
به گفته کارشناســان کل صنعت لوازم خانگی کشور، ساالنه 
یک میلیارد یــورو ارز می خواهد و ۲۵ درصــد این ارز برای 
گوشی های لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد نیاز بازار 
است، اختصاص یافته، در چنین شرایطی این بستر در سامانه 
همتا وجود دارد که از فعال سازی گوشی های باالی ۳۰۰ یورو 
که از طریق مسافری یا تجاری وارد می شوند، جلوگیری شود.

به گزارش ایســنا،  طرح رجیستری یا شناســنامه دار کردن 
تجهیزات ســیم کارت خور به عنــوان راهی بــرای مبارزه با 
قاچاق مطرح شــد که از ابتدا با چالش هایی همراه بود. یکی 
از این راه های دور زدن رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی 
گوشــی های مســافری بود؛ زیرا افرادی که به این شــیوه 
گوشی های خود را وارد می کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده معاف بودند و پس از آن نیز برخی واردکنندگان 
غیررسمی و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی های 

قاچاق، از اطالعات مسافران واقعی استفاده می کردند.
برای مقابله بــا این موارد، گمرک ایــران چندی پیش اعالم 
کرد بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و در راستای 
جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات مسافرین ورودی برای 
رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه سال جاری، اظهار 
و ثبت تلفن همراه مســافران، صرفا در محل مبادی ورودی 
کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن 

و طی تشــریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از 
هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج 
از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت 

می شود.
رضا قربانی -رئیس کمیســیون ســاماندهی و تنظیم بازار 
انجمن واردکنندگان تلفن همراه- با بیان اینکه رجیســتری 
یا ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی شیوه درستی است 
که تاثیر بدی بر بــازار تلفن همراه نداشــته،  گفته بود: ثبت 
سفارش گوشی در شــهریور و مهر نســبت به تیر ماه، ۱۰ تا 
۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، تخصیص نیافتن ارز و اعمال 
محدودیت های سقف و ســابقه باعث شده شرکت ها نتوانند 
نسبت به ثبت سفارش گوشی اقدام کنند و عدم واردات باعث 

می شود بازار موبایل تامین نشود.
در این راستا اکبر ســلطانی -کارشناس ســامانه همتا- در 
یک برنامــه رادیویی اظهار کرد: تصمیــم ممنوعیت واردات 
گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو گرفته شد، اما منافع عده ای به 
خطر افتاد و همچنان اقدامی صورت نگرفته اســت. مسوول 
۲۵۰ میلیون یورو گوشی باالی ۳۰۰ یورو که به صورت تجاری 
و مسافری از اول سال تا پایان شــهریور از کشور خارج شده، 

چه کسی است؟
وی ادامــه داد: کل صنعت لــوازم خانگی از جمله ماشــین 

لباسشویی، یخچال و تلویزیون، ساالنه یک میلیارد یورو ارز 
می خواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشــی های لوکس 
که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشــور هستند، 
اختصاص دادیم. اگر ثبت سفارش برای گوشی های باالی ۳۰۰ 
ممنوع شود، نباید اینطور باشــد که این واردات به جای رویه 
رسمی، از رویه دیگری صورت بگیرد، بلکه باید در آن رویه ها 
هم ورود گوشی لوکس ممنوع شود که خروج ارز اتفاق نیفتد. 
چون وقتــی محدودیتی در واردات رســمی ایجاد کنید، اما 
جلوی واردات غیررسمی کاال را نگیرید، عمال ارز بدون نظارت 

بانک مرکزی از کشور خارج و کاال هم وارد کشور می شود.
ســلطانی گفت: این بستر در ســامانه همتا وجود دارد که از 
فعال سازی گوشی های باالی ۳۰۰ یورو که از هر طریقی وارد 
شود، چه مسافری و چه تجاری، جلوگیری شود. ما به کاالهای 
ممنوعه دیگر مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر هم اجازه ورود 
نمی دهیم، در شرایط تحریمی چطور به ورود کاالهای باالی 
۳۰۰ یورو امکان واردات می دهیم؟ ممکن اســت این بحث 
ایجاد شود که مسافران چه کار کنند؟ نهایتا مسافر می تواند 
برای مدتی که در ایران است، گوشــی ارزان تری بگیرد، اما 
ارزبری که جلویگری میشود به اندازه ۱۰۰۰ یورو به ازای هر 

مسافر است که صرفه اقتصادی دارد.
همچنیــن صدیــف بیــک زاده -مدیــرکل دفتــر امــور 

خدمات بازرگانــی وزارت صمــت- بیان کــرد: ممنوعیت 
واردات گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو به دلیــل تحریم ها و 
محدودیت هایی که بــه لحاظ ارزی داریــم، در کمیته های 
کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررســی شده بود، اما در 
ادامه راه به دلیل مخالفت  از مراجــع ذی ربط درباره تنظیم 
بازار کاال، این مصوبه به مرحله اجرایی درنیامد،  از جمله وزارت 
ارتباطات که نظرش این بود محدودیتی در واردات گوشــی 
اعمال نشود و خدمات تلفن همراه و بستری که گوشی مورد 
اســتقاده قرار می گیرد هم بدون نظر وزارت ارتباطات قابل 

پیگیری نیست.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون، حدود ۱.۸ میلیارد یورو 
ثبت سفارش واردات گوشی داشتیم که ۱.۱ میلیارد تخصیص 
انجام شده و ۹۹۰ میلیون یورو هم تامین ارز شده است. البته 
ممنوعیت برای گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو در دستور کار 
است، زیرساخت نحوه اعمال هم فراهم شده است. در شرایط 
کنونی و از زمانی که گفته شد واردات گوشی های لوکس باالی 
۳۰۰ یورو ممنوع باشد، تخصیص ارز برای گوشی های باالی 
۳۰۰ یورو عمال انجام نمی شود، یعنی بانک مرکزی به دلیل 
محدودیت های منابع ارزی، حتی در صورتی که ثبت سفارش 

هم باز باشد، تامین ارزی برای این گوشی ها انجام نمی دهد.
امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 

جانبی- نیز درباره چالش های پیــش روی بازار تلفن همراه 
توضیح داد: در حال حاضر وضعیت بازار شرایط نرمالی دارد و 
تامین بازار شرایط خوبی دارد اما ما چند چالش جدی داریم و 
وضعیت واردکنندگان کشور در حوزه موبایل بالتکلیف است. 
به ۴۰۰ شرکت مجوز واردات داده شده که ارزشان تخصیص 
نمی شــود. همچنین مشکل سقف ســابقه وجود دارد و اگر 
تخصیص ارز به صورت عادالنه اتفاق نیفند این زنجیره دچار 

مشکل می شود.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود سقف واردات چقدر است، 
اظهار کرد: مجموعه صنف واردکنندگان به دو شرط توانایی 
تامین بازار را دارند، یکی اینکه فرآیند ثبت سفارش و مجوزها 
دســت و پاگیر نباشــد و دیگر اینکه تخصیص ارز به صورت 
نرمال و مستمر باشد. در شــرایط فعالی، وضعیت تخصیص 

ارز خوب نیست.
اســحاقی درباره ممنوعیت واردات گوشی های باالیی ۳۰۰  
یورو نیز توضیح داد: اگر واقعا وضعیت ارزی ما خوب نیست، 
هر سیاستی که منجر به افزایش تعداد واردات گوشی شود، در 
این شرایط بحرانی جواب می دهد. ما چاره ای نداریم سیاستی 
را پیش ببریم که گوشــی های ارزان قیمت به تعداد بیشــتر 
وارد کنیم تا به تقاضای مردم پاســخ داده شود و شرکت های 

واردکننده هم بتوانند کار کنند.

معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ســقف 
تسهیالت مســکن ملی در بخش صنعتی سازی به 
۱۲۵ میلیون تومان افزایش یافته اســت گفت: طبق 
آخرین تصمیم فرم »ج« متقاضیانی که به پروژه های 
خودمالکی طرح اقدام ملی مسکن معرفی می شوند 
قرمز نخواهد شــد. محمود محمودزاده در گفت و گو 
با ایسنا اظهار کرد: از این پس سازندگانی که به صورت 
خودمالکی وارد طرح اقدام ملی مسکن می شوند فرم 
»ج« آنها قرمز نخواهد شد. بدین صورت که اگر یک 
ســازنده بخش خصوصی قصد احداث چند واحد در 
قالب اقدام ملی داشته باشد و متقاضیان واجد شرایط 

به تعداد واحدهای مدنظر را معرفی کند به هر واحد 
تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد 
پرداخت می شود و خریداران در آینده هم می توانند 
از تسهیالت دولتی در بخش زمین و مسکن استفاده 
کنند. وی افزود: همچنین ســقف تســهیالت برای 
واحدهایی که به شــکل صنعتی ساخته می شوند را 

از ۱۰۰ میلیون به ۱۲۵ میلیون تومان افزایش دادیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی، تامین زمین پروژه های اقدام 
ملی تا پنج سال آینده را از دیگر اقدامات جدید دانست 
و گفت: اخیرا به استانها ابالغ شده برنامه نیاز زمین پنج 
ســاله در طرح اقدام ملی را تا پایان سال تعیین تکلیف 

کنند تا پروژه ها برای ســالهای آینده با مشکل تامین 
زمین مواجه نشــوند. محمودزاده آخرین زمان افتتاح 
حساب برای متقاضیان واجد شــرایط طرح اقدام ملی 
مسکن را پایان آبان ماه اعالم کرد و گفت: برای تعدادی 
از متقاضیان پیامک ارسال شده بود که این افراد پایان 
مهرماه فرصتشان برای افتتاح حســاب و واریز وجه به 
پایان رسید و اگر اقدام نکرده باشند حذف می شوند. اما 
برخی افراد عنوان کردند هنوز به آنها پیامکی ارسال نشده 
یا وضعیت آنها در حالت انتظار است. این افراد تا پایان آبان 
ماه تعیین تکلیف می شوند و تا آخر این ماه فرصت دارند 

نسبت به افتتاح حساب و واریز وجه اقدام کنند.

شــمار بیکاران آلمانی از دو میلیون نفر عبور کرد. به 
گزارش بلومبرگ، تا پایان ماه سپتامبر متوسط نرخ 
بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۴.۵ درصد رسید 
که در مقایسه با ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش یافته است 
تا بدین ترتیب باالترین نرخ بیکاری آلمان از دسامبر 

۲۰۱۵ تاکنون به ثبت برسد.
طی این مدت شــمار افراد بیکار آلمانی با ۰.۵ درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل یک دو میلیون و هزار نفر 
رسیده و جمعیت شاغالن نیز در آلمان در ماه سپتامبر 
با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون 
و ۱۴  هزار نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل، شمار بیکاران آلمانی ۱.۴ درصد بیشتر و 
شمار افراد شاغل ۱.۵ درصد کمتر شده است.

نرخ بیکاری جوانان که بیانگر بیکاری جمعیت زیر ۲۵ 
سال است نیز با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل 
به ۶.۰ درصد رسیده است. از زمان اتحاد آلمان شرقی 
و غربی نرخ بیکاری در این کشور عموماً کاهشی بوده 
است. نخســتین آمار بازار کار پس از اتحاد دو آلمان 
در سال ۱۹۹۰ منتشر و نرخ بیکاری این کشور ۴.۹ 

درصد اعالم شد.
الزم به ذکر است که  متوسط نرخ بیکاری در آلمان طی 
بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹معادل ۵.۵۴ درصد بوده که 

باالترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۰با ۱۱.۵ 
درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به مارس 
۱۹۹۶ با ۰.۴ درصد بوده است. دتلف شیله- مدیر دفتر 
کار آلمان گفت: در کوتاه مدت بازار کار تحت پیامدهای 
ناشی از کرونا باقی خواهد ماند اما انتظار ما این است که 
به تدریج شرایط بهتر شود. از موج اول همه گیری زخم 
هایی بر پیکر بازار کار مانده است که باعث می شود 
کار برای کارفرمایان دشوار شود و تقاضا برای نیروی 
کار جدید کمتر شود اما اطمینان داریم که بنیان های 
نیرومند اقتصاد آلمان اجازه نخواهد داد شــرایط به 

مرحله سقوط آزاد برسد.  

میزان تجارت شــش ماهه ایران با کشورهای عضو 
سازمان همکاری اقتصادی اکو به بیش از ۹ میلیون 
و ۱۹۹ هزار تن برابر با چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون 

و ۵۳۰ هزار و ۹۲۰ دالر رسید.
ســید روح اهلل لطیفی - ســخنگوی گمرک - در 
تشــریح وضعیت تجــارت خارجی کشــورمان با 
کشورهای عضو سازمان  همکاری اقتصادی "اکو" 
گفت: در این ســازمان ۱۰ کشــور ایران، ترکیه، 
افغانســتان، آذربایجان، قرقیزســتان، قزاقستان، 
پاکستان، تاجیکســتان، ترکمنستان و ازبکستان 

عضو هستند که طی شــش ماه اول امسال میزان 
تجارت خارجی کشــورمان با اعضای این سازمان 
به بیش از ۹ میلیون و ۱۹۹ هــزار تن برابر با چهار 
میلیارد و ۵۴۲ میلیون و ۵۳۰ هــزار و ۹۲۰ دالر 

رسیده است.
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک افزود: سهم 
صادرات کشــورمان در ایــن بازه زمانــی بالغ بر 
شــش میلیون و ۵۴۰ هزار و ۲۹۵ تــن برابر با دو 
میلیارد و ۵۲۶ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۳۸ دالربوده 
که از ایــن میــزان، افغانســتان با یــک میلیارد 

و ۱۰۸ میلیــون و ۷۹۸ هــزار و ۶۲۷ دالر مقصد 
 اول صادراتــی کاالهــای ایراتی به ایــن اتحادیه 

بوده است. 
لطیفی خاطر نشان کرد: کشورمان در نیمه نخست 
امســال بالغ بر دو میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۰۶ تن 
کاال برابر با دو میلیــارد و ۱۶ میلیون و ۵۱۲ هزار 
و ۳۸۲ دالر از کشــورهای عضو سازمان همکاری 
های اقتصادی اکو واردات داشته است که بیشترین 
میزان واردات از ترکیه به ارزش یک میلیارد و ۸۳۴ 

میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۴۸ دالر بوده است.

مدیرکل اســتاندارد تهراناز توقیف و پلمب ۱۵۲ 
تجهیز بازی غیراستاندارد در استان تهران در دوماه 

گذشته خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمودرضا طاهری در تشریح 
این خبر افزود: در جریان بازرسی های کارشناسان 
استاندارد از شــهربازی های اســتان، تجهیزات 
غیراستاندارد در شــهربازی های اسالمشهر پلمب 
شــد که نام آن ها بدین شــرح اســت: احمدآباد 
مستوفی، افشین، پارک مسکن مهر، پارک سالور، 

۲۲ بهمن، پارک ملت، پارک ندایی و توحید.

وی همچنین در خصوص نام شهربازی های استان 
تهران که تجهیزات غیراســتاندارد آن ها در دوماه 
گذشته پلمب شد گفت: شهربازی رهان، سرزمین 
کودک آفتاب، الهیه، شــهید فکــوری، آفتاب و 

مهتاب.
این مقام مســؤول افزود: از ابتدای ســال تاکنون 
۱۰۷۲ مورد بازرسی از شهربازی های استان انجام 

شده است و در نتیجه آن ۴۱۸ تجهیز پلمب شد.
وی درخصوص تجهیزات پلمب شــده نیز تاکید 
کرد: بهره برداران محترم اماکــن تفریحی پلمب 

شــده باید بالفاصله، نســبت به ثبت درخواست 
بازرسی در ســامانۀ نظارت بر استاندارد تجهیزات 
تفریحی اقدام نموده و پس از انجام بازرسی توسط 
شرکت های بازرســی، نواقص و عدم انطباق های 
اعالم شــده را رفع نمــوده و مجــوز بهره برداری 
ســالیانه را اخذ نمایند. بدیهی اســت درصورت 
عدم اجرای مــوارد فوق و هرگونــه بهربرداری از 
تجهیزات پلمب شــده، مراتب جهت رسیدگی به 
 مراجع قضایی ارسال و با متخلفان مطابق مقررات 

برخورد خواهد شد.

تجهیزات غیراستاندارد ۱۸ شهربازی در استان تهران پلمب شدتجارت ایران با کشورهای اکو به ۴.۵ میلیارد دالر رسید
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شاخص بورس 
۱۵ هزار واحد کم شد

دستور وزیر راه 
برای برخورد 
با  گران فروشان 
بلیت هواپیما

در پی نامه وزیر گردشگری صادر شد

ریالی از 
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دوران کرونا 
دریافت نکردیم

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

حناچی: 

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

کاهش بروکراسی 
در واردات کاال

حمایت شعاری 
از مستاجران

دالر دولتی 
و افزایش رانت

بحــث ترخیــص کاالها از 
گمرک در ارتباط مستقیم با 
مساله تامین ارز است. خرید 
کاال انجام شــده و در حال 
حاضر وارد گمرک شده است. بانک مرکزی دارد 

قاعدتا برای تخصیص...

  آرمان خالقی، عضو هیات مدیره 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

  میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی 

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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نجات تولید با تسهیل 
واردات مواد اولیه

قیمت گذاری ۵۵ درصد خودروهای 
داخلی توسط شورای  رقابت

با درخواست دو ضامن رسمی، مستاجران از دریافت وام منصرف می شوند  

بهانه تراشی بانک ها  در  پرداخت  وام  ودیعه
صفحه3
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ناکامی  دالر دولتی در کاهش قیمت ها
کاالهای   اساسی  تأمین    ارز شده، گران  تر   به   دست   مردم   می رسد

در معرض فساد بودن ۲۰۰ هزار تن برنج دپوشده 
در گمرک در کنار نبود مــاده اولیه کارخانه جات 
تولیــد روغن به دلیــل عدم تخصیــص ارز برای 
ورود ماده اولیــه امروز حلقه ســومی یافته و آن 
نیمه تعطیل شــدن ۸۰ واحد تولیدی نســاجی 
در کشــور به دلیل دپوی قطعات ایــن کارخانه 
 هــا در گمرک اســت. »هــر دم از این بــاغ بَری 
می رسد!«با این وجود، گزارش های جدید نشان 
می دهد که ظاهرا موانع ارزی همچنان پابرجاست 
و اخیرا هم ماجرای برنج های دپوشده در گمرک 
پیش آمد که طی آن  ۲۰۰ هزار تن برنج دپوشده 
در گمرک در حال فاسد شدن بوده و عدم تخصیص 
و تامین ارز عامل اصلی این موضوع بوده است. اما 

این پایان ماجرای کاالهای... 

به گفته ســخنگوی انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خــودرو، در آخرین جلســه ای که 
میان مدیران عامل دو خودروســاز بزرگ کشور و 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
برگزار شــده، طرح پیشــنهادی گروه سایپا برای 
قیمت گذاری محصوالت هر دو خودروســاز مبنی 
بر اینکه قیمت گذاری ۵۵ درصد محصوالت پرتیراژ 
و پر مصرف توسط شورای رقابت و ۴۵ درصد سایر 
محصوالت توسط خود خودروسازان تعیین شود، 
مورد موافقت قرار گرفت. فرهاد به نیا در گفت وگو 
با ایسنا، ضمن اشــاره به آخرین جلسه برگزار شده 
میان انجمن سازندگان قطعه و یکی از دو خودروساز 
بزرگ، اظهار کرد: در این جلسه دوستانه، مشکالت 

صنعت قطعه سازی توسط...

گوشی های لوکس 5 درصد نیاز بازار است

امکان جلوگیری از واردات موبایل ۳۰۰ یورویی با همتا

نرخ بیکاری آلمان در اوج پنج سالهفرم »ج« مسکن ملی خودمالکی قرمز نمی شود



اقتصاد2
ایران وجهان

حناچی: 
ریالی از دولت در دوران کرونا 

دریافت نکردیم
شهردار تهران اعالم کرد که شهرداری پایتخت در دوران 
کرونا حتی یک ریال نیز از دولت دریافت نکرده است.
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی فت: در اردیبهشت ماه 
تعداد فوت شدگان بر اثر کرونا به ۹ نفر رسیده بود که 
عدد تهران از این مساله شش نفر بود، اما حاال متاسفانه 
شرایط به گونه ای است که کمتر از ۵۰ درصد آمار اعالم 
شده مربوط به تهران است و این نشان می دهد علی رغم 
این که ابتال در دنیا افزایش یافته و مرگ و میر کاهش 
یافته، در کشور ما اما با افزایش ابتال آمار تلفات چندان 
رو به کاهش نیست که این مساله دالیل مختلف دارد و 
نمی توان همه را به گردن مردم انداخت. حناچی با بیان 
این که نهایت فشــار را به دولت وارد می کنیم اما امید 
زیادی برای کمک نداریم، اظهار کرد: سال گذشته از 
محل صرفه جویی در مصرف سوخت توانستیم سهم 
شهرداری را از وزارت نفت بگیریم، اما دقت داشته باشید 
که حمل و نقل عمومی یک مساله ی حاکمیتی است 
و شهرداری نباید در این زمینه تنها بماند و باید تمام 
اجزای حاکمیت که در این خصوص وظیفه دارند، فعال 
شده و با وجود سختی هایی که در کشور وجود دارد این 

مهم را محقق کنیم.

تصمیم جدید بــرای کنترل 
ترازنامه بانک ها

در تداوم برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم و 
به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی 
بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه 
شبکه بانکی" توسط شورای پول و اعتبار تصویب 
شد. شورای پول و اعتبار در جلسه عصر روز یکشنبه 
به ریاست عبدالناصر همتی پیشنهاد بانک مرکزی 
مبنی بر اعمال "سیاســت احتیاطی کنترل رشد 

ترازنامه شبکه بانکی" را به شرح زیر تصویب کرد:
- بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت 
بر ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، 
سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر 
دارایی هــا و دارایی های خارجی در کنار ســایر 

سیاست های نظارتی مدنظر قرار  دهد. 
- بانک مرکزی می تواند رشــد ترازنامه بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت 
مالی و نوع ماموریت آن ها تعدیل کند؛ به گونه ای 
که برای بانک هــای با وضعیت مالی نامناســب 
محدودیت بیشتری و برای بانک های با وضعیت 

مالی مناسب تر، محدودیت کمتری اعمال کند. 

افزایش سقف مبالغ تراکنش های 
خدمات بانکداری الکترونیک در 

بانک توسعه تعاون
بانک توســعه تعاون با تأکید بر افزایش ســطح 
خدمات غیرحضــوری، بر ضرورت اســتفاده از 
خدمات الکترونیکی بانک توسعه تعاون به منظور 
کاهش مراجعات حضوری مشــتریان به شعب 
جهت مدیریت مقابله با شیوع ویروس کرونا سقف 
مبالغ تراکنش های خدمات بانکداری الکترونیک را 
افزایش داد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
تعاون با توجه به افزایش همه گیری شیوع ویروس 
کرونا و آمار فزاینده و روبه رشد این بیماری در سطح 
کشور، در راستای کنترل و پیشگیری از افزایش 
شیوع این بیماری، بانک توسعه تعاون با گسترش 
سطح خدمات غیرحضوری و به روز رسانی خدمات 
بانکداری الکترونیک، امکان خدمات رسانی هرچه 
بیشتر به مشتریان را فراهم نموده است و ضرورت 
دارد تا مشتریان و همچنین عموم شهروندان برای 
خدمات بانکی از شیوه های غیرحضوری بهره مند 
شده و از تردد غیرضروری در سطح شهر و خصوصاً 

مراجعه حضوری به شعب بانک پرهیز نمایند.

با مساعدت بانک مسکن افتتاح شد
اولین مدرسه شــهدای بانک 

مسکن در استان گلستان
مجید اسدی فر، مدیر شعب بانک مسکن استان 
گلستان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا  از افتتاح اولین مدرسه شهدای بانک 
مسکن در استان گلستان خبر داد. وی اعالم کرد: 
این مدرسه با مساعدت 4۵۰ میلیون تومانی بانک 
مسکن احداث شده است. اسدی فر در بیان جزییات 
مربوط به افتتاح این مدرســه توضیح داد: مدرسه 
شهدای بانک مسکن استان گلســتان در یکی از 
روستاهای محروم استان گلستان از توابع شهرستان 
کالله با نام روستای محروم یکه قوز سفلی افتتاح 
شده است که در واقع اولین مدرسه شهدای بانک 

مسکن در این استان محسوب می شود.

اخبار

به گفته ســخنگوی انجمن 
و  قطعــات  ســازندگان 
مجموعه هــای خــودرو، در 
آخرین جلســه ای که میان 
مدیران عامل دو خودروساز 
بزرگ کشور و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( برگزار شده، طرح پیشنهادی گروه سایپا برای 
قیمت گذاری محصوالت هر دو خودروساز مبنی بر اینکه 
قیمت گذاری ۵۵ درصد محصوالت پرتیراژ و پر مصرف 
توسط شورای رقابت و 4۵ درصد سایر محصوالت توسط 
خود خودروسازان تعیین شود، مورد موافقت قرار گرفت.

فرهاد به نیا در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به آخرین 
جلسه برگزار شده میان انجمن سازندگان قطعه و یکی از 
دو خودروساز بزرگ، اظهار کرد: در این جلسه دوستانه، 
مشــکالت صنعت قطعه سازی توســط اعضای هیات 
مدیره انجمن مطرح شــد که از جمله آن بحث تعدیل 
قیمت های سال ۱۳۹۸ و استمرار آن برای سال ۱۳۹۹ 
و همچنین بحث پرداخت مطالبات قطعه سازان بود که 
در این زمینه ها خودروسازان قول  دادند که این اقدام ها 
به سرعت انجام شود و اعالم شد که تمهیداتی هم برای 
آن ها پیش بینی کرده اند. ضمن اینکه امید داشتند تمامی 
مطالبات باالی ۱۲۰ روزه قطعه سازان را پرداخت کنند 
و جانب عدالت در پرداخت مطالبات قطعه سازان رعایت 
شود. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، توقف قراردادهای داخلی سازی قطعات جدید را 
دیگر مشکل فعلی این صنعت دانســت و گفت: قرار بر 
این شده است که از سوی مدیرعامل این خودروسازی، 
اقدامات موثری صورت گیرد تا قراردادهای داخلی سازی 

قطعات جدید، دوباره پیگیری شود.
وی تصریح کرد: موضوع اصلی اما قیمت خودرو اســت. 

در آخرین جلسه ای که مدیران دو خودروساز در وزارت 
صمت داشــتند، تعهد کردند که تا پایان سال جاری در 
حدود ۶۹۰ هزار خودرو تولید کنند که از این تعداد، حدود 
۳۰۰ و چند هزار خودرو ) کمتر از نصف( سهم گروه سایپا و 
باقی آن سهم ایران خودرو خواهد بود. برای تامین قطعات 
این خودروها، نیاز ارزی از سوی گروه سایپا  اعالم شده و 
با آن موافقت هم شده است. در حدود ۲۱۰ میلیون دالر 
و حدود ۶۵۰ میلیون دالر هم برای نیاز ارزی قطعه سازان  
این گروه صنعتی برآورد شده که تخصیص داده شود. آمار 

گروه ایران خودرو نیز در آینده اعالم خواهد شد.
این عضو هیات مدیــره انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو ادامه داد: در کنار این، در خواست 
۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای گروه سایپا داده شده 
که مورد تصویب کمیته خودرو هم قرار گرفته و قرار براین 

شده است که بانک مرکزی در این زمینه سریعا اقدام کند. 
چنانچه به هردلیلی همچون گذشته، همکاری توسط 
بانک مرکزی صورت نگیرد، توافقاتی که در وزارت صمت 

صورت گرفته، دچار مشکل خواهد شد.
به نیا خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه فوالد در بورس 
عرضه می شود و از قیمت گذاری معاف شده است، یک 
پیشنهاد بسیار خوبی که توســط گروه سایپا به وزارت 
صمت در همان جلسه خودروسازان در وزارتخانه مذکور 
ارائه شد و به تصویب هم رســید، این بود که حدود ۵۵ 
درصد تولیدات خودرویی هر دو خودروساز توسط شورای 
رقابت قیمت گذاری و 4۵ درصد محصوالت توسط هیات 

مدیره خودروسازان قیمت گذاری شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه تاکید کرد: این موضوع 
مطرح و مــورد توافق قرار گرفت. با محقق شــدن این 

تصمیم، احتماال خودروهای پرمصرف بازار توسط شورای 
رقابت و خودروهایی که قیمت های باالتری دارند، توسط 

هیات مدیره خودروسازان تعیین قیمت خواهد شد.  

زیان انباشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی 
خودروسازان تاکنون 

وی اظهار کرد: یکی از موارد بســیار مهم در مشکالت 
صنعت قطعه سازی که وجود دارد اما در جلسه ما با این 
گروه خودروسازی مطرح نشد، این بود که میزان زیان دهی 
خودروسازان باال رفته و در حال حاضر زیان انباشته  هر 
دو خودروساز به بالغ بر ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده است. برای تامین بخشی از این زیان، قرار بوده است 
که از ابتدای مهرماه، قیمت گذاری خودرو برای سه ماه 
سوم سال اعالم شود اما علیرغم اصرار یکی از دو خودروساز 
بزرگ، افزایش قیمت شامل مهرماه نخواهد شد و برای دو 
ماه آبان و آذرماه اعمال خواهد شــد. زیانی که بابت این 
موضوع نصیب سایپا خواهد شد، ۶۰۰ میلیارد تومان و 
برای ایران خودرو حدود ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.  

به نیا تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در حال حاضر 
همه فعاالن دو صنعت خودروسازی و قطعه سازی به آن 
اذعان دارند، موضوع افزایش قیمت فــوالد، مواد اولیه 
و ورودی های صنعت خــودرو و همچنین بالتکلیفی 
خودروســازان در قیمت گذاری خودرو و از سوی دیگر 
افزایش قیمت خودرو در حاشــیه بازار است. محصولی 
که خودروســاز به مردم عرضه می کند، با دو تا سه برابر 
قیمت در بازار آزاد به فروش می رسد. در حقیقت سود 
اصلی صنعت خودرو کشور، به بخش داللی کشور تزریق 
می شود و این ها برای آنکه بتوانند این سود را دائمی کرده 
و پابرجا باقی بمانند، در افزایش قیمت خودروســازان 
همچنان ایجاد موانع می کنند؛ حتی شــنیده می شود 
که به شورای رقابت هم فشارهایی وارد کرده اند تا مانع 

افزایش قیمت خودروسازان شوند.

وزارت صمت با پیشنهاد خودروسازان موافقت کرد

قیمت گذاری ۵۵درصد خودروهای داخلی توسط شورای  رقابت

در پی نامه وزیر گردشگری صادر شد؛
دستور وزیر راه برای برخورد با 

گرانفروشان بلیت هواپیما
وزیر راه و شهرسازی در پی نامه وزیر گردشگری به 
وی، طی نامه ای به معاون حمل و نقل خود خواستار 
برخورد جــدی با افزایش نــرخ پروازها برخالف 

توافقات این وزارتخانه با ایرالین ها شد.
به گزارش مهر، به دنبال نامه دو هفته قبل علی اصغر 
مونســان، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص 
افزایش نرخ پروازها و درخواست او از محمد اسالمی 
برای توقف این روند، وزیر راه و شهرسازی در نامه ای 
به شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و 

شهرسازی، خواستار برخورد با این موضوع شد.
مونسان وزیر گردشــگری اول آبان در نامه ای به 
اسالمی وزیر راه نوشت: »همان گونه که استحضار 
دارید شرکت های هواپیمایی در اکثر مسیرهای 
داخلی بر خالف دستور جناب عالی، مبنی بر لغو 
افزایش نرخ پروازها، قیمت خدمات خود را بیش 
از ۱۰۰ درصد و تحت عنوان کف قیمت افزایش 
داده اند، ضمن آن که دفاتر خدمات مسافرتی را نیز 
به صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا 
ابطال قراردادهــای همکاری فی مابین می کنند. 
لذا خواهشمند است، دستور فرمائید در خصوص 
توقف رویه ناصحیح و ناصــواب معموله اقدامات 

الزم به عمل آید.«
به دنبال این نامه، وزیر راه و شهرسازی به صورت 
مکتوب به شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل این 
وزارتخانه دســتور داده است تا ضمن بررسی این 
موضوع، با موارد خالف عمل با تصمیمات منعقده 
برخورد کند. در دستور مکتوب وزیر راه و شهرسازی 
به معاون حمل و نقل این وزارتخانه آمده اســت: 
»باید شخصاً پیگیری و رسیدگی نمائید آنچه ابالغ 
شده است و جمع بندی جلسه مشترک بود باید 
عمل شود و موارد خالف عمل با تصمیمات منعقده 

باید برخورد شود.«

شاخص بورس ۱۵ هزار واحد کم شد
شاخص کل بورس امروز هم روندی نزولی داشت و 

بیش از ۱۵ هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، معامالت امروز بازار سرمایه در 
حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس با ۱۵ 
هزار و ۳۲۵ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۶4 
هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
۲۲۲۸ واحد کاهش یافت و رقم ۳۷۲ هزار و ۷۱۰ 

واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار ۶۱۶ هزار معامله انجام دادند 

که 4۶ هزار و 4۶ میلیارد ریال ارزش داشت.  
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پاالیش نفت 
اصفهــان، پاالیش نفــت تهــران، پاالیش نفت 
بندرعباس، مخابرات ایران و فوالد مبارکه اصفهان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل بورس نیز با ۱۲۳ واحد کاهش در رقم 

۱۵ هزار و ۸۶۰ واحد ایستاد.
معامله گران این بازار ۳۲۶ هزار معامله به ارزش ۲۱ 

هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال انجام دادند.
سرمایه  گذاری صبا تامین، پتروشیمی تندگویان، 
سرمایه  گذاری مالی ســپهر صادرات، بانک دی، 
پتروشیمی مارون و فرابورس ایران نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنعتی 
مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 

روی فرابورس گذاشتند.
بیش از ۳۲۶ هزار میلیارد تومان از بورس تامین شد

در نیمه نخست امسال شاخص بورس 4۲۸ درصد 
رشد داشــته و ارزش معامالت در این بازر ۸۸۲۷ 
درصد افزایش یافته است. همچنین معادل ۳۲۶ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار 
ســرمایه صورت گرفته که با ۵۷4.۷ درصد رشد 
مواجه شده است. شاخص کل بورس در شش ماهه 
اول امسال با رشد 4۲۸ درصدی نسبت به شش ماه 
ابتدایی سال گذشته به یک میلیون و ۵۹۵ هزار و 

۱۶۰ واحد رسیده است.
همچنین، در این مدت ارزش معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران معادل ۱4۲۰ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان بوده که در مقایسه با شش ماهه اول سال 

گذشته با ۸۸۲۷ درصد رشد مواجه شده است.
عالوه براین، در بورس تهران به میزان ۱۰۹ هزار 
میلیارد سهم معامله شده که این رقم ۱۲4 درصد 
افزایش داشته است. از طرف دیگر، ارزش بازار سهام 
در زمان مورد بررسی بیانگر این است که این بازار 
با رشــد 44۳ درصدی معادل ۶۰۰۳ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان ارزش داشته است.
ارزش بازار سهام فرابورس نیز معادل ۱۶۳۳ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان بوده و رشد ۳۳۸.۱ درصدی را 

تجربه کرده است.

اخبار
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طبق اعالم بانک مرکزی، میانگین نرخ دالر در تابستان 
امسال بیانگر این است که قیمت فروش این ارز در بازار 
نسبت به بهار ســال جاری معادل ۷۳ درصد افزایش 
یافته است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی 
نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی و بازار آزاد در تابستان 
سال جاری را اعالم کرده که طبق آن در تیر ماه دالر در 

بازار بین بانکی معادل 4۲۰۰ تومان فروخته می شد و 
در همین ماه این نوع ارز در بازار آزاد به قیمت ۲۱ هزار 
و ۲۶۷ تومان فروخته شده است. عالوه براین، در مرداد 
امسال نیز نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی و بازار آزاد 
به ترتیب معادل 4۲۰۰ و ۲۲ هزار و ۳۵۰ تومان بوده 
است. همچنین، طبق این گزارش دالر در شهریور ماه 

در بازار بین بانکی معادل 4۲۰۰ تومان و در بازار آزاد به 
قیمت ۲4 هزار و ۲۸۱ تومان فروخته شده است.

بنابراین، دالر در بازار بین بانکی با نرخ 4۲۰۰ تومان و 
در بازار آزاد با میانگین نــرخ ۲۲ هزار و ۶۳۲ تومان در 

تابستان سال جاری معامله شده است.
از آنجاکه در سه ماهه ابتدایی سال نرخ فروش دالر در 

بازار بین بانکی 4۲۰۰ تومان و در بازار آزاد نیز به طور 
متوسط ۱۶ هزار و ۵۲۲ تومان بوده است، در مقایسه 
با تابستان امسال در بازار آزاد با ۷۳ درصد رشد مواجه 
شده است.   عالوه براین، در این مدت نرخ این ارز در بازار 
بین بانکی نیز نسبت به بهار سال جاری تغییری نکرده 

و ثابت مانده است.  

به گفته کارشناســان کل صنعت لوازم خانگی کشور، 
ســاالنه یک میلیارد یورو ارز می خواهد و ۲۵ درصد این 
ارز برای گوشــی های لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ 
درصد نیاز بازار است، اختصاص یافته، در چنین شرایطی 
این بستر در ســامانه همتا وجود دارد که از فعال سازی 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو که از طریق مسافری یا تجاری 
وارد می شوند، جلوگیری شــود. به گزارش ایسنا،  طرح 
رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور 
به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد که از ابتدا 
با چالش هایی همراه بود. یکی از ایــن راه های دور زدن 
رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی گوشی های مسافری 
بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی های خود را وارد 
می کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیــات بر ارزش افزوده 
معاف بودند و پس از آن نیز برخی واردکنندگان غیررسمی 
و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی های قاچاق، از 

اطالعات مسافران واقعی استفاده می کردند.
برای مقابله با این موارد، گمرک ایران چندی پیش اعالم 
کرد بر اساس تصمیم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و در 
راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات مسافرین 
ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه 
سال جاری، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، صرفا در 
محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و 
تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در 
لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری 
تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی 

مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می شود.
رضا قربانی -رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار 
انجمن واردکنندگان تلفن همراه- با بیان اینکه رجیستری 
یا ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی شیوه درستی 
است که تاثیر بدی بر بازار تلفن همراه نداشته،  گفته بود: 
ثبت سفارش گوشی در شهریور و مهر نسبت به تیر ماه، 
۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، تخصیص نیافتن 
ارز و اعمال محدودیت های ســقف و سابقه باعث شده 
شرکت ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش گوشی اقدام کنند 
و عدم واردات باعث می شود بازار موبایل تامین نشود. در 
این راستا اکبر سلطانی -کارشناس سامانه همتا- در یک 
برنامه رادیویی اظهار کرد: تصمیــم ممنوعیت واردات 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو گرفته شد، اما منافع عده ای 
به خطر افتاد و همچنان اقدامی صورت نگرفته اســت. 
مسوول ۲۵۰ میلیون یورو گوشی باالی ۳۰۰ یورو که به 
صورت تجاری و مسافری از اول سال تا پایان شهریور از 

کشور خارج شده، چه کسی است؟
وی ادامه داد: کل صنعت لوازم خانگی از جمله ماشین 
لباسشویی، یخچال و تلویزیون، ساالنه یک میلیارد یورو 
ارز می خواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشی های 
لوکس که از نظر تعدادی فقــط ۵ درصد تلفن همراه 
کشور هستند، اختصاص دادیم. اگر ثبت سفارش برای 
گوشی های باالی ۳۰۰ ممنوع شود، نباید اینطور باشد 

که ایــن واردات به جای رویه رســمی، از رویه دیگری 
صورت بگیرد، بلکه باید در آن رویه ها هم ورود گوشی 
لوکس ممنوع شود که خروج ارز اتفاق نیفتد. چون وقتی 
محدودیتی در واردات رســمی ایجاد کنید، اما جلوی 
واردات غیررسمی کاال را نگیرید، عمال ارز بدون نظارت 
بانک مرکزی از کشور خارج و کاال هم وارد کشور می شود.

سلطانی گفت: این بستر در سامانه همتا وجود دارد که از 
فعال سازی گوشی های باالی ۳۰۰ یورو که از هر طریقی 
وارد شود، چه مسافری و چه تجاری، جلوگیری شود. ما 
به کاالهای ممنوعه دیگر مثل مشــروبات الکلی و مواد 
مخدر هم اجازه ورود نمی دهیم، در شــرایط تحریمی 
چطور به ورود کاالهای باالی ۳۰۰ یورو امکان واردات 
می دهیم؟ ممکن است این بحث ایجاد شود که مسافران 
چه کار کنند؟ نهایتا مســافر می تواند برای مدتی که 
در ایران است، گوشــی ارزان تری بگیرد، اما ارزبری که 
جلویگری میشود به اندازه ۱۰۰۰ یورو به ازای هر مسافر 

است که صرفه اقتصادی دارد.
همچنین صدیــف بیــک زاده -مدیرکل دفتــر امور 
خدمات بازرگانی وزارت صمت- بیان کرد: ممنوعیت 
واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو به دلیل تحریم ها و 
محدودیت هایی که به لحاظ ارزی داریم، در کمیته های 
کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود، اما در 
ادامه راه به دلیل مخالفت  از مراجع ذی ربط درباره تنظیم 
بازار کاال، این مصوبه به مرحله اجرایی درنیامد،  از جمله 
وزارت ارتباطات که نظرش این بود محدودیتی در واردات 
گوشی اعمال نشود و خدمات تلفن همراه و بستری که 
گوشی مورد استقاده قرار می گیرد هم بدون نظر وزارت 
ارتباطات قابل پیگیری نیست. وی ادامه داد: از ابتدای 
ســال تا کنون، حدود ۱.۸ میلیارد یورو ثبت سفارش 
واردات گوشی داشتیم که ۱.۱ میلیارد تخصیص انجام 
شده و ۹۹۰ میلیون یورو هم تامین ارز شده است. البته 
ممنوعیت برای گوشی های باالی ۳۰۰ یورو در دستور 
کار است، زیرساخت نحوه اعمال هم فراهم شده است. در 
شرایط کنونی و از زمانی که گفته شد واردات گوشی های 
لوکس باالی ۳۰۰ یورو ممنوع باشد، تخصیص ارز برای 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو عمال انجام نمی شود، یعنی 
بانک مرکزی به دلیل محدودیت های منابع ارزی، حتی 
در صورتی که ثبت سفارش هم باز باشد، تامین ارزی برای 

این گوشی ها انجام نمی دهد.
امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی- نیز درباره چالش های پیش روی بازار تلفن 
همراه توضیح داد: در حال حاضر وضعیت بازار شــرایط 
نرمالی دارد و تامین بازار شــرایط خوبی دارد اما ما چند 
چالش جدی داریم و وضعیت واردکنندگان کشــور در 
حوزه موبایل بالتکلیف است. به 4۰۰ شرکت مجوز واردات 
داده شده که ارزشان تخصیص نمی شود. همچنین مشکل 
سقف سابقه وجود دارد و اگر تخصیص ارز به صورت عادالنه 

اتفاق نیفند این زنجیره دچار مشکل می شود.

بازار ارز روزهای ملتهبی را از ســر گذرانده اســت، در 
مقطعی نرخ دالر تا سقف قیمتی ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان 
نیز افزایش یافت، اما در ۲۰ روز اخیر این روند افزایشی 
قیمت، شکسته شده و شــاهد روند نزولی قیمت ها در 

بازار هستیم.
»شرایط بازار ارز به ســمت ثبات خوبی حرکت خواهد 
کرد.« این پیش بینی است که روز گذشته عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعــالم کرد. همتی در 
شــرایطی این مطلب را بیان کرد که نزدیک به ۲۰ روز 
اســت بازار داخلی ارز ایران روند کلی نزولی را در پیش 
گرفته و قیمت دالر در بازار آزاد از ســقف قیمتی کانال 

۳۲ هزار تومان تا کانال ۲۶ هزار تومان هم کاهش یافت.

مقاومت در برابر فشارهای روانی تحریم ها
از اواخر شهریور ماه بازار ارز ایران تحت تاثیر چندین 
عامل، دچار التهاب و افزایش روزافزون قیمت ها بود. 
این التهابات از دالیل اقتصادی مانند سقوط شاخص 
بازار سرمایه و بلوکه شدن منابع ارزی ایران در برخی 
بانک های خارجی تا عوامل روانــی مانند ایجاد موج 
جدید از تهدیدهای سیاسی و تبلیغاتی دولت ترامپ 
علیه ایران، مبنی بر تمدید تحریم های تســلیحاتی 
ســازمان ملل متحد علیه ایران که به موجب توافق 
برجام در مهرماه پایان می پذیرفت، تاثیر می گرفت. 
هر چند این تالش آمریکا با شکست در شورای امنیت 
مواجه شد، اما دولت آمریکا همچنان با انجام اقدامات 
ایذایی دیگر مانند اعمال تحریــم ثانویه ۱۸ بانک و 
موسســه مالی ایرانی یا تحریم برخــی ازچهره های 
شــاخص حوزه صنعت نفت کشور، ســعی در تداوم 
بخشیدن بر اثرات روانی سوء تهدیدات خود و باالتر 
بردن انتظــارات تورمی جامعه ایرانی داشــت که با 
تقویت احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاســت 

جمهوری آمریکا نیز همراه شده بود.
البته بانک مرکزی در این میان بــا توجه جدی بر لزوم 
پایین نگاه داشته شدن رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم 
تمام فشارهای ناشی از اعمال شدیدترین تحریم ها علیه 
اقتصاد کشور و مشکالت ناشی از شیوع بیماری کرونا، 
از طریق بازارساز در این مدت با تدابیری نظیر افزایش 
عرضه در بازار و برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، 
از سرگیری فروش ارز سهمیه ای، آزاد کردن فروش ارز 
پتروشیمی ها در صرافی های غیربانکی و کاهش اختالف 
قیمت دالر در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش نوسانات 

قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.
به اعتقاد کارشناســان یکی از موثرترین اقدامات بانک 
مرکزی که در زمان مناسبی انجام شد اعالم شفاف عرضه 
روزانه ۵۰ میلیون دالر اسکناس در بازار بود که همزمان 
با صدور جواز افزایش ســقف خرید بانک ها و صرافی ها 
در بازار متشکل ارزی تا ۵۰۰ هزار دالر انجام گرفت.  در 
نتیجه اجرای این تصمیم از روز ۲۱ مهرماه، کاذب بودن 

تقاضایی که توسط نوسان گیران و سفته بازان در بازار ارز 
ایجاد شده بود، عیان شد. به عنوان نمونه طبق گزارش 
اعالم شده توســط بانک مرکزی در هفت روز نخست 
آبان ماه،  به طور متوســط روزانه ۷۰ میلیون دالر ارز به 
صورت اسکناس در بازار متشکل معامالت ارزی در نرخ 
روزانه های حاشیه بازار عرضه شد، اما به رغم این میزان 
عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان  ۵۰۰ هزار دالر، 
از این میزان عرضه که رقم قابل توجهی نیز محســوب 
نمی شود، در مجموع فقط حدود ۵ میلیون دالر توسط 
صرافی ها خریداری شد. این رخداد به خوبی نشان دهنده 
عدم وجود تقاضای حقیقی در بازاری است که تا پیش از 
این تدبیر بانک مرکزی، به صورت روزانه شاهد افزایش 

قیمت ها خصوصا در معامالت شبانه دالالن بود.
عالوه بر این بانک مرکزی بر افزایش عرضه در ســامانه 
نیما در این مدت هم تاکید داشت،  تا حدی که در هفت 
روز ابتدایی آبان ماه حدود ۶۷۰ میلیون دالر ارز به صورت 
حواله توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شد. 
بانک مرکزی در تالش است تا همچنان با تقویت سامانه 
نیما به عنوان محور مبادالت مربوط به حواله ارزی، در 
جهت مدیریت بازار ارز اقدام کند. همچنین صدور اجازه 
تهاتر ارزی برای صادرات و واردات، دستگیری گروهی 
از دالالن فضای مجازی و انتشــار اخبار مثبت درباره 
ساخت واکسن کرونا و تقویت احتمال آزادسازی ارزهای 
بلوکه شده  در بانک های خارجی از دیگر عواملی است که 
در روند کاهش قیمت ها طی نزدیک به ۲۰روز گذشته 

موثر بوده است.

منتظر تحوالت روزهای آتی
در روزهای اخیر رصد تحوالت بازار ارز نشان می دهد که 
معامله گران با پیش بینی ادامه روند کاهشی قیمت ها در 
این بازار، عمدتا در پی فروش بوده اند، این واقعیت را از 
اعالم نرخ خرید صفر توسط بازارساز از روز چهارشنبه 
هفته گذشته هم می توان ردیابی کرد.  بازارساز با این اقدام 
در واکنش به هجوم معامله گران برای فروش ارز،  این پیام 
را می دهد که هیچ نیازی به خرید ارز ندارد و از نظر منابع 

برای تامین بازار بی نیاز است.
حال در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هم فردا )سه شنبه( برگزار خواهد شد، به نظر می رسد 
ریسک معامالت برای فعاالن بازار ارز بیشتر شده باشد. 
در روز ابتدایی هفته مقاومت جدی از سوی دالالن بازار 
در کانال ۲۶ هزار تومان دیده شد و به همین دلیل در دو 
روز ابتدایی این هفته عمده معامالت دالر در کانال ۲۷ 
هزار تومانی انجام شد. امابه اعتقاد برخی از کارشناسان 
در صورت شکسته شدن این مقاومت در کانال ۲۶ هزار 
تومانی در روزهای پیش رو، می توان امیدوار به ادامه روند 
نزولی قیمت دالر الاقل تا کانال ۲۳ هزار تومان هم بود. 
اتفاقی که برای تحقــق آن باید منتظر نتیجه تحوالت 

سیاسی و اقتصادی روزهای آتی بود.

گزارش بانک مرکزی از نرخ دالر در تابستان امسال

کاهش التهابات بازار ارز در سایه مدیریت بازارسازامکان جلوگیری از واردات موبایل ۳۰۰ یورویی با همتا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۲ آبان ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. روز دوشنبه همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۳ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۸۸۷ دالر و ۳۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۶۹۵ تومان است.

بانک ها
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دالر دولتی و افزایش رانت
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

سیاست اختصاص دالر دولت می بایست به کاهش قیمت ها در بازارها منجر می شد که امروز شاهد هستیم برعکس آن تحقق پیدا کرده است. ارز دولتی برای کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم در حالی اختصاص پیدا کرد که در نهایت به جای 
کاهش  روند قیت ها به افزایش روزانه قیمت ها منتهی شد. سیاست ارزی 4200 تومانی به جز ضرر منافعی برای اقتصاد کشور نداشت و با توجه به اینکه ارز دو نرخی باعث می شد که برخی افراد از این تفاوت قیمت ها استفاده کنند زمینه افزایش 
رانت در کشور را فراهم شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت این سیاست را برای تثبیت قیمت کاالهای وارداتی اجرا کرده بود تا شرکت های که مواد اولیه وارد می کنند بتوانند با قیمت قبلی همچنان مواد اولیه خود را تولید کنند و در نهایت 
مردم به عنوان مصرف کننده تورمی برای آن دست از کاالها احساس نکنند، اما در عمل این اتفاق نیفتد و باعث شد بسیاری از همین واردکننده ها با وجود اینکه ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند کاال را با قیمت دالر آزاد به بازار عرضه کنند.

مدیرکل دفتر امور خدمــات بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به افزایش جهانی قیمت روغن 
خام گفت: نوع ارز تامین شده برای واردات روغن خام 
برای انتقال به ذینفع مشــکل دارد. صدیف بیک زاده 
در مورد وضعیت تولید و بازار روغن گفت: تولید روغن 
در 7 ماه گذشته در کشور نسبت به متوسط تولید چند 
سال اخیر باالتر بوده  است. مدیرکل دفتر امور خدمات 
بازرگانــی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
افزایش بی سابقه قیمت جهانی روغن خام افزود: طی 
دو - ســه ماه اخیر قیمت جهانی روغن خام به شدت 
افزایش یافته است و  قیمت جهانی روغن خام از  هر تن 
735 یورو به هر تن 925 یورو افزایش یافته است. وی با 
بیان اینکه دلیل افزایش قیمت روغن خام، افزایش قیمت 
جهانی است،  بیان داشت: با شیوع و گسترش ویروس 
کرونا در جهان کشورها اقدام به ذخیره سازی کاالهای 
اساسی از جمله روغن کرده اند لذا با افزایش تقاضا برای 
این کاال قیمت جهانی ماده اولیه مورد نیاز تولید روغن 

یعنی روغن خام افزایش یافته است. 
بیک زاده گفت: نگرانی کشورها از  ادامه شیوع ویروس 
کرونا در جهان باعث شده تا کشورهای مختلف اقدام به 
ذخیره سازی کاالهایی مانند روغن نمایند و حتی این 
موضوع باعث شده تا برخی کشــورهای تولید کننده 
صادرات خود را کاهش دهند، بنابراین این موضوعات 
باعث افزایش شدید قیمت جهانی روغن خام شده است.

وی با اشاره به ذخیره سازی روغن خام توسط بسیاری از 
کشورها، در سطح جهان گفت: این در حالی است که 
کشــورهایی که پیش از این کاالی مورد نیاز خود را به 

صورت لحظه ای تهیه می کردند نیز اقدام به ذخیره سازی 
کاالهای مورد نیاز خود کــرده اند.  مدیرکل دفتر امور 
خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه ضریب وابستگی روغن خوراکی کشور به واردات 
باال بوده و بیش از 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید 
روغن در کشور وارداتی اســت و ما در تامین مواد اولیه 
روغن وابستگی شدید به واردات داریم، گفت: بنابراین 
افزایش قیمت جهانی مواد اولیه تولید روغن، عاملی برای 
افزایش قیمت تولید روغن داخلی است.وی با اشاره به 
اینکه مصرف ساالنه روغن در کشور حدود 2 میلیون تن 
است، بیان داشت: این در حالی است که که فقط حدود 
100 هزار تن از روغن مصرفی کشور از طریق دانه های 
روغنی تولید داخل تامین می شود و بقیه روغن مورد نیاز 
کشور از طریق واردات مواد اولیه یعنی روغن خام یا دانه 

های روغنی بدست می آید.
وی افزود: بنابراین مجموعه این عوامل سینگال هایی را 
به بازار روغن داخلی منتقل کرد و باعث شد تا تقاضای 
روغن در بازار داخلی افزایش یابد و به عبارتی شــوک 
تقاضا کوتاه مــدت در بازار ایجاد شــد.مدیرکل دفتر 
خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه هیچ مشکلی در تولید روغن وجود ندارد، گفت: 
پاسخگویی به شوک تقاضای بازار نیازمند یک بازه زمانی 
چند روزه است.وی با اشاره به ذخایر استراتژیک روغن 
خام بیان داشت: مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات در کوتاه 
مدت از طریق ذخایر استراتژیک تامین خواهد شد و قطعا 
شوک تقاضای روغن در روزهای اخیر با افزایش عرضه 

این محصول به بازار فروکش خواهد کرد.

گزارش هــای ماهانه مرکز 
آمار ایران حاکی اســت که 
وضعیت افزایــش قمیت ها 
هر ماه نسبت به ماه گذشته 
و همچنین نســبت به مدت 
مشابه سال قبل نیز افزایش داشته است. این در حالی 
است که انتظار می رفت اختصاص دالر 4200 تومانی 
به واردات کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم به کاهش 
قیمت ها و سهولت دسترسی به این کاالها منجر شود 
شاهد هستیم که این اقدام به گرانی کاالها و کاهش قدرت 
خرید مردم منجر شده است. سر و صدای اختصاص ارز 
دولتی به این کاالها و گرانتر تمام شدن قیمت این کاالها 

در بازار موجب واکنش های متفاوتی از سوی مسئوالن 
نیز شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه 
اظهار داشت:باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت 
ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی درست نیست و این 
منافع به دست مردم نمی رسد. بانک مرکزی نیز اعالم 
کرد: متأسفانه برخی سوءاستفاده ها و زیاده خواهی در 
جهت کسب سود بیشــتر که در فرآیند توزیع و فروش 
کاالهای مورد  اشــاره وجود دارد مانع از آن شده است 
که کاالهای اساسی تأمین  ارز شــده، بر مبنای قیمت 
تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد. باقر اصفهانی، 
فعال اقتصادی نیز در خصوص حذف ارز 4200 تومانی 
برخی کاالها اظهار داشــت: با توجه به اینکه ارز 4200 
تومانی تأثیری بر قیمت ها و زندگی مردم نداشته، حذف 
شدن بهتر است، زیرا این مسئله خود ایجاد رانت می کند.

این در حالی اســت که تغییرات متوسط قیمت اقالم 

خوراکی منتخب برای گروه هــای مختلف خوراکی در 
مناطق شهری کشــور در مهر ماه نیز 1399 اعالم شد. 
مرکز آمار ایران تغییرات متوسط قیمت اقالم خوراکی 
منتخب برای گروه های مختلــف خوراکی در مناطق 
شهری کشور در مهر ماه 1399 را اعالم کرد. این تغییرات 
به این شرح اســت: نان و غالت: در این گروه، اقالم برنج 
خارجی درجه یک با 12.3 درصد، شیرینی خشک با 0.٨ 
درصد و برنج ایرانی درجه یک با 5.5 درصد بیشــترین 
افزایش قیمت را نســبت به ماه قبل داشته اند. گوشت 
قرمز، سفید و فرآورده های آنها: در این گروه، اقالم کنسرو 
ماهی تن با 9.7 درصد، ماهی قزل آال با 9.5 درصد و مرغ 
ماشینی با ٦.1 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن: در این گروه، بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به کره پاستوریزه )کره حیوانی( 

با 40.3 درصد، تخم مرغ ماشینی با 21.2 درصد و خامه 
پاستوریزه با 13.2 درصد بوده است. میوه و خشکبار: در 
این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به لیموترش 
با 9.9 درصد و پسته با 9.٨ درصد افزایش نسبت به ماه 
قبل است. همچنین در ماه جاری متوسط قیمت پرتقال 
با 31.٨ درصد و انار با 1٨.0 درصد بیشترین کاهش قیمت 
نسبت به ماه قبل را داشته اند. سبزیجات: در این گروه، 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به پیاز با 20.٦ درصد، 
فلفل دلمه ای با 19.9 درصد و نخود با 17.9 درصد افزایش 
نسبت به ماه قبل است. همچنین در ماه جاری اقالم خیار 
با 2.4 درصد و هویج فرنگی با 2.1 درصد نسبت به ماه 
قبل کاهش قیمت داشته است. قند و شکر، آشامیدنی ها 
و سایر خوراکی ها: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به نوشــابه گازدار با 7.3 درصد و چای خارجی 

بسته ای با 7.1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

كاالهای اساسی تأمین  ارز شده، گرانتر به دست مردم می رسد

ناکامیدالردولتیدرکاهشقیمتها
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه فعال احتمال افزایش 
قیمت لبنیات منتفی است، از توزیع 30 هزار تن برنج در 
سطح استان ها خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات مجموعه 
اقتصادی دولت مصوب شده با همکاری گمرک جمهوری 
اسالمی، بانک مرکزی و مجموعه وزارت صمت حدود سه 
میلیون تن کاالی اساســی با حداقل تشریفات ترخیص 
شود. عباس قبادی، در حاشیه جلسه تنظیم بازار در جمع 
خبرنگاران گفت: در این جلسه گزارش وضعیت و قیمت 
100 قلم کاالی اساسی اعالم شد که نشان می دهد نسبت 
به ماه گذشــته به غیر از یک یا دو قلم کاال در سایر کاالها 
شاهد ثبات نسبی در بازار هستیم. وی با اشاره به افزایش 
قیمت اخیر در بازار برنج اعالم کرد: در این جلسه مصوب 
شده 30 هزار تن برنج از ذخایر کشور در سطح 31 استان با 
قیمت تحویل به فروشگاه ها 17 هزار تومان و مصرف کننده 
حداکثر 1٨ هزار و 500 تومان توزیع شود و این مصوبه از 
فردا اجرا خواهد شد و استان ها می توانند برای تحویل برنج 
اقدام کنند. قبادی در ادامه درباره رسوب کاالهای اساسی 
در گمرک نیز گفت: بر اساس تصمیمات مجموعه اقتصادی 
دولت مصوب شده با همکاری گمرک جمهوری اسالمی، 
بانک مرکزی و مجموعه وزارت صمت حدود سه میلیون تن 
کاالی اساسی با حداقل تشریفات از فردا ترخیص شود. این 
تصمیم فعالً برای کاالهای اساسی آغاز شده اما به کاالهای 
واسطه ای و مورد استفاده در بخش تولید هم خواهد رسید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در هفته های اخیر در تولید 
روغن وقفه ایجاد شد، تصریح کرد: از هفته گذشته این وقفه 
برطرف شده و با افزایش تولید و عرضه به بازار مشکل بازار 
روغن در حال حل شدن است.وی همچنین وعده داد که 
تا پایان هفته در بازار روغن خوراکی مشکلی وجود نداشته 
باشد و به وفور در فروشگاه ها یافت شود و گفت: مشکالتی 
در زمینه مواد اولیه و انتقال روغن خام به کارخانجات وجود 
داشته که باعث ایجاد وقفه در تولید و عرضه روغن شد. اما 
به طور کلی در بحث تامین روغن در کشور وجود ندارد. این 
مقام مسئول همچنین از کاهش جوجه ریزی خبر داد و 
گفت: در این زمینه مقرر شده مشکل تولیدکنندگان مرغ 
برطرف شود و جوجه ریزی افزایش پیدا کند. بنابراین تا با 
نزدیک شدن به انتهای سال شرایط بازار مرغ بهتر خواهد 
شد. رفع مشکالتی که چند وقت یک بار در بازارهای مختلف 
ایجاد میشود نیازمند همکاری همه دستگاه ها در بخش 
تامین و تخصیص ارز است. همچنین مقرر شده این هفته 

نظارت بر بازار پیگیری شود.
قبادی درباره افزایش قیمت شــیر و لبنیات نیز گفت که 
افزایش قیمت در این بخش مورد تایید ستاد تنظیم بازار 
نیست و افزایش صادرات محصوالت لبنی و افزایش قیمت 
شــیر خام باعث نوســانات در بازار محصوالتی شده که 
مشمول قیمت گذاری نیستند، اما تا این لحظه کاالهای 

لبنی مشمول قیمت گذاری با قیمت قبل عرضه می شود.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعالم اینکه با افزایش 
قیمت روغن موتور میزان مراجعات مردم به تعمیرگاه ها 
کاهش قابل توجهی خواهد یافت، گفت: با افزایش قیمت 
روغن فروش روغنهای تقلبی بی کیفیت و فاقد استاندارد 
به صورت ارزان در بازار رونق پیدا کرده است. علیرضا نیک 
آیین با اشــاره به اینکه افزایش قیمتها در بازار قطعات 
یدکی خودرو عاملی شــده که میزان مراجعات مردم 
برای تعمیر خودروها کاهش پیدا کند، گفت: نسبت به 
سال گذشته میزان مراجعه مردم برای تعمیر خودروها 
تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کــرده که این موضوع 
نشان می دهد اکثر خودروها به صورت معیوب و با ایراد 
در حال تردد در سطح کشور هستند که این امر خطرات 

زیادی را برای رانندگان و سرنشینان دارد. رئیس اتحادیه 
تعمیرکاران خودرو با اعالم اینکه متأسفانه روغن موتور 
نیز مجوز افزایش 50 درصدی را از سوی سازمان حمایت 
دریافت کرده است، افزود: همین امر نیز در کاهش دفعات 
مراجعات مردم به تعمیرگاه ها نقش زیادی را ایفا می کند. 
وی با اشــاره به فروش روغن های تقلبی در سطح بازار، 
تصریح کرد: دولت باید با افزایش یک کاال مدیریت الزم 
را برای جلوگیری از فروش کاالهای تقلبی در سطح بازار 
انجام دهد. در حال حاضر بازار فروش روغن های تقلبی 
بسیار داغ است. وقتی مردم نتوانند روغن موتور با قیمت 
باال خریداری کنند مجبور به خرید روغن های ارزان تر 

که بعضا بی کیفیت و فاقد استاندارد هستند می شوند.

داشــتن دو ضامن رسمی 
معتبر الــزام بانک ها برای 
پرداخت وام ودیعه مسکن 
عنوان شده است. در حالی 
که قرار بود در تابستان که 
فصل جابجایی مستجران اســتاین وام به اکثریت 
متقاضیان پرداخت شود اما سنگ بانک ها جلوی 
پای مردم موجب شــده تا دسترســی به این وام 
حتی تا نیمه های آبان ماه نیز طول بکشد. یکی از 
راهکاری پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای 
کنترل بازار اجاره مسکن، اعطای تسهیالت ودیعه 
مسکن به مستأجران بود که متاسفانه این راهکار 
نه تنها مفید واقع نشد بلکه به مشکالت مستاجران 
نیز افزود. عدم همکاری بانک ها برای پرداخت وام 
ودیعه مسکن به دلیل الزام برای داشتن دو ضامن 

رسمی معتبر است. 
این در حالی است که به گفته بسیاری از متقاضیان 
وام ودیعه مسکن داشتن حتی یک ضامن رسمی 

نیز این روزها بسیار مشکل است و بانک ها در این 
شرایط دم از داشتن دو ضامن رسمی می زنند. آمار 
پرداخت وام ودیعه مســکن نیز چنگی به دل نمی 
زند. از خیل متقاضیان ثبت نام شده برای دریافت 
این وام درصد بسیار کمی موفق به دریافت آن شده 
اند و دلیل اصلی این امر سخت گیری بانک ها در 
دریافت مدارک و الزامات این وام عنوان شده است. 
به هر ترتیب در حالی که بر اســاس مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، می بایست در تابستان امسال 
وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می شد، 
برخی بانک ها با تقاضای 2 ضامن کارمند رسمی، 

در پرداخت ها سنگ اندازی می کند.
یکی از متقاضیان دریافت این تســهیالت در این 
رابطه می گوید: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، 
اجاره نامه واحد 50 متری در محله کارگر جنوبی 
)چهارراه لشــکر( با رقم 75 میلیون تومان ودیعه 
و 500 هزار تومان اجــاره ماهانه را امضا کردم. اما 
در تهیه مبلغ ودیعه در مانــده ام و طبق قراری که 
با موجر )صاحب خانه( داشــته ام، باید به ازای هر 
یک ماهی که نمی توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، 
1.5 میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم. مگر با 

حقوق پایه قانون کار، می توان چنین اجاره بهایی 
را پرداخت کرد؟

وی ادامه داد: مســتاجری که ســختی و مرارت 
دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن 
رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی 

هم در اطرافیان مان داشــته باشــیم، اما در این 
شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می شود که 
حاضر شود یک وام 50 میلیونی را آن هم برای یک 
مســتاجری که دخل و خرجش با هم نمی خواند، 

ضمانت کند.

با درخواست دو ضامن رسمی، مستاجران از دریافت وام منصرف می شوند  

بهانهتراشیبانکهادرپرداختوامودیعه

حمایت شعاری از مستاجران
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی 

وام ودیعه مسکن در ابتدای اعالم آن نیز طرحی شعاری بود و موفقیتی در اجرای آن دیده نمی شد. دولت گویا قصد داشت وانمود کند برای حل مشکل مستاجران در گرانی های اخیر حوزه مسکن قدمی برداشته 
است. 30 درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و پیش بینی شده بود که منابع در نظر گرفته شده برای این میزان خانوار مستاجر کافی نیست. به عبارتی برای 9 میلیون خانوار مستاجر در کشور باید منابع مالی 
بیشتری اختصاص پیدا می کرد تا کفاف پوشش تمامی متقاضیان را بدهد.  تا به امروز هم تنها چند هزار خانوار از این جمعیت میلیونی توانسته اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. اصوال در سالهای اخیر قراردادها 
میان مالک و مستاجر به صورت غیررسمی بسته شده اند و شرایط اقتصادی اجاره تمدید قراردادها را در بنگاه های امالک از خانوار گرفته است بنابراین بسیاری از متقاضیان نیز به دلیل عدم برخورداری از کد رهگیری 
که یکی از الزامات دریافت وام ودیعه مسکن است، به جمع جاماندگان از این تسهیالت اضافه شده اند. بنابراین الک شدن متقاضیان تسهیالت و درخواست مدارک بیشتر به عنوان مال داشتن دو ضامن رسمی معتبر 
می تواند بهانه ای برای پوشش ناتوانی دولت در پرداخت این وام باشد. از طرفی دیگر در حالی که منابع بانکی باید به سمت ساخت انبوه مسکن، افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت ها حرکت کند، به نظر می رسد 
دولت صرفا به فکر منفعت و سود اقتصادی خودش بوده و طی مدت بازه زمانی کوتاه یکسال عالوه بر بازگشت کل پول تسهیالت داده شده به نظام بانکی، مستاجران تهرانی برای وام 50 میلیون تومانی باید چیزی 
حدود ٦ میلیون تومان طی یکسال تحت عنوان سود به نظام بانکی پرداخت کنند، در واقع به نظر می رسد این طرح چندان هم حمایتی نبوده و دولت در این طرح بیشتر به فکر تامین منافع خود بوده است، وگرنه 

حداقل می توانست این تسهیالت را بدون بهره بانکی به مستاجران پرداخت کند.
متاسفانه اجرای این طرح در کاهش نرخ اجاره نیز تاثیری نداشته و چه بسا حتی موجب افزایش اجاره بها نیز شده است. اجرای این طرح فقط مستاجران را بدهکارتر کرده و امید آن ها به خانه دار شدن را کمرنگ تر می کند. 
در حالی که بر اساس قانون اساسی دولت موظف است شرایط را برای خانه دار کردن همه اقشار جامعه به خصوص کارگران و کارمندان و دهک های پایین درآمدی فراهم کند، چرا که تامین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه 
و کاالی اساسی در قانون اساسی آمده، اما امروز شاهدیم که با این اقدام نه تنها مشکلی از مستاجران حل نخواهد شد بلکه خانوار های فقیر و دهک های پایین بدهکار ترشده و امید خانه دار شدن شان کمرنگ تر می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس ستاد تنظیم بازار: آغاز توزیع برنج و كاالهای اساسی 

افزایش قیمت لبنیات نداریم

معاون بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: در 7 ماه امسال 
یک میلیون و 749 هزار مورد بازرسی از اصناف انجام 
دادیم که ارزش ریالی جرائم در این مدت برابر با هزار 
و 507 میلیارد و 5٦3 میلیون ریال بوده است. بهنام 
نیک منش در مورد آخرین وضعیت بازرسی و نظارت از 
واحدهای صنفی اظهار کرد: تمامی مفاد مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا را اخیراً به اتاق های اصناف سراسر 
کشور ابالغ کردیم؛ بازرسان سراسر کشور هم در بحث 
نظارت بر پروتکل های بهداشــتی در کنار بازرسان 
وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان های صمت 

و تعزیرات حکومتی در حال فعالیت هستند.
معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایــران افزود: 
بیانیه ای را به اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی 
مبنی بر ضرورت استفاده از ماسک از سوی صاحبان 
واحدها و خریداران و رعایت فاصله اجتماعی صادر 
شده است تا اگر مشتری بدون ماسک به واحد صنفی 
مراجعه کند، خدماتی دریافت نکند. وی ادامه داد: در 
بحث نظارت بر این امور، در وهلــه اول تذکر کتبی، 

در وهله دوم جریمه 300 هــزار تومانی، در مرحله 
بعدی یک میلیون تومان و در نهایت پلمب در دستور 
کار بازرســان قرار دارد. خصوصاً زمان هایی که اعالم 
می شود برخی از واحدهای صنفی باید تعطیل باشند، 
با خاطیان به شدت برخورد می کنیم و بازرسان نسبت 

به پلمب اقدام خواهند کرد.
نیک منش در مورد برخورد با گرانفروشی ها، گفت: در 
حال حاضر بازرسان ما معطوف به نظارت بر کاالهای 
اولویت دار هستند. تمامی بازرسان به صورت هفتگی 
این کاالها را از نظر گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم 
صدور فاکتور، احتکار و … رســیدگی و پرونده های 
تشکیل شــده را به مراجع نظارتی و قضائی ارسال 
می کنند. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران 
تصریح کــرد: کاالهای اولویــت دار هر هفته تعیین 
می شوند اما به طور معمول شامل کاالهایی همچون 
گوشــت قرمز، گوشت مرغ، شــکر، حبوبات، برنج، 
 روغن، الســتیک، آهن آالت، لوازم خانگی، سیمان 

و … می شود.

بازار فروش روغن های تقلبی داغ شد

افزایش 50 درصدی قیمت روغن موتور

شوک تقاضا بزودی كنترل می شود

دالیل افزایش قیمت روغن در بازار

1500 میلیارد ریال جریمه اعمال شد

انجام ۱.۷ میلیون مورد بازرسی اصناف
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شرایط تحریم و وجود موانع برای نقل و انتقاالت 
ارز، دولت و مجلس را برآن داشته تا در مصوبات 
خود در خصوص رمزارزها و نحوه استخراج آنان 
بازنگری کننــد به گونه ای کــه در طرحی که از 
ســوی نمایندگان مجلس با عنوان »تامین ارز با 
استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمرارز« 
مطرح شــده عالوه بر اینکه قیمت برق تحویلی 
به مراکز اســتخراج رمــزارز تغییر کرده اســت 
بلکه شــرایط ایجاد نیروگاه نیز برای این مراکز 
 و استفاده از برق نیروگاه ها نیز ساده تر از گذشته 

شده است.
براســاس متن منتشر شــده طرح »تامین ارز با 
استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز« 
نمایندگان اعتقــاد دارند کــه آیین نامه ابالغی 
هیات وزیران بــا توجه به باال بــودن قیمت گاز 
تحویلی به نیروگاه های برق جهت تولید رمزارز، 
اجازه تولید و مبادله این نــوع را ارز را نمی دهد. 
در حالیکه اجــازه صدور تاســیس نیروگاه های 
تولیدکننده برق برای تولید رمزارز فرصت خوبی 
را برای تامین برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف 
 فراهم می کند که در کشور از این امکان استفاده 

نمی شود.
در متن این طــرح نماینــدگان وزارت صمت را 
برای تامین بخشــی از برق مورد نیاز در ساعات 
اوج مصرف برق در طول سال، مکلف کردند تا به 
متقاضیان رمز ارز در نقاط مورد نظر وزارت خانه، 
مجوز احداث نیروگاه صادر و بــا صدور تاییدیه 
برای تحویل گاز یارانــه ای، برق این نیروگاه ها را 
در ساعات اوج مصرف به قیمت مصوب خریداری 
کند. وزارت نیرو برای خرید برق این نیروگاه ها در 

ساعات غیراوج مصرف تعهدی نخواهد داشت.
پیشنهاد مطرح شــده در طرح مجلس کامل تر 
از بندی اســت که در مصوبه هیــات وزیران به 
آن اشاره شــده اســت. در مصوبه هیات وزیران 
تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز ها صرفاً با 
دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث 
 نیروگاه جدید خارج از شــبکه سراسری صورت 

می گیرد.
دولت مکلف شده است، براســاس موضوع ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولیــد در زمینه نفت، گاز 
و برق برای جبران اصل و ســود سرمایه گذاری، 

طبق درخواســت ســرمایه گذار، به او پرداخت 
ارزی یا ریالی داشــته یا در پایانه های صادراتی 
به آنهــا نفت خام تحویــل داده یــا در نقاطی از 
کشــور که شــبکه های موجود اجازه انتقال را 
خواهد داد، به ســرمایه گذار گاز یــا برق تحویل 
دهد. حاال انتخــاب نحوه مصــرف گاز و برق از 
جملــه اســتفاده در تولید رمزارز یــا فروش در 
بازار داخلی در اختیار ســرمایه گذار باشد.  این 
در حالی اســت که  طبق مصوبــه هیات وزیران 
فقط تاکید شــده بــود که »مصرف بــرق و گاز 
برای استخراج رمزارزها در ســاعات و زمان اوج 
مصرف ممنوع است و وزارتخانه های نیرو و نفت 
 زمان اوج مصرف را در طی سال به واحدها ابالغ 

خواهند کرد.«
آنطــور کــه نماینــدگان تعیین کردنــد، کلیه 
صنعتگــران دارای مجــوز اســتخراج رمــزارز 
جهت بهره منــدی از حامل های انــر ژی با نرخ 
صنعتــی مکلف هســتند تمام درآمد ناشــی از 
تولید محصول خود را مطابق دستورالعمل های 
بانک مرکزی در سامانه نیما یا سایر سامانه  های 
معرفی شده بانک مرکزی عرضه کند یا براساس 
دســتورالعمل های موجود صرف واردات موارد 
 اولیه، ماشین آالت، تجهیزات یا کاالهای اساسی 

کند.
میزان برق یا گاز یارانه ای تحویل شده متناسب 
با ارز وارد شده به ســامانه یا واردات خواهد بود. 
نظارت بر این فرآیند باید براساس دستورالعمل 

مصوب وزارت صمت و بانک مرکزی با مشــورت 
اتــاق بازرگانی ظرف یــک ماه تنظیــم و ابالغ 

می شود.
طبق مصوبــه هیات وزیران کــه هم اکنون برای 
استخراج رمزارز به آن استناد می شود در صورتی 
که تولید کنندگان رمزارز، ارز حاصل از استخراج 
را در ســامانه نیمــا عرضه کنند تنها مشــمول 

مشوقهای مالیاتی خواهند شد.
براســاس طرح مجلس کلیــه صنعتگران دارای 
مجوز اســتخراج رمــزارز جهــت بهره مندی از 
حامل های انر ژی با نرخ صنعتی مکلف هســتند 
تمام درآمد ناشی از تولید محصول خود را مطابق 
دســتورالعمل های بانک مرکزی در سامانه نیما 
یا سایر سامانه  های معرفی شــده بانک مرکزی 

عرضه کند
همچنین براســاس طرح پیشــنهادی مجلس 
وزارت نفت مکلف اســت به ازای رمــز ارز تولید 
و مبادله شده توســط برق تولیدی نیروگاه های 
متصل به شبکه در تولید رمز ارز در سامانه نیما یا 
سامانه های دیگر تحت نظارت بانک مرکزی، گاز 
موردنیاز را به قیمت گاز تحویلی به عنوان خوراک 
پتروشــیمی ها تحویل دهد. قیمت گاز مصرفی 
مازاد برارز مبادله شــده، معادل کمترین قیمت 

گاز صادراتی است.
وزارت نیرو نیز مکلف اســت به ازای ارز تولید و 
مبادله شــده، برق تحویلی را به قیمت صنعتی 
محاســبه و مازاد برآن را معادل کمترین قیمت 

برق صادراتی محاســبه و وصول کنــد. این در 
حالی اســت که در مصوبه هیــات وزیران تعرفه 
برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی 
رمزنگاری شده یا رمزارز ها با قیمت متوسط ریالی 
برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط 
وزارت نیــرو تعیین و اعالم می  کند، محاســبه و 
اعمال می شــود. این بند از مصوبه هیات دولت 
 مورد انتقاد بســیاری از فعاالن ایــن حوزه قرار 

گرفته است.
استفاده از سازوکار انرژی و قراردادهای دوجانبه 
بیــن تولیدکننــدگان بــرق و فعــاالن صنعت 
اســتخراج رمزارز برای فروش و انتقــال برق با 
اســتفاده از ترانزیت برق در شــبکه سراســری 
 بــا رعایت مقــررات حاکم بــرآن امــکان پذیر 

است.
براســاس ماده ۶ ایــن طرح تامیــن حامل های 
انرژی متقاضیان صنعت اســتخراج مرز ارز تابع 
رویه های موجود در کشــور در ســاعات غیراوج 
مصرف برق و گاز، مشابه ســایر صنایع با تعرفه 
صنعتی برق و گاز )قیمــت گاز به عنوان خوراک 
پتروشیمی ها( محاسبه و وصول می شود. تامین 
برق و گاز از شبکه سراسری با رعایت ضوابط فنی و 
قراردادی موجود و با موافقت سازمان های مربوطه 

امکانپذیر است.
همچنین براین اساس دولت مکلف است قیمت 
گاز تحویلی بــه نیروگاه هایی را کــه صرفا برای 
تامین برق رمزارز احداث شــده یا می شــوند یا 
نیروگاه  های موجودی که صرفا مبادرت به تولید 
رمز ارز می کنند را در ســاعات اوج مصرف گاز و 
برق معــادل کمترین قیمــت گاز صادراتی و در 
بقیه ساعات معادل قیمت صنعتی گاز محاسبه و 
دریافت کند. دولت همچنین مکلف شد تا قیمت 
گاز تحویلی به نیروگاه های موضوع این تبصره در 
شعاع ۲۵۰ کیلومتری پاالیشگاه های گاز را با ده 
درصد و در شعاع دویســت و پنجاه کیلومتری تا 
پانصدکیلومتری با پنج درصد تخفیف نسبت به 
کمترین قیمت گاز صادراتی، محاسبه و دریافت 
کند. دولت مکلف اســت قیمت بــرق واحدهای 
تولید رمز ارز را درساعات اوج مصرف برق معادل 
حداقل قیمت صادراتی برق محاســبه و دریافت 

کند.

جزئیات طرح »تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمرارز« منتشر شد

مجلس می خواهد شرایط استخراج رمزارز را ساده تر کند
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اعطای تسهیالت صادرات به شركت های دانش بنیان
با اعطای تسهیالت صادرات به شــرکت های دانش بنیان، مسیر صادرات برای 

محصوالت این شرکت ها هموار می شود.
 تسهیل صادرات دانش بنیان ها هدفی است که منجر به خلق ثروت و ارزش آفرینی 
اقتصادی در کشــور می شــود، محصوالتی متفاوت که با تالشــی مضاعف و 
همکاری های مشترک به ســبد صادراتی کشور افزوده شــده است. خدماتی 
دانش بنیان که برای صادرات به دیگر کشور ها نیازمند ساز و کار های قانونی است. 
این تالش ها سال ۹۳ با ایجاد کریدور توســعه صادرات شتاب بیشتری گرفت و 
حمایت ها از معرفی و فــروش محصوالت دانش بنیان و صنایــع نرم و خالق در 
کشــور های هدف، مدلی قانونی و هدفمند تجربه کرد. با این کار، خدماتی برای 
تسهیل فرآیند صادرات کاال ها و ارائه آموزش ها و مشاوره های مورد نیاز برای آن در 

یک روند مشخص و به صورت تخصصی به شرکت ها ارائه شد.
شناســایی شــرکت های توانمند صادراتی نقطه آغاز این فعالیت ها است. ابتدا 
شرکت ها و محصوالت آن ها شناسایی می شوند تا فرآیند صادرات به آن ها آموزش 
داده شود و بعد با کمک قوانین حمایتی که تعیین شده است، مسیر صادرات برای 
آن ها هموار می شود. این کار هم با ارائه خدماتی با کیفیت و اثربخش برای توسعه 

توان صادراتی شرکت ها انجام می گیرد.
مالک سعیدی مدیرکریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری درباره این خدمات، می گوید: معاونت علمی و فناوری برای تولید 
ثروت از صادرات محصوالت دانش بنیان و صنایع نرم و خالق، اقدام به حمایت از 

خدمات ارائه شده توسط کریدور کرده است.

حمايت كمیسیون صنايع مجلس از دانش بنیان ها
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در رویداد مجازی 
"دوشنبه های استارتاپی صندوق نوآوری و شــکوفایی" گفت: برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیز »طرح جهش تولید دانش بنیان« در 

حال تدوین است.
حجت اهلل فیروزی در رویداد مجازی »جذب سرمایه در حوزه خودرو« از رویدادهای 
مجازی "دوشنبه های استارتاپی صندوق نوآوری و شکوفایی" که در محل صندوق 
نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار کرد:  بازار خودرو بسیار گسترده است و مشاغل 
مختلفی چون تولید مواد اولیه، قطعه سازی برای خودرو، خدمات پس از فروش 
و تعمیرگا ه های خدمات دهنده، در این حوزه فعالیت می کنند؛ در همین راستا 
"استارتاپ ها" می توانند به فعاالن و تولیدکنندگان این حوزه و مشتریان خودرو 

خدمات ارائه کنند و ما نیز تالش می کنیم تا کسب و کار آنها بیشتر رونق بگیرد. 
فیروزی افزود: با وجود توسعه بازار خودرو، نیاز به استفاده از فناوری نیز شدیدتر شده 
است و استفاده از کسب وکارهای فناورانه طیف بزرگی از مشاغل را پوشش می دهد 

که استفاده از استارت آپ ها می تواند این بازار را بیشتر توسعه دهد. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد طرح های در حال تدوین در 
مجلس برای کمک به صنعت خودرو بیان کرد: کمیسیون صنایع در حال تدوین 
طرحی برای توسعه فعالیت خودروسازان در کشور است؛ در این طرح جامع ضمن 
حمایت از خودروسازان، مشتری مداری، داخلی سازی و توجه به محصوالت داخلی 
در نظر گرفته شده است و اجرای این طرح آینده خوبی را برای صنعت خودرو فراهم 
خواهد کرد همچنین برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیز 
»طرح دانش بنیان« در حال تدوین است که پس از اجرایی شدن، استارتاپ ها، 

شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا تحت حمایت بیشتر قرار می گیرند.

صادقیان درباره رفتن به اسنپ: 
رقابت همیشه وجود دارد اما هیچ دشمنی همیشگی نیست

»علیرضا صادقیان« مدیرعامل پیشین هلدینگ کسب وکار نوین ایرانیان و پلتفرم 
چیلیوری به تازگی خبر عضویت خود در گروه اسنپ را رسانه ای کرده است؛ خبری 
که واکنش های بسیار متفاوتی از سوی جامعه فناوری ایران دریافت کرد. صادقیان 
در گفتگویی با دیجیاتو از دالیل خود برای رفتن به گروه اسنپ می گوید اما نکته 
مهمی که او به آن اشاره و البته گالیه می کند، »واکنش احساسی« به این تغییر 
است. او در این گفتگو اعالم می کند رقابت همیشه وجود دارد اما هیچ دشمنی 
همیشگی وجود ندارد. بی راه نیست اگر مدیرعامل ســابق چیلیوری را یکی از 
بزرگ ترین منتقدان عملکرد اسنپ در سال های اخیر بدانیم. او تنها شرکتی را 
مدیریت کرد که توانست یکی از اعضای گروه اسنپ را در شورای رقابت محکوم 
کند. اما اکنون، ۸ ماه پس از تعطیلی چیلیوری، وقتی با عینک کسب وکار به موضوع 
نگاه کنیم توضیحات کنونی صادقیان نیز منطقی تر به نظر می رسند. او در پاسخ به 
این سوال که چرا به عنوان منتقد اصلی اسنپ در اکوسیستم استارتاپی به این گروه 

پیوسته، به تاریخچه موضوع اشاره می کند و به دیجیاتو می گوید
»۲ سال گذشته بیش از حد پر ماجرا بود و من به عنوان مدیرعامل و یکی از اعضای 
تیم، نهایت تالشم را انجام دادم تا ماموریت مان به سرانجام برسد. تصور می کنم 
تیمی عالی و اســتراتژی خوبی داشــتیم. اینکه چرا به نتیجه نرسیدیم، دالیل 
متعددی دارد. اما مشخصاً بحث های سابق مطرح است؛ یعنی سیستم قانونی کشور 
راه حل اجرایی برای موضوعی که ما مطرح می کردیم نداشت و من مسئول تصحیح 
سیستم قانونی کشور نیستم. من مسئول سهامداران شرکت و رسیدن به اهداف 
تعیین شده در آن هستم. ما حرف های خودمان را زدیم، اما سیستم با عملکردش به 
ما گفت که حق با شما نبود.« او در ادامه توضیح می  دهد که به هر حال در این مدت 
با افراد مختلفی صحبت کرده؛ از جمله اسنپ: »با صحبت کردن توانستیم بسیاری 
از اختالف ها را کنار بگذاریم. این را هم اضافه کنم که علی رغم تمام دعواهایی که 
داشتیم، از سال ها پیش باهم در تماس بودیم و همیشه نسبت به همکاری ابراز عالقه 
می کردند اما در مورد چیلیوری، این همکاری را انجام ندادند. اما نهایتا با صحبتی 
که شد، قرار شد به عضویت گروه اسنپ درآیم. این به معنای این نیست که اسنپ 
غول بزرگ پر ایرادی بوده و حاال تبدیل به یک فرشته بدون ایراد شده. هر شرکتی، 
خوبی ها و بدی های خودش را دارد و ما هم در شرکت خودمان خوبی ها و بدی های 
خودمان را داشتیم. من هم هرجا باشم، چه چیلیوری و چه اسنپ، نهایت تالشم را 
برای »ساختن« انجام می دهم. این تالش زمانی در نت برگ اتفاق می افتاد، زمانی 

در توسعه ی چیلیوری و امروز هم در توسعه ی اسنپ تالش می کنم.«
او همچنین به انتقادهایی هم که در شــبکه های اجتماعی از تصمیمش شــده 
واکنش نشــان می دهد و می گوید این بحث ها در شبکه های اجتماعی تاحدی 
احساسی است: »بیزینس معموال با منطق، استراتژی، مذاکره و قانون جلو می رود. 
اما بحث های استارتاپی در کشــور ما معموالً احساسی می شود. سال ها پیش از 
من پرسیدند نت برگ را می فروشــید؟ گفتم چرا نفروشم! من در کسب وکار یاد 
گرفته ام که اگر چیزی X ریال می ارزد، اگر کسی X به عالوه ی ۱ ریال بخواهد 
باید بفروشیم و در غیر این صورت ۱ ریال ضرر کرده ایم. باید منطقی فکر کرد، در 
لحظه صالح شرکت و سهامداران و البته سودآوری را در نظر گرفت. در این حوزه 
رقابت همیشگی وجود دارد اما هیچ دشمنی همیشگی وجود ندارد. این منافع 
شرکت است که تعیین می کند چه آینده ای برای شرکت متصور باشیم. تصور من 
این است که اکوسیستم استارتاپی ما تا حد زیادی در حوزه بیزینس، احساسی 
فکر می کند؛ در حالی که اینطور نیست و افراد در شرایط سخت باید تصمیم های 
سختی هم بگیرند. واقعیت این است که تعطیلی چیلیوری بعد از آن همه تالش 
واقعا تصمیم ساده ای نبود یا حتی ادغام نت برگ و تخفیفان با اینکه تصمیم سختی 
بود اما منطق حکم می کرد که چنین اتفاقی رخ دهد. بحث حرفه ای و کاری با بحث 

احساسی متفاوت است.«

اخبار

ایدههایفناورانهنفتیپذیرشمیشود
باانتشارفراخوانیازاستارتاپهاوشرکتهایدانشبنیانوفناوردرخواستشدتاایدههایخودرادرحوزههایباالدستیوپاییندستیصنعتنفتارسالکنند.

درراستایتوسعهروزافزوننوآوریدراینعرصهباحمایتمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریوصندوقنوآوریوشکوفاییفراخوانپذیرشطرحهاوایدههای
نوآورانهدرحوزهصنایعباالدستیوپاییندستیصنعتنفتمنتشرشد.

در معــرض فســاد بــودن 
۲۰۰ هزار تن برنج دپوشده 
در گمــرک در کنــار نبود 
مــاده اولیــه کارخانه جات 
تولیــد روغــن بــه دلیل 
عدم تخصیص ارز برای ورود مــاده اولیه امروز حلقه 
ســومی یافته و آن نیمــه تعطیل شــدن ۸۰ واحد 
تولیدی نساجی در کشــور به دلیل دپوی قطعات این 
 کارخانه ها در گمرک اســت. »هــر دم از این باغ بَری 
می رسد!«با این وجود، گزارش های جدید نشان می 
دهد که ظاهرا موانع ارزی همچنان پابرجاست و اخیرا 
هم ماجرای برنج های دپوشــده در گمرک پیش آمد 
که طی آن  ۲۰۰ هزار تن برنج دپوشده در گمرک در 
حال فاسد شدن بوده و عدم تخصیص و تامین ارز عامل 

اصلی این موضوع بوده است.
اما این پایان ماجرای کاالهای دپوشده نیست و بررسی 
وضعیت تولیدکنندگان نشــان از وضعیت نامناسب 
در واحدهای تولیدی با توجه به عــدم ترخیص مواد 

اولیه دارد.

۸۰ واحد نساجی نیمه تعطیل شدند
در این رابطه مهدی نوری، یک فعال حوزه نساجی و 

تامین کننده قطعات کارخانه های نساجی می گوید 
که حدود ۱۰ تن قطعات خط تولید بخش نساجی به 
ارزش حدود ۲۰۰ هزار دالر که به ۷۰ یا ۸۰ شــرکت 
تعلق دارد، به دلیل مشــکل تخصیــص ارز از حدود 
دو ماه پیش در گمرک مانده اســت. به گفته وی، به 
دلیل ترخیص نشــدن قطعات خــط تولید کارخانه 
های نساجی، این شرکت ها در حال حاضر با کمترین 
ظرفیت فعالیت می کنند و برخی از کارگران خود را نیز 
اخراج کرده اند. به عبارتی این وضعیت در واحدهای 
تولیدی بحرانی ایجاد کرده کــه تقریباً همه آن ها به 

صورت نیمه تعطیل اداره می شوند.
زینب نظری، یک تولیدکننده سیم و کابل نیز می گوید 
که پنج کانتینر به ارزش ۳۰۰ هــزار یورو از مواد اولیه 

کارخانه او از چهار ماه پیش در گمرک مانده است.
البته این تولید کننده که از ارز حاصل از صادرات برای 
تهیه مواد اولیه استفاده کرده، در این رابطه می گوید: 
برای واردات این پنج کانتینر یک ســنت هم از بانک 
مرکزی نگرفتــم و از ارز حاصل از صــادرات خودمان 
استفاده کردیم. مشکل اینجاست که واردکنندگان بعد 
از تایید و تخصیص ارز یک ســال فرصت دارند کاالی 
مورد نظر خود را وارد کنند، اما معموال طبق قانون برای 
تولیدی ها این مدت شــش ماه هم تمدید می شود که 
فعال انجام نشده است. ما هم به دلیل شرایط ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و برخی تحریم ها نتوانستیم قبل 
از یک سال این کار را انجام دهیم. در نهایت فروردین 

ماه بخش آخر ثبت ســفارش را انجام دادیم که بانک 
مرکزی اعالم کرد به دلیل گذشــت یک سال امکان 
واردات وجود ندارد و در حال حاضر هم منتظر تمدید 
این فرصت هستیم.آیا واردات با ارز متقاضی، پایانی بر 

رسوب کاال در گمرک است؟
هرچند قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران معتقد است »واردات کاال با ارز متقاضی یا همان 
واردات بدون انتقال ارز می توانــد واردات مواد اولیه و 
تجهیزات به کشور را تسهیل کند و با توجه به وضعیتی 
که تحریم برای بازرگانان ایرانی ایجــاد کرده، از فراز 

و نشــیب های مســیر واردات کاال بکاهد«؛ اما برخی 
از کارشناسان اقتصادی سیاســت جدید را سیاستی 
اشتباه می دانند. در این میان مجید شاکری، کارشناس 
اقتصادی می گوید: »ثبت ســفارش های قبلی آنقدر 
گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با 
ابزار ثبت سفارش فعال غیراجرایی است. وزیر محترم 
صمت، اعضای محترم اتاق بازرگانی، نمایندگان محترم 

مجلس، یک اشتباه باید چند بار تکرار شود؟«
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس این مساله را 

بررسی می کند. 

كارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات واردات با ارز متقاضی هشدار دادند 

نجات  تولید  با تسهیل  واردات  مواد  اولیه
رئیس اتاق بازرگانی ايران و چین: زور قانون شكنان به قدرت همتی چربید

کاهش بروکراسی در واردات کاال
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

بحث ترخیص کاالها از گمرک در ارتباط مستقیم با مساله تامین ارز است. خرید کاال انجام شده و در حال حاضر وارد گمرک شده اســت. بانک مرکزی دارد قاعدتا برای تخصیص ارز با نوبت دهی و اولویت گذاری نسبت به تامین 
ارز این کار را انجام می دهد. مشکالت ارزی کشور مشخص است زیرا دولت ارز کافی برای تخصیص منابع برای ترخیص کاالهای اساسی که مهم ترین اولویت را دارد، نداشت. این موضوع را در مورد روغن شاهد بودیم. بحث تامین 
ارز برای روغن باعث شد که برخی از کارخانه جات صنایع غذایی که مصرف کننده روغن به عنوان مواد اولیه بودند با کمبود مواد اولیه روبه رو شوند که حتی برخی از کارخانه جات صنایع غذایی به دلیل نداشتن روغن ناچار شدند 

تولیدشان را متوقف کنند. 
قطعات، تجهیزات و ماشین آالتی که برای تولید نیاز است، ثبت سفارش شده اند و در گمرک خاک می خورند اما همچنان دولت نتوانسته ارز کافی و الزم را برای تامین خریدهای کارخانه جات فراهم کند. تولیدکنندگان قطعات 

خودرو و خودروسازان نتوانسته اند قطعات مورد نیازشان را ترخیص کنند. خودروسازان چون صادرات خودرو ندارند بنابراین ارز حاصل از صادرات برای خودشان ندارند. 
یک تصمیمی گرفته شد که بتوانند واحدهای تولیدی از ارز حاصل از صادرات سایر صادرکنندگان ارز مورد نیازشان را فراهم کنند و ساز و کارش این کار در حال فراهم شدن است. به شرطی که در عمل هم شاهد این اتفاق باشیم 
چون قبال تجربه آن هم وجود داشت. دولت دهم در سال ۸۸ این تجربه را داشت که سامانه ای ایجاد شد که صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در آن سامانه عرضه کند و هر کسی که درخواست داشت بتواند از طریق سامانه ارز خود 
را تهیه کند. آن ساز و کار در آن سال جواب داد و امیدواریم همان روشی که قرار است به اجرا درآید، این روند را تسهیل و تسریع کند. به هر حال کاالهایی که در گمرک گرفتار شده اند دموراژ دارد و برای آنها که خرید می کنند و 
تاخیر می خورد، باید به طرف خارجی هم خسارت پرداخت کنند. اگر بتوانند این ساز و کار را فراهم کنند مساله حل خواهد شد؛ ولی به هر حال موضوع ارز همچنان موضوع اصلی است و تامین ارز مورد نیاز با دشواری روبه روست. 

همچنین مشکل نقل و انتقال پول همچنان به دلیل تحریم های سیستم بانکی برقرار است که هنوز هم راهکاری دیده نمی شود و از طریق صرافی ها این کار انجام می شود. 
پیش از این صادرکننده باید ارز خود را در اختیار دولت می گذاشت. در حال حاضر وقتی قرار است که رابطه بین متقاضی ارز و دارنده ارز مستقیما برقرار شود سرعت عمل باالتر می رود وگرنه مشکل اصلی که همان تنگنای ارزی است، 
به قوت خود باقی است. به هر حال ارز باید در هر حال حاصل از صادرات باشد و این در حالی است که مشکل صادرات همچنان برقرار است. کار صادرات در کشور همچنان کار ساده ای نیست. مشکل اصلی سر جای خود است زیرا 
ما افزایش ارز که نداریم. پس ما روی عدد مشخص درآمد ارزی صحبت می کنیم که روش جابه جایی آن و در اختیار مصرف کننده گذاشتنش فقط فرق می کند و این روند تسریع می شود چون بروکراسی آن کاهش پیدا می کند. 
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