
به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، تغییر شــیوه نامه 
رجیستری گوشی های مسافری از مهرماه، باعث کاهش 
چشمگیر واردات مســافری آیفون شده اســت و اما با 
وجود این، سوءاستفاده از رویه مسافری هرچند کم، اما 
همچنان ادامه دارد.به گزارش ایسنا،  طرح رجیستری یا 
شناســنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور به عنوان 
راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد. یکی از این 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 پرداخــت ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده معاف بودند و پــس 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 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مصوبه ۲۷ 
مرداد ماه 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 مســافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی 
مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می شود.در این 
راستا انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر نوشت: تغییر 

شیوه نامه رجیستری گوشی های مسافری از مهرماه، باعث 
کاهش چشــمگیر واردات مســافری آیفون شده است. 
اردیبهشت ماه ۴۳ هزار دستگاه و آبان ماه، ۴۰۰۰ آیفون 
مسافری وارد کشور شد. سوءاســتفاده از رویه مسافری 
هرچند کم، اما همچنان ادامه دارد.این انجمن پیش از این 
عنوان کرده بود: در ۱۲ ماه گذشته، ۱۵.۶ میلیون دستگاه 
موبایل از طریق دو رویه تجاری و مسافری وارد کشور شد 
که در همان مدت، ۱۴.۸۵ میلیون دستگاه موبایل توسط 
مصرف کننده ایرانی خریداری و حاال در شبکه فعال است. 
آبان ماه امســال مجموعا ۹۷۰ هزار دستگاه موبایل وارد 
کشور شــد،  در حالی که مصرف موبایل آبان ۹۹۰ هزار 

دستگاه بوده است.

در پی انتشار خبرهایی در درباره انجام پرواز بین 
ایــران و انگلیس برخالف مصوبات ابالغ شــده، 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد به 
هیچ وجه این اخبار صحت ندارد و حتی مسافرانی 
که با چندین پرواز بتوانند از انگلســتان به ایران 
بیاینــد قرنطینه شــده و از آن ها تســت گرفته 
می شود.به گزارش ایســنا، درپی شیوع ویروس 
کرونای جهــش یافته در انگلســتان پروازهای 
ایران به مقصد این کشــور و بالعکس مانند دیگر 
کشورهای اروپایی لغو و روز گذشته آخرین پرواز 
شــرکت هواپیمایی هما به مقصد انگلستان به 
صورت یک طرفه برای بازگرداندن گروه پروازی 

این ایرالین انجام شــد.با وجود تعلیق پروازهای 
ایران-انگلیس که با دستور وزیر بهداشت صورت 
گرفت برخی خبرها درباره انجــام پرواز در این 
مسیر هوایی منتشر شده است اما تورج دهقانی 
زنگنه رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری در 
گفت وگو با ایســنا در این باره  اظهــار کرد: این 
مســئله به هیچ وجه صحت نــدارد و هیچ پرواز 

ورودی و خروجی از و به انگلستان نداریم.
وی افــزود: آخرین پــرواز شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته و به صورت 
یک طرفه انجام شــد و پــس از آن هیچ پروازی 
به انگلستان نداشتیم.رئیس سازمان هواپیمایی 

کشــوری در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیا مســافری می تواند از طریق کشــور ثالثی از 
انگلستان به ایران پرواز کند؟ اعالم کرد: بسیاری 
از کشــورها پروازهای خود به انگلســتان را لغو 
کردند اما اگر مســافری از طریق کشور هایی که 
همچنان به انگلستان پرواز دارند به ایران بیاید، 
حتی اگر هفته ها از حضور او در انگلستان گذشته 
باشد از او تست و آزمایش های الزم گرفته شده 
و قرنطینه خواهد شــد.دهقان زنگنه تاکید کرد: 
هیچ ایرانی داخلی و خارجی نمی تواند مسافری 
از انگلستان را به ایران بیاورد و پروازهای مستقیم 

و غیرمستقیم از این کشور به ایران ممنوع است.

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر ضعف ارزش دالر 
که نگرانیها نسبت به تهدید رییس جمهور آمریکا برای عدم امضای بسته کمک 
مالی کرونایی را تحت الشعاع قرار داد، اندکی افزایش یافت.بهای هر اونس طال 

برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۸۶۵ دالر و یک سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت بــود و در ۱۸۶۹ دالر و ۸۰ 
سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز سه شــنبه با ۰.۷ درصد کاهش، در 
۱۸۷۰ دالر و ۳۰ سنت بسته شده بود.دالر آمریکا در معامالت روز چهارشنبه 
در برابر سبدی از ارزهای بزرگ ۰.۱ درصد کاهش یافت و جذابیت طال را برای 

خریداران غیرآمریکایی افزایش داد.
به گفته مایکل النگفورد، مدیر شرکت مشــاوره ایرگاید، از آنجا که بازار روی 
ابهامات مربوط به پاندمی و بسته کمک مالی کرونایی در آمریکا حساب کرده 
است، طال در هفته های آینده برای صعود به عوامل جدیدی نیاز خواهد داشت.

شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس که کشورهای دیگر را وادار کرده 
است مرزهایشان را به روی این کشور ببندند و تالش داروسازان برای آزمایش 
واکسنشان در برابر این نوع جدید، نگرانیها نســبت به روند احیای اقتصادی 
جهانی را افزایش داده است.بر اساس گزارش رویترز، قیمت طال از ابتدای سال 
میالدی جاری تاکنون تحت تاثیر اقدامات محرک مالی گسترده برای حمایت 
از اقتصادهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و همچنین باال رفتن انتظارات 
تورمی به دلیل سیاستهای پولی تسهیلی، ۲۲.۹ درصد رشد قیمت داشته است.
کایل رودا، تحلیلگر آی جی مارکتس اظهار کــرد: طال رابطه تاریخی خود با 
بازده واقعی را بهبود خواهد بخشید و بازده واقعی احتماال کاهش پیدا می کند 
و بنابراین دلیلی وجود ندارد که تصور نکنیم طال در سال آینده بار دیگر صعود 
دیگری به ۲۰۰۰ دالر صعود می کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر 

اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد افزایش، به ۲۵ دالر و ۳۱ ســنت 
رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، ۱۰۰۲ 
دالر و ۸۶ سنت معامله شد. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۲ 

درصد افزایش، در ۲۳۱۸ دالر و ۲۳ سنت ایستاد.

جهش دالر در معامالت جهانی
دالر بزرگ ترین صعود دو هفته اخیر خود را در بازارهای جهانی تجربه کرد.

به گزارش رویترز، یک سال از مواجهه جهان با ویروس کرونا می گذرد و با توجه 
به روند فعلی در سال ۲۰۲۱ نیز شاهد باقی ماندن این ویروس در صدر کانون 
توجهات معامله گران خواهیم بود. جهان در حالی وارد ســال نو می شود که 
کماکان محدودیت های زیادی در تجارت خارجی، گردشگری و سیاست های 
پولی وجود دارد و توان مالی کسب و کارها نیز به دلیل تبعات اقتصادی و تجاری 
کرونا به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده است. کمبود نقدینگی یکی از اصلی 
ترین دالیلی است که می تواند احیای رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.  

انتشار اخبار جهش ویروس کرونا در جنوب و شرق انگلیس به ویژه در لندن 
باعث افزایش نگرانی معامله گران از بازگشت کابوس ویروس کرونا شده است. 
طبق اطالعات منتشرشده، قدرت شیوع نوع جهش یافته کرونا در انگلیس ۹ 
برابر ویروس قبلی است اما هنوز کشندگی آن بیشتر از نوع معمولی اعالم نشده 
است. در پی شیوع ویروس جدید شاهد اعمال گسترده قرنطینه ها در انگلیس 
بوده ایم و بسیاری از پروازهای بین المللی به انگلیس متوقف شده است. نگرانی 
اصلی معامله گران این است که ویروس جهش یافته در برابر واکسن ها مقاوم 
تر باشند.  داده های منتشر شده تغییرات قیمتی اروپا برای سیاست گذاران 
اروپایی کماکان ناامید کننده پیش می رود: طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، 

متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به نوامبر 
با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد 
رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط 
بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور 

متوسط ۰.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.
در شرایطی که انگلیس هنوز نتوانسته است به توافقی کامل با اتحادیه اروپا بر 
سر اینده روابط پس از برگزیت دست پیدا کند، اقتصاد این کشور تحت تاثیر 
پیامدهای کرونایی قرار گرفته و این روند در بازار کار نیز موثر بوده است تا جایی 
که مرکز آمار انگلیس اعالم کرد که نرخ بیکاری این کشور در ۱۲ ماه منتهی 
به اکتبر با ۰.۱ درصد افزایش نســبت به مدت مشــابه ماه قبل به ۴.۹ درصد 
رسید که باالترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور از اوت ۲۰۱۶ تاکنون 
بوده است.  شمار بیکاران این کشور طی این مدت با ۲۰۹ هزار نفر افزایش به 
یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر رسید.تمایل معامله گران برای نگه داشتن دالر 
نسبت به ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۰ کاهش کامال محسوسی یافته است و 
با پیشــرفت های به دســت آمده در مقابله با کرونا و روی کار آمدن دولتی با 
رویکردهای معتدل تر در آمریکا، جذاســت ارزهای پرریسک تر برای معامله 
گران بیشتر شده است. اگرچه انتظار نمی رود که دالر با یک سقوط آزاد مواجه 
باشد اما بسیاری از تحلیل گران بازار ارز معتقدند در شرایط کنونی فضا برای 
عقبگرد بیشتر دالر نیز فراهم است و شاید دالر تا چند ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ 
نیز در سنگر دفاعی فعلی خود باقی بماند.  با وجود اقدامات دولت ترامپ در به 
راه انداختن جنگ تجاری با چین، آمارهای جدید نشان می دهد که واردات 
آمریکا از این کشور افزایش محسوسی یافته اســت به گونه ای که در ۱۰ ماه 
نخست امســال )بازه زمانی ژانویه تا اکتبر( واردات آمریکا از چین ۷.۸ درصد 

بیشتر از رقم ثبت شده برای بازه زمانی مشابه سال قبل بوده است. همچنین 
در ماه نوامبر میزان واردات آمریکا از چین با رشدی عجیب به ۵۱.۹۸ میلیارد 
دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶.۱ درصد بیشتر شده است. 
این مساله به معنای افزایش بیش از پیش کسری حساب تجاری آمریکا خواهد 
بود.  در یک دستاورد دارویی دیگر در مقابله با کرونا، شرکت دارویی مدرنا اعالم 
کرده است که به زودی تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا را برای توزیع واکسن 
ساخت این شرکت در ایالت های مختلف به دست خواهد آورد. پیش از این نیز 
مراحل مقدماتی استفاه از واکسن های ساخت شرکت فایزر نهایی شده بود. 
معامله گران امیدوارند کابوس کرونا که از فوریه ۲۰۲۰ جهان را به طور جدی 
تحت تاثیر قرار داده است تا چند ماه آینده به خط پایان خود برسد و حرکت به 

سمت عادی شدن شرایط شتاب بیشتری بگیرد.  
در طرف سیاســت گذاری پولی انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا به رویه 
کنونی خود در حفظ نرخ بهره در یکی از پایین ترین سطوح یک دهه اخیر ادامه 
دهد. به عقیده برخی از کارشناسان مالی، در سال آینده میالدی نیز احتماال 
شاهد تغییر محسوسی در اجرای سیاست انبساطی فدرال رزرو نخواهیم بود.  
تورم منفی و رکود اقتصادی در کنار باال ماندن نرخ بیکاری، شرایط سختی را 
برای سیاست گذاران اروپایی در احیای رشد اقتصادی کشورهای خود رقم زده 
است و احتماال دو سال طول خواهد کشــید تا شرایط به حالت قبل از بحران 
کرونا باز گردد. بانک مرکزی فرانسه در برآورد جدیدی از وضعیت اقتصادی 
این کشــور اعالم کرد که اقتصاد این کشور امســال تحت تاثیر شیوع کرونا، 
محدودیت های رفت و آمد و تعطیلی گسترده کسب و کارها حدود ۹ درصد 
کوچک خواهد شد که در صورت تحقق، بدترین عملکرد دومین اقتصاد بزرگ 

اتحادیه اروپا طی یک دهه اخیر خواهد بود.

قیمت نفت پس از انتشار گزارشی که رشــد غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را 
نشان داد و همچنین تهدید ترامپ برای عدم امضای الیحه کمک مالی کرونایی، 
در معامالت روز چهارشنبه بیش از یک درصد سقوط کرد.بهای معامالت آتی 
نفت برنت ۷۱ ســنت معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و به ۴۹ دالر و ۳۷ سنت 
در هر بشکه رسید. بهای معامالت آتی وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶۷ 
ســنت معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و به ۴۶ دالر و ۳۵ ســنت در هر بشکه 
رسید.هر دو شاخص روز سه شــنبه حدود دو درصد ســقوط کرده بودند که 
دومین کاهش روزانه متوالی بود.عالوه بر تردیدها نســبت به وضعیت آمریکا، 

بازارهای نفت در پی شیوع نوع جدید مســری تر ویروس کرونا در انگلیس که 
باعث بســته های درهای جهان به روی این کشور شــده و ابهامات جدیدی را 
درباره روند احیای تقاضا برای نفت ایجاد کــرده، در التهاب مانده اند.راویندرا 
رائو، نایب رییس کاالها در شــرکت کوتاک ســکیوریتیز اظهار کــرد: در ایام 
تعطیالت سفرهای مردم باعث رشد تقاضا برای سوخت می شود اما اکنون اکثر 
پروازها از مبدا و به مقصد انگلیس لغو شده اند و بنابراین این وضعیت تاثیر کلی 
روی تقاضا برای نفت خواهد گذاشــت. پیش از این انتظار بر این بود که تهدید 
ویروس فروکش کرده و تقاضا به تدریج و به طور مالیم باالتر می رود. اما اخبار 

مربوط به شیوع ویروس جدید باعث شــده که بازار انتظار ایجاد محدودیتهای 
بیشتری را داشته باشد.گزارش روز ســه شنبه موسسه امریکن پترولیوم نشان 
داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ دســامبر بــه میزان ۲.۷ میلیون 
 بشکه رشد کرده اســت در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش

 ذخایر به میزان ۳.۲ میلیون بشــکه را پیش بینی کرده بودند.اســتفن اینس، 
استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ در یادداشتی نوشت: قیمتهای 
نفت در واکنش به رشــد ذخایر نفت آمریکا که در مقایسه با انتظارات موجود 
بسیار منفی بود و نمک به زخمهای بازار پاشید، بسیار پایینتر رفتند.قیمتهای 

نفت همچنین از تهدید دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای عدم امضای 
الیحه بســته کمک مالی کرونایی ۸۹۲ میلیارد دالری ضربه خوردند. ترامپ 
اظهار کرده که می خواهد قانونگذاران میزان چکهای کمکی که روز دوشــنبه 
تصویب شده بود را افزایش دهند.بر اساس گزارش رویترز، افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا ادامه دارد و تنها در مدت شش روز بیش از یک میلیون 
مورد جدید ابتال اضافه شــده است. از مردم آمریکا خواســته شده است که از 
 ســفر در ایام تعطیالت خودداری کنند و این امر به معنای آسیب دیدن بیشتر

 تقاضا برای نفت است.

تکذیب انجام پرواز بین ایران و انگلیسکاهش واردات مسافری آیفون 

افزایش مالیم قیمت طال در بازار جهانی

شیب کاهش قیمت نفت تندتر شد
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 رشد شاخص بورس
 در آخرین روز معامالتی هفته

 حجم تجارت خارجی  
به ۵۲ میلیارد   دالر رسید

بانک مرکزی برای 
تامین ارز مورد نیاز
 دارو تمرکز ویژه ای
 داشته باشد

جهانگیری:

نگرانی برای تهیه 
واکسن خارجی 
و تولید واکسن 
داخلی نداریم
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سرمقاله

يادداشت

دست اندازهای
 صادراتی 

 رصد اطالعات 
کارت خوان های بانکی

به مشکالت صادرکنندگان 
می تــوان از دو زاویه نگاه 
کــرد؛ مســاله نخســت 
مشکالتی است که در این 
بخش وجود دارد و دســت و پای صادرکننده را 
بسته اســت و دیگری منشأ این مشکالت یعنی 
بی ثباتی و صدور روزانه بخشنامه های متناقض 

با یکدیگر...

  رضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

  بهاءالدین حسینی  هاشمی، کارشناس ارشد بانکی

متن کامل  د ر صفحه4

متن کامل  د ر صفحه3
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۲

 مجوزفروشی 
در واردات موز

بازارخودرو کشش 
آزادشدن قیمت را دارد؟

تناقض بخشنامه ها تجار را سردرگم و بالتکلیف کرده است

ابهام  بخشنامه های ارزی
صفحه4

صفحه3

تجارت »پوز« 
2۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند

2۰۰ هزار کارت خوان بانکی در خارج از مرزها 

 تشکیل   پرونده   مالیاتی   شرط   دریافت  کارت خوان  جدید  می شود؟

قیمت موز که در روزهای گذشته آرام آرام افزایش 
خود را آغاز کرده بود، به کیلویــی ۴۰ هزار تومان 
رسیده است. گفته می شود که واردات این محصول 
انحصاری است و توســط افرادی که تعداد آنها به 
انگشتان دست هم نمی رســد، انجام می شود.بازار 
میوه یکی از بازارهایی است که هر هفته سر و صدای 
گرانی یکی از میوه ها در آن برپا می شــود. این بار 
گرانی به موز رسیده و فعاالن بازار واردات انحصاری 
را دلیل اصلی گرانی این میوه عنوان می کنند. فعاالن 
بازار میوه همچنین معتقدند که علت اصلی دو برابر 
شدن قیمت موز نسبت به تابســتان امسال خرید 
و فروش حواله موز توســط دالالن است. برخی هم 
درباره افزایش قیمت موز نوشته اند که حاال که دیگر 

نه بورس در اوج است و نه دالر...

صنعت خودروی کشور در حال حاضر رقیب جدی 
ندارد و آزادسازی قیمت در چنین بازاری نسخه قابل 
قبولی نیست و می تواند منجر به افزایش بیش از پیش 
قیمت ها شود.به گزارش مهر، مدتی است که وضعیت 
فروش و قیمت گذاری خودرو در کشور دچار چالش 
شده است؛ خودروســازان و مشخصاً وزارت صمت 
و ایدرو به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و مجلس 
به دنبال عرضه خودرو در بورس است. رزم حسینی 
وزیر صمت چند روز پیش اعالم کرد که عرضه خودرو 
در بورس منتفی و مقرر شده سیاست گذاری برای 
صنعت خودرو بر اساس طرح این وزارتخانه پیش 
برود. بالفاصله پس از این اظهارات، روح اهلل ایزدخواه 

رئیس کمیته خودرو در کمیسیون...



اقتصاد2
ایران وجهان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

نوسازی 300 تاکسی؛ خروج 300 
تاکسی فرسوده در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان گفت: روند نوسازی تاکسی ها 
در شهر اصفهان نسبت به جمعیت در کشور اول 
اســت که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم  1000 
تاکسی را نوسازی کرده و عمر ناوگان را به زیر هفت 

سال برسانیم.  
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، هادی منوچهری در شــصت و نهمین 
نشست خبری "سه شنبه ها با رسانه" در گفتگوی 
آنالین با رسانه ها با بیان اینکه در حال حاضر ۲1 
هزار تاکسی پالک زرد، آژانس، بی سیم و سرویس 
مدرسه همچنین 1۸ هزار تاکسی آنالین در سطح 
شهر اصفهان به شهروندان سرویس دهی می کنند، 
اظهار کرد: تاکسی های بر خط سازمان تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان بین  15 تا ۲0 هزار خودرو 
شناور است، در شرایط عادی سازمان تاکسیرانی 
بیش از 500 هزار سفر موفق را در سطح شهر رقم 
می زند که به خاطر شیوع کرونا این رقم کاهش 
پیدا کرده و به حدود 350 هزار سفر رسیده است. 

وی مهمترین وظیفه سازمان را نوسازی ناوگان ذکر 
کرد و افزود: البته این وظیفه بر عهده دولت است 
اما به دلیل مشــکالتی که دولت دارد طرح های 
نوسازی متوقف شده است، اتفاقی که هم اکنون 
در شــهرداری اصفهان رقم خورده ورود سازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان در بحث نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی به صورت خودجوش و حمایتی 
از مهر 99 است. این طرح آغاز شده و از مهر و آبان 
امسال تاکنون حدود 300 خودرو نو شده و 300 

خودرو فرسوده از ناوگان خارج شده است.    

کسب ۴ رتبه برتر توسط روابط 
عمومی بانک مهر ایــران در 

جشنواره ملی روابط عمومی
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران در ۴ 
بخش پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 

عمومي رتبه برتر را به خود اختصاص داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، این جشنواره با هدف آشنایي با اصول 
و اســتانداردهاي نشــر الکترونیک و مکتوب در 
روابط  عمومي و ارائه آثار و تجارب موفق، توسعه 
و ارتقاي سطح توانمندي ها و مهارت هاي مدیران 
و کارشناسان روابط عمومي در حوزه فعالیت هاي 
انتشــاراتي و همچنین فرهنگ سازي مناسب و 
تکریم و معرفي نخبگان و الگوهاي برتر در حوزه 
انتشارات، در 10 بخش و دو سطح ملي و استاني 

برگزار شد.
روابــط عمومی بانک مهــر ایران با شــرکت در 
پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومي 
در بخش هاي وب سایت رتبه اول، شبکه اجتماعي 
رتبه دوم، تبلیغات رتبه دوم و پوستر رتبه سوم ملي 

را از آن خود کرد.
شایان ذکر اســت، این جشنواره به همت انجمن 
متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه ها، 
روابط عمومي وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت هاي 
خصوصي و دولتي در دو بخش رقابتي و آموزشي 
در دو گروه تهراني و استاني در مرکز همایش هاي 
سازمان مدیریت صنعتي )ســازمان مطالعات و 

بهره وري نیروي انساني( برگزار شد.

استان ها

صنعت خودروی کشــور در 
حال حاضر رقیب جدی ندارد 
و آزادسازی قیمت در چنین 
بازاری نســخه قابل قبولی 
نیســت و می تواند منجر به 

افزایش بیش از پیش قیمت ها شود.
به گزارش مهر، مدتی است که وضعیت فروش و قیمت 
گذاری خودرو در کشــور دچار چالش شــده اســت؛ 
خودروسازان و مشخصاً وزارت صمت و ایدرو به دنبال 
آزادسازی قیمت خودرو و مجلس به دنبال عرضه خودرو 
در بورس است. رزم حسینی وزیر صمت چند روز پیش 
اعالم کرد که عرضه خودرو در بورس منتفی و مقرر شده 
سیاست گذاری برای صنعت خودرو بر اساس طرح این 
وزارتخانه پیش برود. بالفاصله پس از این اظهارات، روح 
اهلل ایزدخواه رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع 
مجلس به خبرنگار مهر گفت که وزیر صمت نظر شخصی 
داده است و عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج 

نشده است.
وزارت صمــت که از ابتــدا مخالف عرضه خــودرو در 
بورس بود، در طرح خود به دنبال این اســت که قیمت 
گذاری خودروهای کم تیراژ که ۴5 درصد محصوالت 
خودروسازان را شامل می شود آزاد شود و قیمت گذاری 
خودروهای پرتیراژ یعنی 55 درصد محصوالت دستوری 
بماندآنطور که ایزدخواه گفت، وزارت صمت که از ابتدا 
مخالف عرضه خودرو در بورس بود، در طرح خود به دنبال 
این است که قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ که ۴5 
درصد محصوالت خودروســازان را شامل می شود آزاد 
شود و قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ یعنی 55 درصد 
محصوالت دستوری بماند اما هر سه ماه یک بار اصالحیه 

بخورد و افزایش یابد.
در همین رابطه نیز رضا شــیوا رئیس شــورای رقابت 
گفته است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
آزادسازی قیمت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخلی 
را به شورای رقابت ارائه کرده که شورا نیز این درخواست را 
برای بررسی به مرکز ملی رقابت ارائه کرد که طی نشست 
دیروز دوشنبه، اعضای شورا این موضوع را بررسی نهایی 

کردند و قرار است نتیجه آن به زودی اعالم شود.
به گفته شــیوا، با این مصوبه قیمت بیش از 10 خودرو 
که اغلب آنها به صورت سی کی دی وارد می شود، مانند 
دناپالس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، 

پژ و۲0۷ پانوراما، چانگان، آریا و کی 13۲ ایران خودرو 
و سایپا به دلیل تولید محصوالت مشابه آنها در کرمان 
موتور، بهمن و مدیران خودرو و خروج بازار این خودروها 
از انحصار، از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج و 
از این پس در شرکت های خودروسازی قیمت گذاری 

می شود.
اگر شورای هماهنگی سران قوا، طرح پیشنهادی وزارت 
صمت را تصویب کند، مسیر برای آزادسازی قیمت خودرو 
هموار می شود و این محصوالت توسط خود خودروسازان 
قیمت گذاری خواهد شــدهمچنین طبق گفته آرش 
محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان برای اجرایی شدن 
این طرح، نیاز به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا است 
که البته این شــورا هنوز در این خصوص اظهارنظری 

نداشته است.
اگر شورای هماهنگی سران قوا، طرح پیشنهادی وزارت 
صمت را تصویب کند، مسیر برای آزادسازی قیمت خودرو 
هموار می شود و این محصوالت توسط خود خودروسازان 

قیمت گذاری خواهد شد.

بازار کنونی خودرو، کشش آزادسازی قیمت 
را دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، ایــن موضوع که نحوه قیمت 
گذاری کنونی خودرو، موجب زیان خودروسازان شده و 
از طرفی زمینه را برای جوالن دالالن در بازار آزاد فراهم 

کرده، نه تنها قابل کتمان نیست بلکه انتقادات زیادی 
را هم متوجه عملکرد شــورای رقابت کرده است، اما با 
توجه به اینکه واردات خودرو ممنوع است و تیراژ مونتاژ 
خودروهای مشابه در کشور بسیار پایین است، نمی توان 
برچسب رقابتی شدن را به بازار محصوالت مورد اشاره 

وزارت صمت چسباند.
تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه در کشور بسیار پایین است، 
نمی توان برچسب رقابتی شــدن را به بازار محصوالت 
مورد اشاره وزارت صمت چسبانددر واقع میزان تولید 
خودروهای مونتاژ که مورد توجــه وزارت صمت برای 
»رقابتی شدن« بازار قرار گرفته به قدری کم است که قابل 
قیاس با خودروهای »کم تیراژ« نیست؛ به عنوان نمونه 
طی ۸ ماه امسال جمع تولید کرمان موتور تنها ۴ هزار و 

۸53 دستگاه بوده است.
بنابراین با توجــه به عدم وجود رقابــت در بازار خودرو 
که بارها هم مورد اذعان وزیر صمت قرار گرفته اســت، 
آزادسازی قیمت این محصول در شرایط کنونی اقدام 
قابل قبولی نیســت و در این بازار انحصاری، آزادسازی 
قیمت ها می تواند خود تبدیل به چالش بزرگ دیگری 

در این بازار شود.
رزم حسینی چند بار وعده داده که تیراژ خودروسازان 
افزایش می یابد و با عرضه کافی محصول به بازار، زمینه 
برای جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها فراهم خواهد 
شد. رزم حسینی چند بار وعده داده که تیراژ خودروسازان 

افزایش می یابد و با عرضه کافی محصول به بازار، زمینه 
برای جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها فراهم خواهد 
شدحتی روز گذشــته مجدداً در کارگروه جهش تولید 
صنعت خودرو بر افزایش حداکثری تولید و عرضه خودرو 
از سوی خودروسازان تاکید کرد اما تجربه خودروسازی 
در کشــور ما و البته اظهارات قدیمی مسئوالن سابق 
نشان می دهد که این وعده ها دوام زیادی ندارد و شاید 
در مدت های سه ماه یا شش ماه تولید خودرو رشد کند، 
همانگونه که طی دو سه ماه اخیر رخ داد و هر روز یکی 
از خودروسازها از شکستن رکورد تولید خود خبر داد، اما 
با توجه به چالش های عمده و ریشه ای صنعت خودرو 
در کشور، این افزایش تولید نمی تواند استمرار چندانی 

داشته باشد.
به عنوان نمونه مهدی غضنفری وزیر صمت دولت دهم 
در سال 91 بر ضرورت تولید »حداقل« 3 میلیون دستگاه 
خودرو تاکید کرده بود؛ در سال 9۶ نیز محمدرضا نعمت 
زاده وزیر صمت در دولت یازدهم، اظهارات غضنفری را 
مورد اشاره قرارداده و تاکید کرده بود که تولید خودرو در 
کشور باید از مرز 3 میلیون دستگاه در سال عبور کند؛ 
اما اکنون که سال 99 رو به اتمام است آمار کنونی تولید 
خودرو در کشور نشــان می دهد که طی ۸ ماه امسال 
فقط 5۴۲ هزار و ۶00 دســتگاه خودرو در کشور تولید 

شده است.
بنابراین اگر قرار باشــد پیش زمینه آزادسازی قیمت 
گذاری خودرو صرفــاً افزایش تیراژ تولید باشــد، باید 
تاکید شــود که در بازار انحصاری که رقیب واقعی چه 
از ســوی بخش خصوصی و چه از طرف شــرکت های 
خارجی وجود ندارد، بهانه افزایش تیراژ برای آزادسازی 
قیمت قابل اتکا نیســت و نه تنها زمینه را برای گرانی 
فراهم می کند بلکــه طبق گفته ایزدخــواه، این گونه 
آزادســازی قیمت، تصمیمی از جنس گــران کردن 
 ناگهانی بنزین در آبان 9۸ است و بر معیشت مردم هم اثر 

مستقیم دارد.
ایزدخواه معتقد است »برای ســاماندهی بازار خودرو و 
جلوگیری از تقاضاهای کاذب و ســوداگرانه، راهی جز 
واقعی کردن قیمت ها وجود نــدارد. اما دو بحث در این 
میان مطرح است. نخست اینکه، چنانچه بر اساس روش 
دولت، اقدام به آزادسازی قیمت ها شود و تعیین نرخ به 
بازار سپرده شود، خودرو باز هم گران تر خواهد شد و فشار 
افزون تری به مصرف کننده واقعی وارد می شود. همچنین 
این تصمیم جدا از تبعات اقتصادی، باعث بروز تکانه های 

اجتماعی و اعتراضات عمومی نیز خواهد شد.«

وعده قدیمی افزایش تیراژ تولید!

بازارخودرو کشش آزادشدن قیمت را دارد؟

روحانی در جلسه هیات دولت:
نگرانی برای تهیه واکسن خارجی و 

تولید واکسن داخلی نداریم
رئیس جمهور گفت: درباره واکسن کرونا کارها در 
حال انجام است و به مردم بشارت می دهم که بانک 
مرکزی و وزارت بهداشت همه توان خود را به کار 
گرفتند و برنامه ریزی کرده اند. هم واکسن خارجی 
در اختیار مردم قرار می گیرد و هم امیدواریم در ماه 
های آینده واکسن داخلی به تولید برسد و در این 

زمینه برای مردم نگرانی نخواهد بود.
رئیس جمهور در جلسه  )چهارشنبه 3 دی( هیات 
دولت اظهار کرد: یکی از راه های مبارزه با فســاد 
همان چهار الیحه ای بود که دو تای آن تصویب 
شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. 
بهترین راه بــرای مبارزه با فســاد تصویب لوایح 
معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی 
ها خوششــان نیاید. وی ادامه داد: یکی از مسائل 
مهمی که دولت از ابتدا به دنبال آن بوده و تا پایان 
آن را ادامه خواهد داد مبارزه با فســاد و شفافیت 
است. کافی است محققان کار دولت در این زمینه 
را با گذشته مقایسه کنند. اولین کار بزرگ ما ایجاد 
فضای مجازی مناسب هم برای کسب و کار و هم 
برای اطالعات بود. مثل همین بودجه ای که می 
بینید در همان روزی که تقدیم مجلس می شود در 
اختیار کل مردم هم قرار می گیرد. شفافیت امروز 
این است که بتوانیم همه فعالیت های اقتصادی را 
از طریق فضای مجازی و دولت الکترونیک انجام 
دهیم. رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: راه مبارزه 
با فساد شفافیت اســت تا همه مردم همه چیز را 

بدانند و بتوانند نقد کنند.

معاون اول رییس جمهوری:
بانک مرکزی برای تامین ارز مورد 
نیاز دارو تمرکز ویژه ای داشته باشد

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر مدیریت 
دقیق بــرای تامین کاالهای اساســی و دارو در 
ایام پایانی سال، از بانک مرکزی خواست تمرکز 
ویژه ای بــرای تامین ارز مورد نیاز دارو داشــته 
باشــد تا مردم دغدغه ای برای تامین داروهای 
مورد نیاز نداشته باشند. اسحاق جهانگیری در 
جلسه تامین ارز کاالهای اساسی و دارو با تاکید 
بر لزوم مدیریت و پیگیــری دقیق برای تامین 
کاالهای اساسی و دارو در ایام پایانی سال گفت: 
جریان تأمین کاالهای اساسی و دارو باید به شکل 
مستمر ادامه داشته باشــد و این روند با جدیت 
دنبال شود تا مردم دغدغه ای برای تامین دارو و 
کاالهای اساسی نداشته باشند. معاون اول رییس 
جمهوری با یادآوری اینکه در هفت سال گذشته 
با کمبود میوه برای ایام شب عید مواجه نبوده ایم، 
اظهار داشت: برای ایام پایانی سال نیز الزم است 
برنامه ریزی دقیقی انجام شود تا دغدغه ای در این 

باره وجود نداشته باشد.
جهانگیری با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان در 
فروردین سال آینده، تصریح کرد: برنامه ریزی ها 
برای ایام پایانی سال و شب عید باید طوری باشد که 
از اکنون نسبت به تامین گوشت و مرغ در ایام عید و 

ماه مبارک رمضان اطمینان داشته باشیم.

اخبار
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شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )چهارشنبه( 
دو هزار و ۸۷۴ واحد رشــد داشت که در نهایت این 
شاخص به عدد یک میلیون و ۴۴۷ هزار واحد رسید.
به گــزارش ایرنا، در معامالت روز گذشــته بیش از 
11 میلیارد و ۴51 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 131 هــزار و 9۶۷ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با هشت هزار و ۸1 
واحد افزایش به ۴۶۸ هزار و ۴۸5 واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با پنج هزار و ۲۸9 واحد رشــد به 

30۶ هزار و ۶۶0 واحد رسیدند.
شاخص بازار اول دو هزار و ۶53 واحد و شاخص بازار 

دوم سه هزار و ۸۶۲ واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین تمامــی نمادها، نماد معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با یک هــزار و ۲93 واحد، 
فوالد آلیاژی ایــران )فوالژ( بــا 501 واحد، بانک 
پارســیان )وپارس( بــا ۴۷۲ واحد، گــروه بهمن 

)خبهمن( با 3۴۷ واحد، گروه پتروشــیمی سرمایه 
گذاری ایرانیــان )پترول( بــا 3۴0 واحد، خدمات 
انفورماتیک )رانفور( بــا 3۲3 واحد، تولیدی فوالد 
ســپید فراب کویر )کویــر( با 31۲ واحــد، صنایع 
شیمیایی ایران )شیران( با 310 واحد، کاما )باما( با 
۲۸۲ واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با ۲۶9 
واحد و پاالیش نفت تبریز )شــبریز( با ۲۶۴ واحد و 
بانک ملت )وبملت( با ۲۶0 واحد بیشــترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص کل داشتند.
برپایه این گزارش روز گذشته نماد صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فــارس( با دو هــزار و ۲۴ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهــان )فوالد( با یک هــزار و 15۸ واحد، 
شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
۶۶۴ واحد، پاالیش نفت اصفهان)شپنا( با 593 واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( بــا 55۴ واحد،فوالد 
خوزســتان )فخوز( با ۴۷۸ واحد، شــرکت سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامیــن )تاپیکو( با 

3۶9 واحد، مخابرات ایران )اخابر( بــا 3۶۲ واحد و 
پتروشیمی نوری )نوری( هم با 3۴۶ واحد، تاثیر منفی 
بر شاخص گذاشتند. شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا(، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، 
ایران خودرو )خودرو(، ســایپا )خســاپا(، گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( و بانک تجارت 
)وتجارت ( درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روز گذشته صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه ســه 
میلیارد و 3۴0 میلیون برگه سهم به ارزش 1۶ هزار و 

9۸0 میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز بیــش از ۲3 واحد افزایش 
داشــت و بر روی کانال ۲0 هزار و 1۴3 واحد ثابت 
ماند.همچنین در این بازار سه میلیارد و ۴55 هزار 
برگه سهم به ارزش 1۴۷ هزار و ۷۴0 میلیارد ریال 

داد و ستد شد. روز گذشــته نمادهای صنعتی مینو 
)غصینو(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، ســنگ 
آهن گهرزمین )کگهــر(، اعتباری ملــل )وملل(، 
گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی )ســمگا(، 
توســعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، توکاریل 
)توریل(، صنایع ماشــین های اداری اران )مادیرا(، 
نیروگاه زاگرس کوثــر )بزاگرس(، بیمه دی )ودی( 
 و ویتانا )غویتا( با تاثیر مثبت بر شــاخص این بازار 

همراه بودند.
روز گذشــته نمادهــای بیمه پاســارگاد )بپاس(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی مارون 
)مارون(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، بانک 
دی )دی(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، سرمایه 
گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، گروه توسعه 
مالی مهر آیندگان )ومهــان(، مدیریت انرژی تابان 
هور )وهور( و فرابورس ایران )فرابورس( تاثیر منفی 

بر شاخص این بازار داشتند.

کاهش ارزش دارایی صندوق پاالیشــی یکم از زمان قابل 
معامله شدن این صندوق تا کنون، باعث شده بحث های 
زیادی پیرامون اعتماد از دست رفته مردم به صندوق های 
سرمایه گذاری دولت مطرح شود؛ اما باید دید کاهش ارزش 
این صندوق واقعا باید منجر به از بین رفتن اعتماد شود یا 
صرفا این روند ناشی از ذات پر ریسک بازار سرمایه و امری 
طبیعی است؟ پاالیشی یکم دومین صندوق سرمایه گذاری 
دولت بود که در قالب ETF پذیره نویسی شد. این صندوق 
که شامل باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، 
اصفهان، تبریز و بندرعباس است از همان ابتدا پر از حاشیه 
بود. درحالی که وزارت اقتصاد قول عرضه ســه صندوق را 
در روزهای اوج بورس به مردم داده بود، یک قدم مانده تا 
عرضه پاالیشی یکم، به عنوان دومین صندوق و بعد از عرضه 
دارایکم، وزیر نفت ســاز مخالفت زد و پذیره نویسی این 

صندوق با حاشیه همراه شد.

حاشیه های پاالیشی یکم
تایید و تکذیب عرضه یا عدم عرضه پاالیشــی یکم آنقدر 
ادامه داشت که باعث حرکت نخستین مهره ریزش بازار 
شد! ریزشی که از مردادماه آغاز شد و تا اوایل آبان ماه ادامه 
داشت. ریزشــی که دامنه آن به ارزش پاالیشی یکم نیز 
کشیده شده و بسیاری از خریداران این صندوق ناراضی از 

خرید خود، دولت را مقصر می دانند.
به هر صورت، پذیره نویســی این صندوق درحالی که هر 
سهم 10 هزار تومان قیمت داشــت، از پنجم شهریورماه 
آغاز شد و تا اواخر شهریورماه ادامه داشت، اما طبق قانون 

که ETF ها باید یک ماه بعد از پذیره نویسی قابل معامله 
شوند، این صندوق قابل معامله نشد و خریداران این صندوق 
از 11 اذرماه امکان معامله پیدا کردند. برای این تاخیر دالیل 
متعددی ذکر شد که به نظر می رسد، کاهش ارزش سهام 
پاالیشی دلیل اصلی آن بود، زیرا پس از پایان پذیره نویسی 
نمادهای پاالیشی نزولی شدند و ارزش صندوق در مقایسه 

با دوران پذیره نویسی کاهش یافت.
البته روند نزولی ســهم های پاالیشی پس از قابل معامله 
شدن پاالیشــی یکم همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه این 
صندوق در 1۶ روز معامالتی گذشته )از ابتدای فعالیت(، 
فقط سه روز مثبت بوده و در سایر روزها روندی نزولی داشته 
است. این صندوق اکنون به زیر قیمت بازگشایی رسیده و 
قیمت صندوق پاالیشی یکم از خالص ارزش دارایی های این 
نماد بیشتر است. روز گذشته NAV )ارزش خالص دارایی( 
صندوق ۸۴00 تومان و قیمت هــر واحد صندوق 9000 
تومان بود. تفاوت عمده دارایکم با پاالیشــی یکم در این 
است که دارایکم با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد 
و معامله آن همزمان با رشد شارپی بازار بود، به همین دلیل 
بیش از ۲00 درصد رشد کرد؛ درحالی که پاالیشی یکم در 
قیمت سقف عرضه شد اما معامله آن همزمان با روزهایی 

است که بازار هنوز در مسیر اصالح و تعادل قرار دارد.

چرا پاالیشی یکم منفی شد؟
ارزش پاالیشی یکم متاثر از سهم های پاالیشی است.  در 
این میان آنچه که به روند نزولی پاالیشی یکم دامن زده، 
سهام جایزه شپنا است که باعث غلبه عرضه بر تقاضا شده 

است؛ موضوعی که روی روند سایر سهم های پاالیشی نیز 
تاثیرگذار است و باید منتظر تخلیه این فشار فروش بود.

از ســوی دیگر میزان نقدینگی موجود در بازار سرمایه با 
اوایل سال قابل مقایسه نیست. حدود 10 تا 1۶ هزار میلیارد 
نقدینگی در بازار وجود دارد که برای باال کشیدن همه سهم 
های بزرگ کافی نیست. برای مثال یک روز خودرویی ها، 
روز دیگر بانکی ها و... صعودی خواهند بود. درواقع نقدینگی 
موجود در بازار، بین سهم های بزرگ پخش شده است. به 
هر صورت، هرچند روند حرکت بازار سرمایه طی یک سال 
گذشته از منطق به دور بود و برخی تصمیمات دولت باعث 
خروج بورس از ریل خود شــد، اما باید به این نکته توجه 
داشته که سرمایه گذاری در جایی که درآمد ثابتی در پی 
ندارد، پر ریسک بوده و احتمال نوسان برای آن وجود دارد؛ 
هرچند  مسئوالن برای جلب اعتما مردم و ترغیب آن ها 
به خرید پاالیشی یکم، سنگ تمام گذاشتند و بارها روی 
ETFها و تخفیف و بازدهی این صندوق ها تاکید کردند. 
حتی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرده 
بود که از اهداف عرضه سهام در قالب صندوق ETF حرکت 
به سمت عادالنه ســازی نظام توزیع درآمد و ثروت است. 
هرچند که از نگاه منطقی، نباید از همه سهم ها و صندوق 
ها انتظار رشد شارپی داشت اما حال که بازدهی صندوق 
پاالیشی یکم منفی شده، صحبتی از آن به میان نمی آید تا 

پاسخگوی حدود چهار میلیون خریدار این صندوق باشد!
البته بســیاری از صاحب نظران بر این باورند که نباید به 
بورس نگاه کوتاه مدت داشت و پاالیشی یکم در بلندمدت 

سودده خواهد شد.

رییس کل گمرک ایران گفــت: در 9 ماهه 
سال جاری، 110 میلیون تن کاال به ارزش 5۲ 
میلیارد دالر بین ایران و کشورهای مختلف 
مبادله شد که سهم صادرات 5۸ میلیون و 
۲00 هزار تن بــه ارزش ۲5 میلیارد و 100 

میلیون دالر بود.
»مهدی میراشرفی« اظهار داشت: مقایسه 
صادرات غیرنفتی ایران با مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 1۷ و ۲0 

درصد کاهش را نشان می دهد.
وی افــزود: این میزان صــادرات با توجه به 
به شرایط ناشی از شــیوع بیماری همه گیر 
کووید-19 و تحریم های ظالمانه آمریکا نشانه 
تالش و همت دست اندرکاران حوزه صادرات 
و همچنین تولیدکنندگان کشورمان است و 
پیش بینی می شود که در ماه های باقی مانده 
از سال همچنان به روند افزایشی خود ادامه 

دهد.
میراشــرفی اظهارداشــت: مقاصد اصلی 
کاالهای صادراتی ایران در این مدت چین 
با ۲0 میلیــون و ۶00 هزار تــن به ارزش ۶ 
میلیــارد و ۴00 میلیون دالر، عــراق با ۲0 
میلیون و ۸00 هزار تن به ارزش پنج میلیارد 
و 900 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 11 
میلیون و ۴00 هزار تن به ارزش سه میلیارد 
و 300 میلیون دالر، ترکیه با پنج میلیون و 

۴00 هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و ۸00 
میلیون دالر و افغانســتان با پنج میلیون و 
۲00 هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و ۷00 
میلیون دالر بودند. رییس کل گمرک ایران 
همچنین گفت: ســهم واردات از سر جمع 
تجارت خارجی در این مدت به لحاظ وزنی 
۲5 میلیون تن و از نظــر ارزش ۲۶ میلیارد 
و ۸00 میلیون دالر بود که نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر وزن یک درصد و 
از لحاظ ارزش 1۶ درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کــرد: از ۲5 میلیــون تن کاالی 
وارداتی به کشــور 1۷ میلیون و 500 هزار 
تن را کاالهای اساسی تشکیل می دهد.  ۷0 
درصد وزن واردات را ۲5 قلم کاالی اساسی به 

خود اختصاص داده است.
میراشــرفی اظهار داشــت: مبدأ کاالهای 
وارداتــی در 9 ماهه ســال جاری به ترتیب 
چین با ۲ میلیــون و ۶00 هزار تن به ارزش 
هفت میلیارد دالر، امارات متحده عربی با سه 
میلیون و 500 هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و 
300 میلیون دالر، ترکیه با سه میلیون و 500 
هزار تن به ارزش سه میلیارد دالر، هند با یک 
میلیون و ۸00 هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و ۶00 میلیون دالر و آلمان با 911 هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دالر 

بوده است.

بررســی  بازار خودروهــای خارجی در 
پایتخت نشــان می دهد همچون بازار 
خودروهای داخلی و مونتاژی، مشتریان 
به انتظار کاهش بیشتر قیمت ها دست از 
خرید کشیده اند و ریزش بیشتر قیمت ها 

را انتظار می کشند.
به طــور معمــول قیمت هــا در بــازار 
خودروهــای خارجی متأثــر از قیمت 
داخلی ها تغییر می کند، اما دســت کم 
در 10 روز گذشته که ثبات تقریبی نرخ 
ارز را شاهد بودیم به همان نسبت قیمت 
خارجی های بازار نیز بدون تغییر مانده 

است.
امروز هر دستگاه ســانتافه )شاسی بلند 
هیوندایی کره جنوبــی( صفر کیلومتر 
مــدل ۲01۷ حدود ۲ میلیــارد تومان 
قیمت دارد و افرادی کــه نیازمند پول 
باشند با مبالغ کمتر نیز حاضر به فروش 

می شوند.
هر دستگاه لکســوس NX که چندی 
پیش به 3.5 میلیارد تومان قیمت داشت، 
امروز به 3.۲ میلیارد تومان رسیده و بی. 
ام. و 530 مدل ۲01۸ ایــن روزها پنج 

میلیارد تومان قیمت دارد.
نمایشــگاه داران می گویند: هر دستگاه 
پاسات صفر کیلومتر )محصول فلوکس 

واگن آلمــان( که تا چنــدی پیش 3.۲ 
میلیارد تومــان قیمت داشــت، امروز 
در ۲.۲ میلیــارد تومان خریــدار ندارد 
و تیگــوان )محصول شاســی بلند این 
خودروســاز آلمانی( نیز با ۲.۴ میلیارد 
تومان بــدون خریدار مانــده در حالی 
 که تا چندی پیــش 3.۴ میلیارد تومان 

قیمت داشت.
برخی کارشناسان معتقدند: اگر موضوع 
واردات خودرو تحقق یابد، حتی با دالر 
حدود ۲5 تا ۲۶ هــزار تومانی فعلی نیز 
قیمت ها در بــازار خودروهای خارجی 
به مراتب کمتــر از قیمت های این روزها 
خواهد بود و همچنان نرخ ها حبابی است.

به گفته آنــان، اگر آن طــور که برخی 
کارشناســان پیش بینی کرده اند قیمت 
دالر طی ماه های آینده در 1۸ تا ۲0 هزار 
تومان تثبیت شــود، ریزش ها به مراتب 

شدیدتر خواهد بود.
طی چنــد روز گذشــته اخبــار واصله 
حاکی از راه افتــادن موجی از انصراف از 
پیش خریدهای انجام شده خودروهای 
داخلی اســت، موضوعی کــه می تواند 
به کاهش یافتن هرچه بیشــتر قیمت 
داخلی ها و سرایت آن به بازار خارجی ها 

بیانجامد.

رشد شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته

حجم تجارت خارجی کشور به ۵۲ میلیارد دالر رسیدبازدهی مثبت پاالیشی یکم؛ سراب یا واقعیت؟! رکود عمیق بازار خودروهای خارجی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به دیروز به بهای ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. روز گذشته ارزش سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در برابر ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون 
و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه به بهای چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به قیمت دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مبادله شد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 

۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۳ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۹۵۵ هزار تومان رسید.

بانک ها
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ارتباط عرضه و تقاضا در بازار میوه
اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 

قیمت انواع میوه نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد گران شده که در برخی میوه های وارداتی مثل موز و آناناس بیش از ۵۰ درصد گرانی داشتیم. میزان عرضه و تقاضا هم در بازار موثر است. زمانی که عرضه موز به بازار کم می شود قاعدتا 
قیمت ها هم باال می رود. البته در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه های تولید و عرضه با بحث گرانی میوه مواجه هستیم نه گرانفروشی و این دو مقوله کامالً با هم متفاوت است.

از سوی دیگر باید اشاره داشت که توافق بین کشاورزان و بار فروشان و حق العمل بار فروشان و همچنین حاشیه سود خرده فروشان میوه و سبزی هزینه قانونی است که به قیمت میوه و سبزی اضافه می شود. اصلی ترین دلیل گرانی این 
روزهای بازار میوه جوالن واسطه گرانی برشمرد که دست بار فروشان را از خرید محصوالت کشاورزی کوتاه می کنند.

ما بازار را به صورت دائم رصد می کنیم ممکن است تغییر قیمت ها مثبت یا منفی باشد اما باید توجه داشت شرایط بازار نسبت به سال های گذشته بسیار متفاوت است. ممکن است تغییر قیمت ها مثبت یا منفی باشد و باید توجه داشت شرایط 
بازار نسبت به سال های گذشته بسیار متفاوت است اما پیش بینی می کنیم که در بازار شب یلدا قیمت برخی اقالم مورد نیاز مردم، کاهش یابد.

قیمت موز کــه در روزهای 
گذشته آرام آرام افزایش خود 
را آغاز کــرده بود، به کیلویی 
۴۰ هزار تومان رسیده است. 
گفته می شود که واردات این 
محصول انحصاری است و توسط افرادی که تعداد آنها به 

انگشتان دست هم نمی رسد، انجام می شود.
بازار میوه یکی از بازارهایی است که هر هفته سر و صدای 
گرانی یکی از میوه ها در آن برپا می شود. این بار گرانی 
به موز رســیده و فعاالن بازار واردات انحصاری را دلیل 
اصلی گرانی این میوه عنوان می کنند. فعاالن بازار میوه 
همچنین معتقدند که علت اصلی دو برابر شدن قیمت 
موز نسبت به تابستان امسال خرید و فروش حواله موز 

توسط دالالن است. برخی هم درباره افزایش قیمت موز 
نوشته اند که حاال که دیگر نه بورس در اوج است و نه دالر، 
چه عاملی باعث رشد حداقل ۱۰۰درصدی قیمت موز 
تنها در ۴ماه شده اســت؟ هر کیلو موز در بازار در حالی 
در بازار آزد به ۴۰ هزار تومــان و در بازار میوه وتره بار به 
۳۰ هزار تومان هم رسیده که تا مرداد ماه ۱۴هزار تومان 
بوده است. در همین زمینه مصطفی دارایی نژاد، رئیس 
اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار با اشاره به 
اینکه کمبودی در عرضه میوه نداریم، اظهار کرد: با توجه 
به فراوانی تولید مرکبات، کیوی، سیب و سایر اقالم میوه 
کمبودی درعرضه نداریم. او افزود: تولید هندوانه جاسک 
و میناب به حدی باالست که تا هفته ها بعد از شب یلدا 
همچنان این محصول در بازار موجود است. دارایی نژاد 
ادامه داد: با توجه به فراوانی تولید و عرضه هندوانه، امسال 
اولین سالی بود که در بازار شب یلدا دچار نوسان قیمت 
نشدیم. این مقام مسئول در واکنش به گرانی موز بیان 

کرد: با توجه به آنکه جلوی ثبت سفارش موز را گرفتند، 
قیمت هر کیلو موز در میدان مرکزی به ۳۰ هزار تومان 
رسیده اســت که این نرخ قابل قبول نیست. این مقام 
مسئول ادامه داد: از ماه ها قبل اعالم کردیم که استمرار 
جلوگیری از ثبت سفارش موز و واردات انحصاری موجب 
شده است قیمت موز باال برود، به همین خاطر در حال 

رایزنی هستیم که ثبت سفارش موز باز شود.

بابت هر کیلو موز، مجوز این میوه را چهار تا 
پنج هزار تومان می فروشند

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه  هم نقش دالالن در گرانی 
موز را رد نکرد و اظهار کرد: نقش دالل ها بر گرانی قیمت 
موز بی تاثیر نیســت. موز دست واردکننده اصلی نیست 
»علت اصلی گرانی موز این است که واردات این میوه دست 
تاجر اصلی آن نیست.« این جمله را رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی گفت و معتقد است که بابت هر کیلو 

موز، مجوز این میوه را چهار تا پنج هزار تومان می فروشند. 
این مجوز ثبت سفارش ها دست یک مشت دالل است و 
کسی هم بر نحوه فعالیت دالل ها نظارت نمی کند. سیدرضا 
نورانی اظهار کرد: فروش مجوز موضوع تازه ای نیست. این 
اتفاق از اسفند ماه باب شده است. قیمت موز ارتباطی به 
قیمت دالر ندارد. این فعال بازار تصریح کرد: از گذشــته 
موز در سبد کاالیی مصرف کننده بوده است. برای تعدیل 
قیمت موز باید نظارت کافی بر روی واردات باشد. قیمت 
موز ارتباطی به قیمت دالر ندارد. ســوال ما این است که 
مجوز واردات موز دست چه کسی است؟ معتقدیم اگر قرار 
است کاالیی ممنوع شود باید واردات آن را ممنوع کنند. 
نورانی گفت: چرا این بازی ها را درست  می کنند که مابقی 
میوه ها هم از افزایش کاذب قیمت موز تاثیر بپذیرند؟ چرا 
در کشور دالل پرورش می دهیم؟ چرا این مسیر غلط را 
ادامه می دهیم؟ چنانچــه می خواهیم وضعیت بازار آرام 

شود باید حتما نظارت خوب باشد.

جلوگیری از ثبت سفارش موز و واردات انحصاری ادامه دارد

مجوزفروشی در واردات موز
خرید و فروش حواله موز توسط دالالن 
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رئیس سازمان دامپزشــکی ایران گفت: در حال حاضر ۶۷ 
میلیون رأس گوسفند و بز در کشــور وجود دارد که نسبت 
به پارسال بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است.علی اصغر 
ماکنعلی افزود: چیزی به عنوان کمبود دام در داخل کشور 
نداریم و خروج دام از کشور، ملموس نیست و محسوس بر 
قیمت گوشت در داخل کشور تاثیر ندارد. وی گفت: در سال 
۸۴ با وجود صادرات یک میلیون و ۹۶۲ هزار رأسی دام، تاثیر 
منفی بر قیمت گوشت داخلی مشاهده نشد. آقای ماکنعلی 
درباره خرید دام از دامداران نیز افزود: در این باره وزارت جهاد 
کشــاورزی به تنهایی نمی تواند تصمیم بگیرد و نهاد های 
باالدستی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای عالی امنیت ملی 
باید خرید دام را مصوب کنند که در این وضع ما اقدام می کنیم.

وی گفت: علت قاچاق دام یکی به افزایش تولید و جمعیت دام 
و دیگری به کاهش ارزش ریال بر می گردد و نیاز کشور های 
جنوب خلیج فارس و اختالف قیمت در دو سوی مرز ها موجب 
قاچاق می شود. رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به مبادله 
قانون صادرات سازمان یافته دام با کشور های جنوب خلیج 
فارس افزود: صادرات باید انجام شــود و یک ضرورت برای 
کشور است.سردار جالل ســتاره جانشین فرمانده مرزبانی 
ناجا مهمان تصویری برنامه نیز گفت: ما با ۱۵ کشور همسایه 
هستیم، اما دام فقط به ۲ کشور عمان و عراق قاچاق می شود. 

سردار ستاره درباره آمار قاچاق دام نیز توضیح داد: در منطقه 
صفر مرزی تا کنون با احتساب ۴۱۲ رأس دامی که امشب  
گرفته اند میزان کشــفیات دام به ۷۳ هزار رأس دام رسیده 
است. جانشین فرمانده مرزبانی ناجا افزود: دام هایی که کشف 
می شود و صاحب دارند به ســازمان اموال تملیکی تحویل 
می شود و آن هایی که صاحب ندارند به ستاد اجرایی فرمان 
امام تحویل داده می شود. وی تاکید کرد: به جرأت می توانم 
بگویم که مرزبانی بیش از ۵۰ درصد موارد قاچاق را کشف 
می کند.جانشین فرمانده مرزبانی ناجا با گله از سازمان اموال 
تملیکی که با تاخیر نسبت به تحویل دام های قاچاق اقدام 
می کند گفت: این به هر حال مشکلی است که قانون گذار باید 
آن را رفع کند و این مشکل درباره کشفیات جوجه یک روزه 
آسیبش بیشتر است برای این که موجب تلف شدن حجم 
عظیمی از آن ها می شود.سردار جالل ستاره درباره قاچاق دام 
ماده هم افزود: اطالعات ما، قاچاق دام ماده را با اهداف آسیب 
رساندن به تولید داخل تایید می کند، اما در عمل و کشفیات 
این دیده نشده است. سیدحسین میر معینی معاون سازمان 
جمع اوری و فروش اموال تملیکی هم در پاســخ به سردار 
جالل ستاره گفت: در قانون نیامده است که ما کاال ها را تحویل 
بگیریم و هزینه ای هم برای آن پیش بینی نشده است بلکه 

باید کاال های مکشوفه را به ما تحویل دهند.

داســتان کارتخــوان هــا و 
درگاههای اینترنتی پرداخت 
بدون هویــت همچنان ادامه 
دارد و همواره این سوال مطرح 
می شــود که چرا متولیان و 
مسئوالن امر با آگاهی از این موضوع نمی توانند و یا شاید 
هم نمی خواهند با متخلفان این حوزه برخورد کنند. در 
جدیدترین اظهارات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی 
در رابطه با درباره کارتخوان هایــی که هویت اقتصادی 
ندارند آمده اســت که طبق آمار، ۲۴ هزار فرد فوت شده 
دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند. به گفته 
علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۲۷ 
هزار اطالعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می باشند و 
دارای دستگاه فعال پرداخت هستند. همچنین ۳ میلیون 

و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده 
مالیاتی هستند. در همین زمینه معاون فناوری سازمان 
امورمالیاتی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به مسدودی 
کارتخوان های بی هویت اســت، گفت: در آینده نزدیک 

شاهد ایجاد پرونده  مالیاتی برای تمام متقاضیان جدید 
کارتخوان خواهیم بود. هادی خانی؛ معاون فناوری سازمان 
امور مالیاتی کشور نیز در ادامه این گفت و گو خاطرنشان 
کرد: قطعا نظارت هوشمند مالیاتی بر تراکنش ها از یک سو 

در مبارزه با سوداگری در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو 
تاثیرگذار است و از سوی دیگر ابزار مهمی برای مبارزه با 

پولشویی و فرار مالیاتی است. 
این در حالی است که بانک مرکزی تا آخر آبان ماه موظف 
به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده اســت. این 
کارتخوان ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل 
مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است. آبان ماه سال 
گذشــته قانونی به نام »پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان« تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف 
شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، 
نسبت به ســاماندهی دســتگاه های کارتخوان بانکی و 
درگاه های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس 
بانک مرکزی تا انتهای آبان ماه امسال موظف بوده است تا 
دستگاه های کارتخوان )POS( و درگاه های پرداختی که 
فاقد اطالعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی 
و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد 

انجام نداده است.

24 هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند

تجارت »پوز« 
200 هزار كارت خوان بانکی در خارج از مرزها                                              تشکیل پرونده مالیاتی شرط دریافت كارت خوان جدید می شود؟

منافع بانک ها از کارتخوان های بدون هویت
علی مروی، کارشناس اقتصادی

تعارض منافع بین شبکه بانکی و قانون موجب شده است تا بانک ها تمایلی 
برای برخورد با کارتخوانهای بدون هویت و جعلی را نداشته باشند. بانک ها از 
این موضوع سود می برند چراکه حساب جاری برای بانک یعنی سود. شرکت 
هایی هم که به همین دلیل و برای واگذاری دستگاههای کارتخوان راه اندازی 
شده اند برای واگذاری هر عدد از این دستگاهها از بانک ها پورسانت دریافت 
می کنند و همین مورد موجب شده تا تمایلی برای مقابله با این موضوع وجود 
نداشته باشد.  قاعدتاً هر دستگاه کارتخوان باید با هویت مشخص اشخاص 
حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی متصل شود. از طرفی کسب و کار دریافت 
کننده باید به طور کامل مشخص باشد و بانک ها هم باید در این زمینه فشار 
وارد کنند تا هیچ هویت مجهولی از صاحبان دستگاه پوز استفاده نکند. اگر 
این خالء در نظام بانکی وجود داشته باشد می تواند ابزاری برای فرار مالیاتی 
و پولشویی باشد. کسب و کار افراد باید برای هر بانک مشخص باشد حتی اگر 
کسب و کار شخص، فروش هندوانه کنار خیابان باشد باید هویت حساب و 
شغل فرد شفاف باشد. راه حل در عدم واگذاری این دستگاه ها به افراد نیست 

بلکه باید حساب های این افراد به طور شفاف احراز شود.

رصد اطالعات کارت خوان های بانکی
بهاءالدین حسینی  هاشمی، کارشناس ارشد بانکی

شبکه بانکی به طور معمول خدمات ارایه دستکاههای کارتخوان را ندارد و این کار را به شرکت هایی واگذار کرده است که به نوعی می توان آنها را 
زیرمجموعه بانک ها دانست. بنابراین شرکت هایی برای ارایه دستگاههای کارتخوان یا پوز ایجاد شده اند و این خدمات را واگذار می کنند. اوایل 
راه اندازی این کار و زمانی که پوز ارایه می شد اعالم شد که این دستگاهها به هر کسی که درخواست کند داده می شود. برای باال بردن آمار این 
دستگاهها که هم برای فروشگاهها و هم برای مردم به دلیل ایجاد شفافیت مالیاتی امتیاز به شمار می رفت آمار بسیار باالیی از افراد صاحب این 
دستگاه ها شدند. اما این سیستم امروز و در حال حاضر حتما با احراز هویت افراد به آنها دستگاه کارتخوان ارایه می کند و این آمار به احتمال زیاد 
مربوط به افراد قدیمی است که نه آدرس مشخصی دارند و نه اطالعات درستی از آنها وجود دارد. چراکه در شرایط فعلی گردش مالی تمام پوزهای 

ارایه شده مانیتور می شود و کسی نمی تواند تخلف بی حساب و کتاب در این زمینه انجام دهد.
این دستگاهها حتی ممکن است خیلی هم فعال نباشند و نیمه فعال هستند و یا اصال تراکنشی را انجام نمی دهند اما این احتمال نیز وجود دارد 
که برخی با پوز فرد متوفی و با رمز و کد شخص قبلی تراکنش انجام دهد. یا برخی از این دستگاهها اجاره شده باشند که مقامات مالیاتی و بانک 

مرکزی امروز متوجه این امر هستند و دستگاههایی را که دارای هویت نیستند و قرارداد مالی ندارند را باید شناسایی کنند. 
به طور کلی استفاده از پوز های سیار نه تنها باعث به وجود آمدن مشکالت بانکی نمی شود، بلکه به عنوان یک مزیت شناخته می شود، زیرا زمانی که 
فردی از دستگاه پوز استفاده می کند، مبلغی از حسابی به حساب دیگری در بانک دیگر می رود که در دست مردم بودن آن برای بانک ضرری ندارد، 
به عبارتی می توان آن را انجام عملیات بانکی خارج از شعبه تلقی کرد. مشاغلی که تراکنش مالی دارند، همه می توانند از دستگاه های پوز استفاده 
کنند اما استفاده از دستگاه های پوز متعدد در دست اصناف و مشاغل معضل است و اگر تنها سوپرمارکتی ها را در نظر بگیریم، تمام آنها امروز از 

دستگاههای کارتخوان استفاده می کنند. به همین جهت نباید این تعداد باالی دستگاه فعال کارتخوان دور از ذهن باشد.
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سال هاست الکترونیکی شــدن عوارض آزادراهی در 
دســتور کار دولت قرار گرفته و به دالیل مختلف به 
تعویق می افتد اما به نظر می رسد که حاال و با شیوع 
کرونا جمع شدن باجه های عوارضی و جایگزینی آن ها 
با دوربین های پالک  خــوان وارد مرحله جدی تری 
شود.الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی سال هاست 
پیگیری می شود و قرار بود تا پایان سال گذشته یازده 
آزادراه در کشور الکترونیکی شــوند و دیگر آزادراه ها 
نیز در ســال جاری به جمع آن ها بپیوندند. اما در پی 
آنچه ســرمایه گذاران آزادراه ها و مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازی مطرح می کنند به دلیل پرداخت نشدن 
این عوارض از سوی مردم، نه تنها دیگر رغبتی برای 
الکترونیکی شدن عوارض در این آزادراه وجو ندارد بلکه 
آزادراه تهران-شمال و آزادراه همت که از سال گذشته 
به صورت الکترونیکی افتتاح شدند امسال باجه های 
عوارضی را نصب کردند و نهایتا به همان شیوه سنتی از 

مردم عوارض گرفتند.
کار به جایی رســید که برخی از ســرمایه گذاران در 
محورهایی مانند آزادراه های تهران-شمال )فاز اول( 
و کنار گذر همت که از بدو تاســیس با دوربین های 
الکترونیکی به جای باجه های عوارضی افتتاح شــده 
بودند به همان سبک سابق بازگشتند و عوارضی ها را در 
ورودی و خروجی شان نصب کردند.اما پس از این اتفاق 
وزیر راه و شهرسازی تفاهم نامه ای با پلیس راه امضاء 
کرد تا دوربین های پالک خوان برای دریافت عوارض به 
کد پلیس مجهز شده و هر کسی عوارضش را پرداخت 
نکرد جریمه شود. اما به نظر می رسد آنچه بیش از هر 
چیزی در تسریع اجرای این طرح و الکترونیکی شدن 
عوارض آزادراهی تاثیر گذار بود، شیوع ویروس کرونا در 
چین و گسترش سریع آن در همه کشورهای جهان از 
جمله ایران بود.  چرا که ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب 

کرد که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا عوارضی 
های آزادراه ها باید جمع شده و دریافت و پرداخت آن 
به صورت الکترونیکی باشــد تا از شیوع این ویروس 

جلوگیری شود.
امیرمحمودغفاری، معــاون برنامه ریزی و مدیریت 
منابع وزیر راه و شهرسازی دیروز با بیان اینکه بر اساس 
مصوبه ســتاد کرونا ضرورت دارد کلیــه آزادراه های 
در حالی بهره برداری تا پایان امســال به سامانه اخذ 
الکترونیکی عوارض متصل شوند، اظهارکرد: وزارت راه 
و شهرسازی در نظر دارد تا پیش از اجرایی کردن این 
هدف با همکاری دستگاه های مرتبط و هم اندیشی با 
شرکت های احداث و بهره برداری از آزاد راه ها در مسیر 
رفع مشکالت موجود به نفع مردم و سرمایه گذاران 

اقدام کند.
وی افزود: به دلیل تعجیل در اجرای طرح مذکور باید 
با همکاری دستگاه های مرتبط و برنامه ریزی دقیق 
مشکالت موجود مرتفع شود. طرح الکترونیکی اخذ 
عوارض جــاده ای عالوه بر مزایایــی از جمله کاهش 
هزینه هــای ســوخت، صرفه جویی در زمان ســفر 
و اســتهالک وســایل نقلیه، کاهش عوارض زیست 
محیطی، جلوگیــری ازازدحام ترافیــک درمقابل 
دروازه های آزادراه ها و شــفافیت مالی شــرکت های 
آزادراهی موجب ثبت درست و کم خطای خودروهای 
عبوری می شود. این مساله مهم قطعا به تحقق درآمد 
واقعی سرمایه گذار و بازگشــت سرمایه آنها در مدت 
کوتاه تر منجر خواهد شد.حاال باید دید شیوع ویروس 
کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا می تواند عاملی 
برای تســریع در اجرای طرح عوارض الکترونیکی در 
آزادراه های کشور باشــد و دوربین های پالک خوان 
دریافت الکترونیکی عوارض می توانند جای باجه ها 

را بگیرند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی 
گفت: با وجود افت قیمت ارز، تورم مانع کاهش قیمت 
تولیدات لوازم خانگی است.اکبر پازوکی درباره وضعیت 
بازار لوازم خانگی، گفت: مردم قدرت خرید ندارند و به 
همین دلیل بازار لوازم خانگی راکد است. رئیس اتحادیه 
فروشندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی، افزود: کاال 
به وفور در بازار موجود اســت اما قیمت تمام شده باال 
است و  این قیمت ها نیز ناشی از قیمت باالی مواد اولیه 

تولید است. 
وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم کاهش نرخ ارز 
و ثبات قیمت ارز در یک ماه اخیر قیمت لوازم خانگی 
کاهش نیافه است، گفت: وزیر صمت در پاسخ به چنین 
سوالی در مورد قیمت خودرو چند روز پیش گفت که 
علیرغم کاهش نرخ ارز ما دچار تورم هستیم. بنابراین با 

توجه به تورم موجود نمی توان انتظار داشت با کاهش 
قیمت ارز در مقطعی قیمت تولیدات داخلی نیز بالفاصله 

کاهش یابد. 
پازوکی گفت: ۷۰ درصد از مواد اولیه تولید لوازم خانگی 
داخلی و ۳۰ درصد وارداتی است و لذا وقتی ۷۰ درصد 
قیمت مواد اولیه تولید داخلی بر اثر تورم با قیمت باالتر 
به دست تولید کننده می رسد نمی توان انتظار داشت 
که یک شبه نیز قیمت محصوالت تولیدی کاهش یابد 
اما به هر حال کاهش قیمت ارز بر ۳۰ درصد مواد اولیه 
وارداتی تاثیرگذار است. رئیس اتحادیه فروشندگان و 
تولید کنندگان لوازم خانگی افزود: با توجه به بازار راکد 
و کسادی حاکم بر بازار امیدواریم دولت در سال آینده 
در مورد میزان اخذ مالیات از شرایط مالی و اقتصادی 

اصناف را در نظر بگیرد.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفــت: از ۴۶ میلیون 
متر مکعب افزایش مصرف در بخــش خانگی، حدود ۲۵ 
میلیون متر مکعــب مربوط به افزایش مصرف ناشــی از 
اجرای پروژه های گازرسانی به روستاها بوده است. حسن 
منتظرتربتی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران با اشاره به افزایش تولید گاز در کشور، گفت: از ابتدای 
امســال تا کنون ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش تولید گاز 
داشــته ایم، یعنی میزان تولید سال گذشته ۱۹۳ میلیارد 
مترمکعب بوده و امسال به ۲۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده 
است.وی افزود: از این ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش تولید، ۷ 
میلیارد مترمکعب در بخش خانگی و ۳ میلیارد مترمکعب در 
نیروگاه ها افزایش مصرف داشته ایم. در آذر ماه سال جاری 
نسبت به سال گذشته روزانه ۵۲ میلیون مترمکعب افزایش 
تولید داشتیم. همچنین  ۴۶ میلیون مترمکعب آن در بخش 
خانگــی و ۹ میلیون مترمکعــب آن در بخش نیروگاهی 
افزایش مصرف داشــته ایم. از این ۴۶ میلیون متر مکعب 

افزایش مصرف در بخش خانگــی، حدود ۲۵ میلیون متر 
مکعب مربوط به افزایش مصرف ناشی از اجرای پروژه های 
گازرسانی به روستاها بوده است. منتظرتربتی گفت: با توجه 
به افزایــش مصرف در بخش خانگی ضرورت داشــت که 
شرکت ملی گاز اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف گاز 
را در دستور کار قرار دهد. در این راستا بحث بهینه سازی 
مصرف در موتورخانه های ساختمان های مسکونی و تجاری 
را در دستور کار قرار دادیم. هم اکنون بیش از ۱۷۰۰ واحد 
در سامانه شرکت ملی گاز برای اصالح موتورخانه ها ثبت نام 
کرده اند که این افراد در حال دریافت خدمات از این شرکت 
می باشــند. وی گفت:  در مصوبه هیأت دولت برای رایگان 
کردن مصرف گاز، الگوی مصرف بدین صورت تعریف شده 
است که در اقلیم های یک تا سه جغرافیایی، مصارف گاز، 
کمتر از ۲۰۰ متر مکعب در روز مشمول گازبهای رایگان 
می شوند که حدود ۳۳ درصد از جمعیت بخش خانگی در 

این اقلیم ها را پوشش می دهد.

سه دهک اول تنها 10 درصد گاز را مصرف می كنند

جزئیات طرح رایگان کردن گاز کم مصرف ها

باجه های عوارضی از آزادراه ها جمع می شود؟

بازار لوازم خانگی همچنان راكد است

تورم مانع کاهش قیمت لوازم خانگی است

مرزبانی 50 درصد قاچاق دام را كشف می كند

قاچاق علت افزایش قیمت گوشت قرمز نیست



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2094| پنج شنبه 4 دی ماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
09

ه  4
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ی ما
4 د

ه|  
شنب

ج 
پن

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

بانک مرکزی:
تراكنش های مشكوک بيش از 8۵ درصد كاهش 

يافته است
بانک مرکزی اعالم کرد: با گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت 

بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در مبارزه با کالهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر خود نوشت: پس از گذشت یک سال از اجرای 
رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت بزرگ بانک مرکزی و سیستم بانکی در  مبارزه با 
کالهبرداری اینترنتی و فیشینگ دارد. آمار تراکنش های مشکوک بیش از ۸۵ درصد 

کاهش یافته است.

اعالم جزئيات بخشــودگی جريمه تردد شــبانه 
تاكسی های اينترنتی

این روز ها که به دلیل منع تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح بسیاری از مردم نیازمند استفاده از 
تاکسی هستند، یکی از دغدغه های رانندگان تاکسی های اینترنتی پیامک هایی است که 

هرشب مبنی بر جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای آن ها فرستاده می شود.
باتوجه به نقل قول هایی که پیش از این مطرح شده بود، قرار بر این بود که جریمه تردد 
شبانه تاکسی های اینترنتی شامل بخشودگی شــود، اما تردید ها و نگرانی هایی برای 

رانندگان این تاکسی ها مبنی بر اعمال این بخشودگی وجود دارد.
رئیس پلیس راهور استان خراسان رضوی درباره بخشودگی جریمه تاکسی های اینترنتی 
در گفتگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: تردد تاکسی های اینترنتی بررسی و پایش خواهد شد 
و بخشودگی جریمه تردد شبانه شامل خودرو هایی می شود که دلیل تردد آن ها خدمت 
به مردم بوده باشد.سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: هدف از اجرای محدودیت ها کاهش 
ترددهاست و نیت ما قطع زنجیره انتقال ویروس و کاهش ابتال به کروناست. تاکسی ها 
و خودرو های مسافربر عمومی در شهر برای ما مهم هستند، اما خودرو هایی که به دلیل 
رهایی از محدودیت ها در تاکسی های اینترنتی ثبت نام کرده اند و هدف آن ها تردد های 
غیرضروری و شخصی اســت، قطعا جریمه خواهند شد.رئیس پلیس راهور مشهد نیز 
دراین باره به شهرآرانیوز گفت: بنا به اعالم فرمانداری مشهد، تاکسی های اینترنتی ای که 
تا تاریخ ۳۰ آبان ۹۹ شماره پالک آن ها در سامانه تاکسی های اینترنتی ثبت شده باشد، 
مجوز تردد شبانه دارند.سرهنگ حسنعلی امامی افزود: معرفی این خودرو ها به وسیله 
سامانه تاکسی های اینترنتی و تاکسی رانی مشهد انجام شده و پس از تاریخ ذکرشده، 
پالک های جدید پذیرفته نمی شود و مجاز به تردد نیستند.وی خاطرنشان کرد: باتوجه به 
اینکه دوربین ها تخلف های شبانه را ثبت می کنند، این جریمه ها شامل قانون دوبرابری 

نمی شود و پس از پایان محدودیت ها جریمه پالک های مجاز حذف خواهد شد.

تدوين سند جامع اخالقی كسب  و كارهای مجازی 
بررسی شد

تدوین سند جامع اخالقی کسب  و کارهای مجازی در جلسه پنجم شورای گروه مطالعات 
اخالقی پژوهشگاه فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.با شروع قرن بیست و یکم، 
دستیابی به موفقیت و بقاء برای سازمان ها و کسب و کارهای مختلف پیچیده تر و دشوارتر 
شده است. این واقعیت ناشی از ظهور دوران جدیدی در تجارت و کسب و کار است که 
تغییر یکی از خصایص اصلی آن بوده و الزمه پیشرفت و توسعه توجه به تمام نکات علمی 
و عملی در سازمان ها است.ظهور شکل های جدیدی از اقتصاد مانند اقتصاد گیگ، اقتصاد 
تقاضامحور و غیره که نتیجه توسعه فناوری و افزایش دسترسی به تلفن های هوشمند و 
اینترنت در نقاط مختلف جهان است، کسب وکارهای جدید مبتنی بر اینترنت و پلتفرم را 
ایجاد کرده است. این سازمان ها بدون وقفه در حال توسعه و رشد هستند و بخش زیادی 

از جمعیت جهان را درگیر کرده اند.
از گذشته تا به امروز، منشورهای اخالقی در بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان مورد 
استفاده قرار گرفته و از جمله ابزارهایی هستند که سازمان ها می توانند از طریق آن ها، 
آرمان ها و اهداف اخالقی خود را محقق سازند. عدم وجود مدل ها و اصول مدون اخالقی 
و ارزشی موجب می شود تا هر فردی در سازمان بر اساس احساس وجدانی خود دست به 
عملی بزند که شاید از دیدگاه فردی او بهترین باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح 
کلی نظام چندان خوشایند و مطلوب نباشد. الگوهای اخالقی به فرد امکان می دهند تا 
تصمیمات صحیحی اتخاذ کند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابد. عالوه بر تدوین منشور 
اخالقی، توجه سازمان در زمینه عمل به آن و آموزش مناسب نیز به عاملی برای موفقیت و 
پیشرفت بدل شده و دیگر صرفاً شکل ظاهری آن به صورت یک نوشته نمادین که در قالب 

منشور اخالقی تهیه می شود، در نظر گرفته نمی شود.

سرمايه گذاری صندوق پژوهش و فناوری نوآفرين 
در »از كتاب«

روز )۲ دی ۹۹( در یک مراسم رســمی، قرارداد سرمایه گذاری بین صندوق پژوهش و 
فناوری نوآفرین و استارتاپ »از کتاب« به امضای طرفین رسید.

استارتاپ از کتاب یک سامانه هوشــمند مبتنی بر متادیتا یا فراداده کتاب است که با 
پردازش اطالعات کتاب های موجود در بانک اطالعات کتابخانه ملی و دیگر منابع موجود، 

یک رده بندی هوشمند از کتاب ها ایجاد می کند.
محمد کنی، حامد کنی، تیمور ستارزاده و جالل سمیعی با بیش از ۲۰ سال تجربه در 
صنعت نشر و توزیع کتاب، از کتاب را پایه گذاری کردند تا با ارائه یک بستر هوشمند، 
تمام بخش های این صنعت از جمله فروش، توزیع، زنجیره تأمین و حتی فروشگاه های 
فیزیکی کتاب را متحول کنند. عملکرد این استارتاپ در ماه های اخیر نشان می دهد 
که مشکل صنعت نشر در کشور، سطح پایین تقاضا نیست؛ بلکه مشکل مربوط به 

بخش توزیع است.

مصوبه كميســيون قضايی مجلس درباره تشديد 
مجازات سايت های شرط بندی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشدید مجازاتها و جرایم گردانندگان 
و شرکت کنندگان در سایت های شرط بندی در طرح نمایندگان برای برخورد با پدیده 

قمارهای اینترنتی، در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی ، در تشریح 
نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: در جلسه امروز مواد طرح اصالح مواد ۷۰۵ تا 
۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آن 

رأی گیری استمزاجی انجام شد.
وی افزود: در این طرح که به دنبال مجازات گردانندگان ســایت های شرط بندی و 
شرکت کنندگان در قمار این سایت هاست، مجازات های مختلفی اعم از گردانندگان، 

شرکت کنندگان و... در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیســیون قضایی مجلس اظهار داشــت: در طرح فوق الذکر مجازات 
گردانندگان سایت های شرط بندی مفسد فی االرض است که البته در جلسه امروز 
هم این بخش از متن طرح تغییری نکرد.دلخوش خاطرنشان کرد: در مورد مجازات 
شرکت کنندگان و دیگر افرادی که به هر نحوی در قمار این سایت ها مشارکت دارند، در 
جلسه امروز مجازات ها تشدید و رأی گیری استمزاجی در مورد آنها انجام شد.وی افزود: 
مجازات در نظر گرفته شده برای این عوامل در موارد مختلف متغیر است، اما حداکثر 
درجه دو و حداقل مجازات درجه ۶ برای آنها در نظر گرفته شد.سخنگوی کمیسیون 
قضایی مجلس اظهار داشت: این طرح در جلسه روز ســه شنبه هفته آینده جلسه 
کمیسیون مطرح و رأی گیری نهایی در مورد آن انجام خواهد شد تا به عنوان مصوبه 

کمیسیون گزارش آن منتشر شود.

اخبار

قانون گذاری رمزارز ها در شب کریسمس
براساس قوانین پیشنهادی جدید از سوی شبکه نظارت بر جرایم مالی آمریکا، ردیابی تراکنش های بیت کوین برای دولت ساده تر خواهد شد.  در حالی که این پیشنهاد یک دوره ۱۵ روزه برای 
اظهارنظر دارد، صرافی کوین بیس و گروه خیره حقوق دیجیتال Electronic Frontier Foundation به این موضوع اعتراض دارند؛ زیرا دوره اظهارنظر شب کریسمس، روز کریسمس، شب سال نو 

و روز سال نو را شامل می شود. به نظر می رسد این قانون  پیشنهادی کیف پول های خصوصی  را هدف گرفته است.

از تجارت ۵۲ میلیارد دالری 
بین ایــران و کشــورهای 
مختلــف در ۹ ماهه ســال 
جاری، ســهم صــادرات در 
حالی ۲۵ میلیــارد و یکصد 
میلیون دالر بود که نشــان می دهد سهم واردات در 
حال پیشی گرفتن از صادرات است. این در حالی است 
که افزایش نرخ ارز که می توانست سکویی برای پرش 
صادرات باشد، به دلیل بخشــنامه های ضد صادرات 

بالاثر مانده است. 
»تناقض های موجود در بخشنامه های بازگشت ارز«، 
»ناهماهنگی میان اقدامات دســتگاه های اجرایی«، 
»اولتیماتوم ۴ ماهه برای بازگشت ارزهای صادراتی« 
و ده ها مشکل دیگر همه دست به دست هم داده اند تا 

صادرکنندگان را از کرده خود پشیمان کنند. 
به گفته رئیس کنفدراســیون صادرات ایران، ۵۰ روز 
از این بخشنامه اخیر رفع تعهد ارزی می گذرد و هیچ 
کدام از بندهای آن جز واردات برای واحدهای تولیدی 
اجرایی نشده اســت. واگذاری کوتاژهای صادراتی و 
شرایط سامانه جامع تجارت برای استفاده از این روش 

ها اجرایی نشده و از ســمت دیگر ۴ ماه فرصت برای 
صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده 
و عمال صادرکننده ۲ ماه از این ۴ ماه را از دســت داده 
و باز هم نمی داند یک ماه دیگر این بخشنامه اجرایی 
خواهد شد یا خیر. بنابراین بالتکلیفی و سردرگمی در 

جامعه صادرکنندگان ایجاد شده است.
صادرکنندگانــی هســتند که برگ تشــخیص های 
میلیاردی برای آنها صادر شده به دلیل اینکه رفع تعهد 
ارزی خود را در سال های ۹۸ و ۹۷ انجام نداده بودند که 
در بخشنامه جدید سال ۹۷ دیده نشده و برای صادرات 
۹۸ نیز مشخص نیست که باالخره برگ تشخیص ها 
ابطال می شود یا قطعی. این در حالی است که ما ۹ ماه 
از سال را پشت سر گذاشــته ایم و ۷ ماه از سال روند 
صادرات منفی بوده و ماه هــای ۸ و ۹ مقداری مثبت 
شده و پیش بینی می شود که تا پایان سال روند مثبت 
ادامه داشته باشد در صورتی که بخشنامه ها اجرایی و 
ابهامات برطرف شود؛ ولی قطعا حجم صادرات نسبت 
به سال گذشــته منفی خواهد بود. در اواخر سال ۹۹ 
هســتیم و هنوز رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ تعیین 
تکلیف نشــده و اینها نشان دهنده ســردرگمی برای 
فعاالن اقتصادی و سیاســت گذار است که متاسفانه 
هزینه آن را فعال اقتصادی باید در این ناهماهنگی ها 
پرداخت کند. لیست هایی که برای واردات در مقابل 

صادرات تنظیم می شــود حتما باید با نظرات بخش 
خصوصی باشــد، زمان برگشــت ارز ۴ ماه در برخی 
کاالها واقعا پاسخگو نیست و باید به ۶ ماه افزایش پیدا 
کند، موضوع واگذاری کوتاژهای صادراتی برای کارت 
های بازرگانی غیرتولیدی است که حتما باید مشخص 
شود، اعمال معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده برای سال ۹۸ و ۹۹ که ۴ ماه آن سررسید شده 
حتما باید تعیین تکلیف و سازمان امور مالیاتی مکلف 

به اعمال معافیت شــود. اینها موضوعاتی اســت که 
کماکان در این ابالغیه دارای ابهام است و خود ابالغیه 
هم متاسفانه اجرایی نشده است. صادرکنندگان انتظار 
دارند که در اجرای ابالغیه ریاست جمهوری، دستگاه 
های دیگر حداقل همکاری الزم را در اجرا و تصحیح آن 
داشته باشند که متاسفانه در این ابالغیه اخیر ما شاهد 
این هماهنگی ها نبودیم.»کسب و کار« در گفتگو با یک 
کارشناس، مشکالت صادرکنندگان را بررسی می کند. 

تناقض بخشنامه ها تجار را سردرگم و بالتكليف كرده است

ابهام  بخشنامه های ارزی
ضرر بزرگ دولت به صادركنندگان 

سهم 2۵ ميليارد دالری صادرات از تجارت خارجی ۵2 ميليارد دالری

دست اندازهای صادراتی 
رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

به مشکالت صادرکنندگان می توان از دو زاویه نگاه کرد؛ مساله نخست مشکالتی اســت که در این بخش وجود دارد و دست و پای صادرکننده را بسته است و دیگری منشأ این مشکالت یعنی بی ثباتی و صدور روزانه بخشنامه 
های متناقض با یکدیگر و عدم تمرکز تصمیم گیری در سیستم دولتی است. نمونه آن را در کوتاژهای صادراتی می بینیم که بانک مرکزی در مقابل آن ایستادگی می کند یا تصمیماتی از این دست که در یکی از بخش های دولت 

گرفته می شود و در بخش دیگر دولتی به اجرا درنمی آید. 
در این میان صادرکننده است که بین دو تصمیم متضاد قرار می گیرد و نمی داند به کدام عمل کند و عطای صادرات را به لقای آن می بخشد. صرف نظر از اینکه تصمیماتی که گرفته می شود می تواند تا چه حد عملیاتی و اجرایی 
شود و از طرف دست اندرکاران صادرات در بخش خصوصی قابل اجرا هســت یا خیر. به طور مثال بانک مرکزی ابالغ کرده که در مدتی مشخص صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند بدون در نظر گرفتن اینکه 
مشکالت صادرکننده در گرفتن پول از مشتری و انتقال آن به ایران چیست. در خیلی از رشته های صادراتی تا ۶ ماه دسترسی به وجوه فروش ممکن نیست و برخی از صادرکنندگان نیز کاالی خود را به صورت امانی صادر کرده 
و در اختیار توزیع کننده در کشور دیگر قرار می دهند و زمانی که آن کاال فروش برود، پول آن پرداخت خواهد شد. این روالی بود که پیش از این نیز بین خریدار و فروشنده وجود داشت و با هم این کار را با تعامل انجام می دادند و 
فروشنده صبر می کرد که فروش صورت بگیرد و به تدریج به پول خود دست یابد. این روند در برخی از انواع کاالها بعضا یک سال و حتی بیشتر طول می کشید. برخی از کاالها ممکن بود اصال قابل فروش نباشند و مرجوع شوند. 
نکته مهم این است که بانک مرکزی به گونه ای به صادرات نگاه می کند که با صادرات حقیقی و واقعی فاصله زیادی دارد و به همین دلیل بخشنامه های این بانک درنهایت ازسوی صادرکننده بالاستفاده می ماند. این در حالی 
است که اگر صادرکننده نتواند دستورات بانک را رعایت کند تهدیدها و مشکالت زیادی در انتظار او خواهد بود. این مسائل و مشکالت باعث می شود کسی که می خواهد اقدام به صادرات کند از ترس اینکه گرفتار مشکالت این 

بخشنامه ها شود از خیر آن می گذرد. 
در حال حاضر مدت زمان معمول برای رفع تعهد ارزی ۴ ماه و در برخی کاالها کمی بیشتر است؛ اما اصوال این مدت برای صادرکنندگان بسیار کم است مخصوصا در زماِن حال حاضر که شرایط فروش نسبت به قبل مشکل تر نیز 

شده است. 
در کشور ما حتی اگر صادرات به آسانی انجام و پول کاال از طرف مشتری پرداخت شود و داد و ستد صورت گیرد؛ باز هم انتقال پول آن با توجه به تحریم بانک ها زمان می برد و هزینه زیادی را به صادرکننده تحمیل می کند. 

ازآنجایی که دولت خود صادرکننده نیست و تنها تصویب نامه و بخشــنامه ها را ابالغ می کند و به مجریان تحویل می دهد و کاری با مشکالت صادرکنندگان ندارد، خود این بخشنامه ها ضد صادرات عمل می کنند. دولت باید 
در نظر داشته باشد که صادرکنندگان با یک سری مشکالت در خارج از کشور نیز روبه رو هستند. از دست دادن بازارها،، دیر پرداخت ها به خاطر کرونا و مشکل انتقال پول ازجمله مشکالت پیشروی صادرکنندگان است. این در 
حالی است که صادرکننده در داخل کشور هم با بخشنامه های بانک مرکزی روبه ورست که اصال عملی نیست. بنابراین قابل پیش بینی است که با وجود اهمیت صادرات غیرنفتی در ارزآوری، این نوع صادرات کاهش پیدا کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رضایی صدرآبادی کارشــناس فضای مجازی و رمز 
ارزها، می گوید با توجه به شکسته شدن سد مقاومت 
قیمت بیت کویــن از کانال ۲۲ هزار دالر، راه رشــد 
قیمت این ارز دیجیتال باز بوده و رسیدن قیمت آن 
تا پایان سال به ۳۰ هزار دالر دور از ذهن نیست.روند 
افزایشی قیمت بیت کوین از اوایل سپتامبر شروع شد 
در آن زمان قیمت هر بیت کوین کمتر از ۱۰ هزار دالر 
بود. در چنین شرایطی بود که رشد قیمت این نوع ارز 
مجازی همواره تداوم یافت. خبرگزاری بازار ۱۱ دیماه 
گذشته در گزارشی با تیتر »قیمت بیت کوین به ۳۰ 
هزار دالر می رسد! « از پیش بینی رشد قیمت این کاال 
در آینده نزدیک خبر داد و پیش بینی کرد؛ در صورت 
شکسته شدن سد مقاومت قیمت بیت کوین و عبور 
نرخ این کاال از ۱۹ هــزار دالر، قیمت آن به ۳۰ هزار 
دالر هم می رسد و سود باالی ۷۰ درصدی را نصیب 
معامله گــران آن می کند. اکنون و پس از گذشــت 
۲۲ روز از این موضوع قیمت بیــت کوین بیش از ۴ 
هزاردالر رشد کرده است و همچنان در حال رکورد 
زنی است تا به قله ۳۰ هزار دالر نزدیک شود. حال از 
آنجایی که کارشناسان خبره بازار ارزهای دیجیتال 
پیش بینی می کنند، چنانچه بیت کوین سد مقاومت 
۲۲ هزار دالر را بشکند بی تردید رسیدن به قیمت ۳۰ 
هزار دالر و بیشتر از آن دور از انتظار نیست، بنابراین 
باید منتظر بود و دید که در هفته ها و ماههای آینده 

قیمت بیت کوین به چه رقمی می رسد.

بازار داغ معامالت ارزهای دیجیتال در 
فضای مجازی

بررسی ها حاکی اســت، بازارسرمایه گذاری بر روی 
ارزهای مجازی این روزها داغ است و مشتریان پروپا 
قرص آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند چرا 
که ورود به این نوع ســرمایه گــذاری مدرنیزه ای با 
هیجانی خاص همراه است. البته کارشناسان فضای 
مجازی و رمز و ارزهای معتقدنــد؛ با توجه به تغییر 
و تحول نظام پولی در دنیا، نحوه ســرمایه گذاری و 
ورود به بازارها نیز اکنون دچار تغییر شــده و فضای 
مجازی تا حــدودی جایگزین بازارهــای فیزیکی و 

سنتی شده است.
حال که سرمایه گذاری بر روی رمز ارزها یا به عبارتی 
ارز دیجیتال دنیا را فرا گرفته است اما در ایران با وجود 
ورود خیلی ها  به این بازار مجازی ولی مسئوالن بانک 
مرکزی، مجلــس، وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای 
مرتبط نســبت به این موضوع مهم بی تفاوت بود و 

برای قانونمند کردن آن پا پیش نمی گذارند.سرمایه 
گذاری بر روی رمز ارزها یا به عبارتی ارز دیجیتال دنیا 
را فرا گرفته است اما در ایران با وجود ورود خیلی ها  به 
این بازار مجازی ولی مسئوالن بانک مرکزی، مجلس، 
وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای مرتبط نسبت به این 
موضوع مهم بی تفاوت بود و برای قانونمند کردن آن 

پا پیش نمی گذارند

از قافله پیشرفت نباید عقب بمانیم
محسن رضایی صدرآبادی، کارشناس خبره رمز ارزها 
و فضای مجازی در گفتگو یا »بازار« درباره اینکه چرا 
در ایران توجه ای خاص بــه قانونمند کردن فعالیت 
معامالت در فضای مجازی با چارچوبی درست نمی 
شــود، گفت: در پی ایجاد تحــوالت الکترونیکی در 
دنیای مجازی، تغییرات بنیــادی نیز در نظام پولی 
جهــان بوجود آمد و ایــن موضوع اکنــون در حال 
قوام و انســجام اســت. با این وجود در دنیای مدرن 
تکنولوژی نباید از قافله پیشــرفت ها عقب ماند.وی 
با بیان اینکه اکنون بخشی از فعالیت های اقتصادی 
در دنیا بخصوص سرمایه گذاری بر روی رمز ارزها در 
بستر فضای مجازی انجام و در حال گسترش است، 
گفت: در ایران معامــالت در فضای مجازی در حال 
انجام است اما قوانین و مقررات خاصی در این زمینه 
وجود ندارد. به طور مثال بانک مرکزی در اسفند ماه 
سال ۹۷ پیش نویس سبد الزامات و ضوابط ارزهای 
مجازی را منتشر کرد اما پس از آن هیچ اقدام جدیدی 
به عمل نیاورد تا این قانون همچنان مسکوت  باقی 

بماند.
در ایران معامالت در فضای مجــازی در حال انجام 
است اما قوانین و مقررات خاصی در این زمینه وجود 
ندارد. به طور مثال بانک مرکزی در اسفند ماه سال 
۹۷ پیش نویس سبد الزامات و ضوابط ارزهای مجازی 
را منتشــر کرد اما پس از آن هیچ اقدام جدیدی به 
عمل نیــاورد تا این قانون همچنان مســکوت  باقی 

بماند.

ضرورت توجه به تولید رمز ارز و ورود به 
سرمایه گذاری در بخش ارزهای دیجیتال

رضایی تصریح کــرد: بانک مرکزی و مجلس شــورای 

اسالمی متاسفانه قانون پولی کشور را متناسب با قوانین 
جدید همراه با تحوالت مدرن دنیا بــه روز نمی کنند. 
این موضوع باعث می شــود تا به جای پیشرفت همراه 
و همتراز با دنیا در بخش هــای مختلف،   قوانین پولی، 
بانکی و ... فعالیت ها همچنان در کشور سنتی و فرسوده 

باقی بمانند.
وی به موضوع چگونگی اســتخراج رمز ارزها در کشور 
اشاره کرد و افزود: در این بخش بازیگران زیادی ایفای 
نقش می کنند به طور مثال صاحبان استخرها)مزارع(، 
صرافی ها، دارندگان ابزار تولید رمز ارز، ارایه دهندگان 
دالت کیســه پولهای الکترونیکی، دولت ها، شــرکت 
های بخــش خصوصی و اعتباردهندگان، ســری افراد 
یا گروه هایی هســتند که در تولید رمز ارز و یا فعالیت 
در این بخش دخیل بوده و نقش بسزایی در ایجاد نظام 
پولی جدید دنیا دارند.این کارشناس رمز ارز، اعتبار ارز 
دیجیتال در دنیای مجازی را معتبر عنوان کرد و افزود: 
زمانی که شرکت آمریکایی »ماکروسافت« حاضر است 
  )word در قبال ارایه نرم افزاری که تولید می کند نظیر
به جای دالر، تالش می کند تا بیت کوین دریافت کند، 
بنابراین نباید نسبت به کارایی و ارزش این پول جدید 

وفعالیت آن در کشور بی تفاوت بود.

مردم باید مطالبه گر پیشــرفت کشور 
همراه با پیشرفت جهانی شوند

رضایی خاطرنشــان کرد: توجه به تولید دستگاه های 
اســتخراج رمز ارزها )ماینر(، اختراع کیف پول، توسعه 
صرافی ها و ... اهدافی راهبری است تا بتوان در این مسیر 
به خوبی گام برداشت چرا که بهره گیری از نظام پولی 
جدید و استفاده از آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در 
چنین شرایطی دولت باید دستگاههای نظارتی خود را 
در این بخش قوی کند و مردم نیز از مراجع قانونگذار و 
اجرایی مطالبه گر قانونی شــدن فعالیت در این بخش 
شوند. چرا که بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی، 
وزارت ارتباطات و حتی مجلس شورای اسالمی توجه 
ای به این موضوع ندارند.توجه به تولید دســتگاه های 
اســتخراج رمز ارزها )ماینر(، اختراع کیف پول، توسعه 
صرافی ها و ... اهدافی راهبری است تا بتوان در این مسیر 
به خوبی گام برداشت چرا که بهره گیری از نظام پولی 
جدید و اســتفاده از آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.   

دولت باید دســتگاههای نظارتی خود را در این بخش 
قوی کند و مردم نیز از مراجع قانونگذار و اجرایی مطالبه 

گر قانونی شدن فعالیت در این بخش شوند

بــی انگیزگی دولتمــردان به اهمیت 
ارزهای دیجیتال

وی اضافه کرد: استخراج رمز ارزها در ایران فرصت 
مناسبی اســت تا قانونگذاری دراین زمینه ایجاد 
شــود. اما همچنان در بحث ارز ملی، کیف پول، و 
قانونمند کردن معامالت مجازی هیچ نهادی هنوز 
وارد عمل نشده است. البته موضوع شیوع کرونا و 
آشفتگی بازار سرمایه و ... باعث شده است تا بانک 
مرکزی بــرای قانونی کردن معامــالت رمز ارزها 
فرصت را از دست بدهد. از طرفی با توجه به مسن 
بودن بدنه دولت و کم توجهــی آنها به بحث رمز 
ارزها و پولهای مجازی متاسفانه این موضوع مهم 
در اولویت قرار نگرفته است در حالی که باید کشور 
با تحوالت و پیشرفتهای دیجیتالی دنیا پیش برود.

این کارشــناس خبــره رمز ارز گفــت: معامالت 
بیت کوین اکنون در دنیا و در فضای مجازی داغ 
بوده چرا که دنیا این پول را به رســمیت شناخته 
است. خیلی ها توانسته اند از این طریق سودهای 
هنگفتی را بــه جیب بزنند. از طرفــی با توجه به 
شکسته شــدن ســد مقاومت قیمت بیت کوین 
از کانال ۲۲ هزار دالر، راه رشــد قیمــت این ارز 
دیجیتال باز بوده و تا پایان ســال قیمت هر بیت 
کوین به ۳۰ هزار دالر هم دور از ذهن نیست. این 
در حالی اســت که پیش بینی می شود قیمت ارز 
دیجیتال به دلیل کاهش ارزش دالر جهانی و نیز 
کسری بودجه آمریکا تا ۶ ماه آینده به بیش از ۳۵ 

هزار دالر هم برسد.  

بیت کوین ۲۳ هزار و ۴۳۷ دالر شد
بنا به این گزارش، قیمت بیــت کوین ۲۳ هزار و 
۴۳۷ دالر شده است، این در حالی است که قیمت 
آن در روز یکشنبه رکورد زد و به ۲۴۲۹۸.۰۴ دالر 
رسید ولی نگرانی درمورد تآثیرات اقتصادی شیوع 
سریع کرونا در انگلیس باعت شد ارزش آن ۶ درصد 
کاهش یابد. ارتباط بیت کوین با سرمایه های سنتی 
بی ثبات است. عملکرد اخیر این ارز مجازی نشان 
می دهد بیت  کوین در دوره هایی با تحوالت بازار 
ارتباط داشته و در مواقعی بدون توجه به آن عمل 

کرده است.

سرمقاله

بی توجهی بانك مركزی به قانونمند كردن معامالت ارز ديجيتال

بیت کوین مرز ۳۰ هزار دالری را در می نوردد 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



