
از آنجا که در قانــون جدید، نقل وانتقــال چک تنها 
از طریق ســامانه صیــاد انجام می شــود، از این پس 
ظهرنویســی چک های کاغذی ممنوع شده و انتقال 
چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. اما با 
توجه به اینکه ثبت در این سامانه به علت آماده نبودن 
آن و عدم فرهنگ سازی تا پایان سال به تعویق افتاده 
است و تا پنج روز دیگر بر اســاس وعده بانک مرکزی 
ســامانه صیاد رونمایی و ثبت اختیاری در این سامانه 
انجام می شود. به گزارش ایســنا، درحالی ۲۰ دی ماه 
ســال جاری دســته چک های جدید در کشور توزیع 
می شوند که از سوی مسئوالن بانک مرکزی شفافیت 
و تاکیدات بسیار بر اعتبارسنجی دو ویژگی بارز و مهم 

این دسته  چک ها اعالم شده است.

صدور چک در وجه حامل ممنوع است 
یک نکته مهم درباره نقل و انتقــال چک های جدید تنها 
در سامانه صیاد این است که صدور چک در وجه حامل را 
ممنوع کرده است. همچنین، چک های جدید قابلیت ثبت 
در سامانه صیاد را دارند و صادرکنندگان چک می توانند از 
طریق درگاه های بانکی یا برنامه های موبایلی فعال در حوزه 
پرداخت کشــور، اطالعات ذی نفع به اضافه مبلغ و تاریخ 
چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. عالوه براین، گیرندگان 
چک های جدید نیز می توانند به طرق ذکر شده با استعالم 
وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت 
چک را به سامانه صیاد اعالم کنند.در صورتی که گیرنده 
چک پس از تائید اطالعــات آن متمایل به انتقال چک به 
شخص دیگری )شخص ثالث( باشد، این امکان در سامانه 

یاد شده با ثبت مشــخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه /
کدملی وی(  برای وی فراهم است.

اگر انتقال چک در سامانه صیاد ثبت نشود، 
چه کنیم؟ 

اگر انتقال چک در ســامانه صیاد ثبت نشود، باید اطالعات 
مربوط به هویت گیرنده جدید )شــامل نام و نام خانوادگی/
نام شرکت و شماره/شناسه ملی( در ظهر چک پشت نویسی  
شود.الزم به ذکر است که ثبت در سامانه صیاد که قرار بود 
از ۲۰ آذرماه اجرایی شود، به علت آماده نبودن سامانه و عدم 
فرهنگ سازی تا پایان سال به تعویق افتاد اما تا پنج روز دیگر 
بر اساس وعده بانک مرکزی ســامانه صیاد رونمایی و ثبت 

اختیاری در این سامانه انجام می شود. 

در پاییز امســال اجاره بهای واحدهای مسکونی 
در مناطق شــهری، ٦.٨ درصد نسبت به پارسال 
افزایش داشــته است.به گزارش ایســنا، یکی از 
بخش های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف 
کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر 
بخش های "اجاره بهای واحدهای مســکونی" 
و "خدمات نگهداری و تعمیر واحد مســکونی" 
)تعمیرات جزئی واحد مســکونی: لوله کشــی، 
گچ کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...( اســت.

بر اساس گزارش مرکز امار ایران، در فصل پاییز 
١٣٩٩، شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۰٩ رسید 
که نســبت به فصل قبــل )١٩٥.٨(، ٦.٨ درصد 

افزایش داشته است.در این فصل بیشترین نرخ 
تورم فصلی مربوط به اســتان آذربایجان غربی 
با ١٩.۰ درصد افزایــش و کمترین آن مربوط به 
استان سیستان و بلوچستان با ٣.٩ درصد افزایش 
است.درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در 
فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه(، ۲٨.٤ درصد است که نسبت 
به فصل تابستان ١٣٩٩)۲٨.٩ درصد(، ۰.٥ واحد 
درصد کاهش نشان می دهد.بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با ٣٨.٦ 
درصد افزایش و کمترین آن مربوط به اســتان 
سیســتان و بلوچســتان با ١۲.٧ درصد افزایش 
اســت. به عبارتی خانوارهای اســتان کرمانشاه 

به طور متوســط ١۰.۲ واحد درصد بیشــتر از 
میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان 
و بلوچستان ١٥.٧ واحد درصد کمتر از میانگین 
کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.نرخ 
تورم چهــار فصل منتهی به فصــل پاییز ١٣٩٩ 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل در بخش اجاره 
بها، برابر۲٦ درصد اســت. در استان چهارمحال 
و بختیاری )٣۲.٨ درصد( بیشــترین عدد و در 
استان آذربایجان غربی )١٣.٣ درصد( کمترین 
عدد را نشــان می دهد.متوســط افزایش هزینه 
اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد 
 داشته اند، در فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ٣٤درصد

 است.

گزارش جدید وزارت تجارت و صنعت سنگاپور 
نشــان می دهد که اقتصاد این کشــور در سال 
۲۰۲۰ با بدتریــن رکود اقتصــادی تاریخ خود 

مواجه شده است.
به گزارش سی ان بی ســی، گزارش جدید وزارت 
تجارت و صنعت ســنگاپور نشــان می دهد که 
اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ با بدترین رکود 

اقتصادی تاریخ خود مواجه شده است.

طبق ایــن گــزارش اقتصــاد ســنگاپور ٥.٨ 
 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته آب رفته

 است.
البته این رکود اقتصــادی از آن چه اقتصاددانان 
بانک مرکزی این کشــور پیش بینی می کردند 

بهتر است.
 آنهــا انتظــار داشــتند اقتصاد این کشــور در 
ســال ۲۰۲۰ تحــت فشــار پاندمــی کرونا و 

محدودیت هــای وضــع شــده بــرای مقابله 
 بــا شــیوع ویــروس بیــن ٦ تــا ٦.٥ درصــد

 آب برود.
از لحــاظ فصلــی تولیــد ناخالــص داخلــی 
رشــد اقتصادی ســنگاپور در ٣ ماهــه چهارم 
بــه ۲.١ درصــد رســید اما ایــن نســبت به 
 رشــد ٩.٥ درصــدی ســه ماهه ســوم کندتر

 شده بود.

صعودهای پی در پی ارزهای دیجیتالی در سال جدید 
هم ادامه دارد.به گزارش سی ان بی سی، صعودهای پی 
در پی و خیره کننده بیتکوین کماکان ادامه دارد  و با 
ورود تقاضاهای جدید به بازار، این ارز برای نخســتین 
بار به کانال ٣٣ هزار دالر نیز وارد شد.   بازدهی هفتگی 
محبوب ترین ارز دیجیتالی جهــان به مثبت ۲٧.٣۲ 
درصد رسیده است. طی ۲٤ ساعت گذشته بیت کوین 
با ثبت صعود ۰.٩٣ درصدی به ٣٣ هزار و ٦٩.۲٣ دالر 

رســید. باالترین رکورد ثبت شــده ارزش بیت کوین 
مربوط به روز سوم ژانویه ســال ۲۰۲١ بوده که در آن 
این ارز به قیمت ٣۲ هزار و ١٦٩ دالر رســید. رکورد 
قبلی این ارز مربوط بــه روز دوم ژانویه بوده که در آن، 
این ارز به قیمت ٣۲ هزار و ١٦٩ دالر رســید.بیتکوین 
ســال قبل را رویایی ســپری کرد و ارزش آن نسبت 
به ابتدای ســال قبل حدود ١.٩ برابــر افزایش یافته 
اســت. ارزش بازار بیت کوین در حــال حاضر بیش از 

حدود ٥٥۰ میلیارد دالر اســت.پتر شف- کارشناس 
ارزهای دیجیتالی گفت: حدود ٧۰ درصد کل ســهم 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین اســت و 
این بدان معناست که هر تغییر و تحولی در قیمت بیت 
کوین روی قیمت ســایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر 
مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲۰۲۰ برای 
 ارزهای دیجیتالی فراموش نشدنی و پر از دستاوردهای 

بزرگ بود.  

هر سال با شروع فصل سرما یافتن مقصر برای آلودگی هوا آغار می شود؛ موضوعی 
که هر ســال متهم جدیدی دارد و امســال نیز پس از عبــور از کیفیت بنزین، 
خودروهای فرســوده و موتورســیکلت ها نوبت به نیروگاه ها، صنایع و مازوت 

سوزی آن ها رسیده است.
به گزارش ایسنا، یافتن راه حل و چاره برای حل مشکل آلودگی هوا بی شک یکی 
از مهم ترین وظایف دولت است اما هر سال پیداکردن مقصر آنقدر زمان می برد 
که دیگر مجالی برای چاره اندیشی نمی ماند و از آنجایی که فصل سرما چندان 

طوالنی نیست، تنها غبار سیاه آلودگی در پایان فصل نصیب مردم می شود.
علی رغم اینکه در سال های پیش بنزین متهم اصلی آلودگی هوا بود اما آن طور 
که مسووالن اعالم کردند افزایش کیفیت بنزین، این فراورده نفتی را از گردونه 
خارج کرده اما همچنان احتراق بد خودروهای فرسوده و موتورسیکلت ها مورد 
اتهام است اما بیش از آن آنچه که امسال مورد توجه قرار گرفته مازوت سوزی 

صنایع و نیروگاه ها است.

اما مازوت چیست؟
جست و جو در سایتهای تخصصی این حوزه نشان می دهد مازوت نوعی نفت 
کوره به شمار می آید که کیفیت پایین و ویسکوزیته باالیی دارد و در نیروگاه های 
حرارتی و موارد مشابه از آن استفاده می شود. در اروپا و ایاالت متحده، ترکیب 
مازوت شکسته به گازوئیل تبدیل می شود. در گذشته، مازوت برای گرم کردن 
خانه ها در شوروری سابق و شرق دور مورد استفاده قرار می گرفت چراکه آن ها 
تجهیزات الزم برای تبدیل مازوت به ســایر محصوالت پتروشیمی را نداشتند. 
در کشــورهای غربی به کوره هایی که از مازوت اســتفاده می کنند، کوره های 

ضایعات ســوز نیز می گویند.مازوت که به طور عمده توسط کشورهای روسیه، 
قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران تولید می شود برای گرم کردن بویلرها 
)دیگ بخار( جهت تولید بخار مورد اســتفاده قرار می گیــرد چراکه این ماده،   
گرمای سوختن بسیار باالیی دارد. از عوامل مهم در درجه بندی این سوخت باید 
به محتوای گوگرد آن اشاره کرد که متاثر از منبع اصلی آن است. در حمل و نقل 
مازوت به طور معمول به این سوخت، »نفت کثیف« )Dirty Oil( می گویند و 
از آن جایی که ویسکوزیته بسیار باالیی دارد، پمپ کردن آن به تجهیزات خاصی 
نیازمند است.مازوت را می توان از جمله ترکیب های نفت خام به شمار آورد که 
حاصل تقطیر جزء به جزء آن به هنگام پاالیش نفت خام اســت و بعد از تبخیر 
بنزین و سایر فرآورده های سبک تر، از نفت خام بدســت می آید.بر این اساس 
مازوت نوعی نفت کوره با کیفیت بسیار پایین به شمار می آید نفت کوره از جمله 
فرآورده های نفتی است که در بسیاری از موتورها، چراغ ها، گرمکن ها و کوره ها 
مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین به عنوان حالل نیز از آن بهره می گیرند. 
نفت کوره همانطور که گفته شــد از نفت خام بدست می آید و برای استفاده در 

کاربری های مختلف، آن را پاالیش می کنند.

اثرات ورود مازوت به محیط زیست چیست؟
همانطور که گفته شد، برای گرم شدن بویلرها در نیروگاه های حرارتی از مازوت 
استفاده می کنند اما ورود مازوت و ســایر نفت های کوره به محیط زیست آثار 
مختلفی را به همــراه دارند، نفت های کوره همچون مازوت از مواد شــیمیایی 
مختلفی تشــکیل شــده اند و هریک نوعی مخلوط متفاوت از دیگری به شمار 
می آید. زمانی که این مواد به خاک یا آب های سطحی می رسند، بخشی از آن ها 

تبخیر می شوند  برخی دیگر نیز به دلیل نشــتی مخازن نگهداری آن ها در آب 
و خاک حل خواهند شد.مواد شــیمیایی تبخیر شده می توانند در اثر تابش نور 
خورشید به ترکیبات دیگری شکسته شوند. این اتفاق در اثر فعالیت های قارچ ها 
و باکتری های داخل آب یا خاک نیز صورت می گیرد. این مواد شیمیایی که در 
خاک و محیط های دیگر وجود دارند می توانند تــا بیش از یک دهه در محیط 

زیست باقی بمانند. بنزن، تولوئن و زایلین از جمله این ترکیبات سمی هستند.
امروزه ما به روش های مختلفی در معرض فرآورده های نفتی از جمله نفت کوره 
و مازوت قرار می گیریم. محتمل ترین حالت زمانی اســت که برای گرم کردن 
خانه ها از نفت سفید استفاده شود که در گذشته بسیار رواج داشته است. عالوه 
بر این، از نفت سفید و سایر ترکیبات نفتی به عنوان حالل و پاک کننده نیز بهره 
می گیرند. بنابراین در صورت ذخیره و نگهداری این مواد در منزل و تبخیر آن ها، 
احتمال تماس آن ها با پوست بسیار زیاد است. عالوه بر این، وجود نیروگاه های 
حرارتی در نزدیکی شهرها و استفاده از مازوت در آن ها سبب قرارگیری انسان 
در معرض ترکیبات حاصل از سوختن ناقص این فرآورده ها خواهد شد.مازوت 
و سایر ســوخت ها زمانی که آن ها را در هوا تنفس یا این که آب  و غذای آلوده را 
مصرف کنید و همچنین به هنگام تماس پوست با این مواد، وارد بدن می شوند. 
همچنین اگر محل کار یا زندگی شــما در نزدیکــی کارخانه ها و نیروگاه هایی 
 باشد که از این سوخت استفاده می کنند، مازوت و ســایر سوخت ها وارد بدن 

می شوند.

اثرات استفاده از مازوت بر سالمتی
در اثر سوزاندن سوخت های فســیلی حاوی گوگرد همچون مازوت، ترکیباتی 

موسوم به Sox منتشر می شوند که بخش بیشتر آن را SO۲ تشکیل می دهد 
SO۲ گازی سمی است که برای سالمتی مضر اســت. این گاز، وزن بیشتری 
نسبت به هوا دارد و زمانی که غلظت آن در هوا به بیش از ٥۰۰ppb برسد، بوی 
بدی خواهد داشت که در این سطح، کشنده خواهد بود.این گاز در غلظت های 
پایین تر، درد قفسه سینه، مشکالت تنفســی، قرمزی چشم و افزایش احتمال 
بروز بیماری های قلبی و تنفســی را به همراه دارد. به طور کلی، غلظت معمول 
این گاز در اتمسفر کمتر از ١۰ppb ذکر می شود که در این غلظت اثر مخربی بر 
سالمتی نخواهد داشت.اثر دوم سوزاندن مازوت و سایر سوخت های گوگردی،   
تشکیل سولفات ها و نیترات ها به شکل آئروسول یا ذرات بسیار ریز هوا است که 
»ذرات معلق«  )Particulate Matter( موجود در هوا را سبب می شوند. این 
ذرات معلق با تشدید آلودگی هوا خطر آسم و حمالت قلبی و تنفسی را افزایش 
می دهند.اثر سوم سوزاندن مازوت از منبع انتشار آن فراتر می رود و در این حالت 
اکسیدهای گوگرد به دلیل واکنش در اتمسفر و فاز محلول در آب، به اسید تبدیل 
می شوند. این آئروسول های اسیدی تحت شــرایط خاص هواشناسی به باران 
اسیدی، برف و مه تبدیل خواهند شــد. زمانی که آلودگی هوا ناشی از عملکرد 
و فعالیت های انسانی نباشــد، pH باران های اسیدی در حدود ٥.٥ خواهد بود 
که این میزان خاصیت اسیدی به دلیل وجود کربنیک اسید حاصل از واکنش 
بخار آب با دی اکسید کربن اســت.این باران های اسیدی اثرات مخرب دیگری 
نیز بر جای می گذارند که از میان آن ها می توان به حل شدن فلزات سنگین در 
باران های اسیدی اشاره کرد و خاک ها نیز دیگر توانایی نگه داشتن ریشه درختان 
را نخواهند داشت. در نتیجه با فرســایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی، 

احتمال بروز سیل افزایش می یابد.

افزایش ۶.۸ درصدی اجاره بهاثبت نقل وانتقال چک های جدید در صیاد فعال اختیاری است 

بیت کوین ۳۳ هزار دالر را هم رد کردپاندمی کرونا، سنگاپور را به بدترین رکود اقتصادی تاریخ فرستاد

مازوت چیست و چه ضررهایی دارد؟
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قفل 
معامالت مسکن

 وجود بیش از 
 4 میلیون تن 

کاالی اساسی در بنادر

حذف ارز 4200 تومانی چه منافع و مخاطراتی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت؟

دو راهی حذف ارز4200 تومانی
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خیز  دوباره  طال  برای  گرانی

افزایش قیمت اونس جهانی طال و برخی

 اخبار سیاسی، دالر، طال و سکه را به تب و تاب انداخت

رونق بازار نقره با گرانی طال

افزایش قیمت مسکن در حالی در یک سال اخیر به 
اوج خود رسید که آمارها نشان می دهد کمترین 
معامالت در طی یک دهه اخیر  در بازار مســکن 
انجام شده است. توقف معامالت مسکن در حالی 
رقم می خورد که بانک مرکزی گزارش تحوالت 
بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال را اعالم 
کرد. بر اساس این گزارش تعداد معامالت واحد 
مســکونی در آذرماه ۲٥٥٥ فقره بود که نسبت 
به ماه قبل کــه ٤٤٦٦ فقره معامله مســکن به 
ثبت رسید، کاهش ٤۲.٨ درصدی داشته است. 
همچنین در آذرماه سال گذشــته ٩٥٣٧ فقره 
معامله مسکن انجام شده بود که تعداد معامالت 
مسکن در آذر امســال نسبت به آذرسال گذشته 

کاهش ٧٣.۲ درصدی داشته...

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمــت( از موجودی 
٤ میلیون و ١۰۰ هزار تن کاالهای اساســی در بنادر 
کشور خبر داد و با اشاره به لزوم تجدید نظر در قیمت 
پایه برخی محصوالت در بورس، به دستگاه هایی که در 
اجرای سامانه جامع تجارت کوتاهی کرده اند هشدار 
داد. به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در نشست 
ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: در ستاد تنظیم بازار تامین 
کاالهای مورد نیاز مردم از طریق افزایش تولید و واردات 
کاالهای ضروری مورد نظر وزارت صمت است.  بر اساس 
گزارش گمرک تاکنون ١٦ میلیون تن کاالهای اساسی 

وارد کشور شده و برای تأمین ذخایر...



اقتصاد2
ایران وجهان

ربیعی:
فرآیند غنی سازی ۲۰ درصدی 

در فردو آغاز شد
ســخنگوی دولت گفــت: فرایند تولیــد اورانیوم 
با غنای ۲۰ درصد در مجتمع غنی ســازی شــهید 
علیمحمدی)فردو( آغاز شده است. علی ربیعی افزود: 
دولت پیش از این هــم اعالم کرده که قانون مصوب 
مجلس را الزم االجرا می داند و به آن پایبند خواهد بود. 
هرچند دولت از ابتدا این طرح را به مصلحت ندانسته و 
به خاطر طرف مشورت قرار نگرفتن دولت در تصویب 
نهایی آن انتقادهایی را وارد می دانست اما این مسائل 
تاثیری بر تعهد دولت به اجرای این قوانین نداشته 
است. علی ربیعی، سخنگوی دولت در گفتگو با مهر 
درباره چگونگی اجرایی شدن آیین نامه قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: دولت پیش از این 
هم اعالم کرده که قانون مصوب مجلس را الزم االجرا 
می داند و به آن پایبنــد خواهد بود. هرچند دولت از 
ابتدا این طرح را به مصلحت ندانسته و به خاطر طرف 
مشــورت قرار نگرفتن دولت در تصویب نهایی آن 
انتقادهایی را وارد می دانست اما این مسائل تاثیری بر 

تعهد دولت به اجرای این قوانین نداشته است. 

»هنر کارت«؛ محصول ویژه بانک آینده 
برای فعاالن عرصه فرهنگ و هنر کشور

بانک آینده، به عنوان بانکی پیشــرو در عرصه ارائه 
خدمات و محصــوالت متنوع و منطبــق بر نیاز 
مشتریان، برای نخستین بار در عرصه بانکداری کشور 
با مشارکت صندوق اعتباری هنر، از طرح منحصر 
به فرد »هنرکارت« رونمایی کرد. این محصول که 
در پاسخ به مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 
و بر اساس نیازسنجی های صورت پذیرفته، طراحی 
و عملیاتی گردید، با در برداشــتن کلیه اطالعات 
هنرمندان شــامل: نام و نام خانوادگی )به دو زبان 
فارسی و انگلیســی(، رســته هنری و تصویری از 
هنرمندان گرامی، به عنوان کارت هویتی هر یک از 
هنرمندان نیز قابل بهره برداری است. »هنرکارت« 
بانک آینده، از تمام قابلیت های کارت نقدی متصل 
به شبکه برخوردار بوده و در تمامی دستگاه های 

خودپرداز و پذیرنده، قابل استفاده است.

حرکت در راســتای افزایش سهم 
اشتغال و توسعه کشور از برنامه های 

اصلی بانک توسعه تعاون است
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در ادامه سفر به 
استان آذربایجان غربی، افزایش سهم مؤثر در توسعه 
اشتغال را از دغدغه های اصلی این بانک عنوان کرد. 
امیر هوشنگ عصارزاده در جلســه کمیته اشتغال 
استان آذربایجان غربی که با حضور برخی از نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی و برخی از تعاونی ها 
در محل استانداری برگزار شــد، تزریق سرمایه در 
گردش و تسریع در اعطای تسهیالت اشتغال زایی را از 

اولویت های بانک توسعه تعاون برشمرد.

محصوالت ویژه بانک سامان 
برای تأمین داروی کشور

بانک سامان باهدف حفظ و تأمین امنیت داروی کشور، 
محصوالت ویژه ای را برای شرکت های فعال در صنعت 
داروی کشور ارائه می دهد. به گزارش سامان رسانه، 
با توجه به اهمیت حوزه دارو در تأمین سالمت اقشار 
مختلف جامعه، بخش دارو همــواره به عنوان بخش 
استراتژیک در بانک سامان موردتوجه بوده و این بانک 
در سال های گذشته با عمده شرکت های بزرگ فعال در 
حوزه های تولید، توزیع و واردات دارو همکاری داشته 
است. این همکاری باعث شده تا بانک سامان، شناخت 
بهتری از زنجیره ارزش صنعت دارو در کشور کسب و 
محصوالت متناسبی را برای مشتریان خود فراهم کند.

معاون اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم کرد:

رشــد 5۰ درصــدی اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش در 

هفت ماهه سال جاری
معاون اداره کل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید 
بر اهمیت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای 
تولیدی گفت: تسهیالت اعطایی در قالب سرمایه در 
گردش طی 7 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته از رشدی بالغ بر 5۰ درصد برخوردار بوده 
است. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران طاهره نورســته اعالم کرد: از کل تســهیالت 
سرمایه در گردش اعطایی بانک توسعه صادرات ایران، 
5۰ درصدی به بخش صنعت و معدن، 35 درصد به 
بخش محصوالت نفتی و پتروشیمی و مابقی به بخش 

کشاورزی و سایر خدمات تخصیص یافته است.

خبر

حذف ارز ۴۲۰۰ می تواند ۲.5 
برابر رقم پیشنهادی مجلس 
برای طرح تامیــن کاالهای 
اساســی منبع جدید ایجاد 
کند و یارانه سه دهک پایین 
درآمدی را به هر نفر حدود 35۰ هزار تومان افزایش دهد.

به گــزارش مهر، با قصــور دولت در انجــام اصالحات 
ســاختاری در الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اینک 
این مسئولیت سنگین بر دوش مجلس است که با اتخاذ 
تصمیمات بزرگ، بار اصالح ساختار را به سرمنزل مقصود 
برساند. به اذعان کارشناسان، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی که بیش از سه سال است میهمان اقتصاد ایران 
است و در این مدت خســارات فراوانی را متوجه سفره 
مردم، فعاالن شناسنامه دار اقتصادی و فضای کسب و 
کار کشور کرده، از جمله اصالحات مهمی است که انتظار 

می رود توسط مجلس اتخاذ شود.
فروردین ۹7 بود که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را تک 
نرخی کرده و هرگونه معامله در قیمت های باالتر از آن را 
قاچاق اعالم کند. اسحاق جهانگیری در این باره گفت: 
دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است 
اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش بینی اداره 
کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دالر برای 
تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی 
و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، 
محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود 

به ارز نیاز دارند، ۴,۲۰۰ تومان باشد.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این تصمیم را 
به ضد منافع مردم دانستند و احتمال بروز انواع و اقسام 
فساد را گوشزد کردند اما گوش دولت بدهکار هیچکدام از 
این انتقادات نبود؛ تبعات و فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
چنان گسترده شد که صدای فعاالن بخش خصوصی را 
هم درآورد. فعاالن شناسنامه دار بخش خصوصی بارها 
اذعان کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ویژه ای است که در 
اختیار افرادی خاص قرار می گیــرد و قدرت رقابت را از 

بخش خصوصی شناسنامه دار سلب می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز اخیراً ارز 
ترجیحی را »ام الفساد« اقتصاد ایران خواند و خواستار 

حذف آن شد.

ارز دولتی ثابت ماند اما قیمت برخی کاالها 
دوبرابر شد!

سیاســت ارز ترجیحی نه فقط قــدرت رقابت فعاالن 
اقتصادی شناسنامه دار را تضعیف و بازار برخی کاالهای 
وارداتی را در انحصار برخی واردکنندگان خاص قرار داد 

بلکه حتی در کنترل قیمت کاالها نیز آنگونه که باید مؤثر 
نبود. خالف آنچه مورد انتظار مسئوالن کشور بود باعث 
ثابت ماندن قیمت کاالهای اساسی نشد. با مقایسه قیمت 
کاالهایی مانند گوشت قرمز و یا چای متوجه می شویم که 
با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی قیمت این کاالها از 
اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸ بیش از دو برابر شده است! جزئیات 
این تغییرات در جدولی که مرکز پژوهش های مجلس 

آن را تدوین کرده آمده است.

ارز ترجیحی هم بیت المال را به یغما برد هم 
تولید را نابود کرد

نکته قابل توجه آنجاســت که نه فقط توزیع ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باعث کنترل قیمت نشــد، بلکه مسئوالن برای 
کنترل قیمت در برخی بازارها، به افزایش واردات روی 
آوردند. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است هرچند 
قیمت برخی از کاالها پس از یک دوره نوســان شدید 
)مانند مرغ، شــکر و …( در بازار کنترل شده است، اما 
این کنترل قیمتی، با هزینه حجم بــاالی واردات این 
کاالها و درنتیجه آسیب به تولید داخل و هدررفت منابع 
ارزی صورت گرفته است. برای مثال در حالی که ایران 
در سال های گذشته صادرکننده مرغ بوده، در نه ماهه 
نخســت ســال ۱3۹۸ بیش از دو میلیون دالر واردات 

گوشت مرغ داشته است.
کنترل های قیمتی صورت گرفته بر روی قیمت مرغ باعث 
آسیب جدی به تولید مرغ در ایران شده و ضرر و زیان برای 
این واحدهای تولیدی به همراه داشته است و این درحالی 
است که دولت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ به نهاده های تولید، 

ادعای حمایت از تولیدکنندگان این محصوالت را دارد.

ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد؟ 
این سیاست اشتباه باعث شــده تا به بهانه گران نشدن 
کاالی اساســی جیب واردکنندگان پر پول شود و در 
بسیاری از موارد )مانند مواردی که در جدول باال آمد( 
قیمت نیز کنترل نشود. این در حالی است که می توان با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه دهک های پایین درآمدی 
جامعه را به گونه ای افزایش داد که اثر حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی خنثی شود.
در بودجه ۱۴۰۰ هرچند صحبتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نشده است اما حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی 
سازمان برنامه در اظهارنظری گفته است: در الیحه بودجه 
ســال آینده، ۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ 
میلیارد دالر برای معیشت و ۶ میلیارد دالر برای نهاده ها 

و کاالهای اساسی دیده شده است.
البته دولت در بودجه ۱۴۰۰ به نحو زیرکانه ای راه را برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز گذاشته است. در بند ۴ جز ب 
تبصره ۱ بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی 
مورد اســتفاده در این قانون به نرخ ســامانه معامالت 
الکترونیکی )ETS(، به دولت اجازه داده می شود منابع 
وصولی را به ردیف درآمدی شــماره ۱۶۰۱3۶ جدول 
شماره )5( این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل 
ردیف شماره 53۰۰۰۰-7۱ جدول شماره )۹( این قانون 

صرف تأمین معیشت و سالمت مردم می شود.

یارانه دهک های پایین درآمدی می تواند ۷ 
برابر شود

اگر نرخ ارز در حال حاضر حدود ۲۴ هزار تومان در نظر 
گرفته شــود. مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد برای 

۸ میلیارد دالری که قرار اســت در سال آتی صرف ارز 
ترجیحی شود، رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ 
این در حالی است که رقم در نظر گرفته شده برای طرح 
تأمین کاالهایی اساســی که توسط مجلس تصویب 
شــد حدود 3۰ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماه بود که 
دولت را مکلف به پرداخت ۱۲۰ هــزار تومان به ازای 
هر نفر برای سه دهک پایین درآمدی جامعه کرد. اگر 
مبنای محاســبه طرح تأمین کاالهای اساسی را مبنا 
قرار دهیم، با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان یارانه 
سه دهک پایین درآمدی را 3۰۰ هزار تومان به ازای هر 
نفر افزایش داد که با رقم پرداختی فعلی، حدود 35۰ 

هزارتومان می شود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس درباره راه های 
جایگزین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می گوید: بخشی 
از پول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می توان مستقیماً به 
مصرف کنندگان اختصاص داد اما نه لزوماً به همه مردم. 
سه یا چهار دهک اول جامعه مانند پزشکان و وکال لزومی 

ندارد که یارانه بگیرند.

دولتی که حاضر نیست با تبعات اجتماعی 
یک تصمیم درست مواجه شود!

یکی از دالیل مهمی که بنظر می رسد موجب شده دولت 
نتواند برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم قاطع اتخاذ 
کند، بیم از تبعــات و هزینه های اجتماعی این تصمیم 
اســت. به هرحال ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش 
واردات که طی سه سال گذشته از منافع ارز ترجیحی 
بصورت نامشروع بهره مند بوده و با سوءاستفاده از این 
یارانه، میلیاردها تومان سود به جیب زده اند، نظاره گر 
حذف این ارز نخواهند بود و چنانچه دولت نتواند ذینفعان 
و بازیگران این زنجیره شــامل واردکننــدگان، توزیع 
کنندگان، خرده فروشان و مردم را درباره این تصمیم و 
تبعات واقعی و حواشی احتمالی آن توجیه و قانع کند، 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هزینه های اجتماعی جدی 

مواجه خواهد شد.
ناتوانی دولت در مدیریت ذینفعان و اقناع افکار عمومی 
جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی است که متأسفانه 
دولت طی سالهای گذشته در تصمیمات اشتباه خود، 
هزینه هــای اجتماعی زیادی به کشــور تحمیل کرده 
اســت که نمونه اخیر آن، اصالح قیمت بنزین در آبان 

ماه ۱3۹۸ بود.
طبق اطالع برخی منابع آگاه، کمیســیون تلفیق قصد 
تک نرخی کردن ارز و افزایش یارانه دهک دهم درآمدی 
تا 5۰۰ هزار تومــان را دارد اما باید دیــد درنهایت آیا 
کمیســیون تلفیق می تواند در راستای اصالح ساختار 
بودجه که جزو مطالبات مهم رهبری اســت، حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی را به سرانجام برساند یا خیر.

حذف ارز ترجیحی؛ گام بلند اصالح ساختار بودجه 

یارانه دهک های پایین درآمدی می تواند ۷ برابر شود

چرا از بزرگترین پیمان تجارت 
آزاد جهان جا ماندیم؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید که جا ماندن 
ایران از توافقات بین المللی تجارت آزاد در نقاط 
مختلف جهان، می تواند برای کشــور گران تمام 
شود. به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی با اشاره 
به بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان که چند هفته 
قبل میان ۱5 کشور در آسیا و اقیانوسیه به امضا 
رسید، اظهار کرد: این توافق از نظر تعداد کشورهای 
حاضر در آن و وسعت جغرافیایی و جمعیتی که در 
بر می گیرد  در نوع خود بی نظیر بود و در حالی که 
می شد نام ایران نیز در این فهرست جای بگیرد، 

متاسفانه ما این فرصت طالیی را از دست دادیم.
وی با اشاره به حضور کشورهایی در این توافق که 
تا پیش از این، در رقابت های اقتصادی گسترده با 
یکدیگر قرار داشتند، بیان کرد: در این توافق برای 
نخستین بار تجارتی آزاد میان چین و دو کشور مهم 
ژاپن و کره جنوبی به امضا رسیده است. این در حالی 
اســت که امروز چین، رقیب اصلی آمریکا و ژاپن 
و کره، متحدان این کشور در شرق آسیا به شمار 
می روند. این توافق اما نشــان می دهد که فراتر از 
دیدگاه های سیاسی، این کشورها برای دستیابی به 
منافع ملی خود، حاضر به اقدامات گسترده هستند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، توافق هایی که 
برای تجارت آزاد بسته می شود، راه را برای صادرات 
و واردات با سرعت بیشتر باز می کند و برای کشوری 
مانند ایران که قصد حضور در بازارهای بین المللی 
دارد اهمیت فروانی خواهد داشت اما عدم حضور 
ایران چه در این توافق و چه در توافق های مشابه، 
باعث می شود انزوای اقتصادی کشور تشدید شود.

شافعی با اشــاره به اولویت های کالن تعریف شده 
برای کشــور در این حوزه، تصریح کرد: اگر ما قصد 
عضویت در ســازمان تجارت جهانی را داریم، باید 
مقدمات الزم را برای چنین اقدامی فراهم کنیم اما 
متاسفانه نپیوستن به توافقات مهم این چنینی که 
بخش مهمی از جمعیت و جغرافیای جهان در آن 
فعال هستند، کار را برای ما دشوارتر از قبل می کند. 
به گفته وی، در کنار منافع مســتقیم تجارت آزاد، 
ورود به توافق های بین المللی در ســاختار تصمیم 
گیری کشور و حرکت به سمت توسعه اقتصادی در 
حوزه های مختلف نیز بسیار مهم است و از این رو باید 

تصمیم گیران در این زمینه گام های جدی بردارند.

وجود بیش از ۴ میلیون تن کاالی 
اساسی در بنادر

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از موجودی 
۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاالهای اساسی در بنادر 
کشور خبر داد و با اشاره به لزوم تجدید نظر در قیمت 
پایه برخی محصوالت در بورس، به دســتگاه هایی 
که در اجرای سامانه جامع تجارت کوتاهی کرده اند 
هشدار داد. به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در 
نشست ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: در ستاد تنظیم 
بازار تامین کاالهای مورد نیاز مردم از طریق افزایش 
تولید و واردات کاالهای ضــروری مورد نظر وزارت 
صمت است.  بر اســاس گزارش گمرک تاکنون ۱۶ 
میلیون تن کاالهای اساسی وارد کشور شده و برای 
تأمین ذخایر کاالهای راهبردی هم اقدامات خوبی 
صورت گرفته است. مسئله دیگر روان کردن ترخیص 
کاالهای دپو شده در گمرکات کشــور است که بر 
اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت در حوزه ترخیص 
کاالها به ویژه کاالهای اساســی و مورد نیاز مردم 
اقدامات خوبی صورت گرفته است. وی همچنین از 
موجودی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاالهای اساسی 
در بنادر کشــور خبر داد و گفت: باید برای ترخیص 
این کاالها مراحل قانونی انجام شود. بنابراین به طور 
کلی تالش وزارت صمت تامین مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات و تامین کاالهای اساسی و ضروری است 
که باید طبق برنامه وارد شــود. اولوریت بعدی این 
وزارتخانه هم رصد قیمت و وضعیت عرضه  ۱۰۰ قلم 
کاالی اساسی است و بر اساس گزارشات امروز، قیمت 
۴۰ قلم از این کاالها از ثبات نسبی برخوردار بوده و ۶۰ 
قلم هم نوسانات قیمتی داشته که مقرر شده سازمان 
حمایت اقدامات الزم را برای ثبات آن ها انجام دهد.  
وزیر صمت در ادامه اعالم کــرد که حوزه اختیارات 
ستاد تنظیم بازار به استانداران نیز به عنوان رئیس 
ستاد تنظیم بازار استانی اختیار الزم در حوزه قیمت 

گذاری، نظارت و ترخیص کاالها داده شده است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سامانه 
جامع تجارت، گفت: اخیــرا گزارش هایی مبنی 
بر نرســیدن نهاده های دامی پس از ترخیص از 
گمرک به مقصد نهایی منتشر شده است. به همه 
دستگاه های مسئول ابالغ شده که باید به سامانه 
جامع تجارت متصل باشند در این جلسه هم تاکید 
شده دستگاه های مســئول که مصوبات به آن ها 
ابالغ شده حتما باید آن را اجرا کنند و دستگاه های 
نظارتی باید با بخشی از دستگاه های دولتی که در 

این مورد کوتاهی کردند برخورد کنند.

اخبار
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یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به کاهش شدید 
قیمت نماد پاالیشی یکم گفت: هجوم مردم برای 
خرید یونیت  صندوق های پاالیشــی یکم به دلیل 
فراخوان دولت بــود و ســرمایه گذاران را به خطا 

انداخت.
به گزارش مهر، نوســان و افت شــدید قیمت نماد 
پاالیشــی یکم طی ماه های گذشــته، بسیاری از 
سهامداران را با دردسرهای فراوانی مواجه ساخته 
است. ســهامداران و ســرمایه گذاران خردی که 
به دلیل تبلیغات گســترده دولت برای خرید این 
سهام وارد بازار سرمایه شــده و بخش عمده ای از 
سرمایه های خود را در این مســیر هزینه کرده اند، 
هفته ها است که با افت قیمت این نماد مواجه هستند 
و انتظارشان از دولت این اســت که با به کار بستن 
 تدابیری، زمینــه را برای جبران ضــرر و زیان آنها 

فراهم کند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سهامدارانی که 
به دلیل تبلیغات گسترده دولت اقدام به خرید نماد 
پاالیشی یکم کردند، اکنون با افت حدود ۲5 درصد 
ارزش سهام خود مواجه شده اند. اگرچه باید توجه 
داشــت که این فراز و فرودها، طبیعت بازار سرمایه 
است، اما به هر حال هیجانات تزریق شده و تبلیغات 
گســترده ای که دولت برای فروش این یونیت های 
سرمایه گذاری صورت داد، بسیاری از مردم را ترغیب 
به خرید سهام و ورود به سرمایه گذاری در این بخش 

کرد.
افشین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به افت ارزش سهام گروه 
پاالیشی ظرف هفته های گذشته گفت: اگرچه باید 
توجه داشت که هر گونه سرمایه گذاری در بورس 
اعم از خرید و فروش سهام دولتی و غیردولتی یا گروه 
پاالیشی و غیرپاالیشی، حتماً دارای دو جنبه سود و 
زیان است؛ اما سرمایه گذاران هم باید توجه داشته 
باشند که اگر بازه زمانی شخص سرمایه گذار در بازار 
سرمایه، کوتاه مدت باشــد و ماهانه و روزانه، سود و 
زیان خود را شناسایی کند، با فهرست و ادبیات اصل 

سرمایه گذاری منافات پیدا کرده است.
وی افزود: اعتراض ســهامداران بخش پاالیشی از 
این منظر است که آن دسته از افرادی که در بورس، 
بــر روی یونیت های صندوق های پاالیشــی ورود 
کرده بودند، نباید ضرر می کردند و به همین دلیل، 

اکنون از بورس دلخور هستند؛ البته این حس آنها 
کامالً طبیعی است؛ چراکه متأسفانه به آنها القا شده 
است که اگر این یونیت ها را خریداری کنید، مثل دو 
صندوق قبلی، حتماً و در هر شرایطی سود خواهید 
کرد؛ متأسفانه، این سوءتفاهمی است که دولت برای 
سهامداران به وجود آورده و باعث شده تعداد زیادی 
از سرمایه گذاران، احساس نارضایتی از بورس داشته 
باشند؛ چراکه این تبلیغ دولت، موجب ضرر و زیان 

آنها شده است.
آقابزرگی گفت: به هر حال هجوم مردم برای خرید 
یونیت صندوق های پاالیشی به دلیل فراخوانی بوده 
که دولت انجام داد؛ و این یکی از اشتباهات دولت بود 
که سرمایه گذاران را به خطا انداخت و ریسک های 
مترتب بر امر سرمایه گذاری را برای آنها تشریح نکرد.

این تحلیلگر بازار ســرمایه در خصوص چشم انداز 
این ســهام ادامه داد: به نظر من از لحاظ عمومی و 
نه صرفاً در مورد صنعت پاالیشی بلکه در مورد کل 
صنایع، وضعیت بورس بســیار خوش بینانه است؛ 
این در شرایطی است که در ابتدای سال ۹۹ بورس 
با یک رشد شارپی مواجه بوده و یک بخش عمده ای 
از پتانســیل های این صنعت در ابتدای سال ۹۹ بر 
روی قیمت نمود یافته و بیــش از این قیمت هایی 
که در حال حاضر مشاهده می کنیم، رشد را تجربه 
کرده اند؛ آنچنان که اگر کسی تصور کند که بورس 
رشد کمی داشته در تناقض آشکار با ارزش ذاتی و 
پتانسیل های سودآوری این شرکت ها عمل کرده 
است؛ اکنون هم بحث واکســن کرونا و چشم انداز 
رشد تقاضا در بازار سرمایه شرایط را به گونه ای پیش 
می برد که این سهام ســودآور خواهند بود؛ اما این 
 چشم انداز حکم بر این نمی کند که ریسک بورس را 

هم نادیده بگیریم.
وی اظهار داشت: متوسط پی به ای بورس ۲۰ است 
و در تیر به 3۴ رسیده بود و رشد غیرقابل تصوری در 
بازار سرمایه شکل گرفت و االن در مسیر اصالح این 

قیمت ها قرار داریم.
آقابزرگی معتقد است، کاری که در شرایط کنونی از 
دست دولت برمی آید، جبران ضرر و زیان سهامداران 
یا جلوگیری از ســود یا زیان شخص خاصی نیست 
بلکه بهترین و تنها کاری که می بایست سیاست گذار 
انجام دهد، اطالع رسانی و آگاهی دادن به مردم است 

تا انتظارات آنها را واقعی کند.

آن طور که معاون فنی گمــرک ایران می گوید طی 
تصمیمات اخیر و ابالغ آن دیگر هیچ مزیتی برای ورود 
گوشی های مسافری و پستی وجود نداشته و بیش از 

یک گوشی وارده از طریق پست، مرجوع خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طی مدت اخیر حواشی در رابطه با 
گوشی های مسافری و البته گوشی های پستی ایجاد 
شــده بود؛ به طوری که گمرک ایران اعالم کرد که 
طبق بررسی های انجام شده جریان ورودی گوشی  
به نوعی جریان تجاری تبدیل شــده است، از این رو 
قرار بر این شــد تا طی طرح موضوع و بررســی، در 
مورد آن تصمیم گیری شود که طی هفته گذشته در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیماتی در مورد 
گوشی های پستی  البته گوشی اتباع اخذ و در نهایت 

در ستاد تنظیم بازار مصوب شد.
این در حالی است که پیش از این و در سال گذشته 
مصوباتی در رابطه با معافیت ها و تغییر مبنای ارزی 
گوشی مسافری صادر و در دستور کار قرار گرفته بود.

پیگیری آخرین وضعیت ورود گوشــی های همراه 
مسافر و پســتی با مصوبات جدید از گمرک ایران با 
توضیحاتی از ســوی مهرداد جمال ارونقی - معاون 
فنی و امور گمرکی گمرک ایران _ همراه بود و وی 
اعالم کرد که مصوبات مربوطه  گوشی های پستی که 
از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شد اکنون برای اجرا 

ابالغ شده است.

مزیت گوشی مسافری و پستی حذف شد
وی با بیان این کــه ترخیص کاالهای پســتی -به 
استثنای اقالمی که از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت 
دارد- اگر کاال جنبــه تجاری پیدا نکنــد به ارزش 
حداکثر 5۰ دالر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی با مجوزهای 
مقرر بالمانع است، اظهار کرد: در رابطه با گوشی های 
پســتی نیز این موضوع قابل اجرا بــود اما از چندی 
پیش بررسی های گمرک نشان داد که به نوعی ورود 

گوشی های پستی جنبه تجاری پیدا کرده است.
ارونقی گفت: مشاهده شد که افراد از کشورهای دیگر و 
از جمله  کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان 
و ترکیه اقدام به پست گوشی به ایران می کردند که این 

از نظر گمرک ایران طبیعی به نظر نمی رسید.
وی یادآور شد که براین اســاس با طرح موضوع در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیم بر این شد که 

معافیت 5۰ دالری گوشی های پستی حذف و نرخ ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای محاســبه حقوق ورودی حذف 
شود که در نهایت با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در 
جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح و به تصویب این مرجع  
رسید. براین اساس از این پس ورود گوشی های پستی 
بدون هیچ معافیتی بوده و حقوق ورودی گمرکی آن 
براساس نرخ سنا و با پرداخت دو برابر سود بازرگانی 

انجام می شود.
این مقام مسئول در گمرک ایران  تاکید کرد که اگر 
بیش از یک گوشی بنام یک شخص پست شده باشد 
گمرک ایران نسبت به مرجوع کردن مازاد آن اقدام 

کرده و فقط یک گوشی را رجیستر خواهد کرد.

اختالف ۲.۵ میلیونی گوشــی پستی به 
مسافری آیفون ۱۲ صفر شد

وی در رابطه با جریان اخیر مربوط به گوشــی های 
آیفون ۱۲ و این که مســافران به طور گسترده ای با 
خود از این مدل همراه داشته و یا در بسته های پستی 
زیادی گوشــی آیفون ۱۲ وجود داشت گفت که در 
حال حاضر با حذف معافیت های گوشی های پستی 
و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن اختالف ۲.5 میلیون تومانی 
گوشی پستی که نسبت به  گوشی همراه مسافر ی 

وجود داشت حذف شده است.
وی در ادامه  با اشاره به این که در مهرماه سال گذشته 
در رابطه با گوشی همراه مسافر تصمیماتی اتخاذ شده 
بود توضیح داد که طبق تســهیالتی که گمرک برای 
مسافران در نظر گرفته می توانند ساالنه یک گوشی 
همراه خود به کشور بیاورند و مشمول معافیت هایی 
هم می شد. اما در سال گذشته طی بررسی های صورت 
گرفته و با طرح موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قرار بر این شد که معافیت 
۸۰ دالری واردات گوشی مســافری نیز حذف شود و 
حقوق و عوارض ورودی آن نیز با نرخ سنا محاسبه گردد. 
براین اساس در حال حاضر گوشی های همراه مسافر 
نیز با دو برابر سود بازرگانی و دریافت حقوق و عوارض 

گمرکی بر مبنای سامانه سنا انجام می شود.
به گفتــه وی در مجموع با تصمیمات اخذ شــده، 
گوشی همراه مسافر و پستی دیگر مزیتی برای افراد 
سودجویی که از این فرصت سواستفاده می کردند 

نخواهد داشت.

یک تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد

اعتراض سهامداران بخش پاالیشی
حذف امتیاز گوشی مسافری و پستی

اختالف ۲.۵ میلیونی آیفون ۱۲صفر شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ 

به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۳۴ دالر و ۲۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۸۷ 

هزار و ۷۲۲ تومان است.

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2104| سه شنبه 16 دی ماه

قیمت  مسکن کاهش  می یابد
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

این انتظار می رفت که در سال 99 حتی قبل از آن نیز افزایش قیمت ها در حوزه مسکن اتفاق بیفتد. جو هیجانی و انتظارات تورمی باال منجر شد افزایش قمیت ها شیب بسیار زیادی داشته باشد و همین امر موجب کاهش بی سابقه معامالت 
در بازار مسکن شد. اما از آنجاییکه هیچ افزایشی با آن شیب نمی توانست دائمی باشد در مدت اخیر قیمت مسکن وارد فاز کاهشی شده است. از دوماه گذشته عالیم کاهش قیمت ها جدی تر شد و روند هیجانی فروکش کرد که شاهد هستیم 
قیمت ها از تعادل نسبی برخوردار شده است. پیش بینی در رابطه با قیمت مسکن بسیار دشوار است. قیمت مسکن به میزان درآمدهای نفتی کشور، کسری بودجه، سیاست های پولی و مالی دولت بستگی دارد و با توجه به تغییرات آنها 
رقم خواهد می خورد. البته چشم اندازهای امید بخش داریم که کاهش تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی که در بودجه هم پیش بینی شده است از جمله آنهاست. البته رسیدن به مرحله ثبات و تعادل با عبور از ماههای پر تنش برای حوزه 
مسکن رقم می خورد.  این در حالی است که روند کاهشی قیمت ها هم ابتدا به شکل افت معامالت بروز می کند که هم اکنون شاهد آن هستیم. در کوتاه مدت قیمت مسکن کاهش می یابد اما سایه تورم ساختاری ناشی از سیاستهای غلط 
پولی و مالی همچنان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را تهدید می کند. حتی می بینیم در الیحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از اینکه درآمدهای نفتی باال برد برای هزینه کردن آن برنامه ریزی می کنند که ادامه این رویکرد در قیمت کاالها از 
جمله مسکن منعکس خواهد شد. افزایش درآمدهای نفتی البته در حالی در بودجه پیش بینی شده است که بر اساس فروش نفتی بسیار باال است و کسری بسیاری دارد. اگر هزینه ها با توجه به بودجه حرکت کند باید انتظار تورم و افزایش 
قمیت ها را در حوزه مسکن داشته باشیم و اگر دولت موفق شود تورم را کنترل کند که عدم موفقیت آن به واقعیت بیشتر نزدیک است می توان چشم انداز خوبی برای بازار مسکن پیش بینی کرد. به هر ترتیب اگر روند تورم و سیاست های 
قبلی ادامه دار باشد هیچ کاهش قیمتی برای مسکن وجود نخواهد داشت و باز هم این اتفاق به واقعیت نزدیک تر است. بنابراین اگر بخواهیم به طور میان مدت و بلندمدت ببینیم متاسفانه همچنان چشم انداز تورمی دیده می شود. اما این 

وضعیت گریزناپذیر نخواهد بود. خیلی از کشورهای دنیا و کشورهای منطقه که اقتصاد به مراتب متزلزل تری از ما داشتند توانسته اند تورم را مهار کنند. این مهم مستلزم اصالح سیاستهای پولی و مالی دولت است.

افزایش قیمت مســکن در 
حالی در یک ســال اخیر به 
اوج خود رســید که آمارها 
نشــان می دهــد کمترین 
معامــالت در طی یک دهه 
اخیر  در بازار مسکن انجام شده است. توقف معامالت 
مسکن در حالی رقم می خورد که بانک مرکزی گزارش 
تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال را 
اعالم کرد. بر اساس این گزارش تعداد معامالت واحد 
مسکونی در آذرماه ۲۵۵۵ فقره بود که نسبت به ماه 

قبل که ۴۴۶۶ فقره معامله مســکن به ثبت رسید، 
کاهش ۴۲.۸ درصدی داشته است. همچنین در آذرماه 
سال گذشــته 9۵۳۷ فقره معامله مسکن انجام شده 
بود که تعداد معامالت مسکن در آذر امسال نسبت به 
آذرسال گذشته کاهش ۷۳.۲ درصدی داشته است. 
این تعداد معامالت مسکن که در آذر ماه 99 به ثبت 

رسیده، در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.
محمود پژوم در خصوص افزایش اخیر نرخ مســکن 
اظهار کرد: نرخ مسکن جهش بی سابقه ای را در ایران 
تجربه کرد که علت این افزایش، افزایش قیمت مصالح 
و مواد ساختمانی و تورم موجود در کشور است. بالغ 
بر 9۵ درصد مصالح استفاده شده در ساختمان، تولید 
داخلی است و هنگامی که علت این افزایش قیمت را 

جویا می شویم، به افزایش نرخ ارز در قسمتی از مواد 
اولیه که وارداتی  بوده، اشاره می شــود، در حالی که 
چنین چیزی قابل قبول نیســت و جوی که با عنوان 
تورم در کشور وجود دارد، قطعا تاثیر بیشتری بر این 

موضوع می گذارد.
وی در خصوص پیش بینی نرخ مسکن در آینده گفت: 
این که افزایش قیمت مســکن تا چه زمان ادامه پیدا 
خواهد کرد، مشخص نیست، زیرا قیمت دالر همچنان 
در حال افزایش است و تاثیر خود را خواهد گذاشت 
اما یقینا در آینده با کاهش قدرت خرید مردم مواجه 
خواهیم شد و شاهد رکود تورمی در بخش مسکن که 
سابق بر این نیز اتفاق افتاده، خواهیم بود، در نتیجه 
نمودار معامالت مسکن در آینده به شکل توقف و پس 

از آن خطی پیش بینی می شود. این کارشناس مسکن 
با اشاره به تالش وزارت راه  و شهرسازی برای خروج 
اقالمی مانند قیر و فوالد برخالف نظر وزارت صمت، 
تصریح کرد: اگر قیمت فوالد به گونه ای کنترل شود 
که رو به کاهش برود، قطعا تاثیر به  سزایی در قیمت 
مسکن نیز خواهد گذاشــت، اما مسلما کارخانجات 
سنگین مانند فوالد، ســیمان و... علت افزایش نرخ 
فروش را دالیلی مانند گرانی مواد اولیه که بخشی از 
آن وارداتی  است و همچنین افزایش قیمت قطعات 
کارخانه و... بیان می کنند، بنابراین اینکه اقدام وزارت 
راه  و  شهرسازی تا چه میزان می تواند بر قیمت مسکن 
تاثیرگذار باشد، باید گفت که من به عنوان کارشناس 

اقتصادی زیاد به آن خوشبین نیستم.

انتظار خریداران برای كاهش قیمت ها ادامه دارد

قفل معامالت  مسکن
شایلی قرائی
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سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کاال منوط به تایید 
انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.سید روح 
اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه مشکل این 
است که مقصد نهایی یک سری از کاالها تغییر می کند و 
هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی شود، گفت: 
سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند 9۸ براساس توافق 
با ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و وزارت صمت دیگر 
مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست. 
ســخنگوی گمرک افزود: ترخیص کاال، قفل سیستمی 
شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می توانند 
کاال را ترخیص کنند که ســامانه جامع انبارها، انبار مورد 
نظر را تأیید کند. وی اضافه کرد: شرط ترخیص کاال ثبت 
انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه 
گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از 
ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این 

اطالعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.
لطیفی گفت: ما اطالعات را به سامانه جامع توسعه تجارت 
می دهیم و این سامانه موظف اســت داده ها را به سامانه 
بازارگاه بدهد. سخنگوی گمرک افزود: از ۲9 خرداد، وزارت 
جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کاال 
در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می داد، و گمرک نیز آن 
را اعمال می کرد، با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت 
جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در 
سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید 
سامانه بازارگاه نیز خواهد بود. لطیفی گفت: زمانی که کاال 
از گمرک خارجی می شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه 
برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.وی افزود: 
پس از خروج کاال از گمرک اطالعات سامانه جامع تجارت 
و سامانه جامع انبارها داده می شود و به زودی سامانه جامع 

تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می شود.

سرانجام پس از کش و قوس 
های فــراوان ارز دولتی از 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ کشور 
حذف خواهد شد. در حالی 
کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی طی 
بیش از دو سال گذشته که تخصیص آن ادامه داشته 
اســت موجب رانت و فســاد و اقتصاد چند قیمتی 
شد سخنگوی کمیســیون تلفیق اعالم کرد که این 
ارز از بودجه ســال آینده حذف خواهد شــد. این در 
حالی اســت که در طول مدت تخصیــص ارز دولتی 
کارشناسان اقتصادی همواره در رابطه با مشکالت و 
تبعات این اتفاق هشــدار داده اند و گرانی های اخیر 
را نیز ماحصــل این تصمیم دولت عنــوان کرده اند. 
کاالهای اساسی که اصلی ترین گروه هدف تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند همواره در طول این مدت 
درگیر گرانی های بی سابقه ای شــده اند که قیمت 
این کاالها چندین برابر بیشــتر از قیمت تمام شده 

به دست مصرف کنندگان می رسد. اما از سوی دیگر 
تصمیم گیری در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
نظر برخی سیاست گذاران مخاطرات اجتماعی دارد. 
از یک ســو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد 
بی سابقه ای ایجاد کرده و از سوی دیگر حذف ناگهانی 
این ارز مانند حذف یارانه بنزین می تواند مخاطرات 

اجتماعی داشته باشد. پس چه باید کرد؟
در همین رابطه ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجــه ۱۴۰۰بــا بیان این کــه بر اســاس مصوبه 
کمیســیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاســبات 
بودجه ســال آینده حذف خواهد شــد در عین حال 
گفت که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و 
موجب گرانی نخواهد شد. رحیم زارع اظهار کرد: در 
الیحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش بینی شــده و دولت ارز 
۴۲۰۰ ، ۱۱ هزار و ۵۰۰  و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی 
را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست 
این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که 

نرخ بازار است بفروشد.
زارع ادامه داد: ما در مجلس نــرخ ارز اضافه نکردیم 
فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ 
تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های 
اشتغال معیشت و سالمت بیاوریم و این مصاحبه ها 
که می شود و می گویند می خواهند گران شود این 
طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک 
به دولت این کار را انجام دادیم. این نماینده مجلس 
شورای اسالمی یادآور شــد: ارز رانتی و چند نرخی 
فســادزا بوده و االن عده ای که از ایــن ارز بهره های 
چند ده هزار میلیارد تومانی می بردند و دست شــان 
برای سال آینده کوتاه می شود شاید ناراضی باشند، 
ولی تصمیم مجلس شــورای اسالمی شــجاعانه و 
 به نفع منابــع عمومی معیشــت، اشــتغال و تولید 

خواهد بود.
طی بیش از دو سال گذشــته که دولت سیاست ارز 
۴۲۰۰ را اجرایی کرده اســت؛ رئیس اتــاق تهران، 
مسعود خوانســاری به دفعات و در جلسات مختلف 
حتی در دیدار با مســئوالن عالی رتبه بــر ناکارآمد 
بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده است. 
مثال رئیس اتاق تهران در خرداد سال 9۸ اعالم کرد: 
پیشنهاد اتاق تهران به دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

و ارائه یارانه نقدی به اقشــار آســیب پذیر است. ما 
معتقدیم هرگونه تفاوت قیمت در نــرخ ارز و ایجاد 
ارز چند نرخی، باعث فســاد و رانت می شود و منافع 
تخصیص ایــن ارز ترجیحی به هیچ وجــه به مردم، 
مصرف کنندگان و بخصوص قشر آسیب پذیر جامعه 

نمی رسد.
کاالهای اساســی جزو کاالهایی بوده که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای تامین آن اختصاص یافته بود ولی شما 
نگاه کنید، تورم آشامیدنی ها و خوراکی ها چقدر بوده 
است؟ همچنین خوانساری در پایان آذر سال ۱۳9۸ 
باز هم در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درباره 
ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من فکر می کنم همه ما تجربه 
تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ابتدای سال 9۷ و ادامه آن 
در سال 9۸ را داشته ایم و ادامه آن در سال 99 به جز 
رانت، فساد و هرج ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد 
داشــت و بارها گفته ایم اگر قرار است کمکی بشود 
بهترین راه کمک به مستمندان پرداخت یارانه نقدی 
است و ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً به دست افراد نیازمند 
نخواهد رسید بلکه تنها افراد خاصی می توانند از این 

ارز استفاده کنند و حتماً به صالح کشور نیست.

حذف ارز 4200 تومانی چه منافع و مخاطراتی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت؟

دو راهی حذف ارز4200 تومانی

اولویت مدیریت  منابع ارزی
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

بودجه ریزی سال ۱۴۰۰ از صحت و سالمت برخوردار نیست که بخواهیم در این شرایط در گام نخست به تعیین تکلیف ارز بپردازیم. البته به طور کلی حرکت به سمت ارز تک نرخی اقدام بسیار درستی است و در تمام دنیا این اقدام انجام شده و می تواند 
راهگشای اقتصاد کشور در شرایط فعلی باشد. اما چون دولت کسری بودجه دارد با حذف این ارز این کسری باید از محل قیمت گذاری جبران شود که با این اتفاق فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد. پس باید به تمام جوانب دیگر بودجه رسیدگی شود و 
بودجه پراشکال و بسیار مسئله دار ۱۴۰۰ از تمام جوانب بررسی شود تا ببینیم آیا با حذف ارز مورد نظر تبعات بیشتری گریبان گیر اقتصاد و مردم خواهد شد یا خیر. بهتر است صورت مسئله را پاک نکنیم.  همان موقع که ارز ۴۲۰۰ تومانی را مجلس تصویب 
کرد چرا از دولتمردان نپرسید این ارز را برای چه پیشنهاد کرده اید. بنابراین در حال حاضر هم باید از مجلس سوال کرد که چرا این قدر اصرار دارد تا به بهانه کمک به دولت و حمایت از آن به این سرعت می خواهد ارز را حذف کند. با وجود اینکه تک نرخی 
کردن ارز در تمام دنیا امری بدیهی است و ایران نیز باید در این راستا گام بردارد اما اینکه می خواهند با حذف ارز دولتی به دولت کمک کنند توجیه درستی نیست.  این مسئله ممکن است برای بانک مرکزی زایش های جدید ایجاد کند و این نهاد به عنوان 
مجری هر سیاست ارزی دچار مشکل شود. طی روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بسیار نامفهوم و گنگ است و باید برای آن دالیل مشخصی ارایه کرد. همچنین با اعالم وجود احتمالی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی 
شاهد بودیم که بازار طال و ارز چگونه تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین با هر خبری مشاهده می کنیم که بازار چه عکس العمل هایی دارد. برای حرکت به سمت ارز تک نرخی باید بررسی کنیم که سازو کار آن که در قوه مجریه است آمادگی پذیرش دارد یا خیر. 
مهم ترین ساختار و ناظر بانک مرکزی است و ضرورت دارد دیدگاه و دغدغه متولیان بخصوص بانک مرکزی در اجرای این اقدام هم دیده شود.  همچنین وزارت صمت به عنوان بزرگترین مصرف کننده ارز و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین ارزدار کشور 
باید در مورد این موضوع با هم هماهنگی داشته باشند. به عبارتی برای تمام دستگاههای درگیر باید هماهنگی ایجاد شود. باید معیار متوازن برای منابع ارزی هم ایجاد کنیم. باید ببینیم سیاست تک نرخی کردن ارز در این شرایط معایب آن بیشتر است 
یا محاسن آن. در شرایط فعلی ضرروتی وجود ندارد برای اصرار بر رسیدگی به نرخ ارز  در الیحه بودجه. باید کلیات بودجه پراشکال اوال حذف می شد و حال که ین اقدام انجام نشده است باید به تمام جوانب بودجه رسیدگی کرد و در مراحل بعدی برای ارز 
تصمیم گرفت. چون برای این اقدام در ابتدای امر هستیم باید بسیاری از جوانب را در نظر بگیریم. آیا می توان با همان ارزی که ۵ هزار خودروی مانده در گمرک ترخیص می شود گندم را هم ترخیص می کنیم؟  از سوی دیگر دولت سازمان برنامه و بودجه 
به این موضوع اذعان دارند که اگر می خواهید کاالی اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کنیم قادر به رساندن آن به دست مردم نیستیم. لذا تصمیم می گیرد که ورود کاالی اساسی را با ارز نیمایی انجام دهد و سپس به شکل حمایتی یا صیانتی به قشر آسیب 
پذیر که عمده مصرف کنندگان آن ۷۵ درصد بازار را شکل می دهند به عنوان ذی نفعان اصلی کاالهای اساسی برخوردار باشند. به نظر می رسد  باید بین مدیریت اقتصاد ملی و تیم اقتصادی بخصوص سیاست های پولی و ارزی منتخب بانک مرکزی نسبت 

به برنامه ریزی هایی که در سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده هماهنگی ایجاد شود تا آستانه تحمل ساختار اقتصاد ملی نسبت به شوک ها و کاهش منابع ورودی و مدیریت منابع خروجی مدیریت شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: در 
جلسه مشــترکی که با وزیر صنعت داشتیم، قرار شد با 
تصویب وزارت صنعت کارت های الکترونیک مرزنشینان 
به صورت خودکار و بدون مراجعــه حضوری به مدت ۲ 
سال تمدید شود.یاسر فیضی در مورد طرح تمدید ۲ ساله 
کارت های الکترونیک مرزنشینان گفت:  در جلسه ای که 
اخیراً بین رئیس اتاق تعاون ایران و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شد، قرار بر این شد در آینده کارت  های 
الکترونیک مرزنشــینان بدون مراجعه اعضا و به صورت 

خودکار به مدت ۲ سال تمدید شود.
وی افزود: از ســال 9۶ به این ســو خدمات ارائه شده به 
تعاونی های مرزنشینان بسیار کاهش یافت، به گونه ای که 
در سال 9۵ وزارت صنعت بدون طی تشریفات قانونی اقدام 
به کاهش معافیت های گمرکی مرزنشینان و همچنین 
کاهش وزن میزان کاالیی که مرزنشینان می توانستند وارد 

کنند و تغییر اقالم کاالی مرزنشینی اقدام کرد.
فیضی افزود: ســال 9۶ امکان اینکه مرزنشینان بتوانند 
در ســامانه جامع تجارت اقدام به ثبت آماری کنند، از 
بین رفت. البته االن این موارد بــا پیگیری تعاونی های 
مرزنشینان اصالح شده، اما می خواهم بگویم چگونه باعث 
شــد، االن طرح تمدید خودکار کارت  های الکترونیک 
مرزنشینان در دستور کار قرار گیرد. همچنین در سال 9۷ 

تحریم های ظالمانه آمریکا بر روی اقتصاد ایران از جمله 
کاالی مرزنشینان انجام شد.به گفته رئیس کمیسیون 
مرزنشــینان اتاق تعاون ایران، مهم تریــن تحریم برای 
مرزنشــینان حذف امتیاز ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و 
ارز نیمایی برای مرزنشــینان بود که معموالً به واردات 
کاالهای اساسی اختصاص پیدا می کرد. وی افزود: بعد از 
۳۲ ماه پیگیری توانستیم معافیت هایی را که از سال 9۵ 
برای مرزنشینان حذف شده بود را دوباره پس بگیریم، اما 
همه این پس گرفتن معافیت ها در مقایسه با ارز ترجیحی 
و نیمایی کاالها چشــمگیر نیســت.رئیس کمیسیون 
مرزنشــینان اتاق تعاون ایران گفت: عدم ارائه خدمات 
به مرزنشینان باعث شــد که ظرفیت های مرزنشینان 
کاهش پیدا کند و همچنین کارهــای الکترونیکی که 
هر سه سال باید تمدید می شد، اما مرزنشینان به دلیل 
اینکه خدماتی دریافت نمی کردند، رغبتی برای تمدید 
کارت های الکترونیک خود نداشتند. فیضی گفت: برای 
تمدید هر دوره کارت های الکترونیک مرزنشــینان باید 
۱۶  هزار و ۲۰۰ تومان به حساب شرکت تار که یک شرکت 
خصوصی غیر تعاونی طرف قرارداد با سازمان های صنعت و 
معدن سراسر کشور هستند، واریز می شد و برای صدور این 
کارت ها شرط آن این بود که هویت مرزنشینان و سکونت 

آنان در مناطق مرزی احراز شود.

در شرایطی که به نظر می رسد مذاکرات ایران برای خرید 
و واردات واکسن کرونا آغاز شده است، معاون هوانوردی 
و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: 
هیچ مشکلی برای واردات واکسن کرونا از کشورهای 
مختلف نداریم و حتی اگر پروازی به آن کشور نداشته 
باشــیم به صورت موردی برنامه ریزی و انجام خواهد 
شــد. از روزی که عبدالناصر همتی - رییس کل بانک 
مرکزی-  از حل شدن مشــکل نقل و انتقال ارز برای 
واردات واکسن کرونا خبر داد، همه منتظر بودند تا ببینند 
باالخره نخستین پرواز برای این کار کی انجام می شود 
و حاال پس از گذشت حدود دو هفته خبرهایی مبنی بر 
آغاز مذاکره با کره جنوبی برای تهاتر پول های بلوکه شده 

ایران با کاالهایی مانند واکسن کرونا منتشر شده است.
اما سوال اینجاست که به کدام کشورهای مبداء احتمالی 
واکسن کرونا پرواز داریم و اگر پروازی از قبل برنامه ریزی 
نشده باشد چه باید کرد؟ ابولقاســم جاللی – معاون 
هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
– در این باره گفت: اگر پرواز برنامه ای از قبل به کشوری 
که از آن واکسن کرونا خریده ایم داشته باشیم که هیچ 
مشکلی برای انجام پروازهای باری برای خرید و واردات 
واکسن کرونا نداریم اما اگر به آن مقصد خارجی پروازی 

نداشته باشیم، مجوزهای الزم را برای انجام پرواز باری به 
صورت موردی دریافت کرده و این کار را انجام می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی باید برای انجام پروازهای مرتبط با واردات واکسن 
کرونا به سازمان هواپیمایی کشوری درخواست دهد، 
افزود: در این زمینه کامال تابع وزارت بهداشــت و دیگر 
متولیان سالمت مانند ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و 
اگر از ما درخواستی شود به سرعت برنامه ریزی و اقدامات 
الزم را برای انجام هر چه سریعتر پرواز انجام خواهیم داد. 
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آغاز 
مذاکرات با کره جنوبی برای تهاتر بخشــی از پول های 
بلوکه شده ایران با واکسن کرونا، آیا به این کشور پرواز 
داریم یا خیر، توضیح داد: پروازی به کره جنوبی نداریم اما 
ایران به دیگر مقاصد مانند عراق و بسیاری از کشورهای 
اروپایی برقرار است و اگر الزم باشد به سرعت مجوزهای 
آن را دریافت خواهیم کرد و حتی برای پرواز با هواپیمای 
باری به کشورهایی مانند انگلستان برای واردات اقالم 
بهداشتی به ویژه واکسن کرونا هیچ کشوری ممنوعیتی 
را در نظر نخواهــد گرفت و همه دنیا بیــن پروازهای 

مسافری و باری تفاوت قائل خواهند شد.

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران 
گفت: برای بازگشایی تاالرهای پذیرایی در انتظار تصمیم 
و موافقت استانداری و ابالغیه ستاد ملی کرونا هستیم.
خسرو ابراهیمی نیا در مورد بازگشایی تاالرهای پذیرایی 
گفت: بعد از حدود یک سال از تعطیلی تاالرهای پذیرایی 
به علت شیوع ویروس کرونا در جلسه چهارشنبه هفته 
گذشــته اتاق اصناف ایران با حضور زالی فرمانده ستاد 
مدیریت مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران، موافقت 
ضمنی وی برای بازگشایی تاالرهای پذیرایی کسب شد.
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران 
با بیان اینکه تاالرهای پذیرایی از اسفندماه سال گذشته 
تاکنون به علت شــیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند، 
افزود: این تعطیالت طوالنی و اجباری لطمات جبران 
ناپذیری را بر این واحدهای صنفی وارد کرده و شاغالن 
بســیاری در این بخش بیکار شــده اند. وی با تاکید بر 
اینکه بازگشایی تاالرهای پذیرایی در صورت موافقت 
استانداری تهران انجام خواهد شد، گفت: اتاق اصناف 
تا این لحظه، ابالغیه ای مبنی بر بازگشــایی تاالرهای 
پذیرایی دریافت نکرده است،  اما امیدواریم  که  هر چه 
زودتر با این موضوع موافقت شود و تاالرهای پذیرایی پس 

از حدود یک سال تعطیلی دوباره باز شوند. 
ابراهیمی نیا با اشاره به جلسه مسئوالن اتاق اصناف ایران با 
فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالن شهر تهران بیان داشت: 
در آن جلسه مقرر شــد تا در صورت بازشدن تاالرهای 

پذیرایی با یک سوم ظرفیت پذیرش مهمان کار کنند. وی 
در پاسخ به این سوال که در صورت بازگشایی تاالرهای 
پذیرایی امکان نظــارت بر نحوه رعایــت پروتکل های 
بهداشتی وجود دارد، گفت: بله، در این مورد تمهیدات 
الزم اندیشیده شده تا با استفاده از بازرسان اتحادیه نظارت 
کامل انجام شود، ضمن اینکه با توجه به گذشت حدود 
یک سال از شــیوع ویروس کرونا در کشور مردم  به طور 
کامل از نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی مطلع هستند. 
وی با بیان اینکه حدود هزار تاالر پذیرایی پس از شیوع 
بیماری کرونا در تهران تعطیل شــد، بیان داشــت: با 
احتســاب حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر کارگر شــاغل در این 
تاالرها حــدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر بعــد از تعطیلی این 
تاالرهای پذیرایی بیــکار شــدند.ابراهیمی نیا اظهار 
داشت: مشــاغل مختلف زیادی به طور غیر مستقیم 
وابسته به فعالیت تاالرهای پذیرایی هستند، گفت: از 
جمله این مشاغل می توان به عکاسان و فیلمبرداران، 
فروشــندگان لباس عروس، شیرینی فروشــی ها و ... 
اشاره کرد که کسب و کار آنها طی ماه های اخیر به علت 
تعطیلی تاالرهای پذیرایی به شــدت کساد بوده است. 
رئیس اتحادیــه تاالرهای پذیرایــی و تجهیز مجالس 
تهران افزود: در صورت ابالغ مصوبه بازگشایی تاالرهای 
پذیرایی، تاالرهای پذیرایی تهــران به زودی با رعایت 
تمام پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری و با یک سوم 

ظرفیت پذیرش کار خود را آغاز خواهند کرد.

معاون سازمان هواپیمایی كشوری خبر داد

آخرین وضعیت پروازها برای واردات واکسن کرونا

تمدید خودکار کارت های الکترونیک مرزنشینان به مدت 2 سال

بازگشایی در انتظار موافقت استانداری

بیکاری 40 هزار نفر با تعطیلی تاالرهای پذیرایی

سخنگوی گمرک عنوان كرد؛

ترخیص کاال منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهاست
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نوروزی:
 برای بانك های تسهيل گر در موضوع شرطبندی 

اينترنتی جرم انگاری كرديم
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح مبارزه با شرطبندی 
اینترنتی که در کمیســیون متبوع وی در حال بررسی است، گفت: برای 
باندها، گروه ها، تســهیلگران این جرم، بانک ها و پرداخت کنندگان جرم 

انگاری کردیم.
حسن نوروزی با اشــاره به آخرین اقدامات کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس در بحث مبارزه با قمار و شــرطبندی اینترنتــی اظهار کرد: طرح 
مرتبط با این موضوع  همچنان در کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسالمی در دست بررسی اســت، در خصوص مجازات این افراد به 
تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسالمی در خصوص قمار در فضای 
حقیقی توجه کردیم و در این بررسی ها برای باندها، گروه ها، تسهیلگران 

این جرم و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.
وی درباره اینکه مبلغ پرداختی برای سایت های شرطبندی از طریق درگاه 
های بانکی از داخل کشور انجام می شــود،عنوان کرد:برای بانک مرکزی 
یا بانک ها در صورتی که در این خصــوص همکاری کنند نیز جرم انگاری 

شده است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اضافه کرد: در دو جلسه دیگر بررسی 
این طرح به اتمام می رسد، ســه ماده از این طرح برای بررسی باقی مانده 
است و تالش بر این است که هرچه ســریع تر بررسی این طرح را به اتمام 

برسانیم.

جوالن کالهبرداران ارزهای دیجیتال در فضای مجازی
ســرمایه گذاری در بیت کوین و خرید فروش ارزهای دیجیتالی در کشور 
رسمیت ندارد و در صورت هدر رفت سرمایه، حقوق احتمالی سرمایه گذاران 
تضییع شــده و به  راحتی قابل پیگیری نیســت. برخی از کاله برداران در 
فضای مجازی نیز از همین موضوع سوءاستفاده می کنند.بیت کوین یکی 
از رایج ترین ارزهای دیجیتال اســت که در فضای مجازی خرید و فروش 
می شود و از طریق دســتگاه هایی به نام ماینر که نوعی پردازشگر است، با 
مصرف برق باال تولید می شود.برخی از افراد غیرحرفه ای و ناآگاه به خطرات 

سرمایه گذاری در این فضا،  سرمایه های خود را صرف این کار می کنند.
دستگاه ها ماینر موجب هدر رفتن انرژی برق شهری و صنعتی شده و بعضاً 
پوششی برای پول شویی است. ضمن اینکه ســرمایه گذاری در این حوزه 
توسط دولت به رسمیت شناخته نشده و شــهروندان باید مراقب باشند تا 

سرمایه های آن ها توسط افراد سودجو به هدر نرود.
ســرمایه گذاری در بیــت کوین و خرید فــروش ارزهــای دیجیتالی در 
کشور رســمیت ندارد و در صورت هدر رفت ســرمایه،  حقوق احتمالی 
ســرمایه گذاران تضییع شــده و  به  راحتی قابل پیگیری نیست. برخی از 

کاله برداران در فضای مجازی نیز از همین موضوع سوءاستفاده می کنند.

 جزئيــات حمايــت ســتاد اقتصاد ديجيتــال از
 استارت آپ ها اعالم شد

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، جزئیات حمایت از استارت آپهای 
حاضر در الکامپ استارز را تشریح و از ارائه ۳ بسته حمایتی به برندگان ششمین 
دوره این رویداد خبر داد. مهدی محمدی با اشاره به برنامه های حمایتی ستاد 
اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری برای رویداد استارت آپی الکام 
استارز گفت: این رویداد به دور از نمایش و بزرگ نمایی، توانسته به بزرگ شدن 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها کمک کند و در کنار آن در شکل گیری 
مفهوم اقتصاد دیجتال در کشور نیز تأثیرگذار باشــد. وی با اظهار امیدواری 
از اینکه امسال با توجه به شــرایط کرونا و برگزاری آنالین این رویداد، شاهد 
تأثیرگذاری آن بر اکوسیستم استارت آپی کشور باشیم گفت: ما با مشارکت 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای ســعی کرده ایم به صورت جدی تری اقدام به 
حمایت از شرکت های استارت آپی و همچنین توسعه بخش سرمایه گذاری 
در این حوزه کنیم. براین اســاس ســتاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی از 
استارت آپ های برتر الکام استارز در سه بخش حمایت می کند. محمدی در 
مورد بخش اول حمایت های این ستاد از برندگان الکام استارز توضیح داد: بخش 
اول جوایز که مربوط به مسابقه اصلی الکام استارز است. اینگونه برنامه ریزی 
شده که به هر ۱۵ تیم اســتارت آپی برتر مسابقه، ۱۰ میلیون تومان جایزه به 
صورت مستقیم ارائه شود. از بین این ۱۵ تیم، ۱۰ تیم از سمت سازمان نظام 
صنفی رایانه ای حمایت خواهند شــد و جایزه ۵ تیم که در حوزه های هوش 
مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی، فناوری مجازی سازی و ارائه راهکار 
در حوزه کرونا فعالیت کنند، نیز از سمت ستاد، تأمین می شود.وی به در نظر 
گرفتن تسهیالت ۵۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی برای ۱۵ تیم برنده الکام استارز 
در قالب طرح دوم حمایتی اشاره کرد و گفت: بخش دوم حمایت ستاد اقتصاد 
دیجیتال به شرکت های استارت آپی باز می گردد که ایده ای دارند و می خواهند 
این ایده را پیاده و به مرحله محصول برســانند و در واقع وارد فاز شتاب دهی 
شوند. در این مرحله این امکان را فراهم کرده ایم که اگر برندگان الکام استارز 
بتوانند سرمایه گذاری را در فاز شــتاب دهی جذب کنند، برای ۱۰ تیم اول تا 
سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیالت قابل تبدیل و بالعوض در نظر بگیریم و برای 
۵ تیمی که در حوزه های نوظهور امکان جذب سرمایه پیدا کرده اند، نیز ۱۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت قابل تبدیل و بالعوض تخصیص داده شود. دبیر ستاد 
توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی، در نظر 
گرفتن مکانیزم »هم سرمایه گذاری« با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی 
را طرح سوم حمایتی ستاد از برندگان الکام استارز عنوان کرد و توضیح داد: 
امکان دیگری که برای برندگان الکام اســتارز ششم فراهم کرده ایم در امکان 
جذب ســرمایه در پاویونی به نام »استارز اینوست« اســت. در این مرحله با 
همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی مکانیزیم سرمایه گذاری مشترک را از 
طریق ۹ صندوق ســرمایه گذاری که چندتا از آنها در شهرستان هم هستند، 
فراهم کرده ایم. وی گفت: با این نوع حمایت تالش کردیم تا استارت آپها امکان 
استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز داشته باشند. مکانیزم این 
حمایت اینگونه است که اگر شرکتی در الکام استارز بتواند یکی از ۹ صندوق 
سرمایه گذاری اشاره شده را به جذب یک ایکس سرمایه گذاری قانع کند، ما 
نیز بسته به ارزیابی که انجام می دهیم بین ۲ ایکس تا ۴ ایکس روی آن شرکت 
سرمایه گذاری می کنیم. یعنی اگر شرکتی در این رویداد موفق به دریافت یک 
میلیارد تومان از یکی از این ۹ صندوق شود ما بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان به شیوه 
هم سرمایه گذاری، سرمایه در اختیار این اســتارت آپ می گذاریم. محمدی 
خاطرنشان کرد: با این نوع حمایت ســعی کرده ایم که سرمایه گذاری روی 
استارت آپ ها با مشارکت خصوصی-عمومی صورت گیرد و به جای اینکه به 
اصطالح ماهی را در اختیار استارت آپ ها بگذاریم، ماهیگیری را یاد آنها دهیم. 
در این طرح های حمایتی تالش شــده که در مقام دولت دست به ارزیابی و 
انتخاب استارت آپها نزنیم و افرادی که تجارت را بهتر متوجه می شوند و حاضر 
به سرمایه گذاری می شوند، وارد فضا شــوند.  برگزاری ششمین رویداد الکام 
استارز امسال با توجه به شرایط کرونا، جایگزینی برای نمایشگاه الکامپ است 

که به صورت آنالین از ۲۹ دی ماه آغاز و تا ۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

اخبار

سرمایه گذاری اسمارت آپ در بازار آنالین پاساژ
پاساژ یک بازار آنالین یا مارکت پلیس )Marketplace( رایگان و بدون کارمزد برای عرضه و تقاضا میان فروشنده و خریدار است. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار فروشگاه با عرضه بیش 

از  ۵۰۰ هزار محصول از دسته بندی های:  کاالی دیجیتال، مد و پوشاک، آرایشی و بهداشتی در پاساژ فعالیت می کنند.

دالر، طال و ســکه در حالی 
در گرانی، گوی سبقت را از 
یکدیگر ربوده اند که تا همین 
دیروز بی جان تر از گذشته 
در مســیر کاهشــی بودند. 
گرچه هر بازار مشتریان خاص خود را دارد؛ اما بازار طال 
همیشه برای خانم ها بازاری مصرفی به شمار می آمده 
ولی در وانفسای گرانی های اخیر، این گروه نیز خرید 
نقره را جایگزین طال کرده اند و همین عاملی در رونق 

نسبی بازار نقره شده است. 

تغییر کانال اونس جهانی
قیمت اونس جهانی طال با بازگشــایی بازارها در سال 
۲۰۲۱ به شکل بی سابقه ای افزایش یافت. انس جهانی 
طال با حــدود ۴۰ دالر افزایش به هــزار و ۹۳6 دالر 
رسید. همین مساله شــوکی در بازار طال، سکه و دالر 
داخلی وارد کــرد. ارزش دالر در بازارهای جهانی افت 
کرد. همین مساله باعث شد که تقاضا برای خرید طال 
افزایش یابد و قیمت طال در بازارهای جهانی گران شد. 
همین مساله قیمت طال در ایران را گران کرد. در بازار 
داخل اما دلیلی برای افزایش هیجانی قیمت طال وجود 

ندارد، چرا که تقاضا وجود نــدارد و قیمت دالر جزئی 
افزایش یافته است که چندان در باال رفتن قیمت طال 

اثرگذار نیست.

حباب سکه چقدر شد؟
قیمت سکه اما روز دوشنبه نســبت به روز قبل ۴۰۰ 
هزار تومــان افزایش یافت. قیمت ســکه طرح جدید 
۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حباب سکه همچنان 
۵۰۰ هزار تومان است. قیمت طالی ۱۸ عیار هم با ۲۸ 
هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۱۸۳ هزار 

تومان رسید.

دلیل واقعی گرانی چه بود؟
در بازار داخلی عالوه بر قیمــت جهانی طال، تغییرات 
قیمت ارز نیــز باعث تغییرات قیمتی در طال و ســکه 
می شود؛ برهمین اساس نیز افزایش قیمت ارز در بازار 
همواره یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت طال و سکه 
بوده است و این ســناریو در روزهای اخیر بازهم تکرار 
شد ولی خیلی دوام نداشــت ؛ دالر فعال توان عبور از 
کانال ۲6 هزار تومان را نــدارد و در محدود ۲۵ هزار و 

۸۰۰ تا ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان درجا می زند.
قیمت ارز در بازار آزاد با نوســان همراه شــده است؛  
ســیر صعودی قیمت ها در بازار ارز بعد از چند هفته 
ثبات آغاز شــد؛ یکی از دالیل مهم افزایش قیمت ارز 

به گفته فعاالن بازار این اســت که کمیسیون تلفیق 
افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۷۵۰۰ 
تومان را مصوب کرد.بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
این تصمیم تلفیق را موجب آغاز مجدد سیر صعودی 
قیمت ها در بــازار می دانند؛ همتــی رئیس کل بانک 
مرکزی نیز در این خصوص گفت: رســمیت دادن به 
نرخ تســعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صــالح اقتصاد نمی 
دانم، ضمن آنکه مبنای محاسباتی آن مشخص نیست.

بانک مرکزی تالش می کند بــا تقویت عرضه در بازار 

به تقاضاهای ارزی پاســخ دهد و برهمین اساس نیز 
تــداوم عرضه های روزانه ارز در ســامانه نیمــا و بازار 
متشــکل ارزی موجب شــده تا نیاز ارزی بازار پاسخ 
داده شــود و دیگر به مانند قبل شاهد نوسانات لحظه 
ای در بازار نباشــیم. با این حال اما در مقاطعی انتشار 
برخی اخبار سیاســی موجب می شــود تا جو روانی 
بازار تغییر کند و قیمت ارز افزایشــی شود.»کســب 
 و کار« در گفتگــو بــا یک کارشــناس، چشــم انداز 

بازار طال را بررسی می کند. 

افزايش قيمت اونس جهانی طال و برخی اخبار سياسی، دالر، طال و سكه را به تب و تاب انداخت

خیز  دوباره  طال  برای  گرانی
رونق بازار نقره با گرانی طال                                                                                   جهش قيمت ها در بازار طال و سكه

وقت تماشا در بازار طال
عباداهلل محمدولی، کارشناس بازار طال

افزایش قیمت در بازار طال و سکه به دلیل بازگشایی بورس های جهانی و افزایش قیمت اونس جهانی است. هر اونس طال حدود ۴۰ دالر افزایش پیدا کرده و باعث افزایش قیمت در بازار داخلی ما شده است و افزایش قیمت امروز 
منشأ داخلی ندارد. 

رکورد بر صنف طال در ۱۰ سال گذشته حاکم بوده است. به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت طال، مردم تمایلی به خرید طال ندارد و عمال از این بازار خارج شده اند که این مساله برای بازار طال خوب نیست زیرا اشتغال و 
بخش کارگری این صنف آسیب می بیند. 

این در حالی است که در کنار بی رونقی کسب و کار بنکداران این صنف، هزینه های آنها سر جای خودش هست و وضعیت اقتصادی آنها را دچار مشکل می کند. 
در این میان بخش زیادی از تقاضای طال به دلیل کاهش قدرت خرید مردم سر از بازار نقره درمی آورد زیرا نسبت به بدلیجات، ارزش ذاتی باالتری دارد، رنگ آن پایدار است و هر زمان بخواهند می توانند آن را مجددا بفروشند. 

همچنین قیمت اونس نقره )در زمان تدوین این خبر( ۲۷ دالر است که در برابر ۱۹۳۰ دالر هر اونس طال بسیار ارزان تر است. پس به دلیل: ۱. انعطافی که نقره در ساخت مصنوعات دارد؛ ۲. پایداری رنگ؛ ۳. قابلیت ساخت مصنوعات 
با تنوع زیاد؛ ۴. به صرفه بودن؛ ۵. فروش مجدد، مردم به خرید نقره گرایش پیدا کرده اند. 

برای پیش بینی قیمت طال در بازه چند هفته ای باید تا روز پنج شنبه صبر کنیم زیرا  اخبار سیاسی و بازارهای جهانی در یکی، دو روز آینده ملتهب هستند و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. 
نکته بعد در مورد زمان مناسب خرید طالست. در هر زمانی؛ چه زمانی که بازار آرام و چه زمانی که پرالتهاب است، خرید و سرمایه گذاری در بازار طال ایمن ترین سرمایه گذاری است و این بازار باالترین ضریب امنیت را دارد؛ ولی 
در پاسخ به این سوال که »آیا در این یکی، دو روزه ما این کار را انجام دهیم؟« باید گفت با توجه به رشدی که روز دوشنبه قیمت طال داشته و احتمال افزایش قیمتی که طی دو روز آینده شاهد خواهیم بود، بهتر است مردم صبر 

کنند و روز پنج شنبه برای خرید تصمیم بگیرند.   

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

طی هفته های اخیر نقدها به تصمیم وزارت صمت 
برای حذف قیمت خودرو و مســکن از پلتفرم های 
اینترنتی که از اردیبهشــت ســال جاری تاکنون 
ادامه داشته افزایش پیدا کرده و برخی متخصصان 
حوزه اقتصاد و چند نماینده مجلس به این موضوع 
واکنش نشان داده اند. در جدیدترین این موارد چهار 
نماینده دیگر نیز این تصمیم را بی اثر و حتی منفی 
ارزیابی کرده اند و اعالم کرده اند که مشکل در جای 

دیگری است.
سیدجواد حسینی کیا درخصوص اهمیت بازگشت 
قیمت برخی محصوالت در پلتفرم های نیازمندی 
و آگهی های آنالین، گفت: »اساســی ترین مشکل 
امروز که منجر به تــورم و افزایش قیمت کاالهایی 
همچون خودرو و مسکن شــده است وجود حدود 
۳ هزار هزار میلیارد تومان )معادل ســه تریلیون( 
نقدینگی سرگردان در جامعه است لذا تا وقتی این 
پول در جامعه ســرگردان باشد همین مصیبت ها 
ادامه خواهد داشت و این نقدینگی چند وقت یک بار 
با ورود به یک بازار همچون خودرو، سکه، دالر و... آن 
بازار را ویران می کند بنابراین علت مهم و پیچیده 
مذکور دلیل گرانی کاالها اســت نــه مثال دالیلی 

همچون درج قیمت ها در سایت های آگهی آنالین 
مثل دیوار و امثالهم.«

 نماینده مردم ســنقر در مجلس شورای اسالمی با 
ابراز تاســف از اینکه دولت نتوانست نقدینگی را به 
سمت تولید هدایت کند، گفت: »۳۴ الی ۳۵ درصد 
خودرو را فوالد تشــکیل می دهد و زمانی که این 
محصول در کشور گران می شود طبیعی است که 
قیمت خودرو نیز باال رود، در حالی که تولید فوالد 
در کشور ۳۰ میلیون تن و مصرف داخلی صرفا ۱۲ 
میلیون تن اســت اما قیمت آن ۳۴ درصد از دنیا 

گران تر است!«
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
مشکل گرانی ها پلتفرم های آگهی آنالین و درج و 
حذف قیمت ها نیســت و مســاله ناکارآمدی های 
بعضی از مســئوالن اســت، افزود: »مرتبط کردن 
علت گرانی ها با فعالیــت و درج قیمت پلتفرم های 
آگهی های آنالین خنده آور و تاسف برانگیز است! 
لذا باید علت ها را ورای این مســائل جستجو کرد. 
رانت، سوءاستفاده و استفاده از موقعیت ها از علل 
اصلی افزایــش قیمت دو کاالهای اساســی مردم 
یعنی خودرو و مسکن به شــمار می روند نه تصور 

ساده انگارانِه درج قیمت در پلتفرم های نیازمندی و 
آگهی های آنالین.«

 همچنین احــد آزادی خواه، عضو هیات رئیســه 
کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مرتبط 
کردن علت گرانی مســکن و خودرو بــه فعالیت 
سایت هایی مثل دیوار خنده آور است، گفت: »علل 
و عوامل و متغیرهای پیرامون تورم مسکن و خودرو 
ســطحی نیســت و به یقین رانت و سوءاستفاده از 
علــل اصلی افزایــش قیمت خودرو و مســکن به 
شمار می روند نه تصور درج قیمت در پلتفرم های 

نیازمندی و آگهی های آنالین!«
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی 
ادامه داد: »تورم مهار گسیخته )که بخشی از آن نیز 
حساب شده است( را در این مسیر نمی توان انکار 
کرد لذا این که بخواهیم پای سایت ها و پلتفرم های 
قانونی را وســط این ماجرا بکشیم و به خاطر اجازه 
قیمت گذاری به مردم تمــام تقصیرها را به گردن 
آن ها بیندازیم به هیچ عنوان عاقالنه نیســت و به 
معنای پاک کردن صورت مسئله یا به نوعی رد گم 

کردن است.«
آزادی خواه با اشاره به دالیل اصلی گرانی مسکن پا 

را از پلتفرم های قانونی هم فرارت گذاشت و ادامه 
داد: »اگرچه ممکن اســت ســودجویان با فعالیت 
در شبکه های مجازی غیرقانونی مانند اینستاگرام 
و درج قیمت های دروغین، اقداماتی در راســتای 
افزایش قیمــت کاالها انجام دهنــد اما حتی این 
شبکه ها نیز نمی توانند علت گرانی مسکن و خودرو 
باشند دیگر چه برسد به درج قیمت ها در سایت ها و 
پلتفرم های قانونی موجود در کشور که همکاری های 
الزم را با دولت و نهادهای ناظر دارند. علت ها ورای 
این مسائل است لذا باید علت گرانی ها را در چندین 

سنگر عقب تر جستجو کرد.«
عضو هیات رئیسه کمیســیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی درباره تاثیر حذف قیمت ها گفت: 
»اگر چه ســایت های اینترنتی به ناچار دســت به 
حذف قیمت های خودرو و مســکن در ســایت و 
جایگزینی کلمه »توافقی« زدند اما گزارش هایی به 
ما رسیده و نگاهی به نمودار قیمت ها نشان می دهد 
که این کار چنانچــه پیش از ایــن بی نتیجه بود، 
همچنان اثری به دنبال نداشته و در غیاب قیمت ها 
در سایت های اینترنتی شــاهد افزایش روز افزون 

قیمت ها در بازار مسکن و خصوصا خودرو بودیم.«

رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد 
تهران با اشاره به سرعت پیشرفت و توسعه کسب و 
کارهای اینترنتی بیان داشت: شیوع ویروس کرونا 
موجب تغییر رفتار اقتصادی اعم از تولید، توزیع 
و حتی مصرف کاال شــده و فضای جدیدی برای 
کســب وکارهای نوین اینترنتی و فضای مجازی 
ایجاد کرد و نشان داد اصناف باید خود را با کسب 
وکارهای نوین تطبیق دهند.حمیدرضا رستگار، 
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران 
گفت: با شــرایط کرونایی اشــخاصی بدون هیچ 
سرمایه و مجوزی از منافع فضای مجازی به صورت 
مطلوب بهره مند شــده اند. متاسفانه به نظر می 

رسد اصناف با تمام تجربیات و پشتوانه های مالی 
و اقتصادی که دارد هنوز نتوانسته خود را با شرایط 
به وجود آمده تطبیق بدهــد و اگر با همین روش 
)ســنتی( پیش برویم به ناچار بازارها و مشتریان 
حتی جایگاه خود را به طور کامل از دست خواهیم 
داد، و بــا کمی تامل می توان گفــت در بعضی از 
حوزه های تولید و توزیع این اتفاق رخ داده است، 
یعنی شــبکه هایی به صورت پنهان و فاقد مجوز 

در حال حاضر با تمام توان فعالیت دارند.رستگار 
با ابراز تاسف از اینکه بعضی از سازمان های ناظر 
هم نسبت به موضوع بی تفاوت می باشند افزود: 
البته قرار نیســت هیچ ارگانی بــرای اصناف کار 
مفیدی انجام بدهد. همه صنــوف باید از فرصت 
های به وجود آمده با برنامه ریزی و پیگیری جدی 
جهت حمایت از واحدهای صنفی استفاده کنند 
و با مدیریت واحد اتاق و سیاست گذاری و برنامه 

های راهبردی و حمایتــی برای باال بردن و حفظ 
جایگاه کسبه ایی که متحمل هزینه های فراوان 
در این ایام شــده اند تالش کننــد.او در ادامه به 
خالهای موجود در این نوع کســب و کارها اشاره 
داشــته و گفت: خالء های قانونی فراوانی وجود 
دارد که ازمهمترین آن، عدم حمایت واقعی دولت 
از اصناف و نظام تولیدی و توزیعی تحت مدیریت 
اتاق می باشد. چنانچه مسئوالن امر بر اساس قانون 
نسبت به این موضوع مطالبه گری داشته باشند 
قطعا شرایط برای اصناف مطلوب تر خواهد شد. 
از آن جمله میتوان به نظارت بر این نوع کسب و 

کارها اشاره داشت.

عامل اجاره کارت بانکی افراد کم درآمد برای شبکه 
قمار و شرط بندی دستگیر شد.

سرهنگ روح اهلل شــهبازی پور رئیس پلیس فتا 
کهگیلویه و بویراحمد از شناســایی و دستگیری 
فردی که اقدام به اجاره کارت هــای بانکی برای 
سایت شرط  بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: 
با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا 

مشخص گردید، شــخصی با انجام تبلیغات برای 
ســایت های شــرط بندی در گروه ها و کانال های 
فضای مجازی، اقدام به اجــاره کارت های بانکی 
می نمود، که رســیدگی به این موضوع با جدیت 
در دستور کار کارشناســان پلیس فتا استان  قرار 

گرفت.
وی ادامــه داد : با انجام تحقیقــات تخصصی این 

پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناســی، 
نفر اصلی به همــراه تعداد زیــادی از کارت های 
بانکی که اجاره کرده بود شناســایی، دســتگیر 
 و بــرای ســیر مراحل قانونــی تحویــل مرجع

 قضایی شد.
در تحقیقات اولیه مشخص شــد متهم پرونده با 
انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز  در شبکه های 

اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با 
هزینه های خود برای این افراد در بانک های مختلف 
حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال 
اجاره کارت بانکی پرداخت می نماید و با در اختیار 
داشــتن این اطالعات بانکی در فضای مجازی به 
ترویج و توســعه سایت های شــرط بندی و قمار 

می پرداخت.

درخواست ۴ نماینده مجلس برای بازگشت قیمت ها به پلتفرم های اینترنتی

يادداشت

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان آهن، فوالد و فلزات تهران:

چاره ای جز تطبیق اصناف با کسب وکارهای نوین نیست

اجاره کارت  عابر بانک افراد کم درآمد برای شبکه اینترنتی شرط بندی و قمار
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