
طبق اعالم معاون فنی گمرک ایــران تا کنون واردات 
حدود ۱۰.۲ میلیون دالر دستگاه استخراج بیت کوین 
)ماینر( با ردیف تعرفه مشــخص در گمرک ثبت شده 
اســت.به گزارش ایســنا پیگیری از آخرین وضعیت 
واردات ماینرها از گمرک ایران با این اعالم معاون فنی 
گمرک ایران همراه شــد که از ســال گذشته تا کنون 
حدود ۲۰ هزار بسته ماینر با مجموع وزن ۱۵.۲ تن در 
ردیف تعرفه۸۴۷۱۹۰۲۰ وارد کشور شده است. ارونقی 
با اعالم اینکه ارزش ماینرهای وارد شــده حدود ۱۰.۲ 
میلیون دالر بوده اســت، گفت که این  ماینرها عمدتا 
از کشور چین وارد و با ارز نیمایی از طریق حواله ارزی 
و بعضا برات تامین ارز شده و دارای ثبت سفارش و کد 
تائید منشأ ارز است.وی همچنین ارزش گمرکی واردات 

این ماینرها را حدود ۴۳ میلیارد تومان اعالم کرد.

 آیا تمام واردات همیــن ۱۰.۲ میلیون دالر 
است؟

اما این گزارش اعالمی از سوی معاون فنی گمرک ایران 
قابل تامل است و به نظر می رسد به معنی آمار تمامی 

ماینرهای وارداتی حتی از مبادی رسمی در چند سال 
اخیر نباشــد، چرا که تعیین ردیف تعرفه خاص برای 
دستگاه های اســتخراخ رمز ارزها عمر زیادی نداشته 
و محدود به یکسال اخیر اســت.این در حالی است که 
دولت در اواسط سال ۱۳۹۸ بعد از اما و اگرهایی که در 
رابطه با استخراج بیت کوین و صدور مجوز برای آن در 
ایران وجود داشت، طی مصوبه ای با استخراج فرآورده 
های  پردازشی رمزنگاری شده موافقت کرد و آن را به 
عنوان یــک فعالیت صنعتی و با اخذ مجــوز از وزارت 
صمت مجاز دانسته بود و تا آن زمان هنوز واردات رسمی 
ماینرها شکل مشخصی نداشت.از سویی طبق بخشنامه 
صادره در سال ۱۳۹۷ و مصوبه هیات وزیران در همان 
سال، فهرست ۳۲۴۳ ردیف تعرفه های کاالیی مشخص 
شد که ورود این کاالها به مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
و ویژه اقتصادی نیاز به مجوز ثبت ســفارش از وزارت 
صمت نداشت و بر این اســاس گمرکات ورودی نیز از 
این ردیف تعرفه ها  از جمله ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰ 
که ماینرها در آن طبقــه بندی می شــد، در هنگام 
ترانزیت خارجی به مناطق ویژه و آزاد، ثبت ســفارش 

مطالبه نمی کردند، بر این اساس تا پایان سال  ۱۳۹۸ 
دســتگاه های ماینر ردیف تعرفه مشــخصی نداشت. 
در ادامه گمرک ایران دســت به تعییــن ردیف تعرفه 
مشخص برای ماینرها زد و از آن پس این دستگاه ها با 
ردیف تعرفه انحصاری ۸۴۷۱۹۰۲۰ ثبت شد و گمرک 
مقرر کرد که واردات ماینرها بــا مأخذ حقوق ورودی 
پنج درصد است و مشمول مفاد مصوبه هیات وزیران 
و مصوبات اصالحی آن برای عدم نیاز به ثبت سفارش 
برای ورود به مناطق ویژه و آزاد نیست، بنابراین از سال 
گذشــته ترانزیت ماینرها در مناطق آزاد نیز مشمول 
ثبت سفارش شد.با این اوصاف اینکه در چند سال اخیر 
چه میزان ماینر از مبادی ورودی رســمی و چه میزان 
به صورت غیر رسمی وارد شــده یا قبل از اعالم ردیف 
تعرفه مشخص برای ماینرها، این دستگاه ها در قالب 
ردیف های طبقه بندی به چه میزان واردات داشــته 
در ابهام قرار دارد.گفتنی اســت که طی مدت اخیر و 
در جریان قطعــی های برق، اســتخراج بیت کوین و 
 مصرف قابل توجه برق در ایــن زمینه، از عوامل اصلی 

قطعی ها اعالم شده است.

بررســی هزینه های ارتباطات در ســبد مصرفی 
خانوارها نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۸ سهم 
هزینــه خدمــات تلفــن و تلفکس اعــم از خرید 
ســیمکارت و مکالمات تلفنی نســبت به ســال 
۱۳۹۷ کاهــش یافتــه و دهــک درآمــدی دهم 
بیشــترین ســهم هزینه برای خرید گوشی ثابت 
و تلفن همــراه را به خود اختصاص داده اســت.به 
 گزارش ایســنا، شــناخت ویژگی های اجتماعی
 و اقتصادی و الگــوی مصرف خانوارهــا به عنوان 
مهمترین و بیشــترین مصرف کننده نهایی کاال و 
خدمات در گروههای مختلف هزینه ای، از ابزارهای 
مهم برای ارزیابی سیاســتها و برنامــه ریزی های 
اقتصادی و اجتماعی هر کشــور به شمار می رود.  
با توجه به تــورم و تغییرات زیاد در شــاخص های 
قیمتی طی سالهای گذشــته، مطالعه سبد هزینه 
خانوار و بررســی روند مصرف خانوار در گروههای 
مختلف کاالیی و خدماتی و سنجش اثرات تغییرهای 
احتمالی در اثر بحرانهای اقتصادی، امری ضروری 

است.
مرکز آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت کار در 
گزارشــی بر اســاس نتایج طرح آمارگیری هزینه 
و درآمد خانــوار مرکز آمــار ایران طی ســالهای 
۹۸-۱۳۹۰ به بررسی متوســط هزینه ارتباطات و 
سهم آن از هزینه کل خانوار در هر یک از دهکهای 
درآمدی پرداخته اســت.به موجــب این گزارش، 
ســهم هزینه خدمات پســتی و هزینه تجهیزات 
تلفن و تلفکس در ســال ۱۳۹۸ نســبت به ســال 

۱۳۹۷ هیچ تغییری نداشته است و هزینه خدمات 
پستی مربوط به مرسوالت پستی و هزینه تجهیزات 
تلفن و تلفکس اغلب مربوط به خرید گوشی تلفن 
ثابت، تلفن همراه، دســتگاه فکس بوده است.سهم 
هزینه خدمات تلفــن و فکس در ســال ۱۳۹۸ از 
کاهش ۰.۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ برخوردار 
بوده به طوری که این ســهم از ۲.۱ درصد در سال 
 ۱۳۹۷ بــه ۱.۹ درصد در ســال ۱۳۹۸ رســیده
 اســت؛ هزینه خدمــات تلفن و فکــس مربوط به 
خدمات ارتباط اینترنتی، خرید ســیم کارت تلفن 
همراه و مکالمات تلفنی توســط خطوط شخصی 
یا عمومی است.همچنین در ســال ۱۳۹۸ هزینه 
خدمات پستی، تجهیزات تلفن و تلفکس، خدمات 
تلفن و فکس نســبت به ســال ۱۳۹۷ به ترتیب به 
میزان ۱۱۲.۵ درصــد، ۴۰.۷ درصد و ۱۲.۵ درصد 
افزایش داشته اســت.نتایج این گزارش نشان می 
دهد که اگر چه طی ســال ۱۳۹۸ هزینه خدمات 
پستی نسبت به ســال ۱۳۹۷هیچ تغییری نداشته 
اما ســهم هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس از هزینه 
کل نســبت به ســال ۱۳۹۷در دهکهــای دوم و 
پنجم، هفتم و هشــتم اندکی افزایش داشته است. 
همچنین بیشترین مقدار ســهم هزینه تجهیزات 
تلفن و تلفکس )خرید گوشــی ثابت، تلفن همراه 
و ...( مربوط به دهک درآمدی دهم اســت؛  این در 
حالی است که کمترین مقدار سهم مذکور مربوط 
به دهک درآمدی اول بوده اســت.در سال ۱۳۹۸ 
ســهم هزینه خدمات تلفن و فکس )خرید ســیم 

کارت تلفن همراه، مکالمات تلفنــی و ...( از هزینه 
کل خانوار شهری، در تمامی دهکها نسبت به سال 
۱۳۹۷ کاهش یافته است.متوسط هزینه "خدمات 
پستی " در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ هیج 
تغییری نداشته است، اما ســهم هزینه "تجهیزات 
تلفن و تلفکس " با افزایش ۰.۱ درصدی برخوردار 
 بوده به طوری کــه از ۰.۲ درصد در ســال ۱۳۹۷ 
به ۰.۳ درصد در ســال ۱۳۹۸ رسیده است و سهم 
هزینه "خدمات تلفــن و فکس " بــا کاهش ۰.۱ 
درصدی نســبت به ســال ۱۳۹۷ از ۲.۱ درصد در 
ســال ۱۳۹۷ به ۲ درصد در ســال ۱۳۹۸ رسیده 
است. همچنین در ســال ۱۳۹۸، هزینه "خدمات 
پستی "، نسبت به ســال ۱۳۹۷ بدون تغییر بوده و 
هزینه "تجهیزات تلفن و تلفکس " و "خدمات تلفن 
و فکس" نسبت به سال ۱۳۹۷ به ترتیب به میزان 
۶۲.۷ درصد و ۱۴.۸ درصد افزایش داشته اند.بررسی 
سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل یک خانوار شهری 
در استانهای مختلف در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد 
که استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان باالترین 
سهم و استانهای گیالن، خراسان رضوی و سیستان 
و بلوچســتان کمترین ســهم را به خود اختصاص 
داده اند.به گزارش ایسنا، در ســال ۱۳۹۸ بررسی 
ســهم هزینه ارتباطات یک خانوار روســتایی در 
استانهای مختلف نشان می دهد که باالترین سهم 
به استانهای بوشهر، سمنان و هرمزگان و کمترین 
سهم به استانهای گیالن، اردبیل و آذربایجان شرقی 

تعلق داشته است.

جزئیات واردات ۱۰.۲ میلیون دالری ماینرها

خانوارهای ایرانی چقدر برای ارتباطات هزینه می کنند؟
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شرط اثرگذاری مالیات 
بر عایدی سرمایه
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سرمقاله

يادداشت

 آینده دالر  
با برکناری همتی

 ناامیدی سکه
 از توافق وین

اختالف رئیــس کل بانک 
مرکزی با سایر اعضای تیم 
اقتصادی دولــت از جمله 
رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه موضــوع جدیدی 
نیست و نشــانه های این اختالف از حدود یک 

سال ...

  عباس علوی راد،اقتصاددان

  ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی
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توقف تولید برخی 
برندهای شیرخشک

لغو  الزام به ثبت سفارش 
برای واردات کاال به 

مناطق آزاد

نرخ ارز  با برکناری رئیس کل بانک مرکزی به چه سمت و سویی می رود؟

تشدید  بی ثباتی در بازار  ارز
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سایه   تردید   بر  بازار  سکه 
هیجانات بازار سکه را صعودی کرد

سکه 500 هزار تومان گران شد 

کارخانجات تولید شیرخشــک تنها برای دو ماه 
آینده مواد اولیــه تولید ایــن کاال را دارند که این 
اتفاق ممکن است به سهمیه بندی این کاال منجر 
شود. این در حالی اســت که بهمن سال گذشته 
نیز به دلیل افزایش قیمت قوطی، شــیر پرچرب و 
کارتن های مقوایی شیرخشک ۳۰ درصد گران شد 
و به قیمت ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. حاال قرار 

است شیرخشک در سال ۱۴۰۰ دوباره گران شود.
گزارش های میدانی نیز نشان از کمبود و نایاب شدن 
شیرخشک در برخی مناطق دارد. داروخانه  ها با تایید 
گرفتاری های تامین برخی انواع شیرخشک در بازار 
عنوان کرده اند که گاهی مردم ناچار هستند برای 

تامین شیرخشک از یک...

معاون فنی گمرک ایران، از لغو ثبت ســفارش برای 
واردات کاال به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.  
به گزارش گمرک؛ در حالی از سال ۱۳۹۷ مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه ثبت سفارش برای 
واردات کاال شد که تازه ترین اعالم معاون فنی گمرک 
ایران از عدم نیاز به مجوز ثبت سفارش، برای واردات 
کاال به این مناطق یا ترانزیت بین آن ها حکایت دارد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران با اشاره 
به اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷، 
واردات کاال در مناطق آزاد یا ترانزیت کاال بین مناطق 

آزاد تجاری - صنعتی و ویژه...



اقتصاد2
ایران وجهان

زمزمه برکناری عبدالناصر 
همتــی رئیــس کل بانک 
مرکزی طی روزهای اخیر، با 
غیبت او در جلسه روز یکشنبه 
هیات دولت رنگ واقعیت به 
خود گرفت. ظاهرا همراه نبودن همتی با سیاست های 
ارزی دولت و کاندیدا شدن وی برای انتخابات ریاست 

جمهوری دلیل این برکناری بوده است.
پیش از این نیز اظهار نظر جنجالــی همتی در مورد 
اینکه در بخش هایی از سال 98 و 99 از طریق تسعیر 
منابع صندوق توسعه ملی و به عبارتی ارزهایی که وجود 
نداشــت، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرده  است 
واکنش سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله رئیس 

سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت.
همچنین به نظر می رسد تمایل دولت در روزهای پایینی 
برای پایین آوردن تصنعی نرخ ارز و ارزپاشی به منظور 
تحویل دولت با نرخ پایین تــری ارز و ثبت در کارنامه 

اقتصادی دولت به اختالفات دامن زد.
طی روزهای گذشته خبرها حاکی از این بود که دولت 

اصرار به تزریق 2میلیارد دالر با هدف کاهش تصنعی 
نرخ ارز و تسعیر ارز به میزان ۳۷۵هزار میلیارد تومان 
برای ترازکردن بودجه دارد و در این مسیر به همراهی 
رئیس کل بانک مرکزی نیاز است.تمایل دولت به کاهش 
تصنعی نرخ ارز در حالی است که در همین زمینه فریال 
مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت و 
گو با " کسب و کار" با هشدار نسبت به تبعات کاهش 
تصنعی نرخ ارز می گوید: جهش های ارزی طی دوره های 
مختلف اغلب به دلیل پایین نگه داشتن تصنعی نرخ 
ارز از ســوی دولت رخ داده اســت. فنر نرخ ارز بارها و 
طی دوره های مختلف و در نرخ های متفاوت به دلیل 
هیجانات روانی و تالش دولت ها برای پایین نگه داشتن 
تصنعی نرخ ارز فشرده و بعد از مدتی در بازار رها شده 
و شاهد تبعات تورمی و آســیب های آن در بازارهای 

مختلف بوده ایم.
مستوفی افزود: واقعیت این است که ما به عنوان بخش 
خصوصی، کارآفرینان و فعــاالن اقتصادی معتقدیم 
نرخ ارز بین 22تا 2۵ هزار تومان نرخ درســتی است و 
امیدواریم در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد 
و پول های بلوکه شده آزاد شود، بانک مرکزی و دولت 
ســعی در تزریق این پول به بازار و پایین نگه داشتن 

تصنعی نرخ ارز با اقدامات پوپولیستی نداشته باشد. وی 
ادامه داد: طی چند وقت اخیر به این دلیل که نرخ ارز به 
حدی که باید نزدیک شد، موفق شدیم صادرات غیرنفتی 
داشته باشیم. اما در صورتی که دالرهای بلوکه شده بار 
دیگر به بازار تزریق شــود و نرخ ارز به صورت تصنعی 
کاهش یابد، یک بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز و ضربه به 

صادرات خواهیم بود.
مستوفی گفت: از طرفی این یک واقعیت است که همواره 
نرخ ارز بر تورم تاثیرگذار است. اما اگر دولت، صرفا به 
دلیل اینکه تمایل دارد دولت را با نــرخ پایین تر دالر 
تحویل دهد، با نادیده گرفتن واقعیت های اقتصادی و 
اهمیت ثبات اقتصادی نرخ ارز را تصنعی کاهش دهد، بار 
دیگر شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود. وی افزود: پایین 
نگه داشتن نرخ ارز در کوتاه مدت شاید خوشایند به نظر 
برسد و دولت تمایل داشته باشد کارنامه بهتری در این 
زمینه از خود بر جای بگذارد، اما این اقدام پوپولیستی 
و کاهش تصنعی نرخ ارز مطمئنا در بلندمدت به ضرر 
اقتصاد، کشور و فعالیت اقتصادی و تجاری خواهد بود و 
اثرات تورمی جهش دوباره نرخ ارز و تبعات مخرب آن 

در آینده را شاهد خواهیم بود.
عباس علوی راد، اقتصاددان نیز در گفت و گو با "کسب 

و کار" گفت: تالش این بود که رایزنی های سیاســی و 
سیاست های بانک مرکزی به جایی ختم شود که دولت 
با نرخ پایین تر ارزی به کار خود پایان دهد و از آنجایی 
که دولت فرصت اندکی برای تاثیرگذاری مثبت بر نرخ 
ارز دارد، تالش داشت به واسطه ارزپاشی و سیاست های 
بانک مرکزی به این هدف دست یابد و به نظر می رسد 
رئیس کل بانک مرکزی همراهی الزم با تیم اقتصادی 
دولت را در این مسیر نداشت و قربانی همین موضوع شد.

وی افزود: با وجود تالش دولت در این زمینه  اما بعید 
است قیمت دالر به زیر 20  هزار تومان تا پایان دولت 

برســد. در روی دیگر ماجرا نیز ممکن اســت نرخ ارز 
به واســطه تکانه های مختلف و اخبار سیاسی افت و 
خیزهایی داشته باشــد، اما به هیچ عنوان از 2۵ هزار 
تومان بیشتر نخواهد شد و تنش ارزی ای که در اواخر 
دوران ترامپ اتفاق افتاد، بار دیگــر در کوتاه مدت رخ 
نخواهد داد. نرخ تعادلی ارز در یک دوره 4 ساله پیش رو 
در دولت جدید می تواند بین 20-18 هزار تومان باشد. 
اما اگر به هر طریقی، در دولت جدید رویه هایی که در 
دولت قبل وجود داشت، ادامه یابد، در مقطعی دیگر باید 

منتظر تکانه های ارزی باشیم.

نرخارزبابرکناریرئیسکلبانکمرکزیبهچهسمتوسوییمیرود؟

تشدید  بی ثباتی  در بازار  ارز

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
استفادهبهینهازمنابعارزیبرای

حمایتازتولید
حمایت های صورت گرفته در سه بخش خانوارها 
از جمله تسهیالت ودیعه اجاره مسکن و حمایت از 
بنگاه ها شامل اعطای تسهیالت ارزان، حمایت های 
مرتبط بــا حوزه بــرق و گاز، تامیــن اجتماعی، 
هزینه های عوارض شهرداری و بیمه بیکاری برای 
شاغلین بیکار شده در اثر محدودیت های کرونایی 

از مهمترین محورهای این گزارش بود.
رییس جمهور در ایــن زمینه با اشــاره به آثار و 
زیان های سنگین ناشی از شیوع بیماری کووید 19 
در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی ، تاکید کرد: 
دولت به رغــم محدودیت های مالی و درآمدهای 
ارزی کشــور در حد توان برای حمایت از آسیب 
دیدگان هم از جنبه خانوارها و هم بنگاه های زیان 
دیده تولیدی تالش کرده است و به این حمایت ها 

ادامه خواهد داد.

همتیازبانکمرکزیرفت
درحالیکه پیش از این اخباری مبنی بر عزل رئیس 
کل بانک مرکزی در فضای مجازی مطرح شده بود، 
رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تلویحا تایید 
کرد و در جلسه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت هم حضور نداشــت.  به گزارش ایسنا، چند 
روزی است که پس از احراز صالحیت عبدالناصر 
همتی برای کاندیدای ریاســت جمهوری، اخبار 
تایید نشده ای مبنی بر" فشارها بر ارزپاشی بانک 
مرکزی برای کاهش نرخ ارز و مخالفت رئیس کل 
این بانک" مطرح شده است.  در پی این موضوع، شب 
گذشته همتی در واکنش به این موضوع در کالب 
هاوس با تاکید براینکه رئیس جمهور درخواستی 
برای ارزپاشی از من نداشته اند، توضیح داد: رئیس 
جمهور به من گفتند که اگر در رقابت ها بخواهید 
بمانید باید استعفا بدهید، من گفتم به نظرم مشکلی 
ندارد اما اگر شما نظرتان بر این است قبول می کنم. 
ایشان صاحب اختیار هستند و حتما تشخیصشان 
درست اســت.  همچنین، طبق گفته وی، مدتی 
است که قائم بانک مرکزی امور این بانک را در دست 
گرفته است.  در این زمینه، امروز نیز در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت عبدالناصر همتی حضور 
نداشت و اکبر کمیجانی - قائم مقام رئیس کل بانک 

مرکزی - در این جلسه حضور داشت. 

پورمحمدی، جایگزین همتی نیست
در این میان، احتماالتــی در رابطه با جایگزینی 
حمید پور محمدی - معاون سازمان برنامه و بودجه 
- به جای همتی در ریاست کل بانک مرکزی مطرح 
شده است که سازمان برنامه و بودجه این مورد را 
تکذیب کرد.  پیگیری ایســنا از سازمان برنامه و 
بودجه با این اعالم همراه شد که با وجود پیشنهادی 
که به پورمحمدی برای ریاست کل بانک مرکزی 
شده، وی به دالیلی از پذیرش این سمت خودداری 
کرده است. در کنار پورمحمدی گزینه دیگر اکبر 
کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی - مطرح است، 
ولی هنوز گزینه نهایی مشــخص نشده و بانک 

مرکزی نیز موضعی در این رابطه نداشته است.

1000دستگاهکامیونباتسهیالت
بانکتوسعهتعاون،بهناوگانحمل

ونقلکشوراضافهمیشود
تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و ایران خودرو دیزل 
برای تحویل هزار دستگاه کامیون منعقد گردید. 
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در مراسم امضای تفاهم نامه با شرکت ایران خودرو 
دیزل در ساختمان میرداماد بانک اظهار داشت: 
اعطای تسهیالت جهت توســعه حمل و نقل و 
ناوگان بار بین شــهری از اقدامات چندین ساله 
بانک توسعه تعاون به شــمار می آید و همکاری 
بانک با تولید کنندگان داخلی در این زمینه موجب 
تقویت ناوگان با اســتفاده از محصوالت داخلی 

گردیده است.
مهدیان گفت: براساس تفاهم نامه با شرکت ایران 
خودرو دیزل، هزار دستگاه انواع کامیون تولیدی 
شرکت با جامعه هدف مناطق فعال در حوزه معادن 
و کشاورزی استان کرمان با تسهیالت بانک توسعه 
تعاون، به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش 

حمل و نقل این مناطق ارائه می گردد.
مدیر عامــل بانک توســعه تعاون گفــت: این 
بانک برای پیشــبرد و اجرای این طرح 14 هزار 
میلیارد ریــال در نظر گرفته اســت و هدف این 
اســت با همکاری مناســب طرفین، این میزان 
نقدینگی به ناوگان حمل و نقل کشور تزریق شده 
 و ارزش افزوده مناسبی در سطح ملی و بین المللی 

حاصل گردد.
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رئیس سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات بر خانه های خالی 
عماًل از مرداد ماه وصول خواهد شــد، گفت: زیرساخت اجرای قانون 

پایانه های فروشگاهی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
به گزارش تسنیم کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال های اخیر و 
بروز اثرات مخرب آن مثل افزایش کسری بودجه و تورم، اهمیت راهبرد 
تأمین مالی دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشن شده 
است. انجام فرآیند صحت سنجی اطالعات و اظهارنامه های مالیاتی 
توسط عامل انسانی از یک سو و از ســوی دیگر عدم اتصال اطالعات 
معامالت با اطالعات تراکنش های مرتبط با آنها یا به اصطالح عدم اتصال 
اطالعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت، موجب شده است عالوه بر 
افزایش فرار مالیاتی، میزان وابســتگی بودجه کشور به فروش نفت و 
اثرپذیری اقتصاد از تحریم نیز افزایش یابد.  قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مؤدیان مالیاتی در سال 98 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید و به دولت ابالغ شد اما با گذشت چند سال از تصویب آن پیشرفت 

خوبی در آن حاصل نشده است.
 اخیراً سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تکمیل سامانه 
پایانه های فروشگاهی خبر داد و تأکید کرد که به نتیجه رسیدن آن 
سبب فراهم شدن بســتر اطالعاتی برای مالیات بر عایدی و مجموع 

درآمد می شود.
امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با 
اشاره به دالیل تأخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گفت: مقوله 

مالیات یک مقداری با همه مقوالت دیگر متفاوت است، لذا در  زمینه 
قانون مذکور بسترهایی ایجاد شده است ما هم به صورت تدریجی و 
گام به گام و هماهنگ با اصناف و گروه هایی که تنش های اجتماعی 
ناخواسته نداشته باشد این کار را  انجام می دهیم. وی افزود: ولی باید 
بدانیم مثل همه دنیا دیر یا زود همه کسب و کارهای کشور باید کل 
صورت حساب هایی را که صادر می کنند به صورت امن و قابل اعتماد 
در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و قانون پایانه های فروشگاه سامانه 
مؤدیان هم این هدف را دنبال می کند، این قانون، زیرساخت های اداری 
ـ اجرایی، نرم افزاری و آی تی فــراوان و خاصی می خواهد که همین 
امروز پیشرفت های این کار در حوزه های مختلف قابل قبول و شایسته 
است ولی ما نحوه فراخوانمان به گونه ای است که این روند بدون تنش 
اجتماعی و حداقل کردن تنش اجتماعی باشــد، چون واقعاً مردم در 
نهایت به دادن مالیات حقه یا عادله ایراد ندارند، مشــکل وقتی است 
که فکر می کنیم دیگران مالیات نمی دهند، همین موضوع است که ما 
هماهنگ با اصناف و مجموعه زیرساخت هایی که فراهم است این بحث 
را دنبال می کنیم. رئیس سازمان مالیاتی گفت: تا پایان سال 1400 
فضای اداریـ  اجراییـ  اجتماعی  و همراه کردن اصناف را به صورت 
تدریجی حتماً به نتیجه می رسانیم و در سال 1401 بحث وصل کردن 
قابل اعتماد و امن همه صورت حساب هایی را که اتفاق می افتد به نتیجه 

می رسانیم.
وی گفت: در دبیرخانه شــورای فناوری اطالعاتی مصوب شد که ما 

استارت این بحث و اجرای آزمایشی آن را بتوانیم در همین ایام پیِش رو 
به انجام برسانیم، در واقع بحث شروع اجرای آزمایشی و پایلوت این کار 
است، همان طور که اشاره شد بســترها آماده است و ما فکر می کنیم 
همین روزها قاعدتاً اگر آمادگی باشد، اجرای پایلوت قانون انجام خواهد 
شد، در واقع بستر الزم برای شروع پایلوت را فراهم کردیم. پارسا گفت: 
ما به عنوان مجری فکر می کنیم مقوله مالیات باالخره با مقوالت دیگر 
متفاوت است و همراهی اجتماعی همراهی مردم و همراهی اصناف و 
فراهم بودن زیرساخت های اجرایی را می طلبد، فکر می کنم افتتاح و 
بهره برداری از زیرساختها به صورت پایلوت به احتمال زیاد در خرداد 
ماه است. رئیس سازمان مالیاتی گفت: بر این اساس طیف مشخصی 
از کسب و کارها فرایند ثبت نامشــان را بر اســاس این قانون انجام 
خواهند داد. فرآیند ثبت نام صدور، صورت حساب و وصل شدن کلیه 
صورت حساب ها به سازمان مالیاتی بدون اینکه هنوز به دریافت مالیات 
برسد، صورت خواهد گرفت تا جمع آوری دیتا نهایی شود. وی با اشاره 
به آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی گفت: در خصوص مالیات بر 
خانه های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعفهای قانون 
قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی الزم را نداشت 
برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگرچه خود سامانه مربوطه هم 

آماده نشده بود.
رئیس سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: قانون جدید می گوید که 4 ماه 
باید خانه خالی باشد بعد از 4 ماه طبق اطالعات آن سامانه که همکاران 

ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را به عهده دارند اطالعات و 
دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند، بنابراین خانه ای 
باید 120 روز خالی بوده باشد و بعد از 120 روز خالی بودن در سال، باید 
خالی باشد بعد وزارت راه و شهرسازی با سامانه شان به ما اطالع بدهند 
و ما می رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات، بنابراین حداقل تا پایان تیر 
ماه و ابتدای برج ۵، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح شده در قانون 

امکان پذیر نیست.
وی افزود: از مرداد ماه به بعد هر خانه ای که یک روز خالی باشد مشمول 
این قانون می شود، بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که 
حتماً خانه هایشان را به قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند تا مشمول آن 
مالیات نشوند چون آن مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود 

نصف اجاره ماهانه می شود و عدد خیلی باال و مؤثری است.
صاحبان خانه های خالی باید نصف اجاره ماهیانه را به عنوان مالیات 

پرداخت کنند!
پارســا تأکید کرد: مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که  یک 
خانه خالی است مربوط می شود، یعنی 4 ماه یک خانه باید خالی باشد 
تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از 4 ماه دیگر به تعداد آن مدتی که  
ملک خالی است مشمول مالیات می شود، بنابراین باز هم تأکیدم بر این 
است که این قانون به شدت جرائمش سنگین است و الزم است که تمام 
کسانی که خانه خالی دارند از همین اآلن تدبیر بکنند و خانه هایشان 

را اجاره بدهند.

معاون فنی گمرک ایران، از لغو ثبت سفارش برای واردات کاال به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.  به گزارش گمرک؛ در حالی از سال 1۳9۷ 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه ثبت سفارش برای واردات کاال 
شد که تازه ترین اعالم معاون فنی گمرک ایران از عدم نیاز به مجوز ثبت 
سفارش، برای واردات کاال به این مناطق یا ترانزیت بین آن ها حکایت دارد.

ثبت سفارش لغو و ثبت آماری انجام می شود
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران در سال 1۳9۷، واردات کاال در مناطق آزاد یا ترانزیت 
کاال بین مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به انجام ثبت 
سفارش بوده است، گفت:، اما طی آخرین تصمیم اخذ شده و ابالغ معاونت 
حقوقی رئیس جمهور و معاونت امور مجلــس وزارت اقتصاد، ترانزیت 
خارجی کاال با مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبدأ سایر مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و یا مبادی ورودی کشور، بدون نیاز به ثبت سفارش 
انجام خواهد شــد. به گفته وی، با لغو الزام ثبت سفارش، واردات کاال به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت کاال بین مناطق صرفاً بر اساس 
ثبت آماری کاال و اعالم توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی انجام خواهد شد. ارونقی افزود: همچنین مقرر شد سازمان های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همه اطالعات کاالهای وارد شده را به صورت 
بر خط در اختیار گمرک ایران قرار دهند. الزم به یادآوری است که تا قبل 
از اجباری شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه، این مناطق از ثبت 
سفارش برای واردات کاال معاف بود و در زمان تصویب این الزام که به دلیل 
تغییر سیاست های ارزی اعمال و مناطق را نیز در بر گرفت، با واکنش هایی 

به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات و ماهیت مناطق همراه شد.

افزایش تعرفه کاالهای همراه مسافر
معاون فنی گمرک ایران همچنین گفت: در این نشست مشترک توافق 

شده است که با همکاری گمرک ایران افزایش تعداد ردیف تعرفه های 
 کاالی مجاز همراه مســافر )در کارگــروه مورد نظر( در دســتور کار 

قرار گیرد.

شرایط ترانزیت خودرو
ارونقی در ادامه به توافق بین دبیرخانه شورای عالی با پلیس راهور ناجا، 
اشــاره کرد و افزود: ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای پالک و 
شماره گذاری شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تأیید 
دبیرخانه شورای عالی، مابین مناطق آزاد تجاری، صنعتی بالمانع است، 

اما مشمول خودروهای آمریکایی و لوکس نخواهد بود.

برگشت حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به مناطق آزاد
معاون فنی گمرک ایران همچنین با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی 
گفت: طی توافق انجام شده مقرر شد حقوق ورودی مواد اولیه خارجی 
پرداخت شده واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

پس از صادرات، با رعایت مقررات مربوطه استرداد شود.

یک توافق ارزی
ارونقی به دیگر توافق صورت گرفته فی مابین دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و 
افزود: به منظور رفع مشکالت تسویه ارزی کاالهای وارده به مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی مقرر شد گمرکات اجرایی مستقر در مناطق ویژه و گمرک 
ایران، همکاری الزم را در خصوص تعیین ارزش استنباطی کاالی وارده 

به عمل آورند.
وی همچنین گفت: مقرر شد ورود اطالعات قبوض انبار کاالهای وارده به 
مناطق ویژه اقتصادی توسط سازمان مسئول آن منطقه در سامانه گمرک 

ایران یا در سامانه خاص مناطق با ایجاد ارتباط سامانه ای انجام شود.

درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در 
آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی 
به آن وارد می شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می کند، بلکه مردم 
را  نیز تحت فشار قرار می دهد.  به گزارش ایسنا، پس از مدت ها انتظار برای 
مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و داللی در بازارهای مالی 
را مطرح می کرد، باالخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را 
تصویب کرد.  طبق این طرح، اگر فردی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری 
و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت 

نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. 

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه 
امالک در صورت نگهداری کمتر از یکســال مشمول 40 درصد مالیات بر 
عایدی سرمایه می شــوند که با نگهداری بیش از یکسال، ساالنه سه واحد 
درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می شود و از سال دوازدهم به بعد 
با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می شوند.  همچنین، نگهداری انواع 
خودرو در کمتر از یکســال معادل ۳0 درصد مشمول مالیات می شود و در 
صورت نگهداری بیش از یکسال، ساالنه 10 واحد درصد از نرخ کم و مالیات 
مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می شود. از 
سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی هایی )طال، ارز، جواهرآالت و...( که مشمول 
مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند: 

1( با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳0 درصد 
2( با نگهداری بیش از یک تا دو سال ساالنه 20 درصد

۳( بیش از دو سال معادل 10 درصد 

دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه 
از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، عــالوه براینکه موجی از مثبت 
اندیشــی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم گری این طرح که می تواند با 

تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش موثری 
در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طال و ارز ایفا کند، منتشر 
شد.  اما از سوی دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی 
مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می دانند که بیش از 
پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می دهد. طبق گفته منتقدان، 
این مالیات برای اینکه بتواند عادالنه اجرا شــود، باید در محاسبه عایدی 
سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.  
به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد  تومان خریداری 
کرده و پس از شش ماه قیمت آن به 1.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان 
فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت )۵0 درصد( و رشد تورم در این 
مدت )20 درصد( و اختالف آن ها با هم، ۳0 درصد خالص عایدی سرمایه 
این فرد می شود که دولت می تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت 
کند.  الزم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، 

کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است. 

طرح مجلس از عدالت دور است
در این زمینه، وحید شقاقی شهری _ یک کارشناس اقتصادی - در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی 
یک ابزار کارآمد اســت، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال 
می شود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار 
برای آن کمک کننده است.  طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر 
عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید 
از دو شرط برخوردار باشــد که یکی مالک قرار دادن کسر تورم از خالص 
عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر 
عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر 
سرمایه در دوره های زمانی کوتاه تری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی 

حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.

شرط اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایهلغو  الزام به ثبت سفارش برای واردات کاال به مناطق آزاد

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۹ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز  یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد به ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید. قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.  هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۹۰۴ دالر و ۴۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۹۴ تومان شد.

آینده دالر  با برکناری همتی
عباس علوی راد، اقتصاددان

اختالف رئیس کل بانک مرکزی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع جدیدی نیست و نشانه های این اختالف از حدود یک سال پیش نمایان شده بود. رئیس کل بانک مرکزی اوایل امسال در یک اظهارنظر جنجالی در برنامه تلویزیونی صریحا عنوان کرد در 
بخش هایی از سال 98 و 99 از طریق تسعیر منابع صندوق توسعه ملی و به عبارتی ارزهایی که وجود نداشت، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرده اند. در فاصله یک هفته بعد از این اظهارنظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به آن موضع گیری و با تکذیب این موضوع تاکید کرد استقراضی از بانک 
مرکزی صورت نگرفته است.  این موضوع در حالی است که روحانی و تیم اقتصادی دولت مایلند در واپسین ماه های دولت دوازدهم، نرخ ارز پایین تری را در کارنامه اقتصادی دولت ثبت کنند. از همین رو تالش شد به واسطه انتخاب بایدن و رایزنی  در زمینه روابط سیاسی و برجام، گشایش های ارزی 

ایجاد و ارزهای بلوکه شده، آزاد شود. دولت تالش داشت با عرضه ارزهای آزاد شده به بازار، سمت عرضه را تقویت کند و قیمت ارز را به واسطه انتظارات مثبتی که با آمدن بایدن و زمزمه احیای برجام شکل گرفته بود، کاهش دهد.
تالش این بود که رایزنی های سیاسی و سیاست های بانک مرکزی به جایی ختم شود که دولت با نرخ پایین تر ارزی به کار خود پایان دهد و از آنجایی که دولت فرصت اندکی برای تاثیرگذاری مثبت بر نرخ ارز دارد، تالش داشت به واسطه ارزپاشی و سیاست های بانک مرکزی به این هدف دست یابد و به 
نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی همراهی الزم با تیم اقتصادی دولت را در این مسیر نداشت و قربانی همین موضوع شد.  تا پیش از تایید صالحیت همتی از سوی شورای نگهبان، کاندیدا شدن وی برای ریاست جمهوری توسط دولت جدی گرفته نمی شد؛ اما بعد از اعالم صالحیت ها و حضور جدی 
ایشان در این عرصه طی روزهای اخیر، دولت احساس کرد شاید نتواند همراهی رئیس کل بانک مرکزی را در دستیابی به نرخ پایین تر دالر داشته باشد. با وجود تالش دولت در این زمینه  اما بعید است قیمت دالر به زیر 20  هزار تومان تا پایان دولت برسد. در روی دیگر ماجرا نیز ممکن است نرخ ارز به 
واسطه تکانه های مختلف و اخبار سیاسی افت و خیزهایی داشته باشد، اما به هیچ عنوان از 2۵ هزار تومان بیشتر نخواهد شد و تنش ارزی ای که در اواخر دوران ترامپ اتفاق افتاد، بار دیگر در کوتاه مدت رخ نخواهد داد. نرخ تعادلی ارز در یک دوره 4 ساله پیش رو در دولت جدید می تواند بین 20-18 هزار 
تومان باشد. اما اگر به هر طریقی، در دولت جدید رویه هایی که در دولت قبل وجود داشت، ادامه یابد، در مقطعی دیگر باید منتظر تکانه های ارزی باشیم. نوسانات نرخ ارز در حالی است که قیمت دالر به سرعت بازارهای دیگر را متاثر می کند؛ به عنوان نمونه به واسطه افزایش نرخ ارز، قیمت طال و سکه بار 
دیگر افزایشی شده است. تغییر و تحوالت و بی ثباتی نرخ ارز از طرف دیگر منجر به بی ثباتی  در فضای اقتصاد کالن می شود و این بی ثباتی ها در سالی که به اسم تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، منجر به ایجاد مشکالت عدیده ای برای تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه و فعاالن اقتصادی 
به خصوص در بخش تجارت خارجی می شود و نهایتا بالتکلیفی در عرصه تولید و تجارت را به دنبال دارد. این وضعیت بی ثباتی برای اقتصاد ایران که طی سه سال اخیر رشد اقتصادی منفی داشته و سعی دارد از این رشد منفی خالص شود، به هیچ وجه مناسب نیست. از طرفی نوسانات و بی ثباتی ها بار 

دیگر به منفی شدن انتظارات که به سمت مثبت شدن در حال حرکت بود، منجر می شود و انتظارات منفی بر سایر بازارهای دارایی تاثیرگذار خواهد بود و به بی ثباتی ها دامن خواهد زد.

فرصت4۵روزهمالکانخانههایخالیبرایفرارازمالیاتسنگین

 نصف اجاره ماهیانه به عنوان مالیات دریافت می شود

بانک ها
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ایران
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اگرچه برخی مسئوالن دولتی افزایش قیمت شکر 
از حدود یکماه قبل را تکذیب می کردند اما ابالغیه 
تازه شرکت بازرگانی دولتی ، افزایش رسمی قیمت 

شکر را تایید می کند.
حســن حنان عضو هیــأت مدیره و قائــم مقام 
مدیرعامــل و معــاون بازرگانی داخلی شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران در نامــه ای به اداره کل غله 
و خدمات بازرگانی استان ها گرانی شکر خانوار را 

ابالغ کرد.
در این نامه آمده اســت: در اجــرای ابالغ معاون 
محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع و دســتور 
معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت طی نامه شماره 
۲۸۶۹/۲ مورخ ۱۴۰۰.۳.۱ بــا توجه به تغییر نرخ 

چغندر و افزایش قیمت شکر تولید داخل و نیز پایان 
طرح توزیع شکر خانوار ویژه ماه مبارک رمضان با 
هدف افزایش حجم عرضه در ســطح شبکه های 
توزیع برای کلیه مصارف شــکر به میزان تقاضای 
بازار به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵,۰۰۰ ریال عرضه 
می گردد. لذا از تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱ کلیه خریدارانی 
که مجوز خروج کاال برای آنها صادر نگردیده است 
مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ شکر می باشند.

الزم به ذکر است قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ 
تحویل درب انبار است که پس از اعمال هزینه های 
مترتب، شکر در بســته های یک کیلوگرمی برای 
مصارف خانــوار با نرخ ۱۵ هــزار تومان به فروش 

خواهد رسید.

ناامیدی سکه از توافق وین
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

روند افزایشی قیمت ها در بازارهای مالی بخصوص دالر و به دنبال آن سکه به دلیل تاثیر انتخابات پیش رو و البته شرایط سیاسی موجود است. البته نباید افزایش قیمت انس طالی جهانی را نیز فراموش کنیم. پیش بینی فعاالن جهانی بازار 
طال بر این بوده که قیمت انس جهانی از ۲ هزار دالر نیز عبور خواهد کرد. اما چرا در هفته های اخیر واکنش بازارها به روند جهانی نرخ طال و ارز تاحدودی برعکس بوده است.  بازار طال در ایران در قیاس با بازار طال در بسیاری از کشور های دیگر، 
تفاوت های عمده دارد، از سویی وضعیت کالن اقتصادی ما هم ایجاب می کند که برای انجام هرگونه اصالح ساختاری در اقتصاد، باید متوجه این نکته باشیم که به کدام سمت می خواهیم حرکت کنیم. در حال حاضر، عمده بازار های کشور به 
حداکثر رشد خودشان رسیده اند و به همین دلیل، اصالح ساختاری در بازار ها باید با حداکثر مالحظه صورت بگیرد تا وضعیت در بازار هایی که همین حاال هم فاقد کشش و شفافیت هستند، بدتر از این نشود. دولت در دو سال گذشته زمانی 
که سکه ۴ میلیون تومان قیمت داشت، به بهانه انجام معامالت سفته بازانه، بازار آتی سکه را تعطیل کرد، اما حال بعد از گذشته مدت ها از این تصمیم، امروز سکه تمام بیش از ۱۰ میلیون تومان داد وستد می شود، بنابراین با اتخاذ تصمیمات 
غیر کارشناسی نباید به سمت اوضاع را پیچیده تر کرد. اما دالیلی که می توان برای افزایش قیمت سکه مطرح کرد عبارتند از اینکه تصور می شد دست یافتن به توافق حداقلی در زمان باقی مانده دولت کنونی محرز است و بازار سکه و ارز بر 
خالف روند جهانی و البته متغیرهای کالن اقتصادی پیش رفتند. همچنین پاسخ منفی بازار سوداگری داخل به ظرفیت های ایجاد شده و ایجاد بسترهای موازی و رقابتی مانند رمزارزها هم موجب شد تا کاهش قیمت سکه را داشته باشیم. 
اما جریان انتخابات و احراز صالحیت ها موجب به هم خوردن تصورات ایجاد شده شد. پذیرش همتی، رئیس کل بانک مرکزی و احراز سیاسی وی برای تصدی پست ریاست جمهوری از یک سو و خبر برکناری وی از سوی دیگر موجب شد 
تا قیمت ارز افزایش یافته و بازار سکه نیز از این افزایش قیمت تاثیر بپذیرد. از سوی دیگر از روز دوشنبه به علت بازگشایی بازارهای جهانی به طور قطع یک تاثیرپذیری دیگری از بازارهای جهانی را در بازار ارز و سکه خواهیم داشت. بازارسازی 

جدید در نرخ ها و قیمت ها از فردا هم مزید بر علت افزایش قیمت سکه خواهد شد. بنابراین روند فزآینده قیمت سکه تا آخر هفته جاری ادامه خواهد داشت. 

در حالی هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی در بازار رشــدی 
بیش از ۵۰۰ هــزار تومان را 
تجربه کرد که کارشناســان 
بازار طال رشد همزمان بهای 
طال در بازارهای جهانی و همچنین قیمت دالر در بازار 
داخلی را عامل رشد ناگهانی قیمت سکه عنوان کرده اند. 

یک کارشناس اقتصادی در تشریح دالیل گرانی سکه 
در روزهای اخیر گفت: دالیلی که می توان برای افزایش 
قیمت سکه مطرح کرد عبارتند از اینکه تصور می شد 
دست یافتن به توافق حداقلی در زمان باقی مانده دولت 
کنونی محرز است و بازار سکه و ارز بر خالف روند جهانی 

و البته متغیرهای کالن اقتصادی پیش رفتند. 
ساسان شاه ویســی افزود: اما جریان انتخابات و احراز 
صالحیت ها موجب به هم خوردن تصورات ایجاد شده 
شــد. پذیرش همتی، رئیس کل بانک مرکزی و احراز 
سیاسی وی برای تصدی پست ریاست جمهوری از یک 

سو و خبر برکناری وی از سوی دیگر موجب شد تا قیمت 
ارز افزایش یافته و بازار سکه نیز از این افزایش قیمت تاثیر 
بپذیرد.  رشد قیمت ها در حالی ادامه دارد که رئیس کل 
بانک مرکزی وعده بازگشت آرامش را داده است. بسیاری 
از کارشناسان مي گویند دلیل مهم افزایش قیمت ها در 
شرایط فعلی کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیرکاهش 
قیمت نفت از یک سو و تحریم  هاي آمریکا علیه ایران از 

سوی دیگر است.
در عین حال شیوع کرونا سبب شده برخی کارشناسان و 
حتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی احتمال 

کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز مطرح کنند که انتظاری 
دور از ذهن نیست. هزینه هاي مهار بیماری کرونا از یک 
سو و هزینه های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی از سوی 
دیگر نیز فشار باالیی را متوجه بخش هزینه ای اقتصاد 
کرده است. همتی می گوید: محاسبات و برآوردهای اداره 
بررسی های اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است 
که در فضای تبلیغاتی مطرح می شود. همانطور که قبال 
گفتم شرایط دشوار است اما در حال بهبود بوده و قابل 
مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. باید منتظر ماند و 

دید برگشت قیمت ها در بازار چه زمانی آغاز مي شود.

شرایط انتخاباتی و سیاسی به افزایش قیمت سکه در هفته های آینده منجر می شود

سایه تردید بر بازار سکه 
سکه 500 هزار تومان گران شد 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کارخانجات تولید شیرخشک 
تنها برای دو مــاه آینده مواد 
اولیه تولید ایــن کاال را دارند 
که این اتفاق ممکن است به 
سهمیه بندی این کاال منجر 
شود. این در حالی اســت که بهمن سال گذشته نیز به 
دلیل افزایش قیمت قوطی، شیر پرچرب و کارتن های 
مقوایی شیرخشک ۳۰ درصد گران شد و به قیمت ۳۸ 
هزار و ۸۰۰ تومان رسید. حاال قرار است شیرخشک در 

سال ۱۴۰۰ دوباره گران شود.
گزارش های میدانی نیز نشــان از کمبود و نایاب شدن 
شیرخشک در برخی مناطق دارد. داروخانه  ها با تایید 
گرفتاری های تامین برخی انواع شیرخشــک در بازار 
عنوان کرده اند که گاهی مردم ناچار هستند برای تامین 

شیرخشک از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر بروند.
اکنون قیمت شیرخشک دو و نیم کیلویی »نیدو« ۵۵۰ 
هزار تومان، شیرخشک »اِنشور« ۸۵۰ گرمی ۴۵۰ هزار 
تومان، شیرخشک »هیپ« ۳۸۰ هزار تومان، شیرخشک 
»نــان« ۴۰۰ گرمی ۳۸ هــزار تومان، شیرخشــک 
»نوتریشــیا« ۴۰۰ گرمی ۴۱ هــزار و ۵۰۰ تومان به 
فروش می رسد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، 
شیرخشک نوزاد رایزنی های تولیدکنندگان با سازمان 
غذا و دارو بی نتیجه بوده و برخی مواد اولیه تولیدکنندگان 
با تعرفه های باالی واردات مواجه شده است. این در حالی 
است که مســووالن هم از روش تکرار خبرهایی درباره 
»قاچاق« و »احتکار« کاال در مورد کمبود شیرخشک 
هم استفاده می کنند. به عنوان مثال در روزهای گذشته 
سرهنگ اکبر نجفی فرمانده انتظامی بم از توقیف یک 
دستگاه کامیون و کشف ۱۰ تن شیرخشک قاچاق به 

ارزش ۴ میلیارد ریال در شهرستان بم خبر داد.
در همین رابطه رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک صنعتی کشور با بیان اینکه تولید شیرخشک 

کشور هنوز متوقف نشده است، گفت: ادامه روند کاهش 
صادرات می تواند توقف تولید شیرخشک را در پی داشته 
باشد. به گفته وی، اکنون قیمت تمام شده هر کیلوگرم 
شیرخشک تولیدی در کشور حداقل ۳۹ هزارتومان )بر 
مبنای نرخ شــیرخام چهار هزار و ۵۰۰ تومان( است، 
اما خریــدارن می خواهند هر کیلوگــرم را نزدیک ۳۳ 

هزارتومان خریدرای کنند که منطقی نیست.
سلیمی یکی دیگر از مشکالت این صنعت را پرداخت 
مابه التفاوت ۱۶ هزارتومانی روی صادرات هر کیلوگرم 
شیرخشک دانست و گفت: صادرکنندگان بابت هر تریلی 
شیرخشک ۴۰۰ میلیون تومان ما به التفاوت به گمرک 

پرداخت می کنند که رقم قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه این مابه التفاوت را بابت یارانه )ارز دولتی( 
برای نهاده های دامی تولید شیرخام دریافت می کنند، 
اضافه کرد: این در حالی اســت که صادرکنندگان ما به 
دلیل نداشــتن بازار جهانی و عدم خرید توســط چند 
کشور مذکور با مشــکل مواجه هستند. رییس انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی کشور با تاکید براینکه 
طبق آمار گمرک، صادرات شیرخشــک ایران با توقف، 

فاصله زیادی ندارد، گفت: به نظر می رسد برای رفع این 
مشکل باید در خصوص این مبلغ تجدید نظر شود،  در 

غیراین صورت این صنعت متوقف می شود.
اما هانی تحویــل زاده، رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
شیرخشک نوزاد در گفت و گو با "کسب و کار" وضعیت 
تولید شیرخشــک را اینگونه تشریح کرد: ممکن است 
با ادامه روند فعلی موجودی برخــی از برندهای تولید 
شیرخشک به اتمام برســد. در این رابطه بارها صحبت 
کرده ایم تا ترتیب اثری داده شود اما تا به امروز خبری 

نشده است.
تحویل زاده افزود: همچنان برای واردات مواد اولیه تولید 
شیرخشک مشکالت فراوانی وجود دارد. در حالیکه ۸۵ 
درصد مواد اولیه این کاال از طریق واردات تامین می شود 

اما باید ماه ها برای دریافت ارز در صف انتظار بمانیم.
رئیس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک نوزاد 
خاطرنشان کرد: حدود شش ماه است که تولید برخی 
از انواع شــیر خشک متوقف شــده چون ارز واردات به 
تولیدکنندگان تعلق نگرفته اســت. اگر این روند ادامه 
پیدا کند موجودی برخی کارخانه هــا تا دو ماه دیگر به 

اتمام می رسد. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک 
نوزاد افزود: اگر قرار است ارز نیمایی اختصاص یابد باید 
این موضوع به صورت رسمی ابالغ شود تا قیمت گذاری 
جدید صورت پذیرد، در صورتی که ارز دولتی از شــیر 
خشک حذف شود قیمت شیر خشــک در داروخانه ها 

چندین برابر خواهد شد.
تحویل زاده گفت: ما چندین بار درخواســت برگزاری 
جلسه با مدیران ســازمان غذا و دارو داشتیم تا مشکل 
رابررســی کنیم، اما متأســفانه تاکنون پاســخی به 
درخواست ها داده نشده اســت و اگر این شرایط ادامه 
پیدا کند در ماه های آینده شــاهد کمبود جدی شیر 
خشــک های متابولیک و حتی شیر خشک های عادی 

خواهیم بود. 
هانی تحویل زاده نســبت به کمبود جدی شیرخشک 
در بازار هشــدار داده و گفت: میزان ذخایر و موجودی 
انبار شیرخشــک نگران کننده است و موجودی فعلی 
کارخانه ها تا دو ماه دیگر بیشــتر کفاف نمی دهد و به 
همین دلیل فروش برخی برندها فروش شیرخشک خود 

را سهمیه بندی کرده اند.

كارتن های مقوایی شیرخشک ۳0 درصد گران شد

توقف تولید برخی برندهای شیرخشک
كمبود جدی شیر خشک      
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براســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، سازمان 
میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران موظف 
شد به منظور تسهیل در عرضه مستقیم محصول 
پیاز نســبت به واگــذاری فضای رایــگان برای 
تولیدکنندگان اقدام کند. ســتاد تنظیم بازار ۳ 
مصوبه مهم را در حوزه بــرای تنظیم بازار پیاز، 
واردات گوشــت و ثبت کشــتار مرغ به تصویب 
رساند که بر این اساس، ســازمان میادین میوه 
و تره بار شــهرداری تهران موظف شد به منظور 
تسهیل در عرضه مستقیم محصول پیاز نسبت 
 به واگذاری فضای رایــگان برای تولیدکنندگان 

اقدام کند.
در این مصوبه آمده اســت: با توجــه به گزارش 
ارائه شــده اتاق اصناف ایران در خصوص روند 
کاهشی قیمت پیاز و میزان انباشت آن در کشور 
و ارائه راهکار مناسب برای برون رفت از آن مقرر 
گردید در راســتای حمایــت از تولیدکنندگان 
و تنظیم بــازار مؤثر پیاز در داخــل )اجتناب از 
کاهش تولید در فصل هــای زراعی آتی به دلیل 
ضرر و زیان ناشــی از کاهش غیرمتعارف قیمت 
در فصل زراعی جاری( و به اســتناد نامه شماره 
۶۰/۳۲۰۸۹ مورخ ۹۹.۱۲.۲۷ معاونت بازرگانی 
داخلی، ســازمان مرکزی تعاون روستایی ضمن 
اتخاذ تدابیر مناســب برای خرید تضمینی این 
محصول، با اســتفاده از ظرفیت های موجود در 
استان ها نسبت به خرید و جمع آوری محصول 

اقدام نماید.
همچنیــن ســازمان میادیــن میوه و تــره بار 
شــهرداری تهران به منظور تســهیل در عرضه 
مســتقیم محصول پیاز نســبت بــه واگذاری 
 فضای رایگان به تولیدکننــدگان اقدام الزم به 

عمل آورد.
به منظور برنامه ریزی در الگوی کاشت، داشت 
و برداشــت و جلوگیری از انباشــت یا کاهش 

محصوالت کشــاورزی و ایجاد تبادل در عرضه 
و تقاضا مقــرر گردید وزارت جهاد کشــاورزی 
نسبت به ارائه برنامه تولید سال ۱۴۰۰ با رویکرد 
هدفمندی محصوالت آب بر و تعیین قیمت خرید 
تضمینی مناسب با قیمت تمام شده محصوالت 
کشاورزی قبل از کشت اقدام نماید ضمن اینکه 
ســازمان مرکزی تعاون روستایی در اسرع وقت 
در خصوص شفاف ســازی و تنویر افکار عمومی 
 نســبت به اطالع رســانی مطلوب در رسانه ها

 اقدام نماید.
همچنین با توجه به ثبت اطالعات کشتارگاه های 
سراسر کشــور در ســامانه جامع تجارت، مقرر 
شد کلیه کشــتارگاه ها از تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۱ 
ملزم بــه ورود اطالعات کشــتار شــامل تعداد 
قطعه مــرغ زنــده، وزن ورودی و وزن الشــه 
اســتحصائی مرغ در ســامانه مذکور شــوند و 
 بدیهی است که عدم ثبت اطالعات و یا اطالعات

 نادرســت در ســامانه به منزله عرضه خارج از 
شــبکه مرغ تلقی شــده و مطابق قانــون با آن 
برخورد خواهد شــد. وزارت جهاد کشــاورزی 
و کلیــه دســتگاه های نظارتی نیز نســبت به 
پیگیری و کنترل اطالعات ارائه شــده اقدام و با 
 هر گونه تخلفات عرضه خارج از شــبکه برخورد 

قانونی کنند.
همچنین با توجه به کاهش بارندگی و خشکسالی 
و محدودیت هــای مربــوط به تأمیــن علوفه و 
افزایش قیمت آن و گزارش ارائه شــده از روند 
قیمت و تولید و عرضه دام ســبک و ســنگین 
در کشــور مقرر شــد که بــه منظــور حمایت 
از تولید و تعــادل در عرضه و تقاضای گوشــت 
قرمــز برنامه ریــزی الزم بــه منظــور تأمین 
بــه موقع علوفــه از داخــل و کســری از محل 
 واردات و … از ســوی وزارت جهاد کشاورزی 

به عمل آید.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( حاکی از کاهش حدود ۳۶ 
درصدی قاچاق سیگار و افزایش بیش از ۲ برابری 

صادرات سیگار در سال گذشته است.
روند قاچاق سیگار در ســال ۱۳۹۸ کاهشی بود، 
به طوری که بــرآورد وزارت صمت از میزان قاچاق 
سیگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد کاهش 
یافته بود، اما در سال گذشته با مشکالتی که به دلیل  
عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در زمینه 
تولید این محصول ایجاد و منجر به توقف تولید در 
هشت واحد از ۱۵ واحد تولید محصوالت دخانی شد، 
قاچاق سیگار رو به افزایش گذاشت،  تا جایی که در 
اردیبهشت ۱۳۹۹ برآوردها از میزان قاچاق سیگار 
نزدیک به دو برابر دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ بود. اما از 
بهمن سال گذشته میزان افزایش قاچاق تک رقمی 
شد و در مجموع قاچاق سیگار در سال ۱۳۹۹ نسبت 

به سال ۱۳۹۸ کاهش ۳۵.۹ درصدی داشته است.
بر اساس این آمار طی ســال گذشته ۵۸ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شــده که نسبت به 
تولید ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ در سال قبلش 
۷.۱ درصد افزایش داشته است.در پی این افزایش 
تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف ساالنه سیگار 
۶۵ میلیارد نخ برآورد شده و همچنین توقف واردات 
رسمی سیگار از سال ۱۳۹۷، برآورد قاچاق سیگار 
هم با ۳۵.۹ درصد کاهــش، از ۱۰ میلیارد و ۳۱۰ 

میلیون نخ سیگار در سال ۱۳۹۸ به شش میلیارد و 
۶۱۰ میلیون نخ سیگار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. 
همچنین آمارها نشــان می دهد طی سال گذشته 
صادرات سیگار با افزایش ۱۳۱.۸ درصدی به ۳۵۷ 
میلیون نخ رسیده اســت. صادرات سیگار در مدت 
مشابه سال گذشته ۱۵۴ میلیون نخ بوده است.در 
مورد تنباکو، آمار صادرات و واردات برخالف ماه های 
قبل منتشر نشده، اما تولید این محصول دخانی با 
۷۲.۵ درصد افزایش از ۲۵۶۲ تن در سال ۱۳۹۸ به 

۴۴۱۹ تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
البته بر اساس آمارهای قبلی، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ 
صادرات تنباکوی معسل بیش از دو برابر و واردات 
آن نزدیک به دو برابر مدت مشابه سال ۱۳۹۸ شده 
است. همچنین بر اساس آمارهای ۹ ماهه صادرات 
تنباکوی معسل با ۱۴۴.۹ درصد افزایش از ۵۶ تن در 
۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به ۱۳۷ تن در مدت مشابه 
۱۳۹۹ رسیده است. اما صادرات تنباکوی سنتی با 
۶.۲ درصد کاهش به ۹۱ تن رسیده است. صادرات 
توتون نیز در این مدت بــا  افزایش ۱۵ درصدی به 
۲۰۳۳ تن رسیده بود. در زمینه واردات نیز آمارها 
حاکی از افزایــش ۹۹.۸ درصدی واردات تنباکوی 
معســل در ۹ ماهه نخست ســال ۱۲۳۹۹ بود. به 
طوری که واردات این محصول از ۶۴۳ تن در ۹ ماهه 
نخست ســال ۱۳۹۸ به ۱۲۸۵ تن در مدت مشابه 

۱۳۹۹ رسیده بود.

یا تصویب ستاد تنظیم بازار، سازمان بنادر و دریانوردی 
و گمرک ایران مکلف به صــدور مجوز ترخیص ۹۰ 
درصدی کاالهای اساسی بدون نیاز به دریافت برگه 
تسویه ارزی شــدند. در پی افزایش بیش از ظرفیت 
انبارهای بنادر کاالهای اساســی خصوص بندر امام 
خمینی )ره(، ســتاد تنظیم بازار به ریاست اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سازمان بنادر 
و دریانوردی و گمرک ایران را مکلف به ترخیص ۹۰ 
درصدی کاالهای اساسی بدون نیاز به دریافت برگه 
تسویه ارزی از سوی صاحبان کاال کردند. بر اساس این 
مصوبه، گمرک ایران و سازمان بنادر مجازند با دریافت 

تعهد ارزی از صاحــب کاال )واردکننده( و همچنین 
مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای ذرت، کنجاله، 
جو، دانه های روغنی و همچنین اخذ مجوز از شرکت 
بازرگانی دولتی ایران )وزارت صمــت( برای روغن 
خام و گندم، تا ۹۰ درصد کاالهای اساسی موجود در 
انبارهای بنادر را ترخیص کنند. گفتنی است ترخیص 
قطعی کاال منوط به دریافت برگه تسویه ارزی یا کد 
رهگیری تأمین ارز از بانک های عامل خواهد بود.دو 
وزارت جهاد کشاورزی و صمت نیز مکلف به تسریع 
در پرداخت مجوزهای الزم بوده و نباید طی تشریفات 
قانونی، معطلی برای صاحبان کاال در پی داشته باشد.

غرفه های میادین برای عرضه پیاز رایگان شد

با تصویب ستاد تنظیم كاال؛

سازمان بنادر و گمرک مکلف به ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای اساسی شدند

قاچاق بیش از ۶ میلیارد نخ سیگار در سال گذشته

افزایش قیمت شکر رسمیت یافت
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بازرسی ها، واردات گوشی فیک بازار را تایید نکردند
ماجرای گوشی های فيك چيست؟

دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایل، تبلــت و لــوازم جانبــی با بیــان اینکه 
گوشــی های وارداتــی در فرآیندهای مختلــف از تایید نمونه توســط ســازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی و بازرســی های ســازمان حمایت، بررســی 
می شود، گفت: اگر احصا شــود که کاالی واردشــده توانســته این همه سامانه را 
 دور بزند، باید فکــری برای این موضوع کــرد که تاکنون این موضوع تایید نشــده
 است.امیر اسحاقی  با بیان اینکه ماهیت کاالی فیک تلفن همراه در حال حاضر وجود 
ندارد، توضیح داد: از زمانی که با همت دولــت و حمایت انجمن واردکنندگان طرح 
رجیستری اتفاق افتاد، زمانی که IMEI گوشی را وارد سامانه همتا کنید، سامانه همتا 
با سیستم بین المللی gsma )انجمن بین المللی شبکه های موبایل( خروجی می گیرد 
و تطابق می دهد. شما نمی توانید کاالیی را که IMEI و برند مشخصی دارد وارد سیستم 
کرده و یک کاالی دیگر وارد سیستم کنید، بنابراین چیزی به اسم گوشی فیک نداریم.
وی با بیان اینکه عنوان شده تعداد محدودی، حدودا کمتر از ۱۰۰۰ گوشی فیچرفون 
یا کیبوردی یا غیرهوشمند وارد کشور شده که تولید یک کشور دیگر بوده است، گفت: 
 اول اینکه در خصوص تولید کشــورهای مختلف، قانون گذار محدودیتی قرار نداده
 اســت. با ایــن حــال ایــن موضــوع در ســازمان حمایت بــه عنــوان متولی 
امر، مــورد بررســی قــرار گرفــت و در صورتی کــه هرگونــه شــکایتی وجود 
 داشــته باشــد بــه ایــن ســازمان ارجــاع می شــود تــا مــورد بررســی قرار 
گیرد. ما هم در صورتی که هرگونه تخلفی محرز شــود، موافقیم که برخورد جدی با 
متخلفان صورت گیرد.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه با بیان اینکه بازرسی 
سازمان صمت و سازمان حمایت و سامانه جامع گارانتی چنین موردی را تایید نکردند، 
 افزود: ساالنه ۱۵ میلیون گوشی وارد کشور شــده و در فرآیندهای مختلف بررسی 
می شــود. آزمایــش اســتاندارد و تاییــد نمونــه که توســط ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویی وابســته بــه وزارت ارتباطــات انجام می شــود، 
 پس از آن بــاز هم توســط بازرس های ســازمان حمایــت، نمونه بــرداری انجام 
می شــود. ایــن فرآینــد تحــت کنتــرل اســت. اگــر احصــا شــود کــه 
کاالی واردشــده توانســته ایــن همــه ســامانه را دور بزنــد، آن وقــت در 
 کارگــروه تخصصــی تلفــن همــراه وزارت صمــت بایــد فکــری بــرای این 
موضــوع کرد.اســحاقی خاطرنشــان کــرد: در نهایــت بــرای اینکــه 
خیــال مصرف کننــدگان راحــت باشــد می تواننــد بــا شــماره گیری 
 کــد دســتوری ســتاره ۷۷۷۷ مربــع، اســتعالم اصالــت دســتگاه را 
بگیرنــد. وقتــی IMEI دســتگاه را بــه ایــن سرشــماره ارســال می کنند که 
مرجــع مســتقیم ســامانه همتاســت، بالفاصله بــه آنهــا اعالم می شــود که 
 کاال توســط چــه شــرکتی وارد شــده، گارانتــی اش چیســت و چقــدر زمان 
دارد. ما به دنبال این هســتیم که قیمت برای مصرف کننده هــم طی یک پیامک 
ارسال شــود. اگر اطالعات واردشــده با پیامک ارسال شــده تطابق نداشته باشد، 
می توانند به بازرســی صمت، اتحادیه ها، تعزیرات و سازمان حمایت شکایت کنند، 
 پیگیری کرده و ســریعا جواب می گیرند. چون چنین مواردی به ســرعت پیگیری 
می شــود.وی ادامــه داد: ما حدود ۶۰۰ شــرکت مجــوزدار بــرای واردات موبایل 
 داریم که ۵۰ درصــد آنها فعال هســتند و حداقل یک بار به صورت عمده گوشــی

 وارد کرده اند. 

اخبار

ابر رایانه جدید بزرگترین نقشه سه بعدی از جهان را تهیه می کند
ابر رایانه ای بسیار قدرتمند توسعه یافته که قرار است بزرگترین نقشه سه بعدی از جهان را تهیه کند. احتماالً یک ابر رایانه جدید برخی از مشکالت اختر فیزیک شناسان را برای پاسخ دادن به سواالتی مهم در این زمینه 

حل می کند.طبق گزارشی جدید مرکز ملی محاسبات علمی تحقیقات انرژی آمریکا )National Energy Research Scientific Computing CenterWikipedia site:abadgar-q.com( به طور رسمی ابزار »پرلموتر«)Perlmutter( را به 
عنوان یکی از سریع ترین ابر رایانه های موجود در حوزه هوش مصنوعی معرفی کرد.قرار است این ابر رایانه به ساخت بزرگترین نقشه سه بعدی از جهان قابل مشاهده کمک کند. با کمک چنین نقشه ای می توان درباره تأثیر 

انرژی تاریک در تسریع گسترش جهان مطالعات بیشتری انجام داد.این ماشین، اطالعات مربوط به »ابزار طیف سنجی انرژی تاریک« )DESI( را برای راهبری مشاهدات پردازش می کند.

نائــب رئیس کمیســیون اتاق 
بازرگانی با اشــاره به تولید ۵۸ 
هزار مگاوات برق در کشور گفت: 
ساالنه نیازمند سرمایه گذاری ۵ 
میلیارد دالری در حوزه نیروگاهی 
هستیم.پیام باقری اظهار کرد: انرژی در دنیا محور توسعه است 
و هر کشوری که استفاده  مفید از این محور توسعه داشته باشد 
قاعدتاً در حوزه اقتصاد کالن خودش موفقیت حاصل خواهد 
کرد. هر چقدر شــدت انرژی در یک کشــوری پایین تر باشد 
طبیعتاً با منابع محدودتری خلق ارزش افزوده  بیشتری را انجام 
داده و هر چقدر این شدت انرژی باالتر باشد قطعاً مفید فایده 
برای کشور ماست.وی با بیان این که چالش در نحوه استفاده 
از انرژی در جهت توسعه اقتصادی و توسعه کالن است، ادامه 
داد: در ایران  شدت انرژی متناسب با نرم و استانداردهای دنیا 
2.۵ تا سه برابر است. یک دلیل نحوه  مصرف انرژی است. شما 
می توانید مصرف را به گونه ای انجام بدهید که در جهت توسعه 
باشد، در جهت زیرساخت باشــد، در جهت صنایع زیربنایی، 
صنایع میانی باشــد و ما خلق ثروت و خلق ارزش افزوده را به 
دنبال داشته باشیم یا اینکه نه، به گونه  دیگری مصرف کنیم 
و در تولید ناخالص داخلی خیلی تأثیرگذار نباشد. تفاوت بین 
کشورهای موفق در این کشورهای ناموفق در نحوه ی استفاده  
از انرژی   است که در اختیارشان است.وی با بیان این که میزان 
تولید برق امروز حدود ۸۵ هزار و سیصد و سیزده مگاوات است 
که در منطقه مقام اول و در دنیا رتبه  چهاردهم را داریم، گفت:  
به لحاظ کمی و میزان تولید ما، ظرفیت نیروگاه های نصب شده 
نشان می دهد که تراز مثبتی داریم. اما پوشش تقاضا را نمی دهد. 
تقاضای برق به طور سالیانه و متوسط حدود ۵ تا ۶ درصد افزایش 
پیدا می کند و باید بتوانیم به گونه ای نیروگاه ها را وارد مدار کرده 
که نیروگاه جدید احداث کنیم که میزان را پوشش بدهد.  باید 
ســالی ۵ هزار مگاوات در برنامه ششم توسعه احداث نیروگاه 
جدید می کردیم و نیروگاه جدید وارد مدار می کردیم، کمتر از 
نصف این میزان یعنی در حدود 22۰۰ مگاوات موفق شدیم که 
سرمایه گذاری در این حوزه کنیم که کمبودهایی را برای کشور 
ایجاد کرده است.وی با تاکیبر بر این که از برنامه عقب تر هستیم 

درباره دالیل این عقب افتادگی افزود:  دلیل اصلی این قضیه به 
کمبود منابع برمی گردد چون بخش برق و سرمایه گذاری در 
حوزه برق و در حوزه نیروگاهی سرمایه گذاری کالنی است.  برای 
هر ۱۰۰۰ مگاوات سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی کشور و 
متناظر آن توسعه شبکه  انتقال و توزیع  حدود یک میلیارد دالر 
نیاز به سرمایه گذاری داریم. یعنی این ۵ هزار مگاوات ساالنه  
به 4 تا ۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز دارد که عدد قابل 
توجهی است.رضا شیرازی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در 
این برنامه با بیان "زیاد می شنویم که می گویند عمده مشکالت 
برق کشور در زمان حاضر به خاطر فعالیت ماینرهاست" گفت: 
بنده سخنگوی ماینرها نیستم اما می خواهم به چند مسئله اشاره 
کنم که عزیزان مسئول، سه سال پیش برق در کشور ما قطع می 
شد، آن زمان ماینر در کار نبود. به نظر می رسد عمده  چیزی که 
دارد اتفاق می افتد یک فرافکنی است مبنی بر اینکه می گویند 
ما نتوانستیم خیلی از کارها را انجام بدهیم، گردن کی بیندازیم؟ 
بیاییم بیندازیم گردن ماینرها.وی ادامه داد: وزیر نیرو اخیرا گفته 
در کل برنامه ششم توسعه باید 2۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید 
ایجاد می کردیم  الزامات 2۵ هزار مگاوات چه بوده است؟ یعنی 
چطوری باید این 2۵ هزار مگاوات را ایجاد می کردند. از مجموعه  
منابع مالی مد نظر برای اجرای این طرح ها، ۱۵۱۷۰ مگاوات را 
باید با 9 میلیارد یورو که فایننس خارجی بود می ساختیم. تحریم 
بودیم پول به ما ندادند نتوانستیم بسازیم. پس ما از چیزی که باید 
برای مردم کشورمان فراهم می کردیم به دالیل تحریم که حاال 
 ظالمانه است بر علیه کشور ما مترتب شده، نتوانستیم این کار را

 

بکنیم.وی بیان کرد:  وقتی که نتوانســتیم ایــن کار را بکنیم 
یعنی همینطوری از برنامه ای که داشتیم عقب هستیم. ما نباید 
بررسی کنیم بگوییم ما تا اآلن از دنیا چقدر جلوتر هستیم. ما 
باید ببینیم نسبت به مصرفی که اآلن مردم تقاضا دارند کجای 
کار قرار گرفتیم.  ممکن است مثالً فرض کنید حقوق بنده پنج 
میلیون است بشــود ۶ میلیون، بگویم چقدر حقوق من عالی 
شده است اما وقتی که می بینم قباًل با ۵ میلیون می توانستم 
هزینه های زندگی ام را تأمین کنم ولی اآلن شــده 9 میلیون 
تومان نمی توانم آن را جمع کنم پس من دچار چالش هستم.

کارشناس اقتصاد دیجیتال با بیان این که ضعفی وجود داشته 
که حاال می خواهند آن را بپوشاند، اضافه کرد: آمدند ماینرها را 
این وسط طعمه  کرده اند و هر کسی می آید یک ضربه به آنها 
می زند. می گویند ماینینگ )اســتخراج رمز ارز( در ایران یک 
و نیم درصد برق مصرفی کشور اســت. بدبینانه ترین حالت 
می گویند چهار درصد اســت. در خود سایت های در ارتباط با 
صنعت برق می گویند معموالً ما ۱۰ درصد تولیدی که داریم 
اتالفی است که صورت می گیرد. حاال در سیستم های انتقال و 
هر چیزی که هست. اگر ما جلوی همان ده درصد را می توانستیم 
بگیریم یعنی این چهار درصدی که اضافه شده، تازه دو و نیم 
برابر برق اضافه تر ما باید می داشتیم که نداریم. آقا ما مشکالت 
خودمان را داریم می گردیم ببینیم تن کی بکنیم. اآلن دارند 
تن ماینرها می کنند. پس فردا این اتفاق نمی افتد می کنند تن 
 مردمی که دارند کولر گازی مصرف می کنند. همیشه این ماجرا 

هســت.به گفته وی، از منظر انرژی بخواهیم صحبت کنیم، 
آن هم انرژی برق، یک نشریه ای است در دنیا منتشر می شود 
که می آید مشــخص می کند که کشــورهای ماین کننده به 
ترتیب اولویت و میزان چیزی که دارند اســتخراج می کنند 
ترکیب شــان چگونه اســت. چین مقام اول را بــا ۶۵ درصد 
تولید دارد. بعد از آن امریکا اســت، بعد از آن روســیه است، 
بعد از آن قزاقســتان اســت. مالزی و ایران ششــم اســت. 
 ایران ۸.3 درصــد کل ماینینگ دنیا را دارد در کشــور انجام

 می دهد.شیرازی بیان کرد:  اگر ما در کشورمان با ۸.3 درصد 
مشــکل برق داریم، پس چین که ۶۵ درصد ماینینگ دنیا را 
دارد که باید تعطیل شود. پس چرا آنجا تعطیل نمی شود؟ زیرا 
زیرساخت مناســب را فراهم کرده اند. اتفاقی که در کشور ما 
افتاده اینگونه است. آمده  اند گفته اند ماینینگ به عنوان صنعت 
پذیرفته شد. بسیار عالی. خیلی هم خوب. اما اوالً برای گرفتن 
مجوز که داستان ها وجود دارد اما فرض کنید من االن می روم 
اقدام می کنم، مجوز را می گیرم و می خواهم بروم کار کنم.وی 
تصریح کرد: اآلن یک اتفاق جالب دارد می افتد. همین پولی که 
اآلن دارند می گویند صادراتی و دارند بر این مبنا با مردم محاسبه 
می کنند ما اآلن از کشورهای مختلف داریم که دارند در کشور 
ما ماین می کنند که خیلی از آنها برق غیرمجاز دارند استفاده 
می کنند. این را در ذهن داشته باشید. چطور آنها را نمی  توانند 
ببیند، یک نفر که در خانه اش دارد را ســراغش می روند. این 
برق صادراتی پول آن را هم پرداخت می کنند. اما واقعاً اگر ما 
صادرات بکنیم توانسته ایم پول آن را بگیریم؟ ما اگر می توانیم 
صادر کنیم و پول را نگیریم چطور توقع داریم بگوییم  به مردم 
خودمان با همان پول صادراتی بفروشیم.وی یادآور شد: حریری 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته فقط چینی ها نیستند 
که در کشور ما اآلن در حوزه  ماینینگ دارند فعالیت می کنند. 
لهستان، هند و ترکیه هم دارد این کارها را انجام می دهد. پس 
اگر ما می خواهیم شرایط را بهتر کنیم شاید بد نباشد به آنها هم 
فکری بکنیم، از آنها طوری که باید هم پول برق را بگیریم، هم 
شاید مالیاتی که اینجا دارند اقدام می کنند. 2۵۰ هزار تا ماینر را 
در همین چند وقت اخیر آمدند به مردم مجوز دادند آنهایی که 
گرفته بودند، ضبط کرده بودند و اینها را به مردم برگرداندند. بعد 
آمدند انقدر برنامه بهره برداری و اینها را سفت گرفتند که عماًل 
مردم نتوانستند بروند و اینها را به صورت رسمی و درست، در 
جایگاه درست و میزان، ببرند قرار بدهند و ماین بکنند. اینها رفته 
زیر زمین شروع به کار کردن کرده است. منظورم از زیر زمین 
زیرزمین نیست. جاهای مختلف رفته شروع به کار کردن کرده 
است. باعث این کیست؟ هر چه وزارت صنعت معدن و تجارت 
در گمرک چیده بود که یک شــبه با این کاری که وزارت نیرو 

کرده است پنبه شد.

لهستان، هند و تركيه در ايران ماينينگ می كنند

فرافکنی دولت در ماجرای قطعی برق؟
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مدیرگروه صنعت ستاد توسعه فناوری  
نانو از رشد ۱۵ شرکت نانوی بین المللی 
با صادرات 2۰ میلیون دالری تا ۱4۰4 
خبر داد و گفت: پیــش بینی می کنیم 
9 هــزار میلیارد تومان صــادرات برای 
سال مالی 99 ثبت شود.دکتر علی اصغر 
نجیمی، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۰ 
محصول نانوی ایرانی تجاری شده اند که 
این تعداد محصول به سایر کشورها هم 
صادر شده اند.وی با بیان اینکه تاکنون 
این محصوالت به بیش از 4۰ کشور صادر 
شــده اند، گفت: حدود 2۰ درصد حجم 
بازار محصوالت نانویی کشور مربوط به 
صادرات است، افزود: در سال 9۸ نزدیک 
به 4 هزار و پانصد میلیارد تومان فروش 
محصوالت نانو بود که حدود 2۰ میلیون 
دالر از ایــن میزان مربــوط به صادرات 
محصوالت نانو بوده است.نجیمی تاکید 
کرد: طیف وســیعی از محصوالت نانو 
صادرات می شود که از جمله تجهیزات 
آزمایشــگاهی نانو، محصوالت سالمت 
مثل داروهای ضدســرطان، نانو مواد، 
محصوالتــی در حــوزه ســاختمان 
و منســوجات هســتند. حوزه هــای 

ساختمان، تجهیزات الکترونیکی نوری، 
دارو و درمــان از حوزه هایی هســتند 
 که بیشــترین صادرات را داشته اند.به

 گفته مدیر گروه صنعت ســتاد توسعه 
فناوری نانو بــا توجه به شــیوع کرونا 
شــرکت های دانش بنیان بــا تالش و 
جدیــت در عرصه تولید ماســک نانو و 
مواد ضدعفونی کننده نانو، فعالیت های 
بیشماری داشتند که موفق شدیم بازار 
خوبی در خارج از کشور در این حوزه ها 

نیز به دست بیاوریم.
وی ادامــه داد: بیشــترین صــادرات 
محصوالت نانو به کشــورهای همسایه 
مثل عراق، افغانستان و ترکیه بوده است 
و بعد از آن در اروپا کشور آلمان و در آسیا 
کشور چین و برخی کشورهای آسیای 
جنوب شرقی بیشترین میزان صادرات 

را داشته اند.
به گفتــه مدیر گــروه صنعت ســتاد 
توســعه فنــاوری نانــو، با توجــه به 
اینکه ســالیانه و در پایاِن ســاِل مالی 
شــرکت ها )در خرداد تا تیــر( میزان 
 فــروش و صادرات شــرکت های دانش

 بنیان ارزیابی می شــوند هنوز سال 99 

ارزیابی نشده اما پیش بینی می کنیم که 
فروش محصوالت نانو در ســال گذشته 
به حدود 9 هزار میلیارد تومان برســد.
نجیمی با بیان اینکه در سال 9۸ هفت 
شــرکت نانو بیــش از دو میلیون دالر 
صادرات داشــتند، گفت: هــدف ما در 
ستاد توسعه فناوری نانو این است که تا 
۱4۰4 موفق به رشد ۱۵ شرکت نانوی 
بین المللی با صادرات بیش از 2۰ میلیون 

دالر بشویم.
مدیر گروه صنعت ستاد توسعه فناوری 
نانو گفت: پله پله هدف گذاری صادراتی 
کردیم تا با توانمندســازی شــرکت ها 
و رشــد مداوم آنهــا، میــزان صادرات 
محصوالت نانو بیشــتر شود.مدیر گروه 
صنعت ســتاد توســعه فناوری نانو در 
خصوص موانع صادراتی گفت: تشــدید 
تحریم ها، مشکالت انتقال پول، کمبود 
بودجه های توسعه ای باعث کاهش رشد 
صادراتی شــده اســت؛ ایران به عنوان 
کشوری که محصوالت نانوی با فناوری 
 باال، با کیفیت و قیمت رقابتی را تولید و

 صادرات کرده همیشــه در عرصه های 
بین المللی حرفی برای گفتن دارد.

فروش رایانه شخصی در ســه ماهه اول سال 
2۰2۱ به ۸3.9۸۱ میلیون واحد رسید که ۵۵.2 
درصد رشد ساالنه داشت و به سازندگان رایانه 
شخصی کمک کرد رشد درآمد چشمگیری را 
گزارش کنند با این همه تامین تقاضای فوق 
العاده چالش بزرگی برای شرکتهایی است که 
با کمبود قطعات دست و پنجه نرم می کنند.

شرکتهای دل و HP انتظار دارند تقاضا برای 
رایانه شــخصی در ماههای آینده قوی بماند 
اما افزایش آمار ابتال بــه کووید ۱9 در جنوب 
شرقی آسیا وضعیت را پیچیده تر کرده است. 
سازندگان رایانه شخصی به منظور تامین تقاضا، 
ذخیره سازی بعضی از قطعات را شروع کرده و 
کمبود تراشه را برای سایر بازیگران وخیمتر 
کرده اند.تقاضای قوی برای کسب و کار رایانه 
شخصی خوب است اما تامین کنندگان باید به 
حد کافی قطعه تهیه کنند تا مطمئن باشند که 
توان پاسخگویی به تقاضا را دارند و در شرایطی 
که کمبود جهانی تراشه ادامه دارد، این وظیفه 
آسانی نیست.سه سازنده بزرگ رایانه شخصی 

که شــرکتهای چند میلیارد دالری هستند 
مزیتهایی مانند قدرت خرید و روابط خوب با 
تامین کنندگان دارند و رقیبانشان نمی توانند 
در این زمینه با آنها برابری کنند. طبیعتا این 
شرکتها به استفاده از این مزیتها برای حمایت 
از رشد کسب و کارشــان ادامه می دهند. به 
 CPU که اذعان کرده HP خصوص شرکت
بسیار زیادی خریده تا مطمئن شود در زمان نیاز 
با کمبود قطعه روبرو نمی شود.لنوو که خود نیز 
ظرفیتهای تولیدی دارد، قطعاتی با قراردادهای 
بلندمدت تهیه و ذخیره ســازی می کند. در 
مجموع ذخیره سازی ممکن است ایده بدی 
برای سازندگان رایانه شخصی نباشد زیرا قیمتها 
را تثبیت کرده و ریسکهای آنها را کاهش می 
دهد. اما ذخیره سازی قطعات توسط آنها، تامین 
قطعات را برای فروشندگان کوچکتر دشوار می 
کند.عالوه بر هزینه قطعات، عوامل دیگر هم بر 
کسب و کار فروشندگان رایانه شخصی تاثیر 
می گذارد. لجستیک هم گرانتر شده و بنابراین 
آنها ناچارند کانتینرها و حمل هوایی را از قبل 

رزرو کنند.میزان عرضه با افزایش تولید قطعات 
مختلف در صنعت تراشه سازی در واقع بهبود 
پیدا کرده اما همزمان تقاضا هم افزایش یافته 
است. بنابراین لنوو انتظار دارد کمبود قطعات به 
مدت یک تا یک سال و نیم دیگر ادامه پیدا کند 
اما وخیم تر نخواهد شد.شرکت دل اعالم کرد 
درآمدش از گروه راهکارهای مشتری که شامل 
رایانه رومیزی، نوت بوک و تبلت است، در سه 
ماهه نخست سال 2۰2۱ به میزان 2۰ درصد 
افزایش یافت و به ۱3.3۱ میلیارد دالر رسید.

فروش رایانه شخصی HP در سه ماهه منتهی 
به 3۰ آوریل 2۷ درصد رشد کرد و فروش نوت 
بوک نســبت به مدت مشابه سال گذشته 4۷ 
درصد افزایش داشت.بر اساس گزارش رویترز، 
طبق آمار IBES رفینیتیو، درآمد دل در سه 
ماهه نخست ۱2 درصد رشد کرد و به 24.49 
میلیارد دالر رسید که باالتر از 23.4۰ میلیارد 
دالر برآورد تحلیلگران بود و درآمد HP حدود 
۱۵.9 میلیارد دالر بود که باالتر از ۱۵ میلیارد 

دالر برآورد تحلیلگران بود.

رشد شركت های بزرگ با صادرات بيش از 20 ميليون دالر

فروش ۹ هزار میلیاردی محصوالت نانویی

ریسک کمبود تراشه در کمین سازندگان رایانه شخصی


