
سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد: هر نوع تماس 
تلفنی یا مراجعــه حضوری افراد و یــا نمایندگان 
شرکت هایی تحت عنوان همکار ســازمان تأمین 
اجتماعی برای تقاضای وجه در قبــال ارائه کارت 
هوشمند درمان و هر خدمت بیمه ای و درمانی قطعا 
کالهبرداری است و هرگز از سوی این سازمان انجام 
نمی شــود.به گزارش ایســنا، علیرغم هشدارهای 
مکرر سازمان تأمین اجتماعی و تأکید این سازمان 
مبنی بر اینکه هیچگاه تماسی از سوی این سازمان 
برای دریافت وجه در قبال خدماتــی از قبیل ارائه 
کارت هوشــمند درمان، کارت طالیــی و... با بیمه 
شدگان و بازنشســتگان انجام نمی شود، متاسفانه 

شــاهد فریب برخی از بازنشستگان و بیمه شدگان 
توســط افراد کالهبردار هســتیم.بیمه شدگان و 
بازنشســتگان توجه داشته باشــند که در مواردی 
کالهبرداران پس از دسترســی به برخی اطالعات 
افراد از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشــانی 
و شماره تلفن افراد و یا شــعبه محل بیمه پردازی 
اقدام به تماس و مراجعه می کنند و الزم اســت که 
عموم مردم و بویژه بیمه شدگان و بازنشستگان به 
صرف مشاهده برخی اطالعات و یا ظاهر موجه افراد 
فریب نخورند و در صورت مواجه با هر نوع درخواست 
مشکوک، بالفاصله موضوع را به پلیس اطالع دهند.
بار دیگر از بیمه شــدگان و بازنشســتگان سازمان 

تأمین اجتماعی درخواست می شود، توجه داشته 
باشند که الکترونیکی شدن نسخه نویسی و حذف 
دفترچه های تأمین اجتماعی به هیچ عنوان منجر به 
دریافت وجه از بیمه شدگان و بازنشستگان به منظور 
ارائه کارت نخواهد شــد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی ســازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان و 
بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعی در صورت 
مواجهه با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افرادی 
برای دریافــت وجه؛ موضوع را بــه پلیس و مراجع 
قضایی اطالع دهند و برای کســب اطالع بیشتر و 
دریافت مشورت با مرکز ارتباطات مردمی سازمان 
تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

مجموع ذخایر طال و ارز روسیه به ۶۰۱ میلیارد دالر 
رسیده است.به گزارش ایســنا به نقل از راشاتودی، 
داده های بانک مرکزی روســیه نشان می دهد که 
حجم ذخایر طال و ارز این کشور طی یک هفته اخیر 
با ۰.۲ درصد افزایش )معادل ۹.۲۵۸ میلیارد دالر( به 
۶۰۱ میلیارد دالر رسیده است. به گفته بانک مرکزی 
روسیه، این افزایش ناشی از تداوم روند تقویت ذخایر 
و تغییر در نرخ های برابری ارز حاصل شــده است.

ذخایر ارزی روسیه شــامل ارز، طال، حق برداشت 
مخصوص از بانک تســویه بین المل و اوراق قرضه 
کشورهای خارجی است. طی یک سال اخیر میزان 
ذخایر طال و ارز روســیه ۷.۵ درصد و از ابتدای سال 

جاری میالدی ۵.۴ درصد بیشتر شده است. ۱۳۰.۴ 
میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی روســیه را طال 
تشکیل می دهد که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 
۳.۴ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر روسیه 
بزرگ ترین خریدار طال در جهان و چهارمین دارنده 
بزرگ این فلز گران بها محسوب می شود. روسیه در 
شرایطی در پنج سال گذشته به طور متوسط ۲۰۰ 
تن طال در سال خریداری کرده است که سال گذشته 
این کشور ۸۱ میلیارد دالر از ذخایر دالری خود را به 
طال و ارزهای دیگر تبدیل کرده است.به گفته بانک 
مرکزی روسیه تا پایان ســال گذشته پوند انگلیس 
۶.۳ درصد از کل ذخایر ارزی روسیه را تشکیل می 

داده که نســبت به ســال قبل آن ۰.۲ درصد کمتر 
شده است. در طرف دیگر اما طال سه خود را از ۱۹.۵ 
درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ 
رسانده است. اتاق مشابهی هم برای یوان چین افتاده 
که سهم آن از ذخایر از ۱۱.۴ درصد به ۱۲.۸ درصد 
رسیده است.  این کشــور هم چنین تصمیم گرفته 
است استقراض بر حسب دالر را کنار بگذارد و دیگر 
ارزهای مهم جهانی نظیر یوان را جایگزین اسکناس 
ســبز کند.   وزارت دارایی روسیه در بیانیه ای اعالم 
کرد امسال و سال آینده، وام های خارجی روسیه تنها 
بر حسب یورو و یوان خواهد بود و دیگر استقراضی بر 

حسب دالر صورت نخواهد گرفت.

در شــرایطی که قیمت بلیت هواپیما در یک ماه و 
نیم گذشــته بدون ضابطه افزایش یافته و مردم تا 
کنون سرگردان و بالتکلیف مانده اند، چند سناریوی 
احتمالی برای تــداوم این وضعیت مطرح اســت؛ 
از همراهی پشــت پــرده وزارت راه و شهرســازی 
با ایرالین ها گرفتــه تا چربیــدن زور ایرالین ها به 
 دولتمــردان و تهدیــد آن هــا به ایجــاد اختالل
 در پروازها.به گزارش ایسنا، از ابتدای تیر ماه امسال 
شرکت های هواپیمایی داخلی بدون داشتن مجوز 
و حتی اطالع رسانی در این زمینه، اقدم به افزایش 
قیمت بلیــت هواپیمــا کردند در حالــی که برای 
باالبردن قیمت هایشان از کســی نظر نپرسیدند و 
یا اگر بدبینانه بنگریم، شاید برخی مسئوالن اینطور 
وانمود کردند که ایرالین ها بی خبر دســت به این 
تبانی و به اصطالح رقابت مضر علیــه مردم زدند.
در این حین محمد اسالمی –وزیر راه و شهرسازی 
– اظهارات تنــدی علیه ایرالین هــای گرانفروش 

داشته اســت. او چند روز پس از این افزایش قیمت 
غیر قانونی، این حرکت را تخلف دانست و خواستار 
اصالح سریع قیمت بلیت هواپیما شد. اسالمی گفت: 
قیمت بلیت هواپیما نه تنها باید به نرخ سابق خود 
)نرخنامه آبان  ماه سال گذشته( بازگردد بلکه باید 
مابه التفاوت این افزایش قیمت غیر قانونی به حساب 
مردم بازگردانده شود.پس از این اظهارات مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشوری هم این اظهارات را عینا 
تکرار کردند اما خبری از بازگشت قیمت ها و پیگیری 
این تخلفات نبود. تورج دهقان زنگنه –رییس وقت 
سازمان هواپیمایی کشوری- پس از حدود ۱۰ روز 
از این گرانفروشی به ایســنا گفت: با توجه به اینکه 
برخی از شرکت های هواپیمایی با وجود هشدارهای 
داده شــده همچنان قیمت بلیت هواپیما را به نرخ 
مصوب برنگردانده اند، باید منتظر برخورد از طریق 
دستگاه های نظارتی و قضایی باشند و هفته آینده 
در جلسه ای که با مدیران عامل آن ها خواهیم داشت 

 و برخی از مســیرهای خارجی آن ها را لغو خواهیم
 کرد.باوجــود اینکه مخالفت هــا و تهدیدها بارها و 
بارها تکرار شــد اما هیچ اثری نداشت و پس از ۴۰ 
روز گرانفروشی،  جلســه ای بی فایده تحت عنوان 
نشست شــورای عالی هواپیمایی کشوری برگزار 
شــد که در آن وزیر راه تنها راهــکاری که ارائه داد 
این بود که کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان 
بی طرف، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری و 
نمایندگان شرکت های هواپیمایی تشکیل شده تا 
در این زمینه تصمیم گیری شود.البته سیاوش امیر 
مکری - سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری- پس 
از این جلسه از تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما تا 
هفته آینده آن خبر داد و گفت: هــم اکنون آنالیز 
قیمت ایرالین ها در کمیته کارشناسی که وزیر راه و 
 شهرسازی دستور آن را صادر کرده در حال بررسی و 

راستی آزمایی است.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران، به تازگی محموله های 
سرم وارد ایران شده و ده ها کامیون دیگر نیز از مرز بازرگان 
در حال ورود است که بدون هیچ ایستایی ترخیص و تحویل 
وزارت بهداشت خواهد شــد.مهرداد ارونقی در گفت وگو با 
ایسنا، اشاره ای به جزئیات واردات سرم داشت و در این رابطه 
گفت که طی هماهنگی های صورت گرفته در چند روز اخیر 

۲۵ پالت از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد کشور شده 
که انجام تشریفات گمرکی آن در حداقل زمان ممکن صورت 
گرفته و تحویل وزارت بهداشت شده است. وی ادامه داد: از 
سوی دیگر قرار است ده ها کامیون ســرم از ترکیه و از مرز 
بازرگان وارد ایران شود که هم اکنون ۱۸ کانتینر حاوی انواع 
سرم مورد نیاز از گمرک بازرگان عبور کرده و در حال حرکت 

به سمت تهران است. ارونقی با اشاره به رایزنی های صورت 
گرفته از سوی گمرک ایران و سازمان اطالعات سپاه جهت 
تسریع در واردات این سرم ها یادآور شد که طی هماهنگی با 
گمرک متناظر بازرگان در ترکیه مقرر شد با توجه به ازدحامی 
که در گمرک این کشور وجود داشته، محموله های سرم ایران 

از صف خارج و به سرعت به سمت ایران ادامه مسیر دهد.

حداکثــر قیمت یک خــط تلفــن همراه با شــماره 
معمولی برای ســیم کارت دائمی ۱۲۰ هــزار تومان و 
برای ســیم کارت اعتباری ۲۰ هزار تومان اســت، اما 
اپراتور مجاز اســت سیم کارت های با شــماره رند را با 
قیمت بیشــتری از ســیم کارت های معمولی از طریق 
برگزاری مزایده به فروش برســاند.به گزارش ایســنا، 
سیم کارت ها با شــماره های رند که راحت تر در خاطر 
می مانند، همواره از بهایی باالتر از حد معمول برخوردار 
بوده  و با قیمتی باالتر از نرخ رایج به فروش می رســند. 
در این میان قیمت این شــماره ها گاهــی به چند صد 
میلیون تومان نیز می رســند. اما این که تعیین قیمت 
برای این خطوط از چه قاعده و قانونی پیروی می کند، 
موضوعی اســت که شاید پاســخ چندان روشنی برای 
آن وجود نداشته باشــد؛ هرچند در این زمینه از سوی 

رگوالتوری مصوباتی نیز ابالغ شد و فعاالن بازار موبایل 
نیز بر این نکته تاکید دارند که این تعرفه گذاری براساس 
تجربیات و وضعیت بازار انجام می شــود.طبق مصوبات 
رگوالتــوری، حداکثر قیمت یک خط تلفــن همراه با 
شماره معمولی در درگاه های رســمی اپراتورها بدون 
احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سیم کارت دائمی 
۱۲۰ هزار تومان و برای ســیم کارت اعتباری ۲۰ هزار 
تومان است. شــرکت مخابرات ایران می تواند به غیر از 
هزینه سیم کارت، از متقاضیان سیمکارت دائمی مبلغ 
۳۶ هزار تومان به عنوان تضمین پرداخت، دریافت کند.

بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
اپراتور مجاز است که ســیم کارت های با شماره رند را 
با قیمت بیشتری از ســیم کارت های معمولی از طریق 
برگزاری مزایده به فروش برســاند. در گذشته قیمت 

ســیم کارت های رند در بازار آزاد اغلب به شکل توافقی 
تعیین می شد، اما اکنون مدتی است اپراتورهای تلفن 
همراه، خود با راه اندازی ســامانه هایی وارد این عرصه 
شده اند و مســتقیم به واگذاری ســیم کارت های رند 
می پردازند.در حوزه ســیم کارت های دائمی با کدهای 
ثابت به عنــوان تعیین کننده و مرجــع قیمت، چون 
کدهای قدیمی واگذاری جدید ندارند، متقاضی خاص 
خود را دارند و تقاضا بر قیمت تاثیرگذار اســت. درواقع 
چون ســیم کارت های دائمی جدید با کدهای قدیمی 
دیگر عرضه نمی شــود و همان ســیم کارت هایی که از 
قبل، عرضه و در بازار توزیع شده اند، به صورت چرخشی 
دست به دست می چرخد، این سیم کارت ها با توجه به 
جایگاهی کــه در نزد کاربران پیدا کــرده و قدمتی که 

دارند،  ایجاد بورس کرده اند. 

طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران همچنان مرز میلک 
در افغانستان بسته اســت و امکان تبادل کاال در این 
روزها وجود ندارد، اما در سایر مرزها تجارت در جریان 
است.به گزارش ایسنا، بعد از آنکه حدود یک ماه پیش 
به دلیل تحوالت داخلی افغانســتان، مرزهای ایران و 
این کشور بسته شده و تبادل کاال صورت نمی گرفت 
پس از یکی - دو روز  این توقف، لغو و فعالیت ها از سر 
گرفته شــده بود.اما طی روزهای اخیر، مرز میلک در 
افغانستان بسته شد و گمرک ایران از تجار خواست که 
تا اطالع ثانوی از ارسال کاال خودداری کند.پیگیری 
آخرین وضعیت مرز افغانستان و مرز بسته شده میلک 
از لطیفی - ســخنگوی گمرک ایران - با این توضیح 
همراه بود که فعال مرز میلک در افغانستان بسته بوده 
و تا آرامش کامل برقرار شود و پس از تایید، تبادل کاال 

صورت گیرد. البته پیش بینی می شود طی روزهای 
آینده این مرز هم بازگشایی شــود.وی در مورد سایر 
مرزها نیز به وضعیت مرز ماهیرود اشاره کرد و گفت: 
تبادل کاال در این مرز نسبت به قبل رونق گرفته و در 
حال حاضر روزانه بیش از ۵۰۰ کامیون جابه جا می شود 
و شاهد توقف و معطلی کاال نیستیم.لطیفی همچنین 
در رابطه با مرز دوغارون یادآور شد که در این مرز نیز 
تبادل کاال انجام می شود با این توضیح که هنوز شرایط 
به قبل از تحوالت یک ماه اخیر افغانســتان برنگشته 
اســت؛ به طوری که پیش از ایــن روزانه حدود ۴۰۰ 
کامیون ورودی و ۴۰۰ کامیــون خروجی کاال جابجا 
می شد ولی بعد از تحوالت پیش آمده به ۲۰۰ کامیون 
ورودی و همین میزان خروجی و اکنون به حدود ۲۵۰ 
کامیون ورودی و ۲۵۰ کامیون خروجی رسیده است.

ســخنگوی گمرک ایران گفــت که با وجــود تمام 
مشــکالتی که در این مدت ایجاد شــده، همچنان 
تجارت با افغانســتان ادامه دارد و از وضعیت نســبتا 
خوبی برخوردار است و همانطور که آمار نشان می دهد 
حجم باالیی از تبادل کاال با این کشور صورت می گیرد 
که امید می رود بهبود یابد.گفتنی است که افغانستان 
یکی از شــرکای تجاری ایران اســت که طبق آمار، 
تجارت ایران با اتحادیه اروپا، فقط ۲۶ درصد تجارت 
با افغانستان اســت.این در حالی اســت که  در پایان 
سال گذشــته، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا 
۶۰۴ میلیــون و ۶۶ هزار و ۸۸۴ دالر بــوده در حالی 
که در همین دوره، آمار صادرات ایران به افغانســتان 
دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۴۰۱ هــزار و ۲۵۹ دالر 

بوده است.
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قاضی زاده هاشمی:

قطعزنجیرهکرونا
نیازمند۱۴۰میلیونُدز

واکسناست

زنگخطر
جهشدوبارهتورم

اولویتحذف
ارزچندنرخی

سرمقاله

 توقف  رانت 
 دالر 4200 تومانی

سیاست ارزی تک نرخی 
سیاستی اســت که انتظار 
می رود دولت آقای رئیسی 
آن را دنبال کند. خود ارز 

تک نرخی همان...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان
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رکوردشکنیارزش
معامالتخردسهام

۲هزارو۲۰۰
خودرورسوبیدرگمرکات

فعالیت صرافی های  غیر مجاز  طی ماه های اخیر افزایش یافته است

افزایش  مالباختگان صرافی های غیر مجاز
صفحه2

صفحه3

سردرگمی  خریداران   طال  و سکه
ریسک   خرید   و  فروش طال    افزایش    یافت

روز سه شــنبه ارزش معامالت خرد نیز با رشد 
۲۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۸ 
هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که بیشترین 
رقــم در ۱۱۳ روز کاری گذشــته از ۲۷ بهمن 
۱۳۹۹ تا به روز گذشــته اســت در معامالت 
روز گذشته بورس تهران شــاخص کل بورس 
با افزایــش ۲۰ هزار و ۵۹۵ واحدی نســبت به 
روز دوشــنبه به رقم یک میلیون و ۴۵۳ هزار و 
۷۹۶ واحد رسید. شــاخص هم وزن نیز با رشد 
۵ هزار و ۴۲۱ واحدی در ســطح ۴۱۸ هزار و 
۱۷۰ واحدی ایســتاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس ۳۴۰ واحد باال آمد و در سطح ۲۰ هزار 
 و ۷۸۹ واحد قرار گرفت.روز دوشنبه نمادهای

 »فوالد«...

معاون بهره برداری و فروش ســازمان اموال تملیکی 
در خصوص پرونده های امــوال متروکه گفت: تعیین 
تکلیف این پرونده ها در سال جاری رشد ۱۳۳ داشته 
است که نشانگر اراده سازمان برای ساماندهی آن است.
به گزارش مهر سیدحســین میرمعینی، معاون بهره 
برداری و فروش سازمان اموال تملیکی روز سه شنبه 
)۱۹ مرداد( در نشست خبری این سازمان در خصوص 
پیشینه آن گفت: سازمان اموال تملیکی یک سازمان 
تعیین تکلیف کننده بیت المال است که از سال ۷۱ به 
عنوان ید اجرایی تعیین تکلیف کننده بیت المال کشور 
تشکیل و مکلف شد تمام اموالی که تحت تکلف دولت 
هستند را تعیین تکلیف کند. اموال تحت تکلف دولت در 

سه دسته قابل بررسی است...

تامینسرمایهدرگردش
واحدهایتولیدی،
اولویتتسهیالتبانکی

کمیجانی تاکید کرد:
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اقتصاد2
ایران وجهان

بررســی طرح حمایت از کاربران 
فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ 

باقی ماند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تقاضای 
عــده ای از نماینــدگان در مورد طــرح لغو 
رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مخالفت 
کردند تا بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ و 

در کمیسیون مشترک پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه 
مجلس شورای اسالمی بررسی تقاضای عده ای 
از نمایندگان مجلس در مورد لغو رســیدگی 
به طرح حمایت از حقــوق کاربران و خدمات 
پایه کاربــردی فضای مجازی و ســاماندهی 
پیام رســان های اجتماعی طبق اصل هشتاد 
و پنجم )۸۵( قانون اساســی در دستور کار 
قرار گرفت و نماینــدگان با ۱۳۰ رای موافق، 
۱۲۱رای مخالــف و ۷ رای ممتنــع از ۲۶۲ 
نماینده حاضر با بررســی این طرح در صحن 
علنی مجلس مخالفت کردند تا طرح بر اساس 
اصل ۸۵ قانون اساســی در کمیسیون ویژه 

بررسی شود.

هدیه ســامانتل به خبرنگاران 
سراسر کشور

  ســامانتل به عنوان اولین اپراتور مجازی فعال 
در سطح کشــور هم زمان با روز خبرنگار و در 
راســتای تسهیل اطالع رســانی عمومی برای 
اصحاب رســانه، بر اساس مسئولیت اجتماعی 
خود، به خبرنگاران سراسر کشور سیم کارت با 
شماره تلفن همراه رند و بسته اینترنت ۶ ماهه 
هدیه می دهد.به گزارش سامان رسانه، سامانتل 
از شــرکتهای گروه مالی ســامان که در حوزه 
ارتباطات و تلفن همراه فعالیت می کند، هم زمان 
با فرارسیدن روز خبرنگار سیم کارت با شماره 
تلفن همراه رند و بسته اینترنت ۶ ماهه به فعاالن 
عرصه خبر اهدا می کند.در این طرح که با عنوان 
»قلم، جریان آگاهیست بر اندیشه ها« در حال 
اجراست، خبرنگاران و اصحاب رسانه می توانند 
https://(  تا پایان مردادماه از طریق این لینک
link/reporter.lin۲(اطالعات خود را ثبت و 
از مزایای طرح روز خبرنگار و هدیه درنظر گرفته 
شده توسط شرکت ســامانتل استفاده کنند. 
بارگذاری کارت خبرنگاری یــا معرفی نامه از 
رسانه مربوطه در فرم ثبت نام این طرح ضروری 
است و شرکت سامانتل پس از بررسی اطالعات، 
از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده، کد خرید 
سیم کارت با ۶ ماه اینترنت همراه را برای ثبت نام 
کنندگان ارسال خواهد کرد.شرکت سامانتل، 
از ابتدای سال ۹۶ فعالیت خود را درزمینٔه ارائه 
خدمات ارتباطاتی پایه بر بستر تلفن همراه شروع 
کرده است. این شــرکت با شعار »اولین اپراتور 
نسل جدید ارتباطات همراه« سیم کارت های 
دائمی و اعتباری با رندترین پیش شماره موجود 
در بازار ایران را )۰۹۹۹۹( به متقاضیان عرضه 

می کند.

رشد 70 درصدی تسهیالت شعبه 
شهرکرد منتهی به تیرماه1400

رئیس شعبه شهرکرد بانک توسعه صادرات ایران 
با اعالم رشــد ۷۰ درصدی اعطای تسهیالت به 
مشتریان در استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
این شعبه از بانک در یکســال منتهی به تیرماه 
۱4۰۰ بالغ بر دو میلیــارد و ۷۰۰میلیون ریال 
تسهیالت به مشتریان پرداخت کرده که نسبت 
به مدت مشــابه در ســال قبل ۷۰ درصد رشد 
داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، محمود مومن 
زاده در نشســت مجازی معرفی خدمات بانک 
توســعه صادرات ایران گفت: شعبه شهرکرد در 
بخش اعتبارات اسنادی نیز رشد ۸۹۰۰ درصدی 
داشته است.وی با اشاره به رسالت بانک توسعه 
صادرات ایران برای حمایت از صادرات غیرنفتی 
اظهار داشت: تســهیالت تلفیقی بانک از محل 
منابع بانک و منابع صندوق توســعه ملی با نرخ 
۱4.۵ درصد، تسهیالت دانش بنیان با نرخ ۱۲ 
درصد و تســهیالت ارزی با نرخ تقریبی ۶ تا ۷ 
درصد در اختیار مشتریان قرار دارد.مومن زاده 
با اعالم اینکه بیش از ۹۰ درصد از صادرکنندگان 
نمونه استان چهار محال و بختیاری از مشتریان 
بانک توسعه صادرات هستند، گفت: بیش از هشت 
هزار درصد رشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی 
در شعبه شهرکرد نشان از تعامل رو به رشد بانک 

توسعه صادرات با فعاالن اقتصادی استان دارد.

خبر

بانک ها

یک کارشــناس اقتصادی 
اظهار داشــت: کســی به 
صــورت دقیــق و قاطع 
نمی توانــد از نــرخ ارز در 
آینــده حرفی بزنــد اما با 
ادامه همین روند موجود ادامه دالر 4۰ هزار تومانی 
تا پایان ســال وجود دارد. به هر حال عامل تعیین 
کننده در نرخ دالر و ارز موضوع برجام است، امروز 

مساله برجام از نان شب برای مردم واجب تر است.
احمد حاتمــی یزد در گفــت وگو با ایلنــا درباره 
نگرانی ها از شــرایط اقتصادی بدون برجام اظهار 
داشت: نگرانی کارشناسان از وضعیت اقتصادی با 
ادامه همین روند و عدم لغو تحریم ها به جاســت و 
معتقدم با ادامه این شرایط نرخ تورم بی سابقه ای را 

تجریه خواهیم کرد و رکورد می زنیم.
وی ادامه داد: چند عامل را باید به صورت زنجیره ای 
باید در هم دیگر ببینیم؛ مهم ترین موضوع این است 
که درآمد دولت به دلیــل تحریم های نفتی و عدم 

فروش نفت کاهش یافته است.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به سه بخش 
درآمدهای دولت گفت: درآمــد حاصل از فروش 
نفت و گاز،  درآمد مالیــات و درآمد گمرک عمده 
درآمد دولت است که هر سه مورد به دلیل تحریم ها 
کاهش پیدا کرده  است که بیشترین افت درآمد را در 
بخش نفت و گاز داشتیم به طوری که به ۱۰ درصد 

رسیده است.
اتمی یزد افزود: اما از ســوی دیگر به دلیل کاهش 

ذخایــر ارزی و نبــود ارز،  توان خط تولید بســیار 
کاهش یافته و ســود کارخانه ها و تولید کم شده و 
اساسا برخی از صنایع به مرحله تعطیلی رسیده اند،  
بنابراین به همان نســبت درآمدهای مالیاتی هم 
کاهش پیدا می کند و احتماال آنچه به عنوان مالیات 

در بودجه آمده، قابل وصول نیست.
وی تاکید کرد: به همین دلیل تحریم، واردات هم 
کاهش یافته و کمتر هم می شود چراکه ارزی وجود 
ندارد که خریــد خارجی انجام شــود به دنبال آن 

درآمد گمرکات هم کاهش پیدا می کند.
این کارشــناس اقتصــادی گفــت: در حالی که 

هزینه های دولت از جمله صندوق های بازنشستگی، 
پرداخت حقوق و دســتمزد، درمــان و آموزش و 
... تغییر نکرده بلکه افزایــش یافته؛ وقتی از محل 
این ســه مورد که عمده درآمدهای دولت را تامین 
می کنند، کاهش پیدا می کند بنابراین با کســری 
بودجه مواجه می شــود و تنها اقدامی که می تواند 
انجام دهد این اســت که بودجه عمرانی را کاهش 

دهد یا حذف کند.
حاتمی یــزد ادامــه داد: در حال حاضــر حدود 
۳ میلیون نفــر از دولت حقــوق دریافت می کنند 
در این شــرایط دولت ها چه دولــت روحانی و چه 

دولت رییســی برای اینکــه بتواند حقــوق این 
افراد را بپــردازد چــاره ای جز چاپ پــول ندارد 
و این به معنــای افزایش نقدینگی اســت که این 
 اقدام هم به طور مســتقیم باعث رشــد نرخ تورم 

می شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه معتقدم 
با توجه به شرایط تورم سال ۱4۰۰ حتما حدود ۵۰ 
درصد خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر هم 
شاهد افزایش قیمت تمام اقالم و کاال در هر بخشی 
از بازار هستیم. تورم باالی ۵۰ درصد برای سال جایر 
پیش بینی می شــود که رکورد تاریخی در افزایش 
نرخ تورم را می زنیم اما تنها راهی که می تواند جلوی 
رشد نرخ تورم را بگیرد رفع تحریم است حتی اگر 
بخشی از تحریم ها هم لغو شود می توان جلوی رشد 

تورم را گرفت.
وی با بیان اینکه رفع تورم می تواند در جبران کسری 
بودجه دولت اثربگذارد و جلوی افزایش نقدینگی را 
بگیرد، گفت: این سه عامل کسری بودجه، نقدینگی 
و تورم به طور پیوســته و متراکم بر روی اقتصاد و 
زندگی جامعه ایرانی اثر نامطلوب می گذارد و رشد 

اقتصاد را منفی می کند.
حاتمی یــزد درباره سرنوشــت نــرخ دالر در این 
شرایط اقتصادی، ادامه داد: کسی به صورت دقیق 
و قاطع نمی تواند از نــرخ ارز در آینده حرفی بزند 
اما با ادامه همین روند موجــود ادامه دالر 4۰ هزار 
تومانی تا پایان ســال وجود دارد. به هر حال عامل 
تعیین کننده در نــرخ دالر و ارز موضــوع برجام 
 است، امروز مســاله برجام از نان شب برای مردم 

واجب تر است.

یک  کارشناس  اقتصادی  هشدار داد

زنگ  خطر  جهش  دوباره  تورم

نامه رییســی برای مسکوت ماندن 
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی

رییس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی از مســکوت ماندن طرح تفکیک 
وزارت راه و شهرســازی بر اساس نامه رییس 
جمهوری به مجلس خبر داد.به گزارش ایرنا، 
»محمدرضا رضایی کوچی« روز سه شنبه با 
اشاره به گزارش کمیسیون عمران برای بررسی 
کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی 
به خبرنگاران گفت: قرار بود در جلســه امروز 
رسیدگی به گزارش کمیســیون عمران در 
مورد طرح انتزاع بخش ساختمان شهرسازی 
از وزارت راه و شهرســازی و تشکیل »وزارت 
حمل و نقل« و »وزارت ساختمان، شهرسازی 
وآمایش ســرزمین« ادامه یابد که این طرح 
 با نامه رییس جمهوری از دســتور کار خارج 

شد.
رییس کمیســیون عمران مجلس با اشــاره 
بــه نامــه آیــت اهلل »ابراهیم رییســی« به 
کمیســیون عمران افزود: با توجــه به اینکه 
یکی از شــعارهای رییس جمهوری ساخت 
ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی است، 
ایشان در این نامه عنوان کردند که این طرح 
فعال مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود. 
زیرا اگر وزارت مســکن ایجاد نشود این کار 
به ســادگی انجام نخواهد شد.رضائی کوچی 
گفت: بر اســاس آخرین گزارشــات و اخبار 
قرار اســت ســعید محمد به عنــوان وزیر 
 پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی

 شود.

رکورد شکنی  ارزش معامالت 
خرد سهام

روز سه شــنبه ارزش معامــالت خــرد نیز 
با رشــد ۲۳ درصدی نســبت بــه روز کاری 
قبل به رقم ۸ هــزار و ۷4۰ میلیــارد تومان 
رسید که بیشــترین رقم در ۱۱۳ روز کاری 
 گذشته از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا به روز گذشته 

است.
به گــزارش اقتصادنیــوز ، در معامالت روز 
گذشته بورس تهران شــاخص کل بورس با 
افزایش ۲۰ هزار و ۵۹۵ واحدی نسبت به روز 
دوشنبه به رقم یک میلیون و 4۵۳ هزار و ۷۹۶ 

واحد رسید. 
شــاخص هم وزن نیز با رشــد ۵ هزار و 4۲۱ 
واحدی در ســطح 4۱۸ هزار و ۱۷۰ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۳4۰ 
واحد باال آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۷۸۹ واحد 

قرار گرفت.

نمادهای لیدر بازار
روز دوشــنبه نمادهای »فــوالد«، »پارس« 
و »تاپیکــو« بیشــترین تاثیــر را در رشــد 
شــاخص کل داشــتند. کگل، فارس، رمپنا 
و کچاد دیگــر نمادهای بزرگ بــازار بودند 
 که بیشــترین تاثیــر مثبت را بر شــاخص

 کل داشتند.
 همچنین ســه نماد »میدکو«، »وپاسار« و 
»شــفن« نمادهای بــزرگ بــازار بودند که 
بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
ســپید صدرنشین اســت و فوالد و شستا در 
رتبه های بعــدی هســتند. در فرابورس نیز 
 شصدف، دی و لطیف پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
بــه رقــم ۱۶ هــزار و 4۲۲ میلیــارد تومان 
رسید که نسبت به روز   دوشــنبه ۳۳ درصد 
کاهش یافته اســت.ارزش معامالت خرد نیز 
با رشــد ۲۳ درصدی نســبت بــه روز کاری 
قبل به رقم ۸ هــزار و ۷4۰ میلیــارد تومان 
رسید که بیشــترین رقم در ۱۱۳ روز کاری 
 گذشته از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا به روز گذشته 

است. 

افزایش ارزش مازاد تقاضای بورس
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
خرید نســبت به پایان روز کاری گذشته ۶۵ 
درصد رشد کرد و در رقم هزار و ۲۳۹ میلیارد 

تومان ایستاد.
 ارزش صف های فروش نیز ۱۰ درصد افزایش 
یافت و 4۷۱ میلیارد تومان شد. بدین ترتیب 
ارزش مازاد تقاضای بازار در پایان معامالت به 
۷۶۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز 

افزایش ۱4۰ درصدی داشته است.

اخبار
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عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا، قطــع زنجیره انتقال 
کرونا را نیازمند تزریق ۱4۰ میلیون ُدز واکسن دانست 
و گفت: باید همه مردم جهان واکسینه شوند تا امیدوار 
به قطع زنجیره کرونا بود.»سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا، مساله اصلی فعلی کشور را تامین و تزریق واکسن 
کرونا عنوان و اظهــار کرد: دولت بایــد برنامه اجرایی 
مشخصی برای واکسیناسیون عمومی فراهم کند.وی 
گفت: در این راستا در یک ماه گذشته آیت اهلل رییسی 
جمعی از جمله بنده را مامور کردند که برای ساماندهی 
مقابله با کرونا بسته مدیریتی آماده کنیم که بخشی از 
آن آماده شده اســت.نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس افزود: البته اجرای این بسته نیز راحت نیست 
چرا که حجم واکسن تولید داخل کافی نیست از سوی 
دیگر جنگ تهیه واکســن کرونا در دنیا وجود دارد و ما 
همچنان به واردات واکسن نیاز داریم.عضو ستاد ملی 
مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه واکسیناسیون سراسری 
نیازمند همت همه جانبه است،   گفت: باید وزارت امور 
خارجه، وزارت بهداشــت،  درمان و آموزش پزشکی و 
ســازمان ها و نهادهای موثر دراین باره دست به دست 
هم بدهند تا موفق به اجرای واکسیناسیون تمام مردم 
کشور شویم.قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: باید 
حدود ۱4۰ میلیون ُدز واکســن به مردم تزریق شود تا 
زنجیره کرونا در داخل کشور قطع شود. در عین حال تا 
زمانی که زنجیره جهانی کرونا قطع نشود، قطع زنجیره 
داخلی بی معنی است.وی با بیان اینکه تاکنون در کشور 
حدود ۲۰ میلیون ُدز واکسن کرونا به مردم تزریق شده 
است، گفت: فاصله تا واکسیناســیون سراسری همه 
مردم خیلی زیاد است. در عین حال اینگونه نیست که 
اگر فقط مردم یک کشور واکسینه شوند، زنجیره کرونا 
قطع خواهد شــد. بلکه باید همه مردم دنیا واکسینه 
شوند تا امیدوار به قطع زنجیره کرونا بود.نماینده مردم 
مشهد و کالت درباره واکسیناسیون کودکان و نوجوانان 

برای جلوگیری از شــیوع کرونا گفت: طبق تحقیقات 
سازمان بهداشت جهانی بین پیک های کرونا و بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها ارتباطی برقرار نشده است. حتی 
برخی از کشورها در اوج شیوع کرونا کمتر از یک هفته 
مدارس را تعطیل کردند. باید این موضوع بررسی شود 
که بســته بودن مدارس تا چه میزان از شیوع ویروس 
کرونا جلوگیری می کند.عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در پاسخ به این سوال که وقتی ویروس کرونا دلتا سبب 
مبتال شدن کودکان هم می شود، چه الزامی به بازگشایی 
مدارس است، تصریح کرد: این موضوع را رد نمی کنم اما 
هنوز مشخص نیست که بسته بودن مدارس سبب عدم 
ابتال دانش آموزان شده یا خیر. زیرا محل ابتالی کودکان 
فقط مدرسه نیست بلکه رفت وآمد پدر ومادر و رفتن به 
بیرون از خانه هم می تواند سبب ابتالی کودکان شود.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه قرار است تاثیر میزان 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها درباره کاهش شیوع و تلفات 
کرونا توسط آموزش و پرورش بررسی شود، عنوان کرد: 
در این باره هنوز جمع بندی نهایی نشده و گزارش کاملی 
وجود ندارد و آنچه مطرح است بر اساس داده هایی است 
که وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
جهانی بهداشت مطرح می کنند.نماینده مردم مشهد و 
کالت با بیان اینکه در دنیا فقط دو واکسن اجازه تزریق به 
سن ۱۲ تا ۱۸ سال را دریافت کردند، گفت: هیچ واکسن 
دیگری برای تزریق به سن زیر ۱۸ سال تایید نشده است و 
هنوز مشخص نیست که آینده این واکسن ها به چه شکل 
خواهد بود.عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره افرادی که 
تزریق واکسن منجر به فوت آنها شده است،   گفت: هنوز 
گزارشی در این باره به ستاد ملی مبارزه با کرونا نرسیده 
است. البته در تعریف واکسیناسیون گفته می شود که 
باید فرد هر دو ُدز واکسن را زده باشد و دو هفته از زمان 
تزریق واکسن دوم نیز گذشته باشد. بنابراین هنوز روشن 
نیست افرادی که فوت کردند،   یک یا دو ُدز واکسن زدند 

و از دوره ایمنی زایی عبور کردند یا خیر.

معاون بهره برداری و فروش ســازمان اموال تملیکی در 
خصوص پرونده های اموال متروکه گفت: تعیین تکلیف 
این پرونده ها در ســال جاری رشد ۱۳۳ داشته است که 

نشانگر اراده سازمان برای ساماندهی آن است.
به گزارش مهر سیدحسین میرمعینی، معاون بهره برداری 
و فروش سازمان اموال تملیکی روز سه شنبه )۱۹ مرداد( 
در نشست خبری این ســازمان در خصوص پیشینه آن 
گفت: سازمان اموال تملیکی یک سازمان تعیین تکلیف 
کننده بیت المال است که از سال ۷۱ به عنوان ید اجرایی 
تعیین تکلیف کننده بیت المال کشور تشکیل و مکلف 
شد تمام اموالی که تحت تکلف دولت هستند را تعیین 
تکلیف کند. اموال تحت تکلف دولت در سه دسته قابل 
بررسی است. بخشی از آن غیرقابل فروش هستند و باید 
امحا شوند. بخش دیگری به شرط صادرات به فروش رفته 
و برخی دیگر با توجه به نیاز بازار داخلی در داخل کشور 
به فروش می رسند. متأسفانه با وجود گذشت ۲۰ سال از 
مصوب شدن قانون سازمان اموال تملیکی هیچ بازنگری در 
قانون این سازمان نشده که نکته مهمی به حساب می آید.

وی در خصوص کانتینرهای رســوبی در گمرک گفت: 
ســال ۹۹ پس از مطرح شــدن خبری مبنی بر حضور 
۱۱ هزار کانتینر رسوبی در گمرک، ریاست قوه قضائیه 
ماجرا را از سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد. سازمان 
نیز در ابتدا برای آگاهی عموم بیان کرد هر کاالیی که در 

گمرک رسوب شده باشد متروکه نیست بلکه اگر بیش از 
موعد مقرر در گمرک مانده و اظهارنامه گمرک مبنی بر 
متروکه بودن آن باشد، جزو اموال متروکه به حساب آمده و 
سازمان اموال تملیکی به آن ورود خواهد کرد. در خصوص 
کانتینرهای رســوبی گمرک نیز پس از بررســی های 
سازمان مشخص شد صرفاً تعداد ۷۰۰ کانتینر به سازمان 
اموال تملیکی اظهار شده است. بنابراین اخبار منتشره در 
خصوص اینکه آنچه در گمرکات رسوب کرده به خاطر 

سازمان اموال تملیکی است، نادرست است.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی پیرامون 
انواع کاالهای موجود در این سازمان بیان کرد: به طور کلی 
سه نوع کاال برای تعیین تکلیف در سازمان وجود دارد؛ 
کاالهای قاچاق، متروکه و کاالهای قضائی که هم اموال 
غیرمنقول و هم منقول را شــامل می شود. در خصوص 
اموال منقول آخرین آمارها حاکی از آن است که در چهار 
ماهه سال جاری ۱۵ هزار و 4۷۳ پرونده تشکیل و ۱۶ هزار 
و 4۷۶ پرونده تعیین تکلیف شده است. این در حالی است 
که در چهار ماهه سال ۹۹، تعداد پرونده های تشکیل شده 
۱۳ هزار و ۵۱۳ فقره و میزان تعیین تکلیف آنها ۱۳ هزار 

و ۵۸ پرونده بوده و این نشان از رشد ۲۶ درصدی تعیین 
تکلیــف پرونده های منقول دارد. گفتنی اســت تعیین 
تکلیف پرونده های ذکر شــده در چهار دسته؛ فروش به 
صورت داخلی یا صادرات، اعاده پرونده به گمرک، استرداد 

کاالهای قاچاق و یا انهدام صورت گرفته است.
میرمعینی با اشاره به اینکه در قانون عبور گمرکی صاحبان 
کاال قبل از اینکه کاال در سازمان اموال تملیکی به فروش 
برسد، می توانند کاالی خود را اعاده کرده و روند خود را از 
گمرک از سر بگیرند گفت: بیشتر این کاالها شامل مواد 
اولیه و یا تجهیزات و یا ماشین آالت هستند که در گمرک 
متروکه شده اما سازمان اموال تملیکی از فروش آنها صرف 

نظر کرده و پس از اعاده آنها را به گمرک مرجوع می کند.
وی با اشاره به رشــد ۵۰ درصدی کاالهای اعاده شده در 
سال جاری اظهار کرد: ما برای کمک به تولید و برگرداندن 
کاال به چرخه درست خود نسبت به اعاده کاالها اقداماتی 
ویژه انجام داده ایم که در نتیجــه آن، میزان اعاده کاال از 
۲۰۰ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۹۹ به 4۳۸ 
میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال ۱4۰۰ رسیده 
است. همچنین گفتنی است که میزان کاالهای به فروش 

رفته سازمان در چهار ماهه نخست سال ۹۹، ۲۹۱ میلیارد 
تومان و در چهار ماهه نخست سال ۱4۰۰، ۵۲۲ میلیارد 
تومان تخمین زده می شود که نشان از رشد ۸۰ درصدی 

در فروش اموال سازمان دارد.
وی در خصوص آمار کاالهای انهدامی نیز گفت: در چهار 
ماهه نخست سال ۹۹، ۲۰۹ میلیارد تومان کاال منهدم شد 
که این رقم در سال ۱4۰۰ به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده 

است و رشد چشم گیری را نشان می دهد.
میرمعینی در خصوص اســترداد اموال این سازمان نیز 
بیان کرد: نکته مهم این است که بسیاری از کاالها ابتدا 
به »ظن قاچاق« گرفته می شوند و به طور قطع محکوم به 
قاچاق نیستند. بسیاری از این کاالها در جریان رسیدگی 
تبرئه شده و بدون هیچ گونه پرداختی به سازمان اموال 
تملیکی به گمرک و به صاحبان خود بازمی گردد. میزان 
اســترداد کاال در چهار ماهه نخست سال ۹۹ یک هزار و 
4۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار ماهه نخست 
سال ۱4۰۰ به یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

معاون بهره برداری و فروش ســازمان اموال تملیکی در 
خصوص پرونده های تعیین تکلیف شده اموال قاچاق نیز 
گفت: میزان تعیین تکلیف پرونده های قاچاق سال جاری 
نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد رشــد و پرونده های 
متروکه ۱۳۳ درصد رشد داشته که این نشــان از اراده 

سازمان برای ساماندهی اموال متروکه خود دارد.

به گفته رئیس کانون صرافان در ۵ استان آذربایجان 
غربی، کردســتان، خراســان رضوی، سیســتان و 
بلوچستان و کرمانشــاه به ترتیب 4۳4، ۲۱۱، ۱۵۵، 
۱۲4 و ۱۱۵ صراف غیرمجاز توسط وزارت اطالعات 
شناسایی شده است.به گزارش تسنیم، طبق برخی 
شــواهد فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان 
ارز دیجیتال غیرمجــاز در فضای مجازی در ماه های 
اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوریکه کاربران 
فضای مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرم هایی 
مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی های 
رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغــات پر زرق و برق مواجه 
می شوند.این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد 
این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پولهای کالن مردمی 
در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر 
کالهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده 
است.اما با این وجود احمد لواســانی، رئیس کنونی 
کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفا 
خود مردم را مسئول حفظ دارایی هایشان در نزد این 
صرافی ها دانسته است! این مقام مسئول در ماه جاری 
به مردم هشدار داد که تبعات فعالیت در این صرافی ها 
و همه مشکالتی که ممکن است در خرید و فروش ارز 

برای آن ها رخ دهد، به عهده خودشان است.

 مالباختگان صرافی های غیرمجاز؛ بحرانی 
در آینده نزدیک

اردیبهشــت ماه امســال پایگاه خبــری پلیس در 
بیانیه ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید 
کالهبرداری و سرقت از حساب های بانکی متقاضیان 
معامالت ارزی هشــدار داد. بر اســاس ایــن بیانیه، 
کالهبرداران با ایجاد صرافی هــای تقلبی، صفحات 
جعلی فیشینگ و یا تیم های پشتیبانی تقلبی درصدد 
فریب معامله گران هســتند.کامران ســلطانی زاده 
رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون 

در اردیبهشــت ماه در همین باره هشــدار داده بود، 
کانون صرافان تاکنون نزدیک بــه ۱۰۰۰ معامله گر 
ارزی غیرمجاز را با رصد فضــای مجازی به نهادهای 
ذیربط معرفی کرده تا با آنهــا برخورد قانونی صورت 
گیرد اما شاهد آن هســتیم که همین افراد مجدداً با 
تغییر ماهیت به معامالت غیرمجاز برمی گردند.آستان 
قدس رضوی نیز در تیرماه امسال نیز صراحتاً هشدار 
داد که هیچ صرافی تحت این آستان در فضای مجازی 
و حقیقی فعالیت ندارد و از مسئوالن قضایی و امنیتی 
خواستار برخورد با صراف نماهایی که با پوشش این 

نام مقدس شد در حال فعالیت هستند، شد.

برخورد با 3400 صرافی غیرمجاز توسط 
وزارت اطالعات

پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان 
کرده بود به همت ســربازان گمنام امام زمان)عج( از 
ســال ۹۰ تا ۹۹ با ۳4۰۰ صرافی و معامله گران ارزی 
متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، 
۱۵۸۰ مورد در شهرستان ها بوده و مابقی آنها در تهران 
مورد شناسایی وزارت اطالعات قرار گرفته  است.طبق 
اظهارات لواسانی، در پنج اســتان آذربایجان غربی، 
کردستان، خراســان رضوی، سیستان و بلوچستان و 
کرمانشــاه به ترتیب 4۳4، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲4، ۱۱۵ 

صراف غیرمجاز شناسایی  شده اند.

کلکسیونی از جرایم صراف نماها
به گزارش تســنیم، بر اســاس گــزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی، در 
ســال های ابتدای تحریم از ســال۸۹ تا ۹۲ به 
دلیل اضافه شدن نام بانک های ایرانی به فهرست 
تحریم ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی 
در پرداخت هــای بین المللی و افزایش ســهم 

صرافی ها در این زمینه بوده ایم.

قاضی زاده هاشمی:

قطع زنجیره کرونا نیازمند ۱40 میلیون ُدز واکسن است

رشد ۸0 درصدی فروش سازمان تملیکی

۲هزار و ۲۰۰ خودرو رسوبی در گمرکات

فعالیت صرافی های  غیر مجاز  طی ماه های اخیر افزایش یافته است

افزایش  مالباختگان صرافی های غیر مجاز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۳ میلیون و۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۲۸ دالر و ۳۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

در بازار تهران یک میلیون و ۸۷ هزار و ۹۹۵ تومان است.
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توقف رانت دالر 4200 تومانی
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

سیاست ارز تک نرخی سیاستی است که انتظار می رود دولت آقای رئیسی آن را دنبال کند. خود ارز تک نرخی همان سیاست مطلوب مورد انتظار است که سالها از تحقق آن غفلت شده است. دولت نباید به تخصیص ارز با نرخ پایین تر از بازار ادامه 
دهد. چراکه این سیاست موجب ایجاد رانت و فساد بسیار زیادی در اقتصاد کشور در سالهای اخیر شده است. دالر با نرخ پایین تر به رانتی تبدل می شود که عده ای خاص آن را دریافت می کنند. دالر ۴۲۰۰ تومانی رانت خالص است و دولت سعی 
کند در این حوزه ها ورود نکند. دولت باید اجازه دهد بازار ارز خود تعادل را به دست بیاورد. قیمت یک دالر در ایران متوسط یک کاالی وارداتی در این سیستم است که بستگی به عرضه و تقاضای آن دارد. اینکه برای کاالیی دالر در نظر بگیرند 
عمال تخصیص منابع را برای آن کاال جهت تولید داخل حذف می کنند. با این عمل جریان تخصیص منایع در اقتصاد ملی تغییر کرده و به انحراف کشیده می شود. بهترین الگو در تمام کشورها برای نرخ ارز دنبال کردن ارز تک نرخی و دوری از ارز 
چند نرخی بوده است. چند نرخی بودن ارز آن را از قیمت واقعی خارج می کند و باعث ایجاد عالمت های غلط در اقتصاد می شود که بازار سرمایه گذاری را نیز منحرف می کند. همچنین عدم ثبات نرخ ارز و قیمت عوامل تولید هم موجب می شود 
که نااطمینانی از آینده به وجود بیاید که همین نااطمینانی درصدی به تورم می افزاید.  البته شرایطی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم بوده این است که در تحریم به سر برده ایم و حداقل ارتباطات بین المللی را داشته ایم. این بدان معناست که 
تغییر خاصی در یک سال اخیر بر جریان اقتصادی و سیاسی نداشته ایم که انتظار داشته باشیم قیمت ارز روند کاهشی را دنبال کند. وضعیت کشور و اقتصاد تثبیت شده و بر اساس همین موضوع دالری که وارد شد تنها توسط بخش خصوصی 

بوده و از طریق سامانه نیما وارد شده است. دولت هم دالری برای توزیع نداشته است و همان بخش ناچیزی هم در اختیار داشته به صورت دالر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده ها و مواد اولیه اختصاص داده شده است.

کاهش نرخ ارز و مهم تر ثبات 
قیمت آن، مهــم ترین برنامه 
اقتصادی دولت سیزدهم است. 
اینکه دولت ابراهیم رئیســی 
چگونه می تواند ارز چند نرخی 
را که عامل فساد و رانت شده مدیریت کند، نیازمند برنامه 

های کالن و بلندمدت خواهد بود. 
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای دولت برای 
ایجاد تعادل در بازار ارز و حــذف ارز چند نرخی می گوید: 
سیاست ارزی تک نرخی سیاستی است که انتظار می رود 
دولت آقای رئیســی آن را دنبال کند. خود ارز تک نرخی 
همان سیاست مطلوب مورد انتظار است که سالها از تحقق 
آن غفلت شده است. سهراب دل انگیزان اضافه کرد: دولت 
نباید به تخصیص ارز با نرخ پایین تر از بازار ادامه دهد. چراکه 
این سیاست موجب ایجاد رانت و فســاد بسیار زیادی در 

اقتصاد کشور در سالهای اخیر شده است. دالر با نرخ پایین 
تر به رانتی تبدل می شود که عده ای خاص آن را دریافت می 
کنند. دالر ۴۲۰۰ تومانی رانت خالص است و دولت سعی 
کند در این حوزه ها ورود نکند. دولت باید اجازه دهد بازار ارز 

خود تعادل را به دست بیاورد.
از طرفی دیگر کارشناسان بازار ارز نیز ضمن بیان چند توصیه 
ارزی به دولت رئیسی معتقدند که یکی از سیاست های ارزی 
مهم که در پیش روی دولت رئیســی قرار دارد، حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی بودن دالر است.
میثم هاشم خانی در این رابطه می گوید: سه موضوع جدی 
و مخرب در زمینه ارز وجود دارد که اولین آن، وجود چند 
نرخ برای دالر است که ارزان ترین آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است 
و نرخ های متعدد دیگری نیز توسط دولت و بانک مرکزی 
تعیین شده است. از طریق دالر۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت 
زیادی شکل گرفت و هیچ کاالیی نیز با قیمت دالر ۴۲۰۰ 
تومانی به دست مصرف کننده نرسید. وی افزود:  گزارش های 
زیادی در زمینه فسادهای شکل گرفته از بستر ارز دولتی 
تهیه شده است که به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهش های 

مجلس بیان می کنــد که کاالهای مشــمول دریافت ارز 
دولتی، به قیمت دالر آزاد به دست مصرف کننده رسیده 
است. از ســوی دیگر، در طول دولت روحانی از طریق ارز 
۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد 
شده است که تقریبا ۱۳ برابر کل یارانه نقدی یکساله ایرانیان 
است. هاشم خانی مهم ترین سیاست ارزی دولت رئیسی را 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: طی ۲۰  سال اخیر 
هیچ کشوری دالر چند نرخی نداشته است. در کنار حذف 
چند نرخی بودن دالر در اقتصاد کشور باید برگرداندن منابع 
نفتی به مردم نیز پیگیری شــود. همچنین، منابعی که از 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آزاد می شود باید به صورت شفاف و 

نقدی به مردم پرداخت شود. 
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: موضــوع دیگر قوانین و 
مقررات خودتحریمی اســت که صادرکننــدگان را ملزم 
می کند تــا دالر حاصل از صادرات خــود را به یک قیمت 
و صرافی خاص بفروشــند که این امر با وجود تحریم های 
خارجی بیشتر صادرکنندگان را تحت فشار قرار می دهد. 
بنابراین، باید محدودیت های داخلــی بر صادرکنندگان 

برداشته شود و هر صادرکننده ای بتواند دالر صادراتی خود را 
به قیمت مورد نظر خود بفروشد زیرا، در شرایطی که آن ها در 
سخت ترین حالت و با دور زدن تحریم ها موفق به صادرات 
می شوند، نباید هر بار بخشنامه ها و مقررات صادراتی تغییر 
کند و محدودیت هایی را برای آن ها ایجاد کند. وی افزود: 
پیشنهاد من در این زمینه این است که  قوانین ممنوعیت 
و آزادسازی صادرات حداقل برای یکسال ثابت نگه داشته 
شوند و تغییری در آن ها ایجاد نشود زیرا، هر اقتصاد توسعه 
یافته ای  تقریبا ممنوعیت صادرات ندارد و از آنجا که اقتصاد 
ایران درگیر تحریم اســت، این ممنوعیت صادرات بیشتر 

اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می دهد. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر در زمینه 
سیاســت های ارزی فروش دالر به بانک مرکزی است که 
دولت خیلی اوقات بانک مرکزی را مجبور می کند تا دالر از 
او بخرد. بنابراین باید فروش دالر به بانک مرکزی حذف شود 
و دولت دالر را مستقیم به مردم بفروشد زیرا، فروش دالر به 
بانک مرکزی و یا اجبار آن به چاپ پول تبعات تورمی دارد و 

به ضرر اقتصاد تمام می شود.

دولت سیزدهم دالر را تک نرخی می كند؟

اولویت حذف ارز چند نرخی
شایلی قرائی
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قیمت انس جهانی این روزها 
گویا تاثیر چندانــی بر بازار 
داخلی ندارد و این موضوع 
می تواند به کاهش قیمت 
ســکه و طال در بازار داخلی 
کمک کند. افت معنادار قیمت طالی جهانی نیز عامل 
دیگری است که به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران می تواند بر کاهش قیمت هــا در بازار داخلی 
طال و ســکه تاثیر بگذارد. ابراهیم محمدولی در این 
رابطه می گوید: عوامل خارجی تاثیرگذار بر بازار طال 
و سکه داخلی دچار کاهش قیمت شده اند و از سوی 
دیگر قیمت ارز نیز در چند ماه اخیر تا حدودی به ثبات 
رسیده اســت که می توان انتظار داشت رونق به بازار 
طال و سکه بازگردد. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
اضافه کرد: با آغاز ماه محرم و کاهش خرید طال و سکه 
کاهش قیمت ها روندی ادامه دار را طی خواهد کرد و 

می توان به تعادل در این بازارها امیدوار بود.
این در حالی است که از طرفی تعطیلی بازار طال تحت 
تاثیر شروع موج پنجم بیماری کرونا و در پی آن کاهش 
تقاضا هم در روند قیمت ها تاثیر گذار بوده است. در این 
راستا نادر بذرافشان دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و 
جواهر تهران با تشــریح روند اونس جهانی و دالر در 
هفته اخیر به عنوان عوامــل تاثیر گذار بر قیمت طال 
و سکه بیان کرد: این هفته علی رغم رشد بهای اونس 
جهانی، قیمت طال و سکه در بازار داخلی به دلیل افت 

نرخ ارز نوسان کاهشی داشت.
در جریان معامالت بازار طالی تهران، قیمت هر قطعه 
ســکه امامی به ۱۱میلیون و ۲۹۰هزار و سکه طرح 
قدیم به ۱۰میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسید. قیمت 
نیم سکه پنج میلیون و ۷۰۰هزار، ربع سکه سه میلیون 
و ۵۵۰هزار و سکه یک گرمی دو میلیون و ۱۸۰هزار 
تومان است؛ همچنین در بازار امروز بهای هر مثقال 

طالی ۱۷عیار چهار میلیون و ۷۱۵هــزار و هر گرم 
طالی ۱۸عیار یک میلیون و ۸۸هزار تومان اعالم شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهــران در رابطه با آینده 
بازار طال و سکه به "کسب و کار" گفت: عوامل خارجی 
تاثیرگذار بر بازار طال و سکه دخلی دچار کاهش قیمت 
شده اند و از سوی دیگر قیمت ارز نیز در چند ماه اخیر تا 
حدودی به ثبات رسیده است که می توان انتظار داشت 
رونق به بازار طال و سکه بازگردد. رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران اضافه کردک با آغاز ماه محرم و کاهش 
خرید طال و سکه کاهش قیمت ها روندی ادامه دار را 
طی خواهد کرد و می توان به تعــادل در این بازارها 
امیدوار بود. ابراهیم محمدولی افزود: به رغم افزایش 
نرخ ارز، قیمت طال و سکه تحت تاثیر افت ۱۷دالری 
اونس گران نشد و انتظار داریم این ثبات ادامه دار باشد. 
همچنین نگاه فعاالن بازار بر این است که آقای رئیسی 
در بخش تولید و اقتصاد قدم محکمی خواهد برداشت 

تا بتواند بازار تولید، صادرات و عرضه و تقاضا را بهبود 
بخشد بنابراین انتظار می رود روند بازار طال و جواهر 
آرامش نسبی گرفته و به ثبات برسد تا داد و ستدها نیز 
رونق گیرد. به گفته این فعال صنفی، یکی دیگر از دالیل 
ثبات قیمت طال و سکه نبود تقاضا و کاهش قابل توجه 
حجم مبادالت به دلیل آغاز ماه محرم است و از طرفی 
باتوجه به عدم برگزاری مراسم های جشن و عروسی 
در دوران کرونا، مردم به دنبال خرید طال و سکه برای 

هدیه نیستند.
قیمت طال و سکه در کشــور ما تحت تأثیر نرخ انس 
جهانی و قیمت دالر، نوســان می کند، نوسانات بازار 
ارز در ایران منجر به تغییر و نوسان در بازار طال و سکه 
می شــود. وی افزود: تعطیالت و از سرگیری فعالیت 
واحدهای صنفی فروش طال و جواهر ناشی از شیوع 
ویروس کرونا نیز در این مدت بر قیمت ها تأثیر گذار 
بوده است، روز گذشته نوسانات قیمت طال و جواهر 

نسبت به ســایر روزها بیشــتر بوده اما این نوسانات 
کاهشــی و همزمان افزایش بوده و در نهایت بازار با 

کاهش جزئی قیمت ها بسته شد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: انتظار می رود 
روند بازار طال و جواهر آرامش نسبی گرفته و به ثبات 
برسد تا داد و ستدها نیز رونق گیرد. رییس اتحادیه طال 
با پیش بینی وضعیت تقاضا بعد از ماه محرم اظهار کرد: 
اتفاقات سیاسی و اقتصادی و بالتکلیفی برجام باعث 
شــده مردم به ثبات قیمت ها اعتماد نکنند، اما اگر 
تکلیف این موضوع روشن شود معامالت طال و سکه 

هم از سرگرفته خواهد شد.
وی همچنین درباره آینده قیمت ها تصریح کرد: به نظر 
نمی رسد روز های پرنوسانی در انتظار طالی جهانی و 
نرخ ارز در بازار داخلی باشد و از همین رو امیدواریم به 
زودی طال و سکه هم به قیمت تعادلی بازگردد و شاهد 

رونق مجدد بازار باشیم.

ریسک  خرید  و فروش طال افزایش  یافت

سردرگمی  خریداران   طال  و سکه
كاهش قابل توجه خرید و فروش با آغاز ماه محرم

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه میوه و ســبزی تهران از افزایش مجدد 
قیمت هویج در بازار خبر داد و گفت: نرخ کنونی هر کیلو 
هویج در میدان ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان است. اسداله کارگر 
رئیس اتحادیه میوه و ســبزی تهران از افزایش مجدد 
قیمت هویج در بازار خبر داد و گفت: نرخ کنونی هویج 
در بازار به حدی باالست که مغازه داران با حداقل سود 
مصوب، آن را عرضه می کنند.او قیمت کنونی هر کیلو 
هویج در میدان مرکزی را ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: هزینه های باالی تولید علت اصلی نوسان قیمت 
هویج در بازار است و این گرانی هیچ ارتباطی به مغازه 
دار ندارد. کارگر قیمت کنونی هر کیلو انجیر زرد را ۱۵ تا 
۲۵ هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو 
انگور بیدانه زرد ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، انگور رطبی ۱۵ 
تا ۲۰ هزار تومان، انگور عسگری ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، 
انگور کندری ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، آلبالو رسمی ۱۷ تا 
۲۵ هزار تومان، آلو زرد ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، آلو سانترال 
۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، آلو سیاه ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، توت 
فرنگی گلخانه ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان، پســته تازه ۸۰ تا 
۱۴۰ هزار تومان، خیار اصفهان ۴ تا ۸ هزار تومان، خیار 
بوته ای ۷ تا ۱۳ هزار تومان و خیار گلخانه ۶ هزار و ۵۰۰ 

تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: در حال حاضر 
هر کیلو سیب ۲ رنگ با نرخ ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، سیب 

گالب ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، خربزه ۷ تا ۹ هزار تومان، 
شلیل شــبرنگ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، شلیل شبرنگ 
سیبی ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان، طالبی ۷ تا ۹ هزار تومان، 
گالبی بیروتی ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان، هلو انجیری ۱۵ تا 
۲۲ هزار تومان، هلو زعفرانی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، هلو 
هسته جدا ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان و هندوانه ۳ هزار و ۵۰۰ 
تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در میــدان مرکزی عرضه و با 
احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده فروشی عرضه 
می شود . او از تعادل قیمت میوه های وارداتی خبر داد و 
گفت: با توجه به تنوع میوه های وارداتی، مشکل خاصی 
در بازار وجود ندارد.کارگر قیمت هر کیلو موز را ۱۸ تا ۲۳ 
هزار تومان، انبه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان و هرکارتن ۶ تایی 

آناناس ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان اعالم کرد.
رئیس اتحادیه میوه و ســبزی قیمت کنونی هر کیلو 
بادمجان قلمی را ۴ هــزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان اعالم 
کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه ۸ تا ۱۱ هزار 
تومان، بادمجان دلمه ۴ تا ۸ هزار تومان، بامیه ۱۰ تا ۱۵ 
هزار تومان، پیاز شیری ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، پیاز 
زرد ۳ تا ۵ هزار تومان، سیرخشک ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، 
غوره آبگیری ۶ تا ۹ هزار تومان، غوره عسگری ۸ تا ۱۲ 
هزار تومان، فلفل تند ریز ۶ تا ۹ هزار تومان، فلفل دلمه 
سبز ۹ تا ۱۳ هزار تومان، فلفل دلمه گلخانه ۸ تا ۱۳ هزار 

تومان و فلفل شیرین شمال ۸ تا ۱۳ هزار تومان است.

رئیس شــورای ملی زیتون از زمینه چینی عده ای 
برای واردات کنســرو روغن زیتون در فصل برداشت 
این محصول خبر داد.مهدی عباسی، رئیس شورای 
ملی زیتون کشــور از عدم نظارت بــر واردات روغن 
زیتون های خارجی انتقاد کــرد و گفت: عدم توجه 
دســتگاه های مربوطه منجر به این شده که قدرت 
رقابت در تولید زیتون و روغن زیتون در داخل کشور 
کم شود و به جای آن شــاهد واردات گسترده روغن 
زیتون به کشــور هســتیم. وی با بیان اینکه واردات 
روغن زیتون به کشــور آزاد و واردات زیتون ممنوع 
اســت، اضافه کرد: هم اکنون روغــن پومیس بنام 
روغن بکر واردات کشور می شود و در داخل کشور نیز 
روغن های تقلبی در مالءعام به فروش می رسد و این 
امر تولید کننده را از تولید روغن منصرف می کند و 
تولید کننده بر خالف میل باطنی و استاندارد جهانی 
به تولید کنسرو زیتون رو می برد. رئیس شورای ملی 
زیتون با بیان اینکه واردکننــدگان به منظور زمینه 
چینی برای واردات، بحث ارزش غذایی روغن زیتون را 

مرتب مطرح می کنند، تاکید کرد: این در حالی است 
که واردکنندگان به خوبی می دانند با اقدامات انجام 
گرفته در این حوزه، عماًل امکان تولید روغن زیتون 
وجود ندارد و تولید روغن ســال گذشته در کشور به 
عدد زیر ۴هزار تن رسیده و در مقایسه با سال ۹۸ با 

کاهش حدود ۳۰۰ درصدی مواجه بوده است.
عباســی گفت: با ادامه روند فعلی در دو سال آینده، 
تولید روغن زیتون نزدیک به صفر خواهد شد وتنها 
بخشی که بهره برداران می توانند به آن امیدوار باشند 
تولید کنسرو زیتون است. این فعال بخش خصوصی 
ادامه داد: بهره برداران چاره ای جز تولید کنسرو زیتون 
برای بقای این صنعت ندارند و متأسفانه اخیراً عده ای 
به دنبال آزاد ســازی واردات کنسرو زیتون و واردات 
کنسرو تولیدی سال۲۰۱۹ که عماًل تاریخ مصرف آن 
گذشته؛ از کشورهای ترکیه، اسپانیا و یونان با هدف 
کاهش قیمت کنسرو زیتون هستند.وی اضافه کرد: 
همزمانی این اقدام با فصل برداشت زیتون می تواند 

خسارات جبران ناپذیری به تولید داخل بزند.

در شــرایطی که قیمت بلیــت هواپیما در یک 
ماه و نیم گذشــته بدون ضابطه افزایش یافته و 
مردم تا کنون ســرگردان و بالتکلیف مانده اند، 
چند سناریوی احتمالی برای تداوم این وضعیت 
مطرح است؛ از همراهی پشــت پرده وزارت راه 
و شهرســازی با ایرالین ها گرفته تا چربیدن زور 
ایرالین ها به دولتمــردان و تهدید آن ها به ایجاد 
اختــالل در پروازهــا. از ابتدای تیر ماه امســال 
شرکت های هواپیمایی داخلی بدون داشتن مجوز 
و حتی اطالع رسانی در این زمینه، اقدم به افزایش 
قیمت بلیــت هواپیما کردنــد در حالی که برای 
باالبردن قیمت هایشــان از کسی نظر نپرسیدند 
و یا اگر بدبینانه بنگریم، شــاید برخی مسئوالن 
اینطور وانمود کردنــد که ایرالین هــا بی خبر 
 دست به این تبانی و به اصطالح رقابت مضر علیه 

مردم زدند.
در این حین محمد اسالمی –وزیر راه و شهرسازی 
– اظهارات تندی علیــه ایرالین های گرانفروش 
داشته است. او چند روز پس از این افزایش قیمت 

غیر قانونی، این حرکت را تخلف دانست و خواستار 
اصالح ســریع قیمت بلیت هواپیما شد. اسالمی 
گفت: قیمت بلیت هواپیما نه تنها باید به نرخ سابق 
خود )نرخنامه آبان  ماه سال گذشته( بازگردد بلکه 
باید مابه التفاوت این افزایش قیمت غیر قانونی به 

حساب مردم بازگردانده شود.
پس از این اظهارات مسئوالن سازمان هواپیمایی 
کشوری هم این اظهارات را عینا تکرار کردند اما 
خبری از بازگشت قیمت ها و پیگیری این تخلفات 
نبود. تورج دهقان زنگنه –رییس وقت ســازمان 
هواپیمایی کشوری- پس از حدود ۱۰ روز از این 
گرانفروشی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه برخی 
از شــرکت های هواپیمایی با وجود هشدارهای 
داده شــده همچنان قیمت بلیــت هواپیما را به 
نرخ مصوب برنگردانده انــد، باید منتظر برخورد 
از طریق دســتگاه های نظارتی و قضایی باشند و 
هفته آینده در جلسه ای که با مدیران عامل آن ها 
خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آن ها 

را لغو خواهیم کرد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کمیاب 
شدن قطعه در این صنعت را رد کرد و خواستار اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت از ســوی دولت برای تحریک 
تقاضای مولد شد. در روزهای اخیر اخباری از کمیاب 
شــدن برخی قطعات لوازم خانگی و واردات قطعه با 
چمدان منتشر شــد که انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی این موضوع را رد کرد. در این رابطه حمیدرضا 
غزنوی اظهار کرد: عمومــا واردات قطعات تولید لوازم 
خانگی با چمدان مربوط به واحدهای زیر پله ای است 
و آنها با کمبــود قطعه مواجه می شــوند.به گفته وی 
مشکالت مربوط به تحریم و تامین ارز همچنان وجود 
دارد، اما مقیاس شرکت های بزرگ و پیشران اقتصاد در 
صنعت لوازم خانگی به قدری بزرگ است که جابجایی 

قطعه با چمدان برای آن ها خنده دار است.
به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، 
شرکت های پیشران اقتصادی علیرغم تحریم، بیماری 
کرونا و شرایط ســخت واردات قطعات و مواد اولیه به 
لحاظ داخلی و بین المللی، کار خود را انجام می دهند، 
اما هزینه آن بیشتر است. چرا کارآفرینان بزرگ صنعت 
لوازم خانگی یاد گرفته اند چگونه تحریم را بی اثر کنند 
و دور بزنند، اما شــاید برخی شرکت های سطح پایین 

با تولید کم و شرکت های زیر پله ای برای تامین قطعه با 
مشکل مواجه باشند. وی با اشاره به فعالیت شرکت هایی 
که پرسنل آنها از ۱۰ هزار نفر گذشته، اظهار کرد: بعضی 
از این شــرکت ها روزانه ۳۰۰۰ ماشین لباسشویی یا 
یخچال ساید بای ساید تولید می کنند. صنعت لوازم 
خانگی تغییر کرده، به طوری که سال گذشته نسبت 
به سال ۱۳۹۸ حدود ۷۸ درصد افزایش تولید و در سه 
ماه اول امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش 
تولید صورت گرفته است.   غزنوی با بیان این که صرفه 
مقیاس بنگاه و صرفه مقیاس صنعت در صنعت لوازم 
خانگی اهمیت دارد، تصریح کرد: صنعت باید بتواند در 
عرصه جهانی وارد رقابت شود و در مقیاس بهینه قرار 
گیرد. برای مثال در صنعت یخچال ممکن اســت نیاز 
کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه باشد که 
صنعت باید نیاز بازار را برطرف کند. مقیاس همین رقم 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. اگر سه پیشران 
اقتصادی داشته باشیم که هر کدام بتوانند۵۰۰ دستگاه 
تولید کنند به معنی صرفه مقیاس در سطح بنگاه است. 
اگر میزان تولید بنگاه پایین تر از این رقم باشد، مقیاس 
رعایت نشده است. بنابراین هر گونه سرمایه گذاری باید 

بر اساس مقیاس صورت گیرد.  

کاهش ۳۰۰درصدی تولید روغن زیتون

معمای مسکوت مانده افزایش قیمت بلیت هواپیما چیست؟

كمبود قطعه نداریم

تسهیالت ارزان قیمت، راه خروج از رکود

قیمت هویج باز هم گران شد

هزینه  های تولیدعلت اصلی نوسان قیمت میوه
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تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی، اولويت  
تسهيالت بانكی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اولویت بندی تسهیالت بانکی به منظور تامین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های 
دانش بنیان، تسهیالت مربوط به خرید تضمینی گندم، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج و اعطای تسهیالت حمایتی به بنگاه ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری 

کرونا از جمله اقدامات سیاستی این بانک در این زمینه بوده است.
اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی در پیامی ضمن تبریک شصت ویکمین 
سالروز تأسیس بانک مرکزی گفت: طی حدود سه سال و نیم گذشته اقتصاد ایران 
تحت فشار شــدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ قرار گرفته و بانک مرکزی 
به عنوان ستون نظام مالی کشــور در معرض و مرکز حمالت مستقیم در جنگ 
اقتصادی قرار داشته است. خوشبختانه با تدابیر به عمل آمده، امروز تحریم های 
حداکثری دشمنان کشور حتی به زعم آنها با شکست مواجه شده است. البته این 
تحریم ها دارای اثرات منفی بر اقتصاد به ویژه در حوزه های نرخ ارز و تورم بوده است.

براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی  خاطرنشان کرد: در این سال ها، 
بانک مرکزی از تمام ظرفیت خود استفاده کرده تا بتواند با وجود تحریم ها نیازهای 
ارزی و ریالی فعالیت های اقتصادی را به نحو مناسب تامین کند و به طور خاص در 
سال های اخیر تأمین ارز کاالهای اساسی، دارو و واکسن کووید ۱۹ را در اولویت 
خود قرار داده تا در این شرایط تحریمی و شیوع بیماری کرونا در حفاظت از اقتصاد 

کشور و سالمت مردم عزیز نقش آفرینی کند.
عالی ترین مقام بانک مرکزی، رئوس اقدامات سیاســتی این بانک در حوزه های 
سیاســت گذاری پولی، اعتباری، ارزی، نظارتی، فناوری های نوین و حقوقی را 
برشمرد و تصریح کرد: نوین سازی چارچوب سیاست گذاری پولی و اجرای عملیات 
بازار باز، اولویت بندی تسهیالت بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و شــرکت های دانش بنیان، 
تسهیالت مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر محصوالت کشاورزی و تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و همچنین اعطای تسهیالت حمایتی به بنگاه ها و خانوارهای 
آسیب دیده از بیماری کرونا از جمله اقدامات سیاستی این بانک در این زمینه بوده 
است. به گفته کمیجانی مدیریت واردات و تامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
و ضروری، طراحی و عملیاتی کردن ســازوکارهای ویــژه )از جمله تهاتر( برای 
دریافت ها و پرداخت های ارزی و گســترش عملیات بازار متشکل ارزی از دیگر 
سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی است. رئیس شورای پول و اعتبار به سایر 
اقدامات سیاستی اشاره و تأکید کرد: ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به 
نیروهای مسلح در بانک سپه، تکمیل فرآیند اجرای کامل قانون جدید صدور چک، 
راه اندازی سامانه های مختلف در حوزه نظام های پرداخت، ارزی، اعتباری و اطالعات 
بانکی و پیگیری جدی پرونده های بین المللی طرح شده بر علیه بانک مرکزی ایران 
در دادگاه های بین المللی و توفیق در احقاق حقوق ملت ایران از مهم ترین محورهای 

اقدامات سیاستی بانک مرکزی است.

ورود تبليغات به فروشگاه اينستاگرام
اینســتاگرام با راه اندازی محصول تبلیغات جدید، سرمایه گذاری بیشتری در 
اینستاگرام شاپ )Shop( که کسب و کار تجارت الکترونیکی این شبکه اشتراک 
گذاری عکس به شمار می رود، انجام می دهد.این شرکت در حال حاضر فرمت 
جدیدی را آزمایش می کند که شامل تصاویر تک و گزینه برای مجموعه ای از 
تصاویر است و فعال منتخبی از تبلیغات کنندگان در آمریکا برای این آزمایش 
انتخاب شده اند و در ماههای آینده امکان تبلیغات به بازارهای دیگر توسعه خواهد 
یافت. این شرکت برای نخستین بار اینستاگرام شاپ را سال گذشته در راستای 
تالش فیس بوک - شرکت مادر خود -برای تبدیل این پلتفرم به یک مقصد خرید 
آنالین با تجربه بررسی محصوالت در آن معرفی کرد. طبیعتا این نوع ابتکار در 
خدمت مدل تبلیغات فیس بوک قرار می گیرد چرا که برندها در جست و جوی 
مصرف کنندگان، مایل هستند برای توسعه دسترسی خود پول پرداخت کنند. 
تبلیغات در اینستاگرام شاپ تنها در دستگاههای موبایل ظاهر خواهد شد زیرا تب 
اینستاگرام شاپ قابلیتی است که تنها در دستگاههای موبایل قابل دسترس است. 
با این حال تعداد تبلیغاتی که هر مصرف کننده مشاهده می کند، به میزان استفاده 
وی از اینستاگرام و تعداد افرادی که در تب اینستاگرام خرید می کنند، بستگی 
خواهد داشت.این شرکت هنوز زمان دقیق عرضه تبلیغات عمومی بیشتر را اعالم 
نکرده و تنها توضیح داده که برنامه اش، توسعه فرمت جدید به تبلیغات کنندگان 
در بازارهای دیگر ظرف ماههای آینده است. براســاس گزارش تک کرانچ، تب 
اینستاگرام شاپ یکی از جنجالی ترین افزوده های این اپلیکیشن در سالهای اخیر 
بود زیرا جای تب اکتیویتی را گرفت و به این اپلیکیشن حال و هوای تجاری تری 
نسبت به گذشته بخشید. اکنون جامعه خالقیت در حال سبک و سنگین کردن 
گزینه هایش است زیرا اینستاگرام با عرضه قابلیتهای دیگری مانند ریلز که کپی 
تیک تاک است، از ریشه های اصلی خود به عنوان پلتفرم اشتراک گذاری عکس 

فاصله بیشتری گرفته است.

فروش 1600 ميليارد تومانی شركت های پارک خراسان رضوی 
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: بر اساس آخرین آمار شرکتهای 
این پارک ۱۶۰۰ میلیارد تومان فروش داشته اند که ۶۰ درصد آن مربوط به حوزه 
نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. مراسم انعقاد موافقت نامه بین پارک علم و فناوری 
صنعت نفت، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید چمران، 
دانشگاه صنعتی سهند، موسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، پارک های علم و 
فناوری خراسان، سمنان، یزد، خراسان شمالی در محل پارک علم و فناوری صنعت 
 نفت با حضور دکتر آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری

 برگزار شد.
دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضوی در این مراســم 
گفت: این پارک با قدمت ۱۹ ســال توانســته ۵هزار نفر نیروی فعال تحصیل 
 کرده را جذب کند به طوریکه اکنون ۳۵۰ شــرکت دانش بنیان در آن مشغول 

فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه متوسط سنی فعاالن در شرکتهای مستقر در پارک خراسان، ۳۰ 
سال است، بیان کرد: ۱۵۰نفر از این فعاالن مدرک دکتری دارند؛ از این رو، پارک 
خراسان، سومین مرکز استان از لحاظ جذب اعضای هیات علمی محسوب می 
شود.رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به فروش شرکتهای دانش 
بنیان مستقر در پارک خراسان گفت: بر اساس آخرین آمار، شرکتهای این پارک، 
۱۶۰۰ میلیارد تومان فروش داشته اند که ۶۰ درصد آن مربوط به حوزه نفت، گاز 

و پتروشیمی بوده است.
قنبری با اشاره به همکاری پارک خراســان و پارک صنعت نفت گفت: ما به این 
همکاری مشترک امیدوار هستیم ؛ زیرا این همکاری یک مدل جدید مشارکتی 
خواهــد بود.رئیس پارک علم و فناوری خراســان گفت: اصلــی ترین کار برای 
شرکتها توسعه بازار اســت که ما به تنهایی باید به ســراغ متقاضیان برویم؛ اما 
 همکاری پارک خراسان با پارک علم و فناوری صنعت نفت این مشکل شرکتها 

را رفع می کند.
وی افزود: ۳ سال گذشته، پارک های علم و فناوری خوزستان، شیراز، بوشهر، تربیت 
مدرس و خراسان تجمع خوبی در حوزه نفت و گاز داشته اند که منجر به تشکیل 
کنسرسیومی شده است اما این کنسرسیوم با تعامل و همکاری ما با پارک علم و 

فناوری صنعت نفت متفاوت است.

اخبار
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بررســي قیمت فروش انواع 
گوشي تلفن  همراه، تبلت و 
سایر دستگاه  هاي مخابراتي 
سیم کارت در فضاي مجازي 
و فروشگاه  هاي سطح شهر از 
ســیر صعودي قیمت این اقالم بخصوص پس از ورود 
دالر به کانــال ۲۵هزار تومان حکایــت دارد. عالوه بر 
نوسان نرخ ارز، اجراي طرح رجیستري تبلت و موبایل  
واره  ها و درخواست رگوالتوري از وزارت صمت براي 
ممنوعیت واردات برخي برندهاي گوشي موبایل فاقد 
امکان شــماره گیري تماس  هاي اضطراري و کمبود 
و گراني ایــن اقالم زمینه عرضــه چند نرخي و تخلف 
عرضه  کنندگان بخصوص فروشندگان فضاي مجازي 

را فراهم کرده است.
رجیستر نشدن دو یا چندهفته  اي گوشي هاي موبایل، 
کمبود وسایل و تجهیزات جانبي و پلمب نبودن بسته 
 بندي گوشي  و تبلت از جمله مشکالتي است که هزینه 
آن بر دوش مشتریان تحمیل مي شــود. عالوه بر آن 
کمبود برخي برندهاي گوشي در حالي یکي از دالیل 
گرانفروشي و رشــد تخلفات عرضه است که چانه زني 
براي تکلیف رجیستري حدود ۴هزار گوشي وارداتي 

مسافري در سال گذشته همچنان ادامه دارد. 
ابراهیم درستي، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
و تهران در رابطه با علت اصلي افزایش قیمت گوشــي 
تلفن همراه و تبلت طي سه هفته اخیر گفت: واقعیت 
آن است که قیمت گوشــي تلفن همراه، تبلت و سایر 
محصوالت دیجیتال وارداتي بیش از هر موضوع دیگري 
تابع نرخ ارز است و نرخ ارز تأثیر ۹۰درصدي در هزینه 
تمامشده واردات و قیمت فروش این اقالم دارد. گرچه 
شیوع کرونا و افزایش دورکاري تقاضا براي محصوالت 
دیجیتــال را افزایش داده؛ اما اکنــون هیچ کمبودي 
در بازار ایــن اقالم نداریم. عالوه بــر آن درصورتي که 
شرکت هاي واردکننده یا فروشــندگان این اقالم در 
واحدهاي صنفي یا فضاي مجازي تخلفي در مورد گران 
فروشــي یا نحوه عرضه این محصوالت داشته باشند، 
سازوکارهاي قانوني و رسمي براي پیگیري مطالبات 
مشتریان و برخورد با این تخلفات وجود دارد. با وجود 
این منشأ اصلي تخلفات گرانفروشي گوشي تلفن همراه 
واردکنندگاني هستند که ممکن است با نوسان نرخ ارز 
به دنبال سوءاستفاده از بازار این محصوالت باشند اما 
آنچه مسلم است مغازه داران و فروشندگان واحدهاي 
صنفي به دلیــل فراهم بودن امکان مقایســه کیفیت 
و قیمت براي مشــتریان، امکان تخلــف کمتري در 
عرضه این محصوالت دارند و به دلیل ســرمایه اندک 
فروشندگان گوشي موبایل و تبلت امکان احتکار این 
محصوالت توسط آنها براي کاهش عرضه و سودجویي 

از رشد قیمت ها کمتر است.
به گفته درستی، گوشــي و تبلت در بازار وجود دارد 
گرچه گران اســت. همچنین ایجاد برخي شــرایط 
خاص براي واردات محصوالت برخي برندهاي گوشي 
تلفن همراه و تبلت نیز در کاهش میزان عرضه و رشد 

نسبي قیمت این محصوالت مؤثر بوده است. طي ۱۰ تا 
۲۰روز گذشته واردات گوشي موبایل برخي برندها به 
دلیل درخواست رگوالتوري و محدودیت هاي وزارت 
صمت به مشکل خورده است که این امر موجب کاهش 
واردات و عرضه این محصوالت شده و در افزایش قیمت 

محصوالت این برندها مؤثر بوده است.
درســتی اظهار داشــت: باالخره اینگونه محدودیت 
ها در کمبود و افزایش قیمــت محصوالت این برندها 
مؤثر بوده و بازار گوشــي موبایل به این محدودیت ها 
واکنش نشــان داده اســت. گرچه ممکن است هنوز 
این محدودیت ها به طور کامل براي واردات گوشــي 
موبایل اینگونه برندها اعمال نشده باشد اما نامه نگاري 
و درخواست رگوالتوري )ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویي( بــا وزارت صمت براي ممنوعیت 
واردات محصوالت برخي برندهاي گوشي تلفن همراه 
که شمارههاي اضطراري را پشتیباني نمي کند، موجب 
کاهش عرضه و رشــد نســبي قیمت این محصوالت 
در سطح خرده فروشي شده اســت. براي رفع مشکل 
رجیستري این گوشي ها طي مردادماه جاري جلسه اي 
با برخي دستگاه هاي ذیربط مانند گمرک ایران، ستاد 
مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مسئوالن رجیستري 
و... داشتیم که مقرر شد تا براي فعال شدن کد شناسایي 
)آي ام اي آي( گوشــي هایي که در طول سال و براي 
یکبار با یک پاسپورت وارد کشور شده و اینگونه گوشي 
ها توسط مغازه داران به مشتري عرضه و فروشندگان 
از محل عرضه این گوشي ها متضرر شــده اند، چاره 
اندیشي شود. برخي از این گوشي ها توسط مسافران و 
بخشي دیگر توسط اتباع خارجي وارد کشور شده است.

تعداد اینگونه گوشــي هاي وارداتي حدود ۳ تا ۴هزار 
دستگاه است و به دنبال آن هســتیم که با هماهنگي 
گمرک ایران تا هفته آینده مشــکل رجیســتري این 
گوشي ها حل شود؛ چراکه با اجراي طرح رجیستري 
دیگر گوشي قاچاق وارد کشور نمي شود و این گوشي 
ها نیز پس از بازشدن سامانه توســط گمرک ایران و 
تعیین مهلت دو تا ســه ماهه براي رجیستري گوشي 
هاي تلفن همراه وارداتي که دارنــدگان آن فراموش 
کرده بودند تا این گوشي ها را رجیستر کنند، در بازار 

عرضه شده است.
براي رجیستري این گوشي ها کدهایي اعالم و هزینه 
رجیستري آن نیز توسط افراد پرداخت شده بود اما با 
گذشت یک ماه رجیستري این نوع گوشي ها غیرفعال 
شــده و با توجه به اینکه قبال ســامانه واردات گوشي 
مسافري توســط گمرک ایران فعال شــده بود، طي 
هفته جاري با ارائه درخواســتي به مسئوالن ذیربط 
اعالم کردیم که باید ســازوکاري براي رفع مشــکل 
رجیستري اینگونه گوشي ها اتخاذ شود. با وجود این 
اتحادیه با رجیستري گوشي هایي که به هر شیوه اي به 
کشور قاچاق شده مخالف است و درصورتي که با یک 
پاسپورت طي یک سال بیش از یک گوشي وارد کشور 
شده باشــد، این امر تخلف بوده و باید مشمول اعمال 

قانون شود.
بیش از ۲هزار دســتگاه از این گوشــي هاي وارداتي 
مربوط به مسافري و بخشــي دیگر مربوط به گوشي 

هاي وارداتي توســط اتباع خارجي بوده که تأکید ما 
بیشتر بر رفع مشکل رجیســتري گوشي هاي همراه 

مسافري است.
همچنین برخي شرکت هاي مجازي و فروش آنالین 
اینترنتي با ارائه یک شــماره تماس و آدرس در فضاي 
مجازي اقدام به فروش گوشي و تبلت هایي مي کنند 
که با مشکل رجیستري یا تأخیر در انجام این کار مواجه 
است. براي رفع این مشکل در وهله نخست به مشتریان 
توصیه مي کنیم که با توجه به هزینه هنگفتي که باید 
براي خرید گوشي و تبلت بپردازند، این محصوالت را از 
واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب و هویت مشخص 
خریداري کنند؛ چراکه رســیدگي به تخلفات فروش 
گوشي تلفن همراه در ســایت هاي فضاي مجازي در 
مقایســه با اینگونه واحدهاي صنفي سخت تر است. 
درصورتي که واحدهاي صنفي داراي پروانه کســب 
تخلفي در عرضه گوشي موبایل و تبلت داشته باشند 
داراي آدرس و مشــخصاتي هســتند که با شــکایت 
مشتري، اتحادیه و سایر دستگاه هاي نظارتي مي توانند 

موضوع را پیگیري و با متخلفین برخورد کنند.
درست اســت که برخي از این فروشگاه ها داراي نماد 
اعتماد و مشــخصات ثبت شده هســتند اما این نماد 
براي بسیاري از مشتریان ناشناخته است و مردم اطالع 
چنداني از کــم و کیف این احراز هویــت الکترونیک 
ندارند. این در حالي اســت که برخي از فروشگاه هاي 
مجازي حتي فاقد چنین نمادي بــوده و تنها با اعالم 
یک آدرس و شماره تلفن نسبت به فروش محصول به 
مشتریان اقدام کرده و آنها را دچار مشکل مي کنند. با 
وجود این باید دستگاه هاي نظارتي ذیربط بر فعالیت 
فروشگاه هاي مجازي نظارت بیشتري داشته باشند و 
برخورد با تخلفات فروش مجازي گوشي نیز مربوط به 
اتحادیه فروشندگان نبوده و باید اتحادیه کسبوکارهاي 

اینترنتي در مورد تخلفات پاسخگو باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در ادامه 
افزود: درست اســت که اجراي این فرایند تا حدودي 
زمانبر اســت اما برخي از این فروشــگاه ها تخلف مي 
کنند و باید طي مدت حداکثر ۲۴ســاعت این گوشي 
ها رجیستر و فعال شــود. اینکه رجیستر شدن چنین 
گوشي هایي ۱۰ تا ۱۵روز زمان ببرد تخلف است؛ چرا 

که مشــتري با پرداخت وجه خرید گوشي خواستار 
اســتفاده از آن براي پیگیري امور شخصي است و از 
نظر قانوني درست نیست تا هزینه تأخیر در رجیستر 
شدن این گوشي ها از جیب مشــتري پرداخت شود. 
دلیلي ندارد که این مشــکالت به مردم تحمیل شود 
و واردکننــدگان بــراي دریافت پاســپورت، هزینه 
رجیستري و... به این روش از مشتري ملهت مي گیرند، 
این در حالي است که باید به محض دریافت هزینه از 

مشتري، چنین گوشي هایي فعال شوند.
احتمال وقوع چنین تخلفاتي در فضاي مجازي بیشتر 
است و مشتریاني که از طریق واحدهاي صنفي نسبت 
به خرید گوشــي اقدام مي کنند، مي توانند درصورت 
رجیستر نشدن گوشي پس از قراردادن سیمکارت از 

خرید این گوشي ها خودداري کنند.
وی در رابطه با رونق خرید و فروش پاســپورت براي 
واردات گوشي دارد نیز توضیح داد: باالخره این شیوه 
راهکاري براي کسب سود از محل واردات گوشي بوده 
و حتي برخي افراد با پرداخت هزینه مســافرت افراد 
به کشــورهایي مانند ترکیه از امتیاز پاســپورت آنها 
براي واردات گوشي استفاده میکردند. وقتي مسافر با 
رضایت خود چنین اقدامي کرده و از مزایاي گذرنامه 
خود استفاده مي کند، نمي توان منعي براي انجام این 
کار ایجاد کرد. با وجود این امیدوارم شرکت هاي رسمي 
واردکننده گوشي تلفن همراه به حدي گوشي قانوني 
وارد کشور کرده و این گوشي ها را وارد بازار کنند که 
واردات گوشي یا تبلت با پاسپورت دیگران براي برخي 

افراد مقرون به صرفه نباشد.
اکنون تبلت به اندازه کافي در بازار موجود اســت اما 
اینگونه محصوالت که قبــال وارد و با اتمام مدت زمان 
اعالم شده براي رجیســتري فعال نشده است، قاچاق 
محسوب مي شود. اتحادیه با قاچاق گوشي و تبلت به 
هر شیوهاي مخالف اســت اما تا جایي که اطالع دارم 
کمبودي در تبلت در بــازار نداریم و اگر تخلفي نیز در 
بازار این کاال صورت میگیرد توسط برخي شرکت هاي 
واردکننده است. واردکنندگاني که برخي از آنها همان 
شرکتهاي واردکننده گوشي و برخي دیگر شرکت هاي 
تازه تاسیس هستند. اتحادیه با هرگونه واردات قاچاق 

و گوشي مخالف است.

تشريح داليل افزايش قيمت گوشي تلفن همراه و تبلت طي سه هفته اخير

رونق خريد و فروش پاسپورت براي واردات گوشي
امكان احتكار و تخلف در واحدهاي صنفي بسيار اندک است

گروه فناوری
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رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت گفت: این پارک 
از تمام واحدهای فناور حوزه نفتی برای توســعه محصوالت 
جدید بر پایه دانش بنیان حمایت می کند. امروز مراسم انعقاد 
موافقت نامه بین پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، پردیس 
دانشکده های فنی دانشــگاه تهران، دانشگاه شهید چمران، 
دانشگاه صنعتی سهند، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 
پارک های علم و فناوری خراسان، ســمنان، یزد، خراسان 
شمالی که در محل پارک علم و فناوری صنعت نفت با حضور 
دکتر آقامحمدی، رئیس گروه اقتصــادی دفتر مقام معظم 
رهبری برگزار شد. آیدین ختالن رئیس پارک فناوری و نوآوری 
صنعت نفت در این مراسم با بیان اینکه فرایند تاسیس این 
پارک از ابتدای سال ۹۸ آغاز شد، گفت: بعد از آن، مطالعات، 
کسب مجوزها و تصویب اساسنامه از وزارت علوم را طی کردیم 
و در اسفند ۹۹ اقدامات اجرایی و از اردیبهشت امسال اقدامات 

عملیاتی آغاز شدند.
وی با تاکید بر اینکه این پارک جزئی از منظومه وزارت علوم 
است که در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت می کند، بیان کرد: 
پارک علم و فناوری صنعت نفت بستر تسهیل گری را برای 
توسعه فناوری برای واحدهای فناور فعال در حوزه نفت فراهم 
می کند به همین دلیل است که پارک ها اجازه جذب هیات 
علمی ندارند. به گفته رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت 

نفت، این پارک دومین پارک تقاضا محوری است که تاسیس 
شده و می تواند در زمینه رفع نیازهای فناورانه دستگاههای 

اجرایی به واسطه واحدهای فناور فعالیت هایی داشته باشد.
ختالن خاطر نشان کرد: پارک علم و فناوری صنعت نفت به 
عنوان یک پارک ملی با گستره با فعالیتی که دارد می تواند از 
تمام واحدهای فناور حوزه نفتی حمایت کند.ادعای ما این 
است که هر واحد فناور در هر جایی از کشور مدعی تولید یک 
فناوری، خدمت و محصوالت جدیدی باشد می تواند زیر چتر 
حمایتی پارک قرار بگیرد. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی 
پارک، حمایت از شــرکتهای دانش بنیان در زمان بلوغشان 
است، گفت: زمانیکه این شرکتها در مراحل رشد و پیشرفت 
هستند می توانیم شرایط را برایشان تسهیل کنیم و با شبکه 

سازی از این شرکتها، حمایتهایی را به نتیجه برسانیم.
رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به یکی از 
ابزارهای حمایتی پارک علم و فناوری صنعت نفت خاطر نشان 
کرد: ایده دیگر در راستای حمایت از واحدهای فناور، به صورت 
پذیرش همبسته یا غیر مستقر است؛ در این نوع از حمایت 

لزومی به استقرار واحد فناور در محل پارک نفت نیست و در هر 
موقعیت جغرافیایی می تواند از حمایت های ما برخوردار شود.

به گفته ختالن، همچنین می توانیم با پارکهای علم و فناوری 
همکاری مرتبط و نیمه مرتبط داشته باشیم؛ بدان معنا که از 
تمام واحدهای فناور با موضوع نفت و گاز که در سایر پارک های 
علم و فناوری هستند حمایت می کنیم. وی با تاکید بر اینکه 
پارک علم و فناوری صنعت نفت ایران شمول است، خاطر نشان 
کرد: ما در این پارک تصمیم گرفتیم که برای پذیرش شرکتها 
و واحدهای فناور از کارگزاران بیرونی استفاده کنیم تا بر اساس 

رتبه بندی ها و ارزیابی ها از آنها حمایت کنیم.
ختالن گفت: در حال حاضر یک شرکت دانش بنیان در این 
پارک پذیرش شده و مشغول فعالیت است، همچنین ۳ رویداد 
بهم رسانی عرضه و تقاضا برگزار شــده که از رویداد اول یک 
محصول مورد نیاز صنعت گاز که تاکنون تولید آن در کشور 
صورت نمی گرفت به تولید برسد. به گفته وی، ایده ال ترین 
شکل فعالیت پارک ها این است که از یک رویداد یک فناوری 
متولد شود و اگر از هر رویداد یکی از این اتفاقات بیافتد وضعیت 

خوبی خواهیم داشت زیرا باعث تولید محصوالتی می شودکه 
تاکنون در کشور نداشته ایم.

رئیس پارک فنــاوری و نوآوری صنعت نفــت در خصوص 
وضعیت مدیریت ســاخت و ایجاد زیرســاخت پارک علم و 
فناوری صنعت نفت گفت: از آبان ماه سال گذشته، ۶۰ میلیارد 
تومان برای احداث مرکز رشد و تجهیز آن از سوی وزارت نفت و 
شرکت ملی نفت اختصاص یافت که توانستیم آن را به سرانجام 
برســانیم. همچنین واحد های جداگانه، زیرساختهای نرم 
افزاری و... نیز به مرحله خوبی رسیده اند که اکنون ۲۵ نفر بی 

وقفه در آن فعالیت می کنند.
ختالن افزود: ما همچنین موفق شدیم از همان زمان، پردیس 
مشــترکی با اصفهان راه اندازی کنیم. وی با بیان اینکه می 
توانیم با بکارگیری ظرفیتها، بسیاری از محصوالت وارداتی 
را با حمایت و سرمایه گذاری به تولید برسانیم و نیاز کشور را 
رفع کنیم. ختالن با بیان اینکه توسعه فناوری همانند صنایع 
دستی نیاز به طی شدن تک تک فرایندهای تولید است، گفت: 
پیچیدگی های زیادی برای نوآوران وجود دارد تا روی پای خود 
بایستند که پارک ها می توانند واحدهای فناور را در این مسیر 
کمک کنند. رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت ادامه 
داد: اکنون پارک به نقطه خوبی رسیده و می توانیم با شرایط 

مطلوب کار را به دولت بعدی واگذار کنیم.

حداکثر قیمت یک خط تلفن همراه با شماره معمولی 
برای ســیم کارت دائمی ۱۲۰ هزار تومــان و برای 
سیم کارت اعتباری ۲۰ هزار تومان است، اما اپراتور 
مجاز است سیم کارت های با شماره رند را با قیمت 
بیشتری از سیم کارت های معمولی از طریق برگزاری 

مزایده به فروش برساند.
ســیم کارت ها با شــماره های رند که راحت تر در 
خاطر می مانند، همواره از بهایی باالتر از حد معمول 
برخوردار بوده  و با قیمتی باالتر از نرخ رایج به فروش 
می رســند. در این میان قیمت این شماره ها گاهی 
به چند صد میلیون تومان نیز می رسند. اما این که 
تعیین قیمت برای این خطوط از چه قاعده و قانونی 
پیروی می کند، موضوعی است که شاید پاسخ چندان 

روشنی برای آن وجود نداشته باشد؛ هرچند در این 
زمینه از سوی رگوالتوری مصوباتی نیز ابالغ شد و 
فعاالن بازار موبایل نیز بــر این نکته تاکید دارند که 
این تعرفه گذاری براساس تجربیات و وضعیت بازار 

انجام می شود.
طبق مصوبــات رگوالتوری، حداکثــر قیمت یک 
خط تلفن همراه با شــماره معمولی در درگاه های 
رسمی اپراتورها بدون احتســاب مالیات بر ارزش 
افزوده برای ســیم کارت دائمــی ۱۲۰ هزار تومان 
و برای ســیم کارت اعتباری ۲۰ هزار تومان است. 
شــرکت مخابرات ایران می تواند بــه غیر از هزینه 

ســیم کارت، از متقاضیــان ســیمکارت دائمــی 
 مبلغ ۳۶ هزار تومان به عنــوان تضمین پرداخت،

 دریافت کند.
بر اســاس مصوبات کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات اپراتور مجاز اســت که سیم کارت های با 
شماره رند را با قیمت بیشــتری از سیم کارت های 
معمولی از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. 
در گذشته قیمت ســیم کارت های رند در بازار آزاد 
اغلب به شکل توافقی تعیین می شد، اما اکنون مدتی 
اســت اپراتورهای تلفن همراه، خود بــا راه اندازی 
ســامانه هایی وارد این عرصه شده اند و مستقیم به 

واگذاری ســیم کارت های رند می پردازند. در حوزه 
ســیم کارت های دائمی با کدهای ثابــت به عنوان 
تعیین کننده و مرجع قیمت، چون کدهای قدیمی 
واگذاری جدید ندارند، متقاضی خاص خود را دارند 
و تقاضا بر قیمــت تاثیرگذار اســت. درواقع چون 
سیم کارت های دائمی جدید با کدهای قدیمی دیگر 
عرضه نمی شود و همان سیم کارت هایی که از قبل، 
عرضه و در بازار توزیع شده اند، به صورت چرخشی 
دست به دست می چرخد، این سیم کارت ها با توجه 
به جایگاهی که در نزد کاربران پیدا کرده و قدمتی که 
دارند،  ایجاد بورس کرده اند. متقاضی، کاربر و حجم 
تقاضاست که تاثیر مســتقیم و موثری بر افزایش و 

کاهش قیمت می گذارد.

توليد بسياری از محصوالت وارداتی در كشور

واحدهای فناور فعال در صنعت نفت حمایت می شوند

حداکثر قیمت هر سیم کارت چقدر است؟


