
در هفته های اخیر در حالی اخباری از کمبود روغن منتشر شده که بر اساس 
آمارها، تولید و واردات این محصول در ســال جــاری افزایش یافته و فعاالن 

صنعتی نیز اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی را علت این وضعیت می دانند.
به گزارش ایسنا، میانه دی ماه ســندیکای صنایع کنسروسازی در نامه ای به 
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه بعد از ارائه الیحه بودجه و مباحث اصالح 
نرخ ارز برای بعضی از مواداولیه وارداتی از جمله روغن خام ســویا، ســهمیه 
روغن صنایع تحت نظر این سندیکا تحویل نشــد و خطوط تولید ۱۶۰ واحد 
صنعتی عضو سندیکا از جمله برندهای ملی و مطرح کشور یا تعطیل شده اند 
یا در حال تعطیلی اند، در خصوص تعطیلی ایــن کارخانه ها و بیکاری صدها 
هزار کارگر هشــدار داد و گزارش ها حاکی از ادامه این وضعیت است. طبیعتا 

این ماجرا بر سایر تولیدکنندگان هم تاثیر می گذارد،   به طوری که مثال دبیر 
انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شــکالت ایران در همین مدت 
از کمبود روغن صنعــت، افزایش بیش از دو برابری قیمت ایــن ماده اولیه و 
کاهش تولید این محصوالت خبر داده بود.این شــرایط در حالی است که بر 
اساس آمار رســمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید روغن ساخته شده 
نباتی در هشت ماهه امســال با ۴۰.۸ درصد افزایش به بیش از یک میلیون و 
۳۵۲ هزار تن رسیده است. تولید روغن در آبان نیز نسبت به مهر نزدیک به ۱۱ 
درصد افزایش داشته است.بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانه های 
تولیدی در ســال جاری باید نســبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که 
۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تــن در بخش صنف و ۳۵ هزار 

تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. بنابراین براســاس نیاز، تولید در 
هشت ماهه امســال باید به یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن می رسید که تفاوت 
زیادی با تولید ســال جاری ندارد.  گزارش های گمرک نیز حاکی از افزایش 
وزنی و ریالی واردات روغن در ۹ ماهه ســال جاری است. در این مدت ۲۰.۱ 
میلیون تن کاالی اساســی شــامل گندم، جو، ذرت، دانه های روغنی، روغن 
خام و بخشــی از دارو و تجهیزات پزشــکی به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دالر با ارز 
ترجیحی به کشــور وارد شــده که روغن خوراکی جایگاه دوم را از بین آن ها 
به خود اختصاص داده است.بر این اســاس در ۹ ماهه امسال ۱.۵ میلیون تن 
روغن به ارزش دو میلیارد دالر به کشور وارد شده که به ترتیب به لحاظ وزنی 
و ارزشی ۱۰۲ و ۲۳۱ درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش داشته 

که افزایش ارزش واردات به دلیل افزایش قیمت جهانی اســت. همچنین در 
این مدت ۱.۹ میلیون تن دانه روغنی به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر وارد شده که 
وزن و ارزش آن به ترتیب هشت و ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش یافته است.بنابراین بررسی مجموع این آمارها نشان می دهد احتماال 
مشکل اصلی کمبود نیســت، همانطور که فعاالن صنعتی نیز اشاره کرده اند، 
احتماال علت این وضعیت، تصمیم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن 
است که مشخص و قطعی نیست و در این شرایط تولیدکنندگان روغن، تمایلی 
به عرضه روغن ندارند. در صورت ادامه این شرایط ممکن است بازار روغن مانند 
 سال گذشته دچار التهاب شود، بنابراین الزم اســت مسئوالن هر چه زودتر

 به این ماجرا ورود کنند.

انتظار می رود نرخ های حمل  و نقل دریایی تا سال 
۲۰۲۲ باال بماند و سالی پر سود برای شرکت های 
حمل ونقل کاالی جهانی ایجاد شود و شرکت های 
کوچک تر هزینه بیشــتری بپردازند.به گزارش 
ایســنا به نقل از بلومبرگ، نرخ لحظه  ای حمل 
و نقل یک کانتینر ۴۰ فوتی از آســیا به ایاالت

 متحده در ســال گذشــته به بیــش از ۲۰ هزار 
دالر آمریکا رســید همچنیــن ظرفیت محدود 
کانتینری و ازدحام بندر به این معنی اســت که 
نرخ های بلندمدت تعیین شــده در قراردادهای 
بین شــرکت های حمل ونقــل و حمل کننده ها 
حدود ۲۰۰ درصد بیشتر از سال پیش و حاکی از 

پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده خواهد بود.
مشــتریان بزرگ محموله  هــای دریایی، هزینه 
مذاکره برای شــرایط بهتر در ایــن معامالت را 
دارند اما واردکنندگان و صادرکنندگان کوچک تر 
به ویژه در کشورهای فقیر که به حامل  ها متکی 
هستندنمی توانند به راحتی هزینه  ها را پرداخت 
یا دوره  های طوالنی جریان  های نقدی را تحمل 
کنند.پس از افزایش نرخ کانتینر در سال گذشته، 
بیش از ۵۰ درصد از ســرمایه برخی از شرکت  ها 
از بین رفت زیرا خریداران اروپایی از هزینه  های 

باالتر خودداری کردند. در کشــورهای در حال 
توسعه، فقط بقای کسب و کار در خطر نیست و 
اگر کاری برای معکوس کردن روند انجام نشود، 
خطر تورم و امنیت  غذایی می  تواند بسیار بسیار 
باالتر باشد.شرکت های حمل ونقل اقیانوسی در 
سال ۲۰۲۱ سود تخمینی ۱۵۰ میلیارد دالری 
به دست آوردند که جهش ساالنه ۹ برابری پس 
از یک دهه مشکل برای به دست  آوردن هر گونه 
سود بود. اقتصاددانان هشدار می  دهند که قیمت

 های باالی حمل   و نقل تورم را تحریک می  کند و 
بهبود را تحت  تاثیر قرار می  دهد.هزینه  های باال 
برای حمل  و نقل که قبال  فقــط دوره  های موقت 
افزایش تورم را تقویت می  کرد به عوامل بلندمدت 
اقتصادهای ایاالت  متحده و جاهای دیگر تبدیل 
خواهد شد.نیکالس اســالی، اقتصاددان فدرال  
رزرو گفت: در گذشــته، افزایــش ۱۵ درصدی 
هزینه  هــای حمل  و نقل منجر بــه افزایش ۰.۱ 
درصدی در تورم پس از یک سال شده است که 
نرخ حمل  و نقل در حال حاضر یک چالش دائمی  
به جای موقت یا گذراســت و این نوع شــوک ها 
اثرات ماندگاری بین ۱۲ تا ۱۸ ماه دارند.بیماری 
همه  گیر برای اولین بار نشان داد که شرکت  های 

حمل  و نقل در مدیریت عرضه ظرفیت بار در بازار 
با محدود کردن آن نقــش دارند زیرا کووید۱۹ 
برای اولین  بار اقتصاد جهان را تکان داد و سپس با 
افزایش شدید تقاضا آن را افزایش داد و قیمت  ها 
را باالتر از همیشه افزایش داد. البته شرکت  های 
حمل  و نقل بر این باورنــد که قیمت  های باال یک 
افزایش غیرعادی اســت که ناشی از عدم تعادل 
در عرضه و تقاضا ناشی از بیماری همه  گیر است 
که به طور طبیعی برطرف خواهد شــد.هنگامی 
که اولین محدودیت در مارس ۲۰۲۰ آغاز شــد، 
انتظار می  رفت که صنعت کشتیرانی از بین برود 
اما بازگشت شــدید غیرمنتظره تقاضا به دنبال 
نگرانی  های اولیه سقوط پایدار بود.تجارت جهانی 
کاال در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، به رکورد ۵.۶ 
تریلیون دالر آمریکا رسید و در ۳ ماه پایانی سال به 
همان میزان ثابت بود.قرار است در اروپا، معافیت 
شرکت های کشــتیرانی از قوانین ضد رقابتی در 
سال ۲۰۲۴ مورد بازنگری قرار گیرد.کمیسیون 
اروپا در گزارشــی اعالم کرد: صنعت حمل  و نقل 
کانتینری را به دقت زیر نظر دارد و به این موضوع 
آگاه است که افزایش قیمت های زیادی رخ داده 

است.

مدیــر تأمیــن و توزیــع شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتــی گفت: ســوخت توزیعی در 
جایگاه های سطح کشــور در چهار مرحله مجزا 
کنترل می شــود و بنزین توزیعی در جایگاه  های 
سوخت کشور استاندارد اســت.به گزارش ایسنا، 
جعفر ساالری نســب در این باره گفت: ســوخت 
توزیعی در جایگاه های کل کشور در چهار مرحله 
پس از تولید در پاالیشــگاه، در مخــازن، هنگام 
تحویل خــط و در مرحلــه آخر هــم در مخزن 
جایگاه های نمونه گیری و کنترل می شــود.وی با 
اشاره به اخبار رسانه ها درباره مطابق نبودن بنزین 
توزیعی در ســطح شهر تهران با اســتانداردهای 

یورو ۴ به دلیل مخلوط شدن با دیگر فرآورده ها در 
تانکرهای نفتکش افزود: سیستم توزیع سوخت در 
کشور کاماًل مکانیزه است و فرآورده های مختلف 
در انبارهــای نفت در الین هــای مختلف و کاماًل 
مجزا توزیــع و بارگیری می شــود.مدیر تأمین و 
توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره 
سیستم توزیع سوخت از طریق نفتکش ها گفت:  
این سیســتم کاماًل مکانیزه اســت و هر نفتکش  
کارت حمل مخصوص خود را دارد که نوع فرآورده 
توزیعی در آن قید شده است و برای مثال نفتکشی 
که نفت کوره حمل می کند، سیســتم به او اجازه 
حمل فرآورده دیگری را نخواهــد داد و در موارد 

استثنا و ویژه نیز باید کاماًل مخزن و تانکر نفتکش  
شست شــو و مخزن دوباره کنترل شــود، سپس 
فرآورده جدید را بارگیری کند.طبق اعالم وزارت 
نفت، ساالری نسب تأکید کرد: در هر انبار فرآورده 
یک واحد کنترل کیفیت وجود دارد که این واحد 
وظیفه کنترل اســتانداردهای محموله فرآورده 
نفتکش ها را پــس از حرکت به عهــده دارد.وی 
تأکید کرد: فرآورده توزیعی در سطح کشور هنگام 
تحویل از پاالیشگاه نیز تحت بررسی های الزم قرار 
می گیرد و در صورتی که اســتانداردهای الزم را 
داشته باشد، تحویل گرفته شده و برای ارسال به 

مخزن مبدأ در انبار، ارسال می شود.

بیت کوین همچنان در کانال زیر ۴۲ هزار دالر دست 
و پــا می زند زیرا ترس شــدید بــازار رمزارزها را فرا 
گرفته است و تحلیلگران به افت تا ۳۸ هزار دالر اشاره 
می کنند.به گزارش ایســنا به نقل از کوین تلگراف، 
تحلیلگران هشدار می دهند که بیت کوین ممکن است 
قبل از یک شکســت نهایی به ۳۸ هزار دالر کاهش 
یابد.بســیاری از دارندگان رمزارز که از عدم موفقیت 
پایان سال ۲۰۲۱ ناامید شدند انتظار شروعی تازه در 
سال ۲۰۲۲ دارند اما از نظر تاریخی ماه ژانویه معموال 
برای بیت کوین ضعیف و کاهش ســرعت پیشرفت 
نقدینگی جهان و انتظارات پوشش محدودتر اولین 

عرضه منفی برای بیت کوین است.بر اساس گزارش 
دلفی دیجیتال، بازار ارزهای دیجیتال با ضعف مواجه 
شد زیرا ارزش بیت کوین کاهش یافت و فشار اضافی 
را بر بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد.دلفی دیجیتال 
به کاهش رشد نقدینگی جهانی و انتظارات سیاست 
سخت تر به عنوان منبع اصلی مخالف برای بیت کوین 
اشــاره و تاکید کرد که این عوامل همچنین منجر به 
ضعف در بازار سهام شده اســت و به نظر می رسد به 
شدت با قیمت همبستگی دارد.دلفی دیجیتال گفت: 
یکی دیگر از منابع شناسایی شده، کمبود نقدینگی 
در بازارهــای دائمی و آتی همراه بــا کاهش بهره باز 

بیت کوین در دو ماه گذشــته بود.در بیشــتر موارد، 
انقباض قیمت، ناشی از مشــکالت نقدینگی در بازار 
فیوچر بود که باعث یک سری انحالل ها شد و ضعف 
قیمت اولیه بیت کوین را تشدید کرد.در حال حاضر، 
شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها، ترس بیش از حد 
را در میان معامله گران به ثبت رسانده است و تعدادی 
از بازرگانان هشــدار می دهند کــه ارزش بیت کوین 
ممکن است به سرعت به زیر آخرین نوسان ۳۹ هزار 
دالری خود برســد.ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال 
 در حال حاضر به ۱.۹۷۶ تریلیون دالر و نرخ تســلط

 بیت کوین ۴۰ درصد است

آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد با تاثیر 
اندک شیوع کرونای اُمیکرون بر تقاضا، عرضه در بازارهای 
جهانی نفت محدودتر از تصور قبلی به نظر می رســد.به 
گزارش ایســنا، آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود از بازار نفت نوشــت: شیوع کرونای 
اُمیکرون افزایــش یافته اما این بار افزایــش موارد ابتال 
تاثیر بسیار محدودتری روی مصرف نفت خواهد داشت. 
با توجه به این که آمریکا، کانادا و برزیل در مسیر تولید با 
حداکثر ظرفیت قرار دارند و عربستان سعودی و روسیه 
ممکن است رکورد تولید را بشکنند، رشد مستمر عرضه 
می تواند باعث اشــباع قابل توجه بازار نفت در سه ماهه 

نخست سال ۲۰۲۲ و پس از آن شــود اما اشباع عرضه 
بازار در سال میالدی جاری کمتر از پیش بینی های قبلی 
خواهد بــود و انتظار می رود تقاضا برای نفت به ســطح 
۹۹.۷ میلیون بشکه در روز پیش از شیوع پاندمی برسد.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، تســهیل تدابیر 
قرنطینه به معنای آن است که رفت و آمد قوی می ماند. 
این آژانس برآورد خود از تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲ را به میزان ۲۲۰ هزار بشکه در روز افزایش داد 
و پیش بینی کرد مصرف نفت سال گذشته ۵.۵ میلیون 
بشکه در روز رشد کرده و امسال ۳.۳ میلیون بشکه در روز 
افزایش خواهد یافت.اما آژانس بین المللی انرژی هشدار 

داد که ذخایر تجاری نفت خام و ســوخت در کشورهای 
عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به پایین ترین 
سطح هفت سال گذشــته نزول کرده و هر گونه کاهش 
عرضه بازار نفت را در سال ۲۰۲۲ پرنوسان خواهد کرد.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، جدیدترین گزارش آژانس 
بین المللی انرژی همزمان بــا صعود قیمت نفت به بیش 
از ۸۹ دالر در معامالت بازار لندن منتشر شد. این صعود 
قیمت چالشی برای کشورهای مصرف کننده و بانکهای 
مرکزی آنها خواهد بود که تالش می کنند به روند احیای 
اقتصادی تحرک بخشیده و همزمان فشارهای تورمی و 

بحران هزینه زندگی را مهار کنند.

پشت پرده اخبار کمبود روغن چیست؟

کیفیت بنزین در کشور استاندارد است؟تورم به کانتینرها رسید!

هشدار آژانس بین المللی انرژی درباره کاهش نگران کننده ذخایر نفت و سوختسردی زمستان به بیت کوین رسید
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معاون اول رییس جمهور:

نرخ مالیات بر خانه های 
لوکس و خودروهای 
الکچری مشخص شد

مهلت دو ماهه به 
صادرکنندگان سال های ۹۸ و 

۹۹ برای رفع تعهدات ارزی

  افزایش قیمتی 
تا پایان  سال نداریم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 تاثیر  واردات
 بر قیمت خودرو 

واردات خودرو زمانی می 
تواند بر قیمت خودروهای 
داخلی تاثیرگذار باشد که 
شــرایط ثبات ارزی وجود 

داشته باشد. شرایط ...

  مرتضی مصطفوی، کارشناس 
خودرو 
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 افزایش احتکار
 با رشد لحظه ای قیمت ها

کمیسیون تلفیق با واردات 
50  هزار خودرو موافقت کرد

خودرو ارزان می شود؟

روند نزولی بورس پس از 5 روز متوقف شد

ابهام  و  بی ثباتی  در بورس
صفحه2

صفحه4

هیچ محدودیتی برای
  توسعه روابط با روسیه نداریم

رئیسی   در   دیدار   با    پوتین: 

در آذر ماه امسال بیشترین کاالهای احتکار شده 
در کشور شامل کاالهای اساســی از جمله برنج، 
چای، روغن نباتی، شــکر، تخم مــرغ، تجهیزات 
پزشکی، انواع شــوینده و غیره بوده است. احتکار 
کاالها در حالی اتفاق مــی افتد که قوانین صنفی 
مقابله با احتکار در اکثر موارد بازدارنده است اما در 
برخی موارد احتکار یک کاال آنقدر سودآور است 
 که فرد متخلف دادن جریمه و جزای تخلف را به 
جان می خرد.سودجویی برخی از اینکه احتمال 
دارد کاالهای اساســی و مصرفی نسبت به قیمت 
فعلی گران تر شــود آنها را وا می دارد تا در خرید 
کاالهای موردنظر حرص و طمع بیشتری از خود 
نشــان دهند و همین عامل باعث می شود تقاضا 

برای انواع کاالها شدیداً ...

رضوانی عضو کمیســیون تلفیق گفت: در نشست 
کمیســیون تلفیق با واردات ۵۰ هزار خودرو سواری 
و ۱۰ هزار ماشین آالت سنگین راه سازی و معادن به 
کشور در سال آینده موافقت شد. واردات این خودروها 
با تعرفه ورودی به تصویب هیات وزیران می رســد. 
ظهارنظرهای بسیاری در رابطه با واردات خودرو و تاثیر 
آن بر قیمت خودروها شده اســت. از زمانی که برای 
اولین بار این خبر اعالم شد تا به امروز که واردات ۵۰ 
هزار خودرو قطعی شده، موافقان و مخالفان بسیاری در 
رابطه با آن اظهارنظر کرده اند. هرچند کارشناسان بازار 
خودرو معتقدند اگر قرار است واردات براساس ارزهای 

که منشا خارجی دارند انجام شود...



اقتصاد2
ایران وجهان

ثبات نرخ دالر در صرافی های بانکی 
نرخ دالر )چهارشــنبه، ۲۹ دی ماه( در صرافی های 
بانکی بــا هشــت تومــان افزایش قیمت نســبت 
 به روز گذشــته، بــا نــرخ ۲۵ هــزار و ۵۶۲ تومان 
معامله شــد. به گــزارش خبرنگار اقتصــادی ایرنا، 
قیمت فروش یــورو در ســاعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز 
گذشــته با افزایــش ۸۱ تومانی قیمت نســبت به 
 روز روز گذشــته برابــر بــا ۲۹ هــزار و ۳۷۷ تومان
 بود.   قیمت خریــد هر دالر روز گذشــته ۲۵ هزار و 
۳۰۹ تومان و نرخ خرید هر یورو نیــز ۲۹ هزار و ۸۶ 
هزار تومان اعالم شــد. عالوه بر این، بهای خرید دالر 
در بازار متشــکل ارزی ۲۵ هزار و ۳۳۸ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۵ هزار و ۵۶۹ تومان بــود. این در حالی 
اســت که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۷۲۲ 
 تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۹۸۳ تومان اعالم 
شــد. همچنین در ســامانه نیما در معامــالت روز 
گذشته، حواله یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۱۰۳ تومان 
 فروخته و حواله دالر به بهــای ۲۴ هزار و ۷۹۳ تومان 
معامله شد. به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه وارد 
کانال ۲۶ هزار تومان شد و پس از آن در محدوده قیمت 
۲۶ تا ۲۷ هزار تومان نوسان داشت. نرخ دالر از اواخر 
آذرماه و به طور مشخص از ۲۴ آذرماه در کانال ۲۷ هزار 
تومان ثابت مانده بود و از یک هفته گذشته پس از ۶ ماه 
دالر وارد کانال ۲۶ هزار تومان شــد و با ادامه کاهش 
قیمت ها روز گذشته به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.

ثبــت چــک صیــادی بــا 
خودپردازهای بانک سامان

بانــک ســامان امکان ثبــت چک هــای صیادی 
 از طریــق تمــام خودپردازهــای خــود را فراهم 
کرد. به گزارش ســامان رســانه، بانک ســامان با 
به روزرسانی نرم افزار خودپردازهای خود، این امکان 
را فراهم کرد که دارندگان کارت بانک سامان، بتوانند 
اقدام به ثبت، تائید و انتقال چک های صیادی از طریق 
این دستگاه ها کنند. بر این اساس، دارندگان کارت 
بانک سامان برای دریافت این خدمت می توانند، با 
مراجعه به یکــی از خودپردازهای این بانک، پس از 
ورود کارت و رمز، از بخش خدمات چک و با واردکردن 

شماره چک صیادی این سرویس را دریافت کنند.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن:
باالترین نرخ سود سپرده های 

بانک مسکن ۱۸ درصد است
باالترین نرخ سود پرداختی به ســپرده ها در این بانک 
طبق ضابطه اعالم شده از ســوی بانک مرکزی معادل 
۱۸ درصد برای ســپرده های بلند مدت ۲ ساله است 
 و ســایر ســپرده ها نیز از نرخ های کمتری برخوردار 
هستند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، مهدی احمدی، رئیس اداره کل روابط عمومی 
بانک مســکن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی 
درباره نرخ سود سپرده های این بانک اعالم کرد: نرخ سود 
پرداختی به سپرده های مدت دار در بانک مسکن برابر 
مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و این بانک به عنوان 
یک بانک دولتی – تخصصی همــواره خود را مقید به 
 رعایت ضوابط و مقررات ابالغی از سوی نهاد ناظر بر بازار 
پول می داند. وی با بیان اینکه این مســئله در طراحی 
محصوالت بانک نیز رعایت شــده، گفت: باالترین نرخ 
سود پرداختی به ســپرده ها در این بانک طبق ضابطه 
اعالم شده از سوی بانک مرکزی معادل ۱۸ درصد برای 
سپرده های بلند مدت ۲ ساله است و سایر سپرده ها نیز از 

نرخ های کمتری برخوردار  هستند.

وزیر اقتصاد:
عملکرد بانک های قرض الحسنه 
مطلوب و بهتر از سایر بانک ها است

سید احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: میــزان معوقات بانک های قرض الحســنه زیر 
۲ درصد است، یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک ها عمل 
کرده اند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر سید احسان خاندوزی عملکرد شبکه 
بانکی کشور را در برنامه گفت وگوی ویژه خبری تشریح 
کرد.وی بیان داشت: در سیســتم بانکی، بانک هایی 
را داریم که بورسی نیســتند، اما جزو کم مشکل ترین 
بانک ها هســتند.وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر عملکرد 
مطلوب بانک های قرض الحســنه تصریح کرد: میزان 
معوقات بانک های قرض الحســنه زیر ۲ درصد است، 
یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک ها هستند و باید سعی کنیم 
این بانک ها را تقویت کنیم تا توان تسهیالت دهی آن ها 
باال برود.وزیر امور اقتصادی و دارایی آسان شدن دریافت 
تسهیالت برای افراد خوش حساب را ضروری دانست 
و گفت: قاعده گذاری ها برای افراد خوش حساب باید 
آسان کننده دریافت تسهیالت باشــد و اعتبار افراد و 

سابقه آن ها به جای وثیقه، مالک شود.

خبر

روز گذشته پس از ۵ روز روند 
نزولی شــاخص کل بورس 
متوقف شــد اما شاخص کل 
هم وزن بورس و شاخص کل 
فرابورس همچنــان به نزول 
ادامه دادنــد. به گزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۰، شاخص کل بورس تهران با 
افزایش ۳ هزار و ۵۳۹ واحدی نسبت به روز سه شنبه به 

رقم یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۰۵ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن با افت هزار و ۳۸۵ واحدی در سطح 
۳۳۵ هزار و ۶۴۳ واحدی ایســتاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۱۲ واحد پائین آمد و در سطح 
۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد قرار گرفت. در پایان معامالت  روز 
چهارشنبه، ۱۷۵ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۲۴ نماد 
بورسی و ۵۱ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۸۸ نماد 
کاهش قیمت داشتند که ۲۰۱ نماد بورسی و ۸۷ نماد 
فرابورســی بودند. به عبارت دیگر، ۳۷ درصد بازار رشد 

قیمت داشتند و ۵۷ درصد بازار افت قیمت داشتند. 

نمادهای مؤثر بر شاخص های بازار سهام
روز گذشته اغلب نمادهای پاالیشی رشد قیمت داشتند 
و گروه »فراورده های نفتی، کک و ســوخت هسته ای« 
ســبزترین گروه بازار بود. همچنین دو نماد پاالیشی 
»شبندر« و »شپنا« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل داشتند. روز گذشته »فملی«، »فخوز« و »ذوب« نیز 

بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »ارفع«، »کگهر« و »زاگرس« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »شاوان«، »غصینو« و »شبصیر« بیشترین تأثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند. 
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بــورس فملی 

صدرنشین اســت و شــپنا و ذوب در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز نمادهای  کرمان، فرابورس و 

مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت ُخرد 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۶ هزار 
و ۲۲ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۶۹ میلیارد تومان بود که 
۳۴ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد. ارزش معامالت خرد سهام افت کرد و با کاهش 
۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۸۶ 
میلیارد تومان رســید که ۴۱ درصد کل معامالت بازار 

ثانویه را تشکیل می دهد.
یک تحلیلگر بازار ســرمایه ضمن بررسی وضعیت این 
بازار و ابهاماتی که بورس با آن ها مواجه است، بر این باور 
است که رفتار دولت با بازار سرمایه باعث بی اعتمادی 

سهامداران به این بازار می شود. ولید هالالت در گفت و 
گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه همچنان رفتار دولت باعث 
سلب اعتماد از بازار ســرمایه می شود، اظهار کرد: یکی 
از رفتارهایی که به بی ثباتی بــازار دامن زد این بود که 
سقف نرخ گاز در ۱۰ مصوبه ای که یکشنبه توسط هیات 
دولت تصویب شــد نبود و فقط اعالم کردند که فرمول 
حال حاضر برای تعیین قیمــت گاز ادامه پیدا می کند. 
قیمت گاز در حال حاضر حدود ۳۰ سنت یعنی حدود 
 ۷۰۰۰ در هر مترمکعب است درحالی که قرار بود سقف

 ۵۰۰۰ تومان باشد.
وی ادامه داد: ســقف ۵۰۰۰ تومانی برای قیمت گاز به 
صورت علنی اعالم شــده بود و اینکه در مصوبه نیست 
باعث بدبینی بازار می شود. به طور کلی هر زمانی بورس 
در فضای انتظار باشد دچار رکود می شود و فضای رکود 
هم قطعا باعث نمی شود سهم ها متعادل باشند، بلکه 
باعث می شود فروشنده های اندک بتوانند قیمت سهم 

را پایین ببرند. این تحلیلگر بازار سرمایه در مورد ابهاماتی 
که پیش روی بازار سرمایه قرار دارد توضیح داد: یکی از 
ابهامات پیش روی بازار همان ســقف قیمت گاز است 
که برخالف چیزی که انتظار میرفت در مصوبه دولت 
آورده نشــده اســت. همچنین بازار در انتظار گزارش 
های ۹ ماهه شرکت ها است. از طرف دیگر  مذاکرات هم 
در جریان است و مشخص نیست تکلیف قیمت دالر و 
رویکرد در مذاکرات به چه صورت باشد. این ابهامات در 
کنار برخی اتفاق های جهانی قرار گرفته است. از جمله 
اینکه پتروشــیمی ها نه تنها تحت تاثیر قیمت گاز در 
الیحه بودجه هستند بلکه برخی قیمت های جهانی هم 
وارد فاز اصالحی شد و در مجموع روی این صنعت تاثیر 

منفی گذاشتند.
هالالت در ادامه در مورد شرط بهبود وضعیت بازار نیز 
اظهار کرد: این فضا به شرطی بهتر می شود که یک منبع 
نقدی شروع به خرید ســهم های ارزنده در بازار کند. 
منظورم نقش حمایتی نیست، بلکه تفاوتی بین سهم 
های ارزنده با سهم های دیگر قائل شود و نمادهایی که 
به نظر ارزنده هستند را به شکل ملموسی بخرد تا هیجان 

خرید در بازار ایجاد شود.
وی ادامه داد: البته برای بهبود وضعیت بازار باید ابهامات 
نیز برطرف شود. بهترین اتفاق مثبت روند رو به کاهش 
نرخ بهره بین بانکی و به نظر من بدترین اتفاق کاری است 

که دولت در قبال بازار انجام می دهد.
بر اســاس این گزارش، در حالی کــه چندی پیش ۱۰ 
پیشنهاد از سوی دولت برای اصالح الیحه بودجه ارائه 
شده بود که امکان ترســیم آینده مثبت بازار سرمایه را 
فراهم می کرد، هیات دولت در آخرین مصوبه خود زیر 
بار ۱۰ پیشنهاد اولیه نرفته و با عدم تعیین سقف برای 
قیمت گاز، برخی صنایع از جمله پتروشیمی ها را به سمت 
زیان ده بودن هدایت کرده است که تاثیر این تصمیم در 
وضعیت نزولی دو روز گذشته بازار سرمایه به خوبی قابل 

مشاهده است!

روند نزولی بورس پس از 5 روز متوقف شد

ابهام  و  بی ثباتی  در بورس

معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار:
ستاد تنظیم بازار تا پایان سال 
هیچ درخواست افزایش قیمتی 

را بررسی نمی کند
جلسه ستاد تنظیم بازار ظهر به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار و در آن تاکید شد که ستاد 
تنظیم بازار تا پایان سال هیچ درخواست افزایش 
قیمتی را بررسی نمی کند. به گزارش ایسنا، محمد 
مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه باید اقدامات 
انجام شده ســتاد تنظیم بازار برای فراوانی اقالم، 
ثبات بازار و جلوگیری از گرانی ها تا پایان ســال 
جاری و به ویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان به 
صورت ویژه تر ادامه یابد تا شاهد هیچگونه افزایش 
قیمت و گرانی در کاالهای هدف و اقالم اساسی و 
نیازهای مردم وجود نداشته باشد، گفت: با تالش 
ها و اقدامات دولت عالوه بر تامین اقالم اساســی 
مورد نیاز مردم در مرحله ای هستیم که می توانیم 
تبدیل به صادر کننده و تامیــن کننده نیازهای 
کشورهای همسایه شویم. وی تاکید کرد: تا پایان 
سال درخواســت هیچ افزایش قیمتی در ستاد 
تنظیم بازار بررسی نخواهد شــد و دستگاه های 
ذیربط با اهتمام بیشتری در این حوزه عمل نمایند.
مخبر همچنین با تاکید بر ضرورت هوشمند سازی 
شــبکه توزیع و خدمات در بخش هــای مختلف 
تصریح کرد: هوشمند سازی تنها راه مبارزه با فساد، 
شــفافیت اطالعات و قطع شدن واســطه گری در 
کشور است. در این جلســه که وزرای صمت، جهاد 
کشاورزی، دادگستری، راه و شهرسازی، ارتباطات 
و فناوری اطالعات، سخنگوی دولت و شهردار تهران 
حضور داشــتند، وزارت راه گزارشی از وضع موجود 
و نیازمندی هــای بخش خدمات حمــل بار برون 
شهری و همچنین اقدامات و سیاست های حمایتی 
اتخاذ شده در کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل 
کشور ارائه کرد. همچنین در ادامه جلسه در راستای 
حمایت و حل مشکالت کامیون داران و شرکت های 
حمل و نقل جاده ای مقرر شد سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی های الزم در جهت تامین و توزیع لوازم 
یدکی، روغن موتور دیزلی با قیمت کارخانه، تامین 
الستیک سنگین و نیمه سنگین با کیفیت و قیمت 
مصوب و تسهیل و تسریع در نوسازی ناوگان حمل و 
نقل جاده ای کشور اتخاذ شود. شهرداری تهران نیز 
در این جلسه گزارشی از نرخ خدمات، ظرفیت ناوگان 
حمل و نقل عمومی و مدل های فعلی و پیشنهادی در 
قیمت گذاری حمل و نقل درون شهری و جابجایی 
مسافر در بخش های مختلف مترو، اتوبوس و تاکسی 
ارائه کرد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی گزارشی 
از آخرین اقدامات در حوزه شبکه هوشمند تجاری 
سازی کشاورزی و آماری از چگونگی توزیع هوشمند 
کاالهای اساســی موردنیاز مردم را به اطالع اعضا 
رساند. در این جلسه مقرر شد با افزایش ظرفیت شبکه 
توزیع هوشمند و همچنین مراکز و میادین میوه و 
تره بار تا پایان ســال جاری اقالم مورد نیاز مردم در 
سریعترین زمان و آسانترین راه به دست مردم برسد.

تاکید رییس کل بانک مرکزی 
بر کنترل تورم

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تحول در 
نظام بانکی و کنترل تورم گفــت: اصالح قوانین و 
مقررات بانکی در راستای تسهیل دسترسی مردم به 
خدمات بانک ها در دستور کار جدی بانک مرکزی 
است. به گزارش ایسنا از بانک مرکزی، صالح آبادی 
در اولین نشست هم اندیشی با صاحبنظران اقتصادی 
و اســاتید که با موضوع راهکارهای کنترل تورم و 
ثبات قیمت ها برگزار شــد، با بیان اینکه برگزاری 
این نشست ها با هدف اســتفاده از نظرات نخبگان 
اقتصادی کشــور تداوم خواهد داشت، اظهار کرد: 
هدایت تسهیالت بانکی به سمت بخش های مولد در 
حوزه اقتصادی، اولویت کنونی شکبه بانکی باید باشد 
و با اصالح نظام بانکداری و ایجاد تحول در آن و نیز 
توجه بیشتر به اصول بانکداری اسالمی باید در این 
مسیر گام برداریم. رییس کل بانک مرکزی با اشاره 
به تاکیدات رییس جمهوری در خصوص تسهیل 
دسترسی مردم به خدمات بانکی،  ادامه داد: پرداخت 
تسهیالت خرد به مردم بر اساس اعتبارسنجی و نیاز 
کمتر به طی تشریفات موجود توسط بانکها باید انجام 
شود. وی خاطرنشــان کرد: کفایت سرمایه بانکها، 
اصالح ناترازی نظام بانکــی در کنار عدالت بانکی و 
تحول در فرآیندهــا از دیگر مباحث مورد پیگیری 
بانک مرکزی در راستای اصالح نظام بانکی با هدف 

کنترل خلق پول و نقدینگی است.
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان 
اینکه ریشــه تورم در عدم تعادل هــا در عرضه و 
تقاضای اقتصاد و نیز عملکرد سیستم بانکی است، 
گفت: بازتعریف اقتصاد مقاومتی در بخش بانکی و 
اصالح نظام بانکی در راستای رفع ناترازی بانک ها 
و اصالح روند چرخش پول در سیستم بانکی برای 

کنترل تورم ضروری است.

اخبار
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سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ از تعیین 
نرخ مالیات بر خانه ها و ماشین های لوکس خبر داد. به 
گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری خود به تشریح 
آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۴۰۱ 
مجموع ارزش انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای 
شماره انتظامی شــخصی در اختیار مالکین مشخص 
شد که این شامل اشخاص حقیقی یعنی خود  خانوار و 
فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل می شود. 
زارع ادامه داد: خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول 
مالیات نخواهد شد. مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان 
شامل مالیات یک درصد،  تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت 
به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد 
می شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت 
به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت 
به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد 

شامل می شود.
وی درباره مالیات واحدهای مســکونی و باغ ویالهای 
گران قیمت گفت: واحدهای مســکونی و باغ ویالهای 
گران قیمت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات 
است. نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان  
مالیات یک در هزار، نســبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان 
تا ۲۵ میلیارد تومان مالیات دو در هزار  را باید پرداخت 
کنند.  زارع گفت: از واحدهای مسکونی و باغ ویالهای 
گران قیمت نســبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ 
میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا 
۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد 

تومان به باال ۵ در هزار مالیات گرفته خواهد شد.
وی گفت: بدهی های بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای 
برقابی و مطالبات پیمانکاران و مشاوران این طرحها از 
محل مطالبات وزارت نیرو و توانیر از دولت مابه تفاوت 
قیمتهای تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی - 

خرجی تا ســقف ۱۰ میلیارد تومان قابل تسویه و تهاتر 
خواهد بود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: به دولت 
اجازه داده می شود جهت تأمین مالی شبکه راه آهن و 
ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعــم از قطار عادی و برقی 
و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه 
تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق 
محروم و روستایی و اصالح نقاط حادثه خیز در جاده ها، 
واردات خودرو سواری از محل ارز غیرصادراتی )خود یا 
دیگران( با نظارت بانک مرکزی توسط بخش خصوصی 
اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد 
۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آالت 
سنگین معادن و راهســازی با تعرفه ای که به تصویب 

هیئت وزیران می رسد، انجام شود.
زارع ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور 
توســعه اشــتغال زندانیان با همکاری بخش عمومی 
غیردولتی سود حاصل از سرمایه گذاری بخش عمومی 
غیردولتی در توســعه زندان ها جهت اشتغال زندانیان 
حین حبس پس از تأیید سازمان زندان ها مشمول مالیات 

با نرخ صفر شد. همچنین موافقت شد که هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی اسالمی برای تجهیزات جمعیت هالل 
احمر منتشر شود. این در سقف ۸۸ هزار میلیارد تومان 
بودجه دولت خواهد بود. وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق 
تصویب کرد که شــهرداری های بــاالی ۵۰۰ هزار نفر 
موظف هستند بابت صدور هر فقره پروانه ساختمانی اعم از 
مسکونی و صنعتی و تجاری دو درصد عوارض شهرداری را 
از متقاضیان پروانه وصول کرده و به حساب درآمد عمومی 
در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند. کلیه رده های بسیج، 
پایگاه های مقاومت و سالن های ورزشی و امدادی، پاسگاه 
ها و کالنتری ها و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق 

انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز معاف شدند.
زارع افزود: کلیه واحدهای آموزشــی )مدارس دولتی(، 
وزارت آموزش و پرورش از پرداخــت هزینه های آب و 
فاضالب و برق و گاز در سطح الگوی مصرف معاف شدند. 
همچنین نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای 
اساسی همانند دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهاده 
های کشاورزی ودامی که در بودجه ۱۴۰۱، چهار درصد 
بود به یک درصد تقلیل یافت چون مأخذ نرخ ورودی ما 

ارز ۲۳ هزار تومانی شده است. وی ادامه داد: شرکت های 
آب منطقه ای اســتان ها و آب و برق خوزستان مکلف 
شــدند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات 
تعادل بخشــی و تغذیه مصنوعی در قالــب وجوه اداره 
شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنترهای 
حجمی و هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی اقدام 
کنند. اصل و مبلغ تسهیالت پرداختی بدون دریافت سود 

بوده و به صورت اقساط است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد که 
این مصوبات کمیسیون تلفیق است و باید برای اجرا شدن 
ابتدا در صحن علنی تصویب شده و سپس در صورت تأیید 

شورای نگهبان اجرا خواهد شد.
زارع در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخباری پیرامون 
برگزاری جلسه مشــترکی بین رئیس مجلس و معاون 
اول رئیس جمهور درباره ارز ترجیحی گفت: جلسه ای 
بین رئیس مجلس و دولت برگزار نشده است. قرار است 
کمیته ای بین مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نرخ ارز 
ترجیحی تشکیل شود و موضوع حذف ارز ترجیحی مورد 

بررسی قرار گیرد.

بانــک مرکــزی مصوبــه نشســت اخیــر کمیته 
موضــوع مــاده )۲( را ابالغ کــرد. بر این اســاس 
 ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ و  صادرکننــدگان ســال های 
 تــا پایــان ۱۴۰۰ بــرای رفــع تعهــدات ارزی 
مهلت دارند. بر اســاس مصوبه نشست اخیر کمیته 
موضوع ماده )۲( ضمن مهلت دادن به صادرکنندگان 
سال های ۹۸ و ۹۹ تا پایان ســال ۱۴۰۰ برای رفع 
تعهدات ارزی خــود، وضعیــت صادرکنندگان به 
کشورهای عراق و افغانستان در سال ۹۷ نیز تعیین 
تکلیف شــد؛ این افراد تا انتهای سال جاری فرصت 
دارند تــا اطالعات خود را در ســامانه جامع تجارت 

ثبت کنند.
این مصوبه از ســوی بانک مرکزی بــه منظور اجرا 
به دستگاه های مربوط ابالغ شــده است و طبق آن 
صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان 
در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد 

ماه ۱۳۹۷ که تاکنون اطالعات پروانه های صادراتی 
خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده اند، تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت 

اطالعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
همچنین به سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به غیر از 
صادرکنندگان مندرج در بند مذکور)بند ۱(، تا پایان 
سال جاری مهلت داده شــد تا با مراجعه به سازمان 
توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و 
با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای 

بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.
از طرفی صادرکنندگانی که در بازه زمانی ۲۲ فروردین 
ماه ۱۳۹۷ لغایــت ۱۶ مرداد مــاه ۱۳۹۷ کاالهای 
صادراتی خود را به صورت ریالی به ســایر کشــورها 
غیر از عراق و افغانستان فروخته اند، می توانند پس از 
ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید 
کمیته و ثبت اطالعات فروش ریالی خود در سامانه 

جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به 
ارتقای ایفای تعهدات خود اقدام کنند. صادرکنندگان 
ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ 
مجازند درصد برگشــت ارز به چرخه اقتصادی را با 
یک یا ترکیبی از روش های متنوع تعیین شده و رفع 

محدودیت های مربوطه ارتقا دهند.
صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ که 
قبل از ابالغ فهرست اولویت های کاالیی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به 
ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارائه درخواست 
و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در 
سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای 
تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان 

تعهدات ارزی ایفا نشده سال ۱۳۹۷ هستند.
در راســتای رفع مشــکالت صادرکنندگان دارای 
تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو نیز این 

دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابالغ این مصوبه )۲۸ 
دی ماه ۱۴۰۰(، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور 
معاف هستند. فروش ریالی کاالهای صادرکنندگان 
کاال به کشورعراق به منظور بازسازی عتبات عالیات 
)طرف قرارداد ســتاد بازســازی عتبات عالیات و یا 
شرکت های مورد تأیید ســتاد( به میزان مورد تأیید 
ســتاد عتبات و کمیته اقدام ارزی بــا ثبت اطالعات 
مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات الزم، 

مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می شود.
در مواردی که واگذاری و فــروش پروانه صادراتی به 
واردکننــدگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشــده 
باشــد، پس از طرح موضوع در کمیتــه اقدام ارزی، 
تأیید آن و با اعالم مراتب به ســازمان امور مالیاتی به 
منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی 
 متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده 

کسر می شود.

کمیسیون تلفیق با واردات 50  هزار خودرو موافقت کرد

خودرو ارزان می شود؟

تدابیر جدید بانک مرکزی در حوزه صادرات ابالغ شد

مهلت دو ماهه به صادرکنندگان سال های ۹۸ و ۹۹ برای رفع تعهدات ارزی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۸ دی ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۴۴ تومان رسید
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۴۴ تومان رسید. میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۱۸ تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۶۶۶ تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۱۱۱ تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۰۷ 

هزار و۸۳ تومان است.

معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: در نسخه فعلی قانون مالیات بر خانه های 
خالی، بانک ها و شرکت های بزرگ مد نظر هستند که ده ها مسکن خالی را در تملک 
دارند. حسین زمانی در نشست »پایه های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت ها« 
با اشاره به اینکه اولویت اصلی مالیات در بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی است، 
افزود: در عین حال مهمترین چالش در این زمینه شیوه شناسایی و اخذ مالیات بر 
خانه های خالی است. ماده قانونی دیگری که اخذ آن با چالش جدی مواجه است، 
مالیات بر سازندگان مسکن است که امکان اخذ آن از تمامی واحدهای مسکونی که 

در طول سال ساخته می شوند با چالش های جدی مواجه است.
وی در خصوص معافیت های مطرح شده در قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: 
ممکن است انتقاداتی به این قانون در زمینه معافیت ها مطرح باشد. اما در وهله اول 

مسئله اجرایی شدن قانون مهم است و در نظر گرفتن معافیت ها صرفاً با هدف اینکه 
این قانون از مرحله تصویب عبور کند و به سالمت به مرحله اجرا برسد، در نظر گرفته 
شده است. مسئله بعدی اینکه در نسخه فعلی این قانون بانک ها و شرکت های بزرگ 
که ده ها مسکن خالی را در تملک دارند منظور نظر بوده است و در ادامه می توان به 

سراغ دیگر گروه های هدف هم رفت.
معاون حسابرسی ســازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: مالیات بر خانه های خالی، 
مالیاتی برای گرفته نشدن است و هدف آن اتفاقاً عرضه شدن خانه های خالی به بازار 
است؛ نه اینکه از این محل برای دولت درآمدزایی کنیم. به همین دلیل مالیات ساالنه 
امالک که یک مالیات برای افزایش درآمدهای دولت است، نمی تواند کارکرد مالیات 

بر خانه های خالی را داشته باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی:
گرفتن مالیات از خانه های خالی بانک ها و شرکت های بزرگ؛ در اولویت

بانک ها
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تاثیر  واردات بر قیمت خودرو 
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو 

واردات خودرو زمانی می تواند بر قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار باشد که شرایط ثبات ارزی وجود داشته باشد. شرایط اقتصاد کالن باید باثبات باشد و قیمتها از لحاظ ریالی افزایش نداشته باشند. در این شرایط واردات خودورو موجب کاهش 
قمیتها خواهد شد. اما اگر در سال آینده جهش قیمتی در ارز داشته باشیم واردات خودرو تاثیری در کاهش قیمتها نخواهد داشت. از سوی دیگر واردات خودرو می تواند موجب ایجاد رقابت و در نهایت کاهش قیمت خودرو شود. اما تحقق این موضوع 
نیز شرایط خودش را دارد.  ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی بسته به نوع خودرویی دارد که قرار است وارد کشور شود. این بدان معناست که سطحی از خودرو باید به کشور وارد شود که هم سطح خودروهای پر تیراژ داخلی باشد. با این حرکت 

خودروساز ایرانی احساس خطر خواهد کرد و عالوه بر افزایش کیفیت خودروی تولیدی، کاهش قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد. اگر واردات در این سطح نباشد نمی تواند باعث ایجاد رقابت شده و تکانه ای در بازار خودرو اتفاق بیفتد. 
الزم به ذکر است در شرایطی کلی ِصرف واردات خودرو نشان دهنده اتفاق خوبی نیست. چراکه باید شرایط اقتصادی باثبات باشد. مجلس در مصوبه اخیر خود با نیت خیرخواهانه برای بهبود وضعیت صنعت خودرو عمل کرده است اما هر نیت خیری 
منجر به بهبود نمی شود و به نظر می رسد در این موضوع مجلس دخالت غیر ضروری داشته و در واقع این مسئله باید در حوزه وزارت صنعت و اقتصاد بررسی و پیگیری شود. همچنین بعید است به غیر از چین بتوان از کشوری دیگر خودرو وارد کرد. 

اروپا بعید است به ایران خودرو بدهد. تحریم ها هم اجازه این کار را نخواهد داد.  
از طرفی دیگر صنعت خودروی ایران ظرفیت چندانی برای صادرات ندارد، پیش از این فقط تعداد محدودی خودرو به سوریه صادر می شد که اخیراً این کشور هم واردات خودروی ایرانی را ممنوع کرده است، بنابراین ظرفیت صادراتی این صنعت 
بسیار کم بوده و نمی توان در ازای آن واردات خودرو انجام داد. شرکت های خودروسازی ما با اینکه چند هزار مازاد نیرو دارند و برخی نیروها را هم سفارشی استخدام کردند اما تعدیل نیرو نمی کنند و به جای تبدیل سرمایه های خود به نقدینگی 
متاسفانه هزینه ناکارآمدی خود را هم از جیب مردم پرداخت می کنند و آن وقت قیمت گذاری دستوری را بهانه می کنند. صادرات الزاماتی دارد و صادرات با فروش متفاوت است. کدام کشور در حوزه خودرو با ما رقابت می کند که بخواهیم صادر کنیم.

مدیرعامل اتحادیه دام ســبک با بیــان اینکه 
صادرات دام همچنان متوقف است، گفت:دولت 
به بهانه افزایش قیمت گوشــت، صادرات دام را 
متوقف کرد اما با گذشــت دو هفته از این اتفاق، 

نرخ گوشت تغییری نکرده است.
افشــین صدر دادرس، مدیرعامــل اتحادیه دام 
ســبک با بیان اینکه صادرات دام زنده از کشور 
همچنان متوقف اســت، گفت: متأسفانه گرفتار 
بوروکراسی های پیچیده اداری و مسائلی از این 
قبیل هستیم و عماًل هیچ کاری از پیش نمی رود.

وی با بیان اینکــه در دو هفته اخیر صادرات دام 
زنده به بهانه افزایش قیمت گوشت قرمز متوقف 
شده اســت، افزود: با این حال شاهد هستیم که 
قیمت گوشت نیز تغییری نکرده و تعادلی در بازار 

این کاال ایجاد نشده است.
دادرس گفت: دلیل این اتفاق آن است که گرانی 

گوشت ربطی به صادرات دام زنده ندارد و عوامل 
دیگری در این اتفاق دخیل هستند.

وی با اشــاره به اینکه هم اکنون در مناطقی از 
کشور از جمله استان خوزستان و منطقه فسای 
فارس چندیــن رأس دام در قرنطینه نگهداری 
می شــوند، افزود: فرایند قرنطینــه دام هزینه 
بر است ضمن اینکه ایســتگاه های قرنطینه به 
تأیید دامپزشکی استان ها می رسند و بعد از آن 
دام ها به این اماکن منتقل می شــود اما ظرفیت 
محدودی دارند و نمی توان به مدت زیادی دام را 

آنجا نگهداری کرد.
دادرس اضافه کرد: در اواسط آبان ماه دولت مجوز 
صادرات ۳۵۰ هزار رأس دام را صادر کرد و بعد از 
پیگیری های فراوان صادرات انجام شد اما در میانه 
راه جلوی آن را گرفتند و در نهایت فقط ۲۰۰۰ 

رأس دام سبک صادر شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری علت لغو 
برخی از پروازهای داخلی در ۲۴ ساعت گذشته 
را وجود مه غلیظ و کاهــش دید افقی در برخی 
فرودگاه های کشــور اعالم کــرد و گفت: مردم 
قبل از رفتن به فــرودگاه حتماً با اطالعات  پرواز 
یا شــرکت هواپیمایی مد نظر تماس بگیرند تا 
اطالعات الزم درباره لغو شــدن یا تأخیر پرواز 
خود را کســب کنند.طی ۲۴ ســاعت گذشته 
برخی از پروازهــای داخلــی در فرودگاه هایی 
مانند فرودگاه مشــهد فرودگاه ایالم و غیره لغو  
 و بعضاً مسافران با مشــکالتی در این فرودگاه ها 

مواجه شدند.
میر اکبر رضوی - سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری اظهار کرد: طی ۲۴ ســاعت گذشته 
برخــی از پروازهــای داخلــی در فرودگاه های 
کشــور به دلیل وجود مه غلیــظ و کاهش دید 
افقی یا شــرایط جوی خاص لغو شــد بنابراین 
از همه مســافران می خواهیم در چنین شرایط 
جوی و در ایام زمســتان قبل از پرواز و عزیمت 
به فرودگاه با شــرکت هواپیمایی مورد نظرشان 
یا اطالعات پــرواز تماس بگیرند تــا اطالعات 

 الزم را درباره لغو شدن یا به تاخیر افتادن پرواز 
خود کسب کنند.

وی افزود: همه شرکت ها بر اساس ابالغیه اعالم 
شده موظفند که با مســافران از طریق پیامک 
ارتباط برقرار کرده و اطالعات این  چنینی پرواز، 
مانند لغو شدن و به تاخیر افتادن به دلیل شرایط 
جوی خاص را به مردم اعالم کنند. همچنین از 
مســافران نیز می خواهیم که این کار را قبل از 
عزیمت به فرودگاه انجام دهند تا مشکلی برای 

آن ها به وجود نیاید.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: 
اولویت برای این سازمان حفظ ایمنی و سالمت 
مســافران در پروازهای داخلی و خارجی است 
بنابراین اگر شــرایط جوی خاصی مانند شرایط 
به وجود آمده در برخی از فرودگاه های کشــور 
در ۲۴ ساعت گذشته، تکرار شود مجبور به لغو 
پروازها خواهیم شــد به همین دلیل است که از 
مســافران می خواهیم برای اطــالع از وضعیت 
پروازی خود با اطالعات پرواز یا شــماره تماس 
مستقیم شــرکت های هواپیمایی مدنظرشان 

تماس بگیرند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه قانون 
نظام صنفي، بازدارندگي کافي را براي برخورد با تخلفات 
صنف مشاوران امالک ندارد گفت: حق الزحمه مشاوران 
امالک ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله است که بالغ 
بر ۸۵ درصد مشاوران به این نرخ پایبند هستند؛ اما اگر 
یک واحد صنفي بیشــتر از رقم مذکــور دریافت کرد، 
متعاملین به اتحادیه شکایت کنند و حق و حقوق آنها 

بازگردانده مي شود.
مصطفي قلي خسروي، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران درباره اضافه دریافت باالتر از نرخ مصوب توسط 
برخي مشاوران امالک اظهار کرد: مهرماه سال گذشته، 
دولت قبل در یک اقدام غیرکارشناسي و دستوري، حق 
الزحمه مشاوران امالک را که تا پیش از آن نیم درصد از 
ثمن معامله از هریک از طرفین بود به ۲۵ صدم درصد 
کاهش داد که این اقدام آنها منجر به تشدید تخلفات و 

دور زدن قانون توسط عده کمي از مشاوران شده است.
وي افزود: طبق بررسي هاي ما ۸۵ درصد اعضاي صنف 
نسبت به نرخ مصوب تمکین دارند. البته هیات مدیره و 
اعضاي صنف نسبت به این نرخ معترض هستند. اخیرا 
نیز به اتاق اصناف، نامه نوشتیم و خواستار تجدیدنظر 
در حق الزحمه مشاوران امالک شدیم؛ چرا که کاهش 

دستوري نرخ منجر به افزایش جرم شده است.
خسروي با بیان اینکه قانون نظام صنفي، نرخ گذاري براي 
اصناف را بر عهده کمیسیون نظارت گذاشته است گفت: 
برخي آقایان مسئول، هیچ یک از سازمان هاي ایجاد شده 
را قبول ندارند و دائما با مصاحبه و کوبیدن اصناف، آنها 
را ضعیف و ضعیف تر میکنند. حمایت از مصرف کننده، 
اتاق اصناف و کمیسیون تشــخیص و نرخ گذاري این 
اتاق، سازمانهایي عریض و طویل هســتند. از وظایف 
کمیسیون نظارت، نرخ گذاري براي اصناف است. چرا 
برخي مسئوالن، اینها را قبول ندارند و یک شبه، تمام 
تشکیالت و قوانین را نقض میکنند؟ نتیجه نقض قوانین، 
این میشود که معیشت فعال صنفي به مخاطره مي افتد و 

سعي میکند خداي نکرده متعاملین را دور بزند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران تاکید کرد: اینکه 
رئیس تعزیرات بیاید درباره نرخ مشاوران امالک صحبت 
کند را متوجه نمیشوم. چرا بزرگان در کار دستگاه  هاي 
دیگر دخالت مي کنند؟ هرکس کار خودش را انجام دهد.
وي گفت: آقایان تلفن مي زنند و مي گویند فالن مشاور 
از ما اضافه دریافت کرده است. کجاي دنیا با تلفن، کار 
حل مي شود؟ تلفن ۷۳۳۴ اتحادیه مشاوران امالک براي 
دریافت شکایات وجود دارد، اما در مراحل بعد، شاکي باید 
بیاید به صورت مکتوب شکایت خود را بنویسد. ما مطابق 
قانون نظام صنفي، چندین کمیسیون در اتحادیه داریم؛ 
از جمله کمیسیون شکایات، کمیسیون فني، کمیسیون 
بازرسي، کمیســیون آموزش و الي آخر. اینها هرکدام 
فعالیت خودشان را انجام مي دهند. وقتي شکایتي مبني 
بر اضافه دریافت به کمیسیون شکایات ما میآید اول به 
واحد صنفي تلفن مي زنیم و مي گوییم که رضایت فرد 

مذکور را حاصل کن. اگر این کار انجام نداد برابر قانون 
با او برخورد مي شود. او را به کمیسیون شکایات دعوت 
مي کنیم و اگر تمکین نکرد برابر ماده ۲۸ واحد صنفي را 

تعطیل مي کنیم.
خسروي اظهار کرد: اینطور نیســت که نظارتي در کار 
نباشد. اتحادیه مشاوران امالک، بنا به اذعان اداره اماکن، 
بیشترین پلمب را در بین صنوف دارد که نشان میدهد 
اغماضي با متخلفان نداریم و جــداً با تخلفات برخورد 
میکنیم. از اداره اماکن هم بابت همکاري تشــکر دارم 
اما قانون نظام صنفــي از بازدارندگي کافي براي صنف 
مشاوران امالک برخوردار نیست. هفت روز تعطیل کردن 
واحد، براي شغلي که با زندگي دو نفر سر و کار دارد کافي 
نیست. معتقدم اولین اشتباه مشاور امالک باید آخرین 

اشتباه او باشد.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران بــا بیان اینکه 
مشاوران امالک، مولد اقتصادي و مولد مالیاتي هستند 
گفت: بر اساس جوازهاي صادره در شهر تهران بیش از 
۱۲ هزار مشاور امالک داراي پروانه کسب و در کل کشور 
بیش از ۱۳۰ هزار مشاور وجود دارد. بنابراین صنف ما 
باعث ایجاد شغل در جامعه شده و به نوعي بار بیکاري 
دیگر بخش ها را به دوش مي کشــد. چرا برخي آقایان 
دائما صنف مشــاور امالک را مي کوبند؟ اگر به اصناف 
قدرت بدهید، اقتصاد قدرت مي گیرد. دائما با مصاحبه 
و جنجال، اصناف را تضعیف میکنند. وقتي بگوییم بچه 
از دیوار راست باال میرود، انتظار داریم دیگر بچه از دیوار 
راست باال نرود!؟ صنف باید تشویق شود نه اینکه دائما آن 
را سرکوب کنیم.وي، دالل را به معناي داللت کننده و 
دلیل آورنده دانست و افزود: دالل تالش میکند با داللت، 
دو نفر ر ا به هم برساند اما بعضي افراد نمیخواهند دالل 
را به این نام بشناســند. حقوق دالالن در سال ۱۳۰۷ 
اینطور تعیین شــده که حق و حقوقش را خودش باید 
تعیین کند. حاال در کشورهاي پیشرفته درصد معقولي 
را تعیین کردهاند. تعرفه مشاوران امالک در کشورهاي 
توسعه یافته ۶ درصد از فروشنده است. چرا ما نباید مثل 

کشورهاي پیشرفته عمل کنیم؟
خسروي، بخش مسکن را پیشران اقتصاد دانست و گفت: 
مشاوران امالک نوک پیکان بخش مسکن هستند که 
اگر ضعیف شوند اقتصاد ضعیف میشود. بخش مسکن 
با ۱۷۸ شــغل کلیدي در ارتباط اســت. مشاور امالک 
به معناي ریل اســتیت در جهان داراي اعتبار و اهمیت 
است اما در کشور ما برخي افراد نسبت به شاغالن این 
بخش، کم لطفي میکنند. اگر ارزش ریالســتیت درک 
شود اقتصاد رونق خواهد گرفت. اما طي دهه  هاي گذشته 
ساده انگارانه و سطحي با این شغل رفتار شده است.رییس 
اتحادیه مشاوران امالک یادآور شد: دولت روحاني، خود 
را از اصناف جدا کرده بود و به آنها بها نداد. از دولت آقاي 
رئیسي انتظار داریم با اصناف و بخش خصوصي تعامل 
و هم افزایي داشته باشــد. این کار به نفع دولت و مردم 

خواهد بود.

در آذر ماه امســال بیشترین 
کاالهــای احتکار شــده در 
کشــور شــامل کاالهــای 
اساســی از جملــه برنــج، 
چای، روغن نباتی، شــکر، 
تخم مرغ، تجهیزات پزشــکی، انواع شــوینده و غیره 
بوده اســت. احتکار کاالها در حالی اتفاق می افتد که 
قوانین صنفی مقابله با احتــکار در اکثر موارد بازدارنده 
است اما در برخی موارد احتکار یک کاال آنقدر سودآور 
 است که فرد متخلف دادن جریمه و جزای تخلف را به 

جان می خرد.
سودجویی برخی از اینکه احتمال دارد کاالهای اساسی 
و مصرفی نســبت به قیمت فعلی گران تر شود آنها را وا 
می دارد تا در خرید کاالهــای موردنظر حرص و طمع 
بیشتری از خود نشان دهند و همین عامل باعث می شود 
تقاضا برای انواع کاالها شدیداً افزایش یابد و اگر این ولع از 
طرف فروشندگان یا توزیع کنندگان باشد باعث کمیابی 

کاال در سطح کشــور خواهد شــد که اصطالحاً گفته 
می شود کاالیی احتکار شده است.

پس از سیر صعودی مشکالت اقتصادی و نوسانات شدید 
نرخ ارز در چند ماه گذشته، شاهد افزایش آمار احتکار در 
تهران و شهرهای دیگر بودیم. این افزایش به حدی رسید 
که در ماه ها اخیر، روزی نبود که اخباری مربوط به کشف 
یک انبار احتکاری جدید را نشنویم. زمانی که به تحقیق 
بیشتر در مورد کاالهای مکشوفه پرداختیم متوجه شدیم 
که این کاالها از کاغذ، مواد آرایشی، آهن، آلومینیوم و 

مواد خوراکی تا بسیاری کاالهای دیگر را شامل می شد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمانهای 
صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور مقابله با 
هرگونه احتکار احتمالی کاال در آذرماه امسال بیش از ۱۹ 
هزار بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال در سراسر 
کشور انجام دادند که منجر به تشکیل ۷۴۸ پرونده برای 

واحدهای متخلف شده است.
کاالهای کشف شده نیز شامل کاالهای اساسی از جمله 
برنج، چای، روغن نباتی، شــکر، تخم مرغ، تجهیزات 

پزشکی، انواع شوینده و غیره معادل بیش از ۶۴۱ میلیارد 
تومان بوده است. همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۶۷ هزار و 
۹۰۰ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال صورت 
گرفته که منجر به تشکیل ۶۵۰۱ فقره پرونده تخلف به 

ارزش بیش از ۳۷۸۸ میلیارد تومان شده ست. 
در قانون نظام صنفی که در ســال ۹۲ اصالح شده، در 
خصوص مجازات محتکران پیش بینی شده است که در 
مرتبه نخست الزام محتکر به عرضه و فروش کاال و جریمه 
نقدی معادل ۷۰ درصد ارزش کاال، در مرتبه دوم الزام 
محتکر به عرضه فروش کاال و جریمه نقدی معادل سه 
برابر قیمت روز کاال و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل 
کسب و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه، در مرتبه 
سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کاال و جریمه نقدی 
معادل ۷ برابر قیمت روز و نصب پارچه یا پالکارد در محل 

کسب و تعطیلی آن به مدت سه ماه است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: عدم امنیت و رانت های ایجاد شده در بازار از دالیل 
اصلی احتکار کاال در بازارها است. ورود سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و نهادهای ذیربط و برخورد جدی تر 

آنها با مسئله احتکار کاال می تواند بر فعالیت افراد سودجو 
و متخلفان اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.

افشــین حبیبی اضافه کرد: در حال حاضر یک مشکل 
حل نشده مثل تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. تا زمانی 
که مشکل اقتصادی وجود نداشته باشد این گونه تعادل ها 
برقرار است و اگر اقتصاد در مسیر صحیح خود قرار گیرد 
این مســائل بدون دخالت نیروهای خارجی بازار، مثل 
دولت حل خواهد شد بنابراین برای رفع این موضوع ابتدا 

باید گره های اقتصاد کشور را حل کرد.
به گفته وی، ریشــه اصلی احتکار را باید در نبودن آمار 
درست و قابل اعتماد از میزان تولید و عرضه در کشور و 
نبود شبکه توزیع مناسب و نبودن فرهنگ فاکتور فروش 
در سیستم فروش ارزیابی کرد. راهکاری که برای مقابله با 
سیل مخرب احتکار می توان ارایه کرد شناسایی و در نظر 
گرفتن عوامل موثر بر نظام عرضه و تقاضا و ساختار توزیع 
است. برای رسیدن به یک چنین شرایطی به همان اندازه 
که دولت می تواند از طریق نظام مند کردن فضای کسب 
و کار موثر باشد به همان میزان ساختارهای قضایی کشور 

نیز اثرگذار هستند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

رضوانی عضو کمیســیون 
تلفیــق گفت: در نشســت 
کمیسیون تلفیق با واردات 
۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ 
هزار ماشــین آالت سنگین 
راه ســازی و معادن به کشور در ســال آینده موافقت 
شــد. واردات این خودروها با تعرفه ورودی به تصویب 
هیات وزیران می رسد. اظهارنظرهای بسیاری در رابطه 
با واردات خودرو و تاثیر آن بر قیمت خودروها شــده 
است. از زمانی که برای اولین بار این خبر اعالم شد تا به 
امروز که واردات ۵۰ هزار خودرو قطعی شده، موافقان 

و مخالفان بسیاری در رابطه با آن اظهارنظر کرده اند. 
هرچند کارشناسان بازار خودرو معتقدند اگر قرار است 

واردات براساس ارزهای که منشا خارجی دارند انجام 
شود، مشکالت خاص خود را دارد. اگر واردات خودرو 
آزاد شود، تعرفه آن باید مشخص شود. از سوی دیگر 
نرخ ارز چقــدر خواهد بود. باتوجه بــه پیچیدگی ها و 
مشکالتی که مانند عدم واردات خودرو از خودروسازان 
اصلی و تامین آن ها از کشورهای واسطه، واردات تاثیر 
چشــمگیری در کاهش قیمت ها نخواهد داشت. اما 
می توان انتظار تاثیر قیمتــی روی خودروهای مدل 

۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته باشد.
شــاید ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش قیمت شکل گیرد. اما 
اینکه سبب کاهش ۵۰ درصدی قیمت شود، امکان پذیر 
نیست. اگر با نرخ ارز مطلوب و قیمت مناسب واردات 
شکل گیرد، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها 
وجود دارد. الزم به ذکر است تعداد قابل توجهی خودرو 
وارد بازار نخواهد شــد که تاثیر مثبتی داشــته باشد. 

واردات به لحاظ روانی تاثیرگذار هســت، اما به شکل 
واقعیت امکان گاهــش قیمت وجود نــدارد. حجت 
االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از موافقت نمایندگان با 
پیشنهاد خود در خصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو 
سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آالت سنگین به کشور در 
سال آینده در نشست امروز کمیسیون تلفیق خبر داد و 
گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد 
و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل 

و نقل ریلی و توسعه راه ها خواهد شد.
وی افزود: به موجب این مصوبــه، به دولت اجازه داده 
می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و 
ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، 
سریع السیر، قطار شــهری و تکمیل پروژه های نیمه 
تمام در خطوط ریلی، بخش راه سازی و توسعه فرهنگ 

حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصالح 
نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور 
ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با 
رعایت سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی، از 
محل ارز غیر صادراتی )خود یا دیگران( با نظارت بانک 

مرکزی اقدام کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تصریح 
کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از 
اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ 
هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آالت 
سنگین معادن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و 
درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن 
یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران 
می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار 

میلیارد ریال تعیین می شود.

کمیسیون تلفیق با واردات ۵۰ هزار خودرو موافقت کرد

خودرو ارزان می شود؟
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

علت لغو برخی پروازهای داخلی

کدام کاالها بیشتر احتکار شدند؟

افزایش احتکار با رشد لحظه ای قیمت ها
بازارها در تله احتکار

گرانی گوشت ربطی به صادرات دام ندارد

اگر مشاور امالک اضافه دريافت کرد به اتحاديه شکايت کنید

امالک بيشترين پلمب را در بين صنوف دارد
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رئیسی در دیدار با پوتین: 
هيچ محدوديتی برای  توسعه روابط با روسيه نداريم 
آیت اهلل رئیســی گفت:  ما هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط 
با روســیه نداریم و خواهان برقراری روابط راهبردی با مســکو هستیم.

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی عصر روز چهارشــنبه با والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور فدراسیون روسیه در مســکو دیدار و گفتگو کرد.آیت اهلل 
رئیسی در این دیدار اظهار داشــت:  ما هیچ محدودیتی برای گسترش و 
توسعه روابط با روسیه نداریم و خواهان برقراری روابط راهبردی با مسکو 
هستیم.ی با تاکید بر اینکه اســناد همکاری راهبردی می تواند افق روابط 
را در طول 20 سال مشــخص کند، گفت:  به دنبال افزایش حجم روابط 
تجاری با روسیه هســتیم و تالش زیادی در این زمینه انجام خواهیم داد.

رئیسی خاطرنشــان کرد: در حال تالش برای رفع تحریم های کشورمان 
هستیم و امیدواریم که منجر به لغو تحریم ها شود. تهدید به تحریم مانع 
پیشرفت ایران نمی شــود.رئیس جمهور افزود: تجربه خوبی در همکاری 
 با روســیه در ســوریه، در مبارزه با تروریســم داریم که می تواند مبنایی 

برای روابط مشترک باشد.
حضــور و ســخنرانی در نشســت عمومــی مجلــس دوما،  دیــدار با 
ایرانیان مقیم روســیه و نشســت هم اندیشــی بــا فعــاالن اقتصادی 
 روس، بخشــی از برنامه هــای رئیــس جمهــور در این ســفر دو روزه 

خواهد بود.

پوتین: حمایت های ایران و روسیه از سوریه به عبور از تهدیدات 
تروریستی کمک کرد

رئیس جمهور روســیه در دیدار بــا همتای ایرانی گفــت، حمایت های 
 ایران و روســیه از سوریه به پشت ســر گذاشــتن تهدیدات تروریستی

 کمک کرد.
»والدیمیــر پوتین« رئیــس جمهور روســیه روز چهارشــنبه در دیدار 
با آیــت اهلل »ســید ابراهیــم رئیســی« رئیس جمهــور ایــران گفت، 
 حمایت های ایران و روســیه بــه جلوگیــری از تهدیدات تروریســتی 

در سوریه کمک کرد.
پوتین در ایــن دیدار خطاب به همتــای ایرانی گفــت: »از زمان تحلیف 
جناب عالی، ما در تماس دائم هستیم اما در هر صورت ویدئو کنفرانس یا 

تماس تلفنی نمی تواند جای دیدار حضوری باشد.
 علی رغم شرایط سخت پاندمی، سال گذشته تبادالت تجاری دو کشور روند 

مثبت ۶ درصدی را داشت«.
رئیس جمهور روســیه افزود:  »پروژه هــای هنگفت دوجانبــه در حال 
اجرا اســت و ما در زمینه هــای گوناگونــی همکاری داریــم. در صحنه 
بین المللــی همــکاری تنگاتنگــی داریم. با کوشــش های دو کشــور 
توانســتیم به ســوریه در مبارزه با تروریســم بین المللی کمک کنیم«.

پوتین گفت: »اوضاع در افغانســتان مورد توجه ویــژه دو طرف بود و من 
 مایلم این موضوغــات مهم مورد رایزنــی قرار گیرند و نظــر جناب  عالی

 را جویا شوم«.
او در ادامه گفت: »بر پایــه توافق نامه موقت روابط بین ایــران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا گسترش می یابد و فعاالنه تالش می کنیم یک پایه دایم 
در شــکل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراســیا تشکیل شود. 
ایران به عنوان ناظر در سازمان شانگهای فعالیت می کند و بدیهی است که 
بخواهم نظرات شما را درباره برجام جویا شوم«.رئیس جمهور روسیه افزود: 
 »می توانیم بگوییم دستورکار وسیعی را پیش رو داریم. از دیدار جناب عالی

 بسیار خرسندم.
 در شروع صحبت می خواهم از شما خواهش کنم که بهترین آرزوی سالمتی 
را خدمت رهبر معظم ایران آقای ]آیت اهلل ســید علی[ خامنه ای منتقل 
فرمایید«.پوتین در بخش دیگری از دیدار با رئیسی گفت: »مطلع هستم 
که سفر شما به روسیه برنامه بزرگی اســت و مالقات ها و سخنرانی های 

متعددی دارید. 
صــورت  بــه  می توانیــم  و  نداریــم  عجلــه ای  خوشــبختانه 
 راحــت بنشــینیم  و بــه طــور مفصــل دربــاره تمــام مســائل

 صحبت کنیم«.

سقوط بيت كوين حتمی است؟
به نظر می رســد که ارزهای دیجیتــال نمی توانند بــازده اوراق قرضه را 
از بین ببرنــد بنابراین بیت کوین بــا افزایش بازده اوراق قرضه ســقوط 
می کند. بر اســاس گزارش کویــن مارکت کــپ، ارزش بــازار ارزهای 
دیجیتال جهانــی با 2.۹ درصــد کاهش بــه دو تریلیون دالر رســیده 
 اســت که بیت کوین ۴0 درصــد از کل ارزش بازار را بــه خود اختصاص 

داده است.
 زمانــی که بازدهــی بــدون ریســک اوراق خزانــه افزایــش می یابد، 
ســرمایه گذاران را از فنــاوری و ســایر دارایی های بســیار ســوداگرانه 
خارج می کند همچنین اگــر نهادهای نظارتی دســتگاه های خودپرداز 
 ارزهای دیجیتــال را ممنوع  کنند بازهم شــاهد همیــن گریز خواهیم

 بود.
مارکوس ســوتیریو از تحلیلگــران بازارهای ارز دیجیتــال گفت: حدود 
۱۷0 شــرکتی که برای مجوزهای رمزنگاری در ســنگاپور درخواســت 
 داده بودنــد، درخواســت های خــود را پــس گرفتنــد یــا پذیــرش 

نشدند.
رمزارزها به طور گسترده به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه و فشار نقدینگی 
جهانی با مشکالتی مواجه هستند و اگر این روند ادامه یابد، سال آینده حفظ 

ارزش رمزارزها سخت تر می شود.
بر اســاس گزارش رســانه ها در برزیل مبنی بر راه انــدازی کریپتو ریو و 
ســرمایه گذاری یک درصد از خزانه داری در ارزهــای دیجیتال احتماال 
برخی از ســرمایه های شــهر به ارزهای دیجیتال اختصاص پیدا می کند 
 و بیانگر این اســت کــه رمزارزها در مســیرهای نظارتــی متفاوتی قرار 

خواهند گرفت.
با این حــال بــا افزایــش بــازده اوراق قرضــه و افزایش تقاضــا برای 
 پرخطرتریــن دارایی ها به نظر می رســد کــه ســرمایه گذاران رمزارزها 

در بدبینی به سر می برند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۷ تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۷۸ درصد کمتر شده 
اســت.در حال حاضر ۴0.۱0 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 

بیت کوین است.
حجم کل بــازار ارزهــای دیجیتــال در 2۴ ســاعت گذشــته ۷۸.۶۸ 
میلیارد دالر اســت کــه ۴.۴0 درصد افزایش داشــته اســت. حجم کل 
در امــور مالــی غیر متمرکــز در حــال حاضــر ۱2.2۹ میلیــارد دالر 
اســت کــه ۱۵.۶2 درصــد از کل حجــم 2۴ ســاعته بــازار ارزهــای 
دیجیتال اســت. حجم تمام ســکه های پایدار اکنــون ۶۱.۹۶ میلیارد 
 دالر اســت که ۷۸.۷۵ درصــد از کل حجم 2۴ ســاعته بــازار ارزهای 

دیجیتال است.

اخبار

خرید ۶۹ میلیارد دالری مایکروسافت برای حضور قدرتمندانه در متاورس
مایکروسافت با پرداخت ۶۹ میلیارد دالر بزرگترین خرید دنیای بازی های ویدئویی را رقم زد و اکتیویژن را تصاحب کرد. مایکروسافت با این خرید تازه به سومین قدرت دنیای بازی های ویدئویی مبدل شد و گفته 

می شود قصد دارد از فناوری های اکتیویژن برای حضور قدرتمندانه در دنیای نوظهور متاورس استفاده کند. اکتیویژن به علت تولید نسخه های مختلف بازی فراخوان وظیفه شهرت دارد و این بازی از سری بازی های 
مشهور کنسول رقیب مایکروسافت یعنی پلی استیشن سونی بوده است.مایکروسافت سه شنبه عصر خبر این خرید را تأیید کرد تا مشخص شود این شرکت رقیب سرسختی برای دو غول دیگر دنیای بازی های 

ویدئویی یعنی سونی و تنسنت است.انتظار می رود مایکروسافت با استفاده از امکانات و فناوری های اکتیویژن محصوالت سازگار با متاورس برای بازی، کار، معاشرت و غیره تولید کند.

مهاجــرت از ایــران طــی 
دو ســال گذشــته روندی 
صعــودی پیــدا کــرده که 
عمومــاً به دلیل مشــکالت 
اقتصادی و اجتماعی کشور و 
جذابیت های کشور های مقصد است. افزایش مهاجرت 
چند سالی ست که گریبان گیر ایران شده است، اکثر 
مهاجران قشر روشنفکر و تحصیل کرده ای هستند که 
خروج آن ها به عنوان ســرمایه انسانی تاثیرات مخربی 
برای کشور دارد. مهاجرت عموما به دلیل عوامل دافعه 
کشور مبدا و شــرایط جاذبه کشور های مقصد صورت 

می گیرد.
به گزارش خبرآنالین، بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه 
مهاجرت ایران می گوید: »در دو ســه سال گذشته با 
توجه به شــرایط اقتصادی که پیــش آمده مخصوصا 
مســئله تحریم ها، میل به مهاجرت بیشتر شده که در 
کنار آن، عوامل کششــی و جاذبه ای خارج از کشــور 
هم آن را تقویت می کند، در واقع به هم پیوســتن این 
دو مورد باعث صعودی شدن روند مهاجرت می شود.«

همان گونه که صلواتــی بیان کرد در یکی دو ســال 
گذشــته میزان مهاجرت از ایــران افزایش پیدا کرده 
اســت، پیگیری خبرآنالین از چند مرکز دارالترجمه 
نشان می دهد در این مدت تعداد افراد بیشتری برای 
ترجمه مدارک تحصیلی یا هویتِی خود به آن ها مراجعه 
کرده اند. در یــک مورد »نظری«، مدیــر دارالترجمه 
ماندگار می گوید: »در یکی دو ســال گذشــته میزان 
مراجعه به این موسســه برای مهاجرت افزایش یافته 
و هرچه به آخر ســال نزدیک تر می شویم، بیشتر هم 

می شود.«
همچنین »افشار« مترجم اصلی دارالترجمه آوید در 
تائید این موضوع بیان می کند: »میزان درخواست ها 
برای ترجمه مدارک طی یکی دو سال گذشته افزایش 
یافته و نســبت به ۱0 الی ۱۵ سال پیش خیلی بیشتر 

شده است.«
البته شــیوع ویروس کرونا طی دو سال گذشته جزو 
عواملی هست که روند مهاجرت را اگر کم نکرده باشد، 
حداقل به تعویق انداخته است. پاندمی ویروس کرونا 
سبب شد تا بسیاری از کشور ها قوانین سختگیرانه ای 
برای ورود به کشورشان اعمال کنند و خیلی از مواقع 
مرزهایشان را برای مدتی ببندند. عمل فوق سبب شد 
که روند مهاجرت برای یکی دوسالی به تاخیر بیفتد، 

این ممنوعیت ها پس از واکسیناسیون عمومی تا حدی 
ازبین رفت و روند مهاجرت به روال سابقش بازگشت. 
در این رابطه »الیزابت سعیدخانیان«، مدیر دارالترجمه 
الیزابت می گوید: »میزان درخواست ها برای مهاجرت 
چند ماهی می شود که افزایش پیدا کرده و این به دلیل 
عبور از شــرایط بحرانی کرونا و رفع مشــکل دریافت 

ویزا است.«
همچنین مدیر دارالترجمه ســرمد واقع در میرداماد 
هم دیدگاه مشــابهی دارد. او بیان می کند: »در سال 
گذشته به دلیل کرونا اکثر کسب و کار ها تعطیل بودند، 
اما امسال کمی اوضاع بهتر شده است. در این یکسال 
که سفارت ها ویزا می دهند مردم بیشتر امکان مسافرت 
دارند و تعداد افرادی که مدارکشان را برای ترجمه به 
این مرکز آوردند هم چند برابر شــده است.« مسئول 
دارالترجمه شریعتی واقع در خیابان شریعتی هم در 
تایید این اظهارات می گوید: »در یکی دو سال اخیر به 
دلیل کرونا و بسته بودن مرز ها تعداد افرادی که برای 
ترجمه مدارکشان درخواست دادند کاهش یافته، اما 
درصد افرادی که می خواهند مهاجرت کنند، نسبت به 

میزان آن در قبل از کرونا افزایش یافته است.«،
اما در این بین مسئول دارالترجمه ۴0۹ واقع در خیابان 
آفریقا دیدگاه متفاوتی دارد، او خاطرنشــان می کند: 
»تعداد افرادی که طی دوســال گذشته مدارکشان را 
برای ترجمه در این موسسه آوردند، افزایش پیدا کرده 
و حتی محدودیت های کرونا باعث افزایش یافتن آن هم 

شده است.«
آن طورکه از اظهارنظر مدیران موسسه های دارالترجمه 
به نظر می رســد تمایل و اقدام به مهاجــرت در یکی 
دو سال گذشــته افزایش داشته اســت، اما بررسی ها 
نشان می دهد فعاًل آمار های مشــخصی درباره تعداد 
مهاجرت های موفقیت آمیز درهمین مدت در دسترس 
نیســت، با این وجود برخی منابــع داخلی و خارجی 
از تعداد کلی مهاجــران ایرانی در کشــور های دیگر 
گزارش هایی تهیه کرده اند؛ مثاًل براســاس منابع بین 
المللی )بانک جهانی( جمعیت مهاجر ایرانی در دنیا در 
سال ۱۹۹0 میالدی، بالغ بر ۸20 هزار نفر بوده است، 
که این رقم در سال 2020 میالدی به ۱.۸ میلیون نفر 
رسیده اســت، در واقع طی ۳0 سال گذشته جمعیت 
مهاجران ایرانی 2.2 برابر شده اســت. البته براساس 
منابع داخلی )دبیرخانه شورای عالی ایرانیان( جمعیت 
مهاجران ایرانی خارج از کشــور درحال حاضر ۴.0۴ 

میلیون نفر برآورده شده است.
مهاجرت عموماً به روش هــای مختلفی مانند کاری، 
تحصیلی، سرمایه گذاری و یا حتی پناهندگی صورت 

می گیرد، از آنجایی که گرفتن ویزای کاری دشوار شده 
است، ایرانیانی که ممکن است هدفشان تحصیل نباشد 
هم ابتدا برای تحصیل اقدام کرده و پس از اتمام دوره 
تحصیل شان شــروع به کار در کشور مقصد می کنند. 
زاهد، مدیر دارالترجمه داریان می گوید: »تن ها کسی 
می تواند از ایران بدون دردسر های زیاد برود که اپالی 

کرده و به او فاند تحصیلی تعلق گرفته باشد.«
در این رابطه صلواتی یبان می کنــد: »امروزه کارکرد 
اصلِی جذب دانشــجوی بین المللــی در دنیا تامین 
نیروی کار مورد نیاز برای بازار کار آن کشور است. برای 
همین کشور های مهاجر پذیر تصمیم گرفتند کمبود 
نیروی کار خود را از طریق سیستم دانشگاهی شان رفع 
کنند.«همان گونه که پیشتر اشاره شد، مهاجرت عموماً 
به دلیل عوامل دافعه کشور مبدا و جاذبه کشور مقصد 
صورت می گیرد، مشــکالت اقتصادی و اجتماعی از 
مهم ترین عوامل دافعه ایران طی چند سال اخیر است، 
در این رابطه حســینی، مســئول دارالترجمه شکیبا 
می گوید: »وجه مشترک در همه کسانی که می خواهند 
مهاجرت کنند نا امیدی است، تجربه ۱۵ ساله من نشان 
می دهد آن ها از اوضاع کشور نا امید هستند.« موضوعی 
که محمد، دانشجوی ارشد روابط عمومی درباره ی آن 
به خبرآنالین می گوید: »انگیــزه من برای مهاجرت، 
وضعیت اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور است که 
هر روز دارد بدتر می شــود، چند سالی هست که من 
به دنبال مهاجرت بودم، اما همســرم مخالف بود، ولی 
بعد از اتفاقاتی که در افغانســتان افتاد، انگیزه ما برای 
مهاجرت بیشتر شد، احتماال تا کمتر از یک ماه دیگر 
به ترکیه می روم، چندجایی هم رزومه دادم می خواهم 
سعی کنم در شغلی که تخصصش را دارم مانند تولید 

محتوا یا دیجیتال مارکتینگ مشغول شوم.«
در واکنشــی مشــابه ســعید، دانشــجوی انصرافی 
فوریت های پزشکی که کشور ایتالیا را برای مهاجرت 
انتخاب کرده به خبرآنالین می گوید: »احساس می کنم 
اینجا شــرایط زندگی کردن برای من وجــود ندارد، 
به نظرم خیلی از مشکالت سیاسی و اجتماعی هست 
که سبب می شود کسانی مانند من با ایده های متفاوت 
قصد مهاجرت داشــته باشــند، حتی اگر توان مالی 
مناسبی داشته باشم از تصمیم خودم برای مهاجرت 
منصرف نمی شــوم، گرچه وجود همین مشــکالت 
مالی سبب شده دائم سفرم به تاخیر بیفتد. قصد دارم 
برای تحصیل مهاجرت کنــم، اما قطعا تالش می کنم 
مهاجرتم به داشتن شــغل منجر شود تا برای همیشه 

آنجا بمانم.«
حاال می شــود گفت جاذبه های کشــور های مقصد 
دقیقا همان عوامل دافعه از ایران هســتند، به عبارتی 
دیگــر شــرایط مطلوب تــر اقتصــادی و اجتماعی 
کشــور های مقصد موجب جذب شــدن مهاجران به 
آن کشور ها می شــود. در این رابطه صلواتی می گوید: 
»کشــور های خارجــی مخصوصا کشــور های حوزه 
خلیج فــارس و یا برخی از کشــور های همســایه در 
بســیاری از بخش ها با کمبود نیــروی کار متخصص 
روبه رو هســتند و از این فرصت اســتفاده می کنند تا 
برنامه های جذابی را برای جذب نیروی کار نیمه ماهر 
یا ماهر از ایران و بقیه کشور ها پیشنهاد دهند، در این 
میان کشــور ایران به خاطر تالطم های ارزی بیشــتر 
مخاطب این وضعیــت قرار می گیــرد و فرصت های 
 شــغلی جذابیت بیشــتری بــرای مهاجــرت ایجاد 

می کند.«

دارالترجمه ها: تقاضای مهاجرت چند برابر شده است
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رد و بدل شدن خبر مربوط به ممنوعیت واردات 
گوشــی های باالی ۶00 دالر بار دیگر حواشــی 
ممنوعیت ورود گوشی های لوکس را مطرح کرده 
است، اگرچه این انواع گوشــی از نظر تامین نیاز 
بازار سهم قابل توجهی ندارند ولی ارزبری آنها هم 
کم نیست. مقدســی- رئیس کل گمرک ایران- و 
عسگری - سرپرست معاون فنی گمرک- در جمع 
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر 
شدند، از این جلســه خبری به نقل از رئیس کل 
گمرک ایران منتشر شــد مبنی بر اینکه در سال 
آینده واردات گوشی های باالی ۶00 دالر ممنوع 
خواهد بود. انتشار و چرخش این خبر آن هم زمانی 
که هنوز در بودجه ســال آینده چنین مصوبه ای 
وجود نداشــته، در حالی می توانست بازار موبایل 
را تحت تاثیر قرار دهد که چند ساعت بعد گمرک 

ایران این خبر را تکذیب کرد.
در همین رابطه گفت وگویی با رئیس کل گمرک 
و معاون فنی وی انجام شد تا مبنای چنین اظهار 
نظری مشخص شود،  با این توضیح همراه شد که 
آنها در جلســه اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت 
درآمدی دولت صحبــت می کرده اند و طی آن به 
این که در ســال آینده نحوه درآمد دولت از محل 
واردات گوشــی و یا خودرو چگونه اســت، اشاره 
کرده و گفته اند که واردات خودرو و موبایل های با 
ارزش بیش از ۶00 دالر به سیاست های تجاری و 
بازرگانی دولت و همچنین مصوبات مجلس بستگی 

 دارد، اما برداشت درســتی از این اظهارات نشده
 است.

حواشی ۶۰۰ دالر و ۳۰۰ یورویی که لغو شد
در هر صورت این که در این جلســه چه موضوعی 
مطرح شده بود و چه انعکاسی داشت و آیا مسائل 
مطرح شده به طور غیرمستقیم بیانگر ممنوعیت 
واردات گوشــی های باالی ۶00 دالر بوده یا خیر 
و برداشــت ها چگونه بوده اســت، چندان مورد 
بحث نیست، اما همین حواشی می تواند بار دیگر 
جریان ممنوعیت و یا محدودیت واردات انواعی از 

گوشی های لوکس را به میان آورد.
تیرماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( در مورد موضوع ممنوعیت واردات 
گوشی های باالی ۳00 دالر تصمیم گیری کرد که 
بالفاصله بعد از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی 
نشــان داد؛ به طوری که ارقام ۵0 تا ۶0 میلیون 
تومانی هم برای برخی انواع گوشی های آیفون ثبت 

و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرایی نشد.
این پایان کار نبود و دولت در بودجه سال ۱۴00 
مصوبه ای گرفت که براســاس آن بــرای واردات 
گوشی های باالی ۶00 دالر افزایش عوارض اعمال 

شد، براساس تبصره ۸ قانون بودجه، حقوق ورودی 
واردات گوشی های موبایل خارجی باالی ۶00 دالر 
با افزایش حدود دو برابری به ۱2 درصد رسید که 
به هر ترتیب از این محل افزایش درآمد دولت رقم 
می خورد. اما به این بهانه، بررسی وضعیت واردات 
گوشی و ارز برای آن و البته سهم گوشی های باالی 

۳00 یورو قابل توجه است.

صدرنشینی گوشــی در واردات، حتی 
باالتر از کاالی اساسی

گزارش های گمرک نشــان می دهــد که همواره 
گوشی  موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی 
میزان آن بیش از حجــم واردات تک تک کاالی 
اساسی است،  در هشت ماهه امسال هشت درصد 
از کل واردات به گوشــی موبایل اختصاص داشته 
است، این در حالی اســت که 2.۵ میلیارد دالر به 
وزن ۴000 تن واردات گوشــی انجام شده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۷ 

درصد و ارزش ۱۱۱ درصد افزایش دارد.
اگرچه گزارش به روز شــده ای در مورد جزئیات 
واردات گوشــی براســاس برندهای آن از سوی 
گمرک منتشر نشده ولی مروری بر گزارشی که از 

سوی ارونقی-معاون سابق فنی گمرک ایران- در 
مورد جزئیات واردات گوشــی از دو سال گذشته 
تا  پنج ماهه اول امسال منتشر شد،  نشان داد که 
سهم گوشــی های باالی ۳00 یورو از نظر تعداد و 
تامین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشی ها چندان 
باال نیســت ولی میزان ارز نســبت به حجم قابل 

توجه است.

۳۰۰ یور به باال هفت درصد بازار را تامین 
می کند

طبق این گزارش، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری 
۷.۱ میلیون دستگاه گوشی موبایل به ارزش ۱.۱۹ 
میلیارد یورو وارد ایران شده که از این میزان ۶.۶ 
میلیون دســتگاه کمتر از ۳00 یورو ارزش داشته 
است. در این بین سهم گوشی های  کمتر از ۱۵0 
یورو ، ۴.۴ میلیون دســتگاه بــوده که  ۶2 درصد 
در تامین نیاز بازار سهم داشــته است،  ارزش این 
گوشــی ها ۳۸0 میلیون یورو و مصرف ارزی آن 
۳2 درصد از کل ارز برای واردات گوشــی در این 
دوره است.در مورد گوشــی های ۳00 یورو به باال 
نیز حدود ۵00 هزار دستگاه در پنج ماه اول امسال 
وارد شــده که فقط هفت درصد نیاز بازار را تامین 
می کند و ارزش مجموع آن ۳۶0 میلیون یورو بوده 
است. به عبارتی گوشی های باالی ۳00 یورو حدود 
۳0 درصد منابع ارزی خرج شده برای گوشی را به 

خود اختصاص داده است.

دولت بایدن در حال بازبینی کسب و کار ابری غول 
چینی علی باباست تا ریسکی که ممکن است برای 
امنیت ملی آمریکا داشته باشــد را ارزیابی کند.سه 
منبع آگاه به رویترز گفت: نقطه تمرکز این تحقیقات 
این اســت که علی بابا چگونه اطالعات مشــتریان 
آمریکایی خود شــامل اطالعات شخصی و مالکیت 
معنوی را ذخیره می کند و آیا دولت چین می تواند 
به این اطالعات دسترسی پیدا کند. احتمال این که 
چین دسترسی کاربران آمریکایی به اطالعات ذخیره 
شده در علی بابا را مختل کند هم مسئله نگران کننده 

دیگری است.
رگوالتورهای آمریکا می توانند نهایتا این شــرکت 
چینی را وادار کنند اقداماتی برای کاهش ریسکهای 
مربوط به کســب و کاری ابری خود انجــام دهد یا 
استفاده از خدمات واحد ابری علی بابا را برای کاربران 
آمریکایی در داخــل و خارج ممنــوع کنند.وزارت 
بازرگانــی در دوران دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
سابق آمریکا نگران کسب و کار ابری علی بابا بود، اما 
دولت بایدن پس از این که قدرت را به دست گرفت، 

تحقیقات رسمی در این باره را آغاز کرد.طبق اعالم 
شرکت تحقیقاتی گارتنر، کسب و کار ابری آمریکایی 
علی بابا کوچک بوده و درآمد ساالنه آن کمتر از ۵0 
میلیون دالر است. اما اگر رگوالتورها نهایتا تصمیم 
بگیرند مبادالت مالی بین شرکتهای آمریکایی و واحد 
ابری علی بابا را مسدود کنند، به سود یکی از کسب و 
کارهای آینده دار این شرکت آسیب می زنند و ضربه 

ای به شهرت این شرکت خواهد بود.
ســخنگوی وزارت بازرگانی آمریکایــی اظهار کرد: 
این وزارتخانــه درباره بازبینــی مبادالتی که وجود 
دارند یا نــه، اظهارنظر نمی کند. ســفارت چین در 
واشنگتن و علی بابا هم حاضر نشدند اظهارنظر کنند.
تحقیقات درباره کســب و کار ابری علی بابا توسط 
دفتر کوچکی با عنوان دفتر اطالعــات و امنیت در 
داخل وزارت بازرگانی انجام می شــود. این دفتر در 
دوران دولت ترامپ ایجاد شد تا قدرت جدیدی برای 
ممنوعیت یــا محدودیت مبادالت بین شــرکتهای 

آمریکایی و شرکتهای اینترنتی، مخابراتی و فناوری 
کشــورهایی مانند چین، روســیه، کوبا، ایران، کره 
شــمالی و ونزوئال اعمال کند.یکی از این منابع آگاه 
گفت: در بحبوحه نگرانیها نسبت به احتمال سرقت 
اطالعات و ایجاد اختالل در دسترسی از سوی دولت 
چین، این دفتر روی فراهم کنندگان خدمات ابری 
چینی متمرکز شده است.دولت ترامپ در اوت سال 
2020 هشــداری علیه فراهم کننــدگان خدمات 
ابری چینی از جمله علی بابا صادر کرد تا مانع شود 
اطالعات شخصی مهم شهروندان آمریکایی و کسب 
و کارهایی که مالکیت معنوی ارزشــمندی دارند در 
سیستمهای قابل دســترس برای دشمنان خارجی 
ذخیره شود. ســرورهای ابری همچنین در معرض 
حمالت سایبری قرار دارند زیرا می توانند مبدا حمله 
را پنهان کرده و به مجموعه گسترده ای از شبکه های 
مشتریان دسترسی فراهم کنند.اگرچه موارد نادری 
از اقدام دولــت چین به مجبور کردن یک شــرکت 

فناوری برای تســلیم اطالعات مشــتریان حساس 
وجود دارد امــا کیفرخواســتهای هکرهای چینی 
نشان می دهد آنها از سرورهای ابری برای دسترسی 
به اطالعات محرمانه اســتفاده کــرده اند.پیش از 
ایجاد تنشهای فناوری میان آمریکا و چین، علی بابا 
رویاهای بزرگی برای کسب و کار ابری آمریکایی خود 
داشت. این شرکت در سال 20۱۵ یک قطب رایانش 
ابری در ســیلیکون ولی راه اندازی کرد که نخستین 
مجموعه خارج از چین بود و هدف رقابت با آمازون، 
مایکروسافت و گوگل را در ســر داشت. این شرکت 
بعدا دیتاســنترهایی را در سیلیکون ولی و ویرجینیا 
اضافه کرد. با این حال در زمان ریاســت جمهوری 
ترامپ و تشدید تنشهای واشنگتن و پکن مجبور شد 
این سرمایه گذاری آمریکایی را تعدیل کند.بر اساس 
گزارش رویترز، بایدن ماننــد ترامپ محدودیتهای 
بیشتر و بیشتری را علیه شــرکتهای چینی اعمال 
می کند. دولت آمریکا ماه گذشــته ده ها شــرکت 
 چینی را در فهرســت محدودیتهای سرمایه گذاری

 و صادرات قرار داد.

گمرک: ما نگفتيم واردات گوشی 600 دالر به باال ممنوع می شود

جنجال واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر

آمریکا سراغ علی بابا رفت


