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مدير سامانه  همتا با بيان اينكه تنها ۹ درصد 
بازار در سال ۹۸ در اختيار موبايل هاي باالي 
۳۰۰ يورو بوده، گفت: در س�ال گذش�ته نيم 
ميليارد يورو در كشور صرف واردات برند اپل 
شده، در حالي كه كل ارز تخصيص داده شده به 
واردات قطعات لوازم خانگي در اين مدت يك 
ميليارد يورو و كل واردات تاير سنگين كشور 
در سال گذشته ۲۵۰ ميليون يورو بوده است. 
هفته گذشته با انتشار خبر ممنوعيت واردات 
گوشي هاي موبايل باالي ۳۰۰ يورو، به يكباره 
قيمت تمامي برندهاي گوشي تلفن همراه گران 
ش��د. اين خبر كه با تأييد و تكذيب مسئوالن 
دولتي همراه بود، با انتقاد انجمن وارد كنندگان 
گوشي تلفن همراه روبه رو شد. سخنگوي اين 
انجمن در يك نشست خبري با انداختن توپ 
به زمين فروش��ندگان اعالم كرد كه قيمت ها 
توسط ۵۰ فروشنده گران شده و آنها خودسرانه 
قيمت گذاري كردند. رضا قرباني تأكيد كرد كه 
فقط به ۲۵ درصد موبايل هاي وارداتي ارز باالي 
۳۰۰ يورو اختصاص مي يابد، اما همين ميزان 

بيش از ۷۵ درصد گردش مالي دارد. 
اين اظهارات درحالي است كه مدير سامانه  همتا 
در نشست خبري روز گذشته خود متوسط مصرف 
تلفن همراه در كشور را تا س��ال ۱۳۹۶ و پيش از 
اجراي طرح رجيستري ۲۵ ميليون و پس از آن با 
افزايش نرخ ارز و قيمت اين كاال حدود ۱۵ ميليون 
عدد عنوان كرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵/۳ 
ميليون دستگاه تلفن همراه به كشور وارد شده كه 
۱۳/۹ ميليون ع��دد از آنها زير ۳۰۰ ي��ورو و ۱/4 

ميليون بيش از ۳۰۰ يورو قيمت داشتند. 
حسين يوسفيان با بيان اينكه تنها ۹ درصد بازار 
در سال ۱۳۹۸ در اختيار موبايل هاي باالي ۳۰۰ 
يورو بوده، اظهار كرد: اين در حالي است كه ارزش 
واردات موبايل در سال گذشته ۲/4 ميليارد يورو 
بوده كه ۳۵ درصد آن به واردات گوش��ي همراه 

بيش از ۳۰۰ يورو اختصاص يافته است. 
به گفته اين مقام مسئول در سال گذشته ۹4۰ 
هزار تلفن همراه مس��افري وارد كشور شده كه 
4۶۰ هزار تلفن همراه با قيمت باالي ۳۰۰ يورو 
توسط بازرگانان وارد شده كه از اين تعداد 4۰ هزار 
دس��تگاه از برند اپل بوده است. همچنين تقريباً 
۱4 برابر اين تعداد طبق رويه مس��افري بوده كه 
تحليل ها نشان مي دهد آنها از طريق قاچاق وارد 

كشور شده است. 
يوس��فيان با بيان اينكه در س��ال گذش��ته نيم 
ميليارد يورو در كشور صرف واردات اپل شده اما 
تنها 4 درصد از بازار كشور را تأمين كرده است، 
تصريح كرد: اين در حالي اس��ت كه كل واردات 
تاير سنگين كشور به طور متوسط در سال هاي 
اخير ۲۵۰ ميليون يورو و كل ارز مورد نياز براي 
قطعات لوازم خانگي حدود ي��ك ميليارد يورو 

بوده است. 
   اگ�ر محدوديتي اعمال نكنيم، گوش�ي 

همراه گران مي شود
به گفته كارشناس ارش��د طرح رجيستري اگر 
اين روند براي واردات اپل ادامه پيدا كند، در بقيه 
موارد شاهد كاهش عرضه و افزايش قيمت تلفن 
همراه خواهيم بود. اگر سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را 
مرور كنيم، در سه ماهه اول امسال ۲/۵۵ ميليارد 
يورو تلفن همراه وارد كشور شده كه ۲۸ درصد 
مبالغ ارزي را به خ��ود اختصاص داده و ۶ درصد 

بازار را تأمين كرده است. 
وي افزود: واردات تلفن همراه بر خالف اخباري 
كه به گوش مي رسد و در فضاي مجازي منتشر 
شده است، در س��ه ماهه اول امسال با مشكالت 
ارزي وارداتي كه وجود داش��ته نه تنها سه برابر 
نشده، بلكه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نيز كاهش 
پيدا كرده است و آمار اعالم شده از سوي گمرك 
به اين علت متفاوت بوده كه واردات تجاري را در 
سال جاري نظر گرفته، اما در سال گذشته واردات 

مسافري بيشتر از امسال بوده است. 
وي افزود: اگر مسائل مربوط به تخصيص ارز را مانند 
سال گذشته مديريت كنيم مشكالت تأمين ارز به 
شدت افزايش پيدا خواهد كرد كه منجر به قطع 
واردات تلفن همراه خواهد شد. قيمت موبايل رابطه 

مستقيم و كوتاه مدتي با قيمت ارز دارد. 
يوس��فيان با بيان اينكه آمار نش��ان مي دهد كه 

تأمين ارز موبايل به ش��دت داراي مشكل است و 
اگر بخواهيم مانند گذشته ارز تخصيص بدهيم، 
واردات تلفن همراه كاهش و قيمت آن افزايش پيدا 
مي كند، تصريح كرد: در سال گذشته ۲/4 ميليارد 
يورو ارز تخصيص داده شده كه ۱/ ۱ ميليارد يورو از 
اين مبلغ به شكل قاچاق وارد شده و از منابع بانك 

مركزي نبوده است.

ش�اخص كل ب�ورس ته�ران ب�ا 71 ه�زار و 
4۸4 واح�د رش�د به رق�م بي س�ابقه ي�ك 
ميلي�ون و ۸1۲ ه�زار و ۸۳4 واحد رس�يد.

ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران ب��ه دنبال 
ركود ش��كني هاي پيش��ين خود روز گذشته به 
زعم برخي از تحليلگران مالي گل كاش��ت و  با 
جهش ۷۱  هزار و 4۸4 واحدي به رقم بي سابقه 
يك ميليون و ۸۱۲ هزار و ۸۳4 واحد رسيد اين 
در حالي بود كه ارزش مب��ادالت روز بازارهاي 
فرابورس و بورس به مح��دوده ۲۷هزار ميليارد 

تومان رسيد كه در نوع خود بي نظير است. 
جهش هاي بي سابقه بازار سرمايه ادامه دارد، حتي 
در روزهايي هم كه بازار كمي اصالح مي  خواهد 
مشخص است كه برخي از نمادهاي شاخص ساز 
خيز برداشته اند تا در ابتداي روز ديگر در ابتداي 
ساعت معامالت جهت شاخص را رو به آسمان 
كنند تا سهامداران تازه وارد كه اطالعات كمي 
دارند و به اصطالح س��ر به هوا س��رمايه گذاري 
مي كنند وارد بازار شوند . بدين ترتيب مشخص 
است كه مديران دولتي با عرضه  سهام هايي كه 
دولت كرسي در هيئت مديره در آنها دارد، فعاًل 
قصد جهش قيمت ها و سپس شاخص ها در بازار 

سرمايه را دارند.
  تبليغات گسترده برای بورس 

بسياري از عالقه مندان به بازار سرمايه نيز با توجه 
به تبليغات گسترده در فضاي مجازي و رسانه اي 
و حتي رسانه ملي همچنان در حال ورود به بازار 
هستند، هر چند كه ريس��ك حضور در بازار را 
پذيرفته اند، اما حمايت مقام��ات دولتي از بازار 
سرمايه و تشويق مردم جهت حضور در اين بازار 

دل آنها را قرص كرده است تا با خيال راحت تري 
نقدينگي خود را به سهام شركت ها تبديل كنند. 
با توجه به رشد حجم نقدينگي و ناتواني مجموعه 
دولت يا بي تفاوتي سياستگذار براي كنترل اين 
متغيير، روزانه در حدود ۲هزار ميليارد تومان بر 
حجم نقدينگي كل كشور افزوده مي شود كه فعاًل 
ترجيح سياستگذار اين است كه نقدينگي جديد 
توليدي به شكل روزانه و نقدينگي سرگردان در 
جامعه و نقدينگي كه با توجه به نرخ بهره منفي 
سپرده گذار از حالت شبه پول به پول در مي آيد 
به بازارهايي چون ارز و طال و س��كه ورود نكند 
)البته شواهد نشان از خريدهاي كالن طال و سكه 
دارد كه شايد اين خريدها از سوي بانك ها انجام 
مي گيرد( از اين رو فعاًل كنترل چنداني روي نرخ 
سهام در بازار س��رمايه به چشم نمي خورد، زيرا 
نه عرضه اوليه قابل مالحظ��ه اي در بازار بورس 
و فرابورس انجام مي گيرد و نه اينكه سهامداران 
عمده بر سهام شناور آزاد مي افزايند بدين ترتيب 
با توجه به اينكه دولت و مجموعه هاي عمومي در 
اغلب شركت هاي حاضر در بازار سرمايه مالكيت 
دارند، فعاًل دور دور بازار س��رمايه است. يكي از 
ضعف هاي بازار سرمايه جدي است و بايد برطرف 
شود حجم كوچك سهام شناور است بر اساس 
برخي گزارش ها فقط در حدود ۲۰ درصد سهام 
شركت ها در بازار سرمايه شناور است و قابليت 
خريد و فروش دارد و تقريباً ۸۰ درصد بازار سهام 
تحت مالكيت سهامداران عمده است كه عموماً 
دولتي و عمومي هستند بدين ترتيب ابزار كنترل 
بازار س��رمايه چه در بعد رشد قيمت ها و چه در 
بعد كنترل قيمت ها بازار آزاد سازي سهام شناور 

يا عرضه هاي اوليه در اختيار دولت است به ويژه 
اينكه دولت از طريق برخي از بانك ها و همچنين 

هلدينگ ها كنترل خوبي بر بازار سرمايه دارد. 
  تجميع 1۰۰ هزار ميلياردتومان منابع

با توجه به اينكه از س��ال ۹۸ تا كنون ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان نقدينگي جدي��د ورودي به بازار 
عمدتاً موجب افزايش قيمت سهام شركت ها در 
بازار شده است، در اين مدت شاهد افزايش عرضه 
سهام نبوديم كارشناس��ان اقتصادي معتقدند 
مجلس بايد دولت را مكلف كند از طريق عرضه 
سهام ش��ركت هايش در بازار س��رمايه، كسري 
بودجه هاي��ش را تأمين كند و مان��ع از افزايش 
بيشتر حجم نقدينگي و تورم در جامعه شود در 
عين حال صدور مجوز فله اي افزايش س��رمايه 
براي شركت هايي كه دارايي شان سمي و قابليت 
نقد ش��وندگي در فضاي واقع��ي را ندارد كمك 
چنداني به ح��وزه كمبود نقدينگي ش��ركت ها 
نمي كند و بهتر است فضا براي افزايش سرمايه از 

محل آورده نقدي فراهم  آيد. 
به هر ترتيب به نظر مي رس��د فعاًل سياستگذار 
مشكل چنداني با ورود نقدينگي به بازار سرمايه 
ندارد و ركود گاهاً همراه با س��ركوب قيمتي در 
بازاره��اي موازي موجب شده اس��ت اي��ن بازار 
با جهش خيره كنن��ده قيمت ها همراه باش��د 
به طوري كه برخي از بنگاه هاي ايراني با هزاران 
مشكل در ساختار توليدي و مالي خود ارزش شان 
از بهترين بنگاه هاي مش��ابه در خارج از كشور 
پيشي گرفته است.  ش��اخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران در پايان معامالت ديروز به مدد فشار 
تقاضا براي خريد سهام و سرريز شدن نقدينگي 

س��رگردان جامعه به س��مت اين بازار ديروز با 
جهش ۷۱ هزار و 4۸4 واحدي به رقم بي س��ابقه 
يك ميليون و ۸۱۲ ه��زار و ۸۳4 واحد رس��يد. 
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن ۱4 هزار 
و ۶۱۸ واحد افزايش ياف��ت  و به رقم 4۸۵ هزار و 
۸۹۲ واحد رسيد. ارزش روز بازار در بورس اوراق 
بهادار ته��ران به بيش از ۶ ميلي��ون و ۷۸۷ هزار 
ميليارد تومان رس��يد. معامله گ��ران در بورس 
تهران ظرف چهار ساعت بيش از ۱۰/۷ميليارد 
سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۱/۷ميليون 
نوبت معامله و به ارزش ۱۹ هزار ميليارد تومان داد 
و ستد كردند.  همچنين ارزش معامالت فرابورس 
ايران به  بيش از ۸ هزار ميليارد تومان رسيد كه در 
مجموع در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران به 
بيش از ۲۷ هزار ميليارد تومان داد و ستد صورت 
گرفته كه اگر فقط ۱۰ درصد از اين رقم كه پول 
جديد به ش��مار مي رود، جذب توليد و نوسازي 
خطوط توليد شركت ها شود، مي تواند براي خود 

رونق ايجاد كند. 
  روند يكساله شاخص بورس تهران

به گفته كارشناسان اين روزها مهمترين دليل 
رشد ش��اخص بورس سرازير ش��دن نقدينگي 
سرگردان بازار به سمت بورس است كه به خاطر 
ركود ساير بازارها از جمله مس��كن وارد بورس 
ش��ده و با توجه به اينكه از صدها هزار ش��ركت 
موجود در كشور تنها ۷۰۰ ش��ركت در بورس و 
فرابورس حضور دارند، اين ب��ازار از عمق كافي 
برخوردار نيست و الزم است شركت هاي جديد 
وارد بورس شوند و ش��ركت هاي موجود ميزان 
بيشتري از س��هام خود را در بازار عرضه كنند و 
سهام شناور آنها كه قابل خريد و فروش باشند، 

اضافه شود. 
در اين شرايط بارها كارشناسان عنوان كرده اند، 
مردم با مطالعه و تحقيق وارد بورس ش��وند و از 
سهام ارزنده خريداري كنند، به گونه اي كه برخي 
شركت ها با وجود زياندهي سهام شان در بورس 
هفت برابر شده و اين به خاطر فشار تقاضا براي 
خريد سهام و تقاضاي سيري ناپذير مردم براي 
ورود به بورس است. امسال 4 ميليون كد بورسي 
جديد صادر شده و روزانه بيش از ۱۰۰هزار نفر 
وارد بورس مي شوند و اين اگر به درستي مديريت 
نش��ود، در آينده مي تواند به يك تهديد تبديل 
شود. اما اگر شركت ها بتوانند با جمع آوري اين 
نقدينگي و س��وق دادن به س��مت توليد از اين 
فرصت استفاده كنند، حضور مردم در بورس به 

يك فرصت تبديل مي شود. 
در فرابورس ايران نيز شاخص كل ۵۶۵ واحد رشد 

كرد و به رقم ۱۸ هزار و ۷۳۳ واحد رسيد. 
ارزش ب��ازار اول و دوم فراب��ورس ب��ه بي��ش از 
يك ميلي��ون و ۲۲۲ هزار ميليارد تومان رس��يد 
يعني ارزش ب��ورس و فرابورس اي��ران  به بيش 
از ح��دود ۸ ميلي��ون ميلي��ارد تومان رس��يده 
اس��ت.  معامله گران در فرابورس ايران بيش از 
۳/۸ميليارد س��هام و اوراق مالي در قالب ۸۸۲ 
هزار نوبت معامله و به ارزش ۸ هزار و ۷۶ ميليارد 

تومان داد و ستد كردند. 

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

   گزارش  2

 مبارزه با قاچاق طال 
با برقراري توازن قيمت در بازار 

اگر نگاهي به اخبار بيندازيم، جس�ته گريخت�ه متوجه برخورد 
ب�ا قاچاقچيان طال يا س�كه ك�ه قصد خ�ارج كردن س�رمايه از 
كش�ور دارن�د، مي ش�ويم، اما همي�ن اخب�ار نش�ان مي ده�د 
تعلل در ب�ه روز رس�اني قيمت ط�ال فرصتي ب�راي قاچاقچيان 
ايج�اد مي كند ت�ا با خ�ارج ك�ردن ط�ال و س�كه از اي�ران در 
كش�ورهای منطقه س�ود به دس�ت آورند، حال اينك�ه در قبال 
خ�روج اي�ن س�رمايه ارز ي�ا كاالي�ي ب�ه كش�ور باز مي گردد. 
يك��ي از پيامدهای اخت��الف قيمت ي��ك كاال بين دو م��رز قاچاق 
اس��ت، از اين رو بايد دقت كرد تا در به روز رس��اني قيم��ت برخي از 
كاالها كه جنبه س��رمايه و پش��توانه براي اقتصاد دارند آنقدر تعلل 
ايجاد نشود كه عده اي با قاچاق كااليي چون طال و سكه به خارج از 
كشور س��ودهاي نجومي به جيب بزنند و دست آخر مشخص نشود 
 در قبال خارج كردن اين س��رمايه از كش��ور ارز يا كااليي به كشور 

بازمي گردد يا خير؟!
بررسي اخبار مرتبط با مبارزه با قاچاق كاال و ارز نشان مي دهد مبارزه 
با قاچاق كااليي چون طال و سكه به كشورهاي منطقه در حال انجام 
اس��ت، وجود اين اخبار مؤيد اين مهم است اختالف قيمت بين ارز و 
طال در بازار داخلي و منطقه اي قاچاق طال و س��كه از ايران به مقصد 
ساير كشورهاي منطقه را دارای توجيه اقتصادي كرده است، از اين رو 
بايد ديد چه می توان كرد كه توجي��ه اقتصادي قاچاق كااليي چون 

طال و سكه به ساير كشورها از بين رود. 
برخي كارشناس��ان معتقدند به روز رس��اني قيمت ها متناس��ب با 
تغييرات نرخ جهاني طال و تورم خارج��ي و داخلي مي تواند توجيه 
اقتصادي قاچاق اين دست كاالها را از بين ببرد و برخي ديگر معتقدند 
مسيرهاي قاچاق طال و سكه به كش��ورهاي همسايه مشخص است 
و بايد جلوي قاچاقچيان را گرفت در هر شرايط جلوگيري از قاچاق 
كاالهاي فوق به ديد كارشناس��ي و علمي نياز دارد تا ش��اهد خروج 

سرمايه از ايران در قالب طال و سكه آنهم به شكل قاچاق نباشيم. 
معموالً قاچ��اق طالي ايران، به صورت طالي آب ش��ده يا ش��مش 
مي باشد. مسير قاچاق طال آب شده و شمش طال در هر زمان متفاوت 
اس��ت. وقتي كه طالي داخلي ايران نسبت به قيمت جهاني ارزان تر 
باشد، طال از ايران به كشورهاي ديگر قاچاق مي شود و زماني كه نرخ 
طالي داخلي ايران نسبت به قيمت جهاني آن گران تر باشد، طال از 

كشورهاي ديگر به داخل ايران قاچاق مي شود. 
نرخ طال در بازارهاي داخلي ايران با توجه به قيمت جهاني آن و قيمت 
داخلي دالر محاسبه مي شود. در شرايطي كه توازن بين انس و دالر 
با مظنه داخلي از بين برود، فرصت قاچاق طال براي قاچاقچيان اين 

فلز ارزشمند پيدا مي شود. 
 اين توازن گاهي اوقات به داليل مختلفي از جمله نوسانات شديد دالر 
به وجود مي آيد. اگر قيمت تمام شده طال نسبت به انس جهاني طال و 
قيمت دالر داخل پايين تر باشد، طال به خارج از كشور قاچاق مي شود 
و با فروش آن دالر وارد مي شود و دوباره دالرهاي وارد شده تبديل به 
طال شده و از كشور خارج مي ش��ود. اين روند تا زماني كه توازن بين 
مظنه و قيمت دالر ايجاد نشود، ادامه خواهد داشت. حالت عكس اين 

قضيه نيز وجود دارد. 
اما در اين فاصله بسياري از سوداگران به سودهاي نجومي مي رسند 
و در هر دو صورت چون واردات و ص��ادرات اين گونه طال به صورت 
غير قانوني انجام مي گي��رد و عوارض گمركي پرداخت نمي ش��ود، 
به اقتصاد كش��ور لطم��ه وارد مي كند. ب��راي جلوگي��ري از قاچاق 
اين فلز مهم، تي��م اقتص��ادي دولت بايد نظ��ارت دقيقي ب��ر بازار 
طال داش��ته باش��د و با رصد دقيق اين ب��ازار و جلوگي��ري از ايجاد 
 قيمت ه��اي كاذب توس��ط دالالن، مان��ع س��ودجويي قاچاقچيان 

شود. 

 توليد ظروف غيربهداشتي 
در دامداري ها!

گ�زارش انجم�ن مل�ي صناي�ع پليم�ر اي�ران از انب�ار ك�ردن 
بخش�ي از ظروف يكبار مص�رف توزيعي در كش�ور در محيطي 
ناس�الم و توليد برخ�ي از آنها با م�واد اوليه بازيافت�ي حكايت 
دارد. ع�الوه بر تولي�د غيرس�الم و نگهداري نامناس�ب ظروف 
اي�ن  توليدكنن�دگان غيرمج�از،  تولي�دي  يكبارمص�رف 
اف�راد، ق�درت رقاب�ت را از توليدكنن�ده واقع�ي مي گيرن�د. 
به گزارش تس��نيم، حميد صمدي، رئيس انجم��ن توليدكنندگان 
ظروف يكبار مص��رف در خصوص توليد ظروف يكب��ار مصرف غير 
استاندارد گفت: اين روزها هر كااليي نوع تقلبي دارد و ظروف يكبار 
مصرف نيز همين طور اس��ت. ت��ا زماني ك��ه وزارت صمت و وزارت 
بهداشت از انجمن ها به عنوان بازوي اجرايي استفاده نكنند، فعاليت 

اين واحدهاي غير مجاز ادامه خواهد داشت. 
صمدي افزود: در اين راس��تا درخواس��ت ش��ده اس��ت كه از وجود 
انجمن ها در اين راستا استفاده ش��ود، اما با اين حال توجهي به اين 

خواسته از طرف ارگان هاي دولتي نشده است. 
همچنين محمد باق��ر امامي آل آق��ا، دبير انجم��ن توليدكنندگان 
ظروف يكبار مصرف نيز در خصوص واحدهاي غير مجاز توليد ظروف 
يكبار مصرف گفت: اين واحدها بسيار متعدد هس��تند و با توجه به 
اينكه هزينه استاندارد س��ازي و ماليات و ديگ��ر هزينه هاي توليد را 

نمي پردازند، قدرت رقابت را از توليدكنندگان واقعي مي گيرند. 
وي گفت: توليدكنندگان غيرمجاز در صنعت پالس��تيك و پليمر به 
وفور يافت مي ش��وند و در صنعت توليد ظروف يكبار مصرف هم به 

همين صورت است. 
آل آقا ادامه داد: اي��ن توليدكنندگان از آنجايي كه ن��ه ماليات و نه 
هزينه هاي آزمايشگاهي را براي استاندارد سازي مي پردازند، با قيمت 
تمام شده كمتري توليد مي كنند. ضمن اينكه چنين اشخاصي از مواد 

اوليه با كيفيت نيز استفاده نمي كنند. 
دبير انجمن توليدكنن��دگان ظروف يكبار مص��رف در ادامه گفت: 
قيمت تمام ش��ده پايين اي��ن توليدكنن��دگان و همي��ن طور اين 
مس��ئله كه به س��ادگي محصوالت خود را به ص��ورت مويرگي در 
ب��ازار توزي��ع مي كنن��د، ق��درت رقاب��ت را از توليدكنن��دگان 
واقع��ي مي گي��رد؛ چراك��ه توليدكنن��دگان واقع��ي ب��ه دلي��ل 
اس��تفاده از م��واد اولي��ه اس��تاندارد و همچني��ن توليد ش��فاف و 
پرداخ��ت مالي��ات، ب��ا هزينه باالت��ري تولي��د مي كنن��د و قيمت 
 تم��ام ش��ده محصولش��ان بيش��تر از توليدكنن��دگان غي��ر مجاز 

خواهد بود. 
آل آقا با اشاره به اينكه نظارت جدي روي واحدهاي غيرمجاز وجود 
ندارد، گفت: حتي ديده شده است كه در برخي دامداري ها دستگاه 
تزريق قرار دارد و در چنين محيطي دس��ت ب��ه توليد ظروف يكبار 

مصرف مي زنند. 
دبير انجمن توليدكنن��دگان ظروف يكبار مصرف در پاس��خ به اين 
پرسش كه با توجه به غير قانوني بودن خريد و فروش مواد اوليه خارج 
از بورس كاال، اين واحدهاي غير مجاز از كجا مواد اوليه خود را تأمين 
مي كنند، گفت: اين واحدها به سادگي مواد اوليه خود را از بازار آزاد 
تهيه مي كنند؛ چراكه مواد اوليه به وفور در بازار آزاد پيدا مي شود و 

تنها قيمت آن تا حدودي بيشتر است. 
وي افزود: خري��د اين واحدها بس��يار آس��ان و با يك تلف��ن انجام 
مي ش��ود، بارها ش��اهد آن بوده ايم كه يك توليدكننده به س��ختي 
 سهميه چند تني به دس��ت مي آورد و دالل چند هزار تن مواد اوليه 

در اختيار دارد.

 سقف کارت به کارت در شبکه بانکی
 6 ميليون تومان شد

 براساس اعالم بانك مركزی، سقف كارت به كارت در شبكه بانكی 
ب�ه  وس�يله  پرداخ�ت  س�قف  و  توم�ان  ميلي�ون   6 ب�ه 
اپليكيش�ن های پرداخت ب�ه ۳ ميلي�ون تومان افزاي�ش يافت.

پيشتر بانك مركزی كه س��قف كارت به كارت در ش��بكه شتابی را از 
۳ميليون به ۱۰ ميلي��ون افزايش داده بود، در ي��ك اقدام غيرمنطقی 
مجدداً سقف كارت به كارت را به حالت قبل بازگرداند، در حالی كه با 
افزايش سطح عمومی قيمت ها و كاهش ارزش پول ملی سقف ۳ ميليون 
تومان برای كارت به كارت به هيچ وجه كارايی نداش��ت. از اين رو، روز 
گذش��ته روابط عمومی بانك مركزی طی اطالعيه ای اعالم كرد: بانك 
مركزی با توجه به روند صعودی ويروس كرونا در كشور و لزوم كاهش 
مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأكيد بر ارائه هرچه بيشتر خدمات 
غيرحضوری به هموطنان توسط ش��بكه بانكی در بخشنامه ای سقف 

خدمات مبتنی بر كارت را افزايش داد.
با توجه به روند صعودی و ش��روع موج دوم بيماری كرونا در كشور و در 
راستای مديريت، كنترل و پيشگيری از ش��يوع اين ويروس، از شبكه 
بانكی تقاضا می ش��ود به صورت موقت بر ارائه هرچه بيش��تر خدمات 
غيرحضوری ب��ه منظور تس��هيل اس��تفاده هموطن��ان از درگاه های 
غيرحضوری و كاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه های 

خودپرداز تمركز كنند.
بر اين اساس، سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت )شتابی و درون بانكی( 
از طريق درگاه های اينترنتی، خودپردازها و كيوسك از مبلغ ۳۰ ميليون 

ريال در هر شبانه  روز از مبدأ هر كارت به ۶۰ ميليون ريال افزايش يافت.
 همچنين سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت از طريق پرداخت سازها 
از ۱۰ ميليون ري��ال به ۳۰ ميليون ريال با حص��ول اطمينان از انطباق 
شماره ملی دارنده كارت و ش��ماره ملی دارنده سيمكارت انجام دهنده 
تراكنش قابل افزايش است. با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفاده های 
احتمالی در صورت عدم اعمال كنترل فوق، افزايش سقف انتقال وجه 

مجاز نيست.
در همين راستا، امكان تمديد تاريخ انقضاي كارت های بانكی بدون نياز به 
مراجعه حضوری مشتری به مدت يك سال و تا اطالع ثانوی بالمانع است. 
ضروری است اقدامات الزم برای احراز هويت غيرحضوری و اطالع رسانی 
به مشتريان انجام شود. رعايت مفاد اين بخشنامه تا اطالع ثانوی الزم االجرا 

بوده و بازگشت به وضعيت عادی با ابالغ اين بانك انجام خواهد شد.

 تمدید قانون ماليات بر ارزش افزوده 
تا پایان سال جاری 

قانون فعلی ماليات ب�ر ارزش افزوده تا پايان س�ال جاری تمديد 
ش�د و قان�ون جدي�د از فروردي�ن 14۰۰ الزم  االجرا خواه�د بود.

به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهيمی، رئيس كميسيون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی ديروز )يك شنبه ۲۲ تير( و در 
جريان بررسی رفع ايراد شورای نگهبان به اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
اظهار داشت: در مجلس دهم حدود سه سال كميسيون اقتصادی روی 
ماليات بر ارزش افزوده كار ك��رد و در نهايت در صحن مجلس ماده به 

ماده به تصويب رسيد و به شورای نگهبان ارسال شد.
وی افزود: از آنجايی كه قانون فعلی موقت اس��ت ب��ه منظور رفع ايراد 
ش��ورای نگهبان، ما اين قانون را تا پايان س��ال جاری تمديد كرديم. 
دو هفته قبل كميس��يون اقتصادی در دس��تور كار خود چاپ كرد كه 
موارد ارجاعی ش��ورای نگهبان در جلسه كميسيون بررسی می شود و 

نمايندگان می توانستند حضور يابند و نظرات خود را بيان كنند. 
رئيس كميس��يون اقتصادی مجلس تصريح كرد: براس��اس تصويب 
كميسيون، قانون فعلی تا پايان سال جاری تمديد شد و قانون جديد از 

فروردين ۱4۰۰ الزم االجرا خواهد بود.

 بارگيري 27۹ کشتي فرآورده هاي نفتي 
از ایران به نقاط  مختلف دنيا

مقام مسئول سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به بي اثر شدن تحريم ها 
از بارگيري ۲۷۹ فروند كشتي فرآورده هاي نفتي و هيدروكربن ها از بندر 

نفتي خليج فارس به اقصي نقاط دنيا خبر داد. 
به گزارش تسنيم، اهلل مراد عفيفي پور با اشاره به اعمال تحريم هاي ظالمانه 
امريكا عليه ايران به خصوص درحوزه حمل و نقل دريايي و صادرات مواد 
نفتي اظهار كرد: با تدابير اتخاذ شده و حمايت نيروهاي متخصص در هم 
سنجي انجام گرفته در تخليه و بارگيري نه تنها درحوزه نفتي كاهشي رويت 

نشد بلكه آمارها رشد ۲/۷۹درصدي را نشان مي دهد. 
وي با بيان اينكه از ابتداي امسال تا نيمه تير ۳۳۱ فروند كشتي دربندر 
نفتي خليج فارس در بندر ش��هيد رجايي پهلو دهي و عمليات تخليه 
و بارگيري آنها انجام ش��د، افزود: از اين تعداد كشتي ۵۲ فروند با تناژ 
4 ميليون تن بوده كه فرآورده هايي نفتي همچون نفت خام، كاندنسيت و
MTBE را تخليه كرده اند و ۲۷۹ فروند كشتي نيز با تناژ 4/۱ميليون تن 
ساير فرآورده هاي نفتي و هيدروكربن ها را از بندر نفتي خليج فارس به 

اقصي نقاط دنيا بارگيري كرده اند. 
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان يادآور ش��د: طرح هاي توس��عه 
براي فعاليت هاي نفتي در بندر شهيدرجايي شامل اقدامات توسعه اي 
از طريق جذب س��رمايه گذار در بندر نفتي خليج ف��ارس و همچنين 
احداث سه پست اسكله نفتي جديد به عنوان طرح هاي مهم توسعه اي 
سازمان بنادر و دريانوردي امسال است كه با بهره برداري از اين طرح ها 
در آينده اي نزديك ظرفيت صادرات فرآورده هاي نفتي از بندر شهيد 

رجايي بيش از ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت.
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