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شرایط جدید واردات خودرو

سخنگوی کمیس�یون صنایع و معادن مجلس ش�رایط چهارگانه 
واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، حجت اهلل فیروزی، س��خنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی با اش��اره به طرح ساماندهی صنعت 
خودرو گفت: کلیات طرح مذکور که مهم ترین محور آن عرضه خودرو 
در بورس است، در جلسات اخیر کمیسیون صنایع به تصویب رسید. 
وی با بیان اینکه متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن 
خودرو به یک کاالی مصرفی مهم ترین اهداف طرح ساماندهی صنعت 
خودرو اس��ت، افزود: تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در 
بورس کاال عرضه شوند. در صورتی که خودروهای مشمول در بورس 
عرضه نشوند، جرم انگاری می شود و خریدار مشمول تبصره )یک( ماده 

18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد شد.
سخنگوی کمیس��یون صنایع مجلس با بیان اینکه در طرح ساماندهی 
صنعت خودرو به نوعی واردات خودرو نیز مجاز دانس��ته شده است در 
تشریح ش��رایط واردات آن گفت: طبق این طرح، افراد و خودروسازانی 
می توانن��د خ��ودرو وارد کنند که خودرو ص��ادر کرده ان��د و معادل آن 
می توانند خودرو وارد کنند. همچنین قطعه سازان نیز اگر قطعاتی را صادر 
کنند، می توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. فیروزی در همین 
راستا ادامه داد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر 
و به فروش برسانند، می توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. 
همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به 
بازپرداخت آن به دولت ندارند، می توانند از محل آن خودرو به کش��ور 
وارد کنند. نماینده مردم فسا در مجلس در تشریح بخش دیگری از طرح 
ساماندهی صنعت خودرو بیان داشت: بر اساس طرح مذکور، خودروهای 
هیبریدی و همچنین خودروهایی با مصرف س��وخت های دوگانه نیز از 
عرضه در بورس معاف هستند، در واقع با این اقدام خودروسازها تشویق 
می شوند به سمت تولید خودروهایی با این شرایط بروند که در این طرح 
برای تشویق آنها، تسهیالت ارزان قیمتی برای بخش تحقیق و توسعه در 

اختیار شان برای داخلی سازی و کیفی سازی قرار خواهد گرفت.

توزیع روزانه ۵ هزار تن روغن نباتی 
رئیس هیئت مدی�ره انجم�ن صنایع روغ�ن نباتی ای�ران گفت: 
در ح�ال حاض�ر به طور متوس�ط روزان�ه 4 ت�ا ۵ هزار ت�ن روغن 
نباتی به وس�یله کارخانجات در س�طح کش�ور توزیع می ش�ود.

به گزارش فارس، ابوالحسن خلیلی افزود: توزیع تمامی این روغن ها زیر 
نظر سازمان های صنعت، معدن و تجارت هر استان در حال اتفاق افتادن 
است. فروشگاه های زنجیره ای نیز به صورت مس��تقیم دارای سهمیه 

خاص برای عرضه روغن نباتی به مصرف کنندگان هستند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت: در حال حاضر 
بخش عمده ای از روغن خام برای تولید روغن خوراکی در داخل از محل 
واردات تأمین می شود. وی افزود: بیش از 100 تا 150 دالر قیمت روغن 
خام در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده که این بر قیمت تمام ش��ده 
روغن نباتی تصفیه شده مورد مصرف خانوار در کشور اثر مستقیم دارد. 
خلیلی همچنین قیمت باالی روغن خام در بازارهای جهانی را از جمله 
دالیل افزایش قیمت روغن نباتی در کشور برشمرد و اظهار داشت: تأمین 
روغن خام و دانه های روغنی در داخل بیش از 90 درصد به واردات وابسته 
است. وی در ادامه سخنان خود به تالطم بازار روغن نباتی در هفته های 
گذشته اشاره کرد و گفت: در هش��ت ماه گذشته در تولید و توزیع روغن 
نباتی در احجام مصرفی خانوار در کشور مشکلی وجود نداشت و تا همین 
دو هفته پیش هم فروش��گاه ها مملو از روغن  های مورد نیاز خانوار بود و 
هیچ گونه تقاضای مازادی در بازار به چشم نمی خورد، اما از دو هفته قبل 

انتشار چند خبر منفی در فضای مجازی بازار روغن را متالطم کرد.
........................................................................................................................

ورودی مرغ به تهران ۸ برابر شد
مع�اون هماهنگ�ی ام�ور اقتص�ادی اس�تاندار ته�ران گف�ت: 
ورودی م�رغ گ�رم از س�ایر اس�تان ها ک�ه ح�دود 4۰ ت�ن در 
روز ب�وده، در ح�ال حاض�ر ب�ه ۳۲۰ ت�ن در روز رس�یده که طی 
روزه�ای آین�ده ب�ه ۶۰۰ ت�ن در روز نی�ز افزایش پی�دا می کند.
به گزارش ایرنا، حشمت اهلل عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در مورد روند عرضه 
مرغ گرم در استان تهران اظهار داش��ت: روند بسیار خوبی در عرضه و 
توزیع مرغ گرم در استان تهران را شاهد هستیم و ورودی مرغ گرم از 
سایر استان ها که حدود ۴0 تن در روز بوده، در حال حاضر به ۳۲0 تن 

در روز رسیده که طی روزهای آینده به ۶00 تن در روز نیز مي رسد. 
وی ادامه داد: تنها 8 درصد مرغ گرم استان تهران از خود استان تأمین 
می ش��ود و 9۲ درصد از سایر استان ها وارد می ش��ود و با توجه به روند 
ورودی مناسب، نظارت تش��دید خواهد ش��د. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار تهران تصریح کرد: قیمت مصوب عرضه مرغ در استان 
تهران ۲0 هزار و ۴00 تومان است که به س��بب تالطم وجود آمده در 
خرده فروشی ها قیمت به حدود ۳۷ و ۳8 هزار تومان نیز رسید که اکنون 
به ۲8 هزار تومان کاهش یافته و تصمیم گرفته شده با توجه به عرضه 
کافی مرغ نظارت تشدید شود تا باالتر از ۲0 هزار و ۴00 تومان به فروش 
نرسد و تعزیرات با واحدهای متخلف برخورد خواهد کرد. عسگری گفت: 
در مورد شیر هم با توجه به اینکه قیمت جدید توسط ستاد تنظیم بازار 
کشور ارائه شده، قیمت محصوالت لبنی اصالح شد و گالیه هایی از سوی 
دامداران وجود داشت که قیمت های جدید را نمی پذیرفتند، اما تکلیف 
شده که شرکت های لبنی حتی اگر شیر را به قیمت گران تر از دامداران 
تحویل می گیرند، قیمت محصوالت لبنی افزایشي نداشته باشد و نظارت 

بر قیمت محصوالت لبنی نیز تشدید می شود.
........................................................................................................................

اقبال به بازپرداخت وام هاي ارزي كم شد
مطالب�ات غیر ج�اري بانك ه�ا در به�ار ۹۹ حكایت از رش�د حدود 
۲۶ درصدي نس�بت به زمستان سال گذش�ته دارد که بر این اساس، 
روند نگران کننده اي را در بازپرداخت تس�هیالت ش�اهد هس�تیم. 
به گزارش مهر، بررس��ي روند وصول مطالبات بانک ها حکایت از آن دارد 
که در فصل بهار امسال، با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و عدم توانایي در 
بازپرداخت وام هاي ریالي از یک سو و افزایش مکرر نرخ ارز و عدم بازگشت 
تسهیالت ارزي از سوي دیگر، مطالبات غیر جاري بانک ها با رشد فزاینده اي 
مواجه شده است؛ به نحوي که این مطالبات در بهار 1۳99 معادل ۲09 هزار 
میلیارد تومان بوده است که این رقم، نسبت به فصل قبل )زمستان 1۳98( 
رشد ۲5/۶درصدي و نسبت به فصل مشابه سال گذشته )بهار 1۳98( رشد 
۲۷ درصدي را تجربه کرده اس��ت. نکته حائز اهمیت آن اس��ت که نسبت 
مطالبات غیرجاري در بس��یاري از اقتصادهاي در حال توسعه تک رقمي 
بوده و کمتر از 5 درصد به ثبت رس��یده است. اما آنچه در این میان بیشتر 
خودنمایي مي کند، پایین تر بودن »نسبت مطالبات غیرجاري به تسهیالت 
ریالي« در مقایسه با رقم مشابه در تس��هیالت ارزي از ابتداي سال 1۳98 
است که به نظر مي رسد این امر، حاکي از بازگشت کمتر تسهیالت ارزي 
نسبت به تسهیالت ریالي باشد. در سوي دیگر، نسبت مطالبات غیرجاري به 
کل تسهیالت اعم از ریالي و ارزي در بهار 1۳99، مجدد دورقمي و به معادل 
10/5درصد رسیده که در مقایسه با زمستان سال 1۳98، معادل1/5واحد 
درصد رش��د را تجربه کرده است. بررس��ي آمارهاي رسمي بانک مرکزي 
حکایت از آن دارد که میزان مطالبات غیرجاري بانک ها افزایش یافته و به 
نوعي جمع بندي آن در تمامي فصول از زمستان 9۷ تا بهار 99 حکایت از 

افزایش و روند فزاینده این اعداد و ارقام دارد.

 ماجرای راه اندازی تابلوی جدید 
در فرابورس

زمزمه ه�ای راه ان�دازی یك تابل�وی جدی�د در فراب�ورس به نام 
»بازار هدف« به گوش می رس�د و به نظر می رس�د که قرار اس�ت 
این تابلو میزبان کس�ب و کاره�ای نوآفرین و دانش بنیان باش�د.
به گزارش ایسنا، بحث ورود ش��رکت های خصوصی به بازار سرمایه به 
عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها در جلس��ات ش��ورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی مطرح شد و در این راستا اتاق بازرگانی وعده 
داد مقدمات الزم را در این زمینه فراهم کند. بر این اس��اس حس��ین 
سالح ورزی، یکی از اعضای شورای عالی بورس و همچنین نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران چندی قبل در صفحه ش��خصی خ��ود در توییتر 
نوشت: به زودی تابلوی جدیدی با نام »بازار هدف« راه اندازی می شود 
که در آن طیف وسیعی از کسب و کارهای نوین و دانش بنیان )حتی در 

مقیاس استارت آپی( امکان پذیرش خواهند داشت.
وی پیش بینی کرده با اجرای این طرح، راه ت��ازه ای برای تأمین مالی 
کسب و کارهای نوآورانه در ایران گشوده شود. بر این اساس فرابورس 
اعالم کرده است که آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش شرکت ها 
در این بازار به زودی اعالم می شود و قرار است بسیاری از پرونده هایی 
که برای فرابورس ارسال می شوند و شرایط بازار اول و بازار دوم را احراز 

نمی کنند در بازار هدف پذیرش شوند.
شرکت پیشگامان فناوری دانش آرامیس با نام تجاری »تپسی«  پس 
از ارزیابی کارشناسی به صورت مشروط در بازار دوم فرابورس پذیرش 
شده و قرار است حسابرس��ی ویژه ای در مورد این شرکت انجام شود، 
چنانچه شرایط پذیرش در بازار دوم را کس��ب نکرد، پذیرش در بازار 
هدف براي این شرکت پیش  بینی شده و ممکن است تپسی نخستین 

شرکتی باشد که در بازار هدف پذیرش می شود.
........................................................................................................................
پرواز 2 شركت هواپیمایی داخلی به عراق

اینك�ه  بی�ان  ب�ا  هواپیمای�ی  ش�رکت های  انجم�ن  دبی�ر 
در ح�ال حاض�ر دو ش�رکت هواپیمای�ی ایران�ی ب�ه نج�ف 
نیس�ت. زیارت�ی  پروازه�ا  ای�ن  گف�ت:  دارن�د،  پ�رواز 

مقصود اسعدی سامانی در گفت و گو با فارس افزود: این پروازها در واقع 
برای افرادی است که ویزای عراق و تبعیت کشور عراق را داشته باشند. 
البته مسافران این پروازها برای انجام سفر حتماً باید تست منفی کرونا 

داشته باشند و این موضوع برای برای همه مسافران ضروری است.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تأکید کرد: این پروازها بین تهران 
و نجف عمدتاً برای انتقال عراقی هایی اس��ت که قصد سفر به ایران به 
دالیلی همچون درمان و غیره را دارند یا کساني که از طرف کشور عراق 

برای آنها ویزا صادر می شود. این پروازها زیارتی نیست.
اسعدی سامانی اضافه کرد: ویزای عراقی ها برای سفر به ایران از طریق 

سفارت یا کنسولگری های ایران در کربال و نجف صادر می شود.
بنابراین یکی از شرایط ش��رکت های هواپیمایی برای پروازهای نجف، 
ارائه تست منفی کرونا برای مس��افران باالی 1۲ سال است. همچنین 
ارائه ویزای معتبر کاری یا گواهی اقامت از مواردی است که برای انجام 
این پرواز ضروری اس��ت. همچنین مس��افران دارای گذرنامه ایرانی و 
کارت هویت عراقی مشروط به یکسان بودن همه مندرجات در هر دو 

کارت، امکان سفر به کشور عراق را دارند.
........................................................................................................................

مؤسسه مالیه بین المللی:
 اقتصاد ایران با وجود تحریم ها هم 

پایدار است
مؤسسه مالیه بین المللی پیش بینی کرد در صورتی که تحریم های 
ایران لغو شود، در سال ۲۰۲1 ش�اهد رشد اقتصادی 4/4 درصدی 
خواهد ب�ود، اما اگر ای�ن اتف�اق روی نده�د، اقتصاد ای�ران »به 
مرز فروپاش�ی نمی رس�د«، اما همچنان ش�كننده باقی می ماند.
به گزارش رویترز، مؤسسه مالیه بین المللی که یک نهاد تجاری برای 
صنعت مالی جهان است، اعالم کرده که اگر امریکا بیشتر تحریم های 
اقتصادی علیه ایران را تا پایان سال ۲0۲1 لغو کند، اقتصاد این کشور 
می تواند پس از کاهش ۶/1 درصدی در س��ال ۲0۲0، ش��اهد رش��د 

۴/۴درصدی در سال آینده باشد.
بنا بر اعالم این مؤسسه، همچنین ایران می تواند در سال ۲0۲۲ رشد 

۶/9 درصدی و در سال ۲0۲۳  رشد ۶ درصدی را تجربه کند.
مؤسسه مالیه بین المللی اضافه کرده که اگر صادرات نفت ایران افزایش 
یابد، این کش��ور می تواند ذخایر ارزی خود را تا پایان س��ال ۲0۲۳ به 

109/۴ میلیارد دالر برساند.
بر اس��اس گزارش این نهاد بین المللی، در صورت پابرجا ماندن بیشتر 

تحریم های ایران، اقتصاد ایران »به مرز فروپاشی نمی رسد«.
بر اس��اس چنین س��ناریوی بدبینانه ای، ایران در س��ال ۲0۲1 رشد 
اقتصادی 1/8 درصدی خواهد داشت و ذخایر ارزی آن از 80 میلیارد 
دالر در سال جاری به ۴۶/9 میلیارد دالر در سال ۲0۲۳ خواهد رسید.
........................................................................................................................

»معافیت تحریمی«، نقطه ضعف امریکا
ی�ك کارش�ناس ح�وزه تحری�م ب�ا بی�ان اینكه ب�رق ای�ران به 
دلی�ل وابس�تگی کش�ور ع�راق تحریم ناپذی�ر ش�ده اس�ت، 
گف�ت: بای�د هزینه ه�ای تعام�ل ب�ا همس�ایگان در ح�وزه 
بیم�ه، گم�رکات، حمل و نق�ل، مال�ی و... را کاه�ش دهی�م.

حسین حاجیلو در گفت وگو با مهر، درباره اقدام وزارت خارجه امریکا 
که معافیت عراق از تحریم ه��ای ایران را ۴5 روز دیگ��ر تمدید کرده 
است، گفت: امریکایی ها بعد از خروج از برجام منابع مالی ایران را مورد 
هدف قرار دادند و ابتدا نفت را به طور جدی تحریم کردند، س��پس در 
دوره جدید نفت، گاز و برق را نیز هدف گ��ذاری کردند. وی ادامه داد: 
تحریم پذیری نفت، نسبت به گاز و برق بیشتر است،  چون کشوری که 
از ما برق می خرد، نیازی جدی به آن دارد و قابلیت جایگزینی ندارد، به 
همین دلیل امریکایی ها می دانند اگر برای کشوری مانند عراق خرید 
برق از ایران را محدود کنند، حاکمیت عراق ام��کان جایگزینی آن  را 
ندارد و جایی که امکان اجرای تحریم برای کشورهای دیگر وجود ندارد، 

امریکا برای آن کشورها معافیت تحریمی ایجاد می کند.
پژوهش��گر حوزه تحریم با اش��اره به سوءاس��تفاده امریکا در معافیت 
کاالهای تحریم ناپذیر گفت: نکته قابل توجه آنجاست که امریکا نقطه 
ضعف خود را به عنوان امتیاز می فروش��د و جایی ک��ه نمی تواند یک 
حوزه اقتص��ادی را تحریم کند، آن را تبدیل ب��ه امتیازی تحت عنوان 
»معافیت تحریمی« می کند و مابه ازای این تحریم خودس��اخته را از 
کشور مقابل می گیرد. به عنوان نمونه امریکا معافیت تحریمی عراق را 
۴5 روز دیگر تمدید کرده و پس از آن هم بار دیگر به صورت دو ماهه یا 
۴5 روزه تمدید خواهد کرد و هر بار امتیازی را از عراق می گیرد. کشور 
عراق به شدت به لحاظ انرژی برقی و گازی به ما وابسته است و ۳0 الی 
۴0 درصد از انرژی خود را از ایران تأمین می کند. بنابراین امکان قطع 

واردات برق از ایران را ندارد.
وی ادامه داد: البته امریکایی ها و اروپایی ها ادعا می کنند برای توسعه 
تولید برق در عراق کارهایی انج��ام داده اند، اما این ادعا از قدیم مطرح 
بوده و در کوتاه مدت و بلند مدت قابل اتکا نیس��ت، چراکه برای دست 
زدن به چنین اقدامی الزم است که امریکا اطمینانی از دولت حاکم بر 
عراق داشته باش��د. از آن جهت که خودکفا کردن یا کاهش وابستگی 
یک کشور در حوزه انرژی، کاری استراتژیک و بلندمدت است. بنابراین 
تا زمانی که به اطمینان سیاسی نرسد، این کار را نخواهد کرد و تاکنون 

نیز اقدامی جدی در این زمینه انجام نداده  است.

 كاهش 30درصدی قیمت خودرو 
و سقوط ۵0 درصدی معامالت مسکن

نرخ خ�ودرو ب�ا اص�الح ۳۰درص�دی روبه رو 
شده اس�ت و همانند مس�كن که روند اصالح 
قیمتی را تجربه می کند متقاض�ی از خرید در 
این بازار عقب نش�ینی کرده است. متقاضیان 
معتقدند بازار مس�كن و خودرو ط�ی ماه های 
اخی�ر ب�ا حب�اب قیمت�ی قاب�ل مالحظ�ه ای 
روبه رو ش�د که مدت ها زم�ان می برد تا حباب 
قیم�ت از ای�ن بازاره�ا تخلی�ه ش�ود. از این 
رو خریده�ا تا اصالح ب�ه تأخیر افتاده اس�ت.
با وجودي که وزارت راه و شهرسازي اعالم داشته 
که انعکاس اطالعات خام »سامانه معامالت امالك 
و مستغالت « گمراه کننده است و این نهاد ضمن 
خود داري از نشر گزارش هاي بازار مسکن تهران 
درصدد آن اس��ت تا با تغییر ش��یوه گزارشگري و 
نرخ گذاري حباب توهمي قیمت مس��کن ش��هر 
تهران و سایر شهرها را از بین ببرد، بانک مرکزي 
همچنان بي توجه به تذکر وزارت راه و شهرسازي به 
شیوه هاي پیشین و بر مبناي انعکاس اطالعات خام 
گمراه کننده سامانه مبادالت امالك و مستغالت 
اقدام به انتش��ار گزارش بازار مسکن شهر تهران 
کرده اس��ت. نکته قابل اتکا در این گزارش سقوط 
نزدیک ب��ه 50 درصدي تعداد معامالت مس��کن 

تهران در آبان ماه سال 99 است. 
 بازار مسکن یکي از بازارهایي است که در ایران به 
شکل سنتي اداره مي شود، همین سنتي اداره شدن 
زمینه الزم و کافي را براي دس��تکاري نرخ فراهم 
آورده است. از این رو سفته بازان، دالالن و صاحبان 
سرمایه تا توانسته اند نرخ ها را در این بازار افزایش 
داده اند به ط��وري که هم اکنون قیمت مس��کن 

در تهران از بسیاري از کش��ورهاي دنیا نیز باال تر 
اس��ت. از این رو کارشناسان اقتصادي معتقدند با 
ساماندهي اطالعات بازار مسکن و تغییر شیوه هاي 
نرخ گذاري و گزارشگري و ش��فافیت معامالت و 
اخذ مالیات از خانه ه��اي خالي عماًل حباب دهها 
درصدي بازار مس��کن به ویژه در شهرهایي چون 
تهران به عنوان لیدر بازار مسکن از بین مي رود و 

نرخ ها واقعي می شود. 
   ع�زم وزارت راه و شهرس�ازي ب�راي 

ساماندهي بازار مسكن
خوشبختانه وزارت راه و شهرس��ازي بعد از آنکه 
رئیس جمهور نرخ هاي بازار مسکن را بي مبنا خواند 
به حوزه ساماندهي اطالعات بازار مسکن از جمله 
مبادالت و معامالت ورود کرد و در گام ابتدایي با 
اشاره به اینکه با حذف اطالعات چند منطقه تهران 
متوس��ط نرخ ها از مح��دوده ۲5میلیون تومان به 
محدوده 10 میلیون تومان نزول مي کند، از وعده 
خود براي س��اماندهي نرخ ها و گزارش��گري این 

بخش خبر داد. 
این نهاد با اشاره به اینکه انعکاس اطالعات خام 
سامانه معامالت مسکن و مستغالت تهران گمراه 
کننده است، از انتقال صنف مش��اوران امالك از 
ذیل وزارت صمت به وزارت شهرسازي خبر داد. 
در پي این رویداد نیز اتحادیه مش��اوران امالك 
به صراحت بانک ها را به عن��وان صاحبان اصلي 
خانه هاي خالي و بخش هایي که با کوچک سازي 
بازار شناور مسکن زمینه افزایش قیمت را با دالل 

بازي فراهم آورده اند، معرفي کرد. 
فضاي فوق اعتماد مردم را ب��ه نرخ هاي کنوني 

بازار مسکن از بین برد، از این رو امروز متقاضیان 
مسکن از بازار عقب نشیني کرده اند تا به واسطه 
ساماندهي وزارت راه و شهرس��ازي به بازار و از 
بین رفتن حباب قیمتي در آینده تقاضاي خود 
را تأمین کنند. در این میان هر چند خود وزارت 
راه و شهرس��ازي به صراحت عنوان داش��ته که 
انعکاس اطالعات خام س��امانه مبادالت امالك 
و مستغالت گمراه کننده است، خود این نهاد از 
انتشار گزارش ها خود داري مي کند، اما متأسفانه 
بانک مرکزي بي توجه به وزارت راه و شهرسازي 
گزارش هاي مس��کن تهران را بر پایه اطالعات 
گمراه کننده سامانه مبادالت امالك و مستغالت 

منتشر مي کند. 
   ترازنام�ه بانك ها با تورم س�نگین ملك 

تراز نمي شود
کارشناسان اقتصادي معتقدند شاید بانک مرکزي 
با توجه ب��ه اینکه بانک ها از کفایت س��رمایه الزم 
و کافي برخوردار نیس��تند و به دلیل حجم باالي 
بدهي هاي معوق و نات��رازي ترازنامه ها بانک ها را 
وارد محدوده توقف فعالیت مي کن��د، این نهاد با 
گزارشگري خاص مسکن، قصد دارد ارزش امالك 
و مستغالت بانک ها را از این طریق به شکل اسمي 
باال ببرد تا ترازنامه هاي بانک ها را بدین واسطه تراز 
کند، کما اینکه همین گزارش هاي بانک مرکزي 
مبناي کارشناس��ان رس��مي دادگس��تري براي 
موافقت با افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید 
ارزیابي دارایي هاي مرتبط با امالك و مس��تغالت 
قرار مي گیرد، اما باید توجه داشت که مردم با این 
شیوه نرخ گذاري مسکن با مشکالت اساسي روبه رو 

شده اند. از این رو باید این رویه هاي غلط نرخ گذاري 
و گزارشگري بخش مسکن اصالح شود. 

ترمز ت��ورم لجام گس��یخته بازار مس��کن پس از 
یک دوره هفت ماهه صعودي در آبان ماه کش��یده 
ش��د. مطابق اعالم بانک مرکزي متوسط قیمت 
مس��کن ش��هر تهران در آبان  م��اه 1۳99 بالغ بر 
۲۷ میلی��ون و 100 هزار تومان بود که نس��بت به 
ماه قبل 1/8درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
118 درصد رشد نشان مي دهد. این کمترین میزان 
افزایش ماهانه قیمت از اردیبهشت سال جاري تا 

کنون بوده است. 
معامالت نیز در هشتمین ماه از سال جاري به طور 
محسوسي کاهش یافت. در آبان ماه 1۳99 تعداد 
۴هزارو۴۶۶ فقره معامله مس��کن در شهر تهران 
به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴8 درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/8درصد 
افزایش پیدا کرد. نصف ش��دن تع��داد معامالت 
پایتخت نسبت به مهرماه در شرایطي اتفاق افتاده 
که اف��ت قراردادهاي خرید و ف��روش از مردادماه 
کلید خورده بود و به یکب��اره از 1۴ هزار و ۴۷ فقره 
به 9 هزار و 80 فقره در پنجمین ماه از سال 1۳99 

رسیده بود.
   خودرو ۳۰ درصد ارزان شد

از س��وی دیگر در حال حاضر خریداران خودرو با 
توجه به روند کاهش��ی قیمت ها در بازار دست از 
خرید برداش��ته و منتظر کاهش بیشتر قیمت ها 

هستند.
به گزارش تس��نیم، بازار خرید و ف��روش خودرو 
متأثر از شرایط کرونا و کاهش قیمت ارز با تشدید 
رکود در انواع خودروها روبه روس��ت، به نحوی که 
کمتر کس��ی حاضر به فروش خودرو است. البته 
خریداران هم با توجه به روند کاهش��ی قیمت ها 
دست از خرید برداشته اند و منتظر کاهش بیشتر 
قیمت ها هستند. به اعتقاد فروشندگان با تعطیلی 
نمایشگاه ها در دوره محدودیت های کرونایی، رکود 
شدیدی در بازار به وجود آمده است. البته کاهش 
قیمت ارز عامل اصلی کاهش قیمت انواع خودروها 
نیز به ش��مار می آید که در صورت ادامه دار بودن 
آن، مردم ش��اهد کاهش بیشتر قیمت ها خواهند 
بود. در حل حاضر هایم��ا از 950 میلیون به ۶۶0 
میلیون تومان، پ��ژو ۲008 از یک میلیارد و ۲00 
به 800 میلیون تومان، سانتافه از ۳ میلیارد و ۶00 
هزار به ۲ میلیارد و 500 هزار تومان رسیده است. 
عالوه بر این سمند ال ایکس1۷0 میلیون تومان، 
پژو ۴05 ،۷0 میلیون تومان، تیبا ۲، 1۲۶ میلیون 
تومان، پژو پارس 191 میلیون تومان، سراتو ۷50 
میلیون تومان، ساندرو ۴۷8 میلیون تومان، استپ 
وی 5۲5 میلیون توم��ان، پژو۲0۶ )تیپ ۲( 1۷9 
میلیون تومان، س��اینا 1۲۶  میلیون تومان، تیبا 
صندوق دار 11۳ میلیون توم��ان و پراید 1۳1 به 
9۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو ۲0۶ 
)تیپ 5( ۲۴۲ میلیون تومان، پژو ۲0۶ صندوق دار 
۲۴0 میلیون تومان، پژو ۲0۷ دنده ای۲80 میلیون 
تومان و پ��ژو ۲0۷ اتومات ۳01 میلی��ون تومان 

قیمت گذاری شده است.

مقاومت بانك مرکزي در برابر ترخیص 8 میلیون 
تن کاالي رسوب شده در گمرکات و بنادر به رغم 
آنكه اخی�راً رئیس جمهور فرم�ان ترخیص این 
کاالها را صادر کرده است، نشان از تنگناي ارزي 
بانك مرک�زي و نگراني ای�ن مجموعه از جهش 
نرخ ارز در ب�ازار داخلي دارد. ب�ا توجه به اینكه 
منابع مورد نیاز براي ترخیص کاالي فوق حدود 
8 میلی�ارد دالر تخمین زده مي ش�ود باید دید 
بانك مرکزي و بازار داخل�ي توانایي تأمین این 
حجم از منابع ارزي را در کوتاه مدت دارند یا خیر.

 از ی��ک طرف ح��دود 8 میلی��ون تن کاال پش��ت 
دروازه ه��اي گمرکات و بنادر مانده اس��ت و به نظر 
مي رس��د بانک مرکزي توانایي تأمین منابع ارزي 
جهت ترخیص کاالهاي مذک��ور را در کوتاه مدت 
ندارد، از طرف دیگر بازاره��ا یکي پس از دیگري به 
دلیل آنچه کمبود یا گراني مواد اولیه، واس��طه اي 
و سرمایه اي خوانده مي ش��ود با افزایش نرخ مواجه 
مي ش��وند. در این میان نیز رئیس جمهور دس��تور 
همکاري دستگاه هاي اجرایي براي ترخیص کاالهاي 
رسوب شده در گمرکات و بنادر را صادر کرده است.

   کاهش تجارت خارجي ایران 
اگرچ��ه ارزش تج��ارت خارجي کش��ور در نیمه 
ابتدایي سال گذش��ته حدود ۴0میلیارد بود و در 
نیمه ابتدایي سال جاري به ۳0 میلیارد دالر نزول 
کرده، اما باز هم آمارها از ناترازي صادرات و واردات 
خبر مي دهد و این در حالي است که کارشناسان 
اقتصادي یکي از دالیل کنت��رل نرخ ارز را کاهش 
حجم واردات معرفي مي کنن��د، اما وزارت صمت 
به دلیل اینکه عمده کاهش واردات از محل واردات 
کاالهایي با ارزش اف��زوده باال انجام گرفته، نگران 

حوزه تولید و اشتغال در ماه هاي آتي است.
   کاهش 4 میلیارد دالري ارزش واردات 

ارزش واردات در نیم��ه ابتدایي س��ال 99 حدود 
1۶میلیارد دالر و ارزش واردات حدود 1۳میلیارد 
دالر ب��وده اس��ت، بدین ترتی��ب با کس��ري تراز 

پرداخت ها به میزان ۳ میلیارد دالر روبه رو هستیم. 
این در حالي اس��ت که در نیمه ابتدایي سال 98 
ارزش صادرات و واردات هر یک حدود ۲0 میلیارد 
دالر بوده است، بدین ترتیب سال گذشته همزمان 
با تش��دید تحریم ها، درآمدهاي صادراتي هزینه 

واردات را پوشش داده است.
   رشد بیش از 1۰۰ درصدي نرخ ارز بازار آزاد 
نکته قابل توجه دیگر آن اس��ت که میانگین نرخ 
ارز در بازار آزاد در نیمه ابتدایي س��ال 98، حدود 
11هزار تومان و در نیمه ابتدایي سال جاري بیش 
از ۲۴هزار تومان بوده که بي ش��ک این رویداد در 
کنار تحریم هاي ظالمانه و شیوع کرونا در تجارت 

خارجي ایران اثرگذار بوده است.
   مسئله رسوب کاال

هرچند گفته مي ش��ود وضعیت تجارت خارجي 
از ابتداي نیمه دوم سال جاري بهبود یافته است، 
اما مسئله رسوب 8 میلیون تن کاال در گمرکات و 
بنادر چند ماهي است که در رأس اخبار قرار دارد 

و وقتي به رغم تالش هاي مجلس و دولت و بازدید 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت از گمرکات 
و دس��تور رئیس جمهور مبني ب��ر ترخیص این 
کاالها، بانک مرکزي همچنان در برابر تأمین ارز 
مورد نیاز ترخیص آنها مقاومت مي کند، مشخص 
مي شود که مش��کلي در حوزه تجارت خارجي و 

ارزي کشور وجود دارد.
   تسویه خریدهاي اعتباري با فرارسیدن ماه 

پایاني سال میالدي 
آمار تجارت خارجي نیمه ابتدایي س��ال 99 نشان 
مي دهد که 1۶میلیون تن کاال به ارزش 1۶ میلیارد 
دالر واردات انجام گرفته اس��ت. حال ب��ا توجه به 
اینکه 8 میلیون تن کاال در گمرکات و بنادر رسوب 
ش��ده و اخیراً رئیس جمهور دس��تور ترخیص این 
کاالها را داده و تا پایان سال میالدي نیز حدود یک 
ماه بیش��تر باقي نمانده و احتم��االً باید خریدهاي 
اعتباري از شرکت هاي خارجي تسویه شوند، به نظر 
مي رسد براي ترخیص کاالهاي فوق باید حدود  8 

الي 10میلیارد دالر منابع ارزي تأمین شود.
   ارز ترخیص از کدام محل تأمین مي شود

الزم به توضیح اس��ت، ارز صادرات غیرنفتي ماهانه 
حدود ۲ الي ۴ میلیارد دالر است که این ارز تقریباً 
معادل پوشش ارز مورد نیاز  واردات است. از این رو 
باید دی��د منابع ارزي م��ورد نیاز جه��ت ترخیص 
کاالهاي رس��وبي در گمرکات از کدام محل تأمین 
خواهد شد. گفتني است، در س��ال جاري ادعا شد 
که ۲50 صادرکننده نما با هویت کارتن خواب بیش 
از ۷میلیارد دالر ارز ناشي از صادرات غیرنفتي را به 
کشور بازنگردانده اند. آمارهاي تجارت خارجي نیمه 
ابتدایي سال گذشته نش��ان مي دهد در این مدت، 
1۶میلیون  و 500 هزار تن کاال به ارزش ۲1میلیارد 
دالر وارد کشور ش��ده که ارزش صادرات نیز در این 
مدت کمتر از ۲1میلیارد دالر بوده است. بدین ترتیب 
صادرات و واردات در نیمه ابتدایي سال 98 به نوعي 
یکدیگر را پوش��ش داده اند. این در حالي است که 
متوسط ارز بازار آزاد در مدت مذکور 11 هزار و ۳9۲ 
تومان ارزیابي شده است. تجارت خارجي در نیمه 
ابتدایي سال 99  نش��ان مي دهد که ارزش واردات 
در نیمه ابتدایي سال جاري حدود 1۶ میلیارد دالر 
و صادرات نیز حدود 1۳میلیارد دالر بوده است. در 
حوزه نرخ ارز نیز همانطور که گفته ش��د متوس��ط 
نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه ابتدایي سال 98 حدود 
11هزار تومان بوده که در مدت مشابه سال جاري به 

بیش از ۲۴هزار تومان افزایش یافته است.
در این بین با توجه به اینکه گفته مي شود ارز ناشي 
از صادرات نفت به دلیل تحریم وجود ندارد و حدود 
8 میلیون تن کاال در گمرکات و بنادر رسوب شده 
است و بخشي از این کاالها جهت ترخیص  احتماالً 
نیاز به ارز ترجیحي ۴۲00 توماني و الباقي نیز ارز 
نیمایي دارند، باید دید اجراي فرمان رئیس جمهور 
مبني بر ترخیص کاالهاي رسوب شده در گمرکات 
با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوي هیئت 

دولت چه اثري بر بازار ارز مي گذارد.

فرمان تجاري رئيس جمهور چقدر براي بانك مركزي آب مي خورد  
 ترخیص کاالهاي رسوب شده در گمرکات نیاز به 8 میلیارد دالر ارز دارد که به رغم دستور رئیس جمهور 

جهت ترخیص این کاال ها به نظر مي رسد بانك مرکزي به دلیل تنگناي ارزي  در برابر دستور فوق  مالحظاتی دارد
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