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افزايش قیمت آجیل
گراني ١٠٠ درصدي تخمه ژاپني 

رئی�س اتحاديه آجیل و خش�کبار ته�ران داليل گران�ي آجیل و 
خش�کبار را اعالم کرد و گفت: امس�ال تولید برخي اقالم بین ۵٠ 
تا ۶٠ درص�د کاهش يافته اس�ت. از محصوالتي ک�ه کاهش تولید 
ش�ديدي را تجربه کرد، انواع تخمه و به وي�ژه تخمه ژاپني بود که 
در حال حاضر نی�ز قیمت آن بیش از صددرصد گران شده اس�ت. 

مصطفي احمدي، رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران افزود: مقدار 
توليد، عرضه و تقاضا و نرخ ارز تعيين كننده قيمت آجيل و خشكبار در 
كشور است؛ چراكه برخي از اين اقالم صادراتي و برخي ديگر را نيز نياز 

است وارد كنيم. 
احمدي با اشاره به اينكه مشكل صنف خشكبار مربوط به امروز نيست 
و ما در ماه هاي مرداد، شهريور و مهر در اين مورد صحبت كرده بوديم، 
اضافه كرد: به دليل اينكه در ايام شب يلدا و شب عيد مصرف آجيل رواج 
پيدا مي كند توجه ها به اين اقالم جلب مي شود، اما ما زماني كه در فصل 
برداشت اين محصوالت بوديم درباره مشكالت و شرايط صنف صحبت 

كرده و هشدارهاي الزم را داده بوديم. 
اين فعال بخش خصوصي درباره اينكه ماه هاي ش��هريور و مهر قيمت 
آجيل و خش��كبار به ش��دت گران ش��د، گفت: ما در بس��ياري از اين 
محصوالت ۵۰ ت��ا ۶۰ درص��د افت توليد داش��تيم كه دلي��ل آن نيز 

خشكسالي بود. 
احمدي ادامه داد: از محصوالتي كه كاهش توليد شديدي را تجربه كرد 
انواع تخمه و به ويژه تخمه ژاپني بود كه در حال حاضر نيز قيمت آن بيش 
از صد درصد گران شده است. همچنين توليد پسته ۵۰ درصد و توليد 

انواع مغز از جمله گردو، فندق نيز حدود ۶۰ درصد افت پيدا كرد. 
احمدي با بيان اينكه ما در محصوالتي مانند پسته و تخمه ژاپني صددرصد 
نياز را در داخل تأمين مي كنيم اما امسال به دليل خشكسالي در اين زمينه 
دچار مشكل شده ايم، گفت: در ساير محصوالت توليد ما به اندازه نياز كشور 
نيست، اما متأسفانه در دولت قبل بدون توجه به اين مسئله واردات اين 
اقالم را به كشور ممنوع كردند. اين در حالي بود كه توجهي به وضعيت بازار 

و افزايش قيمت ها ناشي از كمبود اين محصوالت نشد. 
اين فعال صنفي با تأكيد بر اينك��ه وقتي محصولي را به اندازه كافي در 
داخل توليد نمي كنيم بايد براي تعادل بخش��ي به بازار نياز خود را از 
طريق واردات تأمين كنيم، گفت: متأس��فانه دولت قبل در اين حوزه 
دخالت كرد و نمايندگان برخي از استان ها نيز به اين مسئله ورود و ثبت 

سفارش آنها را ممنوع كردند كه در نتيجه چنين وضعيتي ايجاد شد. 
احمدي توضيح داد: قيمت تخمه سال گذشته كيلويي ۲۵ هزار تومان 
بود، اما در حال حاضر در عمده فروشي ها بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و 
در خرده فروشي ها حدود ۱۲۵ هزار تومان است؛ البته به خاطر دانه هاي 
روغني در حال حاضر مقداري آفتابگردان وارد كشور مي شود كه اگر 
اين اتفاق مي افتاد هم اكنون قيمت تخمه آفتابگردان به اندازه قيمت 

پسته گران مي شد. 
وي با اشاره به اينكه قيمت آجيل شب يلدا در ۲۰ تا ۲۲ آذر ماه تعيين 
خواهد شد، درباره اينكه آيا افزايش قيمت اقالمي مانند پسته و بادام به 
بيش از ۳۰۰ هزار تومان رسيده است، گفت: برخي از اقالم ما از جمله 
پسته نرخ جهاني دارد و نمي شود آنها را خارج از محدوده قيمت هاي 
جهاني عرضه ك��رد ضمن اينكه همانگونه كه اش��اره ش��د توليد اين 
محصوالت به ش��دت كاهش پيدا كرده به عنوان مثال ما هر ساله بين 
۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن توليد پسته داش��تيم، اما امسال ميزان توليد به 

حدود ۶۰ هزار تن رسيده است. 
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه در صورت توانايي مردم براي 
خريد پسته نهايت مصرف آن در كش��ور ۲۰ هزار تن است، گفت: هر 
سال ما حدود ۱۵۰ هزار تن پسته از كشور صادر مي كرديم، اما امسال 

محصولي براي صادرات نداريم. 
وي اضافه كرد: در گذشته كشاورز محصول را توليد مي كرد و آن را در 
اختيار تاجر قرار مي داد تا برايش بفروش��د و در اين ميان بازار و بحث 
عرضه و تقاضا قيمت ها را تعيين مي كرد. امروز خود باغدار اس��ت كه 
قيمت را تعيين مي كند و نرخ گذاري را انجام مي دهد؛ چراكه با پيشرفت 
تكنولوژي و گسترش فناوري هاي اينترنتي و موبايلي به سراسر جهان 

دسترسي دارد و مي تواند در اين زمينه تصميم گيري كند. 

 مشترکي که  يک ماه 5٠ میلیون تومان 
يارانه پنهان گاز  گرفت

بررسي قبض گاز يک مشترك خانگي نشان مي دهد که مصرف گاز 
ماهانه وي، 33 برابر میانگین مصرف يک خانوار در کش�ور بوده و 
به اندازه ۵٠ میلیون تومان نیز يارانه پنهان گاز دريافت کرده است. 

به گزارش فارس، روز گذشته قبض گاز يك مشترك خانگي پرمصرف 
در فضاي مجازي منتشر ش��د. طبق اين قبض، ميزان مصرف گاز اين 
مشترك در اسفندماه سال گذشته بيش از ۲۰ هزار مترمكعب بوده و 
قبض گاز وي نيز ۱۱/۳ ميليون تومان محاسبه شده است. اگر قيمت 
واقعي گاز اين مش��ترك پرمصرِف بخش خانگي معادل نرخ خوراك 
پتروشيمي ها در نظر گرفته ش��ود، با فرض قيمت خوراك پتروشيمي 
معادل ۱۲ سنت بر مترمكعب و قيمت ارز ۲۵ هزار توماني، قيمت واقعي 

هر مترمكعب گاز ۳ هزار تومان است. 
يعني اين مشترك پرمصرف به ارزش بيش از ۶۰ ميليون تومان گاز در 
يك ماه مصرف كرده و تنها ۱۱ ميليون تومان پرداختي داش��ته است. 
در نتيجه فقط در يك ماه ۵۰ ميليون تومان يارانه پنهان گاز از دولت 

دريافت كرده است. 
به اندازه 33 خانوار گاز مصرف کنید و ۵٠میلیون تومان يارانه 

بگیريد!
متوس��ط مصرف گاز در بخش خانگي براي يك خان��ه ۱۰۰ متري در 
فصل سرما حدود ۶۰۰ مترمكعب در ماه است. سيدجالل نورموسوي، 
مدير گازرساني شركت ملي گاز در اين باره مي گويد: »به طور ميانگين 
 مصرف گاز يك خان��ه ۱۰۰ متري در ته��ران اگر دماي رف��اه را روي 
۲۱-۱8 درجه تنظي��م كند روزانه ۲۲ مترمكعب اس��ت و در مجموع 
در ماه ح��دود ۶۰۰ مترمكعب مصرف گاز خواهد داش��ت و قبض گاز 
اين خانه، 48 هزار تومان در ماه خواهد ش��د. اين مبلغ براي يك واحد 
۱۰۰متري با سه ديوار در فضاي آزاد اس��ت.« در نتيجه اين مشترك 
پرمصرف در خوشبينانه ترين حالت نيز ۳۳ برابر الگوي مصرف بخش 
خانگي در يك ماه مصرف كرده، به بي��ان ديگر مصرف گاز وي معادل 

مصرف گاز ۳۳ خانواده در كشور است. 

به دنب�ال افزايش ن�رخ ارز در روزه�اي اخیر 
بانک مرک�زي اعالم داش�ته هم مناب�ع ارزي 
در وضعیت مناس�بي ق�رار دارد و ه�م اينکه 
عرضه ارز ب�ه متقاضیان واقع�ي افزايش پیدا 
خواهد کرد. در همین راستا روز گذشته بانک 
مرکزي طي مکاتبه با کانون صرافان خواستار 
اعالم نیازه�اي ارزي متقاضیان واقعي ش�د، 
از س�وي ديگر رئیس جمه�ور نیز خواس�تار 
برخورد با عوامل مخل بازار ارز ش�ده اس�ت. 

در روزهاي اخير روند صعودي قيمت دالر در بازار 
غيررسمي ادامه يافت كه يكي از عوامل مؤثر بر آن 
را مي توان به  نتيجه نرسيدن مذاكرات وين در دور 
نخست دانست، اما به اعتقاد كارشناسان تا زماني 
كه تورم باال در اقتصاد ايران وجود دارد، نمي توان 
انتظار ديگري داشت. در اين شرايط دولتمردان نيز 
عقيده دارند كه افزايش نرخ ارز ارتباط مستقيمي با 

شروع مذاكرات برجامي دارد. 
به اعتقاد كارشناس��ان، ب��ازار ارز اي��ران در كنار 
بي ثباتي اقتصادي و تورم باال بيش��تر تحت تأثير 
اخبار مثبت و منفي ح��ول موضوعاتي همچون 
منابع ارزي و برجام قرار مي گيرد. بنابراين تا زماني 
كه تورم باال و بي ثباتي در اقتصاد ايران وجود دارد، 
آزادس��ازي منابع ارزي و تزريق آنها به بازار يا به 

نتيجه رس��يدن مذاكرات برجامي نمي تواند در 
طوالني مدت تضمين كننده ثبات نرخ ارز باشد. 
بنابراين براي داش��تن محيط اقتص��ادي باثبات 
و بازارهايي با كمترين نوس��انات بهترين گزينه، 

مهار تورم است. 
طبق گفته ميثم هاشم خاني، كارشناس اقتصادي 
كاهش قيمت دالر با دسترس��ي ب��ه منابع ارزي 
مسدودي و تزريق آنها به بازار پايدار نمي ماند و در 
خوشبينانه ترين حالت اين وضعيت حداكثر تا چند 

ماه مي تواند حفظ شود. 
  چرا نرخ دالر صعودي شد؟ 

از س��وي ديگر، كامران ندري، كارش��ناس حوزه 
بانكی نيز مي گويد: تغيير شرايط پرداخت سهميه 
۲ هزار و ۲۰۰ دالري ساالنه براي اشخاص حقيقي 
نيز به نوعي در اين افزايش قيمت نقش داش��ته 
است، زيرا عده اي با ش��رايط فعلي نمي توانند ارز 
تهيه كنند و به اش��تباه مي تواند نشانه كمبود ارز 
باشد؛ اما دليل اصلي افزايش قيمت دالر غيررسمي 
در روزهاي اخير به نتيجه نرسيدن مذاكرات وين 

در دور نخست است. 
همچنين، علي سعدوندي، كارشناس اقتصادی 
داليل رشد نرخ غيررسمي دالر را عواملي همچون 
حذف نشدن ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني، رشد باالي 
نقدينگي و بي اعتبار شدن بازار سرمايه مي داند و 

معتقد است كه به نتيجه نرسيدن برجام از يك سو 
و تغيير شرايط خريد ارز سهميه اي از سوي ديگر، 
جو رواني بازار ارز را ملتهب كرده است. البته اين 
موضوع را هم بايد در نظر داشت كه دولت به دليل 
كمبود ارز به سمت حذف ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني 
رفت كه در نهايت اين كار انجام نشد و قيمت ارز در 

بازار آزاد افزايش يافت. 
  بازارساز بايد به بازار ورود کند

كامران سلطاني زاده، رئيس سابق كانون صرافان 
نيز درباره وضعيت فعلي بازار غيررس��مي ارز به 
ايس��نا گفت: موضوع برجام و مذاكرات حول آن، 
تأثير رواني زيادي بر بازار ارز و تصميم خريداران 
يا فروشندگان در اين بازار مي گذارد. اگر مذاكرات 
دور نخست به يك نتيجه اوليه هم مي رسيد، اكنون 
خريداران ارز به فروشندگان آن تبديل مي شدند و 
قيمت ارز كاهشي مي شد، اما با به نتيجه نرسيدن 
مذاكرات، نه تنها خريداران ارز فروشنده نشدند، 

بلكه به تعداد خريداران نيز افزوده شد. 
وي افزود: در اين زمينه، اگر بازارساز به بازار ارز ورود 
نكند و اخبار مثبتي نيز منتشر نشود، همچنان بايد 
ش��اهد روند صعودي نرخ دالر غيررسمي باشيم. 
جنبه رواني ورود بازارساز بسيار اهميت دارد، زيرا 
مي تواند نشان دهنده وضعيت مناسب ذخاير ارزي 
باشد، اينكه بازارساز بتواند با كمترين تزريق ارز از 

ذخاير، بيشترين تأثير را بر بازار آن بگذارد. 
عضو كانون صراف��ان ادامه داد: بازارس��از بايد ارز 
تزريق كرده را به دس��ت مصرف كنن��ده واقعي 
برس��اند. در حال حاض��ر، ورود بازارس��از به بازار 
از طريق ش��ركت هاي صادراتي انجام مي ش��ود 
و اگ��ر بازارس��از بتوان��د از طريق افزاي��ش تنوع 
فروش ارز، تع��داد خريداران ارز در س��امانه نيما 
و بازار متش��كل ارزي را افزايش ده��د و ارزهاي 
صادرات��ي را به بخش هاي كوچك تري تقس��يم 
كند و در اختيار تعداد زي��ادي صرافي و نه صرفاً 
صرافي هاي محدود بگذارد، اين موضوع مي تواند 
 به بهب��ود ب��ازار ارز و كاه��ش قيمت ه��ا در آن 
كمك كند.  الزم به ذكر اس��ت ك��ه صالح آبادي، 
رئيس جديد بانك مركزي به تازگي با اعالم بهبود 
روند ورود ارز به كشور، روز سه شنبه نيز در بازديد 
از تعدادي از صرافي هاي ته��ران اعالم كرد براي 
جلوگيري از تشكيل صف در مقابل صرافي ها، طي 
يكي، دو ماه آينده س��امانه اي براي تخصيص ارز 
سهميه اي از جمله ارز مسافرتي راه اندازي مي شود 
تا مردم در اين سامانه درخواست خود را ثبت و ارز 

سهميه اي دريافت كنند. 
حال بايد ديد اقدامات اين چنيني مي تواند سبب 
آرامش بازار ارز شود يا اينكه بايد فعالً منتظر اخبار 
مذاكرات بود. هرچند گره زدن سرنوشت اقتصاد 
كشور به مذاكرات برجامي هم نمي تواند راه حل 
اساسي باشد. توجه به سخنان اخير رئيس جمهور 
نيز حائز اهميت اس��ت كه عنوان ك��رده عده اي 
شبانه روز در تالش��ند همزمان با مذاكرات، نرخ 

ارز را باال ببرند. 
  نامه بانک مرکزي به صرافي ها

بانك مركزي در مكاتبه اي با رئيس شوراي عالي 
كانون صرافان ايران خواستار اعالم نيازهاي جديد 

ارزي متقاضيان واقعي به بانك مركزي شد. 
 بان��ك مركزي اعالم ك��رد: پ��س از بازديد علي 
صالح آب��ادي از صرافي ها در ميدان فردوس��ي و 
تأكيد ايش��ان بر آمادگي بانك مركزي براي رفع 
مش��كالت احتمالي مرتبط با فروش ارز و تأمين 
نيازهاي ارزي مردم، بانك مركزي در مكاتبه اي 
مراتب را به رئيس ش��وراي عالي كانون صرافان 

ايران اعالم كرد. 
در اين مكاتبه آمده اس��ت: پي��رو اطالعيه مورخ 
۰۶ /۰۹ /۱4۰۰ و در راس��تاي پاسخ به نياز واقعي 
متقاضيان ارز، خواهشمند اس��ت به قيد تسريع 
ضمن اخذ نظرات شركت هاي صرافي در خصوص 
مسائل و مشكالت احتمالي مرتبط با فرآيند فروش 
ارز در س��رفصل هاي مص��ارف خدماتي اعالمي، 
مراتب به همراه نيازهاي جديد ارزي به درخواست 
متقاضيان واقعي مورد تأييد آن كانون براي اين 
بانك ارسال ش��ود تا موضوع بررس��ي و اقدامات 

مقتضي صورت پذيرد.  

ورود نامح�دود طال به اي�ران در حالي ظاهر 
خوش�ايندي دارد که در عمل ش�ايد کس�ي 
را که با خود طال به ايران مي آورد، پش�یمان 
کند. نمون�ه آن روايتي از يک ايراني اس�ت 
که در بازگش�ت به ايران س�رمايه خود را در 
قالب پنج کیل�و ش�مش آورده اما ب�ا موانع 
متفاوتي مواجه شده اس�ت؛ به ط�وري که به 
دلیل ترخیص نک�ردن  در يک ماه گذش�ته 
ب�راي او هزين�ه ۲٠٠ میلیون�ي انب�ارداري 
گم�رك ثبت ش�ده و در نهاي�ت راه�کار 
پیش�نهادي، ورود از طري�ق واس�طه هايي 
ب�وده ک�ه س�هم ۱٠ ت�ا ۱۵ درص�دي يعن�ي 
نزديک به ي�ک میلیارد توم�ان مي خواهند!

 در سال ۱۳۹۷ بود كه مصوب ش��د ورود ارز و 
طال به كشور به صورت نامحدود صورت گيرد؛ 
به طوري كه اع��الم ش��د واردات ارز به صورت 
اس��كناس به داخل كش��ور ب��دون محدوديت 
و مطابق با ضواب��ط و مقررات بان��ك مركزي و 
مقررات مبارزه با پولش��ويي توس��ط اشخاص 

حقيقي و حقوقي مجاز است. 
همچني��ن واردات فل��زات گرانبها )ط��ال، نقره 
و پالتين( به ص��ورت خام طب��ق ضوابط بانك 
مركزي از كليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات 
بر ارزش افزوده معاف باش��د كه اي��ن مصوبه تا 
پايان س��ال ۱4۰۰ نيز تمديد ش��د، اما ظاهراً 
آنچه در واقعيت اتفاق مي افت��د با اين مصوبات 
همخواني ندارد و نش��ان مي دهد كه مربوط به 
عموم مردم يا مسافران و كساني كه مي خواهند 

از خارج از كشور با خود طال بياورند، نيست. 
در موردي كه اخيراً به ايسنا گزارش شده، يك 
ايراني كه تصميم ورود به كش��ور داشته با خود 
حجمي از طال را آورده اما در يك ماه گذشته با 
موانعي در ترخيص اين اموال مواجه بوده و بين 

دستگاه هاي مربوطه سرگردان شده است. 
گفت وگو با اي��ن فرد براي مشخص ش��دن اين 
جريان حكايت از آن دارد كه او س��ال ها در يك 
كشور اروپايي بوده و ظاهراً كارهاي تحقيقاتي 

انجام مي داده است، ولي به هر دليلي تصميم به 
بازگشت به ايران گرفته اس��ت؛ از اين رو تمامي 
اموال خود را به ش��مش طال تبديل مي كند، اما 
مسئله اينجاست كه قبل از اين اقدام، از گمرك 
به صورت حضوري يا تماس استعالم گرفته كه 
آيا امكان ورود طال با خود به ايران را دارد يا خير 
كه به او اعالم شده »طبق مصوبات، واردات طال 
به كشور به صورت نامحدود آزاد است و مشمول 

تعرفه هاي گمركي هم نمي شود.« 
   گمرك جلوي ورود را گرفت!

وی وقتي به گمرك مي رس��د و براي اظهار پنج 
كيلو ش��مش طالي خود اق��دام مي كند، با اين 
پاسخ مواجه مي شود كه امكان ترخيص و ورود 
اين مقدار طال به كشور را ندارد؛ چراكه گمرك 
اين حجم از طال را تجاري تشخيص داده و بعد از 
استعالمي كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( مي گيرد، اعالم مي ش��ود كه متقاضي 
بايد با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشريفات 
ورودي كاال به كشور و اخذ مجوزهاي الزم يعني 

انجام ثبت سفارش اقدام كند. 
صاح��ب كاال بع��د از پيگيري هايي ك��ه انجام 

مي دهد در نهاي��ت با اين اع��الم وزارت صمت 
مواجه مي ش��ود كه بايد براي ورود طالي خود 
كارت بازرگاني داش��ته باش��د؛ در حالي كه او 
مي گوي��د هيچ گون��ه فعاليت تج��اري تاكنون 
نداش��ته و قصد آن را هم ندارد كه بخواهد براي 
كارت بازرگاني اقدام كند و فقط اموال خود را به 

طال تبديل كرده و با خود به كشور آورده است. 
   ي�ا ط�ال را ب�ه واس�طه ب�ده يا س�هم 

يک میلیاردي!
جالب اينجاس��ت كه صاحب كاال با پيش��نهاد 
ورود از طريق واس��طه ها هم مواجه شده است؛ 
به گون��ه اي كه از كان��ال تجار و اش��خاصي كه 
كارت بازرگان��ي دارند ب��راي ورود طالي خود 
به كشور اقدام كند و طبق پيگيري كه او انجام 
داده واس��طه ها براي ورود طالي او به كش��ور 
درخواست ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته اند كه حدود 

يك ميليارد تومان است. 
   صاح�ب کاال: هزينه انب�ارداري تا االن 

۵٠ میلیون تومان مي شود
مورد ديگر هزينه انبارداري اين پنج كيلو طال در 
يك ماه گذشته اس��ت كه صاحب كاال مي گويد 

ظاهراً براي هر روز نگه��داري در گمرك حدود 
۲ ميليون توم��ان بايد پرداخت كن��د و هزينه 
انبارداري اين مقدار طال براي يك ماه گذش��ته 

نزديك به ۶۰ ميليون تومان است. 
اين موانع در حالي ايجاد شده كه مكاتبه وزارت 
صمت با بانك مركزي نش��ان مي دهد اين بانك 
اعالم كرده اس��ت طبق ضوابط مشكلي در ورود 
اين طال وجود ندارد و تنها موضوع اس��تاندارد 
اس��ت كه بايد از سوي س��ازمان ملي استاندارد 
تأييد ش��ود و جريان كارت بازرگاني و ش��رايط 
واردات هم در حيطه وزارت صمت است و حتي 
ارجاع صاحب كاال ب��ه بانك مركزي موضوعيت 
ندارد، اما در اين ميان اينكه در گمرك چه اتفاقي 
افت��اده، پيگيري آن از مس��ئوالن گمرك ايران 
نشان مي دهد كه با تشخيص تجاري بودن كاال 
از وزارت صمت در اين رابطه استعالم گرفته شده 
و مكاتباتي از س��وي گمرك صورت گرفته ولي 

هنوز به پاسخ مشخصي نرسيده است. 
   گمرك: هزينه انب�ارداري ۲٠٠ میلیون 

است نه ۵٠ میلیون!
ارونقي، مع��اون فني گم��رك در اين خصوص 
گف��ت: با توج��ه ب��ه تصاع��دي ب��ودن هزينه 
انبارداري، از زمان قبض انبار كاال يعني از نيمه 
ماه گذش��ته تا كنون تا مرز ۲۰۰ ميليون تومان 
هزينه انبارداري اين مقدار طال بوده اس��ت و هر 
ميزان تأخير دستگاه هاي مربوطه مي تواند به از 
دست رفتن بيشتر سرمايه صاحب كاال منتهي 
ش��ود.  اين ماجرا نه تنها بار ديگر نش��ان دهنده 
چرخه معيوب و فرايند ناهماهنگ دستگاه هاي 
حوزه تجارت و در نهايت سرگرداني مردم است، 
بلكه مصوبه واردات نامحدود طال را هم زير سؤال 
مي برد كه آيا اي��ن واردات فقط محدود به تجار 
بود؟ يعني اگر كسي كارت بازرگاني نداشته باشد 
نمي تواند حجمي بيشتر با خود طال بياورد و به 
عنوان س��رمايه وارد كش��ور كند و در اين بين 
ناچار ب��ه پرداخت هزينه س��نگين و برخورد با 
درخواس��ت عجيب دالالن و واسطه هاي حوزه 

تجارت شود؟!

سرگرداني ۵ کیلو طال در گمرك

دالالنيكميلياردتومانميخواهند

 اصرار به عرضه خودرو 
در بورس براي باال بردن شاخص

در حال�ي ک�ه کارشناس�ان صنع�ت خ�ودرو معتقدن�د عرض�ه 
خودرو در بورس کاال منفعت�ي براي مصرف کنن�ده نهايي ندارد، 
اما مس�ئوالن ب�ورس کاال به رغم ع�دم تماي�ل وزارت صمت در 
مورد اج�راي اين ط�رح، در ت�الش ب�راي تحقق عرض�ه خودرو 
در بورس کاال هس�تند تا ش�ايد بتوانند ش�اخص ها را باال ببرند. 
به گزارش فارس، طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو از سال گذشته 
مطرح شد، بنابراين كليات اين طرح در اواخر آبان ۱۳۹۹ توسط مجلس 
تصويب و اعالم شد كه براساس اين طرح، هر فرد مي تواند هر سه سال 
يك بار با كد ملي، يك خودرو در ب��ورس كاال خريداري و قبل از پايان 
سه سال تعيين شده نيز نمي تواند اقدام به فروش خودرو كند. البته اين 
نكته را بايد يادآور شد،  كاالهايي در بورس قابل عرضه است كه همگن 
باشد،  اما خودرو بسته به مدل،  رنگ،  امكانات جانبي و سال ساخت از 

نظر قيمت متفاوت است. 
ذكر اين نكته نيز الزم اس��ت كه وزارت صنعت معدن و تجارت نيز به 
تازگي مخالفت خود را ب��ا عرضه خودرو در بورس اعالم كرده اس��ت، 
طوري كه مهدي صادقي نياركي، معاون امور صنايع وزير صمت گفته 
اس��ت، س��ازمان بورس موضوع عرضه خودرو در بورس كاال را مطرح 
كرده و وزارت صمت حداقل در اين مدت اخير موضعي در اين زمينه 

نداشته است. 
در كنار اين مخالفت ها با عرضه خودرو در بورس، مسئوالن بورس كاال 
همچنان در تالش براي فراهم سازي زمينه عرضه كاال در بورس هستند، 
طوري كه سيدجواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت شركت بورس 
كاال گفت: در حال حاضر براي عرضه خودرو، به ويژه خودروهاي لوكس 

در بورس كاال هيچ منع قانوني وجود ندارد. 
در رابطه با اينكه عرضه خودرو در بورس كاال آيا در كنترل قيمت خودرو 
مؤثر است و اجراي چنين طرحي مي تواند به نفع مصرف كننده نهايي 
باشد، سپهر زنگنه در گفت وگو با فارس اظهار داشت: از همان ابتدا كه 
اين طرح مطرح ش��د، دغدغه طراحان آن، اين ب��ود كه عرضه خودرو 
در بازار درست نيس��ت، زيرا س��ود حاصل از فروش خودرو در بازار به 
جيب دالالن مي رود.بنابراين بايد خودرو را در بورس كاال عرضه كرد 
تا بخشي از پولي كه از فروش خودرو در بازار به واسطه گرها مي رسد به 
خودروسازان برسد و از اين پول ماليات پرداخت و بودجه براي نوسازي 

خودروهاي فرسوده تأمين شود. 
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراين در اين طرح، مطرح نبود كه 

مصرف كننده خودرو را به قيمت كارخانه يا ارزان تر خريداري كند. 
وي با اشاره به نزولي شدن شاخص بورس در ماه هاي اخير اظهار داشت: 
به نظر مي رسد در چنين شرايطی سازمان بورس براي اينكه شاخص 
بورس را باال بكشد بر عرضه برخي از خودروها در بورس كاال و مخصوصاً 
عرضه خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري شوراي رقابت نمي شود 

تأكيد دارد. 
زنگنه با بيان اينكه خودرو يكي از كاالهاي پرمتقاضي اس��ت، گفت: با 
عرضه خودرو در بورس، مردم پول شان را به بورس وارد می كنند و تقاضا 

در اين بخش شاخص شركت هاي خودرويي افزايش مي يابد. 
زنگنه در رابطه با منفعت عرضه خودرو در ب��ورس گفت: تا زماني كه 
عرضه و تقاضاي خودرو متعادل نشود اين اقدامات به نفع مصرف كننده 
نخواهد بود، اتفاقاً با توجه به تقاضاي زياد نسبت به عرضه ممكن است 
صف خريد تشكيل ش��ود و قيمت ها نيز افزايش يابد. با عرضه خودرو 
در بورس، وقتي تيراژ خودرو محدود اس��ت و پول و نقدينگي نيز زياد 
باشد واسطه ها و نمايش��گاهداران خريدار مي شوند و دوباره قيمت ها 

افزايش مي يابد. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا تجربه عرضه خودرو در بورس وجود 
دارد، گفت: تا آنجايي كه اطالع داريم، خير. بورس كاال محلي اس��ت 
براي عرضه مواد خام و هيچگاه كاالي نهايي از طريق بورس كاال عرضه 

نمي شود. 
همچني��ن فربد زاوه، كارش��ناس بازار خ��ودرو نيز در رابط��ه با طرح 
عرضه خودرو در بورس معتقد اس��ت كه ورود خ��ودرو به بورس كاال 
ناش��ي از اين اس��ت كه دولت به عنوان سياس��تگذار كالن اقتصادي 
 در اي��ران، نمي خواه��د مس��ئوليت ناكارآم��دي تصميم��ات خود را 

به عهده بگيرد. 
اين كارشناس بازار خودرو اظهار داشت: بورس كاال محل تك فروشي 
نيست و ورود خودرو به بورس كاال به صورت تك فروشي كامالً بي مفهوم 
اس��ت. اين كارش��ناس بازار خودرو تأكيد كرد: طرح عرضه خودرو در 
بورس طرحي كاماًل بي اثر است. البته اثرات مثبت براي كاهش قيمت 

دارد، اما اثرات مخرب زيادي نيز در پی خواهد داشت. 

 اختالل 2 روزه 
در پرداخت بهاي سوخت با کارت هاي بانكي

رئی�س صن�ف جايگاه�داران کش�ور گف�ت: ت�ا پايان ش�ب ۱۹ 
آذرم�اه پرداخت بهاي س�وخت توس�ط کارت هاي بانکي س�په، 
مه�ر اقتص�اد، حکم�ت ايرانی�ان و قوامی�ن امکانپذير نیس�ت. 
اس��داهلل قلي زاده در گفت وگو با خبرگزاري صدا وس��يما افزود: طبق 
اطالعيه منتش��ر ش��ده به دليل ايجاد تغييرات در سيس��تم به جهت 
موضوع ادغام چند بانك ديگر در سپه، ما با اختالل و قطعي كارت هاي 
اين بانك ها فردا و پس فردا مواجه هستيم كه احتمال دارد مشكالتي 

براي مردم و جايگاهداران ايجاد شود. 
وي ادامه داد: ظاهراً قطعي اين كارت ها تا ساعت ۱۲ جمعه ادامه دارد و 
ما از مردم مي خواهيم در اين محدوده زماني از كارت هاي ديگر بانك ها 
استفاده كنند يا وجه نقد به همراه داشته باشند، چراكه طوالني شدن 
تسويه حساب مراجعين و كاركنان جايگاه ها موجب ايجاد صف مقابل 

جايگاه ها مي شود. 
قلي زاده گفت: طبق پيگيري هاي ما، عمده قطعي كارت هاي بانكي سپه 
تا پايان جمعه است و مسئوالن اين بانك بسيار در تالش هستند كه در 

روز هاي ديگر اختالل عمده را شاهد نباشيم. 

 راه اندازي 
بورس کاالي مشترك ايران و سوريه

رئی�س س�ازمان ب�ورس   اوراق به�ادار گف�ت: طب�ق مذاکرات، 
ق�رار اس�ت ب�ورس کاالي مش�ترك اي�ران و س�وريه ب�ا 
هم�کاري مراج�ع ذي رب�ط در دو کش�ور تأس�یس ش�ود. 
به گزارش بورس كاال، مجيد عشقي با اشاره به جزئيات همكاري بورس 
ايران و سوريه افزود: همكاري بازار سرمايه ايران و سوريه پس از امضاي 
موافقتنامه دوجانبه ميان سازمان بورس اوراق بهادار و نهاد ناظر بازار 
سرمايه سوريه )SCFMS( در ارديبهش��ت ماه ۱۳۹4 در تهران وارد 

سطح جديدي شد. 
وي با بيان اينكه در جريان مذاكراتي كه ميان نهاد هاي ناظر دو كشور 
صورت گرفت، نقش��ه راه همكاري هاي بازار سرمايه دو كشور ترسيم 
شد، گفت: به دنبال تصويب اين نقشه راه و در راستاي اجرايي كردن آن 
جلسات متعددي در تهران و دمشق ميان اركان بازار سرمايه كشورمان 
از جمله توسط فرابورس و بورس كاال با نهاد ناظر بازار سرمايه سوريه 
و بورس دمش��ق و همچنين مقامات عالي رتبه سياسي و اقتصادي آن 

كشور انجام شد. 
رئيس سازمان بورس ادامه داد: اين تعامالت در يكسال گذشته به حدي 
از اهميت رسيد كه منجر به تأسيس دفتر شركت بورس كاالي ايران در 
دمشق شده كه به عنوان مركز هماهنگ كننده فعاليت هاي بازار سرمايه 

دو كشور عمل مي كند. 

  گزارش   یک
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