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بازگشت قیمت تخم مرغ به 
۱۴۵۰۰ تومان تا ۲ روز آینده

توســعه ایرانی-  
وزیــر جهاد کشــاورزی 
با اشــاره به تصویب نرخ 
۱۴۵۰۰تومانی برای هر 
کیلو تخم مرغ گفت: قیمت 
تخم مرغ در بازار تــا دو روز آینده به میزان مصوب 
می رسد.  کاظم خاوازی افزود: نرخ مصوب ۱۴ هزار و 
۵۰۰تومانی برای مصرف کنندگان دو روز قبل برای 
تخم مرغ اعالم شد و پس از آن با تمهیدات صورت 
پذیرفته، شــاهد کاهش قیمت تخم مرغ در بازار 
هستیم، اما هنوز این کاهش به نرخ مصوب نرسیده و 
دلیل آن این است که کاهش صادرات این محصول 
و رســیدن قیمت آن به میزان مصوب طی شدن 
فرآیندی را می طلبد که در حال انجام است و تا دو 

روز آینده تخم مرغ در بازار به نرخ مصوب می رسد.
    

دلیل رشد قیمت مسکن از زبان 
وزیر راه و شهرسازی

توسعه ایرانی- وزیر 
راه و شهرسازی، نقدینگی 
سرگردان را عامل اصلی 
بی ثباتــی بازار مســکن 
دانســت و گفت: حجم 
نقدینگی لجام گسیخته موجود در کشور این بال را 
بر سر بازار مسکن آورده است. محمد اسالمی ادامه 
داد: کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار 
از بازدهی خارج شده است ســریعا نقدینگی ها را 
از بازاری خارج و به بــازاری دیگر منتقل می کنند. 
اســالمی در ادامه افزود: به طور مثــال زمانی که 
قیمت مسکن در منطقه ای از تهران، پایین تر از حد 
»مقایسه ای« باشد، سودجویان بالفاصله نقدینگی را 
به آن منطقه سرازیر می کنند یا به قولی به آنجا هجوم 
می برند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری 
انتقال می دهند،  این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول 
سرگردان در بازار رخ می دهد و هدف ایجاد تالطم 
در یک بازار اســت لذا زمانی به بازار مسکن و زمانی 
هم به بازارهای دیگر همچون طال، سکه، خودور و...

هجوم می برند.
    

 کاهش ۸۲  درصدی 
صادرات ایران به ترکیه

ایســنا- بررســی 
عملکرد تجــاری ایران 
و ترکیه در هفــت ماهه 
ابتدایــی ســال جاری 
میالدی نشــان می دهد 
که میزان صادرات ایران به این همســایه غربی ۸۲ 
درصد کاهش یافته است. آمارها نشان می دهد که 
در هفت ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹ میالدی، میزان 
کل تجارت ایران و ترکیه بیش از چهار میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر بوده بوده است که از این عدد بیش از دو 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر، صادرات ایران به ترکیه 
و ۱.۳ میلیارد دالر نیز صادرات ترکیه به ایران بوده 
است. در هفت ماهه نخســت سال جاری میالدی 
مجموع تجارت دو کشــور بــه ۱.۳۸ میلیارد دالر 
رسیده که نسبت به سال قبل کاهش ۶۷ درصد را 
نشان می دهد. در این فضا، ایران تنها ۵۰۹ میلیون 
دالر به ترکیه صادرات داشته و ترک ها نیز حدود ۸۷۸ 
میلیون دالر به ایران کاال فروخته اند و به این ترتیب 
میزان صــادرات ایران حــدودا ۸۲ درصد و میزان 
صادرات ترکیه حدودا ۳۷ درصد کاهش یافته است.

    
ابالغیه جدید دولت درباره افزایش 

سرمایه در بورس
توســعه ایرانی- 
رئیس جمهــور قانــون 
یه  ما ســر یــش  ا فز ا
شــرکت های پذیرفتــه 
شده در بورس یا فرابورس 
ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را که در 
۲۹ مرداد امسال در مجلس به تصویب رسیده بود را 

برای اجرا به سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ کرد.
اجرای قانون افزایش سرمایه شرکت های وابسته 
به دستگاه های اجرایی، پذیرفته شده در بورس از 
طریق »صرف سهام«، با ابالغ رئیس جمهور به وزارت 

اقتصاد و سازمان بورس، رسما کلید خورد.
»َصرف ســهام« به مابه التفاوت ارزش اسمی 
سهام و ارزش افزوده ایجاد شــده برای آن در بازار 
سهام )قیمت فعلی بازار( گفته می شود. شرکت ها 
برای پذیره نویسی جدید، قیمت سهام را کمی کمتر 
از قیمت بازار اعالم می کننــد. »حق تقدم« نیز به 
حق ایجاد شده برای سهامداران فعلی شرکت های 
بورسی گفته می شود که در این قانون، حق خرید 
سهام جدید از سوی سهامداران موجود، سلب شده 
و همه فعاالن بازار می توانند در پذیره نویسی جدید 

سهام این شرکت ها مشارکت کنند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 وام هــا چقــدر کار مــردم را راه 
می اندازنــد؟ نظــام بانکی ایــران در 
حوزه پرداخت وام با دو مشــکل عمده 
روبروســت. یکی قیمت پایین وام ها یا 
به عبارت دیگــر عقب ماندگی وام ها از 
چرخه تورم و دیگری سختی دریافت 
تسهیالت خرد در قیاس با تسهیالت 
کالن. اگر امروز اراده کنید دریافت وام 
۳۰ میلیاردی از بانک برایتان احتماال 
بسیار ساده تر از دریافت وام ۳۰ میلیون 
تومانی است. تمایل بانک ها به پرداخت 
وام های کالن از آنجا نشات می گیرد که 
دردســر قبول ضامن و چک و ... را برای 
پرداخت وامی کوچک به جان نمی خرند 
و ترجیح می دهند مبلغی بزرگ را یک 
جا به مشتریان پرداخت کنند. این قصه 
البته ابعادی دیگر نیز دارد و سفارش های 
این جا و آنجا برای دریافت تســهیالت 
کالن در این موضوع موثر است و برای 
اثبات این مدعا کافی اســت نگاهی به 

فهرســت بلند باالی بدهکاران بانکی 
بیندازید. بدهکاران بانکی روزگاری بحث 
داغ رسانه ها بودند  زمانی احمدی نژاد 
قول داده بود نامشان را از جیب دربیاورد 
و منتشــر کند و روزگاری اسامی شان 
به گفته جهانگیری و دیگر مســئوالن 
در اختیار قوه  قضاییه قرار گرفت و قوه 
قضاییه رسیدگی به این پرونده ها را کلید 
زد؛ اما درنهایت داستان وام های کالن و 
طلب های کالن از دریافت کنندگان وام 
همچنان به قوت خود باقی مانده است. 

 اینجا اما داســتان طلب های کالن 
غیرقابل وصول نیســت. قصه وام های 
بانکی قصه پرغصه ای است که ایرانی ها 

با آن آشنایی کامل دارند. 
 آمارهای ارائه شــده از سوی وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نشــان 
می دهــد تنها ۴۰ درصد مــردم ایران 
وام بانکی گرفته انــد و ۶۰ درصد مردم 
تاکنون هیچ بهــره ای از وام های بانکی 
نبرده انــد. وی توضیح داده اســت: از 
۲۵ میلیون خانــوار تنهــا ۱۰۰ هزار 

خانوار ایرانی تســهیالت باالی ۱۰۰ 
میلیون تومان گرفته اند. این آمار در کنار 
عقب ماندگی رقم تســهیالت بانکی از 
قیمت ها در بازار به خوبی نشان می دهد 
که خانوار ایرانی برای تامین هزینه های 
خود با چه دشــواری های شــدیدی 

روبروست. 
وام خرید مسکن 

 مسکن را می توان سرمایه ای ترین 
کاالی ایرانی دانست. مسکن عصاره یک 
عمر تالش خانوارهاست. افزایش مداوم 
قیمت این کاال در ســال های گذشته، 
ضرورت ملکیت را بــرای خانوار ایرانی 
بیش از پیش آشکار کرده است. از سوی 
دیگر مسکن کاالیی سرمایه ای است و 
بنا بر قول وزیر راه و شهرسازی یک و نیم 
میلیون نفر در ایران بیش از یک واحد 
مسکونی را در تملک دارند. به این ترتیب 
مسکن می تواند به جایگاه پس انداز برای 

خانوار ایرانی تبدیل شود. 
سقف وام مســکن از طریق اوراق 
تقدم ۲۴۰ میلیون تومان است. بخشی 

از پول خانوار برای دریافت تسهیالت 
صرف خرید اوراق می شود. اگر باز بدون 
در نظر گرفتن قیمت اوراق رقم ۲۴۰ 
میلیون تومان برای تسهیالت مسکن 
در نظر گرفته شــود، این اعتبار کفاف 
خرید ۱۰ متر خانه را در تهران می دهد. 
متوسط قیمت مســکن در تهران به 
۲۳ میلیون تومان رســیده اســت به 
این ترتیب این رقــم می تواند هزینه 
۱۰ متر را پوشــش دهد. بر این اساس 
خرید یک واحد ۵۰ متــری در تهران 
هزینه ای یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون 
تومان را دربردارد و این رقم خود نشان 
از ناکارآمــدی این تســهیالت و عدم 
پوشش کافی برای خرید مسکن دارد. 

 این وضعیت البته در دیگر شهرها نیز 
کمابیش به چشم می خورد. 

 بی اثر شــدن این تسهیالت، فشار 
برای خرید کاالی بادوامی چون مسکن 
را افزایش می دهد این در حالی است که 
در بسیاری از کشورهای جهان خرید 
مسکن، خودرو و دیگر کاالهای بادوام 

با پرداخت تسهیالت متناسبی از سوی 
بانک ها امکان پذیر می شود. 

 تسهیالت خرید خودرو 
 بــازار خــودرو این روزهــا یکی از 
آشــفته ترین شــرایط را پشــت سر 
می گذارد. افزایش روزمره قیمت خودرو 
در بازار در حالی اتفاق می افتد که کمتر 
بانکی دست به پرداخت تسهیالتی ویژه 
تحت عنوان تســهیالت خرید خودرو 
می زند. ســقف تســهیالت خودرو در 
بســیاری از بانک ها هنوز ۱۵ میلیون 
تومان اســت در حالی کــه ارزان ترین 
خودروهای ایرانی در مرز ۱۰۰ میلیون 

تومان قرار دارند. 
 باید توجه داشت همین تسهیالت 
البته مستلزم معرفی ضامن به بانک و 
طی مراحل پیچیده ای است که از عهده 
بسیاری از مشتریان خارج است، چراکه 
اغلــب بانک ها تنهــا ضامن هایی را به 
رسمیت می شناسند که در استخدام 
دولت باشند و بتوانند نسبت به ارائه نامه 

کسر از حقوق اقدام کنند. 
وام خرید کاالی بادوام

شــاید ایــن وام را بتــوان یکی از 
کاربردی ترین وام ها در شرایط کنونی 
دانست،  اما همین تسهیالت نیز برای 
خریــد یــک دو قلــم کاالی ضروری 
بادوام جوابگوست در حالی که قیمت 
لوازم خانگــی در ماه های اخیر افزایش 
چشمگیری را تجربه کرده است بسیاری 
قادر نیســتند با این تسهیالت هزینه 
الزم برای خرید کاالی مورد نیازشــان 
را تامین کنند. این تسهیالت در قالب 
کارت های خرید از ســوی بسیاری از 

بانک ها پرداخت می شود. 
 وام ازدواج 

 کرونا برگــزاری مراســم  ازدواج را 
در ایران به تعطیلی کشــانده اســت، 
تاالرهای عروسی فعال به واسطه شیوع 
کرونا قادر به سرویس دهی نیستند اما 
تسهیالت ۵۰ میلیونی ازدواج برای هر 
یک از زوجین با توجه به افزایش شدید 
قیمت ها در بازار چندان کاربردی ندارند. 
 ایــن موضــوع البته دســتمایه 
شوخی های کاربران در فضای مجازی 
نیز شده است که وام ازدواج را با قیمت 

یک دســت کت و شــلوار و یک دست 
لباس عروس قیاس کرده اند و مدعی اند 
این تسهیالت کفاف خرید دسته گل 
و گلکاری ماشــین و لبــاس عروس و 
داماد را می دهد. این تسهیالت البته با 
قیمت های امــروز جوابگوی برگزاری 
مراسم عروســی حتی برای جمعیتی 
اندک هم نیســت. یک مثال ســاده 
درســتی این گزاره را اثبــات می کند. 
قیمت یخچال-فریزرهــای ایرانی در 
بازار از ۲۰ میلیــون تومان عبور کرده و 
گاز ســاده نیز نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون 

تومان قیمت دارد. 
 وام ودیعه مسکن 

 ایــن وام جدیــد بــرای کمــک 
به مســتاجران در سال شــیوع کرونا 
پرداخت می شود. سقف این تسهیالت 
۵۰ میلیون تومان است و شرایط خاصی 
بــرای پرداخت آن پیش بینی شــده 
است. این تسهیالت در حالی پرداخت 
می شــود که در مناطق مرکزی تهران 
اجاره یک واحد ۵۰ متری حداقل رهنی 
برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را دربردارد و 
مستاجر اگر خوش شانس باشد می تواند 
با دریافت این وام نیمی از رهن را پوشش 
دهد. آنچه مسلم اســت اینکه بانک ها 
درآزمون تامین تســهیالت خرد مورد 
نیاز خانوارها نمــره قبولی نمی گیرند 
و بررسی ها نشــان می دهد تسهیالت 
پرداختــی، جدا از ســختی پروســه 
پرداخت، از تورم بدجوری عقب مانده اند.  

بحران دریافت تسهیالت خرد پابرجاست

عقب ماندگی وام ها از چرخه تورم
آمارهای ارائه شده از سوی 

وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشان می دهد 

تنها ۴۰ درصد مردم ایران 
وام بانکی گرفته اند و ۶۰ 

درصد مردم تاکنون هیچ 
بهره ای از وام های بانکی 
نبرده اند. همچنین  از ۲۵ 

میلیون خانوار تنها ۱۰۰ هزار 
خانوار ایرانی تسهیالت 
باالی ۱۰۰ میلیون تومان 

گرفته اند

گزارش

 خرید امتیــاز گذرنامه )پاســپورت( برای 
رجیســتر کردن تلفن همراه در ماه های اخیر، 
رونق زیادی داشته به طوری که در برخی موارد 
به پنج میلیون تومان نیز رسیده است، اما با توجه 
به نزدیک شدن به اول مهرماه و با آغاز ممنوعیت 
ثبت تلفن همراه به صورت غیر حضوری، بازار این 

سوءاستفاده تا مدتی کساد خواهد شد.
به گزارش ایرنــا، قبل از شــیوع کرونا اگر از 
مرزهای زمینی سفر کرده باشید، با تعداد زیادی 
از افراد رو به رو می شدید که قصد داشتند امتیاز 
پاسپورت مسافران را بخرند و گوشی هایی که در 
انبار مانده که گاه، غیرقانونی بودند را با اطالعات 

هویتی آنها رجیستر )ثبت( کنند.
این روال ادامه داشــت تا این که بسته شدن 
مرزها و تعطیلی مسافرت ها به علت شیوع کرونا، 
حق معافیت پاســپورت ها برای رجیستری را 
بیش از هر زمان دیگــری افزایش داد. تا آنجا که 
حاضر هستند برای آن تا پنج میلیون تومان نیز 

پرداخت کنند.
بر اساس برآوردها، در ۲ ســال اخیر صدها 
هزار دســتگاه تلفن همراه قاچــاق که عمدتا 
موبایل هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده اند 
با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده 
است. این موضوع، صدمات جبران ناپذیری را با 
خروج صدها میلیون دالر بر بدنه اقتصادی کشور 
وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه ها 
را با مشکالت عدیده ای از جمله عدم پشتیبانی 

مواجه کرده است.  
جهش ۱۰ برابری خرید امتیاز گذرنامه

 از زمــان آغاز طــرح رجیســتری و در نظر 
گرفتن شــرایط ویــژه برای رجیســتر کردن 
تلفن های همراهی که به صورت مسافری وارد 

کشور می شد، پاســپورت های مسافران برای 
واردکننــدگان غیرقانونــی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار شد. 
تا همین شهریور سال گذشــته، پاسپورت 
های مســافران برای ثبت گوشی تلفن همراه با 
قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خریداری می شد 
اما اکنون و با باال رفتن قیمت گوشی های تلفن 
همراه، برخی از فروشــندگان برای رجیســتر 
کردن تلفن های همراه،  حاضرند ۵ میلیون تومان 
بابت هر پاسپورت پرداخت کنند. تفاوت قیمت 
تلفن همراه رجیستر شده و نشده آیفون »۱۱ پرو 
مکس« امروز در بازار تقریبا هشت میلیون تومان 
اســت و فردی که با اطالعات هویتی مسافران 
اقدام به رجیســتر کردن گوشی می کند حتی 
با پرداخت ۵ میلیون تومان هــم پول خوبی به 

جیب می زند.
البته در این بین عده ای هستند که با قیمت 
پایین تر اقدام به خرید حق امتیاز پاسپورت می 
کنند و ســودی که به جیب شان می رود خیلی 
بیشتر از تفاوت رجیستری با پاسپورت مسافری 

است.
سوء استفاده کنندگان به تکاپو افتادند

این تجارت به قدری پر ســود شده است که 
امروز با یک جستجوی ســاده در اینترنت می 
توانید کانال هایی را پیدا کنید که خریدار امتیاز 

پاسپورت هستند.  
با اعالم خبر ممنوعیــت ثبت غیرحضوری 
تلفن همراه مســافری از ابتدای مهرماه، افرادی 
که گوشی های رجیستر نشده را انبار کرده اند به 
تکاپو افتاده اند تا به هر ترتیبی که هست گوشی 
های خود را از حالت غیرقانونی به حالت قانونی 

در بیاورند.

پیام »همراهان عزیز فقط ۳ روز مهلت فروش 
امتیاز مونده، اونایی که شــامل می شن ما این 
امتیاز را به باالترین قیمت خریداریم« در کانال 
های فضای مجازی دست به دست می شود. کانال 
هایی که کاربران آن چندین هزار نفر هســتند. 
البته برای جوالن دادن در این بازار مکاره چند روز 
بیشتر فرصت نیست. با آغاز مهرماه و ممنوعیت 
ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری، قطعا این 

افراد باید دنبال راه چاره دیگری باشند.
جایزه بگیران در صف

حاال که سو اســتفاده از این طریق به انتهای 
خط رســیده و به علت بســته شــدن خطوط 
هواپیمایی امکان سفر مانند گذشته مهیا نیست، 
این کانال هــا جهت ترغیب به افــراد اعالم می 
کنند اگر کسی را برای فروش امتیاز پاسپورت 
شان معرفی کنند، به آن ها نیز ۲۰۰ هزار تومان 

پرداخت می شود.
در کانــال هایی که این افراد ســاخته اند پر 
است از اسکرین شــات مبالغی که جهت خرید 
امتیاز پاســپورت به حســاب افراد واریز کرده 
اند. اسامی افراد کامال مشــخص است اما برای 
این که بازارشــان خراب نشــود معموال روی 
مبلغ را خط کشــیده اند تا بتوانند از افرادی که 
 قصد فروش امتیاز پاســپورت خــود را دارند، 

تخفیف بگیرند.
 مسافران بی خبر 

از گوشی های رجیستر شده  
در حال حاضر شــکایات زیادی وجود دارد 
از مســافرانی که بــدون اطالع آن هــا و تنها با 
سوءاستفاده از اطالعات هویتی شان، تلفن همراه 
به نامشان رجیستر شده و آن ها نمی دانند دقیقا 

این اتفاق از چه طریقی رخ داده است.

 تالش برای رفع یک خأل قانونی
از دالیل سوءاستفاده از گذرنامه برای واردات 
تلفن همراه، وجــود خالء قانونی بوده اســت. 
طبق قانون، مسافران می توانستند که تا سقف 
مشــخصی اقدام به وارد کــردن کاالی همراه 
خود کنند، که این موضوع، باعث سوءاستفاده 

قاچاق چیان شد.
وزیر ارتباطــات پیش از این دربــاره اجاره 
گذرنامــه برای ثبــت تلفن همــراه گفته بود: 
»قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری به 
سراغ مسافران و کاروان های زیارتی می روند و با 
اجاره پاسپورت، گوشی ها را رجیستر می کنند.«
محمد جواد آذری جهرمی یادآور شده بود: 
وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد 
یک حقــوق قانونی را برای افراد قــرار داد که بر 
اساس آن تا ســقف ۸۰ دالر در سال می توانند 
کاالیی را از کشوری وارد کنند و این حق قانونی 

هر ایرانی است.
وی در خصوص گوشی های هوشمند گفت: 
وارد کردن تلفن های همراه هوشمند هم فرقی 
با سایر کاال نمی کند. به همین دلیل نمی توانیم 
 در ســامانه ثبــت تلفــن، این حــق قانونی 

را از کسی بگیریم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون افرادی 
هستند که با پاســپورت دیگران گوشی را وارد 
کشور می کنند و این حق قانونی هر شهروندی 

بوده و خالف قانون نیست.
آذری جهرمی افزود: ما در ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال باید فرصت هایی داشــته باشیم که 

این مشکل برطرف شود.
وزیر ارتباطات خاطرنشــان کرد: امروز این 
موضوع یک راهــی بــرای واردات تلفن همراه 

شده است.
با توجــه به مشــکالت رخ داد، در نهایت 
تصمیم گرفته شــد که ثبــت غیر حضوری 
تلفن همراه مســافری از اول مهر امســال 

ممنوع شود.
معاون فنی گمرک ایران در این باره گفت: 
هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن همراه مسافری 
و بعد از خــروج از گمــرکات اجرایی )مبادی 

ورودی( توسط مسافرین ممنوع می شود.
»مهرداد جمال ارونقی« افزود: بر این اساس،  
اظهار و ثبت تلفن همراه مســافرین از مهر ماه 
سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص 
غیر تجاری بودن و طی تشــریفات گمرکی در 

لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

اجاره ۵ میلیون تومانی گذرنامه برای رجیستر تلفن همراه


