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خبر اقتصادی

فروش ژل های تزریقی
در واحدهای صنفی ممنوع شد

اتــاق اصنــاف ایران 
در اطالعیــه ای، عرضه و 
فروش ژل هــای تزریقی 
در واحدهــای صنفی را از 
ابتدای مهر ۱۴۰۱، ممنوع 

اعالم کرد. بنا بر اطالعیه اتاق اصناف ایران و بر اســاس 
برنامه »ساماندهی توزیع، عرضه و فروش ژل های تزریقی 
زیر پوستی« که از سوی سازمان غذا و دارو اجرا می شود، 
هر گونه توزیع، عرضه و فروش انواع فراورده های تزریقی 
دارای کاربرد در حوزه زیبایی شامل انواع فیلترهای زیر 
پوستی، فرآورده های مزوتراپی و مزوژل ها از ابتدای مهر 
ماه ۱۴۰۱ فقط از مسیر شرکت های پخش سراسری و 
داروخانه ها قانونی است و واحدهای صنفی اجازه فعالیت 

در این بازار را ندارند.
اتاق اصناف همچنیــن اعالم کرده که بازرســان 
تشکل های صنفی در گشت های مشترک با سایر مراجع 

ذی صالح اقدام قانونی را انجام خواهند داد.
    

واردات اولین محموله 
خودروهای خارجی از آذر

عضو کمیسیون صنایع 
مجلس بیان کرد: بنابراین 
بهره بــرداری از اولیــن 
محمولــه واردات خودرو 
خارجی مربوط به آذرماه 

سال جاری اســت. حجت اهلل فیروزی با اشاره به تدوین 
ســازوکارهای واردات خودرو گفت: آیین نامه اجرایی 
توســط وزارت صمت در حال نهایی شدن است. طی 
آخرین جلســه مشترک کمیســیون و وزارت صمت، 

نقطه نظرات مجلس در آیین نامه گنجانده شد.
فیروزی از امکان واردات توسط همه اشخاص حقیقی 
و حقوقی خبــر داد و افزود: خودروهــای تمام برقی و 
هیبریدی ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورد استفاده 
قرار می گیرد. خودروهــای دیگر مربوط به حمل ونقل 
عمومی اســت که باید جایگزین خودروهای فرسوده و 
تاکسی ها شود و قســمی دیگر خودروهایی با میانگین 

قیمتی متوسط و پایین است. 
وی در رابطه  با ورود خودروی اقتصادی به کشــور 
گفت: خودروها با حجــم موتور کم و رعایت مســائل 
زیست محیطی بوده و قیمتشــان باید به میزانی باشد 
که جمعیِت متوسط از نظر درآمدی قادر به خریداری 

آن باشند.
    

افت فروش نان های فانتزی
به ۵۰ درصد رسیده است 

رئیس اتحادیه نان های 
حجیم و نیمه حجیم گفت: 
در بخش آرد یکسان سازی 
اتفاق نیفتاده است و افت 
فروش نان هــای فانتزی 

به ۵۰ درصد رسیده اســت.  محمدجواد کرمی افزود: 
در برنامه پنجم و ششــم توسعه باید ۴۰درصد نان های 
تولیدی حجیم و صنعتی تولید شود، اما در عمل با اجرای 
این طرح پخت نان سالم را از چرخه تولید خارج می کنیم.
کرمی افزود: از ابتدای سال نانوایان فانتزی با وجود 
افزایش نرخ هزینه های جانبــی برنامه ای برای ارتقای 
قیمت نان نداشتند. چرا که همواره رقیب قدرتمندی به 
نام نانوایان سنتی را در کنار خود احساس می کردند. به 

همین دلیل هم نان را با همان نرخ عرضه کردیم.
در مقابل اما با افزایش ۱۰ برابری نرخ یک کیسه آرد 
در بازار را رو به رو هستیم. به  طوری که قیمت یک کیسه 
آرد از ۷۰هزار تومان به کیسه ای ۶۴۰هزار تومان رسید. 
پس طبیعی است که شــاهد افزایش ۲ برابری نرخ نان 

فانتزی باشیم.
    

تعیین تکلیف مالیات بر خانه های خالی 
تا ۱۰ شهریور

مهر- معاون درآمدهای 
سازمان مالیاتی گفت: تا ۱۰ 
شهریور فهرســت نهایی 
خانه های خالی مشــمول 

مالیات آماده می شود.
محمدتقی پاکدامن، معــاون درآمدهای مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی کشــور اظهار کرد: وزارت راه و 
شهرسازی اطالعات حذفی فهرســت ۵۱۵ هزار واحد 
مسکونی خالی را که برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل 
شده به سازمان مالیاتی می دهد و این سازمان برای موارد 

باقی مانده، برگه مطالبه مالیات صادر می کند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در 
توضیح بیشتر درباره بانک اطالعاتی مربوط به مالیات بر 
خانه های خالی گفت: بر اساس اطالعاتی که به سازمان 
امور مالیاتی از خانه های خالی واصل شده و برای مالکان 
نیز پیامک مربوط به خانه خالی ارسال شده است، برخی 
مؤدیان معتــرض بودند که مهلت یــک ماهه ای برای 

رسیدگی به این اعتراض ها در نظر گرفته شد.

 در حالی که هنــوز موضع آمریکا 
درباره پیشــنهاد ایــران در خصوص 
توافق برجام روشن نیست اما بازار ارز و 
طال و سکه به استقبال رفته اند و ریزش 
قیمت ها در بازار نشــان از آن دارد که 
معامله گران امضای این توافق را قطعی 

می  دانند. 
کارشناسان از دو زاویه ماجرا را مورد 
بررسی قرار می دهند. برخی معتقدند 
ممکن است بازار درگیر سیاستی باشد 
که افزایش عرضــه را در پیش گرفته 
اســت به طوری که سیامک قاسمی، 
کارشناس اقتصادی در توییتی نوشته 
اســت: من امیدوارم این ریزش بازار 
ارز ناشی از رســیدن خبرهای خوبی 
از مذاکرات باشــد نه اینکه یک سری 
بخواهنــد از هیجان و جهــل مردم 
استفاده کنند و دالرها را در قیمت های 
پایین جمع کنند بدون آنکه خبری از 
مذاکرات باشد. از سوی دیگر برخی این 
ریزش را واقعی و ناشی از اخبار مثبت 
مذاکرات می دانند اما هنوز هیچ چیز 

روشن نیست. 
حاال بازار سکه یکی از سنگین ترین 

ریزش ها را در دوره اخیر تجربه کرده 
است و هر قطعه سکه در محدوده ۱۲ 
میلیون تومان ایستاده است. از سوی 
دیگر ارز نیز با کاهــش قیمت در بازار 
آزاد، نزدیکی قیمت ارز رسمی و ارز آزاد 

را تجربه می کند. 
 معامله گران در بــازار معتقدند هر 
چند توافق قطعی اســت اما خرید و 
فروش دالر و سایر ارزها به کف رسیده 
است و همین امر نشان از برگزیدن فاز 
احتیاط دارد اما تخلیه حباب سکه در 
بازار سبب شده اســت ریزش قیمت 

سنگین و فابل توجه باشد. 

صرافانچهمیگویند؟
یــک فعــال بــازار ارز در گفتگو 
با خبرنگار »توســعه ایرانــی« درباره 
پیش بینی آینده بازار می گوید: به نظر 
می رسد توافق قطعی است و امریکا نیز 
موضع موافق خود را اعالم کرده است. 

 وی می گوید بــازار ارز تحت تاثیر 
رفتار همکاران در کشورهای همسایه 
به این نتیجه می رسد که توافق قطعی 
است و این مساله البته اهمیتی به سزا 
را داراست که مراودات ما با تنگی روبرو 

نیســت و حاال همکاری بیشتری را از 
سوی همکاران خود در خارج از کشور 

شاهد هستیم . 
 وی با تاکید بر اینکه دالر جایی برای 
کاهش بیشــتر قیمت ندارد، گفت: در 
وضعیت فعلی ، بازار به نوعی خبرها را 
پیش خور کرده است و کاهش قیمت 
سبب شده است تاثیر اعالم خبر قطعی 
توافق کمرنگ تر از قبل شــود. یادمان 
باشد که در بودجه سال جاری قیمت هر 
دالر امریکا در محدوده ۲۴ هزار تومان 
تعیین شده است و در نتیجه قیمت اصال 
نمی تواند در پایین تر از این رقم بایستد. 

 وی با اشاره به اینکه ریزش قیمت تا 
این میزان نیز دور از ذهن است، گفت: 
ما معتقدیم دالر در قیمت واقعی خود 
در حال معامله اســت و بهبود شرایط 
ارزی نیز زمانــی می تواند تاثیر خود را 
بر قیمت ها باقی بگذارد که تورم ریالی 

دستخوش کاهش شود. 
 او تنها کسی نیست که معتقد است 
بازار ارز ایران در وضعیتی نیســت که 
بتواند کاهش بیشــتر قیمت را تجربه 

کند. 
 بســیاری از کارشناسان نیز بر این 
عقیده اند که بازار ارز اگر در مرحله ای 
قرار گیرد که قیمت بیش از آنچه افکار 
عمومی انتظار دارند، کاهش یابد روند 
خروج سرمایه از کشور سرعت می گیرد 
و در نتیجه نباید چنیــن انتظاری را 
داشت. کارشناسان می گویند ریزش 
قیمت به کمتــر از ۲۵هــزار تومان 

می تواند موقتی باشد. 

بازارسکهدرچهوضعیتیاست؟
قیمــت ســکه در بازار بــا ریزش  
محسوســی روبروســت. بهای سکه 
از محــدوده ای باالتــر از ۱۵ میلیون 

تومان در ده روز گذشته به ۱۲ میلیون 
و هفتصد هزار تومان رســیده است تا 
کاهش دو میلیون و سیصد هزار تومانی 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امامی در 
بازار به ثبت برسد. حباب قیمت سکه 
نیز در حال تخلیه اســت. فشار تقاضا 
از بازار بیرون خزیده و حاال بســیاری 
از معامله گران فروش ســکه را ارحج 
بر نگهــداری آن در موقعیت کنونی 
می دانند و معتنقدند قیمت ها در بازار 
می تواند روند کاهشی را بیش از پیش 

تجربه کند. 
 البته تنها اخبار مخابره شده از وین 
نیست که تاثیر به ســزایی در کاهش 
قیمت ها به جا گذاشــته است. قیمت 
اونس طال نیز دستخوش کاهش شده و 
هر اونس طال در محدوده قیمتی ۱۷۴۷ 

دالر قرار دارد. 
این ریزش قیمت در بازارهای جهانی 
نیز به کمک بازار داخلی آمده و سبب 
شــده اســت بهای طال و سکه ریزش 
تاریخی را تجربه کنند. یک فعال بازار 
ســکه در پاسخ به این ســئوال که در 
صورت احیای برجام و دســتیابی به 
توافق احتمال ریزش قیمت سکه تا کجا 
وجود دارد؟ گفت: حباب قیمت سکه 
امامی 9۰۰ هزار تومان و حباب قیمت 
سکه بهار آزادی طرح قدیم تنها ۱۱۰ 
هزار تومان است. به این ترتیب حتی در 
صورت عدم ریزش قیمت دالر و تنها با 
خروج تقاضای حاکــم بر بازار و عرضه 
درست امکان ریزش قیمت سکه امامی 

در این محدوده وجود دارد. 
 وی در پاســخ به این ســئوال که 
میزان حباب قطعات چرا باالتر از این 
مقدار است؟ گفت: حباب قیمت نیم 
سکه در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است اما باید توجه داشت قطعات 
کوچک سکه همواره خریداران بسیار 
زیادی دارد و از این رو فشــار تقاضا در 
این بخش باالست و غالبا حباب در اثر 
این انفاق شکل می گیرد. به گفته وی 
احتمال کاهش قیمــت در این بخش 

نیز وجود دارد. 
 قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار نیز 
در بازار با کاهش روبرو شــده و هر گرم 
طالی هجده عیار در بازار به قیمتی در 
محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
معامله می شود که در قیاس با روزهای 
گذشته کاهشی نزدیک به ۲۵۰ هزار 

تومان را نشان می دهد. 

بســیاری از تحلیلگران با استناد 
به رفتار بــازار ارز توافق میــان ایران و 
کشورهای غربی را قطعی می دانند و 
معتقدند خط خبــری موافقان دولت 
رییسی مبنی بر اینکه امضای برجام 
همه مشکالت کشور را حل نمی کند نیز 
موید این مدعاست. فریدون عباسی، 
نماینده مجلس نیز اخیرا اعالم کرده 
اســت احیای توافــق نمی تواند همه 
مشکالت اقتصاد ایران را برطرف کند . 

 در حال حاضر مشکالت اقتصادی 
به مشکالت معیشتی در ایران تبدیل 
شده و در حالی که بحران های بزرگ و 
ادامه دار حل نشده است، ایران با مشکل 
کوچک شدن ســفره در میان تمامی 

دهک های درامدی روبروست. 

بازارهادررکود
 هر چند ریزش قیمت ها در بازار ارز و 
سکه محسوس است اما سایر بازارهای 
ایران که تاثیرپذیری باالتری را از تورم 
ریالی دارند، با رکودی سخت و سنگین 
مواجه هستند. پیش بینی ها داللت بر 
آن دارد که قیت ملک تحت تاثیر رشد 
بهای مواد اولیه امکان کاهش چندانی را 
ندارد اما احتمال رورود به الک رکودی 
برای دو تا پنج سال وجود دارد. از سوی 
دیگر خودرو نیز از یک سو تحت تاثیر 
دالر و از ســوی دیگر تحت تاثیر آغاز 
واردات خودرو از آذرماه دســتخوش 

کاهش خواهد شد . 
 بر اساس این گزارش به نظر می رسد 
بازارهای ایــران در موقعیت خاصی 
هســتند، موقعیتی متفاوت از برجام 
اول، انتظار این اســت که در این فضا 
حتی دستیابی به توافق با احتیاط ویژه 

روبرو باشد . 

تأملیبرمعمایریزشبهایارزدربازار

توافق برجام یا ترفند خرید دالر با قیمت پایین؟

بارانزرینقلم

یکفعالبازارارزدرگفتگو
باخبرنگار»توسعهایرانی«
دربارهپیشبینیآیندهبازار
باتاکیدبراینکهدالرجایی
برایکاهشبیشترقیمت
ندارد،گفت:دروضعیت

فعلی،بازاربهنوعیخبرها
راپیشخورکردهاستو
کاهشقیمتسببشده

استتاثیراعالمخبرقطعی
توافقکمرنگترازقبلشود

بسیاریازتحلیلگرانبا
استنادبهرفتاربازارارزتوافق

میانایرانوکشورهای
غربیراقطعیمیدانندو

معتقدندخطخبریموافقان
دولترئیسیمبنیبراینکه
امضایبرجامهمهمشکالت

کشورراحلنمیکندنیز
مویداینمدعاست

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: 
دیپلماسی اقتصادی وزارت کشاورزی برای صادرات محصوالت 
به چین قابل توجه است. بدون تردید بعد از چشیده شدن طعم 
و مزه محصوالت کشاورزی ایرانی در چین مشتری آنها دائمی 
ما خواهند شد. در حال حاضر لیست ارقامی که به چین صادر 

خواهند شد منتشر نشده است.
 به گزارش ایلنا، چندی پیش وزارت کشــاورزی از انعقاد 
تفاهم نامه صادرات مرکبات ایران به چین خبر داد این مهم در 
حالی رخ خواهد داد که تولید میوه در سال جاری ۱.۵ برابر بیشتر 
از سال گذشته است همچنین همزمانی افزایش تولید با کاهش 
مصرف از سوی مردم لزوم صادرات این محصوالت فسادپذیر را 

دوچندان کرده است. 
در همین رابطه ذبیح اهلل اعظمی ســاردویی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرسش که وزارت 
کشاورزی طی خبری اعالم کرد که زمینه های صادرات مرکبات 

به چین فراهم شده است این در حالیست که در سنوات گذشته 
صادرات میوه به چین رونقی نداشت آیا ما توانستیم گواهی های 
بهداشت چین را رعایت کنیم؟ گفت: مرکبات شمال و جنوب 
تولید شده در کشور جزو سالم ترین محصوالت کشاورزی ما 

محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه نمی توان عبارت تولیــد ارگانیک را برای 
مرکبات ایرانی به کار برد، افزود: کود شیمیایی و سموم علف کش 
در باغات استفاده می شود؛ اما میزان استفاده از آفت کش ها در 
باغات جنوب کشور بر روی مرکبات آفت کش ها بسیار ناچیز 
است از این رو می توان گفت که این محصوالت سالم هستند از 
این رو آیتم های مد نظر دولت چین در تولید مرکبات در ایران 

رعایت می شود.
اعظمی ســاردویی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی وزارت 
کشــاورزی برای صــادرات محصوالت به چیــن قابل توجه 
است. بدون تردید بعد از چشیده شدن طعم و مزه محصوالت 

کشاورزی ایرانی در چین مشتری آنها دائمی ما خواهند شد. 
در حال حاضر  لیســت ارقامی که به چین صادر خواهند شد 

منتشر نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که ارز حاصل از صادرات مرکبات 
به چین در غالب تهاتر بازمی گردد و یا در ازای آن یوان دریافت 
می کنیم؟ گفت: ســه هفته پیش با حضور رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس و نمایندگان بانک مرکزی ایران در روســیه 
مقرر شد تمهیداتی اندیشیده شود که روبل روسیه در بازار ایران 
مبادله و تجار ایرانی و روسی با روبل مبادله کنند؛ به عبارت دیگر 
بازار متشکل ارزی بین این دو کشور تشکیل شد اگر این اتفاق 
رخ بدهد بدون تردید می توان یوان را نیز وارد چرخه اقتصادی 

خود کنیم.

همچنین در این رابطه شاپورعالیی مقدم رئیس سازمان 
حفظ نباتات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به 
این پرسش که آیا گواهی های بهداشت برای صادرات مرکبات 
ایران به چین از سازمان حفظ نباتات صادر شده است؟ گفت: 
ســازمان ســامانه مانیتورینگ صادرات مرکبات به چین را 

راه اندازی کرده است.
وی چین را به عنوان یکی از مزیت های صادراتی مرکبات 
ایرانی عنوان کرد و افزود: به نظر می رســد باز شدن بازار چین 
بر روی مرکبات ایرانی باعث توسعه روند صادرات خواهد شد. 
مشکل این بود که بسترهای تولید در ایران شناسنامه دار نبودیم 
از این رو در این زمینه ورود و در بخش سورتینگ ، بسته بندی ، 

لیبل زنی  مشکالت موجود را رفع کردیم.
رئیس ســازمان حفظ نباتات ادامه داد: استانداردهای این 
کشور را اخذ و با استانداردهای داخلی یکسان سازی و هم طراز 
کردیم هم اکنون استانداردهای تولید خشکبار و مرکبات را با 

چین همسان سازی کردیم.
این مقام مسئول عدد صادرات مرکبات به چین را محدود 
دانســت و افزود: این احتمال وجود دارد که در ســال نخست 
صادرات مرکبات به چین عدد صــادرات در محدوده ۱3۰ تا 

۱۴۰ هزار تن باشد.

ازسویسخنگویکمیسیونکشاورزیمجلس؛

جزئیات صادرات مرکبات ایرانی به چین اعالم شد

گزارش

یک کارشناس بازار سرمایه نسبت به وقوع دوباره فاجعه سال 
۱398 در بازار سرمایه هشدار داد و گفت که دولت باید تمهیدات 

ویژه ای برای جلوگیری از تکرار این اتفاق بیاندیشد.
به گزارش قرن نو، در حالی که طی هفته گذشته بازار سرمایه 
روندی رو به بهبود را پیش گرفته و ارزش معامالت خرد آن افزایش 

یافته بود، ریزش شاخص از سر گرفته شده است. 
شــاهین چراغی، کارشناس بازار ســرمایه، در گفت و گو با 
خبرنگار قرن نو و در پاسخ به این پرسش که با احیای مذاکرات 
هسته ای بازار سرمایه به کدام سو خواهد رفت؛ گفت: بازار سرمایه 
مسیر خود را خواهد رفت چراکه با این حجم از نقدینگی که در 
اقتصاد دیده می شود نباید نگران بازار بود و این پول ها به بازار باز 

خواهد گشت؛ زمانی که مردم به بازار ها نگاه می کنند، می بینند 
که خیلی از فرصت های سرمایه گذری در کشور از بین رفته است 
و رمزارز ها سقوط های چشمگیری داشــته اند، سال گذشته 
بازار دچار آســیب هایی شــده آن هم به این دلیل است که ما 

تصمیم گیری های درستی نکرده ایم. 
وی در ادامه گفت: در نتیجه این پول یا باید در بانک ها سپرده 
شود که از نرخ تورم کمتر است و یا اینکه باید عمال در بخشی مورد 
اســتفاده قرار گیرد و در نتیجه بعد از مدتی هجوم مردم به بازار 
سرمایه از سر گرفته خواهد شد و من نگران هجوم بعدی مردم 
به بازار سرمایه هستم و همان اتفاقی که در سال ۱398 افتاد. اگر 
ما تمهیدات الزم را نیاندیشیم مجددا آن فاجعه تکرار خواهد شد 

چراکه آن نقدینگی به افزایش ادامه خواهد و تورم در جامعه وجود 
دارد و قیمت سهام با آن همخوانی ندارد. چراغی در ادامه گفت: 
ردپای برجام نیز در بازار ســرمایه دیده  می شود؛ در یک شرایط 
روانی آرام مردم دلخوش اند که سرمایه گذاری کنند و زمانی که 
شرایط ناآرام می شود به سراغ دارایی هایی می روند که به وجوه 
نقدی تبدیل شود و ســکه و ارز خریداری می کنند و یا به طرف 
دارایی هایی می روند که در بلند مــدت اتفاقی برای آن نخواهد 
افتاد مثال زمینی خریداری می کنند اما به محض اینکه روزنه های 

امید از برجام می آید که همواره از حرکت حقیقی ها جهت بازار 
شناسایی می شود، مردم به سمت بازار سرمایه جذب می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که دولت چگونه می تواند از تکرار فاجعه سال ۱398 جلوگیری 
کند؛ گفت: کلی پروژه های سرمایه گذاری در سراسر کشور در 
سال های اخیر خوابیده است، پروژه های نفت و گاز و میادین نفتی 

و حوزه های مختلفی که باید بازار های اولیه آن راه اندازی شود.
وی در ادامــه گفــت: در حــال حاضر ایجاد یک شــرکت 
سرمایه گذاری به شدت زمان بر است و افراد از اجرا و تاسیس آن 
منصرف می شوند ما باید اجازه دهیم منابع مردم وارد شرکت های 
سرمایه گذاری شود و در ساختار اقتصاد سرمایه گذاری جدید 
ایجاد شــود و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و به طور ویژه 
منابع مردم باید وارد پروژه های جدید شود و بحث واگذاری سهام 
شرکت هایی که دولت دارد در حال حاضر آرام آرام مطرح شود نه 
اینکه شاخص باال رود و از عرضه سهام دست بردارند برای اینکه 

ارزندگی آنها باالتر رود.

یککارشناس:

فاجعه سال 98 در کمین بازار سرمایه است

خبر


