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خبر اقتصادی

عبدالملکی خبر داد:
اقدام عملیاتی برای راه اندازی 
مناطق آزاد مشترک ایران و روسیه

مهــر- دبیر شــورای 
عالی مناطق آزاد تجاری- 
صنعتی و ویــژه اقتصادی 
گفت: یکی از ماموریت های 
دولت این است که با روسیه 

و کشورهای اوراســیا درباره مناطق آزاد مشترک اقدام 
ویژه و عملیاتی انجام شــود. حجت اهلل عبدالملکی در 
دیدار با »سرگئی میلوشکین« مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه و »الک ساو چنک و« 
نایب رئیس دومای روسیه بر تشکیل اتحادیه مشترک 
مناطق آزاد با کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید کردند.

عبدالملکی در خصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک 
با کشور روسیه گفت: در نظر داریم منطقه آزاد مشترکی 
بین همه کشورهای حاشیه دریای خزر تشکیل دهیم تا 
این منطقه مشترک محلی برای حضور فعاالن اقتصادی 

برای همه کشورها شود.
    

میرکاظمی خبر داد؛
موافقت رهبری با برداشت 10درصدی 

از صندوق توسعه ملی
رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه از برداشــت ۱۰ 
درصدی از صندوق توسعه 
ملی خبر داد. به گزارش ایلنا، 
سیدمســعود میرکاظمی 

در جلسه علنی دیروز مجلس، گفت: امسال تنها سالی 
است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق 
توسعه ملی واریز می شود. خدمت رهبری نامه ای از طرف 
رئیس جمهوری داده شده اســت که اجازه دهند از ۲۰ 
درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده 

کنیم. ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.
    

آمادگی وزارت صمت برای تحویل
 10 هزار خودرو به جانبازان

رت  ا ز و ســخنگوی 
صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: بر اســاس تکلیف 
قانــون بودجــه ۱۴۰۱، 
وزارت صنعــت معــدن و 

تجارت آماده تحویــل ۱۰ هزار خودرو بــه جانبازان با 
معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران است. امید قالیباف 
افزود: به این منظور خودروهای تارا اتوماتیک، دنا پالس 
توربو اتوماتیک، کوئیک اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و 
شاهین دنده ای به بنیاد شــهید معرفی شده و هر زمان 
لیست اسامی واجدین شرایط طبق ضوابط مندرج در 
بند »ی« تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی این بنیاد 
به وزارت صمت اعالم شود و تسهیالت بانکی نیز تخصیص 
یابد، خودرو به متقاضیان داده خواهد شــد. سخنگوی 
وزارت صمت ادامه داد: انتخاب مدل خودروهای یاد شده 

با توجه به استفاده راحت تر جانبازان انجام شده است.
    

 واریز سود سهام عدالت 
دو مرحله ای شد

ایسنا- مشاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام 
عدالت توضیحاتی را درمورد نحوه و زمان واریز ســود 
ســهام عدالت اعالم کرد. پیمان حدادی درمورد سود 
سهام عدالت سال ۱۴۰۰ توضیح داد: میزان سود سهام 
عدالت سال ۱۴۰۰ حدود دو برابر سال گذشته )سود سال 
۱۳۹۹(  است. بر این اســاس در مرحله اول حدود ۵۰۰ 

هزار تومان برای هر مشمول تا اواخر پاییز واریز می شود.
وی درمورد زمان واریزی مابقی ســود سهام عدالت 
نیز گفت: مابقی سود در اواخر سال جاری یا اوایل سال 

بعد واریز می شود.
    

میدان مشترک سهراب 
وارد فاز عملیاتی می شود

ایلنــا- مدیــر عامل 
شــرکت ملی نفت با بیان 
اینکــه میدان مشــترک 
ســهراب به ارزش سرمایه 
گذاری یک میلیارد دالری 

وارد فاز عملیات خواهد شد، گفت: عملیات اجرایی الیه 
نفتی پارس جنوبی تا ۲ هفته آینده آغاز خواهد شد.

محسن خجسته مهر در کنفرانس ملی افزایش بهره 
دهی چاه های نفت و گاز با اعالم این خبر که ردیف سوم 
پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی وارد مدار شد، اظهار 
داشت: ارزش سرمایه گذاری این پروژه ۲.۵ میلیارد دالر 
است. وی افزود: ردیف بعدی پاالیشگاه مذکور نیز آذر ماه 

به بهره برداری می رسد.
وی بیان داشت: در دولت سیزدهم عملیات اجرایی 
میادین یاران شمالی و جنوبی، سهراب، الیه نفتی پارس 
جنوبی و ۲ ردیف پاالیشگاه فاز ۱۴ آغاز  و قراردادها منعقد 

شد که نشان از تصمیم و اجرای سریع است.

در روزهای اخیــر بازارهای مالی 
نظیــر ارز و ســکه و طــال روزهای 
پرنوسانی را پشت سر گذاشتند؛ روند 
نرخ ها در این بازارها صعودی شد و در 
این میان نگرانی ها از افزایش دوباره 

نرخ تورم باال رفت. 
اقتصاد ایران سال هاست که دچار 
بیماری مزمن تورم شده و تورم همانند 
غده ای بدخیم تمام بازارها را به عنوان 
اندام های حیاتی اقتصاد درگیر کرده 
است. در ســال های اخیر وعده های 
مکرری نسبت به کنترل تورم داده شد 
اما اقتصاد دستوری هم نتوانست مانع 
از روند صعودی تورم شود و نرخ ها در 
بازارها روز به روز باالتر رفت و جیب و 

سفره مردم هم خالی تر شد. 
از ســال ۱۳۹۷ و همزمان با خرج 
آمریکا از توافق برجــام، ارزش ریالی 
در سراشــیبی قرار گرفــت و روز به 
روز از ارزش پول ملی کاســته شد و 

در مقابل نرخ دالر بیشــتر قد کشید. 
دولت سیزدهم نیز علیرغم وعده های 
مکرر نتوانست کاری برای کنترل نرخ 
ارز انجام دهد در نتیجه پس از ماه ها 
کنترل دستوری؛ سرانجام در روزهای 
اخیر ســد قیمتی در بــازار ارز ترک 
برداشت و دالر با اســتفاده از شکاف 
ایجاد شده رکورد های جدیدی برجا 

گذاشت.
تحت تاثیــر افزایش نــرخ ارز و 
همچنین اونس جهانی، قیمت سکه 
و طال نیز در بازار داخلی افزایش یافت؛ 
هرچند برخــالف انتظارها و تجارب 
سال های گذشته، خریدهای هیجانی 

در بازار مشاهده نشد.

چرایی افزایش قیمت سکه و طال 
در بازار داخلی 

رئیــس اتحادیــه ســازندگان و 
فروشــندگان طال و جواهر تهران در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«، درباره 
چرایی افزایش نرخ هــا در این بازار 

اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت 
در بازار سکه و طال به دلیل تغییرات 
قیمتی در بازار جهانی است به طوری 
که در روزهای اخیر نســبت به هفته 
قبل ۵۹دالر بــر قیمت هر اونس طال 
افزوده شده است. در بازار داخلی نیز 
شاهد نوسان و افزایش نرخ ارز بودیم 
که این مساله ســبب روند افزایشی 

قیمت سکه و طال شد.
نادر بذرافشــان افــزود: برعکس 
دفعات قبل؛ از نظر تقاضا در روزهای 
گذشته شاهد افزایش نبوده ایم که این 
مساله نوید دهنده اتفاق خوبی است 
که سبب التهاب بازار نشده و موجب 
نشده تا روند افزایشــی نرخ ها تحت 
تاثیر خریدهای هیجانــی؛ ادامه دار 

باشد. 
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر 
هر مثقال طــالی ۱۷ عیار ۲۳۵ هزار 
تومان؛ هر گرم طالی ۱8 عیار حدود 
۵۲ هــزار تومان، ســکه تمام حدود 
۹۵۰ هزار تا یک میلیون تومان، سکه 

طرح قدیم حــدود 8۰۰ هزار تومان، 
نیم سکه و ربع ســکه هرکدام حدود 
۴۵۰ هزار تومان و ســکه های گرمی 
نیز ۱۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را 

تجربه کرده اند.

آثار خروج سرمایه ها از بورس
 بر بازار سکه و طال 

بذرافشــان دربــاره تاثیر خروج 
سرمایه ها از بازار ســرمایه و بورس و 
احتمال ورود این ســرمایه ها به بازار 
سکه و طال توضیح داد: اگر این اتفاق 
رخ داده بود باید در بازارهای داخلی به 
ویژه بازار سکه و طال؛ روند تقاضا تغییر 
می کرد اما این اتفاق رخ نداده و حتی 
شرایط بازار در حالت ثبات قرار دارد 
بنابراین این سرمایه ها وارد بازار سکه 

و طال نشده اند. 
وی ادامه داد:  اما عرضه اوراق سکه 
در بازار بورس می تواند موجب شود 
تا در آینده روند کاهشی در این بازار 
مشاهده شود. اگر این اوراق زیر قیمت 

بازار داخلی قیمت گذاری شده و عرضه 
شود؛  می تواند بازارها را از نظر ثبات و 
کاهش تحت تاثیر قرار دهد. البته این 
مساله بستگی به عملکرد بانک مرکزی 
در زمینه نرخ ارز و تثبیت و کنترل آن 
دارد؛ همچنین باید توجه داشت که 
نرخ اونس جهانی نیز در بازار داخلی ما 

تاثیرگذار است.

تاثیر شایعات 
بر نوسان نرخ  سکه و طال 

رئیــس اتحادیــه ســازندگان و 
فروشــندگان طال و جواهر تهران در 
پاسخ به این پرســش که با توجه به 
تجارب شما؛ شایعه ها تا چه حد بر روند 
قیمت ها در این بازار تاثیرگذار است؛ 
در روزهای گذشته شــایعه هایی از 
احتمال افزایش قیمــت دالر تا ۴۰ و 
حتی ۵۰ هزار تومان مطرح شده است؛ 
آیا می توان انتظار داشت که نرخ ها در 
بازار ســکه و طال روند صعودی طی 
کنند؛ بیان کرد: اگر رسانه ها بتوانند 
اوضاع را بــه خوبی رصد کــرده و از 
کارشناسان مطلع؛ اطالعات و اخبار را 
دریافت کنند می توان مانع از تاثیرات 
شایعه ها در بازارها شــد؛ نمی توان 
اوضاع آتی ایــن بازار را بــه راحتی 
پیش بینــی کرد زیرا ممکن اســت 
حتی یک خبر سیاســی - اقتصادی 
در سطح دنیا بر همه بازارها تاثیرگذار 
شده و موجب التهاب و روند افزایشی 
یا کاهشی نرخ ها شود اما اگر رسانه ها 
و مردم به شایعه ها توجه نکنند حتم 
بدانید می توان شرایط بازار را کنترل 
و تثبیت کرد. مردم باید شــرایط را 
مدیریت کنند و رسانه ها نیز اخبار را از 
مراجع رسمی و افراد مسئول منتشر 
کنند؛ میزان تاثیرگذاری شایعه ها به 

حداقل خواهد رسید. 
بذرافشان ادامه داد: در مورد شرایط 
بازار سکه و طال باید اتحادیه ها به عنوان 
مرجع اصلی در نظر گرفته شوند و در 
زمینه نرخ ارز به اطالعات بانک مرکزی 
و صرافی های رســمی توجه شــود؛ 
می توان مانع از دامن زدن به شایعه ها 
شــد و از تبعات آن کاست و در نهایت 

ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند.
 

آرامش بازارهای مالی 
در گرو مدیریت بانک مرکزی 

وی درباره این مســاله که از سال 

۱۳۹8 تاکنون شــاهد عدم ثبات در 
بازارهای مالی و نوسان شدید قیمت ها 
در بازار ســکه، طال و ارز هستیم و در 
این میان مردم هــر روز دچار هراس 
و اضطراب از دســت رفتن و بی ارزش 
شــدن ســرمایه های خود هستند و 
حتــی در مقاطعی نیز بــرای حفظ 
دارایی های خــود اقدام به خریدهای 
هیجانی می کنند؛ شما چه توصیه ای 
به مردم دارید؛ عنوان کرد:  نمی توان 
توصیه ای به مردم کرد که سرمایه های 
خود را چه کنند اما اگر قرار اســت در 
بازار سکه و طال خرید انجام دهند باید 
گفت به روندهای لحظه ای و مقطعی 
توجه کنند امــا باید توجه داشــت 
بازار ســکه و طال در محدوده قیمتی 
۱۴.8-۱۵.۲ میلیون تومان در طول 
یک ماه در حرکت بود و نوسان ۲۰۰ تا 
۵۰۰ هزار تومان؛ طبیعی بود. بازارها 
در یک ماه گذشــته تقریبا ثابت بود و 
مردم خرید خاصی انجام نمی دادند اما 
روند افزایشی روزهای اخیر و شایعات 
مختلف می تواند سبب افزایش نرخ ها 
شود بنابراین مدیریت بانک مرکزی 
و عرضه اوراق ســکه در بــورس باید 
بتوانند با تثبیت نرخ هــا آرامش را به 

بازار برگردانند.

رئیس اتحادیه فروشندگان طال در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

سرمایه ای از بورس وارد بازار سکه نشده است

مهرنوش حیدری

نادر بذرافشان در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: عرضه 
اوراق سکه در بازار بورس 

می تواند موجب روند 
کاهشی این بازار در 

آینده شود. اگر این اوراق 
زیر قیمت بازار داخلی 

قیمت گذاری شده و عرضه 
شود؛  می تواند بازارها 
را از نظر ثبات و کاهش 

تحت تاثیر قرار دهد. البته 
این مساله بستگی به 

عملکرد بانک مرکزی در 
زمینه نرخ ارز و تثبیت و 

کنترل آن دارد

وزیر اقتصاد گفــت: اتفاقات اخیر منجــر به نوعی 
نااطمینانی و موج تبدیل دارایی ها به ارز و خروج از کشور 
شد اما بانک مرکزی قول داد طی چند روز آینده شرایط 

ارز را برگرداند. 
به گزارش خبرآنالین، وی طی سخنانی در نشست 
مشــترک اعضای کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با مسئوالن سازمان امور مالیاتی، قول 
داد، اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد 
فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه 

مبتنی بر نفت خواهد شد.
او تاکید کرد: با بیان اینکه مالیات ستانی از شیوه های 
سنتی، ناکارآمد و پرفساد عبور کرده گفت: اقتصاد کشور 
تا پایان دولت ســیزدهم، وارد فصلی جدید از مالیات 

ستانی و رهایی از بودجه نفتی می شود.
خاندوزی با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی 
کند طی می شــد، عنوان کرد: خوشــبختانه وقتی ما 
عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش 
از آن و حتی سه یا چهار سال قبل تر مقایسه می کنیم، 
نشان دهنده این است که با ســرعت خیلی زیادی در 
حوزه تامین درآمد های بودجه از مالیات در حال حرکت 

هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش 
ندارند، دولت به درآمد های مالیاتی اتکاء داشته باشد، 
افزود: همچنین، متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم 
در کشور وجود دارد که برخی فعاالن اقتصادی، همواره 

سعی داشته اند، از پرداخت مالیات فرار کنند.
وی یادآور شد، البته این سخن به این معنا نیست که 
فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛ بلکه اساسا شیوه های 
شناســایی و اخذ مالیات را از روش های سنتی مبتنی 
بر مواجهه های پر فســاد و ناکارآمد و کامال ممیز محور 
گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم 

کرد.
 وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ 
به سؤال نمایندگان عضو کمیســیون برنامه و بودجه و 

محاسبات مجلس درباره تالطم های اخیر نرخ ارز اظهار 
داشت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون، جلسات 
متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مســئوالن 
این بانــک و وزرای مرتبط با حــوزه واردات و صادرات 
برگزار شده و به شــدت پیگیر این موضوع هستیم که 
هر چه سریع تر به نرخ هایی برگردیم که به لحاظ تعادل 

اقتصادی، نرخ های سالم و واقعی تری هستند.
وی تصریح کرد: برخی التهابات کشــور و نیز فضای 
رسانه ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب 
به تبدیل پول هــای خود به دالر می کننــد در افزایش 

قیمت ارز تأثیر گذار هستند.
خاندوزی یادآور شد: درست است که کال ممکن است 
چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما 
بخاطر کم عمقی بازار ها، ورود و خروج روزانه چند صد 

میلیارد تومان نیز می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: به نظر من مســئله مهم این 
اســت که بتوانیم بر این نا آرامی ها و نا اطمینانی های 

ذهنی نسبت به آینده اقتصاد غلبه کنیم.
خاندوزی با اعالم اینکه اتفاقات اخیر منجر به نوعی 
نااطمینانی و موج تبدیل دارایی ها به ارز و خروج از کشور 
شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کامال 
پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت می کند و ما باید 
تالش مان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در 
ذهن فعاالن اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک 
مرکزی هم وعده داده ظرف حداکثــر چند روز آینده، 

شرایط ارز را به قبل برگرداند.

ادعای خاندوزی:

اتفاقات اخیر منجر به تبدیل دارایی ها به ارز و خروج از کشور شد

نشست

رئیس مجمع عالی واردکنندگان گفت: در شرایط فعلی 
فعاالن اقتصادی ریسک خرید و فروش کاال را نمی پذیرند 
به همین دلیل بنگاه های اقتصــادی و تولیدکنندگان 
بست نشسته اند و فروش کاالهای تولیدی را تقریبا قطع 
کرده اند چراکه تصویر روشنی از آینده ندارند و نمی دانند 

که چه خواهد شد.
علیرضا مناقبی در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این 
پرسش که آیا نوســان های نرخ ارز در واردات کاالهای 
اساسی تاثیری می گذارد؟ گفت: تغییر نرخ ارز نه تنها بر 
روند واردات کاالهای اساسی تاثیر می گذارد بلکه اقتصاد 

کشور را بی ثبات می کند. 
این فعال اقتصادی با اشاره به نابســامانی نرخ ارز در 
دولت سیزدهم، گفت: در دولت های گذشته اگر برابری 
نرخ ریال با ارز عدد کوچکی تغییر می کرد صدای اعتراض 
همه اعم از مردم و فعاالن اقتصادی بلند می شد که ارزش 
سرمایه های ملی کم شده است؛ اما نمی دانم چرا در یک 
سال و نیم گذشته که نرخ ارز حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا 
کرد صدای از کسی شنیده نمی شود؟ انگار که هیچ اتفاقی 
رخ نداده است و ما هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم.

رئیس مجمــع عالــی واردکنندگان با بیــان اینکه 
مســئوالن درباره چرایی نوســان  نــرخ ارز اظهارنظر 
نمی کنند، گفــت: دالر نیمایی بــرای واردات کاالهای 
اساسی در نظر گرفته می شود به عنوان مثال ما با این ارز 
یک کاالی اساسی مانند آرد را وارد و بعد از تبدیل آن به 
کاالهای نهایی مانند ماکارونــی آن را صادر و این ادعا را 
مطرح کنیم که عدد صادرات ما افرایش پیدا کرده است 
اما با این کار در واقع شیره جان مردم را می دهیم، چراکه 
صادرات با قیمت پایین انجام داده ایم و ضربه دیگری به 

اقتصاد کشور وارد می کنیم.
وی با انتقاد از شیوه فروش ارز به مردم، گفت: نمی دانم 
چه منطقی پشــت این موضوع اســت که با هر کد ملی 
به مردم ارز می دهند؛ و از آنجایی کــه فاصله نرخ ارز در 
بازار آزاد زیاد شده اســت مردم در مقابل صرافی ها صف 
کشیدند؛ من نمی دانم تیم اقتصادی دولت پیش خود چه 

فکر کرده است آیا درباره مسائل اساسی که مردم چه باید 
بکنند روزه سکوت گرفته است؟

قدرت تحلیل از همه گرفته شده است
رئیس مجمــع عالی واردکنندگان در پاســخ به این 
پرسش که فکر می کنید نرخ ارز همچنان رو به جلو باشد؟ 
گفت: این روزها قدرت تحلیل از همه گرفته شده است و 
نمی توان پیش بینی از آینده ارائــه داد؛ اما این گمانه که 
همچنان روند افزایشی باشد مطرح و غیرمحتمل نیست 
اما این سخن من نباید اینگونه معنی شود که من در بوق 

می زنم که قیمت ارز باال برود.
وی باال رفتن نرخ ارز برای صادرات را مثبت ندانست و 
افزود: نوسان نرخ ارز جز اینکه به تولیدکننده و آحاد مردم 
را گرفتار کند چه نتیجه ای دارد؟ نمی توان منافع عمومی 
را به خاطر منافع عده ای خاص تحت شعاع قرار بدهیم؛ 
همانگونه که کشور نیاز به تولید و صادرات دارد به همان 
میزان نیز نیازمند واردات است هیچ کشوری نمی تواند 

همه مایحتاج اش را خود تولید و صادر کند.
این فعال اقتصادی در پایان بیان کرد: این دیدگاه که 
افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می شود از پایه غلط 
اســت مگر تا به امروز این کار را انجام شده است؟ وقتی 
ارز باال برود قیمت تمام شــده محصوالت باال می رود و با 
افزایش قیمت تمام شده توان صادرات تقلیل پیدا می کند 
و تولیدکننده توان تولید کاالی باکیفیت که برای صادرات 
مقبول باشد را از دست می دهد اگر اقتصاد به ثبات نرسد 

همه متضرر می شوند.

گفت وگو

رئیس مجمع عالی واردکنندگان:

برخی بنگاه ها فروش کاال را متوقف کرده اند زیرا آینده مبهم است


