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خبر اقتصادی

بازگشایی مرزهای مسافری
ایرانو ترکیه تکذیب شد

مدیــرکل ترانزیت و
حمل و نقــل بین المللی
سازمان راهداری و حمل
و نقل جاده ای ،بازگشایی
مرزهای مســافری ایران
و ترکیه از ساعت  ۲۴امشــب را تکذیب کرد .جواد
هدایتی،درپاسخبهاینپرسشکهآیامرزمسافرتی
با ترکیه از ســاعت  ۲۴امشب بازگشایی میشود؟
گفت :از طرف ترکیه به صورت رسمی هیچ پیامی
دریافت نکردهایم .معموالً این خبرها و اطالعات به
صورتغیررسمیبهگوشماهممیرسداماتاکنون
به صورت رسمی و از طریق مراجع دیپلماتیک و به
صورت خاص ،خبر رسمی که اعالم آمادگی طرف
ترکیهای باشد ،چیزی دریافت نکردهایم .وی ادامه
داد :حتی اگر این آمادگی از طرف ترکیه به ما اعالم
شود،قطعاًبایددرستادملیمقابلهباکرونابهتصویب
برسد.مدیرکلدفترترانزیتوحملونقلبینالمللی
سازمانراهداریوحملونقلجادهایدربارهاینکه
آیا ما با ترکیه در این زمینه مذاکرهای داشتهایم یا
خیر؟ افزود :خیر؛ ما جلسهای نداشتهایم و چنین
درخواستیقطعاًازطرفمابهآنهاارائهنمیشود.

مردم توان اقتصادی برای خرید
کفش ندارند

ایلنا -رئیس اتحادیه
کفش دســتدوز تهران
اظهــار داشــت :میزان
مصرفکفشبرایهرفرد
در کشــور در سال حدود
سه جفت است اما متاسفانه مردم به دلیل نداشتن
تواناقتصادی،گاهیفقطدرسالیکجفتکفش
میخرند .رسول شــجری رئیس اتحادیه کفش
دستدوزتهرانبااشارهبهمشکالتاینصنفگفت:
حدود  6هزار واحد صنفی در حوزه کفش در تهران
فعال هستند و 65هزار نفر در این واحدهای صنفی
مشغولبهکارمیباشندکه 20هزارواحدصنفیبه
صورتصنعتیکفشراتولیدمیکنند.متاسفانهما
در صنعت کفش دچار مشکالت زیادی هستیم که
برخی از آنها به قوانینی بازمیگردد که در  40سال
گذشتهتغییرینکردهاست.

همه میادین مشترکگازیکشور
تعیینتکلیف شد

توســعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت ملی
نفت ایران گفت :با امضای
قرارداد توســعه میدان
فرزاد پرونده میدانهای
مشترک گازی بسته میشود .مسعود کرباسیان،
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضا
قرارداد توســعه میدان فرزاد«ب» گفت :در حوزه
میدانهای مشترک نفتی نیز ۲میدان در مرحله
دریافتمجوزشورایاقتصاداستکهبانهاییشدن
آن،همهمیدانهایمشترکنفتینیزتعیینتکلیف
میشوند.ویافزود:ظرفیتتولیدگازپارسجنوبی
با رشد حدود ۲.۵برابری نسبت به سال ۹۲به بیش
از ۷۲۰میلیونمترمکعبرسیدهاستبهگفتهاین
مقاممسئولدرطولهشتسالاخیر ۱۷،فازپارس
جنوبی به بهرهبرداری رســید و ظرفیت تولید گاز
پارس جنوبی با رشــد حدود  ۲.۵برابری نسبت به
سال ،۹۲اکنون به بیش از ۷۲۰میلیون مترمکعب
رسیدهاست.
رزمحسینی:

مخالف غارتمعادن هستیم

توسعه ایرانی -وزیر
صنعت ،معدن و تجارت،
آزادسازی ۶هزار محدوده
ومعدنحبسشدهکشور
را فرصــت جدیدی برای
سرمایه گذاری و اشتغال در کشور برشمرد و گفت:
مخالف غارت معادن هســتیم و معــادن باید به
فرصتیبرایتوسعهمتوازنتبدیلشوند« .علیرضا
رزمحسینی» در آیین رونمایی از طرح آزادسازی
۶هزارمحدودهومعدنغیرفعالکشوروآغازاجرای
بزرگترینمزایدهملیکشور،افزود:واگذاریمعادن
حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای
اهلیت و صالحیت ،جهش صنعتــی و معدنی در
کشوربهوجودخواهدآورد.ویبابیاناینکه فرآیند
واگذاریطبققانونازطریقمزایدهبرگزارمیشود،
بیانداشــت :فرآیندها به صورت قانونی در سامانه
«ســتاد» (مزایدهها و مناقصههای دولت) انجام
خواهد شد ،اعضای تشکلها و نمایندگان وزارت
صنعت در روز بازگشایی پاکتهای مزایده حضور
دارند و به همین دلیل امــکان هیچگونه رانت و یا
تخلفقانونیمیسرنیست.

چرتکه 3

ضد و نقیضگویی بر سر بنزین  20هزار تومانی ادامه دارد؛

مانورانتخاباتی بریککاالی«سیاسی»!

نرگس رسولی

چند روزی اســت كه باز هم موضوع
قیمتگذاری جدید فرآوردههای نفتی
ســر و صدای زیادی به پا كرده اســت و
حــرف و حدیثها حكایــت از آن دارد
كه دولت برنامــهای در دســت دارد تا
بنزیــن و فرآوردههای نفتــی را گران
كند .موضوعی كه تاكنون از سوی همه
آن كســانی كه دســتاندركار وزارت
نفت هستند ،تكذیب شــده است؛ اما
همچنان اظهارنظرهــا پایان نمییابد.
شایدسابقهسالهایگذشتهدرماجرای
افزایش قیمت فرآوردههای نفتی سبب
بیاعتمــادی افکار عمومــی به چنین
اخباری شده اســت .این روزها حتی در
جمعهای خبری نیز نخســتین سوال
از وزیر و معاونانش بر این نکته اســتوار
میشودكهبنزینچهسرنوشتیخواهد
داشــت؟ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت
یا همان شــیخالوزرای نفتی جمهوری

اسالمی ایران كه اعالم كرده است قصد
داردپساز 30سالخودرابازنشستهكند
وهمانندهمهبازنشستهها 12ساعتدر
روز كار كند تا بتواند هزینههای زندگی
را تامین كند؛ به ســنت دیرین خود در
پاســخهایی کوتاه و تلگرافی این دست
اخبار را شــایعه و جنگ روانی پیش از
انتخابات خوانده و گفته است :اطمینان
میدهم نــه بنزین و نه هیــچ فرآورده
نفتی دیگری گران نخواهد شد .نزدیک
به انتخابات برخی با شایعه گرانی بنزین
میخواهند در مردم عکسالعمل بدی
ایجاد کنند .اگر كمی به عقب بازگردیم
میبینیم پیشتــر نیز از این دســت
تکذیبیههابارهامنتشرشدهامادرنهایت
قیمتهادستخوشافزایششدهاند.
البته بازار داغ انتخابات نیز ســبب
شــده كاندیداها از این بحث به عنوان
بحث جذاب انتخاباتــی بهره گرفته و از
برنامههای خاصشان برای این كاالی
اســتراتژیک صحبت میکننــد .گویا

بنزین و خودرو همچنان هم برای مردم
وهمبرایكاندیداهاوبرنامهنویسانشان
جذاب است از این رو سعی دارند با ارائه
وعدههایغیرمنطقیتنهااندکیبرسبد
رایشــان بیفزایند .در همین حین اما
مجلسیها هم بیکار ننشستهاند .احمد
مرادی ،نایبرئیس کمیســیون انرژی
مجلس در تازهترین اظهارات خود گفته
است«:مجلساجازهافزایشقیمتهیچ
یکازفرآوردههاینفتیرانخواهدداد».
مرادیكهاخبارمربوطبهگرانشدن
بنزین را قویا تكذیــب میكند ،تاكید
كرده است«:بنده به عنوان نایب رئیس
کمیسیون انرژی تاکید میکنم که تا به
امروز هیچ مبحثی در خصوص افزایش
قیمت فراوردههای نفتی در کمیسیون
مطرح نشده است .مردم به این شایعات
توجه نکنند .واقعا جامعه امروز کشش
افزایش قیمت هیــچ کاال یا خدماتی را
ندارد .ســطح درآمد مردم پایین آمده و
شیوعکرونانیزمردمراآسیبپذیرکرده

است ».از سوی دیگر سخنگوی شركت
ملی پخش فرآوردههای نفتی که زودتر
ازوزیردستبهكارتكذیبكردنهاشده
بود و همان ابتدای هفته درباره موضوع
گران شــدن بنزین گفت«:اخباری که
درباره افزایش قیمــت بنزین در فضای
مجازی منتشر میشود ،واقعیت ندارد و
نبایدبهآنهاتوجهکرد».فاطمهکاهی،با
تاکیدبراینکهتاکنونهیچبرنامهایبرای
افزایش قیمت بنزین طرح نشده است
و صرفا نقطه نظرات کارشناسی است،
نشان داد كه این بحث مطرح شده اما به
نتیجهنرسیدهاست.
استارتموضوعگرانیرا
چهكسیزد؟
امادلیلاینهمهتکذیبدرشرایطی
که به قول مقامات خبری مطرح نشده،
چیست؟ در این میان بازخوانی این كه
چه كسی اولین بار حرف از گران شدن
بنزین زد هم خالی از لطف نیســت .دو
هفته مانده به ثبتنام انتخابات ریاست
جمهوریرامینمهمانپرست،بهیكباره
حرف از بنزین  20هزار تومانی را پیش
کشید .در همان روزها حتی ویدئویی با
عنوان بنزین 20هــزار تومان در فضای
مجازی بازنشر میشــد كه در آن فیلم
ادعا میشود ،قیمت بنزین به زودی آزاد
شده و 15لیتر بنزین و 15لیتر گازوئیل
به کارت ملی افراد باالی  18سال واریز
میشود .در این میان ادعا شد قرار است
کارت سوخت باطل شــود .برخی این
موضوعراتنهاایدهایانتخاباتیدانستند
كهسندیتوپشتوانهایندارد؛اماهمین
ایدهانتخاباتیتوانستبهراحتیجویراه
بیندازد و زمزمههای گران شدن بنزین
را مجددا احیا كنــد .البته قبل از رامین
مهمانپرست،مسعودپزشکیاننماینده
مردمتبریزدرمجلسشورایاسالمینیز
تئوری بنزین  20هزار تومانی را مطرح

کرده بود .او گفته بود کــه «بنزین باید
به قیمت بازار آزاد یعنی  20هزار تومان
عرضه شود ،اما به هر ایرانی چندین لیتر
سهمیهبدهند».بعدهاعزتاهللضرغامی
نیز از این صحبت پزشکیان دفاع کرده و
گفتهبود«:منمیخواهمازمواضعاخیر
مسعودپزشکیانمبنیبرافزایشقیمت
بنزینبه 20هزارتوماندفاعکنم».
آمار و اطالعات ارائه شــده از سوی
صنف جایگاهداران نشــان میدهد كه
«اززمانافزایشقیمتبنزینوبازگشت
سهمیهبندی ،تغییرات چشمگیری در
مصرف روی داده اســت و با شیوع کرونا
هم نوسانات زیادی را در این مورد شاهد
بودیم ».دراینگزارشتاکیدشدهاست:
«پسازافزایشقیمتبنزینودرماههای
اولیهباکاهشمصرفروبروشدیمکهدر
مورد بنزین آزاد حدود 10تا 20درصد از
بنزین مصرفی به نــرخ آزاد بود ،اما رفته
رفته این میزان تغییر کرده اســت و هم
اکنونبراساسواقعیاتمیدانیمیتوان
گفت به صــورت میانگین حــدود 35
درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد است».
«کاهش فروش و حتــی عرضه بنزین
سوپردربرخیماههاتابیشاز 80درصد
نیز اتفاق افتاد و هم اکنــون این بنزین
حداقل میزان مصرف خود را در 15سال
اخیر تجربه میکند .البته طبیعی است
کههرچهبهروزهایپایانیهرماهنزدیک
میشویممردمبیشتربنزینآزاداستفاده
میکنندواینمورددرهفتههایاولماه
کمتر است ».اســداهلل قلیزاده ،رئیس
صنف جایگاهداران کشــور با تأیید این
آمارمعتقداست«:درسطحکالنشهرها،
شهرها و جادهها این آمار تغییراتی دارد
و در بازههای زمانی با اجرا یا عدم اجرای
طرح ترافیک ،ممنوعیــت عبور و مرور
و ...اعداد مصرف بسیار متفاوت هستند
و میتوان آمار دقیقتر با جزئیات بیشتر

مسعودپزشکیان:بنزین
باید به قیمت بازار آزاد یعنی
 20هزار تومان عرضه شود،
امابههرایرانیچندینلیتر
سهمیهبدهند.سخنان
وی با تایید ضرغامی و
مهمانپرست ،دو کاندیدای
دیگرریاستجمهوری
روبرو شده است
همارائهکرد.مواردیکهذکرشد،مصرف
سوخترادرکشوردستخوشتغییراتی
کردکهنخستینآسیبآناززماناعالم
تغییرات ،به صنف جایگاههای سوخت
وارد شد و عمال با کاهش فروش و درآمد،
زیان انباشــته جایگاهداران روز به روز
بیشترشدهچراکهباوجودکاهشعرضه،
هزینههایجاریجایگاههایسوختبه
دلیل نگه داشتن تمام ظرفیت در مدار
توزیع سوخت ،ثابت ماند و حتی با تورم
موجود بیشتر شــد ».این آمارها هم به
گونهای دیگــر از كاهش درآمد بنزینی
دولــت دارد كه باز هــم افزایش قیمت
بنزین را تشــدید میكند البته نه به20
هزار تومــان كه ممكن اســت بنزین را
حداقل به  5هزار تومان نزدیك كند .هر
چه هست این دست تایید و تکذیبها
در نهایت ،با توجه به فاصله باالی قیمت
بنزیندرایرانبادیگرکشورهاازیکسو
و قاچاق بنزین از ایران ازسویدیگر ،این
شائبه را ایجاد میکند که امروز نه؛ اما در
ماههایپیشروافزایشقیمتبنزیندر
راه خواهد بود  .به نظر میرسد داستان
پرفراز و نشــیب بنزین در ایران هنوز به
پایان نرسیده اســت ،داستانی که بارها
با تلخی به سیاســت و اقتصاد ایران گره
خوردهاست.

خبر
مدیرعامل شرکت دخانیات:

کتهای ژاپنیوانگلیسی-آمریکایی است
حلقه پرسود دخانیات در دست شر

مدیرعامل شــرکت دخانیــات گفت :بایــد از نتیجه
خصوصیسازی شرکت دخانیات درس گرفت چراکه این
اقدام حلقه پرســود این صنعت را به شرکتهای خارجی
واگذار کرد.
به گزارش «توســعه ایرانی» ،ســیاوش افضلی در یک
نشست خبری در پاسخ به پرسشــی در مورد تاثیر تحریم
بر فعالیت دو شــکت خارجــی تولیدکننده ســیگار در
ایران گفــت :اتفاقا تشــدید تحریم در ســالهای اخیر
هیچ تاثیری بر فعالیت این دو شــرکت باقی نگذاشت اما
وضعیت را برای ما به عنوان یکی از تولیدکنندگان سیگار
در کشو دشوار کرد .
به گفته وی تحریمها مشــکالت متعددی را بر سر راه
واردات موارد اولیه برای شرکت دخانیات ایجاد کرده است
 .این مقام مسئول ادامه داد :این دو شرکت که یکی ژاپنی
و دیگری انگلیسی -آمریکایی هستند ،مشکل خاصی در

فعالیتشان نداشتند اما سال گذشــته سال بسیار سختی
برای ما بود.
مدیرعامل شــرکت دخانیــات در بخــش دیگری از
سخنانش با اشــاره به عواقب خصوصیسازی شرکت ملی
دخانیات گفت :از تجربه خصوصیسازی این شرکت باید
درس گرفت؛ چراکه این سواالت را برای مردم ایجاد میکند
که آیا اشتغال یک شــرکت ملی با خصوصیسازی بیشتر
شده است؟ آیا درآمدهای دولت از این محل افزایش داشته
اســت؟ و آیا در زمینه مبارزه با قاچاق اقدامات بیشــتری
صورت گرفته است؟
وی تاکید کرد :خصوصیسازی شرکت دخانیات قرار بود
باعث ارتقاء صنعت دخانیات شود ،اما فقط حلقه پرسود این
صنعت را به شرکتهای خارجی واگذار کردند و حلقههایی
که باید در آن سرمایهگذاری شود ،کماکان برعهده شرکت
دخانیات است.

افضلی در جواب به پرسش دیگری در خصوص وضعیت
پرداخت رویالیتی (حق مالکیت برند) از سوی شرکتهای
خارجی که در ایران سیگار تولید میکنند نیز گفت:فعالیت
این شرکت ها از سال  ۱۳۸۲آغاز شد و قبال آنها مبلغی را در
قالب رویالیتی به وزارت صنعت و شرکت دخانیات پرداخت
میشد که بابت هر کارتن سیگار حدود  ۳۰دالر بود ،اما حاال
به جای این رقم ،شرکتهای خارجی مالیات و عوارض به
دولت پرداخت میکنند که اختالف زیادی با مبلغ رویالیتی
قبلی دارد .به گفته وی از سال  ۱۳۸۹این روند تغییر کرده و
این شرکتها مالیات و عوارض به دولت پرداخت می کنند .
ارزش بازار دخانیات در ایران
افضلی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش بازار دخانیات
ایران حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان اســت ،گفت :ســهم
شــرکت ملی دخانیات در این بازار از نظــر ریالی  ۵درصد
اســت ،در حالی که  ۷۰درصد این بازار به دو شرکت JTI

ژاپن و  BATآمریکایی ـ انگلیسی تعلق دارد که مواد اولیه
را آماده به کشــور وارد میکنند و در اینجا ســیگار تولید
میکنند.
وی تاکید کرد :شرکت دخانیات  ۶هزار نیروی کار دارد
و  ۶هزار کشــاورز را نیز تحت پوشــش دارد به این ترتیب
اشــتغالی  ۱۲هزار نفری را عهدهدار اســت.وی ادامه داد:
مصرف ساالنه سیگار در کشور حدود  ۷۵میلیارد نخ است
و در این شرایط سال گذشته  ۵۵میلیارد نخ در داخل تولید
شد و  ۲۰میلیارد نخ نیز از طریق قاچاق تامین شده است که
عمدتا رقیب محصوالت داخلی هستند.

رمزارزها در حال تبدیل به جریان اصلی تجارت جهانی

بازار ارز دیجیتال با وجود ریسک باال پررونق است
ارزش بازار بیت کوین ممکن است  ۵تا  ۶ماه
آینده دو برابر شود.شــاید این خبر در روزهای
اخیر عجیب باشد ،روزهایی که بیت کوین در
حال ریزشی سنگین است اما برخی همچنان
بر این خط خبری مانور میدهند تا روشن شود
ریسک این بازار بسیار باالست.
به گزارش خبرآنالین ،بررسی رویدادهای
چندهفته گذشتهبازار رمزارزنشان میدهد که
همچنانبسیاریازسرمایهگذارانبرایورودبه
بازار رمزارز و خرید بیت کوین محتاط هستند.
زیرا آنها دیده اند کــه چطور یک توییت از یک
میلیاردر در توییتر باعث میشــود که نزدیک
به  ۱۵درصد قیمت یــک ارز دیجیتال بریزد و
به دنبال آن البته خوشحالی سرمایهگذارانی
را دیده اند کــه در کمترین زمان ممکن ارزش
سرمایه هایشان چندین برابر شده است.

 12میلیون ایرانی در بازار رمزارز
در ایران نیز بازار رمزارز با استقبال عجیب
سرمایهگذارانی روبرو شده است که از بازارهای
سنتی ناامید هســتند و دیگر ســودی را در
ســرمایهگذاری در بازارهای ارز و طال و سکه
و مســکن و خودرو برای خود متصور نیستند.
ریزش بورس نیز سهامداران را با بحران روبرو
کرده اســت اما در این بازار عجیب و پرریسک،
تعدادزیادیازایرانیانورودکردهاند.محمدرضا
پــور ابراهیمی ،رییس کمیســیون اقتصادی
مجلس با اشــاره به فعالیت ســایتهایی در
کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه
رمزارزهاییبامنشاءخارجی،گفتهاست:برآورد
ما این است این سایتها روزانه بین سه تا پنج
هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع
نشــان میدهد که ضابطهمند کــردن آنها

ضروری اســت و بانک مرکزی باید در این باره
ورود کند.
بیت کوین در همه جهان ریسک دارد
ممکن است شــما هیچ چیزی درباره بیت
کویــن ندانید ولی عالقه داشــته باشــید که
رشد این ارزهای جدید را دنبال کنید یا شاید
اطالعات زیادی درباره بیت کوین می دانید ولی
نمی خواهید با آن در تماس باشید و تنها روند
قیمتی آن را دنبال می کنید؛ یا شاید هم بیت
کوین دارید و به دنبال سرمایه گذاری بر روی
دیگر ارزهای دیجیتال هســتید و البته در پی
یافتن ارزهای دیگری که مثل بیت کوین رشد
کنند .صرف نظر از اینکه در کدام گروه یاد شده
قرار دارید،باید توجه داشته باشید که سرمایه
گذاری در بسترارزهای دیجیتال ریسک گریز
نیست.

حتی اگر کمیســیون بورس و اوراق بهادار
آمریکا تصمیم بگیرد کــه قوانینی که موجب
بهبودمعامالتآتیبیتکوینمیشود،رابرقرار
کند باز هم به گفته تحلیلگران بازارهای مالی
ارزهای دیجیتال ریسکهای زیادی دارند.
برای کمپانی های بزرگ که ساالنه انواع و
اقسام ســرمایه گذاریها را بررسی میکنند و
یا سرمایهگذاری میکنند،رمزارزها یک بازار
جذاب به نظر میرسد .در همین اخیرا،چندین
شــرکتی که کریپتو دارند ،یا مقــدار زیادی
بیتکوین خریدهاند،عمومی شده اند و همین
موضوع باعث شده که ســهام آنها تحت تاثیر
قرار بگیرد.

هرچند که هنوز در کارگزاریهای سنتی،
رمزارزهامعاملهنمیشوند،اماباتقاضاواستقبال
از این بازار انتظار این است که اکوسیستم مالی
رمزارزها گســترش پیدا کند زیــرا کوینها و
فناوری پشت سرآنها به زودی به جریان اصلی
تجارت جهانی تبدیل میشوند.
ایتیافها میآیند
رونق بازار بیت کوین سبب شده تا ناشران
( ETFصندوق های سرمایه گذاری) مشتاق
شوند که به بازار ارزهای دیجیتال ورود کنند.
هرچند کمیسیون بورس و اوراق بهادرا آمریکا
هنوز ســاختار مربوط بــه ورود صندوقهای
سرمایهگذاریبهبازاررمزارزهاراتاییدنکردهاما
چند ناشر تقاضای خود را ارایه کردهاند.
جالب اینکه ناشــران ایــن صندوقها در
تقاضای خود به کمیسیون بورس و ارواق بهادار
آمریکاگفتهاندکه بیتکوینایتیافراحتتر
خرید و فروش می شود و پیچیدگیهای اوراق
بهادار را نــدارد .مجموعا این رفتارها نشــان
میدهد که بازارهای مالی دنیا دیگر نمیتوانند
پدیده رمز ارزها را جدی نگیرند.

