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خبر اقتصادی

معافیت اتباع از ارائه مفاصاحساب
برایصدوروتمدید مجوزها

توسعه ایرانی-
اداره کل اشتغال اتباع
خارجی وزارت تعاون،
اتباع خارجــی تا پایان
شهریورماه ۱۴۰۰برای
صدوروتمدیدمجوزهاوپروانههایدولتینیازیبه
مفاصاحسابمالیانیندارند.
ادارهکلاشتغالاتباعخارجیوزارتتعاونطی
اطالعیهایاعالمکردکهدرجلسهروزگذشتهستاد
ملی مقابله با کرونا تا پایان شهریور ماه برای تمدید
و صدور همه مجوزها و پروانههای دولتی نیازی به
دریافتمفاصاحسابمالیاتینیست.
در ادامه این اطالعیه تاکید شده که متقاضیان
استفادهازخدماتاتباعخارجینیزمشمولمعافیت
مالیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا میشوند و براین
اساس در دوره مذکور از ارائه مفاصا حساب مالیاتی
معافمیشوند .هماکنون ۳میلیونو ۵۰۰هزارنفر
ازاتباعخارجیدرایرانفعالیتمیکنند.

چه کسانی مقابل کاهش قیمت ارز ایستادهاند؟

واکنش بازارها؛ نشانی از ثمردهی مذاکرات وین

خرید عمده بلیت برای تور
خارجی واکسن واقعیت دارد؟

ایلنا -ســخنگوی
ســازمان هواپیمایی
گفت :تا کنون تقاضایی
برای چارتــر هواپیما یا
خریدعمدهبلیتجهت
برگزاریتورخارجیتزریقواکسنکرونانداشتیم.
اخیراعلیرضارییسی،سخنگویستادملیمبارزه
با کرونا اعالم کرد کســانی که میخواهند زودتر و
خارجازنوبتواکسنکرونادریافتکنند،میتوانند
بهسایرکشورهابروند.اینگفتهسخنگویستادملی
مبارزهباکرونادرحالیاستکهمیدانیمکشورهای
همسایه فعال به اتباع خارجی واکسن کرونا تزریق
نمیکند و هیچ یک از این کشــورها هنوز صد در
صد جمعیت خود را واکسینه نکرده است .محمد
ذیبخش ،سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
اما درباره برگــزاری تورهای خارجی برای دریافت
واکســن کرونا گفت :هیچ یک از تبلیغات تورهای
خارجیبرایتزریقواکسنکروناواقعینیستند.

رشد اقتصاد غیرنفتی امارات
منفی شد

فــارس -اقتصاد
غیرنفتی اماراتیها طی
سال گذشته و به خاطر
افت قابل توجه قیمت
نفت در بــازار جهانی،
رشدمنفیباالییراتجربهکرد.
بر اساس آمارهای اولیه ارائه شده از سوی دولت
امارات ،کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی در
کنارتبعاتشیوعویروسکرونا،درسال 2020باعث
شد تا بخش غیرنفتی اقتصاد این کشور رشد منفی
 6.2درصدی را تجربه کند .به طور کلی و بر اساس
بیانیه ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد امارات تولید
ناخالص داخلی در این کشور در سال  2020رشد
منفی  6.1درصدی داشته است که نسبت به پیش
بینیهای قبلی افت بیشتری را تجربه کرده است.
پیشترانتظارمیرفتاقتصاداماراتدرسال،2020
 6درصدکوچکترشدهباشد.

کننده عرضه برههای
افزایش نگران
ماده کوچک برایکشتار

ایلنــا -رئیــس
اتحادیــه گوشــت
گوســفندی از کاهش
 ۵تا  ۱۰هــزار تومانی
قیمت هــر کیلوگرم
گوشــت قرمز خبر داد .علی اصغر ملکی درباره
آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز گفت :با توجه
به افزایش عرضه دام در میادین به نظر میرسد
کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار همچنان ادامه
داشته باشد.
ملکی علت افزایش عرضه دام توسط دامداران
را کمبود و گرانی خوراک دام عنوان کرد.وی افزود:
گرانینهادههایدامیهمراهباخشکشدنمراتع،
دامدارانواداربهعرضهبیشتردامخودکردهاست.
ملکی با ابراز نگرانی از افزایش عرضه بره ماده به
اصطالحکال(کمسن)درمیادینبرایکشتار،اظهار
کرد:ایناتفاقبهمعنیکاهشجمعیتدامیوتولید
گوشت قرمز در آینده نزدیک است که میتواند به
شدتبازارراتحتتاثیرقراردهد.
وی تصریح کرد :نکته تاســفبارتر آن است که
این دامها با نرخ پایین از دامداران خریداری و راهی
کشتارگاهمیشوند.ملکیقیمتخریدهرکیلوگرم
برهمادهازدامدرانرادستکم 15هزارتومانکمتر
ازقیمتبازارعنوانکرد.

چرتکه 3

ایمان ربیعی

شــمارش معکوس برای دستیابی
ایران و غرب به تفاهمی که به زودی به
«تفاهموین»موسوممیشودآغازشده
اســت .حاال عباراتی که عراقچی پیش
از این به کار میبرد ،تغییر مســیر داده
است .تا  5روز قبل اخباری که به نقل از
عراقچی منتشر میشــد ،داللت بر آن
داشــت که باید تمامی تحریمها علیه
ایرانلغوشود؛حاالامااخباریکهبهنقل
ازویمنتشرمیشود؛ازلغوتحریمهای
موردیحکایتدارد.
وی صریحا تاکید کرده اســت« :بر
اســاس توافقاتی که تاکنــون صورت
گرفته است ،تحریمهایی که موضوعی
و بخشی هســتند ،مثل تحریم بخش
انرژی ایران ،تحریــم صنعت خودرو،
مالی ،بانکی ،بیمهای و بنادر ،برداشته
میشــود و توافق در مورد آنها وجود
دارد».
شاید بتوان واکنش بازارها به اخبار
منتشر شــده را مهمترین دلیل برای
ثمردهیمذاکراتویندانست.واکنش

بازار ارز همیشــه کمی زودتر از موعد
اســت ،همان طور که هنــوز ترامپ از
برجام خارج نشــده بود ،روند افزایشی
بر بازار ارز حاکم شــد ،دیروز نیز هنوز
توافقبهامضانرسیده،روندحاکمبربازار
کاهشیشد.
قیمتدالردرچندروزاخیرکاهشی
حــدود دو هزار تومــان را تجربه کرده
و دو کانال عقب رفته اســت .این بدان
معناست که هر دالر آمریکا از  23هزار
تومانبهکانال 21هزارتومانواردشدهو
عقبرفتدراینکانالتاآخرینساعات
روزگذشتهادامهیافت.خبرهایرسیده
ازسبزهمیدان و فردوسی نیز حکایت از
آنداشتباوجودتعطیلیبخشمهمی
از صرافیها به واســطه پیشــگیری از
شیوع کرونا در شــرایط کنونی ،شمار
فروشندگاندرقیاسباخریدارانبسیار
بیشتربود.
دالردرحالیدرکانال 21هزارتومان
قرار گرفت که تحلیلگران از یک ســو
و معاملهگران از سوی دیگر میگویند
احتمالرسیدنقیمتهابهمحدود20
هزار تومان نیز وجود دارد ،اما همچنان

سدبزرگیبرابرکاهشقیمتارزمطرح
است و این سد مهم را نمیتوان نادیده
گرفت.
وقتیمجلسبرابرکاهشقیمت
ارزمیایستد
شــاید بتوان یکــی از مهمترین و
سیاســیترین مصوبــات مجلس در
قالب بودجه ســال  1400را ممانعت
نماینــدگان از کاهــش بیشــتر از دو
درصدیقیمتارزدانست.
برخی معتقدند این مصوبه با هدف
سیاسی تصویب شده است تا دولت در
دورهگشایشناشیازدستیابیبهتوافق
وین نتواند تعدیل چندانی را در بازار ارز
به وجود آورد .اســحاق جهانیگری در
این خصوص گفته است :اگر بخواهیم
تأثیر بودجــه ۱۴۰۰را بر زندگی مردم
تشریح کنیم ،چندین ســاعت زمان
الزم دارد .این مجلــس رای داد که نرخ
ارز نباید  ۲درصد بیشــتر کاهش یابد.
این فقطمتوجهمجلسنیست،مجمع
تشخیص مصلحت هم این گونه است.
چندین مصوبه در ایــن مجمع مانده
است و هیچ پاســخی هم نمیدهند.

خبر
وزیر نیرو خبر داد:

واردات واکسناز محل منابع ایران در عراق

وزیر نیرو در خصوص مطالبات ایــران از عراق در بخش
انرژی گفت :در مقایســه با بخش گاز ،مطالبات بخش برق
بسیار عدد کمتری است و در حال پیگیری هستیم و وزیر برق
عراق وعده کردند که با سرعت بیشتری در هر دو بخش برق و
گاز پرداختهای خود را انجام دهند.
به گزارش ایلنــا « ،رضا اردکانیان» در نشســت خبری
مشترک با وزیر برق عراق در پاسخ به ســوالی درباره میزان
صادرات برق ایران در تابستان امسال به عراق گفت :به دلیل
ارتباطی که با همه کشورهای همســایه داریم امکان تبادل
انرژی وجود دارد ،یعنی از یک کشور همسایه برق میخریم و
به کشور دیگر همسایه برق میفروشیم.
وی افزود :چون کشوری که به ما برق میفروشد وجه آن را
نقدا مطالبه میکند ،کشوری هم که برق میخرد وجه آن را
باید به موقع پرداخت کند .این از موضوعاتی است که برادران
عراقی ما هــم در جریان آن هســتند و میدانند که همواره

تالش کردیم شرایط آنها را هم در نظر بگیریم اما این موضوع
نسبی و طرفینی است.
اردکانیان گفت :در بخش واکســن هــم دیروز رئیس
جمهوری اسالمی ایران اعالم کردند که دولت جمهوری
اسالمی ایران یک و نیم میلیارد دالر برای واکسن در نظر
گرفته و با تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اقدامهای الزم از طرف بانک مرکزی صورت خواهد گرفت
و روسای کمیسیونهای مشترک همکاری های اقتصادی
در جاهایی که منابع مالی داریم پیگیری تامین این منابع
را خواهند کرد.
وی اظهار داشــت :بنده بــه دلیل این مســئولیت در
کمیسیونهای مشــترک با عراق و فدراسیون روسیه این
کار را دنبال میکنم و جزو اولویتهای کاری من به عنوان
وزیر نیرو اســت .یک پیگیری مستمر روزانه است در عین
حالی که تصمیم داریم از این محل ،منابع ارزی الزم برای

خبر

عضو شورای عالی بورس:

یهای بیاخالق ۱۵۰هزارمیلیارد تومان را از بورسبهبازارارزدیجیتال بردند
حقوق 

عضو شورای عالی بورس اظهار داشــت :هم حقیقیهای بزرگ و هم حقوقیها بیش از  ۱۵۰هزار
میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.
محسن علیزاده در گفتوگو با ایلنا در مورد خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقیهای
بزرگ اظهار داشت :در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از  150هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج
شده است .وی با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بیاخالقی محسوب میشود ،ادامه داد:
خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخالقی را رعایت میکردند ،وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفهای را
در بازار میدهیم باید اخالق حرفهای را هم بروز دهند .متاسفانه عدهای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری
سرمایهگذاری کردهاند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.
عضوناظر شورایعالیبورسبابیاناینکه فراموشنکنیمکههدفاز توسعهبازاررونقبازاربود،افزود:به طور قطع سودحاصلازرونق
تولید عاید همه مردم میشد و به بازار سرمایه هم برمیگشت اما این اتفاق نیفتاد.
علیزاده ادامه داد :به یکی از این حقوقیهای خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده ،گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید
و بازار را در این شرایط حمایت کنید ،آنها مدعی شدند که با این ســودی که از بازار به دست آمده ،معوقات حقوق چند سال گذشته را
پرداخت کردیم .وی تاکید کرد :قرار نبوده این پولها صرف کمکاری مدیران این شرکتها شود .شرکتهای حقوقی تعهد اخالقی دارند
که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.

استنادجهانگیریبهعدمتصویبلوایح
مرتبط با افایتیاف است .معاون اول
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه چنین
اقداماتی خسارت به کشور وارد میکند
و کســی پاسخگو نیســت ،این دست
موضوعات را مانعی برابر کاهش قیمت
ارزمیداند.
در مقابل امــا موافقــان مصوبه
مجلس میگوینــد نماینــدگان با
هدف پیشــگیری از پولپاشی دست
به تصویب چنیــن موضوعی زدهاند
تا مبــادا بــار دیگر بانــک مرکزی و
سیاستگذار دســت به پولپاشی با
هدف کاهش قیمــت ارز بزنند .البته
این نگرانی نیــز وجــود دارد که در
روزهای پایانی دولت روحانی کاهش
قابل توجه قیمت دالر بتواند کمی از
بار مشکالت کنونی بکاهد و مخالفان
سیاســی رئیسجمهــوری کنونی
در مجلس به هیــچ روی حاضر به در
اختیار قرار دادن این فرصت نیستند.
با این حال تخلیه جو روانی بازار ارز
گویا از دســت مخالفان سیاسی دولت
دوازدهم خارج شده و تمامی تالششان
نیز نتوانسته اســت از به کف رسیدن
قیمت دالر در محدوده  20هزار تومان
پیشگیریکند.
بازارسکهازسکهافتاد
در حالی که بازار جهانی طال دیروز
تعطیل بود ،قیمت سکه و طال در بازار
ایران تحتتاثیر اخبار سیاسی منتشر
شده روندی کاهشی را شاهد بود .شاید
مهمترین اتفاق در بازار طــا را بتوان
کاهش قیمت هر گرم طالی  18عیار
دانســت .بهای هر گرم طالی  18عیار
در پایان معامالت دومین روز هفته به
 937هزار تومان رسید که کاهشی 35
هزار تومانی را نسبت به اولین روز هفته
نشــان میدهد .طال که حتی تا قیمت
یک میلیون و  400هزار تومان به ازای
هر گرم در اوج قدرتنمایی دالر در بازار
ایرانپیشرویکردهبود،درآستانهورود
بهکانال 800هزارتوماناستوبسیاری

از معاملهگران این موضوع را دور از ذهن
نمیدانند.
در دیگر ســوی بازار نیز قیمت هر
قطعه سکه با عقبنشــینی در کانال9
میلیون تومان به میانه این کانال رسید
و پیشبینیها داللت بر کاهش بیشتر
قیمت ســکه دارد ،به طوری که سکه
فردایی در کانال  9میلیون و  400هزار
تومانقیمتخورد.
صرافان میگویند بازار ســکه نیز
یکپارچهفروشندهاستوهمینموضوع
میتواند به تخلیه بیش از پیش حباب
سکهمنجرشود.
قطعات کوچکتر سکه نیز همگی
با کاهــش  50تا  200هــزار تومانی
قیمت در یک روز مواجــه بودند که
این وضعیت حتما در روزهای آتی نیز
ادامه خواهد داشت.
وامابورس
بازارسرمایهایرانکهحاالنزدیکبه
 10ماهیاستوضعیتنامناسبیدارد،
دیروز همگام با سایر بازارها سرخپوش
بود .دلیل سرخپوشــی بازار ســرمایه
در ایران را بســیاری از کارشناســان
بیاعتمادی موجود به بازار میدانند اما
اینکهاخبارمثبتنظیرافزایشاحتمال
دستیابی به توافق وین نیز عاملی برای
تشدید ریزش شاخص باشد ،به ماهیت
تورمیرشدبورسایراندرسالگذشته
بازمیگردد.
بورس اوراق بهادار در 5ماه اول سال
گذشته رشدی رعدآسا را تجربه کرد اما
از آخرین روزهای مرداد  1399وارد فاز
ریزشی شد که این وضعیت همچنان
ادامه دارد و دیروز نیز شاخص با ریزشی
باال،نشاندادنگرانیاشازکاهشبیشتر
قیمت ارز و بهبود چشــمانداز تورمی
پابرجاست.
شــاخص بــورس ایران دیــروز با
کاهشی  13هزار واحدی در مدار یک
میلیون و ۱۸۰هــزار واحد قرار گرفت.
شاخص کل هموزن هم با هزار و ۱۹۷
واحد منفی در ارتفاع  ۴۲۴هزار و ۴۸۲

ســبد کواکس را هم پرداختکنیم تا آن میزان واکسنی
که وزارت بهداشت نیاز دارد و برنامهریزی کردهاند زودتر
وارد کشور شود.
وی خاطرنشان کرد :ترتیبهایی باید در تهران ،بخشی
در بغداد و بخشی در مســکو داده میشد و خوشبختانه همه
ترتیبهای قراردادی مهیا شــده و انتظار ما این اســت که
نخستین پرداختها(از سوی عراق) ظرف روزهای آتی انجام
شود و بتوانیم مسائل مالی قراردادهای خرید دو میلیون دوز
و  60میلیون دوز واکسن را هم بموقع حل کنیم که هیچگونه
وقفه و اختاللی برای ورود برنامهریزی شده واکسنهای مورد
تایید وزارت بهداشت پیش نیاید.
وزیر نیرو گفت :عالوه بر مسکو ،نقاط و مسیرهای دیگری
هم هست که در حال دنبال شدن است اما مانند هر کار دیگری
این اولین مورد کمی وقت گیرتر است تا مسیر باز شود و همه
چیز مهیا باشد که انشاءاهلل در آخرین گامهای خودش قرار
دارد .وی افزود :این سفر عمدتا در راستای تنظیم ترتیبهای
مالی برای پرداخت بدهیهای عراق به طور عمده به شرکت
ملی گاز ایران و مقداری هم به شــرکت توانیر است و البته به
قرار اطالع ،چارچوب خوبی را با وزیر نفت کشــورمان توافق
کردهاند.

شاید بتوان یکی از
مهمترینوسیاسیترین
مصوباتمجلسدرقالب
بودجه سال 1400را ممانعت
نمایندگانازکاهشبیشتر
از دو درصدی قیمت ارز
دانست
واحد قرار گرفت .ارزش معامالت دیروز
به ۲هزارمیلیاردرسید.همچنینتعداد
معامالت  ۲۱۴هــزار و  ۵۶۰با حجم ۲
میلیاردو ۹۸۰میلیونبرگهسهمبود.
حاال از پس تحــول بازارهای عمده
ایران یعنی بازار ارز ،طال و سکه و بورس؛
باید منتظر تحوالت قیمتــی در بازار
خودرو احتماال بازار مسکن بود .معاون
وزیر راه و شهرســازی میگوید قیمت
مســکن تحتتاثیر توافق وین کاهش
مییابد.
به نظر میرســد با توجه به ماهیت
تورمی رشــد بورس ،واکنش بورس به
توافق وین همچنان تا زمان بازگشــت
اعتماد به اقتصاد ایران منفی باشــد اما
در نهایت روزهای پیــشرو روزهایی
بهتر برای اقتصاد ایــران خواهند بود
روزهایی که میتوان به واســطه توافق
وین و لغو تحریمهای حــوزه انرژی و
بانکیو...امیدواربهافزایشتولیدنفتو
دستیابیایرانبهبازارهایصادراتینفت
وبازارهایغیرنفتیبود.بااینحالمسلم
اســت که توافق داخلی بر سر پیوستن
به افایتیاف نیــز در هفتههای آتی
تعیینکنندهمسیرحرکتاقتصادایران
استچراکهعدمپیوستنبهافایتیاف
به منزله ماندگاری تحریمهای بانکی
است .در این صورت باید اقتصاد ایران
آماده فعالیت صادراتی در عین بحران
برایدستیابیبهپولحاصلازصادرات
باشــد .به ایــن ترتیــب واژه دور زدن
تحریمها همچنان در ادبیات اقتصادی
ایرانپابرجاوپرتکرارمیماند.

در تامین آب و برق داخلی متعهدیم
اردکانیان در پاسخ به سوالی در خصوص کمبودهای
احتمالــی آب و گاز بــرای صــادرات انرژی بــه عراق از
ســوی ایران اظهار داشت :ما امســال حدودا  50درصد
نســبت به ســال قبل دچار کم بارشی هســتیم ،سال
بسیار خشــکی اســت و عالوه بر مشــکل در بخش آب
که با آن مواجه هســتیم ،این مســئله در تولید برق هم
در ایــران اثرگذار اســت و حدود  3هزار مــگاوات تولید
برقآبیهای ما امســال نســبت به ســال گذشته کمتر
خواهد بود.
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