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اوایل مرداد و با سقف خرید قیمت ۵ میلیون تومان 
واحدهای دومین صندوق 

دولتی پذیره نویسی می شوند 

معاون امــور بیمــه و بانــک وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گفــت: واحدهای دومین 
صندوق دولتی هم اواخر تیر یــا اوایل مرداد 
پذیره نویسی می شوند و ســقف خرید در این 

صندوق ها ۵ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش فــارس، عباس معمارنــژاد، در 
مورد اینکه بعــد از عرضه واحدهــای صندوق 
واسطه گری مالی یکم موسم به ETF مالی، بقیه 
سهام دولت چه شــد، گفت: با فروش واحدهای 
صندوق هــای ســرمایه گذاری مالــی یکم در 
مرحله اول ۵/۸ هزار میلیارد تومان پول از مردم 
جمع آوری شــد که مســتقیم به خزانه دولت 
واریز شــد و برای بقیه واحدهای مانده صندوق 
واســطه گری مالی در حال بررسی هستیم که 
مابقی ســهام دولت در ۵ شرکت )بانک تجارت، 
بانک ملت، بانــک صادرات، بیمــه البرز و بیمه 
اتکایی امین( را           مجددا از طریق ای تی اف مالی 
تا آخر تیرماه جاری به مردم عرضه کنیم. وی در 
مورد این که آیا مجوزهای الزم را           گرفته اید، گفت: 
مجوز قبال گرفته شده اســت، فقط باید فرایند 
اجرایی آن تعریف شود که هر کس با داشتن کد 
ملی بتواند تا سقف ۵ میلیون تومان از واحدهای 
صندوق واسطه گری مالی یکم با تخفیف دریافت 
کند و کســانی که قبال این واحدها را           در سقف 
۲ میلیون تومان خریده اند، بتوانند تا ۳ میلیون 
تومان دیگر هــم از واحدهــای جدید صندوق 

واسطه گری مالی یکم خریداری کنند.
    

 سکه به کانال
 10 میلیون تومان برگشت

توسعه ایرانی - قیمت سکه طرح جدید 
۱۷ تیر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان 
رسید  قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران 

دیروز به ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
و هر قطعه نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان، 
ربع ســکه ۳ میلیون تومان و سکه یک گرمی 

یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز 
۱۷۷۶ دالر و ۹۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

۹۳۷ هزار و ۲۵۰ تومان بود.
    

 موافقت عراق با بازگشایی 
محدود مرز سومار و شلمچه

توسعه ایرانی- سخنگوی گمرک گفت: 
نخست وزیر عراق با بازگشــایی محدود مرز 
مندلی در استان دیالی، سومار و مرز شالمجه، 

شلمچه در استان بصره موافقت کرد.
سید روح اهلل لطیفی با اشاره به بازگشایی مرز 
شلمچه و سومار افزود: سایت هیئت گذرگاه های 
مرزی عراق با انتشار این خبر در درگاه رسمی اش 
و به نقل از رئیس این هیئت، خبر از بازگشایی دو 
روز در هفته این دو مرز و پذیرش ۲۵۰ کامیون 
محموله های صادراتی ایران از سوی عراق در هر 
روز )۵۰۰کامیون در هفتــه برای هر مرز( خبر 
داد. لطیفی ادامه داد: اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی و تامین نیازهای این دو استان عراق 
از ســوی هیئت گذرگاه های مرزی عراق مورد 
تاکید قرار گرفته است.  مرز شلمچه در استان 
خوزستان و مرز سومار در استان کرمانشاه واقع 
شده اســت و بیش از چهار ماه از توقف فعالیت 

تجاری آن می گذرد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

خبر ممنوعیت واردات گوشی های 
باالی ۳۰۰ یورو بــازار را به هم ریخت 
و گوشــی های پرچمدار و گران قیمت 
نایاب شــدند. بعد از آنکه رضا عالیان، 
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان 
گوشــی موبایل اعالم کرد که به دلیل 
بحران ارزی واردات گوشی های گران 
قیمت ممنوع شــده اســت، کاربران 
ایرانی وارد عمل شــدند و با انتقادهای 
تند و تیز به این موضوع واکنش نشان 
دادند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری ارتباطات هم نسبت 
به این موضوع انتقاد کرد و گفت مراتب 
اعتراض خود را به گوش وزارت صنعت 
رسانده است. به عقیده مدیران وزارت 
صنعت این موضوع موجب می شــود 
که ایران از لبه تکنولوژی فاصله بگیرد. 

این اعتراضات ســرانجام واکنش 
علی ربیعی، ســخنگوی دولت را نیز 
به دنبال داشــت و او دیروز در نشست 
خبری اش اعالم کرد: ممنوعیت واردات 
گوشــی های موبایل صحت ندارد و به 
گمرکات دستوری داده نشده و صرفا 
صورتجلسه تصمیمات یک کارگروه 

ارزی بوده است. 

از آن سمت وزارت صنعت هم این 
مساله را رد کرد و گفت که روال واردات 
گوشی های تلفن همراه به شیوه سابق 
خواهد بود اما بازار ایــن نقل قول ها را 
چندان باور نکــرد و فروشــگاه های 
اینترنتی گوشــی های مدل بــاال را از 
ویترین خود حذف کردنــد و کاربران 
ایرانی در فضای مجازی از گوشی های 
مدل باالیــی عکس گذاشــتند که تا 
۶۰-۷۰ میلیون تومان برچسب قیمت 

خوردند. 
بحران منابع ارزی بازار موبایل را 

نشانه گرفت
چنــدی پیش رضا عالیــان، عضو 
هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
گوشــی موبایل از ممنوعیت واردات 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو خبر داده 
و گفته بود که کشــور با بحران منابع 
ارزی مواجه اســت و از آن ســمت ۸۵ 
درصد گوشی باالی ۳۰۰ یورو به طور 
قاچاق وارد کشــور می شود. به همین 
دلیل واردات این گوشی ها چه از طریق 
مسافری و چه از طریق تجاری ممنوع 
است و این گوشی ها دیگر ریجستری 

نمی شوند. 
او توضیح داده بود که اخیرا کمیته 
ارزیابی تخصیص ارز که متشــکل از 

اعضای بانک مرکزی است با همراهی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به این 
جمع بندی رسیده اند که ارز به کاالیی 
همچون موبایل با نرخ باالی ۳۰۰ یورو 

تعلق نگیرد.
در همین حال رضــا قربانی، عضو 
هیات مدیره انجمــن واردکنندگان 
گوشــی موبایل درباره پشــت پرده 
ممنوعیــت واردات موبایــل هــم به 
تجارت نیوز گفت: اکنون کشور به دلیل 
تشــدید تحریم ها در بحران ارزی به 
ســر می برد. به همین جهت واردات 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو ممنوع شد.

 در جلسات مختلف، مسئوالن بانک 
مرکزی اعالم کردند که سال گذشته 
برای واردات موبایل دو میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر ارز اختصــاص یافته اما 
امسال تنها تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ 
دالر به منظور واردات گوشی امکان پذیر 
است. یعنی امسال میزان تخصیص ارز 
به واردات گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد 

کاهش یافته است.
فقط 8 درصد مردم مشتری 
گوشی های لوکس هستند

رضا قربانــی افزود: بــرای واردات 
موبایــل دو گزینه پیش رو داشــتیم. 
نخست آن که واردات موبایل آزاد بماند 

اما ظرف سه تا چهار ماه آینده دیگر حق 
واردات هیچ نوع گوشــی تلفن همراه 
را نداشتیم. گزینه دوم نیز ممنوعیت 
واردات گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو 
بود. اکنون ۷۵۰ هــزار نفر در صنعت 
موبایل مشغول کار هستند , همچنین 
نیاز بازار یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی 
تلفن همراه است. بنابراین در ماه باید 
یک میلیون گوشی تلفن همراه وارد بازار 

شود تا کسی از این صنف بیکار نشود.
او به سهم گوشــی های باالی ۳۰۰ 
یورو در بازار اشــاره کرد و گفت: سهم 
گوشی باالی ۳۰۰ یورو در بازار حدود 
هشت درصد اســت. بنابراین به لحاظ 
تعداد، ۹۲ درصد گوشــی های مورد 
نیاز مردم گوشی هایی با قیمت کمتر از 
۳۰۰ یورو است. در حقیقت گوشی های 
باالی ۳۰۰ یورو بین ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز 
را از کشور خارج می کرد. یعنی واردات 
یک آیفون مطابق ۱۰ گوشی میان رده 
سامسونگ و شیائومی ارزبری داشت. 
از این رو با مذاکرات میان وزارت صمت 
و بانک مرکزی مصلحــت در این بود 
که واردات گوشــی بــاالی ۳۰۰ یورو 

ممنوع شود.
پرچمداران نایاب شدند

با ایــن حســاب تقریبــا تمامی 

گوشــی های برند آیفون و بسیاری از 
مدل های سامسونگ و حتی هوآوی در 

بازار ایران نایاب می شد.
 در واقع بازار ایران از این پس دیگر 
شاهد گوشی هایی همچون پرو مکس 
 Apple iPhone ۱۱ Pro( ۱۱
Max(، سامسونگ مدل گلکسی فولد 
 ،)Samsung Galaxy Fold(
ایسوس مدل )Zenfone AR (،انواع 
 Galaxy Z(مدل سامســونگ مدل
Flip(، انواع گوشی ال جی G۸ ، انواع 
 OnePlus ۸( گوشــی وان پــالس
 ،Note ۱۰گوشی سامسونگ ،)Pro
انواع گوشی گوگل)Pixel4( ، گوشی 
 Mate ۳۰ Pro(موبایل هوآوی مدل

۵G(  نبود. 
همیــن مســاله باعث شــد که 
گوشــی های پرچمدار سامســونگ 
در بازار تهران تــا 4۰ میلیون تومان و 
گوشی های آیفون تا ۷۰ میلیون تومان 
قیمت بخورد و از آن سمت دیجی کاال 
تمامی گوشی های مدل باال را از ویترین 

مجازی خود جمع کند. 
وزارت صنعت: واردات به شیوه 

سابق ادامه دارد
این واکنش شدید کاربران فضای 
مجازی و بازار به خبر ممنوعیت واردات 
گوشی های لوکس سبب شد که محبوبه 
فکوری، سرپرست مرکز اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از 
علی ربیعی اعالم کند که واردات گوشی 
های تلفن همراه بــاالی ۳۰۰ یورو به 

روال قبل ادامه خواهد داشت. 
این توافقی میــان وزرای صمت و 
ارتباطــات و نیز بانک مرکزی اســت. 
اگرچه سهم این گوشــی ها از واردات 
رسمی، فقط ۵ درصد به لحاظ تعداد و 
۳۰ درصد به لحاظ ارزشی است. مراقب 
سواستفاده فروشندگان باشید؛ و این 
مساله بهانه ای برای گران فروشی نشود. 

هنوز تصمیم نگرفته ایم
همچنیــن دیروز مدیــرکل دفتر 
مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه 
اداره کل مقررات صــادرات و واردات، 
هنوز هیچ ابالغیه ای به گمرکات سراسر 
کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات 
گوشــی تلفن همراه بــه ارزش باالی 

۳۰۰ یورو نداشته است، گفت: منتظر 
اعالم نظر نهایی کمیته مشترک میان 
بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و 

ارتباطات و فناوری اطالعات هستیم.
سعید عباسپور افزود: اخبار منتشر 
شده در رسانه ها مبنی بر صورتجلسه 
یکی از جلســات کمیته تخصیص ارز 
است که با حضور بانک مرکزی، وزارت 
صمت و سایر دســتگاهها و نهادهای 
تصمیم گیر برگزار شــده و مصوبات 
آن هنوز بــه تائید کمیته مشــترک 
بانک مرکــزی، وزارت صمت و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نرسیده 
اســت، بنابراین تا زمان ابالغ رسمی 
به گمرکات، قابلیــت اجرایی نخواهد 

داشت.
به گفتــه عباســپور، همچنین بر 
اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به 
صورت مسافری با رعایت فرآیندهای 
مرتبط بــا رجیســتری کاال در مورد 
گوشــی های تلفن همراه باالی ۳۰۰ 
یورو نیز ممنوع نبــوده؛ اما در نهایت، 
تصمیم گیری نهایی بــا تائید کمیته 
مشــترک میان بانک مرکزی، وزارت 
صمــت و وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات صورت خواهــد گرفت که 

متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
با این حال باید منتظــر ماند و دید 
که بازار موبایل تا چه اندازه مقابل این 
اظهارنظرهای رسمی انعطاف نشان می 
دهد و آیا گوشی های لوکس به زودی به 

ویترین مغازه ها برمی گردند یا نه؟

خبر ممنوعیت واردات موبایل های باالی 300 یورو، قیمت پرچمداران را تا 70 میلیون تومان رساند

قهر گوشی های الکچری از بازار ایران
در جلسات مختلف، 

مسئوالن بانک مرکزی 
اعالم کردند که سال 

گذشته برای واردات موبایل 
دو میلیارد و ۵00 میلیون 

دالر ارز اختصاص یافته اما 
امسال تنها تخصیص یک 

میلیارد و ۲00 دالر به منظور 
واردات گوشی امکان پذیر 
است. یعنی امسال میزان 

تخصیص ارز به واردات 
گوشی تلفن همراه ۵0 

درصد کاهش یافته است

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در روزهای آتی با توجه به تمهیدات اندیشیده 

شده قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار متعادل می شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، محمدرضا کالمی با توضیح 

درباره وضعیت تامیــن و روند قیمتی کاالهای اساســی نیز 
افزود: بررسی حدود ۱۰۰ قلم کاال در ســامانه ۱۲4 سازمان 
حمایت، نشان می دهد حدود ۱۱ قلم شامل کاالهای مصرفی 
و ســرمایه ای فاقد افزایش قیمت بوده و حدود ۳۶ قلم کاال با 
افزایش صفر تا ۵ درصد و ۵۳ قلم نیز بــا افزایش بیش از پنج 

درصد روبرو بوده اند.
وی اضافه کرد: با توجه به تغییر ارز تخصیصی واردات برنج 
از دالر 4۲۰۰ تومان به ارز نیمایی افزایش قیمت برنج در بازار 

اتفاق افتاد. کالمی با اشــاره به اینکه طی دو سال اخیر قمیت 
برنج وارداتی در محدوده هشــت هزار تومان بود، گفت: برنج 
۱۱۰۰ هندی که پرمصرف ترین برنج وارداتی ایران است، برای 
مصرف کننده ایرانی در محدوده یک دالر تمام می شد اما حاال 
ارز 4۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی که قیمتی در محدوده ۱۶ هزار 

تومان دارد، تغییر کرده است.
به گفته وی قیمت برنج وارداتی در محدوده ۱۵ هزار تومان 
است، گفت: شاید این سئوال پیش بیاید که چطور قیمت برنج 

وارداتی در شایط کنونی کمتر از این رقم است، به دو دلیل، یکی 
حجم تقاضا و قدرت خرید مصرف کننده داخلی در تعیین این 
قیمت تاثیر دارد و از سوی دیگر صادرکنندگان برنج به کشور نیز 
برای در اختیار نگه داشتن سهم بازار نسبت به کاهش قیمت 

خود اقدام می نمایند.
کالمی درباره میزان افزایش قیمت گوشــت گوسفندی 
گفت: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر قیمت گوشت 
گوسفندی افزایشی دو و نیم درصدی نسبت به ماه قبل داشته 
است و هر کیلو گوشت گوسفند مخلوط قیمتی در حدود ۹4 

هزار و ۷۰۰ تومان دارد.
وی با اشاره به وضعیت ناشی از شیوع کرونا گفت: با شیوع 

کرونا وضعیت در بسیاری از میادین عرضه دام زنده تغییر کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار: 

بازار مرغ و تخم مرغ به زودی متعادل می شود

خبر

معاون اقتصادی بانک مرکــزی با بیان اینکه 
رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال 
جاری ۷,۳ درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه 
سال قبل ۲ واحد درصد بیش تر شده است، گفت: 
افزایش حدود ۲ واحد درصدی رشد نقدینگی در 
قیاس با فشارهای واردآمده بر اقتصاد کشور بسیار 
محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماه های 

آتی وجود ندارد.
پیمان قربانی در گفت وگو با فارس، در تشریح  
دالیل رشد نقدینگی و سیاست های اتخاذی بانک 
مرکزی برای کنترل آن اظهارداشت: اقتصاد ایران 
در سال های اخیر تحت تحریم های اقتصادی بسیار 
شدید قرار گرفته است و این امر درآمدهای ارزی 
و دولت را به شدت متاثر ساخته و از سوی دیگر، در 
چنین شرایط تحریمی، گسترش ویروس کووید 

۱۹ نیز بر مشکالت اقتصادی کشور افزوده است.

رشد نقدینگی بهار امسال ۲ درصد بیشتر 
از پارسال

وی با تاکید بر اینکه شــرایط اقتصاد کشور 
در فصل اول ســال جاری با فصل مشابه سال 
قبل بسیار متفاوت است، افزود: در این شرایط  
رشــد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول 
ســال جاری ۷,۳ درصد بوده که در مقایسه با 
هفته مشابه ســال قبل )۵,۳ درصد( دو واحد 
درصد بیشتر شــده اســت. افزایش حدود ۲ 
واحد درصدی رشــد نقدینگی نیز در قیاس با 
مشکالت برشمرده شده بســیار محدود است 
و نیز الزامی بــرای تــداوم آن در ماه های آتی 

وجود ندارد.
تالش بانک مرکزی برای مدیریت موثرتر بر 

رشد نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با بیان اینکه 

بانک مرکزی با علم به شرایط حاکم بر محیط 
اقتصاد کالن کشــور تالش کرده تا با طراحی، 
اعالم و اجرای چارچوب جدید سیاســت پولی 
)در راستای دستیابی به هدف تورمی اعالمی( 
مدیریت موثرتری بر رشد نقدینگی داشته باشد، 
تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب اجرای 
دستورالعمل عملیات بازار به دنبال جذب منابع 
مازاد بانک ها برای کنترل آثار تورمی آن بوده 
و تعیین و افزایش کف داالن نرخ ســود در این 

راستا صورت گرفته است. 
وی ادامــه داد: از جمله اقدامــات دیگر 
بانک مرکزی، برگــزاری پنج مرحله از حراج 
اولیه اوراق دولت است که از طریق آن حدود 
۲4 هزار میلیارد تومــان منابع برای دولت از 
نقدینگی موجود جامعــه با نرخ پایین تامین 

شده است.

عدم انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی 
مفهومی جز افزایش پایه پولی ندارد

قربانی افزود: عدم تامین مالی دولت از طریق 
انتشار اوراق در شرایط فعلی اقتصاد کشور مفهومی 
جز تامیــن مالی از بانک مرکــزی و افزایش پایه 
پولی ندارد که بانک مرکزی بــا همکاری دولت 
تالش کرده اســت که از نقدینگــی موجود این 
منابع را تامین مالی کند.  عضو هیأت عامل بانک 
مرکزی ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در 
حمایت از شاغالن و کسب و کارها پس از شیوع 
ویروس کرونا گفت: یکی از موضوعات مهم پس 
از گســترش ویروس کووید ۱۹ در جهان نحوه 
محافظت از فعالیت های اقتصــادی و حمایت از 
شاغالن و کسب و کارها بود. در دنیا، کشورهای 
درگیر این موضوع با اســتفاده از سیاســت های 
تســهیل گیری مالی و حمایت های بانک های 
مرکزی به جهت کاهش تبعات آن بر اقتصاد کشور 
همت ورزیده اند. قربانی افزود: در این شرایط، بانک 
مرکزی ایران نیز در چارچوب مصوبات ستاد ملی 
کرونا و با همراهی دولت و تدابیر اتخاذ شده سعی 

کرد تا با لحاظ شرایط پولی حاکم بر اقتصاد کشور 
با کمترین آثار پولی، تاثیــر منفی این ویروس بر 
فعالیت های اقتصادی را محدود سازد. بر همین 
اساس، با همکاری بانک ها و بهره گیری از منابع 
مازاد موجود در بازار پول به اجرای سیاست های 
حمایتی پرداخت؛ بر این اساس ۳۳ درصد منابع 
را بانک مرکزی و ۶۷ درصد منابع را بانک ها تامین 
کردند تا این سیاســت اجرایی شــود. لذا در این 
خصوص امری متفــاوت از روند جهانی رخ نداده 
است و انتظار می رود این سیاست حمایتی در این 
مقطع زمانی در تحلیل روند رشد نقدینگی مورد 

توجه جدی قرار گیرد.

سرعت رشد نقدینگی کاهش می یابد

۲4 هزار میلیارد اوراق بدهی دولت فروخته شد


