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گزارش

گمــرک ایران با اعالم اینکه با لغو توافق بین گمرک و ســازمان راهداری 
در مورد ارائه گواهی اســقاط بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری، هیچ یک 
از کامیون هایی که قبال ترخیص شــده بود به گمرک بازگردانده نشده است، 
متروکه شدن این کامیون های در جریان تعیین تکلیف را از عواقب این اقدام 

دانست.
علــی وکیلی -مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران- در گفت وگو با ایســنا، 
درباره مکاتبه اخیر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با گمرک و درخواست 
ارائه گواهی اســقاط قبل از ترخیص کشــنده های وارداتی توضیح داد.وی با 
اشاره به جریان مکاتبه ای در سال گذشته گفت: در این مکاتبه، گمرک ایران 
به منظور تســریع در ترخیص کامیون های وارداتی به وزارت راه و شهرسازی 
چند پیشــنهاد ارائه و اعالم کرد: با توجه به اینکه فرایند صدور گواهی اسقاط 
بســیار طوالنی اســت و در مواردی،  تشــریفات گمرکی این کامیون ها تمام 
شــده، ولی معطل گواهی اسقاط مانده اند، ارائه این گواهی به بعد از ترخیص 
و قبل از شــماره گذاری موکول شود. این درخواست مورد موافقت وزارت راه 
و شهرســازی قرار گرفت و به گمرکات اجرایی ابالغ کردیم. اما اخیرا، وزارت 
راه طی نامه ای به دفتر واردات گمرک درخواست کرده، گواهی اسقاط قبل از 

ترخیص کامیون ها از گمرک دریافت شود.
امکانویرایشسفارشکامیونها

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با اشاره به جزئیات مکاتبه ستاد حمل و 
نقل و سوخت توضیح داد: یک مورد به ویرایش ثبت سفارش بر می گردد که به 
گمرک اعالم شده است برخی ثبت سفارش ها نیاز به ویرایش دارد و اگر اقدام  
نشود، برخی شرکت های حمل و نقل نمی توانند کامیون ها را ترخیص کنند و 
ممکن است متروکه شوند، از این جهت خواسته شده که امکان ویرایش وجود 

داشــته باشد. گمرک نیز مخالفتی با ویرایش ثبت سفارش ندارد، چون تاکید 
داریم اگر نیاز به ویرایش دارد باید انجام تا امکان اظهار و ترخیص آن میســر 

شود و بالتکلیف باقی نمانند.
دریافتاسقاطقبلازترخیصابالغشد

وی ادامه داد: اما در بخش دیگر نامه، پیشنهاد شده که گواهی اسقاط قبل 
از ترخیص کامیون دریافت شــود و به عبارتی روال قبلی که از ســال گذشته 
بین گمرک و وزارت راه توافق شــده بود، تغییر کند. بر این اساس با توجه به 
اینکه گمرک دستگاه مجری است، نامه را به صورت سیستمی به گمرکاتی که 
کامیون، ترخیص می کنند ارجاع دادیم و در حال اجرا است و ابالغ به صورت 

کتبی نیز در دست اقدام است.
وکیلی در رابطه به اینکه گفته شده در چند روز اخیر تعدادی از کشنده های 
ترخیص شــده به دلیل عدم ارائه گواهی اسقاط به گمرک برگشت داده شده 
است، گفت: این گونه نیست؛ گمرک ایران به هیچ یک از گمرکات اعالم نکرده 
کامیون هایی که قبل از ابالغیه، ترخیص شــده و گواهی اســقاط آن باید در 
مرحله شــماره گذاری ارائه شــود، برگردد. اصال نیازی به این کار نیست و هر 
کامیونی که پیش از این با شــرایط قبلی ترخیص شــده است، به همان روال 
خواهد بود. اما از تاریخ ابالغ نامه به بعد، هر کامیونی که قرار اســت از گمرک 

ترخیص شود نیاز به ارائه گواهی اسقاط در مرحله ترخیص دارد.
این مقام مسئول در گمرک ایران در پاسخ به اینکه با توجه به عدم تعیین 
تکلیف اسقاط و موانع پیش روی آن، آیا الزام ارائه آن قبل از ترخیص موجب 
طوالنی شــدن زمان ماندن این کشنده ها و متروکه شدن آنها نمی شود؟ بیان 
کرد: به هر صورت این از عواقب این اقدام اســت و اگر مرجع تحویل گیرنده 
به گمرک اعالم متروکه کند ما نیز باید بر اســاس قانون اقدام و کامیون ها را 

برای تعیین تکلیف در اختیار  ســازمان اموال تملیکی قرار دهیم،   ولی فعال 
اینکــه گمرک چــه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفــت باید به طور خاص 
بررسی شود.وکیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت پیشنهاد پرداخت نقدی 
به جای ارائه گواهی اســقاط اعالم کرد که این پیشنهاد فعال در حال بررسی 
در کمیسیون های دولت اســت.به گزارش ایسنا، واردات کامیون های وارداتی 
به مصوبه نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه برمی گردد و بر همین اساس در دو سال اخیر، شرایط 
واردات این کامیون ها از ســوی وزارت راه و شهرســازی به گمرک اعالم شد 
و بعــد از آن ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای و وزارت صمت طی 
ابالغیه هایی شــرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون های وارداتی، نحوه 
واردات، کامیون های اســقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تائید 
منشــأ این کامیون ها را مشــخص و ابالغ کردند،  ولی واردات این کامیون ها 
بــا موانعــی مواجه و در گمرک دپو باقی ماند تا اینکه در شــهریور پارســال 
طی بازدید معاونان دادســتان تهران از گمرک، دســتورالعمل تعیین تکلیف 
و ترخیص آنها صادر شــد، با این حال در عمل با موانعی از جمله هزینه چند 

میلیاردی اسقاط مواجه شده است.
طبــق اعالم اخیر معاون امــور گمرکی گمرک ایــران، از حدود ۱۱ هزار 
دســتگاه کامیون، نزدیک به ۵۰۰۰ دســتگاه در گمرک باقی مانده است که 
در کنار بخشــی از کامیون های ترخیص شده، با مشکل اسقاط مواجه بوده و 
امکان شماره گذاری ندارند. عسگری گفته بود آنچه به دولت پیشنهاد و قرار بر 
تســهیل شرایط برای تعیین تکلیف این کامیون ها است، پرداخت مبلغ نقدی 
حدود ۷۵۰ میلیون تومانی به جای ارائه گواهی اسقاط است.با این حال هنوز 
این پیشــنهاد مصوب و ابالغ نشــده و ظاهرا قرار است در شورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا مطرح و نهایی شود، ولی اینکه به چه نحوی اجرا و کدام 

کشنده ها را شامل خواهد شد، مشخص نیست.

تبعات برهم زدن یک توافق

یارانه مرداد ماه پنجشنبه شب واریز شد
سازمان هدفمندســازی یارانه ها اعالم کرد: یارانه مربوط به مردادماه ۱۴۰۱ 
برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و دهک چهارم تا نهم به 
ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پنجشنبه شب به حساب سرپرست خانوار واریز شده 
است.به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها، در این اطالعیه آمده است: یارانه نقدی کمک معیشتی مرحله ۱۳۸ بر 
اســاس دهک بندی اعالمی از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطابق 
معمول، به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است و از ساعت ۲۴ روز پنج شنبه 
۲۰ مردادماه قابل برداشت بود.بر همین اساس، در صورتی که سرپرستان خانوار 
جزو دهک های اول تا ســوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در 
صورتی که جزو دهک های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای 
هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آنها 
در اردیبهشــت ماه قطع شده بود و درخواست بازبینی خود را در سامانه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، چنانچه در بازبینی انجام شده توسط 
وزارت رفاه جزو دهک های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه مردادماه را مطابق 
دهک بندی اعالم شده دریافت خواهند کرد.متقاضیان بازبینی دهک بندی اعالم 
شده یا افرادی که یارانه آنان از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، می توانند 
برای ثبت یا پیگیری درخواســت خود به سامانه اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند یا با تلفن 

گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند.

کاهش ۵ صدم درصدی نرخ سود بازار بین بانکی
نرخ ســود بازار بین بانکی در مقایسه با پایان هفته دوم مرداد ماه امسال باز 
هم کاهشی بود و به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید.به گزارش خبرنگار مهر، سود بازار 
بین بانکی در روز چهارشــنبه ۱۹ مردادماه از سوی بانک مرکزی به نرخ ۲۰.۵۹ 
درصد اعالم شد که در مقایسه با آخرین نرخ سود دریافتی از این بازار با کاهش 
۰.۰۵ درصدی مواجه اســت.بر اساس این گزارش نرخ سود بازار بین بانکی برای 
هفته منتهی به ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ به ۲۰.۶۴ درصد رســیده بود که از کاهش 
محسوسی حکایت داشت.حداقل نرخ توافق باز خرید یا به اصطالح عملیات رپو 
)Repurchase Agreement( اوراق بهادار برای بانک ها نیز در پایان هفته ای 
که گذشــت همچنان بدون تغییر با نرخ ۲۰ درصد اعالم شده است.نرخ اعتبار 
گیری قاعده مند از ســوی بانک مرکزی نیز در پایان هفته منتهی به ۱۹ مرداد 
امسال همچنان ثابت بود و با نرخ ۲۲ درصد درج شده است. نرخ سپرده گذاری 
قاعده مند نیز در این دوره زمانی همچنان ۱۴ درصد اســت.در ســپرده گذاری 
قاعده مند بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند منابع مازاد خود را نزد 
بانک مرکزی سپرده گذاری و نرخ سود کف داالن بازار بین بانکی را دریافت کنند. 
از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده مند به بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی 
امکان می دهد کســری های کوتاه مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف 

داالن از بانک مرکزی تأمین کنند.

آمار وام های کالن بانک ملی
 به زودی منتشر می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ســهامدارانی که بیش از سقف 
مصوب ســهام یک بانک را داشــته اند، به وزارت اقتصاد معرفی کرده اســت.به 
گزارش صدا و ســیما  ، علی صالح آبادی درباره انتشار فهرست تسهیالت کالن و 
مرتبط بانک ملی که تاکنون منتشر نشده است، اظهار داشت: به زودی این آمار 
منتشر می شود.رئیس کل بانک مرکزی همچنین از برخورد با بانک هایی که بیش 
از حد به اشــخاص مرتبط خود وام داده اند، خبر داد و گفت: بانک های متخلف 
به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می شــوند.صالح آبادی اظهار داشت: بر اساس 
تعاریفی که در سامانه سمات بانک مرکزی انجام داده ایم افراد متخلف نیز دیگر 
نمی توانند تسهیالت جدیدی دریافت کنند و تسهیالت قبلی را هم باید در یک 
برنامه زمانی تســویه کنند.وی در مورد مجوز بانک مرکزی برای سهامداری ۱۰ 
درصد بانک ها گفت: تاکنون مجوز سهامداری بیش از ۱۰ درصد برای سهامداران 
هیچ بانکی صادر نشده  است.صالح آبادی اضافه کرد: بانک مرکزی، بانک هایی را 
که از این نسبت تخطی کرده اند به وزارت اقتصاد معرفی کرده است.وی ادامه داد: 
البته مقرراتی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که در اجرا نیازمند اصالحاتی 
است و ما اصالحیه را به شورا می بریم و بعد از اصالح، مجوز باالی ۱۰ درصد تا 

حداکثر ۳۳ درصد را صادر خواهیم کرد.

طال روی دالر را کم کرد!
قیمت طال روز جمعه ثابت ماند و به چهارمین افزایش هفتگی متوالی خود 
رسید زیرا ضعف گسترده تر دالر با فشار ناشی از افزایش بازدهی خزانه داری و 

چشم انداز افزایش نرخ بهره آمریکا مقابله کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۱۱ و ۵۲ دقیقه صبح به 
وقت شرقی با ۳.۵ درصد افزایش به ۱۷۹۳ دالر و ۵۰ سنت رسید و این هفته 
نزدیک به یک درصد افزایش داشته است. قیمت طال در بازار معامالت آمریکا 
نیز با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۷۹۴ دالر و ۵۰ ســنت رســید.ایلیا اســپیواک، 
استراتژیســت ارزی در DailyFX می گوید: اساســا طــال در اینجا با عوامل 
متضادی مواجه اســت. از یک طرف، دالر آمریکا ضعیف تر اســتاما طرف دیگر 

معادله البته افزایش بازده است. 
دالر برای سومین کاهش هفتگی خود در چهار هفته گذشته تعیین شد که 
باعث کاهش قیمت طال برای ســایر دارندگان ارز شد.داده های روز پنجشنبه 
نشــان داد که قیمت هــای تولیدکننده ایاالت متحده در مــاه جوالی به طور 
غیرمنتظره ای کاهش یافت. این یک روز پس از انتشــار اخباری مبنی بر تغییر 
قیمت مصرف کننده )CPI( در ماه جوالی به دلیل کاهش قیمت بنزین منتشر 
شــد.مت سیمپســون، تحلیلگر ارشــد بازار در این باره می گوید: در حالی که 
داده های تورم ایاالت متحده در حال حاضر پشت سر ما قرار دارد، تقریبا مانند 
آرامش پس از طوفان است و این باعث شده است که پس از یک دوره نوسانات 
چند روز پیش، محدوده های ارزها و کاالها محدود شود.مری دالی، رئیس بانک 
فدرال رزرو سانفرانسیسکو گفت که در حالی که افزایش نیم درصدی نرخ بهره 
در ماه ســپتامبر معقول است اما احتمال افزایش بیشــتر برای مبارزه با تورم 

بسیار باال وجود دارد.

رشد نامحسوس شاخص کل 
در هفته ای که گذشت

آمارها حاکی از آن اســت که شاخص های بازار سهام، ارزش کل و حجم کل 
معامالت در هفته ای که گذشت نسبت به هفته پیش از آن رشدی نامحسوس 
را تجربه کردند.به گزارش ایســنا، آمار کل معامالت بورس حاکی از آن است که 
ارزش کل معامــالت با ۹.۵۷ درصد افزایش از ۱۶۰ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال در 
هفته گذشــته به ۱۷۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال در هفته گذشته رسیده است. 
حجم کل معامالت نیز رشــدی ۱۶۱.۶۲ درصدی را تجربه کرده و از ۲۳ هزار و 
۵۰۷ میلیون سهم در هفته پیشــین به ۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیون سهم در هفته 
گذشــته رسیده اســت.در حالی که بازار دوم سهام و بازار بدهی در هفته جاری 
سبزپوش بودند، بازار اول سهام، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله عقب کشــیدند؛ به طوری که ارزش معامالت در بازار اول سهام ۴۷.۷۵ 
درصد کاهش یافت و از ۵۰ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال در هفته قبلی تا ۲۶ هزار و 
۵۸۶ میلیارد ریال در هفته ای که گذشت رسید.ارزش معامالت در بازار مشتقه 
نیز که در هفته گذشته ۲۱۹ میلیارد ریال بود، با کاهشی ۲۰.۲۴ درصدی تا ۱۷۵ 

میلیارد ریال در هفته گذشته کاهش یافت. 
همچنین ارزش معامالت در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله کاهشی 
۸.۱۶ درصدی داشت و از ۵۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال به ۵۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد 
ریال رســید. این در حالی اســت که ارزش معامالت در بازار دوم سهام توانست 
۵۸.۶۵ درصد افزایش یابد و از ۴۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال به ۷۲ هزار و ۳۲۸ 
میلیارد ریال برسد.همچنین ارزش معامالت در بازار بدهی رشدی ۳۲۰ درصدی 
داشــت و از ۵۵۴۰ میلیارد ریال در هفته قبلی تا ۲۳ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال 
در هفته گذشــته افزایش یافت.بر این اساس شاخص کل بورس با رشدی کمتر 
از یک درصدی از یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون 
و ۴۴۸ هزار واحد در هفته پیش رسیده است. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
۱.۴۴ درصد افزایش داشــته و از ۳۸۴ هزار و ۵۵ واحد در هفته گذشته تا ۳۸۹ 

هزار و ۶۰۲ واحد در هفته ای که سپری شد افزایش یافته است.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

یک استاد دانشــگاه اظهار داشت: به طور 
قطع برجام حالل تمام مشــکالت نیســت و 
در دهه ۱۴۰۰ کشــورمان بــا ابرچالش های 
پیچیــده و در هم تنیــده از جمله تنش آبی، 
خروج سرمایه، استهالک زیرساخت ها، پیری 
جمعیت، کاهش نرخ جمعیت، ریزگردها و ... 
مواجه است.وحید شقاقی شهری در گفت وگو 
با ایلنا دربــاره اثرگذاری توافق در مذاکرات و 
احیای برجام در اقتصادی ایران اظهار داشت: 
معتقدم هیچ راهی جز دیپلماســی چه آشکار 
و چه پنهان و تعامل وجود ندارد و عمال هیچ 
یک از طرفین بــه دنبال برهم زدن مذاکرات 
نیستند. خواسته هر طیف ادامه این است که 
مذاکــرات را ادامه دهند و از پای میز مذاکره 
بیرون نروند. از این رو برآورد من این است که 
مذاکرات به نتیجه خواهد رســید.وی با بیان 
اینکه معتقدم مذاکــرات به برجام حداقلی یا 
برجــام حداکثری به نتیجه می رســد، گفت: 
هر چند از محتویات برجــام اطالعی نداریم 
و شــاید احیای برجــام به دورهــای بعدی 
مذاکرات موکول شــود و یــا در همین دور از 
مذاکرات برجام احیا شــود اما معتقدم به یک 
برجام حداکثری یا حداقلی خواهیم رسید.این 
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه چالش ها 
و ابرچالش های ایران عمیق تر شــده اســت، 
ادامه داد: نسبت به سه دهه گذشته چالش ها 
و  ابر چالش های ایران زیادتر و عمیق تر شــده 
اســت و با گذشــت زمان و عــدم اصالحات 
ساختاری، عدم اصالحات نهادی و عدم انجام 
جراحی های ســطحی و عمقی، ابرچالش های 
اقتصادی کشــورمان عمیق تر شده و افزایش 
یافته اســت. اما آیا برجام می تواند مشکالت 
اقتصــادی ایران را برطرف کند؟ پاســخ این 
پرسش با قطعیت »خیر« است.شقاقی شهری 
افزود: با برجام مشــکالت ســخت و پیچیده 
اقتصاد یاران حل نمی شــود امــا باید توجه 
داشته باشــیم که عدم احیای برجام خودش 
یکی از این چالش های اقتصادی کشــورمان 
محسوب می شود و با توافق برای احیای برجام 
یکی از چالش های کشور برطرف خواهد شد.

وی گفــت: بــا برجــام، پول هــای بلوکه 
کشــور آزاد می شــود و درآمدهــای حاصل 
از صــادرات و فروش نفــت افزایش می یابد و 
هزینه هــای واردات و صــادرات برای فعاالن 
اقتصادی کشورمان کاهش پیدا می کند و این 
عالیمی هستند که به ســرعت پس از احیای 
برجام دیده خواهند شد. به سرعت می توانیم 
کاهش هزینه هــای مبادالتــی در تجارت را 
ببینیــم چراکه واســطه ها حذف می شــوند.
این کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه با 
برجام به یک آرامش نســبی در داخل کشور 
می رسیم، اظهار داشت: با توافق در مذاکرات 
انتظــارات تورمی کاهش پیدا می کند و عالیم 
اولیه احیای برجام، خروج از بی ثباتی شرایط 
اســت.وی تاکید کرد: معتقدم می توانستیم از 
فرصت برجام سریع تر استفاده کنیم و امکان 
استفاده از امتیازات فی مابین برجام حداقلی 
یا حداکثری پیش از این وجود داشــت. فهم 

من این اســت که می توانســتیم پیش از این 
و در رونــد مذاکرات صــادرات نفت را بدون 
تحریم ها آغاز کنیم و مذاکــرات را هم ادامه 
دهیم.شقاقی شهری گفت: به طور قطع برجام 
حالل تمام مشکالت نیست و در دهه ۱۴۰۰ 
کشــورمان با ابرچالش های پیچیده و در هم 
تنیده از جملــه تنش آبی، خروج ســرمایه، 
استهالک زیرساخت ها، پیری جمعیت، کاهش 
نرخ جمعیت، ریزگردها و ... مواجه است.وی با 
اشــاره به بحران خروج سرمایه از کشور ادامه 
داد: در حالی که برای سرمایه گذاری بر روی 
حوزه های آبی، انرژی و زیرساخت ها به ۴۰۰ 
میلیارد دالر نیاز داریم اما خروج ســرمایه از 
کشور رو به افزایش بوده و این شرایط سختی 

را برای کشور ایجاد کرده است.
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: اگر 
عقالنیت و خردگرایی وجود داشــته باشد در 
هیچ دوره ای هیچ بن بســتی وجــود نخواهد 

داشت.شقاقی شهری در پاســخ به این سوال 
که افزایش فروش نفت از اثرات روند مذاکرات 
نبوده، گفــت: نمی توان افزایش فروش نفت و 
افزایش درآمدهای نفتی را سیگنال مثبتی از 
روند مذاکرات دانست چراکه شرایط جهانی، 
بین المللی و منطقه ای ایجاب می کرد که طرف 
مقابل در برابر تحریم هــای نفتی ایران کوتاه 
بیاید. در حال حاضر تورم جهانی افزایش یافته 
به طوریکه ژاپن که ســالیان سال تورم منفی 
و صفر درصد داشــت امروز تورم این کشور به 
۲.۵ درصد رســیده  و تورم اروپا هم ۸ درصد 
اســت و از کشورهای همســایه، ترکیه تورم 
بی سابقه ۸۰ درصدی را تجربه کرده، از سوی 
دیگر اروپا به شدت به انرژی نیاز دارد. از این 
رو شــرایط پیچیده جهانی ایجاب می کرد که 
فــروش نفت ایران افزایش پیدا کند.وی ادامه 
داد: شرایط ایجاد شده ناشی از جنگ روسیه 
و اوکراین و تورم جهانی، وضعیتی را به وجود 

آورد که به صورت نانوشته از فشار تحریم های 
حوزه نفت ایران کاســته شود. البته در همین 
شرایط شــاهد اعمال تخفیفات روسیه برای 
فروش نفت به هند و چین هستیم به طوریکه 
تخفیفات نفت روســیه به ۳۵ دالر هم رسیده 
و ایــن می تواند صادرات نفــت ایران را تحت 
شعاع قرار دهد.این کارشناس اقتصادی درباره 
اثرگذاری توافق بر روی بازار ارز، اظهار داشت: 
در حــال حاضر نــرح دالر نیمایی ۲۶ هزار و 
۷۰۰ تومان اســت و در عین حال قیمت نفت 
و مشــتقات نفتی باال است و با احیای برجام 
بخشی از پول های بلوکه شــده آزاد می شود 
بنابراین پمپاژ درآمد ارزی صورت می گیرد و 
شــاهد تکانه های منفی در بازار ارز در کوتاه 
مــدت خواهیم بود.شــقاقی شــهری گفت: 
معتقدم با احیای برجام در کوتاه مدت قیمت 
دالر ۲۵ هــزار تومان خواهد بــود و کمتر از 
این عدد نخواهد شــد چراکه از شرایط آینده 
مطمئن نیســتیم و از سوی دیگر آبان ۱۴۰۱ 
انتخابات میان دوره ای آمریکا برگزار می شــود 
که احتماال شاهد پیروزی جمهوری خواهان در 
کنگره و سنا خواهیم بود و پس از آن انتخابات 
امریکا مجددا اغاز می شــود و به طور قطع در 
دوره تبلیغــات نامزدها شــاهد وعده هایی از 
سوی نامزدها درباره ایران خواهیم بود که به 

انتظارات تورمی در ایران دامن می زند.
وی با اشــاره به شرایط پیچیده کشورمان 
در دهــه ۱۴۰۰ تاکیــد کــرد: بایــد توجه 
داشــته باشــیم که تنش های آبی، سدسازی 
کشورهای همسایه و ایجاد ریزگردها، ناترازی 
صندوق های بازنشستگی و بانک ها کار را برای 
ما سخت تر کرده است و در این شرایط شاهد 
خروج سرمایه انسانی و جوانان و سرمایه مالی 
از کشور هســتیم و نرخ رشد جمعیت در ۵۰ 
سال گذشــته به کمترین حد خود رسیده و 
طبق آمارها نرخ رشد جمعیت در سال گذشته 

۷ دهم درصد بود. 
بنابراین دهه بســیار پیچیــده و مبهمی را 
پیش رو داریم که اگر عقالنیتی وجود نباشد 

شاهد تعمیق چالش ها خواهیم بود.          

دبیــر انجمن واردکنندگان تلفن همــراه با بیان اینکه 
اکنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دســتگاه تلفن همراه 
روشن نشــده در بازار داریم، گفت: در ابتدای سال جاری 
هشــت میلیارد دالر ثبــت ســفارش واردات تلفن همراه 
داشتیم که در چهار ماه نخست امسال، چهار میلیون تلفن 

همراه وارد کشور شده است.
امیر اســحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه 
در گفت وگــو با ایرنا درباره وضعیت واردات تلفن همراه به 
کشــور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال گذشته تعداد 
۶ میلیون دســتگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر 
وارد کشور شد. در بازه زمانی مشابه در سال جاری، چهار 
میلیون دســتگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دالر وارد کشــور 

شده که نشان از کاهش واردات دارد که در این بین حدود 
۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار دستگاه باالی ۶۰۰ دالر قیمت داشته اند.
اسحاقی درباره وضعیت دستگاه های روشن نشده در کشور، 
خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تلفن 
همراه روشــن نشــده در بازار داریم که  ۳۰ درصد آن ها 
گوشی های دکمه ای )فیچر فون( است. این گوشی ها حجم 
زیادی از بازار را در دست دارند، اما از نظر مالی، ارزش شان 

اندک است.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال با تغییر سیاست های 
تجاری و ارزی کشــور، ابتدا برای دستگاه های تلفن همراه 
باالی ۶۰۰ دالر، منشــأ ارز حاصل از صادرات خشــکبار 
را در نظــر گرفتند. در مرحله بعدی تــاالر دوم نیما برای 

مدت کوتاهی باز و ســپس بســته شــد و درنهایت از ۲۷ 
اردیبهشــت ارزی برای واردات تلفن همراه تخصیص داده 
نشــد و تلفن های همراهی که وارد کشور می شوند از ثبت 
ســفارش های صورت گرفته در ابتدای ســال هستند.دبیر 
انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: در ابتدای امســال 
حدود هشت میلیارد دالر ثبت سفارش واردات تلفن همراه 
داشتیم که به ۲ میلیارد دالر آن تخصیص ارز تعلق گرفت. 
از این مقدار ارز حدود ۵۰ درصد تأمین شــد و به مرحله 
خرید رســید. تلفن هایی که اکنون در بازار وجود دارند و 
مصرف می شــوند، متعلق به همان زمان هستند.اسحاقی 
با بیان اینکه ۱۲۰۰ شرکت دارای مجوز در زمینه واردات 
تلفن همراه وجــود دارند، اما تنها ۳۵۰ شــرکت واردات 

داشــتند، تأکید کرد: بخشــی از کاالهای دپو شده قبل از 
توقف تخصیص ارز، وارد کشــور شده و اکنون در گمرک 
اســت. مشــکل عدیده صنف واردکننــدگان تلفن همراه 
مشــخص نبودن تکلیف واردات و تغییر کد تعرفه موبایل 
است که در فرایندهای تجاری فاصله شکل گرفته که باعث 
ُکندی واردات شــده است.وی تصریح کرد: با وضعیتی که 
داریم تا پایان مردادماه، بازار تأمین اســت، اما نگران هایی 
بابت بازار شــهریورماه داریم. در حال حاضر گوشــی های 
باالی ۶۰۰ دالر تحت عنوان گوشــی مســافری به کشور 
قاچاق می شــود و مورد سوءاســتفاده قرار می گیرد. بهتر 
اســت این بخش نیز توسط شــرکت ها و به شکل شفاف 

انجام شود.

در پی اعالم ضمنی نرخ شــش میلیــون تومانی بلیت 
هواپیمــا در ایام اربعین از ســوی وزیر راه و شهرســازی، 
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اعــالم کرد که هیچ 
هماهنگی بابت این نرخ صــورت نگرفته و تعهدات دولت 

بابت اربعین پارسال هنوز پرداخت نشده است.
مقصود اســعدی ســامانی – دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اعالم نرخ بلیت 
شش میلیون تومانی برای پروازهای اربعین بدون هماهنگی 
با ایرالین ها و فعاالن صنعت هوانوردی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: با وجود این که پروازهای خارجی تابع نرخ 
تکلیفی نبوده و براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، از 
ســال ۱۳۹۴ نرخ بلیت پروازهای اربعین توسط وزارت راه 
و شهرسازی، ســازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی و 
پیشگامی شرکت های هواپیمایی تعیین و اعالم می شد تا به 
زائران اجحافی نشــود و این نرخ ها از حدود یک هفته قبل 

از اربعین تا چند روز پس از آن اعمال می شد.
دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی ادامــه داد: 
تصمیمی که بابت تعیین قیمت بلیت هواپیما گرفته شــد 
بدون توجه به ســوابق آن در ســال های گذشته بود؛ چرا 
که ســابق بر این براساس توافقی که با سازمان هواپیمایی 
کشوری داشتیم نرخ را تعیین می کردیم و امسال هم این 
آمادگی در ایرالین ها وجود داشت اما وزیر راه و شهرسازی 
بدون هماهنگی ما و مشــورت با فعــاالن این صنعت نرخ 

شــش میلیون تومانی را بابت پروازهای اربعین اعالم کرد.
وی با اشــاره به تعیین نــرخ پنج میلیــون تومانی بلیت 
پروازهای اربعین در ســال های گذشته اظهار کرد: در آن 
زمان قرار بود برای هر مسافر یک میلیون تومان تخفیف در 
هزینه های فرودگاهی در نظر گرفته شود؛ همچنین هزینه 
فرودگاه نجف را نیز ســازمان هواپیمایی در سال گذشته 
تقبل کرد که جبران کند اما در طول یکسال گذشته هیچ 
اقدامی در زمینه عمل به این وعده ها صورت نگرفته است.

اسعدی ســامانی اضافه کرد: زمانی که پروازهای برنامه 
ریزی شده برای کشــوری مانند عراق از قبل مورد توافق 
مسئوالن قرار می گیرد و در حین انجام پروازها تعداد آنها 
افزایش پیدا می کند، فرودگاه مقصد )نجف( هزینه مازادی 
را بابت هر پرواز اضافه شــده به عنــوان هزینه رویالیتی 
فرودگاه دریافت می کند که در ســال گذشــته ۹۱۶ هزار 
دالر هزینه رویالیتی فرودگاه نجــف و ۷۰ میلیارد تومان 
تخفیف فرودگاهی در نظر گرفته شده برای ایرالین ها بود 
کــه تاکنون هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده و این هزینه 
به دوش ایرالین ها قرار داشــته است و اگر امسال هم قرار 
باشد قیمتی تعیین شــود باید در وهله نخست وعده های 

سال گذشته را عملی کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان این که مقطع 
زمانی اربعین امسال تقریبا از بیستم تا سی ام  شهریورماه 
است گفت: در این بازه زمانی که اوج پروازهای داخلی است 

به دلیل محدودیت در تعــداد ناوگان، جابه جایی ۶۰ هزار 
مسافر پیش بینی شــده به عراق کار بسیار دشواری است 
و با توافقات صورت گرفته با مســئوالن عراقی نمی خواند؛ 
چــرا که روزانه باید حداقل ۵۰ تا ۶۰ پرواز به مقصد نجف 
انجام شــود. این در حالی اســت که براساس موافقت نامه 
صــورت گرفته بین ایران و عراق مقرر شــده تا به صورت 
هفتگی ۱۲۰ پرواز انجام شــود و بــرای مازاد آن فرودگاه 
نجــف رویالیتی دریافــت می کند که بــرای هواپیماهای 
کوچــک ۲۰۰۰ دالر و برای هواپیماهــای بزرگ ۴۰۰۰ 
دالر است.اسعدی سامانی ادامه داد: حداقل در ایام اربعین 
باید ۳۰۰ پرواز انجام شــود که برای حدود ۱۸۰ پرواز باید 
هزینه رویالیتی به فرودگاه نجف پرداخت شــود که اینها 
هزینه های اضافی اســت که بــر دوش ایرالین ها تحمیل 
می شــود. در واقع باید گفت که شرکت های هواپیمایی در 
پروازهای اربعین به دنبال سود نیستند و همه می خواهند 
حداکثــر توان را به کار گیرند تا زائران راحت ترین پرواز را 
تجربه کننــد اما قبل از اعالم نرخ پروازهای اربعین باید با 

ایرالین ها هماهنگی های الزم صورت می گرفت.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته رستم قاسمی - وزیر راه 
و شهرســازی در جلسه ستاد اربعین با اشاره به پیش بینی 
جمعیت پنج میلیون نفری مســافران اربعین و همزمانی 
آن با ســفرهای تابستانی، اظهار کرد: در حال آماده سازی 
شــرایط مرزها برای زائرانی که با خودروهای شخصی سفر 

می کنند هســتیم.وی افزود: در حــوزه حمل و نقل ریلی 
حــدود ۳۰۰ هزار نفر، در بخش هوایی حدود ۶۰ هزار نفر 
و در بخش جاده ای نیز بیشــترین حجــم یعنی حدود ۴ 

میلیون و ۶۵۰ هزار مسافر جابه جا خواهند شد.
قاســمی درباره نرخ بلیت ها در شــقوق مختلف حمل 
و نقل بــرای ایام اربعیــن گفت: فعال نــرخ مصوب برای 
پروازهای عتبات عالیات شــش میلیون تومان است.وزیر 
راه و شهرســازی  ادامه داد: برای قیمت گذاری نرخ بلیت 
اتوبوس نیز جلســات با اصناف ادامــه دارد و نتیجه آن به 
زودی اعالم می شــود اما اجازه نمی دهیم در هیچ حوزه ای 
اعم از حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی قیمت بلیت طی 

ایام اربعین سال جاری افزایش یابد.
قاســمی بر ممنوعیت فروش چارتر بلیت هواپیما برای 
ســفر به عتبات عالیات در ایام اربعین تاکید کرد و گفت: 
به ســازمان هواپیمایی کشــوری دســتور داده شد که به 
هیج عنوان بلیت چارتری در ایام اربعین به فروش نرســد، 
بنابرایــن تقاضا می کنم هیچکس بلیــت چارتری نخرد و 

ایرالین ها نیز بلیت چارتری نفروشند. 
همچنیــن آژانس های هواپیمایی که اقــدام به فروش 
بلیت جارتری می کنند مطمئن باشــند کــه اجازه پرواز 
نخواهیم داد. همچنین حتی اگر شخصا در فرودگاه مستقر 
شــوم اجازه تغییر قیمت ها را نخواهم داد تا آشفتگی های 

سال گذشته در فروش بلیت تکرار نشود.

یک اقتصاددان مطرح کرد

ابرچالش های اقتصاد ایران عمیق تر می شود 

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه خبر داد

ثبت سفارش ۸ میلیارد دالری برای واردات تلفن همراه

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مطرح کرد

تعیین قیمت بلیت اربعین بدون نظر ایرالین ها


