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هند صادرات برنج باسماتی به 
ایران را از سر می گیرد

تسنیم- در حالی که ایران ممنوعیت واردات 
از هند را لغو و اعالم کرده است که ۱۷ میلیارد روپیه 
بدهی به شرکت های هندی صادر کننده برنج که 
قرار بود سال گذشته پرداخت شود را  تسویه خواهد 
کرد، به زودی صادرات برنج باسماتی به ایران از سر 
گرفته می شود.  در حالی که ایران ممنوعیت واردات 
از هند را لغو و اعالم کرده است که ۱۷ میلیارد روپیه 
بدهی به شرکت های هندی صادر کننده برنج که قرار 
بود سال گذشته پرداخت شود را  تسویه خواهد کرد، 
به زودی صادرات برنج باسماتی به ایران از سر گرفته 
می شود. بر اساس این گزارش، فقدان یک سیستم 
پرداخت کارآمد به شدت به تجارت هند با ایران که 
بزرگترین وارد کننده برنج باسماتی در جهان است 
و یک سوم کل صادرات این محصول را وارد می کند، 
آسیب رسانده اســت. وینود کائول، مدیر اجرایی 
انجمن صادر کنندگان برنج هند، گفت: صادرات 
برنج باســماتی از هند به ایران طی ماه های آوریل 
تا اوت ســال جاری میالدی به نسبت مدت مشابه 
در سال گذشته 36 درصد کاهش یافته که بیشتر 
دلیل آن توقف پرداخت های حواله ای بوده اســت. 
وی افزود: با این حال، ما از دســامبر 20۱9 شاهد 
نشانه های مثبتی در مورد حل مسئله پرداخت در 
برابر حمل و نقل بوده ایم. همچنین، دولت ایران یک 
ماه جلوتر ممنوعیت فصلی واردات خود را برداشته 

که خبر خوبی برای صادر کنندگان است.
    

مشکلی در فروش سهام عدالت 
وجود ندارد

مهر- مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، گفت: ســفارش های فروش 
سهام عدالت تا پایان شهریور ماه تسویه شده است. 
محمدرضا معتمد گفت: افرادی که درخواســت 
فروش سهام عدالت را دادند، می توانند درخواست 
فروش ســهام خود را حذف کنند. ســامانه های 
کارگزاری هــا آمادگــی دارند، بالفاصلــه بعداز 
درخواست عدم فروش سهام عدالت، فروش سهام 
را از سامانه خارج کنند. معتمد افزود: با توجه به اینکه 
اکنون درخواست فروش سهام عدالتی بین سپرده 
گذاری مرکزی و کارگزاری برخط شــده اســت، 
سفارش مشتری در ســامانه کارگزاری به شرکت 
سپرده گذاری مرکزی سریع اعالم می شود. وی در 
پاسخ به این سوال که شرکت سپرده گذاری مرکزی و 
کارگزاری ها به درخواست مشتریان پاسخ نمی دهند 
و ســهام داران همچنان برای فروش سهام عدالت 
مشکل دارند، توضیح داد: مشکلی برای فروش سهام 
عدالت وجود ندارد، افرادی که سفارش فروش داده 
بودند تا پایان شهریور ماه تسویه شده است، مشکلی 
در سفارشات مهرماه بود که با توجه به شرایط بازار 

قرار است تصمیم گیری شود.
    

بازگشت ثبات به بازار مرغ 

توســعه ایرانی- نایب رئیس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشــتی از بازگشت ثبات به بازار 
این ماده پروتئینی خبر داد.  حبیب اســداله نژاد با 
اشــاره به تأثیر واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد 
کشــاورزی در روند قیمت ها گفت: تجمیع تولید 
و تنظیم بــازار و واگذاری مســئولیت آن به وزارت 
جهاد کشاورزی می تواند پاسکاری مشکالت این 2 
وزارتخانه به یکدیگر را مرتفع کند. وی افزود: وزارت 
جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی بر موضوعات 
تولید و نیازهای صنعت اشــرافیت بیشتری دارد و 
می تواند با شناسایی فرصت ها و چالش ها دقیق تر 
عمل کند. وی نرخ مصوب هر کیلــو مرغ زنده را ۱3 
هزار و ۱00 تومان با احتســاب ۱0 درصد افزایش یا 
کاهش در اختیار استانداران و مرغ گرم را 20 هزار و 

۴00 تومان اعالم کرد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 بازار ایران در حال تغییر مسیر است. 
روز 23 مهرماه بود که رئیس کل بانک 
مرکزی هشدار داد هر لحظه ممکن است 
اتفاقی در بازار ارز رخ دهد. داستان ارز در 
ایران حاال با انتخابات آمریکا گره خورده 

است؛ اما این تمام ماجرا نیست. 
 کمتر کارشناسی حاضر است به این 
پرسش اساسی پاسخ دهد که باالخره نرخ 
واقعی دالر در ایران چقدر است؟ فشار 
حداکثری ترامپ بر اقتصاد ایران زمینه 
را برای رســیدن قیمت دالر به 32 هزار 
تومان فراهم کرد و این وضعیت بغرنج 
و پیچیده سبب شد صدای پای بحران 
در اقتصاد ایران به گوش برســد. با این 
حال تدابیری برای کاهش دامنه بحران 
در نظر گرفته شد؛ رایزنی با کشورهایی 
که ارزهای ایران را بلوکه کرده بودند، از 
کره جنوبی تا ترکیه و عراق از سوی دیگر 
تزریق ارز به بازار با هدف پاسخ به تقاضا. 

 دیروز امــا هرچند بازار ارز و ســایر 
بازارهای ایران تعطیل بودند دالالن در 
حاشیه خیابان حضوری پررنگ داشتند 
و در پاسخ به ســئواالت متعدد مردم و 
رهگذران قیمت دالر را 25 هزارتومان 
اعالم می کردند و سپس تاکید داشتند 
که قیمت ها در حال ریزش اســت. نرخ 
خرید دالر از مردم اما بســیار اندک بود. 
با فاصله ای قابل توجــه از نرخ فروش. 
روز پنجشنبه قیت دالر در صرافی های 
بانکی به 26 هزارو 350 تومان رسید و در 
بازار اما صحبت از دالر 22 هزار تومانی 
اســت. دالرهایی که حاال در بازار قصد 
فروخته شــدن دارند نیز بیــش از این 

قیمت ندارند. 
 پیش بینی ها نشان می دهد با پیروزی 
بایدن در انتخابات روند ریزش بیش از 
پیش سرعت بگیرد. شاهین چراغی، عضو 
شورای عالی بورس تاکید کرده است فارغ 
از تمامی فاکتورهای اقتصادی و حجم 
نقدینگــی ریزش دالر چیزی شــبیه 

ریــزش دالر در زمان پذیرش قطعنامه 
598 بود.  

 دالر البته در زمــان تحویل دولت 
احمدی نژاد به روحانی نیز ریزشی قابل 
توجه را تجربه کــرد. در حالی که دالر 
در زمان احمدی نژاد به سرعت در حال 
تاختن تا رسیدن به مرز پنج هزار تومان 
بود، تــا محــدوده 2900 تومان عقب 
نشســت؛ اما کمتر از این رقم نشد. در 
همان روزها ســیف، رئیــس کل وقت 
بانک مرکزی ریزش بیش از این دالر را 
چندان به صالح ندانست. حاال اما برخی 
معتقدند قیمت ها می تواند حتی به کمتر 

از 20 هزار تومان نیز برسد. 
 ریزش قیمت دالر البته بازار گوشی 
تلفن همراه، خودرو و بازار دیگر کاالهای 
مرتبط با این کاال نظیر طال و سکه را نیز 

دستخوش تغییرات جدی کرده است. 
حمید حســینی، دبیــر کل اتاق 
بازرگانی ایران و عراق نیز گفته اســت: 
چشم انداز بازار، همچنان کاهشی است. 

حباب قیمت در بازار ارز در حال تخلیه 
شدن اســت و به تدریج شاهد کاهش 
حباب قیمت در سایر بازارها خواهیم بود.
او می گوید: بر مبنای تورم ســاالنه، 
قیمت دالر بین 20 تــا 22 هزار تومان 
باید باشد و روند بازار نشان می دهد که 
نرخ دالر به این محدوده کاهش خواهد 
یافت و روز شنبه نیز باید منتظر کاهش 
بیشتر قیمت  دالر تا 20 هزار تومان در 

بازار ارز باشیم.
وی هشــدار داد: باید مراقب رفتار 
باندهــای مافیایــی بود که بــه دنبال 
جلوگیری از کاهش نرخ ارز هســتند. 
بعضی صرافی ها در دبی و کردســتان 
عراق وقتی می بینند قیمت ارز در حال 
کاهش است، شروع به خرید با نرخ های 
باال می کنند تا به بازار سیگنال افزایشی 

بدهند.
 سکه چه می شود؟ 

 بازار سکه تنها در یک روز با کاهشی 
نزدیک به 3 میلیون تومان روبرو شــد. 

قیمت ســکه از ۱5 میلیون و 200 هزار 
تومان تا ۱2 میلیون و 200 هزار تومان 
عقب رفت اما کم کم تحت تاثیر رشــد 
قیمت طال در بازارهای جهانی افزایشی 

اندک را شاهد بود. 
 حاال بسیاری می گویند دالر ارزان تر 
در محدوده 20 هزار تومان سد مقاومتی 
را تا محدوده ۱0 میلیون تومان عقب تر 

خواهد برد. 
 این بدان معناست که نوسان گیرانی 
که ســکه را در قیمــت ۱5 میلیون و 
۱6 میلیون تومان خریده اند باید آماده 
شکستی بزرگ و زیانی هنگفت باشند 
چراکه ریسک باالی بازار در حال تخلیه 

است. 
 بر این اساس قیمت طال نیز تاکنون تا 
محدوده یک میلیون و 200 هزار تومان 

عقب تر رفته است. 
 ســکه البته در روزهای اوج گیری 
قیمت با حباب بزرگی روبرو بود و تخلیه 
این حباب می تواند زمینه را برای ریزش 

بیشتر قیمت ها مهیا کند. 
 خودرو چه خواهد شد؟

ســعید موتمنی، رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران می گوید آماده ریزش 
بزرگ باشید. او معتقد است با رسیدن 
قیمت دالر به محدوده 20 هزار تومان و 
حتی کمتر پراید می تواند حتی تا کمتر 
از ۱00 میلیــون تومان عقب نشــینی 
کند. قیمت پراید در شرایط کنونی در 
محدوده ۱30 میلیون تومان است؛ اما در 
ابتدای سال قیمت این خودرو نزدیک 
به 60 میلیون تومان بود. به این ترتیب 
پراید در این محدوده زمانی افزایشــی 
نزدیک به ۷0 میلیــون را تا همین حاال 
با ریزش قیمت ها در کارنامه خود ثبت 

کرده است. 
 ســایر خودروهــا نیز با کاهشــی 
قابل توجه همــراه خواهند بود. فعاالن 
بازار می گویند ریزش ۱0 تا 30 میلیونی 
قیمت ها در اولین روز بازگشــایی بازار 
محتمل است البته باید توجه داشت که 
قیمت ها در بازار تا زمان رسیدن به نوسان 
چندان قابل اتکا نخواهند بود و این نکته 
اهمیت باالیی دارد که بازار به ثبات برسد 
چرا که طی هفته اخیر نیز که قیمت ها 

دستخوش کاهش شــده اند، همچنان 
خرید و فروش چندانی در بازار صورت 

نگرفته است. 
 موبایل می ریزد

 بازار گوشــی تلفن همراه به واسطه 
وارداتی بودن این کاال و نبود تولید داخل 
آماده ریزش بزرگ می شــود. بسیاری 
از فعاالن می گویند روز شنبه، امروز ۱6 
آبان روز انتظار در بازار است و فردا بازار 
گوشی تلفن همراه جهت حرکت خود 
را مشخص خواهد کرد. قیمت گوشی 
تحت تاثیر رشد بهای دالر با افزایش بسیار 
قابل توجهی روبرو شد  عدم واردات این 
کاال در کنار رشد بهای ارز و رشد تقاضا 
تحت تاثیر مجازی شدن آموزش زمینه 
را برای بروز این بحران مهیا کرده است. 

 به این ترتیب پیش بینی می شــود 
کاهش قیمت در بازار گوشی تلفن همراه 
چشمگیر باشد و رسیدن دالر به بهایی 
کمتر می تواند فضا را برای کاهش قیمت 

بیشتر آماده کند. 
 لوازم خانگی و ...

 تولید هر کاالیی در صورت کاهش 
قیمــت ارز بــا کاهش قیمــت مواجه 
می شود؛ خصوصا اقالمی که به واردات 
مواد اولیــه نیازمند هســتند. صنعت 
لوازم خانگی وابستگی باالیی به واردات 
مواد اولیــه دارد از این رو کاهش قیمت 
دالر می تواند به کاهش قیمت این اقالم 
بینجامد. این اتفاق بی تردید سایر بازارها 
نظیر بازار لوازم یدکی خودرو، بازار اقالم 
مصرفی مانــدگار و ... را تحت تاثیر قرار 

می دهد. 

ورق در بازارهای ایران برگشت

آماده ریزش باشید
دیروز هر چند بازار ارز 
و سایر بازارهای ایران 

تعطیل بودند؛ دالالن در 
حاشیه خیابان حضوری 

پررنگ داشتند و در پاسخ 
به سئواالت متعدد مردم و 

رهگذران قیمت دالر را 25 
هزارتومان اعالم می کردند 
و تاکید داشتند که قیمت ها 

در حال ریزش است

بیش از هشت ماه از شیوع کرونا در کشور می گذرد و آمار 
سازمان برنامه و بودجه نشــان می دهد که تا پایان مهرماه 
500 میلیون یورو برای مقابله با کرونا هزینه شــده؛ حدود 
35 هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از افراد آسیب پذیر 
پرداخت شده است. به گزارش ایرنا،  اوایل اسفندماه بود که 
خبر ورود ویروس کووید ۱9 این مهمان ناخوانده به کشور 
منتشر شد. از همان ابتدا دولت، ستاد ملی مقابله با کرونا و 
کارگروه ملی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا را تشکیل 
داد تا برای جلوگیری از آســیب ها برنامه ریزی منسجمی 
داشته باشند. حال پس از گذشت بیش از هشت ماه از شیوع 
این بیماری در کشــور، بحث هایی پیرامون میزان هزینه 
دولت برای مقابله با کرونا مطرح است، سعی کردیم در این 
گزارش، جزئیاتی از این هزینه ها در بخش درمان و طرح های 
حمایتی دولت در قالب تسهیالت کرونایی به بنگاه ها، وام 

یک میلیونی و بیمه بیکاری را تشریح کنیم.

تامین 5۰۰ میلیون یورو تا پایان مهرماه
سازمان برنامه و بودجه در آخرین گزارش خود که چند 
روز پیش منتشر کرد، اعالم کرده بود که تا پایان مهرماه سال 
جاری 500 میلیون یورو بودجه در دوره های زمانی مختلف 

برای مقابله با کرونا تامین کرده است.
براساس اعالم این سازمان در اردیبهشت ماه طی دو دوره 
350 میلیون یورو اعتبار تامین شده است به این صورت که 
در ۱6 اردیبهشت ماه 300 میلیون یورو و یک هفته بعد نیز 

50 میلیون یورو دیگر پرداخت شده است.
تقریبا دو مــاه بعد )2۴ تیرماه( نیــز 20 میلیون یورو و 
هفته بعد نیز 50 میلیون و 600 هزار یورو به بخش درمان 
اختصاص یافت. تامیــن اعتبار برای بخش ســالمت در 
مردادماه ادامه داشت و ۱۴ این ماه 20 میلیون اعتبار دیگر 
تامین شد. در روز پایانی مهرماه )30 مهرماه 99( نیز سازمان 
برنامه و بودجه 59 میلیون و ۴00 هزار یورو در اختیار بخش 

سالمت و کادر درمان قرار داد.
یکی از بخش هایی که سازمان برنامه و بودجه در اعتبار 
500 میلیــون یورویی مقابله با کرونا به آن توجه داشــت 
پرداخت معوقه کارانه کادر درمان بــود. به این صورت که 
در تیرماه یک هزار میلیارد تومان، مردادماه 2 هزار میلیارد 
تومان، شــهریورماه 2 هزار و 60۷ میلیارد تومان و مهرماه 

۴00 میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داد.

وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: علی رغم همه 
محدودیت ها و مشکالت، کاال به اندازه کافی در کشور وجود 

دارد و مردم از این بابت نباید نگرانی داشته باشند.
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از وزارت صمت، علیرضا 
رزم حسینی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه کرمان با اشاره به افتتاح پروژه انتقال آب خلیج فارس 
به فالت مرکزی ایران، تصریح کرد: مشــابه همین الگو را 
برای شیرین سازی و انتقال آب دریای عمان به استان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 

در دست مطالعه و اجرا داریم.
وی با بیان اینکه در شرق کشور مسئله آب دارای اهمیت 
فراوان می باشد، افزود: امنیت شــرق کشور به آب وابسته 
اســت و اجرای این پروژه با مشارکت شــرکتهای بزرگ 

 معدنی تاثیر بسزایی را در توسعه آن منطقه خواهد داشت. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به برخی پروژه های استان کرمان بیان کرد: در 
خصوص پتروشیمی جلسه ای را با سهامدار اصلی شرکت 
برگزار می کنیم و در صورت به نتیجه نرسیدن، با برگزاری 

مزایده، سهامدار و کارفرمای جدید را پای کار می آوریم.
رزم حسینی همچنین بیان کرد: تمامی معادن غیرفعال 
سه ماه فرصت دارند که فعال بشوند در غیر این صورت پروانه 
و مجوزهای آنها لغو و کارفرمــای جدید با برگزاری مزایده 

انتخاب می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال حذف 
امضاهای طالیی هستیم، گفت: گلوگاه های ایجاد رانت را 

شناسایی کردیم و به تدریج حذف می کنیم.
رزم حسینی با بیان اینکه معیشــت مردم اولویت اول 
مجلس و دولت و همواره مــورد تاکید مقام معظم رهبری 
بوده است، افزود: خوشــبختانه علی رغم همه تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی و شرایطی که کرونا به وجود آورده است 
اما موجودی کاالها در کشور کافیست و مردم نباید نگرانی 
داشته باشــد. وی با اشاره به آزادســازی واردات در مقابل 
صادرات و استفاده از ارز متقاضی گفت: با اجرای این طرح ها 

یقیناً به سمت فراوانی کاالها خواهیم رفت.

وزیر صمت مطرح کرد؛برای مقابله با کرونا چه قدر هزینه شده است؟

گلوگاه های رانت را به تدریج حذف خواهیم کرد

خبر

ابالغیه مهم نهاوندیان به همتی و 6 وزیر/ترخیص کاالهای 
رسوبی بدون کد رهگیری و دخالت بانک مرکزی/واردات با ارز 

اشخاص مجاز شد
به گزارش توســعه ایرانی، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
اخیرا مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی را ابالغ کرده است،بر 
این اســاس کاالهای اساســی و کاالهای ضروری مورد نیاز 
واحدهای تولیدی با تشــخیص و اعالم وزارت صمت )دارای 
قبض انبار تا ۱0 آبان ماه 99(، بدون الزام به کدرهگیری بانک 

ترخیص می شوند.
بر اساس مصوبات جدید ســتاد هماهنگی اقتصادی که 
از ســوی  نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزاری 

مربوطه ابالغ شــده است، بانک مرکزی نســبت به تامین ارز 
ترجیحی کاالهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعالمی 
وزارت صمت اقدام کند.  بانک مرکزی نسبت به صدور اعالمیه 
تامین ارز برای کاالهای اساسی اعتباری با تعهد 3 ماهه )جهت 
تامین ارز ترجیحی( اقدام نماید؛   کاالهای اساسی و کاالهای 
ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعالم وزارت 
صمت )دارای قبض انبــار تا ۱0 آبان ماه 99(، بــدون الزام به 
کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛  از تاریخ 
۱0 آبان ماه 99 به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی 
)ارز نیما(؛ واردات در مقابل صادرات )خود و غیر( برای پروانه 
های صادراتی ســال 98 به بعد؛ ارز اشخاص ، از طریق سامانه 

جامع تجارت ) کنترل توسط صمت و بانک مرکزی( استفاده 
کنند؛  گمرک ایران نســبت به ترخیــص درصدی کاالهای 
اساسی و نهاده های تولید )ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت 
اعالم می گردد( تا سقف 90٪ که در صف تخصیص یا تامین ارز 

بانکی باشند اقدام نماید؛
 چنانچــه ردیف تعرفه منــدرج در ثبت ســفارش کاال با 
استنباط گمرک تغییر کند، مشــروط براین که شرح تجاری 
کاال تغییر ننماید و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف 
تعرفه کاالهای ممنوعه )گروه۴( یا اولویت ارزی غیرفعال)گروه 
2۷( ، یا ردیف تعرفه کاالهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، 
درخصوص اقالم گروه هــای ۱ و 2۱،22،23 و 2۴ ، نیازی به 

اصالح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.)لیست کاالهای 
گروه ۴ و 2۷ و اقالم ساخت داخل تا این لحظه، از سوی صمت، 

به گمرک ایران واصل نشده است.(
 به محض ابالغ مصوبات اشاره شده به گمرک، مراتب ظرف 
»همان روز« طی بخشنامه اجرایی به کلیه گمرکات اجرایی 

کشور ابالغ خواهد شد.

ابالغیه مهم نهاوندیان به همتی و ۶ وزیر

ترخیص کاالهای رسوبی بدون کد رهگیری و دخالت بانک مرکزی


