
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نمایندگان 
مجلس با واردات خودرو موافق هستند و نگاه آنها این است که 
واردات بخشی از تقاضای خودروی کشور را تعیین می کند اما 
االن نیازی به نظر مجلس هم نیســت، وزارت خانه راه واردات 
خودرو را بسته و خودش هم می تواند باز کند، آقای وزیر باید در 

این مورد تصمیم بگیرند.
مهدی دادفر، در گفت وگو با ایلنا در مورد برخی اظهارات 
مبنی بر احتمال واردات خودرو اظهار داشــت: امیدواریم که 
واردات خودرو انجام شود و باید این اتفاق بیافتد اما درباره اینکه 
چه سناریویی ممکن اســت رقم بخورد هنوز هیچ مذاکره ای 

نکرده ایم، البته ما پیشنهادات نه گانه خود را ارائه داده ایم.
وی افزود: مکررا می گفتند ارز نداریم و تحریم هستیم، اما 
شرکت ها نامه دادند که امکان دور زدن تحریم ها را داریم. در 
مورد ارز هم گفتند که از ارز ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه های 
خارجی ارز را تامین می کنیم. یک ایرادی در مورد منشــا ارز 
گرفته شد که گفتیم منشا این ارزها را هم سفارت ایران در مبدا 
تایید کند. امیدواریم هرچه زودتر این مشکل حل شود، سامانه 
ثبت سفارش خودرو را باز کنند و مردم شیرینی این موضوع را 
بچشــند چون یقینا با وقوع چنین اتفاقی قیمت های خودرو 

نصف خواهد شد. 

دادفر تصریح کرد: البته االن واردات هم باز شــود قیمت 
خودروی خارجی خیلی باال است اما به قیمت امروز هم نخواهد 
ماند، اگر خودرویی سه میلیارد تومان است، اگر واردات باز شود 
۱.۵ میلیارد تومان می شود که بازهم به علت موارد تعرفه ای، 
عوارض، نه درصد ارزش افزوده و غیره باال اســت. اما با همین 

فرآیند قیمت ها نصف خواهد شد، بهره آن را هم مردم می برند 
و امیدواریم که هرچه سریع تر آقای وزیر در این مورد تصمیم 

بگیرند.
دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو در مــورد جزییات 
پیشنهادهای نه گانه گفت: موارد پیشنهادات نه گانه ما واردات 
خودرو با ارز ایرانیان خارج از کشــور و سرمایه های خارجی، 
واردات خودرو با اعتبار شــرکت ها از جمله شرکت های مادر، 
واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یــورو، واردات خودرو صرفا با 
هدف شماره گذاری پالک عمومی، واردات خودرو با استفاده از 
ارز بلوکه شده نزد کشورهای مختلف و واردات خودرو در ازای 
کاالهای غیرنفتی و پتروشیمی توسط واردکنندگان خودرو 
بود. این پیشــنهادات به وزارت صمت داده شــده ولی هنوز 

پاسخی دریافت نکرده ایم. 

t oseei r ani . i r
3 چرتکه

خرید و فروش طال در فضای مجازی 
امن نیست؛ مردم مراقب باشند

مهر- رئیس اتحادیه 
طــال و جواهر تهــران با 
تاکید بر اینکه بسترهای 
الزم بــرای معامالت طال 
در فضــای مجازی فراهم 
نیست، از مردم خواســت به دالیل متعدد از خرید 
طالی دست دوم خودداری کنند. ابراهیم محمدولی 
با بیان اینکه فضای مجازی دارای مزایا و پتانسیل های 
خوبی برای کسب و کار امروزی است، اظهار داشت: 
طال یک فلز خاص است و شــرایط و معامالت آن در 
اینترنت و فضای مجازی باید شرایط و قوانین خاص 
خود را داشته باشد. وی افزود: قوانین و ضوابط مربوط 
به سایر کاالها را نمی توان بر طال، جواهر و مصنوعات 
آن وضع کرد و برای تدوین قوانین معامالت طال در 
فضای مجازی مسلماً از کارشناسان و خبرگان حوزه 

طال و جواهر و فضای وب بهره گیری خواهد شد.
    

استعفای رئیس سازمان 
خصوصی سازی پذیرفته شد

توسعه ایرانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
پذیرفتن استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی، 
حســن اعالیی را به عنوان سرپرست این سازمان 
منصوب کرد.  فرهاد دژپســند در پی اســتعفای 
علیرضا صالح، رئیس ســازمان خصوصی سازی، 
ضمن موافقت با این استعفا، حســن اعالیی را به 
عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. گفتنی 
اســت حســن عالیی در حال حاضر عضو هیأت 
عامل سازمان خصوصی سازی است که با پذیرش 
استعفای علیرضا صالح از سوی وزیر اقتصاد، با حفظ 
سمت به عنوان سرپرســت این سازمان منصوب 

شده است.
    

قیمت شکر نهایی شد
مهر-  دبیــر انجمن 
قند و شکر از نهایی شدن 
قیمت شکر برای صنوف، 
صنایع و مصرف کنندگان 
خبــر داد و گفت: قیمت 
نهایی برای خانوار بدون تغییر نسبت به خردادماه 
هر بسته یک کیلویی ٨٧۰۰ تومان باقی ماند. بهمن 
دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با 
اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار و نهایی 
شدن قیمت شکر برای صنف، صنعت و همچنین 
خانوار، اظهار داشــت: در این جلسه قیمت شکر 
تولید داخــل در کارخانه برای صنــوف، صنایع و 
بصورت عمده، با حدود ٣۵۰ تومان افزایش نسبت 
به خردادماه ۶,۶۵۰ تومان تعیین شد. وی تصریح 
کرد: همچنین قیمت بسته یک کیلوگرمی شکر در 
مغازه برای مصرف کننده نهایی بدون تغییر نسبت 

به خردادماه ٨٧۰۰ تومان تعیین شد.
    

اتاق اصناف به مغازه حراج کننده 
در شهرک غرب اخطار داد

توســعه ایرانی-  رئیس اتاق اصناف تهران 
گفت: به واحد صنفــی عرضه کننده کیف و کفش 
در یکی از پاساژهای غرب تهران که روز گذشته با 
حراج اجناس خود باعــث ازدحام جمعیت در این 
مغازه و پاساژ مربوطه شده بود، اخطار داده شد. قاسم 
نوده فراهانی بعدازظهر شــنبه ساعتی پس از درج 
خبری مبنی بر »سکوت اتاق اصناف مقابل ازدحام 
مردم برای شــرکت در حراجی«، با خبرنگار ایرنا 
تماس گرفت و گفت: از سوی اتاق اصناف و نیروی 
انتظامی به فعاالن این صنف به دلیل رعایت نکردن 
فاصله گذاری اجتماعی تذکر داده شد. وی افزود: 
بازرسان و ماموران نیروی انتظامی به محل مذکور 
اعزام شدند تا در صورتی که فعاالن این صنف نسبت 
به اعمال تذکرات داده سرپیچی کرده باشند واحد 

مذکور را پلمب کنند.
    

آغاز طرح بخشودگی جرایم دیرکرد 
بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها

ح  طــر  - یلنــا ا
ئــم  بخشــودگی جرا
دیرکرد بیمه شــخص 
ثالث موتورسیکلت ها از 
۱۵ آبان تا آخر اسفند اجرا 
می شــود. با موافقت رئیس مجمع صندوق تامین 
خسارت های بدنی و بنا به درخواست بیمه مرکزی 
مبنی بر اجرای مجدد طرح بخشودگی جرائم بند 
)ب( ماده ۲۴ قانون  بیمه اجباری خســارات وارد 
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 
نقلیه مصوب ۱٣۹۵ و در راســتای کمک به آحاد 
جامعه به دلیل مشکالت ناشی از کرونا و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه، جرایم 
دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها از ۱۵ 

آبان تا ٣۰ اسفند بخشوده می شود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 بورس اوراق بهــادار در حالی دیروز 
لباس ســبز بر تن کرد که مدت هاست 
قرمزپوشی بازار ســهام، به دغدغه ای 
مهم در افکار عمومی و مسئوالن تبدیل 

شده است. 
عقب نشــینی بورس از شاخص دو 
میلیون و صد هزار واحــد از دهه آخر 
مرداد کلید خورد و در شــرایط کنونی 
نزدیک به ۹۰۰ هزار واحد، این شاخص 

عقب نشسته است. 
در ایــن دوره زمانی هرچند در ابتدا 
عقب نشینی شاخص تعبیر به اصالح 
می شــد؛ اما کم  کم با از دســت رفتن 
کف های پی در پی مقاومتی کارشناسان 
و نمایندگان از واژه ریزش و سقوط برای 

توصیف شرایط بهره بردند. 
 آماده شدن طرحی برای استیضاح 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی تازه ترین 
اقدامی است که به واسطه منفی بودن 
شــاخص در دســتور کار نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی قرار گرفته 
اســت؛ البته پورابراهیمــی، نماینده 
مجلــس پیش تر نیــز از ورود مجلس 
برای اصالح بــازار ســرمایه خبر داده 

است. استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی و ... نیز اخباری بود که در این زمینه 
برای سامان دهی به وضعیت شاخص در 

دستور کار قرار گرفت. 
در این شرایط بســیاری معتقدند 
که یکی از دالیل طوالنی شدن ریزش 
شاخص بورس و سقوط بزرگ و تاریخی 
اتفاقا وعده های عمل نشده ای است که 
در این میان مغفول ماند. حاال روشــن 
شــده اســت تخلفاتی در قرمز شدن 
شاخص بورس موثر بوده است. تخلفات 
و فرصت سوزی ها و سوءاستفاده هایی 
که نباید با سبزپوشی سهام، رسیدگی 

به آنها از دستور کار خارج شود.
رســیدگی به رفتار حقوقی هایی 
که از فرصت بهره بردند تــا بتوانند در 
کف قیمت، ســهم های حقیقی ها را 
جمــع آوری کنند. این نکته از ســوی 
مصطفی صفــاری، کارشــناس بازار 
سرمایه تایید شده است. وی می گوید: 
در روزهای اخیر شــاهد تجمع برخی 
ســهامداران در اعتــراض به وضعیت 
موجود نیز بودیم، اما نکته اینجاست که 
به نظر من دامنه بحران جمع شده است 
و با تدابیر صورت گرفته حقوقی ها دیگر 
امکان فعالیت غیرعادی ندارند. وی در 

توضیح این مطلب افزود: دو دستورالعمل 
صادر شده است دال بر اینکه حقوقی ها 
صف  را تشــکیل ندهند به هــر حال با 
تشکیل صف مردم می ترسند و وقتی 
این شرایط محدود شود، بازار بازخواهد 

گشت.
وی ادامــه داد: تصمیماتــی مانند 
صدور مجــوز افزایش ســرمایه نیز با 
تاخیر صورت گرفت و این باعث شــد 
که خیلی ها ناراضی باشند. من معتقدم 
صف های فروشی که حقوقی ها درست 
می کردند نتیجه خوبی نداشــت به هر 
حال آنها می خواستند سهام حقیقی ها 
را با بهترین قیمت خریداری کنند. اتفاقا 
صدور همین دستورالعمل ها در شرایط 
کنونی مانعی بر سر راه تکرار ماجراست. 
در چنین شرایطی طبق اعالم یک 
نماینده مجلس، قرار است از هفته جاری 
عملکرد مدیران شرکت های حقوقی 
بازار سرمایه که در موضوع بازارگردانی 
تعهدات خود را انجام نمی دهند با عنوان 
»اخــالل در نظام اقتصادی کشــور« 

بررسی شود.
امیر حســین قاضی زاده، نماینده 
مجلس اعالم کرده اســت: در راستای 
پیگیری هایی که از دســتگاه قضایی 

داشتم، مقرر شد از هفته آینده عملکرد 
مدیران شــرکت های حقوقــی بازار 
ســرمایه که در موضــوع بازارگردانی 
تعهدات خود را انجام نمی دهند با عنوان 
»اخــالل در نظام اقتصادی کشــور« 

بررسی شود.
از سوی دیگر حســینعلی حاجی 
دلیگانی از تهیه طرح سؤال از وزیر امور 
اقتصادی و دارایی پیرو نابسامانی بازار 

سهام خبر داد.
متن طــرح به این شــرح اســت: 
»علت عدم حمایت حقوقی بانک ها و 
شرکت های تأمین سرمایه صندوق های 
سرمایه گذاری فروش های خارج از روال 

حقوقی ها در بازار منفی، چیست؟«
این طرح شــامل ۱۵ سئوال از وزیر 

امور اقتصادی و دارایی می شود. 
 دوره اصالح تمام شد؟

حاال اما به نظر می رســد با نوسان 
محدود بازار سرمایه در روزهای پایانی 
هفته گذشــته و روند مثبت اولین روز 
هفته، شــاخص بورس دوره ریزش را 
ســپری کرده اســت و حاال می  تواند 
به روزهــای بهتــر امید ببنــدد، اما 
ســیگنال هایی که این امیدواری را در 
میان ســهامداران و کارشناسان و اهل 

فن ایجاد کرده است، چیست؟
بررسی ها نشــان می دهد تکذیب 
کامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی از 
یک سو و همچنین اعالم ورود منابعی 
از صندوق توسعه ملی به بورس از سوی 
دیگــر در کنار برخورد بــا حقوقی ها و 
بازارگردانان متخلف این امید را در دل 
سهامداران ایجاد کرده است که روزهای 
کم نوسان و متعادل تر بورس در راه است. 
در هفته های اخیر بسیاری از سهامداران 
معترض چندین بار بــا اجتماع مقابل 
سازمان بورس و اوراق بهادار از وضعیت 
رخ داده شــکایت کرده و معتقد بودند 
دست های پشت پرده در این ریزش ها 
مقصر است. البته بسیاری از مسئوالن 
معتقدند دست های پشت پرده ای که 
ماجرای افزایش ســود سپرده بانکی را 
در هفته های اخیر مطرح کرده و دامن 
زدند، در این روند موثر بودند اما باید توجه 
داشت این تنها بخشی از ماجرای رخ داده 

در بورس است؛ بخش دیگر به سخنان 
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازمی گردد 
که تاکید داشت حجم تامین سرمایه از 
بازار سرمایه امسال بسیار باال بوده است. 
از این رو گفته می شد دولت پس از تامین 
کسری بودجه خود از بازار سرمایه بازار 
را به حــال خود رها کرده اســت. البته 
به عقیــده علیزاده آرانی، کارشــناس 
بازار ســرمایه، دولت بــا بی توجهی به 
بازار، فرصتی تاریخی را در بازار سرمایه 
از دســت داد در حالی که می توانست 
سال های متمادی از کارکرد بازار سرمایه 
بهره ببرد چراکه عمده ترین شرکت های 

حاضر در بازار دولتی، هستند. 
نوسان گیران نقره داغ شدند

هر چند شــاخص بــورس دیروز 
رشــدی در محدوده ۲۶ هزار واحد را 
تجربه کرد، اما فرابورس از ابطال تعدادی 
از نمادهای معامالتی در پایان معامالت 
امروز خبر داد که اوراق »تملی ٧۰۴« با 
قیمت عجیب ۲۰۶ هزار تومان، یکی از 

این نمادها بود.
مدیر عملیات بــازار فرابورس ایران 
در اطالعیه ای از عدم تأیید معامالت در 
برخی نمادهای معامالتی در معامالت 

شنبه ۲۴ آبان ۹۹ خبر داد.
در این اطالعیه آمــده: به اطالع 
می رســاند معامالت روز شنبه مورخ 
۲۴ آبان ۱٣۹۹ در نمادهای معامالتی 
اوراق اجاره ســرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شســتا ۹۹۴۱( و )شستا 
۹۹٣۱(، اوراق منفعــت هواپیمایی 
ماهــان )ماهــان ۰۱۱(، اوراق اجاره 
شرکت مهندسی و ســاختمانی صبا 
نفت )صبا ۱۴۰۱۱(، اوراق تسهیالت 
مســکن بانک ملی )تملی ٧۰٨۱(، 
)تملــی ٧۰۹۱(، )تملــی ٧۰۴۱(، 
)تملــی ٨۰۲۱(، )تملــی ٧۱۱۱(، 
)تملــی ٧۱۲۱(، )تملــی ٧۰۵۱(، 
)تملــی ٧۱۰۱(، )تملــی ٨۰۱۱( و 
صندوق ســرمایه گذاری جسورانه 
فیــروزه ۱۰ درصد تأدیــه )ونچر ۱( 

مورد تأیید قرار نگرفت.
گفتنی اســت در پایــان معامالت 
چهارشــنبه ۲۱ آبان نیز تعــدادی از 
نمادهای معامالتی از جمله چند نماد 

زیرمجموعه اوراق تســهیالت مسکن 
بانک ملی با ابطال مواجه شده بودند.

اگرچه علت ابطــال معامالت ذکر 
نشده، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه 
قیمت اوراق مذکور با استفاده از فرآیند 
نوسان گیری در معامالت دیروز کشف 
شده بود، مدیر عملیات بازار نیز بر اساس 
مصوبه ممنوعیت نوســان گیری که از 
سوی ســازمان بورس به بورس های ۴ 
گانه ابالغ شده بود، معامالت روز شنبه 
اوراق تسهیالت مســکن بانک ملی را 

ابطال کرد.
در این شرایط اما با استناد به اتفاقات 
رخ داده و به کف رسیدن قیمت سهام و 
همچنین قطعی شدن پیروزی بایدن 
در امریکا که به منزله کاهش فشــار بر 
اقتصاد ایران تلقی می شــود، می توان 
انتظار آغاز دوباره رشد در بازار با نوسانی 
کم و البته بسیار بطئی را داشت. در این 
وضعیت به نظر می رسد پرهیز از تکرار 
اشتباهات پیشین و نظارت سخت تر بر 

بازار ضرورتی انکارناپذیر باشد.
مسیر حرکت کجاست؟

محمدمهدی عشــریه، کارشناس 
بازار نیــز درباره روند حرکــت بازار به 
تجارت نیوز گفته است: هر چند هنوز 
ســیگنال صعودی ای دیده نمی شود 
که بتواند روند کلی بازار را مثبت کند و 
به افزایش تقاضا دامــن بزند؛ اما به نظر 
می رســد روند بازار سهام فعال نوسانی 
باشد و بعد از اصالح زیاد شاخص کل نیز 
نباید انتظار صعود زود هنگام را داشت. با 
این حال روند صعودی بازار سهام آهسته 

شروع می شود.

حقوقی های متخلف آماده رسیدگی قضایی باشند

چراغ سبز در بورس روشن شد
طبق اعالم یک نماینده 

مجلس، قرار است از هفته 
جاری عملکرد مدیران 

شرکت های حقوقی بازار 
سرمایه که در موضوع 

بازارگردانی تعهدات خود 
را انجام نمی دهند با عنوان 
»اخالل در نظام اقتصادی 

کشور« بررسی شود

شمارش معکوس برای واردات خودرو

امکان دور زدن تحریم ها برای واردات خودرو را داریم

خبر

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک 
مرکزی با توضیح درباره علت تولید اسکناس ۱۰ 
هزار تومانی جدید از رونمایی سه قطعه اسکناس 

دیگر تا پایان سال خبر داد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، »امیر شکری« در 
زمینه رونمایی از اسکناس های ۱۰ هزار تومانی 
توضیح داد: تغییر واحد پولی کشوردر مقطع کنونی 
محتمل است و الیحه اصالح ماده یک قانون پولی 
و بانکی کشور در مجلس شورای اسالمی تصویب و 

به شورای نگهبان ارجاع شده است.
وی افزود: شــورای نگهبان ابهامی در ارتباط 
با یکی از تبصره ها داشــت که درحــال برطرف 
شدن اســت و با تصویب الیحه و تغییر واحد پول 
ملی محتمل به نظر می رسد، این تغییرات برخی 
اقدام های الزم را نیاز دارد کــه در این ارتباط و به 
منظــور مدیریت هزینه های تغییر اســکناس و 

استفاده بهینه از زمان و منابع محدود اسکناس های 
بین نســلی طراحی و از آن رونمایی شد. به گفته 
 رئیس ســازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک 
مرکزی، برابر این الیحه دوره پنج ساله مشتمل بر 
دو سال دوره فراهم سازی مقدمات و سه سال دوره 
گذار پیش بینی شده که در این مدت باید تمامی 
تغییرات الزم برای تغییر واحد پول ملی انجام شود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی با طراحی سلسله 
اقدام هایی به شکل فعال اقدام به برنامه ریزی کرده 
و گونه ای از اسکناس ها طراحی شد که با تصویب 
الیحه یاد شده و یا تصویب نشدن آن، کارآمدی و 
منافع خود را داشته باشد. شکری ضمن تاکید بر 
اینکه عمر مفید اسکناس بطور متوسط در ایران 
پنج سال است و در زمینه قطعاتی که ارزش اسمی 
باالتری دارند، عمر مفید نیز بیشتر است، گفت: 
تصویب الیحه مزبور، یکی از ســناریو های پیش 

رو این بود که به یکباره تمام اسکناس های کشور 
جمع آوری و جای خود را به اسکناس های جدید 
بدهند که در این ارتباط میلیون ها قطعه اسکناس 
پیش از پایان عمر مفید خود به دلیل تغییر واحد 
پولی می بایســت امحاء و باز تولید می شدند. در 
حالی که با تدبیر انجام شده توسط بانک مرکزی 
گونه ای از اسکناس موســوم به »اسکناس های 
بین نسلی« تولید شد که در صورت اجرای پروژه و 
تغییر واحد پولی از ریال به تومان و یا حتی استمرار 
وضعیت موجود، واجد منافع متعددی خواهد بود. 
وی در ادامه درباره تولید اسکناس های بین نسلی 
افزود: اتفاقی که با تولید این اســکناس ها خواهد 
افتاد این است که اسکناس های جدید تا پایان عمر 
خود قابلیت استفاده دارند و به دلیل ساختار خاص 
طراحی شده برای این اســکناس ها دیگر نیازی 
به جمع آوری یکباره آنها وجود ندارد و به شــکل 

خودکار این اسکناس ها در پایان عمر مفید از چرخه 
خارج خواهند شد. شکری گفت: اجرای پروژه مزبور 
سبب می شود که اسکناس های یاد شده می توانند 
تا پایان عمر مفید خــود در چرخه پرداخت باقی 
بمانند تا هزینه جدیدی از حیــث جمع آوری و 
بازتوزیع »اســکناس تومان« به کشور تحمیل 
نشود.  رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک 
بانک مرکزی تاکید کرد: پــروژه ۱۰ هزار تومانی 
و ۱۰۰ هزار تومانی جدید نیز در قالب بین نسلی 
طراحی شده که چهارصفر روی این اسکناس ها 

کمرنگ شــده که در صورت اجرا نشــدن الیحه 
اصالح ماده یک قانون پولی و بانکی و ابقا واحد پول 
فعلی نیز دارای امتیازاتی است.  شکری ضمن تاکید 
بر اینکه اتفاق مثبت تولید این اسکناس ها، افزایش 
ویژگی های امنیتی اســکناس های فعلی است 
درباره این ویژگی ها توضیح داد: یکی از ویژگی های 
امنیتی اجرایی شده در اسکناس های بین نسلی، 
نخ امنیتی متغیر رنگی است که این ویژگی در حال 
حاضر در اسکناس های مطرح دنیا در حال اعمال 

است و ویژگی های امنیتی بسیار باالیی دارد.

رونمایی از ۳ قطعه اسکناس جدید تا پایان امسال

حذف چهار صفر از اسکناس ها کلید خورد


