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آخرین وضعیت قیمت سکه و ارز
توسعه ایرانی-  
بررســی جدیدترین 
قیمت طال، سکه و ارز 
در بازار نشان می دهد 
قیمت سکه تمام بهار 
طرح جدید دیروز نسبت به روز دوشنبه اندکی افزایش 
داشت همچنین در جریان معامالت دیروز بازار ارز هم 
نرخ فروش دالر و یورو ثابت مانده اما نرخ خرید این دو 
نوع ارز از مردم با ۳۰۰ تومان کاهش مواجه شده است.    
براساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان 
طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در بازار دیروز به ۱۰ میلیون و ۸۵۰ 
هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته افزایش ۷۰ 
هزار تومانی را تجربه کــرد و هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز یک میلیون و ۶۰۷۳ تومــان قیمت دارد. دیروز 
سکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۱۰ میلیون تومان 
بدون تغییر نسبت به روز گذشته داد و ستد شد. این 
در حالی است که قیمت نیم سکه پنج میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان 
و سکه گرمی یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان بود.این 
صرافی ها هر یورو را معادل ۲۴ هــزار و ۵۵۰ تومان 

خریده و معادل ۲۵ هزار و ۵۰ تومان فروختند. 
    

 بیش از ۹۰ هزار تن ذخایر 
گوشت مرغ داریم 

توسعه ایرانی- 
سرپرســت معاونــت 
بازرگانــی داخلــی 
وزارت صمــت و دبیر و 
سخنگوی ستاد تنظیم 
بازار، بیان کرد: به دلیل لجســتیک بسیار خوب در 
حوزه توزیع و با توجه به این که برخالف سایر کشورها 
شبکه گسترده توزیع با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی 
در سراسر کشور داریم، این پراکندگی صنوف توزیع 
برای رساندن کاال در مناطق مختلف کشور به دست 
مردم در شرایط کرونا بســیار تاثیرگذار بوده است.  
محمدرضا کالمی، افزود: برای تامین کاالهای مورد 
نیاز مردم در طول ســال به صورت مستمر برنامه 
ریزی های الزم را انجام می دهیم. وی تصریح کرد: 
در شرایط خاص مانند روزهای اول شیوع کرونا که 
از اسفندماه سال گذشته شروع شده است، هر چند 
کشورهای مختلف سیاست انقباضی در صادرات 
اعمال کردند و ســعی نمودند تا کاالهای مورد نیاز 
خود را صادرات نکنند و برای مصرف داخل نگه دارند، 
همچنین لجستیک بین الملل نیز دچار وقفه شد، اما 
ذخایر بسیار مناسبی از کاالهای مورد نیاز مردم در 

کشور داشتیم و شرایط را مدیریت کردیم.
    

زنگنه:افزایش قیمت گازوئیل 
یک دروغ بزرگ است

توسعه ایرانی-  
زنگنه شــایعه افزایش 
قیمت نفــت را جنگ 
روانی دشــمنان علیه 
مردم ایران عنوان کرد. 
پیش از این و در خردادماه سخنگوی دولت به صراحت 
اعالم کرده بود که تصمیم برای افزایش نرخ گازوئیل 
صحت ندارد؛ ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه 
آیا افزایش قیمت گازوئیل صحت دارد، تاکید کرده بود 
چنین چیزی صحت ندارد و ما برنامه ای در این زمینه 
نداریم. امروز هم بار دیگــر بیژن نامدار زنگنه - وزیر 
نفت - درباره امکان افزایش قیمت گازوئیل، گفت: این 
یک دروغ بزرگ است که خارجی ها به منظور عصبانی 
و ناراحت کردن مردم ایران بــه راه انداخته اند. بنا بر 
اعالم خانه ملت، وی ادامه داد: هیچ برنامه، ایده، طرح 
و پیشنهادی در هیچ ســطحی برای افزایش قیمت 
بنزین وجود ندارد و باوجود تکذیب های مکرر باز هم 

این جنگ روانی را علیه مردم ایران ادامه می دهند.
    

 تصمیم ستاد تنظیم بازار 
درباره الستیک

توسعه ایرانی-  
ستاد تنظیم بازار تاکید 
کرد که انواع الستیک 
وارداتی و تولید داخل با 
ارز دولتی و نیمایی باید 
در سامانه جامع تجارت عرضه شود. بر اساس تصمیم 
ستاد تنظیم بازار مجددا تاکید شد که الستیک های 
وارداتی و داخلی اعم از ســبک، سنگین جاده ای و 
خارج جاده در سامانه جامع تجارت داخلی عرضه 
شــود. همچنین الســتیک های وارداتی و تولید 
داخل با ارز ۴۲۰۰ تومان باید مطابق با ضوابط قبلی 
یعنی میزان پیمایش و حواله عرضه شود و عرضه 
الستیک های وارداتی و تولید داخل با ارز نیما نیز 
باید در سامانه جامع تجارت و از طریق شبکه مجاز 
با ثبت کامل اطالعات خریدار، شماره پالک، کارت 

پیمایش، میران پیمایش و ... صورت گیرد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 شیوع دوباره کرونا یا از راه رسیدن 
موج دوم این بیماری، حــاال اصناف را 
بیش از همه مشــاغل تحت تاثیر قرار 
داده است. تعطیلی بسیاری از واحدهای 
صنفی با هدف مهار کرونا از یک ســو و 
کاهش شــدید مراجعه مردم به برخی 
دیگر از واحدهای صنفی برای خرید کاال 
و خدمت از سوی دیگر سبب شده است 
اصناف با مشکالت متعددی روبرو شوند. 
براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با 
کرونا فعالیت برخی از صنوف از جمله 
چایخانه هــا و قهوه خانه هــا، کافه ها، 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، 
ســینما ها و تاالرهای پذیرایی ممنوع 
اعالم شــده اســت. این اما همه ماجرا 
نیســت. حتی برخی مشــاغل نظیر 
رســتوران ها، فروشــندگان لباس، 
فروشــندگان لوازم چوبــی و مبلمان 
و... نیــز این روزها با کســادی فعالیت 

 و تعطیلــی بــازار مواجه هســتند. 
 کمتر کســی این روزها ریسک حضور 
در رستوران را به جان می خرد و اغلب 
کسانی که رستوران می روند نیز ترجیح 
می دهند غذای بیرون بــر  را   انتخاب 
کنند. حاال اما وضعیت به گونه ای دیگر 
است. به نظر می رسد شیوع مجدد کرونا 
این دسته از مشاغل را با فشاری جدی 

روبرو می کند. 
  چند شغل در معرض خطر 

قرار دارد؟
 بررســی ها نشــان می دهــد که 
واحدهای صنفی نزدیک به ۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار شغل مستقیم را در کشور 
ایجاد کرده اند. بخش مهمی از اشتغال 
غیرمستقیم نیز در ارتباط با واحدهای 
صنفی اســت. بســیاری از افرادی که 
سال های طوالنی به شغل دستفروشی 
و ... اشتغال داشتند حاال با بیکاری مطلق 

روبرو هستند. 
نماینده وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت در اصناف کشور و عضو هیئت 
رئیســه اتاق اصناف ایــران و تهران با 
اشــاره به تاثیر کرونا بر فعالیت صنوف 
و همچنیــن عملکرد دولــت توضیح 
می دهد: حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی 

امروز در معرض خطر جدی هستند.
ابراهیم درســتی می گوید: درست 
است که خط مقدم مبارزه با کرونا، تیم 
پزشکی و کادر درمان است، اما نباید از 
سایر صنوفی که خدمات عمومی به مردم 

ارائه می کنند غافل شد.
وی با اشــاره به پیگیری ها درباره 
مشــکالت مالیاتی صنــوف گفت: با 
مسئوالن مربوطه مذاکره شده تا اجرای 
ماده ۱۸۶ که براساس آن صنوف تا قبل 
از تسویه حساب کامل نمی توانند پروانه 
کسب بگیرند، تا پایان شهریور به تعویق 

بیافتد.
نماینــده اصناف در ســازمان امور 
مالیاتی افزود: در بعضی از صنوف درآمد 
اسفند و فروردین برابر با یک سال کاری 

است و امســال که این درآمد که به نام 
درآمد شب عید شناخته می شود، وجود 
نداشت، اصناف ضرر اقتصادی زیادی 
دیده اند و شغل های مختلفی به دلیل 
آنکه به عنوان شغل های پرخطر شناخته 
می شدند، نتوانستند فعالیت کنند و در 
کرونا آسیب دیدند. ما پیشنهاد دادیم 
که نه تنها به مالیات سال ۹۷ آنها اضافه 
نشود بلکه این مالیات کسر و در برخی 

صنوف معاف بشنود.
درستی تصریح کرد: جدولی آماده 
کرده ایم که در آن شغل های پرخطر و 
کم خطر مشخص شده اند تا معلوم شود 
که چه شــغل ها و صنوفی می توانند از 

مالیات معاف شوند.
وی افــزود: ما همچنــان در دوران 
کرونا هستیم و زود است که برای دوران 
پساکرونا برنامه ریزی کنیم. باید امروز 
از همه ابزارها همچون فضای مجازی و 
اینترنت برای کمک به اصناف استفاده 
کنیم و بســیاری از واحدهای صنفی 

می توانند با استفاده از اینترنت و فروش 
مجازی درآمد خود را افزایش بدهند.
 برنامه های حمایتی چیست؟

 آخرین بررســی ها نشان می دهد 
اعتباری با هدف حمایت از مشاغل در 
معرض خطر و آسیب دیده کرونا در نظر 

گرفته شده است. 
مقرر شــده  ۷۵ هزار میلیارد تومان 
اعتبار حمایتی در بحث کرونا اختصاص 
یابد. از این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان 
صرف پرداخت وام یک میلیون تومانی 
به یارانه بگیران شد و ۵۰ هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت به واحدهای صنفی، 
تولیدی و ... آسیب دیده از کرونا خواهد 
شد. پیش بینی شــده است واحد های 
صنفی که از نظر اجاره بهــا و کارگران 
متضرر شــدند به ازای هــر کارگر ۱۲ 
میلیون تومــان و واحد هایی که ضرر و 
زیان آن ها بیشــتر بود مانند تاالر های 
پذیرایی و رستوران ها به ازای هر کارگر 
۱۶ میلیون تومان تسهیالت پرداخت 
 شود. قاســم نوده فراهانی، رئیس اتاق 
اصناف تهران در ایــن باره توضیح داده 
است: سود این تسهیالت ۱۲ درصد است 
که باید به متصدیان وحد های صنفی 
پرداخت شود. رئیس بانک مرکزی اعالم 
کرد به بانک ها برای پرداخت تسهیالت 
ابالغ شــده، اما بانک ها بــا بیان اینکه 
چنین موضوعی ابالغ نشده از پرداخت 

تسهیالت خودداری می کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از 
مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تصریح کرد: 
در ستاد فقط ۱۰ رسته شغلی دیده شده 
در صورتی که ۸۰ درصد اصناف دچار 
ضرر و زیان شدند. برای تعیین این ۱۰ 
رسته هیچ مشــورتی با اصناف صورت 
نگرفته و اطالع از چگونگی تعیین آن 
نداریم و این موضوع مــورد قبول اتاق 

اصناف نیست.
اصناف چقدر آسیب دیدند؟

 بررســی های مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی نشان می دهد 
بین ۲.۵ تا ۶ میلیون نفر در اثر شیوع 

کرونــا در معرض بیکاری هســتند. 
همین اتفاق البته برای مشــاغلی با 
بنیه ضعیف تر مانند اصناف بیشــتر 
نمود دارد. به نظر می رسد با توجه به 
کندی پرداخت تسهیالت به اصناف 
در شرایط کنونی، الزم است بازنگری 
جدی و ملموسی در این حوزه صورت 
گیرد تا امکان حل بحران در شــرایط 

کنونی فراهم شود. 
 برآوردهــای متعــددی درباره 
خســارت کرونا به واحدهای صنفی 
شده است. ممبینی، رئیس اتاق ایران 
درخصوص میزان خســارت ناشی از 
تعطیلی اصنــاف می گوید: ما برآورد 
اولیه را براساس دو معیار انجام دادیم. 
نخســت میزان اشــتغال واحدهای 
صنفی؛ که در ایــن بخش، واحدهای 
صنفی دارای پروانه کســب مدنظر 
ما قــرار گرفتند و فرضیه مــا بر عدم 
تعدیل نیروی آنها بود. دوم نیز میزان 
اجاره بهای واحدهــای صنفی مورد 
توجه قرار گرفت. برآورد ما براســاس 
این دو معیار نشــان داد که خسارت 
ماهانه اصناف در شرایط کرونایی، ۲۵ 
هزار میلیارد تومان است. البته روند 
تعطیلی برخی از اصنــاف همچنان 

ادامه دارد.
برخی بررسی ها نشــان می دهد 
میــزان درآمــد واحدهــای صنفی 
کاهشــی بیــن ۲۵ تــا ۷۰ درصد را 
تجربه کرده است و از این رو تسریع در 
اجرای سیاست های حمایتی با هدف 

حمایت از اشتغال ضروری است. 

آغاز اجرای محدودیت های تازه برای برخی واحدهای صنفی 

غم نان اصناف و کندی پرداخت تسهیالت
به نظر می رسد با توجه به 

کندی پرداخت تسهیالت 
به اصناف، الزم است 

بازنگری جدی و ملموسی 
در این حوزه صورت گیرد تا 
امکان حل بحران در شرایط 

کنونی فراهم شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: صادرکنندگانی که ارز صادراتی را تبدیل به ملک خارجی کردند باید ارز هزینه شده برای خرید آن 
ملک را به کشور برگردانند. محمد اسالمی درباره خروج ارز و سرمایه از کشور در قالب خرید مسکن در کشورهای خارجی به ایلنا 
گفت: تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کرده اند باید منشا ارز معرفی و مشخص کنند. وی تاکید کرد: اگر 
فردی بابت صادرات کاالیی ملک خریده و درآمد حاصل از صادرات کاال را به مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده باشد باید این ارزی 
که صرف خرید ملک کرده  است را برگرداند و این یک الزام است.     وزیر راه  و شهرسازی با بیان اینکه صادرات جزو منابع ملی کشور 
محسوب می شود، ادامه داد: صادر کننده از مزیت سوخت و انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات کاال استفاده کرده 
است و نمی تواند ارزی که با استفاده از این مزیت ها به دست آورده به کشور برنگرداند.    اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص 
شده است که چه تعداد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کرده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی در 
این حوزه ورود نکرده است و بررسی این موارد جزو وظایف وزارتخانه نیست اما بانک مرکزی اسامی این افراد را استخراج کرده و به 

آنها بابت برگشت ارز صادراتی اخطار داده و لیست اسامی این افراد را به قوه قضاییه هم تحویل داده  است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین تصمیم گیری برای ارایه وام ودیعه به مستاجران اظهار داشت: وام ودیعه براساس 
الگوی مسکن ارایه می شود بنابراین بنابراین خانواده هایی که نیازمندتر هستند در اولویت دریافت این 
وام قرار می گیرند.   وی ادامه داد: نکته دوم اینکه با سامانه وزارت رفاه هماهنگ هستیم تا بتوانیم 

خانواده هایی که درآمد کمتری داشته  و ضعیف تر هستند در لیست وام ودیعه اجاره قرار دهیم.
اسالمی گفت: اولین ضابطه ای که تا به امروز مشخص شــده این است که وام بر اساس متراژ 
مسکن به مستاجران داده می شود و مستاجران واحدهای ۹۰ تا ۷۵ متر در اولویت هستند. دومین 
ضابطه هم میزان درآمد سرانه خانواده اســت که این اطالعات را از وزارت رفاه می گیریم و با 

اطالعات متقاضی تطبیق می دهیم.

سخنگوی ستاد آزاد سازی ســهام عدالت گفت: سه هزار نفر که فروش موفق ســهام عدالت داشتند به دلیل اطالعات 
نادرست در سامانه نمی توانند پول حاصل از فروش را دریافت کنند. حســین فهیمی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به تعداد 
سفارش گذاری برای فروش سهام عدالت اظهار داشت: از بین مشموالن ســهام عدالت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای 
فروش سهام خود ســفارش گذاری کردند که از این تعداد یک میلیون و ۷۶ هزار نفر موفق به فروش سهام خود شدند. وی 
ادامه داد: هنوز سفارش بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مشموالن سهام عدالت به فروش نرفته است و این سهامداران باید صبوری 
کنند به ویژه آنهایی که در بانک ها سفارش گذاری کردند یا اینکه از طریق مراجعه به کارگزاری ها سفارش فروش یک جای 
۳۰ درصدی داشتند. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد: بین این ۷۰۰ هزار نفر که هنوز دارایی آنها به فروش 
نرفته این تصور ایجاد شده که شاید پولشان در مسیری از واریز گیر کرده است اما این طور نیست و واریز پول حاصل از فروش 

سهام عدالت کمی زمان بر است و مشموالن نگران واریز نباشند.
فهیمی ادامه داد:  تاکنون در مجموع دو هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان ســهام عدالت به فروش رفته است که از این عدد دو 
هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان هم توزیع شده است مابقی فاصله این دو عدد در پروسه واریز به حساب مشموالن سهام عدالت 
است. وی افزود: کسانی که نسبت به فروش سهام خود اقدام کردند اما تاکنون پول به حساب آنها 
واریز نشده نگران نباشند و صبوری کنند چرا که انتقال پول به کارگزاری و به حساب افراد کمی  
زمان بر است. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم 
شناسایی مشموالن سهام عدالت به صورت کامل انجام نشده و عده ای در حال ورود اطالعات 
خود هستند، گفت: از برخی از سهامداران کپی مدارک گرفته نشده و مستندات مربوط 
به احراز هویت انجام نشده اســت بنابراین تعدادی از مشــموالن نه احراز هویت 

حضوری و نه الکترونیکی نشدند.

وزیر راه وشهرسازی :

ارزهای صادراتی که به ملک خارجی تبدیل شدند باید  بر گردند
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت:

توضیح دلیل عدم واریز پول فروش سهام عدالت برای مشموالن

خبر

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با 
اشاره به مشکالتی که صادرکنندگان در ماه های 
گذشته برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه 
بوده اند، پیشــنهادهایی را به بانک مرکزی ارائه 

کرد.
محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: ما در ماه های گذشته با تحریم های 
آمریکا مواجه بوده ایم و یکی از نخســتین نتایج 
این تحریم ها آن است که امکان جابجایی پول 
و ارز برای ایرانی ها در بانک ها و صرافی های بین 
المللی فراهم نیست و همین امر برای بسیاری از 

صادرکنندگان مشکالت جدی به وجود آورده 
است.

به گفته وی، در ماه های گذشــته تعدادی از 
صادرکنندگان تالش کرده اند بــا چمدان و به 
شکل دستی به کشور ارز بیاورند، که این مسئله 
از سویی بسیار محدود است و از سوی دیگر همه 

صادرکنندگان امکان اجرای آن را ندارند.
این عضو اتاق بازرگانی تهــران با بیان اینکه 
فشار بیش از حد به صادرکنندگان درنهایت به 
تولید کشور ضربه می زند، بیان کرد: بانک مرکزی 
برای آنکــه ارز مورد نیاز خــود را دریافت  کند، 

می تواند در کشورهای مقصد صادراتی ما شماره 
حسابی معرفی کرده و ارز را در همان نقطه بگیرد. 
اگر این موضوع ممکن نیست، باید شیوه هایی 
مانند واردات در ازای صادرات و تسهیل شرایط 

قانونی در دستور کار قرار گیرد.
نجفی منش ادامه داد: از ســوی دیگر نباید 
تمــام صادرکنندگانی که ارز خود را به کشــور 
بازنگردانده اند را به یک شکل مورد ارزیابی قرار 
داد. برخی از این افراد تولیدکنندگان شناسنامه 
داری هستند که سال ها در عرصه های مختلف 
فعالیت کرده اند و به دلیل مشــکالت به وجود 

آمده نتوانسته اند ارز حاصل از صادرات خود را به 
کشور برسانند. متوقف کردن فعالیت های آنها نه 
تنها به بازگشت ارز کمک نمی کند که حتی در 
گام بعدی، می تواند به کاهش ظرفیت تولیدی 

کشور نیز منجر شود.
به گفتــه وی، امــروز یکــی از اصلی ترین 
اولویت های اقتصادی کشــور توسعه صادرات 
غیرنفتی است و در این مســیر به جای محدود 
کردن ظرفیــت صادرکننــدگان، باید تالش 
شــود با بســیج کردن امکانات دســتگاه های 
دولتی و بخــش خصوصی، بــازار محصوالت 

 صادراتــی ایــران بزرگ تــر از قبــل شــود. 
 بانک مرکزی اعالم کــرده صادرکنندگان تنها 
تا پایان تیرماه وقت دارنــد، تعهدات ارزی خود 
از محل صادرات سال ۱۳۹۸ را ایفا کنند و در غیر 
این صورت از بین رفتن مشوق های صادراتی و 
تعلیق کارت های بازرگانی آنها گزینه های روی 

میز این بانک خواهند بود.

درخواست عضو اتاق بازرگانی تهران:

بانک مرکزی در کشورهای مقصد صادراتی شماره حساب اعالم کند


