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گــروه اقتصادی /  با ورود جدی بازارســاز و عملیاتی 
شــدن بســته بانک مرکزی برای کاهــش هیجانات 
اخیر بازار ارز و طال، شــاهد تغییرمسیر حرکتی این 
بازارها هســتیم؛ روندی کــه به اعتقاد کارشناســان 
تــداوم آن می تواند در آینده شــاخص های قیمتی 
دربــازار ارز و ســپس طــال را بــه تعادل برســاند. در 
همیــن راســتا پــس از آغــاز بــه کار ســامانه برخط 
خریــد ارز و همچنین ابالغ بخشــنامه جدید بانک 
مرکزی درخصــوص نحوه پرداخت ارز به مصارف 
خدماتــی، دالر امریکا با یک کانــال عقبگرد به 35 
هــزار تومــان رســید. طــی روزهــای اخیر بــا هجوم 
دالالن بــه بــازار نــرخ ارز دســتخوش افزایش شــد. 
این در حالی است که با توجه به افزایش چشمگیر 
صادرات نفتی و غیرنفتی درآمدهای ارزی کشور در 
باالترین میــزان خود قــرار دارد و هیچ کمبودی در 

این بخش دیده نمی شود.
براســاس گزارش تسنیم، افزایش قیمت ارز در 
روزهای گذشــته و ثبت رکورد جدید دالر در بازار ارز 
موجــب بروز رفتارهــای هیجانی از ســوی برخی از 
مردم شده به طوری که قیمت دالر از مرز 36 هزار 
تومــان فراتر رفت. اما از صبــح دیروز با ورود جدی 
بازارســاز و اعمــال برخی از سیاســت های جدید از 
سوی بانک مرکزی در بازار ارز، شاهد عقب نشینی 
قیمت ها هستیم تا جایی که قیمت دالر یک کانال 
به عقب برگشــته و در معامــالت فردایی در میانه 

کانال 35 هزار تومان معامله می شود.
ë عرضه ارز در سامانه نیما ۳ برابر تقاضا

درحالــی بــه دلیــل افزایــش هیجانــات، میزان 
تقاضا برای خرید ارز دربازار رشــد پیدا کرده اســت 
کــه آمارهای رســمی بانک مرکزی حاکی از پیشــی 
گرفتــن عرضــه از تقاضا در بازار رســمی ارز اســت. 
طبق گــزارش بانک مرکــزی، حجم عرضــه ارز در 
ســامانه نیما در روز شــنبه 14 آبان ســه برابر میزان 
تقاضا بود و دو ســوم ارزهای عرضه شــده مشتری 
نداشــت. در این روز مجموع عرضه ارز در ســامانه 
نیما )حواله( معادل یک میلیارد و ۷۴ میلیون دالر 
و مجموع ارز معامله شــده در این سامانه معادل 
3۵۸ میلیــون دالر بوده اســت. مجموع معامالت 
روز پنجشــنبه 12 آبــان ماه در ســامانه نیما معادل 
۶۰ میلیون یورو بود.همچنین در بازار متشکل ارزی 

)اســکناس( روز شــنبه 14 آبان، 2۰.۰3 میلیون دالر 
بــا میانگین نرخ 3۴ هــزار و 13۵ تومان و ۷۹۹ هزار 
و 1۰۰ یورو با میانگین نرخ 3۴ هزار و 2۷3 تومان به 

صورت توافقی معامله انجام شد.
ë کمبود ارز نداریم

درهمیــن زمینه ســخنگوی بازار متشــکل ارزی 
بــا بیــان اینکــه کمبــودی در ارز نداریــم، گفــت: بــا 
راه انــدازی ســامانه معامالت ارزی ظــرف یک روز 
2۰ میلیــون دالر معاملــه شــد. مســعود توکلی در 
گفت وگــو با فــارس، در مــورد بــازار متشــکل ارزی 
گفت: واقعیت این است که کمبودی در ارز نداریم 
و محدودیتــی بــرای منابــع ارزی وجــود نــدارد، اما 
مشکل این است که متقاضیان متفرقه ارز اطالعی 
از وجــود صرافی هــای عضو بازار متشــکل ارزی که 
به بیش از 35۰ صرافی می رســد ندارند، در نتیجه 
جلــوی برخی از صرافی هایی که به صورت ســنتی 
ارز ارائــه می کردند، صف می کشــند. وی همچنین 
گفــت: بیش از 12۰ صرافی بــرای ارائه ارز در تهران 
وجود دارد، در حالی که خریداران متفرقه ارز، فقط 
در جلــوی برخــی از صرافی هــا در اطــراف میــدان 

فردوسی و یا خیابان فردوسی صف می کشند.
وی در مــورد اینکــه چــه میــزان معامــالت در 
ســامانه متشــکل ارزی ثبــت می شــود، گفــت: بــه 
طــور متوســط روزانــه بین 1۸ تــا 2۰ میلیــون دالر و 
در برخــی روزها تا 26 میلیون دالر در ســامانه بازار 
متشــکل ارز به نرخ توافقی معامله می شــود و روز 
شــنبه به میــزان 2۰ میلیون دالر در این ســامانه ارز 
به نرخ توافقی خرید و فروش شــد. البته در سامانه 
مذکور، خریدار و فروشــنده، صراف هســتند؛ یعنی 
صراف خریدار نرخ ارز را یک درصد زیر قیمت بازار 
متشکل از صادرکننده و دارنده ارز خریداری می کند 

و با یک درصد سود، به صراف دوم می فروشد.
توکلــی در پاســخ به این پرســش که چــرا اصواًل 
ســهمیه ارز کارت ملی بــرای مــردم در نظر گرفته 
می شــود، گفت:  قانونگــذار پیش بینی کرده اســت 
کــه بــرای ارز خدماتــی ســهمیه ای در نظــر گرفتــه 
شــود و کسانی که تحت عنوان تجارت و یا خدمات 
قــرار نمی گیرند، در ســرفصل ســایر مصــارف قرار 
می گیرنــد کــه ارز مــورد نیــاز خــود بــرای مصارفی 
مانند درمان در خارج از کشــور، دانشجویی یا سایر 

ســرفصل ها به میزان هر سال برای هر کدملی تا 2 
هزار دالر درنظر گرفته می شود.

وی ادامــه داد: خریــداران و متقاضیــان ارز بــه 
جای تشکیل صف در جلوی صرافی ها می توانند از 
طریق ســامانه بازار متشــکل ارزی و ثبت اطالعات 
خــود اقــدام کننــد و از تشــکیل صــف در جلــوی 

صرافی ها خودداری نمایند.
ســخنگوی بازار متشــکل ارزی در مورد اینکه آیا 
قرار اســت صرافی ها از روز دوشــنبه )امــروز( فقط 
از طریق ســامانه بازار متشــکل ارزی ارائه خدمات 
دهند، گفت: فعاًل زمان دقیق الزام از طریق سامانه 
مشــخص نشــده. آنچــه کــه وجــود دارد صرافی ها 
را موظــف کــرده کســانی کــه از طریق ســامانه بازار 
متشــکل ارزی ثبت نــام می کننــد، در اولویــت قرار 
دهد. از طرفی به صورت ســنتی مراجعه حضوری 
هم برقرار اســت. ممکن است سامانه دچار کندی 
و یــا اختالل شــود. بــه خاطــر این مســأله مراجعه 
حضوری را هم فعاًل منع نکرده ایم، اما کســانی که 
نیاز واقعی دارند باید به خرید و فروش ارز از طریق 

صرافی های بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
ë شرایط جدید خرید ارز ابالغ شد

به دنبــال برنامه ریزی های بانــک مرکزی برای 
ســاماندهی بــازار ارز، ایــن بانــک در بخشــنامه ای 
ترتیبات تأمین تقاضای ارز به صورت اسکناس در 
سرفصل مصارف خدماتی ســایر )سرفصل24( را 
بــه بانک های ملی، تجارت                         ، ملت                          و صادرات ابالغ 

کرد. براساس این بخشنامه، فروش ارز )اسکناس( 
بــه متقاضیــان، حداکثــر بــه مبلــغ 2۰۰۰ یــورو یــا 
معــادل آن بــه دالر و به نــرخ اعالمی توســط اداره 
صــادرات این بانک خواهد بــود. همچنین فروش 
خدماتــی  ســرفصل  در  اســکناس  به صــورت  ارز 
ســایر صرفــاً به اشــخاص حقیقــی باالی 1۸ ســال 
امکان پذیر اســت. تأمین ارز از محل منابع داخلی 
آن بانک، بازار متشــکل معامالت ارزی و اسکناس 
خریداری شــده بابت ارز حاصــل از صادرات مجاز 
اســت.درصورت نیــاز، تأمیــن ارز مربوطــه توســط 
ایــن بانک نیــز انجــام خواهد شــد. در ایــن ارتباط 
مقتضی اســت هماهنگی الزم را بــا اداره صادرات 
این بانــک به عمل آورنــد. همچنین فــروش ارز از 
تاریــخ 15 آبان جاری تا اطالع ثانــوی با ارائه کارت 
ملی متقاضی امکان پذیر است. شناسایی مشتری 
بایــد حســب ضوابــط ابالغــی ایــن بانــک صورت 
پذیــرد و عالوه بر ضوابط مذکور، فــروش ارز صرفاً 
از طریــق پرداخت معــادل ریالی با کارت بانکی به 
نــام متقاضی و اســتعالم شــماره تلفن همــراه به 
نام متقاضی از ســامانه شــاهکار امکان پذیر است. 
حسب فراهم  بودن دسترسی آن بانک به »سامانه 
نظارت ارز )سنا(« جهت ثبت تراکنش های مربوط 
به فروش ارز ســرفصل سایر در شعب منتخب، در 
صورت بروز هرگونه سؤال در ارتباط با نحوه اتصال 
به ســامانه مذکــور، مقتضی اســت هماهنگی های 
الزم را با اداره مهندسی نرم افزار این بانک به عمل 

آورنــد. آن بانــک مکلف اســت قبل از فــروش ارز، 
نســبت بــه ثبــت مشــخصات متقاضــی )شــماره 
ملی( در »ســامانه نظارت ارز )ســنا(« تحت عنوان 
»ســرفصل خدماتــی - ســایر« )کــد ســرفصل 24( 
اقــدام کرده و پــس از اخذ تأییدیه از ســامانه ســنا، 
نســبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند. بانک 
مرکــزی تأکید کــرده اســت، ارز، در بانک های مورد 
اشــاره با نرخ توافقی از ســاعت 1۰ صبــح تا 15:3۰ 
بــه متقاضیان عرضه می شــود. بانک مرکــزی، در 
پایــان این بخشــنامه ضمن تأکید بر ابــالغ مراتب 
بــه شــعب منتخــب و واحدهــای ارزی بانک هــای 
ملــی، تجــارت                         ، ملت                          و صــادرات بر حســن اجرای 
آن تأکید کرده اســت. بدین ترتیب طبق اعالم این 
بانــک متقاضیــان ارز می توانند عــالوه بر مراجعه 
به صرافی ها به شــعب منتخب چهــار بانک ملی 

ایران، صادرات، ملت و تجارت مراجعه کنند.
ë  هشدار به مردم؛ کارت ملی خود را به دالل ها اجاره

ندهید
بــازار متشــکل ارزی در اطالعیــه ای خطــاب بــه 
متقاضیــان خرید ارز اعالم کرده اســت:» باتوجه به 
مشــاهده موارد متعدد سوءاســتفاده دالالن از کارت 
ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف 
غیرقانونــی و تبعات این اقدام بــرای دارنده کارت و 
حســاب، توجه داشــته باشــید خرید ارز صرفــاً برای 
مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است 
عواقب تخلف از مقــررات قانونی از جمله مقررات 
مبارزه با پولشــویی و قاچاق کاال و ارز برعهده دارنده 

کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.«
ë صفی برای خرید سکه وجود ندارد

فعال بازار طال گفت: بخشــی از حباب ســکه با 
توجه بــه اطالعیه های بانک مرکــزی کاهش یافته 
اســت و صفــی بــرای خریــد ســکه در بــازار وجــود 
ندارد.محمــد کشــتی آرای در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
اظهــار داشــت: از روز شــنبه هفته گذشــته نــرخ ارز 
ســیر صعودی داشــت و این وضعیت تا روزشــنبه 
هفته جاری ادامه داشت. وی با بیان اینکه افزایش 
قیمت ارز موجب رشد بهای طال و سکه شد، افزود: 
زمانــی کــه قیمت هــا ســیر صعــودی دارد بــه طور 
طبیعــی تقاضــا افزایش می یابــد و با رشــد تقاضا 

حباب هم بر قیمت ها ایجاد می شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت صحن مجلس
رئیــس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ســازمان امور مالیاتی گفت: 
طــرح تدویــن قانــون مالیات بر عایــدی ســرمایه در کمیســیون اقتصادی 
مجلس در شــور دوم تصویب شده و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس 

قرار دارد.
مهدی موحدی بک نظر در گفت و گو با فارس گفت: مالیات بر عایدی 
ســرمایه بــه عنوان مقدمــه ای برای اجــرای مالیات بر مجمــوع درآمد به 
حســاب می آیــد که ایــن طرح از ســوی نمایندگان مجلــس در دولت قبل 
تدویــن شــده و در کمیســیون اقتصــادی مجلس به تصویب رســید و بعد 
از روی کار آمــدن دولت ســیزدهم، بــا هماهنگی دولت، طــرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه مجدداً بررسی و در کمیســیون اقتصادی مجلس در شور 
دوم هــم تصویــب شــد و هم اکنــون از یک ماه قبــل در نوبت رســیدگی در 

صحن مجلس قرار دارد.
بــه گفتــه وی، اگر طرح مالیــات بر عایدی ســرمایه به تصویب برســد، 
انتظــار می رود عمــده فعالیت هــای داللــی در حوزه هایی ماننــد خودرو، 
مسکن، سکه و ارز کاهش پیدا کند و همچنین این طرح می تواند به کنترل 
نقدینگــی و حتــی کنترل تورم کمک کند. امــا پیش زمینه اجرای این طرح 
اواًل داشتن اطالعات کامل و به هم پیوسته و سامانه های اطالعاتی به هم 
متصل اســت و ثانیاً اجرای طرح عایدی بر ســرمایه، خود به عنوان پله ای 

برای رسیدن به اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد به شمار می رود.
موحــدی گفــت:  در حــال حاضــر مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در ۹۰ 
درصد کشــورهای اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو ســازمان همکاری های 
اقتصادی اجرا می شــود و ســابقه این نوع مالیات به بیش از یکصد ســال 
در دنیــا برمی گــردد، امــا در کشــور ما در نبــود مالیات بر عایدی ســرمایه، 
فعالیت هــای ســوداگرایانه و ســودجویانه در داللــی ارز، مســکن، ســکه، 

خودرو و موارد دیگر به چشم می خورد.

امحای ۷۸۲ میلیارد تومان انواع کاال و داروی فاسد
قائم  مقام سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: اواخر سال گذشته حجم 
وســیعی از ســرم ها امحــا شــد در حالــی کــه با کمبود شــدید ســرم مواجه 
بودیم. ما در شــرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان ها و دستگاه 

ها باید به دولت و مردم کمک کنند.
صاحب حجتی در گفت وگو با ایلنا درباره میزان کاالی انهدام شــده در 
ســال جاری اظهار داشــت: طبق آمار ۷ ماه اول امســال از ابتــدای تا پایان 
مهرمــاه ۷۸2 میلیــارد تومــان کاال امحا و انهدام شــده  کــه ۷5 درصد آن 

مشمول اقالم سریع الفساد درجه 2 بوده  است.
وی ادامه داد: کاالهای سریع الفساد به دو بخش کاالهای سریع الفساد 
درجه یک و درجه دو تقســیم می شــوند که نزدیک به 5۹۰ میلیارد تومان 
از کاالهای انهدام شده در ۷ ماه سال جاری از دسته کاالهای سریع الفساد 
درجــه دو یعنی انواع خوراکی ها بوده  اســت. کاالهای سریع الفســاد درجه 
یک شــامل آبمیوه هــا و معمواًل کاالهایی ازجمله مــواد خوراکی که خیلی 
زود فاســد می شوند و تاریخ مصرف آنها کمتر و محدودتر است. کاالهای 
سریع الفســاد درجــه دو شــامل کاالهایــی ازجملــه برنــج، روغــن و شــکر 
)کاالهای اساســی( و سایر مواد خوراکی هستند که متأسفانه به دلیل عدم 
تعیین تکلیــف ایــن کاالهــا برای دســتور فروش، ایــن کاالها در انبــار باقی 
می ماننــد و تاریخ انقضای آنها به اتمام می رســد و دیگر امکان اســتفاده 

از این اقالم وجود ندارد.
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ارز کم نداریماخ

»ایران« از آثار بســته بازار ساز درکاهش نرخ ارز و طال گزارش می دهد

حجم عرضه ارز در سامانه نیما در روز شنبه 14 آبان سه برابر میزان تقاضا بود و دو سوم ارزهای عرضه شده مشتری نداشت


