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 در حالی که انتظــار می رفت بازار 
ارز با کاهش قیمتی، پــس از روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم روبرو شود اما 
چسبندگی باالی قیمت ها از یک سو و 
همچنین باال رفتن تقاضا در کنار عدم 
تغییر در وضعیت تحریم مانع از تحقق 

این هدف شد. 
این روزها اما با توجه به افزایش فاصله 
قیمتی ارز در صرافی های بانکی و قیمت 
ارز در بازار آزاد، تقاضا بــرای خرید ارز 
افزایش یافته و همین امر نیز فشاری بر 

بازار ارز تلقی می شود. 
 در این شرایط اســت که بازار اجاره 
کارت ملی برای دریافت ســهمیه داغ 
شد اســت. اغلب قربانیان در این بازار 
اتفاقا همان کســانی هستند که پولی 
در بســاط ندارند و با اجاره کارت ملی 
درصدد هستند درآمدی هر چند اندک 

را دریافت کنند بدون آنکه به تبعات این 
اتفاق آگاه باشند. 

 گزارش میدانی توســعه ایرانی از 
فردوسی و سبزه میدان نشان می دهد 
که این روزها پای دالالن و معامله گران 
غیرقانونی از فضای مجازی به حاشیه 
خیابان نیز کشیده شده است. بسیاری از 
فعاالن خیابانی بازار ارز دعوت می کنند 
که به ازای دریافــت 300 تا 500 هزار 
تومان، کارت ملی را برای خرید سهمیه 

ارزی در اختیارشان قرار دهید . 
 قیمت دالر در بــازار آزاد، دیروز در 
محدوده 28 هزار و 300 تومان بود .این 
در حالی است که هر دالر در صرافی های 
بانکی به قیمت 26 هزار و 795 تومان 
فروخته شد. این فاصله قابل توجه 1500 
تومانی برای بسیاری از سرمایه گذاران 
خرد رقمی قابل توجه محسوب می شود 
اما نکته اینجاست که برخی نقدینگی 
الزم برای اســتفاده از این سهمیه را در 

اختیار ندارند در نتیجه تن به اجاره کارت 
ملی خود می دهند. 

ســهمیه ارزی 2 هزار یورویی که با 
هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل 
سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی 
به هر کد ملی اختصــاص می یابد، در 
روزهایی که شــکاف قیمتی میان نرخ 
ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا 
می کند، به ابزاری برای سوءاستفاده و 

سودجویی دالالن تبدیل شده است.
قیمت هر یورو در صرافی های بانکی 
30 هزار و 553 تومان و در بازار آزاد برابر 
با 31 هزار و 920 تومان اســت. به این 
ترتیب در اینجا نیز همین فاصله قیمتی 
وجود دارد و افراد با خرید دالر در صرافی 
بانکی و فروش آن در بازار آزاد درآمدی 
در حدود ســه میلیون تومان به دست 
می آورند اما نکته اینجاســت که برای 
کسب این درآمد ســه میلیون تومانی 
وجود سرمایه ای نزدیک به 60 میلیون 

تومان ضروری است. ســرمایه ای که 
بسیاری از مردم آن را در اختیار ندارند. 

 به این ترتیب نزدیک به 2.5 میلیون 
تومان از این درآمد سیاه نصیب دالالن 
و تنها 500 هزار تومــان نصیب دارنده 

کارت ملی می شود . 
 یکی از فعاالن بازار ارز در پاســخ به 
این سئوال که آیا با قیمت باالتر می شود 
کارت ملی را اجاره کرد؟ گفت: برخی از 
کسانی که دسترسی خوبی به صرافی ها 
دارند حتی حاضرند تا ششــصد هزار 
تومان نیز بابت اجــاره کارت ملی پول 
بپردازند اما نکته مهم این است که افرادی 
که کارت ملی شان را اجاره می دهند خبر 
ندارند خرید ارز به نامشان ثبت می شود 
و در نتیجه ممکن اســت این موضوع 
تبعات مالی مانند قطع یارانه و ... برایشان 

به همراه داشته باشد . 
 او در جواب این پرسش که آیا کسی 
را دیده ایــد که به واســطه خرید دالر 

یارانه اش قطع شــده باشد؟ گفت: من 
ندیدم اما این موضــوع در بازار پیچیده 
است که اگر کسی سهمیه دالر بگیرد، 
یعنی حداقل 60 میلیــون تومان پول 
راکــد دارد و چنین فــردی نیازی به 

یارانه ندارد. 
 به گفتــه وی این موضــوع را اما از 

مسئولی تا کنون نشنیده است. 
 آگهی های مشکوک 

در فضای مجازی 
 یــک فعــال بــازار ارز در گفتگو با 
خبرنگار »توسعه ایرانی« درباره نحوه 
فعالیت افرادی که به صورت غیراقانونی 
ارت ملی اجاره می کنند، گفت: این افرد 
هم در فضای مجازی آگهی می دهند 
و هم کنار خیابان می ایستند و از افراد 
می خواهند کارشــان را به ازای مبلغی 

ناچیز به آنها بدهند. 
یک جست و جوی ساده  در سایتهای 
معروف آگهی کافی اســت تا انبوهی 
تبلیغات  با عنوان »اســتخدام کارگر 
1 روزه در صرافی ها« یا »کسب درآمد 
بدون ســرمایه در صرافی« باال بیاید. 
این افراد متخلف در پوشش این نوع از 
آگهی ها، اقدام به جذب افراد بی بضاعت 
و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت 
مبالغ ناچیز 200 و 300 هزارتومانی، 

اقدام به اخذ کد ملی آنان می کنند.
پیش از این نه تنها بانک مرکزی که 
حتی کانون صرافان نیــز درباره پدیده 
اجاره کارت ملی برای دریافت مبلغی 
به ازای استفاده از سهمیه ارزی هشدار 

داده است. 
 کانون صرافان با انتشار اطالعیه ای، 
لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت 
ارز را بــه صرافی ها اعالم کرده اســت. 
در ایــن اطالعیه آمده اســت: »برخی 
ســودجویان در فضــای مجــازی و 

پلتفرم های تبلیغاتــی تحت عناوینی 
همچون اســتخدام کارگــر یک روزه 
صرافی ها یا کسب درآمد بدون سرمایه 
در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و در 
قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطالعات 
هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه 

اقدام به سوء استفاده می نمایند.«
این کانون در ادامه به صرافان هشدار 
داده اســت: »هرگونه سوءاســتفاده 
از اطالعــات هویتی اشــخاص تحت 
هــر عنوانــی و همــکاری صرافان 
به نحــو آگاهانــه و یا عــدم رعایت 
دستورالعمل های صادره در خصوص 
خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت 
اشــخاص از مصادیق تخلــف بوده و 
براســاس اختیــارات و وظایف ذاتی 
نسبت به معرفی صرافی های متخلف 
به مراجع ذیصالح اقدام خواهد نمود.«

 هر چند برخی با تخصیص سهمیه 
ارز در صرافی   هــای بانکــی مخالفت 
می کنند اما در عمل این ارز در صورتی 
که تنها بــه خریدار واقعــی پرداخت 
شود، می تواند از بار مشکالت متعدد 
در فضا متورم کنونی بکاهد، اما مساله 
اینجاست که اقتصاد ایران مدت های 
طوالنی اســت درگیــر بحران هایی 
کشدار و دامنه دار است و این بحران ها 
سبب شده است هر روزنه ای به شکلی 

نادرست مورد استفاده قرار گیرد. 

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از رونق یک بازار غیرعادی 

چند می گیری کارت ملی بدی؟
نه تنها بانک مرکزی که 
حتی کانون صرافان نیز 

درباره پدیده اجاره کارت 
ملی برای دریافت مبلغی 

به ازای استفاده از سهمیه 
ارزی هشدار داده است 

نماینده چابهار در مجلس گفت :اسناد متقنی در اختیار 
دارد که نشان می دهد سهام برخی شرکت هایی که مبادرت 

به صید ترال می کنند متعلق به چینی هاست.
معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس 
شورای اسالمی، درباره آخرین وضعیت صید ترال در دریای 
عمان و خلیج فارس اظهار داشــت: تنها شــناوری که در 
چابهار و دریای عمان در حال فعالیت است، کار تحقیقاتی 
انجام می دهد و چیزی در صید ترال وجود ندارد این درحالی 

است که این شناور هم دارای مجوز است.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس خاطرنشان کرد: 
متأسفانه در کارویژه مرز شــورایعالی امنیت ملی مصوب 
شده که یکسری مجوزها به برخی کشتی ها برای صید ترال 
داده شود و آیین نامه اجرایی نحوه عمل برای صید ترال هم 

تعریف کرده اند، اما من کماکان معتقدم 
باید توافق صورت گرفتــه بین آقای 
خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی با 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر توقف 
2 ساله صید ترال اجرایی شود. هر چند 
که این توافق سال بعد پایان می پذیرد.

وی افزود: اســناد متقنی دارم که برخی شرکت هایی 
که مبادرت به صید ترال می کنند، بخش عمده ای از سهام 
آنها متعلق به چینی هاست ولی نمایندگان مجلس اجازه 
نمی دهند که خلیــج فارس و دریای عمــان آماج هجوم 

شرکت های چینی شود تا آنها به صید ترال بپردازند.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: طبق آمارها حداقل 10 شناور گروه کشتیرانی کیش 
و ... وجود دارند کــه چینی ها ۴9 درصد ســهام آنها را در 
اختیار دارند؛ قطعا چینی ها بــرای صید ماهیان عادی به 
خلیج فارس و دریای عمان نیامده اند، نیت آنها صید ترال 
است. این در حالی است که آنها فعال در صید ترال مشغول 

نیستند.
سعیدی گفت: با توقف صید ترال اقتصاد ماهیگیران در 
منطقه چابهار تکان اساسی خورده است، 
ولی انتظار داریــم توافقی که مجلس با 
وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صدور 
مجوز صید برای صیــادان بومی بوده، 
هرچه سریع تر اجرایی شود، اما متأسفانه 

هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وحید شقاقی شهری گفت: با توجه به وضعیت بی ثبات 
اقتصاد و همچنین تورم باالی موجود، ایجاد شوک تورمی 

جدید به هیچ روی به صالح نیست .
 عضو هیــات علمی دانشــگاه خوارزمــی در گفتگو با 
خبرگزاری خبرآنالین، با توجه به تحــوالت رخ داده برای 
تغییر شیوه تخصیص ارز ۴200 تومانی گفت: به نظر می رسد 
مجلس شورای اسالمی میلی به این ندارد که برای حذف این 
ارز پیش قدم شود . در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس 
از وضعیت موجود انتقاد می کنند اما در عمل فوریت الیحه 
پیشــنهادی دولت رای نیاورد و در نتیجه این الیحه به طور 
عادی در دستور کار بررسی قرار می گیرد .   او در توضیح این 
مطلب افزود: برآورد من است اســت که حتی در دولت نیز 
اجماعی بر ســر حذف ارز ۴200 تومانی وجود ندارد از این 

رو دولت دست به کار تدوین الیحه ای 
در ایــن خصوص شــد .  پیــش از این 
شمس الدین حسینی، نماینده مجلس 
شورای اسالمی نیز تاکید کرده بودب 
رای حــذف ارز ۴200 تومانی نیازی به 
مصوبه مجلس نیست و دولت می تواند 

راسا در این خصوص تصمیم بگیرد .  شقاقی اما معتقد است به 
دلیل آنکه در دولت اجماع نظر در خصوص حذف این ارز یا به 
عبارت بهتر یارانه ارزی وجود ندارد، ارائه این الیحه در دستور 
کار قرار گرفته است تا بر پایه ی مصوبه مجلس این تصمیم 
اجرایی شود.  شقاقی با تاکید بر اینکه دولت با توجه به کمبود 
منابع راهی جز کاهش کاالهای مشمول ارز ۴200 تومانی 
ندارد، گفت: بسته به وضعیت ارزی کشور، دولت می تواند به 
تدریج این اقالم را حذف کند کما اینکه در دولت دوازدهم نیز 
شمار اقالم مشمول دریافت این ارز از 25 قلم به 5 قلم کاهش 
یافت.  وی گفت: شرایط کنونی کشــور اما مناسب شوک 
تورمی جدید نیست. به نظر می رســد بهترین راه این باشد 
که در سال جاری تخصیص ارز ۴200 تومانی برای این هفت 
قلم کاال ادامه یابد و از سال بعد، بسته به وضعیت ارزی کشور 
و شرایط تورمی، دولت تصمیم جدید 
بگیرد.این کارشناس اقتصادی تاکید 
کرد: با توجه به شــرایط کنونی اقتصاد 
دولت سال آینده به غیر از گندم و دارو، 
حذف ۴200 تومانی را برای سایر اقالم 

در دستور کار قرار می دهد. 

نماینده چابهار:
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خبر

کارشــناس حوزه قفقاز گفــت: در هر حال 
برداشت از ذخایر خزر بیش از آنکه اقتصادی باشد، 
سیاسی است و روس ها و آذربایجان، ترکمنستان 
و قزاقســتان به خوبی این مسئله را درک کرده و 
سرمایه گذاری کرده و در حال اکتشاف هستند 

و تنها دست ایران خالی است.
میرقاسم مومنی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
امکان همکاری گازی ایران- جمهوری آذربایجان 
در حوزه خزر اظهار داشت: یکی از مشکالت در این 
حوزه ما رژیم حقوقی بر بستر دریا بوده که هنوز 
تفاهمنامه کامل و جامعی نداریم، توافقنامه ای 
بین روسای جمهور کشــورهای این حوزه امضا 
شده اما تفاهمی در زمینه تقسیم منابع و ذخایر 

صورت نگرفته است. 
وی افزود: اکنون روسیه، آذریایجان، قزاقستان 

و ترکمنستان از این بستر استخراج دارند، ایران 
هم قبال تعــدادی چاه با همکاری یک شــرکت 
برزیلی احداث کرد اما به دلیل عمق خزر مقرون به 
صرفه نبود زیرا از جنوب نفت و گاز را با هزینه کمتر 
استخراج می کردیم، دومین مسئله ما در تعلل 
برداشت از این ذخایر، انتقال انرژی است، ما از خط 
لوله باکو-تفلیس-جیحان که قرار بود 5 درصد 
آن متعلق به ایران باشد به دلیل اعمال نفوذ امریکا 

کنار گذاشته شدیم و ترکیه جای ما را گرفت. 
این کارشناس حوزه قفقاز تصریح کرد: در هر 
حال برداشت از ذخایر خزر بیش از آنکه اقتصادی 
باشد، سیاســی اســت و روس ها و آذربایجان، 
ترکمنستان و قزاقســتان به خوبی این مسئله 
را درک کرده و ســرمایه گذاری کرده و در حال 
اکتشاف هستند و تنها دست ایران خالی است و 

بیشتر روی مانور و تبلیغات کار می کنیم.
وی گفت: ما به دو دلیل تحریم و سوءمدیریت 
در حوزه انرژی مشکل داریم، منافع ملی را فدای 
منافع مقطعی، سیاسی و حزبی کرده ایم در حالی 
که جنگ های دنیا بر ســر انرژی است، روس ها 
برای اینکه جلوی ورود انرژی به اروپا را بگیرند در 
سوریه می جنگند تا کسی جایگزین شان نشود، 
در قره باغ با همین هدف جنگ راه می افتد، اما ما 
از منابع خودمان استفاده نمی کنیم و این در حالی 
است که چند سال دیگر بحرانی به نام انرژی خزر 
با همسایگان خواهیم داشت چراکه همسایگان 
ســرمایه گذاری می کنند و شرکت های کالن را 
ذی نفع می کنند و اگر بخواهیم رقابت کنیم به 
جای کشورها، کنسرسیوم های بین المللی با ما 
درگیر می شــوند درواقع وارد چالش بزرگتری 
می شویم، به طوری که شاهدیم اکنون آذربایجان 
به شرکت های بزرگ اروپایی، امریکایی و اسرائیلی 
و حتی به پاکســتان ســهم می دهد و یارگیری 
می کند، بنابراین ما مجبوریم بــه جای اینکه با 
آذربایجان درگیر شویم با چندین شرکت کوچک 

و بزرگ بین المللی طرف می شویم، شرکتی که 
سرمایه گذاری کرده کوتاه نمی آید، با ما در گیر 
می شود و در نهایت بدهکار می شویم و مجبوریم 
جریمه هم بپردازیم، مثل آنچه در کرسنت رخ داد.

مومنی درباره امکان صادرات انرژی با همکاری 
آذربایجان در حوزه خزر گفت: بیشترین صادرات 
به اروپا دست روسیه است و برای این منظور دو 
خط لوله نورد اســتریم 1 و 2 را راه اندازی کرده 

است، اکنون اگر به بحران منطقه نگاه کنیم قرار 
بود گاز ایران از طریق بنادر سوریه به اروپا برود اما 
روس ها در سوریه حضور پیدا کرده و مانع تراشی 
کردند در حوزه قفقاز هم زمانی که زیرساخت ها 
در حال آماده شدن بود مشکل قره باغ بوجود آمد، 
بنابراین هر زمانی که اروپا بخواهد نفت و گاز خود 
را خارج از روسیه تامین کند بحران ایجاد می شود 

مثل بحران قفقاز و خاورمیانه.

کارشناس حوزه قفقاز:

خزردروازهورودگازایرانبهاروپاست

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

براساس اعالم مرکز آمار ایران
تورمآبانماه۴۴.۴درصدشد

اعالم مرکز آمار ایران از کاهش هر سه شاخص 
تورم در آبان ماه و عقبگرد تورم ساالنه به ۴۴.۴ درصد 
حکایت دارد.بر این اساس، نرخ تورم ساالنه آبان ماه به 
۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد 
کاهش نشان می دهد.تورم نقطه ای در مقایسه با ماه 
قبل 3.5 واحد درصد کاهش یافته است اما نرخ تورم 
ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه قبل است که در آبان ماه به 2.5 درصد رسیده که 
در مقایسه با ماه قبل، 1.2  درصد کاهش داشته است.

    
قیمتبلیتهواپیمابهطور
میانگین۱۵درصدارزانشد

ایرنا- وزیر راه و 
شهرسازی از کاهش 
متوسط 15 درصدی 
قیمت بلیت هواپیما 
در هر مسیر پروازی 

خبر داد و گفت: کاهش قیمت اعالم شــده باید از 
اول آذر اجرایی شود.»رســتم قاســمی« درباره 
جزییات کاهش قیمت  بلیت هواپیما افزود: در هر 
مسیر پروازی قیمت ها به طور میانگین 15 درصد 
کاهش می یابد و اگر ایرالینی تخفیف را اعمال نکند 
مشمول جریمه خواهد شــد و مکلف است هزینه 
مازاد دریافتی از مسافر را پس دهد.وی با بیان اینکه 
در دوران کرونا و با شروع فاصله گذاری اجتماعی در 
پروازها، قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت، ادامه داد: 
تالش دولت سیزدهم این بود که قیمت حمل و نقل 
هوایی کاهش یابد و بعد از برگزاری جلسات متعدد 
در شورای عالی هواپیمایی، در نهایت مصوبه کاهش 
متوسط 15 درصدی بلیت هواپیما از امروز اعمال 

خواهد شد.
    

مصرفگازطبیعی
ازتولیدپیشیگرفت

 - تســنیم
سرپرســت مدیریت 
هماهنگی و نظارت بر 
تولید شرکت ملی گاز 
ایران با تأکید بر رعایت 

صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، اعالم کرد که 
اکنون مصرف گاز بر تولید پیشی گرفته است.

»احمد زمانی«، سرپرست مدیریت هماهنگی و 
نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: با کاهش 
دما، مردم صرفه جویی در مصرف گاز و استفاده بهینه 
از این نعمت الهی را در دستور کار خود قرار دهند، زیرا 
تنها با رعایت الگوی مصرف بهینه می توانیم ناترازی 
گاز در بخش تولید و مصرف را کاهش دهیم و از این 

زمستان زودرس، به سالمت عبور کنیم.
وی ادامه داد: اکنون مصرف بر تولید گاز پیشی 
گرفته و ایــن یعنی ناتــرازی گاز در بخش تولید و 
مصرف؛ بنابراین باید توجه ویژه ای به رعایت الگوی 
مصرف بهینه در همه نعمات الهــی، از جمله گاز 

داشته باشیم.
    

ایرانگازمایعرابابرنج
پاکستانتهاترمیکند

عرب نیوز- یک مقام دولت پاکستان اعالم کرد 
که بر اساس یک مبادله پایاپای که توسط تهران و 
اسالم آباد مورد تایید قرار گرفته است، این کشور در 
ازای فروش برنج، گاز مایع )LPG( را از ایران وارد 
خواهد کرد.عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر 
پاکستان در امور بازرگانی، گفت: زمانی که ما به ایران 
رفتیم، چیزی که درباره آن صحبت کردیم، تجارت 
پایاپای بود، تقریباً تمام قطعات پازل در محل خود 

گذاشته شده بود.
    

افتبهاینفتبهکمترینرقم
در2ماهگذشتهرسید

رویترز- نگرانی 
از مــازاد عرضــه و 
کاهش تقاضا به علت 
شدت گرفتن دوباره 
کرونا در اروپا قیمت 

نفت را به کمترین رقم در 7 هفته گذشته رساند.
پس از اینکه ژاپن اعالم کرد در حال بررســی 
آزادســازی ذخایر نفتی خود اســت و با توجه به 
بدتر شدن وضعیت کرونا در اروپا که نگرانی ها در 
مورد مازاد عرضه و کاهش تقاضا را شــدت داده 
است، قیمت نفت امروز به کمترین رقم در 7 هفته 
گذشته رسید.هر بشــکه نفت برنت با 26 سنت 
کاهش 78.63 دالر در هر بشکه فروخته شد و هر 
بشکه نفت خام آمریکا با 12 سنت کاهش 75.82 
دالر در هر بشکه معامله شــد.یک تاجر نفتی در 
سنگاپور گفت از آنجایی که آزادسازی ذخایر نفتی 
هنوز تاثیر خود را بر بازار نگذاشته است، قیمت ها 

در نوسان است.


