
t oseei r ani . i r
3 چرتکه  شماره  1018 /  سه شنبه 3 اسفند   1400  /    20 رجب 1443  /  22 فوریه   2022

 در هفته های اخیر انتشار اخباری از 
احتمال حمله روسیه به اوکراین تاثیر 
فراوانی بر بازارها مختلف بین المللی 
برجا گذاشــت و بــه طور ی که هفته 
گذشته ســبب افزایش 5.5 درصدی 
نرخ انس جهانی طال شــد و 40دالر بر 

قیمت این فلز گرانبها افزود. 
طوالنی شــدن تنش هــای میان 
اوکراین و روســیه ســبب شــده تا 
چشــم انداز قیمتی این فلــز گرانبها 
همچنــان در مدار صعــودی حرکت 
کند به طوری که در روزهای اخیر نرخ 
انس جهانی در مــرز 1900 دالر قرار 
گرفت که بیشــترین قیمت در 8 ماه 

اخیر بوده است. 
به اعتقاد تحلیلگــران بین المللی 
ریســک جنگ احتمالی بین این دو 
کشور به سود بازار طال بوده اما در مقابل 
موجب قرمز شــدن بازارهای بورس و 
رمزارزها شده است و به نظر می رسد 
بازار این فلز تحت تاثیر ادامه تنش ها 

زرد تر از همیشه باشد. 
بــرای بررســی تاثیر تنــش بین 
اوکراین و روســیه و اثرات آن بر بازار 
جهانی و داخلــی طال نظــر دو تن از 

مســئوالن اتحادیه طــال و جواهر را 
جویا شدیم. 

افزایش نرخ انس جهانی تحت 
تاثیر تنش های بین المللی 

ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه 
طال و جواهر به » توسعه ایرانی« گفت: 
هر زمانی که چنین حرکات منفی بین 
کشورها به وجود می آید بالفاصله بر فلز 
طال تاثیر می گذارد زیرا طال به عنوان 
یکی از فلزات گرانبها و ظریف است که 
هر نوع نگاه مثبت و منفی می تواند بر 

قیمت آن اثرگذار شود. 
وی افزود: بحث تنش میان اوکراین 
و روســیه هم بر روی قیمــت این فلز 
گرانبها اثرگذار و سبب افزایش قیمت 
انس جهانی شده است در نتیجه در بازار 
داخلی نیز موجــب تغییر قیمت طال 

شده و می شود. 
وی عنوان کرد: امیدواریم که تنش 
میان این دو کشــور حل شــود و این 
جنگ ادامه دار نباشد و به زودی صلح 

میان دو کشور ایجاد شود. 
اثر تنش اوکراین و روسیه بر بازار 

سکه و طالی ایران 
محمدولی دربــاره تاثیر این تنش 
بر بازار داخلی طــال و جواهر در ایران 
توضیح داد: این اتفاق بر بازار ایران نیز 

موثر بوده و افزایش قیمت انس جهانی 
بر روی نرخ سکه و طال در بازار داخلی 
اثرگذار بود هرچند در این مدت  دولت 
و بانک مرکزی سعی و تالش کردند تا 
ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگردانند 
که موفق بودند اما مساله تنش اوکراین 
بر روی قیمت طال اثرگذاشت و شاهد 
افزایــش 6 تا 10درصــدی نرخ ها در 

بازار بودیم. 

 تبعات به نتیجه رسیدن برجام 
بر بازار سکه و طال

محمدولی درباره تبعات به نتیجه 
رســیدن برجام بر بازار سکه و طالی 
ایــران توضیــح داد: ایــران در حال 
مذاکرات برجامی اســت و این مساله 
می تواند بر روی سرنوشــت قیمت ها 
در بازار سکه، طال و ارز موثر باشد و روند 
نرخ ها را کاهشی کند. اگر نتیجه ای که 
مد نظر مسئوالن کشور است، حاصل 
شود شاهد ارتباطات بین المللی و رفت 
و آمدها و داد و ستدها خواهیم بود و در 
نتیجه آثار مثبت را زمینه قیمت سکه 
و طال و ارز شــاهد خواهیم بود. حتما 
آثار این مســاله را مشــاهده خواهیم 
کرد. البته مســئوالن اقتصادی باید 
این موضوع را در نظر داشته باشند که 
نتیجه مثبت مذاکــرات را به گونه ای 
مدیریت کنند که گرفتاری اقتصادی 
برای برخی افراد به وجود نیاید بنابراین 
ضرورت دارد تا کم کــم و به تدریج به 

سمت نقطه مثبت حرکت کنیم. 
 وضعیت بازار سکه و طل

ا در ماه پایانی 1400
وی درباره وضعیت فعلی بازار طال و 
جواهر در ماه پایانی سال 1400 اظهار 
کرد: اکنون وارد ماه اســفند شده ایم 

و آخر سال اســت و در کشور ما به طور 
طبیعی خانواده ها ؛ شرکت های مختلف 
دولتی و خصوصی به دلیل اینکه در طول 
سال معامالتی را انجام داده و اقداماتی را 
کرده اند برای آخر سال تراز مالی خود را 
بررسی و به اصطالح پر می کنند بنابراین 
به سبک سال های قبل انتظار داریم در 

این ماه تقاضا برای خرید سکه وطال بیش 
از ماه های دیگر سال باشد. وی بیان کرد: 
البته در این اســفندماه با اینکه نسبت 
به ماه های قبل درصــد کمی بر میزان 
تقاضا در بازار افزوده شده اما اسفندماه 
همیشگی نیست زیرا مردم انتظار دارند 
تا مذاکرات برجامی به سرانجام برسد 
و در نتیجه منتظر روند کاهشی نرخ ها 
هستند البته این روند در سایر صنوف 

هم حاکم است. 
 خنثی شدن اثر افزایش 

نرخ انس جهانی در بازار داخلی 
محمد کشــتی آرای، نایب رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران نیز درباره 
تاثیرات تنش بین اوکراین و روسیه و 
آثار آن بر بازار جهانی طال به » توسعه 
ایرانی« گفت: در بــازار بین المللی هر 
تنش سیاسی میان کشورها می توان 
بر بازار و قیمت طال تاثیرگذار شــود 
به طوری که در سال های گذشته نیز 
شــاهد چنین اتفاقاتی بودیم و این بار 
نیز چنین اتفاقی رخ داده و سبب شده 
تا نرخ انس جهانی به باالترین ســطح 

خود در 8 ماه گذشته برسد. 
وی افزود: در هفته گذشته هر انس 
جهانی با افزایش 40 دالری مواجه شد 
و قیمت طال را به کانــال 1900 دالر 

رســاند؛ پیش بینی می شود اگر تنش 
میان اوکراین و روسیه به همین شکل 
ادامه یابد؛ قیمت جهانی طال با افزایش 
همراه شود. کشتی آرای درباره تاثیر این 
مساله بر وضعیت بازار داخلی توضیح 
داد: افزایش قیمت جهانی طال تحت 
تاثیر کاهش نرخ ارز در بازار داخلی قرار 
گرفت به طوری که این وضعیت سبب 
خنثی شدن اثرات تنش میان اوکراین 
و روسیه بر بازار طال و سکه در ایران شد. 
وی ادامــه داد: دالر کــه در کانال 
27 هزار تومان بود بــه کانال 25 هزار 
تومان بازگشت و در نتیجه افزایش نرخ 
انس جهانی نتوانست موجب باال رفتن 
قیمت ســکه و طال در بازار ایران شود. 
حتی به نســبت اکنون شاهد کاهش 
نرخ ســکه و طال در بازار داخلی شده 
است که علت اصلی آن کاهش قیمت 

ارز است. 
 تاثیر نتایج مذاکرات برجامی 
بر بازار سکه و طالی داخلی 

کشتی آرای درباره تاثیر به نتیجه 
رسیدن مذاکرات برجام در بازار داخلی 
ســکه و طال بیان کــرد: اکنون تحت 
تاثیــر مذاکرات برجامــی و اخبار آن 
بازار ارز روند کاهشــی طی می کند و 
این مساله در بازار سکه و طال هم موثر 
بوده است و به نتیجه رسیدن توافقات 
و صحبت های مثبت موجب اثرگذاری 
بیشتر در این بازارها خواهد شد بنابراین 
اگر شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز باشیم 
حتم بدانید به همــان میزان کاهش 
قیمت در بازار ســکه و طال رخ خواهد 
داد. اما به نظر می رسد نرخ ارز به سمت 
حداقل میزان خود حرکت می کند و 
اثرات صحبت های برجامی در بازار ارز 

مشهود و ملموس است. 
نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهر 
تهران درباره تاثیــرات روند مذاکرات 
بر میزان تمایل مردم نسبت به خرید 
و فروش سکه و طال توضیح داد: اکنون 
فاز انتظار بر بازار حاکم است به طوری 
که مردم نه تمایلی برای خرید دارند و نه 
سکه و طال می فروشند. به همین دلیل 
بازار با رکود همراه شده و داد و ستدها به 
کمترین میزان رسیده است زیرا عده ای 
انتظار دارند نرخ ها بیشتر کاهش یابد و 
خریدی انجام نمی دهنــد و در مقابل 
برخی می گویند ممکن است کاهش 
نیابد و طال و سکه خود را نمی فروشند 
زیرا گران خریده اند بنابراین به دلیل 
همین موضوع و انتظار مردم؛ بازار سکه 
و طال در حالت رکود فرورفته اســت 
و معامالت و داد و ســتدها به حداقل 

رسیده است. 

در گفت و گوی »توسعه ایرانی« با مسئوالن اتحادیه طال و جواهر بررسی شد؛ 

سیگنال اوکراین به بازار طال چیست ؟

رئیس اتحادیه طال و جواهر 
به » توسعه ایرانی« گفت: 

بحث تنش میان اوکراین و 
روسیه بر قیمت طال اثرگذار 

شده و به افزایش قیمت 
انس جهانی این فلز گرانبها 

انجامیده است؛ در نتیجه 
در بازار داخلی نیز موجب 

تغییر قیمت طال شده و 
می شود

محمد کشتی آرای در 
گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: در هفته گذشته 
هر انس طالی جهانی با 

افزایش 40 دالری مواجه 
شد و قیمت طال را به کانال 

1900 دالر رساند؛ پیش بینی 
می شود اگر تنش میان 

اوکراین و روسیه به همین 
شکل ادامه یابد؛ قیمت 

جهانی طال با افزایش همراه 
شود 

خبر

در یک سال گذشته در کنار مهاجرت نخبگان 
علمی، بســیاری از فعاالن اقتصادی نیز از کشور 
خارج شده اند و این موج در میان جوانان کارآفرین 

استارتاپی رو به افزایش است.
به گزارش ایلنا، رییس اتــاق بازرگانی تهران 
گفت: وضعیت فعلی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه 
از نظر اجتماعی و سیاسی نیز نگران  کننده است. 
آستانه تاب آوری جامعه به شدت کاهش یافته و در 
این شرایط تاکید همه مدیران تصمیم گیر بر این 

است که اولویت، بازسازی اقتصاد است.
مسعود خوانساری در ششمین دوره جشنواره 
امین الضرب افزود: طی شش سالی که مراسم امین 
الضرب در حال برگزاری است، نه تنها موانع کسب 
و کار برداشته نشــده بلکه موانع جدید نیز اضافه 
شده اســت. این موضوع را از مولفه های روشنی 
همچــون تحریم های خارجی، سیاســت های 

داخلی، خودتحریمی ها، ســیر افزایشی تورم، 
بی انضباطی های مالی، کسری بودجه، حجم زیاد 
نقدینگی و فضای نامساعد کسب و کار می توان 
دید. هرکدام از این موارد، قدرتی دارد تا اقتصادی 
ســالم و پویا را زمین گیر کند اما آنچه بر همه این 

موارد ارجحیت دارد، حکمرانی نامطلوب است.
وی افــزود: وضعیت فعلــی نه تنهــا از نظر 
اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز نگران  
کننده است. آســتانه تاب آوری جامعه به شدت 
کاهش یافته و در این شرایط تاکید همه مدیران 
تصمیم گیر بر این است که اولویت، بازسازی اقتصاد 
است. حاصل رفتارهای چند دهه گذشته، ریزش 
سرمایه اجتماعی بوده که باید با تغییر رفتار، جلوی 
آن را گرفت. مواردی که مطرح می شود سیاه نمایی 
نیست و از زبان بیگانه هم گفته نمی شود بلکه از 
زبان کسانی بیان می شود  که در فضای کسب و 

کار کشور کار می کنند و خواسته ی آنها بازگشت 
به منطق حکمرانی صحیح و در تراز کشورهای 

توسعه یافته است.
رئیس اتــاق بازرگانی تهــران تصریح کرد: 
کشورهایی همچون مالزی، ســنگاپور، چین، 
ترکیه و... چگونه از فقر نجــات پیدا کردند و چه 
کیمیایی را به کار بستند و آیا دسترسی آن برای 
ما غیرممکن است؟ مسلماً راه چاره، برنامه ریزی 
و عمل به حکمرانی صحیح است. هر وزشی که در 
این فضا رخ می دهد می تواند مشکلی ایجاد کند تا 
دستیابی به توافق و یا عدم آن، برخورد سلیقه ای 
در سازمان ها، ناسازگاری ها در نهادهایی همچون 
گمرک، بانک ها و تامین اجتماعی، قیمت گذاری 
دستوری و اصرار بر اقتصاد دولتی همه از مواردی 
است که کارآفرینان هر روز باید با آن دست و پنجه 

نرم کنند.

خوانســاری گفت: در یک ســال گذشته در 
کنار مهاجرت نخبگان علمی، بسیاری از فعاالن 
اقتصادی نیز از کشور خارج شده اند و این موج در 
میان جوانان کارآفرین اســتارتاپی رو به افزایش 
است. کافی است که از اســتارتاپ ها بپرسید که 
چند نفر از نیروهای خود را در یک سال اخیر به علت 
مهاجرت از دست داده اند. کوچ جوانان کارآفرین به 
خارج از مرزها باید تلنگر جدی برای سیاستگذاران 
محسوب شود و به جای پرده پوشی و انکار، باید آن 

را پذیرفت و برای آن راه حل یافت.
وی در ادامه گفت: هر روز شــاهد مانع تراشی 
جدید بــه جــای مانع زدایی هســتیم. در این 
شرایط، جوان کارآفرین برای ساخت آینده خود 
به کشــورهای دیگر مهاجــرت می کند. طبق 
نظرســنجی که در مرکز پژوهش های مجلس 
صورت گرفته، مهمترین نارضایتی کارآفرینان، 

عدم عمل به وعده های سیاستگذاران است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: 
بخش خصوصی متعهــد امروز با وجــود باران 
مشکالت از زمین و آسمان حاضر نشدند تا کسب و 
کار خود را رها کرده و گوشه عافیت طلب کنند. اگر 

این کارآفرینان در کشور دیگری زندگی می کردند 
و شرایط افرادی همچون بیل گیتس را داشتند از 
این افراد سرآمد می شدند. جامعه کارآفرینی ایران 
مسائلی همچون قحطی، کودتا، تحریم و... را دیده 
و پا پس نکشیده است. اگر دولتی ها توان همراهی 
ندارند، مانع نشوند و اجازه دهند بازسازی اقتصاد 

به دست بخش خصوصی انجام شود.
خوانساری اضافه کرد: هنوز امیدواریم با اصالح 
روند حکمرانی، امید به مردم بازگردد و ســرمایه 
اجتماعی زنده شود، نه برای خود بلکه برای ایران به 

این امیدها زنده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد: 

آستانه تاب آوری جامعه به شدت کاهش یافته است

محمد میرزایی 

خبر اقتصادی
هشدار رهبری به بانک ها چه بود؟ 

رئیس مجلس شورای 
اسالمی از نامه مقام معظم 
رهبری بــه نمایندگان در 
خصوص پرهیز از تحمیل 
تکالیف ماالیطاق به بانک ها 

در الیحه بودجه خبر داد.
به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی 
صبح دیروز مجلس شورای اســالمی و بررسی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال 1401 بیان کرد: در تبصره 16 
الیحه بودجه که مجددا اصالح شده است و رئیس بانک 
مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند 
تکالیفی برای بانک ها دیده شده که نسبت به سال 1400 

تکالیف بانک ها را دو برابر افزایش داده است.
وی ادامه داد: اگر ما شــاهد باالرفتــن نرخ کاالها و 
خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف ماالیطاق 
برمی گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی 
به بانک ها تحمیل می شــود. زمانی که این تکالیف به 
بانک مرکزی و سایر بانک ها تحمیل می شود نتیجه آن 
افزایش تورم است.وی افزود: در نامه ای که رئیس بانک 
مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، رهبر روز گذشته 
نیز در نامه ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب 
هشدار دادند که تکلیف ماالیطاقی به بانک ها داده نشود. 

این هشدار رهبر هم به مجلس و هم به دولت است.
رئیس مجلس گفت: گاهی دولت به ســایر بانک ها 
فشار آورده و آن بانک ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی 
می شوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک 
مرکزی نداشته است اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی 
تحت فشار گذاشته اســت.قالیباف گفت: هم مجلس 
شورای اسالمی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک 
مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره 16 در 
کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و 

تکلیف اضافی به بانک ها تحمیل نشود.
    

مشترکان پرمصرف برق در انتظار 
قبض 1۵ میلیون تومانی باشند

سخنگوی  تسنیم- 
صنعت برق با اشاره به صدور 
قبض 5 میلیون تومانی در 
دوره هــای گذشــته برای 
مشترکین پرمصرف گفت: 
بــا افزایش تعرفه هــا این 

قبوض تا 15 میلیون تومــان افزایش می یابد.مصطفی 
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه حدود 2 هزار مشترک 
پرمصرف بــرق در دوره های گذشــته، قبوض باالی 5 
میلیون تومان دریافت کردند افزود: با افزایش تعرفه های 
مشترکین پرمصرف و محاسبه پلکانی مصرف برق این 
مشترکین، این بخش با قبوضی بیش از 15 میلیون تومان 
مواجه خواهند شد.وی با بیان اینکه این مشترکین بطور 
عمده در تهران، غرب مازندران و شهرستان مشهد ساکن 
هستند گفت: این اقشار که 20 تا 70 برابر الگوی مصرف، 
برق مصرف میکنند دارای خانه های لوکس، ابنیه بزرگ 
هستندو از برق برای گرم کردن آب استخر ها و جکوزی 

استفاده می کنند.
    

آخرین خبر از اتصال دستگاه های 
کارتخوان به سازمان مالیاتی

ایلنا- مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستگاه های 
کارتخوان تعیین تکلیف نشــده هم مشمول مالیات 
سنوات گذشــته می شــوند و هم تراکنش آنها قطع 
و غیرفعال خواهد شــد، گفــت: مطابق بــا مقررات، 
بانک مرکزی مکلف به قطع و غیرفعــال کردن تمام 
دســتگاه های کارتخوانی اســت که متصل به پرونده 

مالیاتی نیستند.
جهانگیر رحیمی با بیان اینکه مهلت تعیین تکلیف 
دســتگاه های کارتخوان که به پرونده مالیاتی متصل 
نیستند، پایان یافته است، گفت: قرار بر این بود که بهمن 
ماه پایان مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوانی که 
به یک پرونده مالیاتی متصل نیستند پایان بپذیرد و در 
حال حاضر اطالعات در حال جمع آوری و ارائه به بانک 

مرکزی است.
    

توضیح وزیر ارتباطات درباره 
وضعیت اینترنت

وزیر ارتباطات گفت: در 
مسیر توسعه شبکه پایدار 
در کشــور قدم بر می داریم 
و مشکالت اخیر در اینترنت 

حل خواهد شد.
عیســی زارع پور گفت: 

دولت سیزدهم دنبال مسدود کردن اینترنت نیست اما 
فضای مجازی تهدیداتی دارد که قانون گذار باید برای آن 

چارچوب تعیین کند.
وی افزود: شبکه انتقال شــرکت مخابرات ایران به 
دلیل عدم سرمایه گذاری در 10 سال گذشته اشباع شد. 
در مسیر توسعه شبکه پایدار در کشور قدم برمی داریم. 

مشکالت اخیر در اینترنت حل خواهد شد.

طی شش ماه گذشته قیمت سیب زمینی با 
افزایش 127 درصدی بیشترین افزایش قیمت و 
سیمان خاکستری با افت ۳۳ درصدی بیشترین 
کاهش قیمت را داشته است.به گزارش ایسنا، بر 
اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم 

اساسی و پر مصرف بازار کشور منتهی به اسفند ماه 
که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان منتشر شده،   از بین 52 کاالیی که در 
9 گروه بررسی شده اند، قیمت 45 کاال در  شش 
ماه گذشته بین ســه )روغن مایع آقتابگردان 
معمولی و سرخ کردنی( تا 127 )سیب زمینی( 
درصد افزایــش و قیمت هفــت کاال بین یک 
)الستیک سمند و ورق ســیاه( تا ۳۳ )سیمان 

خاکستری( درصد کاهش یافته است.بر اساس 
این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی 
شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند 
و گوساله و گوسفند و گوســاله زنده در ابتدای 
ماه جاری نسبت به شــش ماه قبل بین شش تا 
14 درصد افزایش یافته است.  بر این اساس طی  
شش ماه گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
با 14 درصد افزایش به حدود 14۳ هزار تومان و 

هر کیلو تخم مرغ با 1۳ درصد افزایش به بیش از 
24 هزار و 600 تومان رسیده است.  گوشت مرغ 
تازه و گوشت گوســفندی نیز 9 و هشت درصد 
افزایش قیمت داشتند و قیمت آن ها به ۳0 هزار 
و 100 و 142 هزار تومان رسیده است. همچنین 
در این مدت قیمت هر کیلو گوساله و گوسفند 
زنده شش و هفت درصد افزایش یافته است.طی 
شش ماه گذشته گروه لبنیات شامل انواع شیر، 

پنیر و کره بین پنج تا 24 درصد افزایش یافته که 
بیشــترین افزایش مربوط به پنیر به قیمت 21 
هزار و 500 تومان به ازای 400 گرم بوده است. 
افزایش قیمت قند، شــکر و چای نیز طی شش 
ماه گذشــته 11 تا 16 درصد بوده است. در این 
مدت قیمت هر کیلو قند 14 درصد، شــکر فله 
16 درصد، شکر بســته بندی 14 درصد و انواع 
چای بین 11 درصد افزایش یافته است. بنابراین 
در ابتدای اسفند قیمت هر کیلو قند به حدود 20 
هزار تومان، شکر 17 هزار تومان و چای به 127 تا 

1۳۳ هزار تومان رسیده است.

سیب  زمینی، صدرنشین افزایش قیمت در ۶ ماه گذشته


