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بانک

چین کارتهای اعتباری دالرپایه را
باطل کرد

وطن امروز

گزارش «وطنامروز» از تبعات تصمیمات ارزی دولت در  4ماه ابتدایی امسال

چه کسی آن تصمیم وحشتناک را گرفت؟

شماره 3 2531
ارز

پرداخت ارز مسافرتی با نرخ جدید کلید خورد

هر یوروی مسافرتی
 14هزار و  800تومان

مرکز پژوهشهای مجلس :سکه با قاچاق اعالم شدن ارز گران شد

بانکهای چینی در حال ابطال کارتهای
اعتباری دالرپایه مشتریان ایرانی خود هستند
و همین امر ،مش��کالت زی��ادی را برای تجار
مقیم این کشور ایجاد کرده است .به گزارش
مهر ،موضوع برخورد بانکهای چینی با تجار
و دانش��جویان ایرانی بارها تکرار ش��ده است.
دیم��اه  1396نیز حس��اب ایرانیهای مقیم
چی��ن ،تجار و دانش��جویان ایران��ی به بهانه
تبعیت از تحریمهای احتمالی آمریکا بس��ته
ش��د .پی��ش از آن هم که چینیها حس��اب
دانش��جویان ایرانی و برخی تجار را مس��دود
کرده بودند و دلیل اصلیش��ان اجرای برخی
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بود .حال
هم خبر از چین میرسد که بانکهای چینی
در ح��ال ابطال کارته��ای اعتباری دالرپایه
مش��تریان خ��ود از جمله ایرانیها هس��تند.
پدرام س��لطانی ،نایبرئیس ات��اق بازرگانی،
صنای��ع ،معادن و کش��اورزی ای��ران با تایید
ای��ن خبر گف��ت :بانکهای چین��ی در حال
ابطال کارتهای اعتباری اعم از مس��ترکارت
و ویزاکارتهای مشتریان ایرانی خود هستند.
س��لطانی این اقدام را مرتب��ط با تحریمهای
آمریکا علیه ایران ارزیابی کرد و افزود :تبعیت
از تحریمهای آمریکا بیشتر از دور قبل شده و
در انطباق عملیات خود با  FATFهم بسیار
جدی هستند .س��لطانی ادامه داد :مشتریان
ایرانی اکنون تنها فقط ب��ا یوان چین امکان
کار دارند.
بهرهوری

رشد بهرهوری صفر شد

عزم��ی برای ارتق��ای بهرهوری در کش��ور
وجود ندارد و سازمان بهرهوری یکی از متهمان
پایین بودن بهرهوری است .به گزارش تسنیم،
علیاکب��ر اولیا ،رئیس س��ازمان ملی بهرهوری
با بیان این مطلب گفت :در بررس��ی بهرهوری
کالن کش��ور ،برآورد این سازمان این بوده که
در مجموع تحقق رشد بهرهوری در کشور صفر
است .این در حالی اس��ت که از برنامه چهارم
توسعه موظف شدیم بهرهوری را سرلوحه کار
خود قرار دهیم که به این کار توجه زیادی نشده
است .وی در برنامه تیتر امشب افزود :هرچند
اقتصاد ما دولتی اس��ت ام��ا بخش خصوصی
فعالی هم نداریم بنابراین مجموعه عوامل است
که دس��ت به دست هم میدهد تا بهرهوری به
نقطه مطلوب برس��د .وی تصریح کرد :شرایط
تحریمی که بر کشور حاکم شده است جداول
برنامه شش��م را تغییر خواهد داد بنابراین باید
به بهرهوری توجه بیش��تری داش��ته باشیم تا
چالشهای بهرهوری را برطرف کنیم .ب ه گفته
وی ،سازمان بهرهوری ،متولیان بخش صنعت
و کشاورزی در کاهش بهرهوری نقش داشتهاند
که باید آسیبشناسی شود.
کارگر

آمادگی کارفرمایان
برای احیای بن کارگری

گ�روه اقتصادی :بررس��یهای علمی و کارشناسی
ثاب��ت کرد به دنبال سیاس��تگذاری غلط دولت و
قاچاق اعالم شدن ارز ،نرخ سکه نجومی شده است.
به گزارش «وطنامروز» ،یکی از تولیدکنندگان
صاحب برند در کش��ور برای خبرن��گار ما تعریف
میکرد در جلس��های با معاون اول رئیسجمهور،
بش��دت از دولتیه��ا درخواس��ت میکن��د طرح
یکسانس��ازی نرخ ارز و  4200تومان شدن دالر را
متوقف کنند ،چون التهاب ناشی از این تصمیم به
تولید و کال اقتصاد زیان اساس��ی وارد میکند .در
آن جلسه ناگهان یکی از مدیران ارشد بانکی رو به
معاون اول رئیسجمهور میکند و میگوید شما با
خی��ال راحت این طرح را ادامه بده چون تا دلتان
بخواه��د ارز داریم و کمبود منابع نداریم .حاال بعد
از چند ماه از آن موضوع به همگان ثابت ش��ده که
سیاستگذاری اشتباه نهتنها به تولیدکنندگان زیان
وارد کرده بلکه اقتصاد را وارد بحران کرده است.
قوهقضائیه چند هفتهای است که طرح ضربتی
برخ��ورد با مفس��دان ب��ازار ارز را عملیاتی کرده و
حاال مشخص شده در مس��اله بازار ارز و زیانهای
جبرانناپذی��ر عالوه بر دالله��ای متخلف ،برخی
مس��ؤوالن دولتی نیز دس��ت داش��تهاند .به غیر از
برخورد با ش��بکه فساد س��ازمانیافته حاال باید با
کسانی که این تصمیم وحشتناک را گرفتهاند نیز
برخورد شود .اسحاق جهانگیری در اواخر فروردین
موضوع ارز  4200تومانی را مطرح کرد که به دالر
جهانگیری معروف شد؛ جالب اینکه روحانی نیز از
این طرح اس��تقبال کرد و در اظه��ارات خود آن را
مناس��ب اما ناکافی میدانست .باید مشخص شود
این تصمیم چه زیانهایی به دنبال داش��ته و چه
کس��انی چنین تصمیمی را اتخ��اذ کردهاند .مرکز
پژوهشهای مجلس در گزارشی قاچاق اعالم شدن
معامله ارزه��ای خارجی را به عنوان یکی از دالیل
جهش سکه اعالم کرد .بر اساس اطالعات منتشر
ش��ده در گزارش مرکز پژوهشه��ای مجلس ،در
طرح پیشفروش س��که قرار بوده ابتدای سال 99
(در طرح پیشفروش  2ساله) بیش از  7میلیون و
 6هزار س��که توزیع شود تا حدود  11هزار میلیارد
تومان از بازار جمعآوری ش��ود .بر اس��اس جدول
مقابل رشد افسارگسیخته نقدینگی ،افزایش قیمت
دالر ،افزای��ش تقاض��ای تبدیل دارای��ی و افزایش
تقاضای س��فتهبازی با قاچاق اعالم ش��دن معامله
ارزهای خارجی از جمله عوامل گران ش��دن سکه
محم�د نجارصادقی :اگر قیمت
بانک
ط�لا ،ی��ورو یا دالر برای ش��ما
مهم باشد بیشک یک بار هم که شده به میدان
فردوسی یا سبزهمیدان رفتهاید؛ محلهایی که
غی��ر از صنف صرافان ،محل تجمع دالالن ارزی
هم است .اگر وقت بگذارید و کمی با آنها صحبت
کنید متوجه میشوید حجم دالری که در اختیار
دارند بس��یار کم اس��ت و در صورت پیش��نهاد
عددهای بزرگ باید با ش��خصی دیگر هماهنگ
کنند .اغلب دالالنی که در معرض دید مشتریان
قرار میگیرند دست سوم و چهارم چرخه خرید
و فروش ارز هس��تند .آنها دس��تورات اشخاص
دیگری که اغلب در طبقات فوقانی ساختمانهای
قدیمساخت میدان فردوسی هستند یا رابطهای
صرافان را اجرا میکنن��د؛ افرادی که اگر خرید
س��نگینی داش��ته باش��ید حتما با آنها مواجه
میش��وید .برای چنین خریدهایی اغلب باید به
راهروی طبقات باالی این س��اختمانها بروید.
همین افراد وظیف��ه قیمتگیری ارزهای هرات
و س��لیمانیه را هم دارند و در ص��ورت افزایش
قیمت یا هر اتفاق خاصی در منبع تغذیه ارزهای
خارجی کش��ور ،قیمت را به واسطهها و دالالن

جدول گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تبعات تصمیمات ارزی دولت
رشد افسارگسیخته نقدینگی بدون تناسب با عوامل بنیادین اقتصاد

زمینهای

افزایش قیمت دالر
عواملانتظاری

سمتتقاضا

خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریمها و پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها

تشدیدکننده

افزایش تقاضای تبدیل دارایی با هدف حفظ ارزش داراییها با توجه به پیشبینی افزایش تورم و
کاهش ارزش ریال

افزایش تقاضای سفتهبازی به علت پیشبینی بازدهی قابل توجه و نیز قاچاق اعالم شدن معامله
ارزهای خارجی

عدم جلوگیری از فعالیت بازار معامالت کاغذی توسط نهادهای انتظامی
زمینهای
سمتعرضه

محدودیت ابزارهای بانک مرکزی برای تنظیم بازار به روشهای سنتی مانند پیشفروش سکه و

تشدیدکننده

حراج و عدم مداخله در بازار گواهی سپرده سکه و بازار آتی سکه

توقف عرضه سکه توسط بانک مرکزی (در قالب پیشفروش و حراج)

عدم عرضه سکه توسط سایر دارندگان به علت پیشبینی افزایش قیمت

عنوان شده است.

■■برخورد با بیتدبیرها

خیلیها آنهایی را که ارز و سکه بانک مرکزی را
گرفتهاند مجرم میدانند اما در قضیه اخیر ارزی گناه
آن تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران ارزی بسیار
بیش��تر از دالالن ارزی و واردکنن��دگان ارز 4200
تومانی بوده اس��ت .قطعا وقتی دول��ت اعالم کرد

زیر پوست فردوسی چه میگذرد؟

داللهای ارز یک ماه است نمیخوابند!
خود میگویند تا در قیمتها
تغییراتی انجام دهند ،البته
ناگفت��ه نماند همین دالالن
اق��دام به خریده��ای جزئی
از دس��ت م��ردم و ف��روش
آن با حجم کمی س��ود نیز
میکنند که این کار اساس��ا بی��ن دالالن امری
کمسود و بیارزش است.
■■بورس ارز آزاد!

روزی ک��ه کارشناس��ان به دولت پیش��نهاد
ایجاد ب��ورس ارزی ب��رای کنترل قیم��ت ارز را
دادن��د بانک مرکزی و س��ازمان بورس بیتفاوت
از کنار این پیش��نهاد گذش��تند ،حتی اس��حاق
جهانگیری ،مع��اون اول رئیس جمهور هم برای
این موضوع دستوری به سازمان بورس صادر کرد
که س��رانجام آن مشخص نشد .هر چقدر دولت
نس��بت به بورس ارزی ش��فافی که بتوان در آن
قیم��ت را به صورت رقابتی تعیین کرد بیتفاوت

قیمت پایه شیرخام  ۱۵۷۰تومان

دامداران :دروغ میگویند شیر کم است
عضو هیات مدی��ره کانون عالی کارفرمایی
گفت ام��روز نماینده کارفرمایان در نشس��ت
کارگروه مزد برای بررسی جبران کاهش قدرت
خرید کارگران ش��رکت خواهد کرد .علیاصغر
آهنیه��ا در گفتوگو با فارس اظهار داش��ت:
هدف کلی این اس��ت که با توجه به ش��رایط
فعلی کش��ور به اقش��ار کارگری کمک شود.
وی با اش��اره به خطر تعطیلی که کارگاههای
کوچک و متوس��ط را تهدید میکن��د ،افزود:
امکان افزایش مس��تقیم دستمزد وجود ندارد،
ه��م از لحاظ قانونی این ام��کان وجود ندارد و
ه��م اینکه کارفرمایان توان ای��ن کار را ندارند.
وی ادام��ه داد :دولت میتواند از منابعی که به
دست آورده در تأمین ارزاق عمومی اقدام کند
و ما آمادهایم در تحقق پیش��نهاد احیای ستاد
بن به دولت کمک کنیم .گفتنی اس��ت امروز
نشس��ت کارگروه مزد ش��ورای عالی کار برای
جب��ران کاهش قدرت خرید کارگ��ران برگزار
میشود.

دامداری مباح��ث مطرحش��ده مبنی بر
کمبود ش��یر و شیرخش��ک در
کشور بهانهای است که از سوی عدهای سازماندهی
شده اس��ت ،چرا که آنها قصد دارند برای واردات
شیرخشک ارز دریافت کنند .سیداحمد مقدسی،
رئیس هی��ات مدیره انجمن
صنفی گاوداران در گفتوگو
با مه��ر ،با بیان اینکه قیمت
شیرخام گران نیست و برخی
میخواهند ش��یر را مفت از
دام��داران خری��داری کنند،
افزود :نه در زمینه ش��یر و نه درباره شیرخشک،
کمبودی وجود ندارد .در همین راس��تا نامهای به
وزیر جهاد کش��اورزی نوشته و از وی خواستهایم
با این مس��اله مقابله کند و اجازه ندهد به واردات
شیرخشک به کش��ور ،ارز دولتی اختصاص یابد،
چرا که اختصاص ارز دولتی به واردات شیرخشک
میتواند به منزله نابودی صنعت دامداری کشور
باشد .وی با اش��اره به اینکه قیمت پایه شیرخام

نرخی به غیر از دالر  4200تومانی را قبول ندارد و
حاضر شد برای واردات هر نوع کاال و برای مسافران
خارجرفت��ه ارز پرداخ��ت کند ،خیلیه��ا خواهان
دریافت چنین ارزی بودند .کار به جایی رس��ید که
سفر خارجی برای افراد رایگان انجام میشد و این
مساله بسیاری از منابع ارزی کشور را هدر داد .قطعا
گناه آن سیاس��تگذار کمتر از واردکننده و دالل

 ۱۵۷۰تومان تعیین شده است ،ادامه داد :در کنار
قیمت پای��ه ،گاهی جوایزی نیز به این کاال تعلق
میگیرد اما اینکه گفته میشود قیمت به ۲۱۰۰
تومان رس��یده ،بنده چنین چیزی را نشنیدهام.
مقدس��ی تصریح کرد :در کشور ما ساالنه چیزی
بال��غ ب��ر  10/5میلیون تن
ش��یرخام تولید میشود که
تولید این کاال امسال نسبت
به سال گذشته هیچ تغییری
نداشته اس��ت .وی در بخش
دیگری از سخنان خود از نامه
محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
به رئیس کل بانک مرکزی و درخواست وی برای
قرار گرفتن شیرخشک و کره بهعنوان «سایر» در
گروه یک کاالیی (ب��رای دریافت ارز دولتی برای
واردات) خبر داد و گفت :این در حالی اس��ت که
واردات شیرخشک به کشور ممنوع است و وزارت
جهاد کش��اورزی همچنان پیگیر لغو ممنوعیت
صادرات این محصول از کشور است.

بود ،دالالن ب��زرگ ارزی آن
را جدی گرفتند .این یعنی با
تعدد فروشندگان و قیمتها
در ب��ازار آزاد ارز آنها به فکر
ایجاد ی��ک ب��ورس افتادند
که با انس��جام و اتحاد بهتر
ب��رای ارز قیمتگذاری کنند ،البت��ه این بورس
غیرقانونی ،غیررسمی و زیرزمینی است؛ محافلی
ک��ه پس از تعطیلی بانکها و پای��ان کار دالالن
خیابانی به صورت اعتبارسپاری ،فردایی و نقدی
اقدام به خرید و فروش ارز میکنند .البته موضوع
دالر فردایی بس��یار مرسوم و شناختهشده است
ب��ه این صورت ک��ه طرفین با پرداخت بخش��ی
از هزین��ه دالر فردایی یک فروش��نده تضمینی
خری��داری میکنن��د .این یعنی قیم��ت دالری
که قرار اس��ت فردا به دس��ت مش��تریان برسد
بین س��اعات  19تا  24ش��ب قبل از آن تعیین
میش��ود .کمترین واحد خری��د در این بورس بر

سوءاس��تفادهگر نیست و بس��یار بیشتر به اقتصاد
کشور ضربه زده است.
مقام معظم رهبری در  22مردادماه امس��ال به
همین نکته اشاره کردند و از قوهقضائیه خواستند
با عامالن پرداخت چنی��ن ارزهایی که ارزش پول
ملی را کاهش داده ،بیشتر از دالالن و واردکنندگان
برخورد شود .ایشان در اینباره گفتند« :در همین
قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ  ۱۸میلیارد دالر
از ارز موجود کش��ور آن هم در حالی که برای تهیه
ارز مشکل داریم ،بر اثر بیتدبیری ،به افرادی واگذار
ش��د و برخی از آن سوءاس��تفاده کردند .این موارد
مش��کالت مدیریتی اس��ت و ارتباطی با تحریمها
ندارد .وقتی ارز یا س��که به ص��ورت غلط عرضه و
تقسیم میشود ،مشکالت فعلی بهوجود میآید ،زیرا
این قضیه  2طرف دارد ،یک طرف آن فردی است
که دریافت میکند و طرف دیگر آن کس��ی است
که عرضه میکند .همه بیش��تر بهدنبال آن فردی
هس��تند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی که
تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه
را با بیتدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر
قوهقضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با
یک تخلف و خطای بزرگ ،زمینهساز این مسائل و
کاهش ارزش پول ملی شدهاند».
اس��اس آنچه یکی از دالالن میگوید  100هزار
یورو یا دالر است که ارزش ریالی آن اغلب اوقات
بیش از یک میلیارد تومان میش��ود .این بورس
زیرزمینی انسجامی بین دالالن ایجاد کرده است
که آنها در برابر عرضه گاه و بیگاه بانک مرکزی
یا قیمتگذاریهای دس��توری براحتی مقاومت
میکنن��د و هدایت بازار را به دس��ت میگیرند.
اما چه کس��انی نخستیندس��ت خرید و فروش
ارز هس��تند؟ بر اساس بررس��یهای انجام شده،
صراف��ان خاص ب��ا عناوین مختل��ف اصلیترین
افراد حاضر در بورس زیرزمینی ارز هس��تند که
ه��م توانایی تامین ریالی این مبلغ را دارند و هم
توانایی اداره عرضهکنندگان و عرضه چنین ارزی
را دارن��د .قیمت مصوب ش��ده ارز در این بورس
خیلی کمتر از قیمتی است که در نهایت به دست
مشتری میرس��د ،دلیل آن هم سود بردن هر 3
قش��ر نامبرده در این چرخه است .در صورتی که
به هر شکلی بانک مرکزی میتوانست این چرخه
سوداگری را از بین ببرد یا به آن شکلی قانونمند و
شفاف میداد حداقل میتوان گفت بخشی از این
افزایش قیمت بیدلیل قابل حل بود اما تاکنون در
این رابطه هیچ اقدامی انجام نشده است.

وزیر ارتباطات:

 ۷۲۰هزار گوشی توقیف شد
«من وزیر ارتباطات نتوانس��تم
ارتباط
برای اپراتوره��ا ارز بگیرم و باید
دید برخی چطور توانس��تند برای واردات آیفون
ارز بگیرند» .محمدجواد آذریجهرمی با اش��اره
به اینک��ه برخی ارز  ۴۲۰۰تومان��ی را گرفتند و
گوش��یها را گران فروختند،
گفت :م��ا کمیت��های برای
مقابله با تحریمها تش��کیل
دادیم و به شرکتها گفتیم
پی��ش از اینک��ه تحریمه��ا
شروع ش��ود ،خریدهایشان
را انجام دهند که دچار مش��کل نش��وند اما من
وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم،
برخی چطور توانس��تند ب��رای واردات آیفون ارز
بگیرند؟ مدیرعامل ش��رکتی نوپا از واردکنندگان
موبایل را گرفتهاند که آن فرد مدیرعامل واقعی آن
شرکت نیست .فردی را که گرفتهاند اصال فعالیت
اقتصادی و سابقهای در مالیات ندارد .وی در پاسخ
به مش��کالت ادامهدار پیامکهای تبلیغاتی بیان

کرد :این مکانیزم که موجب نارضایتی مردم است،
انتقاد بجایی است .ما ابتدا سرشمارههای تبلیغاتی
را قط��ع کردیم که بعد آنها از ش��مارههای عادی
اس��تفاده کردند .س��پس ما با استفاده از ظرفیت
مردم از س��امانه  ۱۹۵استفاده کردیم که بیش از
 ۷۰هزار سیمکارت قطع شد
و این روند باز هم ادامه دارد.
وی ادامه داد :به یک پرونده
بزرگ تخلف در ارزش افزوده
رس��یدهایم .برای ما ش��فاف
اس��ت که تخلفات��ی انجام
ش��ده و وقتی کل پرونده به سرانجام رسید اعالم
میکنیم .یک باندی در حوزه ارزش افزوده وجود
دارد که اختاپوسی است و گزارش آن را به مردم
میدهیم .وی با تاکید بر گران شدن قیمت گوشی
ب��ه دلیل افزایش قیمت دالر ،اظهار کرد :در حال
حاضر  ۷۲۰هزار دستگاه موبایل توقیف شده که
 ۱۲۰ه��زار مورد آن توقی��ف قضایی و  ۶۰۰هزار
مورد نیز در بخش گمرک است.

برگشت ارز مسافرتی به بانکها با تغییری
در نحوه پرداخت نسبت به قبل همراه نیست و
فقط قیمت آن همسطح بازار شده است؛ یورو
برای مسافران تا  ۱۴هزار و  ۸۰۰تومان قیمت
خورده است.
از دی��روز پرداخت ارز مس��افرتی ب��ار دیگر در
بانکها آغاز ش��د اما در حال حاضر فقط در 7
ش��عبه بانک ملی این پرداخت انجام میشود.
اینکه ارز مسافرتی با چه شرایطی به متقاضیان
ی از شعب از این حکایت
تحویل میشود ،پیگیر 
دارد که تغییری در نحوه پرداخت نسبت به قبل
اتفاق نیفتاده و فقط نرخ متفاوت است .بر این
اساس هر مسافر فقط یک بار در سال میتواند
از ش��عب بانک ارز مس��افرتی دریافت کرده و
سقف آن برای کشورها متفاوت است به گونهای
که برای کشورهای همسایه و مشترکالمنافع
حداکثر  ۵۰۰یورو و برای سایر کشورها تا هزار
یورو به مسافر پرداخت خواهد شد .پرسوجو از
شعب بانک ملی از این حکایت دارد که پرداخت
دالر انجام نمیشود و فعال فقط یورو است و نرخ
آن بر اساس نرخ اعالمی بانک مرکزی به طور
روزانه تعیین میشود ،البته با نرخ بازار تفاوت
چندانی نخواهد داشت به گونهای که دیروز این
ارز ح��دود  ۱۴ه��زار و  ۷۰۰تا  ۱۴هزار و ۸۰۰
قیمتگذاری ش��د و در بازار آزاد به حدود ۱۵
هزار تومانرسید .مسافران میتوانند حدود 7
روز قبل از س��فر به شعب منتخب بانک ملی
مراجعه کرده و درخواست دریافت ارز را اعالم
کنند.

دالر و سکه در سراشیبی قیمت

کاهش قیمت کاالهای داراییشکل دیروز
در حالی رخ داد که تنها چند س��اعت از مجوز
ورود ارز ب��ه صرافیه��ا و صادرکنندگان بانک
مرکزی میگذش��ت .بر این اس��اس قیمت هر
دالر ای��االت متح��ده آمریکا با یکه��زار تومان
کاه��ش به  13ه��زار و  100توم��ان و قیمت
ه��ر یورو از  15800توم��ان به  14700تومان
رسید .بر اساس مشاهدات میدانی ،در روزهای
اخیر اکثر بازیگران بازار فروشنده هستند و این
موضوع باعث ش��ده قیمت ارز کاهش داش��ته
باش��د .از سوی دیگر س��که هم همانند چند
ماه اخیر رفتاری مش��ابه ارز داش��ت .بنا بر این
گزارش ،س��که تمامبهار آزادی با طرح تمثال
امامخمین��ی(ره) با بی��ش از  200هزار تومان
سقوط در  2روز به  4میلیون و صدوهشتاد هزار
تومان رسید .این رفتار کاهشی بازارهای دارایی
از ابتدای هفته جاری شروع شده است.
تجارت

نقلوانتقال کارت بازرگانی
ممنوع شد

سازمان ثبت اسناد در بخشنامهای به دفاتر
ثبت اسناد و امالک سراسر کشور ،ممنوعیت
تنظیم سند رس��می برای نقلوانتقال کارت
بازرگانی یا واگذاری حق اس��تفاده از مزایای
آن به غیر را ابالغ کرد .به گزارش اتاق تهران،
در این بخش��نامه با اش��اره به اینکه برخی از
دارن��دگان کارت بازرگان��ی از طریق تنظیم
سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین
صل��ح ،هبه ،وکالت بالعزل ب��ا حق توکیل و
نظایر آن مبادرت به واگذاری حق اس��تفاده
از کارتهای یاد ش��ده به دیگران میکنند و
همچنین با استناد به آییننامه اجرایی ماده
 ۱۰قان��ون مقررات ص��ادرات و واردات که بر
عدم ح��ق واگ��ذاری کارت بازرگانی به غیر
تاکید دارد ،تصریح شده است که «دفاتر اسناد
رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر
ب��ه نقل و انتقال کارت بازرگان��ی یا واگذاری
حق اس��تفاده از مزایای کارتهای مذکور به
غی��ر دارنده کارت در قال��ب هر یک از عقود،
نیستند ».گفتی است ،اگر شخصی استفاده از
کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار کند و
در مقابل این اقدام وجهی دریافت کند ،عمل
او از مصادیق ماده  ۲قانون تش��دید مجازات
مرتکبان ارتشا ،اختالس و کالهبرداری خواهد
بود .ضم��ن اینکه خرید و ف��روش امتیازاتی
ک��ه دریافت آن مش��روط به ش��رایط قانونی
مخصوص است مانند جواز صادرات و واردات
و آنچه موافقت اصولی گفته میشود ،جرم به
حساب میآید.

