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۵۸۰۰

عدم درج قیمت گرانفروشی است

حســین مدرس خیابانی ،قائم مقــام وزیر صنعت معدن
خبــــــر تجارت بیان داشــت :در بخشــنامهای به سازمان تعزیرات
خــــوان حکومتــی ابالغ شــده اســت کــه فروشــگاهها و مغازههایی
که درج برچســب قیمت ندارند عالوه بر جریمه عدم درج قیمت ،مشــمول
جریمه گرانفروشی هم میشوند تا این موضوع بازدارنده شود.
قائــم مقــام وزیــر صنعــت گفــت :در حالــی کــه میانگیــن واحدهــای صنفی
خردهفروشــی در دنیا به ازای هر  300نفر یک دانه اســت در کشــور ما به ازای
هر  30نفر یک دانه است و براین اساس میانگین واحدهای صنفی ما به ازای
هر نفر  10برابر است.
معــاون وزیــر صنعــت بــا بیــان اینکــه بیشــترین نــرخ شــکایات و تخلــف در
ســامانههای مربوطه از جملــه  124مربوط به عدم درج قیمت اســت ،گفت:
مردم از این موضوع گالیهمند هستند ،بنابراین برای نظم بازار و وحدت رویه
نصب برچسب قیمت فوقالعاده است/ .فارس

تأثیر سهمیه بندی بنزین در کاهش قاچاق

معاون ســتاد مبــارزه بــا قاچاق
کاال و ارز گفــت :بنزیــن ،ســهم
اندکی از میزان قاچاق ســوخت
دارد و اصــاح قیمت ســوخت،
تأثیر چندانــی در کاهش قاچاق
بنزین نخواهد داشت.
عبداهلل هندیانی اظهار داشــت:
بهطــور قطــع ،طرحــی که بــرای اصالح قیمت ســوخت اجرا شــده ،بــر حوزه
جلوگیــری از قاچــاق ،اثرگــذار اســت ،امــا با توجــه به اینکــه اهم مــوارد ما در
حوزه ســوخت ،مربوط به بنزین نبوده اســت؛ اصالح قیمت ســوخت تنها در
جلوگیری از قاچاق این حامل انرژی در برخی از اســتانها اثرگذار است که ما
کارتهای آنجا را کدینگ کرده بودیم.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :آمار
قاچاق سوخت ما پیش از این حدود  ۸میلیون لیتر در کل کشور بوده که البته
ایــن آمار خــاص بنزین نیســت و بنزین درصد بســیار پایینــی از آن را به خود
اختصاص میدهد/.مهر

ظرفیتهای اقتصادی مقابله با تحریم

معــاون امــور اقتصادی وزارت اقتصــاد و دارایی گفت :ظرفیــت و مزیتهای
اقتصادی کشــور بهقدری زیاد اســت که قابلیت شکســت تحریم و فشــارهای
ناشی از آن را دارد.
محمدعلــی دهقــان دهنــوی بیــان کــرد :اگــر همت خــود را مضاعــف کنیم،
میتوانیم از فرصتهای جدید استفاده و با توسعه اقتصادی کشور کمبودها را
جبران کنیم و دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی نداشته باشیم .وی افزود :در
دولت این مسیر را دنبال و در همین راستا از تولیدکنندگان حمایت میکنیم
کــه نمونهای از آن تشــکیل جلســات شــورای گفتوگوی بخــش خصوصی و
دولت در سطح ملی و استانی است.
وی ادامه داد :در جنگ اقتصادی هستیم و هرگونه موفقیت در این عرصه
نیازمند تالش گســترده تولیدکنندگان اســت و دولت در این مســیر همت
خود را برای حمایت از فعاالن اقتصادی به کار گرفته است .دهنوی گفت:
محدودیتهایی که به کشــور واردشــده ،افت شــدید درآمدهــای دولت را
در پی داشــته که برای جبران ایــن کمبودها ،صرفهجویی و رفع هزینههای
غیرضــروری ،تقویت نظام مالیاتی و انتشــار اوراق موردتوجه بوده اســت،
البته برای اجرای مطلــوب این راهکارها باید مالحظات اقتصادی رعایت
شود/.ایرنا

برنامههای مالی جدید برای توسعه میادین نفتی

حمیــد پورمحمــدی ،معــاون
اقتصــادی و هماهنگی ســازمان
برنامــه و بودجــه با بیــان اینکه
بودجه ســال آینده برنامهمحور
شــده اســت بــه مــواردی در این
رابطــه اشــاره کــرد و توضیــح
داد :بــه عبارتــی ،هــر دســتگاه
سیاســتگذاری بایــد بگوید چــه برنامهای برای ســال آینده انجــام میدهد و
ن برنامهها کمی و کنترلپذیرند.
هزینه برنامهها چقدر است و ای 
بــر ایــن اســاس کارایی یک دســتگاه معلوم شــود و دســتگاهها برنامــ ه محور
میشــوند .وی با بیان اینکه موافقتنامههایی که هر ســاله مبادله میشــود ،در
طول ســال بودجهای انجام میشــود؛ بــه نحوی که گاهی مبادلــه موافقتنامه
بــرای انجــام یک طــرح ،به روزهای پایانی ســال هم کشــیده میشــود ،گفت:
در الیحه ســال آینده موافقتنامهها قبل از ســال انجام میشــود ،یعنی تبادل
موافقتنامههــا از هماکنــون انجــام میشــود و در فروردینماه ابالغ میشــود؛
بهطوریکه دســتگاهها بتوانند از ابتدای سال کارشــان را شروع کنند و متوقف
نشوند و با سرعت جلو بروند.
پورمحمدی موضوع مهم دیگر در این رابطه را نظام روابط مالی نفت اعالم
کرد و گفت :کار مهمی انجام شــده است ،به خصوص در شرایط فعلی که ما
فضا را باید به سمت سرمایهگذاری بخش خصوصی در میادین بزرگ نفتی
و توسعه میادین نفتی ببریم/.ایسنا

تبدیل چابهار به منطقه ویژه اقتصادی

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان خبر داد که با هدف تقویت
مزیتهــای اقتصــادی بندرچابهار و جذب تجار و صاحبــان کاال ،بندر چابهار
باید هر چه زودتر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود.
بهروز آقایی ،گفت :امسال برای نخستین بار میزان تخلیه و بارگیری کاال از
مرز  ٢میلیون تن گذشــت و بیش از  ٣٥٠هزار تن کاالی اساســی وارد کشور
شد.
مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان در خصوص تأثیر عدم الحاق بندرشهید
بهشتی و شهید کالنتری چابهار به منطقه آزاد و تأثیر آن در گران تمام شدن
عبــور کاال ،گفــت :برای اســتفاده از ظرفیــت بندرچابهار و کاهــش هزینههای
ترانزیت نیاز داریم تا تجار افغانی را مطمئن کنیم که انتقال کاال از بندرچابهار
هزینه زیادی ندارد؛ برای همین منظور باید بندر چابهار هر چه زودتر منطقه
ویژه اقتصادی اعالم شود/.ایرنا

محمدعلی طهماسبی ،معاون امور باغبانی وزارت
جهاد کشاورزی گفت :برنامه ابالغی توسعه ۵۸۰۰
هکتاری گلخانهها در سالجاری ،تاکنون در سطح
دو هزار هکتار اجرا شده است/.ایرنا

8

72

درصد افزایش
معامالت مسکن

میلیارد دالر سهم صندوق توسعه ملی
از فروش نفت

در  ۱۷روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۸بالغ بر  ۲۴هزار و ۵۶۵
قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا
رسیده که نسبت به همین زمان در ماه قبل ۷۲
درصد افزایش یافته است/.ایسنا

سهم صندوق توسعه ملی از منابع ورودی حاصل از
صادرات نفت خام ،میعانات و خالص صادرات گاز
در سال  ،۱۳۹۹مطابق قانون  ۳۶درصد و معادل ۸
میلیارددالراست/.ایلنا

66/7
درصد کاهش
صادرات سیگار

طی  7ماهه امسال  0.05میلیارد نخ سیگارت
از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  66.7درصد افت
داشته است/.فارس

افزایش  6برابری تولید نفت خام از میادین مشترک در  7سال

یک بستر با دو برداشت؛ پیشتازی ایران در غرب کارون
عطیه لباف
خبرنگار

ســال  ،1396ظرفیت و نرخ تولید نفت
خــام ایــران در میادیــن مشــترک غرب
کارون از عراق پیشــی گرفــت و اکنون به
بیــش از  400هزار بشــکه در روز رســیده
است .این رقم که در جدیدترین گزارش
وزارت نفت آمده ،نشان دهنده افزایش
 5/7برابــری تولید نفت خام در کمتر از
 7سال است.
در گــزارش وزارت نفت ،میزان تولید
نفــت خام عــراق از مخــازن مشــترک با
میادین غرب کارون ایران  250هزار بشکه
در روز در نظــر گرفتــه شــده اســت .البتــه
برخی منابع قابل استناد ،این رقم را 295
هزار بشکه در روز نیز گزارش کردهاند .اما
حتــی بــا در نظر گرفتن این رقــم ،باز هم
تولید کنونی ایران از عراق بیشــتر اســت.
درحالــی کــه حجــم ذخایــر دو کشــور در
ایــن مخازن با هم برابر اســت .این اتفاق
مهمی در برداشــت نفت خام از میادین
مشترک با یک کشور دیگر تلقی میشود
که اکنون در مورد میدان گازی مشترک با
قطر یعنی پارس جنوبی نیز رقم خورده
است .چرا که وقتی یک مخزن میان ایران
و کشور همســایه مشترک اســت ،رقابت
شــکل میگیرد و کشــوری موفق است که
نفــت خــام بیشــتری از مخازن مشــترک
استحصالکند.
ëëبزرگترینشریکایران
 26میــدان نفــت و گاز ایــران بــا
کشــورهای همسایه در شــمال و جنوب
مشترک اســت .عراق ،حدود  12میدان
مشترک با ایران دارد که بیشترین تعداد
اســت و به همین خاطــر از نظر مخازن
هیدروکربوری مشترک رأس همسایگان
قــرار میگیــرد .ازجملــه ایــن میادیــن
میتــوان به میــدان نفت شــهر ،میدان
دهلــران ،میــدان پایــدار غــرب ،میدان
نفتی آذر ،میدان نفتی آزادگان و میدان
نفتــی یــادآوران اشــاره کــرد .در برخــی
از میادیــن هــم از ایــران تولید بیشــتری

دارد .امــا در غرب کارون در حال حاضر
وضعیت ایران بهتر از عراق است.
ëëغرب کارون و چند میدان
سؤال اینجاســت که وقتی میگوییم
میادیــن نفتــی غــرب کارون ،از چــه
میدانهایــی صحبــت میکنیــم؟
میادیــن آزادگان (شــمالی و جنوبــی)،
یــاران (شــمالی و جنوبــی) و یــادآوران
مجموعــه مشــترک غــرب کارون را
تشکیل میدهند .این میادین در حدود
 64میلیــارد بشــکه ذخایــر نفــت خــام
درجــا دارنــد که البتــه تمــام این حجم
قابل برداشــت نیســت .میــدان عظیم
آزادگان با میدان مجنون عراق و مخازن
یــادآوران بــا مخــازن نهر عمر (ســنباد)
مشترک است.
ëëجهش با چند افتتاح
ایــران بــا توجه بــه اهمیــت موضوع
توانســت طی  6سال گذشــته طرحهای
توســعهای میادیــن آزادگان شــمالی،
یــادآوران و یاران شــمالی را اجرایی کند
و افزایــش ظرفیــت پلکانــی میادیــن
آزادگان جنوبــی و یــاران جنوبــی را نیــز
انجــام دهــد ،تا تولیــد نفت خــام از این
مخــازن مشــترک بــه  400هــزار بشــکه
در روز برســد .ایــن رقــم در ســال 1386
حــدود  12هــزار بشــکه در روز و در ســال
 1392حــدود  71هزار بشــکه در روز بود.
جهــش در تولید نتیجه بیش از  6ســال
برنامهریــزی و کار مــداوم حتــی بــدون
کمک ویژه شرکتهای بینالمللی بود.
ëëروزی که تولید برابر شد
ســال  1395تولید نفت خام ایران از
میادین غرب کارون به  215هزار بشــکه
در روز رســید و ایــران برنــده دوئل نفتی
بــا عــراق در ایــن میــدان شــد .بخشــی
از آزادگان شــمالی ،یــاران شــمالی و
یــادآوران در ســال  1395محقــق شــد.
البته کار آسانی نبود .چرا که کشور رقیب
به تکنولوژیهای روز دنیا و شرکتهای
بینالمللی دسترســی دارد اما در ایران
ایــن توســعه بــا تکیــه بــر تجربههــای
محدود داخلی و تکنولوژیهای موجود

ظرفيت توليد نفت ايران از میادین مشترك غرب كارون در  13سال اخير

منابع :وزارت نفت

نسخهایازقراردادبرایتسهیالتگیرندگان

بانــک مرکــزی در اطالعیــهای بــر وظیفــه بانکها مبنی بــر ارائه نســخهای از
قــرارداد بــه تســهیالت گیرنــدگان پــس از انعقــاد و امضــای قــرارداد اعطای
تسهیالت بانکی ،تأکید کرد.
بــر اســاس اطالعیه بانک مرکــزی ،بانکها موظفند پــس از انعقاد و امضای
قرارداد اعطای تســهیالت بانکی نسخهای از آن را در اختیار تسهیالتگیرنده
قــرار دهند و این موضوع در مکاتبات و بخشــنامههای متعــدد بانک مرکزی
بارها به بانکها اعالم شده است.
بانک مرکزی خواســته است در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از
این امر ،موضوع به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسســات اعتباری این
بانک منعکس شده تا به این مهم رسیدگی شود./ایرنا

هکتار برنامه توسعه گلخانهها
در سالجاری

editorial@iran-newspaper.com

رقم خورد.
البته سالها قبل شرکتهای چینی
در دو میدان یادآوران و آزادگان شمالی
نیــز حاضــر شــدند امــا تأخیــر طوالنــی
باعث کند شــدن روند توسعه در بخش

ایرانی شد و در نهایت به اخراج پیمانکار
نیز رسید .برخی از کارشناسان نیز نسبت
بــه بازدهــی تکنولوژی به کار برده شــده
توسط شرکت چینی در بخش اجرا شده
پروژه بدگمان هســتند .اما این موضوع،

اثبات نشده است.
ëëتالش عراق برای افزایش تولید
اگرچه تولید روزانــه ایران از عراق در
این میــدان جلوتر اســت اما بایــد برای
حفــظ این موقعیــت تالشهــا را در دو

بخش توســعه و ازدیاد برداشــت بیشتر
کــرد .عراق از ســال گذشــته ،اکتشــاف و
توســعه چند میــدان نفتــی در نزدیکی
ایران را به شــرکت الهالل امارات واگذار
کــرده اســت .شــرکتهای روســی نیــز
بــرای افزایــش برداشــت عــراق از ایــن
میدانهای مشــترک حضــور فعالی در
عراق دارند .لذا بازه زمانی برتری ایران
در برداشــت از میادیــن غــرب کارون
مشــخص نیســت و ایــران باید بــا تمام
توان تالش کند.
ëëگره کوری به نام ضریب بازیافت
یکــی از اقدماتــی کــه عــراق بهطــور
جدی دنبــال میکنــد ،افزایش ضریب
بازیافــت نفــت خــام از مخــازن خــود
بویــژه در میادیــن مشــترک اســت .این
ضریب تعــداد بشــکههای نفت خامی
را قابل برداشت نشان میدهد .در حال
حاضــر میادیــن غــرب کارون وضعیت
خوشایندی ندارند و به دلیل نوع سنگ
و ســیال مخــازن ایــن منطقــه و ضعف
تکنولوژیکــی میــزان ضریــب بازیافــت
نفت خام از این میادین مشترک بهطور
میانگین  5تا  6درصد است .اما با توجه
به تجربه عراق و همین طور بررسیهای
صورت گرفته ،امکان افزایش این میزان
بــه  24درصــد نیز وجــود دارد .عــراق با
وجود آنکه شرایط بهتری از ایران دارند،
بازهــم روی ایــن موضــوع در حــال کار
اســت .ایران نیــز بایــد در اولین فرصت
بــه مســأله افزایش برداشــت بپــردازد.
چــرا که هر یک درصــد افزایش ضریب
بازیافــت حــدود  640میلیون بشــکه در
روز به میزان نفت خام قابل استحصال
از ایــن میادیــن میافزایــد .فقــدان
سرمایهگذاری و توســعه فناوری یکی از
موانع بزرگ در این مســیر است اما باید
تکنولــوژی مورد نیــاز برای ایــن کار را در
اولین فرصت به دست آورد .توسعه در
غرب کارون اتفاق بسیار مهمی است که
در سالهای اخیر رقم خورده و افزایش
ضریــب بازیافــت از ایــن مخــازن آن را
کامل خواهد کرد.

«ایران» رد طال را میزند

طالی معدن به تولید نمیرسد ،قاچاق میشود

گروه اقتصادی  /برخی از رسانهها خبر از
قاچاق طالی کشــور دادنــد ،اما اتحادیه
طال و جواهر میگوید طال از کشور خارج
نمیشــود ،اگر میشد بســرعت در بازار
طال نمایان میشــد .در این میان ســتاد
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز خــروج طــا
از کشــور را تأییــد میکنــد و میگوید این
خروج در ســه قالــب در حــال رخ دادن
اســت ،یک؛ شــمش اســتحصال شــده
که توســط برخــی از معدنــکاران و قبل
از آنکــه بــه مرحله تولید برســد ،قاچاق
میشود .دوم؛ قاچاق طالی آب شده که
بیشتر برای افرادی است که میخواهند
سرمایههای خود را از کشور خارج کنند و
گروه آخر؛ قاچاق طالی آب شــده است
و از آنجا که این نوع طال اجرت ســاخت
ندارد قاچاق آن صرفه اقتصادی دارد.
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد
کــه خروج طال از یک کشــور بــه منزله از
دســت دادن ســرمایههای ملی است از
اینرو هر عاملی را که باعث قاچاق طال
از کشور میشود باید حذف کرد.
طبــق قانــون یعنــی از ســال ،1305
ممنوعیــت خــروج طــا از کشــور در
مجلــس تصویــب شــده بــود و ایــن امر
تاکنــون هــم ادامــه دارد و در شــرایطی
امکان محدود صادرات طال وجود دارد
که بانک مرکزی مهر تأییــد بر آن بزند.
از ایــنرو دولت تحت هیچ شــرایطی با
خروح طال از کشور موافق نیست.
بــا توجــه بــه ممنوعیت خــروج طال
از کشــور ،کســانی کــه بــا هــدف خــروج
سرمایههایشــان از کشــور به سمت طال

میرونــد بایــد بدانند که اگــر طالی آنها
کشــف شــود ،کاالی قاچــاق محســوب
میشود و این موضوع در مورد طالهای
ســاخته شــده در حجم انبوه هم صدق
میکند.
ëëخروج طال از معدن
امیرمحمد پرهام فر ،مدیرکل مبارزه
با قاچاق طال ،ارز و پولشویی ستاد مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز دربــاره قاچــاق طال
به «ایــران» میگوید :یکــی از دالیلی که
باعــث شــده قاچاق طــا اتفــاق بیفتد،
ارزش افــزوده اســت .زمانــی کــه طال از
معــادن برداشــت میشــود ،برخــی از
معدنــکاران ترجیــح میدهند شــمش
اســتحصال شــده را قاچــاق کننــد و بــه
تولیدکنندگان طال نفروشــند .وی ادامه
میدهــد :از زمانــی کــه  9درصــد ارزش
افزوده برای شــمش اســتحصال شــده
در نظــر گرفته شــد ،قاچــاق طالی خام
افزایش پیدا کرد.
ëëارزش افزوده را بردارید
مدیــرکل مبارزه با قاچاق طــا ،ارز و
پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
میگوید :اگر ارزش افزوده از روی طالی
اســتحصال شــده در معــادن برداشــته
شــود ،قاچاق طال اتفاق نخواهــد افتاد.
وی یــادآور شــد که شــمش اســتحصال
شــده ،بــدون هیــچ ارزش افــزودهای
(بــدون اینکــه روی آن فــرآوری صورت
گیــرد بــا قیمــت پاییــن) از کشــور خارج
میشود و این گویای آن است که دولت
باید ســازوکار دریافت ارزش افزوده را از
معدنکاران تغییر دهد.

ëëخروجسرمایه
پرهام فر میگوید :شــکل دیگری که
طال از کشــور خارج میشــود ،مربوط به
طالهای آب شده اســت ،برخی از افراد
برای اینکه سرمایه خود را از کشور خارج
کننــد ،ســراغ طــای آب شــده میروند
و ســرمایه خــود را خــارج میکنند .البته
برخــی دیگر هــم طــای آب شــده را با
هدف کســب ســود قاچاق میکنند .وی
دربــاره اینکــه چرا برخــی از افــراد برای
خــروج ســرمایههای خــود بــه ســمت
طالی آب شده میروند ،ادامه میدهد:
در داخل کشــور محدودیت برای خرید
ارز وجود دارد ،از اینرو اخیراً افراد برای
خروج ســرمایه هایشان بهسمت طالی
آب شــده میرونــد .خــروج طــای آب
شــده به جهت آنکه اجرت ندارد ،برای
فرد سود دارد.
ëëطالی آب شده؛ قاچاق
مدیــرکل مبارزه با قاچاق طــا ،ارز و
پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
میگوید :خروج طالی آب شده از کشور
برای ما حکم قاچــاق دارد ،طبق قانون
طالهای ساخته شده و آن هم بهصورت
محدود امکان خروج از کشور را دارد.
ëëچهکاریبایدصورتگیرد؟
وی ادامه میدهد :برای اینکه قاچاق
طال کاهش پیدا کند ،مهمترین کاری که
بایــد صورت گیرد ،این اســت که قیمت
جهانی طال و داخلی بهم نزدیک شود،
در ایــن صــورت تــا حــد زیــادی قاچاق
طال بخصــوص طالی آب شــده صرفه
اقتصادی ندارد.

تقاضای کاذب در بازار

عبــاداهلل محمد ولی ،عضو هیــأت مدیره انجمن طال
و جواهر اســتان تهــران درباره قاچاق طال بــه «ایران»
برش
میگویــد :زمانــی کــه تقاضــای خریــد طــا در بــازار
افزایــش پیدا میکند بخصــوص در زمانی که به اعیاد
و مناسبتهای خاص نزدیک نباشیم ،مشخص است
که طال از کشــور قاچاق میشــود .قاچاق طال در زمان رکــود بازار هم دیده
میشود .وی ادامه میدهد :در حال حاضر قاچاق طال به صرفه نیست ،اما
اگر قاچاق صورت گیرد بعضاً به کشــورهای حاشیه خلیج فارس میرود.
چندی پیش عبداهلل محمد ولی رئیس اتحادیه طال و جواهر استان تهران
به یکی از خبرگزاریها گفته بود که در سال  ۲۰۱۳گردش مالی طال در دنیا
 ۱۷۰۰میلیارد دالر بوده که از این میزان یک میلیارد دالر به حوزه جواهر و
 ۷۰۰میلیارد دالر آن به بحش طال برمی گردد .نکت ه دردناک این است که
نیم درصد این گردش مالی سهم ایران نبوده است.
 12ëëمعدنفعال
طبــق آمارهــای وزارت صمت ایران
رتبــه  ۵۷تولید طــا را در رده جهانی به
خود اختصاص داده است .در این میان
حــدود  ۱۵معــدن طــا در ایــران وجود

دارد که از ایــن تعداد  ۱۲معدن فعال و
 ۳معدن غیرفعال است .با این توضیح
با آنکه میزان تولید طال در کشــور پایین
است ،اما ارزش افزوده باال مانع از ورود
طــای ایرانی بــه دســت تولیدکنندگان

شــده اســت .بدین جهت توصیه شــده
که دولت به ســمت کاهش نرخ افزوده
شمش استحصال شده برود.
 ëëقاچاقطالنداریم
محمد کشتیآرای ،رئیس کمیسیون
تخصصــی طــا و جواهــر اتــاق اصنــاف
دربــاره قاچــاق طال از کشــور بــه «ایران»
میگویــد :در حــال حاضر قاچــاق طال از
کشــور نداریم ،دو ماه پیش وقتی قیمت
طال و سکه از قیمتهای جهانی پایینتر
بــود ،هشــدار دادیم کــه ادامه ایــن روند
منجر به افزایش قاچاق طال به کشورهای
همسایه خواهد شــد .وی عنوان میکند:
از وقتــی مــاه صفــر پایان یافــت ،قیمت
طــا و ســکه داخلــی افزایش پیــدا کرد و
بــه قیمتهای جهانــی نزدیک شــد لذا
این روند باعث میشــود که قاچاق طال،
توجیه اقتصادی نداشته باشد.
ëëقیمتجهانیمانعازقاچاق
رئیــس کمیســیون تخصصــی طــا
و جواهــر اتــاق اصنــاف ادامــه میدهد:
طــی چنــد وقــت اخیــر قاچــاق طــا از
کشــور بشــدت کاهش یافته است ،برای
اینکه این روند ادامه داشــته باشــد باید
سعی کنیم که قیمت داخلی به قیمت
جهانی نزدیک باشد.
ëëکسبهمتوجهمیشوند
وی در مورد اینکه نشانههای قاچاق
طال در بازار چیســت ،اظهار میکند :اگر
قاچاق طال در کشــور رخ دهد بســرعت
مشــکالت آن در بازار نمایان میشــود و
کسبه متوجه میشوند که طال از بازار در
حال خروج است.

