
صندوق بین المللــی پول )آی ام اف( هشــدار داد 
پاندمی ویروس کرونا تأثیراتی به هم پیوســته بر 
اقتصاد جهان داشته و این صندوق پیش بینی های 

رشد اقتصاد خود را مجددا کاهش خواهد داد. 
به گزارش سی ان بی سی، صندوق بین المللی پول 
هشــدار داد پاندمی ویروس کرونا تأثیراتی به هم 
پیوســته بر اقتصاد جهان داشــته و این صندوق 
پیش بینی های رشد اقتصاد خود را مجدداً کاهش 

خواهد داد.

صندوق بین المللی پول در آخرین چشم انداز خود 
اعالم کرد که جهان احتماالً با بدترین رکود خود از 
زمان ناامیدی بزرگ )۱۹۳۰( تا کنون روبرو خواهد 
شد و اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ با افت شدید ۳ 

درصدی روبرو خواهد شد.
آی ام اف اعالم کرد: حتی ممکن است این چشم انداز 
برای چالش های شدید کنونی خیلی خوش بینانه 
باشد و در چشــم انداز بعدی صندوق که قرار است 
در ۲۴ ژوئن منتشر شــود، احتماالً پیش بینی های 

ناامیدکنندتــری خواهیم داشــت. کریســتالینا 
جورجیــه وا، رئیــس آی ام اف، گفت: مــا احتماالً 
پیش بینی های خود را در داده های جدیدتر مجدداً 
کاهش خواهیم داد چراکه اکثر کشورها عملکردی 

بدتر از آن چه پیش بینی شده بود داشته اند.
جورجیه وا همچنین اشــاره کرد کــه این بحران 
بی سابقه تولید ثروت را به شــدت تحت تأثیر قرار 
داده و درآمد ســرانه ۱۷۰ کشــور جهان در حال 

کاهش است.

جذابیت بازار سرمایه به آزادسازی سهام عدالت 
و به تبع آن ورود مشــموالن ســهام عدالت به 
بازارســرمایه به یکدیگر گره خورده تا این روزها 
بازار ســرمایه بیش از هر زمــان دیگری میزبان 
کدهای جدید بورسی باشد؛ به طوری که آخرین 
آمار حاکی از آن است که تعداد بورسی ها به بیش 

از ۴۸ میلیون نفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، در ســال گذشته، حدود ۸۲۲ 
هزار کد صادر شد تا پرونده این بازار با ۱۱ میلیون 

و ۶۶۵ هزار کد بسته شود.
بر این اســاس، آمار صدور کدها در سال گذشته 
حاکی از آن بــود که در فروردیــن ۵۵ هزار کد، 
در اردیبهشــت ۳۹ هزار کد، در خرداد ۲۳ هزار 
کد، در تیر ۳۴ هزار کــد، در مرداد ۴۸ هزار کد و 

در شــهریور ۶۱ هزار کد صادر شده است. میزان 
صدور کدها در مهرماه رشــد چشم گیری داشته 
و در این مــاه ۹۱ هزار کد صادر شــد. همچنین 
در آبــان، آذر و دی به ترتیب شــاهد صدور ۲۵ 
هزار، ۵۲ هــزار و ۶۸ هزار کد بودیــم. این آمار 
 در بهمن ماه ۱۵۴ و در اســفند نیــز ۱۷۲ هزار 

کد بود.
بر این اساس، در ســال ۱۳۹۸ حدود ۸۲۲ هزار 
کد جدید در بازار سرمایه صادر شد تا تعداد کل 
کدها به رقم ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار کد برسد. این 
درحالی است که تعداد کدهای صادر شده در کل 

سال ۱۳۹۷، حدود ۸۹۵ هزار کد بود.
اما به نظر می رسد بازار ســرمایه امسال جایگاه 
دیگری بین مردم پیدا کرده است؛ به طوری که 

تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام ۱۸ برابر 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. در 
۲۵ روز نخست امسال تعداد ۶۵۱ هزار و ۹۵۹ نفر 
در سامانه سجام ثبت نام کردند تا تعداد کل ثبت 
نام کنندگان در این سامانه از مرز چهار میلیون و 

۳۰۰ هزار نفر عبور کند.
طبق آمار، در فروردین  ۱۹۳ هزار و ۹۲۰ کد و از 
ابتدای سال تا ۲۰ خرداد یک میلیون و ۳۹۱ هزار 

کد صادر شد.
از ســوی دیگر از آنجا که برای مشموالن سهام 
عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده اند کد بورسی صادر می شود، به 
طور کلی تعداد کدهای بورسی صادر شده تاکنون 

به ۴۸ میلیون و ۳۶۳ هزار کد رسیده است.

هم زمان با افزایش قابل توجه دما در نقاط مختلف 
کشور و اســتفاده هرچه بیشــتر از سیستم های 
سرمایشــی، پیک مصرف روز گذشته به ۵۶ هزار و 
۱۲ مگاوات رســید که همین مساله احتمال وقوع 

خاموشی در کشور را افزایش داده است.

به گزارش ایســنا، روز گذشته در ســاعت ۱۵:۲۹ 
دقیقه پیــک مصرف برق کشــور بــه ۵۶ هزار و 
۱۲ مگاوات رســید که این رقم بیشــترین میزان 
 مصرف برق کشــور از ابتــدای امســال تاکنون 

بوده است.

این گزارش حاکی اســت، میزان مصــرف برق در 
زمان مشابه سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۸۱ مگاوات 
بوده که در مقایســه با میزان مصرف روز گذشته 
 از افزایــش ۳ هــزار و ۲۳۱ مــگاوات برخــوردار 

بوده است.

مدیر کل آژانس اتمی ادعا می کنــد: ایران برای چهار 
ماه است که به ما اجازه دسترســی به دو مکان را نداده 
و تقریبا برای یک سال نیز در مباحثات محتوایی برای 
شفاف ســازی درباره ســواالت حول مواد هســته ای 
اعالم نشده و فعالیت های هسته ای اعالم نشده همکاری 

نکرده است.
مدیر کل آژانس اتمی با تکرار ادعای اجازه ندادن ایران به 
بازرسان آژانس برای دسترسی به دو مکان، مدعی شد 

تهران همچنین از گفت وگو در این باره امتناع می ورزد.
 »رافائل گروســی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی با تکرار اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسالمی 
ایران، مدعی شد تهران اجازه بازرسی از برخی مکان ها 
را نمی دهد. خبرنگار شبکه »کان نیوز« به نقل از گروسی 
نوشــت: »ایران برای چهار ماه اســت که بــه ما اجازه 
دسترسی به دو مکان را نداده و تقریبا برای یک سال نیز 
در مباحثات محتوایی برای شفاف سازی درباره سواالت 
حول مواد هسته ای اعالم نشده و فعالیت های هسته ای 

اعالم نشده همکاری نکرده است«.
بر این اساس، گروســی این ادعاها را در نشست امروز 
)دوشنبه( شورای حکام آژانس اتمی به زبان آورده است.

پیشــتر »میخائیل اولیانــوف« نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در صفحه توئیتر خود با اشاره به 
ویدئوکنفرانسی بودن این نشست، نوشته بود: »نشست 
مجازی شورای حکام آژانس اتمی برای ساعت ۱۰ صبح 

روز پانزدهم ژوئن برنامه ریزی شده است«.
این در حالی است که »الرنس نورمن« خبرنگار نشریه 
»وال استریت ژورنال« مستقر در بروکسل روز جمعه در 
صفحه توئیتر خود از تالش آمریکا برای صدور قطعنامه ای 
علیه ایران از طریق نشست روز دوشنبه شورای حکام 

آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده بود.

تعداد بورسی ها به بیش از ۴۸ میلیون نفر رسید

خاموشی به کشور نزدیک شد
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جرایم معوقات 
مالیاتی در سال ۹۹ 

بخشیده  می شود

برنامه جامع زیست محیطی ذوب آهن 
برای تبدیل شدن  به صنعت سبز

به دنبال
 راه اندازی 
بورس مسکن
 هستیم

ربیعی:

شرایط کشور از 
نظر معیشت، بودجه 

و ارزی بسیار 
بحرانی است
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سرمقاله

يادداشت

تناقضات ادامه دار 
آماری دولت

سودجویی بانک ها 
در اعطای تسهیالت

با انتشار آمارهای حساب های 
ملی کشور در سال ۱۳۹۸ از 
ســوی مرکز آمار ایــران و 
متعاقب آن از ســوی بانک 
مرکزی یکبار دیگر تفاوت آمارهای منتشــر شده از 
سوی این دو نهاد به ویژه در زمینه نرخ رشد اقتصادی 

کشور محرز شد...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  محمود جامساز، اقتصاددان
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اعتراض به واریز نشدن 
پول سهام عدالت

رشد 31 درصدی نقدینگی در سال 98

نقدینگی از
 2۴00 هزارمیلیارد عبور کرد

با وجود اعالم بانک مرکزی برای اعطای وام با یک ضامن، بانک ها دو ضامن می خواهند 

سرپیچی بانک ها  از بخشنامه  وام ازدواج
صفحه۴

صفحه3

اعتراض  به  ناکارآمدی  نیما
برخی  صادرکنندگان  تعهدات   ارزی  خود   را   ایفا   نمی کنند

از ششــم خردادماه امکان فروش ۳۰ درصد سهام 
عدالت برای کسانی که دارای این سهام هستند فراهم 
شد اما این در حالی اســت که بانک ها در پرداخت 
مبالغ این سهام به مردم و فروشندگان دست دست 
می کنند. تاخیر بانک ها در پرداخت مبالغ ســهام 
عدالت موجب اعتراض مردم و افزایش شکایات از 
بانک ها در رابطه با این موضوع شده است. بسیاری 
از سهامداران سهام عدالت به دالیل محتلف و برای 
اینکه بتوانند از پول نقد ســهام خود استفاده کنند 
تصمیم به فروش آن به بانک ها گرفته اند اما شنیده ها 
و گزارش هایی که در این مورد منتشر شده حاکی از 
آن است که برخی بانک ها یا هنوز وجهی به حساب 
مشموالن واریز نکرده اند یا وجهی که واریز کرده اند 

کم تر از ارزشی بوده که باید...

بانک مرکزی میــزان نقدینگی در پایان ســال 
۹۸ را بیــش از ۲ هــزار و ۴۷۲ هــزار میلیارد 
 تومان اعالم کرد.بانک مرکزی با انتشــار گزیده
 آمارهای اقتصــادی در پایان ســال ۹۸، حجم 
نقدینگی را ۲۴ هــزار و ۷۲۱.۵ هــزار میلیارد 
ریال اعــالم کــرد که نســبت به پایان ســال 
 ۹۷ معــادل ۳۱.۳ درصــد افزایــش نشــان

 می دهد. این در حالی اســت که این افزایش در 
دوره مشابه ســال  گذشــته ۲۳.۱ درصد بوده 
اســت. میزان دارایی های خارجــی بانک مرکزی 
در پایان ســال ۹۸ به ۵۴۷۰.۲ هزار میلیارد ریال 
 رسید که نسبت به پایان ســال ماقبل ۱۷.۶ درصد  

افزایش نشان می دهد...

هشدار صندوق بین المللی پول:

عملکرد اقتصادی اکثر کشورها بدتر از انتظار بوده است

ادعای آژانس:

بیش از ۴ ماه است که ایران، دسترسی بازرسان ما به دو مرکز هسته ای را گرفته است



اقتصاد2
ایران وجهان

ربیعی:
به دنبال  راه اندازی  بورس مسکن  

هستیم
سخنگوی دولت تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت از 
سیاست های دولت ارزیابی کرد و گفت: برای تامین مسکن 
اقشار کم درآمد طرح اقدام ملی مسکن را تسریع می شود و 
شهرداری ها، بانک ها و سایر وزارتخانه های زیربط موظفند 
همکاری کنند.علی ربیعی در ادامــه به افزایش قیمت 
مسکن اشاره کرد و گفت: مساله مسکن در چندین جلسه 
در ستاد اقتصادی دولت بحث و مقرر شد معاون اول رییس 
جمهوری مسوولیت برای ساماندهی کنترل قیمت و بحث 
تصمیم گیری در مورد سیاست های تشویق تولید مسکن 
و موانع تولید آن کارگروهی تشکیل دهند و تصمیمات را 
اجرایی کنند.سخنگوی دولت با تاکید بر برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت بخش مسکن،  گفت: در کوتاه مدت در 
مورد مستاجران برنامه حمایتی را در دستور کار خواهیم 
داشــت که در صورت نهایی شــدند خبر آن را به اطالع 
خواهیم رساند.  ربیعی یادآور شد: به منظور زمینه سازی 
برای تامین مسکن گروه های کم درآمد وزارت مسکن و 
شهرسازی مکلف شد هم برای تامین مسکن این گروهها 
و هم برای جریان پایدار تولید و رونق مسکن،  طرح اقدام 
مسکن ملی را که با هدف گذاری ۴۰۰ هزار واحد با سرعت 
بیشتری در این جهت پیگیری کند و تفاهم نامه دستگاهی 
جدی تر دنبال شود و سایر وزارتخانه ها که گروه های هدف 
طرح ملی مسکن هستند موظف شدند که در این زمینه 
همکاری کنند. بانک ها، وزارت اقتصاد، نیرو، شهرداری ها 
مکلف شدند که همه تمهیدات الزم را برای ۴۰۰ هزار واحد 
مسکن انجام دهند.وی گفت: برای شاغلین، کارگران و 
بازنشستگان فاقد مســکن تفاهم نامه هایی با نهادهای 
مختلف از جمله ســتاد اجرایی، وزارت دفاع، آموزش و 
پرورش، تعاون و کار، رفاه و اجتماعی امضا شد که خود این 

دستگاه ها حمایت خواهند کرد. 

خبر

بانــک مرکــزی میــزان 
نقدینگی در پایان سال ۹۸ 
را بیش از ۲ هزار و ۴۷۲ هزار 
میلیارد تومــان اعالم کرد.
 بانک مرکزی با انتشار گزیده

اقتصــادی  آمارهــای   
در پایان ســال ۹۸، حجــم نقدینگــی را ۲۴ هزار و 
۷۲۱.۵ هــزار میلیارد ریال اعالم کرد که نســبت به 
 پایان ســال ۹۷ معادل ۳۱.۳ درصد افزایش نشــان

 می دهد.
  این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال

 گذشته ۲۳.۱ درصد بوده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میــزان دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی در پایان 
ســال ۹۸ بــه ۵۴۷۰.۲ هــزار میلیــارد ریال رســید که 
 نســبت به پایان ســال ماقبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشــان 
می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره 
مورد بررسی نیز ۱۰۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده 

۴.۴ درصد افزایش است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در این 
بخش با ۳۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به 
۶۲۱۵.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک 
نیز با رشــد ۱.۸ درصدی، ۹۰ هزار میلیارد ریال است.سپرده 

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۷ 
درصد افزایش به ۲۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین 
بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی 
نیز در دوره پایان سال ۹۸ با ۱۹.۸ درصد کاهش به ۱۱۰۷.۵ 

هزار میلیارد ریال رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشــور در پایان 
ســال گذشــته ۷۶۹.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به 
مدت مشابه سال پیش از آن ۳۴.۳ درصد رشد نشان می دهد. 
ســپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۵۳.۳ هزار 
میلیارد ریال بوده که ۲۶ درصد افزایش یافته است.جمع کل 
دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، ۸۰۱۳.۹ 
هزار میلیارد ریال بوده که به نســبت پایان ســال ۹۷ دارای 

۲۶.۸ درصد رشد اســت و میزان بدهی بانک های تجاری به 
بانک مرکزی در پایان اســفند ۹۸ به ۴۳.۴ هزار میلیارد ریال 
 رســیده که ۴۸.۶ درصد نسبت به مدت مشــابه سال ماقبل

 افزایش داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
بر پایه این گــزارش، میزان دارایی هــای خارجی بانک های 
تخصصی در پایان سال گذشــته ۱۸۳۹.۸ هزار میلیارد ریال 
است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۶۵.۲ درصد رشد 
یافته است. جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این 
دوره رقم ۸۲۳۳.۵ هزار میلیارد ریال اســت که ۳۲.۲ درصد 
رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک 
مرکزی ۴۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که معادل ۴.۹ درصد 

نسبت به پایان سال ۹۶ کاهش داشته است.
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جهانگیری: 
شرایط کشور از نظر معیشت، بودجه 

و ارزی بسیار بحرانی است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
با اشاره به وضع معیشتی مردم، گفت: شرایط 
کشور از نظر معیشت، بودجه دولت و شرایط 
ارزی بسیار بحرانی اســت که از بعد انقالب 
تاکنون کمتر با آن مواجه بوده ایم.جهانگیری 
با اشاره به وضع معیشتی مردم، گفت: شرایط 
کشور از نظر معیشت، بودجه دولت و شرایط 
ارزی بسیار بحرانی اســت که از بعد انقالب 
تاکنون کمتر با آن مواجــه بوده ایم؛ در حال 
حاضر با کســری بودجه مواجه نیستیم، اما 
شــرایط منابع کشور خاص اســت، شرایط 
منطقه حساس است و باید نخبگان جامعه و 
دانشگاهیان به موقع این شرایط را رصد کنند 
و اینکه چه راهکاری را باید داشــته باشیم به 
اطالع دولت برسانند.وی در ادامه یادآور شد: 
در زمان کرونا از زمان درخواست تا ترخیص 
کاالی مورد نیاز وارداتی ۴۸  ســاعت بیشتر 
زمان صرف نشد؛ حال آنکه قبل از کرونا شاید 
چندین هفته در بنــادر معطل ترخیص کاال 
بودیم. همچنین مردم در زمان کرونا بیشــتر 
کارهایشان را در چند ساعت و در قالب فضای 
مجازی انجام دادند؛ بدون هیچگونه مراجعه 
و صرف زمان اضافی. به طور مثال می توان به 
وام هایی که به مردم در رابطه با کرونا داده شد 
و هیچ کس به بانک مراجعه نکرد، اشاره کرد. 
حال اگر کرونا نبود همین افراد شاید ماه ها باید 
در صف انتظار وام می بودند.معاون اول رییس 
جمهور تاکید کرد: پس متوجه می شویم بیشتر 

»نه« ها وجود ندارد و باید کال از بین برود.

اخبار
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سیستم مدیریت یکپارچه / کد 10/25/00/ف
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) شماره 12/آ ج/99 ( )نوبت دوم(

شرکت آب وفاضالب استان البرز درنظردارد اجرای عملیات ترمیم ۵۰۰۰ مترمربع آسفالت نوارحفاری پروژه های آب درسطح 
استان البرز ازمحل منابع داخلی شرکت را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ۵ در رشته راه 

و ترابری واگذار نماید.
برآورد پروژه، مدت اجرای پروژه ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه: برآورد براساس فهارس بهاء ابنیه وشبکه توزیع آب سال ۱۳۹۹، 

مبلغ ۱۲/۹۹۹/۶۶۶/۵۸۷ ریال ومدت اجرای کار ۱۲ )دوازده( ماه شمسی ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه ۴۵۵/۵۸۹/۹۹۷ ریال به صورت واریزنقدی به حساب 
شرکت، ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا مطالبات قطعی تایید وبلوکه شده نزد شرکت آب وفاضالب استان البرزمی باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ ومحل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان البرز می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ خواهد بود.

قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال واریزی به حساب شماره ۷-۲۲۶۲۹۹۰-۱۱۱-۱۷۱۷ بانک توسعه تعاون شعبه رجایی شهرکرج.) به نام آب 
وفاضالب استان البرز (.

داوطلبان می توانند به منظوردریافت اســناد مناقصه ازتاریخ ۹۹/۰۳/۲۶ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۲ با دردست داشتن معرفی نامه به 
دفترقراردادهای شرکت آب وفاضالب استان البرز واقع درکرج - انتهای بلوارشهید چمران - ساختمان شماره یک مراجعه نمایند. تلفن تماس: ۳۲۱۱۷۱۵۱-

۰۲۶
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات، به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.
شرکت آب وفاضالب استان البرز
» سهامی خاص «

وزیر امور اقتصــادی و دارایی با بیان اینکه امســال هم 
جرایم معوقات مالیاتی، بخشــیده خواهد شد، گفت: به 
دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی 
را از بنگاه های تولیدی، به بنگاه های تولید کاال و خدمات 
گســترش داده ایم.به گزارش وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی، »فرهاد دژپســند« دو مصوبه مهم شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا در زمینه سیاســت های 
حمایتی مالیاتی دولت از بنگاه های تولیدی را تشریح کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما در سال جاری 
از یک سو بحث "جهش تولید" را به عنوان شعار سال و 
از ســوی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی همه گیری 
کرونا را داریم، اظهار داشت: اقتضای توجه به این دو امر 

مهم، این است که ضمن مراعات حال فعاالن اقتصادی، 
در بحث مالیات بایــد به درآمدهای مالیاتــی برای رها 
سازی بودجه از نفت و تامین نیاز های کشور تکیه کنیم.
وی افزود: به همین دلیل، یکسری مصوبات را از شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم که می تواند 
در فارغ کردن بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی از برخی 
دغدغه ها و همچنین افزایش  درآمدهای دولت، تعیین 
کننده باشد.دژپسند با اشاره به مســاله جرایم سنگین 

مالیات معوق فعاالن اقتصادی و درآمد ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی سال گذشــته دولت با بخشودگی این جرایم، در 
صورت تســویه اصل مالیات، اظهار داشــت: امسال هم 
با توجه به تجربه موفق ســال گذشــته، از شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا مصوبه ای گرفتیم که ما 
می توانیم امســال هم جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم.
وی افزود: در ســال جــاری البته یــک کار دیگر را هم 
کرده ایم که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه 

این بخشــودگی را از بنگاه های تولیــدی، به بنگاه های 
تولید کاال و خدمات گسترش دادیم تا مودیان بیشتری 
مشمول این بخشودگی بشوند و بتوانیم از درآمد بیشتری 
برخوردار شویم.وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون 
قبلی، ما مشوقی داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و 
برآورد شــده خود را زودتر می پرداخت، به ازای هر ماه، 
یک درصد پاداش به وی تعلق می گرفت که االن، طبق 
قانون، این رقم با۵۰ درصد افزایش، به یک و نیم درصد 
رسیده است.وی اضافه کرد: یعنی اگر مودی در طول ۱۲ 
ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال از ۱۸ 
درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این پاداش، حتی از 

نرخ سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.

دژپسند:

جرایممعوقاتمالیاتیدرسال۹۹بخشیدهمیشود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آرامش و ثبات در بازار طال و سکه
بازار طال دوشنبه آرام و باثبات بود به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به نرخ هفت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان فروخته شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید نسبت به دیروز رشد حدود ۱۰ هزار تومانی را نشان می دهد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز امروز هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز 

سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۷۴۱ هزار تومان و هر مثقال طال نیز سه 
میلیون و ۲۱۲ هزار تومان به فروش رسید.قیمت اونس نیز با ریزش بیش از ۲۰ دالری به رقم یک هزار و ۷۱۳ دالر عقب نشینی کرد.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: مدیرعامل شرکت گاز استان 
البرز با اشاره به طراحی خط لوله جدید انتقال گاز از بویین زهرا 
به کرج گفت: با اجرای این پروژه نیاز استان البرز در بخشهای 
مختلف در یک چشم انداز ۵۰ ساله تأمین می شود.حسین تقی 
نژاد اظهارکرد: در راستای ایجاد زیرساخت تأمین انرژی جهت 
افزایش سرمایه گذاری در استان طراحی خط انتقال غرب کرج 
به طول ۶۴ کیلومتربا اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان انجام 
شده اســت. وی افزود: این خط با انشعاب ازخط انتقال سوم 
سراسری واقع در ۵ کیلومتری شمال شهربویین زهرا آغاز وتا 
روستای عرب آباد ساوجبالغ درغرب شهرکرج امتداد خواهد 
یافت که در دو فاز اجرایی عملیات آن صورت خواهد گرفت. 
این مسئول با تأکید براینکه این خط انتقال ضمن رفع مشکل 

کمبود گاز در استان البرز وایجاد تأمین انرژی گاز تا بیش ازیک 
میلیون و۲۰۰ هزار مترمکعب درساعت، توزیع مناسب گاز 
ازغرب استان را درهمه سطوح مصرف به خصوص صنایع با 

چشم انداز ۵۰ سال آینده را تأمین می کند. مدیرعامل شرکت 
گاز استان البرز با بیان اینکه تا پایان سال گذشته مجموعاً ۳۳۸ 
واحد صنعتی گازدار شده اســت گفت: این میزان ۵۷ درصد 
صنایع استان را شامل می شود ضمن آنکه گازرسانی به ۱۴۰ 
واحد صنعتی نیز درحال انجام اســت. تقی نژاد گازرسانی به 
روستاها را مورد اشــاره قرار داد وگفت: گازرسانی به ۹ روستا 
درسال گذشته انجام شــده و درسال ۹۹ عملیات گازرسانی 
به ۵۰ روستا درحال اجرا است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
البرزمجموع روستاهای برخوردار ازنعمت گاز استان البرز را 
تا پایان سال گذشــته ۱۵۴ مورد عنوان کرد وگفت: درمیان 
شهرستان های مختلف استان به ترتیب ساوجبالغ ونظرآباد 

دارای بیشترین روستای برخوردار از گازهستند.

بهروز نصیرمنش- اســتان البرز: فرمانده انتظامی البرز با 
بیان این که اســتان البرز درموضوع نزاع و درگیری رتبه 
اول را دارد که چهاربرابرنرخ کشــوری است گفت: پلیس 
 ودســتگاه قضائی دربرخورد با نزاع های دســته جمعی 
جدی است.سردارعباســعلی محمدیان گفت: علی رغم 
این که استان البرزنسبت به اســتان های دیگرهمچون 
 تهــران ومشــهد و .. داری جمعیــت کمتری اســت،
 اما دربحث نزاع ودرگیــری رتبــه اول را دارد. وی افزود: 
درکشــور به ازای هر ۱۰۰ هزارنفــر ۱۵۴ نزاع ودرگیری 
رخ می دهد که این عدد در اســتان البرز به ازای هر ۱۰۰ 

هزارنفر ۶۷۹ نزاع اســت. این مقام انتظامــی با بیان این 
که اســتان البرز درکشــور به لحاظ نزاع ودرگیری رتبه 
 اول را دارد، بیــان کرد: در اســتان البرزپلیــس در روز 
میانگین ۳۰۰ نزاع را ثبت می کند. سردارمحمدیان با اشاره 
به کاهش تعداد نزاع های دســته جمعی وبرخورد جدی 
پلیس با این جرائم، تصریح کرد: علی رغم این که درسه ماهه 
ابتدایی سال به دلیل شــیوع ویروس کرونا تردد درسطح 
شهرکمتربود اما نســبت به مدت مشابه سال قبل شاهد 
افزایش ســه درصدی میزان نزاع ودرگیری ها در استان 

البرز بوده ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خبرداد :

تأمیننیاز50سالآیندهالبرزبااجرایخطانتقالگازبوئینزهرا

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد:

روزانه۳۰۰دعواودرگیریدرالبرزرخمیدهد

علیرضا نصیرمنش- استان 
البرز: شهردار کرج درمراسم 
افتتــاح پروژه های عمرانی 
منطقه هفت، گفت: امسال 
شش سالن ورزشی درکرج 
می شــود.علی  احــداث 
اصغرکمالی زاده درمراســم بهره بــرداری ازپروژه های عمرانی 
منطقه هفت شهرداری کرج به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال، اظهارکرد: 
بر اساس طرح تفضیلی برخی معابر وشریان های شهری تعریف 
شده است که باید هرچه سریع تر به بهره برداری برسد. وی یکی 

از اقدامات مهم بر اساس طرح تفضیلی شــهرکرج را ادامه بلوار 
انقالب با عنوان بلوارمصطفی خمینی شمالی عنوان کرد وگفت: 
با انجام پروژه مذکورحدفاصل بلوارمؤذن تا انتهای بلوار شــهید 
مصطفی خمینی به طول دو و نیم کیلومتر به بهره برداری رسید. 
شهردارکرج بیان کرد: احداث این بلوار درمنطقه هفت شهرداری 
کرج گامی مؤثر درکاهش ترافیک بلوار اشتراکی شمالی وهمچنین 

ایجاد یک دسترسی مناســب برای شهرک مسکونی بهارستان 
وکوثر است. کمالی زاده درخصوص افتتاح سوله سالن ورزشی با 
کارکرد سوله بحران درمنطقه هفت کرج که امروز به بهره برداری 
رسید، افزود: در راستای ساخت وســازهای ورزشی و درجهت 
رفع کمبود سرانه ورزشــی کرج این مجموعه ایجاد شده است، 
شورای شهرکرج نیز با تصویب بودجه بدین منظورگامی مهم در 

ایجاد این سالن های ورزشی برداشته است. کمالی زاده با اشاره به 
اینکه درسال جاری ایجاد شش سالن ورزشی دیگر نیز دربرنامه 
شهرداری کرج است، عنوان کرد: این مهم جزو اولویت های بودجه 
۹۹ است، در تباصربودجه شورای شهرکرج ما را موظف کرده تا 
درقسمت های مختلف شهرچنین پروژه های ورزشی بهره برداری 
شود. وی با بیان اینکه سوله های ورزشی ایجاد شده درکرج در زمان 
بحران تاب آوری الزم برای اسکان موقت شهروندان را دارند، افزود: 
درساماندهی ومناسب سازی بلوارمصطفی خمینی کرج نیزعالوه 
بر انجام پیاده سازی در این بلوار با همکاری شرکت توزیع نیروی 

برق استان، جابجایی تیرهای برق انجام شده است. 

شهردار کرج:

امسالششسالنورزشیدرکرجاحداثمیشود
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از ششــم خردادماه امکان فروش 30 درصد سهام 
عدالت برای کسانی که دارای این سهام هستند فراهم 
شد اما این در حالی اســت که بانک ها در پرداخت 
مبالغ این سهام به مردم و فروشندگان دست دست 
می کنند. تاخیر بانک ها در پرداخت مبالغ سهام 
عدالت موجب اعتراض مردم و افزایش شکایات از بانک ها در رابطه با این موضوع شده 
است. بسیاری از سهامداران سهام عدالت به دالیل محتلف و برای اینکه بتوانند از پول 
نقد سهام خود استفاده کنند تصمیم به فروش آن به بانک ها گرفته اند اما شنیده ها و 
گزارش هایی که در این مورد منتشر شده حاکی از آن است که برخی بانک ها یا هنوز 
وجهی به حساب مشموالن واریز نکرده اند یا وجهی که واریز کرده اند کم تر از ارزشی 
بوده که باید واریز می کردند. بسیاری از مشموالن در اعتراضات خود نسبت به عملکرد 
بانک ها اعتراض دارند و در روزهایی که با بیماری کرونا و پیک دوم آن در کشور مواجه 
هستیم شعب بانکی به دلیل هجوم سهامداران برای پیگیری واریزی مبالغ سهام عدالت 
بسیار شلوغ است. فعاالن بازار سهام در رابطه با تاخیر بانک ها برای پرداخت این مبالغ 
بر این باورند که گویا شعب بانکی خواستار دریافت کارمزد از این سهام هستند و برخی 
دیگر نیز معتقدند که نقدینگی الزم برای پرداخت این مبالغ وجود ندارد. طبق پیام ها 

و گزارش های مردمی بانک های ملی، صادرات، تجارت، مسکن، سپه و … تاخیر 
زیادی در واریز وجوه حاصل از سهام عدالت دارند. این در حالی است که اغلب مشتریان 
بانک کشاورزی گزارش می دهند که عالوه بر تاخیر این بانک مبالغی کمتر از سطح 

انتظارشان واریز شده است.

اعتراضات سهام داران
یکی از سهامداران در رابطه با این موضوع می گوید: بیشتر از۱0 روز است که برای 
فروش به سایت کارگزاری بانک صادرات مراجعه می کنم ولی وقتی کد ملی را وارد 
می کنم و تصویری که گفته شده کد آن را بنویسید می نویسم، پیغام کد نامعتبر است 
نوشته می شود. یعنی چه؟ ما کار و زندگی داریم اگر می توانستم بانک برم که می رفتم 

ولی نمی توانم. لطفا انتقال بدید هرچه زودتر.ممنون.
اما سهامدار دیگری اعتراض خود را اینگونه بیان می کند: االن دوهفته است در خواست 
فروش زده ام، هم از طریق کارگذاری مفید برای خودم و همسرم هم از طریق بانک 

ملی برای فرزندانم. پول هیچکدام واریز نشده است. بانک ها قصد دارند سود سهام 
سهامداران را داشته باشند و دوهفته است با پول ما بازی می کنند و سود می برند. واقعا 

چه کسی مسئول رسیدگی به این وضعیت است. 

توضیحات سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت
فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی ســهام عدالت درمورد اینکه چرا بانک ها کم تر 
از مبلغی که باید برای ســهام دار واریز می کردند، واریز کرده اند توضیح داد: از جمع 
سفارش های دریافتی ۷۵0 هزار نفر که ارزش آن تقریبا ۹00 میلیارد تومان می شود، 
حدود ۶۵0 میلیارد تومان به فروش رفته و مابقی هنوز فروش نرفته است. بنابراین 
بانک نیز مبلغ آن میزان از سهام که به فروش رفته است را برای سهام دار واریز می کند 
و مابقی آن را زمانی که بقیه سهم به فروش رفت واریز خواهد کرد. درواقع ممکن است 
بانکی بخشی از دارایی را فروخته باشد و بخشی را نفروخته باشد. بنابراین به میزانی 
که فروخته است پول را توزیع می کند و مابقی را بعد از دریافت توزیع خواهد کرد. وی 

درمورد تاخیر در واریزی مبلغ نیز گفت: زمانی که سهم فروش می رود، اگر سه شنبه 
فروش رفته باشد، بانک مبلغ را شنبه هفته بعد و اگر چهارشنبه فروش رفته باشد، بانک 
مبلغ را یکشنبه هفته بعد دریافت می کند. یعنی زمانی فروشی را انجام می دهد دو روز 
بعد به پول می رسد. از این رو درخواستم این است افرادی که سفارش گذاشته اند چند 
روزی صبوری کنند. به گفته سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت بانک ها کارمزد 

و مالیات دریافت نمی کنند.

توضیح بانک صادرات درباره چرایی تاخیر در واریز مبالغ فروش سهام 
عدالت

در همین رابطه امیر لعلی، مدیر امور بازاریابی و ارتباطات بانک صادرات در صفحه 
شخصی خود درباره چرایی تاخیر در واریز مبالغ فروش سهام عدالت توضیح داده 
است: دلیل شفاف و واضحی دارد به طوریکه بانک ها باید 30 درصد پرتفوی افراد را 
بفروشند.به گفته او همه پرتفوی دفعتا فروش نمی رود؛ به طور مثال اگر 30 درصد تعداد 

همه سهام باشد، تمام سهام تقاضا ندارد یا تعدادی بورسی نیستند؛ بنابراین بخش به 
بخش فروخته می شود و تدریجی پول ها در چند مرحله واریز می شود. کارگزاری ها 
سبد سهام عدالت را برای فروش می گذارند در این بین به دلیل بورسی نبودن برخی 
سهام و عدم تقاضا برای بعضی سهم ها، فروش 30 درصد پرتفوی در یک مرحله وجود 
ندارد، بنابراین واریزی سهامداران در چند مرحله و در روز های مختلف صورت می گیرد. 

توضیح بانک ملت درباره چرایی تاخیر در واریز مبالغ فروش سهام 
عدالت

روابط عمومی بانک ملت در توضیح دلیل واریز نشدن تمام 30 درصد سهم فروشندگان 
سهام عدالت اعالم کرد: با توجه به این که عملیات فروش سهام باید توسط نهاد های 
ذیربط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین درخواست های جمع آوری شده از طریق 
"شرکت کارگزاری بانک ملت"جهت فروش، به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار)سمات( ارسال می شوند.
در این خصوص بانک ملت صرفاً عملیات جمع آوری درخواست های فروش سهام 
عدالت را عهده دار است و اطالعات و جزئیات این فرآیند از قبیل نحوه و زمان فروش 
سهام، تعداد و مبلغ سهام فروش رفته، همچنین پرتفوی مشتریان صرفاً در اختیار 
شرکت سمات است. با این تفاسیر افرادی که برای فروش سهام عدالت خود اقدام کردند 
باید منتظر فروش سهام خود به صورت مرحله باشند و هر زمان که سهام فروخته شود 

مبلغ به حسابشان واریز می گردد.

سود خواب مبالغ سهام عدالت در جیب بانک ها؟

اعتراض به واریز نشدن  پول سهام عدالت

ضرر سهامدارن از فروش سهام عدالت
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه

موضوع تازگی و گستردگی فروش سهام عدالت موجب شده تا این مشکالت در بازار ایجاد شود و مردم معترض به تاخیرهایی شوند که در این موضوع تا حدودی طبیعی است. انجام این کار میان دستگاهی و مرتبط با نظام بانکی و سازمان بورس است و هماهنگی برای این حجم از فروش سهام کار را مشکل کرده است. در حال حاضر تمام ارکان بازار مشغول مدیریت سهام عدالت هستند و ممکن است در مراحل اولیه این مشکالت روی می دهد و حتی 
کم کاری نیز وجود داشته باشد که البته اصل باید بر رضایت مردم باشد.  تا حدودی به دلیل تازگی این حرکت تاخیرات در اول کار طبیعی است اما باید از تمام ظرفیت و ساختار موجود برای پرداخت مبالغ فروش سهام عدالت مردم استفاده کرد تا نارضایتی که اکنون وجود دارد کاهش پیدا کند. همچنین این موضوع نیز مطرح است که سهامداران و مردم تاکنون با وضعیت معامالت اینچنینی مواجه نبوده و آشنایی ندارند. به هر ترتیب کار بزرگ و تازه 
ای در تاریخ اقتصاد کشور در حال رخ دادن است و تعداد سهامدارن نیز بسیار باالست. در حال حاضر چهل و شش و نیم میلیون نفر سهامدار سهان عدالت داریم که میلیون ها نفر از آنها خواستار فروش سی درصد از آن را دارند.  اما باید توجه داشت در صورت تبدیل شدن سهام عدالت به کاالی صرفا نقدی و فشار برای فروش آن قطعا دارندگان این سهام متضرر خواهند شد. لذا اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها برای جلوگیری از بروز این وضع برای شرایط 
کنونی بازار سرمایه حیاتی به نظر می رسد. سهام عدالت یک پروژه ملی و یک دارایی با ارزش است و اگر سهامداران نیازی به پول آن ندارند پیشنهاد این است که از فروش آن خودداری کنند. سهامداران باید به سهام عدالت به چشم یک ثروت و یک دارایی با ارزش نگاه کنند که پتانسیل زیادی برای باال رفتن دارد. در اثبات این امر می توان به گذشته سهام عدالت نگاه کرد که در طی سال های گذشته، به طور متوسط ساالنه ۱00 درصد بازدهی داده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مشکالت تبدیل ارز به ریال برای تجار
مسعود دانشمند، اقتصاددان

از همان ابتدای تشکیل سامانه نیما باید آن را شکست خورده تلقی می کردیم و همانطور که از شرایط امروز پیداست عملکرد این سامانه با شکست روبرو شده و برخی سعی دارند با چنگ و دندان این سامانه 
را سرپا نگه دارند. صادرکنندگان به دلیل ضرر و زیانی که از ما به التفاوت نرخ ارز به آنها وارد می شود تمایلی برای واریز آن به سامانه نیما ندارند و مشکالتی که مدام برای این سامانه ایجاد می شود به همین 
دلیل است. فعاالن اقتصادی در شرایطی که مشکالت تبدیل ارز به ریال را دارند تمایلی برای حضور در این سامانه نداشته و ندارند. در دو سال گذشته فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد زیاد بود و برای صادرکنندگان 
صرفه نداشت که این ارز را عرضه کنند. صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود نیاز به منابع داشتند و تبدیل دالر به ریال به زیان آن ها تمام می شد، در صورتیکه باید نرخ ارز به صورت واقعی و به نرخ بازر آزاد 
به صادرکننده پرداخت شود، نه با نرخ دیگر. البته در شرایط جدیدی که بانک مرکزی به دلیل قبول ناکارآمدی سامانه نیما ایجاد کرده تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد را به ۵ درصد رسانده که امید است 
این حرکت بتواند گشایشی در عملکرد صادرکنندگان داشته باشد. تاقبل از تصویب این مرود تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد حدود 20 درصد بوده است که رغبتی برای صادکننده برای بازگشت ارز وجود 
نداشت.  در شرایط فعلی نقل و انتقاالت بانکی نیز به دشواری صورت می گیرد و یکی از مشکالت صادرگنندگان برای رسیدن به پول همین تحریم های بانکی است. این در حالی است که مسئوالن و متولیان 
برای حل این مشکالت قدمی برنداشته اند و مدام در حال تکرار موضوع واریز ارز به سامانه نیما هستند. با وجود این مشکالت ماه ها طول می کشد تا شاید یک صادرکننده بتواند سهم خود را به سامانه نیما 

واریز کند و نقش بانک مرکزی به عنوان متولی حل مشکالت تنها تماشای عملکرد صادرکنندگان برای واریز سهم ها شده است. 

با آغاز بکار سامانه نیما هر از چند گاهی شاهد اتفاقاتی هستیم که موجب سردرگمی صادرکنندگان 
و واردکنندگان می شود. طی روزهای گذشته تجمع برخی از معامله گران بازار ارز که بستر معامله 
ارز مورد نیاز خود را سامانه نیما قرار داده بودند، مشکل آفرین شده است.با استناد به گزارش های 
مطرح شده گویا یکی از صادرکنندگان به دلیل واریز نکردن سهم خود در سامانه نیما و مشکالتی 

که این دلیل برای دیگر اعضای این سامانه ایجاد شده موجب تجمع شده است. البته از این دست 
موارد در سامانه نیما بسیار زیاد است و هر از چند گاهی برخی از اعضای سامانه به دلیل دیرکرد در 

پرداخت سهم خود وجب اعتراض اعضای دیگر را فراهم می کنند. 
البته در مواردی شــاید حق با صادرکننده و یا واردکننده باشد که تاخیر در پرداخت ها ایجاد 
می شود. به عقیده برخی از این فعاالن اقتصادی نمی توان انتظار داشت که در کوتاه ترین زمان 
صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نیما کنند، زیرا وقتی یک خریدار خارجی قصد بازگرداندن 
پول را دارد از ما می خواهد که یک حساب بانکی به او بدهیم. خریداران خارجی از صادرکنندگان 
درخواست می کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کاالی ایرانی به آنها معرفی کنیم 
تا مورد تائید باشد، در حالیکه سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیالت صرافی بانک مرکزی 
است که مشکالت جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده و بسیاری از آنها مجبور می شوند که 
کار خود را تعطیل کنند. سیدرضی حاجی آقامیری عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق با اشاره به اینکه به اذعان رئیس کل بانک مرکزی بخش خصوصی واقعی ارز حاصل 
از صادرات را به کشور بازگردانده است، اظهارداشت: ما برای ادامه تجارت و صادرات خود راهی 
جزء بازگرداندن ارز نداریم، اگر بانک مرکزی در نظارت خود شاهد عدم برگشت ارز است تا آنجا که 
من مطلع هستم از طرف اکثریت بخش خصوصی واقعی نیست، حال در چنین شرایطی دائما با 
تغییر قوانین و مقررات، صادرکننده حقیقتا نمی داند تکلیفش چیست و هر روز با موضوعی تازه 

روبه رو می شود.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که سامانه نیما کارایی ندارند و بدتر مشکالت را بیشتر کرده 

است. اما اگر به مانند گذشته بانک ها ارز را از صادرکننده بخرند با این شرط که دولت چند درصد 
ارز را به قیمت باالتر از صادرکننده برای حمایت از صنایع صادراتی خریداری کند، این کار باعث 

می شود صنایع و واحد های تولیدی جان تازه ای بگیرند.
کارشناسان در تشریح این موضوع اظهار داشته اند که ذکر این نکته ضروری است که این حمایت 
موقتی و برای چند سال است و بعد از اینکه آن صنعت توانست خود را به ثبات برساند وتثبیت شد و 

بازار های صادراتی را نیز در اختیار گرفت، این حمایت های از صنایع دیگر به عمل می آید، به عنوان 
مثال شما فرض کنید، سیاست های دولت بر این منوال است که صنایع فرش دستباف و لوازم 
خانگی حمایت کند، بر این اساس ارز حاصل از صادرات را به ده درصد قیمت بیشتر ار صادرکننده 
فرش و با ۵ درصد نرخ باالتر از صادرکننده لوازم خانگی برمی دارد، البته این کار از سوی بانک ها 

انجام می شود و آن ها نیز این مابه التفاوت را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.

برخی  صادركنندگان  تعهدات   ارزی  خود   را   
ایفا   نمی كنند

اعتراض به
ناکارآمدی نیما
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تناقضات ادامه دار  آماری دولت
   عباس علوی راد، اقتصاددان

با انتشار آمارهای حســاب های ملی کشور در سال 
۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران و متعاقب آن از سوی 
بانک مرکزی یکبار دیگر تفاوت آمارهای منتشــر 
شده از سوی این دو نهاد به ویژه در زمینه نرخ رشد 
اقتصادی کشور محرز شد. اوایل هفته جاری مرکز آمار 
ایران نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور را به 
ترتیب منفی ۷ و منفی 0.6 درصد اعالم نمود. اما کمتر 
از ۴۸ ساعت بعد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی با 
نفت و بدون نفت کشور را منفی 6.۸ درصد و مثبت 
۱.۱ درصد اعالم و نرخ های اعالمی مرکز آمار  ایران 
پیرامون یکی از کلیدی ترین متغیرهای عملکردی 
اقتصاد ایران را وتو کرد.عالوه بر این رئیس جمهور نیز 
روز گذشته با انعکاس آمارهای بانک مرکزی پیرامون 
رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ عمالً کاوش های 
آماری مرکز آمار ایران را وتو و رای به آمارهای بانک 
مرکزی داد. این موضوع عیناً در انتشار آمارهای رشد 
اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۱۳۹۸ توسط مرکز 
آمار ایران هم رخ داد. در این میان دو موضوع نگران 
کننده و چالش برانگیز است. اول اینکه اختالف ۷/۱ 
درصدی در رقم رشد اقتصادی بدون نفت کشور میان 
گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار سوال 
برانگیز و موجب سردرگمی کارگزاران اقتصادی کشور 
خواهد شد. دوم اینکه این تفاوت های بحث برانگیز در 
فضای بین المللی نیز برای کشور مشکل آفرین خواهد 
بود. به طور کلی مجموع رویدادهای انتشار آمارهای 
اقتصادی توســط نهادهای تحت نظارت دولت در 
دولت های یازدهم و دوازدهم با نقدهای جدی مواجه 
است. این نقدها در سال های ۹۷ و ۹۸ جدی تر است. 
به عنوان مثال مالحظه می شــود بانک مرکزی از 
فصل بهار ۱۳۹۷ به بعد داده های اقتصادی را منظم 
منتشر نکرده و در یک بدعتی عجیب رئیس کل بانک 
مرکزی آمارهای کلیدی اقتصاد کشور را نه در سایت 
بانک مرکزی که از طریق اینستاگرام منتشر می کنند. 
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر 
قرار است آمارهای منتشر شــده از سوی مرکز آمار 
ایران به عنوان یک سازمان با بیش از نیم قرن سابقه 
تاسیس به راحتی از سوی رئیس کل بانک مرکزی 
و جناب رئیس جمهور وتو شــود چه لزومی دارد که 
چنین گزارش های آماری تهیه، تدوین و منتشر شود؟

سرمقاله

اعطــای وام ازدواج 
500 میلیونــی بــه 
هــر یــک از زوجین 
حواشــی ای دارد که 
بانک مرکزی را بر آن 
داشته تا دوباره برای فشردن گوش بانک ها شرایطی 
جدید را اعالم کند. در جزئیات این شــرایط داشتن 
یک ضامن کافی اســت تا یک فرد بتواند وام ازدواج 
خود را دریافت کند یا حتی اعالم شده یارانه نقدی 
یا به زودی ســهام عدالت می توانــد ضمانتی برای 
دریافت وام ازدواج باشد؛ اما در عمل بسیاری از بانک 
ها از دستورالعمل بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. 
این در حالی اســت که هم اکنون به راحتی بانک ها 

وام های ده ها میلیاردی و صد ها میلیاردی را به افرادی 
پرداخت می کنند که اوالً دارای رابطه می باشــند، 
ثانیاً مدارک و وثیقه های مناسبی برای دریافت این 
تســهیالت ندارند و ثالثاً توانایی بازپرداخت این نوع 
 تسهیالت را نیز ندارند. در همین راستا بانک مرکزی 
شــرایط اخذ ضامن برای پرداخت تسهیالت ازدواج 
را اعالم کرد. بانک مرکزی تشریح کرد: »با توجه به 
تماس های متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج مبنی 
بر سختگیری رؤسای شــعب جهت اخذ ضامن، به 
منظور سهولت در اجرای طرح مذکور و بهره مندی 
آن دســته از متقاضیانی که در استان های محروم و 
روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر شعب 
از نظر ارائه گواهی تعهدکسر اقساط را ندارند، بانک 
مرکزی از سال ۱۳۹6 به بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی اجازه داده اســت حســب مفاد شرایط و 
دستورالعمل مندرج در سامانه قرض الحسنه ازدواج 

بانک مرکزی به شرح ذیل اقدام کنند:
الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک 
را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به 
کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط 

هر دو قرارداد زوجین امکان پذیر است.
ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به همــان بانک دریافت کننــده یارانه خود 
مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه های 
مربوط به اعطای تسهیالت به پشتوانه یارانه واریزی 

قابل اجراست.
پ- چنانـــچه متقاضــی دریافــت  تســـهیالت 
ازدواج، کارمنــد رســمی  یــا پیمانــی  دولــت، 
نیروی نظامی و انتظامی، نـهـــادها و مـــوسسات 
 عمومی )نظیر شــهرداری  و بنیــاد، کمیته امداد، 
هـالل احمر( باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از 
سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم 

کارگزینی منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفایت 
کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.

ت- ضمانــت یک نفــر کارمند رســمی، پیمانی، 
بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها 
و مـوسسات عمومی )نظیر شهرداری  و بنیاد، کمیته 
امداد، هالل احمر(، کارگر یا کارمند شــرکت های 
تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش 

حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر است.
ث- ضمانت یک نفر کاســب دارای پروانه کسب که 
در زمان اعطای تســهیالت دارای فعالیت اقتصادی 

دایر باشد.
ج- ضمانت  یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش 
حساب که به تأیید و تشخیص شعبه پرداخت کننده 

رسیده باشد .
چ- در مورد متقاضیان تسهیالت در مناطق روستایی، 
ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صالحیت 
وی توسط شورای اسالمی روستا تایید شود )ممهور 

به مهر شورا.(
ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک 

معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان.

همتی را بیاور، وام یک ضامنی بگیر! 
در مراجعه به بانک ها صحت این موضوع بر ما اثبات 
شــد. متصدی یکی از بانک های دولتی اعالم کرد: 

بانک ما تنها ضامن رســمی می پذیــرد و اخذ یک 
ضامن در حالی امکان پذیر است که فرد وام گیرنده 
تعهد پرداخت داشته باشد درغیر اینصورت دریافت 
دو ضامن الزامی اســت. یکی دیگر از شعب همین 
بانک ها دولتی به ما گفت: آقای همتی اگر می توانند 
با یک ضامن به شما وام بدهند. چرا که بانک ما تنها 
با دریافــت دو ضامن اقدام به پرداخــت این وام 50 
 میلیون تومانی می کند و این مشکل وام گیرنده است

 کــه نمی توانــد ضامن رســمی به بانــک معرفی 
کند. یکــی دیگر از متصدیان شــعب یــک بانک 
دولتی در پاســخ بــه این ســوال که آیا حســاب 
 یارانــه ای بــه عنــوان پشــتوانه دریافــت وام 
ازدواج قبول است، گفت: »یارانه شما ۴0 هزار تومان 
است و مجموع یارانه دریافتی خانواده شما درنهایت 
۲00 هزار تومان خواهد شد درصورتیکه اقساط این 
وام 600 هزار تومان اســت. یکی دیگر از متصدیان 
یک بانک خصوصی هم ضمن رد بند قانونی پذیرش 
حساب یارانه ای به عنوان پشتوانه ای برای دریافت وام 
ازدواج بیان کرد: ۱00 میلیــون تومان وام را چگونه 
می توان با تکیه بر یــک واریزی ۴5 هــزار تومانی 

پرداخت کرد؟«
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، سرپیچی 
بانک ها نسبت به دستورالعمل های بانک مرکزی را 

بررسی می کند. 

با وجود اعالم بانك مركزی برای اعطای وام با يك ضامن، بانك ها دو ضامن می خواهند  

سرپیچی بانک ها  از بخشنامه  وام ازدواج 
بانك ها حساب يارانه ای را برای اعطای وام ازدواج نمی پذيرند 

سودجویی بانک ها در اعطای تسهیالت
محمود جامساز، اقتصاددان

یکی از مهم ترین  تاثیرات  نظام بانکی در کشورهای پیشرفته جمع آوری سپرده های خرد مردمی و تجمیع  آنها به منظور اعطای تسهیالت در بخش های مولد اقتصادی اعم از تولید و خدمات و بخش تجاری است در کشور ما در دوران پسا انقالب از آنجایی که بهره بانکی که یکی از مهم 
ترین ابزارها ی سیاست های پولی است ربا  و شرعا" حرام تلقی می شد قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 6۲ تصویب و به بانک مرکزی ابالغ شد تا به مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا شود که متاسفانه هنوز هم با گذر ۳۷ سال از این مصوبه هنوز هم در حال اجراست .مکانیسم این 
قانون به نحوی است که با شرایط بانکداری جهانی همخوانی ندارد و متاسفانه عملکرد بانک ها که متاثر از ساختار نظام بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی است به شیوه ای بوده که نظام بانکداری اسالمی را به ربوی ترین  نظام بانکداری جهان بدل کرده است. در این قانون تسهیالت اعطایی 
به اشخاص حقیقی و  حقوقی تحت ۱۴ عقد اسالمی صورت می گیرد که بسیاری از آنها نظیر مزارعه و مساقات و جعاله  و خرید دین یا انجام نگرفته یا بسیار به ندرت مورد استفاده قرار گرفته اند. در واقع عقود اسالمی به دو دسته عقود مبادالتی و عقود مشارکتی تقسیم شده اند. بانک ها 
برای کسب سود بیشتر مایلند تسهیالت را درقالب عقود مشارکتی که متضمن سودآوری بیشتری برای آنهاست اعطاء کنند. مصطلح و معمول ترین عقود مبادالتی فروش اقساطی است که نرخ بهره تسهیالت از ابتدا فیکس میشود که عالوه بر وثیقه سفته و یا گاهی اوقات ضامن معتبر 
هم باید معرفی شود ، 6 درصد هم جریمه تاخیر پرداخت ،در نظر گرفته میشود که هزینه های مالی تسهیالت گیرندگان را افزایش میده و  بتبع بر قیمت تمام شده واحد تولید اثر گذارده و آن ر ا باال می برد بسیار اتفاق افتاده که بانک به سبب عدم  پرداخت اقساط از طریق ترک شرایط 
مزایده  بشیوه مذاکره که غیر قانونی است  با خودی ها و توصیه شده ها ی متصل به رانت اموال مورد وثیقه را  که ارزشی بیش از مطالبات معوق داشته فروخته و مابه التفاوت را هم بعنوان درآمدهای بانک منظو ر نموده اند که این عمل تملیکی بانک ها بر اساس اصالح ماده ۳6 و ۳6 مکرر 
ثبت و  تبصره ۹ آن اصالح شد و دیگر بانک ها مجاز نیستند وثایق تسهیالت گیرندگان را از طریق ترک  شرایط مزایده تملیک کنند و باید مابه التتفاوت فروش و مطالبات بانک را به تسهیالت گیرنده پرداخت نمایند .عملکرد بانک ها نشان می دهد که بسیاری از آنها به دستورالعمل های 
بانک مرکزی توجه نمی کنند. در عقود مشارکتی بانک ها سود بیشتری را می برند و در عقود مبادالتی سود کمتری. بنابراین بانک ها مایل اند  در پروژه های بزرگ مشارکت کنند و تسهیالت را به آن پروژه ها بدهند. این کار همراه با رانت است و در حقیقت بخش خصوصی واقعی از این 
تسهیالت محروم می شود. زیرا منابع تسهیالتی بانکها مصروف پرداخت پروژها ی بزرگی  شبه دولت ها ویا اشخاص حقیقی متصل به مثلث قدرت ، ثروت و اطالعات شده که بر اساس عقود مشارکتی انجام گرفته و سود حاصل از مشارکت به مراتب بیش از انعقاد عقود مبادالتی است. در 
این راستا بانکهاحتی برای متقاضیان وام سرمایه در گردش تولید کنندگان هم که برای تولید و توسعه اقتصادی امری حیاتی است سنگ اندازی می کنند  مثال" در مورد پروژهای تولیدی عالوه بر محل طرح، وثایق وضامن های دیگری هم مطالبه می کنند و آنقدر پرداخت تسهیالت را 
مطول می کنند که متقاضی از  دریافت تسهیالت منصرف  می شود. در عقود مشارکتی بانک ها در پروژه های بزرگ مشارکت می کنند  و درآمدزایی بیشتری دارند  و خود نیز  مبادرت بتاسیس شرکتهایی میکنند که بطور رسمی مجزا اما بطور غیر  رسمی متعلق به مدیران طراز اول و 
سایر کارگردانان خارج از بانک هستند و بدین ترتیب تسهیالت زیادی در مدت زمان بسیار کوتاه به این شرکت های خودی اعطا می شود که بیشتر مصروف ساخت مجتمع های تجاری و مسکونی لوکس و الکچری میگردد در حالیکه وامهای ازدواج ، مسکن های ارزان قیمت و تنخواه 
گردان یا سرمایه درگردش بخش واقعی اقتصاد با مشکل تامین منابع روبرو می شود. از طرفی وام های دیگری که توسط بانک ها اعطا می شود همچون وام مسکن، اصال" کفاف خریداری یک واحد مسکونی را نمی دهد. زیرا متوسط  بهای یک متر آپارتمان در تهران حدود ۱5 میلیون 
تومان گزارش شده در سایر  کالنشهر  ها هم وضع تقریبا" بر همین منوال است . ضمنا اقساط وام مسکن برای اقشار طبقه متوسط به پایین اغلب از دستمزد و حقوق ماهیانه و یا درآمدشان کمتر است و أنان را دچار مشکل می سازد و مجبور ند که دوشغله شوتد که این امر از کارایی آنها 

میکاهد و تبعات روانی خانوادگی را نیز بهمراه دارد .

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

لزوم شفافیت معامالت در کسب و کارهای اینترنتی
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اخالق کسب و کار اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز فضای مجازی این فرصت را برای صاحبان کسب و کار فراهم کرده که به گونه ای متفاوت بتوانند فعالیت تجاری خود را 

معرفی کنند که در این فضا رعایت اخالق کسب و کار حائز اهمیت است. صالح الدین ایزدفر در جلسه کمیسیون اخالق کسب و کار این اتاق که به صورت برخط )آنالین( برگزار شد، بیان کرد: با گسترش استفاده 
از اینترنت و فضای مجازی برای تجارب و کسب و کار، بهره گیری و رعایت اصول اخالقی به صورت یکی از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه صاحبان کسب و کار و فعاالن اقتصادی قرار گیرد.

يادداشت

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشست خبری خود با اصحاب 
رسانه پیرامون عملکرد مجموعه صنعتی ذوب آهن اصفهان در 
حوزه زیســت محیطی اظهار کرد: گام های بسیار مثبتی از نگاه 
صاحب نظران و نهادهای ذی ربط پیرامــون عملکرد ذوب آهن 
اصفهان در حوزه زیست محیطی برداشته شده است و در آینده 
نه چندان دور شــاهد رونمایی از طرح جامع زیست محیطی در 
این مجموعه صنعتی خواهیم بود.منصور یزدی زاده بیان داشت 
ذوب آهن اصفهان نخســتین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده 
فوالد ساختمانی و ریل در ایران و تولیدکننده محصوالت طویل 
در خاورمیانه است که با ظرفیت سه میلیون و 600 هزار تُن فوالد، 
انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند، اجرای 
طرح جامع زیست محیطی با هدف حفاظت از آب، خاک و هوا از 
جمله راهبردهای این واحد تولیدی است.مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان تأکید کرد: از دو ســال گذشته و با شــروع مسؤولیت 
خود در ذوب آهن اصفهان با مشکالت عدیده ای همچون بدهی 
به بانک ها، تأمین ماده اولیه و ... رو به  رو بودیم اما این مشــکالت 
باعث نشــد تا حتی لحظه ای از مباحث زیســت محیطی این 
مجموعه صنعتی غافل شویم. وی با توجه به قرار گرفتن ذوب آهن 
در لیست تحریم های آمریکا متذکر شــد: وقتی شما در کشور 
تولیدات استراتژیک و مؤثری داشته باشید شکی نیست که مورد 
غضب دشمن قرار می گیرید و در چنین شرایطی انتظار حمایت 
بیشتری از دوستان خود در کشور داریم.وی با توجه به طرح جامع 
زیست محیطی ذوب آهن اصفهان تشــریح کرد: این طرح برای 
نخستین بار در کشور با همکاری سازمان محیط زیست در حال 
بررسی و تدوین است که بر اساس آن اولویت های زیست محیطی 
ذوب آهن برای اصالح برخی مشکالت مشخص و پیش بینی خواهد 
شد.یزدی زاده با اشــاره به کاهش مصرف آب خام در مجموعه 
ذوب آهن اصفهان یادآور شــد: امروز تولید هــر کیلو فوالد در 
ذوب آهن بالغ بر 5.۱ لیتر آب نیاز دارد که این عدد درگذشته بیش 
از ۱0 لیتر بود و این موضوع حاصل تالش شبانه روزی همکاران 
بنده در این مجموعه است.وی در خصوص مشکالت کم آبی در 
اســتان اصفهان تصریح کرد: تا موضوع کم آبی مطرح می شود، 
حجم عظیمی از انتقادات به سمت صنعت به ویژه صنایعی فوالدی 
سرازیر می شــود درحالی که جالب است بدانیم سهم آب صنایع 
فوالدی کمتر از ۳ درصد اســت و این مقدار در مقایسه با دیگر 
قسمت ها به حساب نمی آید.یزدی زاده با اشاره به وضعیت کارخانه 
در دوران کرونا اظهار کرد: در این دوران نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم 
بلکه از طریق برخی از شرکت ها شاهد افزایش نیرو و حتی تولید 
هم بودیم البته این موضوع با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 
در کارخانه بوده و خوشبختانه حتی یک مورد فوتی در مجموعه 
صنعتی ذوب آهن اصفهان به خاطر کرونا نداشتیم.وی با تأکید 
براینکه ذوب آهن موفق شده است که رکورد صادرات را در سال 
گذشته بشکند، تصریح کرد: در سال گذشته با ثبت رکورد صادرات 
۴00 میلیون دالری موفق شدیم بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین 

کنیم که این را افتخار خود می دانیم

تعطیلی ذوب آهن ممکن نیست
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن گفت: بیشتر منابع آبی کشور در 
حوزه کشاورزی صرف می شود اما هر وقت بحث کم آبی می شود 
می گویند ذوب آهن و فوالد مبارکه تعطیل شود.منصور یزدی 
زاده در خصوص اقدامات محیط زیستی کارخانه ذوب آهن ادامه 

داد: ممکن است غبار صبحگاهی را در اطراف کارخانه ذوب آهن 
دیده باشیم اما مهم این است که این غبار پایدار نیست و گذرا است. 
ذوب آهن تالش می کند در خصوص کاهش آلودگی بر اساس 
استانداردهای جهانی حرکت کند. هرکجا حرکت مکانیکی است 
قطعاً آالیندگی نیز وجود دارد.وی افزود: صنعت سبز به این معنا 
نیست که آالیندگی وجود نداشته باشد بلکه میزان این آالیندگی 
باید کنترل شود. آالیندگی در هر شرایطی وجود دارد اما در عین 
حال اصالحات همیشگی نیز باید وجود داشته باشد.یزدی زاده با 
اشاره به اینکه در زمان قرنطینه هوای منطقه اطراف کارخانه ذوب 
آهن پاک بود، تصریح کرد: همه آلودگی منطقه به دلیل فعالیت 
ذوب آهن نیست، بهتر است یک سری مبانی را در خصوص محیط 
زیست بپذیریم و بعد نقد کنیم. دو میلیون نفر به طور مستقیم و 
غیرمستقیم از ذوب آهن ارتزاق می کنند. آیا می توان این کارخانه 
را تعطیل کرد؟ مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با اشاره به آالیندگی 
باتری های پخت کک ذوب آهن گفت: ۷۴ باتری واحد کک سازی 
برای کاهش آلودگی باید تعویض می شد، که با مناقصه های انجام 
شده این آلودگی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. همچنین 
برای کاهش گرد و غبار ناشی از فعالیت مجتمع ذوب آهن حدود 
۳5 تا ۳6 میلیارد تومان هزینه شده است و مناقصه هایی برای 

نصب غبارگیر در برخی بخش ها انجام شده است.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در ذوب آهن
یزدی زاده با اشاره به مصرف آب در فرایند تولید محصول ذوب آهن 
تصریح کرد: مصرف آب ذوب آهن در ۱0 سال گذشته به ازای تولید 
هر کیلو محصول از ۱۱ لیتر به حدود پنج لیتر رسیده است. تصفیه 
پساب در کارخانه آغاز شده است و پساب ایمان شهر خریداری و در 
شرف خرید پساب قرار داریم؛ خرید پساب فالورجان نیز در دستور 
کار است. تالش می کنیم در سه سال آینده میزان آب مصرف شده 
به ازای هر کیلو گرم محصول به ۱.5 لیتر برسد. هدف ذوب آهن این 
است که آب و هوا آلوده نشود. . طبق قانون کارخانه ذوب آهن باید 
یک مترمکعب آب در ثانیه از زاینده رود برداشت کند اما این میزان 
در حال حاضر کمتر از ۴0 درصد حق قانونی این کارخانه است.یزدی 
زاده با بیان اینکه کم آبی روی تولید کارخانه در گذشته تأثیر گذاشته 
است، افزود: اقداماتی را انجام داده ایم و مخازنی را طراحی کرده ایم 
که یکی از آنها به بهره برداری رسیده است. در مجموع چهار مخزن 
را برای کارخانه ذوب آهن در نظر گرفته ایم امیدواریم با افتتاح مرکز 

تصفیه پساب نیاز کارخانه ذوب آهن به آب خام از بین رود.

نقشه راه محیط زیستی ذوب آهن در حال آماده سازی است
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با ابراز امیدواری از امضا طرح جامع 

زیست محیطی میان ذوب آهن و اداره کل محیط زیست استان 
اصفهان اظهار کرد: اقدام ارزشمندی با همکاری اداره کل محیط 
زیست در حال انجام است و قصد داریم طرح جامع زیست محیطی 
را ترسیم کنیم. این طرح نشان می دهد ذوب آهن در حوزه های 
مختلف زیســت محیطی باید چه اقدامات اصالحی انجام دهد.

یزدی زاده افزود: تاکنون نشســت های کارشناسی را با سازمان 
محیط زیست برگزار کرده ایم و اولویت بندی حوزه های مختلف را 
انجام دادیم، امیدواریم طرح جامع زیست محیطی میان ذوب آهن 

و محیط زیست امضا و نقشه راه ذوب آهن برای ادامه مسیر شود.

اجرای پروتکل های بهداشتی در شرکت ذوب آهن
وی با رد تعدیل نیرو در کارخانه ذوب آهن با توجه به بحران ناشی 
از همه گیری بیماری کووید -۱۹ گفت: با شیوع ویروس کرونا، هیچ 
نیرویی در مجموعه ذوب آهن به این بیماری مبتال نشد البته افرادی 
بودند که خارج از مجموعه مبتال و در بیمارستان ذوب آهن درمان 
شدند اما تاکنون مورد فوتی وجود نداشته است.مدیرعامل کارخانه 
ذوب آهن با بیان اینکه پروتکل های بهداشتی درون کارگاه های ذوب 
آهن رعایت می شود، خاطرنشان کرد: با آغاز موج دوم شیوع ویروس 
کرونا هیچ یک از شرایط بهداشتی تغییر نکرد و کماکان فاصله گذاری 
اجتماعی در مجموعه ذوب آهن رعایت می شود مشکل اینجاست که 

مردم بیرون از کارخانه اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند.

تأمین ریل مورد نیاز ۴ محور اصلی کشور
وی در رابطه با قراردادهای ریلی کارخانه ذوب آهن تصریح کرد: 
ریل مورد نیاز چهار محور اصلی ریلی کشــور را کارخانه ذوب 
آهن تأمین می کند. ماهانه بین ۱0 تا ۱5 هزار تن محصول در 
این کارخانه تولید و در چهار محور اصلی ریلی استفاده می شود، 
بازارهای بیرونی را نیز بررسی کرده ایم و از کشورهای منطقه و 
سایر کشورها در حوزه ریلی سفارش های خوبی داریم.مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن با بیــان اینکه ذوب آهن از نظر پشــتوانه 
اقتصادی مشکلی ندارد، اظهار کرد: تولید ریل کار بسیار مهمی 
است اما مردم به درستی ارزش آن را درک نکردند این موضوع 
که برای اولین بار در کشور اجرا شده افتخاری برای اصفهان و 
این صنعت است.یزدی زاده اظهار کرد: سازمان محیط زیست 
پذیرفته است همه بخش های ذوب آهن آالینده نیست و چند 
بخش را از لیســت آالیندگی خارج کرده است همین موضوع 
از میزان عوارض پرداختی کارخانه کم می کند. ســالیانه ۱5 
میلیارد تومان برای فضا سبز اطراف مجموعه هزینه می کنیم 
و خواسته ایم که این میزان از مبلغ عوارض ذوب آهن کم شود 

اما قبول نمی کنند.

در نشست خبری مديرعامل ذوب آهن اصفهان با اصحاب رسانه عنوان شد:

برنامه جامع زیست محیطی ذوب آهن برای تبدیل شدن به صنعت سبز

ارغنده پور گفت: این هفته 5 کاالی شکر، برنج، 
لوازم خانگی شامل یخچال، تلویزیون، ماشین 
لباس شــویی، اجاق گاز، الستیک ماشین اعم 
از سبک و سنگین و نهاده های دامی در اولویت 
بازرسی قرار گرفتند. مجید ارغنده پور مدیرکل 
دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکل 
های ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان در گفت و گو با شبکه خبر گفت: 
در مورد نظارت بر قیمت 5 کاالی دارای اولویت 
گفت: هر هفته به واسطه تغییراتی که رخ می دهد 
کاال هایــی در اولویت نظارت قــرار می گیرد و 
ســازمان حمایت روی آن ها نظارت می کند.

وی افزود: این هفته 5 کاالی شکر، برنج، لوازم 
خانگی شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباس 
شویی، اجاق گاز، الستیک ماشین اعم از سبک 
و سنگین و نهاده های دامی در اولویت بازرسی 
قرار گرفتند.ارغنده پور گفت: نظارت بر کاال ها 
در طول سال انجام می شود و در شرایط فعلی 

به دلیل التهاباتی که در بازار رخ داده است لوازم 
خانگی در اولویت قرار گرفته اند. سازمان حمایت 
برای تنظیم بازار دو محــور اصلی را پیگیری 
می کند. محور اول رصد بازار است و ما در سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده به شکایت های 
مردمی رسیدگی می کنیم.وی افزود: محور دوم 
نظارت بر بازار است، ۴ هزار بازرس شبکه توزیع 
کاال را نظارت می کنند.ارغنده پور بیان کرد: ۳ 
موضوع تامین کاال، قیمت و نظارت بعد از توزیع 
در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار دارد، در امر 
تامین کاال بازار پایش می شود و اگر کمبودی 
مشاهده شود کاال تامین می شود. وی گفت: در 
دوران کرونا که تمام کشور ها در تامین کاال های 
اساسی مشکل داشتند، تولید کنندگان ما تمام 
اقالم اساسی را تامین کردند. وی بیان کرد: در 
مرود قیمت کاال بازار رصد می شود و اگر التهابی 
در قیمت یک کاال رخ دهد سازمان حمایت ورود 
پیدا می کند به عنوان مثال طی چند روز گذشته 

التهاباتی در مرود قیمت لوازم خانگی به وجود 
آمد و برخی از تولید کنندگان افزایش قیمت 
خودسرانه داشتند که سازمان حمایت ورود کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها و نظارت بر 
تشکل های سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: نظارت بر قیمت ها در زمان 
تولید و توزیع کاال انجام می شود. اغنده پور گفت: 
قیمت کاال های اولویت دار از طریق سامانه هایی 
مانند سامانه جامع نظارت و سامانه انبار رصد 
می شود تا قیمت ها در بازار متعادل شود. وی در 
مورد بیشترین تخلفات گفت: بیشترین تخلفات 
گران فروشی اســت و تولیدکنندگان و توزیع 
کنندگان باید قیمت های سازمان حمایت را روی 
کاال ها اعمال کنند. ارغنده پور بیان کرد: دومین 
تخلف عدم درج قیمت روی کاالســت و مردم 
باید خودشان در این زمینه ورود پیدا کنند و به 
پویش بدون قیمت نمی خریم بپیوندند تا تمام 
فروشگاه ها  روی کاال های خود قیمت درج کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان " فروش هر 
شــانه تخم مرغ به قیمت ۳0 هزار تومان مورد 
قبول ما نیست"، گفت: کارگروه ستاد تنظیم 
بازار به این موضوع ورود کرده اســت و در حال 
حاضر در میادین میوه و تره بار هر شــانه تخم 
مرغ به قیمت ۱۸ هزار و ۹00 توزیع می شــود.
مرتضی رضایی معاون امور تولیدات وزارت جهاد 
کشاورزی اظهار کرد: جهاد کشاورزی در واکنش 
به گرانی تخم مرغ که روز گذشته این خبرگزاری 

از رسیدن هر شانه تخم مرغ به ۳0 هزار تومان 
خبر داده بود اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
در زمینه تولید محصوالت کشاورزی مختلف 
از جمله تخم مرغ مسئولیت دارد و مسئولیت 
تنظیم بازار با دستگاه های نظارتی دیگر است.

وی افزود: صنعت تولید تخم مرغ کشور صنعت 
بزرگی به حســاب می آید و هیــچ اتفاقی در 
یک هفته اخیر نیفتاده کــه بخواهد قیمت آن 
به یکباره افزایش یابد اما بنده نیز شــاهد این 

افزایش قیمتها در بازار هستم که با ورود دستگاه 
نظارتی باید قیمتها کاهــش یابد.رضایی ادامه 
داد: تولیدکنندگان تخم مرغ در طوالنی مدت 
از فروش محصوالت خود ضرر دادند همچنین 
بسته شدن مرزها به دلیل کرونا مشکالتی برای 
آنها ایجاد کرد اما اکنون مرزها باز شده و صادرات 
ادامــه دارد.معاون امور تولیــدات وزارت جهاد 
کشاورزی تصریح کرد: تنظیم بازار هم اکنون به 

تولید تخم مرغ ورود پیدا کرده است .

سازمان حمايت سراغ نرخ فروش ۵ كاال می رود

۴ هزار بازرس شبکه توزیع را رصد می کنند

تخم مرغ ۳۰ هزار تومانی قابل قبول نیست
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