
دبیر ستاد توســعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی گفت: 
توسعه زیرســاخت ارتباطی کشــور باعث شد با شــیوع کرونا کسب و کارهای 
آنالین زمین گیر نشــوند و حتی برخی از آن ها با رشد یک هزار درصدی رو به رو 
شوند.»مهدی محمدی« در گفت وگو با ایرنا، افزود: در حوزه آموزش آنالین یک 
نمونه گیری اولیه انجام دادیم. در این نمونه گیری مشــخص شــد شرکت هایی 
داریم که تا هزار برابر رشد کردند. در مجموع نیز به طور متوسط رشدهایی بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد در کسب و کارهای اینترنتی اتفاق افتاده است.او با بیان این 
که توسعه زیرساخت های کشور از دو جهت قابل بررسی است، گفت: شکل اول 
توسعه زیرســاخت های کشور مربوط به زیرســاخت های مخابراتی است که در 
دو دولت آخر به صورت نمایی گســترش پیدا کرده و بزرگ شــده است. بخش 
مهم دیگر توسعه شبکه ملی اطالعات اســت که باعث شده سرعت و دسترسی 
به اینترنت به شدت گســترش پیدا کند.دبیر ستاد توســعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندســازی افزود: انتقال دیتاســنترها به داخل کشور و ایجاد 

پهنای باند گسترده ای که در داخل کشور داریم، ســرعت و امکان ارائه خدمات 
روی بستر ملی اطالعات گسترده شده است. حتی زمانی که اینترنت برای چند 
روز متوالی در کشور قطع بود، کسب وکارها و سرویس های پایه ای مورد نیاز کار 
می کردند.  محمدی اشاره کرد: توسعه زیرساخت مخابرات و شبکه ملی اطالعات 
این امکان را فراهم کرد که در دوران کرونا با وجود آسیبی که به کسب وکارهای 
سنتی وارد شد، اغلب کســب وکارهای بخش آنالین رشد خوبی را تجربه کنند. 
هرچند بعضی از حوزه های کســب وکار آنالین مانند گردشــگری که خودشان 
 وابســته به خدمات بودند در این  بین آســیب دیدند. این آســیب البته ربطی
 به زیرساخت و پهنای باند نداشــت و دلیلش مشــکل به وجود آمده در بخش 
خدمات بود.او با این توضیح که عمده کســب وکارهای آنالین که در ذات خود 
آنالین بودند و فعالیتشــان ربطی به خدمات آفالین نداشــت، رشــدهای چند 
صد در صدی را تجربه کردند، افزود: بخشــی از این کســب وکارها به دلیل ارائه 
خدمات آموزش رسمی روی بستر آنالین و این که امکان آموزش حضوری وجود 

نداشت با رشد مواجه شدند.محمدی اشــاره کرد: یکی از آن ها کسب وکارهای 
حوزه تولید محتوا و ارائه خدمات آموزشی است. البته باید این نکته را بگویم که 
در روزهای اول شیوع کرونا با حجم گســترده کاربر، کاربر و مشتری زیرساخت 
برخی مجموعه ها پاســخگوی نیاز کاربران نبود اما با مشارکت معاونت علمی و 
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات زیرســاخت های موردنظر توسعه پیدا کرد
 و مشــکالت حل شد.»کســب وکار دیگری که با شــیوع کرونا با رشــد مواجه 
شــد، کســب وکارهای حوزه ســالمت آنالین بودند« محمدی بــا این توضیح 
افزود: از آنجایی  که مطب ها تعطیل شــدند، پزشــک ها در دســترس نبودند و 
برخی از بیمارســتان ها نیز ظرفیت شــان کامل بود و فضایی بــرای خدمات را 
نداشتند، وب سایت هایی که در زمینه خدمات پزشــکی کار می کردند به شدت 
رونق پیدا کرد.محمدی اشــاره کرد: پزشــک ها ســرویس ویزیت خود را روی 
بســتر آنالین آوردند، اســتفاده از هــوش مصنوعی برای تشــخیص بیماری 
بیش از گذشــته مورداســتفاده قرار گرفت و چندین مجموعه روی این مساله 

کار کردند. حداقل رشــد کســب وکارها در ایــن زمینه چیزی حــدود ۲۰۰ تا 
۳۰۰ بود.وی خاطرنشــان کرد: در حوزه های ســنتی مانند خرده فروشی های 
آنالین نیز شاهد رشــدهای عجیب وغریب بودیم. مثاًل اســنپ مارکت و دیجی 
کاال که میزان فروش شــان تا شــش برابر افزایش پیدا کرد و بعضاً مجبور شدند 
سیســتم حمل ونقل و انبارداری خود را گســترش بدهند. یکی از نکات مثبت 
دیگر که دراین بیــن اتفاق افتــاد،  عمده فروشــی های آفالینــی بودند که به 
 راه اندازی فروشــگاه آنالیــن روی آوردند. همین مســاله باعث شــده اعتماد

 مردم به فروشگاه آنالین بیش از قبل شود.
حوزه دیگر که با رشــد خوبی مواجه شــد طراحی و توســعه اپلیکیشــن ها و 
ســرویس های ارائه دهنده خدمــات دورکاری مانند جلســه آنالیــن، ارتباط 
بــا تیم هــای کاری بــود. کســب وکارهایی کــه درواقــع یــک شــرکت 
 مجــازی در اختیــار متقاضیــان قــرار می دهنــد و زیرســاخت را بــرای 

فعالیتشان مهیا می کنند، این کار به شدت رشد کرد.

شاخص دالر در معامالت روز گذشته با ریزش مواجه شد.به گزارش ایسنا به 
نقل از رویترز، ادامه روند بازگشایی کسب و کارها در شهرهای بزرگ آمریکای 
شمالی کماکان ادامه دارد و فاز دوم بازگشایی اقتصادی در نیویورک- قطب 
مالی و بانکی آمریکا -باعث دلگرمی معامله گران شــده است. از سوی دیگر 
در کانادا نیز این روند ادامه دارد و بخش بزرگی از کســب و کارها در تورنتو، 
بزرگ ترین شهر کانادا اجازه یافتند تا پس از سه ماه تعطیلی بازگشایی شوند. با 
این حال سرعت باالی شیوع ویروس در برخی مناطق از جمله در تگزاس باعث 
بازگشت برخی از محدودیت ها شده است.لری کودلو- مشاور اقتصادی ترامپ - 
گفته است احتمال بازگشت مجدد قرنطینه های سراسری در این کشور با وجود 
افزایش تعداد مبتالیان بسیار ضعیف است.با تشدید تنش های آمریکا و چین 
و توقف بخشی از واردات محصوالت آمریکایی و هم چنین اختالفات تجاری 
با اروپا، کسری حســاب تجاری آمریکا مجددا در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ 
میلیارد دالر اســت تا جایی که در ماه می این کشور به گفته وزارت بازرگانی، 
۷۴.۳ میلیارد دالر کسری تجاری داشته که این رقم ۳.۶ میلیارد دالر بیشتر 
از ماه قبل اســت. طی این مدت آمریکا ۹۰.۱ میلیارد دالر صادرات و ۱۶۴.۴ 
میلیارد دالر نیز واردات داشته است.  یوکیو ایشیزوکی - استراتژیست ارشد 

بازارهای ارز در موسسه " دایوا سکیوریتیز" - گفت: این احتمال وجود دارد 
که با موج دوم همه گیری در جهان مواجه شویم اما آن طور که موضع گیری 
سیاست گذاران نشان می دهد، کسی قصد ندارد بار دیگر یک قرنطینه سراسری 
و طوالنی را نظیر آنچه در فاز نخست با آن مواجه شدیم، اعمال کند.از سوی 
دیگر صندوق بین المللی پول نیز با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده 
ناشی از کرونا، پیش بینی خود از متوسط رشــد اقتصادی امسال کشورهای 
جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده است. این نهاد در گزارش قبلی خود 
متوسط رشد اقتصادی منفی سه درصد را پیش بینی کرده بود.رئیس جمهور 
آمریکا هم چنین با اشاره به خطر شیوع بیشتر ویروس کرونا دستور داده است 
صدور ویزای مهاجرتی برای بخشی از مشاغل تا پایان امسال به حالت تعلیق در 
بیاید هر چند که برخی از کارشناسان نسبت به کمبود نیروی کار مورد نیاز در 
آمریکا به دنبال این تصمیم هشدار داده اند. با این تصمیم نیروی کار خارجی 
تحت زیر مجموعه " نیروی کار متخصص" و " مدیــران با مهارت در زمینه 
خاص" نمی توانند ویزای کار آمریکا را دریافت کنند. در قاره سبز، شاخص های 
کالن اقتصادی منتشره درباره کشورهای اروپایی نشان دهنده این است که 
شرایط کماکان تا حد زیادی بد باقی مانده اســت؛ هر چند که بانک مرکزی 

اروپا اعالم کرده اســت برنامه خرید اوراق قرضه خود را با ۶۰۰ میلیارد یورو 
افزایش به ۱.۳۵ تریلیون یورو خواهد رساند و این برنامه را تا سال ۲۰۲۱ ادامه 
خواهد داد.  ینس ویدمان- رئیس بانک مرکزی آلمان - در مصاحبه با روزنامه 
" آلگماینه تسایتونگ" با اشاره به بازگشت تدریجی میزان تولیدات به سطوح 
پیش از زمان بحران کرونا گفته است: در ماه های اخیر شاید با یکی از حادترین 
شرایط اقتصادی تاریخ خود مواجه شده بودیم اما فکر می کنم به احتمال زیاد 
از سخت ترین شــرایط موجود عبور کرده ایم. خبر خوب این است که اکنون 
در جایی قرار داریم که شــرایط رفته رفته رو به بهبود رفته است.تحلیل گران 
بانک "بارکلی" در یادداشتی نوشتند: انتظار ما این است که بازار ارز کماکان 
بین اخبار مثبت ناشی از بازگشت تدریجی سطح فعالیت های اقتصادی و اخبار 
منفی احتمال آغاز موج دوم شیوع کرونا گیر کنند و احتماال این وضعیت، خیلی 
زود به پایان نخواهد رسید.از سوی دیگر با بازگشایی مجدد کسب و کارها شاهد 
اوج گیری شیوع کرونا بوده ایم و در برخی از نقاط چین محدودیت های رفت و 
آمدی مجددا به اجرا درآمده اند تا جلوی شیوع بیشتر ویروس کرونا که طبق 
اعالم مقامات بهداشتی چین دارای برخی رفتارهای متفاوت از ویروس اولیه 
آن است گرفته شود. طبق اعالم مقامات چینی ویروس کرونای جدید از طریق 

اروپا وارد چین شده است.تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۸۵۹ مورد 
ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۵۰۴ هزار و ۴۱۰ نفر جان خود 
را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا 
با ۱۲۸ هزار و ۴۳۷ نفر، برزیل با ۵۷ هزار و ۶۵۸ نفر، انگلیس با ۴۳ هزار و ۵۵۰ 
نفر، ایتالیا با ۳۴ هزار و ۷۳۸ نفر و فرانســه با ۲۹ هزار و ۷۷۸ نفر بوده اســت.
جین فولی، کارشناس مسائل ارزی در " روبو بانک" گفت: بازارها بین جریان 
مختلفی از اخبار گیر کرده اند. از یک سو شاهدیم که بانک های مرکزی جریان 
عظیمی از نقدینگی را بــه بازارها تزریق کرده اند و از ســوی دیگر تنش های 
ژئوپلتیکی به سطوح کم سابقه ای رســیده است که می تواند عواقب ناگواری 

برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

شاخص دالر
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت روز گذشــته با ۰.۱۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل 
و در سطح ۹۷.۲۹۳ واحد بسته شــد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل 

۱.۰۵۵ دالر اعالم شد.  

درحالی که اعالم شــده بود دارایکم به عنوان نخســتین صندوق ETF دولتی از 
روز شنبه )هفتم تیرماه(، قابل معامله است، با گذشت تقریبا ۴۸ ساعت، این نماد 
بورسی هنوز در ســبد برخی کارگزاری ها ننشسته و بســیاری از سهامداران این 
ســهام، همچنان امکان معامله آنالین را ندارند که مدیر دارایی و ســرمایه گذاری 
بانک مســکن در این زمینه توضیحاتی را اعالم کرد.محمــد بختیار نصرآبادی در 
گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه ســازمان بورس، تامین سرمایه بانک مسکن، 
نهادهای مرتبــط و دولت وظیفه خــود می دانند کــه کارها ســریع تر پیگیری 
شــود، اظهار کرد: در  زمان پذیره نویســی دارایکم، به جز روز آخر اعالم شــده 
بود که مدت زمان انتظار دو ماه اســت. همان زمان هم مردم اســتقبال نکردند؛ 
به طوریکــه این صندوق بایــد ۱۷ هزار میلیــارد تومان وجه جــذب می کرد اما 
فقــط ۶۰۰۰ میلیارد تومان جذب کرد. امــا پس از آنکه دو مــاه انتظار با تصمیم 
دولت به یک ماه انتظــار کاهش یافت و بازدهی ۱۰۰ درصدی داده اســت، مردم 
عالقه مند شــدند.وی ادامه داد: تــا روز آخر پذیره نویســی مدت زمــان انتظار 
دو ماه اعالم شــده بود. همــان یک ماه هم بــه تعطیالت خرداد هم زمان شــد و 

 کل روز کاری خــرداد ۱۷ روز بود که بخشــی از تاخیرات به خاطــر این موضوع 
است.

سجامی ها و غیرسجامی ها چه باید بکنند؟
مدیر دارایی و سرمایه گذاری بانک مسکن با بیان اینکه تقریبا سه و نیم میلیون کد 
برای دارایکم پذیره نویسی شد، گفت: از این تعداد تقریبا دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
کد بورسی سجامی داشتند. ما به عنوان مدیر صندوق اطالعات را در اختیار شرکت 
سپرده گذاری قرار دادیم و درخواست کردیم امکان معامله دارایکم به همه ثبت نام 
کنندگان داده شود، این شرکت به دلیل محدودیت های نرم افزاری، پرسنلی و زمانی 
که با آن مواجه بود بخشــی از کدها را  آزاد کرد.نصرآبادی ادامه داد: در این راستا، 
روز چهارشنبه هفته گذشــته  از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، برای یک میلیون نفر 
فعال شده است. این آمار در روز شنبه به دو میلیون نفر، روز گذشته به دو میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر رسید  و روز گذشته و فردا دارایکم برای دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر که 
کد بورسی سجامی داشتند فعال می شود.وی درمورد افرادی که در سجام ثبت نام 

نکرده اند نیز توضیح داد: دارایکم افرادی که در سجام ثبت نام نکرده اند به عنوان کد 
ناشناس رزرو در سپرده گذاری می نشیند. یعنی حق آن ها پایمال نمی شود اما باید 
سجامی شوند. افرادی هم که به تازگی سجامی شده اند باید صبر کنند.مدیر دارایی 
و سرمایه گذاری بانک مسکن درمورد افرادی که دارایکم در پرتفوی آن ها ننشسته 
است نیز توضیح داد: اگر این افراد سجامی هستند می توانند به سایت سپرده گذاری 
مراجعه کنند و در سامانه ذی نفعان ناظر سهم را ببینند، و بعد اگر می خواهند آن 

را تغییر دهند.

منشأ برخی مشکالت، کارگزاری ها هستند
نصرآبادی با بیان اینکه برخی مشکالت به کارگزاری ها مربوط می شود، اظهار کرد: 
ما به کارگزاری ها فشــار می آوریم اما این موضوع در اختیار سازمان بورس نیست. 
کارگزاری ها باید کد را فعال کنند. حتی ممکن اســت کد در ســامانه ذی نفعان 
مشــاهده کنند اما امکان تغییر آن را نداشته باشــند. برخی هم واریز وجه مازاد 
داشتند که این هم به کارگزاری ها مربوط می شود.وی با تاکید بر اینکه خریداران 

دارایکم ضرری نکرده اند، گفت: دارایکم بازدهی ۱۶۰ درصدی داشته است. اگرچه 
وظیفه داشتیم سر یک ماه این کار را انجام دهیم اما تصمیم بزرگی در این حد نیاز 
دارد سهام داران صبوری کنند و چیزی را با صبر از دست ندادند. مشکالت تا پایان 
هفته برطرف می شود.مدیر دارایی و سرمایه گذاری بانک مسکن درمورد مشکالت 
بانکی و برخی نرم افزارهای بانکی در این راســتا نیز گفت: شرکت بورس در زمان 
پذیره نویسی به شــرکت های کارگزاری ابالغیه ای می زند مبنی بر اینکه از انجایی 
که پذیره نویسی مانند عرضه اولیه ها یک روزه نیست، هر فردی پذیره نویسی کرد 
در آخر روز ثبت می شود و امکان حذف آن توسط مشتری در روز بعد وجود ندارد.

نصرآبادی ادامه داد: سازمان به شــرکت کارگزاری اعالم می کند مسئولیت اینکه 
دو میلیون را از مشــتریان بگیرید با شما است. در این راســتا به دلیل اختالالت 
ایجاد شده،  گاهی مشتری به دالیلی متوجه نشــده کارگزاری خرید را انجام داده 
است و مجدد به درگاه بانکی مراجعه کرده است. غافل از اینکه سفارش ثبت شده 
است؛ بنابراین سفارشــی که از طریق بورس ثبت شده بود در اولویت قرار داشت و 

درخواست بانکی که ممکن است از طریق آپ بوده باشد، حذف شده است.

 دالیل اضافه نشدن دارایکم به پرتفوی خریداران 
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سرمقاله

يادداشت

مکانیزم غلط دولت در 
برخورد با صادرکنندگان

تامین مالی اولین خواسته 
تولیدکنندگان

کــه  صادرکنندگانــی 
نتوانســتند ارزشــان را 
 بــه کشــور برگردانند را 
مــی توانیم بــه دو بخش 
تقسیم کنیم. یک گروه کســانی هستند که به 
دلیل موانعی که بر ســر راهشان بوده، نتوانسته 
 انــد ارز را به کشــور برگردانند. بــه طور مثال
 صادرکننده ای معامله ای کرده و تا سررســید 
تعهد ارزی اش وجــه آن را دریافت نکرده یا به 
طور کلی پول او ســوخت شــده یا از طرقی که 
بانک مرکزی مشخص کرده به دالئلی نتوانسته 
ارز را وارد کشــور کند. در نتیجه بانک او را جزو 

بدهکاران ارزی به حساب آورده...

صادرکنندگانی که نتوانستند ارزشان را به کشور 
برگردانند را می توانیم به دو بخش تقسیم کنیم. 
یک گروه کسانی هســتند که به دلیل موانعی 
که بر سر راهشان بوده، نتوانســته اند ارز را به 
 کشــور برگردانند. به طور مثال صادرکننده ای 
معامله ای کرده و تا سررســید تعهد ارزی اش 
وجه آن را دریافت نکــرده یا به طور کلی پول او 

سوخت شده ...

  رضی حاجی آقامیری، عضو 
اتاق بازرگانی تهران

  آرمان خالقی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
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 واریز نشدن  پول فروش 
 سهام عدالت

زمزمه
  افزایش دوباره
  قیمت  خودرو

سهم  بخش  خصوصی  واقعی  از  27/5 میلیارد  دالر  ارز  صادراتی  برنگشته چقدر است؟

انگشت  اتهام  به  سمت  صادرکنندگان
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بانک ها   سد   راه   رونق  تولید
نظام  بانکی   برای   تامین   مالی   با    تولیدکنندگان    واقعی    همراه   نیست

هزار توی مشکالت صنایع در مسیر تولید

مشتریان درخواست فروش سهام عدالت خود را به سایت 
کارگزاری بانک ها سپرده اند و طبیعی است االن که واریز 
پول به تاخیر افتاده، توقع داشته باشند موضوع را از همان 
طریق پیگیری کنند. حجم مراجعه به شــعبات به قدری 
بوده که کارمندان توان پاســخگویی به سواالت را ندارند. 
شماره تلفن ها هم مدام اشتغال است و در نهایت بانک ها 
ترجیح داده اند با انتشــار اطالعیه موضوع را شرح دهند. 
بانک پاسارگاد یکی از این بانک ها بود. آن ها سوم تیرماه با 
انتشار یک اطالعیه  تقصیر را از گردن خود باز کرد و به نوعی 
به دوش شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و وجوه 
تسویه )سمات( انداخت.بانک هایی که با استفاده از تبلیغات، 
مالکان سهام عدالت را وسوسه کردند تا کار فروش سهامشان 
را به کارگزاری آن ها بسپارند، با گذشت حدود یک ماه، هنوز 

موفق به واریز پول فروش سهام...

طبق شــنیده ها، قیمت خودرو درب کارخانــه مجدداً 
شاهد تحوالت و نرخ گذاری های جدیدی خواهد بود. در 
جلســه قیمت گذاری برای خودرو ها نکته ای توسط رضا 
شیوا، رئیس شورای رقابت بیان شــد که کمتر کسی به 
آن توجه کرد. شیوا گفت: ســبد تورمی که خودروسازان 
اعالم کردند بر اساس تورم اســفند ۹۸ بوده و قرار است 
سبد بخشــی تورمی خودروســازان مجدداً برای سه ماه 
آینده یعنی خرداد ماه اعالم شود. این به معنای آن است 
که سر رسید تاریخ اعالمی شورای رقابت رسیده و دوباره 
زمزمه های افزایش قیمت به گوش می رسد. اگر چه همان 
 ابتدا هم صحبت هایی مبنی بر غلط بودن این ســازوکار 
قیمت گذاری مطرح بود و برخی کارشناسان معتقد بودند 

این قیمت گذاری ها از سر لج بازی...

با توسعه زیرساخت های ارتباطی تحقق یافت؛

رشد ۱۰۰۰ درصدی برخی کسب وکارهای آنالین در دوران کرونا

عقب گرد جهانی دالر



اقتصاد2
ایران وجهان

دهم تیرماه مصادف است با روز 
ملی صنعت و معدن. دو بخش 
مهــم در اقتصاد ایــران که در 
سالهای اخیر با توجه به ظرفیت 
باالیی که دارد نتوانســت نقش 
خود را در چرخه اقتصادی ایفا کند. امروز تولیدکنندگان در این 
بخش مشکالت بسیاری دارند و به دلیل اعمال تحریم ها، اشباع 
بازارها از کاالی داخلی، مشکالت بانکی و مالیاتی و ... روزهای 
خوبی را ســپری نمی کنند. همکاری بانک هــا در پرداخت 
تســهیالت و برخورد با واحدهای صنعتی فعال اما بدهکار با 
توجه به شرایط تحریم، تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان 
واقعی و سازنده و نیز حمایت از بنگاه های اقتصادی و صنعتگران 
برپایه برنامه جامع و بــه دور از راهبردهای جناحی، از جمله 
خواسته های عنوان شده از سوی فعاالن حوزه صنعت و معدن 

با هدف رونق تولید، توسعه اقتصاد و اشتغال جوانان است.
در حالی ســاالنه دهم تیر به عنوان روز ملی صنعت و معدن 
گرامی داشته می شــود که برخالف اصول اولیه و بدیهی در 

اقتصاد دنیا، در ایران تجربه اقتصادی به خصوص در شرایط 
تحریم نشان داد که انباشت ســرمایه و پول بدون تحرک به 
سمت تولید، خدمات و یا حتی تجارت است و در حوزه هایی 
دیگر مانند مسکن، سکه و دالر سرمایه گذاری می شود. زمانی 
که باید سیاست ها در راستای حمایت از فعاالن حوزه صنعت 
و معدن باشد، این ســرمایه گذاران بخشنامه های لحظه ای، 
تصمیم های نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات 
و واردات را شاهد هستند، مســائلی که باعث ایجاد مانع در 
فعالیت اقتصادی این قشر از تولید تا فروش محصوالت می شود 
و بازارهایی که تا امروز با دشواری توسط بازرگانان ایرانی فتح 
شده را به دست رقیبان می اندازد. اما سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در این رابطه گفت: بر اســاس تصمیم ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی 
طرف معامله واحد تولیدی در فهرســت مؤدیان فاقد اعتبار 
سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی 
در این فهرست قرار گیرد، مســئولیتی متوجه مؤدی واحد 

تولیدی نخواهد بود.
حســین مدرس خیابانی گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی 
روزهای گذشته از ســوی دولت به منظور حمایت از تولید 
کنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که بر اســاس 

آن، آن دســته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها 
قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به 
این معنا که بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و مصوبه شــورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات مالی 
و اعتباری ملزم به فروش امالک و دارایــی های مازاد خود 
هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی 
نموده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که 
بعداً اعالم خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد 
تولیدی تملیکی خود اقدام نماید. همچنین در دستور العمل 
شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک ها حق تغییر کاربری 
و فروش ماشین آالت واحدهای تولیدی تحت تملک خود را 
ندارند. وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی 
مالیاتی )واحد تولیدی( در زمان معامله با شخص حقیقی یا 
حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین 
معامله، کد اقتصادی، آدرس و...، مطابق ماده 169 مکرر ق.م.م 
در سامانه اقدام نموده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به 
دالیلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار ســازمان مالیاتی قرار 
بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی )واحد تولیدی( نخواهد بود 
و مؤدی نمی بایست در لیســت مؤدیان فاقد اعتبار سازمان 

مالیاتی قرار بگیرد.

نظام  بانکی برای تامین مالی با تولیدکنندگان واقعی همراه نیست

بانک ها  سد  راه  رونق  تولید
هزار توی مشکالت صنایع در مسیر تولید

افزایش قیمت ها  تقریبا قطعی است

زمزمه   افزایش دوباره   قیمت  خودرو
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( در راستای وظایف تعیین شده ذیِل 
سیاست های کالن کشور، امسال نیز همچون سال های گذشته با راهبری بخش معدن و صنایع معدنی، 
2.2 میلیارد دالر طرح را با مشارکت بخش خصوصی در مدار تولید قرار می دهد که زمینه ساز ایجاد 
4 هزار شغل مستقیم در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق محروم خواهد شد. این اقدامات در حالی 
صورت می گیرد که کاهش وابستگی به نفت، انتظارات از نقش آفرینی این حوزه در اقتصاد ملی را باال برده 
است در این میان ایمیدرو سیاست های جدید خود را بر مبنای کاهش ارزبری و توسعه بومی سازی قرار 
داده است.عالوه بر هدفگذاری افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی و صادرات، 
" رونق اشتغال" از جمله عواملی محسوب می شود که بیش از پیش نیاز امروز کشور است. بیش از 90 
درصد معادن کشور، در شعاع 20 کیلومتری روستاها قرار دارد. در این راستا ایمیدرو برنامه توسعه متوازن 
و محرومیت زدایي در مناطق غیر برخوردار )با تعریف طرح های توسعه ای( که یکی از مقوله های مهم 

کشور محسوب می شود را به همراه شرکت های معدن و صنایع معدنی اجرایی کرده است. 

ارزآوری و افزایش سهم اقتصاد معدن در صادرات غیرنفتی
از سوی دیگر قابلیت ارز آوري و توســعه صادرات غیر نفتي یکی دیگر از رویکردهای کالن 
دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو به شمار می رود و در این زمینه سهم ارزش 
بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتــی از 20 درصد به 33 درصد افزایش یافته 
است.این جهش صادراتی موجب شده تا این حوزه اثرگذار در اقتصاد، قابلیت تأمین نیازهاي 
بخش گسترده اي از صنایع داخلي و کمک به استقالل صنعتی کشور را داشته باشد. این مهم 
در سایه افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی که ذیل برنامه های توسعه ای کشور 
آمده است، به عنوان یک اصل در ایمیدرو مورد توجه است که مشارکت این سازمان و بخش 

خصوصی در بسیاری از پروژه ها گواه این مدعا است.  

بهره برداری از 3.2 میلیارد دالر طرح در سال 98 
عملکرد کالن ایمیدرو در توسعه و تکمیل طرح های بخش معدن و صنایع معدنی موجب 
شد تا در سال 98، حدود  3.2 میلیارد دالر طرح به بهره برداری برسد. این دستاورد در حالی 

محقق شد که کشور در وضعیت تحریم های بی سابقه قرار دارد.  

اشتغالزایی 4100 نفر در سال 99
افتتاح 2.2 میلیارد دالر طرح در سال99  با اشتغال مستقیم 4100 نفر و 15 هزار نفر به طور غیر مستقیم 
هدفگذاری شده است. همچنین عالوه بر هدفگذاری فوق، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای بستر 
کمک به افتتاح یک میلیارد دالر طرح بخش خصوصی در سال99 را فراهم خواهد کرد. ایمیدرو همچنین 
در راستای استراتژی توانمندسازی، از 108 شهرستان کمتر توسعه یافته کشورمان، در 82 شهرستان 

سرمایه گذاری کرده است که  44 درصد شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور را شامل می شود. 

توسعه اکتشافات؛ تضمینی برای جهش تولید
در حوزه اکتشاف، ایمیدرو فعالیت های اکتشافی در 41 ناحیه کمتر توسعه یافته را مورد توجه 
قرار داد که  82 درصد شهرستان های کمترتوسعه یافته کشور را پوشش داده است. تا پایان نیمه 
نخست سال 9۷، ایمیدرو 250 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام داده بود اما از نیمه دوم 9۷ 
تا پایان سال 98، معادل 400 هزار کیلومتر مربع به پهنه های اکتشافی افزوده شد. در حال حاضر 
کل مساحت اکتشافی ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه 650 هزار کیلومتر مربع )65 درصد 
مساحت قابل اکتشاف کشور( است.ایمیدرو، عالوه بر این، به سبب نیازهای کشور به مواد معدنی، 

اکتشافات عمقی را در دستور کار قرار داده است.

احیای معادن کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی 
طرح فعالسازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با هدف فعال سازی معادن 
بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، از 
آذر ماه سال 9۷ تعریف و در سال 98 با راهبری ایمیدرو و توسط شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران )از زیرمجموعه های ایمیدرو(، عملیاتی شد. معادن کوچک و متوسط به دلیل 
گستردگی )98 درصد از تعداد کل معادن کشور(، اشتغالزایی )85 درصد از سهم اشتغال 
معادن کشور( و تولید )65 درصد از سهم تولیدات معدنی کشور( دارای اهمیت هستند و 
می توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی 
ایفا کنند.با اجرای این طرح تا پایان سال گذشته، 146معدن در مناطق کمتر توسعه یافته 
احیا شده است. در ادامه اجرای برنامه های مرتبط با فعال سازی اینگونه معادن، احیای 200 
معدن و احداث 25 واحد فرآوری در سال 99 هدفگذاری شده است. عملکرد تا اردیبهشت 

99 نشان نیز می دهد که بررسی 2183 معدن در قالب 3۷5 پروژه انجام و اقدام کلینیکی بر 
روی 1058 معدن عملیاتی شده است. 

رشد تولید با مدیریت ارزی بنگاه های بزرگ معدنی و صنایع معدنی 
توسط ایمیدرو

آمارها حاکی است، میزان تولید محصوالتی همچون شمش طال، آهن اسفنجی، محصوالت 
فوالدی، شمش فوالد، کنسانتره آهن و کاتد مس در شرکت های بزرگ، طی سال 98 نسبت به 
سال 9۷، رشد داشته است. این گزارش می افزاید، به رغم محدودیت های حاکم در داخل کشور 
)تحریم های بی سابقه( و جهان )بیماری کرونا(، طی 2 ماهه امسال همچنان )طبق جدول( 
تولید شرکت های بزرگ ادامه دارد و خانواده معدن و صنایع معدنی محدودیت ها را به فرصت 

تبدیل کرده اند. 

تولید  2 ماهه اول سال 99- تننام محصول

41.699پودر آلومینا

39.752شمش آلومینیوم 

4.558.674آهن اسفنجی

2.706.518شمش فوالد

1.543.374محصول فوالدی

209.450کنسانتره مس
61.649آند مس
43.188کاتد مس

121.323سرب و روی 
افزایش سرمایه شرکت ها 

با توجه به نیاز مالی شــرکت های بزرگ در تعریف طرح های توســعه ای، ایمیدرو استراتژی 
افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود انباشته را از سال گذشته کلید زد و امسال هم شرکت 
هایی همچون مبارکه، مس، گل گهر، چادرملو و... این راهبــرد را عملیاتی خواهند کرد. این 
رویکرد به منظور تکمیل راه اندازی  طرح های توسعه ای شرکت ها و با هدف "جهش تولید" 
اجرا می شود.   بر این اساس امســال مبارکه و مس هر کدام 10000 میلیارد تومان، گل گهر 
5200 میلیارد تومان، چادرملو 1200 میلیارد تومان و خوزستان 1300 میلیارد تومان افزایش 

سرمایه خواهند داشت.

برنامه رشد تولید انواع محصوالت در سال 99 
اهداف مورد توجه در سال "جهش تولید" گویای این است که تولید انواع محصوالت در سال 
99 نسبت به سال 98، روندی افزایشی خواهد داشت به طوری که شمش آلومینیوم 90 درصد، 
دانه بندی سنگ آهن 31 درصد، استخراج سنگ آهن 19 درصد، شمش طال 1۷ درصد، آهن 

اسفنجی 13درصد و کاتد مس 12 درصد رشد خواهد داشت. 

اولین ها در ایمیدرو 
برنامه تولید الکترود گرافیتی به میزان 15 هزار تن برای نخســتین بار در کشور، بهینه سازی 
صنعت سنگ های قمیتی و نیمه قیمتی و سنگ های تزئینی با تشکیل کاگروه توسعه ای این 
صنعت در ایمیدرو، افزایش استخراج مس به میزان ۷ میلیون تن، افزایش استخراج سرب و روی 

به میزان 32 هزار تن در سال جاری صورت خواهد گرفت. 

راه اندازی نخستین بازارچه تخصصی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
نخستین بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با حدود هزار و 500 مترمربع مساحت و 18 غرفه 
خردادماه امسال با حضور خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ جهان نمای 
شهر اصفهان افتتاح شد. عالوه بر ارگ جهان نما 80 غرفه نیز در سرای گوهر واقع در میدان امام )ع( 
به این موضوع اختصاص یافته است. قرار است بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه 
از کشور احداث شود که 2 نقطه از آن در اصفهان است.از سوی دیگر تفاهم نامه همکاری بین ایمیدرو 
و استانداری خراسان رضوی به منظور ایجاد بازارچه ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد 
امضا شده است. از اهداف این سند عالوه بر شکل گیری بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 
مشهد، می توان به تشویق فعاالن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و هم افزایی و تسهیل ورود 

گوهر سنگ ها از افغانستان با فعال کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.

صادرات و برنامه ریزی 3.5 میلیارد دالری
برنامه سال 99 در بخش صادرات این حوزه نیز نشان می دهد که صادرات 3.5 میلیارد دالری 
شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو رقم خواهد خورد که حاکی از رشد 9 درصدی برنامه نسبت 

به عملکرد سال 98 دارد. 

بومی سازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای سال، استراتژی بومی سازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ، اهداف عملیاتی 
آن را از شرکت های زیرمجموعه دریافت کرده و پایش این استراتژی را در اولویت برنامه های 
خود قرار داده است. به عنوان نمونه شرکت های بزرگ، بومی سازی 1000 قطعه در سال جاری 

را هدفگذاری کرده اند. 

از حفظ سود شرکت ها جهت توسعه تا ارایه تسهیالت از طریق صندوق 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

بهبود مدیریت شرکت ها و نقش ایمیدرو در حفظ سود شرکت ها جهت توسعه، حمایت از سرمایه 
گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی  و صنایع معدنی، ایجاد 
زیرساخت های مورد نیاز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و پرداخت بی سابقه مطالبات و 
دیون دولت از دیگر اقدامات توسعه ای ایمیدرو به شمار می رود که اجرای این برنامه ها به منظور 
دستیابی به اهداف، همچنان ادامه دارد. دیون و تعهدات ایمیدرو از سال 89 تاکنون به دولت شامل 
حقوق دولتی، سود سهام دولت، مالیات، عوارض و ... به میزان بیش از 4400 میلیارد تومان به 
خزانه پرداخت و تسویه شده است.پژوهش، توسعه و بومی سازی فناوری و ساخت داخل نیز با 
تمرکز بر تعریف همکاری های دوجانبه با دانشگاه های مطرح کشور و همچنین حمایت از ایده 
های ارزش آفرینی که پاسخگوی عرصه تولید در این صنعت باشد، در اهداف توسعه ای ایمیدرو 
  )INNOMINE( 2گنجانده شده است. ایمیدرو جشنواره ایده های ارزش آفرین با نام اینوماین
را با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری )و صندوق نوآوری و شکوفایی( و دانشگاه تهران 
در بهمن ماه سال 98 برگزار کرد. در این جشنواره تعداد شرکت های ثبت نام کننده و ایده های 
ارسال شده، با جهش نسبت به سال قبل به 380 مورد رســید. 15 ایده برتر این حوزه نیز در 
پایان این رویداد معرفی شــدند. ایمیدرو، "هم آفرینی ارزش"، را در همکاری با مراکز علمی 
 و تحقیقاتی پیگیری می کند. امسال برگزاری اینوماین 3 در دستور کار این سازمان قرار دارد. 

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
ایمیدرو و شرکت های معدن و صنایع معدنی در جدیدترین اقدام انسان دوستانه، 200 میلیارد 
تومان کمک بالعوض به بحران کرونا اختصاص دادند تا این حوزه طالیه دار ایفای نقش مسئولیت 

اجتماعی در بین حوزه های مختلف اقتصادی باشد. 

ماموریت  ایمیدرو
ایمیدرو تا ســال 1404، ســازمانی توســعه دهنــده، تقویت کننــده، یکپارچــه کننده، 
 تســهیلگر و توانمندســاز شــبکه معادن و صنایــع معدنی خواهــد بود که بــا همراهی
  شرکت های این بخش، می کوشــد تا در رشد تولید، صادرات، اشــتغال و ... نقش توسعه ای

 خود را ایفا کند.  

درصدرشد تولید سال 97)هزار تن(تولید سال98 )هزار تن(نام محصول

4 درصد4730645484کنسانتره آهن

7 درصد2703625253آهن اسفنجی

5 درصد2022619344شمش فوالد

6 درصد1337812586محصول فوالدی

-11701174کنسانتره مس

250247کاتد مس
1 درصد

13 درصد11281001شمش طال )کیلوگرم(

 ایمیدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش می دهد؛

 افزایش سرمایه 27 هزار میلیارد تومانی شرکت ها در سال 99 با راهبری ایمیدرو

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اسالمی: افزایش  ۲۵ درصدی اجاره بها   مربوط  به  تمدید  قراردادهاست
وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه می شود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی به تشریح مصوبه اخیر هیئت دولت در ارتباط با تعیین سقف افزایش اجاره بها پرداخت و گفت: رقم افزایش قیمت اجاره بها برای مستاجرانی که تاکنون برای تمدید قرارداد اجاره با موجر توافق نکرده و سررسید قرارداد 

آن ها از تاریخ 9 تیرماه به بعد است، با حداکثر ۲۵ درصد افزایش برای شهر تهران، ۲0 درصد برای کالنشهرها و 1۵ درصد برای سایر شهرها اعمال می شود. اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت برای قراردادهای جدید 
نیز کاربرد دارد یا خیر، تصریح کرد: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه می شود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.

تامین مالی اولین خواسته تولیدکنندگان
آرمان خالقی، نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 

برای افزایش تولید و رشد بهره وری باید نسخه هایی داشته باشیم که اصلی ترین نیاز تولیدکنندگان را بتوانند مرتفع کنند. در این بین بزرگترین مشکل تولید در ایران تامین مالی است . تولیدکننده 
واقعی باید تامین مالی شود و سختی هایی که در رابطه با این موضوع درگیر آن است باید حل و فصل شود. تامین مالی اولین خواسته تولیدکنندگان است و نظام بانکی باید همراهی خود را در این 
زمینه با تولید بیشتر کند.  بخش بزرگی از تامین مالی به نظام بانکی مربوط می شود که در چند سال اخیر در برخورد سیستم و نظام بانکی با تولید همراهی خاصی مشاهده نشده است. یعنی بانک ها 
نتوانستند همراهی کافی با بخش تولید داشته باشند. با شرایطی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن دست به گریبان است باید کارهای اداری و بروکراسی اداری در تخصیص منابع برداشته وتامین 
مالی تولید سریعتر شود. همچنین از سوی دیگر منابع باید به درستی توزیع شود تا دست تولیدکننده واقعی خالی نماند. به عبارتی صنعت امروز با دو مشکل اساسی درگیر شده است، تولید با نبود 

منابع مالی و زیرساخت های الزم جهت فعالیت این بخش همچنان در حال مبارزه است و این جنگ تاکنون به نفع تولید نبوده است.
دولت هم باید نظارت بیشتری بر روی عملکرد نظام بانکی داشته باشد تا تخلفاتی که در حوزه تخصیص منابع اتفاق می افتد به حداقل ممکن برسد. از طرفی دیگر موضوعات مربوط به رکود و نبود 
کاال در بازار، دست تولیدکننده داخلی را بسته است. تورم را هم به صورت مزمن و بسیار سخت داریم که بر بازار تحمیل شده است. قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده وتوان خرید کاالیی را 
ندارند. بنابراین در این رابطه باید بر روی افزایش درآمدها تمرکز داشت. همزمان باید به دنبال بازارهای جدید برای کاالهای داخلی باشیم. امروز اشباع بازار داخلی را داریم و باید برای کاالی ایرانی 
بازارهای جدید صادراتی پیدا کنیم. بازارهای صادراتی جدید، تقویت مناسبات بین المللی و فراهم کردن امکان جابجایی پول از دیگر مشکالت تولید در ایران است. دیگر بازارهای داخلی کاالی 
تولید داخل را پذیرا نیستند و اشباع این کاالها در بازار به باالترین سطح خود رسیده است. امروز بازار جهانی به دنبال کاالهای با کیفیت و با تکنولوژی روز دنیاست. اگر کیفیت تولیدات بنگاه های ما 
به حدي برسد که بتوانند صادرات محور شوند، با بازاریابی درست مي توان امیدی داشت که تاثیر افزایش قیمت های ناگهانی در این بخش از اقتصاد به کمترین میزان برسد. تامین مواد اولیه تولید نیز 
مشکل دیگری است که امروز تولید با آن درگیر است. برای تامین مواد اولیه باید دید تولید داخلی به چه اندازه از مواد اولیه خارجی و به چه اندازه مواد داخلی نیازمند است.خیلی از تولید کنندگان از 
ترس کمبود مواد اولیه به دلیل تحریم ها به واردات گسترده از این مواد دست زده و مقدار زیادی از این مواد در گمرک دپو شده است. ثبت سفارش، تعیین عوارض برای این مواد و همچنین فرایند 

واردات مواد اولیه باید بر اساس شرایط تولید کننده باشد تا در میزان تولید با میزان واردات مواد اولیه تعادلی برقرار شود. 

طبق شــنیده ها، قیمت خودرو درب کارخانه مجدداً شــاهد 
تحوالت و نرخ گذاری هــای جدیدی خواهد بود. در جلســه 
قیمت گذاری برای خودرو ها نکته ای توسط رضا شیوا، رئیس 
شورای رقابت بیان شــد که کمتر کسی به آن توجه کرد. شیوا 
گفت: سبد تورمی که خودروسازان اعالم کردند بر اساس تورم 
اسفند 98 بوده و قرار است ســبد بخشی تورمی خودروسازان 
مجدداً برای ســه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعالم شود. این به 
معنای آن است که سر رسید تاریخ اعالمی شورای رقابت رسیده 
و دوباره زمزمه های افزایش قیمت به گوش می رســد. اگر چه 
 همان ابتدا هم صحبت هایی مبنی بر غلط بودن این ســازوکار 
قیمت گذاری مطرح بود و برخی کارشناسان معتقد بودند این 

قیمت گذاری ها از سر لج بازی بود و قیمت تمام شده خودرو ها 
بیش از این مبالغ است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این رابطه گفت: از زمان 
اجرای طرح فروش فوق العاده و پیــش فروش تاکنون قیمت 
خودرو 10 درصد در بازار آزاد افزایش یافته است. سعید موتمنی 
درباره آخرین وضعیت بازار خودرو، بیان کرد: در بازار خودرو مانند 
بازارهای دیگر نوسانات قیمتی وجود دارد و در حال حاضر شاهد 

افزایش قیمت خودرو در بازار هستیم.
این مقام مســئول با بیان اینکه از زمان طرح فروش و ثبت نام 
خودرو تاکنون قیمت خودرو10 درصد افزایش یافته اســت، 
بیان کرد: قبل از شروع ثبت نام خودرو در خودروسازی ها شاهد 

کاهش قیمت خودرو در بازار بودیم امــا بعد از ثبت نام مجدد 
شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد هستیم. یک مقام مسئول نیز 
از احتمال باالی افزایش قیمت خبر داد و گفت: شنیده ها حاکی 
از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه ای 
خودرو ها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام 
محاسبات آن است.او افزایش قیمت ها را تقریبا قطعی دانست و 
گفت: در شرایط فعلی هم خودروساز ها با ضرر باال در حال تولید 
هستند. اصرار نابه جا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث 
می شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه گر ها و 
دالل ها سود بیشتری بدست بیاورند و برای باال بردن قیمت ها و 

تشدید التهابات تالش کنند.



3 اقتصاد
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تقسیم 700 ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی كچاد

افزایش 79 درصدی سود خالص نسبت به سال 1397

مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بيش از 97 درصد 
از سهامداران روز چهارشنبه 4 تير 1399 در حالی 
در محل سالن تالش برگزار شد که به دليل شرایط 
خاص شــيوع ویروس کرونا و عدم امــکان حضور 
بخشی از سهامداران حقيقی، مشروح جلسه مجمع 
همزمان از ســایت های آپارات و کانــال تلویزیون 

مجازی چادرملو به صورت زنده پخش گردید.
در این جلســه پس از انتخاب آقــاي دکتر قنبری، 
نماینده شرکت سرمایه گذاری اميد، به عنوان رئيس 
مجمع و ناظرین آقایان الســتی نماینده شــرکت 
توسعه معادن و فلزات و شبانی نماینده شرکت فوالد 
مبارکه و خليل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار و بهراميان نماینده موسسه حسابرسي رایمند 
و همکاران؛ مهندس ناصر تقــی زاده به عنوان دبير 
مجمع و مدیرعامل شــرکت، گزارشي از عملکرد و 
برنامه هاي اجرایي شامل عمليات استخراج، توليد و 
فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های  سال جاری 

شرکت را به اطالع حاضران رساند.
 در ادامه جلســه گزارش بازرس قانوني درخصوص 
عملکرد هيات مدیره، صورت هاي مالي مشــتمل 
بر ترازنامه، ســود و زیان و یادداشــت هاي پيوست 
آن براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 قرائت 
و مجمع پس از اســتماع توضيحات هيات مدیره و 
بازرس قانوني به اتفاق آرا ضمن تائيد عملکرد هيات 
مدیره، صورت هاي مالي و یادداشت هاي پيوست آن 
براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 را تصویب 
نمود و تصميمات ذیل اتخاذ و مــورد تصویب قرار 

گرفت.
1- در ارتباط با تقسيم سود ســال مالي منتهي به 
1398/12/29 مقرر گردیــد از مبلغ  50 هزار و 11 
ميليارد ریال کل سود شرکت در سال 1398، مبلغ 
30 هزار و 800  ميليارد ریال و به ازاي هر سهم 700 

ریال  بين سهامداران توزیع گردد.
2- اعضای هيات مدیره مشــابه دوره قبل انتخاب 

گردیدند.
3- موسسه حسابرسي رایمند و همکاران به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي دش و 
همکاران به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي 

1398 انتخاب شده اند.
4- معامالت مشــمول مــاده 129 الیحه اصالحي 

قانون تجارت مورد تائيد و تصویب قرار گرفت.
5- حق حضور و پاداش هيات مدیره تعيين شد.

6- روزنامه دنياي اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعيين گردید. 

7-  مجمع مراتب تقدیر خــود را از زحمات هيات 
مدیره و کليه کارکنان شرکت اعالم داشت.

براســاس همين گزارش مهندس ناصــر تقی زاده، 
مدیرعامــل چادرملــو در ســخنرانی آغازین این 
جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هيات مدیره 
در ســال 1398 و کســب توفيقات فراتر از برنامه 
که آثار آن در صورت های مالــی، گزارش عملکرد 
هيات مدیره و گزارش تفســيری مدیریت به طور 
مفصل برای ســهامداران محترم تشــریح گردیده 

از زحمات آقــای مهندس نوریان کــه مدیرعاملی 
چادرملــو را در ســال 1398 به عهده داشــتند، 
تشــکر و قدردانی کرد و گفت: عملکرد سال 1398 
شــرکت در ســایه تالش های بی وقفه ایشــان، در 
معيت سياستگذاری های هيات مدیره و سعی کليه 

کارکنان، رخ داده است. 
وی افــزود: اعتقــاد داریم، رهنمودهــا و همراهی 
صاحبان محترم سهام و سياست های متخذه توسط 
هيات مدیره، موجب شــده است که این شرکت در 
سال 1398، چون گذشــته نقش خود را در زمينه 
تأمين مواد اوليه صنایع فوالد ایفا و در جهت پيشبرد 
اهداف اقتصادی و صنعتی کشــور گام های موثری 

بردارد.
شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال 1398 
بـا اتخاذ تدابير مناسب مشکالت پيش رو را، تا حد 

ممکن برطرف نموده و به موفقيت هایی چون :
1- اجرای برنامه های استخراج و توليد محصوالت، 

فراتر از برنامه.
2- افتتاح رسمی کارخانه مگامدول احياء.

3- استفاده مناســب و بهينه مصارف انرژی )برق، 
آب و گاز( در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت.

4- استفاده حداکثری از ظرفيت ساخت داخل لوازم، 
تجهيزات و قطعات یدکی مصرفی در مجتمع های 
توليدی، بنحوی که در ســال 1398 بالغ بر 4,675 
قلم  قطعات و لوازم مصرفی جدید، ســاخت داخل 
شده و تاکنون 26,531 قلم  قطعات و لوازم یدکی، 
از منابع داخلی تأمين و جایگزین قطعات مشــابه 

ساخت خارج گردیده است. 
5- پروژه های مطالعاتی، تحقيقـــاتی و پـژوهشی 
بـا هدف کـاهش مصـارف و هزینه ها، بهينه سازی 
و کاهش مصرف انرژی، استفاده از فـــن آوری های 
جدید، انـجام اصـــالحات در خـــطوط تـوليد و 
بومی سازی و ساخت داخل، در سال 1398 کماکان 
در دســت اجراء بوده و تعدادی از این پروژه ها نيز، 

خاتمه یافته است.
6- در سال 1398 دوره های آموزشی کارکنان امانی 
و پيمانکاران، به ميزان  52,825 نفر ساعت برگزار 

گردیده است.
7- طی ســال 1398، در تداوم برنامه های ارتباط 
صنعت با دانشگاه، دوره های کارآموزی دانشجویان 
دانشــگاه های کشور، در گرایش های استـــخراج، 
فـــرآوری، توليد، برق و مکانيــک در مجتمع های 
معدنی و صنعتــی، به ميزان 18,450 نفر ســاعت 

برگزار گردیده است.
مدیرعامل چادرملو سپس به تشریح عملکرد توليد 
شــرکت در ســال 1398 پرداخت و گفت: در سال 
1398 ســنگ باطله 52 ميليــون و 588 هزارتن 
و ســنگ آهن  معادل 14 ميليــون و 444 هزار تن 

استخراج شده است. 
همچنين، مقدار 9 ميليون و 662  هزار تن کنسانتره 
ســنگ آهن تـــوليد شــده که  29 درصد فراتر از 

ظرفيت اسمی کارخانه ها بود. 
در همين سال، شرکت توانسته است 500 هزارتن 

انواع سنگ آهن دانه بندی نيز توليد کند.

از سوی دیگر 3  ميليون و 622 هزار تن گنـدله، 1 
ميليون و 586 هزار تن آهن اســفنجی و 1 ميليون 
و 21 هزار تن شمش فوالدی در سال 1398 توليد 

شده است.
وی سپس به بيان عملکرد مالی سال 1398 چادرملو 

پرداخت و اعالم کرد:
- درآمــــدها به ميزان  105,097 ميليارد ریال.

- هزینه ها به ميزان 55,086  ميليارد ریال.
- ســود خالص به ميــزان 50,011  ميليارد ریال 

بوده است.
مهندس تقی زاده یکــی از مهمترین موفقيت های 
چادرملو در سال گذشته را  افتتاح و بهره برداری از 
کارخانه احياء مســتقيم )آهن اسفنجی( با ظرفيت 
1 ميليــون و 550 هزار تن، عنوان کــرد و گفت: با 
راه اندازی این واحد، آهن اسفنجی کارخانه شمش 
فوالد شـرکت، تامين و مـوجب کاهش قيـمت تمام 
شده هـر تن فـــوالد به ميزان 13 ميليون ریال در 

سال 1398 گردید.
مدیرعامل چادرملو در گزارش خــود همچنين به 
طرح ها  و  فعاليت های  ســرمایه ای  در دست اجرا و 
طرح های در دست بررسی در  سال 1399  شرکت 

اشاره کرد و گفت:
D 19 عمليات اکتشاف معدن -

باتوجه به مجوز اکتشــاف صادر شــده از ســوی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان یزد در 
تاریخ 1397/11/28 عمليات اجرایی نقشه برداری 
اکتشــافی ژئوفيزیکی به روش مغناطيس سنجی 
و مقاومت ســنجی )IP/RS( پهنه معدنی جدید 
91D، انجام و عمليات مذکور به اتمام رسيده و ادامه 
عمليات اکتشاف تفصيلی پهنه مذکور در دست اجرا 

می باشد.. 
دستيابی به توده معدنی سنگ آهن معدن مذکور، از 
بروز ریسک فقدان ذخيره معدنی مناسب جلوگيری 
خواهد نمود. هزینه های ســرمایه ای اســتفاده از 
این معدن به ميــزان 25,878 ميليارد ریال برآورد 

شده است.
- طرح احداث نيروگاه خورشيدی:

شــرکت نســبت به احداث یک واحد نيروگاه 10 
مگاواتی خورشــيدی، به عنوان پایلــوت، در جوار 
نيــروگاه 500 مگاواتی ســيکل ترکيبــی خود در 
مجتمع صنعتــی، اقــدام و اجرای طــرح مذکور 
در ســال جاری به اتمــام خواهد رســيد. هزینه 

 ســرمایه گذاری در طــرح فوق حدودا بــه ميزان 
7 ميليون یورو خواهد بود. ســهم ســاخت داخل 
تجهيزات طرح یاد شــده، با توجه به بومی سازی به 

عمل آمده 40 درصد می باشد.
توســعه نيروگاه مذکور به ميزان 100 مگاوات، به 
صورت مســتقل و یا مشارکت با ســایر شرکت ها 

پيش بينی شده است.
کليــه تجهيــزات خارجــی از جملــه پانل های 
 DC خورشــيدی، سيســتم ردیــاب و کابل های
خریداری و به گمرک یــا محل اجرای طرح تحویل 

شده است.
- طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره 2 :

با توجه به برنامه ریزی های قبلی، شــرکت احداث 
کارخانه جدید گندله سازی به ظرفيت 5 ميليون تن 
در سال را هدف گذاری و عمليات تکميلی اجرایی 

آن در سال 1399 تداوم خواهد یافت. 
این کارخانه در محل مجتمع صنعتی شــرکت قرار 

دارد.
هزینه ســرمایه گذاری طرح فوق مشــتمل بر 85 
ميليون یورو و جمعا به ميزان 26,771 ميليارد ریال 

برآورد شده است.
- طرح احداث کارخانه فروآلياژها :

طرح احداث کارخانه توليــد فروآلياژها )فرومنگنز 
پرکربن و فروسيليکومنگنز( با ظرفيت 50 هزار تن 
در سال و با سرمایه گذاری 20 ميليون یورو، از جمله 

طرح های شرکت در سال 1399 می باشد.
- تامين سنگ آهن پایدار برای فعاليت های جاری و 

توسعه فعاليت ها:
شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو عــالوه بر 
فعاليت های معدنی مربوط به آنومالی 91D، خرید 
سنگ آهن از سایر شرکت ها را عملياتی نموده و در 
آینده نسبت به توســعه این عمليات اقدام خواهد 

نمود. 
شرکت، مشــارکت در ســرمایه گذاری و یا تمليک 
معادن سنگ آهن جدید را در برنامه های خود پيش 
بينی نموده است. در همين راستا، واحد اکتشافات 
در شــرکت ایجاد و نســبت به پيگيری طرح های 

مربوط اقدام می نماید.
- مشارکت در ایجاد کارخانه های کنسانتره و گندله:

برای احــداث کارخانه های کنســانتره و گندله به 
ظرفيت 4 ميليون تن در ســال، موضوع تاســيس 
شــرکت جدید با سایر مشــارکين در سال 1399 

مطالعه شــده و فعاليت شرکت جدید به زودی آغاز 
خواهد شد.

- تمهيد تســهيل در زیرســاخت های حمل و نقل 
ریلی:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای تامين پایدار 
و مطمئن زیرساخت های حمل و نقل ریلی، موضوع 
ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی برای حمل مواد اوليه 

و محصوالت را در دستور کار خود قرار داده است.
- مشــارکت در افزایــش ســرمایه شــرکت های 

سرمایه پذیر:
به موجب مصوبــه هيات مدیره شــرکت، موضوع 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 
همواره مورد توجه مدیریت بوده است. شرکت های 
ســرمایه پذیر عمدتا در زمينه های معدن و صنایع 
معدنی وابســته، تامين و انتقــال آب و تامين مالی 
فعاليت می نمایند. طی سال 1398 مبلغ 11,377 
ميليارد ریال بابت مشــارکت در افزایش ســرمایه 

شرکت های سرمایه پذیر، پرداخت شده است.
- مشــارکت در بهره برداری از معادن ســنگ آهن 
اســتراليا و احداث کارخانه های توليد کنسانتره به 

ميزان 12/5 ميليون تن:
سرمایه گذاری مشارکين در بهره برداری از معدن و 
تا پایان فاز 1 که کارخانه 5 ميليون تنی کنسانتره به 
بهره برداری خواهد رسيد، به ميزان 88 ميليون دالر 

آمریکا پيش بينی شده است. 
برای اجرای فاز 1 و فازهای 2 و 3 معادل 85 درصد 
مجموع ســرمایه گذاری که محدود به مبلغ 960 
ميليون دالر آمریکا می باشد، از تسهيالت فاینانس 

کشور استراليا استفاده خواهد شد.
مدیرعامل چادرملــو در ادامه ســخنرانی خود در 
مجمع عمومی به طرح ها  و  فعاليت های  سرمایه ای  

بلند مدت آتی اشاره کرد و افزود:
مشارکت در شرکت تأمين و انتقال آب خليج فارس:
در اجرای مصوبه مــورخ 1392/5/12 هيات مدیره 
شــرکت، مقرر گردید، شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو با خرید 20 درصد ســهام شرکت تامين و 
انتقال آب خليج فارس، جهــت اجرای طرح انتقال 
آب از خليج فارس به صنایع معدنی کشور، مشارکت 
نماید. در حال حاضر ميزان مشــارکت در ســهام 

شرکت مذکور، معادل 22/22 درصد می باشد.
شــرکت تامين و انتقال آب خليج فارس در تاریخ 
92/4/15 به شــماره 440907 با سرمایه 3,000 
ميليارد ریال ثبت و در حال حاضر سرمایه ثبت شده 
به مبلغ 40,000 ميليارد ریال می باشــد. افزایش 
سرمایه شــرکت تا مبلغ 60,000 ميليارد ریال در 
مجمع عمومی فوق العاده تصویب و در حال تامين 

می باشد.
موقعيت طرح در استان های هرمزگان، کرمان و یزد 
واقع و مسير اجرای طرح، از بندرعباس آغاز و پس 
از عبور از شهرهای سيرجان و کرمان، به شهرستان 

اردکان منتهی می شود.
هـــدف از اجرای طرح، شيرین سازی و انتقال آب 
نمک زدائی شــده جهت تأمين بخشی از نيـــازها 
و مصــارف آب مجتمع های تـــوليدی در حـــال 

بهره برداری و طرح های توســعه شــرکت های گل 
گـهر، مـس سرچشمه و چادرمـلو و... می باشد. 

برای اجرای طــرح انتقال آب، مبلــغ 110,000 
ميليارد ریال، هزینه پيش بينی شــده است. هزینه 
انجام شــده در مجموع طرح فوق و تا پایان ســال 
1398 بالغ بر 81,458 ميليارد ریال )شــامل 243 

ميليون یورو( می باشد.
طرح آب رســانی از بندرعباس به مسيرهای تعيين 

شده، در سه بخش اجراء می گردد:
بخش اول طرح، از بندرعبــاس تا مجتمع معدنی و 
صنعتی گل گهر، بطول حدود  303  کيلومتر، شامل 
خط انتقال لوله به قطر 1,600 ميليمتر و با ظرفيت 
انتقال 4 مترمکعب در ثانيه بوده و پيشرفت فيزیکی 
این بخش تا پایان سال 1398 به ميزان 95 درصد، 
خاتمه عمليات خرداد ماه سال جاری و مبلغ هزینه 
شده دراین بخش به مـيزان 39,555 ميليارد ریال 

می باشد.
بخش دوم طرح، از مجتمع معدنــی و صنعتی گل 
گهر، تا مجتمع مس سرچشــمه بطول حدود  154  
کيلومتر، شــامل خط انتقال لوله بــه قطر 1,300 
ميليمتر و با ظرفيت انتقال 2/7 مترمکعب در ثانيه 
بوده و پيشــرفت فيزیکی این بخش تا پایان ســال 
1398 به ميزان 82 درصد، خاتمه عمليات شهریور 
ماه سال جاری و مبلغ هـزینه شده در این بخش به 

ميزان 13,627 ميليارد ریال می باشد.
بخش ســوم طرح، از مجتمع مس سرچشــمه تا 
مجتمع صنعتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
)محل مجتمع صنعتــی( بطــول360 کيلومتر و 
ســپس150 کيلومتر تا مجتمع معدنــی چادرملو 
می باشــد. خط انتقال لوله به قطر 1,300 ميليمتر 
و900 ميليمتــر با ظرفيت انتقــال 1/5 مترمکعب 
بر ثانيه پيش بينی شده  اســت. پيشرفت فيزیکی 
این بخش تا پایان سال 1398 به ميزان 82 درصد، 
خاتمه عمليات آذر ماه سال جاری و مبلغ هـــزینه 
شده در این بخش به ميزان 11,866 ميليارد ریال 

می باشد.
تقی زاده در خاتمه اظهار اميدواری کرد، با تصویب 
عملکرد هيأت مدیره شــرکت و صورت های مالی 
سال 1398، هيأت مدیره شــرکت بتواند در سال 
جاری نيز همچون گذشته به روند موفقيت ها ادامه 
داده و در جهت صيانت از منافع سهامداران محترم 
و مشارکت در پيشــرفت صنعتی کشور، گام های 

مؤثری بر دارد.
وی همچنين از طــرف هيأت مدیره شــرکت، از 
کليه همکاران بخش هــای امانــی، پيمانکاران و 
ســازندگان داخلی لوازم، قطعات، ماشــين آالت 
و تجهيزات کــه نقش عمــده ای در موفقيت های 
شرکت داشــته اند قدردانی نموده و ابراز اميدواری 
کرد اميدواریم در اجراي برنامه هاي آتي، همچون 
گذشته از رهنمودها و مساعدت هاي اعضای محترم 
مجمع عمومی و تشریک مســاعی کليه سازمان ها 
و مؤسســاتی که با ارائه خدمات خــود بنحوی در 
اجرای برنامه های توليدي شرکت سهيم می باشند، 

برخوردار باشيم.
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 واریز نشدن  پول فروش سهام عدالت
مشتریان درخواست فروش سهام عدالت خود را به سایت کارگزاری بانک ها سپرده اند و طبیعی 
است االن که واریز پول به تاخیر افتاده، توقع داشته باشند موضوع را از همان طریق پیگیری 
کنند. حجم مراجعه به شعبات به قدری بوده که کارمندان توان پاسخگویی به سواالت را ندارند. 
شماره تلفن ها هم مدام اشتغال اســت و در نهایت بانک ها ترجیح داده اند با انتشار اطالعیه 
موضوع را شرح دهند. بانک پاسارگاد یکی از این بانک ها بود. آن ها سوم تیرماه با انتشار یک 
اطالعیه  تقصیر را از گردن خود باز کرد و به نوعی به دوش شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و وجوه تسویه )سمات( انداخت.بانک هایی که با استفاده از تبلیغات، مالکان سهام عدالت 
را وسوسه کردند تا کار فروش سهامشان را به کارگزاری آن ها بسپارند، با گذشت حدود یک 
ماه، هنوز موفق به واریز پول فروش سهام نشده اند. این مسئله اعتراض مالکان سهام عدالت را 
به همراه داشته است.به گزارش فرارو، بر اساس تصمیمات ستاد آزادسازی سهام عدالت، مردم 
غیر از مراجعه حضوری به کارگزاری های بورســی، می توانند وارد سایت یا اپلیکیشن های 
بانکی شوند و درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را بدهند. در همان روز های 
اول اعتراض هایی به یک طرفه بودن این قرارداد ها مطرح شد، چون در حقیقت مالک سهام 
عدالت قادر نیست خودش مشخص کند که کدام سهم ها را بفروشد و کدام سهم ها را نگه دارد 
و در حقیقت ثبت درخواست فروش سهام توسط مردم به معنی دادن اختیار تام به بانک ها و 
کارگزاری ها بود از این مسئله که بگذریم با گذشت چند هفته هنوز بعضی بانک ها نتوانسته اند 
پول حاصل از فروش سهام عدالت را برای مشتریان واریز کنند.پیگیری های مکرر هم نتیجه ای 
نداشته و اپراتور های پاسخگو تنها به ذکر این نکته اکتفا می کنند که نمی توانند زمان مشخصی 
برای فروش سهام و واریز پول اعالم کنند. آن ها در توجیه گفته اند ثبت درخواست فروش سهام 
عدالت به معنی فروش قطعی نیست و خود فرآیند فروش ممکن است زمان بر باشد. دسته 
دیگری از بانک ها تقصیر را به گردن سامانه سمات انداخته اند، اما به هرحال این وسط کلی پول 
گم شده در حالی که مالکان سهام عدالت می گویند به پول فروش سهام نیاز دارند و اگر این نیاز 
فوری نبود، اصال برای فروش سهام عدالت اقدام نمی کردند. برای همین تاخیر به وجود آمده 

در واریز پول فروش سهام عدالت عجیب است.

یک توجیه به ظاهر منطقی؛ منتظر بمانید
توجیهات زیادی درباره علت تاخیر در واریز پول حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام عدالت 
مردم مطرح شده است. بعضی ها روی زمان بر بودن عملیات و دردسر های آن مانور داده اند 
و بعضی ها سهامداران را به بردباری و شکیبایی تشویق کرده اند. برای سهامدارانی که به نظر 
می رسد عجله هم دارند، اما یک ماه زمان نسبتا زیادی است. به نظر می رسد بهترین و قابل 
قبول ترین دلیل را روح اهلل میرصانعی مطرح کرده؛ دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق 
بهادار در یک برنامه تلویزیونی که متن آن در خبرگزاری ایسنا آمده گفته در حال حاضر 
ابهاماتی در اجرای سفارشات سهام عدالت وجود دارد و ممکن است چند روز زمان ببرد تا 
کارگزار با ناظر هماهنگ کند و فروش انجام شود. او درمورد دلیل وجود اختالل در برخی 
کارگزاری ها می گوید به دلیل اینکه فشار زیاد بود و سامانه ها باید سریع راه اندازی می شد، 
تنها راه اندازی صورت گرفت و سامانه ها در حال ارتقا هستند. درواقع سفارشات دریافت 
می شود، اما ابهاماتی در نحوه اجرا وجود دارد. همچنین هماهنگ کردن کارگزاران با ناظر 
برای فروش زمان بر است و این فرآیند ممکن است بیشتر از زمانی که برای فروش سهام های 

معمول و مرسوم در بازار طی می شود، طول بکشد، اما فرآیند آن در حال طی شدن است.
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معاون اول رییس جمهور در نشست با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران: بازگشت ارز صادراتی به عنوان یک دغدغه ملی دنبال شود
اسحاق جهانگیری در دیار با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه تأمین ارز مورد نیاز کشور یکی از مهمترین اولویت های در دستور کار دولت است، گفت: دولت در تالش است 
ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند و انتظار داریم بخش خصوصی و صادرکنندگان کشور نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به عنوان دغدغه ملی با جدیت دنبال 

کنند. جهانگیری از بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان خدمت گزاران کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه دولت اهتمام جدی دارد که از بخش خصوصی حمایت کند، افزود: 
باورم این است که بخش خصوصی باید به معنای واقعی محور اقتصاد کشور باشد و دولت نیز در تالش است تا بخش خصوصی توانمند شود چرا که معتقدم هر چه بخش خصوصی توانمندتر 

باشد به نفع منافع ملی و توسعه کشور است.

دولــت در این روزهــا بیش از 
همیشه در تنگنای ارزی قرار 
گرفته و همین مساله موجب 
شــده به فکر راه وصولی برای 
ارز باشد. شاهد این امر، صحبت 
های رئیس جمهور طی دو روز گذشــته اســت که تاکید 
داشت »ارز مال دولت است.« در این میان صادرکنندگان 
در تیررس دولت قرار گرفتنــد. صادرکنندگانی که با باز 
شــدن مرزها همچنان راه صادرات را در پیش گرفته اند 
و می بایست به ســه روش، ارز خود را به کشور برگردانند. 
فروش به نیما، واردات در مقابل صادرات یا واگذاری امتیاز 
واردات به دیگری و فروش ارز برپایه نرخ سنا، سه روشی به 
شمار می رود که برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان 
 در نظر گرفته شده اســت. این در حالی اســت که اعالم 
می شــود تاکنون از ابتدای تیرماه تاکنون حدود دو هزار 
و ۵۰۰ کارت بازرگانی که بــه تعهد ارزی خود عمل نکرده 
بودند، تعلیق شدند.  با افزایش قیمت دالر، عدم بازگشت 
ارزهــای صادراتی یکــی از عوامل ایــن افزایش قیمت و 
نابه ســامانی بازار ارز خوانده شــد که در این زمینه بانک 
مرکزی به صادرکنندگانی که ارز خــود را بازنگردانده اند، 

اینگونه گوشزد کرد که مطابق مقررات، اسامی متخلفان در 
رسانه ها منتشر می شود و رئیس جمهور هم مطمئن ترین 
راه برای آرامش بــازار ارز را ایفای تعهــد صادرکنندگان 
برای برگشــت ارز به چرخه اقتصاد و تالش های موفقیت 
آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین 
عرضــه ارز حاصل از صــادرات از ســوی صادرکنندگان 
دانســت.همچنین، در ایــن زمینــه طبق اعــالم اتاق 
بازرگانی، دارنــدگان کارت های بازرگانی که نســبت به 
ایفای تعهدات ارزی خود تاکنــون اقدامی نکرده اند در دو 
زمان بندی جریمه خواهند شــد و واحدهای غیرتولیدی 
که با داشــتن کارت های بازرگانی اقدام به صادرات کرده 
ولی ارز خود را باز نگردانده اند، از تاریخ هفتم تیر امســال 
 مشمول جریمه می شوند و کارت های بازرگانی آنها معلق 
خواهد شد.عالوه بر این، واحدهای تولیدی که به تعهد ارزی 
خود عمل نکرده اند نیز تا پایان تیر امسال زمان دارند نسبت 
به این تعهد اقدام کنند؛ در غیر این صورت، کارت های این 

افراد نیز تعلیق خواهد شد.

چه میزان ارز برنگشته است؟
همچنیــن رئیس کل بانــک مرکزی اعــالم کرده که 
در دو ســال گذشــته معادل ۷۲ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشته ایم که از این میزان نزدیک ۴۵ میلیارد 
دالر بازگشته اســت و مهلت داده ایم که تا پایان تیرماه، 

۲۲ میلیارد دالر باقیمانده نیز بازگردد. همتی به تازگی 
گفته که خوشــبختانه صادرکنندگان عمده که همان 
پتروشیمی ها و صنایع فوالد هستند، ارز خود را به کشور 
بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند. عالوه 
براین، رئیس سازمان توســعه تجارت ایران نیز از صدور 
۲۰ هزار کارت بازرگانی خبــر داده که طبق گفته وی، 
معادل ۱۵ هــزار و ۳۰۰ کارت هیچ ارزی وارد کشــور 
 نکرده اند؛ به طوری که میزان ارزآوری هشــت میلیارد 

دالر بوده است.

افزایش محدودیت های گمرک برای کسانی که 
ارز صادراتی را برنگرداندند

در همین زمینه سخنگوی گمرک گفت: محدودیت های 
گمرک برای کســانی که ارز صادراتی را بازگشت ندادند 
بیشتر می شود. ســیدروح اهلل لطیفی اضافه کرد: اعمال 
محدودیت در خدمات گمرک یکی از اهرم های فشاری 
است که می تواند به بازگشت ارز های صادراتی به داخل 
کشور کمک کند. وی ادامه داد: سازمان گمرک، با تکیه 
بر اعالم و آمار بانک مرکــزی محدودیت های گمرکی را 

اعمال می کند.
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انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان
تعلیق كارت بازرگانی صادركنندگان متخلف                                                                                  اهرم فشار بر صادركنندگان برای بازگرداندن ارز

مکانیزم غلط دولت در برخورد با صادرکنندگان
رضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

صادرکنندگانی که نتوانستند ارزشان را به کشور برگردانند را می توانیم به دو بخش تقسیم کنیم. یک گروه کسانی هستند که به دلیل موانعی که بر سر راهشان بوده، نتوانسته اند ارز را به کشور برگردانند. به طور مثال صادرکننده ای معامله ای کرده و تا سررسید تعهد ارزی اش وجه آن را 
دریافت نکرده یا به طور کلی پول او سوخت شده یا از طرقی که بانک مرکزی مشخص کرده به دالئلی نتوانسته ارز را وارد کشور کند. در نتیجه بانک او را جزو بدهکاران ارزی به حساب آورده است باید فهمید چرا او نتوانسته ارز حاصل از صادرات را به کشور بیاورد. در این گونه مواقع می توان او 
را شناسایی کرد و به او فرصت داد تا بتواند ارز خود را برگرداند. بنابراین این گروه مقصر نیستند زیرا تعمدا این کار را نکرده اند. در این صورت بانک مرکزی یا وزارت صمت قبل از اینکه اقدامی در تنبیه این صادر کننده انجام دهد، باید از سوءنیت یا عدم اقدام عمدی صادرکننده در جهت ابطال 
پیمان مطمئن شود تا نسبت به جلوگیری از فعالیت او تصمیم بگیرد؛ نه اینکه بی توجه به آنچه توضیح دادم بدون دفع وقت اقدام کند. این در حالی است که شنیده شده  برخی از کارت های بازرگانی را بدون توجه تعلیق یا باطل کرده اند در حالی که اصال دارنده آن کارت جزو کسانی نبوده 
که نخواهد ارز را به کشور بیاورد. با تماسی که با یک صادرکننده داشتم ، اظهار کرد که کارت بازرگانی من به دلیل مشکالتی که در سازمان تامین اجتماعی دارم تمدید نشده و با این وجود جلوی کارت مرا گرفته اند. این موارد است که نشان می دهد مکانیزم برخورد دولت با صادرکنندگان 
درست نیست. یا کسان دیگری که در شرایط عادی مطمئنا ارز خود را می آورند و اگر در حال حاضر ارز خود را بازنگردانده اند حتما دلیلی داشته که نتوانسته اند. ابتدا باید مشکالت آنها را شناسایی کرد نه اینکه دفعتاً با آنها برخورد کنند. گروه دوم کسانی اند که واقعا قصد بازگرداندن ارز را 
ندارند. بانک مرکزی به راحتی می تواند آنها را شناسائی کند. درنتیجه احتیاجی نیست که با کلی گویی و متهم کردن همه صادرکنندگان و رسانه ای کردن اتهامات بخواهد به نوعی تقصیر را به گردن همه صادرکنندگان بیندازد که آنها ممکن است از شرکت های بزرگی باشند که دولت از 
آنها آگاه است. اگر دولت یا بانک مرکزی فکر می کند که این گروه نمی خواهند ارزشان را برگردانند، چرا اسمشان را منتشر نمی کند؟ اسم آنها را منتشر کند که مردم آنها را بشناسند. گروه دیگری که ارزشان را می آورند، صادرکنندگان باسابقه در بخش خصوصی واقعی هستند که همواره 

کارشان روی قاعده بوده و ارزشان را برگردانده اند و در حال حاضر نیز می آورند.
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