
براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت نام برای 
دریافت تسهیالت حمایتی کرونا پنج روز دیگر تمدید 
شد؛ بر این اساس متقاضیان تا ۵ مرداد فرصت دارند به 
سامانه کارا مراجعه و درخواست وام بدهند.به گزارش 
ایسنا، در بیستمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا که به ریاست 
معاون اقتصادی رئیس جمهــور و با حضور نمایندگان 
دستگاهها برگزار شد، روند اعطای تسهیالت به شاغلین 
و کارفرمایان مشــاغل در رســته های چهــارده گانه 
منتخب آسیب دیده از کرونا مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ضمن بررسی وضعیت ارسال پیامک به 

کارفرمایان و خویش فرمایان در بحث اعطای تسهیالت 
به کسب و کارهای آسیب دیده، بر لزوم پرداخت سریع 
تسهیالت به خسارت دیدگان ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا تاکید و از بانکهای عامل تعیین شده در این زمینه 
خواسته شد تا همکاری و تالش بیشتری برای پرداخت 
سریع تســهیالت به ثبت نام کننندگان صورت دهند.
از جمله مصوبات مهم کارگــروه، تمدید ۵ روزه مهلت 
ثبت نام برای دریافت تســهیالت بود که بر این اساس 
همه شاغلین و کارفرمایان در رسته های ۱۴ گانه آسیب 
دیده مصوب در کارگروه اقتصادی کرونــا، تا ۵ مرداد 
ماه فرصت دارند با مراجعه به ســامانه کارا به نشــانی 
https://kara.mcls.gov.ir/  مراحل ثبت نام خود 

برای دریافت تسهیالت حمایتی کرونا را دنبال کنند.
پیش از این معاونت اشتغال وزارت کار فرصت ثبت نام 
متقاضیان برای بهره مندی از تسهیالت حمایتی کرونا را 
تا پایان تیر ماه اعالم کرده بود.براساس مصوبه کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا، برای دریافت این تسهیالت از بانک ها در سقف 
مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند باشد، رسمی 
بودن ضامن کارمند الزامی نیســت.وزارت کار به دلیل 
تاخیر در فرآیند اجرای پرداخت تسهیالت کرونا و وجود 
برخی مشکالت در روند ارسال پیامک و کندی ثبت نام 
متقاضیان درخواست تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت 

وام را به کارگروه اقتصادی کرونا ارائه کرده بود.

با وجود افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تورم عربستان 
به میزان محسوسی کاهش یافت.

به گزارش ایســنا به نقل از تریدینــگ اکونومیکس، 
متوســط شــاخص بهای مصرف کننده در بزرگترین 
اقتصاد جهــان عرب تا پایان ماه ژویــن به ۰.۵ درصد 
رسید که ۰.۶ درصد کمتر از رقم بازه مشابه منتهی به 
ماه قبل و کمترین تورم ثبت شده از ماه دسامبر سال 

قبل در این کشور بوده است.
 در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط به 
بخش مواد غذایی و نوشیدنی با ۶.۷ درصد بوده است 
و پس از این بخش، خدمات با ۱.۸ درصد و رســتوران 
و هتلداری با ۰.۲ درصــد قرار دارنــد. از طرف دیگر 

کمترین تورم مربوط به حمل و نقل با منفی ۵.۲ درصد 
بوده است و پس از این بخش، لباس و پوشاک با منفی 
۱.۱ درصد و ارتباطات بــا منفی ۰.۷ درصد قرار دارند.
جسون تووی- کارشناس بازارهای نوظهور در موسسه 
" کپیتال اکونومیکس" گفت: نرخ تورم در بخش مواد 
غذایی کماکان روندی صعــودی را تجربه می کند که 
احتماال بخشی از آن به خاطر قرنطینه ها و تمایل مردم 
برای ذخیره ســازی گســترده این اقالم است. انتظار 
داریم که با توجه به اجرایی شدن الیحه افزایش مالیات 
بر ارزش افزوده، نرخ تورم به ســرعت افزایشی شود.با 
توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت 
در بازارهای جهانی، عربستان اعالم کرده است از ابتدای 

این ماه نــرخ مالیات بر ارزش افــزوده را به ۱۵ درصد 
افزایش داده است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه 
های اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این 
کشور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح خود 
در طول یک دهه اخیر رسید.بر مبنای ماهانه، نرخ تورم 
عربســتان در ماه ژوین  منفی ۰.۳ درصد اندازه گیری 
شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کمتر شده 
است. متوسط نرخ تورم عربستان در بازه زمانی ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۴۶ درصد بوده اســت که باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و 
کمترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ با منفی 

۲.۲ درصد بوده است.

برخالف بورس های آسیایی، همتایان اروپایی و آمریکایی آن ها روز 
خوبی را سپری کردند.به گزارش بلومبرگ، در تازه ترین دور از اختالفات 
متحدان دو سوی اقیانوس آتالنتیک، احتمال یک جنگ تجاری جدید 
بین آمریکا و اتحادیه اروپا شدت گرفته است.  پس از آن که فرانسه اعالم 
کرد بر تصمیم خود برای اعمال مالیــات بر فعالیت غول های فناوری 
در این کشــور اصرار دارد، آمریکا نیز اعالم کرد در اقدامی متقابل بر 
روی محصوالت وارداتی خود از فرانسه در زمینه محصوالت آرایشی-
بهداشــتی و کاالهای لوکس تعرفه اضافه وضع خواهــد کرد. ارزش 
مجموع این اقالم وارداتی که مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند شد 
حدود ۱.۳ میلیارد دالر تخمین زده می شود.  از سوی دیگر اما تنش ها 
بین چین و آمریکا و متحدانش سر مساله هنگ کنگ بیش از  پیش باال 
گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای از تحریم چهار 
مقام عالی رتبه امنیتی چینی و هم چنین اداره امنیت عمومی منطقه 
خودمختار سین کیانگ چین خبر داده است. وانگ یی- وزیر خارجه 
چین گفته است سطح تنش در روابط بین آمریکا و چین به سطح کم 
سابقه ای رسیده است.  انگلیس نیز اعالم کرد غول فناوری هوآوی چین 
را از پروژه توسعه شبکه اینترنت نسل ۵ این کشور کنار خواهد گذاشت. 
اسکات موریسون- نخست وزیر استرالیا از اتخاذ تسهیالت جدید برای 
اعطای اقامت دایم به اتباع هنگ کنگی خبر داده است.  پکن همچنین 
نسبت به تبعات اقدام جاستین تردو- نخســت وزیر کانادا - در صدور 
دستور تعلیق موافقت نامه استرداد مجرمان با هنگ کنگ هشدار داده 
است.توماس بارکین- رئیس دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در 

ریچموند گفته است که احتماال نرخ بیکاری در آمریکا مجددا افزایش 
یابد که این مساله می تواند باعث شود تا رکود، بیش از میزان مورد انتظار 
طول بکشــد. نرخ بیکاری آمریکا در دو ماه اخیر نزولی بوده است.مت 
میسکین- استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در موسسه " جان هانوک 
اینوستمنت منیجمنت" گفت: یک نوع جنگ بین کسانی که با خوش 
بینی به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش دهند و آن هایی که از 
ترس پیدا نشدن واکسن کرونا میل به پس انداز دارند در گرفته است و 
همین رفتار متناقض مصرف کنندگان، کار را برای پیش بینی وضعیت 
آینده دشوار ساخته است.از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می رسد 
تا تولید واکسن کرونا فاصله داشته باشیم، شمار مبتالیان این ویروس 
مرگبار در جهان بار دیگر سیر صعودی به خود گرفته است و در آمریکا 
رکورد مبتالیان در طول یک روز شکسته شده است. در ۴۰ ایالت از ۵۰ 
ایالت آمریکا وضعیت بار دیگر در سطح هشدار یا قرمز قرار گرفته اگرچه 
شمار تلفات به نسبت روزهای قبل پایین تر آمده است.ماری نیکوال - 
مدیر سبد دارایی در موسسه " پاین بریج اینوستمنت" - گفت: فکر می 
کنم که اقتصاد جهانی در حال ورود به یک فاز احیای رشد است که می 
تواند چندین سال ادامه داشته باشد هر چند که ریسک هایی نیز وجود 
دارد. دولت ها و بانک های مرکزی با ابزارهای متنوع خود به حمایت از 
بازارها ادامه می دهند.  تاکنون بیش از ۱۳ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۶۶۲ 
مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۵۸۶ هزار و ۸۹۶ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۱۴۰ هزار و ۱۴۰ نفر، برزیل با ۷۵ هزار و ۵۲۳ نفر، 

انگلیس با ۴۵ هزار و ۵۳ نفر، مکزیک با ۳۶ هزار و ۹۰۶ نفر و ایتالیا با ۳۴ 
هزار و ۹۹۷ نفر بوده است.

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شــاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه 
شاخص اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۸۵ درصد صعود نسبت به 
روز قبل و در سطح ۲۶ هزار و ۸۷۰.۱۰ واحد بسته شد.شاخص »اس 
اند پی ۵۰۰« با ۰.۹۱ درصد صعود تا سطح ۳۲۲۶.۵۶ واحدی باال رفت 
و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۵۹ 

درصد افزایش در سطح ۱۰ هزار و ۵۵۰.۴۹ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعالم کرد که رشد اقتصادی این کشور 
در ۱۲ ماه منتهی به می برای نخستین بار از زمان ثبت آمارهای رشد 
در سال ۱۹۷۹ به منفی ۲۴ درصد رســیده است.  رشد اقتصادی در 
بســیاری از بخش های مهم اقتصادی این کشــور در حال حاضر در 
سطح صفر درصدی یا منفی قرار دارد.اندرو بیلی- رئیس بانک مرکزی 
انگیس گفته است که بازگشت تدریجی میزان فعالیت های اقتصادی 
به سطوح پیش از بحران آغاز شده اما بانک مرکزی نگران مشاغل از 
دست رفته است.کمیسیون اروپا در گزارشی هشدار داده است  رکود 
اقتصادی کشورهای اروپایی بدتر از چیزی خواهد بود که پیش تر تصور 

می شد. طبق برآورد صورت گرفته توسط کمیسیون اروپا، متوسط رشد 
اقتصادی امسال ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا منفی ۸.۳ درصد خواهد 
بود که در صورت تحقق، بدترین عملکرد اقتصادی این کشورها از زمان 
تشکیل اتحادیه تاکنون بوده است.در معامالت بازارهای بورس در اروپا، 
شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۱.۸۳ درصد صعود نسبت به 
روز قبل و در سطح ۶۲۹۲.۶۵  واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" 
بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۱.۸۴ درصدی و ایستادن در سطح  
۱۲ هزار و ۹۳۰.۹۸ واحدی به کار خود خاتمه داد و شــاخص "کک 
۴۰" بورس پاریس با جهش ۲.۰۳ درصدی در سطح ۵۱۰۸.۹۸ واحد 
بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۱.۸۴ درصد باال رفت و به 

۷۴۸۷.۶۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
لی که کیانگ- نخست وزیر چین با اشــاره به در پیش بودن یک نبرد 
سخت اقتصادی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی گفته روند 
احیای اقتصاد به صورت تدریجی آغاز شده است. وی با تاکید بر تداوم 
حمایت های مالی الزم از بازار توسط دولت گفت که متعهد به کاهش 
مالیات ها و ارایه تسهیالت ارزان و مناسب به کسب و کارها هستیم.در 
معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که 
شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۷۶ درصدی تا 
سطح ۲۲ هزار و ۷۷۰.۳۶  واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" 
بورس هنگ کنگ ۱.۷۱ درصد پایین رفت و در سطح ۲۵ هزار و ۴۶.۴۱  

واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" افت ۴.۷۲ 
درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۵۲۰.۵۹ واحد بسته شد.هلن کیایو- 
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی چین در بنک آو امریکا گفت: مشکل 
این است که حتی اگر اقتصاد چین نیز به تدریج بهبود یابد، شرایط برای 
بیشتر نقاط دیگر جهان هنوز وخیم است و این می تواند فشار زیادی به 
اقتصاد صادرات محور چین وارد کند و جلوی یک احیای سریع را بگیرد.  
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با 
۰.۶۹ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۰۱۰.۹۰ واحدی به کار خود 
خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" 

ژاپن نزولی بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت 
"وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۴۰.۸۴ 
دالر رســید و نفت خام برنت دریای شــمال با صعود ۰.۱۱ 

درصدی به ازای ۴۳.۵۳ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با صعود 
۰.۰۸ درصدی نســبت به روز قبل در سطح ۱۸۰۷.۲۱ دالر 
معامله شــد. هر اونس نقره با افزایــش ۰.۱ درصدی به ازای 

۱۹.۶۵ دالر مبادله شد.

یک ربات که ظاهرش شبیه کانگورو بوده و قادر است به چیدن 
بسته های ساندویچ و نوشــیدنیها در قفســه های فروشگاه 
بپردازد، از ماه آینده فعالیت آزمایشی خود را در یک فروشگاه 
ژاپنی آغاز می کند.به گزارش ایسنا، شرکت تله اگزیستنس که 
سازنده این ربات اســت، ابراز امیدواری کرده که به راه افتادن 
موج اتوماسیون خرده فروشــی کمک کند.شرکت "فامیلی 
مارت" که اداره کننده فروشگاه محل آزمایش این ربات است، 
اعالم کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ از رباتهای کارگر در ۲۰ 
شعبه خود اســتفاده کند. در ابتدا این رباتها از راه دور کنترل 

خواهند شد تا این که هوش مصنوعی آنها بتواند حرکات انسانی 
را تقلید کند. شرکت السون که از رقیبان "فامیلی مارت" است، 
نخستین ربات خود را از سپتامبر به کار می گیرد.این ایده که 
تله اگزیستنس نام دارد، نخستین بار چهار دهه پیش از سوی 
سوسومو تاچی، استاد دانشــگاه توکیو و یکی از موسسان این 
استارتاپ پیشنهاد شد. شرکت آنها توســط شرکت سرمایه 
 KDDI گذاری فناوری ســافت بانک و اپراتور تلفــن همراه
در ژاپن و همچنین ســرمایه گذاران خارجی نظیر شــرکت 
هواپیماسازی ایرباس تامین مالی شد. این شرکت ربات خود 

را "مدل تی" نامگذاری کرد.این ربات به شکلی طراحی شده 
تا خریداران احساس راحتی بیشتری داشته باشند زیرا مردم 
نسبت به رباتهایی که بیش از حد شبیه انسان هستند ممکن 
است حس ناخوشــایندی پیدا کنند.رباتها هنوز در مکانهای 
عمومی جا نیافتاده اند. اگرچه رباتهــا در کارخانه ها عملکرد 
بهتری از کارگران انســانی دارند اما هنوز برای انجام وظایف 
ساده در محیطهای شهری غیرقابل پیش بینیتر، دچار مشکل 
هستند. حل مشکل عملکرد می تواند به شرکتها در کشورهای 
صنعتی به خصوص کشــورهایی مانند ژاپن که با پیری سریع 

جمعیت روبرو هســتند، کمک کند با کمبود نیروی کار کنار 
بیایند. شرکتهایی که از شیوع ویروس کرونا ضربه خورده اند 
هم ممکن است نیاز داشته باشند با افراد کمتری فعالیت کنند.

جین توموئیکا، مدیرعامل شــرکت ســازنده این ربات اظهار 
کرد که از زمان شــیوع کووید ۱۹، هتلها، رســتورانها و حتی 
شرکتهای نفت و گاز با این شرکت تماس گرفته اند.به گفته تله 
اگزیستنس، استفاده از اپراتورهای انسانی با عینکهای واقعیت 
مجازی و کنترلهای حســگر حرکتی برای تعلیم دادن به این 
رباتها، هزینه روباتیک خرده فروشی را در مقایسه با برنامه ریزی 

پیچیده ای که به سخت افزار بیشتر و ماهها زمان برای تکمیل 
نیاز دارد، ۱۰ برابر کمتر می کند.

بر اساس گزارش رویترز، تاکئو کاناده، دانشمند هوش مصنوعی 
و رباتیک در دانشگاه کارنگی ملون آمریکا که در فوریه به عنوان 
مشاور به تله اگزیستنس پیوست، اظهار کرد: رباتهای آینده این 
شرکت می توانند در بیمارستانها هم مورد استفاده قرار گیرند 
و پزشکان به کمک آنها برخی از اعمال را از راه دور انجام دهند. 
اما ممکن است ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا رباتها بتوانند در خانه 

مردم کار کنند.

تورم عربستان نیم درصد شدمهلت ثبت نام وام کرونا تا ۵ مرداد تمدید شد

شاخص های بورسی اروپا و آمریکا باال رفتند

آغاز فعالیت ربات فروشنده در ژاپن
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کاهش صادرات با تعیین 
ضرب االجل ها

افزایش صعــودی قیمت 
طال، ســکه و ارز از زمانی 
آغاز شد که آمریکا از برجام 
خارج شــد. پس از آن این 

قیمت ها فراز ...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان

  علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی 
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زمزمه  همکاری 
خودرویی ایران و چین

حدود ۸4  هزار میلیارد 
نقدینگی وارد بورس شد

اختالف نظر  میان  بانک  مرکزی و فعاالن  بخش  خصوصی  افزایش  یافته است  

فشار مضاعف  ارزی  به  صادرکنندگان
صفحه3

صفحه4

زنگ  خطر  توقف
 تولید   لوازم خانگی 

اگر  ارز  مورد   نیاز    واحدهای   لوازم  خانگی   تامین 
نشود   تولید   تا   4۵ روز   دیگر   متوقف   می شود

به دنبال انعقاد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین، 
موضوع همکاری خودروسازان ایرانی با چینی ها نیز 
مطرح شده است. سالهای بسیاری است که در بازار 
خودرو ایران خرید و فروش خودروهای چینی رونق 
بسیاری دارد و با توجه به تنوع قیمتی این خودروها 
مصرف کنندگان نیز از خرید آنها رضایت داشته اند. اما 
از آنجاییکه چین تا به امروز نقش یک عرضه کننده و 
ایران نیز نقش مصرف کننده این خودروها را داشته اند 
ضرورت دارد در فصل جدید همکاری های مشترک 
خودروسازان ایرانی با چینی ها، یک همکاری برد- برد 
وجود داشته باشد. هیات دولت اوایل تیر ماه امسال 
پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع 
ایران و چین را به تصویب رساند، برنامه ای که طی آن 

قرار است ...

موضوع ورود حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
حقیقی به بورس از ابتدای امسال تاکنون از سوی 
اعضای کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت. امسال از مجموع حجم نقدینگی حقیقی که 
وارد بورس شده، حدود دو درصد از این منابع خالص 
جذب تولید شده و بقیه بین سهامداران چرخیده 
است. براساس این گزارش دولت و بخش خصوصی 
سعی می کنند که با تســهیل شرایط، نقدینگی به 
کمک اقتصادی واقعی برود؛ راه اندازی سامانه رهسار 
با این هدف انجام شده اســت. حمیدرضا صالحی، 
رییس کمیســیون انرژی اتاق ایــران گفت: امروز 
درکشورهای توســعه یافته تامین مالی بنگاه های 

بزرگ در بازار سرمایه انجام...

رنا
س/ای

عک



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصادخبر داد
اصالح  سیاست گذاری های کالن 

اقتصادی
وزیر امــور اقتصادی و دارایی بــا بیان اینکه 
مســوولیت کارگروه هــای ملــی مرتبط با 
اقتصــاد مقاومتی بــر عهــده وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی اســت، از اصــاح 
سیاســت گذاری های کان متناســب بــا 
الزامات اقتصــاد مقاومتی خبــر داد. فرهاد 
دژپســند روز چهارشــنبه در جلسه هیات 
عالی نظــارت مجمع تشــخیص مصلحت 
 نظام گزارشــی از سیاســت ها، رویکرد ها و 
برنامه های وزارت اقتصاد در راستای تحقق 
اهداِف سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 

ارائه کرد.
دژپســند در تشــریح عملکرد ایــن وزارت 
خانه با بیــان اینکــه مســوولیت کارگروه 
های ملــی مرتبط بــا اقتصــاد مقاومتی بر 
عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت، 
از اصــاح سیاســت گــذاری هــای کان 
 متناســب با الزامات اقتصــاد مقاومتی خبر 

داد.
وی همچنین در خصوص وظایف وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد مقاومتی 
افزود: در بخش دیگر که اصالتا به این وزارت 
خانه مربوط می شود برنامه ای کان مشتمل 
بر دوازده عنوان پروژه اساسی طراحی شده و 

در حال اجرا است.
 دژپســند، طراحی و اســتقرار خزانه داری 
الکترونیک، مولدســازی و مدیریت دارایی 
های دولت، توســعه بــازار ســرمایه، طرح 
جامع مالیاتــی و اصاح نظــام گمرکی را از 
جمله ی ایــن برنامه ها عنــوان کرد و گفت: 
ارزیابی مســتمر و رصد دقیقــی از اجرای 
 این برنامه ها برمبنای برش ســالیانه انجام 

می گیرد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام که 
ریاست جلسه را برعهده داشت ضمن تاکید 
بر انجام اصاحات ســاختاری وزارت اقتصاد 
متناسب با اهداف سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی افزود: نکته اصلی این است که نتایج 
اقدامات صــورت گرفته بــا انتظاراتی که از 
اقتصاد مقاومتی داریم فاصله زیادی دارد که 
باید با تحلیل درست به دنبال علت یابی این  

مساله باشیم.
محســن رضایــی ماهیــت ورود هیــات 
 عالــی نظــارت بــه بررســی عملکــرد 
دستگاه ها را بهبود بخشی و کمک به تحقق 
بیشــتر اهداف سیاســت های کلــی و رفع 
اشــکاالت موجود بیان کرد. ادامه بررســی 
عملکرد وزارت اقتصاد به جلســه آتی هیات 

عالی نظارت موکول شد.

ظریف:
 حق بهره برداری انحصاری از یک وجب 

از خاک ایران را به چین نمی دهیم 
ظریف: یک وجــب از ایران را بــه چین نمی 
دهیموزیــر امــور خارجه گفت: مــا نه یک 
متر زمیــن و نه حتی حــق بهره بــرداری 
انحصــاری از یک وجــب خاک ایــران را به 
 چین و هیچ کشــور دیگری نداده و نخواهیم 

داد.
به گــزارش خانه ملت، محمدجــواد ظریف 
وزیر امــور خارجه با اشــاره به قــرارداد ۲۵ 
ســاله بین ایران و چین، گفت: ما در مرحله 
مذاکره هســتیم و در این مرحلــه حداکثر 
باید مجوز مذاکره از دولت گرفته شــود که 
 وزارت امور خارجه این مرحله را پشــت سر 

گذاشته است.
وی افزود: هنگامی که به مرحله توافق برسیم، 
اگر تعهد قانونی در این قرارداد باشد، ما باید 
آن به مجلس ارائه دهیم. در غیر این صورت 
به عنوان مصوبه دولــت، مجلس در تطبیق 
قوانین به این قــرارداد ورود خواهد کرد، لذا 
 این قــرارداد هیچ وقت بر مجلس پوشــیده 

نخواهد ماند.
رئیس دســتگاه دیپلماســی در واکنش به 
اخبــار مربوط بــه واگــذاری جزایری چون 
کیش به موجــب قرارداد ۲۵ ســاله با چین 
نیز اظهار داشــت: این موضوعات درســت 
نیســت. حتــی یــک ذره هــم واقعیت در 
موضوعات مطرح شــده وجود نــدارد. ما نه 
یک متر زمین و نه حتی حــق بهره برداری 
انحصــاری از یک وجــب خاک ایــران را به 
 چین و هیچ کشــور دیگری نداده و نخواهیم 

داد.

خبر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی 
گفت: مالکینی که تا شهریور 
خانه های خالی خــود را در 
سامانه ثبت کنند از مالیات 

سال های گذشته تا امروز معاف می شوند.
به گزارش صدا و ســیما، پروانه اصانی مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح مالیات 
بر خانه های خالی در سال ۷۱ نیز در برنامه دولت وجود 
داشت، اما در اختیار نبودن آمار و اطاعات دقیق، از جمله 
دالیل تأخیر در اجرای هرگونه برنامه ای برای مالیات بر 

خانه های خالی بوده و هست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: مجلس در نظر دارد اصــاح نرخ ها را به گونه ای 
انجام دهد که مشکلی بوجود نیاید بنابراین در این طرح 
قرار نیست در ســرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و 
فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می شود.

گرفتن مالیات از خانه های خالی موجب عرضه بخشی 
از خانه های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با 
این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشــور وارد 

بازار خواهد شد.
وی افزود: مشوق هایی برای بازار اجاره در تمکین مالکین 
از ثبت واحدها در سامانه در نظر گرفته شده است بنابراین 
مالکینی که تا شهریور خانه های خالی خود را ارائه کنند 

از مالیات تاکنون معاف می شوند.
اصانی گفــت: اگر ایــن قانــون بتوانــد ۵۰ درصد 

 خانه هــای خالــی را وارد بــازار کند موفــق خواهد 
بود.

۲.۵ میلیون خانه خالی در سال ۹۵
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیز درباره جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی 
گفت: به علت ضعف سامانه اماک و اسناد همچنین به 
جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق 
نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی نشان 
دهنده افزایش ۴ برابری خانه های خالی بود، اما اکنون 

آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه های خالی در دست 
نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر 
بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق تر خانه های خالی 
است که همکاری دستگاه ها و خوداظهاری مالکین را 
می طلبد. این نماینده مجلس، افزود: در سال اول اجرای 
این طرح، شهرهای بزرگ و باالی صد هزار نفر که مسئله 
مســکن در آنها جدی تر است، مشــمول این مالیات 
می شوند ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول 

مالیات بر خانه های خالی خواهند بود.
وی ادامه داد: برای خانه های نوساز تا یکسال بعد از اخذ 

پروانه ساخت و پایان کار، فرصت عرضه و اعام دارند برای 
واحدهای غیر نوساز نیز شش ماه فرصت داده ایم.

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: چون 
دستگاه های اجرایی از جمله ثبت و اسناد اماک و سازمان 
ثبت احوال کشور اطاعات افراد را دارند مکلف شده اند با 
الزام جدی اطاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در 
اختیار سامانه اماک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف 
کارکنان دستگاه ها بر اساس قانون مجازات های اسامی 
محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و 
ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطاعات 
افرادی که اطاعات نمی دهند یا اطاعات غلط بدهند 

مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.
خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطاعات خانه خالی خود 
را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه 
اطاعات ترغیب خواهند شد و اطاعات به سامانه اماک 

کشور منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون به بعد خانه های خالی 
مشــمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین 
مالیاتی و خدماتی امید می رود نسبت به وضع فعلی با 
همکاری دستگاه های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد 

تحول جدی در شفافیت سکونت باشیم.
خاندوزی بیان اینکه یکی از منابع اصلی برای شناسایی 
خانه های خالی، دستگاه های اجرایی اند، گفت: هنر قانون 
گذار انگیزه بخشــی برای ارائه و ابراز صادقانه اطاعات 

مالکین است.
وی خاطر نشان کرد: به جهت اینکه دو فوریت و کلیت 
این طرح تصویب شده انتظار می رود هفته آینده مجدد 

به صحن مجلس برود.

چه کسانی از مالیات بر خانه های خالی سال های قبل معاف می شوند؟

تشویق   مالکین  متعهد

کاهش انــدک قیمت نفت در 
واکنش به توافق اوپک پالس

قیمت شــاخص نفت خام برنت بامداد امروز 
)پنجشــنبه، ۲۶ تیرماه( با ۲۷ سنت کاهش 
به ۴۳ دالر و ۵۲ ســنت و قیمت شــاخص 
دبلیوتی آی آمریکا با ۳۲ سنت کاهش به ۴۰ 

دالر و ۸۸ سنت رسید.
به گزارش رویتر، قیمــت نفت در واکنش به 
توافق دیشــب اوپک پاس، امروز پنجشنبه 
اندکی افت کرد. اوپک و متحدانش موســوم 
به اوپک پاس بــه این نتیجه رســیدند که 
از ماه اوت بــه بعد کاهش تولید را تســهیل 
کننــد. قیمــت در روزهــای قبل بــا افت 
 ذخایر نفــت آمریکا ۲ درصــد افزایش یافته 

بود.
اوپک پاس از ماه مه روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشــکه از تولید خود کاست، اما دیشب 
بنا شــد که از ماه اوت کاهش تولید به شکل 
رسمی به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش 

یافته و تا دسامبر ادامه پیدا کند.
ســوموتو کوســوگ رئیس بخش پژوهشی 
مارکج  کو به رویترز می گوید: »انتظار من این 
اســت که قیمت برنت در محدوده ۴۰ دالر و 
۵۰ ســنت  تا ۴۶ دالر و ۵۰ سنت  در ماه بعد 
باقی بماند. این احتمال هم هســت که تنش 
میان چین و آمریکا بر بازار سایه انداخته و بر 

قیمت اثر بگذارد.«

تسریع در ترخیص کاالهای اساسی 
و تولیدی از گمرک کلید خورد

معاون گمرک ایران از پذیرش پیشــنهادات 
گمرک ایران از سوی ریاست جمهوری برای 
تسریع در ترخیص کاالهای اساسی و تولیدی 

از گمرک خبر داد .
به گــزارش گمــرک ایران، مهــرداد جمال 
ارونقی با بیان این نکته که ترخیص کاالهای 
اساسی و تولیدی از گمرک سرعت می گیرد 
اعام کرد: در حال حاضر موجودی کاالهای 
اساســی در بنادر و گمرکات کشور بیش از 
۵/۳ میلیون تن اســت. حدود ۳/۳ میلیون 
تــن کاالی غیراساســی غیرکانتینری نیز 
در بنادر و گمرکات کشــور وجــود دارد که 
حدود ۸۰ درصــد  از این کاالهــا تولیدی، 
ســرمایه ای و یا مربوط به پروژه های مختلف 
می باشــند. موجــودی کانتینرهــای پُــر 
 وارداتی نیز بیش از ۳۰ هزار دســتگاه برآورد 

می شود.
وی افزود: اخیراً دالیل ایستایی، دپو و رسوب 
کاالها در بنادر و گمرکات کشور احصاء و به 
همراه راهکارها و پیشنهادهای الزم به مراجع 
ذیربط و ذیصاح اعام گردیــد. این دالیل 
در ۴ مقطــع: قبل از اظهــار کاال به گمرک؛ 
بعد از اظهار کاال به گمــرک و درحین انجام 
تشریفات گمرکی؛ بعد از صدور پروانه و قبل 
از خروج کاال از گمرک و بعد از ترخیص کاال 
 بررســی و برای هر مقطع پیشنهادهای الزم 

داده شد.
معاون امور گمرکی گمرک ایــران در ادامه 
اظهار داشت: این پیشــنهادات به استحضار 
رئیس جمهور محترم نیز رســید و ایشان با 
اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه شده موافقت 
نمود و دستور الزم در این خصوص صادر شده 
است که جزئیات آن طی روزهای آینده اعام 
خواهد شــد. بنابراین با تعامل بوجود آمده 
با سازمان ها و دســتگاه های ذیربط از جمله 
وزارت صمــت و بانک مرکــزی، پیش بینی 
می شود ترخیص کاالهای اساسی و ضروری، 
مواد اولیه و مورد نیــاز واحدهای تولیدی از 

گمرکات ظرف روزهای آینده سرعت گیرد.
ارونقی در خاتمه با اشــاره بــه پیگیری های 
مقامات اســتانی صــورت پذیرفتــه در این 
خصــوص ادامــه داد: ظرف ماههــای اخیر 
پیگیری های متعددی از سوی استانداران و 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسامی 
درخصوص تسریع در ترخیص اقام متعلق 
به واحدهــای تولیــدی صــورت پذیرفته 
و گمــرکات اجرایی در چارچــوب قوانین و 
مقررات موضوعه همکاری الزم را با واحدهای 
مزبور در سالی که بنام »جهش تولید« مزین 
شده است داشته اند و خوشبختانه با اجرایی 
شــدن پیشــنهادات مورد پذیرش، تسریع 
و تســهیل قابل توجهی در رونــد ترخیص 
کاالهای ضروری و اساسی صورت می پذیرد 
که جا دارد از پیگیری هــا، زحمات و تعامل 
کلیه عوامــل مرتبط در این موضــوع اعم از 
 تقنینی، اجرایی، قضائی و نظارتی کمال تشکر 

را داشت.

اخبار
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معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشــریح 
سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی 
گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ۵۰هزار میلیارد 
تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این 
مبلغ می تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را 

کاهش دهد.
پیمان قربانی در گفت وگو با تسنیم، در خصوص 
سیاست های جدید بانک مرکزی برای مدیریت 
نقدینگــی در اقتصاد ایران، اظهار داشــت: در 
راســتای کنترل نقدینگی و مهــار تورم، بانک 
مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش 
جذابیت سپرده های بانکی را در دستور کار قرار 
داده اســت، البته ســایر اقدامات سیاست های 
پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ 
ســپرده گیری از بانک ها را نیز به موازات انجام 

می دهد.
وی به مصوبه روز گذشــته شورای پول و اعتبار 
برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: 
دیروز پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع 
سپرده های بانکی و اصاح نرخ سود در شورای 
پول و اعتبار مطرح شد و شــورا نهایتاً تصمیم 
گرفت نرخ ســود سپرده های ســرمایه گذاری 
عــادی ۱۰ درصد، ســپرده ســرمایه گذاری 
کوتاه مدت ویژه ســه ماهه ۱۲ درصد، ســپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شــش ماهه 
۱۴ درصد و سپرده ســرمایه گذاری با سررسید 
یک سال ۱۶ درصد شــود، ضمن اینکه سپرده 
سرمایه گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با 

سود ۱۸ درصد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال 
خبرنگار تســنیم درباره علــت احیای مجدد 
سپرده های باالی یک سال گفت:  این موضوع در 
راستای معرفی ابزارهای سپرده ای با ماندگاری 
بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب 

شد.
قربانــی همچنیــن از برنامه ایــن بانک برای 
انتشار اوراق ودیعه خبر داد و تصریح کرد: این 
موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی 
براســاس مصوبه شــورای عالی اقتصاد بناست 
 برای تصویب نهایی به شــورای پــول و اعتبار

 برود.
وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح 
در شورای پول و اعتبار، انتشار ۵۰هزار میلیارد 

تومــان اوراق ودیعه را در دســتور کار خواهد 
داشت که هر ۱۰هزار میلیارد تومان آن می تواند 
۲.۸ واحد درصد رشــد نقدینگی و پایه پولی را 

کاهش دهد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار 
کل مبلغ در نظر گرفته شــده برای اوراق ودیعه 
رشد نقدینگی تا ۱۴ واحد درصد کاهش خواهد 

یافت.
قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شــرعی و 
فقهی اوراق ودیعه قبًا در شــورای فقهی بانک 
مرکزی به تصویب رســیده است و به زودی این 
پیشــنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و 

اعتبار خواهد رفت.

پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه ۲ساله 
بانک مرکزی

به گزارش تســنیم، دهم آذرماه ۱۳۹۸ بود که 
حجت االسام والمسلمین غامرضا مصباحی 
مقدم، عضو شــورای فقهی بانــک مرکزی در 
حاشیه پنجمین همایش مالی اسامی، با بیان 
اینکه ابزار بازار بــاز مالی در دنیا همــراه با ربا 
اســت، اظهار کرد: ما نمی توانیم تســلیم این 
موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی 
بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق 
 ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه 

می شود.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می دهد بانک 
مرکزی مبلغ معینــی را از ودیعه گذار به عنوان 
ودیعــه دریافت کرده و متعهد اســت آن مبلغ 
را تا سررســید نگهداری نموده و در سررسید، 
با رعایت حفظ قدرت خرید بــا نرخی حداکثر 
معادل نرخ تورم ســالیانه به دارنده سند مزبور 

عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت اســت 
که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق 
مزبور را از طریق بانک های عامل به متقاضیان 
عرضه می کند. بانک ها با واگذاری اوراق ودیعه، 
وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع آوری و 
به بانک مرکزی منتقل می کنند. بانک مرکزی 
متعهد اســت کــه آن وجــوه را در چارچوب 
سیاســت های پولی بلوکه کند و در سررسید با 
 رعایت حفظ قدرت خرید، بــه صاحبان اوراق 

برگرداند.

موضوع ورود حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی 
حقیقی به بورس از ابتدای امســال تاکنون از سوی 
اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران،امسال از مجموع 
حجم نقدینگی حقیقی که وارد بورس شده، حدود دو 
درصد از این منابع خالص جذب تولید شده و بقیه بین 

سهامداران چرخیده است.
براساس این گزارش دولت و بخش خصوصی سعی 
می کنند که با تسهیل شــرایط، نقدینگی به کمک 
اقتصادی واقعی برود؛ راه اندازی سامانه رهسار با این 

هدف انجام شده است.
حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران 
گفت: امروز درکشــورهای توسعه یافته تامین مالی 
بنگاه های بزرگ در بازار ســرمایه انجام می شــود و 
بانک ها بیشتر به تامین مالی شرکت های کوچک و 

متوسط می پردازند.
وی تصریح کرد: اکنون در ایــران وضعیت متفاوت 
است و شرکت های بزرگ به دلیل داشتن دارایی زیاد 
و توان البی، بیشترین استفاده را از منابع بانکی برده اند 
و شرکت های کوچک و متوســط عمًا نتوانسته اند 

استفاده چندانی از این منابع ببرند.
به گفته صالحی، باید بتوان در این روزها چالش های 
پیش روی بخش خصوصی را در حوزه تأمین مالی از 
بازار سرمایه برطرف کرد، اما به واسطه رشد سریع بازار 
سرمایه برای نخستین بار این فرصت ایجاد شده که 
بازار سرمایه نقش بیشتری در تامین مالی بنگاه های 

اقتصادی بزرگ برعهده گیرد.
وی اضافه کــرد: واقعیت اینکــه در ورود به بورس و 
فرابورس اولویت با دارایی های فیزیکی بنگاه ها بوده 
و باید سعی شــود در ورود بنگاه های پیمانکاری که 
خوش نام هستند، اهلیت و ثبات دارند، تسهیل گری 

انجام شود.

ضرورت اســتفاده بخش خصوصی از 
تحوالت بازار سرمایه 

 حسین ســاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران نیز در 
این نشست گفت: اتاق ایران به عنوان یکی از اعضای 
شورای عالی بورس از همان ابتدا تحوالت بازار سرمایه، 
حجم و ارزش سرمایه، ورود سهامداران خرد و غیره 

را پیگیری کرد.
وی اضافه کرد:صرف نظر از این تحوالت، نحوه ورود 
سرمایه گذاران خرد، مسائل و مشکات آن یا حباب 

داشتن یا نداشتن بازار سرمایه، اتاق ایران به عنوان 
نماینده بنگاه های اقتصادی ســعی می کند در این 
بازه زمانی که از سرمایه این بازار به نفع اقتصاد واقعی، 

تولید و نظام تولیدی کشور استفاده شود.
ساح ورزی گفت: بررسی ها نشان می دهد که بخش 
خصوصی کمترین بهره را از این تحوالت سرمایه ای 
برده و در جلسه هیات نمایندگان، جلسات شورای 
عالی بورس، شــورای گفت وگــوی دولت و بخش 
خصوصی این موضوع مطرح شده که افزایش شاخص 

بورس بیشتر به دلیل کمبود عرضه است.
وی افزود:کم بودن تعداد شــرکت های عرضه شده 
در بورس، مشکات و بروکراسی های پذیرش در آن 
باعث باال رفتن شاخص شده و یا یکی از دالیلی باال 
رفتن شاخص محسوب می شود، اما چنانچه تعداد 
شرکت های عرضه شــده در بورس باالتر رود، رشد 

بی رویه کنترل می شود.
به گفته ســاح ورزی، چنانچه حضور شرکت های 
واقعی بخش خصوصی در بورس فراهم شود، آنها می 
توانند بوسیله تامین مالی اثربخشی بهتری بر اقتصاد 

کشور داشته باشند.
وی حضور کمرنگ بخش خصوصی در بازار سرمایه 
را ناشــی از کســب وکارهای خانوادگی دانست که 
اشــتیاقی برای پذیرش در بورس ندارند و در برخی 
از سال ها تعدادی از این شرکت ها به سمت دو دفتره 
بودن رفته اند و این شــفافیت نداشتن، مانعی برای 
ورود به بورس است؛ بروکراسی چند الیه در بورس 
باعث شده که بنگاه های اقتصادی تمایلی برای ورود 

نداشته باشند. 
ساح ورزی گفت: شاخصه اصلی بازار سرمایه شفافیت 
است، در کنار این باید بروکراسی های موجود تسهیل 
شود تا شرکت ها برای تامین سرمایه به جای بازار پول 

به بازار سرمایه توجه کنند.
نایب رییس اتاق ایران یادآور شــد: در شورای عالی 
بورس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده 
اتاق ایران، نماینده بورس تهران، جامعه حسابداران 
رسمی ایران، فرابورس به این نتیجه رسیدیم که برای 
تســهیل ورود بخش خصوصی به بورس سامانه ای 
راه اندازی شود که در گام نخست به سنجش میزان 
آمادگی شرکت ها در بازار ســرمایه کمک کند، در 
این سیستم م شرکت ها می توانند گزارش اولیه برای 
پیوستن به بورس را دسترسی داشته باشند و وضعیت 
خود را بسنجند تا اینکه شرکت ها قبل از درگیر شدن 

با فرآیند بوسیله سامانه کار خود را پیش ببرند.

حواله های ارزی که با فروش کاالهای صادراتی از این پس 
به سامانه نیما وارد می شــوند، قرار است درب چاههای 
نفت را سه قفله کند تا اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی 

بی نیاز شود.
درب چاه های نفت رســماً در حال بســته شدن است. 
این همان روزهایی اســت که رهبر انقاب هم آرزویش 
را داشــتند و اکنون فضــای تحریمــی در کنار همت 
صادرکنندگان، این فضا را به کشــور هدیه کرده است؛ 
اگرچه مشکات خاص خود را هم دارد. واقعیت آن است که 
از نیمه دوم سال گذشته، به نوعی درب چاه های نفت بسته 
شــده و هر آنچه که ارزهای مورد نیاز کشور برای تأمین 
واردات مواد اولیه و قطعــات و تجهیزات مورد نیاز تولید 
است، از محل ارز حاصل از صادرات کاالها و خدمات تأمین 
شده است و این جریان هر روز در حال تقویت بیشتر است.

اکنون چشم سیاســتگذاران به ارزهای حاصل از فروش 

کاالهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است و البته 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی نیز به صراحت ُمهر تائید 
بر این خواسته دولتمردان می گذارند. آنها می گویند که 
بازگشت ارز صادراتی یک الزام و یک تکلیف ملی است و 
اگر کسی با استفاده از منابع خدادادی و انرژی ارزان کشورو 
امتیازهای خاص تولیدی وصادراتی، کاالیی را تولید کرده 
و روانه بازارهای صادراتی می کند، باید ارز حاصل از آن را 

نیز برای تأمین نیازها به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.
این ادبیاتی اســت که تا این جای کار، هــم دولت و هم 
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان با هم هم کام هستند 
و هیچ مناقشه ای در آن مشاهده نمی شود؛ اگرچه هستند 

صادرکننده نماهایی هم که با شرایطی که اکنون پیش 
روی کشور قرار گرفته، هنوز هم حاضر نیستند ارزحاصل 
از صادرات غیرنفتی خود را وارد چرخه اقتصادی کشور 
کنند و دیدگاه انتفاعی شخصی شأن بر منافع ملی می 
چربد. دولتمردان نیز طی هفته های گذشته بارها و بارها 
القاب متعددی را به صادرکننده نماها داده اند و رویکرد آنها 
حمایت از صادرکنندگانی اســت که صادقانه در شرایط 
کنونی ارز حاصل از فروش کاالهای خود را علیرغم همه 

سختی ها به کشور برگردانده اند.
چند روز قبــل بانک مرکزی برای بار دوم در ســال ۹۹، 
بسته سیاســت های مرتبط با بازگشــت ارز صادراتی را 

اباغ کرد؛ بسته ای که اگرچه بعد از گذشته ۴ ماه از سال 
اباغ شده ولی تاش کرده تا برخی از مشوق ها نیز برای 
صادرکنندگان جهت بازگردانــدن ارز صادراتی در نظر 
بگیرد. بر اساس آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران اعام کرده، هــر صادرکننده به مدت ۴ ماه فرصت 
دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را به روش های اعامی 
به چرخه اقتصاد کشــور برگرداند. در واقع، بنا به اعام 
بانک مرکزی، هر صادرکننده ای که ارز را در مدت مقرر به 
کشور برگرداند، می تواند رفع تعهد ارزی نموده و از مزایای 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار شود؛ اما 
اگر فردی بتواند یک ماه جلوتر از موعد مقرر یعنی ظرف 
مدت سه ماه، کل ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه 
اقتصادی کشور برگرداند، آنگاه می تواند ده درصد میزان 
صادرات خود را تشویق دریافت کرده و از بازگرداندن این 

۱۰ درصد معاف باشد.

جزئیات سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم

چرا سپرده  مدت دار بازگشت؟
در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران:

حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شد

حضور پررنگ حواله های صادراتی درنیما

چاه های نفت سه قفله می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
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معاون گمــرک ایــران از پذیرش پیشــنهادات 
گمرک ایران از ســوی ریاســت جمهوری برای 
تســریع در ترخیص کاالهای اساسی و تولیدی از 
گمرک خبر داد .مهرداد جمال ارونقی با بیان این 
نکته که ترخیص کاالهای اساســی و تولیدی از 
گمرک سرعت می گیرد اعالم کرد: در حال حاضر 
موجودی کاالهای اساســی در بنادر و گمرکات 
کشــور بیش از ۵/۳ میلیون تن است. حدود ۳/۳ 
میلیون تن کاالی غیراساســی غیرکانتینری نیز 
در بنادر و گمرکات کشــور وجود دارد که حدود 
۸۰ درصد از این کاالها تولیدی، ســرمایه ای و یا 
مربوط به پروژه های مختلف می باشند. موجودی 
کانتینرهــای پُر وارداتــی نیز بیــش از ۳۰ هزار 

دستگاه برآورد می شود.
وی افزود: اخیراً دالیل ایســتایی، دپو و رســوب 
کاالها در بنادر و گمرکات کشور احصاء و به همراه 
راهکارها و پیشــنهادهای الزم به مراجع ذیربط 
و ذیصالح اعالم گردید. این دالیــل در ۴ مقطع: 
قبل از اظهار کاال به گمرک؛ بعــد از اظهار کاال به 
گمرک و درحین انجام تشریفات گمرکی؛ بعد از 
صدور پروانه و قبل از خروج کاال از گمرک و بعد از 
ترخیص کاال بررسی و برای هر مقطع پیشنهادهای 

الزم داده شد.
معاون امور گمرکی گمرک ایــران در ادامه اظهار 
داشــت: این پیشــنهادات به اســتحضار رئیس 

جمهور محترم نیز رســید و ایشــان بــا اجرایی 
شدن پیشــنهادهای ارائه شــده موافقت نمود و 
دســتور الزم در این خصوص صادر شــده است 
که جزئیات آن طی روزهــای آینده اعالم خواهد 
شــد. بنابراین با تعامل بوجود آمده با سازمان ها 
و دســتگاه های ذیربــط از جملــه وزارت صمت 
و بانک مرکــزی، پیش بینی می شــود ترخیص 
کاالهای اساسی و ضروری، مواد اولیه و مورد نیاز 
 واحدهای تولیدی از گمرکات ظرف روزهای آینده 
ســرعت گیــرد. ارونقــی در خاتمه با اشــاره به 
پیگیری های مقامات اســتانی صــورت پذیرفته 
در این خصــوص ادامه داد: ظــرف ماههای اخیر 
پیگیری هــای متعددی از ســوی اســتانداران و 
نماینــدگان محترم مجلس شــورای اســالمی 
درخصوص تســریع در ترخیص اقــالم متعلق به 
واحدهــای تولیدی صورت پذیرفتــه و گمرکات 
اجرایی در چارچوب قوانیــن و مقررات موضوعه 
همکاری الزم را با واحدهای مزبور در ســالی که 
بنام »جهش تولید« مزین شــده اســت داشته 
اند و خوشــبختانه با اجرایی شــدن پیشنهادات 
مورد پذیرش، تسریع و تســهیل قابل توجهی در 
روند ترخیص کاالهای ضروری و اساســی صورت 
می پذیرد که جا دارد از پیگیری ها، زحمات و تعامل 
کلیه عوامل مرتبط در این موضوع اعم از تقنینی، 

اجرایی، قضائی و نظارتی کمال تشکر را داشت.

نشست ابراهیم درستی نماینده سرپرست وزارت 
صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران و تهران با سیدناصر موسوی الرگانی 
عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اسالمی و 

رئیس فراکسیون کارآفرینان برگزار شد. 
در این نشســت که ابوالقاسم شــیرازی رئیس 
اتحادیه پوشاک تهران و مصطفی قلی خسروی 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران نیز حضور 
داشتند، در خصوص مســائل پیرامون اصالف 

از جمله اصــالح قانون نظام صنفــی، قانون کار 
 و نقش اصنــاف در کارآفرینی بحــث و تبادل 

نظر شد.
در پایان مقرر گشــت با تشــکیل کارگروه های 
تخصصی در فراکسیون کارآفرینان دغدغه های 
قانون نظام صنفــی، قانون کار و موانع توســعه 
کارآفرینی و اشــتغال در اصناف مطرح شود، تا 
زمینه حمایت از فضای کســب و کار و توســعه 

کارآفرنیان صنفی در کشور هموار گردد.

درحالی که پیش از این اعالم شده بود افزایش حق مسکن 
کارگران از تیرماه اعمال خواهد شد و جامعه کارگری با 
وسواس اخبار مربوط به افزایش حق مسکن را پیگیری 
می کند، هنوز خبری از تصویب و اعمال این افزایش در 
فیش حقوقی تیر ماه کارگران نیست؛ البته وزارت کار 
پیشنهاد افزایش حق مسکن را به هیات دولت برده و وزیر 
کار خبر داده که مصوبه هفته آینده در دولت به تصویب 

می رسد و به زودی ابالغ می شود. 
در همین راستا هادی ابویـ  دبیرکل کانون عالی انجمن 
های صنفی کارگران معتقد است: با توجه به حضور سه 
وزیر کابینه در جلسات تصمیم گیری دستمزد شورای 
عالی کار، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران 
نباید با تاخیر همراه شود و خواسته جامعه کارگری این 
است که مصوبه هر چه ســریع تر در دستور کار هیات 
وزیران قرار گیرد.او می گوید: تصویب این مصوبه هرچقدر 
با تاخیر انجام شود حق مسکن کارگری ارزش ریالی خود 
را از دست می دهد لذا از هیات وزیران می خواهیم که 
چنین مواردی را در اولویت بررســی قرار داده و خارج 
از نوبت رســیدگی کند. بیات، رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی نیز از هیات وزیران خواسته مصوبه 
افزایش حق مســکن کارگران را با نگاه مساعدتری به 
تصویب برســانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، 
بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران 
شــود.او می گوید: اگر چه مصوبه شورای عالی کار قابل 
احترام است ولی انتظار داریم با توجه به وضع معیشتی 
کارگران و افزایش هزینه های زندگی آنها، هیات وزیران 
با نگاه مساعدتری مبلغ حق مسکن کارگران را تصویب 
کند تا نظر جامعه کارگری در این خصوص تامین و بخش 
اندکی از هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها جبران شود.
در همین حال بسیاری از فعاالن کارگری و کارشناسان 

حوزه کار تاکید دارند که در صورت تصویب افزایش حق 
مسکن در هیات وزیران، معوقات کمک هزینه مسکن 
از فروردین ماه امسال محاســبه و به کارگران پرداخت 
شود.در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
هیات وزیران همان مصوبه شورای عالی کار در خصوص 
افزایش حق مسکن را به تصویب می رسانند اما مقامات 
کارگری با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های مسکن 
و اجاره بهای کارگران از افزایش مبلغ حق مســکن در 
هیات وزیران اســتقبال کرده اند؛ همچنان که پیش از 
این ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار به 
ایسنا گفته بود: "حقوقی که کارگران دریافت می کنند 
هزینه های سنگین مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آنها 
را جبران نمی کند لذا دولت می تواند مبلغ کمک هزینه 
مسکن کارگری را در هیات دولت افزایش دهد، همچنان 
که ســخنگوی دولت هم قبال اعالم کرده بود دولت با 
افزایش مبلغ حق مسکن دســتمزد کارگران را جبران 
خواهد کرد." علیرغم آنکه بیش از چند روز به پایان تیر 
ماه باقی نمانده و جامعه کارگری با وسواس اعالم خبر 
تصویب افزایش حق مســکن را پیگیری می کند هنوز 
خبری از تصویب این مصوبه شــورای عالی کار و اعمال 
افزایش آن در فیش حقوقی تیــر ماه کارگران به گوش 
نمی رسد. اگر چه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار 
تومانی حق مسکن را که پیش از این در شورای عالی کار به 
تصویب رسیده به هیات دولت ارائه کرده و آنطور که وزیر 
کار گفته این مصوبه طی هفته آینده در دولت تصویب و به 
زودی ابالغ می شود، اما باید منتظر ماند و دید که مصوبه 
در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد یا اینکه به ماه 
آینده موکول می شود؟در حال حاضر رقم کمک هزینه 
مســکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت 

تصویب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.

پروژه کنترل کننده هوشــمند ســیگنال مخابراتی،با 
همکاری دو شرکت فعال حوزه مخابراتی کشوراجرایی 
شد. این پروژه در سال جهش تولید و در راستای بومی 
سازی صنعت مخابرات و تقویت طراحی و تولید داخلی 
شکل گرفت و در اصل نقطه عطفی برای صنعت مخابرات 
کشور به شمار می آید. این طرح گام بلندی در راستای 
بومی سازی طراحی و تولید داخلی است که نقطه هدف 
بومی سازی و تولید انبوه سیستم های مخابراتی در کشور 
را نشانه رفته است. این پروژه با استفاده از توانمندی های 
متخصصان داخلی وبا هدف تأمین بخشی از هزینه های 
مورد نیاز برای اجرای پروژه ها، تولید و فروش تجهیزات 
و ارائه خدمات سیســتم های کنترل کننده هوشمند 

سیگنال مخابراتی، شکل گرفته است.
از نقاط قــوت این طــرح، دانش کامال بومی ســاخت 
تجهیزات اســت، به این صورت که محصول مذکور به 
صورت صــد در صد در داخل طراحی شــده و به تولید 
انبوه می رســد.  همچنین از آنجایی کــه این پروژه در 

ادامه توسعه خدمات VDSL شــاتل راه اندازی شده 
است، فرایند دسترسی به اینترنت پر سرعت را در سراسر 
کشور فراهم می کند. شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا، 
از شرکت های زیرمجموعه هولدینگ شاتل، به همراه 
شرکت تجارت الکترونیک عرش گسترکه شرکتی دانش 
بنیان است، طرح بومی سازی تجهیزات مخابرات را در 
اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار خود قرار دادند. 
فرهاد کرم زاده، رییس هیات مدیره شرکت مهندسی 
تدبیر پرداز دلسا و مجری طرح کنترل کننده هوشمند 
سیگنال مخابراتی، با تأکید بر اینکه پروژه مذکور، نقطه 
شــروع اجرای طرح های بومی ســازی محصوالت این 
شرکت به شمار می رود، خاطر نشــان کرد از این پس 
کمیته مشترک تحقیق و توسعه در دو شرکت همکار در 
این پروژه تشکیل می شود تا طراحی مهندسی و بومی 
ســازی محصوالت هایتک صنعت مخابرات، بر اساس 
چشم انداز پیش بینی شده در ســال جهش تولید، در 

دستور کار قرار گیرد.

به دنبال انعقاد قــرارداد بلند 
مدت بین ایران و چین، موضوع 
همکاری خودروسازان ایرانی با 
چینی ها نیز مطرح شده است. 
سالهای بسیاری است که در 
بازار خودرو ایران خرید و فروش خودروهای چینی رونق 
بسیاری دارد و با توجه به تنوع قیمتی این خودروها مصرف 
کنندگان نیز از خرید آنها رضایت داشته اند. اما از آنجاییکه 
چین تا به امروز نقش یک عرضه کننده و ایران نیز نقش 
مصرف کننده این خودروها را داشته اند ضرورت دارد در 
فصل جدید همکاری های مشترک خودروسازان ایرانی با 
چینی ها، یک همکاری برد- برد وجود داشته باشد. هیات 
دولت اوایل تیر ماه امسال پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ 
ساله همکاری های جامع ایران و چین را به تصویب رساند، 
برنامه ای که طی آن قرار است طرف چینی بین ۲۸۰ تا 
۴۰۰ میلیارد دالر در بخش هــای مختلف اقتصاد ایران 

سرمایه گذاری کند. 
به هر ترتیب چین به عنــوان بزرگترین اقتصاد دنیا می 
تواند تکنولوژی ساخت خودرو را به ایران انتقال دهد و 
خودروسازان با بهره گیری از این استانداردهای روز دنیا 
توان تولید خودروی داخلی را ارتقا دهند. اما باید این نکته 
را در نظر داشت که چین حاضر خواهد بود بازار فروش 

صرف خود را به همکاری مشــترک و انتقال تکنولوژی 
تغییر دهد. این همان نکته ای است که باید در فصل جدید 
همکاریهای اقتصادی با چین بخصوص در بخش صنعت 

خودرو در نظر گرفت. 
در همین زمینه فرد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو با 
اشاره به اینکه امضای قرارداد بلند مدت میان ایران و چین 
برای صنعت خودرو نمی تواند فرصتی را فراهم کند، اظهار 
داشت: این مسئله تنها به چین مرتبط نمی شود، بلکه با 
سایر قرارداد هایی که در این سال ها در صنعت خودرو با 
شرکای خارجی بسته شد نیز مربوط می شود، نکته اصلی 

و مهم این است، تا زمانیکه این قرارداد ها با وضعیتی فعلی 
صنعت خودرو بسته شــود، هیچگونه تاثیری در بهبود 

عملکرد این صنعت نخواهد داشت.
وی افزود: مهم ترین ایراد ســاختاری که بر صنعت خودرو 
وارد است، انحصار قلمداد می شود، با توجه به اینکه دولت 
از تصدی گری در این صنعت دســت بر نمی دارد، سال ها 
است شــاهد درجار زدن صنعت خودرو هستیم، حال اگر 
خودروسازان آلمانی و ژاپنی نیز بیایند، تا زمانی که بستر برای 
فعالیت مهیا نباشد، اتفاقی رخ نخواهد داد، بنابراین شاه بیت 
پیشرفت و بهبود وضعیت صنعت خودرو از بین رفتن "انحصار 

دولتی" و "حکمفرمایی فضای رقابتی" است. زاوه تاکید کرد: 
حال چینی ها بیایند با ایران قرارداد بلند مدت و استراتژیک با 
ایران به امضا برسانند، این مسئله نمی تواند در صنعت خودرو 
تاثیر بگذارد، در زمان برجام نیز خودروسازان چینی زودتر 
از اروپایی ها به ایران آمدند، اما وقتی که تحریم های آمریکا 
علیه صنعت خودرو وضع شد، شرکت هایی مانند برلیانس، 
چانگان، جک، و... رفتند و تنها یک شرکت چری آن هم به 
دلیل اینکه خودروسازان دولتی چین است در ایران به صورت 
نصفه و نیمه باقی ماند، و گرنه همه آن ها همزمان با ســایر 

خودروسازان خارجی از ایران خارج شدند.

همکاری صنعت خودرو با چینی ها همکاری برد- برد باشد

زمزمه  همکاری خودرویی  ایران  و چین 
همکاری با چینی ها سرنوشت »رنو- ایدور« نشود

تهاتر در همکاری با خودروسازان چینی 
محمدرضا نجِفی منش، فعال حوزه قطعه و خودروسازی

با توجه به اینکه اقتصاد ایران بارها کوچکتر از چین است نباید اجازه دهیم تا این همکاری منجر به ترقی هر چه بیشتر چینی ها شود. به عبارت بهتر باید این همکاری منجر به همکاری برد- برد شود و صرفا به این معنا نباشد که منتتظر باشیم 
چینی ها با فعالیت یک طرفهد تمام خودروسازی ما را به دست بگیرند. الزم است همکاری دو طرفه باشد و ایران با توجه به توانایی در صنعت قطعه سازی، می تواند قطعاتی با کیفیت را به چین صادر و در مقابل قطعاتی را که توانایی تولید آن 
در کشور وجود ندارد از این کشور وارد کند. این حرکت می تواند در چارچوب تهاتر صورت بگیرد. همچنین نباید اجازه داد صنعت خودروی کشور به محلی برای مونتاژ خودروهای چینی تبدیل شود و باید صنعت خودرو با این همکاری از 
مونتاژکاری فاصله بگیرد. ما در سالهای گذشته نیز تجریه این مدل همکاری مشترک را نیز داشتیم و همکاری میان ایران و فرانسه که با سرمایه گذاری قابل توجهی در قالب جوینت ونچر رنو- ایدور ایجادشد، به دلیل کارشکنی ها به سرانجام 

نرسید. باید این بند هم مورد توجه قرار گیرد که طرف چینی نمی تواند به هر بهانه ای مانند افزایش تحریم ها و فشارهای خارجی ها بتواند از ایران خارج شود چراکه تجربه قبلی ایران در این زمینه بسیار دشوار بود. 
همچنین باید به این نکته نیز اشاره شود که هر طرف به دنبال سود خود است و ما باید مسیری را تبیین کنیم و موافقت طرف مقابل را جلب کنیم که ضمن سودآوری طرف مقابل، اقتصاد و تولید ایران نیز به اصطالح چاله های خود را پر کند. 
اما صنعت خودروسازی ایران در رابطه با سرمایه گذاری و جذب تکنولوژی روز نیز ضعیف است بنابراین باید زیرساخت های این دو مهم فراهم شود تا بتوانیم از استانداردهای روزی که طرف چینی به ایران انتقال خواهد داد استفاده کنیم. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کاهش صادرات با تعیین ضرب االجل ها
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی 

متاسفانه بخشنامه ها و قوانینی که بانک مرکزی به صورت سریال وار تصویب می کند و برای اجرای آن نیز شتاب زده است نتیجه ای جز دردسر و گرفتاری برای صادرکنندگان و تجار نداشته است. تجربیاتی که در این زمینه وجود دارد شاهدی 
بر این حقیقت است. اینکه صادرکننده می بایست ارز حاصل از صادرات را به خزانه بازگرداند طبیعی است و کسی مخالفتی با آن ندارد اما اینکه دولت و متولی بخواهد ضرب االجل و قوانینی در این راستا برای دریافت هر چه سریعتر این ارز 
تصویب کند جای اشکال دارد. چظور صادرکننده ایرانی با این محدودیت های بین المللی می تواند به سرعت ارز حاصل از فروش را بازگرداند. هموار ساختن مسیرهای بازگشت ارز از وظایفی است که حاکمیت باید به آن توجه داشته باشد.

متاسفانه افرادی به قانونگذاری برای صادرات اقدام می کنند که هیچ تجربه ای در این زمینه ندارند و با مشکالت صادرات به ویژه در شرایط تحریم آشنا نیستند. این اقدام بانک مرکزی درراستای تعیین مدت ۴ ماهه برای بازگشت ۸۰ درصد 
تعهدات ارزی به طور حتم به کاهش شدید صادرات غیرنفتی که امروز در کنار صفر شدن درآمدهای نفتی حرکتی مهم و باارزش به شمار می رود، منجر خواهد شد. 

بانــک مرکــزی در جهت 
ایجاد ســهولت در بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، بسته 
جدید ارزی را به وزارت صمت 
و دستگاه های تابعه ابالغ کرد. 
بسته جدید ارزی از سوی سیاستگذار پولی ابالغ شده 
است. بسته ای که در همین مدت نظرات مخالف زیادی 
از سوی فعاالن اقتصادی و بازرگانی در بر داشته است. 
به نظر می رسد که محدودیت های ارزی دولت سبب 
فشار مضاعف به فعاالن اتاق بازرگانی و صادرکنندگان 
شده است. بر این اساس، صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ 
درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی 

و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه 
به بانک ها و صرافی های مجاز به فروش برسانند. فروش ارز 
به صورت حواله های ارزی باید در سامانه نیما و به صورت 

اسکناس باید در سامانه نظارت ارز )سنا( ثبت شود.
در همین رابطه علی اصغر سمیعی رئیس هیات موسس 
کانون صرافان: داده هاي ســال ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۷ نشان 
مي دهد که در ایران، میان پیمان سپاري ارزي )یعني 
اجبار صادرکننــدگان به فــروش ارز حاصل از صدور 
کاال به قیمت دســتوري( و صادرات غیرنفتي، رابطه 
منفي وجود داشته است. به عبارت دیگر، هرگاه قانون 
پیمان سپاري ارزي در ایران اجرا شده، صادرات غیرنفتي 
کاهش داشته اســت. پیمان سپاري یعني محدودیت 
براي صادرکننده و دادن میــدان صادرات به حریفان. 
آخر چه معنایي دارد که بگویند صادرکننده موظف به 

بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است؟ مگر صادرکننده 
مي تواند ارز خود را به کشور برنگرداند؟ اگر ارز صادراتي 
را بازنگرداند، با کدام پول دوباره کاال بخرد و صادر کند؟ 
مگر صادرکننده ما سر گنج نشسته که هر چه جنس 
بخرد و صادر کند و ارز آن را به کشور برنگرداند، باز هم 
پولش تمام نشود و باز هم تومان داشته باشد که جنس 

بخرد و صادر کند؟
فعاالن حــوزه صــادرات بر ایــن باورند کــه ترکیب 
صادرکنندگان هم نشــان می دهد، بخش عمده ای از 
صادرات کشور توسط شرکت های خصولتی و وابسته 
به نهادهای خاص انجام می شود نه شرکت های کوچک 
بخش خصوصی. با این حال دولت با اعمال فشار بر بخش 
شناسنامه دار و خصوصی واقعی به دنبال تزریق منابع 
بیشتر ارزی به اقتصاد کشور است. شریعتی هم با تاکید 

بر این مطلب این پرسش را مطرح می کندکه چرا دولت با 
۱۰۰ نفر اول در فهرست متخلفان ارزی برخورد نمی کند 

و شرایط را برای همه سخت کرده است؟ 
البته بانک مرکزی می گوید بسته سیاستی اخیر حاصل 
دو ســال رایزنی و جمع بندی نظرات فعاالن صادراتی 
و متناســب با اقتضائات امروز کشور اســت و از نظرات 
بخش خصوصی هر انچه قابلیت اجرا داشــته را مدنظر 
قرار داده است و اینک دیگر هیچ بهانه ای از سمت هیچ 
صادرکننده ای برای رفع تعهد ارزی پذیرفته نیست. تا ۳۱ 
تیرماه که اخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
است چند روزی باقی اســت و مسئوالن بانک مرکزی 
می گویند بسیار امیدوار هستند بخش عمده ۲۷ میلیارد 
دالری که طی ســال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور 

بازنگشته تا موعد ۳۱ تیرماه به کشور بازگردد.

اختالف نظر  میان  بانک  مركزی و فعاالن  بخش  خصوصی  افزایش  یافته است 

فشار مضاعف ارزی به صادرگنندگان
تهدید كاهش شدید صادرات غیرنفتی                                                              ضرب العجل 4 ماهه برای برگشت 80 درصد تعهدات ارزی صادركنندگان

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تسریع در ترخیص كاالهای اساسی و تولیدی از گمرک كلید خورد

۳.۵ میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات

بومی سازی در صنعت مخابرات کشور اجرایی شد

احتمال افزایش حق مسکن در فیش حقوقی تیرماه کارگران

ابراهیم درستی مطرح كرد:

تشکیل کارگروه های تخصصی در فراکسیون کارآفرینان
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مراقب بازيگــران جديد بورس 
باشید

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه جایی 
اســت که در آن پول های کوچک باید جذب کارهای 
بزرگ شود و استارتاپ ها هم می توانند بخشی از این 
سهم را داشته باشند، اما به دلیل سابقه کمی که این 
شرکت ها دارند، ممکن اســت در یکی دو سال اول، 
سودی را نصیب سهامداران کنند اما خیلی زود وارد 
پیری و مرگ خواهند شد. با رونق گرفتن بازار سرمایه 
و عبور شاخص از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار، هر روز 
بر اشتیاق شــرکت ها برای حضور در این بازار افزوده 
می شود؛ اشتیاقی که اگر حساب شده و با رعایت همه 
قوانین و ضوابط باشد بی شک می تواند موجب تعمیق 

بازار و افزایش حضور شهروندان در بازار سرمایه شود.
شرکت ها عموما با هدف تامین مالی یا افزایش سرمایه 
خود، وارد بورس می شوند تا به وسیله عرضه عمومی 
ســهام خود با اســتفاده از منابع جدیدی که کسب 
می کنند یا تولیدات خود را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا 
داده یا از این طریق بدهی های خود را تســویه کنند 
و با هزینه های کمتری به تولید ادامه دهند. طبیعی 
است ورود هر شرکتی به بازار سرمایه، نیازمند وجود 
شرایطی اســت که در صورت پاس شدن آنها، آن هم 
بعد از حسابرسی سازمان بورس مشخص می کند یک 
شرکت می تواند چه میزان از سهام خود را با چه قیمتی 
به عنوان عرضه اولیه وارد بــورس کند. موضوعی که 
عموما بر اساس دارایی ها، گردش مالی، عملکرد مالیاتی 
و… این شرکت ها ارزیابی و تعیین می شود؛ بنابراین دو 
شرط مهم برای حضور در بازار سرمایه را می توان عدم 
زیان ده بودن شرکت های متقاضی طی سه سال آخر و 
شفافیت پرداخت های مالیاتی آنها دانست. موضوعی 
که موجب می شود در راستای حفظ و حمایت از منافع 
مردم سازمان بورس مانع ورود شرکت های ورشکسته 
و بدعهد به بازار سرمایه کشور شود.»ورود پنج شرکت 
بزرگ اینترنتی به بازار سرمایه« خبر کوتاهی که بعد 
از جلسه وزیر اقتصاد با مدیران دیجی کاال، کافه بازار، 
تپسی، فیلیمو و شیپور منتشر شد. بعد از این جلسه 
بود که وزیر اقتصاد از همکاری دولت برای عرضه سهام 
این شرکت ها به بورس پرده برداشت. به گفته دژپسند، 
در مرحله نخست قرار است سهام اولین شرکت بزرگ 
اینترنتی ایران در هفته اول مردادماه امسال عرضه شود. 

ويژه

دسترسی کاربران ایرانی به ترلو قطع شد
 صبح روز پنج شنبه برخی کاربران ایرانی از قطع دسترسی شان به سرویس ترلو خبر دادند و پس از بررسی ها مشخص شد که ابراز نگرانی کاربران کامال درست بوده و ایرانی ها از این پس 

بدون اتصال به VPN امکان استفاده از این ابزار اداری بسیار سودمند و کاربردی را نخواهند داشت.  ترلو نوعی ابزار مدیریت پروژه آنالین است که سازماندهی و پایش پروژه ها را برای 
کاربرانش ممکن می کند. سادگی و سهولت استفاده، از جمله مشخصه های ترلو است که آن را نسبت به رقبای خود متمایز کرده و استفاده از آن نیاز به هیچ آموزشی ندارد.

تولیدکنندگان داخلی لــوازم خانگی 
هرچند توانستند طی یک سال گذشته 
به تدریج جای برندهای خارجی را در 
کشور پر کنند؛ اما این روزها با مشکالتی 
دست به گریبانند که ادامه راه را برای 
آنها تاریک و مبهم کرده است. مشکل اصلی نوسان نرخ در صنعت 
لوازم خانگی افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه در داخل کشور است 
به طوری که مواد پتروشــیمی و فوالد هر روز دچار افزایش قیمت 
می شوند. حال از مشکل افزایش قیمت ها بگذریم، مشکل نبود ارز 
به دلیل عدم اختصاص ارز نیمایی به این واحدها مزید بر علت شده 

تا تولیدکنندگان این صنعت هرچه بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. 

کندی بانک مرکزی در تخصیص ارز به تولیدکنندگان 
لوازم خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با »کسب و کار« 
در مورد مشکالت این صنعت می گوید: »در صنایع گازسوز میزان 
عمق ساخت داخل باالی 9۰ درصد است و مشکل زیادی در صنایع 
گازسوز نیست. اما مشکل اصلی در مورد صنایع لوازم حجیم برقی 
مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و... است که بسته به 
محصول به طور میانگین 65 تا 7۰ درصد عمق ساخت داخل داریم. 
نزدیک 3۰ تا 35 درصد اقالم وارداتی از کل ارزش محصول کامل نیاز 
است. با توجه به اینکه هدف گذاری شده در سال »جهش تولید« 
تولید یخچال به یک میلیون و 6۰۰ هزار دســتگاه برسد؛ بنابراین 
باید تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی به موقع و سریع انجام شود تا 
برنامه ریزی تولید به هم نریزد.« عباس هاشمی در مورد مشکل در 
تامین مواد اولیه داخلی شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی ادامه 
می دهد: »در حال حاضر متاسفانه در بحث مواد اولیه داخلی ما علی 
الخصوص بحث ای بی اس و مواد پتروشیمی سکته ای ایجاد شده و 
دو روز پیش بود که یکی از واحدهای بزرگ اعالم کرد که خط تولید 
یخچال این کارخانه را تعطیل کرده اســت. عالوه بر آن واحدهای 
دیگر هم هشدار می دهند که »پتروشیمی قائد بصیر« که ای بی 
اس گرید ورق را تولید می کند به دلیل تامین مــواد اولیه خود از 
»پتروشیمی پارس« دچار مشکل شده است. از طرف دیگر تامین 

مواد اولیه دیگر همچون ورق فوالدی و... در بورس داستان خود را 
دارد و قیمت های کذایی و بدون ثبات ارائه می شود. یعنی هیچ برنامه 
ریزی روی قیمت مواد اولیه نمی شود کرد زیرا تامین کافی مواد اولیه 
داخلی هم دچار مشکل است.«وی در پاسخ به سوال »کسب و کار« 
در مورد اینکه مشکل دوم شما در تامین مواد اولیه وارداتی چیست، 
می گوید: »مواد اولیه مورد نیاز وارداتی 35 درصد است. برای تامین 
35 درصد مواد اولیه وارداتی تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی بسیار 
کند است با وجود اینکه اقالم مورد نیاز لوازم خانگی گروه کاالیی 21 
و 22 است و باید ارز نیمایی تعلق بگیرد؛ اما این اتفاق نمی افتد و تنها 
1۰ تا 15 درصد پرونده های معطل در بانک مرکزی در حال حاضر 
تخصیص ارز است. اخیرا نیز  بانک مرکزی به دلیل کنترل قیمت 
دالر بخشنامه ای داده و واردات اقالم مورد نیاز واحدهای تولیدی را 
از محل ارز حاصل از صادرات غیر در دو روز گذشته ممنوع کرده و 
صادرکنندگان را ملزم کرد که ارز خود را حتما در سامانه نیما عرضه 
کنند. اما سابقه تخصیص ارز در نیما در همین 4 ماهه ابتدای سال 
جاری نشان داده که تنها 1۰ تا 15 درصد ارز موردنیاز برای صنعت 
لوازم خانگی تخصیص ارز شده است. بیشتر واحدها سعی می کردند 
از محل ارز حاصل از صادرات استفاده کنند ولی متاسفانه ممنوع 
شد؛ هرچند از نظر بانک مرکزی این سیاســت درست است زیرا 
مسئولیت تولید با آنها نیســت و آنها مسئولیت حفظ ذخایر ارزی 
را دارند ولی وزارت صمت در این میان نقش بسیار مهمی را دارد و 
بایستی حتما ورود جدی پیدا کند زیرا ادامه تولید با این وجود واقعا 
ممکن نیست.«هاشمی ادامه می دهد: »با عرضه تمامی ارزها به نیما 
تخصیص ارز به تولیدکنندگان کندتر نیز می شود مگر اینکه بانک 
مرکزی روش جایگزینی را پیشنهاد کند که متاسفانه ما هنوز چیزی 
را نشنیده ایم. من این روند را مناسب نمی دانم و اوضاع برای تولید 
لوازم خانگی سخت تر و حادتر می شود و پیش بینی کردم که در این 
شرایط اگر اقالم وارداتی به طور مستمر وارد نشود 4۰ تا 45 روز آینده 

به طور کامل تولید خیلی از واحدها متوقف می شود.«

لزوم ارائه مستقیم مواد اولیه به واحدهای تولیدی لوازم 
خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پاسخ به سوال »کسب و 
کار« که آیا نمی توان به منظور تامین مواد اولیه عرضه شده در بورس 
مکانیزم مستقیمی در نظر گرفته شود، گفت: »ما این پیشنهاد را داده 

ایم و گفته ایم که همانند بحث فوالد 25 درصد محصول برای کشف 
قیمت به بورس عرضه شود و جلوی عرضه مستقیم قائد بصیر به لوازم 
خانگی را نگیرند زیرا ما به گریدهای خاص نیاز داریم و گریدهایی 
نیســت که عموم بخواهد در بورس بیاورند و دیگران بخرند. من 
این پیشنهاد را داده ام که شرکت قائد بصیر به عنوان تولیدکننده 
گریدهای خاص ای بی اس یا ســایر مواد پتروشیمی این امکان را 
داشته باشد که بتواند به یخچال سازهایمان به صورت مستقیم مواد 
اولیه عرضه کند. روز گذشته این نامه را من امضا کردم و امیدواریم که 
پتروشیمی با بورس هماهنگ کند و این اتفاق بیفتد زیرا تامین مواد 
اولیه؛ چه داخلی و چه تخصیص ارز برای مواد اولیه وارداتی و قطعات 
باید در اولویت قرار بگیرد در غیر این صورت ما امکان رسیدن به آن 

هدفی که گذاشته شده را نخواهیم داشت.« 

قیمت لوازم خانگی را عرضه و تقاضا مشخص کند 
هاشمی ادامه می دهد: »با رشد قیمت ارز و قیمت مواد اولیه شما نمی 
توانید به واحدهای تولیدی اجبار کنید و از طریق سازمان حمایت 
به آنها بگویید که در سال تنها یک بار افزایش قیمت داشته باشید. 
چنین چیزی اصال امکان ندارد. قیمت ها باید از سیاست های اقتصاد 
آزاد پیروی کند. قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه های تولید قیمت 
تمام شده محصول می شود. بنابراین کسی نباید قیمت دستوری 
تعیین کند. اینها حلقه های یک زنجیره اند. وقتی تامین مواد اولیه 
داخلی و وارداتی به موقع انجام شود نگرانی از افزایش و نوسان قیمت 

ها در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد مشروط به اینکه مواد اولیه، 
عرضه قطعات، ارز مورد نیاز و مواد اولیه برای تولید مهیا شود. ظرفیت 
بسیاری در کشور برای تولید لوازم خانگی وجود دارد که بالغ بر آن 
چیزی که نیاز است را تولید می کند و تکافوی صددرصد نیاز کشور 

را در رشته های صنعتی منهای یکی دو قلم فراهم خواهد کرد.« 

کمبود در بازار لوازم خانگی به دلیل عدم تخصیص ارز
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد نظارت بر واحدهای 
تولیدی برای کنترل قیمت ها گفت: »تولید در کشــور انحصاری 
نیست و بهتر است به جای نظارت بر 5۰۰ واحد تولیدی روی 4 واحد 
صنایع مادر که مواد اولیه را تولید می کنند نظارت کنند. اگر مواد اولیه 
به موقع و به قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد آنگاه تولید با 
قیمت رقابتی به دست مصرف کننده خواهد رسید. میان واحدهای 
تولیدی رقابتی است که اگر گران فروشی کنند از دور رقابت خارج می 
شوند. ما صنایع مادر را رها کرده ایم و تنها روی 5۰۰ واحد تولیدی 
متوسط و بخش خصوصی و به تبع آن ده ها هزار فروشنده سطح 
بازار نظارت می کنیم. هرچه قیمت نهاده های تولید باالتر باشد قطعا 
تولید آن گران تر خواهد بود. آن نهاده های تولید است که بر قیمت 
تمام شده محصول اثر می گذارد وگرنه تولیدکننده دلیلی ندارد که 
گران بفروشد. اگر می بینید محدودیت و کمبود در بازار صنعت لوازم 
خانگی ایجاد می شود به خاطر عدم تخصصیص مواد اولیه و ارز کافی 

به تولیدکنندگان است.«

اگر ارز مورد نیاز واحدهای لوازم خانگی تامین نشود تولید تا 4۵ روز ديگر متوقف می شود

زنگ خطر توقف تولید لوازم خانگی 
وضعیت بحرانی واحدهای تولید لوازم خانگی

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان مجوز هفت فقره پروانه اکتشــاف 
معدنی را برای فــوالد مبارکه صادر کرد تا 
این شرکت بتواند در پهنۀ انارک و با توسعۀ 
اکتشــافات معدنی کشــور، برای تأمین 
کانسارهای آهن و ســایر فلزات موردنیاز 
خود گام بلندی برداشــته باشد.به گزارش 
خبرنگار فوالد، در جلسه ای که روز سه شنبه 
هفدهم تیرماه، با حضور رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان، 
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان 
اصفهان و مدیرعامــل و جمعی از معاونان 
شرکت فوالد مبارکه در سازمان صمت استان 
برگزار شد، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: پروانه اکتشاف 
این محدوده ها برای اولین بار در کشور به نام 
فوالد مبارکه صادر شد تا این شرکت بتواند 
کارهای اکتشافی را در بخش کانسارهای 
فلزی  انجام دهد. ایرج موفق اظهار داشت: 
مقدمات انجام این کار   از   ســال گذشته با 
توجه به پیگیری های فوالد مبارکه فراهم 
شد و پهنه ای به وســعت حدود   14 هزار    
و     5۰۰ کیلو مترمربع در اختیار این شرکت 
قرار گرفت و 7 پروانه اکتشــاف برای نقاط 
امیدبخش صادر شــد.وی ادامه داد: فوالد 
مبارکه در این مرحله 6 ماه فرصت دارد که 
گزارش اکتشــاف های اولیه را به سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان اصفهان ارائه 
کند و با قول مساعد مدیرعامل این شرکت، 
مقرر شد این کار   تا    4 ماه آینده انجام شود 
و مراحل بعدی در دســتور کار قرار گیرد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان افزود: از سال گذشته تاکنون 
در تالشــیم تا بتوانیم سنگ آهن موردنیاز 
فوالد مبارکه را تأمین کنیم و در این زمینه 
جلسه های متعددی تشکیل شده است.وی 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان قلب تپندۀ فوالد کشــور به شمار 
میآیند و باید این اتفاق ویژه پیش از این ها 

برای این مجموعه رخ می داد.

حمیدرضا عظیمیان:
تأمین سنگ آهن موردنیاز شرکت و 

حمایت از معادن کوچک مقیاس
در این جلسه، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
فوالد مبارکه نیز ایجاد ارزش افزوده بیشــتر 
بــرای اســتان، حمایت از معــادن کوچک 
مقیاس و تأمین سنگ آهن موردنیاز شرکت 

را مهمترین اهداف فوالد مبارکه از ســرمایه 
گذاری در بخش معدن دانست. وی تصریح 
کرد: متأســفانه با وارد شدن بخش معدن به 
فوالد اختالالتی در زنجیرۀ تکمیل مواد معدنی 
فوالدســازها به وجود آمد و همین خلل در 
تأمین مواد اولیه فوالدسازها، شامل کنسانتره و 
سنگ آهن، موجب شد فوالدسازها در پی رفع 
نیاز خود برآیند؛ بنابراین ما به سمت تأمین 
مواد اولیه در بخش معدن گام برداشــتیم و 
در این خصوص از ادارۀ صمت استان اصفهان 
کمک خواستیم که خوشــبختانه امروز  7 
محدوده به مســاحت  19۰ کیلومترمربع را 
در اختیار  ما گذاشتند تا  نسبت به اکتشاف 
اولیه اقدام کنیم.عظیمیان خاطرنشان کرد: 
حتما اگر در این مناطق، نشانه های امیدبخش 
و خوبی پیدا شد، برای ادامۀ مسیر مصممتر 
میشویم تا   آن را به بهره برداری کامل برسانیم.

وی در ادامۀ این جلســه، از توافق ســاخت 
کارخانۀ کنسانتره در شمال اصفهان به عنوان 
اتفاق خوب دیگری برای استان یاد  و  اضافه 
کرد: با موفقیت در کار اکتشاف، سنگ آهنی 
که فوالد مبارکه اســتخراج میکند با ارزش 
افزوده بیشتری در اســتان مصرف خواهد 
شد.مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد 
این اتفاق برای معــادن خصوصی و کوچک 
مقیاس نیز تأثیرگذار است؛ چراکه از ظرفیت 
کنسانتره سازی اســتفاده خواهند کرد و با 
تبدیل سنگ آهن به کنسانتره ارزش افزوده 

بیشتری ایجاد خواهند کرد.

محمدیاسر طیبنیا:
استراتژیهای اصولی و اصلی فوالد 
مبارکه در حوزۀ امور معادن تأکید و 
تمرکز بر فعالیت های اکتشافی است

در همین خصوص محمدیاســر طیبنیا، 
معاون امور معادن شــرکت فوالد مبارکه 

نیز بــا   ایــن توضیح کــه مطالعــات فاز      
پیجویی   و شناســایی منابع معدنی پهنۀ 
انارک به مساحت تقریبی 14 هزار و 5۰۰  
کیلومترمربع واقع در شرق استان اصفهان 
در سال 96 به اتمام رسیده است، افزود: قرار 
گرفتن این پهنه در     زون    ساختاری ایران 
مرکزی و تنوع لیتولوژی آن که شامل انواع 
سنگ های رســوبی، دگرگونی، ولکانیک، 
آذرآواری، نفوذی و رســوبات متعدد است 
و   نیــز    وقوع رخدادهای زمین ســاختی 
متفاوت و همچنین فعالیت های ماگمایی 
 وابســته به  هریک  نویدبخش تشــکیل 
کانی سازی های متفاوت و متعدد   در این 
پهنه اکتشافی است. بنابراین معاونت امور 
معادن پس از جمعآوری اطالعات، داده ها و 
گزارش های موجود، اعم از کلیه مستندات 
 تکتونیکی و زمین شناسی مربوط به پهنه، 
نقشــه های زمین شناســی و توپوگرافی، 
اطالعات ژئوشیمیایی، تصاویر ماهوارهای 
و...، جهت پردازش و تفســیر این اطالعات 
بر روی الیه های زمین شناسی و مطالعات 
دورسنجی اقدام نمود و بر اساس نتایج آن، 
مناطق امیدبخش اکتشافی مشخص و پروانه 
اکتشاف آنها برحســب اولویت و مساحت 
درخواست شد. در نهایت با همکاری سازمان 
صمت اســتان اصفهان برای 7 آنومالی با 
وسعت 19۰ کیلومترمربع پروانه اکتشاف 
دریافــت گردید.طیبنیا ضمن تشــکر از 
همکاریهای به عمل آمده بــا معاونت امور 
معادن توضیح داد کــه طبق اصول علمی 
مهندسی اکتشاف، عملیات اکتشافی برای 
دستیابی به ذخیرۀ قطعی و قابل استخراج، 
شامل چهار مرحلۀ شناســایی، پیجویی، 
اکتشافات عمومی و نهایتا اکتشاف تفصیلی 
با هدف تعیین شکل کانسار، عیار میانگین، 
ذخیرۀ قطعــی و انجام مطالعــات فنی و 

اقتصادی اســت و فعالیت های اکتشافی 
فوالد مبارکه نیز طبق همین اصول برنامه 
ریزی و انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: 
اقداماتی که تاکنون در خصوص این پهنۀ 
اکتشافی انجام شده شامل مرحلۀ شناسایی 
و پیجویی بوده و انجام عملیات اکتشــاف 
عمومی و تفصیلی آنومالیهای هفتگانه در 
دست اقدام است. وی گفت: نگاه معاونت امور 
معادن، بهینه سازی هزینه های اکتشاف و 
استفادۀ عالمانه از نتایج هر مرحله از اکتشاف 
در بهبود عملیات اکتشــاف تکمیلی است 
و این نگاه مبنای اقدامات فنی و قراردادی 
معاونت امور معادن در حوزۀ اکتشاف بوده 
اســت.معاون امور معادن تصریح کرد: بعد 
از اخذ پروانه های اکتشــاف الزم است  در 
مهلت قانونی مقرر   نســبت به  اکتشافات 
 عمومی و تفصیلی اقدام شــود؛ بنابراین از
 ماه های قبل، شــرکتهای توانمند مجری 
اکتشاف شناســایی و با برگزاری مناقصۀ 
محدود یــک مرحله ای، در حــال حاضر 
مجری عملیات اکتشــاف محــدوده های 
متعلق به فوالد مبارکه شناســایی شــده 
اســت.طیبنیا   ابراز امیدواری کرد با انجام 
به موقع و باکیفیت مراحل بعدی اکتشاف، 
وضعیــت ذخایر معدنی ایــن محدوده ها 
تعیین گردد، ولی باید بــه این نکته توجه 
داشت که اکتشــافات معدنی نیاز سرمایه 
گذاری زیاد و طوالنی مدت دارد تا در نهایت 
بتوان به ذخایر قابل توجه و اقتصادی دست 
یافت. طبق اســتانداردهای جهانی از هر 
هزار محدودۀ دارای آنومالی کانســارهای 
فلزی فقط 1۰ محــدوده منجر به گواهی 
کشف شده و در نهایت 3 محدوده تبدیل به 
معدن فعال می گردد. در مقابل، این 3 معدن 
چندین برابر کل هزینه های انجام شده برای 
اکتشــاف بازده اقتصادی خواهد داشت.بر 
همین اساس استراتژی های اصولی و اصلی 
فوالد مبارکه در حوزۀ امور معادن برخالف 
رویۀ رایج در کشــورمان تأکید و تمرکز بر 
فعالیت های اکتشافی است. اگر شرکت های 
معدنی بزرگ کشور این استراتژی را از دهه 
های گذشته دنبال می کردند و به جای ورود 
به انتهای زنجیره، تمرکز فعالیت ها و سرمایه 
گذاری های خود را بر حوزۀ اکتشافات معدن 
قرار داده بودند، اآلن با کمبود مواد اولیه در 
زنجیرۀ فوالد مواجه نبودیم، وضعیتی که در 
سال های آتی حادتر می شود و ممکن است 

به وضعیت بحرانی برسد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد:

صدور 7 فقره  پروانه   اکتشاف برای  فوالد مبارکه
سرمقاله

   سید مرتضی افقه، اقتصاددان
افزایش صعودی قیمت طال، ســکه و ارز از 
زمانی آغاز شد که آمریکا از برجام خارج شد. 
پس از آن این قیمت ها فراز و نشیب هایی 
داشــته که با دخالت های بانک مرکزی و 
دولت فروکش کرده؛ هرچند به میزان سابق 
برنگشته است؛ اما این روند قیمتی طال و ارز 
از یکی، دو ماه قبل از عید دچار تحوالتی شد. 
در این میان ســه عامل به تشدید قیمت ها 
کمک کرد: عامل اول تشدید تحریم بود که 
تداوم داشت و روز به روز هم موارد آن بیشتر 
می شد به طوری که منجر به کاهش شدید 
درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی کشــور شد. 
عامل دوم کاهش شــدید قیمت نفت بود 
که از ابتدای سال جاری رقم خورد و قیمت 
نفت از حدود 5۰ تا 6۰ دالر به حدود 2۰ تا 
3۰ دالر سقوط کرد. عامل سوم شیوع کرونا 
در ایران و جهان بود که در پی آن بسیاری 
 از کســب و کارها تعطیل شــد. مجموعه

 این عوامل باعث شد که افزایش قیمت ها 
بعد از عید و هرچه به امــروز نزدیک تر می 
شویم، سرعت خیره کننده و غیرمنتظره ای 
به خود بگیرند و به نظر می رســد این روند 
ادامه دار خواهد بود و انتهای آن نیز مشخص 
نیست. در این میان دو عامل می تواند روند 
افزایشی قیمت ها را مهار کند که این عوامل 
در شــرایط حال حاضر به صورت کامل در 
کنترل سیاست گذاران نیســت. دولت یا 
سیاســت گذار از دو طریق می تواند روند 
افزایشی قیمت ها را کنترل کند که عبارتند 
از: اقدام در بخش عرضــه و اقدام در بخش 
تقاضا. در بخش عرضه، دولت تا چندین ماه 
پیش از طریق ذخایر یا درآمدهای ارزی که 
به اندازه نسبتاً کافی در اختیار داشت، می 
توانست با ورود به موقع به بازار و با عرضه ارز 
روند قیمت ها را کنترل و مهار کند و حتی 
بعضا کاهش دهد. این ابزار در حال حاضر در 
اختیار دولت نیست به دلیل اینکه تشدید 
تحریم ها فروش نفت ما را به شدت کاهش 
داده است. حتی برخی آمارها آن را نزدیک به 
صفر گزارش کرده اند؛ ولی به نظر می رسد 
این فروش بین 2۰۰ تا 3۰۰ هزار بشکه است 
که حدود 1۰ درصد روال عادی است. با این 
کاهش شدید فروش نفت، به نظر می رسد 
دریافتی های ارزی ما به شدت کاهش پیدا 
کرده و این مدت هم احتماال دولت با کمک 
و توسل به ذخایر ارزی و یا صندوق توسعه 
ملی تا حدودی آن را کنترل کرده بود؛ اما به 
دلیل شیوع کرونا و فروکش کردن فعالیت ها 
و مجددا آغاز فعالیت ها بعد از عید و افزایش 
تقاضای ارز، قیمت ها افزایش پیدا کردند و 
ازآنجا که ذخایر ارزی محدود بود دولت نمی 

توانســت از طریق عرضه، افزایش قیمت را 
مهار کند. هرچند رئیس کل بانک مرکزی 
از تغییر سیاســت این بانک خبر داده و می 
گوید که دیگر ارزپاشی نخواهند کرد و این به 
معنی این است که بخش عرضه فعال نیست 
اما به نظر می رسد این عدم ورود به بازار به 

دلیل محدودیت ارزی باشد.
در بخــش تقاضا و در شــرایط فعلی دولت 
عمدتاً از طریق سیاســت هــای پولی می 
تواند تقاضا را کنترل کند. البته اگر همانند 
اوایل انقالب ســرمایه اجتماعی داشتیم، 
توصیه های دولتمردان به مردم برای هجوم 
نبردن بــرای خرید ارز می توانســت موثر 
باشد؛ اما با توجه به اینکه با بی تدبیری های 
دو سه دهه گذشــته اعتماد مردم از گفته 
های مسئوالن سلب شــده مردم نیز به این 
توصیه ها بی اعتنایی مــی کنند. بنابراین 
با توصیــه نمی توان عمال جلــوی تقاضا را 
گرفت یا آن را کاهــش داد. به ناچار، دولت 
از ابزاری که در اختیار دارد که عمده ترین 
آن سیاست پولی اســت می تواند اقداماتی 
برای مهار تقاضای بازار داشــته باشــد. به 
 عبارت دیگر کاهش نقدینگــی در جامعه
 ابزار مهمی اســت که می تواند مانع رشد 
ادامه دار قیمت ارز و طال و به تبع کاالهای 
دیگر شود. اما ریشــه رشد نقدینگی عمدتا 
به کسری بودجه دولت برمی گردد. دولت 
وقتی با کســری بودجه مواجه می شــود، 
ناچار است این کســری را از طریقی تامین 
کند. در نبــود درآمدهای نفتــی، دولت از 
این کسری را از طریق استقراض می تواند 
جبران کند. معموالً ســه منبع شــناخته 
شــده برای اســتقراض پیش روی دولت 
 ها قرار دارد: نخســتین مورد استقراض از
 بانک مرکزی است که چاپ پول و افزایش 
پایه پولی و افزایش نقدینگــی را به دنبال 
دارد. دومیــن مــورد اســتقراض از خارج 
 کشــور اســت که از بانک های بین المللی 
صورت می گیرد و ســومین راه استقراض 
از مــردم در داخــل اســت. روش اول 
 به تــورم منجــر می شــود و بــه همین 
دلیل توصیه نمــی شــود. راه دوم گرچه 
مناسب تر از راه اول است اما به دلیل تشدید 
تحریم ها این راه عمال بسته شده است. راه 
سوم استقراض از مردم است که از منظر تورم 
زا نبودن بهترین روش است، اما آیا این روش 
در شــرایط فعلی قابل اعمال است؟ اینجا 
نقدی بر توصیه های بسیاری از اقتصاددانان 
دارم. تعدادی از اقتصاددانان اصرار می کنند 
که دولت به جای استقراض از بانک مرکزی 
باید به طریق اســتقراض از مردم متوسل 

شود. تردیدی نیســت که دولت اگر بتواند 
کسری بودجه خود را با استقراض از مردم یا 
همان انتشار اوراق قرضه تأمین کند، بهترین 
راه و ضد تورم اســت. اما واقعیت ساختاری 
موجود در کشور نشان می دهد این راه موفق 
نخواهد شــد زیرا در حالی که تورم در آمار 
رسمی باالی 3۰ درصد اســت و روز به روز 
افزایش می یابد، بعید است که مردم از خرید 
اوراق قرضه که اخیراً و ظاهراً به دلیل شرعی 
بودن آن با نام اوراق بدهی مطرح می شوند، 
استقبال کنند چراکه نرخ سود آنها پایین و 
حدود 15 درصد اعالم شده است. بنابراین 
رفتار منطقی مردم این است که در شرایط 
تورم باالی 3۰ درصد به ســمت ســرمایه 
گذاری های با نرخ 15 درصد یا نزدیک به آن 

گرایش نداشته باشند.
بنابرایــن دولــت بــه ناچــار بــه راه اول 
روی آورده اســت. رفتــار مــردم در 
 شــرایط فعلی براســاس اصول اقتصادی 
منطقی و عاقالنه است. زیرا سود در بخش 
تولید و بانک ها و اوراق بدهی یا اوراق قرضه 
نیست. بنابراین در شــرایط اخیر بهترین 
راه برای اینکه قــدرت خرید مردم کاهش 
پیدا نکند به ناچار توسل به خرید کاالهای 
بادوام یا کاالهایی مانند ارز، طال و... اســت. 
دولت البته با انتشار این حجم از نقدینگی 
دو اقدام انجام داد که یکی مناسب و دیگری 
 نامناســب بود. اقدام نامناســب دولت این
 بود که در بدترین شــرایط اقتصادی نرخ 
ســود بانک ها را چند ماه پیش کاهش داد 
و به همین دلیل مردم سپرده های خود را 
از بانک ها خارج کردند و این سرمایه های 
ســرگردان ســر از بازارهای خودرو و ارز و 
طــال درآورد. اما اقدام خــوب دولت، رونق 
بازار بورس بود که به تبع حجم وســیعی از 
سرمایه های مردم جذب این بازار شد. اگر 
رونق بازار بورس تدبیر نشده بود این حجم از 
 نقدینگی آزادشده معلوم نبود که چه بالیی
 بر ســر قیمت های ارز، طال و سایر کاالها 
می آورد. در واقع می توان گفت قیمتی که 
برای ارز، طال و سایر کاالها موجود است به 
دلیل وجود یک بازار پرســود رقیب به نام 
بورس تا اندازه زیادی کنترل شــده وگرنه 
احتماال قیمت ارز به باالی 5۰ هزار تومان می 
رسید. با این وصف، دولت باید مراقب اعتماد 
مردم نسبت به بازار سرمایه )بورس( باشد 
که هرگونه اشــتباه در این بخش و سقوط 
ارزش سهام مردم، نه تنها تبعات اقتصادی 
منفی شــدیدی برای مردم خواهد داشت، 
بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی وسیعی نیز 

محتمل خواهد بود.

دو  راهکار مهار  قیمت ها
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