
رییس صنــدوق بین المللــی پول گفــت، بدهی 
کشورهای جهان به سطوح بی سابقه ای رسیده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، صندوق بین المللی 
پول در حال آماده کردن ابزارهای حمایتی بیشــتر 
برای کاهش تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر 
روی کشورهای فقیر است. کریستالینا جیورجیوا- در 
کنفرانس ویدیویی با روســای بانک های مرکزی و 
وزرای دارایی کشــورهای عضو گروه ۲۰ گفت که 
کشورهای ثروتمند باید کماکان مهلت بازپرداخت 
بدهی های کشورهای فقیر را تمدید کنند و به منظور 
فرصت دادن به تقویت رشد اقتصادی این کشورها به 

کمک های خود به آن ها تا پایان سال ادامه دهند. 
رییس صندوق بین المللی پول با اشاره به لزوم انجام 
اقدامات مشترک کشورهای جهان برای کاستن از 
تبعات اقتصادی کرونا افزود: ما در یک شرایط خیلی 
اضطراری هســتیم و میزان بدهی ها به سطوح بی 
سابقه ای رسیده است.  پیشتر صندوق بین المللی 
پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی 
از کرونا، پیش بینی خود از متوســط رشد اقتصادی 
امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش 
داده و افزوده بود  این بحران که از رکود فراگیر دهه 
۱۹۳۰ تاکنون بی ســابقه بوده، خسارت های قابل 

توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده اســت. از سوی 
دیگر رییس بانک جهانی خواســتار تمدید مهلت 
بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر به ثروتمند با توجه 
به ناتوانی آن ها در بازپرداخت بدهی ها شده است. 
دیوید مالپاس که یکی از دیگر حاضران این جلسه 
ویدیویی بود با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده 
بانک جهانی از کشورهای ضعیف گفت: هر چند ما 
از همان ابتدای بحران کرونا خیلی سریع وارد عمل 
شدیم اما بسیاری از کشــورهای فقیر با وجود این 
کمک ها دارای مشکالت زیادی هستند و پرداخت 

بدهی آن ها در کوتاه مدت خیلی محتمل نیست. 

امــکان فروش ۳۰ درصــد ســهام عدالت برای 
مشمولین این ســهام بیش از یک ماه است که 
فراهم شده است و متقاضیان می توانند با مراجعه 
به بانک یا کارگزاری نسبت به فروش سهام خود 
اقدام کنند. اما در این میان مشــموالنی هستند 
که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بنابراین قیم 
قانونی این افراد باید نســبت به ثبت سفارش آن 

ها اقدام کند.
به گزارش ایسنا، برای مشوالن سهام عدالت که 
زیر ۱۸ سال هستند و هنوز به سن قانونی نرسیده 
اند، فرد دیگری باید از طرف او سفارش گذاری را 

انجام دهد. بنابراین این موضوع باید برای شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه 
وجوه ثابت شود که فردی که ســفارش را ثبت 
 می کند آیا ولی یا قیم قانونی این شــخص است 

یا خیر.
بر این اساس برای فروش ســهام عدالت هم فرد 
زیر ۱۸ سال و هم ولی یا قیم او باید در سجام ثبت 
نام کنند و احراز هویت شوند. بعد از احراز هویت، 
کارگزاری ها این امکان را دارند که اطالعات سجام 

را مبنا قرار دهند و سفارش فروش را تأیید کنند.
ممکن است این سوال مطرح شود که فرد زیر ۱۸ 

سالی که شماره همراهی به نام خود ندارد چگونه 
می تواند در سجام احراز هویت شود؟ باید گفت 
در ثبت سجام افراد زیر ۱۸ سال، نیازی نیست که 
خودشان شماره تلفن همراه به نام داشته باشند 
بلکه هنگام ثبت نام سامانه سجام با توجه به تاریخ 
تولد فرد، از فرد قبول می کند که شــماره همراه 

ولی یا قیم را وارد کند.
بر اساس این گزارش، طبق وعده رئیس جمهور، 
۳۰ درصد دیگر سهام عدالت هم برای عید غدیر 
و پس از آن ۳۰ درصــد دیگر هم برای ۲۲ بهمن 

آزاد می شود.

گروه اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری، امروز ۳۰ 
 PS۷۵۲ تیرماه ۱۳۹۹ به همراه جعبه های سیاه پرواز
ســانحه دیده اوکراینی، وارد البراتوار دفتر بررسی و 
 BEA تحلیل ایمنی هواپیمایی کشــوری فرانسه
شدند. به گزارش ایسنا، جلسه هماهنگی هم اکنون 
در حال برگزاری است و کار بازیابی و دریافت اطالعات 

جعبه های سیاه از امروز آغاز خواهد شد.
براساس گزارش سازمان هواپیمای کشوری، جعبه های 
سیاه هواپیمای مذکور پس از وقوع سانحه بالفاصله به 
سازمان هواپیمایی کشوری تحویل داده شده و در محل 
امنی در همین ســازمان تحت تدابیر فنی و امنیتی 
مناسب طبق مقررات، نگهداری شد.   جعبه های سیاه 
روز جمعه ۲۷ تیرماه سال جاری با رعایت پروتکل های 
فنی و امنیتی و همراهی پلیس فرودگاه ها در معیت تیم 
تخصصی از محل این سازمان به فرودگاه امام خمینی 
منتقل و رهسپار پاریس شد. پس از ورود به پاریس هم 

با هماهنگی سفارت ایران در پاریس، پلیس فرانسه 
مســئولیت محافظت از جعبه ها را تا محل سفارت 
جمهوری اســالمی ایران در پاریس و پــس از آن به 
البراتوار برعهده گرفت. در ادامه  این گزارش آمده است: 
مطابق مقررات بین المللی و قوانین داخلی سازمان 
هواپیمایی کشوری، ایران مسئولیت بررسی سانحه 
مذکور را برعهده دارد. با توجه به اینکه مقامات قضایی 
نیز در حال رسیدگی به پرونده هستند، مقام محترم 
قضایی نیز مطابق استانداردهای ضمیمه ۱۳ پیمان 
شــیکاگو در فرآیند بازخوانی حضور دارد و بازخوانی 
جعبه های سیاه با هدایت مسئول بررسی سانحه و در 
البراتوار فرانســه صورت می گیرد. در اجرای مقررات 
بین المللی، کشور طراح و سازنده ی هواپیما و همچنین 
اوکراین به عنوان کشور محل ثبت و بهره بردارهواپیما از 
طریق معرفی نماینده رسمی در مراحل بررسی سانحه 
شرکت می کنند. با توجه به اینکه بازخوانی در البراتوار 

کشور فرانسه انجام می شود، این کشور نیز با معرفی 
نماینده ای در تحقیقات مرتبط شرکت می کند.

سایر کشــورها که به دالیلی نظیر جان باختن اتباع 
خود ذینفع  موضوع رسیدگی به سانحه هستند نیز 
می توانند نســبت به معرفی کارشناسانی در جریان 
روند بررسی ســانحه قرار گیرند و از طریق مسئول 
بررسی سانحه به داده ها و گزارش نهایی بررسی سانحه 
دسترسی داشته باشند. براساس مقررات بین المللی، 
کشورهای کانادا، سوئد، آلمان و انگلستان درخواست 
خود را مبنی بر حضور نماینده در فرآیند بازخوانی ارائه 
کردند که با موافقت مسئول بررسی سانحه، نمایندگان 
کانادا، سوئد و انگلستان جهت مشاهده فرآیند بازخوانی 
در فرانسه حضور دارند.  هدف از انجام این تحقیقات، 
ارتقای ســطح ایمنی هوانوردی از طریق شناسایی 
و رفع زمینه هــا و علل رخداد آن بوده و مســتقل از 

رسیدگی های قضایی در دست انجام است.

انباشت میلیاردها دالر کاال در گمرک درحالی همواره 
از چالش های تجاری ایران بوده که به گفته مسئوالن 
گمرک ۸۰ درصد صاحبان کاال به دلیل مشکالتی که 
از سوی سازمان های مختلف پیش می آید نمی توانند 
کاالی خود را ترخیص کنند. با این حال اخیرا دولت 
مصوباتی داشــته که می تواند تا حدی این مسائل را 

حل و فصل کند.
به گزارش ایسنا، آمار رسمی نشان می دهد که حداقل 
شش میلیارد دالر کاالهای اساسی و تولیدی در حال 
حاضر در گمرکات وجود دارد که ۳.۵ تا ۴ میلیون تن 
آن کاالهای اساسی است، حجم سنگینی که رسوب 
و موانع ترخیص آنها بســیار بحث برانگیز بوده و در 
مقاطعی تصمیماتی هم در رابطه با تسهیل آن اخذ و 
اجرایی شده است؛ به طوری که طی دو سال گذشته با 
دستور رییس جمهور دستورالعمل ها و توافق هایی برای 
به حداقل رسیدن موانع موجود به تصویب و در دستور 

کار قرار گرفت، اما ظاهرا همچنان بخشی زیادی از این 
مشکالت پابرجاست. این در حالی است که اعالم اخیر 
ارونقی-معاون فنی و امور گمرکــی ایران- در رابطه 
با ایســتایی و رســوب کاال در گمرک از این حکایت 
دارد که تعدد قوانین از جمله مهم ترین عوامل است، 
چراکه گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است و 
بر این اساس طوالنی شدن تشریفات کاال برای اخذ 
مجوزهای قانونی عاملی برای ایستایی کاال در گمرک 
می شود. آن طور که ارونقی گفته، گمرک تا مجوزهای 
قانونی را کسب نکند نمی تواند اجازه ترخیص کاال را 
صادر کند، پس اگر کاالیی شرایط ترخیص از گمرک را 
داشته باشد انجام می شود، ولی اگر در انجام تشریفات 
با مشکالتی مواجه شوند به رسوب کاال منجر می شود.

البته معاون گمرک به آمار قابل تاملی نیز اشاره کرده 
و گفته که ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کاال هستند که 
کاالی خود را در گمرک نگه می دارند، اما ۸۰ درصد 

دیگر با این که می خواهند کاالی خود را ترخیص کنند 
به دلیل مشکالتی که از سوی سازمان های مختلف 
پیش می آید نمی توانند در ایــن رابطه اقدامی انجام 
دهند. اما این تمام ماجرای مربوط به ترخیص کاالها از 
گمرک نیست و برخی مسائل دیگر از جمله مشکالت 
ناشی از تامین ارز و سیاســیهای ارزی که در دو سال 
اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شد نیز این روزها از 
عوامل عمده رسوب کاال در گمرکات به شمار می رود، 
به هرحال با تغییر سیاست های ارزی و صدور بخشنامه 
و دســتورالعمل های متعدد در این رابطه، واردات و 

ترخیص کاالها نیز با مشکالت مختلفی مواجه شد.
این در شرایطی است که اخیرا طی پیشنهاداتی که از 
ســوی گمرک و وزارت اقتصاد مطرح شد، دو مصوبه 
برای کاالهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آالت تولید 
در دستور کار قرار گرفت تا موجب تسهیل ترخیص 

کاال و کاهش ایستایی و معطلی در گمرک شود.

گرم شدن هوا و افزایش مصرف، احتمال وقوع خاموشی در کشور 
را افزایش داده است، هم اکنون شش استان و یک کالنشهر در 
محدوده قرمز و ۱۳ استان و ۵ کالنشــهر در محدوده زرد قرار 
دارند که اگر مدیریــت مصرف صورت نگیرد وقوع خاموشــی 

جندان بعید به نظر نمی رسد.
به گزارش ایسنا،   رکورد پیک مصرف برق روز گذشته با وجود 
اجرای همه برنامه های مدیریت بار، دوباره شکست و به ۵۸ هزار 
و ۲۵۲ مگاوات رسید. در حالی که بیشــترین میزان لحظه ای 
مصرف برق ثبت شده در سال گذشته ۵۷ هزار و ۶۸۱ مگاوات 
بود، روز گذشته )۲۹ تیرماه( به ۵۸ هزار و ۲۵۲ مگاوات رسید که 
تاکنون نسبت به پیک سال گذشته نزدیک به یک درصد )۵۷۱ 

مگاوات( افزایش نشان می دهد.
سال ۹۸ نیز پیک مصرف برق درتاریخ ۳۱ تیرماه به ثبت رسید 
و با توجه به پیش بینی ها درخصوص گرم تر شدن هوا در هفته 
جاری، احتمال آنکه بیشــترین میزان مصــرف برق در همین 
روزها دوباره به ثبت برسد، بسیار است. با این حال در صورتی که 
مشترکان با به کار بستن راهکارهای ساده و بی هزینه مدیریت 

مصرف، با صنعت برق همکاری کنند، می توان شرایط پیش رو 
را مدیریت  و از آن با موفقیت عبور کرد.

شش استان و یک کالنشهر در محدوده قرمز
عالوه بر این انتشار نقشه مصرف برق کشور نشان داد که هم اکنون 
شش اســتان و یک کالنشــهر در محدوده قرمز و ۱۳ استان و ۵ 
کالنشهر در محدوده زرد قرار دارند. بررسی نقشه مصرف برق امروز 
۳۰ تیر حاکی از آن است که در حال حاضر استان های مازندران، 
آذربایجان شرقی، کرمانشــاه، هرمزگان، بوشــهر و کهگیلویه و 
بویراحمد و کالنشهر مشهد در محدوده قرمز مصرف برق قرار دارند. 
هموطنان ساکن در مناطق یاد شــده می توانند با کاهش تنها ۱۰ 
درصدی مصرف برق خود، به وضعیت سبز مصرف بازگشته و امکان 
بهره مندی همه مردم به ویژه هم وطنان ساکن در مناطق جنوبی از 
برق را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه رو هستند و نیاز به 

استفاده از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند.
همچنین استان های خراســان رضوی، سمنان، تهران، گیالن، 
قزوین، زنجان، قم، آذربایجان غربی، یزد، لرستان، ایالم، منطقه 

جنوبی کرمان و سیستان و بلوچســتان و کالنشهرهای تهران، 
شــیراز، اهواز، اصفهان و تبریز نیز در محدوده زرد مصرفی قرار 
دارند.  هم وطنان ســاکن در این مناطق  نیــز می توانند تنها با 
کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز 

تاثیری فوری داشته باشند.

تامین برق مطمئن و پایدار بــا کاهش ۱۰ درصدی 
مصرف

در این راستا مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با 
اشاره به رشد بی ســابقه بخش های مولد کشور در سال جهش 
تولید از هموطنان خواســت تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف، 
ضمن کمک به شکوفایی کشــور، صنعت برق را در تامین برق 

مطمئن و پایدار و عبور بی دغدغه از تابستان یاری کنند.
وی مصرف برق سیستم های سرمایشی در کشور را معادل ۲۳ 
هزار مگاوات ذکر کرد که با مجموع مصرف برق ۴ کشور همسایه 
برابری می کند، اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد مصرف برق کشور 
به سیستم های سرمایشی در تابستان اختصاص دارد، مدیریت 

مصرف در این بخش از طریق تنظیم برودت کولرهای گازی روی 
۲۴ درجه و استفاده از دور کند در کولرهای آبی راهگشا است.

وی از هموطنان خواست طی ســاعات ۱۳ تا ۱۷ که ساعات اوج 
مصرف محسوب می شــود از اســتفاده از لوازم برقی پرمصرف 
مانند ماشین های لباسشــویی و ظرفشــویی، جاروبرقی، اتو و 
غیره خودداری و زمان اســتفاده از این لوازم را به ســاعات اولیه 
صبح تا ساعت ۱۱ منتقل کنند و افزود: استفاده از نور طبیعی در 
روز و خاموش کردن المپ اضافی از دیگر راهکارها استو تنظیم 
کولرهای گازی روی عدد ۲۴ درجه را با ۲۰ درصد کاهش مصرف، 
استفاده از سایبان برای کولرهای آبی تا ۳۰ درصد کاهش مصرف 
و خاموش کردن یک المپ اضافه توســط هر ایرانی را با ۱۰۰۰ 
مگاوات کاهش مصرف برق در کشــور همراه دانست که عالوه بر 
کاهش صورتحساب برق مشترکان، به ازای هر ۱۰ درصد کاهش 

معادل ۲۰ درصد کاهش تشویقی صورتحساب را به دنبال دارد.
رجبی مشهدی بخشی از اقدامات صنعت برق برای عبور مطمئن 
و بی دغدغه از تابستان امسال را افزایش توان نیروگاه های موجود 
و افزودن ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشــور، احداث 

شبکه های جدید و رفع محدودیت شبکه های برق قدرت برشمرد 
و با اشاره به تامین هزار مگاوات تقاضای جدید بخش صنعت در 
سال گذشته اظهار داشت: خبر خوش برای هموطنان عزیز، رشد 
بی سابقه بخش های مولد کشور در ماه های ابتدایی سال جهش 
تولید است به طوری که از ابتدای امسال رشد صنعتی کشور به 
ویژه صنایع بزرگ ۱۰.۶ درصد و تولیدات کشــاورزی بیش از 
۴ درصد افزایش یافته که جهش بی ســابقه و دلگرم کننده ای 
است و تالشگران صنعت برق با اقدامات شبانه روزی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در فصل ســرما و گرما، آمادگی واحدها 
را برای کار بی وقفه در تابســتان و تامین برق مطمئن و پایدار 

فراهم ساختند.
وی تاکید کرد: ما در شرایط سخت کنونی و شیوع بیماری جدید 
تمام تالشمان را برای تامین برق پایدار به ویژه تامین برق مراکز 
درمانی انجــام می دهیم و با تمام توان در کنار پرســنل فداکار 
مراکز درمانی هستیم و از مردم نیز درخواست داریم با کاهش 
۱۰ درصدی مصرف برق، ســهم خود را برای عبور بی دغدغه از 

تابستان در این شرایط حساس ایفا کنند. 

فروش سهام عدالت افراد زیر ۱۸ سال چگونه است؟نگرانی روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی
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زنگنه:

سرمقاله

يادداشت

بالتکلیفی کسب و کارها 
با  بی ثباتی ارزی

سیگنال منفی شورای 
رقابت به دالالن خودرو

یکی از چالش برانگیزترین 
مسائل اقتصاد ایران در سال 
۱۳۹۹ تاکنون، نوسانات و 
التهابات نرخ ارز در یک ماه 
گذشته و ورود قیمت دالر به کانال ۲۵ هزار تومان 

بوده است ...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
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تصمیمات جدید ارزی 
برای ترخیص کاالها

عبور شاخص کل بورس 
از  مرز ۱.۹ میلیون واحد

گمانه زنی ها حاکی از ورود جدی بانک مرکزی و تزریق ارز به بازار است

عقب نشینی قیمت دالر در بازار
صفحه2
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تنش  در بازار خودرو
چراغ   سبز شورای   رقابت    برای   افزایش   قیمت   خودرو

  دور جدید   افزایش قیمت  خودرو کلید   خورد

دبیرستاد تنظیم بازار از تشکیل شورای تشدید نظارت 
بر بازار در استانها خبرداد وگفت: قراراست کاالهای 
گروه یک با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص و سه ماه آینده 
ارز آن پرداخت شــود. حمید رضا کالمی در جلسه 
ستاد تنظیم بازر در خصوص ترخیص کاالها، اظهار 
داشت: تا کنون از ابتدای سال تا ۲۸  تیرماه سال جاری  
۵  میلیون و ۵۰۰ هزار تــن کاال که مربوط به ۵  قلم 
کاالی اساسی است ترخیص شده است.  وی با اشاره 
به مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت مبنی بر شتاب 
در ترخیص کاالهای اساسی گفت: تجار، بازرگانان 
و واحدهای تولیدی و .. که کاالهای اساســی آنها در 
گروه یک کاالیی است، و در بنادر و گمرکات مانده، در 
صورت تمایل می توانند برای ترخیص و خروج آن  با 

نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی...

در حالی که بورس تهران در معامالت هفته گذشته 
روند نزولــی در پیش گرفت، در معامــالت دو روز 
قبل به سرعت با افزایش مواجه شــده و روز قبل از 
رکورد یک میلیون و ۹۰۰ هــزار واحدی هم عبور 
کرد.شاخص کل بورس تهران روز گذشته مرز یک 
میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی را رد کرد و با رشد بیش 
از دو درصدی و ۳۸ هزار و ۴۰۰ واحدی در معامالت 
صبح روز گذشته دوشــنبه ۳۰ تیر، شاخص کل به 
یک میلیون و ۹۰۳ هزار و ۴۵۰ واحد رسید.شاخص 
هم وزن نیز ۵ هزار و ۹۷۶ واحد رشد داشت و به ۵۰۷ 
هزار و ۱۷۳ واحد رسید.روز دوشنبه ارزش بازار در 
معامالت روز گذشته به رقم بی سابقه ۷ هزار و ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده و تعداد معامالت در روز 

جاری ۳۲۴ هزار فقره اعالم...



اقتصاد2
ایران وجهان

در شروع معامالت روز گذشته
عبور شاخص کل بورس از  مرز 

۱.۹ میلیون واحد
در حالی که بورس تهران در معامالت هفته گذشته 
روند نزولی در پیش گرفت، در معامالت دو روز قبل به 
سرعت با افزایش مواجه شده و روز قبل از رکورد یک 
میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی هم عبور کرد.شاخص 
کل بورس تهران روز گذشته مرز یک میلیون و ۹۰۰ 
هزار واحدی را رد کرد و با رشد بیش از دو درصدی و 
۳۸ هزار و ۴۰۰ واحدی در معامالت صبح روز گذشته 
دوشنبه ۳۰ تیر، شاخص کل به یک میلیون و ۹۰۳ 
هزار و ۴۵۰ واحد رسید.شاخص هم وزن نیز ۵ هزار 
و ۹۷۶ واحد رشد داشت و به ۵۰۷ هزار و ۱۷۳ واحد 
رسید.روز دوشنبه ارزش بازار در معامالت روز گذشته 
به رقم بی ســابقه ۷ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده و تعداد معامالت در روز جاری ۳۲۴ هزار فقره 
اعالم شده است.فوالد با رشد ۶ هزار و فارس با ۵ هزار 
و ۴۰۰ واحدی بیشترین تأثیر را در رشد روز گذشته 

بازار داشتند.

ادغام چند شعبه بانک مسکن 
برای افزایش بهره وری

مدیر امور استان ها و بازاریابی بانک مسکن از استمرار 
اجرای برنامه بهینه سازی شعب در سالجاری از طریق 
انحالل و ادغام تعداد دیگری از شعب بانک مسکن به 
منظور ارتقای کارایی آنها خبــر داد.محمود الری در 
گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، با اشاره 
به ادغام چند شــعبه دیگر بانک مسکن اظهار داشت: 
در راستای اجرای برنامه عملیاتی بانک با هدف افزایش 
بهره وری و کارایی شعب، سه شعبه دیگر ادغام شدند.
وی با بیان اینکه سه شعبه ســتارخان تهران، میدان 
پارس نازی تهران و شــهید انصاری قزوین به تازگی 
ادغام شدند، گفت: یکی از تکالیف مجمع بانک مسکن 
به دســتور وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع، ادغام 
شعب ناکارآمد است.الری با تاکید بر اینکه در راستای 
تکلیف دولت برای ارتقای بهره وری شبکه بانکی، بانک 
مسکن به استان ها تکلیف کرده تا اموال مازاد خود را به 
اداره ســاختمان بانک اعالم کنند، افزود: امالک مازاد 
جزو سرمایه های راکد بانک محسوب می شوند و باید 
با پیگیری های مجدانه تالش کنیم تا این سرمایه های 
راکد به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردند.مدیر 
امور استان ها و بازاریابی بانک مسکن با اشاره به اینکه 
استمرار برنامه بهینه شعب بانک با هماهنگی مدیریت 
ها هر ساله در دستور کار قرار دارد، گفت: در طی سال 
گذشته نیز بالغ بر ۴۴ شــعبه و ۵ باجه منحل شدند.
وی افزود: در سال ۹۷ با دریافت مجوز از بانک مرکزی 
تعداد ۸ شــعب کم بازده و ناکارآمد تعطیل و ۸ شعبه 
با جایگزینی آن در سایر اســتان ها و شهرهای دارای 

ظرفیت و با پتانسیل ایجاد شد.

در پیامی از سوی آیت ا... علم الهدی عنوان شد؛
قدردانی نماینده ولی فقیه در 
خراســان رضوی از »کمــک 

مؤمنانه« بانک صادرات ایران
نماینده ولي فقیه در استان خراسان رضوي و امام جمعه 
مشهد مقدس با صدور پیامی از مشارکت ثمربخش 
بانک صادرات اســتان خراســان رضوی در رزمایش 
همدلی و کمــک مؤمنانه قدردانــی کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، آیت ا... سیداحمد 
علم الهدي با ارســال پیــام و لوح تقدیــر خطاب به 
مدیرشعب استان خراسان رضوی از مشارکت ثمربخش 
بانک صادرات ایران در رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه 
و ارسال ۷۰۰ سبد کاال به نیازمندان استان در ایام ماه 
مبارک رمضان، قدردانی کرد.بانک صادرات اســتان 
خراســان رضوی در قالب همایــش همدلی و کمک 
مؤمنانه در ماه مبارک رمضــان با همکاری جمعی از 
کارکنان این بانک، ۷۰۰ سبد کاال به ارزش کلی ۱۴۴ 
میلیون تومان تهیه و با مشارکت کمیته امداد مشهد 
مقدس در بین نیازمندان توزیع کرد.در بخشی از پیام 
قدردانی آیت ا... علم الهدی آمده اســت: »در لبیک به 
فرمان مقام عظماي والیت، حضرت آیت ا...العظمي امام 
خامنه اي )مدظله العالی( امواج عطوفت و مهرباني مردم 
نوع دوست ایران اسالمي به سوي هم نوعانشان روانه شد 
و در روزگار دشواري و بال،  قلب هاي هم نوا و دست هاي 
گشوده به کمک مومنانه، طعم تلخ فقر و نیازمندي را 
به شیریني و حالوت خیرخواهي و احسان بدل نمود. 
فعالیت ثمربخش در رزمایش مواســات و همدلي و 
گشودن سفره هاي اطعام مهدوي در میان خانواده هاي 
نیازمند و آسیب دیده از بیماري منحوس کرونا اقدامي 
خداپسندانه و ستودني اســت. قدردان اندیشه هاي 
نیک، عزم هاي جزم و گام هاي اســتوارتان هستیم«.

گفتنی است بانک صادرات استان خراسان رضوی 
برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا 
تاکنون با پرداخت ۸۷۳ فقره تسهیالت به ارزش بالغ 
بر ۷۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال رتبه اول را در بین 

بانک های استان خراسان رضوی کسب کرده است.

خبر

بانک ها

نرخ فروش دالر در صرافی های 
بانکی روز گذشــته )دوشنبه( 
کاهش ۵۰۰ تومانی داشــت و 
به بهای ۲۲ هــزار و ۶۰۰ تومان 
معامله شــد.بهای ارزهای دالر 
و یــورو در بازار غیر رســمی و 
صرافی های بانکی روز گذشته )دوشنبه ۳۰ مرداد( با کاهش 
قابل توجهی همراه بود.پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی روز 
گذشته اعالم کرد که روند تامین ارز در بازار داخلی به خوبی در 
حال انجام گرفتن است، روز گذشته در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه 
صرافی های بانکی رقم فروش هر دالر را با کاهش قیمت ۵۰۰ 
تومانی، ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه کردند. قیمت خرید دالر 
در این صرافی ها نیز نسبت به روز گذشته کاهش ۶۰۰ تومانی 
داشــت و ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان اعالم شد.کاهش بهای ارز در 
خصوص یورو هم صورت گرفت و روز گذشته در صرافی های 
بانکی هر یورو به بهای ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رسید و به 
قیمت ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری شد. که حاکی از کاهش 
۳۰۰ تومانی در قیمت فروش و ۵ تومانی در قیمت خرید یورو 
در صرافی های بانکی است.و اما برپایه سامانه سنا، بهای فروش 
هر یورو در بازار معامالتی روز گذشته، افزایش شدید ۳ هزار و 
۵۰۰ تومانی داشت و به قیمت ۲۷ هزار و ۵۰ تومان معامله شد. 
در این سامانه بهای دالر نیز افزایش داشت و به بهای ۲۴ هزار و 
۲۰۶ تومان به فروش رسید.همچنین در سامانه نیما نیز برای 
روز معامالتی گذشته، هر حواله فروش یورو با قیمت ۲۰ هزار 

و ۵۷۱ تومان معامله شد، برای فروش حواله دالر نیز قیمت ۱۷ 
هزار و ۳۳۴ تومان ثبت شد.

واردات بدون انتقال ارز حذف شد  
بانک مرکزی با اصالح برخی سیاســت های ارزی خود مانند 
حذف رویه واردات در مقابل صــادرات و انتقال همه کاالهای 
مشمول دریافت ارز برای واردات به سامانه نیما، توانست نقش 
بازار غیررسمی ارز را کم رنگ کند و همین مساله موجب توقف 

روند افزایشی و کاهش بهای ارز شده است.
بانک مرکزی به تازگی عالوه بر تدوین دستورالعمل بازگشت ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتی، اصالحاتی در نحوه تامین واردات و 

مدیریت منابع حاصل از صادرات انجام داده است.

حذف برخی کاالهای وارداتی از سامانه نیما و انتقال آن به 
بازار آزاد، پذیرش انتقال واردات در قبال صادرات )واردات 
بدون انتقال ارز( محدود  کردن فعالیت صرافی های غیربانکی 
در نیما، محدودیت های بازار متشــکل ارزی برای خرید و 
فروش ارز، ورود تقاضای برخی صادرکنندگان به بازار برای 
ایفای تعهدات ارزی در مهلت تعیین شــده از جمله دالیل 
افزایش نرخ ارز در هفته های گذشــته بود. نتیجه همه آن 
اتفاقات افزایش نقش بازار غیررسمی بود. سیاست واردات 
بدون انتقال ارز که از اردیبهشت ماه امسال به صورت رسمی 
اجرایی شد باعث افزایش تقاضای ارز از بازار غیررسمی و رشد 
بیش از پیش قیمت ها در بازار ارز شد.یکی از نقدهایی که در 

گزارش قبلی درباره سیاست های ارزی بانک مرکزی مورد 
بررســی قرار گرفت، کاهش کاالهای مشمول دریافت ارز 
نیمایی بود که طبق اطالعات به دست آمده بانک مرکزی 
همه کاالهای مشمول واردات )به غیر از کاالهای مشمول ارز 
۴۲۰۰ تومان( را به سامانه نیما منتقل کرده است.با این دو 
اقدام هم تقاضا از بازار غیررسمی به بازار رسمی منتقل شده 
و هم نقش بازار غیررسمی در تحوالت بازار ارز کمرنگ شده 
است. از طرف دیگر بانک مرکزی در روزهای اخیر عرضه ارز 
در سامانه نیما را افزایش داده به طوری که در دو روز گذشته 
۳۰۰ میلیون دالر به این بازار تزریق شــده اســت.یکی از 
مشکالتی که همچنان در نیما به قوت خود باقی است اولویت 
خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی های بانکی ست. این 
اولویت بندی در شرایطی اعمال شده است که صرافی های 
غیربانکی دارای حاضر در نیما موظف بــه فروش ارز برای 
گروه های کاالیی تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستند. 
این اولویت بندی باعث محدود شدن موجودی صرافی های 
غیربانکی و وابسته  شــدن کل بازار رسمی به صرافی های 
بانکی شده اســت.میزان عرضه ارز در بازار متشکل ارزی 
نسبت به روزهای قبل بهبود یافته و سطح خرید و فروش 
ارز در حالت تعادل نسبی قرار دارد.برخی فعاالن این بازار 
همچنان محدودیت های ناشــی از فــروش ارز خریداری 
شده در بازار متشــکل ارزی را یکی از مشکالت فعالیت در 
این بازار می داننــد. این محدودیت ها شــامل عدم امکان 
فروش مجدد ارز خریداری شــده به صرافــی دیگر، دامنه 
 محدود نرخ خرید و فروش و سقف خرید پایین ارز توسط

 صرافان است.

گمانه زنی ها حاکی از ورود جدی بانک مرکزی و تزریق ارز به بازار است

عقب نشینی قیمت دالر در بازار

همتی:
بــازار ارز در روزهای آینده به 

آرامش می رسد
رییس کل بانک مرکزی گفت: با اقدامات در دست 
اجرا، به تدریــج و در روزهای آینده بــازار ارز به 

آرامش خواهد رسید.
عبدالناصر همتی در یادداشــت اینستاگرامی با 
بیان اینکه قبــاًل اعالم کرده بودیم کــه بازار ارز 
دچار نوسان شــده اســت، افزود: این تصور که 
بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی 
نمی کنند، یــا اینکه تصور می شــود برای تأمین 
کسری و یا دالیل دیگر، نرخ ارز را باال می برند، بی 
اساس و یک برداشت و تصور کاماًل اشتباه است.

دســتورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت 
ارز به چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشــور، 
چند روزی اســت عملیاتی شده اســت. در این 
دستورالعمل، عماًل زمینه ای برای ایجاد تراکم غیر 
عادی تقاضا و نیز سو استفاده از آن باقی نمی ماند.
به همین دلیل متأسفانه در مقطع دو هفتٔه اخیر، 
در کنار تعلل برخی صادر کنندگان برای عرضه ارز 
خود، برخی از ســودجویان در صدد فروش ارزبه 

واردکنندگان به نرخ های نامتعارف بوده اند.
به واردکنندگان محترم توصیه می کنم که چند 
روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده، به تدریج 
نیاز خود را از ســامانه نیما تأمین نمایند.همتی 
در این یادداشــت تاکید کرد: از صادر کنندگان 
نیز انتظار می رود در فرصــت چند روز باقیمانده 
از فرصت ایفای تعهــد، ارزهای خود را با نرخ های 
منطقی در بــازار عرضه کنند تا خریــدار الزم را 

داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: از صادرکنندگانی که تا روز 
گذشته با برگرداندن ارز در خدمت تولید و اشتغال 
کشــور بوده اند، قدردانی می کنم. مــردم عزیز 
مطمئن باشند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار 
ارز و اعاده ثبات، و برگشت به نرخ های تعادلی تمام 

تالش خود را به کار خواهد بست.

۳۰۰ میلیون دالر در سامانه نیما 
عرضه شد 

در دو روز گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دالر در 
سامانه نیما عرضه شده که میانگین نرخ دالر 
معامله شده در آن ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده 
است.به گزارش ایسنا، براساس گزارش های 
دریافتی از ســامانه نیما، در دو روز گذشــته 
حدود ۳۰۰ میلیون دالر در این سامانه عرضه 
شده است.گفتنی اســت میانگین نرخ دالر 
بر اساس معامالت انجام شــده در این دو روز 

حدود ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.

روز گذشته آخرین مهلت برای 
بازگشت ارز صادرکنندگان

فردا )۳۱ تیــر( مهلت پایانــی بانک مرکزی 
برای صادرکنندگانی اســت که همچنان ارز 
حاصل از صادرات خود در دو سال گذشته را 
در سامانه نیما عرضه نکرده اند. اعالم اسامی 
متخلفین و لغــو کارت بازرگانــی در انتظار 
صادرکنندگانی است که از این دستورالعمل 
ســرپیچی کنند.ســی ویکم تیرماه، آخرین 
مهلت بــرای صادرکنندگانی اســت که طی 
ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صــادرات انجام 
 داده، اما همچنان ارزهای حاصل از صادرات 
خود را بــه بازارهای داخلــی بازنگردانده اند.

مسئله بازگشــت ارزهای صادرکنندگان به 
بازار داخلی زمانــی از اهمیت فــراوان پیدا 
شد که شــیوع بیماری کرونا منجر به بسته 
شدن مرزهای کشــور و در نتیجه اختالل در 
تعــادل ارز بازارهای داخلی شــد. به همین 
دلیل بانک مرکزی طی اطالعیه ای در هفت 
اردیبهشت ســال جاری، مهلت پایان تیرماه 
را بــرای تمامی صادرکنندگانــی که طی دو 
ســال گذشــته اقدام به صادرات کرده اند و 
همچنــان ارز خود را در ســامانه نیما عرضه 
نکرده انــد، تعییــن کرد.ایــن ضرب االجل 
 پــس از آن نیــز در چندین نوبت از ســوی

 رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و امور دارایی و 
همچنین رئیس کل بانک مرکزی تکرار شد و 
انتظار می رود ورود این حجم گسترده ارز که 
طبق پیش بینی بانــک مرکزی حدود ۲۷.۵ 
میلیارد دالر برآورد می شود، بتواند مهاری بر 
بازار ملتهب ارز در کشور باشد.طبق اطالعیه 
بانک مرکزی صادرکنندگانی که تا پایان فردا 
نســبت به عرضه ارزهای خود در سامانه نیما 
اقدام نکنند، با اقداماتــی تنبیهی مانند، لغو 
کارت بازرگانی و اعالم اسامی متخلفان مواجه 
خواهند شد. همچنین سخنگوی قوه قضائیه 
نیز خبر از ورود دستگاه قضایی برای برخورد با 

متخلفین داده است.

اخبار
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رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افزایش ۲۵ 
درصدی سهام شناور آزاد شــرکت ها به عمیق ترشدن 
بازار سرمایه منجر می شود.به گزارش بازار سرمایه، حسن 
قالیباف اصل با بیان اینکــه مصوبه ابالغی هیأت وزیران 
در خصوص افزایش سهام شــناور آزاد شرکت ها به ۲۵ 
درصد، موجب عمق بخشی به بازار ســرمایه و افزایش 
سهام شناوری شرکت ها می شود، گفت: هیأت وزیران، 
روز گذشــته مصوب کرد تا کلیه دســتگاه های اجرایی 
همکاری های الزم را به منظور افزایش سهام شناور آزاد 
)حداقل ۲۵ درصد( شرکت های تابعه، شرکت های دولتی، 
شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و 
صندوق های بازنشستگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی 
داشته باشند.سخنگوی ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشــاره به اینکه این مصوبه ابزار خوبی را در اختیار بازار 
سرمایه قرار می دهد، تا ناشران بورســی و فرابورسی به 
تعهدات خود عمل کنند، تاکید کرد: ســازمان بورس و 
اوراق بهادار حداقل سهام شناور آزاد ۳۰ درصد را پیشنهاد 
داده بود که از این میزان، ۲۵ درصد به شرط آنکه کرسی 

مدیرتی شرکت حفظ شود، مورد تصویب قرار گرفت.

ضمانت های اجرای مصوبه
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: خرید سهام 
عرضه شده برای سایر دستگاه ها ممنوع است که این امر 
شناوری این میزان ســهم را تضمین می کند؛ چراکه در 
صورت انجام چنین معامله ای، سازمان بورس و اوراق بهادار 
می تواند نســبت به ابطال آن اقدام کند.قالیباف اصل در 
خصوص ضمانت هــای اجرای این مصوبــه تصریح کرد: 
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از 
تخصیص بودجه مصوب دســتگاه هایی که متناســب با 
 گزارش ســازمان بورس، این تکلیف را انجــام نداده اند، 
کاهش دهد.همچنین در صورتی که تا پایان مهرماه سال 
جاری، دستگاه ها و نهادهای مشمول، نسبت به عرضه سهام 
خود اقدام نکنند، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق 
شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب های تعیین شده 
اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.

تأمین مالی با اوراق اجاره سهام
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در حال 
حاضر تأمین مالی های بزرگی با انتشار اوراق سلف، در بورس 
کاال و انرژی انجام شده است. همچنین به زودی شاهد تأمین 
مالی ۱۷ هزار میلیارد تومانی از طریق بورس انرژی و بر محور 
کاال و محصول، خواهیم بود.قالیباف اصل، اوراق اجاره سهام 
را اوراق بی نظیری برای تأمین مالی بنگاه ها و هلدینگ های 
بزرگ دانست و افزود: هنوز فرهنگ استفاده از این ابزارها به 
طور کامل جا نیفتاده در حالی که استفاده از این ابزارها به 
سادگی امکانپذیر است.وی ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه 
را منعطف دانســت و گفت: یکی دیگر از ویژگی های این 
ابزارها، سرعت تأمین مالی در بازار سرمایه است که در دیگر 
بازارها وجود ندارد. بر این اساس اگر ناشر، اطالعات مورد نیاز 
را در اختیار بگذارد، تأمین مالی، به سرعت قابل انجام است.

قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ هزار 

میلیارد تومان ابزار با درآمد ثابت در بازار سرمایه مورد معامله 
قرار می گیرد، گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون دولت 
حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمین 

مالی کرده است.

جایگاه ویژه صکوک
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار یکی از موفقیت های 
بزرگ بازار سرمایه را ایجاد ابزار صکوک عنوان کرد و افزود: 
اکنون صکوک در بازار سرمایه به جایگاهی رسیده که حتی 
بانک مرکزی هم می تواند برای انجام سیاست های پولی خود 
و عملیات بازار باز از این ابزار استفاده کند. همچنین این ابزار 
می تواند به کشف نرخ سود در این بازار کمک کند.قالیباف 
اصل اظهار کرد: بازار سرمایه بازاری دارای خالقیت و نوآوری 
است. به تازگی مصوبه ای به نام »صندوق تأمین مالی« ایجاد 
شده که به سهامدار کمک می کند تا اگر نمی تواند سهام خود 
را در بازار بفروشد، بخشی از سهام را در یک صندوق )به طور 
تک سهم( قرار دهد؛ به طوری که سهامدار عمده سهام خود 
را به صورت ممتاز نگه دارد و یونیت های عادی خود را برای 

تأمین مالی در بازار بفروشد. 

رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: دومین صندوق 
ETF دولتی ماه آینده پذیره نویســی خواهد شــد و بدین 
ترتیب صندوق قابل معامله دارای دوم نیز از سوی دولت برای 
بهره برداری مردم و سرمایه گذاران از طریق بازار سرمایه در 
دسترس عموم قرار خواهد گرفت.به گزارش سازمان بورس 
و اوراق بهادار؛ »علیرضا صالح« ضمن اشاره به پذیره نویسی 
صندوق های دولتی جدید تا ماه آینده افزود: صندوق دارا سوم 
و دارا چهارم نیز به این ترتیب با حضور شرکت های بزرگ بازار 
ســرمایه در آینده ای نزدیک پذیره نویسی خواهند شد.وی 
افزود: این در حالی است که عموم مردم در انتظار دومین دور از 
 ETF این واگذاری ها هستند. دومین صندوق سرمایه گذاری
دولتی، صندوق دارا دوم، نام دارد که با هدف دسترسی اکثر 
مردم به بازار سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده ها از 
سوی دولت عرضه می شــود. ثبت نام این صندوق نیز مانند 

دور قبلی، برای عموم آزاد بوده و خریداران به مدت ۲ هفته 
پس از ابالغ زمان دقیق پذیره نویســی برای خرید آن زمان 
دارند.رئیس سازمان خصوصی ســازی در ادامه بیان داشت: 
طبق جدول زمان بندی شده و همکاری های الزم با وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی، صندوق ها به ترتیــب اولویت و به 
ترتیب جایگاه، پذیره نویسی خواهند شد که زمان دقیق آن 
متعاقبا اعالم خواهد شد.وی تأکید کرد: تا به حال زمان نهایی 
برای پذیره نویسی دومین صندوق ETF دولتی، مرداد ماه 
اعالم شده و در صورت تغییر این زمان، متعاقبا اطالع رسانی 
خواهد شد.صالح در خصوص سهام شرکت های موجود در 

این صندوق ها بیان داشت: شرکت های بزرگ بازار سرمایه 
در صندوق های آتی دولتی، حضور خواهند داشــت و مردم 
از سود این سهام بزرگ از طریق صندوق های دولتی منتفع 
خواهند شــد.به گزارش ایرنا، عباس معمارنژاد، معاون امور 
بیمه و بانک وزارت امور اقتصــادی و دارایی در مورد این که 
ETF دوم چه موقع عرضه می شــود، گفته بود: واحدهای 
صندوق قابل معامله بورســی بعدی احتماال در اواخر تیر یا 
اوایل مرداد ماه عرضه خواهد شد.هر چند قرار بود دور دوم از 
این عرضه ها شامل سهام گروه پاالیشی باشد و سومین دوره 
نیز باقی مانده سهام دولت در دو گروه فلزی و خودرویی عرضه 

شود، اما به تازگی اعالم شده که اولویت با صندوقی است که 
زودتر به فرایند عرضه برسد.بر این اساس، در دور دوم یا سهام 
گروه پاالیشی یعنی باقی مانده سهام دولت در سهام پاالیش 
نفت تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه می شود یا باید 
در انتظار عرضه سهام فلزی و خودرویی باشیم. در این گروه 
نیز قرار است باقیمانده سهام فوالد مبارکه اصفهان و ملی مس 
ایران به همراه دو سهام خودرویی یعنی ایران خودرو و سایپا به 
عموم مردم فروخته شود.صندوق ETF دولتی به یکی از انواع 
صندوق های سرمایه گذاری گفته می شود که امکان خرید و 
فروش این صندوق ها به عنوان دارایی را داشته و همانند سهام 
عادی در بورس قابل خرید و فروش می شوند. در سال جاری، 
دولت عرضه بخش قابل توجهی از سهام شرکت های معتبر 
و ارزشمند را در برنامه خود قرار داد تا این نوع از سهام ها در 
اختیار مردم قرار گیرد و مردم مدیریت آن ها را بر عهده بگیرند.

غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق ایران، نسبت به موضوع 
تأمین مواد اولیه بنگاه های تولیدی در ماه های آینده ابراز 
نگرانی کرد و گفــت: این بزرگ تریــن چالش پیش روی 
اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره ای 
اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی 
و سنگین خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران گفت: چالش های امروز کشور در حوزه ارزی 
نشات گرفته از تصمیم سازی های غیرکارشناسی گذشته 
است اما گروهی آن را به پای صادرکنندگان و فعاالن حوزه 
تجارت خارجی می نویسند و چنین وانمود می کنند که انگار 
تمام مشــکالت ارزی را صادرکنندگان به وجود آورده اند.

غالمحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان 
اتاق مشهد با انتقاد از رویکرد برخی دولتمردان در تبیین 
اشتباه حقایق اقتصادی کشور، افزود: شرایط به گونه ای است 
که مسئوالن دولتی، صادرکنندگانی را که تا دیروز سوگلی 
اقتصاد معرفی می شدند و نیاز ارزی کشور را تأمین می کردند، 
با الفاظ نامطلوبی خطاب کرده و تخلفات گروه اندکی را به  
جامعه بزرگ صادرکنندگان، تعمیم می دهند.او ادامه داد: 
در حالی همه اختالالت ارزی و چالش های اقتصادی به پای 
فعاالن این حوزه نوشته می شود که عامدانه، سهم تصمیمات 
خلق الساعه مسئوالن دولتی از آن قلم می خورد. این روند، 
وجهه فعاالن اقتصادی را در چشــم عامه جامعه تخریب 
می کند و در تضاد جدی با واقعیت هــای موجود و عوامل 
ریشه ای آن است.شافعی یادآور شد: اگر درخت تنومندی 
به واسطه آفتی در ریشه اش، پژمرده و بیمار شود؛ نمی توان با 
هرس کردن شاخ و برگ، درمانش کرد. بلکه باید عارضه را در 
ریشه ها بجویند. این مصداقی از سیمای اقتصاد ماست که در 
این سال ها صرفاً اصالحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده 

است و عوامل ریشه ای مورد غفلت بوده اند.

چالش تضــاد در تصمیمــات دیروز و 
رویکردهای امروز

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
خاطرنشان کرد: رویکردهای موجود در حوزه بازگشت 
ارز ، در نگاه کلی به نفع اقتصاد کشور نیست و خألها و 
کمبودها با تهدید و خط ونشان کشیدن، رفع نمی شوند.
او با اشــاره به تالش های پارلمان بخش خصوصی برای 
پیگیری موضوعات ارزی تصریح کرد: کمیته ارزی اتاق 
ایران در این خصوص جلســات و بررسی های جامعی 
داشته که خروجی آن پیشنهادانی کاربردی بوده است. 
هم زمان از اتاق های اســتان ها درخواســت کردیم تا 
به فوریت، کمیته پایش ارزی تشکیل داده و بررسی ها 
و پیشنهاد های خود را ارائه کنند. مواردی که تاکنون از 
استان ها به دست ما رسیده، حکایت از شرایطی قابل تأمل 
دارد و امیدواریم بتوانیم به زودی جمع بندی این بحث را 
ارائه کنیم.او از همراهی مطلوب کمیســیون اقتصادی 
مجلس در برگزاری جلسات مشــترک سخن گفت و 
خبر از ارائه یک بســته جامع در چهارچوب این تعامل 
داد.شافعی از بی توجهی برخی مسئوالن به تصمیمات 
پیشین خود و تضاد جدی در رویکردهای فعلی اش انتقاد 
کرد و متذکر شد: مصوبات گذشته دولت در مورد سقف 
بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشورهای همسایه و... در 
تعامالت امروز دولت با فعاالن حوزه تجارت بین الملل 
نادیده انگاشته می شود و در نتیجه همه را در اصطالح 
به یک چوب می رانند و از اقتضائات این حوزه چشــم 

می پوشند.رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید 
کرد: اگر فشارها به مسدود شدن راه تخلفات بینجامد، 
قطعاً مطلوب خواهد بــود و حمایت بخش خصوصی را 
نیز جلب می کند؛ اما آنجا کــه حتی اقدامات منطقی و 
قانونی فعاالن اقتصادی به مانع و بن بست برخورد می کند 
و آنها را در مظان اتهام قــرار می دهد، باید نگران تبعات 
کار بود.او با تقدیر از صادرکنندگان دارای اهلیتی که در 
این عرصه مجاهدانه فعالیت می کنند و دشواری ها را به 
جان می خرند، گفت: بپذیریم که اگر امروز مسیر و مفری 
برای خطا وجود دارد، نوع تصمیم گیری بعضی مسئوالن 
در ایجاد آن بسیار مؤثر بوده است. شرایط خاص نیازمند 
اخذ تصمیمات خاص برخاسته از کار کارشناسی برای 
وضعیت موجود است و عدم نظرخواهی از آن هایی که 
درصحنه عمل هستند، منجر به بروز چالش هایی می شود 
که نتایج خوبی را به دست نمی دهد.شافعی دغدغه بخش 
خصوصی را شنیده نشدن صدایش عنوان کرد و افزود: 
رویکرد دوگانه در مواجهه بــا صادرکنندگان دولتی و 
خصولتی که از قضا در لیست متخلفان ارزی نیز هستند، 
در کنار برخورد با فعاالن اقتصــادی و صادرکنندگان 
قابل تأمل است و باید بررسی شود که سهم این بخش ها در 
چالش های امروز تا چه میزان است؟رئیس پارلمان بخش 
خصوصی ایران در ادامه اظهارات خود به نامه نگاری ها 
با قوای سه گانه برای حل مشکالت بنگاه های اقتصادی 
اشــاره کرد و توضیح داد: بحث اعمال قید فورس ماژور 
بر قراردادهای بخش خصوصی به واسطه بحران ناشی 

از شیوع کرونا و مشکالت ارزی کشور، دغدغه جدی ما 
بوده و حتی در این رابطه، اسفند پارسال در مرقومه ای 
به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست کردیم تا برهه 
زمانی )اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹(، به عنوان 
فورس ماژور یا ُعسر و َحرج تلقی شود.شافعی افزود: در 
همان مقطع پیش بینی کردیم که لطمات جدی این 
بحران به کسب وکارهای اقتصادی باعث خواهد شد تا 
روند مستمر و گســترده ای از نکول  در تعهدات مالی 
و قراردادی حوزه های خدماتی کشــور رخ دهد. این 

دغدغه را بار دیگر نیز مورد تأکید قرار خواهیم داد.

پیش بینی بروز بحران در تأمین مواد اولیه 
موردنیاز بخش تولید در ماه های آینده

شــافعی در بخش دیگری از اظهارات خود نســبت 
به موضوع تأمین مواد اولیــه کارخانه ها و بنگاه های 
تولیدی کشــور، طی ماه های آینده ابراز نگرانی کرد 
و گفت: این بزرگ ترین چالش پیــش روی اقتصاد 
مولد کشــور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره ای 
اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، 
جدی و سنگین خواهد بود.رئیس اتاق ایران، اظهار 
کرد: ما در پارلمــان بخش خصوصی، حامی برخورد 
با افرادی هســتیم که در پی منفعت جویی، مصالح 
ملی را به چالش کشیده و معیشت مردم را در معرض 
تهدید قــرار می دهند امــا توأمان، نــگاه و تحلیلی 
منطقی و منصفانه را به مسائل و اقتضائات اقتصادی، 
خواســتاریم.او ادامه داد: باید بکوشیم تا انگیزه ها را 
در فعاالن اقتصادی واقعی و شریف، زنده نگه داریم. 
این آب وخاک از آن ما و فرزندان ماست و باید در هر 

شرایط دین خود را به آن ادا کنیم.

رئیس سازمان بورس خبر داد

عمیق شدن بازار سرمایه با افزایش ۲۵ درصدی سهام شناور آزاد شرکت ها

رییس سازمان خصوصی سازی؛

دومین صندوق ETF در مردادماه وارد بورس می شود

غالمحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد

تامین مواد اولیه، بزرگ ترین  چالش حوزه  مولد کشور است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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3 اقتصاد
ایران

با ثبــت اطالعــات تولید و 
فروش توسط تولیدکنندگان 
در ســامانه جامــع تجارت 
و اســتقرار ســامانه توزیع 
سیستمی تایر ســواری در 
کشور می توان زنجیره تأمین این کاال از ابتدای تولید 
تا انتهای رسیدن به دست مصرف کننده نهایی را مورد 

نظارت قرار داد.
به گزارش تسنیم، قیمت تایر سواری در ماه های اخیر 
با افزایش غیر منطقی روبه رو بوده است؛ به طوری که 
در بعضی از سایز های پرمصرف مثل تایر پرایدی و پژو 
405 با افزایش دو الی سه برابری قیمت ها در بازار آزاد 
مواجه هســتیم. حتی طرح فروش تایر دولتی توسط 
تولیدکنندگان نیز نتوانسته دردی از وضعیت بازار تایر 
دوا کند، چرا که طرح فروش اینترنتی تولیدکنندگان 
با مشکالت عجیبی مانند کمبود عرضه و ایرادات فنی 
بسیار همراه بوده و فروش حضوری تایر دولتی نیز به 
علت محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد کم 
تایر های تخصیص یافته، باعث ایجاد صف های طوالنی و 
فرآیندی زمانبر شده، که در نتیجه بسیاری از متقاضیان 

را از دریافت تایر دولتی منصرف کرده است.
بر اســاس اظهارات ســید محمد میرعابدینی دبیر 
انجمن واردکنندگان تایر ایران، به دلیل کاهش واردات 
الستیک های ســواری و افزایش 70 درصدی قیمت 
الســتیک های تولید داخل، بازار تایر سواری در رکود 
شدیدی به سر می برد و این امر نشان دهنده عدم تعادل 
عرضه و تقاضا است؛ به گفته وی، تصمیماتی که دولت 
با حذف ارز دولتی و نیمایی برایواردات در نظر گرفته به 

این موضوع دامن زده است.
اما به گفته مصطفی تنها ســخنگوی انجمن صنفی 
صنعت تایر ایران، اکثر مشکالت مرتبط به قیمت تایر 
مربوط به بازار این کاال می شود؛ چرا کهتایرهای رایج 
ســواری مانند پراید، پژو و سمند به اندازه کل مصرف 
کشــور تولید شــده و واردکنندگان نیز فعالیت خود 

 را ادامه داده انــد  و در مجموع مشــکلی از نظر تولید 
وجود ندارد.

عدم ثبت اطالعات فروش و توزیع تایر، علت 
اصلی احتکار و گرانی

بر اســاس اظهارات داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه 
فروشندگان الستیک، روغن و فیلتر، تا اسفند ماه سال 
گذشته وضعیت مناسبی دربازار تایر حاکم بود، اما با 
توجه به افزایش قیمت 30 درصدی در فروردین99، 
توزیع الستیک با مشکل مواجه شد و تنها دو شرکت 
نسبت به عرضهالستیک اقدام کرده و بازار تایر سواری با 

کمبود شدید مواجه شد.
با وجود اینکه تولیدکنندگان تایر سواری اظهار می کنند 
که به اندازه نیاز بازار تولید کافی صورت گرفته است، این 
پرسش مطرح می شود که علت اصلی کمبود و گرانی تایر 
چیست؟ این الستیک های تولید شده در کدام انبار های 
مخفی شده اند و چرا دستگاه های نظارتی از کشف آن  ها 

ناتوان هستند.
به گفته سعادتی نژاد، تولیدکنندگان می بایست قیمت ها 
و اطالعات تولید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت 
وزارت صمت ثبــت کنند اما مشــکالتیدر این حوزه 
وجود دارد و این تکلیف قانونی به درستی انجام نشده 
است،بنابر اظهارت وی باید از تولیدکنندگان پرسید که 

الستیک های مازاد به کجا می رود.

آیا گشــت های میدانی نهاد های نظارتی 
راه حل نابسامانی بازار تایر است؟

عالوه بر این، بر اســاس اظهارات رســول جمشیدی 
کارشناس صنعت تایر، ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان 
را ملزم به ثبت اطالعات خرید و فروش در سامانه تجارت 
کرده است، اما تا کنون حتی یک اظهار نامه هم در سامانه 
ثبت نشــده و این عدم اظهار بحث احتکار و افزایش 
قیمت ها رابه وجود آورده اســت. به گفته وی، نظارت 
میدانی اثربخشــی الزم را ندارد و نظارتباید در عرصه 

سامانه هوشمند پیگیری شود.
مسئله عدم ثبت اطالعات تولید و فروش تایر سواری 
توسط تولیدکنندگان به عنوان یکی از مهم ترین دالیل 

وضعیت نابسامان بازار تایر توسط سید یاسررایگانی، 
سخنگوی سازمان تعزیرات نیز مورد تایید قرار گفته 
است، به گفته وی اگر واردکنندگان و تولیدکنندگان 
به درســتی اطالعات را در ســامانه جامع انبارها وارد 

می کردند، با احتکار کاال مواجه نمی شدیم.
پیش از این، خبر برخــورد با واحد های متخلف توزیع 
تایر و کشف بیش از 8 هزار حلقه تایر احتکار شده در 
خبرگزاری تسنیم منتشر شــده بود که این موضوع 
نشان دهنده شروع فعالیت نهاد های نظارتی برای رصد 
بازار تایر بود. اما سوال اینجاست که آیا برخورد و نظارت 
فیزیکی راه حل مناسبی برای ساماندهی بازار تایر است؟

ناتوانی تولیدکنندگان در فروش و توزیع 
مناسب تایر دولتی

همانطور که پیش از این گفته شــد خرید تایر دولتی 
به صورت اینترنتیمشکالت فراوانی داشت؛ به طوری 
که شرکت  های تولیدکننده محدودی در طرح عرضه 
تایر دولتی حضور داشته و همچنین توزیع این تایر ها با 

مشکالت فنی و زیر ساختی همراه بوده است.
به گفته تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر، برای فروش 
تایر به صورت اینترنتی ابتدا می بایست زیرساخت های 
نرم افزاری آن پیش بینی و سرمایه گذاری شود که با 
توجه به محدودیت های موجود، تولیدکنندگان امکان 
فراهم کردن تمامی امکانات مدنظر سازمان حمایت و 

دیگر نهاد های نظارتیرا ندارند.
در همین رابطه سیدمحمد حسین موالخواه مدیرکل 
نظارت بر کاالهایغیرفلزی سازمان حمایت، با انتقاد از 
تخلفات صورت گرفته در فرآیندفروش اینترنتی تایر 
توســط تولیدکنندگان گفت: به عنوان مثال در یکی 
از شهرستان ها، افراد سودجو توانسته اند با جمع آوری 
کارت های ملی مردم، تعداد بســیار زیادی تایر با نرخ 
دولتی خریداری کــرده و آن ها را با نــرخ آزاد در بازار 

عرضه کنند.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه تولیدکنندگان از 
عرضه مناسب تایر دولتی ناتوان هستند، این پرسش 
به وجود می آید که چرا تا کنون اطالعات تولید و فروش 
خود را در سامانه جامعه تجارت ثبت نکرده و توزیع این 

کاال ی اساسی را به ارگان هایی که توانایی اجرای مناسب 
آن را دارند نمی سپارند.

توزیع سیستمی تایر ســواری، راه حل 
پیشنهادی برای ساماندهی بازار

به گفته رسول جمشیدی، کارشــناس صنعت تایر، 
مشکل بازار تایر سوارینه در نحوه قیمت گذاری و تعیین 
ارز تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه، بلکه در شیوه 

نظارت بر نحوه فروش و توزیع این کاال است.
بر اساس اظهارات وی، نظارت بر زنجیره تولید و توزیع 
کاالهای اساسیاهمیت ویژه ای دارد و باید این موضوع را 
پذیرفت که قدرت نظارتیسازمان هایی همچون سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات برای رصد 
بازار کاالهای گوناگون کافی نیست و به همین دلیلدر 
این حوزه نیازمند بررسی و رصد کامل زنجیره تأمین و 

توزیع تایرتوسط سامانه های سیستمی هستیم.
به گزارش تسنیم، ضرورت توزیع سیستمی تایر مورد 
توجه و تاکید برخی از مقامات دولتی نیز بوده اســت، 
به عنوان مثال عبدالهاشم حســن نیا معاون وزیر راه و 
شهرسازی با اشاره به تجربه موفق طرح توزیع سیستمی 
تایرسنگین از طریق حواله مکانیزه، خواستار ادامه یافتن 
صدور حواله سیستمی برای جلوگیر از نابسامانی و عدم 

کنترل بازار تایر شده است.
به گفته برخی از کارشناســان بازار الستیک، سامانه 
توزیع سیســتمی، رویه های الزم برای جلوگیری از 
احتکار و اختفای تایر را در اختیار داشــته و با توجه به 
تجربه مثبت استفاده از این روش، در توزیع تایر سنگین،  

می توان از آن برای ســاماند هی بازار تایر ســواری نیز 
استفاده کرد. به عنوان مثال علی حسینی کارشناس 
صنعت تایر در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم 
با بیان اینکه در نظر نگرفتن یک شبکه منسجم برای 
توزیع کاال در نهایت به ضرر مصرف کننده منجر خواهد 
شد، اظهار داشت: ایجاد شفافیت و برقراری امکان رصد 
کاال از طریق شبکه توزیع، موجب تسهیل نظارت بر بازار 
شده و توانایی نهادهای نظارتی در مقابله با سودجویی و 

احتکار را افزایش می دهد.

چرا تایر سواری به صورت سیستمی توزیع 
نمی شود؟

به گزاش تسنیم، سامانه جامع تجارت با هدف ایجاد 
یک ســامانه واحد جهت مدیریت فعالیتهای تجاری 
بازرگانان و فعــاالن تجاری در حــوزه ثبت اطالعات 
خرید و فروش کاال ، نگهداری و انبارش کاال و حمل کاال 
طراحیشده است و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق و ارز 
همه سازمان های دولتی و خصوصی در حوزه تجارت، 

تولید و واردات می بایست با این سامانه همکاری کنند.
با وجود الزام  قانونی و بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطالعات در 
سامانه جامع تجارت، تولیدکنندگان تایرتاکنون از این 
کار امتناع و در برابر شفاف سازی زنجیره تأمین مقاومت 
کرده اند که این امر نه تنها باعث ایجاد عدم شفافیت و 
احتکار تایر در انبار ها شده است، بلکه امکان بکارگیری 
سامانه توزیع سیستمی برای ساماندهی بازار تایر سواری 

را از حاکمیت و نهاد های نظارتی سلب می کند.

احتکاروگرانیتایرچگونهپایانمییابد؟

نابسامانی بازار الستیک خودرو

سرپرست وزارت صمت:
۴میلیونتنکاالهایاساسیدر
بنادروگمرکاتکشوروجوددارد

سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( از تشــکیل ســتاد مقابله با احتکار 
در وزارت صمت خبــر داد و گفت: نزدیک به 
چهار میلیون تن کاالهای اساســی در بنادر و 

گمرکات کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا،  حسین مدرس خیابانی در 
چهارمین نشست شورای تشــدید نظارت و 
بازرســی بازار، با تأکید بر اینکه دولت در هر 
شرایطی ارز کاالهای اساســی و مواد اولیه را 
تامین می کند، گفت: ســتاد اقتصادی دولت 
تصمیم خوبی برای ترخیص و انتقال ســریع 
کاالهای موجود در بنادر و گمرکات کشــور 
اتخاذ کرده است، همواره موضوع تامین مواد 
اولیه و کاالهای اساسی در اولویت بوده است 
که با این تصمیم شــتاب نیز می گیرد و مواد 

اولیه کارخانجات به موقع تامین می شود.
سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
با بیان اینکه در تمام رســته هــای تولیدی 
کشــور ارقام تولید حتی به نســبت سه ماهه 
سال گذشته افزایشــی بوده، از وجود نزدیک 
به 4 میلیون تن کاالهای اساســی در بنادر و 
گمرکات کشور خبر داد و گفت: تامین بدون 
وقفه کاالهای اساسی تداوم دارد، اتکای ما در 
تامین کاالهای اساسی تولید داخل است و فقط 
کسری در کاالهایی که به دلیل شرایط خاص 

امکان تولید ندارند، از واردات انجام می شود.
وی با تأکید بر اینکه به تناسب تشدید تحریم 
ها تشــدید کنترل و نظارت بر بازار را داریم، 
تصریح کرد: نوع رفتار بازار در زندگی روزمره 
مردم تاثیر خواهد گذاشت و تالش می کنیم تا 
تکانه های شدید اقتصادی که منشا آن خارجی 
و تشدید تحریم ها اســت روی معیشت مردم 

تاثیر کمتری داشته باشد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
پایان، تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار 
سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با 

سودجویان و محتکران دانست.

صادرات بیش از 37 تن زعفران در سه ماه
هنگکنگاولینمقصدزعفرانایران

سخنگوی گمرک گفت: طی 3 ماهه اول سال 
99 بالغ بر 37 هزار و 645 کیلوگرم زعفران به 

بیش از 52 کشور صادر شد.
روح اهلل لطیفی ســخنگوی گمــرک گفت: 
کشورمان طی 3 ماهه اول سال 99 علی رغم 
دشواریهای موجود در پی شیوع ویروس کرونا 
اقدام به صــادرات 37 هــزارو645 کیلوگرم 

زعفران به بیش از 52 کشور کرده است .
وی افزود: ارزش این حجم صــادرات زعفران 
بالغ بر 38 میلیون و579 هزارو 816 دالر است.
لطیفی گفــت: اصلی ترین مقاصــد صادرات 
زعفران کشــور به ترتیب هنگ کنگ با 12 تن 
و734 کیلوگرم وبــه ارزش 14 میلیون و403 
هزارو 355 دالر و اسپانیا با 9 تن و198 کیلوگرم 
وامارات متحده عربی با 3 تن و 485 کیلو گرم 

هستند .
وی در خصوص سایر مقاصد صادراتی گفت: 
کشورهای ایتالیا، کره، آلمان، سوئد، فرانسه و 
چین مقاصد بعدی صادرات زعفران هستند. 

دبیر شورای اطالع رسانی گمرک تصریح کرد: 
از 122هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در 
دنیا 115هزار هکتار آن در ایران بوده و عمال 
94 درصد زعفران دنیا در کشــورمان تولید 

می شود. 
وی افزود: سال 98 حدود 500 تن زعفران در 
کشور تولید شده است و به طور معمول نزدیک 
به 80 درصد این کاال صادر می شود، متاسفانه 
ویروس کرونا در سراسر دنیا بر تجارت خارجی 
اثر منفی گذاشته اســت؛ زعفران یک کاالی 
صادراتی با اهمیت است و عمده صادرات نیز 
از طریق حمل و نقل هوایی انجام می شــود 
که کاهش یا توقــف پروازهای خارجی در امر 
صادرات این محصول، تاثیر منفی داشته است.

لطیفی در ادامه گفت: سه ماده موثر زعفران، 
کروسین، پیکروکروسین و سافرونال هستند 
که دارای خواص دارویی باالیی هســتند و در 
بسیاری از کشورها از آن دارو تولید می کنند 
مانند هنگ کنگ ،اســپانیا وآلمان ودر واقع 
میتوان صادرات زعفران را صادرات یک کاالی 

استراتژیک دانست.
وی ابراز امیدواری کرد با بازگشایی مسیر های 
پروازی ومهار کرونا روند صادرات زعفران در 
ســال جاری به میزان قابل توجهی افزایش 

پیدا کند.

خبر

دبیرستاد تنظیم بازار از تشکیل شورای تشدید نظارت بر بازار در استانها 
خبرداد وگفت: قراراست کاالهای گروه یک با ارز 4200 تومانی ترخیص 

و سه ماه آینده ارز آن پرداخت شود.
حمید رضا کالمی در جلسه ســتاد تنظیم بازر در خصوص ترخیص 
کاالها، اظهار داشت: تا کنون از ابتدای ســال تا 28  تیرماه سال جاری  
5  میلیون و 500 هزار تن کاال که مربوط به 5  قلم کاالی اساسی است 
ترخیص شده است.  وی با اشاره به مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت 
مبنی بر شتاب در ترخیص کاالهای اساســی گفت: تجار، بازرگانان و 
واحدهای تولیدی و .. که کاالهای اساسی آنها در گروه یک کاالیی است، 
و در بنادر و گمرکات مانده، در صورت تمایل می توانند برای ترخیص و 
 خروج آن  با نرخ ارز 4200 تومانی اقدام کنند و ارز آن را ســه ماه آینده 

دریافت کنند.  
وی در خصوص ترخیص کاالهای گروه دوم که با ارز نیمایی است، نیز 
افزود: ترخیص این گروه کاالیی نیز به دو صورت انجام می شود، روش 
نخست اینکه تجار می توانند همین االن با خرید نرخ ارز اشخاص اقدام 
به ترخیص کاالی خود کنند. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صمت تأکید کرد: روش دوم برای ترخیص کاالهای گروه دوم این است 
که می توانند با ارز نیمایی روز ترخیص کنند و بانک مرکزی قول داده 

است سه ماه آینده ارز آن  را تأمین کند.
دبیر ستاد تنظیم بازار خاطر نشان کرد: تا 28 تیر ماه حدود 6  میلیون 
و 700 تن کاالی اساســی گروه دوم کاالیی ترخیص شده است . البته 
اولویت ترخیص با افرادی است که مواد اولیه تولیدات را با ارز اشخاص 

و یا اعتباری خرید کرده اند. به گفته وی، 4 میلیون تن کاالی اساسی 
نیز در بنادر وجود دارد. کالمی با اشاره به اینکه فراوانی کاال برای دولت و 
وزارت صمت اهمیت زیادی دارد، تأکید کرد: سازمان میادین میوه و تره 
بار، فروشگاه های زنجیره ای و صنوف همه باید با تمام ظرفیت نسبت به 
کاالرسانی اقدام کنند. وی در خصوص نظارت و کنترل بازار نیز افزود: 
قرار است در هر استان به منظور تشدید نظارت و بازرسی، شورای تشدید 
بازرسی تشــکیل شــود تا بتوانیم بهترین اقدام را در این هدف داشته 

باشیمکه روز گذشته این امر به استانها ابالغ شد. 
به گفته کالمی، شورای مرکزی تشــدید کنترل و نظارت در تهران به 
ریاست بنده و حضور اعضایی چون سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، 

سازمان صمت استان تهران، اتاق اصناف تهران تشکیل شده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار تأکید کرد: 20 تیم بازرسی از انبارها و محل نگه 
داری کاال در استان تهران  با حضور همه اعضایی که گفته شد، تشکیل 
شده است که قاضی تعزیرات و بازپرس دادستان نیز در این تیم ها حضور 
دارند تا همان لحظه نســبت به صدور حکم اقدام کنند.بنابراین با این 

اقدامات به دنبال این هستیم که مراکز نگهداری و انبارها را نا امن کنیم.
کالمی افزود: شوراهای تشدیدنظارت در استانها نیز، قرار است همزمان 
در بازرسی ها، قاضی تعزیرات و بازپرس دادستان حضور داشته باشد و 
باید از همه دستگاه های نظارتی برای کنترل انبارها استفاده  شود. حتی 
از مردم نیز درخواست می کنند تا اگر باغ، منزل و یا انباری را می شناسند 
که کاال در آن نگهداری می شود، به این شورا اعالم کنند تا اقدامات الزم 

را انجام دهند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه موافقت نامه با چین و شایعات مربوط به آن، 
جنجالی است که در خارج از کشور راه انداختند و برخی در داخل از آن 
پیروی کردند، گفت: موضوع پیش نویس سند همکاری 25 ساله ایران با 
چین،  قراداد نیست بلکه موافقت نامه کلی است و با هر کشور دیگری به 

جز رژیم صهیونیستی حاضریم از این دست موافقت نامه ها امضا کنیم.
به گزارش ایســنا، بیژن نامدار زنگنه امروز در حاشــیه مراسم امضای 
قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی در جمع خبرنگاران درباره توافق 
بلندمدت ایران و چین توضیح داد: بحث یک موافقتنامه کلی است و با  
اطمینان می گویم در حوزه نفت، نه چینی ها از ما امتیازی خواسته اند و 
نه ما امتیازی می دهیم. موضوع، همکاری های درازمدت در بخش های 

مختلف اعم از توسعه میدان ها، پاالیش، پتروشیمی و ... است.
وی افزود هر کشــور دیگری به جز رژیم صهیونیســتی که بخواهد با 
ایران چنین همکاری هایی داشته باشد ما حاضریم. حتی شرکت های 
آمریکایی هم در این شرایط از فعالیت به عنوان پیمانکار یا سرمایه گذار در 
پروژه های ما منع نشده اند. نمی دانم این چه جنجالی است که در خارج 
از کشور راه انداخته اند و عده ای هم در داخل همراهی کرده اند. نه دولت 
و نه مجلس موافقت نمی کنند به خاطر کشور دیگری از منافع ملی خود 
بگذریم. کسی هم چنین توقعی نداشته است. این همکاری دوستانه 
و دوطرفه خواهد بــود. روابط کنونی ما با چینی ها نیــز روابط خوب و 

بی تنشی است.
وزیر نفت با بیان اینکه امسال 25 میلیون تن به ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی کشور افزوده می شود و این بی ســابقه ترین رشد تاریخی 

صنعت پتروشیمی ایران است، ادامه داد: جهش دوم پتروشیمی تقریباً تا 
سال 1400 به سرانجام و تولید ناخالص این صنعت به 100 میلیون تن 
می رسد؛ ارزش تولیدات نیز به قیمت سال 95 به 25 میلیارد دالر می رسد.
به گفته زنگنه ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز با رفع تنگناها 
به 450 هزار بشکه می رســد. در صادرات هم وضع قابل قبولی داریم. 
 )EPC/EPD( به زودی 9 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت
با شرکت های ایرانی امضا می شود و صندوق پژوهش و فناوری نفت هم 
فعال خواهد شــد. در حوزه پایین دست پتروشیمی و زنجیره متانول و 

پروپیلن نیز کارهای خوبی انجام شده که به زودی اعالم می شود.
وی درباره جزئیات قرارداد تکمیل توســعه میدان آزادگان جنوبی نیز 
توضیحاتی ارائه داد و گفت: قرار است با اجرای این قرارداد، مقدار تولید 
میدان آزادگان جنوبی از 140 هزار بشــکه کنونی به 320 هزار بشکه 
برسد و 200 میلیون فوت مکعب گاز نیز برای ان جی ال 3200 تأمین 
خواهد شد. اولویت ما توسعه میدان های مشترک است که میدان های 
منطقه غرب کارون و میدان گازی پارس جنوبی، شاخص ترین آن به 
شمار می روند. وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره میدان گازی فرزاد و 
تکلیف حضور هند در این قرارداد گفت: موافقتنامه اصولی )HOA( این 
میدان پیش تر امضا شده و قرارداد آن نیز به زودی با شرکت های ایرانی 
امضا می شود، هم اکنون هیچ شرکت خارجی حاضر به امضای قرارداد با 

ما نیست و ما کامالً متکی به ظرفیت های داخلی هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت شرکت زاروبژنفت روسیه در ایران 

گفت: نه آنها مایلند ما در این باره چیزی بگوییم و نه ما تمایلی داریم.

برابر آخرین آمارها، بیش از 863 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری 
ثبت نام کرده و بیش از 90 درصد مشــموالن مقرری بیمه بیکاری را 

دریافت کردند.
به گزارش ایسنا، به دنبال شــیوع ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر 
بسیاری از کسب وکارها مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند 98 و 
فروردین و اردیبهشــت 99 به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت 

شود.
دولت در راســتای حمایت از صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا، 
مبلغ 5000 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری 
اختصاص داد و با حمایت سازمان برنامه و بودجه و اهتمام وزارت کار، 
سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای مربوطه، روند واریز مقرری بیمه 
بیکاری به متقاضیان مشمول و کارگران بیکار شده با جدیت دنبال شد.
bimebikari. سامانه ثبت درخواســت بیمه بیکاری به نشــانی
mcls.gov.ir از مدتها قبل توسط وزارت کار راه اندازی شد تا افراد 
بیکار شــده تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی و مشمول قانون 
بیمه بیکاری، بتوانند با مراجعه به این ســامانه و وارد کردن اطالعات 
شخصی، درخواست خود را به ثبت رسانده و از مقرری بیمه بیکاری 

بهره مند شوند.
طبق آخرین آمارها، بیش از 863 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری 
در سامانه مذکور ثبت نام کردند که از این تعداد 723 هزار و 500 نفر 

مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند.
مسعود باباییـ  مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
درباره روند پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان بیکار شده به ایسنا می 
گوید: آن دسته از متقاضیانی که در 10 روز اول اسفند بیکار شدند از 
طریق ســازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری آنها واریز شده 
است و کسانی که از 10 اسفند 98 تا 31 اردیبهشت 99 بیکار شدند 

مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بیمه بیکاری آنها را خزانه داری 
کل واریز می کند.   

علیرغم ثبت نام متقاضیــان برای دریافت بیمه بیــکاری عده ای از 
متقاضیان بیکار شده از اسفند سال گذشته موفق به ثبت نام در سامانه 
نشده بودند که به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
کار، فهرست اسامی این دسته افراد از طریق کمیته های استانی جمع 
آوری شده و پس از پایش و تکمیل به سازمان تامین اجتماعی ارسال 

خواهد شد تا مقدمات واریز مقرری به حساب آنها نیز فراهم شود.
وی در عین حال از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری کرونا که از اسفند 
سال گذشته تا کنون بیکار بوده و بیکاری آنها تا خرداد استمرار داشته 
خواســت تا به ســامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه و از طریق 

خوداظهاری بیکاری خود را اعالم کنند.
بر اســاس مصوبه اخیر ســتاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مبلغ در 
خصوص ایام بیکاری صرفاً تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بوده و 
روند پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که از ابتدای خرداد ماه بیکار شده 
و یا بیکاری آنان استمرار داشته باشد صرفا بر اساس قوانین کار و تامین 
اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود بنابر این الزم است شروط قانونی 
اعالم شده را دارا باشند تا در صورت تایید مدارک و مستندات آنان توسط 

کمیته های استانی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرده بود" همه کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند و در زمان 
شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، چنانچه بیکاری شان تداوم داشته 

باشد، از اول خرداد ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند. "
به گفته وی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از 

کارگران ابالغیه ای صادر شده و طبق آن کارگرانی که تحت پوشش 
بیمه قرار دارند در این مدت حمایت شــده و کارگرانی هم که قادر 
به بازگشت به کار خود نیســتند تحت حمایت بیمه بیکاری قرار 

می گیرند.
با آغاز واریز مبالغ بیمه بیکاری کرونا اگر چه انتظار می رفت واریز مقرری 
بر اساس قانون بیمه بیکاری و توسط سازمان تامین اجتماعی صورت 
گیرد اما پرداخت اولین فهرست مقرری بگیران توسط سازمان برنامه و 
بودجه نشان داد که ساز و کار پرداخت بیمه بیکاری کرونا با بیمه بیکاری 
فعلی تفاوت دارد؛ چرا که با وجود راه اندازی سامانه توسط وزارت کار 
و شناسایی مشموالن و ارسال لیست افراد از سوی تامین اجتماعی، 
مکانیسم واریز و درصد پرداخت مبلغ بیمه بیکاری کرونا، توسط سازمان 

برنامه و بودجه و از طریق خزانه داری کل صورت گرفت.
آن زمان معاون اشتغال وزیر کار در پاسخ به این پرسش که مبنای واریز 
مبالغ بیمه بیکاری کرونا چه بوده است به ایسنا، گفت: تمایل وزارت 
کار این بود که پرداخت ها طبق قاعده قانونی و روال همیشگی صورت 
گیرد و تفاوتی نباشد ولی علیرغم پیشنهاد وزارت کار، سازمان برنامه 
و بودجه معتقد بود که چون بخش قابل توجهی از این منابع از محل 
بودجه عمومی اختصاص می یابد و از طرفی برخی از افراد اگر چه بیمه 
بودند ولی میزان کار در ماهشان در مقایسه با افرادی که تمام وقت کار 
کرده و دوره زمانی اشتغالشان هم طوالنی بوده آنقدر نیست که بتوانند 
مقرری بیمه بیکاری را کامل بگیرند لذا این تفکیک انجام شد و مجموع 
جمع بندی های صورت گرفته این شــد که مبالغ متناسب با شرایط 
کرونا پرداخت شود ضمن آنکه بخش قابل توجهی از این افراد به سر 

کار بر می گردند.

در حال حاضر اگر چه بجز اعالم فهرست  103 هزار نفری اول مقرری 
بگیران بیمه بیکاری ناشی از کرونا که مبلغ بیمه بیکاری آنها توسط 
سازمان برنامه و بودجه واریز شد، آمار دیگری از تعداد دقیق مقرری 
بگیران در دست نیست اما پیش از این معاون اشتغال وزارت کار اعالم 
کرده بود که برای 241 هزار نفر از بیکار شدگان اسفند 1398 پیامک 
ارسال و مشمول شناخته شدند که از این تعداد برای 103 هزار نفر مبلغ 
بیمه بیکاری واریز شده و برای حدود 260 هزار نفر دیگر مقرری بیمه 
بیکاری کرونا به تدریج پرداخت خواهد شد؛ همچنان که سازمان تامین 
اجتماعی دومین فهرست مشموالن و لیست 240 هزار نفری آسیب 
دیدگان ناشی از کرونا به همراه شــماره حساب را برای دریافت بیمه 

بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده بود.
اخیرا معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده بیش از 90 
درصد افراد ثبت نام کرده موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا 
شده و این مقرری مربوط به 20 روز آخر اسفند 98 و ماههای فروردین 

و اردیبهشت 99 بوده است.
به گفته وی، علیرغم آنکه برخی از متقاضیان مشمول دریافت بیمه 
بیکاری ایام کرونا شده اند، واریز مقرری بیمه بیکاری به آنها به دالیلی 
از قبیل اعالم شماره شبای اشتباه یا عدم تعلق شماره حساب مربوطه 

صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، جاماندگان و آن دســته از متقاضیان دریافت بیمه 
بیکاری ایام کرونا که تاکنون موفق به دریافت مبلغ بیمه بیکاری نشده 
اند با تلفن گویای تامین اجتماعی به شــماره 1420 تماس گرفته و 

راهنمایی الزم را جهت رفع مشکالت احتمالی دریافت کنند.
واریز مبالغ بیمه بیکاری کرونا همچنان که پیش از این اعالم شده بود از 
خرداد ماه به روال عادی برگشته و طبق قانون، براساس محاسبه حقوق 

90 روز آخر محاسبه و پرداخت می شود.

تشکیلشورایتشدیدنظارتبربازاردراستانها

تصمیمات جدید ارزی برای ترخیص کاالها
توضیحزنگنهدربارهتفاهمنامه۲۵سالهباچین

هیچ شرکت خارجی با ما قرارداد امضا نمی کند

جزئیات پرداخت بیمه بیکاری کرونا و ثبت نام جاماندگان
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تخفیف 80 درصدی برای حضور خالقان در اینوتکس
شرکت های خالق تا پایان تیر ماه فرصت دارند تا از حمایت 80 درصدی حضور در نمایشگاه اینوتکس برخوردار شوند. تا کنون بیش از 200 شرکت و استارتاپ برای حضور در نهمین دوره 

این رویداد ثبت نام کرده اند. رویداد بین المللی اینوتکس 2020 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود. پیش از این قرار بود در فضایی حدود 21 هزار متر مربع 
میزبان عالقمندان شود اما با شیوع ویروس کووید 19، مسئوالن این رویداد بزرگ تصمیم گرفتند تا برگزاری آن را به صورت مجازی و در قالب غرفه های سه بعدی انجام دهند.

نوســان قیمت ارز از یک 
ســو و چراغ سبز شورای 
رقابت به خودروســازان 
و قطعه ســازان از سوی 
دیگر باعث تغییر قیمت 
خودروها در بازار شده است. این در حالی است که روز 
یکشنبه قیمت محصوالت سایپا با لطایف الحیلی به 
طور نامحسوس افزایش یافت و به طور مثال تیبا دو 
17 میلیون گران شد. »ایران خودرو« نیز برای آنکه 

از این بازار عقب نماند روز دوشــنبه با مجوز شورای 
رقابت در حالی سخن از افزایش بیش از 10 درصدی 
قیمت محصوالتش به میان آورد که میانگین افزایش 
قیمت محصوالتش به 33 درصد رسید. به طور مثال 
پژو 207 دنده ای که  در خرداد 92,700,000 تومان 
قیمت خورده بود در تیرماه 122,500,000 تومان 
قیمت خورده است. به گفته تعدادی از منابع خبری، 
»ایران خودرو« رشد قیمت 23 تا 33 درصد را برای 
خودروهایش در گام نخست در نظر گرفته است. اما 
با توجه به عدم دسترســی به جزئیات دقیق میزان 
 افزایش قیمت ها، فعال امکان اعالم قیمت های جدید 

فراهم نیست.

تضییع حقوق مشتری در بازار خودرو
یکی از نکات قابل توجه در بحث افزایش قیمت 
محصوالت »ایران خودرو« و »ســایپا«، حقوق 
مشتریانی است که از این پس باید خودروهایشان 
را با قیمت جدید و پس از مدت ها تاخیر تحویل 
بگیرند. بــه عنوان مثال بخش قابــل توجهی از 
حواله داران »دنا پالس توربــو اتوماتیک« باید 
از اواخر فروردین ســال جاری به خودروهایشان 
می رســیدند. اما تا به امــروز دعوتنامه ای برای 
این مشــتریان صادر نشــده و حــال که مجوز 
افزایش قیمت داده شــده اســت، خبرهایی از 
آغاز تحویل ایــن خودرو در هفته هــای آتی به 

گوش می رســد. بدیهی اســت که در این روزها 
باید دســتگاه هــای نظارتــی برای رســیدن 
مشتریان به حقوق واقعی شان وارد عمل شوند 
و دستورالعمل هایی را در نظر بگیرند که تعهدات 
معوق »ایران خــودرو«، از جمله دنا پالس توربو 
اتوماتیک، بــا معیار موعد تحویل ذکرشــده در 
 قرارداد به مرحله صدور دعوتنامه و تحویل خودرو 

برسند.

وضعیت فعلی بازار خــودرو نتیجه 
دخالت های دولت است

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اســالمی نتیجه وضعیت فعلی بــازار خودرو را 
حاصل دخالت دولت در مدیریت خودروسازی ها 
دانســت. عزت اهلل اکبری تاالرپشتی در توئیتی 
نوشت: »دولت در شرکت های خودروسازی ایران 
خودرو و ســایپا به ترتیب 1۴ و 17 درصد سهام 
 دارد، اما در مدیریت آنهــا دخالت 200 درصدی

 دارد«.
وی افزود: »این دخالت، با ذات یک بنگاه اقتصادی 

سازگار نیست و از مهمترین دالیل وضعیت کنونی 
خودرو در کشــور اســت. مجلس جلوی این بی 
نظمی ها را می گیرد«.آنچه در این میان بیش از 
همه به چشم می آید تنش در بازار خودرو است 
که قرار بود با فرمول جدید سامان یابد؛ اما با گرانی 
های اخیر بازار نیز در تالطم به سر می برد. »کسب 
و کار« در گفتگو با یک کارشناس، وضعیت آشفته 

بازار خودرو را بررسی می کند. 

دور جديد   افزايش  قیمت خودرو  كلید  خورد

تنش  در  بازار   خودرو
پرايد به مرز 90 میلیون رسید                                          قیمت جديد 5 محصول خانواده پژو توسط »ايران خودرو« اعالم شد

مجوز افزايش قیمت میانگین 33 درصدی محصوالت »ايران خودرو«
شركت »زامیاد« مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصوالت يا ارائه خدمات را دريافت كرد

سیگنال منفی شورای رقابت به دالالن خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

مردم منتظرند که یک نفر برای ساماندهی بازار خودرو یک راه حل بدهد و فوری مشکالت در این بازار حل شود؛ اما چنین راه حلی وجود ندارد و این مساله اثبات شــده است. راه حل این موضوع پیش از هر چیز شجاعت دولتمردان است؛ یعنی سیاستگذاران و دولتمردانی که وعده ای برای ساماندهی بازار خودرو می دهند باید آن را 
عملی کنند و پشت آن بایستند تا مشکل باالخره حل شود؛ ولی این روش که مسئوالن نصفه نیمه حرف می زنند یا بعضا حرفی را می پیچانند و به مردم می گویند و توقع های غلط در مردم ایجاد می کنند، باعث می شود که مردم نمی دانند چه اتفاقی می افتد. تنها راه حلی که در حال حاضر وجود دارد، آزادسازی قیمت هاست. برای 
این کار دو روش وجود داشت؛ عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار و عرضه در بورس. هرچند در ابتدا قیمت کارخانه باال می رود؛ اما به تدریج قیمت ها به تعادل خواهد رسید. اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت ها را باال برد و وعده کنترل قیمت در بازار آزاد را داد. اما پس از مدتی مشخص شد که سازمان حمایت نمی تواند قیمت 
ها را در بازار کنترل کند. از طرف دیگر خودروساز همچنان زیان می کند. بنابراین دوباره شورای رقابت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را داد. این تغییر رویه باعث می شود که مردم به حرف های رئیس شورای رقابت با نااطمینانی نگاه کنند و این شبهه در ذهن مردم ایجاد می شود که ممکن است هر ماه قیمت ها را در کارخانه باال 
ببرند. در این میان چند مساله به هم گره خورده است؛ از یک طرف تحریم های آمریکا را داشتیم. از طرف دیگر سیاست گذاران و رسانه ها به اشتباه فرض را بر این گذاشتند که اگر دولت قیمت خودرو را در خودروسازی ها کنترل کند قیمت در بازار کنترل می شود و مردم انتظار دارندکه دولت قیمت بازار را بتواند کنترل کند. به تبع 
در حال حاضر که قیمت ها در خودروسازی باال می رود فرض مردم بر این است که قیمت در بازار هم باال می رود؛ اما باید توجه داشته باشیم که این فرض غلط است. چون با این فرض و سیاست گذاری غلط ما همزمان از دو منظر ضربه خوردیم، هم خودروساز زیان کرده و هم قیمت ها در بازار باال رفته است. همین دو مساله دو تبعات 
دیگر داشت. وقتی در شرایط تحریمی خودروساز زیان در حال زیان است قطعه سازان روی داخلی سازی تمرکز و خیلی از فناوری ها را استخراج کردند و می خواهند آن را به تولید انبوه برسانند. اما نقدینگی ندارند که برای این کار هزینه کنند. طبیعتا وقتی نقدینگی ندارند نمی توانند آن کار را انجام بدهند. پس ظرفیت تولید یا پایین 
می آید یا درجا می زند. پس از طرف عرضه شما برای عرضه کننده مشکل ایجاد کرده اید. از طرف دیگر چون قیمت در خودروسازی ها پایین نگه داشته شده هر کسی می داند که اگر از خودروساز بتواند خودرو بخرد 50 تا 100 درصد سود کرده است. یعنی دوباره به بازار با این روش سیگنال داده اید که همچنان می توانی سود کالن و 
تضمینی ببری. این در حالی است که افزایش قیمت ها نیز درست نیست و خودروساز همچنان زیر قیمت واقعی تمام شده خودرو را به مردم می فروشد. پس دوباره به سرمایه گذار تضمین می دهند که می تواند در کوتاه مدت سود کند. لذا با این اقدامات بازار را هم به هم می ریزند. این حلقه باطل تکمیل کننده در عرض دو سال و نیم 
گذشته تکرار شده و هر بار مشکالتی بر آن افزوده می شود. از طرف دیگر حرف های دولتمردان دیگر تکراری شده و از طرف دیگر به تناقض گویی می افتند. چون اصل ماجرا تناقض دارد. با تصمیمی که شورای رقابت در دو روز اخیر گرفته و با این روشی که ادامه می دهد متاسفانه تنش در بازار خودرو باال خواهد رفت و متاسفانه روز 
به روز وضع خودروسازان بدتر خواهد شد. پس سرمایه گذاران می دانند که پشت عرضه کنندگان و دولت خالی می شود. بنابراین می دانند که می توانند همچنان از فروش خودروها سود کنند. پس به این باور می رسند که ارزش دارد که خودرو را احتکار کنند. متاسفانه این روش باعث می شود که اتفاقا هجوم سرمایه ها به این سمت 
دوباره افزایش پیدا کند چون تا چند روز پیش انتظار می رفت که قیمت ها آزاد شود و اگر قیمت ها آزاد می شد خود به خود سرمایه گذاران از این بازار خارج می شدند. زیرا در حال حاضر بازار بورس بیشتر سود می کند و لذا اگر خیلی ها می فهمیدند که تولید خودروها به زودی باال خواهد رفت شروع به عرضه خودروهایی می کردند که 
انبار کرده اند. اما در حال حاضر دولت دوباره مهر تاییدی زد که مشکل خودرو حاال حاالها باقی خواهد ماند و این وضعیت روز به روز هم بدتر خواهد شد. برای اینکه بدانید که قیمت خودروی تولید داخل تا کجا باال می رود، قیمت های سال 96 را مبنا بگیرید. دالر در آن زمان 3500 تومان بوده است. االن باید ببینیم که قیمت موثر دالر 
یا ارزش واقعی ریال چقدر است؛ آن قیمت نهایی است که قیمت خودرو روی آن خواهد ایستاد. به طور مثال پراید با دالر 22 هزار تومانی 125 میلیون تومان درمی آید. چرا ما این را نمی بینیم؟ چون دالر در حال حاضر 22 هزار تومان نیست. دالر واقعی بین 16 تا 18 تومان است. بازیگران بازار همچنان هفته های اخیر پرتنش عجیب 
و غریب ارز را نظاره می کنند و کسی خرید و فروش نمی کند و امیدوارم که دولت قولی که بر برگرداندن قیمت دالر به زیر 20 هزار تومان داده را رعایت کند. تنها راه حل در حال حاضر این است که باید بازار را رها کنیم و به شدت تولید را افزایش دهیم. باید موانع تولید در سال جهش تولید حل شود تا بازار اشباع و قیمت ها کنترل شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

شرکت توزيع برق استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم  مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي تهیه نماید.
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مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 99/04/30  تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/05/04 در قبال 

فیش بانكي به مبلغ یكصدهزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهرصادرات بشماره 0101673314007 بنام شرکت 

توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات : از روز یكشنبه مورخ 99/05/05  لغایت تا ساعت 07:30 صبح روز دوشنبه مورخ 99/05/13 

محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتي دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

 تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یكی از طرق ذیل:

 1(ضمانت نامه بانكي معتبر 2(ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی 

تایید شده از سوی شرکت 4(فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت 

توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چك 

شخصي ترتیب اثر داده نخواهد شد .

سایر توضیحات : 

هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي مناقصه مزایده و کسب و کار بعهده برنده مناقصه میباشد.

داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایند.

  http://tender.tavanir org.ir اسناد و مدارك و اطالعات کامل  این مناقصه در  سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس 

   قابل دسترســي مي باشــد همچنین آگهي این مناقصات در ســایت پایــگاه ملي مناقصات ایــران به آدرس

 http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 

به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر 

و یا پیشنهاداتي که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان  -  امور تدارکات و انبارها

دیجی کاال در آستانه ورودش به بازار بورس 
از جزئی ترین گزارش تجارت الکترونیکی 
کشور پرده برداشــت. گزارشی که نشان 
می دهد بزرگ ترین خرده فروشی آنالین 
کشور در حالی به عنوان اصلی ترین شرکت 
نوآور به تاالر شیشــه ای بــورس نزدیک 
می شود که 26 میلیون بازدید ماهانه دارد و  
و فروش خالص ریالی آن در 8 سال گذشته 
به طور متوسط هر سال 112 درصد رشد 

داشته است.
دیجی کاال به عنوان بزرگترین خرده فرشی 
آنالین امروز ) 30 تیر( اولین گزارش ساالنه 

خود را به صورت عمومی منتشر و در اختیار 
رســانه ها گذاشــت. البته این گزارش به 
روزرسانی شده نســخه گزارش شش ماه 
اول ســال 98 دیجی کاال است که آذر ماه 
سال گذشته و در مراسمی از آن رونمایی 
شد. بنابراین اطالعات گردآوری شده در 
این گزارش چندان تفاوت قابل توجه ای 

با گزارش سال گذشته این شرکت ندارد.
این گزارش که توســط دپارتمان هوش 
تجاری دیجی کاال اســتخراج شــده، به 
دنبال پاســخ برای این ســوال است که 
رفتار خرید کاربــر و مصرف  کننده ایرانی 

 در فضــای آنالیــن ســال 98 چگونــه
بوده است. 

به باور دیجی کاال این گزارش به بیش از 60 
هزار کسب وکار ایرانی که محصوالت خود 
را از طریق این سرویس در اختیار مردم در 
سراسر کشور می گذارند، کمک می کند تا 
فرآیند های فروش و عرضه کاالهای خود را 
بهینه کنند. یکی از نکاتی که جای خالی آن 
در این گزارش احساس می شود،  اشاره به 
وضعیت خرید آنالین به کمک  دیجی کاال 
در یک ماه پایانی سال و با شروع ویروس 

کروناست.

رویداد جذب سرمایه در حوزه IOT صبح 
امروز با حضور 6 اســتارتاپ این حوزه در 
محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری برگزار شــد. در این رویداد که 
بصورت آنالین برگزار شــد، 188 کاربر، 
شامل سرمایه گذاران و مخاطبان رویداد 
از طریق پلتفــرم اســکای روم در برنامه 
حاضر شــدند و اســتارتاپ ها به منظور 
جذب سرمایه به ارائه پرداختند.به گزارش 
روابط عمومی کارن کراد، در رویداد جذب 
 ، IOT ســرمایه در حوزه اینترنت اشــیا
6 اســتارت آپ این حوزه توانمندی های 
خود را به ســرمایه گذاران خطرپذیر ارائه 

کردند. همچنین خدمات صندوق نوآوری 
و شکوفایی در حوزه سرمایه گذاری تشریح 
شده و شرایط اســتفاده از این خدمات به 
مخاطبان ارائه شــد.در این رویداد دکتر 
علــی ناظمی، معــاون ســرمایه گذاری 
صندوق نــوآوری و شــکوفایی بــا بیان 
اینکــه در هر رویــداد جذب ســرمایه، 
بیــش از 170 نفر به صــورت حضوری و 
آنالین مشارکت داشــته اند، گفت: بعضی 
از اســتارت آپ های ســه رویداد گذشته 
جذب سرمایه از امکان هم سرمایه گذاری 
استفاده کردند و طرح های آن ها از طرف 
عاملین صندوق ارســال شــده است.وی 

افزود: اســتارت آپ های حاضر در رویداد 
جذب سرمایه اینترنت اشیا به 10 میلیارد 
تومان سرمایه نیاز دارند و در صورت ورود 
عامل های ســرمایه گذاری مــا در قالب 
هم سرمایه گذاری در پروژه سرمایه گذاری 
خواهیم کرد.ناظمی تاکید کرد: آرزو داریم 
که استارت آپ ها و ســرمایه گذاران از این 
رویداد نتایج مثبت بگیرند. این رویداد در 
حوزه های دیگر به صــورت منظم برگزار 
خواهد شــد و در صورتی که سازمان ها، 
مراکز علمی و صنایع، حــوزه خاصی که 
دارای اولویت هســتند را مدنظر داشــته 

باشند آن را برگزار خواهیم کرد.
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سرمقاله
   عباس علوی راد، اقتصاددان

یکی از چالــش برانگیزترین مســائل 
اقتصاد ایران در ســال 1399 تاکنون، 
نوســانات و التهابات نرخ ارز در یک ماه 
گذشته و ورود قیمت دالر به کانال 25 

هزار تومان بوده است . 
رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال 
1399 و حتی قبل از آن بارها بر کاهش 
نرخ ارز و موقتی بودن نوسانات آن تاکید 

کرد. 
این درحالی اســت که در عمل قیمت 
دالر از حدود 15 هزار تومان در اسفند 
1398 خود را در هفتــه پایانی تیرماه 
1399 به کانــال 25 هــزار تومان هم 

رسانده است.
اســتدالل رئیس کل بانک مرکزی در 
مورد نوســانات اخیر نرخ ارز در اقتصاد 
ایران عدم پایبنــدی صادرکنندگان به 
بازگشت ارزهای صادراتی است. اگرچه 

این موضوع و بلوکه شدن ارزهای کشور 
در کره جنوبی موثر است، اما این همه 

دالیل التهابات ارزی اخیر نیست.
سیاســت گــذار پولی کشــور در یک 
رفتــار محافظــه کارانه نمــی خواهد 
قدرت شگفت انگیز عامل انتظارات در 
سرنوشت متغیرهای کالن اقتصادی از 

جمله نرخ ارز را مطرح کند.
 به نظر می رســد انتظارات کارگزاران 
اقتصادی اعــم از خانوارهــا و بنگاه ها 
منطبق بر تجربه گذشته، وضعیت فعلی 
و  روندهای آینده نــرخ ارز بر مدار ادامه 
کاهش ارزش پول ملی اســتوار شــده 

است.
اگرچه در شرایط فعلی هرگونه کاهش 
نرخ ارز مثبت ارزیابی می شــود، اما بی 
ثباتی در نــرخ ارز نیز خســارت های 
اقتصادی جدی به همراه خواهد داشت.

بی ثباتی ارزی ضمن بی اعتباری شدید 
سیاست های اقتصادی دولت و نابودی 
شــهرت دولت به مفهوم عام، فشارها، 
اســترس و نگرانی هــای اقتصادی و 
اجتماعــی در متن جامعــه را افزایش 
خواهد داد. عــالوه بر ایــن باعث قفل 
شدن فضای کســب و کار و بالتکلیفی 
کارگزاران اقتصادی در کشــور خواهد 

شد.
بنابراین شایســته نیســت کــه بانک 
مرکزی، التهابات ارزی اخیــر را تماماً 
متوجه صادرکنندگان کند. بهتر است 
مقامات پولی و ارزی دالیل شکل گیری 
عامل انتظــارات در کارکرد بــازار ارز،  
به ویژه ســمت تقاضا و التهابات بازار را 
شناسایی، آسیب شناسی و ترمیم کند؛ 
دالیلی که بســیار متنــوع و تاثیرگذار 

هستند.
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