
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: در حال حاضر صدور کارت 
های سوخت متقاضیان در دست اقدام بوده و تالش ما این است که در سریع ترین 
زمان ممکن به این نیاز پاســخ دهیم. فاطمه کاهی در خصوص آخرین وضعیت 
صدور کارت های ســوخت، اظهار کرد: کارتها به ترتیب درخواســت ها درحال 
صدور وتوزیع است و از حدود ۷۰۰ هزار درخواســت کارت سوخت خودروهای 
شــخصی تاکنون حدود ۲۰۰ هزار کارت برای صدور و پاکت گذاری ارسال شده 
است و به زودی به دســت هموطنان خواهد رســید.به گزارش ایسنا، وی با بیان 
اینکه افراد می توانند برای پیگیری بیشتر به سایت epolice.ir مراجعه کنند، 
شیوع ویروس کرونا را عامل ایجاد این تاخیر دانست و گفت: به زودی کارت های 
سوخت به دست متقاضیان می رسد.کاهی با بیان اینکه آمار دقیقی از خودروهایی 
که تاکنون اقدام به دریافت کارت ســوخت نکرده اند نیســت، گفت: به نظر می 
رسد که تعداد این خودروها کمتر از ۱۰ درصد باشد اما هر چه تقاضا وجود داشته 
باشد پاسخ خواهیم داد و  مشــکلی برای صدور کارت سوخت وجود ندارد. کاهی 
با بیان این که الزم است افراد در نگهداشت کارت سوخت خود دقت کافی داشته 
باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی 
داشته باشد، کارت برای آن فرد صادر می شــود؛ البته  این موضوع به معنای این 
نیســت که برای هر خودرو دو بار کارت سوخت صادر شــود،   در شرایط مفقود 

 شدن کارت یا دالیل دیگر کارت سوخت المثنی جدید صادر می شود و این مساله 
محدودیتی ندارد.

درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت
طبق اعالم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، صدور کارت سوخت هوشمند المثنی 
فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور اســت، زیرا افرادی سودجو با هدف دستیابی 
به اطالعات شــخصی و کارت بانکی و کالهبرداری از هموطنان و سوء استفاده های 
احتمالی اقدام به ایجاد  سایت های غیرمجاز کردهاند. بنابراین کسانی که کارت سوخت 
ندارند و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده اند، میتوانند خود یا وکیل 
قانونیشان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس 
+ ۱۰ مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز در این دفاتر قابل انجام است.مدارک 
هویتی مالک برای درخواســت المثنی کارت هوشمند سوخت نیز به شرح زیر است: 
برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل 
شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است. برای اشخاص حقوقی نیز معرفی 
نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا 
کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است. دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از 
مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی 

هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند. در مورد خودروهای 
لیزینگی )خودروهای اجاره به شرط تملیک(، اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده 
خودرو شامل کارت خودرو مالک عمل است. مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل 
کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه 
بیمه نامه شخص ثالث معتبر می شود.اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس 
+۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان در پایانه های pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و  اخذ 
رسید ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید 
طی شود. کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کرده اند، نیازی به ارائه درخواست 
المثنی ندارند. کارت سوخت این اشــخاص از طریق اداره پست به آدرسی که اعالم 

کرده اند ارسال می شود.

نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
www.epolice. متقاضیان کارت های هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت
ir شده و سپس بر روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری 
صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع و شماره پالک خودرو اقدام و روی 
گزینه پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.در این قسمـت، شماره مرسوله پستی 
نمایان می شود که با کلیک روی گزینه شرکت پست که به رنگ آبی نوشته شده، 

وارد سامانه رهگیری مرسوالت می شوید و با فعال کردن گزینه جست وجو، وضعیت 
کارت سوخت مشخص می شود.متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت 
سوخت هم با کلیک روی گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله می توانند از آخرین 
وضعیت کارت خود باخبر شوند. هم چنین افرادی که کارت سوخت آن ها از سال 
۱۳۹۴ صادر و در باجه های معطله پســت مانده، می توانند در قســمت رهگیری 
مرسوله پســتی آن را پیگیری کنند و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و 
کارت و سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود مراجعه و کارت سوخت خود را 
دریافت کنند. اگر کارت سوخت مربوط به خودروهای نوشماره و یا ثبت نامی در 
سایت دولت همراه )GSB( باشــد، مالکان باید مبلغ مصوب شده را بابت هزینه 
صدور کارت ســوخت به متصدی تحویل دهنده کارت سوخت بپردازند.شرکت 
ملی  پخش و پاالیش فرآورده های نفتی اعالم کرده که متقاضیان در صورتی که در 
WWW. این باره سوال داشته باشند، می توانند به پورتال این شرکت با آدرس
NIOPDC.IR مراجعه یا با شماره پاسخگویی ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند. کنترل 
مصرف سوخت با توجه به میانگین باالی مصرف سوخت، افزایش توان صادرات، 
مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه 
اقشار ضعیف و کم درآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها 

و شهرها از جمله اهداف اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اعالم شده است.

شاخص دالر کامال از کانال ۹۳ واحدی عقب نشست. به گزارش ایسنا به نقل 
از رویترز، تقاضا برای خرید ارزهای دیگر در مقایسه با دالر در سطح باالتری 
قرار دارد و بی رغبتی معامله گران به خرید دالر باعث شده تا اسکناس سبز در 
یکی از ضعیف ترین موقعیت های دو سال اخیر خود قرار گیرد. آمریکا هنوز 
اصلی ترین کانون درگیر با کرونــا در جهان باقی مانده و بر خالف تالش های 
دولت ترامپ، بسیاری از کشــورها هنوز مجوز از سرگیری پروازها با آمریکا را 
صادر نکرده اند و ورود گردشگران آمریکایی به بسیاری از کشورهای اروپایی 
کماکان ممنوع است. همین مساله به نوبه خود تقاضای خرید دالر به ویژه در 
اروپا را به میزان محسوسی کاهش داده است. در داخل آمریکا، مقامات دولت 
ترامپ در دیدار با رهبران کنگره در خصوص تسریع در اجرای بسته حمایتی 
جدید رایزنی کرده اند. با وجود تصویب بسته حمایتی جدید در مجلس سنا که 
اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، دموکرات ها در کنگره تاکنون 
با تصویب این بسته موافقت نکرده اند. اعتبار بسته سه تریلیون دالری قبلی رو 
به اتمام است و کاخ سفید در بسته جدید خود پیشنهاد داده است یارانه های 

نقدی بالعوض به شهروندان آمریکایی کماکان ادامه داشته باشد.به نظر می 
رسد با بازگشایی کسب و کارها و برگشت شاغلین به کارهای خود، رفته رفته 
حس اطمینان مصرف کنندگان حتی با وجود ادامه پیشــتازی های کرونا رو 
به بهبود است تا جایی که شاخص مدیران تولید آمریکا در ماه ژوییه به ۵۴.۲ 
درصد رسید که این رقم ۱.۶ درصد بیشــتر از ماه قبل و ۰.۶ درصد بیشتر از 
پیش بینی های قبلی بوده است. بررسی ها نشان می دهد در این ماه هم میزان 
سفارشات داخلی و هم میزان صادرات خارجی نســبت به ماه قبل با افزایش 
محسوسی مواجه بوده اســت. با این حال انتظار نمی رود دست کم در کوتاه 
مدت وضعیت اقتصاد آمریکا به سرعت به حالت قبل برگردد و همان طور که 
انتظار می رفت، سه ماهه دوم امسال شاهد ثبت پایین ترین رشد فصلی ثبت 
شــده در طول تاریخ آمریکا تاکنون بود و طبق اعالم وزارت بازرگانی آمریکا، 
نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی ۳۲.۹ درصد اندازه گیری شده که این رقم 
۲۴.۵ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۲.۲ درصد بیشتر از نرخ رشد پیش 
بینی شده قبلی بوده است. موسسه رتبه بندی فیچ در گزارش جدید خود چشم 

انداز اقتصاد آمریکا را به منفی تنزل داده است. با وجود بازگشایی کسب و کارها 
در ایالت های مختلف، سرعت شیوع کرونا به ویژه در ایالت های جنوبی و غربی 
در سطح باالیی باقی مانده اســت. بانک مرکزی آمریکا در تازه ترین نشست 
خود همان طور که انتظار می رفت اعالم کرد نرخ بهره را در سطح کنونی حفظ 
خواهد کرد. با این حال نیاز بازارهای مالی به نقدینگی کماکان در سطح باالیی 
باقی مانده اســت و فدرال رزرو به همین خاطر احتماال تا پایان سال به برنامه 
خرید اوراق قرضه خود ادامه خواهد داد. ادوارد مویــا- تحلیل گر بازار ارز در 
موسسه اواندا گفت: به نظر می رسد شاهد روزهایی هستیم که تاج پادشاهی 
از سر دالر افتاده است و با تداوم این وضع، انتظار ما این است که بانک مرکزی 
آمریکا برای توقف روند فعلی دست به کار شــود. اخبارهای رسیده، احتماال 
بیانگر این هستند که خبری از یک احیای رشد اقتصادی سریع هم در سطح 
اتحادیه اروپا و هم در آمریکا نخواهیم بود.  از سوی دیگر تصویب بسته حمایتی 
جدید توسط ســران اتحادیه اروپا، کماکان موجب حمایت از یورو در مقابل 
اسکناس سبز شده و ارز واحد اروپایی در یکی از باالترین سطوح ثبت شده دو 

سال اخیر خود به سر می برد. قرار است در مجموع، نهادهای مالی اروپایی بیش 
از دو تریلیون یورو اعتبار و نقدینگی به بازارهای مالی این کشور تزریق کنند. 

خوان پرز، معامله گر ارزی در واشــنگتن گفت: از مدت ها پیش همه منتظر 
نهایی شدن این بسته محرک بودند و حاال که در خصوص اجرایی شدن و بازه 
زمانی آن بین کشورهای اروپایی وحدت نظر به وجود آمده است، کسانی که 
روی یورو شرط بسته بودند خوشحال هستند. این بسته از این جهت هم اهمیت 
دارد که کشورهای اروپایی بار دیگر بر سر مساله ای مهم و بزرگ با یکدیگر به 

اشتراک نظر رسیدند و وحدت خود را نشان دادند.
اخبار مربوط به پیشرفت در ساخت واکسن کرونا نیز دیگر خبر مهم در صدر 
کانون توجه معامله گران بوده است. دانشگاه آکسفورد اعالم کرده که واکسنش 
با موفقیت، سطح ایمنی افراد آزمایش شده در آفریقای جنوبی، انگلیس و برزیل 
را افزایش داده و حاال قرار اســت کار آزمایش روی یک نمونه نسبتا بزرگ در 
آمریکا انجام شود که در صورت موفقیت آمیز بودن آن، احتماال از اواخر امسال 

شاهد تولید انبوه این محصول برای عرضه جهانی آن خواهیم بود. 

بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( تولید سیگار 
در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش 
از ۲۱ درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، بر 
اساس این آمار در سه ماهه اول امسال ۱۰ میلیارد و 
۲۰ میلیون نخ سیگار در کشور تولید شده که نسبت 
به تولید ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیــون نخ در مدت 

مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین با توجه به اینکه برآورد مصرف سیگار طی 
سه ماه ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ است، برآورد 
میزان سیگار قاچاق در این مدت به شش میلیارد 
و ۲۴۰ میلیون نخ رســیده که نسبت به برآورد سه 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون سیگار قاچاق در بهار سال 

قبل ۷۸.۳ درصد افزایش داشته است. البته در این 
مدت ۶۰ میلیون نخ سیگار هم صادر شده است. این 
در حالی است که در بهار سال گذشته هیچ صادراتی 

در بخش سیگار صورت نگرفته بود.
در میانه تیر مــاه رئیس انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی از 
عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این صنعت 
طی سه ماه گذشته خبر داد و گفت که این مسئله 
باعث شــده تولید هشــت واحد از ۱۵ واحد تولید 
محصوالت دخانی متوقف شود. او همچنین هشدار 
داده بود که ادامه این وضعیت و عدم تخصیص ارز 
به مواد اولیه این صنعت تا یک ماه بعد می تواند همه 

واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند.

البته حدود یک هفته پیش عطــااهلل معروفخانی، 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، 
گفت که بخش عمده مشــکل تامین مــواد اولیه 
واحدهای تولید سیگار با پیگیری مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بــر دخانیات و وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت حل شده و مابقی در حال حل شدن است و 
ابراز امیدواری کرد که به زودی تولید واحدهایی که 

تعطیل شده بود مجدد آغاز شود.
او همچنین نســبت به ضرر استفاده از محصوالت 
دخانی بــرای ســالمتی هشــدار داد و گفت که 
آزمایش ها نشــان می دهد در برخی از محصوالت 
دخانی قاچاق از فضوالت حیوانی اســتفاده شده 

است. 

رشــد اقتصادی بــزرگ تریــن اقتصــاد منطقه 
اسکاندیناوی به کمترین سطح تاریخ خود رسید. 
به گزارش ایسنا به نقل از ســی ان بی سی، در سه 
ماهه دوم امسال رشد اقتصادی سوئد به منفی ۸.۶ 
درصد رسیده که این رقم، کمترین رشد اقتصادی 
این کشور از زمان ثبت آمارهای فصلی رشد تاکنون 
محسوب می شــود. این رشد بســیار پایین تر از 
رکورد قبلی مربوط به سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ 
محسوب می شود که اقتصاد این کشور ۳.۸ درصد 

کوچک تر شده بود. 
با وجود آن که استکهلم به نسبت سایر پایتخت های 
اروپایی تعطیلی های بسیار کمتری را برای مقابله 
با کرونا اعمال کرد، بسیاری از کسب و کارها در این 

کشور با مشکالت مالی زیادی مواجه شده اند. با این 
حال رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با بسیاری 
از کشورهای اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارد. 
طی همین بازه زمانی متوســط رشد اقتصادی ۱۹ 
کشور عضو منطقه یورو معادل منفی ۱۲.۱ درصد 
و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا منفی ۱۱.۹ درصد 

بوده است. 
دیوید اوکسلی- کارشناس ارشد مسایل اقتصادی 
در موسســه کپیتال اکونومیکس گفت: این رشد 
منفی بی سابقه نشان می دهد که با وجود حمایت 
های مالی دولت، اقتصاد سوید از پیامدهای مخرب 

ویروس کرونا در امان نبوده است. 
برخالف کشــورهای اروپایی دیگر، ســوید حتی 

مدارس و دانشــگاه ها را نیز تعطیل نکرده بود اما 
رعایت باالی اصول بهداشــتی باعث شده است تا 
تنها ۵۷۴۷ مرگ ناشی از کووید در  این کشور ثبت 
شود که یکی از پایین ترین ارقام در بین کشورهای 
اروپایی است. به طور متوســط از هر یک میلیون 
ســویدی، ۰.۴۷ نفر بر اثر ابتال به کرونا فوت کرده 
است در حالی که این رقم برای برزیل که رکورددار 
جهان از این نظر است معادل ۴.۷۴ نفر به ازای هر 

یک میلیون نفر است. 
دولت ســوئد انتظار دارد اقتصاد این کشور امسال 
هفت درصد کوچک شود و برای حمایت از بخش 
های مختلف اقتصاد این کشور ۲۵۰ میلیارد کرون 

تخصیص داده است.

سرنوشت صدور کارت های سوخت به کجا رسید؟

دالر در سراشیبی قرار گرفت

ثبت بدترین عملکرد اقتصادی سوئدکاهش ۲۱ درصدی تولید سیگار در ایران
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مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد

دستور وزارت اقتصاد به 17  بانک 

تحقق سود ۱87 ریالی برای هر 
سهم در سه  ماهه اول سال جاری

بانک ها موظف به ارائه 
 کارت اعتباری با وثیقه
 سهام عدالت هستند

مطمئن ترین
 مسیر عبور از 
تحریم، تولید
 است
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زنگ  خطر
 فقر مطلق

در طول ســه دهه گذشته 
با توجه به وجود تورم های 
دو رقمی در اقتصاد ایران، 
ســفره مردم روز بــه روز 
کوچک تر و قدرت خرید مردم کمتر شده است 
و تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط 
کرده اند. اما می توان گفت از سال ۸۴ به این سو 
که تنش های بین المللی ایران به دلیل مسائل 
هسته ای شروع شد و تحریم ها فشار بیشتری به 
کشور آوردند با نوساناتی، وضعیت مردم مرتب 
رو به وخامت گذاشــت و هرچند تورم افزایش 
یافته؛ اما دستمزدها و تولید ملی به همان نسبت 

افزایش پیدا نکرده...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان
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واریز یارانه غیرنقدی به 
حساب سرپرستان خانوار

اتمام حجت با متخلفان 
بازار لوازم خانگی

بانک ها به سرمایه گذاری در بازارها و فعالیت های پرریسک اقتصادی روی آورده اند

روند نزولی تسهیالت دهی بانک ها
صفحه3

صفحه4

تعمیق   فقـر  با  سیاست های غلط
سبد   غذایی   مردم  کوچک تر شده   است

نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شــورای اســالمی جزئیاتــی از طــرح تأمین 
کاالهای اساسی را تشــریح کرد. حجت االسالم 
ســیدمحمدرضا میرتاج الدینــی، نایب رئیس 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اســالمی، با اشــاره به جزئیاتی از طرح 
مجلس برای تأمین کاالهای اساسی، گفت: یکی 
از محورهای طرح این اختصــاص اعتبار و واریز 
آن به حســاب کارت های بانکی افراد است که از 
این طریــق بتوانند کاالهای اساســی ومایحتاج 
خودشان خریداری کنند. وی اضافه کرد: طبق طرح 
تأمین کاالهای اساسی، اعتبار اختصاص یافته به 
کارت های بانکی افراد که شامل سرپرستان خانوار 

و یارانه بگیران است...

فعالیت آزادانه ســایت های فروش لوازم خانگی 
در حالی صورت می گیرد که همواره مســئوالن 
در رابطه با خرید از این فضا هشدار می دهند. در 
یک سال اخیر جستجوی کلمه خرید از بانه شدت 
بیشتری هم پیدا کرده است. یعنی دقیقا از وقتی 
که دالر گران شده، برند های معتبر از ایران خارج 
شده اند و بعضی محصوالت حوزه لوازم خانگی دیگر 
در دسترس عموم نیست. اکثر کاالهای موجود در 
این سایت ها از منابع غیررسمی وارد کشور شده اند 
و حکم قاچاق را دارند. این در حالی است که معم 
ترین اصل در رعایت از حقوق مصرفر کنندگان را 
پشتیبانی نمی کنند. این کاالها یا گارانتی ندارند و 

یا گارانتی های...



اقتصاد2
ایران وجهان

 فرار مالیاتی بدهکاران کالن با 
استفاده از رانت

نایب رییس دوم کمیسیون صنایع مجلس با بیان 
اینکه فرار مالیاتی ناشــی از عدم شفافیت است، 
گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که درآمد ها به 
صورت آنالین و برخط مشخص باشد که در بخش 

صنایع در حال شروع این کار هستیم.
موضوع فرار مالیاتی سال ها اســت که در کشور 
درباره آن گفت وگو هایی زیادی صورت گرفته و 
راهکار هایی در این زمینه ارائه شــده است، علی 
رغم همه این راهکارها، اما همچنان فرار مالیاتی 
در کشــور وجود دارد و بخشــی از درآمد کشور 
ازاین طریق از بیــن می رود.چندی پیش رییس 
قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر 
اولویت در وصول مطالبــات مالیاتی از بدهکاران 
کالن تاکید و اظهار کرد: در موضوع مالیات باید 
وضعیت و شــرایط کاســبان ُخرد مراعات شود، 
ضرری کــه صاحبان برخی مشــاغل ُخرد و این 
کاسب ها در کرونا دیدند، بعضاً جبران ناپذیر است.

آیت اهلل رییسی افزود: البته مردم صبور هستند و 
مشکالت را تحمل می کنند، ولی الزم است فالن 
واردکننده و بُرج ساز یا فعال اقتصادی که درآمد 
هنگفتی دارد و با زدوبند از پرداخت مالیات فرار 
می کند، مالیات درآمد هنگفت خود را به دولت و 

در واقع به ملت بپردازد.
در همین باره علی جدی نایب رییس کمیسیون 
صنایع مجلس با بیان اینکه فرار مالیاتی ناشی از 
عدم شفافیت است، اظهار کرد: یکی از مواردی که 
به دنبال آن هستیم راه اندازی دولت الکترونیک 
است که از وزیر ارتباطات درخواست شد، و حتما 
یکی از موارد که در دولــت الکترونیک پیگیری 
می شود موضوع شفافیت است.نایب رییس دوم 
کمیســیون صنایع مجلس افزود: اگر شفافیت 
پیگیری و وجود داشته باشد، فرار مالیاتی کاهش 
می یابد، اما به دلیل اینکه شفافیتی وجود ندارد، 
هلدینگ های بــزرگ صنعتــی، وزارتخانه ها و 
ارگان های دولتی به دلیل رانــت نهفته در عدم 

شفافیت، تمایلی به شفافیت ندارند.
وی گفت: مقرر شد کمیته مشترکی با وزارتخانه 
ارتباطات تشــکیل شــود و با فراخواندن همه 
وزارتخانه ها پیگیر کار هایی که در این زمینه انجام 
دادند باشــیم.جدی بیان کرد: باید یک سیستم 
یکپارچه ای ایجاد شود تا سازمان امور مالیاتی برای 
دریافت مالیات، درآمد ها را شناسایی و از میزان آن 
مطلع شود و بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات کند 

تا مانع فرار مالیاتی شود.
نایب رییس دوم کمیسیون صنایع مجلس تصریح 
کرد: در موضوع فرار مالیاتــی بدهکاران کالن از 
محل رانتی است که در اختیار داشتند و از ارتباط 
با افراد مسئول، تسهیالت کالن دریافت کردند.وی 
خاطرنشان کرد: افرادی که تسهیالت کالن دریافت 
می کنند و آن را بازپرداخت نمی کنند قطعا به یک 
رانت بزرگ متصل هستند و افرادی که مسئول 
این موضوع هســتند به دلیل زیرســئوال رفتن 

عملکردشان، مانع شناسایی این افراد می شوند.

آخریــن وضعیــت واردات 
کاالهای اساسی

در چهار ماه اول امسال حدود چهار میلیارد دالر 
کاالی اساسی وارد کشور شده است.  از سال های 
گذشــته ۲۵ قلم کاال به عنوان کاالهای ضروری 
در اولویت واردات و تخصیص ارز برای تامین نیاز 
داخل قرار داشته که اغلب بنابر شرایط ، تولید و 
نیاز داخل میزان واردات آن دستخوش تغییراتی 

بوده است. 
این در حالی است بر اســاس اطالعات دریافتی 
ایسنا، آخرین وضعیت واردات ۲۵ قلم کاالیی از 
این حکایت دارد که  در چهار ماه ابتدایی ســال 
جاری حدود چهار میلیارد دالر از کاالهای مختلف 
این لیست وارد کشور شده که از لحاظ وزنی حدود 
۸.۸ میلیون تن است. در چهار ماه اول سال قبل نیز 
حدود ۵.۷ میلیارد دالر از این ۲۵ گروه کاالیی با 

حجمی معادل ۸.۸ میلیون تن وارد شده بود. 
اقالم وارده شــامل کاالهای ماننــد برنج، گندم، 
گوشــت قرمز، گوشــت مرغ، دانه های روغنی، 
تجهیزات پزشکی، حبوبات، کودهای شیمیایی و 
کاغذ روزنامه است. بگندم با بیش از ۵۰۰ میلیون 
دالر، ذرت نزدیک به ۹۰۰ میلیــون دالر، دارو و 
تجهیزات پزشــکی با بیش از ۵۰۰ میلیون دالر 
و دانه های روغنی با بیــش از ۲۵۰ میلیون دالر  

بیشترین میزان را در این بین داشته اند.
این ۲۵ قلم کاالها بیش از این مشمول ارز دولتی 
بود و با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین ارز می  شد، اما به 
مرور و براساس شرایط به تدریج اغلب آنها از لیست 
۲۵ قلم کاال خارج و  در حال حاضر با ارز سامانه نیما 
وارد می شوند و تعداد محدودی در لیست دریافت 

ارز ۴۲۰۰ تومان قرار دارند.

خبر

رئیس جمهــور گفــت: بــا 
شــرایطی که بورس نشان 
می دهد اوضــاع بهتر خواهد 
شد؛ مردم باید همه چیز را به 
بورس بسپارند.روحانی طی 
ســخنانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
نفت گفت: اعتراف میکنم که روزهای سختی را پشت سر 
می گذاریم، در کنار کرونا، تحریم و در کنار تحریم، تحریف 
و در کنار تحریف، تهدید را داریم و نیز رسانه هایی که در 
خارج از کشور سعی می کنند امید را در کشور از میان 
ببرند که در این زمینه خبرنگاران و رسانه های داخلی 

می توانند اثرگذار باشند.
او افزود: به وزیر ارتباطات نیز دستور می دهم که امسال 
مانند سال گذشته برای خبرنگاران در روز هفدهم مرداد 
که روز خبرنگاران است، هدیه ای همانند پارسال در نظر 
بگیرند و اینترنت مجانی را در اختیارشــان قرار دهند. با 
شرایطی که بورس دارد صندوق های ما می تواند فعال تر 
بشود. بخش دولتی به تدریج بعد از سرمایه گذاری و به ثمر 
رساندن باید کم کم کنار بروند و صاحب سهام باشند و این 
برای آینده فعالیت آنها ثمر بخش تر است.روحانی گفت: با 
شرایطی که بورس نشان می دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ 
مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند. رییس جمهوری 
همچنین گفت: اینکه می گوییم چگونه تامین ارز کشور را 
فراهم کنیم یک راهش این است که تولید داخلی را رونق 

دهیم تا اساسأ به خارج و قطعات خارجی نیازمند نشویم.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی طی سخنانی 
در آیین بهره برداری از طرح های ملــی وزارت نفت در 
استان های بوشهر و لرستان با بیان اینکه امروز شرکتهای 

دانش بنیان ما در همه زمینه ها فعالند، اظهار کرد: ما داریم 
در بســیاری از زمینه ها به خودکفایی می رسیم. اینکه 
می گوییم چگونه تامین ارز کشــور را فراهم کنیم یک 
راهش این است که تولید داخلی را رونق دهیم تا اساسأ به 

خارج و قطعات خارجی نیازمند نشویم.
وی افزود: در زمینه پتروشیمی شاهد یک تحول بزرگ 
هستیم. ما در ســال ۷۶ کل تولید پتروشیمی مان یک 
میلیارد دالر بوده و در سال ۹۲ حدود ۱۱ میلیارد دالر 
بوده و حاال ما شاهد یک جهش بزرگ تا پایان سال و در 
سال بعد هستیم که کاری ارزشمند در این زمینه است.
روحانی گفت: ما ۱۷ طرح را برای امسال در نظر گرفتیم 
که ۱۳ طرح هنوز باقیمانده است. همچنین امیدواریم 

جهش سوم پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ به ثمر برسد که از 
۱۱ میلیارد دالر سال ۹۲ که االن این رقم را به ۲۵ میلیارد 
دالر نزدیک کرده ایم، در جهش بعدی فراتر رویم.رییس 
جمهوری ادامه داد: آنچه ما امروز در این سه پروژه افتتاح 
کردیم یک میلیارد و ششصد میلیون دالر ارزش داشت 
و این در شرایطی که ما در آن قرار گرفته ایم و با توجه به 
تحریم ها انجام می شود.روحانی با اشاره به روز خبرنگار 
گفت: به همه خبرنگاران تبریــک می گوییم که برای 
آگاهی و هوشیاری مردم در موضوعات کرونا تالش های 
زیادی انجام دادند. آنان رسالت سنگینی دارند که همان 

ایجاد امید، اعتماد و نشاط برای جامعه و آینده ما است.
روحانی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، درباره آیین های 

سوگواری در این ایام اظهار داشت: با عنایت به اقتضائات 
جامعه دینی ایران، امکان و نحوه برگزاری مراسم های 
عزاداری، به شکل منطقی از سوی کمیته های مختلف 
ستاد ملی مقابله با کرونا طراحی شده است و از این مرحله 
به بعد آنچه مهم است، مسئولیت پذیری برگزارکنندگان 

و متولیان مراسم ها و مراعات خود مردم است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم تجربه 
بی توجهی به پروتکل های بهداشــتی که باعث تشدید 
همه گیری کرونا شده اســت، تکرار شود، اظهار داشت: 
پس از مهار همه گیری کرونا، متاسفانه در اثر عدم رعایت 
دقیق توصیه ها و دستورالعمل ها، شــیوع گسترده تر 
بیماری کرونا، جامعه را فرا گرفت، لذا ضروری است همه 
مردم با رعایت کامل و دقیق همه دســتورالعمل های 
بهداشتی، عالوه بر تسریع در عبور از خیز بیماری، مانع 
از بروز موج جدید شــوند. روحانی اضافــه کرد: در این 
راستا هر جا که احساس می شد سبک زندگی مردم باید 
تغییر کند، موضوع در یک روند اقناعی با اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی برای مردم تبیین شــد و در عین حال 
دستورالعمل های الزم به دقت و منطبق با استانداردهای 
توصیه شده از سوی متخصصین و مجامع جهانی تدوین 

و در اختیار مردم قرار گرفت.
 رئیس جمهور با بیان اینکه قدم بعدی، نظارت بر حسن 
اجرای پروتکل های بهداشتی است، تصریح کرد: دولت 
در این زمینه نیز در سه بخش مجزا برنامه ریزی های الزم 
را انجام داده اســت. بخش اول برنامه ریزی کمیته های 
درمان و اجتماعی-امنیتی ســتاد مقابله با کرونا برای 
ادارات و دســتگاه های اجرایــی و دولتــی، تدوین و 
ابالغ دســتورالعمل های بهداشــتی و تعریف و تعیین 
 ضمانت های الزم بــرای اجرای این دســتورالعمل ها 

بوده است.

روحانی:

مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند

فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
بدهی دولت در کمتر از ۲ ماه

۴۹۸ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با 
میانگین نرخ بازده ۱۷.۵درصد، طی ۱۰ حراج 
برگزار شده توســط کارگزاری بانک مرکزی، 
به بانک ها و ســایر نهادهای مالی واگذار شده 

است.
روابط عمومی بانــک مرکزی، اعــالم کرد: 
فروش اوراق بدهی دولتــی، طی ۱۰ حراج و 
از تاریخ ۱۳ خرداد تا ۱۴ مــرداد ماه ۱۳۹۹ 
توسط کارگزاری این بانک انجام شده است. 
همچنین در راســتای تنوع بخشــی به سبد 
دارایی های مالی نهادهای مالی شرکت کننده 
در حراج، اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای 
متنوعی از ۱ تا ۴ ساله عرضه شده که طی ۱۰ 
حراج یاد شده، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی 
با سررسیدهای ۱ تا ۴ سال به ترتیب در حدود 

۱۸.۳، ۱۹، ۱۷.۱ و ۱۶.۷ درصد بوده است.
ذکر این نکته ضروری اســت که در ۱۰ حراج 
برگزارشده، بانک ها با خرید ۳۶۱ هزار میلیار 
ریــال از اوراق به فــروش رفتــه، در حدود 
۷۲.۴ درصــد از خریــد اوراق بدهی دولتی 
را به خود اختصــاص داده اند؛ عــالوه بر آن 
صندوق های ســرمایه گذاری و شرکت های 
تأمین سرمایه با خرید ۲۵ هزار میلیارد ریال 
و سایر ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در 
فرایند خارج از حــراج و از طریق بورس )در 
نرخ های کشف شــده از حراج( با خرید ۱۱۲ 
هزار میلیارد ریال به ترتیب سهم ۵.۱ و ۲۲.۵ 
درصدی از خریــداران اوراق بدهی دولتی را 

داشته اند.

اشــتغال ۷ هزار و ۶۰۰ نفر در 
واحدهای صنعتی احیاشده

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی گفــت: در چهار ماه 
نخست امسال هفت هزار و ۶۰۰ نفر در ۴۳۲ 
واحد صنعتی احیا شــده کوچک و متوسط 
جذب شــدند.»اصغر مصاحب« درباره ایجاد 
اشتغال در صنایع کوچک و متوسط، افزود: در 
هفته صنایع کوچک یک روز به عنوان صنایع 
کوچک، کارآفرینی و اشتغال نامگذاری شده 
که نشان از اهمیت موضوع اشــتغال در این 

بخش است.
وی افزود: برخی به دلیل همپوشانی کارآفرینی 
و اشتغال، آنها را یک موضوع درنظر می گیرند 
در حالیکه مقوله جدایی هستند و در صنایع 
کوچک پکیــج کارآفرینی داریــم و در این 
مجموعه فعالیت های متفاوتی داریم.معاون 
صنایع کوچک ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتی، گفت: ســال گذشته 
چهار هزار و ۶۲ دوره آموزشی برای ۹۲ هزار 
نفر برگزار شــد. همچنین ۳۰۲ تور صنعتی 
برای بازدید ۶ هزار و ۴۰۰ نفر برگزار شد تا از 
این طریق واحدهای صنعتی با واحدهای موفق 
آشنا شوند و انتقال تجارب واحدهای مختلف 

فعال در یک رسته فراهم شود.
وی گفت: همچنین ســال گذشــته هشت 
هزار و ۶۳۶ واحد صنعتــی غیرفعال، مجددا 
راه اندازی و برای ۱۲۳ هزار و ۵۱۴ نفر شــغل 
ایجاد شد.مصاحب افزود: در سال ۹۸ تجارب 
موفق کارآفرینی در ســطح کشور احصا شد 
و ۲۵ تجربه موفق کارآفرینی در رشــته های 
مختلف مستندسازی شد و در اختیار دیگران 

قرار گرفت.
وی در خصوص برنامه  سازمان صنایع کوچک 
برای ایجاد اشتغال، گفت: یکی از اقدامات ما 
بازفعال ســازی و راه اندازی مجدد واحدهای 
صنعتی غیرفعال است، براین اساس مشاورین 
کلینیک های کسب و کار به واحدها مشاوره 
می دهند.معــاون صنایع کوچک ســازمان 
صنایع کوچک افزود: در این کلینیک ها ســه 
مقوله مشاوره، طرح های عارضه یابی و پروژه 
بهبود دنبال می شــود و ماحصل آن افزایش 
ظرفیت و ارتقای تکنولوژی است که منجر به 
اشتغال می شود و در هر سه مرحله از واحدهای 

تولیدی حمایت می کنیم.
وی اظهارداشت: براساس اقدامات انجام شده 
از ابتدای ســال ۹۹ تا پایان هشتم مردادماه، 
۴۳۲ واحد مجددا احیا شــد که تعداد هفت 
هزار و ۶۰۰ نفر اشــتغال را دربرمی گیرد که 
در واحدهای تهران، قم و اصفهان بیشــترین 
واحدهای اقتصادی احیا شد.مصاحب افزود: 
برنامه ما برای امســال این است که یک هزار 
و ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد احیا شــود. با توجه به 
شرایط شیوع بیماری کرونا احیای ۴۳۲ واحد 

در چهار ماه نخست عملکرد قابل بوده است.

اخبار
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وزیر نفت از افزایش دو برابری تولید محصوالت 
پتروشیمی خبر داد و گفت: با ریل گذاری انجام 
شده و طرح هایی که پیشرفت فیزیکی مشخص 
دارند این مقــدار تا پایان ســال ۱۴۰۴ به بیش 
از سه برابر نســبت به ابتدای دولت می رسد. بر 
اســاس اعالم پایگاه اطالع رســانی وزارت نفت، 
بیژن زنگنه در آیین افتتاح سه طرح پتروشیمی 
اظهار کرد: امروز دو طرح مهم متانول و یک طرح 
فناورانه تولید کاتالیست به بهره برداری می رسد 
و تا پایان سال ۱۳ طرح دیگر نیز به بهره برداری 
خواهد رسید که ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید 

پتروشیمی کشور می افزاید.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف صنعت 
پتروشــیمی جلوگیری از خام فروشی با تکمیل 
زنجیره افــزوده در صنعــت نفت و گاز اســت، 
همچنین تامین خوراک بخش پایین دســتی در 

صنایع داخلــی، جلوگیری از خــروج بیش از ۵ 
میلیارد دالر ارز از کشور در سال و تامین کننده 
نخست ارز کشور در سامانه نیما از مزایای صنعت 
پتروشیمی اســت. وزیر نفت با اشــاره به اینکه 
ارزش تولید محصوالت صنعت پتروشــیمی در 
ســال ۷۶ با تمام تالش های انجام شده کمتر از 
یک میلیارد دالر بود که با یک جهش در دو دوره 
دولت اصالحات و فعالیت های پس از آن این رقم 
در ســال ۹۲ به حدود ۱۱ میلیارد دالر به قیمت 
ثابت سال ۹۵ رسید، افزود: از سال ۹۲ و با جهش 
دوم صنعت پتروشــیمی ۱۸ طرح پتروشیمی تا 

پایان سال ۹۸ به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: با به مرحله تولید رسیدن ۲۷ طرح 
دیگر پتروشــیمی تا ســال ۱۴۰۰ و با سرمایه 
گذاری ۱۷ میلیار دالری، مجموع ارزش تولیدات 
پتروشــیمی به ۲۵ میلیارد دالر و تا پایان سال 

۱۴۰۳ و در ادامه کار در جهش سوم به ۳۷ میلیارد 
دالر می رســد. به گفته زنگنه، تولید محصوالت 
پتروشــیمی تا پایان این دولت نسبت به ابتدای 
دولت ۲ برابــر و با ریل گــذاری انجام شــده و 
طرح هایی که پیشرفت فیزیکی مشخص دارند و 
پیشرفت آن ها نیز عنوان شده تا ۱۴۰۴ به بیش از 

۳ برابر نسبت به ابتدای دولت می رسد. 
وزیر نفــت با بیــان اینکه پتروشــیمی ها نقش 
بســیار مهمی در بورس دارند و ۲۵ درصد ارزش 
بازار سرمایه متعلق به شــرکت های پتروشیمی 
است، تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت های 
پتروشــیمی از گروه های ارز آور و صادرات محور 
هستند مورد استقبال مردم است. وی افزود: در 
سال های گذشته تالش های زیادی انجام شد تا 
شرکت های پتروشیمی برای تحقق سیاست های 
اقتصــاد مقاومتی، گســترش مالکیت عمومی و 

مردمی کــردن اقتصاد در بورس عرضه شــوند. 
شرکت های پتروشیمی پارس، تندگویان و نوری 
طی دو سال اخیرعرضه شــدند و ان شاء ا.. چند 
شرکت دیگر هم با همکاری بورس بزودی عرضه 

می شوند.
زنگنه با بیان اینکه از دیگر کار هایی که در مسیر 
صنعت پتروشــیمی انجام گرفــت جمع آوری 
گاز های همراه نفت است، تصریح کرد: ان جی ال 
۳۲۰۰ و ان جــی ال ۳۱۰۰، طــرح پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگترین ان جی ال 
کشــور و طرح هــای پتروپاالیش کنــگان همه 
برای تامین خــوراک پتروشیمی هاســت.وی با 
افزایــش تولید اتان اشــاره کرد و گفــت: تولید 
اتان از ۳.۵ میلیون تن ابتــدای این دولت به ۱۴ 
 میلیون تن تا انتهای دولت می رسد؛ یعنی ۴ برابر 

شده است.

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه واحدهای تولیدی 
زیادی داریم که در کشــور متوقف شده اند، گفت: در 
چهار ماهه اول سال ۴۳۰ واحد صنعتی احیا شده است. 
حسین مدرس خیابانی در حاشیه افتتاح پروژه های 
تولیدی در نیشابور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
سال جهش تولید شاهد هستیم که واحدهای تولیدی به 
تناسب، افزایش ارقام تولید را دارند و همچنین در حال 

توسعه واحدهایشان هستند.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه سیاست وزارت 
صمت حمایت از تولیدکنندگان و ممنوعیت واردات 
اســت و جلوی واردات کاالهایی کــه در داخل تولید 
داریم را می گیریم، افزود: تولید به ســرعت در کشور 
در حال حرکت است و تصورم این است که واحدهای 

تولیدی و صنعتی را فراتر از قبل ببینیم. وی با بیان اینکه 
واحدهای تولیدی زیادی داریم که در کشــور متوقف 
شده اند، ادامه داد: همه با هم در تالش هستیم تا این 
واحدها مجدد فعال شــود که در چهار ماهه اول سال 
نیز ۴۳۰ واحد صنعتی احیا شده است. مدرس خیابانی 
گفت: به دنبال آن هســتیم تا در قالب یک خط ویژه، 
مواد اولیه را به تولیدکنندگان شناســنامه دار معتبر 
و بزرگ کشــور تخصیص دهیم و همچنین مالیات 
ارزش افزوده شان را بازگشت داده و ترخیص کاالها از 

گمرک را سرعت بخشیم. سرپرست وزارت صمت با 
اشاره به دستور ریاست جمهوری مبنی بر اینکه نباید 
هیچ مواد اولیه و ماشین آالتی در گمرکات بماند، اظهار 
کرد: تولیدکنندگانی که مواد اولیه شان در گمرکات 
کشور هستند به وزارت صمت مراجعه کنند. مدرس 
خیابانی، تنها و مطمئن ترین مســیر عبور از تحریم و 
ویروس کرونا را بخش تولیــد عنوان کرد و گفت: عزم 
دولت و حاکمیت، این است که با انسجام ملی نگذارند 
دشمنان نظام به خواســته های خود برسند.وی بیان 

کرد: ۷۰ هزار پروژه در کشــور داریم که از این میزان، 
۱۳ هزار پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند 
 و چهار هزار پروژه باالی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته اند.
سرپرســت وزارت صمت ادامــه داد: وزارت صمت با 
همکاری تمام دستگاه ها در راستای تخصیص منابع 
ارزی، تأمین مواد اولیه و همچنین در حال تدوین ساز 
و کار جدید در بورس است تا قیمت عرضه مواد اولیه 
خودمان را باالتر از قیمت جهانی نداشته باشیم.وی با 
بیان اینکه ساز و کار جدیدی در عرضه فلزات اساسی به 
بورس ابالغ شده است، گفت: حد نهایت قیمت عرضه 
شده در بورس باید معادل قیمت جهانی ضرب در ارز 

نیما باشد. 

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، طی بخشنامه ای، 
تمامی بانک ها را موظف کرد، اطالع رســانی الزم 
را در مورد پذیرش ســهام عدالت به عنوان وثیقه 
صدور کارت اعتباری انجام دهند. به گزارش وزارت 
اقتصاد و امور دارایی، عباس معمارنژاد، معاون امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد، 
طی بخشنامه ای، بانک های دولتی و غیردولتی را 
موظف کرد، اطالع رسانی الزم را در مورد پذیرش 
سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری 

انجام دهند.
این بخشــنامه به مدیران عامل ۱۷ بانک دولتی، 
غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات 

اعتباری ابالغ شده اســت. در این بخشنامه آمده 
است: پیرو تاکیدات رییس جمهور محترم، برنامه 
های دولت تدبیــر و امید، مصوبه شــورای عالی 
بورس و بخشــنامه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با "اعطای 
تسهیالت خرد به مردم به پشــتوانه توثیق سهام 
عدالت" و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه، مقتضی است اقدامات الزم در این خصوص 
به عمل آمده و موضوع صــدور کارت اعتباری به 
پشتوانه سهام عدالت از طریق مقتضی به مشتریان 

اطالع رسانی شود.

نایب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شــورای اســالمی جزئیاتی از طرح تأمین کاالهای 
اساسی را تشریح کرد. حجت االسالم سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی، با اشاره به جزئیاتی 
از طرح مجلس برای تأمین کاالهای اساســی، گفت: 
یکی از محورهای طرح این اختصاص اعتبار و واریز آن 
به حساب کارت های بانکی افراد است که از این طریق 
بتوانند کاالهای اساسی ومایحتاج خودشان خریداری 
کنند. وی اضافه کرد: طبق طرح تأمین کاالهای اساسی، 
اعتبار اختصاص یافته به کارت های بانکی افراد که شامل 
سرپرستان خانوار و یارانه بگیران است، نقدی و نیز در 

قالب یارانه غیرنقدی به حساب شان واریز می شود. نایب 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: 
براساس یارانه غیرنقدی که به حساب سرپرستان خانوار 
و در فواصل زمانی مختلف واریز می شود، امکان خرید 
کاالهای اساسی و مواد غذایی برای خانوارها از مراکز 
خرید معتبر دارای کد اقتصادی فراهم خواهد شــد. 
حجت االسالم میرتاج الدینی تأکید کرد: معتقدم این 
طرح کمک موثری به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه 
برای تأمین کاالهای اساسی و ضروری   شان می کند، 
مجلس نیز پس از تصویب این طرح و قانونی شدن آن، 
نظارت های دقیق و کارآمدی بر اجرای این قانون در 

حمایت از اقشار آسیب پذیر خواهد داشت.

وزیر نفت خبر داد:

افزایش ۲ برابری تولید محصوالت پتروشیمی

مدرس خیابانی:

مطمئن ترین مسیر عبور از تحریم تولید است

دستور وزارت اقتصاد به 1۷ بانک 

بانک ها موظف به ارائه کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت هستند
جزئیاتی از طرح تأمین کاالهای اساسی

واریز یارانه غیرنقدی به حساب سرپرستان خانوار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

برنامه ریزی برای فعال سازی ۱۰۲۰ معدن غیرفعال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جهش تولید، ۱۰۲۰ معدن غیرفعال شناسایی شده به چرخه تولید باز خواهند گشت.علیرضا 
شهیدی با بیان این که هم اکنون کلیه معادن غیرفعال در سطح کشور شناسایی و رصد می شود، اظهار کرد: این امر در مورد واحد های صنعتی تعطیل شده نیز در حال اجراست و عملیات الزم 
جهت فعالسازی آن ها صورت می گیرد.وی افزود: با توجه به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور، تکمیل زنجیره ارزش تولید مواد معدنی و توسعه صادرات محصوالت صنایع معدنی در دستور 

کار است.رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکید کرد: جایگزینی صادرات محصوالت معدنی با نفت، امروز با جدیت در حال پیگیری است.

عرضه اولیه سهام شرکت "کشاورزی و دامپروری 
مالرد شیر" و در نماد " زمالرد" روز چهارشنبه ۲۲ 
مرداد ماه در بورس تهران انجام می شود.در ماه های 
اخیر، حمایــت دولت از بورس بی ســابقه بوده، به 
 ETF طوری کــه از طریق عرضــه صندوق های
با قیمت مناســب، تامین مالی از طریق این بازار، 
عرضه سهام شــرکت های جدید و نیز آزادسازی 

سهام عدالت، حمایت همه جانبه ای از بازار سرمایه 
صورت گرفت.

در این میان، عرضه سهام شرکت های جدید )عرضه 
اولیه( همواره مــورد توجه اهالی بازار ســرمایه قرار 
داشته است، زیرا تاکنون بیش از ۹۰ درصد از عرضه 
اولیه هایی که در بورس انجام شده، سودآور بوده اند به 
همین دلیل این اقدام همیشه در بورس برای فعاالن 

بازار جذابیت داشته اســت.آگهی عرضه اولیه سهام 
شرکت "کشاورزی و دامپروری مالرد شیر" و در نماد 
" زمالرد" منتشر شد که مطابق آن سهام این شرکت 
در تاریخ چهارشــنبه )۲۲ مرداد( در بازار فرابورس 

عرضه  خواهد شد.
در این عرضــه اولیه به هر کــد معامالتی حداکثر 
۲۰ ســهم در دامنه قیمتی ۲۰ هــزار ریال تا ۲۱ 

هزار ریــال تعلــق می گیرد.هنگامی که ســهام 
شــرکتی برای نخســتین بــار در بــورس عرضه 
می شود، به روز اول عرضه ســهام، »عرضه اولیه« 
گفته می شــود، در این روز درصد مشخصی از کل 
سهام شــرکت برای نخســتین بار از طریق بورس 
 یا فرابــورس توســط ســرمایه گذاران خریداری 

می شود.

عرضه اولیه ای دیگر در راه فرابورس
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بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( تولید سیگار در بهار 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال قبل بیش از ۲۱ 
درصد کاهش داشته است.بر اســاس این آمار در سه 
ماهه اول امسال ۱۰ میلیارد و ۲۰ میلیون نخ سیگار 
در کشور تولید شده که نسبت به تولید ۱۲ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون نخ در مدت مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد 

کاهش داشته است.
همچنین با توجه به اینکه برآورد مصرف سیگار طی 
ســه ماه ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ است، برآورد 
میزان ســیگار قاچاق در این مدت به شش میلیارد 
و ۲۴۰ میلیون نخ رســیده که نســبت به برآورد سه 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون سیگار قاچاق در بهار سال قبل 
۷۸.۳ درصد افزایش داشــته است.البته در این مدت 
۶۰ میلیون نخ سیگار هم صادر شــده است. این در 
حالی است که در بهار سال گذشته هیچ صادراتی در 
بخش سیگار صورت نگرفته بود.در میانه تیر ماه رئیس 
انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 

محصوالت دخانی از عدم تخصیص ارز برای واردات 
مواد اولیه این صنعت طی سه ماه گذشته خبر داد و 
گفت که این مسئله باعث شده تولید هشت واحد از ۱۵ 
واحد تولید محصوالت دخانی متوقف شود. او همچنین 
هشدار داده بود که ادامه این وضعیت و عدم تخصیص 
ارز به مواد اولیه این صنعت تا یک ماه بعد می تواند همه 

واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند.
البته حدود یک هفته پیش عطااهلل معروفخانی، رئیس 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، گفت که 
بخش عمده مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولید 
سیگار با پیگیری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل شده و مابقی در 
حال حل شدن است و ابراز امیدواری کرد که به زودی 
تولید واحدهایی که تعطیل شده بود مجدد آغاز شود.
او همچنین نســبت به ضرر اســتفاده از محصوالت 
دخانی برای سالمتی هشدار داد و گفت که آزمایش ها 
نشان می دهد در برخی از محصوالت دخانی قاچاق از 

فضوالت حیوانی استفاده شده است.

با توجه به گزارشــات مردمی، کمبود و گرانی در استان 
زنجان روند افزایشــی به خود دارد و متاسفانه مسئوالن 
استانی عمال تاکنون اقدامی مناسبی انجام نداده اند. پس 
از شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از اقالم بهداشتی 
همچون ماسک، دستکش و محلول های ضدعفونی کننده 
به خاطر افزایش تقاضا با رشد چند برابری مواجه شدند و 

اگر چه مسئوالن دولتی بارها این موضوع را رد کرده اند.
حال چند پیش گزارشــی در این رسانه منتشر شد که 
مردم زنجان از نبود ماسک و اقالم بهداشتی در داروخانه ها 
گالیه مند هستند و کمبود و گرانی این اقالم به اوج خود 
رسیده  است و مسئوالن نظارتی هیچ اقدام بازدارنده ای در 
این راستا انجام نداده اند. حال موضوعی که در اینجا باید 
بررسی شود این است که نهادهای نظارتی چه اقدامات 
بازدارنده ای در این راستا انجام داده اند و چرا مقابل گرانی 

ماسک و احتکار هیچ قدمی برنداشته اند؟
اسماعیل مسلمی، در واکنش به گرانی و کمبود ماسک 
در اســتان زنجان اظهار داشــت: نظارت بر قیمت مواد 
ضدعفونی کننده و ماسک در داروخانه هایی که این اقالم را 

عرضه می کنند برعهده معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی است، اما از مرحله تولید تا تحویل به داروخانه ها 
سازمان بازرسی موظف اســت بر قیمت ها و کیفیت ها 
نظارت کند و در بحث قیمت گذاری ها که بر اساس ضوابط 
خود تولیدکننده ها انجام می دهند نظارت داشته باشد.وی 
در ادامه ضمن رد این موضوع که در این فاصله چند ماهه از 
شروع شیوع بیماری کرونا قیمت ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده افزایش چشمگیری داشته اند، تصریح کرد: در این 
بازه تنها دوبار تغییر قیمت ها صورت گرفت که آن هم با 
توجه به نواسانات قیمت ها در همه اقالم مصرفی امری 
طبیعی اســت و تعیین قیمت این اقالم به صورت ملی و 
کشوری انجام می شود. مدیر بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان در ادامه مدعی 
شــد: علت دو نرخی بودن قیمت ماســک این است که 
قسمتی از تولید در کارگاه های صنعتی صورت می گیرد 
و برخی از تولیدکنندگان هم در کارگاه های نیمه صنعتی 
و کارگاه های فنی و حرفــه ای فعالیت می کنند که نرخ 

تولیدات آنها فاصله تقریبا ۲۰۰تومانی دارد.

در پی اعالم دپوی حجم زیادی از کاالهای وارد شده 
توســط فعاالن اقتصادی در مناطــق آزاد و واکنش 
شورای عالی مناطق آزاد که علت این موضوع را عدم 
ابالغ فهرست مجاز کاالی همراه مسافر و سهمیه ارزی 
آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
کرد، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت گفت که فهرســت اقالم قابل ورود و سهمیه 
ارزی کاالهای مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی 
در کارگروه ذیربط تعیین و تایید شده، اما با توجه به 
شرایط ارزی و لزوم صیانت از منابع محدود تامیین آن، 
ضروری است نظر بانک مرکزی قبل از ابالغ اخذ شود تا 

در هنگام اجرا دچار مشکل تامیین نشویم.
طی روزهای گذشته فعاالن اقتصادی در منطقه آزاد 
قشم با گالیه نسبت به شرایط موجود و تبعات آن از 
جمله افزایش قیمت و ورود کاال از مبادی غیر رسمی 
خواســتار بررسی و رســیدگی به وضعیت ترخیص 
کاالهای دپو شده در گمرک این مناطق شدند. حاال 
پیگیری ها در این رابطه نشان می دهد ماجرا با کاالی 
همراه مسافر و عدم ابالغ فهرست مربوطه از سوی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( بر می گردد 
که تنها مختص منطقه آزاد قشم نیست و سایر مناطق 
نیز با این مشکل مواجه هستند. شورای عالی مناطق 
آزاد در واکنش به این موضوع دلیل دپوی این دسته از 
کاالها را عدم ابالغ فهرست مجاز کاالی همراه مسافر و 
سهمیه ارزی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم کرد و خواستار تمکین به مصوبه هیات 

وزیران شد. 
بر اســاس مصوبه هیات وزیران کارگروهی با حضور 

نمایندگان تام االختیار پنج دســتگاه شــامل بانک 
مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد 
کشاورزی و با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد باید 
در ابتدای هر سال تشکیل شود و فهرست و سهمیه 
ارزی کاالی همراه مسافر را تعیین و بعد این فهرست 
به شورای عالی مناطق آزاد برای اجرا ابالغ شود، اما به 
گفته  ناصر خرمالی، مدیر توسعه صادرات، گمرک و 
ارزش افزوده مناطق آزاد، با وجود اینکه در ابتدای سال 
جاری فهرست و سهمیه ارزی کاالهای همراه مسافر در 
کمیته مربوطه تعیین و مشخص شده، تاکنون وزارت 

صمت آن را ابالغ نکرده است
در پیگیری این موضوع از وزارت صمت، سعید عباسپور، 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، 
اظهار کرد: فهرست اقالم قابل ورود به انضمام سهمیه 
ارزی کاالهای مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی 
در کارگروه ذیربط و با حضور نمایندگان عضو تعیین 
و تایید شده اســت اما با توجه به شرایط ارزی  و لزوم 
صیانت از منابع محدود تامیین آن، ضروری است نظر 
بانک مرکزی قبل از ابالغ اخذ شــود تا در هنگام اجرا 

دچار مشکل تامین نشویم.
وی افزود:  بنابراین مراتب جهت بررسی و اعالم نظر به 
بانک مرکزی ارسال شده است که به محض دریافت 
پاسخ، اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت. این استعالم 
مغایرتی با مصوبه دولت نداشته است زیرا بانک مرکزی 
خودش یکی از اعضا کارگروه است و از سوی دیگر به 
برنامه ریزی مناطق آزاد که مجری آن هستند کمک 
می کند؛ بنابراین فهرست مجاز کاالی همراه مسافر 

بعد از موافقت بانک مرکزی ابالغ می شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: با بررسی آمار تجارت 
خارجی کشــور می توان گفت، آثار بیماری کرونا بر 
تجارت خارجی کشور در حال کمرنگ شدن است.
مهدی میراشرفی اظهار داشت: در بحث آمار تجارت 
خارجی چهار ماهه امســال، ۲ موضوع حائز اهمیت 
است، نخســت آنکه کاالی صادراتی ما از لحاظ وزن 
۲.۵ برابر کاالی وارداتی است و دوم آنکه روند کاهشی 
تجارت خارجی در تیر ماه کند شده است به گونه ای 
که میانگین صــادرات کاال در چهار ماهه نخســت 
سال جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته ۳۹ 
درصد و میانگیــن واردات در این مــدت ۲۴ درصد 
کاهش داشــته، اما در بخش آمار عملکرد ماه به ماه 
)تیر ماه(، این کاهش در صــادرات به ۲۵ درصد و در 
واردات به ۱۷.۵ درصد رسیده است که گویای روند 
کاهشــی اثر کرونا بر بازرگانــی خارجی جمهوری 

اسالمی ایران است.
رئیس کل گمرک ایران گفت: طی چهار ماهه نخست 
امسال بالغ بر ۴۲ میلیون تن کاال به ارزش ۱۹.۶ میلیارد 

دالر بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله شده است 
که از میزان ۳۰ میلیون تن به ارزش ۸.۷ میلیارد دالر 
مربوط به صادرات و ۱۲ میلیون تن کاال به ارزش ۱۰.۹ 
میلیارد دالر مربوط به واردات است.وی شرکای عمده 
تجاری ایران در بخش صادرات را چین با ۲.۵ میلیارد 
دالر، عراق با ۱.۹ میلیــارد دالر، امارات متحده عربی 
با ۱.۲ میلیارد دالر، افغانستان با ۷۱۳ میلیون دالر و 
ترکیه با ۴۰۵ میلیون دالر و شرکای عمده در واردات 
را چین با ۲.۸ میلیارد دالر، امارات متحده عربی با ۲.۴ 
میلیارد دالر، ترکیه با ۱.۲ میلیارد دالر، هند با ۷۵۷ 

میلیون دالر و آلمان با ۴۹۳ میلیون دالر اعالم کرد.
براســاس این گزارش، گمرک ایران پس از شــیوع 
بیماری کرونا در کشور و اقدام کشورهای همسایه در 
انسداد مرزهای خود، تالش گسترده ای را در دو بعد 
منطقه ای و بین المللی برای بازگشایی مرزها و استمرار 
تبادل کاال انجام داد که بازگشایی تدریجی مرزها و 
عادی شدن جریان تجارت )به طور نسبی( از نتایج و 

آثار این تالش ها و تدابیر اتخاذ شده است.

فعالیت آزادانه سایت های 
فروش لــوازم خانگی در 
حالی صورت می گیرد که 
همواره مسئوالن در رابطه 
با خرید از این فضا هشدار 
می دهند. در یک سال اخیر جستجوی کلمه خرید 
از بانه شدت بیشــتری هم پیدا کرده است. یعنی 
دقیقا از وقتی که دالر گران شده، برند های معتبر 
از ایران خارج شــده اند و بعضی محصوالت حوزه 
لوازم خانگی دیگر در دسترس عموم نیست. اکثر 
کاالهای موجود در این سایت ها از منابع غیررسمی 
وارد کشور شده اند و حکم قاچاق را دارند. این در 
حالی است که معم ترین اصل در رعایت از حقوق 
مصرفر کنندگان را پشــتیبانی نمــی کنند. این 
کاالها یا گارانتی ندارند و یا گارانتی های تقلبی را 
به خریداران ارایه می دهند. فروش لوازم خانگی, 
لوازم آشپزخانه, جهیزیه عروس و... از نمونه فعالیت 

هایی است که این سایت ها دارند. 
از ســوی دیگــر قیمت هــای عجیــب و غریب 
لوازم خانگی در بازار، مصرف کنندگان و خریداران 
این روزهای لوازم خانگی را با نگرانی های بسیاری 
مواجه کرده است. قیمت لوازم خانگی، به خصوص 
محصوالت خارجی در بازار به حدی شوکه کننده 

است که در حال حاضر قیمت یک یخچال خارجی 
با پراید صفر به یک مقدار اســت. البتــه در کنار 
دغدغه قیمتی، مصرف کننــدگان نگران کیفیت 
محصــوالت موجود در بازار هســتند. بســیاری 
می گویند نگران این هســتند با وجود آنکه قیمت 
گزافی را بــرای خرید کاالها صــرف می کنند، در 
آینده با خرابی این محصول مواجه شــوند؛ چراکه 
محصوالت اصل در بازار کمیاب شده و بسیاری از 
محصوالت موجود در بازار معموال تقلبی هستند. 

رئیس فتا استان بوشــهر از کالهبرداری با ترفند 
درج آگهی هــای اینترنتــی جعلی فــروش لوازم 
خانگی و اجناس با مشخصات بندر گناوه خبر داد. 
سرهنگ مهدی قاســمی، رییس پلیس فتا استان 
بوشــهر در این خصوص گفت: به دلیل پیشگیری 
از شیوه بیماری کرونا ویروس، مسافرت ها به قصد 
 خرید به بنادر اســتان کاهش یافته و مردم سعی 
می  کنند کــه نیازمندی هــای خــود را از طریق 
اینترنتی خرید و تهیه کنند. وی ادامه داد: متأسفانه 

اخیراً مشــاهده شده که مجرمان ســایبری از این 
وضعیت سوء اســتفاده کرده و با درج آگهی های 
دروغین فروش اجناس و لوازم خانگی تحت عنوان 
نام و یا آدرسی غیرواقعی از بندرگناوه در شبکه های 
 اجتماعی، از کاربران فضــای مجازی کالهبرداری 

می کنند.
در این شرایط، وزارت صنعت برای کنترل وضعیت 
بازار لوازم خانگی،با متخلفان این بازار اتمام حجت 
کرد. محمدرضا کالمی، سرپرست معاونت بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به 
مقامات مســئول این وزارتخانه، خواستار تسریع 
در اجرایی شدن مصوبات پیشین کارگروه تنظیم 
بازار مبنی بر ثبت اطالعات خرید و فروش فعاالن 
تجاری بازار لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت 
شــد. بر اســاس محتوای نامه کالمی، با توجه به 
مصوبات و ابالغیه های پیشــین و همچنین ارائه 
آموزش های الزم برای ثبت اطالعات لوازم خانگی 
در سامانه جامع تجارت، همه دستگاه های ذی ربط 
می بایست برای اجرایی شدن این مصوبات وظایف 
خود را انجام دهند. به نظر می رسد با توجه به قید 
فوریت این نامه و همچنین مصوبات قبلی کارگروه 
تنظیم بازار در روزهای ۶ و ۱۵ تیرماه به شــماره 
۶۰/۹۳۳۶۶ و ۶۰/۸۵۱۹۷ مبنی بــر لزوم اظهار 
اســناد خرید و فروش در ســامانه جامع تجارت، 
باید منتظر برخورد با بازیگران متخلف بازار لوازم 

خانگی باشیم.

به رغم هشدارها سایت های غیرمجاز فروش لوازم خانگی  همچنان  فعالیت می كنند

اتمامحجتبامتخلفانبازارلوازمخانگی

احتکار لوازم خانگی توجیه ندارد
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

بیش از نیمی از تخلفات در حوزه لوازم خانگی مربوط به کاالهای تقلبی و قاچاق است و البته با قیمت های کنونی لوازم خانگی، احتکار و داشتن انبار توجیه ندارد. اینکه از فروشندگان بخواهیم کاالهای خود را بر اساس قیمت های قبلی 
عرضه کنند درست نیست. این دیدگاه که بنگاهی که کاالهای خود را در گذشته خریداری کرده نباید با افزایش نرخ دالر، کاالی خود را گران تر بفروشد، معقول نیست. شرایط فعلی به نحوی است که مغازه داران به روز کاال را خریداری 
می کنند، قیمت ها آنقدر گران است که نمی توانند کاال را خریده و انبار کنند. در حال حاضر اگر به سراغ مغازه ها در امین حضور یا شریعتی یا هر جایی که بورس فروش لوازم خانگی است، بروید، می بینید که در هر مغازه بیشتر از یک 

یا دو یخچال نیست. شرکت های تولیدکننده اگر بار بدهند فروشندگان از خدایشان است که بفروشند زیرا تأمین رزقشان از این طریق است، بنابراین دلیلی برای عدم فروش کاال نیست.
افزایش ماههای اخیر قیمت لوازم خانگی در بازار هم به معنای گران فروشی نیست. فروشندگان کاال را می خرند و سود قانونی را به آن اضافه می کنند، هر چه کاال بیشتر باشد بازار رقابتی تر می شود و طبیعی است قیمت نیز کنترل 
می شود؛ این بدان معنا است که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است. االن نه با گرانفروشی بلکه با گرانی درهر دو سوی تولید و مصرف کشور مواجه هستیم. افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت شده است و نمی توان از آن تلقی »گرانفروشی« داشت. فروشندگان کاال را می خرند و سود قانونی را به آن اضافه می کنند، هر چه کاال بیشتر باشد بازار رقابتی می شود و طبیعی است قیمت نیز قابل کنترل تر خواهد بود؛ 

این بدان معنا است که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سرمایه گذاری بانک ها توجیه اقتصادی ندارد
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی

ما بر اساس چرخه های تجاری قاعده گذاری می کنیم و اینکه به بانک ها گفته شده از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم باال، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل 
گرفت که دارایی بانک ها در بخش امالک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیالت دهی بانک ها بوده است. به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر 
اینکه بانک ها تالش کرده اند به شرکت های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است. البته بسیاری از بانک ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه 
گذاری یک بانک خصوصی در بخش هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ تر است؛ بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید 

به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم. 
بانک ها عالوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد 

به سمت فعالیت های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.

بانک ها با فعالیت های باعث 
کاهش نسبت کفایت سرمایه 
شده و در نظارت ناکافی بانک 
مرکزی به سربار اقتصاد کشور 
تبدیل شده اند. گزارش منتشر 
شده از مانده تسهیالت و مانده سپرده شبکه بانکی کشور 
در ماه های فروردین و اردیبهشت ســال جاری نشان 
می دهد تمایل بانک های تجاری برای تسهیالت دهی 
کاهش یافته است. در ادامه روند نزولی چندساله نسبت 
تسهیالت به سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی، 
در دو ماه ابتدایی ســال ۹۹ هم شاهد کاهشی با شیب 

بیشتر در این نرخ بودیم. 

در حالی که میانگین این نرخ در شــش ماه دوم ســال 
قبل نزدیک ۷۹ درصد بوده اســت، میزان آن در پایان 
اردیبهشت ماه امســال به عدد ۷۷ درصد رسیده است. 
این میزان کاهش در طول دو ماه می تواند خبر از کاهش 
تمایل بانک ها برای تســهیالت دهی از سپرده ها دهد. 
احتمال می رود بــه دلیل نرخ بهــره پایین و وضعیت 
صعودی بازارهای دیگر، بانک های تجاری هم به انجام 

سرمایه گذاری در بازارهای دیگر روی آورده باشند.
بررســی آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سپرده ها 
و مانده تســهیالت اعطایی در چند سال منتشر کرده 
است، روند نزولی نسبت تســهیالت به سپرده را نشان 
می دهد و این روند که معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد 
داشــت، قطعا یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران را 
شــکل می دهد. افزایش شدید شــکاف تسهیالت به 
سپرده در واقع به معنای کاهش قدرت تسهیالت دهی 

بانک ها و کاهش قدرت تامین مالی اقتصاد توسط نهاد 
است. این اتفاق در شــرایطی رخ داده است که اقتصاد 
ایران به شدت وابسته به تامین مالی شبکه بانکی است 
و کاهش قــدرت وام دهی بانک ها اثری بســیار جدی 
در تامین  ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیدی 
 موجود و تامین مالی برای طرح هــای جدید تولیدی 

خواهد داشت.
این روند کاهشــی قدرت تســهیالت دهی بانک ها در 
شــرایط روی می دهد که در اقتصاد ایران بیش از ۸۰ 
درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها 
و کمتر از ۲۰ درصد این رقم در بازار ســرمایه و بورس 
تامین می شود. کاهش ســرمایه گذاری در اقتصاد در 
بلندمدت بر رشد اقتصادی و ســطح اشتغال را تحت 
تاثیر قرار داده خواهد داد، به  طوری که رشد اقتصادی 
کاهش و نرخ بیکاری افزایش می یابد. از این منظر قدرت 

تسهیالت دهی بانک ها مولفه بسیار مهمی در اقتصاد ایران 
و بسیاری از کشور است.

همانطــور که عنوان شــد افــت قابل توجــه قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها در سال های اخیر دالیل متعددی 
دارد اما قطعا مهم ترین دالیل آن پرداخت سود مازاد در 
سال های ۹۲ تا ۹۷ و افزایش مطالبات معوق بوده است.  
اگر سیاست گذاران و مسئوالن اقتصادی به دنبال افزایش 
رشد اقتصادی کشور هستند، با این شرایط سیستم بانکی 
نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش 
داد. اصالح ساختار و تعیین تکلیف بانک های مشکل دار و 
تقویت توان تسهیالت دهی بانک ها، با ارتقای سرمایه پایه 
بانک های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، توسعه 
تعاون، مسکن و کشــاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت 
برای بهبود و تقویت توان نظام تامین مالی بسیار ضروری 

به نظر می رسد.

بانک ها به سرمایه گذاری در بازارها و فعالیت های پرریسک اقتصادی روی آورده اند

روندنزولیتسهیالتدهیبانکها
موضع جدید بانک ها در وام دهی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نوسانات ارزی  و كمبود پارچه  مقصرند

پاسخ  مسئوالن  درباره گرانی ماسک

کاهش ۲۱ درصدی تولید سیگار در ایران

رئیس كل گمرک ایران خبر داد:

 کاهش آثار کرونا بر تجارت خارجی کشور

پاسخ وزارت صنعت به چرایی دپوی کاال در مناطق آزاد
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آخر
 کسب و کار

نقش پر رنگ پليس فتا در امنيت كسب و كارهای اینترنتی
معاون فنی پلیس فتای ناجا گفت: پلیس فتا ناجا عالوه بر ضابطیت عام و شأن تخصصی خود 
در رسیدگی به جرایم سایبری، بر اساس سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری 
مرجع هماهنگ کننده امنیت سایبری کسب و کارهاست.به گزارش ایسنا، سرهنگ علی نیک 
نفس در تشریح این مطلب اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی 
پس از طرح در جلسات کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه شورای 
عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و به سازمان های مربوطه ابالغ شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق همین مصوبه مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی 
فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، افزود: همزمان با رسیدگی به جرایم 
فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق 
حق قربانیان این حوزه؛ در واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور تالش مضاعفی به منظور امن 
سازی فضای کسب و کار دیجیتال کشور و ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و 
انجام فعالیت های سالم اقتصادی و تجارت آنالین صورت گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت 
و رشد قابل توجه این گونه کسب و کارها را در پی داشته است.این مقام مسئول بیان کرد: 
برابر حکم شورای عالی فضای مجازی و به فرمان مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، شورای 
عالی فضای مجازی نقطه  کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در 
فضای مجازی کشور است و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان و سازمان 
های مسئول الزام آور است.این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از 
سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در سند نظام ملی پیشگیری و 
مقابله با حوادث فضای مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای مجازی 
و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد تقدیر نیز واقع شده است.معاون فنی پلیس فتا ناجا 
افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات مقام 
معظم رهبری تالش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان های دیگر را نیز در حوزه 
های امنیت سایبری کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتالش در 
سراسر میهن عزیز اسالمی تشکر می کنم.سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که 
مدیران کسب و کارها نقش کلیدی و مسئولیت اصلی برقراری و حفظ امنیت سایبری مجموعه 
تحت مدیریت و داده های مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان را برعهده دارند، ادامه داد: 
تأمین امنیت سایبری فرآیندی تکراری-افزایشی و مستمر بوده و پلیس فتا همانند گذشته در 
سراسر کشور آماده ارائه استانداردها، الزامات و  مشاوره ها و همکاری در زمینه ارتقای سطح 

امنیت کسب و کارهای سالم اینترنتی است.

حاال كه فين تك ها می توانند بانك باشند، گام بعدی 
چيست؟

هفته گذشته نئوبانک وارو )Varo( به عنوان استارتاپی در زمینه ارائه خدمات مالی نوین، 
اعالم کرد اداره حسابرســی ارزی )OCC( اجازه نامه فعالیت کامل یک بانک را به این 
شرکت اعطا کرده است و صندوق بیمه سپرده های بانکی دولت فدرال )FDIC( و بانک 
مرکزی آمریکا نیز این شرکت را به عنوان یک بانک ارائه دهنده خدمات بانکداری خرد به 
رسمیت شناخته است.استارت آپ وارو )Varo( به عنوان یک نئوبانک برای رسیدن به این 
مرحله سه و نیم سال انتظار کشید، اما حال این شرکت مجاز است سپرده مستقیم را به 
شکل مالکانه دریافت کند و درنتیجه هزینه های سرمایه و اعطای وام کاهش پیدا می کنند. 
هرچند این شرکت از این پس می تواند هزینه های سرمایه گذاری خود را کاهش دهد اما 
به دلیل استانداردهای پیچیده و سختی که در مسیرش قرار داشت بعید به نظر می رسد 
که استارت آپ دیگری بخواهد این مسیر را طی کند.کولین والش مدیر عامل این شرکت 
می گوید از این مجوز برای دنبال کردن یک سری اهداف استراتژیک استفاده خواهند کرد؛ 
کاهش هزینه ها، کنترل بیشتر و ارائه سریع محصوالت. با این حال این مجوز موقعیت های 
بیشتری را در زمینه بانک داری شخصی فراهم خواهد کرد.این شرکت قرار است پس از 
انتقال ۲ میلیون کاربر خود به بانک وارو، کارت های اعتباری، وام و سپرده های خاص خود 
را معرفی کند. از این پس با عدم وابستگی به بانک ها، این شرکت می تواند خدمات بانکی 
خود را به صورت مستقیم و کم هزینه ارائه کند.جالب اینکه وارو حاال می تواند خود یک ارائه 
دهنده خدمات بانکی باشد. آیا وارو به همکار بانکی تبدیل خواهد شد و عالوه بر نرم افزار 

فعلی زیرساخت بانکی را هم به دیگر شرکت ها ارائه خواهد داد؟

اخبار

طرح»جهشتولیددانشبنیان«درکمیسیونصنایعومعادنمجلستدوینمیشود
عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمیگفت:درکمیتهصنایعهوافضا،دانشبنیانوفناوریهاینوینمجلسمشغولتهیهوتدوینطرحیبهعنوان»جهشتولید

دانشبنیان«برایتوسعهاقتصاددانشبنیاندرکشورهستیم.لطفاهللسیاهکلیبابیاناینکهدورانصنایعسنتیوانرژیبربهسرآمدهاست،اظهارداشت:درکمیتهصنایعهوافضا،
دانشبنیانوفناوریهاینوینمجلسکهریاستآنرابهعهدهدارم،مشغولتهیهوتدوینطرحیبهعنوان»جهشتولیددانشبنیان«برایتوسعهاقتصاددانشبنیاندرکشورهستیم.

مشــکالت اقتصــادی و 
نوســانات قیمتی اخیر در 
کشور که تاثیرات نامطلوبی 
بر وضعیت معیشتی مردم 
برجای گذاشــته، ســفره 
خانوارها را کوچک تر از ســابق کرده اســت. این 
در حالی اســت که اگر دولت به همیــن منوال به 
مدیریت کشــور ادامه دهد باید خانوارها و به ویژه 
خانوارهای کارگری سفره غذایی خود را برچینند 

و روزه بگیرند. 
این در حالی است که طبق گفته عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی، دولت در باال 
بردن ارزش پول ملی قطعاً موفق عمل نکرده است 
و برآیند همه اقدامــات دولت گویای این اســت 
 که مــا با تورمی بیــن ۴۰ تا ۵۰ درصــدی مواجه

 هستیم.

روزهای پایانی دولــت دوازدهم بدون 
دستاورد

یک ســال مانده به پایان دولــت دوازدهم برخي 
شــاخص هاي کالن کشــوري نســبت به دولت 
یازدهم وضعیت بدتري پیداکرده اســت. چنانکه 
شــاخص هایي مانند نقدینگي، تورم، بیکاري، نرخ 

ارز، رشــد اقتصادي و... در یک دولــت و دو دوره 
اعداد و ارقام متفاوتي داشــته است. جز دولت دوم 
آقاي خاتمي، دولت دوم تمام روساي جمهور ایران 
عملکرد ضعیف تري نسبت به دولت هاي اول خود 

داشته اند.

افزایش قیمت مسکن و فشار بر خانوار ها
کاهش اقــالم خوراکی طبــق آمارهــا در تیرماه 
نشــان دهنده افزایش فقر و کوچک شــدن سفره 
مردم اســت. وقتی ســبد مصرفی مردم کوچک 
می شود شاهد تشــدید فشار معیشــتی بر مردم 

هســتیم. این موارد کامال مشــهود و مشــخص 
است. ۳۰ درصد ســبد مصرفی مردم مسکن و ۷۰ 
درصد پوشــاک، خوراک و آموزش و سالمت است 
 و بخش کوچکی سفر و تفریح و دیگر اقالم مصرفی

 است.
 وقتی در ۳۰ درصــد اجاره بها بــا افزایش قیمت 
مواجه می شــویم و اجاره بها بیــش از ۵۰ درصد 
افزایش پیدا می کند که در چهار ماهه نخست امسال 
شــاهد بودیم، خانوار ها مجبور می شــوند بخشی 
از اقالم مصرفی خود را محــدود کنند و این همه 
نشان دهنده فشــار بر خانوارهاست. این در حالی 

است که در ۷۰ درصد ســبد مصرفی نیز افزایش 
هزینه هــا را داریم. در حالی کــه درآمد بین ۱۵ تا 
۲۰ افزایش داشته، کارگران ۲۰ درصد و کارمندان 
۱۵ درصد افزایش حقوق داشــتند، اما هزینه ها به 
تناســب اقالم مختلف افزایش قیمت یافته است. 
این موجب شــده تــا خانوار ها از مصــرف برخی 
اقالم یا چشم پوشــی کنند یا هزینه مصرفی شان 
 را کاهش بدهند و این کوچک شــدن سفره مردم 

را در پی دارد.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، این 

مساله را بررسی می کند. 

سبد   غذایی   مردم  كوچك تر شده   است

تعمیق فقر با سیاست های غلط
فقر به دهك های سوم و چهارم رسيده است

زنگ خطر »فقر مطلق«
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

در طول سه دهه گذشته با توجه به وجود تورم های دو رقمی در اقتصاد ایران، سفره مردم روز به روز کوچک تر و قدرت خرید مردم کمتر شده است و تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده اند. اما می توان گفت از سال 
8۴ به این سو که تنش های بین المللی ایران به دلیل مسائل هسته ای شروع شد و تحریم ها فشار بیشتری به کشور آوردند با نوساناتی، وضعیت مردم مرتب رو به وخامت گذاشت و هرچند تورم افزایش یافته؛ اما دستمزدها و تولید 
ملی به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و درنتیجه سفره مردم کوچک تر شده است. بنابراین در اینکه سفره تعداد بیشتری از مردم در این مدت کوچک و قدرت خریدشان کم شده و یا به زیر خط فقر سقوط کرده اند، تردیدی 
نیست. اما در دوره ای که برجام تصویب شد، وضعیت اقتصادی تاحدودی بهبود یافت. به مدت ۴ سال اقتصاد از آن تنش های شــدید رهایی پیدا کرد؛ ولی متاسفانه با روی کارآمدن ترامپ و اعالم خروج آمریکا از برجام دوباره 
شیب نزولی اوضاع اقتصادی شروع شد و هرچه به امروز نزدیک تر شده ایم به دلیل آنکه محدودیت فروش نفت ما بیشتر شده و ذخایر ما هم رو به کاهش بوده می توان انتظار داشت که از سال ۹۷ به بعد شیب نزولی سقوط تعداد 
بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر شدیدتر شده است. تامین نیازهای اساسی و خوراکی بسیاری از مردم دچار مشکل شده است. مسکن نیز با جهشی که در دو سال گذشته داشته، عمال از لیست تقاضاهای بخش قابل توجهی از 
طبقات متوسط و فقیر خارج شده است. این دهک ها مختصر درآمد خود را با توجه به تورم های لجام گسیخته، صرف نیازهای معیشتی می کنند که حتی به آن نیز دسترسی محدودتری پیدا کرده اند و روز به روز هم فقر و به تبع 
آن سوءتغذیه متاسفانه بیشتر می شود. در کنار سقوط دهک های بیشتری به زیر خط فقر، به دلیل سوءتدبیرهایی که در مدیریت اقتصاد کشور داشتیم ابرثروتمندانی در کشور به وجود آمدند. از این رو در حال حاضر در کشور با 
دو مشکل عمده مواجه است. یکی تشدید فقر و سقوط آزاد دهک های بیشتر به زیر خط فقر و دیگری شکاف بسیار عظیم نابرابری که بین گروهی اندک از ابرثروتمندان و انبوهی از افراد فقیر مطلق به وجود آمده است. هر دو این 
مشکالت می تواند بسترساز تنش های اجتماعی و سیاسی بشوند که مشکالت و هزینه هایی برای کشور در پی خواهد داشت. پیش بینی من این است که همین شرایط ادامه پیدا می کند چون در نظام تصمیم گیری هیچ تحولی 
ایجاد نشده است. در حالی که شرایط کشور، حالتی فوق العاده پیدا کرده، مشکالت اقتصادی از زمان جنگ نیز به شدت وخیم تر است زیرا نه می توانیم نفت خود را بفروشیم و اگر هم بفروشیم، نمی توانیم درآمدهای آن را وارد 
کنیم. به همین دلیل بسیاری از واحدهای اقتصادی ما تعطیل و نیمه تعطیل شده اند که منجر به بیکاری و فقر بیشتر شده است. این مساله نشان می دهد که کشور با شرایط خاصی مواجه است. شرایط اضطراری نیازمند اقدامات 
اورژانسی است. این در حالی است که ما هیچ تغییر اساسی در نظام تصمیم گیری نمی بینیم. در این شرایط خاص اقدامات بسیار ویژه باید انجام شده و با یک گروه ویژه خارج از روال عادی حداقل برای یکی دو سال به مدیریت 
شرایط حاضر پرداخت تا شرایط عادی شود. اگر با  توجه به تنش سیاسی که ما داریم، تصمیمات ویژه برای کاهش فشار طبقانی، مالیات گرفتن از ابرثروتمندانی که در بخش داللی هستند نه بخش تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی 
بگیرند، وضعیت اقتصادی به طور قطع بهبود خواهد یافت. در این مسیر راهکارها پیچیده نیست. مشکل این است که آنهایی که باید این اقدامات را انجام بدهند به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و بروکراسی و ناکارآمدی 
بسیاری از مدیران که نه براساس شایستگی، بلکه براساس روابط سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی انتخاب شده اند، قادر به انجام این اصالحات نیستند. بنابراین نمی توانند اقدامات جدی انجام بدهند. اگر تغییر اساسی در این 

شرایط در نظام مدیریتی و تصمیم گیری گرفته نشود به طور قطع وضعیت بهتر نخواهد شد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مهندس عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه در مجمع عمومی 
ساالنه این شرکت از تحقق سود ۱8۷ ریالی برای هر سهم در سه 
 ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: برای ادامه این راه موفقیت 
آمیز تامین مواد اولیه، بزرگ ترین چالش  پیش روی شرکت است.

به گزارش خبرنگار فوالد مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان 
سهام شرکت فوالد مبارکه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 
۱۳۹8 از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه سال جاری 
با حضور ۶8.۲۳ درصد ســهامداران در محل برگزاری همایش 
های مرکز تحقیقات این شرکت در حالی برگزار شد که توجه به 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و به جهت جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، سهامداران حقیقی می توانستند به صورت آنالین 
و با واردنمودن کدبورسی و شماره شناسنامه خود روند برگزاری 

مجمع را به صورت زنده مشاهده نمایند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش نخســت ایــن مجمع با ارائه 
گزارش عملکرد این شــرکت در ســال ۹8، گفت: در مجموع 
تولیدات فوالد مبارکه با ۱۶درصد افزایش از ۶ میلیون و ۷۷۶ هزار 
تن در سال ۹۷ به هفت میلیون و 8۳۵هزارتن در سال ۹8 رسیده 
است. سهم محصوالت گرم از این تولیدات ۶ میلیون و ۹۴ هزارتن 
با ۲۰درصد افزایش نسبت به ســال گذشته، محصوالت سرد و 
پوشش دار با ۲ درصد افزایش به یک میلیون و ۷۴۱ هزار تن رسید. 
وی با بیان این که درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت در 
سال گذشــته، بیش از ۳۹هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه 
داد: حدود ۲8 هزار میلیارد تومان سهم فروش محصوالت گرم و 
۱۱هزار میلیارد تومان سهم فروش محصوالت سرد و پوشش دار 
بوده است که در مجموع درآمد شرکت از محل فروش محصوالت 

۶۷ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد کرده است.
 مهندس عظیمیان با اعالم این که در سال ۹8 فروش داخلی با 
رشد ۴.۵ درصدی به ۶ میلیون و ۱۳۰هزار تن رسید، از افزایش 
فروش صادراتی با ۶۵ درصد رشد به یک میلیون و ۴۵۰هزار تن 

خبر داد.
وی در رابطه با عملکرد شــرکت در حوزه سودآوری اظهار کرد: 
سود ناخالص فوالد مبارکه در سال ۹8 ، با ۵۲ درصد رشد نسبت 
به سال ۹۷، به ۱۶۶ هزار میلیارد ریال؛ سود عملیاتی با ۲8 درصد 
افزایش به ۱۵۲ هزارمیلیارد ریال و سود خالص هم با ۲۱درصد 
افزایش به ۱۴۷هزار میلیارد ریال رسیده است. مهندس عظیمیان 
با اشاره به بهای تمام شده تولید فوالد در سال ۹8، افزود: ۵۷ درصد 
هزینه ها که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است مربوط 

به تامین مواد مستقیم مصرفی بوده است و ۳۴درصد برای بخش 
سربار ساخت و ۹ درصد نیز صرف پرداخت دستمزدها شده است.
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشــاره به برنامه های توسعه در این 
مجموعه عظیم صنعتی اضافه کرد: احداث خط تولید نورد گرم ۲ 
فوالد مبارکه، مهم ترین پروژه مطرح در شرکت است . این پروژه  
پس از ۱۲ سال بدعهدی اروپا ، با سرمایه گذاری بالغ بر ۷۰ هزار 
میلیارد ریال ظرف مدت ۳ سال با هدف تکمیل سبد محصوالت 
و زنجیره ارزش به بهره برداری خواهد رسید و با این اقدام ضمن 
پیشگیری از خام فروشی، سود بسیار باالیی برای سهامداران و 

ذینفعان شرکت به ارمغان خواهد آورد.
وی پروژه احداث خط تولید کنسانتره در شرکت فوالد سنگان 
خراسان را از دیگر طرح های مهم فوالد مبارکه برشمرد و با اشاره 
به این که فاز اول این پروژه ۵ میلیون تنی در خردادماه به صورت 
ویدیو کنفرانس با حضور رییس جمهوری به بهره برداری رسید، 
تصریح کرد: فاز دوم این پروژه به زودی و به احتمال یسیار زیاد تا 
اواخر مرداد ماه انجام خواهد شــد.وی در همین خصوص اضافه 
کرد: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا کار این پروژه با کمی مشکل 
مواجه شد. با این حال علی رغم عدم حضور کارشناسان خارجی و 
شرایط مذکور همه عوامل اجرایی داخلی برای پیشرفت دست به 
دست هم دادند تا این پروژه که نقش مهمی در تولید و تامین مواد 

اولیه فوالد مبارکه دارد، هرچه سریعتر در مدار تولید قرار گیرد.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به سایر پروژه 
های توسعه ای در دست اجرای گروه فوالد مبارکه اشاره کرد و 
گفت: اجرای پروژه واحد فوالدسازی و ریخته گری شرکت فوالد 
سفید دشت چهارمحال و بختیاری با بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری و حمایت شرکت فوالد مبارکه با هدف تولید 8۰۰ 
هزار تن تختال از سال ۹۵ آغاز شد و تا پایان سال ۹8 بیش از 8۱ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.  
وی در همیــن خصوص به ســرمایه گذاری فــوالد مبارکه در 
احداث کارخانه ۳۰ هزار تنی تولید الکترود گرافیتی شــرکت 
نوین الکترود اردکان اشــاره کرد و گفت: فوالد مبارکه به عنوان 
اولین شرکت در کشور برای دســت یابی به دانش فنی و تولید 
الکترودهای گرافیتی دراقدام نموده است. در این راستا سرمایه 
گذاری بالغ بر  ۳۳۰ میلیون یورو در ســال ۱۳۹۹ در دستور کار 
قرارگرفت. و خوشبختانه فاز نخست این خط تولید که شامل سالن 
ماشین کاری است، تا پایان سال ۹8 بیش از 8۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است. این در حالی است که در طراحی اولیه این 

کارخانه قابلیت توسعه به ۴۵ هزار تن را نیز دارد و پیش بینی می 
شود بخش عمده ای از نیاز شــرکت به انواع الکترود گرافیتی را 

مرتفع نماید. 
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود به اهتمام 
فوالد مبارکه نسبت به عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و 
مسئولیت پذیری در قبال جامعه اشــاره و خاطرنشان کرد: این 
شرکت با موافقت سهامداران و هیئت مدیره شرکت همواره در 
این حوزه با تخصیص مبلغی تالش کرده است تا در کنار هموطنان 
باشد این در حالی است که شیوع ویروس کرونا باعث شد شرکت 
نگاه خاص تری به آسیب دیدگان این حوزه داشته باشد. و عالوه بر 
مساعدت مالی که بر اساس مصوبات صورت گرفته هیئت مدیره 
صورت گرفت، موافقت شد تا اکسیژن مورد نیاز بیماران مورد نیاز 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان را نیز 

به صورت رایگان تامین نماید. 
وی افزود: در سال های اخیر که تحریم های ظالمانه، قلب تپنده 
صنعت کشور را نشانه رفته است، شاهد این هستیم که مدیران و 
کارکنان با غیرت و باتدبیر فوالد مبارکه در ســال ۹8 نیز خوش 

درخشیدند.
حمیدرضا عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود از سرمایه 
گذاری فوالد مبارکه در اجرای طرح احداث شبکه فاضالب و جمع 
آوری پساب شهری شهرستان های لنجان و مبارکه به عنوان یکی 
دیگر از سرمایه گذاری های موفق شرکت یاد و با تاکید بر این این 
که این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت 
و با هدف تامین بخشی از آب مورد نیاز شرکت در دستور کار قرار 
گرفته است، اظهار کرد: با به بهره برداری رسیدن این پروژه پساب 
شهرهای مورد نظر به جای سرریز شدن به رودخانه زاینده رود و به 
بار آوردن خسارت های زیست محیطی ، توسط این شبکه جمع 
آوری ، تصفیه و در خطوط تولید شرکت به عنوان یک منبع آب 

پایدار بازچرخانی خواهند شد. 
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود با اشاره به سختی 
هایی که در طول سال ۹۹ شرکت با آن مواجه بوده است ، ادامه داد: 
با وجود تحریم ها و کمبودهای مواد اولیه و تجهیزات و ...  با همت و 
تالش مدیران و کارکنان شرکت در سال ۹8 قطار پر سرعت فوالد 
مبارکه همچنان به مسیر تعالی و رشد فزاینده خود ادامه داد. تا 
جائیکه بزرگترین افزایش سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ 
بورس کشور با نام فوالد مبارکه به ثبت رسید و این شرکت به لحاظ 
ارزش بازار بین شرکت های تولیدی در بورس جایگاه نخست را 

به خود اختصاص داد.  
 EFQM وی کسب جایزه طالیی بنیاد کیفیت اروپا در ارزیابی
اروپا، کسب عنوان برترین شرکت دانشــی و راهیابی به جایزه 
مدیریت آسیا، کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان، دســتیابی به رتبه اول در ارزش بازار سرمایه کشور، 
کسب جایزه ملی کیفیت ایران در محصول قلع اندود، دریافت تنها 
تندیس زرین تعالی ســازمانی و سازمان سرآمد کشور، دریافت 
رتبه اول در گروه فلزات اساسی از میان ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی را 
از جمله افتخارات شرکت در سنوات اخیر و سال ۹8  اعالم کرد . 

مهندس عظیمیان کسب همه این موفقیت ها را وامدار نیروی 
انسانی پرتالش، فداکار و خستگی ناپذیر شرکت دانست و از آن ها 

به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان نام برد.
وی در همین خصوص و در بخش پایانی سخنان خود از تالش 
بی دریغ کارکنان و مدیران شرکت که در برابر تندبادها، از جمله  
تحریم های ظالمانه آمریکا تا شــیوع ویروس کوئید ۱۹ جانانه 
مقاومت کردند و دســت از تالش برنداشــتند تا چرخ اقتصاد 
کشور در باال و پائین دست صنعت فوالد در گردش باشد، تشکر 

و قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه قائم مقام رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(  و رئیس مجمع از 
خرید شرکت اپال پارسیان به عنوان یکی از مهمترین اهداف فوالد 

مبارکه در سال جاری نام برد.

عباس نعیمی گفت: تامین مالی شرکت باید از دو طریق منابع 
داخلی یا خارجی صورت گیرد.

وی ادامه داد: منابع خارجی از طریق وام از کشــورهای خارجی 
اســت و یا به صورت جذب ســرمایه گذاری خارجی و حضور 
سرمایه گذاران خارجی در کشور اســت که این منابع به جهت 
شرایط کشور فعال منتفی است. منابع داخلی به صورت استقراض 
از بانک های داخلی و بازار ســرمایه است. افزایش سرمایه فوالد 
مبارکه سال گذشته از طریق بازار سرمایه، مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان بوده است که این عدد قابل توجهی نیست. لذا فوالد مبارکه 
برای تحقق اهداف خود در توسعه ها به حمایت سهامدارن نیاز 

دارد. 
قائم مقام رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطر نشــان کرد: فوالد 
مبارکه توانست از نظر ارزش، سهام هلدینگ خلیج فارس را پشت 
سر گذارد و به رتبه یک برسد. سهامداران این شرکت باید در نظر 
داشته باشند،حفظ این رتبه بسیار با اهمیت است که باید توسط 

سهامداران صورت گیرد.
بنابرای ن گزارش در ادامه مجمع صورت های مالی فوالدمبارکه 
به اتقاق آرا به تصویب رسید. و روزنامه های دنیای اقتصاد، صمت، 

تعادل و ایران به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب شدند. 
همچنیــن در پایــان مجمع عمومی ســاالنه فــوالد مبارکه 
بــا موافقت اعضا بــرای ســال ۱۳۹۹، بــه میــزان ۴۷.۰۲۵ 
 میلیارد ریال سود تقسیم شــد که برای هر ســهم ۲۲۵ ریال 

سود درنظر گرفته شد.

مدیرعامل فوالد مباركه در مجمع عمومی ساالنه مطرح كرد:

تحقق سود 187 ریالی برای هر سهم در سه  ماهه اول سال جاری

سرمقاله


