
داده های ماه آوریل تا ژوئن، امروز دوشنبه نشان داد که اقتصاد ژاپن 
در نهایت بهبودی با تاخیر زیاد را از رکود ناشی از کووید آغاز کرده 
است اما چشم انداز همچنان به دلیل افزایش مجدد عفونت های 
کووید-۱۹، کاهش رشد جهانی، محدودیت های عرضه و افزایش 
قیمت موادخام که هزینه های زندگی خانوارها را افزایش می دهد، 
نامطمئن است. به گزارش ایسنا، داده های دولتی نشان می دهد 

که تولید ناخالص داخلــی )GDP( در ســومین اقتصاد بزرگ 
جهان در سه ماهه دوم ساالنه ۲.۲ درصد افزایش یافته است که 
از رشد تغییریافته ۰.۱ درصدی در ژانویه تا مارس شتاب گرفته 
است. این رقم کمتر از میانگین پیش بینی بازار برای افزایش ۲.۵ 

درصدی بود.
داده ها نشان می دهد که این رشــد عمدتا به دلیل افزایش ۱.۱ 

درصدی مصرف خصوصی بوده اســت که بیش از نیمی از تولید 
ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می دهد. با این حال، این افزایش 
کمتر از پیش بینی های بازار برای افزایش ۱.۳ درصدی بود. داده ها 
نشان می دهد که مخارج سرمایه ای ۱.۴ درصد افزایش یافته است 
که بیشتر از میانگین پیش بینی بازار برای رشد ۰.۹ درصدی است.

بر اساس گزارش رویترز، تقاضای خارجی در مقایسه با پیش بینی 

سهم ۰.۱ واحدی، رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش و کاهش 
نداد. ژاپن به دلیل مصرف ضعیف از ســایر اقتصادهای بزرگ در 
بهبود کامل از آســیب همه گیری عقب افتاده است که تا حدی 
به دلیل کاهش فعالیت هایی اســت که تا ماه مارس ادامه داشت. 
این موضوع، بانک ژاپــن را در مرحله انقبــاض پولی جهانی که 
در میان بســیاری از اقتصادها در بحبوحه تــورم فزاینده درگیر 

می شــود، به یک نقطه پرت تبدیل کرده اســت. سیاستگذاران 
امیدوارند که تقاضای متوقف شده، زیربنای مصرف باشد تا زمانی 
که دســتمزدها به اندازه کافی برای جبــران هزینه های زندگی 
افزایــش یابد. تحلیلگــران می گویند، در مــورد افزایش حقوق 
 شــرکت ها در بحبوحه افزایش خطرات کاهش تقاضای جهانی، 

تردید وجود دارد.

اعالم برخی واردکنندگان و البته تائید مسئوالن مربوطه 
از به ســرقت رفتن قطعات خودروهای وارداتی که در 
گمرک و بنادر قرار دارد، حکایت دارد؛ آن طور که مدیر 
عامل سازمان اموال تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی 
خودروی وارداتی دپو شــده وجود دارد که بسیاری از 
قطعات آنها به سرقت رفته است. به گزارش ایسنا، چندی 
پیش و در جریان امحای فنی ســه دستگاه خودروی 
آمریکایی که در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار 
داشت، مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش 
در مورد چرایی عدم بازصادرات این خودروها به موضوع 
قابل تاملی اشاره کرد و گفت که برخی قطعات  آنها در 
این سال ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی آسیب 
دیده است. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است 
ولی همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعیت وارد 
شده، در گمرک و بنادر بالتکلیف باقی مانده است، در 
این بین ممکن است خودروهایی برای مصارف خاص 
وارد کشور شــود. این در حالی است که جریان سرقت 
از خودروهای وارداتــی در مبــادی ورودی، از برخی 
وارکنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که 
پیش آمده، خودرویی وارد گمرک شده بود و در فاصله 
ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته است.

قطعات خودروهای موجود در بندر انزلی به 
سرقت رفته است

این موضوع از مسئوالن مربوطه نیز پیگیری شد و در همین 
رابطه اجتهادی- مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن 
تائید این جریان به ایسنا، گفت: یکی از دغدغه های فعلی 

سازمان اموال تملیکی این اســت که در حال حاضر تعداد 
زیادی خودرو در بندر انزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات 
آنها در ســال های گذشته به ســرقت رفته است. اینکه در 
محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است و یا گمرک را مطمئن 
نیستم ولی مســئولیت بر عهده نهاد و یا سازمانی است که 

خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد.

اموال تملیکی: مسئولیت بر عهده مرجع 
نگهدارنده است و باید شکایت شود

وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: 
مسئولیت چنین سرقت هایی بنا به اینکه کاال در اختیار 
کدام ســازمان برای نگهداری قــرار گرفته، متفاوت 
اســت، زمانی کاال در اختیار بندر، شرکت انبارهایی 
عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که 
طبیعتا مسئولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان 

خواهد بود.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد اینکه در 
سرقت هایی که از کاال در مبادی ورودی صورت می گیرد، آیا 
سازمانی علیه دیگری اعالم جرم خواهد کرد و یا صاحب کاال 
باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: اگر کاال قاچاق باشد و رای 
قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ 
اگر رای برائت باشــد که به صاحب کاال استرداد می شود. 
همچنین کاال ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر 
شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شــده باشد، قابل 
جبران است. ما به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه 
اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبارها 
آســیبی وارد کرده اند و یا به جهت عدم  توجه مسئوالن 

مربوطه و عدم حفاظت الزم، آســیبی وارده شده باشد، 
شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

گمرک: اگر کاال بدون تشریفات گمرکی 
خارج شود قاچاق است

اما موضوع سرقت و آســیب کاالی وارداتی از گمرک 
نیز مورد ســوال قرار گرفت و در این باره خدرویسی-
مدیرکل دفتر بازرســی گمرک ایران- به ایسنا گفت 
که اگر کاالیی در محوطه اماکن گمرکی باشد و بدون 
تشریفات گمرکی، خارجی شود که قطعا شامل مقررات 
قاچاق است و در مورد سرقت و خسارت کاال نیز قانون 

شرایط را مشخص کرده است.

مسئولیت حفاظت از کاال را قانون مشخص 
کرده است

 وی با اشاره به مسئولیت آسیب دیدن کاالی وارداتی، 
قبل از ترخیص توضیــح داد: تا قبــل از قانون امور 
گمرکی مصــوب ۱۳۹۰، در قانــون مصوبه ۱۳۵۰،  
قانون گذار در این باره تصریح نکــرده بود و گمرک 
طبق آئین نامه اجرایی و توافقنامه ای که بر اســاس 
ماده ۵۸ قانون ســابق بود، بحث تخلیه، نگهداری، 
بارگیری و انبارداری را به شرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی واگذار کرده بود. اما در قانون جدید 
در ماده ۲۵ و ۲۶،  تکلیف روشن شد و  مسئولیت های 
مربوط به کاال بر عهده مرجع تحویل گیرنده که در 
بند )ک( ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده، 

قرار گرفته است. 

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه به 
وزرای خود دستور داد تا در بسته ای که قرار است 
در ماه آینده تهیه شــود، گام های بیشتری برای 
مهار ضربه اقتصادی ناشی از افزایش هزینه های 

زندگی بردارند.
به گــزارش ایســنا، به عنــوان بخشــی از این 
اقدامات، کیشــیدا گفت که به دولت دســتور 
داده اســت تا از افزایش قیمت گنــدم وارداتی 
که در ماه اکتبر به خرده فروشــان می فروشــد، 
اجتناب کند و این اقدامی اســت که اساســا به 
 خانوارها بــرای مقابله با افزایــش قیمت کاالها 

یارانه می دهد.
کیشیدا در جلســه ای در مورد گام های مبارزه با 
افزایش هزینه های زندگــی، همچنین گفت که 
به وزارت بازرگانی دستور داده است تا طرح های 
بیشــتری بــرای جلوگیــری از افزایش قبوض 

سوخت و برق ارائه دهد.

هیــروکازو ماتســونو، دبیر ارشــد کابینه گفت 
که دولت قصد دارد بســته اقدامــات را در اوایل 
ماه آینده جمــع آوری کنــد و از حــدود ۴.۷ 
تریلیون یــن )۳۵ میلیارد دالر( باقــی مانده از 
ذخایر دولتی برای پوشش هزینه استفاده کند. 
 دولت حجــم تخمینی کل هزینه های بســته را 

منتشر نکرد.
مقابله با افزایش هزینه کاالها یکی از اولویت های 
اصلی دولت کیشیدا بوده اســت زیرا وابستگی 
شــدید ژاپن بــه واردات انرژی و غــذا، اقتصاد 
ایــن کشــور را در برابر افزایــش قیمت جهانی 
مواد خام آســیب پذیر می کنــد. جنگ اوکراین 
 فشــار قیمت کاال را در ســطح جهانی تشدید 

کرده است.
گندم از جمله محصوالتی اســت کــه در نتیجه 
جنگ اوکراین شــاهد افزایش قیمت ها بود. در 
ژاپن، دولت مســئول واردات گنــدم از خارج از 

کشــور اســت و در آوریــل و اکتبر هر ســال 
 قیمت فروش را بــرای خرده فروشــان تعیین 

می کند.
قیمتی که دولت برای گنــدم وارداتی از خرده 
فروشــان دریافت کرد در ماه آوریل نســبت به 
اکتبــر ۱۷.۳ درصــد افزایش یافت کــه دلیل 
آن افزایــش قیمــت جهانــی کاالها بــود که 
منجر بــه افزایش طیــف وســیعی از کاالهای 
 اساســی روزانــه از جملــه نــان و ماکارونــی 

شد.
کیشیدا گفت که اگر افزایش هزینه های جهانی 
به طور کامل منعکس شود، قیمتی که دولت از 
خرده فروشــان در نظر می گیرد ممکن است در 
ماه اکتبر ۲۰ درصد افزایش یابــد و افزود که او 
به وزیر کشاورزی دستور داده است تا اطمینان 
حاصل کند که قیمت ها پس از اکتبر در ســطح 

فعلی حفظ می شود.

طبق اعالم بیمه مرکزی، شرایط بیمه صندوق امانات اجاره ای بانکها فراهم شده و در صورت 
توافق بانک و شرکت بیمه، مشتری می تواند صندوق خود را تا سقف مورد نظر بیمه کرده و 
در زمان حادثه به همان میزان خسارت دریافت کند. بهروز بستگانی- معاون مدیر کل دفتر 
برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی- در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین اقدامات صورت 

گرفته برای پوشش بیمه ای صندوق های امانات اجاره ای بانک ها توضیحاتی ارائه کرد.

قبل از سرقت بانک ملی امکان بیمه صندوق ها بود
این مقام مســئول در بیمه مرکزی، با اشــاره به این که بیمه مرکزی پیش از سرقت 
صورت گرفته از بانک ملی و طرح موضوع در رسانه ها نسبت به طراحی پوشش بیمه ای 
صندوق های امانت اجاره ای بانک ها اقدام کرده بود، گفت: در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار 
برای یکی از شرکت های بیمه خصوصی )بیمه »ما«( مجوز عرضه این پوشش بیمه ای 
را صادر کرده ایم و در سال ۱۳۹۹ نیز یک شرکت بیمه ای دیگر )بیمه »پارسیان«( مجوز 
پوشش بیمه صندوق های امانی بانک ها را دریافت کرده است. البته این دو شرکت بیمه 

عرضه این پوشش بیمه ای را به صورت محدود برای بانک های ملت و پارسیان انجام دادند 
و متعاقبا بیمه مرکزی، مجوز عرضه این بیمه را برای بانک ملی نیز صادر کرد اما در مورد 
این بانک به دالیلی از جمله نبود الزامات فنی مربوط، امکان صدور بیمه نامه فراهم نشد.

اکنون تمام بانک ها امکان بیمه صندوق امانات را دارند
به گفته وی، بعد از سپری شدن مدت اجرای آزمایشی مجوزها، بیمه مرکزی این مجوز را 
به هر دو شرکت بیمه  داد که بتوانند این پوشش بیمه ای را برای تمامی بانک ها و موسسات 

مالی و اعتباری عرضه کنند و در این باره محدودیتی وجود ندارد.

به زودی پوشش بیمه صندوق ها با ۴ شرکت 
بستگانی، یادآور شــد: چندی پیش تقاضاهای جدیدی برای عرضه پوشش بیمه ای 

صندوق امانات اجاره ای به بیمه مرکزی واصل شــده است و تقاضای دو شرکت بیمه 
دیگر جهت صدور بیمه صندوق های امانت بانک ها در مرحله نهایی اخذ مجوز قرار دارد، 
این در حالی اســت که بیمه مرکزی آمادگی دارد این امکان را برای تمام شرکت های 
بیمه متقاضی عرضه این پوشش بیمه ای فراهم آورد. وی در ادامه جزئیاتی درباره نحوه 
پوشــش صندوق امانات اعالم کرد و گفت: در جریان بیمه کردن صندوق های امانات 
اجاره ای حتما اصل محرمانگی رعایت می شود و متقاضیان خرید این پوشش بیمه ای 
بنا به مقررات بانک ها، اجباری به اعالم محتویات این صندوق ها در فرم پیشنهاد بیمه 
ندارند. شخص حقیقی اجاره کننده صندوق امانات اجاره ای بانک که نامش در قرارداد 
اجاره بانک قید شده است، می تواند این بیمه نامه را با تعهدات مد نظر خود برای مثال  
۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان و یا ارقام باالتر برای نمونه چند میلیارد تومان از شرکت 

بیمه مربوط خریداری کند.

هر چقدر بیمه نامه بخرید صندوق شما بیمه و پرداخت می شود
بستگانی با بیان اینکه  تعهدات بیمه گر در این پوشش بیمه ای جبران خسارت های مالی وارده 
به محتویات این صندوق ها  ناشی از آتش سوزی، انفجار  و سرقت است توضیح داد: هر سقفی 
که به عنوان سرمایه بیمه نامه، بیمه شده باشد، در زمان خسارت و وقوع خطرات تعیین شده 
و یا سرقت )با رعایت شــرایط عمومی بیمه نامه( و ارزیابی صورت گرفته، مبنای پرداخت 
خسارت به اجاره کننده صندوق خواهد بود. مثال ممکن است بیمه نامه ای با سقف تعهد 
۲۰۰ میلیون تومانی خریداری شده باشد که آنگاه شرکت بیمه هنگام وقوع خسارت، بعد از 
ارزیابی که انجام می دهد،  درصورت محرز شدن وقوع خطرات تحت پوشش بدون توجه به 
محتویات داخل صندوق، حداکثر تا میزان فوق به اجاره کننده صندوق پرداخت خواهد کرد.

شرط امنیتی بیمه ها برای بانک ها 
دراین رابطه یادآور می شود که در خردادماه امسال طی سرقتی که از یکی از شعب بانک ملی صورت 
گرفت، صندوق امانات اجاره ای این بانک سرقت شد، در حالی که بیمه ای برای آنها صادر نشده بود.

سومین اقتصاد بزرگ جهان عقب افتاد

بسته جدید ژاپن برای جلوگیری از افزایش هزینه های زندگیسرقت از خودروهای وارداتی در گمرک و بنادر

شرایط بیمه صندوق امانات بانک ها اعالم شد
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وزیر صمت:

امیرعبداللهیان: 

۱۰ درصد  قرعه کشی 
خودرو  کنار  رفت

در شروع پایان توافقیم

تجارت ۱۷ میلیارد دالری 
ایران با همسایگان
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سرمقاله

سناریوهای محتمل 
در بازار ارز

اتفاقاتی کــه بــرای بازار 
دالر، ســکه و طال می افتد 
در راســتای همان اتفاقات 
مربوط بــه برجام اســت. 
مسووالن گفته اند که مســائل کشور و معیشت 
مردم را به مذاکرات و برجــام گره نخواهیم زد اما 
شاهد هستیم اخبار و اتفاقات اثر خود را نشان می 
دهد. هرچند فشارهای داخلی هم تاثیر دارد اما قول 
و قرارهای طرف مذاکــره مبنی بر دادن امتیازات 
ویژه پس از امضای توافق، بی تاثیر نبوده اســت. 
این زمزمه ها موجب شده بازارها تغییراتی داشته 

باشند. هرچند...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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خبری  از آیین نامه  
واردات  خودرو  نیست

صعود  سهم های 
ریالی  بورس

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت به 46,3 درصد رسید

افزایش  تورم  تولیدکننده  صنعت
صفحه2

صفحه۴

افت  تقاضا  در بازار  ارز   و  طال
سکه   و   دالر   در   واکنش   به   اخبار   برجام   ریزش   کرد

متولیان صمت در اظهارات گوناگونی خبر از اجرای 
سیاست آزادســازی واردات خودرو تا شهریور داده 
بودند اما تنها یک هفته تا پایان مهلت وعده ها مانده 
و این در حالیست که حتی از آیین نامه هم خبری 
نیست. به گزارش مهر، یکی از هشت فرمان رئیس 
جمهور برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال 
۱۴۰۰ صادر شد، اشــاره به رفع ممنوعیت واردات 
خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت. در فرمان 
رئیس جمهور آمده بود که »به منظور افزایش رقابت 
پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت 
خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، 
موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، 
حداکثر ظرف ســه ماه آینده رفع گردد و با افزایش 

صادرات خودرو و قطعات...

در نیمه اول معامالت روز گذشته شاخص کل بورس 
تهران نزول کرد اما در نیمه دوم ســطوح از دست 
رفته را باز پس گرفت و تنها ۴۴ واحد نسبت به سطح 
دیروز باال آمد. در نیمه دوم معامالت شــاخص هم 
وزن رشد چشمگیری داشت. به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز دوشنبه بیست و چهارم مرداد ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۴۴ واحدی 
نسبت به روز یکشــنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۳ 
هزار و ۶۹۷ واحد رسید.  شــاخص هم وزن بورس 
نیز با رشد هزار و ۷۷۹ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و 
۲۲۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۲۰ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و 

۱۸۴ واحد باقی ماند...



اقتصاد2
ایران

امیرعبداللهیان: 
در شروع پایان توافقیم

وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته اعالم کرد: 
حداکثر تا ساعت ۱۲ امشب نظرات خود را در مورد 
مسائل باقی مانده در ارتباط با مذاکرات وین و طرح 
ارائه شــده به صورت مکتوب بــه هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا ارائه می دهیم. به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان ظهر در بخشی از صحبت های خود 
در ارتباط با مذاکرات هسته ای اظهار کرد: بعضا این 
گالیه را برخی از دوستان خبرنگار مطرح می کنند 
که چرا از حضور خبرنگاران در این دوره از مذاکرات 
استفاده نمی شود و بیشــتر روایت هایی که در این 
زمینه مطرح می شــود روایت های غربی و یا روسی 
است، گفت: ضمن این که این ایراد شما را من قبول 
دارم اما خدمت شما عرض می کنم که تصمیم نظام 
از ابتدا در این مرحله بــر این قرار گرفته که موضوع 
مذاکرات به زندگی روزمره مردم گره زده نشود و در 
واقع ما این موضوع را به نوعی از تیتر یک رســانه ها 
خارج کنیم و به جای این که با گذاشــتن روزشمار 
در این ارتباط به کشــور هیجانی وارد شود در دل 

مذاکرات کار واقعی را بکنیم.
وزیر خارجه کشورمان با بیان این که مردم از ما نتیجه 
می خواهند، ادامه داد: من نگاهم این است که مردم 
صرف نظر از نگاه های سیاسی خود در مورد مسائل 
ملی نگاه ملی دارند و از ما نتیجه می خواهند. ممکن 
است فردی نظرات شخصی خود را بگوید اما رویکرد، 
نگاه به منافع ملی است و این چیزی است که به ما 
در طول مذاکرات کمک کرده است. در میز مذاکرات 
به ما قدرت داده است و این نشان دهنده فرهیختگی 
جامعه است. وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا 
ما واقعا دنبال توافق هستیم، گفت: بعضا برخی به ما 
می گویند چیدمانی که شما گذاشته اید چیدمانی 
است که توافق نشــود ولی واقعا این چنین نیست 
ممکن اســت فردی یا افرادی در تیم، مالحظاتی 
نسبت به برجام داشته باشند ولی ما همه به دنبال 

توافق خوب، پایدار و قوی برای کشور هستیم.
امیرعبداللهیان گفت: از خود من هم بپرســید 
می گویم برجام نتیجه ماه ها تالش همکارانمان در 
وزارت خارجه بود که به سندی برسیم و این سند 
مثل هر سند دیگری می تواند ایراداتی داشته باشد.
وی با بیان این که نمی خواهم در اینجا وارد جزییات 
شــوم تصریح کرد: به نظرم ایراد اساسی که در سند 
برجام وجود دارد این است که در حوزه راستی آزمایی 
آنچه که مربوط به تعهدات هســته ای ما می شود به 
خوبی راســتی آزمایی می شود مثال مشخص است 
که چند ســانتریفیوژ در حال کار کردن اســت و یا 
درصد غنی ســازی ما چقدر اســت و آژانس بر این 
فعالیت ها نظارت می کند. صفر تا ۱۰۰ این فعالیت ها 
مورد بررسی قرار می گیرد، اما در مورد لغو تحریم ها 
ابهامات زیادی وجود دارد که بخشی از آن به ماهیت 
مذاکره بر می گردد. وزیر خارجه کشــورمان ادامه 
داد: ما نیز که اکنون مذاکره می کنیم ممکن است با 
مشکالتی مواجه باشیم. ما در این مذاکرات براساس 
اسناد، خطوط قرمز و مالحظات مان متنی را داریم و 
طرف های مقابل هم ممکن اســت در این مذاکرات 
مالحظات خود را داشته باشند و در مجموع توافقی 
که حاصل می شود حاصل تضارب آرا بین هفت طرف 
اســت. هفت طرف آرا و نظرات خود را در این ظرف 

ریخته اند و نتیجه آن بیرون آمده است.
وی با اشــاره به حضورش در مجلس در هفته قبل 
گفت: هفته پیش در بیــن نمایندگان حضور پیدا 
کردم و تعدادی از آنها گفتند که پیش نویس توافق را 
دیده اند و به آن ایراداتی دارند من نیز می گویم که اگر 
فردا به توافق رسیدیم اگر کسی بخواهد موشکافی 
کند حتما در متنی که نوشته شده ایراداتی وجود 
دارد و این ایراد به این موضوع بر می گردد که باالخره 
طرف مقابل نیز مطالبــات و مالحظاتی دارد. امیر 
عبداللهیان در بخش دیگری از صحبت های خود 
ادامه داد: تیم با این نگاه که می خواهد توافق انجام 
شود به مذاکرات اعزام شده است و صرف نظر از نگاه 
فردی افراد تصمیم کشور این است چنانچه منافع 
و خطوط قرمز ما رعایت شــود این توافق محقق 
شود. وزیر خارجه کشــورمان در بخش دیگری از 
صحبت های خود در ارتباط با موضوع مذاکره با بیان 
این که یکی از دالیلی که این مذاکرات طوالنی شده 
به این خاطر است که ما نمی خواهیم از خطوط قرمز 
عبور کنیم و ما روی خطوط قرمز خود ایستاده ایم، 
اظهار کرد: در مورد بخش هایی از این خطوط قرمز 
نیز و رعایت آن به نتیجه رسیده ایم. وی ادامه داد: اگر 
بخواهم بگویم که در مذاکرات وین در چه مرحله ای 
هســتیم باید بگویم اکنون در نقطه ای هستیم که 
شاید بتوان آن را شــروع پایان توافق بنامیم ولی 
این که این شروع پایان توافق چقدر می تواند زمان 
ببرد دقیقا بستگی به طرف مقابل و آمریکایی ها دارد. 
آنچه که بین ما و سه کشور اروپایی و چین و روسیه 
باید انجام می شد انجام شده است و اکنون یکی از 

موضوعات اصلی لغو تحریم هاست.

خبر

متولیان صمت در اظهارات 
گوناگونــی خبــر از اجرای 
سیاست آزادسازی واردات 
خودرو تا شهریور داده بودند 
اما تنها یک هفتــه تا پایان 
مهلت وعده ها مانده و این در حالیست که حتی از آیین 
نامه هم خبری نیست. به گزارش مهر، یکی از هشت 
فرمان رئیس جمهور برای صنعت خودروســازی که 
اسفند ماه سال ۱۴۰۰ صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت 

واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت.
در فرمان رئیس جمهور آمده بود که »به منظور افزایش 
رقابت پذیری و رفع شــائبه انحصار، متناسب سازی 
قیمت خودرو و جبران کمبــود تولید به میزان مورد 
نیاز بــازار، موانع قانونی و اجرایــی واردات خودرو در 
سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و 
با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به 

واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.«
پس از کش و قوس های فراوان در مورد واردات یا عدم 
واردات خودرو در اوایل سال جاری و سپس تنظیم آئین 
نامه واردات خودرو، ۲۱ تیر ماه منوچهر منطقی معاون 
صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت های 
فاطمی امین وزیر صمت که از ماه ها قبل و منطبق با 
فرمان رئیس جمهور خبر از واردات خودرو به کشــور 
می داد، وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و اعالم 
کرد که »اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه 

هیئت دولت است ضمن اینکه بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام 
می شود.« منطقی حتی روز گذشــته )۲۳ مرداد ماه( 
دوباره در مــورد واردات خودرو صحبــت و اعالم کرد 
که »زمانی که قرار اســت خودرو با قیمت مشخص و 
برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام 
می شــود؛ به این معنی که هزینه حمل و نقل، تعرفه 
گمرکی، اســقاط )برای واردات هر خــودرو ۲ خودرو 
باید اسقاط شود( و غیره محاسبه خواهد شد. سپس 
مشوق هایی برای کاهش مؤلفه های مذکور پیش بینی 

می شود تا قیمت هدف برای خودروهای اقتصادی به 
دست آید. بنابراین مشوق هایی برای واردات خودروهای 
اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال تعرفه 
واردات تا ۲۰ درصد کاهش می یابد یا از اسقاط معاف 
می شــوند.« البته منطقی در این اظهارات اشاره ای به 
زمان واردات خــودرو و وعده های صمت در خصوص 

انجام واردات در نیمه نخست سال نکرده است.

هیچ خبری از آئین نامه نیست
بر این اساس، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری 

در مورد تصویب آئین نامــه واردات خودرو در هیأت 
دولت منتشر نشــده و تنها اخبار متناقضی از جانب 
نمایندگان مجلس رسانه ای شده است؛ به عنوان نمونه 
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس اخیراً در یک 
اظهارنظری در مورد سرنوشت آئین نامه واردات خودرو 
گفته است که »مسئولین مربوطه گفته اند که در حال 
طی کردن مراحل نهایی تصویب این آئین نامه هستیم؛ 
اما مشخص نیست که این تأخیر با چه توجیهی صورت 
می گیرد. دولت باید هر چه ســریع تر آن را به مجلس 
ارائه کند تا مجلس آن را با قانون تطبیق دهد تا مشکلی 

نداشته باشد.«
اما از ســویی دیگر نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون 
اصــل ۹۰ مجلــس در اظهارنظری گفته اســت که 
»پیش کشیدن مســئله واردات خودرو تنها تلنگری 
به خودروســازان بود تا کیفیــت خودروهای خود را 
باال ببرنــد. در واقع این همــه هیاهــو و گمانه زنی 
تنها بــرای این بــوده که خودروســازان احســاس 
 خطر کنند و بخواهنــد کیفیــت خودروهای خود 

را باال ببرند.«
به گزارش مهر، عدم تعیین تکلیــف واردات خودرو و 
انتشار اظهارات متناقض از ســوی مسئوالن کشور، 
تنها نتیجه ای که داشته تشدید رکود در بازار خودرو 
و بالتکلیفی خریداران و البته فروشندگان بوده است، 
چراکه طبق گفته فعاالن بازار، بازیگــران این بازار از 
حدود ۴ ماه پیش منتظر تعیین تکلیف واردات بوده و 
هر گونه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش خودرو 

را منوط به این سیاست کرده اند.

هیچ خبری از آئین نامه نیست

خبری  از آیین نامه  واردات  خودرو  نیست

صعود سهم های ریالی بورس
در نیمه اول معامالت روز گذشته شاخص کل بورس 
تهران نزول کرد اما در نیمه دوم ســطوح از دست 
رفته را باز پس گرفت و تنها ۴۴ واحد نسبت به سطح 
دیروز باال آمد. در نیمه دوم معامالت شــاخص هم 
وزن رشد چشمگیری داشت. به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز دوشنبه بیست و چهارم مرداد ماه، 
شــاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۴۴ واحدی 
نسبت به روز یکشــنبه به رقم یک میلیون و ۴6۳ 
هزار و 6۹۷ واحد رسید.  شــاخص هم وزن بورس 
نیز با رشد هزار و ۷۷۹ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و 
۲۲۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۲۰ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و 
۱8۴ واحد باقی ماند.   روز گذشته نمادهای »فوالد«، 
»فملی« و »فارس« بیشترین تأثیر را در افت شاخص 
کل بورس داشتند و نمادهای »وبملت«، »اخابر« و 
»خودرو« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل 
داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، »فغدیر« 
و »بمپنا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »زاگرس«، »خدیزل« و »صبا« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.   در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین 
است و خساپا و خگستر در رتبه های بعدی هستند. 
در فرابورس نیز نمادهــای دی، فرابورس و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

سه گروه سبزپوش 
در معامالت دوشنبه، قیمت سهام اغلب نمادهای 
گروه های »مخابرات«، »خودرو و ساخت قطعات« 
و »بانک ها و مؤسســات اعتباری« رشــد کرد و 

سبزترین گروه های بازار بودند. 

رشد ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱6۳ 
هزار و 8۷ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویــه ۱58 هزار و ۱۳۳ میلیارد 
تومان بود که ۹۷ درصــد از ارزش کل معامالت بازار 
سرمایه را تشکیل می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت 
خرد سهام با افزایش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل 

به رقم ۳ هزار و 66۴ میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشته تمامی صف های فروش 
جمع آوری شد. در مقابل در پایان معامالت، ارزش 
صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 8 
درصد رشد کرد و در رقم ۱5۹ میلیارد تومان ایستاد.  
روز گذشته نماد خساپا )شرکت سایپا( در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از خساپا، نمادهای اخابر 
)شــرکت مخابرات ایران( و غدشت )شرکت دشت 

مرغاب( بیشترین صف خرید را داشتند.

۱۰ درصد قرعه کشی خودرو 
کنار رفت

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت اعالم کرد که 
۱۰ درصد از خودرو هایی که قرعه کشی می شوند 
به افرادی تعلق می گیرد مالک خودروهای فرسوده 

و اسقاطی هستند.
به گزارش خبرنگاران جوان، سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه جلسه 
امروز با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره چرایی 
عدم اجرای قانون اســقاط خودرو های فرسوده و 
همچنین برنامه وزارت صمت در این حوزه اظهار 
داشــت: در تبصره ۷ قانون بودجه ســال جاری 
پیش بینی شده که ۱۰ درصد از خودرو هایی که 
قرعه کشی می شوند به کســانی تعلق بگیرد که 

خودروی فرسوده و اسقاطی دارد.
وی افزود: ما در این رابطه یک سری مسائل اجرایی 
داشــتیم که زیرســاخت های آن آماده شده و از 
شهریور آغاز می کنیم، اما آن سهمیه محفوظ است، 
یعنی ۱۰ درصد از تعداد خودرویی که قبالً در قالب 
قرعه کشی عرضه شده است، در قرعه کشی های 

بعدی اعمال خواهد شد.
فاطمی امین در مورد دریافت مابه التفاوت برخی از 
کاال ها که تحت تاثیر طرح توزیع عادالنه یارانه ها 
قرار گرفتند، توضیح داد: این مســئله در بخشی 
انجام شده اســت. به عنوان مثال ذرت هایی که 
به واحد های صنعتی داده شــده، مابه التفاوت آن 
محاسبه و دریافت شده و به خزانه دولت برگشته 
اســت و در بخش های دیگر هم در حال محاسبه 
است و ان شاءاهلل تا هفته آینده گزارش کاملی را در 
این زمینه ارائه خواهیم داد. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در مورد انتخابات اصناف گفت: از اول سال 
تا کنون قریب بــه ۱۰۰۰ انتخابات در اتحادیه ها 
برگزار شده است؛ االن هم نزدیک به ۳۰۰ - ۴۰۰ 
انتخابات هم در شــرف برگزاری است. انتخابات 
اصلی اتاق اصناف ایران ۲8 شهریور ماه است که 

سر موقع برگزار خواهد شد. 

اخبار
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بنا بر گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال تورم 
فصلی تولیدکننده بخــش صنعت با افزایش ۴,۷ 
درصدی به ۱۲.5 درصد و تورم نقطه به نقطه این 
بخش نیز با افزایش 5.6 درصدی نسبت به فصل 

قبل از آن، به  ۴6.۳ درصد رسید.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش صنعت در بهار امســال را منتشر کرده است 
که بر مبنای آن شــاخص قیمت تولیدکننده بخش 
صنعت به ۷68.۹ رســیده که نســبت به فصل قبل 
)تورم فصلی( ۱۲.5 درصد افزایش، نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  ۴6.۳ درصد 
افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت 

به دوره مشابه سال قبل )تورم ساالنه( ۴8.۰ درصد 
افزایش داشته اســت. تورم فصلی در بهار امسال در 
مقایسه با تورم فصلی ۷.8 درصدی در زمستان سال 
قبل، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، 
میانگین قیمــت دریافتی توســط تولیدکنندگان 
محصوالت صنعتی بــه ازای تولید کاالهای خود در 
داخل کشــور، در فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل 
قبل، ۱۲.5 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین 
تورم فصلی با ۴۴.۹ درصد مربوط به گروه »ساخت 
مواد غذایی«  و کم ترین تــورم فصلی با ۲.5 درصد 

مربوط به گروه »ساخت فلزات پایه« بوده است.
همچنین تــورم نقطه به نقطــه در این فصل در 

مقایســه با تورم نقطه به نقطــه ۴۰.۷ درصدی 
زمســتان قبل، 5.6 واحد درصد افزایش داشــته 
است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید 
کاالهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۱ 
نســبت به فصل مشابه ســال قبل، ۴6.۳ درصد 
افزایش دارد. در این فصل بیش ــترین تورم نقطه 
به نقطه با ۹۳.۳ درصد مربوط به گروه »ســاخت 
مواد غذایــی« و کم ترین تورم نقطــه به نقطه با 
۱۷.۱ درصد مربوط به گروه »ساخت محصوالت 

رایانه ای، الکترونیکی و نوری« است.
با این حال در فصل بهار ۱۴۰۱تورم ســاالنه در 

مقایسه با تورم ساالنه 56.۷ درصدی در زمستان 
سال قبل ، 8.۷ واحد درصد کاهش داشته است. 
به عبارتــی، میانگیــن قیمت دریافتی توســط 
تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای تولید 
کاالهای خــود در داخل کشــور، در چهار فصل 
منتهی به بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، ۴8.۰ درصــد افزایــش دارد. در این فصل 
بیش ترین تورم ســاالنه با 6۷.۰ درصد مربوط به 
گروه»ساخت ســایر محصوالت کانی غیرفلزی« 
و کم ترین تورم ســاالنه با ۲۷.۳ درصد مربوط به 
گروه »ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و 

نوری« بوده است.

خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات برخی منابع 
مطلع، گزارش داد نفت کش النــا که پیش تر در 

یونان توقیف شده بود، آماده ترک یونان می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع 
مطلع گفته اند، این نفتکش که در ماه های گذشته 
در یونان توقیف شــده و نفت آن توســط آمریکا 
مصادره شده بود،  آماده ترک کردن یونان می شود.
به گفته یکی از این منابــع مطلع، »روند بارگیری 

دوباره محموله این نفت کش تکمیل شده است«. 
پیش تر منبع دیگری گفته بود کــه این روند روز 

یک شنبه تکمیل شده است.
هنوز مشخص نیســت نفت کش النا که پیش  تر 
نقصــی در موتــورش داشــته، می توانــد بدون 

کمک رسانی عازم شود یا نه.
به گزارش ایســنا، گــزارش رویتــرز در پی این 
مطرح می شــود که یونان روز ۲5 ماه مه امســال 

به درخواست آمریکا نفتکش النا را که حامل ۷۰۰ 
هزار بشکه نفت ایران بود توقیف کرد. دولت یونان 
اذعان کرد که این محموله را به درخواست وزارت 
دارایی آمریکا توقیف کرده، اما مشخص نکرد که 
چرا این کشــور تصمیم گرفته که به درخواست 
واشنگتن عمل کند. پس از این اقدام یونان، مقامات 
کشورمان به این مســاله به شدت اعتراض کرده و 
آن را  یک راهزنی دریایی به حساب آورند. با ادامه 

فشارهای دولت ایران، یونان باالخره پذیرفت که 
محموله نفت را آزاد کند و دادگاه این کشور حکم 
لغو توقیف برای نفتکش صادر کرد. سفارت یونان 
روز شنبه اعالم کرد: عملیات انتقال نفت مسروقه 
ایران به کشــتی النا ) کشــتی حامل نفت ایران( 
در آبهای یونان در حال انجام اســت و کشتی به 
 زودی همراه محموله کامل نفت، عازم کشورمان 

خواهد شد.

سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۲۷ میلیون تنی 
ایران با ۱5 کشور همسایه به ارزش ۱6.۹ میلیارد دالر، در 
چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: سهم صادرات 
کاالی ایرانی در تجارت با همسایگان ۲۰ میلیون و ۷۱۱ 
هزار تن کاال به ارزش هشت میلیارد و 8۷۱ میلیون هزار 
دالر بوده که رشد ۲۲ درصدی را داشته است. به گزارش 
ایرنا از گمرک، »سید روح اله لطیفی« در نشست دوره ای 
با وزارتخانه های فعال در حوزه تجارت خارجی با »علیرضا 
رضازاده« مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی وزارت 
جهاد کشاورزی در خصوص تجارت غیرنفتی چهار ماهه 
ایران با کشورهای همسایه اظهار داشت: از ابتدای سال 
تا پایان تیرماه، ۲۷ میلیون و ۳5 هزار تن کاال به ارزش ۱6 
میلیارد و 8۷۱ میلیون و 8۷۳ هزار و ۷۹۲ دالر کاال بین 
ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت 

مشابه ۱8 درصد رشد داشته است.

رشد ۲۲ درصدی صادرات کاالی ایرانی به 
کشورهای با همسایه

وی افزود: ســهم صــادرات کاالی ایرانــی در تجارت با 
همســایگان، ۲۰ میلیون و ۷۱۱ هــزار و 65۷ تن کاال به 
ارزش هشت میلیارد و 8۷۱ میلیون و ۷۳۳ هزار و 655 دالر 
بوده که با رشــد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه 
بوده است. لطیفی در خصوص میزان واردات از کشورهای 
همسایه گفت: در چهار ماه نخست امسال، 6 میلیون و ۳۲۳ 
هزار و 5۴۰ تن کاال نیز به ارزش هشت میلیارد و ۱۴۰ هزار و 
۱۳۷ دالر، از ۱5 کشور همسایه واردات به ایران داشتیم که 

۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است.

تراز مثبت ۸۷۱.۵ میلیــون دالری ایران با 
همسایگان

وی تاکید کرد: با پیشــتازی صادرات غیرنفتی ایران به 
کشورهای همسایه نســبت به واردات از این کشورها، 
تراز تجاری ایران با همســایگان در چهار ماه نخســت 
امســال مثبت 8۷۱ میلیون و 5۹۳ هــزار و 5۱8 دالر 

شد.  سخنگوی گمرک با تشــریح جزئیات صادرات به 
کشورهای همسایه تاکید کرد: عراق با خرید 6.۹ میلیون 
تن کاال به ارزش ۲.۴ میلیارد دالر و کاهش ۱5 درصدی، 
امارات با چهار میلیون تن بــه ارزش ۲.۳ میلیارد دالر با 
رشــد ۳۹ درصدی، ترکیه با ۳.۴ میلیون تن به ارزش ۲ 
میلیارد و 6۰ میلیون دالر و رشد ۱۲۳ درصدی، افغانستان 
با ۹۳8 هزار تن به ارزش ۴۹۷ میلیون دالر و کاهش ۳۲ 
درصدی، عمان با ۱.۱ میلیون تن به ارزش ۴۱5 میلیون 
دالر و رشــد ۱۳5درصدی، پاکستان با 855 هزار تن به 
ارزش ۳۷۷ میلیون دالر و رشد ۱۰ درصدی و روسیه با 
۴۲۷ هزار تن خرید کاالی ایرانی به ارزش ۲۳۲ میلیون 
دالر و رشد ۲5 درصدی نســبت به مدت مشابه، هفت 
کشور نخست صادرات کاالی ایرانی در بین همسایگان 
بودند. وی ادامه داد: جمهوری آذربایجان با خرید ۲5۰ 
هزار و 5۰۰ تن کاالی ایرانی به ارزش ۲۳۲ میلیون دالر و 
رشد ۷8 درصدی، ترکمنستان با ۴۳۹ هزار تن به ارزش 
۱۳۲ میلیون دالر و رشد ۳۷ درصدی، ارمنستان با ۲۷۹ 
هزار تن به ارزش ۱۱۳.۴ میلیون دالر و رشد ۳6 درصدی، 
کویت با یک میلیون و 66۰ هزار تن به ارزش 58 میلیون 
دالر و رشد ۳5 درصدی، قزاقستان با ۲۰۷ هزار تن کاال به 
ارزش ۴۹.۴ میلیون دالر و کاهش هفت درصدی، قطر با 
۲8۷ هزار تن کاال به ارزش ۴۰ میلیون دالر و کاهش ۱۲ 
درصدی، بحرین با سه هزار و 8۴۰ تن کاال به ارزش سه 
میلیون دالر و رشد ۴۳ درصدی و عربستان با خرید ۱۲۱ 
تن کاال از ایران به ارزش ۱5 هــزار و 688 دالر و کاهش 
5۲ درصدی، به ترتیب هشتمین تا پانزدهمین مقاصد 

کاالهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند.

جزییات واردات ایران از ۱۵ کشور همسایه
ســخنگوی گمرک در خصوص جزییات واردات از ۱5 

کشور همسایه تصریح کرد: امارات با فروش ۳.6 میلیون 
تن کاال به ارزش ۴.۹ میلیارد دالر و رشد چهار درصدی، 
ترکیه با ۹8۳ هزار تن به ارزش ۱.8 میلیارد دالر و رشد 
۱8 درصدی، روســیه با ۹۳۰ هزار تن بــه ارزش 5۹۹ 
میلیون دالر و رشد ۳۹ درصدی، پاکستان با ۳۰۰ هزار 
تن به ارزش ۳۲۴.5 میلیون دالر و رشد ۲۹8 درصدی، 
عمان با ۲6۲ هزار تن بــه ارزش ۳۲۳.۳ میلیون دالر و 
رشد ۳۲ درصدی، قزاقســتان با ۱۷۳ هزار تن به ارزش 
۷6.۲ میلیون دالر و رشد ۱6۷ درصدی و عراق با فروش 
۳۹ هزار تن بــه ارزش  5۴.۷ میلیون دالر و کاهش 6۱ 
درصدی هفت تامین کننده کاالهای مورد نیاز کشور در 

بین همسایگان در چهار ماه نخست امسال بودند.
لطیفی بیان کرد: قطر با فــروش ۷۰۲ تن کاال به ارزش 
۱۳.8 میلیــون دالر و رشــد ۲۰8 درصدی، جمهوری 
آذربایجان با 8.6 هزار تن به ارزش ۱۳.5 میلیون دالر و 
رشد ۲5 درصدی، ترکمنستان با ۱8.۲ هزار تن به ارزش 
۱۰.6 میلیون دالر و کاهش ۲۳ درصدی، افغانستان با 
6.۴ هزار تن به ارزش هفت میلیــون و ۳۲6 هزار دالر و 
رشد ۱۳5 درصدی، کویت با ۱.۳ هزار تن کاال به ارزش 
سه میلیون دالر و کاهش ۲6 درصدی، ارمنستان با ۱.5 
هزار تن به ارزش ۲.8 میلیون دالر و کاهش ۷۱ درصدی 
و عمان با فروش ۲8 تن کاال بــه ارزش 5۱۳ هزار دالر و 
رشد هشت درصدی نسبت به چهار ماهه نخست سال 
قبل در رتبه های بعدی تامین کاال در بین همسایگان 

ایران قرار دارند.

مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداشتیم
در این نشست مشاور وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید 
بر تجارت با همسایگان، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به 
عنوان مسئول امنیت غذایی کشور ضمن الزام خود به 

کنترل سالمت در  واردات کاالهای کشاورزی، دامی و 
شیالتی و استقرار در مبادی ورودی کشور، تالش می کند 
تا ضمن دقت الزم در این زمینه و اعمال نظارت دقیق با 
سرعت بخشیدن به فرایند نمونه برداری و قرنطینه، نهایتاً 

ورود کاالهای اساسی  را به کشور تسهیل کند.
وی افزود: سازمان دامپزشــکی و سازمان حفظ نباتات 
از سازمان های وابسته به وزارت جهاد  هم در ورود کاال 
و نهاده های مرتبط با ســالمت و هم در خروج کاالهای 
نباتی، گیاهی، ذخایر ژنتیکی، کشــاورزی، شیالتی و 
دامی در مبادی رسمی کشور و در کنار مرزبانان اقتصادی 
در گمرک فعال هســتند و ضمن توجه به سالمت کاال 
برای هموطنان، کاالهــای صادراتی را هم بر اســاس 
استانداردهای بین المللی کنترل می کنند تا زحمات تجار 
و تولیدکنندگان به دالیل عدم رعایت استاندارد کشور 
مقصد پایمال نشــود و در چارچوب وظایف بین المللی 
ســالمت کاال هم عمل می کند.  رضا زاده در خصوص 
تامین کاالهای اساسی کشور گفت: شرکت پشتیبانی 
امور دام و شرکت بازرگانی دولتی برای تامین کاالهای 
مورد نیاز و حفظ ذخایر استراتژیک نقش سازنده ای در 
امنیت غذایی کشور ایفا می کنند به گونه  ای که در بحران 
اخیر مواد غذایی در دنیا کشورمان با تدابیر وزارت جهاد 
کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط، مشکلی در تامین 

کاالهای مرتبط با امنیت غذایی نداشت. 
این مقام مسئول در وزارت جهاد تاکید کرد: حمایت از 
تولید کیفی، توســعه و تقویت اقتصاد روستایی، تولید 
علمی و تجاری بر اســاس قابلیت هــای اقلیمی ایران 
و واردات بر اســاس نیازهای اساسی کشــور به عنوان 
مکمل، در کنار صادرات حرفه ای، در دستور کار وزارت  
جهاد کشــاورزی اســت که در این میان همسایگان 
ایران هم به عنوان مقاصــد صادراتی محصوالت دامی، 
کشاورزی، شیالتی و غذایی و هم مبدأ  تامین نهاده های 
دامی و غذایی برای وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با 
سیاست های دولت سیزدهم از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت به ۴۶,۳ درصد رسید

افزایش  تورم  تولیدکننده  صنعت

رویترز: نفت  ایران بارگیری شد

النا به ایران برمی گردد

سخنگوی گمرک خبر داد،

تجارت ۱۷ میلیارد دالری ایران با همسایگان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه باز هم ۲۵۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت سکه طرح جدید )دوشنبه، ۲۴ مردادماه( با ۲۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۳ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه هفت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه  میلیون تومان قیمت خورد.  عالوه بر این، در بازار 

طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۰۳ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال پنج میلیون و ۶۴۸ هزار تومان شد. قیمت اونس جهانی طال در بازارهای جهانی با ۱۷ دالر 
کاهش قیمت نسبت به روز کاری گذشته یک هزار و ۷۸۷ دالر و ۳۸ سنت بود.
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یک تولیدکننده از تعویق فروشــگاه های زنجیره ای در 
پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خبــر داد و گفت که 
بیشتر تامین کنندگان در حال حاضر با این مشکل دست 
و پنجه نرم می کنند و توانایی شــکایت هم ندارند. سال 
گذشته چند تولیدکننده در تماس با ایسنا، از هزینه های 
سرسام آوری که فروشگاه های زنجیره ای از آن ها دریافت 
می کنند،   انتقاد کردند. تا جایی که طبق گفته برخی از 
آنها، فقط می توانند ۴۰ درصد از قیمت درج شده روی کاال 
را از فروشگاه ها دریافت کنند و مابقی صرف هزینه ورود به 
فروشگاه زنجیره ای، خسارت، بازاریابی و غیره می شود که 

همان مبلغ را هم قسطی و با دیرکرد پرداخت می کنند.
این موضوع از اتحایه فروشگاه های زنجیره ای هم پیگیری 
شد و یکی از اعضای این اتحادیه تلویحا دریافت هزینه های 
یاد شــده از تولیدکننــدگان را تایید کرد و با اشــاره به 
هزینه های چند صد میلیونی بیلبوردهای تبلیغاتی گفت 
که حضور در یک فروشــگاه زنجیره ای به عنوان یکی از 
اثرگذارترین کانال های تبلیغاتی، نیاز به برنامه ریزی برای 
بهره برداری هر چه بیشتر از حضور در شلف فروشگاه دارد.

در نهایت معاونت بازرسی اتاق اصناف در این رابطه گفت 
که در صورت شــکایت رســمی، امکان پیگیری ماجرا 

در ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
که زیرمجموعه وزارت صمت است و همچنین معاونت 
نظارت و بازرسی اتاق اصناف، وجود دارد. اما به نظر می رسد 
اختالفات تولیدکنندگان با فروشگاه های زنجیره ای تمام 
نشده است. چرا که در روزهای اخیر یک تولید کننده در 
بخش بســته بندی از تعویق فروشگاه های زنجیره ای در 
پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خبر می دهد. به گفته 
وی فروشگاه های زنجیره ای با تولیدکنندگان قرارداد دو 
ماهه دارند، اما پنج ماه است که پول محصوالتی که از این 
تولیدکننده خریده اند، پرداخت نکرده اند. این وضعیت به 
تولیدکنندگان آسیب جدی وارد می کند، چرا که آن ها 
باید بابت دیرکرد اقســاط خود به بانک ها، جریمه های 
کالن بپردازند. ایــن تولیدکننده همچنین می گوید که 
فروشگاه های زنجیره ای با پول های تولیدکنندگان کارهای 
اقتصادی متفاوت و طرح های توســعه ای اجرا می کنند 
و ســود می برند یا بدهی های خود را پرداخت می کنند: 
فروشگاه های زنجیره ای به نوعی ما را گروگان گرفته اند 
و حتی نمی توانیم از آن ها شکایت یا با آن ها برخورد تند 
کنیم. چرا که با کوچک ترین اتفاقی، فروشگاه ها اختالف 
حساب یک طرفه می زنند و می گویند باید این اختالف 

حساب را حل کنید. یعنی تولیدکننده طلبکار است، اما 
فروشگاه ها پول هایی که تاکنون پرداخت کرده را منظور 
می کنند، اما رســید بار جدید تولیدکننده را نمی زنند و 
در نهاید می گویند شــما بدهکار هستید. در این شرایط 
تولیدکننده باید دو ماه دوندگی کند تا اختالف حساب را 

حل کند و بنابراین دو ماه دیگر هم عقب می افتد.
او از بدهی شــش میلیارد تومانی خود از فروشــگاهی 
زنجیره ای خبر می دهد: بیشــتر تامیــن کنندگان در 
حال حاضر با این  مشکل دســت و پنجه نرم می کنند. 
فروشگاه ها در یک سایت میزان کاالی فروخته شده خود 
را اعالم می کنند که نشان می دهد کاالها را فروخته اند، اما 
پول تولیدکننده را در موعد مقرر پرداخت نمی کنند. این 
وضعیت فشار زیادی به بخش تولید کشور وارد می کند. با 
توجه به این صحبت ها و گزارش های قبلی، به نظر می سد 
تولیدکنندگان به دلیل ترس از اینکه نتوانند بدهی خود 
را دریافت کنند، توان شکایت از فروشــگاه ها را ندارند. 
بنابراین به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یا به طور ویژه سازمان حمایت باید یک بار به این مسئله 
ورود و با اعمال قوانین حمایتی به مشکالت تولیدکنندگان 

رسیدگی کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی  کشوری با بیان اینکه 
پروازهای اربعین از ۲۰ تا ۳۱ شهریور انجام می شود، 
گفت: هیچ شرکت هواپیمایی یا آژانس مسافرتی 
حق ندارد حتی یک ریال باالتــر از قیمت مصوب 
۶میلیون تومان، بلیت اربعین بفروشــد. میراکبر 
رضوی با تکذیب قیمــت 58 میلیون تومانی بلیت 
پرواز تهرانـ  نجف افزود: ما به عنوان مجموعه ناظر و 
بحث حاکمیتی بر ایرالین ها و مجموعه هواپیمایی 
کشوری و کنار اصحاب رسانه وظیفه بزرگی داریم 
که دغدغه ذهنــی این اوضاع اقتصادی کشــور را 
به حداقل برسانیم و مشکالتشــان را با یک سری 
تیترهایی که بعضی ها کمی غیرآگاهانه این کار را 

می کنند کاهش دهیم.
وی افزود: چند مــاه پیش بحــث قیمت ها و کف 
و ســقف قیمت مطرح شد چون ســفر عتبات از 
دغدغه های هموطنان اســت و ان شاءاهلل روزهای 
آینده عازم خواهند شد. یک قیمت در سایت انجمن 
شــرکت های هواپیمایی اســت که خود سازمان 
هواپیمایی اعالم کرده اســت هیچ شرکت، آژانس 
و ســایت اینترنتی اجازه ندارد حتــی یک ریال از 

آن قیمت باالتر بفروشــد و اگر این اتفاق بیفتد با 
مجموعه فروشنده مسلماً برخورد خواهد شد.

رضوی افزود: چنین فروش هایی قطعاً تخلف است 
که نهاد نظارتی وجود دارد و وظیفه ما هم این است و 
خود مردم هم به عنوان کسانی که خدمت می گیرند 
باید به ما اطالع دهند اما غیر از آن خود ســازمان 
هواپیمایی کشوری به صورت لحظه ای کنار مردم 
است و حتی روابط عمومی حضور پیدا می کنند در 
فرودگاه ها و با مردم صحبت می کنند که "به کجا 
سفر می کنید؟"، و ما قیمت را مقایسه می کنیم و 
اگر ببینیم شرکت یا مؤسسه ای گرانفروشی کرده 

است حق مسافر را برمی گردانیم.
وی خاطرنشــان کرد: پس از پروازهــای حج، از 
همان لحظه دغدغه ما عملیات و ســفر اربعین بود 
و جلسات مختلفی هم تشــکیل شد اولین جلسه 
رسمی برای این موضوع چند روز پیش در نشست 
هماهنگی پروازهای اربعین انجام شد و ان شاءاهلل 
از ۲۰ شــهریور این سفرها آغاز می شــود و تا ۳۱ 
شــهریور پایان می یابد. قیمت سفر هوایی عتبات 
۶ میلیون تومان است و تأکید شد فروش چارتری 

پرواز عتبات ممنوع، و فقط ســایت شــرکت های 
هواپیمایی امکان فروش بلیت عتبات را دارند یعنی 
حتی ســایت های اینترنتی مجاز که اآلن فعالیت 
می کنند مجاز به این فروش نیستند و ممنوع است 
و فقط شرکت های هواپیمایی وارد سایت می شوند 
و ما اآلن منتظریم شــرکت های هواپیمایی اعالم 
آمادگی کنند که برای عتبات کدام یک از شرکت ها 
 قرار است پروازهایشان را در اختیار بگذارند و باید 

برنامه ریزی شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: 
ما ســه موضوع داریم که کمی ما را دچار دغدغه 
می کند؛ یکی گرمای هوا، دوم گردوغبار و ســوم 
همزمانی اربعین بــا اوج و پیک پایان ســفرهای 
تابستانی است که داریم برنامه ریزی می کنیم و اگر 
اآلن وارد سایت های اینترنتی شوید که هنوز زمان 
سفرهای اربعین نرسیده اســت بعضی روزها اگر 
دقت کنید مثاًل مسیر تهران به نجف می توانید با ۲ 
میلیون تومان بلیت تهیه کنید یا برگشتش زیر دو 
میلیون تومان یعنی پایین تر از نرخ اعالمی است و 

در پروازهای داخلی هم همین طور است.
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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد 
خاطر نشان کرد: اگر روند توقف تولید ادامه داشته 
باشــد در نهایت تولیدکننــدگان متهم خواهند 
شــد که چرا تولید نمی کننــد و در نهایت دولت 
اقدام بــه واردات می کنند این در حالیســت که 
تولیدکنندگان داخلــی توانایی تولید 95 درصد 
از نیاز کشور را دارند. هانی تحویل زاده با اشاره به 
توقف ۴۰ درصدی خط تولید شیر خشک نوزاد در 
کشور، گفت: بعد از نیمایی شدن عوارض گمرکی، 
هزینه های تولید به ویــژه هزینه گمرک افزایش 
چشم گیری کرد؛ به عبارت دیگر در حال حاضر 
هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک با هزینه خرید 

مواد اولیه برابری می کند.
این فعــال اقتصادی با اشــاره به عــدم اصالح 
قیمت گذاری شــیر خشــک، بیان کــرد: تولید 
شیرخشک نوزاد در کشور با مشکل جدی مواجه 
شده است چراکه هنوز قیمت این محصول از سوی 
دستگاه های مربوطه اعالم نشده است؛ سازمان غذا 
و دارو به عنوان متولی این مهم تاکنون اقدامی در 
راســتای اعالم و ابالغ قیمت های جدید نکرده و 
نمی دانیم که با چه منطقــی از اعالم قیمت های 

جدید خودداری می کند.
رئیــس انجمــن تولیدکنندگان شیرخشــک 
نــوزاد ادامه داد: ســازمان حمایت کمیســیون 
قیمت گذاری را تشکیل و قیمت ها را تعیین کرد؛ 
اما بــه تولیدکنندگان قیمت ها ابالغ نمی شــود 

چراکه ستاد تنظیم بازار نیز می خواهد بر قیمت ها 
نظارت کند. وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو 
تولیدکنندگان را به نظر نهایی ستاد تنظیم بازار 
ارجاع می دهد، تصریح کرد: شیرخشک در دسته 
داروها قرار دارد از این رو قیمت آن در کمیسیون 
قیمت گذاری سازمان غذا و دارو تعیین می شود 
و ارتباطــی به ســتاد تنظیم بازار نــدارد؛ اینجا 
این پرسش مطرح اســت که چند ارگان باید در 

قیمت های اعمال نظرکند؟
تحویل زاده تولید را زیــان ده عنوان کرد و افزود: 
اگر روند توقف تولید ادامه داشته باشد در نهایت 
تولیدکنندگان متهم خواهند شــد که چرا تولید 
نمی کنند و در نهایــت دولت اقدام بــه واردات 
می کنند این در حالیســت کــه تولیدکنندگان 
داخلی توانایــی تولید 95 درصد از نیاز کشــور 
را دارند. بــه گفته وی؛ برای مســئوالن اهمیتی 
ندارد که خط تولید شــیر خشک نوزاد در کشور 

متوقف شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد 
مشکل تامین شیرخشک های رژیمی در کشور را 
به عدم قیمت گذاری در کشور نسبت داد و افزود: 
در ۱5 ســال اخیر مشکل شــیر خشک رژیمی 
نداشتیم اما سخت گیری های اخیر باعث شد که 
تولیدکنندگان نتواند مواد اولیه وارد کنند و تولید 

صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته ایــن فعال اقتصادی؛ قیمت شــیرهای 

رگوالر حــدود ۴۶ تــا ۶۰ هزار تومان اســت و 
درخواست شــرکت های تولیدی این است که با 
توجه به افزایش هزینه تولید، قیمت محصول نیز 
افزایش پیدا کند. تحویل زاده با بیان اینکه سال 
گذشــته نیاز بازار داخلی را تامین کردیم، افزود: 
سال گذشته حتی موفق به صادرات شیر خشک 
شدیم اما در سال جاری بدون تردید برای تامین 

نیاز با چالش های جدی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به تاثیر جنگ روســیه و اوکراین در 
تامین مواد اولیه، گفت: قیمت مواد اولیه باال رفته 
است و این مسئله در قیمت شیرخشک اطفال نیز 
تاثیر گذاشته است اما کمبودی در این زمینه در 
بازارهای جهانی وجود نــدارد و ما فرصت خرید 
داشتیم اما زمانی که قیمت ها باال می رود و کمبود 
وجــود دارد رقابت ها برای خریــد نیز دوچندان 
می شود این در حالیســت که ما در کشور برای 
تخصیص ارز مســئله داریم و فرآیند تامین ارز ۳ 
تا ۴ ماه طول می کشد اما از سوی دیگر فروشنده 

کاال منتظر ما نمی ماند و کاال خود را می فروشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد 
با بیان اینکه ارزبری تولید از واردات کمتر است، 
تصریح کرد: واردات ۳ تا ۴ یورو ارزبری دارد این در 
حالیست که تولید ۲ تا ۲.5 یورو هزینه می برد در 
حال حاضر شیرخشک تولیدی در ایران باالترین 
کیفیت را در دنیا دارد و کسی نمی تواند ادعا کند 

که بهتر از تولیدکنندگان ایرانی تولید می کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران  با اشاره 
به چالش  هاي طرح مقابله با قاچاق لوازم خانگي گفت: 
متأسفانه تا اسم کنترل و نظارت مي آید، این نظارت 
فقط در سطح عرضه مطرح مي  شود. درحالي که تعداد 
کارخانه  هاي بزرگ تولید لوازم خانگي که مردم کاالهاي 
خود را جزو کاالهاي درجه یک حساب مي  کنند و مي 
 خرند انگشت  شمار اســت و به راحتي مي  توان تمام 
چرخه  تولید تا عرضه را در آنها پایش و کنترل کرد. اکبر 
پازوکي گفت: نظارت باید در تمام مراحل باشد؛ انجمن 
تولیدکنندگان اعالم مي کند ۲5۰ کارخانه تولیدکننده 
لوازم خانگي در کشور وجود دارد، حتي اگر فرض کنیم 
همه این ۲5۰ واحد تولیــدي، کارخانه هاي بزرگ و 
تأثیرگذار هستند و کاالهایشــان مورد استقبال بازار 
مصرف قرار مي گیرد، آیا نظارت ۲5۰ ناظر یا بازرس 
در این کارخانه ها که صفر تا صد تولید و عرضه را رصد 
کنند کار راحت تر و عاقالنه تري است یا اینکه ۱۶ هزار 

واحد کسب در سطح عرضه رصد شود؟
وي تاکید کرد: متأسفانه تا اسم کنترل و نظارت مي آید، 
این نظارت فقط در سطح عرضه مطرح مي شود درحالي 
که تعداد کارخانه هاي بزرگ تولید لوازم خانگي که مردم 
کاالهایشان را جزو کاالهاي درجه یک حساب مي کنند 
و مي خرند انگشت شمار است و به راحتي مي توان تمام 

چرخه تولید تا عرضه را در آنها پایش و کنترل کرد.
پازوکي ادامه داد: درباره کاالهــاي قاچاق هم ۲ هزار 
کیلومتر فاصله از مبادي ورودي کشور تا مرکز تهران را 
رصد نمي کنیم بعد براي کنترل قاچاق به مغازه ها مي 

ریزیم. این در شرایطي است که تولیدکننده ایراني براي 
فروش اجناسش فروشنده ها را دور میزند و کاالیش را 
در اختیار فروشنده قرار نمي دهد؛ خود تولیدکننده 
فروشگاه زده، با بانک قرارداد بسته، اقساطش را گرفته 
و اجناسش را مستقیم به صورت قسطي به مردم مي 
فروشد. معني این کار چیست؟ شما جنس در اختیار 

فروشنده قرار بدهید تا کاالي قاچاق نفروشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران در پاسخ 
به اینکه وزارت صمت قاچاق در بــازار لوازم خانگي را 
سازمان یافته و مبتني بر ســودجویي مي داند، سهم 
تقاضا در این میان چیســت؟ گفت: مسلما این حجم 
قاچاق کار کولبر نیســت. کولبر نمي تواند ساید ۲۰۰ 
کیلویي را روي دوش بگــذارد و در تعداد زیاد جابه جا 
کند، پس قاچاق ســازمان یافته است و دولت اگر این 
حجم از واردات را هدفمند کند مي تواند درآمد خوبي از 
این راه داشته باشد، اما گذشته از این هر مصرف کننده 
و خریداري ذائقه و شرایط مالي مشخصي دارد. ما نمي 
توانیم به مردم بگوییم چرا فالن رســتوران را رفتي و 
چرا فالن غذا را خوردي؟ چرا فالن ماشین را سوار مي 
شوي؟ نظارت بر تولیدات داخلي تمام و کمال نیست و 
نیاز مردم برطرف نمي شود به همین دلیل مردم هنوز 
در اختالف قیمت خواهان کاالي قاچاق هستند. هنوز 
خیلي از مردم آگاهانه یا ناآگاهانه چیزي را در فضاي 
مجازي مي خرند که اصالت ندارد، ضمانتنامه و خدمات 
پس از فروش ندارد. صنعت لــوازم خانگي هم اکنون 
سرمایه گذاري سنگیني روي تولید انجام داده و دولت 

هم حمایت خوبي از این صنعت کرده اگر در سوي دیگر، 
واردات هم با حساب و کتاب و فقط براي کاالهایي که 
تولید نداریم آزاد شود، کسي دیگر سمت کاالي قاچاق 
نمي رود. وي در ارتباط با نتایج طرح وزارت صمت براي 
مقابله با قاچاق در بازار بیان داشت: مقابله با کاالي قاچاق 
باید همه جانبه باشد، اگر تنها در سطح عرضه یا فقط در 
مبادي ورودي باشد اشتباه است. باید از اداره پست که 
کاالي قاچاق مي آورد، تا اتوبوسراني، بنادر و جاده ها که 
ماشین هاي شوتي در آن تردد دارند، تا مرزها و کولبرها، 
همه همزمان کنترل شــوند، نه اینکه فقط فروشگاه 
ها هدف نظارت باشند. باید مشخص شود که اگر قرار 
است مغازه دار کاالي قاچاق نفروشد، چه کاالیي را باید 
بفروشد؟ باید کارخانه لوازم خانگي را مجاب کنیم به 
جاي اینکه خودش فروشگاه بزند و کاالیش را قسطي 
بفروشد، اول به مِن مغازهدار که پول نقد به او میدهم، 
جنس بفروشد. طرح مقابله با قاچاق مادامي که تنها در 
سطح عرضه اجرا شود نه در زمینه لوازم خانگي بلکه در 
زمینه هیچ کاالي دیگري مؤثر نخواهد بود، باید نیاز به 

قاچاق در بازار رفع شود تا قاچاق از بین برود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران در دالیل 
به صرفه بودن قاچاق کاال گفت: قبل از ســال9۷ هم 
تولید داخل داشتیم و هم واردات کاال آزاد بود، به همین 
دلیل قاچاق صرف نمي کرد، چون وقتي کاالي رسمي 
در بازار فراوان بود کسي سراغ جنس بدون ضمانت و 
خدمات نمي رفت، اما ممنوعیت واردات، شرایط را براي 

قاچاق مهیا کرد.

گرانی قیمت برنج و شکســتن رکورد 
کیلویی ۱85 هزارتومــان این روزها 
بسیاری از سودجویان را بر آن داشته 
تا با اختالط محصول ایرانی با خارجی 
از این کیسه های برنج جیبی برای خود 
بدوزند. اختالط برنج های مرغوب شمال با برنج های خارجی و 
داخلی برای سود بیشتر نوعی دستبرد به  دسترنج کشاورزان 
اســت و این افراد برای خود از جیب مردم و اعتبار کشاورزان، 
کیســه می دوزند و این ولع ناتمام، رنجی است که گویا پایانی 
ندارد. بررسی های میدانی نشــان می دهد که با گذشت یک 
ماه از آغاز برداشت برنج از شالیزارهای مازندران و جمع آوری 
حدود نیمی از سطح زیر کشت این محصول ، بازار برنج استان 
پشت درهای قفل شده در انتظار کشف قیمت مناسب است و 
خریداران و تولیدکنندگان جرات آغاز تجارت محصول جدید 

را ندارند.
حکایت تاب آوری شــالیکاران مازندران و به فروش نرساندن 
محصولشان به رغم وجود مشــتری ،مصداق این ضرب المثل 
اس که » مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد «.مخرج 
مشترک اظهارات شالیکاران منطقه مرکزی و مدیران شالیکوبی 
های مازندران و همچنین اظهارات کارشناسان نشان می دهد 
که شالیکاران از ضرر ناشی از افزایشی شدن قیمت برنج پس از 
فروش محصولشان طی چند ماه آینده هراس دارند. این نگرانی 
شالیکاران که یکی از دالیل اصلی باز نشدن قفل انتظار فروش 
محصول به شمار می رود، ریشــه در وضعیت بغرنج بازار برنج 

طی یک سال گذشته دارد.
پارسال بسیاری از کشاورزان شــالیکار مازندران بخشی قابل 
توجهی از برنجشان را پس از کشف قیمت ۳۰ تا ۳۳ هزار تومانی 
در اواخر تیر ماه سال به فروش رساندند، ولی قیمت برنج پس 
از آن طی سه تا چهار مرحله افزایش، چند برابر شد؛ افزایشی 
قیمتی که سودش به اعتقاد کشــاورزان و کارشناسان عمدتا 
به جیب دالالن رفت و کشــاورز را در حسرت قرار داد. بیشتر 
شالیکاران سال گذشته در حالی بخش زیادی از محصولشان 
را با قیمت حداکثر ۳5هزار تومان در هر کیلو فروخته بودند که 
مدتی بعد یعنی در ماه شهریور هر کیلوگرم برنج با ۳۰ درصد 

افزایش به ۴5 تا 5۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمت برنج بعد 
از آن هم ادامه به صورت تدریجی تا پایان سال ادامه یافت و به 
حدود ۱۰۰ هزار تومان در شــالیکوبی ها و ۱۳۰ تا ۱5۰ هزار 
تومان در خرده فروشی های شهرهای بزرگ مانند تهران رسید.

با توجه به ناپایداری قیمت برنج در یک سال گذشته ، اکنون 
که محصول شالیکاران آماده عرضه به بازار شده است ، تصور 
شالیکاران این اســت که بار دیگر اتفاق سال گذشته احتماال 
تکرار خواهد شد و به محض فروش محصول ، قیمت برنج مانند 
سال گذشته روند افزایشــی خواهد گرفت و آنان دوباره دچار 
خسران از دســت دادن همراهی با تحوالت بازار خواهند شد. 
حساب و کتاب شالیکاران نیز نشان می دهد که مصرف کننده 
برنج تاکنون قیمت ۱۳۰ تا ۱5۰ هزار تومانی را لمس کرده و 
برای چنین قیمتی و شاید حتی باالتر از این مبلغ آمادگی دارد 
و به همین دلیل زیر بار قیمت پیشنهادی خریداران عمده نمی 
رود. بسیاری از شالیکاران معتقدند که خریداران عمده امسال 
هم پس از خرید برنج جدید با قیمت پیشنهادی خودشان دوباره 
بازار را وارد مسیر افزایشی خواهند کرد تا سود زیادی نصیب 

خودشان کنند.
همین نگاه بدبینانه شالیکاران به خریداران عمده سبب شده 
اســت تا طی یک ماه گذشــته قفل بازار برنج محکم تر شود ، 
در حالی که مشاهدات میدانی نشــان می دهد هم اکنون هر 
کیلوگرم گرم برنج کیفی مازندران بین 8۰ تا 95 هزار تومان به 
صورت عمده و خرده در شالیکوبی ها مشتری دارد. گذشته از 
خسران سال گذشته، شالیکاران مازندران به این نکته هم توجه 
دارند که تحوالت بازار برنج در سال گذشته ، آنان را در مقابل 
مصرف کنندگان قرار داده در حالی که خودشان هیچ نقش و 
نفعی در افزایش چند مرحله ای قیمت نداشتند. آنان اکنون در 
انتظارند تا با دســتیابی به قیمت مناسب و پایدار، جایی برای 
پرداخت هزینه معنــوی تقابل با منافع مصــرف کننده باقی 
نگذارند و اگر قرار اســت هزینه ای متحمل شوند، سودش را 

هم به جیب بزنند.

قفل انتظار یک ماهه بر بازار محصول جدید برنج 
مازندران

از زمان برداشــت آغاز برداشــت رســمی و مکانیزه برنج در 
مازندران بیشــتر از یک ماه سپری شده اســت. در این مدت 

طبق آمار رسمی اتحادیه شالیکوبی داران ، روزانه بیش از ۱۰ 
تن شالی در هر واحد شــالیکوبی به برنج سفید تبدیل و انبار 
می شود. با این حساب و کتاب طی این مدت هر شالیکوبی در 
مازندران به صورت میانگین ۱8۰ تا ۲۰۰ تن برنج سفید تولید 
کرده است که یا در انبارهایشان قرار دارد و یا کشاورز آن را در 

خانه اش به صورت سنتی انبار کرده است.
طبق آمارهای رســمی ، یک هزار و ۲۰۰ واحد شالیکوبی در 
مازندران وجود دارد که دســتکم 95۰ واحد فعال هستند. با 
این آمار می توان نتیجه گرفت که بیــش از یکهزار و 5۰۰ تن 
برنج سفید از محصول سال جدید در شالیکوبی ها یا انبارهای 
سنتی کشاورزان مازندران انبار شده تا با کشف قیمت مناسب 
و پایدار وارد بازار شود. در آن ســوی این معادله و قفل شدن 
بازار هم مصرف کنندگان قرار دارند که منتظر کشــف قیمت 
مناسب خودشــان هســتند تا به خرید روزانه و موردی برنج 
پایان دهند. بسیاری از این مصرف کنندگان از اقشار مختلف 
مردم مازندران هستند که برنجشان را یکجا به صورت ساالنه 
از کشاورزان خریداری می کنند. این افراد که معموالن ذخیره 
برنجشان از خرداد ماه پایان می یابد تا رسیدن به برنج جدید 
به صورت موردی و هفتگی برنجشان را از بازار تهیه می کنند و 
این روزها تاب آوریشان در برابر بازار قفل شده برنج جدید در 

حال اتمام است. 
طبق اعالم رسمی جهاد کشــاورزی مازندران در حال حاضر 
عمده برنج های آماده فروش مربوط به شالیزارهای درو شده 
حوزه آبریز ۱۱۰ هزار هکتاری دشت هراز واقع در شهرستان 
های بابل، آمل، محمودآباد، فریدونکنار و بابلســر اســت. بر 
اساس همین آمار تاکنون محصول دستکم یکصد هزار هکتار 
از شالیزارهای استان برداشت شــده است که به معنای خالی 
شدن نیمی از شــالیزارها از محصول است که بیشتر به چشم 
خرده خریداران می آید و آنان را عصبــی می کند. اگر چه در 
روزهای آغازین برداشــت برنج در مازندران اختالف قیمتی 
میان شالیکاران و خریداران عمده تا ۳۰ درصد بود ، ولی بررسی 
های میدانی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که طی روزهای اخیر 
میزان اختالف به خاطر کاهش تاب آوری کشــاورزان و بازار 

کمتر شده است.
به نظر می رسد با توجه به اســتقبال شالیکاران به کشت دوم 
و نیاز به نقدینگی و شروع سر رسیدهای وام های سلف ، تاب 

آوری کشاورزان به شکسته شدن انتظار برای کشف قیمت کمتر 
شود، اما آنچه بر وضعیت بازار برنج حاکم است، دو طرف یعنی 
فروشنده که شالیکاران باشــند و خریدار که بیشتر صاحبان 
شالیکوبی ها هستند، می خواهند به قیمت مشترک  برسند که 
درحال حاضر اختالف قیمت نهایی آنان حدود پنج تا ۱۰هزار 
تومان است. اگرچه قیمت 95 تا ۱۰۰هزار تومان برای کشاورزان 
مازندران رضایتبخش است و شمار زیادی از شالیکاران نیز این 
موضوع را تایید کرده اند، اما این که قیمت برنج در آینده نزدیک 
افزایش بیابد که دوراز انتظار نیز نیســت، کشاورزان را دچار 

مردد کرده است.
سید حسین هاشمی یکی از شــالیکاران بخش الله آباد بابل 
گفت: مرداد ماه پارســال حدود ۲ تن از برنج درجه یک طارم 
محلی را کیلویی ۳5 هزار تومان فروختم که به نســبت هزینه 
تولید رضایبخش نیز بود، اما به دلیل مسایل اقتصادی که در 
شهریور رخ داد، قیمت برنج به ۴5 تا 5۰ هزار تومان در هر کیلو 
رسید  و ارزش پولی را که بابت فروش ۳5 هزار تومان فروختم 

به یکباره از بین رفت. وی توضیح داد: جالب است که تا پایان 
سال گذشــته قیمت همان برنج در عمده فروشی ها به ۱۰۰ 
هزار تومان و در بازار تهران و دیگر استان ها به ۱۴۰ هزار تومان 
رسید ، در حالی که کشاورز با درآمد ناشی از فروش محصولش 
با قیمت ۳5هزار تومانی یک کیلو برنج، گوشــت را ۲5۰ هزار 

تومان و مرغ را  حدود ۶۰ هزار تومان خریداری کرد.
این کشاورز با بیان این که اکنون قیمت ۱۰۰ هزار تومان برای 
طارم محلی برای کشاورزان مقرون به صرفه است، گفت: امسال 
نیز هزینه تولید برنج باال رفته است و از طرفی این قیمت برای 
مصرف کنندگان از جمله دوســتان و آشــنایانی که مشتری 
دایمی هستند بسیار سخت است. این کشاورزی بابلی تصریح 
کرد: پیش بینی من اســت که اگر تحوالت اقتصادی کشــور 
بدرســتی مدیریت نشــود، قیمت برنج به کیلویی ۲۰۰ هزار 
تومان هم می رسد، کما این که قیمت فعلی که حدود ۱۰۰ هزار 
تومان است تا پایان سال به ۱5۰ هزارتومان خواهد رسید چرا 

که تجربه خرید از سوی مصرف کنندگان وجود دارد.

News kasbokar@gmail.com

قیمت برنج به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان هم می رسد

سود  چهار  برابری  عرضه  برنج  مخلوط 

منتظر اعالم نظر درباره قیمت ها هستیم

توقف۴۰درصدیخطتولیدشیرخشکنوزاد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران :

ممنوعیتواردات،شرایطرابرايقاچاقمهیاکرد
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به منظور آمادگی هر چه بیشتر
مانور واكنش در شرايط اضطراری در منطقه استان 

مركزی برگزار شد
سید محسن موسوی: مانور واکنش در شرایط 
اضطراری در سالن اجتماعات منطقه استان 
مرکزی به شکل دور میزی به منظور آمادگی 
هر چه بیشتر واحدها و تعیین نقاط قوت و 
ضعف در شرایط بحران انجام شد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت ملی پخش فْرآورده 
های نفتی منطقه استان مرکزی، ســعید جمشیدی مدیر این شرکت گفت : 
این مانور با هدف ارزیابی و شناسایی نقاط قوت ، افزایش آمادگی هر چه بیشتر 
واحدها در برابر شرایط اضطراری ، تصمیم سازی واقدام به موقع در شرایط بحران 
، افزایش همکاری وتعامل با واحدهای درون سازمانی و ارتباط با دستگاهها و 
شرکتهای همجوار نفتی و غیر نفتی و همچنین توجه به نقاط ضعف وارائه راهکار 
و پیشنهاد برای اصالح وبهبود مستمر فعالیتها با روش اجرایی از قبل تعیین شده 

و به شکل دور میزی برگزار شد .
وی تصریح کرد بر اساس برنامه از پیش تعیین شده به علت بارش شدید برف 
وکوالک و یخ بندان جاده های مواصالتی نــاوگان حمل و نقل توان حرکت 
وحضور در انبار نفت برای سوخت رسانی را نداشتند که این خبر به طور ناگهانی 
توسط واحد تامین و توزیع در جلسه ای غیر مرتبط اعالم میشود . مدیر منطقه 
استان مرکزی افزود: به محض دریافت خبر روئسای کلیه واحدهای حاضر در 
جلسه بر اساس برنامه های قبلی و آموزشهای ارائه شده در شرایط بحران به 
تبیین مسئله پرداختند و با تالشهای خود و ارائه دستورات الزم از طریق شن 
پاشــی در محوطه انبار و راههای مواصالتی به انبار و برف روبی توسط واحد 
مهندسی وخدمات اداری و اجتماعی ، هماهنگی حراست با پلیس راه جهت 
آگاهی از وضعیت جاده ها و تماس واحد روابط عمومی با سازمان هواشناسی 
جهت اطالع از وضعیت بارشها و همچنین اقدامات واحد اچ اس ای جهت تامین 
سالمتی رانندگان نفتکش و هماهنگی و فراخوانی و استفاده از انواع نفتکشها با 

ظرفیتهای مختلف این رویداد با موفقیت انجام گرفت .
مدیر منطقه استان مرکزی یاد آوری کرد برای گذر از شرایط بحران و اضطراری ، 
داشتن یک برنامه عملیاتی جامع، آموزشهای مستمر، دانش و علم روز مقابله با بحران 
، تامین تجهیزات الزم، و همکاری و تعامل با کمیته بحران استان ضروری است . ایشان 
در پایان این عملیات از تالش کلیه واحدها ، ناوگان حمل و نقل ، و نیروهای امدادی 

دیگر دستگاهها وشرکتها تقدیر و تشکر کرد .

فدوی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک خبر داد
جمع آوری بيش از ۷1 تن پسماند خشك تنها در دو ماه

 سید محسن موســوی: اولین جلسه بررسی 
عملکرد سامانه هوشمند جمع آوری و خرید 
پسماندهای خشک شهری سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اراک به ریاست مهدی 

فدوی، تشکیل شد. 
به گزارش اداره ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، فدوی، سرپرست ســازمان مدیریت پسماند شهرداری با اشاره 
به اینکه تعداد ناوگان سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک »اکو« دو برابر 
شده اســت، گفت: نوزدهم خرداد ماه گذشته اپلیکیشن اکو با پنج خودرو جمع 
آوری کننده پسماند، کار خود را در اراک آغاز کرد و امروز با گذشت دو ماه به دنبال 
استقبال مناسب شــهروندان اراکی تعداد ناوگان فعال این سامانه به ۱۱ خودرو 

افزایش پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: خط تفکیک پسماندهای خشک با ظرفیت ۸ تن به صورت روزانه 
درحال فعالیت است و انتظار میرود با توجه به حسن توجه مناسب شهروندان به 
مبحث تفکیک از مبدا در آینده ای نزدیک، ظرفیت این خط تفکیک نیز افزایش 
پیدا کند. البته هنوز از تمام ظرفیت این خط تفکیک هشت تُنی استفاده نمیشود 
اما به هر سو با برنامه ریزی و آینده نگری آماده پشتیبانی کامل از نیاز های پروژه 

تفکیک از مبدا پسماندهای خشک هستیم. 
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در بیان آمار فعالیت سامانه 
هوشمند تفکیک از مبدا پسماند های خشک، اظهار کرد: در دو ماه گذشته بیش از 
۳۶۰۰ نفر از همشهریان محترم در اپلیکیشن اکو ثبت نام کردند و تا به امروز ۳۸۱۷ 

درخواست جمع آوری و خرید پسماند های خشک ثبت شده است. 
فدوی افزود: تا به امروز پس از ثبت درخواســت های شهروندی بیش از ۷۱ تن 
پسماند خشک از سطح شهر اراک مورد خریداری قرار گرفته که نشان میدهد به 
صورت میانگین روزانه یک تن پسماند خشک جمع آوری شده است که همین 
موضوع گواهی بر موفقیت اجرای طرح تفکیک از مبدا سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری اراک توسط اپلیکیشن اکو است. 
وی حجم قابل توجه جمع آوری شده پسماندهای خشک از اصناف را ستودنی 
دانست و گفت: اگر بخواهیم آمار های شهر اراک را که جمعیت پانصد هزار نفری 
دارد با شهری مانند مشهد که بیش از سه میلیون جمعیت دارد، مقایسه کنیم در 
خواهیم یافت که پس از درخواست های شهروندان مشهدی تنها دوازده تن و پانصد 
کیلوگرم پسماند خشک جمع آوری شده ولی در مقابل پیرو همین درخواست ها در 

اراک سیزده تن و هفتصد کیلوگرم جمع آوری ثبت شده است. 
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اراک در پایان تاکید کرد: باعث 
خوشحالی و افتخار ما است که شهروندان اراک چند برابر سایر شهرهای کشور، 
اهمیت بحث تفکیک از مبدا پسماند های خشک را درک کردند و به محیط زیست 

شهری خود احترامی بسیار میگذارند.

مدیرمخابرات خبر داد:
آمادگی مخابــرات منطقه مركزی بــرای انعقاد 

تفاهم نامه بلندمدت با شهرداری اراک
 سید محسن موسوی: نشست مشترک مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی وشــهردار اراک به 
همراه جمعی از مدیران دو مجموعه به منظور 
تعامل وهمکاری بیشتر در دفتر شهردار برگزار 
شد. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه مرکزی در این نشست مهندس لطفی ، 
مدیر مخابرات منطقه مرکزی، مخابرات را به عنوان متولی ارتباطات، مبنای توسعه 
زیرساخت های استان دانســت و بیان کرد :از آنجا که توسعه فیبرنوری یکی از 
زیرساخت های مدیریت واحد شهری و زمینه ساز تحقق شهر هوشمند با استفاده 
از بستر ارتباطی مشترک است در این راستا آمادگی کامل داریم که در قالب یک 
تفاهم نامه بلندمدت با شهرداری این امکان را برای تمام شهروندان بویژه حوزه 
کسب وکار وسایردستگاه های اجرایی فراهم کنیم که بتوانند ازمزایای اینترنت 

پرسرعت بهره مند شوند.
در ادامه این نشست دکتر کریمی شهردار اراک همکاری وتعامل دو مجموعه را برای 
توسعه و پیشرفت همه جانبه شهر امری الزم و ضروری دانست واظهار امیدواری 
کرد با انعقاد تفاهم نامه های مشترک مخابرات وشهرداری اراک ، توسعه ارتباطات 

شهری در تمامی زمینه ها شتاب بیشتری بگیرد.

اخبار

ابررایانه استرالیایی تصویر بقایای ابرنواختر را ساخت
پس از آنکه نخستین بخش از جدیدترین ابررایانه استرالیادر دسترس قرار گرفت، محققان مجموعه ای از مشاهدات یک تلسکوپ رادیویی از جمله تصویری بسیار دقیق از بقایای یک ابرنواختر را 
پردازش کردند. داده های بسیار دقیق و حجم وسیع داده های مربوط به نسل جدید تلسکوپ های رادیویی مانند ASKAP نیازمند نرم افزارهای بسیار دقیق در ابررایانه ها هستند. به همین دلیل 

مرکز تحقیقات ابر رایانش Pawsey از ابررایانه جدید خود به نام Setonix کمک گرفت. تلسکوپ ASKAP شامل ۳۶ آنتن بشقابی است که به عنوان یک تلسکوپ کار می کنند و توسط آژانس ملی علمی 
استرالیا به نام CSIRO هدایت و راهبری می شوند. داده های این ابزار پس از جمع آوری به وسیله فیبرهای نوری سریع به مرکز Pawsey منتقل و به تصاویر علمی آماده تبدیل می شود.

اخبار منتشر شده از آخرین 
دور مذاکرات به تغییراتی در 
بازارهای مالی منجر شــده 
است. باتوجه به صحبت های 
سخنگوی وزارت خارجه در 
خصوص روند سازنده مذاکرات وین و احتمال نهایی 
شدن توافق، قیمت دالر روندی نزولی را پیشی گرفته 
و به زیر ۳۰هزار تومان رسید. دالر در بازارهای مختلف 
نوساناتی داشت. قیمت دالر در صرافی ملی با افزایش 

نسبت به روز گذشته، ۲۸،۱۰۰ تومان اعالم شد. 
اما دالر در بازار آزاد بر اساس گزارش بعضی کانال های 
تلگرامی، روند نزولی دارد و به کانال ۲۹ هزار تومان وارد 
شده است. همچنین همزمان با اخبار مثبت برجامی 
و کاهش نرخ دالر قیمت ســکه امامی نیز به کانال 

۱۳میلیون تومانی سقوط کرد و کاهش قیمت این 
سکه را شاهد هستیم. نرخ سکه به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان رسیده است. دالر توافقی نیز همچنان در 
کانال ۲۸ هزار تومان نوسان دارد اما روند آن در مقایسه 
با روز گذشته افزایشی است. دالر هرات هم در کانال 

۲۹ هزار تومانی نوسان دارد.
در همین زمینه امید موســوی، کارشناس بازارهای 
مالی می گوید: در حال حاضر خریدار و فروشنده در 
بازار منتظر هستند تا نتایج مذاکرات اعالم شود. در 
نتیجه، قیمت ها متاثر از نتیجه برجام است و با وقوع 
توافق، احتمال رسیدن قیمت ها به ۲۵ هزار تومان نیز 
وجود دارد. اما اگر توافق حاصل نشود، دالر به ۴۰ هزار 
تومان نیز می رسد. اما پیش بینی می شود تا فردا قیمت 
دالر بین ۲۹ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان نوســانی 
باشد. هرچند برخی از فعاالن اقتصادی بر این باورند 
در صورت احیای برجام دولت با ارزپاشی در بازار ارز، 
سعی در کنترل نرخ دالر خواهد داشت. حتی تعدادی 

از اقتصاددانان از احتمال سقوط قیمت دالر به زیر ۲۰ 
هزار تومان و حتی تحقــق دالر ۱۵ هزار تومانی هم 

سخن به میان آورده اند. نکته ای که بسیاری از فعاالن 
بازارهای مالی را نگران کرده است.

سكه  و  طال  در  واكنش  به  اخبار  برجام  ريزش كرد

افت  تقاضا  در بازار  ارز  و  طال

سناریوهای محتمل در بازار ارز
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

اتفاقاتی که برای بازار دالر، سکه و طال می افتد در راستای همان اتفاقات مربوط به برجام است. مسووالن گفته اند که مسائل کشور و معیشت مردم را به مذاکرات و برجام گره نخواهیم زد اما شاهد هستیم اخبار و اتفاقات 
اثر خود را نشان می دهد. هرچند فشارهای داخلی هم تاثیر دارد اما قول و قرارهای طرف مذاکره مبنی بر دادن امتیازات ویژه پس از امضای توافق، بی تاثیر نبوده است. این زمزمه ها موجب شده بازارها تغییراتی داشته 
باشند. هرچند این تغییرات، تغییرات دامنه دار و ادامه دار نیست و محدود خواهد بود. چراکه برجام تنها مرتبط به مسائل هسته ای بوده و به آزادسازی پول های بلوکه شده، انجام چند حرکت اقتصادی و آزادسازی 

فروش نفت و گاز منجر خواهد شد. این اقدامات هم نمی تواند دالر را به زیر ۲۳ هزار تومان برساند.
زمانی که در بودجه نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان است، تمام محاسبات انجام و واریز به خزانه به صورت ریالی انجام شده، امکان تحقق دالر زیر عدد ۲۳ هزار تومان وجود ندارد. از سوی دیگر عوارض گمرکی نیز با نرخ ۲۵ 
هزار تومان محاسبه و به خزانه واریز شده است. بنابراین در اینجا نیز نرخ پایین تر برای دالر حاصل نخواهد شد. بازار متشکل، توافقی و نیمایی نیز همین اتفاقات را تجربه کرده اند. پس اگر قرارداد امضا شود احتمال 

اینکه دالر به کانال ۲۷ هزار تومان ریزش کند، هست. اما این کانال برای مقطع هفت و هشت روزه است و نمی توان شاهد دالر زیر ۲۷ هزار تومان بود.
به عبارت دیگر حاکمیت خود اجازه ارزان شدن دالر را نمی دهد. چراکه هر دالری که بخواهد ارزان شود دولت برای کشورهای همسایه کاالها را ارزان کرده است. دولت سیزدهم هم شعار جلوگیری از قاچاق معکوس 
دارد. یعنی دالر ارزان منجر به افزایش قاچاق معکوس خواهد شد. از سوی دیگر واردات باید گران تمام شود. یعنی کاالهایی که نیاز اساسی نیست نباید وارد کشور شود. با دالر زیر ۲۷ هزار تومان واردات صرفه خواهد 

داشت. بنابراین سیاست دولت ارزانی دالر نیست. مساله مهم این است که اگر برجام امضا شود تک نرخی شدن ارز را در یک تا دو ماه اول خواهیم داشت.
این در حالی است که در بازار سکه و طال روند متفاوتی حاکم بوده است. افزایش قیمت سکه بیشتر از دالر بوده و رشــد باالتری را تجربه کرده است. چون دالر برای دولت حیثیتی است از تمام ابزارها برای کنترل آن 
استفاده می کند. تالش دولت در تمام مدت جلوگیری از افزایش نرخ به باالتر از ۳۲ هزار تومان بوده است. ولی سکه و طال آنقدر حساسیت ندارد. با نرخ سکه در مدت اخیر باید دالر ۳۵ هزار تومانی در بازار دیده می شد. 
 اما ابزارهای دولت مانع آن شد. درست است که نوسانات سکه با دالر است اما سکه رشد خود را کرده و امروز شاهد هستیم به نرخ واقعی خود نزدیک می شود. نرخ واقعی سکه نیز کمتر از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 

نخواهد بود.
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