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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

استاد دانشــگاه عالمه طباطبائی با هشدار نسبت به معطل کردن 
اقتصاد کشور به مذاکرات با اروپا گفت: اگر مجدداً کشوررا معطل مذاکره 
با اروپایی ها کنیم یعنی دوباره همان آتش فشانی که سال گذشته اقتصاد 

کشور را تخریب کرد فعال کرده ایم.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی کارشناس اقتصادی درگفت وگو با تسنیم اظهار 
داشت: مهم ترین عامل نوســانات ارزی اخیر رکود تورمی و فقدان نظام مالیاتی 
کارآمد بود که منشأ آن معطل گذاشتن اقتصاد در دولت یازدهم و دوازدهم بود 
چرا که با بی توجهی های به تولید بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور تعطیل و 
نیمه تعطیل شدند در نتیجه تولید داخل به شدت صدمه دید و بخشی از کاهش 

صادرات به جهت صدمه دیدن بخش تولید کشور بود.
وی با هشدار به اینکه مجدداً نباید تجربه ناموفق گذشته را تکرار کرد گفت: 
معطل کردن اقتصاد کشور به اروپا به بهانه اینستکس و هر علت دیگر یعنی فعال 

کردن مجدد همان آتش فشانی که سال گذشته اقتصاد کشور را تخریب کرد.
این کارشــناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا پایین بودن نرخ ارز 
باعث سلطه واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می شود گفت: به این سؤال نمی توان 
جواب مطلقی داد؛ اما موضوعی که تمامی کارشناسان به آن اذعان دارند این است 

که پائین نگه داشتن دستوری نرخ ارز اتفاق نامبارکی برای اقتصاد کشور است.
اسماعیلی با یادآوری اینکه یکی از مهم ترین استدالل های دولت ها برای پایین 
نگه داشــتن نرخ ارز حفظ ارزش پول ملی اســت گفت: اگر این حفظ ارزش پول 

تصنعی باشد توان تاب آوری ندارد و باعث هدررفت منابع می شود.
وی بــا ابراز اینکه نمونه بارز پایین نگه داشــتن تصنعی قیمت ارز که باعث 
هدررفت منابع می شــود کشورهای عربی اســت که با این کار در حال از دست 
دادن منابع خود هستند گفت: تنها در شرایطی پایین نگه داشتن قیمت ارز باعث 
هدررفت منابع نمی شــود که همچون انگلستان کشورهایی تحت سلطه داشته 

باشید و بازارهای آنها در اختیار شما باشد.
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه دولت ها در مواجهه با پدیده نرخ ارز رفتار 
مشابهی دارند و آن را همواره تکرار کرده اند گفت: دولت ها آسانترین و ساده ترین 
راهکاری را که به ذهنشان در این زمینه می رسد دنبال می کنند و هیچ گاه به دنبال 

کار اصولی و پایدار نیستند.
اسماعیلی با ابراز اینکه » اگر به سیاست های ارزی در چند دهه گذشته نگاه 
کنیم متوجه بســیط بودن آن می شــویم « گفت: چنین اتفاقی در سیاست های 
مالیاتی نیز حاکم است دولت به جای این که درآمد خود را از محل مالیات تأمین 
کند آن هم نه به شــیوه ای که به تولیدکننده فشــار بیاورد بلکه با برنامه ریزی و 
سیاست هایی بخش تولید را رونق دهد تا درآمدهای مالیاتی اش نیز افزایش یابد، 

به دنبال راه ساده یعنی فروش منابع و دست اندازی به نفت هستند.
این کارشــناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به درآمدهای مالیاتی گفت: 
اقتصــاد مقاومتی یعنی اقتصادی که کمترین اثرپذیری را از رویدادهای خارجی 
داشــته باشــد و این مهم تا زمانی که دســت از اقتصاد نفتی برنداریم و به سراغ 
درآمدهای مالیاتی نرویم روی نمی دهد چون در اقتصاد نفتی اســت که کشــور 
متأثر از نوسانات ارزی است. وی با تصریح به اینکه اکنون نظام مالیاتی رانتی شده 
است و چون تولیدکننده کمترین رانت را دارد بیشترین مالیات را می دهد گفت: 

نظام مالیاتی کشور باید بر اساس میزان بهره وری و بهره مندی تغییر پیدا کند.

استاد دانشگاه عالمه طباطبائی:
 اقتصاد کشور را دوباره 

معطل مذاکره با اروپا نکنید

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00051,000,000پراید 1111

37,381,00045,000,000پراید 2131

40,213,00044,200,000پراید 3151

155,000,000179,000,000چانگان4

42,743,00052,000,000تیبا صندوق دار5

60,943,00059,700,000ساینا دنده ای6

63,158,00078,000,000پژو 7405

8SLX 67,888,00083,500,000پژو

65,578,00079,600,000پژو 405 دوگانه سوز9

78,338,000101,000,000پژو پارس10

--پژو پارس TU5 کالس 1113

67,283,00084,400,000پژو 206 تیپ 122

98,600,000-پژو 206 تیپ 135

80,754,000100,000,000پژو V8 206 صندوقدار14

15)LX( 66,770,00082,500,000سمند ال ایکس

16EF7 85,500,000-سمند

91,800,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716

110,000,000-دنا18

--تندر پالس دنده19

96,730,000125,500,000پژو 207 دنده ای20

273,000,000398,000,000مزدا213

22H30  75,000,000129,000,000

103,100,000155,000,000استپ وی23

168,000,000-  207 اتوماتیک24

114,994,000321,000,000پژو252008

67,440,00083,500,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه

4,633,000سکه تمام طرح جدید

4,387,000سکه تمام طرح قدیم

2,353,000نیم سکه

1,541,000ربع سکه

991,000گرمی

437,000هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز

12,939دالر

14,850یورو

16,499پوند

2,341لیر ترکیه

3,586درهم امارات

تسلیت
همکار محترم جناب آقای قاسم هوشیار

مصیبت درگذشــت برادر گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از 
خداونــد متعال بــرای آن مرحوم غفران و رحمت واســعه الهی و 
برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

وزارت جهاد کشاورزی:

۹۵درصدماشینآالتکشاورزیدرداخلکشورتولیدمیشود

با وجود تصویب پرداخت ۶۶ هزار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی در سال جاری، تصمیم اخیر دولت بر 
این شده که با توجه به شرایط و منابع، بودجه عمرانی 

23 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند. 
به گــزارش خبرگزاری ایســنا، روز جمعه محمد باقر 
نوبخت با اشاره به وجود بیش از ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در 
کشور، گفته بود: »برای اتمام طرح های نیمه تمام ۴۳ هزار 
میلیارد تومان اختصاص یافته است.« در حالی اظهارات وی 
بیانگر بودجه ۴۳ هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال جاری 
است که قیاس آن با رقم مصوب در بودجه امسال نشان از 

کاهش حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی دارد. 
این چندمین تغییر در بودجه های عمرانی از زمان ارائه 
الیحه بودجه ۱۳۹۸ تا اجرای آن اســت؛ به طوری که در 

الیحــه دولت تا بیش از ۶۴ هــزار میلیارد تومان برای این 
بخش پیشنهاد شده بود که با توجه به پیش بینی شرایط و 
کاهش هزینه ها این رقم تعدیل و با ۶۲ هزار میلیارد تومان 
بــه مجلس ارائه شــد. اما در نهایت رقــم ۶۶ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومانی برای بودجه عمرانی در سال جاری مصوب 

و در قانون گنجانده شد. 
اینکه اکنون این رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان اعالم شده، 
ظاهراً به دلیل بررسی و اصالحاتی است که در مورد منابع 
بودجه انجام شــده و فعاًل تصمیم بر این است که ۴۳ هزار 
میلیارد تومان به بودجه های عمرانی اختصاص پیدا کند. اما 
بعید نیست که بسته به شرایط، اگر منابع پاسخگو باشد ارقام 
بیشتری اختصاص پیدا کند یا دچار تغییرات دیگری شود. 
گفتنی است، حدود ۸۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در 

کشور وجود دارد که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع 
برای تکمیل آنها الزم است؛ به همین دلیل تأمین بودجه های 
عمرانی در ســال همواره با چالش هایی همراه بوده و شاید 
بتوان گفت در چندین ســال گذشته هیچ گاه بودجه های 

این بخش به طور کامل محقق نشده است. 
علت این موضوع در آنجاست که هزینه های زیاد دولت 
به ویژه در بخش جاری که عمده آن را حقوق و دســتمزد 
تشکیل می دهد و قابل حذف نیست، موجب می شود در زمان 
کاهش منابع برای تأمین سایر هزینه ها در بخش های دیگر 
از بودجه های عمرانی تا حدی که می توان چشم پوشی کرد. 
برای ســال جاری حــدود ۴۸۸ هــزار میلیارد تومان 
منابع جهت انجام هزینه ها در سال در بودجه مصوب شده 
اســت که از این رقم ۳۵۲ هزار میلیــارد تومان مربوط به 

هزینه هــای جاری و ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط 
به بودجه های عمرانی اســت! منابع دولت برای انجام این 
هزینه ها در سه بخش باید تأمین شود که ۲۳۸ هزار میلیارد 
 تومان آن مربوط به درآمدهاســت که عمده آن را مالیات 

تشکیل می دهد. 
همچنیــن ۱۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ۵۱ 
هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق پیش بینی شــده 
اســت. حال اینکه این درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی با 
توجه به شــرایط تحریمی موجود تا چه اندازه قابل تحقق 
باشد، خود می تواند در تصمیم گیری دولت برای اصالحاتی در 
منابع و مصارف بودجه مؤثر بوده و در مورد آن پیش بینی ها 
داشته باشد که کاهش بودجه های عمرانی نیز از جمله این 

موارد است.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانــی به واردات برخی کاالها 
گفت: این در حالی است که برخی محصوالت با نرخ 

ارز ۵۰ هزار تومانی در بازار عرضه می شود!
به گزارش خبرگزاری فارس محمد شــریعتمداری در 
جلســه خود با اعضای اتاق تعاون ایران، گفت: بخش تعاون 
در کشــور ما در شروع با قدرت و حدت فراوانی وارد شد اما 

امروز این بخش جایگاه خود را ندارد.
وی با اشــاره بــه ناراضی بــودن مــردم در زمینه های 
اقتصادی افزود: دلیل این موضوع آن است که از اصول اولیه 
انقالب عدول کرده ایم. اســالم اعتقاد به آزادی های مشروع 
و سرمایه های مشــروع دارد و آسیب شناسی انقالب نشان 
می دهــد که از اصول اولیه انقالب فاصلــه گرفته ایم و این 

مسائل موجب نارضایتی مردم شده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشــاره به نارضایتی 
مردم از اینکه کاال به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها 
نمی رسد، گفت: باید به مردم حق داد زیرا در حالی که برخی 
کاال بــه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شــود  اما با نرخ ارز 
۱۴ هزار تومانی به فروش می رســد و حتی در برخی کاال ها 

محصول  با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در حال توزیع است!
شریعتمداری ادامه داد: این در حالی است که در گذشته 
که نظام توزیع در دســت تعاونی ها بود اگرچه انحرافاتی در 
نظام توزیع پیش می آید و فســاد مشــاهده می  شد اما آن 
انحرافات اصال قابل مقایســه با شرایط کنونی نیست. نظام 
توزیع ما در ارز و کنترل بازار کامال ناعادالنه اســت و مردم 

حق دارند که ناراضی باشند. 
وی با اشاره به اینکه در روزهای نخستین پیروزی انقالب 
نظام توزیع به بخش تعاون واگذار شده بود، اضافه کرد: بر این 

بخش همواره نظارت می شد تا اقالم به دست مصرف کننده 
اصلی برسد بنابراین امروز نیز دوباره باید به این موضوع توجه 
کرد؛ برای احیای بخش تعاون باید منشــور تعریف شود تا 

ضعف ها جبران شود. 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزارت خانه و 
اتاق تعاون ضعیف نمی توانند یک بخش تعاون قوی را بوجود 
آورد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تصدی گری 
در امور نیست؛ اقدامات اجرایی باید به تعاونی ها واگذار شود 
ضمن اینکه ما به عنوان سیاستگذار مسئولیت نظارت را بر 

عهده خواهیم داشت. 
گفتنی است، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری 
که از ابتدای سال گذشته شکل گرفت، تاکنون منشا فساد و 
رانت های زیادی شده که عالوه بر ناکامی در مدیریت نرخ ارز، 
در زمینه کنترل قیمت ها هم موفق نبوده است. در حال حاضر 

وزیر کار نیز وارد عرصه انتقاد از این ارز شــده و با سخنان 
خود نسبت ناکارآیی آن صحه گذاشته است. 

پیش از آن هم کارشناسان زیادی نسبت به عوارض این 
ارز هشــدار داده بودند، مثال محمد خدابخشی، سخنگوی 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: »محاســبه 
مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی نشــان می دهد که مبلغی 
حــدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنــی دو برابر یارانه نقدی 
۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانی ســاالنه از اختصاص این ارز عاید 

واردکنندگان می شود.« 
متاسفانه مشــکالت این ارز به موارد فوق محدود نبود 
و طبــق گفته محمد الهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در 
سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کاالهایی بودیم که 
با ارز نیما یا ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و عماًل به نوعی 

کشورهای همسایه، از آن منتفع شده اند! 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

برخیمحصوالتبانرخارز۵۰هزارتومانیعرضهمیشود!

رئیس کل بانک مرکزی از طرحی موســوم به 
»تأمین مالی مولد« برای تأمین مالی فعالیت های 
تولیدی با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر 

تورمی خبر داد. 
عبدالناصر همتی طی یادداشتی که در سایت بانک 
مرکزی منتشر شده، از طرحی موسوم به »تأمین مالی 
مولد« برای تأمین مالی فعالیت های تولیدی خبر داد. در 
متن یادداشت عبدالناصر همتی آمده: افزایش هزینه های 
تولید درطول یک سال گذشته، نیاز به سرمایه درگردش 
تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر 

نموده است.
وی ادامــه داد: بانک مرکزی با درک این وضعیت، 

به دنبال طرح هایی جهت حل این دشواری است.
 اصل اساســی در نگاه بانک مرکزی آن اســت که 

هرگونه طرحی، اوالً: به تأمین مالی فعالیت های تولیدی 
منجر شود و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را 
برآورده نماید، ثانیاً: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی 

و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.
رئیس بانک مرکزی با اعــالم اینکه در کمیته های 
مشــورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح های 
متعددی مورد بحث قرار گرفته است گفت: یکی از این 
طرح ها، طرح »تأمین مالی مولد« است، به نحوی که با 
کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره 
تولید صنعت به ســرمایه در گردش پاسخ داده شود و 
از انحراف منابع به سمت فعالیت های غیرمولد به خوبی 

جلوگیری شود.
بــه گفته همتی، ایــن طرح پــس از نظرخواهی 
از متخصصیــن پولــی و بانکی جمع بنــدی و در کنار 

تالش های جاری بانک های کشــور بــرای تأمین مالی 
تولیــد، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید 

به کار گرفته می شود. 
گفتنی است، بانک مرکزی در این روزها که کشور در 
شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، تصمیمات مناسبی در 
جهت مشکالت کشور اخذ کرده است، چنانچه در اوایل 
تیر ماه که همتی از افزایش ارزش پول ملی خبر داده بود، 
نرخ ارز روند نزولی پیدا کرد و آرامش و ثبات در بازار های 
ارز و سکه )با وجود شکار پهپاد آمریکایی( بیشتر شد. 

از خاطــر نبریم که سیاســت های دیگــری مانند 
»تشکیل بازار متشکل ارزی« که گامی در جهت تعیین 
نرخ ارز در داخل کشــور است نیز در دستور کار بانک 
مرکزی قرار گرفته و از ســوی دیگر »عملیات بازار باز« 
هم که گامی در جهت اصالح نظام بانکی به شمار می رود، 

جزو برنامه های بانک مرکزی به ریاست همتی است. 
فــارغ از این مــوارد هم رئیــس کل بانک مرکزی 
درخصوص جبــران کاهش درآمدهای نفتی گفته بود: 
»تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه 
از سه طریق عمده زیر اســت: ۱-تالش برای استفاده 
از مســیرهای مختلف صدور بیشــتر نفت. ۲-انتشــار 
اوراق دولتی. ۳-برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، 

متمرکز است.« 
هرچنــد در مورد آخر انتقاداتی به دلیل اســتفاده 
بی رویــه دولت از منابع صندوق یا توســل بیش از حد 
به اوراق )که به نوعی آینده فروشــی است( مورد انتقاد 
کارشناســان قرار دارد، با این حــال، عدم روی آوردن 
دســتگاه های مسئول به چاپ پول و افزایش پایه پولی 

که اثرات تورمی شدیدی دارد، قابل تقدیر است.

همتی اعالم کرد

سیاستجدیدبانکمرکزیبرایحمایتازتولید

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اعالم اینکه 
تخم مرغ های قهوه ای، بومی نبوده و صنعتی هستند، گفت: برخی این 

تخم مرغ ها را با قیمت باالتر می فروشند تا از مردم کالهبرداری کنند.
 ناصــر نبی پور در گفت وگو با خبرگــزاری مهر، میانگین قیمت هرکیلوگرم 
تخم مرغ را درب مرغداری ۶۶۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: قیمت این کاال نسبت 
به حدود یکماه گذشــته نزدیک به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته اما هنوز با قیمت 

تمام شده تولید در حدود ۲۰۰۰ تومان فاصله دارد. 
وی با اشــاره به اینکه وزارت جهاد کشــاورزی قیمت ۷۵۰۰ تومان را برای 
هرکیلوگرم تخم مرغ پیشــنهاد کرده و این نرخ را به سازمان حمایت ارائه کرده 
اســت، افزود: فکر می کنم حدود دو تا سه روز آینده سازمان حمایت این قیمت 

را رسماً ابالغ کند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به دلیل بهبود وضعیت بازار در پی آغاز 
صادرات، مرغداران از تحویل کاالی تولیدی خود به دولت اجتناب می کنند ضمن 
اینکه صادرات تخم مرغ به کشور عراق حدود یک هفته قبل آغاز شد اما در حال 
حاضر نســبت به آن زمان ضابطه مند شــده و زیر نظر تشکل تخصصی تولید و 

سازمان دامپزشکی کشور انجام می شود. 
به گفته نبی پور، نماینده اتحادیه میهن و سازمان دامپزشکی کشور در مرز 
حضور دارند و کنترل می کنند که این محصول به صورت قاچاق از کشور خارج 

نشود، با این شرایط نوسانات قیمت در داخل نیز کنترل خواهد شد.
وی میزان صادرات تخم مرغ به کشور عراق را روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ تن عنوان و 
اضافه کرد: عراقی ها بیشتر تمایل دارند تخم مرغ قهوه ای خریداری کنند بنابراین 
پیش بینی می شــود که قیمت تخم مرغ در داخل کشور تا شهریورماه به ۷۵۰۰ 

تومانی هم که مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی است، نرسد.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار درباره تخــم مرغ های قهوه ای 
نیــز با بیان اینکه این تخم مرغ ها بومی نیســتند، گفت: برخی این تخم مرغ ها 
 را به جای تخم مرغ بومی و محلی با قیمت باالتر به مردم می فروشــند حتی در 
بسته بندی آنها مقداری کاه نیز قرار می دهند تا به این ترتیب از مردم کالهبرداری 
کنند؛ اما این تخم مرغ ها برای مرغداری های صنعتی اســت و مرغ تولیدکننده 

آن نیز مرغ قهوه ای است.
نبی پور با اشاره به اینکه میزان تخم مرغ های بومی و محلی به اندازه ای نیست 
که به تهران برسد و در اینجا به فروش برسد، افزود: این تخم مرغ ها معموالً مورد 
مصرف محلی قرار می گیرند ضمن اینکه تخم مرغ های قهوه ای بسته بندی شده 

به طور ۱۰۰ درصد صنعتی است. 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار خبر داد
کالهبرداری از مردم با تخم مرغ های قهوه ای سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه »تولید ارز دیجیتال با استفاده از 

برقی که برای مصرف خانگی و یا صنعتی و یا کشاورزی تعریف انشعاب 
شده قانونی نیست«، گفت: تا 3 هفته آینده تعرفه برق تولید ارز دیجیتال 

مشخص و ابالغ می شود.
مصطفی رجبی مشهدی، در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بر 
اســاس برآوردهای صورت گرفته، میزان برق مصرفی ماینرها و به عبارت کلی تر 

تولیدکنندگان ارز دیجیتال کمتر از ۵۰۰ مگاوات است.
وی افزود: بر اســاس روش های مختلف تخمین، پیش بینی می کنیم میزان 
مصرف واقعی برق ماینرها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات باشد، البته باید توجه داشت 

که اینها تخمین است و دقیقا میزان مصرف آنها مشخص نیست.
ســخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بعد از اینکه این ها به صورت رسمی و 
منطقی بتوانند بیایند درخواست خود را ارائه دهند، پروانه بگیرند و ما به صورت 
رسمی بتوانیم به آنها برق اختصاص دهیم، قطعا همه چیز روشن و شفاف خواهد 
شد. رجبی مشــهدی ادامه داد: حداقل این است که یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی 
در تابســتان باید برای تأمین برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال به صورت مستمر 
فعالیت کند، البته میزان تقاضای جدیدی نیز در این زمینه وجود دارد که فقط 
یــک نمونه ای که طی روزهای اخیر مراجعه کرده، تقاضای تأمین برق برای یک 
فارم ۱۳۰ مگاواتی )مزرعه تولید بیت کوین( بود؛ این نشــان می دهد که تقاضا 
در ایــن بخش بیش از فعالیت های کنونی اســت. وی با بیان اینکه »اثر فعالیت 
تولیدکنندگان ارز دیجیتال روی شــبکه برق در ساعات پیک محسوس است«، 
خاطرنشان کرد: اینکه امروز انجمن بالکچین اطالعیه ای صادر کرده و عنوان کردند 
که ماینرها را به صورت داوطلبانه در ساعات پیک مصرف برق خاموش می کنند، 
اقدامی شایسته است که نشان می دهد فعاالن این صنعت، شرایط صنعت برق در 
تابستان را درک کرده اند و این همکاری و تعامل جای تشکر دارد. معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی توانیر افزود: موضوعی که اهمیت دارد بحث یارانه انرژی اســت، 
تولید ارز دیجیتال صنعتی است که به سرعت طی ۳ تا ۴ ماه، هزینه های خود را 
تأمین کرده و سودآور می شود؛ این صنعت اگر بخواهد با هزینه های آزاد، ارز خود 
را صادر کند و از طرفی برق ارزان و با یارانه دولتی دریافت کند، منطقی نیست.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه »پیشنهاد وزارت نیرو به منظور تعیین تعرفه 
برق صادراتی برای فعاالن صنعت تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت 
در حال پیگیری و بررســی است«، گفت: تا سه هفته آینده تعرفه برق تولید ارز 
دیجیتال مشخص و ابالغ می شود و از آن پس می توانیم هر نوع درخواستی را به 
صورت رسمی و شفاف بررسی کرده و نسبت به تخصیص برق برای فعاالن این 
صنعت اقدام کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر با استفاده از برقی که برای مصرف 
خانگی و یا صنعتی و یا کشاورزی تعریف انشعاب شده، تولید ارز دیجیتال انجام 
می شــود که این قانونی نیست و نمی توان برق انشعابی را که برای مورد دیگری 

درخواست شده، در موارد دیگری مصرف کرد.
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه »شــرکت توانیر آماده دریافت رسمی 
تقاضــای تولید کننــدگان ارز دیجیتال برای تخصیص برق اســت«، گفت: این 
درخواست ها بررسی می شود و با مشخص شدن تعرفه برق تولید ارز دیجیتال و 
بررسی ظرفیت های شبکه در نقطه مورد درخواست، به آنها رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق:
 تعرفه برق تولید بیت کوین 

تا ۳ هفته دیگر اعالم می شود

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد 
کشاورزی از تولید۹۵ درصد ماشین آالت کشاورزی 

در داخل کشورخبرداد.
کامبیز عباسی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان 
اظهار کرد: اکثر نیاز ها در حوزه ماشین های کشاورزی با 

تکیه بر صنعت و توان داخل مرتفع می شود.
وی با اشاره به اینکه تمامی بذرکار های کشت و کار 
تولید داخل اســت، افــزود: در حوزه محصوالت ردیفی 
همچون ذرت دانه ای و ذرت علوفه ای صد در صد عملیات 
کاشت با بذرکار های داخلی صورت می گیرد که این امر 
بیانگر خودکفایی صد درصدی در این حوزه و بی نیازی 

از واردات است.
عباســی بیان کرد: البتــه برخی از ماشــین های 
شــیردوش، زراعت برنج و ماشین های نوین و خاص در 
حوزه دام، طیور و آبزی کماکان از خارج تأمین می شود 
و امیدواریم ارز مورد نیاز به حوزه ماشین هایی که امکان 
تولید آن در داخل وجود ندارد، به موقع تخصیص داده 
شــود تا تولید کنندگان در امر تولید با مشکلی مواجه 

نشوند.
وی بــا بیان اینکــه اختصاص ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ 
تومانی به واردات ماشــین آالت مورد نیاز در مقایسه با 
سایر نیاز های ارزی کشور بسیار ناچیز است، اظهار کرد: 
بر این اســاس از حوزه صنعت کشور تقاضا داریم که به 

صنعت ماشــین های کشاورزی که ضامن امنیت غذایی 
کشور اســت، توجه دو چندان شود اما متاسفانه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آن طور که باید و شاید به صنعت 
ماشین های کشاورزی همانند سایر صنایع توجه نمی کند.

عباسی با بیان اینکه اعمال تحریم های جدید تاثیری 
در ارتباط با شــرکت های خارجی نداشته است، افزود: 
خوشبختانه اکثر شرکت هایی که در گذشته با ما ارتباط 

داشتند، کماکان ارتباط خود را حفظ کردند و تنها وارد 
کنندگان با مشــکل نقل و انتقال پــول برای واردات و 

قطعات مورد نیاز روبرو هستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۹۰ تا ۹۵ 
درصد نیاز ماشین آالت کشاورزی به ویژه در محصوالت 
اساسی نظیر گندم و جو از تولید داخل تأمین می شود، 
ادامه داد: این در حالی است که اگر امکان تولید ماشین و 

بذرکار های مورد نیاز کشت و کار در داخل وجود نداشت، 
هم اکنون تولید کنندگان بخش کشاورزی با مشکالت 

متعددی دست و پنجه نرم می کردند.
وی از افزایش سرمایه گذاری بی نظیر طی سال های 
گذشته در حوزه مکانیزاسیون خبر داد و گفت: در ۵ تا ۶ 
سال گذشته سرمایه گذاری بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان در این حوزه موجب شــد بخش عمده  نیاز های 
کشور از تولید داخل مرتفع شود، این در حالی است که 
در گذشته برای کشت و کار کلزا به عنوان مهم ترین دانه 
روغنی اثرگذار ماشین نداشتیم، اما در چند سال گذشته 
با تولید بومی ماشین های کاشت کلزا مشکل برطرف شد، 
به طوریکه هم اکنون در اکثر محصوالت نیاز بهره برداران 

از ماشین تولید داخل تأمین می شود.
عباسی با بیان اینکه اعمال تحریم های جدید تأثیری 
بر تولید و پیشــرفت ماشین های کشاورزی تولید داخل 
نداشته است، گفت: البته جو روانی مباحث تحریم موجب 
شــده است تا تغییراتی در قیمت ایجاد شود، اما به طور 
کلی به لحاظ موجودیت کاال و وفور ماشین های کشاورزی 

با مشکلی مواجه نیستیم.
به گفته این مقام مســئول، در حال حاضر انبار های 
اکثر ســازندگان ماشین های کشــاورزی داخل مملو از 
ماشــین آالت، ابزار و قطعات یدکی است به طوری که 

جوابگوی تمام نیاز داخل خواهد بود.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر کشور از احتکار 
الستیک توسط عده ای از تجار خبر داد.

به گزارش ایســنا، محمدرضا تقی گنجی در نشست 
خبری با اشاره به تولید الستیک سواری و کامیون در کشور، 
اظهار کرد: در سال های اخیر به دلیل کمبود برخی از انواع 
الســتیک ها تعرفه واردات کاهش پیدا کرده و ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات الستیک کامیون تخصیص داده شده است.

به گفته وی، با وجــود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
همچنین کاهش تعرفه واردات، هیچ کاهشی در قیمت تایر 

کامیون ها مشاهده نشده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه تولیدکنندگان لیست 
خریداران و قیمت های خــود را در اختیار وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت قرار می دهند، تصریــح کرد: باال ماندن 
قیمت ها نشان می دهد که عده ای الستیک را دریافت کرده 
و در انبارهای خود احتکار کرده اند و به نظر می رسد که باید 

نظارت و پیمایش گسترده تری در این زمینه صورت گیرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر کشور با اشاره به اینکه 
مصرف تایر سنگین در سال های قبل یک میلیون و ۹۰۰ تا 
دو میلیون و ۲۰۰ هزار عدد بوده است، اظهار کرد: الستیک 
کامیون شــامل انواع الستیک نخی و سیمی است که نیاز 
سالیانه کشور به الستیک نخی یک میلیون و به الستیک 

سیمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد است.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید الستیک نخی 
بیش از یک میلیون عدد در سال است و نیازی به واردات 
نیست همچنین نیاز کشــور به الستیک های سیمی یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار عدد است که در حال حاضر ۳۰۰ هزار 
عدد از آن تولید می شود و به زودی یک واحد تولیدی دیگر 
نیز با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار الستیک راه اندازی می شود.
گنجی با اشاره به نیاز کشور به واردات ۶۰۰ هزار حلقه 
الستیک سیمی، مدعی شد: با این حال انجمن واردکنندگان 

تایر می گوید که به سه میلیون الستیک سنگین نیاز داریم 
تا با این کار در بازار تشنج ایجاد کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر کشور در ادامه پیشنهاد 
کــرد که دولت به تولیدکننــدگان اعتماد کند و به جای 
پرداخت پول به واردکنندگان، در راستای افزایش ظرفیت 

تولید هزینه کند.
وی اشاره به وابستگی ۲۸ درصدی صنعت تایر به واردات 
مواد اولیه از خارج، گفت: تولیدکنندگان برای هر کیلوگرم 
تایر یک دالر دریافت می کنند و باقی مواد اولیه را در داخل 
کشور تهیه می کنند، اما یک تاجر برای واردات یک کیلوگرم 

الستیک، ۳.۵ تا ۴.۵ دالر هزینه می کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر کشور در ادامه پرداخت 
نشدن مطالبات این صنعت از سوی خودروسازان را مشکل 
دیگر صنعت تایر کشور عنوان کرد و گفت: به طور متوسط 
۵۰ درصد از تایر تولید شــده در کشــور در خودروسازی 

استفاده می شود، اما خودروســازان با توجه به مشکالتی 
که دارند معموالً پرداخت مطالبات خود را عقب می اندازد.
وی افزود پنج کارخانه تایر با خودروســازان همکاری 
می کنند که مجموع مطالبات آنها ۳۰۰ میلیارد تومان است.
این مقام مسئول در ادامه ضمن تأیید اینکه برخی از 
خودروها به دلیل نبود زاپاس در کف پارکینگ ها مانده اند، 
اظهار کرد: این موضوع فقط شــامل تایر نیست و کمبود 

سایر قطعات نیز مشکل ساز شده است.
این مقام مسئول در پایان در پاسخ به اینکه چرا برخی 
مصرف کنندگان ماشــین های ســنگین معتقدند کیفیت 
تایر ایرانی مناســب نیســت، اظهار کرد: اســتانداردهای 
مــا تلفیقــی از اســتانداردهای اروپا و آمریکا اســت، اما 
با توجه بــه تفاوت تکنولــوژی مورد اســتفاده در ایران 
 و کشــورهای خارجــی طبیعی اســت کــه تفاوت هایی

 در کیفیت وجود داشته باشد.

رئیس انجمن تایر خبرداد :

سودجوییبااحتکارالستیککامیون

معاون نظارت بانک مرکزی اعالم کرد: مدیران بانک هایی که تا پایان 
ســال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال 
مازاد نداشته  باشند، تا پنج سال فاقد صالحیت های الزم برای عضویت 

در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک ها اعالم می شوند.
فرهــاد حنیفی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشــاره به مرحله ســوم 
رســیدگی به موضوع واگذاری شــرکت  ها و اعمال مجازات های انتظامی در این 
زمینه گفت: مدیران بانک هایی که تا پایان ســال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در 
خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد نداشته  باشند، باتوجه به مجازات های 
پیش بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صالحیت های الزم برای 
عضویت در هیئت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک ها اعالم و تا پنج سال 
از عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک ها محروم خواهند شد.
وی افزود: بر اساس قانون، هرگونه سرمایه گذاری بانک ها، مؤسسات اعتباری 
غیربانکی و شرکت های تابعه آنها در بنگاه های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها 
غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایه گذاری های قبلی آنها در این خصوص 
نیز میبایست واگذار می شده است. معاون نظارت بانک مرکزی، درخصوص مواردی 
که بانک ها مجاز به ســرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانک ها 
و مؤسســات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت هایی هستند که زمینه 
فعالیت آنها بانکی بوده و به نوعی تکمیل کننده زنجیره ارزش ساز عملیات بانکی 
محسوب شده و به  منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش 

و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای هستند.
حنیفی ادامه داد: چنین شــرکت هایی مصادیق محدودی را شامل می شود 
و از طرفی این شــرکت ها صرفاً باید به موضوع فعالیت خود اشتغال داشته باشند 
و به هیچ وجه مجاز به ســرما یه گذاری در سایر شرکت ها نیستند. از سوی دیگر 
بر اســاس ماده )۱۷( قانون یاد شده، بانک ها و موسسات اعتباری که به تکالیف 
قانونی خود در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازات ها از جمله اعمال 
نرخ های مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح ۵۵ درصد ، ارجاع پرونده به هیئت 
انتظامــی بانک هــا و محرومیت مدیران آنها از عضویــت در هیئت مدیره و نیز 
تصدی سمت مدیرعاملی بانک ها می شوند. وی با بیان اینکه مواردی از این قبیل 
با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، اظهار کرد: این امر به نحوی است 
که در اجرای مواد قانونی یاد شــده و مصوبات هیئت وزیران در این زمینه، طی 
سال گذشته تاکنون اطالعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی 
تعداد ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ و تعداد ۸ بانک و 
مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی به منظور 
اعمال مجازات های مالیاتی ارســال شــده و یا در حال ارسال است و سایر موارد 
نیز در حال بررسی و رسیدگی است. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به آمار 
واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی، افزود: با استناد به 
اطالعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، 
حداقــل حدود ۱۴۵ هزار و ۵۱۷ میلیــارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد و ۱۲۸ 
هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال از ســهام غیربانکی شــبکه بانکی بر حسب ارزش های 

دفتری، واگذار شده است.

معاون بانک مرکزی:
مدیران بانک هایی که از بنگاه داری دست برندارند 

عزل می شوند

مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به اینکه به 
طور میانگین ۶۴ درصد دانش فنی در زمینه ساخت 
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز در کشور وجود 
دارد، اعالم کــرد تنها 3۰ درصد از بازار تأمین این 

تجهیزات در اختیار سازندگان داخلی است.
در بخشــی از گزارش این مرکز پژوهشــی با موضوع 
چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش نفت و گاز،آمده 
است: »در صنعت نفت و گاز کشور حدود ۱۲۰۰ قلم کاال 
وجود دارد که در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم آن، جزء موارد 
پرمصرف محسوب میشوند و ۶۰ درصد هزینه پروژه های 
نفت و گاز را تشــکیل می دهند. با توجه به آمار موجود، 
به طور میانگین ۶۴ درصد دانش فنی در زمینه ســاخت 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و گاز در کشور 
وجود دارد. این در حالی اســت که تنها ۳۰ درصد از بازار 

تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت و گاز در 
اختیار سازندگان داخلی است و این موضوع نشان دهنده 
ســهم پایین بازار ســاخت داخل است. با توجه به قدمت 
۱۵-۴۰ ســاله سازندگان در این حوزه، انتظار می رود که 
زمینه و شــرایط حضور بیشتر این دسته از سازندگان در 

این بازار بیشتر شود«.
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: » در 
حدود ۵۲ درصد ظرفیت تولیدی سازندگان داخلی و فعال 
در حوزه صنعت نفت و گاز خالی و بدون استفاده است و 
فقط ۳۰ درصد توان آنها در صنعت نفت و گاز فعال است«.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به برخی گزارش های 
منتشره درباره وضعیت خرید وزارت نفت در بخش داخلی 
و خارجی از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰ اعالم کرده است: »کل 
اقالم خریدهای داخلی شــامل ۶۹ هــزار و ۷۴۰ قلم به 

ارزش ۵ هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اســت، اما کل اقالم 
خریدهای خارجی شــامل ۶۳۴ هزار و ۴۴۷ قلم به ارزش 

۲۱ میلیارد دالر است.
علیرغم رشــد روزافزون خریدهــا در بخش داخلی، 
جمع کل ارزش اقالم خریدهای خارجی )با احتساب دالر 
۱۱۰۰ تومانی در ســال های مورد بررسی( چهار برابر کل 
اقالم خریدهای داخلی است. این موضوع نشان می دهد با 
اینکه اقداماتی برای توسعه ساخت داخل در صنعت نفت 
و گاز انجام شــده است، اما به دلیل نبود همگرایی و گاه 
تضاد آنها با یکدیگر، کارآیی الزم را نداشــته و همچنان 
بخش قابل توجهی از نیاز صنعت، علیرغم وجود پتانسیل 

داخلی، از خارج در حال تأمین است«.
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به 
نمودار مرتبط با ســطح توانمندی در دانش فنی ساخت، 

ظرفیت تولید و بازار در اختیار را تا سال ۱۳۹۴، آمده است: 
»طبق آمار، دانش فنی کشور در حوزه های مختلف صنعت 
نفت و گاز به مراتب بیشتر از ظرفیت تولید و بازار در اختیار 
بوده که فاصله زیاد بین بازار و دانش فنی و ظرفیت تولید، 
گویای آن است که استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی، 
توانمندی های فنی و منابع کشور در حوزه تولید تجهیزات 
و کاالهــای مورد نیاز صنعت نفت صورت نمی گیرد. برای 
مثال دانش فنی در مورد ســاخت پکیج کولینگ صنعتی 
بیش از ۸۰ درصد و ظرفیت تولید آن در حدود ۷۰ درصد 
اســت در حالی که بازار در اختیار کمتر از ۵ درصد است. 
بنابراین ارتقای وضعیت به نحوی که وضعیت بازار در این 
بخش و سایر بخشهایی که بازار به نسبت دانش و ظرفیت 
تولید، به طور محسوسی کمتر است، می تواند گام مهمی 

برای رونق تولید در داخل کشور محسوب شود«.

مرکز پژوهش های مجلس:

فقط۳۰درصدبازارتجهیزاتنفتیدراختیارتولیدکنندگانداخلیاست

با چراغ سبز دولت
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