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بر اساس آمار تجارت خارجی 

صادرات کشور در شهریور 24 درصد رشد کرد

بدینوســیله از اعضاء محترم شرکت تعاونی مســکن کارگران روزنامه کیهان دعوت می شود تا در مجمع 
عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/8/7 در محل نمازخانه موسسه 

کیهان واقع در خیابان فردوسی جنوبی کوچه شهید شاهچراغی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
یادآوریمیشود:

*  در صورتی که عضوی امکان شــرکت در مجمع عمومی را نداشــته باشد می تواند حق رای خود را به 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. ضمنا برگه های نمایندگی مزبور با امضاء و مهر تعاونی مسکن معتبر 
می باشــد و هر نفر می تواند فقط نمایندگی بیش از دو عضو را بپذیرد. همچنین برگه های نمایندگی مزبور 

با امضاء مجاز و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
* مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم 

از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس. 2- تصویب صورت های مالی سال 96 لغایت 98. 3- انتخاب 
اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرســان. 4- تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت خرید زمین، 

ساختمان و دریافت وام از بانک ها و موسسات مالی. 5- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع باشد.
هیئت مدیره تعاونی مسکن

شرکت تعاونی مسکن کارگران روزنامه کیهان 
شماره ثبت ۳۱۰۵۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

تاریخانتشار:99/7/20

آگهی مناقصه 
سال ۹۹

پشتیبانیقرارگاهنیرویدریاییجمهوریاسالمیایران در نظر 
دارد سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان خود را به مدت یک سال از تاریخ 
1399/8/15 به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکت های رسمی واجد 
تهران  اتحادیه مسافربری  و  کار  وزارت  در  رتبه  باالترین  دارای  شرایط که 
می باشند، دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 5 روز جهت دریافت 
رسالت-  میدان  تهران-  آدرس:  به  مناقصه  در  مشخصات  و  شرایط  اوراق 
پشتیبانی  ترابری  اعتبارات  کوهک-  پادگان  دریایی،  نیروی  خیابان  انتهای 
قرارگاه نداجا مراجعه نمایند. این سازمان در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادها 

مختار می باشد. هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.
فرماندهی پشتیبانی قرارگاه نیروی دریایی 
جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت فن آوری کک سبز)سهامی خاص( 

شماره ثبت ۱7۲7۱4 شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱4۱۰
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت فن آوری کک سبز)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
172714 و شناســه ملــی 10102151410 دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شــرکت که با دستور جلســه زیر در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1399/07/30 در تهران- خیابان نلسون ماندال- باالتر از میرداماد- بلوار مینا- پالک 3 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستورجلسه: - انتخاب اعضاء هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت فن آوری کک سبز )سهامی خاص(

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وســیله به آقای حمیــد نجفی فرزند منصور به شــماره ملی 
0520035127 و حمیدرضــا فانی نظام آبــادی فرزند غالمرضا به 
شماره ملی 0520218523 ابالغ می شود که: بانک سپه شعبه اراک 
به اســتناد قرارداد بانکی شماره 169684280 مورخ 1396/5/2 در 
قبال مبلغ 633/858/704 ریال تا 1398/11/15 و از تاریخ مذکور 
روزانه مبلغ 288/631 ریال خسارت تاخیر تا یوم الوصول و نیم عشر 
اجرایی متعلقه علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه 9900134 در این اداره تشکیل و در جریان اقدام 
می باشد. چون شما طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در 
اجرائیه شناسائی نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و 
برای این اداره هم معلوم نیست؛ لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اجراء 
و بنا به تقاضای بســتانکار وارده به شماره 9376-1399/7/1 مفاد 
اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار کیهان آگهی 
می شــود، چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که 
روز رســمی ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی 
خود ننمایید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد 
شد و به جز آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد.
منصوری - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 

مالف386

متاســفانه گویــا عزتــی که وعــده آن را 
رئیس جمهور ســالها پیــش و در بحبوحه 
مذاکــرت با غرب و جهــت جلب حمایت 
درونــی و در گذرنامه ایرانی داده بود حتی 
در گفتمان مقامات دیپلماســی کشور نیز 
رنگ باخته و جای محکوم کردن مقتدرانه 
اقدامات خصمانه امریکا ، ادبیاتی از ســوی 
مســئول مذاکــره کننده مــا در برجام و 
ســکان دار وزارت خارجه بیان میشود که 
میتــوان عجــز دولت را در گــرداب خود 
ســاخته برجام و اثرات آن مشــاهده کرد، 
بعــد از اعــام تحریم های جدیــد امریکا 
پیرامــون منابع و کانال های مالی و بانکی 
ما که صرفا جنبه روانــی دارد و اثرات آن 
ممکن است از روز شنبه و در صورت عدم 
مدیریــت صحیح دولــت و بانک مرکزی 
و وزارت صمــت در تابلــوی صرافی ها و یا 
حتی شــاخص بورس قابل مشاهده باشد 
و همچنین کارزار انتخاباتی رئیس جمهور 
تروریست امریکا را بعد شکست های پیاپی 
در مقابــل جمهوری اســامی و مقاومت 
کمی دلگرم کنــد اثر محرک و حقیقی بر 
ســاختار اقتصاد کشــور نخواهد گذاشت، 
کاما مشخص اســت اتاق فکر رو به زوال 
غربی صهیونیستی با ســرخوردگی کامل 
از شکســت های حقارت بار و سیاست های 
بی ثمر درفشــار حداکثری بــه ملت ایران 
ترامپ را برای تشــدید سیاست غیرانسانی 

هدف قرار دادن مردم عادی ایران،  اغوا کرده  
و این دلقک کاخ سفید را که در کوچکترین 
بحران های داخلی امریکا هم عاجز و ناتوان 
مانده به جلو انداخته و ســناریوی روانی را 
در دســتور کار خود قرار داده اند تا شــاید 
 بتوانند حفره ای ایجاد و کمی نفس بکشند ،
 دار و دسته ای که در طول سنوات گذشته 
نیز بدون  ماحظه با منافع و اعتبار پوشالی 
ایاالت متحــده قمار کــرده  و باخته اند و 
بدون شک بار دیگر نیز این تلخی را تجربه 
خواهند کرد ، اما ادبیات ظریف در پاســخ 
به این  اقدام خــاف اعتقادات و تفکرات و 
اهداف انقابی جوانان ایران اســامی است 
که دانش آموخته و دلداده مکتب حسینی 
و موکب دار مکتب حاج قاســم هستند و 
گوش به فرمان ولی امر زمان خود دارند که 
اقتدار را با رهنمودهای خود در اکثر حوزه ها 
به ایران و انقاب هدیه کرده اند، اقتداری که 
نابودی پرچم صهیونیسم و افول کامل امریکا 
در جهانی که مالــک آن آزادگان حقیقی 
خواهند بود را به ارمفان  خواهد آورد ، وزیر 
امور خارجه در حساب توئیتری خود اظهار 
داشت که رژیم امریکا قصد دارد در بحبوحه 
همه گیری جهانی ویروس کرونا کانال های 
مالی باقی مانده ما برای پرداخت بهای غذا 
و دارو را نابود کند ، اما آقای ظریف آیا عزت 
و عظمت ایران با چنین تحریم های پوچ و 
از پیش ســوخته ای دچار خدشه میشود ، 
البته شاید این تحریم ها ابزاری باشد برای 
باز گذاشتن دست دولت در برخی افزایش 

قیمت ها یا بی کفایتی ها در اداره امور اجرایی 
کشور و بهره مندی عده ای سود جو در لباس 
انسان اما مطمئنا تاثیری بر ساختمان  اقتصاد 
کشور نخواهد گذاشت ، باید بپذیرید امریکا 
در جهان منزوی شده و قدرت کاغذی این 
کشور اعتباری در میان همپیمانان خود نیز 
نــدارد مگر عده ای حاکمان مرتجع و نادان 
حوزه خلیج فارس که اگر به خود نیایند آنها 
نیز به زودی در باتاق اعتماد به غرب غرق 
خواهند شد ، بدانید این تحریم های ثانویه 
که به باقیمانده بانک های ایرانی که وظیفه 
انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی 
را در کانال های عرف و مشــخص شده به 
عهــده دارند و طرف های خارجی هم که با 
این بانک ها مبادالتی داشــته و دارند عما 
یکی از راهکارهــای الزمه برای معافیت ها 
و مجوزهای الزم برای تأمین مالی مبادالت 
دارو و محصــوالت غذایی اجرایی میکردند 
گرچه در ماه های گذشته برای تامین دارو 
و غــذای مردم به خاطر فشــار حداکثری 
به شــدت در مضیقه بودیم، اما مسیرها و 
روش هایی که سالهاســت در آن پیشــتاز 
 هستیم و در حوزه های نفتی و پتروشیمی 
و ... نیــز از آن بهــره برده ایم را به لطف و 
همت دلســوزان کشــور و نظام عملیاتی 
کرده ایم که هیچ گونه کمبودی را در کشور 
شاهد نباشیم جدا از اینکه سالهاست ما در 
حوزه درمــان و در برخی گروه ها خودکفا 
شــده ایم که حتی میتوانیم از این علم در 
جهت ارز آوری و نگاه به صادرات گسترده و 

شکست انحصار طلبی خارجی نیز استفاده 
و بهره بهینه ببریم، البته بانک مرکزی نیز 
بایستی در کنار بخش خصوصی، تمام تاش 
خود برای تأمین دارو و کاالهای اساســی 
مورد نیاز مردم از روش های مختلف به کار 
ببندد و اجازه ندهد از این ناحیه فشــاری 
بر مردم وارد شــود و یا عده ای ســود جو 
از این کارت های ســوخته به ســود منافع 
خود قدمی بردارند، مسلما این اقدام امریکا 
بیشــتر از آنکه اثــرات اقتصادی و مخرب 
مالی داشته باشــد، برای اهداف تبلیغاتی 
 و سیاسی داخلی امریکا صورت گرفته و با 
نیــم نگاهی که بــه وضعیــت اقتصادی 
 این روزهای کشــور و ســختی معیشت و 
تهی شدن ســفره مردم دارند، قصد دارند 
بی مســئولیتی دولت ایــران را در کنترل 
شرایط و ثبات اقتصادی ، امتیازی برای خود 
و قدرت نمایی خود و به نام خود معرفی و 
ثبت کنند تا بتوانند از مشــکات داخلی و 
بین المللی که با ان  دست به گریبانند کمی 
بیــرون آیند و البته این اقدام ســخیف و 
مذبوحانه کاخ سفید نشانگر دروغ و فریب 
بودن ادعای حقوق بشــر و انسان دوستی 
سران این کشور است و قطعا چنین اقداماتی 
در حافظه ملت ایران بیشتر از گذشته ثبت 
خواهد شــد و بهتر است آنان به فکر دوزخ 
انتقام سخت و اقدام  متقابل جمهوری اسامی 
ایران باشند که دامن آنها را به سختی خواهد 
گرفت و راه گریزی نیز از آن نخواهند داشت.

دکتر عباس ضیائی نیری کارشناس اقتصاد؛ مدیرعامل آرتا یاران ایرانیان
دست خالی دولت در پاسخ به تحریم های نمایشی رژیم آمریکا

رپرتاژ آگهی

آهن،  فروشندگان  رئیس  اتحادیه صنف 
فوالد و فلزات استان تهران از توانایی تامین 
صد درصد آهن و فوالد برای ساخت 1 میلیون 
واحد مسکونی بدون تزریق هیچ سرمایه در 

گردشی در داخل کشور خبرداد.
حمیدرضا رستگار در گفت وگو با فارس اظهار 
داشــت: بنده به نمایندگی از سایر همکاران فعال 
در صنف فروشــندگان آهن و فوالد خیلی محکم 
اعــام می کنم، توانایی تامیــن صددرصد آهن و 
فوالد به منظور ساخت 1 میلیون واحد مسکونی 
بدون تزریق هیچ ســرمایه در گردشی در داخل 
کشــور وجود دارد، زیرا پتانســیل تولید آهن در 
کشور 60 درصد بیش از نیاز به مصرف در شرایط 

کنونی است.
این مقام صنفی، با  اشاره به توان تولیدکنندگان 
آهن و فوالد کشور، اظهار داشت: تولید آهن و فوالد 
در کشور در حداقلی ترین حالت، 10 میلیون تن 
کمتر از میزان مصرف کنونی و با این مازاد مصرف 
چگونه ممکن است ما در تامین آهن آالت ساخت 
1 میلیون واحد مســکونی در هر سال کمبودی 

داشته باشیم.
رســتگار، ادامه داد: اگر متولیان حوزه مسکن 
برنامه ای برای ســاخت سرپناه برای مردم داشته 
باشــند، ما با تمام توان در زمینه تولید، توزیع و 
نظارت بازار شــرایط ساخت و ساز خانه را فراهم 

کرده و در کنار آنها خواهیم بود.

رئیس  اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فوالد 
و فلزات استان تهران در تشریح معضات صنعت 
آهن و فوالد کشــور در طول 7 سال رکود صنعت 
ساخت و ســاز، گفت: یکی از اصلی ترین بازارهای 
هدف صنعت آهن و فوالد، بخش مسکن کشور است 
و وضعیت تولید واحد مســکونی به طور مستقیم 

برای شرایط بازار آهن و فوالد اثرگذار است.
وی با  اشاره به تولید انبوه مسکن در قالب پروژه 
مسکن مهر، افزود: بازار آهن و فوالد به دلیل شدت 
گرفتن تولید مســکن تحت عنوان پروژه عظیم 
مســکن مهر، رونق مناسبی گرفت اما پس از آن 
شاهد رکود بخش مسکن و به تبع آن رکود بازار 

آهن و فوالد بودیم.

رستگار، در توضیح آمار مرتبط با فروش آهن 
و فوالد در دوران رکود حوزه ساخت و ساز، تصریح 
کرد: در طول 7 سال گذشته متاسفانه آمار مرتبط 
با فروش آهن آالت هیچ رشد موثری را تجربه نکرده 
است و از مقادیر فروش آهن در حال حاضر، بخش 

اندکی به حوزه مسکن تعلق دارد.
رئیس  اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فوالد 
در بیان لزوم برنامه ریزی مناسب سیاست گذاران 
در حوزه مســکن، گفت: از تمامی متولیان حوزه 
مسکن تقاضا داریم با برنامه ریزی مناسب در بخش 
تولید انبوه واحد مسکونی، از پتانسیل صنعت آهن 
و فوالد کشــور در راستای تحقق اهداف کشور و 

بهبود شرایط معیشتی مردم استفاده کنند.

یک استاد دانشــگاه با انتقاد از عملکرد 
دولت در بخش اقتصاد گفت: معنای مدیریت 
اقتصادی بازی کردن با متغیرهای پولی و نرخ 
ارز نیست بلکه باید با یک مدیریت یکپارچه 
کسب وکارهای کشور را طوری تنظیم کنیم که 

درست کار کنند.
محمدامین حاجی لنگری، استاد اقتصاد دانشگاه 
امام حســین )علیه السام( در گفت وگو با تسنیم با 
ابراز اینکه تورم در ایران چندبعدی است و یک جانبه 
نمی توان آن را تحلیل کرد گفت:  مثًا یکی از عوامل 
تورم انتظار تورمی اســت که وجود دارد، همه ساله 

مــردم انتظار دارند کاال و خدماتشــان درصدی باال 
بــرود و وقتی یک یا تعــدادی از قیمتها باال می رود 
بقیــه قیمتها نیز خود را با آن تنظیم می کنند و باال 
می برند؛ زیرا شــما در این جامعه زندگی می کنید و 
برای استمرار امر معاش باید با تناسب به آن کاالی 
خود را گرانتر بفروشید بنابراین با افزایش چند کاال 
به نوبت همه محصوالت گران می شوند وقتی این تکرار 

می شود تورم به وجود می آید.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از این فرهنگ 
مردم که عادت شده است سال به سال انتظار افزایش 
قیمت کاال و خدمات خود را دارند گفت: قربانی این 

مسئله پول ملی است که در بلندمدت باعث کاهش 
ارزش پول ملی می شود.

این اســتاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که 
برخی از کارشناسان علت گرانی و تورمها را افزایش 
نرخ ارز و گرانی نهاده های تولید می دانند گفت:  کسی 
منکر نقش افزایش نرخ ارز در گرانی کاالها و به ویژه 
کاالهایــی که مواد اولیه آن از خارج وارد می شــود 
نیست اما مسئله این است که؛ اوالً آیا مگر همه مواد 
اولیه خــود را از خارج وارد کردید که انتظار تطابق 
قیمــت کاالی خود با افزایش نرخ ارز را دارید و اگر 
به فرض محال این گونه نیز باشــد آیا قیمت کارگر 

شــما نیز تغییر کرده اســت ثانیا تکلیف ارز دولتی 
که به شما اختصاص داده شده است چه شده است 
کــه اکنون به بهانه گرانی قیمت ارز کاالهای خود را 

گران می کنید؟
لنگری با انتقاد از عدم شفافیت دولت در زمینه 
اختصــاص ارز دولتی به تولیدکننــدگان گفت:  آیا 
تکلیف اشخاصی که به بهانه ثبت سفارش واردات ارز 
دریافت کردند اما به جای واردات کاالی اساسی ارز 
را در بازار آزاد فروختند مشخص شد که همین افراد 
اکنون محصوالت خود را با نرخ دالر روز می خواهند 

بفروشند.

بر اســاس آمار تجارت خارجی کشــور، 
صادرات در شهریورماه نسبت به مرداد از لحاظ 

ارزش بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است.
به گزارش تسنیم، از کل تجارت 11 میلیون تنی، 
8 میلیون و 252 هزار تن به ارزش دومیلیارد و 691 
میلیون دالر شامل صادرات و دومیلیون و 690 هزار 
تن کاال به ارزش 3 میلیارد و 76 میلیون دالر ســهم 

واردات بوده است.
 صادرات کشــور در شهریور ماه سال 99 نسبت 
به مرداد ماه از لحاظ وزنی 6 درصد و ازلحاظ ارزش 
24.5 درصد رشد داشــته است که این خود نشان 
از عادی شــدن تجارت پس از بحران کرونا و بسته 

شدن مرزها دارد.
چین با دومیلیون و 267 هزار تن و ارزش 669 
میلیون دالر مقصد نخســت، عراق با یک میلیون و 
415 هــزار تن به ارزش 565 میلیون دالر، امارات با 
یک میلیون و 215 هــزار تن به ارزش 379 میلیون 
دالر، افغانستان با 704 هزار تن به ارزش 232 میلیون 
دالر و ترکیــه با 380 هزار تن و ارزش 218 میلیون 
دالر به ترتیب مقاصد اصلی صادرات کاالی ایرانی در 

شهریور ماه بودند.
بیــش از 72 درصــد وزن و 76 درصــد ارزش 
کاالهای صادراتی کشور در شهریور ماه به این پنج 

کشور اختصاص دارد.

واردات کاالهای مورد نیاز کشور که عمدتاً کاالی 
اساسی و نهاده ها و ماشین آالت تولید است در شهریور 
ماه نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی 31درصد و از 

لحاظ ارزش 10.5درصد افزایش داشته است.
امارات متحده عربی با 396 هزار تن و ارزش 775 
میلیون دالری در جایگاه نخست، چین با 262 هزار 
تن به ارزش 743 میلیون دالر در جایگاه دوم، ترکیه 
با 305 هزار تن به ارزش 339 میلیون دالر در جایگاه 
ســوم، آلمان با 226 هزار تن به ارزش 174 میلیون 
دالر در جایگاه چهارم و هند با 176 هزار تن کاال به 
 ارزش 156 میلیون دالر در جایگاه پنجم قرار دارد.

بیــش از 50 درصــد وزن و 71 درصــد ارزش 

کاالهای وارداتی به این پنج کشور اختصاص دارد.
با وجود دشــواری های ناشــی از شرایط جنگ 
اقتصــادی و فراگیری بیمــاری کووید19، عملکرد 
تجاری کشور در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور 
ســال 98، در حوزه صــادرات کاهش 5.4 درصدی 
ارزش و 11درصــدی وزنی و در حــوزه واردات نیز 
افزایــش 6.6 درصــدی وزن و کاهش 15درصدی 
ارزش را شــاهد هستیم در صورتی که آمار 6 ماهه 
حاکی از کاهش 34درصدی ارزش و 33 درصدی وزن 
صادراتی و کاهش 1.2 درصدی وزن و 21 درصدی 
ارزش وارداتی اســت که این نشانگر بهبود تجارت 

کشور پس از دوره ای رکود به دالیل موصوف است.

یک مسئول اعالم کرد

جزئیات توزیع الستیک
 در سامانه راهداری

مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای گفت: در حال حاضر فقط ۲70 هزار حلقه الستیک در 
سامانه راهداری موجود است که آن هم متنوع و مطابق نیاز 
راننده نیست و ضرورت دارد وزارت صمت در تأمین الستیک 

همکاری بیشتری کند.
داریوش باقرجوان در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره توزیع 
الستیک اظهار کرد: در حال حاضر حدود 300 هزار حلقه الستیک 
در گمرکات مانده است که تا یک شهریور 99 وارد و اظهار شده اند 
که متعلق به واردکننده اســت و وزارت صمت باید این الستیک ها 
داخل سامانه حواله الستیک قرار بدهد تا ما حواله آن را صادر کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 270 هزار حلقه الستیک در 
ســامانه داریم که با مراجعه راننده حواله آن را صادر می کنیم البته 
سبد الستیک ما تکمیل نیســت به عنوان مثال سایز 12 ـ 24 کم 

داریم که وزارت صمت باید هر چه سریع تر تکمیل کند.
این مســئول گفت: از ابتدای فعالیت ســامانه سه میلیون و 80 
هزار حلقه حواله صادر کرده ایم و حدود 270 هزار حلقه در سامانه 
داریم که البته این رقم به دلیل ترخیص ها کم و زیاد می شود اما به 
هر حال در تأمین الستیک مشکل داریم و برای تأمین الستیک به 
تعداد مورد نیاز راننده و سایزهای مورد نیاز مشکاتی وجود دارد و 

ضرورت دارد وزارت صمت درا ین باره همکاری کند.
باقرجوان یادآور شد: ما در سازمان راهداری فقط هماهنگ کننده 
برای صدور حواله هستیم. دو سامانه برای صدور حواله الستیک وجود 
دارد که یک ســامانه برای ارائه الستیک با ارز یارانه ای است که در 
اختیار ما اســت و سامانه دیگر هم برای ارائه الستیک با ارز نیمایی 
است که در اختیار وزارت صمت است. قیمت در سامانه مناسب است 
اما همه نیاز بازار را تأمین نمی کند و از وزارت صمت خواهش می کنیم 

آن 300 هزار حلقه مانده در گمرکات را هم آزاد کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

قیمت های جدید بلیت هواپیما 
غیرواقعی است

در حالی انجمن شرکت های هواپیمایی از افزایش دوباره 
قیمت بلیت هواپیما خبر داده که عضو کمیســیون عمران 

مجلس معتقد است، این قیمت ها واقعی نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اقبال شاکری، عضو کمیسیون 
عمران مجلس، از ورود مجلس به پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیما 

خبر داد و نرخ نامه جدید را غیرواقعی اعام کرد.
وی در واکنش بــه افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی که به 
تازگی اعام شده، گفت: این اقدام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، 
چراکه مردم توان پرداخت چنین هزینه هایی برای خرید بلیط هواپیما 
را ندارند. افزایش ناگهانی و بدون برنامه قیمت ها، فشار سنگینی به 
مردم و مســافران وارد می کند و قطعا ایــن رویکرد موجب کاهش 

استقبال مردم برای استفاده از پروازهای داخلی خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نرخ نامه جدید حمل ونقل هوایی 
متناسب با هزینه های مصرفی ایرالین ها نیست، تصریح کرد: بعد از 
اعام نرخ نامه جدید، دالیل افزایش قیمت ها و تناسب این مسائل با 
میزان هزینه ها را بررسی کردم، حتی با چندین کارشناس و مسئول 
مرتبــط نیز در این رابطه صحبت کردم، از این رو به نظر می رســد 

نرخ های اعامی به هیچ وجه واقعی نیست.
شــاکری افزود: قطعا در نشست آتی کمیسیون عمران مجلس 
موضوع افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت پروازهای داخلی با حضور 

مسئوالن مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اســاس تصمیم انجمن شرکت های هواپیمایی قرار است از 
اول آبان ماه امســال همزمان با کاهش ظرفیت صندلی پروازهای 
داخلی قیمت بلیت هواپیما به طور چشمگیری افزایش می یابد. دو 
روز پیش، دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با بیان اینکه برای 
افزایش قیمت بلیت هواپیما نیازی به مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری نداریم اظهار کرده بود: نرخ جدید بر اساس دالر 27 هزار 

تومانی تعیین شده است.
مقصود اســعدی سامانی در واکنش به این سؤال که آیا افزایش 
قیمت بلیت پروازهای داخلی مجوز ســازمان هواپیمایی کشوری را 
دارد، مدعی شده بود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ بلیط 
پروازهای داخلی آزادسازی شــده است لذا شرکت های هواپیمایی 
برای تطبیق با وضعیت حمل ونقل هوایی اقدام به نرخ گذاری قیمت 

بلیط هواپیما می کنند.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی: 

قیمت خرید تضمینی گندم 
برای جلوگیری از واردات اصالح شود

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه خواســتار اصالح نرخ خرید تضمینی گندم 

برای جلوگیری از واردات شد.
در این نامه با  اشــاره به اباغ مصوبه  اخیر شورای اقتصاد توسط 
محمدباقر نوبخت با موضوع »اباغ قیمت خرید تضمینی محصوالت 
اساســی« آمده است: »پیش بینی می شود قیمت تعیین شده باعث 
کاهش انگیزه کشــاورزان برای تولید این محصول و در نهایت عدم 
فروش محصول تولید شــده به دولت گردد و مشابه سال های قبل، 
صادرات قاچاقی یا اســتفاده از این کاالی راهبردی به عنوان خوراک 

دام ناگزیر شود.
در صورت کاهش تولید و خرید تضمینی گندم در ســال آینده 
مانند سال جاری، دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد. در چنین 
شرایطی بررسی قیمت واردات این محصول نشان می دهد اگر دولت 
بخواهد کمبود گندم مورد نیاز را از برخی کشــورهای صادرکننده 
خریــداری کند، باید به ازای هرکیلوگرم گندم وارداتی مبلغی بیش 
از پنج هزار و 500 تومان پرداخت کند. شایان ذکر است که مبنای 
محاســبه در قیمت گندم های خارجی باید »ارز نیمایی« باشــد و 
محاســبه قیمت ایــن محصوالت با ارز دولتی »چهــار هزار و 200 
تومانــی« با توجه به مابه التفاوت آن با ارز نیمایی به مثابه پرداخت 
یارانه به واردات تلقی می شود. بنابراین باتوجه به شرایط فعلی کشور 
و لزوم حمایت از تولید محصوالت اساســی از جمله گندم، محاسبه 
قیمت ها با ارز دولتی امری نادرست است و باید مبنای محاسبه »ارز 

نیمایی« باشد.
بررسی قیمت گندم در کشــورهای همسایه نیز موید آن است 
که چنانچه قیمت چهار هزار تومانی گندم برای سال جاری اجرایی 
شود، با توجه به شرایط نرخ ارز، احتمال صادرات قاچاقی این محصول 
افزایــش خواهد یافت. در حال حاضر اختاف قیمت گندم داخلی با 
برخی از کشورهای همسایه به بیش از شش هزار تومان رسیده است.

منابــع مالــی الزم برای خرید تضمینی گندم بر اســاس قانون 
تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( توسط بودجه سالیانه 
و خط اعتباری بانک مرکزی تأمین می شود. با توجه به گستردگی و 
تنوع مصارف دولت، پیشنهاد می شود به منظور ساماندهی و اطمینان 
بخشی در تخصیص منابع مالی از بودجه سالیانه، اولویت با تخصیص 
درآمدهای دولت از محل اخــذ عوارض گمرکی واردات محصوالت 
کشاورزی باشد که طبق برآورد انجام شده از آمارهای واردات گمرک 
جمهوری اسامی ایران در سال 1397 ارزش تقریبی آن 1.9 میلیارد 

دالر معادل 45.6 هزار میلیارد تومان است.
بــا توجه به مــوارد مذکور و همچنین نظر بــه اهمیت حمایت 
از تولیــد محصوالت راهبــردی از جمله گندم در داخل کشــور و 
جلوگیری از وابستگی وارداتی و هزینه ارزی در این زمینه، مطابق با 
بررسی های صورت گرفته مبتنی بر قیمت ارز نیمایی و نوسانات آن، 
نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم شش هزار تومان برآورد 
می شــود؛ امید است دولت محترم و شورای اقتصاد، در تصمیم خود 
تجدیدنظر نموده و زمینه را برای کاهش وابستگی کشور به واردات 

غذای اساسی و هدررفت منابع ارزی در این زمینه فراهم آورند«.

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

15/550/000سکه تمام طرح جدید
14/444/000سکه تمام طرح قدیم

8/250/000نیم سکه
5/400/000ربع سکه

2/650/000گرمی
1/420/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
30/750دالر
35/817یورو
39/559پوند

3/932لیر ترکیه
8/450درهم امارات

26/5دینار عراق

بانک های  علیه  آمریکا  تحریم های جدید 
کشورمان، نه تنها اثر منفی بر سهام بانک ها در 
بورس نداشت بلکه قیمت انواع سهام بانکی در 

بازار سرمایه را مثبت کرد.
به گزارش خبرنگار ما، بازار سرمایه در نخستین 
روز کاری خــود در هفتــه جــاری علی رغم اعام 
تحریم هــای جدیــد آمریکا علیــه بانک ها واکنش 
معکوسی به این تحریم ها نشان داد و بر خاف برخی 
پیش بینی ها، شاخص بورس در پایان معامات روز 
شنبه با افزایش 1144 واحد روبه رو شد و به رقم یک 

میلیون و 541 هزار و 844 واحد رسید.
همچنین دیروز شــاخص کل با معیار هم وزن 
نیز با افزایش 3319 واحد به رقم 410 هزار و 517 
واحد رســید. نکته مهم اینکه با وجود تحریم های 
آمریکا دیروز همه شــاخص های بورس ســبزپوش 
بودند و حتی قیمت ســهام اغلب بانک ها مثبت شد 
به طور مثال قیمت آخرین معامله بانک صادرات در 
روز گذشته مثبت 4/87 درصد ، بانک تجارت مثبت 
4/92 درصد، بانک پارسیان مثبت4/63 و بانک سینا 

مثبت 3/52 ثبت شد.
بر این اســاس می توان دریافت که بازار سرمایه 
به عنوان ویترین اقتصادی کشور نه تنها اهمیتی برای 
تحریم های جدید آمریکا قائل نیست بلکه برعکس به 

این تحریم ها واکنش مثبت نشان می دهد.
ارزیابی کارشناسان از تحریم های جدید

تحریم های  معتقدنــد  اقتصادی  کارشناســان 

جدیدی آمریکا علیه بانک های ایرانی، روانی است و 
اثر خود را از دست داده است. 

فرزین آقابزرگی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص تأثیر تحریم های بانکی اخیر آمریکا 
بر بازار سرمایه ایران اظهار کرد: عاوه  بر 18 بانکی 
که به تازگی تحریم شده اند )17 بانک و یک مؤسسه 
تأمین ســرمایه(، تعدادی از بنگاه های اقتصادی از 
گذشته مشــمول تحریم های آمریکا بوده اند اما به 
دلیل  ارتباط اقتصادی کشور ما با سایر کشور ها این 

تحریم ها تأثیر چندانی بر بازار سرمایه ندارد.
او توضیح داد: تحریم ها باعث نمی شود که افراد 
سرمایه های خود را از بانک ها خارج و وارد بازار سرمایه 
کنند، حتی اگر این اتفاق رخ دهد باز هم سود سهام 
از طریق بانک ها به حساب افراد واریز خواهد شد که 

موجب افزایش گردش مالی آنها می شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه در پاسخ به این 
سؤال که آیا تحریم های جدید بانکی روی سهام این 
بانک ها در بازار سرمایه اثر می گذارد؟ یادآور شد: در 
گذشته هم تعدادی از بانک های کشور تحریم بودند، 
اما سهامشان نه تنها آسیب ندید بلکه رشد هم کرد 
زیرا گردش مالی بانک ها از طریق ارز انجام می شود، 
در نتیجه این تحریم ها بر روند کلی و ماهیت سهام 

بانک ها در بازار سرمایه تأثیر چشم گیری ندارد.
تحریم ها روانی است

در همین رابطه، یک تحلیلگر مسائل تحریم نیز 
بــا بیان اینکه تحریم 17 بانک ایرانی پیرو دســتور 

بهمن ماه سال گذشته  ترامپ عملیاتی شده، گفت: 
در میــدان واقعی اقتصاد ایران، این تحریم ها روانی 

است و اثر خود را از دست داده است.
مسعود براتی افزود: این وضعیت، عمًاً اجازه نداد 
که از کانال های رسمی  استفاده کنیم و حتی اگر این 
17 بانک )17 بانک و یک مؤسســه تأمین سرمایه( 
را هم داشتیم که تحریم ثانویه نبودند، این بانک ها 
در تجارت و تعامات اقتصادی ما اجازه نقش آفرینی 
نمی یافتند؛ چراکه حجــم عملیات نقل و انتقاالت 
پولی این بانک ها محدود به اقدامات بشردوســتانه 
بود و در بحث بشردوســتانه نیز، مســئله جدی در 
حوزه تأمین مالی و تأمین منابع آن بود که به واسطه 
تحریم های ظالمانه در حوزه نفتی علیه ایران، قابل 
مشــاهده بود؛ لذا آنچه که ظرف دو روز گذشته از 
سوی آمریکا اعمال شده، به نظر نمی رسد در میدان 
عمل و واقعی، واجد اثر خاصی باشد؛ اما به هر حال 
باید توجه داشت که آن تحریم ها بر روی کاغذ یک 

تحریم محاسبه می شود.
وی ادامــه داد: چون بانک های ما بر روی کاغذ 
تحریم شده اند، نمی توانند با سایر بانک های دیگر کار 
کنند؛ اما در عمل از گذشته نیز، هیچ بانکی در عرصه 
بین المللی با بانک های ایرانی تعاملی برقرار نمی کرد.

این کارشناس درباره هدف مقامات آمریکایی از 
وضع تحریم های تازه، توضیح داد: دولت آمریکا دو 
هدف را از تکرار تحریم ها دنبال می کند، به این معنا 
که با توجه به شناختی که از وضعیت اقتصادی ایران، 

حجم نقدینگی و بی تدبیری موجود در کشور و حوزه 
اقتصاد دارد؛ به صورت مستمر شوک های روانی ایجاد 
می کند و سعی دارد که از این فضا استفاده کند که 
متأسفانه، جریان رسانه ای در داخل و خارج نیز آن 
را تقویــت می کند. اما در میدان واقعی اقتصاد عمًاً 

اتفاقی رخ نخواهد داد.
براتی درباره هدف دیگــر آمریکایی ها گفت: با 
وضع تحریــم جدید، کمک می کنند که ســاختار 
تحریم مستحکم تر شــده و از جوانب مختلف قوام 
بگیرد؛ ضمن اینکه این موارد جدیدی که روی کاغذ 
می آید، در مذاکره احتمالی که هر زمان اتفاق افتد، 
هر یک به عنوان یک امتیاز به طرف مقابل فروخته 
شود؛ همان کاری که اوباما در برابر ایران، اجرا کرد 
و توانســت این امتیازات را بفروشــد و با این بخش 
مهمی  از تحریم ها را حفظ کرد و ایران نیز متأسفانه 
در ایــن بازی افتاد و پذیرفت. اکنون نیز  ترامپ هم 
می خواهد تحریم را محکم کند؛ هم اینکه این برگه ها 
را در مذاکرات استفاده کند؛ هم اینکه از این امتیازات 

به خوبی در زمان مناسب استفاده نماید.
گفتنی است، حمید قنبری مدیرکل بین الملل 
بانک مرکزی هم با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
با بیان این که تحریم های اخیر آمریکا علیه بانک ها، 
بیشتر اثر رسانه ای، سیاسی و تبلیغاتی دارد، یادآور 
شد: همه بانک هایی که نام آنها دیروز به عنوان تحریم 
شده است، اعام شد قبًاً هم در فهرست تحریم های 

آمریکا وجود داشتند.

احداث ۳  اسکله نفتی جدید
 در خلیج فارس

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از احداث سه پست 
اسکله نفتی جدید در بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: در 
شش ماه سال جاری610  فروند نفتکش در اسکله های مختلف 

این بندر پهلو داده شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علیرضا محمدی کرجی ران ،  اظهار 
داشــت: در مجموع 15 میلیون تن انواع مواد نفتی طی شش ماهه 
نخست سال جاری در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است 
که در این راستا رشد شش درصدی صورت پذیرفته که از این تعداد 
هفــت میلیون و 870 هزار تن انواع مواد نفتی از بندر خلیج فارس 

صادر و مابقی وارد این بندر شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به ظرفیت های ایجادشده 
در بنــدر خلیج فارس به عنوان مجموعه نفتی منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شهید رجایی که در حال فعالیت است اشاره داشت و گفت: این 
بندر با هدف افزایش و ارتقای سهم کشور از بازار بانکرینگ، صادرات 

و واردات و ترانزیت فرآورده های نفتی احداث شده است.
محمدی کرجی ران خاطرنشــان کرد: طرح های توسعه ای برای 
تقویت فعالیت ها در این بندر نفتی چه با مشارکت سازمان و چه از 
طریق جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی در حال انجام است که 
می توان به احداث ســه پست اسکله نفتی جدید به عنوان طرح های 
مهم توسعه ای سازمان بنادر و دریانوردی )طرح سال جهش تولید( 
و همچنین مهندســی و اجرای عملیات ایررایزینگ به عنوان روشی 
نوین به منظور نصب سقف های فوق سنگین مخازن فرآورده های نفتی 
اشاره کرد که این فناوری نیز توسط متخصصان ایرانی در این بندر 

به اجرا در آمده است.
وی اضافه کرد: بنا داریم این روش را برای تمامی مخازن بزرگ 

در حال ساخت در پایانه نفتی بندر خلیج فارس به اجرا در آوریم.
این مقام مسئول ضمن تبیین موقعیت راهبردی منطقه خلیج 
فارس و ضــرورت ایجاد زیرســاخت برای پشــتیبانی از تولیدات 
فرآورده های نفتی پاالیشگاه های کشور تأکید کرد: می توان با فراهم 
آوردن بســتر الزم برای توســعه فعالیت های تجاری و ترانزیتی با 
کشــورهای هدف عاوه بر افزایش سهم ایران از صنعت بانکرینگ 
در منطقه، نقش مؤثری در آبادانی و رونق معیشــت ساحل نشینان 

ایفا کنیم.
سوخت رسانی با کشتی ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا 

و یا اسکله را بانکرینگ می گویند.

تحریم های جدید بانکی 
سهام بانک ها را در بورس مثبت کرد

رئیس  اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فوالد:

ظرفیت تولید آهن در کشور 60 درصد بیش از نیاز داخلی است

استاد اقتصاد دانشگاه:

مدیریت اقتصادی بازی کردن با نرخ ارز نیست

تسلیت

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

همکار محترم جناب آقای سعید سیف اشرفی
مصیبت درگذشت همســر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از 
خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واســعه الهی و 
برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

همکار گرامی جناب آقای سعید سیف اشرفی
با نهایت تأســف درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شــما 

طول عمر مسئلت داریم.
همکاران شما در واحد حسابداری موسسه کیهان

همکار محترم سرکار خانم سمیه کمانی
با نهایت تأسف درگذشت  برادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم.
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