
وزیر صنعت:

کاهش قیمت ها ادامه دارد 
و فضا بهتر می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش قیمت برخی 
از کاالها گفت: همه کاهش ها ناشی از کاهش نرخ ارز نیست و طی 
این هفته و هفته آینده همچنان قیمت ها کاهشــی خواهد بود و 

فضا بهتر می شود. 
به گزارش ایرنا، ســیدرضا فاطمی امین دیروز در حاشیه پاسخگویی 
مســتقیم وزرا به درخواست های مردم در مرکز ارتباطات مردمی ریاست 
جمهوری در جمع خبرنگاران با اشــاره به عرضه بدون ضابطه خودرو در 
شرکت ایران خودرو گفت: چنین مواردی تخلف است و من آن را پیگیری 

می کنم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حین مصاحبه دستور پیگیری آن را 
صادر کرد و افزود: خودرو از طریق قرعه کشی و ثبت نام در سامانه یکپارچه 

انجام می شود و موارد قبلی نیز بازگردانده شده است.
فاطمی امین گفت: راه حل کنترل قیمت ها بدون تأثیر از تغییر نرخ ارز 
این است که یک نظام شفاف فروشگاهی وجود داشته باشد که ما این پروژه 
را شــروع کردیم  و تا اواسط سال آینده به حدی می رسد که می توانیم بر 

بازار به طور سامانه ای نظارت کنیم و بر تراکنش ها مسلط شویم.
وزیر صمت با بیان اینکه ارز اقتصاد ما را از ۶ مســیر تحت تأثیر قرار 
می دهد، افزود: ما این مسیرها را شناسایی کرده و برای هرکدام یک راه حل 
طراحی کردیم. مثال در بحث واردات مواد معدنی، قاعده گذاشتیم هر مواد 
معدنی که باالی یک میلیون دالر واردات دارد، باید ساخت داخل باشد و 

این کار را آغاز کردیم. در سایر موارد هم متمرکز هستیم.
وزیــر صمت همچنین گفت: افرادی کــه برای خرید خودرو وارداتی 

ثبت نام کرده اند، از امروز)یکشنبه( نوبت بندی می شوند.

ایران چک 200 هزار تومانی 
روانه بازار می شود

بانک مرکزی ایران  برای اولین بار، ایران  چک 200 هزار تومانی 
را راهی بازار خواهد کرد.

بــه گزارش فارس، بانک مرکزی به  تازگی ایران  چک های ۲۰۰ هزار 
تومانی را منتشر کرده است.

ایران چک ۲۰۰ هزار تومانی که تاریخ انتشــار آن ۲۰ اسفند 14۰1 
است با طرح سد کارون و رنگ آبی وارد بازار می شود.

پیش از این بانک مرکزی ایران چک های 5۰ و 1۰۰ هزار تومانی را در 
چند طرح مختلف منتشر و وارد بازار کرده بود.

ایــران چک های ۲۰۰ هزار تومانی دارای 11 قابلیت امنیتی اســت 
که نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک، نخ امنیتی پنهان، چاپ برجســته، 
واترمارک، شماره سریال، مرکب حرارتی و الیاف فلورسنتی نامرئی از جمله 

این موارد امنیتی است.

برخالف وعده بانک مرکزی

 بسیاری از عابربانک ها 
همچنان پول نقد به مردم نمی دهند

برخالف وعده بانک مرکزی همچنان بسیاری از خودپردازهای 
بانک ها پول نقد به مردم نمی دهند.

 با وجودی که در روزهای پایانی سال قرار داریم و نیاز مردم در این 
ایام به پول نقد افزایش یافته است اما همچنان خودپردازهای بسیاری از 
بانک های کشــور، در بی توجهی مسئوالن شعب، یا غیرفعال است، یا در 
ساعات غیراداری توسط بانک مسدود شده است و یا خالی از اسکناس است.
 البته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی پیش از این مدعی شده 
بود مشــکل کمبود اسکناس در خودپردازها موقتی است  و به زودی رفع 
می شود اما مشاهدات میدانی خبرنگار کیهان از سطح شهر تهران حاکی 
است مشکل عدم پرداخت پول نقد از سوی عابربانک ها همچنان به قوت 

خود باقی است و هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده است.
هرچند اغلب مراودات مالی مردم و خرید و فروش ها از طریق کارت 
بانکی و به صورت غیرنقد انجام می شود اما به هر حال ضرورت استفاده از 
پول نقد هم وجود دارد، به عنوان مثال برای پرداخت کرایه تاکسی وجود 
پول نقد ضروری است یا در ایام آخر سال  عموم مردم نیاز دارند در کنار 
کارت بانکی مبلغی هر چند محدود پول نقد در جیب خود داشته باشند 

تا در شرایط ضرورت استفاده کنند.
متاسفانه از چند ماه پیش، بسیاری از عابربانک ها با مشکل نبود پول 
نقد مواجه هستند و همین امر موجب سرگردانی مردم شده است، حتی 
مردم اگر بخواهند از طریق کارت بانکی خود در شــعبه مقداری پول نقد 
دریافت کنند، بانک معموال پاسخ می دهد که باید به خودپرداز مراجعه کنید 

در حالی که بخشی از خودپردازها هم خالی از پول نقد است.
توجیهات عجیب و غریب بانک ها برای فرار از پرداخت پول نقد

خبرنگار فارس چندی پیش در همین زمینه به ســراغ شــعبی از 
بانک ها در میادین اصلی شــهر که خودپرداز آنها پرداخت اســکناس 
نداشــت رفت و این موضوع را از مسئوالن شعب پیگیری کرد. رئیس 
شعبه یکی از بانک های دولتی در خیابان استاد نجات اللهی در پاسخ به 
این سوال که چرا خودپرداز بانک شما، امکان پرداخت اسکناس ندارد؟ 
گفت: یکی دو روز اســت اسکناس برای ما نیاورده اند و قطعا به محض 
آوردن اســکناس آن در خودپرداز قرار می دهیم. وی در پاســخ به این 
ســوال که آیا امکان ندارد از همین اسکناس های موجود در شعبه که 
امروز از مشتری دریافت کرده اید، برای شارژ خودپرداز استفاده کنید تا 
مشتری حداقل برای دریافت کرایه تاکسی سرگردان نشود؟ گفت: روال 
درج اســکناس در خودپرداز قانون دارد؛ برای تزریق پول به خودپرداز، 

اسکناس با اسکناس فرق دارد.
به ســراغ یکی دیگــر از خودپردازهای یکــی از بانک های دولتی در 
میدان فردوسی تهران رفتیم که آن هم خالی از اسکناس بود، علت را از 
معاون شــعبه جویا شدیم، گفت: چون صبح است هنوز پول نقد برای ما 
نیاورده اند و حدود ۲ ساعت دیگر خودپرداز را شارژ می کنیم، همزمان با 
این گفت وگو، مسئوالن انتقال اسکناس وارد بانک شدند و ۳ کیسه حاوی 

پول نقد را وارد بانک کردند.
با مشاهده ورود اسکناس از وی خواستیم حداقل االن خودپردازها را 
شارژ کند اما این مسئول بانک گفت:  »فعال باید این پول ها بررسی شود، 
۲ ســاعت دیگر بیایید یا از خودپرداز دیگری اســکناس دریافت کنید«؛ 
همزمان با صحبت ما یکی دیگر از مشــتریان بانک که خانمی مسن بود 
وارد شد و پرسید چرا خودپرداز پول نقد نمی دهد؟ مجدد مسئول شعبه 
وی را هــم به خودپــرداز بانک دیگری حواله کرد که آن خانم گفت: این 
کارت بانکی در دسِت من، کارت هدیه است و فقط می توانم از خودپرداز 
همین بانک وجه نقد دریافت کنم اما پاسخ به این خانم مسن هم همین 

بود که ۲ ساعت دیگر برگردید.
۲  ســاعت بعد برای صحت سنجی ادعای کارمند شعبه مذکور مبنی 
بر شــارژ خودپرداز، دوباره به شعبه مراجعه کردیم اما باز خودپرداز خالی 
از اســکناس بود؛ دوباره علت را از معاون شعبه پیگیری کردیم و وی هم 
دوباره اعالم کرد که اسکناس نداریم؛ اما پس از اینکه به وی گفتیم همین 
امروز صبح ۳ کیسه اسکناس برای بانک آورده اند، نگاهش را از ما گرفت 
و خود را مشــغول نوشتن کرد و همزمان گفت:  آن کیسه هایی که صبح 
آورده اند فقط حاوی اسکناس 1۰۰ هزار تومانی بود اما خودپرداز ما امکان 
شارژ اسکناس 1۰۰ هزار تومانی ندارد و فقط 5۰ هزار تومانی و 1۰ هزار 

تومانی در آن شارژ می شود!

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

قیمت  گوشت قطعا کاهش می یابد
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه اخیرا مجوز 
واردات 250 هزار تن گوشــت صادر شــده است،  گفت: 
قیمت های فعلی گوشت کاذب است و قطعا کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ســیدمحمد آقامیری در پاســخ 
به اینکه شــما اعالم کرده بودید قیمت گوشت 1۰۰ تا 15۰ هزار 
تومان با انجام واردات کاهش می یابد آیا این پیش بینی شما تحقق 
یافته است؟ اظهار داشت: آن زمان پیش بینی می شد حتی قیمت 
گوشــت به ۶۰۰ هزار تومان هم برسد اما با تدبیرهای انجام شده 
قیمت ها کاهش یافته و پیش بینی ما این است که در ادامه کاهش 

بیشتری یابد.
وی بــا بیان اینکه اخیرا مجوز واردات ۲5۰ هزار تن گوشــت 
صادر شــده اســت افزود: عالوه  بر این عرضه دام داخلی از اواسط 
بهمن بیشــتر می شود و این  دو عامل قیمت های گوشت را بیشتر 
کاهش خواهد داد. قیمت های فعلی گوشت در بازار کاذب است و 

باید منتظر افت بیشتر قیمت ها در آینده باشیم. 
آقامیری با بیان اینکه واردات گوشت بیشتری از روسیه و برزیل 
انجام می شود، تصریح کرد: البته سازمان بهداشت جهانی دام، یک 
منطقه ای از برزیل را اعالم کرد که گزارش دام مبتال به جنون گاوی 
وجود داشته و ما از این منطقه واردات انجام نمی دهیم. ضمن اینکه 
ســازمان بهداشت جهانی دام بقیه نقاط را سالم اعالم کرده است. 
پروتکل های بهداشــتی ما با کشورهای مبدأ بسیار دقیق و محکم 

است و هیچ وقت از آن عدول نمی کنیم. 
او افزود: ما حامی سالمت مردم هستیم و در گوشت های اخیر 
وارداتی هم هیچ مشکلی وجود نداشت. قبل از اینکه گوشت ترخیص 
شــود دو تا سه آزمایش روی آن صورت می گیرد و در صورتی که 
پروتکل های سالمت را طی کنند اجازه ترخیص داده می شود و در 
گذشــته موردی بوده که اجازه ترخیص مرغ را نداده ایم. به عنوان 
مثال، سال گذشته 7۰۰ تن گوشت مرغ و 4۰ تن گوشت قرمز از 
چرخه مصرف مردم کنار گذاشته شد که بخشی از آنها معدوم یا 

در بخش های صنعتی استفاده شد.
طرح های دامپزشکی در محیط های دام و طیور

 معاون وزیر جهاد کشــاورزی از آغاز نظارت ها بر محصوالت 
پروتئینی از 1۳ اســفندماه اشاره کرد و ادامه داد: این نظارت ها تا 
پایان عید فطر ادامه می یابد. اتحادیه ها و کشتارگاه ها از 17 فروردین 

باز هستند و ناظرین شرعی هم حضور خواهند داشت.
به گفته آقامیری از اجرای یک طرح دامپزشکی در ۲8 استان 
خبر داد و افزود:  بر اســاس این طرح؛ وا کسیناسیون، سمپایشی و 
درمان دام ها به صورت رایگان انجام می شود. این طرح در یک سال 
گذشته در ۲9۳ شهر انجام شده که 1۲ میلیون دام و پنج میلیون 

و 4۰۰ هزار قطعه طیور 1۰۰ درصد واکسینه شد.
او در پاسخ به اینکه اخیرا درباره مقابله با ورود بیماری تب برفکی 
که در ترکیه و عراق دیده شده چه اقداماتی انجام داده اید؟ گفت: 
ابتدا مرزهای خود را با عراق و ترکیه بستیم. به هر حال کامیون هایی 
که دام را از ایران به سمت عراق منتقل می کردند احتمال داشت 
موقع برگشتن مبتال به ویروس شود و جمعیت دام کشور را درگیر 
کند. در گام دوم اجازه ورود و خروج دام در استان های کرمانشاه، 
کردســتان،  آذربایجان غربی و خوزستان متوقف شد. گزارش تب 
برفکی در وان ترکیه هم وجود داشت که ترانزیت کاال به این کشور 

را هم متوقف کردیم. 

سازمان راهداری:

اتوبوس سفرهای نوروزی 
تأمین شده است

معاون سازمان راهداری اعالم کرد اتوبوس به اندازه تقاضا 
برای جابه جایی مردم در سفرهای نوروزی تأمین شده است.
»مهدی حاج علی«؛ معاون دفتر حمل ونقل مســافر ســازمان 
راهــداری در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم با تکذیب واگذاری 
ناوگان اتوبوسرانی به برخی دستگاه ها و کمبود ناشی از این اقدام 
در حمل ونقل جاده ای اظهار کرد: ناوگان مورد نیاز به اندازه تقاضای 
موجود در بخش حمل ونقل عمومی مســافری برای سفرهای ایام 
پایانی سال و نوروزی تأمین شده است و هیچ کمبودی در این زمینه 
نداریم. این گونه نیســت که برای تأمین ناوگان برخی دستگاه ها، 

ناوگان حمل ونقل برون شهری را کاهش دهیم.
او در رابطــه با ادعای واگذاری ناوگان اتوبوســرانی به برخی 
دستگاه ها گفت: چنین چیزی واقعیت ندارد. مالکیت اتوبوس های با 
پالک  )ع( و دارای کارت هوشمند، متعلق به بخش خصوصی است 

و دولت اساساً نمی تواند این ناوگان را در اختیار جایی قرار دهد.
معاون دفتر حمل ونقل مســافر ســازمان راهــداری از بازدید 
مســتمر میدانی راهداری از پایانه های مســافربری در راســتای 
 نظارت بر عملکرد شــرکت ها در خدمات رســانی بــه مردم خبر 

داد.
خدمات رسانی 8 هزار اتوبوس در سفرهای نوروزی

این مسئول، یکم اسفندماه جاری هم از خدمات دهی هشت هزار 
اتوبــوس فعــال در ایام نوروز 14۰۲ خبــر داده و گفته بود: فقط 
اتوبوس هایی که طی شــش ماه گذشته ســند حمل گرفته و در 
ناوگان حمل  ونقل جاده ای مسافری فعال بوده اند در طرح نوروزی 

فعالیت خواهند داشت.
وی تعــداد ســواری کرایه و مینی بوس برای ایــام نوروز را به 
 ترتیب ۳1 هزار و ۲5 هزار دستگاه اعالم کرد و ادامه داد: بر اساس 
پیش بینی هــای صورت  گرفته در ایام تعطیالت نوروز 14۰۲ )۲4 
اسفند 14۰1 تا 15 فروردین 14۰۲( افزایش حدود ۲۰ درصدی 
جابه جایی نســبت به تعطیالت نوروز 14۰1 در بخش حمل ونقل 
مسافر ثبت شود. این پیش بینی با توجه به این که ماه مبارک رمضان 
از ســوم فروردین سال آینده آغاز می شود و طبیعتاً باعث کاهش 

سفرها خواهد شد،  انجام شده است.
معاون دفتر حمل ونقل مســافر سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای یادآور شد: فروش حضوری بلیت اتوبوس برای ایام نوروز 
14۰۲ از هفتم اســفند آغاز شده و قیمت بلیت اتوبوس هم برای 

ایام نوروز هیچ افزایشی ندارد.
کاهش 10 کیلومتری سرعت وسایل نقلیه

همچنین در نشست کمیسیون ایمنی راه ها، کاهش 1۰ کیلومتر 
بر ساعت سرعت مجاز وسایل نقلیه در آزادراه ها و بزرگراه های سطح 
کشور در بازه زمانی ۲4 اسفند 14۰1 تا 15 فروردین 14۰۲ برای 
افزایش ایمنی تردد مقرر و اعالم شــد. ناوگان عمومی بین شهری 

هم مشمول این کاهش سرعت شدند.

اقتصادی
صفحه ۴
دو شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۲۰ شعبان ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۶۳

ادامه از صفحه ۶

آگهی های مفقودی

 سند کمپانی خودرو سواری پژو ROA 1700CC به شماره پالک 592 ن 49
ایــران 14 بــه رنــگ نقــره ای- متالیــک مــدل 1389 و شــماره موتــور 
11889010527 و شــماره شاســی NAAB41PM1AH274۶38 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــا رونمایی و آغاز طرح جدیــد دولت درباره 
معامالت گواهی سپرده نفت خام و گواهی سپرده 
میعانــات گازی در بــورس انرژی ایــران، زمینه 

سرمایه گذاری مردم در بازار نفت فراهم شد.
دولت ســیزدهم در روزهای منتهی به پایان ســال، 
اقدامات متنوع و جذابی برای هدایت نقدینگی موجود نزد 
مردم و فعاالن اقتصادی به سمت حوزه های مولد انجام داده 
است. پیشنهاداتی که دولت روی میز گذاشته آن قدر جذاب 
اســت که سرمایه گذاران خرد و درشت را قانع می کند به 

این پیشنهادات پاسخ مثبت بدهند.
اگرچه بخشی از نقدینگی نزد مردم و فعاالن اقتصادی 
به سمت خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی رفته است، 
اما دو پیشــنهاد جذاب دیگر، یعنی سهیم شدن مردم در 
منابع نفت و طالی کشــور که از روز گذشته کلید خورد، 
فصل جدیدی از سرمایه گذاری در کشور را رقم زده است.

مردم روی سفره نفت
به گزارش خبرگزاری ها، دیروز یکشنبه، ۲1 اسفندماه 
معامالت گواهی سپرده نفت خام و گواهی سپرده میعانات 
گازی در تابلوی گواهی ســپرده حامل های انرژی بورس 
انرژی ایران طی مراســمی با حضــور وزیران نفت و امور 

اقتصاد و دارایی رونمایی شد.
گواهی ســپرده نفت خام یک ابزار اســتاندارد برای 
معامالت این حامل انرژی به شــمار مــی رود. این گواهی 
نوعی اوراق بهادار و نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار 
معینی از نفت خام موجود در مخازن متعلق به شرکت ملی 
نفت ایران است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است 
که توســط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می شود، این 
گواهی یک طبقه جدید دارایی برای مشــارکت اشخاص 
حقیقی و حقوقی در معامالت حامل های انرژی در بســتر 

شفاف بورس است.
به  منظور تشویق متقاضیان نفت خام و میعانات گازی 
به ورود به معامالت گواهی ســپرده، تخفیفاتی از ســوی 
شرکت ملی نفت ایران در زمان تحویل فیزیکی و معافیت 
از پرداخت هزینه انبارداری تا 18 ماه و اولویت در تحویل 
نسبت  به خریداران خارج از بورس در نظر گرفته شده است.

پــس از خرید، همه دارندگان این گواهی ها که طبق 
شرایط اعالمی شرکت ملی نفت در اطالعیه گشایش انبار 
استاندارد تحویل را دارند می توانند درخواست تحویل نفت 
خام و میعانات گازی را ارائه کنند و محموله خود را تحویل 
بگیرند. اشخاص حقوقی به شکل مستقیم می توانند برای 
خرید اقدام کنند و اشــخاص حقیقــی نیز تنها از طریق 

شرکت های سبدگردان می توانند خرید داشته باشند.
گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
در این مراسم اظهار کرد: این طرح در راستای تحقق بند 1۳ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید از آسیب پذیری 

درآمدهای اقتصادی کشور جلوگیری کنیم.
وی خنثی  سازی تحریم ها را از اولویت های وزارت نفت 
در دولت ســیزدهم برشمرد و گفت: حدود یک سال روی 
موضوع معامالت گواهی سپرده نفتی در بورس انرژی کار 
شد و امروز نتیجه بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کارشناسی، 

رونمایی شده است.
تفاوت های ویژه

با طرح اجرا نشده دولت قبل
معاون وزیر نفت با اشاره به طرح اجرا نشده دولت قبل، 
ادامــه داد: این کار جدید و مبتکرانه، با طرح بورس نفت 
و گشایش نفتی در دولت قبل تفاوت های معناداری دارد، 
به طوری که دارندگان اوراق می توانند مالک فیزیکی نفت 
خام باشــند و به  شرط آنکه مجموعاً بتوانند به اندازه یک 
محموله اوراق در اختیار داشته باشند، امکان خروج نفت 

خام از انبار و فروش آن در این طرح وجود دارد.
خجســته مهر ادامه با اشاره به ضمانت این اوراق بیان 
کرد: گواهی ســپرده نفت خــام و میعانات گازی قابلیت 
تضمین دارد، امکان خرید و فروش این اوراق فراهم شده 

اســت و با توجه به اینکه با دو بانک قرارداد منعقد شــده 
مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

آغاز معامالت از 22 اسفند
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بازشدن 
نماد اوراق ســپرده در بورس انرژی در روز یکشنبه و آغاز 
معامالت از روز دوشــنبه، گفت: روزانه 1۰۰ هزار بشــکه 
نفت خام سنگین و 1۰۰ هزار بشکه میعانات گازی عرضه 
خواهد شــد که در طول سال ۳۶ میلیون بشکه نفت خام 
 و ۳۶ میلیــون بشــکه میعانات گازی بــه مجموع ارزش 

۶ میلیارد دالر خواهد بود.
خجســته مهر با بیان اینکه »در مرحله فعلی کدهای 
حقوقی امکان خرید مستقیم اوراق دارند«، یادآور شد: مردم 
می توانند از طریق کدهای حقوقی و به صورت غیرمستقیم، 

اقدام به خرید اوراق سپرده کنند.
سرمایه گذاری در طالی سیاه

به جای ارز و سکه
وی افزود: دارندگان ارز و ریال، به  جای آنکه به خرید 
و ســرمایه گذاری در ارز و سکه و طال توجه کنند، طالی 
سیاه بخرند و این امکان، در بورس انرژی فراهم شده است.
معاون وزیر نفت با بیــان اینکه »با اجرای این طرح، 
هیچ گونه بدهی برای دولت ایجاد نمی شــود و ما به ازای 
فیزیکی، اوراق سپرده به فروش رسیده در انبارهای شرکت 
ملی نفت موجود است«، توضیح داد: منابع حاصل از فروش 
این اوراق نیز، مطابق قانون، مثل منابع حاصل از صادرات 
نفت خام خواهد بود و شــرکت ملی نفت سهم 14 و نیم 

درصدی از این منابع خواهد داشت.
به گفته خجسته مهر، امکان خرید و فروش این اوراق 
در بازار ثانویه وجود دارد و با مجوز شــورای عالی اقتصاد، 
شرکت ملی نفت و چند بانک و مؤسسه مالی، امکان ریالی 

خرید این اوراق را از دارندگان آن خواهند داشت.
هدایت نقدینگی به بازارهای مولد

و تقویت ارزش پول ملی
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این مراسم 
با اشاره به دغدغه مهم هدایت نقدینگی به بازارهای مولد 
به واسطه انتشــار گواهی سپرده نفتی عنوان کرد: رقابتی 
شــدن و شفاف شــدن و بازگشــایی درها بر روی بخش 
خصوصی در صنعت نفــت مهم  ترین رخداد در این میان 
است. در رونمایی این گواهی صرفاً یک اتفاق کاغذی صورت 
نمی گیرد؛ یک رخداد واقعــی و فیزیکی اتفاق می افتد و 

هدایت نقدینگی به یک بازار مولد و واقعی است.
وی همچنین در جمــع خبرنگاران گفت: با توجه  به 
اینکه تسویه های ریالی در این گواهی انجام می شود، این 
اوراق می تواند در آینده شاهد در افزایش ارزش پول ملی 
کمک کند، متقاضیان داخلی و حتی کشورهای همسایه 

هم می توانند برای خرید این اوراق حضور یابند.
هیچ خریداری متضرر نمی شود

وزیر نفت، هم در آیین رونمایی از گواهی سپرده نفت 
خام و میعانات گازی در بورس انرژی، درباره فروش گواهی 

سپرده نفت خام و میعانات گازی تأکید کرد: تالش زیادی 
برای رفع نقص این شــیوه تأمین مالی انجام شده است و 
افراد با سرمایه خرد می توانند این گواهی را خریداری کنند.
جواد اوجی افزود: هیچ خریداری با خرید این گواهی ها 
متضرر نخواهد شــد و هر زمانی بخواهد می تواند گواهی 

خود را نقد کند.
نیم نگاهی به جهانی شدن

وی در ادامــه با اشــاره به گواهی ســپرده نفت خام 
و میعانــات گازی خاطرنشــان کــرد: در ایــن طرح از 
سرمایه گذاران داخلی و مشارکت مردمی استفاده می کنیم 
که باعث تنوع در بحث صادرات نفت می شــود. همچنین 
جمع آوری نقدینگی را به دنبال دارد. در این راســتا برای 
بهینه  سازی گاز، این محصول را در بازار بورس انرژی ارائه 

خواهیم کرد.
وزیر نفت ادامه داد: قیمت گذاری گواهی نفت در بازه 
زمانی مشــخصی و براساس نرخی که به مشتریان عرضه 
می کنیم محاسبه می شود. فعال اوراق فروش داخلی دارد 

اما آرام آرام بین المللی خواهد شد.
باال ترین میزان صادرات نفت
از زمان به هم خوردن برجام

اوجی همچنین تصریح کرد: در 11 ماه ســال جاری 
14 میلیارد دالر در ســامانه های نیما و مرکز مبادله ارز و 

طالی ایران تزریق شده است.
وی گفت: امســال 19۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از 
ســال 1۳99 و 8۳ میلیون بشکه بیشــتر از سال 14۰۰ 

نفت صادر کردیم.
وزیر نفت افزود: همچنین میزان صادرات گاز امسال 
نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش داشته است. صادرات 

ال پی جی نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
اوجی با اشــاره به افتتاح فاز 14 پارس جنوبی عنوان 
کرد: با افتتاح این فاز ساالنه یک میلیون تن دیگر میعانات 
گازی و ال پی جی و یک میلیون تن اتان به ظرفیت تولید 
کشور اضافه خواهد شد. میزان ذخایر در کشور امروز کمتر 
از ۲۰ میلیون بشکه است، در حالی که زمانی که دولت را 

تحویل گرفتیم هیچ مخزنی خالی نبود.
درآمدهای ارزی باالتر از نیازها

وزیــر نفت با اشــاره به اینکه در حــال حاضر میزان 
درآمدهای ارزی کشور باالتر از نیازهای ارزی است، گفت: 
طرح گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی بیش از یک 
ســال است که در حال بررسی است و همه ایرادهایی که 

در طرح های قبلی صورت گرفته بود برطرف شده است.
اوجی با اشاره به اینکه دولت در ابتدای کار مشکالت 
ســختی داشــت، افزود: مخصوصاً در وزارت نفت یکی از 
دغدغه هــا صادرات نفت بود. از ســال 97 به بعد فروش 
نفت در برخی از ماه ها صفر بود و اولین سؤال این بود که 
وضعیت صادرات چه خواهد شــد؟ در حالی که اکنون به 
درآمد ارزی نفت و فراورده ها و پتروشــیمی با استفاده از 

همه ظرفیت ها و دیپلماسی قوی رسیده ایم.

دیدگاه های مشترک با عربستان در اوپک
وزیر نفت در حاشیه این مراسم نیز در پاسخ به پرسشی 
درباره تأثیر توافق ایران و عربستان روی صادرات نفت ایران 
عنوان کرد: در اجالس اوپک و اوپک پالس در بحث صادرات 
نفت دیدگاه نزدیکی با عربستان داریم؛ تصمیماتی که در 
اوپــک و اوپک پالس رقم خــورده با همفکری هم و نقاط 

مثبت و مشترک زیاد بوده است.
اوجی همچنین در مورد توسعه میادین مشترک نفتی 
با کشــورهای همسایه گفت: در این زمینه توافق نامه ای با 

کشور عمان برای توسعه میدان هنگام امضا شده است.
وی ادامــه داد: یک قرارداد ســوآپ گاز پنج میلیون 
مترمکعبی با آذربایجان داشتیم که به 1۰ میلیون مترمکعب 
افزایش یافته اســت. یک قرارداد جدید هم با ترکمنستان 

امضا شده است.
رونمایی از معامالت شمش طال

در بورس کاالی ایران
دیروز عالوه  بر رونمایی از گواهی ســپرده نفت خام و 
میعانات گازی در بورس انرژی، بورس کاال هم خبرساز بود.

روز یکشنبه مراسم رونمایی از افتتاح معامالت شمش 
طال در بازارهای مالی و مشتقه بورس کاالی ایران با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی 

در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
به گزارش شــادا، در مراســم افتتاح معامالت شمش 
طال در بازارهای مالی و مشتقه بورس کاالی ایران، از سه 
ســامانه مرتبط با معامالت شمش طال در بورس کاال نیز 

رونمایی شد.
فرصتی برای سرمایه های خرد

گفتنی اســت، معامالت گواهی ســپرده شمش طال 
به عنوان یکی از جذاب  ترین ابزارهای طالیی بورس کاال در 
شرایطی راه اندازی می شود که حتی می توان با وجه یک دهم 
گرم طال اقدام به خرید یک گواهی سپرده شمش طال کرد؛ 
به عبارت دیگر ســرمایه های خرد نیز امکان ورود به بازار 

جدید طالی بورس کاال را خواهند داشت.
معامالت گواهی سپرده شمش طال در سامانه معامالت 
ابزارهای نوین مالی بورس کاال توســط مشتریان این گونه 
انجام می شود که مشتریان باید اقدام به اخذ کد معامالتی 

بازار مالی از بورس کاال کنند.
البته اخذ کد بازار مالی برای اشخاص حقیقی فرآیند 
ســاده ای دارد و مشــتریان با مراجعه بــه درگاه آنالین 
شرکت های کارگزاری دارای مجوز معامالت مشتقه مبتنی 
بر کاال، در کوتاه  ترین زمان ممکن اقدام به دریافت کد بازار 

مالی بورس کاال کنند.
مشتریان حقوقی نیز از طریق شرکت کارگزاری خود 

می بایست اقدام به اخذ کد معامالتی کنند.
توسعه 4 ابزار جذاب

برای سرمایه گذاری مردم
به نظر می رسد دولت سیزدهم طراحی جامعی برای 
جذاب کردن ســرمایه گذاری مردم در حوزه های مختلف 
انجــام داده اســت. در همین زمینه ســید محمدهادی 
سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی نوشت: توسعه ابزارهای 
جذاب برای ســرمایه گذاری ســرمایه گذاران و مردم در 

دستورکار دولت قرار دارد .
وی این ابزارها را »راه اندازی گواهی سپرده شمش طال 
در بورس«، »عرضه اوراق گواهی ســپرده نفت«، »معرفی 
شرکت های سهامی عام پروژه در حوزه فلزات گران بها« و 
» عرضه اوراق گواهی سپرده سایر کامادیتی ها« عنوان کرد.
امید اســت با توســعه این ابزارها، سرمایه های خرد 
مردم کــه پیش از این برای حفــظ ارزش در برابر تورم، 
ســر از بازارهای داللی دالر و ســکه درمی آورد، به سمت 
سرمایه گذاری های مولد و مفید برای اقتصاد کشور هدایت 
شود تا هم مردم بتوانند به سود معقولی دست یابند و هم 
زمینه دامن زدن به تورم و سوداگری و فریب مردم از سوی 

دالالن از میان برداشته شود.

با رونمایی از معامالت گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی

امکان سرمایه گذاری مردم
در بازار نفت فراهم شد

سخنگوی وزارت صمت:

50 درصد عرضه یکپارچه خودرو به طرح جوانی جمعیت اختصاص می یابد 
ســخنگوی وزارت صمت از اختصاص50 
درصد عرضه یکپارچه خودرو به طرح جوانی 

جمعیت خبرداد.
امید قالیباف در گفت و گو با ایسنا درباره سهم 
طرح جوانی جمعیت تصریح کرد: در طرح یکپارچه 
خودروهای داخلی، طرح حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت کامال اجرایی خواهد شد و 5۰ درصد تولید 
خودروســازان، به مادران دارای شرایط اختصاص 

پیدا خواهد کرد.
او افزود: سازوکار نیز بدین ترتیب خواهد بود که 
در همان ابتدای ثبت نــام، دو طرح ویژه متقاضیان 
عادی و طــرح ویژه مادران مشــمول طرح جوانی 
جمعیت اجرا خواهد شد. پس از ثبت نام، تخصیص 
خودرو 5۰-5۰ خواهــد بود؛ بدین معنا که به طور 
مثال، اگر یکی از خودروسازان در فروردین ماه 14۰۲، 
تعداد ۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید و در سامانه عرضه 
کند ۳۰ هزار دستگاه به متقاضیان عادی و ۳۰ هزار 

دستگاه به مادران تخصیص داده می شود.

ســخنگوی وزارت صمت خاطرنشــان کرد: 
چنانچه مادران متقاضی بیش از این ۳۰ هزار نفر 
باشــند وارد مرحله تعییِن نوبِت تخصیص شده و 
قرعه کشی برای تعیین نوبت انجام خواهد شد. اما 
به هرحال زودتر از متقاضیان عادی، خودرو تحویل 

خواهند گرفت.
قالیبــاف ادامه داد: نکته حائــز اهمیت دیگر 
این است که علی رغم اینکه در طرح های گذشته 
خودروســازان نیاز به تعریف حساب وکالتی برای 
مادران نبود و تنها بــرای متقاضیان عادی لحاظ 
می شد اما در این طرح یکپارچه خودروها، مادران 
نیز بایســتی  برای تعریف حساب وکالتی و واریز 

وجه 1۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.
او دربــاره خودروهای فرســوده اعــالم کرد: 
برای خودروهای فرســوده در این طرح یکپارچه 
خودروهای داخلی ســهمیه ای نخواهیم داشــت 
چرا که طبق قانون سهمیه جایگزینی خودروهای 
فرســوده بایســتی 1۰ درصد از قرعه کشی باشد 

و چون قرعه کشــی حذف شــده اســت بنابراین 
خودروهای فرسوده سهمی در این طرح یکپارچه 

ندارند.
230 میلیون تومان 

در حساب وکالتی متقاضیان 2 طرح
سخنگوی وزارت صمت درباره متقاضیانی که 
در دو طرح یکپارچه و فروش ایران خودرو شرکت 
کرده اند گفت: متقاضیان شــرکت در هر دو طرح 
یکپارچه و فروش ایران خودرو، عالوه  بر اینکه باید 
موجودی معادل ۲۳۰ میلیون تومان را در حساب 
وکالتی مورد نظر داشــته باشند بایستی به بانک 
عامل نیز اعالم کنند که حســاب وکالتی مذکور 
عالوه  بر شرکت ایران خودرو برای سازمان حمایت 

نیز تایید شود.
گفتنی است، فرآیند ثبت نام در طرح یکپارچه 
عرضه خودروهای داخلی از ۲۰ اسفند آغاز شده 
و تا ۲8 اسفند ادامه دارد و پس از آن نوبت دهی 
به متقاضیان برای دریافت خودرو اعالم می شود. 

در مرحله اول متقاضیان خرید خودروی داخلی 
بدون قرعه کشــی از ۲۰ تا ۲۳ اســفند فرصت 
دارند حساب شــخصی وکالتی به نفع سازمان 
حمایت از تولید کننــدگان و مصرف کنندگان 
 ایجاد و مبلغ 1۰۰ میلیون تومان را در آن مسدود 

کنند. 
در مرحله دوم که  پس از بررسی حساب های 
وکالتی متقاضیان، از تاریخ ۲۶ تا ۲8 اســفندماه 
اجرا می شــود متقاضیــان می توانند با مراجعه به 
سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت نام خودروی 

مورد نظر اقدام کنند.
در مرحله سوم نیز بالفاصله پس از پایان ثبت نام 
اولویت بنــدی متقاضیان انجام و با توجه به برنامه 
تولید نســبت به زمان بندی خودروی درخواستی 
به متقاضی اقدام می شــود که این مرحله حداکثر 
تــا پایان فروردین طول خواهد کشــید و در این 
مدت مبلغ مسدود شــده باید در حساب خریدار 

باقی بماند.

پایان معامالت دیروز  شاخص بورس در 
دوباره کانال 1/8 میلیون واحدی را از دست 

داد.
به گزارش تســنیم، در پایان دادوســتدهای 
دیروز بازار سرمایه شاخص بورس با افت ۳۳ هزار 
و 5۶4 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 78۳ هزار 

و 174واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز 
گذشته به نام نمادهای معامالتی شرکت های فوالد 
مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی شد و در مقابل 
شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، فوالد 
خراسان و سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با 
رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران هــم با معامله 7 میلیــارد و 11۰ میلیون 
ورقــه به  ارزش ۳۰ هــزار و ۲81 میلیارد تومان 
در۳۳1 هزار نوبت، شــاخص فرابورس )آیفکس( 
۳۶5 واحــد افت کرد و در ارتفاع ۲۲ هزار و 718 

واحد قرار گرفت.
در این بازار هم بیشترین اثر منفی بر شاخص 
فرابورس به نام نمادهای بیمه پاسارگاد، پتروشیمی 
زاگرس و پتروشیمی تندگویان بیشترین اثر منفی 
بر این نماگر به نام شرکت های بیمه کوثر، توکاریل 

و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی شد.
واکنش بورس هیجانی و گذرا است

در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه با 
اشاره به اینکه تاثیر افت قیمت ارز بر بازار سرمایه 

کوتاه مدت و زودگذر است، گفت: به صورت سنتی 
در روزهای پایانی هر ســال شاهد تعادل و روند 
مثبت معامالت هستیم که برای سال 14۰1 نیز 

این اتفاق دور از ذهن نخواهد بود.
مجتبی امینی در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به نوسانات اخیر قیمت ارز گفت: نرخ ارز همواره 
یکی از مولفه های مهــم و اثرگذار بر تصمیمات 
سرمایه گذاران و سهامداران در بازار سرمایه بوده 
و هست و به همین دلیل با هر افت و خیزی که 
در بازار ارز شاهد هستیم، معامالت بازار سرمایه 

نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: همان گونه که 
رشدهای شدید و هیجانی در بازار سرمایه ماندگار 
نیست، رشد قیمت ها در سایر بازارها از جمله بازار 

ارز نیز مانا نبوده و نخواهد بود، بنابراین باید تالش 
کنیم در همه بازارها به ویژه بازار سرمایه، رفتارهای 

هیجانی را کنترل کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می شود 
از بروز رفتارهای هیجانــی در بازارهای مختلف 
به ویژه بازار ســرمایه جلوگیــری، و به نوعی این 
رفتارها را کنترل کرد، تصریح کرد: بخشی از دالیل 
بروز این رفتارها، خصوصیات فردی و روانی افراد 
هســت که با سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار 
سرمایه این موضوع قابل کنترل است. بخش دیگر 
هم به قوانین و مقررات حاکم بر همه بازارها به ویژه 
بازار سرمایه بازمی گردد که در این رابطه نهاد ناظر، 
بــا تصویب و اعمال این قوانین می تواند تا حدود 

زیادی هیجان زدگی را از بازار سرمایه دفع کند.

شاخص بورس دوباره ارتفاع 1/8 میلیون واحد را از دست داد


