
وزیر کشور:

یارانه ها تا آماده شدن کاالبرگ  
به طور مرتب پرداخت می شود

وزیر کشور گفت: تا وقتی کاالبرگ ها آماده توزیع شوند واریز 
یارانه به شکل نقدی ادامه خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد وحیدی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت به وضعیت پرداخت یارانه ها در آینده اشــاره و تصریح کرد: 
تا وقتی کاالبرگ ها آماده توزیع شــوند واریز یارانه به شــکل نقدی ادامه 

خواهد داشت.
همچنین به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی؛ رئیس  سازمان برنامه 
و بودجه در جمع خبرنگاران در حاشــیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به 
این که چه خبر جدیدی درباره برنامه های این سازمان وجود دارد، گفت: 

یارانه های مردمی به طور مرتب به حساب  خانوارها واریز می شود.
او در پاسخ به سؤالی درباره اشخاصی که اعتراضی در زمینه دریافت  
یارانه ها داشــته اند، توضیح داد: باید به اعتراضات رســیدگی شود. البته 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک ســری اطالعاتی دارد و باید این ها 
را تبیین بکنند. اگر اطالعات اشــکال دارد، اصالح می کنند، یارانه شــان 
برقرار و مابه التفاوت به حسابشــان پرداخت می شود و اگر هم اطالعاتی 
که داده شده و در وزارت خانه موجود است، صحت داشته باشد، یارانه به 

آنها تعلق نمی گیرد.
او در پاسخ به این که آیا سازمان برنامه و بودجه به درگاه الکترونیک 
خدمات هوشمند متصل شده است، گفت: همه  دستگاه ها متصل می شوند. 
یک بخش هایی متصل شــده و ان شاءاهلل ادامه می دهیم. ما خودمان هم 
در حال تکمیل  کردن سامانه هایمان هستیم و کار سنگینی را در ارتقای 

سامانه ها شروع کرده ایم که خیلی می تواند در آینده کمک کند.
رئیس  سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که درباره حقوق 
بازنشستگان چه کسی باید نظر نهایی را بدهد، هیئت وزیران یا مجلس، 
تصریــح کرد: طبق آن  چیزی که ما اطالع داریم، قوانین می گوید، هیئت 
دولت باید تصویب بکند که این کار را انجام داده و هیئت تطبیق باید به 
ریاست محترم مجلس، نظر مشورتی بدهد. بین مجلس و دولت جلساتی 
برگزار می شود و علی القاعده، بر اساس مستندات تصمیم خواهند گرفت.

میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که برنامه 
هفتم در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: برنامه هفتم سیاست های ابالغی 
هنوز ابالغ نشــده ولی جلسات مشــترکی بین مجلس، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و سازمان برنامه وجود دارد و جلسات ادامه دارند تا بتوانند 
هر چه زودتر با نهایی شــدن سیاســت ها ]پیگیری ها و اقدامات الزم را 

انجام دهند.[ 
او افزود: ما هم کار موازی اش را از سال گذشته در موسسات علمی و 
تحقیقاتی خودمان شروع کرده ایم تا زمانی که سیاست ها ابالغ می شوند، 
فرصت کافی داشته باشیم تا بتوانیم کارمان را سرعت بدهیم، چون می دانید 
که برنامه باید برسد، در دولت تصویب شود، بعد در مجلس تصویب شود 
و وقتی می خواهیم بودجه ۱۴۰۲ را بنویســیم، باید مبتنی بر این برنامه 
باشد. علی القاعده، بایستی حداکثر تا شهریور در مجلس تصویب شود که 

این زمان خیلی خیلی کوتاه است، امیدواریم برسانند.
رئیس  ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این که اگر این کار انجام 
نشود، چه خواهد شد، گفت: همین قانون باید یک سال دیگر تمدید شود 

و سال بعد در برنامه قرار بگیرد.
میرکاظمی درباره این که رویکرد این سازمان در برنامه هفتم، در حال 
حاضر، چیست، توضیح داد: چون سیاست ها ابالغ نشده اند، من االن صحبتی 

نمی کنم. ان شاءاهلل سیاست ها که ابالغ شوند، بیشتر توضیح می دهیم.

ورود سهامداران حقیقی بورس 
به نمادهای خودرویی

بازار سرمایه در روزی که شاخص کل با افت همراه بود، شاهد 
ورود پول سهامداران حقیقی به نمادهای خودرویی بود.

بــه گزارش فارس، بازار ســرمایه در حالی تابســتان را آغاز کرد که 
قرمزپوش بود و ســهام بســیاری از شــرکت ها با افت قیمت رو به رو شد. 
ســهامداران دیروز در حالی وارد بازار ســرمایه شدند که منتظر حمایت 

حقوقی ها جهت بازگرداندن شاخص بازار سهام بودند.
اما با دیدن این مسئله که شرکت های حقوقی تالشی را برای برگشت 
شاخص های عملکردی بورس نمی کنند، سرعت کاهش شاخص کل بورس 

در نیمه دوم بازار سرعت بیشتری به خود گرفت.
افت شــاخص  ها، رکود معامالت و خروج ســرمایه سه نشانه منفی 
معامــالت در هفته پایانی خردادماه بود که نشــان دهنده وضعیت نزولی 

بازار بوده است.
تحلیلگران معتقدند، شاخص در سطح یک میلیون و 53۰ هزار واحد 
حمایت خواهد شــد و اگر شــاخص تا نزدیکی آن نزول کند، رو به باال 
برخواهد گشت. شاخص های بازار سهام همانند روز گذشته نزولی بودند 

خودرویی ها بورس را باال می کشند
در همین حال سیامک جوادی، کارشناس بازار سرمایه به فارس گفت: 
به نظر می رسد بورس با شرایط فعلی و تا پایان فصل مجامع شرکت های 

بورسی در تیرماه افت و یا صعود چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به صحبت های وزیر صمت و رئیس  ســازمان 
خصوصی  ســازی در مورد قیمت گذاری فروش بلوکی خودروسازان بزرگ 
کشور، روز چهارشنبه نمادهای خودرویی با ورود پول حقیقی باالیی روبه  رو 
شدند که با توجه به لیدری بازار سرمایه توسط این دو نماد، می توان امیدوار 

بود بازار سرمایه با رشد همراه شود.
در جریان معامالت دیروز، شاخص کل بورس با کاهش 6 هزار و ۲33 
واحدی نسبت به روز سه  شنبه به رقم یک میلیون و 533 هزار و 398 واحد 

رسید. بازدهی این شاخص منفی چهار دهم درصد بوده است.
شــاخص کل هم وزن بورس نیز با افت هزار و ۱6۱ واحدی در سطح 
۴۲۲ هزار و ۲95 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۲7 صدم 
درصد بوده اســت. شــاخص کل فرابورس نیز ۱6۲ واحد پائین آمد و در 

سطح ۲۰ هزار و 67۱ واحد قرار گرفت. 
دیروز ارزش معامالت کل بازار ســهام نسبت به روز سه شنبه افت 5 
درصدی داشت و به رقم 9 هزار و 553 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۴۱6 میلیارد تومان بود که ۱5 

درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می  دهد.
کاهش خروج پول حقیقی از بورس

دیروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین 
روز متوالی منفی شد و 36۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 

که نسبت به روز سه شنبه با افت ۱6 درصدی مواجه شده است.
در مجموع هزار و ۱75 میلیارد پول حقیقی از گروه های فلزات اساسی 
و محصوالت شــیمیایی خارج شد و گروه خودرو و ساخت قطعات، ورود 

۲7۲ میلیارد تومان پول را شاهد بود.
در معامالت روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام بپاس 
)شرکت بیمه پاسارگاد(، تفارس )شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس( و فوالد 
)شرکت فوالد مبارکه( اختصاص داشت و نمادهای خلیبل )مالیبل سایپا(، 
ورنا )سرمایه گذاری رنا(، حکشتی )کشتیرانی جمهوری اسالمی( بیشترین 

ورود پول حقیقی را داشتند.

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

افزایش 30 درصدی خرید تضمینی گندم 
در کشور

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 30 
درصدی تولید گندم در پی خرید تضمینی سه میلیون و ۴۷0 هزار تن 

این محصول در کشور خبر داد.
بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، سهراب سهرابی درباره وضعیت تولید 
و خرید تضمینی گندم در کشور تصریح کرد: سه میلیون و ۴7۰ هزار تن گندم 
تولید شده در کشور از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید تضمینی شده 
و این در حالی است که در مدت مشابه سال زراعی گذشته دو میلیون و 69۰ 
هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشــاورزان خرید تضمینی شده بود. این میزان 
خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 3۰ درصد 

افزایش نشان می دهد.
او افزود: تاکنون بابت خرید تضمینی گندم، مبلغ ۲7 هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان پول معادل 75 درصد طلب کشاورزان به حساب شان واریز شده و مابقی 

پول آنان از طریق تامین نقدینگی پرداخت می شود.
سرپرســت مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با پیش بینی خرید 
تضمینی شش میلیون و 5۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان در سال زراعی جاری، 
اضافه کرد: از زمان برداشت تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط 
به استان های خوزستان با یک میلیون و 35۴ هزار تن، گلستان 67۱ هزار تن، 

فارس 3۴۱ هزار تن و ایالم با ۱67 هزار تن است.
سهرابی با اشاره به اینکه بخشی از تولید گندم کشور مربوط به بذر مصرفی 
و بخشی دیگر مربوط به نیاز صنایع غذایی است، تصریح کرد: مجموع نیاز گندم 
خوراکی کشور ساالنه ۱۲میلیون تن است که از این میزان ۱۰ میلیون تن برای 
مصــرف نان و دو میلیون تن برای صنایع غذایی مرتبط با آرد و نان اختصاص 

می یابد.
سهرابی درباره وضعیت برداشت گندم در دیمزارهای کشور نیز گفت: به دلیل 
کاهش بارندگی در بخش زیادی از دیمزارهای کشور به ویژه در استان های گرم 
همچون خوزســتان، ایالم و بوشهر با تنش خشکی در تولید محصوالت مواجه 
بودیم. در استانی مانند فارس نیز به علت کاهش بارندگی و ذخایر آب، نزدیک 

به 6۰ تا 7۰ هزار هکتار اراضی گندم غیرقابل برداشت شد.
وی با بیان اینکه برداشــت گندم تا اواخر شهریور ادامه دارد، ادامه داد: در 
استان های گرم کشور مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
برداشت گندم در حال اتمام اما در استان هایی همچون فارس، لرستان، گلستان 
و کرمانشاه عملیات برداشت در حال انجام است. برداشت گندم در استان های 
سرد مانند کردســتان، زنجان و آذربایجان غربی و شرقی هم معموالً از تیرماه 

آغاز می شود.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانی؛ معاون امور برنامه ریزی 
و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی می شود میزان خرید 
تضمینی گندم امسال به شش میلیون تن برسد، افزود: علت این مسئله اجرای 
سیاســتی بود که بر اساس آن کشــاورزان از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده 
کردند و روی عملکرد محصول تأثیر بسزایی داشت که یک دلیل آن کاهش ۴5 
درصــدی قیمت این نوع کودها بود. ضمن اینکه گزارش های فائو نیز حاکی از 

افزایش تولید غالت در کشور است.
رئیس  سازمان صنایع کوچک خبر داد

کاهش 15 درصدی واحدهای 
صنعتی راکد 

رئیس  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
سال گذشته بیش از 12 هزار واحد صنعتی متوقف شده، شناسایی شد 

و 15 درصد تعداد واحدهای راکد کاهش یافت. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، علی رســولیان دیروز در نشســت خبری 
به مناســبت بزرگداشــت دهه تولید و تجارت که در وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت برگزار شــد، اظهار داشت: سال گذشته براساس دستور رئیس جمهور 
به وزیر صمت مقرر شــد تا واحدهای صنعتی راکد کشــور در داخل و بیرون 
شــهرک ها؛ شناسایی و احیاء  شــود که در نتیجه اقداماتی انجام شد و بر این 
اســاس ۱۲ هزار و 67 واحد راکد شناسایی شد. بر اساس اقدامات انجام شده 

سال گذشته ۱5 درصد تعداد واحدهای راکد کاهش یافت.
رئیس  ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار داشت: 
امســال نیز احیای دو هزار واحد راکد هدف گذاری و در نتیجه برای امســال 
افزایش ظرفیت ۱3۴ واحد نهایی و تاکنون ۱86 واحد راکد احیا شــده است. 
براساس گزارش به دســت آمده همه واحدهای راکد قابلیت احیا ندارند و در 
مجموع 6۲ درصد واحدها امکان راه اندازی مجدد دارند و 57 درصد هم اعالم 

آمادگی داشته اند.
رسولیان در مورد تامین برق شــهرک های صنعتی اظهار داشت: وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت درخصوص تامین زیرســاخت های صنعت و معدن 
حساسیت ویژه ای دارد. اصرار ما بر این است که بیشترین صرفه جویی باید در 
سایر بخش ها اتفاق بیفتد تا تولید را تحت تاثیر منفی قرار ندهد و با پیگیری ها 

اقدامات خوبی انجام شده و الزم است از وزارت نیرو تشکر شود. 
او افزود: با مدیران شــهرک ها و بخش خصوصی توافق شده که یک روز 
در هفته برق واحدها از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب قطع شود البته در برخی 

مناطق کمتر هم خواهد بود و لذا قطعی خارج از برنامه کاهش یافته است. 
رئیس  ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه 
تولید انرژی خورشیدی بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: در این موضوع مشارکت 
می کنیم و مصوبه ایجاد و واگذاری شهرک های خورشیدی به بخش خصوصی 
دریافت شده و براساس تفاهم نامه با وزارت نیرو مقرر شده که خرید تضمینی از 

این شهرک ها انجام شود و بوروکراسی هم کاهش یابد. 
رسولیان افزود: یکی از شهرک های خورشیدی در یک از استان ها در حال 
نهایی شدن است و زمین آن مشخص شده و همچنین برای واحدهای تولیدی 

مجوز دریافت شده که تا ۲۰۰ کیلووات خرید تضمینی انجام دهند. 
او با بیان اینکه لکه های صنعتی در تهران وجود دارد که متولی مشخص 
ندارد، ادامه داد: در دولت مصوب شد که کار ساماندهی 38 لکه صنعتی با کمک 
بخش خصوصی انجام شود. یکی از اقدامات انجام شده در وزارت صمت ایجاد 
ستاد سرمایه گذاری ویژه برای کل طرح های صنعتی بر اساس آمایش سرزمین 
و بر اســاس مناطق و ظرفیت ها و نوع کاالهایی اســت که باید تولید شود و 
مطالعات کامل آن انجام شــده و امسال برای این موضوع مشوق هایی در نظر 

گرفته شده است.

اقتصادی

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

۱5/6۱9/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۱۴/8۲3/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

8/565/۰۰۰نیم سکه
5/5۱3/۰۰۰ربع سکه

3/۱۱۰/۰۰۰گرمی
۱/۴۴6/۱۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

نوع ارز
-دالر
-یورو
39/۱83پوند

۱/86۰لیر ترکیه
-درهم امارات

۲۱/9دینار عراق

ســند کمپانــی خــودرو ســواری 
پــاک بــه شــماره  تیبــا   ســایپا 

 595 ق 44- ایــران 24 به رنگ 
سفید مدل 1400 و شماره موتور 
M15/9256984 و شماره شاسی 
 NAS811100M5747754
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 ســایپا 131SL بــه شــماره پاک 
647 ق 55- ایــران 24 به رنگ 
ســفید روغنــی مــدل 1390 و 
شماره موتور 4047128 و شماره 
 S3412290891415 شاســی
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو وانت دو کابین 
 مــزدا 2000 بــه شــماره پاک
 934 ص 39- ایران 14 به رنگ 
سفید مدل 1395 و شماره موتور 
 FE-A40367 و شــماره شاسی 
 NAGP2PC12GA234958
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

پروانه تردد خودروی سواری کیا 
 SPORTAGE 2000CC به شــماره 
پاک 44147-33 اروند به رنگ 
ســفید- روغنی مــدل 2017 و 
 G4NAGH804863 شماره موتور
شـــــاســــــی شـــمــــــاره   و 

 U5YPG81A6HL227156
 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی های مفقودی

صفحه ۴
پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱
۲۳ ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۵۵

سرویس اقتصادی-
بانک مرکزی به پشتوانه مجوزهای شورای 
اقتصادی سران قوا، توانست با استفاده از منابع 
ارزی موجود در بازار و بدون ارزپاشی از ذخایر 
ارزشمند کشور، التهابات هفته های گذشته را 

با آرامش جایگزین کند.
نرخ ارز در کشــور ما از دو عامل تورم داخلی و 
مسائل سیاسی بین المللی اثرپذیری ویژه ای دارد. در 
حوزه اقتصادی، ســیل نقدینگی که از سال ها قبل 
به جریان درآمده، تــورم مزمنی را در اقتصاد ایران 
شکل داده است که دولت سیزدهم برای مقابله با آن 
سیاست های هدایت اعتبارات به سمت تولید و کنترل 
متغیرهای پولی همچون پایه پولی و اضافه برداشت 

بانک ها را در دستور کار قرار داده است.
در کنار مســائل اقتصادی، تحوالت سیاســی 
بین المللی نیز همواره بر بازار ارز ما اثرگذار بوده که 
طی ماه های اخیر وارد مرحله جدیدی شــده است. 
سیاســی کاری آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
پرونده هسته ای ایران و صدور قطعنامه علیه کشورمان 
در اثر اقدامات تحریک آمیز آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایــی، عالوه بر تیره کردن آینده مذاکرات احیای 
برجام، بستری برای جو ســازی اتاق های معامالت 

مجازی دالر و سودجویی آنان فراهم نمود.
در پــی این تحوالت، در هفته هــای اخیر موج 
تقاضای گذرایی در بازار شکل گرفت و نرخ دالر هم 
تحت تأثیر همین فضا، با شکست سقف تاریخی 3۲ 
هزار تومان به طور موقت وارد کانال 33 هزار تومان 
شــد. برخی تحلیلگران هم راستا با نوسان گیران در 
مواجهه با موج جدید تقاضا مدعی شدند دالر نرخ های 
خیلی باالتری را خواهد دید اما شــرایط آن طور که 

فکر می کردند پیش نرفت.
افزایش اختیارات بانک مرکزی

همزمان با اتفاقات جدید، شورای هماهنگی سران 
قوا هم اختیارات جدیدی به بازارساز داد تا قدرت مانور 

بانک مرکزی را در بازار ارز بیشتر شود.
بالفاصله پس از جلســه سران قوا، بانک مرکزی 
دست  به  کار شد و ضمن برگزاری جلسه مشترک با 
صرافی های بزرگ کشور در روز یکشنبه ۲۲ خردادماه، 
اعالم کرد از این  پس خرید ارزهای صادرکنندگان از 

سوی صرافی ها مجاز است.
این خبر واکنش های بسیار خوبی در پی داشت؛ 
هم صادرکنندگان از برداشــته شدن محدودیت در 
مقابل عرضه ارزهای خود استقبال کردند و هم فعاالن 
اقتصادی از تقویت سمت عرضه بازار ارز و فراوانی ارز 

و تعدیل قیمت ها در بازار خوشحال شدند.
روان  سازی معامالت

البته در این  بین صرافی ها گالیه ای داشتند مبنی 
بر اینکه بین توان خریدوفروش ارز تناســب وجود 
ندارد. یعنی آنها مجاز بودند هرچقدر که می خواهند 
ارز صادرکنندگان را بخرند، اما تنها می توانستند ذیل 
ســرفصل های تعریف شده، تا سقف دو هزار دالر به 

هر نفر بفروشند.
بانک مرکزی در پاسخ به این مطالبه دست  به  کار 
شــد و اعالم کرد که از این پس صرافی ها می توانند 
ارزهای مازاد خود را در بازار متشکل ارزی به همکاران 
خود بفروشند. به همین منظور با گشایش نمادهای 
دالر و یورو در بازار متشکل ارزی از روز دوشنبه 3۰ 
خردادماه، امکان معامله ارز بین صرافان فراهم شد 
که در روان  سازی معامالت ارز نقش بسزایی داشت.

افزایش ساعت کار بازار متشکل
بانک مرکزی برای راحت کردن خیال معامله گران 
بازار ارز، ساعت کاری بازار متشکل را نیز افزایش داد.

در همین رابطه مدیریت بازار متشکل معامالت 
در اطالعیه ای اعالم کرد: بازار متشکل ارزی روزهای 

تعطیل و پنجشنبه و جمعه نیز دایر است.
در ایــن اطالعیه به کارگزاران عضــو این بازار 
اعالم شد بازار متشکل ارزی تا اطالع ثانوی در تمام 
روزهای هفته اعم از پنجشنبه و جمعه تا ساعت ۱8 

فعالیت خواهد کرد.
بازگشت آرامش

پس از اجــرای مجموعه تصمیماتــی که ذکر 
شــد، نرخ دالر خیلی زود در بازار آزاد از کانال 33 
هزار تومان عقب نشســت و در کانال3۰ تا 3۱ هزار 
تومان آرام گرفت. البته نرخ توافقی خرید دالر بین 
صادرکنندگان و صرافان از این ارقام هم پایین تر رفت 

و به کانال ۲9 هزار تومان رسید.
در این باره کامران ســلطانی زاده، رئیس کانون 
صرافــان ایران بــه خبرگزاری فــارس گفت: »روز 
چهارشــنبه در بازار متشکل و رسمی ارز،  بر اساس 
توافق بین فروشــنده و خریدار هر دالر از ۲9 هزار 
و 3۰۰ تا 3۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می شود.« 

به گفته ســلطانی زاده، »ارز مسافری هم به نرخ 
هر دالر ۲7 هــزار و 6۰۰ تا ۲7 هزار و 7۰۰ تومان 

معامله شد.«
علی صالح آبادی، رئیس  کل بانک مرزی هم دیروز 
در حاشیه جلســه هیئت دولت با اشاره به تسهیل 
معامــالت ارزی گفت: پیش بینی می شــود آرامش 
بیشتری را در روز های آینده در بازار ارز شاهد باشیم 

و قیمت ها متعادل تر خواهد شد.
البته در ایــن  بین نباید از اقدام مهم فرماندهی 
انتظامی در شناســایی و دســتگیری تعداد زیادی 
از دالالن بــازار فردایــی که در فضــای مجازی به 
قیمت ســازی مشــغول بودند غافل شد، چرا که در 
بازگشت آرامش روانی بازار نقش برجسته ای داشت.

تعادل بدون ارزپاشی
هرچند آرامش نســبی به وجود آمده در بازار با 
حضور فعال بازارســاز بوده، اما تفســیر ماهیت این 
حضور بسیار حائز اهمیت است. کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره 
از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به 
ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود 

در بازار، نرخ را مدیریت کند.
به همین علت است که سلطانی زاده، رئیس  کانون 
صرافان ایران اظهار می کند: ارز در بازار متشکل ارزی 
و رسمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با 
نرخ توافقی بین صرافان و صادرکنندگان خریداری 
و به نرخ توافقی به مشــتریان عرضه می شــود. او با 
بیان اینکه تعداد صرافی های خرید توافقی در حال 
اضافه شدن هستند، تأکید کرد: این مدیریت بازار ارز  
بدون اســتفاده از یک دالر ذخایر بانک مرکزی در 

حال انجام است.
بــه گفته رئیس  کانون صرافــان، بانک مرکزی 
می توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، 
نرخ دالر را از کانال 3۰ هزار تومان خارج کند... بانک 
مرکزی برای بی اثر کردن تحریم ها و کاهش التهابات 
بازار ارز می توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز 
در بــازار، نرخ دالر را از کانال 3۰ هزار تومان خارج 

کند؛ اما عملکرد آن تنها اثر کوتاه مدت داشت.
تجربه تلخ 18 میلیارد دالر

اهمیت عملکرد اخیر بانک مرکزی وقتی نمایان 
می شــود که به تجربه ســال های 96 و 97 درباره 
سرنوشت ۱8 میلیارد دالر از ذخایر گران بهای کشور 

برای تنظیم بازار برگردیم.
خبرگزاری فارس درباره اتفاقات آن روزها گزارش 

می دهد: »باتوجه  به افزایش التهابات ارزی در نیمه 
دوم ســال 95 و ادامه آن در سال 96 بانک مرکزی 
برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را 
افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه 
ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشــد می کرد و به 
همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار 
آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد... به صورت 
خالصه ماجرای برباددادن ۱8 میلیارد دالر از ثروت 
ملی از دســتور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی 
برای کنترل نرخ ارز در سطح 38۰۰ تومان چند ماه 
مانده به انتخابات ریاســت جمهوری سال 96 شروع 
شــد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق 

بی محابای ارز به بازار آزاد کرد.« 
البته حســن روحانی بعدها نســبت به موضوع 
برباددادن ۱8 میلیارد دالر منابع ارزی واکنش نشان 
داد و مدعی شد که این ارزها مربوط به واردات کاال 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اســت، اما این ادعا باز هم 
چیزی را تغییر نمی داد، چرا که با فرض صحت این 
ادعا- که البته توسط رسانه ها رد شد- با تخصیص ارز 
ترجیحی، علی رغم زدن چوب حراج به ذخایر کشور، 
نه تنها نرخ ارز در آن حدود باقی نماند که مدتی بعد 
به ۱5 و ۱8 هزار تومان رسید و بعداً معلوم شد همان 
ارز ۴۲۰۰ به اسم واردات کاالهای اساسی سر از جیب 
واردکننــدگان درآورده و ارقامی نجومی از آن بدون 

واردات کاال، باال کشیده شد.
بنابراین با مقایسه عملکرد دولت در این دو بازه 
تاریخی مشــخص می شود اقدام اخیر بانک مرکزی 
برای مدیریت بــازار ارز با اســتفاده از منابع ارزی 

صادرکنندگان چقدر ارزشمند بوده است.
تجارت 3 ماهه کشور به 25.5 میلیارد دالر رسید

گفتنی است نه تنها ذخایر ارزی کشور در نوسانات 
اخیر حفظ شده که با تقویت دیپلماسی اقتصادی و 
توســعه تجارت خارجی به ویژه با همســایگان، تراز 

تجاری کشور به نفع ورود ارز مثبت شده است.
در همیــن زمینه رئیس  کل گمــرک ایران از 
تجارت غیرنفتی ۲5 میلیارد و 5۰۰ میلیون دالری 
کشــور در سه ماهه نخست امسال خبر داده و گفته 
اســت: در این بازه زمانی، تراز تجاری کشور مثبت 

6۰5 میلیون دالر شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، علیرضا مقدسی 
درخصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی کشور 
در فصل بهار، اظهار داشت: نزدیک به 36 میلیون تن 
کاال بــه ارزش ۲5 میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر بین 
ایران و ســایر کشورها در سه ماهه امسال تبادل شد 
که شاهد رشــد ۱9 و نیم درصدی تجارت خارجی 

کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود: سهم صادرات کشورمان از این میزان 
تجارت ۲7 میلیــون و 7۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
۱3 میلیــارد و 69 میلیون دالر بود که نســبت به 
 بهار ســال قبل با افزایــش ۲۱ درصدی همراه بوده 

است.
رئیــس  کل گمرک درخصوص میــزان واردات 
کشور گفت: واردات کشورمان در سه ماهه اول سال 
با هشــت میلیون و ۱5۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و 
۴6۴ میلیون دالر رسید که ۱8 درصد نسبت به مدت 
مشابه افزایش داشته است. ضمن اینکه با پیشتازی 
صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز 
تجاری کشــور مثبت 6۰5 میلیون دالر شد که این 
پیوستگی سه ماهه برای کشورمان بی سابقه بوده است.

مقدســی درخصوص مقاصد صادرات کاالهای 
ایرانی در فصل بهار، گفت: در سه ماه نخست امسال 
کشورهای چین با چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون دالر، 

عراق با یک میلیارد و 8۲۴ میلیون دالر، ترکیه با یک 
میلیارد و 737 میلیون دالر، امارات با یک میلیارد و 
6۴5 میلیــون دالر و هند با ۴۲۴ میلیون دالر، پنج 

مقصد اول کاالهای صادراتی کشورمان بودند.
او درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با 
ایران در فصل بهار، گفت: کشــورهای امارات با سه 
میلیــارد و ۴۲6 میلیون دالر، چین با ســه میلیارد 
و ۱3۱ میلیــون دالر، ترکیه با یک میلیارد و ۲73 
میلیــون دالر، هند بــا 5۱۲ میلیون دالر و آلمان با 
۴56 میلیون دالر، پنج کشــور نخست تأمین کننده 

کاالهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند.
رئیس  کل گمرک درخصــوص میزان ترانزیت 
خارجی در فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال 
سه میلیون و 67۴ هزار تن کاالی خارجی از مسیر 
کشــورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، 
با رشــد 3۲ درصدی همراه بوده است، این روند رو 
به  رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم 

کشور به شمار می آید.
امکان تجارت با همه اعضای اوراسیا تا پایان 2022

همچنین به گزارش ایسنا، در سال های گذشته 
و بــا وجود تحریم ها و شــیوع کرونا، میزان تجارت 
مشترک ایران و اوراسیا، کاهش جدی نداشت و حتی 
در برخی حوزه ها پیشرفت هایی را نیز به ثبت رساند، 
ازاین رو به نظر می رسد با آزاد سازی تجارت مشترک، 
امکان افزایش قابل توجه صادرات وجود خواهد داشت.

رئیــس  ســازمان توســعه تجــارت از تاکیــد 
رئیس جمهوری ایران بر لزوم اجرایی شدن موافقت نامه 
اوراسیا خبر داده و گفت: تاکید داریم که موافقت نامه 
تجارت آزاد اوراســیا قبل از اتمام ســال ۲۰۲۲ به 

امضا برسد.
آمارها نشان می دهد که بخش مهمی از تجارت 
مشــترک ایران با این اتحادیه به روسیه اختصاص 
دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه 
نیز نقش بزرگ تری در تجارت ایران ایفا کند وجود 
خواهد داشت. رحمت اهلل خرمالی؛ مدیرکل آسیای 
میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با 
اشــاره به هدف گذاری سه میلیارد دالری تجارت با 
قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک 
جمهوری اسالمی ایران حجم مبادالت دو کشور در 
سال گذشته حدود 3۰۰ میلیون دالر بوده است؛ اما 
طبق آمار گمرک قزاقســتان این رقم بیش از ۴۰۰ 

میلیون دالر است.
او افزود: در دو ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۱ حجم 
مبادالت ایران با قزاقستان 6۰ میلیون دالر بوده که 
عمدتاً در بخش تأمین محصوالت کشــاورزی، مواد 
غذایی و محصوالت ساختمانی مانند سیمان بوده و 
واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتاً در حوزه غالت، 

جو و دیگر اقالم مورد نیاز کشور است.
وی ادامه داد: طبــق هدف گذاری صورت گرفته 
توسط مسئوالن کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان 
که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادالت دو کشور 
تا سه ســال آینده به سه میلیارد دالر افزایش پیدا 
می کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این 
هدف گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه های 

نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.
درصورتی که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا 
پایان ســال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و 
پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان 
و بــالروس به وجــود خواهد آمد و ایــن موضوع 
می توانــد چه در حوزه تأمین نیازهای وارداتی و چه 
در به دست آوردن بازارهای صادراتی، نقشی کلیدی 

ایفا کند.

کیهان بررسی می کند

مدیریت وآرامش بازار ارز
بدون ارزپاشی

مرکز آمار اعالم کرد

افزایش 13درصدی نرخ تورم نقطه ای  در خردادماه
پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ، 
مرکز آمار ایران، اعالم کرد نرخ تورم نقطه ای 
خرداد 1۴01 در مقایسه با ماه قبل 13,2 درصد 

افزایش یافته است.
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد 
شــاخص قیمت، نســبت به ماه مشابه سال قبل 
می باشــد. نرخ تورم نقطه ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ 
به عدد 5۲,5 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 5۲.5 درصد بیشتر از خرداد 
۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه 
با ماه قبل ۱3,۲ واحد درصد افزایش یافته است. 
نرخ تــورم نقطه ای گــروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی  ها و دخانیات« با افزایش 3۲.۲ واحد 

درصدی بــه 8۱.6 درصــد و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمات« با افزایــش ۲.8 واحد 

درصدی به 36.8 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری 5۱,۴ درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل ۱۲.۲ واحد درصد افزایش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 58.۲ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱8.۱ واحد درصد 

افزایش داشته است. 
البته طبق اعالم مرکز آمار، نرخ تورم ســاالنه 
خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به 39,۴ 
درصد رســیده که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل، ۰.7 درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظــور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 

شــاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ 
تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲,۲ درصد رسیده 
که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، 8.7 
واحد درصد افزایش داشــته اســت. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به 

ترتیب ۲5.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری ۱۱,5 درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل 7.8 واحد درصد افزایش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱5.8 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱3.۰ واحد درصد 

افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 

اعداد شــاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. 
نرخ تورم ساالنه خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
کشور به 39,۴ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، ۰.7 واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای 
شهری و روستایی به ترتیب 38,9 درصد و ۴۱.8 
درصد می باشــد که برای خانوارهای شهری ۰.6 
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روســتایی 

۱.۰ واحد درصد افزایش داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در خرداد ماه 
۱۴۰۱ برای دهک های مختلف هزینه ای از 38,3 
درصد برای دهک دهم تا ۴۲.7 درصد برای دهک 

اول است.

دبیرکل اتاق اصنــاف ایران با بیان اینکه 
صنوف اجــازه فروش اجبــاری کاال ندارند، 
گفت: با اجرای طرح درج قیمت مصرف کننده 

تقریباً گرانفروشی در اصناف نمی بینید.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر مجتبایی؛ در 
یک نشست خبری گفت: امسال در دو ماه 558 هزار 
فقره بازرسی و 3۲ هزار مورد تخلف )پنج و دو دهم 

درصد( از قانون شناسایی شد.
وی در مورد فروش اجباری کاال کنار نان به مردم، 
تصریح کرد: صنوف اجازه فروش اجباری کاال ندارند 

و ما قطعاً با این موارد برخورد می کنیم.
مجتبایی در مورد گرانفروشی ماکارونی، گفت: در 
آن زمان که ارز ۴۲۰۰ حذف شد، مردم برای خرید 
روغن و ماکارونی هجوم بردند و وزارت صمت ابالغیه 
داد که کاالها را با قیمت جدید بفروشند تا ازدحام 
شکل نگیرد. به غیر از همان چند روز در بقیه موارد 
این مشــکل را نداریم و با اجرای طرح درج قیمت 

مصرف کننده تقریباً گرانفروشی در اصناف نمی بینید.
انتقاد از عرضه قطره چکانی کارخانه ها

همچنیــن در زمینــه گرانی و گرانفروشــی، 
قاسم نوده فراهانی؛ رئیس  اتاق اصناف تهران دیروز، 
در مــورد گرانی و گرانفروشــی، اظهار کرد: نگفتم 
مــا گرانی نداریم، گرانــی کاال در حوزه اصناف رخ 
نمی دهــد کاال در جای دیگر گران می شــود و بعد 

اصناف عرضه می کنند.
 او افزود: گرانفروشی هم وجود دارد و قابل انکار 
نیست اما واحدهای صنفی موظفند کاال را با فاکتور 
رســمی بخرند و در این صورت است که اگر از سود 
متعارف، پول اضافه تری بگیرند برخورد می شود. باید 
بگویم که۲8۰ هزار واحد صنفی در تهران داریم و فرد 
متخلف هم در بین آنها وجود دارد که البته برخی از 

آنها گرفتار قانون شدند.
رئیس  اتاق اصناف تهران ادامه داد: کارخانجاتی که 
می گویند قیمت در کف بازار تغییر می کند ابتدا باید 

پاســخ دهند که چرا کاال را به صورت قطره چکانی 
و بــدون فاکتور رســمی به واحــد صنفی تحویل 
می دهنــد؟ وقتی کاال بدون فاکتور و گران به واحد 
صنفــی می دهند واحد صنفی چه کاری باید انجام 
بدهد؟ البته از مردم می خواهم از طریق سامانه ۱۲۴ 

تخلفات را حتماً گزارش دهند. 
نظر اتاق درباره منتقدان

همچنین حسین سالح ورزی ؛ نایب  رئیس  اتاق 
بازرگانی ایــران درباره دالیل انتقادات اخیر به اتاق 
اظهار کرد: اتــاق بازرگانی قدیمی ترین نهاد مدنی 
بخــش خصوصی ایران و خاورمیانه اســت و قطعاً 
ایراداتــی دارد. البته بعد از ابــالغ اصل ۴۴ قانون 
اساسی، اتاق از دو مسیر مورد هجمه قرار می گیرد؛ 
بخش هایــی کــه صاحب پول و قدرت هســتند و 
می خواهند اتاق تســلیم خواسته های آنان باشد که 
وقتی این خواسته ها اجرا نمی شود مورد هجمه قرار 
می گیریم و بخش دیگر نیز حوزه های سیاسی است 

کــه در زمان انتخابات اتــاق می خواهند اخاللی به 
وجود آورند.

وی افزود: هفته گذشــته هیئت  رئیســه اتاق 
بازرگانی با رئیس جمهوری جلســه داشت که وی 
میانداری بخش خصوصی را مورد تاکید قرارداد. برای 
امسال حضور جدی تری برای توسعه تجارت خارجی 
و صادرات، حضور بخش خصوصی در کشــورهای 
دیگر، تولید دانش بنیان و توسعه منطقه ای با همکاری 

استان ها را در دستور کار قرار داده ایم.
همچنین محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن 
ایران درباره راهکارهای توســعه معدن گفت: برای 
توســعه جامعه معدنی نیاز به زیرساخت داریم. در 
بخش ماشین آالت با کمبود شدیدی مواجه بودیم 
که در جهت ورود ماشــین آالت اقداماتی انجام شد 
اما همزمان نگاه ما گسترش تولید داخل نیز است، 
بنابراین به عنوان یک مصرف کننده در کنار هپکو و 

تولیدات داخلی هستیم.

رئیس اتاق اصناف تهران:

بعضی کارخانجات کاالها را قطره چکانی عرضه می کنند


