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گزارش

بحران برق در کشــور طی یک ماه اخیر برخی صنایع از جمله سیمان را با 
مشکل مواجه کرده و باعث شده میزان عرضه محصوالت سیمانی در بورس کاال 
به یک ســوم برسد، در این راســتا بورس کاال عرضه سلف سیمان را به عنوان 
راهــکاری برای مدیریت این بحران معرفی کرده اســت که از هفته جاری آغاز 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، وزارت نیرو صنایع را سپر بالی بخش خانگی کرد تا 
میزان قطعی برق های پی در پی را کاهش دهد. در این راستا برق صنایع فوالدی 
و سیمانی قطع و یا محدود شد و سرانجام این ماجرا به کمبود و گرانی سیمان 
انجامید. به طوریکه به دنبال کاهش ۹۰ درصدی برق کارخانجات، قیمت سیمان 
در تهران به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسید و شنیده ها از برخی شهرستانها حکایت 
از سیمان ۱۰۰ هزار تومانی دارد. در این راستا چندی پیش حامد سلطانی نژاد، 
مدیرعامل بورس کاالی ایران در نامه ای به اســداله کشاورز معاون امور معادن 

و صنایع معدنی وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم کرد که به دلیل اجرای 
برنامه های وزارت نیرو در خصــوص قطع یا ایجاد محدودیت در برق مورد نیاز 
صنایع فوالد و سیمان، تولید شرکت های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش 
یافته و به تبع آن عرضه محصوالت فوالدی و ســیمانی در بورس کاال به کمتر 
از یک ســوم حالت عادی رسیده است و این کاهش عرضه سبب بروز التهابات 
جدی در بازار این محصول شده است.یکی دیگر از دالیل ایجاد التهاب در بازار 
ســیمان، دوگانگی در فروش محصوالت است به نحوی که بخش قابل توجهی 
از تولیدکنندگان کماکان محصوالت خود را با قیمت های مصوب درب کارخانه 
می فروشــند که به دلیل شــکاف قیمت قابل توجه بین قیمت درب کارخانه و 
قیمت کف بازار، سود هنگفتی نصیب خریداران می شود. از طرف دیگر دوگانگی 
کانال فروش باعث شده است بخش اندکی از فروش صنعت )تقریبا ۲۰ درصد( 

از طریق بورس انجام شــود و به دلیل این عرضه اندک، رقابت شدیدی در بازار 
شــکل بگیرد؛ در حالی که در صورت عرضه کامل محصول در یک بازار امکان 
کشــف قیمت منصفانه و منطقی فراهم خواهد شد.سلطانی نژاد چهار پیشنهاد 
را برای مدیریت بازار ســیمان ارائه کرد که شــامل  پیگیری تامین برق صنایع 
فوالد و سیمان به ویژه سیمان حداقل تا سطح ۵۰ درصد و افزایش تولید، اعالم 
ممنوعیت فروش خارج از بورس جهت کشف قیمت منصفانه، تجمیع عرضه ها 
و انجام عرضه هر دو هفته یکبار و عرضه ســلف سیمان )با موعد تحویل بیش 
از یک ماه( میشــود.در این راستا، سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت 
بر بازار بورس کاالی ایران در گفت و گو با ایســنا، درمورد عرضه سلف سیمان 
توضیح داد:  عرضه های ســلف عرضه هایی است که تحویل آن  در اینده صورت 
میگیرد و به افرادی کمک میکند که قرار است پروژه هایشان در آینده اجرا شود 
و نیاز به ســیمان دارند. این افراد میتوانند سیمان خود را پیشاپیش خریداری 
کنند و  اطمینان داشته باشند که میتوانند در زمان مقرر کاال را تحویل بگیرند.

راهکار بورسی برای حل مشکل سیمان

روزنامه مردم ساالری گزارش می دهد
چرا ارزش سهام میدکو در سال 99 هفت برابر شد؟ 

 اعتماد سهامدارن با مدیریت با ثبات و سرمایه گذاری های بلند مدت
قسمت اول

در حالی که در یک سال گذشته ارزش سهام بسیاری از نمادها با افت شدید 
همراه شده ثبات مدیریتی و سرمایه گذاری بلندمدت هلدینگ میدکو باعث شده 
ارزش ســهام این شــرکت در یک روند رو به رشد حفظ شود و هم اکنون هم با 
در اختیار داشتن  پروژه های معدنی و پروژه صنعتی که به زودی وارد مدار تولید 
می شوند چشم انداز مثبتی را برای سهامداران خود به وجود آورده به همین دلیل 

تقاضا برای خرید سهام این نماد همواره بر عرضه غلبه داشته است.
به گزارش روزنامه مردم ســاالری، بورس ایران در یک سال گذشته نوسانات 
عجیبی را پشت سر گذاشته و شاخص کل در این بازه زمانی تقریبا به نصف رسید 
و همین مســاله باعث شــد برخی نمادهای بورسی بین 6۰ تا ۷۰ درصد اصالح 
کنند و ســهامداران وارد زیان های سنگینی شوند، اما در این بین نمادهایی هم 
بودند که نه تنها اصالحی نکرده است بلکه در یک روند تدریجی و پیوسته رشد 
کردند برای نمونه سهام نماد میدکو از ابتدای سال ۹۹ تاکنون به ۷ برابر رسیده 
است یعنی از 6۰۰ تومان به 4۲۰۰ تومان رسیده که این مساله فراتر از نوسانات 
ارزی و رشد تورم بوده و ریشه در ثبات مدیریت و سرمایه گذاری های سودساز و 

بلندمدت این هلدینگ دارد.
 حال برای آگاهی از جزئیات دالیل رشــد ســهام هلدینگ توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه با نماد »میدکو« ابتدا باید وضعیت این شرکت را مورد 
بررســی قرار داد، این هلدینگ از سال ۱386 با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی با 
هدف توســعه کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن پا در عرصه 
گذاشــت و ابتدا توسعه را مطابق با شعار خود از معدن آغاز کرد و در ۱۱ مرحله 
افزایش سرمایه که بیش از ۵۲۰ درصد سرمایه جدید ایجاد کرده و هم اکنون به 
برترین هلدینگ خاورمیانه در بخش صنعت و معدن بدل شده، چراکه در شرایط 
کنونی این شــرکت محصوالت مختلفی در زنجیره فوالد، مس و سیمان تولید 
می کند و سرمایه گذاری های دیگری هم در این بخش انجام داده که در آینده به 

چرخه تولید اضافه می شوند.

اجرای نرخ جدید شیرخام در روزهای آینده
رئیس هیات مدیــره انجمن صنفی گاوداران گفت: اگــر مصوبه اصالح نرخ 
شــیرخام اجرایی نشود و مشــکالت تامین نهاده های دامی ادامه دار باشد، قطعا 
دام های مولد روانه کشتارگاه خواهند شد و زنگ نابودی صنعت شیر و گوشت نیز 
به صدا در خواهد آمد.احمد مقدسی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که 
آیا مصوبه شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی در خصوص خرید تضمینی 
شیرخام با نرخ 64۰۰ تومان عملیاتی شده است یا خیر؟ اظهارکرد: دستورالعمل 
اجرایی آن به شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان های تعاون روستایی در استان ها 
ابالغ شده و امیدواریم در روزهای آتی این مصوبه به مرحله اجرا برسد.وی ادامه 
داد: تامین نهاده ها برای گاوداری ها به ســختی صورت می گیرد. واحدهای پروار 
بندی، روستایی و سنتی به میزان بسیار کمی نهاده های دولتی دریافت می کنند. 

در واحدهای صنعتی نیز نهاده با تاخیر تامین می شود.

تخلیه و بارگیری ۴۶ میلیون تن کاال 
در ۴ ماه نخست ۱۴۰۰

مدیرکل بندری ســازمان بنادر و دریانوردی از رشــد ۹.8 درصدی تخلیه و 
بارگیری طی چهار ماهه امســال نســبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و 
گفت: تخلیــه و بارگیری در بنادر طی مدت مذکــور 46.۱8 میلیون تن بود.به 
گزارش ســازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان با اشاره به اینکه میزان 
عملیات تخلیه و بارگیری در بخش کانتینری، فله خشک فله مایع، جنرال کارگو 
)کاالهای عمومی و متفرقه( و مواد نفتی در بنادر کشــور طی چهار ماهه نخست 
سال ۱4۰۰ معادل 46,۱8 میلیون تن بود، اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته که معادل 4۲.۰۷ میلیون تن بود، ۹.8 درصد رشد داشته 
اســت.مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: میزان عملیات 
تخلیه و بارگیری کاال طی چهارماهه نخست سال جاری در بخش کانتینری 6,66 
میلیون تن، فله خشــک ۱3.6۹ میلیون تن، فله مایع ۱.4۷ میلیون تن، جنرال 
کارگو )کاالهای عمومی و متفرقه( 6.8۹ میلیون تن و مواد نفتی ۱۷.46 میلیون 
تن بوده که این امر رشــد ۹.8 درصدی را ثبت کرده است.وی در رابطه با میزان 
عملیات تخلیه و بارگیری کاال طی چهارماهه نخست سال گذشته در بخش های 
مختلف، خاطرنشان کرد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری در بخش کانتینری ۷,۱ 
میلیون تن، فله خشــک ۱4.۱8 میلیون تن، فله مایع ۱.۰۵ میلیون تن، جنرال 
کارگــو )کاالهای عمومی و متفرقه( ۵.۵ میلیون تن و مواد نفتی ۱4.۲3 میلیون 

تن بوده است.

۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش مرجوع می شود
 معاون فنی گمرک گفت: با تصمیم نهایی دستگاه های مرتبط مقرر شد 4۲۰ 
کانتینر قاچاق لوازم خانگی بوش مرجوع شــود.به گزارش صدا و سیما، مهرداد 
جمال ارونقی اظهار داشت: پس از مطرح شدن موضوع کانتینرهای لوازم خانگی 
بوش که در زمان ممنوعیت تمدید، ثبت ســفارش شــده بودند بین 3 دستگاه 
مسئول این حوزه یعنی گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی تصمیم بر این شد 
که به همه دســتگاه ها ابالغ شــود تا ظرف ۲۰ روز اگر مالحظه خاصی در مورد 
این محموله دارند به ما اعالم کنند که البته به نظر نمی رســد مساله خاصی هم 
وجود داشته باشد.وی ادامه داد: با توجه به این مساله که تمدید ثبت سفارش این 
محموله در زمان ممنوعیت انجام شــده و کد رهگیری بانکی آن هم از عملیات 
بانکی استفاده نکرده تصمیم هر 3 دستگاه مرجوع کردن این محموله بوده است.

جمال ارونقی گفت: این صورتجلسه به صاحب کاال ابالغ می شود و ایشان موظف 
هستند ظرف 3 ماه از تاریخ ابالغ این صورتجلسه نسبت به بازگرداندن یا مرجوع 
کردن این محموله به خارج از کشور اقدام کنند در غیر این صورت کاال به ضبط 

قطعی دولت درخواهد آمد و مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.

روغن خودرو ۴۱ درصد گران شد
رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک، روغن و فیلتر تهران گفت: سازمان 
حمایت با افزایش 4۱ درصدی قیمت روغن ماشــین موافقت کرده اســت.داوود 
سعادتی نژاد در خصوص تغییرات قیمتی انواع روغن در بازار به خبرگزاری تسنیم 
گفت:  براســاس درخواســت تولیدکنندگان، روغن ماشــین با موافقت سازمان 
حمایت تا 4۱ درصد افزایش پیدا کرده اســت.وی افزود: البته با توجه به افزایش 
هزینه های تولید درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت حدود ۷۲ تا 8۲ 
درصد بود، به همین علت افزایش قیمت ۱۵ درصدی که پیش از این اعالم شد را 
نپذیرفتند.رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن و فیلتر تهران تصریح کرد: 
با این تغییرات قیمتی تولید افزایش پیدا می کند و با افزایش سطح عرضه احتماال 
مشکل کمبود روغن خودرو در بازار حل می شود.  سعادتی نژاد با تأکید بر اینکه 
با پایان یافتن تعطیالت از امروز دوشنبه روغن با قیمت ها جدید فاکتور میشود، 
تصریح کرد: تولید باید برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد به همین 
علت کارخانجات ســطح تولید خود را با قیمت هــای قبلی کاهش داده اند و در 

نهایت مجوز افزایش قیمت ها برای آنها صادر شد.

افزایش سهم بازار بدهی
تامین مالی از بازار ســرمایه در بهار امســال نسبت به مدت مشابه پارسال با 
کاهش ۲3.8 درصدی همراه بوده اســت؛ در عین حال تامین مالی از بازار بدهی 
افزایش یافته اســت.به گزارش خبرنگار مهر، تأمین مالی از بورس در فصل بهار 
جاری باز هم درجا زد. آنگونه که آمار رســمی می گویند رشد تأمین مالی از بازار 
ســرمایه در فصل بهار ۱4۰۰ نســبت به بهار ۱3۹۹ بالغ بر ۲3.8 درصد کاهش 
داشته است؛ در بهار امسال تأمین مالی از بخش سرمایه ای ۵۲ هزار میلیارد تومان 
و از بازار بدهی ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.به این ترتیب، مجموع تأمین 
مالی بخش های مختلف اقتصادی از بازار ســرمایه )سرمایه ای و بدهی(، در فصل 
بهار ۱4۰۰ به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به تأمین مالی ۱۰4 هزار 
میلیارد تومانی بهار ۱3۹۹ بالغ بر ۲3.8 درصد کاهش را به ثبت رســانده است.

نکته قابل توجه این است که اگرچه تأمین مالی در مجموع از طریق بازار سرمایه 
کاهش داشــته اما دولت در ماه های پایانی کار خود، تأمین مالی از بازار بدهی را 
سرعت بخشیده است؛ به نحوی که تأمین مالی از بازار بدهی در فصل بهار ۱4۰۰ 

حدود 8 هزار میلیارد تومان نسبت به بهار سال ۹۹ افزایش داشته است.

گزارش ویژه

اخبار کوتاه

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ســال گذشته به موجب 
تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها، 
رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی 
به ترتیب به ارقام 3.6 و ۲.۵ درصد رســید.به گزارش بانک 
مرکزی، اکبر کمیجانی در شصت و یکمین اجالس سالیانه 
مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح دیروز به ریاست 
حسن روحانی رئیس جمهوری، سایر اعضای مجمع و اعضای 
هیات عامل در محل بانک  مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: 
بررســی تحوالت رشد اقتصادی در ســال های ۹۲ تا ۹۹، 
نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری 
آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است.وی افزود: دولت یازدهم 
در شرایطی کشــور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در 
سال ۱3۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بودو با اتخاذ سیاست های 
جدید اقتصادی، این روند در ســال ۱3۹۲ متوقف و از سال 
۱3۹3 روند بهبود به نحو محسوســی پدیدار شــد و رشد 
تولید ناخالص داخلی )به قیمت های ثابت سال ۱3۹۰( در 
این سال به 3.۲ درصد رســید.رئیس کل بانک مرکزی در 
ادامه و با اشــاره به تحوالت ســال ۱3۹4، خاطرنشان کرد: 
در سال ۱3۹4 متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش 
درآمدهای نفتی، رشــد اقتصادی معــادل ۱.6- درصد رقم 
خورد اما با اجرایی شــدن برجام، زمینه بازگشت تبادالت 
مالی و تجــاری بین المللی و صادرات نفت به روال طبیعی، 
در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت 
ثبات اقتصادی فراهم شــد و با توجه به مجموعه تحوالت 
رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال های ۱3۹۵ و ۱3۹6 
به ترتیب به میــزان ۱۲.۵ و 3.۷ درصــد تحقق یافت.وی 
خاطرنشــان کرد: با خروج دولت آمریکا از توافق برجام در 
اردیبهشت ماه ســال ۱3۹۷ و بازگشت مجدد تحریم های 
ظالمانه اقتصادی و محدودیت های ایجاد شده در مبادالت 
مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال های 
۱3۹۷ و ۱3۹8 بــه ترتیب کاهــش ۵.4 و 6.۵ درصدی را 
تجربه کرد.کمیجانی با اشــاره به تدابیر اتخاذ شده در سال 
۱3۹۹ برای مدیریــت و مهار آثار تحریم ها، تصریح کرد:  با 
این حال، در ســال ۱3۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ 
شده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها، رشد اقتصادی و رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 
۲.۵ درصد رسید و رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال ۱3۹۹ 
در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر 
از پیامدهای منفی ناشــی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش 
شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.وی با بیان اینکه به دنبال 
اســتقرار دولت یازدهم و همسو با تحوالت عرصه داخلی و 
بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعاالن اقتصادی نسبت 
بــه تحوالت در حوزه خارجی شــکل گرفت، گفت: در گام 
بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش 
قابل مالحظــه ای یافت که در نتیجــه آن  برقراری آرامش 
نســبی در بازار ارز را به دنبال داشت.وی افزود: تحوالت یاد 

شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در بخش نقطه به 
نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان 
ماه های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد، به طوری 
که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال های ۱3۹۵ و ۱3۹6 
تک رقمی شــد.وی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید در 
آمریکا، خروج از برجام و اعمال محدودیت های شــدید در 
مبادالت مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم های 
اولیه و ثانویه انتظارات فعاالن اقتصادی نســبت به تحوالت 
بخش خارجی اقتصاد معکوس شــد، تاثیر آنی تحوالت یاد 
شــده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نســبی بازیافته 
خود را باردیگر از دســت داد که در نتیجه  با انتقال تحوالت 
بازار ارز به بازار کاالهــا و خدمات از همان ماه های ابتدایی 
سال ۱3۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمت ها در اقتصاد 

کشور نمایان شد.
شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی 

ناشی از آن
رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا اواخر سال ۱3۹8 اشاره و تصریح کرد: با بروز 
و شیوع پدیده غیرقابل پیش بینی این بیماری از اواخر سال 
۱3۹8 و بــه تبع آن افول فعالیت های اقتصادی در مقیاس 
جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشــور و افت 
قیمت نفت به ســطوح بسیار پایین شد و این مسأله عالوه 
بر محدویت های تحریمی مزید بر علت شــد تا درآمدهای 
صادراتی نفت در ســال ۱3۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و 
مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.وی تاکید 
کرد: البته با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای 
نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت 
واجد آثار پولی شــد که در نهایت  در قالب رشد پایه پولی 

و نقدینگی نمایان شــد و الزم به توضیح است که متوسط 
رشد ساالنه نقدینگی طی سال های ۹6-۱3۹۲ )پس از کسر 
اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی( به مدد برقراری 
آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲4.4 درصد 
بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱4 
سال قبل از این دوره زمانی )سال های ۹۱-۱3۷8( به میزان 
۲۷.۱ درصــد رقم خورده بود.رئیس شــورای پول و اعتبار 
گفت: در سه ســال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای 
نفتی دولت و تشدید کســری بودجه و نیز مشارکت فعال 
نظام بانکی در سیاست های حمایت از تامین مالی بنگاه ها و 
خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام 
باالتری را تجربه کرد، به طوری که متوســط رشــد ساالنه 
نقدینگی طی سال های ۹۹-۱3۹۷ به 3۱.۵ درصد رسید که 
این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال های 
۱3۷8 تــا ۱3۹۱ )۲۷.۱ درصد( به میزان 4.4 واحد درصد 
باالتر بود.وی تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه 
سیاســت های پولی در این سال می توان به اجرای سیاست 
نوین پولی مبتنی بــر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی 
و هدایت نرخ ســود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف 
سیاســتی، تصویب اعمال سیاســت احتیاطی کنترل رشد 
ترازنامه شبکه بانکی )سقف رشد ماهانه دارایی های مشمول 
برای بانکهای تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ و ۲.۰درصد( 
و الــزام بانک ها به نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده 
کل ســپرده های بانکی به صورت اوراق اسالمی قابل معامله 
در بازار سرمایه اشاره کرد.کمیجانی اظهار داشت: به دنبال 
پذیرش مســئولیت بانــک مرکزی در فــروش اوراق مالی 
اسالمی دولت، در سال ۱3۹۹ به منظور تامین مالی غیر پولی 
دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، به 

میزان ۱۲۵۷ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسالمی دولت 
به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.

پرداخت حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت 

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات 
بانک مرکزی در ســال ۱3۹۹ در حوزه اعتباری عنوان کرد: 
در حــوزه اعتباری، اولویت بخشــی به تامین ســرمایه در 
گردش واحدهای تولیــدی با هدف بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه های کوچک 
و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش 
بنیان، پرداخت تســهیالت قرض الحســنه )ازدواج(، خرید 
تضمینــی گندم و تامین مالی بخش مســکن و همچنین 
پرداخت تســهیالت مقابله با آثار منفی بیمــاری کرونا به 
خانوارها و فعاالن اقتصــادی مورد توجه بانک مرکزی بوده 
است. الزم به توضیح است، در سال ۱3۹۹ در مجموع حدود 
۱8۹8۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف 
اقتصادی پرداخت شــده اســت که در مقایسه با سال قبل 
از آن ۹4.8 درصد افزایش نشــان می دهد.وی خاطرنشــان 
کرد: اجرای موفق ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
)به عنوان پروژه ای مهم در راســتای اصالح ساختاری نظام 
بانکی(، تدوین، ابالغ و عملیاتــی کردن قانون صدور چک 
که منجر به کاهش نســبت چکهای برگشتی جدید به 3.۵ 
درصد در مقایسه با نســبت 8.۵ درصدی نسبت مزبور در 
چک های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال ۱4۰۰ شده 
است، پیگیری افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیر بانکی و بازنگری و به روزرســانی کارمزدهای خدمات 
بانکی در راستای اصالح ســاختار درآمدی بانکها از جمله 
اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر 

عملکرد شبکه بانکی بوده است.
کمیجانی با بیــان اینکه حــوزه ارزی بانک مرکزی در 
ســال های گذشــته به عنوان خط مقدم مقابلــه فوری با 
تحریم های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، گفت: بر 
این اساس در سال ۱3۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای 
مقررات تنبیهی و تشــویقی به منظور سرعت بخشیدن به 
برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای 
شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش 
از ۱۰.8 میلیارد دالر کاالهای  اساسی و نهاده های دامی، دارو 
و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای 
ویژه )از جمله تهاتر( بــرای دریافت ها و پرداخت های ارزی 
کشور جهت مقابله با تحریم ها از مهمترین اقدامات در حوزه 
ارزی بوده اســت.به گفته کمیجانی، راه اندازی سامانه های 
متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی 
از مهمترین برنامه های به اجرا در آمده در حوزه فناوری های 
نوین به منظور افزایش شفافیت،  مبارزه با پولشویی، کاهش 
فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعاالن اقتصادی 

کشور بوده است.

اصناف تابســتان را با دســتورالعمل های تعطیلی آغاز 
کردنــد و دولت انتظار داشــت همچــون دوره های قبلی 
محدودیت ها، باز هم کسبه دست از فعالیت بکشند اما تنها 
واکنــش اصناف، بی اعتنایی و تداوم فعالیت بود.به گزارش 
خبرنگار مهر، از اواخر ســال ۹8 که ویروس کرونا شــیوع 
پیدا کرد، یکی از حوزه هایی که در تیررس مســتقیم این 
ویروس قرار گرفت اصناف و کســب و کارها بود. از همان 
ماه های نخست شیوع واحدهای صنفی با تقسیم بندی بین 
4 گروه شــغلی، هر چند وقت یک بــار تعطیل و یا نیمه 
تعطیل شــدند.تقریباً درصد باالیی از اصناف در نخستین 
دوره های تعطیالت، از دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا 
پیروی و واحد خود را تعطیل می کردند. در آن زمان دولت 
وعده های زیادی برای حمایت های کافی و جامع از اصناف 
می داد و بازرسان نیز با سخت گیری های زیاد از بازار بازدید 
می کردند، به شــکلی که در آن دوره هــا واحدهای زیادی 
پلمب شــد. اما هر چه گذشت از تعداد واحدهایی که اقدام 
به تعطیلی می کردند، کاسته شد و به نظر می رسد بازرسان 

نیز سخت گیری را کنار گذاشتند.
حتی یک روز تعطیلی برای اصناف قابل جبران نیست

در این رابطه، جالل الدین محمد شــکریه نایب رئیس 
اتاق اصنــاف ایران در گفت و گو با خبرنــگار مهر با بیان 
اینکه مشــکالت اقتصادی اصناف به قوت خود باقی است، 
گفــت: فکر نکنید بعد از یک ماه تعطیلــی، اگر اصناف به 
مغازه های خود برگردند همه چیز برای آنها عادی می شود. 
حتی یــک روز تعطیلی، تأثیر بلندمدتی در ادامه کار برای 

اصناف دارد.وی افزود: متأسفانه تسهیالت بانکی خاصی به 
اصناف تعلق نگرفت، این در حالیست که اصناف هزینه های 
زیادی از جمله اجاره بها، دســتمزد و … را باید بپردازند.
شکریه یادآور شد: تعطیلی اصناف برابر با برگشت خوردن 

چک ها و عدم رفع تعهدات آنها برای ماه های آتی است.
بی اعتنایی به تعطیالت دو هفته ای

اوج بی اعتنایی کســبه به تعطیل کردن واحدها، در دو 
هفته گذشــته خود را نشــان داد. در دوره های قبلی شاید 
بتــوان گفت از هــر ۱۰ مغازه ۵ مغازه تعطیــل بودند اما 
مشــاهدات میدانی نشان داد که در دور جدید تعطیالت از 
هر ۱۰ مغازه، به صورت میانگین در موارد معدود یک مغازه 
تعطیل بود.از جمله دالیل عدم تبعیت واحدهای صنفی و 
کسبه از دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا می توان 
به عدم حمایت کافی دولت، عدم تعطیلی بانک ها و تأمین 
اجتماعی، عدم سخت گیری دولت، لزوم پرداخت مالیات، 
لزوم پرداخت اجاره بها و برگشت خوردن چک ها اشاره کرد.

نــوده فراهانی رئیــس اتاق اصناف تهــران ۲۰ تیر ماه 
طی نامه ای به اســتانداری تاکید کرد که نارضایتی از ادامه 
تعطیلی صنوف بسیار باالست و صاحبان صنوف و بازاریان 
تاکید دارند که باید همراه اصناف، سازمان ها و ارگان هایی 
از جمله بانک ها، سازمان های امور مالیاتی و… نیز همگام 

با اصناف تعطیل شوند.پس از همگانی شدن این اعتراضات، 
دولــت تصمیم گرفت تهران و البرز را بــه مدت 6 روز در 
حالت تعطیل دربیاورد به این شکل که فقط ۹ گروه صنفی 
شــامل نانواییها، ســوپرمارکت و بقالی، فروش محصوالت 
لبنی، فروش محصــوالت پروتئینی )صرفاً فروشــندگان 
مرغ، گوشــت و ماهی(، فروشــگاه های زنجیــره ای )صرفاً 
بخش سوپرمارکتی، اقالم خوراکی، آشامیدنی و پروتئینی 
و بهداشــتی(، فروشندگان ملزومات پزشکی و دامپزشکی، 
آژانس های تاکسی تلفنی، فروشندگان میوه و تربار، مراکز 
طبخ غذا، رستوران و فســت فودها )صرفاً بیرون بر( مجاز 
به فعالیت باشــند.با این حال باز هم کسبه اعتنایی به این 
دســتورالعمل نکردند و مشاهدات میدانی نشان داد که در 
این 6 روز به صورت موردی، واحدها تعطیل بودند و خبری 

از سکوت در بازار حتی بازار بزرگ تهران نبود.
محسن روزبهانی فروشنده پارچه و پرده در گفت و گو با 
مهر گفت: شیوه تعطیلی اصناف قابل توجیه نیست. دولت 
در ایــن چند روز اقدام به تعطیلی بانک ها و ســازمان های 
دیگر کرده اســت، در حالی که از دو هفته پیش دستور به 
تعطیلــی اصناف داده بود.وی افزود: اینکه دولت تصور کند 
با تعطیلی 6 روزه بانک ها و سازمان ها می تواند با اصناف در 
تعطیالت همراهی کند، درست نیست. اکثر کسبه روزمزد 

هســتند و روی ریال به ریال درآمدی که کسب می کنند 
برنامه ریــزی می کنند. ما عالوه بــر هزینه های مربوط به 
آب، بــرق، گاز و نیروی کار، اجــاره بها، مالیات و بیمه نیز 
پرداخت می کنیم. اینکه دولت توقع داشته باشد بدون ارائه 
کمکی کسبه توان تعطیل کردن دارند، اصاًل درست نیست.

همچنین علی بهرامی فروشنده پوشاک و البسه زنانه به مهر 
گفت: کســبه در این روزها که کرونا به اوج خود رسیده باز 
هم نمی توانند تعطیل کننــد چراکه در صورت تعطیلی از 
پس هزینه ها بر نمی آیند. متأسفانه به دلیل اینکه مشتری 
خاصی در بازار نیست، کاالها روی دست فروشندگان مانده 
اســت.وی افزود: با این حال هزینه های ما کاهش نیافته و 
وضعیت پرداخت ها همچون ایام عادی برقرار است. در این 
صنف بیشتر مغازه ها اجاره ای هستند، اگر مغازه دار تعطیل 
کند و پولی نداشته باشــد، چه کسی جواب صاحب ملک 
را می دهد؟همچنین مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان 
می دهد که عالوه بر فروشندگان، حتی صنف آرایشگری نیز 
تعطیل نشده است و آرایشگران همچون روزهای عادی در 

حال کار بوده اند.
در همین رابطه یک آرایشــگر به خبرنگار مهر گفت: در 
ماه های گذشته، آرایشــگران به دلیل نزدیکی فیزیکی به 
مشــتریان معموالً از محدودیت ها پیروی می کردند اما در 
سال جاری کمتر آرایشگری تعطیل بود. البته وقتی مشتری 
وجود دارد و دائم تماس می گیرند و درخواســت باز کردن 
مغازه را دارند چرا آرایشــگر بایــد تعطیل کند؟ باید توجه 

داشت که مردم هم رعایت محدودیت ها را نمی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین مجمع عمومی  اعالم کرد
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صنوف تاب محدودیت های کرونایی را ندارند

ســخنگوی گمرک گفت: در فصل بهار بیش از یک 
میلیــون و ۲4 هزار تن کاالی ایرانــی  به ارزش 3۲8 
میلیــون و ۹۱۷ هزار دالر به چهار کشــور روســیه، 
آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان صادر شد.به گزارش 
گمرک ایران، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در 
جمع مدیران و معاونین حوزه نظارت گمرکات مازندران 
در نوشهر در خصوص صادرات کشورمان به چهار کشور 
حاشــیه دریای خزر، اظهار داشت: در سه ماه نخست 
امسال بیش از 3۰۰ هزار و ۹4۱ تن کاال به ارزش ۱3۵ 
میلیون و 3۹۲ هزار دالر به کشور روسیه، ۱۹4 هزار و 
8۰۰ تن کاال به ارزش 86 میلیون و 3۹۵ هزار دالر به 
آذربایجان، 3۹۹ هزار تن کاال به ارزش 6۹ میلیون دالر 
به ترکمنستان و ۱۲۹ هزار تن کاال به ارزش 38 میلیون 
دالر به قزاقســتان صادر شد.وی در خصوص واردات از 
این کشورها گفت: در ســه ماهه فصل بهار ۵۷۹ هزار 
تن کاال به ارزش 3۵3 میلیون دالر از این چهار کشور، 
کاال وارد شــده است که سهم روسیه ۵۱۰ هزار تن به 
ارزش 3۲۱ میلیــون و 4۷۵ هزار دالر، قزاقســتان ۵۱ 
هزار و ۲۷۲ تن به ارزش ۱۷ میلیون و 4۵۰ هزار دالر، 
ترکمنســتان ۱۲ هزار و ۱۵۰ تن به ارزش ۹ میلیون و 

3۱8 هزار دالر و ســهم آذربایجــان چهار هزار و ۷۲8 
تن به ارزش چهار میلیون و ۷۰4 هزار دالر بوده است.

سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: روسیه و کشورهای 
حاشیه دریای مازندران ســاالنه بیش از ۵۰۰ میلیارد 
دالر واردات از کشــورهای دیگر دارند که صادرات یک 
میلیارد و 3۱۹ میلیون دالری ایران به این چهار کشور 
در ســال ۹۹ فقط ۲.63 هزار وارادات به این کشــورها 
اســت بنابراین با وجــود افزایــش ۱8 و ۱4 درصدی 
صادرات به آذربایجان و روسیه با ۵۱۰ و ۵۰4 میلیون 
دالر، صادرات ۱68 میلیون دالری به قزاقستان و ۱3۷ 
میلیون دالری به ترکمنســتان، فاصله زیادی با میزان 
صادرات مطلوب به این کشورها داریم و باید توجه ویژه 
ای به این بازار بزرگ داشته باشیم.در این نشست، علی 
یوسفی منش ناظر گمرکات مازندران و مدیرکل گمرک 
نوشهر اظهار داشت: سهم تجارت خارجی در گمرکات 
استان در ســال ۹۹ بیش از سه میلیون 4۵۰ هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۹8 میلیون دالر بوده است 
که سهم صادرات ۷4۵ هزار تن به ارزش ۱8۱ میلیون 
دالر و ســهم واردات دو میلیون و ۷۰۷ هزار تن کاال به 

ارزش ۹۱۷ میلیون دالر بوده است.

جدیدترین آمــار وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که تا پایان اردیبهشــت ماه 
امســال 88 هزار و ۱۵3 طرح در دست اجرا است که 
بیش از ۷8 درصد آن ها کمتر از ۲۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد و بیشــترین طرح ها در سه گروه کاالیی 
»ســایر محصوالت کانی های غیرفلزی«، »محصوالت 
غذایی و آشامیدنی ها« و »ســاخت مواد و محصوالت 
شیمیایی« در حال اجرا است.بر اساس این آمار از بین 
88 هزار و ۱۵3 طرح در دست اجرا تا پایان اردیبهشت 
امســال حدود 68 هزار و 8۲۲ طرح معادل ۷8 درصد 
کل طرح ها کمتر از ۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی، ۱۵ 
هزار و ۷۲۵ طرح معــادل ۱۷.8 درصد بین ۲۰ تا 8۰ 
درصد، 36۰6 واحد معادل 4 درصد کل طرح ها بیش از 
8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.اخیرا مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، 
مســائل مربوط به تحریم و تامیــن نقدینگی را در باال 
بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ 
درصد را موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت 
نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران 
شــود که در این زمینه سختگیری ها و مشوق هایی در 

نظر گرفته شده است.همچنین بیشترین طرح های در 
دســت اجرا طرح هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن 
اســت که ۵۵ هزار و 4۲۲ طرح معادل بیش از نیمی از 
کل طرح ها را شامل می شود. ۲۵ هزار و ۱66 طرح در 
دســت اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفــر کارکن دارند و تعداد 
طرح های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر 
کارکن نیز به ترتیــب 46۰3 طرح و ۲۹6۲ طرح بوده 
است.مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح های در 
دســت اجرا نیز نزدیک به دو میلیون و 38۰ هزار نفر 
است که ۹۹8 هزار و ۲۹۱ نفر از آن ها در طرح هایی با 
۱۰ تا ۵۰ نفر کارکــن و ۹۲۱ هزار و 638 نفر از آن ها 
در طرح هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشــغول خواهند 
شد.مجموع سرمایه در طرح های در دست اجرا تا پایان 
اردیبهشــت نیز بیش از ۱438 هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است.در این میان تا پایان اردیبهشت 
مــاه امســال، ۱۲ هزار و ۱۷۵ طرح در بخش »ســایر 
محصوالت کانی های غیرفلزی«، ۹36۹ طرح در بخش 
»محصوالت غذایی و آشــامیدنی ها« و 8۹6۰ طرح در 
بخش »ساخت مواد و محصوالت شیمیایی« در دست 

اجرا بوده است.

پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد طرح ها کمتر از ۲۰ درصد!صادرات بهاری  ۳۲9 میلیون دالری به کشورهای حاشیه خزر 


