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عرضه بیش از ۶۰۰ هزار تن سیمان در بورس کاال 
روابــط عمومی  بورس کاال اعالم کرد: تاکنون عرضه ۶۱۶ هزار تن ســیمان در 
بورس کاال برای روز )شــنبه، ۱۶ مرداد ( قطعی شده است، اما احتمال افزایش 
این حجم نیز وجود دارد.به گزارش بورس کاالی ایران، شنبه هفته آینده شاهد 
عرضه گسترده شرکت های سیمانی در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس 
کاال خواهیم بود به طوری که تاکنون ۲۲ شرکت سیمان برای عرضه های شنبه 
اعالم آمادگی کرده اند. اکنون عرضه ۶۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تأیید شده و به نظر 
می رســد به این حجم افزوده خواهد شد.برپایه این گزارش، از نخستین عرضه 
ســیمان در بورس کاال که به تاریخ ۹ خرداد ماه بر می گردد در مجموع ســه 
میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۳۰ تن ســیمان توسط ۳۷ شرکت سیمانی عرضه شد 
که پس از ثبت تقاضای ســه میلیون و ۵۱ هزار و ۶۵۰ تنی، ۲ میلیون و ۴۱۵ 
هزار و ۴۵۰ تن آن معامله شــد.همچنین پس از عرضه بیش از ۷۳۰ هزار تنی 
سیمان در هفته گذشته، بازار با آرامش نسبی مواجه شده و قیمت ها در بازار نیز 
در سراشیبی قرار گرفت.با پذیرش های این هفته کمیته عرضه بورس کاال، شمار 
شرکت های سیمانی پذیرفته شــده در بورس کاال به ۵۴ شرکت رسیده و این 
گویای عرضه های وســیع تر سیمانی در روزها و هفته های آینده است.همچنین 
پیش از این روزهای چهارشنبه زمان عرضه سیمان در بورس کاال بود که امروز 

این کاال در بازار سرمایه عرضه نشد.

پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی در ۳۱ مرداد
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به استناد مصوبه ستاد 
ملی مدیریت کرونا ۳۱ مردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری اســت.به گزارش سازمان امور مالیاتی 
کشــور، »محمد مسیحی« با بیان اینکه مطابق قانون مالیات های مستقیم، ۳۱ 
تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک 
اجاری است، خاطرنشان کرد: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت 
ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری تا پایان 
مردادماه تمدید شــده است و بر همین اساس روز یکشنبه ۳۱ مردادماه آخرین 
مهلت برای تســلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.وی افزود: براســاس مصوبه 
یادشــده، موعدهای مقرر در مواد ۱۱۶، ۱۱۰، ۸۰، ۵۷ و۱۲۶ قانون مالیات های 
مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات 
آنها تا تاریخ ۳۱ تیرماه ماه امســال است به مدت یک ماه تمدید شد، همچنین 
همه مهلت های رسیدگی سال های قبل که انقضای آن ها از تاریخ ۳۱ تیرماه تا 

۳۱ شهریورماه امسال است به مدت یک ماه تمدید می شود.

کشف بیش از ۴ هزار
 مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( اعالم کرد: میزان کشف و 
شناســایی مراکز استخراج غیرمجارز رمز ارز تاکنون به چهار هزار و ۵۴۷ مرکز 
رســیده است.شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعالم کرد: 
۲۷مرکز اســتخراج غیرمجاز رمزارز در نهم مردادماه کشف شد و به این ترتیب 
تاکنون چهار هزار و ۵۴۷ مرکز اســتخراج غیرمجاز رمزارز کشــف شده است.

برپایه اعالم توانیر، تعداد دســتگاه های استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با کشف 
۳۲۲ دســتگاه در نهم مردادماه، به ۲۰۷ هزار و ۳۷۰ دســتگاه رســید که این 
دستگاه ها در مجموع ۵۹۵ هزار و ۵۴ کیلووات برق مصرف می کردند.ایران بعد 
از روســیه، آمریکا، چین، قزاقستان، ایسلند و کانادا، هفتمین کشور با بیشترین 
میزان استخراج رمزارز است.برای استخراج یک عدد بیت کوین به بیش از ۳۰۰ 
مگاوات ســاعت برق نیاز اســت که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ 
هزار واحد مسکونی در طول یک شبانه روز است.به گزارش ایرنا، بیست و هشتم 
تیرماه ســخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون ۲۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز 

کشف شده که برق مصرفی آنها حدود ۶۰۰ مگاوات است.

ثبت سومین افت متوالی روزانه قیمت نفت 
قیمت نفت خام در معامالت چهارشــنبه، تحت تأثیر نگرانی از انتشار گسترده 
کرونای دلتا در جهان که می تواند تقاضای نفت خام را کاهش دهد، برای سومین 

روز متوالی افت کرد.
 به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی ســی، قیمت نفت خام در معامالت 
امروز، چهارشــنبه، تحت تأثیر نگرانی از انتشار گسترده کرونای دلتا در جهان 
کــه می تواند تقاضای نفت خام را کاهش دهد، برای ســومین روز متوالی افت 
کرد.تا ساعت ۸:۵۸ به وقت تهران، قیمت پیش خرید نفت خام برنت، بنچ مارک 
بین المللــی قیمت نفــت، ۰.۳ درصد افت کرد و به ۷۲.۱۹ دالر رســید.قیمت 
پیش خرید نفت خام نیمه سنگین آمریکا، دابلیوتی آی، ۰.۵ درصد تا این لحظه 

افت کرد و به ۷۰.۲۳ دالر بازگشت.
هر دو شاخص نفت در معامالت دیشب برای لحظاتی تا پایین ترین سطح خود از 
۲۱ جوالی تا کنون، سقوط کردند.آمریکا و چین که بزرگترین مصرف کنندگان 
نفت خام جهان هســتند در حال حاضر با گسترش ســریع کرونای دلتا روبرو 
شده اند و تحلیل گران نگرانند درســت در زمانی که هر ساله تقاضای نفت این 

کشورها باال می رود، با افت تقاضای آنها روبرو شوند.

بازگشت امید به بازار سهام 
با رشد ۳۰ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل در بازار بورس روز چهارشنبه ۳۰ هزار و ۴۱۴ واحد رشد داشت که 
در نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد رسید.به گزارش 
ایرنا، در معامالت روزگذشته بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۷۳ هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۲ هزار و ۵۷۴ واحد افزایش به ۴۰۳ هزار و ۲۶۴ واحد 
و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۶۲۷ واحد رشد به ۲۵۴ هزار و ۸۲۰ 
واحد رسید.شاخص بازار اول ۲۲ هزار و ۷۴۲ واحد و شاخص بازار دوم ۵۹ هزار 

و ۸۱۲ واحد رشد داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
چهار هزار و ۱۳۲ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲هزار و ۶۳۱ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۹۰۳ واحد، توسعه 
معــادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار و ۶۶۸ واحد، معدنی و 
صنعتــی گل گهر )کگل( با یک هــزار و ۶۶۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچــاد( با یک هــزار و ۶۲۵ واحد و نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با 

یک هزار و ۴۱۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ایران خــودرو با ۲۲۴ واحد، بانک تجارت )وتجــارت( با ۱۵۰ واحد، 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۱۰۵ واحد، سایپا )خساپا( با ۸۷ واحد، 
پســت بانک ایران )وپست( با ۷۸ واحد، شرکت ســرمایه گذاری سهام عدالت 
اســتان رضوی )وسرضوی( با ۷۸ واحد، فوالژ آلیاژی ایران )فوالژ( با ۶۲ واحد، 
بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۵۶ واحد و  گســترش ســرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگســتر( با ۵۵ واحد تاثیر منفی را بر شــاخص بورس داشتند.برپایه 
این گزارش، دیروز نماد ســپید ماکیان )سپید(، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(،  ملی صنایع مس ایران )فملی(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرایان )پترول( و 
ایران خودرو )خودرو( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه شیمیایی هم 
در معامالت روز چهارشــنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه ۵۹۳ میلیون و ۷۵۲ هزار برگه ســهم به ارزش ۱۱ هزار و ۴۶۴ میلیارد 

ریال دادوستد شد.
روزگذشته شــاخص فرابورس نیز بیش از ۲۸۱ واحد افزایش داشت و بر روی 
کانال ۲۰ هــزار و ۱۹۳ واحد ثابت ماند.همچنین در ایــن بازار چهار میلیارد 
و ۸۰ میلیون برگه ســهم بــه ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال دادوســتد 
شــد.دیروز نماد پلیمر آریا ساســول )آریا(، ســنگ آهــن گهرزمین )کگهر(، 
پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی مارون )مارون(، پتروشیمی تندگویان 
)شــگویا(، بیمه تجارت نو )بنو(، گروه توســعه مالی مهر آینــدگان )ومهان(، 
شــرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فرابورس ایران )فرابورس( و پاالیش 
نفت الوان )شــاوان( تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس داشتند.همچنین بانک 
دی )دی(، بیمه سامان )بســاما(، بیمه کوثر )کوثر(، مدیریت انرژی تابان هور 
)وهور(، توسعه و عمران استان کرمان )کرمان(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال )قچار(، جنرال مکانیک )رنیک( و توزیع 

داروپخش )دتوزیع( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

اخبار کوتاه

بازار انرژی

بورس

بازار مرغ باز هم به التهاب کشــیده شد و بعد از هفته های 
کم خبری از این بازار پرمشتری حاال افزایش قیمت مجدد 
و کمبود این محصول پرمصرف باعث نگرانی عمومی شــده 
است. کمبود نهاده، آشــفتگی تولید و عرضه، نبود نظارت، 
کاهــش جوجه ریزی و ... از جمله اتفاقاتی اســت که ماه ها 
اســت دسترســی به این کاالی مهم را برای اغلب مردم با 
مشــکل مواجه کرده اســت.از نیمه سال گذشــته بود که 
اوج گیری قیمت مرغ در صدر اخبــار قرار گرفت و موجب 
نگرانی مردم شــد؛ این موضوع به قدری مهم شد که حتی 
دولت وارد این موضوع شد و به وزارت صمت و وزارت جهاد 
کشاورزی در مورد حل مشکالت در این زمینه ماموریت داد. 
با اینکه این دو وزارتخانه بزرگ هم وارد این موضوع شدند، 
اما توفیقی حاصل نشــد و در نهایت بناشــد تا با راه اندازی 
قرارگاه ساماندهی؛ مشکالت بازار مرغ دقیق تر مورد بررسی 
قرار بگیرد.با این حال قرارگاه ساماندهی مرغ هم صرفا یک 
اســم باقی ماند و وضعیت تولید، عرضه و قیمت گذاری نه 
تنها به ثبات نرســید که امروز شاهد آشفتگی بی حدی در 

این بازار هستیم. 
عرضه کنندگان مرغ این محصول را با هر قیمتی که صالح 
بدانند به دســت مشــتری می دهند و مشاهدات میدانی از 
افزایــش قیمت مرغ به کیلویی ۴۰ هــزار تومان و قطعات 
تا ۶۰ و ۷۰ هــزار تومان حکایت دارد.عرضه کنندگان مرغ 
علت افزایش قیمت را کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان 
می دانند، تولیدکنندگان هم دلیل کاهش عرضه را برآورده 
نشدن نیازهای آنها در تولید می دانند. یکی از عمده دالیل 
افزایــش قیمت مرغ و کاهش تولیــد هم کمبود نهاده های 
دامی و قیمت باالی آن در بازار ســیاه اســت؛ بازاری که با 
واردات دولتی در تضاد است!احد آزادیخواه عضو کمیسیون 
کشــاورزی مجلس در این باره گفته اســت: »نهاده مشکل 
جدی است و بارها در جلسات مشترک کمیسیون کشاورزی 
و مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی مطرح شــده است، 
اما همچنان این مشــکل پابرجاســت. ضمن اینکه سامانه 
بازارگاه هم نتوانســته به درســتی عمل کند و از آن طرف 
هم نظارتی در بازار مرغ وجود ندارد و همه این عوامل باعث 
شــده تا با چنین وضعیتی روبرو شویم.« جالب تر اینجاست 
کــه با توجه به محدود بــودن واردات نهاده دامی  به واردات 
بــا ارز دولتی ولی بخش عمده ای از نهاده ســر از بازار آزاد 

در می آورد و با نرخ ارز آزاد به دســت مرغدار می رسد!بانک 
مرکزی هم به عنوان مســئول اصلی تخصیص ارز ترجیحی 
به واردات نهــاده دامی تاکنون هیچ اطالعاتی درباره افراد و 
میزان ارز تخصیصی برای واردات نهاده منتشر نکرده و این 
واردکنندگان که مســئول اصلی آشفتگی بازار مرغ هستند 
همچنان به کارشــان ادامه می دهند و هیچکس هم کاری 

به کارشان ندارد!
اخیرا یک استاد ژنتیک و اصالح نژاد گروه دامپروری دانشگاه 
تهران در یک کار تحقیقــی از کاهش ۲۰۰ میلیون قطعه 
جوجه ریزی خبر داده که معادل ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ 
است. این آمار بیانگر این است که کاهش تولید عامل اصلی 
افزایش قیمت مرغ در بازار اســت که یک زمانی مازاد تولید 
وجود داشــت و صادرکننده هم بودیم. ایران جایگاه هفتم 
تولید مرغ در دنیا را با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید ساالنه 
در اختیار داشت و به کشورهای اطراف هم تا ۲۰۰ هزار تن 
صادر می کرد. اما وضعیت جدید در حدود ۱۰ ماه گذشــته 
باعث شده تا مرغ به تدریج از سفره مردم حذف شود.افزایش 
قیمــت مداوم و گرانی از یک طــرف و نبود ثبات قیمت از 
طرف دیگر دو دلیل اصلی برای کاهش مصرف مرغ در بین 

خانواده هایی است که درآمد متوسط و روبه پایینی دارند و 
همین االن هم مرغ از ســفره بخش بزرگی از جامعه حذف 
شده یا سهم بسیار کمی دارد.کارشناسان اقتصادی معتقدند 
تا زمانیکه فساد در زنجیره تامین نهاده که عامل تاثیرگذار 
در آشــفتگی بازار محصوالت پروتئینی اســت، حل نشود 
مشــکل قیمت گذاری مرغ برطرف نخواهد شــد. بازار ۴.۵ 
میلیارد دالری نهاده و دو نرخی بودن آن در سایه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به شدت فسادزا شده و دود آن به چشم تولیدکننده 
و مصرف کننده می رود.مرغ هم مانند بسیاری از محصوالت 
و کاالهای دیگر قربانی داللی و ســودجویی عده ای خاص با 
دایره ای محدود شــده است که با استفاده از رانت اطالعاتی 
و ارتباطات گســترده هر روز رکوردهای قیمتی جدیدی را 
ثبت می کند.  در این وضعیت، هم تولیدکننده و هم مصرف 
کننده و هم قانونگذار و مجری قانون شــاکی هســتند، اما 
جالب اینجاست که انگار هیچ دستگاهی از هویت این دالالن 
خبر ندارد!برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد 
دولتی ایران دالل پرور شــده و هر کسی برای منفعت خود 
دست به انحصار بازار می زند و اتفاقا موفق هم می شود چون 
نظارتی در بازار نیســت. وزارت جهاد کشــاورزی که امروز 

مسئولیت واردات و تخصیص نهاده را برعهده دارد حتی یک 
برنامه مشــخص برای تامین این نیاز اساسی تولیدکننده ها 
ارائه نکرده است و ادامه وضع موجود به بدتر شدن وضعیت 

این بازار خواهد انجامید.
هیچ واحد صنفی نباید مرغ را 

بیشتر از ۲۷ هزار تومان عرضه کند
نائب رئیس کانون سراسری مرغداران کشور گفت: مرغداران 
در حال حاضر مرغ را به نرخ مصوب عرضه می کنند و قیمت 
باالی برخی مرغداران به دلیل تعامالت آن با کشتارگاه است 
و به هیــچ وجه در هیچ واحد صنفی مرغ نباید بیشــتر از 
۲۷ هزار تومان عرضه شود .حبیب اسداهلل نژاد در مصاحبه 
تلفنــی با برنامه »صبح و گفتگو« در مورد ســهمیه بندی 
مرغ به ارائه توضیحاتی پرداخت.وی ضمن اشــاره به خرید 
نهاده های دامی توسط واحدهای مرغداری در دو ماه گذشته 
گفت: متاسفانه نهاده ای به این واحدها نرسیده و دوره ای را 
با دان آزاد تمام کردند و مرغ را با نرخ مصوب تحویل دادند.

اســداهلل نژاد افــزود: این واحدها حدود ۱۵ روز اســت که 
جوجه ریزی کرده اند و ضمن اینکه نهاده های دوره گذشته 
خود را تحویل نگرفتند برای این دوره نیز هیچ ســهمیه ای 
در ســامانه بازارگاه برای آنها در نظر گرفته نشده و با توجه 
به هزینه دوبرابری برای خرید نهاده های دامی به نرخ آزاد و 
عدم تحویل آن به نرخ مصوب، قیمت جوجه پس از فروکش 
کوتــاه مدت از ۶۵۰۰ تومان بــه ۷۵۰۰ تومان در چند روز 
اخیر رسیده اســت. نائب رئیس کانون سراسری مرغداران 
کشــور ضمن ابراز تاســف از نبود نظارت و کنترل در این 
حوزه بیان کرد: شــاید نهاده های واحدهای مرغ مادر سریع 
تر از واحدهای گوشتی نهاده های دولتی را تحویل و سهمیه 
خوبی بگیرند اما جهاد کشاورزی به عنوان متولی در ماه های 
گذشــته نتوانسته این موضوع را کنترل کند تا قیمت تمام 

شده برای مرغ دار افزایش نداشته باشد.
وی ضمن اشــاره به حدود ۱۸ هزار مرغ دار فعال در کشور 
گفت: اگر نهاده به دســت مرغ دار نرســد، یا باید تولید را 
تعطیل و یا قیمت ها در بازار تغییر کند.اســداهلل نژاد  اظهار 
کــرد: مرغداران در حال حاضر مرغ را به نرخ مصوب عرضه 
می کنند و قیمت باالی برخی مرغداران به دلیل تعامالت آن 
با کشــتارگاه است و به هیچ وجه در هیچ واحد صنفی مرغ 

نباید بیشتر از ۲۷ هزار تومان عرضه شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که حجم کسری بودجه 
دولــت، و پرداخت حدود ۵۶ هــزار میلیارد تومان در قالب 
تنخواه  گردان به دولت علت اصلی رشــد پایه پولی در سه 
ماهه اول ســال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت 
جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی 
و نقدینگی امکان پذیر نیست.اکبر کمیجانی در نشست دوره 
ای با مدیران ارشد شــبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص 
اقتصادی کشور از ســال ۱۳۹۷ تا کنون ناشی از تحریم ها 
و کســری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش 
تورم و رشــد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده 

میان مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای 
کنترل رشــد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: 
رشــد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 
ســال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره 
مشــابه ســال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد. 
همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان 
سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده 
این امر اســتفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب 
مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ 

هزار میلیارد تومان است.
طبق اعالم بانک مرکزی،  رئیــس کل این بانک ادامه داد: 
افزایــش خالص دارایی های خارجی بانــک مرکزی-عمدتاً 
ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر 
نرخ نامه ای- نیز ۱.۹ واحد درصد در رشــد پایه پولی نقش 
داشته  اســت.رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک 

مرکزی در چارچــوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت 
نقدینگــی و هدایت نرخ ســود بازار بیــن بانکی حول نرخ 
سیاســتی )هدف(، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و 
کاهش نرخ ســود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 
۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار 
قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید 
معکوس مبادرت کرده اســت. به طــوری که در نتیجه این 
اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و 
به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی 
)جلوگیری از افت شــدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی( 

کمک شده است. 
برهمین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید 
معکوس یک هفته ای، طی ســه مرحله حراج از نیمه دوم 
خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط 
هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد ریال جذب کرده اســت.رئیس 
کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تالش های بانک مرکزی 
برای تامین ارز کاالهای اساســی از آغاز ســال جاری مانند 
سال گذشته تداوم دارد، افزود: بر این اساس تا پایان تیرماه 
۶.۳ میلیارد دالر به صورت نقــدی و اعتباری برای واردات 
کاالهای اساســی مربوط به وزارتخانه هــای صمت، جهاد 
کشاورزی و بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته که از 
این میزان ۲۲۰ میلیون دالر صرفاً به منظور واردات واکسن 
کرونا انجام شده اســت.وی ادامه داد: خوشبختانه روزهای 
گذشــته بیش از ششمیلیون دوز واکســن کرونا با کمک 
شبکه بانکی وارد کشور شده و تالش ها برای تامین واکسن 
و خریــد محموله های جدید با قــوت ادامه دارد.رئیس کل 

بانک مرکزی در ادامه همچنین با مرور تسهیالت پرداختی 
بانک ها به بخشــهای مختلف اقتصادی در سه ماه نخست 
سال جاری گفت: طی این مدت بیش از ۴۹۷ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به بخش های اقتصادی پرداخت شده که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل ۷۱.۳ درصد 
داشته است.کمیجانی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن 
و ساختمان از این میزان تسهیالت با توجه به تکالیف ابالغ 
شده در سال جاری رضایت بخش و قابل قبول نیست، تاکید 
کرد: هدایت منابع به ســمت بخش مسکن نقش مهمی در 
خــروج از رکود اقتصادی و تحریک زنجیره فعالیتها و ایجاد 
اشتغال دارد، لذا بانک ها بایستی با دقت و جدیت بیشتری 

در این زمینه عمل کنند.
کمیجانی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون ۳۲۶ 
هزار و ۸۰۰ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
۲۸.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است؛ 
با گالیه از سخت گیری برخی بانک ها در پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه عنوان کرد: بانک ها بایستی ضمن اعتبارسنجی 
و حصول اطمینان از توان و عزم دریافت کننده تســهیالت 
برای بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون در خصوص 
وثایق عمل کنند.وی همچنین با اشــاره به ابالغ شیوه نامه 
پرداخت کارت اعتباری از بانک ها خواســت در این زمینه با 
جدیت بیشتری عمل کنند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه 
بر لزوم رعایت سیاستها و مقررات احتیاطی کالن تاکید کرد 
و افزایش تعداد بانک های ســوده و کاهش ضرر دهی سایر 
بانک ها را از نتایج آن دانست.کمیجانی همچنین در واکنش 
به انتشار اخباری در رسانه های بحرینی مبنی بر محکومیت 

فیوچر بانک بحرین و برخی بانک هــا و بانکداران ایرانی به 
اتهام پولشویی در آن کشور، مصادره اموال بانک های ایرانی 
در بحرین را اقدامی سیاســی و فاقد وجاهت قانونی دانست 
و گفت: بانــک مرکزی ج.ا. ایران، تاکنــون هیچ ابالغیه یا 
اخطاریه ای از شــروع رســیدگی قضایی دادگاه های داخلی 
بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در 
عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه 
بانک مرکــزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی 
برخوردار اســت، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین الملل و 
مردود می داند.وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اسرع وقت 
به این موضوع واکنش نشــان داده و اقدامات حقوقی خود 

علیه دولت بحرین در این خصوص را آغاز کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به آغاز واکسیناســیون 
کارکنان شــبکه بانکی گفت: این امر با پیگیری های بانک 
مرکزی و سایر بانک ها و با مساعدت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از این هفته آغاز شده و طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته کلیه کارکنان شبکه بانکی به زودی واکسینه 
خواهند شد.کمیجانی همچنین بر لزوم رعایت جدی و دقیق 
قوانین مبارزه با پولشویی توسط بانک ها به منظور جلوگیری 
از فساد و التهاب آفرینی در سایر بازارها تاکید کرد و افزود: 
رعایت این ضوابط برای ناکام گذاردن تالش دشمنان برای 
ایجاد اختالل و التهاب در اقتصاد کشــور ضروری اســت.

همچنیــن وضعیت بازار بین بانکی، اقدامات شــبکه بانکی 
برای تهیه واکسن کرونا، بهبود، اصالح ترازنامه بانکها و سایر 
مباحث پولی و بانکی از جمله مباحث طرح شــده از سوی 

مدیران عامل بانکها در این جلسه بود.

طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران، واردات گوشی در سال 
جاری نه تنها کم نشده بلکه ترخیص قطعی آن افزایش نیز 
داشته است. از سویی هنوز هیچ ابالغی در مورد ممنوعیت 
واردات برند خاصی به گمرک وجود نداشــته و ممنوعیتی 
اعمال نشــده اســت؛ بنابراین طرح مطالبی با عنوان عدم 
واردات یا کاهش آن نمی تواند بهانه ای برای گران فروشی 
گوشی باشــد.اخیرا با افزایش قیمت گوشی موبایل برخی 
فعاالن این حوزه از جمله اتحادیه فروشندگان اعالم کردند 
که در کنار عواملی ماننــد افزایش قیمت دالر، ممنوعیت 
ورود برندهای چینی موجب افزایش تقاضا در سایر برندها و 
در نتیجه گرانی شده است. این در حالی است که مدتی قبل 
بحث هایی در رابطه بــا ممنوعیت واردات برخی مدل های 
پرتقاضای گوشــی از جمله شــیائومی به دلیل مشکالتی 
مانند عدم مســیریابی صحیح شماره های اضطراری مطرح 
شــده بود و اینک اعالم می شود که محدودیت واردات این 
گوشی ها موجب افزایش قیمت شده است.برای شفاف شدن 
جریــان، موضوع از گمرک ایران مورد بررســی قرار گرفت 
که جریان واردات گوشــی در سال جاری چگونه بوده و آیا 

ورود گوشی شــیائومی و یا برندهای مورد نظر ممنوع شده 
اســت؟ که در این رابطه لطیفی - سخنگوی گمرک ایران 
- توضیحاتی به ایســنا  ارائه کرد.طبق اعالم وی ،در چهار 
ماهه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون 
دالر تلفن همراه وارد کشــور شــده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از لحاظ ارزشی و ۵۰ درصد از 
نظر وزنی افزایش دارد. به گزارش ایسنا، از سویی ترخیص 
قطعی گوشی موبایل در این مدت از نظر تعداد حدود پنج 
میلیون و ۱۵۶ هزار دســتگاه بوده که در مقایســه با چهار 
ماهه ابتدایی سال گذشته که حدود چهار میلیون دستگاه 

ترخیص شده بود ۲۸ درصد افزایش دارد.
 واردات گوشی ۸ درصد کل واردات است

همچنین واردات گوشــی در صدر واردات کاال قرار دارد و 
هشت درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است؛ به 

طوری که در بین تمامی اقالم این واردات گوشــی است که 
در رتبه یک قرار دارد و بعد از آن اقالم کاالهای اساســی و 

سایر کاالها قرار می گیرد.
به گفته ســخنگوی گمرک ایران طبق این گزارش،  حجم 
واردات گوشی موبایل در سال جاری افزایش یافته و عرضه 
آن به بازار هم با توجه به ترخیص قطعی صورت گرفته باید 
بیشــتر شده باشد ، بنابراین طرح موضوع نادرست کاهش 
واردات و یــا عدم ترخیص آن از گمــرک نمی تواند بهانه 

افزایش قیمت گوشی باشد.
لطیفی در ادامه در رابطه با ممنوعیت واردات گوشی و به 
ویژه برندهای مربوط به گوشــی های چینی و شیائومی نیز 
توضیح داد که با وجود بحث هایی که در این رابطه مطرح 
شــده تاکنون هیچ ابالغیه ای از سوی دستگاه های ذیربط 
مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی و به طور خاص این اقالم 

به گمرک ایران ابالغ نشــده است و روال قبلی ادامه دارد.
وی توضیح داد که در مورد واردات گوشــی باید حوزه های 
مرتبط مجــوز ترخیص را صادر کنند کــه از جمله آن ها 
وزارت ارتباطات و البته ســازمان تنظیم مقررات رادیویی 
اســت که باید کاالی وارد شــده و گوشــی ها را براساس 
اســتانداردهای خود تأیید کند که آنگاه گمرک می تواند 
براســاس این مجوز و ســایر مجوزهای مربوطه نسبت به 

ترخیص اقدام کند.
به گفته سخنگوی گمرک ایران، در حال حاضر تعدادی از 
گوشــی های وارداتی به دلیل نداشتن استانداردهای کافی 
و منتظر  صدور مجوز از ســازمان تنظیم مقررات رادیویی 
هنوز مراحل ترخیص را به پایان نرسانده اند که در صورت 
رفع نقص و به محض تأیید ترخیص آن ها از گمرک صورت 
می گیرد که این موضوع جدیدی نیست که عامل افزایش 
قیمت گوشی باشــد به ویژه با وجودافزایش ۲۸ درصدی 
ترخیص گوشی های تلفن همراه در چهار ماه ابتدایی سال 
جاری که ایــن میزان یک میلیون و ۱۲۵ هزار دســتگاه 

بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

التهاب در بازار مرغ ادامه دارد

قیمت مرغ یک پا دارد!
محمد سیاح

هشدار رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

ضرورت رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی کشور

سخنگوی گمرک ایران اعالم کرد

گوشی همراه در صدر واردات

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین تکلیف 
قیمت بلیت هواپیما تا هفتــه آینده خبر داد و گفت: 
هم اکنون آنالیز قیمت ایرالین ها در کمیته کارشناسی 
که وزیر راه و شهرســازی دستور آن را صادر کرده در 
حال بررسی و راستی آزمایی است.سیاوش امیر مکری 
در گفت وگو با ایســنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آخرین وضعیت بررســی قیمت بلیت هواپیما به کجا 
ختم شــد و چرا این موضوع در جلســه اخیر شورای 
عالی هواپیمایی به نتیجه نرسید، اظهار کرد: در شورای 
عالی هواپیمایی بنا به دســتور وزیر راه و شهرســازی 
کمیته کارشناسی تشکیل شد و هم اکنون آنالیز قیمت 
و هزینه هایی که شرکت های هواپیمایی ارائه کرده اند 
در این کمیته در حال بررســی اســت.وی افزود: در 
همان جلسه اعالم کردیم قیمت هایی که مسیر قانونی 
خودش را طی نکرده و تایید نشــده است، مورد قبول 
ما نیست و بر همین اســاس کمیته کارشناسی برای 
بررسی آن تشــکیل شد.سرپرست سازمان هواپیمایی 
کشوری در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه تکلیف 
ایرالین هایــی که افزایش قیمــت را از یک ماه نیم و 
گذشــته تا کنون اعمال کردند و مردم چیست؟ ادامه 

داد: تا شورای عالی هواپیمایی نرخی را تصویب نکند، 
قیمــت  بلیت هواپیما باید مطابــق با نرخ های مصوب 
گذشته باشد و دســتگاه های نظارتی هم می توانند با 
تخلف هــای صورت گرفته، برخــورد کنند.امیرمکری 
اعــالم کرد: من این مســاله را به صورت مســتمر در 
طــول روزها و هفته هایی که در ســازمان هواپیمایی 
کشــوری مسئولیت گرفتم، پیگیری کرده و می کنم و 
با توجه به فرآیند بررســی هزینه ها و آنالیزهای مورد 
ادعای شرکت های هواپیمایی به نظر می رسد در هفته 
آینده تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص شود اما در 
وهله نخســت باید آنالیز ارائه شده از سوی ایرالین ها 
که مبنای محاســبات آن ها در تعییــن قیمت بلیت 
هواپیماست، بررسی و دقت و صحت آن مشخص شود.
وی تاکید کرد: مســلما در اســرع وقت تکلیف قیمت 
بلیت هواپیما را مشــخص می کنیم چرا که مردم باید 
هر چه زودتر تکلیفشــان در این زمینه روشن شود.به 
گزارش ایسنا،در حالی که قیمت بلیت هواپیما در طول 
حدود یک ماه و نیم گذشته افزایش یافته است و مقرر 
شــده بود تا تکلیف آن به زودی مشخص شود، پس از 

هفته ها جلسه ای در روزهای گذشته برگزار شد.

مصرف بنزین در تیرماه سال جاری و هم زمان با شروع 
موج پنجم کرونا در کشور به ۱۰۷ میلیون لیتر در روز 
رسید که در مقایسه با تیر سال ۹۹، رشدی ۳۵ درصدی 
را نشان می دهد.به گزارش ایرنا، رشد مصرف بنزین در 
ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاســتگذاران 
حوزه سوخت به شمار می رود.از همین رو هر زمان که 
رشد مصرف این فرآورده نفتی شتاب گرفته، مجموعه 
سیاستگذاران کشــور به فکر راهکارهایی برای کنترل 
مصرف و بهینه ســازی آن افتاده اند. برای نخستین بار 
اواخر دهه ۸۰ بود که سیاست سهمیه بندی بنزین در 
دستور کار قرار گرفت. در آن زمان مصرف بنزین رو به 
افزایش بود، قیمت دالر چند ســالی ثابت مانده بود و 
این در شرایطی بود که نفت در بازارهای جهانی گران 
می شد.همین موضوع قیمت واقعی بنزین را افزایش داد 
اما در عمل قیمت در ایران ثابت بود که باعث می شــد 
مصرف هر روز بیشــتر شود. همچنین قاچاق سوخت 
نیز بیشتر شده بود و روزانه تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت 
کــه از آن جمله می توان به بنزین نیز اشــاره کرد، از 
کشور قاچاق می شد.با آن اقدام، مصرف بنزین تا حدی 
فروکش کرد اما این روند دوام چندانی نداشت. کاهش 

قیمت نفت و ثبات قیمت ارز از سال ۹۳ به بعد سبب 
شــد تا به تدریج ســهمیه بندی بی اثر شود. در میانه 
دهه ۹۰ بود که بنزین تک نرخی شــد و سهمیه بندی 
دیگر لزومی نداشت.نوســان های شــدید نرخ ارز که از 
اواخر ســال ۹۶ آغاز شد اما دوباره فاصله قیمت بنزین 
را با قیمت واقعی آن افزایش داد و در اقدام دیگر، آبان 
ســال ۹۸ بود که بنزین بار دیگر سهمیه بندی شد.با 
آن اقــدام نیز مصرف بنزین از باالی ۱۰۰ میلیون لیتر 
در روز به حدود ۷۵ میلیون لیتر رســید. اواخر ســال 
۹۸ با شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها، مصرف بنزین 
کمتر شد. فروردین سال ۹۹، حتی در روزهایی مصرف 
تا ۴۰ میلیون لیتــر در روز پاییــن آمد.روند مصرف 
بنزین اگرچه در ســال گذشته حدود ۸۰ میلیون لیتر 
در روز بود اما از ابتدای امســال مصرف بنزین دوباره 
اوج گرفت و آن گونه که مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران اعالم کرده، میانگین مصرف 
بنزنی در تیرماه به ۱۰۷ میلیون لیتر در روز رســیده 
اســت.این در حالی است که در تیر سال ۹۹، میانگین 
مصرف روزانه بنزین ۷۹.۴ میلیــون لیتر در روز بوده 

است.

افزایش ۳۵ درصدی مصرف بنزین در موج پنجم کروناتعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما تا هفته آینده


