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ورود 8/4 میلیون تن کاالهای اساسی
 به بندر امام خمینی )ره(

رئیس اداره کاالی اساســی و فله بندر امام خمینی)ره( گفت: طی نیمه نخست 
امســال ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاالهای اساســی و نهاده های دامی با ۱۵۰ 
فروند کشــتی وارد بندر امام خمینی )ره( شــده اســت.به گزارش وزارت راه و 
شهرسازی، محمود حسین زاده گفت: طی نیمه نخست امسال تاکنون ۸ میلیون 
۴۰۰ هزار تن کاالهای اساســی و نهاده های دامی توســط ۱۵۰ فروند کشتی 
اقیانوس پیما وارد بندر امام خمینی )ره( شــده اســت که رشد ۲۲ درصدی را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.وی ادامه داد: در همین مدت، 
نزدیک بــه ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این کاالها به مقاصد مختلف کشــور 
ارسال شده است و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن از انواع کاالهای اساسی در انبارها 
و مخازن بندر امام موجود اســت که رشدی ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته را نشان می دهد.

صادرات محصوالت حوزه معدن
 از ۵ میلیارد دالر گذشت

بررســی آمارهای تجارت خارجی در پنج ماهه ابتدایی امسال حاکی از صادرات 
پنج میلیارد و ۸۸ میلیون دالری محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی است. 
آماری که در هم ســنجی با پارسال رشد ۱۲۶ درصدی نشان می دهد.به گزارش 
ایرنــا، این میزان صادرات معادل ۲۱ میلیــون و ۹۷۸ هزار تن انواع محصوالت 
است که از نظر وزنی نیز افزایشی ۱۱ درصدی داشته است.برپایه این گزارش، در 
این مدت بیشترین میزان صادرات مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی 
مرتبط با بیش از سه میلیارد و ۸۹ میلیون دالر و ثبت رشد ۱۷۶ درصدی بود.
پس از آن، مس و محصوالت پایین دســتی با صادرات ۶۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار 

دالری و رشد ۸۲ درصدی در مکان دوم قرار گرفته است.

فروش ۳۵ هزار بلیت هوایی اربعین
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون از سهمیه ۶۰ هزار نفری ۳۵ 
هزار بلیت اربعین فروخته شــده  است، گفت: تا کنون ایرالینی به طور مستقیم 
گران فروشــی نکرده است که با شرکت های هواپیمایی بخواهیم برخورد داشته 
باشــیم اما دو آژانس مســافرتی گران فروش را تعطیل کرده ایم.شهرام آدم نژاد 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تشــدید نظارت ها بر فروش بلیت 
عراق ویژه ایام اربعین با نرخ مصوب اظهار داشــت: با توجه به تصمیم کشــور 
عراق و مذاکراتی که انجام شــد قرار بر این شــد که ۶۰ هزار زائر ایرانی فقط از 
مسیر هوایی در همایش بزرگ اربعین حسینی حضور پیدا کنند.وی ادامه داد: 
در ابتدای کار مشــکالتی در این زمینه و فروش بلیت به عالقه مندان به وجود 
آمد که با دســتور قاطع وزیر راه و شهرسازی برای رفع این مشکالت، جلسات 
متعددی با تشــکل ها و مجموعه های مختلفی کــه در این حوزه خدمات ارایه 
می دهند،  برگزار و ســازمان هواپیمایی قاطعانه وارد شد و برخورد قاطعانه ای با 

متخلفان داشت.

اسامی برندگان طرح امید رفاه مشخص شدند
هشتمین و نهمین دوره قرعه کشی تســهیالت طرح »امید رفاه« ویژه مرداد و 
شــهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار و برندگان خوش شانس این دوره مشخص شدند.به 
گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، هشــتمین و نهمین دوره قرعه کشی 
تســهیالت طرح »امید رفاه« ویژه مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۰، برگزار و برندگان 
این دوره به قید قرعه انتخاب شدند.بر اساس این گزارش، شعبی که برگزیدگان 
این دوره از قرعه کشی تسهیالت طرح »امید رفاه« در آن دارای حساب هستند، 
نســبت به پرداخت تســهیالت حداکثر تا ۳۰ برابر مبلغ حق عضویت ماهیانه 
برگزیــدگان و در چارچــوب ضوابط و مقررات جاری بانــک اقدام می کنند.بر 
این اســاس، »مفتوح بودن حســاب مرتبط با طرح امید رفاه در تاریخ پرداخت 
تســهیالت و عدم انسداد آن تا سر رسید تســهیالت مرتبط با طرح«، »تکمیل 
حق عضویت های ماهیانه طرح در حساب مربوطه قبل از اعطای تسهیالت« و 
»انسداد حق عضویت های دریافت شده در بازه زمانی ۱۳ ماهه ابتدایی عضویت 
در طرح، تا پایان تسویه تسهیالت«، به عنوان شرایط و الزامات اعطای تسهیالت 

طرح »امید رفاه« در نظر گرفته شده است.

نوسان سکه 
در میانه کانال ۱۱ میلیون تومان  

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز چهارشنبه در بازار تهران 
با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن به رقم ۱۱ میلیون و ۷۶۰ 
هزار تومان رســید.به گزارش ایرنا، روزگذشته سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج 
میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و سکه یک 
گرمــی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان رسید. قیمت هر 
مثقال طال نیز چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان شــد.همچنین اُنس جهانی طال 
نیز دیروز یک هزار و ۷۵۵ دالر و ۳۸ سنت قیمت خورد که با در مقایسه با روز 

گذشته ۶ دالر کاهش داشت.

کاهش شاخص بورس 
در آخرین روز فصل تابستان

شاخص کل بازار بورس روزگذشته با چهار هزار و ۸۳۴ واحد کاهش در جایگاه 
یــک میلیون و ۳۸۶ هزار واحدی قرار گرفت.بــه گزارش ایرنا، در معامالت روز 
چهارشــنبه بیش از هشت میلیارد و ۴۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۷۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل 
)هــم وزن( با ۶  هزار و ۲۳ واحد کاهش به ۴۱۵ هزار و ۴۹۵ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با سه هزار و ۸۰۱ واحد افت به ۲۶۲ هزار و ۱۷۷ واحد رسید.
شاخص بازار اول دو هزار و پنج واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار و ۵۱۱ واحد 
کاهش داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
۶۸۰ واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با ۶۳۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی )وصندوق( با ۴۲۳ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 
با ۴۰۱ واحد، پاالیش نفت تبریز )شــبریز( با ۲۸۳ واحد، پتروشــیمی شــازند 
)شاراک( با ۲۶۲ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۲۲۹ واحد و معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با ۲۲۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
دیروزشــاخص فرابورس بیش از ۱۵۷ واحد کاهش داشــت و بر روی کانال ۲۰ 
هزار و ۵۶۴ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار چهار میلیارد و ۲۴۹ میلیون 

برگه سهم به ارزش ۱۱۹ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.

استقبال سفارت تاجیکستان
 از همکاری مشترک تجاری با گروه بهمن 

معاون ســفیر تاجیکســتان در ایران گفت: محصوالت گــروه بهمن مطابق با 
استانداردهای روز جهان تولید می شود و مناسب برای بازارهای خارجی است.
معاون سفیر جمهوری تاجیکســتان در ایران با حضور در شرکت بهمن ضمن 
دیدار و رایزنی با مدیران ارشد این گروه خودروسازی، از خط تولید خودرو های 

جدید گروه بهمن موتور از جمله دیگنیتی و فیدلیتی بازدید کرد.
چگونگــی ونحوه تعامل اقتصادی دولت تاجیکســتان با گــروه بهمن از جمله 
موضوعاتی بود که در دیدارمعروف عبد الرحمان اف معاون سفیر تاجیکستان و 
بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن مورد رایزنی و گفت وگو قرار گرفت.آنچه 
در روابط جمهوری اســالمی ایران و جمهوری تاجیکستان حائز اهمیت است؛ 
اینکه روابط دو کشــور دوست تهران-دوشــنبه که اشتراکات زبانی و فرهنگی 
زیادی با یکدیگر دارند از اهمیت بســزایی برخوردار است، این موضوع در سفر 
چند روز گذشــته رئیس جمهور کشورمان به تاجیکســتان جهت شرکت در 
نشست شانگهای و دیدار با عالی ترین مقامات این کشور مورد تاکید قرار گرفت.
عبد الرحمان اف معاون سفیر تاجیکستان در حاشیه بازدید بهمن موتور ضمن 
قدردانی و تشــکر از فراهم شــدن بازدید از خط تولید بهمن موتور و آشنایی با 
محصوالت تولیدی این شــرکت گفت: محصوالت گــروه بهمن دقیقا مطابق با 

استاندارهای روز جهان تولید می شود.  

اخبار کوتاه

بازار

بورس

خودرو

رئیس اتــاق ایران گفت: طبق آخرین گزارش بانک جهانی 
تولیــد ناخالص داخلــی ایران که در ســال ۹۶ )به قیمت 
جاری( ۴۴۵ میلیارد دالر بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ 
میلیارد دالر در ســال ۹۹ تنزل یافته است.به گزارش اتاق 
بازرگانی ایران، غالمحسین شافعی با اشاره به بحران تأمین 
انرژی به  ویژه در بخش برق و گاز برای کشور، اظهار داشت: 
حــل چالش تأمین و تولید بــرق، منهای توجه به ظرفیت 
بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود. البته که بارها 
به مسئوالن امر اعالم کردیم؛ بخش خصوصی اعتمادش را 
برای سرمایه گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه 
به خسارت ها و مشکالتی که پیش ازاین متحمل شده، دیگر 

رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد.
رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 
افزود: دولــت همین حاال رقــم باالیی را بــه پیمانکاران 
بخــش خصوصی فعــال در عرصه انرژی بدهکار اســت و 
رونــد نرخ گذاری  در این حوزه نیــز قابل تأمل بوده و دلیل 
دیگری برای بی انگیزگی بخش خصوصی اســت.وی ادامه 
داد: سال هاســت دولت در روند صادرات برق به کشورهایی 
نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالباتش مواجه است. در 
مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشــان می دهد که بخش 
خصوصی همیشــه قادر بوده کاالی مورد نیاز خود را صادر 
کرده و بهای آن را اخذ کند. چنانچه در ســنوات گذشــته 

موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی ســپرده می شد، 
امروز با این حجم مطالبات انباشــت شــده مواجه نبودیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در 

بخشی از سخنان خود به رتبه ایران در سطح جهان از منظر 
شاخص تولید ناخالص داخلی )GDP( و به استناد گزارش 
بانک جهانی پرداخت و افزود: بر اساس آخرین به روزرسانی 

گزارش بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰، شــاهد آن هستیم 
که تولید ناخالص داخلی ایران که در ســال ۹۶ )به قیمت 
جاری( ۴۴۵ میلیارد دالر بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ 

میلیارد دالر در سال ۹۹ تنزل پیدا کرده است.
شــافعی ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از 
نصف در این مدت، رتبه کشــورمان را نیــز از جایگاه ۲۶ 
اقتصــاد جهان در ۲۰۱۷ به پله پنجــاه و یکم تقلیل داده 
اســت. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی 
کفایت الزم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما 
این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد 
که تأکیــدی بر ضرورت بازنگری در سیاســت گذاری های 
موجود اســت و دولت جدید باید این هشــدارها را جدی 
بگیرد.وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید 
باید ایــن مؤلفه ها را با تیزبینی رصــد کنند و برای تغییر 

وضعیت موجود چاره ای بیندیشند. 
بخشــی از اقدامــات اصالحی در بدنه اقتصاد کشــور باید 
متمرکــز بر انتخــاب معاونان شایســته در وزارتخانه های 
اقتصــادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشــد. 
بخش خصوصــی عمدتاً در تعامالت خود بــا این افراد در 
ارتباط بوده و توأمان این مدیــران نیز اثرگذاری باالیی بر 
روند سیاســت گذاری های اقتصادی دارند چراکه در ارتباط 

بیشتر و ملموس تر با مشکالت اقتصادی کشور هستند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفت: بانک ۱۸ 
درصد به ســپرده ها بهره می دهد و مشخص نیست چگونه 
می خواهد با ۴ درصد به مردم کاال بفروشــد. عماًل در این 
شرایط تولید کننده قیمت خود را باال می برد، بعد به بانک 
ســود می دهد و در سوی دیگر بانک می گوید با بهره چهار 
درصد به مردم کاال می فروشــد.اکبر پازوکی در گفت وگو با 
ایسنا، از فروش اجباری از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
خبر داد و گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی فروش خود را 
سبدی و فروش برخی اقالم را مشروط به خرید اقالم دیگر 
کرده اند. برای مثال می گوینــد اگر یک یخچال میخواهی 
باید دو ماشــین لباسشویی هم بخرید. تولید کنندگان کار 
خود را با بقالی اشتباه گرفته اند، میخواهند محصوالتی که 
سود خوب دارد را تولید کنند و آن ها را از طریق سبد کاال 
بفروشند. این در حالی است که بر اساس قانون نظام صنفی 
این کار خالف است که کاالیی به اجبار با کاالهای دیگر به 

مصرف کننده فروخته شود.
انحصار در یک قدمی صنعت لوازم خانگی

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگــی در ادامه از 
کمبــود برخی کاالها در این حــوزه خبر داد و گفت: خود 
تولیدکنندگان هــم به موضوع ازعــان می کنند که هنوز 
به ســطحی که به طــور کامل نیاز داخــل را تامین کنند 
نرســیدند. در این شــرایط به نظر می رسد تولیدکنندگان 
به دنبال انحصار طلبی هســتند، به طوری که اقدام به راه 
اندازی فروشگاه کردند و تظاهر می کنند کاال به اندازه کافی 
هست تا واردات آزاد نشود. ما هم مخالف آزاد شدن واردات 
هستیم، اما وارد نشدن کاال نباید به این منجر شود که تولید 

کننــده پای خود را در کفش توزیع کننده کند.وی با بیان 
اینکه احتکار، قاچاق، گرانفروشــی و کم فروشی همه به نام 
فروشندگان تمام می شود، اظهار کرد: در بازار شاهد گرانی 
هستیم نه گرانفروشی، اما همیشه کاسه کوزه ها سر کسبه 
می شــکند. این در حالی است که قیمت را تولید کنندگان 
تعیین می کنند و فروشندگان با سود مشخص کاال را خرید 

و فروش می کنند.
پازوکــی همچنین تاکید کرد که تولیــد کننده حق ندارد 
خود توزیع کننده باشــد و اگر کاالیــی دارد باید آن را به 
واحدهای زیرمجموعه اتحادیه لوازم خانگی عرضه کند. اما 
در حال حاضــر انجمن های تولیدکننده با توزیع کنندگان 
موازی کاری میکنند. بــرای مثال برخی تولیدکنندگان با 
فروشگاه ها قرارداد می بندند آن را اجاره می کنند، از صاحب 
فروشگاه می خواهند دیگر حضور نداشته باشد و به جای او 
کارمندی خودشــان را قرار می دهند و می گویند پول آب، 
برق، مالیات و غیره را نیــز پرداخت می کنند. این انحصار 
طلبی است.این در حالی است که به گفته وی قانون چرخه 
تولید لوازم خانگی از مواد معدنی و سازمان های مربوطه تا 
توزیع و خدمات پس از فروش را در نظر گرفته و هیچ وقت 
تولیدکننده را مساوی با توزیع کننده قرار نداده است. تولید 
کننــده باید به دنبال صادرات، به روز رســانی کاال، بهبود 
کیفیت و کاهش قیمت باشد، نه اینکه با باال رفتن قیمت با 

بانک ها قرارداد ببندد و مردم را بدهکار بانک ها کند یا اینکه 
فروشــگاه اجاره کند و به طرق مختلف محصوالت خود را 
بفروشد. این موارد با سیاست های اقتصادی کشور همخوانی 
ندارد. به طور کلی مردم به طرق مختلف در حالت بدهکار 
شدن به بانک ها هستند، چرا که به دلیل گرانی برای خرید 
هر کاالیی از جمله خودرو، لــوازم خانگی و غیره ناچار به 
دریافت تســهیالت هســتند.وی همچنین یکی از عوامل 
گرانی را دولت دانست و گفت: دولت باید از تولید حمایت 
بــی دریغ در زمینه تأمین مواد اولیه، ارز، تامین اجتماعی، 
مالیات و غیره کند. در حال حاضر در برخی موارد کاالهای 
قاچاق کــه ارزش افزوده، حقوق گمرکی، مالیات و غیره را 
پرداخت نمی کند با کاالی ایرانــی هم تراز یا از آن ارزانتر 

است.
چرا لوازم خانگی گران شد؟

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی معتقد اســت 
اگر در ســال ۱۳۹۶ دولت از ایــن اتحادیه که ۴۰۰۰ عضو 
در تهران و بیش از ۱۰۰۰ عضو در ســایر اســتان ها دارد، 
مشــورت می گرفت، با مشخص کردن میزان تولید و تقاضا 
می توانســت از تجاری که خــود پول و ارتباط داشــتند 
اســتفاده کند تا به تولید کنندگان کمک کنند، کاالهایی 
که در کشور تولید نمی شود را وارد می کردند و به تدریج با 
افزایش تولید داخل واردات کاهش می یافت. در این صورت 

شــاهد خال کاال نبودیم، لوازم خانگی هم تا این حد گران 
نمی شد و بازار قاچاق رونق نمی گرفت.پازوکی با بیان اینکه 
در صنعت لوازم خانگی هیچ نقشــه راه و مسیر مشخصی 
وجود ندارد و تا زمانی که این نقشــه وجود ندارد تداخالت 
ادامه دارد، تصریح کرد: تصمیمات اشتباه باعث شده امروز 
یخچال ســاید ایرانی که ســال ۱۳۹۶ یک میلیون و ۵۰۰ 
هــزار تومان بود به ۳۰ میلیون تومان و لباسشــویی ۲۳۰ 
هزار تومانی به هفت میلیون تومان برسد. اما تولیدکنندگان 
همچنان پنج سال دیگر فرصت می خواهند، اما باید از آن ها 
پرســید در این چهار سال چه اقدامی انجام داده ند که پنج 
سال دیگر هم خواستار ممنوعیت واردات هستند.وی تاکید 
کــرد که در صورت موافقت با تداوم ممنوعیت واردات باید 
از تولیدکنندگان ضمانت کتبی گرفته شــود که کیفیت و 
میزان تولید خــود را افزایش دهند و محصوالت خود را به 
روز رســانی کنند. ما با واردات مخالفیم اما باید تکنولوژی 
به روز وارد کشور شود، از تولیدکنندگان حمایت کرد و در 
عین حال باید مقابل انحصار ایستاد.پازوکی در پایان با بیان 
اینکه تسهیالت ۳۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی 
تاثیری بر رکود در این بازار نداشــته، تصریح کرد: ما اصاًل 
این تســهیالت را قبول نداریم، چرا که بانک  ۱۸ درصد به 
سپرده ها بهره می دهد و مشخص نیست چگونه می خواهد 
با ۴ درصد به مردم کاال بفروشد. عماًل در این شرایط تولید 
کننده قیمت خود را باال می برد، بعد به بانک سود می دهد 
و در سوی دیگر بانک می گوید با بهره چهار درصد به مردم 
کاال می فروشد. از طرف دیگر بازپرداخت این تسهیالت هم 

به دلیل گران بودن کاالها باال است.

رئیس اتاق ایران مطرح کرد

کاهش ۵۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران طی ۳ سال

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تشریح کرد

پشت پرده تسهیالت ۳۰ میلیونی لوازم خانگی

بازرس کل صمت ســازمان بازرســی کل کشور گفت: 
رســوب ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازها 
زیبنده نیســت.به گــزارش خبرگزاری مهر، اشــکان 
میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت 
سازمان بازرسی کل کشور به نگرانی دستگاه نظارتی 
و ســازمان بازرسی از انباشته شدن خودروهای ناقص 
در پارکینگ هــا و کارخانه ها اشــاره کرد و گفت: این 
اتفاقات موجب شده اســت که عرضه خودرو در بازار 
ناکافی باشد و شــاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.
میرمحمدی افزود: مشکالت تأمین قطعات در بخش 
گمرک و تأمین ارز هم از دیگر مشــکالتی اســت که 
قطعه سازان و تامین کنندگان قطعات باید مشکالتشان 
را در این جلســه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در 
برنامه زمان بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و 
خودروهــای ناقص مانده در کف کارخانه به عدد قابل 

قبولی برسد.
وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واســطه نقص 
قطعات در پارکینگ ها زیبنده نظام نیســت و باید با 

عــزم و اراده ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد 
که در این راســتا هم خودروسازان، هم قطعه سازان 
هم دســتگاه های حاکمیتی و سیاســت گذار بایستی 
با هم افزایی اقدام مقتضــی معمول نمایند.بازرس کل 
صمت سازمان بازرســی کل کشور گفت: در رسانه ها 
هم مباحثی مطرح می شــود که شاید تحویل ندادن 
خودروها عمدی باشــد چرا که خودروســازان زیان 
دیده انــد و برای اذهان عمومی این طور تلقی شــده 
اســت که شــاید خودروساز عرضه مناســب را انجام 
نمی دهد تا عطش در بــازار همچنان بماند.وی افزود: 
به عنوان دستگاه نظارتی ما مشکالت خودروسازان و 
مباحث مالی در تأمین قطعات را می دانیم که امسال 
هــم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام شــود.
میرمحمدی در بخش دیگر از این نشســت گفت: بر 
اســاس آخرین اطالعات ارائه شــده تا دیــروز تعداد 
خودروهــای ناقص تولید شــده و در کف پارکینگ ها 
مانده برای یک خودرو ســاز ۹۵ هزار دستگاه و برای 

خودرو ساز دیگر نزدیک به ۴۵ هزار دستگاه است.

آمار بانــک مرکزی دربــاره چک های برگشــتی در 
پنجمین ماه ســال جاری نشــان می دهد که در این 
ماه حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشــت خورده که از 
نظر تعداد و مبلغ معادل ۳۲.۴ و  ۳۰.۸ درصد افزایش 
داشته است.تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان 
مبادالت چک منتشر کرده است، نشان می دهد که در 
مرداد ســال جاری بیش از ۶.۹ میلیون  فقره چک به 
ارزشــی حدود ۲۰۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شــده که از نظر تعداد و مبلغ بــه ترتیب ۱۳.۴ و ۴.۸ 
درصد افزایش یافته اســت.از ســوی دیگر، حدود ۶.۲ 
میلیون فقره با ارزش ۱۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
از چک های مبادله ای وصول شــده اســت که از نظر 
تعــداد و مبلغ به ترتیــب ۱۱.۵ و ۱.۳ درصد افزایش 
دارد.در کنــار چک های وصولی حدود ۷۴۲ هزار فقره 
چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های 
برگشــتی به ترتیب بــا  ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد افزایش 
داشته اســت.همچنین در این مدت، در استان تهران 
بیش از ۲.۱ میلیون فقره چک با ارزشــی بالغ بر ۱۰۱ 

هــزار و ۹۰۰ میلیــارد تومان مبادله شــده که بیانگر 
صدرنشــینی اســتان تهران در مبادله چک در سطح 
کشور است.چک های وصول شده در تهران حدود ۱.۹ 
میلیون فقره به ارزشی حدود ۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان و چک های برگشــتی حدود ۲۲۰ هزار فقره به 
ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش 
شده است.عالوه بر این، در مرداد ماه کل کشور معادل 
۷۲۰ هـزار فقـــره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۲۹ هـزار 
میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی 
برگشـــت خورده است که از نظر تعداد و ارزش ۹۷.۱ 
و ۹۷ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی بوده است.از سوی دیگر، در استان 
تهران معادل ۲۱۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دالیل کســری یا فقدان 
موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر 
تعداد ۹۶.۵ درصــد و از نظر مبلغ ۹۶.۶ درصد از کل 
چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی 

بوده است.   

تعداد و مبلغ چک های برگشتی زیاد شدرسوب ۱4۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازها 

نفت یک دالر دیگر گران شد
قیمت نفت روز چهارشــنبه در واکنش به آماری که کاهش بیش از حد انتظار 
ذخایر سوخت آمریکا در هفته گذشــته را نشان داد، بیش از یک دالر افزایش 
یافت و به صعود شب گذشته افزود.به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با یک دالر و هشــت ســنت معــادل ۱.۵ درصد افزایش، به 
۷۱ دالر و ۵۷ ســنت در هر بشــکه رسید. شــاخص نفت آمریکا شب گذشته 
با ۳۵ ســنت افزایش بســته شــده بود.بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و 
ســه ســنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، به ۷۵ دالر و ۳۹ ســنت در هر بشکه 
رســید. نفت برنت روز گذشته ۴۴ سنت افزایش داشــت.پس از فشار ناشی از 

نگرانیهای بازار نســبت به ورشکستگی احتمالی گروه سازنده امالک اورگرند 
چین در روز دوشــنبه، توجه بازار نفت به سمت نگرانیهای محدودیت عرضه 
برگشــت.راویندرا رائو، نایبرئیس شرکت کوتاک سکیوریتیز گفت: نفت تحت 
تاثیر گزارش هفتگی موسسه امریکن پترولیوم تقویت شده است. قیمتها در 
آستانه انتشــار گزارش رسمی اداره اطالعات انرژی آمریکا و تصمیم سیاست 
پولــی بانک مرکزی آمریکا در بازه محدودی ثابت مانده اند. در آینده نزدیک، 
نفت ممکن است همســو با بازارهای دیگر روند صعودی را دنبال کند.طبق 
گزارش موسســه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ 
سپتامبر به میزان ۶.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است که بسیار بزرگتر 
از کاهش ۲.۴ میلیون بشکه است که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش 
بینــی کرده بودند. بازار اکنون منتظر آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز 
جاری اســت تا کاهش بزرگ ذخایر نفت و سوخت را تایید کند.جفری هالی، 
تحلیلگر شرکت OANDA گفت: با توجه به عوامل حمایت کننده مختلف 
در فضای انرژی به خصوص قیمت باالی گاز طبیعی که جذابیت نفت به عنوان 
ســوخت جایگزین را تقویت کرده و تقاضای فیزیکی قوی، کاهش قیمتها در 
حال حاضر احتماال عمر کوتاهی خواهد داشت.بر اساس گزارش رویترز، انتظار 
می رود قیمت جهانی گاز در زمســتان امسال رکوردشکنی کند زیرا تابستان 

داغ نیمکره شمالی باعث کاهش سطح ذخایر در بازارهای بزرگ شده است.

شروع مجدد فعالیت ماینرها در ایران
افزایش گرمای هوا و به دنبال آن افزایش مصرف و فعالیت غیر مجاز رمزارزها 
تابستان سختی را برای صنعت برق رقم زد اما اکنون شرایط کمی بهتر شده 
است و طبق وعده مســووالن از امروز یکم مهر فعالیت رمزارزهای مجاز آغاز 
می شــود.به گزارش ایسنا، از ابتدای خاموشــی ها فعالیت رمزارزها زیر ذره 
بین قرار گرفت و همین موضوع نیز موجب شد تا رئیس جمهور وقت دستور 
توقف فعالیت رمزارزها را بدهد، البته در این بین برخورد جدی نیز با استخراج 
کننــدگان رمزارز صورت گرفت حتی در آن زمــان وزارت نیرو نیز اعالم کرد 
به گزارش های مردمی که منجر به کشــف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ 
میلیــون تومان پاداش ارائه می دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از 
نهادهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی اســتفاده می کنند باشد، 

مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
در این راســتا، تاکنون نزدیک به سه میلیارد تومان به عنوان پاداش به عامالن 
شناســایی مردمی و به اصطالح ســوت زنها پرداخت شده و این در حالی است 
که به دلیل تعرفه های تخفیفی، ایران در میان چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، 
کانادا، ایسلند جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در 

آنها صورت می گیرد.
عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه های 
مخفف حامل های انرژی و بســیار ناچیز در مقایسه با قیمت های جهانی است. 
اســتخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این 
میزان بیشــتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز 

تخمین زده می شود.همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل 
خانگــی باید گفت مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا 
۱۵ یخچال فریزر اســت. ماینری با این مشــخصات همچنین به اندازه ۵ کولر 
آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می کند.آنطور که مصطفی رجبی مشهدی-  
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعالم کرده تاکنون و از ابتدای طرح 
برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ۲۱۸ هزار دستگاه کشف و جمع آوری 
شده که میزان مصرف آنها معادل یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است.وی با تاکید 
بر اینکه برخورد با این نوع مراکز از دستور کار خارج نخواهد شد، اظهار کرد: این 
نوع مراکز در صورت شناسایی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته و دستگاه های 

آنان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف نهایی باقی خواهند ماند. 

اخبار انرژی
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