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رویداد

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 27میلیارد دالر
 نزد صادرکنندگان باقی مانده است 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که 27 میلیارد دالر ارز نزد صادرکنندگان باقی 
مانده و هرگز بازگردانده نشده است.

به  نزدیک  چیزی  گذشته  دوسال  ظرف  »ما  کرد:  اعالم  همتی  عبدالناصر 
27میلیارد دالر صادرات غیرنفتی مان داشتیم  که باید ارز آن  برمی گشته و از این 
میزان درحدود 45 میلیارد دالر بازگشته است؛ یعنی 27 میلیارد دالر بازنگشته 
است.« به گزارش بانک مرکزی او توضیح داد: »آنچه در بازار رخ داده، شوک موقتی 
است و برای شوک های موقتی نمی توانیم سیاست های پولی مان را تغییر دهیم. 
تغییر در سیاست های پولی باید زمانی فرا برسد که احساس کنیم فرض هایی که 
برای پیش بینی تورم داریم که یکی از آنها نیز نرخ ارز است )آن هم نرخ ارزی که برای 
تولید ما مصرف می شود(، اگر اینها دچار تغییر شود، دخالت می کنیم. تمام تالش ما 
این است که بازار را کنترل کنیم و تا حدودی نیز کنترل کردیم. ان شاءاهلل تعادلی که 
بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما باید اتفاق بیفتد و اکنون نیز درحال رخ دادن 
است، طی هفته های آینده، تمام تالش مان را برای بازگشت تعادل به اقتصاد به کار 
می گیریم.« همتی درباره دخالت در بازار ارز گفت: »دخالت در بازار ارز دو نوع است؛ 

یک نوع ارزپاشی است که اگر آن را ضروری ندانیم، انجام نمی دهیم. اگر نوسانات را 
مانند نوسانات فعلی کوتاه مدت ببینیم، سیاست های کلی مان را برای آن تغییر 
نمی دهیم و ذخایرمان را صرف این کار نمی کنیم. اگر احساس کنیم که این 
نوسانات بلندمدت تر شود، حتما مداخله می کنیم و اجازه نمی دهیم برای فرضی که 
در هدف گذاری تورم برای نرخ ارز دیدیم و برای بانک مرکزی مشخص است، اگر از آن 
فاصله بگیریم و حس کنیم میان مدت است، حتما دخالت می کنیم.«رئیس کل 
بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: »من گفتم گشاده دستی در واردات با ارزهای 
ترجیحی نداریم؛ یعنی اینکه ارز ترجیحی برای واردات اساسی کشور است و برای 
واردات غیرضروری آن را  صرف نمی کنیم. درحال حاضر براساس استاندارد وزارت 
صمت ثبت سفارش انجام دهند و از ارز نیمایی تخصیص می دهیم و مانعی وجود 
ندارد. در مورد کاالی اساسی دو وظیفه مهم داریم؛ یکی تأمین کاالهای اساسی و 
دیگری داروی مردم است. االن کشور ما از این نظر از تمام کشورهایی که دچار کرونا 
شده اند، بهتر است. همه امکانات درکشور وجود دارد، پس تأمین نیازهای روزمره 

مردم برای ما مهم است. نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز نیز رفع می شود.« 

چند روزی  است کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در 
راستای معوقات مزدی و بیمه ای خود اعتراض  کرده اند. این اعتراض ها 
درحالی است که سال گذشته وعده های بسیاری برای رفع مشکالت این 
کارگران از سوی مقامات محلی،  استانی و حتی مقامات کشوری داده شده 
بود، اما به نظر هنوز وضع این شرکت و کارگرانش به سامان نرسیده است. 
عضو  بنی سعد،  علی  که  داد  گزارش  ایلنا  خبرگزاری  رابطه  همین  در 
با  یکشنبه  هفت تپه  عصر  نیشکر  مجتمع  کارگران  کار  اسالمی  شورای 
حضور در برنامه مجازی کارگر ایرانی گفته است: »به نظر می رسد بعد از 
مذاکرات و وعده وعید های سال  گذشته، مشکالت به دنبال اتهاماتی که 
به مدیرعامل مجتمع وارد شده و او را درگیر دادگاه کرده، بروز کرده است. 

حرف ما این  است که این مشکالت ربطی به ما ندارد. کارگر کار می کند و مزد 
هستیم.«این  دستمزد ها  ماندن  معوق  شاهد  اما  می خواهد،  را  خود 
 ، عمیر کعب  محمد  گذشته  روز  که  دارد  ادامه  شرایطی  در  اعتراض ها 
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی در این باره به خبرگزاری 
فارس گفت: »یکی از دالیل تعویق در پرداخت حقوق کارکنان، مسدود 
بودن حساب بانکی کارفرماست که  با عنایت رئیس قوه قضائیه تا چند روز 
رفع دائمی  »به منظور  افزود:  او همچنین  آینده پرداخت خواهد شد.« 
با توجه به بدهی هایی که به سازمان  چالش شرکت  نیشکر هفت تپه 
در  را  سازمان  این  مسئوالن  بتوانیم  امیدواریم  دارد،  اجتماعی  تأمین 

 خصوص واگذاری این شرکت به این سازمان متقاعد کنیم.«  

شرایط  به  توجه  با  که  است  معتقد  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
کنونی کشور الزم است تا دالیل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از سوی 

صادرکنندگان به دقت بررسی شود.
محمد الهوتی، در گفت وگویی با ایسنا توضیح داد: »با توجه به پیچیدگی 
برخی  شاید  گذشته،  ماه های  در  کشور  تجاری  و  اقتصادی  شرایط 
صادرکنندگان شناسنامه دار و بزرگ نیز در حوزه رفع تعهد ارزی موفق عمل 
نکرده باشند؛ از این رو بررسی دقیق شرایط صادرکنندگان و صحت سنجی 
علل بازنگشتن ارز آنها به کشور اهمیت زیادی دارد تا میان افرادی که رفع 
تعهد نکرده اند و صادرکنندگانی که این قصد را دارند اما شرایط اجازه نداده 
ارز خود را بازگردانند، تفاوت قایل شد.«او با اشاره به برخی صادرکنندگانی که 
»آمارها نشان  کرد:  بیان  کنند،  اجرایی  را  ارزی خود  نتوانسته اند تعهدات 
می دهد که تعدادی از صادرکنندگان هیچ بخشی از ارز خود را بازنگردانده اند 
و برخی کمتر از 5۰درصد، رفع تعهد داشته اند؛ از این رو تأکید دولت بر نظارت 
بازرگانی  کارت های  ابطال  مانند  برخوردهایی  لزوم  درصورت  و  آنها  بر 
است.«الهوتی با بیان اینکه بهترین راه برای تضمین بازگشت ارز حاصل از 
از  »یکی  گفت:  است،  شرایطی  چنین  به  رسیدن  از  پیشگیری  صادرات، 
مشکالتی که در سال های گذشته وجود داشته، بحث فعالیت کارت های 
با  که  است  صادرکنندگانی  اجاره ای  کارت های  یا  شده  صادر  تازه  بازرگانی 
استفاده از شرایط کشور صادرات داشته اند اما ارز خود را بازنگردانده اند. 
خ دادن چنین شرایطی، درنظرگرفتن برخی محدودیت ها  برای جلوگیری از ر

مانند لزوم عضویت در تشکل های ملی پیش از آغاز صادرات می تواند از 
با  گذشته  ماه های  در  او،  گفته  کند.«به  پیشگیری  این چنینی  مشکالت 
کار  به  را  وجود تحریم ها و محدودیت ها، صادرکنندگان تمام تالش خود 
بسته اند تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و آمارهای رسمی نیز نشان 
می دهد که بخش قابل توجهی از این ارز به کشور بازگشته است.رئیس 
تأثیر این  کرونا و  با اشاره به شیوع ویروس  ایران  کنفدراسیون صادرات 
به  با توجه  گذشته  کرد: »در ماه های  بیان  بر تجارت بین المللی،  موضوع 
محدودیت تردد در مرزهای مشترک و کاهش آمار صادرات و دشوارشدن 
تجارت، عمال سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش یافته و این فرآیند دشوار 
شده است و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی و دولت تأکید دوباره ای 
بر اجرای ابزارهای نظارتی و برخورد با برخی متخلفان را  داشته باشند.«گفتنی 
است که رئیس جمهوری سه روز پیش بانک مرکزی را موظف کرد ُتجاری که 
ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند را به رسانه ها و افکار 
تصمیم گیری  آنها  درباره  ذی صالح  مراجع  همزمان  تا  کند  معرفی  عمومی 
کنند. بانک مرکزی نیز به این دسته از تجار مهلت داد که تا پایان ماه جاری 
نسبت به بازپرداخت ارز اقدام کنند. پس از آن نیز وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرد که کارت های بازرگانی تجار متخلف باطل و از ادامه فعالیت 
آنها جلوگیری می شود. رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرد که طی دو سال 
گذشته 27 میلیارد ارز حاصل از فعالیت  های تجاری هنوز به کشور بازنگشته 

است. 

رئیس کل بانک مرکزی: 
خ داده،  آنچه در بازار ر
شوک موقتی است و 
برای شوک های موقتی 
نمی توانیم سیاست های 
پولی مان را تغییر دهیم. 
تغییر در سیاست های 
پولی باید زمانی فرا برسد که 
احساس کنیم فرض هایی 
که برای پیش بینی تورم 
داریم  اگر اینها دچار تغییر 
شود، دخالت می کنیم

رئیس کنفدراسیون 
صادرات: تعدادی از 
صادرکنندگان هیچ بخشی 
از ارز خود را بازنگردانده اند 
و برخی کمتر از ۵۰درصد، 
رفع تعهد داشته اند؛ از 
این رو تأکید دولت بر نظارت 
بر آنها و درصورت لزوم 
برخوردهایی مانند ابطال 
کارت های بازرگانی است

گزیده اخبار

بورس

اقتصاد جهان

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1760.12

17.91

38.96

43.59

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

8526000

8407000

4453000

2483000

1282000

844000

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

19800

22380

25280

5675

مـــــــرور

  مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
تأثیرگذار  »مولفه های  گفت:  تهران  استان  امالک 
شود،  کنترل  باید  قیمت مسکن  افزایش  روی 
ضمن اینکه همه مشاوران امالک در سراسر کشور 
به طور  نامتعارف  قیمت های  فایل کردن  از  باید 
جدی جلوگیری کنند و فایل های گران را در معرض 

خریدوفروش قرار ندهند.« 
  مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل سایپا گفت: »در 
طرح پیش فروش خودروی سایپا، ۸۰درصد اقدام به 
تکمیل  وجه کردند و 2۰درصد یا وجه الزم را نداشتند، 
یا به هر دلیل دیگری نتوانستند مبلغ علی الحساب 
را واریز کنند؛ بنابراین مشتریان ذخیره جایگزین 
شدند و به آنها برای واریز وجه اطالع رسانی شده 

است.« 
  سجاد بنابی، نایب رئیس هیأت مدیره شرکت 
ارتباطات زیرساخت گفت: »حجم مصرِف داده از 
بهمن ۹۸ تا فروردین ۹۹ نزدیک به صددرصد رشد 
داشت که سهم عمده این رشد متعلق به ترافیک و 
به  نسبت  اکنون  عدد  این  بود.  داخلی  محتوای 
فروردین با 2۰درصد کاهش مواجه شده که البته 

خیلی هم کم نشده است.«  

بورس همچنان در مسیر رشد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
با رشد 4۹هزار و 465  معامالت دیروز سه شنبه 
واحدی روبه رو شد و  به رقم یک میلیون و 3۹1هزار و 
44 واحدی رسید. همچنین شاخص کل با معیار 
هم وزن با افزایش 11هزار و 124 واحد به رقم 43۰هزار 
و 443 واحد رسید. یک روز مانده به پایان هفته کاری، 
ارزش روز بازار به بیش از 5هزار و 1۹2 تریلیون تومان 
رسید. معامله گران هم بیش از 6.۹ میلیارد سهم حق  
تقدم یا اوراق مالی در قالب 1.6میلیون نوبت معامله 
و به ارزش 14هزار و 25۸ میلیارد تومان دادوستد 
کردند که اگر ارزش 13هزار و 567 میلیارد تومانی 
معامالت فرابورس ایران را هم درنظر بگیریم، ارزش 
کل معامالت دیروز بورس و فرابورس ایران به بیش 

از 27هزار و ۸25 میلیارد تومان رسید.

انگلیس؛ قطب مالی اروپا می ماند 
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد بخش 
ترجیح  وجود برگزیت  با  سرمایه گذاران  از  بزرگی 
می دهند در انگلیس سرمایه گذاری کنند. به گزارش 
ایسنا به نقل از بلومبرگ، گروه مشاوران »EY« در 
گزارشی با استناد به یک نظرسنجی تازه صورت گرفته 
و  کرونا  شیوع  وجود  با  انگلیس  کرد،  اعالم 
نزدیک شدن به مهلت زمانی مقرر دستیابی به توافق 
تجاری با اتحادیه اروپا، کماکان جذاب ترین مقصد 
برای جذب سرمایه خارجی و ارایه خدمات مالی در اروپا 
محسوب می شود. این نظرسنجی نشان می دهد 
4۰درصد آنها انگلیس را مقصد مطلوب تری برای ارایه 
خدمات مالی پس از کرونا می دانند؛ درحالی که این 
رقم برای نزدیک ترین رقیب این کشور در اروپا تنها 
۸درصد است. عمر علی، مدیربخش خدمات مالی 
در موسسه EY گفت: »مذاکرات برگزیت یک نقطه 
تاریخی برای دولت، سازمان های تنظیم بازار و صنعت 
مالی و بانکی انگلیس است. هرچند هنوز مشخص 
نیست درآینده تکلیف پروژه ها چه خواهد بود اما با 
توجه به زیرساخت های قوی، بخش مالی و بانکی 
انگلیس توانایی سازگاری باالیی با شرایط بحران دارد 
و از موضع مستحکمی در مقایسه با بسیاری از 
کشورهای دیگر برخوردار خواهد بود. سال قبل 
لندن برترین مقصد سرمایه گذاری خارجی در اروپا با 
جذب منابع مالی اجرای 67 پروژه بود. پاریس با 2۹ 
پروژه و مادرید با 24 پروژه در رده های دوم و سوم قرار 

دارند.« 

استفاده ناگزیر از سوخت مایع در 
نیروگاه ها 

معاون برق و انرژی وزیرنیرو درباره استفاده از 
سوخت مایع در نیروگاه ها گفت: »نیروگاها باید 
درصورت  بنابراین  باشند،  مدار  در  مداوم 
هدف  با  و  نیاز  مورد  گاز  سوخت  تأمین نشدن 
پیشگیری از خاموشی، ناگزیر به استفاده از سوخت 
مایع خواهند بود.« همایون حائری افزود: »اکنون 
نیروگاه ها با ظرفیت کامل درحال کار بوده و برق 
مورد نیاز کشور را تأمین می کنند و سوخت اصلی 
آنها گاز است. اگر گاز مورد نیاز نیروگاه ها به طور 
برق  تولید  تأمین کننده  که  شود  تأمین  کامل 
هستند، از سوخت مایع استفاده نخواهد شد اما 
اگر مشکالتی در مسیر تأمین سوخت گاز ایجاد 
شود، برای آنکه هیچ گونه وقفه ای در تأمین برق 
مورد نیاز به وجود نیاید، ناچار به استفاده از سوخت 

مایع خواهیم بود.«

منابع جایگزین کسری بودجه وجود دارد 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم علت 
تفاوت نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از سوی مرکز 
آمار و بانک مرکزی، گفت: »هر میزان از بودجه و 
درآمدها که تحقق پیدا نکند، دولت برای آن مقدار 
منابع جایگزین دارد.« محمدباقر نوبخت افزود: 
»تحقق نیافتن درآمدها هم در بخش فروش نفت و 
هم مالیات روشن است. در بخش نفت، به غیر از 
بحث تحریم ها، موضوع رکود ناشی از کرونا باعث 
شده که نرخ رشد اقتصادی جهان به شدت کاهش 
یابد و از این رو میزان تقاضای انرژی هم در دنیا 
کاهش یافته است.« او ادامه داد: »کشورهای دیگر 
هم برای فروش نفت مشکل دارند، از سوی دیگر 
قیمت جهانی نفت هم کم شده  است. اخذ مالیات 
هم سه ماه به تأخیر افتاده است.« نوبخت با بیان 
گفت:   دارد،  وجود  درآمدها  تحقق نیافتن  اینکه 
»مهم این است که بتوانیم در شرایط عدم درآمدها 
که تمام تالش دشمن هم این است که ما را در این 
بخش زمینگیر کند، بتوانیم منابع جایگزین تعریف 
کنیم تا با این منابع جدید بتوانیم کشور را اداره 

کنیم.«

واردات نهادهای دامی کاهش یافت 
طیور  و  دام  نهاده های  واردکنندگان  اتحادیه 
ایران اعالم کرد: »در دوماه ابتدایی سال جاری ارزش 
واردات نهاده های دامی به 653میلیون و 1۰۰هزار 
دالر رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
کاهش 12درصدی را نشان می دهد.« به گزارش 
از  بیش  سال جاری  ابتدایی  دوماه  در  ایرنا، 
دومیلیون و 52۰هزار تن انواع نهاده های دامی به 
کشور وارد شده است که در مقایسه با واردات 
بیش از دومیلیون و 537هزار تنی نهاده های دامی 
نشان  را  یک درصدی  کاهش  گذشته  سال  در 
به  دامی  نهاده های  واردات  آمارهای  می دهد. 
ابتدایی  دوماه  در  که  می دهد  نشان  تفکیک 
سال جاری بیش از یک میلیون و 7۸5هزار تن ذرت 
به ارزش 422میلیون و 76۰ هزار دالر وارد کشور 
شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و 
5۰7هزار تنی ذرت به ارزش 371میلیون و 4۰هزار دالر 
در دوماه ابتدایی سال گذشته به لحاظ ارزشی رشد 
14درصدی و به لحاظ وزنی رشد 1۸درصدی را نشان 

می دهد. 

نابسامانی اوضاع کارگران هفت تپه  ادامه دارد
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