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تداوم حضور كره اي ها در بازار ايران به سبك جديد!
سامسونگ و ال جي به عنوان يك شركت واسط از طريق چين دربازار ايران ماندند

 انصراف ۱۱۰ هزار نفر 
از صندوق پس انداز يكم

مديرعامل بانك مس�كن با اع�ام اينكه صن�دوق پس انداز يكم 
با كس�ري منابع مواجه اس�ت از كاه�ش ۲۰ درصدي اس�تفاده از 

تسهيات اين صندوق در مقايسه با سال هاي گذشته خبر داد. 
ش��هريور ماه گذش��ته، همزمان ب��ا افزايش چند باره قيمت مس��كن 
در كش��ور، مدير عامل بانك مس��كن از كاهش ۱۰ درصدي استفاده 
از تس��هيالت صندوق پس انداز يكم خبر داد. اكنون با گذش��ت پنج 
ماه بارديگر آم��ار جديدي به نقل از وي اعالم شده اس��ت. ابوالقاس��م 
رحيمي اناركي افزود: با توجه به اينكه صندوق پس انداز يكم با كسري 
منابع مواجه است، بايد براي هرگونه افزايش سقف وام منوط به آن است 

كه راهكارهاي تأمين كسري منابع را پيش بيني كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه مانده صندوق پس انداز يكم حدود 42۰۰ ميليارد 
تومان است، اظهار كرد: تاكنون ۱2 هزار ميليارد تومان تسهيالت صندوق 
پس انداز يكم پرداخت شده اس��ت؛ يعني س��ه برابر مان��ده صندوق. اين 
مابه التفاوت از محل بازپرداخت اقس��اط اين صندوق و البته بخش عمده 
آن از محل اقساط مسكن مهر تأمين شده است. مديرعامل بانك مسكن با 
بيان اينكه صندوق پس انداز يكم ورشكسته نمي شود، گفت: »تا سال ۱4۰2 
اقساط مسكن مهر به اين مطلب اختصاص پيدا خواهد كرد. اقساط وصولي 

از محل صندوق يكم مي تواند از پس بازپرداخت تسهيالت بر بيايد.«
رحيمي اناركي با يادآوري اينكه يك مقدار ورودي هاي جديد صندوق 
پس انداز يكم به دليل افزايش قيمت مسكن با شيب ماليمي مي آيند، 
افزود: استفاده از تسهيالت صندوق يكم در مقايسه با سال هاي گذشته 
به طور ميانگين 2۰ درصد كاهش يافته اس��ت. بيش��ترين كاهش در 
تهران اتفاق افتاده كه دليل آن افزايش قيمت مس��كن طي دو س��ال 
اخير بوده است. وي با اشاره به انصراف برخي از سپرده گذاران صندوق 
پس انداز يكم بيان كرد: از مجموع 65۰ هزار حس��اب افتتاح شده در 
صندوق مذكور، حدود ۱۱۰ هزار بسته ش��ده و بدون اينكه تسهيالت 
دريافت كنن��د، خارج ش��ده اند. در حال حاضر نيز ح��دود 34۰ هزار 
حساب زنده در اين صندوق داريم و تاكنون ۱4۰ هزار واحد از اين محل 
خريداري شده اس��ت. همچنين ۱8۰ هزار حساب به دليل استفاده از 

تسهيالت بسته شده است. 
 پرداخت ۱4 هزار ميليارد تومان تسهيات 

براي طرح ملي مسكن 
وي با يادآوري اينكه بانك مس��كن براي ۱4۰ ه��زار واحد طرح ملي 
مسكن تس��هيالت پرداخت مي كند، اظهار كرد: در اين مرحله حدود 
۱4 ه��زار ميليارد تومان پيش بيني كرده ايم كه طي امس��ال و س��ال 
آينده پرداخت خواهد شد. رحيمي اناركي با بيان اينكه سهميه بندي 
س��ازندگان در طرح ملي مس��كن در حال انجام بوده و ت��ا امروز براي 
ح��دود ۱۰۰ هزار واح��د تعيين س��هميه شده اس��ت، افزود: در حال 
امضاي ش��يوه هاي مربوطه با س��ازندگان هس��تيم. وي گفت: سعي 
كرده ايم روش ه��اي متعددي براي تأمين مال��ي اين طرح پيش بيني 
كنيم؛ به عنوان مثال از محل منابع صندوق توس��عه ملي در بافت هاي 
فرسوده با نرخ س��ود 9 درصد تس��هيالت را به س��ازندگان پرداخت 
مي كنيم. از محل اوراق حق تقدم نرخ سود در بافت هاي فرسوده ۱6/5 

درصد و نرخ سود تسهيالت بدون سپرده ۱8 درصد است. 
مديرعام��ل بانك مس��كن با بيان اينك��ه دارندگان حس��اب صندوق 
پس انداز يكم در اولويت استفاده واحدهاي احداثي طرح ملي مسكن 
هس��تند، تصريح كرد: نرخ س��ود براي اين افراد در بافت هاي فرسوده 
6 و ساير مناطق 8 درصد اس��ت. همچنين باالترين سقف تسهيالت 
براي فناوري هاي نوين ۱7۰ ميليون تومان و براي زوجين در صندوق 

پس انداز يكم ۱6۰ ميليون تومان است.
........................................................................................................................

 فريب قيمت هاي 
كاذب خودرو را نخوريد!

فروش�ندگان خودرو معتقدند، در بازار خب�ري از فروش خودرو 
نيس�ت و قيمت ها ب�ه ص�ورت كاذب افزاي�ش پي�دا مي كند. در 
اين ش�رايط به م�ردم توصيه مي ش�ود، فريب قيمت ه�اي كاذب 
را را نخورن�د و پ�س از ثب�ات قيمت ه�ا اق�دام به خري�د كنند. 
به گزارش »تسنيم«، روند صعودي قيمت ارز در بازار باعث شده تا خريد 
و فروش خودرو هم متأثر از اين موضوع محدود و كسي حاضر به معامله 
خودرو نباشد. جالب اينجاس��ت در اين بازار راكد هركسي قيمت هاي 
نجومي را براي خودروي خود مطرح مي كند و كسي هم نظارتي بر بازار 
ندارد. فروشندگان خودرو معتقدند: در بازار خبري از فروش نيست و 
فقط قيمت ها به صورت كاذب افزايش پيدا مي كند در اين ش��رايط به 
مردم توصيه مي كنيم فريب قيمت هاي كاذب را نخورند و اگر خريدار 

هستند صبر و با ثبات قيمت ها اقدام به خريد كنند.

لبخند بورس به منتخبان مجلس
در شرايطي انتظار مي رفت با توجه به مقوله قرار گرفتن ايران در 
ليست سياست اف اي تي اف و همچنين ركود اقتصاد بازار سرمايه 
به افت قيمت ها و نماگر ها همراه ش�ود، اما روز گذشته نماگر اين 
بازار تنها در ي�ك روز با ۱7هزار واحد رش�د در محدوده 5۰۰ هزار 
واحد قرار گرفت، اين در حالي است كه برخي از كارشناسان روي 
كار آمدن مجلسي انقابي را كه روي توانمندي سازي اقتصاد ايران 
تأكيد خواهد داشت، در رشد بازار سرمايه مثبت ارزيابي مي كنند. 
 به گزارش »ج��وان«، دولت يازدهم و دوازدهم عموم سياس��ت هاي 
اقتصادي خود را روي حل مسئله برجام تنظيم كرد و وقتي با بدعهدي 
امريكا و اروپايي ها رو به رو شد، تغيير استراتژي نيز نداد از اين رو بعد از 
وضع تحريم هاي مجدد بر اقتصاد ايران از سوي امريكا اقتصاد ايران با 
بي عملي و انفعال روبه رو شد كه با روي كار آمدن اشخاصي در مجلس 
كه به تقويت واقعي اقتصاد ايران و فعال سازي پتانسيل هاي متعدد و 
متنوع اعتقاد دارند به نظر مي رسد بازار سرمايه روي خوش به مجلس 

آتي نشان داد. 
همانطور ك��ه مي دانيم، اقتص��اد ايران داراي پتانس��يل هاي بي نظير 
خدادادي اس��ت، اما به دليل الگ��وي نفتي و دولتي ك��ه براي اقتصاد 
تعريف شده است، محدوديت هاي جدي در مسير رشد اقتصادي وضع 
شده است كه با تغييرات كوچكي در اقتصاد و مردمي سازي اقتصاد و 
فعال سازي پتانسيل ها اتفاقات بزرگي در اقتصاد خواهد افتاد كما اينكه 
تحريم كنندگان اقتصاد ايران نيز از اين باب نگراني دارند كه كشور به 
رمز پيشرفت در محدوديت هاي اعمال ش��ده نفتي و مالي به يكباره 
دست پيدا كند و در عمل تهديد تحريم به يك فرصت براي پيشرفت 

اقتصادي تبدل شود. 
نمونه هاي زيادي وجود دارد كه حكايت از گره خوردن سياس��ت هاي 
اقتصادي به سياست هاي سياس��ي گروه ها و جناح هاي سياسي دارد، 
كما اينكه طي ش��ش سال اخير كارشناس��ان اقتصادي از عدم اعمال 
سياس��ت هاي صحيح اقتصادي براي اصالحات اقتص��ادي به ويژه در 
بخش هاي بودجه و بانك و ماليات و صندوق هاي بازنشس��تگي و بازار 

سرمايه و زمين و ساختمان انتقادهاي فراواني كردند. 
حال به هر ترتيب، طي س��ال هاي گذشته مردم صاحب تجربه اي 
ش��دند كه تالش ش��د با انتخاب نمايندگاني انقالبي زمينه بهبود 
وضعيت معيشت مردم به واسطه نظارت بر قوه مجريه و كمك به 
دولت براي اصالحات س��اختاري اقتصادي صحيح فراهم آيد، در 
همين راستا روز گذشته بازار بورس اوراق بهادار به رغم آنكه انتظار 
مي رفت به دليل قرار دادن ايران در ليست سياست اف اي تي اف و 
ركود اقتصادي و ويروس كرونا و اثر گذاري كند شدن كسب و كار ها 
در چين بر اقتصاد ايران ، بازار با ريزش قيمت ها روبه رو شود، ولي با 
جهش قابل مالحظه روبه رو شد كه برخي از كارشناسان اقتصادي 
نتيجه انتخابات مجل��س را در بهبود وضعيت بازار س��رمايه مؤثر 
عنوان كردند. با آغاز معامالت بازار سهام با رشد در گروه هاي بزرگ آغاز 
به كار كرد به طوري كه اثر رشد نرخ ارز در قيمت سهام و بي توجهي به 
تصميم FATF مبني بر قراردادن ايران در فهرست سياه باعث جهش 
بيش از ۱6 هزار واحدي ش��اخص در ابتداي معامالت و ورود به كانال 
498 هزار تايي شد. در ادامه اين روند صعودي، دماسنج بازار سرمايه 
با تأثير مثبت 9۰6 تا 46۱ واح��دي از نمادهاي »فوالد، پارس، فملي، 
تاپيكو، اخابر، وغدير و رمپنا« به جهش ۱7 هزار و ۱۰6 واحدي رضايت 

داد و در يك قدمي فتح قله 5۰۰ هزارتايي ايستاد. 
در اين ميان كه ارزش روز بازار سهام ش��ركت هاي بورسي از ۱/8۱ 
هزار هزار ميليارد تومان عبور كرد، ارزش معامالت سهام شركت هاي 
بورسي و فرابورسي نيز به بيش از 4/۱ و 4 هزار ميليارد تومان رسيد 
و بانك تجارت، ذوب آهن، فوالد مباركه به همراه سايپا با داد و ستد 
بيش از 677، 448، 3۰۱ و 248 ميليوني، بيشترين حجم معامالت 

را به خود اختصاص دادند.

 كويت واردات محصوالت كشاورزي
لنجي ايران را ممنوع كرد

رئي�س اتحادي�ه مل�ي محص�والت كش�اورزي ب�ا بي�ان اينكه 
كوي�ت واردات محص�والت كش�اورزي لنج�ي اي�ران را متوقف 
كرد، گف�ت: همين ط�ور پن�ج كانتين�ر يخچ�ال دار ح�اوي 
پرتق�ال اي�ران ني�ز در گم�رك گرجس�تان ترخيص نمي ش�ود. 
پس از آنكه نمونه هاي ابتال به ويروس كرونا در چند روز گذشته مطرح 
شد، برخي از كشورها محدوديت هايي را در تردد و حمل و نقل مسافر 
و بار ايجاد كردند. در گفت وگويي كه با رضا نوراني، رئيس اتحاديه ملي 
محصوالت كشاورزي داشتيم، تأثير اين ويروس بر واردات و صادرات 

محصوالت كشاورزي بررسي كرديم. 
نوراني گفت: متأسفانه كويت مسيرهاي هوايي، زميني و دريايي را به 
روي مسافرانش به سمت ايران بس��ته است و امروز هم اعالم كرده كه 
صادرات هر گونه محصوالت كش��اورزي با لنج از مبدأ ايران به مقصد 
كويت ممنوع اس��ت. البته هنوز مطرح نكرده است كه محصوالتي كه 

روي آب هستند چه وضعيتي خواهند داشت. 
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي افزود: در اظهارات مسئوالن 
كويتي در مورد اينكه آيا صادرات با كشتي هم مشمول اين ممنوعيت 

است يا نه، اشاره اي نشده است. 
نوراني در پاسخ به سؤال »فارس« كه پرسيد آيا مشكل صادرات با ديگر 
كشورها وجود دارد، گفت: در حال حاضر صادرات به كشورهاي امارات، 

قطر و عمان برقرار است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. 
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي همچني��ن از توقف حدود 
چهار تا پنج كانتينر يخچالي حاوي پرتقال صادراتي از ايران در گمرك 
گرجستان خبر داد و گفت: دليل آنها هم بررسي بيشتر به خاطر گزارش 

ويروس كرونا در ايران است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مشكل واردات محصوالت كشاورزي به 
خاطر ويروس كرونا وجود داشته است، گفت: واردات از كشورهاي ديگر 
كماكان ادامه دارد، ام��ا واردات از چين به دليل اينكه ويروس كرونا در 
آنجا شيوع پيدا كرده انجام نمي شود يا با احتياط كامل انجام مي شود. 
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي در پاسخ به سؤال ديگري 
كه عمده محصوالت صادراتي ما به كويت چيس��ت، گفت: محصوالت 
ميوه و تره بار كه عمدتاً سيب، كيوي، انار، ليمو شيرين و كرفس و انواع 
سبزيجات مي باشد كه از مسير بوشهر، آبادان و خرمشهر صادر مي شود. 
به گفته وي ميزان صادرات محصوالت كشاورزي ما به كويت هفتگي 

3۰۰ تا 5۰۰ تن است. 
وي ادامه داد: اخيراً كويت به تابعيت هاي ايراني اجازه خروج از اين كشور 
نمي دهد و اعالم كرده در صورت خروج از كويت ديگر حق برگشت به 

اين كشور را ندارند.

سامسونگ و ال جي دو برند كره اي هستند كه 
از بازار ايران خارج ش�ده اند، اما دو برندي كه 
ايران را به دليل بروز تحريم ها ترك كرده اند، 
اين بار به عنوان يك ش�ركت واس�ط از طريق 
چين ب�ا نام هاي جي پ�اس و س�ام وارد بازار 
ايران ش�ده اند تا كاالهايي كه ماه ه�ا در انبار 
دپو شده اند با قيمت هاي نجومي جديد به بازار 
عرضه كنند. كره اي ها با اين روش جديد سعي 
كردند ضمن حفظ بازار ايران، ازخشم امريكا به 
قيمت افزايش هزينه هاي ايران در امان بمانند!
در ماه ه��اي اخير، خب��ري مبني بر خارج ش��دن 
برندهاي سامسونگ و ال جي در رسانه ها و فضاي 
مجازي منتشر شده كه پس از آن شاهد پايين آمدن 
تابلوهاي تبليغاتي اين برنده��ا بوديم. اين برندها 
محصوالت كره اي هس��تند كه پس از تحريم هاي 
امريكا از بازار ايران خارج ش��ده اند؛ با وجود اينكه 
»دوو« هم محصول توليد كره است، اما همچنان در 
ايران باقي مانده است. اتحاديه لوازم خانگي معتقد 
اس��ت كه نوع قرار داد طرف هاي ايراني با سه برند 
كره اي متفاوت بوده است، به عبارت ديگر قرار داد با 
»دوو«هوشمندانه تنظيم شده است. دوو مدتي قبل 
با تبليغ »پيام دوو از كره؛ بوديم و خواهيم ماند« در 
بيلبورد ش��هر ها خود نمايي ك��رد. در صورتي كه 
سال هاست با تأكيد مقام معظم رهبري بر توليدات 
ملي و افزايش س��اخت داخل، تبليغ��ات اجناس 

خارجي محدود و تا حدودي ممنوع شده است!
سيد مرتضي ميري، رئيس اتحاديه لوازم خانگي در 
تشريح اين جمله تبليغاتي در تابلو هاي دوو مبني 
بر اينكه بوديم، هستيم و خواهيم بود، مي گويد: 

اين تابلو ها در سطح شهر كم شده است و اگر هم 
اكنون به س��راغ آن تابلو ها برويد مطالب ديگري 

خواهيد ديد. 
ميري مي افزايد: برند »دوو« در كره را نبايد با ال 
جي و سامسونگ مقايسه كرد. دوو توسط شركت 
ديگري خريداري شد و توليد آن در بخش لوازم 
خانگي در سطح صفر قرار دارد، اما شركت انتخاب 
قبل از اين صحبت ها مقداري سهام اين شركت را 
خريداري كرد و هم اكنون ه��م اختالفاتي ميان 
دو مجموعه وج��ود دارد، اما اين برن��د را با اينكه 
خودش��ان در اصفهان توليد مي كنند و ش��ركت 
انتخاب سرويس حامي آن را گارانتي كرده است، 
طبق قراردادي از لوگ��و دوو در محصوالت خود 
مي توانند اس��تفاده كنن��د، چراكه ق��رارداد اين 

بهره برداري ميان طرفين منعقد شده است. 
رئيس اتحاديه لوازم خانگي تأكيد مي كند: در حال 
حاضر محصول لوازم خانگي با برند دوو در كره به 
اين صورت ك��ه در بازار مش��اهده مي كنيد توليد 
نمي شود. نبايد اين دو برند را با يكديگر مقايسه كرد 
و بحث ها بر سر تحريم هايي است كه باعث شد ال 
جي و سامسونگ از بازار ايران خارج شود؛ آن تابلو ها 

بر داشته شده و هيچ جاي نگراني وجود ندارد. 
  پس از جمع آوري تابلوی برند هاي سامسونگ 

و ال جي چه فرجامي در انتظار است
حميد رض��ا غزنوي، س��خنگوي انجمن صنفي 
توليد كنن��دگان ل��وازم خانگي در گف��ت و گو با 
باشگاه خبرنگاران »جوان«  مي گويد: شركت هاي 
گلديران و س��ام قرارداد هايي كه با شركت مادر 
سامسونگ در كره جنوبي بسته اند، اين بود كه مواد 

اوليه و قطعات را از شركت مادر خريداري كنند، 
اما تكنولوژي دست آن شركت باشد. محصوالت 
تحت نظارت آنها توليد شود، حق برند بدهند و از 
برند در صورتي بتوانند اس��تفاده كنند كه كاماًل 

تحت نظارت آن شركت ها در كره باشند. 
وي مي افزايد: زماني كه تحريم شد همان شركت ها 
از اي��ران رفتند و م��واد اوليه و قطع��ات ندادند و 
به آنها طبق قراردادي كه بس��ته شده بود، اجازه 
ندادند خودش��ان مواد اوليه را تأمي��ن كنند و با 
برند سامس��ونگ و ال جي ادامه توليد محصول 

داشته باشند. 
غزنوي اظهار مي دارد: اما قراردادي كه با دوو بسته 
ش��ده بود، اينگونه نبود، دوو قراردادي متفاوت با 
اين دو شركت داشت؛ يعني به صورت هوشمندانه 
مديران اين شركت قرارداد را هدايت كردند، بدين 
معنا يك روزي به فكر امروز بودند تا دستشان از 
بازار ايران خالي نشود. سخنگوي انجمن صنفي 
توليد كنندگان لوازم خانگ��ي مي گويد: اكنون با 
دو برند ال جي و سامس��ونگ برخورد مي ش��ود، 
اما برند دوو همچنان در بازار است و قرارداد اين 
شركت آنگونه نيست كه از بازار ايران برود يعني 

هوشمندانه در بازار ايران رفتار كرده است. 
  ساير محصوالت كره اي در ايران مي مانند

همچنين عباس هاش��مي، مدير بخ��ش صنايع 
فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت در اين خصوص 
مي گويد: برن��د دوو مانند برند سامس��ونگ و ال 
جي نيست و برخي مشكالت اقتصادي منجر به 
تغييرات گسترده در فعاليت آن شد. گروه انتخاب 

ظاهراً قراردادي با برند دوو بسته است. 

وي مي افزايد: در اين قرارداد ذكر ش��ده تا گروه 
انتخاب بتواند با لوگوی دوو توليداتي را داش��ته 
باش��د. در آن زمان كه ق��رارداد مذكور بس��ته 
شده، شرايط و ضوابط اين شركت كره اي مانند 
سامس��ونگ و ال جي مطرح نبوده چراكه دچار 
ورشكستگي شده بود. هاش��مي افزود: برند دوو 
اعتبار ال جي و سامسونگ را ندارد و در قراردادي 
كه بس��ته ش��ده اينگونه بوده اس��ت ك��ه مجوز 
گرفته اند ت��ا تنها از دس��تگاه ها و توانمندي هاي 
تكنيكي ش��ركت مادر در توليد محصول كمك 
بگيرند و قطع��ات و مواد اوليه ش��امل همكاري 
طرفين نبوده است. ش��ركت دوو سفت و سخت 
مانند ال جي و سامس��ونگ پاي قراردادهايشان 
با انتخاب نايس��تاده كه نش��ان از اي��ن دارد برند 

ضعيف تري دارند. 
وي در ادامه با اش��تباه خواندن ادبيات تبليغاتي 
اين شركت مي گويد: اينكه برند دوو در تبليغات 
خود اسم كره را آورده اس��ت، غير منطقي بوده و 
بايد اين ن��ام را بردارند. قاعدت��اً برند هاي ايراني 
كارش��ان ضعيف تر از برند هاي چيني نيس��ت و 
امكاناتي همانند آنها دارند پ��س نيازي نبود كه 
براي اعتبار بخش��يدن به تبليغاتش��ان از عبارت 

محصول كره جنوبي استفاده كنند. 
اي��ن مس��ئول وزارت صنايع بر دقت بيش��تر در 
طراحي پيام هاي تبليغاتي تأكيد كرد تا اشتباهات 
در اين بخش موجب خدشه دار شدن اعتماد افكار 
عمومي نشود و تأكيد مي كند: معاونت بازرگاني 
وظيفه دارد با چنين مس��ائلي برخ��ورد و آن را 

پيگيري كند. 
هاشمي بيان مي كند: پايين آوردن تابلوي برند دوو 
با توجه به نوع قرارداد آنها بايد بررسي شود. ممكن 
است در آن زمان كه شركت هاي ايراني قرار داد توليد 
مشترك با ال جي و سامس��ونگ را منعقد كردند، 
شركت مادر به آنها مجوز استفاده از قطعات متفرقه 
را نداده، ولي دوو حاضر به تأمين قطعات مورد نياز 
براي تكمي��ل محصول خ��ود از تأمين كننده هاي 

متفرقه و سطح پايين تر نيز بوده است. 
  چين كشور واسط بين ايران و كره!

فعاالن بازار درخص��وص دو ش��ركت جايگزين 
جي پالس و س��ام معتقدند كه كره از طريق اين 
دو ش��ركت كه گويا از چين، مسئوليت خدمات 
و پشتيباني گلديران و سام س��رويس را به عهده 
گرفته اند، قصد دارد دس��ت از بازار ايران بر ندارد 
و به گونه اي هم ايران را در چنگ داشته باش��د و 
از طرفي هم خش��م امريكا را به جان نخرد اما در 
قبال آن هزينه هاي ايران را براي داشتن خدمات 
مورد نياز افزايش دهد! خدماتي كه منجر ش��ده 
قيمت اقالم اين دو شركت كه از مدت ها قبل در 
بازار با قيمت قبلي خريداري شده بودند، يك شبه 
قيمت هاي نجومي ب��ه خود بگيرد تا س��ود اين 

شركت ها را با اين حركت افزايش دهد. 
حال بايد دي��د س��اخت داخل و هم��ت ايران و 
مسئوالن ايراني تا چه اندازه اتكا به داخل را محقق 
می كند و سودجويي كشور هاي منفعت طلب در 

بحران هاي ايران را كاهش مي دهد!

  گزارش   يك

در پ�ي افزاي�ش قيم�ت ارز ب�ه م�رز ۱5 ه�زار توم�ان در دو 
روز گذش�ته، رئي�س كل بان�ك مرك�زي ب�ا بي�ان اينك�ه 
برخي ت�اش دارن�د ثب�ات ب�ازار ارز را ب�ه ه�م بزنند، گفت: 
بان�ك مرك�زي ثب�ات الزم را ب�ه ب�ازار ارز بازم�ي گردان�د. 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در صفحه شخصي خود 
 FATF در فضاي مجازي نوشت: در خصوص آنچه موجب تصميم
براي اعالم اقدامات تقابلي عليه ايران ش��د و مطابق انتظار موجب 
خرسندي دولت امريكا و موجه نش��ان دادن تحريم هاي ظالمانه 

آنها گرديد، صحبتي نمي كنم. به دنبال اي��ن اقدام، همانگونه كه 
قباًل تأكيد كردم، گروهي در تالش بوده و هستند تا با ايجاد فضاي 
رواني بي ثباتي و نيز اعالم نرخ هاي بي پايه و غيرمعامالتي در فضاي 
مجازي، در چارچوب فش��ار حداكثري امري��كا، اين تصميمات را 
تكميل كرده و ثبات بازارها، از جمله بازار ارز را مجدداً به هم بزنند. 
بانك مركزي با هيجانات بازار، هيجاني برخورد نمي نمايد بلكه با 
رويكرد اصولي و اس��تفاده از امكانات و روش هاي تجربه شده خود 
در طول ماه هاي گذشته و با رهيافت صبر و تدبير، تالش ها را براي 

س��فته بازي از طريق تحميل ش��وك به بازار ارز با تقويت اقدامات 
در دس��ت اجرا، خنثي و ثبات الزم را به بازار اعاده خواهد كرد. به 
هموطنان عزيز توصيه مي كنم از ورود به دام رواني س��فته بازان و 

سودجويان پرهيز كنند. 
در جريان معامالت روز يك ش��نبه چهارم اسفند 98 در صرافي هاي 
بانكي، قيمت هر اسكناس دالر امريكا براي خريد ۱4,65۰ تومان و 
براي فروش ۱4,75۰ تومان است. همچنين قيمت هر اسكناس يورو 

براي خريد ۱5,7۰۰ تومان و براي فروش ۱5,8۰۰ تومان است.

همتي: مردم در دام روانی سفته بازان نیفتند
برخي تاش دارند ثبات بازار ارز را به هم بزنند
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