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دوشنبه 30 ارديبهش��ت 1398 | 14 رمضان 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5656 اما و اگر هاي بازار متشكل ارزي 
پس از تعويق رمزهاي دوم يكبار مصرف، وعده راه اندازي بازار متشكل 
ارزي هم محقق نشد و بايد ديد كه اين بازار به دومين طرح بانك مركزي 

كه با تأخير همراه است، عملياتي مي شود يا نه ؟ 
9 روز پيش ب��ود كه فرهاد دژپس��ند، وزير امور اقتص��ادي و دارايي از 
راه اندازي بازار متشكل ارزي در هفته گذشته خبر داد و براساس گفته 
او قرار بود كه اين بازار در هفته اي كه گذش��ت راه اندازي شود، اما اين 

كار اجرايي نشد. 
البته پيش از اي��ن بانك مركزي نيز به طور تقريب��ي، راه اندازي و آغاز 
فعاليت اين بازار را در هفته گذش��ته اعالم كرده بود، اما اكنون خبري 
از ايجاد اين بازار نيست و صحبتي هم درباره زمان اجرايي شدن آن به 

ميان نيامده است. 
هر چند كه برخي خبرگزاري ها مانند »ايس��نا« از نهايي ش��دن طرح 
بازار متش��كل ارزي خبر داده اند، اما به نظر مي رسد اين طرح عالوه بر 
مزيت هاي برشمرده شده از س��وي بانك مركزي در مطالب متعددي 
كه تاكنون منعكس كرده اس��ت، مي تواند درد سر هاي جديدي را هم 
براي بازار ارز ايجاد كند ك��ه اميدواريم در اين ب��اره تمهيدات الزم را 

ديده باشند. 
 تاكنون براي اين طرح اميدهاي زيادي مطرح شده كه از جمله: نبود 
معامالت غيرواقعي، تس��هيل خريد و فروش واقعي ارز توسط بانك ها 
صرافي ها، شفافيت اين بازار، برچيدن بساط دالالن در خيابان فردوسي 
و كشف قيمت ارزها در داخل به جاي تعيين قيمت در سليمانيه عراق 

و دوبي، كاهش دامنه نوسانات و. . . است. 
اگر چه در بازار ترسيمي جديد قرار اس��ت بازيگران اصلي بازار ارز در 
اين باره در قالب يك بازار متش��كل از صرافي ه��اي معتبر صرافي ها، 
واردكنندگان و صادركنندگان و بانك مركزي نقش ايفا كنند، اما با توجه 
به تأكيد عدم جايگزيني اين بازار به جاي نيما مي توان موارد زير را به 
عنوان دغدغه مطرح كرد كه در عمل بايد بانك مركزي براي آنها برنامه 
داشته باشد وگرنه مانند دهها طرح و بخشنامه سال گذشته به جاي حل 

مشكل قبلي، مشكالت جدي و جديدتري ايجاد خواهد شد. 
 معبر جديد ب�راي رانت: يكي از م��واردي كه مي ت��وان نگران اين 
بازار متشكل ارزي بود، ورود نرخ جديد ارزي است كه با احتساب نرخ 
4200 توماني، نرخ نيما و نرخ بازار آزاد به عنوان چهارمين نرخ نمايان 
خواهد شد، به اين ترتيب مي تواند به عنوان معبري جديد براي رانت 

آن را برشمرد. 
 اگر چه بانك مركزي در تشريح بازار متشكل ارزي، به نگراني دريافت 
ارز توس��ط صرافان و عرضه آنها را در بازار ارز اش��اره ك��رد و گفته كه 
برخورد سختي با آنها خواهد كرد، اما آثار و تبعات اين نرخ جديد به رغم 
نظارت هاي س��خت مورد ادعاي بانك مرزي باز ه��م رانت جديدي را 
فراهم خواهد كرد به خصوص كه بازيگراني مانند بانك ها در آن بازي 

مي كنند. 
تأثير پذيري نرخ هاي نيما و بازارآزاد از اين بازار: با ورود چهارمين 
نرخ در بازار ارز بديهي اس��ت كه نه تنها بازار ارز آزاد بلكه سامانه نيما 
را هم تحت الش��عاع قرار خواه��د داد، اما بانك مركزي بيش��تر به آثار 
مثبت آن توجه داشته اس��ت، اما بايد بداند كه ترجيح عرضه كنندگان 
و مصرف كنندگان را در بازار ارز بدون ش��ك تحت الشعاع قرار خواهد 
داد. از آنجايي كه معموالً در شرايط بي ثبات قيمت ها به پايين كشيده 
نمي شود و از سوي ديگر ما با قانون چسبندگي قيمت ها به باال مواجهيم، 
بعيد است كه اين نرخ خيلي تفاوتي با نرخ بازار آزاد داشته باشد،بنابراين 
بايد ديد كه اين بازار براي عرضه كنندگان ارز چه جذابيت يا ارجحيتي 
خواهد داشت كه بازار ارز را رها كند و به كانال بازار متشكل ارزي بيايد 
كه حتماً نظارت بيشتري روي آن است و اينكه آيا اساساً اين بازار خواهد 
توانست با توجه به محدوديت هاي اخير درآمدي ناشي از فروش نفت، 

نقش مؤثري را ايفا كند يا خير؟ 
تأثير پذيري توليد: از آنجايي كه در گام نخست اين بازار براي بازار 
ارزهاي فيزيكي اس��ت و در گام هاي بعدي در ساير حوزه ها عموميت 
پيدا خواهد كرد،بنابراين سومين موردي كه مي توان براي اين بازار در 
نظر گرفت تأثير تقاضاي بازيگران قوي اين بازار در بخش هاي مختلف 
اقتصادي است. بازيگران در عمل مي توانند با كاناليزه كردن تقاضا ها 
زير دستي را انجام بدهند و طبق معمول توليد به دليل بازدهي هايش 
در آخر صف بماند. به اين ترتيب و دستكم در حوزه توليد از هم اكنون 
مي توان حدس زد كه برخي كاال ها از دايره س��امانه نيما هم اخراج و 
يا به اين بازار كوچ كنند. بنابراين در صورت عدم مديريت صحيح آن 
و نبود اولويت بندي ها از يك س��و توليد در بخش هاي مختلف با چهار 
نرخ انجام خواهد شد و از سوي ديگر از آنجايي كه قرار است در خريد 
مازاد ارزهاي فيزيكي بانك ها نقش آفريني كنند، در عمل نقش آفريني 

مثبتش را تحت الشعاع قرار دهند. 

  همتي: اضافه برداشت بانك ها 
از بانك مركزي به كمترين حد رسيد

 رئي�س كل بان�ك مرك�زي گف�ت: اضافه برداش�ت بانك ه�ا از 
بان�ك مركزي به كمتري�ن حد خود در چند ماه گذش�ته رس�يد. 
عبدالناصر همتي در گفت وگو با »تس��نيم« اظهار داشت: با اقدامات 
انضباطي بانك مركزي و همكاري بانك ها اضافه برداشت بانك ها از بانك 

مركزي به پايين ترين حد خود در چند ماه گذشته رسيد. 
وي تأكيد كرد: به ع��وض مبلغ بين بانكي كه همان ق��رض بانك ها به 
همديگر است نسبت به سال قبل بيش از دو برابر شده و به مبلغ 70هزار 
ميليارد تومان رس��يد كه ركورد مهمي است. رئيس كل بانك مركزي 
ادامه داد: اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه مي كند و تورم زا است 

ليكن تأمين منابع از طريق بين بانكي هيچ گونه تأثير تورمي ندارد. 
......................................................................................................................................

 پارسال ۷۶۸ هزار تن آب مجازي 
صادر شد

درحالي كه بح�ران آب همواره س�رخط مهم ترين اخبار اس�ت، 
همچن�ان ش�اهد ص�ادرات آب مج�ازي در عرصه ه�اي مختلف 
هس�تيم، محصولي مانند هندوان�ه، به دليل ميزان ب�االي آبي كه 
براي توليد آن در ايران صرف مي ش�ود، يكه تاز اين ميدان است. 
درحالي كه كارشناس�ان ب�ر اين باورن�د كه حت�ي بارندگي هاي 
اخير ه�م توجيهي ب�راي ص�ادرات اينگونه محصوالت نيس�ت. 
آب مجازي به آبي گفته مي ش��ود كه در روند تولي��د فرايند كاالها و 
محصوالت به كار برده شود اما به دليل اينكه اين آب استفاده شده، در 
محصول نهايي ديده نمي شود، به آن مجازي يا آب پنهاني مي گويند. 

اطالعات گمرك ايران در سال گذش��ته حاكي از آن است كه ايران از 
ابتدا تا انتهاي اين س��ال حدود 7۶۸ هزار تن هندوانه به ارزش حدود 
۱۵۸ ميليون دالر به كش��ورهاي مختلف صادر كرده است. كشورهاي 
ارمنستان، اتريش، آذربايجان، قبرس، استوني، بريتانيا، عراق، عمان، 
قطر، فدراسيون روسيه، جمهوري عربي سوريه مقاصد صادراتي ايران 

در اين حوزه بودند. 
صادرات هندوانه در سال جاري نيز طبق روال ادامه دارد و آمارها حاكي 
از آن است كه در نخس��تين ماه س��ال جاري، ايران حدود ۱۱۵ هزار 
تن هندوانه به ارزش حدود ۳۱ ميليون دالر به كش��ورهاي پاكستان، 
لهستان، روماني، قطر، فدراسيون روسيه، سوئد، اسلووني، جمهوري 

عربي سوريه صادر كرده است.

پشت پرده خروج برخي اجناس مورد 
نياز مردم صرفًا س�ودطلبي نيست،    بازرگانی

بلكه فك�ر، نقش�ه و مقاصد س�وئي در اي�ن قضايا وج�ود دارد. 
به گزارش »تسنيم«، در ديدار اخير جمعي از فرماندهان نيروي انتظامي 
با رهبر انقالب ايشان اظهارات ارزشمندي را درباره خروج كاالهاي مورد 
نياز مردم از كشور داشتند كه هدف اين اقدامات كسب سود نيست و 

مقاصد سوئي را دنبال مي كنند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: » يكي از موانع تحقق 
رونق توليد، »قاچاق« اس��ت كه امروز به صورت دوطرفه درآمده است 
و عالوه ب��ر واردات قاچاق، برخي اجن��اس مورد نياز م��ردم و بخش 
كشاورزي نيز از كشور خارج مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد 
كردند: »پشت پرده برخي از اين موارد صرفاً سودطلبي نيست، بلكه فكر، 
نقشه و مقاصد سوئي در اين قضايا وجود دارد كه نيروي انتظامي بايد 
با مراقبت كامل، با آنها برخورد كند. « بنابراين گزارش حجت االسالم 
س��يدرضا تقوي نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كش��اورزي نيز در 
اسفند سال گذشته در نشستي با اش��اره به اينكه نفوذي هاي دشمن 
در امر معيش��ت و تغذيه مردم اخ��الل ايجاد مي كنن��د، اظهار كرد: 
نفوذي هاي دشمن هم در بخش تغذيه و معيش��ت مردم تأثير دارند. 
آنها يك روز پوشك را مسئله مي كنند يك روز گوشت را و حاال هم آرد 

يك مسئله شده است. 
   روحاني:بخش مهمي از موادغذايي كشور  قاچاق مي شود

بنابراين گزارش،  اين اظهارات  از سوی حجت االسالم حسن روحاني 

رئيس جمهور نيز در نشستي در جمع رؤساي وزارت جهاد كشاورزي 
تكرار ش��ده و گفته بود كه بخش مهمي از موادغذايي كش��ور قاچاق 

مي شود. 
وي همچنين افزود: متأس��فانه دالالن با سوء اس��تفاده از شرايط، اين 
كاالها را به آن سوي مرزها قاچاق مي كنند كه بايد با آن مقابله شود و 

نهادهاي مسئول، با دقت موضوع را پيگيري كنند. 
    قاچاق كاال روان بازار را به هم ريخته است

منصور پوريان، رئيس ش��وراي تأمين دام كش��ور در اي��ن ارتباط در 
گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادي خبرگزاري »تس��نيم« اظهار كرد: با 
توجه به برآورد مسئوالن مبني بر نياز دام زنده در داخل و ممنوعيت 
خروج اين محصول از كشور، خروج غيرقانوني اين محصول بازار را به 

هم مي ريزد. 
وي افزود: اين تأثير بيش��تر از آنكه از لحاظ كمي تأثير گذار باشد، از 
لحاظ رواني تأثير گذار اس��ت و باعث افزايش قيمت ها در بازار داخلي 

مي شود. 
    دشمنان پول خرج مي كنند كه بازار ايران 

با كمبود كاال مواجه شود
جان فدا، مجري طرح كشتارگاه هاي بهداشتي در كشور نيز در گفت وگو 
با »تسنيم« اظهار كرد: در شرايط فعلي در جنگ اقتصادي هستيم و 
دشمنان و كشورهاي بدخواه ما در اين ش��رايط با ورود به بازار ايران، 
اقداماتي غير از تجارت و كسب سود در بازار انجام مي دهند. وي افزود: 
برخي كشورهاي حاش��يه خليج فارس و عربستان سعودي پول خرج 
مي كنند كه بازار ايران با كمبود كاال مواجه شود و قيمت اجناس در آن 
افزايش يابد.  جان فدا اظهار داشت: زماني كه قيمت دام زنده در ايران 
به شدت باال رفته بود، آنها اين محصول را در مرزهاي ايران تا سه برابر 
قيمت خريداري و ۱00 هزار توماني ب��راي هركيلوگرم دام زنده پول 
پرداخت مي كردند.  بنابراين گزارش براي رفع اين مش��كالت بايد بر 
روند خروج و قاچاق كاال از كشور دقت بيشتري صورت گيرد؛ به عنوان 
مثال براي مقابله با قاچاق دام زن��ده طرحي مبني بر پالك كوبي دام 
زنده توسط سازمان دامپزشكي به ستاد مبارزه با قاچاق كاال ارائه شد 
كه اين امر جابه جايي دام زنده را دشوار كرد و به طور عملي از ميزان 
خروج غيرقانوني دام زنده از كشور كاست؛ اين امر در نتيجه در بازار 

داخلي تأثير محسوسي گذاشت.

پشت پرده خروج مواد غذايي مورد نياز مردم از كشور

  معامله ۱۰ هزار تن گازمايع
در رينگ بين الملل بورس انرژي

رين�گ بين المل�ل ب�ازار فيزيك�ي ب�ورس ان�رژي اي�ران 
ميزب�ان عرض�ه گازماي�ع ش�ركت س�تاره نف�ت خلي�ج فارس 
ب�ه حج�م 10 ه�زار ت�ن ب�ود ك�ه كل محمول�ه عرضه ش�ده به 
ارزش تقريب�ي 559 ميلي�ارد ري�ال م�ورد معامله ق�رار گرفت. 
طبق اعالم مدير عامل بورس انرژي ايران، خريداران اين عرضه با ارائه 
سفارش هاي خريد خود از طريق ش��ركت هاي كارگزاري عضو بورس 
انرژي ايران اقدام به ثبت سفارش در سامانه معامالتي بورس نمودند. 
گفتني اس��ت حجم تقاضا در اين عرضه به ميزان ۱۵ هزار تن بود كه 
دومين محموله صادراتي گازمايع شركت ستاره نفت خليج فارس در 
رينگ بين الملل بورس انرژي ايران طي ارديبهشت ماه ۱۳9۸ به ارزش 

۵۵۸ ميليارد  ريال مورد معامله قرار گرفت. 
وي با اش��اره به اين موضوع كه تا كنون در بازار فيزيكي بورس انرژي 
ايران كاالهاي بنزي��ن، نف��ت گاز )گازوئيل(، نفت��اي مخلوط، برش 
سنگين، حالل 402 و حالل 404 شركت نفت ستاره خليج فارس مورد 
پذيرش قرار گرفته است، ابراز اميدواري كرد كه بر اساس هماهنگي ها و 
پيگيري هاي صورت گرفته، شاهد عرضه ساير محصوالت پذيرش شده 
و تداوم عرضه هاي متنوع محصوالت توليدي شركت ستاره نفت خليج 

فارس در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران باشيم. 
......................................................................................................................................

شتاب نوسان قيمت ها در بورس كم شد
بورس ته�ران ديروز نس�بت به روزهاي گذش�ته با رش�د آرامي 
مواجه شد. امروز سهم ش�ركت هاي كوچك در كنار شركت هاي 
ب�زرگ در افزايش نماگ�ر اصلي بازار س�هام، قاب�ل مالحظه بود. 
مدتي است كه سهم هاي بزرگ فلزي در كنار پااليشي ها و پتروشيمي ها 
در كليت معامالت بازار سهام تأثير بسزايي دارند. اين شركت ها عمدتاً 
صادرات محور هستند و مي توانند براي كش��ور ارزآوري داشته باشند 
و اين موضوع س��بب ش��ده در كنار انتظارات از آينده مورد استقبال 

نوسان گيران بازار سهام قرار گيرند. 
تحليل هاي خريد و فروش در بازار سهام در اين روزها فارغ از مقدار توليد 
اين شركت ها صورت مي گيرد. چه بسا شركت هايي كه ميزان توليدشان 
كاهش يافته باشد اما به دليل افزايش قيمت ارز و نرخ تورم از خريد سهام 
آنها استقبال مي شود، در نتيجه اين موضع نشان از رونق اقتصاد ندارد. 
امروز شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ۱0۳ 
واحد رشد كرد و تا عدد 2۱2 هزار و ۸۱2 واحدي باال رفت. شاخص كل 
هم وزن نيز با 400 واحد افزايش تا رقم 47 هزار و ۱4۸ واحدي افزايش 
يافت. ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱0۵۵ ميليارد تومان رسيد 
كه اين رقم ناش��ي از دست به دست ش��دن ۳/۳ ميليارد سهم و اوراق 
مالي بود. تعداد معامالت اين بازار به رقم 290 هزار و 2۶4 نوبت رسيد. 
......................................................................................................................................

 دولت به جاي تفكيك وزارت صمت
 فكري به حال توليد كند

رئيس خان�ه صنعت، معدن و تج�ارت ايران گف�ت: دولت به جاي 
صحبت كردن و صرف ان�رژي در مورد تفكي�ك وزارت بازرگاني 
از صنع�ت و مع�دن بهت�ر اس�ت ب�ه دنب�ال راهكارهاي�ي براي 
حل مش�كالت واحده�اي تولي�دي و واردات و صادرات باش�د. 
به گزارش »تسنيم«، سيد عبدالوهاب سهل آبادي، رئيس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ايران با اشاره به معايب تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت 
صنعت و معدن  اظهارداشت: جداس��ازي تأثير ويژه اي در تنظيم بازار 
ندارد  و بايد مديريت دولت در بخش ه��اي اقتصادي بهبود پيدا كرده 
و هماهنگ تر ش��ود و دولت به جاي صحبت ك��ردن و صرف انرژي در 
مورد تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت و معدن بهتر اس��ت به دنبال 
راهكارهايي براي حل مشكالت واحدهاي توليدي و واردات و صادرات 
و مسائل ارزي و تأمين مالي بنگاه ها باش��د. اصرار بر اين كار جز اتالف 
منابع مالي و وقت كشور و اضافه شدن هزينه هاي جاري دولت عايدي 

نخواهد داشت. 
وي افزود: ش��نيده  ام كه برخي منتقدان دولت مي گويند چون دولت در 
برطرف كردن مشكالت اقتصادي ناتوان است، با اين تفكيك مي خواهد 
تا مدتي فكرها را درگير وزير و وزارتخانه جديد كند و مطالبه گري مردم از 
دولت كاسته شود! هر چند با اين نگاه چندان موافق نيستم ولي معتقدم 
در اين مقطع زماني نبايد با به هم ريختن ساختارهاي فعلي، وقت را تلف 
كرد ولي مي توان با بازبيني جدي در فرآيندها و بوروكراسي اداري حاكم بر 
ادارات متولي اقتصاد و اصالح شيوه تصميم گيري و نحوه انجام كارها، هم 
در تصميم گيري ها همگون تر و چابك تر عمل كرد و هم در اين وانفساي 

كمبود درآمدهاي كشور، خرج بيهوده براي بيت المال نتراشيد. 
......................................................................................................................................

كاهش نرخ دالر به۱۴۶۵۰ تومان
با رفتار هوشمندانه بازارساز در بازار ارز/نرخ دالر به14۶50 تومان رسيد.
ديروز 29 ارديبهش��ت 9۸ در بازار آزاد، معامله گران بازي با نرخ را در 
مقاطعي به صورت كاهشي و در مقاطعي به صورت افزايشي پيش بردند 

كه بازارساز نيز به همان تناسب وارد عمل شد و نرخ را تغيير داد. 
 بر اين اس��اس قيمت هر دالر امريكا در مقاطعي از معامالت پيش از 
ظهر امروز، در صرافي هاي بانكي حتي باالتر از ب��ازار آزاد بود كه اين 
نشان از رفتار هوشمندانه بازارساز دارد. بر اين اساس قيمت هر دالر در 
صرافي هاي بانكي در ساعت تنظيم خبر )۱4:0۵( براي خريد۱4هزار 
و۵۵0 تومان و براي فروش۱4هزار و۶۵0 تومان اس��ت. هر يورو براي 
خريد۱۶هزار و۵۵0 تومان و براي فروش۱۶هزارو۶۵0 تومان اس��ت. 
همچنين در جريان معامالت ب��ازار آزاد تهران، نرخ هر قطعه س��كه 
طرح جديد به 4 ميليون و ۸70 هزار تومان رس��يد. در عين حال، هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 4 ميليون و 7۵0 هزار تومان، 
نيم س��كه 2 ميليون و ۶۵0 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 700 
هزار تومان و سكه يك گرمي يك ميليون تومان است. هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني ۱27۸ دالر و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز 440 هزار 

و 92۳ تومان است.

مهدی  فتحی

 وزير صمت: مدير شجاع و جهادی
 برای مقابله با احتكار و داللی می خواهم

برخورد قاطع با قاچاق، داللي، خريد هاي خيانتكارانه ارزاق عمومي و احتكار، بدون هراس از جنجال ها، بايد در دستور كار وزارتخانه قرار گيرد

در حال�ي كه م�ردم مدتي اس�ت ب�ا اخبار 
نوسانات  قيمتی روزش�ان را شب مي كنند، 
 برخي از كس�به و توليدكننده ه�ا با احتكار 
موادغذايي و كااله�اي مورد ني�از مردم بر 
اين آشفته بازار دامن مي زنند، باالخره وزير 
صنعت، معدن و تجارت براي برخورد قاطع 
با قاچ�اق، داللي و احت�كار ب�دون ترس از 
جنجال ها دستور صادر كرد. آيا اين دستور 
به خ�ود جنب�ه عمليات�ي خواه�د گرفت ؟ 
در دو هفته اخير و بع��د از موج گراني هاي قبل 
از ماه رمضان ظاه��راً برخي بازارها از تب و تاب 
افتاده و گراني هاي بي مورد فروكش كرده است 
كه برخي آن را به رعايت اخالق در ماه مبارك 
رمض��ان، برخي به كاه��ش تقاض��ا، برخي به 
پرش��دن يخچال هاي مردم، برخي به مداخله 
دولت، برخي به كنترل صادرات مواد غذايي و 
برخي هم به مجموع همه عوامل ان را منتسب 

كرده اند. 
 با اين حال هنوز برخ��ي بازارها در حال گراني 
ساعت به ساعت و بي منطق هستند كه بي شك 
اگر بتوان با عمليات رواني دش��من و عملكرد 
دشمنان در اين حوزه ها نيز برخورد منطقي كرد 
و مانع از زياده خواهي برخي در اين بازارها شد، 
مي توان اميدوار بود كه گراني هاي بي ضابطه را 

در همه بازارها كنترل كرد. 
به تعبير خبرگزاری » تسنيم« مدت هاست كه 
دولتي ها مي گوين��د: االن در جنگ اقتصادي 
هستيم و توپخانه مجازي دشمن، اقتصاد ايران 
را نشانه گرفته اس��ت؛ تحريم هاي اقتصادي و 
جريان سازي رواني در بازار ارز و خودرو و ساير 
بازاره��اي مهم اقتصادي نش��انه هاي مهم اين 

جنگ اقتصادي است. 
طبعاً در ش��رايط جنگ��ي ما هم باي��د مقابل 
دش��من جبهه تش��كيل دهيم و از كشورمان 
و اقتصاد خودمان دفاع كنيم، اما اين دفاع به 
چه نحوي بايد انجام ش��ود؟ مهم ترين پاسخ 
به اين سؤال اين اس��ت كه از يك سو مردم با 
هم و با درك ش��رايط از احتكارهای كوچك 
خانگ��ی پرهيز كنند و مان��ع از تحقق اهداف 
دشمن شوند و از س��وي ديگر دولتمردان به 
خصوص م��ردان اقتصادي كابين��ه به فرمان 
رئيس جمه��وري در مقابله ب��ا گراني اهتمام 

ورزند. 
بايد بپذيريم كه دشمن با استفاده از شبكه هاي 
مجازي، م��دام روي قيمت كااله��ا و حتي ارز 
اثر مي گذارد در بازار خ��ودرو هم عده اي مدام 
در تالش هس��تند تا ب��ا قيمت ه��اي كاذب بر 
التهاب اين بخش دام��ن بزنند و قيمت  خودرو 

را غيرواقعي تر از آنچه هم اكنون اس��ت، جلوه 
دهند. در اين بازار عالوه بر كانال هاي تلگرامي، 
س��ايت هاي قيمت گ��ذاري خ��ودرو نيز نقش 
اساسي در تشديد نوس��انات قيمتي خودروها 
داش��تند. وضعيت مشابه مس��كن به خصوص 
در اين ايام مسكن محدوده كرج كاماًل مشهود 
اس��ت. قيمت هايي كه حتماً بر اس��اس منطق 
قيمت تمام شده و شرايط خاص كشور نيست.

بنابراين بايد اكنون همه اعم از مسئوالن و مردم 
از خود  اين سؤال را بپرسيم كه چه بايد كرد ؟ 
   تجربه كاالهاي اساسي را تعميم دهيد

در روزهاي اخير پياز، ش��كر، خرم��ا و تخم مرغ با 
كاه��ش قيمت هاي محس��وس مواجه ش��ده كه 
نش��ان مي دهد مجموعه عوامل مطرح ش��ده در 
باال در اين باره مؤثر بوده هر چند كه در اين ميان 
توليدكنندگان و كشاورزان شاكي هستند. زيرا آنها 
مي گويند چرا بايد پياز را سر زمين ۱00 تومان سر 
بفروشند، اما دالالن با سفته بازي و احتكار قيمت 

آن را تا ۱۵ هزار تومان هم باالببرند ؟ 
بنابراين چنانچه اراده اي براي كنترل منطقي 
قيمت ها باشد، مي توان بازارها، توليدكنندگان، 
كشاورزان و مردم را با شوك هاي كمتري مواجه 
كرد. به عنوان مثال قيمت برنج ايراني در چند 
هفته اخير در حالي دس��تكم دو برابر شده كه 

ذخاير برنج دو برابر گذشته بوده و هيچ منطقي 
پشت سر آن نيست اال ورود دالالن به اين حوزه 

و بازي كردن در زمين دشمنان ! 
بنابراين در مواردي كه كاال به وفور در بازار وجود 
دارد، بيش از همه بايد م��ردم خود در كنترل 
تقاضا و فشار هاي ناگهاني به بازار و دادن بهانه 
به دالالن نقش مؤثر ايفا كنند و در سوي ديگر 
مس��ئوالن مرتبط بايد به طور جدي در حوزه 

كنترل رواني و واقعي وارد اين حوزه شوند. 
  دستور وزير صنعت براي برخورد قاطع 
 در همين ب��اره وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
گفته اس��ت: برخورد قاطع با قاچ��اق، داللي و 
احت��كار، بدون ه��راس از جنجال ه��ا، بايد در 

دستور كار قرار گيرد. 
 وزير صمت در جلسه ش��وراي معاونين با ابراز 
اينكه »بايد سناريو هاي مقابله با جنگ اقتصادي 
را در اختيار داشته باشيم«، گفت: همان گونه كه 
رهبر انقالب فرمودن��د برخورد قاطع با قاچاق، 
داللي، خريد هاي خيانتكاران��ه ارزاق عمومي 
و احتكار، ب��دون هراس از جنجال ه��ا، بايد در 

دستور كار وزارتخانه قرار گيرد. 
رضا رحماني افزود: نياز امروز ما داشتن مديراني 
شجاع، اميدوار و جهادي است و همان گونه كه 
رهبر معظم انقالب فرمودند، اشراف ميداني بر 
مشكالت داشته باشند؛ بنابراين رخوت، سستي 
و ترس مديريت��ي در اين ش��رايط پذيرفتني 
نيس��ت و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
شرايط حساس كنوني بايد در رأس اين سبك 

مديريتي قرار بگيرد. 
وي با تصريح ب��ه اينكه »بايد در برابر دش��من 
ابتكار عم��ل داش��ته باش��يم«، گفت: در اين 
خصوص همه اركان وزارتخانه و س��ازمان هاي 
ذي ربط بايد سناريو هاي مقابله با شرايط جنگ 
اقتصادي و هر گونه وضعيت بحران آفرين را در 

اختيار داشته باشند. 
رحماني ادام��ه داد: باي��د از موارد م��ورد نياز 
واحد هاي توليدي اعم از ماشين آالت، قطعات 
و مواد اوليه، بانك اطالعاتي جامع تهيه ش��ود. 
همين طور بايد سياس��ت هايي اتخاذ شود كه 
به دنبال آنها از تمام ظرفيت هاي داخل كشور 

براي رفع نياز ها استفاده شود. 
 با اين اوصاف آيا مردم و دستگاه هاي دولتي به 
خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت كارنامه 
موفق��ي را در جن��گ اقتصادي از خود نش��ان 
خواهد داد يا تنها اين بايد ها  روي بخشنامه ها 
و دس��تورهاي دفتر وزارتي وزير صمت خاك 
خواهد خورد يا در فضاي مجازي دربين مردم 
تنها هجوم به بازارها مورد مضحكه قرار خواهد 
گرفت در حالي كه با كوچك ترين ش��ايعه اي 

صف هاي طوالني ايجاد مي شود ؟

مهران ابراهيميان
  گزارش   یک

آگهی مناقصه عمومی خرید  

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی:

محل اعتبارتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)واحدتعداد یا مقدارنام ومشخصات کاالردیفشماره فراخوان

2098001403000021
متر 3700لوله داکتیل 1300
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حلقه650واشر سرلوله 2300

و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداري نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

شماره 2098001403000021مورخ 1398/2/22 مندرج در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت شماره 26 سال 1398

ت اول
نوب

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

رئيس هيئت مديره 
گروه خودروسازي      خودرو

س�ايپا گفت: همه خودروهاي داراي كس�ري 
قطعات پيش�رفته در اين مجموع�ه، در حال 
تكميل شدن است و به  محض رسيدن به مرحله 
تج�اري ب�ه ب�ازار عرض�ه خواهن�د ش�د. 
معصوم نجفيان اظهار داشت: كسري چند قطعه 
داراي فناوري پيشرفته يا »هاي تك« كه فناوري 
آن در اختيار يك منبع خارجي اس��ت، موجب 
ناقص ماندن تعدادي از محصوالت گروه س��ايپا 
ش��ده كه با برنامه ريزي هاي انجام شده، در حال 

تأمين قطعات مذكور هستيم. 
به گ��زارش گ��روه خودروس��ازي س��ايپا، وي 
خاطرنش��ان كرد: اين خودروه��ا به محض رفع 

كسري، تحويل مشتريان خواهند شد. 

برخي منابع آگاه از كس��ري قطعات بيش از 7۱ 
هزار خودروي ساخته ش��ده توسط ايران خودرو 
و س��ايپا خبر مي دهند كه به همي��ن دليل كف 

كارخانجات مانده و تجاري نشده اند. 
رئيس هيئت مديره س��ايپا بيان داشت: كمبود 
چند قطعه برخوردار از فناوري پيشرفته، به دليل 
تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي رخ داده، 
اما باتوجه به جلس��ات مس��تمر مديران سايپا و 
س��ازندگان فعال در زنجيره تأمين، اين مشكل 

تحت پايش و كنترل قرار دارد. 
در نخستين ماه امسال 20 هزار و 702 دستگاه 
انواع خودرو در گروه س��ايپا توليد شد. اين آمار 
در مقايسه با فروردين پارس��ال و توليد ۳7 هزار 
و ۶9۸ دستگاه خودرو در اين گروه، 4۵/۱ درصد 

كاهش نشان مي دهد.

خودروهاي كف كارخانه مانده، تجاري مي شوند
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