
هيچ كس فكر نمي كرد با آن همه غوغاي تبليغاتي 
كه ب�راي انعقاد ق�رارداد س�ازمان گس�ترش و 
رنو در پس�ابرجام ص�ورت گرف�ت، كار به جایی 
برس�د كه این س�ازمان در كمت�ر از دو س�ال از 
بدعهدی های این ش�ركت پرده ب�ردارد و خروج 
۶۵ ميليون یورو اس�كناس از ایران را فاش كند.

اواخر سال ۹۵ در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس، 
تفاهم نامه  همکاری خودرویی بین سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع )ایدرو( و رنو به امضا رسید و این 
تفاهم نامه در اواسط س��ال ۹۶ نهایی شد. بر اساس 
این قرارداد، قرار ش��د دو طرف اقدام به تأسیس یک 
شرکت مش��ترک با س��هم 40 درصدی ایدرو و ۶0 
درصدی رنو  کنند و بر اساس آن، شرکت »بن رنو« به 
عنوان بدهکاری به ایدرو واگذار شده و به عنوان آورده 
ایدرو در این قرارداد محسوب شود. در مقابل نیز رنو 
در مرحله اول اقدام به س��رمایه گذاری 300 تا 400 
میلیون دالری کند. همچنین در مرحله اول و تا سال 
2018، دو نوع خودروی سیمبل و داستر جدید قرار 
بود به تولید برسند. در همان زمان نیز این قرارداد از 
نظر دلیل و فرآیند حضور سازمان گسترش به عنوان 
یک سازمان دولتی در این قرارداد خودروسازی محل 
ابهام بود به طوری که مجلس ای��ن قرارداد را خالف 
اصل 44 قانون اساسی دانست و اعالم کرد: »الزامات 
قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری 
و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها 
رعایت ش��ود و »ایدرو« نباید به عنوان یک سازمان 
توسعه ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد 

قراردادها دخالت کند«.
به رغم همه انتقادات و ابهامات، قرارداد نهایی ش��د و 
رنو فرانسه همکاری با ایران را از سر گرفت اما عمر این 
قرارداد به دو سال نرسید و سال گذشته همزمان با بروز 
تحریم های امریکا این شریک بدعهد صنعت خودرو 
از ایران خارج شد. در همان زمان سخنگوی انجمن 
س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کش��ور 
عملیاتی کردن تضامین و اخ��ذ غرامت از پژو و رنو را 
خواستار شد و از زیان قطعه سازان در این قرارداد پرده 
برداشت. فرهاد بهنیا اعالم کرد: دو شرکت رنو و پژو که 
قراردادهایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده اند، تعداد 
باالیی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به 
نحوی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو 11۵ هزار 
دستگاه و پژو 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو فروختند؛ 

مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
وی افزود: بسیاری از قطعه سازان قدیمی به واسطه 
اعتمادی که به سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج 

خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو 
کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می خورد. 

بهنیا افزود: مطابق با هزینه های پرداخت شده، غرامت 
باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی 
و وزارت صنعت به قطعه س��ازان پرداخت شود، پس 
اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ 
کرده اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاس��ت و اگر 
این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه 
قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد. اکنون زمان 

آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم.
  ناگفته هایی از قرارداد دولتی ایران با رنو

در این خص��وص قائم مقام س��ازمان گس��ترش در 
گفت وگو با مهر از تعلیق کامل قرارداد این سازمان با 
رنو خبر داده و معتقد است اگر فرانسوی های بدعهد 
دوباره به ای��ران بازگردند با آنه��ا همکاری می کنیم  
چراکه ما در این مدت تعلیق قرارداد، زیرساخت های 
خود را آماده می کنیم و اگر بار دوم این اتفاق رخ ندهد 
یعنی آن قدر پتانسیل برای خود ایجاد کرده باشیم که 
اگر آنها بار دیگر ایران را ترک کردند، مجدد بتوانیم 

روی پای خود بایستیم.
اعتمادی در گفت وگو با مهر از ناگفته های این قرارداد 
س��خن گفت و افزود: این قرارداد تقریباً تعلیق شده 
است، اگرچه شرکت رنو س��رمایه هایی را در ایران به 
جای گذاشته و رفته اما به هر حال آنها منتظر هستند 
توافقات دوباره برگردد و آنها کار خ��ود را در ایران از 

سر بگیرند.
اعتمادی گفت: عماًل آورده رنو در قرارداد با سازمان 
گسترش، به سمت ثبت شرکت پیش رفت و یک بار 

۶۵ میلیون یورو آورد ولی بعد از تحریم ها، همان مبلغ 
را عیناً از ایران خارج کرد. البته هنوز هم سرمایه در 
ایران دارد. شرکت رنو پارس همچنان کار می کند، اما 
این رقم به صورت نقدی از ایران خارج شده است .وی 
در پاسخ به پرسشي مبنی بر اینکه رنو چطور توانست 
این رقم را از ایران خارج کند؟ آیا سازمان گسترش و 
دولت نظارتی بر عملکرد این شرکت مشترک نداشت؟ 
ادامه داد: قبل از اینکه تحریم به مرحله عملیاتی برسد، 
آنها این رقم را از ایران خارج کردند؛ به نحوی که آنها 
در ایران درآمد داشتند و شرکت رنوپارس ۵1 درصد 
از سهام خود را در اختیار طرف ایرانی دارد، مابقی در 
اختیار رنو است و البته آنها از فروش خودرو نیز سهم 
داشتند و هر وقت که خودرویی در بازار ایران فروخته 

می شد، آنها سهم خود را برمی داشتند.
  برنامه ای برای توليد مشترک با خودروسازان 

ژاپن نداریم
قائم مقام سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران 
در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آی��ا با حضور 
نخس��ت وزیر ژاپن در ایران، مذاکراتی هم در حوزه 
صنعت خودرو انجام می شود؟ گفت: برنامه ای برای 

تولید مشترک با خودروسازان ژاپن نداریم.
اعتمادی در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر جهت از 
سمت خودروسازان فرانسوی به سمت خودروسازان 
ژاپنی یا کره ای در دستور کار صنعت خودروی ایران 
قرار دارد؟ اظهار داش��ت: به طور قطع این کار انجام 
می شود، حتماً در برنامه قرار دارد، این در حالی است 
که اگر در گذشته اولویت صنعت خودروسازی ایران، 
همکاری با شرکت های فرانسوی از جمله پژو بوده، به 

این دلیل است که خط تولید صنعت خودروی ایران بر 
اساس همکاری با شرکت پژو طراحی شده بود ولی با 
این شرایط، به طور قطع استقالل از صنعت خودروی 

فرانسه انجام خواهد شد.
  ال نود را با موتور ملی توليد خواهيم كرد

قائم مقام سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران، 
در پاسخ به این پرسش که اکنون تولید خودروهای 
فرانس��وی از جمله تندر، س��اندرو و برخ��ی دیگر از 
خودروهای رنو به صفر رسیده اس��ت، می توان این 
تغییر جهت را به س��مت خودروس��ازان دیگر دنیا 
برد، اظهار داشت: ما اکنون در شرایط تحریم به سر 
می بریم. صنعت خودروی ایران تا آخرین قطعاتی را 
که شرکت رنو به ایران وارد کرده بود، را به خط تولید 
منتقل کرد و استفاده کرده است اما اکنون دیگر هیچ 
قطعه ای از رنو در دست نیست .وی در خصوص تولید 
ال نود با موتور دیگر گفت: این موضوع در دستور کار 
قرار دارد ولی اکنون نمی توان نوع موتور را اعالم کرد 

اما به هر حال این موضوع در دستور کار قرار دارد.
  سرنوشت پلت فرم مشترک ایدرو با رنو

اعتمادی در خصوص سرنوش��ت پلت فرم مشترک 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ای��ران با 
خودروس��ازان فرانسوی گفت: دس��تور اول رئیس 
جدید س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، 
پیگیری طراحی و به ثمر رساندن پلت فرم جدیدی 
در صنعت خودروی ایران است؛ به این معنا که وی 
تأکید بسیاری بر تعمیق ساخت داخلی خودرو دارد و 
عماًل در حوزه خودرو، نفت و گاز، پتروشیمی و سایر 
صنایع از جمله فوالد و سیمان، تا جایی که امکان آن 
وجود دارد، بتوان تعمیق ساخت داخل را صورت داد. 
قائم مقام سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران 
افزود: جایی که ممکن است ساخت داخلی، توجیه 
اقتصادی نداشته باشد اما به واسطه اولویت ما تولید و 
رونق تولید است، حتی اگر به دوبرابر قیمت خارجی 
نیز، بتوانیم ساخت داخلی یک قطعه را داشته باشیم، 
این کار را خواهیم ک��رد و از تولیدکنندگان داخلی 
حمایت می کنیم .وی تصریح کرد: در حال حاضر در 
صنعت خودرو بعد از برجام ما استراتژی داشتیم که 
۶۵0 هزار دستگاه جدید در کشور ساخته شود بعد 
از تحریم استراتژی را عوض کردیم چراکه شرکای 
خارجی ما ایران را ت��رک کردند و عماًل خودروهایی 
که قباًل تولید می ش��د را دوباره در دس��تور کار قرار 
داده ایم. به گفته اعتمادی، بنای سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران این است که در سه سال آتی، 
به یک پلت فرم کامالً طراحی شده از سوی مهندسان 

داخلی دست یابد.

رئي�س كل بان�ک مركزی ب�ا بيان ای�ن كه هيچ 
یک از بنيان ه�ای اقتص�ادی تعيين كننده نرخ 
ارز تغيي�ری نك�رده اس�ت، گف�ت: روز ش�نبه 
ب�ازار ارز به طور ج�دی با ن�رخ منطق�ی مانند 
چن�د روز گذش�ته، كار خ�ود را آغ�از می كند.
به گزارش »جوان« معم��والً دالالن  به بهانه های 
مختلف  در ب��ازار ارز تمایل دارند تا س��ود خود را  
از نوس��ان گیری حداکث��ر کنند و از ای��ن رو خبر 
آتش س��وزی دو کش��تی و واکنش قاطع و محکم 
رهبری را برای س��ود خود  اهرم کردند به طوری 
که نرخ دالر بی��ش از ۵00 تومان در س��ایت ها و 
فضای مجازی باال رفت تا تهییج بازار عاملی بشود 
برای تحریک تقاضای افراد ساده ای که قصد خرید 
داش��تند و البته  فض��ای س��ودمندی را هم برای 

دالالن رقم زد. 
  مشكلی در تثبيت  اقتصادی نداریم 

 اگر چ��ه جری��ان اطالع رس��انی رس��می در روز 
پنج ش��نبه و جمعه  برای کنترل عملیات روانی تا 

حدودی مختل ش��د  اما  عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی که برای دیدار با فعاالن اقتصادی 
و مسئوالن آذربایجانی پنج شنبه )23 خرداد( به 
این استان س��فر کرده بود در این باره ورود کرد و 
در خصوص تأثیر س��فر »آبه شینزو« نخست وزیر 
کشور ژاپن بر نوس��انات بازار ارز گفت: متأسفانه 
در بازار ارز همیش��ه افرادی به دنبال بهره برداری 
از ابزارهای سیاس��ی برای برهم زدن ثبات بازار و 
ایجاد نوس��ان هس��تند، در اینجا باید یادآور شوم 
هیچ یک از بنیان ه��ای اقتصادی که تعیین کننده 
نرخ ارز است، تغییری نکرده و بانک مرکزی بر بازار 
مسلط است. از این رو به مردم عزیزمان اطمینان 
می دهم از نظر مبانی اقتصادی مشکلی در تثبیت 

بازار اقتصادی نداریم.
وی در خصوص هدف از س��فر خود به این اس��تان 
عنوان کرد: هدف از سفر به استان آذربایجان شرقی 
لبیک گفتن ب��ه فعاالن و مس��ئوالن اقتصادی این 
اس��تان بوده تا این گونه از نزدیک مسائل اقتصادی 

مرتبط با صادرات، پولی و بانکی و ارزی را بررس��ی 
و ارزیابی کنیم.

رئی��س ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ضمن اش��اره به 
ظرفیت های استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: این 
استان از نظر تولید و صادرات جزو استان های کلیدی 
و مهم کشور است، لذا از آنجایی که امسال از سوی 
مقام معظم رهبری با عنوان »رونق تولید« نامگذاری 
شده اس��ت، درصددیم نیازهای تولیدکنندگان را 

مدنظر قرار داده و آنها را تأمین کنیم.
همتی با ظالمانه خوان��دن تحریم های امریکا علیه 
کش��ورمان تصریح ک��رد: یکی از اه��داف اصلی ما 
رش��د صادرات غیرنفتی کش��ور و بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور است 
که امیدواریم امروز و فردا طی جلس��ات مشترک با 
فعاالن اقتصادی، مس��ئوالن و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی اس��تان بتوانیم این مسائل را مورد 

بحث و بررسی قرار دهیم.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن درباره اهداف 

اقتصادی س��فر »آبه ش��ینزو«، نخس��ت وزیر ژاپن 
به ایران گف��ت: در دی��داری که چهارشنبه ش��ب 
نخس��ت وزیر ژاپن با رئیس جمهوری کش��ورمان 
داش��تند و بنده نیز حضور داش��تم، درب��اره روابط 
دوجانبه، گسترش روابط اقتصادی و مالی میان دو 
کشور، سرمایه گذاری کشور ژاپن در بخش هایی از 
اقتصاد کشورمان نظیر بهداش��ت و محیط زیست 
بحث و گفت وگو شد. خوشبختانه روابط دیرینه ای 
با کشور ژاپن داریم و قطعاً با این سفر روابط ایران و 

ژاپن تقویت می شود.
  تالش های نوسان گيران گذراست  

وی در ادامه افزود: به رغم تالش های نوسان گیران، 
هیچ خری��دی در صرافی ه��ای بانکی کش��ورمان 
وجود نداش��ت و این در حالی بود که قیمت زیر 13 
هزار تومان بود. از این رو تأکید می کنم این جریان 
گذراست و باید به این نکته توجه داشت که در بازار 
ارز آنچه اهمیت دارد بازار حواله است و این یکی از 
موفقیت های بانک مرکزی بوده است که حدود سه 
ماهی که از ابتدای سال گذشته، حدود ۹/۵ میلیارد 
دالر تأمی��ن ارز برای کاالهای وارداتی انجام ش��ده 
اس��ت. لذا در ش��رایط فعلی راه های خوبی را برای 
تأمین درآمد ارزی کشور تأمین کرده ایم و به امید 
خدا این روند را ادامه می دهیم و از این بابت هیچ گونه 
نگرانی وجود ندارد و روز شنبه بازار ارز به طور جدی 
با نرخ منطقی مانند چند روز گذش��ته، کار خود را 

آغاز می کند.
همتی در پایان خاطرنشان کرد: با روندی که برای 
صادرات غیرنفتی و نیز راه هایی که برای بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پیدا 
کردیم این مسائل را پشت س��ر خواهیم گذاشت و 
همان گونه که مقام معظم رهبری نیز در نامگذاری 
س��ال با عنوان »رونق تولید« تأکید کرده اند، ما نیز 
تمام برنامه ریزی مان را بر ای��ن امر متمرکز کردیم 
و امیدواریم واردات محدودتر و ص��ادرات با قدرت 
و ش��دت بیش��تری ادامه یابد و ما ش��اهد توسعه و 
پیشرفت کشورمان به صورت مستقل و در چارچوب 

اصولی و سالم باشیم.
با توجه به اظه��ارات پرقدرت همت��ی درباره نبود 
دغدغه برای تأمین ارز برای بازار فیزیکی و تأکید بر 
ثبات در این بازار به نظر می رسد از ساعات ابتدایی 
کار اداری امروز شنبه بازارساز، با ورود و عرضه بیشتر 
تالش نوسانگیران بازار ارز را بر باد بدهد و به سرعت 
آرامش  و ثبات برای دالر در کانال 12 هزار تومان و 

یا کف کانال 13 هزار تومان محقق شود.
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همتی:نرخارزدوبارهازامروزمنطقیمیشود
 بانک مركزی بر بازار ارز مسلط است و به زودی  با تثبيت  نرخ ارز 

در مسير هفته قبل  برنامه نوسان گيران را  برهم خواهد زد

مهدی فتحی 
  گزارش  یک

فرانسوی ها ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران خارج کردند
قائم مقام سازمان گسترش:

اقتصادانگلیسکوچکشد
مش�كالت  دلي�ل  ب�ه  انگلي�س  اقتص�ادی  رش�د 
ش�د.  منف�ی  خودروس�ازی  بخ�ش  ح�اد 
به گزارش گاردین، مرکز آمار انگلیس اعالم کرد اقتصاد انگلیس در ماه 
آوریل 0/4 درصد کوچک تر ش��ده است که مهم ترین دلیل آن، خروج 
بسیاری از شرکت ها و تعطیلی کارخانه های خودروسازی خارجی در 
انگلیس به دلیل نگرانی از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا 

بوده است. 
از زمان استعفای ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس که طرفدار خروج 
همراه توافق از اتحادیه اروپ��ا بود، موج جدی��دی از نگرانی ها در بین 

سرمایه گذاران خارجی انگلیسی ایجاد شده است. 
این افراد نگرانند که فعالیت های تولیدی به دنبال خروج از بازار واحد 
اروپایی با اخالل در تأمین مواد اولیه مواجه شود. رشد اقتصادی منفی 
ماه آوریل که بدترین عملکرد ماهانه اقتصاد این کشور از مارس 201۶ 
محس��وب می ش��ود بیش از همه تحت تأثیر کاهش ش��دید فعالیت 
کارخانه های خودروسازی در این کش��ور قرار گرفته است. راب کنت 
اسمیت، مدیر بخش تولید ناخالص داخلی در مرکز آمار انگلیس گفت 
نگرانی ها از چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و کاهش ش��دید 
تولیدات کارخانه های خودروسازی این کش��ور به ضعف گسترده در 

بخش تولید منجر شده است. 
رش��د بخش تولید در ماه آوریل منفی 3/۹ درصد بوده که در این بین 
تولید خودرو 24 درصد کاهش داشته است. مشکل در تأمین قطعه و 
کاهش تقاضای واردات از جانب چین که یکی از بزرگ ترین بازارهای 
خودروهای انگلیسی است از جمله دالیل اصلی این مشکل عنوان شده 
است. متوسط نرخ رشد ماهانه انگلیس در بازه زمانی 1۹۹۷ تا 201۹ 
معادل 0/4۹ درصد بوده اس��ت که کمترین آنها مربوط به رشد منفی 
2/1 درصدی ژانویه 200۹ و بیشترین آنها مربوط به رشد 1/۹ درصدی 

سپتامبر 1۹۹۹ بوده است.

طالیجهانیگرانشد
قيمت ط�ال در معام�الت روز جمع�ه ب�ازار جهان�ی در واكنش به 
نامالیم�ات تج�اری و ژئوپليتيك�ی و همچني�ن انتظ�ارات 
ب�رای كاه�ش نرخ ه�ای به�ره امری�كا افزای�ش پي�دا ك�رد.

هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشته بازار سنگاپور 
0/3درصد رشد کرد و به 134۵/4۹ دالر رس��ید. طال از ابتدای هفته 
جاری 0/4 درصد رشد قیمت داش��ت و در مسیر ثبت چهارمین رشد 

هفتگی متوالی قرار دارد.
در بازار معامالت آتی امریکا، هر اونس طال 0/4 درصد رش��د کرد و به 

134۹/۵0 دالر رسید.
سیاس��ت گذاران بانک مرکزی امریکا قرار اس��ت روزه��ای 18 و 1۹ 
ژوئن دیدار کنند. ای��ن دیدار در حالی برگزار می ش��ود که تنش های 
تجاری فزاینده رش��د اقتصادی امریکا را آهس��ته ک��رده و باعث افت 
شدید اشتغالزایی این کشور در ماه گذشته ش��د و موجب شد بازارها 
احتمال دهند نرخ های بهره تا پایان سال 201۹ حداقل دو دور کاهش 
پیدا می کند. طال از کاهش نرخ های بهره امریکا سود خواهد برد، زیرا 
نرخ های بهره کمتر جذابیت س��رمایه گذاری در این فلز ارزشمند که 

سوددهی ندارد را تقویت می کند.
بر اساس گزارش رویترز، طال هفته گذشته بزرگ ترین رشد هفتگی در 
سال 201۹ را رقم زد و تا مرز 1348/08 دالر پیشروی کرد که باالترین 
قیمت در 14 ماه اخیر بود، با این حال توافق میان امریکا و مکزیک برای 
اجتناب از جنگ تجاری باعث شد روند رشد قیمت این فلز ارزشمند در 

هفته جاری آهسته شود.
در بازار سایر فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 0/2 
درصد رشد کرد و به 14/۹4 دالر رسید. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری 0/۷ درصد افزایش یافت و 813/10 دالر معامله ش��د. هر اونس 
پاالدیم برای تحویل فوری با 0/2 درص��د افزایش، در 144۹/1۹ دالر 

ایستاد.
قیمت فلز زرد نسبت به یک ماه گذشته رشد  بیش از  40 دالری داشت 
و نسبت به یک س��ال گذش��ته هم بیش از 3۷ دالر در هر اونس رشد 

کرده است.
پیتر فانگ رئیس معام��الت فلزات گرانبه��ا در »وینگ فانگ«، گفت: 
ما همچنین نگران تنش های تجاری بین چین و امریکا هس��تیم و به 
همین دلیل سرمایه گذاران با نگرانی از وضعیت آینده تجاری روی طال 

سرمایه گذاری می کنند.

بورس۳کشورعربی
درپیانفجار۲نفتکشکاهشیافت

ش�اخص ب�ورس كش�ورهای عرب�ی حاش�يه خلي�ج ف�ارس ب�ا 
انتش�ار خبر انفج�ار دو نفتكش در دری�ای عمان كاه�ش یافت.

به گزارش فارس، شاخص بورس در ریاض، دبی، ابوظبی و مسقط صبح 
دیروز با انتشار خبر انفجار دو نفتکش در دریای عمان کاهش یافت.

به نوشته روسیا الیوم، بورس عربستان سعودی با کاهش 0/83 درصد به 
۹00۹/23 واحد رسید. همچنین بورس دبی با کاهش 1/14 درصد به 
2۶33/۵۷ واحد تنزل پیدا کرد. بورس ابوظبی نیز شاهد کاهش 0/۶۶ 

درصد بود که به واحد 4۹۵۷/۷8 رسید.
در همین حال شاخص بورس مسقط، پایتخت عمان هم 0/۷۶ درصد 

کاهش یافت و به واحد 3۹32/0۷ رسید.
شاخص بورس امارات و عربستان س��عودی پیش از این نیز با انفجار 
چهار نفتکش در بندر الفجیره در تاریخ 22 اردیبهشت گذشته شاهد 
س��قوط قابل مالحظه ای بود؛ به طوری که بورس عربستان سعودی 
با کاهش 2/۷ درصد بدترین س��قوط خود از اکتبر س��ال گذشته را 

تجربه کرد.

کاهششدیدمبادالتارزیدرجهان
حجم مب�ادالت ارزی جهان در ماه می 9/۶ درصد كاهش داش�ته 
است. مؤسسه »س�ی ال اس« لندن در گزارش�ی اعالم كرد حجم 
مبادالت ارزی جهان در ماه مي در مقایس�ه با مدت مش�ابه سال 
قبل 9/۶ درصد كاهش یافته و به 1/۶2 تریليون دالر رسيده است. 
این مؤسس�ه كاهش دامنه نوسانات ارزی و بازگش�ت بازار ارز به 
ثبات را دليل كاهش اقبال معامله گران به آن معرفی كرده اس�ت.
مؤسس��ه س��ی ال اس که یکی از بزرگ ترین پلتفرم های ارزی جهان 
محس��وب می ش��ود همچنین اعالم کرده حجم مبادالت ماه مي در 
مقایسه با ماه آوریل نیز کاهش پیدا کرده است. در سال 201۹ میزان 
نوس��انات بازار ارز در جهان به کمترین سطح خود در طول چهار سال 

اخیر رسیده است.
امسال بانک های مرکزی جهان رویکرد محتاطانه تری در پیش گرفته اند 
و کاهش رشد اقتصادی بسیاری از کش��ورهای جهان آنها را دست به 
عصا کرده است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار ارز اکنون منتظرند 
تا چشم انداز اقتصاد جهانی مشخص تر شود و این رویکرد صبر در برابر 
کاهش رشد اقتصادی باعث کاهش نوسانات بازارهای ارزی جها ن نیز 

شده است.
به گفته مؤسس��ه س��ی ال اس، حجم مبادالت ارزی به صورت قرارداد 
س��وآپ، معامالت فوری و آتی ارزی در ماه مي نسبت به سال گذشته 

کمتر بوده است.
طبق اعالم مؤسس��ه »کمپلو« در حال حاضر دالر آمریکا، یورو، پوند 
انگلیس، ین ژاپ��ن و فرانک س��وئیس پرمبادله تری��ن ارزهای جهان 

هستند.

افزایشچشمگیرسرمایه
سازمانمرکزیتعاونروستاییایران

بر اس�اس مصوبه اخير مجمع عمومی، 
سرمایه سازمان مركزی تعاون روستایی 
با افزایش قابل مالحظه از 8000 ميليون 
ریال ب�ه 7000 ميلي�ارد ری�ال افزایش 
یافته كه مي تواند به طور چش�مگيری 
قدرت ش�بكه تعاونی  های روستایی را 
برای تأمي�ن منابع مال�ی افزایش دهد.
یکی از مشکالت تعاونی های روستایی در 
سال های اخیر، فقدان پشتوانه اعتباری الزم جهت دریافت تسهیالت 
بانکی مورد نیاز و راه اندازی طرح های س��ودآور بوده اس��ت. از این رو 
افزایش س��رمایه س��ازمان ضمن تس��هیل روابط بازرگانی و تعامالت 
اقتصادی برای تعاونی های روستایی، حضور شبکه تعاونی های روستایی 
و کشاورزی را در بازار سرمایه مانند بورس کاال امکان پذیر کرده  و در 
عین حال بستر الزم به منظور افزایش توان چانه زنی آنها را برای دریافت 

تسهیالت بانکی فراهم مي کند.
در این خصوص مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با 
اشاره به افزایش سرمایه سازمان از 8 هزار میلیون ریال به ۷ هزار میلیارد 
ریال در س��ال جاری گفت: حدود 22 درصد سهام س��ازمان مرکزی 
تعاون روستایی متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی روستایی 
کشور شامل اتحادیه های فعال در حوزه های مختلف کشاورزی است 
و هیچ گونه محدودیتی برای تعاونی های روس��تایی جهت استفاده از 
این سرمایه وجود ندارد و آنها می توانند از این پشتوانه سرمایه ای برای 

فعالیت در حلقه های مختلف بخش کشاورزی استفاده کنند.
حسین شیرزاد افزود: اولویت با طرح هایی اس��ت که اکنون در وزارت 
جهاد کشاورزی یا حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح هستند و از جمله این 
طرح ها؛ توسعه کشت گلخانه ای،  کشت دانه های روغنی، پرورش دام 

سبک و کشت گیاهان دارویی را نام برد.
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روس��تایی برخورداری از 
منابع اولیه تولید شامل آب، زمین یا ظرفیت راه اندازی صنایع تبدیلی 
و فرآوری را شرط اولیه بهره مندی تعاونی ها و اتحادیه ها از این سرمایه 
عنوان کرد. شیرزاد اظهار امیدواری کرد افزایش سرمایه سازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی زمینه س��از حرکتی بزرگ برای توسعه فعالیت های 
تعاونی ها و اتحادیه ها باش��د که س��هامداران اصلی آنها کش��اورزان و 

روستاییان سراسر کشور هستند.
  آغاز خری�د توافقی خرما در برخی اس�تان ها ت�ا چند روز 

آینده
 معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید  بیش از یک و نیم میلیون تن انواع 
محصوالت کشاورزی در قالب تضمینی- مباشرتی و توافقی از کشاورزان 
خبر داد و گفت: خرید سیر در قالب خرید توافقی به میزان یک هزار و 
۶4۵ تن، گندم به میزان یک میلیون و 224 هزار تن و دانه روغنی کلزا 
به میزان 1۵0 هزار تن تا تاریخ بیستم خرداد سال جاری بوده است. وی 
تصریح کرد: خرید تضمینی- مباشرتی گندم و کلزا توسط مراکز تحت 

پوشش سازمان تعاون روستایی ایران همچنان ادامه دارد.
شیرزاد با تأکید بر اینکه یکی از وظایف سازمان تعاون روستایی ورود 
به بازار محصوالت کش��اورزی ب��رای جلوگیری از زیان کش��اورزان و 
تنظیم بازار این محصوالت اس��ت، افزود: حمایت از کشاورزان و کوتاه 
کردن دست دالالن از وظایف سازمان تعاون روستایی است و بر اساس 
این وظیفه در صورت لزوم و با موافقت وزارت جهاد کشاورزی به بازار 
محصوالت کشاورزی ورود کرده تا از زیان کشاورزان جلوگیری نماید 
که این امر در بلندمدت به نفع مصرف کنندگان نیز خواهد بود. شیرزاد 
افزود: گزارش هایی از کاهش قیمت خرما در یکی از استان های کشور 
و زیان نخلداران داشته ایم بر همین اساس به زودی خرید توافقی را در 

این استان آغاز خواهیم کرد.
وی همچنین درباره مجموع اقدامات سازمان تعاون روستایی ایران از 
سال گذشته تا امروز با هدف حمایت از کشاورزان این گونه تشریح کرد: 
از ابتدای سال 13۹۷ تاکنون س��ازمان تعاون روستایی و شبکه های 
زیرمجموع��ه آن در مجم��وع ح��دود  4 میلیون ت��ن از محصوالت 
کش��اورزان را خریداری نموده که از این میزان بیش از 2۷۵ هزار تن 
خرید حمایتی، بیش از ۵1 هزار تن خرید تضمینی و بیش از 3 میلیون 
تن خرید تضمینی- مباشرتی بوده است. وی تأکید کرد: این سازمان 
با ورود به موقع در خرید حمایتی گوجه فرنگی، سیب زمینی و خرما 
موفق شد تولیدکنندگان این محصوالت را از بحران جدی اقتصادی 

نجات دهد. 
  ركوردش�كنی در 1۳ ش�هر تا خرید 900 هزار تنی گندم در 

خوزستان
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران   اظهار داش��ت: 
خوشبختانه امسال به رغم تمامي  مشکالتی که برای خرید گندم استان 
خوزستان حادث شده بود، تا این لحظه 13 شهرستان این استان تا قبل 
از اتمام فصل خرید توانسته اند رکورد سال گذش��ته خود در گندم را 
بشکنند و با رکورد 4۵۷۵00 تن گندم خریداری شده، حدود ۶0 درصد 
رکورد سال گذشته را بهبود بخشیده اند که این مهم ما را یک گام دیگر 

به خودکفایی کامل نزدیک تر کرده است.
حسین شیرزاد همچنین با اش��اره به اتمام کار خرید کلزا در استان 
خوزس��تان گفت: در این زمینه نیز موفق به ثبت رک��ورد 32 هزار و 
۵00 تن خرید دانه روغنی کلزا از کش��اورزان این اس��تان ش��ده ایم 
که خوش��بختانه تمامي  این محصول اس��تراتژیک و ب��اارزش راهی 

کارخانجات روغن کشی شده اند. 
ش��یرزاد از  ورود اولین محموله بز ش��یری نژاد مورسیا به استان 
یزد خبر داد و گفت: با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت 
و س��رمایه گذاری اتحادیه و ش��رکت های تعاونی دامداران اولین 
محموله بز شیری نژاد مورسیا مستقیم از کشور اسپانیا وارد استان 
یزد شد و اجرای طرح اقتصادی پرورش بز مورسیا به ظرفیت 1080 
رأس و س��رمایه گذاری بالغ بر ۷0 میلیارد ریال )تاکنون( توس��ط 
مجموعه ای از اتحادیه ها و تعاونی تحت پوش��ش س��ازمان تعاون 

روستایی کلید خورد.

کاهش۳۰درصدیقیمتمسکندرراهاست
مدیرعام�ل بان�ک مس�كن از عمليات�ی ش�دن ب�ازار تعه�دی 
مصالح س�اختمانی تا پایان تابس�تان امس�ال خبر داد و گفت: با 
راه اندازی این بازار قيمت ها 20 ت�ا ۳0 درصد كاهش خواهد یافت.

ابوالقاسم رحیمی  انارکی در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: یک زنجیره 
تأمین مالی مسکن داریم که در ارتباط با بازار تعهدی مصالح ساختمانی 
اس��ت. وی تصریح کرد: در این زنجیره اتفاقی ک��ه می افتد در چرخه 

مربوط به حوزه ساختمان یک شناسایی انجام شده است.
وی با بیان این که بر این اساس 4۹ چرخه را شناسایی کرده ایم که 80 
درصد فعالیت های ساختمانی را دربر می گیرد، افزود: ما می توانیم این 

4۹ زنجیره را به صورت اعتباری تأمین مالی کنیم.
مدیرعامل بانک مس��کن گفت: به ای��ن ترتیب به ج��ای این که مثاًل 
بخواهیم در این زنجیره یا چرخه برای 10 واحد تس��هیالت پرداخت 
کنیم، با یک واحد تزریق تسهیالت می توانیم توان مالی این 10 واحد 
را از لحاظ امکانات اعتباری و تعهدی ایجاد کنیم. رحیمی انارکی بیان 
کرد:  این موضوع باعث کاهش قیمت تمام ش��ده مصالح ساختمانی 
خواهد ش��د .وی اظهار کرد:  پیش بینی می کنیم ای��ن اقدام 20 تا 30 
درصد کاهش قیمت در تأمین مصالح ساختمانی را برای سازندگان به 
همراه داشته باشد. برنامه ما این است که تا پایان تابستان هم سامانه و 

هم چرخه زنجیره تأمین مالی مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.

بهناز قاسمی
  گزارش  یک


