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چهارش��نبه 26 تی��ر 1398 | 14 ذی القع��ده 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5701 چرا مكانيسم نظارت بر صنعت خودرو 
ناكارآمد عمل مي كند؟

 هر از چند گاهي ش��نيده مي ش��ود كه دس��تگاه هاي نظارتي در راستاي 
مبارزه با فس��اد و تخلفات در صنعت خودرو، اقدام به دستگيري و مجازات 
نموده اند.  تأكيد جديد رئيس قوه قضائيه مبني براينكه نبايد يك شركت 
به دليل ايستادن در نقطه قدرت و نياز مردم به كاالي آن، برخالف موازين 
شرعي و قانوني اقدام به نقض تعهداتش كند، اتفاقي مبارك است. در عين 
حال حاكي از ناكافي بودن برخوردها در اين حوزه و اراده اين قوه در احقاق 
حقوق مردم است.  متأسفانه در طول زمان نه تنها تخلفات خودرو سازان كم 
نشده است، بلكه سطح افراد متهم و ابعاد فس��اد بزرگ تر شده است. اين به 
معناي آن است كه مكانيسم نظارتي در اين صنعت كه داراي ابعاد گسترده اي 
دارد، ناكارآمد است و وجود چندين دستگاه نظارتي مستقر و غيرمستقر در 
شركت هاي خودروسازي نيز هنوز نتوانسته، مانع از بروز تخلف و فساد شود. 
شايد اكنون كه اراده قوه قهريه و بازوي نظارتي آن سازمان بازرسي بر اصالح 
و برخورد جدي با تخلفات در اين حوزه اس��ت بد نيست قدري موشكافانه 
مكانيسم نظارت در شركت هاي خودروسازي مورد ارزيابي قرار گيرد تا با 
رفع چند نقيصه مشهود كه در ادامه به آن مي پردازيم، زمينه براي بهبود اين 
صنعت و اهداف نهادهاي نظارتي براي رفع كاستي ها و كاهش تخلفات فراهم 

شود. اهم اين نقايص را مي توان به ترتيب زير اشاره كرد. 
عدم هم افزايي و همگرايي: اولين نقص در مكانيسم نظارتي عدم همگرايي 
و هم افزايي دس��تگاه هاي نظارتي اس��ت. اينكه برخي از دستگاه ها خود را 
رقيب دس��تگاه هاي ديگر در ايفاي وظايف خود مي دانند، مانع از هم افزايي 
اين دستگاه ها با يكديگر مي شود. تنوع در ماهيت تشكيالتي دستگاه هاي 
نظارتي است. وجود چندين نهاد نظارتي از قواي مختلف كه گاهي در برخي از 
اقدامات دچار تضاد منافع مي شوند، از ديگر عواملي است كه مانع از همگرايي 

و مشاركت مؤثر دستگاه ها با يكديگر مي شود. 
رويكرد انتظامي به نظارت: دومين نقص در مكانيسم نظارتي، مربوط 
به رويكرد دستگاه هاي نظارتي است. اين دستگاه ها غالباً به دنبال برخورد 
قضايي با مفسدان هستند تا اصالح فرآيندهاي مفسده ساز. به عبارت ديگر 
غالب انرژي و تالش دستگاه هاي نظارتي در كشف مفسد است تا مجراهاي 
فس��اد. از اين رو مش��اهده مي ش��ود كه مصاديق فس��اد هيچ گاه كاهش 
محسوسي نداشته و در طول زمان صرفاً نوع و حجم آن تغيير كرده است. در 
صورتي كه اگر به جاي برخورد صرفاً انتظامي، رويكرد فرآيندي به نظارت 
باشد و مأموريت پيشگيري نيز بر اس��اس تجارب پرونده ها پيگيري شود، 

كمتر شاهد بروز تخلفات و به خصوص تكرار آنها خواهيم بود. 
نظارت پسيني: ديگر نقص مكانيسم نظارتي در صنعت خودرو ناظر 
بر روش ها است. در غالب نظارت ها، دستگاه هاي مربوط بعد از گذشت 
يك دوره زماني اقدام به كشف فس��اد و تخلف مي كنند. به بيان بهتر 
اقدامات غالب دستگاه هاي نظارتي پسيني و بعد از ارتكاب جرم و فساد 
است. در صورتي كه در يك مكانيس��م نظارتي كارآمد بايد فرآيندها، 
برنامه ها و عملكردها به صورت آنالين رصد و پايش شود ،بنابراين يك 

نظارت پيشيني مورد نياز صنعت خودرو است. 
عدم اس�تقالل كافي: از ديگر ن��كات مهم عدم اس��تقالل برخي از 
دس��تگاه هاي نظارتي اس��ت. متأسفانه مش��اهده مي ش��ود برخي از 
مديران دستگاه هاي نظارتي كه در ش��ركت هاي خودروسازي مستقر 
هم مي باش��ند، به نوعي همس��و با مديرعامل رفتار مي كنندو يا برخي 
از دستگاه ها در هيئت مديره ش��ركت هاي خودروسازي داراي نماينده 
حقوقي هستند. مسلماً اين موضوع مي تواند استقالل در امر نظارت را 
كاهش و موجب ناكارآمدي گ��ردد. عدم تخصص كافي: در بين تمامي 
دستگاه هاي نظارتي كمتر نهادي را مي توان يافت كه به طور تخصصي به 
مسئله خودرو بنگرد و بر تمامي مسائل فني آن اشراف داشته باشد. همين 
امر باعث مي شود نظارت در مواقعي مثمرثمر نباشد و دستگاه مربوطه 
نتواند به انحرافات و تخلفات پي ببرد. غالب افرادي كه در دستگاه هاي 
نظارتي مشغول به كار هس��تند، به طور عمومي فعاليت مي كنند و در 

بهترين حالت متخصصان حوزه مالي و حسابداري مي باشند.

 قول در گوشي مسئوالن بانك مركزي 
به صادركنندگان در مورد بازگشت ارز

يك عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران از قول ش�فاهي 
مسئوالن بانك مركزي مبني بر بازگشت ارز صادراتي به هر روش 
ممكن به صادركنندگان خبر داد و گفت: به رغم اين گفته شفاهي 
ولي مسئوالن بانك مركزي حاضر به اعالم كتبي موضوع نيستند. 
به گزارش »تسنيم«، احمدرضا فرشچيان در نشست هيئت نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از سياس��تگذاري هاي اقتصادي كش��ور 
بدون توجه به نظرات بخ��ش خصوصي اظهار كرد: خوش��بختانه در 
يكي دو ماه آخر سال گذشته بانك مركزي در خصوص نحوه بازگشت 
ارز صادراتي تعامالتي داشت و چهار مدل براي بازگشت ارز حاصل از 
صادرات ارائه داد، ولي متأس��فانه درصد و س��همي براي هريك از اين 

روش ها اعالم كرد. 
وي گفت: اين سهم بندي باعث مشكالتي شد كه وقتي صادركنندگان 
به مسئوالن بانك مركزي اعتراض كردند آنها در آخرين تعامالتشان با 
صادركنندگان اعالم كردند كه به درصدبندي اعالمي توجه نكنند و هر 

طور كه مي توانند ارز صادراتي شان را برگردانند. 
وي خاطرنش��ان كرد: البته متأسفانه مس��ئوالن بانك مركزي حاضر 
نيستند اين موضوع را به صورت مكتوب به صادركنندگان اعالم كنند و 

اين مسئله باعث شده تا جسارت صادركنندگان كاهش يابد.

  بازار لوازم بهداشتي 
و آرايشي به قاچاقچيان سپرده شد

 لوازم بهداشتي و آرايشي كيلويي
سالمت مردم را تهديد مي كند

رئيس هيئ�ت مدي�ره انجم�ن وارد كنن�دگان فرآورده هاي 
بهداش�تي و آرايش�ي و عطري�ات اي�ران اع�الم ك�رد ك�ه 
واردات نمايندگ�ي ل�وازم آرايش�ي و بهداش�تي ب�ه غير از 
عطريات با تغيي�ر اولوي�ت ارزي از ابتداي ارديبهش�ت ماه 
س�ال جاري متوقف شده اس�ت. به اي�ن ترتيب با س�پردن 
ب�ازار اي�ن كااله�ا ب�ه قاچاقچي�ان ب�ه زودي م�ا ش�اهد 
كاالهاي�ي هس�تيم كه اكث�ر آنه�ا قاچ�اق و تقلبي اس�ت. 
حمي��د مقيمي، رئي��س هيئت مدي��ره انجم��ن وارد كنن��دگان 
فرآورده هاي بهداش��تي و آرايش��ي و عطريات ايران در نشستي 
خبري اظهار كرد: بر اس��اس بخش��نامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت واردات تمامي لوازم آرايشي و بهداشتي به غير از عطريات 
با قرار گيري در گروه اولويت 4 ارزي متوقف شده است؛ پيش از اين 
نيز تعرفه واردات لوازم آرايش��ي 36 درصد و لوازم بهداشتي 26 

درصد تعيين شده بود. 
مقيمي گف��ت: اعمال اين بخش��نامه به تعطيل��ي 200 بنگاه تجاري 
و توليدي در اين حوزه به طور مس��تقيم و غير مس��تقيم مي شود، اما 
مهم تر از آن بازار اين محصوالت به طور كل��ي در اختيار قاچاقچياني 
خواهد افتاد كه به شكل كيلويي اين محصوالت را مي خرند و سالمت 

مصرف كنندگان را تهديد مي كنند. 
 وي با بيان اينكه واردات از مبادي غير قانوني باعث مي شود تا كاالهاي 
تقلبي يا تاريخ مصرف گذشته با بسته بندي هاي مشابه و با اصالح تاريخ 
عرضه شود، گفت: بس��ياري از كاالهاي بهداشتي و آرايشي در اروپا با 
نزديك شدن به اتمام زمان انقضا به ش��كل كيلويي فروخته مي شود 
كه معموالً توسط كشورهاي توسعه نيافته خريداري مي شود با تغيير 
زمان توليد يا مهل��ت انقضا در بازارچه هاي محل��ي يا حتي در داخل 

كشور به فروش مي رسد. 
وي افزود: در سال 1397 در نشست مشترك انجمن واردكنندگان 
و انجمن توليدكنندگان محصوالت بهداشتي و آرايشي با محوريت 
و مديريت وزارت صمت و با حضور و نظارت س��ازمان غذا و دارو و 
همچنين ستاد مبارزه با قاچاق كاال طي سه جلسه كاري فشرده بر 
اين امر توافق شد كه بخشي از كاالهايي كه توليدكنندگان داخلي 
توانايي توليد و تأمين آن را ندارند توس��ط واردات رسمي به بازار 

عرضه شود. 
وي ادامه داد: در كمال ناباوري بخش��نامه وزارت صمت تمام اهتمام 
شركت هاي واردكننده كه قريب به دو سال جهت اجراي پروژه توليد 
داخل و جلب موافقت شركاي خارجي تالش بي وقفه انجام داده اند، نقش 
بر آب كرد و اعتبار بنگاه ها و ش��ركت هاي داخلي ب��ا عدم پايبندي به 
قراردادهاي رسمي كه تحت شرايط و ضوابط خاص بين المللي صورت 

گرفته مخدوش شده است.
.............................................................................................

 تركيه بازار صيفي جات ارمنستان را
از ايران گرفت 

رئيس اتاق مش�ترك بازرگان�ي ايران و ارمنس�تان از اس�تقبال 
اي�ن كش�ور ب�راي راه ان�دازي ي�ك مؤسس�ه مال�ي و اعتباري 
خ�ارج از سيس�تم قوانين بانك�ي ب�ه رئيس جمهور ارمنس�تان 
جه�ت تب�ادل تج�اري ب�ا ارزه�اي دو كش�ور ارائه شده اس�ت. 
به گزارش »جوان« هرويك ياريجانيان در يك نشست خبري با اشاره 
به ديدار خود با آرمن سركيسيان رئيس جمهور ارمنستان گفت: در اين 
ديدار درباره دو موضوع توسعه روابط اقتصادي جمهوري اسالمي ايران 
در منطقه اوراسيا و به خصوص ارمنستان و رفع موانع سرمايه گذاري 

متقابل توسط بخش خصوصي بحث و گفت وگو شد. 
وي با بيان اينكه از بعد از استقالل ارمنستان همواره بين اين دو كشور 
هيچ گونه تنشي وجود نداشته، افزود:يكي ديگر از مباحث مطرح شده 
ايجاد يك مؤسسه مالي و اعتباري بود تا خارج از سيستم قوانين بانكي 
روابط بين دو كش��ور و جمهوري اس��المي ايران با حوزه اوراسيا را با 

پول هاي رايج دو كشور يعني ريال و درام پوشش دهد. 
ياريجانيان با اشاره به منطقه آزاد مقري اظهار داشت: در جلسه مذكور 
در اين مورد هم بحث شد كه راه اندازي اين منطقه آزاد بسيار در توسعه 

همكاري هاي تجاري دو كشور مي تواند مؤثر باشد. 
ياريجانيان در ادامه با انتقاد از سياستگذاري هاي شتابزده و تصميمات 
ناگهاني كه باعث آسيب به صادرات مي شود، بيان داشت: اگرچه جزو 
مهم ترين صادركنندگان و تأمين كنندگان صيفي جات كشور ارمنستان 
بوديم،  اما اعمال ممنوعيت هاي اخير باعث شده تا تركيه به رغم اينكه 
روابط سياسي با اين كش��ور ندارد از طريق گرجستان به عنوان كشور 

ثالث جايگزين ايران در ارمنستان شود. 
وي با بيان اينكه بازار ارمنس��تان مي توان��د دروازه ورود به بازار 200 
ميليوني اوراسيا براي ايران باشد، گفت: يك توليدكننده روغن كه بيش از 
دو دهه در بازار اين كشور هزينه تبليغاتي كرده و قفسه هاي فروشگاه ها 
را از آن خود كرده بود با يك تصميم آني تمام بازار و فروش��ندگانش را 

تقديم رقيب  تركيه اي خود كرد. 
ياريجانيان گفت: حفظ بازار از ورود آن هميش��ه س��خت تر است ، اگر 
قرار است تصميمات دولتي و آني گرفته شود، ال اقل بازارهاي سنتي و 
دوام دار را در اين حوزه مستثني كرده و عرضه كاالها به بازارهاي جديد 

را در شرايط خاص محدود كرد.

در جريان نزول پيوس�ته قيمت ها در بازار ارز و 
ورود دالر به كانال 11هزار تومان، انتظار كاهش 
تورم در تمامي بازار ها در مي�ان افكار عمومي 
شكل گرفت، به طوري كه در همين راستا نرخ ها 
در بازارهاي سكه، طال، خودرو و حتي مسكن با 
نزول همراه ش�د، در اين ميان به اعتقاد رئيس 
كل بان�ك مرك�زي ش�وك ارزي تخليه ش�ده 
و ش�اخص هاي اقتص�ادي رو به اصالح اس�ت. 
به گزارش »جوان«، برنامه جدي هر س��ه قوا براي 
شناس��ايي تراكنش هاي بانكي و اخ��ذ ماليات از 
درآمدهاي باد آورده و ماليات بر عايدي س��رمايه 
اعم از سكه و ارز، طال و مسكن، خنثي شدن تأثير 
اخبار منفي مربوط به تحوالت سياس��ت خارجي 
و اميدواري به ت��وان بانك مركزي ب��راي كنترل 
بازار ارز، كنترل سفته بازي و نقش مؤثر نهادهاي 
نظارتي و دستگاه قضايي در برخورد با سفته بازان و 
سلطان بازارها، اتفاقات مثبتي كه در حوزه تجاري 
افتاده است و ركود بازارها و تنگناي مالي متقاضيان 
از مهم ترين داليل افت بهاي دالر و س��اير ارزهاي 

عمده و سكه، طال و خودرو و مسكن است. 
دول��ت در ماه هاي اخي��ر با اجراي سياس��ت ها و 
برنامه هاي پول��ي و مالي از طري��ق بانك مركزي، 
توانسته بازار ارز را كنترل كند كه نتيجه آن، تقويت 
21/1 درصدي ارزش پول��ي ملي )ريال( در مقابل 

دالر امريكا در دو ماه گذشته بوده است. 
البته سياست های ارزی بانك مركزی تنها معطوف 
به بازارسازی در بازار ارز نبوده بلكه با استفاده از 
ابزاره��ای در اختيار، صادركنن��دگان را مجبور 
به بازگش��ت ارز كرده و خاطيان را نيز به دس��ت 
دستگاه قضا داده اس��ت. از همين رو همتی روز 
گذش��ته از فهرس��ت 150نفره ای خب��ر داد كه 
حدود 4ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات خود را 

بازنگرداندند و آنها را به قوه قضائيه جهت برخورد 
قضايی معرفی كرده است.

   افت همزمان سكه و دالر در بازار
بر اساس اعداد و ارقام سامانه شبكه اطالع رساني 
طال، سكه و ارز وابس��ته به اتحاديه طال و جواهر، 
امروز هر دالر امريكا با كاهش 1/6 درصدي 200 
تومان كاهش يافته و به رقم 11 هزار و 900 تومان 
رسيد. هر يورو نيز 200 تومان افت قيمت داشته و 

به رقم 13 هزار و 847 تومان رسيد. 
   سكه در كانال 3ميليون تومان

همچنين قيمت انواع س��كه بهار آزادي با كاهش 
قيمت دالر دچار افت شده به گونه اي كه هر گونه 
سكه بهار آزادي طرح قديم با كاهش حدود 6 درصد 
به 3 ميليون                                                                                                            و 945 هزار تومان رسيد. همچنين هر 
قطعه س��كه بهار آزادي طرح جدي��د با كاهش 5 
درصدي به 3 ميليون                                                                                                            و 900 هزار تومان رس��يد. 

طالي 18 عيار با كاه��ش 17300 تومان به 392 
هزار و 500 تومان در هر گرم معامله شد. هر گرم 
طالي 24 عيار با كاهش 23 هزار و 100 توماني به 
رقم 523 هزار و 300 تومان رسيد. شاخص بورس 
تهران با كاهش 2/8 درصدي روبه رو شده و با افت 
7035 واحد به رقم 246 هزار و 268 واحد رسيد. 
هر مثقال طال 74 هزار تومان افت قيمت داشته و به 

رقم يك ميليون                                                                                                            و 699 هزار تومان رسيد. 
   تخليه شوك ارزي

رئي��س كل بانك مرك��زي كه به منظور بررس��ي 
وضعيت پول��ي و ارزي به اس��تان اصفهان س��فر 
كرده اس��ت، در ديدار ب��ا اعضاي ات��اق بازرگاني و 
فعاالن اقتصادي اين استان، با اشاره به اينكه از دو 
ماه قبل به دليل تخليه شوك ارزي، شاخص هاي 
اقتصادي رو به اصالح است، عنوان كرد كه نرخ تورم 

و بيكاري نيز رو به كاهش است. 

به گفته رئيس كل بانك مركزي در سال گذشته 
42 ميليارد دالر و در س��ه ماه و نيم گذشته 12 
ميليارد دالر تأمي��ن ارز ب��راي واردات صورت 
گرفته است و بخش مهمي از آن را صادركنندگان 

تأمين كرده اند. 
    واردات قطعات خودرو بايد محدود شود

رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه مجموعه 
اقدامات بانك مركزي، رون��د بازار ارز را رو به ثبات 
برده اس��ت، تأكيد كرد: با هم��ت صادركنندگان 
وابستگي هايمان به ارز نفتي كم شده است، همچنين 
در صنعت خودروس��ازي هم بهتر است واردات را 
محدود و صنعت داخلي قطعات و خودروس��ازي 
را تقويت كنيم. همتي در بخش ديگري از سخنان 
خود در خصوص سياست هاي ارزي بانك مركزي 
گفت: بانك مرك��زي در تعيين ن��رخ ارز دخالتي 
نمي كند؛ چراكه معتقديم شاخص هاي اقتصادي 
و بازار، ن��رخ ذاتي ارز را تعيي��ن خواهند كرد. وي 
با اش��اره به توليد ملي و لزوم حمايت از آن گفت: 
مبناي ارزش پول ملي، توليد ملي است پس بايد در 

اين مسير به جد تالش و گام برداريم. 
وي افزود: سال جاري نيز كنترل نقدينگي از اهداف 
اصلي بانك مركزي است و با اين سياست اميدواريم 

شاهد آثار تورمي و نوسان نرخ ارز نباشيم. 
   در بازار س�كه همه فروش�نده ش�دند 

خريدار نيست
رئيس كميس��يون تخصصي ط��ال و جواهر نيز با 
بي��ان اينكه فروش��نده در بازار طال و س��كه زياد 
است، ولي خريداري در بازار نيست، گفت: قيمت 
سكه نسبت به دوش��نبه 180 هزار تومان ارزان 
شده است، ضمن آنكه حباب سكه به پايين ترين 
رقم در دو سال اخير رسيد. محمد كشتي آراي در 
گفت وگو با »تسنيم«، درباره وضعيت بازار طال و 

سكه در روز جاري اظهار داشت: قيمت ها نسبت 
به ديروز شديداً كاهش داشته است. 

وي با بيان اينكه قيمت جهاني تغيير خاصي نداشته 
است، افزود: اما كاهش قيمت دالر به زير 12 هزار 
تومان باعث شده تا قيمت س��كه نسبت به ديروز 

كاهش چشمگيري داشته باشد. 
اين فعال بازار طال و س��كه ضم��ن تأكيد براينكه 
قيمت سكه نسبت به ديروز عصر 180 هزار تومان 
كاهش داشته اس��ت، تصريح كرد: حباب سكه به 
پايين ترين حد در يكي، دو سال اخير رسيده و 140 

هزار تومان شده است. 
كش��تي آراي با بيان اينكه هم اكنون در بازار طال 
و سكه عرضه مناسب اس��ت، ولي تقاضا به شدت 
كاهش يافته است، افزود: فروشنده هاي زيادي در 
بازار سكه داريم، ولي خريدار در بازار نيست و مردم 

منتظر هستند قيمت ها كمتر شود. 
   ريزش قيمت خودرو در پ�ي كاهش نرخ 

دالر
همزمان با كاه��ش قيمت دالر در ب��ازار، قيمت 
خودروها نيز روند نزولي را طي مي كند و فعاالن 
ب��ازار خ��ودرو پيش بين��ي مي كنند، اين كاهش 
قيمت ها به وي��ژه در مورد خودروه��اي وارداتي 
همچنان ادامه داشته باشد. در اين شرايط خريدار 
زيادي در ب��ازار وجود ندارد و مش��تريان منتظر 

كاهش دوباره قيمت ها هستند. 
    افت 300ميليوني سانتافه

بررس��ي بازار خودروهاي وارداتي نش��ان مي دهد 
قيمت س��انتافه كه تا يك ميليارد و 100 ميليون 
تومان نيز باال رفته بود حاال در بازار به 820 ميليون 

تومان رسيده است. 
بررس��ي قيمت خودروهاي مونتاژي نيز نش��ان 
مي دهد قيمت سراتو س��ايپا با افت 10 ميليون 
توماني طي روزهاي اخير به 297 ميليون تومان 
در بازار رسيده است. قيمت پژو 2008 نيز در بازار 
با افت 15 ميليون توماني به 315 ميليون تومان 

رسيده است. 
در كن��ار خبرهاي مطرح ش��ده مبني ب��ر تحويل 
خودروهاي ك��ف كارخانه ه��اي خودروس��از به 
مشتريان، كاهش قيمت دالر بر قيمت خودروهاي 
داخلي نيز تأثيرگذار بوده به طوري كه طي روزهاي 
اخير قيمت هر دستگاه پژو 206 تيپ 2 با كاهش 
3/5 ميليون توماني به 79/5 ميليون تومان رسيده 
اس��ت. همچنين هر دس��تگاه پژو 206 تيپ 5 با 
كاهش 3 ميلي��ون توماني قيمت ب��ه 94 ميليون 

تومان در بازار معامله مي شود. 
    نمود بيشتر كاهش قيمت دالر

بر بازار خودرو طي يك هفته آينده
س��عيد مؤمني، رئيس اتحاديه نمايش��گاه داران 
اتومبيل در اي��ن خصوص گفت: قيم��ت دالر بر 
بازار خودرو به ويژه خودروهاي وارداتي تأثير گذار 
است، به طوري كه اين اثر را طي يك هفته آينده 
با نمود بيشتري در بازار مشاهده خواهيم كرد. در 
حال حاضر خريداري در بازار وجود ندارد و همه 

منتظرند تا قيمت ها باز هم كاهش يابد. 
در پايان به نظر مي رسد انتظار تخليه حباب قيمتي 
در بازار ها با توجه به عملياتي شدن طرح ماليات بر 
عايدي سرمايه تداوم يابد و قيمت در تمامي بازارها 

با نزول بيشتري همراه شود.

دالر و سكه با خودرو در سراشيبی
دالر به كانال 11هزار تومان و سكه به كانال 3ميليون تومان عقب نشست. همزمان خودرو و مسكن كاهش قيمت را تجربه كردند

هادی  غالمحسینی
  گزارش
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وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در س�ال 
گذش�ته ممنوعيت واردات يك هزار و 33۹ 
قل�م ان�واع كاال به كش�ور اعمال ش�ده بود 
ك�ه امس�ال تاكنون ب�راي 14۸ قل�م كاالي 
ديگر ه�م ممنوعيت واردات لح�اظ كرديم. 
رضا رحماني بي��ان كرد: مق��ام معظم رهبري 
تحقق رونق توليد را به عنوان تكليفي بر دوش 
همه عوامل مسئول، دستگاه ها و همه آحاد مردم 

گذاش��ته اند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
نوعي در دنباله روي از اهداف رونق توليد در خط 

مقدم اين جبهه قرار گرفته است. 
رحماني با اشاره به ساخت داخل به عنوان محور 
اصلي برنامه ها در وزارت صنعت، معدن تجارت 
گفت: ما امسال س��اخت داخل، توسعه بخش 
معدن و صنايع معدني، توسعه صادرات، توسعه 

فناوري را اولويت خود قرار داديم.

ش�اخص ب�ورس در جري�ان معام�الت ديروز 
ب�ازار س�رمايه با اف�ت ش�ديد ۷03۵ واحدي 
ب�ه ارتف�اع ۲4۶ ه�زار واح�د س�قوط ك�رد. 
در جريان دادوستدهاي بازار سرمايه تعداد 2ميليارد 
و 903ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 1183ميليارد 
تومان در 514هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و ش��اخص بورس با افت 7035واح��دي در ارتفاع 
246ه��زار و 268واحد ق��رار گرفت. بيش��ترين اثر 

منفي بر افت دماس��نج بازار س��هام در روز جاري به 
نام نمادهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد 
مباركه اصفهان و پااليش نفت بندر عباس شد و در 
مقابل نمادهاي معامالتي پتروش��يمي نوري، گروه 
صنعتي ملي و پارس س��وئيچ با رشد خود مانع افت 
بيشتر شاخص بورس شدند. بر اساس اين گزارش، 
در بازارهاي فرابورس ايران هم ، آيفكس 124 واحد 

افت كرد و در ارتفاع 3187واحد قرار گرفت.

شاخص ۷۰۳۵ واحد افت كردممنوعيت واردات ۱۴۴۸ قلم كاال به كشور
  خبر
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