
در ميان ان�واع موادمصرف�ي و كاالهايي كه اين 
روزها ب�ا افزايش قيمت مواجه ش�ده اند، كمبود 
و افزاي�ش قيمت روغن بيش�تر از س�اير كاالها 
برسر زبان ها افتاده اس�ت. بيش از يك ماه است 
كه توليدكنن�دگان روغن از كمب�ود مواداوليه و 
عدم تخصيص ارز ب�راي واردات خبر مي دهند، 
اما وزارت صمت و بانك مركزي همچنان سكوت 
كرده اند تا اينكه هفته گذشته يكي از كارخانجات 
تولي�دي تعطيل و از دو روز گذش�ته ب�ه يكباره 
روغن كمياب و گران شد. اكنون اين سؤال مطرح 
مي ش�ود كه چرا متوليان توليد پي�ش از اينكه 
روغن گران و ناياب ش�ود، چاره جويي نكردند؟ 
كشور ما در حوزه روغن وابس��تگي 80درصدي به 
واردات مواد اوليه و روغن خام دارد و بر همين اساس 
دولت موظ��ف به تأمي��ن ارز مورد ني��از اين كاالي 
اساسي است، اما اين روزها اوضاع واحدهاي توليدي 
روغن خوب نيست و مدام از تشديد مشكالت و عدم 
تخصيص ارز ب��راي تأمين مواداولي��ه خود گله مند 
هستند و برخي واحدهاي توليدي هم اقدام به توقف 
مقطعي توليد خود به بهانه عدم دريافت ماده اوليه و 

مشكالت در حوزه تأمين ارز واردات كرده اند.
 براس��اس آمارهاي رس��مي گمرك از ابتداي سال 
جاري تا پاي��ان مهرماه بالغ بر500 ه��زار تن روغن 
خوراكي نيمه جامد و مايع ب��ه ارزش بيش از 400 
ميليون دالر از گمركات كشور ترخيص شده است. 
برآورده��ا از مصرف روغن خوراكي براي يك س��ال 
حدود 5/1 ميليون تن است كه آمارها حكايت از افت 

واردات به داليل مختلف دارد. 
همچنين در ح��ال حاضر دو كش��تي حامل روغن 
خوراكي در آب ه��اي خليج ف��ارس و نزديك بندر 
ش��هيدرجايي بندرعباس حض��ور دارد، اما امكان 
پهلوگيري و تخليه اين كاالي مهم و ضروري وجود 
ندارد؛ بي��ش از 73 هزار تن روغ��ن خوراكي در اين 
دو كش��تي از تيرماه منتظر تأمين ارز و جابه جايي 
اسناد مالكيت براي تخليه و انجام تشريفات گمركي 

هستند. عالوه بر آن دو كش��تي ديگر نيز بار خود را 
در بندر تخليه كرده، اما به دليل نداش��تن اس��ناد و 
مدارك ناشي از تأمين نش��دن ارز، امكان ترخيص 

آنها وجود ندارد. 
طي هفته گذشته يك شركت توليدي در سايت كدال 
اعالم كرد: به دليل اتمام موجودي روغن خام شركت، 
عمليات توليدي ش��ركت به  م��دت 9 روز از تاريخ 
1399/08/01 متوق��ف مي گردد. ب��ا توجه به عدم 
تأمين ارز توسط بانك مركزي جهت واردات روغن 
خام و عدم عرضه روغن خام به ميزان مورد نياز توسط 
شركت بازرگاني دولتي ايران، دستيابي به ظرفيت 
توليد كامل شركت در كوتاه مدت ميسر نمي باشد.  
انتشار اين خبر باعث ش��د بانك مركزي در واكنش 
به آن اعالم كند: »ما ارز مورد نياز واردات مواداوليه 
كاالهاي اساسي را پرداخت كرده ايم و مشكل اساسي 
اولويت بن��دي تخصيص ارز به مواد اوليه اس��ت كه 
متولي اين امر وزارت صنعت ب��وده و بانك مركزي 

دخالتي در اين موضوع ندارد.« 
طي هفت ماه گذش��ته جمعاً مبلغ 6 ه��زار و 214 
ميليون دالر توسط بانك مركزي براي تأمين كاالهاي 
اساسي در نظر گرفته شده و همان گونه كه آمار فوق 
نشان مي دهد، اين بانك با توجه به گذشت هفت ماه 
از س��ال جاري، تأمين ارز كاالهاي اساسي را طبق 
مصوبه ستاد اقتصادي دولت به طور كامل انجام داده 
است. اگر شركتي مدعي است كه مشكل تأمين ارز 
دارد، دليل آن ب��ه »اولويت بندي« هايي برمي گردد 
كه از سوی وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از 
تخصص نهادي بانك مركزي است و اين بانك نقشي 

در آن ندارد.«
آنطور كه بانك مركزي و وزارت صمت ادعا مي كنند، 
ارز الزم به واحده��اي توليدي روغن تخصيص پيدا 
كرده، اما با اين وجود گره كور نابساماني بازار روغن 
حل نشده است و سؤال اينجاست كه اگر ارز تخصيص 
پيدا كرده چرا مواداوليه راهي كارخانجات نمي شود، 
به نظر مي رس��د در اظهارات بانك مركزي و وزارت 

صنعت در تخصيص ارز اشكاالتي وجود دارد كه هيچ 
كدام آن را به گ��ردن نمي گيرند. امروز توليدكننده 
مواداوليه براي توليد ندارد، از آن طرف بازار س��ياه 
روغن نيز به وجود آمده و هر كس به صورت سليقه اي 

روغن را چندين برابر قيمت به فروش مي رساند. 
 معاون گمرك: بانك مركزي و وزارت صمت 

فعاالن اقتصادي را بازي مي دهند
براي بررس��ي ماجراي دپو مواداوليه ش��ركت هاي 
روغني در گمركات به سراغ مهرداد جمال ارونقي، 
معاون فن��ي و امور گمركي مي روي��م. وي در مورد 
مش��كالت ترخيص مواد اوليه واحدها در گمركات 
معتقد اس��ت: اوالً براي ورود هر كااليي نياز به ثبت 
سفارش در وزارت صمت اس��ت. ثانياً بعد اين اقدام، 
بانك مركزي بايد منش��أ ارز اين ثبت سفارش ها را 

تأييد كند. 
وي افزود: »زماني كه اين دو مرجع از طريق سامانه 
جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومي به دادن 
فراخوان و تكميل ليست توسط مِن گمرك هست؟ 
آيا ليست ثبت سفارش ها را اين دو مرجع يعني وزارت 
صمت و بانك مركزي ندارند؟ يعني صمت با توجه به 
مراجع��ات روزانه نمي داند چ��ه كاالهايي ترخيص 
نشده اند؟ يا بانك مركزي نمي داند براي كدام ثبت 

سفارش ها هنوز كد رهگيري صادر نشده است؟«
معاون فني و امور گمركي تصريح كرد:»نبايد با الفاظ 
بازي كنيم. در اين جنگ اقتص��ادي تمام عيار، كه 
صاحب كااليي با پذيرش هرنوع ريس��كي مي تواند 
كااليي را اعتباري يا غيراعتب��اري خريداري كند و 
به بنادر يا گمركات كشور حمل كند، بعد از رسيدن 
كاال به بندر گرفتار بازي با الفاظ » صف تخصيص« 
و » صف تأمي��ن« و »اولويت« و »صف تش��ريفات 
گمركي« و »صف ترخي��ص« مي ش��ود و اين كار 

زيبنده نيست!«
وي اضافه كرد: »بارها گفته ام به جاي اينكه صاحبان 
كاال را از حقوق مكتسبه ش��ان مح��روم كنيد روند 
تجارت كشور را اصالح كنيد. روزي نيست مديرعامل 

شركت توليدي يا كاالي اساسي به گمرك مراجعه 
نكند و التماس نكند تا پيگير ترخيص كاالهاي وارده 
باش��يم. اين موضوع اصاًل زيبنده نيست كه در سال 

»جهش توليد«، توليدكننده ها مستأصل باشند. 
اين مشكالت در حالي بين وزارت صمت، گمرك 
و بانك مركزي پاسكاري مي ش��ود كه از دفتر امور 
خدم��ات بازرگان��ي وزارت صمت خبر مي رس��د 
موجودي ذخاير شركت بازرگاني دولتي براي روغن 
خام مكفي مي باشد و حتي تا چند ماه آتي در صورت 
اختالل در واردات مي توانيم اين محصول را در كشور 

تأمين كنيم. 
اكنون كه در دو روز گذشته مصرف كنندگان براي 
تأمين روغن جامد و مايع با مشكل مواجه شده اند 
و قيمت ها به ش��دت افزايش يافته و برخي صنايع 
مرتب��ط مانند قن��ادان و توليدكنن��دگان كيك و 
بيسكوئيت نيز دچار مشكل ش��ده اند،متوليان به 
فكر چاره جويي افتاده اند، يكي از توزيع گس��ترده 
روغن طي ام��روز و فردا خبر مي ده��د و ديگري از 
تأمين مواداوليه كارخانه تعطيل شده روغن سخن 
مي گويد. اين وعده ه��ا در حالي اس��ت كه برخي 
توليدكنندگان ب��ه طمع افزايش قيم��ت توليد را 
متوقف كرده اند و هم اينك��ه دالالن روغن فعال تر 
ش��ده و روغن موجود در بازار را جمع  آوري كردند. 
به عبارت ديگر كااليي كه بايد يك ماه پيش براي 
تأمي��ن آن تدبيري انديش��يده مي ش��د، در مدت 

كوتاهي دچار آشفتگي و نابساماني شد. 
  فروشندگان روغن: فروش روغن جامد 43 

هزار توماني به قيمت 150 هزار تومان در بازار
مشاهدات ميداني تسنيم نشان مي دهد، بازار فروش 
روغن هاي خوراكي و ب��ه ويژه روغ��ن جامد دچار 
التهاب است و قيمت روغن جامد در بازار افزايش  سه  
برابري دارد، البته اگر پيدا ش��ود. اين در حالي است 
كه مسئوالن وزارت صنعت هرگونه افزايش قيمت 
در بخش روغن را تكذيب مي كنند. جالب اينجاست 
برخي ش��ركت ها با عرضه قطره چكاني كاال به بازار 
فروشندگان را مجبور مي كنند در ازاي تحويل روغن 
به آنها بايد محصوالت ديگري را هم از آنها خريداري 
كنند. در روغن مايع نيز تمام ان��واع اين كاال وجود 
ندارد و واحدهاي تولي��دي محدويت هايي را براي 

عرضه انواع روغن هاي مايع به بازار انجام داده اند.
 به اعتقاد برخي فروشندگان، كاهش عرضه روغن از 
سوي توليدكنندگان به بازار و توقف خطوط توليد 
در واقع ب��راي دريافت مجوز افزايش قيمت اس��ت. 
خبر هاي رس��يده از بازار روغن حاكي از آن اس��ت، 
روغن جامد 4 كيلويي با قيمت مصوب 43هزار تومان 
با قيمت 140 تا 150 هزار تومان به فروش مي رسد. 
اكثر فروشندگان روغن از نبوده روغن هاي پختني 
در بازار گله مند هستند و در پاسخ به خريداران كه 
آيا روغن داريد مي گويند، شركت فقط سرخ كردني 

به ما داده است. 
البته تعدادي از كس��به هم از ليست جديد شركت 
براي روغن هاي س��رخ كردني صحب��ت مي كنند 
و مي گويند ح��دود 10 درصدي ب��ر قيمت روغن 
اضافه ش��ده، اما گويا اين ميزان افزايش مورد قبول 
توليدكنندگان نيست و آنها تمايلي به توليد و عرضه 

كاال به بازار ندارند. 
جالب تر اينجاس��ت برخي از فروشگاه ها براي اينكه 
روغن به دست همه برسد با كد ملي اقدام به فروش 
روغن كرده اند و در ازاي دريافت كد ملي يك كارتن 
روغن به خري��دار مي دهند ك��ه در آن چهار قوطي 

روغن قرار دارد. 
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پاسکاری ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت
نان دالالن را در روغن کرد 

   گزارش یک

 بازار فروش روغن هاي خوراكي و به ويژه روغن جامد دچار التهاب است و قيمت روغن جامد در بازار 
افزايش 3 برابري دارد كه علت اصلی آن به پاسكاری ارزی ميان بانك مركزی و وزارت صمت برمی گردد

در كميس�يون جه�ش تولي�د ب�ه بان�ك 
مرك�زي هش�دار داده ش�د ك�ه هم�كاري 
نكردن در ترخي�ص كاالها باعث مي ش�ود تا 
مجلس موض�وع تحقي�ق و تفح�ص از بانك 
مرك�زی را در دس�تور كار خ�ود ق�رار  دهد. 
در جلس��ه كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد 
و نظ��ارت بر اج��راي اص��ل 44 قانون اساس��ي، 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و بخش هاي 
مرتبط، موضوع رس��وب كاال در گمركات كشور 
را بررس��ي كردند. ادامه بحران قفل شدن واردات 
به كش��ور با اصطالح من درآوردي »رسوب كاال 
در گمركات« كه در بخش غيركانتينري به بيش 
از 7ميليون و 300 هزار تن كاال رسيده و در حال 
ايجاد كمبود در بازار داخلي اس��ت، م��ردم را در 
معرض مشكالت اقتصادي گسترده اي قرار داده 
است. توضيحات نمايندگان بانك مركزي در اين 
جلسه، نمايندگان مجلس، اعضاي حاضر از اتاق 
بازرگاني و وزارتخانه ه��اي دولتي مانند اقتصاد و 
صمت را قانع نكرد و مقرر ش��د، كميسيون ويژه 
جهش و رونق تولي��د گزارش نظارت��ي را درباره 
چگونگي عملكرد، ناهماهنگي و تأخيرات مربوطه 
تدوين و ارائه كند. ارائ��ه نكردن داده هاي متقن و 
شفاف ازسوي بانك مركزي و ادامه ممانعت از ورود 
كاالهايي كه ارز آنها از مدت ها پيش پرداخت شده 
اس��ت، باعث اعتراض رئيس كميسيون جهش و 

رونق توليد شد و سيدش��مس الدين حسيني به 
نمايندگان بانك مركزي هشدار داد، به رغم ميل 
باطني نماين��دگان مردم، با ادام��ه اين وضعيت، 
مجلس ناگزير از تحقيق و تفحص از بانك مركزي 
خواهد ش��د. سيدشمس الدين حس��يني رئيس 
كميس��يون جهش و رونق توليدگف��ت: »در آن 
جلسه با حضور مسئوالن وزارت اقتصاد و دارايي، 
معاونت امور بيم��ه و بانك، رئي��س كل گمرك، 

معاون وزي��ر صمت، مع��اون ارزي بانك مركزي، 
اتاق تعاون و بازرگاني مقرر شده بود، بانك مركزي 
نس��بت به تخصيص كد رهگيري براي ترخيص 
كاالهاي رسوب كرده در گمركات كه داراي ثبت 
سفارش بوده و مش��كل تأمين ارز ندارند و عمدتاً 
هم جزو مواد اوليه توليدي و سرمايه اي محسوب 

مي شوند، طي مدت زمان مشخص اقدام كند.«
وي افزود:»انتظار داشتيم بعد از اين توافق موضوع 

رس��وب كاال در گمركات و بنادر ب��ه ميزان قابل 
توجهي كاهش پيدا كند، اما هفته گذشته متوجه 
شديم اين تفاهم عملياتي نشده و جلسه امروز با 
همان تركيب مسئوالن نشست قبل برگزار شد.« 
كارشناسان گمرك و وزارت صمت اعالم كردند، 
حدود 9 فهرست به ارزش حدود يك ميليارد دالر 
شامل كاالهاي تعريف ش��ده در جلسه قبل را به 
بانك مركزي ارس��ال كرده اند. كاالهاي موس��وم 
به رسوب كرده در گمركات، با تركيب 80درصد 
مواداوليه و كاالهاي واسطه اي كه بانك مركزي، 
صدور مجوز ورود آنها را باعث ايجاد افزايش قيمت 
در نرخ ارز مي داند، نيازي به تخصيص ارز ندارند، 
واردكننده ها ارز آنه��ا را از مدت ها قبل پرداخت 
كرده اند. فعاالن اقتصادي در گفت وگو با تس��نيم 
تأكيد كردند امكان ندارد فروش��نده اي در ساير 
كش��ورها كااليي را به گمرك ايران ارسال كند و 
بعد به انتظار تعيين تكليف طلب خود در دعواي 
بانك مركزي با فعاالن اقتصادي ايراني بنش��يند 
و مشخص اس��ت پول اين كاالها از مدت ها پيش 

پرداخت شده است. 
فعاالن اقتصادي و كارشناسان ادامه سياست بانك 
مركزي را به اين دليل مبهم و لجوجانه مي دانند 
كه افزايش نرخ ارز به باالي 30 هزار تومان و ايجاد 
كمبود مصنوعي در بازار نشان داده كه اين نهاد، 

نرخ ارز را هم كنترل نكرده است.

هشدار مجلس به بانك مركزي درموضوع ترخيص كاالها
 توضيح بانك مركزی در خصوص كاالهای رسوب كرده در گمرك مجلس و اتاق بازرگانی را قانع كرد 
نمايندگان مجلس نيز هشدار دادند تحقيق و تفحص از بانك مركزی را در دستور كار خود قراردهند 

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

187901710سبحان دارو
1430-27180توليدي چدنسازان

614040س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
670-12810سيمان صوفيان 

210-4050گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
360001440گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

330-6410سيمان شرق 
730-14040سيمان شاهرود
1500-28610ايران ترانسفو

27850630پاكسان 
1160-22100كيميدارو
790-15150كالسيمين 
630-18110البرزدارو

60-3530ليزينگ رايان سايپا
490-9430سيمان شمال 

288401370خدمات انفورماتيك 
860-16340گروه دارويي سبحان

1010-19290سيمان هگمتان 
1330-25460مارگارين 

390-7560ليزينگ صنعت ومعدن 
486902180سرمايه گذاري دارويي تامين

120-22530تراكتورسازي ايران 
24780400گلتاش 

2030-48900مس شهيدباهنر
276801310آهنگري تراكتورسازي ايران 

290-5590كارخانجات توليدي شهيدقندي
190-3670قطعات اتومبيل ايران 

4780140بانك ملت
580-11100 گروه صنايع بهشهرايران 

100-7460سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
19970120سرمايه گذاري پارس توشه 

230-4560بانك كارآفرين 
16100760كارخانجات توليدي شيشه رازي 

740-14130پااليش نفت اصفهان
4020190بانك اقتصادنوين 

488302320رادياتورايران 
20-8900سيمان مازندران 

2910-55320نيروترانس 
870-16600تايدواترخاورميانه 

14220670معدني وصنعتي چادرملو
376801450پتروشيمي خارك 

680-12980كارت اعتباري ايران كيش
400-13930سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

2350-44740توليدمواداوليه داروپخش 
1820-34680س.صنايع شيميايي ايران

3430-65200داروسازي فارابي 
680-33300فوالدخراسان

1100-23070بيمه آسيا
13120320بيمه ملت

136040سرمايه گذاري صنعت بيمه 
35500370مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

160-7840سرمايه گذاري بوعلي 
11240100سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

230-6220تجارت الكترونيك پارسيان
480-9210سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

630-12070داروسازي امين 
220-14500توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

570-10980واسپاري ملت
450-8730سيمان سپاهان 

43070480سرمايه گذاري ساختمان ايران
11100520فنرسازي زر

680-12970سرمايه گذاري بهمن 
1080-23100داده گسترعصرنوين-هايوب

480-9180سرمايه گذاري سايپا
214001010سيمان خوزستان

1521070سيمان فارس وخوزستان
479402280پتروشيمي شيراز

330-6330پارس مينو
6890100سرمايه گذاري پرديس

1340-25520سيمان خزر
26801012760پتروشيمي فناوران

70-26720توسعه معادن روي ايران 
290-5610سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

80-15960گروه مپنا)سهامي عام(
336301600فوالدخوزستان

1356090سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
100-8640گروه س توسعه صنعتي ايران

2890-55090بورس اوراق بهادارتهران
21290500ملي صنايع مس ايران  

9260270سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
240-8950بانك پاسارگاد

590-13920كويرتاير
260-5670بيمه دانا

1670-31790سيمان تهران 
580-11360بيمه پارسيان

480-9270ليزينگ ايرانيان
2090-39830صنايع شيميايي فارس 
12920420فوالدمباركه اصفهان

160-14900سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
14990530معدني وصنعتي گلگهر

610-11650سيمان داراب 
860-16360سيمرغ

200-5950سرمايه گذاري مسكن 
361501670توليدمواداوليه داروپخش 

269060سرمايه گذاري صنعت بيمه 
220701050صنعتي آما

330-9560سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
440-13350مخابرات ايران

2310-43950بورس كاالي ايران
12300180سرمايه گذاري صنعت نفت  

15450730ليزينگ خودروغدير
10-52700نفت بهران 

660-21030سراميك هاي صنعتي اردكان 
1030-19750گروه بهمن 

1710-32600توسعه شهري توس گستر
1850050پتروشيمي شازند

360701710صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11850270سرمايه گذاري سپه 
1470-29400پااليش نفت تبريز
874404160پتروشيمي پرديس

1500-28660همكاران سيستم
190-4740 سالمين 

1140-21840فرآوري موادمعدني ايران 
1050-22990فوالدآلياژي ايران

1940-36890داروسازي جابرابن حيان 
5930-112740داروپخش )هلدينگ 

2570-48900نفت پارس 
730-20000داروسازي كوثر

922020بيمه پارسيان
230-4530سرمايه گذاري نيرو

1040-20130گسترش نفت وگازپارسيان
1800-159500باما

11070520سرمايه گذاري توسعه ملي 
556802650فوالداميركبيركاشان

23660410سيمان اروميه 
1810-44700موتوژن 

1580-30170شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
370-7100نيرومحركه 

1240-23620داده پردازي ايران 
630-12140لبنيات كالبر

950-18230 ايران دارو
60-1180شركتساستانايالم

1730-32960دارويي لقمان 
19710930فوالدكاوه جنوب كيش

19890-377970گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
520002200پديده شيمي قرن

36189017230سپنتا
20-9500بانك سينا

750-14370تامين سرمايه لوتوس پارسيان
720-39900سيمان قائن 

3080-58560بهنوش ايران 
118050شركت سا.كهگيلويه وبويراحمد

1640-31200آبسال 
133060شركت س استان يزد

400-15250س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
360-6920مهركام پارس 

1190-22700كابل البرز
3260-62090سيمان آرتااردبيل

404903680صنايع خاك چيني ايران 
4740-90110قندنيشابور

49050550فراورده هاي نسوزايران 
4200-79900گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

 دخالت بانک مرکزي چين دربازار
برای کنترل نقدينگي

بانك مركزي چين روزگذشته از طريق دخالت در بازار آزاد به سيستم 
بانكي اين كشور پول تزريق كرد تا سطح نقدينگي را كنترل كند. 
به گزارش سي ان بي سي، بانك مركزي چين روز گذشته از طريق دخالت 
در بازار آزاد به سيستم بانكي اين كشور پول تزريق كرد تا سطح نقدينگي 
را كنترل كند. بانك مركزي چين از طريق قراردادهاي 7روزه بازخريد 
اوراق قرضه بانك هاي تجاري با نرخ سود 2/2 درصدي 120ميليارد يوآن 
)معادل 17/86 ميليارد دالر( به بازارهاي مالي اين كشور تزريق كرد. 
طبق بيانيه اي كه بانك مركزي در وب س��ايت خود قرار داده است اين 
اقدام براي ثابت نگه داشتن نقدينگي در سطحي مناسب صورت گرفته 
است.  روزگذشته موعد سررسيد بازخريد 80 ميليارد يوآن از اوراق قرضه 
توس��ط بانك هاي تجاري از بانك مركزي است. به اين ترتيب با بيرون 
كشيده شدن اين 80ميليارد دالر از بازار 40 ميليارد يوآن به طور خالص 

به بازارها تزريق شد. 
 ...........................................................................................................................    

نيروي صعودي طالي جهاني ته کشيد
قيمت طا در معام�ات روزچهارش�نبه بازار جهان�ي تحت تأثير 
ابهامات مربوط به انتخابات امري�كا و افزايش جهاني موارد ابتا به 
كوويد - 19 تغيير چنداني نداشت و باالي مرز هزار و 900 دالر ماند. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري ثابت بود و در هزار و 

906 دالر و 15 سنت ايستاد. 
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0/3 درصد كاهش، به هزار و 
907 دالر و 10 سنت رسيد. بهاي معامالت اين بازار روزسه شنبه با 0/3 
درصد افزايش، در هزار و 911 دالر و 90 س��نت بسته شده بود. استفن 
اينس، استراتژيست بازار جهاني شركت اكسي كورپ در اين باره گفت: 
س��رمايه گذاران به دليلي براي خريد طال نياز دارن��د و اين دليل از يك 
سيگنال سياست پولي خواهد آمد. با افزايش شيوع ويروس كرونا در همه 
نقاط، در مقطعي تدابير محرك مالي خواهيم داشت و اين امر احتماالً به 
مداخله بيشتر بانك مركزي منجر مي شود زيرا اقتصاد آسيب شديدي 
خواهد ديد. پاندمي ويروس كرونا باعث چاپ كم س��ابقه پول و كاهش 
نرخ هاي بهره در سراسر جهان شده و طال را در مسير ثبت بزرگ ترين 
رشد قيمت ساالنه در يك دهه اخير قرار داده است. در اين بين، بازارها 
پس از اينكه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امري��كا اذعان كرد كه توافق 
بسته كمك مالي كرونا احتماالً پس از انتخابات سوم نوامبر صورت خواهد 
گرفت، نااميد شدند. با افزوده شدن ابهامات انتخابات امريكا به ريسك 
گريزي در بازار، شاخص دالر در برابر ارزهاي رقيب 0/2 درصد رشد كرد. 
بر اساس گزارش رويترز، نگراني ها نسبت به شيوع ويروس كرونا ادامه 
دارد و امريكا، روسيه، فرانسه و س��اير كشورها شاهد ثبت ركورد روزانه 
ابتال هستند. دولت هاي اروپايي در واكنش به اين شرايط محدوديت هاي 

جديدي را براي مهار پاندمي وضع كرده اند. 
تائو وانگ، تحليلگر فني رويترز پيش بيني كرد اونس طال ممكن است 
حمايت در سطح هزار و 887 دالر را تست كند و اگر از اين سطح بهبود 

پيدا كند در سطح هزار و 912 دالر با مقاومت روبه رو خواهد بود. 
................................................................................................................          

 خطر ورشکستگي حدود 200 فرودگاه 
در اروپا و بيکاري 280 هزار نفر

ف�رودگاه   193 داد  هش�دار  اروپ�ا  فرودگاه ه�اي  مجم�ع 
اي�ن منطق�ه ب�ه خاط�ر كاه�ش تع�داد مس�افران تح�ت تأثير 
همه گي�ري وي�روس كرون�ا ط�ي ماه ه�اي آين�ده در خط�ر 
ورشكس�تگي و 2۷۷ ه�زار ش�غل در خطر ناب�ودي ق�رار دارند. 
 به گزارش راشاتودي، مجمع فرودگاه هاي اروپا هشدار داد، اگر رفت و 
آمد مسافران از شوك همه گيري ويروس كرونا خارج نشده و رو به بهبود 
نرود، 193فرودگاه اين منطقه طي ماه هاي آينده در خطر ورشكستگي 

قرار خواهند داشت. 
اين س��ازمان طي بيانيه اي در روزسه ش��نبه اعالم كرد، اين قطب هاي 
هوان��وردي 277 هزار ش��غل را ش��امل ش��ده و 12/4 ميلي��ارد يورو 
)14/7ميليارد دالر( توليد ناخالص داخلي اروپا را تش��كيل مي دهند.  
طبق اطالعيه ش��وراي بين المللي فرودگاه هاي اروپا )ACI(، در حالي 
كه اين فرودگاه هاي در معرض ورشكستگي بيشتر قطب هاي كوچك تر 
منطقه اي هستند، ولي بسته ش��دن آنها تأثير فلج كننده اي بر اقتصاد 
خواهد گذاشت و باعث نابودي بخش قابل توجهي از سيستم حمل و نقل 

هوايي در اروپا مي شود. 
 فرودگاه هاي بزرگ تر ه��م در برابر تأثيرات همه گي��ري ويروس كرونا 
ايمن نيستند. اين ويروس حمل و نقل مسافران را 73 درصد در سپتامبر 
كاهش داده اس��ت. فرودگاه هاي اروپا در ماه گذش��ته ميالدي 172/5 
ميليون مسافر كمتري داشتند. به اين ترتيب، كاهش ساالنه مسافران به 

1/29 ميليارد نفر مي رسد.

رضا دهشيری |  جوان

 دستگيري 19 نفر در شبكه مجرمانه صادرات ۷0 كارتن خواب
  پاي 1/4 ميليارد يورو تعهد ارزي

 در ميان است
19نفر از ش�بكه مجرمانه اي كه با اس�تفاده از كارت هاي بازرگاني 
۷0نفر از افراد كم بضاع�ت اقدام به صادرات كرده بودند، از س�وی 
وزارت اطاع�ات بازداش�ت و تحوي�ل مقام�ات قضايي ش�دند. 
گفته مي شود، درخصوص پرونده 250 فردي كه ارز حاصل از صادرات 
را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند، شبكه مجرمانه اي با گزارش وزارت 
اطالعات در اس��تان خراس��ان رضوي شناسايي ش��د كه با استفاده از 
كارت هاي بازرگاني اشخاص بي بضاعت اقدام به فعاليت هاي بازرگاني از 

جمله صادرات مي كردند. 
به موجب اين خبر در نهايت تمام اعضاي اين ش��بكه مجرمانه ش��امل 
19نفر دس��تگير و به زندان اعزام شدند. اين شبكه مجرمانه كارت هاي 
بازرگاني 70نفر را در اختيار داشتند و جزو ليست 250نفره اي  هستند 
كه بانك مركزي از آنها شكايت كرده است؛ اين 70 نفر داراي يك ميليارد 

و 400ميليون يورو تعهد ارزي مي باشند. 
به گزارش تسنيم، پيش از اين عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي 
درباره معرفي صادركنندگان متخلف به قوه قضائيه گفته بود: »در دو سال 
گذشته پرونده 250 نفر به قوه قضائيه ارجاع شده است، اين افراد حدود 
7ميليارد دالر بدهي حتي يك دالر ارز حاصل از صادرات را به كش��ور 

بازنگردانده اند و از توليدكنندگان نيز محسوب نمي شوند.« 
وي افزود: »70نفر از افراد بازداش��تي براس��اس آخري��ن اعالم وزارت 
اطالعات كارتن خواب از اقش��ار ضعيف و روس��تايي بودند كه با كارت 
يكبارمصرف صادرات انجام داده اند. بعد از آن نيز ش��افعي رئيس اتاق 
بازرگاني ايران با ارسال نامه اي به همتي رئيس بانك مركزي خواستار 
اعالم اسامي بازرگان هايي شد كه 7 ميليارد ارز حاصل از صادرات خود را 

به كشور بازنگردانده اند كه 70 نفر از آنها كارتن خواب هستند، شد.«
فعاالن اقتص��ادي در گفت وگو با تس��نيم تأكيد كردند ام��كان ندارد 
فروشنده اي در ساير كش��ورها كااليي را به گمرك ايران ارسال كند و 
بعد به انتظار تعيين تكليف طلب خود در دعواي بانك مركزي با فعاالن 
اقتصادي ايراني بنشيند و مشخص است پول اين كاالها از مدت ها پيش 

پرداخت شده است. 
فعاالن اقتصادي و كارشناس��ان ادامه سياس��ت بانك مركزي را به اين 
دليل مبهم و لجوجانه مي دانند كه افزايش ن��رخ ارز به باالي 30 هزار 
تومان و ايجاد كمبود مصنوعي در بازار نشان داده كه اين نهاد، نرخ ارز را 

هم كنترل نكرده است.


