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300 سهم، قفل در صف فروش 

س�ال ۱4۰۰ ه�م نتوانس�ت رختي س�بز بر ت�ن ش�اخص بورس 
بپوش�اند و بس�ياري از روزه�ا ش�اخص را همچن�ان قرمزپوش 
نگه داش�ته، اگرچه ۳۰۰ س�هم همچنان در صف فروش هس�تند 
و اكن�ون اميده�ا ب�ه ۲4 هزار ميلي�ارد توم�ان اوراق اس�ت. 
به گزارش مهر، مروري بر آنچه در بازار اتفاق مي افتد، حكايت از آن دارد 
كه اگرچه تعداد سهامداران در اين بازار بسيار باال رفته و رقم هاي بسيار 
بااليي را به ثبت رسانده است اما رش��د و بلوغ در بازار سرمايه به خوبي 
صورت نگرفته و همين امر سبب شده رفتارهاي هيجاني در بازار بسيار 
ديده شود و عده اي اس��تخوان خرد كرده در بازار سرمايه، از اين فضا به 
نفع خود بهره گيرند چراكه مي توانند سهام ارزشمند دارندگان سهام را 
به قيمت نازل خريداري كنند و با آن بازي هاي جديدي در بازار سرمايه 
به راه اندازند. اما دولت در جديدترين اقدام مصوب كرده ۲۴ هزار ميليارد 
تومان منابع در قالب اوراق به بازار تزريق كند تا ش��ايد روند هفته هاي 
گذش��ته را برگرداند اما هنوز قضاوت در مورد آن زود اس��ت و بايد ديد 
آيا اين اقدام اثرات مثبت خود را در عمق بخش��ي به بازار به جا خواهد 
گذاشت يا بايد باز هم اقدامات نويي را انجام داد. مجيد عبدالحميدي، 
كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: وضعيت بازار طي روزهاي گذشته، 
كمي نسبت به روزهاي قبل بهتر بوده و باالخره شاهد افزايش تقاضا روي 
بعضي از سهم ها  بوده ايم اگرچه بيشتر از ۳۰۰ سهم هنوز در صف فروش 
قفل هستند كه اين موضوع، اصاًل نشاني از حمايت همه جانبه بازار نشان 
نمي دهد. هم اكنون بيش از ۵۸ ميليون نفر در بازار س��رمايه با در نظر 
گرفتن سهام عدالتي ها حضور دارند و از همين رو، حركت اين بازار براي 

دولتمردان و سياستگذاران آينده كشور بسيار مهم است. 
عبدالحميدي گفت: عامل اصلي حال اين روزهاي بازار، نبود نقدينگي 
و خروج پول به داليل مختلف مثل شرايط بی  اطمينان و بی اعتمادی به 
سياست هاي دولت اعم از سياست هاي داخلي و خارجي كشور است. 

وي با اشاره به انتشار خبر تزريق ۲۴ هزار ميليارد تومان از طريق اوراق 
اجاره سهام اعالم كرد: ساز و كار اين روند شباهت زيادي به اعتباردهي 
كارگزاري ها به افراد حقيقي دارد ولي اعتب��ار گرفتن براي حقوقي ها 
هميشه دو مشكل بزرگ به دنبال داشته است؛ اول اينكه كارگزاري ها 
توانايي تأمين اعتبار مورد نياز حقوقي ها را نداشته اند و دوم اينكه اعتبار 
كوتاه مدت با توجه به ديد بلندمدت اكثرحقوقي ها، كارايي زيادي ندارد 
اما با تصويب اينگونه طرح ها تا حدودي مش��كالت را به خصوص براي 
حقوقي هاي بزرگ كمتر خواه��د كرد. عبدالحمي��دي گفت: در روز 
سه شنبه هفته گذشته، ارزش صف هاي خريد نسبت به روز قبل از آن، 
۱۳۹ درصد افزايش يافت و در رقم ۱۹۴ ميليارد تومان ايستاد كه خود 
نش��ان از تأثير خبر خوب در بازار بود اما اين نكته كه سهم هاي زيادي 
هنوز حتي فرصت نقد شدن به سهامداران خودشان را هم نداده اند، كار 

را براي آينده بازار پيچيده خواهد كرد. 

زمين 9هزار متقاضي مسكن تأمين نشد
معاون بنياد مسكن از تأمين نش�دن زمين حدود 9هزار متقاضي 
طرح ملي مس�كن خبر داده كه آورده خود را ني�ز واريز كرده اند. 
به گزارش تسنيم، جواد حق شناس با اشاره به سهميه ۱۳۸ هزار واحدي 
بنياد مسكن در طرح ملي مسكن )شهرهاي زير و باالي ۱۰۰ هزار نفر 
جمعيت( اظهار كرد: بر اساس آمار ۵۱ هزار و 6۹7 حساب افتتاح شده 
كه از اين تعداد ۴6هزارو۳۹۱ متقاضي، آورده اوليه ۴۰ ميليون توماني 
را واريز كرده اند. وي در عين حال افزود: با وجود تالش هاي انجام شده، 
زمين ۸هزارو7۴۰ نفري كه واريز وجه كرده اند تأمين نشده، از اين رو 
براي ۳7 هزار و 6۵۱ واحد زمين تأمين ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: از 
اين تعداد، حدود ۵۹/۵درصد يعني ۲۲هزارو۴۱۴ واحد توس��ط بنياد 
مسكن، 7هزارو 7۲۸ مورد به شكل گروهي، ۵هزارو ۹۲۹ مورد به شكل 

انفرادي و ۹۸۰ واحد توسط انبوه سازان ساخته خواهد شد. 
وي از پيشرفت 7 درصدي 6هزارو ۱۸6 واحد آغاز شده خبر داد و يادآور 
شد: به اين دليل كه اكثر پروژه هاي طرح ملي مسكن از نيمه دوم سال 

آغاز شد، اتمام آنها عماًل تا پايان امسال زمان مي برد. 
معاون بنياد مسكن درباره هزينه ساخت واحدهاي طرح ملي مسكن 
گفت: همانطور كه وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده، قيمت واحدهاي 

ملي مسكن بر اساس قيمت تمام شده محاسبه خواهد شد. 
حق شناس پيش تر با تشريح آخرين روند ساخت واحد هاي طرح ملي 
مسكن، به تسنيم گفته بود: در 6۱7 ش��هر كشور واحد هاي اين طرح 
در حال ساخت اس��ت. از ۳7 هزار واحد تعيين شده طرح ملي مسكن، 
تاكنون وضعيت ۲۲ هزار واحد مشخص شده است. از اين تعداد ۱۸ هزار 

واحد در مرحله آماده سازي بستر و سايت قرار دارد. 
وي ادامه داد: هر زميني كه در اختيار بنياد قرار مي گيرد تا زمان آماده 
شدن براي ساخت مسكن با احتساب عمليات كوه برداري، برداشتن 

تپه، عمليات خاكي و دسترسي به سايت يك تا سه ماه زمان مي برد. 
وي تصريح كرد: تاكنون كار ساخت 6هزارو7۰۰ واحد به صورت رسمي 
آغاز شده كه در مراحل مختلف فونداسيون، اسكلت، سفت كاري و نازك 

كاري قرار دارند. 

قاچاق ساماندهي شده دام سبك 
رئيس اتحاديه دام س�بك گفت: عده اي در برخي نواحي مركزي 
كشور، بره ها را به قيمت هاي نازل مي خرند و آنها را به استان هاي 
جنوبي منتقل مي كنند تا در زمان مناسب اين دام ها را قاچاق كنند. 
افشين صدردادرس در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه در حال حاضر 
قيمت هر كيلوگرم دام سبك زنده بسته به مناطق مختلف كشور بين 
6۰ تا 67 هزار تومان است، گفت: اگر دولت با پرواربندي ها قرارداد ببندد 
و نهاده هاي مورد نياز دامداران را تأمين كند، عالوه بر اينكه قيمت تمام 
شده توليد كاهش پيدا مي كند، مي تواند خود بر عرضه گوشت مصرف 
كننده نهايي نيز نظارت مس��تقيم داشته باش��د و با حذف چوبداران 
و دالالن قيمت گوش��ت براي مصرف كنندگان نيز ب��ه نرخ منطقي و 

متعادل خواهد رسيد. 
اين فعال بخش خصوصي قيمت منطقي هر كيلوگرم گوشت گوسفندي 

را براي مصرف كننده نهايي حدود ۱۲۰ هزار تومان اعالم كرد. 
صدردادرس درباره مباحث مطرح ش��ده مبني بر قاچاق در كشور نيز 
گفت: قاچاق دام سبك عمدتاً از مرزهاي غربي كشور صورت مي گيرد، 
البته در جنوب نيز ت��ا حدودي قاچاق انجام مي ش��ود، ضمن اينكه از 

نواحي شرقي واردات كاالي قاچاق به كشور انجام مي شود. 
وي با اشاره به اينكه قاچاق دام سبك در مرزهاي غربي از ارديبهشت 
ماه شروع و تا آغاز فصل س��رما ادامه پيدا مي كند، افزود: سال گذشته 
نيز تا حدود آذرماه با اين پديده مواجه بوديم و بعد از اينكه هوا س��رد 
شد، شاهد انجام اين كار در مرزهاي غربي نبوديم، البته در خوزستان و 
نواحي جنوبي قاچاق همچنان انجام مي شد. صدردادرس ادامه داد: به 
دنبال گسترش اين پديده مرزباني به طور جدي وارد اين مسئله شد و 
به مقابله با آن پرداخت و حتي تعدادي مرزبان نيز در اين راه به شهادت 

رسيدند و در نهايت قاچاق دام به شدت كنترل شد. 
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه در صورت حمايت دولت از 
دامداران آنها دام هاي خود را به دالالن و قاچاقچيان نمي فروشند، گفت: 
در حال حاضر خبردار شده ايم كه عده اي در برخي نواحي مركزي كشور 
بره ها را به قيمت هاي نازل از دامداران مي خرند و آنها را به استان هاي 
جنوبي منتقل و در آنجا انبار مي كنند تا در زمان مناسب اين دام ها را 

از كشور قاچاق كنند.

مشوق دولت براي بازگرداندن ارز صادرات كاال
بسته سياستي برگشت ارز ناشي از صادرات كاال طي سال هاي ۱۳97 تا۱4۰۰ به تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي رسيد- اشخاصي كه 

تا نيمه ابتدايي سال جاري تعهدات ارزي خود را انجام ندهند از دريافت خدمات دستگاه هاي دولتي محروم مي شوند

افزايش ۴0 درصدي راندمان نيروگاه ها
مديرعامل شركت توليد برق حرارتي گفت: راندمان نيروگاه هاي 
حرارت�ي برق ت�ا پاي�ان س�ال ب�ه 4۰ درص�د افزاي�ش مي يابد. 
به گزارش خبرگزاري بازار، محسن طرزطلب با اشاره به اينكه راندمان 
نيروگاه هاي حرارتي برق در سال گذشته براي اولين بار به ۳۹ درصد 
رسيد، افزود: تبديل نيروگاه هاي گازي به س��يكل تركيبي، استفاده 
از توربين ه��اي گازي با فناوري جدي��د، ارتقای واحده��اي گازي و 
بازنشسته كردن نيروگاه هاي فرسوده از برنامه هاي افزايش راندمان در 

نيروگاه هاي حرارتي است. 
وي با اشاره به ابالغ سند انرژي جديد به صنعت برق گفت: طبق اين سند 
تا سال ۱۴۲۰ راندمان نيروگاه هاي حرارتي كشور بايد به ۵۰ درصد برسد 
كه نيازمند سرمايه گذاري هاي سنگين خواهد بود. مديرعامل شركت 
توليد برق حرارتي ادامه داد: راندمان نيروگاه هاي حرارتي در كشورهاي 
 پيشرفته جهان كه ظرفيت توليد آنها به كشور ما نزديك است، معادل 
۳7/۳درصد اس��ت. اين در حالي اس��ت ك��ه اين رقم ه��م اكنون در 
نيروگاه هاي ايران ۳۹ درص��د و البته بيش��تر از نيروگاه هاي حرارتي 

بسياري از كشورهاي جهان است. 
طرزطلب با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام ش��ده براي راه اندازي 
7هزارو۵۰۰ مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي جديد با سرمايه گذاري 
بخش خصوصي افزود: از چهار سال گذشته، ۳هزارو۵۰۰ مگاوات 
ني��روگاه س��يكل تركيبي ب��ا س��رمايه گذاري بخ��ش خصوصي 
ساخته شد كه امسال تكميل مي ش��ود و البته پيش بيني مي شود 
۳هزارو۵۰۰مگاوات باقي مانده نيز فراهم شود كه با ساخت كامل 
اين ظرفيت ۴ درصد به راندمان نيروگاه هاي كش��ور افزوده خواهد 
شد. وي با بيان اينكه س��اخت نيروگاه هاي سيكل تركيبي تاكنون 
سبب صرفه جويي يك ميليارد مترمكعبي سوخت شده است، ادامه 
داد: سال گذشته از محل س��وخت صرفه جويي شده ۲۰۰ ميليون 
يورو معادل ارزي از س��رمايه گذاران نيروگاه ها به بخش خصوصي 

بازگشت داده شد. 
........................................................................................................................

تبعات ثبت نشدن اطالعات در سامانه امالك
در حالي از ۱9 فروردين ثبت اطالعات واحد مس�كوني در سامانه 
ملي امالك و اسكان آغاز شده كه در صورت ثبت نشدن اطالعات 
م�ردم از حداق�ل ۱۵ خدم�ت اجتماعي مح�روم خواهند ش�د. 
به گزارش تسنيم، مطابق اعالم وزارت راه و شهرسازي بر اساس قانون 
اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب آذرماه سال گذشته 
هر واحد مسكوني واقع در شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كه به 
استناد سامانه ملي امالك و اسكان كشور موضوع تبصره 7 ماده ۱6۹ 
مكرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰روز ساكن 

يا كاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالي شناسايي مي شوند. 
همچنين مالكان واحدهاي مس��كوني تمام كش��ور اعم از ش��هري و 
روس��تايي موظفند اطالعات ام��الك تحت تملك خ��ود را با تعيين 
نوع بهره برداري، حداكثر به مدت دو ماه پس از انتش��ار دستورالعمل 
مربوطه، در س��امانه ملي امالك و اس��كان كش��ور ثب��ت كنند. ثبت 
واحدهاي مس��كوني داراي جهات امنيتي، بر اس��اس دستورالعمل 
مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي ش��ود. پس از پايان مهلت 
خوداظهاري موضوع تبصره )۱( اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مكلفند 
خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات 
ناش��ي از اعمال سياس��ت هاي حمايتي، يارانه اي و كمك معيشتي، 
تعويض پالك خودرو، فروش انش��عاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، 
ارس��ال اس��ناد و مدارك مانند گواهينامه، گذرنامه، مدارك خودرو، 
اخطاريه، ابالغيه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، اس��تحقاق 
دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كدملي و براساس 
كدپستي يا شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان 

در سامانه امالك و اسكان كشور ارائه كنند. 
........................................................................................................................

كاهش ۱۸ درصدي بارگيري كاال
مطاب�ق آمار س�ازمان بن�ادر و دريان�وردي طي س�ال 99 تخليه 
و بارگي�ري ان�واع كاال در بن�ادر ش�مالي و جنوب�ي كش�ور 
نس�بت به س�ال 98 بال�غ ب�ر ۱8/۱درصد كاه�ش يافته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، طي سال گذشته ۱۲۳ ميليون و ۱۹۱ هزار و 6۲۱ 
تن انواع كاال در بنادر شمالي و جنوبي كشور تخليه و بارگيري شد. در 
سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۰ ميليون و ۴۳6 هزار و 6۹۵ تن كاال در بنادر تخليه 

و بارگيري شده بود. 
طي سال گذشته ۲۲ ميليون و ۸۹۰ هزار و ۱۴۳ تن كاالي اساسي در 
بنادر كشور تخليه و بارگيري شد كه نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ 

بالغ بر 7/۱درصد رشد منفي را ثبت كرده است. 
در بخش كاالي فلزي عملكرد تخليه و بارگيري ۰/۰۸درصد رشد 
مثبت و در كاالي ساختماني و مواد معدني ۳۳/۲درصد رشد منفي 
داش��ته ايم. تخليه و بارگيري ماش��ين آالت، كود و مواد شيميايي، 
خرده بار و متفرقه به ترتيب ۱۲/6درص��د، ۴ درصد و ۱۸/۴درصد 
كاهش يافته است. همچنين در منس��وجات چرم، پوشاك، الياف، 
كاغذ و چوب تخليه و بارگيري ۱۲/۵درصد در مقايس��ه با سال ۹۸ 

افزايش يافته است. 
در تخليه و بارگيري فرآورده هاي نفتي ۴/۳درصد رش��د منفي ثبت 
شده و بيشترين كاهش نيز با ۴6/6درصد مربوط به تخليه و بارگيري 
كاالي كانتينري اس��ت. در اين بخش س��ال ۹۸ بالغ بر ۲۳ ميليون و 
۸۵۳ هزار و ۵6۲ تن كاالي كانتينري در بنادر شمالي و جنوبي كشور 
تخليه و بارگيري شد كه سال گذشته به ۱۲ ميليون و 7۴۸ هزار و ۱۵۸ 

تن كاهش يافت. 

آخرين روزهاي س�ال گذشته و در زماني كه 
بازار روغن از مدت ها قبل با نوسان و كمبود 
همراه بود، قيمت روغن مايع و جامد بين 8۰ 
تا ۱4۶ درصد نس�بت به قبل افزايش قيمت 
داشته است، در اين دوره ميزان واردات روغن 
و مواد اوليه آن بالغ بر ۳ميليون تن بوده است. 
به گزارش ايس��نا، در نيمه دوم س��ال گذشته 
بازار روغن و تأمين آن نوسان زيادي داشت و با 
افزايش قيمت نيز مواجه شد. در برخي اظهارات، 
از عوامل نابساماني بازار روغن كمبود مواد اوليه 
و بعضاً توليد مطرح مي ش��د ولي در هر صورت 
اقداماتي كه صورت گرفت در مقاطعي نتوانست 
پاسخگو باشد و به تش��كيل صف هاي طوالني 
و حواش��ي ديگر از جمله درياف��ت كارت ملي 

براي ارائه روغن در برخي فروش��گاه ها منتهي 
شده بود. 

اما بررس��ي تازه ترين گزارش هاي رسمي مركز 
آمار و گمرك اي��ران، از جريان قيمت و واردات 
اين كاال در س��ال گذش��ته نش��ان مي دهد در 
اس��فندماه متوس��ط قيمت روغ��ن مايع ۹۰۰ 
گرمي، ۱۵ هزار و 6۰۰ تومان ثبت ش��ده بود و 
تا ۲6 هزار و ۲۰۰ تومان ه��م قيمت خورده در 
حالي كه قيمت آن در اسفندماه ۱۳۹۸ حدود 

۸هزارو6۰۰ تومان گزارش شده بود. 
بر اين اس��اس قيمت اين كاال نسبت به بهمن 
سال گذش��ته 7/۹درصد و در مقايسه با اسفند 

۱۳۹۸ بيش از ۸۰ درصد افزايش قيمت دارد. 
در مورد روغ��ن جامد ني��ز هر كيل��و از آن در 

اسفند ۱۳۹۸ حدود ۹هزارو۱۰۰ تومان قيمت 
خورده كه در بهمن ماه س��ال قب��ل به ۲۱ هزار 
و 7۰۰ تومان و در اس��فند متوس��ط ۲۲ هزار و 
6۰۰ تومان رسيده كه البته تا بيش از ۳۳ هزار 
تومان هم براي آن ثبت شده است. بر اين اساس 
 قيمت هر كيلو روغن جامد در اسفند سال قبل 
۴/۲درصد در مقايس��ه با بهمن و ۱۴6/6درصد 

نسبت به اسفند ۱۳۹۸ گران شده است. 
در رابط��ه ب��ا واردات روغ��ن و م��واد اوليه آن 
بايد يادآور ش��د كه اي��ن كاال از جمله پنج قلم 
دريافت كننده ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني است كه 
براي سال جاري هم پرداخت نرخ ارز ترجيحي 

به آن ادامه خواهد داشت. 
طبق آمار گمرك ايران در سال گذشته حدود 

۲۳ ميليون تن كاالي اساسي در پنج قلم واردات 
انجام ش��ده كه بيش از ۳ميليون تن آن مربوط 
به روغن و مواد اوليه آن اس��ت، ب��ه طوري كه 
۲ميليون و ۳۴۰ ه��زار و ۱۵۸تن دانه روغني به 
ارزش يك ميلي��ارد و ۲۴۹ميليون و 7۳۹ هزار 
دالر و همچنين براي روغن خوراكي، نيمه جامد، 
مايع و خام يك ميليون و ۱۸۴هزار 7۸۹تن به 
ارزش يك ميلي��ارد و 67 ميليون دالر از گمرك 

ترخيص شده است. 
اي��ن در حالي اس��ت كه در آخري��ن موجودي 
اعالمي از كاالهاي اساس��ي مش��خص ش��د تا 
اواسط فروردين بيش از ۳۴۰ هزار تن روغن خام 
و بالغ بر ۳۵۵ هزار تن دانه هاي روغني در گمرك 

و بنادر دپو شده است.

آخرين وضعيت قيمت و واردات روغن

در حالي ك�ه بانك مركزي در گذش�ته از طريق 
اقدامات قضايي تالش كرد ارز ناشي از صادرات 
كاال را به كشور بازگرداند، اما گفته مي شود هنوز 
حدود ۱۵ميليارد دالر از ارزهاي ناشي از صادرات 
سال هاي ۱۳97 تا۱4۰۰به كشور بازنگشته است.در 
همين راستا بسته سياستي برگشت ارز به تصويب 
ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي رسيد كه در 
اين بس�ته تالش شده اس�ت با ارائه امتيازهايي 
صادركنندگان را به رفع تعه�دات ارزي خود تا 
پيش از شهريور ماه س�ال جاري تشويق كنند. 
از سال ۹7 كه تحريم هاي نفتي و مالي به طور مجدد 
متوجه ايران شد، با خروج سرمايه از كشور روبه رو 
شديم و بخشي از اين سرمايه به شكل صادرات كاال 
بود. اگر چه طي سال هاي اخير تالش شد به طر ق 
مختلف تعهدات ارزي صادرات و واردات انجام شود و 
حتي در مقطعي عليه برخي از تجار نيز اقدام قضايي 
انجام گرفت، اما برآوردها نشان از آن دارد كه هنوز 
حدود ۱۵ميليارد دالر از ارزه��اي صادرات كاال به 

كشور بازنگشته است. 
برخي از تحليلگ��ران مي گويند علت بازنگش��تن 
ارزهاي صادراتي به كش��ور نارضايتي از قيمت ارز 
است، با اين حال برخي ديگر از تحليلگران معتقدند 
سامانه نيما نمي تواند به س��رعت ارزهاي حاصل از 
صادرات را به ريال تبديل كن��د، دليل اين موضوع 
آن اس��ت كه وارد كنندگان تا روشن شدن تكليف 
مذاكرات هسته اي ترجيح مي دهند فعاليت خاصي 

انجام ندهند، زيرا وارد كنندگاني كه سال ۹۹ با دالر 
۳۰ هزار تومان��ي كاال وارد كرده اند، مجبور ش��دند 

كاالي خود را با ارز ارزان تري به فروش برسانند. 
البته اخي��راً الزام عرضه ارز ناش��ي از ص��ادرات در 
س��امانه نيما از پيش روي صادركنندگان برداشته 

شده است. 
هر چند برخ��ورد قهري با صادركنن��دگان كاال در 
گذش��ته موجب دلخوري برخي از تج��ار و اعضاي 
اتاق بازرگاني ش��د، اما برآوردها نشان مي دهد كه 
هنوز حدود ۱۵ميليارد دالر ارز ناش��ي از صادرات 
كاال به كشور بازنگشته است، به نظر مي رسد دولت 
اين بار از طريق ارائه مشوق هاي مالياتي قصد دارد 
صادركنندگان را براي وارد ك��ردن ارزهاي خود به 

كشور ترغيب كند. 
 به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، با تش��كيل 
جلسه كميته ماده) ۲( چهاردهمين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي در تاريخ ۲۱ فروردين ماه 
سال جاري در بانك مركزي، بسته سياستي برگشت 
ارز حاصل از صادرات س��ال هاي ۱۴۰۰- ۱۳۹7 به 
تصويب رسيد. مهم ترين رئوس اين بسته سياستي 

به شرح زير است: 
الف( ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات س��ال  

:۱۳۹7
۱ - صادركنندگاني كه نس��بت به فروش ريالي 
كاالهاي صادراتي در بازه زماني ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹7 
لغايت ۱6/ ۰۵/ ۱۳۹7 به عراق و افغانستان اقدام 

كرده و در موعد مقرر نس��بت ب��ه ثبت اطالعات 
فروش ريالي خود در سامانه جامع تجارت اقدام 
نكرده اند، حداكث��ر ت��ا ۳۱/ ۰۱/ ۱۴۰۰ فرصت 
دارند تا ب��ا ثبت اطالعات ف��روش ريالي خود در 
سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزي 

مربوطه اقدام كنند. 
تبصره: صادركنندگاني كه نسبت به فروش ريالي 
كاالهاي صادراتي خود به س��اير كش��ورها در بازه 
زماني فوق اقدام كرده اند، پس از ارائه مستندات به 
دبيرخانه كميته اقدام ارزي، در صورت تأييد و تعيين 
مهلت توس��ط كميته اقدام ارزي، نس��بت به ثبت 
اطالعات فروش ريالي خود در سامانه جامع تجارت 
اقدام و تعهدات ارزي اين گ��روه از صادركنندگان 

رفع خواهد شد. 
۲ - در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات كاال، 
صادركنندگان داراي پروانه صادراتي سال ۱۳۹7 
امكان رفع تعه��د ارزي مربوطه با رعايت ش��روط 
تعيين ش��ده و تأييد كميته اقدام ارزي را به شكل 
فروش حواله ارزي در سامانه نيما، واردات در مقابل 
صادرات خود و ش��ركت هاي هم گروه، بازپرداخت 
بدهي هاي ارزي و فروش ارز در سامانه سنا به شرط 
ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داش��ت. براي اين 
امر ارائه درخواس��ت مكتوب صادركننده همراه با 
مس��تندات مربوطه حداكثر تا ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ به 
كميته اقدام ارزي مستقر در سازمان توسعه تجارت 
ضروري اس��ت، متعاقباً با تأييد كميته، امكان رفع 

تعهد با رعايت شروط تعيين شده فراهم خواهد شد. 
ب( ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال هاي 

۱۳۹۸ -۱۴۰۰
۱- صادركنندگان سال ۱۳۹۸ تا پايان تيرماه ۱۴۰۰ 
و صادركنندگان س��ال ۱۳۹۹ تا پايان شهريور ماه 
۱۴۰۰ مهلت خواهند داش��ت تا ب��ا ايفاي تعهدات 
ارزي صادراتي خود از معافيت هاي مربوطه بهره مند 
شوند. اين مهلت صرفاً براي تعيين تكليف مالياتي 
صادركنندگان اس��ت و ارتباطي ب��ه مهلت ايفاي 
تعهدات ارزي صادركنندگان من��درج در بند )۴( 

مصوبه ۱77 ستاد هماهنگي اقتصادي ندارد. 
۲- صادركنندگان سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مكلفند 
۹۰ درصد ارزش پروانه هاي صادراتي اعالمي توسط 

گمرك ج. ا. ا را به چرخه اقتصادي برگردانند. 
ج( روش هاي برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به 

چرخه اقتصادي: 
 ۱(- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نيما

۲(- واردات در مقابل صادرات خود
۳(- واگذاري ارز حاصل از صادرات به غير

۴(- بازپرداخت بدهي تس��هيالت ارزي دريافتي از 
شبكه بانكي، صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره 

ارزي و فاينانس
۵(- فروش ارز به صورت اس��كناس ب��ه بانك ها و 

صرافي هاي مجاز با رعايت مقررات مربوطه
د- ساير موارد:

۱- ب��ا توجه به س��هميه واردات تعيين ش��ده براي 
پيله وران و تعاوني هاي مرزنشين، واردات انجام شده 
مذكور تا س��قف تعيين ش��ده وفق فهرست اعالمي 
وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزي مورد پذيرش 
قرار مي گيرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف 
يادشده، مشمول رفع تعهد ارزي صادراتي مي باشد. 

۲- صادركنندگان خدمات فني و مهندسي با تأييد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )كميته ماده ۱۹( و 
ساير اشخاص صرفاً پس از احراز اهليت، اعتبار سنجي 
و در سقف تعيين شده توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در سامانه جامع تجارت، امكان عرضه ارز در 

سامانه نيما را خواهند داشت. 
 ۳- صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي مورد 
تأييد س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور، مكلف به 
بازگش��ت ۱۰ درصد مبل��غ كل قرارداد براس��اس 
صورت وضعيت )مورد تأييد كارفرما و كميته ماده 

۱۹( مطابق بسته مي باشند. 
۴- كاالهايي كه براي آزمون به خارج از كشور صادر 
و برگشت داده نمي شوند يا كاالهايي كه به منظور 
عرضه در نمايشگاه هاي خارجي ارسال مي شوند با 
تأييد وزارت صمت و بر اساس اطالعات دريافتي از 
گمرك ج. ا. ا، مشمول ايفاي تعهدات ارزي صادراتي 

نمي باشند. 
۵- در صورت عدم برگش��ت ارز حاصل از صادرات 
در مهلت ه��اي مقرر، ع��دم ارائه خدمات توس��ط 
دستگاه هاي دولتي به شرح مندرج در بسته سياستي 

اعمال خواهد شد.

  واردات

عموم مردم تصور مي كنند س�پرده گذاري 
در بانك ها هيچ گونه ريس�كي ندارد و بانك 
موظف است سود علي الحساب و تضمين شده 
به سپرده گذاران پرداخت كنند، اما به گفته 
دبير كل كانون بانك هاي خصوصي، احتمال 
دارد در بانك هاي�ي ك�ه بهداش�ت مالي و 
تس�هيالت دهي را رعاي�ت نمي كنند، اصل 
پول هم به دس�ت س�پرده گذاران نرس�د، 
اي�ن اظهار نظ�ر نش�ان از آن دارد كه خود 
س�پرده گذاران بايد هوش�يار باش�ند تا به 
خاطر چند درصد س�ود بيشتر در بانك ها و 
مؤسساتي س�پرده گذاري نكنند كه از پس 
پرداخت اصل و سود سپرده گذار بر نمي آيد. 
ش��ايد بانك در ميان بازارهاي موج��ود براي 
س��رمايه گذاري گزينه اي فاقد ريسك و ضرر و 
زيان به شمار بيايد، اما بايد گفت سرمايه گذاري 
در هر بازاري ريسك هاي خاص خود را دارد و 
سپرده گذاري مدت دار در بانك ها و مؤسسات 
اعتباري نيز از اين قاعده مس��تثني نيس��ت. 
بررسي متغيرهاي پولي نشان از آن دارد ميزان 
سپرده هاي بانكي مدت دار بانكي كه عموماً به 

عنوان شبه پولي مي شناسيم حدود ۲۵۰۰هزار 
ميليارد تومان مي باشد. 

ش��به پول ك��ه آذرم��اه س��ال ۹7 ح��دود 
هزارو۵۰۰هزار ميليارد تومان بود، آذرماه سال 
۹۸ به مرز هزارو۹۰۰هزار ميليارد تومان رسيد 
و در آذرماه سال ۹۹ اين متغير پولي در محدوده 
۲هزارو۵۰۰ هزار ميليارد تومان قرار گرفت، در 
واقع از آذرماه سال ۹7 تا آذرماه سال ۹۹ هزار 
هزار ميليارد تومان بر حجم ش��به پول كشور 
افزوده شده است. همانطور كه مي دانيم حدود 
۱۳ درصد از سپرده هاي مدت دار بانكي در بانك 
مركزي به عنوان ذخيره قانوني قرار مي گيرد و 
بانك ها نيز به واسطه عدم رعايت اصول حرفه اي 
در ارائه تس��هيالت بانكي و تبديل سپرده هاي 
بانكي ) مناب��ع ( به معوقات بانك��ي مجبور به 

ذخيره گيري در حساب هاي خود هستند. 
در حوزه بانكداري چون استانداردهاي كفايت 
سرمايه بانك ها مورد توجه قرار نمي گيرد، گاهي 
بانك ها به شكلي سپرده هاي بانكي مدت دار را به 
معوقات بانكي تبديل مي كنند كه در حقيقت 
نه تنها سرمايه هاي خود را در ريسك نابودي قرار 

مي دهند، بلكه اصل و سود سپرده هاي بانكي را 
نيز به خطر مي اندازند تا جايي كه اگر در كانال 
بازي پونزي يا اضافه برداش��ت از بانك مركزي 

قرار نگيرند، قادر به ادامه فعاليت نيستند. 
اگر چه بانك مركزي تا حدودي مي تواند بر نظام 
بانكي نظارت دارد، اما اين نظ��ارت اصاًل كافي 
نيست و شايد الزم باش��د در سال جاري براي 
اصالح نظام بانكي ش��اهد عمليات هاي جدي 
باشيم. اشخاصي كه در بانك ها سپرده گذاري 
مي كنند بايد پيوس��ته نگاهي به صورت هاي 
مالي بانك بيندازند تا ريسك هايي را كه متوجه 
سپرده گذاران هست، اندازه گيري كنند. البته 
نرخ سود س��پرده حقيقي در اقتصادي با نرخ 
تورم ۳۵ درصد منفي مي باشد، ولي با اين حال 
برخي از بانك ها به ش��دت نياز به رسيدگي و 

اصالحات دارند. 
عموم مردم تصور مي كنند س��پرده گذاري در 
بانك ها هيچ گونه ريسكي ندارد و بانك موظف 
اس��ت س��ود علي الحس��اب و تضمين شده به 
س��پرده گذاران پرداخت كنند، اما محمدرضا 
جمشيدي، دبير كل كانون بانك ها و مؤسسات 

اعتب��اري و خصوص��ي ضم��ن هش��دار ب��ه 
سپرده گذاران در خصوص سود هاي نامتعارف 
برخي بانك ها و مؤسسات گفت:سپرده گذاران 
اين مالحظه را در نظر داش��ته باش��ند وقتي 
بانك ها در مصرف اين پول محدوديت نرخ دارند 
حتماً مشكلي دارند و احتمال دارد اصل پول هم 

به دست سپرده گذاران نرسد. 
اي��ن اظهار نظ��ر نش��ان از آن دارد ك��ه خود 
سپرده گذاران بايد هوشيار باشند تا به خاطر 
چند درصد سود بيشتر در بانك ها و مؤسساتي 
سپرده گذاري نكنند كه از پس پرداخت اصل و 
سود سپرده گذار بر نمي آيد. همانطور كه گفته 
شد تا پايان آذرماه سال ۹۹ حدود ۲هزارو۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان سپرده گذاري مدت دار در 
بانك ها وجود داشته اس��ت كه بخش��ي از آن 
تحت قالب س��پرده قانون��ي در اختيار بانك 
مركزي مي باش��د، اما در كل س��پرده گذاران 
باي��د هم��واره نگاهي ب��ه صورت ه��اي مالي 
بانك ها بيندازند تا در بانك هايي كه پرريسك 
مي باش��ند س��پرده گذاري قابل مالحظ��ه اي 

انجام ندهند.

سپرده گذاري در بانك فاقد ريسك نيست
دبير كل كانون بانك هاي خصوصي: مردم به خاطر چند درصد سود بيشتر در بانك ها و مؤسساتي سپرده گذاري نكنند كه از پس پرداخت 

اصل و سود سپرده گذار بر نمي آيند

  گزارش 2

موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبي�ا)ص( درنظردارد اجرای عملي�ات آرماتوربندی 
قالب بندی وبت�ن ريزی  آبرو كيلومت�ر 88 را  درپروژه 
آزادراه اراك � خرم اباد را ازطريق برگزاری مناقصه به 

پيمانكارواجدوشرايط واگذارنمايد.
مدت اجرای كار۶۰روزمی باشد

كليه ابزارآالت كاربه عهده پيمانكارمی باشد.
مبلغ تضمين ش�ركت درمناقصه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال می 

باشد.
لذاازكليه پيمانكاران واجدشرايط كه تمايل به شركت 
درمناقص�ه رادارنددعوت ميش�ودازتاريخ چاپ اگهی 
به مدت ۲ روزجهت دريافت اس�نادمناقصه با در دست 
داش�تن مدارك و رزومه كاری مرتبط  به ادرس استان 
لرس�تان جاده خرم ابادبه بيرانش�هر ،جنب روس�تای 
خليل بيگی، تونل پونه، كارگاه موسسه عمران صنعت به 
واحدقراردادهای كارگاه مراجعه نمايند.شماره تماس كا

رگاه۰۶۶۳۳۱۳۵9۰۳دفترمركزی۰۲۱۲۲78۰۳87
هزينه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک


