
 اگرچه اخيراً مجلس 
اسلامي  شلوراي 
كليات طرح تسهيل 
مجوز كسب و كار به 
تصويب رسلاند، اما 
بايد توجه داشت كه 
تسهيل مجوز كسب 
و كار بايلد بلا بهبود 
فضاي كسلب و كار 
همراه باشد، زيرا به سادگي مي شود با وضع شروط 
و محدوديت هايي گردونه كسب و كار را محدود 
كرد. به طور نمونه گاهي وضع يك شلرط جديد 
مانند افزايلش قابل ماحظه سلرمايه زمينه اي 
ايجاد مي كند تا هم متقاضيلان داراي صاحيت 
علمي و عمللي از دريافت مجوز محروم شلوند 
و هم اينكله گاهی دارندگان مجلوز نيز برخاف 
حقوق مكتسلبه به سلوي انحال مجوز هدايت 
شلوند، از اين رو صرفلاً اشلخاصي مي توانند در 
كسب و كارها حضور داشته باشند كه از رانت هاي 
دولتي برخوردار باشلند كه اين ملورد در حوزه 
صرافي در دولت تدبير و اميد مشلهود مي باشد. 
حقوق مكتسبه در معناي عام به حقوقي گفته مي شود 
كه شهروندان برپايه مصوبات پارلماني يا برنامه هاي 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي كسب كرده اند. حقوق 
مكتسبه را نمي توان از ش��هروندان پس گرفت. اين 
حقوق در حقوق اساسي عبارت است از: حقوقي كه 
به طور كامل يا در موارد معيني به يك شخص تعلق 
مي گيرد يا اعطا مي شود كه نبايد با عمل شخص ديگر، 
از بين برود و اين حق منصفانه است و دولت بايد آن را 

شناسايي و حمايت كند. 
قانون اساسي به ش��رح اصول 170 و 173 و به تبع 
آن، قوانين عادي و در حال حاضر قانون تشكيالت 
و آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
1393، ابط��ال مقررات دولتي ك��ه مغاير با حقوق 
مكتسبه مردم مي باش��د را به عهده ديوان عدالت 
اداري گذاشته است. در معني عام »حقوق مكتسبه« 
به معني حقوق كس��ب شده مي باش��د. همچنين 
حقوق مكتس��به در معني خاص به معني محترم 
شمردن و استمرار حقوق ايجادي استقرار يافته به 
رغم تغيير مكان يا تغيير قوانين مي باشد؛ در صورتي 
كه بخواهيم حقوق مكتسبه با تغييرات و تحوالت 
قانون گذاري از چه وضعي برخوردار مي باشد، بايد 
بدانيم كه چنين حقي بايد محترم ش��مرده شود. 
متأس��فانه گاهي تعارض زماني قواني��ن، مقررات، 
مصوب��ات دولتي و تصميمات و اعالن��ات اداري در 
گذشته و آينده به تضييع حق هاي مكتسب ناشي از 
آنها يا نتايج ناشي از قراردادهاي منعقده مقام اداري 
در گذشته يا ناديده انگاش��تن انتظارات و توقعات 
مشروع ناشي از آنها منتفي مي ش��ود. اين تضييع 
حقوق براس��اس قانون رويه قضايی و ش��رع قابل 
پذيرش نيست. بنابراين اصل حمايت از اين حقوق 
مكتس��به را بايد پرورده رويه قضايی ديوان عدالت 
اداري دانست كه فارغ از عدم پيش بيني آن،  به عنوان 
اصل حمايت شده در قانون اساسي، در موارد عدم 
رعايت اين اصل از سوي مقام اداري به دفعات متعدد 
حكم به ابطال هر نوع مصوبه اي كه مغاير با اين حق 

باشد صادر شده است. 
در اين متن، نگارنده س��عي دارد كه ضمن اشاره به 
پيش��ينه صرافي در ايران و ضوابط و مقررات ناظر بر 
آنها، به حقوق دارندگان مجوز صرافي اش��اره نمايد، 
زيرا برخالف تعريف حقوق مكتسبه كه آن را حقي 
مي دانند كه نمي توان آن را از شهروندان پس گرفت، 
در معني خاص آن به معني محترم شمردن و استمرار 
حقوق ايجادي اس��تقرار يافته، به رغم تغيير مكان 
و تغيير قوانين مي باش��د، ولي در اي��ران اين حقوق 
برخالف تعريف آن و رويه ه��اي قضايي و مصوبات 
ديوان عدالت اداري،  هر چند سال يكبار بدون بررسي 
آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي اين حق مورد هجمه 
قرار مي گيرد. به نحوي كه آث��ار اين تغييرات بنيان 
و موجوديت صرافي هاي موج��ود را هم به مخاطره 
مي اندازد، به طوري كه بسياري از آنها را تا مرز نابودي 
و ابطال مجوز پيش مي برد. بدون اينكه مس��ئوالن 
ذي ربط توجهي به قوانين و مقررات و حقوق مسلم 

افراد داشته باشند. 
  حذف بخش خصوصی با اهرم افزايش سرمايه

گاهي اين تغييرات درخصوص افزايش سرمايه، اين 
شركت ها كه نقش تأثيرگذاري در بازار پولي كشور 
دارند به نحوي محدودكننده مي باش��د كه موجب 
مي شود حتي اكثر متقاضيان داراي صالحيت علمي 
و عملي را از دريافت مجوز محروم سازد؛  در صورتي كه 
اگر به دقت به افزايش سرمايه اين مؤسسات نگريسته 
شود كاماًل مشخص مي شود كه عالوه بر محروميت 
اكثر متقاضيان، دارندگان مجوز صرافي سال هاي قبل 
را برخالف حقوق مكتسبه به سوي انحالل مجوز سوق 
مي دهند و راه را براي كساني كه از رانت هاي دولتي 

استفاده مي كنند، هموار مي سازند. 
در اين ميان، با توجه به اينكه اخيراً مجلس شوراي 
اسالمي كليات مصوبه تس��هيل مجوز كسب و كار را 
تصويب كرده است، بايد توجه داشته باشد كه بهبود 
فضاي كسب و كار هم مكمل طرح مذكور است، زيرا 
همانطور كه گفته ش��د گاهی با وضع شروط جديد 
اشخاص صاجب مجوز كس��ب و كار و فعال نيز براي 
ادامه فعاليت خود با مش��كل روبه رو مي شوند كه در 
حوزه هايي چون صرافي شروطي مانند افزايش سرمايه 
بسياري از فعاالن اين بخش را با چالش و حتي تعطيلي 
كسب و كار مواجه كرده است، بالطبع اشخاصي كه به 
منابع و رانت هاي دولتي متصل هستند سهمشان از 

چنين مشاغلي افزايش مي يابد. 

   1( تاريخچه صرافي در ايران
در برخي از كتب فقهي مبحثي در باب بيع »صرف« 
يا صرافي كه همان خريد و فروش مس��كوكات طال 
بوده آمده اس��ت، صرافي در دوران صفويه در ايران 
رونق گرفت. مراكز مهم صراف��ي در آن زمان تهران، 
تبريز، مشهد، اصفهان، بوش��هر و شيراز بودند كه به 
جاي مؤسسات بانكي نقش مهمي در تجارت آسياي 
مركزي به عهده داش��تند. از جمله اي��ن صرافي ها 
كه توسط تجار امين تأسيس ش��ده بودند، صرافي 
جهانيان، صرافي جمشيديان و صرافي تومانياس را 
مي توان نام برد كه با امانتداري و حسن شهرت اقدام 
به نقل و انتقال وجوهات م��ردم و واردات و صادرات 
می كردند. اين روند تا س��ال 1304 و تشكيل اولين 
بانك ايراني )بانك سپه( ادامه داش��ت. از اين تاريخ 
به بعد بانك هاي ايراني يكي پس از ديگري تأسيس 
ش��دند و جاي صرافي ها را گرفتند. بانك مركزي در 
سال 1339 تأسيس شد و براس��اس مواد 10، 11 و 
12 قانون پولي و بانكي كشور بانك مذكور مسئول 
تنظيم و اجراي سياست هاي كالن اقتصادي كشور، 
حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، انتشار اسكناس 
و ضرب سكه هاي فلزي رايج،  تنظيم مقررات معامالت 
ارز، نظارت بر معامالت طال و نگهداري حساب هاي 
دولتي را به عهده داش��ت. به عبارت ديگر اين بانك 
سازمان سياست گذار كالن اقتصادي كشور است و 
ورود آن به مسائل جزيی كش��ور مانند صدور مجوز 
براي خريد و فروش سكه يا ارز با سياست گذاري كالن 
كشور در تضاد مي باشد. مجوز صرافي به شكل امروزي 
عماًل از نيمه دوم سال 1383 شكل گرفت. البته در 
دهه 1370 مجوزهايي به صورت پراكنده و با دريافت 
س��فته هايي به عنوان تضمين به نام اشخاص صادر 
مي شد، ولي مجوز صرافي در قالب شركت تضامني 
در تهران و كالنشهرها مثل اصفهان، مشهد، شيراز، 
بندرعباس و. . . با سرمايه 2ميليارد ريال و ساير شهرها 

با سرمايه يك ميليارد ريال قابل دريافت بود. 
با توجه به تهيه اساسنامه تيپ و سرمايه معقول تمامی  
متقاضيان قادر به دريافت مجوز صرافي بوده و عالوه بر 

متقاضي فرزندانشان هم به كار مشغول مي شدند. 
  2( افزايش سرمايه صرافي ها

همزمان با استقرار تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد 
س��رمايه صرافي ها از 2ميليارد ريال به 200ميليارد 
ريال )200 برابر( افزايش يافت و جالب تر از همه توافق 
چند نفر از اعضاي شوراي فرعي پول و اعتبار همزمان 
با تغيير آقاي بهمني از رياست بانك مركزي و انتصاب 
آقاي سيف به جاي ايشان،  اساس��نامه مذكور را در 
شوراي پول و اعتبار مصوب نموده و عمالً دست ساير 
متقاضيان جامعه را به رغم داشتن صالحيت علمي و 
عملي از دريافت مجوز صرافي به علت عدم توان تأمين 
سرمايه كوتاه كردند. اين موضوع به موجب نامه شماره 
92/116921 م��ورخ 1392/04/23 به اس��تحضار 
رئيس كل وقت بانك مركزي نيز رسيد. آنچه كه باعث 
تأسف و تأثر شد اين بود كه اين دستورالعمل و مقررات 
را به دارندگان مجوز صرافي هاي كه در سال هاي دهه 
1380 آن را از بانك مركزي اخذ كرده بودند، تسري 
دادند و اين صرافي ها نيز مكلف شدند سرمايه خود 
را از 2ميلي��ارد ريال به 200 ميلي��ارد ريال افزايش 
داده و يك فقره ضمانتنامه ب��ه مبلغ 4ميليارد ريال 
به نفع بانك مركزي تهيه و ارائه دهند و هر ساله اين 
ضمانتنامه را تمديد كنند. در صورتي عطف به ماسبق 
نمودن قواني��ن و مقررات مغاير با حقوق مكتس��به 
دارندگان مجوز صرافي بوده و هزينه هاي گراني را به 
آنان متحمل مي شود. به علت مكاتبات متعدد كانون 
صرافان وقت و صرافي هاي داراي مجوز و اعتراض به 
افزايش غيرمعقول سرمايه و عطف به ماسبق نمودن 
آن مراتب از طريق معاون نظارتي وقت )نگارنده( به 
اس��تحضار معاون اول محترم رئيس جمهور )آقاي 
جهانگيري( رسيد و ايشان به آقاي دكتر سيف دستور 
دادند كه سرمايه صرافي ها را تعديل كنند و در نهايت 

سرمايه به 40 ميليارد ريال تعديل گرديد. 

سرمايه صرافي ها در س��ال 1398 و سال 1400 نيز 
افزايش ياف��ت. اين افزايش در ش��هرهاي بزرگ در 
س��ال 1398 به 120 ميليارد ريال و در سال 1400 
به 250ميليارد ريال افزايش يافت و دارندگان مجوز 
صرافي نيز موظف به افزايش سرمايه شدند و در واقع 
ش��وراي پول و اعتبار و تصويب كنندگان قوانين و 
مقررات، آرای وح��دت رويه )مصوبات ديوان عدالت 

اداري در رابطه با حقوق مكتسبه( را ناديده گرفتند. 
عدم توجه به اين حقوق همانند اين است كه خانه يا 
باغي را كه يك س��ال پيش افراد خريداري كرده اند، 
ملزم شوند امروز ما به التفاوت آن را به نرخ روز پرداخت 
كنند و اين مغاير با اصل مالكيت و حقوق مكتسبه آنان 
مي باشد. نكته قابل توجه اينكه يكي از افراد حاضر در 
جلسه فرعي شوراي پول و اعتبار تأكيد داشت كه چرا 
ما مانند كشورهاي حاشيه خليج فارس، كل صرافي ها 

را به يك نفر يا يك شركت واگذار نمي كنيم!!!
به ايشان اعالم شد كشورهاي پيش��رفته و اروپايي 
را در ام��ور اقتصادي الگو قرار دهيد نه ش��اهزادگان 
انحصارطلب را. هدف جمهوري اسالمي منتفع شدن 
همه افراد جامعه از امكانات موجود در نظام مي باشد و 

انحصارطلبي مغاير با قانون اساسي است. 
افزايش سرمايه صرافي ها بايد در مورد كساني اعمال 
شود كه امروز متقاضي دريافت مجوز جديد هستند، 
نه در مورد دارندگان مجوز صرافي كه سال هاي قبل 
آن را با شرايط آن روز دريافت كرده اند. تعميم سرمايه 
جديد به دارن��دگان مجوز صرافي مغاي��ر با حقوق 
مكتسبه آنان مي باش��د كه مغاير با عدالت، انصاف و 

شرع مقدس است. 
   3( محدوديت هاي اعمال شده بر صرافي هاي 

موجود
عالوه بر تحميل افزايش سرمايه به صرافي هاي فعال 
كه سال هاي قبل با مقررات زمان خود مجوز گرفته اند، 
در اقدامي تازه در افزايش سرمايه شركت هاي صرافي، 

محدوديت هاي زير نيز به آنها تحميل شده است:
3- 1( افزايش سرمايه نبايد از محل تسهيالت بانك ها 

و مؤسسات اقتصادي باشد. 
3- 2( افزايش س��رمايه نبايد به صورت مستقيم يا 

غيرمستقيم از محل قرض ساير اشخاص باشد. 
3- 3( سرمايه بايد به صورت نقدي واريز شود كه اين 
شرط نيز برخالف ماده 118 قانون تجارت مي باشد كه 
اعالم داشته است »شركتي تضامني )صرافي( وقتي 
تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي و سهم الشركه 
غيرنقدي نيز تقديم و تسليم ش��ده باشد. بنابراين 
عدم پذيرش سرمايه غيرنقدي )مغازه و ساير اموال 
غيرمنقول شركت( مغاير با ماده مذكور بوده و هرگونه 

شرطي كه مغاير با قوانين باشد باطل مي باشد. 
3- 4( به تعداد انگشتان دست افرادي وجود دارند 
كه عالوه بر 250 ميليارد ريال سرمايه نقدي و حدود 
250ميليارد ريال هزينه خريد محل صرافي سرمايه 
به صورت نقدي داشته باشند و مي خواهند صرافي 
تأس��يس كنند، مگر اينكه حالل و ح��رام را رعايت 

نكرده باشند. 
3- 5( ارائه ضمانتنامه به مبلغ 50 درصدي سرمايه 

ثبتي صرافي ها.
اينها ساير شروط غير معقول براي تأسيس صرافي 
است. نظر به اينكه در شركت تضامني تك تك شركا 
با تمام آورده خود در داخل و خارج شركت به صورت 

تضامني در مقابل طلبكاران مسئول مي باشد .
اخذ ضمانتنامه به مبلغ 50 درصدي پايه ثبتي چه 
معنايي دارد؟ آيا بانك مركزي ارزي را به صورت اماني 

جهت فروش به صرافي ها ارائه مي نمايد؟
آيا در ساير ش��ركت هاي تضامني قانونگذار موظف 
به دريافت ضمانتنامه از ش��ركا مي باش��د؟ آيا اين 
محدود يت ها مغاير با اصل آزادي معامالت نمي باشد؟! 
كس��اني كه اقدام به معامله نقدي مي كنند به اندازه 
كافي بايد مراقب اموال خود باشند. قطعاً بانك مركزي 
در هنگام معامالت روزمره نمي تواند به اندازه شخص 
معامله كننده مراقب اموال مردم باشد. تنها فرق صرافي 

با شركت هاي تجاري اين است كه كاال صرافي ارز است 
كه از بازار يا بانك تهيه شده و به صورت نقدي تهيه 
مي كند. در صورتي كه كاالي ساير شركت هاي تجاري 

نيازهاي مصرفي يا سرمايه اشخاص مي باشد. 
3- 6( در خصوص يكس��ان بودن سرمايه اشخاص 
حقيقي و حقوق��ي بايد گفت اين موض��وع با آزادي 
اراده ها در كسب و كار مغاير مي باشد. يك واحد صنفي 
مي تواند با ميلياردها ريال سرمايه فعاليت كند و يك 
واحد كوچك تر مي تواند با حداقل سرمايه، منتهي 

سودي كه هر يك خواهند برد، متفاوت است. 
3- 7( چنانچه ش��ركت تضامني از مردم س��پرده 
دريافت نمايد ي��ا مانند ليزينگ ها پي��ش دريافت 
كاال را درياف��ت كن��د، بانك مركزي موظف اس��ت 
محدوديت هايي مانند حداقل سرمايه يا ضمانتنامه 
را به منظور حفظ سپرده هاي مردم اخذ كند، زيرا اين 
بانك حافظ سپرده هاي مردم نيز مي باشد، اما در مورد 
صرافي ها همانگونه كه قانونگذار به صراحت اعالم كرده 
است با رعايت طرح تسهيل مجوز كسب و كار مي توان 
مجوز مربوطه را با احراز صالحيت متقاضي صادر كرد، 
پيشنهاد مي شود نظارت بر عملكرد آنان را به اتحاديه 
مربوطه يا كانون صرافان واگذار نمايد و بانك مركزي 
به عنوان مقام ناظر، نظارت عاليه را حسب ماده 96 
قانون برنامه شش��م توس��عه اعمال كرده و براساس 
مواد 10، 11 و 12 قانون پولي و بانكي به نظارت ورود 
و خروج ثروت هاي ملي كشور، يعني طال و ارز داشته 
باشد. ورود به مسائل جزيی مانند استعالم از متقاضيان 
از مراجع انتظامي، امنيتي، بازرسي محل صرافي و 
اظهارنظر درخصوص سرمايه و متقاضيان صرافي در 
شأن و جايگاه بانك مركزي نمي باشد. بانكي كه نام 
بانك را به استعاره با خود همراه دارد و عمالً حسابدار و 
بانكدار دولت و تنظيم كننده سياست هاي پولي است، 
داراي شأن و شخصيتي باالتر و واالتر از صدور مجوز 
صرافي است. پيشنهاد مي شود اينگونه اقدامات حسب 
قانون نظام صنفي به اتحاديه صنف مربوطه يا كانون 

صرافان واگذار نمايد. 
  4( صرافي بانك

در سال 1384 به دستور رئيس كل وقت بانك مركزي، 
صرافي بانك ها تأسيس شد تا در صورت تحريم بانك ها 
و بانك مركزي، ش��ركت هايي تحت عنوان شركت 
صرافي بانك ها،  مبادالت ارزي كشور را انجام دهند. 
ايده فوق ايده خوبي بود، اما متأسفانه بانك ها صرفاً 
به دنبال منافع خود بوده و با توجه به نس��بت سهام 
70 درصدبانك و 30 درصد اشخاص حقيقي، رانتي 
در اين صرافي ها به وجود آمد كه بازار ارز را به مراتب 
ملتهب تر كرد، زيرا تالش صرافي بانك ها اين بود كه 
با فروش ارز به قيمت باالتر در بازار از 30 درصد سود 
اشخاص حقيقي بهره مند شوند. عملكرد اين صرافي ها 
بسيار نامطلوب بود و به رغم اينكه نسبت سهام شركت 
صرافي بانك ها به 90درصد بانك و 10 درصد اشخاص 
حقيقي تغيير يافت باز هم بانك ها تمايلي به رها كردن 

بازار پرسود ارز نداشتند. 
بنابراي��ن در س��ال 1391- 1390  ارزي كه جهت 
تعديل قيمت ارز در اختيار آنان بانك ها داده ش��د، 
مورد سوءاستفاده قرار گرفت و براساس مصوبه هيئت 
وزيران جريمه ش��دند. چگونه بايد انتظار داشت كه 
صرافي بانك ها در جهت حفظ منافع كشور و مردم 
گام بردارند. همچنين در مجمع عمومي بانك مركزي 
در سال 1391 مصوب گرديد بانك ها تمامی شركت ها 
و ليزينگ ها و شركت هاي صرافي را ظرف مدت شش 
ماه تعطيل نمايند،ولي متأسفانه با ورود دكتر سيف 
به بانك مركزی تيم اقتصادي او دقيقاً در نيمه دوم 
س��ال 1392 اين بخش��نامه كه مغاير با منافع افراد 

خاص بود لغو شد. 
   پيشنهاد جديد 

نظر به اينكه بان��ك مركزي به جز مج��وز صرافي، 
هيچ گونه ارز يا سكه اي به صورت اماني جهت فروش 
در اختيار صرافي ها قرار نمي دهد، از اين رو واحدهاي 
صنفي هرگونه پيش پرداخت يا س��پرده اي از افراد 
دريافت نمي كنند ك��ه در حيطه اختي��ارات بانك 
مركزي باشد به منظور پرهيز از هرگونه تصدي گري 
كه مغاير با شرح وظايف بانك مركزي است، پيشنهاد 
مي ش��ود دريافت م��دارك مورد ني��از جهت مجوز 
صرافي ها و تكمي��ل پرونده را به يكي از مؤسس��ات 
اعتباري يا براساس ماده 53 و 55 قانون نظام صنفي به 
اتحاديه ذي ربط واگذار نمايد تا پس از تكميل پرونده 
و انجام استعالمات مورد نياز هنگامي كه روند آماده 
صدور مجوز شد آن را به بانك مركزي ارسال كند تا 
حسب ماده 96 و ساير قوانين و مقررات مجوز مربوطه 
صادر ش��ود. بازديد از مكان و بازرسي از صرافي ها را 
نيز به اتحاديه يا مؤسسه يا شركت هاي تحت قرارداد 
بانك واگذار نموده و نظارت هايي كه ش��امل صدور 
دس��تورالعمل ها و بخش��نامه هاي ارزي در راستاي 
سياس��ت هاي پولي و ارزي مي باشد را تهيه و به آنها 
ابالغ نمايد. با به كارگي��ري روش فوق بانك مركزي 
ضمن تمركز روي اه��داف و وظايف اصلي خود )و از 
جمله تنظيم سياس��ت هاي پولي و اعتباري، انتشار 
اسكناس و مسكوك، نظارت بر ورود و خروج طال و ارز 
و. . . ( اين اقدام موجب چاالكي بخش هاي مختلف آن 
بانك از جمله بخش صدور مجوز و استعالمات و ساير 

ادارات مرتبط با صرافي ها خواهد شد. 
ضمن آنكه نظ��ارت عمده بانك مرك��زي بايد روي 
بانك ها و مؤسس��ات اعتب��اري و چگونگ��ي صدور 
مجوز فعاليت آنها و تقاضاي شعب و شركت هاي زير 
مجموعه بانك ها متمركز گردد كه عمده فعاليت آنها 
با س��پرده هاي مردم انجام مي شود و نياز به بررسي، 
بازرسي و كنترل بيشتري دارند نه صرافي هايي كه با 
پول خودشان مشغول به خريد و فروش ارز در داخل 

كشور مي باشند. 
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صرف رانت در صرافی ها 
 حقوق مكتسبه در مشاغلي چون صرافي  در نظام حقوقي ايران حقي است كه بايد مورد حمايت قرار گيرد، اما گاهی با وضع شروط جديد 

كه بخش خصوصي واقعي توانايي اجراي آن را ندارد، اين حق تضييع و عمًا اشخاص وابسته به دولت صنف را در انحصار مي گيرند 
رشد ۸۵درصدي واردات تلفن همراه 

براسلاس اعلام گملرك، در پنلج ملاه ابتدايلي امسلال يلك 
ميليلارد و 3۹5 ميليلون دالر تلفلن هملراه بلا برندهلاي 
مختللف بله كشلور وارد شلده اسلت كله نشلان از رشلد 
۸5درصلدي واردات ايلن كاال در هم سلنجي بلا پارسلال دارد. 
به گزارش گمرك، حجم واردات گوشي در سال جاري نزديك به 2هزار 
و 560تن بود كه در مقايسه با پنج ماه نخست سال 1399 حدود 36 
درصد رشد داشته است. سال گذشته در پنج ماهه نخست يك هزار و 

884 تن گوشي به ارزش 756 ميليون دالر وارد شد. 
روند افزايش��ي واردات گوش��ي در حالي اتفاق افتاده كه گزارش هاي 
قبلي نشان داده بود با وجود محدوديت واردات، اين كاال درصدر اقالم 
وارداتي قرار دارد و حتي از هر يك از كاالهاي اساسي وارد شده ميزان 

آن بيشتر است. 
اين در حالي است كه در مجموع پنج ماه نخست سال جاري تجارت 
خارجي ايران )واردات و صادرات( حدود 35ميليارد دالر بود كه تقريباًً 
نيمي از آن را واردات تش��كيل مي دهد و از اين رق��م نزديك به 1/4 

ميليارد دالر به گوشي تلفن همراه اختصاص داشته است. 
براس��اس آخرين آمار گمرك، مجموع تجارت خارجي ايران در پنج 
ماهه نخست امسال  به 59 ميليون و 300هزار تن به ارزش 34 ميليارد 
دالر رس��يد كه با تراز يك ميليارد دالري مثبت، س��هم صادرات 45 
ميليون و 500 هزار ت��ن به ارزش 17 ميلي��ارد و 661 ميليون دالر و 
س��هم واردات 13 ميليون و 800 هزار تن كاال به ارزش 16 ميليارد و 

631 ميليون دالر بود. 
----------------------------------------------------

پایان خاموشي هاي برق
مديرعامل شركت مديريت شلبكه برق ايران از پايان دوران اوج 
مصرف تابستان و به صفر رسيدن خاموشي هاي بخش خانگي خبر داد. 
به گزارش ايسنا، مصطفي رجبي مشهدي در گفت و گويي تلويزيوني 
با اشاره به اينكه از دو هفته گذشته تاكنون خاموشي در بخش خانگي 
اعمال نشده اس��ت، افزود: اكنون مي توانيم اعالم كنيم كه زمان اوج 

مصرف تابستان امسال به پايان رسيده است. 
رجبي مشهدي با قدرداني از مشتركان برق در همه بخش هاي كشور 
كه با صرفه جويي در مصرف برق به اين صنعت كمك كرده اند، گفت: 
هم اكنون شبكه سراسري برق و نيروگاه هاي كشور در حالت پايدار قرار 

دارند و توليد برق نيز در حالت حداكثري خود در حال انجام است. 
سخنگوي صنعت برق با تأكيد بر اينكه مصرف برق هنوز هم بيشتر از 
سال گذشته است، ادامه داد: به منظور حفظ پايداري شبكه، از هفته 
گذشته سه نيروگاه بخار براي تعميرات اساسي و دوره اي مطابق برنامه 
زمانبندي شده از مدار توليد خارج ش��ده اند تا براي زمان اوج مصرف 

زمستان و تابستان سال آينده آماده باشند. 
رجبي مشهدي با قدرداني از صنايع به ويژه صنايع عمده اي كه همكاري 
قابل توجهي در زمان اوج مصرف برق تابستان داشتند، گفت: مشتركان 
عمده با همكاري و كاهش مصرف توانستند شرايط را به گونه اي رقم 
بزنند كه در كشور حداقل خاموشي را داشته باشيم و به همين دليل 

اكنون شبكه سراسري در پايداري كامل قرار گرفته است. 
وي با اش��اره به اينكه اوج مصرف ب��رق تابس��تان در مردادماه با رقم 
67هزار و 12 مگاوات و براي اولين بار در كشور رخ داده است، گفت: 
با كاهش مصرف برق كه هم اكنون در كش��ور رخ داده است به تدريج 
از حجم و تعداد برنامه هاي زمانبندي ش��ده و اقدام��ات مديريت بار 
كاهش مي يابد. رجبي مش��هدي با بيان اينكه تفاهمنامه هاي مربوط 
به مديريت مصرف صنايع تا پايان ش��هريور ادام��ه دارد، افزود: البته 
اي��ن تفاهمنامه ها با توجه به ش��رايط فعل��ي, لزوماً اجرا نمي ش��ود، 
 به طوري كه هم اكنون هيچ گونه محدوديتي براي تأمين برق صنايع 

وجود ندارد. 
س��خنگوي صنعت ب��رق اف��زود: روز جمع��ه، صنعت ب��رق بيش از 
5000مگاوات برق براي صنايع بزرگ كش��ور تأمي��ن كرده كه البته 
اين رقم در زمان كم باري معادل 8000 مگاوات بوده است، همچنين 
صنايع كوچك نيز طبق دستورالعمل ها در حال فعاليت بوده و تأمين 

برق آنها نيز درحال انجام است. 
وي ادامه داد: اعالم مي كنيم خاموشي ها پايان يافته و هيچ محدوديتي 

براي مصارف برق صنايع وجود ندارد. 
----------------------------------------------------

كاهش مجدد قيمت سيمان در بازار
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قيمت سليمان در بازار 
نسبت به هفته گذشلته باز هم كمتر شد، بيان كرد: استان ها براي 
كاهش هر چه بيشتر قيمت سيمان به صورت ويژه پاي كار بيايند. 
به گزارش تس��نيم به نقل از شاتا، س��يدرضا فاطمي امين در جلسه 
ويدئوكنفرانسي با رؤساي سازمان هاي صمت و مديران عامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استاني با موضوع بررسي مسائل مرتبط با صنعت 
سيمان، بيان كرد: تمامي فعاالن صنعت سيمان مكلف به ثبت نام در 
س��امانه جامع تجارت و ثبت اطالعات خريد و فروش در سامانه افق 

مي باشند. 
وي با بيان اينكه موضوع سيمان در قالب يك برنامه سه ماهه به صورت 
مداوم رصد و پايش خواهد ش��د، اضافه كرد: قيمت سيمان در بورس 
با اجراي اين برنامه متعادل و قيمت س��يمان در بازار نسبت به هفته 

گذشته باز هم كمتر شد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قيمت سيمان به صورت پاكتي 
به زير 25 هزار تومان رسيد و قيمت س��يمان فله هم حدود 18 هزار 

تومان ارزان تر شد. 
فاطمي امين با بيان اينكه به صورت كالن براي تعديل قيمت سيمان به 
موفقيت هاي خوبي رسيده ايم، تصريح كرد: استان ها بايد بيشتر از اين 

پاي كار بيايند و كار به صورت ويژه مورد توجه واقع گردد. 
وي با بيان اينكه عرضه س��يمان در بورس تجربه خوبي بوده اس��ت، 
گفت: كارها بايد با جديت هر چه بيش��تر دنبال ش��ود و انتظار دارم 
تمامي پروژه ها از جمله 19 پروژه نظام توزيع و پوشش كاال در سامانه 

با قدرت ادامه يابد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,530-48,150توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,330-25,440البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,0700سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

320-18,900آلومينيوم ايران 
1,160-22,100آلومراد

24,200230كاشي  الوند
147-3,869داروسازي  امين 

1,090-37,000معدني  امالح  ايران 
660-12,570آسان پرداخت پرشين

800-17,670سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,950-37,100آبسال 

2,04010بيمه آسيا
540-10,970سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,150380آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
120-5,510سرمايه گذاري پرديس

18-1,242صنايع  آذرآب 
51-3,220سايپاآذين 
1,500-41,100معادن  بافق 

760-26,090مس  شهيدباهنر
2,60953بيمه البرز

114-4,582سرمايه گذاري بوعلي 
250-8,100سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

270-25,460گروه  صنعتي  بارز
310-5,910بيمه دانا

3,430-65,550بهنوش  ايران 
1,390-28,350فجر انرژي خليج فارس

2-1,703گروه بهمن 
100-1,907سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

130-5,960بانك خاورميانه
1,37265بيمه ملت

69-3,785بانك ملت
670-12,730بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,870-66,720پتروشيمي بوعلي سينا
25-2,862بانك پارسيان 

60-14,880بانك پاسارگاد
280-25,000پست بانك ايران

1,980-37,790گروه دارويي بركت
76-2,190بانك صادرات ايران

130-2,479بين المللي توسعه ساختمان
95-2,260بانك تجارت

7,81020بيمه ما
570-11,820چرخشگر

800-15,500كشت  و صنعت  چين  چين
1-3,990توليدي چدن سازان

1,210-27,620معدني وصنعتي چادرملو
160-6,770سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

330-6,280كمباين  سازي  ايران 
4,420-130,000كربن  ايران 

1,530-29,120داروسازي  ابوريحان 
1,030-19,700داده پردازي ايران 

100-16,570البرزدارو
780-14,910داروسازي زاگرس فارمد پارس

1,570-30,380داروپخش  )هلدينگ 
1,430-27,360شيمي  داروئي  داروپخش 

650-18,520داروسازي  فارابي 
40-14,940داروسازي  جابرابن حيان 

250-4,910داروسازي  كوثر
2,280-43,330دارويي  لقمان 
9,390-178,510معدني  دماوند

23,680790دوده  صنعتي  پارس 
1,560-29,650داروسازي  اسوه 

1,660-31,620كارخانجات داروپخش 
1,750-33,380درخشان  تهران 
44,3301,340دارويي  رازك 
430-18,740سبحان دارو

630-19,620داروسازي  سينا
20,240960گروه دارويي سبحان

570-21,010سرمايه گذاري دارويي تامين
340-6,530داروسازي زهراوي 

310-5,900تجارت الكترونيك پارسيان
194-3,725بيمه اتكايي امين
2,160-43,980داروسازي  اكسير
840-16,090فوالد آلياژي ايران

720-27,290فوالد اميركبيركاشان
310-7,430فيبر ايران 

1,460-27,830فوالد خراسان
210-16,990فوالد خوزستان

80-19,900فنرسازي زر
320-10,390فوالد مباركه اصفهان

6,610220فروسيليس  ايران 
930-31,340فرآوري موادمعدني ايران 

31,30030غلتك سازان سپاهان
33,5701,590پارس فوالد سبزوار

460-30,460فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
1,590-30,350پديده شيمي قرن

7,400350گروه صنايع بهشهرايران 
29-3,685گلوكوزان 

360-13,990سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
80-14,270سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,190-98,740قنداصفهان 
1,690-32,290كارخانجات  قند قزوين 

131-2,500قطعات  اتومبيل  ايران 
660-15,580شهد

1,180-22,520قند لرستان 
1,490-28,490قند مرودشت 

2,390-45,600قند نيشابور
430-22,120معدني و صنعتي گل گهر

109-2,700بيسكويت  گرجي 
128-2,635گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

110-8,250فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
180-3,434قند ثابت  خراسان 

1,500-36,510گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
220-7,620گلتاش 

211-4,064حمل و نقل بين المللي خليج فارس
1,700-32,450حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

220-9,950شركت ارتباطات سيار ايران
180-6,190حفاري شمال

1,020-19,540حمل ونقل توكا
330-8,450داده گسترعصرنوين-هاي وب

720-15,520ايران ارقام 
190-7,460سرمايه گذاري اعتبار ايران

49-1,955ايران  خودرو
150-5,300سرمايه گذاري خوارزمي

910-21,360كمك فنرايندامين 
330-6,360خدمات انفورماتيك 

600-11,590بيمه پارسيان
60-3,930گروه پتروشيمي س. ايرانيان

28,350180ايران دارو
190-7,770جام دارو

240,28011,440صنايع جوشكاب يزد
3,270-107,700پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,720-32,710كابل  البرز
206-3,921گروه صنايع كاغذ پارس
197-3,930گروه صنايع كاغذ پارس
1,140-33,860صنايع خاك چيني ايران 

10,970-208,440خوراك  دام  پارس 
490-9,360فنرسازي خاور

141-2,699كارخانجات توليدي شهيد قندي
8,500-161,630پارس  خزر

210-4,002كاشي  وسراميك  حافظ 
1,150-23,630سيمان خوزستان

610-15,800الكتريك  خودرو شرق 
1,090-24,200كيميدارو

13,260460لبنيات  كالبر
680-17,700توسعه معدني و صنعتي صبانور
960-18,950سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

145,1805,770كاشي  پارس 
138-2,636بانك  كارآفرين 

900-17,110ايركا پارت صنعت
440-42,700صنعت غذايي كورش

1,610-80,990پتروشيمي خراسان
87-3,111كارتن  ايران 

470-12,000كاشي  سعدي 
660-15,270كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

16,12020كالسيمين 
16,120500صنايع كاغذسازي كاوه 

32,3201,530آريان كيميا تك
670-18,530فوالد كاوه جنوب كيش

170-14,500توليدي فوالد سپيد فراب كوير
450-13,850كوير تاير

280-24,710الميران 

رضا دهشيری |  جوان
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