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خبر
رئیس اتحادیه امالک مدعی شد:

تعطیالت کرونا مشاوران امالک
را به دستفروشی رساند!

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا انتقــاد از
دســتورالعملهای ســتاد کرونا مبنی بــر تعطیلی و
بازگشــایی مکرر دفاتر امالک گفت :در شــرایطی که
معامالت در رکود شــدید به ســر میبــرد تعطیالت
کرونایی وضعیت معیشــتی مشــاوران امالک را بدتر
کرده و بسیاری از همکاران ما به رانندگی تاکسیهای
اینترنتی ،میوهفروشی و حتی دستفروشی رو آوردهاند.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
از حدود  ۱۰روز قبل برای چندمین بار در سال جاری
دفاتر مشاور امالک به دستور ستاد ملی کرونا تعطیل
شده و امروز مجددا این تعطیالت را تا یکشنبه تمدید
کردهاند .ســال گذشــته هم این وضعیت را داشتیم.
افراد شــاغل در صنف ما با توجه به استفاده از تلفن و
فناوریهای جدید ،کمترین ارتباط حضوری با متعاملین
را دارند؛ در حالی که مشــاغل دیگر که فضای کار آنها
بسیار شــلوغتر از دفاتر امالک است تعطیل نشدهاند.
وی افزود :این تعطیالت و بازگشاییهای مکرر شدیدا
در وضعیت معیشتی مشاوران امالک تاثیر میگذارد.
حدود  ۹۰درصد همکاران ما طی یک سال اخیر راننده
تاکسیهای اینترنتی شده یا وارد مشاغل کاذب شدهاند.
رونق اقتصادی در گرو بازار مسکن است
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه ما مولد
مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمتها
در بازار مسکن کمک میکنیم گفت :وقتی دفاتر امالک
بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش میخواهد برای
خانه خودش تعیین و در سایتها درج میکند .در حالی
که اکثر همکاران ما درخصوص قیمتهای کارشناسی
و واقعی به فروشــندگان ،مشاوره میدهند و به ارزانی
کمک میکنند .از طرف دیگــر رونق اقتصاد به رونق
بازار مسکن بستگی دارد؛ چرا که  ۱۷۲شغل کلیدی به
صنعت ساختمان وابسته است .خسروی تاکید کرد :از
ستاد کرونا انتظار داریم با توجه به ارتباط کم مشاوران
امالک با مراجعه کنندگان ،ما را جزو صنوف گروههای
شغلی یک قرار دهد؛ چرا که صنف مشاوران امالک در
حال نابودی است و باید فکری برای این وضعیت کرد.
مسئوالن کمکاری خود را به گردن مشاوران
امالک انداختند
وی در واکنش به انتقادات برخی مســئوالن وزارت راه
و شهرسازی از صنف مشاوران امالک گفت :اگر بخش
دولتی بــه مهمترین وظیفه خــود در تولید و عرضه
مســکن بپردازد گرانیها تا این حد در بازار مســکن
ایجاد نمیشود .مسکن اجتماعی که از روی کاغذ فراتر
نرفت .ســپس مســکن ملی را مطرح کردند و از سال
 ۱۳۹۸قول دادند  ۴۰۰هزار واحد را تا دو سال به اتمام
برسانند .االن چیزی که در عمل افتتاح کردهاند کمتر
از  ۴۰هزار واحد اســت .یعنی به  ۱۰درصد وعده خود
هم عمل نکردند .بع د میآیند از مشاوران امالک انتقاد
میکنند .رییس اتحادیه مشاوران امالک اظهار کرد :نه
بازار مصالح ،نه قیمتگذاری و نه سیاستگذاری ،هیچ
کدام در اختیار اتحادیه مشــاوران امالک نیست .یک
واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران ،کمتر
از تقاضا است که علت اصلی آن به کاهش ساخت و ساز
ناشی از سیاستهای اشتباه مسئوالن برمیگردد .اما
طی سالهای اخیر به محض اینکه مسکن گران میشد
پیکان انتقادات را به سمت ما میگرفتند .به نظرم این
رفتار مسئوالن نوعی شــانه خالی کردن از مسئولیت
اســت .بیبرنامگی خودتان را گردن دیگران نیندازید.
خسروی درباره پیشبینی وضعیت آینده بازار مسکن
گفت :در حال حاضر فقط میتوانیم امیدوار باشیم که
دولت رئیسی وعده احداث ساالنه یک میلیون واحد را
محقق کند تا ثبات قیمتی که هماکنون در بازار مسکن
ایجاد شده به هم نخورد .امیدواریم یک وزیر کارآمد در
حوزه راه و شهرســازی ،زمام امور را به دست بگیرد و
ساخت و ساز افزایش پیدا کند.

گالیههای کامیونداران که به پای
خستگی گذاشته شد!

در پی گالیه کامیونداران و نمایندگان تشــکلهای
آنهــا از بیبرنامه بودن و ناهماهنگی دســتگاههای
متولی ،طوالنی بودن فرآیند ترخیص کاال و ...به عنوان
دالیل انباشــت کاالهای اساسی در بندر امام خمینی
(ره) ،معاون سازمان بنادر و دریانوردی این گالیهها را
ناشی از خستگی کامیونداران میداند و بس! به گزارش
ایســنا ،طی هفته گذشته مشکالتی در زمینه حمل و
جابهجایی کاال از بندر امام خمینی (ره) به وجود آمده
بود و خبرهای بســیاری منتشر شد از اینکه به دلیل
کمبود کامیــون تخلیه و بارگیــری کاال از بندر امام
خمینی (ره) با کندی انجام شده و حجم بسیار زیادی
از کاالهای اساسی در این بندر انباشت شده است .پس
از آن در ویدئوهایی که از کامیونداران در حال اعتراض
به مســئوالن محلی و در مصاحبههــای نمایندگان
تشکلهای آنها منتشر شد ،انتقادات بسیاری مطرح
شد از اینکه چرا این وضعیت به وجود آمده است .احمد
کریمی -دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران-
در این باره به ایســنا گفت :بیبرنامه بودن و کوتاهی
دستگاهها و متولیان متعدد سبب شده که حمل کاال
در بندر امام خمینی (ره) با مشــکل مواجه شود اما
موضوع کمکاری کامیــونداران در این زمینه به هیچ
وجه درست نیست .وی افزود :اگر کامیونی برای حمل
بــار به بندر امام خمینــی (ره) میرود باید یک هفته
در تعمیرگاه کرایهای کــه گرفته را هزینه کند تا این
ماشــین دوباره برای بارگیری آماده شود و این زمانی
طوالنی را میگیرد .این در حالی است که اگر کامیونی
فرسوده نباشــد در ماه تا هشت سرویس هم میتواند
برای بارگیری به بندر امام ســفر کند اما با این شرایط
توانایی کامیون فرســوده تا حدود سه سرویس در ماه
کاهش مییابد.
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ف میشود؟
روند افزایش اعتماد سرمایهگذاران بازار سرمایه متوق 

بورس زیر سایه تعطیلی ،قطعی برق و قیمت سیمان

همدلی| دیروز در حالی که وضعیت بسیاری از
سهام شــرکتهای بورسی در ابتدای بازار خوب
بود ،خبر تعطیلی تهران و البرز ،فشار فروش را در
اواسط روز بیشتر کرد .چیزی به یازده صبح روز
گذشته نمانده بود که قرار شد تا بنابر پیشنهاد
قرارگاه عملیاتی ،کمیته امنیتی اجتماعی ،ستاد
ملی کرونا و موافقت رئیس جمهور ،تمامی ادارات
استانهای تهران و البرز از سهشنبه تا یکشنبه
هفته آینده تعطیل شــود .این خبر در حالی که
هنوز قطعی نشــده بود ،در اواسط معامالتی روز
گذشــته ،افزایش عرضهها را محسوستر کرد تا
جاییکه به نظر میرســید بازار به دلیل واکنش
به خبر تعطیلــی و در حالی که هنوز جزئیاتی
از این خبر اعالم نشــده ،به اســتقبال این خبر
احتمالی رفته ،و به این ترتیب بورس منتظر ماند
تا با کوچکترین خبری در این زمینه ،دوباره با
فشــار فروش بسیاری از سهمها مواجه شود .هر
چند شــاخص کل بورس به ایــن خبر واکنش
چندانی را نشــان نداد و با رنگ سبز پرونده سه
روز معامالتی این هفته را بســت .شاخص کل
بورس در حالی روز گذشته با بیش از هشت هزار
واحد به یک میلیون و  311هزار واحد رسید که
این شاخص دیروز تغییر روند داده بود و در حالی
که روز یکشنبه ،منفی بود ،همچنان دوشنبه با
وجود فشار فروش بسیاری از سهام شرکتهای
بورسی ،سبزرنگ ماند .با اعالم این خبر تعطیلی
بازار سرمایه ایران درهالهای از ابهام قرار گرفته و
باید دید هفته آینده بازار با چه شرایطی شروع به
کار مجدد خواهد کرد.
بورس سبزرنگ به تعطیالت رفت
روز گذشته ،هر چند فشــار فروش در برخی از
سهام شرکتهای بورسی به دلیل خبر تعطیلی
همچنان محسوس بود ،اما این عرضهها جلوی
توقف شــاخص کل را نگرفت و به این ترتیب،
پرونده این هفته بازار با روند صعودی بسته شد.
همچنین در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص
کل با معیار هموزن هم با رشــد بیش از دو هزار
واحــد ،به رقم  ۴۰۳هزار و  ۶۸واحد رســید .بر
اســاس برآوردهای انجام شــده ،روز گذشــته،
معاملهگران این بازار  ۶۵۱هزار معامله به ارزش
 ۴۲هــزار و  ۲۱۵میلیارد ریــال انجام دادند .در
این میان سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی
تامین ،گروه مپنا ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
معدنی و صنعتی چادرملــو ،معدنی و صنعتی
گلگهر و مخابرات ایران نســبت به سایر نمادها
بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
همچنین در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل

فرابورس با  ۲۰۳واحد افزایش توانست وارد کانال
۱۹هزار واحد شــود و رقم ۱۹هزار و  ۴۹واحد را
ثبت کرد .معاملهگران این بازار  ۵۵۲هزار معامله
بــه ارزش ۱۶۸هزار و ۴۴۵میلیــارد ریال انجام
دادند .در این بازار هم بیمه پاسارگاد ،پلیمر آریا
ساسول ،پتروشیمی زاگرس ،سرمایهگذاری صبا
تامین و پتروشــیمی تندگویان نسبت به سایر
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس
گذاشتند.
سیمانیهای سبز
در میان خبرهای بورســی اما آنچه که با توجه
بیشتر افکار عمومی همراه شده ،قیمت سیمان
در بازار است ،در حالی که به گفته فعاالن بازار،
هر کیسه سیمان در ماههای گذشته با  37هزار
تومان به دست مصرفکنندگان میرسید ،حاال
اما بر اســاس گزارشهای میدانــی ،به 60هزار
تومان رسیده .فعاالن بازار مسکن هم از این غافله
جانماندهاند و برخی از آنها به احتکار ســیمان
روی آوردهاند .این یعنی مســکن ساخته شده
توســط این افراد حتی اگر با قیمت پایینتری
تمام شود ،بر اساس قیمتهای نجومی به فروش
خواهد رسید .بحث درباره دلیل افزایش قیمت
سیمان در ماههای اخیر بسیار است.
رشد حجمی معامالت در بورس کاال
روز گذشــته ،معاون عملیات و نظــارت بر بازار
بورس کاال ضمن تشــریح دالیل افزایش قیمت
سیمان از برگزاری جلساتی بین صنایع سیمانی
و وزارت نیرو برای بازگشــت برق به این صنایع
خبر داد .ســیدجواد جهرمی با اشــاره به حجم
معامالت در بورس کاال اظهــار کرد« :از ابتدای
سال جاری تا پایان هفته قبل معامالت در بورس
کاال ۱۲میلیون و  ۸۰۰هزار تن در بازار فیزیکی
بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵درصد

رشــد حجمی را تجربه کرد .عمده رشد نیز در
محصوالت صنعتی و معدنی شامل فوالد ،سیمان
و  ...بوده اســت» .افزایش قیمت سیمان در بازار
آزاد ،در سهام شرکتهای سیمانی هم محسوس
است و وضعیت بسیاری از سیمانیها در بورس
بهتر از دیگر سهمهاست .در همین زمینه جهرمی
روز گذشته به ایســنا در ادامه گفت« :از ابتدای
سال تا کنون مقرر شد شرکتهایی که سهامشان
در بازارهای بورس و فرابورس عرضه میشــوند
یکنند نیز در بازارهای بورس
کاالیی که تولید م 
انرژی و بــورس کاال مورد معامله قرار بگیرد که
یکی از این محصوالت ســیمان بــود» .معاون
عملیــات و نظارت بر بازار بورس کاال نیز با بیان
اینکه هلدینگ شستا در این راستا پیش قدم شد،
گفت« :معامالت سیمان در بورس کاال از خرداد
ماه سال جاری آغاز و  ۲.۶میلیون تن عرضه شد
که از این میزان  ۱.۸میلیون تن مورد معامله قرار
گرفت».
قطعی برق و صنایع بورسی
به گفته جهرمی« :هفتههای گذشــته به دلیل
قطع بــرق و مشــکالت حاصــل از آن عرضه
محصــوالت کاهش پیــدا کــرد .بطورکلی ۳۷
شرکت سیمانی مورد پذیرش در بورس کاال قرار
گرفتند که  ۳۴شرکت اقدام به عرضه کردند .از
سوی دیگر  ۱۳۹۱مشتری اقدام به خرید سیمان
از طریق بورس کاال کردند که تعداد مشتریان نیز
در حال افزایش است» .وی ادامه داد« :همچنین
حداقــل تناژ بــه  ۱۰تن کاهش پیــدا کرد تا
مشــتریان کوچک و خرد نیز قادر باشند از این
بازار خریداری کنند» .معاون عملیات و نظارت
بر بازار بورس کاال از تســهیالتی برای صدور کد
در بورس کاال خبر داد و گفت :تسهیالتی برای
اخذ کد در نظر گرفته شده است .از جمله اینکه

افرادی که در بازار ســهام کد دارن د میتوانند در
بورس کاال نیز معاملــه کنند .البته این موضوع
در حال بررسی اســت .جهرمی با اشاره به روند
عرضه و تقاضا در بــورس کاال اظهار کرد :روند
عرضه و تقاضای سیمان در بورس کاال مناسب
بود بطوریکه قیمت سیمان بطور متوسط کیلویی
۳۸۰تومان بود که در تاریخ  ۲۵تیر ماه به ۴۷۷
تومان رسید .البته در هفته منتهی به ۲۵تیر ماه
کاهش عرضه باعث افزایش قیمت شد .در همین
راستا جلسات متعددی با عرضه کنندگان سیمان
انجام شد و قرار است از هفته بعد تناژ مشخصی
از سوی عرضه کنندگان برای عرضه اعالم شود.
مکانیزم کشف قیمت در بورس کاال
وی در ادامه با بیان اینکه قیمت در بورس کاال
ن میشــود اظهار
در فرآیند عرضه و تقاضا تعیی 
کرد« :سعی کردیم قیمت پایه عرضهها بر اساس
قیمت مصوب تعیین شــود و در ادامه عرضه و
تقاضا قیمت را مشخص کرد».
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاال ادامه
داد« :علت افزایش قیمــت کنونی نیز به دلیل
شــوک در سمت عرضه اســت که دلیل آن نیز
به خارج از بورس کاال مربوط میشــود .البته در
این راستا بورس کاال سعی کرد برنامه مشخصی
در مورد عرضه از سوی عرضه کنندهها بگیرد».
جهرمی ادامه داد« :اما از آنجایی که مشکل عرضه
به دلیل توقف تولید ناشــی از قطعی برق است
ناگزیر هســتیم که برق به مدار بازگردد .در این
راستا جلساتی برگزار شده است و امیدواریم این
مشــکل به زودی برطرف شود .همچنین مقرر
شده است که با عرضه سلف تقاضا کنترل شود.
بنابراین افزایش قیمت متاثر از بورس کاال نبوده
بلکه به علت شوک در طرف عرضه سیمان بوده
است» .وی تاکید کرد« :قیمتهای سیمان در
بورس کاال باید به گونهای باشد که رقابت باال در
آن حفظ شود .در این راستا در مورد قیمت پایه
ممکن است تعدیل صورت بگیرد .از طرف دیگر
محدودیتی برای کاهــش قیمت در تابلو وجود
ندارد .اگر قیمتی منصفانه نیست عرضه کننده
میتواند قیمــت را کاهش دهد .همچنین برای
کنترل قیمت باید اقدام شود که همه عرضههای
ســیمان در بورس کاال صورت بگیرد» .معاون
عملیات و نظارت بر بــازار بورس کاال از مذاکره
شــرکتهای ســیمانی با وزارت نیرو خبر داد و
افزود« :ســیمانیها به وزارت نیرو اعالم کردهاند
که به چه میزان برق نیاز دارند و جلساتی برای
بازگشــت برق به صنایع ســیمانی برگزار شده
است».

ادامه ابهامات در وضعیت ارز  4200تومانی
همدلی| ارز  4200تومانی بعد از سه سال هنوز هم اما و اگرهای
فراوانی دارد .تامین ارز واردات حاال با ابهامات زیادی همراه شده؛ آنهم
مدتها بعد از حاشیههای ایجاد شده در زمینه به هدف نرسیدن این
ارز برای کاهش قیمت کاالهای اساسی .در این زمینه گفته میشود
حتی مســئوالن مربوطه در حوزه تجارت هــم درباره آن چندان
تفاهمی ندارند .تجار از عدم تامین به موقع و تبعیض در تامین ارز
کاالی اساسی گالیه دارند .از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که
اعالم صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰
و شفاف سازی جزئیات تامین ارز میتواند تا حدی پاسخگوی این
ابهامات باشد .به گزارش ایسنا ،جریان واردات کاال از مراحل ابتدایی
تا ترخیص و ورود به کشور همواره با چالشهای بسیاری تحت تاثیر
شرایط موجود و البته عملکرد دستگاههای ذیربط و بعضا ناهماهنگی
بین آنها قرار داشته است.
در ایــن بین تامین ارز واردات به ویژه از ســال  ۱۳۹۷و با اعمال
محدودیتهــای ارزی و ورود ارز  ۴۲۰۰تومان از چالشهای اصلی
بوده اســت ،جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در
واردات خارج و حداقل یکســالی است که محدود به شش قلم که
عمدتا نهادههای تولید هستند به همراه دارو ،تجهیزات و ملزومات
پزشکی شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی
اعمال نمیشــود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کاال در گمرک
و بنادر به شــمار میرود .این در حالی است که دستورالعملهای
متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شــده اســت؛ از جمله
ترخیص  ۹۰درصدی کاالهای اساســی کــه طی آن صاحب کاال
میتوانــد بدون دریافــت کد رهگیری بانک تــا  ۹۰درصد کاال را
ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تائید
وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعالمیه تامین
ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا سه ماه بعد ،ارز مورد
نظر را تامین کند ،اما آنچه میگذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛
به گونهای که طی مدت اخیر با شــدت گرفتن انتقادات نسبت به
انباشــت دوباره کاالهای اساسی و به ویژه نهادههای دامی و پیش
رفتن بخشــی از آن تا پای فساد ،بحث تامین ارز مورد توجه بوده
است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمیگیرد .در همین جریان
بررســی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی و از سوی گزارش
اعالم شده گمرک ایران قابل تامل و البته مبهم است.
بانک مرکزی ۴.۶ :میلیارد دالر برای  ۶قلم و سایر تامین
ارز کردهایم
چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تامین ارز کاالهای
اساسی منتشر و طی آن اعالم کرد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی
دولت ،باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دالر ارز ترجیحی
برای واردات تامین ارز کند که  ۴.۵میلیارد دالر آن برای اقالم زیر
نظر وزارت صمت و کشــاورزی و  ۱.۵میلیارد دالر دیگر برای دارو،
تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است.
این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه  ۵.۵میلیارد
دالر ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تامین کرده است.
بر اســاس گزارش بانــک مرکزی ،از  ۵.۵میلیــارد دالر تامین ارز
شده ۴.۶،میلیارد دالر برای اقالم زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی

برای شش قلم کاالی اساسی بوده که برای جو  ۵۸۰میلیون دالر،
دانههای روغنی  ۸۸۳میلیــون دالر ،ذرت  ۱.۲میلیارد دالر ،روغن
خام حدود یک میلیارد دالر ،کنجاله سویا  ۴۸۳میلیون دالر و گندم
 ۲۲۵میلیون دالر بوده است.
این «سایر» کدام است؟!
البته بانک مرکزی در گزارش خود اعالم کرده بود که  ۱۳۰میلیون
دالر ارز ترجیحی برای «سایر» پرداخت شده ولی مشخص نکرده
بود که سایر ،منظور کدام بخشها هستند ،چراکه ارز ترجیحی بطور
خاص برای این شــش قلم کاالی اساسی به اضافه دارو ،تجهیزات
و ملزومات پزشــکی باید پرداخت شود که سهم تامین ارز بخش
بهداشت و درمان هم جداگانه  ۹۲۶میلیون دالر اعالم کرده است.
اما نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات
کاالهای اساســی و ارز پرداختی به آن در دورهای که بانک مرکزی
اعالم کرده تامین ارز  ۵.۵میلیارد دالری انجام داده اســت نشــان
میدهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.
گمــرک :کل واردات  ۴.۵میلیارد دالر بوده که  ۳.۲آن ۶
قلم است
بر اساس گزارشی که ارونقی  -معاون فنی گمرک ایران  -به ایسنا
اعالم کرد ،از ابتدای ســال تا نیمه تیر ماه  ۷.۶میلیون تن واردات
قطعــی در  ۲۵قلم کاال صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵
میلیارد دالر میرســد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات  ۲۵قلم با
آنچه بانک مرکزی اعالم کرده برای شــش تامین ارز کرده برابری
میکند.
در دوره مورد بررســی یعنی زمانی که بانک مرکزی  ۴.۶میلیارد
دالر برای شــش کاالی جو ،دانه روغنی ،ذرت ،روغن خام ،کنجاله
ســویا ،گندم و ســایر تامین ارز کرده اســت ،گزارش معاون فنی
گمرک ایران نشا ن میدهد که فقط  ۳.۲میلیارد دالر تامین ارز از
مجموع واردات  ۴.۵میلیارد دالری برای این شش قلم بوده است؛
به گونهای که  ۳۰۲میلیــون دالر جو ۵۳۷ ،میلیون دالر دانههای
روغنی ۸۸۹.۲ ،میلیــون دالر ذرت ۸۷۵.۴ ،روغــن خام۳۲۷.۵ ،
میلیون دالر کنجاله ســویا و  ۳۰۱میلیون دالر گندم وارد شده که
ن میرسد.
مجموع آن به  ۳.۲میلیارد دالر در حدود  ۶.۸میلیون ت 
از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو ،تجهیزات
و ملزومات پزشکی در مجموع  ۵۲۸.۳میلیون دالر به همراه ۱۱.۶
میلیون دالر داروهای دامی بوده است که مجموع تامین ارز شده زیر
نظر وزارت بهداشــت در واردات قطعی به حدود  ۵۴۰میلیون دالر
میرساند .بانک مرکزی  ۱.۸میلیارد دالر بیشتر تامین ارز کرده است
بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای
اقالم شش گانه ارز ترجیحی تامین کرده عمدتا بیش از آنی است که
گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای
واردات جــو  ۲۷۸میلیون دالر ،دانههای روغنی  ۳۴۶میلیون دالر،
ذرت  ۳۱۰میلیــون دالر ،روغن خام  ۱۲۴.۶میلیون دالر ،کنجاله
سویا  ۱۵۵.۵میلیون دالر و دارو  ۳۹۶میلیون دالر آمار بانک مرکزی
برای تامین ارز در سال جاری باالتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک
است و فقط در گندم آمار واردات  ۷۶میلیون دالر کمتر بوده است.
از ســویی مجموع تامین ارز شــش قلم به اضافه دارو و تجهیزات

پزشــکی در بانک مرکزی  ۵.۵میلیارد دالر اعالم شده در حالیکه
مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود  ۳.۷میلیارد دال ر
میرسد که اختالف  ۱.۸میلیارد دالری با یکدیگر دارد.
این  ۱.۸میلیارد دالر برای ترخیصیهای سال قبل است
یا...؟
بر این اســاس در رابطه با این اختــاف  ۱.۸میلیارد دالری تامین
ارز اعالم توضیح از ســوی بانک مرکزی یا ســایر دســتگاههای
ذیربــط از جملــه وزارت صمت و وزارت جهاد ضــروری به نظر
میرسد تا مشخص شــود که آیا بخشــی از این تامین ارزی که
بانک مرکزی از آن ســخن گفته به ســال گذشته و ترخیصهای
درصــدی و اعتباری ســال قبل بــ ر میگــردد و در صورتهای
ســال جاری ثبت شــده اســت یا به نحوی دیگر بوده اســت؟
موجودیهای گمرک  ۲.۹میلیارد دالر ار ز میخواهد
اما در ادامه وضعیت موجودی اقالم در گمرک و بنادر هم قابل توجه
است.آن طور که معاون فنی گمرک میگوید در حال حاضر و تا نیمه
تیر ماه ۶.۱میلیون تن کاالی اساسی در قالب موجودی گمرک و بنادر
و محتوای شناورهای رسیده به بنادر وجود دارد و برآوردها نشان
میدهد برای ترخیص این اقالم به حدود ۲.۹میلیارد دالر ارز نیاز است.
 ۱.۵میلیارد دالر کسری تا االن!
بنابراین شش قلم کاالی اساسی در قالب  ۳.۲میلیارد دالر ترخیص
و  ۲.۹میلیارد دالر دیگــر به ارز نیاز دارد که مجموع ارز مورد نیاز
برای ترخیصیها و ماندههای ســال جاری تا نیمه تیرماه را به ۶.۱
میلیــارد دالر میرســاند .در حالی که بانک مرکــزی در مجموع
 ۴.۶میلیــارد دالر تامیــن ارز انجام داده که اگــر تمامی آن برای
ترخیصیهای سال جاری باشد باز هم  ۱.۵میلیارد دالر کسری دارد
و تا این لحظه باید  ۱.۵میلیارد دالر دیگر تامین ارز داشــته باشد.
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر بخشــی از ایــن  ۴.۵میلیارد
دالری کــه بانک مرکزی اعالم کرده برای شــش قلم در ســال
جــاری تامین ارز کرده اســت بــرای ترخیصیهــای درصدی یا
اعتباری ســال قبل باشــد آنگاه اختالف بیشــتر ه م میشــود.
بانک مرکزی لیست تفکیک شده اعتباری و نقدی منتشر
کند
بر این اســاس با توجه به ابهامات موجود در وضعیت ارزی و تحت
الشعاع قرار گرفتن واردات کاالی اساسی از این محل که بر وضعیت
بازار داخلی و قیمتها موثر اســت ضروری است که بانک مرکزی
در رابطه با جریان تامین ارز کاالی اساسی در سال جاری به اعالم
کلی بسنده نکرده و چند مورد را به وضوح به اطالع اذهان عمومی
برساند ،اول این که این  ۱۳۰میلیون دالری که با ارز ترجیحی برای
سایر تامین شده اعالم شــود کدام کاال خارج از شش قلم اساسی
در لیســت دریافت کنندگان ارز  ۴۲۰۰تومانی قرار داشته است .از
ســویی دیگر اعالم کند که این  ۴.۶میلیــارد دالری که تامین ارز
کرده چه میزان نقدی و چه میزان اعتباری بوده است و در مرحله
بعد برای شــفاف تر شدن ماجرا و پایان دادن به شائبههای موجود
و آنچه تبعیض در تامین مطر ح میشــود ،لیست تمام کسانی که
به صورت اعتبــاری و نقدی ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده اند به
تفکیک منتشر کند.

خبر
تولید بیش از یک میلیون دستگاه لوازم
خانگی در فصل اول ۱۴۰۰

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) نشــان میدهد که در سه
ماهه اول امسال تولید انواع لوازم خانگی با رشد ۲۹.۴
درصدی مسبت به فصل اول سال گذشته به بیش از
یک میلیون و  ۴۸هزار دستگاه رسیده است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این آمار در سه ماهه اول
امسال تولید شش کاال بیش از ( ۲۰تا  ۷۱.۲درصد)،
چهار کاال بین  ۱۰تا  ۲۰درصد ،هشت کاال کمتر از
 ۱۰درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش
داشته و تولید  ۹کاال نیز کاهش یافته است.
در این میان بیشــترین افزایش تولیــد ،مربوط به
کامیون-کامیونت-کشــنده است که با  ۷۱.۲درصد
رشد ،تولید آن به  ۱۷۵۵دستگاه رسیده است.
سه کاالی دیگری که در این مدت بیشترین افزایش
تولید را داشــتند به ترتیب روغن ســاخته شــده
نباتی ،ماشــین لباسشویی و کمباین با  ۴۰ ،۴۸.۴و
 ۳۸.۲درصد افزایش بوده اســت .بر اساس این آمار،
تولید روغن که در بیشتر ماههای سال قبل بیشترین
کاهش را نسبت به سایر کاالها داشت ،در سه ماهه
اول امســال به  ۵۲۳هزار و  ۴۰۰تن رسیده اســت.
بر اساس نامه دبیر ســتاد تنظیم بازار ،کارخانجات
تولیدی در ســال جاری باید نسبت به تولید ماهانه
 ۱۸۰هزار تن روغن که  ۱۲۰هزار تن در بخشهای
خانوار ۲۵ ،هزار تن در بخش صنف و  ۳۵هزار تن در
بخش صنعت خواهد بود ،اقدام کنند که برای سه ماه
باید معادل  ۵۴۰هزار تن باشد .در خرداد ماه امسال
افزایش قیمت  ۳۵درصدی روغن مایع و  ۳۰درصدی
روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئوالن تایید
و در نهایت در سامانه  ۱۲۴که مالک عمل بازرسان
صنفی است اعمال شد .مشکالت بازار روغن محدود
به افزایش قیمت نیســت بلکه در ماههای اخیر بازار
روغن بارها با تالطم ،کمبود و افزایش قیمت مواجه
شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صفهای طوالنی و
حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه
روغن در برخی فروشگاهها مواجه شد و شواهد حاکی
از این اســت که تامین بازار روغن جامد همچنان با
مشکالتی مواجه است.
افزایش نزدیک به  ۳۰درصدی تولید لوازم
خانگی
طی سه ماهه امسال تولید انواع لوازم خانگی با ۲۹.۴
درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل به
بیش از یک میلیون و  ۴۸هزار دستگاه رسیده است.
از بین انــواع لوازم خانگی نیز تولید انواع ماشــین
لباسشویی ،یخچال و فریزر و تلویزیون با افزایش ،۴۰
 ۲۹.۱و  ۱۹.۹درصدی مواجه بوده و تولید این ســه
محصول از حدود  ۲۱۲هزار ۳۷۴ ،هزار و  ۲۲۴هزار
دستگاه در سه ماهه سال گذشته به نزیک  ۲۹۷هزار،
 ۴۸۳هزار و  ۲۶۹هزار دســتگاه در سه ماهه امسال
رسیده است .اما با وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم
خانگی در سال جاری ،در بازار شاهد کاهش قیمت
نیستیم .اخیرا سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم
خانگی افزایــش  ۳۹درصدی حقوق و دســتمزد،
گران شــدن قیمت جهانی مواد اولیه و افزایش نرخ
ارز که شش برابر نسبت به ســال  ۱۳۹۷شده را از
ت عنوان کرد.
دالیل افزایش قیم 
گفتنی اســت که ســال گذشته سرپرست معاونت
امــور بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت (صمت) هــدف این وزارتخانه را تولید ۱۱.۶
میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال عنوان کرده ،اما
گفته بود که تقاضا در این بازار حدود  ۱۲.۵میلیون
دســتگاه و بخش اعظــم آن در بخش لوازم خانگی
کوچک اســت .از جمله مهمترین کاالهای دیگری
که تولید آنها افزایش داشــته نیز میتوان به انواع
کاغــذ با  ۱۴.۴درصد و چرم بــا پنج درصد افزایش
تولید اشــاره کرد .گفتنی است که کمترین افزایش
تولید نیز مربوط به الکتروموتور بوده که با  ۰.۴درصد
افزایش تولید در ســه ماهه امسال تولید آن معادل
یک میلیون و  ۸۹۲هزار دستگاه بوده است.
تولید کدام کاال کاهش یافت؟
از بیــن  ۲۴کاالی منتخب صنعتــی تولید  ۹کاال
کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به الیاف
اکریلیک با  ۶۵.۷درصد ،پودر شوینده با  ،۲۰تراکتور
با  ،۱۱درصد بوده اســت .همچنیــن در فصل اول
امسال  ۹میلیارد و  ۹۰۰میلیون عدد داروی انسانی
تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۱
درصد کاهش داشته است.
گفتنی اســت که اخیرا رئیس کمیســیون اقتصاد
سالمت اتاق بازرگانی تهران نسبت به خطر کمبود
ذخایر دارو در کشــور هشدار داده و گفته بود که با
کند شــدن تخصیص ارز ،وارد شدن این مواد نیز با
محدودیت مواجه شده و همین موضوع خطر کاهش
ذخایر مواد اولیه ،محدود شــدن تولید و در نهایت
کاهش توزیع دارو را افزایش میدهد.

