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توسعه ایرانی - وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از توزیع ۱۳۵ هزار تن شکر سفید با نرخ 

مصوب در بازار خبر داد.
 بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت 
عرضه شکر ســفید از محل ذخایر برای بخش 
خانوار معادل ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر 
کیلوگرم درب کارخانه تعیین شد که این نرخ 
برای مصارف صنف و صنعــت معادل ۶ هزار و 

۷۰۰ تومان تعیین و تصویب شده است.
تعیین نــرخ تحویل به مصــرف کننده در 
بسته های یک کیلوگرمی با رعایت سقف قیمت 
سازمان حمایت، در اختیار کارگروه تنظیم بازار 
استان هاست و شرکت بازرگانی دولتی در این 
خصوص مکلف است، نســبت به توزیع ۱۳۵ 

هزار تن شکر با نرخ مصوب اقدام کند.
    

فسخقراردادهایفروشخانه
افزایشیافت

تجارت نیوز - رئیس اتحادیه امالک کرج 
می گوید: خرید و فروش خانــه در کرج راکد 
است. متاسفانه فسخ قراردادهای فروش خانه 

در کرج افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه امالک کرج به تجارت نیوز 
گفت: با تشدید شیوع ویروس کرونا فعال خرید 
و فروش مسکن راکد است. همچنین به دلیل 
نبود تقاضا قیمت خانه در کرج حدود ۳۰ درصد 
نســبت به فروردین ماه کاهش یافته اســت. 
محمد قمی افزود: به دلیل نوســان قیمت ها 
فســخ قرارداد فــروش خانه در کرج بیشــتر 
شده اســت. یعنی برخی مردم با فروش خانه 
خود دیگر نمی توانند خانه مــورد نظر خود را 
خریداری کنند و از این رو قرارداد فروش خانه را 
فسخ می کنند. او اظهار کرد: فروشنده واقعی در 
بازار مسکن کمیاب شده است. در حال حاضر 
قیمت مسکن در مهرشهر از متری پنج میلیون 
تومان شــروع می شــود تا متری ۲۵ میلیون 

تومان می رسد.
    

صادرات۵میلیونتنکاالبه
عراقدربهار۹۹

 ایرنا- دبیرکل اتاق بازرگانی مشــترک 
ایران و عراق گفت: در سه ماهه نخست امسال 
۵ میلیون تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۴۵۰ 

میلیون دالر به عراق صادر شد.
حمید حســینی با اشــاره به مشــکالت 
گســترده عراق با ویــروس کرونــا و اعمال 
محدودیت ها در این کشــور، اظهار داشت: در 
این کشــور کمبود امکانات بهداشتی نگرانی 
هایی را ایجاد کرده زیرا زیرساخت الزم برای 

مدیریت شرایط وجود ندارد.
دبیرکل اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و 
عراق با بیان اینکه در سه ماه نخست پارسال،  
۶ میلیــون ۲۰۰ هزار تن محصــول به ارزش 
۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیــون دالر به عراق صادر 
شــد، تصریح کرد: این ارقام در مدت مشــابه 
ســال جاری به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
اعمال محدودیت ها و بســته بودن مرزها به 
پنج میلیون تن به ارزش یــک میلیارد ۴۵۰ 
میلیون دالر رسیده است. وی با بیان اینکه در 
خردادماه سال جاری ارسال ۱۶ هزار کامیون 
حدود ۹۷۰ میلیون دالر درآمــد برای ایران 
داشته است، خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی 

با ۳۳ درصد کاهش صادرات مواجه شده ایم.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 بازار ارز ایران حاال در التهابی سخت 
و جدی به ســر می برد. رسیدن قیمت 
دالر به ۲۴ هزار تومان در بازار آزاد و بیش 
از ۲۳ هزار تومان در صرافی های بانکی 
زنگ های خطر را بــرای تولید در ایران 
به صدا درآورده است. تولید وابسته به 
واردات ایران در شرایط کنونی روزهای 
سختی را پشت سر می گذارد و فشار بر 
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز نیز 
نتوانسته اســت بحران را برطرف کند. 
نشانه های اولیه بحران آشکار شده بود 
که بانک مرکزی به صادرکنندگان ابالغ 
کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را طي 

مدت ۴ ماه تسویه کنند. 
بــازار ارزي کشــور متالطم شــد 
بازاري که بدون این ابالغیه هم شرایط 
خوبي نداشــت و هر آني ممکن بود با 
کوچکترین تلنگري صعود آتشین خود 
را آغاز کند. به هر روي این ابالغیه هم تیر 
خالص دیگري را به این بازار زد و این بار 
صادرکنندگان بازار را متالطم کردند آنها 

که قرار بود واردکننده )تزریق کننده( 
ارز باشــند با شــرایط به وجود آمده و 
محدودیت هاي ورود ارز به کشــور به 
خریدارانــي مبدل شــدند که موجب 
افزایش تقاضاي خرید در بازار شدند و 
کار به جایي رسید که هم اکنون دالر به 

۲۴ هزارتومان رسیده است. 
به عبارت دیگر برخی گزارش های 
رســیده نشــان می دهد پس از الزام 
صادرکنندگان به ارائه ارزهای صاداراتی، 
برخی نســبت به خرید ارز از بازارهای 
داخلی اقدام کردند تا از بروز مشــکل 
پیشــگیری کنند البته این دســته از 
صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود 
را در بازار سلیمانیه به فروش می رسانند 
که در آن دالر قیمتی گران تــر از بازار 
داخلی دارد و همین امر ســبب شــد 
قیمت ها روندی افزایشی را در روزهای 

اخیر طی کند.
وضعیت رخ داده اما تنها تب خرید 
دالر را از ســوی مردم بــاال نبرده بلکه 
تولید را نیز با خطری جدی مواجه کرده 
است. دالر ۲۴ هزار تومان در کنار سایر 

محدودیت ها کار را براي سایر صنایعی 
که نیازمند ارز هســتند مشکل کرده 
است. حتي برخي صنایع اعالم کرده اند 
که به خاطر عدم تامین ارز مجبورند تولید 

را رها کنند. 
 تولید متوقف می شود؟

صنایعي همچون لوازم خانگي که 
در ماه هاي اخر سال ۹٨ به خاطر شرایط 
بد تولید و همچنین تحریم ها با تعطیلي 
گسترده برندهاي خارجي مواجه شدند 
حاال همان هایي که کــج دار و مریز کار 
مي کردند هم اعالم کردند با شــرایط 
ارزي و گران شــدن ارز در بازار امکان 

تولید ندارند. 
»ارز حاصــل از صــادرات نداریم؛ 
مجبوریم تعطیل کنیــم!«. این گفته 
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگي ایران 
است که از صدور بخشنامه ای از سوی 
بانک مرکزی خبــر مي دهد که طبق 
آن تولیدکنندگان دیگــر نمی توانند 
از ارز اشــخاص یا ارز حاصل از صادرات 

غیراستفاده کنند.
عباس هاشمی گفت: بر اساس این 

بخشنامه تمام ارز حاصل از صادرات باید 
در سامانه نیما عرضه شود و واحدهای 
تولیدی در صف انتظار تامین ارز از سامانه 
نیما قرار بگیرند. این در حالی اســت 
که برخی تولیدکننــدگان کوتاژهای 
صادراتی را با مشکل پیدا و ریال موردنیاز 
را تامین کرده بودند، اما بانک مرکزی به 

یکباره باعث توقف این روند شده است.
وی با اشــاره به محدودیت تامین و 
تخصیص ارز به اقالم وارداتی مورد نیاز 
تولید در صنعت لوازم خانگی، وضعیت 
واحدها را بحرانی توصیف کرد و گفت: 
در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد 
تولید واحدهای لوازم خانگی تا ۴۵ روز 

دیگر متوقف شود.
هاشمی با بیان اینکه در سال جاری 
۲۵ درصد نیاز گــروه کاالیی قطعات 
و مــواد اولیه لوازم خانگی کــه باید ارز 
نیمایي دریافت کنند، از طریق سامانه 
نیما و مابقی از ارز اشخاص تامین شده 
است، تصریح کرد: به نظر می رسد هدف 
بانک مرکزی از این سیاست کنترل نرخ 
ارز اســت، اما این روند منجر به بحران 

 جدی برای صنعت کشور خواهد شد.
وی همچنین افزایش قیمت و مشکالتی 
در تامیــن مــواد پتروشــیمی و ورق 
فوالدی را از جمله دیگر مشکالت تولید 
لــوازم خانگی عنوان کــرد و گفت: در 
شــرایطی که قیمت نهاده های تولید 
بی رویه افزایش پیدا می کند، سازمان 
حمایت نیز تولیدکننــدگان را ملزم به 
قیمت گذاری کرده اســت. برای مثال 
قیمت یکی از محصوالت پتروشیمی 
از حدود ۲۵ هزار تومــان به ۱۳۰ هزار 
تومان در بازار آزاد رسیده است. از طرف 
دیگر ناهماهنگی هــای زیادی هم در 
عرضه کاالهای مورد نیــاز صنایع در 
بورس وجــود دارد و قربانــی همه این 
ناهماهنگی ها نیز تولیدکنندگان صنایع 

پایین دستی مثل لوازم خانگی هستند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
از توقف برخی واحدهای یخچال سازی 
در روزهای اخیر خبــر داد و علت آن را 
مشــکالتی در تامین مواد پتروشیمی 
مورد نیــاز واحدهای لــوازم خانگی 

دانست.
وی افزود: ای بــی اس گرید خاصی 
است که مصرف کنندگان آن مشخص 
هستند و نیازی به عرضه آن در بورس 
نیســت، اما در بورس عرضه می شود و 
در مواردی به تولیدکنندگان نمی رسد. 
گاهی اوقات هم مواد اولیه مورد نیاز واحد 
پتروشــیمی تامین نمی شود و همان 
مقدار محدود تولید شده  با قیمت چهار 

برابری وارد بازار آزاد می شود.
هاشمی در پایان با بیان اینکه ادامه 
فعالیت واحدهای تولیدی بستگی به 
میزان ذخیره مواد اولیه آنها دارد، تصریح 
کرد: با ادامه روند کنونی در زمینه تامین 
ارز و محصوالت پتروشیمی، احتمال 
توقف فعالیت واحدهای تولید یخچال 
حداکثر تا ۲۰ روز آینــده و واحدهای 
لوازم خانگی حداکثر تــا ۴۵ روز آینده 

وجود دارد.
طبق گزارش هایي که خبرگزاري ها 
اعالم کرده اند این شرایط خاص لوازم 
خانگي نیست و اخیرا تولیدکنندگان 
محصوالت دخانی و تجهیزات صنعتی 
نیز نسبت به عدم تخصیص ارز از سوی 
بانک مرکــزی و احتمــال تعطیلی یا 
تغییرات خــط تولیدها ابــراز نگرانی 

کرده بودند.
به این ترتیب به نظر مي رســد تیر 
خالص ارزي به صنایع تولیدي رسیده 
و کم کم باید منتظر اخبار متفاوت تر از 

تولید از این کارخانه ها باشیم.

 سیگنال 7 میلیارد دالری 
 هرچند تا کنون رقم دقیق ارزهای 
بلوکه شــده ایران در کره جنوبی اعالم 
نشده است، اما سخنگوی وزارت خارجه 
ایران از دســتیابی به توافق هایی برای 
آزادسازی ارزهای بلوکه شده داده است. 
 سید عباس موســوی گفته است: 
جمهوری اســالمی ایران اخطارهای 
الزم در ایــن زمینه را بــه کره جنوبی 
داده است و استناد کره جنوبی مبنی بر 
اینکه آمریکا مانع بازگرداندن پول بلوکه 
شده فروش نفت است غیر قانونی است 
چرا که ایران از ســوی شورای امنیت 
تحریم نشــده بلکه تحریم ها فقط از 
جانب کشور قانون شکن و یاغی آمریکا 
صورت گرفته است و روابط کره جنوبی 
با آمریکا به خودشــان مربوط است و 
نمی تواند تأثیری بر روابط ایران و کره 

جنوبی داشته باشد.
موسوی افزود: مســئله ای که برای 
جمهوری اســالمی ایران اهمیت دارد 
بازپس گیری پول ملت ایــران از بابت 
فروش نفت اســت که در این راســتا 
اقدامات مقتضی و سفرهای الزم جهت 
حل این مســئله صورت گرفته است و 
رئیس جمهور نیز دســتور صریح برای 
مطالبه این پول با تمامی راه های قانونی و 
حقوقی را صادر کرده است و امیدواریم 
رایزنی های دیپلماتیک به نتیجه برسد 
در غیر این صورت راه هــای قانونی را 

پیگیر خواهیم بود. 
به نظر می رســد به نتیجه رسیدن 
رایزنی  ها در این حوزه بتواند گشایشی 
را برای بازار ارز و تولیــد ایران به همراه 

داشته باشد. 

بحران ارز ٢۴ هزار تومانی به کارخانه ها رسید 

تولید در آستانه توقف
پس از الزام صادرکنندگان 

به ارائه ارزهای صادراتی، 
برخی نسبت به خرید ارز 
از بازارهای داخلی اقدام 

کردند تا از بروز مشکل 
پیشگیری کنند البته این 

دسته از صادرکنندگان 
ارزهای صادراتی خود 
را در بازار سلیمانیه به 

فروش می رسانند که در 
آن دالر قیمتی گران تر از 
بازار داخلی دارد و همین 

امر سبب شد قیمت ها 
در روزهای اخیر روندی 

افزایشی را طی کند

درپی افزایش نرخ ســود ســپرده های بانکی، دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در مصوبه جدید 
شورای پول و اعتبار، فقط زمان سپرده ها به سه و شش ماه و دو 
سال تغییر کرده است. آنجاکه نرخ سود سپرده ها افزایش قابل 
توجهی پیدا نکرده نمی توان انتظار داشت که این امر موجب 
هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها شود و تا زمانی که 
مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های بانکی نمی تواند 

در هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشد.
با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی 
افزایش یافته و طبق آن که نرخ ســود سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت عادی، ســرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 

و سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شــش ماهه به ترتیب ۱۰، 
۱۲، ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین، نرخ سود سپرده 
سرمایه گذاری با سررسید یک  سال و سپرده سرمایه گذاری 
با سررسید دو سال به ترتیب ۱۶ و ۱٨ درصد است. که در این 
باره محمدرضا جمشــیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: آنچه مصوبه جدید درباره نرخ  
سپرده های بانکی نشان می دهد همان مصوبه قبلی شورای پول 
و اعتبار است که حداکثر نرخ سود سپرده ها ۱٨ درصد بود اما 
اکنون سپرده ها را به مدت  زمان های کوتاه تری چون سه و شش 
ماهه تقسیم کرده اند. وی با بیان اینکه هدف این تصویب افزایش 
نرخ سود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در بازارهاست، 

گفت: با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود 
است، این افزایش نرخ سود ســپرده های بانکی در کنترل یا 
کاهش نقدینگی بی تاثیر نیست اما نمی توان تاثیر چشم گیری 
در این زمینه پیش بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته 
نکرده و همان ۱٨ درصد سود است اما سود سپرده دوساله هم 
درنظر گرفته اند که در گذشته بانک ها نمی توانستند بیش از 

یکسال سپرده صادر کنند.   در ادامه جمشیدی با بیان اینکه 
با وجود تورم نمی توان پیش بینی از افزایش جذب نقدینگی 
توسط بانک ها کرد، اظهار کرد: نرخ تورم موجب می شود میزان 
زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که 
مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده های بانکی نمی تواند 
در هدایت نقدینگی های سرگردان به بانک ها تاثیرگذار باشد. به 
گفته وی، بیشتر از این میزان هم نمی توان نرخ سود سپرده ها 
را افزایــش داد، زیرا بر میزان ســپرده های بانکی تاثیر منفی 
می گذارد. در این مصوبه نرخ سود سپرده با سررسید دو ساله ۱٨ 
درصد تعیین شده، درحالیکه نرخ تسهیالت هم ۱٨ درصد است 
که در این شرایط، سود سپرده را ماه به ماه می پردازیم و سود 
تسهیالت را بانک ها شش ماه تا یکسال بعد دریافت می کنیم و 

این سود برای بانک ها زیان آور است.
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سخنگوی سهام عدالت گفت:کسانی که سهام 
عدالت ۵۰۰ هزار تومانی داشتند باید حداقل ۲.۵ 
میلیون تومان دریافت کنند اگر مبالغ واریزی کمتر 
از این است باید بار دیگر به محلی که سفارش داده 

اند مراجعه کنند.
به گــزارش خبرنگار مهر، حســین فهیمی 
درباره علت واریز نشــدن مبلغ فروش ۳۰ درصد 
از ســهام عدالت برای برخی از ســهامدارانی که 
سفارش فروششان را ثبت کرده اند، گفت: اولویت 
ما در شرکت ســپرده گذاری، حفاظت از وجوه 
دارایی های مردم است. در فروش سهام وسواس 
زیادی به خرج می دهیم که مبلغ مورد نظر حتماً به 
حساب همان فرد واریز شود بنابراین اگر به عنوان 
مثال شماره شبا اشتباه باشد، راکد باشد یا به دلیل 
دستورات قضائی مسدود شده باشد امکان واریز 

وجه وجود ندارد.
سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: از مجموع 

بیش از یک میلیون نفری که سفارش فروش سهام 
عدالتشان را ثبت کرده اند، تنها ۳ هزار نفر دچار 
مشکل شدند یعنی شماره شبای شان به گونه ای 
است که امکان واریز وجه وجود ندارد )یا مسدود 
است یا راکد است و یا به دالیل دیگر نمی توان وجه 
را به حساب آنها واریز کرد( درباره این عزیزان، هم 
بانک ها و هم کارگزاری هایی که سفارش فروش را 
دریافت کرده اند تالش می کنند از طریق تماس 
و ارتباط با آن سهامدار، اطالعات صحیح دیگر از 

جمله حساب مطمئن را از او دریافت کنند.
فروش سهام عدالت افراد زیر ۱٨ سال از طریق 

ولی یا قیم قانونی
وی درباره نحوه فروش سهام عدالت افراد زیر 
۱٨ سال، گفت: در راستای حفاظت از دارایی ها، 
یکی از دشواری ها افراد زیر ۱٨ سال است. دشواری 
کار اینجا است که فرد مورد نظر نمی تواند سفارش 
گذاری کند بلکه باید فرد دیگری از طرف او سفارش 

گذاری را انجام دهد بنابراین ما باید بدانیم فردی که 
سفارش را ثبت می کند آیا ولی یا قیم قانونی این 

شخص است یا خیر.
فهیمی اظهار داشت: برای فروش سهام عدالت 
هم این فرد زیر ۱٨ سال و هم ولی یا قیم او باید در 
ســجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند. بعد از 
احراز هویت، کارگزاری ها این امکان را دارند که 
اطالعات سجام را مبنا قرار دهند و سفارش فروش 

را تأیید کنند.
رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی در پاسخ 
به این سوال که وقتی این افراد نمی توانند شماره 
تلفن همراه به نام داشته باشند چگونه می توانند 
سهامشان را بفروشند، گفت: در ثبت سجام افراد 
زیر ۱٨ سال، نیازی نیســت که خودشان شماره 
تلفن همراه به نام داشته باشند بلکه هنگام ثبت نام 
سامانه سجام با توجه به تاریخ تولد فرد از شما قبول 

می کند که شماره همراه ولی یا قیم را وارد کنید.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
آیا شرکت ســپرده گذاری برنامه ای دارد که 
ســهامداران عدالت بتوانند دارایی به فروش 
رفته خودشان را ببینند، گفت: کسانی که ۳۰ 
درصد دارایی شــان را یک جا سفارش فروش 
می دهند، نمی دانند ســبد دارایی شان به چه 
میزان و به چه قیمتی فروخته شــده است. اما 
کسانی که با مراجعه به ســامانه کارگزاری ها 

تعداد نماد در یک سهم را انتخاب می کنند قادر 
هســتند وضعیت فروش خودشان را مشاهده 
کنند بنابراین آنهایی کــه عالقه مندند قیمت 
به فروش رفته دارایی شــان را ببینند به جای 
فروش یکجا ۳۰ درصد، فــروش در هر نماد را 
انتخاب کنند و توصیه ما نیز این اســت که اگر 
کسی قصد فروش سهام عدالت خود را دارد از 

این طریق اقدام کند.
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