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حضور بانک آینده در صنعت استراتژیک خودرو 
پررنگ تر می شود

شروع همکاری های دو جانبه 
با امداد خودرو ایران و اعطای انواع 

تسهیالت بانکی
بانــک آینده و شــرکت  امداد خودرو ایران بر توســعه 
همکاری های مشترک در حوزه کسب وکار و بانکداری 
نویــن، تأکید کردند. ارائه انــواع خدمات در زمینه های 
مختلف بانکــی، مالی، بیمه ای، تجاری، گردشــگری، 
تفریحی، عملیات بانکــداری الکترونیکی و صدور انواع 
ضمانت نامه بانکی از سوی بانک آینده به شرکت امداد 
خودرو ایران و شــرکت های پیمــان کاری آن از جمله 
خدمــات قابل ارائه در این تفاهم نامه  اســت.  هم چنین 
اعطای انواع تسهیالت در قالب طرح های »آینده داران«، 
»طراوت«، »کارا« و »کارگشا«، اعطای وام  قرض الحسنه 
ازدواج و فرزندآوری، صدور کارت اعتباری برای کارکنان 
این شرکت و شــرکت های هم گروه از دیگر موضوعات 
مطرح در این تفاهم نامه بود. تمرکز بخشــی از عملیات 
بانکی شــرکت امداد خودرو ایران و شرکت های طرف 
قــرارداد و پیمــان کاران آن، از طریق افتتاح حســاب 
و تمرکز حســاب ها نــزد بانک، اخــذ ضمانت نامه ها، 
تمرکز حســاب های واریز حقوق کارکنان این شرکت و 
شرکت های پیمان کار نزد بانک آینده، از جمله دیگر مفاد 

این تفاهم نامه است.

بیمه ایران کاروان های زیارتی 
آزاد اعزامی به عتبات عالیات

 را بیمه می کند
شرکت سهامی بیمه ایران با حداقل حق بیمه ، کاروان 
های زیارتی عتبــات عالیات که به صورت آزاد و با اخذ 
مجوز یا تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اقدام به اعزام زایر به عتبات عالیات می 
نمایند، را تحت پوشــش بیمه ای حوادث گروهی قرار 
می دهد. به گــزارش روابط عمومی بیمه ایران، فاطمه 
برهمن مدیر کل بیمه های اشخاص با صدور بخشنامه 
ای برای تمامی شعب بیمه ایران در سراسر کشور اعالم 
کرد:  تعهدات قرارداد حوادث گروهی کاروان های آزاد 
عتبات عالیات برای غرامت فوت ناشــی از حادثه برای 
هر یک از بیمه شدگان مبلغ 000ر000ر000ر3 ریال 
، غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم کلی یا جزیی 
ناشی از حادثه حداکثر تا مبلغ 000ر000ر000ر3 ریال 
و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه هر بیمه 
شده حداکثر تا سقف مبلغ 000ر000ر600 ریال است. 
وی در ادامه افزود: معیار محاسبه مدت پوشش بیمه ای 
هر یک از بیمه شدگان، مهر ورود و خروج اداره گذرنامه 
نیروی انتظامی کشــور در مبــادی ورودی و خروجی 
کشــور است. حق بیمه این طرح برای سفرهای 1 تا 5 
روز)000ر198(، 6 تــا 15 روز)000ر396( و 16 تا 20 

روز )000ر792 ( ریال تعیین گردیده است .

دوره آموزشی بازآموزی CRO در 
بیمه ایران برگزار شد

دوره آموزشــی بازآمــوزی CRO در بیمــه ایــران با 
حضورســید ناصر مبرقعی عضو هیأت مدیره و رئیس 
کمیته مدیریت ریسک و اعضای کارگروه پروژه استقرار 

مدیریت ریسک عملیاتی، برگزار شد. 
به گــزارش روابط عمومی بیمه ایــران، منصور امیری 
سرپرست هماهنگی امور استانها و شعب و دبیر کارگروه 
راهبری پروژه استقرار مدیریت ریسک عملیاتی شرکت 
با اعالم این خبر افزود: در دوره آموزشی CRO عالوه بر 
اعضای کارگروه، مدیران استانها، شعب تهران و سراسر 
کشــور و مدیران ســتادی نیز بعنوان رابطین و دبیران 
)روسای( حلقه های ریســک حضور داشتند. این دوره 
آموزشــی به مدت دو ســاعت برای یادآوری محتوای 
آموزشــی دوره مدیریت ریســکهای عملیاتی با هدف 
یادآوری محتوای آموزشی دوره جامع 40ساعته برگزار 
شده برای متخصصین ریسک شرکت و نیز آماده سازی 
این گروه برای اقدامات بعدی در پیاده سازی پروژه یاد 
شــده و اطالع آنان از آخرین اقدامات انجام شده در این 
ارتباط ، از طریق بســتر وب )اســکای روم( به صورت 

آنالین برگزار گردید.
 

امضای تفاهم نامه همکاری میان
 بانک دی و شرکت تعاونی اعتبار 

کارکنان و بازنشستگان سازمان امور 
مالیاتی کشور

 مدیران عامل بانک دی و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان و 
بازنشستگان سازمان امور مالیاتی کشور به منظور توسعه 
همکاری های متقابل، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراسم که با حضور 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک و شرکت تعاونی 
اعتبار کارکنان و بازنشستگان سازمان امور مالیاتی کشور 
برگزار شد، علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی تاکید 
کرد که این شرکت از مشتریان ارزشمند و قدیمی بانک 
 دی است و خدمت رسانی به آن باید با قوت ادامه یابد.

وی افــزود: بانــک دی در حــوزه ارائه تســهیالت و 
نیز ارائــه خدمات بانکــی متنوع به شــرکت تعاونی 
اعتبــار کارکنــان و بازنشســتگان ســازمان امــور 
مالیاتــی کشــور، آمادگــی الزم را دارد و از هــر گونه 
 اقــدام برای توســعه همکاری های اســتقبال می کند.

امیرعباس هاشــمی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره بانک 
دی نیز در این جلسه ابراز امیدواری کرد با امضای این 
تفاهم نامه، منافع هر دو طرف تامین شــده و خدمات 
 مطلوبی از سوی امضا کنندگان آن ارائه و دریافت شود.

فریدون رشیدی عضو هیئت مدیره بانک دی نیز در این 
نشست تاکید کرد که بانک،  وظیفه خود می داند بهترین 
خدمات را به همه مشتریان به ویژه شرکت تعاونی اعتبار 
کارکنان و بازنشســتگان سازمان امور مالیاتی کشور به 

عنوان یکی از مشتریان ارزشمند ارائه کند.

بانک

در چهارماهه امسال
دو میلیون دستگاه موبایل، کمتر به 

کشور وارد شد
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 
جانبی با بیان اینکه در چهارماهه نخست امسال حدوداً 
دو میلیون دســتگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشور 
واردشده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و 
850هزار دستگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش هستند 
و در شبکه ارتباطی فعال نشده اند، وجود دارد. پیش بینی 
می شود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده این دستگاه ها 
وارد شــبکه ارتباطی کشور شــود. محمدرضا عالیان در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل واردات موبایل در چهار 
ماه ابتدایی امسال حدود چهار میلیون دستگاه به ارزش 
970میلیــون دالر بوده که 150هزار دســتگاه به ارزش 
حدود 100میلیون دالر به صورت مســافری وارد کشور 
شده اســت. همچنین به گفته وی از این چهار میلیون 
دســتگاهی که در سال 1401 به کشور واردشده، حدود 
240هزار دســتگاه باالی 600دالر بوده است. همچنین 
بیش از 65هزار دستگاه موبایل باالی 600دالر به صورت 

مسافری به کشور واردشده است .
به گفته وی چالش مهــم واردکنندگان موبایل در حال 
حاضر تخصیــص ارز اســت. واردکننــدگان موبایل از 
27اردیبهشت امسال هیچ تخصیص ارزی دریافت نکردند. 
در ســال جاری فقط 353شــرکت موفق شدند حداقل 
یک بار واردات انجام دهند؛ اما در جلســات مشترکی که 
تاکنون برگزارشده، ذی نفعان دولتی قول دادند که شرایط 
به حالت عادی برگرد. سخنگوی انجمن موبایل افزود: به 
عبارت دقیق تر ثبت ســفارش موبایل های ترخیص شده 
در ســال جاری، مربوط به قبل از 27اردیبهشت بوده که 

به صورت قطره چکانی وارد می شود.
 شرکت های واردکننده، در شرف ورشکستگی

عالیان بــا بیان اینکه تخصیص نیافتن ارز باعث شــده 
بسیاری از شرکت ها در شرف ورشکستگی باشند، تصریح 
کرد: تعداد زیادی از این شــرکت ها پرسنل زیادی دارند 
که خطر بیکاری آن هــا وجود دارد، چرا که اگر وضعیت 
به همین شــکل پیش برود، بخشی از این شرکت ها در 
ماه های آینده وجود نخواهند داشــت . سخنگوی انجمن 
موبایل مسئله دیگر این بخش را دپوی کاالها در گمرک 
عنوان کرد و گفت: بخشی از موبایل های وارد شده به دلیل 
تخصیص نیافتن ارز و تغییر تعرفه ها، حداقل دو تا ســه 
ماه است که در گمرک دپو شده است. به گزارش ایسنا، 
اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات 
آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختالل 
سیســتمی نسبت داده شــد و اعالم شد که ممنوعیتی 
در واردات هیچ کــدام از برندهای موبایــل وجود ندارد.  
اما این ماجرا همین جا تمام نشــد و اوایل تیرماه انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات 
آیفون قانونی است، اما به دلیل مشکالت مربوط به تأمین 
ارز، شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، 
اما شدنی است. به عبارت دقیق تر طبق اعالم این انجمن از 
24اردیبهشت، واردات موبایل های باالی 600دالر تأمین 
ارز نشده و واردات موبایل های زیر 600دالر هم به صورت 
قطره چکانی در حال انجام است. در همان گفت وگو این 
نکته هم مطرح شــده بود که قرار است تکلیف تخصیص 
ارز موبایل های باالی 600دالر تا یک هفته بعد )21تیر( 
معلوم شود؛ اما پیگیری های ایسنا از انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی نشان می دهد که هنوز خبری 
از تعیین تکلیف واردات موبایل های باالی 600دالر نیست.

 وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
پیش بینی افزایش خرید تضمینی گندم 

به 9میلیون تن
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: سال گذشته 4.5میلیون 
تن گندم از کشــاورز خریداری شد و امسال پیش بینی 
می کنیم به هفت میلیون تن برسد و امیدواریم با اجرای 
طرح کشاورزی قراردادی این رقم به 9میلیون تن برسد. 
به گزارش ایسنا، جواد ســاداتی نژاد در مراسم رونمایی 
از تأمین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی با تأکید بر 
اجرای کشــاورزی قراردادی، اظهار کرد: در بحث اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها، اگر حمایت بانک مرکزی نبود 
مشکالت بســیاری را شاهد بودیم. بخش کشاورزی باید 
رشد کند که برای رسیدن به این منظور نیازمند حکمرانی 
خوب هستیم و یکی از اصول این حکمرانی الگوی کشت 
مناســب است. با توجه به خشک سالی حاکم در کشور و 
ضرورت محافظت از آب به عنوان مایه حیات و با توجه به 
اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، باید 

الگوی کشت متناسب با آب باشد. 
 کشاورزی قراردادی اقدامی ملی برای خودکفایی

وی افزود: در اجرای الگوی کشــت مناسب باید سازوکار 
الزم برای حرکت در این مســیر ایجــاد و قیمت گذاری 
مناسب انجام شود، از سوی دیگر از کشاورز نیز حمایت 
کنیم. یکی از راه های حمایت از کشــاورز، کشــاورزی 
قراردادی اســت که رشد و الگوی کشاورزی و حکمرانی 
خوب در این بخش را به دنبال دارد.  کشاورزی قراردادی 
اقدام ملی در جهت حمایت از خودکفایی کشور و امنیت 
غذایی و استقالل کشور است و از بانک ها درخواست داریم 

ما را در این مسیر حمایت کنند. 
 اجرای کشاورزی قراردادی گندم در دو میلیون 

هکتار
ســاداتی نژاد با اشــاره به ســرعت تغییر کاربری زمین 
در کشــور، گفت: در شرایطی که کشــاورزی اقتصادی 
نباشد، زمین تغییر کاربری می دهد و بر این اساس برای 
کشــاورزی اقتصادی و تجاری باید به سمت کشاورزی 
قراردادی حرکت کنیم که بانک مرکزی قدم اصلی در این 
خصوص را برداشته است. در بحث خودکفایی گندم در 
ابتدا قیمت گندم اصالح و در گام بعدی قیمت کود اصالح 
شد. در کشاورزی قراردادی در نظر داریم بذر اصالح شده، 
کود و سم به کشــاورز بدهیم و کشاورز و زمین را بیمه 
کنیم؛ همچنین آموزش های الزم به کشاورز ارائه دهیم و 

هنگام برداشت محصول با او تسویه کنیم. 

خبر

از  همدلی| فاطمه آقایی فرد: یک ســال 
ورود ابراهیم رئیســی به پاستور می گذرد و 
حاصل وعده های دولت ســیزدهم در همین 
365روز، عمیق تر شــدن زخم های اقتصادی 
اســت؛ زخم هایی که ســرباز کرده و به نظر 
می رســد مســیر التیام آن ها طوالنی تر هم 
شده است. رئیســی در کارزار انتخاباتی اش 
اما به نظر می رســید با همه دردهای اقشــار 
ضعیف آشناســت؛ تریبون که به دســتش 
می افتاد مدام از وضعیت تولید، مسکن و تورم 
گالیه کرده و وعده می داد؛ از ســاخت چهار 
میلیون مسکن در چهار سال حرف می زد؛ از 
جبران خسارت مردم در بورس خبر می داد و 
می گفت یک میلیون و 850هزار شغل تا پایان 
1401 روی کار مــی آورد؛ ســالی که حدود 
پنج ماه از آن گذشــته و هیچ خبری درباره 
اشتغال نیست. حاال یک سال از ورود کابینه 
دولت سیزدهم به پاستور می گذرد و زمان آن 
رسیده تا یک میلیون واحد مسکونی تحویل 
داده شود، حداقل یک میلیون شغل ایجادشده 
باشد اما مشکالت بهتر که نشده، وخیم تر هم 

گزارش می شود.
 تورمی که رکورد زد؛ هزینه درمانی که 

چهار برابر شد
رشــد 90درصدی نــرخ تــورم خوراکی و 
آشــامیدنی در تیر امسال در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشــته، نشــان از رکورد این 
شــاخص در میان سایر فاکتورهای اقتصادی 
دارد. دولت رئیسی یک سال نشده رکورد تورم 
خود در اولین ماه تابستان امسال را شکست و 
آن را به 54درصد رسانید. نرخ تورم خوراکی ها 
به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی تحت تأثیر 
سیاست های این دولت به 90درصد رسید و 
در برخی از استان ها نیز این رقم 100درصد 
گزارش شد. این رقم در حالی است که نقطه 
اوج تورم طبق پیش بینی ها در شهریور امسال 
است. این رکورد تورم در حالی است که وزیر 
امور اقتصادی چند ماه قبل از انتخابات گفته 
بود: »دولت رئیسی اگر هم کاری نکند، تورم 
10 تا 15درصد کاهش می یابد.« اما در همان 
سال اول این فاکتور اقتصادی مهم رکورد زد و 
بدتر آنکه طبق پیش بینی  ها افزایش نرخ تورم 
در ســال های آینده نیز وجود خواهد داشت. 
واقعیت این اســت که رسیدگی به معیشت 
مردم از جمله شــعارهای دولت سیزدهم بود 
اما هر چه از روی کارآمدن این دولت گذشته 
قیمت کاالهــا و خدمات فزونی یافت تا آنکه 
این روزها آثار مخرب گرانی بر زندگی مردم، 
صدای طرفداران دولت را نیز درآورده اســت. 
»نصف کردن نرخ تورم و ســپس تک رقمی 
کردن آن« وعده ای بود که یک ســال پیش 
سید ابراهیم رئیســی قول آن را به مردم داد 
حاال دیگر 12ماه از آن روزها گذشــته، سوال 
این است که چرا تورم همچنان خبرساز است. 
با همه این ها اما رئیســی چندین ماه پس از 
حضــورش در کاخ ریاســت جمهوری حتی 
یک نشست خبری برگزار نکرد و هرگز خود 
را در معرض پرســش خبرنگاران قرار نداد؛ او 
گفته بود: »می توانیم هزینه های درمان را تا 
50درصــد کاهش دهیم تا یــک بیمار فقط 
دغدغه بیماری اش را داشته باشد و نه دغدغه 
دیگری...« حاال اما بر اساس گزارش ها قیمت 
دارو در دولت رئیســی دســت کم چهار برابر 

افزایش یافته و بعضاً نایاب هم شده است.
 گرانی های ناتمام

یکی از اقدامات دولت رئیســی در یک سال 
گذشــته، حذف ارز ترجیحی یــا همان ارز 
4200تومانی بود. در پی این تصمیم قیمت 
برخــی خوراکی ها و مواد غذایی افزایش پیدا 

کرد و همین موضوع باعث اعتراضات شدید 
از ســوی مردم شــد. اعتراضاتی که ابتدا در 
خوزستان آغاز شد اما کم کم شهرهای دیگر 
نیز دست به اعتراض زدند.  این تصمیم دولت 
در کنــار اجرای یک باره جراحی اقتصادی در 
برخی حوزه های اقتصادی دیگر فشار تورمی 
و گرانی بر سفره مردم را آن قدر باالبرده است 
که این روزها کمتر کسی با رضایت از عملکرد 

دولت رئیسی صحبت می کند.
 دالر رئیسی

دالر در 100روز ابتدایی آغاز به کار رئیســی، 
دو روند افزایشــی را طی کــرد. در ابتدا که 
اعضای دولت مشــخص نبودند، معامله گران 
ســعی کردند از ابهــام موجود در شــرایط 
اســتفاده کنند و به واســطه این اتفاق حتی 
توانستند، اسکناس آمریکایی را به باالی مرز 
28هزارتومانی ببرند. این باالترین قیمت دالر 
در یک سال گذشته و آخرین مرحله رشد این 
ارز پس از هفت افزایش متوالی بود، چراکه در 
روز 23آبان، فروشنده ها دست باالتر را در بازار 
به دست آوردند و توانستند قیمت اسکناس 
آمریکایی را 200تومان عقب تر ببرند. ساعت 
ســه بعدازظهر روز یکشــنبه، دالر در بازار 
داخلــی در محدوده 28هــزار و 500تومان 
معامله می شــد و معامله گران منتظر بودند 
کــه در صورت از دســت دادن این محدوده، 
فروش هــای ارزی خود را باال ببرند. حاال یک 
سال بعد از روی کار آمدن دولت دالر در بازار 
آزاد با قرارگیری در کانال 31هزارتومانی روی 

میز معامله می رود.
تائید و  چهار میلیون مســکنی که   

تکذیب می شود
دولــت ابراهیم رئیســی در روزگار انتخابات، 
گفتــه بود بــرای مردم ســاالنه یک میلیون 
مســکن تولیــد خواهد کــرد؛ »تولید چهار 
میلیون مســکن در چهار ســال امکان پذیر 
اســت...« حاال اما مسکن یکی از بزرگ ترین 
دردهای اقتصادی شــده و روزی نیست که 
رسانه ها درباره آن گزارشی تهیه نکنند. چند 
روز پیــش بود که طبق آمــار بانک مرکزی، 
میانگین هر مترمربع واحد مسکوتی در تهران 
از 41میلیون تومان عبور کرد و به 41میلیون 
و 700هزار تومان رســید. این در حالی است 
که در تیــر 1400؛ قبــل از روی کار آمدن 
رئیسی، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 
30میلیون و 44هزار و 700تومان بود. رشد 
اجاره نیز در این مدت قابل توجه است؛ بررسی 
شــاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 

و کل مناطق شــهری در تیرماه سال 1401 
نشان دهنده رشد به ترتیب بیش از 47درصد 
و بیش از 52درصد نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است. بی شک وعده های ابراهیم رئیسی 
در حوزه مســکن هم آن چنان که باید محقق 
نشــد و قیمت ها به شــکل عجیبی افزایش 
یافت؛ او گفته بود: »خانه دار شدن برای بعضی 
که می گفتند ما در شهر خانه دار شویم حاال 
این طور شــده که آرزوی مســتأجر شدن را 
می کنند.« و به این ترتیب بود که وعده چهار 
میلیون مسکن در چهار سال را داد؛ وعده ای 
که در ادامه با مشــکالتی مواجه شد و رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، 
ساخت یک میلیون مســکن را تکذیب کرد. 
طولی نکشــید که وزیر راه و شهرسازی و در 
ادامه تکذیبیه خــود را تکذیب کرد و گفت: 
»دولت چهار میلیون مسکن خواهد ساخت.« 
وزیــر راه اما 27خــرداد 1401 بازهم وعده 
دولــت را تکذیب کرد و این بار گفت: »دولت 
ظرف چهار ســال فقط دو میلیون مســکن 
خواهد ساخت.« این بار اما نوبت رئیسی بود 
که اظهارات وزیر راه خود را تکذیب کند: »ما 
باید این ســال ها هرسال یک میلیون مسکن 
می ســاختیم؛ چیزی که بنــده در انتخابات 
گفتم حرف من نبود؛ هم نیاز کشــور است 
هم عرض بنده بود؛ به عنوان کسی که مصمم 
است مشکل کشور را دنبال کند و هم مصوبه 
قانون اســت.« اما بااین همه طــی این یک 
ســال نه طرح نهضت ملی مســکن به جایی 
رســید و نه قیمت خانه کاهش یافت. منابع 
مالی موردنیــاز پروژه با وام 360هزار میلیارد 
تومانی هم بانک ها را با مشکالتی همراه کرد و 
خالصه اینکه هم بانک ها و هم سایر نهادهای 
اقتصادی به این سقف گذاری درباره میزان وام 
بانکی به بخش مسکن اعتراض کردند. نتیجه 

آنکه این پروژه هم به جایی نرسید.
 رئیسی و قیمت خودرو

یک ســال پیش، با اتمام انتخابات ریاســت 
جمهوری و مشخص شــدن رئیس جمهور، 
بازار خودرو که با افزایش قیمت به اســتقبال 
انتخابات رفته بود در بــازار درجا زد و بدون 
تغییر قیمت در بازار عرضه شد. آن روزها تیبا 
صندوقدار با قیمت 129میلیون تومان در بازار 
عرضه شد و مدل هاچ بک این خودرو »تیبا2« 
معمولی نیز بدون تغییر در بازار 136میلیون 
تومان قیمت رقم خورد. »ساینا« یکی دیگر 
از خودروهای پرطرفدار ســایپا نیز امروز در 
بازار بدون تغییر با قیمت 146میلیون تومان 

 »Rعرضه شد. »کوییک معمولی« و »کوییک
نیز امروز تغییری در بازار نداشتند و  »کوییک 
معمولی« بــا قیمت 153میلیــون تومان و 
»کوییکR« نیــز 159میلیون تومان در بازار 
عرضه شدند. رئیســی قبل از انتخابات گفته 
بود که عادالنه کــردن قیمت خودرو باید در 
دستور کار قرار گیرد؛»زنجیره قیمت گذاری 
در خودرو عادالنه شــود؛ انحصار خودرو باید 
شکسته شــود.« اما با گذشــت یک سال از 
انتخاب وی نه قیمت ها کاهش پیدا کرد و نه 

انحصار شکسته شد.
 بورس رکورد ریزش را شکست

در هیــچ تاریخی از بــورس، 92درصد نماد 
به صورت یکجا منفی نشده بودند که چند روز 
پیش در آستانه یک سالگی دولت سیزدهم این 
اتفاق افتاد. ریــزش تاریخی بورس در دوران 
دولتی که می گفت اولویت اولش بورس است. 
اواخر خرداد سال گذشته بود که در پی حضور 
سرزده ســید ابراهیم رئیسی در تاالر بورس 
اوراق بهادار سعادت آباد تهران، جمع زیادی از 
مالباختگان بازار سرمایه با این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری درد دل کردند؛ وی پس از 
شنیدن حرف های مالباختگان بورس گفت: 
»متأسفانه کار اشکاالتی داشت که سهامداران 
به ویژه سهامداران ُخرد را نگران کرده است.« 
او حتی گفته بود: »نباید مشــکالت را پشت 
گوش انداخت بلکه باید در دل مشکالت رفت، 
راه حل ها را پیدا کرد و با کمک همه کســانی 
که می توانند نقش آفرین باشــند، وضعیت را 
به ســرعت اصالح کرد.« رئیسی متذکر شد: 
»بازار بورس و مســائل آن مثل نرخ گذاری و 
دامنه نوسان را نمی توان دستوری اداره کرد 
بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود.« 
او به عنوان نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
بــا بیان اینکه تمام دنیا بــورس دارد و مردم 
با بورس کار می کنند، مهم ترین عامل اعتماد 
مردم به بازار بــورس را ثبات این بازار عنوان 
کــرد. حاال اما یک ســال از این اظهارنظرها 
گذشــته و وضعیــت بورس روزبــه روز بدتر 
می شود؛ سرمایه هایی که به سمت مسکن و 
دالر می روند و بازار سرمایه همین طور ناتوان 
مسیر خود را ادامه می دهد. در هفته های اخیر 
شاخص  کل بورس افت شدیدی کرده و اغلب 
نمادهای بازار قرمزپوش شــدند. حتی ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
برای ســی و دومین روز متوالی منفی شد و 
544میلیــارد تومان پول حقیقــی از بورس 

خارج شد.

در یک سالگی دولت سید ابراهیم رئیسی

وعده های اقتصادی آب رفت

همدلی| وزارت نفت اعالم کــرد: دغدغه اصلی وزارت نفت 
تأمین بنزین موردنیاز کشور بوده و تنها محموله صادراتی از 
ســوی وزارت نفت به قیمت 70سنت مربوط به فروردین ماه 

امسال و در رینگ صادراتی بورس انرژی بوده است.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم وزارت نفت، متولی صادرات بنزین 
امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران اســت و وزارت نفت 
خارج از رینگ صادراتی شرکت بورس انرژی هیچ  محموله ای 
صادر نمی کند. امسال تنها یک محموله در 24فروردین ماه و 
به مقدار 295هزار بشــکه با اکتان 87 درصد صادرشده است 
کــه پس از رقابت در رینگ صادراتی بــورس انرژی ایران به 

باالترین قیمت یعنی 70سنت فروخته شد.
اخبار منتشرشــده درباره صادرات ارزان بنزین که در برخی 
رســانه ها منتشرشده قاعدتاً مربوط به بنزین غیراستانداردی 
Mini Refiner� )است که در پاالیشگاه های کوچک مقیاس 

ies( خصوصی تولیدشده اند. این پاالیشگاه ها میعانات گازی 
را به قیمت 95درصد فوب منطقه خریداری و سوخت تولید 
می کنند و به دلیل اینکه این پاالیشــگاه های کوچک مقیاس 
تأسیســات الزم برای تولید با کیفیــت را در اختیار ندارند، 
عموماً سوخت تولیدی آن ها غیراستاندارد و غیرقابل استفاده 
در داخل کشور است، بنابراین خریدار این نوع سوخت عموماً 
کشورهایی هستند که موضوع اســتاندارد سوخت برایشان 
اهمیتــی ندارد، یا بــرای بلندینگ و صــادرات دوباره از آن 

اســتفاده می کنند، بالطبع این سوخت کم کیفیت به قیمت 
ارزان تر از فوب منطقه صادر می شود. این نوع سوخت به دلیل 
آنکه غیراستاندارد است به وزارت نفت تحویل داده نمی شود 
و در داخل نیز توزیع نمی شود، این سوخت در مبادی رسمی 
نیز غیرقابل توزیع است. درعین حال باید به این نکته نیز دقت 
 Global کرد که قیمت هایی که در بعضی از سایت ها همچون
Petrol Prices درج شده، قیمت های عمده فروشی نبوده، 
بلکه قیمت خرده فروشی است، به همین دلیل نمی تواند منبع 

مناسب و صحیحی برای قیمت گذاری بنزین صادراتی باشد.
باید تأکید کرد که مجموعه دولت و وزارت نفت، امسال بنزین 

27ســنتی صادر نکرده و ازآنجاکه مصرف بنزین در کشــور 
افزایش داشــته است در شــرایط کنونی تنها دغدغه تأمین 
ســوخت موردنیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین 
ندارد. بر این اســاس تنها یک محموله آن هم در فروردین ماه 
امسال و با قیمت 70سنت صادرشده و پس ازآن نیز صادرات 

بنزین تا کنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.
آخرین محموله بنزین صادراتی ایران مربوط به فروردین ماه 

است
علی نقــوی - مدیرعامل بورس انرژی ایران نیز  درباره اخبار 
منتشرشده درباره صادرات بنزین ارزان در بعضی از رسانه ها  
گفــت: آخرین محموله بنزیــن صادراتی ایــران مربوط به 
فروردین ماه امسال بوده که با قیمت 70سنت به فروش رفته 

است.
وی افزود: آخرین محموله صادراتی بنزین ایران که از طریق 
بورس انرژی صادرشده است مربوط به 24فروردین ماه امسال 
بوده و پس ازاین تاریــخ، بنزینی از طریق بورس انرژی صادر 
نشــده اســت. مقدار بنزینی که در فروردین ماه صادرشــده 
295هزار بشــکه دریایی با اکتان 87درصد بوده که با قیمت 

70سنت به فروش رفته است.
مدیرعامــل بورس انرژی ایران تأکیــد کرد: آخرین محموله 
بنزین صادرشــده ایران به فروردین ماه امسال بازمی گردد و 

صادرات این فرآورده هم اکنون متوقف شده است.

وزارت نفت اعالم کرد

وزارت نفت خارج از سازوکار بورس انرژی بنزین صادر نکرده است


