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بانک

تسهیلگری بانک توسعه تعاون
در فرآیند تولید استان کرمان

عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون رویکرد
بانک در استان کرمان را تسهیل فرآیندهای
تولیدی در استان کرمان عنوان نمود.
محمدجعفــر ایرانی طی ســفر به اســتان
کرمان ،ضمن دیدار با استاندار ،نشستهایی
با صنعتگران ،تعاونگران ،واحدهای تولیدی و
نیز همکاران استان برگزار نمود.
وی در بدو ورود به شــهر کرمان با حضور بر
مزار شهدای این شهر ،به مقام شامخ سردار
سپهبد شهید قاسم ســلیمانی ادای احترام
نمود.
محمدجعفر ایرانــی عضو هیئتمدیره بانک
توســعه تعاون در دیدار با اســتاندار کرمان
گفت :عملکرد بانک در چارچوب برنامههای
اقتصــادی ملی و در جهــت ارتقای تولید و
ایجاد اشتغال بوده است.
وی افزود :با وجود این که برای گرفتن سهم
مناسبت بانک توسعه تعاون از شبکه بانکی،
با توجه به قدمت کمتر ،تالش شده است این
بانک جریان نقدینگــی و موضوع تخصیص
منابــع را به گونهای راهبــری نماید که اثر
مســاعدی بر بخشهای تولیــدی و تعاونی
داشته باشد.
ایرانی توضیــح داد :بانک توســعه تعاون با
ســابقه  ۱۲ســال فعالیت بانکی ،تجربه ۲۰
ســال فعالیت صندوق تعاون کشور را نیز در
کارنامه دارد و با ایــن که در زمان صندوق،
دامنه خدمات تخصصــی به حد زمان بانک
نبوده است ،اما خدمات توسعهای مناسب و
اثربخشی در آن دوران ارائه گردیده است.

سودآوریمطلوب
بانک صنعت و معدن

رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن در
نشست مجمع عمومی این بانک از رسیدن به
نقطه سودآوری مطلوب در صورتهای مالی
این بانک سخن گفت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی بانک صنعت
و معدن ،وی در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه این بانک که در تاریخ بیست و ششم
تیرماه سال جاری برگزار شد ،اظهار داشت:
در عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند
 ۹۹این بانک با ســود حســابهای خود را
بست.
پاک طینــت افزود :بانــک صنعت و معدن
اولین بانک دولتی اســت که در سال جاری
موفق شد مجمع عمومی خود را برگزار کند
و از این نظر مورد توجه و تقدیر رئیس مجمع
دکتر فرهاد دژپسند قرار گرفت.
رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن با
اشــاره به اهمیت و لزوم افزایش سرمایه این
بانک گفــت :در حال حاضر با تعهدات ارزی
باالی بانک لزوم توجه به بهبود نسبت کفایت
سرمایه بانک ضروری است.

ُ
مهرتأییدسهامداران
بر عملکرد بانک مهر ایران

ســهامداران بانک مهر ایران از عملکرد این
بانک در ســال مالــی  ۱۳۹۹اعالم رضایت
کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه
مهــر ایران ،بهتازگی مجمــع عمومی عادی
ســاالنه و فوقالعاده این بانک برگزار شد و
بانک مهر ایران این توفیق را داشت که نظر
مساعد سهامداران را نسبت به عملکرد سال
مالی  ۱۳۹۹خود جلب کند.
در ادامــه برخــی از اظهــارات نمایندگان
ســهامداران درباره عملکرد بانک مهر ایران
در ســال مالی  ۱۳۹۹را میخوانیم .فرحی،
نماینده بانک ســپه اعالم کــرد :از اعضای
هیئت مدیــره و مدیرعامــل پرتالش بانک
مهــر ایران بابــت مجموعه اقدامــات انجام
شــده در این بانک تشکر میکنم .بانک مهر
ایران ،بانک منظمی است؛ نکات برجستهای
نیــز در گزارشهای ارائه شــده و همچنین
برنامههای آتی وجود داشــت .بــا توجه به
کلیت گزارش میتــوان فهمید که عملکرد
بانک در شــاخصهای اصلی بســیار خوب
بــوده اســت .در بحث تجهیــز و تخصیص
اعتبارات و ســایر موضوعات ،عملکرد بانک
نشــاندهنده بهرهوری باالی آن بوده و قابل
تقدیر اســت .وی در ادامه به موضوع کفایت
سرمایه و تغییر  ۴درصدی آن اشاره کرد که
به گفته او نیاز به توجه بیشــتری از ســوی
سهامداران به تقویت سرمایه این بانک دارد.
فرحی درخواست کرد که فعالیتهای بانک
به اقصی نقاط کشــور گسترش یابد تا دیگر
هموطنان نیز بتواننــد از خدمات این بانک
بهره ببرند.
صالحــی ،نماینده بانک مســکن نیز ضمن
تشکر از مدیران و کارکنان بانک مهر ایران،
اظهار کرد :امیدوارم روزی را شاهد باشیم که
بانک مهر ایران بزرگترین بانک کشور باشد.
ســیفی ،نمایده بانک رفاه ســخنان خود را
اینگونه مطــرح کرد :جــا دارد از زحمات
همه پرســنل و مدیــران بانک مهــر ایران
تشــکر کنیم؛ زیرا این بانک در سال ۱۳۹۹
عملکرد مطلوبی داشته و موارد مطرح شده
قانعکننده بود .جا دارد از شهدای نظام بانکی
نیز یاد کنیم که بر اثــر بیماری کرونا جان
خود را از دســت دادنــد ،از جمله دو تن از
کارکنــان بانک مهر ایران کــه به این علت
جان باختند.
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اقتصادی

آرد و نان

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مطرح کرد

مشکل تامین آرد در کارخانههای
نان صنعتی و کاهش تولید

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نانهای صنعتی
از مشکل تامین آرد در کارخانجات تولید نان
صنعتی خبر داد و خواستار تکنرخی شدن
آرد شــد و گفت :اگر آرد تک نرخی شــود،
قاچاق آرد متوقف میشود ،سوءاستفادهگران
و مافیــا از بــازار حــذف میشــوند
و در تولید رونق و بین تولیدکنندگان رقابت
ایجاد میشود .محسن لزومیان در گفتوگو با
ایسنا ،درباره افزایش قیمت نانهای صنعتی
در ســال جاری ،اظهار کرد :قیمت نانهای
صنعتــی تابع عرضه و تقاضاســت و در حال
حاضــر به دلیل کاهش قــدرت خرید مردم
و گرانتــر بودن نانهای صنعتی نســبت به
نانهای ســنتی ،تقاضا در ایــن بازار ضعیف
اســت .وی با بیان اینکه بازار کشش افزایش
قیمت را ندارد ،تصریح کرد :نمیتوان درصد
دقیقی برای افزایش قیمت نانهای صنعتی
عنوان کرد ،چراکه نــوع محصول تولیدی و
میزان تولید کارخانجات مختلف متفاوت و در
نتیجه افزایش قیمت آنها نیز متفاوت است.
از طرف دیگر با توجه به افزایش بیرویه هزینه
مواد اولیه ،بستهبندی و حامالن انرژی چارهای
جز افزایش قیمت برای تولیدکنندگان نبود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نانهای صنعتی
با بیان اینکه این نوع نان به دلیل هزینههای
بسته بندی ،حمل و نقل و آرد ،بهبوددهنده و
غیره گرانتر از نانهای سنتی هستند و افراد
کمتری از آنها استفاده میکنند ،اظهار کرد:
بنابراین هزینه تمام شــده این نانها بیشتر
و قدرت خرید مردم پایین اســت .اما مشکل
مهمتر تولیدکنندگان تامین آرد است.
> برخی کارخانجات با یک دهم ظرفیت کار میکنند

به گفته وی ،در حال حاضر شرکت بازرگانی
دولتی بــه کارخانجات آرد دولتی نمیدهد و
میگوید در این زمینه کمبود وجود دارد .این
مسئله باعث شده تولید نان صنعتی کاهش
پیدا کند .برای مثــال کارخانهای با ظرفیت
تولیــد  ۵۰تــن روزانه فقط پنــج تن تولید
میکند که باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان
میشــود .اســتفاده از آرد آزاد نیــز بــرای
تولیدکنندگان به صرفه نیســت .لزومیان با
بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی اصلیترین
ماده اولیه تولید نان صنعتی را تامین نمیکند،
گفت :در حال حاضر قیمت آرد با گندم ۶۶۵
تومانی برای نان سنتی ۹۰۰ ،تومان برای نان
صنعتی و فانتــزی ۲۷۰۰ ،تومان برای صنف
و صنعت و  ۵۰۰۰تومــان به صورت آزاد در
بازار وجود دارد .اما راه حل مشکالت این است
کــه قیمت آرد تک نرخی شــود .وی با بیان
اینکه  ۷۰درصد مواد اولیه تولید نان صنعتی
آرد اســت ،اظهار کرد :در حال حاضر مشکل
اصلی تولیدکنندگان تامین آرد است .اگر آرد
تک نرخی شود ،قاچاق آرد متوقف میشود،
سوءاســتفادهگران و مافیــا از بــازار حذف
میشوند ،در تولید رونق و بین تولیدکنندگان
رقابت ایجاد میشود .این تولیدکننده در پایان
از دولت بعدی خواست که مشکل تامین آرد
را برطرف و آرد را تک نرخی کند .همچنین
برای تصمیمگیری با تشکلها مشورت کند.

بازار

سنگ آهن ارزان شد

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

ســنگ آهن در پی انتظارات بــرای کاهش
شــدید تولید فوالد چین تا پایان ســال ،در
بازار ســنگاپور به پایینتریــن قیمت دو ماه
اخیر نزول کرد .به گزارش ایســنا ،سنگ آهن
که ماده خام فوالدســازی است ،در مدت دو
هفته حدود  ۱۵درصد ریزش قیمت داشــته
که این ریزش تحت تاثیر اقدامات چین برای
کاهش آلودگی صنعــت فوالد به عنوان یکی
از آالیندهتریــن صنایع این کشــور روی داده
است .گروه شــاگانگ که چهارمین کارخانه
فوالدســازی بزرگ جهان است ،هفته جاری
اعالم کرد تولید و فروش خارجی را به منظور
عمل به مقررات دولتی برای کاهش آالیندگی،
کاهش میدهد .اقدامــات چین برای محدود
کردن تولید فوالد و کاهش آن از رکورد باالی
سال گذشته در نیمه اول سال  ۲۰۲۱چندان
موفقیتآمیز نبود و تولید این کشور نسبت به
مدت مشابه ســال گذشته  ۱۲درصد افزایش
یافت .از ایــن رو انتظارات باالیی در خصوص
ضرورت محدود شدن قابل توجه تولید تا پایان
سال وجود دارد .چین هفته جاری تدابیری را
برای محدود کردن صــادرات رونمایی کرد و
تعرفــه صادرات بعضی از مواد فوالد را افزایش
داد و تخفیــف روی محصوالت ســرد نورد را
حذف کرد .ویویک دیهار ،تحلیلگر کاال در بانک
کامن ولث استرالیت در یادداشتی نوشت :تولید
فوالد چین اکنون با موانع بیشتری روبروست.
تقاضا با تالش چین برای کاهش تولید فوالد
به منظور کاهش آلودگی ضعیف شــده است.
بهای معامالت سنگ آهن سنگاپور  ۴.۵درصد
ســقوط کرد و به  ۱۸۲دالر و  ۱۰سنت در هر
تن رسید و از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود
هشت درصد کاهش داشــته است .قیمتها
در دالیان چین  ۴.۹درصد ســقوط کرد .بهای
معامالت میلگرد فوالدی و کویل گرم نورد در
شانگهای صعود کرد .در بخش عرضه ،شرکت
واله برزیل که دومین معدنکار بزرگ ســنگ
آهن در جهان است ،اعالم کرد مطمئن است
با وجود اختالالت اخیر ،به هدف تولید ساالنه
 ۳۱۵تا ۳۳۵میلیون تن دست پیدا خواهد کرد.
در بازارهــای فلزات پایه ،نیکل و آلومینیوم با
توقف افت چهار روزه دالر که قیمت کاالها به
ارزهای دیگر را گرانتر کرد ،ثابت بودند.

در حدود چهار ماهه ابتدایی ســال جــاری بیش از
۵۲۸میلیــون دالر دارو ،تجهیزات و ملزومات ضروری
پزشکی وارد کشور شده اســت .به گزارش ایسنا ،در
کنار شش قلم کاالی اساسی که همچنان ارز ترجیحی
دریافت میکننــد دارو ،تجهیزات و ملزومات ضروری
پزشکی نیز در لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی قرار دارد
و با وجود اینکه در قانون بودجه ســال جاری مقرر شد محاسبه
حقوق ورودی تمامی اقالم با ارز  ۴۲۰۰حذف و با نرخی نزدیک به

واردات  ۵۲۸میلیون دالری دارو و تجهیزات پزشکی

بازار محاسبه شود ،دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی
به همراه شــش قلم کاالی اساسی از این تغییر نیز
مستثنی ماند .طبق آخرین گزارش مربوط به واردات
کاالهای اساسی در آمار گمرک ایران ،از ابتدای سال
تا نیمه تیرماه  ۳.۹هزار تن دارو ،تجهیزات و ملزومات
پزشــکی وارد ایران شــده که ارزش آن بــه  ۵۲۸.۳میلیون دالر
میرسد .این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل  ۴.۵هزار
تن دارو به ارزش بالغ بر  ۴۴۳.۴میلیون دالر وارد شده بود .بر این

اساس میزان واردات دارو از لحاظ وزنی نسبت به پارسال ۱۵درصد
کاهش داشته ولی ارزش آن ۱۹درصد رشد دارد .با این حال چندی
پیش بانک مرکزی اعالم کرده بود که برای دوره ابتدای ســال تا
نیمه تیرماه ۵.۵ ،میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساســی
تامین کرده که ۴.۶میلیارد دالر آن مربوط به شــش قلم و ما بقی
که بیش از ۹۰۰میلیون دالر بود به واردات حوزه بهداشت و درمان
اختصاص داشت که هنوز دلیل این اختالف آماری گمرک و بانک
مرکزی مشخص نشده است.

هشدار پوتین نسبت به چاپ بیحساب و کتاب دالر!
به عقیده رئیس جمهور روسیه ،دولت آمریکا همواره کسری بودجه خود را از طریق چاپ بیحساب و کتاب دالر جبران کرده که این مسئله خطرناک است

رئیس جمهور آمریکا با هشــدار نســبت به چاپ بیش از اندازه دالر
گفت چنین کاری نه تنها منجر به بروز مشکالتی برای اقتصاد آمریکا
از طریق افزایش کســری بودجه میشود بلکه تمام اقتصاد جهان را
تحتالشعاع قرار خواهد داد.
والدمیر پوتین که در جمع کارشناسان اقتصادی روسیه حاضر شده
بود در ادامه با اشــاره به عبور نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص
داخلی آمریکا از  ۱۵درصد برای دومین ســال متوالی ،افزود :دولت
آمریکا همواره کسری بودجه خود را از طریق چاپ بیحساب و کتاب
دالر جبران کرده و این مسئله خطرناک است چرا که دالر بیشترین
سهم را از ذخایر ارزی جهان دارد و تضعیف آن دارای پیامدهایی برای
همه خواهد بود.
در ادامه پوتین به وضعیت اقتصادی روســیه پرداخت و گفت اقتصاد
کشورش به طور کامل به سطوح پیش از آغاز همهگیری بازگشته اما
تورم در سطحی باالتر از انتظارات قرار دارد .پوتین خواهان همکاری

بیشتر دولت و بانک مرکزی روسیه برای مقابله با ریسکهای موجود
شد و افزود که در شرایط کنونی انجام اقدامات تعادل بخش اهمیت
بسیار زیادی خواهد داشت.
الزم به ذکر اســت که والدیمیر پوتین به عنــوان یکی از طرفداران
کاهش وابســتگی به دالر ،در جریان ســخنرانی خــود در همایش
اقتصادی شهر سنت پترزبورگ روسیه با اشاره به اینکه نقش دالر به
عنوان ذخیره ارزی ،با توجه به تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی پیشبرد
اهداف واشنگتن باید مورد بازبینی قرار گیرد ،گفته بود ،سازمانهای
مالی جهانی نیاز به تغییرات عمیقی دارند .باید در نقش دالر بازبینی
شود ،چراکه دالر از یک ذخیره ارزی جهانی به ابزار فشار یک کشور
بر ضد بقیه جهان تبدیل شده است.
جهان از ســال  ۲۰۱۹درگیر مقابله با ویروس کرونا شد و در نتیجه
اعمال قرنطینه و محدودیت برای کسب و کارها ،اقتصاد جهانی دچار
زیان بسیار سنگینی شد.

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد

افزایش  ۴۷درصدی
ارزش تجارت خارجی ایران

رئیس کل گمرک ایران از افزایش  ۴۷درصدی
ارزش تجــارت خارجی ایران در چهار ماه اول
سال خبر داد و گفت که افزایش  ۶۵درصدی
صادرات و  ۳۲درصــدی واردات در این دوره
ثبت شده است.
به گزارش ایســنا ،مهدی میراشــرفی با بیان
اینکه کارنامه تجارت خارجی کشــور در چهار
ماهه نخســت ســال  ۱۴۰۰حاکی از بهبود
وضعیت این بخش و رشد آمارهای صادرات و
واردات است ،جزئیات آن را تشریح کرد.
وی گفت :در این مدت  ۵۰میلیون و  ۸۰۰هزار
تن کاال به ارزش  ۲۹میلیارد دالر بین ایران و
کشورهای مختلف مبادله شد که مقایسه آن
با مدت مشــابه سال قبل نشــاندهنده رشد
 ۲۱درصــدی در وزن و  ۴۷درصدی در ارزش
کاالهاســت .همچنین سهم صادرات کاالهای
غیرنفتی از مجموع تجارت خارجی  ۳۸میلیون
و  ۳۰۰هزار تــن به ارزش  ۱۴میلیارد و ۳۰۰
میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته از نظر وزن  ۲۷درصد و از حیث ارزش
 ۶۵درصد رشد داشته است.
رئیــس کل گمرک ایــران ادامــه داد :عمده
کاالهای صادر شــده در این مدت شامل گاز
مایع شده ،پلیاتیلن ،محصوالت نیمه تمام از
آهن ،متانول ،بنزین ،شــمش آهن و فوالد و
صنایع فوالدی ،میلههای آهنی ،پروپان مایع،
قیر و کاتد از مس بود.
میراشــرفی اعالم کرد که کشــورهای مقصد
کاالهای صادراتی ایران به ترتیب چین با حدود
 ۱۰میلیــون تن به ارزش چهار میلیارد و ۳۰۰
میلیون دالر ،عــراق با  ۱۰میلیون و  ۹۰۰هزار
تن به ارزش دو میلیــارد و  ۸۰۰میلیون دالر،
امارات متحده عربی با چهار میلیون و  ۳۰۰هزار
تــن به ارزش یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر،
ترکیه با یک میلیون تن به ارزش  ۹۲۳میلیون
دالر و افغانستان با یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن
به ارزش  ۷۲۸میلیون دالر بودهاند.
رئیــس کل گمــرک ایران درخصــوص آمار
واردات در چهار ماهه نخســت سالجاری نیز
گفت :در این مدت  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن
کاال به ارزش  ۱۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر
وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته از حیث وزن پنج درصد و از نظر ارزش
 ۳۲درصد رشد داشت.
وی افــزود :نکته قابــل توجه این اســت که
۹.۴میلیــون تن از کاالهای وارد شــده کاالی
اساسی است که  ۸.۴میلیون تن آن شش قلم

کاالیی اســت که شامل ارز ترجیحی است و با
وجود بیش از  ۴.۶میلیون تن کاالی اساســی
موجود در اماکن بندری ،حدود  ۴۰۰هزار تن در
حال تخلیه در لنگرگاهها و بیش از یک میلیون
تن کاالی اساســی در شــناورهایی که منتظر
تخلیه هســتند نزدیک بــه  ۱۵و نیم میلیون
تن ذخایر کاالهای اساســی است که نسبت به
گذشته میزان مناسبی برای کشور است.
میراشــرفی ادامه داد :تلفن همراه ،ذرت دامی،
روغن آفتابگردان ،جو ،کنجاله ،گندم ،دانه سویا،
شکر و برنج عمدهترین کاالهای وارداتی به کشور
بــود که به جز تلفن همراه ســایر اقالم وارداتی
در زمره کاالهای اساســی و ضــروری قرار دارد
و پساز مصوبات ترخیــص درصدی و اعتباری
ســرعت ترخیص کاالهای اساسی نیز افزایش
چشمگیری داشته است؛ به گونهای که از متوسط
روزی ۴۷هزار تن در بندر امام (ره) در سه ماهه
اول ســال به روزی  ۶۲هزار تــن در روز در تیر
ماه رســیدیم که افزایش ۳۲درصدی ترخیص
کاالهای اساسی را در تیرماه نشان میدهد.
معــاون وزیــر اقتصــاد در مــورد مهمترین
کشورهای طرف معامله واردات در چهار ماهه
ابتدی امســال گفت :امــارات متحده عربی با
صادرات چهار میلیون تن کاال به ارزش چهار
میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر به ایران در جایگاه
نخست و چین با یک میلیون تن کاال به ارزش
سه میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر ،ترکیه با یک
میلیون و  ۳۰۰هزار تن به ارزش یک میلیارد
و  ۵۰۰میلیون دالر ،آلمان با  ۳۵۱هزار تن به
ارزش  ۵۶۳میلیون دالر و سوئیس با  ۶۷۲هزار
تــن به ارزش  ۵۳۹میلیــون دالر در ردههای
بعدی قرار دارند.
رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشــاره به
بهبود وضعیت ترانزیت کاال از قلمرو کشورمان
اظهار کرد :در چهار ماهه ابتدای امســال ســه
میلیون و  ۷۵۳هزار تن کاال از مرزهای زمینی
جمهوری اسالمی ایران وارد شد و کانتینرهای
حامل کاال پس از انجام تشریفات گمرکی وطی
مســیرهای گوناگون ،مرزهــای خروجی را به
طرف کشورهای مقصد ترانزیت ترک کردند.
وی یادآور شد :مقایسه میزان ترانزیت کاال در
چهار ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال
گذشــته حاکی از رشد  ۹۵درصدی است و به
نظر میرســد در صورت ایجاد زیرساختهای
مناســب و رفع برخی از مشــکالت این حوزه
میتــوان افزایش بیشــتری را در این زمینه
انتظار داشت.

با عملیاتهای صورت گرفته در بازار باز و بین
بانکی به منظور کنترل و مدیریت نقدینگی ،از
ابتدای تابستان امسال تاکنون معادل  ۳۴هزار و
 ۳۶۰میلیارد تومان پول از بانکها جمع شده است.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی از طریق دو بســتر عملیات بازار
باز و مســاعدتهای آماده (اعتبارگیری بانکها در نرخ ســقف و
سپردهگذاری بانکها در نرخ کف) ضمن مدیریت نقدینگی بانکها
در بازار بینبانکی ،نرخ ســود موزون این بازار را حول و حوش نرخ
سیاستی مدیریت کرده و از افزایش نوسانات آن جلوگیری میکند.
بســتر عملیات بازار غالباً به صورت هفتگی و بستر مساعدتهای
آماده غالباً یکشبه است.
ابزارهای اجرایی بانک مرکزی جهت استفاده از دو ابزار فوقالذکر،
توافق بازخرید (بســط نقدینگی) ،توافق با خرید معکوس (جذب
نقدینگی) و خرید و فروش قطعی (بسط و قبض نقدینگی) است که
در هفته منتهی به  ،۱۴۰۰/۵/۵بانک مرکزی باز هم معکوس عمل
کرد و هدف جذب پول را در پیش گرفت و طی آن با فروش ۶۵۴۰
میلیارد تومان اوراق با نرخ سود  ۱۸درصد تالش کرد ضمن جذب
نقدینگی مازاد ،نرخ سود را حول و حوش نرخ سیاستی حفظ کند.
عالوه براین ،آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشان میدهد،
با سررسید شدن توافق بازخرید معکوس انجام شده در عملیات بازار
باز هفته گذشته ،معادل  ۳۰۱۰میلیارد تومان به بانکها برگردانده
است.
> این هفته ،بانکها اعتبارات کوتاه مدت نخواستند

از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده

فعال حوزه کار:

به مشاغل اینترنتی
نگاه مثبت داشته باشیم

یک فعال حوزه کار میگوید اگر میخواهیم
کسب و کارهای اینترنتی را که در تمام دنیا
جواب داده و در کشــور ما نیز در ایام کرونا
نتیجه بخش بوده و هزاران شغل را از تعطیلی
نجــات داده و به امرار معــاش میلیونها نفر
کمک کرده توســعه بدهیم کافی است کمی
به مردم اعتماد داشــته باشــیم و فضا را باز
کنیم در آن صــورت خواهیم دید که اعتماد
بــه مردم اعتماد به دولت را به وجود میآورد
و در ســایه این اعتماد بســیاری از مشکالت
برطرف میشود.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا ،به مزیتهای
راهاندازی کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد
و گفت :کرونا با همه مشــکالت و گرفتاریها
و خســارتهایی که برایمان به بــار آورد اما
فرصتهای جدیدی هم پیش روی ما قرار داد
و اتفــاق خوبی را رقم زد و نشــان داد که اگر
دولــت حمایت خود را از تولیدکنندگان دریغ
نکند آنها توان مقابله با هر سختی را دارند.
وی ادامــه داد :در دوران کرونا بود که اقتصاد
مجازی شــکل گرفت و مردم توانستند کاالها
و محصوالت خود را بیواسطه از طریق فضای
مجــازی عرضه کنند و کســانی که متقاضی
خرید بودند نیز اقالم و مایحتاج مورد نیاز خود
را تهیه کنند.
این فعال حوزه کار افزود :حتی سوپر مارکتها
هــم در دورهای به شــکل مجــازی خدمات
ارائه کردند و این مســئله نشان داد که بستر
اینترنت باعث اشتغالزایی شده و اقتصاد رونق
گرفته است.
چمنی با بیان اینکه کسب و کارهای اینترنتی
دست واســطهگران را کوتاه میکند و جلوی
گرانیهای بیضابطه را میگیرد ،اظهار کرد :در
حال حاضر بهترین مجموعهای که میتواند به
این موضوع رسیدگی و دست دالالن را کوتاه
کند ،مشاغل اینترنتی است و باید یک راهکار
و ساز و کار اساســی و بدون محدودیت برای
این کســب و کارها مدون شــود تا به فعالیت
قانونمند خود ادامه دهند.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد :دولت
آقای رئیسی باید به دو وزارتخانه صمت و کار
مســئولیت بدهد که یک برنامــه مدون برای
نحوه فعالیت و ســاماندهی این گونه مشاغل
بنویســند .خوشبختانه در تمام دنیا این اتفاق
افتاده است و ما میتوانیم از کارهای پژوهشی
و مطالعات صورت گرفته و الگوهای کشورهای
دیگر در این زمینه استفاده کنیم و یک راهکار

جاروی تابستانه پول از بانکها
معادل  ۳۵۳۰میلیارد تومان بوده ،خالص عملکرد بانک مرکزی در
بازار باز به این میزان بوده است.
با توجه به مازاد شــکلگرفته در بازار بینبانکی ،تقاضایی از سوی
بانکها جهت اســتفاده از مساعدتهای آماده ،اعتبارگیری در نرخ
سقف انجام نشد و هیچ تزریقی از این محل به بازار بینبانکی صورت
نگرفت.
با این توضیح که با سررسیدشــدن توافقهــای بازخرید مرتبط با
مساعدتهای آماده/اعتبارگیری ،در مجموع معادل  ۱۳هزار و ۷۶۰
میلیــارد تومان نیز از بازار بینبانکی در طول هفته مورد بررســی
( )۱۴۰۰/۵/۵از بازار جذب شد.
بنابراین ،بانک مرکزی طی هفته مورد بررسی و به صورت خالص،
معادل  ۱۷هــزار و  ۲۹۰میلیارد تومــان از بانکها جذب و جمع
کرده است.
> بانک مرکزی در حراجهای تابستانه چقدر پول جمع کرد؟

البته با احتساب این حراج ،بانک مرکزی از ابتدای تابستان سالجاری
تاکنون چهار حراج دیگر فروش مدتدار اوراق مالی اسالمی دولتی
در عملیات بازار باز انجام داده است که در اولین حراج تابستانه خود
با فروش  ۶۴۴۰میلیارد تومان اوراق و سررسید اوراق فروخته شده
در حراج قبلی  ۶۴۴۰میلیــارد تومان به بانکها پرداخت کرد که
عملکردش در بازار باز طی این حراج صفر شد.
از سوی دیگر ،با سررسید بازپرداخت وامهای کوتاه مدت داده شده

قانونمند برای گســترش مشــاغل اینترنتی
در پیش بگیریم.
چمنی در عین حال به کالهبرداریهای صورت
گرفته در دنیای مجازی اشــاره کرد و گفت:
متاســفانه در دنیای مجازی کالهبرداریهای
اینترنتی زیاد شــده و بــه همین دلیل باید از
مــردم و پولی که بابت خریــد میدهند و در
قبال آن انتظار دارند کاالی با کیفیت دستشان
برســد ،حمایت کنیم .اگر دولت به این قضیه
ورود نکند و یک ســاز و کار بــرای قانونمند
شدن کســب و کارهای اینترنتی ایجاد نکند
اعتماد مردم به دنیای مجازی و خرید و فروش
اینترنتی از بیــن خواهد رفت و دالالن دوباره
میدان پیدا میکنند.
وی بــا تاکید بــر اینکه دولت ســیزدهم باید
وزارتخانههــای کار وصمــت را مامور کند که
تدوین مقررات و ســاز و کار ســاماندهی این
کســب و کارها را در دستور کار قرار بدهند تا
چنانچه کســی در فضای مجازی متضرر شد،
قابل پیگیری باشد ،ادامه داد :در بحث قانونمند
شــدن مشــاغل اینترنتی تنها یک وزارتخانه
مسئول نیست ،بلکه مجموعه دولت همه باید
دست به دست هم بدهند و کار را پیشببرند و
وزارتخانههای متولی بنشینند و برای ساماندهی
این کســب و کارها برنامهای مــدون کنند و
مجلس هم در این زمینه کمک کند.
چمنی ادامــه داد :زمانی که اینســتاگرام به
شبکههای مجازی راه پیدا کرد ببینید که چه
وضعیتی در دنیای مجــازی حاکم بود ،امروز
چگونه اســت؟ مردم خودشــان خوب و بد را
از هم تشخیص میدهند کافی است کمی به
آنهــا اعتماد کنیم تا هم از شــرایط حاضر و
بحران به وجود آمده گذر کنیم هم کســب و
کارها رونقی بگیرند و معیشت مردم هم بگذرد.
وی در پایان با بیان اینکه در بحث کســب و
کارهای اینترنتی باید نگاه مثبتی داشته باشیم
و وسعت دید خود را افزایش دهیم ،گفت :اگر
میخواهیم کسب و کارهای اینترنتی را که در
تمام دنیا جواب داده و در کشور ما نیز در ایام
کرونا نتیجه بخش بوده و هزاران شــغل را از
تعطیلی نجات داده و به امرار معاش میلیونها
نفر کمک کرده توســعه بدهیم کافی است به
مردم اعتماد داشــته باشیم و فضا را باز کنیم؛
در آن صورت خواهیم دید که اعتماد به مردم
اعتماد به دولت را به وجود میآورد و در سایه
این اعتماد بسیاری از مشکالت و گرفتاریها
برطرف خواهد شد.

به بانکها در حراج قبلی معادل  ۷۲۰میلیارد
تومان پول از بانکها جمع شد.
اما در دومین حراج بانک مرکزی در این زمینه
این بانک عملکرد بازار بینبانکی صفر بود؛ بدین ترتیب که نه پولی
تزریق و نه پولی جذب شد.
سومین حراج تابســتانه بانک مرکزی عملکرد بهتری داشته است
بــه گونهای که با فروش  ۳۸۰۰میلیارد تومــان اوراق به بانکها و
سررســید  ۶۴۸۰میلیارد تومــان اوراق فروختــه در حراج قبلی،
۲۶۸۰میلیارد تومان در عملیات بازار باز از بانکها جمع کرد.
همچنیــن ،با موافقت اعطــای  ۴۳هــزار و  ۲۲۰میلیارد تومان
تسهیالت کوتاه مدت به بانکها و سررسید بازپرداخت  ۳۱هزار و
 ۴۵۰میلیارد تومان تسهیالت قبلی معادل  ۱۱هزار و  ۷۸۰میلیارد
تومان پول از بانکها جمع کرد و با احتســاب عملکرد این بانک
در عملیات بازار بــاز در این حراج  ۱۴هزار و  ۴۶۰میلیارد تومان
پول از بانکها جذب شــد که رکــورد جاروی پول از بانکها طی
هفتههای گذشته بود.
عالوه براین ،نتایج چهارمین حراج تابســتانه بانک مرکزی نشــان
میدهد که عملکرد این بانک در عملیات بازار باز معادل ۸۱۰میلیارد
تومــان و در بازار بین بانکی به میزان ۱۰۸۰میلیارد تومان بوده که
در کل طی این حراج بانک مرکزی  ۱۸۹۰میلیارد تومان از بانکها
پول جمع کرده است.
بنابرایــن ،در مجموع طی پنج حراج فروش مــدتدار اوراق مالی
اســامی دولتی در عملیات بازار بــاز و عملیات بازار بین بانکی در
تابستان ســال جاری معادل  ۳۴هزار و  ۳۶۰میلیارد تومان پول از
بانکها جمع شده است.

