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پایه صادراتی خواهد بود.
صادرکنندگانــی کــه در مهلــت
تعییــن شــده ارز خــود بازنگرداندهاند
مکلف هســتند باقیمانــده تعهدات را
در بازار نیما به نــرخ روز پایانی مهلت
یــا قیمت روز بازار هرکدام کمتر باشــد
بــه بانک مرکــزی بفروشــند .درهمین
راســتا وزارت صمت بــرای اطمینان از
بازگشــت ارز عالوه برپایش کارتهای
بازرگانــی موجــود اقدام بــه رتبهبندی
صادرکننــدگان در ســامانه یکپارچــه
اعتبارســنجی و رتبهبنــدی اعتبــاری
خواهد کرد.
یکــی از مــواد مهــم این بســته این
اســت که ارائه هرگونه خدمات توســط
کلیه دستگاهها ،ســازمانهای اجرایی،
بانکها و صرافیها به صادرکنندگانی
کــه برمبنــای ایــن بســته نســبت بــه
بازگشــت ارز اقــدام نمیکننــد و نیــز
ســایر اشــخاصی که به طور مستقیم یا
غیرمســتقیم در روند عدم برگشت ارز
مشــارکت دارند تــا زمان ایفــای تعهد
ارزی امکانپذیرنیست .برهمین اساس
اســامی این افــراد دراختیــار نهادهای
نظارتــی و مراجــع قضایــی قــرار داده
میشود.
درهمین زمینه وزارت صمت عدم
صدور یا تمدیــد کارتهــای بازرگانی،
عــدم صدور یــا تمدید ثبت ســفارش،
عــدم صــدور هرگونــه مجوزهــای
واردات و صــادرات تولیــدی و صنفــی
و محدودیــت از ســایر خدمات مرتبط
بــا تجــارت را در دســتور کار خــود قــرار
میدهــد .همچنین لغــو معافیتها و
مشــوقهای مالیاتــی و گمرکــی ،عدم
تخصیــص ارز از ســوی بانــک مرکزی،
عــدم اعطــای تســهیالت از ســوی
بانکها ،عدم ارائه خدمات صرافیها
و همچنیــن اعمــال محدودیــت در
صــدور بارنامههای داخلــی و خارجی
و خدمــات بنــدری از ســوی ســازمان
راهداری و بنادر دنبال خواهد شد.
 ëëتغییرات نرخ ارز
امــا چــرا نوســانات نــرخ ارز تنــد
و افزایشــی شــده اســت؟ بررســی
نمودارهــای بلندمــدت نــرخ ارز و طال
نشــان میدهــد نرخهــا درایــن بازارها
همانند ســایر کاالها رو به افزایش بوده
بــا این تفــاوت کــه دربرخــی از دورهها
میــزان رشــد قیمتهــا متفــاوت بوده
است .گاه برای یک دوره میانمدت یا
بلندمدت بهدلیل نرخگذاری از ســوی
دولــت ،شــاهد ثبــات قیمتی هســتیم
و دربرخــی دورههــا نوســان و تغییــر
قیمتها با ســرعت بیشــتری رخ داده
است.
پــس از نوســان شــدید قیمتها در
بازار ارز که بســرعت به بازار طال و سکه
هم ســرایت کــرد ،یک ثبات نســبی در
سال گذشته و تا آستانه فصل زمستان
تجربه شــد .اما این ثبات نســبی دیری
نپاییــد و بهدلیــل عوامــل مختلفــی
نظیرتشــدید تحریمهــا ،شــیوع کرونا،
افزایــش انتظــارات تورمــی ،نقدینگی
حجیــم و ...یــک بــار دیگــر نوســان به
این بازار بازگشــت .گفتنی است دراین
گــزارش میــزان تغییــر قیمتهــای
رســمی بازار مورد بررســی قــرار گرفته
است.
مقایســه نــرخ ارز بــا ابتــدای ســال
گذشــته و ابتــدای ســالجاری حاکــی
از تغییــر قابــل توجــه قیمتهاســت.
درحالی که نــرخ دالر امریکا در ابتدای

ایرنا

دیروز بازار قیمت ارز بار دیگر افزایشی
شــد و اثــر خــود را بر قیمت ســکه طال
گذاشــت .قیمــت هــر دالر امریــکا در
بــازار آزاد ارز در روز گذشــته بــه حــدود
 22هــزار و  700تومــان و قیمــت هــر
ســکه طال به حــدود  10میلیــون و 700
هزار تومــان افزایش یافــت .اینکه چرا
قیمــت دالر امریــکا روزانــه در ایــران
افزایشی شده اســت ،انگشت اتهام به
ســمت صادرکننــدگان متخلــف رفته
اســت .بــر همین اســاس دیــروز بانک
مرکزی دستورالعملی را منتشر کرد که
براســاس آن از امســال صادرکنندگان
متعهــد تشــویق و صادرکننــدگان
متخلف تنبیه میشــوند .این تنبیهات
شــامل صادرکنندگانی که در سالهای
 97و  98ایفای تعهدات نکردهاند هم
میشود.
این دستورالعمل که بسته سیاستی
نحوه برگشــت ارز حاصــل از صادرات
ســال  1399و رفع تعهدات ایفا نشــده
ســالهای  1397و  ،1398نــام دارد
توســط وزرای «نفــت»« ،صنعــت،
معــدن و تجــارت» و «امــور اقتصادی
و دارایــی» ،معاون رئیــس جمهوری و
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و
رئیسکل بانک مرکزی تصویب شــده
است.
براســاس گــزارش روابــط عمومــی
بانــک مرکــزی ،در اجــرای بنــد ()2
مصوبات چهاردهمین جلســه شورای
عالی هماهنگــی اقتصادی ابالغی 23
مهر سال  97و تعیین نحوه برگشت ارز
حاصل از صــادرات ســال  1399و رفع
تعهدات ایفا نشده صادرات سالهای
 1397و 1398جلســهای در تاریــخ 22
تیرمــاه جاری با حضور وزرای «نفت»،
«صنعت ،معــدن و تجــارت» و «امور
اقتصــادی و دارایــی» ،معــاون رئیــس
جمهــوری و رئیــس ســازمان برنامه و
بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی
برگزار شد.
برپایــه ایــن بســته صادرکننــدگان
میباید حداقــل  80درصد ارز حاصل
از صــادرات خــود را بهصــورت حوالــه
ارزی (در ســامانه نیمــا) و حداکثــر 20
درصــد آن را بهصــورت اســکناس (در
سامانه نظارت ارز ســنا) در بازار ثانویه
بــه بانکهــا و صرافیهــای مجــاز بــه
فروش برســانند .طبق تبصره یک این
بســته بنگاههای تولیدی و صادراتی به
منظــور تأمیــن نیازهــای وارداتی خود
میتواننــد حداکثــر  30درصــد منابــع
ارزی صــادرات خــود را اســتفاده کننــد
و الزم اســت مابقــی ارز (حداقــل 70
درصد) را بهصورت حواله ارزی در بازار
ثانویه بفروشند .همچنین در تبصره 2
تأمیــن ارز گروهــی از واردکننــدگان بــا
ارز گروهــی از صادرکنندگان بهصورت
مستقیم امکانپذیر است.
از ســوی دیگر همــه صادرکنندگان
موظــف شــدهاند حداکثــر چهــار مــاه
پس از صدور پروانــه صادراتی گمرک
ارز خــود را بــه چرخه اقتصادی کشــور
برگرداننــد .امکان تمدیــد این مهلت
در موارد استثنا برای گروههای محدود
کاالیــی وجــود دارد .صادرکنندگانــی
که ظرف ســه ماه بعد از صــدور پروانه
صادراتــی ارز خــود را بازگردانند تعهد
ارزی آنهــا برمبنــای  90درصــد ارزش

کاهش داده است.
پیشبینی میشود با توجه به روند کند از بین رفتن کووید ،19این کاهش
تا ســال  2022ادامه داشــته باشــد .از طرفی یک موضوع مهم ،نیاز صنعت
نفت به حجم باالی سرمایهگذاری ساالنه است که تعدیل آن ممکن است
به میادین و زیرســاختهای نفتی موجود صدمه بزند .این امر به نوبه خود
میتوانــد ب ه بروز وقفههای طوالنی مدت بیانجامد و فقدان ســرمایهگذاری
بویژه برای بخش انرژی چالش برانگیز باشد.
بــا نگاهــی بــه تفــاوت دنیای انــرژی قبــل و بعــد از کرونــا بایــد گفت که
مهمتریــن تأثیــر کرونــا در بخــش انــرژی روی الگوی مصرف مــردم جهان
است که تأثیرات اساسی را در حال حاضر بنا نهاده است؛ لذا هرگونه تغییر
در بازارهــای انرژی و بــا آنچه پیرامون فعالیتها در اکثر کشــورهای جهان
میگــذرد انرژیهــای فســیلی همچنان بــاالی  70درصــد انرژی مــورد نیاز
جهان را تأمین میکنند.
لذا در شــرایطی که امروز به ســبب شــیوع ویــروس کرونــا و تحریمها در
پایینتریــن ســطح از فعالیتهای تولیدی نفت هســتیم ،چــارهای جز این
نیســت که با رعایت پیشفرضهای فوق سطح تولید و نگهداشت را حفظ
کــرده و با بهبود نســبی بحران کرونا در  2ســال آتی ،موقعیــت و توان فنی و
اجرایی را برای تولید و نیز روند رشد آن مورد توجه جدی قرار دهیم.
اگرچه شــرایط تولید نفت و نیز صادرات آن در کف حداقلی خود اســت
و روند پیشرو ظاهراً امیدی را برای باز شــدن این گره نشــان نمیدهد ولی
روند رشــد مصــرف داخلی و نیز تغییر سیاســتهای برونزایی دولت برای
اجــرای طرحهای تهاتــری ،این امکان را فراهم میســازد تا بــا برنامهریزی
منســجم و درک واقعیتهــا در تنظیــم عرضــه و تقاضــای نفت خــام گام
برداریم.
در ایــن حالــت و بــا توجه به محدودیتهــای تحریمی ،اســتفاده از توان
شرکتها و پیمانکاران ایرانی و تجمیع توان داخلی آنها میتواند با ضریبی
باالتــر از  80درصــد اجرای طرحهای حداقلی توســعه را فراهــم کند .نظیر
امضــای قــرارداد پروژه میــدان یاران در هفتــه جاری با یکی از شــرکتهای
پیمانــکار ایرانــی که توان عملیاتــی آنان قبالً در حوزه معاونت مهندســی و
پژوهشــی نفت ارزیابی شده است؛ که البته به شرط رشد دانش و تکنولوژی
خود و نیز تخصیص منابع مالی مورد نیاز قطعاً به بار مینشیند.
در ایــن رابطــه و بهدلیل توقف در فعالیت شــرکتهای یاد شــده نیاز به
طراحی شــیوه جدید تولید و مناســبات انرژی در عصر بعد از کرونا خواهیم
بود.
الزم به توضیح است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت بخصوص
در خاورمیانــه قســمت اعظــم بودجــه خــود را بــرای پیشــبرد طرحهــای
توســعهای برنامهریــزی میکننــد و بــهکار میگیرند؛ که در حــال حاضر کل
طرحها نیز با کاهش قیمت نفت دچار تردید و شکست شده است.
مزید آگاهی بیشتر است که در حال حاضر سازندگان تجهیزات صنعت
نفــت ایران و نیــز پیمانکاران و مشــاوران طرحهــای حوزه انــرژی قادرند تا
سطح  85درصد از طرحهای توسعهای حوزه انرژی را با بهرهگیری از توان
داخلــی اجرا کنند و در مواردی که نیاز به مواد اولیه یا اقدام فوق تخصصی
خــود دارنــد از طریق مکانیســم تهاتری با کشــورهای واســطهای در منطقه
خاورمیانه ،آسیای میانه و شمال آفریقا اقدام و نیازهای خود را تأمین کنند.
البته این ســهم در شــرایطی اســت کــه منابع مالی مورد نیــاز طرح از هر
طریــق ممکن بهصورت ریالی و ارزی در اختیار مجــری قرار گرفته تا بتواند
در چارچوب تعهدات خود با کارفرما عمل کند .در ارزیابی یک دهه گذشته
شــرکتهای ایرانــی در حــوزه نفــت و گاز تنهــا  17شــرکت موفــق به کســب
رتبه قبولی برای اجرای طرحهای توســعهای شــدهاند و بیشاز  30شــرکت
دیگــر کــه عمدتــاً ناتوانایی مالــی و تجهیزاتی داشــتند و ایــن موضوع مانع
از حضــور آنــان در اجرای طرحهای توســعهای شــد؛ میتوانند بــا تجمع یا
مشــارکت خود ،اقدام به تقبل مسئولیت برای طرحهای توسعهای و سطح
نگهداشــت کرده و مــازاد تولید برای مصرف یا صادرات خود را با اســتفاده
از طــرح فــروش نفت یــا فرآوردههــای نفتی و بهصــورت تهاتری بــ ه انجام
رسانند.
در پایان اینکه شــرکتهای ایرانی توان اجرای پروژهها را مشابه آنچه در
روزهای اخیر اتفاق افتاد ،دربرداشته و قادر هستند در یک مدل بینالمللی
با کارفرما همکاری کنند.
در ایــن رابطــه پارلمــان بخــش خصوصی آمادگــی دارد تــا از تمام توان
و قابلیتهــای شــرکتهای ایرانــی در حوزه انرژی دفاع و مقامات مســئول
را بــرای بهرهگیــری از ایــن امکانات هدایــت کند .در حــال حاضر وضعیت
بهگونهای اســت که اکثر کشــورهای ثروتمند نفتخیز حاشــیه خلیجفارس
از جملــه عربســتان ،امــارات ،کویــت ،عمــان ،قطــر و بحریــن نیــز مصــون
از پیامدهــای کاهــش قیمــت نفــت نبودهانــد و اکنــون در زمینــه مدیریــت
بهرهگیری از امکانات موجود خود دچار بحران هســتند .در چنین شرایطی،
شــرکتهای پیمانــکار و ســازنده ایرانی میتواننــد و قادر هســتند که در این
شــرایط و در یــک مدل همــکاری متقابل و بــه دور از تحریمهــای تحمیلی
و بهصــورت مشــارکت حضوری فعال داشــته باشــند .امضــای قراردادهای
داخلی پشتوانه این مهم در عرصه بینالمللی است.

براساس اصول اقتصادی نرخ ارز برمبنای تفاضل
نــرخ تــورم دو کشــور تعییــن میشــود .بنابرایــن
مهمتریــن عامــل در نــرخ ارز میــزان نرخ تــورم در
کشــور و مقایســه آن بــا ســایر کشورهاســت .بــا این
حال بــازار ارز بهدلیل حساســیتهای بســیاری که
در کشــورما دارد ،از عوامــل متعــددی نیــز تأثیــر
میپذیرد.
این درحالی اســت که ازاواخر ســال گذشته و بویژه
ابتــدای ســالجاری درشــرایطی کــه عرضــه ارز
محدود شــده است میزان تقاضا رشد کرده و بدین
ترتیب تعادل عرضه و تقاضا بشدت برهم خورده
اســت .دربخــش عرضــه پــس از کاهش صــادرات
نفتی بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین ارز در
کشــور ،صادرات غیرنفتی نیز بهدلیل شیوع کرونا و
بســته شدن مرز با کشورهای همســایه ،درآمدهای
ارزی و ورودی ارز کشــور افــت کــرد .ایــن درحالــی
اســت که قیمت نفــت نیز درماههای اخیر نســبت

ســال  1398برابــر بــا  12هــزار و 952
تومــان و در ابتــدای ســالجاری 14
هــزار و  903تومــان بــود ،این نــرخ روز
گذشته به  22هزار و  652تومان رسیده
اســت .براین اســاس نرخ دالر نســبت
بــه ابتــدای ســال  98معــادل 74.8
درصــد 9 ،هــزار و  700تومــان افزایش
یافته اســت .نرخ دالر نسبت به ابتدای

ارائه هرگونه خدمات
توسط کلیه دستگاهها،
سازمانهای اجرایی،
بانکها و صرافیها
به صادرکنندگانی که
نسبت به بازگشت ارز
اقدام نمیکنند و نیز
سایر اشخاصی که به طور
مستقیم یا غیرمستقیم
در روند عدم برگشت
ارز مشارکت دارند تا
زمان ایفای تعهد ارزی
امکانپذیرنیست ،برهمین
اساس اسامی این افراد
دراختیار نهادهای نظارتی
و مراجع قضایی قرار داده
میشود

به ســال قبل با افــت قابل توجهی همــراه بوده که
روی درآمدهای ارزی تأثیر گذاشته است .برهمین
اســاس بانــک مرکــزی بــرای متعــادل کــردن بازار
حساب ویژهای روی ارز حاصل از صادرات بازکرده
اســت تا با بازگشــت حــدود  27میلیــارد دالری که
از ایــن محــل باقــی مانده طــرف عرضــه تقویت و
درنتیجــه قیمتهــا منطقــی شــود .ایــن درحالــی
اســت که باوجــود نزدیک شــدن بــه پایــان مهلت
صادرکننــدگان بــرای بازگشــت ارز یعنــی پایــان
تیرمــاه همچنــان بخــش عمــدهای از ایــن رقم به
کشور بازنگشته است .طبق گفته فعاالن اقتصادی
تشــدید تحریمهــا و کرونــا فرآینــد بازگشــت ارز را
دشــوارتر از گذشــته کرده اســت ،اما بانــک مرکزی
معتقــد اســت برخــی صادرکنندگان بهدلیل رشــد
نرخ ارز ســعی دارنــد با باالترین قیمــت ارز خود را
بفروشند و به همین دلیل این کار را با تأخیر انجام
میدهند.

ســالجاری نیز حکایت از رشــد  7هزار
و  749تومانــی ایــن ارز دارد که برابر با
 51.9درصــد میشــود .ایــن درحالــی
اســت کــه در تیرمــاه نوســانات قیمتی
افزایش چشمگیری پیدا کرده است به
طوری که دالر در کانال  18هزار تومانی
خرداد ماه را به پایان برد ،اما در تیرماه
بســرعت کانالهــای  21 ،20 ،19و 22
هزار تومانی فتح شده است.
قیمــت یــورو نیــز بهعنــوان ارز
پرطرفدار دیگر ،از ابتدای سالجاری تا
روز گذشــته  8هزار و  49تومان معادل
 47.6درصد رشد کرده است .درحالی
که نرخ این ارز در ابتدای سالجاری 16
هــزار و  903تومــان بوده ایــن عدد روز
گذشته به  24هزار و  952تومان رسیده
اســت .از ســوی دیگــر یــورو در ابتــدای
ســال گذشــته  14هــزار و  946تومــان
قیمت داشــت کــه مقایســه آن با نرخ
روز گذشــته از رشــد  10هزار و  6تومانی
( 66.9درصدی) حکایت دارد.
ارز دیگــری که در بــازار ایران کاربرد
و نقــش مهمــی دارد ،درهــم امــارات
اســت .نرخ این ارز در ابتدای امســال 4
هــزار و  391تومان بوده کــه دیروز به 6
هزار و  324تومان رســیده است .بدین
ترتیب درهم دراین مدت هزار و 933
تومان معادل  44درصد رشــد داشــته
اســت .حــال اگر نــرخ درهم را نســبت
بــه عدد  3هــزار و  527تومانی ابتدای
سال گذشته مقایســه کنیم شاهد رشد
 2هزار و  797تومانی یا  79.3درصدی

آن هستیم.
لیرترکیــه نیــز دیروز  3هــزار و 374
تومــان قیمــت خــورد کــه این نــرخ در
ابتدای امسال  2هزار و  479تومان بود.
براین اســاس لیر در سه ماه و  22روزی
کــه از ســال  99میگــذرد 895 ،تومــان
معــادل  36.1درصــد افزایــش قیمت
داشته است .مقایسه تغییرات قیمتی
روز گذشــته لیــر بــا نــرخ  2هــزار و 304
تومانی این ارز در ابتدای ســال گذشته
گویــای افزایــش هــزار و  70تومانــی یا
 46.4درصدی آن است.
درمجمــوع در بــازار ارز و درمیــان
ارزهــای عمــده و پرطرفــدار در بــازار
ایــران ،در ســالجاری باالتریــن میزان
رشــد قیمت بــا  51.9درصــد دراختیار
دالر امریــکا و کمتریــن رشــد بــا 36.1
درصد متعلق به لیرترکیه بوده است.
 ëëسبقت طال از ارز
درحالی که نرخ انواع ارزهای عمده
بــازار در ســالجاری بهطــور متوســط
بیش از  40درصد رشــد داشــته اســت،
بررســی تغییر قیمتها در بازار سکه و
طال نشــان میدهد که قیمتها دراین
بازار با شیب تندتری به سمت افزایش
رفته است.
برهمیــن اســاس هــر قطعه ســکه
تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد که در
ابتدای سالجاری  6میلیون و  28هزار
تومــان قیمــت داشــت روز گذشــته به
 10میلیــون و  698هــزار تومان رســیده
اســت .بدین ترتیب درایــن مدت این

نوع ســکه  4میلیون و  670هزار تومان
افزایــش یافته اســت که نشــان دهنده
رشــد  77.4درصــدی آن اســت .ایــن
درحالی اســت که این ســکه نسبت به
ابتدای ســال گذشته  131.1درصد رشد
داشــته اســت .در ابتدای ســال گذشته
سکه تمام طرح جدید  4میلیون و 629
هزار تومان قیمت داشت که نسبت به
روز گذشــته  6میلیون و  69هزار تومان
بیشــتر شــده اســت .ایــن نوع ســکه که
سالجاری را در کانال قیمتی  6میلیون
تومــان آغاز کرد در  23اردیبهشــت به
کانال  7میلیون تومان و در روز نخست
تیرماه به کانال  8میلیون تومان رسید.
در روزهای  10و  14تیرماه نیز به ترتیب
کانالهای  9و  10میلیون تومانی را فتح
کرده است.
امــا ســکه تمــام بهــارآزادی طــرح
قدیــم درایــن بازههــای زمانــی رشــد
کمتــری را تجربه کرده اســت بهطوری
که از ابتدای ســالجاری  66.1درصد و
نســبت به ابتدای ســال گذشته 123.7
درصد رشــد داشته اســت .درحالی که
دیروز قیمت این نوع سکه به  9میلیون
و  800هــزار تومــان رســید ایــن نرخ در
ابتــدای ســال  98برابــر بــا  4میلیون و
 380هزار تومان و در ابتدای امســال 5
میلیــون و  900هزار تومان بوده اســت.
بدین ترتیب ســکه طرح قدیم نسبت
به ابتدای امســال  3.9میلیــون تومان
و درمقایســه با ابتدای ســال گذشــته 5
میلیون و  420هزار تومان رشــد قیمت
داشته است.
نیم ســکه نیز که در ابتدای امســال
 3میلیــون و  50هــزار تومــان قیمــت
داشــت دیروز به  5میلیون و  300هزار
تومــان رســید .بدیــن ترتیب ایــن نوع
ســکه درایــن مــدت  2میلیــون و 250
هزار تومان ( 73.7درصد) رشد داشته
اســت .درمقایســه بــا نــرخ  2میلیون و
 540هــزار تومانی ابتدای ســال  98نیز
نیم ســکه  2میلیون و  760هزار تومان
( 108.6درصــد) رشــد قیمــت داشــته
است.
همچنین بررســی قیمت ربع سکه
نشان میدهد که این نوع سکه نسبت
به ابتدای امسال  76درصد و نسبت به
ابتدای سال گذشته  87.7درصد رشد
داشــته اســت .گفتنی اســت ربع ســکه
در ابتدای ســال گذشــته یک میلیون و
 648هــزار تومــان و در ابتدای امســال
یــک میلیون و  750هزار تومان قیمت
داشــت که روز گذشــته بــه  3میلیون و
 80هزار تومان رسید.
سکه گرمی نیز دیروز به  1.6میلیون
تومان رســید که این نرخ درمقایســه با
 874هزار تومان ابتدای ســال گذشــته
 83درصد و نسبت به  980هزار تومان
ابتدای امسال  63.2درصد رشد داشته
است .در بازار طال نیز هرگرم طالی 18
عیــار کــه در ابتدای امســال  602هزار و
 600تومان قیمت داشت به  986هزار
و  700تومــان در روز گذشــته رســید که
به معنای رشــد  63.7درصدی است.
همچنین نســبت بــه نــرخ  426هزار و
 900تومان ابتدای ســال گذشته میزان
تغییــر قیمتی طالی  18عیــار به 131.1
درصد میرسد.
براین اســاس در بازار طال بیشترین
افزایش قیمت با  77.4درصد متعلق
به ســکه تمام طــرح جدیــد و کمترین
میزان رشــد بــا  63.2درصد مربوط به
سکه گرمی بوده است.

تأمین مواد اولیه برای تولید  ۱۰میلیون ماسک
خبر

ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران (ایمیدرو) اعالم
کرد :بررســیهای انجام شــده در دوره سه ماهه نخســت امسال گویای پایش
 ۴۹۰معــدن در ســطح  ۳۱اســتان کشــور در قالــب طــرح احیا ،فعالســازی و
توسعه معادن کوچک مقیاس است.
بهگزارش سازمان ایمیدرو ،اکنون  ۹معدن در مدار احیا و فعالسازی قرار
گرفتند و این اقدامها باوجود شرایط تحریمی و محدودیتهای کرونا ،انجام
شده است.
بنابراین گزارش ،بهار امســال برای  ۳۳معدن اقدام کلینیکی انجام شده
کــه یکی از اقدامهــا در این مدت ،احیا و فعالســازی معدن مــس میلوئیه-
واقع در ســیرجان به وســیله جذب ســرمایهگذار بود که در حال نهاییشــدن
انعقاد قرارداد بین معدندار و سرمایهگذار است.
براساس طرح احیا ،فعالسازی و توسعه معادن کوچک از ابتدای اجرای
طرح در اردیبهشــت  ۹۸تا پایان خردادماه امســال ،دوهــزار و  ۶۲۰معدن در
 ۳۱اســتان کشــور پایش شــده؛ از این تعــداد روی یکهزار و  ۵۳معــدن اقدام
کلینیکی و راه حل ارائه شده است.
همچنیــن در ایــن مــدت ،روی  ۱۵۵معدن اقدام نهایی شــده و  ۴۱معدن
فعــال و در حال تولید اســت .ســال گذشــته از مجموع دوهــزار و  ۱۳۰معدن
پایش شــده در  ۳۱اســتان ،روی یکهزار و  ۲۰معدن ،اقدام کلینیکی انجام و
در  ۱۴۶معدن اقدام نهایی انجام شد.
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بسته تازه سیاستی بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی منتشر شد

عیارسنجی توان شرکتهای ایرانی
در توسعه صنعت نفت

تعطیــات و اثــرات منفــی پاندمــی ویــروس
کرونــا اکثر کشــورهای جهان و بویژه کشــورهای
نفتخیــز را بــا چالشهــای گســترده اقتصادی
مواجه کرده اســت .برپایــه آخرین گزارش های
آژانــس بینالملل انرژی ،شــیوع این ویروس با
اثرگــذاری براقتصادهــای جهانــی و بخصــوص
در بخــش تقاضــای نفــت خــام و گاز طبیعــی،
ســرمایهگذاری جهانی را در محدوده یک ســوم
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سرپرســت وزارت صنعــت ،معدن و
تجــارت از توانایــی تأمین مــواد اولیه
تولیــد روزانــه  ۱۰میلیــون ماســک در
کشــور خبر داد و گفت :ظرفیت تولید
ماســک پارچــهای از ســوی اصنــاف
افزایش خواهد یافت و بر این اساس،
نگرانــی از بابت تأمین ماســک مورد
نیــاز مــردم در ایــام پیــش رو وجــود
ندارد.
حســین مــدرس خیابانــی در
جلســه ســتاد ملی کرونا با بیان اینکه
در واحدهــای تولیــدی مــورد مبتال به
کرونــا نداشــتهایم ،بیــان کــرد :همــه
پروتکلهــای بهداشــتی در واحدهای
تولیــدی سراســر کشــور رعایــت
شــده و مراقبتهــا و فاصلههــای
اجتماعــی درون واحدهــای تولیــدی
و کارخانجــات بخوبــی مدنظــر قــرار

گرفته شده است.
وی بــا بیان اینکــه نباید بــه خاطر
شــیوع بیمــاری کرونــا فعالیــت
واحدهــای تولیــدی را محــدود کنیم،
تأکید کرد :تولید مناسب اقالم مرتبط
بــا کرونــا ،فراوانــی دسترســی بــه این
کاالهــا و متعاقــب آن کاهــش قیمت
در بــازار برای دسترســی عموم مردم
را مد نظر داریم.
سرپرســت وزارت صنعــت
افــزود :در شــرایط خاصــی قــرار
داریــم و این شــرایط نیــاز به اتخاذ
تصمیمــات خــاص نیــز دارد و در
همیــن راســتا ،تولیــد ماســک تــا
اطــاع ثانــوی نیــاز بــه هیــچ گونه
مجــوز صنفــی و صنعتی نــدارد تا
براحتی در دســترس عموم مردم
و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

مــدرس خیابانــی بــا بیــان اینکــه
اعتقــاد دولــت رفتــن بــه ســمت
ماســکهای پارچــهای و قابــل
توشــو اســت ،بیــان کــرد:
شس 
کارگاههای تولیدی باید به این سمت
برونــد ،زیــرا هــم رقابــت در تولیــد
ماســک زیاد خواهد شــد و هم از نظر
تأمیــن مــواد اولیــه ماســک پارچهای
مشکلی نداریم.
وی گفــت :انتظارمــان از حــوزه
صنفــی افزایــش تولیــد ماســکهای
پارچــهای اســت ،تولیــد ایــن نــوع
ماســک نیــاز بــه مجــوز نــدارد و فقط
وزارت بهداشــت بایــد نــوع پارچــه
مــورد اســتفاده را بســرعت تعییــن
تکلیــف کنــد .سرپرســت وزارت
صنعــت بیــان کــرد :تولیــد ماســک
پارچــهای بایــد گســترش پیــدا کنــد،

تأکیــد رئیسجمهوری نیــز بر همین
اســت ،بهطوری که بایــد بازاریابی در
ایــن حــوزه انجــام شــود و رســانهها و
صداوسیما آن را فرهنگسازی کنند.
مــدرس خیابانــی در خصــوص
ظرفیتهــای تولیــد ماســک نیــز
گفــت :بنابر آمار رســیده  ۳.۵میلیون
ماســک کارگاهی در سراســر استانها

تولیــد میشــود و همچنیــن ظرفیــت
تولیــد ماســک صنعتــی بــا توجــه به
ماشــینآالت نصبشــده  ۶میلیــون
عدد در روز است.
ëëنگرانــی از بابــت تولیــد ماســک
نداریم
سرپرســت وزارت صنعــت بــا
بیــان اینکــه یــاد گرفتهایــم چگونه از

مشــکالت عبــور کنیــم ،اعــام کــرد:
نگرانی از بابت تولید ماســک نداریم
و سازمان حمایت باید در این شرایط
موضــوع احتــکار و اعــام موجــودی
ماســک و پارچــه را جــزو جرایــم
تخلفات صنفی و بازار قرار دهد.
وی با بیان اینکــه رئیسجمهوری
روی عرضه ماسک ارزانقیمت تأکید
دارد ،اضافــه کرد :وزارت بهداشــت و
بازرســان ســازمان غــذا و دارو باید به
حــوزه داروخانهها که عموماً ماســک
را بــا قیمــت باالتــر عرضــه میکننــد
ورود کننــد ،زیــرا قیمــت ماســک
در شــبکه توزیــع مشــخص اســت و
هرگونــه افزایــش قیمــت نیــز بایــد با
بررســی و اسناد به سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه
شود/.ایرنا

