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 :FATF یک استاد اقتصاد با اشاره به عدم پذیرش
مجبوریم پول را به صورت 
چمدانی وارد کشور کنیم

ایلنــا- یک اســتاد 
اقتصــاد دانشــگاه گفت: 
 FATF وقتــی مقــررات
را نمی پذیریم، پــول باید 
به صــورت چمدانــی وارد 
کشور کنیم و امروز صادرکنندگان دچار مشکالت 
عدیده ای می شوند از جمله اینکه بابت هر اقدامی 
معطلی های طوالنی دارند. مرتضی سامتی درباره 
باقی ماندن ایران در لیست ســیاه FATF اظهار 
داشت: بحث FATF به طور ساده شفاقیت پولی و 
نقل و انتقاالت پولی است و در تبادالت مالی باید مبدا 
و مقصد پول مشخص باشد و کشورهای عضو باید 
تمام مقررات مربوط به آن را بپذیرند. وی ادامه داد: 
از آنجایی که برخی از نقل و انتقالت مالی ایران از نظر 
قواعد FATF شفاف نیست ایران هم زیر بار چنین 
مقرراتی نمی رود. این کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه بخش قابل توجهی از این که امروز نمی توانیم 
دارو وارد کنیم به دلیل نپذیرفتن FATF است، ادامه 
داد: این موضوع، فعل و انفعاالت مالی و اقتصادی را 
تحت شعاع قرار می دهد و طبیعتا برای کشوری مانند 
ایران که درگیر مسائل مالی متعددی است، تبعات 
آن بیشــتر خواهد بود. این کارشــناس اقتصادی 
با بیان اینکه عدم پیوســتن بــه FATF صادرات 
را محدود کرده اســت، گفت: وقتــی این مقررات 
را نمی پذیریم  پول باید به صــورت چمدانی وارد 
کشور کنیم و امروز صادرکنندگان دچار مشکالت 
عدیده ای می شوند از جمله اینکه بابت هر اقدامی 
معطلی های طوالنی دارند.   سامتی با بیان اینکه یکی 
از دالیل عدم بازگشــت پول های ایران در برخی از 
کشورها نپذیرفتن FATF است، ادامه داد: بخش 
قابل توجهی از این موضوع به دلیل تحریم های مالی 
و عدم پیوستن به FATF است البته کشورهایی 
مانند عراق هم با استفاده از این فرصت، بهانه جویی 
می کنند وگرنه در بحث FATF آنها چیزی برای 
گفتن ندارند که بخواهند به این دلیل اموال ایران 

را بلوکه کنند.  
    

قیمت ماسک حداکثر 
۱۳۰۰تومان است

یرانی-  ا توســعه 
رئیس ســازمان حمایت 
ز مصرف کننــدگان و  ا
تولیدکننــدگان کشــور 
با اشــاره به تولید مطلوب 
ماســک و مواد ضدعفونی کننده در کشور و انتظار 
کاهش قیمت مواد ضدعفونی کننده، گفت: قیمت 
مصوب ماسک به داروخانه های سراسر کشور ابالغ 
شد. عباس تابش افزود: با توجه به تامین نیاز، تمامی 
داروخانه ها مکلف به فروش هر عدد ماسک حداکثر 
به قیمت ۱۳۰۰ تومان هســتند و مردم در صورت 
مشاهده تخلفات به ســامانه ۱۲۴ گزارش کنند. 
وی ادامه داد: در صورت به نتیجه رســیدن تولید 
ماسک های پارچه ای قیمت ماسک برای مردم ارزان 
تر نیز تمام می شود و قیمت ماسک به 5۰۰ تومان 
کاهش خواهد یافت. وی تصریح کرد: در اوایل شیوع 
کرونا ۲۰۰ هزار عدد ماسک در روز تولید می کردیم 
و امروز حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون عدد ماسک روزانه در 

کشور تولید می نماییم.
    

اعالم قیمت جدید گوشت قرمز
 عرضه ویژه گوشت از روز شنبه

توسعه ایرانی- معاون 
بازرگانــی داخلــی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با 
اعالم قیمت مناسب عرضه 
گوشت قرمز، گفت: از شنبه 
هفته آینده گوشت قرمز با حداکثر سود ۱5 درصد در 
میادین میوه و تره بار توزیع می شود. عباس قبادی 
در یک برنامه خبری در رابطه با تنظیم بازار گوشت 
قرمز اظهار کرد: قیمت تمام شده تولید گوشت قرمز 
گوساله حدود ۹۹ هزار تومان است  و در نقاط مختلف 
کشور قیمت عرضه گوشت قرمز برای مصرف کننده 
نیز متفاوت است.  وی با بیان اینکه وضعیت تولید 
گوشت قرمز مساعد است، گفت: برای تنظیم بازار 
گوشت قرمز مقرر شده بود که توزیع گوشت قرمز 
در میادین میوه و تره بار شهرداری انجام شود به این 
ترتیب که میادین مکان هایی را برای توزیع گوشت 
قرمز در اختیار توزیع کننده با اجاره بهای پایین و یا 
به صورت رایگان قرار دهند که ظاهرا این موضوع 
مورد اســتقبال توزیع کنندگان گوشت قرمز قرار 
نگرفته است.  وی با بیان داشت: پیگیری های الزم 
برای توزیع گوشــت از طریق میادین میوه و تره بار 
انجام خواهد شد تا از روز شنبه گوشت قرمز در این 
میادین با قیمت تمام شده به عالوه ۱۰ تا ۱5 هزار 

تومان سود توزیع شود.  

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 درســت روزی که قیمت ها در بازار 
ارز روندی کاهشی را طی کرد و دالر دو 
کانال عقب نشست و سکه در محدوده 
کانال ۱۳ میلیون تومان خرید و فروش 
شد، سهامداران ناراضی از عقب نشینی 
مکرر شاخص در مقابل مجلس شورای 

اسالمی دست به اعتراض زدند. 
حــاال روی دیگــر تــورم در حال 
خودنمایی است. قیمت ها در بازارهای ارز 
و طال و سکه و بورس افزایشی سرسام آور 
را تجربه کرده و سرمایه داران خردی که از 
دست رفتن سرمایه ها بی تابشان کرده بود 
و حفظ قدرت خرید را در دستور کار قرار 

داده بودند وارد میدان شدند و حاال نه فقط 
در حافظ و فردوسی که در دیگر بازارهای 
کشور نیز وضعیتی نامساعد و بی ثبات 

خودنمایی می کند. 
 دلیل ریزش ها چیست؟ این سئوالی 
است که بسیاری از معامله گران از فعاالن 
بازار و صرافان می پرسند اما جواب روشنی 
دارد. یکی وضعیت را به افزایش احتمال 
پیروزی بایدن ربــط می دهد و دیگری 
از دالرهایی می گوید کــه در عراق آزاد 
شده است. برخی معتقدند این وضعیت 
برای بیرون راندن نوسان گیران از بازار و 
به حداقل رساندن تقاضا برای ارز و سکه 
و طال تــدارک دیده شــده و برخی نیز 
معتقدند بازار به دلیل عدم تحمل دالر۳۰ 

هزار تومانی وارد این شرایط عجیب شده 
است. آیا کسی از ریزش ها ناراحت است؟

 این سئوالی است که خبرنگار »توسعه 
ایرانی« با هفت صراف و فعال بازار در میان 

گذاشت و پاسخ های متنوعی شنید. 
یکــی از فعاالن بــازار کــه صراف 
شناســنامه داری بود تاکید کرد: در این 
فضا مردم ضرر می کنند چون تعادلشان 
را از دســت می دهنــد امــا حقیقت 
اینجاســت که کســی از ریزش قیمت 
دالر متضرر نمی شود. شاید امروز حس 
کند سرمایه اش کم شد اما اگر این روند 
ادامه دار باشد، قیمت ها به تدریج متعادل 
می شود و همین فرد زیان دیده از ناحیه 
خرید ارزان تر کاالها در آینده می تواند 

منتفع شــود.   برخی دیگر اما داستان را 
این گونه پیچیده شرح نمی دادند. یکی 
از فعاالن بازار در این خصوص گفت: وقتی 
اول هفته قیمت پایین بیاید و آخر هفته 
باال برود، نتیجه چیزی نیست جز قفل 
شدن بازار. سرمایه دار چه خرد باشد و چه 
کالن، به سرعت نقشه بازار را درمی یابد 
و قفل شدن بازار در این شرایط مضرات 
بسیار باالتری را به همراه دارد. در ضمن 
اگر ریزش قیمت ارز نشــانه خوبی برای 
اقتصاد اســت، چرا قیمت ها در بورس 
اوراق بهادار که یک ماهی اســت به کف 
رسیده است، نیز کاهش می یابد. طبیعتا 
ریزش همزمان بورس و ارز و طال و سکه 
نمی تواند خبر خوبی برای اقتصاد باشد 
چراکه اگر قرار بر تخلیه حباب بورس بود 
که حباب تخلیه شده است و حاال حتی 

حباب منفی در بازار شکل گرفته است. 
 وی با تاکید بــر اینکه تحلیل رفتن 
سرمایه ها اتفاق خطرناکی است که در 
حال رخ دادن است؛ افزود:  ضرورت دارد 
مسئوالن نقشــه ای کارآمد برای نجات 
بازار تدارک ببینند و ثبات در بازار ارز آن 
هم با قیمت پایین تر از قیمت کنونی را 
تضمین کنند. عملیــات نجات بازار نیز 
چیزی نیست جز بازگرداندن تعادل به 
بازار سرمایه از یک سو و همچنین متعادل 

نگه داشتن بازار ارز از سوی دیگر. 
خرید و فروش نداریم 

 دیروز روز سختی برای بازار بود. از پس 
تعطیلی روز یکشنبه بازگشایی بازارها با 
کاهش قیمت دالر همراه شــد. دالر در 
صرافی های بانکی به کانال ۲7 هزار تومان 
ورود کرد و همین امر سبب شد در بازار 
آزاد نیز قیمت ها در کانال ۲8 هزار تومان 
قرار گیرند. صرافان بانکی دالر را به قیمت 

۲7 هزارو 5۰۰ تومان می خریدند اما با این 
حال در بازار آزاد قیمت های پیشنهادی 
از این میزان نیز کمتر بود. در این شرایط 
کمتر صراف و مغازه داری حاضر به خرید 
دالر از مردم بود، اغلب دالالن بودند که 
پیشنهاد می دادند با قیمت ۱5۰۰ تومان 
کمتر از قیمت فــروش حاضرند دالر را 

خریداری کنند. 
برگه »خرید و فروش نداریم« نیز در 
میانه روز بر شیشه بسیاری از صرافی ها 
چسبانده شــد تا بلکه پس از بازگشت 
آرامش و عدم تغییر ساعتی قیمت ها فشار 

برای معامله مهیا شود. 
 از ســوی دیگــر در بازار ســکه نیز 
قیمت ها روندی کاهشی را طی کردند 
و هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید ۱۳ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد؛ امــا با این حــال معدود 
صرافانی که حاضر به خرید سکه بودند 
قیمت هایی در محــدوده ۱۳ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان و حتــی کمتر را برای 

فروش پیشنهاد می دادند.
 بورس به کجا می رود؟

در حالی که برخی معتقدند قیمت 
سهم های حاضر در بورس با دالر ۲۰ هزار 
تومانی مطابقت دارد؛ اما ریزش قیمت ها 
و کف شکنی های پی در پی نگرانی هایی را 
در بازار سهام شکل داده است. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی دیروز در نشستی 
وضعیت بورس را مورد بررسی قرار دادند 
و حسن قالیباف اصل نیز در صحن علنی 
مجلس درباره وضعیت بازار ســرمایه 
سخنرانی کرد. با این حال بازار سرمایه 
به این اتفاقات واکنشی منفی داشت و به 
کف کانال یک میلیون  و  ۳۰۰ هزار واحد 
رسید. در این شرایط البته حسن قالیباف 
اصل در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: برای رســیدن بازار سرمایه به یک 
تعادل باید موضــوع بازارگردانی به طور 
جدی دنبال شود و اگر بازارگردان ها به 
صورت کامل در بازار سرمایه فعال شوند 

می توانند تعادلی را در بازار ایجاد کنند.

از این دســت اگرها در روزهای اخیر 
بارها و بارها ازســوی مسئوالن بورس، 
کارشناسان، تحلیلگران بازار سرمایه و ... 
مطرح شده است؛ اما شاخص بورس بنای 
سازگاری ندارد و عقب نشینی را ترجیح 
می دهد . مصطفی صفاری، تحلیلگر بازار 
سرمایه نیز به »توسعه ایرانی« می گوید: 
اتفاقا مهمترین دلیل بروز این وضعیت در 
بورس سیاسی است و اختالفات و ... هم 

به این وضعیت نابسامان دامن می زند. 
 در این میان قالیباف اصل در مجلس 
نکته ای را مورد توجه قرار داد و گفت: سال 
گذشته فروش سهام دولت در بورس صفر 
بود؛ اما امسال دولت توانسته است بیش 
از ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام بفروشد 
که آمار بسیار خوبی است. شاید همین 
نکته است که اعتراض شدید سهامداران 
را به دنبال داشت، اینکه دولت سود خود 
را از بورس برده و حاال بازار را به حال خود 

رها کرده است. 
در ایــن میان فرضیه ای نیــز بازار را 
گروگان انتخابات امریکا می داند، هر چه 
هست تزلزل و بی ثباتی بسیاری از بازارها 
را در حالت قفل شدگی قرار داده و به نظر 
می رسد اقتصاد وارد فاز انتظار شده است. 

نوسان عجیب در بازارهای مهم

اقتصاد در فاز انتظار 
قالیباف اصل دیروز در 
مجلس گفت که »سال 

گذشته فروش سهام دولت 
در بورس صفر بود؛ اما 

امسال دولت توانسته است 
بیش از 32 هزار میلیارد 
تومان سهام بفروشد که 
آمار بسیار خوبی است«؛ 

شاید همین نکته است که 
اعتراض شدید سهامداران 

را به دنبال داشت، اینکه 
دولت سود خود را از بورس 

برده و حاال بازار را به حال 
خود رها کرده است 

سالح ورزی: ۴۰  میلیارد دالر پول ایران در 
دیگر کشورها  بلوکه شده است

خبر

خبر

جدیدترین گزارش منتشــر شده از سوی 
اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که با وجود 
کاهش آمار کلی تجارت تحت تاثیر کرونا، عراق 
همچنان بــه عنوان دومیــن مقصد صادراتی 

ایران باقی مانده است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، بررسی آمار 
تجارت جهانی در ســال های گذشــته نشان 
می دهد که پس از چین که بیشترین صادرات 
به ایران و واردات از ایران را به ثبت رسانده، عراق 
در طول این دوره، همواره دومین واردکننده 
عمده کاال از ایران بوده اســت. این همســایه 
غربی که در سال های قبل با جنگ های داخلی 
درگیر بود، بخش عمده ای از زیرســاخت های 
اقتصادی خود را از دست داده و از این رو برای 
تامین نیازهای خود به واردات نیاز جدی دارد.

با این وجود اما تحریم هــای آمریکا باعث 
شده عراق برای پرداخت هزینه صادرات ایران 
در حوزه ارزی با مشــکل مواجه شود و همین 
امر باعث شــده تعــدادی از صادرکنندگان 
درخواســت کنند که بانک مرکزی، رفع تعهد 

ارزی در عراق را با ریال امکان پذیر کند.
با وجود تمام این ابهامات بررسی آمارهای 
ارائه شده از تجارت مشترک دو کشور در پنج 
ماهه ابتدایی سال جاری نشــان می دهد که 
عراق با وجود کاهش جدی تجارت مشــترک 
تحت تاثیر کرونا، همچنان دومین مقصد اصلی 

صادراتی کاالهای ایرانی به حساب می آید.
اتاق بازرگانی تهران اعــالم کرده که عراق 
در طول این مدت حــدودا یک میلیارد و 8۳۴ 
میلیون دالر واردات از ایران داشــته و در طول 

این مدت حدود ۳۲ میلیــون دالر نیز واردات 
ایران از عراق بوده اســت. به ایــن ترتیب تراز 
تجاری ایــران در تعامل با عــراق، مثبت یک 

میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر بوده است.
مقایســه آمارهــا در پنج ماهــه ابتدایی 
امسال با مدت مشــابه ســال قبل نشان می 
دهد که ایران در ســال ۹8، ۳.۹ میلیارد دالر 
صادرات به عراق داشته و به این ترتیب کاهش 
 حدود دو میلیارد دالری در ایــن بازار به ثبت 

رسیده است.
بررســی ریز آمار صادراتی ایــران به عراق 
نشــان می دهد که میله های فوالدی با ثبت 
آمار 7۲ میلیــون دالر اصلی تریــن صادرات 
ایران به عراق را شــامل می شــود و پس از آن 
گوجه فرنگی با ۶۳ و هندوانه بــا 5۴ میلیون 

دالر در رتبــه بعدی قــرار گرفته انــد. به این 
ترتیب ایران در پنــج ماهه ابتدایی امســال 
فقط در صادرات این دو محصول کشــاورزی 
به عراق، آمار بیــش از ۱۰۰ میلیون دالری را 
به ثبت رسانده اســت. کولرهای آبی، کاشی، 
پنیر، بیسکوییت و شیرینی نیز دیگر صادرات 

 اصلی ایران بــه عــراق را تشــکیل داده اند.
در حوزه واردات از عراق نیز هرچند عدد بسیار 
محدود اســت، اما در این مــدت آلومینیوم، 
الستیک و چرخ، تایر، خود تراش و کاغذ یا مقوا 
اصلی ترین کاالهایی بوده که از عراق به ایران 

وارد شده است.

عراق از ایران ۱۰۰ میلیون دالر گوجه و هندوانه خرید
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لغایت 
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ساعت ۱۱:۰۰

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب خوزستان 

)سهامی خاص(

بسمه تعالی
آگهی استعالم ارزیابی کیفی مناقصه شماره )99/5011( شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 19 آئین نامه معامالت 

شرکت های سهامی آب و فاضالب شهری و استانی پروژه زیر را به شرکت های واجد شرایط با اطالعات عمومی مشروحه ذیل واگذار نماید:

نشانی و محل فروش اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد: 
 – خوزستان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  کیانپارس  اول  فلکه  اهواز- 

مدیریت امور قراردادها تلفن ۰۶۱-۳۳۳۶۶۱۹۱
آخرین مهلت تحویل پاکت های مناقصه تا ساعت ۱۰:۰۰ همان روز گشایش 

پاکت ها می باشد. 
اول کیانپارس شرکت  اهواز- فلکه   محل تحویل پاکت های مناقصه: 
آب و فاضالب استان خوزستان طبقه پنجم دفتر مدیریت حراست و امور 

محرمانه. 
 حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکت ها بالمانع است. 

 جهت خرید اسناد مناقصه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به سیبا 
۰۱۰5۰۶۴۲۰۲۰۰۳ )غیرقابل استرداد( اهواز- بانک ملی فلکه اول کیانپارس 

بنام شرکت آب و فاضالب خوزستان کد شعبه ۶5۰7 واریز نمایند. 

 هزینه دو نوبت درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
در  که  اجتماعی  رفاه  و  کار  اداره  صالحیت  تعیین  گواهینامه  داشتن   
راستای اجرای مصوبه شماره ۳8۳۲۶/ت ۲75۰۶ مورخ 8۱/۰۹/۰5 صادر 

گردیده باشد. 
داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی اداره کار و رفاه اجتماعی که در 
راستای اجرای مصوبه شماره ۱۳5۹۴۳/ت 55887 مورخ ۹7/۱۰/۱5 صادر 

گردیده باشد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

نوبت اول

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر 7۰ نفر بی خانمان وجود داشته که صادرات گسترده ای انجام 
دادند و ارز را برنگردانده اند، چه پروایی از این داریم که هویت آنها را افشا کنیم؟ اگر یک اتاق بازرگانی دچار 
اشتباه شده حتما باید اشتباهش را بپذیرد اما بانک مرکزی هم حتما باید مسئولیت ارز ۳۰ هزار تومانی را 

بپذیرد و به پاسخگویی در ضعف سیاست گذاری همه چیز را به گردن یک سری اطالعات کلی نیندازد.
حسین سالح ورزی، در گفت وگو با ایلنا در مورد اعالم رئیس بانک مرکزی مبنی بر بازنگشتن ۲7 میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات در دو سال اخیر اظهار داشت: این رقم درست نیست، خود دوستان بانک مرکزی 
هم این رقم را به کمتر از ۱8-۱۹ میلیارد دالر کاهش دادند، رییس سازمان توسعه تجارت نیز گفت این رقم 
درست نبود. مراجع مختلف در مورد صحت این رقم که مربوط به سال های ۹7 و ۹8 بود تردید ایجاد کردند.
وی افزود: بر اساس کنار هم گذاشتن آمار صادرات غیرنفتی سال های ۹7 و ۹8 و سیاست های ارزی آن 
موقع که اجازه می داد تعدیل ۲۰ درصدی در قیمت محاسبه کنند و ملزم به بازگشت 7۰ درصد مبلغ بودند، 

نشان می دهد که این رقم درست نیست. خود دوستان بانک مرکزی نیز چنین رقمی را تایید نمی کنند.
وی تصریح کرد:  برآورد ما این است که ارز برنگشته مربوط به بخش خصوصی، چیزی حدود ۶ میلیارد 
دالر است. سالح ورزی در ادامه اضافه کرد:  آمار صادراتی عموما شامل پتروشیمی، فوالد، معدن، صنایع 
غذایی و دیگر بخش ها است. طبق آمار بانک مرکزی در ابتدای مهر ماه، ۱5 هزار و ۳۶۶ صادرکننده ثبت 

شده اند که رفع تعهد آنها صفر بوده است. وقتی می پرسیم اینها چه کسانی هستند؛ 
می گویند ما مبدا آن را نمی دانیم. ما هم نمی توانیم همه اینها را شناسایی کنیم 
ولی با بررسی این افراد متوجه شدیم که از این افراد فقط ۳ هزار و ۱۶۱ نفر کارت 
معتبر بازرگانی فعال داشتند و از هویت ۱۲ هزار و ۲۰5 نفر اطالع نداریم. وی 

خاطرنشان کرد:  از آنجا که بانک مرکزی دیتا و تسلط کافی ندارد، به 
نظر می رسد که از نظر آماری آدرس غلط می دهد. از جمله اینکه گفته 
می شود 7۰ نفر از صادرکنندگان که دارای کارت بازرگانی بودند 

کارتن خواب بودند.


