
توسط مدیرعامل بانک انصار صورت گرفت:
رونمایي از مرکز مانيتورینگ یکپارچه 

سرویس هاي بانکي وامداد مشتریان
آيين رونمايي از مرکز مانيتورينگ يکپارچه سرويس 
هاي بانکي وامداد مش��تريان بان��ک انصار با حضور 
مهدي رضاي��ي مديرعام��ل و محمدمهدي متولي 
سرپرس��ت معاونت فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
در ساختمان نارنجستان ش��ماره سه برگزار شد.به 
گ��زارش اداره کل روابط عمومي و تبليغات، در اين 
مراسم مهدي رضايي با تبريک ميالد حضرت رسول 
اک��رم صلوات اهلل عليه و آله وامام جعفر صادق عليه 
الس��الم، راه اندازي وايجاد اي��ن مرکز را گامي مهم 
درعرصه فناوري اطالعات بانک انصار دانست.رضايي 
با قدرداني از سرپرس��ت، مس��ئولين و کارشناسان 
معاون��ت فناوري اطالع��ات و ارتباطات، تقويت اين 
بخ��ش را راهبرد کليدي تش��کيل بانک دانس��ت و 
اظهار داشت: اين راهبرد موجب تمايز بانک انصار از 
ديگر بانک ها و مزي��ت رقابتي آن در ارايه خدمات 
نوين و روزآمده ش��ده اس��ت.وي با اش��اره به توان 
بخش فناوري اطالعات  به عنوان يک واحد درآمدزا 
و مزيت آفرين درش��بکه بانکي کشور و انصار افزود: 
ضرورت پيش��تازي، پرچم دار ب��ودن، پيش بيني و 
ارايه خدمات منحصر به ف��رد و حتي جلوتر از نياز 
روز مش��تريان؛  با بازس��ازي و تکميل مستمر اين 
بخش همراه  با ارتقاي و توانمند س��ازي س��رمايه 
هاي انس��اني امکان پذير است. محمدمهدي متولي 
سرپرست معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات، نيز 
در اي��ن آيين هدف از ايجاد اي��ن مرکز را يکپارچه 
سازي مانيتورينگ خدمات نوين و الکترونيک بانک 
عنوان ک��رد و گفت: افزون بر گس��ترش نظارت بر 
اراي��ه خدمات و اتصال مرکز خدمات مش��تريان به 
اين مرکز، کارشناسان بانک مي توانند در هرلحظه 
فعاليت هاي الکترونيک، تراکنش تمامي پايانه هاي 
الکتروني��ک نظي��ر ATM وPOS را ب��ه ص��ورت 
يکپارچ��ه و دقيق مانيتور ک��رده و گزارش آن را به 

مديران ارشد ارايه دهند.

قرارداد توسعه دانشگاه خاتم در 
ناحيه نوآوری پردیس منعقد شد

 قرارداد واگ��ذاری زمين در پ��ارک علم و فناوری 
پرديس به دانشگاه خاتم، به مساحت 17 هکتار در 
فاز نخست و تفاهم نامه ی واگذاری 30 هکتار ديگر 
در فاز های آتی، جهت س��اخت و توسعه ی فضاهای 
آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای دانشجويان منعقد 
ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، طی 
اين قرارداد که در مراسمی با حضور سورنا ستاری 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رييس جمه��ور، مجيد 
قاسمی رييس دانش��گاه خاتم و مهدی صفاری نيا 
رييس پ��ارک علم و فناوری پرديس منعقد ش��د، 
مجموعه ی آموزشی، تحقيقاتی، پژوهشی و فناوری 
دانش��گاه خاتم، تح��ت عنوان پردي��س کارآفرينی 
رقابت پذير، با س��رمايه گذاری بانک پاس��ارگاد، در 
فاز 4 پارک علم و فن��اوری پرديس احداث خواهد 
ش��د. اين مجموعه با 10 دانش��کده، هر يک در 5 
گروه آموزشی، پذيرای 10 هزار دانشجو در مقاطع 
مختلف کارشناس��ی و تحصي��الت تکميلی خواهد 
ب��ود. مرکز تحقيقات و فناوری فعاليت های نوبنيان 
ب��ا ظرفيت ي��ک ه��زار پژوهش��گر، کتابخانه های 
تخصص��ی، س��الن آمفی تأت��ر مرک��زی پردي��س، 
سالن هايی جهت برگزاری آزمون های بين المللی و 
مجتمع های ورزش��ی، خوابگاهی، پذيرايی و رفاهی 

از ديگر بخش های اين مجموعه خواهند بود.
گفتنی است در حال حاضر دانشگاه خاتم با حمايت 
بانک پاس��ارگاد و بهره مندی از حضور استادان بنام و 
همچنين فضا و تجهيزات آموزشی به روز و پيشرفته، 
در زمره ی دانشگاه های مطرح کشور است. اين دانشگاه 
با برگزاری دوره های موفق و همکاری با دانشگاه های 
معتبر جهان، توانسته اس��ت در سطح بين المللی نيز 
مطرح ش��ده و با عبور از س��ه نس��ل اول، در س��طح 
نسل چهارم و پنجم دانش��گاهی، کارآفرينان خالق، 

رقابت پذير و مقاوم را تربيت و به کشور عرضه کند.

دانشجویان روزانه دکتری از 
تسهيالت بانک توسعه تعاون بهره مند 

می شوند
مدير امور اعتباری و س��رمايه گذاری بانک توس��عه 
تعاون از اعطای تسهيالت اين بانک به دانشجويان 

روزانه دکتری خبر داد.
حميدرضا البرزی مدير امور اعتباری و سرمايه گذاری 
بانک توسعه تعاون اظهار داشت: دانشجويان روزانه 
مقطع دکتری ناپيوسته دانشگاه های دولتی، مراکز 
وابس��ته به دس��تگاه های اجرايی و دانشجويانی که 
قباًل به بانک معرفی ش��ده و تشکيل پرونده داده اند 
و ب��رای يکبار از بانک وام درياف��ت نموده اند، فقط 

می توانند از وام ويژه دکتری بانک استفاده کنند.
البرزی با اين توضيح که مهلت ثبت نام اين تسهيالت 
از 30 مهرماه س��الجاری آغازش��ده و تا 15 دی ماه 
س��الجاری ادامه دارد افزود: البته بر اس��اس سامانه 
ثبت ن��ام، دانش��جويان دکتری که از س��وی وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری و صندوق رفاه دانشجويان 
مورد تأييد هستند به بانک معرفی می شوند و مالک 
بانک تأييديه اين صندوق اس��ت، ازاين رو از مراجعه 
حضوری به ش��عب بانک بدون ثبت نام در سامانه و 
تأييديه صندوق خودداری گردد. البرزی افزود: بانک 
توس��عه تعاون به عنوان يکی از بانک های توسعه ای 
دولت همواره در طرح های اجتماعی مشارکت داشته 
اس��ت و در اين طرح نيز با هم��کاری صندوق رفاه 
دانش��جويان به عنوان صندوق دولتی به دنبال ارائه 

خدمات به دانشجويان به بهترين شکل می باشد

اخبار گزارش

 4روز از برگزاری انتخابات آمريکا می گذرد و با وجوداينکه 
بايدن در ش��مارش آرا پيشتاز اس��ت و هنوز نتيجه قطعی 
اعالم نش��ده اس��ت  اما همچنان بازارهاي��ی همچون دالر 
،س��که و بورس به اين انتخابات و نتايج آن واکنش نش��ان 
م��ی دهن��د.  واکنش هايی که بيش ازآنک��ه  دليل و عدله  
منطقی و اقتصادی داشته باشد ؛ جو روانی و  سوء مديريت 

متوليان  را در بر دارد. 
روز گذش��ته به عن��وان اولي��ن روز کاری  در هفته جاری 
،نرخ دالر لحظه به لحظه  روندنزولی را در پيش گرفته   و 
همچنان  کاهش می يابد  و هرچند اين روند تا پيش ازاين 
نيز به عنوان يک سناريو پيش بينی شده  بود ولی  بررسی 
ها از تالش گسترده دالالن برای مقاومت از اين افت قيمت 
دارند . طی روزهای اخير  مطالب بس��ياری از اقدام دالالن 
بازار ارز در کانال های تلگرامی و فضای مجازی منتشر شد 
که نش��ان می داد  ،س��فته ب��ازان و دالالن در تالش برای 

جلوگيری ازکاهش نرخ دالر هستند. 
ن��رخ دالری ک��ه در ماه های اخي��ر روند صع��ودی  لجام 
گس��يخته ای را طی ک��رده  و علی رغم تمام وعده و وعيد   
متوليان  اقتصادی کش��ور به ويژه رئيس کل بانک مرکزی 
مرزه��ای 30 هزار تومان را نيز در نوردي��د و امروز کار به 
جايی رس��يده که حت��ی متوليان هم  نظاره گ��ر اين بازار 

هستند و عنان آن را به دست دالالن سپرده اند. 
دالالنی که  به قولی نان در خون و سرمايه مردم می زنند 
و ابايی هم ندارند چراکه تنها و تنها به سود  و منفعت خود 
فکر ميکنند. اگرچه  رويه دالالن و س��فته بازان همواره به 
همين صورت بوده  اما آنچه شک وشبهه بسياری را در اين 
جوروانی ايجاد ش��ده پديد می آورد عکس العمل متوليان 
و  مديرانی اس��ت که آنها را در براب��ر بخش اعظمی ازاين  

هجمه ها  و  جريان سازی ها  منفعل کرده است.
 روز گذش��ته ب��ازار ارز همزمان با  تقوي��ت  انتخاب بايدن 

روندنزولی به خود گرفت و به سمتی رفت که رقم های 25 
هزار تومان را هم ديد  امااين مهم تنها يک روی داس��تان 
بود و روی ديگر آن تالش دالالنی است که  در کانال های 
فضای مجازی با ش��ايعه پراکنی  تمام  تالش خود را برای 
ممانعت از حرکت اين بازار ها به سمت بازاری مانند بورس 
که عمال رسيدن نقدينگی به آن  به منزله رونق توليد است 
؛داش��ته باش��ند. بازاری که  بيش از 500 شرکت توليدی 
درآن حضور دارند  و رس��يدن نقدينگی ب��ه آنها به منزله 
رشد و ارتقا خطوط توليد ،اشتغالزايی وخودکفايی و دريک 

کالم جهش توليد است. 

سایه ترس همگانی برسر بازار ارز
روز گذش��ته  علی رغم تالش دالالن ارز برای جلوگيری از 

خروج نقدينگی ازاين بازار ، جو روانی منجر به افت قيمت 
دالر شد به طوريکه عالوه بر شرکت های حقوقی، دارندگان 
ارزه��ای خانگی ني��ز برای فروش  دالرهای خود رهس��پار 
صرافی ها ش��دند. روز گذش��ته تداوم روند نزولی ارز که از 
روز14 آبان آغاز شده بود ادامه داشت و کار به جايی رسيد 
که دالر از 30 هزار تومان ظهر چهارشنبه)14 آبان ماه (به 

24 هزار تومان در ظهر روز شنبه 17 آبان رسيد.
کارشناسان و تحليلگران درارزيابی اين روند از اين وضعيت 
ارز  به آينده مثبت  و اميدواری نس��بت داده و می گويند: 
قوت گرفتن روی کارآم��دن بايدن اين  جو روانی را ايجاد 
کرده که س��ناريوهای بدبينانه برای آينده جای خود را به 
نگاه مثبت داده و همين مساله با  در نظر داشتن اين مهم 
که رشد لجام گسيخته بورس هيچ منطق اقتصادی نداشته 

اس��ت بنابراين شاهد افت قيمت آن هستيم و  اين مهم را 
جو روانی حاکم تاييد می کند. 

  آنچ��ه از برآين��د روند  دالر برمی آيد آن اس��ت که  دالر 
دراين بازار خريداری ندارد و حتی متوليان  اين احتمال را 
می دهند که  اين پش��ت سبز کاغذی از رقم های امروزی 
خ��ود نيز پايين تر نيز برود  ب��ه اين ترتيب که  دالری که 
صب��ح  روز 17 آب��ان در محدوده  25 ه��زار و 500 تومان 
معامله می ش��د مرزهای 24  هزارتومان را نيز درنورديده و 

لحظه به لحظه در حال افت قيمتی است.
 ب��ه  ب��اور فعاالن اين ب��ازار اين اتفاق نه فق��ط در  ميدان 
فردوس��ی  و صرافی های آن که حتی در س��امانه نيما هم 
خري��دار ندارد وهمين مس��اله به افت بيش��تر قيمت  دالر 

دامن می زند. 

متولیان درخوابند 
   س��ير نزولی قيمت ها درحالی در بازار طال و ارز و خودرو 
آغاز ش��ده و همچنان ادامه دارد که برخی دالل های بزرگ 
در اين بازارها س��عی دارند مانع از کاهش بيشتر قيمت ها 
شوند؛ تکاپوی اين دالل ها برای جلوگيری از ريزش بيشتر 
قيمت ها در کانال های تلگرامی و اتاق های معامالتی شان 
کاماًل مشهود است. دالل ها سعی دارند موجودی طال و ارز 
و خودرو خود را در اين روزها با قيمت های باالتر تبديل به 
ريال کرده و کمتر ضرر کنند؛ آنها معتقدند اگر سرمايه ها 
از بازار طال و ارز خارج ش��ود مستقيم وارد بورس می شود 
و اين به نفع ش��ان نيست.  بااين وجود سوال مهم و اساسی 
آن استکه  متوليان و  سياست گذاران اين بازارها در کجای 
داس��تان قرار دارند که  اين دالالن نتوانسته اند اين بازارها 
را اينگونه در سيطره خود قرار دهند و هر شکل و مسيری 
که مدنظر دارند  ولو به قيمت آس��يب و ضرر رس��اندن به 

سرمايه مردم  به اين بازارها می دهند.
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بررسی ها نشان داد؛
کاهش 20 هزار تومانی قيمت گوشت 

قيمت گوش��ت در ميدان بهمن به عن��وان مرکز عمده 
فروشی عرضه در تهران نسبت به هفته گذشته کيلويی 

20 تا 25 هزار تومان کاهش يافت.
قيمت گوش��ت که در هفته گذش��ته با افزايش يکباره، 
رکورده��ای جديدی را ثبت کرده بود اين هفته با عقب 
نش��ينی از افزايش های اخير تا حدودی ماليم تر شده 
است قيمت هر کيلو گوشت گوسفندی در بازار  کيلويی 

20 تا 25 هزار تومان کاهش يافته است.
اگرچه اين قيمت ها هنوز با دخل و خرج اقشار متوسط 
جامع��ه فاصل��ه دارد ام��ا تا ح��دودی آرامش ب��ه بازار 

محصوالت پروتئينی بازگشته است.
در هفته گذش��ته قميت هر کيلو گوشت ران گوسفندی 
در خرده فروش��ی ها به 165 هزار تومان هم رسيده بود 
و قيمت گوش��ت گوسفندی شقه 130 هزار تومان، ران 
پاک ش��ده 148 هزار تومان و سردست راسته به قيمت 

135 هزار تومان عرضه می شد.
به گفته توليد کنندگان، عرضه دام و گوش��ت در کشور 
هيچ مش��کلی ندارد و اتفاقا مازاد توليد دارند، درصورتی 
که مسئوالن تنظيم بازار  بتوانند زنجيره توليد و عرضه 
را به هم وصل کنند قيمت گوشت کاهش بيشتر خواهد 
داشت، اگرچه باال بودن قيمت نهاده های دامی همچنان 
به عنوان يک مانع بزرگ بازدارنده به  حساب  می آيد.

ساالنه 850 هزار تن گوشت قرمز، 2.5 ميليون تن  مرغ 
و بيش از يک ميليون تن تخم مرغ د ر کشور توليد می 
شود که در دو مورد آخر اتفاقا صادر کننده هم هستيم. 
آنچه که پيش روی مس��ئوالن تنظيم ب��ازار قرار گرفته 
بازاری مملو از محصول اس��ت يعنی توليد کننده نقش 
خ��ود را با همه کاس��تی هايی ک��ه در حمايت از توليد 
وج��ود دارد به درس��تی انجام داده اس��ت، حال وظيفه 
مس��ئوالن اس��ت که بايد کاری کنند اين محصوالت به 
قيمت مناسب به دست مصرف کننده برسد و  کام مردم 

با اين زحمت توليد کنندگان شيرين شود.  فارس 

بيشترین کاالی مکشوفه در حوزه قاچاق اعالم شد؛
کاالهای کمياب در صدر محصوالت قاچاق

در هف��ت ماهه امس��ال بازرس��ی از صن��وف توليدی و 
توزيعی اس��تان تهران نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
هفت درصد رشد داش��ته و بيشترين کاالهای مکشوفه 
در حوزه قاچاق نيز انواع الس��تيک خودرو، برنج، روغن، 

لوازم آرايشی و بهداشتی بوده است.
بر اس��اس جديدترين اطالعات منتش��ر ش��ده از سوی 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران، 
در هفت ماهه امس��ال بي��ش از 416 هزار بازرس��ی از 
صنوف توليدی و توزيعی اس��تان تهران انجام ش��ده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد رشد داشته 

اس��ت. در نتيجه اين بازرسی ها، 40 هزارو 352 پرونده 
به ارزش 17هزارو ۹04 ميليارد ريال تش��کيل و جهت 

مراحل قانونی به تعزيرات حکومتی ارسال شده است.
بيش��ترين صنوف مورد بازرسی قرار گرفته در اين مدت 
نيز ش��امل لبنيات و س��وپر مارکت ها، واحدهای توزيع 
گوش��ت قرمز و مرغ، نانوايی ها، ميوه فروشی ها و مراکز 

عرضه اقالم بهداشتی بوده است.
همچني��ن درهمين بازه زمانی حدود 40 هزار بازرس��ی 
درح��وزه قاچاق کاال انج��ام و در نتيجه آن 365 پرونده 
به ارزش 152 ميليارد ريال تش��کيل شده که بيشترين 
کاالهای مکش��وفه انواع الس��تيک خودرو، برنج، روغن، 

لوازم آرايشی و بهداشتی بوده است.
در اين ميان طبق اعالم س��ازمان صمت اس��تان تهران 
در مدت ياد شده بيش از 22 هزار بازرسی از واحدهای 
صنفی نانوائی در اس��تان تهران انجام شده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد 67 درصدی داشته است.
از اين تعداد بازرس��ی تعداد 4600 برگ گزارش تنظيم 
ب��ه ارزش بيش از 21 ه��زارو 863 ميليون ريال تنظيم 
ش��ده که مراتب آن جهت تعيين تکليف و صدور رای به 
اداره کل تعزيرات حکومتی ارسال شده است. بيشترين 
عناوين تخلف نيز گرانفروشی، کم فروشی و عرضه خارج 

از شبکه سهميه آرد دولتی بوده است.  ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز روند نزولی قیمت دالر را بررسی می کند؛

 فرصت طلبی دالالن از خواب زدگی متولیان

در ۷ ماه سال 99 رقم خورد؛

سهم ۱۹ میلیارد دالری تجارت ایران 
با همسایگان 

  رييس کل گمرک گفت: ميزان تجارت خارجی ايران با همسايگان در هفت 
ماه اول س��ال، بال��غ بر 50 ميليون و 410 هزار و 623 ت��ن کاال برابر با 1۹ 

ميليارد و 620 ميليون و71 هزار و 5۹7 دالر بود.
مهدی مير اش��رفی با بيان اينکه ميزان تجارت ايران با همس��ايگان در مدت 
هف��ت م��اه از لحاظ وزنی 5۹ درصد و از لح��اظ ارزش 51 درصد را به خود 
اختصاص داده اس��ت اظهار داش��ت: کل تجارت خارج��ی در اين مدت 84 
ميليون و ۹50 هزار تن به ارزش 38 ميليارد و 278 ميليون دالر بوده است. 
وی تصريح کرد: س��هم صادرات ايران به همس��ايگان بال��غ بر 41 ميليون و 
818 هزار و 73 تن به ارزش 11 ميليارد و 522 ميليون و 285 هزار و 232 
دالر بوده اس��ت که 63 درصد ارزش و  64درصد وزن کل صادرات کشور به 

همسايگان اختصاص يافته است.
 مير اش��رفی  افزود: از ميان کشورهای همسايه و هم مرز ايران، افغانستان، 
ارمنس��تان، آذربايج��ان، بحري��ن، ع��راق، کويت، عم��ان، پاکس��تان، قطر، 
ترکمنس��تان، ترکيه و امارات متحده عربی مقاصد صادراتی کاالهای ايرانی 

در هفت ماهه نخست سال بودند.
به گفته وی، بيش��ترين صادرات به کش��ور عراق با 17 ميليون و 683 هزار 
و 414 ت��ن کاال به ارزش چهار ميلي��ارد و 854 ميليون و ۹۹2 هزار و 6۹3 
دالر و س��پس به کش��ورهای امارات  با هش��ت و نيم ميليون تن و ارزش دو 
ميليارد و 272 ميليون دالر، ترکيه با چهار ميليون و 7۹4 هزار تن و ارزش 
يک ميليارد و 48۹ ميليون دالر، افغانس��تان با چهار ميليون و 77 هزار تن 
به ارزش يک ميليارد و 325ميليون دالر و پاکستان با يک ميليون 257هزار 

تن به ارزش 4۹1ميليون دالر بود.
رييس کل گمرک در خصوص واردات از کشورهای همسايه نيز تصريح کرد: 
در اين مدت از 10 کشور همسايه بالغ بر هشت ميليون و 5۹2 هزار و 550 
تن برابر با هش��ت ميليارد و ۹7 ميلي��ون و 786 هزار و 365 دالر کاال وارد 
کشور شده است که اين ميزان 44 درصد وزن و 40 درصد ارزش کل واردات 

کشور را شامل می شود.  ایرنا 

 س��خنگوی انجمن توليد کنن��دگان لوازم خانگی 
با بيان اين که عرضه مچينگ ورق فوالد مش��کل 
اصلی توليدکنندگان لوازم خانگی است گفت: کل 

عرضه ها در بورس انجام شود.
در ش��رايطی که وزارت صمت، نمايندگان مجلس 
و نيز فعاالن بازار فوالد کش��ور بر لزوم عرضه کل 
محص��والت توليدی زنجيره فوالد در بورس تاکيد 
دارن��د تا بازار اين توليدات به س��مت تعادل الزم 
سوق پيدا کند، تداوم عرضه های اختصاصی فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان در قالب مچينگ ت��رازوی اين 
موازن��ه را بر هم زده و نارضايت��ی توليدکنندگان 
صنايع پايين دستی از جمله توليدکنندگان لوازم 
خانگی را در پی داش��ته اس��ت. در همين زمينه 
س��خنگوی انجمن صنف��ی توليدکنن��دگان لوازم 
خانگی ضمن انتقاد از تداوم عرضه های مچينگ، 
معتقد است کل عرضه های ورق های فوالدی بايد 
در تاالر اصلی بورس کاال عرضه ش��ود تا با حذف 
کامل سهم رويه مچينگ، فضای رقابتی و عادالنه 
در ميان توليدکنندگان صنايع پايين دست فوالد 

برای خريد ورق های مصرفی حاکم شود.
حميدرضا غزنوی اظهار داشت: نه تنها فوالدسازان 
به کف عرضه تعيين ش��ده از س��وی ستاد تنظيم 
بازار پايبند نيس��تند، بلکه همچنان بخش زيادی 
از عرضه ه��ای ورق نيز به ص��ورت مچينگ عرضه 
می شود و در نهايت درصد بسيار ناچيزی از توليد 
ورق فوالدی کش��ور به تاالر اصلی بورس راه پيدا 
می کند.غزنوی با انتقاد از تداوم عرضه های مچينگ 
در بورس کاال عنوان کرد: تداوم عرضه محصوالت 

فوالدی در قالب مچينگ باعث می شود که قيمت 
کشف شده برای ورق باالتر از حد نرمال باشد؛ اين 
در حالی اس��ت که به نظر می رس��د بايد با حذف 
کامل س��هم رويه مچينگ در ف��روش محصوالت 
ف��والدی، اين کاالها به ص��ورت رقابتی و در تاالر 
اصل��ی به هم��ه خريداران عرضه گ��ردد تا قيمت 

عادالنه ای نيز برای محصوالت کشف شود.
به گفته س��خنگوی انجمن صنفی توليدکنندگان 
ل��وازم خانگی، س��هم رويه مچين��گ 60 درصد و 
س��هم عرضه در تاالر اصلی بورس کاال 40 درصد 
اس��ت با اين وضع توليدکنن��دگان تنها می توانند 
يک دهم نياز خود را از بورس کاال خريداری کنند 
و اين موض��وع با افزايش قيم��ت کاالها منجر به 

تضييع حقوق مصرف کنندگان می شود.
وی ادامه داد: تمامی ش��رکت هايی که ورق فوالد 
توليد می کنند بايد اين محصول را در بورس عرضه 
کنند اما چند شرکت توليدکننده اقدام به اين کار 
نمی کنند و صنايع پايين دستی در حالی بايد نياز 
خ��ود را از مچينگ خري��داری کنند که مچينگ، 
لوازم خانگی را در اولويت قرار نداده است و همين 
امر تهيه ورق ف��والدی را برای واحد های توليدی 

اين صنف بسيار مشکل کرده است.
س��خنگوی انجمن توليد کنن��دگان لوازم خانگی 
ادام��ه داد: مش��کل اي��ن اس��ت که بس��ياری از 
مشتريانی که مستقيم و از طريق مچينگ از فوالد 
مبارکه جنس می خرند، هيچ نام و نش��انی ندارند 
و 400 مشتری فوالد مبارکه اطالعاتی در سامانه 
بهين ياب ندارند. ضمن اينکه 40 درصد واحد های 

توليدی در داخل سامانه بهين ياب نيستند و اين 
در حالی اس��ت که به عنوان مثال، خودروس��ازان 
صد در صد ورقش��ان را از فوالدمبارکه و در قالب 

عرضه های مچينگ دريافت می کنند.
او اف��زود: در معام��الت مچينگ، ش��رکت فوالد 
مبارکه به اختي��ار خودش تعيين می کند تا ورق 
را چه کس��ی خريداری کند؛ در اين زمينه آماری 
داري��م که برخی ش��رکت ها حجم ه��ای بااليی 
ورق گرفته ان��د و توليد نکرده اند و بايد نهادهای 
نظارتی و وزارت صمت بررسی کنند که خريداران 
ورق در مچينگ اين ورق ها را چه کرده اند؟ البته 
پاس��خ روشن است و ورق ها در بازار آزاد فروخته 

شده است.
وی ب��ا بيان اينک��ه صنايع ل��وازم خانگی حداکثر 
25 درص��د ورق فوالد موردنيازش��ان را از طريق 
بورس و 75 درصد مابقی را از بازار آزاد تامين می 
کنند، در خصوص مشکالت پابرجای سامانه بهين 
ياب وزارت صمت گفت: س��امانه بهين ياب وزارت 
صمت سال هاست که مشکل دارد و شرکت های 
توليدکننده ای هس��تند که پروان��ه بهره برداری 
گرفتند، اما رصد نمی شوند که چقدر توليد کرده 
اند و اگر اين اتفاق می افتاد و از مواد اوليه ای که 
گرفته اند تا توليد نهايی آنها رصد می شد، بسياری 
از اين ش��رکت ها از چرخه دريافت سهميه خريد 
کاال و محصول از اين س��امانه حذف می شوند؛ اما 
متاسفاته اين مشکالت همچنان پابرجاست و الزم 
اس��ت تا نظارت های وزارت صمت بر اين سامانه 

افزايش يابد.   تسنيم  

   سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی مطرح کرد؛

عرضه مچینگ ورق فوالد مشکل اصلی تولیدکنندگان لوازم خانگی 


