
شاخص های مهم بورسی آمریکا سبز شدند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
شیوع کرونا در بسیاری از کشورهای جهان به حد نگران کننده ای رسیده است. 
در انگلیس متخصصان بهداشتی نسبت به بروز موج سوم هشدار داده اند. در 
اسپانیا تلفات مجددا دورقمی شده است. شمار دیگری از کشورهای اروپایی 
از احتمال اعمال مجدد برخی از محدودیت های کرونایی خبر داده اند و بیم 
آن می رود که با وخامت اوضاع شاهد بازگشت قرنطینه های سراسری باشیم.  
در حوزه مقابله با کرونا پیشــرفت های جدیدی حاصل شده و شرکت دارویی 
پفایزر از ورود به فاز سوم ساخت واکسن کرونا پس از نتایج اولی رضایت بخش 
بر روی حدود ۴۴ هزار داوطلب خبر داده است. هم چنین طبق اعالم سازمان 
بهداشت جهانی شمار افراد بهبود یافته از کرونا در جهان تنها طی یک روز از 
 ۳۰۰ هزار نفر عبور کرده که این عدد یک رکورد جدید از زمان ثبت آمارهای 

مربوطه بوده است.  
تاکنون بیش از ۳۱ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۳۰۸ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
است که در این بین ۹۷۲ هزار و ۶۵۳ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین 
کشــورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۰۵ هزار و ۱۴۲ نفر، 
برزیل با ۱۳۷ هزار و ۴۴۵ نفر، هند با ۹۰ هزار و ۲۱ نفر، مکزیک با ۷۳ هزار و 

۶۹۷ نفر و انگلیس با ۴۱ هزار و ۸۲۵ نفر بوده است.
احتمال طوالنی شــدن رویکرد فعلی بانک های مرکزی به معامله گران این 
سیگنال را فرســتاده اســت که باید خود را آماده مواجهه با یک دوره احیای 
طوالنی و ســخت کنند. گزارشات جدید حاکی از آن اســت که اکثر مدیران 
ارشد بانک مرکزی آمریکا انتظار دارند سیاست های پولی و مالی فعلی تا سال 

۲۰۲۳ ادامه پیدا کنند.  
 سازمان تجارت جهانی پس از رسیدگی به شکایت چین اعالم کرد اقدام دولت 
آمریکا در اعمال تعرفه اضافی روی محصوالت وارداتی چینی در سال ۲۰۱۸ 
نقض مقررات این ســازمان بوده و به آمریکا ۶۰ روز برای بازگشت به اجرای 

قوانین این سازمان مهلت داده شده است.
آمریکا در اوج جنگ تجاری ســال ۲۰۱۸ روی واردات محصوالتی از چین به 

ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد دالر تعرفه اضافی وضع کرد که این اقدام با واکنش 
متقابل طرف چینی روبرو شد.  

راسل پرایس- تحلیل گر بازار در موسســه " فایننشیال تروی" گفت: در ماه 
آگوست در بسیاری از بخش ها شاهد ثبت رشد بودیم اما نه آنچنان نیرومند 
که پیشتر انتظارش را داشتیم. همه گیری کرونا جلوی رشد اقتصادی را گرفت 
و احیای توان مالی مصرف کنندگان  طول خواهد کشید. هم در زمینه مخارج 
مصرفی و هم در زمینه جریانات ســرمایه ای با قبل از زمان کرونا فاصله قابل 

توجهی داریم که رسیدن به سطح قبل زمان بر و دشوار خواهد بود.  

بورس آمریکا
سخنان جروم پاول- رئیســبانک مرکزی آمریکا باعث دلگرمی نسبی معامله 
گران نسبت به انجام اقدامات حمایتی بیشتر شده اســت. پاول با بیان اینکه 
شاهد بهبود محسوس در وضعیت اقتصاد آمریکا هستیم، گفته است: در نتیجه 
همه گیری کرونا وارد یک دوره رکودی شــدیم و ما برای کمک به اقتصاد از 
ابزارهای زیادی استفاده کردیم. مسیر پیش روی اقتصادمان هنوز نامطمئن 

است و اگر الزم شود بانک مرکزی از این هم بیشتر وارد عمل خواهد شد.  
به گفته رئیس فدرال رزرو، اگرچه مخارج خانوارها و اشــتغال زایی نسبت به 
چند ماه قبل در وضعیت بهتری قرار دارد اما شرایط در مقایسه با قبل از بحران 
آشکارا بد اســت و تا زمانی که مردم اطمینان الزم از غلبه بر همه گیری را به 
دســت نیاورند خبری از احیای کامل نخواهد بود. تا آن زمان بانک مرکزی به 
اقدامات خود ادامه خواهد داد و تالش خواهد کرد تا آسیب وارد شده به اقتصاد 

به حداقل ممکن برسد.  
در وال استریت، همه شــاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص 
اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ایدانســتریال اوریج« با ۰.۵۲ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۷ 

هزار و  ۲۸۸.۱۸ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۱.۰۳ درصد صعود تا سطح ۳۳۱۴.۷۷ واحدی 

باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۱.۷۳ 
درصد جهش در سطح ۱۰ هزار و ۹۶۳.۶۴ واحدی بسته شد.

کیتــی بوســتیاجنیک- کارشــناس امــور مالی در موسســه آکســفورد 
اکونومیکس گفــت: در حالــی که رونــد احیــای اقتصادی جهــان ادامه 
دارد، ســرعت آن بــه وضــوح کمتر از چیــزی بوده اســت کــه خیلی ها 
انتظار داشــتند. با این وضعیت، فــاز دوم احیای اقتصادی پــر پیچ و خم و 
طوالنی خواهد بــود و بایــد از االن به این فکر باشــیم که اگــر همه گیری 
کرونا بیــش از پیش طول بکشــد چه کاری انجــام دهیم به ویــژه حاال که 
 خیلی از ابزارهای موجود را نیز بــه کار گرفته ایم و در این زمینه دســتمان 

چندان باز نیست.  

بورس های اروپایی
مساله برگزیت کماکان اصلی ترین دغدغه معامله گران اروپایی به شمار می 
رود. کارشناسان اقتصادی بانک گلدمن ســاکس در تحلیلی با هشدار نسبت 
به عواقب شدید شکست مذاکرات برگزیت برای اقتصاد انگلیس نوشتند: اگر 
انگلیس و اتحادیه اروپا بدون دســتیابی به توافقی مشخص به قوانین سازمان 
تجارت جهانی رجوع کنند، اقتصاد انگلیس دچار پیامدهای سنگینی خواهد 
شد که تبعات آن احتماال دو تا سه برابر بیشتر از پیامدهای کرونا خواهد بود.  

نگرانی از پیامدهای اقتصادی کرونا باعث شد تا مرکز آمار فرانسه در گزارشی 
پیش بینی کند اقتصاد این کشور تا پایان امسال ۹ درصد کوچک شود. به گفته 
این موسسه ریسک های ناشی از کرونا باعث شده است تا فعالیت های تجاری 
و اقتصادی با افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به 
هزینه های درمانی تخصیص یابد. دولت فرانسه در برآوردی که حتی از مرکز 
آمار این کشور نیز بدبینانه تر است، پیش بینی کرده رشد اقتصادی امسال به 

منفی ۱۱ درصد برسد.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با 
۰.۴۳ درصد صعود نســبت به روز قبل و در سطح ۵۸۲۹.۴۶  واحد بسته شد.  

شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۴۱ درصدی و 
ایستادن در سطح  ۱۲ هزار و ۵۹۴.۳۹ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص 
"کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۰.۴ درصدی در سطح ۴۷۷۲.۸۴ واحد بسته 
شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۶۵ درصد پایین رفت و به ۶۶۴۸.۶۰ 

واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد مختلفی داشتند؛ تا جایی که 
شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افزایش ۰.۱۸ درصدی تا سطح 
۲۳ هزار و ۳۶۰.۳۰ واحدی عقب رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ 
کنگ ۰.۹۸ درصد پایین رفت و در سطح ۲۳ هزار و ۷۱۶.۸۵ واحد بسته شد. 
در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" ریزش ۱.۱۹ درصدی را تجربه کرد و 

در سطح ۴۶۳۵.۷۶ واحد بسته شد.
در استرالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۶۶ 
درصد کاهش و ایستادن در سطح ۵۷۸۴.۰۵  واحدی به کار خود خاتمه داد. 

در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس 
اینتر مدیت" با ۰.۷۴ درصد افزایش به ۳۹.۶۰  دالر رســید و نفت خام برنت 
دریای شمال با صعود ۰.۶۸ درصدی به ازای ۴۱.۷۲ دالر در هر بشکه مبادله 

شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با ریزش ۰.۵۴ درصدی 
نسبت به روز قبل در سطح ۱۹۰۲.۵۳ دالر معامله شد. هر اونس نقره با افزایش 

۰.۳۵ درصدی به ازای ۲۴.۷۵ دالر مبادله شد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تمدید مهلت پرداخت وام های 
ودیعه اجاره مســکن، مشاغل و کســب وکارها و حوزه های 
حمل ونقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه را به بانک های 

عامل ابالغ کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک مرکزی، در این بخشــنامه 
مصوبه سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۲۹   

شهریورماه که به موضوع تمدید پرداخت تسهیالت کرونایی 
می پردازد ابالغ شــده است. در متن بخشــنامه آمده است: 
پرداخت وام به مشاغل و کسب وکارها و حوزه های حمل و نقل 

آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه امسال تمدید می شود.
همچنین به موجب این مصوبه، پرداخت وام های ودیعه اجاره 

مسکن تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۹ تمدید شد.

پرداخت تســهیالت حمایتی به فعاالن اقتصادی و شاغالن 
کسب و کارهای آســیب دیده از کرونا در ۱۴ رسته منتخب 
و شناسایی شــده توســط وزارت کار از ۱۳ خرداد ماه آغاز 
شد. بر این اســاس ۱۴ رسته شــغلی منتخب که بیشترین 
آســیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل شــده و دارای 
لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا خویــش فرمایی بودند، 

از تسهیالت مذکور بهره مند شــدند. از سوی دیگر وام  ودیعه 
اجاره مســکن نیز شــامل کارگران و حقوق بگیران ثابت با 
اولویــت ازدواج های جدید و خانواده های پنج نفر و بیشــتر، 
مشــموالن تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
 سازمان بهزیستی کشــور و همچنین زنان سرپرست خانوار 

می شود.

همچنین شرایط الزم برای دریافت تسهیالت شامل داشتن 
فرم ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه 
مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپست خانوار بودن، 
داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، و اجاره 
نامه رســمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت 

امالک و مستغالت و کد رهگیری است.

با تقویت دالر و نزدیک شدن آن به باالترین سطح 
۲ ماهه قیمت طال برای دومین جلسه متوالی افت 
کرد. سرمایه گذاران از نزدیک ناظر اظهارات مقامات 
فدرال رزرو در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا هستند. 
به گزارش سی ان بی ســی، روز سه شنبه، با تقویت 
دالر و نزدیک شــدن آن به باالترین سطح ۲ ماهه 
قیمت طال برای دومین جلســه متوالی افت کرد. 
ســرمایه گذاران از نزدیک ناظر اظهارات مقامات 
فدرال رزرو در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا هستند.

رئیس فدرال رزرو، جرومی پــاول، در برابر کنگره 
آمریکا گفت: مسیر آینده اقتصاد آمریکا همچنان 
مبهم اســت و بانک مرکزی آمریکا در صورت لزوم 

اقدام خواهد کرد.
از سوی دیگر رئیس فدرال رزرو شــیکاگو، چارلز 
ایوانز، گفت: اقتصاد آمریــکا در صورتی که کنگره 
بسته کمک مالی جدید را تصویب نکند با ریسک 

رکود روبرو است.
قیمت خرید نقدی هــر اونس طال در بورس فلزات 

لنــدن ۱۰.۲۷ دالر یا ۰.۵۴ درصد افــت کرد و به 
۱,۸۸۸.۸۸ دالر رسید.

قیمت پیش خرید هر اونــس طالی آمریکا هم ۱۴ 
دالر یا ۰.۷۳ درصد ســقوط کــرد و به ۱۸۹۳.۲۰ 

دالر رسید.
قیمت هر اونس نقره با سقوط شدید ۳.۰۵ درصدی 

به ۲۳.۷۷۵ دالر رسید.
نرخ برابری دالر با پوند انگلیس به ۱.۲۸۲۵ واحد و 

با یورو به ۱.۱۷۰۸ واحد رسید.

داده های جدید بانک مرکزی روسیه نشان می دهد 
که سرمایه گذاری بانک های روسیه در طال در ماه 
آگوست افزایش یافته و به ۷.۴ میلیارد دالر رسیده 

است.
به گزارش راشاتودی، داده های جدید بانک مرکزی 
روسیه نشان می دهد که سرمایه گذاری بانک های 
روسیه در طال در ماه آگوست افزایش یافته و به ۷.۴ 

میلیارد دالر رسیده است.
از لحاظ وزنی ذخایر طالی بانک های روســیه به 

رکورد تاریخی ۱۲۱ تن رسیده است که این ۱۰.۹ 
درصد باالتر از رکورد قبلی مربوط به اکتبر ۲۰۱۹ 

است.
ماکســیم اوســادچی، تحلیل گر بانک بی کی اف، 
می گوید: ماه گذشــته بانک های روســیه ذخایر 
شمش طالی خود را ۲۳.۳ تن افزایش داده اند. این 
بزرگترین افزایش ذخایر طال در تاریخ جمع آوری 

آمار ذخایر بانک های این کشور است.
اوسادچی می گوید: تنها بانک اســبربانک در ماه 

آگوســت ذخایر طالی خــود را ۱۶.۹ تن افزایش 
داده است. او اضافه کرد: حاال اسبربانک، وی تی بی، 
اوتکریت، گازپرومبانک و سووکوم بانک ۵ بانک برتر 

در سرمایه گذاری در طال هستند.
داده های بانک مرکزی نشان می دهد که بانک های 
روســیه از ماه می به بعــد ذخایر طــالی خود را 
افزایش داده اند. متخصصان یکی از عوامل این امر 
 را افزایش تقاضای طال با نگرانــی از تداوم بحران 

کرونا می دانند.

ادامه ریزش بورس ها در اروپا و آسیا

ذخایر طالی بانک های روسیه رکورد زدقیمت جهانی طال به افت ادامه داد
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 هشدار به سهامداران

 ورود سفارش
 کم حجم ممنوع

عده ای 
به دنبال 
بُزخری سهام
 مردم هستند

وزیر اقتصاد:

 شاهد عالمت های 
مثبتی از کره جنوبی 

درباره مطالبات 
مالی هستیم
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واعظی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

جهش دالر مقاوم به 
سیاست های کنترلی

دولت در مهار گرانی 
موفق نبود 

واقعی شدن قیمت ها 
در بازار خودرو

یکی از چالــش برانگیزترین 
موضوعات اقتصــاد ایران در 
چند هفتــه اخیــر افزایش 
قیمت دالر و ورود به کانال ۲۸ 
هزار تومان بوده است. از آخرین اقدام کنترلی بانک 
مرکزی برای مهار افزایش قیمت دالر کمتر از ۱۰ روز 

سپری شده است...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو
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اوج گیری  اختالف قیمت  
خودرو  از کارخانه  تا  بازار

وام اجاره تناسبی با تعداد 
مستاجران ندارد

قیمت دالر در بازار از مرز 28 هزار تومان عبور کرد

ناکامی  در مهار سرکشی دالر
صفحه4
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جهش  قیمت ها  و
 خواب  دستگاه های  نظار تی

افزایش 3۴ درصدی هزینه خانوار در شهریور

در   اوج   افزایش   قیمت ها  ،   نظارت   
بر  واحدهای   صنفی  3۷   درصد  کاهش   یافت

اختالف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد به 
صد در صد نزدیک می شود و این در حالی است که 
دولت با ورود در نرخ گذاری بازار خودرو اعالم کرد 
که حاشیه سود این کاال در بازار آزد نمی تواند بیشتر 
از ۱۰ درصد باشد. بر اساس جلسه ستاد تنظیم بازار، 
قیمت خودرو در بازار آزاد فقط می تواند ۱۰درصد 
باالتر از قیمت کارخانه باشد و با فروشندگان با قیمت 
باالتر برخورد خواهد شــد. اما در مدت اخیر شاهد 
رشد افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار هستیم در 
حالی که دولت مدعی است در ماه های اخیر اقدامات 
گسترده ای برای ساماندهی بازارخودرو صورت گرفته 
و روند صعودی قیمت خودرو نیز تاحدودی کنترل 
شده اســت. بازار خودرو که با عبارات پرطمطراق 

مسئوالن قرار بود...

با وجود آنکه هفت میلیــون و ۲۰۰ هزار خانوار 
مستاجر در کشور وجود دارد تنها ۳۵۵ هزار نفر 
واجد شرایط دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن 
تشخیص داده شــدند که ۴.۹ درصد خانوارهای 
اجاره نشین را شامل می شود و البته آمار پرداخت 
تعداد وامها تا کنون بسیار کمتر از این رقم ها است. 
تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان وام 
اجاره در همین شروع پرداختها عدم کارایی خود 
را نشان داده  تا جایی که برخی نمایندگان مجلس 
آن را در کاهش مشکالت مســتاجران  بی تأثیر 
می دانند. جدا از آنکه وام کمک ودیعه مســکن 
جوابگوی مشکالت بازار اجاره نیست،  کند بودن 
روند پرداخت تسهیالت در بانک ها نیز مصائب را 

دو چندان کرده است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های عامل ابالغ کرد؛

تمدید مهلت پرداخت وام های حمایتی کرونا تا پایان مهرماه



اقتصاد2
ایران وجهان

ورق بورس برگشت
شاخص کل بورس روز گذشته برخالف روزهای 
گذشــته صعودی بود و با بیش از ۳۰ هزار واحد 
افزایش به کانون یک میلیــون و ۶۰۰ هزار واحد 
بازگشت. به گزارش ایسنا، معامالت روز گذشته 
بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل 
این بازار با ۳۰ هزار و ۱۹۴ واحد افزایش، رقم یک 
میلیون و ۶۱۱ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن نیز با ۴۸۸ واحد صعودی به رقم ۴۱۳ 
هزار و ۳۶۸ واحد رسید. معامله گران یک میلیون 
معامله به ارزش ۱۴۴ هزار و ۶۰ میلیارد ریال انجام 
دادند. صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، س نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 
ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو 
و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۳۲۲ واحد کاهش در 
رقم ۱۸ هزار و ۳۵ واحد ایستاد. در این بازار ۶۳۵ 
هزار معامله به ارزش ۳۱ هزار و سه میلیارد ریال 
انجام شد. پلیمر آریاساسول، پتروشیمی مارون، 
سرمایه  گذاری صبا تامین، سنگ آهن گوهرزمین، 
پتروشیمی تندگویان، بیمه پارسارگاد و بانک دی 

نمادهای پربیننده این بازار را تشکیل دادند.

رشد شاخص های عملکردی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران بسیار 

ایده آل و مناسب بوده
تمام پارامترهای عملکرد بانک مهــر ایران اعم از 
سپرده ها، تسهیالت، مطالبات غیرجاري و... شفاف 
و مطلوب اســت. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، مجمع عمومی ساالنه 
این بانک روز یکشــنبه ۳۰ شهریور برگزار شد. در 
این جلســه هیئت مدیره بانک مهر ایران گزارش 
عملکرد سال ۱۳۹۸ را ارائه و در ادامه اعضاي هیئت 
رئیسه و سایر نمایندگان سهامداران نظرات خود را 
ابراز کردند. در بخشی از این جلسه، حامد هیئت 
داودیان، عضو هیئت مدیره بانک سپه و ناظر مجمع 
با توجه به گزارش عملکرد بانــک مهر ایران که از 
سوي هیئت مدیره این بانک ارائه شد، اظهار کرد: 
مشخص است که مدیران و کارکنان بانک مهر ایران 
بسیار زحمت کشیده اند. هیئت داودیان در همین 
رابطه افزود: تمام پارامترها را که بررسی کردیم اعم از 
سپرده ها، تسهیالت، مطالبات غیرجاري و... شفاف و 
مطلوب بود. وی این طور ادامه داد: رشد شاخص های 
عملکردی بانک بسیار ایده آل و مناسب بوده است. 
از تمام کارکنان بانک مهر ایران و به ویژه از اعضاي 
هیئت مدیره آن سپاسگزارم و امیدوارم در سال هاي 

آتي نیز بیش از پیش بدرخشید.

بانک مسکن می تواند طالیه دار 
خروج از رکود اقتصادی باشد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بانک مسکن می تواند 
با تعریف روش های متنوع و تعمیق حضور خود در 

اقتصاد، طالیه دار خروج از رکود باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن 
– هیبنا، فرهاد دژپســند پس از استماع گزارش 
عملکرد بانک مسکن در سال مالی منتهی اسفند 
۹۸، اظهار داشت: گزارشــی که داده شد گزارش 
خیلی خوبی بــود اما گزارش عملکــرد بانک ها 
در مجامع باید از ســال آینده به سمتی برود که 
معطوف به هدف باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با تاکید بر اینکه بخشی از وظایف توسعه کشور بر 
عهده بانک های تخصصی است، گفت: اگر عملکرد 
بانک ها و مطالبات دولت و حتی مردم از بانک های 
تخصصی را نگاه کنیم همچنان نگاه تخصصی به 
بانک مسکن و ســایر بانک های تخصصی وجود 
دارد. دژپسند افزود: بانک مسکن باید به تامین مالی 
بخش مسکن متمرکز شود تامین مالی سایر بخش 
ها توسط این بانک به حداقل برسد. این عضو کابینه 
دولت دوازدهم تاکید کرد: ما اگر همین مسکن را 
به منزله زنجیره تامین نگاه کنیم می بینیم که باید 
متکفل یک مجموعه باشیم نه فقط ساخت یک 
واحد مسکونی. چه بسا فعالیت های پیشین و پسین 
مسکن می تواند نقش مهمی در تحقق اهدافی که 
بانک مسکن بر عهده دارد، داشته باشد و این نقطه 
آغاز و پایان برای تحقق اهداف بانک دیده شــود. 
مقدمات تحقق این اهداف این است که خود بنگاه 
این ویژگی ها را داشته باشد. وی گفت: باید بانک به 
یک مجموعه  چابک و کم هزینه تبدیل شود و الزمه 
آن، این است که تحوالت درونی متحول شود. وزیر 
اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارزش تحقق اهداف 
به اجرای آنها نیست بلکه به اثار آنها است، گفت: 
برخی اقدامات و تصمیمات می تواند یک بنگاه را 

دانش بنیان کند.

خبر

با وجود آنکه هفت میلیون 
و ۲۰۰ هزار خانوار مستاجر 
در کشــور وجود دارد تنها 
۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط 
دریافــت وام کمک ودیعه 
اجاره مسکن تشخیص داده شــدند که ۴.۹ درصد 
خانوارهای اجاره نشین را شامل می شود و البته آمار 
پرداخت تعداد وامها تا کنون بسیار کمتر از این رقم 

ها است.
به گزارش ایسنا، تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات 
یا همان وام اجاره در همین شــروع پرداختها عدم 
کارایی خود را نشان داده  تا جایی که برخی نمایندگان 
مجلس آن را در کاهش مشکالت مستاجران  بی تأثیر 
می دانند. جدا از آنکه وام کمک ودیعه مسکن جوابگوی 
مشکالت بازار اجاره نیست،  کند بودن روند پرداخت 
تسهیالت در بانک ها نیز مصائب را دو چندان کرده 

است.  
طبق اعالم بانک مرکزی تا روز ۲۶ شهریور ماه از ۱۲۲ 
هزار متقاضی دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن که 
به بانک ها معرفی شده اند حدود ۱۸ هزار نفر در بانک 
ها پذیرش و فقط ۱۰ هزار و ۲۷۰ نفر تســهیالت را 

دریافت کرده اند.
البته وزارت راه و شهرسازی می گوید که به تدریج با آشنا 
شدن کارمندان بانک با کارتابل سامانه اقدام ملی مسکن 
روند پرداخت وام اجاره تسریع می شود. این در حالی 
است که فصل جابجایی به پایان رسیده و به همین دلیل 

برخی معتقدند وام اجاره دیگر فایده ای ندارد.  مقایسه  
اعداد و رقم های وام اجاره با تعداد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر در کشور گویای آن اســت که با این طرح مشکل 

مستاجران حل نمی شود.
در کشورهای توسعه یافته برای تعادل بخشی به بازار 
اجاره احداث مسکن استیجاری  را در دستور کار قرار 
می دهند. یعنی تولید مسکن کوچک متراژ که برخی 
نمایندگان مجلس ابتدا از آن اســتقبال و پس از باال 

گرفتن انتقادات عقب نشینی کردند.
پس از پایان مهلت ثبت نام وام اجــاره، وزارت راه و 
شهرسازی از ثبت نام ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای 

دریافت وام مرابحه مستأجران )ودیعه( خبر داد. قرار 
است در تهران ۵۰ میلیون،   کالنشهرها ۳۰ میلیون و 
شــهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به مستأجران 
واجد شــرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شــود. 
سود این وام ۱۳ درصد است و مستأجران در تهران 
ماهانــه ۵۴۰ هزار تومان،   کالنشــهرها ۳۲۰ هزار و 
سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. 
با وجود تقاضای ۲.۲ میلیون نفری تنها ۳۵۵ هزار نفر 
واجد شــرایط دریافت این وام هستند و البته وزارت 
راه و شهرسازی هشدار داده در هر زمان که مالکیت 
متقاضیان احراز شود از لیست دریافت این وام کنار 

گذاشته می شوند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ 
بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب در 
استان های تهران با ۴۳.۵ درصد، البرز با ۴۱ درصد، 
قم ۳۹.۳ درصد، کرمانشــاه ۳۵.۲ درصد و خراسان 
رضوی با ۳۴.۲ درصد تعلق داشــته است. کم ترین 
تعداد اجاره نشین ها نیز در استان های اردبیل با ۱۹.۴ 
درصد، گلســتان ۲۱.۱ درصد، خراســان جنوبی و 
آذربایجان شرقی هر کدام ۲۱.۴ درصد و چهارمحال و 
بختیاری با ۲۱.۸ درصد ساکن بوده اند. در آبان ۱۳۹۰ 
از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هــزار و ۹۳۴ خانوار ۲۶.۶ 
درصد خانوارها اجاره نشین بوده اند. مقایسه بین دو 
سرشماری ســال های ۹۰ با ۹۵ نشــان می دهد که 
خانوارهای اجاره نشین از ۲۶.۷ درصد در کل کشور 
 در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش 

یافته است.
علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به طرح تسهیالت ودیعه 
مسکن گفته است: این مسئله تاثیر بسزایی در کاهش 

مشکالت مستاجران به همراه نخواهد داشت.
او با بیان این پیشنهاد که شهرداریها نسبت به تولید 
۱۰ درصد از واحدهای مســکونی کالنشهرها برای 
اجاره به مستاجران اقدام کنند، بیان کرده است: این 
استراتژی در تمام کشورها اجرایی و تقصیر گسترده ای 
در کاهش مشکالت بازار اجاره داشته است البته قانون 
باید به گونه ای اصالح و تقویت شود که قدرت مالکیت 
شــهرداری ها برای مدیریت این واحدها باال باشد تا 
مانند تجارب گذشته مستاجران بعد از مدتی ادعای 

مالکیت پیدا نکنند.

تهران دارای بیشترین نسبت خانوارهای مستاجر

وام اجاره تناسبی با تعداد مستاجران ندارد

واعظی:
 شــاهد عالمت های مثبتی از کره 
جنوبی درباره مطالبات مالی هستیم

رییس دفتر رییس جمهوری از آغاز اقدامات 
حقوقی برای دریافت مطالبات از کره جنوبی 
خبرداد و گفت:  اخیرا شاهد عالمت های مثبتی 
از سوی کره جنوبی هستیم و منتظریم به آنچه 

که گفته اند عمل کنند.
محمود واعظی روز چهارشــنبه در حاشــیه 
جلسه دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین 
وضعیت مطالبات مالی از کره جنوبی گفت:  با 
مقامات کره ای مذاکــره کردیم و حتی کار به 
مقداری تهدید  هم انجامیــد و مقدمات یک 

سری فعالیت های حقوقی را آغاز کردیم.
رییس دفتــر رییس جمهوری افــزود: اخیرا 
شاهد عالمت های مثبتی از سوی کره جنوبی 
هســتیم منتظریم تا به آنچه گفته اند عمل 
کنند، تا تصمیماتی که گرفته ایم را اجرا کنیم.

وی با بیــان اینکه تعداد مبتالیــان به کرونا 
اضافه شده است، گفت: یک هفته قبل تعداد 
بستری ها اضافه شــده بود و امروز هم تعداد 
فوتی ها در حال افزایش است که نشان می دهد 
همیشــه در ارتباط با کرونا از اول به فکر آن 

باشیم.
واعظی با بیان اینکه اگر امروز میزان فوتی ها 
افزایش می یابــد، حاصل اقدامــات یک ماه 
قبل است، اظهار داشــت: در ستاد ملی کرونا 
بارها در ایــن رابطه صحبــت کردیم. هفته 
قبل هم آقای نمکی بــه عنوان رئیس کمیته 
سالمت و آقای رحمانی فضلی به عنوان رییس 
کمیته اجتماعی، انتظامی و امنیتی از افزایش 

مبتالیان ابراز نگرانی کردند.
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به رصد 
فضای کشور گفت: ما به شکل مقطعی در مورد 
یک مسئله خاص تصمیم گیری و آن را اعمال 
کنیم چرا که سالمتی مردم بیش از هر چیزی 

برای ما اهمیت دارد.
واعظــی ادامــه داد: فردا رییــس  جمهوری 
ساعت ۱۱ با روســای کمیته های ستاد ملی 
کرونا جلســه داشته و روز شــنبه هم جلسه 
ســتاد ملی برگزار و در مورد همه این مسائل 

تصمیم گیری می شود.
وی همچنین درباره افتتاح طرح های »پویش 
تدبیر و امید برای جهــش تولید«گفت: برای 
فردا – پنجشنبه- مجموعه ای از طرح هایی در 
حوزه میراث فرهنگی وگردشگری و همچنین 
طرح هایی در وزارت ورزش و جونان با دستور 

رییس جمهوری افتتاح می شود.

وزیر بهداشت:
 از یک میلیارد دالری کــه رهبری با 
برداشت آن از صندوق توسعه موافقت 
کردند، به جز سهم کوچکی، نگرفته ام 

ســعید نمکی، وزیر بهداشــت در بخشی از 
دل نوشته ای خطاب به سردار سلیمانی نوشته 
اســت: حدود ۸ ماه خــودم و یارانم یک روز 
آرام نداریم. هرچه می گوییــم همه گیری را 
نمی شود با التماس و تمنا و بدون کمک های 

ویژه مهار کرد کسی باور نمی کند.
به گــزارش »انتخــاب«، نمکــی ادامه داده 
است: من امروز از سربازانم در جبهه سالمت 
شرمسارم. مطالبات شان معوق مانده، انبارهایم 
از ســالح خالی می شــود. پاییز ســنگینی 
فرامی رسد. موج حمله جدیدی شکل گرفته، 
یک میلیــارد دالری که رهبــری از صندوق 
توسعه موافقت کردند ماه هاست به جز سهم 
کوچکی نگرفته ام. نمی دانــم برای کدام کار 

مهم تر گذاشته اند؟
شب های زیادی ست با دل نگرانی نخوابیده ام 
و برای آنکه مردم مشوش نشوند روزه سکوت 

گرفته ام اما تاب آوری تا کجا؟!

کارت هــای بازرگانی یک بار 
مصرف جمع می شود

سرپرســت وزارت صنعت،معــدن و تجارت 
گفت: کارت بازرگانی تجار براساس رتبه بندی 
به آنها تعلق می گیرد. به گزارش ایسنا، جعفر 
سرقینی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان 
اینکه کارت های بازرگانی یک بار مصرف تجار 
جمع می شــود، اظهار کرد: تجار در سامانه 
جدید رتبه بندی می شــوند و بر این اساس 

کارت های بازرگانی به آنها تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: من دســتور دادم سامانه قبلی 
و جدید به مــدت دو ماه به صــورت موازی 
حرکت کنند تا پس از رفع مشــکالت سامانه 
جدید، سامانه قبلی متوقف شود و  کارت های 

بازرگانی یک بار مصرف جمع می شود.

اخبار

طبق اطالعیه بورس تهران، ورود سفارش کم حجم به 
غیر از یک مورد اکیدا ممنوع و تخلف است و در صورت 
عدم رعایت موضوع مذکور ضمن مسدود شدن کد 
معامالتی اشــخاص حقیقی و حقوقــی موضوع در 

کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می شود.
بورس اوراق تهران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: ورود 
سفارش کم حجم به غیر از یک مورد اکیدا ممنوع و 
تخلف است و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور 

ضمن مسدود شدن کد معامالتی اشخاص حقیقی 
و حقوقی، موضوع در کمیته رســیدگی به تخلفات 

بررسی می شود.
در این اطالعیه به کلیه مدیران شرکت های کارگزاری 
اعالم شده است: کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی 

در نمادهای با دارایی کمتر از ارزش پنج میلیون ریال 
که از ســامانه نامک یا برخط آن کارگزاری اقدام به 
سامانه معامالت می کنند، ملزم هستند به منظور عدم 
اخالل در فرآیند قیمت گــذاری اوراق بهادار از ورود 
سفارش یا انجام معامله در حجم کم خودداری کنند؛ 

همچنین در سفارشات با ارزش کمتر از پنج میلیون 
ریال صرفا مجاز به ارسال یک سفارش فروش به میزان 
کل دارایی بر روی آن نماد هســتند؛ بنابراین ورود 
سفارش کم حجم به غیر از مورد مذکور اکیدا ممنوع 
و تخلف است و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور 
ضمن مسدود شدن کد معامالتی اشخاص حقیقی 
و حقوقی، موضوع در کمیته رســیدگی به تخلفات 

بررسی می شود.

 هشدار به سهامداران

 ورود سفارش کم حجم ممنوع
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در حالی هزینه خانوارهای ایرانی در شهریور ماه 
امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور 
متوسط بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته که در 
این بین رشد قیمت ها در گروه لبنیات و حمل و 
نقل قابل توجه است؛ جایی که رشد قیمت تخم 
مرغ و ادامه روند گرانی خودرو خودنمایی می کند.

به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص 
تورم در شهریور ماه سال جاری را اعالم کرد که 
نشان داد در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نرخ تورم 
به ۲۶ درصد رسیده که رشد ۰.۲ درصدی داشته 
است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه )نسبت به 
ماه مشابه سال قبل( با رشد همراه شده و به ۳۴.۴ 
درصد رســیده که بیانگر افزایش چهار درصدی 
نسبت به مرداد ماه است. تورم ماهانه نیز که نشان 
دهنده میزان رشــد قیمت ها در فاصله یک ماه 
است افزایش داشته و با رشد ۰.۱ درصدی به ۳.۶ 
درصد رســیده تا تورم شاخص ها در شهریور ماه 

افزایش داشته باشد.  
بررســی وضعیت تورم در بین گروه های کاالیی 
 نیز قابل تامل اســت؛ بــه طوری کــه در گروه 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به گروه »شیر، پنیر و تخم 
مرغ« اســت که در آن کاالهایــی همچون تخم 

مرغ، خامه، شــیر پاســتوریزه و پنیر پاستوریزه 
وجود دارد. در این گروه تورم ماهانه به ۶.۸ درصد 
رســیده که باالترین حد تــورم در بین کاالهای 

خوراکی به شمار میرود.  
افزایش تورم در این در شــرایطی اتفاق می افتد 
که در فاصله مرداد تا شهریور قیمت تخم مرغ در 
بازار افزایش داشته و به شانه ای ۳۰ هزار تومان 
هم رسیده است. در عین حال که در گروه لبنیات 
هم افزایش قیمت کره موجب حواشی شده بود و 
رشد قابل توجه آن می تواند در تورم گروه لبنیات 

تاثیرگذار باشد.  
اما دیگر گــروه خوراکی ها که بــا افزایش تورم 
نسبت به ســایر گروه ها همراه بوده »ماهی ها و 
صدفداران« اســت که کاالهایی همچون ماهی 
قزل آال و کنسرو ماهی تن را در بر می گیرد و تورم 
ماهانه در آن به ۶.۶ درصد رسیده است که نسبت 
به شهریور ماه ســال گذشــته نیز ۲۳.۹ درصد 

افزایش قیمت دارند.  
گروه »چای، قهوه و سایر نوشیدنی ها« که انواع 
نوشابه و آبمیوه را نیز در بر می گیرد سومین گروه 
خوراکی ها در افزایش قیمت است که تورم ۵.۱ 
درصدی داشته و نســبت به پارسال بیش از ۳۲ 

درصد افزایش قیمت دارد.  

تورم حمل و نقل در صدر ایستاد
اما در بین گروه های غیر خوراکی و البته تمامی 
کاالها این حمل و نقل است که باالترین رشد را 
نســبت به مرداد دارد؛ به گونه ای که تورم ماهانه 
به ۸.۴ درصد رسیده و نســبت به شهریور سال 
گذشــته ۸۰.۸ درصد افزایش قیمت وجود دارد. 
در گروه حمل و نقل قیمــت انواع خودروها موثر 
اســت که در چند ماه گذشــته افزایش قیمت 
 خودرو در بازار به با شــیب تنــدی روبه افزایش 

بوده است.  
»تفریــح و فرهنگ« که مجموعه لــوازم تحریر، 
قطعات کامپیوتر، دوچرخه و لپ تاب را نیز در بر 
می گیرد دیگر گروه غیر خوراکی با تورم باال است 
که نســبت به مرداد ماه ۴.۲ درصد تورم داشته 
است. این گروه نسبت به شهریور سال قبل ۳۷.۶ 

درصد گران شده است.  
دیگر گروهی که در مقایســه با ماه مرداد رشدی 
بیشــتری از افزایش قیمت را داشته »مبلمان و 
لوازم خانگی« بوده کــه کاالهایی همچون لوازم 
پالستیکی آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال 
فریزر و ظروف شیشه ای آشپزخانه را در بر گرفته 
که نسبت به پارسال به طور متوسط ۳۹.۴ درصد 

گران شده است.  

اثر گرانی ارز و مدیریت بازار چقدر است؟
افزایش قیمــت ها و تورم در حالــی در ماه های 
اخیر بــه خصوص در بخشــی از کاالهــا اتفاق 
می افتد که مســئوالن آن را ناشــی از افزایش 
قیمت ارز می داننــد و این در حالی اســت  که 
قیمت دالر در ســال جاری از حــدود ۱۵ هزار 
تومــان در ابتدای ســال بــه بیــش از ۲۷ هزار 
تومــان در حال حاضر رســیده که خــود عامل 
 موثــری در افزایــش قیمــت کاالها به شــمار 

می رود. 
در عین حال که حذف ارز دولتی از اغلب کاالها 
آثار خود را بر بازار و افزایش قیمت ها گذاشــته 
است، ارز ۴۲۰۰ تومانی از اغلب کاالهای اساسی 
وارداتی از جمله برنج و کــره و برخی اقالم دیگر 
در مــاه های اخیر حــذف و واردات آنهــا با نرخ 
نیمایی که به بیش از ۲۰ هزار تومان می رســد 
 انجام می شود که اثر آن بر رشد قیمت ها روشن 

خواهد بود.
اما اینکه در این رشد قیمت ها مدیریت و نظارت 
بر بازار چگونه اســت و آیا تمامی رشد قیمت ها 
از گرانی ارز نشــات می گیرد، موضوعی است که 
دولت و ســایر دســتگاه های ذیربط باید به آن 

پاسخ دهند.  

رییس هیات مدیــره کانــون انجمن های صنفی 
صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران از افزایش ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت مواد 
پتروشــیمی و در پی آن افزایش هزینه های بسته 
بندی صنایــع غذایی در ماه های اخیــر خبر داد و 
گفت: وقتی صنایع مادر مثل پتروشــیمی، فوالد، 
برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته 
باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می گذارد. بنابراین 
قطعاً یکی از دالیل افزایش قیمت  کاالهای مختلف 
در ماه های اخیر همین اســت و دلیــل دیگر هم 

نوسانات نرخ ارز.
محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، از افزایش 
هزینه های بســته بندی صنایع غذایــی در ماه های 
اخیر خبر داد و گفت: برای مثــال در صنایعی که از 
کیسه های پلی پروپیلن استفاده می کنند، قیمت مواد 
پتروشیمی از کیلویی ۱۲ هزار تومان در یک ماه و نیم 
گذشته به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است، یعنی 

حدود ۲.۵ برابر شده است.
وی با بیــان اینکه قیمت مواد اولیه ســاخت نایلون، 
سلفون، کیسه، گونی و اقالم بسته بندی مثل ظروف 
پالستیکی طی سه ماه گذشــته ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد 
افزایش داشته اســت، تصریح کرد: از طرف دیگر در 
بورس دائماً به قیمت ها رقابت می خورد، برای مثال 
قیمتی که در بورس اعالم می شــود ۱۶ هزار تومان 

اســت، اما با قیمت رقابت کیلویی ۳۰ هزار تومان به 
فروش می دســد. رییس کانــون انجمن های صنایع 
غذایی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت مواد بســته 
بندی باعث افزایش شدید قیمت هزینه بسته بندی 
شده است، اظهار کرد: برای مثال کارخانجاتی که از 
کیسه های پلی پروپیلن استفاده می کنند، تا چند ماه 
پیش آن را ۱۲۰۰ تومان می خریدند اما اآلن به ۲۸۰۰ 
تومان رســیده، یعنی ۱۴۰ تــا ۱۵۰ درصد افزایش 
داشته است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی 
با افزایش هزینه برق، گاز، دستمزد کارگر و موارد دیگر 
مواجه نبوده و نباید قیمت های خود را افزایش دهد، 
اما مشخص نیست که به چه علت مواد پتروشیمی به 

قیمت های گزاف فروخته می شود.

افزایــش قیمت مــواد پتروشــیمی بر 
بسته بندی های کوچک بیشتر است

وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت مواد پتروشیمی 
تا چه حد بر روی قیمت صنایع غذایی تاثیر داشــته 
نیز گفت: میــزان تاثیر به نوع مواد غذایی وابســته و 
در صنایع مختلف متغیر اســت. بــرای مثال در نان 
بسته بندی، بستنی، شکر، نخود و لوبیا که بسته های 

کوچک دارند و آب معدنی تاثیر زیادی می گذارد.
 رییس کانون انجمن هــای صنایع غذایــی ایران با 
بیان اینکه دلیــل لجام گســیختگی در قیمت مواد 

پتروشیمی مشخص نیست، تصریح کرد: وقتی قیمت 
ماده پتروشــیمی به عنوان یک صنعت مادر در همه 
کاالها تاثیر دارد نباید در دو یا سه ماه قیمت آن ۱۵۰ 
تا ۱۶۰ درصد افزایش داشته باشد. من به عنوان کسی 
که در بخش های مختلف صنعت کار می کند دلیلی 
برای افزایش قیمت مواد پتروشیمی نمی بینم. عده ای 
معتقدند شرکت های پتروشیمی تمهیداتی را به کار 

می برند تا با تنظیم عرضه و تقاضا قیمت باال برود.  
وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که پتروشیمی 
در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته رشد خوبی داشته، اما این 
صنایع متعلق به مردم است و کسانی که آن را کنترل 
می کنند باید دقت بیشتری داشــته باشند. این که 
صنعت پتروشیمی در دست خصولتی ها است نباید 
عاملی باشد که هر کســی هر کاری می خواهد انجام 
دهد. بخش های دیگری هم که در دست پتروشیمی 
است به این مشکل دچار شــده و در بخش کود هم 

شاهد افزایش پنج برابری قیمت ها بوده ایم.
مرتضوی در پایان در پاسخ به اینکه آیا می توان گفت 
افزایش قیمت هایی که اخیرا در کاالهای مختلف رخ 
داده به دلیل همین افزایش هزینه بسته بندی بوده؟  
تصریح کرد: وقتی صنایع مادر مثل پتروشــیمی، 
فوالد، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت 
داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می گذارد. 
بنابراین قطعاً یکی از دالیــل افزایش قیمت ها در 

ماه های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات 
نرخ ارز. به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار وضعیت 
شاخص تورم در شهریور ماه سال جاری را اعالم کرد 
که نشان داد در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نرخ تورم 
به ۲۶ درصد رسیده که رشــد ۰.۲ درصدی داشته 
است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه )نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( با رشد همراه شده و به ۳۴.۴ درصد 
رســیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به 
مرداد ماه اســت. تورم ماهانه نیز که نشان دهنده 
میزان رشد قیمت ها در فاصله یک ماه است افزایش 
داشته و با رشد ۰.۱ درصدی به ۳.۶ درصد رسیده تا 
تورم شاخص ها در شهریور ماه افزایش داشته باشد.  
در گروه »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه »شیر، پنیر 
و تخم مرغ« است که در آن کاالهایی همچون تخم 
مرغ، خامه، شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه وجود 
دارد. در این گروه تورم ماهانه به ۶.۸ درصد رسیده 
که باالترین حد تورم در بیــن کاالهای خوراکی به 

شمار میرود.  
قیمت دالر نیز در ســال جاری از حــدود ۱۵ هزار 
تومان در ابتدای ســال به بیش از ۲۷ هزار تومان در 
حال حاضر رســیده و در کنار آن حذف ارز دولتی از 
اغلب کاالها آثار خود را بر بــازار و افزایش قیمت ها 

گذاشته است.

افزایش ۳۴ درصدی هزینه خانوار در شهریور

رد پای پتروشیمی ها در افزایش قیمت کاالها!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز 
یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۵۰ تومان و هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۹۰ دالر و ۷۹ سنت است.

بانک ها
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واقعی شدن قیمت ها در بازار خودرو
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو

بهترین راهکار برای ساماندهی بازار خودرو همانطور که بارها نیز به آن اشاره کرده ایم کاهش اختالف بین عرضه و تقاضای خودرو است. باید شرایطی فراهم شود تا بازار خودرو به سطحی از تعادل برسد تا در عرضه و تقاضا شاهد 
برابری باشیم. برای تحقق این اول در وهله ول باید قیمت های فروش کارخانه ای اصالح شود. این اصالحات باید طوری اتفاق بیفتد تا خودروساز از نگرانی اینکه باید خودرو را زیر بهای تمام شده عرضه کند رهایی یابد. بدین 
صورت می توان به ساماندهی قیمت ها در بازار این کاال خوشبین بود.  بدین ترتیب خودروساز سود معقول و متعادلی کسب خواهد کرد. این بدان معناست که در بازار خودرو باید به سمت واقعی شدن قیمت ها پیش رفت. این 
حرکت باید از درب کارخانه و توسط خودروساز انجام شود. به طوریکه شرکت های خودروساز خودرو را با سود حدود ۱۰ درصدی نسبت به قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند. در این صورت بهبود وضعیت نقدینگی شرکت های 
خودروساز باعث می شود آن ها بتوانند مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کرده و روند تامین قطعات را بهبود بخشند. از سوی دیگر بایستی شرایطی به وجود بیاوریم تا از قیمت گذاری دستوری به قیمت گذاری آزاد حرکت 
کنیم. در شرایط کنونی واردات ممنوع است و صنعت خودرو در تامین نیاز واقعی بازار عقب مانده است. این در حالی است که با تمام این تفاسیر شاهد هستیم که خودروسازان دنبال باالبردن قیمت هستند تا بتوانند بدهی انباشته 

خود را به قطعه سازان پرداخت کنند برای همین مسئله افزایش قیمت در هر سه ماه را مطرح کرد ند

رییس اتحادیه صادرکنندگان میــوه و تره بار می گوید: 
واردات رسمی گالبی از آمریکا، آفریقا و چین را تکذیب 
می کنیم، اما گالبی از این کشــور ها به طور قاچاق وارد 
کشور می شود.با وجود تشــدید تحریم ها، اما گالبی از 
آمریکا، آفریقا و چین به طور غیررسمی وارد کشور شده 
است! یک مقام رسمی، اما واردات غیررسمی گالبی از 
آمریکا را تائید می کنــد و در این رابطه می گوید: »با آن 
که کشور شرایط تولید گالبی را دارد، اما این میوه به طور 
غیرقانونی از آمریکا وارد کشور می شود.«پیگیری ها هم 
حاکی از این است که برخی گالبی ها با شکل و شمایل 

متفاوتی در بازار وجود دارد.
در همین حال رییس اتحادیــه صادرکنندگان میوه و 
تره بار در پاسخ به این پرســش که آیا گالبی از آمریکا و 
چین وارد کشور شده است؟ گفت: واردات رسمی گالبی 
از آمریکا، آفریقا و چیــن را تکذیب می کنیم، اما گالبی 

از این کشور های مورد اشــاره به طور قاچاق وارد کشور 
می شود.رضا نورانی به شــرایط تولید میوه در نیمه دوم 
سال اشاره و اظهار کرد: فعال شرایط تولید میوه مناسب 
است. با توجه به بسته شدن ثبت سفارش موز از سال ۹۸ 
تاکنون، ممکن است در نیمه دوم سال با گرانی این کاال 

در بازار مواجه شویم.
هرچند که قیمت موز در بازار به شدت گران شده است، اما 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار معتقد است: 
»با توجه به افزایش قیمت ها، اما موز از سبد خانوار حذف 
نشده است، اما مسئوالن باید ثبت سفارش موز را محدود 
و مقطعی می بستند، چرا که امروز کسانی که موز را از قبل 
ثبت سفارش کرده اند حاال با قیمت های نجومی به مردم 
می فروشند!«طبق نرخ نامه اتحادیه فروشندگان میوه و 
تره بار تهران قیمت هر کیلو موز در عمده فروشی ها ۱۸ 

هزار و ۵۰۰ تومان است.

وزیر اقتصاد: عــده ای به دنبال بُزخری ســهام 
مردم هســتندوزیر اقتصاد با تاکیــد بر این که 
نظرســنجی هایمان برآوردهــای خیلی خوبی 
نسبت به آینده بورس دارد، گفت: من این نگرانی 
را دارم که عده ای بــا برنامه ریــزی قصد دارند 
سهامداران را وادار به فروش سهام خود کنند تا 

با ایجاد فضای روانی، مشکالتی را ایجاد کنند.
به گزارش تســنیم، فرهاد دژپســند گفت: من 
همیشــه از همه ســرمایه گذاران در بورس که 
قصد ورود یا خروج از این بازار را دارند این ســه 
 خواهــش را داشــته و دارم؛ مطالعه، مشــاوره 

و معامله.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: االن که بحث 
خروج از بازار ســرمایه مطرح است این تاکید را 
دارم که سهام، دارایی شما است و این دارایی را 
نباید در معرض "بیا بخر" قرار داد. عبارت بیا بخر 
سبب می شــود ارزش واقعی دارایی و سهام آنها 

مشخص نشود.
وی با تاکید بر این که مــن هیچ گونه اختیاری 

ندارم که به سهامداران بگویم بخرید یا بفروشید؛ 
اما خواهش می کنم در مورد فروش دارایی خود 
حداکثر دقت خود را بکنند؛ چون سهام دارایی 
ســرمایه گذاران اســت و باید به قیمت مناسب 

دادوستد شود.
وزیر اقتصــاد و دارایی خطاب به آن دســته از 
سهامدارانی که در صف های فروش قرار می گیرند، 
تصریح کرد: چرا سهام و دارایی خود را در معرض 
فروش قــرار می دهیــد که عرضه زیاد شــود و 
خریداران فکر کنند هنــوز موقعیت آن را دارند 
که در قیمت های پایین تر سهام سرمایه گذاران 

را در تور بندازند.
دژپسند افزود: من این نگرانی را دارم که عده ای 
با برنامه ریزی قصد دارند ســهامداران را وادار به 
فروش سهام خود کنند تا با ایجاد فضای روانی، 
مشــکالتی را ایجاد کنند. این در حالی است که 
نظرســنجی هایمان برآوردهــای خیلی خوبی 
نسبت به آینده بورس دارد و برخی برخی افراد 

نظرسنجی بد را بزرگ می کنند.

باوجود آنکه در سالهای گذشته بخشی از کارگران به 
دلیل عدم پرداخت حقوق قانونی خود از جمله حق 
بیمه، حق سنوات و حقوق معوقه به هیأت های حل 
اختالف شکایت می کردند، آمارها نشان می دهد که 
تشکیل پرونده های شکایات کارگری کاهش یافته و 
ثبت دادخواستها روند نزولی را طی کرده است.شرایط 
اقتصادی، وضعیت بنگاه ها و رکود بازار باعث شده تا 
برخی کارفرمایان حق بیمه و سنوات کارگران را به 
طور کامل پرداخت نکنند و نتوانند حقوق قانونی آنها 
را بدهند. همین امر باعث شده کارگران برای احقاق 

حقوق خود به هیات های حل اختالف مراجعه کنند.
به اعتقاد کارشناسان، پرونده های روابط کار یکی از 
بیشــترین پرونده های اختالف و نزاع میان کارگر و 
کارفرما بوده و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، 
نبود امنیت شغلی، افزایش هزینه ها، عدم نقدینگی 
و مشکالت بنگاهها در این زمینه اثرگذار بوده است.
حمید حاج اسماعیلیـ  کارشناس روابط کار افزایش 
تقاضای کار را از جمله چالشهای بازار کار عنوان کرده 
و می گوید: به تناسب افزایش آمار بیکاران، تقاضا برای 
کار باال می رود و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار 
شــکل می گیرد؛ از این رو الزم است که قراردادهای 
کار در کشور اصالح شود تا ضمن جلوگیری از سوء 
استفاده های احتمالی، رابطه میان کارفرما و کارگر 
حفظ شــود.وی در پاسخ به این پرســش که چرا با 
وجود افزایش چالشهای بازار کار و نپرداختن حقوق 
کارگران، آمار تعداد شکایات کارگری کاهش یافته 
است؟ اینطور پاسخ می دهد:متاسفانه بخش اعظمی 

از کارگاههای کوچک به شــکل زیرزمینی و پنهانی 
مشغول کارند و کارگران شاغل در این واحدها علیرغم 
آنکه از حداقل حقوق و مزایای قانون کار حتی بیمه 
اجتماعی محرومند برای آنکه کار خود را از دســت 
ندهند و اصطالحا سرکار باشند حاضر به شکایت از 
کارفرمای خود نمی شــوند. به گفته این کارشناس 
روابط کار، وقتی بخشی از اشتغال کشور غیر رسمی 
است و بانک اطالعات جامعی برای دستیابی به آمار 
کارگاههای زیرزمینی و نیروهای فاقد بیمه آنها وجود 
ندارد و نیروی کار برای تامیــن هزینه های زندگی، 
حفظ اشتغال و داشتن ممردرآمد از شکایت صرفنظر 
می کند، طبیعی است که کاهش شکایات کارگری را 
شاهد باشیم. حاج اسماعیلی، انعقاد قراردادهای موقت 
و ناتوانی در پرداخت هزینه ها را دلیل دیگر کاهش 
شکایات عنوان کرده و می گوید: کارگری که سه ماه 
قرارداد کار با او بسته شده و فرضا یک ماه حقوق معوق 
طلب دارد برایش به صرفه نیست که بابت آن شکایت 
کند و از عهده هزینه های دادرسی و ثبت دادخواست 

برنمی آید.
کارشناسان بر این باورند که افزایش هیاتهای تشخیص 
و حل اختالف، ســرعت رســیدگی، انجام مشاوره، 
تشکیل جلسات مستمر با کارفرمایان و کارگران به 
منظور بررسی علل مشکالت و برقراری سازش موجب 
شده تا تعداد شکایات کارگران در مراجع حل اختالف 
کاهش یابد و ثبت شکایات واصله به حداقل برسد به 
نحوی که بسیاری از شکایات پیش از طرح دعوی از 

طریق گفتگو و سازش حل و فصل شود.

اختالف قیمت خــودرو از 
درب کارخانه تا بــازار آزاد 
به صد در صــد نزدیک می 
شود و این در حالی است که 
دولت با ورود در نرخ گذاری 
بازار خودرو اعالم کرد که حاشیه سود این کاال در بازار 
آزاد نمی تواند بیشــتر از ۱۰ درصد باشد. بر اساس 
جلسه ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو در بازار آزاد 
فقط می تواند ۱۰درصد باالتر از قیمت کارخانه باشد و 

با فروشندگان با قیمت باالتر برخورد خواهد شد. اما در 
مدت اخیر شاهد رشد افسارگسیخته قیمت خودرو در 
بازار هستیم در حالی که دولت مدعی است در ماه های 
اخیر اقدامات گسترده ای برای ساماندهی بازارخودرو 
صورت گرفتــه و روند صعودی قیمــت خودرو نیز 

تاحدودی کنترل شده است.
بازار خودرو که با عبارات پرطمطراق مسئوالن قرار 
بود سروسامان بگیرد به گونه ای پیش رفت که حتی 
بســیاری از متقاضیان، خرید خودرو را از فهرست 
برنامه های خود خارج کردند. فقط در یکماه گذشته 
قیمت برخی خودروهای پرتیراژ در بازار بین 2۰ تا ۵۰ 
درصد افزایش قیمت داشته است. بازاری که قرار بود 

طبق وعده مسئوالن ستاد تنظیم بازار، فاصله فقط ۱۰ 
درصدی تا قیمت کارخانه داشته باشند. 

کارشناسان در رابطه با اینکه چرا وزارت صمت در این 
باره سکوت کرده اظهار داشته اند که اوال وزارت صمت 
در حال حاضر وزیر نــدارد که این بزرگترین خطای 
دولت در سال پایانی اســت در ثانی سرپرست فعلی 
وزارت صمت نیز کمترین آشنایی را نسبت به این گونه 
مسائل دارد. به گفته کارشناسان افزایش قیمت خودرو 
از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این 
اتفاق سبب می شود چالش فروش محصوالت تولیدی 

گریبان خودروسازان را در ماه های پیش رو بگیرد.
فرزاد زاویه کارشناس بازار خودرو در این رابطه  گفت: 

برای بهبود شــرایط خودرو سازی باید به طور کامل 
خصوصی باشــد به طوریکه دولت حتی حق تعیین 
مدیرعامل را نداشته باشد زیرا بخش خصوصی می 
تواند به خوبــی صنعت خــود رو را مدیریت کند. یا 
اینکه دولت دســت از نرخ گذاری دستوری خودرو 
بردارد و خودرو ساز بتواند باقیمت تمام شده خودرو 
را به بازار عرضه کند وچــون نرخ ارز در قیمت گذای 
تعیین کننده است دولت باید نرخ ارز را کنترل کند و 
اجازه افزایش ندهد. وی تصریح کرد: قیمت تمام شده 
خودرو در کارخانه با قیمت کنونی اختالف دارد اما به 
طور قطع می گویم قیمت آنچیزی نیست که در بازار 

هم وجود دارد.

اختالف قیمت خودرو از درب كارخانه تا بازار آزاد به صد در صد می رسد؟

اوج گیری  اختالف قیمت  خودرو  از کارخانه  تا  بازار
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

درپی توافق بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه 
برای ارسال پیامک و نهایتا جریمه کردن کسانی 
که از آزادراه هــای الکترونیکی اســتفاده کرده و 
عوارض شان را پرداخت نکرده اند، برخی آزادراه ها 
که از حالت الکترونیکی خارج شده یا از نظر نصب 
تجهیزات آماده الکترونیکی شــدن هستند، می 
توانند در مرحله اول و ســریع ترین زمان ممکن، 
ایستگاه های عوارضی خودشــان را جمع کنند و 
الکترونیکی شوند که پنج آزادراه را شامل می شود.

در پی الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها و جمع 
شدن ایســتگاه های عوارضی از این محورها که با 
هدف کاهش زمان سفر، کاهش تصادفات و افزایش 
ایمنی تردد، کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک 
و غیره در دستور کار قرار گرفت، مشکالتی بروز کرد 
و آن پرداخت نشدن عوارض الکترونیکی آزادراهی 

توسط مردم بود.
در ابتدا و براســاس آمارهای موجود نیمی از مردم 
عوارض شــان را پرداخت نمی کردند و به تدریج 
این عوارض پرداخت نشــده از نظر میزان و تعداد 
بدهکاران بیشتر هم شد تا جایی که به گفته خادمی 

حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد عوارض آزادراه هایی مانند 
تهران-شمال پرداخت نشــد.نهایتا دو آزادراه غیر 
دولتی تهران-شــمال و آزادراه شــهید همت که 
با عوارض الکترونیکی و بدون ایســتگاه عوارضی 
افتتاح شدند، باجه ها و کیوسک های خود را با وجود 
مخالفت وزیر راه در ابتدا و انتهای آزادراه شان نصب 

کردند و قید دریافت الکترونیکی عوارض را زدند.
اما خادمی که پیش از این هم از توافق با پلیس برای 
جریمه کردن آن دسته از رانندگان بدهکاری که 
عوارض الکترونیکی آزادراه ها را پرداخت نمی کنند، 
خبر داده بود، امروز باالخره از نهایی شدن این توافق 
و ارسال پیامک هشداری از سوی پلیس راه برای این 
بدهکاران آزادراهی خبر داد.توافقی که به گفته وی 
سبب می شود آزادراه های الکترونیکی مانند آزادراه 
تهران-شمال و آزادراه شــهید همت که به حالت 
دستی برگردانده شده بود، دوباره الکترونیکی شود 
و دیگر آزادراه های بخــش خصوصی مانند آزادراه 
قم-اصفهان را که در آن ها دوربین های الزم نصب 
شده، ترغیب شوند که ایستگاه های عوارضی را جمع 

کرده و به این طرح بپیوندند.

این روزهــا گرانــی و نبــود 
نظارت مســئوالن بیداد می 
کند و قیمت ها با چندنرخی 
شــدن موجب کوچک شدن 
سفره مردم شده اند. با توجه 
به آمارهای منتشر شده در شرایطی که قیمت ها روزانه 
تغییر می کند و سیر صعودی دارد نظارت بر واحدهای 
صنفی هم ۳۷ درصد کاهش یافته است. از طرفی دیگر به 
دلیل هزینه باالی تولید، چالش پیش روی تولیدکنندگان، 
این روزها قیمت اقالم اساسی نوســانات زیادی دارد که 
تولیدکنندگان دلیل اصلی این گرانی ها را افزایش بهای 
تمام شده کاال عنوان می کنند. براســاس گزارش های 
منتشر شده از سوی وزارت صمت، در ۵ماهه امسال تعداد 
بازرسی های انجام شده توسط بازرسان این وزارتخانه در 
سراسر کشور از سطح بازار حدود ۱ میلیون فقره بوده که 
نسبت به ۶/۱ میلیون فقره بازرسی در مدت مشابه ۵ماهه 
سال ۹۸ کاهش ۳۷ درصدی بازرسی ها را نشان می دهد. 
کاهش قابل توجه بازرســی ها طی ۵ماهه ســال جاری 
درحالی است که امسال افزایش قیمت ها نسبت به سال 

گذشته به صورت افسارگسیخته و با شتاب بیشتری رخ 
داده است. قابل ذکر است از 22 اردیبهشت تاکنون وزارت 
صمت که مسئولیت سنگینی نیز در حوزه های مختلف، 
تولید و تجارت خارجی بر عهده داشــته، بدون وزیر و با 
سرپرست اداره می شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان 
در آشفتگی بازارها، مشکالت مربوط به تامین نهادهای 

تولید و تجارت خارجی کامال اثر منفی گذاشته است.

علت گرانی ها نبود نظارت است
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
بیان اینکه اقتصاد دســتور را نمی شناسد و نمی توان با 
دستور مشکالت اقتصادی را حل کرد، گفت: مهم ترین 
علت گرانی نبود نظارت بر قیمت ها است؛ اما دولت  حاضر 
نیستند زیر بار برود. عباسعلی نورا با بیان اینکه اقتصاد 
راه خودش را می رود و با دســتور نیز مسائل مربوط به 
این حوزه حل نخواهد شــد،افزود: دولت به جای اینکه 
بر کنترل قیمت ها تاکید داشته باشدباید شاخص های 
اقتصادی را کنترل کند؛ زیرا شاخص های اقتصادی راه 
اصالح و قیمت گذاری را تعیین می کند.نماینده مردم زابل 
و زهک در مجلس شورای اسالمی، اضافه کرد: متاسفانه 
دولت های ما با معلول مبارزه می کنند در صورتی که باید با 
علت مبارزه کرد، از سوی دیگر علت گرانی نیز دالیل خاص 

خود را دارد که دولت باید آن ها را شناسایی و رفع کند. نورا 
با توضیح اینکه دولت حتی برای مردم نیز شفاف سازی 
نمی کند که علت گرانی چیست، اظهارداشت: مسئوالن 
فقط اظهار می کنند که ما کنترل می کنیم؛ اما کنترل 
برای مدت کوتاهی اســت که آن هم به قیمت اولیه باز 
نمی گردد اما تاثیر روانی بر مــردم دارد که مثال دولت 
قیمت ها را کاهش داده است.وی همچنین تفاوت قیمت 
برخی کاالهای اساسی در مناطق مختلف را ناشی از عدم 
نظارت سازمان بازرسی خواند و افزود: اگر دولت نظارت 
کافی بر قیمت ها داشت هیچ گاه با این تفاوت قیمت ها 
روبرو نبودیم. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، 

با تاکید بر اینکه این  گونه روش ها مصداق ندارد و مشکالت 
را حل نمی کند، یادآور شد: با معلول مبارزه کردن درست 
نیست؛ گرانی و تورم مانند آبی جریان دارد و اگر بر این 
آب سدی زده شود سرریز می کند در واقع علت گرانی ها 
کامال مشخص است و دولت ها حاضر نیستند زیر بار علت 
بروند.در حالی که مسئوالن دولتی بارها اعالم کردند که 
گرانی های اخیر به گفته برخی ها ناشی از نوسانات قیمت 
ارز بوده را کنترل کرده و قیمت ها را کاهش داده اند؛ اما 
گزارش های میدانی نشان می دهد که گرچه قیمت برخی 
از اقالم مصرفی نسبت به زمان اوج گرانی ها کاهش داشته 

اما هیچ گاه به قیمت اولیه بازنگشت.

در اوج افزایش قیمت ها، نظارت بر واحدهای صنفی 3۷ درصد كاهش یافت

جهش قیمت ها و خواب دستگاه های نظارتی
دولت زیر بار انفجار قیمت كاالها نمی رود                                                                                         افزایش قیمت تمام شده چالش پیش روی تولیدكنندگان

دولت در مهار گرانی موفق نبود 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

با توجه به تورمی که در شرایط فعلی بر اقتصاد کشور حاکم است نرخ کاالها نیز روزانه افزایش پیدا می کند. متاسفانه دولت در مهار تورم و حتی اجرای برنامه ها و طرح های خود برای مهار تورم موفق نبود و جدی عمل نکرد. گرانی در بازارها بیداد 
می کند و بازار اقالم اساسی و کاالهایی که روزانه در سفره مردم استفاده می شود هم دچار آشفتگی شده است.  متاسفانه افرادی که کار نظارت بر بازار را دارند چشمشان را روی گرانی ها بسته اند. اینکه چند مغازه و فروشگاه را جریمه کنند، اتفاقی در 
اصل ماجرا نمی افتد. همچنین اگر بگوییم دولت باید از اقشاری حمایت کند که به خاطر تورم، رکود، یا قیمت ها زندگی شان به خطر افتاده و قدرت خرید ندارند، این سوال پیش می آید که تا چه زمانی باید از این اقشار به این روش حمایت کرد. این 
بسته های حمایتی تا زمانی می تواند باشد که فرد اشتغال ندارد. راه درست این نیست که با دادن بسته کاالیی یا افزایش حقوق از اقشار کم درآمد حمایت کنیم. این گونه کار ها دردی را دوا نمی کند. اتفاقا وضع را بدتر می کند و موجب تورم می شود. 
دولت باید قیمت ها را کنترل کند. از طرفی دیگر دولت پاسخ دهد چرا با وجود عدم تغییر قیمت ارز نسبت به ماه گذشته، قیمت همه کاالها گران شده است. این موضوع را باید از مسووالن دولتی پیگیری کرد که چرا با وجودی که قیمت ارز چندان 
تغییری نسبت به ماه قبل نداشته باز هم قیمت اجناس گران تر شده است. شاخص های کالن اقتصادی از سوی مرکز آمار در مرداد ماه منتشر شده که نشان می دهد قدرت خرید مردم نسبت به مرداد ۹۸ کمتر شده و در نتیحه سبد کاالیی آن ها افت 
کرده است. این موضوع به معنای عدم تغییر درآمد ها نسبت به افزایش قیمت کاالهاست که نتیجه ای جز کوچک تر شدن سفره مردم ندارد.  افزایش قیمت تمام شده کاال در کشور نیز مزید بر علت شده است. در شرایطی که واردات برخی از محصوالت 
مانند لوازم خانگی به کشور ممنوع شده چرا باید محصوالت تولید داخل که مواد اولیه آن هم با ارز نیمایی وارد می شود اینقدر گران شود و هنوز هم این تولیدات قابل رقابت با محصوالت خارجی نیستند و یک جنس قابل قبول که از سوی مردم مطرح 

شود در بازار وجود ندارد. متاسفانه در بخش خدمات پس از فروش محصوالت نیز بسیار عقب هستیم و هر زمان وسیله ای نیاز به تعمیر داشته باشد، می گویند قطعه نداریم این ها همه از ضعف بخش نظارت بر بازار است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چرا آمار شکایات کارگری کم شده است؟

واردات گالبی قاچاق از آمریکا

پس از جریمه رانندگان بدهکار:

عوارضی  کدام آزادراه ها جمع  می شود؟ 

وزیر اقتصاد:

عده ای به دنبال بُزخری سهام مردم هستند
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طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز در مجلس 
کلید خورد.

طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز در مجلس 
کلید خورد که متن کامل آن به شرح زیر است:

مقدمه:
علیرغم اینکه کشور استعداد زیادی در تولید رمز ارز دارد و در شرایط تحریمی 
و سخت نقل و انتقال ارز، این نوع از ارز میتواند برای رفع نیازهای کشور گره 
گشا باشد، متاسفانه آیین نامه ابالغی هیات وزیران که متضمن قیمت باال برای 
گاز تحویلی به نیروگاه های برق جهت تولید رمز ارز است، اجازه تولید و مبادله 

این نوع از ارز را نمی دهد.
از اینها گذشته اجازه صدور تاسیس نیروگاه های تولیدکننده برق برای تولید 
رمزارز فرصت خوبی را برای تامین برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف فراهم 

میکند که کشور از این امکان هم استفاده نمی کند.
برای حل این مشکالت این طرح تهیه شده است.

متن طرح:
ماده ۱- دولت مکلف اســت در طرح های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید در زمینه نفت، گاز و برق، برای جبران اصل و ســود ســرمایه گذاری، 
حسب درخواست سرمایه گذار، به ایشان پرداخت ارزی و یا ریالی داشته و یا 
در پایانه های صادراتی به آنها نفت خام تحویل داده و یا در نقاطی از کشور که 
شبکه های موجود اجازه انتقال را خواهد داد، به سرمایه گذار گاز و یا برق واگذار 
نماید. انتخاب نحوه مصرف گاز و برق از جمله استفاده در تولید رمزارز و یا فروش 
در بازار داخلی در اختیار ســرمایه گذار می باشد. قیمت گاز، قیمت صنعتی 
)تحویلی به پتروشیمی ها به عنوان خوراک( و قیمت برق، قیمت تحویلی به 

بخش صنعت می باشد.
ماده ۲- کلیه صنعتگران دارای مجوز اســتخراج رمزارز جهت بهره مندی 
از حامل های انرژی )برق و گاز( با نرخ صنعتی مکلفند تمام درآمد ناشــی از 
تولید محصول خود را مطابق دستورالعمل های بانک مرکزی در سامانه نیما 
و یا سایر سامانه های معرفی شــده بانک مرکزی عرضه نموده و یا براساس 

دستورالعمل های موجود صرف واردات مواد اولیه، ماشین آالت، تجهیزات  و 
یا کاال های اساسی نمایند. میزان برق و یا گاز یارانه ای تحویل شده متناسب 
با ارز وارد شده به ســامانه و یا واردات خواهد بود. نظارت بر این فرآیند برابر 
دســتورالعمل مصوب وزارت صمت و بانک مرکزی با مشورت اتاق بازرگانی 

ظرف یک ماه تنظیم و ابالغ می شود.
ماده 3- برای تامین بخشی از برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف برق در طول 
سال، وزارت نیرو مکلف است به متقاضیان رمز ارز در نقاط مورد نظر وزارتخانه، 
مجوز احداث نیروگاه صادر و با صدور تاییدیه برای تحویل گاز یارانه ای، برق این 
نیروگاه ها را در ساعات اوج مصرف به قیمت مصوب خریداری نماید. وزارت نیرو 
برای خرید برق این نیروگاه ها در ساعات غیر اوج مصرف تعهدی نخواهد داشت.

ماده 4- الف- وزارت نفت مکلف است به ازاء رمزارز تولید و مبادله شده توسط 
برق تولیدی نیروگاه های متصل به شبکه در تولید رمزارز در سامانه نیما و یا 
ســامانه های دیگر تحت نظارت بانک مرکزی، گاز مورد نیاز را به قیمت گاز 
تحویلی به عنوان خوراک پتروشیمی ها تحویل نماید. قیمت گاز مصرفی مازاد 

بر ارز مبادله شده، معادل کمترین قیمت گاز صادراتی است.
ب- وزارت نیرو مکلف است به ازاء ارز تولید و مبادله شده، برق تحویلی را به 
قیمت صنعتی محاسبه و مازاد بر آن را معادل کمترین قیمت برق صادراتی 

محاسبه و وصول نماید.
ماده 5- استفاده از ساز و کار انرژی و قرارداد های دو جانبه بین تولیدکنندگان 
برق و فعالین صنعت استخراج رمز ارز برای فروش و انتقال برق با استفاده از 

ترانزیت برق در شبکه سراسری با رعایت مقررات حاکم بر ان امکانپذیر است.
ماده 6- تامین حامل های انرژی )برق و گاز( متقاضیان صنعت استخراج رمز ارز 
تابع رویه های موجود در کشور در ساعات غیر اوج مصرف برق و گاز، مشابه سایر 
صنایع با تعرفه صنعتی برق و گاز )قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی ها( 
محاسبه و وصول می شود. تامین برق و گاز از شبکه سراسری با رعایت ضوابط 

فنی و قراردادی موجود و با موافقت سازمان های مربوطه امکانپذیر است.
تبصره ۱- دولت مکلف

 است قیمت گاز تحویلی به نیروگاههایی را که صرفا برای تامین برق رمزارز 

احداث شده و یا میشوند و یا نیروگاه های موجودی که صرفا مبادرت به تولید 
رمز ارز میکنند را در ساعات اوج مصرف گاز و برق معادل کمترین قیمت گاز 
صادراتی و در بقیه ساعات معادل قیمت صنعتی گاز محاسبه و دریافت کند. 
دولت مکلف است قیمت گاز تحویلی به نیروگاه  های موضوع این تبصره در 
شعاع ۲50 کیلومتری پاالیشگاه های گاز را با ده درصد و در شعاع دویست و 
پنجاه کیلومتری تا پانصد کیلومتری با پنج درصد تخفیف نسبت به کمترین 

قیمت گاز صادراتی، محاسبه و دریافت کند.
تبصره ۲- دولت مکلف است قیمت برق واحد های تولید رمز ارز را در ساعات 

اوج مصرف برق معادل حداقل قیمت  صادراتی برق محاسبه و دریافت کند.
تبصره 3- کلیه نیروگاه های کوچک مقیــاس )تولید پراکنده( متصل به 
شبکه سراســری که متعهد به تامین برق در ساعات اوج مصرف هستند 
امکان اخذ مجوز و احداث مزارع استخراج رمز ارز را با تعرفه گاز صنعتی 
دارند. تعرفــه گاز نیروگاه های غیرمتصل به شــبکه سراســری معادل 
کمترین نرخ گاز صادراتی اســت. کلیه نیروگاه های موجود )با شــرط 
افزایش ظرفیت تولیــد و یا راندمان( و نیروگاه های جدیدالتاســیس )با 
شــرط اتصال به شبکه سراســری(، مشــروط به تامین برق در ساعات 
 اوج مصرف، می توانند برابر شــرایط ایــن قانون از تعرفــه گاز صنعتی 

بهره مند گردند.
تبصره 4- نیروگاه های فعال در صنعت استخراج رمز ارز و متقاضی استفاده از 
گاز با تعرفه صنعتی با رعایت ضوابط ابالغی وزارت نیرو مکلف به  اتصال به شبکه 
سراسری برق بوده و در صورت ابالغ و درخواست وزارت نیرو مبنی بر تزریق و 
تحویل بخشی از ظرفیت برق تولید شده در دوره اوج مصرف به شبکه سراسری 

با قیمت خرید و رعایت بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه می باشند.
ماده ۷- بمنظور صرفه جویی در انرژی، وزارت صمت مکلف اســت با تایید 
سازمان استاندارد،  لیست دستگاه های تولید رمز ارز  مجاز و دارای اصالت  و 

کیفیت کافی را مشخص و اعالم کند.
ماده 8- الزام تولیدکنندگان رمز ارز به اســتقرار در شهرک های صنعتی و یا 

مناطق ویژه اقتصادی فاقد وجاهت قانونی است.

تهیه طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
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افتتاح پردیس نوآوری  حقوقی و قضایی
ســتاری: زمينه همراهی قوه قضائيه با زيست بوم 

دانش بنيان فراهم شد
صبح روز چهارشنبه یک بستر تازه به زیست بوم دانش بنیان افزوده شد این 
بار در حوزه قانون. افتتاح امروز پردیس نوآوری  حقوقی و قضایی توســط 
رئیس قوه قضاییه و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری زمینه ساز رفع 
مشکالت حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان و پیوند میان توانمندی  

دانش بنیان با نیازهای دستگاه قضا خواهد شد.
ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بــا بیان اینکه 
توســعه یک مفهوم فرهنگی است، عنوان کرد: ســال های پیش مفهوم 
توسعه در زیرساخت و سخت افزارها، ســاخت و راه اندازی کارخانه های 
جدید و صنایع خالصه می شــد اما با ظهور شــرکت های دانش بنیان و 
مساعد شدن زیســت بوم نوآوری به مثابه یک مفهوم نرم افزاری تعریف 
شد. وی ادامه داد: در سال های اخیر به این باور رسیدیم که توسعه فراتر 
از نرم افزار و سخت افزار، یک مفهوم فرهنگی است و جامعه ای که به باور 
حمایت و اهمیت بخشــیدن به نوآوری های جوانانش برســد، به مفهوم 
واقعی توســعه دســت خواهد یافت. نقش فرهنگ و آگاهی در توســعه 
زیســت بوم دانش بنیان به خوبی نشان می دهد توســعه دارای ساحت 
فرهنگی اســت. معاون علمی و فناوری رئیس جمهــوری، با بیان اینکه 
ایده های نوآور و خالقیت جوانان دانش آموخته و مســتعد می تواند راه 
را برای تحول جامعه ساخت آینده ای پیشــرو و نوآور هموار کند، گفت: 
جان مایه و اســاس اقتصاد دانش بنیان نگاه جامع به سرمایه های انسانی 
 و اهمیت بخشــی به نوآوری اســت و فرهنگ نوآورانه روح توسعه پایدار

 به حساب می آید.

»عدالت« ارمغان پیوند دستگاه قضا و دانش بنیان ها
رئیس قوه قضاییه در این مراسم با بیان اینکه  نوآوری های حقوقی و قضایی 
به همت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری راز رفع این نیازها 
دستگاه قضا و شرکت های دانش بنیان است گفت: با آغاز به کار این پردیس 
روند تازه ای در ارائه خدمات آسان و ارزان به جامعه جاده ارزش افزوده از یک 
سو و کمک به رون دانش بنیان آغاز شود. رئیسی با اشاره به نقش کلیدی و 
سربند وضعیت جوانان در حل مشکالت راهبردی کشور، گفت: جوانان در 
دفاع مقدس با خالقیت و نوآوری های خود تحول آفریدند و علیرغم تمام 

مشکالتی که در آن روزها داشتیم، راه را هموار کردند.
وی با بیان اینکه  اهمیت اقتصاد دانش بنیان به روشنی و درستی از سوی 
مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد:  با حمایت جدی 
معاونت علمی و فناوری دانش بنیان، استارتاپ های ایجاد شده می توانند 
زمینه ساز پیشرفت کشور در حوزه های گوناگون باشند.رئیسی، دانش و 
فناوری را الزمه تحول دانســت و گفت: دانش بنیان در توسعه های فنی 
و فیزیکی خالصه نمی شــود بلکه زیرســاخت نرم افزاری و نوآورانه این 
شرکت ها می تواند در ســاختار قوه قضاییه تحوالت مهمی ایجاد کند که 
دسترسی به عدالت و شــفافیت بیش تر را به ارمغان می آورد.در حاشیه 
این مراسم، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رئیس قوه قضاییه از 
واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر پردیس نوآوری حقوقی 
و قضایی بازدید کردند. این پردیس کار خود را با چهل تیم اســتارتاپی و 
دانش بنیان آغاز کرده و قرار است ضمن رفع نیاز شرکت های دانش بنیان 
 و اســتارتپ ها در حوزه مالکیت فکری، به هوشمندسازی و چابک سازی 

قوه قضائیه کمک کنند.

اصفهان به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست
 عضويت اصفهان در 10 سازمان جهانی و شبكه 

بين المللی شهرها
اصفهان به شبکه جهانی شــهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست. مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: آغاز 
فرآیند و ثبت درخواست اصفهان برای عضویت در این شبکه با همکاری 
کمیسیون ملی یونسکو از زمستان سال گذشته توسط شهرداری اصفهان 

آغاز شده بود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان حجتی افزود: 
از دیدگاه یونسکو، شهر یادگیرنده، شهری است که تمامی منابع خود در هر 
بخش را برای تحقق، ارتقای یادگیری فراگیر از پایه تا آموزش عالی، احیای 
یادگیری در خانواده ها و محله ها، تسهیل یادگیری در محیطهای شغلی، 
گسترش استفاده از فناوری های نوین در یادگیری، ارتقای کیفیت یادگیری 
و پرورش فرهنگ یادگیری در سراسر زندگی افراد به کار می گیرد. به عبارت 
 دیگر تمرکز و تاکید شــبکه شهرهای یادگیرنده یونســکو بر »یادگیری 

مادام العمر« است.
 وی ادامــه داد: هدف از حضور شــهرها در این شــبکه، ارتقای یادگیری 
مادام العمر و افزایش سطح آگاهی شــهروندان در جهت ایجاد شهرهای 
یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی 
و پیشرفت فرهنگی و توسعه پایدار اســت. در این زمینه، با توجه به اینکه 
بسیج همه منابع و استفاده از آن ها، مشارکت همه ذینفعان و تعهد و اشتیاق 
قوی، از شرایط اصلی ایجاد یک شهر یادگیرنده به شمار می رود، اصفهان با 
به دست آوردن این شرایط به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان، افزود: 
دیوید آتچوارنا، مدیر موسســه یادگیری مادام العمر یونسکو در نامه ای 
خطاب به شهردار اصفهان، عضویت شهر اصفهان در این شبکه جهانی را به 

شهردار اصفهان تبریک گفت.
در متن این نامه آمده است" شهر شما با این عضویت به شبکه ای می پیوندد 
که هدفش حمایت و تسریع یادگیری مادام العمر است. این شبکه به واسطه 
فعالیت های خود، گفت وگو و تعامل، یادگیری و همکاری میان شهرهای 

عضو را ترویج می کند.
مدیر موسسه یادگیری مادام العمر یونســکو همچنین در این نامه عنوان 
کرده است: با این عضویت، شهر شما به یک شبکه جهانی می پیوندد که 
هدف آن ارتقا و حمایت از آموزش های مادام العمر است. بر اساس فعالیت 
شهرهای یادگیرنده، یونسکو سیاســت گفت و گو، یادگیری و همکاری 
 میان شهرهای عضو را بهبود می بخشــد. این موسسه همچنین به ایجاد 
ظرفیت ها و نیز به کارگیری ابزارهای نوین برای توسعه و اجرا و نظارت بر 

استراتژی های شهرهای یادگیرنده، کمک می کند.
گفتنی است اصفهان پیش از این به عضویت شبکه شهرهای خالق یونسکو 
در حوزه صنایع دســتی درآمده بود. شبکه جهانی شــهرهای یادگیرنده 
یونسکو، دهمین سازمان جهانی یا شبکه بین المللی است که اصفهان با به 

دست آوردن شرایط الزم، توانسته است به عضویت آن درآید.
اصفهان به همراه دو شــهر دیگر ایران یعنی تهران و بندر خمیر، در سال 
جاری به این شــبکه پیوست. شبکه شــهرهای یادگیرنده زمینه را برای 
ظرفیت ســازی و ایجاد ابزارهای جدید برای توســعه، اجــرا و نظارت بر 

استراتژی های شهرهای یادگیرنده فراهم می آورد.

اخبار

فرصت یک هفته ای به ۵ کسب وکار آنالین برای حذف کاالهای قاچاق از روی پلتفرمشان
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ۵ کسب و کار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی یک هفته فرصت داد تا کاالهای قاچاق خود را از روی سایت حذف و امکان شناسایی کاالی قاچاق را روی پلتفرم های خود 

فراهم کنند در غیر اینصورت فیلتر خواهند شد. در جلسه دوم مهرماه که در ستاد مرکزی ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و ارز برگزار شد به دیوار، شیپور، ایسام، ایمالز و ترب برای حذف کاالهای قاچاق از روی 
پلتفرم ها و همچنین امکان تعریف شناسه کاال روی بسترهایشان یک هفته فرصت داده شد. در این جلسه با حضور مدیران و نمایندگان حقوقی تمامی این کسب وکارها، نماینده ای از دادستانی، نماینده ای 
از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی و وزارت اطالعات برگزار شد یک هفته دیگر به این کسب و کارها فرصت داده شد تا خود 

را به صورت کامل با دستورالعمل دریافت شناسه برای کاالی لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها تطبیق دهند.

دمــای بــازار ارز در دقیقه 
دقیقه هر روز بــه گونه ای 
باال می رود کــه بنا به مثل 
معروف، »یــه دالری را که 
بندازی هوا تا بیاد پایین 30 
درصد گرون شده!« دومین روز پاییز برای معامله گران 
ارزی روز دلچســبی بود زیرا آن ها در گام اول موفق 
شدند دالر را در نرخ ۲۷ هزار و 650 تومان تثبیت و در 
ساعات بعد رکورد بی نظیری برای آن ثبت کنند. دالر 
در روز چهارشنبه بعدازظهر از مرز ۲8 هزار تومان عبور 
کرد تا نشان دهد سیاست های یک هفته ای بازارساز 
که درست از چهارشنبه گذشته آغاز شده نتوانسته در 

برابر گرانی دالر راه به جایی ببرد.
 دالر بازار آزاد صبح روز چهارشــنبه ۲۷ هزار و 650 
تومان بود و تا پایان معامالت روز گذشته ۱.۲۷ درصد 
افزایش یافت.  روز چهارشنبه برای سطح شکنی و ایجاد 
یک جو جدید افزایشــی در بازار ارز، نیاز به سوخت 
بیشتری بود تا جو روانی ۲8 هزار تومانی فتح شود. یکی 
از مهم ترین عواملی که نوسان گیران ارزی را به افزایش 
قیمت امیدوار می کرد، جوسازی های سیاسی بود که 

همچنان پیرامون تالش های آمریکا برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه و البته اظهارنظرهای مقامات داخلی 

می چرخید. 
ساعت 3 بعدازظهر، دالر در بازار آزاد با قیمت ۲۷ هزار 
و 495 تومان به فروش می رفت که ۲45 تومان بیشتر 
از روز دوشــنبه بود. قیمت دالر در بازار از مرز ۲8 هزار 
تومان عبور کرد تا برای اولین بار در روزهای اخیر کانال 
قیمت بازار و بازارساز تغییر کند. این در حالی بود که طی 

روز چهارشنبه نرخ های ارز صرافی ملی چهار بار تغییر 
کرد و در آخرین مرحله به ۲۷ هزار و 800 تومان رسید. 
تداوم سه سیاست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در 
حالی یک هفته را پشت سر گذاشت که با خیز دوباره نرخ 
 دالر، کارشناســان آینده مبهمی را برای آن پیش بینی  
می کنند. »حذف رانت ارزی با نزدیک کردن قیمت صرافی 
به بازار«، »حذف سقف قیمتی در معامالت سامانه نیما« 
و در گام آخر »صدور مجوز عرضه دالر صادرکنندگان به 

صرافی ها« سه اقدامی است که از روز چهارشنبه گذشته 
اجرایی شد تا سرکشی کلیدی ترین متغیر اقتصاد ایران 
یعنی دالر را مهار کند. هرچند طی سه روز نخست از صعود 
چشمگیر قیمت ارز و به ویژه دالر کاسته شد؛ اما آتش زیر 
خاکستر ارز با جرقه ای دوباره شعله ور شد زیرا تحت تاثیر 
سیاست های بازارساز حالتی روانی در بازار به وجود آمده 
است. »کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، آینده 

مبهم ارزی در کشور را بررسی می کند. 

قيمت دالر در بازار از مرز 28 هزار تومان عبور كرد

ناکامی  در مهار سرکشی دالر
تكاپوی دالری ها برای كانال شكنی                                                                                                                                            دالر صرافی ملی در آستانه 28 هزار تومان

رفتارهای آسيب زای سياست گذار در بازار دالر ادامه دارد

جهش دالر مقاوم به سیاست های کنترلی
عباس علوی راد، اقتصاددان

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران در چند هفته اخیر افزایش قیمت دالر و ورود به کانال ۲8 هزار تومان بوده است. از آخرین اقدام کنترلی بانک مرکزی برای مهار افزایش قیمت دالر کمتر از ۱0 روز سپری شده است. حذف 
سقف قیمت در نیما و نزدیک کردن نرخ بازار متشکل به بازار آزاد و حذف ممنوعیت عرضه ۲۲00 دالر به هر کارت ملی برای یک  بار در سال سه اقدام بانک مرکزی بوده است.

بررسی میدانی بازار ارز آزاد نشان می دهد آثار شوک های کنترلی بانک مرکزی برای مهار قیمت دالر به سرعت خنثی شده اند. به طوری که در دومین روز از مهرماه ۱399 قیمت دالر در بازار آزاد به ۲۷ هزار و ۷50 تومان و در آستانه رکورد 
بی سابقه ۲8 هزار تومان قرار گرفت. طی دوره بعد از تکانه ارزی سال ۱39۷ بارها اعضای تیم اقتصادی دولت و مقامات پولی کشور بر غیر واقعی بودن قیمت دالر تاکید کرده اند، اما افزایش قیمت دالر به طور مستمر تاکنون ادامه داشته است.

پرسش اصلی این است که اساساً چرا اقدامات بانک مرکزی برای مهار افزایش قیمت دالر به نتیجه نرسیده است؟ به نظر می رسد دو دسته عوامل در این زمینه نقش موثری دارند.
دسته اول مربوط به کارکردهای متغیرهای کالن اقتصادی مرتبط با نرخ ارز شامل بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، نرخ تورم و کسری بودجه دولت است که دولت نتوانسته آنها را در راستای ایجاد ثبات نسبی بازار ارز مدیریت کند.
دسته دوم مربوط به عملگرهای انتظاری پس از تکانه ارزی سال ۱39۷ است. انتظارات عقالنی نزد کارگزاران اقتصادی از روندهای طی شده پس از تکانه ارزی، وضعیت فعلی و روندهای آینده بازار ارز نقش موثری در فشار کنونی بر بازار ارز در 
سمت تقاضا ایفا می کند. در واقع در اینجا کارگزاران اقتصادی کاهش ارزش پول ملی در جریان زمان پس از تکانه ارزی سال ۱39۷ را به وضوح تجربه کرده اند، این موضوع دو پیامد مخرب داشته است. بی اعتباری و سقوط شهرت سیاست 
گذار پولی و عدم تاثیرگذاری سیاست های پولی و ارزی برای مهار افزایش قیمت دالر این دو پیامد مخرب هستند. به نظر می رسد در شرایط فعلی تیم اقتصادی دولت قادر به سامان دهی عوامل اقتصادی کالن مرتبط با بازار ارز نیست. با این 

همه بهتر است با موضع گیری های سنجیده تر باعث شدت گیری عملگرهای انتظاری نزد کارگزاران اقتصادی کشور نشوند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

دنیای اقتصاد : آشــفتگی بازارهای مختلف از جمله خودرو سبب شــده تا 
دادستانی به نمایندگی از دستگاه قضا وارد میدان شود. طبق اعالم دادستانی 
از این پس افرادی کــه قصد درج آگهی در ســامانه های فروش اینترنتی را 
دارند، باید ابتدا احراز هویت شوند. بر این اساس در گام اول سامانه هایی که 
در زمینه درج آگهی برای خودرو و مسکن در فضای مجازی فعال هستند، 
 باید احراز هویت آگهی دهندگان را پیش از انتشار آگهی در دستور کار قرار 

دهند.
نابسامانی و آشفتگی بازار خودرو طی دو سال گذشته سبب شد تا انگشت 
اتهام به سمت پلت فرم های فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو نشانه رود. 
برخی از مقامات صنعتی و دست اندرکاران صنعت و بازار خودرو همراه با 
روند صعودی قیمت ها در اظهارنظرهای پراکنده فعالیت این سایت ها را 
منجر به گستردگی داللی و واســطه گری در بازار خودرو می خوانند. آنها 
تاکید دارند که دالالن و سوداگران با حضور گسترده در فضای مجازی و 
انتشار آگهی های متعدد با قیمت های غیر واقعی نقش اصلی را در برهم زدن 
بازار خودرو برعهده دارند. این تحلیل ها سبب شد تا حذف قیمت خودرو 
از آگهی های انتشاریافته در این ســایت ها از اردیبشهت ماه سال گذشته 
در دستورکار قرار گیرد. هرچند این مساله تنها ســه ماه دوام داشت و از 
مردادماه سال گذشته دوباره امکان درج قیمت روی آگهی های منتشرشده 

در سامانه های فعال در این زمینه مهیا شد اما بار دیگر در اردیبهشت ماه 
سال جاری به دنبال تشدید نوسان های قیمتی در بازارخودرو بار دیگر راهکار 
حذف قیمت از آگهی های منتشره شده در سایت های اینترنتی فعال در این 
زمینه در دســتورکار قرار گرفت. سال گذشته حذف قیمت از آگهی های 
خودرو در فضای مجازی که همراه با افت نرخ ارز به عنوان آیتم اثرگذار روی 
قیمت خودرو بود، سبب کاهشی شدن قیمت ها شد و بازار خودرو را تا حدی 
آرام کرد. اما این بار بر خالف دفعه قبل حذف آگهی ها تاثیر چندانی نداشت؛ 
زیرا از زمان حذف قیمت تاکنون نرخ ارز روند صعودی داشته و همین اتفاق 
قیمت خودرو را در بازار شارژ کرده است. با این حال هستند کارشناسانی 
که معتقدند چنانچه از اردیبهشــت ماه قیمت ها از آگهی های خودرو در 
سایت های اینترنتی حذف نمی شد، شاهد افزایش قیمت ها با شیب تندتر 
بودیم. به نظر می رسد نامه ای که دادستانی برای فعاالن حاضر در کسب و 
کارهای اینترنتی در حوزه درج آگهی خودرو و مسکن در اواسط شهریورماه 
ارسال کرده حلقه انتشار آگهی در این سامانه ها را محدودتر و نظارت ها را در 
این زمینه تشدید کرده است. هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند حتی 
اگر نظارت بر انتشار آگهی در سایت های شناسنامه دار در این زمینه تشدید 
شود بازهم دالالن و واسطه ها با استفاده از سایر پیام رسان ها و ایجاد کانال 
در آنها به قیمت سازی خود ادامه می دهند. با این حال در این نامه دادستانی 

سایت های انتشاردهنده آگهی را از اول مهر  ماه امسال ملزم کرده تا پیش از 
انتشار آگهی، از هویت اصلی آگهی دهندگان مطلع شوند.

اما پلت فرم هــای انتشــار دهنده آگهی از چه مســیری 
آگهی دهندگان را احراز هویت می کنند؟

بر اساس تکلیف دادستانی اشخاصی که به دنبال انتشار آگهی خودرو یا ملک 
خود در سایت های فعال در این زمینه هستند، ابتدا باید با درج کد ملی خود در 
سامانه »امتا« حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت آگهی دهنده 

امکان ثبت آگهی وجود خواهد داشت.
این مساله در شرایطی به پلت فرم های انتشار دهنده آگهی تکلیف شده است 
که سال گذشته همزمان با رفت و برگشت قیمت ها از آگهی های منتشر شده 
در سایت های منتشرکننده آگهی، مدیران این سایت ها به منظور نشان دادن 
حسن نیت خود، پیشقدم شده و ساز و کاری را برای ایجاد محدودیت برای 

فعالیت دالالن و واسطه ها در سایت های خود فراهم کرده اند.
محدودیت هایی از قبیل کاهش انتشار آگهی رایگان در این سایت ها و همچنین 
احراز هویت آگهی دهندگان از طریق شماره تلفن و شماره حساب بانکی برای 
آن دسته از آگهی دهندگان که برای انتشار آگهی خود پول پرداخته کرده اند 

را می توان از جمله این اقدامات برشمرد.

شفافیت فروش خودرو در فضای مجازی
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