ارز
بانک ملی عرضه ارز مسافرتی
را از سر گرفت

ایرنا :فروش ارز مسافرتی از دیروز (یکشنبه)
در شــعب منتخب بانک ملی ایران آغاز شد و
هموطنان می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز،
برای تهیه ارز به ایــن بانک مراجعه کنند.بنا بر
اعالم این بانک ،عملیات فروش ارز مســافرتی
در شعب میرداماد ،اسکان ،مرکزی ،بازار ،امام
حسین (ع) ،هفتم تیر ،اســتاد معین و کاشف
انجام می شود.بانک مرکزی ایران هفته گذشته
به بانک ها اجازه داد تا  23مــورد ارز خدماتی
هموطنان را در بازار تامین کنند.تا پیش از اعمال
سیاست های جدید ارزی در  16مردادماه ،بانک
ملی ایران به همراه بانک های پارسیان ،ملت،
سامان و تجارت تامین ارز مسافرتی به نرخ ارز
رسمی اعالمی بانک مرکزی را برعهده داشتند
اما در رویه جدید که تخصیص ارز مســافرتی
یارانه ای برداشته شده است ،تامین ارز به نرخ
بازار انجام می شود.سقف تخصیص ارز مسافرتی
پنج هزار یورو است و متقاضی برای خرید آن باید
بلیت ،گذرنامه و روادید (برای کشورهایی که نیاز
به ویزا دارند) را به بانک یا صرافی ارائه کند .به
گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرک ِزی،
تنها سه درصد از عملیات های ارزی در کف بازار
و در صرافی ها انجام می شود و عمده معامالت
ارزی به شکل حواله در نیما صورت می پذیرد.

بودجه

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت :در بودجه سال
 ۹۷قرار بود در  ۳۰درصد از دســتگاههای اجرایی،
بودجه ریــزی مبتنی بر عملکرد باشــد که بعد از
تعطیالت مجلس ،عملکرداین دستگاهها را بررسی
میکنیم .محمد خدابخشی ،با بیان اینکه بودجه
ریزی مبتنی بر عملکرد حکم قانونی است ،اظهار
کرد :دولت در برنامه ششم توسعه کشور مکلف به
اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شده
است .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:
بودجهریزیمبتنیبرعملکردیکیازپیشرفتهترین
نظامهای بودجه ریزی در دنیاست و دولت مکلف
اســت تا پایان برنامه ششــم ،بودجه صد در صد
دستگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی را مبتنی
بر عملکرد تنظیم کند .وی ادامه داد :در بودجه سال
 ۹۷هم قرار بر اجرای بودجه ریزی بر اساس عملکرد
در  ۳۰درصد از دســتگاههای اجرایی و واحدهای
عملیاتی بود که بعد از تعطیالت مجلس ،گزارش
عملکرد این دستگاهها را از سازمان برنامه و بودجه
میگیریم.خدابخشیبابیاناینکهمجلسمصممبه
اجرای این نوع بودجه ریزی است و از آن حمایت نیز
میکند ،اظهار کرد :دربودجه سال ۹۸قطعا به تعداد
این دستگاهها افزوده خواهد شد؛ زیرا اجرای بودجه
ریزی مبتنی بر عملکرد نــه تنها منجر به کاهش
هدررفت منابع و ارتقاء کارایی و بهرهوری دستگاهها
میشود؛بلکهبهافزایششفافیتنیزکمکمیکند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس تاکید
کرد :اگر سالیان گذشته نظام بودجهریزی مبتنی
بر عملکرد در کشور اجرا میشــد شاهد افزایش
کارآمدی و حل مشکالت برای پاسخگویی به اقشار
مختلفمانندبازنشستگانوفرهنگیانبودیم.

تجارت
تولیدکنندگان شیر دست
به دامن حجتی شدند

تابناک:رئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیگاوداران
بابیاناینکهمباحثمطرحشدهمبنیبرکمبودشیر
وشیرخشــک بهانهای برای دریافت ارزبه منظور
واردات اســت ،گفت :از وزیرجهاد خواستهایم با
این امر مقابله کند .ســید احمد مقدســی اظهار
کرد :مباحث مطرح شــده مبنی بر کمبود شیر و
شیرخشک در کشور بهانهای اســت که از سوی
عدهای سازماندهی شده است؛ چراکه آنها قصد
دارند برای واردات شیرخشــک ارز دریافت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از نامه محمد
شــریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت به
رئیس کل بانک مرکزی و درخواست وی برای قرار
گرفتن شیرخشک ،کره WPC، MPC ،و یک کد
کاالیی دیگر به عنوان سایر در گروه یک کاالیی خبر
داد و گفت :این در حالی است که واردات شیرخشک
به کشور ممنوع اســت و وزارت جهاد کشاورزی
همچنانپیگیرلغوممنوعیتصادراتاینمحصول
از کشور است.

ریزش قیمت در بازار طال و سکه

پارسیک  :در بــازار دیروز سکه تمام طرح جدید
 ۱۴۰هزار تومان نسبت به دیروز کاهش یافته و هر
گرم طالی ۱۸عیار ۸۰۰۰تومان ارزان شده است.
سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و 851هزار تومان
فروخته شد  و هر قطعه سکه تمام طرح جدید نیز
چهار میلیون و 67هزار تومان قیمت دارد که نسبت
به روز قبل روند کاهشی در پیش گرفته است.نیم
سکه نیز دو میلیون و 41هزار تومان و ربع سکه یک
میلیون و  21هزار تومان داد و ستدشد .طبق اعالم
اتحادیه طال و جواهر هر قطعه ســکه یک گرمی
 611هزار تومان قیمت گذاری شد.همچنین هر
گرم طالی  18عیار با کاهش چشــمگیر قیمت
نسبت به روز گذشته 340 ،هزار و  800تومان در
طالفروشیها قیمت دارد.

دغدغههای اقتصاددانان در دیداربا همتی

شهر خبر :دادســتان عمومی و انقالب قزوین از کشف  ۸۰۰دســتگاه کامیونت و مینی بوس احتکار شده در یکی از شرکتهای
خودروسازی شهرستان البرز خبر داد.حجت االسالم والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی گفت :در یکی از شرکتهای خودرو سازی
واقع در شهرستان البرز  ۸۰۰دستگاه انواع کامیونت و مینی بوس با ارزش تقریبی  ۱۲۰میلیارد تومان احتکار شده بود که با ورود
مدعیالعموم کشف و ضبط شد.دادستان مرکز استان قزوین در ادامه تصریح کرد :این خودروها با دالیل واهی همچون نبود قطعه انبار
شده بود که در بررسیهای به عمل آمده توسط متخصصین هیچ مشکلی برای عرضه به بازار خودرو نداشتند.حجت االسالم صادقی
نیارکی با اشاره به اینکه به زودی این خودروها به بازار عرضه خواهد شد ،گفت :دستورات الزم قضایی برای تعیین تکلیف این خودروها
داده شده و پس از اعالم قیمت واقعی ،این خودروها  به بازار عرضه و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

اقتصاددانان در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی ،بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی و احیای اعتماد به نظام بانکی تاکید کردند و خواستار تعمیق
بازار ثانویه ارز و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها شدند .عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور استادان دانشگاهها
و صاحب نظران حوزه اقتصاد ضمن بررسی مهمترین تحوالت متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن به ویژه بازار ارز ،به بحث و بررسی راهکارهای
ثبات فضای اقتصادی پرداخت.در این جلسه  ،صاحب نظران اقتصادی  به ارائه نقطه نظرات خود در موضوعات «بازار ارز و مسائل روز نظام
بانکی»پرداختند.استادان حاضر در هم اندیشی ضمن تاکید بر هدفمند بودن سیاست های بانک مرکزی و لزوم تدوین برنامه منسجم به
موضوعاتی از جمله«کنترل نقدینگی»«،فرهنگ سازی برای عدم ورود مردم به بازار سفته بازی از طریق رسانه های جمعی»«،حفظ وتقویت
ذخائر ارزی کشور»«،تعمیق بازار ثانویه ارز»«،جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها» و   ....اشاره کردند.
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اقتصاد کالن


بیمه بیکاری قطع نشده است

تامین اجتماعی پول دارد
دریا وفایی -گروه اقتصاد

daryavafaei2009@gmail.com

"کارگران درصورت بیکار شدن
از دریافت مقرری بیمه بیکاری
محروم میمانند" .خبر مذکوربه همراه
اخباری از ورشکستگی سازمان تامین
اجتماعــی ،در کمتــراز یکماه پیش
تیترســایتهای معتبر از جمله ایسنا و
اقتصاد نیوز شــد .عبارتی کــه دراین
ماههــای پرتنش اقتصــادی ،حال هر
مخاطب به ویژه شاغلین قراردادی را بد و
بدتر کرده است .حاال خبر با طومار طومار
تحلیل و تفســیرهای کارشناســی و
غیرکارشناسی در شبکههای مجازی و
غیر مجازی دست به دست میچرخد و
پیامدی جز افزایش نگرانیها را به دنبال
ندارد؛ اما ســوال اینجاســت" باالخره
تکلیف افرادی که از این به بعد ناخواسته
بیکارمی شوند ،چیســت؟" اکبرترکی

عضو کمیسیون بهداشــت مجلس در
گفت وگو با ما ضمن ابراز بی اطالعی از
این موضوع گفت :کلمه ورشکستگی را
االن برای صندوق تامین اجتماعی نباید
بهکار برد؛ زیرا هم به صالح نیســت هم
اتفــاق نیفتاده اســت .وی ادامــه داد:
صندوقهای بازنشستگی به هرصورت
مشکالتی را دارند؛ اما آن صندوقی را که
فعال االن هنوز ســرپا هست و میتواند
خدمات خوبی را ارائــه بدهد ،صندوق
تامین اجتماعی اســت؛ پــس ما نباید
بگوییم که ورشکســته است .ترکی در
پاسخ به اینکه پس چگونه خود سازمان
ایــن موضــوع را مطرح کــرده ،گفت:
هرکسی گفته اســت خطا کرده ،دیگر
صریحتر از این بگوییم؟ وی تاکید کرد:
الحمداله فعال ورشکست نیست و نباید
این بحث را دراذهان مردم ببریم و باعث
اختــال روحی روانی مــردم خصوصا
آنهایی که تحت پوشــش بیمه تامین

با امکان احراز هویت برخط از سازمان
ثبت احوال صورت گرفت

راه اندازی نخستین سامانه ()vtm
بانکی توسط بانک پارسیان

نسل فردا :در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در
دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با موضوع
کاهش هزینهها و شــعب بانکها ،در آستانه سالروز

عکس  :فارس

بررسی میزان بودجهریزی بعد
از تعطیالت مجلس

کشف  ۸۰۰خودروی احتکارشده در شهرستان البرز

اجتماعی هستند ،بشویم .این نماینده
مردم درمجلس شورای اسالمی دراین
خصوص یادآور شد :ممکن است بگویند
چون پولمان کم است ،مثال بیمه بیکاری
جاهای دیگر را نمیدهیم که البته این
هم خالف اســت؛ چون قانون هســت
نمیتوانند چنین اقدامی را انجام دهند.
قطعا تامین اجتماعی آن کســی را که

براساس قانون کار بیمه بیکاری شاملش
میشود ،باید تحت پوشــش قرار دهد.
ترکی گفت :احتمــاال تامین اجتماعی
گفته اســت چون منابعمان کم اســت
میخواهیم پرداخت نکنیم و به دنبال این
بودهاند که از طریق دولــت ،مجلس و
جاهای دیگرجبران هزینه کنند که آن
حرف دیگری است؛ یعنی دراین اوضاع

تاسیس بانک پارسیان ،طی مراسمی با حضور دکتر سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم با بیان اینکه
پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارســیان و درخشاننیا ،بانک پارسیان یکی از بانکهای پیشرو در نظام بانکی
معاون وزیرکشور و رئیس سازمان ثبت احوال ،مدیران است ،گفت :بانک پارسیان برای اولین بار در کشور از
شــرکتهای تهیه کننده نرمافزارهای بانکی ،برای سامانه و تجهیزات با امکان احراز هویت آنالین از طریق
نخستین بار در کشور توسط بانک پارسیان ،نخستین کارت هوشمند ملی رونمایی و عم ً
ال بهره برداری از این
سامانه و دستگاههای جانبی آن ،با امکان احراز هویت کارتها را اجرایی کرده است.
از طریق کارت هوشــمند ملی با مشــارکت سازمان معاون وزیر کشور ،خاطرنشــان کرد :احراز هویت و
ثبت احوال راهاندازی شد .این سامانه و دستگاه جانبی بهرهبرداری از طریق سامانه و تجهیزات ( )VTMبانک
آن ( )VTMبا هدف امــکان ارائه خدمات از راه دور به پارسیان ،در  3مرحله است که با قراردادن کارت ملی
مشتریان ،افزایش دامنه خدمات شبانه روزی بانک ،در ( )VTMآغاز ،سپس انطباق با اثرانگشت و در پایان
گسترش شــعب الکترونیکی و ارتقای رضایتمندی با وارد کردن رمز کارت میتوان امور بانکی مورد نیاز
مشــتریان ،راهاندازی شده اســت .بانک پارسیان با را در شــبانه روز از طریق آن انجام داد که گام بلندی
راهاندازی این سامانه ،عمال بهره برداری آنالین از کارت در توسعه خدمت رســانی به مردم و کاهش هزینهها
هوشمند ملی را اجرایی کرده است .درخشان نیا ،رئیس خواهد شــد .از جمله تجهیزات ســخت افزاری این

اقتصادی و تحریمها و مشکالتی که پیش
آمده ،شاید میخواهند جبران بودجهای
داشته باشند و این حرف بیان شده که
درهرصــورت خالف قانون اســت .وی
تاکید کرد :اگر ازاین به بعد فردی بیکار
شد و بیمه بیکاری به اوتعلق میگرفت؛
اما به او پرداخت نشد قطعا خالف قانون
است.

سامانه ،دستگاه VTMاست که نسل جدید و پیشرفته
دستگاههای خودپرداز اســت که عالوه بر ارائه تمام
خدمات خودپرداز ،از قابلیت انجام بخش عمدهای از
خدمات بانکی شعب و باجههای فیزیکی مانند افتتاح
انواع حســابهای بانکی ،درخواست صدور و دریافت
ســپرده و صدور دســته چک بهصورت الکترونیکی
برخوردار است .در این سیستم ،مشتری با قرار گرفتن
در مقابل دستگاه ،میتواند با متصدی بانکی ،به صورت
صوتی و تصویری ،ارتباط برقرار کرده ،از او مشــاوره و
راهنمایی گرفته و تمام عملیات بانکی خود را به انجام
برساند .احراز هویت ،ارائه و تحویل مدارک شناسایی
مورد نیاز ،ثبت اثر انگشت و امضای مشتری برای انجام
هرگونه عملیات بانکی ،از قابلیتهای ویژه دستگاه وی
تی ام است.

خبر ویژه

بین الملل

بازار

فناوری

قرار گیری بستههای حمایتی غیر
نقدی در اختیار سرپرست خانوار

سه برند معروف ترکیه
اعالم ورشکستگی کردند

پیشنهاد شارژ کارتهای یارانه
برای کوپن کاال

موسس "علیبابا" کنارهگیری
میکند

اقتصاد نیوز :فخریان گفت :دولت تصمیم گرفته
بستههای حمایتی را در اختیار خانوادهها قرار دهد
بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی
غیر قابل برداشــت به صورت نقدی واریز میشــود
یتواند معادل آن کاال
و سرپرســت خانواده فقط م 
خریداریکند.رئیساتحادیهفروشگاههایزنجیرهای
ادامه داد :مطابق هماهنگی که بــا وزارت رفاه انجام
دادیم قرار است  9هزار فروشــگاه در سراسر کشور
سیســتمهای خودشــان را برای توزیع بستههای
حمایتیهماهنگکنندکهپیشبینیمیشودنهایتا
این هماهنگی تا آخر این ماه صورت بگیرد .فخریان
تصریح کرد :ما همیشه در کنار دولت برای تنظیم بازار
بودهایم و االن هم به صورت مقطعی در بازار گوشت و
مرغ همکاری داریم؛ اما در مورد بسته حمایتی هنوز
هیچ آئین نامه و دستورالعملی به ما نرسیده؛ اما به طور
حتم این بسته شامل تمام افراد نخواهد شد و فقط
برخی از دهکهای جامعه را پوشش خواهد داد.

مهر :ســه برند معروف ترکیه به علت مشکالت در
پرداخت بدهی کوتاهمدت خود ،در ارتباط با شرایط
وخیم اقتصادی این کشــور ،درخواست حمایت از
ورشکستگیکردند.هفتهگذشته،دادگاهیدرترکیه،
به دنبال درخواست شرکت هاتیک که برندی ۸۰ساله
درزمینهکفشوپوشاکتزئینیاست ،تصمیمگرفت
به این شرکت حمایت از ورشکستگی اعطا کند .آلیان
هاتیک ،مدیر اجرایی ارشد هاتیک ،گفت :با کمبود
اخیر جریانهای نقدینگی در بازار و افزایش بیسابقه
نرخ بهره به علت سقوط شدید ارزش لیر ،شرکت ما
در پرداخت بدهیهای کوتاهمدت خود دچار مشکل
شد .به دنبال هاتیک ،برند معروف جواهرات ترکیه،
گیالن ،هم با عقب افتادن بازپرداخت وامهای خود،
درخواست حمایت از ورشکستگی کرد .مدیر ارشد
این شرکت ،عثمان گیالن ،کاهش تعداد توریستها،
تمایل مشتریان به جواهرات معمولیتر ،نوسانات نرخ
ارز و نرخ بهره باال را مقصر دانست.

صنعت

ایســنا :دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران با اشــاره به پیشــنهاد طرح اعطای کوپن
الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کاالهای
اساســی گفت :توزیع کوپن موجب کاهش قیمت
بسیاری از کاالها در بازار میشود .هادی ابوی اظهار
کرد :در جلسهای که هفته گذشته با سرپرست وزارت
کار داشتیم ،اعالم کردیم که معیشت کارگران به دلیل
شرایط حاکم بر اقتصاد و رکود کارخانهها با مشکل
مواجه شده اســت و حقوقی که کارگران میگیرند،
صرفنظر از اقالم مصرفی ،کفاف هزینههای اجارهبها و
ایاب و ذهاب را نمیدهد .وی ادامه داد :با توجه به آنکه
بیشترین فشار در شرایط اقتصادی موجود بر دوش
خانوارهای ضعیف کارگری است ،پیشنهاد کردیم
به شکل غیرنقدی ســبد کاالی اساسی به کارگران
داده شود .وی  درباره سازوکار سیستم اعطای کوپن
الکترونیکی نیز گفت :پیشنهاد ما این است که کوپن
الکترونیکی از طریق کارتهای یارانه افراد شارژ شود.

جام جم آنالین :برخی گزارشها حاکی است که
مدیر ارشد شــرکت چینی علیبابا ،از بزرگترین
شرکتهای فعال در تجارت الکترونیکی در جهان،
قصد دارد از سِ ــمت خود کنارهگیری کندَ .جک
ما ،کارآفرین چینی که موســس شــرکت چینی
علیباباســت ،با مالکیت تعــدادی از بزرگترین
وبســایتهای تجــاری و آنالیــن جهــان ،در
حال حاضر ســومین فرد ثروتمند کشــور چین
محســوب میشــود .جک ما بهعنوان موسس و
رئیس هیئت مدیره شرکت چینی علی بابا ،یکی
از بزرگترین شرکتهای تجارت الکترونیک چین
است که حاال به نظر میرسد میخواهد به دوران
بازنشستگی نزدیک شــده و از سمت خود در این
شرکت کناره گیری کند .شرکت علیبابا که نمونه
چینی شرکت آمریکایی آمازون است و به منظور
عرصه

رقابت و به چالــش کشــاندن آن وارد این
شد.

مسکن

آذری جهرمی :شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمیشود

پیشبینی آینده بازار مسکن پس از اعمال تحریمها

ایرنا  :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت :شفافیت با
اراده یک شبه ایجاد نمیشود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود .محمدجواد آذری جهرمی در
یک برنامه تلویزیونی ،به ضرورت شفافسازی در همه بخشها ،تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک
و مقاومتهای انجام شده در مقابله با آن به دلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.وی در این رابطه به موارد
مختلفی همچون چرایی اعالم نشدن مناقصه ها در دستگاهها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت :به طور
نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعالم نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال
می کنم ،می گویند ،شرکت مربوطه نمیخواهد اطالعات آن منتشر شود؛ این براساس قانون نیست و گفته می شود،
عرفی است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و
گفت :دولت الکترونیک شفاف ساز فرایند هاست.آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی
را شفاف سازی می کند ،نماد دولت الکترونیک برشمرد.وی از همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای توسعه
سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت :تالش های زیادی برای ایجاد شفافیت
انجام شده است؛ اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند؛ یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم
اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.وزیر ارتباطات گفت:
برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364مجوز نیاز است؛ در حالی که واردات کمترین نیاز را به مجوز دارد؛ برای
نمونه برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از  50دستگاه استعالم گرفت.آذری جهرمی به وجود یک
شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2سال ادامه دار می کند.وی ادامه داد :راه حل
این استعالم ها ،این است که به جای دوندگی مردم ،کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.به گفته آذری جهرمی،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  67درصد به سواالت مردم پاسخ
داده که راضی کننده نیست.

شهر خبر :یک کارشناس مسکن با بیان این موضوع که قیمت خانه منطقی است و حبابی وجود ندارد ،افزود :خانه
بیش از این گران نخواهد شد و مالکان هم دیر یا زود چارهای جز عرضه امالک خود نخواهند داشت .مهدی سلطان
محمدی ،کارشناس بازار مسکن ،دالیل کاهش معامالت مسکن در مردادماه را فشار افزایش قیمتها و کاهش قدرت
خرید مردم دانست و ادامه داد :در ماههای اخیر ما شاهد افزایش بی رویه قیمتها بودیم؛ در حالی که درآمد مردم
به این افزایش قیمت نرسید .وی افزود :قیمت مسکن در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته  62درصد افزایش
داشت ه که بسیار چشمگیر بوده و در کنار آن تعداد معامالت  24درصد کاهش یافتهاست .سلطان محمدی با تاکید
بر تاثیرپذیری قیمت مسکن از قیمت مصالح و زمین اظهار کرد :قیمت مصالح تا حد زیادی وابسته به دالر است و
با افزایش قیمت دالر در ماههای اخیر ،مصالح هم بسیار گران شد؛ به طوری که سازندگان توانایی ساخت و عرضه
مسکن را ندارند .این کارشناس ادامه داد :اگر در ماههای پیش رو قیمت زمین به عنوان یک عنصر اصلی کاهش یابد
یا اگر با فرض خوشبینانه قیمت دالر پایین بیاید ،خانه ارزانتر خواهد شد .وی در خصوص تاثیر تحریمهای آبانماه
روی قیمت مسکن با اشاره به این موضوع که بخش زیادی از افزایش قیمتهای کنونی ناشی از نگرانی مردم از تاثیر
تحریمها بودهاست ،گفت :یک اتفاق در اقتصاد نمیتواند به این سرعت تاثیرگذار باشد؛ بلکه این افزایش قیمت به
دلیل انتظار مردم از تاثیری است که تحریمها بر اقتصاد ما خواهند گذاشت .سلطان محمدی افزود :اعمال تحریمها
نمیتواند تاثیر بیشتری از آنچه تا کنون رفتار هیجانی مردم بر گرانیها گذاشتهاست ،داشته باشد و در عین حال این
رفتار مردم زودگذر است و ادامه دار نخواهد بود .وی با تاکید بر این موضوع که امتناع از انجام معامالت مسکن ،یک
اقدام دو طرفه از جانب فروشنده و خریدار است ،گفت :هر دو طرف یک معامله به دلیل نگرانی و عدم اطمینان از آینده
بازار دست از خرید و فروش نگاه داشتهاند که این مسئله سهم زیادی هم در رکود بازار داشتهاست .این کارشناس
مسکن افزود :البته این توقف معامالت نمیتواند ادامهدار باشد؛ زیرا بســیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان
بدهیهای سنگینی دارند که نمیتوانند بیش از این از عرضه ملک خود خودداری کنند.

قانون "تعویض خودرو
در حال جا افتادن است
"

ایسنا :قائممقام شــرکت بازرسی کیفیت و
استاندارد ایران گفت :بررسی صورت گرفته
از عملکرد ســال  ۱۳۹۶خودروسازان بزرگ
نشــان میدهد که قانون تعویض خودرو در
صورت تکرار عیــب ،به تدریــج در حال جا
افتادن و اجرایی شــدن است .سعید تاجیک
اظهار کرد :براســاس قانون حمایت از حقوق
مصرفکننــدگان خــودرو ،در صورتیکــه
خودرویی در دوره گارانتی سه بار به دلیل ایراد
تکراری به نمایندگیهای مجاز خدمات پس از
فروش عرضهکنندگان خودرو مراجعه کند،
شرکت خودروساز و واردکننده مربوطه موظف
به تعویض خــودرو با یک خــودروی جدید
است .وی با بیان اینکه تا ســال گذشته این
بخش از قانون به ندرت و بسیار محدود اجرا
میشد ،خاطرنشــان کرد :با این حال ارزیابی
وضعیت خدمــات پس از فــروش خودرو در
سال گذشته نشان میدهد که در سال ۱۳۹۶
دو خودروســاز بزرگ بهویــژه ایرانخودرو
در حد قابل توجهی نســبت به اجرای قانون
تعویض خودرو اقدام کردهاند با این حال باقی
خودروسازان و واردکنندگان خودرو چندان
این قانون را اجرایی نمیکنند .وی ادامه داد:
بررسیها نشــان میدهد که قانون تعویض
خودرو در صورت تکرار عیب خودرو در ســه
نوبت ،در حال جا افتادن اســت و وضعیت در
حد قابل توجهی بهبود یافته است .وی افزود:
همچنین بررســی وضعیت خدمات پس از
فروش خودرو در سال گذشته نشان میدهد
که در سال  ۱۳۹۶وضعیت پرداخت خسارت
خواب خودرو در تعمیرگاه نیــز بهبود یافته
است .وی خاطرنشان کرد :بررسی عملکرد سه
ماهه ابتدایی امسال نشان میدهد بسیاری از
شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در
تامین قطعات دچار مشکل شدهاند؛ بنابراین
پیشبینــی میکنیم در ســال جاری خواب
(توقف) خودرو در تعمیرگاهها بیشتر شود.

بررسی افزایش قدرت خرید
کارگران در کارگروه مزد

مهر :مدیرکل روابــط کار و جبران خدمت
وزارت کار از تشکیل دومین کارگروه دستمزد
شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت
خرید کارگران در روز دوشــنبه هفته جاری
خبرداد .اسماعیل ظریفی آزاد ،درباره آخرین
وضعیت تشکیل جلسات بررسی راهکارهای
افزایش قدرت خریــد کارگران به اســتناد
درخواســت نمایندگان تشکلهای کارگری
گفت :حسب دســتور روز شنبه معاون روابط
کار وزیر کار ،دومین نشســت کارگروه مزد
برای بررســی این راهکارها طی هماهنگی با
نمایندگان کارفرمایی و کارگری امروز برگزار
خواهد شد .وی افزود :نشست قبلی کارگروه
مزد با غیبت نمایندگان کارفرمایی برگزار شد
اما در هفته جاری دومین نشست این کارگروه
با حضور نمایندگان کارگــری و کارفرمایی
تشکیل میشود .مدیرکل روابط کار و جبران
خدمت وزارت کار درباره زمان تصمیم گیری
نهایی برای شــیوه و راهکار افزایش ســطح
معیشت کارگران در ســال  ۹۷گفت :نتیجه
و خروجی تصمیم گیری کارگروه دســتمزد
در هفته جاری ،به شــورای عالی کار ارجاع
میشود.

عرضه مجدد بنزین سوپر
از ماه آینده

اقتصاد نیوز :ســخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس ،از عرضه مجدد بنزین سوپر از ابتدای
مهرماه و پس از پایان سفرهای تابستانی خبر
داد .اسداله قرهخانی با اشــاره به عدم عرضه
بنزین ســوپر در جایگاههای سوخت ،اظهار
کرد :دو هفته آتی اوج سفرهای تابستانی در
کشور است که شاید به این دلیل بنزین سوپر
در کشور عرضه نشده باشد .احتماال پس از این
دو هفته و از ابتدای مهرماه عرضه مجدد بنزین
سوپر در جایگاههای سوخت آغاز میشود .وی
با بیان اینکه اگر در مهرماه بنزین ســوپر در
جایگاههای سوخت عرضه نشود جای سوال
دارد ،افزود :اگر میزان مصرف بنزین با کاهش
سفرها کمتر شــود ،تولید بنزین سوپر از سر
گرفته میشود .وی با بیان اینکه روزانه بین 2
تا  3میلیون لیتر بنزین سوپر مصرف میشود،
تصریح کرد :تولید  5میلیون لیتر بنزین یورو 4
معادل تولید  3میلیون لیتر بنزین سوپر است،
بنابراین حدود  2میلیون لیتــر از این طریق
صرفه جویی میشود.

