ارز
حذف دالر از مبادالت روسیه و
چین کلید خورد

ایرنا  :آهنــگ رنگ باختــن هژمونی دالر در
مبادالت جهانی نواخته شده و کشورها درصدد
حــذف دالر از مبادالت جهانی هســتند.این
مسئله در سالهای گذشته با جدیت پیگیری
میشود؛ اما مدتی است که موضوع حذف دالر از
مبادالت جهانی عملیتر شده است.خبرگزاری
روسی اسپوتنیک نوشــت «کریل دمیتروف»
رئیس صندوق سرمایهگذاری در روسیه اعالم
کرد که این صندوقها تمایل دارند که مبادالت
با چین را با حذف دالر با ارزهای ملی آغاز کنند.

عقبگرد طال سرعت میگیرد

قیمت طال در معامالت بازار آســیا در پی افت
ارزش یــوان در برابر دالر به دلیــل نگرانی از
تشــدید جنگ تجاری آمریکا و چین ،کاهش
پیدا کرد.هر اونس طال برای تحویل فوری در
معامالت بازار سنگاپور با  ۰.۳درصد کاهش،
به  ۱۱۹۴.۰۸دالر رســید .بهای معامالت این
بازار روز سهشنبه تا مرز  ۱۱۸۷.۲۱دالر عقب
نشسته بود.در بازار آمریکا هر اونس طال برای
تحویل در دسامبر  ۰.۳درصد کاهش یافت و
به  ۱۱۹۸.۹۰دالر رســید .بهای معامالت این
بازار روز سه شــنبه با  ۲.۴۰دالر یا  ۰.۲درصد
افزایش ،در  ۱۲۰۲.۲۰دالر بسته شده بود.طال
از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود  ۰.۲درصد
رشد قیمت داشته است.

بانک
مشاور مقام معظم رهبری:

بانکها در جهت هدایت
نقدینگی به سمت تولید و اشتغال
گام بردارند

نسل فردا :مشــاور مقام معظم رهبری در امور
بینالملل با تقدیر از خدمــات بانک ملی ایران در
طول  90سال فعالیت ،تاکید کرد :بانک ملی ایران
در بسیاری زمینهها میتواند پیشتاز باشد به ویژه در
زمینه خروج از بنگاه داری و بازگشت به بانکداری
اصیل که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست.
دکتر علی اکبر والیتی که در مراسم گرامیداشت
نودمین سالگرد تاســیس بانک ملی ایران حضور
داشت ،با بیان اینکه تبادل پول و نگهداری آن تحت
عنوان صرافی در ایران بسیار تاریخی است ،گفت :در
کتاب «اوستا» از سکه و پول یاد شده و هخامنشیان
نیز پول را رایج کرده بودند؛ بنابراین میتوان گفت
ایرانیانبهنوعیمبدعبانکداریبودهاند.عضومجمع
تشخیصمصلحتنظامبامروریبرسابقهبانکداری
و چاپ و نشر اسکناس و پول در ایران باستان ،اظهار
کرد :ناصرخسرو نیز در سفرنامه خود به رواج پول در
ایران به خوبی اشاره کرده است .وی همچنین به
تالش انگلستان برای سلطه بر ایران در قرارداد رویتر
اشاره کرد و با بیان اینکه آن قرارداد ناکام ماند ،گفت:
دولت انگلیس از راه تاسیس بانک به ایران وارد شد،
اما خوشبختانه نمایندگان مردم در مجلس شورای
ملی با ورود به موضوع لزوم تاسیس بانک ایرانی ،این
روند را تغییر دادند؛ به طوری که با تاسیس بانک
ملی ایران در سال  ،1307خواسته ایرانیان در این
زمینهمحققشد.دکتروالیتیباتاکیدبراینکهبانک
ملی ایران یکی از ســرمایههای تاریخی ،سیاسی
و انقالبی کشور اســت ،اظهار کرد :بعد از انقالب
مشروطه،یکیازخواستههایایرانیانتاسیسبانکی
ایرانی بود که به خوبی هم انجام شد .عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی همچنین بــه لزوم هدایت
نقدینگی به سمت تولید اشاره و خاطرنشان کرد:
بانکهابایدباحداکثرتوان،نقدینگیجامعهراکهدر
اختیار آنهاست به تولیدکنندگان بسپارند تا در اثر
آن اشتغال هم شکل بگیرد .وی با انتقاد از سودهای
کالن موجود در نظام بانکی ،آن را یک آسیب خواند
و افزود :در حالی که سود بانکی در کشورهای توسعه
یافته بسیار پایین و در حد کارمزد است ،نظام بانکی
ما هم باید روند موجود را اصالح کند.

اقتصاد کالن
تهدید جدی رئیس جمهور
بی اثر شد

افکار نیوز :بعد از گذشــت  ۳روز از تهدید جدی
رئیس جمهــور در خصوص برخــورد با خیانت
صادرکنندگان ،عرضه ارز صادراتی مجددا به روال
قبل و میانگین تزریق ۶۵میلیون یورو بازگشت .به
گزارش افکارنیوز ،بررسی عملکرد بازار ثانویه ارزی
نشانمیدهد،روزگذشتهحدود 64میلیونیوروارز
حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق شده است.
گفتنیاست،براساسخبریکهچندیقبلتوسط
تسنیممنتشرشد،میزانعرضهارزصادراتیتانیمه
شهریور ماه با نرخهای 4200و 8000تومان حدود
 3.5میلیارد یورو بــوده؛ در حالی که کل صادرات
غیر نفتی در این بازه بیش از  20میلیارد دالر بوده
است .الزم به ذکر است ،در روز یکشنبه و دقیقا یک
روز بعد از تهدید رئیس جمهور در خصوص معرفی
صادرکنندگان متخلف به دادگاه 212،میلیون یورو
ارز به بازار ثانویه سامانه نیما تزریق شد .همچنین در
روز دوشنبه میزان تزریق هرچند با کاهش رو به رو
شد و به محدوده  167میلیون یورو وارد گشت؛ اما
بازهم به صورت معنا داری از میانگین روزانه بیشتر
بود .این در حالی است که روز سه شنبه میزان عرضه
ارزصادراتیدرسامانهنیماتنها 64میلیونیوروبرابر
میانگین عرضه در روزهای قبل بوده است.

ضرورت اقتصادی کردن کشاورزی زیستی در کشور

ظروف یکبار مصرف ۱۰۰درصد گران شد
افکارنیوز  :رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف گرانی بیش از حد این ظروف را تائید کرد و گفت :از ابتدای سال تا کنون شاهد
افزایش ۱۰۰درصدی قیمت ظروف یکبار مصرف هستیم که ریشه این گرانی به پتروشیمیها برمیگردد .حمید صمدی با اشاره به اینکه
پتروشیمیها عرضه محصوالت خود به بورس کاال را به حداقل رساندهاند ،اظهار کرد :عالوه بر عرضه محدود پتروشیمیها ،سازمان صنایع
نیز نظارت کافی بر تولیدکنندگان ندارد و آن دسته که تولیدکننده واقعی نیستند ،بازار را ملتهب کردهاند.صمدی اضافه کرد :در این رابطه
بارها به اتاق ایران پیشنهاد کردهایم که برای کنترل دقیق ،نظارت بر تولیدکنندگان را به تشکلهای صنفی خود بسپارد؛ چرا که هر تشکلی
بهتر اعضای صنفی خود را میشناسد ،در واقع میتوان گفت تشکلها بازوی خوبی برای توزیع عادالنه و کنترل بازار هستند.این فعال صنف
ظروف یکبار مصرف تاکید کرد   :میزان عرضه و تقاضا در بورس باید به تعادل برسد.

اقتصـاد
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تابناک :دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری گفت :در دنیا توجه به کودهای زیستی افزایش
یافته و تقاضای جهانی برای این محصول سیر صعودی دارد.مصطفی قانعی در خصوص اهمیت استفاده از کودهای زیستی ،بیان کرد:
استفاده از این کودها باعث افزایش میزان مواد غذایی و مواد آلی خاک ،کاهش نیاز به مصرف کودهای شیمیایی ،افزایش قدرت جذب
مواد غذایی توسط گیاهان ،جلوگیری از فرسایش خاک و اصالح شوری خاک به کمک گوگرد موجود در کود میشود.وی افزود :ما در
کشور در زمینه کودهای زیستی بسیار موفقیم .استفاده از این نوع کودها عالوه بر اینکه باعث پایداری محیط زیست میشود؛ امنیت
غذایی را نیز به همراه دارد.بر اساس اعالم معاونت علمی ،به گفته قانعی ،برای پایهگذاری سیستم کشاورزی زیستی در ایران نیاز است
که همزمان با توسعه تولید این محصوالت ،در خصوص ایجاد زمینههای عرضه مطمئن در شبکه توزیع نیز برنامهریزی صورت گیرد.
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اقتصاد کالن


در آستانه شروع سال تحصيلی جديد

تراش گرانی ،قامت ِمهر را کوتاه میکند
دریا قدرتی پور  -گروه اقتصاد

power fullsea@gmail.com

بوی یار مهربان و ماه مدرسه از همین
روزها شــروع میشــود .روزهایی که
کتابفروشی ها و فروشگاههایی که اقالم
مختلف سبد خانواده را در این روزها پر
میکنند ،حاال چه در پایین شهر باشند
چه در باالی شهر جای سوزن انداختن
ندارند؛ اما گاه قیمتها آنقدر باال و پایین
میشود که کمر خانوادهها را میشکند.
بماند که سرنوشت خریدهای مدرسه
به همین جا ختم نمیشــود ،نوسانات
ارز ،بازار لوازم التحریر را آشــفته کرده
اســت ،از طرفی اقالم دیگر مدرسه نیز
حال خوشی ندارند و این روزها وقتی به
بازار سر بزنی ،دیگر از دست مغازه دارها
هم کاری برنمی آیــد .ماندن اجناس
که اغلب آنها خارجی هستند ،پشت
درهــای گمرک حال بــازار را بد کرده
است .کیف مدرســه فقط چند تایی و
آن هم از ســالهای قبل مانده اســت.
بیات شدههایی که دیگر مطابق سلیقه
بچههای مــا نبوده و فقط خــاک بازار
را میخورنــد .رها کــردن اصل تولید
در داخل و چشــم دوختن بــه واردات
بیرویه ،مســئلهای است که این روزها
نقش پررنگی در آســتانه ماه مدرسه
یافته است ،نقشــی که مجید که یکی
از توزیعکنندگان اصلی کیف و کفش
مدرسه است ،میگوید :بازار این روزها
به هر دلیل تحتالشعاع اجناس خارجی
بوده و تنوع و قیمتها تابعی از این بازار
است .به گفته این فروشنده با سابقه به
دلیل پیش کشیدن موضوع تحریمها

ما شاهد وارد نشــدن اجناس بودهایم و
بالتبع افزایش قیمــت گاهی تا صد در
صد بود.او دلیل عدم تولیدات داخل را به
صرفه نبودن تولیدات میداند ،مسئلهای
که ســرمایه گذاران را با ترس روبهرو
کرده و آنها ترجیح دادهاند به واردات
بیندیشند تا تولید.
احمــد کریمــی ،از فعــاالن تولیــد
لوزامالتحریر در گفتوگــو با خبرنگار
صنعت ،تجارت و کشاورزی ،با تاکید بر
حمایت جدی از تولیدات داخلی گفت:
در برخی موارد تواناییهــای ایران در
تولید نوشت افزار باالســت.وی افزود:
به اســتثنای خودکار و رواننویس ،در
دیگر عرصههای مرتبــط با تولید لوازم
التحریر ،بُنیه کشور قادر به تامین نیاز
داخلی است.
به اعتقاد وی به عنــوان نمونه در تولید
مداد ،توانایی تولید کشــور باال و قابل
توجه اســت و بعضا برخــی تولیدات
داخلــی باکیفیت مدادهــای اروپایی
برابری میکند و حتــی در مواردی از
حیث کیفیت ،مدادهای ایرانی فراتر از
مدادهای تولیدیِ کشورهای صاحبنام
جهــان هســتند.کریمی میگوید :با
این اوصاف ،ظرفیت تولیــد داخلی به
میزان قابل توجهی کاهش یافته و بعضا
شاهد عرضه کاالی وارداتی و قاچاق در
بازارهای داخلی کشور هستیم.
این تولیدکننده لــوازم التحریر افزود:
در ارتبــاط با تولیــد دفتر نیــز دفاتر
تولید داخلی از کیفیت بسیار مطلوبی
برخوردارند؛ اما همچنان شاهد عرضه،
توزیع و فروش دفاتــر خارجی در بازار
کشور هستیم.

نبود مواد اولیه و گرانی
از سویی دیگر نبود مواد اولیه
و گران شــدن آن هم مشکلی است که
به قامت بازار لوازم التحریر و پوشــاک
مدرســه دوخته شــده اســت .برای
فروشــندگان دیگر هم همین نکتهها
هست مســائلی همچون متزلزل بودن
بازار و هزینههایی که به یکباره چندین
برابر میشود :در ســال گذشته مقدار
معینی جنس بــا مبلــغ  10میلیون
تومان خریــداری کردیم کــه همان
مقدار جنس امســال در همان سطح
به مبلغ  30میلیــون تومان خریداری
شــد .فرقی نمیکنــد لــوازم التحریر
یا کیف و کفش همه متعلق به چشــم
بادامیهای زردپوست هستند و به همین
خاطر وقتی دالر تصمیــم میگیرد از
قلههای صعود باال بــرود ،لوازمالتحریر
نیز به واســطه جوالن جنس خارجی و
افزایش قیمت دالر گران میشود ،ولی
اگــر در جایی قیمــت دالر پایین آمد،
این قیمتها هم کمی پایین کشــیده
میشوند.
گوشــت یا لوازم التحریر
کدام گرانترند؟
بماند که به گفته بسیاری از فروشندهها
با باال رفتن تورم ،مردم انتظار دارند که
قیمت لوازم التحریر و کیف مدرسه ثابت
بماند؛ اما قیمت یک کیــف در مقابل
یک کیلو گوشت واقعا زیاد نیست .این
فروشنده انواع کیف مدرسه معتقد است
با همه زحمتی که برای ساخت یک کیف
کشیده میشود و زحماتی که کارگران
پگــذاری متحمل
برای دوخــت و زی 

میشــوند ،قیمت کیف نسبت به سایر
اقالم ،افزایش چندانی نداشته است.
اما برای خیلیها این قیمتها باالست.
معصومه ،مادر سه دختر مدرسهای است:
امسال گرانی غوغا میکند .لوازمالتحرير
بســيار گران اســت و هزینهها را برای
بچههای دبستاني که معموال لوازم خود
را زياد گم میکنند ،باال میبرد ،هزینه
یک دفتر  100برگ دو برابر شده و اگر
فانتزی هم باشد ،باید چند برابر بپردازی.
بچههای امروز هم دیگــر همه چیز را
قبول نمیکنند و دوست دارند لوازمشان
بسیار جذاب باشــد.حاال باب اسفنجی
و مــرد عنکبوتی و بن تن هســتند که
نبض بــازار را بــه دســت گرفتهاند و
کسانی که بضاعت مالی ندارند زیر این
هزینهها خم شدهاند.رضایی ،هم از این
هزینههای گزاف گالیه دارد ،او پدر دو
پسر است که در مقطع دبیرستان درس
میخوانند :اين هزینهها سنگين است
و به همين علت پــدر و مادرها مجبور
میشوند از هزینههای ديگرشان بکاهند
تا هزینههای مدرسه فرزندشان را تامين
کنند ،از طرفی هم نمیتوانند بگويند که
ندارم ،چون از ملزومات هر دانش آموز
است .قيمت همه لوازم التحرير نسبت

به سال گذشــته بین  20تا  30درصد
افزايش يافته و کيف و کفش و لباس هم
به همین ترتیب.
نرخها تابع ضابطه باشد
خریــداران معتقدنــد کــه
نرخها باید تابع یک ضابطه باشــد تا در
فروشــگاههای مختلــف لوازمالتحریر
و لــوازم مربوط بــه مــدارس در این
روزها که رونق به بازار آمده اســت ،به
قیمتهای متفاوت عرضه نشــود و در
این مورد مســئوالن وزارت آموزش و
پرورش باید تدبیری بیندیشند که تمام
دانشآموزان از هر قشری قادر به تهیه
لوازمالتحریر مورد نیــاز خود با قیمتی
مناسب باشند و دولت باید برای کنترل
قیمت لوازمالتحریر در آستانه بازگشایی
مــدارس یــک نرخگــذاری منطقی
متناسب با نرخ مواد اولیه اعمال کند.
تولیدکنندگان

اما وقتــی بســیاری از
لــوازم التحریر یــا از دایــره رقابت با
کشــورهای چیــن ،مالــزی و تایوان
خارج شــدهاند یا آنکه با توجه به حجم
واردات اینگونه لوازم دیگر توان رقابت
با این کشورها را ندارند ،کاری از پیش
نمیرود.

تعاون

فناوری

نفت

بازار


حقوق
افزایش
یعنی ایجاد تورم

سونی تا سال۲۰۴۰
سبز میشود

جهش  ۳درصدی قیمت نفت با
وحشت بازار از تحریم ایران

زیان فروشگاههای اینترنتی از
توقف عرضه گوشی تلفن همراه

فارس  :یک اســتاد دانشــگاه با اشــاره به برخی
اظهارنظرها مبنی بر افزایش دوباره حقوق کارمندان
در سال جاری این اقدام را ضروری ،اما بسیار حساس
توصیف کرد .محمود باغجر  -استاد دانشگاه شهید
بهشتی با اشــاره به نظریه مارپیچ تورمی دستمزد
و قیمت اظهار کــرد :واقعیت این اســت که هر چه
دستمزدها بیشتر شود ،قیمت تمام شده محصوالت
برایتولیدکنندگانهمبیشترمیشودوهمینمسئله
در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصوالت
هم خواهد شد .این اقتصاددان یکی از دالیل فوران
نقدینگیراوضعیتکسریبودجهارزیابیکردوگفت:
یکی از دالیل عمده کســری بودجه دولت پرداخت
هزینههای بسیار باالی پرسنلی است .بخش بزرگی
از جمعیت ایران در استخدام شرکتهای دولتی یا
خصولتی هستند که دولت باید ماهانه مبلغ بسیار
زیادی را به آنان اختصاص دهد و افزایش حقوقها هم
فشار بسیار زیادی را به دولت وارد میکند.

خبر ویژه

ایســنا :با توجه به افزایش دما و گرمــای زمین و
آســیبهای متعددی که این امر به محیط زیست
وارد خواهد کرد ،شرکت ژاپنی سونی به تازگی اعالم
کرده است که میخواهد تا سال ۲۰۴۰میالدی۱۰۰،
درصد برق و انرژی موردنیاز خود را از طریق انرژیهای
تجدیدپذیر و پاک تامین کند تا بدینترتیب بتواند
نقش موثر و پررنگی را در کاهــش گرمای زمین و
حفاظت بیشتر از محیط زیســت ایفا کند .در سال
مالــی  ۲۰۱۷میالدی ،اســتفاده از انرژیهای پاک
و تجدیدپذیر تنها پنج درصــد از مجموع کل برق
مصرفی در جهان گزارش شد این در حالی است که
برخی از کشــورهای جهان همچون چین ،کانادا و
ایاالت متحده آمریکا به شدت در تالشند تا با نصب
پنلهایخورشیدیوتوسعهزیرساختهایالزمبرای
بهرهگیریازفناوریهایمربوطه،مسئولیتخودرادر
قبال این امر مهم به انجام برسانند و در کاهش گرمای
زمینتاثیرگذارعملکنند.

آژیر قرمز بانکها به صدا درآمد

ایسنا :بدهی بانکها به بانک مرکزی طی ســالهای گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ بهگونهای که
آخرین آمارها از ثبت  ۱۴۷هزار میلیارد تومان از این بدهی تا تیرماه ســال جاری حکایت دارد .این بدهی
نسبت به تیرماه سال گذشته  ۳۶.۴درصد افزایش داشته که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه
با دوره دیگر است .بدهی بانکها در تیرماه ســال گذشته نسبت به همین ماه در سال  ۱۳۹۵حدود ۱۸.۷
درصد رشد داشت .روند اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روسای
کل بانک مرکزی نیز قرار داشته است؛ چرا که جزو عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم محسوب
میشود .از سوی دیگر این موضوع ،نشاندهنده بینظمی بانکها و عدم تراز در صورتهای مالی آنهاست.
اخیرا همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانکها را مورد بحث قرار داده
و با اشاره به اینکه ناترازی صورتهای مالی بانکها جزو عوامل اصلی مشکالت اقتصادی کشور است ،گفته
بود که رشد سریع شبهپول همچنین اضافهبرداشتهای بیقانون و بیقاعده برخی بانکها مورد پذیرش
نیست و به طور حتم با این بانکها برخورد خواهد شد .وی البته تاکید داشت که بانکها باید در عملکرد
خود منظم بوده و رفتار آنها اصالح شود؛ در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی
خواهد شد؛ در حالی سیستم بانکی منتظر اقدامات تازهای از سوی بانک مرکزی برای اصالح روند موجود
و به ویژه اضافه برداشت بانکهاست که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی ،بانک مرکزی
دست به ایجاد شرایطی برای تســویه این بدهی زد؛ به طوری که قرار بر این شد تا بدهی بانکها به خط
اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین  ۱۶تا  ۱۸درصد تسویه شود ،آن هم در شرایطی که در حالت عادی
این بدهی باید با نرخ سود  ۳۴درصدی به بانک مرکزی برگردد .گرچه بینظمی مالی بانکها از عوامل اصلی
اضافه برداشت آنها محسوب میشود؛ اما وجود تسهیالت تکلیفی در طول سال یکی از مسائلی است که
همواره مدیران بانکی معتقدند در شرایط کمبود منابع و تنگنای اعتباری ،آنها را وادار به دست بردن به
منابع بانک مرکزی کرده است.

پارسیک  :روز چهارشنبه ،به دنبال گزارش کاهش
میزان ذخایر نفت آمریکا ،با نزدیک شدن به تحریم
ایران و انتظار از محدودتر شدن عرضه ،قیمت نفت
که بیش از  ۲درصد جهش کرده بود ،به صعود خود
ادامــه داد .قیمت پیشخرید هر بشــکه نفت خام
نیمهســنگین تگزاس غرب آمریکا ،دبلیوتیآی ،تا
ساعت  10 :00به وقت تهران ۵۹ ،سنت یا  ۰.۹درصد
به جهش  ۲.۵درصدی دیشب خود افزود و به ۶۹.۸۴
دالررسید.قیمتپیشخریدهربشکهنفتخامبرنت
دریای شمال ،بنچمارک بینالمللی قیمت نفت که
دیشب  ۲.۲درصد جهش کرده بود تا این لحظه ۲۸
ســنت یا  ۰.۴درصد دیگر هم باال رفت و به ۷۹.۳۴
دالر رسید .قیمتهای نفت درحالی جهش کرد که
دیشب دادههای موسسه ســوخت آمریکا نشان داد
که میزان ذخایر این کشور کاهش بزرگی داشتهاند.
این چهارمین جلســه متوالی افزایش قیمت برنت
است.

فوالد

ایرنا :سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی
گفت :عرضه نشدن گوشــیهای تلفن همراه در
فروشگاههای اینترنتی نه تنها کاهش فروش آنها
را به دنبال داشته؛ بلکه در مواردی به تعدیل نیرو
در این بنگاهها منجر شده است« .رضا الفت نسب»
اظهار داشت :فروشگاههای اینترنتی  100درصد
از عرضه نشدن گوشــیهای تلفن همراه متضرر
شــدهاند .وی ادامه داد :پیش از التهاب بازار تلفن
همراه فروشــگاههایی که اقدام به فروش گوشی
تلفن همراه میکردند ،مورد توجه خریداران قرار
میگرفتند .الفت نســب افزود :پس از بروز التهاب
در بازار گوشیهای که سبب شــد فروشگاههای
اینترنتی هم از ارائه گوشــیها به دلیل نوســان
قیمت خودداری کنند ،روند فروش کاالها در این
فروشگاهها کاهشی شود .اکنون خریداران کمتری
به این فروشــگاهها مراجعه میکنند و همین امر
سبب کاهش سود آنها شده است.

توزیع رانت فوالد پایان یافت؟

مهر :چند ماه پس از تعلل و بی تفاوتی دولت به لزوم اصالح نرخ فروش محصــوالت فوالدی در بورس کاال و در
حالی که قیمت پایه فروش محصوالت ،به دلیل افزایش چشمگیر ارز ،هزاران میلیارد تومان رانت عاید خریداران
این محصوالت کرد ،وزارت صنعت از خواب خرگوشی بیدار شد و دستور داد قیمت گذاری در بورس کاال ،اصالح
شود .جعفر سرقینی ،معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نامهای به سلطانی نژاد،
مدیرعامل بورس کاال دستور داد که ضمن باز کردن سقف رقابت در معامالت بورس کاال برای محصوالت فوالدی،
از این پس قیمتهای پایه محصوالت فوالدی در بورس کاال معادل متوسط نرخ کشف شده کاالها در  ۴عرضه آخر
بورس کاال باشد .همچنین در پی نوشت این نامه آمده است :اگر قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال باالتر از۲۰
درصد باشد ،سازوکار افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی ،متناسبا اعالم خواهد شد .متن کامل نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر سلطانی نژاد؛ پیرو مذاکرات تلفنی به استحضار میرساند که دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت
فوالدی به شرح زیر اصالح شده است؛ خواهشمند اســت از امروز این تغییرات را در سیستم بورس کاال اعمال و
عملیاتی کنند -۳:منبعد قیمتهای پایه محصوالت فوالدی در بورس کاال معادل متوسط نرخ کشف شده کاالها در
چهار عرضه آخر بورس کاالست -۴.سقف رقابت در معامالت بورس کاال برای محصوالت فوالدی باز است .همچنین
ضمن ارسال کپی صورتجلسه تنظیم شده با چهار فوالدساز بزرگ کشور (فوالدمبارکه ،ذوب آهن ،فوالد خوزستان
و فوالد خراسان) اعالم میدارد که کف عرضه توافق شده جدید با فوالدسازان ،مالک عمل خواهد بود .مالحظه
میفرمایید که برای تامین کامل نیاز بازار ،کف عرضهها افزایش یافته و کاالهای پرطرفدار بازار به سبد عرضه اضافه
شده است .همچنین توافق شده که با توجه به تعداد محدود خریداران اسلب ،منبعد اسلب مورد نیاز کارخانجات
تولیدی بدون هیچ محدودیتی بر مبنای قیمت کشف شده بورس برای پیلوت انجام و در بورس ثبت شود( .حداکثر
تا  ۵درصد بیشتر از قیمت پیلوت) همچنین با توجه به اینکه خریداران محصوالت فوالدی از تاریخ  ۹۷.۵.۱به بعد
موظف به عودت  ۷۵درصد کاالی تولیدی زنجیره بعدی به بازار بورس هستند .موظف به تسویه حساب کاالی
خریداری شده از فوالدسازان (از تاریخ  )۹۷.۵.۱با قیمتهای کشف شده روز هستند.

جزئیات جلسه "شمخانی" با
خودروسازان و قطعهسازان

ایســنا :رئیس انجمــن صنایــع همگن
قطعهســازی ،جزئیاتی از جلســه اخیر دبیر
شــورای عالی امنیت ملی بــا فعاالن صنعت
خودرو و قطعهسازی را بیان و از برنامهریزی
برای بررسی و حل مشــکالت این صنایع در
ســتاد مقابله با تحریم ،خبر داد .محمدرضا
نجفیمنش اظهــار کرد :در حاشــیه بازدید
دبیر شورای عالی امنیت ملی از گروه صنعتی
ایران خودرو ،جلسه مشترکی با حضور آقای
شمخانی و فعاالن صنعت خودرو و قطعهسازی
برگزار شد .وی ادامه داد :در ابتدای این جلسه
دبیر شــورای عالی امنیت ملی این موضوع
که صنعت خــودرو جزو تحریمهــای اولیه
آمریکا از نیمه مرداد ماه قرار گرفته را نشــانه
اهمیت این صنعت در تولید و اشــتغال ملی
همچنین ادامه فعالیت صنایع وابسته بهویژه
صنعت قطعهسازی دانســت .رئیس انجمن
صنایع همگن قطعهسازی افزود :در ادامه این
جلسه ،گزارشــی از وضعیت صنعت خودرو و
قطعهسازی و مهمترین مشکالت موجود ارائه
و اعالم شد که قیمتگذاری دستوری خودرو،
کمبود نقدینگی و پایین بودن سقف اعتباری
خودروسازان در سیســتم بانکی و مشکالت
تامین و تخصیص ارز ،از مهمترین مشکالت
فعلی صنایع خودرو و قطعهسازی است .وی
با بیان اینکه در این جلســه دبیر ستاد مقابله
با تحریم نیز حضور داشت ،خاطرنشان کرد:
پس از ارائه گــزارش از وضعیت فعلی صنایع
خودرو و قطعهسازی مقرر شد این مشکالت
در جلسه ستاد مقابله با تحریم متشکل از چند
تن از وزرا و معاون اول رئیسجمهوری ،مطرح
و برای آنها چارهاندیشی شود.

لغو ممنوعیت صادرات چای به
گمرکات ابالغ شد

رئیــس ســازمان چای بــا بیان اینکــه لغو
ممنوعیت صادرات این کاال به گمرکات ابالغ
شده اســت ،گفت :خرید برگ ســبز چای از
کشاورزان  ۴درصد رشــد داشته و  ۶۵درصد
مطالبات چایکاران نیز پرداخت شــده است.
حبیب جهانساز با اشاره به اینکه لغو ممنوعیت
صادرات چای از کشور به گمرکات ابالغ شده
است ،اظهارداشــت :درحال حاضر صادرات
میتواند انجام شود و مشــکلی در این زمینه
وجود ندارد .وی با بیان اینکه چین تابســتانه
برگ سبز چای رو به پایان است ،افزود :چین
بعدی از مهر ماه آغاز میشــود؛ ضمن اینکه
تاکنون  ۹۶هزارتن برگ سبز چای از چایکاران
خریداری که شده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته بین  ۳تا  ۴درصد افزایش داشته
است .رئیس سازمان چای کشور ارزش برگ
سبز خریداری شــده را  ۱۹۷میلیارد تومان
عنوان کــرد و گفــت ۱۲۸.۴ :میلیارد تومان
از مطالبات کشــاورزان معادل  ۶۵درصد آن
پرداخت شــده و مابقی نیز به مرور تســویه
خواهد شد.
آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی:

رشد قیمت مسکن نتیجه
تراکم فروشی است

شــهر خبر :عباس آخوندی ،وزیــر راه و
شهرسازی در حاشــیه چهل و نهمین جلسه
ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بیان کرد:
برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهر تهران با
حضور تمامی مقامات ملی و محلی مسئلهای
امیدوارکننده بود؛ چراکه برای نخســتین بار
همه افــراد راجع به یک موضــوع اتفاق نظر
داشــته و هماهنگ عمل کردهاند .وی با بیان
اینکه حدود  ۴.۵میلیون نفــر در بافتهای
ناکارآمد تهران زندگی میکنند ،گفت :فروش
تراکم در تهران در منطقههایی مانند ۴ ،۲ ،۱
و  ۵نه تنها به ارتقــای کیفیت زندگی کمکی
نکرده؛ بلکه باعث توسعه گسترده سوداگری و
افزایش قیمت مسکن نیز در این کالنشهر شده
و زندگی را برای افرادی بــا بضاعت کمتر در
اطراف تهران سختتر کرده است .وی با تأکید
بر اینکه سیاست اصلی رویکرد بازآفرینی روی
ارتقای کیفیت محالت متمرکز شــده است
گفت :در حال حاضر تمامی محالت ناکارآمد
استان تهران شناسایی و تبدیل به  ۶۳محله
شده است ،ویژگی قابل توجه محالت ناکارآمد
تهران ،پرجمعیت بودن آنهاست؛ به گونهای
که در برخی محالت به  ۲۰هزار تا  ۵۰هزار نفر
میرسد ،مسئلهای که قطعا وضعیت بافتهای
فرسوده تهران را از سایر شهرها متمایز کرده و
اهمیت آن را نشان میدهد.

