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شماره 5177

اقتصادی

افزایش قیمت دالر متوقف می شود؟

تاثیرآزادسازیمنابعمسدودیدربازارارز

چهره ها

طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع
نهاییشد

سیدجواد حســینی کیا ،نائب رئیس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی
صنعتخودرو،گفت:کمیسیونصنایع
و معادن هفته گذشته اصالحات طرح
واردات مدیریت شده خودرو را نهایی و
این مصوبه را برای بررسی به صحن

علنی ارسال کرد.
وی با اشاره به رفع ایرادات طرح ســاماندهی صنعت خودرو در کمیسیون
متبوعش ،گفت :پس از اینکه شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره
واردات خودرو ایراداتی وارد کرد ،کمیسیون صنایع و معادن پس از برگزاری
جلساتمتعددباحضوروزیرصنعت،معدنوتجارت،نمایندگانخودروسازان،
قطعهسازانوبانکمرکزیواعضایشوراینگهبان،هفتهگذشتهاصالحات
اینطرحرانهاییودرنتیجهمصوبهکمیسیونرابرایبررسیبهصحنعلنی
مجلس ارسال کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی در تشریح اصالحات انجام
گرفتهازسویکمیسیونصنایعومعادنمجلس،توضیحداد:براساسمصوبه
کمیسیون،هرفردحقیقیویاحقوقیمیتواندبهازایصادراتخودرو،قطعات
خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق
ارز اشخاص با منشأ خارجی مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
نسبت به واردات خودرو نسبت به تنظیم بازار اقدام کند.
وی با اشاره به نهاد تصمیمگیر برای تعیین تعداد خودروهای وارداتی ،اضافه
کرد :شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد
مجاز واردات آنها (متناسب با مابه التفاوت تولید داخل و تقاضای موثر آنها
طی یکسال گذشته) ،ساالنه با پیشنهاد وزارت صمت و با تائید هیات وزیران
تعیین میشود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد :هرچند باید
از تولیدات داخل حمایت کرد اما در حال حاضر که تولید داخل توان پاسخ به
نیاز بازار را نــدارد ،باید این تقاضا را با عرضه خودروهای وارداتی تامین کرد،
این موضوع موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اصالح طرح
ساماندهی صنعت خودرو ،واردات مدیریت شده این کاال را کلید بزند.
نائبرئیسکمیسیونصنایعومعادنمجلستصریحکرد:باوارداتمدیریت
شده ،بازار تعدیل خواهد شد و حتی خودروسازان نیز برای تولید خودروهای
باکیفیتترتشویقمیشوند.

استفاده از ظرفیت بنادر
با تکمیل کریدور شمال جنوب

عبدالجاللایری،سخنگویکمیسیون
عمرانمجلسشورایاسالمیبااشاره
بهلزومایجادتاسیساتوزیرساختهای
جدید در بنادر کشــور گفت :با ایجاد
کریدورهای جدید و تکمیل کریدور
شمال و جنوب و تجهیز بنادر باید بار
ترافیکی بیشتری را برای بنادر فراهم
کنیم.ویدررابطهبالزومایجادتاسیساتوزیرساختهایبهنگامجدیددربنادر
کشورگفـت :بخشزیادیازسهمتوسعهاقتصادیکشورهاییکهبهدریاراه
دارند وابسته به اقتصاد دریا بوده که با استفاده از پتانسیل بالقوه دریا ،بنادر و با
بهرهگیری از تمام ظرفیت لجستیکی خود در جهت رونق تولید ،صادرات و
بهبودوضعیتاقتصادیاستفادهمیکنند.
وی ادامه داد :ما نیز باید با ایجاد کریدورهای جدید و تکمیل کریدور شمال و
جنوب و تجهیز بنادر بار ترافیکی بیشتری را برای بنادر فراهم کنیم .با بهره از
تکنولوژیهای نوین ظرفیتهای جدیدی برای بنادر ایجاد نماییم از جمله
ایجاد بستر مناسب برای پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما در بنادر جنوب
کشور و ایجاد بنادر جدید در دریای خزر که سازگار با مسایل زیست محیطی
واردات چوب باشند.
سخنگویکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمیتصریحکرد:درکریدور
شمال به جنوب ،بنادر جنوبی را باید به صورت موثر ،هم از بعد زیر ساخت و
هم از بعد تجاری و اقتصادی به بنادر شمالی اتصال دهیم تا زمینه استفاده از
ظرفیت بنادر شمال هم به طور کامل فراهم گردد و بتوانیم از طریق دریای
خزر به کشورهای همسایه در شمال به ویژه قزاقستان و روسیه متصل شویم.

 ۳۰هزار تن سیب صنعتی روز
دست کشاورزان باقی مانده است

جالل محمودزاده ،عضو کمیسیون
کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیستمجلس،گفت:حجمسیبباقی
مانده بر روی دست کشاورزان حدودا
 ۳۰هزار تن است که به مرور واحدهای
تولید آن را خریداری میکنند.
وی در خصوص دالیل افزایش میزان
سیب درجه  3و صنعتی در استان آذربایجان غربی ،گفت :طی سال جاری در
استان آذربایجان غربی باغداران سیب با مشکالتی از جمله افزایش دمای
شدید در فصل تابستان مواجه شدند که همین مسئله باعث شد تا محصول
آنها زودتر برسد و ریزش کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه عدم مصرف
سموم استاندارد نیز به افزایش میزان سیب زیر درختی در استان آذربایجان
دامن زده اســت ،ادامه داد :متاســفانه در برخی از موارد سموم قاچاق و غیر
استاندارد در اختیار کشــاورزان قرار میگیرد که بر روی آنها آزمایشات الزم
صورت نگرفته و از کیفیت الزم برخوردار نیستند .سمومی که در زیر زمینها
نیز تولید میشوند فاقد ماده موثره و استاندارد الزم هستند.
محمودزاده با بیان اینکه متاســفانه برخی از مدیریتها و کارشناسان جهاد
کشاورزی اســتانها برای مبارزه به موقع با آفتها مانند کرم سیب اطالع
رسانی نمیکنند ،تصریح کرد :زمان مقابله با کرم سیب در دشتها و مناطق
کوهستانی چند روزی با هم تفاوت دارند به همین دلیل باید اطالع رسانی به
موقع صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان بارندگی و عدم پراکندگی مناسب نیز یکی
دیگر از عوامل افزایش سیب زیر درختی در استان آذربایجان غربی در مقایسه
با سالهای گذشته شد ،ادامه داد :برای اولین بار سازمان تعاون روستایی برای
خرید سیب صنعتی به موقع ورود کرد و در اقدامی قابل تقدیر حدود  32هزار
تن سیب صنعتی خریداری کرد.
محمودزاده با اشاره به اینکه بیش از  1میلیون و  200هزار تن سیب در استان
آذربایجان غربی تولید میشود که حدود 10الی 15درصد آن ریزش میکند،
ادامه داد :متاسفانه طی سال جاری حدود 150هزار تن سیب صنعتی در استان
تولید شده اســت که  50درصد از آن را واحدهای تولیدی استان خریداری
کردهاند .میزان سیب صنعتی در سال گذشته نیمی از حجم تولیدی در سال
جاری بود.

اخبار کوتاه

به تازگی اعالم شد که بیش از  ۵ ۳میلیارد دالر از منابع مسدودی کشور آزاد شده و در حال ورود به چرخه تجاری کشور
گروه
اســت .اکنون نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی بهبود
اقتصادی
یافته اســت .همچنین در روزهای اخیر نیز خبرهای مثبتی درباره رفع تحریم ها و مذاکرات مخابره شده است .علی
باقریکنی ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت :گفتوگوهای خیلی خوبی را با مقامات سیاسی سه کشور فرانسه،
آلمان و انگلیس داشــتم و گفتوگوها در عین حالی که صریح و جدی بود ،ولی ســازنده و روبه جلو بود .برخی فعاالن بازار پیش بینی
می کنند پس از چند پله افزایش دالر در انتهای هفته گذشــته ،دالر نیاز به یک دوره اصالحی دارد .با این حال روز گذشته قیمت دالر
نوسانات افزایشی را تجربه کرد و به  28هزار و  650تومان رسید.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی
اعالم کرد که منابع آزادشده از سوی این کشور
نبوده است.
برآوردها حاکی از آن اســت که تقریبا پولهای
بلوکه شده ایران در سایر کشورها به  ۵۰میلیارد
دالر میرسد که آزادسازی و تزریق آنها به بازار
ارز نقش مهمی در ســاماندهی بازار ارز خواهد
ت با این وجود باید سیگنالهای خبری ،در
داش 
عمل نیز مورد توجه بازار قرارگیرد.

چندی پیش رییس دولت به دســتگاهها دستور
داد زمینه آزادســازی پولهای بلوکه شده ایران
در سایر کشــورها را فراهم کنند که در این بین،
اعداد و ارقامی که از میزان بدهی کشورها مطرح
میشــود که با وجود پیگیری از بانک مرکزی،
پاســخی درباره میزان دقیق این ارقام و صحت
آنها داده نشد.
کشورهای بدهکار به ایران و میزان بدهی آنها
شامل انگلیس معادل ۶۰۰تا  ۷۰۰میلیون پوند،
کره جنوبی معادل هشــت میلیارد دالر ،ژاپن به
میزان سه میلیارد دالر ،آمریکا سه میلیارد دالر،
عراق معادل  6میلیــارد دالر و لوگزامبورگ دو
میلیارد دالر اســت که علت بدهی آنها عمدتا
ناشــی از صــادرات نفت ،گاز و برق اســت که
تحریمها مانع از رسیدن پول آنها به کشور شده
است .هرچند برخی خبرها حاکی از این بود که
این مبلغ از ســوی کره آزاد شده ،اما روز گذشته

سه برابر شدن درآمدهای ارزی دولت
در رابطه با وضعیت درآمدهای ارزی کشور ،رییس
کل بانک مرکزی در گفتوگویی خبر از سه برابر
شدن درآمدهای ارزی دولت در هفت ماهه امسال
داد و گفت :دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و
ت و حجم معامالت در بازار متشکل
بهتر شده اس 
ارزی  ۵۰میلیون دالر ،در سال گذشته به میزان

 ۷۰۰میلیون دالر و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱
میلیارد دالر بوده اســت که نشان از بهبود عمق
معامالت در بازار متشکل ارزی دارد.
البته او سیاست بانک مرکزی در بازار ارز را تداوم
عرضه ارز از محــل صادرات و نظارت بر این امر
اعالم کرد.
اکنون ،در شــرایطی که قیمتهــا در بازار ارز
صعودی و اعالم فعاالن بازار حاکی از آن اســت
که تقاضای زیادی برای ارز وجود دارد اما ارز برای
پاسخ به این تقاضا کم است و پیشبینی آنها نیز
خبر از تداوم افزایش قیمت ارز داشت ،خبر رسید
که به تازگی بیش از  ۳.۵میلیارد دالر مسدود شده
ایران در یکی از کشــورها آزاد و در حال ورود به
چرخه تجاری کشور است.
پــس از این خبــر ،بانک مرکزی در گزارشــی
اعالم کرد که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار
متشکل ارزی بهبود یافته است و میزان معامالت

ارز در ســامانه نیما یا همان سامانهای که در آن،
ارزی وارد کنندگان تامین میشــود در دوره
نیاز ِ
منتهی به هفته سوم آبان ماه به سه میلیارد و ۷۱۵
میلیون دالر رسید.
این روند ،نشــان دهنده افزایــش  ۷۰درصدی
در این مــدت و حاکی از بهبــود تامین ارز مورد
نیاز وارد کنندگان اســت ،به طــوری که میزان
معامالت از  ۴۱۸میلیون دالر در هفته دوم مهر،
به  ۷۲۷میلیون دالر در هفته سوم آبان افزایش
یافته است.
همزمان با افزایش حجم معامالت ،روند قیمتی
در ســامانه نیما ،به طور نسبی کاهش یافته و از
 ۲۳هــزار و  ۴۱۵تومان به  ۲۳هزار و  ۲۶۲تومان
رسیده است.
در بازار متشــکل ارزی یا همان بازار صرافیها
نیز که به عنوان مرجــع معامالت ارز به صورت
اسکناس در کشور شناخته میشود ،در یک ماه
گذشــته ،حدود  ۲۸۲میلیــون و  ۴۹۳هزار دالر
اســکناس با میانگین هر دالر ۲۶ ،هزار و ۸۱۰
تومان معامله شد.
حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم،
روند افزایشی داشته و از  ۲۵میلیون و  ۲۱۰هزار
دالر ،به  ۵۶میلیون و  ۶۶۷هزار دالر رســیده که
نشــان دهندهی بهبود روند تامین ارز و عرضه
اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.
نرخ تعادلی قیمت دالر
از دید کارشناسان
در شرایطی که خبر از آزادسازی بخشی از منابع
ارزی کشور میشود و گزارش بانک مرکزی نیز
این موضوع را تایید میکند ،تاثیر این آزادسازی
بر بــازار ارز و قیمتها حائز اهمیت اســت که
کارشناســان اقتصادی معتقدنــد ،تزریق تمام
منابع ارزی کشور به بازار میتواند نرخ دالر را به
 ۱۵هزار تومان و یا کمتر از این برساند اما در خوش
بینانهترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه
میتواند حفظ شود و بعد از آن جهش پیدا میکند.
البته ،اقتصاددانان برای مدیریت نوســانات در
بازار ارز پیشــنهاد میکنند تا محدوده معینی از
سوی دولت برای نرخ ارز تعیین شود که به اعتقاد
برخی از آنها ،محدوده مناســب برای نرخ ارز
 ۱۵تــا  ۲۰هزار تومان میدانند ،زیرا به اســتناد
ادعای تحلیلگــران ،پایینتــر از این محدوده
مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.

عالقه سهامداران به خبرهای منفی!
در حالــی کــه هفتــه گذشــته و در پی
حمایت های دولت از بازار سرمایه و همگامی
برنامه های سیاســتگذار پولی و مالی برای
حمایت از بورس ،شــاهد رشد در این بازار
بودیم ،اما عقب نشینی از آزادسازی قیمت
خودرو تردید را در دل سرمایه گذاران برای
ادامه روند رشد بورس ایجاد کرد .روز گذشته
شــاهد کاهش  17هزار واحدی شاخص
بورس تهران بودیم و ارزش معامالت  2بازار
به  8هزار میلیارد تومان رسید.

این در شــرایطی بود که قیمت دالر در بازار دیروز
رو به رشد بود و از  28هزار تومان نیز فراتر رفت ،اما
بازار تحت تأثیر روانی قیمت دستوری ،کاهش یافت.
دیروز شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 3342
واحد به رقم  387هزار و  942واحد رسید .ارزش بازار
در بورس تهران روز گذشــته به بیش از  5میلیون و
 751هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران روز گذشته در بورس تهران بیش از 5.5
میلیارد ســهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب 511
هزار فقره معامله و بــه ارزش  4هزار  351میلیارد
تومان داد و ستد کردند.
دیروز همه شــاخصهای بورس قرمــز بودند به
گونهای که شــاخص کل و شاخص قیمت با معیار
وزنی ـ ارزشی  1.1درصد افت کردند.
شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن 0.85
درصد کاهش یافتند ،شاخص آزاد شناور  1.2درصد
افت کرد ،شــاخص بازار اول بــورس  1.2درصد

کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس  1.1درصد
کاهش یافت.
نمادهایی که قب ً
ال شاخصساز بودند دیروز بیشترین
اثر کاهشی در شــاخص بورس را بازی کردند که
میتوان به ترتیب نماد پتروشیمی خلیجفارس ،فوالد
مبارکه ،شستا ،پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش نفت
تهران  ،بانک ملت و گلگهر را اشاره کرد.
در فرابورس ایران هم دیروز اوضاع تعریفی نداشت و
شاخص کل در پایان معامالت با  169واحد کاهش
به رقم  20هزار و  478واحد رسید .روز گذشته ارزش
بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون
و  143هزار میلیارد تومان رسید.

بازار

ارزش بازار پایه که شــامل شرکتهای اخراجی از
بازارهای اصلی فرابورس و نیز شرکتهایی که تازه
میخواهند وارد بازار سرمایه شوند به بیش از 361
هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران دیــروز در فرابورس ایران بیش از 2.1
ســهام حقتقدم و اوراق مالــی در قالب  280هزار
فقره معامله و به ارزش  3هزار و  896میلیارد تومان
داد و ســتد کردند که با این حساب ارزش معامالت
دو بازار بــورس و فرابورس دیروز به  8هزار میلیارد
تومان رسید.
روز گذشته نماد صنعتی مینو یک تنه بیشترین اثر
تقویتی در شــاخص فرابورس را داشته و برعکس

مواجهه نیروگاه ها
با محدودیت سوخت

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه در حال
حاضر وضعیت نیروگاه ها نامناســب نیست ،گفت که وزارت نفت
تعهد داده بود در این ایام میزان مشخصی سوخت گاز را تامین کند
اما به دلیل افزایش مصرف خانگی و تجاری این تعهد عملی نشده و
ما نیز با هماهنگیانجام شده از سوخت مایع و جایگزین در نیروگاه ها
استفاده می کنیم و اکنون مشکل خاصی وجود ندارد.
محســن طرزطلب با اشــاره بــه محدودیت تامین ســوخت در
نیروگاه ها ،اظهار کرد :در هر نیروگاهی که نتوانستند سوخت گاز را
تامین کنند از سوخت جایگزین و سوخت گازوئیل استفاده می شود،
تعداد نیروگاه هایی که از سوخت جایگزین استفاده می کنند به هشت
مورد نیز نمی رسد و اکثرا در این نیروگاه ها شرایط اینگونه است که
تنها واحدهایی که در مدار هستند ،آن هم نه به صورت صددرصد از
سوخت مازوت و گازوئیل استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه اگر واحدی در مدار باشــد سعی شده که سوخت
آن به صورت ترکیبی از مازوت و گازوئیل تامین شود ،گفت :ممکن
اســت یک نیروگاه شش واحد داشته باشد که همه واحدهای آن از
مازوت استفاده نکنند و به صورت ترکیبی از مازوت و گازوئیل تامین
سوخت کنند ،البته ممکن است نیروگاه هایی نیز وجود داشته باشند
که به صورت صددرصد از مازوت استفاده کند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه تعداد
این نیروگاه ها در مجموع به بیش از هشــت نیروگاه نیز نمی رسد،
گفت :اینکه چه تعداد نیروگاه از گازوئیل استفاده می کنند مشخص
است؛ در هر بخشی از شمال و شمال شرق که افت فشار گاز اتفاق
افتاده و نتوانســتیم تامین گاز داشته باشــیم ،از سوخت جایگزین
استفاده می کنیم.
طرزطلب با اشاره به عدم اجرای تعهد وزارت نفت برای تامین سوخت
گاز ،گفت :مخازن گازوئیــل و ذخیره کردن آن برای همین مواقع
است که اگر مشکلی به وجود آمد بتوانیم از گازوئیل استفاده کنیم
تا شرایط نرمال شود.
وی با اشــاره به آمادگی نیروگاه ها برای اســتفاده از سوخت های
جایگزین ،اظهار کرد :در حال حاضر نیروگاه ها هیچ مشکلی برای
تامین برق مورد نیاز کشــور ندارند ،هرچند که برخی نیروگاه ها در
حال تعمیر هستند اما برای تامین نیاز فعلی کشور مشکلی نیست.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتــی درباره احتمال
خاموشی در زمستان امسال نیز ،گفت :از اکنون نمی توان این مساله
را پیش بینی کرد ،نگرانی هایی وجود دارد ،در حال رصد شــرایط
هستیم تا مشــکلی به وجود نیاید ،اما من به شخصه نگران هستم،
پیش بینی خاموشی ها را نمی توان با خیال راحت و یا مضطرب اعالم
کرد ،اما در مجموع به دنبال این هستیم که مشکلی به وجود نیاید.
مجید چگنی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در همین رابطه
اعالم کرد :امروز مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۴۸۰
میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال ،حدود ۹۰
میلیون مترمکعب افزایش یافته است و همین موضوع سبب شده
محدودیتهایی را در حوزه نیروگاهی اعمال کنیم و بخش نیروگاهی
به سمت استفاده از سوخت دوم و مایع بروند .به این ترتیب ،با افزایش
مصرف گازوییل ،مقدار صادرات محدود میشود و بر همین اساس،
صادرات گاز به ترکیه و عراق نیز کاهش مییابد.

تامین منابع بودجه بدون استقراض
نمادهای پتروشــیمی زاگرس،پلیمر آریاساسول،
صبا تأمیــن ،ذوبآهن اصفهــان ،فرابورس ایران
و پتروشــیمی تندگویان بیشــترین اثر کاهشی در
شاخص فرابورس را داشت.
بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تأثیر حوادث جانبی
قرار گرفته و به جای اینکه مؤلفههای بنیادی اقتصاد
کالن بر آن اثر بگذارد ،شــایعات و حاشیهها بر آن
اثرگذار اســت ،به عنوان مثال دیروز با وجود اینکه
قیمت دالر در بازار رو به رشد بوده و رکورد یکساله
را شکست ،اما اثر مثبت بر بازار نگذاشت و برعکس
یک اطالعیه مبنی بر لغو قیمتگذاری دستوری و
جلوگیری از افزایش قیمت خودرو که یکی از صنایع
حاضر در بورس است ،باعث ریزش بازار شد ،به هر
حال اقتصاد ایران ملغمهای از تعیین قیمت دستوری
و ساز و کار بازار است ،به گونهای که هم اکنون قیمت
بنزین از قیمت آب معدنی کمتر اســت ،همچنین
در حالی کــه قیمت خوراک پتروشــیمیها با نرخ
غیرواقعی ارائه میشود ،اما محصوالت پتروشیمیها
و قیمتهای دالر آزاد صادر میشــود و در کشور ما
ســاالنه حدود  100میلیارد دالر یارانههای پنهان
در قالب دالر ارزان و یــا گاز و برق ارزان به صنایع
داده میشود.
محصوالتی که توســط این یارانههای ارزان تولید
میشود ،در بورس حضور دارند و گاهی محصوالت
آنها هم قیمت گــذاری میشــود .در هر صورت
و بنا به توصیه کارشناســان بازار ســرمایه گزینه
شــفافتر و بهتری برای ســرمایهگذاری به شمار
میرود.

دستمزد

کمبود مرغ و تخم مرغ با قیمت مصوب

آغاز جلسات کمیته مزد از این هفته

وزارت جهاد کشاورزی اخیرا با انتشار  25قلم کاالی اساسی ،قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را  31هزار تومان،
مرغ منجمد را  20هزار تومان تومان و هر شانه تخم مرغ  30عددی را  43هزار تومان اعالم کرد.
بر اساس آخرین گزارش ها ،هر کیلوگرم مرغ گرم در تهران  35تا  37هزار تومان به فروش میرسد و هر شانه
تخم مرغ  30عددی فله  50هزار تومان تا  60هزار تومان به فروش می رسد و بنا به گزارش تسنیم به غیر
از میادین میوه و تره بار این محصوالت در هیچ کدام از فروشگاه ها یافت نمی شود.
بهمچنیــن قیمت هر کیلوگرم ماهی آزاد نیز  45هزار تومان و ماهی قزل آال ســاده  85هزار تومان و قزل
سالمونی  100هزار تومان فروخته میشود.
از نکات حائز اهمیت در ارتباط با گران فروشی مرغ عدم درج قیمت مصوب در فروشگاه ها است .در حالی
که بر اساس قانون صنفی قیمت باید در معرض دید مشتریان باشد؛ یکی از فروشندگان در این ارتباط گفت:
عمده مرغی که در فروشگاه خود عرضه میکنند نتواسته اند به قیمت مصوب خریداری کنند و از طرفی سود
کمی برای خرده فروشی این محصول در نظر گرفته شده که پاسخگوی هزینه ها از جمله اجاره مغازه نیست.
وی در باره اینکه چرا نرخ فروش مرغ را در معرض دید مشتریان قرار نداده نیز افزود :در صورتی که قیمت 37هزار
تومان مرغ که باالتر از قیمت مصوب است نصب شود ،توسط تعزیرات جریمه میشوند اما وقتی قیمت نیست در
بسیاری از موارد تنها تذکر داده میشود یا در مجموع جریمه کمتری باید پرداخت کند.
با این حال مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران روز گذشته گفت :از روز شنبه ( 22آبان) طرح
توزیع تخممرغ و مرغ منجمد با قیمت مصوب از طریق سامانه اینترنتی بازرگام به صورت پایلوت در تهران
آغاز شده است.
اســماعیل قادری فر افزود :در این طرح ،مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی  ۲۰هزار تومان و تخم مرغ با
نرخ مصوب شانهای  ۴۳هزار تومان با خرید اینترنتی درب منازل مناطق  ۲۲گانه تهران تحویل میشود.
وی تصریح کرد :در گام نخست  ۳۰۰تن مرغ منجمد و همچنین  ۳۰۰تن تخم مرغ برای عرضه در تهران
در نظر گرفته شده است ،اما در گام بعدی تا اواخر آبان ماه عرضه این محصوالت در کالن شهرهای دیگر
نیز آغاز میشود و در نهایت در هفته نخست ماه آتی این عرضه در همه نقاط کشور که شبکه توزیع با معضل
مواجه است انجام خواهد شد.

عضو شورای عالی کار از آغاز جلسات تخصصی کمیته تعیین مزد از این هفته خبر داد و گفت :علت عقب
افتادگی دستمزد کارگران از نرخ تورم ،اشتباه بودن روش محاسبه است.
محمدرضا تاجیک اظهار کرد :شنبه هفته پیش جلسه شورای عالی کار برگزار شد که دو مصوبه داشت؛
مصوبه نخست مربوط به برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار بود و مصوبه دوم اشاره به آغاز جلسات
تخصصی کمیته دستمزد داشت.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار افزود :روال قبل این بود که  ۸جلسه کارشناسی برگزار میشود و
در نهایت تا بهمن ماه جلسات به اتمام میرسید؛ با توجه به جا به جایی دولت این روال به تأخیر افتاد.
وی با بیان اینکه همیشه نسبت به تورم یک سال عقب هستیم ،ادامه داد :نرخ تورم امسال را مدنظر قرار
میدهیم و بر آن اساس دستمزد سال بعد را محاسبه میکنیم؛ این موضوع یکی از دالیل عقب افتادگی
دستمزد است.تاجیک به مهر گفت :ما باید بیشتر روی هزینه زندگی کارگران کار کنیم .ضمن اینکه باید
تورم هزینهها را حســاب کنیم نه تورم درآمد را .ما هر سال به شرکای اجتماعی اعالم میکنیم که دلیل
عقب افتادگی دستمزد ،به دلیل اشتباه بودن روش محاسبه دستمزد است .باید تورم را روی هزینههای
زندگی محاســبه و میزان افزایش را روی دستمزد اعمال کنیم اما مث ً
ال میگویند  ۳۵درصد تورم است و
این درصد را روی درآمد محاسبه میکنند.
وی افزود :امیدواریم در دولت جدید تغییر روشی در محاســبه داشته باشیم و هزینه زندگی را به عنوان
اولویت اول بررسی کنیم.
عضو شورای عالی کار در مورد هزینه سبد معیشت کارگران ،اظهار کرد :با توجه به آمار جامعه کارگری
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بین  ۱۰تا  ۱۲میلیون تومان و میانگین  ۱۱میلیون تومان است.
وی تصریح کرد :بهترین راهکار برای نزدیک شــدن درآمد به هزینه این اســت که دولت یک برنامه
بلندمدت  ۵ساله تعریف و اعالم کند که به تدریج در این  ۵سال درآمد کارگران به هزینه نزدیک میشود.
تاجیک گفت :در حال حاضر  ۳۰درصد از هزینه زندگی کارگران از طریق دستمزدشــان پوشــش داده
میشود .توقع از دولت این است که به شعارهای پیش از انتخابات جامه عمل بپوشانند زیرا با حرف این
موضوع حل نمیشود.

بدهی دولت در شهریور ماه و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم
از  165هزار و  550میلیارد تومان به  159هزار و  580میلیارد تومان
رسیده که بیانگر بازپرداخت  5هزار و  970میلیارد تومان از تنخواه
بودجه سال جاری است.
براســاس آمار متغیرهای پولی شهریور ماه  ،1400حجم نقدینگی
به  4067هزار و  600میلیارد تومان و حجم پایه پولی به  518هزار
و  920میلیارد تومان رسیده است.
رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه قبل تنها  2هزار و  890میلیارد
تومان بوده و با مقایسه رشــد پایه پولی در ماههای قبل ،مشخص
میشود که رشد پایه پولی در شهریور ماه کاهش قابل توجهی نسبت
به متوسط ماههای فروردین تا مرداد ماه داشته است.
دولت در شهریور ماه بخشی از تنخواه بودج ه سال  1400را به بانک
مرکزی پــس داد .در بخش داراییهــا و بدهیهای با مرکزی در
شــهریور ماه  ،1400بدهی دولت به بانک مرکزی با  5هزار و 970
میلیارد تومان کاهش از رقم  165هزار و  550میلیارد تومان در مرداد
ماه به  159هزار و  580میلیارد تومان کاهش یافته است .این کاهش
درواقع ناشی از بازپرداخت بخشی از تنخواه بودجه سال جاری است
که در  5ماهه اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد.

سهم اندک تسهیالت قرضالحسنه

بررسی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است
که مانده تســهیالت اعطایی تا پایان شهریور امسال در مقایسه با
اســفند پارسال رشد  ۲۰.۳درصدی داشــته و فقط هشت درصد از
تسهیالت بانکی قرضالحسنه است.
طبق اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیالت اعطایی
بانکها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور امسال ،معادل ۲۸۷۷
هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان بوده که نســبت به اسفند سال گذشته با
رشد  ۲۰.۳درصدی مواجه شده است.
همچنین ،تسهیالت قرضالحســنه  ۸.۳درصد از کل تسهیالت
اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده
و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانکها مربوط به مرابحه با ۳۱.۲
درصد و فروش اقساطی  ۱۹.۴درصد است .به لحاظ عددی در پایان
شهریور سال جاری  ۲۳۹هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان از کل تسهیالت
اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که
این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۸ ،درصد رشد را نشان
میدهد .از سوی دیگر ،بانکهای تجاری در کل  ۴۳۶هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردهاند که با رشد  ۱۹.۲درصدی
مواجه شده و سهم وامهای قرضالحسنه از این میزان تسهیالت ۶۰
هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانکهای
تجاری در پایان سال گذشته  ۲۲.۱درصد افزایش یافته است.
گفتنــی اســت ۱۳.۹ ،درصد از وامهــای بانکهــای تجاری را
قرضالحسنه تشکیل میدهد.
در بانکهای تجاری کشور نیز ،ســهم عمده تسهیالت پرداختی
مانند بانکها و موسســات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به
میزان  ۲۸.۳درصد است که رقم آن  ۱۲۳هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان
در پایان شهریور  ۱۴۰۰بوده اســت .به صورت کلی ،سهم عمده
تسهیالت پرداختی بانکهای تجاری در پایان شهریور  ۱۴۰۰به
فروش اقساطی ،مرابحه و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
همچنین ،بررســی عملکــرد بانکهای تخصصــی در پرداخت
تسهیالت تا پایان شــهریور سال جاری نشان دهنده این است که
تســهیالت اعطایی با  ۷.۵درصد افزایش از رقم  ۳۸۷هزار و ۷۰۰
میلیارد تومان به عدد  ۴۱۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان رسیده که سهم
تسهیالت قرضالحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانکهای
تخصصی معادل  ۲۱هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بوده که با افزایش
 ۶.۵درصدی در مقایسه با اسفند سال گذشته مواجه شده است.
گفتنی اســت که  ۵.۱درصد از وامهای بانکهــای تخصصی را
قرضالحسنه تشکیل میدهد.

