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خبر اقتصادی
امید قالیباف:

وزارتصمتتصمیمگیرنده
عرضهخودرودربورسنیست

ایسنا- سخنگوی وزارت 
صمت گفت: ایــن وزارت 
خانه نهاد تصمیم گیرنده 
در رابطه بــا عرضه خودرو 
در بورس کاال نیست.امید 

قالیباف افزود: در شرایطی که عرضه کمتر از تقاضاست 
و اختالف قیمت بین کارخانه و کف بازار مشهود است، 
عرضه در بورس کاال از نظر وزارت صمت روش قابل دفاع و 
مورد حمایت است، اما تصمیم در این زمینه با مسووالن 

مربوطه خواهد بود.
روز گذشته )٢ بهمن ماه(، سید محمدرضا سیدنورانی 
)رئیس شــورا و مرکز ملی رقابت( در نامه ای خطاب به 
مجید عشقی )رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار(، کلیه 
محصوالت ایران خودرو )جز دو محصول هایما و تارا( و 
ساپیا  را انحصاری اعالم و تاکید کرده است که خودروهای 

شاهین، دنا و پژو ٢۰۷ باید از بورس کاال خارج شوند. 
به دنبال این موضوع ســخنگوی وزارت صمت در 
گفت وگو با ایسنا، گفت که در شرایط فعلی ) فزونی تقاضا 
به عرضه و اختالف قیمت زیاد بازار و کارخانه( ما از عرضه 
در بورس کاال حمایت می کنیم؛ چرا که مدل موفقی از 
عرضه خودرو بود که توانست قیمت ها را با قیمت به  مراتب 
کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند. اما در شرایط عادی که 
بازار متعادل است و خودروسازان در حداکثر توان تولید 
و نیاز داخل را برآورده می کنند، همچون گذشته )خارج 
از قرعه کشی( می تواند فروش انجام شود و دیگر ابزار یا 
واسطه ای الزم نیست. در شــرایط عادی، اختیار نحوه 
فروش خودرو، با خودروساز اســت و می تواند تصمیم 
بگیرد که روند عرضه در بــورس ادامه پیدا کند یا خیر و 
موضوع درون صنعتی است اما تاکید می کنیم که این 

روند در شرایط عادی بازار می تواند اجرایی شود.
    

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران:
افزایشمصرفبنزین
غیرقابلپیشبینیبود

رئیس کانــون انجمن 
 های صنفی جایگاه داران با 
بیان اینکه متوسط مصرف 
در دی مــاه بنزین به 1۰5 
میلیون لیتر رسید، گفت: 

کسی چنین مصرفی را پیش بینی نمی کرد، به طوری 
که نسبت به ماه های گذشته حدود ۷ درصد افزایش و 
نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ٢۰ درصد متوسط 

افزایش یافت.
همایون صالحی درباره وضعیت اخیر توزیع بنزین در 
کشور باتوجه به افزایش مصرفی که در پی افت فشار گاز رخ 
داد، اظهار داشت: باتوجه به اینکه در تامین گاز به مشکل 
برخوردیم و با افت گاز مواجه شدیم، برای جلوگیری از 
قطع گاز خانگی مجبور شدند در برخی استان ها واحدهای 
سی ان جی را تعطیل کنند و هر جایی الزم بود گاز قطع 
شد. به همین نسبت هم با افزایش مصرف بنزین مواجه 
شدیم، افزایش مصرف به گونه ای بود که در یک روز از دی 
ماه به 118 میلیون لیتر هم رسید در حالی که در هیچ 

زمستانی این اتفاق نیفتاده بود.
    

درخواستافزایش۴۷درصدی
بلیتهواپیما

مهر- رئیس انجمن شــرکت های هواپیمایی ایران 
گفت: درخواست افزایش ۴۷ درصد قیمت بلیت هواپیما 

را داده ایم، اما هنوز جوابی داده نشده است.
مقصود اسعد سامانی، در خصوص افزایش قیمت ها 
گفت: افزایش ۳۰ درصد بعد از اربعین قرار بود انجام شود 
اما بعد از اربعین این اتفاق رخ نداد و افزایش ها اعمال نشد 

در ستاد تنظیم بازارها هم شنیدیم تصویب شده است.
وی در ادامه افزود: 18 میلیون مســافر هوایی داریم 
محاسبه کنید کل هوایی یک درصد کل حمل و نقل را 
صورت می گیرد. متأسفانه فشاری که روی متعادل نشدن 

قیمت ها صورت می گیرد مردم ضرر می دهند.

بحران ارز تمامی نــدارد حاال بانک 
مرکزی در حالی اعالم کرده اســت که 
قصد دارد وارد بازار شود که بیش از 9۰ 
درصد از تامین ارز کشور در اختیار دولت 
است و معلوم نیست چگونه بانک مرکزی 
با در دست داشتن چنین سهم بزرگی از 

تامین ارز تاکنون در بازار نبوده است. 
 اقتصاد ایران سال هاست وابستگی 
بســیار باالیــی بــه دالر دارد و پروژه 
دالرزدایی از اقتصاد ایران نه تنها پیروز 
نشده بلکه با شکستی سهمگین همراه 

بوده است. 
 حتی تغییر رئیس  کل بانک مرکزی 
نیز نتوانسته است بازار ارز را به آرامشی، 
حتی نسبی برســاند و این بی ثباتی به 
وضعیت عجیب ناشی از بی تصمیمی 
در عرصه مدیریت دولت ســیزهم نیز 
برمی گــردد. هر چنــد رئیس جمهور 
در جلســه دفاع از بودجــه از وضعیت 
اقتصادی کشــور ابراز رضایت کرد اما 
در شــرایط فعلی، درست ساعاتی پس 

از اعــالم رئیس کل بانــک مرکزی در 
خصوص ورود به بازار ارز، قیمت دالر در 
صرافی های بانکی افزایشی نزدیک به سه 
هزار تومان را تجربه کرد و از محدوده ۳9 
هزار و ۳۰۰ تومان در روز دوشنبه هفته 
جاری به بیش از ۴٢ هزار و ٢۰۰ تومان 
در روز سه شــنبه چهارم بهمن افزایش 
یافت. به نظر می رسد این افزایش با هدف 
نزدیک شــدن به نرخ بازار آزاد صورت 
گرفته اما هنوز بر کســی روشن نیست 
چگونه همان نقاطی که مــورد انتقاد 
مقامات است، با تایید آنها روبرو می شود. 
بــه هــر روی قیمــت دالر در بازار 
آزاد دیروز ۴٢ هــزار و 5۰۰ تومان بود 
و فاصله ای بســیار اندک با نرخ توافقی 
ارز داشــت.   در عین حال دالر توافقی از 
معامالت بازار متشکل ارزی حذف شده 
و صراف ها می گویند هنوز بخشنامه ای 
از بانک مرکزی نیامده و  نمی دانیم ارز را با 

چه نرخی به مردم بفروشیم!

ما وارد بازار می شویم
رئیس کل بانک مرکزی ساعاتی پس 

از حضور در صدا و سیما و توضیح درباره 
وضعیت ارزی در شبکه اجتماعی فیلتر 
شده توییتر نوشت: از امروز، بانک مرکزی 
و صرافی ها اقدامات مشترکی در احیای 
ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند. 
بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود 

خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.
محمدرضا فرزین افزود: درصدد ایجاد 
ثبات در بازار ارز هستیم و برهمین اساس 
نیز مذاکرات ســازنده ای را با شرکای 
تجاری انجام داده ایم، با قطر، عراق، چین 
و دبی مذاکرات سازنده ای را انجام دادیم 

که نتایج خوبی را هم داشت.
وی گفت: ٢۰ روز پیش )در ابتدای 
ورود بنده به بانک مرکزی( نرخ ارز ۴ هزار 
تومان ریزش داشت که نشان داد اگر بانک 
مرکزی بخواهد می تواند دخالت مناسبی 

انجام دهد.
فرزین تاکید کرده است:  ذخایر ارزی 
کشور بیش از ٢۰ میلیارد دالر افزایش 
یافته و در خارج از کشور در دسترس ما 
قرار دارد پس هیچ مشکلی در تامین ارز 
نداریم. ضمن اینکه مقایسه تخصیص ارز 

در سامانه نیما با سال گذشته واقعیت ها 
را نشان می دهد.

به گفته رئیــس کل بانک مرکزی، 
مشکلی در اســکناس وجود ندارد و از 
ابتدای ســال تاکنون ٢ میلیارد دالر با 
قیمت های حدود ۳9 هزارتومان عرضه 

شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیش 
از این اعالم کرد که قیمت واقعی ارز ۳۰ 
 هزار تومان است این در حالی است که 
قیمت دالر در سامانه نیما از سوی فرزین 
برابر بــا ٢8 هزار و 5۰۰ تومان اســت و 
معلوم نیست چرا نرخ محاسباتی فرزین، 

رئیس کل بانک مرکزی فاصله ای 15۰۰ 
تومانی با نرخ اعالمی وزیر امور اقتصادی 

و دارایی دارد. 
احسان خاندوزی در این زمینه گفته 
است: چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران 
پشتیبانی می شود نرخی است که در دو 
بازار نیما و متشکل حدود ۳۰ هزار تومان 
معامله می شــود. یک انتظارات روانی 
وجود دارد که رسانه ها باید کمک کنند 
جامعه اعتماد کند که کاال بر اساس کدام 

نرخ وارد شده است.
وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی 
که در اقتصاد ایران می گذرد و پشتیبانی 
می کند را می دانند نرخی که شاید سهم 
آن باالی 85درصد باشد چه نرخی است 
و آن نرخی که در بازار القا می شود و بعضی 
از کاالهای قاچاق با آن نرخ وارد می شود 
و نرخی نیست که بگوییم واقعیت ندارد، 
زیرا خروج سرمایه از کشور با آن صورت 

می گیرد.

رفت و برگشت نرخ یورو
ماجــرای قیمــت دالر البته همه 
داســتان نبود. بازار متشــکل ارزی در 
روزهای گذشــته همواره محلی برای 
اعالم نرخ توافقی بود اما با این حال دیروز 
با چالشــی عجیب روبرو شد. اول اینکه 
ســامانه برخط این بازار مدتی است که 
به متقاضیان ارز نوبــت نمی دهد و در 
پاسخ به درخواست ها اعالم می کند در 
تاریخ اعالمی صرافــی با ظرفیت فعال 

وجود ندارد. 
از سوی دیگر قیمت توافقی یورو نیز 
از میانه روز حذف شد و همین امر سبب 
شد حساسیت فعاالن بازار و خریداران و 
فروشندگان به این موضوع باال برود و این 
گزینه مطرح شود که چرا در روزی که 
اعالم شد متقاضیان می توانند تا پنج هزار 
یورو بگیرند، قیمت توافقی یورو از سوی 

بازار متشکل ارزی اعالم نشده است. 
در روز یکشــنبه نیز برخالف برخی 
انتظارات، سپاه پاســداران در لیست 
تحریم های اتحادیــه اروپا قرار نگرفت 
همین موضوع نیز از نگاه برخی فعاالن 
می تواند زمینه ســاز ادامه افت قیمت 
دالر شــود. عده ای از معامله گران دالر 
می گفتند ظاهرا طرح اعالم ســپاه در 
لیست ســازمان های تروریستی فعال 

منتفی شده است.

البته اتفاق دیگری رخ داد. اینکه روز 
دوشنبه اتحادیه اروپا  18 فرد و 19 نهاد 
ایرانی را در فهرســت تحریم های خود 
قرار داد. برخی از معامله گران با اشاره به 
موج جدید تحریم های آمریکا باور دارند 
که این احتمال وجود دارد که دســت 
بازیگران افزایشی در بازار امروز باال برود 
و نرخ دالر  در روزهای آتی به یک تعادل 

قیمتی خواهد رسید.

تکرار سیاست های تکراری 
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی با 
اشاره به سیاست های تکراری دولت در 
بحران های ارزی به تجارت نیوز نوشت: 
»هر بار قیمت ارز باال می رود، در مرحله 
اول، دولت موضع مخالفت می گیرد و با 
این ادعا که روند را کاهشی می کنیم به 
بازار واکنش نشــان می دهد.در مرحله 
بعد موضع تالش بــرای کاهش قیمت 
می گیرد، بعد وارد عمل می شوند و اولین 

کاری که می کنند فروش طال است.«
او با تاکید بر اینکه این چهارمین بار 
اســت که بانک مرکــزی در مواجهه با 
بحران هــای ارزی طــال می فروشــد 
خاطرنشــان کرد: »وقتــی اینقدر در 
عملکردها شباهت وجود دارد، در نتایج 
هم به همیــن میزان شــباهت وجود 
دارد بنابراین فقط کافی اســت بدانیم 
در دوره هــای قبلی چــه اتفاقی افتاده 
اســت. ما از روند های گذشــته به این 
نتیجه می رسیم که روند فعلی چگونه 

می شود.«
به نظر می رسد ماجرای ارز به سادگی 
جمع نمی شود و آنچه رخ می دهد تثبیت 
دالر در محدوده باالتر از ۴۰ هزار تومان 
است. رقمی که فقر بیشتر برای مردم و 
رانت بیشتر برای دریافت کنندگان ارز 

٢8.5۰۰ تومانی را دربرخواهد داشت.

سیاستگذار ارزی رسما ورود خود به نرخ سازی ارز را اعالم کرد

مهر تایید بانک مرکزی بر دالر 42 هزار تومانی

باران زرین قلم

دیروز ساعاتی پس از اعالم 
رئیس کل بانک مرکزی در 
خصوص ورود به بازار ارز، 

قیمت دالر در صرافی های 
بانکی افزایشی نزدیک به 

سه هزار تومان را تجربه کرد 
و به بیش از 42 هزار و 200 

تومان افزایش یافت

سامانه برخط بازار متشکل 
ارزی مدتی است که به 

متقاضیان ارز نوبت نمی دهد 
و در پاسخ به درخواست ها 

اعالم می کند در تاریخ 
اعالمی صرافی با ظرفیت 

فعال وجود ندارد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران گفت: دامنه 
تحریم ها به کشورهای دوست ما از جمله چین، امارات و عراق 
هم کشیده شده است و آنها نیز از تحریم های آمریکایی تبعیت 
می کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کرده اند؛ 
بسیاری از شرکت ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با واسطه 

کار می کنند.
مهراد عبــاد در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به احتمال وضع 
تحریم های جدید علیه ایران از سوی کشورهای اروپایی و تاثیر 
آن در اقتصاد کشور، گفت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی، آمریکا 
بیشترین تحریم ها را علیه ایران وضع کرد و ایران از نظر تجاری 
ارتباط خود را با آمریکا از دست داد؛ اما کشورهای اروپا همچنان 
رابطه تجاری خود را با ما حفظ و در انتقال تکنولوژی و فناوری در 

این سال ها به ما کمک کردند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر اروپاییان نیز به کشورهای 
تحریم  کننده ایران اضافه شدند، تصریح کرد: دامنه تحریم ها به 
کشورهای دوست ما از جمله چین، امارات و عراق هم کشیده 
شده اســت و آنها نیز از تحریم ها آمریکایی حمایت و تبعیت 
می کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کرده اند؛ 
بسیاری از شرکت ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با واسطه 

کار می کنند.
عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
وابستگی ایران به اروپاییان در انتقال تکنولوژی و فناوری، تاکید 
کرد: سال ها از دانش اروپاییان در صنایع مختلف استفاده کردیم 
اما در این سال ها بهره گیری ما از این دانش ها کمتر شده است. 
قطع ارتباط تجاری اروپا با ایران در ٢ حوزه صادرات و واردات 
تاثیر می گذارد؛ در حال حاضر آمار صــادرات از ایران به اروپا 

به کمترین حد خود رســیده است و بیشترین حجم صادرات 
کاالهای ایرانی به اروپا )به خصوص شرق اروپا( با واسطه ترکیه 

انجام می شود.
عباد تصریح کرد: شرکت های بزرگ اروپایی از تحریم های 
آمریکایی علیه ایران حمایت و با ما ســخت گیرانه وارد ارتباط 
می شدند. اما شرکت های کوچک و متوسط آلمان و ایتالیا با ایران 
به همکاری خود ادامه می دادند و امروز نیز این همکاری دنبال 
می شود، اما اگر این اتفاق رخ بدهد و سخت گیری های سخت تری 
از سوی اروپا علیه ایران در نظر گرفته شود بدون تردید در تامین 
نیازهای خود به ویژه در حوزه تکنولوژی  و فناوری های روز در 

بخش نفت و گاز با چالش جدی مواجه خواهیم شد.
وی در پاسخ به این پرسش که این روزها شاهد نوسان های 
نرخ دالر و تاثیر آن در صنعت و معیشــت مردم هستیم این در 

حالیست که برخی از مسئوالن تالش دارند نقش دالر در اقتصاد 
ایران کمرنگ جلوه بدهند و به عبارت دیگر در سخنانی اظهار 
می کنند که خواهان حذف دالر در اقتصاد هستند آیا در عمل 
چنین امکانی وجود دارد؟ گفت: سالهاست که برای حذف دالر در 
اقتصاد ایران تالش می کنند و در عمل نیز ثبت سفارش ، واردات و 
صادرات با دالر صورت نمی گیرد و نقل و انتقال ها با ارزهای دیگر 
انجام می پذیرد اما این تصور که بخواهیم دالر را از اقتصاد حذف 
کنیم کاری نشدنی است چراکه جزو قوی ترین ارزهای دنیاست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: 

دامنهتحریمهابهکشورهایدوستایرانهمکشیدهشد

گفت وگو

روز شنبه فهرســت 1۰ قلم کاالی اساســی که مشمول 
 کاالبرگ الکترونیکی می شود، اعالم شد. از بین این 1۰ قلم،

۳ قلم آن محصوالت لبنی شــامل شــیر بطری یک لیتری 
کم چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی و ماست دبه ٢. 5 کیلوگرمی 

کم چرب است.
به گزارش اقتصادآنالین، طبق گفته مسئوالن، کاال برگ 
الکترونیکی با قیمت پایه شهریور 1۴۰۰ در نظر گرفته شده و 
ما به التفاوت آن به صورت یارانه به مردم پرداخت می شود و در 
طول دوره طرح، در صورت افزایش احتمالی قیمت کاال ها، سهم 
پرداختی خانوار از این سبد ثابت درنظر گرفته شده و مابه التفاوت 

آن با اعتبار یارانه تأمین می شود.
کارشناســان معتقدند هر چند با این روش می توان سرانه 
مصرف برخی از کاال های اساســی مهم و تأثیر گذار بر سالمت 
جامعه از جمله محصوالت لبنی که در سال های اخیر مصرف 
آن ها افت شدید داشــته را افزایش داد اما، ایراداتی هم به این 
طرح وارد اســت که می تواند اجرای آن را با چالش های جدی 

مواجه کند.

ســید محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
ایران، درباره این چالش ها گفت: هم در دولت قبل و هم در ابتدای 
آغاز به کار دولت سیزدهم، با تشدید افت سرانه مصرف لبنیات در 
کشور، صنایع لبنی ضمن هشدار درباره تأثیر این اتفاق بر سالمت 
جامعه، طرحی را آماده و ارائه دادند که می توان در طرح کاال برگ 

الکترونیکی اجرا کرد.
وی ادامه داد: در طرح صنایع لبنــی، تأمین نیاز ۶ میلیون 

خانوار کم درآمد با جمعیت حــدود ۳۰ میلیون نفری در نظر 
گرفته شده است که سرانه مصرف محصوالت لبنی را از حدود 

۷۰ کیلوگرم به 9۰ کیلوگرم افزایش می دهد.
بنی طبا با تأکید بر اینکه البته این عدد همچنان فاصله زیادی 
با 1۶۰ کیلوگرم میانگین توصیه شده جهانی دارد، افزود: به رغم 
فاصله آن با عدد مطلوب سرانه مصرف، انتظار می رود از شدت 
روند کاهش مصرف محصوالت لبنی در کشور بکاهد و بخشی 

از آن را جبران کند.
وی کاال های لبنی در نظر گرفته شده در طرح صنایع را شیر 

کم چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی و ماست کم چرب برشمرد.
بنی طبا میزان در نظر گرفته شده در طرح صنایع لبنی برای ۶ 
میلیون خانوار را 1٢ کیلوگرم شیرخام، ۴ بسته ۴۰۰ گرمی پنیر 

یواف و ۴ دبه ماست دو کیلویی عنوان کرد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران معتقد است هر چند 
با طرح کاالبــرگ الکترونیکی می توان ســرانه مصرف برخی 
از کاال های اساسی مهم تأثیر گذار در ســالمت جامعه که در 
سال های اخیر مصرف آن ها افت شدیدی داشته است را بهبود 
بخشید، اما نگرانی هایی هم نسبت به این طرح وجود دارد که 

اجرای آن را با چالش های جدی مواجه می کند.
بنی طبا از جمله این ایرادات را مالک عمل قرار دادن قیمت 

این کاال ها بر مبنای شهریور 1۴۰۰ عنوان کرد و افزود: درحالی 
طبق قانون و اظهارات مسئوالن مالک برای احصاء مابه التفاوت 

یارانه هــا، قیمت محصــوالت در پایان 
شهریور 1۴۰۰ اســت که قیمت هایی 
که در جــداول به عنوان نــرخ کاال های 
اساسی عنوان شده بر اساس قیمت پایان 

اردیبهشت 1۴۰1 است.
وی افــزود: حتی اگر اســاس قیمت 
پایان اردیبهشــت 1۴۰1 باشد، هزینه 
تولید کاال ها تا امروز کــه ماه های پایان 
سال 1۴۰1 هستیم با تورم 5۰ درصدی 
افزایش داشته و انتظار می رود با ورود به 
سال جدید تقاضا برای اصالح قیمت ها از 
سوی تولیدکنندگان مطرح شود. بنی طبا 
بر این باور است که در واقع باز هم به نوعی 
دســت دولت برای یارانه دادن در جیب 
تولیدکنندگان رفته و اهداف اصلی مانند 
دوری از قیمت گذاری دستوری و پرداخت 
یارانه به اقشار مستحق دریافت آن، عماًل 

نادیده گرفته شده است.

کاالبرگباچهمبنایقیمتیتوزیعخواهدشد؟
گزارش
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