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خبر اقتصادی

شایعه چینی عامل رشد انفجاری 
قیمت نفت

ایســنا- قیمت نفت 
روز جمعــه در بحبوحه 
ابهامات نسبت به افزایش 
آتی نرخ های بهره توسط 
بانک مرکــزی آمریکا، 

نزدیک شــدن به زمان اجــرای تحریــم اتحادیه 
اروپا علیه واردات نفت روســیه و احتمال تسهیل 
محدودیت های کووید در چین، بیش از پنج درصد 

افزایش یافت و رشد هفتگی به ثبت رساند.
بهای معامالت نفت برنت با سه دالر و ۹۹ سنت 
افزایش، در ۹۸ دالر و ۵۷ ســنت در هر بشکه بسته 
شــد و رشــد هفتگی ۲.۹ درصد را ثبت کرد. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر 
و ۹۶ سنت معادل پنج درصد افزایش، در ۹۲ دالر و 
۶۱ سنت در هر بشکه بسته شد و رشد هفتگی ۴.۷ 

درصد را نشان داد.
    

تهیه ماده واحده برای تصحیح سازوکار 
قیمت گذاری دستوری

مهر- وزیــر اقتصاد 
از تهیــه مــاده واحــده 
پیشنهادی برای تصحیح 
ســازوکار قیمت گذاری 

دستوری خبر داد.
 »احســان خاندوزی« با بیان اینکه طبق قوانین 
متعدد دولت مکلف به جبران زیان افرادی است که 
از قیمت گذاری غیرکارشناســی آســیب دیده اند، 
اظهار داشت: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت 
همه تالش خود را برای اصالح رویه های اشــتباه به 
کار گرفته اند که از جمله آن هــا می توان به موضوع 
قیمت گذاری دستوری که ســال ها در کشور رایج 

بوده، اشاره کرد.
وی توضیح داد: در ماه های گذشــته شــاهد لغو 
قیمت گذاری دستوری در برخی از محصوالت و ورود 
آنها به سازوکار شــفاف بورس کاال بودیم که این امر 
نشان دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه 

قیمت گذاری است.
خاندوزی بیان داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در تالش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد 
به کار گرفته شود و در خصوص اقالمی که همچنان به 
طور غیرکارشناسی نرخ گذاری می شوند، بنا داریم 
تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مســاله را 

ساماندهی کنیم.
    

نقدینگی از مرز  ۵۴۰۱   هزار میلیارد 
تومان گذشت 

گزیــده آمارهــای 
اقتصادی مردادماه نشان 
می دهد حجم نقدینگی 
در ۵ماهه نخست امسال 
۵۴۰۱ هــزار میلیــارد 

تومان شده اســت. نقدینگی مرداد نسبت به مرداد 
ســال قبل 3۷.۸ درصد افزایش یافته است، ضمن 
اینکه رشد نقدینگی مردادماه امسال نسبت به اسفند 

سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد اعالم شده است.
حجم پول در مردادماه به ۱۲۱۶3.۱ هزار میلیارد 
ریال رسیده که بیانگر رشــد ۵۵.۶ درصدی نسبت 
به ســال قبل و ۲3.3 درصدی نسبت به اسفند سال 

۱۴۰۰ است.
شبه پول نیز ۴۱۸۵۴.۸ هزار میلیارد ریال گزارش 
شده که نســبت به مرداد ســال قبل 33.3 درصد و 
نسبت به اســفند ۱۴۰۰ معادل ۸.۸ درصد افزایش 

یافته است.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه 
سال ۱۴۰۱ به 3۰.3 درصد رسید. الزم به ذکر است 
پایه پولی در پایان مردادماه ســال ۱۴۰۱ )معادل 
۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال( نســبت به پایان سال 
۱۴۰۰، رشــدی معادل ۱۱.3 درصد داشته که در 
مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل 
)۱۲.۴ درصد( به میــزان ۱.۱ واحد درصد کاهش 

یافته است.

حاال دالر رکــورد تاریخی خود را 
شکسته است و در بازار آزاد حتی باالتر 
از قیمت 3۶ هزار تومان ایستاده است. 
 رشد عجیب قیمت دالر را بسیاری 
از معامله گران پاســخی می دانند به 
بالتکلیفی طوالنی مــدت مذاکرات 
هسته ای از یک سو و شایعات مرتبط 
با جنگ ایران علیه عربستان، در کنار 
رشد تورم ریالی و سیاست های نارسای 
بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار 
ارز.   هر چند مقامات کشور از وضعیت 
موجود رضایت دارند و می گویند که 
اوضاع اقتصادی مناســب است، اما 
بازار ارز شاهد رشد شدید تقاضاست. 
قیمت هر دالر در بــازار صرافی های 
بانکی به ۲۹ هزار و ۲۴ تومان رسیده 
اســت و فاصله باالی قیمت دالر در 
صرافی های بانکی و بــازار آزاد انگیزه 

را برای خرید دالر به شــدت افزایش 
داده است. 

کارشناسان بازار تهران از جمله دالیل 
افزایش حجم تقاضا بــرای خرید ارز را 
گستردگی انتظارات تورمی در فضای 
بازار می دانند. بر اساس گزارش منتشر 
شده توســط مرکز آمار نرخ تورم نقطه 
به نقطه کشور در ماه نخست پاییز سال 
جاری به رقم ۴۸.۶ درصد رسیده است. 
کارشناســان نیز ضمن اشاره به همین 
امر بر این باورند که افراد جامعه و فعاالن 
بازار با هدف حفــظ ارزش دارایی های 
خود در برابــر تورم اقدام بــه خرید ارز 
و طال می کننــد. در این میــان ریزش 
عجیب بــورس و بی اعتمادی شــدید 
سهامداران به بازار را نباید نادیده گرفت 
به طوری که خروج پول حقیقی از بورس 
همچنان ادامه دارد و در این فضا بسیاری 
از کارشناسان بر این اعتقادند که پول ها 
از بورس راهی بازار سکه و طال می شوند. 

از سوی دیگر تقاضای احتیاطی ناشی 
از تشــدید تحریم ها و توقف مذاکرات 
برجام وارد بازار ارز شــده و رکود ناشی 
از ناآرامی های اجتماعی، فیلترینگ و 
افزایش حقوق ها بر میزان تقاضا دامن زده 
است. از طرفی هم پیشروی نرخ دالر در 
هرات و سلیمانیه و رشد نرخ حواله درهم 
موجب تقویت انتظارات صعودی برای 

دالر شده است.

ارزهای بلوکه شده نیامد 
 کمتر از یک ماه قبل خبر آزادسازی 
قریب الوقوع منابع بلوکه شــده ایران، 

محافل اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. 
 براساس این گزارش آزادی نمازی ها 
زندانیان دو تابعیتی امریــکا در ایران 
این گمانه را تقویت کــرد که به زودی 
آزادســازی ارزهای بلوکه شده با چراغ 
سبز آمریکا در راه است اما در عمل هنوز 
ارزهای بلوکه شده ایران آزاد نشده است. 

ایران چیزی حدود هفت تا نه میلیارد 
دالر ارز بلوکه شده در کره جنوبی دارد. 
پول ایران در عــراق، هند، ژاپن، ترکیه 
و دیگر کشــورها نیز بلوکه شده است. 
برخی حجم ارزهای بلوکه شــده ایران 
را در محدوده3۵ میلیارد دالر تخمین 
می زنند اما آنچه مهم است اینکه رئیس 
کل بانک مرکزی بارها اعالم کرده است 
که ایران از نظر ذخایر ارزی در موقعتی 
استثنایی به سر می برد و مشکلی از این 

منظر ندارد. 
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین 
گفتگوی خود به اســتناد آمــار و ارقام 
تامین ارز، وضعیت بازار ارز را مناسب و 

راضی کننده خوانده است.
 علی صالح آبادی در گفتگویی بر این 
نکته تاکید کرده است که تعادل در بازار 
ارز برای ما مهم است از این رو در سامانه 
نیمــا، ارزهایی که مــورد اقبال بخش 

خصوصی است، تامین خواهد شد.

وی میزان عرضه ارز را در سامانه نیما 
را بیش از تقاضا اعالم کرده و گفته است 
از ابتدای سال تا روز پنجشنبه بیست و 
شش و نیم میلیارد دالر در سامانه نیما 
معامله صورت گرفته ک رشــد بیش از 

شصت درصدی داشته است .
 به گفته صالح آبادی تامین ارز واردات 
نیز معادل سی و هشــت و نیم میلیون 
دالر بوده که بیســت و دو درصد رشد را 

داشته است.
 وی معامالت اســکناس را نیز یک 
و نیم میلیارد دالر اعــالم کرده که ۴۰ 

درصد رشد را شاهد بوده است.
 وی معتقد است از نظر عرضه و بازار 
وضعیت خوب است اما در روزهای آینده 
با توجه به ذخایر خوبی که داریم، ارزهای 
پرطرفدار را تامین خواهیم کرد. با وجود 
این در اولین روز هفته روند افزایشــی 
بــازار ادامه یافت و صف هــای طوالنی 
مقابل صرافی ها نشان می دهد این روند 
همچنان ادامه دارد چرا که سد مقاومتی 
دالر شکسته و روند تغییر کانال این ارز 
آمریکایی با سرعتی زیاد در حال تداوم 
است به طوری که در کمتر از سه روز دالر 
ســه کانال عوض کرده و از محدوده 3۴ 
هزار تومان به محــدوده 3۶ هزار تومان 

وارد شده است. 

بازار سکه،  سکه شد
هر چند بهای سکه در ماه های اخیر 
رشدی الک پشتی را تجربه می کرد، اما در 
روزهای اخیر روند افزایش قیمت سرعت 
گرفته و تنها در یک روز هر قطعه سکه 
تمام بهار ازادی افزایش قیمتی بیش از 

3۵۰ هزار تومان را تجربه کرده است. 
 ماجرای پیچیده رشد قیمت سکه 
البته حتی با رونمایی از بسته سیاسی 

بانک مرکزی هم تداوم یافت.
صالح آبادی، سیاســت های جدید 
»عرضه گواهی سکه بهار آزادی«،»ورود 
بخش خصوصی برای کمک به عرضه 
سکه« و »حذف مالیات بر سود سپرده 
اشــخاص حقوقی از بودجــه ۱۴۰۱« 

معرفی کرد.
همچنین به گفتــه رئیس کل، در 
حال حاضر عرضه ارز فراتر از تقاضاست 

و مشکلی در تأمین اسکناس و حواله 
وجــود ندارد.فعاالن بــازار معتقدند 
یکی از مهم ترین دالیل رشــد قیمت 
ســکه در بازار، افزایش نرخ ارز است؛ 
ازایــن رو، سیاســت های ارزی بانک 
مرکزی به طور مشخص بر بهای سکه 

اثر گذاشته است.

بازار به کدام سو می رود؟ 
 سیگنال معامالت پشت خطی نشان 
می دهد حتی اعالم معامالت آنالین نیز 
نتوانســته خریداران را مجاب به عدم 

حضور در صف های طوالنی کند. 
 حاال ایران در مرحله تازه ای از ریزش 
ارزش پول ملــی اش قــرار دارد. بهای 
دالر بیش از ۱۰ هــزار تومان در کمتر از 
یک سال افزایش یافته است. این روند 

همچنان ادامه دارد . 
 هر چند تورم ریالی عامل مهم رشد 
قیمت در بازار ارز است اما افزایش بهای 
دالر می تواند بار دیگر قطــار تورم را در 
اقتصاد ایران حرکــت دهد و این حلقه 
شوم تولید تورم ریالی و افزایش تورم ارزی 
و رشد دوباره تورم ریالی را تداوم بخشد . 
باید دید ذخایر عظیمی که رئیس کل 
بانک مرکزی و سایر مقامات از آن صحبت 
می کنند، می تواند راهگشا باشد یا افکار 
عمومی باید به دالر نزدیک به ۴۰ هزار 

تومانی عادت کند.

باالترین قیمت در بازار ارز ثبت شد

پاسخی روشن به سیاست هایی ناکارآمد

باران زرین قلم

رشد عجیب قیمت دالر 
را بسیاری از معامله گران 

پاسخی می دانند به 
بالتکلیفی طوالنی مدت 

مذاکرات هسته ای از یک 
سو و شایعات مرتبط با 

جنگ ایران علیه عربستان، 
در کنار رشد تورم ریالی و 

سیاست های نارسای بانک 
مرکزی در حوزه مدیریت بازار 

ارز؛ هر چند مقامات کشور 
از وضعیت موجود رضایت 

دارند و می گویند که اوضاع 
اقتصادی مناسب است!

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۴۰۰۰۰۱۳۷
ورثه مرحوم حسن محمد ساعی ) سکینه محمدی صبور کردمحله( به نشانی متن سند: کرج 

میدان آزادگان بلوار امام رضا خیابان اردالن یک پالک ۲۰
بدینوسیله به ورثه مرحوم حسن محمد ساعی ) سکینه محمدی صبور کردمحله( بدهکار پرونده 
کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس فوق شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که 
برابر سند ازدواج شماره ۵۴۹۹ مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۶ بین شما و مریم عقیلی تعداد ۵۰۰ عدد سکه 
تمام بهار آزادی رایج بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد. 
لذا طبق ماده ۱۹/۱۸ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرج_ صمدیان/از طرف صفری

باالخره الیحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به ایستگاه نهایی رسید و از سوی 
شورای نگهبان تایید شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه ترمیم 
حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خبر داد و گفت: در این مصوبه گام مهمی 

در جهت تعیین تکلیف معلمان طرح مهرآفرین نیز برداشته شده است.
هادی طحان نظیف در نشست خبری درخصوص الیحه اصالح قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری گفت: این 
مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خالق موازین شرع 
و قانون اساسی شناخته نشد که خبر خوشــی برای کارمندان دولت، وظیفه بگیران و 
مستمری بگیران کشوری و لشگری و مستمری بگیران کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی 

و جانبازان، ایثارگران، قضات و اعضای هیات علمی است.

زمان افزایش حقوق اعالم شد
معاون امور مجلس رئیس جمهور پیش از این زمان اجرای الیحه متناسب سازی حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعالم کرده و گفته بود: معموال دولت ها اواخر سال 
که متمم بودجه را تحویل می دهند با کسری بودجه مواجه می شوند و می خواهند از برخی 
از هزینه ها عبور کنند تا بتوانند آن سال را به آخر برسانند، اما خوشبختانه با تالش های 
انجام شده و افزایش درآمدی که ایجاد شد دولت الیحه متناسب سازی حقوق را به مجلس 

شورای اسالمی ارائه کند. سید محمد حسینی افزوده بود: خوشبختانه با همکاری خوب 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه متناسب سازی حقوق آماده و نهایی شده و به 
شورای نگهبان ارسال شده است، در برخی موارد افزایش حقوق ها تا پنج درصد و در برخی 

از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می یابد.

حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر باال می رود؟
براساس الیحه اصالح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان کشوری و لشگری، کارکنان نیروهای مسلح به استناد تبصره 3 ماده ۱۱۷ 

قانون خدمات کشوری مشمول ۲۰ درصد افزایش حقوق بیشتر خواهند شد.
همچنین بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ حق 
عائله مندی و اوالد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به گونه ای که حق 
عائله مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اوالد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به 

۲۱۱ هزار تومان افزایش پیدا می کند.
البته در بند دیگری از این قانون آمده است که عالوه بر افزایش حقوق در نظر گرفته 
شده در بند ۱ در تبصره همین بند آمده است که حداکثر ۱۵ درصد به عنوان فوق العاده 
جهش علمی به اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های اجرایی اضافه می شود که 
البته دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری 

استخدامی، وزارت علوم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و 
دستمزد خواهد رسید.

در این میان، بر اساس این قانون حقوق بازنشسته ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش 
پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود، مشمول این ۹۰۰ هزار تومان 
خواهد شد و در سال های آینده نیز بر اساس میانگین دو ساله برای او محاسبه خواهد 

شد.
همچنین عالوه بر مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری 
بگیران صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی 
وابسته به دستگاه های اجرایی پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور امسال افزایش 
پیدا می کند که در واقع بر اساس این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از 
کارمندان در نظر گرفته شده است، چرا که نه تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده 

بلکه بازنشستگان مانند شاغالن مشمول کسورات نمی شوند.
در این میان، بر اساس مصوبه مجلس، شورای حقوق و دستمزد و هیان وزیران مجوز 
افزایش فوق العاده ویژه دستگاه هایی که کمتر بوده است را دارند. همچنین مستمری 
مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی 3۰ درصد افزایش پیدا کرده و از 
حداقل ۴۷۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان به 

یک میلیون ۶۹۰ هزار تومان )بسته به تعداد اعضای خانواده( رسیده است.
در بند هفت این ماده واحده نیز آمده است که کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و 
باالتر فاقد شغل و درآمد و مشمولین ماده 3۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به 
پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمک معیشت جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان فاقد 

شغل و درآمد به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

الیحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان تایید شد
گزارش

مدیر کل حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت خاطر نشان 
کرد: بعد از تحوالت سیاسی اخیر بخشی از جاده ای که ایران و ارمنستان به واسطه آن 
تبادالت تجاری خود را دنبال می کردند به خاک آذربایجان اضافه شد و آذربایجانی ها به 
ازای هر کامیون ایرانی حدود ۲۵۰ دالر عوارض دریافت می کنند و این مانع لجستیکی 

در کاهش صادرات به ارمنستان تاثیر گذاشته است.
رحمت اهلل خرمالی در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این پرسش که در سفری که 
نخست وزیر ارمنستان به ایران داشــتند رئیس جمهور ایران، رسیدن به تجارت 3 
میلیارد دالری را به عنوان هدف گذاری توســعه روابط تجاری این دو کشور مطرح 
کردند؛ آیا رسیدن به این عدد در عمل میسر خواهد شد؟ گفت: من نمی دانم در افق 
چند ساله قرار است که این عدد محقق شود؛ اما هدف گذاری تجارت کاالیی ایران و 
ارمنستان تا پایان سال جاری به حدود ۴۰۰ میلیون دالر خواهد رسید و واردات ما از 

این کشور تا پایان سال ۲۰ میلیون دالر خواهد بود.
وی رقم صادرات به ارمنستان در ۶ ماه نخست سال جاری را حدود ۱۸۰ میلیون 
دالر دانست و افزود: مطابق با آمار گمرک حجم تجارت در این بازه زمانی حدود ۱۵ 
درصد رشد کرد؛ البته این آمار منهای صادرات گاز به این کشور است و مربوط به تجارت 

کاالیی ما با این کشور محسوب می شود. مدیر کل حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه 
با اشاره به تبادل گاز و برق بین دو کشور، گفت: سال گذشته ۱۲۰ میلیون دالر مبادله 
برق و گاز بین دو کشور انجام شد و این عدد هم باید به مبادله تجاری بین دو کشور اضافه 

شود و پیش بینی می شود تا پایان سال مبادله گاز و برق بین دو کشور به ۴۰۰ میلیون 
دالر برسد.

خرمالی با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارمنستان، گفت: احداث 
جاده ۶۰ کیلومتری در این کشور در حال انجام است و ۴ شرکت ایرانی در این مناقصه 
شرکت کردند و در روزهای آینده نتیجه آن مشــخص خواهد شد و اگر این مهم به 

ایرانی ها واگذار شود عدد خوبی به حجم صادرات ما اضافه می کند.
وی با بیان اینکه ارمنستان نیاز کاالیی ما را تامین نمی کند، 
افزود: کاالهای اساسی ایران بیشتر از روسیه و قزاقستان وارد 
می شود و ماشــین آالت صنعتی و قطعات مورد نیاز ایران از 

کشورهای همسایه غربی تامین می شود.
این مقام مسئول با اشــاره به موانع توسعه تجاری ایران و 
ارمنستان، اذهان کرد: بعد از تحوالت سیاسی اخیر بخشی 
از جاده ای کــه ایران و ارمنســتان به واســطه آن تبادالت 
تجاری خود را دنبال می کردند به خــاک آذربایجان اضافه 
شد و آذربایجانی ها به ازای هر کامیون ایرانی حدود ۲۵۰ دالر 
عوارض دریافت می کنند و این مانع لجســتیکی در کاهش 
صادرات به این کشور تاثیر گذاشــته است. همچنین جاده 
ایران و ارمنستان کوهستانی اســت و به نظر می رسد بحث 
لجستیکی یکی از موانع مهم در توســعه تجارت بین این دو 

کشور محسوب می شود.

یک مسئول اعالم کرد:

اخذ عوارض ۲۵۰ دالری از کامیون های ایرانی توسط آذربایجان

خبر


