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گرانی آسان و ارزانی دشوار است

تاثیر بازار ارز بر قیمت کاالها در زمان 
افزایش قیمتها ســریع و در زمان کاهــش قیمت ارز به 
شدت کند است، به گونه ای که ممکن است به کلی اثری 

از آن بر قیمت کاالها دیده نشود.
با کاهش ۱۰ روزه قیمت ارز در بــازار ایران، زمزمه هایی 
شنیده شــد از احتمال کاهش قیمت کاالها؛ این انتظار 
از آن ناشــی می شــود که با افزایش قیمت ارز به سرعت 
قیمت انــواع کاال و خدمــات افزایش می یابــد و به تبع 
انتظار بخشــی از مردم هم کاهش قیمتها با هر نوســان 
منفی قیمت ارز اســت؛ حال آن که کاهش قیمت به علل 
گوناگونی وابســته اســت که مانند جهــش افزایش رخ 

نخواهد داد.
در روند افزایشــی قیمت ارز به ســرعت قیمت کاالهای 
مصرفی و دیگر بازارها چون مســکن تورمی می شوند اما 
در شرایط کاهش قیمت چســبندگی قیمت ها در کنار 
انتظارات تورمی و اقتصادی مردم دســت به دســت هم 
می دهند تا عمال کاهش قیمتها کاری بسیار سخت و در 

شرایط فعلی ایران تقریبا غیر عملی باشد.
به این اعتبار بر خــالف این تصور عمومــی باید نگاهی 
جامع تر به تحوالت اقتصادی داشــت و جــای آرزو را با 
احتماالت موجود یکســان نپنداریــم و بدانیم افزایش 
قیمت ها گرچه آســان اســت اما کاهش قیمت بســیار 

دشوار است.
از سوی دیگر باید توجه داشــت هنوز قیمت ارز در ایران 
روند ریزشــی به خود نگرفته و این کاهش قیمتها هم نه 
ریزش بلکه تا حــدی تعدیل بازار بود. بــا این همه عمال 
در بحث رکود نیز تقویت پول ملــی همچنان توانایی به 
تحرک در آوردن اقتصاد را ندارد، به ایــن معنا که رکود 
حاصل شــرایطی اســت که قیمت کاالها و خدمات به 
اندازه ای رشــد کنند که دیگر قدرت خرید جامعه امکان 
مصرف آن را نداشته باشد. متعاقب این امر، سبد مصرفی 
خانوار تغییر می کند و برخی کاالها از مصرف خانوار حذف 
می شــوند و در مقابل تولیدکنندگان نیز به دلیل ابهامات 
و مه آلود بودن شــرایط و عدم امکان پیش بینی آینده از 

هرگونه سرمایه گذاری جدیدتر خودداری می کنند.
هر چه قدرت خرید مردم بیشتر تضعیف شود دوره رکود 
طوالنی تر می شود و در شرایط فعلی ایران هم فعال آینده 
مبهم است. این شــرایط به گونه ای پیش رفته که حتی 
برای کوتاه مدت و میان مــدت نیز احتمال وقوع اتفاقات 
مختلف و حتی متضاد وجود دارد کــه این مه آلود بودن 
شــرایط قبل از هر چیز به سیاســت گذاری های اشتباه 
مربوط است.در این شــرایط بیش از پیش مصرف کننده 
از مصرف پرهیز می کند و تولیدکننده از تولید . این میان 
آینده اقتصادی کشــور بیش از هر زمانی به وضعیت تراز 
ارزی گره خــورده و اگر در این بخش پیشــرفتی حاصل 
شــود، ثبات بیشــتری به اقتصاد خواهد آمد و چنانچه 
ایران نتواند ارز کافی را به دست آورد، باید منتظر جهش 

دوباره قیمتها و کاهش قدرت پول ملی خود باشیم.
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الیحه تجارت سرمایه گذاران را فراری می دهد
محبوبه فکوری    عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی گفت:الیحه تجارت با شــکل و شــمایل 
فعلی، چشم انداز به شدت مبهمی پیش روی فعاالن 
اقتصادی قرار می دهد و بســیاری از سرمایه گذاران 

ترجیح می دهند داخل ایران نمانند.
علی مروی با اشــاره به حواشــی ایجاد شده پیرامون 
نحوه بررسی و تصویب مفاد الیحه تجارت در مجلس 
شــورای اســالمی، گفت: از زمانی که این الیحه در 
اواسط سال ۸۴ به مجلس رفته، حدود ۱۴ سال زمان 
گذشته است و عالوه بر اینکه مجلس  تغییرات زیادی 
کرده، چهار دولت نیز عوض شده اند؛ این الیحه نسبت 
به آنچه که دولت به مجلس فرستاده تغییرات زیادی 
کرده اســت؛ ضمن اینکه تاکنون شورای نگهبان، دو 
بار در سال های ۹۰ و ۹۳ به دلیل اصل هشتاد و پنجی 
شدن و همچنین تغییرات زیاد نسبت به قانون فعلی، 

مصوبه مجلس را اعاده نموده است.
مدیر اندیشکده حکمرانی شــریف افزود: طبق نامه 
دبیر شــورای نگهبان به رئیس مجلس در آن زمان، 
این نهاد حداقــل دو مالحظه جــدی در مورد الیحه 
دارد؛ اولین مالحظه این اســت که این حجم از تغییر 
در قانون فعلی کــه دائمی بوده و فاقــد خالء جدی 
است، بنابراین قابل دفاع نیســت و خصوصا اینکه به 
صورت اصل ۸۵ تصویب این حجــم از تغییرات صرفا 
به کمیسیون قضایی سپرده شــود. مالحظه دوم هم 
این است که ترجیحا باید قانون فعلی، مبنا قرار گیرد 
و سعی شــود که جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، بر 

روی همان قانون قبلی، اصالحات اعمال شود.
به گفته مــروی، اینها دغدغه های شــورای نگهبان 
اســت؛ ولی آنچه که از مجلس بیرون آمــده و با این 
ســرعتی که در صحن تصویب شــده، نشان می دهد 
که این دغدغه هــا لحاظ نشــده و صرفا بــه رعایت 

فرایندهای شکلی قانونگذای اکتفا شده است.
مروی خاطرنشان کرد: اینکه قانون موجود را کال کنار 
بگذاریم و قانونی جدیــد در پارادایمی کامال متفاوت 
با قانون قبلی تصویب نماییم، حتی اگر متن تصویب 
شده فاقد هرگونه نقص و اشــکال باشد، قابل اجرا در 
نظام حقوقی-قضایی کشور نخواهد بود چرا که حدود 
نه دهه اســت که رویه ها، ســازوکارها و فرایندهای 
اقتصادی بر اساس این قانون شکل گرفته و بازیگران 
اقتصادی، قضــات، وکال، نمی توانند در کوتاه مدت با 
متن جدیــد تطابق پیــدا کنند. ضمــن اینکه قانون 
تجارت مادر ســایر قوانین اصلی اقتصادی است و در 
حوزه پولی و بانکی و نیز قوانینــی همچون مالیات بر 
ارزش افزوه و مالیات های مســتقیم نیــز، این قانون 

نقش کلیدی دارد.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی که به لحاظ فرآیندی 
و شکلی قابل توجه است، این است که در تهیه گزارش 
کمیســیون و آنچه تاکنون تصویب شده است، چه در 
بخش کارشناســی که مرکز پژوهش های مجلس آن 
را متقبل شــده و چه در کمیســیون قضایی مجلس، 
هیچ اقتصاددانی حضور نداشته است؛ نتیجه نیز این 
شده است که در متن الیحه مشاهده می کنیم که نه 
تنها از آخرین یافته های دانش اقتصاد در تکمیل و به 
روزرسانی این الیحه استفاده نشده، بلکه این قانون با 
برخی بحث های مبنایی و بدیهی اقتصاد نیز در تضاد 

است.
مروی اظهار داشــت: نکته بعدی که خوب اســت به 
آن توجه شــود این اســت که تفاوت قانون تجارت با 
ســایر قوانین اقتصادی این اســت که قانون تجارت، 
زیرســاخت همه قوانین و تعامالت اقتصادی به شمار 
می رود و اگر بخواهیــم تغییراتــی در آن بدهیم که 
فراتر از تغییر در ساز و کارها باشــد، حتما ما را دچار 
مشکل خواهد کرد؛ البته یکسری فرآیندهای سنتی 
برای اجرای قانون وجود دارد که اگــر آنها به صورت 
سیستمی و هوشــمندانه طراحی شوند، ولو تغییرات 
زیاد باشــد، قابل پذیرش اســت؛ منتهــی اگر تغییر 
پارادایم مفهومــی صورت گیرد، یعنــی از ابتدا روی 
مفاهیم قراردادها که چه هستند و تعامالت آنها در چه 
بســتر حقوقی انجام می گیرند، تمرکز شود، سازوگار 
و هماهنگ با کلیــت نظام حقوقی-قضایی کشــور 

نخواهد بود و به شدت با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال، تغییرات پارادایمی 
صورت گرفته در الیحه به شــدت بــه عرفی که باید 
در نهایت توســط قاضی احصا شــود وابسته است و 
اگر قرار باشــد نقش قاضی را افزایش دهیم، بایستی 
ابزارها و تضمین های الزم برای پاســخگویی قاضی 
را هم فراهــم کنیم؛ در کشــورهای مبتنی بر قانون 
عمومــی )Common Law( عمــده دادگاه ها 
به صورت مستقیم پخش می شــوند و در مورد اکثر 
قریب به اتفاق دادگاهها متــن حکم قاضی به عالوه 
جزئیــات دادگاه در تک تک مصادیــق، به صورت 
آنالین منتشــر می شــود و در دســترس است؛ در 
حالیکه ما در کشــور این زیرســاخت ها را نداشته 
و هنجارهــای چنیــن ســازوکارهایی را هم بومی 
نکرده ایم. یا فرض کنیم اگر سیســتم قانون عمومی 
مبتنی بر عرف اســت، عرفی که در بین قضات و در 
خصوص موضوعات مختلف بر اســاس استدالالت 
شکل می گیرد، مالک عمل اســت نه عرفی که بین 

مردم جاری و ساری است؛ پس اینکه عرف دومی را 
حاکم کنیم و تشــخیص را به قاضی بسپاریم، منشاء 
ایرادات و اشکاالت خواهد شد و به شدت نااطمینانی 
و عدم قطعیت در بین مبــادالت اقتصادی را افزایش 
می دهد؛ ضمن اینکه چشم انداز محیط کسب و کار 

اقتصادی را نیز خراب خواهد کرد.
مروی معتقد اســت که این الیحه با شــکل و شمایل 
فعلی، چشم انداز به شدت مبهمی پیش روی فعاالن 
اقتصادی قرار می دهــد و خیلی از ســرمایه گذاران 
ترجیــح می دهند که داخــل ایــران نمانند؛ ضمن 
اینکه بازار وکالت با ایــن قانونی که این روزها مجلس 
تصویب کرده، به شــدت خوب خواهد شد و با توجه 
به انحصــاری که حاکم بر فرآینــد پذیرش در آزمون 
وکالت کشور است، مشکالت بیشــتری بروز خواهد 
کرد؛ از سوی دیگر، رویه بدی که اکنون وجود دارد، به 
بهانه استقالل قاضی است پاسخگویی قضات قربانی 
شده است و منجر به بروز مفاســد و سوء کارکردهای 
قابل توجهی در عملکرد برخی دادگاهها شــده است. 
متاســفانه، این الیحه بــا تشــدید قاضی-محوری 
وضعیت موجــود را بغرنج تر خواهد کــرد. این نکات 
البته به این معنا نیســت که قانون موجود که نه دهه 
از تصویب آن می گذرد، دارای نقص و اشکال نیست؛ 
قطعا نیاز به اصالح دارد ولی بایــد اصالحات ناظر به 
این قانون باشد و به صورت تدریجی تصویب شود و در 

مرحله اجرا وارد گردد.
وی تصریح کرد: در واقع این قانون در فرآیند و چرخه 
قانونی، تکامــل می یابد و خیلی از رویه های ســنتی 
که از این قانون ناشــی می شــود را باید سیستمی و 
هوشمند کرد و جاهایی که نیاز است باید متن قانون 

اصالح یا تکمیل شود.
عضو هیــات علمــی دانشــگاه عالمه خاطرنشــان 
کرد: به عنوان مثــال قانون فعلی تجــارت در بخش 
ورشکســتگی، ایرادات جدی دارد و همین ایرادات، 
یکی از علل اصلی معوق شــدن مطالبات بانکی شده 
اســت. یا اینکه ما از همین قانون برای ورشکســتگی 
بانکها نیز اســتفاده مــی کنیم؛ در حالیکــه بانکها با 
بنگاههای معمولی فرق دارند و اینها مواردی است که 

قانون باید اصالح شود.
وی اظهار داشت: نقایص و اشــکاالت قانون فعلی در 
خصوص تعارضات منافع و اســتانداردهای حاکمیت 
شــرکتی از دیگر مواردی است که کســی نمی تواند 
منکر شــود و حتما باید مورد بازنگری قــرار گیرد اما 
نه با این شیوه ای که مجلس در بررسی و تصویب این 

الیحه در پیش گرفته است. 
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 توضیح گمرک در خصوص
 برنج های دپو شده در بنادر

بعــد از رفــت و برگشــت در ممنوعیــت و لغو 
ممنوعیت واردات برنج، گمــرک اعالم کرد که 
منظــور از ممنوعیت فصلــی واردات برنج برای 
گمرکات مشخص نبوده و مراجع ذی ربط پاسخ 
مشخصی برای تعیین تکلیف محموله های دپو 

شده ارائه نکرده اند.
  مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران 
در رابطه با ابهامات مطرح شــده از ســوی دبیر 
کارگروه تنظیم بازار دربــاره عملکرد گمرک و 
محموله های برنج دپو شده، توضیح داد: چندی 
قبل مدیرکل دفتر مقررات صــادرات و واردات 
طی نامه شماره ۱۴۴۰۲۵/۶۰ در تاریخ بیست و 
سوم مرداد ماه سال جاری اعالم کرد که حسب 
تصمیمات ســتاد تنظیم بازار نســبت به تامین 
کاالهای اساســی برنج به منظور ذخیره سازی 
ما یحتاج مصرف کننــدگان، ممنوعیت فصلی 

واردات برنج کماکان برقرار است.
وی افزود: با توجــه به اینکه در جــدول تعرفه 
ضمیمه قانون مقررات صــادرات و واردات، ذیل 
ردیف تعرفه ۱۰۰۶  متعلــق به برنج و همچنین 
در مندرجات ذیل فصل ۱۰ هیچ گونه ممنوعیت 
فصلی در خصوص کاالی مذکور قید نشده است 
و به عبارت دیگر مشخص نیست این ممنوعیت 
فصلی از چه تاریخی الزم االجراست در واقع این 
ابهام  کــه مبدا تاریخ ممنوعیت بایســتی از چه 

زمانی لحاظ گردد برای گمرکات بوجود آمد.
به گفته ارونقی، در همین راســتا گمرک ایران 
مراتب را طی نامه های شماره ۷۲۸۹۹۵/۹۸ به 
تاریخ سوم شــهریور ماه، ۷۳۴۹۱۸/۹۸ تاریخ 
چهــارم شــهریور مــاه، ۷۴۰۸۹۵/۸۹ تاریخ 
پنجم شــهریور مــاه، ۷۵۵۹۷۰/۹۸ تاریخ نهم 
شــهریور ماه و ۷۷۵۳۸۹/۹۸ به تاریخ سیزدهم 
شــهریور ماه از دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت استعالم نمود. همچنین طی نامه 
۷۷۴۹۸۵/۹۸ در تاریخ ۱۲ شــهریورماه و نامه 
۷۹۰۱۶۵/۹۸ تاریخ ۱۶ شهریور ماه هم از وزارت 
صنعت و هم از ســتاد تنظیم بــازار در خصوص 
موارد مذکور اســتعالم صورت گرفتــه تا نحوه 

اقدام به گمرکات اعالم شود.
این مقام مسئول ادامه داد، در خصوص تعیین 
تکلیــف برنجهای موجود در گمــرکات، دبیر 
کارگروه تنظیم بازار در تاریــخ ۲۷ مرداد ماه 
سال جاری در نامه ای به شماره ۱۴۸۰۱۴/۶۰ 
از معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را استعالم 
کرده اســت کــه در خصــوص محموله های 
موجود در گمرکات  اعالم نظــر صورت گیرد 
که علی الظاهر پاســخ به آن مرجع صادر شده 

است.
وی گفت: همچنین در تاریخ دهم شــهریور ماه 
ســال جاری دفتر مقررات صــادرات و واردات 
با اشاره به  سیاســت های دولت، صرفا نسبت به 
ترخیــص محموله های برنج شــرکت بازرگانی 
دولتی ایــران با ایــن عنوان که ثبت ســفارش 
کاالهای مذکور مربوط به ماه هــای پیش بوده 
که هم اکنون در بنادر معطل مانده است و ورود 
آنها به منظور تنظیم بازار پایان ســال ضروری 
است اعالم نظر نموده است اما در خصوص سایر 

موارد، تاکنون پاسخی ارائه نشده است.
به گفته معاون فنی گمرک ایران، بر این اســاس 
در انجام تشــریفات گمرکی کاالی برنج توسط 
گمرکات اجرایی مشــکلی وجود نداشته و این 
تشــریفات در حداقل زمان صــورت پذیرفته و 
گمرک منتظر اعالم نظر مراجع متولی اســت. 
باید توجه داشــت به اســتناد تبصره ذیل ماده 
)۴( قانــون مقــررات صــادرات و واردات کلیه 
بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه به ورود 
و صدور کاال منحصراً از طریــق وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت به ســازمانهای مربوطه اعالم  

می گردد.



 تدبیر بانک مرکزی برای کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی

خ سود بانکی تغییر می کند؟ فرمول تعیین نر
خریدار    بــه دنبال افزایش نرخ تــورم در ماه های 
اخیر، این ســوال در میان محافــل اقتصادی مطرح 

است که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر.
پیش از این، مرتضی ایمانــی راد، تحلیلگر اقتصادی 
با طرح این پرســش که ایران با نــرخ بهره چه خواهد 
کرد، عنوان کــرده بود: »از دســامبر ۲۰۱۸ تاکنون 
بانک های مرکز در سراســر جهان ۶۹ بار نرخ بهره را 
کاهش داده اند. « وی در یادداشــتی در اینســتاگرام 
نوشــته بود: »این حجم کاهش نرخ بهره در شرایطی 
که هنــوز عالئم جدی رکــود جهانی هویدا نشــده، 
بیشــتر نشــان از جنگ ارزی دارد تــا آمادگی برای 
مواجهه با رکود. فکر می کنید ایران بــا نرخ بهره چه 

خواهد کرد؟ «
در حال حاضــر نــرخ ســود مصــوب ســپرده های 
کوتاه مــدت حداکثــر ۱۰ درصــد و ســپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار یک ســاله ۱۵ درصد تعیین 
شده است.این در شرایطی اســت که نرخ باالی سود 
تســهیالت و شــکل بازپرداخت آن، این روزها باعث 
گالیه بسیاری شده اســت. بر این اســاس است که 
وزیر اقتصاد عنوان کرده اســت: »باید درصدد باشیم 
که فرمولی برای تعیین نرخ ســود داشــته باشیم؛ به 
نحوی که آموزه های اسالمی را در برگرفته باشد و در 
عین حال، متقاضیان تســهیالت را هم پوشش دهد. 
ما در وزارت اقتصاد، هســته ای را برای کاربرد مبانی 

اسالمی در علم اقتصاد تشکیل داده ایم. «
در این میان، چنــدی پیش، یکی از مدیــران بانکی 
درباره احتمال افزایش نرخ ســود سپرده بانکی گفته 
بود: »بانک مرکزی فعال برنامــه ای برای افزایش نرخ 
سود سپرده ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزایش 
یابد، این نرخ سود، جذابیت خود را برای مردم از دست 
خواهد داد، اما اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، 
در طرف مقابل نرخ سود تسهیالت بانکی نیز افزایش 

پیدا می کند.
وی اضافه کرده بود: »در شــرایط فعلی اگر نرخ سود 
تســهیالت افزایش یابد، مشــکل به وجود می آید و 
تولیدکننده ای که می خواهد تسهیالت دریافت کند، 
دچار مشکل می شود، چراکه صرفه اقتصادی برای او 
ندارد و اگر بخواهد به سود برســد، باید قیمت کاالی 
خود را افزایش دهد که در ایــن چرخه در نهایت همه 
متضرر می شــوند، بنابراین با توجه به شرایط کشور، 

افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار نیست. «

رشد سپرده های بانکی
گــزارش اخیر بانک مرکــزی از وضعیــت کل مانده 

ســپرده ها و تســهیالت ریالــی و ارزی بانک هــا و 
موسســات اعتباری در پایان اردیبهشــت ماه سال 
۱۳۹۸ حاکی از آن اســت که مانده کل سپرده ها بالغ 
بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شــده که نســبت به 
مقطع مشابه ســال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال 
)۲۶.۶ درصد( و نســبت به پایان ســال قبل معادل 
۶۳۷.۹ هزار میلیارد ریال )۳.۱ درصد( افزایش نشان 
می دهد.افزایش مانده سپرده های بانکی گویای این 
واقعیت اســت که در شــرایطی که نرخ سود سپرده 
افزایش نیافته اســت، تمایل دارندگان منابع مالی به 

سپرده گذاری در بانک ها افزایش پیدا کرده است،
آمــار رشــد ســپرده ها نشــان می دهد کــه منابع 
سرمایه گذاران به ســمت دو بازار رسمی هدایت شده 
است، بانک و بورس؛ دو بازار رسمی که همچنان بازده 
مثبت دارند، یکی حــدود ۲۰ درصد و دیگری بیش از 

۴۰ درصد.

سیاست بانک مرکزی برای سود بانکی
به گزارش خبرآنالین، به نظر می رسد در حال حاضر 
بانک مرکزی با سیاســت های پولی مختلف، به دنبال 
این است که نرخ ســود ارائه شده به سپرده های مردم 
را مدیریت و کنترل کند.عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکــزی در روزهای اخیر به عملیــات بازار باز 
بانکی اشــاره کرده که این عملیات یکی از مهم ترین 
ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاســت پولی، بیانگر 
چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته 
شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ 
ســود کوتاه مدت در بازار بین بانکــی و از این طریق 
تاثیرگذاری بر نرخ های ســود در بازار پــول و نهایتا 

عالمت دهی به سایر فعالیت های اقتصادی است.
به نظر می رســد این کار در ادامه برنامه اصالح نظام 
بانکی کشــور صورت می گیرد که رئیس کل از ســال 
گذشته بیشتر از سال های پیشــین به دنبال آن بوده 
اســت و به این ترتیب می توان نرخ ســود کوتاه مدت 

بین بانکی و نرخ سود در بازار پول را کنترل کرد.
عملیات بازار باز با کنار گذاشــتن سیاســت تعیین 
دســتوری نرخ ســود بانکی، اجازه می دهد نرخ سود 
در کانال مشخصی نوسان داشــته باشد و همچنین 
نظام بانکی کشــور را سروســامان دهد. رییس کل 
بانک مرکزی درباره این سیاســت جدید پولی گفته 
اســت: »عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل 
نرخ بهره کوتاه مدت اســت و در بسیاری از بانک های 

مرکزی به کار می رود. «
عبدالناصــر همتی تاکیــد کرده اســت: »این بانک 

با اجماع نظرات، وســواس و دقت نظــری خاص و با 
اطمینان حاصل کــردن از آمادگی های مــورد نیاز 
نســبت به عملیاتی کردن بازار متشــکل ارزی و نیز 

عملیات بازار باز اقدام می کند. «

مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی
کــوروش پرویزیــان، رییــس کانــون بانک هــا و 
مؤسســه های اعتبــاری خصوصی چنــدی پیش 
درباره اجرای عملیات بازار بــاز و نقش آن در اجرای 
سیاست های پولی و کنترل تورم، گفته بود: »عملیات 
بازار باز از ابزارهایی است که می تواند به بانک مرکزی 
در اجرای سیاســت های پولی کمک کرده و در ایجاد 
نظم مالــی، تنظیم مناســبات بین بانک هــا، بانک 

مرکزی، دولت و سایر فعاالن اقتصادی کمک کند. «
وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی و به ســرعت این 
ابزار جدید، اجرایی شــود، اضافه کرده بود: »عملیات 
بازار باز می تواند به ایجاد انضباط پولی در کشور کمک 
کند. خوشــبختانه در قانون بودجه نیــز این موضوع 
پیش بینی شــده و این امکان فراهم شــده است که 
بخشی از سیاست های مربوط به تأمین مالی در بازار 
از این طریق صورت گیرد. «رییــس کانون بانک ها و 
موسســه های اعتباری خصوصی درباره مشــارکت 
بانک های خصوصی در اجرای این سیاســت، عنوان 
کرده بود: »ایــن عملیات با همــکاری نزدیک بانک 
مرکزی، شبکه بانک های دولتی و خصوصی، فعاالن 

اقتصادی و دولت انجام می شود. «
فرآیند عملیات بــازار باز به این صورت اســت که در 
مواقع افزایش )کاهش( تقاضــای ذخایر بانک ها که 
احتمال انحراف نرخ ســود بازار بیــن بانکی )قیمت 
ذخایــر( از میزان هدف گــذاری وجــود دارد، بانک 
مرکزی از طریق خرید )فروش( اوراق بهادار و عرضه 
)جمع آوری( ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش 

نرخ سیاستی هدف گذاری شده هدایت می کند.
براساس سازوکار طراحی شــده، بانک مرکزی برای 
ایجاد دامنه مجاز نرخ ســود بازار )کریدور نرخ سود(، 
کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد 
بانک ها )سپرده گیری از بانک ها( و سقف نرخ کریدور 
را به عنــوان نرخ تزریق نقدینگــی )وام دهی در قبال 

اخذ وثایق نقدشونده به بانک ها( تعیین می کند.
فرآیند راهبری نرخ های بــازار از طریق عملیات بازار 
باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به 
تغییرات در سایر نرخ های بهره در اقتصاد منجر شده 
و ســطوح قیمت ها و فعالیت های واقعی اقتصادی را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
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بیشترین چک برگشتی را دارند؟
آمار بانــک مرکزی نشــان می دهد کــه تعداد 
چک های مبادله ای وصول شده در استان  گیالن 
بیش از سایر استان هاست. همچنین بیشترین 
نسبت ارزش چک های برگشتی در استان های 
چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و 

گلستان بوده است.
بر اســاس آمــار بانک مرکــزی در تعــداد کل 
چک های مبادله شــده در تیرماه ســال جاری 
بیش از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک بوده 
که ارزش آن به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 

می رسد.
چک های مبادله ای از نظر تعداد نســبت به ماه 
پیش از آن یعنی خردادماه ســال جاری از نظر 
تعداد ۱۸.۵ و از نظر ارزش ۱۹.۵ درصد افزایش 

داشته است.
سهم استان تهران از چک های مبادله ای در این 
ماه دو میلیون و ۷۰۰ هــزار فقره به ارزش حدود 

۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی اســت که بر اســاس آمــار بانک 
مرکزی بیش از نیمی از چک های مبادله شــده 
در این ماه مربوط به سه استان تهران، اصفهان و 

خراسان رضوی بوده است.
در تیرماه ســال جاری در کل کشور حدود هفت 
میلیون چک به ارزش ۸۹ هــزار میلیارد تومان 
وصول شده که نســبت به ماه پیش از آن ۱۸.۷ 
درصد از نظر تعــداد و ۱۹.۵ درصد از نظر ارزش 

افزایش داشته است.
به این ترتیب بیش از ۹۰ درصد از کل چک های 
صــادره و حــدود ۸۹ درصــد از کل چک های 

مبادله ای وصول شده است.
بر اســاس آمــار بانک مرکــزی چهــار محال 
بختیاری با ۹۸.۴ درصد بیشــترین و سیستان و 
بلوچســتان با ۷۱.۲ درصد کمترین میزان چک 

برگشتی را به خوداختصاص دادند.
این در حالی است که در بین استان های مختلف 
کشــور، اســتان گیالن با ۹۳.۱ درصد، البرز با 
۹۲.۲ درصد و یزد با ۹۱.۸ درصد بیشترین سهم 
از چک های وصولی نســبت بــه کل چک های 

صادرشده را داشته اند.
از نظر ارزش نیز ایــن رتبه ها به ترتیب در اختیار 

کهگیلویه و بویر احمد، ایالم و گیالن است.
همچنین در تیر ماه ســال جاری در کل کشور 
بالغ بر ۶۸۸ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر 
۱۰ هزار میلیــارد تومان به دالیل کســری یا 
فقدان موجودی برگشــت داده شده است که 
در واقع در کل کشــور از نظر تعداد ۹۶ درصد 
و از نظر ارزش ۹۳.۶ درصــد از کل چک های 
برگشتی به دالیل کســری یا فقدان موجودی 

بوده است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۲۱۰ 
هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۱۰۰ میلیارد 
تومان بــه دالیل کســری یا فقــدان موجودی 

برگشت داده شده است. 
در واقع در اســتان تهــران از نظر تعــداد ۹۴.۲ 
درصــد و از نظــر ارزش ۹۱.۹ درصــد از کل 
چک های برگشــتی به دالیل کســری با فقدان 

موجودی بوده است.
در ماه مذکور در بین سایر اســتان های کشور، 
بیشترین نســبت ارزش چک های برگشتی به 
دالیل کســری یا فقدان موجودی به کل ارزش 
چک های برگشــتی در اســتان بــه ترتیب به 
استان های چهار محال و بختیاری ۹۸.۴ درصد، 
کهگیلویه و بویــر احمد و گلســتان )هر کدام 
۹۸.۲ درصد( و خراسان جنوبی ) ۹۸.۱ درصد( 

اختصاص یافته است.
اســتان های سیستان و بلوچســتان، خراسان 
شــمالی و ایالم کمترین نسبت ارزش چک های 
برگشتی به دالیل کســری یا فقدان موجودی 
به کل ارزش چک های برگشــتی در استان را به 

خود اختصاص داده اند.



یارانه پنهان سوخت هدفمند خواهد شد؟

وتمندان بنزین درمانی به نفع ثر
خریدار   یارانه پنهــان انرژی هرچنــد در ظاهر 
با هدف حمایت از اقشــار کم درآمدتر است ولی آمار 
نشان می دهد هر چه اقشار جامعه پردرآمدتر باشند، 

بیشتر از یارانه انرژی بهره مند می شوند.
هرچند در ظاهر یارانه پنهان انرژی با هدف حمایت از 
اقشار کم درآمدتر صورت می گیرد ولی براساس آمار 
در واقع هر چه اقشار جامعه پردرآمدتر باشند، بیشتر 
از یارانه انرژی بهره مند می گردند. این توزیع ناعادالنه 
علت اصلی کاهش یارانه پنهان انرژی در کشــورهای 
جهان است.در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران 
حدود ۱۱۰ میلیون لیتــر در روز و متوســط میزان 
مصرف حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز اعالم شده است 
که طبق گفته های مدیر عامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی، این میــزان مصرف با 
تعداد خودروهای موجود ســازگاری ندارد. براساس 
گزارش ســازمان برنامه و بودجه کشور ساالنه مقدار 
قابل توجه ۱۲۴ هزار میلیارد تومــان یارانه پنهان به 
مصرف بنزین در کشــور تعلق می گیرد که ۴۵ درصد 
از آن مربوط به مصرف خودروهای شــخصی اســت. 
بررسی ها نشــان می دهد روش فعلی تخصیص یارانه 
پنهان بنزین اثرگذاری معکوســی داشــته و بیشتر 

شامل دهک های باالی جامعه می شود.

کاهش یارانه انرژی، رویکردی جهانی
دولت ها اغلــب با هدف کاهش متوســط هزینه های 
مــردم و در نتیجه افزایش ســطح رفــاه در جامعه، 
حمایت از بخش های تولیــدی و صنایع و همچنین 
جلوگیری از ورود نوسانات قیمت ارز و نفت در اقتصاد 
ملی، یارانه انرژی تخصیــص می دهند. اما با نگاهی به 
وضعیت قیمت گذاری بنزین به عنوان مهم ترین رکن 
پرداخت یارانه انرژی مشــخص می شود کشورهای 
مختلف با سیاست گذاری های متنوع به دنبال کاهش 
یا حذف یارانه انرژی بوده انــد. به عنوان مثال آمریکا و 
کشــورهای اروپایی از دیرباز با توجه به سطح باالی 

درآمد مردم، بنزین را بر اســاس قیمت  جهانی قیمت 
گذاری کرده  و به عبارت دیگر یارانه ای به آن تخصیص 
نداده اند. کشــورهایی مثل چین، تایلنــد، فیلیپین، 
نیجریــه، نپــال و اندونزی هــم در ســال های اخیر 
یارانه پنهان بنزین را به تدریــج کاهش داده و درآمد 
حاصل از آن را به صورت مســتقیم و غیر مستقیم در 

بسترهایی شفاف به توده مردم بازگردانده اند.
در این میان کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس 
)GCC( شــامل امارات، عربســتان، بحرین، قطر، 
عمان و کویت با توجه بــه نفت خیز بودن یارانه انرژی 
می پرداختند و تنها به دریافــت هزینه ای برابر تولید 
از بخش تولیــدی و مصرفی  بســنده می کردند. اما 
این کشورها هم طی ۱۰ سال گذشته در ساز و کاری 
بلندمدت یارانه انرژی را کاهــش داده اند. در مجموع 
دالیل عمده ای که باعث شده است کشورهای جهان 
یارانه انــرژی را کاهــش دهند عبارتنــد از:*توزیع 

ناعادالنه یارانه پنهان بین قشر پرمصرف و کم مصرف
*جلوگیری از مصرف بی رویــه و قاچاق و همچنین 

بهره وری نامناسب بخش های مصرف کننده
*مقابلــه بــا وابســتگی و اثــرات ثانــوی تحریم و 

قیمت های جهانی
* ایجاد رونق و تنوع در اقتصاد با صرف درآمد حاصل 
از کاهش یارانه ها به توسعه زیرســاخت ها و افزایش 

درآمد مردم
*تشــویق بــه اســتفاده از ســوخت های ارزان تر، 
پاک تر و یا تجدیدپذیر مثــل CNG، اتانول، انرژی 

خورشیدی، الکتریسیته و ....

یارانه پنهان بنزین در ایران به جیب سه دهک 
مرفه جامعه

محمد علی قدیری، کارشــناس انــرژی در گفتگو با 
مهر با اشاره به اینکه نگاه »بنزین درمانی« طی ۴ سال  
اخیر باعث شــده تا به بهانه حمایــت از کم درآمدها، 
قیمــت بنزین ثابــت بماند، گفــت: با بررســی آمار 

مشخص می شود بخش عمده این یارانه پنهان بنزین 
را دهک های پردرآمد جامعه مصرف می کنند. مرکز 
آمار ایران در سال ۹۵ داده هایی منتشر کرد که در آن 
میزان مصرف بنزین و ســهم آن در درآمد دهک های 
مختلف جامعه را نشــان می داد. بر اساس این آمار که 
نمودار آن در شکل ۱ هم نشان داده شده است، مصرف 
بنزین در دهک های پردرآمد چند برابر بقیه است.وی 
افزود: هزینه بنزین در همین دهک ها سهم کمتری از 
درآمد آن ها را به خود اختصــاص می دهد. به عبارت 
دیگر، اگر افزایش قیمتی بــرای پرمصرف ها که اغلب 
سه دهک باالیی هســتند؛ رخ دهد حساسیت آن ها با 
توجه به اینکه ســهم کمتری در سبد هزینه هایشان 

دارد کمتر است.
به گزارش مهر، نتیجه آماری که در باال بیان شد تقریباً 
با داده های سازمان برنامه و بودجه که در مورد میزان 
بهره مندی هر دهــک از یارانه پنهان انرژی اســت، 
همخوانی دارد. نمودار این داده ها در شــکل دو رسم 
شده است. طبق این آمار که در شــکل دو نشان داده 
شده اســت میزان بهره مندی دهک های پردرآمدتر 
بسیار بیشتر از سایرین اســت. به طوری که به دهک 
دهم ۱۷ برابر دهک اول یارانــه انرژی تعلق می گیرد. 
نکته دیگــری که از این نمودار اســتنباط می شــود 
میزان بهره مندی تقریباً یکسان دهک ها از یارانه گاز 
طبیعی اســت.از مجموع آماری که تا اینجا ذکر شد 
هرچند در ظاهر یارانه پنهــان انرژی با هدف حمایت 
از اقشار کم درآمدتر انجام می شــود ولی در واقع هر 
چه اقشــار جامعه پردرآمدتر باشــند، بیشتر از یارانه 
انرژی بهره مند می شــوند. این توزیع ناعادالنه علت 
اصلی کاهش یارانه پنهان انرژی در کشورهای جهان 
است. در صورتی که می توان مشابه تجربه کشورهای 
موفق در این زمینه درآمد حاصــل از کاهش یارانه ها 
را در کوتاه مدت به صــورت کوپن های بیمه، آموزش، 
ســالمت، کاالهای اساســی، کاهش قیمت خودرو و 

غیره به دهک های پایین انتقال داد. 

نفت
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 سهم ایران از پارس جنوبی

 چقدر است؟
ایران از منابع مشــترک نفت و گاز قابل توجهی 
با کشورهای همســایه نظیر قطر، عمان، امارات 
متحده عربی، ترکمنســتان، عربستان، کویت، 
عراق و هم چنین در جنوب دریای خزر برخوردار 
اســت که هر کدام شــرایط متفاوتی دارند اما 
آن طور که وزیر نفت وعــده داده تا انتهای دولت 
دوازدهم تکلیف تمام میادین مشترک مشخص 
می شــود.نفت درجای میادین مشــترک غرب 
کارون حدود ۶۷ میلیارد بشــکه اعالم شده که 
با ضریب بازیافت شش درصد ۶.۴ میلیارد بشکه 
می توان از این میادین برداشت کرد. این میزان 
با نفت خــام ۵۰ دالری ۲۳۰ میلیارد دالر برای 
ایران منافع خواهد داشت. عالوه بر این، ذخیره 
درجای گاز پارس جنوبی در طرف ایران، حدود 
۱۴.۲ تریلیــون مترمکعب و ذخیــره  میعانات 

گازی بالغ بر ۱۹ میلیارد بشکه است.
اجرای توســعه میادین نفتی در غــرب کارون، 
موجب می شود تولید نفت از این منطقه تا پایان 
سال روزانه ۵۰ هزار بشکه بیش تر شود و آن طور 
که مسئوالن نفتی اعالم کرده اند اکنون در حوزه 
میدان های مشترک غرب کارون، عقب ماندگی 
نداریم و نیروگاه برق غرب کارون تا پایان امسال 
راه اندازی خواهد شــد. حوزه غــرب کارون به 
عنوان یک حوزه پرظرفیــت بالغ بر ۷۰ میلیارد 
بشکه ذخیره نفتی را در خود جای داده و اکنون 
طرح های متعــددی برای توســعه میدان های 
غرب کارون و دیگر میدان های نفتی و همچنین 
طرح هــای که بــه تازگی در قالب آی پی ســی 

واگذار شده، در حال اجراست.
بنا بر اعالم وزارت نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران در این باره 
با اشــاره به طرح انتقال نفت خام در حوزه غرب 
کارون از منطقه گوره به جاســک در شرق تنگه 
هرمز به عنوان یک طرح عظیم، ملی و راهبردی، 
اظهار کرده است: شرکت متن اجرای این طرح 
را به عهــده دارد و این طــرح دارای ارزش چند 
میلیارد دالری اســت و خط لولــه عظیم هزار 
کیلومتری را در دســت احداث دارد که ســال 
گذشته پیمان ها و مناقصات آن، انجام و عملیات 

اجرایی آن نیز آغاز شده است.



تخفیف های معنادار تولیدکنندگان در فروشگاه های زنجیره ای

وخته می شوند کاالهایی که نیم بها فر
محبوبه فکــوری  قیمت بی ســابقه برخی اقالم 
غذایی در سایه افزایش نرخ ارز، اکنون تولیدکنندگان 
را مجبور کــرده تخفیف های اغواکننــده ای را برای 
جذب مشتریان در بازار اعمال کنند تا مصرف کننده 

را متقاعد به خرید نمایند.
افزایش بی سابقه نرخ ارز ظرف ســال گذشته، قیمت 
بســیاری از کاالها و اقالم پرمصرف سبد خانوارها را به 
شــکل فزاینده ای افزایش داده و ســایه سنگینی را بر 
قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ســبد مصرفی آنها 
انداخته اســت. کمتر خانواری نابســامانی های سال 
گذشته در تهیه اقالم مورد نیاز خود را از یاد برده است؛ 
روزهایی که عالوه بر کمبود مواد پرمصرف خانواده ها، 
قیمت ها هم به نحو فزاینده ای بــاال رفته بود.آن روزها 
بسیاری از مردم در خرید برخی مایحتاج روزمره خود 
به دلیل برخی مشــکالتی که در عرضه و توزیع کاال از 
سوی تولیدکنندگان به وجود آمده بود، دچار مشکل 
شــده بودند و همین امر، زمینــه ای را فراهم کرد که 
خانه های مردم به انبار برخی کاالها تبدیل شود.حال 
ورق برگشته است و بسیاری از تولیدکنندگان، به جهت 
رکودی که در بازار حاکم شــده است، دنبال مشتریان 
هستند و رویه ای عکس سال گذشته شکل گرفته است. 
داستان از این قرار است که قدرت خرید مردم به دلیل 
افزایش قیمت ها در سال گذشته به شدت کاهش یافته 
و همین امر، منجر به کاهش خرید مردم در بازار شــده 
اســت. به همین دلیل اســت که تولیدکنندگان برای 
حفظ چرخه تولیــد خود، رو به حراج هایــی آورده اند 
که می تواند با فروش بیشــتر کاال، بخشی از سرمایه در 

گردش آنها را تامین کند.

 پشت پرده تخفیف کاالها 
از سوی تولیدکنندگان در فروشگاهها

گــزارش میدانی مهــر از فروشــگاههای زنجیره ای 
حکایــت از آن دارد کــه برخی کاالها حتــی در این 
فروشگاهها نیم بها هم عرضه می شــود و همین امر، 
اســتقبال مردم را در پی داشته اســت؛ اگرچه باز هم 
متصدیــان فروشــگاهی، کاهش خریدهــای مردم 
و خلوتــی فروشــگاهها را تائیــد می کننــد. یکی از 
متصدیان فروشــگاه زنجیره ای در گفتگو با خبرنگار 
مهــر می گوید: مــردم هوشــمندانه تر از قبل خرید 
می کنند و معمــوال کاالهایی را در ســبد خرید خود 
نگاه می دارند و به پای صندوق ها مــی آورند که نیاز 
واقعی آنها اســت. به همین دلیــل در رقابت برندها، 
تولیدکنندگان مجبور به ارایــه تخفیف های جذاب 
به مشتریان هستند تا بتوانند قفســه کاالهای خود 
در فروشگاهها را همیشــه فعال نگاه دارند.وی افزود: 
با توجه به کاهش نرخ ارز و بهتر شدن وضعیت تولید، 
قیمت برخی کاالها کاهش یافته و تولیدکنندگان که 
حاضر نیستند قیمت را رسما پایین بیاورند، دست به 
اعمال تخفیــف های باال بر روی محصوالتشــان 

می زنند تا مشتری را هم به خرید تشویق کنند.
یکی دیگر از متصدیان فروشــگاهی در یک فروشگاه 
زنجیره ای دیگر، در گفتگو با مهر می گوید: هم اکنون 
همه کاالها بدون کمبود به دست مشتری می رسد و 
تولیدکنندگان تخفیف های زیادی از ده تا ۴۵ درصد 
را بر روی کاالهــای مختلف از جملــه رب و حبوبات 
اعمال می کنند؛ به همین دلیل مردم هم استقبال 

می کنند؛ البته رقابت بین برندها تنگاتنگ است. 

وی افــزود: اکنــون کاالهــا در برندهــای مختلف با 
تخفیفهای خوب عرضه می شــود ولی هنوز قیمت ها 
با احتساب این تخفیف ها، با زمان قبل گرانی ها برابری 
نمی کند. البته دولت هم برای ماه محرم و صفر کاالهای 
مورد نیاز مردم را به صورت گسترده عرضه می کند که 
این رفتار تولیدکنندگان را ترغیب کرده تا برای رقابت با 

قیمت کاالهای دولتی، تخفیف خوب به مردم بدهند. 

جزییات قیمت کاالهای سبد مصرفی خانوارها
گزارش میدانی مهــر از فروشــگاههای زنجیره ای، 
حکایــت از ایــن دارد کــه قیمت هر بطــری روغن 
ذرت۱.۸لیتری با ۲۲درصد تخفیف ۳۳۹۳۰تومان، 
هــر بطــری روغــن ســرخ کردنــی ۸۱۰گرمی با 
۴۰درصدتخفیــف، ۱۳۵۰۰ تومان، هــر قوطی تن 

ماهی با تخفیف ۱۳درصد۱۲۹۶۰تومان است. 
همچنین هر بســته ۸۰۰ گرمی عدس با ۲۷ تخفیف 
۱۰۱۴۷ تومان، هر بسته ۸۰۰ گرمی لوبیا سفید با ۲۵ 
درصد تخفیف ۱۲۶۷۵ تومان، هر بســته ۸۰۰گرمی 
لپه۱۲۶۷۵ تومان، هر بســته ۸۰۰ گرمی نخود با ۲۵ 
درصد تخفیف ۱۲۳۳۷ تومان، هر بسته لوبیا چیتی با 
تخفیف ۲۵ درصدی ۱۸هزار تومان، هر بسته عدس 

۸۰۰ گرمی با ۳۵ درصد تخفیغ ۸۳۸۵ تومان است.
در عین حال هر بســته چای۴۵۰گرمی با ۲۵ درصد 
تخفیف  ۵۰۴۰۰ تومان، هر بســته چای ۳۵۰ گرمی 
با ۱۰ درصد تخفیف ۳۶ هزار تومان اســت. همچنین 
هر بســته چای خارجی ۴۵۰ گرمی بدون تخفیف با 
قیمت های ۶۹۹۰۰ تومان، ۷۵۹۰۰ تومان و ۵۸ هزار 

تومان عرضه می شود.

البرز

همزمان بــا نوروز ۹۹ عــالوه بر ایجاد 
تغییرات مناســب و باز شدن درهای 
کاخ مروارید به روی شهروندان شاهد 
برگزاری جشن نوروزگاه در این محل 
خواهیم بود.پیمان بضاعتی پور با بیان 
اینکه ساماندهی وضعیت فضای سبز 
کاخ مروارید با جدیت دنبال می شود، 
اظهار داشت: از توجه شهردار و اعضای 
شورای شــهر کرج برای حفظ و مرمت 
فضای ســبز کاخ مرواریــد قدردانی 

می کنم.

وی بــا اشــاره بــه اجرای 
طرحهای متناسب با فضای 
کاخ مرواریــد و افزایــش 
بسترهای خدمات رسانی به 
استقرار  گفت:  شهروندان، 
مبلمان شهری، نورپردازی، 
کاشت گونه های گیاهی و 

ساماندهی و بهسازی ساختمان های 
همجوار از اقداماتی اســت که از سوی 
شــهرداری در کاخ مروارید انجام 

می شود. 

بضاعتی پور ادامــه داد: از 
روزی کــه بخشــی از این 
کاخ در اختیار شــهرداری 
قرار گرفت علــف زنی ۲۷ 
هکتار از محوطــه و اصالح 
آبخور درختــان در حدود 
۹۰۰ عــدد و همچنیــن 
حذف سرشــاخه های خشک و اصالح 
تاسیسات آبیاری آغاز و در حال انجام 
اســت.رییس سازمان ســیما منظر و 
فضای ســبز شهری شــهرداری کرج 

با اشــاره به اینکه بیــش از ۵۰ نفر به 
صورت روزانه در این مجموعه مشغوِل 
فعالیت هســتند، یادآور شــد: تالش 
مجموعه مدیریت شهری آماده سازی 
این مجموعه تاریخی برای اســتفاده 

شهروندان است.
به گفته این مسئول؛ همزمان با نوروز 
۹۹ عالوه بر ایجاد تغییرات مناســب و 
باز شــدن درهای کاخ مروارید به روی 
شــهروندان شــاهد برگزاری جشن 

نوروزگاه در این محل خواهیم بود.

شهر

وارید وزگاه در کاخ مر برگزاری جشن نور
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مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز
رئیس کل دادگســتری البرز گفت: سیاســت و 
برنامه جدی دادگستری کل اســتان البرز این 
اســت که از ساخت و ســاز غیر مجاز جلوگیری 

شود.
حســین فاضلی هریکندی در جلســه شورای 
سیاســت گذاری حفظ حقوق بیــت المال در 
اراضی ملی و طبیعی که در سالن جلسات حوزه 
ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد، 
اظهار کــرد: یکی از وظایف مهم دســتگاه های 
حاکمیتی به ویــژه قوه قضائیه حفــظ و احیای 

حقوق عامه است.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز که در اولین 
جلســه شــورای سیاســتگذاری حفظ حقوق 
بیت المال بعد از معارفه در این ســمت ســخن 
می گفــت خطاب به مســئوالن دســتگاه های 
اجرایی اســتان بیان کرد: همانطــور که در روز 
معارفه و پس از آن در جلسات مختلف به کّرات 
عنوان شــد، سیاســت قطعی دادگستری کل 
استان البرز و قوه قضائیه اجرای قانون بر اساس 

عدالت و انصاف است.
وی ضمــن تبییــن ویژگی های حقــوق عامه؛ 
بهره مندی از محیط  زیست، آب و خاک، اراضی 
ملی را جزو حقوق مســلم همه مردم در حال و 
آینده دانست و خاطرنشان کرد: باید به گونه ای 
اقدام شود که در حقوق عامه، موضوع حق از بین 
نرود. مســلما همانطور که نفع حفظ این حقوق 
برای همه است ضرر ناشی از ضایع کردن آن نیز 

متوجه همه خواهد شد.
عالی ترین مقام قضائی اســتان البــرز با تبیین 
انتظارات قــوه قضائیه از دســتگاه های مختلف 
در حفظ حقوق عامــه افزود: اصــول و قوانین، 
دستگاه های حاکمیتی را متولی این امر معرفی 
کرده اســت؛ لذا همه دســتگاه های اجرایی و 
حاکمیتی موظفند به حفــظ حقوق بیت المال 

توجه ویژه داشته باشند.
وی با بیــان اینکه منابع طبیعــی و اراضی ملی 
متعلق به همه مردم اســت، خاطرنشــان کرد: 
گاهی حقوق عامه در مالکیت خصوصی افراد نیز 
تسری پیدا می کند. در اینگونه موارد قانونگذار، 
دســتگاه های اجرایــی مربوطــه را ملکف به 
دخالت در حفظ آن کرده است. به عنوان مثال، 
ساخت و ســاز در باغ یا زمین زارعی با مالکیت 
شخصی بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه 
ممنوعیت قانونــی دارد و ورود دســتگاه های 
حاکمیتی در اِعمال قانون به ایــن موارد کامال 

توجیه پذیر است.
عالی ترین مقام قضائی اســتان البرز افزود: اگر 
اقدام مناسبی در جهت حفظ حقوق عامه نشود، 
اوال باعث تجری خواهد شــد. ثانیا دستگاه های 
اجرایــی ناکارآمد جلوه کــرده و این امر موجب 

وهن قانون می شود .
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از ســخنان 
خود متذکر شــد: با رشد و گســترش جمعیت 
الزم اســت اقتضائاتــی را مطابــق نیــاز روز 
جامعه در نظــر گرفت و از آنجایی که توســعه 
اجتناب ناپذیر اســت قانونگذار اجازه تعدیل در 
برخی سیاســت ها را با توجه به رشد جمعیت و 
توســعه جامعه داده اســت که این مهم باید 

در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
وی قانون را فصل الخطاب دانست و تاکید کرد: 
هنر مدیران و ســختی کار آنان در این است که 
بین ایــن دو موضوع تعــادل برقرار کــرده و در 
عین حفظ حقوق عامه بر اســاس عدالت، وضع 
موجــود، اقتضائــات جامعه، رشــد جمعیت و 

توسعه کشور را مد نظر قرار دهند .
رئیس کل دادگستری اســتان البرز با اشاره به 
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی در اســتان اظهار 
داشــت: این امر در سایر اســتان ها نیز گزارش 
می شود ولی در استان البرز این موضوع به جهت 

ویژگی های منحصر به فرد آن خاص تر است.



 افزایش ۱۰۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران امالک

چه کسانی سود می برند؟
برهان محمــودی   اتحادیه مشــاوران امالک به 
اتاق اصناف پیشــنهاد افزایــش ۱۰۰ درصدی حق 
کمیسیون را داده که مخالفان این پیشنهاد معتقدند 
این اقــدام، التهاب جدیدی در بازار مســکن ایجاد 
می کند.تعدیل کمیســیون دفاتر مشــاور امالک به 
عنوان راهکاری است که از ســوی اتحادیه این صنف 
برای افزایش درآمد اعضا در شرایط کساد کنونی بازار 
مسکن و پایین آمدن درآمد مشــاوران امالک، کلید 

خورده است.
مصطفی قلی خســروی، رییس اتحادیه مشــاوران 
امالک اســتان تهران چندی پیش در نشست خبری 
اعالم کرد: شکاف بزرگی بین حق الزحمه دفاتر امالک 
در ایران با ســایر کشــورهای منطقه وجود دارد. در 
ترکیه شش درصد از فروشــنده دریافت می کنند در 
حالی که ما از هر طرف نیم درصــد می گیریم. مضافا 
این که معامالت به طور محسوس کاهش یافته که این 
موضوع، درآمد دفاتر امالک را تحــت تأثیر قرار داده 
است. از سوی دیگر قراردادهای مشارکت در ساخت، 

تمدید اجاره و متمم قرارداد، فاقد کمیسیون است.

مخالفان افزایش کمیسیون مشاوران امالک
اما در طرف دیگر، مخالفان افزایش نرخ کمیســیون 
مشاوران امالک ایستاده اند که می گویند این موضوع 

به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
ســید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: مشاوران امالک درصدی از قیمت فروش را به 
عنوان حق کمیسیون دریافت می کنند که با افزایش 
قیمت مســکن و اجاره بها در یک ســال و نیم اخیر، 
این افراد سهم بیشــتری خواهند داشت. این موضوع 
موجب می شــود که خود امالکی ها به یکی از دالیل 

افزایش قیمت مسکن تبدیل شوند.

طرح اخذ کمیسیون بر اساس متراژ
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران 
مجلس نیز یکی دیگر از مخالفان دریافت کمیسیون 

به صورت درصد از طرفین معامالت مسکن است.
وی اخیرا اعالم کرد: هم اکنون طرحی در کمیسیون 
عمران مجلس درحالی بررســی اســت که بر اساس 
آن مشــاوران امالک دیگر امکان دریافت درصدی از 
ثمن معامله را نداشته باشــند و کمیسیون خود را از 
متراژ مســکنی که آن را اجاره می دهند و یا به فروش 

می رسانند، دریافت کنند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت: دلیل 
بررســی این طرح ها هم این اســت که ما در یک سال 

اخیر بسیار شاهد این موضوع بودیم که عده ای سودجو 
برای کســب کمیسیون بیشــتر اقدام به فروش منازل 
مسکونی باالتر از عرف بازار می کنند که این اقدام آنها، 
در افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی و 

همچنین اجاره بها تأثیر مستقیم داشته است.

مشاوران امالک: گرانی مسکن به ضرر ما است
اگرچه بارها رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تأکید 
کرده که افزایش تعداد معامالت مسکن، برای اعضای 
این صنف از افزایش قیمت مســکن یــا افزایش نرخ 
کمیســیون اهمیت بیشــتری دارد و بارها بر مهمتر 
بودن رونق بازار مســکن برای مشاوران امالک صحه 
گذاشته، حال این مطرح است که برای دفاتر امالک، 
نرخ کمیســیون مهم تر اســت یا افزایش معامالت؟ 
بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد 
و رابطه پســین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار 
۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال مستقیم، ۱.۲ 

اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.
مشــاوران امالک نیز معتقدند هرچه تعداد معامالت 
بیشتر شود درآمد مشاوران افزایش بیشتری خواهد 
داشــت. بنابراین به نظر می رســد گرانی مسکن که 
منجر به رکود شــود، چندان به سود مشاوران امالک 
نیست.یکی از مشــاوران امالک در منطقه ۹ تهران به 
مهر گفت: پس از پنج سال کسادی معامالت مسکن 
بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ که با افت شدید درآمد 
اعضای این صنف و خروج بســیاری از فعاالن صنف 
مشاور امالک همراه بود، در ســال گذشته که حجم 
معامالت بیشتر شد، رونق به کســب و کار مشاوران 
امالک بازگشت؛ اما مجددا این صنف از تیرماه امسال 

وارد رکود شده است.

مردم؛ اصلی ترین مخالفان افزایش کمیسیون
افزایش نرخ کمیســیون معامالت مسکن در این بازه 
زمانی، اگرچه مورد اســتقبال فعاالن صنف مشاوران 
امالک در کوتاه مــدت قرار می گیرد، امــا در میان و 
بلندمدت قطعا با مخالفانی در میــان اعضای همین 

صنف مواجه خواهد شد.
چرا که بســیاری از مراجعه کنندگان به مشــاوران 
امالک موافق با افزایش نرخ کمیســیون مشــاوران 
امالک نیســتند؛ مــردم معتقدنــد افزایــش نرخ 
کمیســیون به دور شــدن خریداران واقعــی از بازار 
مســکن دامن می زند.طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۴ 
کمیســیون نظارت شهرســتان تهران، حق الزحمه 
دفاتر امــالک تــا ۵۰۰ میلیون  تومان نیــم درصد و 

از ۵۰۰ میلیون بــه باال ۷۵ صدم درصــد از هر طرف 
معامله تعیین شــد، در بســیاری از شهرســتان ها 

رقم های پایین تری دریافت می شود.

فرمول جدید تعیین نرخ کمیسیون چیست؟
محمدعلی عباس زاده، رییس مرکــز آموزش علمی 
کاربردی اتحادیه مشــاوران امالک تهران در نشست 
خبری مــرداد ماه اظهار داشــت: تیم کارشناســی 
دانشگاه پس از بررسی مسائل مرتبط با بازار مسکن و 
افزایش هزینه های واحدهای صنفی همچون مالیات، 
عوارض شهرداری، تابلو، پســماند، تجاری، نوسازی، 
مشــاغل، هزینه های مصرفی انشــعابات، تبلیغات، 
حقوق نیروی انســانی، خدماتی و ... پیشــنهاد داده 
هریــک از طرفین برای قراردادهــای بیع یک درصد 
ثمن معامله را پرداخت کنند.وی ادامه داد: پیشنهاد 
دادیم همچنین درخصــوص قراردادهای اجاره یک 
دوم اجاره بهای یــک ماه از هر طرف دریافت شــود. 
درخصوص تمدید قرارداد اجــاره در صورت افزایش 
اجاره بها یک چهارم اجاره بها و در صورت عدم افزایش 
یک ششــم اجاره ها از طرفین، درخصــوص قرارداد 
مشارکت در ساخت بر اســاس تقویم ارزش موضوع 
قرارداد قبل از تخریب ۳ درصد از سازنده و نیم درصد 
ازهریک از مالکان، در صورت تعدد واحدهای پیش از 
تخریب به ازای هر شــش دانگ اضافه یک میلیون به 
حق الزحمه از سوی ســازنده اضافه شود. همچنین 
متمم قراراد بر اســاس آنچه که در قرارداد شرط شده 
رایگان و متمم خارج از شروط قرارداد، هر متمم ۱۰۰ 
هزار تومان، قراردادهای چــون هبه و صلح در صورت 

بالعوض بودن، هر قرارداد ۲۰۰ هزار تومان شود.

عمده مشاوران امالک فاقد تخصص الزم هستند
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون انبوه ســازان در این 
خصوص می گویــد: دریافت کارمزد باید متناســب با 
خدمات باشد. بســته خدماتی که از سوی عمده دفاتر 
صنف مشاوران امالک در ایران ارائه می شود به درستی 
تعریف نشــده اســت. تنها کاری که مشــاوران انجام 
می دهند این اســت که ملکی را به یک شخص معرفی 
می کنند و یک قولنامه می نویسند. یک میز و صندلی 
در یک واحد صنفی می گذارند و افــرادی عمدتا فاقد 
تخصص الزم اقدام به عقد قــرارداد می کنند؛ در حالی 
که مشاوران امالک به عنوان امین خریدار و فروشنده 
باید مبانی حقوقی این شــغل را بدانند. کما این که در 
کشورهای توسعه یافته دفاتر امالک به مبانی حقوقی 

این شغل به شکل حرفه ای مسلط هستند.
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 شکست حباب  قیمت مسکن 
در برخی محالت تهران

برخی محله ها و مناطق شــهر تهران هم اکنون 
با کاهش قیمت های حباب آلود مســکن همراه 
اســت طوری که قیمت خانه در برخی مناطق 
شهر تهران در پی شکست حباب قیمت بیش از 

۱۰ درصد ارزان شده است.
هنوز گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت 
معامالت مسکن تهران در شــهریور ماه منتشر 
نشده اســت اما مشــاهدات میدانی از وضعیت 
معامالت مســکن در چنــد بنــگاه امالکی در 
پایتخت از ادامه شکســت حباب قیمت مسکن 

خبر می دهد.
هم اکنون در مناطق جنوب و جنوب غربی شهر 
تهران در بین فایل های فروش خانه قیمت های 
زیر ۵۰۰ میلیون تومــان در متراژهای ۵۰ تا ۶۸ 
متر دیده می شود که به نســبت سال ساخت و 
میزان امکانات در هر متــر مربع ۵ تا ۱۰ میلیون 

به فروش می رود.
شهریور امســال برای اولین بار در ۲۰ ماه اخیر 
نرخ رشد قیمت مسکن منفی شد و مطابق آمار 
بانک مرکزی در مرداد امســال میانگین قیمت 
مســکن شــهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار 
تومان در هر متر مربع رســید که نســبت به ماه 

قبل کاهش ۲.۴ درصدی را به ثبت رساند.
در هیمن راستا رشــید پورحاجت، دبیرکانون 
انبوه سازان کشور گفت: مسکن ارزان نشده است 
اما حباب قیمت ها شکسته شده است و به همین 
دلیل فضایی برای ســوداگری و خرید و فروش 

مکرر در اختیار سوداگران و سفته بازان نیست.
وی گفت: کاهش قیمت ها در برخی مناطق شهر 
تهران مشهود است؛ در کالنشهرهایی که قیمت ها 
غیرکارشناســی باال رفته بود نیز نرخ ها کاهش 
یافته است که همان شکســت حباب قیمت ها 
تعبیر می شود؛ اما چســبندگی قیمت در حوزه 

مسکن مثل بقیه بازارها به شدت قوی است.
پورحاجت گفت: اکنــون ثباتی در حوزه قیمت ها 
به وجود آمده اســت که می توان از آن به عنوان 
قیمت های واقعی نام بــرد و همین قیمت های 
فعلی را قیمت واقعی خانه اعــالم کرد؛ کاهش 

قیمت بیش از این دور از تصور است.
وی با بیــان اینکه در حوزه خرید مســکن توان 
و قدرت خرید مــردم تنزل پیداکرده اســت و 
تقاضای بالقوه در بازار مسکن وجود دارد،گفت: 
آمار سر انگشــتی از وضعیت صندوق پس انداز 
مســکن یکم حاکی از این اســت که ۴۰۰ هزار 
فقره تســهیالت مســکن یکم از طرف افرادی 
که بضاعت خرید مســکن را دارا بودند اما انتظار 
داشتند با سیســتم بانکی صاحب خانه بهتری 

شوند باقیمانده است.
وی گفت: ایــن وضعیت حاکی از این اســت که 
۴۰۰ هزار تقاضای بالقوه در بازار مســکن وجود 
دارد اما هنوز بالفعل نشده است؛ اینها خریدارانی 
هســتند که تمایل به افزایش قدرت نقدینگی 
از محل تســهیالت مســکن داشــتند تا خانه 
با کیفیت تــری را خریداری کننــد اما جهش 
ناگهانی قیمت ها آنهــا را به بیــرون از مناطق 

شهری مدنظر پرت کرد.
دبیــر کانون انبوه ســازان کشــور در خصوص 
وضعیت قیمت ها نیز توضیــح داد: به دلیل 
بی ثباتی اقتصادی بخشی از قیمت ها در بعضی 
از مناطق شــهری قیمت های واقعی مســکن 
نبودند؛ به عبارتی وقتی شبانه روزی قیمت های 
مسکن در نقاط مختلف کشور باال می رفت و هر 
روز یک قیمت در خصــوص تعرفه های مصالح 
ساختمان، دستمزد و ســایر تعرفه ها تعریف 
می شد مالکان قیمت زمین را روزانه باال و پایین 
می بردند و قیمت تمام شــده کارشناســی در 

حوزه مسکن وجود نداشت.
پورحاجــت ادامه داد: اکنــون در مناطق پایین 
شهر تهران فروشــنده ها سعی می کنند واقعی تر 

رفتار کنند.



خودرو هفته را با کاهش چند میلیونی قیمت ها آغاز کرد

ولی خانواده پراید شیب نز
مازیار شریف کیان    ارزیابــی قیمت خودروهای 
پرتیــراژ داخلی نشــان می دهد که ســریال کاهش 
قیمت هــا در بازار همچنــان ادامه  دارد. بررســی ها 
حکایت از آن دارد که قیمــت خودروهای پرطرفدار 
در بازار ایران، نســبت به هفته گذشــته چهار تا پنج 

میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است.
طی هفته گذشته در بازار خودرو شاهد کاهش قیمت 
برخی از خودروهای پرتیراژ ســاخت داخل بودیم. اما 
این افت از کجا نشــات می گیرد؟ فعاالن بازار خودرو 
معتقدند در کنار »ثبات بــازار ارز« و »بهبود عرضه«، 
اتفاق دیگــری که تاثیــر مثبتــی روی قیمت ها در 
بازار داشــته و توانســته روند قیمت ها را کاهشــی 
کند، »توقــف عرضه عمده محصوالت شــرکت های 

خودروساز به چند نمایندگی خاص« بوده است.
اشاره فعاالن به شیوه عرضه محصوالت خودروسازان 
اســت که در اصطــالح بــه آن »فروش ســبدی« 
می گویند. پیش تر خودروسازان محصوالت تولیدی 
خود را به چند نمایندگی مشــخص تحویل می دادند 
و خودروها توســط آنها به بازار تزریق می شد. به طور 
مثال خودروســازان تعــداد دو هزار خــودرو را در 
اختیار یک نمایندگی قــرار می دادند و آن نمایندگی 
محصوالت را در بــازار توزیع می کرد. اما این شــیوه 
توزیع در حال حاضر متوقف شــده و خودروســازان 

به صورت مستقیم خودرو را توزیع می کنند.
حال به ســراغ بازار خودرو می رویم و شرایط قیمتی 
محصوالت موجود در بازار را طی هفته ای که گذشت 

را زیر ذره بین قرار می دهیم.

شیب نزولی خانواده پراید
مطابق با ارزیابی ها آرامش بر بازار خودرو حاکم شده 
و در حال حاضر قیمت برخی محصوالت شیب نزولی 
به خود گرفته است. طبق اظهارات فعاالن بازار، پراید 
۱۱۱ در حال حاضر با قیمــت ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان در بازار به فروش می رســد. ایــن خودرو هفته 
گذشــته با قیمت ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان در 

بازار موجود بود.
دیگر محصول خانواده پرایــد یعنی مدل ۱۳۱ نیز که 
هفته قبل با قیمت ۴۴ میلیون تومانی در بازار حضور 
داشت، این هفته با دو میلیون تومان کاهش به قیمت 

۴۲ میلیون تومان رسیده است.
از بازار تیبــای صنــدوق دار هم خبر می رســد این 
محصول در شــرایط حاضر با قیمــت ۴۹ میلیون از 
سوی فروشندگان عرضه می شــود؛ بنابراین تیبای 
صندوق دار نســبت به هفته های اخیــر نزدیک به دو 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خود را از دست داده 
اســت.دیگر محصول خانواده تیبا، یعنی تیبا۲ نیز  با 
قیمت ۵۵ میلیــون تومان در بازار حضــور دارد. این 
خودروی هاچ بک نیز به تبعیت از مدل سدان خود در 

مدت مشابه کاهش قیمتی را تجربه کرده است.
ساینا با گیربکس دســتی نیز در هفته جاری با قیمت 
۵۵ میلیــون تومان معامله شــد. از بــازار کوییک با 
گیربکس دســتی نیز خبر می رســد این خــودرو با 
پرداخت ۶۲ میلیون تومــان در اختیار خریداران قرار 

می گیرد.

از شیرها چه خبر؟
در خانواده پژو، مــدل ۲۰۷ اتومــات در حال حاضر 
با قیمــت ۱۶۰ میلیون تومان در بازار موجود اســت. 
همین خودرو بــا گیربکس معمولی بــا قیمت ۱۱۶ 
میلیون عرضه می شــود. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ۲ و 
تیپ ۵ طی هفته ای که گذشــت بــه ترتیب با قیمت 
۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان و ۹۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان عرضه شــدند. البته این قیمت ها مربوط 
به مدل هایی از ۲۰۶ اســت که بدون آپشــن به بازار 
عرضه شــده اند. این خودروها  سنســور دنده عقب و 
ضبط ندارنــد. از این رو بــا قیمت پایین تــر در بازار 
خرید و فروش می شــوند. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ 
صندوق دار که همواره اندکــی از قیمت ۲۰۶ تیپ ۵ 
بیشتر بود، در حال حاضر با قیمت ۹۱ میلیون تومان 
از ســوی فروشــندگان عرضه می شــود. این مساله 
نشــان دهنده قرار گرفتــن قیمت پــژو صندوقدار 
زیر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار اســت. قیمت این 

خودرو هم بدون داشتن آپشن ۹۱ میلیون است.
پژو ۴۰۵ معمولی در حال حاضر با قیمت ۷۱ میلیون 
 SLX و ۵۰۰ هزار تومان در بازار حضــور دارد. مدل
این خودرو نیــز به قیمــت ۷۹ میلیــون تومان، در 
دسترس خریداران قرار دارد. سمند LX نیز با قیمت 
۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ازسوی فروشندگان به 
 EF۷ خریداران عرضه می شود. همین خودرو با مدل

نیز ۷۹ میلیون تومان قیمت خورده است.

مظنه قیمت رنو
حال ســراغ محصوالت رنــو در بــازار می رویم. طی 
هفته ای که گذشت، ســاندرو استپ وی اتومات  ۱۷۸ 
میلیون در بازار قیمت خورد. ســاندرو نیز با گیربکس 
اتومات ۱۶۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد و ۱۱۷ 
میلیون تومان قیمتی اســت که فعاالن بــازار برای 
پارس تندر در نظر گرفته اند. تنــدر E۲ هم با قیمت 

۱۱۳ میلیون تومان قابل خریداری است. رانا هم طی 
هفته ای که گذشــت ۷۶ میلیون تومان قیمت خورد. 
این خودرو طی در هفته گذشته با قیمت ۷۷ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان در بازار حضور داشت.
بررســی قیمت دنا در بازار نشان می دهد در شرایطی 
که دنا معمولی در بازار با قیمــت ۱۰۵ میلیون تومان 
موجود اســت. دنا پالس ۱۴۶ میلیون تومان معامله 

می شود.

نرخ مونتاژی ها
حال ســراغ دو محصول مونتاژی ایران خودرو یعنی 
پــژو ۲۰۰۸ و دانگ فنــگ H۳۰ کــراس می رویم. 
خودروی مونتاژی فرانســوی ایران خــودرو در بازار 
۳۱۰ میلیــون تومان قیمــت دارد و محصول چینی 
این خودروســاز هم بــا قیمت ۱۲۵ میلیــون تومان 
قابل خریداری اســت. همچنین نگاهی به قیمت سه 

محصول مونتاژی سایپا می اندازیم.
چانگان محصــول مونتاژی چینی این خودروســاز 
در حال حاضر با قیمت ۱۷۲ میلیون تومان از ســوی 
فروشندگان عرضه می شود. سراتو محصول مونتاژی 
کره ای ســایپا نیز با پرداخت ۲۹۶ میلیون تومان در 
اختیار خریداران قرار می گیرد. ســیتروئن C۳۳ در 
حال حاضر با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان در بازار داد و 

ستد می شود.

تداوم ریزش قیمت ها
ریزش قیمت خودرو در بازار دیــروز نیز تداوم یافت. 
دیروز با تداوم ریزش دالر در بازار، قیمت خودرو نیز با 

کاهش بیشتر روبرو شد.
گزارش های رســیده نشــان می دهد پژو ۲۰۰۸ با 
کاهش یک میلیون تومانی نســبت به روز گذشته به 

قیمت ۲۹۸ میلیون تومان فایل شد.
 بر این اساس خودروی کیا ســراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک 
با کاهــش قیمت ۲ میلیــون تومانی بــا قیمت ۲۸۸ 
میلیون تومان و همچنین خــودرو دنا پالس تیپ ۱ 
با کاهش یک میلیون تومانی بــا قیمت ۱۱۸ میلیون 
تومان در بازار عرضه شــده است.چانگان سی اس ۳۵ 
نیز با ۱ میلیون تومان کاهــش قیمت به قیمت ۱۷۳ 
میلیون تومان و خودرو پژو ۲۰۷ دنده ای با ۲ میلیون 
تومان کاهش قیمت به قیمــت ۱۱۳ میلیون تومان 
فایل شد. پراید ۱۱۱ به قیمت ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و پراید ۱۳۱ ســفید با قیمت ۴۱ میلیون ۸۰۰ 
هزار تومان در بازار عرضه می شــود. قیمت خودروی 

ساینا ۵۴ میلیون و۷۰۰ هزار تومان ثابت ماند.  

پدال
7
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و در ماه های آینده وش خودر فر
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور از 
راه اندازی سامانه مجوز پیش فروش خودرو در 

ماه های آینده خبر داد.
علی رهبری در نشست خبری خود با خبرنگاران 
درباره حوزه های فعالیت مرکز توســعه تجارت 
الکترونیک توضیح داد: این مرکز در ســه حوزه 
تجارت الکترونیکی مبتنی بر توسعه زیرساخت ها 
و گســترش تجارت الکترونیک، توســعه دولت 
الکترونیــک و گواهینامــه الکترونیکی فعالیت 
می کند به طوریکه کلیه خدمــات قابل ارائه به 
تجار و بازرگانان از جمله خدمات ثبت سفارش و 
سامانه جامع تجارت در قالب سامانه ها پیگیری 

می شود.
این مقام مســئول ادامه داد: این مرکز به ایجاد 
زیرســاخت هــای الکترونیکــی و همچنیــن 
گواهینامه الکترونیکی نیز ورود پیدا کرده و کار 

را پیش می برد.
ایــن مقــام مســئول در وزارت صنعت از 
پیاده سازی سامانه شکایت، گارانتی، بازرسی 

و مجوز پیش فروش در ماههای آینده خبر داد.

ارائه ۴ پیشنهاد به دولت برای 
و بدون انتقال ارز واردات خودر

دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو گفت: چهار 
پیشــنهاد برای واردات خودرو بدون انتقال ارز، 

به دولت ارائه شده است.
مهدی دادفر با بیان اینکــه دغدغه دولت برای 
ممنوعیت واردات خودرو مشکل ارزبری واردات 
بود، اظهار کرد: ما چهار پیشــنهاد در خصوص 
واردات خــودرو بدون خروج ارز بــه دولت ارائه 
کرده ایم تا شــرکتهای واردکننــده خودرو به 
تعطیلی کشــیده نشــوند. نخســتین راه برای 
واردات خودرو آن هم بدون خروج ارز، ســرمایه 
شــرکت های نمایندگی در خارج از کشور است 
که این شرکت ها می توانند تجهیزات و امکانات 
خود را بفروشــند و تبدیل به خــودرو کنند تا 

کسب و کارشان فعال شود.
وی افــزود: همچنیــن راه دیگر، اســتفاده از 
سرمایه های مردمی اســت که در خارج از کشور 
زندگی می کنند؛ به طور مثال ایرانی هایی که در 
خارج از کشــور صاحب ارز هســتند، با ارز خود 
خودرو خریداری کننــد و مابــه  ازای آن ریال 

دریافت کنند.
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو با بیان اینکه 
خریــد اعتبــاری از شــرکت های تولیدکننده 
خودرو ســومین راه برای واردات خودرو بدون 
خــروج ارز اســت، گفت: چنین شــرکت هایی 
قابلیــت ایــن را دارند که دو تا ســه ســال به 
شرکت های نمایندگی داخل کشــور اعتباری 
خودرو داده و هیچ پولــی دریافت نکنند، چراکه 
می خواهند بازار خود را در ایــران به هر قیمتی 

حفظ کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که بخشی 
از پول های دپو شده حاصل از صادرات نفت که به 
دلیل تحریم در برخی کشورها مانده است را، از 
طریق خودرو به کشــور برگردانیم تا کار فعاالن 

حوزه خودرو از ریشه کنده نشود.
او در رابطه بــا خودروهای متوقــف در گمرک، 
اظهــار کــرد: نامه هایــی جداگانه بــه معاون 
اول  معــاون  رییس جمهــوری،  اقتصــادی 
رییس جمهــوری، وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجارت، رییس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس 
و رییس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان زده شــده که ضمــن آن ها 
انجمن خواســتار تمدید و تســریع در پیگیری 
مصوبــه ترخیــص خودروهــای باقیمانده در 
گمرکات شده است.ما به صورت رسمی مکاتبه 
و درخواســت تمدید ترخیــص را کرده ایم اما 

متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشده است. 
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معاون بازرســی و رســیدگی به تخلفات 
سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با بیان اینکه در نخستین 
روز برپایی نمایشــگاه مهر، شاهد تخلفات 
بســیاری از جمله گران فروشــی بودیم از 
استقرار اکیپ بازرسان در ۲ نقطه بوستان 

گفتگو و حکیمیه خبر داد.شهرام میرآخورلو با اشاره 
به نخستین روز فعالیت نمایشگاه مهر در ۲ نمایشگاه 
حکیمیه تهران و بوســتان گفتگو بــا اعالم تخلفاتی 
همچون گران فروشی و عدم درج قیمت لوازم التحریر 
عرضه شــده اظهار کرد: در بازرســی های انجام شده 

توســط ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان تهران، متاســفانه شــاهد تخلفات 
بسیاری در نخستین روز برگزاری نمایشگاه 
مهر در ۲ نقطه بوســتان گفتگــو و حکیمیه 
تهران بودیم.معاون بازرســی و رسیدگی به 
تخلفات ســازمان حمایــت حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکننــدگان افزود: عمده تخلفات رخ 
داده در این بخش مربوط به عدم درج قیمت بخصوص 
در محصوالت فانتزی و همچنین گران فروشــی کیف 
مدارس بوده که با حضور بازرســان در این دو نقطه، 

برخورد تعزیراتی با متخلفان صورت گرفت.

بوی ماه مهر

وشی و تخلف در نمایشگاه مهر برخورد جدی با گرانفر

 نگاهی به تجربه پس از برجام

 واکنش بازار به توافق احتمالی چه خواهد بود؟
خریدار  بررســی یک دوره ســه هفته ای در دوره 
توافق برجام، به صورت یــک هفته قبل و دو هفته بعد 
از توافق نشــان می دهد روند طال، سکه، بورس و دالر 
بالفاصله بعد از اجرای برجام تغییر کرده است. رفتار 
دالر پس از اجرای برجام نســبت بــه بازارهای مالی 
دیگر متفاوت بود.فضای سیاسی حاکم شده بر جامعه 
طی دو هفته اخیر همســو با ذهنیت مثبت شــکل 
گرفته، امید رســیدن به یک توافــق اولیه و کاهش 

فشارهای اقتصادی را افزایش داده است.
خروج جان بولتــون جنگ طلب از کاخ ســفید و در 
ادامه افزایش گمانه زنی ها نســبت به امــکان دیدار 
رئیس جمهــور ایران و آمریکا در حاشــیه نشســت 
سازمان ملل از جمله عواملی بوده که یک جو سیاسی 

را بر برخی از بازارهای مالی حاکم کرده است.
با توجه به اینکه بازارهای مالی به ویــژه بازار ارز طی 
حــدود ۱۲۰ روز اخیــر به رغم تمام فشــارها، رفتار 
عجیــب و واکنش شــدیدی از خود نشــان ندادند، 
می توان این ســوال را مطرح کرد که اگر شــرایط به 
همین منوال طی شود و اخبار تازه طی روزهای آینده 
نوید شــکل گیری یک توافق احتمالی را بدهد، رفتار 

احتمالی بازارهای مالی به چه صورت خواهد شد؟
ایران تجربــه توافق برجام در تیر ماه ســال ۱۳۹۴ را 
در کارنامه خود دارد، توافقی کــه ۲۳ تیر ماه در وین 
اتریش بین ایران،  اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ شــامل 
چین،  فرانســه،  روســیه، انگلیس، ایــاالت متحده 

آمریکا و آلمان منعقد شد.

 بازارهای مالی بعد از توافق برجام چه رفتاری
 از خود نشان دادند؟

به گزارش تجارت نیوز، بررسی یک دوره سه هفته ای در 
دوره توافق برجام، به صورت یــک هفته قبل و دو هفته 
بعد از توافق نشان می دهد روند طال، سکه، بورس و دالر 
بالفاصله بعد از اجرای برجام تغییر کرده است. بازار طال 
و سکه که تا یک هفته قبل از اجرای برجام به طور نسبی 
روند صعودی داشــتند، به محض اجرای برجام تغییر 
روند داده و با افت قیمت مواجه شدند.بررسی قیمت ها 
در دو هفتــه ابتدایی اجــرای برجام نشــان می دهد،  
قیمت سکه و طال  هر کدام به ترتیب با افت ۱٫۵ و ۲٫۲ 
درصدی مواجه شدند.از ســوی دیگر بازار سهام نیز که 
روند صعودی را پیش از اجــرای برجام در پیش گرفته 
بود، به محض اجرای توافق نامه بــا افت های پی درپی 
مواجه شــد، به طوری که شــاخص کل بورس طی دو 
هفته ابتدایی اجرای برجام با افت ۳٫۸ درصدی مواجه 
شــد.رفتار دالر پس از اجرای برجام نسبت به بازارهای 
مالی دیگر متفاوت بود. در حالی که بازارهای طال، سکه 
و ســهام پس از اجرای برجام در دوره کوتاه مدت روند 
نزولی به خود گرفتنــد، دالر متفاوت ظاهر شــد و به 
محض اجرای برجام با افزایش قیمت همراه شــد. دالر 
که تا یک هفته قبل از اجرای برجام به طور نسبی روند 
نزولی داشــت به محض اجرای برجام تغییر روند داد و 
با رشد قیمت مواجه شد.بررســی قیمت ها در دو هفته 
ابتدایی اجرای برجام نشان می دهد، طی این دوره دالر 

با ۲٫۶ درصد افزایش قیمت همراه شده بود.

وشنده ها   افزایش تعداد فر
در بازار ارز

در اولین روز از آخرین هفته شــهریورماه، دالر 
کاهش قیمت را برای سومین روز کاری متوالی 
ادامه داد. روز شــنبه، شاخص ارزی ۵۰ تومان از 
ارزش خود را از دســت داد و به بهای ۱۱ هزار و 
۳۵۰ تومان رسید. برای ثبت این کاهش بازار با 

تردیدهای زیادی روبه رو بود.
 این موضوع را از روند روز گذشــته نیز می توان 

پیگیری کرد.
 قیمت دالر در ابتدای روز بیشــتر تمایل داشت 
که به ســوی ســطوح باالتر حرکت کند و حتی 
تا محدوده ۱۱ هزار و ۴۸۰ تومانی رشــد کرد. با 
این حال، با نزدیک شــدن به ســطح ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومانی، فروش ها در بازار ارز افزایش یافت 
و قیمت به زیر محــدوده ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومانی 

رفت.
برخی از فعاالن عنوان می کردند، نوسان گیران 
در ابتدای روز شــنبه ســعی کردند با جوسازی 
پیرامون دو خبر فضای بازار ارز را افزایشی  کنند. 
خبر اول که برخی معامله گران پیرامون آن مانور 
کردند، اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا بود که 
عنوان می کرد »تا این لحظه هیچ برنامه ای برای 
دیدار ترامپ بــا رئیس جمهوری ایــران وجود 
ندارد؛ هرچنــد رئیس جمهــور ]ترامپ[ اعالم 
کرده اســت که آمادگی دارد بدون هیچ شرطی 

با وی دیدار کند«. 
خبــر دوم که معامله گــران فنــی پیرامون آن 
تاکیــد می کردند، حرکــت افزایشــی دالر در 
هرات افغانستان در ابتدای روز بود. معامله گران 
بازار داخلی باور دارند زمانــی که ارزش دالر در 
کشورهای همسایه تقویت شود، احتمال خروج 
ارز از کشور بیشتر می شــود و برای جلوگیری از 
این اتفاق قیمــت دالر در بازار تهران نیز رشــد 
می کند. عده ای از فعاالن نیز رشد دالر در ابتدای 
روز شنبه را ناشی از حمالت پهپادی به عربستان 
می دانســتند؛ عاملی که از نگاه آنها می توانست 

تنش های منطقه ای را باال ببرد.
با این حــال، روند بــازار در ادامه نشــان داد 
که خبرهای ابتــدای روز چندان بــرای بازار 
جدی نبــوده و بیشــتر تحت تاثیــر تحرکات 
معامله گرانی صورت گرفته اســت که ســعی 
داشتند دالر خود را کمی در قیمت های باالتر 

به فروش برسانند. 
اما فضای کلی بازار همچنان تحت تاثیر احتمال 
کاهش  تنش های سیاسی قرار دارد و به واسطه 
آن پس از یک افزایش موقت، فروش ها باال رفت. 

عده ای از معامله گران حتــی عنوان می کردند، 
پــس از ســاعت ۴ بعدازظهر نیز افــت قیمتی 
شــاخص ارزی ادامه پیدا کرده اســت. به نظر 
می رســد دالر به آرامی در پی حرکت به ســوی 
مرز حمایتی ۱۱ هــزار تومانی اســت و باید در 
نزدیکی این سطح دید معامله گران چه واکنشی 

خواهند داشت. 
پیش تر در ســال جاری، قیمــت دالر دو بار به 
مرز ۱۱ هــزار تومانی خورد و برگشــت. پایین 
رفتن از مــرز ۱۱ هزارتومانی گذر از یک حمایت 
مهم اســت و احتمال افت زیاد قیمت را بیشتر 

می کند.
 معامله گران فنی باور دارند در صورت شکســت 
مرز ۱۱ هزار تومانی، حمایت مهم بعدی ســطح 

۱۰ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد بود.

غ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان  قیمت مر
می ماند

عضو هیئت مدیره کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی گفت: تا اواخر مهر قیمت مرغ زنده با 
نوســان ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی در کانال ۸ هزار و 
۵۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ و مرغ گرم ۱۳ هزار تومان 

است.
برومند چهارآیین دربــاره آخرین تحوالت بازار 
مرغ اظهار کرد: متوســط نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغــداری ۹ هزار و ۵۰۰ و مــرغ آماده به 
طبخ در خرده فروشــی ها ۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و 
۵۰۰ تومان و در اســتان های معیــن مازندران، 
گلستان و سبزوار قیمت مرغ زنده ۸ هزار و ۸۰۰ 
تا ۹ هزار و مرغ گرم ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار 

تومان است.
وی افزود: طبق روال همه ساله، قیمت مرغ از 
اواسط شــهریور تحت تاثیر موضوع بازگشایی 
مدارس و افــت تقاضا روند نزولــی در بازار به 
خود می گیرد که خوشــبختانه امسال کاهش 
تقاضــا تاثیر معنــاداری بر قیمت نگذاشــته 

است.
چهارآیین قیمت مرغ در بــازار را پیش بینی 
کرد و گفــت: برآوردها حاکی از آن اســت که 
تا اواخر مهر با نوســان ۲۰۰ تــا ۳۰۰ تومانی، 
قیمت مرغ زنده در کانــال ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ 
هزار و ۵۰۰ و مرغ گرم ۱۳ هــزار تومان باقی 

بماند.
عضو هیئت مدیره کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی درباره آخرین وضعیت بــازار جوجه 
یکروزه بیان کــرد: هم اکنون متوســط قیمت 
هر قطعه جوجه یکروزه یــک هزار و ۶۰۰ تومان 
اســت که با نرخ مصوب خود فاصلــه معناداری 

دارد.
وی، تحمیــل تصمیــم کارگروه تنظیــم بازار 
مبنی بــر تولید ماهانــه ۱۳۰ میلیــون قطعه 
 ، در جوجــه بــه تولیدکنندگان مــرغ ما
عتمــادی بازارهــای هدف نســبت به  بــی ا
اســتمرار صادرات جوجه یکــروزه، تخم مرغ 
نطفه دار و گوشــت مرغ و بی رغبتی مرغداران 
در سایه قیمت های دستوری به جوجه ریزی را 
از جمله دالیل کاهش قیمت جوجه یکروزه در 

بازار اعالم کرد.
چهارآییــن ادامــه داد: اگرچه کاهــش انگیزه 
مرغداران بــه امر تولید موجب شــده که میزان 
جوجه ریزی شهریور در مقایسه با ماه های قبل 
۱۰ تا ۱۵ درصد افت یابد، اما تا پایان شــهریور 
نمی توان آمار دقیقی از میزان جوجه ریزی ارائه 

داد.
این مقام مسئول با انتقاد از نوسان مجدد قیمت 
نهاده های دامــی در بازار بیان کــرد: هم اکنون 
قیمت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک هزار و ۸۵۰ 
تا یک هزار و ۹۰۰ و کنجاله ســویا ۳ تا ۳ هزار و 
۱۰۰ تومان است که با نرخ مصوب خود اختالف 

۱۳ تا ۱۵ درصدی دارد.
وی در پایــان تصریح کرد: از دســتگاه های 
نظارتی انتظار مــی رود با ورود بــه موقع به 
بازار مانع اســتمرار التهاب قیمت نهاده ها و 
اختالف با نرخ مصوب شــوند تا در شــرایطی 
که قیمــت دالر طی یک ماه اخیــر در کانال 
۱۱ هزار تومــان بوده، دچار چالش نشــویم 
و مجــدد قیمــت نهاده ها به نرخ هــای قبلی 

بازگردد.


