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مدیریت

نعمتزاده :در مدیریت روابط
بینالملل و اقتصاد ضعیف هستیم

استفاده از توانمندیهای داخلی هنری است
که میتوان نام مدیریت بر آن گذاشت اما ما در
مدیریت روابط بینالملل ،امور داخلی ،صنعت،
اقتصاد و ...ضعیف هس��تیم .به گزارش ایسنا،
محمدرضا نعمتزاده ،وزیر سابق صنعت ،معدن
و تجارت در جلس��ه انجمن ملی برند با تاکید
بر اهمیت برندها ،اظهار داش��ت :ما بسیاری از
امتی��ازات و توانمندیه��ای خ��ود را فراموش
ی��ا بایگانی کردهایم اما در زمینه تش��کیل این
انجمن انتظار داشتم سال گذشته نتیجه دهد.
به هرحال دولت جدید تشکیل شده بود و نیاز
بود مدتی برای تصویب ،زمان صرف شود .وی
با تاکید ب��ر نقش تاثیرگذار برنده��ا در ایجاد
اشتغال افزود :ایجاد اشتغال برای جوانان توسط
تولیدکنندگان مطرح واجب است و بهشخصه
فهرستی از  ۱۰۰تولیدکننده دارم که با توجه به
قابلیتها و توانمندیهایشان میتوانند نقشی
موثر در ایجاد اش��تغال و آبادانی کشور داشته
باش��ند .وی اضافه کرد :اکن��ون  ۸۰۰کیلومتر
سواحل مکران بیاستفاده مانده است ،در حالی
که کش��ورهای دیگر برای داشتن  ۱۰کیلومتر
ساحل با یکدیگر میجنگند .ما میتوانیم این
بخش را مورد اس��تفاده قرار دهیم و از آن برای
توسعه صنعت ،صادرات ،واردات و جهانگردی
استفاده کنیم .برهمین اساس ،طرحی تدوین
ک��رده و وقت گرفتهایم که آن را به معاون اول
رئیس جمهور ارائه کنیم.
بانک

دریافت سود مرکب
توسط بانکها ممنوع است

رئیسکل بانک مرکزی محاسبه و اخذ سود
مرکب توسط بانکها را ممنوع دانست .به گزارش
خانه ملت ،ولیاهلل سیف درباره وضعیت محاسبه
نرخ سود بانکی گفت :دستورالعمل بانک مرکزی
درباره محاس��به نرخ سود وام کامال شفاف است
و بانکها ملزم به اجرای آن هس��تند .رئیسکل
بانک مرکزی تصریح کرد :محاس��به و اخذ سود
مرکب توس��ط بانکها ممنوع اس��ت و براساس
مکانیزم تعریف ش��ده باید مولفههای نرخ سود و
مدت در تسویه وامهای بانکی مالک باشد .سیف
درباره وضعیت ارزی کشور افزود:کمیته تخصصی
در بان��ک مرک��زی در حال بررس��ی مس��ائل و
مشکالت نظام ارزی است و تصمیمات این کمیته
در جلس��ه ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون
اول رئیسجمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انرژی

محاسبه خوراک پتروشیمیها
با ارز  ۳۸۰۰تومانی

هی��أت دولت با محاس��به قیم��ت خوراک
پتروش��یمیها ب��ر اس��اس دالر  ۳۸۰۰تومانی
در س��ال  ۹۷موافق��ت کرد .به گ��زارش پایگاه
اطالعرسانی دولت ،در جلسه دیروز هیات وزیران
که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد ،قیمت
خوراک واحدهای پتروشیمی در سال  97مورد
بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت .بر این اساس،
دول��ت به وزارت نفت اجازه داد در س��ال جاری
برای محاسبه قیمت میعانات گازی ،گاز طبیعی
خوراک و دیگر خوراکهای تحویلی به واحدهای
پتروشیمی داخلی توسط شرکتهای تابعه این
وزارتخانه ،نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات
کاالهای اساسی را به ازای هر دالر 38 ،هزار ریال
منظور کند .در جلس��ه اخیری که بین انجمن
کارفرمایان پتروشیمی و معاون اول رئیسجمهور
برگزار ش��ده اس��ت مجتمعهای پتروشیمی در
صورت دریافت مزایایی موافق تزریق ارز خود با
نرخ  4200تومان بودند که یکی از این مزایا نرخ
خوراک ب��ا دالر  3800دالری بود که دیروز این
موضوع به تصویب هیات وزیران رسید.

نفت ایران  6دالر گران شد

جدیدترین گزارش اوپک نشان میدهد نفت
ایران در ماه مه(اردیبهشت) با افزایش  5دالر و
 59سنتی ،بشکهای  72/15دالر فروخته شده
اس��ت .به گزارش فارس ،اوپک در جدیدترین
گزارش خ��ود اعالم کرد ،متوس��ط قیمت هر
بش��که نفت س��نگین ایران در ماه مه2018
(اردیبهش��ت )97با  5دالر و  59سنت افزایش
نس��بت به ماه پیش از آن  72/15دالر معامله
شده اس��ت .بر اس��اس این گزارش ،هر بشکه
نفت س��نگین ایران در ماه آوریل  66/56دالر
به فروش رسیده بود .متوسط قیمت نفت ایران
تاماه مه  2017برابر با  51/01دالر به ازای هر
بشکه بوده و متوس��ط قیمت نفت ایران تا مه
 2018براب��ر با  65/95دالر به ازای هر بش��که
برآورد شده است.

وطن امروز

کارگر

سکته بازار با قیمتهای نجومی خودرو

کارگران :دستور «واریز منابع
درمان» به خزانه را لغو کنید

خرید و فروش خودرو به حداقل رسید

گروه اقتصادی :قیمتهای نجومی خودرو موجب شد
خری��د و فروش در بازار به حداقل برس��د .به گزارش
«وطنامروز» ،قیمت خودرو به صورت ناگهانی گران
شد تا یادآور روزهای بد چند سال پیش باشد .گرانی
 100ه��زار تومان��ی جای خود را ب��ه گرانی چند ده
میلی��ون تومان داده تا بازار خودرو آش��فتهتر از قبل
شود .خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده که گرانی
نجوم��ی خودرو موجب ش��ده مردم ب��رای خریدها
احتیاط بیشتری به خرج دهند .چند هفتهای است
که بازار خودرو ملتهب شده و تفاوت قیمت کارخانه و
بازار خودروها به حدود  ۹۰میلیون تومان نیز رسیده
است .به عنوان مثال قیمت مزدا ۳تیپ  ۳در کارخانه
 ۱۳۱میلیون تومان بوده اما در بازار به  ۲۲۹میلیون
تومان رسیده است .قیمت کارخانه پژو  ۲۰۰۸نیز در
حالی  ۱۱۵میلیون تومان است که در بازار این خودرو
به قیمت  ۲۱۰میلیون تومان عرضه میش��ود .سراتو
 ۲۰۰۰اتوماتیک آپش��نال نیز در کارخانه به قیمت
 ۱۱۳میلیون تومان و در بازار به قیمت  ۱۶۸میلیون
تومان عرضه میش��ود .در این ش��رایط کارشناسان
معتقدن��د احتم��ال قطع هم��کاری خودروس��ازان
خارجی و توقف تولید خودروهای مش��ترک تولیدی
با خودروسازان خارجی باعث سودجویی واسطهها و
تعیین نرخهای نجومی برای این خودروها شده است.
از آن سو نیز سایر خودروهای داخلی با افزایش قیمت
قابل توجهی در بازار روبهرو هستند بهگونهای که این
خودروها حداقل چند میلیون تومان گرانتر نسبت
به قیمت کارخانه در بازار عرضه میشوند .در چنین
شرایطی اما فعاالن بازار خودرو میگویند با وجود رشد
نجومی قیمتها خرید و فروش در این بازار به حداقل
رسیده و معامله چندانی انجام نمیشود.
■■خودروسازان با عرضه کم بازار را به هم ریختند

انحص��ار خ��ودرو در ش��رکتهای عرضهکننده
خودروهای داخلی یکی از معضالت بازار خودرو است؛
عرضه در این شرکتها به نحوی است که در صورت
ثبتنام اینترنتی ،فقط عوامل این شرکتها موفق به
ثبتنام میش��وند و مصرفکننده ام��کان آن را پیدا
نمیکند و اگر به صورت مس��تقیم نیز فروش انجام
ش��ود ،در نهایت کاال به بازار میرود و مصرفکننده
نمیتواند از طریق شرکت خودرو دریافت کند که این
رویه عامل دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار است.
اظهارنظ��ر دبیر اتحادیه صنف فروش��ندگان خودرو
درباره نقش خودروس��ازان در گرانی خودرو و به هم
ریختن بازار گویای آن است که دالالن واقعی بازار آنها
هستند نه دیگران .محمود مخلصی در اینباره گفت:
کنترل و نظارت بر فعالیت سرشاخههای عرضهکننده
خ��ودرو و جلوگیری از احتکار این کاال ،راهکار ایجاد
آرامش در بازار خودرو اس��ت .وی با بیان اینکه سود
حاصل از این روش ف��روش خودروها نصیب عوامل
شرکتهای توزیعکننده میشود ،افزود :خودروهای
خارجی نیز از این وضعیت مستثنا نبوده و ورود آنها
به بازار نیز از طریق گروهی خاص امکانپذیر اس��ت.
دبیر اتحادیه صنف فروشندگان خودرو افزایش قیمت

قیمت برخی خودروهای داخلی (تومان)

خودرو را سبب ایجاد نگاه سرمایهای مردم به این کاال
دانست و ادامه داد :هماکنون مردم خودرو را خریداری
و برای افزایش قیمت نگهداری میکنند تا پس از باال
رفتن قیمت ،آن را به فروش برسانند ،در حالی که با
افزایش عرضه به بازار از خودروهای تولیدشده فعلی،
میتوان این روند را شکست و مانع از افزایش قیمت
خودرو ش��د .مخلصی با اشاره به خودروهای وارداتی
موجود در گمرک و ممانعت از خروج آنها تصریح کرد:
ارز کشور برای ورود این خودروها مصرف شده است
بنابراین با توجه به ورود قانونی این کاال چرا مسؤوالن
اجازه ترخیص آنها را صادر نمیکنند؟
■■بازگشت قیمت خودروها به سال ۹۶

از سوی دیگر عضو کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس شورای اس�لامی گفت :طرحی با  ۲۰۰امضا
برای س��اماندهی بازار خودرو به مجلس ارائه ش��ده
که بر اس��اس بخش��ی از این طرح ،نرخ خودروهای
زیر ۴۵میلی��ون تومان بای��د به س��ال  ۹۶بازگردد.
سیدمهدی مقدسی اظهار داشت :هنوز نتوانستهایم
در حوزه خودرو ،نظر متقاضیان و مش��تریان را جلب
کنی��م و دولت ب��ا افزایش بیمنطق تعرف��ه خودرو
نتوانس��ته است اقدام مؤثری انجام دهد ،حتی درباره
خودروهای هیبریدی که در دیگر کش��ورها مشمول
مشوقهایی میشود هنوز زیرساختی فراهم نکردهایم.
مقدسی گفت :نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و
دستگاههای مسؤول باید بر این بیسامانی نظارت و
به آن رسیدگی کنند.
■■بازار خودرو رها شده است

همچنین دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با
گالیه از اینکه طی چند هفته اخیر قیمت خودرو  80تا
 90درصد افزایش پیدا کرده است ،افزود :این موضوع
برای نمایندگان مجلس بسیار سوالبرانگیز است که
چ��را باید دولت بازار خودرو را رها کرده و مردم را در
بالتکلیفی قرار دهد .محمدرضا منصوری در گفتوگو
با تسنیم ،با اشاره به اینکه در شرایط موجود و تشدید
تحریمه��ا خودروس��ازان داخلی ب��ا محدودیتهای
بیش��تری روبهرو خواهند شد ،اظهار داشت :در حال

روز تاریخی بورس با یک شایعه ارزی!
یادداشت عل�ی حاجک�رم* :هن��وز  2ماه از
اع�لان تک نرخی ش��دن دالر و
تثبیت آن در قیم��ت  4200تومان (دالر نیمایی)
و ش��وک ناگهانی به بورس نگذش��ته بود که بانک
مرکزی در روزهای اخی��ر آرامآرام اقدام به افزایش
این نرخ تا حوالی  4225کر ُدّ ،نرخی که هنگام اعالم
کمتر کسی اعتقاد به تثبیت آن در این قیمت داشت
یّ ،دالر با نرخهای باالی 6000
و در بازار غیررس��م ُ
تومان داد و ستد میشد .بعد از این تثبیت ارز شاهد
یّ،
یّ ،الستیکس��از ُ
افزایش نرخهایی در گروه غذای ُ
قطعات و خودرو بودیم اما همچنان ارز شرکتهای
صادراتی باید با همان دالر نیمایی تسعیر میشد .در
ادامه تکنرخی شدن ارز شاهد زمزمههایی مبنی بر
ارائه لیستی از سوی دولت به منظور مشخص کردن
اقالم صادراتی برای تحویل ارز خود به سامانه نیما
بودیم که سرانجام با انتشار این لیست تقریبا همه
یّ ،معدنی و فلزی
محصوالت شرکتهای پتروشیم ُ
شامل آن میشد .حاال اخبار غیررسمی حاکی از آن
است که در کنار سامانه نیما شاهد راهاندازی سامانه
دیگری به اسم «سماصا» یا «ارز متقاضی» هستیم
ک��ه در آن صادرکنندگان میتوانن��د ارز حاصل از
صادرات خود را با نرخ  6500تومان به واردکنندگان
بهفروش برسانند .انتش��ار این خبر کافی بود تا در
بورس دیروز شاهد یک رکوردشکنی و افزایش بیش
از  2700واحدی شاخص و همچنین معامالتی به
ارزش بیش از  430میلیارد تومان باشی ُمّ .این همان
خبری بود که بازار بورس مدتها دنبال آن بود و با
ارز  6500تومانی میتوان روزهای بس��یار بهتری را
در این بازار ش��اهد بود و این بازار بورس بود که در
رالی افزایش قیمت دالر و سکه و مسکن نهتنها رشد
تّ ،بازاری که میتواند
نکرد بلکه اندکی افت هم داش ُ
جایگزین بسیار مناسبتری برای جذب «نقدینگی
سرگردان» جامعه باشد و نهتنها مشکالت اقتصادی
به وجود نم��یآورد بلکه میتواند به رونقبخش��ی
اقتصاد از طریق تس��هیل تامین مالی شرکتها نیز

کمک قابل توجهی کند .اگر چه میدانیم که در این
وضعیت تورم باال خواهد رفت اما رشد تورم در کنار
«رونق اقتصادی» که به اش��تغال و افزایش «قدرت
خرید» مردم منجر ش��ود قطعا وضعیت بهتری از
ایجاد حبابهای کاذب در حوزههای مختلف دالر،
سکه و مسکنی است که اتفاقا سیاستگذاری دقیق
و درس��تی نیز نمیش��ود و نتیجه رهاشدگی آنها
افزایش همه قیمتها و فشار بر مردم است .در این
تحلیل از وضعیت ب��ورس البته باید این را مد نظر
داشته باشیم که این بازار عاری از ریسک هم نیست
و «ریس��ک تحریم»ها نیز بر سر این بازار سنگینی
میکند و افراد باید با توجه به ریس��کپذیری خو ُدّ،
در این بازار اقدام به سرمایهگذاری کنند ،خاصه آنکه
سرمایهگذاری  5ساله دولت بر برجام با خروج آمریکا
دیگر بالموضوع شده است و اثر تحریمها و فشارهای
اقتصادی در همین مدت کوتاه با خروج شرکتهای
مختلف خارجی از کشور خودش را نشان داده است
و عدم مبادالت بینالمللی در روزهای آینده نیز به
احتمال زیاد تقویت خواهد شد .در این بازاری که هم
ریس��ک آن باالست و هم بازده آن و میتوان گفت
تّ ،خبری مبنی
به نوعی شرایط همچنان مبهم اس ُ
بر گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور نیز قابل توجه
تّ ،صحبتی که مشخص نیس��ت در آن از چه
اس�� ُ
چیزهایی صحبت میشود و آیا خبری از تصمیمات
ناگهانی دولتمردان مانند دالر نیمایی هست یا خیر؟!
که اگر چنین باش��د بازار اقتصادی کشور دوباره با
یک ش��وک بدون آمادگی دیگر مواجه میشود! در
کل همانطور که گفته شد فضا مبهم است و در این
فضای مبهم هر کس��ی با توجه به برداشت خود از
اوضاع فعلی و چشمانداز آتی و همچنین ترجیحات
ریسک و بازده خود باید دست به سرمایهگذاری بزند
و باید توجه داشت که در این بازار بازده باال در گرو
ریسک باالست.
* کارشناس ارشد مدیریت مالی /متخصص بورس
و سرمایهگذاری

حاضر ما رضایت کاملی از صنعت خودروی کش��ور
نداریم اما شرایط ایجاب میکند حمایتهای الزم از
این صنعت اعمال ش��ود .وی تصریح کرد :بر اساس
توافقات به عمل آمده و البته محاسبه هزینههای تولید
قرار شده خودروهای زیر  45میلیون تومان بیشتر از
 7درصد گران نش��وند تا در ادامه این تصمیم ،بازار تا
حدودی به س��مت آرامش حرکت کند .در این میان
علیرضا پورحس��نی ،نمایش��گاهدار و کارشناس بازار
خ��ودرو در این رابطه میگوی��د :در بازار خودرو همه
کالفه شدهاند .فقط قیمتها به شکل نجومی باال رفته
و هم��ه هم فقط نگاه میکنند چون حجم معامالت
بسیار کم است .وی ادامه میدهد :تک و توک معامله
در بازار انجام میشود و خرید و فروش چندانی وجود
ندارد زیرا مصرفکنن��دگان واقعی میبینند هر روز
قیمتها تغییر میکن��د و جا میخورند و تمایلی به
خرید با قیمتهای نجومی ندارند .این نمایش��گاهدار
خودرو درباره دلیل رش��د ش��دید قیمته��ا در این
بازار میگوید :یکی از دالیل این نگرانی خارج ش��دن
آمریکا از برجام است زیرا فروشندگان تصور میکنند
خودروسازان خارجی از ایران خارج میشوند و تولید
خودروهای مشترک متوقف میشود همین موضوع
باعث التهاب بازار و رشد شدید قیمتها شده است.
وی خاطرنش��ان میکند :عالوه بر این قیمت ارز نیز
رشد شدیدی داشته است و خواه ناخواه افزایش نرخ
ارز تاثیر خود را بر قیمت تم��ام خودروهای وارداتی
و داخلی نش��ان میدهد .این وضعیت در حالی است
که پیش از این نیز امیرحس��ن قناتی ،مدیرکل دفتر
صنای��ع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت وعده داده بود در هفتههای آتی با عرضه
بیش��تر خودرو قیمتها در بازار متعادل شود .برخی
کارشناسان نیز به مصرفکنندگان توصیه میکنند
فعال از خرید خودرو خودداری کنند تا حباب ش��کل
گرفته در این بازار از بین رفته و قیمتها کاهش یابد.
پیش از این یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از
ضعف نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر بازار
خودرو گفته بود :گذشته از دالیلی همچون احتمال

نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید 111

21324000

24300000

تیباصندوقدار

25623000

25700000

پژوپارس اتومات

54820000

58000000

پژو 405GLX

30781000

34500000

چانگان

74952000

88000000

کوییک اتوماتیک پالس

42000000

43500000

تندر دستی

4070000

55000000

مزدا3

130959000

230000000

هایماS7

104313000

142000000

ساینا EX

28989000

29200000

اچسی کراس

50000000

62000000

سمند LX

31473000

39000000

 206تیپ 2

33946000

40000000

 206تیپ 5

39237000

50000000

 206وی 8

39960000

49200000

 207دندهای

47130000

59000000

 207اتوماتیک

54366000

75000000

قیمت برخی خودروهای وارداتی (تومان)
خودرو

نرخنمایندگی

هیوندایتوسان ۲۵۰۴۱۶۰۰۰
سانتافه

نرخ بازار

حاشیه بازار

۳۵۴۰۰۰۰۰۰

104000000

۴۳۸۰۰۰۰۰۰ ۲۸۷۲۹۲۰۰۰

151000000

سراتو وارداتی ۲۱۴۷۱۲۰۰۰

۲۳۸۰۰۰۰۰۰

24000000

سورنتو فول

۳۰۳۰۰۰۰۰۰

۴۷۵۰۰۰۰۰۰

162000000

اسپورتیج

۳۱۹۰۰۰۰۰۰

۳۷۵۰۰۰۰۰۰

56000000

کیاپیکانتو

۹۹۱۰۵۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۰۰۰

16000000

جمعی از فعاالن کارگری با حضور در دیوان
عدالت اداری ،خواستار لغو دستور رئیسجمهور
به اس��تناد بند «ز» تبصره  7قانون بودجه 97
کل کش��ور مبنی بر واریز منابع درمان تامین
اجتماعی به حساب خزانه ش��دند .به گزارش
مهر ،جمعی از فعاالن جامعه کارگری و کمیته
حقوقی هماهنگی کانون شوراهای اسالمی کار
اس��تان تهران و اعضای کانون بازنشس��تگان
اس��تان تهران با حضور در دیوان عدالت اداری
خواس��تار ابطال دس��تور رئیسجمهور درباره
نح��وه اجرای بند «و» تبص��ره  ۷قانون بودجه
(بند «ز» س��ابق) برای واری��ز منابع حاصل از
درمان قانون تامی��ن اجتماعی به خزانه دولت
« از ط��رف کارفرمایان» ش��دند 29 .بهمنماه
سال گذشته و در جریان بررسی الیحه بودجه
 ۹۷کل کش��ور ،با تصویب بن��د «ز» تبصره ۷
الیحه بودجه ،سازمان تامین اجتماعی مکلف
شد همه س��هم درمان موضوع مواد  ۲۸و ۲۹
قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز
کند .هر چند در این بند عنوان شده« ،سازمان
تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین
اجتماعی هزینه خواهد کرد» اما جامعه کارگری
و کارفرمایی که منابع سازمان تامین اجتماعی
را ح��ق خود میدانند باره��ا با واریز این منابع
به حس��اب خزانه مخالف کردن��د .نمایندگان
کارگری معتقدن��د واریز حق بیمه «توس��ط
کارفرما» با آنچه در قانون مبنی بر واریز از سوی
«سازمان تامین اجتماعی» عنوان شده ،مغایرت
دارد و ب��ا توجه به اینکه دول��ت آماری از افراد
بیمهش��ده در کارگاهها ندارد ،نظارت بر حسن
اجرای این ابالغیه و اطمینان از واریز حق بیمه
کارگران میتواند محل چالش باشد.
ترهبار

گرانفروشی به بازار میوه وترهبار رسید

قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز،
دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ،ضعف نظارت بر
این حوزه است.

■■پیشفروش ایرانخودرو لغو شد

در حالی که برنامه پیشفروش ایرانخودرو قرار
بود به منظور احترام به اعتماد مشتریان به مناسبت
عید سعید فطر از دیروزآغاز شد ،بدون بیان دلیل
از س��وی این شرکت خودروس��از لغو شد .پیش از
این مصطفی خانکرمی ،معاون بازاریابی و فروش
ایرانخودرو خبر داده بود به منظور احترام به اعتماد
مشتریان ،برنامه فروش برخی محصوالت پرتقاضای
بازار همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر به اجرا
گذاشته میشود .طرح فروش ویژه عید سعید فطر
قرار بود از س��اعت  10صبح چهارشنبه  23خرداد
آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه یابد اما هیچگونه
امکان ثبت پیشخرید خودرو در سایت ایرانخودرو
برقرار نشد و دلیلی هم برای توقف این پیشفروش
اعالم نشده است.

ادعای حامیان دولت درباره رابطه  FATFو گرانی سکه
محم�د نجارصادقی :چند روزی
تحلیل
از س��روصدای اصالحطلب��ان
مجلسنشین برای  4الیحه مرتبط با تامین مالی
تروریس��م و عضویت ی��ا عدم عضویت ای��ران در
کنوانس��یونهای مرتبط با این موضوع میگذرد و
نتیجه این کشو قوسها مسکوت ماندن این لوایح
تا  2ماه دیگر بوده است .در شرایطی که مخالفان و
موافقان در مجلس در حال چانهزنی درباره تبعات
یا مزایای این موضوع هس��تند ،در نبود توجههای
رسانهای ،بازارهای س��وداگرانهای مانند طال و ارز
با جهش بیس��ابقهای روبهرو ش��دهاند .از یکسو
زمزمهه��ای دالر قاچاق  7هزار تومانی و از س��وی
دیگر صدای سکه ناقابل  2و نیم میلیونی به گوش
میرس��د .کارشناسان عوامل مختلفی را برای این
افزایش قیمت معرف��ی کردهاند و جالبترین آنها
هم متعلق به گروهی است که گرانی بازارهای طال
و ارز را به مس��کوت مان��دن  FATFربط دادهاند!
یک روزنامه اقتصادی هوادار اقتصاد لیبرال و مدافع
دولت طی اس��تداللی حکیمانه این گرانیها را به
تصویب نشدن  FATFدر مجلس شورای اسالمی
ربط داده اس��ت .از این بدت��ر اینکه چند نماینده
مجلس همگام با این روزنامه ،مرزهای اس��تدالل
اقتص��ادی را ج��ا به جا کرده و همی��ن موضوع را
تکرار کردهاند .معصومه آقاپور ،عضو فراکسیون امید
مجلس ش��ورای اسالمی در گفتوگو با خانه ملت
پا را فراتر گذاشته و اظهار داشته است که پذیرش
 FATFبازار س��که را کنترل میکند! باید توجه
داش��ت که  FATFدر صورت اجرایی ش��دن به
صورت تمام و کمال در نهایت میتواند تنها نظارهگر
تراکنشهای پولی کش��ور باشد و هیچ ارتباطی با
اعمال سیاستهای پولی و مالی که میتواند منجر
به مدیریت بازارهایی مانند سکه و ارز شود ،ندارد؛
درس��ت جایی که دولت بیشترین ضعف را در آن
داشته و باعث التهابات اخیر شده است البته معجزه
خواندن  FATFمسبوق به سابقه است و پیشتر
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مسیری برای وصل شدن به شبکه پیامرسان مالی
دنیا ،گرهگشای رکود ،محل جذب سرمایهگذاری
خارجی و ...معرفی ش��ده بود اما این مورد از همه
جالبتر بود .در کنار این باید گفت گرانی اخیر سکه
و طال منوط به چند متغیر همیشگی این بازار است.
ابتدا عوامل تقویمی و نزدیک شدن به انتهای ماه
مبارک رمضان و موس��م عید فطر که در این ایام
خرید طال به عنوان عیدی رواج دارد ،دوم افزایش
قیمت دالر که اگر روند افزایش قیمت ارز و طال را
کنار یکدیگر بگذاریم روندی پایاپای طی ماههای
اخیر داش��تهاند و سوم افزایش قیمت جهانی طال
است که اوایل اردیبهش��ت رخ داد و تاثیر خود را
در حال حاضر روی بازار ایران گذاشت ه است .حتی
لحاظ کردن تاثیر روانی مس��کوت ماندن FATF
در مجلس شورای اسالمی برای جهش قیمت ارز و
سکه هم غلط است .تجربه یک ماه قبل نشان داد
بازارهای غیرمولد با وجود گسترده بودن و فراگیری
باالی بخشهای جامعه بس��یار منطقی و با بلوغ
عمل میکنند ،شاهد آن هم خروج آمریکا و شوی
رس��انهای ترامپ بود که کمترین تاثیر را هم روی
این بازارها نداشت .اگر قرار بود تحرکات دیپلماتیک
در این حجم در جهش قیمت در بازارهای مختلف
تاثیر داش��ته باشد الجرم در آن مقطع باید شاهد
رشد قیمتها میبودیم .بررسی گرانی ارز (دالر آزاد
یا قاچاق) و س��که طی  2ماهی که از شروع سال
کاری جدید میگذرد نشان میدهد این بازارها به
ترتیب با رش��د  18و  30درصدی پیش از جهش
اخیر روبهرو بودهاند .این روند افزایش قیمت نشان
از آن دارد که اساس��ا التهاب در بازارهای مختلف
تخصص دولت و رون��دی ثابت طی ماههای اخیر
اس��ت و ربطی به اظهارنظر نمایندگان درباره یک
کنوانسیون بینالمللی ندارد .در انتها باید گفت برای
تفکری که برجام را مرتبط با گالبی ،خورش��ید و
باران میداند ربط دادن  FATFبه قیمت سکه به
هیچوجه کار سختی نیست.

بازار میوه در حالی با افزایش قیمت همراه
ش��ده که این افزایش قیمت فق��ط مربوط به
نوبرانهها نیست و همه محصوالت این شرایط را
دارند .به گونهای که در فروش هر کیلوگرم هلو،
زردآلو ،ش��لیل و گیالس  ۱۰هزار تومان ،انگور
 ۱۳هزار تومان ،انب��ه  ۹هزار تومان و هندوانه
هزار تومان گرانفروش��ی میش��ود .به گزارش
ایسنا ،تقریبا همه میوهها در بازار با قیمتهای
مختلف و باالیی فروخته میشود که مشخص
نیست در این میان سودجویان و متخلفان چه
کسانی هستند؟ آیا فروشندگان میوه بیشتر از
آنچه قانون برایشان مشخص کرده ( ۳۵درصد
نرخ س��ود منطقی) س��ود برای خود محاسبه
میکنند یا آنکه حلقه سودجویان و متخلفان
را باید در جای دیگری در بازار میوه جستوجو
کرد .بررس��ی قیمت عمدهفروشی محصوالت
کشاورزی در میدان مرکزی میوه و ترهبار استان
تهران نشان میدهد قیمتهای موجود در بازار
مصرف بس��یار باالتر از قیمت عمدهفروشی با
احتساب س��ود منطقی  ۳۵درصدی است .به
عنوان نمونه هر کیلوگرم زردآلو بسته به انواع
آن از  ۲هزار تومان تا  ۱۳هزار تومان در میدان
مرکزی میوه و ترهبار تهران فروخته میش��ود
و متوس��ط نرخ منطقی هر کیلوگرم زردآلو از
 ۶۷۵۰تومان تا  ۱۴هزار و  ۸۵۰تومان اس��ت.
اما این محصول در میوهفروش��یهای س��طح
ش��هر تا  ۲۵هزار تومان نیز فروخته میش��ود؛
یعنی  ۱۰هزار تومان بیشتر از قیمت منطقی
ب��رای ه��ر کیلوگ��رم زردآل��وی درج��ه یک!
گیالس که متوس��ط قیمت منطقی آن برای
مصرفکنندگان کیلویی  ۲۴هزار و  ۳۰۰تومان
است ،در سطح ش��هر کیلویی  ۳۵هزار تومان
به دس��ت مصرفکنندگان میرسد؛ یعنی هر
کیلوگرم گیالس ه��م کیلویی  ۱۰هزار تومان
بیش��تر از قیم��ت حداکث��ری آن در اختی��ار
مصرفکنن��دگان قرار میگیرد! همچنین انبه
باید کیلویی  ۱۶هزار تومان فروخته شود که با
قیمت کیلویی  ۲۵هزار تومان در میوهفروشیها
عرضه میش��ود؛ یعنی  ۹ه��زار تومان فاصله
قیمت .هلو و شلیل درجه یک نیز باید کیلویی
 ۹۴۵۰تومان فروخته شود اما مصرفکنندگان
این میوهها را تا کیلویی  ۱۹هزار تومان در بازار
مشاهده میکنند؛ یعنی گرانفروشی  ۱۰هزار
تومانی در بازار مصرف برای هلو و شلیل .انگور
نیز کیلویی  ۲۸هزار تومان فروخته میشود ،در
صورتی که انگ��ور درجه یک باید کیلویی ۱۴
هزار و  ۸۵۰تومان در میوهفروشیها عرضه شود
که به معنای افزایش دو برابری و گرانفروش��ی
 ۱۳هزار تومانی انگور است! همچنین هندوانه
کیلویی  ۴هزار تومان عرضه میش��ود که نوع
درجه ی��ک آن بای��د کیلوی��ی  ۲۹۷۰تومان
فروخته شود؛ یعنی کیلویی هزار تومان گرانتر
در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد.

