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بازارمرغمتعادلمیشود
مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان تهران گفت: 
با آغاز توزیع گوش��ت مرغ با قیمت تنظیم بازار، بازار 

گوشت مرغ تا پایان هفته متعادل می شود.
رضا سالمی با اش��اره به اینکه عرضه گوشت مرغ 
به علت افزایش دما و خس��ارات ناشی از قطع برق در 
سالن های پرورش مختل شده است، افزود: این عوامل 

سبب شد قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یابد. 
وی گف��ت: ب��ه منظور تأمی��ن نیاز ش��هروندان و 
مدیری��ت بازار روزانه ۳۰۰ ت��ا ۵۰۰ تن مرغ منجمد با 
قیمت هر کیلو ۶۷۵۰ تومان و ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن گوشت 
گرم مرغ ب��ا قیمت هر کیل��و ۸۱۷۵ تومان در میدان 
مرکزی بهمن، میادین میوه و تره بار و فروش��گاه های 

زنجیره ای و تعاونی ها توزیع و عرضه می شود. 
مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان تهران افزود: 
ای��ن ش��رکت هر کیلو م��رغ منجمد را در س��ردخانه 
۶۳۲۰ تومان و هر کیلو گوشت گرم را هر کیلو ۷۶۰۰ 

تومان دراختیار توزیع کنندگان قرار می دهد. 
سالمی گفت: با افزایش جوجه ریزی و رفع مشکالت 
قطع برق و توزیع گوش��ت مرغ ب��ا قیمت مصوب بازار 
این محصول تا پایان هفته متعادل می شود. وی افزود: 
قیمت کارشناس��ی ه��ر کیلوگرم گوش��ت مرغ ۹۲۵۰ 

تومان است و بیشتر از آن مورد تأیید نیست. 
مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان تهران درباره 
اقدامات تنظیم ب��ازار تخم مرغ گفت: در میادین میوه 
و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای شهروند تخم مرغ با 
قیمت ش��انه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان توزیع می شود.

تخم مرغی که در میادین توزیع می ش��ود تولید داخل 
است و وارداتی نیست.  صداوسیما

وارداتبیشاز۳۰۰۰تندارودرسالجاری
در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳۰۰۰ تن 
دارو به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته تقریبا ثابت بوده است.
براساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی چهار 
ماه نخست س��ال جاری، در این مدت ۳۰۶۷ تن انواع 
دارو ب��ه ارزش ۳۹۹ میلی��ون و ۸۵۸ ه��زار دالر وارد 
شده است. این آمار صرفا مشمول واردات دارو بوده و 
واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را شامل 
نمی ش��ود و این در حالی اس��ت که واردات انواع دارو 
در مدت مشابه سال  گذشته ۳۰۰۰ تن به ارزش ۴۴۲ 

میلیون و ۱۲۱ هزار دالر بوده است.
در ح��ال حاضر براس��اس ادعای گم��رک ایران، 
ترخیص دارو و تجهیزات پزش��کی از س��وی گمرک، 
با همکاری وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی 
بدون معطلی از گمرک ها انجام می ش��ود و از س��وی 
دیگر، پیش اظهاری کاالهای سالمت محور فراهم شده 
و واردکنن��دگان می توانند ای��ن کاالها را قبل از ورود 
کاال به گمرک ها اظهار و نس��بت به انجام تش��ریفات 
گمرکی با اخذ مجوز از وزارت بهداش��ت اقدام کنند تا 
در زمان ورود بدون معطلی، کاال را به انبار شرکت های 

خود انتقال دهند.  ایسنا

افزایشاستفادهازکارتبازرگانی
یکبارمصرف
نایب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین 
گفت: صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از صادرات 
را بازنگردانند انگیزه بیشتری به استفاده از کارت های 

بازرگانی یک بار مصرف دارند.
مجیدرضا حریری افزود: اگر تاکنون انگیزه ها برای 
اجاره کارت بازرگانی در واردات وجود داشت این انگیزه 
اکنون در صادرات بیش��تر است زیرا صادرکنندگان اگر 
به نام خودشان صادرات کنند، باید تعهد ارزی بدهند. 
وی گفت: در شرایط کنونی از آنجا که وارد کننده باید 
برای واردات تخصیص ارز بگیرد نمی تواند به نام کسی 
دیگ��ری کاال را وارد کن��د ضمن اینکه ب��رای واردات، 
کارت ه��ای بازرگانی تازه صادر ش��ده ابت��دا می توانند 
۵۰۰ ه��زار دالر واردات انج��ام دهند و به مرور با تایید 
صالحتیش��ان این میزان افزایش می یابد این در حالی 

است که برای صادرات سقفی وجود ندارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و چین 
اف��زود: به طور نمون��ه صادرکننده می تواند در س��ال 
برای چندین جوان تحصی��ل کرده در حوزه بازرگانی 
ب��ا حمایت مالی، کارت بازرگانی بگیرد و از طریق انها 
اقدام به صادرات کاال کند اما ارز آن را به سامانه وارد 
نکند اما مجموعه های نظارتی و مالیاتی یک سال بعد 
به س��راغ آن جوان می روند که متوجه می شوند صادر 
کننده اگر چه کاال را از کش��ور ص��ادر کرده اما هیچ 

ارزی را به کشور وارد نکرده است.  مهر

بازدیداستاندارگیالنازاحداثواحد
پرورشقارچبامشارکتبانککشاورزی

مصطفی ساالری استاندار گیالن به همراه مدیر شعب 
بانک کش��اورزی و جمعی از مسئوالن اس��تانی، از طرح 
پرورش قارچ دکمه ای که با مشارکت و حمایت ۸۰ میلیارد 

ریالی بانک کشاورزی احداث شده است بازدید کرد.
طرح پرورش قارچ دکمه ای با ظرفیت تولید ۶۶۵ 
تن در س��ال درش��هر رشت، روس��تای کلشتالشان با 
مش��ارکت و حمایت ۸۰ میلیارد ریال��ی این بانک در 

مراحل پایانی احداث قرار دارد.

اخبار

آغازجریمهمشترکانپرمصرفبرقازیکیدوماهدیگر
مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گف��ت: در حال حاضر برنامه ای برای 
افزایش قیمت برق در دستور کار دولت قرار ندارد، اما براساس تمهیدات در نظر 

گرفته شده، برای مشترکان پرمصرف جریمه در نظر گرفته ایم.
همای��ون حائ��ری با بیان اینکه یک��ی از راهکارهای مدیری��ت مصرف کنترل 

مشترکان پرمصرف است، اظهار کرد: برای این مهم برنامه جریمه مشترکان پرمصرف 
در دستور کار قرار گرفته که نهایتا تا یکی دو ماه آینده این طرح آغاز خواهد شد.

چن��دی پیش وزیر نیرو نیز اعالم کرد که تعرفه مناس��بی برای پرمصرف های آب و 
برق به دولت ارائه می کنیم؛ چراکه حدود ۸۰ درصد مصرف کنندگان برق در حد الگوی 
تعریف ش��ده یا زیر آن مصرف میکنند و هیچ مش��کلی ندارند ولی در همین ش��رایط، 
پرمصرف هایی داریم که نباید از تعرفه های پایین برخوردار باشند؛ بنابراین اصالح قیمت 

به عنوان یک ابزار برای اصالح روند پرمصرف ها کمک کننده خواهد بود.  ایسنا

زندگانی 
توانبخشخصوصیبرایورودبهمعامالتتهاترینفت
رئیس س��ابق اتحادیه صادرکنندگان نفت با تاکید بر ضرورت تغییر ش��رایط 
فروش نفت به بخش خصوصی گفت: چنانچه دارایی ش��خص یا شرکت متقاضی 
خرید نفت خام بیش از بهای محموله عرضه شده در بورس باشد، وزارت نفت برای 

پرداخت وجه مهلت دهد.
حسن خسروجردی با اشاره به بی میلی شرکت ملی نفت ایران به ورود بخش 

خصوصی به موضوع صادرات نفت گفت: متاس��فانه مدیران ش��رکت ملی نفت بر سر 
راه فعالیت ها و پروژه هایی که بر خالف میل ش��ان باش��د، سنگ اندازی می کنند. در حال 
حاضر، مجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی به دید یک مزاحم نگاه می کند و تمایلی 

به حضور بخش خصوصی در صادرات نفت ندارد. 
ب��ه گفت��ه وی اجازه فروش نفت خام به بخش خصوصی در اختیار وزیر اس��ت و وزیر باید 

مشخص کند که بخش خصوصی تحت چه شرایطی می تواند برای خرید اقدام کند.  فارس

مسیر توسعه 
سامانهایبرایاعالمحجممعاملهوقیمتارز
مدیرعامل بورس انرژی می گوید برای داد و س��تد ارز باید س��امانه ای واحد 
وجود داشته باشد که در آن نرخ ارز و حجم داد و ستد به صورت شفاف مشخص 

باشد و عامه مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و در آن معامله کنند.
سیدعلی حسینی درباره تاثیر بازار ارز و بسته جدید ارزی بر روی معامالت 

ب��ورس و کلی��ت اقتصاد گفت: در ح��ال حاضر علی رغم تالش ه��ای مثبت بانک 
مرکزی و ارائه بسته جدید ارزی مهم ترین مشکل ما عدم شفافیت نرخ ارز است.

وی ادامه داد:  در حال حاضر دو س��امانه برای نرخ گذاری ارز وجود دارد؛ یکی س��امانه 
نیماست که مربوط به صادرکنندگان و واردکنندگان است و در دسترس عامه مردم نیست 
و دیگری سامانه سنا است و برای مبادالت ارز در صرافی ها می باشد که نرخ آن نسبت به 
بازار عمده )سامانه نیما( ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر است. به گفته وی باید در آن سامانه ترکیبی 

عالوه بر قیمت حجم معامالت نیز به طور شفاف مشخص باشد.  ایسنا

ینگ  وی ر ر

در حال��ی که عملک��رد قاطع  كــش در خـط  نظارت��ی  دس��تگاه های 
برخورد ب��ا انبارهای کاالهای احت��کاری موجی از 
امی��د در برخورد ب��ا اخاللگران اقتص��ادی را ایجاد 
کرده، اخیرا ابهاماتی درخصوص ثبت انبارهای برنج 
در س��امانه های الکترونیک��ی مطرح ش��ده که باید 

درباره آن شفاف سازی انجام شود.
در هفته های اخیر در حالی کلیدواژه »احتکار« 
به پرتکرارترین واژه در رسانه ها تبدیل شده است که 
شاهد برخورد قابل تقدیر نهادهای نظارتی از جمله 
س��ازمان تعزایرت حکومتی با ای��ن پدیده مذموم 
هس��تیم. متاسفانه در دو ماه اخیر عالوه بر احتکار 
کااله��ای مصرفی مثل لوازم خانگ��ی و مواد اولیه 
شاهد اخباری درخصوص احتکار کاالهای اساسی 
مثل برنج بوده ایم. بر این اساس گزارش های زیادی 
مبنی بر احتکار برنج در استان های مختلف کشور 
از جمله زاهدان، کرمانشاه، زنجان، تبریز و... مخابره 
ش��ده است این درحالی اس��ت که برخی از فعاالن 
صنف��ی در این ح��وزه معتقدند که احت��کار برنج 
صورت نگرفته است و منتقد برخی سخت گیری ها 

بر واردات واردکنندگان برنج هستند.
از خردادم��اه دول��ت ب��ا در نظر داش��تن دور 
جدید تحریم ها علیه کش��ورمان س��عی بر تامین 
ارز مورد نیاز جه��ت واردات برنج برای تامین نیاز 
کش��ور داش��ته اس��ت و برای جلوگیری از احتکار 
این کاال س��خت گیری هایی در روند واردات منظور 
کرده اس��ت و درپی آن عالوه بر بازرسان تعزیرات، 
بازرسان سازمان حمایت و وزارت صمت، نسبت به 

نظارت بر بازار اقدام می کنند

زمانتزریقبرنجوارداتیبهبازارمهمنیست؟
یک��ی از فعاالن ح��وزه واردات برنج ب��ا انتقاد از 
رفتار وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و 
تجارت و دادگس��تری، بانک مرکزی و صداوسیما در 
قبال اعتماد و همراه��ی واردکنندگان برنج با دولت 
گفت: تأخیر در تخصیص ارز، تهمت احتکار، پلمب 
انبار ها و معرفی واردکنندگان برنج به این عناوین در 
رسانه ملی، نتیجه همکاری واردکنندگان برای تأمین 
برنج مورد نیاز کشور با اعتبار خودشان است. به گفته 
ای��ن فعال بخش خصوصی "برنجی که با ارز مصوب 
وارد کش��ور می شود باید با قیمت مشخص و تعیین 
ش��ده در بازار عرضه شود، از این رو برای تجار فرقی 
نمی کند که برنج ها را در چه زمانی وارد بازار کنند".

توقیفانبارهایاحتکاری
بهدلیلعدمرعایتقانون

این در حالی اس��ت که بررس��ی روند کش��ف 
انبارهای احتکاری اساس��ا با آنچه این فعال صنفی 
بیان کرده تفاوت دارد. بر این اس��اس دلیل اصلی 
معرفی انبارهای توقیف ش��ده عدم ثبت در سامانه 
انبارهای گمرک یا وزارت صنعت میباشد. بر مبنای 
اعالم سازمان حمایت از مصرف کنندگان که متولی 
اصلی ثبت اطالعات انبارهاست هر انبار کاالیی که 
در س��امانه های مذکور ثبت نش��ده باشد و کاال در 
آن کش��ف شود کاال به عنوان احتکار ضبط خواهد 
شد. حال سوال ایجاد ش��ده این است که با وجود 
اعالم رس��می مراجع نظارتی چگونه فعاالن صنفی 

گزارش های رسمی را با چالش روبه رو می کنند؟

اتهامجدید
ای��ن فعال حوزه واردات برنج معتقد اس��ت با 
افزای��ش واردات در ش��رایط فعلی، بازرس��ی روند 
واردات برن��ج توس��ط اف��راد غیرمتخص��ص انجام 
می ش��ود که این موضوع منجر به رفتار نادرست با 
فعاالن اقتصادی شده است که به طور رسمی و از 

مبادی قانونی برنج وارد می کنند.
همچنی��ن وی بر این باور اس��ت پلمب کردن 
انبارها و متوقف کردن محموله های برنج که همگی 
در سامانه انبارهای وزارت صمت ثبت و با مدارک 
هستند و قانونی نگهداری و حمل می شوند، جای 
سؤال دارد، چراکه با این رفتار عرضه برنج در بازار 
دچار اختالل ش��ده و در نهایت ب��ه برهم خوردن 

امنیت و آرامش بازار منتهی می ش��ود. این ادعای 
انجمن واردکنن��دگان برنج عملکرد س��امانه های 
جامع تج��ارت و گمرک که انبارها موظف به ثبت 

در آنها هستند را زیر سوال برده است.
بنابراین الزم است دس��تگاه های نظارتی مثل 
س��ازمان تعزیرات حکومتی که در روزهای اخیر با 
عملک��رد به موقع خود موجی از امید برای برخورد 
قاطع با اخاللگران اقتصادی را در میان مردم ایجاد 
کرده است درخصوص این ادعا شفاف سازی کنند.

واردات9۰۰هزارتنبرنجباارزدولتی
در همی��ن رابطه دبیر انجم��ن واردکنندگان 
برنج با بیان اینکه مش��کلی ب��رای واردات و تامین 
برن��ج مصرفی مردم وجود ندارد، گفت: در ۵ ماهه 
س��ال جاری یک میلیارد دالر ب��رای واردات برنج 
اختص��اص یافته و ۹۰۰ هزار ت��ن از این محصول 

به کشورمان وارد شده است.
مسیح کش��اورز اظهار کرد: این روزها هر شب 
خب��ر برخ��ورد با احت��کار برنج از رس��انه ها پخش 
می شود و این امر خود این نگرانی را بین مردم ایجاد 
می کند که قرار اس��ت در بازار برنج کمبود یا گرانی 
ایجاد ش��ود در حالی است که قیمت این محصول 
در بازار تنها براس��اس افزای��ش نرخ ارز تغییر یافته 
و مش��کلی برای تامین نیاز م��ردم وجود ندارد. وی 
افزود: در صورتی که در مردم این نگرانی ایجاد شود 
که تامین برنج با مش��کل برخورده است و هر یک 
به جای مصرف مشخص خود اقدام به ذخیره سازی 

چند برابری کنند بازار برنج نیز به هم می ریزد.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد: یک 
میلی��ارد دالر در ۵ ماهه س��ال جاری برای واردات 
برن��ج اختصاص یافت��ه و ۹۰۰ هزار ت��ن برنج به 
کشورمان وارد شده است؛ این اعداد نشان می دهد 

مشکلی برای تامین مصارف کشور وجود ندارد.
کش��اورز تصریح کرد: ع��الوه بر عرضه معمول 
برنج در بازار مص��رف بخش خصوصی و دولتی نیز 
ذخایر احتیاط��ی را در نظر گرفته اند تا در روزهای 
تحریم نیز مش��کلی برای نیاز مردم وجود نداش��ته 
باشد. وی اظهار کرد: زمانی که افرادی غیرتخصصی 
برای مبارزه با احتکار وارد عمل می شوند و موجودی 
انبار را به حراج می گذارند این امر عملکرد معکوسی 
در ب��ازار خواهد داش��ت و این نگرانی را میان مردم 
ایجاد می کند که در تامین برنج با مشکل مواجهیم 
در حالی که در هفته های اخیر مشکلی بابت افزایش 
قیمت برنج نداش��ته ایم و قیمت این محصول تنها 

براساس تغییر نرخ ارز باال رفته است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه محص��ول برن��ج کاالیی 
احتکارپذیر نیست، گفت: باال رفتن نرخ دالر در بازار 
آزاد باعث شده است که عمال قاچاق برنج به کشور 
صرفه نداشته باش��د اما باید در این شرایط مواظب 
باشیم که کاالیی که با ارز دولتی به کشور وارد شده 

است به صورت قاچاق از کشورمان خارج نشود.
دبیر انجمن وارد کنن��دگان برنج ادامه داد: در 
بازرسی هایی که از انبارهای برنج انجام می شود باید 
موارد بهداش��تی، خروج تدریجی برنج برای عرضه 
به بازار، بررسی شود تا اینکه افراد محصول خود را 
برای عرضه در ماه ه��ای آینده با قیمتی باالتر نگه 

ندارند اما اینکه بخواهیم به یکباره محصول انباری 
را که بتدریج در حال عرضه به بازار اس��ت را یکجا 
در بازار عرضه کنیم مش��کالتی ایجاد می کند. وی 
افزود: این عملیات نش��ان می دهد که ممکن است 
در بازار برنج التهاب ایجاد کند و مردم را تشویق به 
احتکارهای خانگی می کند و منجر به ایجاد بحرانی 

در عرضه این محصول استراتژیک ایجاد می کند.
کشاورز اظهار کرد: در شرایط فعلی واردکنندگان 
برنج محصول خود را با سود حداقلی و در مواقعی حتی 
با یک تا دو درصد ضرر می فروشند زیرا باید نقدینگی 

الزم برای تامین ارز، کاالهای وارداتی تامین کنند.
دبی��ر انجمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه 
نباید به گران��ی و کمبود در بازار برنج دامن بزنیم 
گفت: مردم نگرانی بابت تامین برنج نداشته باشند 
زیرا میزان تامین برنج در مقایس��ه با سال گذشته 
تغییری نکرده اس��ت. وی یادآور ش��د: سال قبل 
یک میلی��ون و ۴۰ هزار تن برنج در مدت ۵ ماهه 
ابتدایی سال به کشور وارد شده بود که این رقم در 
س��ال جاری ۹۰۰ هزار تن است، دلیل فاصله ۱۴۰ 
ه��زار تنی آن نیز به خاطر اختصاص دیرهنگام ارز 
اس��ت اما اکن��ون این محص��والت در گمرک قرار 

داشته و بزودی وارد کشور می شود.

دالیلافزایشقیمتبرنجخارجی
کشاورز درباره دالیل افزایش قیمت برنج خارجی 
از سال جاری اظهار کرد: نرخ ارز اختصاصی به واردات 
برنج در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۱۱۰۰ 
تا ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته، همچنین هزینه های 
حمل و نقل نی��ز با افزایش مواجه ش��ده که این امر 
منجر به باال رفتن ۱۵۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم 
برنج نس��بت به سال گذشته اس��ت. وی اظهار کرد: 
قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱ 
وارداتی که به طور معمول بیشتر از همه نوع برنج ها 
به کشور وارد می شود ۷۵۰۰ تومان است و به قیمت 
حدود ۸ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد، 
قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم برنج پاکستانی نیز 

۷۹۰۰ تومان است. 
وی درباره واردات برنج از تایلند گفت: با توجه 
به اینکه کشورمان ضوابط بهداشتی سختگیرانه ای 
برای واردات برنج دارد امکان واردات برنج تایلندی 
به کش��ورمان وجود ندارد زیرا ای��ن برنج با وجود 
اینک��ه اس��تانداردهای ُکدکس اروپ��ا را دارد اما با 

ضوابط بهداشتی ما نمی خواند.  تسنیم

6 ماه از پیش فروش سکه ها گذشت؛
سود قابل توجه خریداران 

قرار اس��ت که از روز ۲ میلیون و ۵۷۵  باجـه هزار قطعه سکه پیش فروش قطعی به پشـت 
خری��داران تحویل داده ش��ود که اگر س��ود ه��ر قطعه را ۲ 
میلی��ون و ۳۱۱ هزار تومان محاس��به کنیم، ۶ هزار میلیارد 

تومان سود توزیع می شود.
با اعالم بانک مرکزی قرار بر این اس��ت که ۲ میلیون و 
۶۰۰ هزار قطعه س��که که با سر رسید ۶ ماهه پیش فروش 

شده بود، از دیروز در شعب بانکی منتخب آغاز شود.
در راس��تای اجرای سیاس��ت بانک مرکزی، در مجموع 
حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه س��که در سررسیدهای 
یک ماهه، س��ه ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه، ۱۸ ماهه و دو س��اله 
پیش فروش ش��د که از این تعداد سررس��یدهای یک ماهه 
و س��ه ماهه تحویل ش��ده است و از امروز ۲۸ مرداد ۹۷ فاز 
تحویل پیش فروش ۶ ماهه اس��ت که تا ۱۶ آبان ۹۷ طبق 

سررسید توزیع و تحویل می شود.
براساس آمار، از ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار قطعه سکه پیش 
فروش ۶ ماهه، در روزهای آخر مرداد ۲۵ هزار و ۸۰۰ قطعه 
سکه، در شهریورماه ۳۳۶ هزار قطعه، در مهرماه یک میلیون 
و ۲۸۷ ه��زار قطعه، آبان ماه ۹۰۷ هزار س��که پیش فروش 
قطعی تحویل متقاضیان می ش��ود. قرار است این سکه ها به 
ترتیب زم��ان ثبت نام، در همان ش��عبی که عملیات پیش 

خرید در آن انجام شده، تحویل خریداران شود.

طی روزهای گذش��ته، بازار سکه نیز نوساناتی را تجربه 
کرده و اگرچه روند قیمتی س��که طرح جدید طی روزهای 
پایانی هفته گذش��ته و اولین روز هفته جاری، کاهشی بوده 
اس��ت، اما س��که طرح قدیم در روز گذشته، افزایش نرخ را 
تجربه کرد که بخش��ی از آن را شاید بتوان واکنش به اعالم 

تحویل سکه های پیش فروشی دانست.
براس��اس آم��ار، در ط��رح پیش ف��روش س��که ک��ه از 
۹۶/۱۱/۱۷ آغاز ش��د و تا ۹۷/۲/۱۶ ادامه داشت، در مجموع 
تعداد ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه س��که پیش فروش ش��ده 
اس��ت که از این تعداد، یک میلیون و ۶۱۰ هزار قطعه سکه 
در سررس��یدهای یک و سه ماهه )معادل بیش از ۹۵ درصد 

تعهدات این دو سررسید( به متقاضیان تحویل شده است.
آنگون��ه که بانک مرکزی می گوی��د، تاکنون ۷۹۰ هزار 
قطعه س��که در سررسید یک ماهه و ۸۲۰ هزار قطعه سکه 
در سررس��ید س��ه ماهه به خریداران تحویل داده که تعداد 
اندکی از آن تا کنون باقی مانده و توس��ط خریداران تحویل 
گرفته نشده است؛ همچنین تحویل سکه های پیش فروش 
شده در سررسید ش��ش ماهه نیز از امروز آغاز می شود که 
براس��اس آخری��ن آم��ار، در مجموع ۲ میلی��ون ۵۷۵ هزار 
قطعه سکه با سررسید شش ماهه تا تاریخ ۹۷/۸/۱۶ تحویل 
خری��داران خواهد ش��د. البت��ه بانک مرک��زی می گوید که 
سکه های پیش خرید شده کسانی که تاکنون برای دریافت 
آنها به بانک مراجعه نکرده اند، نزد بانک عامل محفوظ است 
و خریداران می توانند تا س��ه  ماه پس از زمان سررس��ید به 
شعب آن بانک مراجعه و با ارائه رسید پیش خرید، سکه های 

خود را دریافت کنند.  ایسنا

طرح وزارت راه بی نتیجه ماند؛
حال ناخوش بازار اجاره بها 

اگرچ��ه وزارت راه و شهرس��ازی اعالم  خونه به  ک��رده طرح های��ی برای کنترل رش��د خونه 
اجاره بها در دس��تور کار دارد، اما فعاالن ب��ازار، برخوردهای 

تعزیری را بی فایده می دانند.
در ابت��دای تیرم��اه امس��ال وزی��ر راه و شهرس��ازی به 
همراه تعدادی از معاونان مس��کنی این وزارتخانه و با حضور 
کارشناس��ان اقتصاد مسکن، نشس��تی با موضوع راه کارهای 
تعادل بخشی به بازار مسکن برگزار و در آن پیشنهاداتی حول 
۹ محور برای بازگرداندن تعادل به قیمت مسکن ارائه کردند.

بخشی از این بسته ۹ ماده ای به موضوع اجاره بها اختصاص 
داش��ت، با دو راهکار اصلی ش��امل افزایش مدت زمان اجاره ها 
به بیش از ۲ س��ال و نیز تعیین سقف حداکثر ۱۰ درصد برای 
تمدید قراردادهای اجاره در سال های دوم به بعد. قرار شد این 
راه حل های احتماال مقطعی و گذرا به شکل الیحه ای دوفوریتی 
برای مجلس ارسال و تصویب شود که به نظر می رسد این الیحه 
با نزدیک شدن به ایام ثبت نام مدارس و کاهش جابه جایی ها، 

به فصل نقل و انتقاالت مسکن در سال جاری نرسد.
علی رغ��م برگ��زاری »نمای��ش« ت��الش وزارت راه و 
شهرس��ازی برای کنت��رل بازار اجاره بها، ام��ا آنچه در عمل 
اتفاق می افتد، افزایش روزافزون نرخ اجاره مس��کن با وجود 

تثبیت قیمت مسکن در بخش خرید و فروش است.
با آنکه بسیاری از موجران و مالکان افزایش قیمت مسکن 

و درنتیجه ل��زوم افزایش اجاره بها ب��رای برابری نرخ خرید و 
فروش با نرخ اجاره را بهانه ای برای فشار بیشتر بر مستأجران 
عنوان می کنند، اما طی حدودا یک ماهه مرداد قیمت مسکن 
تقریبا تثبیت شده اما اجاره ها همچنان روند صعودی و گرانتر 
ش��دن خود را حفظ کرده است؛ که به گفته کارشناسان، این 

اتفاق به دلیل گرم شدن فصل نقل و انتقاالت مسکن است.
یک��ی از مش��اوران امالک یکی از مناطق نس��بتا گران 
قیمت تهران در خیابان ش��هید بهشتی گفت: این محله به 
دلیل آنکه منطقه اداری و ش��رکتی است، از سوی بسیاری 
از زوج ه��ای جوان کارمند و تحصیلک��رده به دلیل نزدیکی 
به محل کارشان با اس��تقبال زیادی روبه رو است اما وقتی 
از قیمت ها خبردار می ش��وند، ترجی��ح می دهند در مناطق 

دورتر یا ارزان تر سکونت داشته باشند.
براس��اس اعالم این مشاور امالک، در حال حاضر قیمت 
اجاره بها برای یک واحد مسکونی ۷۲ متری ۱۵ سال ساخت 
بدون آسانس��ور و پارکینگ یک خوابه واقع در خیابان مفتح 
ش��مالی ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل فایل ش��ده اس��ت. 
واحد دیگری با ۱۲ سال عمر بنا و ۷۸ متری واقع در یکی از 
خیابان های فرعی خیابان شهید بهشتی دو خوابه با آسانسور 
و پارکین��گ به ص��ورت ۵۰ میلیون تومان ودیع��ه و اجاره 

ماهیانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فایل شده است.
یک واحد مس��کونی ۵۰ تا ۵۵ متری در خیابان شهید 
مفتح ش��مالی به صورت رهن کام��ل با ۱۰۰ میلیون تومان 
قرارداد می شود این در حالی است که با این ودیعه می توان 
در محالت جنوبی تر یا حاش��یه ای تر تهران واحد ۸۰ تا ۹۰ 
متری با شرایط امکاناتی مشابه را رهن کامل کرد.  مهر

یک اقتص��اددان با اش��اره به  متوس��ط جامعه دیـــــدگاه اینکه طبقه 
نمی تواند قدرت خرید خود را متناسب با شتاب های 
ب��زرگ تورمی افزایش دهد، تعدیل دس��تمزدها را 

متناسب با این تورم ها مناسب ارزیابی نکرد.
حسین راغفر با بیان اینکه سفته بازی های بازار 
ارز می تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را 
به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط 
نمی توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب های 
بزرگ تورمی افزایش دهند، چراکه معموال دستمزد 
ثابتی دارند. از س��وی دیگر تعدیل دستمزدها هم با 
نرخ های تورم وحش��تناک موجود متناسب نیست، 
بنابرای��ن قدرت خرید این طبق��ات پایین می آید و 

حتی پس اندازهایشان را از دست می دهند.
راغفر با بیان اینکه سال های زیادی است که ما 
فرآیند ضعیف ش��دن طبقات متوسط را در جامعه 
شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف 
متفاوتی وجود دارد و کش��ورهای مختلف آن را به 
اشکال مختلف تعریف کرده اند. بعضی کشورها طبقه 
را براساس شغل یا درآمد تعریف می کنند، در حالی 

که ما در کش��ور چنین مبنای مشخصی نداریم؛ با 
این حال اگر بخواهیم براساس درآمد صحبت کنیم، 
طبقه متوس��ط همان صاحب��ان درآمدهای میانی 
جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان 

به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی ب��ا بیان اینکه طبقات ضعی��ف هم در این 
شرایط بس��یار آسیب دیده اند گفت: ما در الیه های 
پایین و مثال چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک 
سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی 
توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه های خود را در 
کانال های سودآور سرمایه گذاری کرده و به طبقات 
باالتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط 

و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.

شرایطاقتصادی
بررفتارطبقاتمتوسطتاثیرگذاشتهاست

ای��ن اقتص��اددان با بی��ان اینکه این ش��رایط 
اقتصادی باعث می شود تا رفتارهای طبقات متوسط 
ه��م تغییر پیدا کند، اظهار ک��رد: برخی از افراد در 
اقشار متوسط سعی می کنند با دو شیفت کار کردن 

یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این 
شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است 
بعضا پس اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در 
ح��وزه تغذیه ای فرزندان خود کنن��د، در حالی که 
برای نیازهای آموزش��ی و تربیتی عمال قدرتی باقی 
نمی ماند؛ در چنین ش��رایطی این مسائل در نهایت 

باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانش��گاه الزهرا)س( با بیان 
اینکه ناهنجاری های موجود محصول نابسامانی های 
اقتصاد در س��ه دهه بعد از جنگ است، گفت: این 
ش��رایط مافیاه��ای قدرت و ثروت��ی را ایجاد کرده 
اس��ت که همان ها هم امروز برن��دگان این اقتصاد 
پرهرج و مرج هس��تند و متاس��فانه بعضا در حوزه 

تصمیم گیری های اساسی در کشور هم قرار دارند.
راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساس��ی در 
این ساختار تصمیم گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات 
ص��ورت گرفته در بانک مرکزی هم اش��اره و اظهار 
کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و 
اینها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته 
بوده ان��د. تغیی��رات در بانک مرکزی ه��م نمی تواند 
هی��چ اصالحی ایجاد کند، چراک��ه ما باید تغییر در 
جهت گیری ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و 
متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم؛ چراکه 
کس��ی از منافع آنها حمایت نمی کند؛ مگر اینکه به 
صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان 

دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.
ای��ن اقتصاددان ب��ا بیان اینکه ش��رایط فعلی 
نتیج��ه اس��تمرار اج��رای سیاس��ت های تعدی��ل 
س��اختاری در کشور بوده است، به طرح بسته های 
حمایت��ی و امنیت غذایی هم اش��اره کرد و گفت: 
اینکه بس��ته های حمایتی را بخواهی��م برای افراد 
ضعیف جامعه داش��ته باشیم طرح بدی نیست اما 
مس��اله مهمتر اشتغال اس��ت که باید برای آن هم 

بسته های فرصت  شغلی طراحی شود، در حالی که 
تنها چیزی که در بس��ته های موجود وجود ندارد 

همین بحث اشتغال است.

بستههایاشتغالطراحیشود
وی همچنین با بیان اینکه ام��روز گروه هایی از 
جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید 
به این افراد کمک هایی شود؛ هر چند که این راهکار 
اساسی نیست و باید بسته های سیاستی که متضمن 
ایجاد شغل هس��تند - به ویژه در حوزه های صنعتی 
که می تواند فرصت های شغلی عمده را فراهم کند - 
طراحی شود؛ امری که البته باید توسط بخش صنعتی 

و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.
این اقتصاددان در پایان گفت: جهت سیاستی 
سیاس��تگذاری های آین��ده باید به س��مت تقویت 
بنگاه های کوچک و متوسط باشد، چراکه بنگاه های 
بزرگ رانتی وابس��ته به منابع انرژی به اندازه کافی 
از انرژی ه��ای ارزان و رانت ه��ای مناب��ع طبیعی و 
س��رمایه ای که از طریق زد و بند و نفوذ به دس��ت 

می آیند بهره مند هستند.  تسنیم

یم
سن
ت

ارز دولتی همچنان دردسرساز است؛

رخنه اخاللگران اقتصادی در بازار برنج

حسین راغفر:
معیشت مردم در خطر است

ید  ناهمخوانی قدرت خر
طبقه متوسط با رشد تورم


