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مقام قهرمانی تیم ملی کبدی جوانان ایران 
با حمایت بانک صادرات

تیم مل��ی کبدی جوان��ان ایران که ب��ا حمایت بانک 
صادرات ای��ران در رقابت های جهانی کیش ش��رکت 
ک��رده بود، عنوان قهرمانی ای��ن دوره از رقابت ها را از 
آن خود کرد.به گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران و به نقل از خبرگزاری »ایسنا«، در دیدار نهایی 
رقابت های کبدی قهرمانی جوانان جهان در مجموعه 
ورزش��ی المپیک کیش، تیم ملی کبدی جوانان ایران 
در دی��داری حس��اس براب��ر کنیا پدیده ای��ن دوره از 
رقابت ه��ا ب��ه میدان رفت و در پایان ب��ا نتیجه ۴۲ بر 
۲۲ به برتری رس��ید و عنوان قهرمانی جهان را از آن 
خ��ود کرد.کبدی کاران جوان ایران نیمه نخس��ت این 
ب��ازی را با برت��ری قاطع ۲۳ بر ۸ به پایان رس��اندند. 
در زم��ان ۲۰ دقیقه ای نیم��ه دوم نیز برتری کامل از 
آن کب��دی کاران جوان ایران بود و موفق ش��دند در 
نهایت با نتیجه ۴۲ بر ۲۲ برابر کنیا پدیده این دوره از 
رقابت ها که توانسته بود برابر تیم های مدعی همچون 

پاکستان پیروز شود، به برتری برسند.

 راه گذر از شرایط کنونی، 
حمایت از تولید داخلی است

مدیرعامل بانک ای��ران زمین، با بیان اهمیت حمایت 
از تولی��د داخلی گفت: نام گذاری س��ال 9۸ به عنوان 
سال »رونق تولید« توس��ط رهبر معظم انقالب نشان 
از اهمی��ت موضوع برای کش��ور دارد، ک��ه جا دارد با 
ایجاد فضای تب��ادل و همفکری می��ان برنامه ریزان، 
تولید کنن��دگان و بانک ه��ا به عن��وان تامین کننده 
مالی این حوزه، به س��مت رونق تولید قدم برداریم.به 
گزارش روابط عموم��ی بانک ایران زمین، عبدالمجید 
پورسعید مدیرعامل این بانک شرایط اقتصادی کشور 
را بس��یار حس��اس عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 
منابع مالی در کش��ور بسیار محدود است، بسیاری از 
تولید کنندگان با مش��کالت جدی مواجه هس��تند از 
اینرو برنامه ریزی دقیق در راس��تای حمایت از تولید 
و به کارگیری صحیح منابع باید در اولویت بخش های 
اقتصادی ق��رار گیرد.مدیرعامل بان��ک ایران زمین، با 
اش��اره به برنامه  ریزی های صورت گرفته در این بانک 
برای حضوری موثر در اقتصاد کشور تصریح کرد: یکی 
از اقداماتی که ما به صورت اس��تانی در حال پیگیری 
آن هس��تیم شناس��ایی تولید کنندگان و فعالین این 
عرصه در اس��تانهای مختلف اس��ت تا بتوانیم بهترین 

بهره وری را از منابع موجود داشته باشیم. 

سفر مدیر عامل بانک مسکن همزمان با 
سفر رییس جمهور به استان کرمان

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک  مسکن گفت 
افزایش س��ال س��اخت یکی از راهکارهایی هست که 
یک محدوده وسعیتر از واحدهای مسکونی موجود را 
می تواند در س��بد تسهیالتی بانک قرار دهد.ابولقاسم 
رحیمی انارکی در حاش��یه س��فر به استان کرمان در 
گفتگو با خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، با اش��اره به برنامه های بانک مسکن در رونق 
بخش��ی به بخش مس��کن  با توجه ب��ه رکود موجود، 
یک��ی از راهکارهای رونق بخش��ی مس��کن را افزایش 
سال س��اخت واحدهای مسکونی به  بیش از ۲5سال 
عنوان کرد و افزود: پیش از این تسهیالت به واحدهای 
حداکثر  ۲۰تا ۲5س��ال س��اخت پرداخت می شد  اما 
در حال حاضر به  ۲5تا ۳۰سال ساخت افزایش یافته 
اس��ت.مدیر عامل بانک گفت: افزایش س��ال س��اخت 
یکی از راهکارهایی هس��ت که یک محدوده وس��عیتر 
از واحده��ای مس��کونی موجود را می تواند در س��بد 
تس��هیالتی بانک قرار دهد.ریی��س هیات مدیره بانک 
قیمت پایین تر ومتناس��ب با قدرت خرید گروه هدف 
را از مزایای افزایش س��ال ساخت واحدهای مسکونی 
بی��ان واظهار امیدواری کرد: این ام��ر تاثیر مثبتی بر 

رونق مسکن بگذارد.

حمایت بانک رفاه از همایش بازنشستگان 
حامی تیم ملی فوتبال ایران

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، بانک رفاه 
حامی همایش بازنشس��تگان حام��ی تیم ملی فوتبال 

ایران شد.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، در این 
همایش که همزمان با برگزاری بازی تیم ملی فوتبال 
ایران و ع��راق و با حضور مدی��ران وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، س��ازمان تأمین اجتماعی و جمعی از 
بازنشستگان این سازمان در وزارت تعاون برگزار شد، 
محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پیام��ی تصویری که در س��الن همایش وزارت کار 
پخش شد گفت: پیشکسوتان و فعالیت های آنان مایه 
امید است.وی اظهار داشت: بازنشستگان بدون تردید 
م��ی توانند از بهترین حامیان تیم های ملی و به طور 
کلی ورزش کشور باشند. در این مراسم که به مناسبت 
تقدیر از پیشکس��وتان ورزش کارگری و بازنشستگی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، س��ازمان تأمین 
 اجتماعی و دیگر س��ازمان های تابعه وزارتخانه مذکور 
برگزار ش��ده بود، بازنشس��تگان به تماشای زنده بازی 
تیم ملی فوتبال ایران و عراق در چارچوب رقابت های 

مقدماتی جام جهانی قطر پرداختند.

اخبار

 متقاضیان مسکن درانتظار کاهش قیمت
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان مسکن 
منتظر هس��تند قیمت مس��کن به پایین ترین حد خود برس��د تا بتواند اقدام به 
خرید کنند گفت:مسکن تابع بازارهای دیگر است و همواره قیمت مسکن ناشی 
از التهاب سایر بازارها بوده است. محمود محموزاده در پاسخ به این سؤال که از 

آینده بازار مسکن چه تحلیلی دارید گفت: بخش مسکن تابع بازارهای دیگر است 
و بازارهای دیگر تأثیر مس��تقیم و غیرمستقیمی بر بازار مسکن می گذارند، اما اگر به 

بازار مس��کن منفرد نگاه شود بازار مسکن با این طرح هایی که در حال اجراست، باید رو 
به نزول قیمت حرکت کند و قیمت ها مناسب تر شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرس��ازی  افزود: طبیعی است که متقاضیان مسکن منتظر هستند قیمت مسکن به 
پایین ترین حد خود برسد تا بتوانند اقدام به خرید مسکن کنند. به هر حال رشد قیمت 

مسکن ناشی از التهاب سایر بازارها است.  وزارت راه و شهرسازی

الزام تولیدکنندگان به ثبت موجودی انبارها
مع��اون وزیر صمت با تاکید بر اینک��ه تولیدکنندگان باید موجودی کاال و ذخایر 
تولیدی خود را در سامانه انبارها ثبت کنند، گفت: عدم ثبت اطالعات به معنای 

احتکار، اختفاء، قاچاق و عرضه خارج از شبکه است.
عباس تابش گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به دقت 

رفتار تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه کاالها را رصد خواهد کرد و بر این 
اساس، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به اعالم موجودی خود در سامانه 

»جامع انبارها« و »اعالم موجودی کاال« هستند. وی افزود: بر این اساس تمامی افرادی 
که کاال در اختیار دارند و مازاد بر مصرف این کاالها را نگهداری کرده اند، باید اطالعات 
خود را در دو سامانه مذکور به ثبت برسانند؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وارد 
عمل شده و هر کاالیی که اعالم موجودی آن در سامانه صورت نگرفته باشد را به معنای 

احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه و قاچاق در نظر خواهد گرفت.  مهر

بلیت سفرهای هوایی  گران نمی شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نرخ بلیت سفرهای هوایی تغییر نمی کند.

علی عابدزاده رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به زمزمه هایی مبنی 
ب��ر افزایش احتمالی نرخ بلیت هواپیما همزمان با افزایش نرخ س��وخت بنزین، 
اظهار  داشت: شرکت های هواپیمایی همگام با سیاست های دولت برنامه ای برای 

افزایش نرخ خدمات خود ندارند و نرخ بلیت سفرهای هوایی تغییر نمی کند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری  با تشریح اولویت ها دراین طرح افزود: اولویت بخش 

حمل و نقل هوایی ارائه خدمت به مردم است و همه تالش صنعت این است که هزینه ها را 
مدیریت کرده تا قیمت خدمات حمل و نقل هوایی افزایش نیابد. عابدزاده تصریح کرد: جدول 
نرخ پروازهای داخلی با تعیین حداکثر نرخ مجاز به تفکیک مسیرهای پروازی منتشر شده و 
در اختیار عموم قرار دارد و هر گونه عدول از س��قف نرخی مشخص شده تخلف محسوب و 

مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.  روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری

وزیر اسبق بازرگانی معتقد است با وجود آنکه امکان درنظر 
گرفتن برخی ش��اخص های دیگر برای اج��رای گام جدید 
اصالح قیمت بنزین وجود داش��ت، اما حاال تمام دستگاه ها 
باید ت��الش کنند که این تصمیم به بهترین ش��کل ممکن 

اجرایی شود.
یحیی آل اس��حاق به دو عامل مه��م در تصمیم گیری برای 
تغییر در نظام پرداخت یارانه ها در ایران اشاره کرد و گفت: 
یکی از این عوامل، باال بودن مصرف انرژی در ایران است. با 
وجود آنکه بخشی از این عملکرد به دلیل تولید خودروهایی 
اس��ت که مصرف س��وخت باالیی دارند اما به هرحال ایران 
در قیاس با بس��یاری از کشورها میزان مصرف انرژی بسیار 

باالتری دارد و باید برای آن فکری اساسی کرد.
وی ادام��ه داد: دیگر عاملی که در اصالح سیاس��ت ها تاثیر 
دارد، باالبودن میزان قاچاق بنزین و خارج کردن غیرقانونی 
ثروت ملی از کشور است. با توجه به این دو عامل مهم قطعا 
در نظر گرفتن تغییراتی در سیاس��ت های اجرایی این حوزه 

مهم و جدی خواهد بود.
آل اس��حاق با بیان این که نحوه  تخصی��ص درآمد حاصل از 
اصالح قیمت بنزین بر اقشار کم درآمد جامعه اهمیت زیادی 
دارد، توضی��ح داد: تجربه نش��ان می دهد که پس از افزایش 
قیم��ت بنزی��ن یک تورم انتظاری ش��کل می گی��رد و برای 
برطرف کردن این مشکل باید نگرانی مردم در زمان افزایش 
قیم��ت حامل های انرژی را برطرف ک��رد که اصلی ترین آن 

چگونگی تامین و توزیع کاالهای مورد نیاز آنهاست.
وی ادامه داد: خیال مردم باید از برطرف شدن نیازهایشان 
راحت باش��د. از ای��ن رو حتی گزینه هایی مث��ل عرضه کاال 

ب��ه جای پول نفت ی��ا ارائه کارتی که به وس��یله آن بتوان 
یک سری کاالهای اساس��ی خرید کرد نیز جزو گزینه هایی 
بود که در روزها و ماه های گذش��ته مطرح ش��ده بود و در 
صورت��ی که قب��ل از اجرایی ش��دن این تصمیم جلس��ات 
مش��اوره با کارشناس��ان و فعاالن بخش خصوصی گذاشته 
می ش��د، قطعا تفاوتی جدی در ش��رایط اجرای این تصمیم 

به وجود می آمد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به برنامه ریزی هایی 
که از سال ها پیش برای اصالح قیمت حامل های انرژی وجود 
داشته است، اظهار کرد: متاسفانه از سال های قبل که امکان 
افزای��ش تدریجی قیمت بنزین وجود داش��ت، تصمیمی در 
رابطه با آن گرفته نش��د و سرانجام تصمیم بر آن شد که در 
ایام فعلی قیمت بنزین افزایش پیدا کند. با توجه به شرایط 
خاص اقتص��ادی که امروز با آن روبه رو هس��تیم، چگونگی 
اجرای این تصمیم و نحوه  برطرف کردن مشکالت مربوط به 
آن اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا مردم تحت فشار هستند 
و در صورت اجرایی نش��دن درست این سیاست ها احتمال 
بروز مش��کالت جدید در این زمینه نیز وجود خواهد داشت. 
آل اسحاق خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که سهمیه بندی 
بنزین اجرایی ش��ده، باید تالش کرد که همه دس��تگاه های 
مرتبط و تم��ام فعاالن حاضر در اقتصاد، ش��رایط را طوری 
جلو ببرند که این سیاس��ت به بهترین شکل ممکن اجرایی 
شود. در مرحله  فعلی، تامین نیاز کاالیی مردم، مدیریت بازار 
و کاهش تورم انتظاری نقش مثبتی بر افکار عمومی خواهد 
داش��ت و در صورت اجرایی ش��دن این سیاست می توان به 

حفظ ثبات اقتصادی امیدوار بود. ایسنا 

وزیر اسبق بازرگانی مطرح کرد؛
لزوم رفع نگرانی مردم با اصالح قیمت بنزین

وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینکه رش��د اقتص��ادی غیرنفتی در 
نیمه اول امس��ال مثبت بوده اس��ت، گفت: قرار است روش 

خصوصی سازی های جدید تغییر کند.
 فرهاد دژپس��ند با بیان اینکه نقطه مطل��وب اقتصادی در 
ش��رایط تحریم نقاطی است که در سیاست های کلی قانون 
برنامه شش��م توس��عه به تصویر کشیده ش��ده است، اظهار 
داش��ت: در این برنامه رش��د اقتصادی حداقل هشت درصد 
و نرخ بیکاری تک رقمی در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ با این 
وجود ما به این ش��رایط دس��ت پیدا نکردیم و در شرایطی 
که با تحریم مواجه هس��تیم انتظار هم نمی رفت که به همه 

اهداف این برنامه برسیم.
وی همچنین با اشاره به استفاده ۶۰ میلیارد دالری از منابع 
خارجی و س��رمایه گذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در کش��ور 
که در قانون برنامه شش��م توسعه در نظر گرفته شده است، 
تصریح کرد: در ش��رایطی که با اعمال انواع محدودیت ها در 
ورودی مناب��ع مواجه می ش��ویم، نمی توانیم تصور به تحقق 
این اهداف داش��ته باش��یم؛ به همین دلیل می توان گفت با 

نقطه مطلوب فاصله داریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با اش��اره به صادرات غیر 
نفت��ی ۲۴.5 میلی��ارد دالری در هفت ماهه امس��ال، گفت: 
صادرات غیر نفتی در این مدت نس��بت به مدت مش��ابه در 
سال گذش��ته حدود ۱۰ درصد از نظر وزنی افزایش داشته 
که با وجود ش��رایط تحریم و تحمیل مضایق، قابل توجه و 

تقدیر است.
دژپسند همچنین خاطرنشان کرد: منظور او از عبارت عبور 
از تالط��م که در روز ۱۳ آبان مطرح ک��رده بود، تالطم در 

بازارهای ارز، طال و کاال بوده که در مرداد و مهر ماه س��ال 
گذشته شرایط متالطمی داشتند، اما در حال حاضر شرایط 

مانا و پایداری در این بازارها حاکم شده است.
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در پاس��خ به این س��وال که 
چگون��ه می توانی��م از رکود ناش��ی از افزای��ش هزینه های 
تولی��د عبور کنیم، گفت: با توجه به اینکه ۸۳ تا ۸۷ درصد 
واردات ایران را کاالهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه 
تش��کیل می دهند، طبیعی اس��ت که س��ه برابر شدن نرخ 
ارز منج��ر به افزای��ش هزینه های تولید و ای��ن موضوع به 
ش��اخص خرده فروشی نیز منتقل ش��ود؛ اما افزایش هزینه 
تولی��د دقیقا به نس��بت افزای��ش نرخ ارز ص��ورت نگرفته، 
 چراکه فقط بخش��ی از هزینه های تولید در ایران وابس��ته 

به نرخ ارز اس��ت.
وی با اش��اره به کاهنده شدن روند تورم در خرده فروشی ها 
طی تیر و مرداد س��ال ج��اری، افزود: غالب موسس��ه های 
کارشناس��ی و دس��تگاه هایی که ب��ا م��دل پیش بینی کار 
می کنند، معتقدند که روند کاهنده تورم تا پایان سال ادامه 

خواهد داشت و شتاب تورم گرفته می شود.
همچنین به گفته این مقام مسئول برآوردها نشان می دهد 
که رش��د اقتصادی غیرنفتی در نیمه اول امسال مثبت بوده 

است.
دژپسند از خصوصی س��ازی برخی شرکت های دولتی خبر 
داد و گفت: در روزهای آینده در مسیر واگذاری شرکت های 
دولت��ی گام بزرگی برمی داریم و امی��دوارم که این موضوع 
طی روزهای آینده اعالم عمومی ش��ود.وی تاکید کرد: قرار 

است روش خصوصی سازی های جدید تغییر کند.  مهر

وزیر اقتصاد اعالم کرد
تغییر روش خصوصی سازی ها   

وزی��ر نفت گفت: برآورد کردی��م با اجرای طرح 
مدیریت مصرف بنزین ۳۱ه��زار میلیارد تومان 
در سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به 

اقشار کم درآمد تعلق خواهد گرفت.
   بیژن زنگنه گفت: برآورد کردیم با اجرای طرح 
مدیریت مصرف بنزی��ن ۳۱ هزار میلیارد تومان 
در سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به 

اقشار کم درآمد تعلق خواهد گرفت.
 وزی��ر نفت تأکی��د کرد: همه درآم��د حاصل از 
افزای��ش قیم��ت بنزین ب��ه طبقات متوس��ط و 
ضعیف جامعه پرداخت می ش��ود و یک ریال آن 

صرف کار دیگری نخواهد شد.
زنگنه افزود: این درآمد برای ماه نخس��ت که تا 
ی��ک هفته یا ۱۰ روز آینده به خانوار ها پرداخت 

می شود از محلی تأمین شده است.
وی گفت: پیش از درآمد حاصل از گران ش��دن 
قیمت بنزین برای ماه نخس��ت پول تأمین شده 

است و به حساب مردم واریز می شود.
وزی��ر نفت درب��اره مالک تعیین س��همیه بندی 
بنزین برای خودرو ها گفت: اعداد س��همیه بندی 
بر اس��اس تجربه و عملکرد تاریخی بوده است و 
در این مدت تعیین کردیم که سهمیه بندی های 

دوره قبلی را دس��ت نزنیم و اع��داد را برای این 
دوره اعمال کردیم.

زنگن��ه گفت: اکنون ص��ادرات بنزی��ن داریم و 
س��ال آینده اگر سهمیه بندی نیز اعمال نمی شد 
ص��ادرات و تولید بیش��تر می ش��د، اما مس��أله 
اساس��ی این اس��ت که ب��ا روند افزایش س��الی 
۱۰ درص��د مص��رف بنزین که مع��ادل 9 تا ۱۰ 
میلیون لیتر است سال ۱۴۰۰ دوباره واردکننده 
بنزین می شدیم. وی اضافه کرد: در این دوره از 
تحریم ها کاری که دوره قب��ل آمریکایی ها با ما 
کردند و برای واردات بنزین بیش��ترین فش��ار را 

داشتند نتوانستند انجام دهند.
زنگنه گفت: با سهمیه بندی بنزین توازن عرضه 
و تقاضا همچنان برای چند س��ال خوب خواهد 
بود و می توانیم صادرات بیشتری داشته باشیم.

وی پیش بین��ی ک��رد: س��ال آینده ح��دود 9۴ 

میلیون لیتر مصرف کنترل ش��ده بنزین داریم و 
۶۷ درصد یا دوس��وم بنزینی که عرضه می شود 

سهمیه بندی و یک سوم آزاد است.
وزیر نفت گفت: ۶۴ میلیون لیتر س��همیه بندی 
و با کارت س��وخت داده می شود که معادل ۲۳ 
میلیارد لیتر در س��ال است و با 5۰۰ تومانی که 
به قیمت آن اضافه ش��ده اس��ت سال آینده ۱۱ 

هزار و 5۰۰ میلیارد تومان درآمد داریم.
زنگن��ه افزود: حدود ۳۰ میلیون لیتر نیز مصرف 
آزاد است که دو هزار تومان به قیمت آن افزوده 
شده است و در سال آینده از این محل ۲۰ هزار 

میلیارد تومان درآمد داریم.
رفت��ار  نمی دانی��م  هن��وز  البت��ه  گف��ت:  وی 
مصرف کنن��ده در بخش بنزی��ن آزاد چه خواهد 
بود، اما برآورد ما درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومان 
از طریق سهمیه بندی بنزین در سال آینده است 

که همه آن به افراد کم درآمد پرداخت می شود.
زنگن��ه همچنی��ن گفت: به خودرو ه��ای دولتی 
سهمیه ای نداده ایم و آن ها باید بنزین با نرخ سه 
هزار تومان مصرف کنند، اما درباره تاکسی های 
اینترنت��ی چارچوبی تعیین ش��ده اس��ت که بر 
اساس آن سهمیه ای به این خودرو ها می دهیم.

زنگن��ه اب��راز کرد: ب��رای بقیه خودرو ه��ا مانند 
نی��ز  و...  بین ش��هری  خودرو ه��ای  آژانس ه��ا، 
کمیته ای در وزارت نفت با حضور معاون وزارت 
کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود 
که متقاضیان تقاضای خود را به وزارت کش��ور 
ارائه می دهند و در این کمیته تصمیم می گیریم 

که اگر الزم باشد سهمیه ای بدهیم.
وی گفت: اگر قرار باش��د س��همیه ای نیز اصالح 
 ش��ود در ای��ن کمیت��ه تصمیم گیری می ش��ود. 

 تسنیم 

سیاست روز دالیل افزایش قیمت دالر را بررسی می کند؛

بازار داغ دالر در سرمای ایران 

گزارش

روز گذش��ته و درس��ت یک روز کاری پ��س از افزایش قیمت 
بنزین  توس��ط دولت بازار ارز با وجود س��رمای شدیدی که بر 
کش��ور حاکم بود ؛گرم تر از همیشه شد و بار دیگراز سد  رقم  
۱۲ هزار تومان گذش��ت و رقم های ۱۲ و ۲۰۰ هزار تومان تا 

لحظه تدوین این گزارش را سپری کرد. 
ط��ی چند ماه اخیر رون��د نرخ دالر به یک روند نس��بتا ثابت 
رس��یده بود به طوریکه رئیس کل بان��ک مرکزی بروز چنین  
اتفاقی رایک اقدام میمون و مبارک  در اقتصاد کشور برشمرد 
و  در توئیت خود نوش��ت: آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار 
ارز و روند مثبت و منطقی تأمین ارز واردات کش��ور در سامانه 
نیما، از طرق مختلف و متناسب با موانع تحریمی، روند مثبت 
رش��د غیرنفتی اقتصاد، در کنار آمار روز گذشته اداره بررسی 
ها و سیاس��ت ه��ای اقتصادی در مورد تغیی��ر روند و افزایش 
۲۲ درصدی معامالت مس��کن در تهران که می تواند نشانی از 
ش��روع روند کشوری آن باشد، همگی خبر از بازگشت امید به 

روند اطمینان بخش اقتصاد است.
وی همچنین به نرخ تورم نقطه به نقطه در کش��ور اشاره کرد و 
افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه امسال تا به امروز 
به طور متوس��ط ماهیانه ۴ واحد درصد کاهش داشته که باعث 
شد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهرماه نزولی شود. به گفته عبدالناصر 
همتی، در مهرماه نیز نرخ تورم ماهانه کاهنده بود و به ۰.۶ درصد 
رس��ید. از اسفند سال 9۷که تورم ماهانه به اوج خود، یعنی 5.۴ 
درصد رس��ید، تا به امروز نرخ رش��د ماهانه تورم به طور مداوم 
کاهنده بوده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اردیبهشت ماه 
امسال تا به امروز به طور متوسط ماهیانه ۴ واحد درصد کاهش 

داشته که باعث شد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهرماه نزولی شود.
 وی ک��ه این س��خنان را در ح��دود ۲۰ روز پیش در صفحه 
توئیتر خود نوش��ته بود اعالم ک��رد که  در حال حاضر دغدغه 
مهم بانک مرکزی تأمی��ن نقدینگی مولد واحدهای تولیدی و 
بس��ط رونق پایدار و غیرتورمی در کش��ور اس��ت و تالش می 
کند ضمن احتراز از رش��د نامتناس��ب نقدینگ��ی، برای حفظ 
روند تولید و تقویت رش��د اقتصادی از طریق تأمین س��رمایه 
در گردش واحدها و تأمین مالی بخش های تولیدی پیش��تاز، 

اقدامات الزم را انجام دهد.

خوش بینی رئیس کل
 آن زمان که همتی  با خوش بینی نس��بت به پیش بینی این 
ب��ازار اقدام کرد ؛بی ش��ک خبر از تصمی��م دولت برای گرانی 

بنزین نداش��ت و یا اگر هم داش��ت گمان نمی کرد این حجم 
اثر گذاری قیمت بنزین یک ش��به تمام تالش های وی و تیم 
همراهش را باری کاهش قیمت ارز و رساندن آن به رقم ها ۱۰ 

هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۱ هزارتومان بر باد دهد. 
اگرچه ب��روز گرانی در بازار ارز دیروز به دیدبرخی غیرمنظقی 
بود اما نگاهی گذرا به تجارب سرمایه گذاری دربازارهای ایران 
بهخوبی نش��ان می دهد که هر یک ریال افزایش قیمت بنزین 
س��ایر بازارها به ویژه بازار ارز را تحت الش��عاع قرار داده و می 
دهد بنابراین نمی توان این مس��اله را به یک امر غیر منظقی 

و  ناگهانی نسبت داد. 
 براساس آمار ثبت شده قیمت دالر در آخرین روز کاری هفته 
گذش��ته و پیش از بسته شدن بازارها ۱۱ هزار و 5۰۰ تومانی 

بود، اما روز جمعه با اعالم افزایش قیمت روندی افزایشی یافت 
به طوری که قیمت دالر در صرافی های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان رس��ید و در بازار آزاد نیز در ن��رخ های باالی ۱۲ هزار 

تومان نیز خرید و فروش شد.
 این اتفاق در حالی رخ داد که همتی پیش بینی کرده بود که 
افزایش قیمت دالر در حدود ۳ درصد با توجه به رش��د قیمت 
بنزین باش��د  و مدعی شده بود که تحت تاثیر انتظارات ناشی 
از تقاضای فصلی ارز، عوامل سیاسی و همچنین اخبار افزایش 
قیمت بنزین، در مقایس��ه با نرخ میانگین س��ه ماه گذش��ته، 

افزایش قیمت دالر در بازار آزاد حدود سه درصد بوده است.
به گفته وی محاسبات اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی 
نش��ان می دهد که تاثیر افزایش ام��روز قیمت بنزین در تورم، 

در حدود چهار واحد درصد در سال خواهد بود و متوسط نرخ 
دالر در بازار آزاد در سه ماه گذشته، با ثبات نسبی معادل ۱۱ 

هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.
رئی��س کل بانک مرک��زی  براین اعتقاد ب��ود که اگر وضعیت 
مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز مازاد عرضه نس��بت به 
تقاضای ارز در بخش اس��کناس و حوال��ه را نیز در نظر گرفته 
ش��ود ، نظریه باال بودن ریسک سرمایه گذاری در ارز همچنان 

پابرجا خواهد بود. 

رابطه معکوس نداریم
اما رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان با اشاره به برخی ادعاها 
برای باالبردن قیمت دالر به بهانه افزایش قیمت بنزین گفت: 
افزای��ش قیمت دالر می تواند ن��رخ بنزین را باال ببرد اما رابطه 

معکوس وجود ندارد، بهای دالر تابع نرخ بنزین نیست.
به گفته اصغر سمیعی قیمت دالر در روزهای اخیر تحت تاثیر 
رش��د تورم و س��ایر عوامل تمایل به افزایش داشته و این بار، 

بنزین را بهانه کرده است.
رئی��س هیأت مؤس��س کانون صرافان معتقد اس��ت نرخ دالر 
تح��ت تاثیر میزان ت��ورم در کش��ورمان و همچنین نرخ تورم 
در کش��ورهای حوزه دالر قرار دارد که دالر با تعدیل به موقع 
و با ش��یب مالیم ن��رخ می تواند این ش��کاف را پرکند.با توجه 
به ش��کاف نرخ تورم بین ایران و کشورهای اصلی حوزه دالر، 

کاهش شدید قیمت دالر را نباید انتظار داشت.
وی می گوید: هیچ گاه نباید قیمت دالر را سرکوب کرده و آن 
را ثابت نگاه داشت، زیرا امکان دارد فنر قیمت دالر جمع شده 
و به یکباره باال برود، همان طور که در سال های گذشته رخ داده 
اس��ت و  باید اجازه داد که نرخ دالر همپا با نرخ تورم، نوس��ان 
داشته باش��د. ضمن اینکه نرخ دالر در سال 9۷ نوسان زیادی 
داشت اما از ابتدای سال 9۸ شاهد تالطم در این بازار نبوده ایم 
و نوسان های اندکی وجود داشته است که البته بهتر بود اجازه 
داده شود بر اساس نرخ تورم، بهای دالر نیز رشد داشته باشد.

رئیس هیأت مؤس��س کانون صرافان خاطر نش��ان کرد: برای 
مهار نرخ دالر باید تورم در کش��ور تک رقمی شده و پول ملی 
تقویت شود. سمیعی با اشاره به افزایش نرخ بنزین گفت: ثابت 
نگاه داش��تن بهای بنزین در سال های طوالنی، درست نبوده و 

باعث شده است که قیمت بنزین یکباره باال برود.
وی افزود: باید اجازه داده ش��ود که بهای بنزین مطابق با نرخ 

فوب خلیج فارس، نوسان داشته و واقعی شود.

وزیر نفت تاکید کرد؛

پرداخت درآمد گرانی بنزین  به مردم


