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خبر اقتصادی

سکه به مرز۱۲میلیون تومان
نزدیک شد

در بازار دیروز ،قیمت
دالر افزایش داشــت و
در مقابل اونس جهانی
روند نزولی را ثبت کرد.
رشد قیمت دالر موجب
افزایش قیمت طال و ســکه در بازار داخلی شد .به
گزارش تجارتنیوز ،قیمت ســکه طرح جدید با
افزایشی که در بازار ثبت کرد به کانال  ۱۲میلیون
توماننزدیکترشد.

صاحبان پولهای بادآورده اجاز ه مهار این غول بزرگ را نمیدهند

تورم؛ نعمت رانتخواران ،نقمت فرودستان

شرکت توانیراعالم کرد:

اعطای ۳میلیارد تومان پاداش به
سوتزنهای مراکز رمزارز

شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
گفت:سهمیلیاردتومانپاداشبهمعرفیکنندگان
مراکزاستخراجغیرمجازرمزارزپرداختشدهاست.
به گزارش پایگاه شــرکت مدیریت تولید ،انتقال و
توزیع نیروی برق ایران ،وزارت نیرو به گزارشهای
مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا
سقف  ۱۰میلیون تومان پاداش ارائه میدهد و در
صورتیکهمرکزغیرمجازدریکیازنهادهایدولتی
ویانهادهاییکهازبودجهعمومیاستفادهمیکنند
باشد ،مبلغ پاداش دو برابر شــده و سقف آن به ۲۰
میلیون تومان افزایش خواهد یافت .براین اساس
تاکنون نزدیک به ۳میلیارد تومان به عنوان پاداش
بهعامالنشناساییمردمیپرداختشدهاست.
یک مقام ذیربط پاسخ داد

چرا ماهیگران شده است؟

مدیرعامل اتحادیه
مرکــزی تعاونیهــای
کشــاورزی ماهیــان
ســر د ا بی کشــو ر ،
خشکســالی ،کاهش
تولید ،افزایش قیمت خوراک ،حذف ارز ترجیحی
تخم چشم زده ماهی ،افزایش صادرات و باالرفتن
تقاضای خرید مردم در هفتههــای اخیر را دالیل
افزایشقیمتماهیقزلآالوسالموندانست.آرش
نبیزاده در گفت و گو با ایســنا ،یادآور شد :افزایش
قیمت نهادهها و خوراک ماهی بیشترین تاثیر را در
قیمتها گذاشته است ،زیرا ۶۰تا ۷۰درصد قیمت
تمامشدهماهیقیمتخوراکاست.بهگفتهوی،در
حالحاضرقیمتعمدهفروشیماهیقزلآالدربازار
تهران ۶۴تا  ۶۵هزارتومان و در بازار خردهفروشی
حدود  ۷۵تا  ۷۷هزارتومان اســت .ایــن عدد در
اســتانهایی که تولید کم اســت ۱۰تا ۱۵درصد
باالتراست.همچنینقیمتعمدهماهیسالمونبه
دلیل افزایش درخواست صادرات از حدود ۶۷تا۶۸
هزارتومانبه ۷۴رسیدهاست.

نسرین هزاره مقدم

تورم به معنایعدم تناســب پول با
ثروت واقعی و تولید ملی اســت؛ وقتی
پول انبوهی در دست خواص رانتخوار
است و تولید ناخالص ملی هر ماه افول
میکند ،چطور قرار اســت تورم را مهار
کنند؛ عــدهای که پولهــای بادآورده
دارند،مدامقیمتهاراکاذبباالمیبرند.
تورم برای مردم و طبقات مزدبگیر
«مصیبت» اســت و برای رانتخواران و
آنهایی که از بیبندوباری بازار ســود
میبرند ،یک نعمــت ،نعمتی که گویا
از آســمان نازل شــده تا بتوانند روز به
روز به حجم ثروتهــای هنگفت خود
اضافهکنند.
این غول بزرگ که از ابتدای ســال
 ۹۷با شروع شــوک درمانیهای پیاپی
ارزی ،روز به روز مهیبتر شــده ،تقریباً
تمــام رکوردهای ممکن را شکســته
اســت ،از دهه  70تا امروز ،چنین تورم
افسارگسیختهایدراقتصادایرانسابقه
نداشتهاست.

اعدادیکهنشانازابرتورمدارد
آمارهای رسمی نشان میدهد که
نرخ تورم ساالنه در مردادماه  ،۱۴۰۰از
مرز  ۴۵درصد گذشته است؛ بر اساس
اعالم مرکز آمار ایران ،نرخ تورم ساالنه
مرداد  ۱۴۰۰برای خانوارهای کشــور،
به  ۴۵.۲درصد رسیده است که نسبت
به همین اطالع در مــاه قبل ۱.۰،واحد
درصدافزایشرانشانمیدهد.نرختورم
نقطهای در مرداد  ۱۴۰۰به عدد ۴۳.۲
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای
کشــور به طور میانگین  ۴۳.۲درصد
بیشتر از مرداد  ۱۳۹۹برای خرید یک
«مجموعه کاالها و خدمات یکســان»
هزینه کردهاند .در همیــن زمان ،نرخ
تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها
به ۵۸.۴درصدرسیدهاست.
با این حســاب ،نه تنها تورم ساالنه
 ۴۵.۲درصدی ،یک رکورد بینظیر در
چنددههاخیراست،بلکهایناعالنهای
رسمی نشان میدهد که ما در آستانهی
یک «ابرتورم واقعی» هســتیم .هر نوع
نرخ تورم بــاالی ۵۰درصد را در اقتصاد

کاهش قیمتنفتسنگین ایران

جدیدترین گزارش
ماهانه اوپک نشــان داد
قیمت نفت ســنگین
ایرانماهمیالدیگذشته
اندکی کاهش پیدا کرد.
بهگزارشایسنا،قیمتنفتسنگینایراندراوتبه
 ۷۰دالرو ۳۴سنتدرهربشکهرسیدکهدرمقایسه
با  ۷۲دالر و  ۹۸سنت در ژوییه ،دو دالر و  ۶۴سنت
معادل ۳.۶درصدپایینتربود.

شاخصکل بورسمثبت شد

دیروز شــاخص کل
بورس بــا  ۲۱هزار واحد
مثبــت در کانــال یک
میلیونو ۴۹۶هزارواحد
قرار گرفــت و حدودا دو
درصد مثبت را به ثبت رساند .شاخص کل هموزن
هم در پایان بازار دیروز با هفت هزار واحد مثبت در
محدوده ۴۵۱هزارواحدقرارگرفت.شاخصسازان
بازار را با تحرکات مثبت به پایان رساندند و پارسان،
نوری و فوالد بیشــترین تاثیر مثبت را در شاخص
کل گذاشتند .در پایان هم بیشترین تراکنش برای
سپید،آباداوبرکتثبتشد.

«ابرتــورم» یا براســاس تعریف ،تورم
افسارگسیختهوغیرقابلمهارمیدانند؛
حال اگر یک مقــدار نمودارهای تورم
صعودبیشترداشتهباشندیااعدا ِدرسمی
ال
کمیبیشتر«واقعیسازی»شوند،مث ً
قیمت مســکن و افزایش نرخ مسکن و
اجارهخانه،درنمودارهایتورمیرسمی
مرکز آمار ایران دخیل شــوند ،متوجه
میشویم که همین امروز نیز در دل یک
ابرتورم واقعی به سر میبریم .به عبارت
ســادهتر ،اگر افزایش نرخ مسکن را به
سبد محاسباتی مرکز آمار اضافه کنیم،
حاصل نشــان خواهد داد کــه ابرتورم
مدتهاستکهاتفاقافتادهاست.
نمودار ،1تغییرات نرخ تورم رسمی،
تغییرات نرخ دالر و مســکن را فقط در
پنج ماهه نخست امسال نشان میدهد؛
میبینیم که صعود جداگانه هر ســه
نمودار ،با شیب بسیار تند اتفاق افتاده
استواگربرآیندتجمیعیایننمودارها
را در یک تورم واقعی و ملموس که ناظر
بر زندگی روزمره مردم باشــد ،در نظر
بگیریم،صعوداینتجمیعباشیببسیار

تندتری نمودار خواهد شد؛ تورم واقعی
همین امروز باالی ۵۰درصد اســت .ما
امروز در دل تورمی به ســر میبریم که
براساس تمام اسلوبهای اقتصادی ،به
سادگیمهارشدنینیست.
اگربهایندادههاینگرانکننده،تورم
پیشنگریاتورمتولیدکنندهرابیفزاییم،
نگرانیها بیشتر میشــود؛ تازهترین
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد
که نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال
(یعنی متوسط رشــد شاخص قیمت/
هزینههای تولیدکننده در چهار فصل
منتهی به بهار  ۱۴۰۰نســبت به دوره
مشــابه ســال قبل)  ۷۸.۵درصد بوده
است.رقمیکهحداقلازابتدایدهه۹۰
تاکنونبیسابقهاست.
تورمتولیدکنندهیاپیشنگرمعموالً
با یک تاخیر چندماهه خــود را در تورم
مصرف کننــده یا همان ســبد معاش
خانوارهانشانمیدهد؛وقتیبهارامسال،
تورمتولیدکنندهحدود ۸۰درصداست،
بنابراین در نیمه دوم ســال ،این تورم
 ۸۰درصدی اثرات خود را در سفرههای
مردمنشانخواهدداد؛اینتورم،میتواند
یک افزایش بیش از صــد درصدی در
هزینههای زندگی به وجود بیاورد؛ تورم
تولیدکنندهیحدودا ً ۸۰درصدییعنی
الاقلدرسالهایاخیربعدازگرانیهای
چندبارهنرخارز،دولتهیچاقدامیبرای
کاهش هزینههای واقعی تولید صورت
نداده و به دلیل گرانیهای مضاعف در
چند ب ُعد ،از گرانی مواد اولیه و ماشــین
آالت گرفته تا افزایش هزینههای حمل
ونقل،هزینههایتولیدبهشدتافزایش
یافتهواینبیتوجهیدرماههایپیشرو
آثار خود را با تحمیل یک تورم جدید در
زندگیمردمنشانخواهدداد.
باساختارناسالم
مهارتورمممکننیست
ال
حال که تمــام اعداد ،اعــداد کام ً
رسمیومحافظهکارانه،نشانازابرتورم

و فرارسیدن موجهای جدید تورمی در
پاییز و زمستان ســال جاری دارند ،آیا
دولتی میتواند شعار مهار تورم سر دهد
و بگوید «نمیتوانیــم» مزد کارگران را
افزایش دهیم اما تــورم را مهار خواهیم
کرد؛آیااینتورمبهسادگیمهارمیشود؛
اعداد و ارقام و نمودارها و اصول اقتصاد
جمیعاًمیگویند«نه»!
فعاالن کارگری نیــز نگاه مثبتی به
این وعده ندارند؛ فرامرز توفیقی ،رئیس
کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ،در
اینرابطهبهایلنامیگوید:وعدههایمهار
تورم حداقل در بازه زمانی فعلی ،به هیچ
وجهامکانپذیرنیست.بایدبپرسیم،آیا
کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟ و
آیا این کنترل ضربتی و سریع به فرض
امکان،مغایرباعلماقتصادنیست؟
او ادامه میدهد :وقتی ماه گذشــته
تورم تولیدکننده باالی  ۶۰درصد بوده
است (البته برای راستیآزمایی آن نیاز
به برنامهای جامع داریم) آیا میشــود
صحبت از کنترل تــورم مصرفکننده
کرد و در این زمینه به جامعه اطمینان
داد؛ شفافسازی کنند که چطور و با چه
مکانیسمی قرار است تورم سرسامآور
فعلی را مهار کنند؛ امروز سبد معیشت
حداقلیخانوارهابهنزدیکیازدهمیلیون
تومان رســیده؛ نمودارهای تورمی در
حالصعودهستندواگرواقعبینانهنگاه
کنیم ،باید منتظر موج تورمی جدید در

نیمه دوم سال باشیم؛ روشن گفته شود
چطورقراراستبهنمودارهایصعودی،
به یکباره فرمانِ «ایســت» و عقبگرد
بدهند؟!
مزدبگیرانبازهمضرر
خواهندکرد
برای مهار تورم ،باید از زیرساختها
و تغییر اساسی این زیرساختها شروع
کنند؛ جلوگیری از انباشت پول و شبه
پول در دست خصولتیها و دالالن که
از آنها به عنوان حلقههای زاید اقتصاد
یاد میشود و تالش برای حمایت واقعی
از تولید که موجب کاهش هزینههای
اساسی تولید شــود و  GDPرا به طور
اساسیافزایشدهد،اولینگامهاست.
مهار تورم ،هم جدیت میخواهد و
هم نیازمند زمان است؛ نمیتوان فقط
وقتی بحث بحران معاش مزدبگیران و
ضرورت ترمیم دستمزد میشود ،شعار
بدهیم و بگوییم افزایش نه ،تورم را مهار
میکنیم.اگرصعودبدونتوقفنمودارها
را براســاس علم ریاضی و اعــداد تورم
پیشنگر را براساس علم اقتصاد تحلیل
کنیم ،فقط به یک نتیجه میرســیم،
زمســتان گرانی در راه است؛ و سرمای
این گرانی ،تنها تن رنجــور کارگران و
بازنشســتگان را مجروح خواهد کرد؛
گروههایی کــه راه به جایــی ندارند و
دستشــان فقط به دســتمزد بخور و
نمیریمیرسدکهآخرهرماهمیگیرند.

گفتوگو
رئیس سازمان بورس در گفتوگو با ایلنا:

قطعی برق سیمان را گرانکرد ،نه بورس

انتقاد نماینده بابل از واردات برنج
در فصل برداشت

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی
خواستارتوقفوارداتبرنجدرفصلبرداشتشد.به
گزارشایسنا،مهدیسعادتیدرتذکریشفاهیدر
جریانجلسهعلنیدیروز(سهشنبه)مجلسشورای
اسالمیبیانکرد:متاسفانهشاهدهستیممجددادر
فصلبرداشتبرنجوارداتآننیزآغازشدهاست .به
گفته وی ،براساس قانون مجلس نهم از مرداد ماه تا
پایانآبانماههرگونهوارداتبرنجدرفصلبرداشت
ممنوعاست.

چرتکه 3

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :به جرات میتوانم
بگویم اگر سیمان وارد بورس کاال نشــده بود هنوز هم مردم
مجبور بودند سیمان  100هزار تومانی خریداری کنند و این
خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرفکنندگان بود که

توانست این موضوع را ساماندهی کند ،به آن نظم ببخشد و آن
را وارد مکانیسم درست و روشن کند.
محمدعلی دهقاندهنوی در گفتوگو بــا ایلنا با انتقاد از
جریانی که افزایش قیمتهای ناگهانی را به ســازوکار بورس
ارتباط میدهند ،گفت :بسیار عجیب است که در شرایطی که
بورس چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه مردم انجام
داده ،عدهای غیرمنصفانه و بدون اینکــه فکر بکنند و انصاف
داشته باشند ،مدعی میشوند که افزایش قیمت سیمان ناشی
از بورس بود ه اســت .اگر قطعی برق در کشور رخ نداده بود ،به

محمودزاده خبر داد:

صف یک میلیونی وام ودیعه اجاره مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:
تا روز گذشته حدود یک میلیون و  ۵۰هزار نفر برای دریافت
وام ودیعه مسکن در سامانه ثبتنام کردند ۲۳۰ ،هزار نفر
از رقم ثبتنامی به بانکها معرفی شدند و از این رقم حدود
 ۷هزار نفر توانســتند وام ودیعه را دریافت کنند .محمود
محمودزاده در گفتوگو با ایرنا ،دربــاره آخرین وضعیت
پرداخت وام ودیعه مســکن به متقاضیان ،افزود :تاکنون
حدود  ۷هزار پرداخت وام ودیعه مســکن از سوی بانکها
انجام شده است که البته سرعت پرداخت مورد قبول نیست.
وی از رایزنی با بانک مرکزی برای افزایش سرعت پرداخت
وام ودیعه به مســتاجران خبر داد و گفت :چندین بار اعالم
کردیمکهسرعتپرداختیهاتوسطنظامبانکیبایدافزایش
یابد .محمودزاده عنوان کرد :یکی از مشکالت عمده ما در
این مقطع ،سختگیری بانکها و تضامینی است که سرعت
دریافت وام را برای متقاضی کاهش داده است که امیدواریم
راهکاری برای آن اتخاذ شــود .معاون وزیر راه وشهرسازی
دربارهاحتمالتمدیدمهلتثبتنامواماجارهنیزگفت:برای
تمدیدزمانثبتناموامودیعهمسکنروزشنبهدرستادملی
مبارزهباکروناتصمیمگیریواعالمخواهدشد.گفتنیاست،
ثبتنام وام ودیعه مسکن از  ۲۶خرداد آغاز شده است و همه
مستأجران واجد شــرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه

مسکن که در ســامانه  tem.mrud.irثبتنام کردهاند
اکنون یا منتظر پاسخ استعالم خود هستند یا به نظام بانکی
معرفی شدهاند.سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن
در منطقه شــهری تهران  ۷۰میلیون تومان ،کالنشهرها
(شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای
مشهد ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،قم ،اهواز و کرمانشاه)
 ۴۰میلیون تومان و سایر شهرها  ۲۵میلیون تومان است.
همچنین ،متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل یا
سرپرست خانوار باشند.
متقاضیــان همچنین باید دارای اجارهنامه رســمی یا
اجارهنامه ثبت شــده در ســامانه ثبت معامالت امالک و
مستغالت و دارای کد رهگیری باشند.

هیچ وجه شــاهد این میزان افزایش قیمت سیمان نبودیم.
رئیس سازمان بورس با اشاره به ادعاهایی مبنی بر وجود جریان
داللی و واسطهگری در بورس کاال گفت :بورس یک پلتفرم و
جایگاهیبرایمعامالتاستوبهمعامالتشفافیتمیبخشد
و این اطالعــات را ارایه میدهد که چه کســی با چه قیمتی
فروشنده و چه کسی با چه قیمتی خریدار بودهاست و برای این
معامالت چه میزان عرضه و تقاضا وجود داشتهاست.
دهقاندهنوی ادامه داد :بورس کاال یا مجموعه بازار سرمایه
دخالتی در تنظیمگری بخشهای تخصصــی ندارد ،اینکه

چه کســی از بورس خریداری میکند و اینکه چه کسی چه
سهمیهای در خرید دارد و محصول خریداری شده را در کجا
مصرف میکند آیا در داخل به مصرف میرســاند یا به خارج
قاچاق میکند ،از مسائلی هستند که باید توسط دستگاههای
متولی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود :گاهی اوقات متاســفانه این اشکاالتی که هیچ
ارتباطی به بورس ندارد عدهای از سر ناآگاهی و اشتباه به گردن
بورسمیاندازندوبهبازارسرمایهارتباطمیدهندیااینکهبرای
مخفی شدن پشــت کمکاریها و اهمال خود بورس را مقصر
جلوه میدهند .در حالی که در یک پلتفرم میزان عرضه تقاضا
یکدیگر را مالقات میکنند و قیمت کشف و در نهایت معامله
انجاممیشودودراینمیانبورسنهچیزیفراترازاینسازوکار
است و نه دخالتی دارد اما متاسفانه این اظهارنظرهای نادرست
اتفاق افتاده باعث ایجاد چنین ذهنیتهایی شد ه است.

جزئیاتی از کارت رفاه معیشتی اعالم شد؛

قدم جدید دولت برای پرداخت یارانهیکمیلیونی

برای کمک به معیشت مردم در وزارت کار ستاد کارت
رفاه معیشــتی تشــکیل شــده که به نظر میرسد اولین
قدم برای اجرای کارت رفاه معیشــتی اســت .طبق گفته
رئیسجمهور طرح کارت رفاه معیشــت از چند ماه آینده
اجرایی میشود.
به گزارش تجارتنیوز ،آنطور که نایب رئیس قرارگاه رفاه
مردم گفته قرار اســت از طریق این ستاد به معیشت مردم
کمک شود همچنین این ستاد به دنبال ایجاد ابزاری برای
رساندن کمکهای معیشــتی به جامعه مخاطب خدمات
وزارتخانه اســت .طرح اعطای کارت رفاه معیشتی یکی از
برنامههای ابراهیم رئیسی است .طرحی که قرار است به پنج
دهک اول یارانه داده شــود .در واقع به نظر میرسد که قرار
است طرح کارت رفاه معیشــتی رئیسجمهور توسط این
ستاد اجرایی شود.
مبلغکارترفاهمعیشتی
رئیسجمهور چند ماه پیــش از اعطای کارت اعتباری
معیشــتی خانوار در آذر امســال خبر داد .بر اســاس این
طرح به ازای هر یــک از اعضای خانوار در ســه دهک اول
 ۲۰۰هزار تومان و دو دهک بعدی  ۱۵۰هزار تومان اعتبار
ماهانه قرضالحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص مییابد.
بنابراین خانوار پنج نفرهای که در سه دهک اول قرار داشته

باشد ،ماهانه یک میلیون تومان و خانوار پنج نفرهای که در
دهکهایچهارموپنجمباشدماهانه ۷۵۰هزارتومانکارت
رفاهمعیشتیمیگیرد.بهگفتهرئیسیاینطرحازآذرامسال
اجرا میشود .همچنین آنطور که از این طرح مشخص است،
پولی که به مردم داده میشود در واقع یک وام قرضالحسنه
است که باید به دولت برگردد.
براســاس جزئیات این طرح اگر خانواری در پرداخت
اقساط مشکل داشته باشد دولت به او کمک میکند .در واقع
رئیسجمهور گفته که به این گروه از خانوارها یارانه دیگری
پرداخت میشود که این اقساط را بپردازند.
احتماال تعداد افرادی که در پنج دهک اول قرار دارند این
افراد بیش از ۴۰میلیون نفر باشد.

