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سکه به مرز ۱۲ میلیون 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 تجارت نیوز، قیمت ســکه طرح جدید با 
افزایشی که در بازار ثبت کرد به کانال ۱۲ میلیون 

تومان نزدیک تر شد.
    

شرکت توانیراعالم کرد:
اعطای ۳ میلیارد تومان پاداش به 

سوت زن های مراکز رمزارز 
شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
گفت: سه میلیارد تومان پاداش به معرفی کنندگان 
مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز پرداخت شده است. 
به گزارش پایگاه شــرکت مدیریت تولید، انتقال و 
توزیع نیروی برق ایران، وزارت نیرو به گزارش های 
مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا 
سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می دهد و در 
صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی 
و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند 
باشد، مبلغ پاداش دو برابر شــده و سقف آن به ۲۰ 
میلیون تومان افزایش خواهد یافت. براین اساس 
تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد تومان به عنوان پاداش 

به عامالن شناسایی مردمی پرداخت شده است.
    

یک مقام ذی ربط پاسخ داد
چرا ماهی گران شده است؟

مدیرعامل اتحادیه 
مرکــزی تعاونی هــای 
کشــاورزی ماهیــان 
 ، ر کشــو بی  ا د ســر
خشکســالی، کاهش 
تولید، افزایش قیمت خوراک، حذف ارز ترجیحی 
تخم چشم زده ماهی، افزایش صادرات و باالرفتن 
تقاضای خرید مردم در هفته هــای اخیر را دالیل 
افزایش قیمت ماهی قزل آال و سالمون دانست. آرش 
نبی زاده در گفت و گو با ایســنا، یادآور شد: افزایش 
قیمت نهاده ها و خوراک ماهی بیشترین تاثیر را در 
قیمت ها گذاشته است، زیرا ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت 
تمام شده ماهی قیمت خوراک است. به گفته وی،  در 
حال حاضر قیمت عمده فروشی ماهی قزل آال در بازار 
تهران۶۴ تا ۶۵ هزارتومان  و در بازار خرده فروشی 
حدود ۷۵ تا ۷۷ هزارتومان اســت. ایــن عدد در 
اســتان هایی که تولید کم اســت ۱۰ تا ۱۵ درصد 
باالتر است. همچنین قیمت عمده ماهی سالمون به 
دلیل افزایش درخواست صادرات از حدود ۶۷ تا ۶۸ 

هزارتومان به۷۴ رسیده است.
    

انتقاد نماینده بابل از واردات برنج 
در فصل برداشت

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی 
خواستار توقف واردات برنج در فصل برداشت شد. به 
گزارش ایسنا، مهدی سعادتی در تذکری شفاهی در 
جریان جلسه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم مجددا در 
فصل برداشت برنج واردات آن نیز آغاز شده است.  به 
گفته وی، براساس قانون مجلس نهم از مرداد ماه تا 
پایان آبان ماه هرگونه واردات برنج در فصل برداشت 

ممنوع است.
    

کاهش قیمت نفت سنگین ایران
جدیدترین گزارش 
ماهانه اوپک نشــان داد 
قیمت نفت ســنگین 
ایران ماه میالدی گذشته 
اندکی کاهش پیدا کرد. 
به گزارش ایسنا، قیمت نفت سنگین ایران در اوت به 
۷۰ دالر و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه 
با ۷۲ دالر و ۹۸ سنت در ژوییه، دو دالر و ۶۴ سنت 

معادل ۳.۶ درصد پایین تر بود. 
    

شاخص کل بورس مثبت شد 
دیروز شــاخص کل 
بورس بــا ۲۱ هزار واحد 
مثبــت در کانــال یک 
میلیون و ۴۹۶ هزار واحد 
قرار گرفــت و حدودا دو 
درصد مثبت را به ثبت رساند. شاخص کل هم وزن 
هم در پایان بازار دیروز با هفت هزار واحد مثبت در 
محدوده ۴۵۱ هزار واحد قرار گرفت. شاخص سازان 
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، آبادا و برکت ثبت شد.

خبر اقتصادی
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نسرین هزاره مقدم

تورم به معنای  عدم تناســب پول با 
ثروت واقعی و تولید ملی اســت؛ وقتی 
پول انبوهی در دست خواص رانتخوار 
است و تولید ناخالص ملی هر ماه افول 
می کند، چطور قرار اســت تورم را مهار 
کنند؛ عــده ای که پول هــای بادآورده 
دارند، مدام قیمت ها را کاذب باال می برند.
تورم برای مردم و طبقات مزدبگیر 
»مصیبت« اســت و برای رانتخواران و 
آن هایی که از بی بندوباری بازار ســود 
می برند، یک نعمــت، نعمتی که گویا 
از آســمان نازل شــده تا بتوانند روز به 
روز به حجم ثروت هــای هنگفت خود 

اضافه کنند.
این غول بزرگ که از ابتدای ســال 
۹۷ با شروع شــوک درمانی های پیاپی 
ارزی، روز به روز مهیب تر شــده، تقریباً 
تمــام رکوردهای ممکن را شکســته 
اســت، از دهه ۷۰ تا امروز، چنین تورم 
افسارگسیخته ای در اقتصاد ایران سابقه 

نداشته است.

اعدادی که نشان از ابرتورم دارد
آمارهای رسمی نشان می دهد که 
نرخ تورم ساالنه در مردادماه ۱۴۰۰، از 
مرز ۴۵ درصد گذشته است؛ بر اساس 
اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه 
مرداد ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشــور، 
به ۴۵.۲ درصد رسیده است که نسبت 
به همین اطالع در مــاه قبل، ۱.۰ واحد 
درصد افزایش را نشان می دهد. نرخ تورم 
نقطه ای در مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۲ 
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۴۳.۲ درصد 
بیشتر از مرداد ۱۳۹۹ برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکســان« 
هزینه کرده اند. در همیــن زمان، نرخ 
تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها 

به ۵۸.۴ درصد رسیده است.
با این حســاب، نه تنها تورم ساالنه 
۴۵.۲ درصدی، یک رکورد بی نظیر در 
چند دهه اخیر است، بلکه این اعالن های 
رسمی نشان می دهد که ما در آستانه ی 
یک »ابرتورم واقعی« هســتیم. هر نوع 
نرخ تورم بــاالی ۵۰ درصد را در اقتصاد 

»ابرتــورم« یا براســاس تعریف، تورم 
افسارگسیخته و غیرقابل مهار می دانند؛ 
حال اگر یک مقــدار نمودارهای تورم 
صعود بیشتر داشته باشند یا اعداِد رسمی 
کمی بیشتر »واقعی سازی« شوند، مثاًل 
قیمت مســکن و افزایش نرخ مسکن و 
اجاره خانه، در نمودارهای تورمی رسمی 
مرکز آمار ایران دخیل شــوند، متوجه 
می شویم که همین امروز نیز در دل یک 
ابرتورم واقعی به سر می بریم. به عبارت 
ســاده تر، اگر افزایش نرخ مسکن را به 
سبد محاسباتی مرکز آمار اضافه کنیم، 
حاصل نشــان خواهد داد کــه ابرتورم 

مدتهاست که اتفاق افتاده است.
نمودار ۱، تغییرات نرخ تورم رسمی، 
تغییرات نرخ دالر و مســکن را فقط در 
پنج ماهه نخست امسال نشان می دهد؛ 
می بینیم که صعود جداگانه هر ســه 
نمودار، با شیب بسیار تند اتفاق افتاده 
است و اگر برآیند تجمیعی این نمودارها 
را در یک تورم واقعی و ملموس که ناظر 
بر زندگی روزمره مردم باشــد، در نظر 
بگیریم، صعود این تجمیع با شیب بسیار 

تندتری نمودار خواهد شد؛ تورم واقعی 
همین امروز باالی ۵۰ درصد اســت. ما 
امروز در دل تورمی به ســر می بریم که 
براساس تمام اسلوب های اقتصادی، به 

سادگی مهار شدنی نیست.
اگر به این داده های نگران کننده، تورم 
پیش نگر یا تورم تولیدکننده را بیفزاییم، 
نگرانی ها بیشتر می شــود؛ تازه ترین 
داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال 
)یعنی متوسط رشــد شاخص قیمت/
هزینه های تولیدکننده در چهار فصل 
منتهی به بهار ۱۴۰۰ نســبت به دوره 
مشــابه ســال قبل( ۷۸.۵ درصد بوده 
است. رقمی که حداقل از ابتدای دهه ۹۰ 

تاکنون بی سابقه است.
تورم تولیدکننده یا پیش نگر معموالً 
با یک تاخیر چندماهه خــود را در تورم 
مصرف کننــده یا همان ســبد معاش 
خانوارها نشان می دهد؛ وقتی بهار امسال، 
تورم تولیدکننده حدود ۸۰ درصد است، 
بنابراین در نیمه دوم ســال، این تورم 
۸۰ درصدی اثرات خود را در سفره های 
مردم نشان خواهد داد؛ این تورم، می تواند 
یک افزایش بیش از صــد درصدی در 
هزینه های زندگی به وجود بیاورد؛ تورم 
تولیدکننده ی حدوداً ۸۰ درصدی یعنی 
الاقل در سال های اخیر بعد از گرانی های 
چندباره نرخ ارز، دولت هیچ اقدامی برای 
کاهش هزینه های واقعی تولید صورت 
نداده و به دلیل گرانی های مضاعف در 
چند بُعد، از گرانی مواد اولیه و ماشــین 
آالت گرفته تا افزایش هزینه های حمل 
و نقل، هزینه های تولید به شدت افزایش 
یافته و این بی توجهی در ماه های پیش رو 
آثار خود را با تحمیل یک تورم جدید در 

زندگی مردم نشان خواهد داد.
 با ساختار ناسالم 

مهار تورم ممکن نیست
حال که تمــام اعداد، اعــداد کاماًل 
رسمی و محافظه کارانه، نشان از ابرتورم 

و فرارسیدن موج های جدید تورمی در 
پاییز و زمستان ســال جاری دارند، آیا 
دولتی می تواند شعار مهار تورم سر دهد 
و بگوید »نمی توانیــم« مزد کارگران را 
افزایش دهیم اما تــورم را مهار خواهیم 
کرد؛ آیا این تورم به سادگی مهار می شود؛ 
اعداد و ارقام و نمودارها و اصول اقتصاد 

جمیعاً می گویند »نه«!
فعاالن کارگری نیــز نگاه مثبتی به 
این وعده ندارند؛ فرامرز توفیقی،  رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در 
این رابطه به ایلنا می گوید: وعده های مهار 
تورم حداقل در بازه زمانی فعلی، به هیچ 
وجه امکان پذیر نیست. باید بپرسیم، آیا 
کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟ و 
آیا این کنترل ضربتی و سریع به فرض 

امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟
او ادامه می دهد: وقتی ماه گذشــته 
تورم تولیدکننده باالی ۶۰ درصد بوده 
است )البته برای راستی آزمایی آن نیاز 
به برنامه ای جامع داریم( آیا می شــود 
صحبت از کنترل تــورم مصرف کننده 
کرد و در این زمینه به جامعه اطمینان 
داد؛ شفاف سازی کنند که چطور و با چه 
مکانیسمی قرار است تورم سرسام آور 
فعلی را مهار کنند؛ امروز سبد معیشت 
حداقلی خانوارها به نزدیک یازده میلیون 
تومان رســیده؛ نمودارهای تورمی در 
حال صعود هستند و اگر واقع بینانه نگاه 
کنیم، باید منتظر موج تورمی جدید در 

نیمه دوم سال باشیم؛ روشن گفته شود 
چطور قرار است به نمودارهای صعودی، 
به یکباره فرماِن »ایســت« و عقبگرد 

بدهند؟!
 مزدبگیران بازهم ضرر 

خواهند کرد
برای مهار تورم، باید از زیرساخت ها 
و تغییر اساسی این زیرساخت ها شروع 
کنند؛ جلوگیری از انباشت پول و شبه 
پول در دست خصولتی ها و دالالن که 
از آن ها به عنوان حلقه های زاید اقتصاد 
یاد می شود و تالش برای حمایت واقعی 
از تولید که موجب کاهش هزینه های 
اساسی تولید شــود و GDP را به طور 

اساسی افزایش دهد، اولین گام هاست.
مهار تورم، هم جدیت می خواهد و 
هم  نیازمند زمان است؛ نمی توان فقط 
وقتی بحث بحران معاش مزدبگیران و 
ضرورت ترمیم دستمزد می شود، شعار 
بدهیم و بگوییم افزایش نه، تورم را مهار 
می کنیم. اگر صعود بدون توقف نمودارها 
را براســاس علم ریاضی و اعــداد تورم 
پیش نگر را براساس علم اقتصاد تحلیل 
کنیم، فقط به یک نتیجه می رســیم، 
زمســتان گرانی در راه است؛ و سرمای 
این گرانی، تنها تن رنجــور کارگران و 
بازنشســتگان را مجروح خواهد کرد؛ 
گروه هایی کــه راه به جایــی ندارند و 
دست شــان فقط به دســتمزد بخور و 
نمیری می رسد که آخر هر ماه می گیرند.

صاحبان پول های بادآورده اجازه  مهار این غول بزرگ را نمی دهند

تورم؛ نعمت رانتخواران، نقمت فرودستان

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
تا روز گذشته حدود یک میلیون و ۵۰ هزار نفر برای دریافت 
وام ودیعه مسکن در سامانه ثبت نام کردند، ۲۳۰ هزار نفر 
از رقم ثبت نامی به بانک ها معرفی شدند و از این رقم حدود 
۷ هزار نفر توانســتند وام ودیعه را دریافت کنند. محمود 
محمودزاده در گفت وگو با ایرنا، دربــاره آخرین وضعیت 
پرداخت وام ودیعه مســکن به متقاضیان، افزود: تاکنون 
حدود ۷ هزار پرداخت وام ودیعه مســکن از سوی بانک ها 
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 
کردیم که سرعت پرداختی ها توسط نظام بانکی باید افزایش 
یابد. محمودزاده عنوان کرد: یکی از مشکالت عمده ما در 
این مقطع، سختگیری بانک ها و تضامینی است که سرعت 
دریافت وام را برای متقاضی کاهش داده است که امیدواریم 
راهکاری برای آن اتخاذ شــود. معاون وزیر راه وشهرسازی 
درباره احتمال تمدید مهلت ثبت نام وام اجاره نیز گفت: برای 
تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن روز شنبه در ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تصمیم گیری و اعالم خواهد شد. گفتنی است، 
ثبت نام وام ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه 
مستأجران واجد شــرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه 

مسکن که در ســامانه tem.mrud.ir ثبت نام کرده اند 
اکنون یا منتظر پاسخ استعالم خود هستند یا به نظام بانکی 
معرفی شده اند.سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن 
در منطقه شــهری تهران ۷۰ میلیون تومان، کالن شهرها 
)شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای 
مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( 
۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. 
همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل یا 

سرپرست خانوار باشند.
متقاضیــان همچنین باید دارای اجاره نامه رســمی یا 
اجاره نامه ثبت شــده در ســامانه ثبت معامالت امالک و 

مستغالت و دارای کد رهگیری باشند.

برای کمک به معیشت مردم در وزارت کار ستاد کارت 
رفاه معیشــتی تشــکیل شــده که به نظر می رسد اولین 
قدم برای اجرای کارت رفاه معیشــتی اســت. طبق گفته 
 رئیس جمهور طرح کارت رفاه معیشــت از چند ماه آینده

 اجرایی می شود.
به گزارش تجارت نیوز، 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 کمک های معیشــتی به جامعه مخاطب خدمات 
وزارتخانه اســت. طرح اعطای کارت رفاه معیشتی یکی از 
برنامه های ابراهیم رئیسی است. طرحی که قرار است به پنج 
دهک اول یارانه داده شــود. در واقع به نظر می رسد که قرار 
است طرح کارت رفاه معیشــتی رئیس جمهور توسط این 

ستاد اجرایی شود.
مبلغ کارت رفاه معیشتی

رئیس جمهور 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 
۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار 
ماهانه قرض الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص می یابد. 
بنابراین خانوار پنج نفره ای که در سه دهک اول قرار داشته 

باشد، ماهانه یک میلیون تومان و خانوار پنج نفره ای که در 
دهک های چهارم و پنجم باشد ماهانه ۷۵۰ هزار تومان کارت 
رفاه معیشتی می گیرد. به گفته رئیسی این طرح از آذر امسال 
اجرا می شود. همچنین آنطور که از این طرح مشخص است، 
پولی که به مردم داده می شود در واقع یک وام قرض الحسنه 

است که باید به دولت برگردد.
براســاس جزئیات این طرح اگر خانواری در پرداخت 
اقساط مشکل داشته باشد دولت به او کمک می کند. در واقع 
رئیس جمهور گفته که به این گروه از خانوارها یارانه دیگری 

پرداخت می شود که این اقساط را بپردازند.
احتماال تعداد افرادی که در پنج دهک اول قرار دارند این 

افراد بیش از ۴۰ میلیون نفر باشد. 

محمودزاده خبر داد:

صف یک میلیونی وام ودیعه اجاره مسکن
جزئیاتی از کارت رفاه معیشتی اعالم شد؛

 قدم جدید دولت برای پرداخت یارانه یک میلیونی

گفت وگو

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به جرات می توانم 
بگویم اگر سیمان وارد بورس کاال نشــده بود هنوز هم مردم 
مجبور بودند سیمان ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کنند و این 
خدمت بورس به صنعت سیمان و رفاه مصرف کنندگان بود که 

توانست این موضوع را ساماندهی کند، به آن نظم ببخشد و آن 
را وارد مکانیسم درست و روشن کند.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو بــا ایلنا با انتقاد از 
جریانی که افزایش قیمت های ناگهانی را به ســازوکار بورس 
ارتباط می دهند، گفت: بسیار عجیب است که در شرایطی که 
بورس چنین خدمتی را به صنعت کشور و به رفاه مردم انجام 
داده، عده ای غیرمنصفانه و بدون اینکــه فکر بکنند و انصاف 
داشته باشند، مدعی می شوند که افزایش قیمت سیمان ناشی 
از بورس بوده  اســت. اگر قطعی برق در کشور رخ نداده بود، به 

 هیچ وجه شــاهد این میزان افزایش قیمت سیمان نبودیم. 
رئیس سازمان بورس با اشاره به ادعاهایی مبنی بر وجود جریان 
داللی و واسطه گری در بورس کاال گفت: بورس یک پلتفرم و 
جایگاهی برای معامالت است و به معامالت شفافیت می بخشد 
و این اطالعــات را ارایه می دهد که چه کســی با چه قیمتی 
فروشنده و چه کسی با چه قیمتی خریدار بوده  است و برای این 

معامالت چه میزان عرضه و تقاضا وجود داشته  است.
دهقان دهنوی ادامه داد: بورس کاال یا مجموعه بازار سرمایه 
دخالتی در تنظیم گری بخش های تخصصــی ندارد، اینکه 

چه کســی از بورس خریداری می کند و اینکه چه کسی چه 
سهمیه ای در خرید دارد و محصول خریداری شده را در کجا 
مصرف می کند آیا در داخل به مصرف می رســاند یا به خارج 
قاچاق می کند، از مسائلی هستند که باید توسط دستگاه های 

متولی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: گاهی اوقات متاســفانه این اشکاالتی که هیچ 
ارتباطی به بورس ندارد عده ای از سر ناآگاهی و اشتباه به گردن 
بورس می اندازند و به بازار سرمایه ارتباط می دهند یا اینکه برای 
مخفی شدن پشــت کم کاری ها و اهمال خود بورس را مقصر 
جلوه می دهند. در حالی که در یک پلتفرم میزان عرضه تقاضا 
یکدیگر را مالقات می کنند و قیمت کشف و در نهایت معامله 
انجام می شود و در این میان بورس نه چیزی فراتر از این سازوکار 
است و نه دخالتی دارد اما متاسفانه این اظهارنظرهای نادرست 

اتفاق افتاده باعث ایجاد چنین ذهنیت هایی شده  است.

رئیس سازمان بورس در گفت وگو با ایلنا:

قطعی برق سیمان را گران کرد،  نه بورس


