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وزارت صمت به منظور پايان دادن به تخلفات 
صادركنندگان�ي كه ب�ا كارت يكب�ار مصرف 
كاال ص�ادر مي كنن�د و تخلفات�ي ك�ه اتفاق 
مي افتد، تصميم گرفت تا دو ماه آينده تمامي 
كارت هاي بازرگاني يكبار مصرف را جمع آوري 
و صادركننده ها را رتبه بندي كند. اين تصميم 
در حالي است كه بر اساس آمار سازمان توسعه 
تجارت، در ماه هاي گذشته هزار صادركننده 
فقط يك ميليون يورو به كشور بازگردانده اند. 
سازمان توس��عه تجارت در جديدترين گزارش 
خود ب��ه بررس��ي وضعي��ت بازگش��ت ارزهاي 
صادراتي به كشور تا مرداد سال جاري پرداخت 
و گف��ت: ح��دود ۶۸ درص��د از كل ارز حاصل از 
صادرات به ايران بازگشته اما بيش از ۱۶ ميليارد 
يورو ارز صادرات هنوز به ايران بازنگشته است و 
بيش از ۱۵ هزار صادركنن��ده، فقط يك ميليون 

يورو ارز به كشور بازگردانده اند. 
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هم داستاني 
شده اس��ت. از يك س��و بان��ك مرك��زي براي 
صادركنندگان خط و نشان مي كشد و تهديد به 
باطل شدن كارت هاي بازرگاني مي كند و از سوي 
ديگر اتاق بازرگاني آمار را رد مي كند. براس��اس 
اعالم بان��ك مركزي در تيرم��اه صادركنندگان 
بيش از ۲۷ ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات را 
به كشور بازنگردانده اند. به گفته صادركنندگان، 
تحويل ارز حاص��ل از صادرات در س��امانه نيما 
با قيمت پايين ت��ر از نرخ بازار اقتص��ادي نبوده 
و مقرون به صرفه نيس��ت، از اي��ن رو تعدادي از 
صادركنن��دگان ترجيح مي دهند ك��ه به جاي 
كاالي صادراتي شان كاال وارد كنند يا در خارج 
از كشور س��رمايه گذاري كنند. به گفته وزارت 
صمت بيش��تر ارزهايي كه به كش��ور برنگشته 
ب��ا كارت ه��اي بازرگاني يكبار مص��رف صورت 
گرفته كه بايد راهكاري براي مقابله با اين تخلف 

انديشيده شود. 
بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده از سوي حميد 
زادبوم رئيس سازمان توس��عه تجارت، تا پايان 
مرداد س��ال ۹۹، مي��زان كل ارزه��اي حاصل از 
صادرات به كش��ور به بي��ش از ۳۵ ميليارد يورو 
رسيده است. به اين ترتيب مي توان گفت حدود 
۶۸ درصد از كل ارز حاصل از ص��ادرات به ايران 
بازگشته است. سازمان توسعه تجارت اعالم كرده 
كه در اين آمار طبق گفته بان��ك مركزي بيش 
از ۱۶ ميليارد ي��ورو ارز صادرات هن��وز به ايران 

بازنگشته است. 
سازمان توسعه تجارت كه به تازگي كميته اقدام 
ارزي خود را فعال كرده اس��ت، درباره جزئيات 
عملكرد صادركنندگان در بازگش��ت ارزشان به 
كش��ور نيز توضيحات جديدي ارائه كرده است. 
بر اي��ن اس��اس تع��داد كل صادركنندگاني كه 
تمام تعهدات ارزي خ��ود را به ط��ور كامل ايفا 

كرده اند به ۲ هزار و ۲۸۶  نفر رسيده كه بيش از 
۲۰۰ نفر از آنها در مرداد ماه تعهدات خود را نهايي 
كرده اند. بر اين اساس، اين صادركنندگان حدوداً 
۱۵ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات را به كشور 
بازگردانده اند و به اين ترتيب، اين صادركنندگان 
كه ۱۱ درص��د از كل صادركنن��دگان بوده اند، 

۴۳ درصد از ارز بازگشته را به كشور آورده اند. 
در نقط��ه مقابل، بيش از ۱۵ ه��زار صادركننده، 
فقط يك ميليون يورو ارز به كشور بازگردانده اند 
كه از نظر تعداد ۷۱ درص��د كل صادركنندگان 
هستند، اما از نظر ارزش صادراتي فقط ۱۷ درصد 
از كل صادرات به آنها اختصاص دارد. همچنين 
سازمان توس��عه تجارت اعالم كرده كه ۳ هزار و 
۲۲۵ صادركننده تاكنون بين يك تا ۹۹ درصد از 
تعهدات ارزي خود را ايفا كرده اند كه ۱۹ درصد 
كل صادركنندگان و ۵۳ درصد ميزان صادرات به 

آنها اختصاص دارد. 

  سرپرست وزارت صمت: صادركنندگان 
رتبه بندي مي شوند 

سرپرست وزارت صمت در حاشيه نشست هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران در اين خصوص گفت: 
در موضوع كارت هاي بازرگاني به اصطالح يك بار 
مصرف كساني كه هيچ سابقه بازرگاني نداشتند، 
كارت هايي را درياف��ت مي كردند كه معموالً در 
حوزه اين كارت ها براي بازگش��ت ارز هميش��ه 
مشكل داشتيم.  جعفر سرقيني با اشاره به تغيير 
فرآيند تمديد و ص��دور كارت بازرگاني از دو ماه 
قبل از س��امانه اتاق بازرگاني به س��امانه جامع 
تجارت گفت: با استفاده از سامانه جامع تجارت، 
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف در عمل جمع 
خواهد ش��د، زيرا فعاالن اقتص��ادي و بازرگانان 
رتبه بندي مي شوند و براساس رتبه بندي كارت 
بازرگاني به آنها تعلق مي گيرد، اما از آنجا كه برخي 
بازرگانان با سامانه جديد به علت برخي كمبود ها 
مشكل داشتند دس��تور دادم س��امانه قبلي، به 
همراه س��امانه جديد به صورت موازي فعاليت 
كنند كه در مدت اين دو ماه مسائل سامانه جديد 
هم حل مي شود.  سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درباره صندوق هاي سرمايه گذاري ذيل 
مجموعه هاي وزارت صمت افزود: اين صندوق ها 
هميشه مورد حمايت وزارتخانه بوده اند و اكنون 
هم فعاليت اين صندوق ها را تش��ويق و حمايت 
مي كنند.  س��رقيني با بيان اينكه در چند سال 
گذش��ته قوانيني براي تش��كيل اين صندوق ها 
تصويب شده است، گفت: از آنجا كه قوانين قبلي 
تصريح داشت كه سهامداران مي توانند در ازاي 
پولي كه به شركت مي آورند به  اندازه بهره بانك ها 
از پول خود استفاده ببرند، به نوعي اين صندوق ها 
اجرايي ش��ده بود كه راه اندازي صندوق هاي ياد 
شده مي تواند كمك بيش��تري به فعاالن بخش 

خصوصي باشد. 

كارت هاي بازرگاني يكبار مصرف تا 2 ماه آينده جمع آوري مي شود 
هزار صادركننده فقط يك ميليون يورو برگرداندند!

    گزارش 2

    مسکن

 آغاز متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان فوالد كشور 

وزير كار و تعاون گفت: امروز در توافقي با سازمان برنامه و بودجه 
براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان فوالد ۱۰ هزار ميليارد ريال 
اختصاص يافت تا در اولين فرصت ممكن اي�ن كار را عملي كنيم. 
به گزارش ايسنا، محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت شركت هاي تحت 
پوشش وزارت كار براي بازگشايي سهام آنها در بورس چگونه است، اظهار 
كرد: يكي از مهمترين اقدامات دولت در اين دوره ارائه س��هام ش��ركت 
شس��تا در بورس بود و نشانگر اين اس��ت كه تصميم فعلي به سود همه 

سهامداران آن خواهد بود. 
وي افزود: سود همه سهامداران خرد باالتر از ۱۷۹ درصد است كه تقسيم 
مي شود. ما از طريق انتش��ار اوراق تبعي شرايطي فراهم می كنيم كه در 
هلدينگ هاي زيرمجموعه سهامداران خرد بتوانند با استفاده از آن نوعي 

تضمين براي سودآوري در اختيارشان باشد. 
شريعتمداري تأكيد كرد: در ادامه فعاليت هاي دولت براي متناسب سازي 
حقوق بازنشس��تگان، آخرين بخش باقي مانده در حوزه صندق دولتي، 
همسان سازي حقوق بازنشستگان فوالد كشور بود كه دو مشكل داشتند؛ 
يكي  معوقات ماه هاي قبل كه بيش از ۴هزار ميليارد منابع براي آن فراهم 
شد و امروز نيز با توافقي كه با سازمان برنامه و بودجه به عمل آمد، براي 
امر متناسب س��ازي حقوق بازنشس��تگان فوالد ۱۰ ه��زار ميليارد ريال 
اختصاص يافت تا در اولين فرصت ممكن اين مورد را هم برطرف كنيم. 
........................................................................................................................

سال آبي خوبي پيش رو خواهيم داشت
وزير ني�رو با اش�اره ب�ه اينكه س�ال آب�ي ۱399 الي ۱4۰۰ س�ال 
خوب�ي خواهد ب�ود، تأكيد ك�رد: در نيم�ه اول امس�ال در بخش 
كش�اورزي حت�ي بي�ش از س�ال هاي گذش�ته توانس�تيم آب 
تحويل دهي�م. االن ه�م از ح�دود ۵۱ ميليارد مت�ر مكعب حجم 
مخازن ح�دود 27/۵ميلي�ارد متر مكع�ب آب داري�م. وضعيت 
خوب�ي اس�ت. ج�ز در دو م�ورد كه ش�رايط ل�ب به لبي اس�ت.

به گزارش ايس��نا، رضا اردكانيان در حاشيه جلس��ه هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: در اثر س��يالب اخير، ابتدا در بخش برق 
حدود ۳ هزار و ۷۰۰ مش��ترك و در بخ��ش آب بيش از ه��زار و ۱۶۰ 
 مش��تركمان دچار قطعي شدند. ولي در همان س��اعات اوليه جاهايي 
كه مش��كل دسترس��ي نبود اتصال برقرار ش��د و در بخش برق فقط 
۱۰۰ مش��ترك باقي ماندند. يعني ۹۷ درصد وصل ش��دند. در بخش 
 آب هم ۹۴درصد وصل شدند، چند موردي باقي مانده كه منتظر رفع 

مشكل هستيم. 
وي ادامه داد: ديروز اولين روز سال آبي جديد بود، سال۱۳۹۹ الي ۱۴۰۰. 
سالي كه پشت س��ر گذاش��تيم ۹۸الي۹۹ از حيث بارش ها سال خوبي 
بود. متوسط ۵۰ ساله ما ۲۵۰ ميلي متر اس��ت، درحالي كه سال گذشته 
۳۱۷ ميلي متر بارش داش��تيم، يعني ۲۷ درصد بارش��مان از متوس��ط 
درازمدت بيشتر شد و باعث شد بتوانيم پاسخگوي همه بخش ها باشيم. 

وزير نيرو گفت: در بخش كش��اورزي حتي بيش از سال هاي گذشته 
توانس��تيم آب تحويل دهيم. االن هم از حدود ۵۱ ميليارد متر مكعب 
حجم مخازن ح��دود ۲۷/۵ميلي��ارد متر مكع��ب آب داريم. وضعيت 
خوبي است. جز در دو مورد كه ش��رايط لب به لبي است به تعبيري و 
ان شاء اهلل مديريت خواهد شد دغدغه اي نداريم. ان شاءاهلل مردم رعايت 
هم خواهند كرد كه بدون مشكل اين س��ال آبي را پشت سر خواهيم 

گذاشت. 
........................................................................................................................

رد پاي پتروشيمي ها در افزايش قيمت كاالها!
رئيس هيئت مدي�ره كانون انجمن ه�اي صنفي صناي�ع غذايي و 
دبير خانه صنع�ت، معدن و تجارت اي�ران از افزاي�ش ۱3۰ تا ۱۵۰ 
درصدي قيمت مواد پتروش�يمي و در پ�ي آن افزايش هزينه هاي 
بس�ته بندي صنايع غذايي در ماه هاي اخير خبر داد و گفت: وقتي 
صنايع مادر مثل پتروشيمي، فوالد، برق و غيره به صورت بي رويه 
افزايش قيمت داشته باشند روي صنايع ديگر هم تأثير مي گذارد. 
بنابراين قطعًا يك�ي از داليل افزايش قيم�ت  كاالهاي مختلف در 
ماه هاي اخي�ر همين اس�ت و دليل ديگر هم نوس�انات ن�رخ ارز. 
محمدرضا مرتضوي در گفت وگو با ايسنا، از افزايش هزينه هاي بسته بندي 
صنايع غذايي در ماه هاي اخير خبر داد و گفت: براي مثال در صنايعي كه 
از كيسه هاي پلي پروپيلن استفاده مي كنند، قيمت مواد پتروشيمي از 
كيلويي ۱۲ هزار تومان در يك ماه و نيم گذشته به حدود ۳۰ هزار تومان 

رسيده است، يعني حدود ۲/۵ برابر شده است. 
وي با بيان اينكه قيمت مواد اوليه ساخت نايلون، سلفون، كيسه، گوني 
و اقالم بسته بندي مثل ظروف پالس��تيكي طي سه ماه گذشته ۱۳۰ تا 
۱۴۰ درصد افزايش داشته اس��ت، تصريح كرد: از طرف ديگر در بورس 
دائماً به قيمت ها رقابت مي خورد، براي مثال قيمتي كه در بورس اعالم 
مي شود ۱۶ هزار تومان است، اما با قيمت رقابت كيلويي ۳۰ هزار تومان 

به فروش مي رسد. 
رئيس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران با بيان اينكه افزايش قيمت 
مواد بسته بندي باعث افزايش شديد قيمت هزينه بسته بندي شده است، 
اظهار كرد: براي مث��ال كارخانجاتي كه از كيس��ه هاي پل��ي پروپيلن 
استفاده مي كنند، تا چند ماه پيش آن را هزارو۲۰۰ تومان مي خريدند 
اما االن به ۲هزارو۸۰۰ تومان رسيده، يعني ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزايش 
داشته است. اين در حالي است كه صنعت پتروشيمي با افزايش هزينه 
برق، گاز، دس��تمزد كارگر و موارد ديگر مواجه نبوده و نبايد قيمت هاي 
خود را افزايش دهد، اما مشخص نيست كه به چه علت مواد پتروشيمي 

به قيمت هاي گزاف فروخته مي شود. 
  افزايش قيمت مواد پتروشيمي بر بس�ته بندي هاي كوچك 

بيشتر است
وي در پاس��خ به اينكه افزايش قيمت مواد پتروش��يمي تا چه حد روي 
قيمت صنايع غذايي تأثير داشته نيز گفت: ميزان تأثير به نوع مواد غذايي 
وابسته و در صنايع مختلف متغير اس��ت. براي مثال در نان بسته بندي، 
بستني، شكر، نخود و لوبيا كه بسته هاي كوچك دارند و آب معدني تأثير 

زيادي مي گذارد. 
 رئيس كانون انجمن هاي صناي��ع غذايي ايران با بي��ان اينكه دليل لجام 
گسيختگي در قيمت مواد پتروشيمي مشخص نيست، تصريح كرد: وقتي 
قيمت ماده پتروشيمي به عنوان يك صنعت مادر در همه كاالها تأثير دارد 
نبايد در دو يا سه ماه قيمت آن ۱۵۰ تا ۱۶۰ درصد افزايش داشته باشد. من 
به عنوان كسي كه در بخش هاي مختلف صنعت كار مي كند دليلي براي 
افزايش قيمت مواد پتروش��يمي نمي بينم. عده اي معتقدند شركت هاي 
پتروشيمي تمهيداتي را به كار مي برند تا با تنظيم عرضه و تقاضا قيمت باال 
برود.  وي افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه پتروشيمي در ۴۰ تا ۵۰ سال 
گذشته رشد خوبي داش��ته، اما اين صنايع متعلق به مردم است و كساني 
كه آن را كنترل مي كنند بايد دقت بيش��تري داشته باشند. اينكه صنعت 
پتروشيمي در دست خصولتي ها است نبايد عاملي باشد كه هر كسي هر 
كاري مي خواهد انجام دهد. بخش هاي ديگري هم كه در دست پتروشيمي 
است به اين مشكل دچار شده و در بخش كود هم شاهد افزايش پنج برابري 
قيمت ها بوده ايم.  مرتضوي در پايان در پاس��خ به اينكه آيا مي توان گفت 
افزايش قيمت هايي كه اخيراً در كاالهاي مختلف رخ داده به دليل همين 
افزايش هزينه بسته بندي بوده است، تصريح كرد: وقتي صنايع مادر مثل 
پتروشيمي، فوالد، برق و غيره به صورت بي رويه افزايش قيمت داشته باشند، 
روي صنايع ديگر هم تأثير مي گذارد. بنابراين قطعاً يكي از داليل افزايش 

قيمت ها در ماه هاي اخير همين است و دليل ديگر هم نوسانات نرخ ارز. 

 ارزش مبادالت روز گذشته بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس در محدوده 2۰ هزار ميليارد 
تومان قرار گرفت. اين در حالي بود كه شاخص 
كل بورس تهران با رشد بيش از 3۰ هزار واحدي 
در محدوده يك ميليون و 6۱۱هزار واحد قرار 
گرفت و شاخص كل فرابورس ايران با افزايش 
322 واحدي به رقم ۱8 هزار و 3۵ واحد رسيد. 
در اين مي�ان اظهارات تلويح�ي وزير اقتصاد 
مبني بر اينكه مردم مراقب باش�ند تا بزخرها 
س�هام آنها را به عنوان ي�ك دارايي از چنگ 
آنها در نياورند هم كمي از نگراني بازار كاست 
و هم اينكه ترديد نقدينگي پارك شده خارج 
از ب�ورس را جهت ورود به بازار ت�ا حدودي از 
بين برد. بدي�ن ترتيب انتظار م�ي رود كم كم 
ب�ازار از حالت اصالح خ�ارج ش�د و به حالت 
كف سازي جهت رشد باثبات منطقي ورود كند. 
تقريباً از ۲۰ مردادماه بازار سرمايه وارد فاز اصالح 
ش��د و هم اكنون كه در ح��دود ۴۰ روز كه از آن 
تاريخ مي گذرد، برخي از كارشناس��ان معتقدند 

كه تقريباً چله اصالح بورس به پايان رسيد و بازار 
كم كم وارد فاز كف س��ازي جهت رشد معقوالنه 
شده است. در اين بين اظهارات وزير اقتصاد مبني 
بر اينكه مردم از دارايي خود يعني سهام مراقبت 
كنند و با تش��كيل صف هاي فروش اين سيگنال 
را به خريداران ندهن��د كه مي توانند در نرخ هاي 
ارزان تري اين دارايي را خري��داري كنند، هم به 
بازار قوت قلب داد و نگراني ها را برطرف كرد و هم 
اينكه تكليف نقدينگي پارك شده در خارج از بازار 
را جهت ورود به بازار به نوعي با اين سخن روشن 

كرد كه ديگر زمان ورود فرا رسيده است. 
   كف سازی 

طي روزهاي هفته جاري شاهد فراز و نشيب بازار 
بوده ايم و اين فراز و نشيب ها در كانال يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار واحد تا كانال يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
واحد اين ايده را ايجاد كرده است كه بازار در حال 
پيدا كردن منطقه مناسبي براي كف سازي است. 
از اين رو شاهد اين مهم هس��تيم كه خريدهاي 
حقيقي و حقوقي در برخي از س��هم ها تش��ديد 

شده است. 
در جريان مبادالت روز گذش��ته بورس تهران و 
فرابورس در ح��دوده ۲۰ هزار ميليارد تومان قرار 
گرفت كه رقم قابل مالحظه است. از طرف ديگر 
رش��د نرخ دالر تا محدوده ۲۸هزار تومان و رشد 
نرخ يورو تا محدوده ۳۲هزار توم��ان و  برخي از 
س��هم هاي صادرات محور بازار س��رمايه را مورد 
توجه س��رمايه گذاران قرار داد. هر چند كه اين 
رويداد به داغ شدن بازار رقيب بورس يعني بازار 
طال و سكه نيز مي انجامد اما به هر حال برخي از 
سهم ها با رشد بهاي ارز حاشيه سودشان افزايش 

مي يابد. 
   رشد 3۰ هزار واحدی

ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
پايان معامالت روز گذش��ته با رش��د ۳۰ هزار و 

۲۷۴ واحدي روبه رو شد. 
بورس اوراق بهادار تهران بعد از سپري كردن يك 
فاز اصالحي قابل مالحظه، در پايان معامالت روز 
)چهارش��نبه( با افزايش ۳۰ هزار و ۲۷۴ واحد به 

رقم يك ميليون و ۶۱۱ هزار و ۴۵۴ واحد رسيد. 
ارزش بازار در بورس تهران، به بيش از ۶ ميليون 
و ۲۴ هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران در 
بورس تهران بيش از ۱۴/۴ميليارد س��هام، حق 
تق��دم و اوراق مالي در قال��ب ۱/۴ميليون نوبت 
معامله و به ارزش ۱۴ هزار و ۴۷۴  ميليارد تومان 

داد و ستد كردند. 
مجموع ارزش معامالت بورس و فرابورس كمتر از 
۲۰ هزار ميليارد تومان بود. نمادهاي شاخص ساز 
همگي در تقويت شاخص كل بورس مؤثر بودند 
و بيش��ترين اثر افزايش��ي در ش��اخص بورس را 
نمادهاي پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه، 
هلدينگ نف��ت و گاز و پتروش��يمي تأمين، ملي 

مس، چادرملو، گل گهر و بانك ملت داشتند. 
در فرابورس ايران در پايان معامالت شاخص كل 
با افزايش ۳۲۲ واحدي به رقم ۱۸ هزار و ۳۵ واحد 
رس��يد.  ارزش روز ب��ازار اول و دوم فرابورس به 
بي��ش از يك ميلي��ون و ۱۷۸ هزار ميليارد تومان 
رس��يد. معامله گران در فرابورس تهران بيش از 
۱/۴ميليارد س��هام، حق تقدم ي��ا اوراق مالي در 
قالب ۶۳۵ هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش ۳ هزار 
و ۹۹ ميليارد تومان داد و س��تد كردند. نمادهاي 
آريا ساس��ول، پتروش��يمي مارون، صبا تأمين، 
گهر زمين، پتروشيمي تندگويان، بيمه پاسارگاد 
و بانك دي به ترتيب بيش��ترين اث��ر تقويتي در 
شاخص فرابورس داشته اند و نمادهاي پربيننده 
در فرابورس شامل بانك دي، پليمر آريا ساسول، 
پتروش��يمي تندگوي��ان، ذوب آه��ن اصفهان، 
س��رمايه گذاري صبا تأمين، پتروشيمي زاگرس 

و كشاورزي مالرد شير  بودند. 
برخي كارشناسان مانند مصطفي اميد قائمي، 
اولين مديرعامل فرابورس ايران در مورد اينكه 
سهامداران خرد چه كاري بايد در زمان ريزش 
بازار انجام دهند، گفت: اوالً س��رمايه گذاري در 
بورس در كنار ساير س��رمايه گذاري ها بازدهي 
بيشتري دارد و مردم بايد از پس اندازهاي خود 
در بورس مراقبت كنن��د، به گونه اي كه با ركود 
بازار و ريزش ش��اخص مجبور نش��وند س��هام 
خود را به قيمت پايين بفروش��ند، ثانياً سرمايه 
گذاري در بورس بايد با يك استراتژي بلندمدت 
حداقل يك تا دو س��اله باش��د و مردم مطمئن 
باشند، بازدهي سرمايه گذاري در بورس از همه 
بازارهاي رقيب بيشتر است به شرطي كه نگاه 
 بلندمدت داشته باشند و از رفتار هيجاني در بازار 

پرهيز كنند. 

دسته گل جديد ترامپ
 به مشاورانم گفتم نرخ ارز را 

براي مقابله با چين دستكاري كنند!
رئيس جمهور امريكا كه تصور مي كند چين به شكل تعمدي نرخ ارز خود 
را دستكاري مي كند تا توليد كنندگان كشورش با مزيت بيشتر صادراتي 
روبه رو شوند، گفت: پيش از اين به مشاورانم پيشنهاد دادم چطور است 
كاري در خصوص دالر انجام دهيم؟ آن ها گفتند كه اين كار ممكن نيست و 
بايد به طور طبيعي نرخ ارز شناور باشد، اين اظهارات رئيس جمهور امريكا 
مبني بر جدي بودن مقوله جنگ ارزي بار ديگر باعث نگراني معامله گران 
از تشديد اختالفات دو اقتصاد نخست جهان شده است، با اين ويژگي كه 
هم اكنون شيوع كرونا به اغلب اقتصادهاي دنيا آسيب جدي زده است. 
هنوز اشتها براي جنگ ارزي بين اقتصاد اول و دوم دنيا وجود دارد كشورها 
براي اينكه مزيت صادراتي پيدا كنند، ارزش پول ملي را به حداقل مي رسانند 
تا هم مصرف در بازار داخلي محدود شود و هم اينكه مجموعه هاي صادركننده 
ميل به صادرات كاال پيدا كنند تا ارز بيشتري نصيب كشور شود و در عين حال 
تراز تجاري بهبود يابد. اين دست سياست هاي بين امريكا و چين چندين بار 
مسئله ساز شده است. به طوري كه ترامپ صراحتاً چين را به كاهش تعمدي 
ارزش پولش براي افزايش صادرات كاال به ساير نقاط دنيا متهم كرد و حتي 
تالش كرد با وضع تعرفه جلوي هجوم كاالهاي چيني را به امريكا و آسيب 

ديدن حوزه اشتغال بگيرد. 
حاال كه ترامپ در آستانه انتخابات امريكا قرار دارد پرده از يك راز برداشته 
است. وي كه خود منتقد بازي هاي ارزي چين بوده است از رد درخواستش 
براي تغيير در نرخ برابري دالر در مقابل ساير ارزها توسط مشاورانش خبر داد 
و افزود: پيش مشاورانم رفتم و از آنها پرسيدم چه طور است كاري در خصوص 
دالر انجام دهيم؟ آنها گفتند كه اين كار ممكن نيست و بايد به طور طبيعي 

نرخ ارز شناور باشد. 
رئيس جمهور امريكا كه براي شركت در يك گردهمايي تبليغاتي در جمع 
هوادارانش در شهر دايتون ايالت اوهايو حاضر شده بود، گفت: سياست هاي 
من باعث حفظ مشاغل زيادي در مقابل رفتار تهاجمي چين در بازارهاي 
جهاني شد. وي بار ديگر با تكرار ادعاهاي خود در خصوص دخالت عمدي 
چين در نرخ برابري ارز براي تضعيف رقابت پذيري محصوالت امريكايي 
گفت: در آن زمان )جنگ تجاري سال ۲۰۱۹( ايده تغيير تعمدي نرخ ارز را 
مطرح كردم اما مشاورينم مخالفت كردند.  هنوز مشخص نيست كه ايده 
ترامپ در خصوص دستكاري در نرخ ارز چه بوده است. فعاًل هيچ كدام از 
مقامات وزارت خزانه داري يا ساير مقامات در اين خصوص حاضر به اظهار 
نظر نشده اند. امريكا به مانند بسياري از كشورهاي غربي از نظام شناور ارزي 
استفاده مي كند كه نرخ برابري ارز در آن بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا 

تعيين مي شود. 
بانك مركزي چين ادعاي دخالت عمدي در بازار ارز با هدف كسب مزيت 
رقابتي را تكذيب كرده است. برخالف ادعاي ترامپ، ارزش يوان در روزهاي 
اخير در برابر دالر پيشروي محسوس داشته و اخيراً به باالترين سطح دو 
ماه خود نيز رسيده است.  ترامپ سال گذشته بارها و بارها خواستار پايين 
آوردن نرخ بهره توسط بانك مركزي امريكا براي كاهش ارزش دالر و حفظ 
مزيت رقابتي صادركنندگان امريكايي ش��ده و وزارت خزانه داري امريكا 
نيز نام چين را در فهرست كشورهاي مداخله كننده در نرخ ارز قرار داده 
بود.  دو كشور اواخر سال قبل بر س��ر پايان دادن به برخي موارد اختالفي 
به توافقي دست يافتند كه به فاز يك معروف شد.  اظهارات ترامپ مبني 
بر دستكاري تعمدي چين در نرخ هاي برابري ارزي بار ديگر باعث نگراني 
معامله گران از تشديد اختالفات دو اقتصاد نخست جهان شده است.  البته 
بانك مركزي چين ادعاي دخالت عمدي در بازار ارز با هدف كسب مزيت 
رقابتي را تكذيب كرده است. برخالف ادعاي ترامپ، ارزش يوان در روزهاي 
اخير در برابر دالر پيشروي محسوس داشته و اخيراً به باالترين سطح دو 

ماه خود نيز رسيده است. 
ش��اخص دالر كه نرخ براب��ري آن در مقابل س��بدي از ارزه��اي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت روز گذش��ته با ۰/۳۷درصد افزايش در سطح 
۹۴/۳۵واحد قرار گرفت. هرگاه ش��اخص دالر بيش از ۱۰۰ واحد باشد به 
اين معنا است كه به طور متوس��ط ارزش دالر از ش��ش ارز )يورو، ين ژاپن، 
پوند بريتانيا، دالر كانادا، كرون س��وئد و فرانك سوئيس( بيشتر شده است 
و برعكس اين موضوع نيز مصداق دارد.  شاخص دالر امريكا )USDX( كه 
از سال ۱۹۷۳ مطرح شده است، ارزش دالر امريكا را در مقايسه با يك سبد 
متشكل از شش ارز بين المللي ديگر )يورو، ين ژاپن، پوند بريتانيا، دالر كانادا، 

كرون سوئد و فرانك سوئيس( نشان مي دهد. 
  شاخص دالر

شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت امروز با ۰/۳۷درصد افزايش نس��بت به روز گذشته 
در سطح ۹۴/۳۵واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوئيس نيز معادل 

۱/۰۸۶دالر اعالم شد. 
  ارزهاي اروپايي

رئيس بانك مركزي اروپا با اش��اره به اجرايي ش��دن برنامه هاي دو ساله و 
چندساله براي اشتغال زايي گفته است: اقتصاد اتحاديه اروپا امسال حدود 
هشت درصد كوچك مي شود و در نتيجه براي اينكه به مصرف كنندگان و 
شهروندان اطمينان دهيم اقتصاد مجدداً احيا خواهد شد، وضعيت بازار كار 

اهميت زيادي دارد و نبايد اجازه داد تا نرخ بيكاري اوج بگيرد. 
نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد اروپايي يعني آلمان در ۱۲ ماه منتهي به آگوست 
با ۰/۱درصد كاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به منفي ۰/۱درصد رسيد 
كه اين نرخ تورم، پايين ترين تورم ثبت ش��ده از آوريل سال ۲۰۱۶ در اين 

كشور محسوب مي شود.
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰/۳۸درصد كاهش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي ۱/۲۷۲دالر مبادله شد. يورو ۰/۲۴درصد پايين رفت و با ماندن 

در كانال ۱/۱۷ به ۱/۷۱دالر رسيد. 
  ارزهاي آسيايي

در شرايطي كه نرخ بهره منفي فشار زيادي به توانايي بانك مركزي ژاپن وارد 
كرده است، نرخ تورم نيز در حال صفر شدن است كه خبر خوبي نخواهد بود: 
متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهي به ژوييه با ۰/۱درصد كاهش نسبت 
به ماه قبل به ۰/۲رسيد كه اين رقم، يكي از كمترين تورم هاي ثبت شده در 

اين كشور طي چهار سال اخير بوده است. 
 در معامالت بازارهاي ارزي آس��يايي، ه��ر دالر با ۰/۲درص��د افزايش به 
۱۰۴/۹۷۸ين رس��يد. در برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱/۳۹۷ دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۶/۷۸ يوان چين 

اعالم شد. 
........................................................................................................................

 كاهش ۴ تا ۵ هزار توماني 
قيمت گوشت قرمز

رئي�س اتحادي�ه گوش�ت گوس�فندي از كاه�ش 4۰۰۰ ت�ا ۵۰۰۰ 
توماني قيمت گوش�ت گوس�فندي در هفته هاي اخي�ر خبر داد. 
علي اصغر ملكي با بيان اينكه مغازه دار هر كيلو ش��قه گوسفندي را با 
قيمت ۹۲ ت��ا ۹۵ هزارتومان خريداري مي كند و با ۱۰ درصد س��ود به 
فروش مي رساند، اظهار كرد: ش��قه بدون دنبه گوسفندي كشتار روز 

براي مصرف كننده حدود ۱۰۸ هزارتومان خواهد شد. 
وي ادامه داد: قيمت گوشت گوس��فندي طي چند هفته اخير حدود 
۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان كاهش يافته، زيرا عرضه دام بيشتر شده است و 

در فصلي قرار داريم كه عرضه گوشت رو به افزايش است. 
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در ادامه به قيمت كله پاچه نيز اشاره 
كرد و گفت: در فصل زمس��تان مصرف آاليش گوسفندي ) جگر و كله 
پاچه و...( بيشتر خواهد شد، بنابراين قيمت آن هم افزايش مي يابد. در 
حال حاضر كله پاچه نيز با قيمت ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان به دست طباخ 

مي رسد و آن هم با اعمال نرخ مصوب خود به فروش مي رساند. 

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

محمد مهدی صافی  |   جوان

وزي�ر راه و شهرس�ازي گفت: در ط�رح ملي 
مس�كن ح�دود 88 ه�زار نف�ر زمين ش�ان 
را تحوي�ل گرفت�ه و بانك ها هم ش�يوه هاي 
خ�ود را ب�راي وام ده�ي تغيي�ر داده ان�د. 
محمد اسالمي در حاشيه جلسه هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: در طرح اقدام ملي مسكن 
همه مطالب شفاف و ثبت نام به صورت سيستمي 
ص��ورت گرفته اس��ت. در اين طرح اف��رادي كه 
مدارك خود را تكميل كرده اند، س��ريع تر پول 

را به حس��اب بانك ها واريز كنند تا كار س��اخت 
واحدها آغاز شود. 

وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه در برخي 
از اس��تان ها به صورت مقطعي ام��كان ويرايش 
براي افرادي كه كد ملي يا نام ش��هر را اش��تباه 
وارد كردند، فراه��م شده اس��ت، خاطر نش��ان 
كرد: در ط��رح اق��دام ملي مس��كن ۱۰۰ هزار 
نفر افتتاح حس��اب و از اين تع��داد ۵۰ هزار نفر 
وجوه خود را به بانك ه��ا واريز كردند. در برخي 

از ش��هرها زمين به صورت گروه��ي در اختيار 
افراد قرار مي گيرد و تاكنون ۸۸ هزار نفر زمين 
 تحويل گرفته اند و افراد زي��ادي هم به پروژه ها 

معرفي شدند. 
اس��المي در رابطه با طرح اعطاي وديعه مسكن 
تصريح كرد: در طرح وديعه مس��كن بانك ها به 
ترتيب خود را با سامانه طرح ملي مسكن و بخش 
وديعه هماهنگ كرده اند؛ تاكنون ۳۰ هزار نفر وام 
دريافت و ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر نيز براي دريافت وام 

وديعه مسكن ثبت نام كرده اند كه نسبت به هفته 
گذشته رشد داشته است. 

در رابطه با موضوع خانه ه��اي خالي تأكيد كرد: 
تا اين لحظه ۱۰۹ هزار نفر اعتبار سنجي شده اند 
و با توجه به حوزه كاري وزارت راه و شهرسازي 
به افراد پي��ام داده ش��د و از اين اف��راد بازخورد 
را دريافت كرده اي��م؛ در نهاي��ت ۱۰۹ هزار نفر 
اعتبار سنجي ش��دند كه مش��خصات آنها را در 

اختيار سازمان امور مالياتي قرار داديم.

۸۸ هزار نفر در طرح ملي مسكن  زمين خود را تحويل گرفته اند


