
فارغ از مس�ائل سياس�ت هاي اقتص�ادي كه 
به خلق ت�ورم در اقتصاد مي انجامد، ش�اهد 
ش�كل گيري گعده هاي س�ازمان يافته براي 
دس�تكاري قيمت كاال و خدم�ات در اقتصاد 
ايران هستيم. بالطبع وقتي افزايش قيمت به 
مذاق انجمن هاي واردكنن�ده، توزيع كننده، 
توليدكننده، دپو كننده و انباركننده كاال نيز 
خوش مي آيد، به زبان عاميانه اقتصاد و دفتر 
و دس�تكي هم در اين ميانه ش�كل مي گيرد 
حال وقتي دستكاري قيمت ساختار پيدا كرد 
تضييع حق�وق مصرف كنن�دگان در اقتصاد 
مثل آب روان ه�ر روز جريان پي�دا مي كند. 
بي شك اگر شخصي كمي به مسائل و مفاهيم و علم 
اقتصاد آشنايي داشته باشد از سركوب قيمت ها 
دفاع نمي كند، زيرا براي زمين زدن اقتصاد همين 
كافي است كه هزينه  بنگاه ها و واحدهاي اقتصادي 
را افزايش دهيم و امكان افزايش قيمت محصول 
را از آنها س��لب كني��م. در چنين حالت��ي بنگاه 
هزينه هايش آنقدر افزاي��ش مي يابد كه عالوه بر 
سوخت شدن سرمايه شخصي اش با بدهي روبه رو 
مي شود و دس��ت آخر چون كل فعاليت آن ديگر 
از ريل توجيه اقتصادي خارج مي ش��ود و درآمد 

ناشي از توليد محصول كفاف هزينه هاي بنگاه و 
سود منطقي سرمايه را نمي دهد و بنگاه نيز قادر به 
پرداخت بدهي هايش نيست مقوله ورشكستگي 

موضوعيت پيدا مي كند. 
   نه به سركوب و همچنين دستكاری قيمت

مقدمه ف��وق از اين باب مطرح ش��د ك��ه بگوييم 
س��ركوب قيمت در اقتصادي كه تورم پيوسته در 
حال رشد است اقدامي مذموم است، اما اينكه عالوه 
بر جريان طبيعي و واقعي تورم، عده اي بخواهند از 
شرايط سوء استفاده كنند و با هدف تأمين سودهاي 
نامتعارف و به طرق مختلف زمينه ساز افزايش بدون 
مبناي قيمت ش��وند، اين اقدام ناشايست است و 
حتماً باي��د در قوانين براي دس��تكاري قيمت ها 

عقوبت هاي سخت در نظر گرفته شود. 
همانطور كه مي دانيم و گفته شد بخشي از تورم در 
اقتصاد ايران به سياست هاي اقتصادي و حتي به 
روابط بين الملل چون تحريم و ناامني هاي درون 
خاورميانه بازمي گردد، اما مدت هاست عالوه بر 
تورم قابل پذيرش از ناحيه سياست هاي اقتصادي 
شاهد شكل گيري گعده هاي سازمان يافته براي 
دستكاري قيمت كاال و خدمات در اقتصاد ايران 
هستيم، در اين بين وقتي افزايش قيمت به مذاق 

انجمن هاي واردكننده، توزيع كننده، توليد كننده 
و دپوكننده كاال نيز خوش مي آيد، دس��تكاري 
قيمت در اقتصاد سازمان و ساختار پيدا مي كند. 

   دستكاري بازار سهام 
به طور مثال طي دو س��ال اخير در بازار سرمايه 
به واسطه تبليغات وس��يع و همچنين اقدامات 
فني قيمت بسياري از س��هم ها دستكاري شد، 
البته در سطح وزرا يا رئيس كل بانك مركزي از 
بيم ورود نقدينگي به بازارهاي ارز ، طال و سكه از 
ورود نقدينگي به بازار س��هام حمايت كردند، در 
اين ميان چون متناسب با ورود نقدينگي به بازار 
سهام، س��هام جديد به بازار عرضه نشد يا سهام 
ش��ناور ش��ركت ها افزايش نيافت، حتي قيمت 
سهام ش��ركتي كه اصاًل امتيازي براي رشد نرخ 
سهام موجود در بازار سرمايه نداشت نيز با افزايش 

قابل مالحظه روبه رو شد. 
در اين ميان، زماني كه برخي اش��خاص مطلع از 
آنچه بر سر بازار سهام آورده شده است، عزم خروج 
از بازار كردند، دز تبليغاتي بازار شدت گرفت تا اين 
اشخاص بتوانند به سادگي از بازار خروج كنند و 
سهامداران تازه واردي كه از همه جا بي خبر بودند 
اقدام به خريد سهام هايي كردند كه در مدت كمي 

با زيان 70 درصد هم روبه رو ش��دند و هنوز هم 
نيمي از زيان آنها جبران نشده است. 

مثال فوق مربوط به بازار س��هام ب��ود تا بگوييم 
دستكاري قيمت در اقتصاد ايران فارغ از تورم هاي 
متعارف ك��ه در ه��ر اقتص��ادي روي مي دهد، 
موضوعيت پيدا كرده اس��ت و بايد براي تضييع 
حقوق مصرف كنندگان توسط سازمان دستكاري 

قيمت در اقتصاد فكري كرد. 
   فرار مسكن از اصالح قيمت

از س��وي ديگر نكت��ه جالب تر اينكه وقت��ي بازار 
سرمايه با رشد همراه شد، غول هاي بخش زمين 
و ساختمان نيز براي اينكه از قافله رشد قيمت ها 
عقب نمانند، با دستكاري قيمت ها و گاهي معامالت 
صوري يا انجام معامله با قيمت هاي بسيار باالتر از 
نرم بازار، اقدام ب��ه افزايش قيمت ها كردند و بهانه 
اين رويداد را تأثيرپذيري از بازارهاي ارز و سهام، 
طال و سكه عنوان كردند ولي وقتي بازارهاي موازي 
زمين و ساختمان با نزول قابل مالحظه روبه رو شد، 
بازار مسكن ديگر با كاهش قيمت مواجه نشد، از 
اين رو ديگر براي بسياري از مردم مسجل شده كه 
بخشي از تورم در اقتصاد ايران هيچ ريشه اقتصادي 
ندارد و ريشه اصلي آن دستكاري قيمت ها توسط 

سازمان هاي دستكاري كننده قيمت است. 
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند از آنجايي 
كه رش��د قيمت مس��كن عموم��اً به پش��توانه 
دستكاري قيمت اس��ت و پس از اين دستكاري 
قيمت، صاحبان زمين و س��اختمان به واس��طه 
افزايش ارزش زمين به س��مت وثيقه گذاري اين 
دارايي ها در بانك و اخذ تسهيالت كالن مي روند 
و گاه��ي اين تس��هيالت را نيز پ��س نمي دهند، 
چراكه مي دانند نقدشوندگي زمين و ساختمان 
با برخي  قيمت هاي كذايي افسانه است، از اين رو 
سكانداران بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و 
نمايندگان مجلس و همچنين نهادهاي نظارتي 
بايد مراقب باشند تا بعد از دستكاري قيمت زمين 
و ساختمان، اسناد اين دارايي ها براي به يغما بردن 

منابع بانكي در بانك ها دپو نشود. 
   آزادسازی قيمت با رهاسازی فرق دارد

در نهاي��ت باي��د بداني��م رها س��ازي قيمت در 
اقتصاد هاي بازار آزاد زمان��ي انجام مي گيرد كه 
توليدكنندگان آنقدر زياد و در رقابت باش��ند كه 
اصاًل ائتالف براي دس��تكاري قيم��ت امكانپذير 
نباشد، اما در اقتصاد ايران كه دولتي و غير رقابتي 
است رها سازي قيمت عماًل بنگاه ها را نيز به قهقرا 
مي برد، زي��را بنگاهي كه جاده را ب��راي افزايش 
قيمت محص��ول به هر بهانه اي ب��از ببيند، ديگر 
هيچ وقت به س��مت رش��د و كارايي و بهره وري 

نخواهد رفت. 

مشاور عالي هيئت مديره اتحاديه سراسري 
م�رغ گوش�تي كش�ور از افزاي�ش قيمت هر 
قطعه جوجه يك�روزه به ۱۰ه�زار تومان خبر 
داد و گف�ت اين قيم�ت ۵ ه�زار و ۸۰۰ تومان 
بيش از نرخ مصوب س�تاد تنظيم بازار است. 
محمدعلي كمالي سروستاني در گفت وگو با ايلنا 
با انتقاد از بي توجهي دستگاه هاي نظارتي بر بازار 
جوجه يكروزه اظهار كرد: جوجه يكروزه يكي از 
مهم ترين نهاده هاي توليد گوش��ت مرغ است و 
تغيير در قيمت يا نوسان در بازار آن مي تواند عرضه 

و  تأمين اين كاال را دچار مشكل جدي كند. 
وي ادامه داد: گرانفروشي جوجه يكروزه همراه با 
مشكالت تأمين نهاده هاي خوراك فشار مضاعف 
را بر مرغداران وارد آورده است و بسياري به فكر 

ترك توليد افتاده اند. 
كمالي سروستاني قيمت هر قطعه جوجه يكروزه 
در بازار را ۱0هزار تومان عنوان كرد كه ۵ هزار و 

۸00 تومان باالتر از قيمت مصوب است. 
وي يادآور شد: س��تاد تنظيم بازار قيمت مصوب 
هر قطعه جوجه يك��روزه را ۴ هزار و ۲00 تومان 

اعالم كرده اس��ت. كمالي سروستاني با تأكيد بر 
اينكه عدم كنترل واحدهاي مرغ مادري  نيز جاي 
سؤال دارد، افزود: در سراس��ر كشور در مجموع 
۵00 تا ۶00 واحد مرغ مادري توليدكننده جوجه 
يكروزه وجود دارد كه كنترل آنها با توجه به تعداد 

محدودشان كار سختي نيست. 
وي تصريح كرد: با جوجه يكروزه ۱0هزار توماني 
هر كيلوگرم مرغ براي مرغداران ۲۱ هزار تومان 
تمام مي شود، در حالي كه قيمت مصوب خريد از 

آنها ۱7هزار و ۱00 تومان است. 

كمالي سروستاني با بيان اينكه مرغداران به دليل 
برخوردهاي ش��ديد تعزيراتي امكان فروش مرغ 
باالتر از نرخ مصوب را ندارند، افزود: اگر مرغداري 
اقدام به فروش م��رغ باالتر از ن��رخ مصوب كند 
عالوه بر جريمه و عدم تحويل نهاده به آن، مجوز 

جوجه ريزي نيز داده نمي شود. 
وي همچنين از تأخير س��ه چه��ار ماهه تحويل 
نهاده هاي دامي به مرغداران به رغم اعالم سهميه 
در سامانه بازارگاه خبر داد كه مرغداران را در سير 

كردن مرغ هايشان دچار مشكل كرده است. 

خط و نشان دوباره »جوجه« برای نرخ مرغ! 
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» دستكاري قيمت« هم شغل شده است!

افغانستان از ايران درخواست سوخت كرد
وضعيت بازار بيانگر افزايش ص�ادرات فرآورده هاي نفتي ايران به 
كشورهاي همسايه است؛ هرچند آمار رسمي از ميزان صادرات بنزين 
و ساير فرآورده ها منتشر نشده است، اما طبق گفته هاي سخنگوي 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران 
آغاز صادرات به افغانستان مي تواند تحول خوبي در اين حوزه باشد. 
به گزارش ايسنا، سيدحميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي در خصوص آخرين وضعيت صادرات 
بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي به ايسنا گفت: تاكنون جزئيات رسمي 
از آمار صادرات فرآورده منتشر نشده است، اما سال گذشته باالترين آمار 
صادراتي مربوط به بنزين ثبت شد، به طوري كه حدود ۳ميليارد دالر در 
كل سال و در چهارماهه نخست سال گذشته 700 ميليون دالر صادرات 

بنزين انجام گرفت. 
وي با اش��اره به داليل كاهش صادرات افزود: در زمستان سال گذشته 
به دليل كمبود سوخت مجبور به اس��تفاده از گازوئيل براي بسياري از 
نيروگاه ها شديم و همين مسئله موجب شد نتوانيم به تعهدات صادراتي 
خود پايبند باشيم. در اين راستا بخشي از اين تعهدات به امسال موكول و 
همچنين افزايش مصرف بنزين در داخل و لزوم انجام اورهال پااليشگاه ها 

موجب كاهش صادرات شد. 
به گفته س��خنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده ه��اي نفت، گاز و 
پتروشيمي، در حال حاضر قيمت بنزين در كشورهاي همسايه افزايش 
يافته كه علت اين موضوع نيز كاهش وجود اين فرآورده در كشورهاي 

همسايه به ويژه افغانستان است. 
 وي با اشاره به صادرات فرآورده هاي نفتي صادراتي ديگر همچون قير، 
روغن، حالل ها و فرآورده هاي پتروشيمي نفتي گفت: در اين بخش ها 
موفق عمل كرديم و آمار و ارقام خوبي به دست آورديم، اما صادرات بنزين 

پااليشگاهي به حداقل رسيد. 
وي با بيان اينكه اخيراً به پيام افغانستان براي آغاز صادرات فرآورده هاي 
نفتي پاسخ مثبت داديم، گفت: به نظر مي رسد از اين طريق ايران مي تواند 
تجارت با افغانستان را دو برابر كند و اين در شرايطي است كه دولت اشرف 

غني به دليل تحريم هاي امريكا به دنبال كاهش همكاري با ايران بود. 
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
ايران افزود: با توجه به اتفاقات اخير بازار مناسبي را براي صادرات نسبت 

به گذشته پيش بيني مي كنيم. 

تعيين دستمزد واقعي براي كارگران
يك كارشناس حوزه كار با بيان اينكه هزينه سبد معيشت كارگران 
دو برابر درآمد آنهاست، مي گويد: تا زماني كه با تركيب نابرابر شوراي 
عالي كار روبه رو باشيم و به فهم مشتركي در خصوص ماده ۴۱ قانون 
كار نرس�يم هيچ گاه مزد واقعي براي كارگران تعيين نخواهد شد. 
عليرضا حيدري در گفت و گو با ايس��نا مي افزايد: متأس��فانه در بحث 
دس��تمزد، تورم سبد معيشت كارگران لحاظ نمي ش��ود، در حالي كه 
تأكيد داريم تورم بر مخارج كارگر است و مبناي تورمي كه بر مخارج او 
اتفاق افتاده بايد در تعيين دستمزدها لحاظ شود، چراكه هزينه سبد 

معيشت كارگر دو برابر درآمد كارگر است. 
حيدري خاطرنشان مي كند: از طرفي با تركيب ناعادالنه و نابرابر شوراي 
عالي كار روبه رو هس��تيم كه باعث مي ش��ود به فهم مشتركي درباره 
دستمزد نرسيم.  ما با همين قانون طي سال ها منطبق بر سبد معيشت 
مزد تعيين نكرديم، به همين دليل است كه دستمزد كارگران هيچ گاه 

واقعي تعيين نشده است. 
وي در ادام��ه درباره شفاف س��ازي دخل و خرج هاي س��ازمان تأمين 
اجتماعي مي گويد: جامعه كارگري و كارفرمايي سال هاي سال است 
خواهان شفاف س��ازي دخل و خرج هاي تأمين اجتماعي اس��ت ولي 

مشكل ما در تأمين اجتماعي مشكل ساختار و اركان است. 
اين كارشناس حوزه كار درباره فسادستيزي و مقابله با فساد و رانت در شستا 
نيز بيان مي كند: تمام دولت ها و وزرايي كه به سازمان تأمين اجتماعي وارد 
شده اند از همان روز نخست، به بحث مبارزه با فس��اد و مبارزه با روابط و 
موضوعاتي مثل حياط خلوت نشدن سياسيون اشاره و تأكيد كرده اند ولي 
آيا گره كار باز شده اس��ت؟ تا زماني كه اين ساختار اصالح نشود هر وزير 

ديگري كه به اين وزارتخانه بيايد كاري از پيش نخواهد برد. 
حيدري در عين حال درباره سامانه اشتغال ايرانيان كه در حال حاضر در 
وزارت كار فعال است و وزير پيشنهادي كار از راه اندازي مجدد آن خبر 
داده است، مي گويد: شخصاً عدم آشنايي با وزارتخانه را در اين زمينه 
مؤثر مي دانم و طبيعي اس��ت با ورود افراد جديد چنين اتفاقي بيفتد 
ولي معتقدم رمز موفقيت هر سازماني با هر ويژگي، انباشت دانش آن 
سازمان است. به اعتقاد وي، طرح ها و برنامه هايي كه در دست اجراست 
بايد دنبال و از ظرفيت هاي موجود كه براي آن وقت گذاشته و هزينه 

شده استفاده شود و در صورت نياز، طرح ها مورد اصالح قرار گيرد. 

 پرمصرف ها به نرخ خريد تضميني
 پول برق بپردازند

س�خنگوي صنع�ت برق ب�ا بيان اينك�ه از مش�تركاني ك�ه از دو 
برابر الگو بيش�تر مص�رف دارند پول ب�رق با نرخ متوس�ط خريد 
تضميني درياف�ت مي ش�ود، ابراز امي�دواري كرد ش�ركت نفت 
ذخاير س�وخت نيروگاه ها را تا قبل از ش�روع س�رما تأمين كند. 
مصطفي رجبي مش��هدي در گفت وگو با ايلنا، درب��اره افزايش تعرفه 
مشتركان پرمصرف اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه برق به صورت 
پلكاني محاسبه مي شود و مشتركاني كه يك برابر الگو مصرف كنند، 
۱۶درصد هزينه برق بيشتري مي پردازند، ضمن اينكه به ازاي هر ۱00 
كيلووات ساعت تعرفه برق دو برابر مي شود و براي مصرف از دو برابر الگو 
بيشتر، پول برق با نرخ متوسط خريد تضميني دريافت مي شود، يعني 

حدود ۸00 تومان بابت هر كيلووات ساعت بايد بپردازند. 
وي تأكي��د كرد: ما حت��ي آمادگي براي احصاي بيش��تر پ��ول برق از 
پرمصرف ها را داريم و تعرفه مش��تركان پرمصرف متناس��ب با پلكان 

مصرف افزايش پيدا مي كند. 
س��خنگوي صنعت برق تصريح كرد: در واقع مش��تركان پرمصرف كه 
يارانه برق بيشتري را نسبت به كم مصرف ها دريافت مي كنند بايد به 
طور پلكاني پرداختي بيشتري هم داشته باشند. در حال حاضر بحث 
جيره بندي برق مطرح نيست و فقط در مناطقي كه سقف مصرف برق را 

رعايت نكنند، برخي محدوديت ها اعمال خواهد شد. 
رجبي مشهدي درباره احتمال كمبود سوخت در زمستان گفت: در حال 
حاضر جلسات هماهنگي به منظور تكميل ظرفيت ذخيره تانكر سوخت 
نيروگاه ها در حال برگزاري است، اميدواريم شركت نفت ذخاير را تا قبل 

از شروع سرما تأمين كند تا مشكلي در زمستان نداشته باشيم. 
وي درباره امكان ذخيره برق در منازل توضيح داد: از طريق شارژرها و 
باتري امكان ذخيره برق وجود دارد و قطعاً براي كساني كه به هر دليلي 
احتمال قطعي برق داشته باشند و منجر به ضررهاي جاني و مالي شود 
اين امكان فراهم مي شود كه از طريق دس��تگاه هاي شارژر و باتري ها 
بتوانند مدت محدودي كه برق شان به دليل حادثه يا هر دليل ديگري 

قطع شد از برق ذخيره سازها استفاده كنند. 

توليد روغن نباتي، صدرنشين افزايش توليد
جديدترين آمار منتش�ر ش�ده از س�وي وزارت صنعت،  معدن و 
تج�ارت )صمت( نش�ان مي ده�د از 2۴ كاالي منتخ�ب صنعتي، 
توليد ۱۱ كاال كاهش يافته و توليد روغن نباتي كه در سال گذشته 
همواره كاهش�ي بود، نزديك ب�ه ۴۶ درصد افزايش يافته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اساس اين آمار در چهار ماهه نخست امسال توليد چهار 
كاال بيش از ۲0 )تا 7۱/۲( درصد، يك كاال بين ۱0 تا ۲0 درصد، هشت كاال 
كمتر از ۱0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و توليد 
۱۱ كاال نيز كاهش يافته است. در اين ميان بيشترين افزايش توليد، مربوط 
به روغن ساخته شده نباتي است كه با ۴۵/۸ درصد رشد، توليد آن در چهار 
ماهه نخست امسال به ۶۹۲ هزار و ۶00 تن رسيده است. توليد روغن در 
بيشتر ماه هاي سال قبل بيشترين كاهش را نسبت به ساير كاالها داشت. بر 
اساس نامه دبير ستاد تنظيم بازار، كارخانجات توليدي در سال جاري بايد 
نسبت به توليد ماهانه ۱۸0 هزار تن روغن كه ۱۲0 هزار تن در بخش هاي 
خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد 

بود، اقدام كنند كه براي چهار ماه بايد معادل 7۲0 هزار تن باشد. 
در خرداد امسال افزايش قيمت ۳۵ درصدي روغن مايع و ۳0 درصدي 
روغن جامد به طور غيررسمي از سوي مسئوالن تأييد و در نهايت در 
سامانه ۱۲۴ كه مالك عمل بازرسان صنفي است اعمال شد. مشكالت 
بازار روغن محدود به افزايش قيمت نيست، بلكه در ماه هاي اخير بازار 
روغن بارها با تالطم، كمبود و افزايش قيمت مواجه ش��د؛ تا جايي كه 
حتي با تشكيل صف هاي طوالني و حواشي ديگر از جمله دريافت كارت 

ملي براي ارائه روغن در برخي فروشگاه ها مواجه شد. 

افزايش اختالف قيمت نفت امريكا با برنت 
اختالف بين شاخص قيمت نفت امريكا و نفت برنت كه قيمت پايه 
بازار جهاني اس�ت به باالترين ميزان در چهار ماه گذش�ته رسيد. 
به گزارش بلومبرگ، دولت امريكا قصد دارد حجم زيادي نفت موجود در 
ذخاير استراتژيك خود را در مدت هفت سال بفروشد. برنامه فروش نفت از 
ذخاير استراتژيك  زماني اعالم شد كه پااليشگاه هاي امريكا آماده تعميرات 
فصلي مي شوند و مصرف نفت از نظر تاريخي كاهش پيدا كرده است. اين 
وضعيت فشار نزولي روي شاخص وس��ت تگزاس اينترمديت را افزايش 
داده است. در اين بين قيمت نفت برنت تحت تأثير بهبود دورنماي تقاضا، 
باالتر رفته و اين اختالف قيمت را عميق تر كرده است. ذخاير استراتژيك 
امريكايي در حالي عرضه مي شوند كه پااليشگاه هاي امريكايي در مواجهه 
با متأثر شدن تقاضا از شيوع كروناي دلتا، فعاليت هايشان را زودتر از موعد 
مقرر تعديل كرده اند. اين وضعيت برخالف چند ماه پيش است كه بازار 
امريكا دچار كمبود عرضه شده بود و پااليشگاه ها فعاليتشان را براي تأمين 
تقاضاي تابستاني قوي افزايش داده بودند. اختالف قيمت بين وست تگزاس 
اينترمديت و نفت برنت ممكن است نفت امريكا را در بازارهاي خارجي 
جذاب تر كند. وضع تدابير قرنطينه از سوي مناطق مختلف براي مقابله با 
شيوع كرونا دلتا باعث شده است صادرات در چند هفته اخير ضعيف شود. 
اگرچه خريداران آس��يايي كه بزرگ ترين مشتريان نفت امريكا هستند 
ممكن است خريدار نفت عرضه شده از ذخاير استراتژيك باشند، اما ممكن 
است رقابتي هم در اين زمينه وجود داشته باشد. دولت هاي چين و هند هم 
از ذخاير استراتژيك خود به پااليشگاه هاي داخلي نفت عرضه كرده اند كه 

عمده آن نفت ترش است. 

 آسيايي ها ركورددار 
دارندگان ارزهاي مجازي

در  مج�ازي  ارزه�اي  دارن�دگان  رك�ورددار  آس�يايي ها 
دني�ا هس�تند. هن�د دومي�ن جاي�گاه دارن�ده ارز مج�ازي، 
اس�ت.  داش�ته  رش�د  درص�د   ۴۰۰ س�رمايه گذاري اش 
به گزارش فارس، يك تحقيق جديد نشان مي دهد كشورهاي آسيايي 
بيش��ترين دارنده ارزهاي مجازي در دنيا هستند، به طوري كه كشور 
هند در ماه ژوئن بيش از ۱۵ميليون استفاده كننده ارز مجازي در اين 
كشور داشت. در يك نظرسنجي ۳0 درصد مردم اين كشور گفته اند  ارز 
مجازي نگهداري مي كنند. در بين كشورهاي آسيايي ويتنام بيشترين 
دارنده ارز مجازي اس��ت ك��ه ۴0 درصد مردم اين كش��ور ارز مجازي 
نگهداري يا اس��تفاده مي كنند. پس از كشور هند كشورهاي اندونزي، 
مالزي و فيليپين در جايگاه هاي بعدي قرار دارند. بر اساس اين گزارش 
در كشور هند بيت كوين بيشترين استفاده را دارد و ۱۶درصد صاحب 
اين نوع ارز هس��تند و پس از آن ريپل با ۸درصد و اتريوم با ۶درصد و 

بيت كوين كش با ۶درصد در مكان هاي بعدي قرار گرفته اند. 
همچنين سرمايه گذاري ارزهاي مجازي هم در اين كشور از آوريل ۲0۲0 
تا مي ۲0۲۱ با ۹۲۳ ميليون دالر افزايش به رقم ۶0۶ ميليارد دالر رسيده 
و افزايش ۴00 درصدي را در اين بازه زماني داشته است.بر اساس اين 
گزارش رئيس شركت »كوين سويچ كوبر« گفته است در سال ۲0۲۱ 
س��رمايه گذاري روي بيت كوين افزايش زيادي خواهد داشت، چراكه 

شركت ها براي استفاده از اين نوع ارزها اقبال خوبي نشان مي دهند. 

جنگ تعرفه اي امريكا با روسيه
ب�ر  2۰۰درص�دي  ع�وارض  امري�كا  بازرگان�ي  وزارت 
واردات ان�واع لول�ه ف�والدي از كش�ور روس�يه اعم�ال ك�رد. 
به گزارش راشاتودي، بر اساس بيانيه اي كه »فدرال ريجستر« دولتي 
امريكا منتشر كرده است، وزارت بازرگاني امريكا عوارض ۲00 درصدي 

بر واردات انواع لوله فوالدي از كشور روسيه اعمال كرده است. 
گفته مي ش��ود اين اقدام براي جلوگيري از واردات بي رويه انواع كربن 
غير متخلخل و آلياژ فوالد از كشورهاي روسيه، كره جنوبي و اوكراين 

صورت گرفته است. 
بر اساس اين گزارش، واردات لوله از روسيه ماليات ۲0۹/7۲ درصد دارد 
ضمن اينكه عوارض واردات لوله از كره ۴/۴۴ درصد است و نيز هزينه 

جبران صادراتي هم عالوه بر آن دارد. 
همچنين عوارض واردات از اوكراين هم ۲۳/7۵ درصد اس��ت. پيش از 
اين مقامات امريكا گفته بودند در پي افزايش ماليات واردات لوله هاي 
فوالدي هس��تند. اين اقدام امريكا در پي گزارش كميس��يون تجارت 
بين المللي اين كشور مبني بر اينكه توليدكنندگان اين كشور از پايين 
بودن عوارض و ماليات ضرر مي كنند كه با عنوان»بي عدالتي« از سوي 

آنها مطرح شده بود، صورت گرفت. 
اين بيانيه با اشاره به گزارش كميسيون تجارت بين المللي تأكيد كرده است 
واردات از كشورهاي اوكراين، كره جنوبي و روسيه، توليدكنندگان داخلي 
را متضرر كرده اس��ت. آخرين اقدام امريكا، هدف قرار دادن شركت هاي 
بخش خصوصي روسيه نظير »پايپ متالورجيكال«، » ولژ اسكاي« و نيز 

شركت  اي ال جي اي آن كره و گروه اينترپايپ اوكراين بوده است. 

بررسي روند بازار نشان مي دهد بخشي از تورم ريشه در »دستكاري قيمت« دارد نه سياست هاي اقتصادي

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف  برابر راى شماره 140060312480004253    هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
 هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  اقاى محمد حسين كوهستانى بشناسنامه 2110167629 وكد ملى
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متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشـوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم 
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تاريخ انتشار نوبت دوم 6/22//1400 تاريخ انتشار نوبت اول6/6  /1400     
 حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان

هادی غالمحسینی
  گزارش

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 
برخي اف�راد در مدت اخير، با قيمت س�ازي در 
تالش براي افزايش آش�فتگي بازارن�د، در اين 
شرايط مردم متضرر اصلي اين جريان هستند. 
مصطفي رضاحسيني قطب آبادي در گفت و گو با خانه 
ملت با انتقاد از گراني خودرو در بازار افزود: اكنون در 
بازار ش��اهد افزايش قيمت تمامي كاالها هستيم 
كه اين موضوع علل مختلفي دارد؛ گراني ماجراي 
جديدي نيست و كشور چند ماه يك بار با رشد بهاي 
كاالها روبه رو مي شود و مسئوالن نيز با بهانه هايي 
مانند نرخ ارز و تحريم، گراني را توجيه مي كنند، در 
حالي كه عالوه بر اين موضوعات، در حوزه صنعت، 
معدن، تجارت و قيمت ها دست هايي در پشت پرده 
فعال هستند. نماينده مردم شهر بابك در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: از آنجا كه در حال حاضر دولت 

سيزدهم سر كار آمده و ممكن است برخي به دنبال 
آن باشند كه در آينده، كار وزير جديد صنعت، معدن 
و تجارت را با مانع روبه رو كنند، كاهش قيمت كاالها 

پس از رشد آنها امر مشكل و پيچيده اي است. 
وي با اش��اره به اينكه اراده اي براي كنترل قيمت 
و برخورد ب��ا متخلفان وجود ندارد، بي��ان كرد: در 
روزهاي اخير برخي توليدكنندگان و س��وداگران 
قيمت ها را افزايش دادند ت��ا اگر دولت توفيقي در 
كاهش بهاي كاالها پيدا كرد، اين واحدها سود خود 
را به دست آورده باشند. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس با بيان اينكه خودروسازان به حياط 
خلوت دولت ها تبديل ش��ده اند، ادامه داد: برخي 
افراد در شرايط كنوني با قيمت سازي در تالش براي 
افزايش آشفتگي بازارند، در اين شرايط مردم متضرر 

اصلي اين جريان هستند. 

دليل آشفتگي بازار خودرو »قيمت سازان« هستند 

تكميل واحد  هاي نيمه كاره مسكن مهر نخستين دستور كار وزارت نفت 
وزير نفت تأمين سوخت زمستاني را به عنوان 
نخس�تين دس�تور كار وزارت نف�ت مطرح 
ك�رد و گفت تش�كيل نشس�ت هاي تأمين 
سوخت زمس�تاني از امروز آغاز و مشكالت 
و چالش هاي پيرامون آن پيگيري مي شود. 
به گزارش فارس، جواد اوج��ي وزير نفت طي 
نشس��تي با مديران ارش��د و كاركنان صنعت 
نفت در س��الن ش��هيد بهش��تي وزارت نفت، 
ضم��ن قدردان��ي از حض��ور همه مدي��ران و 
دس��ت اندركاران مجموعه نفت اظه��ار كرد: 
تأمين سوخت زمس��تاني و نيروگاه ها از جمله 
دغدغه هاي اصلي وزارت نفت است كه از امروز 

نشس��ت هايي براي برون رفت از اين مش��كل 
برگزار مي شود. 

وي ادامه داد: قرار است در آينده نشست هايي 
نيز با حضور علي اكبر محرابيان، وزير نيرو برگزار 
و مس��ئله تأمين س��وخت نيروگاه ها به صورت 

منظم و حساب شده حل و فصل شود. 
اوجي از صنعت نفت به عنوان خط مقدم جبهه 
اقتصادي ياد كرد و يادآور ش��د: دغدغه بيشتر 
نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي تأمين 
بودجه مورد نياز كشور از محل فروش نفت است 
كه اميدوارم بتوانيم با تدابير حساب شده به اين 

موضوع جامه عمل بپوشانيم. 

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تالش مي كنيم 
در اين دول�ت پروژه هاي نيمه تم�ام وزارت راه و 
شهرسازي به پايان برسد، گفت: ساخت و تكميل 
طرح اقدام ملي مسكن و تكميل واحد  هاي نيمه كاره 
مسكن مهر در دولت سيزدهم تداوم خواهد يافت. 
به گزارش فارس، رس��تم قاس��مي همچنين در 
تش��ريح برنامه هاي خود افزود:  تقويت بخش هاي 
مختلف حمل ونقل در مدل ه��اي زميني، هوايي، 
دريايي و ريلي در دستور كار قرار خواهد گرفت. وزير 
راه و شهرسازي بيان كرد: همانطور كه در مجلس 
اعالم كردم تالش مي كنم  س��هم حمل و نقل در 
توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. تالش مي كنيم 

پروژه هاي نيمه تمام وزارت راه و شهرسازي به پايان 
برسد و خواسته هاي دولت و مردم را در اين بخش 
محقق كنيم. وي در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
ادامه دادن پروژه مسكن ملي اظهار داشت: ساخت 
و تكميل طرح اقدام ملي مسكن كه زحمات فراواني 
براي آن كشيده شده است در دولت سيزدهم تداوم 
خواهد يافت.  همچنين واحدهاي نيمه تمام مسكن 
مهر نيز به پايان مي رس��د. وزير راه و شهرس��ازي 
افزود: س��اخت مس��كن محرومان و كم درآمدها 
جزو اولويت هاي دولت سيزدهم اس��ت و قطعاً با 
ايجاد جاذبه و ارائه مش��وق ها تالش خواهيم كرد 

كم درآمدها صاحب مسكن شوند. 

  بازار

  خبر کوتاه

  خودرو


