
نسرین هزاره مقدم

مقامات دولتی در روزهای گذشته 
مدعی شده اند که دولت توانسته نرخ 
دالر را کنترل کند. در اظهارات مقامات 
مســئول، کاهش نرخ دالر، به عنوان 
گامی در جهت تثبیــت اقتصاد و بازار 
عنوان شد اما آیا واقعاً کاهش نرخ دالر 
بر زندگی »واقعی« مردم تاثیر دارد و آیا 
تمهیدات دولت برای کاستن مقطعی 
یا حتی دائمی نرخ ارز در شرایط کنونی 
می تواند هزینه های سبد معاش خانوار 

را کاهش دهد؟
بیســت و ششــم تیرماه، »مجید 
حســینی نژاد« عضو اتــاق بازرگانی 
درباره سقوط چشــمگیر نرخ ارز در 
چند روز اخیر توضیح داد: »کم رنگ 
شــدن تاثیرگذاری عوامل خارجی 
بر بــازار داخلی، تامیــن ارز واردات، 
مدیریت عرضه از سوی بانک مرکزی 
و گرایش سرمایه مردم به بازار سرمایه، 
علت کاهش بهای ارز است. با توجه به 
آمارهای رسمی، به دلیل ممنوعیت 
برخی کاالها از ورود به کشــور و نیز 
توجه بانک مرکزی بــه اختصاص ارز 
بانکی مــورد نیاز بــه واردکنندگان، 
میزان تمایــل تجار بــرای تامین ارز 
در بازار آزاد کاهش پیدا کرده اســت. 
همچنین برخالف یک سال گذشته 
به نظر می رسد ظهور عوامل داخلی، 
تاثیرگــذاری محرک های خارجی را 
بر معادالت بازار ارز ایران خنثی کرده 
و این نیز عامل مهمی برای ارزان شدن 

ارز است«.
او در انتها تاکید کرده است: قیمت 
ارز به ســمت واقعی شــدن در حال 
حرکت اســت و اگر بانــک مرکزی 

بتواند این روند را کنترل کند، دالر از 
قیمت های فعلی نیــز ارزان تر خواهد 
شــد. اما آیا این واقعی شــدن قیمت 
ارز می توانــد طلیعه دار ارزان شــدن 
هزینه های زندگی باشد و آیا مردم باید 

از این خبر خوشحال باشند؟
برای تحلیل تاثیرات ارزان شــدن 
ارز باید به سراغ ســبد معاش خانوار 
و نمودار تغییــرات هزینه های آن در 
طول ماه های گذشته برویم. مثال روند 
تغییرات قیمتی سبد معاش خانوار که 
توسط گروه کارگری شورای عالی کار 

محاسبه شده را در نظر بگیریم.
 البتــه باید این محدودیــت را در 
نظر داشته باشــیم که این سبد، تنها 
بر مبنای هزینه  های سبد خوراکی ها 
و آشامیدنی ها تنظیم شده و تاثیرات 
واقعی مولفه هایی مانند مســکن یا 

حمل ونقل در نظر گرفته نشده است.
تغییرات سبد معاش خانوار نشان 
می دهد که در طول ماه های گذشته، 
روند افزایــش هزینه هــای زندگی 
متوقف نشــده است. ســبد معیشت 
خانوار در اسفند ۹۷ معادل ۳ میلیون 
و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد. 
این ســبد تا انتهــای فروردین ماه، 
۵۷درصد افزایــش قیمت پیدا کرد و 
به ۵۹ میلیون و ۷۵هــزار و ۶۲۵ریال 
رسید. این سبد برای اردیبهشت ماه 
برابر شــد با ۶ میلیــون و ۴۸۲هزار و 
۲۱۵ تومان. در واقع ســبد معاش در 
اردیبهشــت ماه هــم ۱۵.۴۳درصد 
جهش قیمتی داشته است. در خرداد 
ماه، نرخ ســبد معاش به ۶ میلیون و 
۹۰۸هزار و ۷۳۷ تومان رسید. تفاوت 
سبد معاش خرداد ماه با سبد معاش 
اردیبهشت ماه، میزان جهش قیمتی 

هزینه ها را مشــخص می کند. در این 
ماه، جهش قیمتی سبد، ۱۱.۴۴درصد 

بوده است.
با این حساب می توان نتیجه گرفت 
که گرچه سبد معاش در فروردین ماه 
بیشترین میزان جهش قیمتی را )۵۷ 
درصد( داشــته اما پس از آن نیز روند 
افزایش قیمت ها تداوم داشته است. در 
ماه دوم، ۱۵.۴۳درصد و در ماه سوم، 
۱۱.۴۳درصد. پس در سه ماه نخست 
۹۸، ثبات نسبی بازار ارز، منجر به توقف 
افزایش هزینه های خانوار نشده است.

البته نبایــد این امــر را از نظر دور 
داشت که این سبد تنها با مبنا قراردادن 
ســبد خوراکی هــا و آشــامیدنی ها 
محاسبه شده و به علت در نظر نگرفتن 
هزینه های دقیق مولفه های تاثیرگذار 
دیگر از قبیل »مسکن« قابل استناد 

صد درصدی نیست.
مشخص اســت که با پایین آمدن 
یا ثبات قیمت ارز، کاالهای اساســی 
خانوار ارزان نشدند. »شهاب نادری« 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ بــا انتقاد از 
عدم کاهش قیمت کاالهای مختلف 

به تناســب روند کاهشی قیمت دالر، 
گفت: بــا افزایــش نــرخ ارز، قیمت 
بسیاری از کاالها باال رفت اما با وجود 
کاهش نرخ دالر و وابســتگی که بین 
قیمت دالر و برخی کاالها ایجاد شده 

بود، کاهش در قیمت کاالها رخ نداد.
وی افزود: برخی کاالهای وارداتی 
همچون خودرو و لــوازم خانگی، باید 
با کاهش قیمت دالر از قیمت  شــان 
کاسته شــود و با قیمت  های جدید به 
فروش برســند اما عماًل این اتفاق رخ 
نمی دهد که باید نظارتی بر این بازارها 

صورت گیرد.

»وحید شقاقی شهری« تحلیلگر 
مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید: 
قیمت کاال تنها تابعــی از قیمت دالر 
نیســت و عالوه بر قیمت دالر عواملی 
چون چســبندگی قیمت ها به سمت 
پایین، انتظــارات تورمی، کشــش 
قیمت ها و اقتصــاد رفتاری جامعه در 

آن دخیلند.
این کارشناس مســائل اقتصاد در 
تبیین موضوع چسبندگی قیمت ها به 
سمت پایین عقیده دارد: هنگامی که 
تولیدکننده مواد اولیه و قطعات برای 
تولید را با دالر ۱۵هزار تومان خریده و 
با همین مواد اولیه کاالی خود را تولید 
کرده طبیعتاً با کاهش قیمت دالر به 
۱۳هزار تومان در برابر کاهش قیمت 
کاالی خود مقاومــت می کند چرا که 
مواد اولیه و قطعــات را گران خریده 
اســت. در مثال دیگری بــرای بیان 
چسبندگی قیمت ها به سمت پایین 
می تــوان گفت شــما خودرویی را به 
قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری 
کرده اید که با افزایــش قیمت آن به 
۱۲۰ میلیون تومان حاضر به فروش 
آن هستید اما اگر قیمت همین خودرو 
به ۹۰ میلیون تومان کاهش یابد شما 
در مقابل فروش آن مقاومت به خرج 

خواهید داد.
در این شــرایط، به نظر نمی رسد 
کاهش قیمــت دالر - البتــه اگر این 
کاهش تداوم داشته باشد و بتواند در 
اقتصاد تثبیت شــده و نقش آفرینی 
کند- در زندگی مردم تاثیر ملموسی 
داشــته باشــد. »فرامــرز توفیقی« 
رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار کشور در این 
رابطه می گوید: هفته گذشته که دالر 
ارزان شد، مرغ افزایش شدید قیمت را 
تجربه کرد. برای قاطبه مردم، کاهش 
نرخ کاالهای اساسی بســیار بیشتر 
از کاهش نرخ دالر اهمیــت دارد، لذا 
امیدواریم یارانه ای که به اســکناس 
ارز برای استفاده در سفرهای خارجی 
اختصاص می باید، کاهش یابد و بیشتر 
به مواد مصرفی روزمره مردم ازجمله 
گوشت، مرغ، برنج، پوشاک، بهداشت 
و... اختصــاص یابد چــرا که کاهش 
قیمت ضروریات مردم، بسیار مهمتر 

از کاهش نرخ دالر است.
وی با بیان اینکه »به نظر می رسد به 
دلیل اشکاالت متعدد در چرخه واردات 
و تولید، کاهش قیمت از محل کاهش 
نرخ دالر ناممکن است«، ادامه می دهد: 
مطمئنا برای مــردم اولویت مهم این 
نیست که دالر از ۱۰هزار تومان بشود 
۲۰هزار تومان یا بالعکس، بلکه کاهش 
قیمت خوراک، پوشــاک بهداشت و 
مسکن به مراتب اولویت باالتری دارند.

این کارشــناس روابط کار تاکید 
می کنــد: از نظر رشــد اقتصادی اگر 
رشــد منفی ۹.۴درصدی اعالم شده 
از ســوی مرکز آمار را مبنا قرار دهیم، 
این میزان رشد منفی به این معناست 
که گویی ماهانه رقمی معادل ۹۰هزار 
تومان از تک تک افــراد جامعه گرفته 
باشــید. این رقم تقریباً دو برابر یارانه 
نقدی اســت که به هر فــرد پرداخت 
می شــود. البته از آنجا که زیان رشد 
منفی بین افــراد جامعــه به صورت 
مساوی تقسیم نمی شود، این زیان هم 

در اقشار ضعیف شدیدتر است.
در این شــرایط، البتــه نمی توان 
چنــدان بــه بهبــود بــازار مصرف 
و کاهــش قیمت ها امیــدوار بود. در 
این میان برخــی از تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان کاالهای مصرفی، آب 
پاکی را روی دســت مردم ریخته اند 
و به صراحت خواســته اند که انتظار 
نداشته باشید، اجناس به این زودی ها 
ارزان شوند. سخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ۳۱ تیرماه 
گفت: کاهش نرخ دالر در بــازار آزاد 
تاثیری بر قیمت لوازم خانگی ندارد،  
چراکه صنعــت لوازم خانگــی از ارز 
نیمایی استفاده می کند که نرخ آن در 
ماه های اخیر افزایش هم داشته است.

بــه گفتــه محمدرضــا غزنوی، 
قیمت ارز نیمایی در ســال گذشــته 
حــدود ۷۰۰۰ تومــان بــوده اما در 
حال حاضر به حــدود ۱۱هزار و ۵۰۰ 
تومان رســیده اســت. این شرایط، 
خطوط کلی معــادالت معاش مردم 
را ترســیم می کننــد؛ معاشــی که 
 ماه هاســت در معرض تهدید گرانی 

قرار گرفته است. 
حال در ایــن اوضاع، اگــر ترمیم 
دستمزد و حمایت نقدی و غیرنقدی 
از کارگران و اقشار فرودست در  دستور 
کار قرار نگیرد - کما اینکه در چهار ماه 
گذشته، خبری از این دست راهکارها 
نیســت- چطور می تــوان از طبقه 
کارگر توقع داشــت فاصله بیش از ۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دستمزد و 
هزینه های زندگی را تنها با اتکا به خود 

و به لطایف الحیل، پر کند؟!

گرانی هایی که قصد کوتاه آمدن ندارند

کاهش نرخ دالر، ارزانی به بار نیاورد
شقاقی شهری: قیمت کاال 

تنها تابعی از قیمت دالر 
نیست و عالوه بر قیمت ارز، 

عواملی چون چسبندگی 
قیمت ها به سمت پایین، 
انتظارات تورمی، کشش 

قیمت ها و اقتصاد رفتاری 
جامعه در آن دخیل هستند

توفیقی: اگر رشد منفی 
۹.۴درصدی اعالم شده 
را مبنا قرار دهیم، به این 

معناست که ماهانه رقمی 
معادل ۹۰هزار تومان از 

تک تک افراد جامعه گرفته 
باشید. این رقم تقریباً دو 

برابر یارانه نقدی است که به 
هر فرد پرداخت می شود
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 منطقه آزاد کیش 
در هفته ای که گذشت

- مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد 
کیــش فعالیــت هدفمند و تخصصــی خانه 
مطبوعــات کیش را عامل مهمــی در معرفی 
 ظرفیت ها و توســعه و رونق این منطقه آزاد 

عنوان کرد.
- غالمحسین مظفری در گفت وگو با ایکنا: 
۵۰ درصد حافظان قرآن کل کشور از مناطق 

آزاد هستند.
- طی حکمی از ســوی دبیر شورای عالی، 
»مصطفی خانــزادی« و »ناصــر آخوندی« 
به عنوان »اعضــای هیئت مدیره ســازمان« 

منصوب شدند.
- مدیرعامل شــرکت تله کیش: مراســم 
قرعه کشی بیست و دومین جشنواره تابستانی 

کیش به روش الکترونیکی برگزار می شود.
- معاون گردشگری سازمان: ایجاد رهگذر 
ارتباطات و حمل و نقل توریست به بندر کنگ 
با حمایت بخش خصوصی و ســازمان منطقه 

آزاد کیش.

ری   همــکا مــه  هم نا تفا ی  مضــا ا  -
جهاددانشگاهی و سازمان 

-  بهره  برداری از برج نوآوری کیش تا یک 
ماه آینده.

- جزیره کیش میزبان مســابقات ورزشی 
ارتش های کشورهای IONS در سال جاری.

- مدیرعامل شــرکت توســعه ومدیریت 
بنــادر و فــرودگاه هــای منطقــه از ارتقای 
امکانــات و زیرســاخت های بنــدر صیادی 
 کیش در جهــت تأمین مطالبــات صیادان 

خبرداد.
- بررســی راهکارهای جذب گردشــگر 
سالمت در نشست مسئوالن بیمارستان کیش 

و هلدینگ گردشگری راهیان ایران.
- دبیر سومین جشنواره  فیلم کوتاه موج از 
انتخاب ۶۹ اثر از میان آثار ارسالی به دبیرخانه 

جشنواره خبر داد.
    

غبار روبی قبور مطهر شهدای 
گمنام در جزیره کیش

درآستانه فرارسیدن سالروز اقامه نخستین 
نماز جمعه کشوردر سال ۱۳۵۸ ، قبور مطهر 
شهدای گمنام جزیره کیش غبار روبی و عطر 

افشانی شد.
به گزارش ایلنا؛ در هفته گرامیداشت اقامه 
نخستین نماز جمعه کشــور، عصر پنجشنبه 
سوم مرداد مظفری مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش به همراه جمعی از معاونان و مدیران 
این ســازمان، حجت االســالم والمسلمین 
حســن زاده امام جمعه کیش و ائمه جمعه و 
جماعات ، شماری از مسئوالن ادارات و نهادها، 
نیروهای نظامــی و انتظامــی و خانواده های 
شهدا و جانبازان بر مزار ۵ تن از شهدای گمنام 
در مسجد امام حسن مجتبی )ع( حضور یافتند 
و با قرائت فاتحه ،اهدا شــاخه های گل و غبار 
روبی و عطرافشانی قبور شــهدا با آرمان های 
شهیدان و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 

تجدید پیمان کردند.
گفتنی اســت در هفته قبل به مناســبت 
گرامیداشــت ســالروز اقامه نخســتین نماز 
جمعه کشــور در ۵ مــرداد ۱۳۵۸ به امامت 
آیــت اهلل طالقانــی در دانشــگاه تهــران ، 
 برنامه های فرهنگی متنوعی در سراسر کشور 

برگزار شد.

اخبار کیش
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خبر

شماری از شرکت های ایرانی طرف قرارداد با 
شرکت های آلمانی، در واکنش به لغو قراردادهای 
کاری  به دادگاه های آلمان شکایت کرده اند. مدیر 
اجرایی اتاق بازرگانی آلمان و ایران به دویچه وله 

می گوید از این شرکت ها حمایت می کند.
روزنامه آلمانی »برلینر تســایتونگ« نوشته 
است بیش از ۱۰ پرونده شکایت علیه شرکت هایی 
آلمانی که قراردادهای خود در ایران را لغو کرده اند 

به دادگاه های آلمان ارائه شده است.
فیلیپ پلت از دفتر وکالت WZR در هامبورگ 
از برخی از این شکایات مطلع است. او به دویچه وله 
فارسی می گوید: »مثال بانک ملی هامبورگ نشان 
می دهد که می توان از شرکت هایی که به وضوح، 
تنها به دلیل تحریم های آمریکا همکاری با ایران را 

متوقف کرده اند، شکایت کرد.« 
از قرار شــرکت های ایرانی از خودروســازان 
شناخته شده و شرکت های بیمه نامدار آلمانی هم 
شکایت کرده اند، اما از آنجا که پرونده این شکایات 
هنوز به سرانجام نرسیده، اطالعات بیشتری در 

مورد آنها منتشر نشده است. نکته اینجاست که 
شکایت به دادگاه های آلمان و آغاز دعوای حقوقی 

روندی پرهزینه و زمان بر است.
میشــائیل توکوس، مدیــر اجرایی هیئت 
رئیســه اتاق بازرگانی آلمان و ایران در این مورد 
به دویچه وله فارسی می گوید: »درست است که 
دعوای حقوقــی هزینه کالنــی دارد، اما افرادی 
در آلمان هستند که با پرونده این شکایات آشنا 
هستند و می توانند به شرکت های ایرانی مشاوره 
بدهند.« او تأکید می کند اتاق بازرگانی آلمان و 
ایران از امکانات حقوقی موجود در آلمان مطلع 
است و با شــرکت های ایرانی بسیاری در ارتباط 

است. 
بسیاری از آنها طرف قرارداد با تولیدکنندگان و 
شرکت های بیمه  آلمانی بودند که به دلیل نگرانی 
از تحریم های آمریکا  همکاری با ایران را متوقف 

کرد ه اند.
آمریکا پس از خروج یک جانبه از توافق اتمی 
با ایران، تحریم های این کشــور علیه جمهوری 

اســالمی را اجرایی کرد. از زمان بازگشــت این 
تحریم های آمریکا روابط تجــاری ایران و آلمان 
به شدت کاهش پیدا کرده است. حجم مبادالت 
تجاری ایران و آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ 
میالدی با ۵۰ درصد کاهش به ۶۵۴ میلیون یورو 
رسیده است.  برای مقایسه این رقم در سال ۲۰۱۷ 
میالدی حجم مبادالت تجاری ایــران و آلمان 
۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یــورو بود.  تحریم های 
آمریکا تنها محدود به عدم دسترسی به بازار آمریکا 
نمی شود و حتی در خاک آلمان هم به تهدیدی 
جدی برای شرکت های آلمانی تبدیل شده است.

به عنوان مثال شرکت مخابرات آلمان تلکوم 
که ۱۴ درصد سهام آن به دولت فدرال آلمان تعلق 
دارد، سال گذشــته به دلیل تحریم های آمریکا 
ارائه خدمات به بانک ملی ایران شعبه هامبورگ 
 WZR را متوقف کرد.  فیلیپ پلت، وکیل دفتر
به دویچه وله  می گوید: »در دادگاه ثابت شــد که 

این اقدام به دلیل تحریم های آمریکا بوده است.«
بانک ملی ایران پــس از قطع خطوط تلفن و 

اینترنت خود توسط شــرکت تلکوم به دادگاهی 
در هامبورگ شکایت کرد. این دادگاه در حکمی 
مقدماتی به نفــع بانک ملــی رأی داد و از تلکوم 
خواست خطوط تلفن و اینترنت سه بانک ایرانی 
مستقر در هامبورگ: بانک ملی، بانک سپه و بانک 

بازرگانی ایران و اروپا را از نو وصل کند.  
اما حال این بانک شکایت تاز ه ای مطرح کرده 
اســت؛ این بار از یک شرکت ســازنده آسانسور 
که خدمات پس از فروش خود بــه بانک ملی را 
متوقف کرده اســت. به نظر می رسد نگرانی این 
شــرکت  آلمانی از اقدامات تبیهی آمریکا، دلیل 
این اقدام بوده است. رسانه ای شدن این پرونده ها 
سیاستمداران آلمانی را مجبور به واکنش کرده 

است. بانک ملی شعبه هامبورگ از یک شرکت 
ســازنده آسانســور به دلیل قطع خدمات پس 
از فروش شکایت کرده اســت بانک ملی شعبه 
هامبورگ از یک شرکت سازنده آسانسور به دلیل 

قطع خدمات پس از فروش شکایت کرده است
راینهارت هوبن، ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی حزب لیبرال آلمان، دولت این کشور را 
به کم کاری در زمینه حمایت از شرکت های آلمانی 
متهم کرده است. در حالی که رسانه های آلمان از 
شکایت ده ها شرکت ایرانی از شرکت های آلمانی به 
دلیل لغو یک طرفه همکاری خبر می  دهند، دولت 
آلمان در پاسخ فراکسیون حزب لیبرال ها، گفته 
است که اطالعاتی در زمینه دریافت نکرده است. 

در واکنش به لغو قراردادهای کاری  صورت گرفت

شکایت شرکت های ایرانی به دادگاه  های آلمان 


