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خبر اقتصادی

فعال صنفی ذی ربط پاسخ داد؛
 فروش کیلویی نان 

به نفع مردم خواهد بود؟
ایســنا- رئیس هیات 
مدیــره انجمــن صنفی 
آردسازان ایران می گوید 
در بسیاری از کشورها نان 
به صورت کیلویی فروخته 

می شود و فروش نان به صورت کیلویی باعث می شود 
قیمت ها قابل کنترل باشد.سید محمدرضا مرتضوی 
در پاسخ به این پرسش که آیا طرح فروش کیلویی نان به 
نفع مردم و نانوایان خواهد بود یا خیر؟ گفت: معتقدیم 
نان باید وزن شود، وزن آن به صورت برچسب بر روی نان 
قرار بگیرد تا قیمت ها قابل کنترل باشد.وی با بیان اینکه 
چون هر سال قیمت ها تغییر نمی کند چانه ها تغییر وزن 
می دهند و این به نفع کیفیت نان نیست، گفت: برخی از 
نانوایان که در این زمینه تجربه دارند معتقدند باید مثل 
گذشته نان در ایران بر روی ترازو وزن شود.رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران به علت مخالفت 
برخی از نانوایی ها با این طرح اشاره کرد و گفت: اگر قرار 
باشد نان وزن شود حتما باید یک صندوقدار یا یک کارگر 
مســتقل در نانوایی فعالیت کند که اضافه شدن یک 
کارگر در توان اقتصادی نانوایی ها نیست. برای همین 
برخی موافق این طرح نیستند و معتقدند همین که 

چانه وزن شود کافی است.
    

بازداشت ۳۱ نفر از سرشاخه های 
معامالت فردایی ارز و طال

پلیس امنیت اقتصادی 
از دســتگیری ۳۱ نفر از 
سرشاخه های معامالت 

فردایی ارز و طال خبر داد.
به گزارش همشهری 

آنالین، سردار بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی 
ضمن هشدار به فعاالن بازار فردایی طال و ارز گفت:  ۳۱ 
نفر از سرشاخه های معامالت فردایی دستگیر و تعدادی 
از عناصر فعال در این بازار نیز شناسایی شدند.سردار 
بهرامی خاطرنشــان کرد: در چند روز گذشته شاهد 
نوســانات بازار ارز و طال بودیم که بررسی ها مشخص 
کرد عده ای سودجو با راه انداختن معامالت غیرقانونی 
معامالت فردایی اقدام به افزایش صوری ارز می کنند.
وی افزود: با همکاری بانک مرکزی، این افراد شناسایی 
و ۳۱ تن از آنها دستگیر شده اند و مابقی نیز در تیررس 
پلیس قرار دارند.به گفته وی،  معامالت فردایی طال و 
ارز، غیرقانونی و قمارگونه است و  پلیس با فعاالن بازار 
فردایی، به جرم اخالل در نظام اقتصادی قاطعانه برخورد 
خواهد کرد.برخی سودجویان و معامله گران ارز با راه 
انداختن صفحات و کانال هایی در فضای مجازی تالش 

کرده اند تا بازار ارز را ملتهب کنند.
    

 حذف قرعه کشی ۵۰ مدل خودرو 
تا پایان شهریور

ایلنــا- ســخنگوی 
وزارت صمــت گفت: تا 
پایان شهریور تقریبا ۵۰ 
خودرو یا مدل های فروش 
خودرو، از دایره قرعه کشی 

خارج می شــود. امید قالیباف افزود: تا پایان شهریور 
تقریبا ۵۰ خودرو یا مدل های فروش خودرو، از دایره 

قرعه کشی خارج می شود.
وی گفــت: آماده ایم تــا پس از تعییــن تکلیف 
خودروهایی که قرار است عرضه شوند، از ۲۵ خرداد 
در قالب های مختلف فروش، مثل فروش فوق العاده یا 
پیش فروش و مشارکت، بدون قرعه کشی، اما با سامانه 
یکپارچه، خودروهایی مانند شــاهین، ساینا، ساینا 
F، کوییک F و کوییک R را از طریق سامانه یکپارچه 

عرضه کنیم.
    

قیمت مصوب قند و شکر اعالم شد
 - یــن نال آ خبر
دبیــرکل اتحادیــه 
بنکداران مواد غذایی 
کشور از تعیین و ابالغ 
قیمت مصــوب قند و 

شکر از ســوی دولت خبر داد و گفت: با توجه به 
نرخ تعیین شــده باید هر کیلوگرم شکر و قند با 
نرخ های مصوب به دست مصرف کنندگان برسد.
قاسمعلی حسنی در خصوص وضعیت بازار قند 
و شکر افزود: براساس ابالغ جدید وزارت جهاد 
کشاورزی دولت ســیزدهم به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اصنــاف، قیمت هر کیلوگرم 
قند ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر ۲۳ 
هزار و ۲۳۰ تومان برای مصرف کنندگان تعیین 

شده است.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور 
تصریح کرد: این قیمت ها روی محصوالت مذکور 
برای مصرف کنندگان تعیین شده و هرگونه افزایش 

قیمت تخلف محسوب می شود.

علی قنبــری بــا تاکید بــر اینکه 
اقتصاددانان احساس خطر جدی دارند، 
می گوید تورم در ایران در حال تبدیل به 
ابرتورم است و دولت باید هر چه سریع تر 
اقداماتی را بــرای برون رفت از وضعیت 

موجود در دستور کار قرار دهد. 
در حالی کــه دولت با هــدف ایجاد 
آرامش در بازار ارز و به اســتناد اینکه ارز 
4۲۰۰ تومانی عامل مهم باال نگه داشتن 
قیمت هاســت اقدام به اجرای طرحی 
موســوم به »جراحی اقتصادی« کرده 
اســت، بازار ارز با روند افزایشی قیمت ها 
روبروست. از سوی دیگر 6۱ اقتصاددان 
نهادگــرا در نامــه ای سرگشــاده بــه 
سیاستگذار هشدار داده اند که ادامه روند 
کنونی می تواند اقتصاد ایران را در نقطه ای 

خطرناک قرار دهد. 
 این اقتصاددانان با انتقاد از سیاست های 
اقتصادی دولــت تحت عنوان »جراحی 
اقتصادی«، ریشه مشکالت اقتصادی را 
عوامل غیراقتصادی دانســته اند. یکی از 

کسانی که این نامه را امضا کرده است، علی 
قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت 

مدرس است. 
وی درباره چرایی انتشــار این نامه به 
»توسعه ایرانی« گفت: وضعیت اقتصادی 
کشور، وضعیت مناسبی نیست و قیمت ها 
به صورت سرســام آور باال می رود و تورم 
در حال تبدیل شــدن به ابرتورم است و 
همچنین شــاهد هیچ گونه کنترلی در 
اقتصاد کشور نیســتیم. وی در توضیح 
این مطلب افزود: متاسفانه شاهد رقابت 
عجیبی در گران شدن کاالهای مختلف 
هستیم و اقالم اساســی برای گروه های 
مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر مانند 
کارگران و کشــاورزان و حقوق بگیران 
ثابت روز به روز گران تر شــده و ســفره  
این عده کوچکتر شده و فشار مضاعفی 
را تحمل می کنند. وی افزود: با انتشــار 
این نامه درصدد بودیــم تا مطرح کنیم 
که مردم در فشار هستند و دولت باید به 
عنوان دولت اســالمی راهکاری مبتنی 
بر عدالت اجتماعی بیاندیشــد؛ هم به 
محرومان و مستضعفان توجه کند و هم 

توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد. 
با این نامه خطاب به دولت یادآور شدیم که 
سرمایه گذاری اقتصادی و درآمد حاصل از 
آن باید به سفره مردم و اقشار مستضعف 
واریز شود. وی هشــدار داد: نباید اجازه 
دهیم شــرایط به جایی برسد که صبر 
مردم به سر آید و در جامعه طغیان کنند، 
با این نامه هشــدار دادیم تا مسئوالن در 
جریان قرار گیرند و به فکر چاره جویی و 
حل مشکالت و گرفتارهای مردم برآیند. 
اکنون شــاهد از بین رفتن قشر متوسط 
جامعه هستیم و جامعه در حال تبدیل 
شدن به دو قشر مرفه و مستضعف است که 
تقابل بین این دو قشر موجب ضرر و زیان 
کشور و جامعه می شود و ایران را از گردونه 

توسعه اقتصادی و پیشرفت بازمی دارد. 

 امیدواریم دولت
 برای بهبود اوضاع  اقدام کند

این استاد دانشــگاه در پاسخ به این 
پرســش که آیا دولت به این هشــدارها 
واکنش نشــان خواهد داد یا خیر، اظهار 
کرد: ما وظیفه و تکلیف خود را به عنوان 

اقتصاددانان دلســوز و طرفــدار مردم و 
محرومان انجام داده و هشدارهای الزم را 
منتشر کرده ایم و در مقابل دولت موظف به 
نشان دادن عکس العمل و انجام اقدامات 
مناسب است. ما امیدواریم دولت تالش 
و اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی و 
معیشتی مردم و جلوگیری از فشارهای 

بیشتر به اقشار مختلف انجام دهد. 

 ائمه جمعه به جای دولت
 از مردم حمایت کنند

قنبری درخصوص صدور قطعنامه و 
موضع گیری شورای حکام علیه ایران و 
واکنش رئیس جمهور و دولتمردان مبنی 
بی اهمیت خواندن این موضوع،  تصریح 
کرد: متاسفانه وضع اقتصادی نه تنها رو به 
بهبود نیست بلکه در حال پس رفت و بدتر 
شدن است و سیاستمداران و به ویژه ائمه 
جمعه به جای اینکه از مردم و اقشار محروم 
و مستضعف حمایت کنند، از کارهای دولت 
دفاع کرده و آنها را توجیه می کنند. بنده 
معتقدم اکنون شــرایط به گونه ای است 
که همه اقشار جامعه، دولت و ملت باید 

همسو و همدل شده و در جهت مقابله با 
مسائل و مشکالت کشور همراه شوند  و 
دولت در جهت بهبود وضعیت مردم باید 
طرح های مشخص و معینی ارائه کند و 
همچنین برای جلب اطمینان و اعتماد 
آنها و باالرفتن سرمایه اجتماعی گام های 

بلندی بردارد. 
وی افزود: یک دست شــدن دولت و 
نهادهای حکومتــی مانند مجلس و قوه 
قضاییه، فرصت مناسبی برای مجموعه 
حاکمیت است تا برای جلب اعتماد عمومی 
اقدامی انجام دهد و اگر نتواند برای رضایت 
و بهبود معیشت مردم و همچنین بهبود 
وضعیت و جایگاه نهاد حاکمیتی در دل 
مردم کاری انجام دهد، شاهد بدتر شدن 
اوضاع خواهیم بود و فکر نمی کنم مردم 
قادر به تحمل و ادامه وضع موجود باشند. 

 فرصت زیادی 
برای بهبود شرایط باقی نمانده 

وی در پاســخ به این پرسش که اگر 
دولت و مجموعه حاکمیتی هشدارهای 
اقتصاددانان را بشنوند و به آنها توجه کنند، 
چه مدت زمان برای بهبود شرایط اقتصادی 
کشور الزم اســت؛ گفت: به اعتقاد بنده 
زمان طوالنی مدتی بــرای این مهم الزم 
است زیرا بخش ها و حوزه های مختلف 
در ساختار اقتصادی کشور از هم پاشیده 
شده و فرصت زیادی برای بهبود شرایط و 
جلب اعتماد عمومی باقی نمانده است،  اما 
دولت متاسفانه توجه چندانی به ساختار 
اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ندارد و 
در مدتی که دولت سیزدهم در مسند امور 
بوده، قیمت ها 4 تا ۵ برابر شده، نرخ برخی 
کاالها تا ۱۰ برابر باال رفته و اقالم اساسی 
جهش قیمت داشته اند و فشار سنگینی 

بر گرده مردم وارد شده است.
وی تصریح کــرد: در حالی که درآمد 
واقعی مردم، ســرمایه  گذاری و رشــد 
اقتصادی کاهش یافته اســت و در عین 
حال ضریب جینی بدتر شــده و ســایر 
شاخص های اقتصادی نیز رو به پس رفت 
بوده؛ به حتم زمان نیاز اســت تا همه این 
موارد با یکدیگر هماهنگ شده و همچنین 

زمان زیادی الزم اســت تا اعتماد مردم 
به دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای 
حاکمیتی دوباره ترمیم شود؛ بنده فکر 
می کنم اگر همه با همه بر مساله مهم جلب 
سرمایه اجتماعی کار کنند و اعتماد مردم را 
بازگردانند، حداقل یک سال زمان نیاز است 
تا نشانه های بهبود اقتصادی، اجتماعی، 
سیاســی و درآمدی مردم حاصل شود. 
مهم این است که روابط اقتصادی با روابط 
سیاسی و اجتماعی هماهنگ شود و در 
عرصه بین الملل سعی کنیم اعتماد عمومی 
را جلب و ســرمایه های خارجی را جذب 
کنیم. قنبری تاکید کرد: ایران، کشوری 
بزرگ و با ســابقه و فرهنگی کهن بوده و 
دارای معادن و ذخایر فراوانی است و آب 
و هوای متنوع دارد و در کنار آن کشور ما 
موقعیت استراتژیک مناسب دارد و دارای 
جایگاه مناسب در بین ملل مختلف است؛ 
ازاین رو اگر درراستای بهبود ساختار روابط 
بین المللی تالش کنیم و با همه کشورها به 
عنوان دشمن برخورد نکنیم، حتم بدانید 
می توانیم با برقراری رابطه معقول با دنیا 
در عرض مدت زمان یک ســال شرایط 

اقتصادی داخلی را بهبود ببخشیم. 

 قنبری؛ از امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

احساس خطر جدی کردیم، َاَبرتورم در پیش است

مهرنوش حیدری

علی قنبری در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: متاسفانه 

شاهد رقابت عجیبی در 
گران شدن کاالهای مختلف 

هستیم و اقالم اساسی 
برای گروه های مختلف به 

ویژه اقشار آسیب پذیر 
مانند کارگران، کشاورزان 

و حقوق بگیران ثابت روز 
به روز گران تر شده و سفره  
این عده کوچکتر می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: عالوه بر افزایش عرضه 
ارز از سوی بازار ساز، صادرکنندگان نیز ارز خود را عرضه 

می کنند.
به گــزارش قرن نو، علی صالح آبادی گفــت: از ابتدای 
سال تا ۲۰ خرداد ســال جاری، ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
دالر در بازار حواله معامله شــده اســت و صادرکنندگان 
نفتی، غیرنفتی، پتروشــیمی و فرآورده ها، در بازار عرضه 
ارز داشتند و تمام تقاضاهایی که در بازار بوده اند را پوشش 
دادند در حالی که این رقم در مدت مشــابه سال گذشته، 
4.6 میلیارد دالر بود و این امر به معنای رشــد قابل توجه 

در بازار ارز است.
صالح آبادی با اشاره به جلسه بانک مرکزی با صرافی ها 
گفت: در این جلسه مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان 
عرضه ارز را بیشــتر و مقررات مربوط به تقاضای بازار در 

حوزه اسکناس هم تسهیل شود.
وی افزود: ما با صرافی ها توافقات خوبی داشــتیم، در 
زمینه اســکناس نیز میزان عرضه را بیشــتر می کنیم و 
مقررات مرتبط با تقاضای بازار در حوزه اســکناس را در 
بازار تسهیل خواهد شد، اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم 
معامالت باال خواهد رفت و نیاز واقعی بــازار را به صورت 

کامل پوشش دهیم.

صالح آبادی یادآور شد: عالوه بر اینها بانک مرکزی در 
سایر حوزه ها مرتبط و اثرگذار است، حضور جدی و فعال 
دارد و این موضوعات را دنبــال می کند و مطمئناً باتوجه 
به وضعیت خوبــی که در حوزه درآمدهای ارزی کشــور 
چه به لحاظ حواله و اســکناس وجود دارد تعادل خوبی 
در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاســت در بازار دنبال 
شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: در بازار اسکناس نیز 
صادرکنندگان به عنوان عرضه کننده ارز و بانک مرکزی نیز 
به عنوان بازارساز در بازار حضور دارد و همانطور که به کرات 
اشــاره کردم در حال حاضر میزان اسکناسی که در بانک 
مرکزی داریم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی این میزان 
از اسکناس نبوده اســت. بنابراین با توجه به این میزان از 
اسکناس به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، 

آمادگی پوشش آن را داریم.
صالح آبادی یادآور شــد: همانطور که در جلسه مطرح 
شد یکی از مهم ترین بازارهای ما بازار حواله ارزی است که 
حجم قابل توجهی از معامالت را به خود اختصاص می دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه روزانه بین ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ میلیون دالر در بازار حواله معامله می شود، یادآور 
شــد: در این بازار عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست. 
در واقع مشــکل ما در گذشــته این بود که بانک مرکزی 

ارزهای دولت را خریداری می کرد و ریال را به دولت و بازار 
می داد.وی افزود: ما این موضــوع را دنبال می کنیم که 
بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولتی نباشد و بانک های 
دولتی هم بتوانند ارز را در بازار بفروشد و ریال را از بازار 
جمع کند. به بیــان بهتر هرچه حجــم معامالت باالتر 
برود طبیعتاً به دلیل ورود منابع بیشــتر، وضعیت بهتر 
می شود.وی خاطرنشــان کرد: هماهنگی بسیار خوبی 
بین وزارت صمت، سیاســت های تجاری و ارزی وجود 
دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای واقعی حواله 
را در بازار پوشش دهیم که قرار است این اطالعات هر روز 

نیز اطالع رسانی شود.
وی یادآور شد: خوشــبختانه به دلیل باال رفتن قیمت 

نفت، فرآورده ها، پتروشــیمی ها و فوالدی ها در بازارهای 
جهانــی قیمت نیز بــاال رفتــه و صــادرات غیرنفتی ما 
بیشترشده اســت، بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و 
این نکته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته 

بیشتر و مطلوب تر کرده است.
صالح آبادی در خصوص پوشــش تقاضاهای واردات 
عنوان کرد: در پوشش تقاضای واردات هیچ مشکلی وجود 
ندارد و هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی و بانک ها نیز 
عرضه ارز دارند و بنابراین ما می توانیم تقاضاها را به صورت 
کامل پوشش دهیم. به این معناکه صادرکنندگان نسبت 
به عرضه ارزخود اقدام می کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان 

بازار ساز وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی:

 عرضه ارز در بازار افزایش می یابد

خبر

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار 
داشت: صحبت ها مبنی بر آن اســت که قطعی برق در دو ماه از 
تابســتان حدود ۵۰ درصد و یک ماه آن نیز 9۰ درصد باشــد. 
این قطعی ها باعث می شــود تا یک و نیم ماه تولید فوالد کشور 

متوقف شود.
رضا شهرســتانی در گفت وگو با ایلنا درباره میزان قطعی برق 
صنایع اظهار کرد: بین ۵۰ تا 9۰ درصد قطعی برق برای صنایع وجود 

دارد. صحبت ها مبنی بر آن است که قطعی برق در دو ماه از تابستان 
حدود ۵۰ درصد و یک ماه آن نیز 9۰ درصد باشد. این قطعی ها باعث 

می شود تا یک ماه و نیم تولید فوالد کشور متوقف شود.
وی افزود: تولید فوالد ماهانه دو و نیم میلیون تن برآورد شده است 
حال با وضعیت موجود سه و نیم تا چهار میلیون تن از تولید کم خواهد 
شد.  نیاز داخلی کشور از صنعت فوالد ۱۵ میلیون تن است البته این 
مقدار جدا از پروژه های جانبی مانند تولید مسکن یک میلیونی است. 

برای تولید هر یک میلیون مسکن ۷ تا ۸ میلیون تن فوالد نیاز است.
شهرستانی در ادامه افزود: شرکت های فوالدی تصمیمی مبنی 
بر تاسیس نیروگاه داشتند اما نیروگاه نیازمند سرمایه گذار است. 
همچنین گاز مورد نیاز نیز باید تامین شود و تاسیس آن به دو تا سه 

سال زمان نیاز دارد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران درباره 
کسری تولید گفت: به طور کلی تولید داخلی کشور ۳۰ میلیون 
تن است در حال حاضر اتفاقی که رخ می دهد این است که اگر بحث 
تولید مسکن وارد مدار نشود که به نظر هم نمی رسد خیلی مورد توجه 
باشد کسری تولید در بخش صادرات نمایان می شود که این موضوع 
باعث کاهش ارز آوری می شود. این کاهش برابر با کاهش سه و نیم 

تا چهار میلیون تنی تولید خواهد بود.شهرستانی ادامه داد: ایران به 
دلیل وجود تحریم دارای بازارهای محدودی برای صادرات است. 
کشورهایی که می توانند با ایران تجارت داشته باشند بسیار محدود 
هستند. جنگ میان اوکراین و روســیه باعث اعمال تحریم های 
شدیدی بر روسیه شد. در نتیجه روســیه وارد بازاری شد که تنها 
کشورهای تحریم شده در آن فعالیت می کنند و این موضوع باعث 
ایجاد رقابت بین ایران و روسیه شده است.وی متذکر شد: کم شدن 
صادرات فوالد ایران به دلیل سیاســت های نادرستی است که در 
پیش گرفته شد که می توان با گذاشتن تعرفه در زمان طالیی بازار یا 
کمبود برق برای صنایع اشاره کرد این سیاست ها  باعث از بین رفتن 

بازارهای صادراتی کشور می شود.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خبر داد: 

احتمال توقف تولید فوالد کشور به دلیل قطع برق


