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خبر اقتصادی

اجرای آزمایشی کاالبرگ الکترونیک 
کلید خورد

وزارت اقتصــاد اعالم 
کرد: بر اساس آخرین اعالم، 
وزارت رفاه اجرای آزمایشی 
طرح کاالبرگ الکترونیک 
را در یکی از اســتان های 

جنوبی کشور کلید زده و پس از اجرا در این استان برای 
کل کشور اجرا خواهد شــد. در این گزارش آمده است: 
ادعای اینکه دولت برای تامیــن مالی اجرای کاالبرگ 
الکترونیکی دچار مشکل است در حالی مطرح می شود 
که اساسا تامین مالی آن مبتنی بر همان نظام پرداخت 
یارانه ای یعنی تقریباً ماهانه 28 هزار میلیارد تومان است.

    
بانک مرکزی:

بدهی خارجی ایران
 ۳۰  درصد کم شد

ایسنا- بدهی خارجی ایران در پایان شهریور امسال، 
 به شش میلیارد و ۹۰۴ میلیون دالر رسیده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۳۰.8 درصد کم شده است. گزارش 
جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان 
می دهد میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد 
و ۹۰8 میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز چهار 

میلیارد و ۹۹۵ میلیون دالر است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، 
شش میلیارد و ۹8۹ میلیون یورو است که پنج میلیارد و 
۵۷ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی های میان مدت 
و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۹۳2 میلیون یورو حجم 

بدهی های کوتاه مدت است. 
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در 
پایان شهریور ماه سال قبل معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون 
دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور دو میلیارد 
و ۴۵۷ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز شش 

میلیارد و ۵۷۴ میلیون دالر اعالم شده است.  
    

در پی جنگ اوکراین روی داد؛
افزایش وابستگی اروپا 

به نفت آسیا و خاورمیانه 
بلومبــرگ- جنــگ 
اوکراین و تــالش آمریکا و 
اروپا برای قطع وابستگی 
به محصوالت نفتی روسیه، 
وابســتگی آنها به آسیا و 

خاورمیانه را بیشتر کرده اســت.  با قطع وابستگی اروپا 
و آمریکا به محصوالت نفتی روســیه، کشورهای این 
مناطق با کمبود عرضه در خانه مواجه شــده اند. بدین 
ترتیب فرصت های جدیــدی برای پاالیشــگاه های 
 بزرگ چین و کویت جهت عرضه سوخت به بازار فراهم 

شده است.
 تحلیلگران عقیده دارنــد اروپا و آمریکا با پشــت 
کردن به محصوالت نفتی روســیه، وابستگی خود به 
بشکه های خاورمیانه و آســیا را افزایش داده اند. حمله 
روسیه به اوکراین یک نابرابری بین غرب و شرق به وجود 
آورده است. در شــرایطی که کشورهای غربی ظرفیت 
پاالیشگاهی خود را طی سال های اخیر کاهش داده اند، 

در آن سوی دنیا این ظرفیت گسترش یافته است.

 سیاست های بانک مرکزی در حوزه مهار 
قیمت ارز و سکه در حالی با شکست روبرو شده 
است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در 
مصاحبه  های متعدد تاکید کرد که ابزار الزم 

برای مدیریت بازار را در اختیار دارد.
 اشاره به انبوه ذخایر اسکناسی ارز از یک سو 
و اعالم شرایط ویژه برای تحویل ارز و سکه به 
متقاضیان از طریق انتشار اوراق سکه و اوراق 
ارز، سیاست های بانک مرکزی برای مهار بازار 
ارز تلقی می شدند اما به نظر می رسد بهمنی که 
در بازار ســکه و ارز به راه افتاده به این سادگی 
امکان توقف نــدارد و موج جدیــدی از تورم 
قرار است این بار با رشــد قابل توجه قیمت از 

راه برسد.
 در یک سال اخیر، قیمت ارز و سکه روندی 
افزایشی را تجربه کرده است اما با این حال در 
هفته های گذشته میزان رشد قیمت قابل توجه 
تلقی می شود. این بدان معناست که مهمترین 
اولویت دولت یعنی مهار تورم با شکست روبرو 
شده و دولت سیزدهم از پس اجرای این تعهد 

ویژه برنیامده است.

 بانک مرکزی چه کرد؟
وقتی قطار قیمت در بازار به حرکت درآمد، 
بانک مرکزی با ابالغ سیاســت جدید در نظر 
گرفت که نسبت به عرضه اوراق سکه و اوراق 
ارزی اقدام کند. بر این اســاس اوراق مذکور 
معاف از مالیــات اعالم و تاکید شــد هر فرد 
متقاضی می تواند تا صد سکه به صورت اوراق 

خریداری کند.
حداقل و حداکثــر میزان خریــد اوراق 
توسط هر شــخص حقیقی به ترتیب معادل 
ریالی ۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر اســت. ضمناً 
با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از 

۱۰۰ دالر، مبالغ گواهی های مزبور مضاربی از 
معادل ریالی ۱۰۰ دالر قابل عرضه و بازخرید 

خواهد بود.
افزایش قابل توجه قیمت ســکه رسیدن 
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
امامی بــه نزدیکی ۱۷ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
تومان در حالی رخ داده است که بهای طال در 

بازارهای جهانی کاهش داشته است . 
قیمت طال  دیروز دوشــنبه کاهش یافت 
زیرا دالر قوی تر باعث شــد این فلز با قیمت 
دالر بــرای خریــداران دارای ارزهای دیگر 

گران تر شود.
بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۵۷ دقیقه 
به وقت شرقی با ۶.۱ درصد کاهش به ۱۷۴۹ 
دالر و 2۰ سنت رســید و قیمت طال در بازار 
معامالت آمریکا نیز با ۰.۳۵ درصد کاهش به 

۱۷۵۰ دالر و 2۰ سنت رسید.

چرا سکه گران شد؟
تحلیلگران بازار، رکورد قیمتی ســکه را 
ناشــی از افزایش قدرت ســطح ریسک های 
سیاسی در اقتصاد ایران می دانند که باعث شده 
پول های هوشمند فقط به دنبال دارایی های 
رزرو ســرازیر شــوند. همچنین عــده ای از 
معامله گران دلیل صعودی شــدن نرخ سکه 

در بازار آزاد را ناشــی از صعود قیمت سکه در 
بورس می دانستند. قیمت سکه امامی دیروز 
رکورد زد و وارد کانال ۱۷ میلیون تومان شد. 
سکه بورسی نیز دیروز در محدوده ۱۷ میلیون 

و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
اما دلیل اصلی گرانی ســکه در بازار، گران 
شدن قیمت دالر است. هر دالر آمریکا دیروز 
در بازار 2۰8 تومان گران شد و روی عدد ۳۵ 

هزار و ۳۰۷ تومان ایستاد.
همچنین روند بازار ارز حاکی از آن اســت 
که از ابتدای پاییز تاکنون قیمت دالر ۳ هزار و 
۵۹۵ تومان گران شده است. هر دالر آمریکا در 

ابتدای پاییز ۳۱ هزار و ۷۱2 تومان بود.
الزم به توضیح اســت در شــرایطی بازار 
سکه روند صعودی را طی می کند که به گفته 
فعاالن بازار، تقاضایی در بازار وجود ندارد. به 
اعتقاد آن ها، التهاب هــا و افزایش قیمت ها 
تاکنون هیــچ اثری در تقاضا نداشــته و بازار 
 همچنان رونــد متعادل همیشــگی خود را 

طی می کند.
در این شــرایط، نادر بذرافشــان، رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران عنوان کرده است: 
اگر بازار با افزایش تقاضــا مواجه بود، قیمت 

بیش از این ها افزایش می یافت.

وقتی سلطان سکه اعدام شد
 افزایش شدید قیمت و گذر بهای هر قطعه 
ســکه از ۱۷ میلیون تومان در حالی رخ داده 
است که بسیاری از کاربران در فضای مجازی، 
در شرایط فعلی نسبت به بازخوانی ماجرای 

اعدام سلطان سکه پرداخته اند. 
اعتمادانالین به نقل از کاربری در این زمینه 
نوشته است: شــنیدم امروز سکه بهار آزادی 
قیمت ۱۷ میلیون تومان را هم رد کرد. یاد این 
بنده خدا افتادم که ســال ۹۷ به عنوان عامل 
گرانی سکه و با اسم »ســلطان سکه« اعدام 
شد. گمانم ســکه زمان فوت ایشان در کانال 

سه میلیون بود!

وحید مظلومین معروف به سلطان سکه یک 
بازاری اهل ایران بود که بیش از سه دهه در بازار 
تهران به دادوستد ارز و سکه و طال مشغول بود. 
پس از ناآرامی های به وجود آمده در بازار طال 
و سکه در اوایل سال ۹۷، وی در حالی دستگیر 
شد که ادعا می شــود معادل دو تُن سکه را از 
طریق دالل های زیرمجموعه خود از ســطح 

بازار خریداری و جمع آوری کرده بود.

بازار ارز متعادل نیست 
 یکی از دالیل رشد قیمت سکه در بازار رشد 
قابل توجه بهای ارز نیز اعالم شــده است. در 
شرایطی که بانک مرکزی با تحویل اسکناس 
ارزی به متقاضیــان به ازای هــر کارت ملی 
دو هزار دالر اقدام می کنــد، بازار همچنان با 
رشد قیمت روبروست. در این شرایط برخی 
نیز نســبت به اجاره کارت ملی خود مبادرت 

می کنند. 
ایســنا در ایــن زمینه نوشــته اســت: 
بررسی های میدانی از بازار ارز بیانگر این است 
که دالر در بازار آزاد در محدوده ۳۵ هزار و ۵۰۰ 
تا ۳۶ هزار تومان فروخته می شود و بازار خرید 

دالر سهمیه ای و اجاره کارت ملی بدین منظور 
نیز داغ اســت؛ به گونه ای که مبلغ 8۰۰ هزار 

تومان برای اجاره کارت ملی اعالم می شود. 
در این بین، فعاالن بازار ارز درباره وضعیت 
قیمت ها اینگونه توضیح می دهند که آینده 
بازار قابل پیش بینی نیست  و توصیه آن ها در 
این زمینه خرید و فروش دالر سهمیه ای است 
که همین موضوع در مشاهدات نشان می دهد 
تقاضا برای خرید دالر سهمیه ای در صرافی ها 

همچنان وجود دارد. 
به نظر می رســد در ســایه نااطمینانی ها 
نسبت به آینده از یک سو و عدم حل مشکالت 
ساختاری در کنار دوام تحریم و نبود چشم انداز 
بهبود وضعیت در ســایه تعلیــق مذاکرات 
ازسوی دیگر؛ فضای امیدوارکننده ای پیش رو 
نیســت و قیمت هــا در بازار طال و ســکه در 
روزهای آینده نیز روندی افزایشــی را تجربه 

می کند.
 به نظر می رســد در اولین شــوک قابل 
توجه، بانک مرکزی نتوانسته است سیاست 
تاثیرگذاری را به مرحله اجرا بگذارد و تا اینجا 
نمره رد را از اقتصاد ایران دریافت کرده است. 

روند قیمت ارز و سکه افزایشی است

نمره رد بانک مرکزی در آزمون شوک

به نظر می رسد در سایه 
نااطمینانی ها نسبت به آینده از یک 
سو و عدم حل مشکالت ساختاری 

در کنار دوام تحریم و نبود چشم انداز 
بهبود وضعیت در سایه تعلیق 
مذاکرات ازسوی دیگر؛ فضای 

امیدوارکننده ای پیش رو نیست 
و قیمت ها در بازار طال و سکه در 

روزهای آینده نیز روندی افزایشی 
را تجربه می کند

زهرا علی اکبری
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تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مصوب سال 1390/09/20
مورخ  به شماره 140160301057007120  رای اصالحی  رای شماره 140160301057000494مورخ1401/02/04و  برابر 
1401/09/01 صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی،امالک وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب1390/9/20مستقردر اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تصرفات مالکانه عباس هداوند  فرزند رضا به صورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 119/17 مترمربع قسمتی ازپالک 448 فرعی از53 اصلی واقع درشهریار محرز 
گردیده وبرابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه یک قطعه زمین  به شماره 448 فرعی از 53 اصلی مفروز ومجزا 
شده از165 فرعی از اصلی مذکور قطعه 194 واقع درحوزه ثبت ملک شهریار استان تهران به مساحت 1850مترمربع به حدود 
:شماال: پی است بطول)00/ 25( بیست و پنج متر به قطعه یکصد و شصت و هفت تفکیکی شرقا:پی است بطول )74/00( هفتاد 
و چهار متر به قطعه یکصد و نود و پنج تفکیکی جنوبا: پی است بطول )25/00( بیست و پنج متر به خیابان به عرض دوازده متر 
غربا :پی است بطول )74/00( هفتاد و چهار متر به قطعه یکصد و نود سه تفکیکی مشخصات مالکیت : میزان هفتاد متر مربع 
مشاع از ششدانگ پالک مطروحه بنام هریک از آقایان عباس هداوند و قنبر علی پارسائی ثبت و سند صادر شده است که 
مساحت های 266/08 متر مربع و 325 متر مربع تحت پالک های 6356 فرعی و 2828 فرعی از 53 اصلی از پالک 448 فرعی 
منتزع ودر مالکیت غیر قرار گرفته است.و در ضمن ملک مربوطه از مالکیت عباس هداوند )مالک مشاعی( می باشد که نامبرده 
درهیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده با اعمال ماده3قانون مذکور وماده13آئین نامه اجرائی آن مصوب1391/04/25نسبت 
به صدورسند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت 
اطالع در دونوبت با فاصله پانزده روزآگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 
2ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریارتسلیم و رسید دریافت دارند و درصورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود.ضمنا صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.م.الف:10101
تاریخ انتشارنوبت اول:1401/09/08
تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/09/23

   رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر واردات خودرو آزاد شود، نزدیک به یک میلیارد 
دالر هزینه می طلبد و با توجه به وضعیت فعلی درآمد ارزی کشور، از سرگیری واردات 
خودرو و هزینه یک میلیارد دالری برای آن با افزایش چند درصدی نرخ ارز در بازار 

همراه خواهد شد چرا که تقاضا برای ارز را افزایش خواهد داد.
امیرحســین کاکایی، در گفت و گو با خبرآنالین و در پاسخ به این پرسش که 

تعویق واردات خودرو به ضرر چه کســی است؛ گفت:»برای پاسخ به این پرسش 
باید به منشــا عدم واردات خودرو پرداخت؛ از آنجا که ما تحریم شده ایم و آمریکا 
یک  سری قواعد ناجوانمردانه و زورگویانه که از نظر قانون بین الملل نیز غیرقانونی 
بود وضع کرد، عدم واردات خودرو اتفاق افتــاد و به تبع آن عدم وردات مواد اولیه 
با کیفیت در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد و تولید نیز کاهش پیدا کرد. از آنجا 
واردات کماکان انجام نمی شود می توان گفت که مشکالت مالی به قوت خود باقی 
است و آشکار است که عدم واردات به طور کلی ما را متضرر کرده  است و به تعویق 

افتادن آن نیز قطعا به ضرر مصرف کننده، تولید و بازار است.«
کاکایی در ادامه در پاسخ به این پرســش که اگر واردات خودرو آزاد شود چه 
واکنشی از سوی بازارها در پی خواهد داشت؛ گفت: ضرری که واردات خودرو ایجاد 
می کند همگانی است. این کارشناس صنعت خودرو افزود: شاید از منظری واردات 
خودرو به نفع نهایتا ۱۰۰ هزار مصرف کننده باشد ولی ضرری که ایجاد می کند 

همگانی است و همه مردم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار قرار خواهند گرفت.

واردات خودرو بهانه ای برای به تعویق افتادن قول های وزیر
کاکایی در ادامه گفت:»ما از نظر قانونی برای واردات خودرو مشکلی نداشتیم 

و نداریم و این موضوع که برای از سرگیری واردات خودرو مجلس شورای اسالمی 
ورود پیدا می کند و برای آن قانون وضع می کنند کارایی نــدارد؛ چراکه از ابتدا 
موضوع عدم واردات به کمبود ارز باز می گشت و علت اینکه با تصویب از سرگیری 
واردات خودرو کماکان واردات انجام نشده است نیز به کمبود ارز رسمی باز می گردد 
و در وضعیت فعلی از ســرگیری واردات خودرو از نظر بنده ضرر بیشتری خواهد 
داشت تا منفعتی داشته باشد و تنها واردات در حال حاضر بهانه ای شده است برای 
به تعویق افتادن قول هایی که وزیر محترم مبنی بر کاهش قیمت خودرو و افزایش 

کیفیت  داده است.«

به اسم واردات خودروهای ارزان،  ارز کشور را  به خارج می برند
این کارشــناس صنعت خودرو در ادامه با اشــاره به این موضوع که این کار با 
عجله شدنی نیست؛ گفت: »تا زمانی که روابط ما با بازارهای بین المللی به همین 

منوال باشد، وارداتی صورت نخواهد گرفت و در صورتی که 
وارداتی انجام شود نیز به مردم معمولی چیزی نخواهد رسید 
چراکه قیمت ها نجومی خواهد بود و در صورتی که قیمت ها 
نجومی نباشــد نیز رانتی خواهد بود به این معنا که خودرو 
تنها یک عده خاصی خواهد رســید، همان طور که با وجود 
عدم واردات خودرو در ۴ ســال و نیم گذشــته، خودروهای 
مدل 2۰22 و یــا 2۰2۱ در بازار تهران یافت می شــود و به 
 اســم واردات خودروهای ارزان، میلیاردها دالر از ارز کشور 

خارج می شود.«

یک کارشناس صنعت خودرو:

از سرگیری واردات خودرو منجر به جهش نرخ ارز خواهد شد

خبر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسیاری از بانک ها تراز 
منفی یا زیان انباشــته دارند، اما چرا چنین اتفاقاتی در سیســتم بانکی 
کشورمان رخ داده است؟ معتقدم از دالیل این شرایط نابسامان در شبکه 

بانکی تحمیل تکالیف ماالیطاق به نظام بانکی است.
غالمرضا مرحبا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشــت: 
متاسفانه در کشورمان درک شایسته ای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج 
با یکدیگر نداریم. بانک ها مجموعه ای هستند که با سپرده گذاری های مردم 
و دارایی ها امور بانکداری را اداره می کنند و در واقع با سیلی صورت خود را 

سرخ نگه  داشته اند و توانسته اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.
وی ادامه داد: همین االن بانک های کشور برای پرداخت وام های خرد 
مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین 
منابع ۳۴ درصــد گران تر برای بانک ها تمام می شــود و باید تا این میزان 
جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود 2۵ 
درصدی پول خریداری کنند و آنرا در قالب تسهیالت ۱8 درصدی پرداخت 
کنند. این در حالی است که بانک ها باید هزینه های خود را پوشش دهند و 
درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده  قانونی سپرده گذاری کند.

مرحبا با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانک ها تحمیل می شود 
امکان پذیر نیست، در پاسخ به این سوال که چرا مجلس با این تکالیف بانکی 
موافقت می کند، اظهار داشت:  اتفاقا از آنجایی که همکاران ما در مجلس از 
سوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد می کنند. 
بارها اعالم کرده ام که ترازنامه ها و صورت حساب سود و زیان را از بانک ها 

جمع آوری کنند و مجموعه های بانکی را به مجموعه هایی شبیه به خیریه ها 
تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن 
برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می زنیم این صنعت 

الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.
وی افزود: در این دوره پرداخت تســهیالت فرزندآوری را هم به شبکه 
بانکی تحمیل می کنند این در حالی اســت که بانک ها امکان اجرای این 
تکالیف را ندارند و اساسا بانک ها نمی توانند تسهیالت ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند. وی تاکید کرد: یکی از دالیل خلق پول 
در بانک ها همین موضوع و تکالیف ماالیطاقی است که دولت ها به بانک ها 
تحمیل می شــود. برای مثال تنها در یک بانک قرض الحسنه گزارش ها 
نشان می داد که نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفی است به این معنا 
که صد درصد سپرده های قرض الحســنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون 
پشتوانه خلق کرده  است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن 

بانک را می گیرد.
مرحبا ادامه داد: هر چند در این شــرایط تورمی و با توجه به اینکه پول 
به سرعت ارزش خود را از دست می دهد پرداخت وام برای بانک ها صرفه 
اقتصادی ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانک ها هم مسئولیت هایی در 
حوزه پرداخت تســهیالت دارند و نباید آن را انکار کرد و بانک ها نسبت به 
اجرای آن مسئول هســتند اما اینکه دولت تکالیف ماالیطاق به بانک ها 
تحمیل کند و اگر بانک ها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی 

معرفی شوند، درست نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی درگفت وگو با ایلنا:

بسیاری از بانک ها زیان انباشته دارند

گفت وگو


