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عجیب اما واقعی؛ کل دستمزد روزانه یک کارگر برابر با قیمت یک مرغ!

براســاس آخرین محاسبات ،سبد معیشت
خانوارهای متوسط کارگری حدود  ۱۷میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان اســت و یک شکاف عظیم
میان هزینههای زندگی و دستمزد وجود دارد؛
این شــکاف بیش از  ۶۳درصد است.دوازدهم
شــهریور اعالم شــد که فروش گوشت مرغ
باالتر از کیلویی  ۶۰هزار تومان به کلی ممنوع
اســت؛ معاون وزارت جهاد کشــاورزی گفت
«قیمت گوشــت مرغ نهایتــا  ۶۰هزار تومان
اســت و فروش با قیمت باالتــر از آن ،تخلف
اســت ».در همان زمان ،قیمت رسمیگوشت
مرغ در همان حــدود و حتی در مواردی زیر
هــر کیلو  ۵۹هزار تومان بــود اما برای اینکه
مرغداران متضرر نشــوند ،معاون وزارت جهاد
کشــاورزی ،نرخ مصوب  ۶۰هــزار تومان را
اعالم کــرد و تاکید کرد فــروش به نرخهای
باالتر تخلف محســوب میشــود و مشمول
جرایم گرانفروشیست.اما آیا بازار به این حکم
ِ
رســمیتمکین کرد؛ کمتــر از ده روز جلوتر؛
بیستم شهریورماه رسانهها گزارش دادند «در
حالــی که حداکثر نرخ مصــوب هر کیلوگرم
مرغ  ۶۰هزار تومان تعیین شــده قیمت این
محصول در بازار از این قیمت عبور کرده است
و  ۶۲هــزار و  ۷۵۰تومان تا  ۶۵هزار تومان به
فروش میرسد».
همان دوازده شــهریور ،معاون وزیر جهاد
کشــاورزی به مــردم اطمینــان داده بود و
گفته بود «ذخایر کافــی از مرغ داریم که به
استانهای مختلف ابالغ شده که ذخایر خود
را در بــازار توزیــع کنند ».چرا بــازار به این
اطمینانبخشــی اعتنا نکرد؟ گوشت مرغ به
طور ســنتی همواره در ردیف ارزانترین مواد
پروتئینی و گوشتی در سبد غذایی فرودستان
و طبقــهی کارگر بوده اســت؛ اما قیمتهای
روز ایــن قلم کاالی خوراکــی – حتی همان
نرخ رســمی ۶۰هزار تومان -دیگر در دایرهی
استطاعت کارگران نیست .براساس اعالم مرکز
پژوهشهای مجلس ،مصرف مرغ در کشور ۳۰

تورم  ۹۰درصدی سبد معیشت در شش ماه

تا  ۵۰درصد کاهش یافته است و وزارت جهاد
کشــاورزی بــرآورد میکند کــه این کاهش
مصرف بیش از  ۳۰درصد باشــد؛ این کاهش
مصــرف در ســال جدید و بعــد از حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی اتفاق افتاده است؛ صنعت طیور
کشور ســالها به یارانه ارزی عادت کرده بود
و بازارها با این یارانه انطباق داشــتند اما حاال
بعد از حذف ناگهانی این یارانه ،هر ماه شاهد
افزایش قیمت محصوالت این صنعت هستیم
آنهم در شرایطی که وعدههای تخصیص یارانه
بــه پایان زنجیره یعنــی مصرفکننده نیز به
ســرانجام نرسیده اســت؛ خبری از کاالبرگ
مــرغ و تخم مرغ که باید از ابتدای ســال به
دهکهای کم درآمد پرداخت میشد ،نیست
و یارانه نقدی نیز توان جبران افزایش قیمتها

را ندارد.در این شرایط ،توان خرید گوشت مرغ
برای کارگران به کمترین میزان ممکن رسیده
اســت؛ فرض کنیم مــرغ در بهترین حالت با
قیمــت کیلویی همان  ۶۰هزار تومان در بازار
پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی،
باید  ۱۸۰هزار تومان پرداخت (قیمتهای در
دسترس با احتســاب کیلویی الاقل  ۶۵هزار
تومان نزدیک  ۲۰۰هزار تومان است)؛ حداقل
دســتمزد روزانهی کارگران در سال ،۱۴۰۱
حدود  ۱۴۰هــزار تومان اســت؛ اگر مزایای
مزدی مثل حق مســکن ،حق اوالد و سنوات
را بــه این رقم بیفزاییم ،بــا فرض اینکه تمام
کارگران مشــمول حتماً این مزایا را دریافت
میکنند ،دستمزد روزانه حداکثر به  ۲۰۰هزار
تومان میرســد .بنابراین پول خرید یک مرغ

تقاضای اسقاط  ۴۰۰هزار دستگاه خودروهای فرسوده در سال
مدیــرکل خودرویی وزارت صمــت گفت :تقاضای
اسقاط خودروهای فرسوده از  ۱۰هزار دستگاه در سال
به بیــش از  ۴۰۰هزار دســتگاه افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،عبداهلل توکلی الهیجانی
در برنامــه تلویزیونــی میز اقتصاد با موضوع اســقاط
خودروهای فرسوده ،اظهار کرد :وزارت صنعت با اسقاط
و بازیافت خودرو فرســوده به شدت موافق است ،اما در
سالهای گذشته مشکالتی وجود داشته که این موضوع
را با کندی همراه کرده است.مدیرکل خودرویی وزارت
صمــت افزود :نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه
حاکی از وجود دو اهرم تشــویقی و تنبیهی به منظور
اسقاط ســریعتر خودروهاست که از آن جمله میتوان
به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده ،جلوگیری از
تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد ،اما
این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف
از خودروهای اســقاطی کارکرد نداشــته است.توکلی
الهیجانی ادامه داد :در اهرمهای تشویقی نیز در جهان
شــاهد وجود صندوقهایی هســتیم که تسهیالت در
اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار میدهند تا آن
را با خودروی نو تعویض کنند.وی خاطرنشان کرد :در
این زمینه بهطور مثال میتوان از محل صرفهجویی در
مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین میشود
به ارائه تســهیالت پرداخت ،اما تاکنون در این زمینه

بانکها و صندوقها تأمین مالی مناســبی نداشتهاند و
این موضوع مغفول مانده اســت.توکلی الهیجانی بیان
کرد :پیش از این در قانون هوای پاک ،موتورسیکلتها
و خودروهای دیزلی مشــمول دریافت برگه اســقاط
میشــدند ،اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه
تولیدکنندگان خودرو موظفاند برای شــمارهگذاری
محصوالت خود برگه اســقاط آن را دریافت کنند.وی
ادامه داد :با هدفگذاری تولید یک میلیون و  ۶۰۰هزار
دســتگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن
موضوع واردات خودرو و اســقاط موتورســیکلتهای
فرسوده ،نیازمند بیش از  ۴۰۰هزار برگه اسقاط هستیم.
مدیــرکل خودرویی وزارت صمت گفــت :پیشبینی
میشــود قیمت گواهی اســقاط باال رفته یا در عمل
برگه گواهی اســقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها
وجود نداشــته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی
پیشبینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال
نداشــته باشد.توکلی الهیجانی تصریح کرد :مادامیکه
امکان تردد با خودروهای فرســوده در کشــور وجود
دارد ،قیمت خودروی فرســوده افزایش یافته و بیمه و
عوارض آن افزوده نمیشود ،انگیزه و رغبتی در مالکان
خودروهای فرســوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و
بر این اســاس« ،انگیزه مالک خودرو فرســوده» حلقه
گمشده این ماجرا است.

ســه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب
قیمت رسمی ۱۸۰ ،هزار تومان و قیمتهای
غیررسمیحدود  ۲۰۰هزار تومان است ،برابر
با مزد روزانهی یک کارگر اســت؛ یعنی یک
کارگــر اگر تمام مزد یــک روز خود را بدهد،
در نهایت میتواند یــک مرغ بخرد و به خانه
ببرد.بنابراین از همین تناسب ساده میتوانیم
بفهمیم که سبد خوراکیهای ماهان ه کارگران
رشد چند برابری داشته است؛ قیمت مرغ که
جزو کاالهای پروتئینی در دسترس و ارزانتر
اســت ،از دســتمزد روزانهی کارگــران باال
زده ،بنابراین چه اتفاقی برای ســبد معیشت
خانوارهــای کارگری افتــاده؛ نرخ هزینههای
زندگی در میانهی شــهریورماه چند اســت؟
فرامــرز توفیقــی (رئیس کمیته دســتمزد

تهاتر خانههای ویالیی با مسکن بافتهای فرسوده

کانون عالی شــوراهای اسالمیکار کشور) که
محاسبات ماهانهی سبد معیشت خانوارهای
کارگری را با مبنا قرار دادن سبد خوراکیهای
خانوار و اعمال یک ضریب انجام میدهد ،در
پاسخ به این سواالت میگوید :تئوریسینهای
اقتصادی باید توضیــح بدهند که چطور یک
کارگر میتواند با دســتمزد روزی  ۲۰۰هزار
تومان و یارانه نقدی ناچیز ،همهی مولفههای
سبد معیشت را تامین کند؛ اساساً یارانه ۳۰۰
یا  ۴۰۰هزارتومانی چگونه محاســبه شــده؛
کجای افزایــش هزینههای زندگی باید با این
رقم پوشــش داده شــود؛ نکته اینجاست که
اگــر هزینههای واقعی مســکن و اجاره خانه
را محاســبه کنیم ،نرخ ســبد معیشت از ۱۷
میلیون تومان هم بیشــتر میشــود؛ توضیح
بدهند وعدهی «ســالی یک میلیون مسکن»
چه شــد؛ در این یکسال چند خانه ساختند و
به کارگران و مســتاجران دادند؟به گفته وی،
بیش از  ۶۳درصد جمعیت کشور ،حتی نصف
هزینههای زندگــی را نمیتوانند تامین کنند
اما متاســفانه «معیشت» از عرصهی گفتمان
اصلی فرادستان به کلی خارج شده است.یک
خانوادهی ســه نفره کارگری امروز اگر ماهی
 ۱۷میلیــون و  ۶۰۰هزارتومــان درآمد ِ
ثابت
ماهانه داشته باشد ،میتواند از عهدهی مخارج
زندگی بربیاید ،اجاره خانه بدهد ،ماهی چند
کیلو گوشت و مرغ بخرد ،هزینههای آموزش
و درمــان را تامین کند و چــرخ زندگی را تا
اندازهای بگرداند؛ اما فاصلهی دستمزد حدود
 ۷۰درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی،
بیش از  ۶۳درصد است.
محاسبات نشان میدهد در طول شش ماه
ِ
معیشت حدودا ً  ۹میلیون
ابتدای ســال ،سبد
تومانی به رقم  ۱۷میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
رسیده اســت و این یعنی تورم  ۹۰درصدی
تمام هزینههــای زندگی .آیا ایــن تورم ۹۰
درصدی قرار اســت با یارانــه  ۳۰۰یا نهایت
 ۴۰۰هزار تومانی جبران شود؟

هیچ روشی به جز تولید برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با بیان اینکه
در حال حاضر هیچ روشــی به جز تولید برای کنترل
قیمت مسکن وجود ندارد ،گفت :ما باید تولید مسکن
در کشــور را افزایش دهیم تا بتوانیم در بازار عرضه و
تقاضا مســکن به تعادل برسیم که در این صورت قطعا
میتوان قیمتها را کنترل کرد.فرشــید پورحاجت در
گفت و گو با ایسنا در خصوص نقش مسکن در اقتصاد
کشور اظهار کرد :حوزه تولید مسکن در کشور با صنایع
و خدمــات مختلفی ارتباط دارد که شــامل بنگاههای
اقتصــادی و صنایع تولیدی و خدماتی میشــود.وی
با بیان اینکه صنعت احداث مســکن و ساختمان یک
صنعت پیشتاز اســت ،افزود :صنعت احداث مسکن و
ســاختمانهای مســکونی ،لوکوموتیو اقتصادی است
که طیف صنایع بســیاری را با خــود درگیر میکند و
با بیش از هزار نوع صنف ،تولید ،صنعت و غیره ارتباط
مستقیم دارد.دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با
بیان اینکه صنعت مســکن در اقتصاد کشور از جایگاه
ویژهای برخوردار اســت ،تصریح کرد :بخش مســکن
یک صنعت کامال اقتصادی اســت و تحت تاثیر اقتصاد
کالن اســت و هر اتفاق در اقتصاد کالن رخ دهد ،این
صنعت نیز به تبعیت از آن واکنشهای خود را خواهد
داشت.پورحاجت با بیان اینکه شرایط حوزه مسکن به
برنامهریزیهایی که توســط سیاستگذاران کالن یعنی

دولت کــه در این حوزه انجام میدهد بســتگی دارد،
عنوان کرد :براســاس موارد مربوط به حوزه مســکن و
تاثیر اقتصاد بر این حوزه ،حدود  ۷درصد اقتصاد کشور
با حوزه مسکن ارتباط و چسبندگی کامل دارد و گاهی
این درصد تا  ۲۰درصد نیز میرســد.وی در خصوص
تاثیر اقتصاد کالن بر مســکن گفــت :اگر تورم اقتصاد
کشــور را به طور کلی کنترل کنیم قطعا تاثیر خود را
بر بازار مسکن خواهد گذاشت و این بازار نیز در شرایط
ثبات قرار میگیرد.پورحاجت با بیان اینکه شاخصهای
دیگری نیز با صنعت مسکن مرتبط است ،تصریح کرد:
صنعت مسکن به شاخصهایی مثل عرضه و تقاضا نیز
مرتبط اســت .اگر در حوزه عرضه و تقاضا تعادل ایجاد
نشــود ثبات قیمتی در این صنعت رخ نخواهد داد.وی
با اشــاره به اینکه شاخص عرضه و تقاضای مسکن در
کشور از شاخص مصونی برخوردار نیست ،افزود :در این
زمینه و بر اســاس اعالم دولت ،مجلس و کارشناسان
مرکــز پژوهش مجلس ،با کمبود منازل مســکونی در
کشــور مواجه هستیم.دبیر کانون سراسری انبوهسازان
کشور با بیان اینکه نمیتوان در بازه زمانی کوتاه مدت،
تعادل را به بازار مســکن بازگردانیم ،عنوان کرد :گاهی
بازیگر اصلی در حوزه بازار مسکن ،عرضه و تقاضا است
و باید کلیه فعاالن بخش خصوص بازار مسکن در این
زمینه تالش کنند.

معاون صندوق توسعه ملی مطرح کرد

پرداخت  ۳۳میلیارد دالر تسهیالت ارزی توسط صندوق توسعه ملی
معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی گفت :تا االن
 ۳۳میلیارد دالر تســهیالت ارزی پرداخت کردهایم ،ما در
لرستان کل اســتان را منطقه محروم در نظر گرفتیم و ۳۰
درصد سود تســهیالت ارزی را بخشیدیم.علیرضا صالح در
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان ،با اشاره
به تاریخچه تشکیل صندوق توسعه ملی ،اظهار کرد :بحث
تشــکیل حساب ذخیره ارزی در ســه دولت هشتم ،نهم و
دهم دنبال شد.وی ادامه داد :در حساب ذخیره ارزی تا سال
 ۸۴حدود  ۳۵میلیارد دالر وارد حســاب شــد از  ۸۴تا ۸۹
حدود  ۱۸۵میلیارد دالر وارد حساب ذخیره ارزی شد.صالح
بیان کرد :از ســال  ۸۲تا  ۸۹حدود  ۱۲۴میلیارد دالر وارد
دولت و حدود  ۱۶میلیارد دالر تسهیالت به بخش خصوصی
داده شــد و مقداری به بخش خصوصی و در پایان سال ۸۸
باقیمانده حســاب ذخیره ارزی دو میلیون دالر بود.معاون
منابع و مصارف صندوق توسعه ملی عنوان کرد :در ماده ۸۴
برنامه پنجم صندوق توسعه ملی ایجاد شد ،که در اساسنامه

آن بنابــود  ۲۰درصد منابع به این صندوق بیاید و کامل به
بخش خصوصی داده شــود و دولت به ان دسترسی نداشته
باشد.وی بیان کرد :هدف ما در صندوق توسعه ملی زاینده
کردن سرمایههاســت.صالح ادامه داد :تفاوت بین بودجه و
صندوق در این اســت که پایان ســال باید بودجه را صفر
کنیم.معاون منابع و مصارف صندوق توســعه ملی تصریح
کرد :یکی از سیاستهایی که دنبال میکنیم این است وارد
سرمایهگذاری شویم و با شما مشارکت کنیم.وی عنوان کرد:
ریال بحث ممنوعه صندوق اســت ،ماده  ۵۲را در مجلس از
سال  ۹۰شروع کردند تبدیل به ریال کنید ۹ ،میلیارد دالر
را به ریال تبدیل کردیم که االن دو میلیارد دالر ارزش دارد.
صالح با اشــاره به اینکه باید تســهیالت ارزی را بگیریم و
بتوانیم به لرســتان بدهیم ،تصریح کرد :در تسهیالت ارزی
واحدهایی که میتوانند صادرات داشــته باشند ،تسهیالت
ارزی را بگیرند و بازپرداخت داشته باشند کف پانصد میلیارد
دالر میتوانیم پرداخت داشته باشیم.معاون منابع و مصارف

صندوق توسعه ملی ادامه داد :بجز بانک صنعت و معدن هر
بانک دیگری به من امضا کند که اعتبار ندارد قول میدهیم
قراردادا عاملیت را با آنها ببندیم.وی تصریح کرد :عالوه بر
تسهیالت اعتبار خریدار خارجی نیز میتوانیم داشته باشیم،
اگر توانستند مشــتری خارجی پیدا کنند و داشته باشند،
بنابراین در بانکهای تخصصیمان میتوانید سپرده گذاری
کرده تســهیالت خریدار خارجی هم داشــته باشید.صالح
افزود :شــرکتهای پیمانکاری در مناقصههای بینالمللی
برنده شــدهاند قرار داد ببندید  ۶درصد تجهیز کارگاه و ۷
درصد پیش پرداخت ضمانتنامه ارزی میخواهید به ما اعالم
کنید در بانکی حساب ارزی باز میکنیم که به شما ضمانت
نامه بانکی بدهد.معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی
بیان کرد :اگر سرمایهگذاری خوب در استان داشته باشید که
افق روشــنی داشته باشد میتوانیم در کنار شما قرار گرفته
و ســرمایهگذاری کنیم.وی عنوان کرد :کسانی که سرمایه
در گردش ریالی میخواهند و قرارداد معتبر دارند ،اگر این

استان بتواند پنج میلیون دالر سرمایه در گردش ارزی بگیرد
خیلی از مشکالت سرمایه در گردش ریالی حل میشودصالح
ادامه داد :تا االن  ۳۳میلیارد دالر تســهیالت ارزی پرداخت
کردهایم ،ما در لرستان کل استان را منطقه محروم در نظر
گرفتیم و  ۳۰درصد سود تسهیالت ارزی را بخشیدیم.معاون
منابع و مصارف صندوق توسعه ملی خطاب به حضار تأکید
کرد :از ظرفیتهای ما اســتفاده کنید ،برای سپرده گذاری
سرمایه در گردش ارزی در خدمت شما هستیم.وی عنوان
کرد :ما در صندوق دنبال بنگاه داری نیســتیم ،در حد ۲۰
درصد میخواهیم ورود کنیم ،سهامداری میخواهیم ورود
کنیم ولی جایی وارد ســرمایهگذاری میشویم که زایندگی
داشته باشد.صالح بیان کرد :ریال مانایی را برای این آوردیم
بــرای طرحهایی که صادرات ندارند اما طرح پرباری اســت
استفاده شــود.معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی
افزود :لرســتان میتواند نقشی که همدان برای غرب کشور
بازی میکند برای جنوب غرب کشور بازی کند.

در نشســت تخصصی کمیســیون بازار پول و سرمایه
اتاق ایران طرح بانکداری اسالمیبررســی و اعالم شد که
پیشــنهادهای اصالحی از طرف اتاق ایــران به نهادهای
تصمیمگیر و سیاســتگذار ارســال خواهد شــد«.طرح
بانکــداری جمهــوری اســامیایران» در جلســه علنی
بیستوششم اردیبهشــتماه  ۱۴۰۰مجلس برای بررسی
مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود
یک سال بعد در جلسه اول خردادماه  ۱۴۰۱کمیسیون ،با
تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه  ۲۵خرداد
 ،۱۴۰۱برای تصویب در صحــن علنی به مجلس گزارش
شد .حاال این طرح با وجود برخی مخالفتها درباره رویکرد
و برخــی از بندهای آن ،در حال تصویب نهایی در مجلس
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق ایران  ،در ابتدای
این نشست محمد قاسمی ،رئیس مرکز پژوهشهای اتاق
گزارشی از تالشها و بررســیهای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی ایران و اتاق تهــران در زمینه طرح
بانکداری ارائه کرد .موقعی که طرح بانکداری مطرح شــد،
با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مســئولیت بررسی
این طرح را پذیرفت .بخش خصوصی در این بررســی دو
انگیزه مشــخص داشت :اول اینکه بهعنوان یک مسئولیت
اجتماعی میخواســت راجع به ساخت نظام پولی و بانکی

عرضه بیش از  ۶۰۰هزار تن انواع کاال در بورس

تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران روز چهارشنبه میزبان عرضه  ۶۱۲هزار و
 ۸۸۲تن انواع کاال است.به گزارش بورس کاال ،تاالر محصوالت صنعتی و معدنی
بورس کاالی ایران امروز میزبان دادوســتد  ۱۵۲دستگاه خودرو دیگنیتی است.
این تاالر همچنین شاهد عرضه  ۲۰۳هزار تن خاک روی ۲۲۶ ،هزار و  ۱۹۷تن
میلگرد ۳۱ ،هزار و  ۲۶۸تن تیرآهن ۹۳ ،هزار و  ۳۰تن ورق فوالدی ،یک هزار و
 ۷۶۱تن نبشی ۲ ،هزار و  ۹۵۰تن ناودانی ۳۷۴ ،تن سبد میلگرد و  ۴۰کیلوگرم
شــمش طالست.تاالر فرآوردههای نفتی و پتروشیمیمیزبان عرضه  ۱۳هزار تن
مواد پلیمری و شــیمیایی و  PDA TARاست ۱۰ .هزار تن وکیوم باتوم۱۴۴ ،
تــن متیلن دی فنیل دی ایزوســیانات خالص ،یک هــزار و  ۳۱۰تن دی اتیل
هگزانول ۳۰۰ ،تن تولوئن دی ایزو ســیانات ( )TDIو  ۳۳تن کنســانتره فلزات
گرانبها تاالر حراج باز عرضه میشود.

از سرگیری صادرات به عراق از مرز چذابه

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت :صادرات کاالی غیر نفتی
به عراق از مرز چذابه از سر گرفته شده و این مرز به روی تجار و صادرکنندگان
باز است.شهال عموری در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :از تاریخ  ۱۴شهریورماه
امســال کشــور عراق اعالم کرد به دلیل ظرفیت محدود گمرکات این کشور در
پذیرش همزمان کامیونهای تجاری و زائران اربعین حسینی ،امکان واردات کاال
را ندارد و مرزهای تجاری شــلمچه و چذابه بر روی تجار بســته شد.وی افزود:
اکنون پس از گذشت  ۲هفته از توقف روند صادرات ،با پیگیریهای انجامشده از
ســوی اتاق بازرگانی اهواز و دیگر مسئوالن استانی و همچنین رایزنیهای انجام
شــده با طرف عراقی ،صادرات از مرز چذابه از سرگرفته شده است.نائب رییس
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق گفت :صادرات کاالی غیر نفتی به عراق از
مرز چذابه در حال حاضر در حال انجام و این مرز به روی تجار و صادرکنندگان
باز است.عموری ادامه داد :گمرک در مرز چذابه آماده است و هیچ مشکلی برای
صادرات کاال به کشور عراق از طریق مرز چذابه وجود ندارد .دیگر زیرساختهای
الزم برای صادرات نیز در این مرز آماده هستند و جای نگرانی نیست.

برگزاری نمایشگاه اینوتکس پست در جزیره کیش
مدیــرکل دفتر ارتباطات و امور بین الملل شــرکت ملی پســت از برگزاری
نمایشگاه اینوتکس پســت در جزیره کیش به مناسبت گرامیداشت روز جهانی
پســت خبر داد.به گزارش دفتر ارتباطات شــرکت ملی پست،حسن عمیدی با
بیان اینکه هدف از گرامیداشــت روز جهانی پســت آگاهی دادن به نقش پست
در زندگی روزمره مردم و مشــاغل و همچنین ســهم آن در توسعه اجتماعی و
اقتصادی جهانی است ،گفت« :پست ایران همسو با اقدامات جهانی در این راستا
نســبت به برنامه ریزی جهت اجرای رویداهای مختلف اقدام کرده است».حسن
عمیدی با اعالم اینکه همزمان با گرامیداشت هفتهی پست ،نمایشگاه اینوتکس
پســت با حضور شرکتهای استارت آپی عضو مراکز نوآوری پست و دانش بنیان
برگزار میشود افزود« :معرفی خدمات مبتنی بر همکاری با این شرکتها ،برگزاری
جلسات انتقال تجربه و همچنین کارگاههای آموزشی از جمله برنامههای در نظر
گرفته شده برای این رویداد است».دبیر اجرایی نمایشگاه اینوتکس پست با بیان
اینکه چندی پیش در موزه ملی ارتباطات رویداد کارافرینی و نوآوری شــرکت
ملی پست با عنوان ایده بازارپست برگزار شد؛ خاطرنشان کرد« :پس از استقبال
از رویداد ایده بازار پســت ،مقرر شد نمایشگاه اینوتکس پست در جزیره کیش
همزمان با هفته پست برگزار شود».

کشتیرانی والفجر متولی حمل و نقل کانتینری
بندر چابهار شد

کشتیرانی جمهوری اسالمیایران اعالم کرد :شرکت کشتیرانی والفجر مأمور
توســعه عملیات حملونقــل کانتینری در بندر چابهار اســت.به گزارش روابط
عمومیگروه کشــتیرانی جمهوری اسالمیایران؛ شــرکت کشتیرانی والفجر به
عنوان یکی از شــرکتهای زیرمجموعه گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمیایران
که در حوزههای مختلف حمل و نقل کانتینری ،فراســاحل و مسافری فعالیت
میکند ،طی اطالعیهای از پذیرش مأموریت محوله از ســوی گروه کشــتیرانی
جمهوری اســامیایران مبنی بر توسعه حمل و نقل کانتینری در قالب کریدور
شــمال -جنوب خبر داد و تصریح کرد :این مأموریت در راســتای رونق هر چه
بیشتر کریدور شمال-جنوب با محوریت بندر چابهار ،به شرکت کشتیرانی والفجر
محول شده است.بر این اساس ،کشتیرانی والفجر برای رونق یافتن بندر چابهار و
توسعه عملیات ترانشیپی از این بندر به بنادر هند ،منطقه خلیج فارس و عمان با
استفاده از کشتیهای فیدری خود در حال برنامهریزی است.
بازار

آغاز معامالت توافقی دالر در کانال  ۳۰هزار تومان
معامالت توافقی دالر در بازار ارز روز چهارشنبه با بهای  ۳۰هزار و  ۱۰۰تومان
کار خــود را آغاز کرد .به گزارش ایرنا ،از اواخر خردادماه امســال بانک مرکزی
برای ســاماندهی بازار ارز و در تعامل با کانــون صرافیها ،صرافیهای معتبر و
صادرکنندگان ،بازار توافقی عرضه و تقاضا را راهاندازی کرد .سپس امکان معامالت
توافقی ارز در صرافیها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد .این بازار طی ماههای
اخیر سبب تامین تقاضاهای خُ رد مردم شده و به معیار قیمتگذاری ارز تبدیل
شده است.روزگذشــته در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز ،دالر با قیمت ۳۰
هزار و  ۱۰۰تومان و با حجم  ۱۰هزار معامله شــد.معامالت توافقی دالر در روز
سهشنبه(  ۲۹شهریورماه) کار خود را با  ۳۰هزار و  ۵۷۷تومان آغاز کرده بود و در
پایان با نرخ  ۳۰هزار و  ۸۰۰تومان به کار خود پایان داد .حجم معامالت در این
روز  ۱۲میلیون و  ۹۴۲هزار و  ۸۰۰اسکناس بود.

تداوم قرمزپوشی شاخص بورس
در آخرین روز معامالتی تابستان

کندوکاو طرح جدید بانکداری مجلس در اتاق بازرگانی
کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند.
انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود از جهت نقش
بانک مرکزی در برقراری ثبــات اقتصادی و اینکه چگونه
عملیــات بانکداری در این طــرح در خدمت نظام تولید و
تجارت در کشــور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در
نشستهای کمیسیون اقتصادی برای جمعبندی طرح در
مشهد مقدس شرکت کردند .البته تجربه به من نشان داده
موقعی که متن قانون نوشته میشود وابستگیهایی به متن
ایجاد میشود و تغییر بهراحتی ممکن نیست.
قاســمیادامه داد :چهار گروه مخالــف طرح بانکداری
هستند :یک گروه عمدتاً از روحانیت هستند که معتقدند
ایــن طرح ب ه ویــژه در بخش عملیات بانکی با سیســتم
بانکداری موردنظر اسالم متفاوت است و در حوزه بانکداری
مرکزی هم مشــکالتی از قبیل ربــوی بودن نظام بانکی و
نحوه خلق پول را حل نمیکند .گروه دوم کســانی بودند
که میگویند نوع نــگاه این طرح درباره اســتقالل بانک
مرکزی با قانون اساســی سازگار نیست .گروه سوم از نگاه
توســعهای حرف میزنند که این شانبخشی به استقالل
بانک مرکزی ،برای این مرحله توســعهای کشــور مناسب
نیســت .گروه چهارم از حیث نظامــات بانکداری مرکزی
در کشورهای پیشــرفته و تحوالت بانکداری دیجیتال به

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :در بافتهای فرسوده امکان تهاتر مسکن
یک طبقه ویالیی به صورت کلید به کلید با مسکن در بافتهای فرسوده فراهم
اســت.به گزارش وزارت راه و شهرســازی،هادی عباسیاصل گفت :با استفاده از
ظرفیت سازمان ملی زمین در بافتهای فرسوده امکان تهاتر مسکن یک طبقه
ویالیی به صورت کلید به کلید با مسکن در بافتهای فرسوده فراهم است.معاون
مســکن و ساختمان وزیر را ه و شهرسازی افزود :اولویت وزارت راه و شهرسازی
یک طبقهسازی است و مدیران راه و شهرسازی استانها برای ساخت مسکن یک
طبقه اختیار دارند و این اختیارات در شــهرهای زیر  ۵۰هزار نفر جمعیت ابالغ
شــده است.به گفته وی ،در روستاها به افراد مجرد به شرط تأهل و تعهد ،بنیاد
مسکن زمین به صورت اجارهای با هزینه صفر اختصاص خواهد داد.

بورس

مخالفان و موافقان چه میگویند؟

مســئله نگاه میکنند و میگویند استاندارد بانکهای دنیا
متفاوت از این چیزی اســت که نوشت ه شده است .در این
اظهارنظرهــا ردپای انواع نظریــات را میبینیم .وی ادامه
داد :اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این اســت
که نظرات کارشناســان حوزه بانکی ،موافقان و مخالفان و
فعاالن اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسالمی،
شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.بر
اساس گزارش سایت اتاق ایران ،بعدازآن غالمرضا مصباحی
مقدم از سابقه طرح بانکداری اسالمیگفت :ما از دولت نهم
در این زمینه درخواســت الیحه داشتیم؛ چندین بار این
موضوع پیگیری شد.
معتقــد بودیــم که اگر الیحــه به مجلس داده شــود
کارشناسی شده است ،ولی حقیقتاً از بیعملی دولتهای
مختلف مأیوس شــدیم و در نهایت دســتبهکار شــدیم.
باالخره تیم کار خود را شروع کرد خروجی این به کمیسیون
اقتصادی مجلس وقت داده شــد و کلیات آن تصویب و به
صحن برده شد که شامل اصالح قانون عملیات بینالمللی
بانکی بود و ربطی به قانــون بانک مرکزی و قانون پولی-
بانکی و توســعه بانکی جمهوری اسالمینداشت.مصباحی
مقدم عنوان کرد :آن طرح بیش از  ۶۰ماده داشت و همان
هم با مناقشــات زیادی روبرو شد .عدهای مخالف آن طرح
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بودند تــا اینکه در اواخر مجلس نهم نســخه نهایی اعالم
شــد که کلیات طرح تصویب شــود؛ در نهایت عدهای در
مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید .در
دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و مســیر
در نهایت به طرح بزرگتری منجر شد که به اصالح قانون
بانک مرکزی ،قانون عملیاتی پولی  -بانکی و بانک توسعه
جمهوری اسالمیو اصالح قانون پولی و بانکی مصوب سال
 ۱۳۵۱منجر شد.او ادامه داد :اآلن منتقدان طرح بانکداری
از دیدگاه اسالمیچند محور را مطرح میکنند :اینکه این
قانون موضوع ربا را نفی نکرده اســت ،پس امکان استفاده
از حیــل ربا وجود خواهد داشــت و جلوی خلق نقدینگی
بانکها را نمیگیرد .نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاهداری
بانکها نمیشود بنابراین نباید تصویب و مشکالت باید حل
شود.او به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در
آن درباره نقش شورای فقهی گفتهشده است .این نقش در
ب شده است.
ســال  ۱۳۹۷در ماده  ۱۶برنامه ششم تصوی 
آنچه شــورای فقهی را تأثیرگــذار میکند ،دیدگاه رئیس
بانک مرکزی اســت .اگر رئیس بانک مرکزی به خواســته
شــورای فقهی تن دهد شورای فقهی نقشآفرینی خواهد
کرد و اگر رئیس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد ،اتفاقی
رخ نخواهد داد.

شــاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه با  ۱۱هزار و  ۸۳۰واحد کاهش ،در
ارتفاع یکمیلیون و  ۳۵۵هزار واحدی ایســتاد.به گزارش ایرنا ،شاخص هموزن با
۲هزار و  ۲۳۲واحد کاهش به  ۳۹۵هزار و  ۶۷۷واحد و شاخص قیمت با یکهزار
و  ۳۳۵واحد افت به  ۲۳۶هزار و  ۶۳۴واحد رسید.شاخص بازار اول۱۰ ،هزار و ۲۷
واحد و شــاخص بازار دوم۱۹ ،هزار و  ۷۱۴واحد کاهش را ثبت کرد.روزگذشته در
معامالت بورس تهران ،بیش از پنج میلیارد و  ۲۲۵میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق
بهادار به ارزش  ۲۷هزار و  ۶۲۴میلیارد ریال معامله شد.همچنین بانک کارآفرین
(وکار) با  ۷۶واحد ،صنایع شیمیایی ایران (شیران) با  ۶۱واحد ،تامین سرمایه امین
(امین) با  ۶۱واحد و سایپا (خساپا) با  ۵۱واحد و ملی کشت و صنعت و دامپروری
پارس (زپارس) با  ۳۵واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس همراه شدند.در مقابل
صنایع پتروشیمیخلیج فارس (فارس) با یک هزار و  ۳۰۱واحد ،معدنی و صنعتی
گل گهــر (کگل) با یک هزار و  ۱۱۶واحــد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با ۸۴۵
واحد ،نفت و گاز پتروشیمیتامین (تاپیکو) با  ۷۰۱واحد ،معدنی و صنعتی چادرملو
(کچاد) با  ۵۶۹واحد ،پاالیش نفت اصفهان (شــپنا) با  ۵۰۵واحد و گسترش نفت
و گاز پارسیان (پارسان) با  ۴۷۳واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.بر پایه
این گزارش ،روزگذشته نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ،ایران
خودرو (خودرو) ،گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) ،سایپا (خساپا)،
پاالیش نفت اصفهان (شپنا) ،فوالد مبارکه اصفهان (فوال) و پتروشیمینوری (نوری)
در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت دیروز صدرنشین
برترین گروههای صنعت شد و در این گروه  ۹۱۶میلیون و  ۶۲۸میلیون برگه سهم
به ارزش  ۲هزار و  ۷۲۷میلیارد ریال دادوستد شد.

