
بازار ارز امروز با نرخ ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی برای دالر آغاز شد و 
همانند عصر دیروز شاهد حضور افراد زیادی است که تقاضای 
فروش دارند. این در حالی است که اکثر صرافی ها خرید و فروش 
ندارند و تابلوهایشان را خاموش کرده اند. در بازار آزاد نرخ ها تا 

ظهر روند کاهشی را طی کرد اما از بعدازظهر روند تغییر کرد.
به گزارش ایسنا، در پی روند کاهشی نرخ ارز طی سه روز گذشته، 
امروز نیز بازار آزاد ارز بسیار شلوغ بود و مردم برای فروش ارزهای خود 
به بازار هجوم آورده اند و نرخ خرید دالر در بین دالالن رقمی بین ۱۰ تا 

۱۱ هزار تومان است.
همچنین دالالن، دالر را به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشند 
که بر خالف هفته گذشته اختالف چشمگیری بین قیمت خرید و فروش 
آن به چشم می خورد و دالالن، این اختالف قیمت را به دلیل روند کاهشی 

نرخ ارز اعالم می کنند.
همچنین یورو در بازار آزاد بین دالالن از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تا 
۱۵۰۰۰ تومان خریداری می شود و این در حالی است که نرخ فروش این 
ارز در بازار آزاد ۱۶ هزار تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است. این در حالی 
است که بیشتر دالالن معتقدند نرخ ارز در روزهای آینده نیز کاهشی 

خواهد بود و حتی ممکن است تا ۸۰۰۰ تومان نیز برسد.
در بازار شلوغ امروز تقریبا تمامی صرافی ها، تابلوی نرخ ارز خود را 
برداشته اند و در صرافی ها دالر و یورو خرید و فروش نمی شود و به این 

ترتیب مردم در حال فروش ارزهای خود به دالالن بازار ارز هستند.
بازار پرنوسان ارز در این روزها قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل 
تفاوت میان قیمت خرید و فروش در بین دالالن بازار ارز تفاوت زیادی 
دارد. حتی دالالن نیز برای خرید و فروش، نرخ های متفاوت با فاصله 

زیادی را اعالم می کنند و عمدتا با فروشنده ها و خریداران راه می آیند.
نکته جالب در این میان به عملکرد یکی از صرافی ها برمی گشت. این 
صرافی که دالر را با قیمت ۱۳ هزار تومان می خرید، ولی وجه آن را دو 
روز  دیگر پرداخت می کند! البته این صرافی نیز پس از یکی دو ساعت 

کارش را تعطیل کرد.
همچنین در بازار غیر رسمی ارز در خیابان فردوسی تهران، برخی 
دالالن با ایجاد درگیری و زد و خورد مانع تصویربرداری عکاس ایسنا 

شدند.
همچنین امروز رحمانی فضلی - در جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی - به عنوان رییس این ستاد، به تالطم غیر واقعی بازار ارز و سکه 
اشاره و تصریح کرد که با تصمیمات مناسبی که در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد، شاهد سامان یابی وضعیت بازار و 

سیر نزولی قیمت ارز و سکه خواهیم بود.
در سوی دیگر، در بازار طال و سکه نیز )تا ساعت ۱۲( امروز قیمت ها 
به روند کاهشی سه روز پیش خود ادامه داده و سکه تمام طرح جدید به 
چهار میلیون و ۴۳۲ هزار تومان کاهش یافته که نسبت به آخرین نرخ روز 

گذشته ۷۵ هزار تومان ارزان شده است.
طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر، امروز هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 
چهار میلیون و ۳۰۱ هزار تومان قیمت گذاری شده و نیم سکه نیز دو 

میلیون و ۲۹۱ هزار تومان معامله می شود.
امروز ربع سکه یک میلیون و ۳۰۱ هزار تومان و سکه گرمی ۶۸۱ هزار 

تومان فروخته می شود که روند کاهشی قیمت خود را حفظ کرده است.
هرگرم طالی ۱۸ عیار ۴۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان در طالفروشی ها داد و 

ستد می شود که نسبت به روز گذشته تقریبا ثابت است.
در بازار امروز هر مثقال طالی ۱۷ عیار که از آن به عنوان طالی آب 
شده یاد می شود یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد و هر 

اونس طال در بازار جهانی نیز ۱۱۹۴ دالر و ۷۰ سنت معامله می شود.
چرا دالر کاهشی شد؟

محسن حاجی بابا - نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی ایران - در این باره اظهار کرد: در حال حاضر تحلیل بازار ارز 
متفاوت تر از تحلیل هایی است که طی سال های قبل داشته ایم و هیچ 
دلیل قانع کننده ای برای افزایش آن دیده نمی شود، چراکه ظرفیت فعلی 
اقتصادی و اجتماعی ایران دالر ۱۴ - ۱۵ هزار تومان به باال را توجیه 

نمی کند.
او چهار عامل اصلی که تاثیرگذار در کاهش قیمت ارز بوده را احتمال 
تصویب FATF، ارتباط بانکی اروپا )به غیر از سوئیس( با ایران که تقریباً 
قطعی شده، اعالم کردن واردات ارز بدون محدودیت همراه با مسافران 
دانست و گفت: این شرایط باعث شد خریداران دالر یا دالل مقداری 
در خرید احتیاط کنند و احتیاط در خرید باعث کاهش قیمت ها شده 
و با همان شدت هیجانی که خرید کردند اکنون عرضه می کنند که بازار 

تاحدودی به تعادل برگشته است اما این عوامل تنها نمی تواند تعادل نرخ 
را نگه دارد. بنابراین عوامل بنیادی دیگر را باید دولت در تصمیمات در نظر 

بگیرد تا قیمت ها تثبیت شود.
اما یک دلیل دیگر کاهش نرخ دالر در بازارهای غیر رسمی از دید یک 
کارشناس مسائل اقتصادی به خاطر دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی 

توسط سران سه قوه است.
مهدی پازوکی با اشاره به مسائل پیش آمده در بازار آزاد ارز درباره علت 
کاهش قیمت ها در این باره می گوید به نظر می رسد که هماهنگی سران 
سه قوه و دادن اختیارات جدی به بانک مرکزی توانسته بر کاهش قیمت ها 

در بازار ارز هم اثر بگذارد.
نرخ واقعی دالر

اما رییس سابق اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه دولت باید بازار 
ارز را به سمت قیمت واقعی آن که حدود ۷۰۰۰ تومان است، هدایت کند، 
معتقد است که  قطعا قیمت واقعی دالر آن نرخ های کذایی هفته  گذشته 
که تا بیش از ۱۹ هزار تومان رفته بود، نیست و به دلیل عوامل متعددی 
مانند عوامل بین المللی، جو روانی و ... این شوک در بازار ارز به وجود آمد 

که می توان گفت همه عوامل آن غیر اقتصادی بود.
به گفته یحی آل اسحاق دولت باید به گونه ای بازار ارز را مدیریت کند 
که نرخ دالر به  کمتر از ۱۰ هزار تومان یعنی حدود ۷۰۰۰ تومان برسد 
و پس از آن کنترل ها و نظارت های خود را بر این بازار به گونه ای اعمال 

کند که قیمت ها تثبیت شود.
۸۰۰۰ تومان قیمت منطقی برای ارز

در این باره یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به روند کاهشی 
قیمت دالر در بازار، پیش بینی کرده که روند کاهشی فعال ادامه داشته 
باشد. به گفته او به نظر می رسد قیمت هشت هزار تومان برای دالر قیمت 

منطقی باشد.
علی حیات نیا یکی از مهمترین دالیل کاهش نرخ دالر را تضمین 
اتحادیه اروپا برای مبادالت تجاری و مالی با ایران می داند و معتقد است به 
تدریج و در بلندمدت حباب دالر به طور کامل خالی خواهد شد و شاهد 

به ثبات رسیدن قیمت ها در بازار خواهیم بود.
اقتصاد ایران کشش دالر ۱۰ هزار تومانی را ندارد

یک استاد اقتصاد اما معتقد است اقتصاد ایران تحمل پذیرش دالر ۱۵ 
و حتی ۱۰ هزار تومانی را هم ندارد؛ خرید دالر معموال از سوی دارندگان 
کسب و کارهای واقعی و متقاضیان سفر به خارج از کشور انجام می شود 
که در شرایط فعلی این دو قشر بر اساس میزان درآمدی که دارند، اصال 
قادر به خرید دالر نیستند. حتی مسافران سفرهای زیارتی نیز نمی توانند 

با چنین نرخی سفر کنند.
مهدی طغیانی درباره نرخ دالر واقعی گفت: نرخ های کنونی دالر نرخ 
های واقعی نیست و به طور قطع اقتصاد ایران کشش دالر ۱۰ هزار تومان 
به باال را ندارد و حتی نرخ واقعی دالر بسیار پایین تر از ۱۰ هزار تومان 

است، اما نباید تصور کرد که نرخ دالر به ۱۰ سال پیش برگردد.
دالر در شیب سقوط می ماند؟

نظر  به  اقتصاد می گوید  باره همچنین یک متخصص علم  این  در 
می رسد این روند کاهش قیمت دالر هر چند ممکن است تا ۱۴ آبان با 
نوسانات افزایشی یا کاهشی همراه باشد ولی در مسیر بلندمدت کاهش 
قرار گرفته است و اینکه در واقع به چه عددی برسد تابع عملکرد مردم 

و دولت است.
به اعتقاد علی یونسی افرادی که در شرایط اقتصادی بوجود آمده هیجان 
زده شده و به سمت خرید دالر رفتند باید آرام آرام به سمت فروش دالر 
حرکت کنند که در غیر این صورت سرمایه های خود را از دست رفته 
خواهند دید. دولت هم باید از شرایط کنونی درس اقتصادی بگیرد و به 
این نتیجه برسد که فقط از طریق تقویت تولید و توسعه صادرات است که 
باید ارز وارد کشور شود وگرنه چانه زنی و مذاکره برای فروش نفت، اقتصاد 

ایران را وارد مکانیسم های خودتحریمی جدید خواهد کرد.
دالر تا ۸-۹ هزار تومان کاهش می یابد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با پیش 
بینی کاهش نرخ دالر تا ۸-۹ هزار تومان گفت: نرخ دالر در بدبینانه ترین 

حالت روی ۱۰ هزار تومان متوقف خواهد شد.
به گفته مهرداد الهوتی زمانی که دولت کاالهای اساسی را تامین کند، 
مابقی نیازها متناسب با عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شود و دالرهایی 
که در خانه ها جمع شده بود به خاطر کاهش نرخ به بازار سرازیر می شود. 
در چنین شرایطی عرضه بیشتر و تقاضا کمتر خواهد شد و طبیعتا به 

سمت کاهش نرخ پیش می رویم.
همچنین علی کاظمی  - عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی - معتقد است که کاهش نرخ دالر نشان داد که تحلیل ها 
در مورد حباب قیمت درست بوده است. در آن شرایط طال فروشان و 
صرافان کمترین خرید و فروش را داشتند. در حالی که افزایش قیمت ها 

نیز عمدتا جنبه ی روانی داشت.
تاثیر توافق ایران و اروپا در سیر نزولی قیمت ارز

 در این باره رییس اتحادیه طال و جواهر مشهد با اشاره به سیر نزولی 
قیمت طالو ارز اظهار کرد: توافق ایران و کشورهای اروپایی، قول هایی که 
کشورهای اروپایی به ایران دادند و همچنین به صفر نرسیدن صادرات نفت 

علت این سیر نزولی است.
محمدباقر معبودی نژاد با بیان اینکه آمریکا نمی تواند مبادالت یورو را 
رصد کند و حاال می تواند نفت خود را در بازار جهانی به راحتی بفروشد، 
اظهار کرد: شایعات و هیجاناتی که هفته قبل مبنی بر افزایش قیمت طال 
و ارز صورت گرفته بود ریزش کرد و قیمت سکه و ارز دیشب به شدت 

کاهش پیدا کرد.
فروش دالر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان )ساعت ۱۳:۱۰(

تازه ترین خبرها از بازار غیر رسمی ارز حاکی از آن است که دالالن 

دالر را به قیمت ۱۱ هزار تومان می خرند و آن را به قیمت ۱۲ هزار و 
۵۰۰ تومان می فروشند. حضور پررنگ فروشندگان ارز در بازار همچنان 

ادامه دارد.
تغییر نرخ خرید دالر به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان )ساعت ۱۴:۴۴ (

خیابان  در  ارز  بازار  از  ایسنار  خبرنگا  میدانی  گزارش  اساس  بر  اما 
فردوسی و چهارراه استانبول، نرخ خرید دالر در ساعت ۱۴:۴۴  به ۱۳ تا 
۱۳هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرده و همچنین برای فروش این ارز قیمت 

۱۴ هزارو ۷۰۰ تا  ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان هم اعالم می شود.
در این میان صرافی که دالرهای فروشندگان را مشروط به پرداخت 
وجه در دو روز آینده میخرید، اکنون تعطیل شده و طی مدت یکی دو 

ساعت میزبان متقاضیانی بود که با این شرایط ارزشان را میفروختند.
نرخ فروش به ۱۶ هزار تومان رسید )ساعت ۱۵:۱۰(

 در حال حاضر نرخ خرید دالر به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و فروش 
این ارز کاهش یافته است و بسیاری از دالالن از فروش خودداری می کنند. 
دالالنی که دالری برای فروش دارند هم نرخ آن را ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ 

هزار تومان اعالم می کنند.
فروش ارز مسافرتی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان

هم چنین صرافی ها در سبزه میدان و خیابان فردوسی خرید و فروشی 
ندارند و فقط یک صرافی ارز مسافرتی را با سهمیه نفری  ۲۰۰۰ تا به نرخ 

۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
آخرین قیمت ها از بازار طال و سکه )ساعت ۱۵:۳۰(

سکه تمام طرح جدید که صبح امروز با کاهش قیمت در بازار عرضه 
شده بود، در حال حاضر با ۱۹ هزار تومان افزایش ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار 

تومان در بازار عرضه می شود.
بازار طال و سکه که روند افزایشی داشت از ابتدای این هفته کاهشی شد 
و امروز هم معامالت با کاهش قیمت در بازار انجام شد اما بعدازظهر امروز 

روند تغییر کرده و قیمت ها مقداری افزایش یافت.
بر این اساس سکه تمام طرح قدیم چهار میلیون و ۱۵۱ هزار تومان 
فروخته می شود و نیم سکه دو میلیون و ۱۵۱ هزار تومان قیمت دارد که 
نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت  همراه شده است. هم چنین ربع 
سکه یک میلیون و ۲۳۱ هزار تومان در بازار داد و ستد می شود که نسبت 
به روز گذشته حدود ۷۰ هزار تومان ارزان شده است. هر قطعه سکه یک 
گرمی نیز ۶۸۱ هزار تومان قیمت دارد که ثبات تقریبی خود را نسبت به 

روز گذشته حفظ کرده است.
هر مثقال طالی ۱۷ عیار که از آن به عنوان طالی آب شده یاد می شود، 
یک میلیون و ۷۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می شود که نسبت 
به روز گذشته حدود ۹۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه می کند. هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز امروز  ۴۱۱ هزار تومان در طالفروشی ها داد و 

ستد می شود، در حالی که این نرخ در روز گذشته ۴۲۵ هزار تومان بود.
هر اونس طال در بازار جهانی بدون تغییر مانده و ۱۱۹۲ دالر و ۷۰ 

سنت معامله شده است.
سکه های دپو شده به بازار سرازیر شد

در ارزیابی از وضعیت بازار سکه، دبیر اتحادیه طال و جواهر از افزایش 
عرضه سکه و طالی آب شده از سوی مردم در بازار خبر داده و می گوید: 
از روز گذشته سکه های دپو شده به بازار سرازیر شده است اما خرید بسیار 
کم انجام می شود و مشتری ندارد. اگر مدیریت و کنترل از سوی دولت 
و بانک مرکزی ادامه دار باشد، کاهش قیمت ها ادامه دارد و بازار فروکش 
خواهد کرد، چراکه هر اونس طالی جهانی نهایتا پنج تا ۱۰ دالر نوسان 
دارد اما نوسانات ارزی در بازار داخل، بازار طال و سکه را تحت تاثیر قرار 
داده است که اگر کنترل شود، بازار طال نیز فروکش خواهد کرد. به گفته 
نادر بذرافشان از روز گذشته فروش در بازار افزایش یافت و با توجه به 
کاهش قیمت ارز که ناشی از جو روانی و مدیریت دولت است، نرخ طال و 
سکه نیز کاهش یافت که این کاهش باعث افزایش عرضه سکه و طالی 
آب شده در بازار طال شده است. از روز گذشته در بازار طال، ۹۰ درصد 
متقاضی برای فروش وجود دارد و ۱۰ درصد خرید انجام می شود. خرید 
سکه با نرخ فروش آن فاصله ۵۰ هزار تومانی دارد و خرید طالی ۱۸ عیار 

نیز با قیمت فروش آن با اختالف ۱۰ هزار تومانی انجام می شود.
بانک ها ارز شما را می خرند

در این شرایط با توجه به افزایش فروشندگان ارز در بازار و کاهش تقاضا 
برای خرید، اکنون متقاضیان فروش تا حدی با مشکل مواجه شده اند. 
این در حالی است که با تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع 
دالالن ارز و برخی صرافی ها از خرید ارز، بانک مرکزی از مردم خواست 
با مراجعه به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به 

فروش ارزهای خود به قیمت اعالمی اقدام کنند.

اقتصادی 5

با پایین آمدن نرخ دالر:

خودرو و مسکن در سراشیبی سقوط

بازار فروشنده  این  بازار خودرو در حال حاضر همه در  به گفته فعاالن 
شده اند و هیچ خریداری در بازار وجود ندارد.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: به 
دلیل سقوط قیمت دالر در بازار آزاد همه در بازار خودرو فروشنده شده اند اما 

خریداری وجود ندارد.
 سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در 
گفت و گو با خبرنگارعصر ایران گفت: در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی 
بین ۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی که نسبت مستقیم با 

نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
طی روزهای گذشته به دلیل اینکه دالر روند افزایش داشت کسانی که خودرو 
داشتند به دلیل اینکه فکر می کردند روند افزایشی پایدار است خودرو به بازار 
عرضه نکردند و حال با توجه به کاهش شدید قیمت دالر تعداد زیادی خودرو 
برای فروش عرضه شده و این در حالی است که هم اکنون خریداری وجود ندارد.

به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران قیمت قیمت 
ساندرو استپ وی دیروز در بازار ۱۳۷ میلیون تومان بود که امروز این رقم به ۱۲۵ 

میلیون تومان کاهش داشته است.
وی ادامه داد: قیمت پژو ۲۰۷ دنده ایی از ۹۲  میلیون به ۸۵ میلیون، تندر 
پالس اتوماتیک از ۱۱۲ میلیون به ۱۰۴ میلیون، سمند ایی ال ایکس از ۶۰ 
میلیون به ۵۴میلیون، دنا پالس از ۱۰۲ میلیون به ۹۵ میلیون ، پژو ۲۰۶ وی ۸ از 
۷۲ میلیون به ۶۹ میلیون تومان،پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۶۲ به ۵۹ میلیون و پژو پارس 

از ۷۱ به ۶۷ میلیون تومان کاهش یافته است.
موتمنی خاطر نشان کرد: قیمت خودروی پژو ۲۰۰۸ نیز که طی روزهای 
گذشته در بازار با افزایش ۳۰ میلیون تومانی مواجه شده بود امروز از ۱۵۹ میلیون 

به ۱۳۲ میلیون تومان کاهش داشته است.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با انتقاد از سایت هایی 
که قیمت خودروها را به صورت غیر منطقی درج کرده و به نوعی اقدام به ایجاد 
بازار کاذب می کردند گفت: به طور مثال در یکی از این سایت ها قیمت پژو ۴۰۵ 
را ۷۰ میلیون تومان درج کرده بودند و این در حالی است که این خودرو هیچ زمان 

با چنین قیمتی فروخته نشده است
تهران  خودرو  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رییس  شرایط  این  در 
پیش بینی می کند که در روزهای آتی نیز روند کاهش قیمت ها در بازار خودرو 

ادامه خواهد یافت.

با سقوط نرخ دالر

در بازار خودرو همه فروشنده شدند
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: 
بازار خودرو فروشنده  بازار آزاد همه در  به دلیل سقوط قیمت دالر در 

شده اند اما خریداری وجود ندارد.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بازار خودرو در 
شوک ناشی از افت شدید نرخ دالر به سر می برد و به دلیل روند نزولی قیمت 
دالر همه در این بازار فروشنده شده اند. وی با بیان اینکه با سقوط قیمت دالر در 
چند روز آینده شاهد کاهش شدید قیمت خودرو در بازار خواهیم بود، خاطرنشان 
کرد: تا ساعتی دیگر با مشخص شدن قیمت های امروز، میزان کاهش قیمت ها در 
بازار خودرو مشخص خواهد شد. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران ادامه داد: سقوط نرخ دالر باعث شده امروز در بازار خودرو این 
خریداران باشند که قیمت ها را تعیین می کنند البته با توجه به پیش بینی سقوط 
قیمت ها فعال کسی اقدام به خرید خودرو نمی کند. وی تصریح کرد: به زودی میزان 

کاهش قیمت خودرو به دلیل سقوط نرخ دالر اعالم خواهد شد.

پیش بینی ادامه روند کاهشی سکه

آخرین قیمت سکه ۴.۵ میلیون تومان
رییس اتحادیه طال و جواهر اعالم کرد که روند قیمت طال و سکه در روز 
گذشته کاهشی بوده و پیش بینی می شود که این روند برای امروز نیز ادامه 
داشته باشد، چراکه آخرین قیمت ثبت شده برای هر قطعه سکه تمام طرح 

جدید چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
به گزارش ایسنا، برخالف هفته گذشته، این هفته روند کاهشی قیمت طال و ارز 
در بازار حاکم شد؛ به گونه ای که به گفته ابراهیم محمد ولی، هر قطعه سکه تمام 
طرح جدید چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم چهار 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. وی افزود: در بازار دیروز نیم سکه تا دو میلیون 
و ۲۹۰ هزار تومان کاهش یافت و ربع سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته 

شد. همچنین نرخ ۶۸۰ هزار تومان برای سکه گرمی به ثبت رسید.
محمد ولی ادامه داد: بازار طال نیز در همین وضعیت قرار داشت، چرا که هر مثقال 
طالی ۱۷ عیار به یک میلیون و ۸۴۴ هزار تومان و هر مثقال طالی ۱۸ عیار نیز به 
یک میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار هم ۴۲۵ هزار تومان 

معامله شد که بیش از ۵۰ هزار تومان افت قیمت را در یک روز تجربه کرده است.
رییس اتحادیه طال و جواهر گفت: گرچه در شرایط کنونی پیش بینی قیمت در 
بازار طال و سکه دشوار است اما با توجه به روند کاهشی قیمت ها از ابتدای هفته و 

چهار شنبه / ۱۱ مهر ۱۳۹7 / شماره ۲۴۵

 صنعت نساجی مازندران رونق گرفت
    ساری- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که تشدید برخورد با قاچاق و ممنوع شدن واردات پوشاک در دولت دوازدهم، کار و بار واحدهای نساجی این استان را رونق بخشید. محمد محمدپورعمران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس آمارهای 
رسمی، میزان اشتغال در واحدهای نساجی مازندران امسال ۶ درصدی بیشتر از سال گذشته شده است. وی توضیح داد: طبق بررسی میدانی که ماه مرداد سال گذشته صورت گرفته بود، چهار هزار و ۳۸ نفر در واحدهای نساجی مازندران اشتغال داشتند که تابستان امسال به چهار هزار و 

۲۹۰ نفر افزایش یافت. مدیرکل صنعت مازندران افزود: افزایش اشتغال ۲۵۲ نفری در صنعت نساجی این خطه شمال کشور نشان می دهد که حال و روز این واحدها رو به بهبودی است و در صورت ادامه روند موجود و برخورد شدیدتر با قاچاق پوشاک رونق بیشتری خواهد گرفت.

گزارشی از آخرین وضعیت بازار طال و ارز

سقوط آزاد
اخبار

کارخانه ها گران می فروشند یا مغازه ها؟!
فروش یک محصول توسط تولیدکنندگان به واحدهای صنفی معادل قیمت 
درج شده روی محصول یا با قیمتی بسیار نزدیک به قیمت نهایی، نرخ گذاری 
اقالم  بعضا شاهد فروش  و  با چالشی جدی مواجه کرده است  را  محصوالت 

مختلف با قیمتی باالتر از قیمت درج شده روی محصوالت هستیم.
به گزارش ایسنا، مقوله افزایش قیمت مواد غذایی این روزها بیش از هر مسئله دیگری 
زندگی و معیشت مردم را با خود درگیر کرده است و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی به 
تخلف های صورت گرفته چه در بخش تولید و چه در سطح عرضه ورود نمی کند و برخی 
تولید کنندگان و فروشندگان آن گونه که می خواهند از آب گل آلود ماهی می گیرند و دود 

این مسئله بیش از هر کس دیگری به چشم مردم و مصرف کنندگان می رود.
تولیدکنندگان قیمت را به سقف رسانده اند

آنچه در گفت وگو با واحدهای فروش نسبت به آن مطلع شدیم موضوع فروش برخی 
محصوالت توسط واحدهای تولیدی به فروشندگان با همان قیمت درج شده روی محصول 
است و یا رقمی بسیار نزدیک به قیمت فروش است. مسئله ای که موجب شده تا واحدهای 
فروش در خصوص برخی محصوالت مجبور باشند اقالم خود را با بیش از رقم درج 
شده یا حاشیه سود پایین بفروشند. از این مسئله نیز که بگذریم قیمت محصوالت برای 
فروشندگان به باالترین حد ممکن رسیده و حاشیه سود توسط تولید کنندگان به کمترین 

قیمت کاهش یافته است.
به طور مثال محصولی که با قیمت ۳۷۰۰ تومان عرضه می شود، با قیمتی معادل ۳۵۱۰ 
تومان به واحد فروش فروخته شده است. در این بین واحدهای فروش به شدت از گران 
کردن قیمت محصوالت توسط تولید کنندگان معترض هستند و می گویند که با هر گونه 
اعتراض به تولیدکنندگان به آن ها اعالم می شود که شرایط به همین منوال است و اگر 

تمایل ندارند به آن ها جنسی نخواهند فروخت.
مسئله دیگری که واحدهای فروش این روزها با آن درگیر هستند کاهش عرضه از سوی 
واحدهای تولیدی است. به طور مثال اگر ۲۰ قلم از یک کاال را می خواهند تعداد کمتری 

به آن ها داده می شود و در این رابطه نیز دستشان کوتاه است.
و  سوپرمارکت ها  است  شده  باعث  کارخانه ها  سوی  از  محصوالت  قیمت  افزایش 
فروشگاه های بزرگ برخی کاالها را بدون توجه به قیمت درج شده روی آن ها عرضه کنند 
که طبق قانون تعزیرات حکومتی این کار تخلف است، اما نایب رئیس اتاق اصناف ایران 

معتقد است در شرایط کنونی این کار تخلف محسوب نمی شود، چون کارخانه ها گران تر 
از نرخ درج شده، کاال را به واحدهای صنفی می فروشند و آنها هم مجبور به تغییر قیمت 

هستند.
کارخانه ها گران می فروشند

این درحالی است که موضوع به سوپرمارکت ها ختم نمی شود. برخی خریداران از 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ هم گزارش دادند که در مواردی نه تنها تخفیف های وعده 
داده شده در فروش کاالها برای آن ها در نظر گرفته نشده است، بلکه برخی کاالها گران تر 

از قیمتی که روی آن درج شده به فروش  رسیده است.
طبق قانون تعزیرات حکومتی، گران فروشی یعنی عرضه کاال یا خدمات به بهای بیش 
از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای 
مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای 
کاال یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس میزان گران فروشی توسط دادگاه 

تعیین می شود.
در عین حال نباید از برچسب گذاری قیمت در سوپرمارکت  ها به راحتی بگذریم. در پی 
افزایش قیمت برخی محصوالت در بازار، رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران بیان کرد که 
دالالن، برخی کاالها را به قیمت درج شده روی آنها به مغازه داران می فروشند و با توجه 
به اینکه فروش باالتر از قیمت مندرج روی کاال گران فروشی و جرم محسوب می شود، 
فروشندگان مجبورند آن ها را به قیمت خرید بفروشند. این در حالی است که در برخی 

سوپرمارکت ها، مغازه داران برچسب قیمت جدید روی کاالها درج می کنند.
در این باره محمود هاشمی - نایب رییس اتاق اصناف ایران، با تاکید بر این که از نظر اتاق 
اصناف درج قیمت جدید روی کاالها تخلف نیست، گفت:  برخی کارخانه ها جنسی را که 
هنوز روی خط تولید دارند، گران تر از قیمت درج شده به مغازه داران می فروشند؛ بنابراین 
مغازه داران نیز مجبورند آن ها را به قیمت روز بفروشند و این کار تخلف محسوب نمی شود.

تخلف در سطح عرضه است
محمدرضا مرتضوی  رییس کانون صنایع غذایی ایران در گفت وگو با ایسنا و در ارتباط 
با مسائل مطرح شده در خصوص افزایش قیمت موادغذایی توسط واحدهای تولیدی و 
نیز مسائلی که در مورد فروش محصوالت کمترین حاشیه سود برای فروشندگان و رخ 
داده و اینکه بعضا قیمت برخی محصوالت بیش از قیمت درج شده روی محصول است، 

اظهار کرد: اگر واحد تولیدی اقدام به فروش محصوالتش با قیمتی باالتر یا معادل قیمت 
درج شده روی محصول نهایی می کند باید هر چه سریع ر این مسئله گزارش داده شود و 
دستگاه های نظارتی نیز نسبت به آن ورود کنند. هر چند که باید اعالم کنم سوء استفاده 
در سطح عرضه رخ می دهد و کارخانه و کارخانجات با قیمتی که در فاکتور درج می شود 

محصول خود را می فروشند و مغایرتی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما گزارش های بسیاری داشته ایم که مردم با ما تماس گرفتند و اعالم 
کردند که واحدهای فروش قیمت های درج شده را پاک و قیمت را به دلخواه تعیین 

می کنند!
مرتضوی با اشاره به اینکه برخی مغازه داران در حال سو استفاده از شرایط موجود 
هستند، گفت: این گونه نیست که محصولی با قیمت بیش از قیمت درج شده در فاکتور 
به واحدهای فروش عرضه کند، چرا که باید حاشیه سود فروشندگان و ۹ درصد مالیات بر 

ارزش افزوده اعمال شود.
رییس کانون صنایع غذایی ایران، ادامه داد: قیمت فروش محصوالت به واحدهای 
فروش و نیز قیمت مصرف کننده مشخص است و باید بر همین اساس رفتار شود و 
عوامل مختلف اعم از تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده  در صورت مشاهده هرگونه 
مغایرتی در این راستا باید موضوع را به دستگاه های نظارتی و حتی کانون صنایع غذایی 

ایران گزارش کنند.


