
شیوه کنونی پرداخت یارانه سوخت، مصداق بی عدالتی 
به شمار می رود زیرا باعث بهره مندی دهک های ثروتمند 
جامعه و محرومیت اقشار نیازمند فاقد خودرو از این یارانه 
شده  اما بررسی الیحه بودجه سال 98 در مجلس، فرصتی 

برای اصالح این رویه و توزیع عادالنه یارانه ها است.
حدود 10 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد، 
سازمان بهزیستی و نهادهای خیریه به حمایت های مالی نیاز دارند؛ 
این افراد که فاقد خودرو هستند بهره چندانی از یارانه سوخت 
که  جامعه  باالی  دهک های  و  ثروتمندان  مقابل،  در  نمی برند. 
برخی از آنها چندین خودرو دارند، بیشترین میزان یارانه سوخت 
را می گیرند آن هم در حالی که مشکلی در پرداخت پول بنزین 

ندارند.  
به گزارش ایرنا، کارشناسان بارها شیوه کنونی پرداخت یارانه 
بنزین را مصداق بی  عدالتی اعالم کرده اند، زیرا اقشار ثروتمند و 
مرفه که خودروهای زیادی دارند باالترین سود را برده و فقیران و یا 
افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن خودرو ندارند، کمترین 

بهره را از این یارانه می برند.
سه دهک ثروتمند، نیمی از یارانه بنزین را می بلعند 

براساس آمارهای اعالم شده، سه دهک ثروتمند و مرفه جامعه، 
به تنهایی نیمی از یارانه پنهان بنزین را به خود اختصاص می دهند. 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت چندی پیش از 
اختصاص نیمی از یارانه بنزین به سه دهک  پردرآمد جامعه خبر 
داده و گفته بود: اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد در 
چند سال آینده، بخش عمده  بودجه کشور باید به پرداخت یارانه 

سوخت اختصاص یابد.
محسن دالویز تاکید کرد: پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه 
بنزین که نیمی از آن به دهک های ثروتمند جامعه اختصاص 
می یابد و همین طور قاچاق بنزین با قیمت یارانه ای، هر دو از 

نمودهای بی عدالتی است.
وی افزود: بی شک اگر برای مردم تبیین شود که قیمت کنونی 
بنزین چگونه در ترویج این بی عدالتی نقش داشته است، در اصالح 
قیمت گذاری  سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش که 

تبعات منفی آن رو به افزایش است، عبور می کنیم.
اقتصاددانان، جمعیت هر جامعه ای را از نظر درآمد و مصرف 
به 10 رتبه تقسیم بندی می کنند و هریک از این رتبه ها را دهک 
می نامند. دهک اول نشان دهنده 10  درصد از خانوارهایی است 
که کمترین هزینه سالیانه را داشته اند. بنابراین می توان گفت 
این دسته از خانوارها جزو فقیرترین قشرهای جامعه محسوب 
می شوند. در نقطه مقابل، دهک دهم، 10  درصد از خانوارهایی 
را نشان می دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالیانه خود 
به شمار  افراد  از مرفه ترین  از خانوارها  این دسته  کرده اند، که 

می روند. براساس شیوه کنونی توزیع یارانه بنزین، خانواده های 
مرفهی که چند خودرو دارند از 38 سنت یارانه )بر مبنای نرخ دالر 
12 هزار تومانی در زمان تنظیم گزارش( که به صورت یارانه پنهان 
برای هر لیتر بنزین توسط دولت پرداخت می شود، بهره می گیرند 
و افراد فقیر و نیازمند که خودرو ندارند، هیچ سود و عایدی از این 
یارانه نخواند داشت. با احتساب یارانه پنهان 38 سنتی برای یک 
لیتر، با مصرف هر لیتر بنزین معادل چهار هزار و 560 تومان عاید 

مالک خودرو می شود.
بنابراین در صورت مصرف روزانه 10 لیتر بنزین توسط خودرو، 
دارندگان آنها معادل 45 هزار و 600 تومان در روز از یارانه بنزین 
بهره مند می شوند. این در حالی است که آنها برای سوخت گیری 
10 لیتر بنزین فقط 10 هزار تومان پول پرداخت کرده اند. در 
این میان، اقشار نیازمندی که فاقد خودرو هستند از این یارانه 
بی بهره می مانند و به عنوان بازندگان اصلی پرداخت یارانه سوخت 

محسوب می شوند.
لزوم اصالح شیوه پرداخت یارانه از مسیر قانون بودجه

یارانه پنهانی که برای بنزین پرداخت می شود روزانه به 35 

میلیون دالر و سالیانه به بیش از 12.5 میلیارد دالر می رسد.
البته در صورت ورود یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو 
جدید به جاده های کشور در سال 98، میزان یارانه پنهان پرداختی 
به بنزین به روزانه 45 میلیون لیتر و سالیانه به حدود 16.5 میلیارد 

دالر افزایش خواهد یافت.
یارانه به 2 نوع تقسیم می شود، یارانه مستقیم که به صورت 
نقدی به افراد پرداخت می شود اما یارانه پنهان به صورت غیرنقدی 
و بدون اینکه به مردم اعالم شود برای تامین کاالهای مختلف 
مختلف  بخش های  می شود.  هزینه  دولت  توسط  بنزین  مانند 
با  اقتصادی در سال های اخیر به دلیل تحریم و سایر مسائل، 
مشکالت مالی دست به گریبان بوده اند به طوری که بسیاری از 
پروژه های ملی چشم انتظار دریافت بودجه و منابع مالی مانده اند. 
همچنین به دلیل نوسان شاخص های اقتصادی و افزایش قیمت ها 
در ماه های اخیر، فشار مضاعفی به اقشار فقیر و پایین وارد شده 
به طوری که نیازمند دریافت حمایت های مالی بیشتر شده اند اما 
این در حالی است که در کشورمان ساالنه 12.5 میلیارد دالر 
صرف پرداخت یارانه پنهان بنزین می  شود که بخش عمده آن 

نصیب اقشار ثروتمند شده و یا صرف قاچاق سوخت می شود و 
اقشار دهک های پایین که نیاز به حمایت مالی دارند، بهره چندانی 
از آن نمی برند. براین اساس، راهکارهای مختلفی برای اصالح این 
رویه با هدف بهره مندی عادالنه از یارانه سوخت مطرح شده است. 
با توجه به انتقادهای گسترده  ای که نسبت به شیوه کنونی توزیع 
یارانه وجود دارد، بررسی قانون بودجه در مجلس شورای اسالمی، 
فرصتی برای اصالح این شیوه و توزیع عادالنه یارانه سوخت به 

شمار می رود.
حسن روحانی رئیس جمهوری به زودی با حضور در جلسه 
تقدیم  را  کشور  کل  سال 1398  بودجه  الیحه  مجلس  علنی 
نمایندگان می کند. بالفاصله پس از تقدیم الیحه بودجه به مجلس، 
کار بررسی آن در کمیسیون های تخصصی آغاز و کمیسیون تلفیق 
بودجه 98 نیز برای بررسی این الیحه تشکیل می شود. انتظار 
متولیان و کارشناسان از نمایندگان مجلس این است که در بررسی 
الیحه بودجه، نگاه ویژه ای به این مسائل داشته باشند تا یارانه ها 
به کسانی که مستحق واقعی هستند پرداخت شود نه دهک های 

ثروتمند.

اقتصادی 5

برگزاری گردهمایی کارکنان جزیره کیش بانک ایران 
زمین

حضور  با  جاری  سال  در  زمین  ایران  بانک  کیش  جزیره  شعب  عملکرد 
مدیراستان و کارکنان این شعب مورد بررسی قرار گرفت.

،خواجویی مدیراستان در این جلسه با تاکید براین که کارکنان باید اهداف خود را به 
صورت پروژه ای هدف گذاری کنند، گفت: موفقیت ما در قبال برنامه ریزی منسجم و 

دقیق در راستای دستیابی به پروژه هدف گذاری شده است.
خواجویی گفت: پروژه می تواند در راستای دستیابی به اهدافی شامل: منابع، مصارف، 
بانکداری مدرن، صدور ضمانت نامه، وصول مطالبات و نصب دستگاه های فروشگاهی 

تعریف شود.
وی افزود: کارکنان شعب باید نسبت به این اهداف آشنایی کامل داشته باشند تا در 

پایان سال به نتایج خوبی دست پیدا کنند.

اطالعیه مهم بانک ملی ایران در خصوص گروه ملی فوالد
بانک ملی ایران با صدور اطالعیه ای برحمایت همه جانبه این بانک از گروه 
ملی صنعتی فوالد ایران)اهواز( تا راه اندازی کامل این کارخانه ،افزایش بهره 
وری و سودآوری آن و نیز تامین حقوق حقه کارگران شریف این کارخانه 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متن کامل این اطالعیه به این شرح است: 
بانک ملی ایران تالش ها و زحمات کارگران زحمتکش در اقصی نقاط کشور به ویژه در 
گروه ملی صنعتی فوالد ایران را ارج نهاده و از مساعی موثر آنان در بازگشت این کارخانه 

عظیم به چرخه تولیدقدردانی و تشکر می کند.
این بانک براساس وظیفه ذاتی خود وبه ویژه در راستای تعهدات قانونی و میهنی 
خویش نسبت به کارگران عزیز این گروه و مردم شریف استان خوزستان، به منظور 
راه اندازی و افزایش تولید این کارخانه و پرداخت حقوق معوقه کارگران شریف آن با 
تخصیص مبالغ قابل توجهی در قالب تسهیالت بانکی نقش اثرگذار خویش را به خوبی 
ایفا کرده و در همین راستا همچنان در کنار مدیران متعهد این کارخانه و همدوش 
کارگران زحمتکش آن بوده و با کمک های خود یاریگر این کارخانه برای راه اندازی 
خطوط دیگر تولید و صادرات محصوالت و تامین حقوق حقه کارگران خواهد بود و در 
این راستا ،منافع مردم شریف خوزستان و کارگران عزیز این کارخانه را همپای رشد و 

توسعه صنعتی استان هدف اصلی خود می داند.

اختالل موقت در ارائه خدمات بانک سینا به دلیل اجرای 
رزمایش سایبری

پیرو ابالغیه مرکز ملی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل، رزمایش 
سایبری در بانک سینا اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با هماهنگی های صورت گرفته، این رزمایش به 
منظور سنجش پایداری خدمات عمومی بانک سینا با طرح قطع کامل اینترنت در بستر 

شبکه بانک از ساعت 6 الی 9 روز دوشنبه 26 آذرماه اجرا می شود.
با اجرای این رزمایش، پایداری خدمات عمومی بانک شامل: بانکداری متمرکز، 
سحاب،  شاپرک،  شتاب،  ساتنا،  پرداخت،  درگاههای  و  مدرن  بانکداری  خدمات 
دستگاه های خودپرداز، چکاوک، سوئیفت، سرویس های انتقال فایل و سایر خدمات 
بانکی مورد رصد و پایش قرار خواهند گرفت. از آنجا که با برگزاری این رزمایش، احتمال 
و قطعی در ارائه خدمات بانک سینا در تعدادی از درگاه ها نظیر اینترنت بانک و همراه 
بانک به وجود خواهد آمد بنابراین الزم است هموطنان در ساعاتی غیر از ساعات اعالم 

شده از این سامانه ها استفاده کنند.

مدیرعامل گروه سایپا در نشست تخصصی نوآوری در صنعت خودرو 
تاكید كرد

نوآوری در صنعت خودرو با اصالح ساختار مالكیتی بنگاه 
ها

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: نوآوری در صنعت خودرو از دو 
منظر نوآوری در محصوالت و فرآیندها ضرورت دارد كه در این خصوص بنگاه 

های خودروساز نیاز به اصالح ساختار مالكیتی و مالی دارند.
به گزارش سایپانیوز، در حاشیه كنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در صنعت 
خودرو، نشست تخصصی  نوآوری در صنعت خودرو خیال یا واقعیت ، با حضور 
رئیس  منطقی  منوچهر  سایپا،  خودروسازی  گروه  مدیرعامل  سروش  محمدرضا 
انجمن ملی مدیریت فناوری و نوآوری، امیرعباس حسینی عضو هیئت مدیره گروه 
صنعتی ایران خودرو، رضا انصاری عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، جمعی از كارشناسان و دانشجویان و عالقه مندان به صنعت خودرو در مركز 
همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست محمدرضا 
سروش گفت: صنعت خودرو از جهت چرخه عمر محصول جزو صنایع بالغ محسوب 
می شود زیرا در این صنعت، تولید انبوه با حاشیه سود محدود صورت می گیرد. وی 
افزود: برای ماندگاری و نوآوری در صنعت خودرو تالش های زیادی جهت معرفی 
محصوالت جدید صورت گرفته و برای جذب مشتریان نوآوری هایی متناسب با 

پیشرفت های جهانی رخ داده است.

بانک کشاورزی برگزار می کند

رویدادی برای عرض اندام استارت آپ ها و فینتک های 
بانکی وکشاورزی

کشاورزی،  بانک  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  خدارحمی،  اله  روح 
استارت  از  منتخبی  ای  حرفه  حضور  با  فارم،  فینتک  رویداد  کرد:  اعالم 
آپ ها و فینتک های فعال در حوزه بانکداری و کشاورزی با هدف تسهیل 
حضور این شرکت ها در حوزه کاربرد فناوری های جدید و هوشمند سازی 

اقتصاد،بانکداری و کشاورزی برگزار می شود.
ارائه  برای  ایجاد فضایی  رویداد سعی خواهد شد ضمن  این  برگزاری  در خالل 
دستاوردهای استارت آپ ها، چارچوب اکو سیستم موردنیاز برای همکاری بیشتر با این 
شرکت ها طراحی و پیاده سازی شود. این رویداد روزهای 4 تا 6 دی ماه 1397در محل 

ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار خواهد شد.

تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی با تسهیالت مضاربه 
بانک ملی ایران

تامین  و  کشور  داخلی  تجارت  رونق  از  حمایت  با هدف  ایران  ملی  بانک 
نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و صاحبان کسب و کار، در هشت ماه 

ابتدای امسال بیش از 60 هزار فقره تسهیالت مضاربه پرداخت کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای حمایت از بخش 
های مختلف اقتصادی و همسویی با اهداف کالن دولت جهت حمایت از بازار اشتغال 
آمادگی دارد با پرداخت تسهیالت در قالب مضاربه، نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها و فعاالن 

اقتصادی را تامین کند.
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حسین حسن ن  ژاد  مدیر امور حوزه مدیر عامل بانک صنعت و معدن شد
حسین مهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی حسین حسن نژاد را به سمت مدیر امور حوزه مدیر عامل این بانک منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ، حسین مهری در این حکم با 

اشاره به تجربه ها و توانمندی های علمی و تجربی حسن نژاد ابراز امیدواری کرد که انتصاب وی به سمت یاد شده موجب بهبود فرایندها در حوزه یاد شده گردد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ، حسن نژاد دانشجوی دکترای 
رشته حقوق است.

شیوه کنونی پرداخت یارانه مصداق بی عدالتی است

بودجه 98، فرصتی برای توزیع عادالنه یارانه سوخت
اخبار

برنامه  جدید برای کنترل بازار ارز

یک دست صدا ندارد

بن خواربار کارگران را زیاد کنید، سبد کاال پیشکش!

بانک مرکزی اعالم آمادگی کرده که ارز صادرکنندگان را در خارج و داخل 
کشور می خرد و از این طریق سیاست های ارزی خود را در جهت کنترل بازار 

اجرایی خواهد کرد که این موضوع نیازمند همکاری صادرکنندگان است.
به گزارش ایسنا، دولت از ابتدای سال جاری صادرکنندگان را مکلف کرد تا ارز 
حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و آن را از طریق این سامانه به فروش 
برسانند تا ضمن کنترل بازار ارز، واردکنندگان نیز بتوانند ارز مورد نیاز خود را با قیمت 
کمتری از طریق این سامانه تامین کنند. در ابتدا حجم ورود ارز به این سامانه باال 
نبود و معافیت هایی نیز برای برخی صادرکنندگان درنظر گرفته شده بود که بانک 
مرکزی از نیمه مرداد ماه با اتخاذ سیاست های ارزی جدید، لغو معافیت ها و اخذ تعهد 
ارزی از صادرکنندگان تالش کرد تا میزان ورود ارز حاصل از صادرات را به سامانه 
نیما افزایش دهد. با این سیاست های جدید، میزان ارز واردشده به نیما افزایش پیدا 
کرد و به تبع آن، حجم معامالت نیز در این سامانه افزایش یافت که بر اساس آخرین 
اعالم بانک مرکزی ایران در روز سه شنبه )20 آذر(، از نیمه مرداد ماه تاکنون مجموع 
معامالت انجام شده در سامانه نیما به 11 میلیارد و 76 میلیون دالر رسیده و در این 
مدت نیز پنج میلیارد و 890 میلیون یورو ارز صادرات به این سامانه وارد شده است. 
این در حالی است که میزان ارز وارد شده به سامانه نیما با مجموع صادرات غیرنفتی 
انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون اختالف فاحشی دارد. هرچند که در این مدت 
بخشی از صادرات ایران به صورت ریالی و بخشی نیز مربوط به میعانات گازی بوده و از 
سوی دیگر صادرکنندگان تا سه ماه فرصت دارند که ارز خود را وارد سامانه نیما کنند 
که ممکن است بخشی از این کمبود جبران شود. اما بانک مرکزی در روزهای پایانی 
آبان، بخش نامه  جدیدی را برای فروش ارز حاصل از صادرات ابالغ کرد. بر اساس این 

بخش نامه، بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کاال و خدمات صادرکنندگانی 
تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن ها به چرخه اقتصادی کشور مطابق 
ساختار جدید، مشخص باشد. صادرکنندگانی که مجموع صادرات آن ها ساالنه تا یک 
میلیون یورو باشد، از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند. در صورتی که میزان 
صادرات  بیش از یک میلیون یورو و تا سه میلیون یورو در سال باشد، این صادرکننده 
تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز در نیما معاف و مکلف  است از مابقی ارز خود، 
50 درصد را به سامانه نیما واگذار کند. برای صادرات بیش از سه میلیون یورو تا 10 
میلیون یورو نیز عالوه بر معافیت از ورود تا یک میلیون یورو، می تواند تا 30 درصد از 
ارز خود را از روش های دیگر بفروشد، اما مکلف است 70 درصد از ارز صادراتی خود 
را وارد سامانه نیما کند. صادرکنندگانی که بیش از 10 میلیون یورو صادرات دارند نیز 
از فروش ارز خود تا سقف یک میلیون یورو معاف هستند و مابقی آن را باید حداقل 
90 درصد وارد سامانه نیما کنند. حال طی روزهای گذشته بانک مرکزی با صدور 
اطالعیه ای از آمادگی بانک ها برای خرید ارز صادراتی صادرکنندگان خبر داد. بر اساس 
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان می توانند برخی از 
ارز خود را در بازار آزاد بفروشند که بانک مرکزی اعالم کرده که بانک ها این آمادگی را 
دارند که ارز صادرکنندگان را بخرند. نرخ خرید دالر در بانک ها از زمان اجرای تصمیم 
خرید دالر مردم توسط بانک ها تفاوت قابل توجهی با نرخ ارز در بازار آزاد داشت، اما در 
هفته های اخیر نرخ خرید دالر در بانک ها به نرخ خرید دالر در بازار آزاد بسیار نزدیک 
شده و حتی در مواردی باالتر از نرخ بازار نیز بوده است. در صورتی که صادرکنندگان، 
ارز خود را به بانک ها بفروشند، عالوه بر اینکه این امکان وجود دارد که با همان قیمت 
بازار و حتی باالتر از آن ارز خود را عرضه کنند، می تواند به کنترل بهتر بازار ارز کمک 

کند. همچنین غالمرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرده که بانک مرکزی 
این آمادگی را دارد که اگر صادرکننده ارزی در خارج از کشور دارد، آن را با نرخ توافقی 

بخرد یا واردکننده ای را برای خرید این ارز به صادرکننده معرفی کند.

و  خواربار  بن  اگر  است:  معتقد  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
به کمک های  نیازی  پیدا کند، کارگران  افزایش  حق مسکن کارگران 

جبرانی نقدی و سبدکاالی دولت نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا، فتح اهلل بیات تشکیل جلسات شورای عالی کار را خواستار 
ماهی یک جلسه تشکیل  باید  کار  عالی  قانون شورای  بر اساس  و گفت:  شد 
بپردازد ولی متاسفانه  به مباحث و موضوعات کارگران و کارفرمایان  و  دهد 
خواسته ها  به  اهمیتی  کارفرمایان  کارگری،  نمایندگان  تالش های  وجود  با 
کارگران نمی دهند و تالش می کنند از طریق البی با وزارت کار مانع برگزاری 
جلسات ترمیم دستمزد شوند. اگر امروز شکاف بین مزد و معیشت کارگران 
ترمیم نشود و به دستمزد سال آینده گره بخورد، وضعیت اسفباری در انتظار 

کارگران خواهد بود چون قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است 
اجازه  و  و مدیریت کند  این بحث ورود  به  این وظیفه حاکمیت است که  و 
نمایندگان  به  کارگران  شود.  تشدید  کارفرمایی  و  کارگری  اختالفات  ندهد 
تشکل های کارگری فشار می آورند، از شرایط دشوار معیشتی و پایین بودن 
حقوق گالیه می کنند و پیگیر بسته های حمایتی دولت هستند اما نمایندگان 
کارگران در شورای عالی کار هرقدر تالش می کنند به در بسته می خورند و 
مزد  ترمیم  تکلیف جلسات  نشدن  تا مشخص  دارند  در چنین شرایطی حق 
در  کارفرمایان  و  دولت  اگر  نشوند.   98 سال  دستمزد  بحث  وارد  کارگران 
جریان تعیین دستمزد،  حق مسکن و بن خواربار کارگران را به شکل مطلوب 
و  بود  نخواهند  نقدی  جبرانی  کمک  دنبال  به  کارگران  دیگر  دهند  افزایش 

نیازی به سبد کاالی دولت نخواهند داشت.
با  که  کار  عالی  شورای  دستمزد  کمیته  جلسه  از  گزارش،  این  اساس  بر 
حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار و در آن بر اختصاص بسته های 
نمایندگان  جلسه  آن  در  می گذرد.  یک  ماه  شد  تاکید  کارگران  به  غذایی 
کارگری در نامه ای به وزیر کار تشکیل جلسه ای منحصر با موضوع دستمزد 
ترمیم مزد  برای  را  آمادگی خود  نیز  کار  وزیر  و  را خواستار شدند  کارگران 
کارگران اعالم کرد مدتی بعد نمایندگان کارگران به جلسه ای در وزارت کار 
از  بنگاه ها  اقتصادی و راهکارهای خروج  دعوت شدند که به موضوع شرایط 
شدن  منتفی  از  کارگری  نمایندگان  جلسه  پایان  از  پس  می پرداخت.  رکود 

ترمیم مزد کارگران خبر دادند.

یک عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با اشاره به کاهش 
نرخ ارز در روزهای گذشته، علت آن را خواست دولت برای 
حفظ قیمت ارز در کانال 8 تا 10 هزار تومان و همچنین 

جلوگیری از رواج سفته بازی در بازار ارز دانست.
به گزارش ایسنا، علی رنجبرکی یک عضو هیئت علمی جهاد 
دانشگاهی با اشاره به کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته علت 
این مسئله را در خواست دولت ارزیابی کرد و گفت: افزایش عرضه 
ارز در بازارهای ارز و همچنین انجام اقدامات امنیتی برای کنترل 
سفته بازی های نرخ ارز از عوامل اصلی کاهش قیمت ها در بازار 

ارز هستند.
او همچنین با اشاره به فرضیه کاهش قیمت ارز متاثر از کاهش 

تقاضا در این بازار اظهار کرد: اینکه کاهش تقاضا در بازار ارز وجود 
دارد و همین مسئله باعث کاهش قیمت نهایی ارز در بازار شده 
است می تواند فرض درستی باشد اما نمی تواند همه علت کاهش 

قیمت را توضیح دهد.
این اقتصاددان با اشاره به تقاضای سفته بازی در بازار ارز به عنوان 
اصلی ترین عامل ایجاد شوک های قیمتی در بازار ارز ادامه داد: این 
سفته بازی در بازار آزاد تامین می شد که حاال با اقدامات پلیسی 
کنترل شده است. چون همین مسئله باعث جلوگیری از جهش 

ارز می شود دیگر برای مردم خریدن ارز اقتصادی نیست.
او در ادامه درباره پایداری شرایط کاهش بر بازار ارز آن را منوط 
به توان و خواست دولت برای تثبیت و کاهش نرخ ارز دانست 

و گفت که تمایل دولت به کاهش نرخ ارز امری است که در 
بلند مدت مشخص خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بانک ها دیروز نرخ خرید ارز را کاهش دادند 
و تا ساعت 13 هر دالر آمریکا را 10 هزار و 93 تومان خریدند. 
همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به آخرین روز هفته قبل 
کاهشی بوده و 11 هزار و 415 تومان است. در صورتی که روزهای 
پایانی هفته گذشته هر دالر در بانک ها قیمت 10 هزار و 111 
تومان و هر یورو 12 هزار و 122 تومان خریداری می شد. همچنین 
قیمت خرید هر دالر آمریکا در بازار آزاد توسط صرافی ملی دیروز 
نیز 10 هزار و 15 تومان اعالم شده است که پایین تر از نرخ خرید 

بانک ها است.

مهار سفته بازان، نرخ ارز را کاهشی کرد


