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ریشهگرانیهادرچیست؟
بادیدنتیترروزنامهخراسانباعنوان":جنون
قیمت ها در بــازار خــودرو " و نگاهی به روند
افزایشیقیمتدربرخیازبازارهایدیگرنظیر
بازار مسکن-که گزارش اخیر بانک مرکزی
نشانگر میانگین قیمت بــاالی  11میلیون
و 200هزارتومان بــرای هرمتر مربع خانه
مسکونیدرتهرانبود-ونوساناتبازارسکهو
...اینپرسشدرذهننقشمیبنددکهدلیلو
ریشهاصلیاینگرانیهادرچیست؟شکیهم
نیست که شناسایی درست این عامل  ،اولین
قدمبرایکنترلآناست.
شاید بخشی از گرانی ها ناشی از نبود نظارت
و کنترل کافی روی فروشندگان و واحدهای
صنفی و بنگاه های تولیدی و توزیعی باشد،
احتماال بخشی دیگر از گرانی ها نیز نشئت
گرفته از فضای حاکم بر بــازار ارز است که از
ســال گذشته رونــد صعودی خاصی به خود
گرفته است ،اما این دو دلیل هیچ کدام به نظر
نگارنده دلیل اصلی گرانی های جنون وار و
لجام گسیخته ای که هراز گاهی در برخی از
بازارها دیــده می شــود ،نیست .دلیل اصلی
این شرایط ؛ وجود نقدینگی سرگردان و بدون
گــردش درســت اقتصادی اســت که یکی از
علل اصلی چنین عاملی ،سیستم ناکارآمد
و پر از اشکال بانکی و مالیاتی اســت .اصوال
عامل اصلی که موجب شد قیمت ارز باوجود
تالش های رئیس کل جدید بانک مرکزی،
باالی 13یا به تازگی  14هزار تومان بماند
و به ارقام هفت تا هشت هزارتومانی با وجود
برخی بررسی های کارشناسی درباره قیمت
واقعی برابری ارز با ریال برنگردد ،نیز برگرفته
از این عامل مخرب است .مقدار نقدینگی به
طور مستقیم به نظام بانکی برمی گــردد که
هرماه چندین هزارمیلیارد تومان نقدینگی
جدیدراباعنوانسودسپرده،روانهاقتصادمی
کند ،بدون این که مالیاتی بر سودسپرده های
کالن و صاحبان مرفه آن ها ببندد ،اما سرعت
گردشونحوهتوزیعنقدینگیبهشرایطکسب
وکار،نظاممالیاتی،وضعتحریمهایظالمانه،
قوانینکشور،نرخریسکسرمایهگذاری،نرخ
تسهیالت بانکی و چندین مولفه دیگر بازمی
گردد که نقش نظام بانکی در آن ها نیز دیده
می شود .درمجموع به نظر نگارنده ،درمان
بلند مدت بسیاری از بیماری های اقتصاد و
ازجمله گرانی های جنون وار را باید در اصالح
نظامبانکیومالیاتیجستوجوکردوگرنهاین
شرایطهمچنانادامهخواهدداشت.

اقتصادنیوز  -علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی در هشتمین همایش سیاســتهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید با بیان این که بعد از انقالب
مقداریتفکرنیمچهسوسیالیستیدرکشورحاکمبود،افزود:آنزمانفضایروشنفکریمتأثرازتفکراتچپدرهمهبخشهابودکهبرفضایاقتصادهمسایهانداخت.
روشنفکرانقبلازانقالباکثریتگرایشچپداشتندوحتیمتفکراناسالمیهمازافکارسوسیالیستیمتأثربودندکهمیتوانآنرادرآثارشانمالحظهکرد.
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درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ابالغ دستور رهبر انقالب به  2وزیر برای حل مسئله کاغذ

وزیر صنعت :تالش می کنیم از افزایش قیمت کاغذ جلوگیری کنیم
درشرایطیکهخبرهاییمبنیبرحذف
ارز 4200تومانیوارداتکاغذمنتشر
شــده اســت ،رهبر انقالب از وزیــران
فرهنگ و صنعت خواستند تا مسئله
کاغذراحلکنند.
ایشان روز گذشته در بازدید خود از
نمایشگاه کتاب تاکید کردند« :باید
مسئله کــاغــذ را حــل کـــرد؛ ایـنطــور
نمیشود .وزیر فرهنگ و وزیر صنعت
بنشینندواینمسئلهراحلکنند».
ساعتی بعد نیز معاون امور ویژه دفتر
مقاممعظمرهبریفرمایشهایایشان
مبنی بر پیگیری وضع کاغذ و سامان
دهی این موضوع را به وزیــران ارشاد
و صنعت ابــاغ کرد .به گــزارش شاتا
(پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت)،
وحید حقانیان ،معاون امور ویژه دفتر
مقام معظم رهبری ،پس از پایان بازدید
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،با حضور
در جلسه مشترک وزیـــران صنعت و
ارشاد که در ابتدای بازدید وزیر صنعت
از نمایشگاه بین المللی کتاب تشکیل
شده بــود ،دغدغه های رهبر انقالب
دربــاره موضوع کاغذ و آثار آن بر حوزه
نشر را به اطالع وزیران صنعت و ارشاد

رساند .پس از ابالغ دستور مقام معظم
رهبری ،جلسه ای با حضور رحمانی
و صالحی وزیــــران صنعت و ارشــاد
و مسئوالن مرتبط در دو وزارتخانه و
نمایندگان از صنف نشر در محل
نمایشگاهکتاببرگزارشد.
بهگزارشایسنابهنقلازوزارتصنعت،
معدنوتجارت،درایننشستمسائلی
همچون تهیه کاغذ مورد نیاز ناشران،
تهیه مــواد مــورد نیاز صنعت چــاپ و
مطبوعات بررسی شد .وزیــر صنعت،
معدن و تجارت در حاشیه بازدید از
این نمایشگاه و در پاسخ به درخواست
مدیران نشر برای تصمیم گیری درباره

قیمت کاغذ ،از پیگیری برای کنترل
افزایشقیمتکاغذخبرداد.
رضا رحمانی با اشاره به اختصاص ارز
 ۴۲۰۰تومانی به کاغذ در سال ۹۷
افــزود :امسال هم تــاش میکنیم با
اجرایاقداماتیازافزایشقیمتکاغذو
درنتیجهکتاب،جلوگیریوبهبازارنشر
کتابکمککنیم.
دو روز قبل بود که روزنامه خراسان در
گزارشی تحت عنوان «ضربه کاری به
پدافند رسانه ای» ،به ارائــه گزارشی
در خصوص حذف ارز  4200تومانی
کاغذ پرداخت .موضوعی که در فضای
جنگ رسانه ای و ارتباطاتی آن هم

در بحبوحه جنگ اقتصادی با آمریکا،
می تواند به سم مهلکی بــرای جریان
خبرهایرسمیوموثقدرکشورمنتهی
شود .ارز یارانه ای کاغذ یا حداقل کاغذ
روزنامهوناشران،ازآنجاییقابلتوجه
است که او ًال به عنوان مثال در حوزه
کاغذ روزنــامــه ،رقــم تخصیص آن در
حدود  30میلیون یورو بوده که به هیچ
عنوان قابل توجه نیست .ثانی ًا مصرف
کنندگان کاغذ روزنامه و نشر در داخل
کشور بر خالف کاالهای دیگر مانند
اقالم اساسی ،کام ً
ال شفاف و مشخص
هستند و می توان با نظارت دقیق تری
بر کانال های توزیع ،از نبود انحراف در
تخصیص ارز یارانه ای به واردات آن ،تا
حدزیادیمطمئنشد.درهمینحال،
بررسیهایخراساندرگزارشمذکور
حاکی از این بود که با وجــود تکذیب
نشدن این خبر از سوی بانک مرکزی
و وزارت صمت ،احتمال صحت آن
کماکان وجــود دارد.در این شرایط،
دیــروز خبرهایی مبنی بر رشد قیمت
کاغذ در روزنامه های اخیر منتشر شد.
به گزارش ایران آنالین (پایگاه رسانه
ای وابسته به روزنامه ایــران) ،رئیس

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای به رسمیت شناختن دست فروشی
فارس  -مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که سیاست گذاران کشور برای کاهش
فشار اقتصادی بر فقرا ،دست فروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک
به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دست فروشی را قانونی کنند و به رسمیت
بشناسند .این مرکز پیشنهادهایی را برای به رسمیت شناختن دست فروشان ارائه کرده است.

ایسنا-صادقی،رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانتهرانازثبتحدود ۱۱هزارشکایتاز
خودروسازانوواردکنندگانخودرودرسالگذشتهخبردادوافزود:ازاینمیان،کمیتهحلاختالف
درباره هشت هزار پرونده نتوانسته اختالف را برطرف کند که در نتیجه ،پرونده به سازمان تعزیرات
حکومتیارسالشدهاست.کارسههزارپروندهنیزدرکمیتهحلاختالفنهاییشدهاست.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

ترفند شفر یا شاهکار مدیریتی ومدیری که کلنگ نزد ؟!




...

متعاقب تصویب و ابالغ قانون «اصالح قانون
چک» ،و ابالغیه بانک مرکزی ،این بانک اهم
مواردیراکهبهشبکهبانکیابالغشدهاست،
اعالمکرد.
 -1بر این اساس مهلت 10روزه برای ارسال
اطالعات چکهای برگشتی به سامانه بانک
مرکزی لغو شده و به محض صــدور گواهی
نامه عدم پرداخت ،بانک ها مکلف به ارسال
اطالعاتمذکوربهاینسامانههستند.
-2بانکها مکلف به درج کد رهگیری روی
گواهینامهعدمپرداختهستندوبدیهیاست
به گواهی نامه بدون کد رهگیری در مراجع
قضاییوثبتیترتیباثردادهنخواهدشد.
-3بهاستنادتبصره 2ماده 5مکرر،اطالعات
چکهایبرگشتیاشخاصحقوقیدرسابقه
امضاکنندگان آن ها نیز نمایش داده خواهد
شدوخروجاشخاصمذکورازشرکتتاثیری
درموضوعفوقنخواهدداشت.
-4در خصوص واریــز کسری مبلغ چک به
حسابتوسطصادرکنندهبرایرفعسوءاثراز
آن،مدتزمانمسدودیمبلغدرحسابازدو
سالبهیکسالکاهشیافتهاست.
-5درصورتارائههریکازمدارکمربوطبه
رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مذکور در
متن قانون (الشه چک ،رضایت نامه رسمی
ازدارندهچک،نامهرسمیازمرجعقضایییا
ثبتیذیصالحمبنیبراتمامعملیاتاجرایی
درخصوصچک؛حکمقضاییمبنیبربرائت
ذمهصاحبحسابدرخصوصچک)پیشاز
یکسالازتاریخانسدادمبلغچک،بانکباید
بهرفعانسدادازمبلغمسدودشدهاقدامکند.

اتحادیهصنففروشندگانکاغذومقوا،
از افزایش 100هزار تومانی قیمت هر
بندکاغذدربازارآزاددر 48ساعتقبل
خبردادکهرشدبیشاز 22درصدیرا
نشانمیدهد.
به گــزارش تسنیم ،وی همچنین با
اشاره به سه برابر شدن قیمت کاغذ از
زمانی که وزارت ارشاد عهدهدار توزیع
کاغذ در بازار شد و اعضای این اتحادیه
کنار گذاشته شدند ،افزود :از زمانی
که مسئولیت کــار به وزارت ارشــاد
سپرده شد ،واردکنندگان ملزم شدند
که کاغذ واردات ــی خــود را به وزارت
ارشاد تحویل دهند و این وزارتخانه،
کاغذ را تنها میان ناشران توزیع کند
ولی هم اینک کاغذ در بــازار آزاد با
قیمتی معادل  3برابر قیمت قبلی به
فروش میرسد.
در هر حال به نظر می رسد اقتضائات
فضای فرهنگی و آموزشی و همچنین
رسانه ای ،در شرایطی که قدرت خرید
مــردم کاهش قابل مالحظه ای پیدا
کرده ،چنین افزایش قیمت هایی را بر
نمیتابد.موضوعیکهتذکرمقاممعظم
رهبریرانیزدرپیداشتهاست.

 8هزار شکایت تعزیراتی از خودروسازان در سال ۹۷



خبر

 5اصالح در قانون چک وارد
مرحله اجرایی شد

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

شاخص

3.8 M views

4.2 M views

تقابل لودری!

4.2 M views

فیلمی از بستن خیابان توسط شهرداری
کوهدشت لرستان در فضای مجازی پخش
شد که به دلیل جلوگیری از انتقال یکی
از کارکنان شهرداری به کالنتری رخ داده
بود .روابط عمومی شورای شهر و شهرداری
کوهدشت در اطالعیه ای ،بازداشت کارمند
خود را به دلیل جلوگیری از ساخت وساز غیر
مجاز نیروی انتظامی دانست و فرماندهی
انتظامی کوهدشت هم دلیل بازداشت این فرد
را فرار از دست ماموران راهنمایی و رانندگی
اعالم کرد .کاربری نوشت« :مگه کشور قانون
نداره که یه سازمان به خاطر دعوا با یه سازمان
دیگه خیابون رو ببنده! » کاربر دیگری نوشت:
«مدیران ما گویا هنوز گاهی یاد دوران کودکی
شون میفتن و مشکالت شون رو مثل دوران
کودکستان حل می کنن».
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ترفند شفر یا شاهکار مدیریتی؟
ویدئویی در فضای مجازی پخش شد که از
ممانعت شفر به محل تمرین استقالل حکایت
داشت.شفر زمانی که قصد داشت به همراه
پسرش وارد زمین تمرین شود نگهبان مانع
او شده و  . ...کاربری نوشت« :معموال این
کار ترفند خود مربیاست که یه مدرک داشته
باشن که نشون بده اونا رو اخراج کردن ».کاربر
دیگری نوشت« :این که مدیریت استقالل
میگه نامه تعلیق بــرای شفر فرستادیم و
ممکنه هنوز به دستش نرسیده باشه شاهکار
مدیریتیه !» کاربری هم نوشت « :شفر به
استناد این فیلم می تونه شکایت کنه و رقم
 2میلیون دالری فصل بعد رو بگیره که میشه
باالی ۱۶میلیارد تومان!»

مدیری که کلنگ بیخودی نزد!
خبری منتشر شد که برخالف روال همیشگی از
مدیری گفت که از کلنگ زنی امتناع کرد و باعث
بازتاب گسترده آن در فضای مجازی شد .محمد
مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در
یک مراسم رسمی که به همراه پزشکیان نایب
رئیس مجلس شورای اسالمی برای کلنگ زنی
یک سالن ورزشی به تکاب سفر کرده بود به
علت دور بودن زمین مد نظر از محالت و مناطق
مسکونی و مشکالتی که ممکن است برای جوانان
و خانواده های آن ها پیش بیاید ،از آغاز عملیات
اجرایی و کلنگ زنی آن خودداری کرد .کاربران
به این سنت شکنی استاندار واکنش نشان
دادند و او را تحسین کردند .کاربری نوشت:
«همه مسئوال می تونن با شروع نکردن پروژه
هایی که بررسی های درستی نشده کمک بزرگی
به کشور کنن».

بازگشتنفتاوپکازقله2019
قیمت سبد نفتی اوپک که سال جدید
میالدی را در کانال  50دالر آغاز کرده
بود ،با تحوالت اخیر بازار نفت و به ویژه
کاهش عرضه از سوی اوپــک و ونزوئال
رشد کرد و تا انتهای هفته قبل از 74
دالر فراتر رفــت .با این حال در آخرین
معامالت بازار ،قیمت افت کرد و به سطح
 72دالر برگشت.

...

بازار خبر
افزایش  10برابری قیمت پیاز از
زمین کشاورزی تا مغازه
تسنیم  -پیازی که از کــشــاورزان هــزار و
 ۵۰۰تومان خریداری شده است و در میدان
مرکزی میوه و تره بار تهران پنج هزار تومان
به صــورت عمده به فــروش می رســد تا به
دست مردم برسد تا  ۱۵هزار تومان قیمت
پیدا میکند.

افزایش تقاضا برای تعمیرات به
جای خرید لوازم خانگی نو

ایرنا-سخنگویانجمنتولیدکنندگانلوازم
خانگی گفت :به دلیل افزایش قیمت انواع
لوازم خانگی ،تقاضا برای تعمیرات به جای
خرید لــوازم خانگی نو در چند ماه گذشته
افزایشیافتهاست.

