
گروه اقتصادي: برخوردهاي پليس��ي با اخالل گران بازار 
ارز آغاز ش��د. روز گذش��ته سردار حسين رحيمي، فرمانده 
نيروي انتظامي تهران بزرگ از پلمپ 10 صرافي، اخطار 
به 16 صرافي و دس��تگيري 90 نفر اخالل گر در بازار ارز 
خبر داد. پيش از اين در دوران رياس��ت جمهوري محمود 
احمدي ن��ژاد و پ��س از افزايش ناگهاني قيمت ارز در بازار 
ب��ود که خبرهايي مبني ب��ر برخورد پليس با اخالل گران 
بازار ارز ش��نيده ش��د. همان وقت بود که رحيمي، معاون 
اول رئيس جمهوري در آن زمان نام »جمشيد بسم ا...« را 
به عنوان عامل اصلي افزايش قيمت دالر در بازارها عنوان 
کرد و ش��هرتي جهاني براي او رقم زد. مهرماه س��ال 91 
جعفري دولت آبادي، دادستان تهران تعداد افراد بازداشتي 
در جريان عمليات پليس براي برخورد با اخالل گران بازار 
ارز را 30 نف��ر اع��الم ک��رد. اين مرتبه اما آنطور که فرمانده 
ني��روي انتظامي تهران اعالم کرده طي روز گذش��ته 90 
نفر بازداش��ت ش��ده اند. دس��تگيري اخالل گران بازار ارز، 
پلمپ ش��دن صرافي هاي غيرمجاز و همچنين اخطار به 
گروهي ديگر از صرافي ها تنها اقدامات انجام گرفته براي 
بازگرداندن ثبات به بازار ارز و کاهش سرعت رشد قيمت ها 
نبود. ديروز خبرگزاري فارس از قول يک مقام آگاه )بدون 
ذک��ر ن��ام( اعالم کرد که در ادام��ه برخوردهاي قانوني با 
س��وداگري مخرب در بازار ارز 755 حس��اب دالالن ارزي 
بلوکه و مس��دود ش��ده اس��ت. آنطور که اين مقام آگاه به 
فارش اعالم کرده مجموع گردش مالي اين حس��اب ها 
نزديک به 20 هزار ميليارد تومان بوده است. اين مقام آگاه 
همچنين تأکيد کرده که اين اقدامات در آينده نيز به صورت 
جدي ادامه خواهد يافت و مجازات هاي سنگيني گريبان 
سوداگران و تخريب گران بازار را خواهد گرفت. اقدامات روز 
گذشته و دستگيري گروهي از دالالن و اخالل گران بازار 
ارز پس از آن صورت گرفت که بعضي مقامات مسئول از 
مسدود شدن حساب هاي دالالن بازار ارز خبر داده بودند. 
عمليات نيروي انتظامي تهران صبح ديروز در مراکز عمده 
تجمع دالالن ارز و راسته صرافي هاي يعني در سبزه ميدان 
بازار و چهارراه اس��تانبول تهران انجام ش��د. سردار حسين 
رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در سخناني 
اعالم کرد که در عمليات امروز 10 صرافي پلمپ شدند، 
16 صراف��ي ني��ز اخطار دريافت کردند و تاکنون 90 نفر از 
اخاللگران بازار ارز دستگير شده و 500 هزار انواع ارز کشف 
و ضبط شد. رئيس پليس پايتخت گفت: بانک مرکزي از 
ما درخواست ورود به بازار و برخورد با اخالل گران را دارد. 
سردار رحيمي همچنين گفت: پليس محل فعاليت دالالن 
را ت��رک نمي کن��د و حتي پاتوق هاي جديد احتمالي آنان 
را شناس��ايي مي کند. رئيس نيروي انتظامي تهران بزرگ 
همچنين اعالم کرد که عمليات روز گذشته در کمتر از 10 
دقيقه صورت گرفت و نفرات اصلي دستگير شدند. سردار 
رحيمي اظهار داشت: به پليس فتا نيز ماموريت شناسايي 

دالالن در فضاي مجازي محول شده است.
تحليل دولتي ها از بازار ارز ���

دستگيري دالالن ارز که با انجام معامالت »صوري« و 
»فردايي« سعي در ايجاد التهاب در بازار ارز دارند، به اين 
دلي��ل در دس��تور کار ق��رار گرفته که طبق مقررات بانک 
مرکزي و دستوالعمل هاي ابالغي به صرافي ها، فعاليتشان 
ممنوع است. افزايش قيمت ارزهاي عمده در حالي صورت 
مي گي��رد که به عقيده مس��ئوالن اقتص��ادي دولت، اين 
افزايش قيمت ها منش��اء هيجاني و رواني دارد. چند روز 
پيش نيز ولي ا... سيف، رئيس کل بانک مرکزي فهرستي از 
معامله گران عمده بازار ارز را به سازمان امور مالياتي ارسال 

کرد. محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهوري 
نيز روز سه ش��نبه جنس نوس��انات نرخ ارز را غيراقتصادي 
خوانده و گفته بود که ريشه هاي غيراقتصادي نوسانات نرخ 
ارز به دنبال ملتهب کردن فضا بوده و هستند. همچنين 
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز گفته است: افزايش 
نرخ تس��عير ارز براي دولت قابل تحمل نخواهد بود و به 

نقطه واقعي و متعادل باز خواهيم گشت.
مديريت بازار ارز محور برنامه هاي بانک مرکزي ���

در همين حال محمدعلي کريمي، سخنگوي بانک مرکزي 
در گفتگو با ايران حرکت به سمت ايجاد شفافيت بيشتر 
در حوزه اقتصاد کشور و مديريت بازار ارز محور برنامه ها 
و اقدام هاي دولت و بانک مرکزي در سال هاي اخير بوده 
و از اين رو براي جلوگيري از اقدامات س��وداگرانه، داللي 
و يا قاچاق ارز اقدام هاي الزم انجام مي ش��ود. وي اظهار 
داشت: بررسي بازار ارز از ابتداي امسال تا ميانه دي امسال 
نش��ان مي دهد که تعداد محدودي از معامله گران ش��امل 
اشخاص حقيقي و برخي اشخاص حقوقي حجم بااليي 
از معامالت دالر را انجام داده اند و دالرها خريداري شده 
و بعضاً به چرخه بازار بازنگشته است. کريمي خاطرنشان 
ک��رد: ني��از عرفي دالر از جمله براي هزينه هاي درمان يا 
دانشجويي براي افراد، مشخص است و بانک مرکزي در 
اين زمينه ورود نمي کند اما معيار، عدد غيرمتعارفي است 
که در بازار، خريد و فروش مي شود کسي که حجم عمده 
را خريد مي کند بايد ببينيم او بازرگان اس��ت يا تاجر و يا 
ص��راف. مدير روابط عمومي بانک مرکزي تاکيد کرد که 
بانک مرکزي همه معامالت بازار اعم از شبکه صرافي هاي 

مجاز و بازار آزاد را رصد و پايش مي کند. 
ورود هيات دولت به گراني ارز ���

گراني ارز بخشهاي زيادي از کشور را تحت تاثير خود قرار 
داد و باعث شد هيات دولت و مجلس شوراي اسالمي در 
اين مورد تصميم گيري داشته باشند. در اين زمينه هيات 
وزيران به رياس��ت حجت االس��الم حسن روحاني رييس 
جمهور تشکيل جلسه داد و در اين جلسه، اعضاي دولت 
به بررس��ي مجموعه اقدامات پيش��نهادي بانک مرکزي 
جمهوري اس��المي ايران جهت کنت��رل بازار ارز پرداخته 
و تصميمات الزم در اين زمينه اتخاذ گرديد که از س��وي 

بانک مرکزي اعالم شد.
نرخ دالر هفت برابر شد ���

اما در مجلس ش��وراي اس��المي نيز نس��بت به گراني ارز 
اعتراض شد. نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي با 
انتقاد از افزايش نرخ دالر در روزهاي اخير گفت: نرخ دالر 
از ابتداي انقالب 7 هزار برابر شده است. مصطفي کواکبيان 
در تذکر شفاهي گفت: از اول انقالب تاکنون نرخ دالر 7 
هزار برابر شده است و اين موضوع باعث آسيب به مردم 
ش��ده اس��ت و س��وال بنده اين است که کشورهايي مانند 
عربستان و امارات چطور مي توانند دالر را ثابت نگه دارند 
اما در ايران با تزريق روزي 5 ميليون دالر به بازار باز هم 
ش��اهد افزايش نرخ دالر هس��تيم.وي با بيان اينکه رئيس 

جمهور بايد تدبير ويژه اي براي جلوگيري از افزايش نرخ 
دالر و س��که داش��ته باشد، بيان داشت: نرخ دالر در اوايل 
انقالب 7 تومان بوده و در روزهاي اخير شاهد بوديم که دالر 
به ۴ هزار و 900 تومان نيز افزايش پيدا کرد و به عبارتي 
بي��ش از 20 درص��د ارزش پول ملي کش��ور کاهش يافته 
است.علي مطهري نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي با 
يادآوري اين موضوع که رئيس مجلس پيگير وضعيت ارز 
خواهد شد، گفت: بحران هاي عمده اي در کشور از جمله 
بحران آب، محيط زيست و مسائل اقتصادي وجود دارد که 
مجلس از دولت مطالبه دارد که اين موضوعات با جديت 

بيشتر برطرف شوند.
افزايش ريسک سرمايه گذاري ���

در ادام��ه محمدرض��ا پورابراهيمي در تذکري عنوان کرد: 
ب��ازار ارز وضعي��ت نگران کننده اي دارد،ظرف هفته هاي 
گذش��ته متاس��فانه به دليل عدم مديريت صحيح بازار ارز 
ارزش پول ملي کشور حدود 25 درصد کاهش پيدا کرده 
است.نماينده کرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: اين وضعيت هم اثر منفي بر جذب س��رمايه گذاري 
خارجي به واسطه افزايش ريسک سرمايه گذاري دارد و 
هم دستاورد دولت مبني بر تک رقمي کردن نرخ تورم را 
زير س��وال مي برد.اين نماينده مجلس تاکيد کرد:به نظر 
مي رسد بانک مرکزي توان الزم براي مديريت بازار ارز را 
ندارد و انتظار داريم رئيس مجلس در اين زمينه به رئيس 
جمهور تذکر دهد.وي گفت:بازار ارز قابل مديريت است و 
اعتقاد داريم عددي که اکنون معامله مي شود؛عدد واقعي 
نيست و امروز حبابي ايجاد شده و وضعيت تقاضاي رواني در 
بازار ارز افزايش پيدا کرده است.رئيس کميسيون اقتصادي 
مجلس عنوان کرد: اين کميس��يون جلسات متعددي در 
اين زمينه با محوريت کارشناس��ان داش��ته و اعتقاد داريم 
ک��ه راهکاره��اي عملياتي قابل احصاء اس��ت.دکترعلي 
الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در پاس��خ به 
اي��ن تذک��ر گفت:رئيس بانک مرکزي بايد توضيح کافي 
در موض��وع ن��رخ ارز و راهکارهاي مديريتي آن ارائه دهد.

وي ادامه داد:کميسيون اقتصادي مجلس اين موضوع را 
پيگيري کند،اگر در جلسات به پيشنهاداتي رسيديد؛ارائه 
کنيد همچنين ش��خصا اين موض��وع را پيگيري خواهم 

کرد.
به چه کسي تذکر بدهيم ���

در ادامه بهروز نعمتي در جلس��ه علني در تذکري اظهار 
کرد: 90 نماينده درباره موضوع ارز به آقاي رييس جمهور 
تذکر داده اند. ما نمي دانيم بايد به چه کسي درباره نرخ ارز 
و نابس��اماني بازار ارز تذکر بدهيم.وي از رييس مجلس 
خواس��ت تا اين موضوع را در دس��تورکار قرار دهد.علي 
الريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين تذکر از هيات 

رييسه مجلس خواست موضوع را پيگيري کنند.
به وضعيت نابسامان ارز رسيدگي کنيد ���

در ادامه جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب درتذکري 
شفاهي به رييس جمهوري، رييس مجلس، رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ورييس قوه قضاييه گفت: بانک 
مرکزي که فروش��نده عمده در ارز کش��ور روز گذشته با 
ن��رخ ۴ ه��زار و 9۴0 تومان عرضه ک��رد. وي افزود: اگر 
صرافي ها 5 تا 6 يا حتي 10 درصد بر اين نرخ اضافه کنند 
افزايش نرخ ارز آثار تورمي دارد. افزايش نرخ ارز پول ملي 
ايران را له مي کند و از ارزش مي اندازد. استقاللي براي 
پول ما نمي گذارد باعث انتقال دارايي هاي ايران به خارج 
مي ش��ود. ۴0 س��اعت است که کويت وامارات نرخ ارز را 

ثابت نگه داشته اند.

کنفرانس بين المللي بازسازي عراق به مدت سه روز با 
مشارکت فعاالن بانکي تجار و مقامات سياسي نزديک 
به 50 کشور جهان در کويت برگزاري شد و محمدجواد 
ظريف در اين کنفرانس سخنراني کرد. ظريف در بدو ورود 
به کويت در جمع خبرنگاران هدف سفر خود را شرکت در 
اجالس بازسازي عراق در کويت اعالم کرد و تصريح کرد: 
»براي جمهوري اس��المي ايران ثبات و پيش��رفت عراق 
بسيار مهم است و ايران همواره در کنار مردم عراق بوده 
است.« وزير امور خارجه ايران همچنين در جمع رسانه ها 
به کمک هاي ايران به دولت و ملت عراق جهت مبارزه 
با داعش و گروه هاي تکفيري در اين کشور و همچنين 
بازس��ازي عراق نيز اش��اره کرد و افزود: ايران کش��وري 
است که به تعهدات خود که در کنفرانس قبلي بازسازي 
عراق متعهد شده بود، عمل کرده است. در ادامه وزير امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران و مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا در کويت ديدار و گفت و گو کردند. »محمد 
جواد ظريف« که براي حضور و سخنراني در کنفرانس 
بازس��ازي عراق عصر امروز -س��ه شنبه- به کويت سفر 
کرده است، با فدريکا موگريني مسئول سياست خارجه 

اتحاديه اروپا ديدار و گفت و گو کرد.
مشارکت در بازسازي عراق ���

همچنين وزير امور خارجه با حيدر العبادي نخست وزير 
عراق ديدار و گفت وگو کرد. نخس��ت وزير عراق در اين 

ديدار نقش جمهوري اس��المي ايران در مبارزه با داعش 
و آزاد س��ازي خاک عراق از لوث وجود تروريس��ت ها را 
چش��مگير دانست.وي همچنين مشارکت شرکت هاي 
ايران��ي در عمليات بازس��ازي ع��راق و اجراي پروژ هاي 
عمراني را حائز اهميت و قابل تقدير دانست.محمدجواد 
ظريف نيز در اين ديدار تاکيد کرد: جمهوري اسالمي ايران 
همانگونه که در مبارزه عليه تروريست ها در کنار دولت 
و م��ردم عراق بوده در بازس��ازي ع��راق نيز از هيچ گونه 
همکاري و مشارکت با دولت عراق دريغ نخواهد کرد و 
عراق را يک ش��ريک مهم سياس��ي و اقتصادي مي داند.

وي افزود: با توجه به عالقه مردم و بنگاههاي اقتصادي و 
تجاري ايراني به حضور در عراق اميدواريم حجم مناسبات 
بويژه در زمينه هاي اقتصادي و تجاري دو کشور جهش 

قابل توجهي داشته باشد.

اهميت مبارزه با داعش ���
وزير امور خارجه در ادامه ديدارهاي خود با ش��يخ صباح 
احم��د جاب��ر الصباح امير کويت ديدار و گفت وگو کرد. در 
اين ديدار امير کويت نقش جمهوري اس��المي ايران در 
مبارزه با داعش و کمک به ثبات و توسعه اقتصادي عراق 
را حائز اهميت دانست و از آن قدرداني کرو. وي همچنين 
اب��راز امي��دواري کرد همه مش��کالت و اختالفات ميان 
کشورهاي منطقه با گفت وگو و تدبير دولت هاي منطقه 
حل و فصل شود.ظريف نيز در اين ديدار تالش هاي امير 
کويت براي ميانجيگري در بحران هاي کنوني منطقه را 
قابل تقدير توصيف و ابراز اميدواري کرد که اين تالش ها 
ب��ه نتيجه مطلوب برس��د.طرفين همچنين بر ضرورت 
گسترش روابط دو جانبه و افزايش تماس هاي مستقيم 

ميان مسئولين عالي رتبه دو کشور تاکيد کردند.
همکاري در مورد برجام ���

همچني��ن ديپلمات ه��اي ارش��د اي��ران و روس��يه در 
گفت وگوي��ي با يکديگر تواف��ق کردند تا در مورد برجام 
همکاري کنند. خبرگزاري اينترفاکس به نقل از وزارت 
خارجه روس��يه اعالم کرد، محمدجواد ظريف و سرگئي 
الوروف وزراي خارج��ه ايران و روس��يه در گفت وگويي 
ک��ه در کويت انجام ش��د، تواف��ق کردند تا از منافع ملي 
يکديگر با وجود برخي هجمه هاي سياس��ي عليه برجام 

محافظت کنند.

سوداگران ارز در دام قانون ظريف کانون توجه اجالس کويت
پایان توصیه درمانی در بازار دالر؛  وزیر خارجه کشورمان با مقامات کشورهای منطقه دیدار کرد؛

رييس فراکس��يون محيط زيس��ت مجلس ب��ا انتقاد از 
اظهارات دادس��تان تهران در مورد س��يدامامي پيش از 
قطعي ش��دن حکم وي، گفت که پرونده س��يد امامي به 

وزارت اطالعات ارجاع نشده بود.
محمدرضا تابش در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جلسه 
فراکسيون محيط زيست با معاونين قوه قضاييه، سازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت، وزارت اطالعات و اطالعات 
س��پاه، يادآور ش��د: در اين جلس��ه نمايندگان سواالت و 
ابهامات خود را پيرامون نحوه فعاليت موسس��ه زيس��ت 
محيط��ي ميراث پارس��يان، اتهامات وارده به متهمين، 
وظايف وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات س��پاه در 

رس��يدگي به پرونده و همچنين اظهارات خانواده هاي 
زنداني��ان و کارکن��ان اين موسس��ه که مصر هس��تند 
فعاليت ش��ان در چارچ��وب قان��ون و در هماهنگ��ي با 
نهاده��اي حاکميت��ي بوده، مطرح کردند.وي ادامه داد: 
در اين جلس��ه همچنين در خصوص فوت آقاي س��يد 
امامي و مس��ئوليت س��ازمان زندان ها سوال شد و اينکه 
آيا رس��يدگي ها منطبق با موازين قانوني بوده يا خير؟ 
مس��ئوالن هم به طور مش��روح به سواالت پاسخ دادند. 
همچني��ن عن��وان ش��د که رييس قوه قضاييه دس��تور 
رس��يدگي ج��دي به موضوع خصوص��ا چگونگي فوت 
متوفي را داده اس��ت.تابش اضافه کرد:  در اين جلس��ه 

همچنين مطرح شد که سپاه به عنوان ضابط قضايي با 
حکم دادستان به پرونده ورود کرده در حالي که با توجه 
ب��ه موض��وع اتهام علي القاعده بايد وزارت اطالعات در 
پرونده ورود مي کرد. نايب رييس فراکسيون اميد يادآور 
شد: در اين جلسه معاون قوه قضاييه عنوان کردند که 
همه بازداشتگاه ها از جمله بازداشتگاهي که مرحوم سيد 
امامي آنجا فوت کرده زير نظر س��ازمان زندان هاس��ت 
بنابراين سازمان زندان ها بايد مسئوليت حادثه را بپذيرد 
و در قبال آن پاس��خگو باش��د.  تابش گفت: قرار اس��ت 
در جلس��ه آتي مدارک و مس��تندات پرونده جهت اطالع 

نمايندگان و رفع ابهامات وارده ارائه شود.

ادامه از همين صفحه
... قيمت تمام شده ساخت اثرمي گذارد نه بر قيمت کل 
فروش مسکن. به عبارتي قيمت يک دستگاه آپارتمان 
در شهر تهران هر رقمي که باشد، قيمت ساخت مسکن 
کسري از قيمت کل فروش واحد مسکوني است، لذا اگر 
قيمت س��اخت مس��کن به دنبال افزايش قيمت مصالح 
س��اختماني درپي گراني دالر و ارز در بازار آزاد افزايش 

پي��دا کن��د قيمت کل فروش مس��کن با درصد کمتري 
يعن��ي در ح��دود يک س��وم يا يک چهارم رش��د قيمت 
س��اخت بايد افزايش پيدا کند، زيرا نمي توان گفت که 
به عنوان مثال اگر قيمت مصالح ساختماني در بازار 30 
درصد گران ش��ده اس��ت قيمت کل فروش مسکن هم 
بايد 30 درصد گران تر شود، بلکه قيمت ساخت مسکن 
کسري از قيمت کل فروش مسکن است، به عبارتي به 

دنب��ال افزايش 30 درصدي قيمت مصالح س��اختماني 
قيم��ت کل ف��روش مس��کن بايدحدود 10 تا 15 درصد 
گران شود. معتقدم بازارهاي موازي خيلي نبايد در حال 
حاض��ر تاثي��ري ب��ر قيمت  نهايي ي��ا قيمت کل فروش 
مسکن داشته باشند و اگر هم بازارهاي موازي تاثيري 
بر قيمت مسکن داشته باشند اين تاثير در بازه بلند مدت 

خود را نشان مي دهد.

تابش: پرونده سيدامامي به وزارت اطالعات ارجاع نشده بود

تاثير افزايش نرخ دالر بر قيمت تمام شده کاال

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

کنفران��س بي��ن المللي بازس��ازي عراق به مدت س��ه روز با 
مش��ارکت فعاالن بانکي تجار و مقامات سياس��ي نزديک به 
50 کشور جهان در کويت برگزاري شد و محمدجواد ظريف 
در اين کنفرانس سخنراني کرد. ظريف در بدو ورود به کويت 
در جمع خبرنگاران هدف س��فر خود را ش��رکت در اجالس 
بازس��ازي عراق در کويت اعالم کرد و تصريح کرد: »براي 
جمهوري اسالمي ايران ثبات و...     همين صفحه

ظريف كانون توجه
 اجالس كويت

عضو کميسيون اقتصادي مجلس، پس گرفتن تعدادي از 
امضاهاي طرح سوال از رييس جمهور را تاييد کرد و با بيان 
اينکه احتمال عدم طرح اين سوال در کميسيون اقتصادي 
و صح��ن وج��ود دارد، اظهار ک��رد: به احتمال زياد تا پيش 
از اتمام کار تصويب اليحه بودجه س��ال 97 امکان طرح 
اين موضوع در کميسيون نباشد.احمد انارکي محمدي  با 
اشاره به آخرين وضعيت...             صفحه2

احتمال منتفي شدن
 سوال از رييس جمهور

تن��ش سياس��ي و جنگ 
درون��ي دول��ت درب��اره 
روابط آينده انگليس پس 
از برگزي��ت ب��ا اتحاديه اروپا باعث نگراني 
بخ��ش توليد و صنعت درباره آينده ش��ده 
است. درحاليکه سياستمدارن با يکديگر در 
نزاع هس��تند تمرکز در بخش توليد ناديده 
گرفته مي شود. بدون توجه به نتيجه روابط 
تج��اري با اتحادي��ه اروپا، صنايع انگليس 
آماده چالش برگزيت هستند.اين چالش ها 
قابل توجه است. برنامه ارزيابي دولتي که 
به تازگي افش��ا ش��ده نش��ان مي دهد که 
در ص��ورت هر س��ناريوي برگزيت نرم يا 
سخت در 15 سال آينده بخش هاي صنايع 

وضعيت بدي پيدا مي کنند...
ادامه در صفحه8

زنگ خطر برگزيت
 براي صنايع انگليسي

پگي هولينگر
فايننشال تايمز

يادداشت

اين روزه��ا قيمت ارز و 
دالر در بازار آزاد افزايش 
چش��مگيري پيدا کرده 
است که مبنا و پايه اطالعات بدست آمده 
درخصوص تاثير افزايش قيمت دالر بر 
فرآورده هاي س��اختماني بايد مرکز آمار 
ايران و بانک مرکزي باش��د به طوري 
که بانک مرکزي يا مرکز  آمار ايران بايد 
به صورت رسمي اعالم کنند که در پي 
افزاي��ش نرخ دالر در ب��ازار آزاد قيمت 
مصالح ساختماني چند درصد گران شده 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که افزايش 
قيمت مصالح ساختماني به دنبال گراني 

دالر و ارز در بازار آزاد بر...
ادامه در همين صفحه

تاثير افزايش نرخ دالر
 بر قيمت تمام شده كاال

مجيد کيان پور
عضو کميسيون عمران مجلس

سرمقاله

پایان توصیه درمانی در بازار دالر؛

سوداگران ارز در دام قانون

انرژی

  عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با »تجارت« تشریح کرد؛

راهکار مقابله با توطئه های 
نفتی آمریکا

7
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بررسي »تجارت« ازپیامد های منفی استراتژي هاي ناهماهنگ در اقتصاد ایران نشان داد؛

اقتصاد غیرمولد و رشد سوداگری
گ�روه اقتص�ادکالن- ايليا پيرولي: رفتارهاي نوس��اني بازار 
ارز ب��ار ديگ��ر واکنش کارشناس��ان اقتصادي را در پي داش��ت؛ 
کارشناس��اني که هر بار دواي درد اقتصاد به کما رفته کش��ور را 
تغيير سياس��ت گذاري کالن مي دانس��تند. آنها معتقدند که بعد از 

گذشت 29سال از پايان جنگ، هيچ يک از دولت هاي روي کار 
آمده نتوانس��ته اس��تراتژي مشخصي براي اقتصاد تدوين کنند و 
متغييرهاي کالن اقتصادي را به نحوي به کار بگيرند که اقتصاد 
مولد در اين کشور رشد کند. با پايان جنگ تحميلي و روي کار 

آمدن دولت پنجم که بعدها به دولت سازندگي معروف شد، همه 
برنامه هاي اقتصادي متاثر از نگاه تکنوکرات ها شد. نگاهي که 
بازار را بر اقتصاد مولد ترجيج مي داد و توزيع ثروت را در اولويت 
کاري خود قرار داد...                     صفحه3

در هشتمین روز بررسي بودجه ۹۷ صورت گرفت؛

افزايش بهاي آب، برق
 و گاز در اختيار دولت
 یوناتن بت کلیا در گفت و گو با »تجارت« خبر داد:

پیش بینی گرانی مسکن 
در سال آینده

 رضایي در گفتگو با »تجارت«: صنعت قطعه سازي نیازمند حمایت

قطعه سازان در لبه پرتگاه
گ�روه صنع�ت، مع�دن و تجارت: وضعيت براي واحدهاي فعال در صنعت قطعه س��ازي 
کش��ور هر روز دش��وارتر مي ش��ود. اگر تا چند سال پيش کيفيت محصوالت توليد شده 
توس��ط قطعه س��ازان داخلي يکي از مش��کالت آنها بود، اين روزها ديگر کمتر انتقادي 
درباره کيفيت آنها مطرح مي ش��ود. حاال مدتي اس��ت که زمزمه هاي ورود قطعه س��ازان 
ايراني به زنجيره تامين جهاني برخي کمپاني هاي بين المللي خودروس��ازي نيز ش��نيده 
مي شود. اين در حالي است که بسياري از واحدهاي قطعه سازي...          صفحه5
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جناب آقای دکتر روشندل
بدينوس�يله انتصاب شايس�ته حضرتعالی را به عنوان معاون آموزشی 

دانش�گاه فرهنگيان تبريک عرض کرده اميدوارم مانند گذش�ته در 
تحقق اهداف نظام آموزش عالی کشور پيروز و موفق باشيد.

اصغر نعمتی- مدير مسئول روزنامه تجارت 
w w w w. t e j a r a t o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه 
اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد

ت
اس

ی 
ئين

 تز
س

عک


