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فروش ولوو کاهش یافت
 گروه خودروساز ولوو در سوئد امروز چهارشنبه اعام کرد، فروش 
خودروی ولوو در ماه جوالی نسبت به سال گذشته ۲۱.5 درصد 
کاهش داشته است زیرا مشکات زنجیره تامین همچنان تولید 
را با مشکل مواجه می کند اما ممکن است در ماه های آینده مجددا 
افزایش یابد. به گزارش ایسنا، کمبود نیمه هادی ها و سایر قطعات 
باعث کاهش تولید و فروش صنعت خودرو در سه ماهه اخیر شده 
است اما ولوو ماه گذشته اعام کرد که شاهد بهبود قابل توجهی 
در تثبیت زنجیره تامین خود اس��ت. ولوو کارز در بیانیه ای امروز 
اعام کرد: به ش��رط ادامه این عادی س��ازی، این شرکت انتظار 

دارد که تولید در ماه های آینده به تدریج افزایش یابد. 

 نامعادله نرخ ارز و گرانی حامل های انرژی
ادام�ه از صفح�ه ی�ک... نافرج��ام برجامی، ب��ازار ارز رنگ آرامش به 
خود ندیده بود و بازارس��از در برابر معامله گران هرات و س��بزه میدان 
 سردرگم و شتابزده از جهت صدور بخشنامه های متنوع عمل کرده بود. 
اکن��ون ب��ه نظر میرس��د ب��ا کاهش الته��اب اخبار منفی سیاس��ی، 
ت��ا ح��دودی دس��ت بازارس��از برای هدای��ت نرخ ارز ب��ه کانال ۳۰ 
هزارتومانی و س��پس کانال ۲۹ هزارتومانی باز باش��د اما باید توجه 
کرد بدون ثبات بخش��ی به محیط اقتصاد کان و افزایش اطمینان 
م��ردم و س��رمایه گذاران نمیت��وان با وجود افزایش افسارگس��یخته 
 حجم نقدینگی، نس��بت به آینده میان مدت نرخ ارز خوش��بین بود.
قاب��ل توج��ه اس��ت ک��ه در روزه��ای گذش��ته مقدمه چینی ه��ای 
فراوان��ی ب��رای آم��اده کردن فض��ای روانی جامع��ه جهت افزایش 
قیم��ت  بنزی��ن ص��ورت گرفت��ه ک��ه در ن��وع خ��ود میتوان��د ب��ه 
 عن��وان ی��ک س��یگنال ق��وی، انتظ��ارات تورم��ی را فع��ال کند.
سیاستگذار محترم توجه داشته باشد که آبان ماه سال ۹۸ رئیس کل 
وق��ت بان��ک مرکزی در دفاع از افزایش قیمت بنزین اعام کرد این 
تصمیم تنها درصد اندکی تورم را باال خواهد برد. ماحصل آن تصمیم 
 شتابزده البته حوادث دردناک سیاسی و جهش بی سابقه نرخ ارز بود. 
در ش��رایط فعل��ی ه��م نگارن��ده معتق��د اس��ت ش��روط بس��یاری 
ب��رای برق��راری ثب��ات در ب��ازار ارز بای��د برق��رار باش��د ام��ا 
بنزی��ن غاف��ل ش��د. از مولف��ه تعیین کنن��ده قیم��ت   نبای��د 

تجربه سال های اخیر اقتصاد ایران بارها اثبات کرده بار تورمی ناشی 
از افزایش قیمت حامل های انرژی تقریبا تمام ارکان اقتصاد کشور 
را متاثر خواهد کرد.قابل انکار هم نیست که باالخره چرخه معیوب 
نرخ گذاری حامل های انرژی باید اصاح گردد اما زمانی میتوان دست 
به اصاح قیمت  کاالهای تعیین کننده و اس��تراتژیک زد که تصویر 

روشنی از آینده اقتصاد و نرخ تورم وجود داشته باشد.

اقتصاد کالن

  گروه اقتصادکالن: بر اس��اس آنچه معاون وزیر اقتصاد اعام کرده اس��ت ش��وک تورمی 
که در خرداد ماه به رسیدن به تورم ماهانه ۱۲.۲ درصد خود را نشان داد تخلیه شده است. 
مسئوالن دولتی وعده داده بودند که اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا 
یکی دو ماه آینده کاهش می  یابد. به گزارش »تجارت«، کاهش تورم ماهانه کل از ۱۲.۲ 
درصد در خرداد به 4.6 درصد در تیرماه و تورم ماهانه اقام خوراکی از ۲5.4 در خرداد به 
5.۷ درصد در تیر ماه، گویای پایان ش��وک تورمی ناش��ی از حذف ارز 4۲۰۰ تومانی بود. 
به طور خاص تورم اقام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز 4۲۰۰ بود، پس 
از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از ۳.۳ درصد به ۲5.4 درصد افزایش یافت. جهش 
تورم ماهانه اقام خوراکی از اردیبهشت به خرداد، تمام اثر حذف ارز 4۲۰۰ تومانی اقام 
خوراکی اساسی )گندم و ...( را نشان داد. بر اساس این گزارش تورم اقام خوراکی از ۲5.4 
درصد در خرداد ماه به 5.۷ درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی 
تورم اقام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز 4۲۰۰ را نشان 
می دهد. همچنین تورم اقام غیرخوراکی از 4.4 درصد در خرداد به ۳.۸ درصد در تیر ماه 
کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۱۲.۲ درصد در خرداد به 4.6 درصد در تیر ماه 
کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه معادل 54 درصد و تورم 
ساالنه معادل 4۰.5 درصد به ثبت رسید. با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز 
4۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه های پولی مهمترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. 
نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم باالی فعلی 

هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه های آینده را تضمین می کند. 

وعده های معاون وزیر اقتصاد � 
 در این راستا معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی 
اقتصادی نمی توان به افزایش قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان 
افزایش در ش��اخص قیمت ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم ش��اهد افزایش 
مستمری در شاخص های عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد،  یک 
جهش و ش��وک قیمتی و مورد انتظار بود. محمدهادی س��بحانیان در پاس��خ به این سوال 
که چرا با وجود برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضد تورمی 
چرا به نرخ تورم بی س��ابقه ۱۲.۲ در خرداد ماه رس��یدیم و در طول این مدت ش��یب تورم 

صعودی بوده  اس��ت، اظهار داش��ت: در این مدت سیاس��ت مردمی سازی یارانه ها به اجرا 
رسید و روشن بود که وقتی یارانه ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می شد را به انتهای 
زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت 
کاالها به ویژه اقام خوراکی که نهاده هایشان با ارز ترجیحی تامین می شده، خواهیم شد 
و کسی در این  افزایش قیمت ها تردیدی نداشت. وی ادامه  داد: نمی توان به این افزایش 
قیمت ها، تورم گفت چراکه براساس مبانی اقتصادی، این یک جهش قیمتی بوده و نکته 
مهم این اس��ت که همانطور که انتظار داش��تیم در ماه های بعد این جهش قیمتی تخلیه 
شده و می شود کما اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد ماه بودیم. 
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اتفاقا استدالل بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از 
آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز 4۲۰۰ تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف 

آن به کنترل تورم کمک می کند.
پیش از این دولت با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی ارز ترجیحی  را تامین 
می کرد که منجر به افزایش پایه پولی می شد. در واقع دولت ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی 
از بازار تامین و با نرخ 4۲۰۰ تومانی به واردکننده می فروخت و مابه التفاوت آن را از بانک 

مرکزی تامین می کرد که این روند منش��ا رش��د نقدینگی، خلق پول و افزایش پایه پولی 
ش��ده بود و به افزایش نرخ تورم دامن می زد. س��بحانیان گفت: درس��ت اس��ت که اجرای 
سیاست مردمی سازی یارانه، افزایش قیمت ها را در برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و 
ایجاد تورم پایدار در کشور را می گیرد. اگر دولت بتواند ریشه های تاریخی ایجاد تورم را 
که در س��ال های گذش��ته هم تش��دید ش��ده از جمله نابه سامانی در نظام بانکی و ناترازی 
شدید بودجه، کنترل کند روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. الیته یکی از ریشه های ایجاد 
تورم که ارز 4۲۰۰ تومانی بود را توانستیم اصاح کنیم.  معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به 
اینکه آیا تورم ۱۲.۲ خرداد ماه را پیش بینی کرده بودید، اظهار داشت: همانطور که گفتم 
اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی توان به افزایش قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. 
آنچه که تحت عنوان افزایش در ش��اخص قیمت ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در 
تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص های عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه که در 
خرداد ماه رخ داد،  یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود. وی با بیان اینکه منطق 
این جامپ قیمتی روش��ن اس��ت، افزود: پیش از این به واس��طه ارز 4۲۰۰ تومانی، عما 
سرکوب قیمتی ایجاد کرده بودند و  امروز هم که ارز 4۲۰۰ تومانی حذف شده، افزایش 
قیمت ها طبیعی است. اما در این میان نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که 
ارز 4۲۰۰ تومانی در دولت قبل هم برای اقام بسیاری حذف شد با این تفاوت که دولت 
قبل حتی یک ریال هم بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به 

ازای اصاح یارانه و مردمی سازی یارانه ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود.
 سبحانیان درباره روند تورم در ماه های آینده گفت: به دلیل مسائل تاریخی که در سنوات 
گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه دولت و بانک 
مرکزی نتوانیم این موضوعات را کنترل کنیم ش��اهد کنترل تورم هم نخواهیم بود اما 

عزم جدی دولت مهار تورم است.   
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم ترین ابزار دولت که درباره آن به اجماع رسیدیم،  کنترل 
رشد ترازنامه بانک ها است که قبا هم در دستور کار بانک مرکزی بوده اما در این دوره 
به طور جدی دنبال می ش��ود.   وی با اش��اره به اثر برجام در کنترل تورم اظهار داش��ت: به 
هر حال انتظارات مقوله ای است که هم می تواند تورم را شدید و هم کنترل کند اما توافق 
عواملی است که اثرات آنی و کوتاه مدت دارد و می تواند برای کوتاه مدت تورم را کنترل 

کند اما راهکار ریشه ای مهار تورم، کنترل نقدینگی است.

»تجارت« تازه ترین روندهای تورمی پس از حذف ارز ترجیحی را بررسی کرد

عبورازشوکتورمی

خبر کوتاه

تخلف مشهود سازمان روانشناسی در اعطای مجوز کسب و کار تالش برای اطمینان بخشی به فعاالن بازار سرمایه
 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعام کرد که جلسه با هیات امنای سازمان بازنشستگی 
برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان برگزار شد . به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی 
در حاش��یه جلس��ه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اش��اره به مس��ئله اصاح 
فرآیندهای ورود و ایجاد کاالهای رسوبی در بندرهای کشور، اظهار کرد:  ارزیابی و 
آسیب شناس��ی از میزان رس��وب کاالهای موجود در بندرها به رییس جمهوری ارائه 
شد، همچنین در بازدیدی که هفته گذشته رییس قوه قضاییه داشت، مشخص شد 
بخش اعظم این کاالها، کاالهایی است که در گمرکات کشور اظهار نشده و هنوز 

فرایند گمرکی آنها شروع نشده، بلکه در مرحله تخلیه در بندرهای کشور رسوب کرده و وارد حوزه گمرک نشده است. 
وی افزود: برای اصاح این فرایند جلس��ه مفصلی برگزار ش��د تا رس��وب در بندرها کمتر صورت بگیرد و اگر کاالهایی 
هستند که ثبت سفارش نشده اند، امکان رسوب آنها در بندرهای کشور وجود نداشته باشد. چارچوب این پیشنهاد مورد 
تأیید رییس جمهوری قرار گرفت و امیدواریم با نهایی شدن جزئیات، اساساً شاهد ایجاد و شکل گیری اولیه این مسئله 
باش��یم. خاندوزی در پاس��خ به پرسش��ی درباره اباغ بس��ته دهگانه بورس و تاثیر آن در بورس، اظهار کرد: پیام مهم این 
اقدام این است که با عزم بخش های مختلف دولت و همه دستگاه های درگیر در شرکت های بورسی کشور و با مراعات  

دستورالعمل بتوانیم بیشترین پیش بینی پذیری و اطمینان خاطر را برای فعاالن بازار سرمایه فراهم کنیم. 

  رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کس��ب و کار وزارت اقتصاد می 
گوید: سازمان نظام روانشناسی برخی موانع غیر قانونی بر سر صدور مجوزهای دفاتر 
خدمات مشاوره قرار داده که به دادگاه معرفی می شود. به  گزارش خبرگزاری مهر، 
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت 
اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اختال هایی که در روند صدور مجوزهای 
راه اندازی دفاتر مشاوره و روانشناسی از سوی سازمان نظام روانشناسی وجود دارد 
اظهار کرد: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق لیسانس 

روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد. وی افزود: اما 
سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوطه وضع کرده است، 
یکی اینکه دارنده فوق لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس 
روانشناسی داشته باشد یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته 
روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد. رئیس مرکز 
ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی 

اضافه کرد این بود که از داوطلبان آزمون می گیرد و این آزمون در صف طوالنی برگزار می شود.

سرمقاله

  مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
حاش��یه این دیدارهای مردمی در محل اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه در گفتگو 
با خبرنگاران اظهار داش��ت: مجموعه اقدامات 
انجام ش��ده در زمین��ه تامین مالی، اختصاص 
زمین و سرمایه گذاری در کرمانشاه خوشبختانه 
شرایط خوبی را از لحاظ توسعه این استان رقم 
زده اس��ت  .علی رس��ولیان با بیان اینکه تقاضا 
برای س��رمایه گذاری در بخش صنعت استان 
کرمانش��اه حدود 5 برابر ش��ده است افزود: هم 
اکنون طرح های صنعتی زیادی در شهرکهای 
صنعتی کرمانشاه در حال ساخت و ساز هستند 
که نوید گر آینده ای بسیار خوبی در بخش در 

بخش صنعت این استان است .
وی ب��ه راه ان��دازی میز خدمت بخش صنعت، 
معدن و تجارت و ماقات های انجام ش��ده با 
فعاالن اقتصادی نیز اشاره و اضافه کرد: عمده 
دغدغه های مطرح ش��ده توسط صنعتگران و 

تولیدکنن��دگان در ح��وزه ی تامین مالی بوده 
اس��ت. رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
ایران در خصوص راهکارهای رفع این دغدغه 
نی��ز بی��ان کرد: از محل اعتب��ارات تبصره ۱۸ 
قانون بودجه که از طریقه پنجره واحد خدمات 
وزارت صنعت،معدن و تجارت قابل درخواست 
است،فعاالن اقتصادی تأمین مالی خواهند شد 
که در استان کرمانشاه نیز از این ظرفیت باید 

استفاده بهینه شود.
رسولیان ادامه داد: همچنین حدود ۷۰ درصد از 
درخواست های متقاضیان که مربوط به سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بود، 
در مح��ل جمع بن��دی و تصمیم گیری نهایی 
شد و مابقی نیز به سایر دستگاه های اجرایی و 
 کارگروه های ملی و استانی مرتبط ارجاع شد .
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
ش��هرکهای صنعتی زاگرس و بیستون بازدید 

کرد 
علی رس��ولیان در آس��تانه سفر رئیس جمهور 
و جمعی از اعضای هیئت دولت به کرمانش��اه 
ب��ه عنوان نماینده وی��ژه وزیر صنعت معدن و 
تجارت برای رس��یدگی به مسائل و مشکات 
صنعتگران، معدنکاران و بازرگانان به این استان 
سفر کرد، از امکانات زیربنایی و آخرین وضعیت 
تکمی��ل زیرس��اخت های صنعت��ی و عملیات 
اجرای��ی پروژه ه��ای عمرانی در حال انجام در 
 شهرکهای صنعتی زاگرس و بیستون بازدید کرد .
در ای��ن بازدیدها توضیحات فنی و مس��ائل و 
مش��کات پی��ش رو که فعالی��ت پروژه های 
شهرک سازی و نگهداری که زیرساخت های 
صنعت��ی،از جمله تصفیه خانه فاضاب ارائه و 
تصمیم��ات الزم ب��رای رفع موانع پروژه های 
عملیات��ی برنام��ه ریزی ش��ده ب��رای تکمیل 
 زیرساخت های این دو شهرک صنعتی اتخاذشد.
ریی��س هی��ات مدیره و مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران در 
ادامه این بازدید میدانی ، به گفتگو با جمعی از 
صنعتگران و تولیدکنندگان پرداخت و بر ارتقاء 
وضعیت کنونی شهرکها و نواحی صنعتی و اداره 
و نگهداری بهتر این مناطق توسط شرکت های 

خدماتی مربوطه تاکید کرد.
 رسولیان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان 
س��ال» تولید؛ دانش بنیان و اش��تغال آفرین 
«اظهارامیدواری کرد ش��رکت ش��هرک های 
صنعت��ی برای تحق��ق اهداف دولت در بخش 
صنعت، تمامی توان خود را در راستای ایجاد زمینه 
مناسب برای فعالیت صنعتگران و شرکت های 
 دانش بنیان در شهرک های صنعتی به کار گیرد.
وی همچنی��ن از فع��االن اقتصادی اس��تان 

کرمانشاه درخواست کرد با مشارکت در ایجاد 
واحده��ای کارگاهی ش��هرک های صنفی و 
س��رمایه گذاری تضمین��ی در احداث نیروگاه 
ه��ای ان��رژی تجدیدپذیر، آین��ده مطمئنی را 
برای فعالیت های صنعتی و تولیدی خود فراهم 

نمایند.
مدیرعامل ش��رکت شهرکهای صنعتی استان 
کرمانشاه در حاشیه این بازدید گفت :شهرک 
صنعتی بیس��تون دارای ۱۷۹ هکتار اس��ت که 
۱۲۸ هکت��ار آن زمی��ن صنعتی و  ۱56 هکتار 

آن  دارای سند تفکیکی است . 
بیژن کردس��تانی تصریح کرد: این ش��هرک 
صنعت��ی از امکانات زیربنای��ی آب، برق ،گاز، 
تلفن و تصفیه خانه فاضاب برخوردار اس��ت 
و ۲۱۰ ق��رارداد ح��ق انتف��اع و بهره برداری با 
س��رمایه گذاران به مساحت ۱۰4 هکتار در آن 

منعقد شده است . 
وی با اشاره به اینکه ۸۳ واحد تولیدی به بهره 

برداری رس��یده در این ش��هرک صنعتی نیز با 
سرمایه گذاری چهار هزار و ۱4۷میلیارد ریال 
برای یک هزار و ۱۷4نفر فرصت شغلی فراهم 
کرده اند خاطرنشان ساخت :در شهرک صنعتی 
بیس��تون همچنی��ن تا پیش از ای��ن ۲5 واحد 
کارگاهی تکمیل، ۱۹ واحد واگذار و ۱۱واحد با 
اشتغالزایی برای 5۲ نفر به بهره برداری رسیده 
است در این شهرک صنعتی یک مرکز خدمات 
فناوری و کسب و کار نیز در حال ارائه خدمات 
 مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی می باشد.

دارای  نی��ز  زاگ��رس   ش��هرک صنعت��ی 
 ی��ک ه��زار و ۱۰۰هکت��ار مس��احت اس��ت 
که ۲6۲ هکتار آن زمینه صنعتی و ۲6۰هکتار 
آن دارای س��ند تفکیکی اس��ت .این ش��هرک 
از امکان��ات زیربنای��ی آب،ب��رق و گاز و تلفن 
برخ��وردار اس��ت و 65۸ ق��رارداد حق انتفاع و 
به��ره ب��رداری به مس��احت ۳۰۳ هکتار در آن 

منعقد شده است.

تقاضا برای سرمایه گذاری صنعتی در کرمانشاه ۵ برابر شده است


