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بانک مرکزی با افزایش نرخ اســکناس دالر در سامانه 

بازار متشــکل ارزی به ســطح 43هزار تومان، در برابر 

نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شد تا بتواند 

نقش خود را به عنوان نرخ ساز بازار ارز پس بگیرد

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

به دنبال رشد پرشــتاب قیمت ارز، بانک 
مرکزی اعمال سیاســت تازه خود را برای 
کنترل بازار ارز از روز دوشــنبه آغاز کرد. 
به گزارش همشهری، دیروز بازارساز بانک 
مرکزی با افزایش نرخ اســکناس دالر در 
سامانه بازار متشکل ارزی به سطح 43هزار 
تومان تالش کرد در برابر نرخ بازار آزاد به 
شکلی تهاجمی وارد عمل شود تا در نهایت 
بتواند نقش خود را به عنوان نرخ ساز بازار 
ارز پس بگیرد. پیش تــر رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرده بود: »بانک مرکزی از 
این به بعد با مداخله در بازار، نرخ ساز خواهد 
بود.« به نظر می رسد، بانک مرکزی در تالش 
است کنترل جریان عرضه و تقاضای ارز را 
کامال در اختیار بگیرد تا از این طریق بازار را 
مدیریت کند. همین تاکتیک دیروز موجب 
کاهش نرخ دالر در بــازار آزاد تا محدوده 

44هزار تومان شد.

آغاز نرخ سازی در بازار ارز
به گفته محمدرضا فرزین، از این پس بانک مرکزی کنترل کامل بازار ارز را برای نرخ سازی  در اختیار خواهد گرفت

تجارت دود در ایران
  خبر: محمد رضا تاج دار، رئیس انجمن دخانیات 
می گوید: میزان مصرف ســیگار در ایران ســاالنه 
۸۰ میلیارد نخ اســت که ۱۵ تا ۲۰ درصد به صورت 
قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد و در هر سال تقریباً 
۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق توزیع 
می شود. او می افزاید: برآورد مصرف تنباکو در کشور 
۱۲ هزار تن اســت که ۷ هزار تن به صورت قاچاق و 

تقلبی در کشور مصرف می شود.
  نقد: تجارت دود در ایــران حکایت غبارآلودی 
دارد. تالش برای جلوگیــری از واردات غیرقانونی 
سیگار و تنباکو که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود، 
تاکنون نتوانسته میزان تجارت غیررسمی را به صفر 
برساند. به نظر می رسد باید نوع نگاه سیاست مداران 
به تجارت دود تغییر کند، چه بخواهیم چه نخواهیم 
این تجــارت واقعیت  دارد. زیان ده بودن شــرکت 
دخانیات به وضوح نشان می دهد نگاه دولتی به یکی 
از آزادترین و البته مضرترین تجارت های دنیا علیه 

سالمتی ایران، جواب نمی دهد.

نقد  خبر
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پایان تأثیر کرونا بر بازار کار 
حال و احوال بازار کار کشور در پاییز امسال اندکی مساعدتر شده 
و حداقل توانسته است در مقابل کاهش مستمر نرخ مشارکت 
اقتصادی که از دوره کرونا و تشدید تحریم های اقتصادی آغاز شده 
بود، مقاومت کند. به گزارش همشهری، براساس اطالعات منتشر 
شده از سوی مرکز آمار ایران، در پاییز امسال حدود نیمی از افراد 
اضافه شده به جمعیت در سن کار )باالی ۱۵سال( ضمن ورود به 
بازار کار، به همراه گروهی از بیکاران موفق به اشتغال شده اند. این 
در حالی است که در فصول گذشته، همواره بخش عمده جمعیت 
تازه وارد بازار کار، غیرفعال می شدند و عماًل کاهش نرخ بیکاری 
از محل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی محقق می شد. در پاییز 
امسال اما، به واسطه رشد اندک مشارکت اقتصادی، کاهش نرخ 
بیکاری از محل ایجاد اشتغال جدید بوده و به همین واسطه نسبت 

اشتغال بازار کار نیز با افزایش مواجه شده است.

کرونا با بازار کار ایران چه کرد؟
در پاییز۱39۸ که هنــوز خبری از کرونا نبــود، 44.3درصد از 
جمعیت در سن کار کشور، مشــارکت اقتصادی داشتند و جزو 
شاغالن یا بیکاران در جست وجوی کار دسته بندی می شدند. در 
آن زمان، نسبت اشتغال بازار کار ایران به 39.6درصد می رسید 
و نرخ بیکاری نیز ۱۰.6درصد بود؛ اما با شــیوع کرونا، بالفاصله 
۲.9واحد درصد از نرخ مشارکت اقتصادی کشور کاسته شد و به 
گواه آمارهای رسمی، یک میلیون و49۰هزار نفر از جمعیت فعال 
اقتصادی شامل یک میلیون  و33هزار نفر شاغل و 4۵۷هزار نفر 
بیکار، بازار را ترک کردند. این فرایند در فصول بعدی نیز ادامه پیدا 
کرد؛ چراکه باوجود بهبود شرایط واکسیناسیون، اقتصاد ایران با 
رکود تورمی ناشی از تحریم ها و تنش های اقتصادی مواجه شده 
بود و نه بازار توان جذب نیروی کار جدید را داشت و نه نیروی کار 
به دلیل ناهمخوانی درآمد با هزینه معیشت رغبتی برای اشتغال 
نشان می داد. درنهایت، افزایش نسبی دستمزدها برای سال۱4۰۱ 
توانست با افزایش جذابیت اشتغال خدماتی، طلسم کرونایی بازار 
کار را بشکند و روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داد. 
در پاییز گذشته آنگونه که آمارهای مرکز آمار نشان می دهد، نرخ 
مشارکت اقتصادی بعد از سقوط 4-3واحد درصدی از سال9۸ 
تاکنون، با افزایش ۰.۱درصدی مواجه شــده و روی 4۱درصد 
تثبیت شده اســت. همچنین در این فصل نرخ اشتغال بازار کار 
ایران بعد از سقوط ۱.9واحد درصدی در سال9۸، بهبود پیدا کرده 
و به 3۷.۷درصد رسیده است. نکته دیگر اینکه در پاییز امسال با 
این دو اتفاق، کاهش نرخ بیکاری برخالف فصول قبلی از محل 

اشتغال جدید بوده است نه خروج نیروی کار از بازار.

نمای بازار کار پاییزی
در پاییز امسال نسبت به پاییز ســال قبل، حدود ۷3۱هزار نفر 
به جمعیت در سن کار کشور )باالی ۱۵سال( اضافه شده که از 
این تعداد 369هزار نفر وارد بازار کار شده اند و حدود 36۲هزار 
نفر غیرفعال مانده اند. آنگونه که آمارها نشــان می دهد در پاییز 
امسال ۵3۵هزار و۲3۷نفر به جمعیت شاغالن کشور اضافه شده 
که معادل 369هزار نفر از آنها جزو جمعیت تــازه وارد بازار کار 
بوده اند و ۱66هزار نفر نیز از جمعیت بیکاران به جرگه شاغالن 
اضافه شده اند. درنتیجه این تحوالت، نرخ بیکاری کشور با کاهش 
۰.۷درصدی به ۸.۲درصد رســیده اســت. همچنین در پاییز 
امسال، نرخ بیکاری جوانان با کاهش 4.4درصدی به ۱9.۲درصد 
رســیده و نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی نیز با افت 
۱.3درصدی، ۱۲.۵درصد ثبت شده است. طبق آمار رسمی، در 
پاییز امسال 4۲.4درصد از بیکاران و ۲6.4درصد از شاغالن کشور 

را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل داده اند.
از دیگر نکات بازار کار پاییزی، استمرار ریزش اشتغال در بخش 
کشاورزی است که باعث شده با کاهش ۱۸3.۵هزارنفری شاغالن 
این بخش، سهم بخش کشاورزی از بازار کار به ۱4.3درصد برسد. 
در مقابل همچنان بخش خدمات در حال جذب شاغالن جدید 
است و سهم آن از بازار کار به ۵۱.۱درصد رسیده است. نکته دیگر 
اینکه خروج زنان از بازار کار نیز در پاییز امسال متوقف شده است 
به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی آنها ۰.۵درصد بهبود پیدا 
کرده، جمعیت شــاغالن زنان ۰.6درصد افزایش داشته و نرخ 

بیکاری آنها نیز ۱.۵درصد کاهش یافته است.

گزارش بازار

   از گذشته تا امروز
از سال۱39۷ و به دنبال اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران 
سیاست های ارزی ایران دچار تغییر شد. تا پیش از آن بانک 
مرکزی به نیابت از دولت در دوره های مختلف می توانست 
از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بازار ارز را 

کنترل کند. 
در دوره هایی که قیمت ارز افزایش می یافت با افزایش عرضه، 
جلوی رشــد قیمت را می گرفت، اما از سال۱39۷ به دلیل 
محدودیت هایی که در فروش نفت به وجود آمد منابع ارزی 
نیز کاهش یافت و ابزار های در اختیــار بانک مرکزی برای 
کنترل بازار ارز محدود شد. در چنین شرایطی صادرکننده ها 
و در راس آنها تولید کننده های محصوالت پتروشیمی، فلزات 
و مواد معدنی موظف شــدند ارز حاصل از صادراتشان را در 
سامانه نیما عرضه کنند تا از این طریق مصارف ارزی تامین 
شود. چندی بعد با تغییر برخی رویه ها از جمله تشکیل بازار 
توافقی ارز به صادرکننده ها اجازه داده شد مازاد ارز عرضه 
شده در ســامانه نیما را در ســامانه بازار توافقی بفروشند. 
درچنین شــرایطی اما محمدرضا فرزیــن تاکتیکی تازه را 
برای مدیریت بازار ارز در پیش گرفته تا بار دیگر نقش بانک 

مرکزی در تعیین نرخ ارز پررنگ تر از قبل شود.

   اثرات تاکتیک تازه
به نظرمی رســد با اعمال تاکتیک تازه بانک مرکزی برای تخصیص ارز، در 
کوتاه مدت با افزایش عرضه ارز مواجه خواهیم بود، اما در بلندمدت احتماال 
شرایط قدری متفاوت خواهد بود؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما، از یک 

سو انگیزه صادرکننده ها را برای عرضه ارز کاهش خواهد داد.
 این موضوع می تواند به کاهش عرضه منجر شود و از  سوی دیگر به دلیل تفاوت 
قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، حجم تقاضا برای دریافت ارز تثبیتی افزایش 
خواهد یافت که این موضوع می تواند به افزایش محدودیت ها در منابع ارزی 
در اختیار بانک مرکزی منجر شود. با توجه به اینکه طبق گفته رئیس  کل، 
بانک مرکزی کنترل کامل بازار را در اختیار گرفته، این موضوع می تواند در 

آینده چالش برانگیز باشد.

   از انفعال به نرخ سازی
دیروز محمدرضا فرزیــن، رئیس کل بانک مرکــزی در توییتی اعالم کرد: 
»بانک مرکزی از این به بعد با ورود به بازار، نرخ ساز خواهد بود. بانک مرکزی 
و صرافی ها اقدامات مشترکی را در احیای ثبات اقتصادی انجام می دهند.« 
او پیش  از این نیز گفته بود: طبق بخشنامه ای جدید از روز سه شنبه، چهارم 
بهمن به صرافی ها مجوز فــروش ۵هزار یورو به هر متقاضــی را داده ایم. او 
تأکید کرده بود: اگر از روز سه شنبه که خرید و فروش ارز در صرافی ها آغاز 
می شود، محدودیتی در تامین منابع ارزی برای صرافی ها به وجود بیاید، در 
بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز می فروشیم. می خواهیم در بازار آزاد به 

یک نرخ ساز تبدیل شویم.
به گزارش همشــهری، طبق تاکتیک جدید بانک مرکــزی صادرکننده ها 
موظفند ارز خود را در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومان، تسعیر کنند، 
اما نکته مهم تر این اســت که این ارز در اختیار بانک مرکزی است و بعد از 
آن، بانک مرکزی اســت که تعیین کننده معادالت بازار است و از این طریق 
می تواند بازار را مدیریت کند. ضمن اینکه بــا حذف نرخ توافقی، صرافی ها 
موظفند نرخ بازار متشــکل را که در محدوده بازار آزاد است، مبنای فروش 
ارز درنظر بگیرند. همین موضوع می تواند به کاهش حجم تقاضا منجر شود. 
اعمال برنامه تازه بانک مرکزی ظرف ۲روز گذشته موجب شده التهاب بازار 
ارز اندکی فروکش کند، اما به نظر می رســد در بلندمــدت باید راهکارهای 

دیگری نیز برای ثبات بازار ارز در نظرگرفته شود.

سیر صعودی قیمت مربا
قیمت مربا در 9 ماه گذشته افزایشی بوده است. مقایسه قیمت 
انواع مربا از اردیبهشــت تا امروز نشــان می دهد قیمت این 
محصول ســیر صعودی داشــته و در این بازه زمانی در برخی 
محصوالت تا بیش از 4۰درصد رشــد کرده اســت. با ۲نرخی 
شدن شــکر و تفکیک قیمت شــکر مصرفی خانوار و صنف و 
صنعت  ممکن است قیمت مربا و دیگر محصوالت وابسته باز 

هم دستخوش تغییر شود.

قیمت در بهمنقیمت در اردیبهشت

شانا بالنگ 
۳۱۰ گرمی

42.000
50.000

اصالت آلبالو  
۸۲۰ گرمی

55.000
75.000

خوشاب هویج  
۷۲۰ گرمی

48.000
52.000

رازک هویج  
۳۰۰ گرمی

20.000
25.000

اصالت انجیر  
۳۱۰ گرمی

23.500
30.000

سحر هویج  
۳۹۰ گرمی

19.800
30.000

بیژن به  ۳۰۰ 
گرمی

21.500
25.000

بهروز گیالس  
۳۲۰ گرمی

22.500
33.000

قیمت به تومان


