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بررسيپروندهتخلفاتايرانخودرو

دركميسيوناصل۹۰
يك عضو كميسيون اصل۹۰ مجلس گفت: به محض تعيين تكليف اليحه 
بودجه۱4۰۰ در مجلس، بازديد نظارتي اعضاي كميسيون از ايران خودرو 
و تدوين نهاي�ي گزارش تخلف�ات اين ش�ركت انجام خواهد ش�د. 
علي آذري در گفت وگو با تسنيم، درباره آخرين وضعيت پرونده تخلفات 
ايران خودرو كه اخيراً به كميسيون اصل90 مجلس ارسال شده است، 
اظهار داشت: قرار است اين كميس��يون بازديد نظارتي از اين شركت 
داشته باش��د و پيگيري هاي الزم را در خصوص تخلفات گزارش شده 
اين شركت انجام دهد. وي با اعالم اينكه درگيري مجلس براي بررسي 
اليحه بودجه1400 باعث ش��ده اي��ن بازديد نظارت��ي از ايران خودرو 
تاكنون انجام نش��ود، افزود: در حال حاضر اولويت كميسيون اصل90 
موضوع بودجه است، اما به محض اتمام بررسي و تصويب اليحه بودجه 
در مجلس، نمايندگان كميس��يون اصل90 بازدي��د نظارتي خود را از 
ايران خودرو انجام می دهند و تخلفات گزارش ش��ده از اين شركت را 
بررسي خواهند كرد. اين عضو كميسيون اصل90 در رابطه با جزئيات 
تخلفات ايران خودرو گفت: پيش از بررسي نهايي، نمي توانم جزئيات 
گزارش را مطرح كنم اما به محض تكميل گزارش در كميسيون اصل90 

جزئيات پرونده ايران خودرو را رسانه اي خواهيم كرد. 
........................................................................................................................
ايجاد1۰7هزارفرصتشغليباطرحهاي

بسيجسازندگي
اج�راي  ب�ا  گف�ت:  س�ازندگي  بس�يج  س�ازمان  رئي�س 
اش�تغالزايي  طرح ه�اي  و  س�ازندگي  جه�اد  طرح ه�اي 
صندوق ه�اي قرض الحس�نه مردم�ي و با كمك بس�يج اقش�ار، 
امس�ال ۱۰7 ه�زار فرص�ت ش�غلي در كش�ور ايج�اد ش�د. 
محمد زهرايي در گفت وگو با فارس گفت: امسال با كمك بسيج اقشار، 
همچنين با همكاري طرح هاي جه��ادي و جهادگران و نيز طرح هاي 
صندوق هاي قرض الحسنه خرد و مردمي 107 هزار فرصت شغلي ايجاد 
يا تثبيت شده است. برخي از اين فرصت هاي شغلي، اشتغال جديد و 
بخشي هم اش��تغال ايجادي اس��ت كه با كمك تسهيالت و طرح هاي 

جهادي به تثبيت و ماندگاري شغل كمك شده است. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر 42 هزار گروه جهادي در كشور فعاليت 
دارند، گفت: همچنين بيش از 24 هزار صندوق قرض الحسنه و اشتغالزا 
در كشور ايجاد شده است كه منابع اين صندوق ها با طرح هاي جهادي 
پيوند خورده است. عالوه بر اينكه از ظرفيت صندوق هاي قرض الحسنه 
استفاده مي شود، از امكانات نهادها، بانك ها و صندوق كارآفريني اميد 
هم استفاده مي شود و در اين زمينه با بانك هاي قرض الحسنه رسالت، 
قرض الحسنه مهر ايران، سپه و صندوق كارآفريني اميد تفاهمنامه اي 
امضا كرده ايم كه منابع تس��هيالتي اين بانك ها به صورت هدفمند به 
طرح ها و گروه هاي جهادي داده ش��ود. همچني��ن تفاهمنامه هايي با 
بنياد علوي و كميته امداد امام خميني)ره( بسته شده است كه منابع 
تسهيالتي در اختيار شبكه تخصصي جهادي قرار گيرد. زهرايي تأكيد 
كرد: ما فقط كار تسهيل گري بانك ها را انجام مي دهيم، به عنوان مثال 
اگر يك متقاضي روس��تايي بخواهد طرحي راه اندازي كند يا مجوزي 
بگيرد، ما براي دريافت مجوز و دريافت تس��هيالت كمك و تضاميني 
براي آنها فراهم مي كنيم، در واقع كار تسهيل گري مي كنيم، حتي در 
برخي موارد براي اين كارگاه ها مواد اوليه تهيه مي كنيم و همچنين براي 

محصوالت آنها بازاريابي و بازاررساني انجام مي شود. 
........................................................................................................................

احتكارخانگي،بهانهجديددولتيهابرایگرانی
در ماه ه�اي اخي�ر ب�ا ضع�ف مديري�ت دول�ت در تنظيم ب�ازار 
كاالهاي ض�روري و مصرف�ي م�ردم و كمب�ود دوره اي كاالها در 
ب�ازار، مس�ئوالن ب�ا پي�ش كش�يدن احت�كار خانگ�ي ت�اش 
مي كنن�د ب�ا انح�راف اف�كار عموم�ي، ب�ر مش�كات مديريتي 
دولت در رص�د و تأمي�ن به موق�ع كااله�ا را س�رپوش بگذارند. 
چندي قبل معاون اول رئيس جمهور در جمع فعاالن صنعتي از فراواني 
كاال در سال جاري سخن گفت و افزود: هيچ كمبودي در كاالهاي مصرفي 
مردم نداشتيم اما به دليل افزايش هزينه هاي توليد قيمت برخي كاالها 
با افزايش مواجه شده است. اين اظهارات در حالي بود كه كمبود روغن، 
شكر، مرغ و تخم مرغ بيش از سه ماه است كه مصرف كنندگان را با مشكل 
مواجه كرده و هنوز براي رفع آن راهكاري از سوي دولت انديشيده نشده 
اس��ت، حال در چنين فضايي س��ازمان حمايت از احتكار خانگي كاالها 
حرف مي زند و هرازگاه��ي به مردم توصيه مي كن��د كاال فقط به ميزان 
نيازشان خريداري كنند. روز گذشته حداقل 4ميليون تن كاال ظرف چند 
روز آينده از گمرك ترخيص شد تا نياز مردم كشور تأمين شود. در طول 
سال هم شاهد بوديم به رغم شيوع ويروس كرونا و خالي شدن قفسه هاي 
فروشگاهي در سراسر دنيا هيچ كمبودي در كشور ما ايجاد نشد. براي ماه 
مبارك رمضان هم تدارك الزم ديده ش��ده و مشكلي ايجاد نخواهد شد. 
رئيس سازمان حمايت گفت: فروش روغن با كاالهاي جانبي يا با كارت 
ملي تخلف محسوب مي شود. با توجه به برنامه ريزي  هاي اعالم شده نبايد 
كمبودي در بازار داشته باش��يم. از مردم هم تقاضا داريم از احتكار هاي 
خانگي اجتناب كنند. اگر هر كس دو برابر نياز خود كاال خريداري كند با 

تقاضاي دو برابري مواجه خواهيم شد. 
........................................................................................................................
ممنوعيتپروازاز۳۲كشورپرخطربهايران

ممنوعي�ت  از  كش�وري  هواپيماي�ي  س�ازمان  س�خنگوي 
پ�رواز از مبدأ ۳۲ كش�ور ب�ه اي�ران خب�ر داد و گف�ت: پذيرش 
مس�افر  از كش�ورهاي پرخط�ر ب�ه اي�ران ممن�وع ش�د .

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشور ي، محمدحسن ذيبخش 
اظهار داشت: براساس مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري كرونا و با هدف 
پيشگيرانه در جلوگيري از ش��يوع ويروس كرونا در كشور پذيرش مسافر از 
كشورهاي پرخطر به ايران ممنوع شد. وي افزود: مسافران كشورهاي با شرايط 
ويژه ، مسافران مستقيم يا غيرمستقيم به مقصد ايران كه ظرف حداكثر دو 
هفته قبل از موعد سفر، بيش از چهار ساعت در يكي كشورهاي انگلستان، 
آفريقاي جنوبي، آنگوال، آرژانتين، بوليوي، بوساوانا، برزيل، بوروندي، كيپ 
ورد، شيلي، كلمبيا، جمهوري دموكراتيك كنگو، اكوادور، اسواتيني، گينه 
فرانس��وي، لس��وتو، گويان، ماالوي، موريتاني، موزامبيك، ناميبيا، پاناما، 
پاراگوئه، پرو، رواندا، سيشيل، س��ورينام، تانزانيا، اوروگوئه، ونزوئال، زامبيا و 
زيمباوه اقامت داشته اند تا اطالع ثانوي امكان ورود به جمهوري اسالمي ايران 
را ندارند و پذيرش آنها در فرودگاه كشور مبدأ ممنوع است. ذيبخش تصريح 
كرد: همه اتباع ايراني و خارجي كه قصد سفر به جمهوري اسالمي ايران 
را دارند، ملزم به ارائه گواهي تست مولكولي) PCR -RT ( منفي از نظر 
كوويد 19 با مدت اعتبار حداكثر 96 ساعت از آزمايشگاه هاي مورد تأييد 
وزارت بهداشت كشور مبدأ به زبان انگليسي يا مورد تأييد كنسولگري، 

پيش از سوار شدن به هواپيما در فرودگاه مبدأ هستند. 

شبهایعيدمافيا
 بازار گوشت و ميوه در دست بی كفايت دالالن است

و همه محاسبات از جنس تدبير و اميد به مسائل ديگری گره خورده است

در س�ال هاي اخير با خروج دول�ت از تنظيم 
بازار ميوه، تنظيم بازار به طور كامل به دست 
دالالن و واس�طه هايي افت�اده كه س�ازمان 
تعزيرات و حمايت نيز حريفشان نيستند. به 
طوري كه به گفته باغداران سيب و مركبات،  
از ابت�داي م�اه ج�اري دالالن اج�ازه ورود 
س�يب و مركبات به بازار مي�وه را نمي دهند 
و باي�د تم�ام خريد ه�ا از فيلتر اي�ن دالالن 
عبور كند تا مب�ادا با افزايش عرض�ه بازار از 
دستشان خارج ش�ده و قيمت ها ارزان شود. 
بر اساس آمار، ايران ساالنه 10ميليون تن سيب، 
پرتقال و نارنگي توليد مي كند. اين ميوه ها قابل 
نگهداري در سردخانه است و در مواقع ضروري 
مي  توان،  وارد بازار كرد و قيمت ه��ا را به تعادل 
رساند، اما بيش از يك دهه است كه دالالن بازار 
ميوه و تره بار فرصت تنظيم بازار را از مسئوالن و 
باغداران گرفته اند. از ابت��داي ماه جاري با ورود 
ميوه هاي سردخانه اي به بازار ميوه قيمت ها به 
ش��دت افزايش يافته اس��ت. اين در حالي است 
كه سردخانه ها و انبارها مملو از سيب و مركبات 
اس��ت. در حال حاضر س��يب درجه يك دربازار 
تهران كيلويي 2۵ تا ۳0 تومان، پرتقال بين 1۵تا 

2۵هزار تومان، نارنگي و كي��وي 2۵ تا ۳0 هزار 
تومان، خيار 1۵ تا 20 هزار تومان و موز 40 تا 4۵ 

هزار تومان در ميوه فروشي ها عرضه مي شود. 
باغداران افزايش هزينه هاي توليد مانند سمپاشي 
و كود، آبياري، س��بد هاي ميوه و كارگر را يكي 
از دالي��ل گران��ي قيمت ها اع��الم مي كنند، اما 
نكته اصلي دالل ب��ازي در ميادين اصلي ميوه و 
تره بار است كه مانع از ورود ميوه ارزان به داخل 

مي شود. 
   دس�ت باغدار از عرضه مستقيم كوتاه 

است
دياك��و افخ��م يك��ي از باغ��داران س��يب و 
صادركنندگان مشهور در ش��مال غرب كشور 
در گفت و گو با »جوان« از مشكالت صادرات و 
نبود بازار چه هاي عرضه مستقيم ميوه در تهران و 
ساير شهرستان ها و فعاليت دالالن ميوه خبر داد 
و گفت: مصرف داخلي س��يب ساالنه ۸00 هزار 
تن است و بايد سيب هاي توليدي صادرشود، اما 
بازار هاي صادراتي ايران دچار مشكل شده است. 

   افت دينار عراق
وي از زيان صادركنندگان به عراق سخن گفت 
و افزود: با كاهش نرخ دين��ار صادركنندگان به 

بازار هاي عراق در ماه هاي گذش��ته به ش��دت 
متضرر ش��ده اند و بازار صادراتي آذربايجان نيز 
به دليل ناكارآمدي سفارت ايران و عدم رايزني 
براي رفع موانع صادرات با مش��كالت بسياري 
همراه اس��ت، به طوري كه اخيراً بارهاي سيب 
صادراتي ايران بيش از 10روز در مرز آذربايجان 
متوقف شد و هزينه حمل و نقل چند برابري را 

به ما تحميل كرد. 
   سيب درجه يك نبايد بيشتر از ۱۱هزار 

تومان باشد
افخم در خصوص وضعيت بازار سيب و مركبات 
گفت: »در حال حاضر قيمت س��يب درجه يك 
صادراتي بايد 11 هزار تومان در بازار عرضه شود، 
در حالي كه در بازار تهران و بسياري از استان ها 
قيم��ت آن بيش از 2۵ ه��زار تومان اس��ت. در 
گذشته دولت با خريد تضميني ميوه و اقالم مورد 
نياز بازار در زمان فراوان��ي كاال، مانع از كمبود 
عرضه در بازار و احياناً گراني قيمت ها مي شد، اما 
چند سالي است كه بازار ر ها شده است و دالالن 

كنترل بازار را به دست گرفته اند. 
   قيمت صادراتي سيب؛ ۱۶ هزار تومان 

افخم با مقايسه قيمت ميوه در بازار داخل با نرخ 

صادراتي آن افزود: به عنوان مثال سيب درجه 
يك با قيمت 16 هزار تومان صادر مي شود، اما با 
اين قيمت ها به دست مصرف كننده نمي رسد. 
نبود بازار چه هاي شهري و استاني براي عرضه 
مس��تقيم ميوه يكي از كمبود هاي تنظيم بازار 
ميوه است كه متأسفانه در يك دهه اخير هيچ 
فكري براي آن نشده اس��ت. ه��ر از گاهي وزير 
جهاد از اجرايي شدن اين طرح حرف مي زند، اما 
كار هماهنگي هنوز صورت نگرفته است. حتي 
ميادين ميوه و تره بار شهرداري ها كه مثاًل قرار 
بود، قيمت ها را تعديل كنند چندان موفق عمل 
نكرده اند، زيرا آنها نيز با چند دست واسطه ميوه 
و سبزي شان را خريداري مي كنند و در بسياري 
از موارد ميوه ه��اي با كيفي��ت در اين ميادين 

عرضه نمي شود. 
وي گفت: چندي قبل با مراجعه به بازار تهران و 
رصد قيمت هاي ميوه با چند غرفه دار در ميدان 
مركزي صحبت كردم و گفت��م حاضرم روزانه 
هر ميزان س��يب مي خواهند با قيمت 12 هزار 
تومان در ميدان تهران تحويل ش��ان بدهم، اما 
غرفه داران از خريد خودداري و اعالم كرده اند كه 
نيازي ندارند. افخم معتقد است كه واسطه هاي 
بازار ميوه تهران و ساير اس��تان ها از ورود ميوه 
به مي��زان فراوان جلوگي��ري مي كنند و تالش 
مي كنند با عرضه قطره چكاني بازار را تشنه نگه 

دارند و قيمت ها را افزايش دهند. 
وي تأكيد ك��رد: اگر تا پايان اس��فند س��يب و 
مركب��ات موج��ود در انبار ه��ا و س��ردخانه ها 
روان��ه بازار نش��ود، باغ��داران زي��ان هنگفتي 
متحمل مي ش��وند. اي��ن توليد كنن��ده افزود: 
اگر فروش��گاه هاي زنجي��ره اي غرفه هايي را با 
قيمت ارزان در اختيار باغداران قرار دهد؛ ميوه 
مرغوب و ارزان به دست مصرف كننده مي رسد و 
توليد كننده و مصرف كننده ديگر ضرر نمي كند. 
وي با اش��اره به قيمت گران س��بزي و صيفي 
)كيلوي��ي 12 هزار توم��ان س��بزي ( در تهران 
گفت: اين قيمت ها در حالي است كه در مراكز 
توليد سبزي كه بيش��تر بخش كرد نشين ايران 
هستند، سبزي حداكثر كيلويي 4 هزار تومان 
است. در حالي كه بخش زيادي از سبزي تهران 
از شهر ري و حومه آن تأمين مي شود نه از ساير 

شهرستان ها. 
   سيب؛ ميوه فقرا هم گران شد

افخم گفت: از قديم ميوه س��يب به ميوه فقرا 
معروف بود، چون ارزان بود و يك كيلو سيب 
حداقل 10 تا سيب است. اكنون اين ميوه به 
قدري در ب��ازار مصرف گران ش��ده كه ميوه 

اغنيا شده است.

عقبنشينيسكهودالردربازار
نايب رئيس اتحاديه ط�ا و جواهر گفت: با توج�ه به كاهش اندك 
نرخ ارز ديروز ش�اهد كاهش قيمت ها در بازار سكه و دالر بوديم. 
كشتي آراي در گفت وگو با پارسينه گفت: سؤال پرسيده بودند كه چرا 
بهاي طال با عيار 20 و 21 و 22 را اع��الم مي كنيد در حالي كه مبناي 
معامالت طالی كش��ور طالي 1۸عيار اس��ت. در اي��ن خصوص الزم 
مي دانم بگويم در برخي مناطق كش��ور از جمله استان يزد بيشترين 
طاليي كه مورد استفاده و خريد و فروش قرار مي گيرد، طالي 20عيار 
است. همچنين مردم در استان هاي جنوبي و استان هايي كه همجوار 
مناطق جنوبي كشور هستند همچون سيستان و بلوچستان، بوشهر و 
هرمزگان بيشتر از طاليي با عيار 21، 21 و 22 استفاده مي كنند. محمد 
كشتي آراي، كارشناس بازار سكه و طال در خصوص وضعيت بازار طالي 
كشور گفت: در بازار ديروز قيمت هر اونس جهاني طال بدون تغيير هزار 
و 7۳6 دالر و قيمت هر اونس نقره هم 26دالر و ۸0 سنت بود. در بازار 

داخلي با توجه به افت نرخ ارز شاهد كاهش قيمت سكه و طال بوديم. 
كارشناس بازار سكه و طال افزود: سكه طرح قديم با قيمت 10 ميليون 
و 7۵0 هزار تومان، سكه طرح جديد 11 ميليون و 90 هزار تومان و نيم 
سكه هم با قيمت 6 ميليون و ۳۵0 هزار تومان دادوستد شد. ربع سكه هم 
با قيمت 4 ميليون و ۵0 هزار تومان و سكه هاي يك گرمي هم با قيمت 

2 ميليون و ۳۵0 هزار تومان خريد و فروش شد. 
كشتي آراي گفت: هر مثقال طالي آب شده 17عيار با قيمت 4 ميليون 
و 646 هزار تومان و يك گرم طالي 1۸عي��ار هم با قيمت يك ميليون 
و 72 هزار و ۵00 تومان معامله ش��د. او در ادامه افزود: يك گرم طالي 
20عيار با قيمت يك  ميليون و 192 هزار تومان، يك گرم طالي 21عيار 
با يك  ميليون و 2۵1 هزار تومان، يك گرم طالي 22عيار با يك  ميليون 
و ۳11 هزار تومان و ي��ك گرم طالي 24عيار با قيم��ت يك  ميليون و 
4۳0 هزار تومان قيمت گذاري ش��د. اين فعال بازار طال و جواهر كشور 
گفت: حباب س��كه ۵۵0 هزار تومان و نرخ دالر در بازار آزاد 2۵ هزار و 

1۵0تومان است. 
........................................................................................................................

پالس نزولي دالر به بازار سرمايه
افتارزشمعامالت

بهكمتراز1۰هزارميلياردتومان
بورس تهران ديروز هم قرمزپوش ش�د و در ارتف�اع يك ميليون 
و ۱۸۵ ه�زار واح�دي نماگ�ر اصل�ي ب�ه كار خ�ود پاي�ان داد. 
مجموع ارزش معامالت در بازار ديروز ني��ز به كمتر از 10 هزار ميليارد 
تومان رسيد كه يك زنگ هشدار ديگر مبني بر خروج سهامداران از بازار 
است. از آن سو، حسن روحاني ش��خصاً سيگنالي مبني بر كاهش نرخ 
ارز در بازار ايران علني كرد كه در تداوم نشانه هاي سياسي و اقتصادي، 
مي توان آن را جدي گرفت. ش��اخص كل بورس ته��ران ديروز حدود 
۸ هزار و 400 واحد، معادل 0/7درصد افت كرد و در ارتفاع يك ميليون 
و 1۸۵ هزار واحدي به كار خود پايان داد. از آن سو، شاخص كل هم وزن 
نيز 0/2۳درصد افت كرد كه تقريباً يك سوم مقدار عددي شاخص كل 
را دارا بود و اين نشان مي دهد تعداد شركت هاي بزرگي كه ديروز نماد 
آنها دچار افت قيمت شد، سه برابر بيشتر از تعداد نماد هاي كوچكي بوده 

كه كاهش قيمت را تجربه كرده اند. 
سخنان ديروز رئيس جمهور در مورد كاهش قيمت دالر و همزماني اين 
سخنان با برخي نرمش ها از سوي امريكا در سياست خارجي اين كشور 
در مقابل ايران )از جمله فش��ار بر عربستان سعودي و همكاري نكردن 
كم سابقه با رژيم اسرائيل( مي تواند از داليل اصلي نزول بورس باشد. بر 
اين اساس، در حالي كه رئيس دفتر رئيس جمهور نيز چند روز پيش در 
اظهاراتي عجيب مدعي شد نرخ دالر تعمداً باال نگه داشته شده تا دولت 
توانايي اداره كشور را داشته باشد، بازار ها اين سيگنال جدي را دريافت 
كرده اند، احتماالً با نزديك شدن به موعد انتخابات رياست جمهوري در 

بهار سال آينده، نرخ دالر هم نزولي خواهد بود. 
   افت ارزش معامات خرد به كمتر از ۱۰ هزار ميليارد تومان

در جريان معامالت ديروز، حدود 2 هزار و 400 ميليارد تومان سهام در 
بورس دست به دس��ت و در فرابورس نيز حدود 7 هزار و 200 ميليارد 
تومان س��هام معامله ش��د. به اين ترتيب، مجموع ارزش معامالت در 
بازار ديروز به حدود 9 هزار و ۸00 ميليارد تومان رسيد. مجموع ارزش 
معامالت به كمت��ر از 10 هزار ميليارد تومان رس��يد و چنانچه به طور 
ميان مدت هم در همين حدود باقي بماند، مي توان بر خروج گسترده 

سهامداران از بازار مهر تأييد زد. 

جلساتشورايعاليكار
برايمزد1۴۰۰سهشنبهآغازميشود

نماين�ده كارگ�ران در ش�وراي عال�ي كار ب�ا بي�ان اينك�ه 
وضعي�ت فعل�ي دس�تمزد كارگ�ران هش�داردهنده اس�ت، 
جلس�ه  در  توم�ان  ۸۹۵ ه�زار  و  ۶ ميلي�ون  رق�م  گف�ت: 
ش�وراي عال�ي كار مط�رح خواه�د ش�د و جلس�ات س�خت و 
پيچي�ده ش�وراي عال�ي كار از سه ش�نبه آغ�از خواه�د ش�د. 
به گزارش تسنيم، علي خدايي با اش��اره به آغاز جلسات شوراي عالي كار 
براي مزد 1400 گفت: اگر مؤلفه دستمزد را هم به عنوان يكي از مؤلفه هاي 
قيمت تمام شده كاال و خدمات حس��اب كنيم و اجازه رشد به دستمزد را 
بدهيم، همانند س��اير مؤلفه ها مديريت خواهد شد و كارگران نيز زندگي 
حداقلي بهتري خواهند داشت اما اگر به دس��تمزد نگاه اقتصادي داشته 
باشيم و نگاه مان تنها به كارفرما باشد، كارفرما هم هميشه مدعي خواهد بود. 
خدايي گفت: برآورد گروه كارگري از سبد معيشت حدود 9 ميليون تومان 
بود كه در جلسه كميته دستمزد شوراي عالي كار بر اساس آمارهاي رسمي 
عدد 6 ميليون و ۸9۵ تومان به عنوان حداقل هاي زندگي خانوار ۳/۳ نفري 
مشخص شد كه اين عدد براي حداقل هاي زندگي در شهر تهران پايين است 

و در مراكز كالنشهرها اين رقم پاسخگوی نياز خانوارها نيست.  
در استان تهران برآورد هزينه ها رقمي بيش از 10 ميليون و 200 هزار 
تومان را نش��ان مي دهد و در اس��تان قم اين عدد ح��دود 7 ميليون و 
400 هزار تومان است. بنابراين نرخ مس��كن روي اين عدد در شهرها 
تأثيرگذار است و بيش از 2/۵ميليون تومان هزينه خوراك است كه در 

سراسر كشور هزينه ای برابر دارد. 
وي افزود: در حال حاضر مزد كارگران براي خانواده ۳/۳ نفري كمتر از 
2 ميليون و 700 هزار تومان و وضعيت فعلي براي كشور هشداردهنده 
است. دستمزد كارگران با دو فرزند 2 ميليون و ۸00 هزار تومان و كارگران 
بدون فرزند 2 ميليون و 600 هزار تومان است. دستمزد امسال كارگران 
۳7 درصد هزينه هاي خانوار را پوشش مي دهد و شركاي اجتماعي، طرف 
دولتي و نماينده هاي كارفرمايان بايد همكاري هاي الزم را داشته باشند 

كه قدرت خريد از دست رفته كارگران به آنها برگردد.

با وجودي اينك�ه دولت باره�ا در واكنش به 
شائبه دستكاري نرخ ارز توسط اين نهاد اعام 
داشته كه نقشي در تعيين نرخ ارز ندارد و نرخ 
ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي كند، 
رئيس جمهور روز گذشته گفت: تاش داريم 
با آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده، سريع تر 
قيم�ت ارز را به قيم�ت واقع�ي آن نزديك 
كنيم، قيمت فعل�ي ارز كاهش خواهد يافت. 
روحان�ي در گذش�ته نيز از احتم�ال كاهش 
نرخ دالر به ۱۵هزار تومان سخن گفته بود، اما 
اين اظه�ارات تنها چند روز ن�رخ را در بازار 
كاه�ش داد و به طور مج�دد ارز ب�ا افزايش 
قيمت روبه رو شد. به هر روي در شرايط ركود 
تورمي اقتصاد بس�ياري از س�رمايه گذاران 
آماده اند كه در ص�ورت كاهش ن�رخ ارز در 
بازار در اي�ن ح�وزه س�رمايه گذاري كنند. 
تصوير س��ازي از روزهاي رفع تحريم و كاهش 
نرخ ارز به پشتوانه آزاد س��ازي ارزهاي بلوكه 
شده گويا تنها راهكار اين روزهاي دولت براي 
كاهش آالم و رنج  اقتصادي مردم اس��ت، هر 
چند كاهش روزانه قدرت خريد مردم به وضوح 
نمايانگر رشد شتابان تورم و ناتواني دولت در 
كنترل اين متغير مهم اقتصادي است، اما مردم 
با نگاه به تصوير ناترازي بودجه سال 1400 و 
ناترازي دخل و خرج سيس��تم بانكي كه خبر 
از شدت گرفتن تورم در س��ال آتي مي دهد، 
دريافته اند كه راهكار درم��ان وضعيت ركود 
تورمي اقتصاد ايران، حراج ارزهاي بلوكه شده 
در ب��ازار نيس��ت، بلكه توليد باي��د در اقتصاد 

تقويت شود. 
   به جای ارز پاشی، بدهی تسويه كنيد

 كارشناسان اقتصادي با اشاره به حجم باالي 
بدهي هاي ايجاد شده در دولت حسن روحاني 
براي دولت س��يزدهم و همچني��ن پرهيز از 
ايجاد بيماري هلندي در ماه هاي پاياني دولت 
معتقدند آزاد سازي دارايي هاي خارجي ايران 
بايد به كاهش بدهي هاي ايجاد شده در دولت 
دوازدهم بينجامد در غير اي��ن صورت دولت 
سيزدهم با مشكل هر روزه تسويه بدهي هاي 

ريالي و ارزي روبه رو است. 
افزايش بدهي هاي دولت و ناترازي بودجه سال 

آتي و همچنين ترازنامه سيستم بانكي شدت 
رشد تورم را تشديد كرده است، زيرا دولت از هر 
طريق ممكن حتي استقراض از بازارهاي مالي 
تالش مي كند هزينه هاي��ش را تأمين كند، در 
چنين شرايطي كه ركود و تورم توأمان اقتصاد 
ايران را احاطه كرده اس��ت، دولت با بزرگنمايي 
تصوير رف��ع تحريم ه��ا و آزاد س��ازي ارزهاي 
بلوكه شده در بانك هاي خارجي تالش مي كند 
چشم انداز اقتصاد ايران را مثبت نشان دهد، به 
ويژه آنك��ه در خردادماه 1400 ني��ز انتخابات 

رياست جمهوري را در پيش داريم. 
   اعتماد سوزی با وعده های بی عمل

برخي از كارشناسان با انتقاد از وعده و وعيدهاي 
اقتصادي كه دولت پيوس��ته به جامعه مخابره 
مي كند، بر اين باورند ك��ه وعده ها وقتي محقق 
نمي شود، اعتماد عمومي به دولت را خدشه دار 
مي كند، احياي اعتماد عموم��ي به نهاد دولت 
يكي از مواردي است كه به نظر مي رسد دولت 

سيزدهم بايد در دستور كار خود قرار دهد. 
با اين ح��ال اين نگراني هم اكن��ون وجود دارد 
كه دولت به دلي��ل اه��داف انتخاباتي بخواهد 
سياس��ت هاي اقتصادي را عمليات��ي كند كه 
وضعيت اقتصاد را به طور موق��ت مثبت جلوه 
دهد، ولي پس از مدتي هزينه هاي سياست هاي 

اقتصادي انتخاباتي وضعيت عمومي اقتصاد را 
پيچيده و بدتر كند. 

به ط��ور نمونه ماه هاس��ت كه دولت جس��ته و 
گريخته در حال ارائه س��يگنال ارزي اس��ت به 
طوري كه برخي از س��رمايه داران دارايي خود 
را نقد كرده اند تا در ص��ورت كاهش نرخ ارز، از 
اين فرصت بهره ببرند، از اين رو اين روزها سراپا 
گوش هستند تا ببيند وعده رئيس جمهور مبني 
بر كاهش نرخ دالر تا مح��دوده 1۵هزار توماني 

عملياتي خواهد شد يا خير.
با وجودي ك��ه وضعيت عموم��ي اقتصاد ايران 
خوب نيس��ت و فارغ از مقوله تحريم و ش��يوع 
كرونا، س��وء مديريت هاي اقتص��ادي و ترجيح 
منافع حزبي و گروهي به ويژه در آستانه انتخابات 
هزينه هاي عمومي قابل مالحظه اي را در قالب 
تورم جامعه تحميل كرده است، اين روزها دولت 
بي تفاوت به وضعيت عمومي اقتصاد، تصوير رفع 
تحريم ها در آينده و كاهش نرخ ارز به پشتوانه 
آزادس��ازي ارزهاي بلوكه ش��ده را براي افكار 

عمومي بزرگنمايي مي كند. 
در جلسه روز يك شنبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، گزارش��ي از برنامه هاي اجرا ش��ده و در 
دست اقدام دولت براي ايجاد ثبات در بازار ارز از 

سوي دستگاه هاي ذي ربط ارائه شد. 

رئيس جمهور پس از ارائه اين گزارش با بيان 
اينكه دغدغه دولت كاهش و رفع فشار هاي 
معيش��تي در زندگي مردم است، گفت: طي 
سه س��ال گذش��ته دولت با مقابله، مبارزه و 
خنثي س��ازي تحريم ها در جنگ اقتصادي 
كه با هدف ايجاد قحط��ي و ناامني اقتصادي 
بوده است، توانسته با تأمين كاال هاي ضروري 
اين هدف شوم دشمن را خنثي كند، اگرچه 
به علت تحميل هزينه اضافي بر روابط بانكي 
و تجاري از س��وي تحريم كنن��دگان، دچار 
نوسانات ناخواس��ته قيمت ها ش��ده ايم كه 
ع��وارض آن باعث فش��ار بر معيش��ت مردم 

شده است. 
حجت االسالم والمسلمين حس��ن روحاني با 
تأكيد بر فض��اي جديد به وجود آم��ده، افزود: 
در اين مرحل��ه نبايد اجازه دهيم س��ختي ها و 
فشار ها بر زندگي مردم و معيش��ت آنان تداوم 
يابد. از اين نظر بايد براي ثبات قيمت كاال ها به 
عنوان سياستي عاجل و اصلي دولت، قيمت ها 

به تعادل برسد. 
   قيمت فعلی ارز به نفع كشور نيست

رئيس جمهور در ادامه با اش��اره به اينكه دولت 
همواره در پي آن بوده كه بتواند ارز را به قيمت 
واقع��ي آن نزديك كن��د و قيمت فعل��ي را به 
هيچ وجه به نفع اقتصاد كشور نمی داند، تصريح 
كرد: اخالل تحريم ها در مراودات بانكي و ارزي 
كشور و سودجويي كاس��بان تحريم، عوارض 
جنگ اقتصادي را تشديد كرد كه بحمداهلل اين 

فضا در حال كمرنگ شدن است. 
روحاني خاطر نش��ان كرد: دول��ت تالش دارد 
با ايجاد اجماع و هماهنگي با همه دس��تگاه ها 
و بخش هاي مختلف كش��ور و كاستن عوارض 
غير اقتصادي مؤثر بر فضاي اقتصادي كشور و 
بازار سرمايه و تالش براي آزادسازي منابع ارزي 
بلوكه شده، بتواند سريع تر قيمت ارز را به قيمت 

واقعي آن نزديك كند. 
رئيس جمهور همچنين با اشاره به شرايط جديد 
ايجاد ش��ده در روند مذاكرات با كش��ور هايي 
كه منابع ارزي ايران را با فش��ار امريكا مسدود 
كرده بودند، اب��راز اميدواري كرد ش��اهد روند 

كاهشي نرخ ارز باشيم.

ارسال سيگنال ارزي از روحانی 
رئيس جمهور: تاش داريم با آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده، سريع تر قيمت ارز را به قيمت واقعي آن نزديك كنيم

بهنازقاسمی
  گزارش  یک 

هادیغالمحسینی
  گزارش 2


