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هفته نزولی بورس تهران

بورس در هفته اول اس�فند روند نزولي داش�ت و ارزش معامالت 
نشان مي دهد تقاضاي كمي براي انجام معامله در بازار وجود دارد. 
به گزارش فارس، بورس در هفته اول اسفندماه روزگار خوشي نداشت. 
ركود موجود در اقتصاد كشور به بازار سرمايه نيز رسيد. اين بازار چند 
هفته اي مي شود كه ديگر رونق قبل را ندارد، حتي در اتفاقي عجيب در 
عرضه اوليه كه اين هفته وارد بورس شد، برخي از سهامداران توانستند 
س��هم را در كف قيمت خريداري كنند. بررس��ي آنچ��ه در هفته هاي 
گذشته رخ داده است، نشان مي دهد بازار سرمايه وارد يك فاز بي تفاوتي 
به رخدادها و اتفاقات مثبت و منفي شده است. حجم پايين معامالت و 
تغيير بسيار اندك شاخص كل و شاخص هموزن مي تواند اين مسئله را 
تأييد كند. شاخص كل در هفته اول اسفند با روندي نزولي اما كم شيب، 
در مجموع كل هفته با افتي 2/63 درصدي مواجه ش��د. شاخص كل 
در تمام روزهاي هفته گذشته منفي بوده است. نكته قابل توجه در اين 
بين مطابق با گزارش سازمان بورس، دو ايستگاه معامالتي و 23 مورد 

دسترسي برخط سهامداران به دليل تخلف بسته شده است. 
شاخص كل در هفته ابتدايي اس��فندماه 32هزارو565 واحد كاهش 
يافته است. اين مسئله مي تواند نقدش��وندگي بازار سرمايه را به شدت 
تهديد كند. نمادهاي شاخص ساز در اكثر روزهاي هفته منفي بوده اند و 
بيشتر در صف فروش معامله شده اند. البته در شاخص كل هموزن كمي 
تفاوت ديده شد. با اينكه اين شاخص نيز مانند شاخص كل تمام روزهاي 
هفته گذشته منفي بود، اما شاخص كل هموزن ميزان منفي كمتري 
خورد. شاخص كل هموزن با كاهش 4هزارو570 واحدي در طول هفته 
مواجه شد. با نگاهي به روند معامالت در هفته هاي گذشته و به خصوص 
ارزش معامالت مي توان دريافت كه تعداد معامالت و ارزش معامالت 
افت محسوسي داشته است. بعد از 19 آبان، تاكنون سابقه نداشته است 
كه ارزش معامالت به زير 10 هزار ميليارد تومان برسد؛ اتفاقي كه در 

روز يكشنبه هفته گذشته رخ داد.
روز چهارشنبه نيز ارزش معامالت رشد قابل توجهي داشته است كه اين 
مسئله به عرضه اوليه شركت اپال باز مي گردد. ركود حاكم بر بازار سرمايه 
با ادامه شرايط فعلي و عدم استقبال بازار از نمادهاي شاخص ساز مي تواند 
ادامه دار باشد. در اين شرايط و با توجه به عدم تقارن در دامنه نوسان هنوز 
بس��ياري از نمادها در حالت منفي 2 و صف فروش نيز نمي توانند حتي 
چند دهم درصد نيز قيمت پاياني را پر كنند و برخي نمادها نيز قيمت 
پاياني آنها به دليل معامله كمتر از 10 هزار سهمي آنها، صفر باقي مي ماند. 
اما در همين هفته يكي از نمادهايي كه به دليل رشد مداوم قيمت هاي 
جهاني توانست خود را از صف هاي فروش جدا كند و به صورت متعادلي 
معامله شود، نماد شركت ملي مس ايران بوده است. قيمت جهاني مس 
به قيمت تاريخي 9هزارو300 دالر رسيده  و اين مسئله سبب شده است 
كه فملي در بازاري كه اكثر نمادهاي بزرگ در صف فروش قرار دارند، به 

صورت متعادل و در رنج مثبت معامله شود. 
تعداد يك ميليارد و 400 ميليون سهم، معادل 7 درصد از سهام شركت 
فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد اپال روز چهارش��نبه در بورس 
تهران عرضه اوليه و كشف قيمت شد. تعداد يك ميليارد و 120ميليون 
سهم جهت عرضه به عموم و تعداد 280 ميليون سهم جهت عرضه به 
صندوق هاي سرمايه گذاري بود. كف قيمت اپال يك هزارو200 و سقف 
قيمت آن هزارو250 تومان تعيين شده بود؛ يعني بازار براي انجام اين 
عرضه اوليه حدود هزارو750 ميليارد تومان نقدينگي نياز داشته است. 
اما نكته قابل توجه در اين بين عرضه 169 ميليون س��هم از نماد اپال 
در كف قيمت بود. حدود 2/7 ميليون نفر در اين عرضه اوليه ش��ركت 
داشتند. بيشترين آمار مش��اركت در عرضه هاي اوليه مربوط به نماد 
بپيوند مي شد كه حدود 5/ 5 ميليون سهامدار در آن شركت داشتند. 

 همكاري نكردن دستگاه ها 
در شناسايي خانه هاي خالي

همكاري نك�ردن دس�تگاه ها با س�امانه ام�الك و اس�كان براي 
شناس�ايي خانه هاي خالي مش�هود اس�ت. مجلس بايد از طريق 
تصويب و نظارت ب�ر قوانين ال�زام آور به اين موض�وع ورود كند. 
وحيد شقاقي شهري، كارشناس حوزه مسكن در گفت وگو با مهر گفت: 
بانك هاي اطالعاتي در كشور بايد به يكديگر متصل و يكپارچه شوند، 
 اما به نظر مي رسد ذي نفعان آن از هيچ تالش��ي براي عدم تحقق اين 
پروژه دريغ نمي كنند. اگر قانون محكمي براي اجراي قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي وضع ش��ود، همه ارگان ها مجبور به همكاري خواهند 
شد. وي با بيان اينكه برقراري شفافيت همواره هزينه و مقاومت هايي 
در پي داشته است، گفت: در كشور ما مسكن در كنار مصرفي بودن، يك 
كاالي سرمايه اي است. به نظر مي رس��د، يكي از دستگاه هايي كه در 
حوزه ساخت مسكن از ديرباز در حال سرمايه گذاري بوده و هستند و با 
اجراي اين قانون ضرر قابل توجهي متحمل می شوند، بانك ها هستند. 
عدم همكاري برخي دستگاه ها در اجراي اين قانون در حالي است كه 
اجراي آن مي تواند منجر به عرضه مسكن استيجاري به بازار و كنترل 
قيمت اجاره بها شود، به طوري كه معاون وزير راه و شهرسازي دي ماه 
امسال با اشاره به اثرات مثبت قانون جديد ماليات بر خانه هاي خالي، 
گفته بود، حتي پيش از تبديل شدن به قانون و صرفاً با مطرح شدن آن، 

عرضه مسكن استيجاري به بازار 30 درصد افزايش يافت. 

افزايش قيمت گوشت قرمز مقطعي است
رئيس مركز اصالح نژاد دام گفت: افزايش قيمت گوش�ت مقطعي 
اس�ت و پيش بين�ي مي كني�م قيم�ت آن در ب�ازار پايي�ن بيايد. 
به گزارش تس��نيم، مختار عباس��ي اظهار كرد: در حال حاضر قيمت 
فروش دام زنده ب��ه صورت ميانگين در خصوص دام س��نگين، حدود 
كيلويي 42 تا 43 هزار تومان و در خصوص دام سبك نيز حدود كيلويي 
50 هزار تومان است كه اگر با فرمول هاي موجود محاسبه شود قيمت 
گوشت دام سنگين در بازار بايد حدود 105 هزار تومان و دام سبك هم 
حدود 120 هزار تومان باش��د، اما در حال حاضر به طور متوس��ط اين 
قيمت ها 10 تا 15 درصد بيش از آنچه بايد است. رئيس مركز اصالح نژاد 
دام افزود: بايد اين موضوع مش��خص شود،  در ش��رايطي كه دامدار به 
سختي سود معقول به دست مي آورد چگونه برخي واسطه ها از قيمت 
باالي گوشت، منتفي مي شوند. بدون شك، وجود واسطه ها و مشكالت 

شبكه توزيع از علل افزايش قيمت گوشت در بازار است. 
عباسي ادامه داد: قيمت ها در كشتارگاه و قصابي مشخص هستند و به نظر 
مي رس��د نظارت بر توزيع براي جلوگيري از گرانفروشي، امري بسيار مهم 
است؛  چراكه در جا هايي قيمت را بي ضابطه باال مي برند و كسي هم از اين 
فروشندگان نمي پرسد كه گوشت را با چه قيمتي خريده اند و چرا با قيمت 
باالتر از آنچه بايد باشد به فروش مي رس��انند. رئيس مركز اصالح نژاد دام 
گفت: بايد نظارت ها بيشتر شود البته همه دستگاه هاي نظارتي وظيفه خود 
را مي دانند و انتظار داريم كه با افزايش نظارت جلوي گرانفروشي گرفته شود. 
هميشه در اين ايام افزايش قيمت وجود داشته، اما در سطح كالن با توجه 
به شيوع كرونا و كاهش مصرف، مي توان گفت اين افزايش قيمت مقطعي 
است و پيش بيني مي كنيم اين قيمت ها كاهش يابد و حتماً مخصوصاً در 
سال جديد همزمان با كاهش قيمت از ارديبهشت به بعد با انباشت دام هم 
مواجه خواهيم شد. رئيس مركز اصالح نژاد دام تصريح كرد: به همين دليل 
از دامداران مي خواهيم اكنون كه موقعيت مهياست، دام خود را عرضه كنند 

تا بعداً با مشكلي مواجه نشوند و دامشان روي دست شان نماند.

ارز صادر كنندگان در سامانه نيما خريدار ندارد
 وارد كنندگان به تصور دستيابي به دالر 15هزار توماني در آينده، واردات خود را به تأخير انداخته اند

 از اين رو به گفته رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران ارز در سامانه نيما داريم،  اما خريدار نيست

اگ�ر چ�ه كارشناس�ان اقتص�ادي ب�ه جهت 
همزماني ارائه وع�ده دالر 15ه�زار توماني از 
س�وي رئيس جمهور با بررس�ي اليحه بودجه 
1400 در كميس�يون تلفيق مجل�س معتقدند 
كه اي�ن اظهار نظر با اي�ن هدف ارائه ش�د كه 
مجلس ن�رخ ارز را در بودجه س�ال آتي تغيير 
ندهد، اما اظهار نظر رئيس جمهور در مورد ارز 
15هزار توماني در صورت آزاد س�ازي ارزهاي 
بلوكه شده ايران در بانك هاي خارجي موجب 
شده تا وارد كنندگان چنان واردات خود را به 
تأخير بيندازند كه به گفته يك مقام مس�ئول 
در بخش خصوصي صادركنندگان نمي توانند 
ارزهاي خود را در سامانه نيما به فروش رسانند، 
 زيرا خريداري ب�راي آن وجود ن�دارد. زماني 
كه مجلس ش�وراي اس�المي قصد داشت ارز 
بودج�ه 1400 را در مح�دوده 18ه�زار تومان 
تك نرخي كن�د، رئيس جمهور به يكباره گفت 
اگر ارزهاي بلوكه اي�ران در بانك هاي خارجي 
آزاد س�ازي ش�ود، دالر 15هزار تومان خواهد 
ش�د، ش�ايد اين اظهار نظر صرفًا بر اين اساس 
ارائه ش�د كه نماين�دگان كميس�يون تلفيق، 
اليحه بودجه س�ال آتي دولت را دس�تكاري 
نكنند، ام�ا جامع�ه اي�ن اظهار نظ�ر حس�ن 
روحاني را در م�ورد ارز به مثابه ي�ك وعده و 
سيگنال تلقي كرد. وعده دالر 15 هزار توماني 
رئيس جمه�ور در صورت آزاد س�ازي ارزهاي 
اي�ران در بانك هاي خارجي ي�ك بالتكليفي 
اساسي در اقتصاد ايران ايجاد كرده است. هم 
اكنون جامعه بر اين باور است كه هر زماني كه 
ارزهاي بلوكه شده ايران در بانك هاي خارجي 
آزاد شود،  اين ارزها در بازار داخلي چنان حراج 
مي شود تا نرخ دالر به 15هزار تومان نزول كند. 
همزم��ان با مطرح ش��دن وع��ده رئيس جمهور 
مبني بر آنكه اگ��ر ارزهاي بلوكه ش��ده ايران در 
بانك هاي خارجي آزاد شود، دالر 15هزار توماني 

مي شود، بسياري از س��رمايه گذاران دارايي هاي 
خ��ود را در وضعيت وج��وه نق��د درآوردند تا در 
صورت تحقق وعده رئيس جمهور و حراج ارز در 
بازار بتوانند ريال را به ارز تبديل كنند. با توجه به 
افزايش حجم پول به مرز 650 هزار ميليارد تومان 
بسياري از س��رمايه گذاران منتظرند تا اگر وعده 
مقامات دولتي در مورد رفع تحريم ها و آزاد سازي 
ارزها محقق ش��د، وجوه نقد خود را به ارز و طال 
تبديل كنند، در همين راس��تا متقاضيان زمين 
و س��اختمان و خودرو و لوازم خانگي و سهام نيز 

خريدارهاي خود را به تأخير انداخته اند. 
از سوي ديگر مانور خبري مقامات دولتي در رابطه 
با رفع تحريم ها موجب شده تا واردكنندگان نيز 
واردات خود را به تأخي��ر بيندازند، به طوري  كه 
به گفته رئيس كميس��يون صادرات اتاق ايران، 
در س��امانه نيما ارز خود را عرضه مي كنيم، ولي 

وارد كننده به اندازه كافي براي خريد ارز نيست. 
    جديدترين مشكل تاجران

رئيس كميس��يون صادرات اتاق بازرگاني ايران 
مي گويد: صادركنندگان ب��راي فروش ارز خود، 
خريدار كافي پيدا نمي كنن��د و اين جديدترين 
مشكلي است كه در مسير تجارت كشور به وجود 

آمده است. 
جمش��يد نفر اظهار كرد: ما از ماه ه��ا قبل اعالم 
كرده ايم كه بايد با ارز حاصل از صادرات به عنوان 
يك ارزش برخورد ش��ود، يعني اين ارز با قيمتي 
باالتر از بازار آزاد از صادركننده خريداري ش��ود 
تا در اين شرايط دش��وار، امكان توسعه تجارت و 
تداوم فعاليت ها به وجود آيد، اما متأسفانه هرگز 
اين روند به مرحله اجرا نرس��يد و همين موضوع 

براي ما مشكل ساز شد. 
به گفته وي، يك��ي از مهم ترين مش��كالتي كه 
صادركنندگان امروز با آن مواجه هس��تند، نبود 
خريدار كافي براي آنهاست. يعني صادركننده ارز 
خود را در سامانه عرضه مي كند،  ولي واردكننده  

كافي براي خريد آن وجود ندارد و اين نقدشوندگي 
درآمد صادراتي را دشوار مي كند. رئيس كميسيون 
صادرات اتاق ايران با بيان اينكه بخش خصوصي 
به اجرايي شدن مصوبه 177 اميد فراواني داشت، 
بيان كرد: متأسفانه در وهله اول بانك مركزي در 
ابالغ اين مصوبه بسيار تعلل كرد و از سوي ديگر 
بانك ها نيز در اجراي آن همكاري كاملي نداشتند 
و از اين رو وقتي طرح عملياتي شد، تصوري كه از 
برطرف شدن مش��كالت بخش خصوصي وجود 

داشت، رخ نداد. 
نفر با اشاره به س��هم بزرگ دولت و شركت هاي 
دولت��ي در اقتصاد اي��ران بيان كرد: ب��ا توجه به 
گستردگي حضور دولت، حتي وقتي اتفاق مثبتي 
در اقتصاد ايران رخ مي دهد نيز شركت هاي دولتي 
از آن بهره مند مي ش��وند و حضور آنه��ا آن قدر 
گسترده است كه بخش خصوصي براي استفاده 
از آن ب��ا محدوديت مواجه مي ش��ود. وي خاطر 
نشان كرد: بخش خصوصي در سال هاي گذشته 
بارها اعالم كرده است بايد شرايطي براي گسترش 
نقش آفريني اين بخش در اقتصاد به وجود آيد، 
اما در اين شرايط نيز بايد تالش كرد سدهايي كه 
پيش روي بخش خصوصي قرار دارد، كنار برود و 
الاقل صادركنندگان در دشواري هاي بين المللي 
بتوانند در داخل كشور با محدوديت هاي كمتري 

كار كنند. 
    خ�روج از بازار س�رمايه از ترس اصالح 

نرخ ارز
برخي از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند يكي 
از داليل ريزش بازار س��رمايه و همچنين خروج 
نقدينگي از اين بازار آن اس��ت كه اگر نرخ دالر 
نزولي شود، بسياري از سهم هاي صادرات محور 
كه طي ماه هاي اخير همراه با وضعيت كلي بازار 
نزول داش��ته اند، به طور مجدد ن��زول خواهند 
كرد، اين نزول اين بخش از بازار مي تواند وضعيت 

عمومي بازار را به تعديل ببرد. 

    ايج�اد بالتكليفي براي ف�روش اوراق 
بدهي 

از سوي ديگر، عده اي از كارشناسان نيز معتقدند 
بانك مركزي ب��راي اينكه بتوان��د اوراق بدهي 
منتش��ر كند و بانك ه��ا و مؤسس��ات اعتباري 
غير بانك��ي و ش��ركت هاي س��رمايه گذاري و 
صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي تأمين 
س��رمايه اين اوراق را خري��داري كنند، تمامي 
بازاره��ا را در وضعيت بالتكليفي و س��ر درگمي 

نگه  داشته است. 
به طور نمونه در ش��رايطي ك��ه وضعيت برجام 
بالتكليف اس��ت، مقام��ات دولتي با اش��اره به 
آزاد س��ازي بخش��ي از ارزهاي بلوك��ه ايران در 
بانك هاي خارجي، طي روزهاي اخير پيوس��ته 
از رفع تحريم ها در آينده خبر مي دهند، اين در 
حالي است كه چشم انداز رفع تحريم چندان از 

منظر فني و تكنيكي شفاف نيست. 
    فرآيند پرداخت بدهي كره جنوبي

 به ايران
رئي��س  كل بان��ك مرك��زي پيش  از ظه��ر روز 
)چهارشنبه( هفته قبل در حاشيه جلسه هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره نتيجه مذاكراتي 
كه با سفير كره جنوبي درباره پرداخت بدهي  ها به 
ايران صورت گرفته است، گفت: پول بانك مركزي 
در آنجا 7ميليارد دالر است و اآلن با يك ميليارد 
شروع مي كنيم، نوع پرداخت هم پول است كه در 

اختيار بانك هاي ما قرار مي گيرد. 
عبدالناصر همتي در پاسخ به اين سؤال كه  آيا اين 
كشورها توانسته اند مجوز اوفك را بگيرند، گفت: 

اين مشكل خودشان است و به ما ربطي ندارد. 
    واعظ�ي: دول�ت به دنبال گ�ران كردن 

ارز نيست
همچنين ب��ا وجودي كه طي روزهاي گذش��ته 
برخ��ي از رس��انه از س��خنان رئي��س دفت��ر 
رئيس جمهور در جم��ع فعاالن بخش خصوصي 
اصفه��ان اينگونه تلق��ي كرده بودن��د كه دولت 
نرخ ارز را گران كرده تا بدين واس��طه براي اداره 
كشور درآمدزايي كند، محمود واعظي در صفحه 
شخصي خود در اينس��تاگرام تأكيد كرد: دولت 
هيچ گاه به دنبال گران ك��ردن ارز نبوده و قيمت 
باالي ارز و نرخ غير واقعي آن را يكي از موانع مهم 
اداره كش��ور و يكي از رخدادهاي تلخ در دوران 
مسئوليتش مي داند و همواره در پي كنترل آن و 

كاستن از فشار برشهروندان بوده است. 
    دقت در قيمت گذاري برای حفظ حقوق 

عمومی
در نهايت بايد عنوان داشت كه حجم نقدينگي 
در اقتصاد ايران به مرز 3هزارو200هزار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت و بودجه س��ال آت��ي نيز با 
كس��ري قابل مالحظ��ه اي همراه مي باش��د، در 
عين حال وضعيت ناترازي ترازنامه بانك ها نيز 
شرايطي را در اقتصاد ايران پديد آورده كه موانع 
از پيش پاي رش��د تورم چنان برداشته است كه 
تورم شتاب گرفته اس��ت، در چنين وضعيتي به 
نظر مي رس��د بايد در حوزه قيمتگذاري تمامي 
كاالها و خدمات دقت شود تا در اثر نرخ گذاري 
غلط حق��وق عمومي تضييع نش��ود، زيرا تاريخ 
نشان داده است كه بعد از هر دوره سركوب نرخ 
يك كاال، اش��خاصي در آس��تانه آزاد سازي نرخ 
اقدام به سرمايه گذاري و دستيابي به سودهاي 

كالن كرده اند.

سرعت گير  قيمت مسكن و خودرو با ماليات
نايب رئيس كميس�يون اقتصادي مجل�س با بيان اينك�ه ماليات 
برعاي�دي س�رمايه مي توان�د ب�ه عنوان س�رعت گير در مس�ير 
حرك�ت نقدينگي به س�مت بازاره�اي داراي�ي مانند خ�ودرو و 
مس�كن ق�رار گي�رد، گف�ت: اي�ن مالي�ات مي توان�د س�رعت 
رش�د قيم�ت خ�ودرو و مس�كن را در كش�ور كاه�ش ده�د. 
سيداحسان خاندوزي در گفت وگو با تسنيم در پاسخ به سؤالي در خصوص 
طرح ماليات برعايدي س��رمايه گفت: ماليات برعايدي سرمايه حدود سه 
ماه پيش در كميسيون اقتصادي مصوب شد و در نوبت صحن علني مجلس 
ش��وراي اس��المي قرار گرفت اما باتوجه به طرح ها و لوايحي كه در صحن 
مطرح شده، هنوز نوبت به طرح ماليات برعايدي سرمايه نرسيده است. با 
امضاي 60 نفر از نمايندگان، درخواست رسيدگي خارج از نوبت را به هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي تقديم كرديم تا اين طرح در اولويت زماني 
مجلس قرار بگيرد. خاندوزي با تأكيد براهميت ماليات برعايدي س��رمايه 
گفت: با توجه افزايش قيمت دارايي هايي مانند مس��كن و خودرو در سال 
جاري و جهش كم سابقه اي كه فشار مالي شديدي را برزندگي مردم تحميل 
كرده است به نظر مي رس��د يكي از اولويت هاي بررسي  مجلس براي پاسخ 
دادن به نيازهاي اقتصادي مردم، تعبيه سرعت گيرهايي در مسير نقدينگي 
به سمت دارايي هايي مانند مسكن و خودرو است به نحوي كه موجب شود 
افزايش نقدينگي تأثير كمتري بر اين بازارها بگذارد. نايب رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: متأسفانه وضعيت فعلي به شكلي 
است كه قيمت در اين بازارها حتي بيش از ساير كاالها و خدمات افزايش پيدا 
كرده است. گزارش هاي مركز آمار و بانك مركزي نيز اين موضوع را نشان 
مي دهد كه در طول يك سال اخير تورم نقطه به نقطه در كشور به 48 درصد 
رسيده است اما در بازاري مانند مسكن، اين نرخ بيش از 110 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل دچار افزايش شده است. 
........................................................................................................................

اسلحه برقي روي سر تگزاسي ها
در ش�رايطي حداكثر قيمت ب�رق عمده فروش�ي در ايران معادل 
0/7سنت دالر براي هر كيلووات ساعت اس�ت كه حداكثر قيمت 
برق در امريكا به ركورد 9 دالر براي هر كيلووات س�اعت رس�يد. 
به گزارش فارس، سرماي شديد فوريه سال 2021 سبب شد تا صنعت برق 
ايالت هاي جنوبي امريكا دچار بحران گسترده شود. بسياري از مشتركان 
خانگي و تج��اري از داكوتاي ش��مالي )در مرز كانادا( تا تگ��زاس )در مرز 
مكزيك( در ميانه سرماي بي سابقه دچار قطعي برق شده اند. در اين ميان 
باتوجه به پيش بيني تداوم سرما تا چهارشنبه، هيچ يك از متوليان انرژي در 
اين مناطق هم نمي توانند به طور دقيق زمان اتمام خاموشي ها را پيش بيني 
كنند. ش��ركت هاي توليدكننده برق اياالت متحده امريكا در فوريه سال 
جاري هر كيلووات ساعت انرژي برق را با قيمت 9 دالر به مشتركان خود 
فروخته اند. دليل اصلي افزايش نجومي قيمت برق اياالت متحده در فوريه 
سال جاري، مسئله كاهش فشار گاز به دليل برودت هوا و يخ زدگي قطعات 
نيروگاه هاي ذغالي، هس��ته اي، تجديدپذير و گازي عنوان شد كه زمينه 

قطعي گسترده برق در مناطق جنوبي امريكا را به وجود آورد. 
از طرفي آن دسته از مش��تركاني كه برق آنها به داليل عنوان شده قطع 
نش��د نيز گرفتار مس��ئله  ديگري تحت عنوان قبض ه��اي نجومي برق 
شده اند، زيرا كاهش عرضه برق زمينه افزايش تعرفه و قيمت هر كيلووات 
برق را مهيا كرده اس��ت و همين امر منجر به تحميل هزينه سرسام آور 
به مشتركان ش��ده، البته مصائب افزايش نجومي قيمت برق تنها دامن 
مشتركان خانگي را نگرفته  است و بخشي از شركت هاي توليدكننده برق 
نيز دچار ضرر گسترده ش��ده اند. در واقع آن دسته از شركت هايي كه به 
دليل مشكالت فني ناشي از سرماي هوا نتوانستند ميزان برق تعهدشده 
خود را توليد و به بازار عرضه كنند، مجبور به خريد برق با تعرفه نجومي 

9دالر براي هر كيلووات ساعت از ساير شركت هاي توليدي شدند. 
........................................................................................................................
تعلل عجيب در اجراي قانون پتروپااليشگاه 

عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه 
بايد مس�ير اجراي قانون پتروپااليش�گاه را تس�هيل كند، گفت: 
تشكيل نشدن جلس�ه صندوق توس�عه ملي براي تعيين تكليف 
تنفس خوراك به پتروپااليشگاه ها ان شاءاهلل عامدانه نبوده است. 
قاسم س��اعدي، عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس درباره ضرورت اعط��ای تنفس خوراك به واحدهاي 
پتروپااليشگاهي از سوي صندوق توسعه ملي گفت: برنامه ريزي براي 
عبور از خام فروش��ي نفت يكي از مهم ترين اولويت هاي كش��ور است. 
اهميت اين موضوع در زمان تحريم ها به خوبي مش��خص شد، چنانكه 
دشمنان كش��ور در زمان تحريم به راحتي فروش نفت ايران را محدود 
كردند و اين هشداري براي كشور است. ساعدي در ادامه تصريح كرد: بر 
اساس طرح مذكور مقرر شد، وزارت نفت طي فراخواني از شركت هايي 
كه تمايل به سرمايه گذاري در ساخت واحدهاي پتروپااليشگاهي دارند، 
دعوت به عمل آورد و بعد از ارزيابي توانايي شركت ها، آنها را به صندوق 
توس��عه ملي جهت اعطای تنفس خوراك معرفي كند چراكه در قانون 
مذكور، صندوق توسعه ملي موظف شده است به طرح هاي سرمايه گذاري 

ساخت پتروپااليشگاه از محل منابع خود، تنفس خوراك بدهد. 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به معرفي هشت 
طرح پتروپااليش��گاهي به صندوق توس��عه ملي گفت: در حال حاضر 
هشت طرح از س��وي وزارت نفت به صندوق توسعه ملي معرفي شده 
است، ولي صندوق توسعه ملي هنوز اعطای تنفس خوراك به واحدهاي 
پتروپااليشگاهي را تعيين تكليف نكرده است، البته جلساتي پيرامون 
اين موضوع در كميسيون هاي تخصصي صندوق توسعه ملي تشكيل 
شده ولي بي نتيجه مانده است. وي ادامه داد: حمايت از سرمايه گذاري 
در س��اخت واحدهاي پتروپااليشگاهي خواس��ته صريح مقام معظم 

رهبري است و همه بايد در اين مسير حركت كنيم.  
........................................................................................................................

كاالهاي ممنوعه در آستانه ترخيص
بر اس�اس گفته برخ�ي مناب�ع، برخ�ي از كااله�اي غيرضروري 
ك�ه اصطالح�ًا از آنها ب�ه عن�وان كاالهاي گ�روه4 ياد مي ش�ود 
دارن�د. ق�رار  كش�ور  گم�ركات  از  ترخي�ص  آس�تانه  در 

به گزارش تسنيم، واردات و ترخيص كاالهاي گروه4 با صالحديد دولت 
و بانك مركزي از سال 97 ممنوع شد تا از فشارهاي ارزي بر اقتصاد ايران 
كاسته شود. بر اين اساس بايد توجه داشت كه موضوع ترخيص كاالهاي 
ممنوعه گروه4 به هيچ عنوان نبايد با بحث ترخيص فوري كاالهاي اساسي 
و نهاده هاي دامي كه به صورت مستقيم با معيشت مردم در ارتباط است، 
خلط شود. در واقع صدور برخي مجوزها براي ترخيص كاالهاي اساسي و 
ضروري كه به نوعي خط قرمز محسوب مي شود، نبايد با كاالهاي گروه4 
كه عمدتاً اقالم مصرفي و غيرضروري هس��تند، خلط ش��ود. تعدادي از 
كارشناس��ان معتقدند، برخي تجار با وجود آگاهي از ممنوعيت واردات 
كاالهاي غيرضرور، لوكس يا مشابه توليد داخل اقدام به انبار اين كاالها 
در گمركات و مناطق آزاد مي كنند تا بعد از مدتي با فشار بر دولت و ايجاد 
كمبودهاي مصنوعي كاال در بازار اقدام به واردات كاال نمايند و در شرايط 
مشكالت ارزي لطمات سودجويانه اي را به توليد و منابع ارزي كشور وارد 
كنند. بر همين مبنا هفته گذش��ته از مس��ئوالن متولي به خصوص در 
وزارت صنعت، درخواست شد اس��تنادات الزم در خصوص علت صدور 
برخي مجوزها براي ترخيص كاالهاي گروه4 اعالم شود. به عبارت ديگر 
اگر اين كاالها قباًل نيز امكان و مجوز ترخيص داشتند چرا چنين اقدامي 
صورت نگرفته است. فعاًل هيچ گونه موضع گيري در اين مورد ديده نشده 
و اين رويكرد با سياس��ت هاي كالن خود دولت از جمله بحث شفافيت و 
همچنين ممنوعيت واردات كاالهاي غيرضرور در تناقض است. به راستي 
سؤالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه براي مسائلی تا اين حد واضح 

نيز بايد پيگيري ها در سطوح باال انجام شود؟

با تعيين رق�م 6 ميلي�ون و 895 ه�زار تومان 
به عن�وان هزين�ه س�بد معيش�ت كارگران، 
روزه�اي نفس�گيري در انتظار اع�الم ميزان 
افزاي�ش حق�وق كارگ�ران در راه اس�ت. 
به گزارش »جوان« تعيين هزينه س��بد معيشت 
به عنوان مبناي تعيين حداق��ل مزد كارگران در 
سال 1400 عنوان مي شود. نمايندگان كارگران 
در شوراي عالي كار هزينه سبد معيشت كارگران 
را 9 ميليون تومان برآورد و اعالم كرده بودند اين 
رقم در كالنشهرهايي همچون تهران به 11 ميليون 
تومان مي رسد. اين در حالي بود كه كارفرمايان به 
رقم 8 ميليون تومان معتقد بودن��د، با وجود اين، 
رقم 6 ميليون و 895 ه��زار تومان به عنوان هزينه 
سبد معيش��ت كارگران در حالي از سوي كميته 
دستمزد تعيين شده كه بانك مركزي مدتي قبل 
خط معيشت را 10 ميليون تومان اعالم كرده بود. 
آمارهاي مرك��ز آمار نيز مي گوي��د وضعيت تورم 

خوراكي ها براي مردم غيرقابل باور شده است. 
بر اساس گزارش��ي كه اين نهاد آماري ارائه داده 
اس��ت، نرخ تورم نقط��ه اي در بهمن ماه امس��ال 
نسبت به بهمن سال گذشته به عدد 48/2 درصد 
رس��يده اس��ت. نرخ تورم نقطه اي گ��روه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش 
6/9 واحد درصدي به 66/8 درصد و گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« با كاهش 0/2واحد درصدي 

به 39/7 درصد رسيده است. 
    چرا عدد 7 ميليون تومان؟

اين اعداد به آن معناس��ت كه كارگران نسبت به 
سال گذشته اوضاع بدتري را تجربه كردند و براي 
س��ال آينده بايد حقوق و دستمزدشان نسبت به 
اين تورم افزايش يابد. در همين باره دبيركل كانون 
عالي انجمن هاي صنفي كارگران درباره چگونگي 

تعيين رقم 6 ميليون و 895 هزار تومان گفت: اين 
عدد به عنوان هزينه ماهانه معيشت كارگران اعالم 
شده و غير از هزينه هاي مسكن و اجاره بها و درمان 

است و تنها بخش خوراكي ها را شامل مي شود. 
هادي ابوي در گفت وگو با ايسنا، در ارزيابي تعيين 
هزينه سبد معيشت كارگران در كميته مزد اظهار 
كرد: امس��ال در بحث تعيين رقم سبد معيشت، 
نمايندگان گروه كارگري مركز آم��ار را به عنوان 
مرجع قبول كرده و به تفاهم اوليه رسيده بودند كه 
داده هاي مركز آمار را درباره هزينه هاي معيشت 
خانوارهاي كارگري مدنظر قرار بدهند، البته اينكه 
بعد خانوار را در ميانگين س��رانه كش��ور 3/3نفر 
در نظر مي گيرند، معتقدي��م در مورد خانوارهاي 

كارگري بيشتر از اين است. 
وي ادامه داد: قيمت هايي كه در جلسه آخر كميته 

مزد در خصوص برخي اقالم از س��وي مركز آمار 
ارائه شد، با قيمت هايي كه گروه كارگري به دست 
آورده بودند، متفاوت بود، چ��ون قيمت هايي كه 
گروه كارگري از بررس��ي گزارش هاي ميداني به 
دس��ت آورده بود، اعم از برنج و حبوبات، ميوه ها و 
خوراكي ها بر مبناي فروشگاه هاي شهرداري بود 
كه بر آنها نظارت مي شود و قطعاً قيمت ها بيرون 
بازار با ارقام فروش��گاهي تفاوت دارد. با اين حال 
چون مرك��ز آمار را به عنوان مرج��ع آماري قبول 
كرده بودند، عدد و رقمي را كه ارائه شد، پذيرفتند. 
ابوي ادامه داد: بحث تعيين سبد معيشت از آنجا 
شروع شد كه طي چند سال نمايندگان كارگري در 
شوراي عالي كار تالش كردند هزينه هاي زندگي 
كارگران را اثبات كنند و بر همين اس��اس كميته 
مزد در ش��وراي عالي كار فعال ش��د تا با محاسبه 

هزينه هاي س��بد زندگ��ي خانواره��اي كارگري 
بتوانيم دستمزدي مناسب و شايسته براي كارگران 
تعيين كنيم. در حال حاضر متر و اندازه اي براي ما 
مشخص شده كه آن را مبناي مذاكرات مزد قرار 
داديم و اينكه با گروه كارفرمايي چانه زني مي كنيم 
براي اين است كه حداقل دستمزد را به اين عدد و 

رقم نزديك كنيم. 
    خواسته كارگران 

اين مقام مس��ئول كارگري در بخ��ش ديگري از 
گفت وگو با بي��ان اينكه كارگ��ران هرگز به دنبال 
افزايش درصد دس��تمزد نبوده و نيستند، تصريح 
كرد: كارگ��ران خواهان ثب��ات قيمت ها و كنترل 
بازار هس��تند تا هزينه هاي زندگ��ي آنها بيش از 
اين افزايش نيابد. انتظار ما و كارفرمايان اين است 
كه دولت به عنوان ضلع س��وم و يكي از ش��ركاي 
اجتماعي در شوراي عالي كار در اين زمينه نقش 
خود را ايفا كند و حداقل هاي خانوارهاي كارگري 
را مدنظر قرار بدهد، مثاًل اگر قرار است سبد كااليي 
اختصاص يابد و فرضاً گوش��ت يا برنج و روغن به 
كارگران داده ش��ود، تا آخر س��ال1400 با همان 
قيمت اول س��ال به دس��ت خانوار كارگري برسد 
تا هم به كارفرمايان فش��ار نيايد و هم هزينه هاي 

زندگي كارگران تثبيت شود. 
ابوي با بيان اينكه ثبات قيمت ه��ا براي كارگران 
مهم است، گفت: ش��نيده ايم كه در اليحه بودجه 
ارز 4هزارو200توماني كاال حذف شده است، طبعاً 
اين مسئله به زيان كارگران خواهد بود، چون كاال 
با قيمت باال عرضه و به دس��ت آنها خواهد رسيد 
ولي كارگران چقدر قدرت خري��د دارند كه با اين 
اتفاق بتوانند از پس خرج زندگي برآيند. اينجاست 
كه مي گوييم ضلع سوم به ميدان بيايد و از خانوار 

ضعيف كارگري حمايت شود.

باز شدن گره هزينه سبد معيشت كارگران با وجود انتقادات

7 ميليون تومان؛ هزينه  خورد و خوراك كارگران
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