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تدفين پياز

ريش�ه گرفتاري پي�ازكاران و ديگ�ر توليد كنن�دگان در اجرايي 
نش�دن قوانيني اس�ت كه حداقل 10س�ال روي ميز دولتي ها جا 
خوش ك�رده و مي توانس�ته گره از مش�كالت توليد ب�از كند. در 
مدل منحني تار عنكبوتي افس�ار مديريت رها ش�ده و يك سال 
توليد باال و قيمت كم و س�ال ديگر توليد كم و قيمت باال مي شود.

كش��اورزي كش��ور گرفت��ار اجرانش��دن قوانين ب��ر زمي��ن مانده و 
زيرس��اخت هاي غلط مديريتي اس��ت كه هر از گاهي به صورت دفن 
محصوالت زيرزمين و ره��ا كردن در مزارع ب��روز مي كند. وزير جهاد 
كشاورزي ساماندهي كل توليدات كش��اورزي را با اجراي طرح الگوي 
كشت وعده داده بود و در سفر بهمن ماه نيز به پيازكاران قول ويژه داد 

كه هيچ كدام اجرايي نشد. 
اين نخستين باري نيست كه محصول كشاورزان زير خاك مدفون يا اسير 
دالالن و و اسطه هايي  مي شود كه جز رنگ پول چيز ديگري نمي شناسند، 
سال گذش��ته گوجه فرنگي، خيار و بادمجان در مزارع رها يا به خيابان ها 
ريخته شد. قبل تر هم خبرهايي از دفن س��يب زميني يا پوسيدگي آن در 
انبارها كم نبود. ش��بكه هاي داللي و واس��طه گري دسترنج كش��اورز را به 
كمترين قيمت می خرند و به بيشترين قيمت بعضاً تا 10برابر مي فروشند كه 
نتيجه آن تضعيف بخش توليد است. به گزارش فارس، وظيفه وزارت جهاد 
كشاورزي است كه با مديريت صحيح توليدات كشاورزي مانع دفن صدها تن 
محصول شود اما هرگز متولي توليد در بخش كشاورزي نتوانسته موفق عمل 
كند. امسال نيز پيازكاران جنوب كرمان دسترنج و سرمايه يك سال خود را 
زير خاك كردند، باقي مانده را هم دولت به يك سوم هزينه توليد خريداري 
كرد تا بگويد قانون خريد تضميني را اجرا كرده اس��ت. آقاي وزير سال ۹۹ 
ساماندهي كل توليدات كشاورزي را با اجراي طرح الگوي كشت وعده داده 
بود و در سفر بهمن ماه نيز به پيازكاران قول ويژه داد كه هيچ كدام اجرايي 
نشد. يك كش��اورز كرماني در كنار تراكتوري كه محصول پيازش را شخم 
مي زند، مي گويد: »تمام دارايي ام را روي زمين شخم مي زنم چراكه نه بازاري 
هست و نه قيمتي و فقط عذاب مي كشم، مسئوالن بشنويد صداي تراكتوري 

كه زمين را شخم مي زند و من فقط سكوت مي كنم.«
كشاورز ديگري از منطقه جازموريان از جوالن دالالن و واسطه گران به بازار 
پياز مي گويد: »دارايي هاي ما به دليل واسطه ها افت كرده و حتي پول كارگر 
هم براي جمع كردن محصولمان نداريم.« امسال 14هزار هكتار پياز در دو 
نوبت در منطقه كرمان كشت شد كه كشاورزان مجبور شدند زمين ها را 
شخم بزنند يا در انبارها بپوسانند و حتي به استان ها اعالم كردند محصول 
آنها را رايگان ببرند. در واقع كشاورزان جنوب كرمان گرفتار بي تدبيري و 
ضعف مسئوليتي مديراني شده اند كه قوانين 10ساله هنوز روي ميزشان 
جا خوش كرده يا صحيح اجرا نمي شود. مديريت هاي جزيره اي بر توليد 
حاكم است كه در پرتو آن سياست هاي صادراتي و بازاريابي به درستي اجرا 
نمي شود و دود همه اينها به چشم كشاورز و مردم مي رود. افسار توليد رها 
شده و مديريتي بر آن نيست. يك  س��ال توليد بيش از نياز است و سر به 

فلك مي كشد كه كشاورز را بر خاكستر گرم مي نشاند و سال ديگر توليد 
آنچنان كم است كه مصرف كننده را زير فشار قرار مي دهد.  عالوه بركرمان 
از خراسان شمالي نيز خبر مي رس��د كه پياز هاي انبار شده در اين استان 
به صادرات نرس��يده و روي دست كش��اورزان باد كرده است. پياز استان 
خراسان شمالي در اين روزها قبل از آنكه پوستش جدا شود و تيزي چاقو را 
لمس كند، اشك كشاورزان را درآورده و مسئوالن جز اما و اگر كردن راهكار 

ديگري براي آن عنوان نمي كنند. 
عبداهلل يوسفي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي ضمن اشاره 
به 10هزار تن پياز انبار شده در استان مي گويد: پياز يكي از محصوالتي است 
كه توسط سازمان تعاون روستايي خريد تضميني مي شود اما از آنجا  كه زمان 
برداشت اين محصول در استان قيمت آن كمتر از قيمت بازار بود، كشاورزان 
تمايلي براي فروش نداشتند. اكنون نيز كه از زمان خريد تضميني پياز در 
استان گذشته ديگر خريد اين محصول توسط سازمان تعاون روستايي انجام 
نمي شود. همچنين معاون بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان شمالي در مورد صادرات پياز مي گويد: در حوزه صادراتي 
كه عمده خريداران پياز ما كش��ور عراق و هندوس��تان هستند، تمايلي به 
خريد نوع پياز »زرگان« ندارند و بيشتر به دنبال خريد پياز قرمز، بامزه و تند 
هستند كه پيازكاران ما با وجود توصيه هاي تجار و صادركنندگان و حتي 
جهاد كشاورزي به دليل گراني قيمت بذر و كاهش عملكرد تمايلي به كشت 

اين ارقام ندارند و قطعاً هنگام فروش دچار مشكل مي شوند. 
   قانون خريد تضميني درست اجرا نمي شود 

قانون خريد تضميني در س��ال هاي 86 و 8۹ دو ب��ار در قالب »قانون 
تضمين خريد محصوالت اساس��ي كش��اورزي« و » قان��ون افزايش 
بهره وري كشاورزي« در حقيقت براي سوپاپ اطمينان و جلوگيري از 
ضرر و زيان كشاورزان ابالغ و وزارت جهاد مكلف شد كه هر سال نرخ 
خريد را بر اساس ش��رايط توليد و وضعيت بازار و تورم جامعه تعيين و 
اعالم كند، به طوري كه نرخ مبادله به سمت توليدكننده باشد. سازمان 
تعاون روس��تايي در س��ال زراعي 1400- 13۹۹پياز كشاورزان را به 
قيمت كيلويي 5۹6 تومان خريداري كرد كه يك سوم هزينه توليد اين 
محصول است و اين در تناقض آشكار با فحواي قانون خريد تضميني 
است، حتي اگر لفظ خريد توافقي هم براي اينگونه خريدها گفته شود، 
كفه ترازو و تعادل بايد به سمت توليدكننده باشد تا زنجيره توليد قطع 
نشود. نماينده مردم ميناب در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از قيمت 
خريد پايين پياز از كشاورزان گفت: »هزينه توليد پياز هر كيلو 2070 
تومان اس��ت اما خريد تضميني اين محصول از كش��اورز در هر كيلو 
5۹6 تومان است كه قيمت خريد حدود يك سوم هزينه توليد است.« 
معاونت  بازرگاني سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گفت: »در حال 
 حاضر قيمت خريد تضميني محصول پياز حدود 600 تومان اس��ت و 
تعاون روستايي با هدف حمايت از توليدكننده اقدام به خريد تضميني 
كرده و تنظيم بازار و تعديل قيمت اين محصول به نفع كشاورزان خريد 

تضميني را ادامه خواهد داد.«
   قفل طرح الگوي كشت و گرفتاري كشاورزان

ريش��ه گرفتاري پيازكاران و ديگ��ر توليد كنندگان ك��ه گرفتار مدل 
اقتصادي»منحني تار عنكبوتي« هس��تند در اجرايي نشدن قوانيني 
اس��ت كه حداق��ل 10س��ال روي ميز دولتي ه��ا جا خ��وش كرده و 
مي توانسته گره از مشكالت توليد باز كند. در مدل منحني تار عنكبوتي 
افسار مديريت رها شده و يك  سال توليد باال و قيمت كم و سال ديگر 
توليد كم و قيمت باال مي شود. وزير جهاد كشاوزري از ابتداي تكيه بر 
س��كانداري اين وزارتخانه قول داده بود طرح الگوي كشت از مهرماه 
۹۹ آغاز سال زراعي جديد اجرا مي شود اما نشد كه اگر مي شد شاهد 
دورريزي، دفن و رها كردن محصوالت پياز كشور نبوديم. طرح الگوي 
كشت 10س��ال مس��كوت مانده اس��ت، قرار بود محصوالت و ميزان 
كشت و صنايع تبديلي هر استان و شهرس��تاني بر اساس قابليت ها و 
توانمندي ها و نياز كشور تعيين و به كش��اورزان ابالغ و راهكار عملي 
كردن آن هم ارائه شود كه در اين صورت ميزان توليد مطابق مصرف 
خواهد شد و توازن برقرار مي شود و به جاي كشت محصوالت كم تأثير 

محصوالت استراتژيك كشت مي شود.

بورس در جلسه سران
نايب رئيس مجلس: ۲00 كد حقوقي از بورس 1۳0هزار ميليارد تومان  پول خارج كردند

 گران فروشي نان، ميوه و مرغ 
در صدر شكايات

و  مع�دن  صنع�ت،  س�ازمان  بازرس�ي  و  نظ�ارت  مع�اون 
تج�ارت اس�تان ته�ران گف�ت: عم�ده ش�كايات در س�امانه 
1۲4 مرب�وط ب�ه گران فروش�ي ن�ان، مي�وه و م�رغ اس�ت. 
سعيد محمدي پور در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اجراي طرح نظارتي 
نوروز 1400 از 15 بهمن ماه تا 15 فروردين  اظهار كرد: طي اين مدت 
70 هزار عمليات بازرسي انجام و 12 هزار و 175 پرونده براي واحدهاي 
متخلف تشكيل شد. تعداد كل تخلفات كشف شده در اين مدت بيش از 

1۹ هزار مورد به ارزش ريالي 28 ميليارد و 200 ميليون تومان بود. 
وي با بيان اينكه در مدت ياد ش��ده 11 ه��زار و 617 پرونده تخلف به 
تعزيرات ارسال شد، گفت: عمده شكايات در س��امانه 124 مربوط به 

گران فروشي نان، ميوه و مرغ بوده است. 
همچنين به گفته اين مقام مسئول در بررسي هاي مربوط به ماه رمضان 
كه تا پاي��ان اين ماه ادام��ه دارد، اقالم برنج وارداتي، گوش��ت منجمد 
گوساله، روغن نباتي، شكر خانوار، اقالم لبني، خرما، ميوه، سبزيجات 
و شيريني جات پرمصرف جزو وظايف نظارتي سازمان هستند. در اين 
مدت اصناف و فروشگاه هاي زنجيره اي به لحاظ وضعيت عرضه و قيمت 
كنترل و پايش مي شوند. محمدي پور همچنين درباره وضعيت نظارت 
و بازرسي در سال 13۹۹ گفت: س��ال گذشته بيش از هزار بازرسي در 
اس��تان تهران انجام شد كه نس��بت به س��ال 13۹8 حدود 15 درصد 
افزايش داش��ت. در اين مدت نزديك 77 هزار پرون��ده به ارزش ريالي 
3هزارو200 ميليارد تومان كه نسبت به سال قبلش 12 درصد افزايش 

داشت، تشكيل و به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شد. 
........................................................................................................................

افت ۹ هزار واحدي شاخص کل بورس
ش�اخص كل با افت ۹ هزار واحدي به عدد يك ميليون و ۲۲4 هزار 

واحد رسيد. 
به گزارش خبرگ��زاري صداو س��يما، در پايان معام��الت ديروز تاالر 
شيش��ه اي، ش��اخص كل با افت ۹ هزار واحدي به عدد يك ميليون و 
224 هزار واحد و ش��اخص ه��م وزن نيز با اف��ت ۹01 واحدي به عدد 
432 هزار واحد رسيد، ضمن اينكه نماد هاي فوالد، فملي، شستا، وپارس 
و فارس بيش��ترين تأثير را در افت شاخص داش��تند. در فرابورس نيز 
شاخص با افت 60 واحدي به عدد 17 هزار واحد رسيد و نماد هاي اريا، 

صبا، هرمز و زاگرس بيشترين تأثير را در افت شاخص داشتند. 
ارزش معامالت خرد بورس و فرابورس به ح��دود 860 ميليارد تومان 
رسيد و حدود 450 ميليارد تومان تغيير خالص مالكيت افراد حقيقي به 
حقوقي بود. همچنين 16 نماد بيش از يك درصد رشد و 520 نماد بيش 

از يك درصد افت را تجربه كردند. 
........................................................................................................................

فروش برق به مراکز استخراج رمز ارز 
توافقي است

س�خنگوي صنع�ت ب�رق گف�ت: دول�ت هي�چ دخالت�ي در 
تعيي�ن ن�رخ ب�رق قاب�ل ف�روش نيروگاه ه�اي تجديدپذي�ر 
ب�ه مراك�ز اس�تخراج رم�ز ارز ه�ا نخواه�د داش�ت و ب�ه همين 
دليل اي�ن ن�وع قرارداد ها كام�اًل توافق�ي و رقابت�ي خواهد بود. 
مصطفي رجبي مش��هدي افزود: تعرفه ب��رق نيروگاه هاي تجديدپذير 
متنوع و وابسته به فناوري مورد استفاده است، به طور مثال برق توليدي 
حاصل از نيروگاه هاي خورشيدي با نيروگاه هاي بادي نرخ متفاوتي دارد 
و تعرفه برق هر كدام متناس��ب با فناوري هايي كه دارند و هزينه هاي 
سرمايه گذاري انجام ش��ده مطابق با توافق خريدار و فروشنده تعيين 
مي شود. برپايه اين گزارش، وزير نيرو به تازگي آخرين ويرايش مقررات 
تأمين برق مراكز اس��تخراج رمز ارز را ابالغ كرد. براساس اين ابالغيه، 
تأمين برق مركز استخراج رمزارز ها به چهار روش امكانپذير است كه 

انتخاب آن به عهده متقاضي است. تأمين برق از طريق: 
الف( سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي مصرف برق

ب( تأمين ب��رق از طري��ق نيروگاه هاي تجديدپذير )اع��م از موجود و 
جديد(

ج( اتصال به شبكه و خريد انرژي از شركت برق 
د( نصب و بهره برداري از مولد هاي حرارتي

چهار روش تعريف شده اي است كه متقاضيان مي توانند براي تأمين برق 
مراكز خود يكي از آنها را انتخاب كنند. 

........................................................................................................................
کاهش ۱۸۰ هزار توماني قيمت سكه 

ه�ر قطع�ه س�كه تم�ام به�ار آزادي ط�رح جدي�د در ب�ازار 
ته�ران دي�روز ب�ا 1۸0 ه�زار توم�ان كاه�ش نس�بت ب�ه روز 
كاري گذش�ته ب�ه 10 ميلي�ون و 4۲0 ه�زار توم�ان رس�يد. 
به گزارش ايرنا، در س��اعت 13:55 ديروز، ارزش هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد به رقم 10 ميليون و 420 هزار تومان رس��يد و س��كه 
تمام به��ار آزادي طرح قديم ني��ز 10 ميليون و 200 ه��زار تومان معامله 
شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 150 هزار تومان، ربع سكه 
3ميليون و 850 هزار تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و 150 هزار 
تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 36 هزار تومان رسيد. هر مثقال طال نيز به قيمت 4ميليون و 
488 هزار تومان معامله شد. اونس جهاني طال نيز هزار و 777 دالر فروخته 

شد. نرخ دالر نيز همچنان در كانال 24هزار تومان قرار داشت.
........................................................................................................................

هشدار اتاق بازرگاني درباره شكل گيري 
بازار سياه براي گندم

پ�س از انتش�ار اخب�اري مبن�ي بر اج�اره م�زارع س�بز گندم 
ب�راي چ�راي دام، رئي�س ات�اق بازرگان�ي اي�ران نيز نس�بت 
به بروز مش�كالت كمبود گن�دم در س�ال جاري هش�دار داد و 
گفت: اگ�ر براي ن�رخ تضميني خري�د گندم از كش�اورز، قيمت 
عادالن�ه اي اع�الم نش�ود، همي�ن مق�دار تولي�د ي�ا از مرزها 
خ�ارج مي ش�ود ي�ا ب�راي آن ب�ازار س�ياهي ش�كل مي گيرد. 
به گزارش تسنيم، غالمحسين ش��افعي با اشاره به وضعيت آبي كشور 
و خشكس��الي پيش رو گفت: به نظر مي رسد موضوع كم آبي و احتمال 
بروز خشكسالي در س��ال جاري، هنوز از جانب دستگاه هاي متولي و 
بخش هاي اثرگذار جدي تلقي نش��ده و به  مثابه ديگر امور، بايد در اين 
بحث نيز به مرز بحران برسيم تا موضوع براي متوليان امر اولويت يافته 

و براي آن چاره جويي صورت بگيرد. 
وي در نشست ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي خراسان 
رضوي از اثرات خشكسالي بر توليدات كشاورزي و به ويژه گندم سخن 
گفت و اف��زود: در خصوص ن��رخ تضميني خريد گندم از كش��اورزان 
متأسفانه با شرايط ناگواري مواجهيم. بهاي اوليه اي كه دولت در سال 
گذشته تعيين كرد، مناس��ب نبود و با وجود اينكه تغييراتي در نرخ ها 

اعمال شد، هنوز نرخ مذكور عادالنه نيست. 
شافعي ادامه داد: اگر اين تجربه دوباره تكرار شود و براي نرخ تضميني 
خريد گندم از كشاورز، قيمت عادالنه اي اعالم نشود، همين مقدار توليد 
كم كه به واسطه كم آبي سال جاري، تأمين كننده نيازها نخواهد بود  يا 
از مرزها خارج مي شود يا براي آن بازار سياهي شكل مي گيرد و نتيجه 
آن خواهد شد كه دولت در ماه هاي آتي با قيمت باالتري محصول را از 

ديگر كشورها خريداري و وارد كند. 
او تأكيد كرد: اين جنس مسائل قابل بررسي، چاره جويي و پيشگيري 
است و از اين منظر، بايد امروز دولت براي آن اقدام كند تا فردا بحران و 

چالشي در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.

بهنازقاسمی
  گزارش 2

برخي از تحليلگران بر اي�ن باورند كه بازار 
س�رمايه ب�ا 57 ميلي�ون س�هامداري كه 
بسياري از آنها در سال ۹۹ به اين بازار ورود 
كردند و متأس�فانه در جريان ريزش بازار، 
ارزش دارايي خ�ود را از دس�ت دادند، در 
انتخابات رياست جمهوري سالجاري مورد 
توج�ه خواهد ب�ود، در همين راس�تا نايب 
رئيس مجلس با اشاره به خروج بيش از 1۳0 
هزار ميليارد تومان توسط ۲00 كد حقوقي 
در زمان اوج شاخص از بازار بورس، از تسريع 
در رسيدگي به تخلفات اين پرونده از سوي 
رئيس دادسراي جرائم اقتصادي خبر داد، 
از سوي ديگر رئيس مجلس شوراي اسالمي 
از بررسي مشكالت بورس در جلسه شوراي 
هماهنگي اقتصادي س�ران ق�وا خبر داد. 
در حالي كه در حد فاصل آذر ماه س��ال ۹8 تا 
آذرماه ۹۹ پايه پولي با ۹3هزار ميليارد تومان 
رشد به 407هزار ميليارد تومان رسيده است، 
مقام��ات دولتي ب��ه صراح��ت مي گويند اگر 
بازار س��رمايه در س��ال ۹۹ به كم��ك دولت 
نمي آمد، دولت مجبور بود پول بيشتري چاپ 
كند و از اين ناحيه شاهد تشديد هر چه بيشتر 

تورم مي بوديم. 
   بورس نبود، چاپ پول بيداد می كرد

الزم به توضيح اس��ت كه طي سال هاي ۹7 تا 
۹۹ افزايش خالص دارايي هاي دولت نشان از 
آن دارد كه بانك مركزي با خريد ارزهاي بلوكه 
نفتي دولت در بانك هاي خارجي با چاپ پول 
به دولت ريال پرداخت كرده است، از همين رو 
ش��اهد نقش ويژه خالص دارايي هاي خارجي 

بانك مركزي در رشد پايه پولي هستيم. 
با وجودي كه افزايش ۹3هزار ميليارد توماني 

پايه پول��ي در يكس��ال خيلي زياد اس��ت، اما 
تحريم و شيوع كرونا ش��رايطي پديد آورد كه 
دولت عالوه بر چاپ پول و اس��تقراض از نظام 
بانكي تحت قال��ب وام بانكي از بازار س��رمايه 
نيز براي تأمين مال��ي كمك گرفت كه فروش 
اوراق بدهي، عرضه سهام باقي مانده دولت در 
ش��ركت هاي مشمول س��هام عدالت در قالب 
صندوق هاي سرمايه گذاري و عرضه مستقيم 
سهام توسط ش��ركت هاي دولتي و وابسته به 
دولت بخشي از ش��يوه هاي تأمين مالي 200 
تا 300 هزار ميلي��ارد توماني دول��ت از بازار 

سرمايه است. 
در اين ميان اگر چه بازار س��رمايه براي دولت 
در س��ال ۹۹ بس��يار پر بركت بوده باش��د، اما 
اين بازار بس��ياري از س��هامداران را به جرگه 
مالباختگان هدايت كرده اس��ت، به طوري كه 
امروز 57 ميليون س��هامدار به ش��كل روزانه 
تحوالت بازار س��رمايه را پيگيري مي كنند تا 
ببينند چه زماني زيان آنها جبران خواهد شد. 
  نقش ويژه بازار س�رمايه در انتخابات 

رياست جمهوري
برخ��ي از تحليلگران اقتصاد سياس��ي بر اين 
باورند كه بازار س��رمايه در انتخابات رياس��ت 
جمهوري س��ال 1400 يك��ي از موضوعاتي 
اس��ت كه بايد نامزدهاي رياس��ت جمهوري 
سياس��ت هاي خود را بهبود وضعيت اين بازار 
براي مردم تش��ريح كنند، به ويژه آنكه نظام 
تأمين مالي بانك مح��ور براي اقتصاد ايران به 
يك چالش تبديل شده اس��ت، زيرا هم اكنون 
2هزارو500ه��زار ميلي��ارد تومان س��پرده 
بلند مدت در سيس��تم بانكي وج��ود دارد كه 
بخش قابل مالحظه اي از س��پرده ها در گير و 

دار مطالبات معوق و س��وخت شده قرار دارند 
و كفايت سرمايه سيس��تم بانكي آنقدر ناچيز 
است كه دير يا زود بايد براي اصالح نظام بانكي 

آستين ها را باال زد. 
خلق نقدينگي براي پرداخت سود سپرده هاي 
ديگر امروز بر كسي پوشيده نيست، اين بدان 
معني است بانك ها نمي توانند سودي را كه به 
سپرده هاي 2هزارو500 هزار ميليارد توماني 
پرداخت مي كنند، در عالم واقع محقق كنند 
بدين ترتيب مردم جامعه ب��ا خلق نقدينگي 
بدون پش��توانه براي پرداخت س��ود بانكي به 
سپرده گذاران دچار خسران كاهش ارزش پول 

ملي مي شوند. 
  افزاي�ش هش�داربه س�پرده گذاران 

بانكی 
در چني��ن ش��رايطي دبير كان��ون بانك هاي 
خصوص��ي اخيراً به س��پرده گذاران هش��دار 
داده كه به خاطر يكي دو درصد س��ود بانكي 
بيش��تر در بانك  هايي ك��ه از پرداخت اصل و 
سود س��پرده عاجزند س��پرده گذاري نكنند، 
اين هشدار را وقتي كنار هشدار وزير اقتصاد و 
رئيس كل بانك مركزي به بانك ها براي رعايت 
نرخ سود مصوب سپرده مي گذاريم، مشخص 
مي شود كه به دنبال ادغام بانك هاي نظامي، 
امكان دارد برخي از بانك هاي خصوصي كه به 
شكل حقيقي وضعيت مالي بسيار نامناسبي 
دارند در س��الجاري پروس��ه ادغام يا انحالل 
را طي كنند از همين رو س��پرده گذاران بايد 
صورت هاي مالي بانك ها را مورد مطالعه قرار 
دهند و از بانك  هايي كه پر ريس��ك هستند، 

فاصله بگيرند. 
البته رئيس س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار در 

نامه اي به بانك مركزي از اين نهاد خواس��ته 
است تا در رابطه با نرخ تسعير دارايي هاي ارزي 
بانك هاي بورسي شفاف س��ازي كند در سال 
۹۹ نرخ دالر 11 هزار تومان و نرخ يورو كمتر از 
13 هزار تومان در صورت هاي مالي بانك هاي 
بورس��ي قيد ش��د و حاال كه نرخ ارز نسبت به 
سال گذشته حداقل دو برابر شده است، به نظر 
مي رس��د دارايي هاي ارزي بانك هاي بورسي 

بايد تجديد ارزيابي شود. 
در اين مي��ان بايد گفت عالوه ب��ر بانك كه به 
عنوان محور اصلي تأمي��ن مالي اقتصاد دچار 
مشكالت س��اختاري و مديريتي جدي است، 
بازار س��رمايه نيز امروز به يك مش��كل براي 
اقتص��اد ايران بدل شده اس��ت، زيرا در س��ال 
گذشته ميليون ها سهامدار وارد بازاري شدند 
كه دانش كافي و الزم را براي س��رمايه گذاري 
در اين بازار نداشتند، از اين رو امروز ميليون ها 
س��هامدار با تكيه بر اين مورد كه ما به دعوت 
دول��ت وارد اين ب��ازار ش��ده ايم، خواس��تار 
پاسخگويي دولت در مورد ريزش بسيار قابل 

مالحظه بازار سهام هستند. 
  خروج در اوج

امير حس��ين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس 
مجلس در صفحه ش��خصي خ��ود در توييتر 
نوش��ت: طبق تحقيقات صورت گرفته بيش 
از 130 هزار ميليارد تومان توس��ط 200 كد 
حقوق��ي در اوج ش��اخص كل ب��ورس از بازار 
خارج شده اس��ت. از اهتمام رئيس دادسراي 
جرائم اقتصادي و بازپرس پرونده براي تسريع 
در رس��يدگي به تخلفات اين پرونده تش��كر 

مي شود. 
از سوي ديگر رئيس مجلس شوراي اسالمي از 
بررسي مشكالت بورس در جلسه امروز شوراي 

هماهنگي اقتصادي سران قوا خبر داد. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر 
در نشست علني ديروز )يك شنبه 2۹ فروردين( 
قوه مقننه خطاب به محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس  گفت: خوشحالم كه با پيگيري مجلس 
و جنابعالي قرار است موضوع بورس و مشكالت 
مردم در اين حوزه در جلسه شوراي هماهنگي 

اقتصادي سران سه قوه مطرح شود. 
وي اف��زود: در حال حاض��ر 46 ميليون نفر از 
هموطنانمان درگير مشكالت بورس هستند و 
بايد زمينه اي فراهم شود كه نگراني و دغدغه 
آنها رفع شود؛ يكي از رسالت هاي سران قوا و 

مجلس تحقق اين مهم است. 
  نگرانی سهامداران را برطرف می كنيم

 قاليباف رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در 
پاس��خ به اين نماينده گفت: از آنجا كه بورس 
موض��وع مهمي اس��ت، با اولويت در دس��تور 
اولين جلس��ه ش��وراي هماهنگي اقتصادي 

سران قوا است. 
رئيس نهاد قانونگذاري كشورمان اضافه كرد: 
به همه همكاران و مردم عزيز اطمينان مي دهم 
كه همه سعي و تالش خود را به كار گيريم تا 
بتوانيم با اخذ تصميماتي به اين حوزه كمك 
كرده و نگراني سهامداران بازار سرمايه و بورس 

را برطرف كنيم.

رضا دهشيری | جوان

 ماه رمض�ان ، م�اه »من�ع رطب« هم ش�د!
افزايش 100 ت�ا 150 درص�دي قيمت برخي 
از انواع پرمصرف رط�ب در ماه مبارك فقط 
از يك ه�وش مصنوعي فوق الع�اده قوي يا 
يك ربات مخرب اقتصادي برمي آيد. يعني 
آدميزاد  با همه توانايي اش نمي تواند تنها در 
يك يا دو روز چنين گلي به سر بازار محصولي 
بزند كه كشورش دومين توليدكننده بزرگ 
آن در جهان باشد! البته از اقتصادي كه چشم 
به وين دارد و دولتي كه كشتزار تدبير و اميد 
را خش�كانده و همه چيز را رها كرده است، 
چيزي جز اين هم نمي توان انتظار داش�ت. 
به ق�ول س�عدي: خرم�ا نت�وان خوردن 
از اي�ن خ�ار ك�ه كش�تيم/ ديب�ا نتوان 
رش�تيم ك�ه  پش�م  اي�ن  از  ك�ردن 

در ادام��ه ناكامي هاي دول��ت در تنظيم بازار 
كااله��اي مختل��ف از جمله م��واد غذايي و 
كاالهاي اساسي اين بار نوبت به خرما رسيد 
كه با وجود باقي ماندن حج��م زيادي از اين 
محص��والت در انباره��اي ب��ازار، قيمت اين 
محص��والت در چن��د روز گذش��ته افزايش 

چشمگيري داشته است. 
س��االنه در دني��ا 8/5 ميليون تن خرم��ا توليد 
مي شود كه از اين ميزان يك ميليون و 250هزار 
تن سهم ايران به عنوان دومين توليدكننده در 
دنياست و هر س��اله حجم زيادي از خرماهاي 
توليدي كشور به دليل عدم بازار رساني مناسب 
و تقاضا مجبور به ورود به صنايع تبديلي است، اما 
با اين وجود ب��ه دليل رها كردن ب��ازار مصرف 
قيمت هركيلوگ��رم رطب به 70 ه��زار تومان 

افزايش يافته است. 

وزير جهاد كش��اورزي پيش از اي��ن از ذخيره 
130هزار تن خرما ب��راي عرضه در ماه مبارك 
رمضان در راستاي ثبات قيمتي آن خبر داده بود 
و همچنين رئيس س��ازمان حمايت نيز از ثابت 
ماندن قيمت خرما در ماه مبارك رمضان سخن 
گفته بود، اما هيچ ك��دام از وعده ها در پنجمين 

روز ماه رمضان محقق نشده است. 
مشاهدات ميداني نش��ان مي دهد كه هر بسته 
رطب 700 گرمي 36 هزار توم��ان تا 55 هزار 
تومان ب��ه فروش مي رس��د،  در حالي كه پيش 
از اي��ن 23 تا 2۹ ه��زار تومان ب��ود. همچنين 
قيمت هر كيلوگرم خرما ي عسلي از 24 تا 25 
هزار تومان ب��ه 30 تا 34 ه��زار تومان افزايش 

يافته است. 

  تحويل ذخاير خرما به مباشران وزارت 
صنعت

محسن رشيد فرخي، رئيس انجمن ملي خرماي 
اي��ران در اين ارتب��اط در گفت وگو با تس��نيم 
مي گويد: انبار ها از خرماي سال زراعي قبل پر 
اس��ت و مش��كلي براي تأمين نياز مردم وجود 
ندارد. همچنين تغييري در مصرف نداشته ايم 
و حتي صادرات كاهش يافته اس��ت، بنابراين با 
موجودي كه در انبار هاست نياز بازار داخلي به 

راحتي تأمين مي شود. 
رشيد فرخي گفت: قيمت هر كيلوگرم خرماي 
مضافتي در مبدأ توليد 20 تا 21 هزار تومان و 
خرماي كبكاب 12/5 تا 13 هزار تومان اس��ت، 
اما ما نمي تواني��م درباره قيمت خرم��ا در بازار 

و خرده فروش��ي نظر بدهي��م. وي تصريح كرد: 
جلس��اتي با وزارت صمت و س��تاد تنظيم بازار 
داشته ايم و خرماي ذخيره ش��ده در انبار ها در 
اختيار مباشراني قرار مي گيرد كه اين وزارتخانه 

معرفي كرده است. 
   اختالف قيم�ت خرما در مب�دأ توليد و 

بازار مصرف
سيداسد اهلل موسوي، مدير عامل اتحاديه تعاون 
روستايي استان بوشهر نيز در اين ارتباط مي گويد: 
اكنون 35 هزار تن خرما از سال قبل در انبارهاي 
اس��تان موجود اس��ت و قيمت ها در مبدأ توليد 
پايين اس��ت و كش��اورزان اميد به صادرات آنها 
دارند. قيمت هر كارتن 1/5كيلويي خرما 13 هزار 
توم��ان و قيمت خرم��اي رطب در بس��ته هاي 

700 گرمي 11 هزار و 500تومان است. 
متأسفانه رشد 100 تا 150 درصدي قيمت ها 
در ب��ازار مصرف، از عدم مديري��ت بازار و خلف 
وعده متوليان تنظيم بازار رمضان حكايت دارد 
به طوري كه در حال حاضر قيمت خرماي پيارم 
با افزايش بين 10 تا 30 هزار توماني در بازار بين 
80 تا 110 هزار تومان به فروش مي رسد. قيمت 
خرماي خاصوي��ي از 25 تا 26 ه��زار تومان به 
حدود 48 هزار تومان رسيده، همچنين خرماي 
زاهدي نيز با افزايش چند هزار توماني بين 33 
تا 35 هزار تومان و خرماي عس��لي نيز بين 25 
تا 30 ه��زار تومان در بازار به فروش مي رس��د. 
خرماي مضافتي و كبكاب هم ظرف يك هفته 
اخير افزايش 4 تا 5 هزار توماني را تجربه كرده 
به طوري كه خرماي مضافتي با قيمت بين 21 تا 
33 هزار تومان و كبكاب با قيمت بين 13 تا 25 

هزار تومان به فروش مي رسد. 

منع رطب در رمضان! 

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک


