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مدیر عامل سابق بانک سرمایه به 
۱۲سال حبس تعزیری محکوم شد

موج-ســخنگوی قوه قضاییه ظهر دیروز در 
نشســت خبری اعالم کرد: مدیر عامل سابق بانک 
سرمایه به ۱۲ ســال حبس تعزیری محکوم شد. 
»غالمحسین اسماعیلی« در سی و پنجمین نشست 
خبری خود با خبرنگاران درخصوص پرونده بانک 
سرمایه گفت: مدیرعامل سابق بانک که به تازگی به 
کشور بازگردانده شد از رای صادره واخواهی کرد و در 
حال حاضر به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس 
تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای 
نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طرق نامشروع 

محکوم شد.
    

افزایش قیمت لبنیات ممنوع
توسعه ایرانی-  دبیر 
ستاد تنظیم بازار از تذکر 
جدی به انجمــن صنایع 
لبنی بــرای جلوگیری از 
افزایش قیمت خبر داد و گفت که اگر واردکنندگان 
کاالهای اساســی، کاالی خود را بیش از  یک ماه در 
گمرکات کشور نگهداری کنند، کاال تحویل سازمان 
اموال تملیکی می شود و به عنوان کاالی متروکه با 
ضوابط مربوطه در شبکه توزیع قرار می گیرد. عباس 
قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار وعده داد که شرایط 
بسیار خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد شود و گفت: 
بعد از مدت ها که با مشــکالت تامین ارز و تحویل 
نهاده های دامی به واحدهای تولیدی مواجه بودیم، در 
حال حاضر می توان گفت شرایط خوبی در این زمینه 
وجود دارد و گزارش ارائه شده از سوی معاونان وزارت 
جهاد کشاورزی هم نشان دهنده ثبات جوجه ریزی و 
تولید مرغ در کشور است. بنابراین در هفته های آینده 

این ثبات در بازار حکمفرما خواهد بود.  
    

هیچ کمبودی در تامین میوه 
شب یلدا نداریم

ایسنا- رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی 
استان تهران از وفور میوه 
برای شــب یلدا خبر داد. 
اســداهلل کارگر با بیان اینکه بــه علت چهارفصل 
بودن کشــور میوه به وفور وجود دارد، اظهار کرد: 
هیچ کمبودی در تامین میوه شب یلدا و همچنین 
تامین میوه تا پایان سال نداریم. وی ادامه داد: امسال 
با شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش مراسم و 
دورهمی ها تقاضا برای میوه نیز کاهش یافته است و 
همین موضوع باعث افزایش میوه در بازار شده است.

    
۵۸ درصد متقاضیان تهرانی آورده 

طرح ملی مسکن را واریز نکردند
تسنیم- مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی 
با بیان این که ۱۱۵۰۰ نفر واجد شــرایط دریافت 
طرح ملی مسکن تهران بوده اند، گفت: از این تعداد 
۴۸۶۷ نفر آورده اولیه خود را واریز کرده اند.  خلیل 
محبت خواه اظهار کرد: از مجموع متقاضیان اقدام 
ملی در استان تهران شامل اداره کل راه و شهر سازی 
تهران، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شرکت عمران 
شــهرهای جدید پرند پردیس و ایوانکی تاکنون 
۴هزار و ۸۶۷ نفر )۴۲ درصد( آ ورده اولیه خود را به 
صورت کامل واریز  کردند و وزارت راه مکلف به آ غاز 
پروژه برای این متقاضیان است. وی اوی با بیان این 
که عملیات اجرایی پروژه های طرح ملی مســکن 
عالوه بر تهرانسر در شهرهای شهریار، رباط کریم، 
قرچک، اسالم شهر و پاکدشــت آغاز شده است، 
افزود:  پیشرفت فیزیکی پروژه تهرانسر ۲۰ درصد 
است  و پروژه شــهرهای استان در مرحله عملیات 
خاکی است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران 
گفت:  از ۷3 هزار نفر ثبت نام اقدام ملی استان تهران 

۱۱۵۰۰ نفر واجد شرایط بوده اند.
    

اعالم آخرین قیمت مرغ
وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: صــادرات تخم مرغ 
ممنوع است، چون بار روانی 
آن موجب افزایش قیمت 
می شود همچنین برای کنترل قیمت مرغ هم باید 
جلوی فشار دالالن گرفته شود. خاوازی افزود: قیمت 
هر کیلو تخم مرغ در میادین بین ۱3 هزار و ۵۰۰ تا 
۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است یعنی قیمت هر شانه دو 
کیلویی, ۲۹ هزار تومان است. وی افزود: قیمت مرغ، 
کاهشی شده و در برخی استان ها مانند سمنان و قم 
به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان نیز رسیده در حالی که پیش 
از این، قیمت هر کیلو مرغ در بــازار 3۵ یا 3۶ هزار 
تومان بود اکنون قیمت مرغ بین ۲3 هزار تا ۲۴ هزار 
تومان تثبیت شده است. خاوازی ادامه داد: البته ما از 
این قیمت نیز راضی نیستیم و تالش می کنیم آن را 
به نرخ مصوب برسانیم ضمن اینکه در فروشگاه های 
زنجیره ای عرضه می کنیم تا صف خرید ایجاد نشود.

خبر اقتصادی
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هانیه عسگری

 در حالی که انتظار می رفت قیمت 
دالر به روند کاهشــی ادامــه دهد؛ در 
روزهای اخیر در محدوده ۲۵۰۰۰ تومان 
به ثبات رسیده است. برخی این اتفاق را 
ناشی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی 
سیاست گذار می دانند. صرافان می گویند 
در روزهای اخیر قیمت دالر تحت تاثیر 
کنترل عرضه از ســوی بازارساز در این 
محدوده متوقف شده است. پیشتر وقتی 
افزایش عرضه در بازار اتفاق افتاد بهای 
حواله دالر در سامانه نیما از قیمت دالر در 
صرافی های بانکی پیشی گرفته بود. باالتر 
بودن قیمت دالر در سامانه نیما نسبت به 
صرافی های بانکی سیگنال مشخصی 
بود از افزایش عرضه و نبود تقاضا اما به 

نظر می رسد در یک هفته اخیر بازارساز با 
تنظیم میزان عرضه تالش خود را برای 
ثبات قیمت دالر در این محدوده به کار 

گرفته است.
انتظار دالر ۵٠ هزار تومانی 

شاید بتوان مصاحبه اخیر عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یک 
شبکه تلویزیونی را گواه این مدعا دانست. 
وی در مصاحبه خود تاکید کرد: برخی 
منتظر دالر ۴۰ هــزار تومانی و ۵۰ هزار 
تومانی بودند و با هدف رسیدن قیمت 
دالر به این محــدوده از عرضه کاالهای 

وارداتی خود خودداری می کردند.
استفاده از لفظ دالر ۴۰ هزار تومانی 
و دالر ۵۰ هزار تومانی در شــرایطی که 
انتظارات تورمی معکوس شده و افکار 
عمومی آماده کاهش قیمت اســت را 

می توان نوعی بدسلیقگی دانست.  شاید 
بتوان سیگنال همتی در شرایط کنونی را 
سیگنالی بسیار ناامیدکننده برای بازار 
ارز دانست چراکه صرافان و فعاالن بازار 
نیز با استناد به ســخنان همتی تاکید 
می کردند وقتی صحبت از دالر ۵۰ هزار 
تومانی به میان می آید وقت آن است که 
عملکرد بانک مرکزی برای ماندگاری 
قیمت دالر در محدوده ۲۵ هزار تومان 
مورد تقدیر قرار گیرد. همتی در گفتگوی 
خود البته به موضوع مهم حجم واردات 
نیز اشــاره و تاکید کرد: در حال حاضر 
ایران ۲۶ و نیم میلیــارد دالر واردات و 
۲۵ میلیارد دالر صادرات دارد و در نتیجه 
تراز تجاری کشور یک و نیم میلیارد دالر، 
مثبت اســت. مثبت بودن تراز تجاری 
ایران خود سیگنال مهمی برای بازار ارز 

تلقی می شود. در عین حال همتی تاکید 
دارد که بانک مرکزی تالش خود را برای 
کاهش قیمت ارز و همچنین تقویت پول 

ملی به کار گرفته است.
گزارش میدانی خبرنگار »توســعه 
ایرانی« از بازار ارز اما نــکات دیگری را 
در بردارد. بســیاری از فعــاالن بازار ارز 
می گویند اتفاقاً حجــم عرضه دالر در 
روزهای اخیر کاهش داشــته و همین 
امر سبب می شود که جابجایی قیمت ها 
در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان صورت 
گیرد. ایــن در حالی اســت که پیش از 
این بسیاری از کارشناسان اعالم کرده 
بودند قیمت دالر تا محــدوده ۲۰ هزار 
تومان قابل عقب نشــینی است. سید 
حمیدحسینی کارشناس بازار ارز و فعال 
اقتصادی با اشاره به خروج ترامپ از کاخ 

ســفید در آینده ای نزدیک تاکید کرد: 
برداشته شدن فشار حداکثری از دوش 
اقتصاد ایران می تواند قیمت دالر را تا ۲۰ 
هزار تومان کاهش دهد اما به نظر می رسد 
سیاست جدید بانک مرکزی ممانعت از 
ریزش بیشتر قیمت ارز خواهد بود. یکی از 
فعاالن بازار ارز در پاسخ به این پرسش که 
به نظر شما دلیل توقف ریزش قیمت ها 
در بازار ارز چیست،گفت: بررسی ها نشان 
می دهد بانک مرکزی در حال پیشگیری 
از ریزش قابل توجه قیمــت ارز در بازار 
است چرا که با اســتقرار بایدن در کاخ 
سفید ممکن است شوکی قابل توجه به 
بازار ارز ایران وارد شود اما سیاست های 
اتخاذ شده سبب شد به نوعی تاثیر این 
اتفاق پیشخور شــود. وی تاکید کرد: 
نوسان شدید قیمت ارز در شرایطی که 
نااطمینانی اقتصادی همچنان وجود 
دارد می تواند به ضرر اقتصاد ایران باشد 
از این رو بهتر اســت از ریزش و افزایش 
شدید قیمت دالر ممانعت به عمل آید. 
وی در جواب این پرسش که قیمت ارز 
در شرایط فعلی در بازار آزاد چقدر باالتر 
از قیمــت دالر در صرافی هــای بانکی 
است،گفت: بررسی ها نشان می دهد این 
فاصله به حداقل رسیده است و قیمت ها 
بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومــان باالتر از نرخ 
اعالمی صرافی بانکی در بدترین شرایط 
می ایستد. این فعال بازار گفت:  همین 
امر نشان می دهد که قیمت ها چندان 

غیر واقعی نیست.
 هسته سخت مقاومتی 

از سوی دیگر حســین اسدی نیا در 
گفتگو با خبرآنالین با اشاره به اینکه نرخ 
تعادلی دالر در محدوده ۲۲ هزار تومان 
قرار دارد، تاکید کرده است که رسیدن 
به این محدوده قیمتی نیازمند گشایش 
سیاسی و اقتصادی خواهد بود. او گفته 
اســت غالباً قیمت دالر پایین تر از نرخ 
تعادلی نگه داشته می شود، اما در برخی 
دوره ها نیز قیمت ها باالتر از نرخ تعادلی 
قــرار می گیرد که این فاصلــه به دلیل 
فشار تحریمی یا فشار سیاسی بر اقتصاد 

شکل می گیرد. وی با اشاره به اینکه در 
شرایط فعلی قیمت دالر در هسته سخت 
مقاومتی قرار دارد، گفته است: به عبارت 
دیگر کاهش قیمت قبل از این محدوده 
با سرعت بیشتری اتفاق افتاد اما همواره 
پس از برخورد قیمت به هسته سخت، 
روند ریزشی کند می شود. در عین حال 
باید توجه داشت قیمت فعلی تنها کمی 
باالتر از قیمت تعادلــی دالر در اقتصاد 
ایران اســت و روند کاهشی همچنان با 

کندی بیشتر ادامه خواهد داشت.
  پدیده ای به نام 

چسبندگی قیمت ها
از ســوی دیگر گزارش های میدانی 
نشان دهنده آن است که حجم معامالت 
ارز در بازار تهران چندان تغییری را طی 
روزهای اخیر تجربه نکرده است. برخی 
میگویند با رسیدن قیمت ارز به کمتر 
از ۲۵ هزار تومان افزایش تقاضا در بازار 
ارز اتفاق افتاد و در نتیجه می توان باالتر 
رفتن قیمت ها را پاسخی به رشد فزاینده 
تقاضا در بــازار دانســت. در این میان 
چسبندگی قیمت ها در کنار سیاست 
بانک مرکزی برای ثبات قیمت در این 
محدوده را نمی توان نادیده انگاشــت. 
پدیده چسبندگی قیمت مدت هاست 
اقتصاد متورم ایران را آزار می دهد. در این 
حالت قیمت ها همواره میل به باال رفتن 
دارند و بازار مقاومتــی جدی را در قبال 

کاهش قیمت از خود نشان می دهد.

سیگنال های جهت دار همتی به انتظارات تورمی دامن می زند؛ 

چسبندگی قیمت ها در بازار ارز 
استفاده از لفظ دالر ۴٠ 

هزار تومانی و دالر ۵٠ هزار 
تومانی از سوی رئیس کل 

بانک مرکزی را در شرایطی 
که انتظارات تورمی معکوس 

شده و افکار عمومی آماده 
کاهش قیمت است را 

می توان نوعی بدسلیقگی 
و زمینه ساز افزایش قیمت 

دالر دانست  

سازمان توسعه تجارت در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت 
تجاری ایران در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، کشورهای 
همسایه و منطقه را اصلی ترین مشتریان کاالهای صادراتی 

ایران اعالم کرده است.
به گــزارش ایســنا، بر اســاس آمارهــای ارائه شــده 
از ســوی این ســازمان، ایــران در هشــت ماهــه ابتدایی 
ســال جاری، بیش از ۲۱ میلیارد دالر صــادرات غیر نفتی 
داشــته اســت که بیش از ۲۰ میلیارد دالر از ایــن صادرات 

 به کشــورهای هدف صادراتی کشــور انجام شــده اســت. 
در این فهرست کشورهای چین، عراق و امارات در رتبه های اول 
تا سوم و کشورهای قزاقستان، میانمار و هنگ کنگ در رتبه های 

۱۸ تا ۲۰ قرار گرفته اند.
 بررسی فهرست ۲۰ کشــور اول هدف صادرات ج. ا. ایران 
نشان می دهد ۵ کشور عربی شامل عراق )با حدود ۵.3 میلیارد 
دالر، رتبــه دوم( امارات )با حدود 3.۷ میلیــارد دالر، در رتبه 
ســوم( عمان )با ۲۴۴میلیون دالر، بعد از کشورهای ترکیه، 

افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، آذربایجان، روسیه، تایلند 
و ارمنستان، در رتبه ۱3( و کویت )با ۱۷۷ میلیون دالر، در رتبه 

۱۴( و قطر )با ۹۸ میلیون دالر، بعد از آلمان و ونزوئال، در رتبه 
۱۷( در این فهرست قرار دارند. به این ترتیب میزان صادرات 
ایران به کشورهای عربی بیش از هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

دالر بوده است.
همچنین بررسی آمارها نشان می دهد طی مدت ۸ ماهه 
ابتدای ســال ۱3۹۹، حدود ۱3 میلیارد و 3۷۷ میلیون دالر 

صادرات به ۱۵ کشور همسایه صورت گرفته است.
در میان کشورهای همسایه، سه کشور عربستان سعودی، 
بحرین و یمن عمال هیچ وارداتی از ایران نداشــته اند و میزان 
واردات کشورهای سوریه، اردن و لبنان نیز بسیار پایین بوده 

و آنها در میان ۲۰ مقصد صادراتی اصلی ایران قرار نگرفته اند.

کدام کشورهای عربی از ایران کاال نمی خرند؟

خبر

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفت: 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان غیرقابل 
بازگشت است، زیرا قانون شــده و حتی اگر دوره 
قانون برنامه ششم توسعه تمام شود، آثار حقوقی و 

قانونی آن متوقف نمی شود.
به گزارش »توســعه ایرانــی«، محمد باقر 
نوبخت در گفت وگوی اینستاگرامی با فرهنگیان، 
بازنشســتگان، اعضای کادر درمــان و کارکنان 
سازمان زندان ها به آنان اطمینان داد که همواره 

پیگیر مطالباتشان است.
وی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان 
گفت: بزرگتریــن بودجه برای بازنشســتگان 
در الیحــه ۱۴۰۰ گنجانده شــده تــا آنچه از 
متناسب ســازی حقوق آنها باقی مانده، اجرایی 
شــود. معاون رئیس جمهوری گفت: به قولی که 
به شما داده ام، پابرجا هستم. حتی برای کسانی 
که عضو غیرهیات علمی فرهنگیان هستند نیز 
این موضوع اعمال خواهد شد. این اقدام غیر قابل 
بازگشت است، چون قانون شده،  حتی اگر دوره 
قانون برنامه تمام شــود، آثار حقوقی و قانونی آن 

متوقف نمی شود.
وی همچنین در واکنش به خبرسازی یکی 
از سایت ها که افزایش رقم ردیف بودجه صندوق 
کشوری را مورد انتقاد قرار داده بود؛ تصریح کرد: 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون است 
و باید برای این احکام قانونی، منابع مالی الزم در 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده می شد.

نوبخــت بیــان کــرد: بودجــه الزم برای 
بازنشستگان لشگری و کشوری در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ دیده شده است و منابع الزم برای متناسب 
ســازی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی 

پرداخت خواهد شد.
اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان برای 

رتبه بندی فرهنگیان در الیحه بودجه ۱۴٠٠
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در رابطه با 
رتبه بندی فرهنگیان گفت: حتی قبــل از ارائه 
الیحه دولت به مجلس، مبلغ هشت هزار میلیارد 
تومان در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شــد. پس 
جای هیچ نگرانی نیست. وی خطاب به فرهنگیان 
و بازنشســتگان ادامــه داد: دو ردیــف مختص 
فرهنگیان و بازنشستگان در الیحه بودجه در نظر 
گرفته شــده،  یک ردیف همیشگی و یک ردیف 
رزرو که اگر سرریزهایی در اجرا پیش آمد، به خاطر 
کمبود منابع مالی، متوقف نشویم. همچنان که 
امسال نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
همین کار را کردیم و یک هزار میلیارد تومان به 
این موضوع اختصاص یافت. برای ســال بعد هم 
۹۰ هزار میلیارد تومان بــرای این منظور در نظر 

گرفته شده است.
وی با یادآوری اینکه رشــد بودجــه وزارت 
آموزش و پرورش در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت 
به قانون بودجه امسال، بیش از رقم رشد کل الیحه 
بودجه اســت، تاکید کرد: فرهنگیان اطمینان 
داشته باشند که منابع مالی الزم برای رتبه بندی 

آنها در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شــده است و 
فوق العاده ویژه آنان نیز در قالب همین رتبه بندی 
دیده خواهد شــد. نوبخت در پاســخ به سواالت 
فرهنگیان درباره اینکه چه زمانی فوق العاده ویژه 
آنان پرداخت می شود نیز گفت: ما به طور مکتوب 
موافقتمان را اعالم کردیم و منابع مالی الزم را هم در 
الیحه بودجه منظور کرده ایم که از اول فروردین ماه 
فوق العاده ویژه پرداخت شود. البته وزارت آموزش 

و پرورش باید زودتر ابالغ ها را بزند.
سازمان برنامه و بودجه نقش نظارتی دارد،  
اجرا را از دستگاه های متولی پیگیری کنید

وی در واکنش به مطالبات پیاپی کاربران برای 
پیگیری مطالباتشان از وزارت آموزش و پرورش و 
بهداشت و درمان، گفت: سازمان برنامه و بودجه، 
دستگاه مجری نیست و از جنبه وظیفه نظارتی 
باید وارد موضوعات شــویم. در مورد مطالبات، 
مجوزهــای الزم را داده ایم، این مــوارد را باید از 

دستگاه های مجری مربوطه پیگیری کنید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 
این سازمان با تامین منابع مالی و صدور مجوزهای 
قانونی الزم می کوشد مشکالت فرهنگیان، کادر 
درمان و بازنشســتگان را رفع کند اما اجرای این 
مجوزها و قوانین با دستگاه های اجرایی است که 

باید از آنها مطالبه شود.
۲۲ هزار میلیارد تومان برای جذب کادر 

جدید درمان در بودجه ۱۴٠٠
معاون رئیس جمهور با اشاره به مسائل کادر 

درمــان؛ گفت: افزایش ۵۰ درصــد امتیازات 
فصل دهم برای دانشگاه ها کمی مشکل بود، 
اما کوشیدیم که حتما اعمال شود. مجوز الزم 
داده شد و منابع مالی آن هم دیده شد. وزارت 
بهداشــت و درمان نیز در حــال آماده کردن 
احکام کادر درمان هستند و چون منابع مالی 
آن تامین شــده به محض صدور احکام، قابل 

اجرا خواهد بود. 
وی با اشــاره به اینکه اخیرا 3۰ هزار مجوز 
جدید اســتخدام برای تکمیل کادر درمان،  
گفت: اولویت جذب با افرادی اســت که االن 
مشغول به کار هستند. ۲۲ هزار میلیارد تومان 
هم برای اســتخدام این افراد در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ در نظر گرفته شــده است. نوبخت در 
واکنش بــه دغدغه نیروهای شــرکتی کادر 
درمان نیز خاطرنشــان کرد: صــدور مجوز 
اســتخدام ۵3 هزار نفر در وزارت بهداشــت 
برای این بود که پرسنل شرکتی بتوانند زودتر 

جذب شوند.

 خبر خوش برای کارمندان
 سازمان زندان ها

رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره قانون 
تسری برای کارمندان ســازمان زندان ها، گفت: 
این قانون در بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش بینی شده 

و از اول فروردین اجرایی می شود.
 پاداش بازنشستگان سال ۹۹

 هم پرداخت می شود
وی در واکنــش بــه کاربرانی که خواســتار 
پرداخت پــاداش پایان خدمت بازنشســتگان 
بودند نیز گفت: پاداش بازنشستگان ۹۸ پرداخت 
شده و با نیروهای مسلح نیز هماهنگ کردیم که 
این موضوع را اجرا کنند. تا کنون دو بخشــنامه 
داده ایم که پرداخت ها انجام شــود. البته برخی 
دستگاه ها لیست بازنشســتگان را با تاخیر ارائه 
 داده بودنــد؛ در حالی که پــول از مدت ها پیش 
نزد خزانه بود. نوبخت در پایان گفت: تا روزی که 
در این جایگاه هستم، با انگیزه و قوت تمام کارها 

و مطالبات را پیگیری می کنم.

خبر مهم نوبخت درباره پاداش بازنشستگان؛ رتبه بندی 
فرهنگیان و استخدام کادر درمان


