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خبر اقتصادی

مدیرعامل سابق بانک سرمایه به
۱۲سال حبستعزیری محکوم شد

موج-ســخنگوی قوه قضاییه ظهر دیروز در
نشســت خبری اعالم کرد :مدیر عامل سابق بانک
سرمایه به  ۱۲ســال حبس تعزیری محکوم شد.
«غالمحسیناسماعیلی»درسیوپنجمیننشست
خبری خود با خبرنگاران درخصوص پرونده بانک
سرمایهگفت:مدیرعاملسابقبانککهبهتازگیبه
کشوربازگرداندهشدازرایصادرهواخواهیکردودر
حالحاضربهموجبحکمقطعیبه ۱۲سالحبس
تعزیری ،محرومیت دائم از خدمات دولتی ،جزای
نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طرق نامشروع
محکومشد.

چرتکه 3

سیگنالهای جهتدار همتی به انتظارات تورمی دامن میزند؛

چسبندگی قیمتها در بازار ارز

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
گمرکاتکشورنگهداریکنند،کاالتحویلسازمان
اموال تملیکی می شود و به عنوان کاالی متروکه با
ضوابطمربوطهدرشبکهتوزیعقرارمیگیرد.عباس
قبادیدرجلسهستادتنظیمبازاروعدهدادکهشرایط
بسیار خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد شود و گفت:
بعد از مدتها که با مشــکالت تامین ارز و تحویل
نهادههایدامیبهواحدهایتولیدیمواجهبودیم،در
حالحاضرمیتوانگفتشرایطخوبیدراینزمینه
وجودداردوگزارشارائهشدهازسویمعاونانوزارت
جهادکشاورزیهمنشاندهندهثباتجوجهریزیو
تولیدمرغدرکشوراست.بنابرایندرهفتههایآینده
اینثباتدربازارحکمفرماخواهدبود.

هیچ کمبودی در تامین میوه
شب یلدا نداریم

ایسنا-رئیساتحادیه
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
تامینمیوهتاپایانسالنداریم.ویادامهداد:امسال
با شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش مراسم و
دورهمیهاتقاضابرایمیوهنیزکاهشیافتهاستو
همینموضوعباعثافزایشمیوهدربازارشدهاست.

 ۵۸درصد متقاضیان تهرانی آورده
طرح ملی مسکن را واریز نکردند

تسنیم -مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی
با بیان اینکه  ۱۱۵۰۰نفر واجد شــرایط دریافت
طرح ملی مسکن تهران بودهاند ،گفت :از این تعداد
 ۴۸۶۷نفر آورده اولیه خود را واریز کردهاند .خلیل
محبت خواه اظهار کرد :از مجموع متقاضیان اقدام
ملیدراستانتهرانشاملادارهکلراهوشهرسازی
تهران،بنیادمسکنانقالباسالمیوشرکتعمران
شــهرهای جدید پرند پردیس و ایوانکی تاکنون
4هزار و  867نفر ( 42درصد) آورده اولیه خود را به
صورت کامل واریز کردند و وزارت راه مکلف به آغاز
پروژه برای این متقاضیان است .وی اوی با بیان این
که عملیات اجرایی پروژههای طرح ملی مســکن
عالوه بر تهرانسر در شهرهای شهریار ،رباط کریم،
قرچک ،اسالم شهر و پاکدشــت آغاز شده است،
افزود :پیشرفت فیزیکی پروژه تهرانسر  20درصد
است و پروژه شــهرهای استان در مرحله عملیات
خاکی است .مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
گفت:از 73هزارنفرثبتناماقدامملیاستانتهران
 11500نفرواجدشرایطبودهاند.

اعالم آخرین قیمت مرغ

وزیر جهاد کشاورزی
گفت :صــادرات تخم مرغ
ممنوعاست،چونبارروانی
آن موجب افزایش قیمت
میشود همچنین برای کنترل قیمت مرغ هم باید
جلویفشاردالالنگرفتهشود.خاوازیافزود:قیمت
هر کیلو تخم مرغ در میادین بین  ۱۳هزار و  ۵۰۰تا
 ۱۴هزار و ۵۰۰تومان است یعنی قیمت هر شانه دو
کیلویی ۲۹,هزارتوماناست.ویافزود:قیمتمرغ،
کاهشیشدهودربرخیاستانها مانندسمنانوقم
به ۲۰هزارو ۴۰۰توماننیزرسیدهدرحالیکهپیش
از این ،قیمت هر کیلو مرغ در بــازار  ۳۵یا  ۳۶هزار
تومان بود اکنون قیمت مرغ بین ۲۳هزار تا ۲۴هزار
تومانتثبیتشدهاست.خاوازیادامهداد:البتهمااز
این قیمت نیز راضی نیستیم و تالش میکنیم آن را
بهنرخمصوببرسانیمضمناینکهدرفروشگاههای
زنجیرهایعرضهمیکنیمتاصفخریدایجادنشود.

هانیه عسگری

در حالی که انتظار میرفت قیمت
دالر به روند کاهشــی ادامــه دهد؛ در
روزهایاخیردرمحدوده ۲۵۰۰۰تومان
به ثبات رسیده است .برخی این اتفاق را
ناشی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی
یدانند.صرافانمیگویند
سیاستگذارم 
در روزهای اخیر قیمت دالر تحتتاثیر
کنترل عرضه از ســوی بازارساز در این
محدودهمتوقفشدهاست.پیشتروقتی
افزایش عرضه در بازار اتفاق افتاد بهای
حوالهدالردرسامانهنیماازقیمتدالردر
صرافیهایبانکیپیشیگرفتهبود.باالتر
بودنقیمتدالردرسامانهنیمانسبتبه
صرافیهای بانکی سیگنال مشخصی
بود از افزایش عرضه و نبود تقاضا اما به

نظرمیرسددریکهفتهاخیربازارسازبا
تنظیم میزان عرضه تالش خود را برای
ثبات قیمت دالر در این محدوده به کار
گرفتهاست.
انتظاردالر ۵٠هزارتومانی
شایدبتوانمصاحبهاخیرعبدالناصر
همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در یک
شبکهتلویزیونیراگواهاینمدعادانست.
وی در مصاحبه خود تاکید کرد :برخی
منتظر دالر ۴۰هــزار تومانی و ۵۰هزار
تومانی بودند و با هدف رسیدن قیمت
دالر به این محــدوده از عرضه کاالهای
وارداتیخودخودداریمیکردند.
استفاده از لفظ دالر  ۴٠هزار تومانی
و دالر ۵٠هزار تومانی در شــرایطی که
انتظارات تورمی معکوس شده و افکار
عمومی آماده کاهش قیمت اســت را

میتواننوعیبدسلیقگیدانست .شاید
بتوانسیگنالهمتیدرشرایطکنونیرا
سیگنالی بسیار ناامیدکننده برای بازار
ارز دانست چراکه صرافان و فعاالن بازار
نیز با استناد به ســخنان همتی تاکید
میکردند وقتی صحبت از دالر ۵۰هزار
تومانی به میان میآید وقت آن است که
عملکرد بانک مرکزی برای ماندگاری
قیمت دالر در محدوده  ۲۵هزار تومان
موردتقدیرقرارگیرد.همتیدرگفتگوی
خود البته به موضوع مهم حجم واردات
نیز اشــاره و تاکید کرد :در حال حاضر
ایران  ۲۶و نیم میلیــارد دالر واردات و
 ۲۵میلیارددالرصادراتداردودرنتیجه
ترازتجاریکشوریکونیممیلیارددالر،
مثبت اســت .مثبت بودن تراز تجاری
ایران خود سیگنال مهمی برای بازار ارز

تلقیمیشود.درعینحالهمتیتاکید
دارد که بانک مرکزی تالش خود را برای
کاهشقیمتارزوهمچنینتقویتپول
ملیبهکارگرفتهاست.
گزارش میدانی خبرنگار «توســعه
ایرانی» از بازار ارز اما نــکات دیگری را
در بردارد .بســیاری از فعــاالن بازار ارز
میگویند اتفاقاً حجــم عرضه دالر در
روزهای اخیر کاهش داشــته و همین
امرسببمیشودکهجابجاییقیمتها
در محدوده  ۱۰۰تا  ۲۰۰تومان صورت
گیرد .ایــن در حالی اســت که پیش از
این بسیاری از کارشناسان اعالم کرده
بودند قیمت دالر تا محــدوده  ۲۰هزار
تومان قابل عقبنشــینی است .سید
حمیدحسینیکارشناسبازارارزوفعال
اقتصادی با اشاره به خروج ترامپ از کاخ

ســفید در آیندهای نزدیک تاکید کرد:
برداشته شدن فشار حداکثری از دوش
اقتصادایرانمیتواندقیمتدالرراتا۲۰
هزارتومانکاهشدهدامابهنظرمیرسد
سیاست جدید بانک مرکزی ممانعت از
ریزشبیشترقیمتارزخواهدبود.یکیاز
فعاالنبازارارزدرپاسخبهاینپرسشکه
به نظر شما دلیل توقف ریزش قیمتها
دربازارارزچیست،گفت:بررسیهانشان
میدهدبانکمرکزیدرحالپیشگیری
از ریزش قابلتوجه قیمــت ارز در بازار
است چرا که با اســتقرار بایدن در کاخ
سفید ممکن است شوکی قابلتوجه به
بازار ارز ایران وارد شود اما سیاستهای
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 میتواند 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 صرافیهــای بانکی
است،گفت:بررسیهانشانمیدهداین
فاصلهبهحداقلرسیدهاستوقیمتها
بین  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰تومــان باالتر از نرخ
اعالمی صرافی بانکی در بدترین شرایط
میایستد .این فعال بازار گفت :همین
امر نشان میدهد که قیمتها چندان
غیرواقعینیست.
هستهسختمقاومتی
از سوی دیگر حســین اسدینیا در
گفتگوباخبرآنالینبااشارهبهاینکهنرخ
تعادلی دالر در محدوده  ۲۲هزار تومان
قرار دارد ،تاکید کرده است که رسیدن
بهاینمحدودهقیمتینیازمندگشایش
سیاسی و اقتصادی خواهد بود .او گفته
اســت غالباً قیمت دالر پایینتر از نرخ
تعادلی نگه داشته میشود ،اما در برخی
دورهها نیز قیمتها باالتر از نرخ تعادلی
قــرار میگیرد که این فاصلــه به دلیل
فشارتحریمییافشارسیاسیبراقتصاد

استفاده از لفظ دالر۴٠
هزار تومانی و دالر ۵٠هزار
تومانی از سوی رئیس کل
بانک مرکزی را در شرایطی
که انتظاراتتورمیمعکوس
شده و افکار عمومی آماده
کاهش قیمت است را
میتواننوعیبدسلیقگی
وزمینهسازافزایشقیمت
دالر دانست
شکل میگیرد .وی با اشاره به اینکه در
شرایطفعلیقیمتدالردرهستهسخت
مقاومتیقراردارد،گفتهاست:بهعبارت
دیگر کاهش قیمت قبل از این محدوده
با سرعت بیشتری اتفاق افتاد اما همواره
پس از برخورد قیمت به هسته سخت،
روند ریزشی کند میشود .در عین حال
بایدتوجهداشتقیمتفعلیتنهاکمی
باالتر از قیمت تعادلــی دالر در اقتصاد
ایران اســت و روند کاهشی همچنان با
کندیبیشترادامهخواهدداشت.
پدیدهایبهنام
چسبندگیقیمتها
از ســوی دیگر گزارشهای میدانی
نشاندهندهآناستکهحجممعامالت
ارز در بازار تهران چندان تغییری را طی
روزهای اخیر تجربه نکرده است .برخی
میگویند با رسیدن قیمت ارز به کمتر
از  ۲۵هزار تومان افزایش تقاضا در بازار
ارز اتفاق افتاد و در نتیجه میتوان باالتر
رفتنقیمتهاراپاسخیبهرشدفزاینده
تقاضا در بــازار دانســت .در این میان
چسبندگی قیمتها در کنار سیاست
بانک مرکزی برای ثبات قیمت در این
محدوده را نمیتوان نادیده انگاشــت.
پدیده چسبندگی قیمت مدتهاست
اقتصادمتورمایرانراآزارمیدهد.دراین
حالت قیمتها همواره میل به باال رفتن
دارند و بازار مقاومتــی جدی را در قبال
کاهشقیمتازخودنشانمیدهد.

خبر

خبر مهم نوبخت دربارهپاداش بازنشستگان؛ رتبهبندی
فرهنگیان و استخدام کادر درمان

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفت:
همسانســازی حقوق بازنشســتگان غیرقابل
بازگشت است ،زیرا قانون شــده و حتی اگر دوره
قانونبرنامهششمتوسعهتمامشود،آثارحقوقیو
قانونیآنمتوقفنمیشود.
به گزارش «توســعه ایرانــی» ،محمد باقر
نوبختدرگفتوگویاینستاگرامیبافرهنگیان،
بازنشســتگان ،اعضای کادر درمــان و کارکنان
سازمان زندانها به آنان اطمینان داد که همواره
پیگیرمطالباتشاناست.
ویدربارههمسانسازیحقوقبازنشستگان
گفت :بزرگتریــن بودجه برای بازنشســتگان
در الیحــه  ۱۴۰۰گنجانده شــده تــا آنچه از
متناسبســازی حقوق آنها باقی مانده ،اجرایی
شــود .معاون رئیسجمهوری گفت :به قولی که
به شما دادهام ،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
متوقفنمیشود.
وی همچنین در واکنش به خبرسازی یکی
از سایتها که افزایش رقم ردیف بودجه صندوق
کشوری را مورد انتقاد قرار داده بود؛ تصریح کرد:
متناسبسازی حقوق بازنشستگان قانون است
و باید برای این احکام قانونی ،منابع مالی الزم در
الیحهبودجه ۱۴۰۰دیدهمیشد.

نوبخــت بیــان کــرد :بودجــه الزم برای
بازنشستگان لشگری و کشوری در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰دیدهشدهاستومنابعالزمبرایمتناسب
ســازی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی
پرداختخواهدشد.
اختصاص ۸هزارمیلیاردتومانبرای
رتبهبندیفرهنگیاندرالیحهبودجه۱۴۰۰
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه در رابطه با
رتبهبندی فرهنگیان گفت :حتی قبــل از ارائه
الیحه دولت به مجلس ،مبلغ هشت هزار میلیارد
تومان در الیحه بودجه  ۱۴۰۰دیده شــد .پس
جایهیچنگرانینیست.ویخطاببهفرهنگیان
و بازنشســتگان ادامــه داد :دو ردیــف مختص
فرهنگیانوبازنشستگاندرالیحهبودجهدرنظر
گرفته شــده ،یک ردیف همیشگی و یک ردیف
رزروکهاگرسرریزهاییدراجراپیشآمد،بهخاطر
کمبود منابع مالی ،متوقف نشویم .همچنان که
امسالنیزبرایهمسانسازیحقوقبازنشستگان
همین کار را کردیم و یک هزار میلیارد تومان به
این موضوع اختصاص یافت .برای ســال بعد هم
 ۹۰هزار میلیارد تومان بــرای این منظور در نظر
گرفتهشدهاست.
وی با یادآوری اینکه رشــد بودجــه وزارت
آموزش و پرورش در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نسبت
بهقانونبودجهامسال،بیشازرقمرشدکلالیحه
بودجه اســت ،تاکید کرد :فرهنگیان اطمینان
داشته باشند که منابع مالی الزم برای رتبهبندی

آنها در الیحه بودجه  ۱۴۰۰دیده شــده است و
فوقالعادهویژهآناننیزدر قالبهمینرتبهبندی
دیده خواهد شــد .نوبخت در پاســخ به سواالت
فرهنگیان درباره اینکه چه زمانی فوقالعاده ویژه
آنانپرداختمیشودنیزگفت:مابهطورمکتوب
موافقتمانرااعالمکردیمومنابعمالیالزمراهمدر
الیحهبودجهمنظورکردهایمکهازاولفروردینماه
فوقالعادهویژهپرداختشود.البتهوزارتآموزش
وپرورشبایدزودترابالغهارابزند.
سازمانبرنامهوبودجهنقشنظارتیدارد،
اجراراازدستگاههایمتولیپیگیریکنید
ویدرواکنشبهمطالباتپیاپیکاربرانبرای
پیگیریمطالباتشانازوزارتآموزشوپرورشو
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 دادهایم ،این مــوارد را باید از
دستگاههایمجریمربوطهپیگیریکنید.
رئیسسازمانبرنامهوبودجهخاطرنشانکرد:
اینسازمانباتامینمنابعمالیوصدورمجوزهای
قانونی الزم میکوشد مشکالت فرهنگیان ،کادر
درمان و بازنشســتگان را رفع کند اما اجرای این
مجوزها و قوانین با دستگاههای اجرایی است که
بایدازآنهامطالبهشود.
 ۲۲هزارمیلیاردتومانبرایجذبکادر
جدیددرماندربودجه۱۴۰۰
معاون رئیسجمهور با اشاره به مسائل کادر

درمــان؛ گفت :افزایش  ۵۰درصــد امتیازات
فصل دهم برای دانشگاهها 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  ۳۰هزار 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
 ۱۴۰۰در نظر گرفته شــده است .نوبخت در
واکنش بــه دغدغه نیروهای شــرکتی کادر
درمان نیز خاطرنشــان کرد :صــدور مجوز
اســتخدام  ۵۳هزار نفر در وزارت بهداشــت
برای این بود که پرسنل شرکتی بتوانند زودتر
جذب شوند.

کدامکشورهای عربی از ایرانکاال نمیخرند؟

سازمانتوسعهتجارتدرجدیدترینارزیابیخودازوضعیت
تجاری ایران در هشت ماهه ابتدایی سال جاری ،کشورهای
همسایه و منطقه را اصلیترین مشتریان کاالهای صادراتی
ایراناعالمکردهاست.
به گــزارش ایســنا ،بر اســاس آمارهــای ارائه شــده
از ســوی این ســازمان ،ایــران در هشــت ماهــه ابتدایی
ســال جاری ،بیش از  ۲۱میلیارد دالر صــادرات غیر نفتی
داشــته اســت که بیش از  ۲۰میلیارد دالر از ایــن صادرات

به کشــورهای هدف صادراتی کشــور انجام شــده اســت.
دراینفهرستکشورهایچین،عراقواماراتدررتبههایاول
تاسوموکشورهایقزاقستان،میانماروهنگکنگدررتبههای
 ۱۸تا ۲۰قرارگرفتهاند.
بررسی فهرست  ۲۰کشــور اول هدف صادرات ج .ا .ایران
نشانمیدهد ۵کشورعربیشاملعراق(باحدود ۵.۳میلیارد
دالر ،رتبــه دوم) امارات (با حدود ۳.۷میلیــارد دالر ،در رتبه
ســوم) عمان (با ۲۴۴میلیون دالر ،بعد از کشورهای ترکیه،

افغانستان،هند،پاکستان،اندونزی،آذربایجان،روسیه،تایلند
وارمنستان،دررتبه)۱۳وکویت(با ۱۷۷میلیوندالر،دررتبه

خبرخوشبرایکارمندان
سازمانزندانها
رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره قانون
تسری برای کارمندان ســازمان زندانها ،گفت:
اینقانوندربودجهسال ۱۴۰۰وپیشبینیشده
وازاولفروردیناجراییمیشود.
پاداشبازنشستگانسال۹۹
همپرداختمیشود
وی در واکنــش بــه کاربرانی که خواســتار
پرداخت پــاداش پایان خدمت بازنشســتگان
بودند نیز گفت :پاداش بازنشستگان ۹۸پرداخت
شده و با نیروهای مسلح نیز هماهنگ کردیم که
این موضوع را اجرا کنند .تا کنون دو بخشــنامه
دادهایم که پرداختها انجام شــود .البته برخی
دستگاهها لیست بازنشســتگان را با تاخیر ارائه
داده بودنــد؛ در حالی که پــول از مدتها پیش
نزد خزانه بود .نوبخت در پایان گفت :تا روزی که
در این جایگاه هستم ،با انگیزه و قوت تمام کارها
ومطالباتراپیگیریمیکنم.

 )۱۴و قطر (با  ۹۸میلیون دالر ،بعد از آلمان و ونزوئال ،در رتبه
 )۱۷در این فهرست قرار دارند .به این ترتیب میزان صادرات
ایرانبهکشورهایعربیبیشازهشتمیلیاردو ۵۰۰میلیون
دالربودهاست.
همچنین بررسی آمارها نشان میدهد طی مدت  ۸ماهه
ابتدای ســال  ،۱۳۹۹حدود  ۱۳میلیارد و  ۳۷۷میلیون دالر
صادراتبه ۱۵کشورهمسایهصورتگرفتهاست.
درمیانکشورهایهمسایه،سهکشورعربستانسعودی،
بحرین و یمن عمال هیچ وارداتی از ایران نداشــتهاند و میزان
واردات کشورهای سوریه ،اردن و لبنان نیز بسیار پایین بوده
وآنهادرمیان ۲۰مقصدصادراتیاصلیایرانقرارنگرفتهاند.

