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یارانه اسفند شنبه
واریز می شود

...

یادداشت
حسین بردبار

آرامش فیزیکی بازار ارز ،الزم اما ناکافی
با مراجعه ای که انتهای هفته گذشته به بازار غیررسمی ارز
تهران واقع در خیابان جمهوری اسالمی و فردوسی به ویژه
جلوی پاساژ افشار داشتم؛ شاهد فضای آرام و بی هیاهوی
حاکم بر این بازار پر سودا بودم؛ طی نزدیک به دو دهه کار
روزنامهنگاریشایدیکیازمعدوددفعاتیبودکهتعدادآنهابه
انگشتانیکدستهمنمیرسیدوشاهدچنینآرامشنشاط
آوریبودم،برخالفبارهامراجعهایکهدرهرکدامحضورده
هاداللوسوداگرفعالدرمعامالتکاغذیبافریادهایگوش
خراشآنهاتوجههررهگذریرابهخودجلبمیکردامااین
بارجلویپاساژافشارپرندهپرنمیزدوسکوتوآرامشیمثال
زدنی حاکم بود؛ فضایی مناسب برای هر خریدار واقعی ارز،
مانند یک دانشجو یا هنرآموز در خارج از کشور؛ یک بازرگان
و فعال اقتصادی ،یک پزشک یا فعال علمی و پژوهشی؛ یک
ارائه دهنده مقاله تحقیقاتی به فالن کنگره بین المللی یا
حتی یک توریست عالقه مند به گشت و گذار در نقاط دیدنی
دنیا و ...اما با نگاهی به قیمت دالر در گیشه صرافی ها که
رقمی باالتر از  4800تومان را نشان می داد می شد نتیجه
گرفت که این آرامش برای کنترل قیمت ها در بازار ارز کافی
نیست ،گرچه الزم است و ضرورت آن بر همه اهالی اقتصاد و
بانک مبرهن و واضح است؛ به عبارتی برخورد با سوداگران
و فعاالن بازار معامالت کاغذی و بازی کنندگان با قیمت ارز
تنها جلوی تشدید افزایش صوری قیمت ارز را می گیرد اما
مانع از رشد قیمت ناشی از دیگر عوامل مثل مشکالت در
جابهجاییدالردرسطحبینالمللییاتورمداخلیوجهانی؛
نحوه بستن بودجه سالیانه کشور ،سیاست های ارزی بانک
مرکزیو...نمیشود.بنابراینضمنتاکیدبرگفتنخداقوت
وخستهنباشیدبههمهدستاندرکارانایجادآرامشدربازار
ارز باید نوشت و گفت که این حرکت اولین قدم برای کنترل و
جلوگیریازافزایشصوریوغیرواقعیقیمتارزبودامامسلم
است که ایجاد ثبات و واقعی کردن قیمت ارز و حتی کاهش
آن نیازمند سلسله اقداماتی است که نباید از منظر مسئوالن
محترمدوربماندکهامیداستهمینطورباشد.

اکونومیست:تهرانجزوارزانترینشهرهایدنیا
ایسنا -اکونومیست  133شهر جهان را از نظر هزینه ها
در  150بخش مختلف با یکدیگر مقایسه کرده است .بر
این اساس سنگاپور گران ترین شهر جهان ،پاریس و زوریخ
گران ترین شهرهای اروپایی و دومین شهرهای گران جهان
هستند.دمشق،کاراکاسوآلماتینیزارزانترینشهرهای
دنیا به شمار می روند .تهران در این رده بندی به همراه
قاهره در رده  121قرار دارد.

جلسه تعیین دستمزد با حضور  3وزیر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان بی نتیجه ماند

تعیین مزد کارگران باز هم به وقت اضافه کشید
نشست شورای عالی کار که دیروز با حضور
سه وزیر برای تعیین دستمزد کارگران در
سال  97برگزار شد ،بدون نتیجه به کار
خود پایان داد و قرار است پس از تشکیل
جلسات فوق العاده و جداگانه وزیر کار با
نمایندگان کارگری و کارفرمایی ،امشب
جلسه مشترک سه جانبه ،مجدد ًا تشکیل
شود .به این ترتیب تعیین مزد باز هم مانند
اکثر سال های قبل به هفته پایانی سال
موکول شد.
به گزارش فارس ،سومین نشست شورای
عالی کار ،صبح دیروز با دستور کار تعیین
دستمزد سال  97کارگران مشمول قانون
کار ،با حضور علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،کرباسیان وزیر اقتصاد،
شریعتمداری وزیــر صنعت و نمایندگان
گــروه های کارگری و کارفرمایی آغــاز به
کار کرد.
در نشست دیروز ،قرار بود عالوه بر افزایش
حداقل مزد دیگر مزایای شغلی از جمله بن
کارگری ،حق مسکن و پایه سنوات نیز مورد
چانهزنی قرار گیرد .با این حال این نشست
بدون نتیجه به پایان رسید و تصمیم گیری
به ساعت  8امشب موکول شد.
علی ربیعی وزیر کار در حاشیه این نشست



با اشاره به اهمیت تعیین دستمزد هم برای
گروه های کارگری از نظر سبد معیشت و
هم برای گروه های کافرمایی از جنبه هزینه
های تولید و نیز از جنبه تبعات اجتماعی،
اظهار کرد :در جلسه اخیر ،اختالف دیدگاه
ها زیاد بود .بدین ترتیب که دربــاره سبد
معیشت ،شیوه محاسبه بعض ًا در سه گروه
کارگران ،کارفرمایان و دولت با هم متفاوت
بود .بحث دیگر هم مربوط به افزایش دفعی
قدرت خرید عقب افتاده کارگران بود که
کارفرمایان اظهار می کردند تــوان شان
به این انــدازه نیست .ربیعی تصریح کرد:
قرار بر این شد تا من صبح امروز جلسات
جداگانه ای با کارگران و کارفرمایان داشته
باشم تا بتوانم دیدگاه ها را به هم نزدیک

نظام بانکی

تسویه «پایا» از  28اسفند  2بار در روز
انجام می شود
بانک مرکزی ،با توجه به ایام پایانی سال و در راستای
تسهیل گردش وجوه و دریافت به موقع وجوه دولتی،
سیکل تسویه سامانه «پایا» در روزهــای غیر تعطیل
رسمی را از تاریخ  28اسفند  96تا اطالع ثانوی به دو
بار در روز تغییر داد .در اطالعیه این بانک آمده است:
انتقاالت سامانه «پایا» بــرای دستور پرداختهای
مشتریان در روزهای غیر تعطیل رسمی دو بار در روز و
درسیکلهای ۳:۴۵و ۱۵:۴۵پردازشوبرایاعمال
نتیجهبهبانکهاارسالخواهدشد.همچنیناستثنائا
در تاریخ  96.12.28عــاوه بر چرخه های عادی
سامانه پایا (طبق رویه فوق) ،یک سیکل تسویه نیز در
ساعت ۲۱:۳۰اجراخواهدشد.
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در همایشی ضمن بررسی مشکالت صادرات گاز مطرح شد

از بی برنامگی گازی وزارت نفت تا سرنوشت «تاپی»

کنم .در نهایت نیز شنبه شب (امشب) با
حضور سه وزیــر و نمایندگان کارگری و
کارفرمایی جلسه تصمیم گیری درباره مزد
را برگزار خواهیم کرد.
در هــمــیــن حـــال فــــارس گــــزارش داد:
گروههای کارگری و کارفرمایی به همراه
دولت به توافقی دست پیدا کردهاند که این
بارهزینههایسبدمعیشتکارگریراطبق
قانون در نظر بگیرند تا عالوه بر افزایش
دستمزد بر اساس میزان تورم ،بخشی از
قدرت خرید عقبمانده کارگران جبران
شود .علی خدایی (عضو کارگری شورای
عالی کار) در گفتوگو با ایلنا ،این سبد را
برای سال آینده  ۲میلیون و  ۶۶۹هزار و
 ۸۰۰تومان ذکر کرد.

روز پنج شنبه ،همایشی با عنوان نفحات
گاز با حضور برخی کارشناسان و مسئوالن
حوزه انرژی در کشور برگزار شد .جاماندن
ایران از بازار هند و پاکستان با احداث خط
لوله تاپی ،بی برنامگی گــاز وزارت نفت،
دیپلماسی ضعیف وزارت خارجه و وزارت نفت
در بازاریابی گاز ،انتقاد شد.
بــه گــــزارش فــــارس ،غالمحسین حسن
تاش ،عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات
بینالمللی انرژی ،در این نشست در توصیف
بی برنامگی کشور در حــوزه گــاز گفت که
مرجعی بــرای برنامه ریــزی نداریم و وزارت
نیرو و نفت بیش از آن که دستگاه حاکمیتی
باشند ،تولید کننده و توزیع کننده حاملهای
انرژی هستند .وی در بخش دیگری با اشاره به
این که وزارت امور خارجه ما اصو ًال در پیشبرد
اهدافاقتصادیکشورضعیفعملمیکندو
اص ً
البابخشنفتوانرژیآشنانیست،تصریح
کرد :بارها پیشنهاد کرده ام که ایران میتواند
در طــرح خط لوله تاپی برخورد فعا لتری
داشته باشد.
تاپی ،خط لوله صــادرات گاز ترکمنستان به
پاکستانوهندازمسیرافغانستاناست.احداث
این خط لوله بدون حضور ایــران ،به منزله از
دسترفتنبازارشرقآسیاقلمدادمیشود.
سیفی ،رئیس سابق شرکت ملی صادرات

گردشگری
با افزایش  2برابری عوارض ورود خودرو به جزیره کیش



گاز هم در این همایش درباره تاپی گفت که
ایران می تواند ضمن مذاکره با دو طرف ،خط
لوله را به جای افغانستان از مسیر ایران عبور
دهد و اگر افغانستان اعتراض کرد میتوانیم
یک خط لوله هم به افغانستان بدهیم .یعنی
تاپی را به تیپی تبدیل کنیم .به گفته وی ،برای
جذب مشتری میتوانیم فعال حق ترانزیت
نگیریم .با توجه به این که هزینه احداث خط
لوله در افغانستان حدود  500میلیون دالر
میشود ،این دست راهکارها میتواند ورق
بازی را به نفع ایران برگرداند.
سیفی دربــاره بی برنامگی گــازی کشور در
حوزه صــادرات و بهینه سازی مصرف هم از
خود وزیــر نفت نقل قول کرد و گفت :بارها
وزیر محترم نفت گفتهاند که چون در بحث
صــادرات گاز هیچ نقشه راهــی نداریم پس
اجرای برنامه بهینه سازی هم ضرورت ندارد!
به گفته سیفی ،با این کار صنعت جوان گاز را
به پای صنعت پیر نفت فدا می کنیم.
در ای ــن نــشــســت ،ق ــره خــانــی ،سخنگوی
کمیسیون انرژی مجلس هم با اشاره به جدی
نبودن وزارت نفت در انعقاد قــراردادهــای
صـــادرات گــاز و مشکالت دیگر گفت :در
کمیسیون انرژی مجلس قرار بر این شده که
الگویی مشابه با الگوی  IPCتنظیم شود تا
وزارت نفت بر اساس آن جلو رود.

اقتصاد مقاومتی

منطقه آزاد کیش مسافران دریایی را نقره داغ کرد

گزارشرئیسجمهورازاقتصادمقاومتی
مربوطبهفعالیتهایمعمولاست

هادیمحمدی–درحالیکهرئیسجمهوروهمهمسئوالنارشدکشوردربارهرونقگردشگریدرداخلتوصیهو
دستورهایزیادیدارندوازسویدیگرمسئوالنسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریدرتوجیهافزایشسهبرابری
عوارضخروجازکشور،موضوعحمایتازگردشگریداخلیرامطرحمیکنند،منطقهآزادکیش،دربخشنامهای
دستورافزایشصددرصدیعوارضورودمسافرانباخودرویشخصیرابرایسال 97دادهاست  .براساساین
بخشنامهکهبهتازگیمنتشرشدهعوارضورودخودروبهجزیرهکیش 100،هزارتومانافزایشیافتهوبه200
هزار تومان رسیده و 45هزار تومان نیز به عوارض ورود مسافر اضافه شده است .این افزایش قیمت به این میزان
تنهادرکیشاتفاقافتادهومنطقهآزادقشمچنینعوارضینداردضمناینکهکیشطیامسالنیزیکبارافزایش
قیمتداشتهاست.بهگفتهیکمنبعآگاهیکیازمقاماتمنطقهآزادکیشدرجلسهایگفتهبود«:قصددارمکیش
برایسرمایهدارانوکسانیکهپولخرجمیکنندباشدونهافرادیکهباماشینودریاییمیآیندوپولندارند».این
موضوعبهنمازجمعهاینهفتهبندرلنگهنیزرسیدوحجتاالسالمسیدمحمدجوادرکنیدرخطبههاینمازجمعه
گفت:منطقهآزادکیشبااینبخشنامهمسافراننوروزیراتحقیرمیکندواینبخشنامهخودنمونهایازروحیه
اشرافیگریاست،یعنیاینکهاشرافبهجزیرهواردشوندومردمعادینتوانندورودپیداکنند.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت :رئیسجمهور
گزارشهایی را دربــاره اقتصاد کشور ارائــه میکند
که غالب ًا فعالیتهای معمول و روتینی است که اگر
سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم ابــاغ نمیشد،
ای ــن ط ــور کــارهــا بــایــد انــجــام م ـیشــد .بــه گ ــزارش
فارس ،غالمرضامصباحیمقدمعضوجامعهروحانیت
مبارز،درسخنرانیپیشازخطبههاینمازجمعهتهران
با اشاره به شعار سال  96افــزود :درستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ،به طــور مرتب جلساتی برگزار و
برنامههایی هم تدوین و ارائه شده ،اما هنوز گزارشی
از اجرایی و عملیاتی شدن این سیاستها همراه با
اطالعاتوآمارارائهنشدهاست.

شاخص

دالیل تفاوت حال و هوای نوروزی بازارها
برخی مردم از جمله کسبه بازار ،معتقدند که این سال
ها حال و هوای عید با سال های دورتر که بازارها رونق
بیشتری داشتند ،تفاوت دارد .نگاهی به آمارهای بانک
مرکزی از وضعیت هزینه کرد مردم نشان می دهد که
در سال های اخیر ،نیازهای غیرضروری تر مردم مانند
تفریح ،تحصیل ،رستوران و هتل ،لــوازم منزل و حتی
پوشاک،بهسوینیازهایضروریمانندخوراک،مسکن،
بهداشتودرمانتغییرکردهاست.بههمیندلیلبازارها
خلوتترشدهاست( .خبرآنالین)

...

بازار خبر
حباب انواع سکه ها چقدر است؟
فارس -براساس دال ِر  4850تومانی و
اونس  1316دالری در روز پنج شنبه،
تــفــاوت ارزش ذاتــی و بـــازاری (حباب
قیمت) قیمت سکه طــرح جدید 133
هزار تومان ،نیم سکه  29هزار تومان ،ربع سکه  106هزار
و  500تومان و سکه گرمی  136هزار و  300تومان است.

ضربه  ۴۷۰میلیاردی ترامپ به اقتصاد جهانی
باشگاه خبرنگاران -کارشناسان
هشدار دادنــد وقــوع یک جنگ تجاری
تمام عیار ممکن است  ۴۷۰میلیارد دالر
به اقتصاد جهانی لطمه بزند.
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