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ماکرون :واکسن آکسفورد برای افراد باالی  65سال تقریبا بی اثر است
امــانــوئــل مــاکــرون رئیسجمهور فرانسه
گفت:دولت بوریس جانسون ،نخست وزیر
بریتانیا ،اکنون و پس از برگزیت باید تصمیم
بگیرد که متحدانش چه کسانی هستند و در
همین ارتباط مفهومی تحت عنوان «دوستی
نصفهنیمه» نداریم.اظهارات رئیسجمهور
فرانسه در شرایطی بیان میشود که مسئله
واکــســن کــرونــای تولید آکــســفــورد نیز به
مجموعه اختالفات با بریتانیا اضافه شده
است.فرانسه در قالب اتحادیه اروپا مقدار
زیادی از این واکسن را پیشتر خریداری کرده
بود ،اما اکنون این گروه بریتانیایی-سوئدی

میگوید نمیتواند به کل قرارداد خود عمل
کند.رئیسجمهور فرانسه در مصاحبه خود
این شرکت را به «عدم شفافیت» متهم کرد.
او همچنین گفت به نظر میرسد واکسن
آکسفورد برای افراد باالی  ۶۵سال «تقریبا
بیاثر» است ،هر چند برای این ادعا ارقام
یا اطالعاتی رسمی ندارد.پیشتر مقامات
آلمانی نیز توصیه کرده بودند استفاده از این
واکسن به افراد زیر  ۶۵سال محدود شود.
این در حالی است که سازندگان واکسن و
مسئوالن وزارت بهداشت بریتانیا از کارایی
آن در تمامی گروههای سنی دفاع کردهاند.

رای نمایندگان به اولویت بررسی «شفافیت آرا» در مجلس
محمداکبری -در امتداد نقد و نظرهای
مخالف درب ــاره تصمیمات متعدد و البته
بیسرانجام مجلس قبل در قبال شفافیت
آرا ،از اول ــی ــن تــصــمــیــم عــمــلــی مجلس
دوازدهــم در راستای تحقق شعارشفافیت
که بسیاری از نمایندگان پیش از ورود به
بهارستان بــرآن تاکید داشتند،رونمایی
شد.پس از رای موافق مجلس به بررسی
اولویت دار طرح شفافیت آرای نمایندگان
در صحن علنی ،قالیباف با تقدیر و تشکر از
نمایندگانی که پیگیر این موضوع بودند از
ادامه رسیدگی به این طرح در جلسات آینده
صحن مجلس خبرداد.
به گــزارش خراسان ،روز گذشته در جریان
بررسی دستور جلسه صحن با موضوع بررسی
اولویت دار طرح شفافیت آرای نمایندگان
،احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه
مجلس شفافیت آرای مجلس را از جمله
مسائل مهمی اعــام کرد که از آغــاز به کار
مجلس یازدهم به طور جدی مورد پیگیری
قرار گرفته است و همچنین شفافیت آرا در
دولت ،هیئت وزیران و شوراهای اقتصادی
را حائز اهمیت دانست  ،چرا که به گفته وی
رانت های اطالعاتی بسیار زیادی همچون
رانــت هــای برخی از اطــرافــیــان وزرا بــرای
مسائلی چــون واردات وجــود دارد که باید
مردم درجریان آن قرار گیرند.

▪مجلس پیشقدم در پیگیری شفافیت

ســرانــجــام بــا  ۱۵۴رأی مــوافــق ۵۴ ،رأی
مخالف و  ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸
نماینده حاضر در جلسه علنی ،اولویت بررسی
طــرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن
علنی به تصویب رسید و در پی آن محمد
باقر قالیباف رئیس مجلس عالوه بر تقدیر
و تشکر از نمایندگان در صحن مجلس به
دلیل پیگیری موضوع شفافیت ،در صفحه
شخصی خود نیز به این تصمیم واکنش نشان
داد و چنین نگاشت« :بالفاصله پس از وصول
درخواست ،اولویت بررسی طرح شفافیت
آرای نمایندگان را در صحن علنی به رأی
گذاشتیم.
به عنوان اولین امضاکنندۀ طرح شفافیت،
اولین موافق تصویب اولویت بررسی آن هم
بــودم تا به وعدۀ خود عمل کــرده باشم .از
نمایندگان محترمی که بررسی این طرح را
سرعت بخشیدند تشکر میکنم».اظهارات
رئیس مجلس در روز گذشته درباره نخستین
اقدام عملی مجلس در راستای شفافیت از
آن جهت در خور توجه است که بسیاری از
نمایندگان فعلی و ادوار همچنان عقیده
داشته و دارند که علت بی سرانجامی طرح
های مربوط به شفافیت در سال های قبل
همراهی نکردن رئیس و اعضای هیئت رئیسه
وقت مجلس با آن بوده است.
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باکاهشنرخارز،اجناسارزانشد؟

به رغم افزایش مقطعی قیمت ارز در هفته اخیر ،بازار ارز در یکی دوماه گذشته روند نزولی داشته است؛ آیا قیمت مایحتاج زندگی مردم هم ارزان شده است؟
میرجانیان -کاهش قیمت دالر که از اواسط
ماه گذشته آغاز شد در روزهای ابتدایی بر سایر
بازارها تاثیر گذاشت تا آن جایی که قیمتها
در بــازار طال ،سکه ،خــودرو ،تلفن همراه و ...
حداقل به صورت مقطعی با افت جدی همراه
شد .هرچند که از سه روز پیش مقداری بر قیمت
ارز اضافه شده اما از یک ماه پیش نرخ دالر شیب
نزولی داشته است .آن روزهای ابتدایی برخی
خبرها از افت تا 20درصدی قیمت گوشی تلفن
حکایت داشت .در بازار خودرو هم برخی گزارش
ها از افت جدی یک تا صد میلیونی در خودروهای
وارداتــی و کاهش تا  30میلیونی خودروهای
داخلی خبر می داد .این در حالی است که رکود
سنگین و انجماد زمستانی بازار خودرو همچنان
ادامه دارد و برخی خریداران به کاهش قیمت ها
امیدوارند .تغییر قیمت ها در بازار خوراکی البته
به گونه دیگری بوده است .این در حالی است که
با کاهش تدریجی نرخ ارز همه انتظار داشتند
که از حرارت افزایش قیمت ها هم کاسته شود
و مردم چند روزی نفسی تازه کنند .حاال سوال
ایــن جاست که کاهش نــرخ ارز آیــا روی قیمت
مایحتاج زندگی مردم هم تاثیری داشته است؟
تولیدکننده هایی که روزگاری افزایش نرخ ارز را
بهانه می کردند تا قیمت محصول شان را افزایش
دهند آیا حاال با عقب نشینی نرخ ارز از قیمت های
قبلی شان کوتاه آمده اند؟ این سوالی است که در
این گزارش می خواهیم به آن پاسخ دهیم .در این
گزارش به تفکیک به تغییرات قیمت بازار خودرو،
مسکن ،گوشی تلفن و لوازم الکترونیکی ،میوه،
پروتئین ،حبوبات و ...پرداختیم تا ببینیم کاهش
نرخ ارز اصال تاثیری روی مخارج زندگی مردم
داشته است؟
▪سرگیجه خودرو

نوسانات قیمت همچنان در بازار خودرو مشاهده
می شود  .بررسی وضعیت بازار نشان می دهد
برخی خودروها نسبت به پنج شنبه گذشته بین
۵۰۰هزار تومان تا ۳۰میلیون تومان کاهش نرخ
داشته اند به طوری که از قیمت هیوندای النترا
 ۳۰میلیون تومان کاسته شده است .در این مدت
اما بعضی خودروها بین یک تا  ۱۳میلیون تومان
گران تر شدند .طی یک ماه گذشته پس از اعالم
شیوه جدید قیمتگذاری خودرو از سوی شورای
رقابت ،بازار خودرو که روزهای آرامی را پشت سر
می گذاشت ،ناگهان با توفان قیمتها مواجه و
قیمت ها وارد فاز افزایشی شد .در یک ماه اخیر
اتفاق دیگری هم بازار خودرو را تحت تاثیر قرار

قیمت داشتهاند!
داد .از حدود سه
روند تغییرقیمت دالر در ۴۰روز اخیر
گــــــزارشــــــی کــه
هفته پیش برخی
مرکز آمــار از تورم
از س ــای ــت هــای
نــقــطــه ای پــنــج
آگــــهــــی فــــروش
گـــــروه مــحــصــول
خـــــــودرو اعــــام
لبنی یعنی شیر
قــیــمــت را آغـــاز
پاستوریزه ،خامه،
کــردنــد .رون ــدی
مـــاســـت ،دوغ و
که برای ماه ها در
پنیر در آذر امسال
ایران ممنوع شده
منتشر کرد نشان می داد که این پنج قلم محصول
بود .هرچند در این مدت همه خودروهای آگهی
پرمصرف نسبتبه مدت مشابه سال قبل و به
شده از این رویه پیروی نکردهاند و همچنان از درج
صــورت میانگین حــدود  63درصــد تــورم داشته
قیمت ها خودداری می کنند اما اعالم قیمت ها
اســت! ایــن در حالی اســت که قیمت ها در یک
و افزایش داللی ها شاید از روند کاهشی قیمت
ماه اخیر باز هم باالتر رفته است! مثال شیر 1.5
ها تا حــدودی جلوگیری کرده است .به عنوان
لیتری کاله در یک فروشگاه اینترنتی 13دی
مثال خودروی پراید  111اوایل دی ماه  99در
مــاه به قیمت 15هــزارتــومــان فروخته می شد.
بازار آزاد به قیمت  115میلیون تومان فروخته
این محصول ،روز گذشته 20هزارو  250تومان
می شد .این خودرو  30دی ماه  125میلیون
قیمت داشــت .قوطی ماست  2.2کیلویی کاله
تومان قیمت داشت و اکنون  123میلیون تومان
اول دی ماه 27هزار و  200تومان قیمت داشت.
به فروش می رسد.
اما اکنون36هزار و 500تومان فروخته می شود.
▪سکته ناقص قیمت تلفن همراه

در هفته های اخیر و تحت تاثیر کاهش نرخ دالر،
ریزش قیمت ها در بــازار موبایل و گوشی های
هوشمند اتفاق افتاده اســت .در بــازار موبایل
،قیمت گوشی های محبوب و پرطرفدار بین 3
تا 30درصــد نسبت به ما ههای گذشته کاهش
یافته است .به عنوان مثال هم اکنون مهمترین
مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار
گلکسی نوت  ۱۰محسوب میشود که نزدیک به
سه ماه از عرضه آن میگذرد .این گوشی اول دی
ماه با قیمت  22تا  24میلیون به فروش میرسید
و در  30دی ماه حدود 23میلیون و  500تا 25
میلیون فروخته می شد و هم اکنون این گوشی
محبوب بین  21تا  22میلیون تومان قیمت
دارد .در بازار سایر محصوالت الکترونیکی هم
همین گونه بوده است .به عنوان مثال تلویزیون
55اینچ سامسونگ در یکی از فروشگاه های
اینترنتی در  12دی ماه به قیمت  34میلیون و
 370هزارتومان ،در  30دی ماه 33میلیون و
350هزارتومان و روز گذشته 32میلیون تومان
قیمت داشت.
▪لبنیات همچنان در سرباالیی!

در یــک مــاه و نیم گذشته بــازهــم قصه قدیمی
نهادههای دامی ،بالی جان بازار لبنیات و باعث
صعودی شدن قیمت ها شد .اول آذر امسال بود که
قیمت  ۱۰قلم محصول لبنی دارای نرخ مصوب
برای بار دوم طی امسال بهصورت میانگین ۳۰
درصد افزایش یافت .پیش از این نیز در تیرماه،
قیمت ایــن محصوالت ب ـهصــورت متوسط ۲۵
درصد افزایش یافته بود .این یعنی محصوالت
لبنی با نــرخ مصوب از اول ســال تا 20دی ماه
ب ـهطــور میانگین بیش از  ۵۰درص ــد افزایش

ارز ،دپــوی کــاالهــای وارداتــــی در گمرکات و
سودجویی ها ،زمینه کمبود و گرانی بیشتر
این اقالم را فراهم کرد .مثال عدس در سال 98
به قیمت هرکیلو  8500فروخته می شد اما در
آذرماه  99به قیمت 25هزارتومان رسید .البته
بعد از افزایش نجومی قیمت حبوبات طی یک
ماه اخیر آنچنان افزایش قیمتی در این دسته از
خوراکی ها نداشته ایم و حتی گاهی با کاهش
قیمت روبــه رو بــوده ایــم .مثال در یک فروشگاه
اینترنتی قیمت یک بسته عدس در  12دی ماه
29هزارو  700تومان بود اما اکنون به 22هزارو
 500تومان رسیده اســت .بسته  900گرمی
لوبیای گلستان 12دی ماه به قیمت 37هزار و
 900تومان فروخته می شد و حاال به 32هزارو
 500تومان رسیده است.
▪پرواز گوشت و پروتئین

▪تلخی گرانی میوه

در روزهای گذشته موز  55و 60هزارتومانی شاید
خنده دارترین و در عین حال تلخ ترین موضوع
فضای مجازی بــوده اســت .بسیاری از کاربران
نوشته اند کاش دولت به جای یارانه هرماه یک کیلو
موز به مردم بدهد! این شوخی تلخ در بقیه بازار
میوه و تره بار هم تکرار می شود .گزارش دریافتی
از بازار میوه تهران نشان می دهد قیمت سیب در
اول دی ماه 99بین  8تا 9هزارتومان بوده است.
این در حالی است که سیب روز گذشته تا قیمت هر
کیلو 20هزارتومان هم فروخته می شد.

▪ثبات حبوبات بعد از افزایش سرسام آور
قیمت

تا دو ماه پیش قیمت حبوبات با ثبت رکوردی
عجیب به طــور میانگین بیش از  ۱۷۷درصد
افــزایــش قیمت طــی یــک ســال همه را شوکه
کرده بود .گرانی حبوبات از اواسط اسفندماه
سال قبل در پی جایگزینی ارز نیمایی به جای ارز
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات این اقــام ،آغاز
شــد .شیوع کرونا و افــزایــش چشمگیر تقاضا
برای اجناس خوراکی و هجوم مردم برای تهیه
مایحتاج ایــام قرنطینه ،مشکالت تخصیص

شوکه کننده است ولی گوشت گوسفندی تنها
در دو هفته اخیر  ۱۰هزار تومان گران شده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روز گذشته در
گفت و گو با مهر دلیل افزایش قیمت را کاهش
عرضه دام در میادین اعالم کرد .او می گوید:
قاچاق دام به شدت محدود شده است و دلیل
گرانی قاچاق نیست .اول دی ماه هر کیلو شقه
گوسفندی حدود  95تا 100هزارتومان فروخته
می شد اما اکنون هر کیلوگرم شقه بدون دنبه
برای مصرف کنندگان بین  ۱۲۵تا  ۱۳۰هزار
تومان به فروش می رسد .قیمت مرغ هم 13دی
ماه 20هزارتومان فروخته می شد و اکنون به
25هزارتومان رسیده است.
▪خواب زمستانی مسکن

«قیمت مسکن در هفتههای اخیر  10تا15
درصد کاهش یافته و همچنان این روند نزولی
ادامه دارد» ،این خبری است که رئیس اتحادیه
امــاک در  25دی ماه اعــام می کند.طی دو
سه هفته گذشته چند روزی است که قیمتها
به آگهیهای مجازی مسکن بازگشته است .با
توجه به انتظارات برای کاهش قیمت ها بازار
مسکن تا حــدودی راکد شده است و تب و تاب
گذشته را ندارد .امروز در روزنامه خراسان رضوی
در گزارشی مشروح به تغییرات قیمت مسکن
پرداخته ایم.

