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كالم نور
نگهبانان دین خدا ،همانانند که دین را
برپا داشتند و یاریاش کردند و از همه
سو ،آن را در میان گرفتند و آن را برای
بندگان خدا ،نگه داشتند و آن را پاس
داشتند و رعایت کردند.
امام علی

فروش بلیت چارتری
برای تعطیالت آخر هفته ممنوع شد

مدی��ر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی
کش��وری از ممنوعیت ف��روش بلیت چارتری
فاقد شرایط ابطال و تغییر برای تعطیالت پایان
هفته خبر داد .به گزارش تسنیم ،رضا جعفرزاده
اظه��ار کرد :با توجه به افزایش تقاضای س��فر
در ای��ام پایانی هفته جاری به مش��هد مقدس
و احتمال بروز سوءاس��تفاده در نحوه توزیع و
فروش بلیت ،شرکتهای هواپیمایی موظفند
نسبت به توزیع ،شرایط فروش و نرخ بلیتهای
خود نظارت داشته باشند .وی افزود :با توجه به
اینکه آزادسازی نرخ بلیت برای پروازهای برنامه
و سیس��تمی ش��رکتهای هواپیمایی صورت
پذیرفته و لذا هرگونه فروش به صورت چارتری
که فاقد شرایط ابطال و تغییر باشد ممنوع بوده
و قابل پیگیری است .وی بیان کرد :ضمن اینکه
حداکث��ر نرخ بلیت باید براس��اس نرخ اعالمی
توسط ایرالینها باشد و توزیعکنندگان بلیت
حق هیچگونه افزایش نرخ خ��ارج از نرخهای
اعالمی شرکتهای هواپیمایی را ندارند .مدیر
روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری
تصریح کرد :مس��افران میتوانن��د اعتراض و
ش��کایت خود را از طریق سامانه حقوق مسافر
به آدرس  www.cao.irاعالم کنند.

اعتراض مجلس به قیمت پیشنهادی
 ۱۵۸۰تومانی خرید تضمینی گندم

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت:
وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید
تضمینی گندم برای س��ال  ۹۸را  ۱۵۸۰تومان
اعالم کرده که نمایندگان مجلس به پایین بودن
ای��ن قیمت اعتراض کردند .عب��اس پاپیزاده در
گفتوگو با فارس ،اظهار داشت :قیمت پیشنهادی
خرید تضمینی گندم برای سال  ۹۸که از سوی
وزارت جهاد کش��اورزی اعالم شده  ۱۵۸۰تومان
است و این قیمت در مقایسه با تورم بسیار پایین
است .عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان
اینکه اعضای کمیس��یون به ای��ن قیمت پایین
اعتراض کردند ،گف��ت :در حالی که پیشبینی
میشود تورم کش��ور تا سال آینده به  ۴۰درصد
برس��د ،قیمت پیش��نهادی  ۱۵۸۰تومان ظلم
به کش��اورز اس��ت .پاپیزاده ادامه داد :براساس
قانون خرید تضمینی ،میزان افزایش نرخ خرید
تضمینی محصوالت کش��اورزی باید براس��اس
میزان تورم باش��د .وی گفت :دولت در سالهای
گذشته هم قانون خرید تضمینی را نقض کرد و
عالوه بر اینکه قیمت محصوالت کشاورزی را در
زمان خودش اعالم نکرد ،نرخ آن را نیز متناسب با
میزان تورم جامعه محاسبه نکرد .عضو کمیسیون
کش��اورزی مجلس گفت :دولت باید بداند ارزش
تولید داخل چقدر برای کشور با ارزش است ،چرا
که اگر بخواهیم محصولی مانند گندم را وارد کنیم
با ارز نیمایی حدود  ۲۶۰۰تومان برای کشور تمام
میشود .چرا دولت حاضر نیست حداقل کیلویی
2هزار تومان برای کشاورز بپردازد؟!
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■■اعت�راض و مخالف�ت امام خمين�ي(ره) با
اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي رژيم پهلوي
  1341ش■■اس�تعفاي دول�ت موق�ت و واگ�ذاري امور
اجرايي كشور به شوراي انقالب 1358 -ش
■■درگذش�ت «صالحالدي�ن ايوبي» س�ردار
شجاع مسلمان در جنگهاي صليبي 589-ق
■■مأموريت «اسامه بنزيد» از سوي پيامبر براي
تجهيز سپاه جهت نبرد با روميان 11 -ق
■■پايان پيروزمندانه نبرد «س�يمون بوليوار»
براي آزادي ونزوئال1813 -م
■■درگذش�ت «چارل�ز والتون» پ�در فناوری
رادیویی بیسیم2011 -م
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ین ژاپن
ریالعربستان

انرژی

گزارش

تعلل دولت و از دست رفتن فرصت حذف دالر

چرا با هیچ کشوری پیمان پولی نداریم؟
گروه اقتصادی :کاه��ش قدرت اقتصادی آمریکا
در جهان زمانی اتفاق میافتد که دیگر کشورها
با عدم وابستگی به دالر در مبادالت بینالمللی،
ارزه��ای دیگ��ر را جایگزی��ن دالر در معامالت
اقتص��ادی خود کنن��د .این رویکرد ک��ه باید با
روش پیمان دو یا چندجانبه پولی با کش��ورهای
موافق چنین شیوه کاری صورت گیرد ،محاسن
و مزایای فراوانی دارد که عالوه بر شکستن شاخ
قدرت اقتصادی آمری��کا ،تهدیدها و تحریمهای
آمریکا را نیز ناکارآمد خواهد کرد .عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که
دنیا متوجه ش��ده نقطه ضعف آمریکا دالر است.
به گزارش تسنیم ،رحیم زارع در گفتوگوی ویژه
خبری ابراز کرد :در برنامه ششم ،مجلس ،دولت
را مکلف کرد پیمانه��ای پولی دوجانبه منعقد
کند و بانک مرکزی مدعی اس��ت آییننامههایی
در این زمینه نوش��ته و در حال اجرای آنهاست
اما در عمل اتفاقی نیفتاده است و منعقد نشدن
پیمانهای پولی دوجانبه ،ضعف بانک مرکزی را
نشان میدهد .وی گفت :از زمانی که برجام آمد
همه چیز فراموش ش��د و بانک مرکزی بهسمت
انعقاد پیمانهای دوجانبه پولی نرفت .زارع افزود:
اکن��ون با هیچ کش��وری پیمان پول��ی دوجانبه
نداریم .وی درباره س��وئیفت یا پیامرسان داخلی
گفت :بانک مرکزی میتواند
از ظرفیت حوزه ارزی سامانه
پیامرسانی مالی الکترونیکی
(س��پام) یا چارچ��وب ارزی
دیگ��ر کش��ورها از جمل��ه
روسیه و چین یا سامانههای
غیرمتمرکز اس��تفاده کن��د ،زی��را آمریکاییها
با س��وئیفت ب��ر مب��ادالت تجاری کش��ورمان
بهطورکامل نظ��ارت میکنند .زارع با بیان اینکه
از «رمزارز»ها نمیتوان سوءاس��تفاده کرد ،گفت:
تحریم حداق��ل اثر را بر رمزارزها دارد .وی گفت:
با وجود اینکه استفاده از رمزارزها موجب حذف
بروکراس��ی انتقال پول میشود اما بانک مرکزی
میگوید اس��تفاده از رمزارزها بار مالی دارد .زارع
اضافه کرد :در حالی که حجم تجارت کشورمان
فقط  120میلیارد دالر اس��ت و این رقم نسبت
ب��ه حجم تجارت دنیا ناچیز اس��ت ،اس��تفاده از
رمزارزها موهوم نیس��ت .همچنین یک اس��تاد
دانش��گاه گفت :چین ،کرهجنوبی ،برزیل ،هند و
روسیه برای کاهش هزینههای استفاده از دالر به
سمت جایگزینی دالر در مبادالت اقتصادی خود
حرکت میکنند .ساسان شاهویسی ،اقتصاددان
و اس��تاد دانشگاه ،رمزارزها را پول موهوم دانست
و گفت :نباید هویت س��رمایههای ملی را با یک
پول موه��وم مبادله کنیم .وی اف��زود :رمزارزها
در سیاس��تگذاریهای پولی ام��روز پول موهوم
محسوب میشوند .شاهویسی گفت :آمریکا بدون
هیچ تالشی و بدون پشتوانه ،پول منتشر و اقتصاد
کشورها را به دالر وابسته میکند .وی ابراز کرد:
آمریکا برای تأثیرگذاری دالر بر مبادالت جهانی،
توافقنامهای با عربس��تان امضا کرد که بر اساس
آن ،دالرها مبتنی بر نفت قرار میگیرد .شاهویسی
گفت :یورو  30درصد از متغیرهای پولی جهان را
در اختیار گرفته است و چین ،کرهجنوبی ،برزیل،
هند و روس��یه برای کاهش هزینههای استفاده
از دالر ب��هس��مت جایگزین��ی دالر در مبادالت
اقتصادی خود حرکت میکنند .وی متذکر شد:
برای انعقاد پیمانهای پول��ی دوجانبه باید پایه

پولی اصلی برای مبادالت مشخص شود که اکنون
استفاده از یورو جایگزین مناسبی برای دالر است.
همچنین محمدسعید شادکار ،کارشناس مسائل
پولی و بانکی نیز در اینباره گفت :رمزارزها بیش از
 200میلیارد دالر ارزش بازاری دارند و در برخی
مواق��ع حجم بازاری آنها تا  700میلیارد دالر نیز
افزایش مییابد.

■■پیمان پولی ،کانال امن بانکی

با امضای پیمانهای پولی با دیگر کش��ورها،
بی��ش از  ۶۰درصد تجارت کش��ورمان به صورت
دوجانبه و بیش از  ۸۰درصد به صورت چندجانبه
قابل تسویه اس��ت و نیازی به دالر ندارد .با وجود
تحریمهای اقتصادی ایاالتمتحده بعد از انقالب
اس�لامی ایران و عدم امکان اس��تفاده از دالر در
تج��ارت خارجی کش��ورمان ،اس��تفاده چندان
عملیات��ی و موثری از ظرفیتهای کش��ور برای
توس��عه همکاریهای پولی با کشورهای عضو و
حتی سایر کش��ورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه
برای حذف ارز ثالث و استفاده از ارزهای ملی نشده
اس��ت .به عنوان مثال ،تجربه 40ساله دبیرخانه
اتحادیه پایاپای آسیایی در بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران و نقش محوری جمهوری اسالمی
ایران در این اتحادیه ،فرصت مناسبی برای افزایش
سهم پول ملی در تجارت خارجی کشور و کاهش
وابستگی به ارزهایی همچون
دالر و یورو محسوب میشود.
بررس��ی وضعی��ت موج��ود
اتحادی��ه پایاپ��ای آس��یایی
حکایت از وجود ظرفیتهای
انعطافپذیر همکاری میان 8
کش��ور عضو با محوریت جمهوری اسالمی ایران
دارد .ش��کلگیری تجربهای موف��ق و به صورت
پایل��وت در اس��تفاده از ارزهای مل��ی در تجارت
خارجی میان کش��ورهای عض��و اتحادیه ،انگیزه
مناسبی برای س��ایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه
برای پیوستن به این اتحادیه خواهد بود .همچنین
ایران میتواند با طرفین عمده تجاری خود اقدام
به انعقاد پیمان پولی دوجانبه کند و بدین طریق تا
حد زیادی وابستگی خود به نظام دالری را کاهش
دهد .حوزه کارک��رد پیمان پولی دوجانبه به این
شرح است که ابتدا بانکهای مرکزی طرف پیمان
مقدار معینی از واحدهای پولی خود را در حسابی
جداگانه ب��رای یکدیگر در نظر میگیرند .نرخ در
نظر گرفته شده برای برابری این واحدهای پولی
نیز پیش از این م��ورد توافق  2طرف قرار گرفته
است .سپس بانک مرکزی کش��ور یک میتواند
واحد پولی کشور  2را تحت سازوکارهای داخلی
خود در اختیار بانکهای تجاری یا مؤسسات مالی
کش��ور یک قرار دهد .در عین حال بانک مرکزی
 2کش��ور متعهد میشوند میزانی را که قرار شده
در انته��ای دوره زمانی در نظر گرفته ش��ده ،نزد
بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند با همان نرخ
ابتدایی دوباره خری��داری کنند 2 .بانک مرکزی
میتوانند تا سقف تعادل تجاری را با ارزهای ملی
انجام دهند یا اینکه تمام مبادالت را با ارزهای ملی
انجام دهند و در انتهای دوره زمانی مبلغ باقیمانده
اضاف��ی نزد یکی از بانکهای مرکزی را که ارزش
بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد
با روشه��ای پرداخت دیگری ک��ه از ابتدا مورد
توافق قرار گرفته تس��ویه کنند .در اجرای پیمان
پولی دوجانبه ،بازرگانان  2کش��ور تنها از ارزهای
ملی خود برای تجارت استفاده میکنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

باعرضهنفتدر بورس ،تحریمهاخنثی میشود
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :یکی از
راههای خنثیسازی تحریمهای نفتی علیه ایران
فروش و عرضه نفت و فرآوردههای نفتی در بورس
است و در این راستا شرکتها و خریداران در قالب
یک کنسرس��یوم اق��دام به
خرید و عرضه کنند تا همه
چیز با اطمینان بیش��تری
پیش برود .سیدعلی ادیانی
در گفتوگو با خانه ملت ،با
اش��اره به اینکه عرضه نفت
خام در بورس جزو تکالیف دولت و وزارت نفت در
برنامه ششم توسعه محسوب میشود ،خاطرنشان
کرد :در س��اعات اولیه عرضه در بازار ،حدود 280
هزار بشکه نفت خام به فروش رفت که این اقدام
وزارت نفت و س��ازمان بورس ستودنی است .وی
اف��زود :در س��الهای  90و  91یکی از محورهای
سنگین تحریم علیه ایران ،تحریم فروش بنزین
به ایران بود .در آن سال دولت وقت با فعالسازی
برخی پتروش��یمیها و پاالیشگاهها در کمترین
مدت توانست نیاز کشور را به بنزین داخلی تامین
کند و با برنامهریزی دقیقی که انجام شد ،اگرچه
آن زمان این اقدام به عنوان یک مس��کن موقت
عمل کرد ،ولی برای خنثیس��ازی تحریم نفتی
ایران ،بهدرستی عمل کرد .وی اشاره کرد :در حال
حاضر ،پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس بالغ بر 24
میلی��ون لیتر بنزین در روز با برند یورو  5تحویل

کشور میدهد و در آیتمهای اعالم شده تحریمها،
تحریم بنزین وجود ندارد .وی اضافه کرد :یکی از
راههای خنثیسازی تحریمهای نفتی علیه ایران،
فروش و عرضه نفت و فرآوردههای نفتی در بورس
است و در این راستا بهترین
کار این اس��ت که شرکتها
و خری��داران در قال��ب یک
کنسرس��یوم اقدام به خرید
و عرضه کنن��د تا همه چیز
با اطمینان بیش��تری پیش
برود .این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به
 2الزام برای پیشبرد این حرکت ،افزود :الزام نخست
آن است که حجم محمولهها کوچک شوند .یعنی
الزم نیست ما با حجم یک میلیون بشکه یا 500
هزار بش��که نفت را به فروش برسانیم ،بلکه باید
ای��ن میزان را تبدیل ب��ه محمولههای کوچکتر
کنیم تا بخش خصوصی قدرت خرید بیش��تری
داشته باش��د .الزام دوم هم آن اس��ت که وزارت
نفت ،سازمان بورس و سایر دستگاههای حکومتی
کمک کنند تا بخش خصوصی در این زمینه وارد
شود .وی تاکید کرد :وزارت نفت ،سازمان بورس،
وزارت اقتص��اد و مجموعه دولت باید عرضه نفت
در بازار بورس انرژی را جدی بگیرند ،چرا که این
جریان یکی از مؤلفههای برونرفت و خنثیسازی
تحریمها و از جمل��ه فاکتورهای جدی توجه به
اقتصاد مقاومتی است.

لبنیات

رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی گاوداران:

ی پول دامداران را نمیدهند
صنایع لبن 
رئیس هیاتمدیره انجم��ن صنفی گاوداران
کش��ور تصریح کرد :مطرح کردن بحث کمبود
ش��یرخام در کش��ور با این هدف است که بستر
واردات شیرخش��ک صنعتی فراهم شود ،تعرفه
واردات به صفر برس��د و ارز دولتی به واردات آن
اختصاص یابد .رضا مقدسی درباره مباحث مطرح
شده مبنی بر اینکه یکی از
شرکتهای بزرگ لبنی در
گذش��ته روزانه  ۲۵۰۰تن
ش��یرخام دریافت میکرده
اما االن این می��زان حدودا
۵۰درص��د کاه��ش یافته
است ،گفت :این شرکت پول گاوداران را پرداخت
نمیکرد به همین دلیل تولیدکنندگان رغبتی به
فروش محصول خود به ش��رکت مذکور ندارند
ضمن اینکه این شرکت ،کارخانههای کوچک را
در استانهای مرزی اجاره کرده ،شیر خریداری
ش��ده را به این کارخانجات منتقل و محصوالت
تولید ش��ده در آنجا را صادر میکند .وی درباره
مباحث مطرحش��ده مبنی بر اینکه کارخانجات
خواهان انعق��اد قرارداد برای تحویل ش��یرخام
شدهاند اما متولیان تولید این مساله را رد کردهاند،
اضافه کرد :میزان تولید شیرخام در کشور ساالنه
۱۰میلیون و  ۷۰۰هزار تن است و امسال نسبت
به س��ال گذش��ته میزان تولید 5/7درصد رشد
داش��ته است ،ضمن اینکه از این میزان تولید ۸
میلی��ون و  ۲۰۰هزار تن آن جذب صنایع لبنی
کش��ور و باقی به صورت خودمصرفی و در حوزه
لبنیات سنتی مصرف میشود .مقدسی ادامه داد:

بنابراین روزانه حدود  ۲۲هزار و  ۵۰۰تن شیرخام
جذب صنایع لبنی و شیرخشک کشور میشود
که ح��دود  ۲۵۰۰تن آن مرب��وط به واحدهای
شیرخش��ک است .همچنین نوس��انات بازار ارز
باعث ش��د واحدهای لبنی کوچک بسیار فعال
شوند ،بنابراین بخشی از شیر کشور نیز جذب این
واحدها میشود .مقدسی با
بی��ان اینکه میانگین قیمت
خرید ش��یرخام از دامداران
هماکن��ون بی��ن  2000ت��ا
 ۲۱۰۰تومان است ،افزود :در
حال حاضر سازمان حمایت
قیمت  2هزار تومان برای شیرخام را در دامداری
قبول کرده و بزودی ابالغ خواهد شد .وی درباره
اینکه افزایش قیمت شیرخام ربطی به کمبود این
محصول ندارد؟ گفت :خیر ،صادرات این محصول
با توجه به تغییرات نرخ ارز س��ودآور شده است.
مرتضی رضایی ،معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز
با اشاره به اینکه کارخانجات لبنی ادعا میکنند
تولید شیر در کشور بین  ۲۰تا  ۲۵درصد کاهش
پیدا کرده اس��ت ،گفت :چنین مسألهای صحت
ندارد ،بلکه تعداد خریداران افزایش پیدا کرده و
همین امر سبب ش��ده ورودی شیر کارخانجات
کاهش پیدا کند .وی اف��زود :بهعنوان مثال اگر
در گذشته  ۲۰کارخانه اصلی ،شیر را از دامداران
خریداری میکردن��د ،در حال حاضر تعداد این
کارخانجات ب��ه  ۴۰مورد افزای��ش پیدا کرده و
اینگونه نیست که همه این شیر ،جذب واحدهای
تولید شیرخشک شود.

یوآن چین

2146

44

لیرترکیه

2722

-2

دینار کویت

-

-

دینار عراق

-

-

دالر کانادا

11300

-89

روبل روسیه

225

-3

روپیه هند

210

34

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

4450000

-50000

طرح جدید

4720000

120000

نیم سکه

2330000

-30000

ربع سکه

1310000

60000

سکه گرمي

680000

-

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

439500

-21500

یک گرم طالی  24عیار

-

-

هر اونس طال

( 1227/28دالر)

-5/6

هر اونس نقره

( 14/62دالر)

-0/13

قیمت (دالر)

تغییر

63/31

0/45

برنت درياي شمال

73/2

0/65

اوپک

71/36

-1/28

نفت
وست تگزاس

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

184159/8

0/68

شاخص  30شركتبرتر

9166/7

0/55

شاخص  50شركتبرتر

8147/8

0/57

شاخص بازار اول

136677/9

0/64

شاخص بازار دوم

361986/4

0/74

شاخصصنعت

167757/5

0/55

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
نوسازيوساختمانتهران

2632

10/03

ح .ايراندارو

938

9/96

ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

6073

5

نترانسفو
ايرا 

7360

4/99

ن چين
ت چي 
ت و صنع 
كش 

10389

4/99

مهندسينصيرماشين

3691

4/98

5210

4/98

9870

4/97

2029

4/97

گرو ه صنعتيسپاهان
س دارو
پار 
ن گستر اصفهان
ساما 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح  .سيمان كردستان

158

-9/71

ح  .سرمايهگذاري نوركوثرايرانيان

281

-5/39

ت بهران
ح  .نف 

13168

-4/93

فيبر ايران

7312

-4/64

فرآوريمواد معدنيايران

34960

-3/84

ت بهران
نف 

15373

توليد مواد اولي ه داروپخش

-3/17

6557

-3/06

17450

-3/01

2123

-3/97

ن سفيد نيريز
سيما 
ل البرز
كاب 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25271

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

21880

-364

بورسشانگهای

2665

-11

بورساسترالیا

5904/8

-31

