
توليد مركب�ات و كيوي در س�ال جاري افزايش 
يافت�ه و وزارت صنعت و تجارت ذخيره س�ازي 
ميوه ش�ب عي�د را به عه�ده گرفته اس�ت. اين 
درحاليس�ت كه در حال حاضر به منظور كاهش 
زي�ان باغ�داران، س�ازمان تع�اون روس�تايي 
ب�ا خريد ه�اي تضميني ت�اش مي كن�د قيمت 
مركبات در باغ ها به زير ۲ هزار تومان كاهش نيابد. 
وزارت جهاد كش��اورزي به عن��وان متولي توليد هر 
ساله وظيفه ذخيره سازي ميوه شب عيد را بر عهده 
داشته و در ايام نوروز با توزيع به موقع تالش مي كرد 
قيمت ها كاهش يابد. اما امسال ذخيره سازي ميوه 
شب عيد را وزارت صنعت و تجارت به عهده گرفته 
است. به عبارت ديگر در ش��رايطي كه قيمت انواع 
ميوه در هفته اخير به شدت افزايش يافته است، بيم 
آن مي رود كه اين روند در روزهاي پاياني سال و ايام 
نوروز نيز ادامه داشته باشد و قيمت ها افزايش يابد؛ 
چراكه ذخيره س��ازي و توزيع ميوه به وزارتخانه اي 
سپرده ش��ده كه اين روزها به هيچ وجه پاسخگوي 
افزايش قيمت كاالهاي تحت مديريتش  نيس��ت، 
چه رسد به ميوه ش��ب عيد كه سال هاست به عهده 
وزارت جهاد كشاورزي است.  محمدعلي طهماسبي، 
معاون امور باغباني وزارت جهادكشاورزي در حاشيه 
همايش روز جهاني خاك در جم��ع خبرنگاران، از 
محدوديت كشت دو محصول خيار و فلفل در فضاي 
آزاد خبر داد و گفت: بنا به دستور وزير جهاد، كشت 
دو محصول خيار و فلفل تا سال ۱۴۰۰ در فضاي باز 

با محدوديت هايي روبه رو مي شود. 
وي درباره آخرين وضعيت ذخيره سازي بازار ميوه 
شب عيد گفت: ذخيره سازي ميوه شب عيد را وزارت 

صمت بر عهده گرفته اس��ت. امس��ال ميوه به ويژه 
مركبات و كيوي به حدي توليدش��ان زياد است كه 
باغداران با كاهش قيمت در باغات روبه رو شده اند و 
هم اكنون سازمان تعاون روستايي براي جلوگيري از 
كاهش قيمت وارد ميدان ش��ده است و تا زماني كه 

بازار به تعادل برسد خريدها ادامه خواهد داشت. 
وي با انتق��اد از اخت��الف قيمت ميوه از س��ر باغ تا 
خرده فروش��ي ها گفت: متأس��فانه هميش��ه از اين 
فاصله چند برابري قيمت ها دو گ��روه توليدكننده 
و مصرف كننده متضرر هس��تند كه به نظر مي رسد 
باغ��داران و توليدكنن��دگان باي��د خ��ود چاره اي 

بينديشند. 

  مع�اون وزير جه�اد: ص�ادرات مركبات به 
عراق

همچنين رئيس سازمان تعاون روستايي در حاشيه 
اين همايش با تأكيد ب��ر اينكه قطعاً اجازه نخواهيم 
داد قيم��ت مركب��ات در باغات از كيلوي��ي 2 هزار 
تومان پايين تر بيايد، گف��ت: هم اكنون قيمت اين 
محصوالت در باغ، به ازاي هر كيلوگرم بين ۱۵۰۰ تا 

۱۶۰۰ تومان است. 
حسين ش��يرزاد افزود: از روز گذشته اتحاديه هاي 
منطقه اي و روس��تايي، خريد توافقي مركبات را با 
قيمت كيلويي ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان آغاز كرده اند و 
اين قيمت به حدود ۱۹۰۰ تومان نيز خواهد رسيد. 

معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه خريد 
توافقي مركبات در حال حاضر سِر درخت و همچنين 
در س��ردخانه ها انجام مي ش��ود، گفت: هم اكنون 
اتحاديه هاي مرك��زي و تعاوني هاي ملي در منطقه 
حاضرند و مس��ئوالن نيز بر فرآين��د خريد نظارت 
دارند، بنابراين باغداران با خيال راحت برداشت خود 
را انجام دهند؛ چراكه ب��ه زودي قيمت ها به ميزان 

منطقي خواهد رسيد. 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور با 
اشاره به اينكه پرتقال هاي خريداري شده، هم اكنون 
در حال حمل به كالنشهرها هستند، افزود: مذاكرات 
با تجار عراقي ش��روع و توافقات انجام ش��ده كه بر 
مبناي آن، قراردادهايي در حال امضا ش��دن براي 

صادرات اين محصوالت به عراق است. 
شيرزاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
رصد بازار گوجه در برخي مناطق كش��ور از جمله 
فارس، بوشهر، جيرفت و كهنوج اضافه كرد: بازار اين 
محصول كاماًل در كنترل اس��ت و قيمت گوجه در 
استان بوشهر سر مزرعه بين ۱۸۰۰ تا 2۰۰۰ تومان 
اس��ت.  معاون وزير جهاد كش��اورزي افزود: قيمت 
گوجه ُربي روز گذشته در بوشهر و فارس، در مزرعه 
۹۵۰ تومان بوده و ام��روز بين ۹۶۵ تا ۱۱۶۵ تومان 

معامله شده است. 
وي ادامه داد: در صورتي ك��ه ميادين ميوه و تره بار 
با ما همكاري كنند، تعادل قيمتي ايجاد مي شود و 
گوجه در كالنشهرها به قيمت ۳۰۰۰ تا ۳2۰۰ تومان 
به مصرف كنندگان عرضه مي ش��ود، بنابراين جاي 
هيچ گونه نگراني براي مصرف كنندگان و همچنين 

كارخانه هاي رب وجود ندارد. 

هر روز از يك گوش�ه بازار و در يك كاال قيمت ها 
افزايش مي يابد يا قرار اس�ت كاه�ش پيدا كند 
و در اين ميان عده اي س�ود جو ب�راي خود از اين 
بلبش�و كيس�ه مي دوزن�د، در حالي ك�ه در حق 
توليد كننده واقعي و مردم اجحاف مي ش�ود، اما 
دولت به دليل نداش�تن يك نگاه جام�ع هر روز 
به يك بخش فش�ار مي آورد، بي آنك�ه بداند در 
اين اعمال فش�ار حق رعايت ش�ده اس�ت يا نه! 
اگرچه با اعم��ال تحريم هاي دش��من و محدوديت 
درآمدهاي نفتي بخشي از افزايش قيمت ها طبيعي 
اس��ت، اما نگاهي به ميزان افزايش قيمت ها به رغم 
تخصيص حدود ۱۴ ميلي��ارد دالر با قيمت ۴2۰۰ 
تومانی در كاالهاي اساسي و يارانه براي توليد برخي 
قيمت ها غيرمنطقي بوده و ارجاع ۱۳۹ هزار پرونده به 
سازمان تعزيرات نشانه اي واضح از سودجوياني است 
كه در اين فضا به دنبال ايجاد فشار بيشتر به مردم و 

پر كردن كيسه خود هستند. 
به نظر مي رس��د بزرگترين مشكل دولت تصور غلط 
ش��يرين ش��دن دهان با حلوا حلوا گفتن و نداشتن 
نگاهي جام��ع، واقع بينانه و مبتني ب��ر اطالعات و 
داده هاي منطقي است كه اصطالحاً نه سيخ بسوزد و 
نه كباب ! يعني طوری عمل شود كه  نه توليد كننده 
واقعي را در اين شرايط ذبح كنيم و نه به رغم اين همه 
يارانه تخصيصي از سوي دولت فشار بيش از حد به 

مردم وارد كنيم. 
  تفاوت گراني با گرانفروشي 

موسوي، معاون سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ب��ا حضور در برنامه تيتر امش��ب 
در اين باره مي گويد: ما بايد گراني و گرانفروشي را از 
هم تفكيك كنيم؛ گراني اتفاقي است كه ممكن است 
زياده  خواهي باشد كه بنگاه اقتصادي داشته باشد كه 
بر اس��اس قوانين برخورد الزم انجام مي شود، اما از 
لحاظ گران بودن قيمت كاالها عوامل مؤثر بر قيمت 
تمام شده كاال موجب گراني كاال مي شود كه سازمان 
حمايت به عنوان يك دس��تگاه حاكميتي بر اساس 
تعاملي كه با سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف 

و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت انجام مي دهد و 
بر اساس فرآينده هاي تعريف ش��ده ورود مي كند و 

پرونده تشكيل و در نهايت رأي صادر مي شود. 
متأسفانه اين بخش از كاركرد نظارتي و تفكيك گرانی 
و گرانفروشی به خصوص در حوزه اصناف براي كنترل 
قيمت ها به ش��دت ضعيف ش��ده و اصناف ترجيح 
مي دهند در رسيدگي به شكايات گرانفروشي فقط 
سعي در اخذ رضايت مشتري هايی  بكنند كه شكايت 
كرده اند.  همچنين مشكل ديگري كه در چرخه توليد 
تا توزي��ع وجود دارد، بي توجهی به فش��ار هزينه اي 
به توليد كنندگان واقعي اس��ت كه با كم فروش��ي، 
كوچك تر شدن بسته بندي ها و گراني هاي بي مجوز 
خود را تطبيق مي دهن��د و در عين حال جريمه هم 

مي شوند. 
   صدای درد يا پر رويي؟

آخرين مص��داق عجيب اين موض��وع كارخانجات 
لبنيات��ي هس��تند ك��ه اين روزه��ا كم فروش��ي يا 

گرانفروشي  مي كنند!
معلوم نيست موضع گيري هاي اخير لبنياتي ها ناشي 
از درد و افزايش قيمت تمام شده محصوالتشان است 
يا بي تناس��بي جرايم با مجازات كه به رغم اعمال ۷ 
ميليارد تومان جريمه، آنها همچنان بر گراني تأكيد 
مي كنند.  هر چند معموالً در سال هاي گذشته نيز 
ابتدا گراني لبنيات از سوي س��ازمان حمايت انكار 
شده و بعد از مدتي بي س��رو صدا به لبنياتي ها مجوز 
افزايش قيمت داده اند.  بررسي قيمت هاي مصوب با 
قيمت هاي رسمي كه بانك مركزي آن  را رصد كرده 
زواياي ديگري از تخلفات لبنياتي ها را نشان  مي دهد، 
به عنوان مثال در آخرين مصوبه س��تاد تنظيم بازار 
براي لبنيات قيمت ماس��ت ۹۰۰ گرمي كم چرب و 
پرچرب ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ تومان تعيين ش��ده بود، اما 
جديدترين جدول ارزيابي بانك مركزي قيمت ۶۰۷۷ 
تومان را براي اين محصول ثبت كرده است كه اتفاقاً 
نسبت به سال گذشته ۷۵/۱درصد گران تر شده است 
كه اگر كم فروشي ها و كوچك شدن بسته بندی ها را 
نيز به آنها بيفزاييم احتماالً افزايش قيمت آنها بسيار 

بيشتر از اين خواهد بود. 
به گفته سيد ياس��ر رايگاني، س��خنگوي س��ازمان 
تعزيرات حكومتي، مديرعامل يكي از ش��ركت هاي 
لبني كه تخلف ۶۸ ميليارد ريالي اش كش��ف شده 
بود در واكن��ش به برخورد و جريم��ه در نظر گرفته 
شده برايش اينگونه پاسخ نمي داد كه »امكان اعمال 
نرخ گذاري تعيين شده از سوي س��ازمان حمايت، 
وجود ندارد و همچنان اين تخلف گرانفروشي ادامه 

خواهد داشت و به گرانفروشي ادامه مي دهيم!«
در اين شرايط مشخص نيست س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات 
چگونه وظايف خ��ود را انجام مي دهند كه متخلفان 
اجازه چنين اظهارات و موضع گيري هايي را به خود 
مي دهند، زيرا كارخان��ه داران لبنياتي نظر ديگري 
دارند.  ي��ك كارخان��ه دار در گفت وگو ب��ا »جوان« 
مي گويد: قيمت تمام ش��ده براي ما بيشتر از قيمت 
مصوب است و نمي دانم چرا سازمان حمايت حاضر 
به اعالم قيمت هاي جديد نيست، در حالي كه مي داند 
ما مش��كالت زيادي داريم.  وي مي گويد: من ۴۰۰ 
ميليون تومان جريمه شده ام، اما نمي توانم قيمت را 
پايين تر بياورم، زيرا در صورت اعمال اين كار ناگزير 

بايد كارخانه را تعطيل كنم. 
نكته جالب توجه اين اس��ت كه مغ��ازه داران نيز در 
گفت وگو با خبرنگار »جوان« معتقدند كه اين روزها 
به بهانه هاي مختلف از نهادهاي نظارتي به ايش��ان 
مراجعه مي كنند و آنه��ا مجبورند با روش ديگري با 
آنها برخورد كنند.  اگرچ��ه روزنامه جوان نمي تواند 
اين ادعاي آنها را تأييد كند، اما برخي اخبار از جمله 
بازرسان دروغين در اصفهان يا در شهر هاي ديگر كه 
به دام افتاده اند، مي تواند از مصاديق زير سبيلي هاي 

پرداختي در اين روزها به شمار  آيد. 
  گراني كاالهاي اساسي و وارداتي چرا؟ 

نكته قابل تأمل ديگر در بازار كاالهاي اساسي است 
كه دولت بايد بيش از پيش نس��بت به اين موضوع 
ورود كند. در حالي كه دولت حدود ۱۴ ميليارد دالر 
ارز۴2۰۰ توماني براي واردات كاالهاي اساسي در نظر 

گرفته، اما ما شاهد افزايش قيمت در بخش لبنيات ، 
گوشت ها و خوراكي هاي اساسي هستيم كه انتظار 

مردم در اين باره برخورد قهري تر و جدي تر است. 
همچنين به گفته وزير ارتباطات بايد قيمت گوشي 
تلفن همراه حدود ۳۰ در صد كاهش يابد، اما تعلل 
دس��تگاه هاي مربوط در توزيع ۶۰۰ هزار گوشي در 
گمرك باعث ش��ده تا افزايش قيمت ها در اين بازار 

افسارگسيخته و من درآوردي باشد. 
 رئي��س اتحاديه فروش��ندگان تلفن هم��راه تهران 
مي گويد: با توجه به كاهش نرخ ارز، اقدامات مشترك 
مثبت وزيران صنعت و ارتباط��ات با نهادهاي ديگر 
براي ترخيص گوشي هاي توقيفي در گمرك ها، به 
طور حتم بازار موبايل به سمت كاهش قيمت و رونق 
پيش خواهد رف��ت.  ابراهيم درس��تي افزود: اكنون 
۶۰۰ هزار دستگاه موبايل در گمرك در توقيف است 
كه در صورت عرضه و نيز اختص��اص ارز نيمايي به 
واردكنندگان شاهد بازگشت قيمت موبايل به نرخ 

اوليه خواهيم بود. 
همين وضعيت در بازار لوازم خانگي صادق است، با 
اين تفاوت كه هنر اصناف توزيعي و توليدي در يك 
همگرايي مشكوك منجر به هيچ شكايت ارجاعي به 
سازمان تعزيرات نشده است. در حالي كه گزارشات  
تصويری متع��ددي از قيمت هاي خ��ارج از عرف و 
پرداخت قيمت لوازم خانگي از دو دس��تگاه پوز  در 

رسانه ها منعكس شده است. 
گويي منافع در بازارهايي كه گردش مالي آنها زياد 
است با چشم پوشي بيشتري از سوي نهاد هاي ناظر 
مواجه است. آنچنان كه ياس��ر رايگاني، سخنگوي 
س��ازمان تعزيرات حكومت��ي مي گوي��د: در مورد 
واحدهاي توليدي در بخش لوازم خانگي پرونده اي 
به سازمان تعزيرات ارائه نشده كه اين نشان دهنده 
اين است كه وقتي پرونده اي ارائه نشده حتماً تخلفي 
نبوده است.  به نظر مي رسد به رغم وجود دستگاه هاي 
متعدد نظارتي و سياست گذاري در حوزه تنظيم بازار 
در وزارتخانه هاي مختلف بازارها در چنين شرايطي 
كه باي��د كاماًل مديريت ش��ده عمل كنن��د با نوعي 
رها شدگي مواجه هس��تند كه منافع عده اي خاص 
در اين رها شدگي است. بايد دولت به طور جدي تري 
در اين باره تصميم بگيرد به خصوص اين جديت در باره 
نحوه بازرس��ي در اصناف بايد با عنصر اقدام س��ريع 
صورت بگيرد، زيرا بازرس��ان به دليل آنچه هوشيار 
فقيهي، معاون برنامه ريزي و اقتصادي اتاق اصناف به 
آن اشاره كرده انگيزه الزم را براي برخورد با متخلفان 
صنفي خود ندارند و كافي است تا پاي درد دل اصناف 
توزيعي بنشينيد و بشنويد كه بازرسان و بازرس نما ها 

چگونه برخورد مي كنند. 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي ات��اق اصناف افزود: 
در واقع در نظام س��اختار فعلي وظايف خود را انجام 
داده ايم. در سه س��ال گذشته س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي از ۵۰ميلياردي كه در نظر گرفته است 
حدوداً رقم ي��ك ميلي��ارد و ۸۰۰ ميلي��ون تومان 
اختصاص داده ش��ده كه پرداخت هم نش��ده است. 
اين رقم حتي براي حقوق پايه ۱۹۱۸ بازرس ما نيز 
كافي نيست.  او مي گويد: آمار و ارقام نشان مي دهد 
كه بازرسي ها به صورت دقيق انجام مي شود. دولت 
اگر انتظار تحول در اين بخش را دارد حتماً در بودجه 

اختصاصي نيز تغييراتي انجام دهد. 
وي افزود: قوانين بايد در نظارت بازنگري شود، چون 
ساختار ما در حوزه جريمه و توزيع نتيجه نمي دهد. 

به عبارت ديگر ضعف نظارتي در بخش توزيع كامالً به 
حقوق بازرسان گره خورده كه رفتار آنها در مواجه با 

اصناف نيز نمود عيني دارد. 
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باحلواحلواگفتنقيمتهاكنترلنميشود!

جعفر تكبيري

گزارش »جوان« از نبود نگاه جامع براي حل گرانی های بی ضابطه توليد تا توزيع 

 قوانين در حوزه نظارت بر بازارها كارآمد نبوده و بازرسان انگيزه الزم را براي ساماندهي ندارند 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

آزمون و خطا  در ذخيره سازي ميوه شب عيد، اين بار در وزارت صمت 
رئيس سازمان تعاون روستايي: اجازه افت قيمت مركبات را به كمتر از ۲۰۰۰ تومان در باغات نمي دهيم

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

پيشنهادمسكوبهآرژانتينبرايحذفدالر
س�فير روس�يه در آرژانتي�ن گف�ت: مس�كو ب�ه آرژانتي�ن 
پيش�نهاد داده اس�ت ت�ا در مب�ادالت تج�اري بي�ن دو كش�ور 
دالر را ح�ذف ك�رده و از ارزه�اي مل�ي اس�تفاده ش�ود. 
به گزارش راشاتودي؛ ديميتري سئوكتيستوف، سفير روسيه در آرژانتين 
گفت: مسكو به آرژانتين پيشنهاد داده است تا در مبادالت تجاري دوجانبه 
با اين كش��ور دالر حذف ش��ده و از ارزهاي ملي اين دو كش��ور استفاده 
شود.  گزارش ها حاكي از آن اس��ت مقامات آرژانتين نيز در حال بررسي 
اين طرح هس��تند. اين ديپلمات روس ادامه داد: ما پيشنهاد مي دهيم تا 
نه تنها آرژانتين بلكه ديگر ش��ركاي تجاري ما به طور مشترك همكاري 
كرده و با عبور از دالر به سمت استفاده از ارزهاي ملي نظير پزو و روبل در 
پرداخت هاي خود روي بياورند.  ديميتري سئوكتيستوف ادامه داد: شايد 
يورو بتواند جايگزيني براي ارز مبناي مبادالت به جاي دالر بين آرژانتين و 
روسيه مورد استفاده قرار گيرد.  وي همچنين گفت: دولت آرژانتين معموالً 
توافقات تجاري خود را بر مبناي دالر مي بندد و به همين دليل است كه آنها 
هنوز به روبل روسيه به عنوان گزينه اي براي جايگزيني دالر نگاه نمي كنند.  
سفير روسيه در آرژانتين مي گويد: اما هم اكنون ما در حال مبادله ارزي در 
بسياري از كشورها هستيم و در آينده آرژانتيني ها مشكلي نخواهند داشت 

و هر وقت كه بخواهند مي توانند روبل را به دالر تبديل كنند.  

جايگاهايراندرپاياندادنبههژمونيدالر
اين روزها اخبار مختلفي از سرتاسر جهان در خصوص تصميم كشورها 
به جايگزيني دالر و رجوع به ساير ارزها در حوزه تجارت شنيده مي َشود. 
اتفاقي كه باعث شده پايه هاي س��لطه دالر در سراسر جهان به لرزه در 
بيايد و حتي خوش بين ترين اقتصاددانان امريكايي نيز نس��بت به اين 

روند دچار نگراني شده اند. 
اين اتفاق در شرايطي افتاده كه اياالت متحده نيز خود با شكل دادن به 
جنگ هاي متعدد اقتصادي با غول ه��اي تجاري جهان از جمله چين، 
اروپا و روسيه روند تضعيف دالر را شدت بخشيده و اين انگيزه را در ميان 
غول هاي تجاري جهان به وج��ود آورده كه آنان نيز به صف متقاضيان 
حذف دالر از چرخه اقتصادي خود و رجوع به ارز جايگزين بپيوندند. در 
بين كشورهاي جهان دو كشور روسيه و چين در اين راستا به صورت 
مصمم و پيوس��ته با ارائه راهكارها، راه اندازي ابزارها و س��ازوكارهاي 
مختلف، در حال كاهش نقش دالر در اقتصاد خود و به دنبال آن اقتصاد 

جهاني هستند. 
براي مثال كش��ور چين در نظر دارد ت��ا ارز ملي خود يعن��ي يوآن را 
بين المللي كرده و از اين طريق وابستگي خود به سيستم پولي و مالي 
بين المللي كه تحت اختيار دالر و سامانه هاي آن است را كاهش دهد. 
درست همين دو روز قبل بود كه يك اقتصاد دان عنوان كرده بود اهميت 
جهاني ارز يوآن چين رو به افزايش است و در صورتي كه پكن سيستم 
مالي خود را به روي كشورهاي ديگر باز كند، جريان مبادالت پول در 

بلندمدت رو به رشد خواهد رفت. 
برنام��ه چين در اين ح��وزه به اين ترتيب اس��ت ك��ه در مبادالت 
بين المللي به ويژه مبادالت نفت و ان��رژي در جهان نقش ويژه اي 
ايفا كند و از اين طريق يوآن را در اين مبادالت جايگزين دالر كند 
و عماًل با افزايش تقاضاي مبادالتي يوآن ش��هرت جهاني اين ارز را 
افزايش دهد. در همين ارتباط گفته مي شود كه چين پيماني را با 
ايران به امضا رسانده كه بر اس��اس آن هزينه خريدهاي نفتي خود 
از ايران را به ارز ي��وآن پرداخت كند و ايران نيز با اس��تقبال از اين 
موضوع، روز يك شنبه 2۸ مردادماه يوآن را جايگزين دالر در سامانه 
نظارت ارزي خود )س��نا( كرد. عالوه بر اي��ران، چين با بيش از ۳۵ 
كشور پيمان پولي دوجانبه منعقد كرده و از طرفي در حال متقاعد 
نمودن كش��ورهاي نفتي خليج فارس از قبيل امارات، عربس��تان و 
ساير كشورهاي عضو اوپك براي كنار گذاشتن سيستم پترودالري 

از مبادالت نفتي است. 
روسيه نيز ش��رايطي مش��ابه چين داش��ته و عالوه بر آن با امريكا دچار 
تنش هاي سياسي و اقتصادي است. بنابراين به دنبال اين است كه از طريق 
كنار گذاشتن دالر و سيستم هاي وابسته به آن به مقابله با امريكا و سلطه 
دالر پرداخته و اثر تحريم هاي اعمال ش��ده از طريق اين كشور را كاهش 
دهد. در اين راستا مي توان به حذف دالر از بندرهاي اين كشور، پيمان پولي 
دوجانبه گس��ترده با چين و مبادله با ارزهاي ملي از آن طريق، راه اندازي 
يك سيستم جايگزين سوئيفت و اقداماتي از اين دست اشاره كرد.  در اروپا 
نيز شرايط چنين اس��ت و اروپايي ها كه سال هاست به دنبال خلق قدرت 
براي واحد پولي خود يعني يورو هستند، اين فرصت را مغتنم شمرده اند 
و در حال ترويج تجارت با يورو با كشورهاي خارج از اين اتحاديه هستند. 
جالب اينجاست كه اروپا سال هاست كه تسويه حساب هاي تجاري خود را 
در داخل اتحاديه با ارز يورو انجام مي دهد.  حال نكته مهم اينجاست كه 
اين اتفاقات مهم در حوزه تضعي��ف دالر يك موقعيت بي نظير براي ايران 
است كه بتواند تحريم هاي ناعادالنه امريكا را بي اثر كند و با عقد پيمان هاي 
تجاري بر پايه ارز سوم با كشورهاي مختلف از جمله روسيه، چين، هند، 
اتحاديه اروپا و تركيه عماًل يك گام بزرگ در مسير تقويت اقتصادي خود 
و كمك به پايان دادن هژموني دالر بردارد. اتفاقي كه مي تواند يك مبارزه 

عملي عليه امريكا در حوزه اقتصادي باشد. 

قيمتهركيلوواتساعتبرقچقدراست؟
ب�ر اس�اس محاس�بات انجام�ي توس�ط انجم�ن انرژي ه�اي 
تجديدپذير متوس�ط قيمت تمام ش�ده هر كيلووات ساعت برق 
تولي�دي نيروگاه هاي حرارتي كش�ور پ�س از ح�ذف يارانه هاي 
س�وخت و احتس�اب هزينه هاي زيس�ت محيطي براب�ر با ۷۲۰۹ 
ريال اس�ت. از اين ميزان 1۵۶۹ ريال هزينه هاي س�رمايه گذاري 
اولي�ه، بهره ب�رداري و نگه�داري و ۴۳1۷ ري�ال هزينه ه�اي 
س�وخت و 11۲۳ري�ال هزينه ه�اي زيس�ت محيطي اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، منظ��ور از قيمت اقتص��ادي برق، احتس��اب كليه 
هزينه هايي است كه به احتساب كشور براي توليد يك كيلووات ساعت 
تحميل مي شود. اين شامل هزينه هاي خارجي و يارانه اي است كه دولت 
بايد بابت توليد برق پرداخت كند. در اين راستا آرش رئيسي، كارشناس 
اقتصاد انرژي معتقد است كه اجزاي تش��كيل دهنده هزينه توليد هر 
كيلو وات ساعت برق توليدي نيروگاه ها شامل هزينه هاي سرمايه گذاري 
اوليه و تعميرات و نگهداري، هزينه هاي سوخت مصرفي و هزينه هاي 

آلودگي محيط زيست است. 
بر اس��اس گفته ه��اي وي، در اين محاس��بات توجه به اي��ن نكته كه 
سوخت مصرفي نيروگاه هاي برق در كش��ور همانند ساير بخش هاي 
اس��تفاده كننده از انرژي، از يارانه زيادي برخوردار است، اهميت دارد؛ 
چراكه در سال گذشته براي توليد برق در كشور ۱۳ ميليارد دالر يارانه 
پرداخت شده كه در حدود ۸/۵ ميليارد دالر آن مربوط به گاز طبيعي 
است.  همچنين در ايران ميانگين قيمت برق ۶۰ تومان معادل 2 سنت 
به ازاي هركيلووات ساعت انرژي است؛ به همين دليل بسياري معتقدند 
كه افزايش تعرفه هاي ب��رق مي تواند موجب مديريت مصرف ش��ود. 
در همين راس��تا نيز چندي پيش موضوع افزايش تعرفه برق از سوي 
وزارت نيرو به مجلس پيشنهاد شد و در حال حاضر نيز اين مسئله در 
كميسيون هاي مختلف مجلس در حال نقد و بررسي است تا بر اساس 
گفته هاي س��خنگوي صنعت برق، پرمصرف ها از ترس ميزان جريمه 

مجبور به اعمال مديريت مصرف برق شوند. 

بهناز قاسمی 
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