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ب�هگفت�هرئیس
ه    خبرکوتاه ی�ر هیئتمد

انجمنواردکنندگانموبایل،تبلتولوازمجانبي،
قیمتتلفنهمراهدرایرانباب�االرفتننرخارز
همخوانينداردودرحاليکهدردوماهگذش�ته
نرخارزبالغبر4۰درصدافزایشداشته،اماقیمت
تلفنهمراهاینمیزانتغییرقیمتنداشتهاست.
به گزارش ايسنا، حس��ين غروي رام در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به افزايش نرخ ارز از ابتداي سال اظهار 
كرد: ۹۰ درصد كاالهاي واردات��ي از امارات مي آيد. 
كاالها در ابتداي سال با درهم ۳۷۰۰ تومان وارد شده 
و امروز نرخ درهم به ۵۵۵۰ تومان رسيده است و حتي 
با اين نرخ هم مشكالت زيادي براي خريد كاال وجود 
دارد. وي با بيان اين كه نظارت روي موبايل زياد است 
و واردكنندگان ليست قيمت خود را در سامانه ۱۲۴ 

ثبت مي كنند، گفت: واردكنندگان همه كاال را با هم 
وارد نمي كنند، بلكه بر اس��اس تخصيص ارز توسط 
بانك مركزي مي توانند كاال را از گمرك خارج كنند 
و اين تخصيص ها هم يك دفعه نيست، بلكه روزانه 
در ثبت سفارش هاي جدا اتفاق مي افتد. ثبت قيمت 
هم بر اساس نرخ خريد ارز است و وقتي كه بازار ارز 
رو به باالست، قيمت هايي كه در بازار موبايل عرضه 
مي شود، مناس��ب اس��ت. وي با بيان اينكه ميزان 
درآمد مردم بايد با چيزي ك��ه پرداخت مي كنند، 
همخواني داشته باشد، اظهار كرد: با توجه به شرايط 
موجود، همين االن هم بيشتر تمركز واردكنندگان 
براي گوشي هاي زير ۳۰۰ يورو و حتي زير ۲۰۰ يورو 
است، يعني تقاضا به آن سمت رفته است. گوشي هاي 
زير ۳۰۰ يورو هم هر كاري را ك��ه يك نفر بخواهد با 

گوشي اش انجام دهد، انجام مي دهد.

موبايل در ايران ارزان تر از كشورهاي ديگر!

داستانتكرارينوسانقیمتمرغ
 نرخ هاي مصوب مرغ و تخم مرغ

اجرا نمي شود 
غرولندونقه�ايمرغدارانتمامين�دارد.بعداززی�انمرغداراندر
ماجرايشیوعویروسکروناوکمكحمایتيدولتازآنها،اکنوننرخ
مصوبستادتنظیمبازارکه۱۵هزارتومانتعیینشدهنیزتولیدکنندگان
راراض�ينميکندونس�بتبهنرخجدی�ددولتاعت�راضدارند.این
درحالياس�تکهقیمتمرغدربازاربه۱۸تا۲۰هزارتومانرس�یده
ونرخهايمصوبدرتهرانوحتيس�ایراس�تانهارعایتنميشود.
در چهار ماه گذشته با شيوع ويروس كرونا مصرف مرغ خانوار كاهش يافت و 
با تعطيلي رستوران ها و ممنوعيت برگزاري مراسم عروسي و عزا، مصرف آن 
تا ۳۰ درصد كاهش يافت. همچنين دليل ديگر كاهش قيمت مرغ، افزايش 
ميزان عرضه به دليل جوجه ريزي زياد بود كه در مقطعي منجر به از بين بردن 
جوجه هاي يك روزه شد. آمار دقيقي از ميزان زيان مرغداران در اين چهار 
ماه وجود ندارد، برخي از زيان ۱۲۰۰ ميليارد توماني و برخي ديگر نيز از زيان 
۱۷۰۰ ميليارد توماني توليدكنندگان مرغ خب��ر مي دهند. در اين مدت با 
كاهش تقاضا در بازار، قيمت مرغ به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان رسيد و مرغداران با 
جار و جنجال و اعالم زيان هنگفت واحد هاي توليدي شان، توانستند بخشي 
از حمايت هاي دولت را جلب كنند، ب��ه طوري كه دولت به منظور كمك به 
مرغداران، روزانه بخشي از توليد مرغ را خريداري می كرد و تعداد معدودي نيز 
توانستند تسهيالت بانكي بگيرند. با بازگشايي رستوران ها و افزايش مهماني ها 
در يك هفته اخير به يك باره قيمت مرغ با افزايش متوسط روزانه هزار تومان 
همراه شد و روز پنج شنبه به ۲۰ هزار تومان در بازار رسيد. فروشندگان مرغ 
مي گويند با اينكه تقاضاي خريد گوشت مرغ افزايش چنداني نداشته، قيمت 
مرغ در كمتر از ۱۰ روز گذشته از حدود ميانگين ۱۲ هزار تومان به ۱۸ هزار 

تومان رسيده كه رشدي ۵۰ درصدي را نشان مي دهد. 
مهدي يوسف خاني، رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي علت اصلي سير 
صعودي قيمت مرغ را افزايش قيمت نهاده هاي دامي و كاهش جوجه ريزي 
اعالم كرده است. اين در حالي است كه ابتداي امسال به رغم تمام مشكالت 
اقتصادي و شيوع ويروس كرونا در كشور، مرغ گرم با قيمتي كمتر از ۱۰ هزار 
تومان فروخته مي ش��د. ناگفته نماند كه طي ماه هاي گذشته به علت ثابت 
ماندن قيمت مصوب مرغ و افزايش هزينه هاي توليد، تعدادي از مرغداري ها 
با اعالم اينكه توليد، توجيه اقتصادي ندارد جوجه ريزي را كاهش دادند يا آن 
را متوقف كردند. از سوي ديگر فروش��ندگان نهاده هاي دامي علت افزايش 
قيمت نهاد ه هاي دام و طيور را عدم تخصيص ارز دولتي اعالم كردند، در حالي 
كه بانك مركزي اعالم كرده ارز دولتي نهاده هاي دامي حذف نشده و همچون 
روال گذشته تخصيص داده مي شود. برخي فعاالن بازار هم معتقدند مشكل 
در تخصيص ارز و تأمين نهاده ها نيست و مشكل اصلي در توزيع آن است و 
دالالن نمي گذارند نهاده هاي دامي با قيمت مصوب به دست توليدكنندگان 
واقعي برسد. چهارشنبه هفته گذشته پس از رسيدن قيمت مرغ به ۱۸ هزار 
تومان، ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب مرغ را از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۵ 
هزار تومان با ۵ درصد نوسان و تخم مرغ را به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش 

داد، اما هنوز در كف بازار نتيجه مؤثري در كنترل قيمت نداشته است. 
اعتراضتولیدکنندگانبهنرخمصوبمرغ

همزمان با افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ و تعيين نرخ مصوب در ستاد تنظيم 
بازار، مرغداران مدعي ش��دند كه اين نرخ مورد تأييد آنها نيست و نسبت به 
قيمت هاي تعيين شده اعتراض كردند. نايب رئيس كانون صنفی مرغداران 
گوشتی در واكنش به تعيين نرخ مصوب مرغ مي گويد: كارگروه تنظيم بازار 
با لحاظ حداقل قيمت مؤلفه هاي توليد و تأمين نهاده ها با نرخ مصوب، يعني 
ذرت ۱۵۰۰ توماني و سوياي ۲۴۵۰ توماني اين قيمت را تعيين كرده است، در 
حالي كه دولت حتي نمي تواند ۳۰ درصد نهاده هاي مورد نياز توليدكنندگان 
را با نرخ مصوب تأمين كند. حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو با مهر مي افزايد: در 
حال حاضر ذرت در بازار به ۲۸۰۰ تومان و سويا به حدود ۷ هزار تومان رسيده 
است. همچنين قيمت دان آماده كه با نرخ مصوب بايد حدود ۲۸۰۰ تومان 
باشد به حدود ۵ هزار تومان رسيده است. قيمتي كه ستاد تنظيم بازار مصوب 
كرده مورد تأييد توليدكنندگان نيست. اسداهلل نژاد تأكيد مي كند: اينگونه 
اقدامات غيرمعقول كه براي پوشش ناتواني و سوءمديريت ها در تأمين نهاده ها 
با نرخ مصوب است منجر به آس��يب ديدن توليد مي شود. وي با بيان اينكه 
نمايندگان تشكل ها در جلسه مذكور حضور نداشته اند، مي گويد: تصميم آني 
و شتابزده به صنعت طيور و توليدكننده خسارت وارد مي كند، ضمن اينكه 

گويا وزارت جهاد كشاورزي نيز موافق اين نرخ نبوده است. 
   قیمتمرغ۲۰هزارتومان،تخممرغ۳۰هزارتومان

اعتراض مرغداران به قيمت هاي مصوب در حالي است كه قيمت مرغ در بازار 
تهران و ساير استان ها به ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان رسيده و تخم مرغ نيز بين ۲۹ 
تا ۳۳ هزار تومان به فروش مي رسيد. مرغ هاي بسته بندي شركتي نيز با ۱۰ 
تا ۱۵ هزار تومان افزايش قيمت همراه بوده است. ظاهراً فعاالن بازار مرغ هيچ 
اعتقادي به اجراي مصوبه ستاد تنظيم بازار ندارند و خودسرانه قيمت ها را 

روزانه تعيين می كنند و افزايش مي دهند.

زنگنه: بنزين را به نرخ روز به ونزوئال فروختيم
بنزینرابهقیم�تروزبهونزوئ�الفروختیموبخش�يازپولآن

هماکنوندرکشوراست.
به گزارش تس��نيم، بيژن زنگنه، وزير نفت در پاس��خ به اين س��ؤال كه 
برنامه وزارت نفت براي ادامه صادرات بنزين به ونزوئال با توجه به تحريم 
ناخداهاي اين نفتكش ها چيس��ت، اظهار كرد: اين موضوع غيرمنتظره 
نبود؛ اول به آنها وعده و وعيد پول دادند كه آنها نپذيرفتند، سپس تهديد و 
تحريم كردند كه آنها هم مي دانستند. وي با اشاره به اينكه ايران كار تجاري 
با ونزوئال انجام مي دهد، افزود: براي ادامه صادرات بايد ديد مذاكرات بين 
دو كش��ور چگونه پيش مي رود. وزير نفت با بيان اينكه بحث هاي زيادي 
ميان برخي از مردم درباره اينكه گويا ما بنزين خيراتي به ونزوئال داده ايم، 
مطرح مي شود كه درست نيست تأكيد كرد: بنزين ايران با قيمت روز به 
ونزوئال فروخته شده و ضمانت كافي براي پرداخت هزينه آن هم داشته ايم 

كه بخشي از پول آن هم اكنون در كشور است. 
........................................................................................................................

چند هزار ميليارد اوراق دولتي منتشر شد
در۱۲ماههس�ال۱۳9۸بال�غبر۸۲ه�زارمیلیاردتوم�اناوراق
بهاداربراس�اسقان�ونبودجهس�ال۱۳9۸ومصوباتش�وراي
عال�يهماهنگ�ياقتص�اديمنتش�رش�دهاس�تکهبخش�ي
ازای�ناوراق،فرآین�دپذی�رشدرب�ازاربدهيراط�يکردهاند.
به گزارش تسنيم، در دي و بهمن ماه ۱۳۹۸ نيز ۱۰۰ هزار ميليارد ريال 
اوراق منفعت براساس مصوبات سي و سومين جلسه شوراي هماهنگي 
اقتصادي منتشر شد. انتش��ار ۱۱ هزار ميليارد تومان اوراق مرابحه عام 
دولت در اسفند ماه ۱۳۹۸ به دليل سرعت پذيرش در بورس از نكات حائز 
اهميت بازار اوراق بهادار دولتي است. اين اوراق با نمادهاي »اراد« با نرخ 

ميانگين ۲۱ درصد در پايان ارديبهشت در بازار قابل معامله است. 
........................................................................................................................

 عراق تا پايان سال
 كل بدهي خود را پرداخت مي كند

وزی�رنی�رواع�المک�رد:ع�راقدرح�الپرداخ�تبدهيهاي
خ�وداس�توتاکن�ونبخش�يازآنرادریاف�تکردهای�م
ومابق�ينی�زامیدواری�مت�اپای�انامس�الپرداخ�تش�ود.
به گزارش ايسنا، عراق سال هاست كه يكي از مشتريان پروپاقرص گازي و 
برقي ايران بوده، به طوري كه زماني كه امريكا از برجام خارج شد و كشورها 
را تهديد كرد كه اگر تعامل نفتي و گازي خود با ايران را ادامه دهند، آنها را 
تحريم خواهد كرد، عراقي ها دست از گاز و برق ايران نكشيدند و به امريكا 
اعالم كردند امكان قطع واردات برق و گاز از ايران را ندارند. البته تحريم هاي 
نفتي ايران از سوي امريكا يك چالش جدي در زمينه تعامالت ايران و عراق 
ايجاد كرد و آن پرداخت پول گاز و برق ايران بود. طبق قرارداد، عراقي ها 
موظفند پول گاز را با يورو و پول برق را با دالر به ايران پرداخت كنند، اما 
زماني كه پاي امريكا به ميان آمد عراقي ها اعالم كردند امكان پرداخت دالر 
را ندارند و پيشنهاد پرداخت با دينار را مطرح كردند. رضا اردكانيان، وزير 
نيرو نيز به تازگي در اين رابطه عنوان كرد: تاكنون ۵۰ درصد از مبلغ بدهي 
را دريافت كرده ايم و براي مابقي نيز برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته 
است و اميدواريم مشكلي وجود نداشته باشد. طبق آخرين مذاكرات صورت 
گرفته بين مقامات ايراني و عراقي مقرر شده همكاري هاي اين دو كشور در 
حوزه برق افزايش يابد، تا جايي كه قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق، 
ميان دو كشور نيز چندي پيش به امضا رسيد. دفتر رياست جمهوري عراق 
هم با انتش��ار بيانيه اي در ۱۵ خرداد ماه اعالم كرد: برهم صالح در ديدار با 
رضا اردكانيان )وزير نيروي جمهوري اسالمي ايران( بر ضرورت هماهنگي 
مشترك و توسعه افق همكاري هاي دوجانبه، به ويژه در بخش آب و برق در 

راستاي پيشرفت و رفاه دو ملت همسايه تأكيد كرد.
رئيس جمه��وري ع��راق همچنين به منظ��ور تحقق امني��ت و ثبات 
براي ملت هاي منطقه خواهان تالش مش��ترك براي مقابله با شرايط 

پيچيده اي شد كه منطقه شاهد آن است.
........................................................................................................................

افزايش ۴ درصدي مصرف آب كشور 
مدیرکلدفترمدیریتمص�رفآبکش�ورازافزایش4درصدي
مصرفآبدراردیبهش�تامس�الدرمقایس�هبامدتمش�ابه
س�الگذش�تهخبردادوگفت:مهمترینتوصیهم�ابرايکاهش
مصرفآبدرتابس�تانکهزماناوجمصرفاس�تکاهشزمان
بازنگهداش�تنش�یرآبدرهنگامشستوش�ويدستهاست.
به گزارش تسنيم، علي س��يدزاده با بيان اينكه با شيوع ويروس كرونا 
توصيه هاي بهداشتي بر شست وشوي دست ها به مدت ۲۰ ثانيه است، 
گفت: به طور متوسط بازماندن شير آب در ۲۰ ثانيه سبب مصرف ۵ ليتر 
در ثانيه مي ش��ود كه اگر ۱۰ ثانيه هنگام شست وش��وي دست ها شير 
آب بس��ته بماند يعني ۲ و نيم ليتر در ثانيه به ازاي هر بار شست وش��و 
صرفه جويي شده اس��ت. س��يدزاده ادامه داد: اين كاهش زمان باز نگه 
داشتن شير آب به معناي تغيير در كيفيت شست وشوي دست ها نيست، 
بلكه افراد مي توانند ابتدا شير آب را باز كرده دست هاي خود را به مايع 
آغشته كنند، ش��ير آب را ببندند و بعد از پايان ۲۰ ثانيه شست وشوي 
دست ها دوباره شير آب را باز كرده و دوباره دست هاي خود را بشويند. 

وي با بيان اينكه رقم صرفه جويي شده در كاهش ۱۰ ثانيه از باز ماندن 
ش��ير ها با در نظر گرفتن ۸۰ ميليون جمعيت بس��يار قابل توجه است 
گفت: استفاده از تجهيزات كاهنده مصرف آب به نام درافشان در انتهاي 
شير نيز مي تواند در كاهش مصرف آب و حفظ منابع آبي بسيار اثرگذار 
باشد. مدير كل دفتر مديريت مصرف آب كشور با بيان اينكه ما به طور 
معمول س��االنه دو موج مصرف را تجربه مي كرديم، افزود: در شرايط 
فعلي و با بروز بيماري كرونا سه اوج مصرف در كشور اتفاق افتاده است 
كه ما براي مديريت منابع آب در اين ش��رايط بايد زمان شست وشو را 
مديريت كنيم. وي اضافه كرد: در فروردين امسال حدود ۵۴۰ ميليون 
متر مكعب آب توليد و در اختيار مصرف كننده قرار گرفت اين در حالي 
است كه در مدت مشابه سال گذشته اين رقم ۴۹۳ ميليون متر مكعب 
است. سيدزاده گفت: ما در صنعت آب كشور ۱6۰ هزار كيلومتر شبكه 
توزيع آب داريم كه اين شبكه نيازمند نگهداري و مراقبت است، در اين 
راستا اصالح و بازسازي شبكه هاي آب، مديريت فشار آب در شبكه هاي 
توزيع و نصب شير هاي فشارشكن از جمله اقدامات نگهداري اين شبكه 

براي جلوگيري از بروز حوادثي مانند شكستگي لوله هاست.

درحاليکهبرخيمقام�اتدولتيبعدازدرك
هزینههايهنگف�تخلفوع�دهغربيهادر
برجامبهایننتیجهرس�یدهاندک�همذاکرهبا
غربيهایيکههیچارزشيبرايتعهداتخود
قائ�لنیس�تند،آوردهايبرايکش�ورومردم
ندارد،امابهنظرميرس�دبرخ�يازجریانها
وقتيعمردولتترامپوهمچنیندولتفعلي
راروبهپایانميبینند،ترجیحميدهندحتي
ب�ااس�تراتژيگروگانگیريمعیش�توایجاد
تورمهايغی�رطبیعيش�انسخ�ودرابراي
اخذمج�ددبراتمذاک�رهباغربيه�اامتحان
کنن�د،درهمینراس�تامصطفيتاج�زادهدر
توییتخودنوش�ت:»پرس�شمنب�هعنوان
یكش�هروندازرهبرکشورایناس�ت،بااین
همهفش�اراقتصاديبرگردهم�ردمدالرچند
هزارتومانبش�ود،نرمشقهرمانان�هموجهو
مذاکرهازموضعبرابرباامریكامجازميشود؟«
درواکن�شبهاینچه�رهسیاس�يبایدگفت
هزینهفرصتازدسترفتهبرايرفعمشكالت
اقتصاديایرانبارؤیايبرجام،خلق۲۱۰۰هزار
میلیاردتوماننقدینگيبارشداقتصاديصفر
اس�ت،آیابایدبهطورمجددفریبحلتمامي
مش�كالتاقتصادایرانرابامذاکرهبخوریم؟
جريان سياس��ي ای كه طي هفت س��ال گذشته 
بي تف��اوت به توصيه دلس��وزان به تص��ور اينكه 
مذاكره هسته اي تك تك مشكالت اقتصاد ايران 
را حل مي كند، تمام تخم مرغ هايش را در س��بد 
برجام گذاش��ت امروز مي كوشد تا به طور مجدد 
راه حل مشكالت اقتصادي و معيشتي را مذاكره با 

امريكا معرفي كند.
مصطف��ی تاج��زاده ك��ه ب��ه نوعی س��خنگوی 
خود خوان��ده طيف��ی از اصالح طلب��ان اس��ت،  
ظاهراً ب��رای دولت مورد حماي��ت اصالح طلبان

 

كه وضع معيشتی مردم را به نقطه كنونی رسانده، 
»بوق مذاكره« می زند ! آن هم با منطقی سست و 

نيتی غيرشفاف. 
در اين ميان بسياري از كاربران در فضاي مجازي 
در واكن��ش به دي��دگاه فوق اين چهره سياس��ي 
نوش��ته اند ابتدا هزينه فرصت هاي از دست رفته 
جهت اصالحات اقتصادي به ويژه در بخش بودجه 
و بانك طي هفت سال گذشته را محاسبه كنيد و 
س��پس به مردم بگوييد اينكه طي ماه هاي اخير 
تورم عمومي و بخش��ي در بازاره��اي مختلف به 
ش��كل غير طبيعي جهش يافته است، ارتباطي با 
آخرين تالش ها در ماه هاي باقي مانده از دولت برای 
دستيابي مجدد به برات مذاكره از ناحيه تحت فشار 

قراردادن معيشت مردم دارد يا خير؟!
وعدههایمدل9۵

دولت يازدهم از همان ابتدا تأكيد فراواني به مذاكرات 
هس��ته اي داش��ت و تصور مي كرد اگر تحريم هاي 
اقتصادي از بين برود س��رمايه هاي فراواني از دنيا 
جهت سرمايه گذاري در ايران ورود مي كند و از اين 
رهگذر اقتصاد با رش��د همراه مي شود و بسياري از 
مش��كالت اقتصادي حل و فصل مي شود، اين رؤيا 
را اخيراً رئيس جمهور نيز ترسيم كرد و مدعي شد 
كه وعده هاي اقتصادي كه به مردم داده  است براي 
سال ۹۵ بود و ش��رايط در آن زمان با حال متفاوت 
است، زيرا گويا برخي از رهبران دنيا اين قول را داده 
بودند كه براي سرمايه گذاري دهها ميليارد دالري 

در ايران آماده هستند. 
هر چند ريس��ك تكيه بر يك راهكار براي حل 
و فصل مش��كالت بنيادي اقتصاد ايران بس��يار 
باالست و در همان زمان بس��ياري از دلسوزان 
نظام نيز به دولت توصيه كردند در كنار پيگيري 

مذاك��رات هس��ته اي ب��راي رف��ع تحريم هاي 
اقتصادي ناعادالنه و ناجوانمردان��ه عليه ايران 
برنامه اي جدي براي اصالحات س��اختاري در 
اقتصاد به ويژه در بخش بودجه و بانكداري تهيه 
و جهت اجراي اين برنامه عالوه بر بخش دولتي 
از بخش هاي عمومي  غي��ر دولتي، خصوصي و 
تعاوني ها كمك بگيرد، اما ب��ه هر ترتيب تصور 
مي ش��د از طريق مذاكره و رف��ع تحريم ها كلي 
شركت س��رمايه گذاري خارجي در بخشي هاي 
نفت و گاز و پتروش��يمي، حمل و نقل و س��اير 

بخش هاي اقتصاد ايران ورود مي كنند. 
آیندهفروشیدیروز،امروزراپدیدآورد

هر چن��د در جريان مذاكرات دول��ت به ارزهاي 
بلوكه شده دست يافت و به شكل نسبي تحريم ها 
شل گرفته ش��د، اما از آنجايي كه سياست هاي 
اقتصادي دولت يازدهم به نوعي طراحي شده بود 
كه در آينده در صورت رف��ع تحريم ها به منابع 
دست خواهد يافت از محل كنترل تورم به بهاي 
آينده فروشي و استقراض و جمع آوري نقدينگي 
دربانك ها با پرداخت سودهاي باال توانست اين 
فضا را تا انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم 
ادامه دهد، اما از آنجايي كه در امريكا ترامپ روي 
كار آمد و به طور مجدد نظام تحريم ها را تقويت 
كرد، برنامه دولت براي دس��تيابي به رؤياي رفع 
تحريم ها و دستيابي به منابع خارجي به شكست 
انجاميد، در عين حال چون از طريق استقراض 
از سيستم مالي و پرداخت سودهاي باالي بانكي 
براي كنت��رل زهر تورمي نقدينگي خلق ش��ده 
در چهارسال دولت يازدهم ديگر امكان كنترل 
تورم و نقدينگي هاي خلق ش��ده نبود، از ابتداي 
دولت دوازدهم ش��وك هاي اقتصادي كه ريشه 
در سياست هاي آينده فروشي چهارسال دولت 

يازدهم داشت در بازارها ظهور و بروز كرد. 

دولت ب��ه جه��ت اس��تقراض هاي س��ود دار از 
سيستم مالي در سال هاي ۹۲ الي ۹6 با مشكالت 
بودجه اي روبه رو شد و بانك ها نيز به جهت اينكه 
در دولت يازدهم مأم��ور جمع آوري نقدينگي با 
پرداخت سودهاي بانكي باال بودند تا تورم ناشي 
از اس��تقراض هاي مالي دولت ت��ا مدتي كنترل 
شود، با ناترازي ترازنامه هاي خود روبه رو شدند، 
به طوري كه برخي از بانك ها حساب سرمايه شان 
نه تنها صفر شد، بلكه با حساب سرمايه منفي به 
كار خود ادامه دادند، در كل حجم نقدينگي در 
دولت دوازدهم به دليل سياست هاي اقتصادي كه 
ريشه در تصورات و انتظارات بسيار خوش بينانه 

سياسي از برجام داشت، افسار پاره كرد. 
براي درك آنچه در باال اش��اره ش��د بايد بدانيم 
حج��م نقدينگ��ي كل كش��ور در س��ال ۹۲ در 
محدوده ۵۰۰ ه��زار ميليارد توم��ان بود كه هم 
اكنون اين متغير اقتصادي بايد مرز ۲6۰۰هزار 
ميليارد تومان را رد كرده باشد و نكته جالب اين 
است كه حس��اب كل سيس��تم بانكي به منفي 
۵۰ هزار ميليارد تومان نزول كرده اس��ت و دخل 
و خرج دول��ت نيز به دلي��ل بي تفاوتي به تأمين 
مالي صحيح از مس��يرهاي غير تورمي نه تنها به 
هم ريخته اس��ت، بلكه به طور مجدد بر سيستم 
پولي كش��ور و پول ملي جهت تأمين مالي فشار 
مي آورد. نكته قابل مالحظه ديگر اينكه   ميانگين 
رشد اقتصادي هفت س��ال اخير در حدود صفر 
بوده است، اين بدان معني است كه ميزان كاال و 
خدمات در اقتصاد در همان محدوده سال هاي ۹۲ 
است، ولي نسبت به آن زمان ۲۱۰۰هزار ميليارد 
تومان بر حجم نقدينگي افزوده ش��ده است كه 
سهم پول از حجم نقدينگي مذكور امكان دارد در 
حدود 6۰۰هزار ميليارد تومان و سهم شبه پول 

در حدود۲۰۰۰هزار ميليارد تومان باشد. 

البته طي شش ماه اخير به دليل آنكه كرونا در دنيا 
فراگير شد و اقتصاد تمامي كشورها را تحت تأثير 
قرار داد بس��ياري از كش��ورها با مشكل مواجه 
ش��ده اند، به طوري كه اغلب بانك هاي مركزي 
دنيا اقدام به خلق نقدينگي بسيار قابل مالحظه 
در حمايت از اقتصادهاي شان كردند، منتها نكته 
جالب آن اس��ت كه كش��ورهاي مذكور به دليل 
برخورداري از ساختار مناسب اقتصادي و تأمين 
مالي غير تورمي با تورم هاي تند ناشي از افزايش 
مقداري پول روبه رو نشده اند، ولي متأسفانه ما 
به دليل عدم اصالح نظ��ام بودجه ريزي و بانكي 
امروز در هر بخش دچار تورم هاي تند ش��ده ايم 
كه بخش��ي از اين تورم ها به گفته رئيس جمهور 
غير طبيعي اس��ت و با اقتصاد اي��ران همخواني 

ندارد. 
تی�ریدرتاریك�یدرماهه�ایپایانی

دولت
در اين بين در شرايطي كه بهاي دالر به محدوده 
۱۰ ال��ي ۲۰ هزار توم��ان رسيده  اس��ت، برخي 
معتقدند جريان��ي در اقتصاد ب��ه دنبال تقويت 
تورم ناش��ي از نقض بنيان هاي مختلف اثر گذار 
بر نرخ كاال در بازارها اس��ت تا به واسطه افزايش 
فشار معيشتي بر مردم جامعه بتواند در ماه هاي 
پاياني دولت به طور مجدد ش��انس دستيابي به 
برات مذاكره با امريكا را به دست آورد، در همين 
راستا پالس هايي از برخي از چهره هاي سياسي 
به چشم مي خورد كه گاهی شائبه هاي مذكور را 

تقويت مي كند. 
اكنون تاجزاده مذاكره با امريكا را راه حل مشكالت 
اقتصادي و معيشتي كشور قلمداد می كند و از آن 
به عنوان نرمش قهرمانانه نام می برد كه اين تعبير و 
نگاهی خوش بينانه تاجزاده به مذاكرات واكنش هاي 

بسياري را در فضاي مجازي در پي داشت.
بهجایبرج�ام۲ازهزین�هبرجامیك

بگویید
در حالي اين چهره سياسي نرخ دالر را وارد مباحث 
اقتصادي كرده اس��ت كه بايد عنوان داش��ت هزينه 
فرصت از دس��ت رفته جهت اصالح��ات بنيادي در 
اقتصاد و بي تفاوتي نسبت به بهبود فضاي كسب و كار 
و رفع موانع توليد و ارائه سهم به مردم جهت مشاركت 
در تقويت توليد ملي طي هفت س��ال گذشته، خلق 
نقدينگي ۲۱۰۰ هزار ميليارد توماني اس��ت با رشد 
اقتصادي صفر درصد و همين ديدگاه هاي سياسي 
و اقتصادي باعث ش��ده اس��ت به تصور دستيابي به 
يك منبع عظيم سرمايه در آينده، در گذشته و حال 
با اس��تقراض از ارزش پولي ملي آينده را بفروشيم 
كما اينكه بايد به عرض اين چهره سياسي رساند به 
دليل نقدينگي خلق شده در اين سال ها امروز تمامي 
بازارها دچار جهش نرخ  ش��ده اس��ت و جالب آنكه 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
همچنان بر تأمين مالي تورمي كسري بودجه دولتي 
اصرار دارند كه در ترازنامه خود صاحب دارايي هايي 
معادل دهها برابر كل نقدينگي موجود است، اين بدان 
معني است كه دولت با عرضه بخشي از دارايي خود 
در بازار سرمايه مي تواند هم بودجه اش را تأمين كند 
و هم اينكه كل��ي از بدهي هايش را به بانك مركزي، 
بانك ها، بيمه ها و بازار سرمايه و پيمانكاران پرداخت 
كند. بي ش��ك اگر همين امروز تمامي تحريم هاي 
اقتصادي ايران رفع شود با اين روش ها و رفتارهاي 
سياسي دولت رشد اقتصادي به اين سادگي ها تقويت 
نخواهد شد زيرا در مسير تقويت توليد ملي موانعي 
بنا شده است كه فرقي نمي كند سرمايه گذار و فعال 
اقتصادي ايراني باشد يا خارجي، تا اين موانع مرتفع 

نشود مشكالت اقتصادي رفع نخواهد شد.

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

 چرايي ديركرد بانك ها 
در فروش سهام عدالت 

درحاليپ�ولحاصلازف�روش۳۰درصديس�هامعدالتازس�وي
بانكهاباتأخیربهحس�ابمش�موالنواریزميش�ودکهدارندگان
ای�نس�هامب�های�نموض�وعاعت�راضدارن�دوميگوینداگ�ربه
اینپ�ولنیازف�ورينداش�تیم،س�هامعدالتم�انرانميفروختیم.
به گزارش تس��نيم، بر اس��اس تصميمات ستاد آزادسازي س��هام عدالت، 
مشموالن مي توانند از درگاه هاي مختلف مانند سايت بانك، اپليكيشن ها يا 
به طور مستقيم درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام خود را از طريق بانك ها 
ثبت كنند. نكته جالب و قابل تأمل در اين زمينه، قرارداد يك طرفه بانك ها 
با دارندگان سهام عدالت است كه بر اس��اس آن مشموالن نه مي دانند چه 
سهمي از آنها فروخته مي شود؛ نه مي دانند كه اين سهام چه زماني فروخته 

مي شود و اينكه به چه قيمتي سهام شان فروخته خواهد شد!
اين در حالي است كه ثبت درخواست فروش س��هام توسط دارندگان سهام 
عدالت به منزله دادن اختيار تام به كارگزاري ها براي فروش اين سهام به هر 
قيمت، در هر زمان و در هر نمادي است، به همين دليل است كه مبالغ واريزي 
به حساب مش��موالن با هم متفاوت اس��ت. جداي از اين حق اجحاف شده، 
هستند مشموالني كه پس از قبول اين حق ضايع شده و امضاي اين قرارداد 
يك طرفه، حاال چند هفته اي اس��ت كه منتظر واريز وج��وه حاصل از فروش 
سهام عدالت خود هستند. بر اين اس��اس در خصوص تأخير قابل تأمل وجه 
بانك ها در واريز اين وجوه به حساب مشموالن، مديرعامل يكي از شركت هاي 
كارگزاري وابس��ته به يكي از بانك ها گفته است كه نمي توان زمان مشخصي 
براي فروش سهام و واريز وجوه ناشي از آن مشخص كرد، چراكه عرضه و تقاضا، 
تعيين كننده قيمت سهام است و تالش مي شود سهام با باالترين قيمت و در 
بهترين شرايط به فروش برسد. همچنين ثبت درخواست فروش سهام عدالت، 
به معناي فروش قطعي نيست و فرآيند فروش ممكن است كمي زمان بر باشد، 
اما كارگزاري پس از فروش قطعي، مبالغ دريافتي را طي روال قانوني به حساب 
صاحب سهام واريز خواهد كرد. در اين خصوص يكي از دارندگان سهام عدالت 
به خبرنگار تسنيم گفته است، قبول كردن شرايط يك طرفه بانك ها از سوي ما 
براي فروش ۳۰ درصد از سهام عدالتمان به هر قيمتي كه از آن اطالع نداريم، 
نش��ان از اين دارد كه ما به اين مبلغ در اين مقطع زماني نياز داريم. بنابراين 
تأخير بانك ها در فروش و واريز مبالغ حاصل از فروش سهام عدالت ما، نوشدارو 
پس از مرگ سهراب اس��ت. ضمن اينكه ما مي دانيم كه بازار بورس صعودي 
است و با نگه داشتن سهام عدالت مي توانيم از سود بيشتري در آينده برخوردار 
شويم، اما به دليل نياز مالي اقدام به فروش ۳۰ درصد از اين سهام كرده ايم كه 

متأسفانه در زمان نياز، اين پول به دست ما نمي رسد.

رئیسمرکزمليمطالعاتپایشوبهبودمحیط
کس�بوکاروزارتاقتصادگفت:وزیراقتصاد
دستوربررس�يانحصارمجوزکارگزاريهاي
بورسرابهشورايعاليبورس،رئیسسازمان
ب�ورسوهیئ�تمقرراتزدای�يدادهاس�ت.
علي في��روزي در گفت وگو ب��ا ف��ارس، در مورد 
بررس��ي مجوز كارگزاري هاي بورسي در هيئت 
مقررات زدايي، اظهار داشت: اخيراً در فضاي مجازي 
موضوع انحصاري بودن مجوز كارگزاري بورس��ي 
مطرح شده است و حتي قيمت هاي سرسام آوري 

براي خريد و فروش آن مطرح مي شود. رئيس مركز 
ملي پايش و بهبود فضاي كسب و كار وزارت اقتصاد 
تصريح كرد: يكي از الزامات و ضروريات پرداختن 
به بررسي مجوز كارگزاري ها شبه انحصار است كه 
در اين زمينه در هيئت مقررات زدايي هفته پيش رو 
ورود خواهد ك��رد و جلس��ات آن در كميته هاي 
تخصصي شروع مي شود. وي تأكيد كرد: در نظام 
بانكي، بانك مركزي تصميم مي گيرد كه چه تعداد 
بانك و با چه س��طحي از كيفيت و نظارت وجود 
داش��ته باش��د. بنابراين ضرورت دارد در رابطه با 

كارگزاري ها نظارت و كنترل وجود داشته باشد. 
اين مقام مسئول افزود: اخيراً پس از مطرح شدن 
قيمت هاي گزاف مجوز كارگزاري هاي در فضاي 
مجازي، وزير اقتصاد به شوراي عالي بورس، رئيس 
سازمان بورس و هيئت مقررات زدايي مأموريت داده 
تا در رابطه با اين موضوع انحصار مجوز كارگزاري ها 

اقدام و نتيجه را اعالم كنند. 
في��روزي يادآور ش��د:  قطع��اً صدور مج��وز يك 
كارگزاري نيازمند الزامات و شرايط خاص است، 
اما نبايد منجر به ايجاد انحصار شود. در حال حاضر 

كار به گونه اي است كه اگر شخصي شرايط و اهليت 
تأسيس يك كارگزاري را داشته باشد، نيز نمي تواند 
مجوز تأس��يس كارگزاري دريافت كند. در حال 
حاضر فقط ۱۰۸ كارگزاري بورس در كشور فعاليت 
دارند و مجوز جديد از سوي بورس ارائه نمي شود، با 
توجه به اقبال مردم به حضور در بورس، اين روزها 
مردم براي دريافت كد بورسي در دفاتر پيشخوان 
دولت الكترونيك سرگردانند، حتي  شنيده شده 
مجوز كارگزاري  ها ۳۰ تا ۹۰ ميليارد تومان خريد 

و فروش مي شود.

 دستور وزير اقتصاد براي بررسي انحصار مجوز كارگزاري ها
  بورس

تجديدآگهى مزايده عمومى

عبدالرضا دادبود- شهردار گرگان

شهردارى گرگان با استناد به ماده 30 آيين نامه معامالت شهردارى ها در نظر دارد نسبت به واگذارى تجمعى تعداد 4 
واحد پاركينگ طبقاتى درسطح شهر به صورت اجاره براى مدت 2 سال بر مبناى پايه قيمت كارشناسى از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. لذا 
متقاضيان مى توانند از تاريخ 1399/4/7 لغايت پايان وقت ادارى مورخ 1399/4/17 به واحد امور قراردادهاى شهردارى به آدرس: گرگان، 
ميدان شهردارى، شهردارى گرگان و يا به سايت شهردارى گرگان به آدرس اينترنتى WWW.GORGAN.IR مراجعه و از شرايط و نحوه 
واگذارى موضوع آگهى اطالع حاصل نموده و در صورت تمايل به شركت در مزايده با رعايت شرايط، اسناد و مدارك مورد نياز مزايده نسبت به 
ارائه تضمين شركت در مزايده، اسناد و مدارك شناسايى اشخاص حقيقى و يا حقوقى (شامل، اساسنامه، آگهى تاسيس و آخرين تغييرات براى 
اشخاص حقوقى و كپى شناسنامه و كارت ملى براى اشخاص حقيقى) در پاكت الف و پيشنهاد قيمت براى كل مجموع 4 پاركينگ در پاكت ج 
به صورت كتبى و الك و مهر شده لغايت 1399/4/17 به واحد دبيرخانه شهردارى به آدرس گرگان، ميدان شهردارى، شهردارى گرگان اقدام 

نمايند. تلفن تماس: 017-732240752
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