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گوشت ،آرد و بورس
چرا دیر می جنبیم؟!
در پی افزایش قیمت گوشت در روزهای اخیر،
رئیس سازمان حمایت ،قاچاق دام زنده را در
برخی استان های مرزی عامل اصلی کمبود دام
و افزایش قیمت دانست و از پیگیری این مشکل
خبر داد.
واقعیت این است که یکی از تبعات مهم افزایش
نرخ ارز ،خــروج کاالها از کشور اســت ،به ویژه
کاالهایی که متناسب با افزایش قیمت ارز،
افزایش قیمت نداشته اند یا به دلیل یارانه ارز
 4200تومان ،ارزان تر از قیمت واقعی عرضه
می شوند ،با این پدیده مواجه اند.
بخشی از کمبود آرد که در استان های مرزی نیز
بیشتر است به همین دلیل است.اگر به وقایع
سال  97بازگردیم نیز همین معضل را می بینیم.
همچنین سال  91با همین معضل مواجه بودیم.
این مسئله ما را با این واقعیت تلخ رو به رو می کند

که نظام تصمیم گیری و اجرایی در برابر تحوالت
اقتصادی ،واکنش منفعالنه و دیرهنگام دارد
و پس از وقوع پدیده هایی نظیر جهش نرخ ارز،
توجهی به تبعات احتمالی آن ندارد و با گذشت
زمان و پس از رخ دادن تبعات ،وارد ماجرا می
شود.نظیر این اتفاق را در ماجرای صعود و نزول
امسال بورس نیز می توان دید.
روز گذشته کمیسیون اقتصادی در گزارشی
اعالم کرد که در سه ماه نخست سال با وجود
ورود  50هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس،
فقط سه هزار و  500میلیارد تومان عرضه سهام
جدید صورت گرفته است.
واضــح است که این فاصله زیــاد بین عرضه و
تقاضا ،موجب افزایش قیمت ها و شکل گیری
حباب در بورس می شود .این در حالی است
که برخی تصمیمات دولت برای افزایش عرضه
سهام با تاخیر تصویب شد و به مرحله اجرا
رسید.
با شکل گیری روند صعودی شتابان بورس از
همان روزهای انتهای سال  98و به ویژه از ماه
ابتدایی سال  99واضح و مشخص بود که هرگونه
تاخیر در عرضه سهام توسط مجموعه های شبه
دولتی و ورود شرکت هــای جدید خصوصی
به بورس چنین تبعاتی را به جا می گذارد.هم
اکنون اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد

در هفتمین جلسه دادگاه امامی و متهمان پرونده بانک سرمایه مطرح شد:

ترفند متهم برای نفوذ در بانک سرمایه
با دادن هدیه و سفر !

هفتمین جلسه دادگــاه رسیدگی به اتهامات
محمد امــامــی و سایر متهمان پــرونــده بانک
سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار
شد.قهرمانی ،نماینده دادستان در این جلسه
به تاسیس پنج شرکت صــوری توسط متهم و
گرفتن ضمانت نامه بــرای آن ها اشــاره کرد و
گفت :مدیران این شرکت ها از افراد بی بضاعت
و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آنها
با  ۲۰۰هزار تومان بوده است و بی شناسنامه
هستند.وی ادامه داد :در این شرکتها اسمی از
امامی و فرزام راد و افراد زیر مجموعه آنها نبود.
این پنج شرکت  ۵۰۹میلیارد تومان ضمانت نامه
گرفتند و به کاال تبدیل و از کشور خارج کردهاند.
قهرمانی افــزود :آقایان پنج شرکت صــوری با
مدیران بی بضاعت تشکیل دادنــد و از بابلسر
برخی از افراد را آوردند که اعتیاد دارند یا بیکار
یا بازنشسته بودند و مدیر شرکت کردند.
خانمی هست کــه در ساختما نها نظافت
م ـیکــرده و آقــایــی کــه پیک مــوتــوری بــوده و با
استفاده از این افــراد شرکت تاسیس کردند و
در حد کالن قیر گرفتند.در ادامه جلسه دادگاه
میر سعید حسینی مدیر شرکت پایدار کاالی
پاسارگاد در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این
سوال نماینده دادستان که آیا شما قــراردادی
در خصوص خرید محصول قیر فلهای در هرمز
پاسارگاد امضا کرده اید ،گفت :برگه سفید از من
گرفتند .من  ۱۱۲میلیون تومان چک برگشتی
داشتم ،نام شرکت را نیز نمیدانستم و فقط
استعال مهایی که گرفته بودند روی آن نوشته
شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان.نماینده

دادستان سپس با تشریح نحوه نفوذ امامی در
بانک سرمایه گفت :امامی تالش میکند تمام
ارکــان را با خود هماهنگ کند ،بنابراین از
شعبه تا هیئت مدیره را چینش و در ابتدا نقاط
ضعف غندالی و همسر دوم ایشان را شناسایی
میکند و متوجه میشود که اینها به هدایا
نقطه ضعف دارند و یک سفر به فرانسه برای
غندالی و همسرش فراهم میکند.
وی افزود :تا کنون  ۱۱سفر را بررسی کردیم
که امامی ،غندالی و همسرش را به خارج برده
و مادرخرجی نیز در آن جا داشته است.در ادامه
جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت
و مدعی شد  :آن چه گفته شد همه دروغ است.
شبکه فساد قهرمانی اســت و ما تمام تالش
مان این بود که این موضوع را به شما بگوییم و
اسنادمان را ارائه کنیم.قاضی خطاب به این
متهمگفت:درجلسهقبلگفتیدمدارکراارائه
میدهید ،اما ارائــه ندادید ،چند روز گذشته
است ،اما مدارک را ارائه ندادهاید.متهم امامی
گفت :االن موقعش نیست.قاضی خطاب به
این متهم گفت :حواشی را کنار بگذارید.متهم
امامی پاسخ داد :شما اگر بدانید مرا برای چه
بازداشت کردهاند ،امشب خوابتان نمیبرد.
قاضی خطاب به این متهم گفت :شما سناریو
ننویس ،نمیتوانی روند دادگاه را به هم بزنی.
درادامهوکیلمتهمامامیدرجایگاهقرارگرفت
و گفت :آقای قهرمانی گزارش سازمان بازرسی
را یک بار قرائت کند؛ چرا که می خواهیم ببینیم
نگاه سازمان بازرسی به اقداماتی که دادسرا
جرم دانسته ،چه بوده است.
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که به دلیل تحریم ها و جنگ روانــی سنگینی
که آمریکایی ها برای فشار به اقتصاد ایران به
راه انداخته اند ،نیاز به تغییر در ساختار تصمیم
گیری و چابک سازی نظام تصمیم گیری کامال
احساس می شود.
از سال  97با مجوز رهبر انقالب برای تشکیل
شـــورای عــالــی هماهنگی اقــتــصــادی ســران
قــوا ،ایــن مسئله تا حد زیــادی محقق شد و در
عمل ساختاری شکل گرفت که می توانست
تصمیمات را با هماهنگی بین قوا و به سرعت
بگیرد و اجرایی کند.
برخی تصمیمات بــرای مدیریت بــازار ارز در
نیمه دوم ســال  97و ســال  98نیز در همین
ساختار گرفته شد ولی اکنون با توجه به تاخیر
در برگزاری جلسات این شورا ،امکان تصمیم
گیری سریع در حوزه مشکالت اقتصادی کم
شده است.
هرچند فــارغ از ایــن ساختار نیز در درون
بخش های اجرایی به ویژه در دولت ،اقدامات
سریع و پیش دستانه در مواجهه با تبعات
تحوالت اقتصادی انتظار می رود و می توان
از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی انتظار
داشت که در مواجهه با تحوالت اقتصادی و
تبعات این تحوالت ،اقدامات به موقعی داشته
باشند.

نوبخت:الیحهبودجه ۱۴۰۰با
اصالحساختارتقدیممیشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :الیحه
بودجه سال آینده با اصالح ساختار به مجلس
شــورای اسالمی تقدیم میشود .به گزارش
ایرنا« ،محمد باقر نوبخت» عصر دوشنبه در
گفت و گوی زنده اینستاگرامی افزود :مجلس
اعالم کرده که آمادگی دارد اصالح ساختار
بودجه را در الیحه بودجه  ۱۴۰۰انجام دهد و
ما از شنیدن این خبر خوشحال هستیم .وی
اظهار کرد :الیحه بودجه  ۱۴۰۰در زمان مقرر
( ۱۶آذر) ارائه میشود و با توجه به این که برنامه
اصالح ساختار چند سالی است که آماده شده،
میتوانیم در بودجه سال آینده اعمال کنیم و
مجلسنیزتصویبکند.نوبختهمچنینگفت:
سفرهای استانی تکمیل کننده کار دولت است
و ما نیز تالش داریم تا پروژههای نیمه کاره را به
اتمام برسانیم ،بنابراین بعد از بهبودی کامل،
سفرهای استانی از سر گرفته میشود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• شورای عالی کار و وزیر محترم نمی خواهند
فکری بــه حــال حقوق کــارگــری بکنند؟ از
پارسال تاکنون قیمت اجناس  ۱۵۰تا ۲۰۰
درصد افزایش داشته ولی حقوق کارگر ،...
فقط  ۲۰درصد افزایش داشته! آقای وزیر کار!
آیا با دو میلیون تومان حقوق کارگری میتوانی
اجاره و قسط ،هزینه خوراک و درمان بدهی و
یک ماه در این مملکت زندگی کنی؟
سوی سازمان
•• از آقای رئیسی تقاضا دارم از
ِ
بازرسی قوه قضاییه ،یک نماینده یا بازرس
ویژه ،برای تحقیق و تفحص دربــاره بورس،
به بازار سرمایه بفرستند تا از نزدیک ببینند
که از تیر  ، 1399چه فساد بزرگی توسط
حقوقی ها و مافیای بورسی ،در بازار بورس
اتفاق افتاده.
•• در تعجب هستم که یک روحانی نماینده
مجلس چطور به خودش اجــازه می دهد به
رئیس جمهور کشور که نماینده یک ملت
است به راحتی توهین کند و الفاظ زشتی به
کار ببرد؟ آیا باید رهبری به شما تذکر دهند که
کارتان غلط است؟ پس درایت و فهم و شعور
اجتماعی یک نماینده کجاست؟
•• دانشگاه پیام نور ،پذیرش دانشجو بر اساس
سوابق تحصیلی را قبل از اعالم نتایج نهایی
کنکور سراسری انجام می دهــد .اگر ثبت
نام کنید و بعد از اعالم نتایج دولتی مشخص
شود که در دانشگاه دولتی و رشته مورد عالقه
قبول شده اید باید هزینه انصراف را  1.5برابر
شهریه ثابت ترم های باقی مانده بپردازید! به
ما گفتند این راهی است برای پول در آوردن!
•• وارد دهــمــیــن مـــاه بــازنــشــســتــگــی در
آتشنشانی مشهد شدم اما هنوز از حقوق
خــبــری نــیــســت! آت ـشنــشــانــی میگه شما
کارمند شهرداری هستی ،شهرداری میگه
بازنشستگی شما هیچ ربطی به شهرداری
نــداره.مــن حقوق بازنشستگیم رو از کجا
بگیرم آقای شهردار؟
•• آقای رئیس جمهور ،شاید کرونا 20سال
طول بکشه ،شما در حرم امــام رضا (ع) را
بستی آیا به فکر اعتقادات مردم هستی؟ فکر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

 10هزار کسبه مشهد که زندگی شون رو با
کاسبی کردن می گذروندن و االن بدبخت
شدن هستی؟ کسبه مثل شما هرماه حقوق
ثابت ندارند ...ضعف مدیریت کنترل کرونا
با بستن مکان های مختلف ،راحت ترین راه
است .تدبیر بهتری به کار بگیرید...
••وزیر مسکن فقط در حد یک اعالم کننده
آمــار عمل و هــرروز اعــام می کند مسکن
در تــهــران بــه مــتــری صــد میلیون رسیده
است ،بلیت هواپیما یک میلیون شده ،تمام
پروژههای ریلی و آزادراهها تعطیل شده و...
پس تنها راه باقی مانده استعفاست.
•• به کسانی که به آقــای روحــانــی توهین
میکنند عرض می کنم وقتی درآمــد ارزی
کشور نزدیک به صفر شده ،وقتی طلبهای
ارزی را نمی ت ــوان دریــافــت ک ــرد ،وقتی
سودجویان و اخاللگران و دالالن زیادی در
کشور وجود دارند و ...باید بدانیم که شرایط
خیلی سخت است و نمی شود بهتر از این
کشور را اداره کرد .در دولت بعدی خواهیم
گفت در دوره آقای روحانی اگر مرغ گران بود
اما نایاب نبود ولی ...
•• از نیروی انتظامی درخواست کنید برای
جلوگیری از ورود افــراد بــدون ماسک به
داخل اتوبوس ومترو درتمام نقاط شهر مشهد
ازســربــازان یا مــامــوران خــود استفاده و از
تردد افراد خاطی وکامال بی توجه به کرونا
جلوگیری کند تا هرچه زودتــر از شر کرونا
خالص شویم.
••ازمــدیــریــت دانــشــگــاه فــردوســی بسیار
گلهمندم که به خاطر کرونا و کالس های
مجازی ناقص ،دانشجویان زیادی واحدهای
درســی خود را پاس نکردند وحتی بعضی
اســتــادان امتحانات خــود را بی رحمانه و
سخت گرفتند .کمی نظارت بد نیست.
•• مــغــازه دارم ،چــرا ایــن دولـــت ایــن قدر
بیخیاله؟روغن نیست،نوشابه گرانه ،قیمت
تن ماهی به دالر و ...مشتری ها فکرمی کنن
ما گــران می فروشیم .به خــدا ما هم گران
میخریم.

نمابر05137009129 :

••به عنوان یک متضرر میلیاردی دربورس به
همه سهامداران توصیه می کنم هرچه زودتر
از این بازاری که قماربازی است با هر مقدار
ضرر زودتر خارج شوید تا جلوی ضرر بیشتر
را بگیرید .دومیلیارد من االن نزدیک به نصف
شده .آن هایی که سکه وطال ،ماشین ،زمین
وآپارتمان خریدند سودشان دوبرابرشده.
فریب یک عده کالهبردار به عنوان دکتر و
کارشناس را نخورید که مردم ساده مثل بنده
را به دام می اندازند.
•• اگر در خانه هیچ کاری نکنیم هم مصرف
برق مان از برق امید بیشتر میشه....
••به امید خدا داریــم هر روز به تعداد جرج
فلويدهای وطنی اضافه می کنیم!
•• نان گران شد ولی یارانه اش همان است که
بود و اضافه هم نشد.
••مطالب صفحه سرگرمی همچون مطالب
دیگر صفحات طرفداران خاص خود را دارد.
خواهشمند اســت از چــاپ مجدد مطالبی
که چندین نوبت دیگر چاپ شده خودداری
فرمایید.
•• در صفحه حوادث نوشته اید پیرمردی 62
ساله .به نظر شما واقعا یک مرد  62ساله
پیر است؟ این گونه خطاب کردن ها روحیه
انسان ها را تضعیف و امید به زندگی را پایین
می آورد .لطفا تذکر دهید.
•• واقعا افرادی که بيکارن وبيمه هم نيستن
چــرا بهشون سهام مثال عدالت نمی دن؟
بايدبه کجامراجعه کنند؟چراهيچ کسی
پاسخ گو نيست؟
•• آقایان ذوالنوری و عنابستانی بفهمید که
سخنان حضرت آقا درباره هتک حرمت شامل
حال شماهم می شود .تعارف با کسی ندارند.
لطفا توجیه نفرمایید.مملکت صاحب دارد.
•• خدا لعنت کند کسانی که این همه تعطیلی
را در کشور ما می بینند و می دانند که یکی از
عوامل عقب ماندگی ما همین تعطیالت است
وکاری برای کم کردن آن نمی کنند!
•• هزینه انصراف به دلیل عملکرد بد سازمان
سنجش باید توسط مردم پرداخت شود؟!

