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سفیر رومانی در وزارت 
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 پرسشی که کارشناسان در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« پاسخ دقیقی برای آن نیافتند:

سرکشی دالر تا 
کجا ادامه دارد؟

چرتکه 3

درست در آخرین روزهای بهار 99 و با آغاز تابستان، سرکشی دوباره 
دالر خبرساز شده است. بهای هر قطعه اسکناس یک دالری در صرافی ها 
دیروز به 18 هزار و 800 تومان رسید و قیمت آن در بازار آزاد از 19 هزار 
تومان عبور کرده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که عبدالناصر 
همتی، رئیس بانک مرکزی بارها گفته بود که افسار دالر را در دست دارد 
و قیمت آن حتی در بدترین شــرایط اقتصادی مهار شده است.  دالر اما 
بی توجه به وعده و وعید رئیس ســاختمان میرداماد جوالن می دهد و 
دوباره سر زبان ها افتاده است. حاال به نظر می رسد که ذخایر ارزی کشور 
بیشتر از همیشه زیر فشار است. کره جنوبی برای تسویه پول نفتی که از 
ایران خریده است، بدحسابی می کند. رقمی که گفته می شود بین 7 تا 9 
میلیارد دالر است و از آن سو اخبار داخلی حاکی از آن است که توافق هایی 
با بانک مرکزی عراق انجام شــده تا پول صادرات برق، گاز و نفت ایران از 
بلوکه عراقی ها خارج شود و ایران بتواند در ازای آن کاالی اساسی وارد کند.  
این تحرکات و رایزنی ها برای برگشت دالرهای صادراتی نشان می دهد 
که فشار تقاضا روی اسکناس امریکایی وجود دارد. از آن سمت شورای 
حکام آژانس اتمی برای نخستین بار پس از سال 2012 تاکنون علیه ایران 
قطعنامه صادر و همین مساله انتظار روانی افزایش قیمت دالر را ایجاد 
کرده است. حاال بانک مرکزی به صادرکنندگان هشدار داده است که در 
صورت عدم بازگرداندن دالرهای صادراتی، منتظر رسانه ای شدن اسامی 

صادرکنندگان متخلف باشند. 
نمود ریزش ارزش پول در بازار ارز 

دالر که پرونده ســال 98 را با قیمــت 15 هزارتومان بســته بود، 
 زودتر از پیش بینی اقتصاددانــان کانال 17 و حتــی 18 هزار تومان 

را رد کرد...

هفت تپه دوباره ناآرام شد

کارگران؛ قربانیان اصلی خصوصی سازی پرحاشیه
دسترنج 4

سياست 2

 آذری جهرمی با سپر و کالهخود به بهارستان رفت! 

 گلایه های تند مجلس اصولگرا  
از وزیر جوان

رئیس جمهوردر یکصــد و چهل و پنجمین 
جلسه ستاد اقتصادی دولت، گفت: بانک مرکزی 
متخلفان ارزی بخش صادرات و واردات را به طور 

شفاف به مردم معرفی کند.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی در این جلسه 
که صبح دیروز برگزار شــد و مهمترین مسائل و 
موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل 
نظر قرار گرفت، با اشاره به لزوم درک شرایط سخت 
کشور و محدودیت های ناشی از تحریم های ضد 
بشــری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، 
افزود: در نتیجه این تحریم ها نقل و انتقال ارز با 
دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی 
از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی 

از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد 
در شرایط سخت اعمال تحریم ها در دو سال اخیر 
و بویژه در دوران شــیوع بیماری کرونا در چند 
ماه گذشته، گفت: تالش دولت همواره بر حفظ 
آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه 
بخش های فعال اقتصــادی دولتی و خصوصی 

بوده است.
رئیس جمهور اعطای تســهیالت و تدوین 
و طراحی سیاســت های حمایتی از مشــاغل و 
خانواده های آسیب دیده از محدودیت های ایجاد 
شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت آمیز دانست و 
افزود: اجرای این برنامه ها تا اندازه ای توانسته است 

در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه 
ممکن است این برنامه ها نتواند تمامی آسیب ها 

را جبران کند.
روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد 
فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها تاکید کرد: 
همه مسئوالن و فعاالن اقتصادی اعم از دولتی و 
خصوصی باید با تالش مضاعف و مراقبت های الزم 
در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده 
و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی 
مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه 

را نا امن کند.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت 
ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق 
سیاست ارزی کشــور و مجموعه مصوباتی که 
در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای 
توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف 
شده، باید تعهد ارزی همه فعاالن بخش صادرات 
و واردات اعم از دولتــی، عمومی و خصوصی در 
چارچوب این قانون و مقررات مشــخص باشد 
و بانک مرکزی نیز موظف اســت به طور شفاف 
فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت 
کرده اند بعالوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در 
سامانه معرفی کنند تا این اطالعات برای مردم، 
رسانه ها  و مراجع ذیصالح شفاف و به سهولت قابل 

دسترس باشند.
رئیس جمهــور ادامــه داد: بانــک مرکزی 

می بایســت به همه بدهــکاران عمــده برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صــادرات اخطار داده و 
زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت 
تخطی، با معرفی آنها به افــکار عمومی و مراجع 

ذیصالح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
روحانی تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به 
گونه ای است که به هیچ وجه نمی توان در اجرای 
قوانین و اعمال مدیریت فعاالنه تعلل کرد؛ مردم 
از دولت انتظار دارند که با قدرت و حساسیت و بر 
اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور 

تدبیر و تالش کند.
در این جلسه شیوه و قاعده مندی آزادسازی 
سهام عدالت و ضروت آگاهی بخشی به سهام داران 
در خصوص قواعــد و مقررات مرتبــط با نحوه 
مالکیت، واگــذاری، خرید وفــروش و مدیریت 
شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

با دعوت از سفیر رومانی در کشورمان و اعطای 
یادداشتی، وزارت امور خارجه خواستار اقدام سریع 
مقامات ذیربط رومانی برای روشــن شــدن علت 
مرگ تبعه ایرانی شــد. به گزارش ایلنا، مدیرکل 
کنســولی وزارت امور خارجه، با دعوت از  ســفیر 

رومانی در تهران و اعطای یادداشت رسمی وزارت 
امور خارجه به وی خواستار تسریع در اقدام مقامات 
ذی ربط کشــور رومانی برای بررسی و اعالم علت 
مرگ غالمرضا منصوری، تبعه ایرانی شد. این تبعه 
کشورمان روز جمعه در کشور رومانی درگذشت. 
مدیرکل کنســولی ضمن تاکید بر وظیفه دولت 
رومانی در تامین امنیت جانی غالمرضا منصوری که 
تحت نظارت پلیس آن کشور قرار داشته، با اشاره به 

درخواست خانواده متوفی و اهمیت این پرونده برای 
افکار عمومی بر لزوم سرعت بخشیدن به روند انجام 
تحقیقات پزشکی و قانونی، شفاف سازی در خصوص 
علت فوت غالمرضا منصوری و انتقال جسد متوفی 
به کشور تاکید کرد. سفیر رومانی نیز در این مالقات 
تصریح کرد که بعد از اخذ نظر مقامات کشورش در 
این زمینه نتیجه اقدامات صورت گرفته را در اختیار 

مقامات جمهوری اسالمی ایران قرار خواهد داد.

خبر

خبر

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

بانک مرکزی متخلفان ارزی را به طور شفاف به مردم معرفی کند

 تاکید ایران بر ضرورت انتقال هرچه سریع  تر جسد قاضی منصوری به کشور

سفیر رومانی در وزارت خارجه حاضر شد


