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جزئیات شکایت از وزیر ارتباطات 
اعالم شد

توسعه ایرانی - 
مدیر روابــط عمومی 
وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات 
جزئیــات شــکایات 

صورت گرفته از وزیر ارتباطات را اعالم کرد.
مدیر مرکز روابط عمومــی وزارت ارتباطات در 
توئیتی در صفحه توئیتر خود درباره جزئیات احضار 
وزیر ارتباطات نوشت: دادستان محترم کل کشور 
گفته اند اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور 

قضایی فیلتر اینستاگرام نیست.
ســید جمال هادیان زواره افزوده است: برخی 
اعمال محدویت های دیگر هم ابالغ و اجرا نشــده 
است. ایشان در صحبت های شان از شکایات متعدد 
نام بردند. برای تنویر افکار عمومی، فهرست شکایات 

به شرح زیر است.
شــکایت طوماروار ۴۳۲ نفر از مــردم اهواز در 
خصــوص اســتفاده از فضای مجــازی در حمله 
تروریستی به رژه اهواز، شــکایت طومار وار حدود 
۱۵۰ نفر از طلبه های اســتان کرمان در خصوص 
فسادهای رخ داده در فضای مجازی، شکایت ۳ فرد 
حقیقی با یک مضمون در خصوص فسادهای فضای 
مجازی، شکایتی در خصوص مصاحبه وزیر ارتباطات 
در مورد غصب فرکانس های باند ۷۰۰-۸۰۰ توسط 
صدا و سیما، شــکایتی در خصوص توئیتی از وزیر 
ارتباطات در مورد میزان پیشرفت های ارتباطات 

پهن باند در ایران در دولت تدبیر و امید.
    

امکان دریافت سهام عدالت 
متوفیان از سوی وراث فراهم شد

نی  ا یر ا سعه  تو
- مشــاور اجرایــی 
سهام عدالت گفت: ۲ 
میلیــون و ۶۰۰ هزار 
دارنده ســهام عدالت 
فوت شــده اند که وراث این افراد می توانند برای 

تعیین تکلیف اقدام کنند.
محمدرضا پوررضایی با بیان اینکه امکان انتقال 
سهام عدالت افراد متوفی به وراث وجود دارد ادامه 
داد: وارث این افــراد می توانند پس از انجام انحصار 
وراثت به صورت حضوری با مراجعه به سازمان های 

مربوط اقدام کنند.
وی افزود: پس از انجام دادن انحصار وراثت، 
یکــی از وراث بــا مراجعه به ســایت شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی، اطالعــات مربوط به 
انحصار وراثــت را بارگذاری می کند و شــرکت 
ســپرده گذاری اقدامات الزم برای انتقال سهام 

عدالت به وراث را انجام می دهد.
پور رضایی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرایند 
آماده کردن مدارک برای انحصار وراثت زمان بَر است 
الکترونیکی شدن باعث کاهش زمان و سهولت در 

فرایند انتقال سهام عدالت می شود.
    

 هر خودرو ۲۲ میلیون تومان 
هزینه فوالد دارد 

بـــاشـــگاه 
خبرنگاران جوان- 
معــاون صنایع وزارت 
صمــت  گفــت: در 
بیلت هــا با ۸ تــا ۱۰ 
میلیون تن مازاد تولیــد مواجه هســتیم، اما در 

ورق های فوالدی با مشکل کمبود مواجهیم. 
مهدی صادقی نیارکی ، دربــاره تاثیر قیمت 
فوالد محصــوالت صنعتی اظهار کــرد: فوالد را 
می توان به دو بخش بیلت و اسلب تقسیم بندی 
کرد. بیلت ها عموما به میلگرد، کالف و تیر آهن 
تبدیل می شــود که عمدتا کاربرد عمرانی دارد، 
اما اسلب ها به ورق گرم، ورق ســرد و در نهایت 
به ورق های گالوانیزه و رنگی تبدیل می شود که 
عمده مصرف آن ها به بخش های صنعتی مربوط 

می شود.
او ادامه داد: عمده ورق های گرم در صنایع لوله 
و پروفیل مورد استفاده قرار می گیرید ورق های 
سرد هم در خودرو ســازی، قطعه سازی، بشکه 
ســازی و صنعت لوازم خانگی و مــواردی از این 

قبیل مورد استفاده قرار می گیرد.
نیارکی گفــت: اگر میزان فــوالد به کار رفته 
در هر خودرو را حــدود ۸۵۰ کیلو گرم و در لوازم 
خانگی بــزرگ بین ۱۵ تا ۲۵ کیلــو گرم در نظر 
بگیرید. در کمترین حالت حــدود ۲۲ میلیون 
تومان از هزینه تمام شده هر خودرو هزینه فوالد 
آن خواهد بود. این قیمت تنها هزینه فوالد به کار 
رفته در بدنه بوده و با محاسبه قطعات به کار رفته 
در خودرو هزینه بیشتری اعمال خواهد شد. ورق 
به عنوان یکی از مواد اصلی و حجیم به کار رفته در 

تولید محصوالت مختلف تاثیر گذار خواهد بود.

خبر اقتصادی

 شماره   717 /   شنبه 4 بهمن   1399  /   9 جمادی الثانی 1442  / 23  ژانویه   2021

مریم شکرانی

بیژن زنگنــه، وزیر نفــت درباره 
صادرات نفت ایران دچار تناقض گویی 
شده است! او به تازگی مدعی شده که 
رکورد صادرات فرآورده های نفتی در 
دوران تحریم شکسته شده است. این در 
حالی است که او پیش از این به مجلس 
گفته بود که صــادرات نفت مویرگی 
شده است و کشور شرایطی دشوارتر 
از ســال های جنگ تحمیلی را پشت 
سر می گذارد. عالوه بر این محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفته بود که حتی فروختن یک قطره 
نفت دشوار شده است و رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس مرکــز پژوهش های 
مجلس هم گزارش هایی از درآمد ناچیز 
نفت ایران در سال های تحریم منتشر 
کرده اند. با این وجود معلوم نیست که 
وزیر نفت ایران ناظر بر چه گزارشــی 
این ادعای عجیــب را درباره صادرات 
نفت و فرآورده های نفتی کشور مطرح 

کرده است. 

زنگنه: رکورد صادرات را در دوره 
تحریم شکستیم

زنگنه همزمان با ورود جو بایدن، به 
کاخ سفید در سخنرانی عجیبی مدعی 
شده اســت که باالترین رکوردهای 
صادرات فرآورده های نفتی در دوران 
تحریم به ثبت رسیده است و داغ اینکه 
صادرات نفت به صفر برســد به جگر 

امریکا گذاشته شده است.
او در مراســم افتتاحیه بیســت و 
پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی گفته است که ترامپ و 
پمپئو به زباله دان تاریخ پیوسته اند و 
ایران آمادگی دارد تا دوباره به بازارهای 

جهانی نفت وارد شود.
این ادعای زنگنه در شرایطی است 
که نه تنها او که سایر چهره های کابینه 
دوازدهم پیش از این از گرفتاری های 
عجیب صادرات نفت ایران گفته اند و 
دولت در سال 9۸ اعالم کرد که با توجه 
به تحریم شدید نفت، تصمیم گرفته 
است که بودجه سال 99 را بدون نفت 
ببندد. همچنان کــه این پیش بینی 

را برای بودجه ســال ۱۴۰۰ هم لحاظ 
کرده است. 

صادرات نفت مویرگی شده است
بیژن زنگنه، وزیر نفــت در خرداد 
امســال به برنامه رادیویی رهیافت از 
دشــواری صادرات نفت گفته و تاکید 
کرده بود که شرایط کنونی کشور بسیار 
دشــوارتر از دوران هشت ساله جنگ 
تحمیلی است با این تفاوت که کشته و 
زخمی خیلی ملموس و قابل مالحظه ای 
ندارد و اگر دنیا حساب و کتابی داشت، 
باید آمریکایی ها به دلیل ارتکاب این 

جنایت ها محاکمه می شدند.
او بجز این بارها در مراسم مختلف 
از تحریم های ظالمانــه صنعت نفت 
گفته و دشــواری هایی که این مساله 
به کشــور تحمیل کرده اســت.  وزیر 
نفت همچنین در ۲۶ شهریور امسال 
در بهارستان حاضر شــد و در پاسخ به 
انتقادات نمایندگان درباره عملکردش با 
تاکید چندباره بر تحریم های نفتی ایران 
از »صادرات مویرگی نفت« آن هم در 
این دوران سخت سخن گفت و تاکید 

کرد ایران »برای دور زدن تحریم ها از 
هر کسی که می توانست، اعم از قرارگاه، 
نیروهــای امنیتــی و خارجی کمک 

گرفته است.«
وزیر نفت با ابراز امیــدواری برای 
اســتفاده از ظرفیــت دیپلماســی 
بین المجالس در این زمینه، خطاب به 
نمایندگان تاکید کرد: »ما حاضریم هر 
طور شده اطمینان برای شما حاصل 
کنیم و در این زمینه کار انجام شــود. 
ما درگیر جنگ نابرابر تجاوزگرانه علیه 
جمهوری اسالمی ایران هستیم و در 
این جنگ ما در خط مقدم هستیم و در 
حوزه صادرات نفت نیز از هر پیشنهادی 
استقبال می کنیم و از تهاتر نفت با کاال 

استقبال می کنیم.«
 نوبخت: یک قطره هم 
نمی توانیم بفروشیم

عــالوه بــر زنگنــه محمدباقــر 
نوبخت، معــاون رئیس جمهور هم از 
گرفتاری های صادرات نفت گفته بود. 
او در نشســت اعضای شورای توسعه 
و برنامه ریــزی همدان گفتــه بود که 

»شــدیدترین مرحله تحریم نفت در 
برابر غذا اســت و اما االن در شرایطی 
هستیم که این بی انصاف ها و دژخیمان 
حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک 
قطره نفت را به ما نمی دهند و اگر هم 
به فروش برســد، امکان تبادل مالی 

نیست.«
همتی: درآمد نفت بسیار کم بود 

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی هم درباره درآمد صادرات نفت 
در یک پست اینســتاگرامی توضیح 
داد: »مجموع درآمد صــادرات نفت 
ایران طی سال های 9۸ و 99 حدود ۲۰ 
میلیارد دالر و دسترسی بانک مرکزی 
به این منابع نیز »بسیار کمتر« از این 

مبلغ بوده است.«
همتی در این یادداشت به صراحت 
گفت که مجموع درآمد ناشی از صادرات 
نفت ایران طی نزدیک به دو سال اخیر، 
کمتر از نصف درآمد ســاالنه صادرات 
نفت در سال های پیش از خروج ایاالت 
متحده از برجام و اعمــال دور جدید 
تحریم  بوده است. این میزان به معنای 
آن است که درآمد ساالنه نفت حدود ۱۰ 

میلیارد دالر است. 
 مرکز پژوهش های مجلس: 

فقط 700 میلیون دالر 
البته مرکــز پژوهش های مجلس 
رقم دقیق تری بــرای درآمد صادراتی 
نفت قائل شد و مهر امسال اعالم کرد 
که درآمدهای نفتی کشــور در شش 
ماه نخست ســال ۱۳99 حدود ۷۰۰ 
میلیون دالر بوده اســت. این مرکز با 
اشاره به واردات ۴ میلیارد دالری کاال 
به کشور تا مرداد ماه ســال جاری، از 
احتمال تامین ارز مورد نیاز واردات از 
طریق منابع بانک مرکــزی خبر داده 
و تاکید کرده اســت که همین مساله 
منجر به رشــد ۱۵ درصدی پایه پولی 

کشور خواهد شد.
در این بیــن گزارش های خارجی 
درباره صادرات نفــت ایران هم گرچه 
تناقضاتــی داشــته اســت. رویترز 
اعالم کرد که صــادرات نفت ایران در 
سال ۲۰۲۰ جهش داشــته است اما 

آژانس بین المللی انــرژی در گزارش 
ژانویه۲۰۲۰ اعالم کــرد که صادرات 
نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشــکه در روز 

کاهش یافته است.
همچنین شــرکت کپلــر، در ماه 
می ۲۰۲۰ که مصادف بــا فروردین 
و اردیبهشت امســال است، گزارش 
داده که صادرات نفت ایران به حدود 
۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته 
و موسســه اف جی ای نیــز صادرات 
نفت ایــران در ماه مــی را ۲۱۰ هزار 
بشــکه در روز ارزیابی کرده اســت. 
این درحالی اســت که صادرات نفت 
ایران در فروردین سال 9۷ و یک ماه 
قبل از خروج آمریکا از برجام حدود ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود و دولت 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، فروش 
روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه 
نفت با قیمت ۴۰ دالر در هر بشکه را 
به عنوان یکی از منابع تامین بودجه در 

نظر گرفته است.
البته شماری از نمایندگان مجلس 
و همچنین مرکز پژوهش های مجلس 
درآمد روزانه 9۲ میلیون دالری -حدود 
۳۴ میلیارد دالر- طی سال آینده را قابل 
تحقق نمی دانند و بر اعمال تغییراتی در 

الیحه بودجه تاکید کرده اند.

گزارش های متناقض وزیر نفت درباره میزان صدور نفت و فرآورد ه های نفتی؛

صادراتمویرگیداریمیارکوردشکنیکردهایم؟

زنگنه همزمان با ورود جو 
بایدن، به کاخ سفید در 

سخنرانی عجیبی مدعی 
شد که باالترین رکوردهای 
صادرات فرآورده های نفتی 

در دوران تحریم به ثبت 
رسیده و داغ اینکه صادرات 

نفت به صفر برسد به جگر 
امریکا گذاشته شده است

طال به ثبات نسبی رسیده و این بازار فعال با 
شوک ناگهانی قیمت روبرو نخواهد شد. دبیر 
اتحادیه طــال و جواهر با گفتــن این جمالت 
توضیح داد: حداکثر نوسان قیمت در بازار طال 

حدود ۱۰ درصد خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در روزهای پایان دی ماه 
بازار طال و ارز با ریزش ناگهانی مواجه شد اما 
در آخرین روزهای کاری بــازار، قیمت دالر، 

طال و ســکه کمی افزایش یافت. حاال با شروع 
کار بایدن در کاخ سفید، خریداران طال در بازار 
ایران مردد هســتند که چنانچه در این بازار 
معامله انجام دهند، آیا با ضرر هنگفت مواجه 

خواهند شد؟
 OCBC هووی لــی، اقتصــاددان بانک
نوشته اســت:» با توجه به رویکرد جانت یلن 
و موضع بایدن در خصــوص اقدامات محرک 

مالی، طال به انتظــارات تورمی باالتر واکنش 
نشان می دهد. با این حال رشد قیمت طال در 
کوتاه مدت به دلیل بازده باالتر دالر و رشد آن 

محدود خواهد بود.« او گفته است: » اونس طال 
همچنان پتانسیل صعود به دو هزار دالر را دارد 
زیرا احتماال تا اواسط سه ماهه دوم نقدینگی 

زیادی در بازار ایجاد می شود.«
طال در بازار ایران ثابت شد

اما در بــازار داخلی چــه اتفاقــی در راه 
اســت؟ نادر بذرافشــان، دبیر اتحادیه طال 
و جواهــر تهران دربــاره آینــده قیمت طال 
در بهمن ماه بــه تجارت نیوز گفــت: طال به 
ثبات رسیده اســت. بازار با حداقل قیمت ها 
مواجــه شــده و معتقدیم چنانچه نوســان 

خاصی در اونس جهانی طال نداشــته باشیم، 
 قیمت طــال در بازار ایــران ثبات نســبی را 

تجربه می کند.
دبیر هیات مدیره اتحادیــه طالی تهران 
همچنین در پاســخ بــه تردید مــردم برای 
معامله در بازار طال گفت: در دو ماه گذشــته 
با نوســان جزئی بهــای طال رو بــه رو بودیم 
و ثبات در بازار ایجاد شــده اســت. بنابراین 
چنانچه مــردم قصد خرید یا فــروش طال یا 
 سکه دارند، می توانند در بازار داخل به راحتی 

معامله کنند.

محدوده نوسان بازار طال اعالم شد

خبر

بورس این روزها عرصه تسویه  حساب های سیاسی شده و 
بسیاری بر این باورند که دست های پشت پرده ای ریزش های 

غیرمنطقی بازار ظرف ۵ ماه گذشته را رقم زده اند.
به گزارش مهر، فراز و فرودهای غیرطبیعی بازار سرمایه گویا 
تمامی ندارد و اکنون همه به این باور رسیده اند که نه صعودهای 
بازار طبیعی بوده و نه ریزش های مداومی که ۵ ماه است بازار را از پا 
درآورده است. اکنون حتی رئیس مستعفی سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز در نامه استعفایش، تلویحاً از غیرطبیعی بودن برخی 
جریانات در بازار سرمایه می گوید. از سوی دیگر، باتجربه های 
بازار هم می گویند که این فرودهای پیاپی به هیچ عنوان در بازار 
سابقه نداشته و اصاًل بعید نیست که برخی جناح ها و گروههای 
سیاسی، عماًل دستکاری در بازار را در پیش گرفته اند تا اهداف 

سیاسی خود را پیش ببرند.
حال ورود دســتگاه های نظارتی، یکی از خواسته های مهم 
فعاالن بازار و ســهامدارانی اســت که از مردادماه امسال، ذره 
ذره سرمایه های خود را در این بازار پرتالطم باخته اند و اکنون 
دستشان به جایی بند نیست؛ چراکه نه خبری از سودهای سهام 
به گوش می رسد و نه صدایی از یک منادی یا طرفدار سهامداران 
خرد که این طــور زیر چرخ دنده های تفکرات سیاســی و عدم 

تصمیم گیری های به موقع در این حوزه خرد می شوند.

نوید اختری زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه ریزش های بازار 
سرمایه ظرف هفته های گذشته، خیلی طبیعی و نرمال نبوده 
است، گفت: بازار ســرمایه آنقدر ریزش و اصالح قیمت را ظرف 
هفته های گذشــته تجربه کرده که تمامی عوامل بد را در خود 
پیش خور کرده است؛ البته در دو روز پایانی هفته قبل، وضعیت 
شاخص کمی بهتر شد و حتی در سهام های شاخص ساز و بزرگ، 

نه تنها خرید صورت گرفت؛ بلکه روند به صف خرید هم رسید.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود: این اتفاق تقریباً دو هفته قبل هم 
رخ داده بود و سهام های بزرگ یکبار همین حرکت به مدت یک تا 
دو روز داشتند؛ اما بازار در مقابل آن، گارد اصالحی گرفت و خود 
را اصالح کرد؛ اما متأسفانه اعتماد در بازار سرمایه از بین رفته و 
نقدینگی بزرگی که ۶ ماه قبل یعنی مرداد 99 از بازار خارج شده؛ 
برنگشته است؛ به نحوی که می توان این طور ادعا کرد که سرمایه 
حاصل از فروش بسیاری از سهام شرکت های دولتی از بازار خارج 
شد؛ ضمن اینکه نقدینگی ســهامی که از سوی دولت فروخته 
شد، به بازار برنگشت و فعالً هم نمی توان انتظار رشد قوی داشت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بازار آنقدر ریزش کرده که در 
خوشبینانه ترین حالت، ممکن است در بازگشت، قیمت سهام 
بنیادی و بدون بنیاد ۱ تا ۱۵ درصد رشد کند؛ ولی اینکه انتظار 
داشته باشــیم که بازار باصالبت، قرص و محکم با روند رو به باال 

داشته باشیم، بعید به نظر می رسد؛ چراکه با این شرایط نقدینگی، 
انتظار به جایی نخواهد رسید؛ به این معنا که بازار باید یک محرک 

خوب سیاسی داشته باشد تا به سمت رشد باال حرکت کند.
اختــری زاده با بیــان اینکه بــا انتخاب بایدن بــه عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، ریزش قیمت دالر را از ۳۰ 
به ۲۱ هزار تومان داشتیم که این امر بر روی نمادهای شاخص ساز 
هم تأثیر گذاشت؛ اما مجموعه شرایط حکایت از آن دارد که نباید 
انتظار صعود قدرتمند شاخص را داشت؛ در حالی که به واسطه 
اصالح قیمت مناسب و خوبی که برخی سهام داشتند، می توان 
انتظار داشت که رشد کوتاه مدت در هفته آتی را در بازار داشته 
باشیم؛ ولی این رشد مالیم است؛ چراکه بعد از آن، محتمل نیست 
شرایط ورود نقدینگی و اعتمادی که مردم از دست داده اند به بازار 

سرمایه برگردد.
وی افزود: اگر به هر دلیلی مردم به بازار سرمایه مجدد اقبال 
نشان دهند، می توان انتظار داشت رشــد خوبی را تا شب عید 
مشاهده کنیم؛ در غیر این صورت خیلی موج صعودی قدرتمندی 

را نمی توان متصور بود.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص برخی دست های پنهان 
پشت پرده در اتفاقات اخیر بازار سرمایه و افت های بی معنایی که 
بازار تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: در نامه استعفای رئیس 

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تلویحاً به این موضوع اشاره شده 
بود که برخی اقدامات و مسائل سیاسی، اثرات ناگواری در بازار 
سرمایه داشته است که به نظر بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه، 
واقعاً بیراه هم گفته نشده است؛ چراکه تجربه مدل های مختلف 
ریزش ها در بازار بورس وجود داشته و تجربه شده است؛ به نحوی 
که افراد باتجربه در بازار، مدل های ریزش زیادی را به خاطر دارند؛ 
ولی این مدل ریزش ها که ۵ ماه مداوم و به صورت نفس گیر، بازار 
سرمایه بریزد و بدون نفس کشیدن، در بازار قیمت ها کف های 
پایین تری را بزنند و تدبیری هم برای این موضوع اندیشیده نشود، 
می تواند چشمه هایی از مداخله و نقش آفرینی یکسری جناح های 
سیاسی باشد. وی معتقد است که این فقط یک تحلیل است و 
نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند؛ یعنی نهادهای 
نظارتی مثل سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید وارد میدان شوند؛ 
اگرچه اکنون دیر است و باید زودتر از اینها به این موضوع ورود 
می کنند و قبل از مجلس، آنها باید تحقیق و تفحص از بازار بورس 

را مطرح می کردند.

تحلیلگر بازار سرمایه:

بورس به عرصه تسویه  حساب های سیاسی تبدیل شده است


