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جعفر تكبیري

واكنش مسعود نيلي به ادعاي آشنا
فايل صوتي جلسه دالر ۴۲۰۰ توماني را 

منتشر كنيد
پس از روايت حسام الدين آشنا در مورد جلسه دالر 4۲۰۰توماني، 
مس�عود نيلي خواس�تار انتش�ار فايل صوت�ي آن ش�د، در حالی 
ك�ه يک�ی  ديگ�ر از مش�اوران رئيس جمهور ب�ه موافقت ب�ا ارز 
4۲۰۰ تومان�ی مته�م ش�ده و بالفاصل�ه آن را تکذي�ب می كند. 
شفاف ش�دن جلس�ه ارزی دولت به مطالبه عمومی تبديل ش�ده 
و مردم انتظ�ار دارن�د دولت تدبي�ر واقعيت ه�ا را منتش�ر كند. 
حسام الدين آشنا در آخرين ش��ماره ماهنامه انديشه پويا در مورد 
جلس��ه دالر 4200توماني نقل كرد: رئيس جمه��ور اعالم كرد كه 
»مي خواهيم در يك جلسه، در مورد وضعيت نرخ ارز كه باال مي رود 
بحث كنيم« قبل از آن جلس��ه آقاي جهانگيري جلسات متعددي 
برگزار كرده بودند و آن جلس��ه تنهايي اساس��اً به  درخواست آقاي 

جهانگيري تشكيل شد. 
آقاي جهانگيري در آن جلسه گزارشي از جلسات قبلي خودشان با تيم 
اقتصادي دولت و بيرون دولت ارائه كردند كه خالصه اش اين سه نكته 
بود:»يك؛ ما ديگر امكان اين را كه دالر را روي 3500 تومان نگهداريم، 
نداريم دو؛ چاره اي نيست جز اينكه به سمت تك نرخي كردن ارز برويم. 
سه؛ غير از اين نرخ، هر دالري را كه هس��ت بايد قاچاق تلقي كنيم«. 
آقاي روحاني در آن جلس��ه، به تك تك اعضاي آن جلس��ه نگاه كرد و 
پرس��يد: »اين جمع بندي همه شماس��ت؟«، گفتند: »بله«. ايشان در 
آن جلسه گفتند »من با اين جمع بندي صددرصد مخالف هستم، اما 
اگر همه شما موافق هستيد و اين را تنها راه نجات كشور مي دانيد، من 

به مثابه »اكل ميته« با اين پيشنهاد موافقت مي كنم«. 
او ادامه داد: آقاي نيلي هم در آن جلس��ه بود، آقاي نهاونديان هم بود. 
ايش��ان در تصميم 4200توماني بودند. اصاًل آن جماعت از جلس��ه 
خودشان آمدند و در اين جلسه نشس��تند. البته نمايندگي آن جمع 
را آقاي جهانگي��ري انجام داد و جمع بندي كل را ايش��ان گفت. افراد 
فرصت داشتند در آن جلس��ه حرف بزنند و حرف زدند، مي توانستند 
مخالفت كنند، ولي نكردند؛ بنابراين اين پيشنهاد سه گانه بدون هيچ 
مخالفي تصويب شد، فقط يك مخالف داشت و آن رئيس جمهور بود، 
دليل رئيس جمهور براي مخالفت هم اين بود كه »ما هر وقت گفتيم 
تك نرخي، بازار ثانويه اي درست شد كه قيمت را آن بازار تعيين مي كرد 
و اين دفعه اول نيست كه اين كار را مي كنيم، بنابراين اين طرح شكست 
مي خورد«. در اين خصوص مسعود نيلي خواستار انتشار فايل صوتي 
جلسه اي شد كه خود در آن حضور داشت و در آن تصميم گرفته شد 

دالر با نرخ 4200 تومان عرضه و مابقي نرخ ها قاچاق اعالم شود. 
وي با اش��اره به اينكه اكثر مطالبي كه تاكنون از آن جلس��ه نقل شده 
نادرست بوده است، افزود: چقدر خوب بود اگر فايل صوتي اين جلسه با 
توجه به اهميت اظهارنظرها و اينكه بعيد است نكته محرمانه اي داشته 
باشد، انتشار عمومي پيدا مي كرد. به اعتقاد دكتر نيلي، اين باعث مي شد 

كه برداشت هاي نادرست تصحيح شود. 
.........................................................................................................................

اعطاي ۲ هزار و 7۰۰ تسهيالت يارانه اي 
بنياد مستضعفان به كارآفرينان 

بنياد مستضعفان به منظور رونق كس�ب و كار و ايجاد اشتغال در 
مناطق محروم كشور تاكنون بيش از ۲ هزار و ۷۰۰ فقره تسهيالت 
اش�تغالزايي يارانه اي كم بهره را م�ورد تصويب قرار داده اس�ت. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني بنياد مستضعفان انقالب 
اس��المي در راس��تاي به گردش انداختن طرح هاي اش��تغال زا در حوزه 
صنعت، خدمات و كشاورزي و نيز كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال در مناطق 
محروم كشور به ويژه مناطق محروم روستايي تاكنون 2 هزار و ۷۶5 فقره 
وام يارانه اي كم بهره براي پرداخت به واجدان شرايط تصويب كرده است.  
اين وام ها بر اس��اس تفاهمنامه اي كه ميان بنياد عل��وي به عنوان بازوي 
محروميت زدايي بنياد مستضعفان، بانك س��ينا، استانداري ها و معاونت 
توسعه مناطق محروم رياس��ت جمهوري منعقد شده، پرداخت مي شود. 
تسهيالت اشتغالزايي مناطق محروم و روس��تايي براي اجراي طرح هاي 
مختلف كشاورزي، صنعت و همچنين خدمات در روستا ها مورد استفاده 
قرار مي گيرد. بر اساس اين گزارش، بانك س��ينا تاكنون بيش از 2 هزار و 
۷00 فقره تسهيالت اشتغالزايي يارانه اي كم بهره در كشور را مورد تصويب 
قرار داده است كه از اين تعداد 2 هزار و 333 فقره قرارداد منعقد شده است 
و تاكنون ۱2۹۱ طرح كار آفريني با تسهيالت يارانه اي بنياد مستضعفان 
انقالب اسالمي به مبلغ 3۹4۷ ميليارد ريال به بهره برداري رسيده است كه 

در مجموع براي ۹۶35 نفر در كشور اشتغال ايجاد كرده است.

ضرورت اتخاذ استراتژي بحران ستيزي 
جهت مقابله با تحريم هاي ظالمانه امريكا 

واقعيت غير قابل انكار اين است كه جمهوري اس��المي ايران در طول 
40 سال گذش��ته يعني از ابتداي پيروزي انقالب اس��المي همواره در 
معرض تهديد و تحريم ب��وده و از ياد نخواهيم ب��رد كه در طول جنگ 
تحميلي كشورهاي غربي مثاًل زماني كه درخواست خريد وانت از ژاپن 
داشتيم، گفتند كه ممكن است وانت را براي حمل و نقل افراد و ابزارها 
در جنگ مورد استفاده قرار دهيد و به ما نمي فروختند. يا تحريم هاي 
ديگر، در حوزه هاي تجاري، مالي، نفت و گاز، حمل و نقل، علم و فناوري 

و زيرساخت هاي ارتباطي و. . . . . مواجه بوده است. 
بنابراين اكنون ك��ه امريكا ظالمان��ه در دوران جديد تحريم ها تصميم 
گرفته است كه به قول خودش اقتصاد ايران را فلج كند و به مردم فشار 
معيشتي وارد كند و از طريق اين فشار يك فش��ار رواني و اجتماعي را 
ايجاد كند و با كمك اين فش��ار اجتماعي، دولت و حكومت را در ايران 
وادار به پذيرش برخي از خواسته هاي نامشروع خود كند. زمان آن است 
تا بلوغ انقالب را با تكيه ب��ر دانش و نيروي انس��اني تحصيلكرده خود 
از طريق ديپلماس��ي تجاري و اقتصادي و حقوقي مانند حماس��ه هاي 
بي بديل زمان جنگ به نماي��ش بگذاريم. بنابراين ب��ا جرئت مي توان 
گفت نمايش قدرت جمهوري اس��المي در روزگار معاصر براي مقابله 
با تحريم هاي ظالمان��ه نيازمند پرهيز از نگاه اقتص��ادي و ديپلماتيك 
نامتعارف، به پديده هاي متعارف هس��ت. امريكا قصد دارد با تحريم بر 
سازوكارهاي و نهادهاي اقتصادي كشور تأثير  بگذارد و بسته به مقاوم 
بودن اقتصاد موجبات شوك، اختالل، آسيب و بعضاَ بحران را ايجاد كند. 
بنابراين ضروري است تا به جاي استراتژي بحران پذيري قاطعانه به سمت 

استراتژي بحران ستيزي بريم. 
بايد تأكيد كنيم مسائل و چالش هاي بين المللي در تحريم بسيار پيچيده 
و چندوجهي تر از گذش��ته شده اس��ت. بنابراين بايد بتوان با ديپلماسي 
تجاري و اقتصادي رو حقوقي و همينطور فرهنگي به صورت قدرتمند و 
هوشمندانه و چند بعدي ,كه نيازمند دستيابي به ديدگاه هاي مشترك، 
بين تمامي قوا  مي باشد با مشكالت جاري و معضالت حادث شده در نتيجه 
تحريم ها در داخل و خارج از كشور مقابله كرد. از نگاه مديريتي معتقدم 
چالش هاي و مشكالت موجود، مسائلي منظومه اي و سيستماتيك هستند 
و حل آن هم مستلزم نگاه سيستماتيك و هوشمندي، تالش دسته جمعي،  
همفكري نخبگان و خصوصاً تمامي دست اندركاران  و همراهي و انسجام 
دستگاه هاي دخيل است. البته راهكارهاي مختلفي در دو حوزه داخلي 
و بين الملل از منظ��ر اينجانب وج��ود دارد كه در اي��ن مختصر يكي از 
راهكارهاي پيشنهادي مطرح ودر صورت لزوم راهكارهاي موازي هم در 
آينده بيان خواهد شد. در حال حاضر كشور از نظر نيروي انساني جوان و 
تحصيلكرده و مسلط به مباحث علمي روز دنيا در رشته هاي دانشگاهي 
تجارت بين الملل ، مديريت و اقتصاد و حقوق بين الملل وساير رشته هاي 
مورد نياز بسيار بسيار غني مي باشد. ضروري است دولت در وزارتخانه هاي 
صنعت معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و س��ازمان فرهنگ و ارتباطات و 
ساير دس��تگاه هاي دخيل در موضوع تحريم ها با همكاري دانشگاه ها و 
مراكز علمي و بخش خصوصي نسبت به تشكيل تيم هاي ويژه اقدام كند. 
به عنوان مثال تشكيل تيم ويژه ديپلماسي حقوقي و تيم ويژه ديپلماسي 

اقتصادي و تجاري كه مختصراً شرح داده مي شود. 
1- اقدامات بين المللي:

1- 1- تشکيل تيم ويژه ديپلماسي حقوقي: يكي از اقدامات مؤثر 
در راستاي كاهش اثربخشي تحريم ها، بهره گيري از متخصصان حقوق 
بين الملل جهت استفاده از ظرفيت هاي حقوقي براي طرح دعوا در محاكم 
بين المللي عليه تحريم هاي غيرقانوني و در نتيجه هزينه هاي كشورهاي 
تحريم كننده را افزايش داد. همچنين طرح شكايت هاي پي درپي از امريكا 
در مجامع حقوقي بين المللي وحتي دادگاه هاي مستقل اروپايي مي تواند 
فضاي تبليغاتي مؤثري را در كنترل افكار عمومي براي مقابله با عمليات 

رواني رسانه هاي مخالف ايجاد كند. 
۲- 1- توسعه ديپلماسي اقتصادي و تجاري: يكي از راهكارهاي 
مقابله با تحريم هاي اقتصادي از طريق كاهش آسيب پذيري و افزايش 
بازدارندگي اقتصادي كش��ور، ديپلماس��ي اقتصادي و تجاري است. 
همچنين با توجه به اينكه تجارت و منافع اقتصادي نقش��ي محوري 
در سياس��ت هاي جهاني پيدا كرده اند. دولت ها ديگ��ر تنها بازيگران 
عرصه بين الملل نيستند و نقش شركت هاي چندمليتي، سازمان هاي 
غيردولتي و حتي اف��راد در نظام بين الملل رو به افزايش اس��ت. نياز 
اساس��ي در اين باره مشخص ش��دن اصول و راهبردهاي ديپلماسي 
اقتصادي با وجود نقش آفرينان بسيار و گستردگي فعاليت ها است كه 
بر اساس آن بتوان دفاع اقتصادي از جمهوري اسالمي ايران را محقق 
كرد. با توسعه ديپلماسي اقتصادي و تجاري مي توان نسبت به يافتن 
متحدان و شركاي جديد در فضاي بين المللي اقدام كرد كه در كاهش 
اثر بخشي تحريم ها بسيار مؤثر است؛چراكه از اجماع بين المللي عليه 

ايران جلوگيري مي شود. 
متخصص مسائل مديريت و خط مشي گذاري

فعاالن بازار م�رغ از باند بازي توزيع كنندگان 
در ميدان بهمن تهران گله مندند، اين در حالي 
است كه وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينکه 
قيمت مرغ بي�ش از 1۰ هزار تومان اجحاف در 
حق مصرف كننده است، از دستگاه هاي ناظر 
خواست بر قيمت مرغ و لبنيات نظارت كنند. 
اين روزها همه جا سخن از گراني كاالهاست از 
مواد غذايي گرفته تا انواع شوينده ها و محصوالت 
بهداشتي. در اين ميان برخي از كاالها كه تقاضاي 
بس��يار زيادي در بازار دارند، بيش از ساير كاالها 
زير ذره بين مردم هستند و روزانه قيمت هايشان 
از س��وي مصرف كنن��دگان رصد مي ش��ود، نه 

سازمان هاي نظارتي و تعزيرات. 
گوش��ت قرمز، مرغ و لبنيات كاالهاي پر مصرفي 
هستند كه بيشترين نوس��انات قيمت را در سال 
جاري تجربه كرده اند. قيمت گوشت مرغ از كيلويي 
5500 تا ۶ هزار تومان به ۱2 ت��ا ۱3 هزار تومان، 
گوشت قرمز از كيلويي 30 هزار تومان به 45 تا 50 
هزار تومان افزايش يافته و شير و لبنيات نيز بيش 

از 50 درصد در سال جاري گران شده اند. 
دس��تگاه هاي نظارتي همواره از كنترل قيمت ها و 
بازار و جريمه گرانفروشان سخن مي گويند، اما روند 

افزايش قيمت انواع كاال از عدم نظارت و بازرسي بازار 
حكايت دارد. در هفته های اخير پس انتقادات فراوان 
رسانه ها و برخي مجلسي ها، كارگروه تنظيم بازار به 
منظور ساماندهي به بازار مرغ كه بيشترين شكايت 
را داشت، ۱3 آذر ماه امس��ال حداكثر قيمت مرغ 
زنده تحويل در واحد مرغ��داري را كيلويي ۶350 
تومان و حداكثر قيمت مصرف كننده گوشت مرغ 
را ۹۸00 تومان تعيين كرد. اين در حالي است كه 
روز گذشته اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي اعالم 
كرد كه قيمت گوشت مرغ به ۱2 هزار و ۶00 تومان 
رسيده است و به دليل آنكه نرخ اعالمي مرغ زنده از 
طرف توليدكنندگان بيشتر از نرخ اعالمي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است، اين 

نرخ را به رسميت نمی شناسد. 
به رغم مصوبه ستاد تنظيم بازار، مرغداران با غير 
منطقي دانستن قيمت سازمان حمايت، قيمت ها 
را افزايش داده اند و در هفته گذشته قيمت مرغ تا 
۱3 هزار تومان نيز گران ش��د، روز گذشته وزارت 
جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه هيچ كمبودي در 
توليد گوشت مرغ نداريم، از توليد كنندگان خواست 
جو س��ازي نكرده و از نرخ هاي س��ازمان حمايت 
تبعيت كنند. در اين خصوص وزير جهاد كشاورزي 

نيز در حاشيه، درباره قيمت مرغ گفت: قيمت بايد 
حدود ۱0 هزار تومان باشد و بيشتر از آن اجحاف 
در حق مصرف كننده است، ما و سازمان حمايت در 
حال پيگيري هستيم. حجتي با تهديد مرغداران 
به تنظيم بازار از محل ذخاير دولتي افزود: به خاطر 
اينكه قيمت مرغ افزايش يافته تنش هايي در عرضه 
و تقاضا پيش مي آيد و به همين دليل ما از ذخاير 

مرغ منجمد وارد بازار مي كنيم. 
   مرغداران: دان مرغ نداريم 

اي��ن اظهارات در حالي اس��ت كه مرغ��داران از 
كمب��ود دان مرغ و قيم��ت ب��االي آن در بازار و 
كاهش توليد خبر داده ان��د و معتقدند: دان مرغ 
در بندر امام دپو ش��ده تا اي��ن نهاده ها ترخيص 
و به داخل كشور حمل ش��ود، بين 40 تا 50 روز 
طول مي كش��د. به گفته يكي از فع��االن بازار به 
ش��رط توزيع نهاده با نرخ دولتي، مرغداران بايد 
جوجه ريزي را افزايش دهند كه باز هم 40 تا 50 
روز طول مي كشد تا توليد افزايش يابد. از اين رو 
فعاًل چاره اي جز گران كردن قيمت مرغ نداريم. 
روز گذشته مرغ در ميدان بهمن تهران به قيمت 
۱0 هزار و 500 تومان به فروش مي رسيد كه در 
سطح ش��هر اين قيمت به ۱۱هزار و 500 تا ۱2 

هزار تومان افزايش يافت. 
فعاالن بازار همچنان از نبود بازرس��ان تعزيرات 
در مي��دان بهمن تهران و س��اير شهرس��تان ها 
گله مندند و نوس��انات قيمت مرغ را وجود مافيا 
در اي��ن ميادين اصلي عن��وان مي كنند. يكي از 
فروشندگاني كه براي خريد مرغ به ميدان بهمن 
مراجعه كرده ب��ود، در گفت و گو ب��ا »جوان« از 
كمبود توزيع روزانه خبرداده و گفت: باري كه به 
ميدان مي آيد،روزانه در حال كاهش است و بعضي 
روزها دست خالي به مغازه بر مي گرديم؛ چراكه 
توزيع كنن��دگان به اعضاي باند خ��ود به ميزان 
دلخواهشان مرغ مي فروشند. وی از بی توجهی 
سامانه ۱24 به شكايات فروشندگان سطح شهر 
انتقاد كرد و افزود: هر روز با س��امانه ش��كايات 
مردمی تم��اس می گيريم، اما هي��چ نظارتی بر 

ميدان و نحوه فروش و عرضه مرغ وجود ندارد.
عالوه بر مرغ، وضعيت بازار گوشت قرمز نيز دچار 
نابساماني شده اس��ت. از يك سو قيمت گوشت 
گوس��فندي بين 40 تا 50 هزار تومان اس��ت و 
گوش��ت منجمد نيز به صورت مح��دود عرضه 
مي ش��ود. به طوري كه روز سه شنبه در ميادين 
ميوه و تره بار گوشت منجمد فقط با كارت ملي به 
فروش مي رسيد.  در اين خصوص حجتي با اشاره 
به اينكه براي واردات گوشت مشكلي نداريم، در 
پاسخ به اين س��ؤال كه مردم با كارت ملي بايد 
گوش��ت بگيرند و اين موضوع در فضاي مجازي 
بازتاب خوبي نداشته اس��ت، گفت: به خاطر اين 
است كه عده اي گوش��ت يارانه اي را مي گرفتند 
و دوباره به ب��ازار آزاد تزريق مي كردند، به همين 
دليل براي اينكه به جمعيت بيش��تري گوشت 

يارانه اي برسد محدوديت ايجاد شد. 
   ضرورت نظارت بيشتر بر قيمت لبنيات 

از گوشت و مرغ كه بگذريم، بازار لبنيات نيز وضعيت 
آش��فته تري دارد. پس از يك دوره افزايش قيمت 
غير قانوني شير و لبنيات،كارخانجات مجاب شدند 
كه قيمت هاي غير قانوني شان را كاهش دهند. وزير 
جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سؤال كه قرار بود 
از روز سه شنبه قيمت لبنيات كاهش پيدا كند، اما 
در بازار ش��اهد آن نبوديم، افزود: قيمت خريد هر 
كيلو شير از دامدار 2 هزار تومان تعيين شده است، 
بر اين اس��اس قيمت لبنيات پر مص��رف كه قطعاً 
قيمت هاي آن هم اكنون در بازار خيلي بيش��تر از 
قيمت واقعي است، سازمان حمايت از مصرف كننده 
بايد قيمت آن را محاس��به كند. وي ادامه داد: در 
بحث قيمت گذاري لبني��ات و فرآورده هاي لبني 
پيگيري ها براي رعايت نرخ ها توس��ط س��ازمان 
حماي��ت از مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان و 

دستگاه هاي نظارتي صورت مي گيرد.

باند بازي در ميدان بهمن تهران

حجتي: قيمت مرغ بايد نزديك 1۰ هزار تومان باشد
دستگاه هاي نظارتي بايد بر قيمت مرغ و لبنيات نظارت كنند

دكتر علي اكبر رضايي |  بخش اول

 بهره گيري بانك ملت
از نمادهاي تخريب پول ملي 

پول هر كش��وري به عنوان بخش مهمي از اقتصاد آن كشور به شمار 
مي رود و هم��واره دولت ها و بانك ه��اي مركزي تالش زي��ادي براي 
حفظ ارزش پول كشور انجام مي دهند؛ چراكه معموالً كشور هايي كه 
بي ارزش ترين پول ها را دارند، زندگي در آن كشورها از نظر اقتصادي به 

مراتب سخت تر از ساير كشور ها است. 
در اي��ران نيز اين روزها به دليل برخي مس��ائل اقتصادي و سياس��ي، 
چالش هايي براي واحد پول كشور به وجود آمد و همزمان با گران شدن 
دالر، چند ماهي ري��ال ايران عنوان بي ارزش ترين پول دنيا را كس��ب 
كرد؛ اتفاقي كه در شبكه هاي اجتماعي از آن به عنوان نشانه اي از لكه دار 
شدن غرور و عزت ملي ياد مي كردند. درست در همين روزها كه كشور 
درگير اين چالش مه��م در حوزه ارزش پول ملي بود، دش��منان مدام 
تصاويري از وزن كردن اسكناس ها در ونزوئال منتشر مي كردند؛ جايي 
كه تا پيش از اين رتبه نخس��ت بي ارزش ترين پول ملي دنيا را به خود 
اختصاص داده و همين بي ارزش بودن پول باعث شده بود كه مردم اين 
كشور ديگر وقتي براي شمردن اس��كناس هاي خود صرف نكنند و به 
جاي آن ب��راي پرداخت بهاي يك جنس، اس��كناس هاي خود را وزن 
كنند. دشمنان با اين ترفند سعي مي كردند تا اينگونه به مردم القا كنند 
كه در آينده نزديك ايرانيان هم به سرنوشت ونزوئاليي ها دچار خواهند 

شد و براي خريد چند تخم مرغ بايد اسكناس هاي خود را وزن كنند. 
البته اين اتفاق نيفتاد و خوشبختانه بانك مركزي طي چند هفته اخير 
توانس��ت روند تضعيف پول ملي را كنترل و تا حدودي نيز ارزش پول 
ملي را احيا كند؛ به نحوي كه حاال ديگر ريال ايران در صدر فهرس��ت 

بي ارزش ترين پول دنيا نيست. 
اما در اين بين برخي بانك ها به نظر مي رسد كه بر خالف سياست هاي 
بانك مركزي عم��ل مي كنند و همچنان در مس��ير تخريب وجه پول 
ملي گام بر مي دارند. موضوع مربوط به برگزاري يك جشنواره توسط 
بانك ملت به مناسبت ش��ب يلداس��ت كه در آن بانك ملت به فردي 
كه در قرعه كشي اين جشنواره موفق ش��ود، »يك كيلوگرم اسكناس 
۱0 هزار توماني« هديه مي دهد. اتفاقي كه نشان مي دهد اين بانك از 
نمادهاي تخريب ارزش پول ملي براي تبليغ جش��نواره خود استفاده 
مي كند؛ نمادي كه طي چند ماه گذشته توسط دشمنان براي تشويش 

افكار عمومي استفاده مي شد. 
حال مديران اين بانك بايد به صراحت توضيح دهد كه دليل استفاده 
از اين نماد در جشنواره خود چيست و به صراحت توضيح دهند كه چه 

نقشي در حفظ ارزش پول ملي ايفا مي كنند؟

جوان

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
883۴165۴

روز گذش�ته دالر در ب�ازار آزاد وارد كانال ۹هزار تومان ش�د، 
ريزش شديد قيمتي در روزهاي اخير موجب تشکيل صف هاي 
طوالن�ي فروش�ندگان دالر مقاب�ل صرافي هاي بانکي ش�د. 
به گزارش »تسنيم«، س��ير نزولي قيمت ها در بازار ارز كه از چند 
روز قبل شدت گرفته، موجب شد تا ديروز بار ديگر دالر وارد كانال 
۹ هزار تومان ش��ود. اين در حالي اس��ت كه خب��ري از خريدهاي 
هيجان��ي در بازار ارز نيس��ت و طبق اذعان صراف ه��اي حاضر در 
خيابان فردوسي، فقط كساني كه خريد ضروري دارند االن نسبت 

به خريد اقدام مي كنند. فعاالن بازار مي گويند: خريد و فروش اآلن 
در خيابان فردوس��ي و در بازار آزاد خيلي كم انجام مي شود. البته 
فروش��نده هاي ارز اين بار به جاي مراجعه به دالل ها و صرافي هاي 
آزاد، به صرافي هاي بانكي مراجعه كرده و ب��ا حضور در صف هاي 

طوالني مقابل اين صرافي ها قصد فروش ارزهاي خود را دارند. 
علت مراجع��ه مردم ب��ه صرافي ه��اي دولتي به ج��اي دالل ها و 
صرافي هاي آزاد اين اس��ت ك��ه هم اكنون قيم��ت خريد دالر در 
صرافي هاي دولتي باالتر از ب��ازار آزاد اس��ت و از همين رو مردم 

مي توانند ارزهاي خود را ب��ا ارائه كارت ملي به اي��ن صرافي ها با 
قيمت ۱0 هزار و 50 تومان بفروشند. 

فعاالن بازار معتقدند: بازارس��از توانسته با كنترل كامل و كاهشي 
كردن روند بازار ارز، فروشندگان دالر را به  سمت خود جذب كند. 
صراف ها معتقدند محدوديت چك هاي تضميني و تراكنش هاي 
بانكي موجب ش��ده تا دالل هاي بزرگ براي خريدهاي سنگين، 
با مش��كل مواجه ش��وند و از همين رو ديگر اين افراد نمي توانند 

به راحتي خريد و فروش هاي باال داشته باشند.

هزار تومان صف فروش دالر در کانال 9  
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