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سرمقاله

نگاهی به خداحافظی
وزیر راه و شهرسازی از دولت

مانکاشتیمودیگرانمیخورند!

رستــم
رسما رفت!

هومن جعفری

 .1ســنگین ترین شکســت ادواری ایران در
جام جهانی در حالی رقــم خورد که تیم ملی،
زیر نگاه سنگین سیاســت و حاشیه ،وارد این
مســابقات شد و بدون داشتن آرامش و تمرکز،
به مسلخ شاگردان ســاوت گیت رفت! در این
دیدار بســیار تلخ بالیی نبود که سر تیم ملی
نیایــد .هم گل خوردیم هم بازیکن از دســت
دادیم ،هم اعتمادمان به ســرمربی به فنا رفت
و هم از تماشــاگران داخل ورزشــگاه توهین
شنیدیم که بسیار تلخ تر از شکست بود.
 .2روز گذشــته ،تیــم عربســتان به مصاف
آرژانتیــن رفت .امیدوار بودیم که با شکســت
ســنگین عربســتان ،کمی حالمان بهتر شود.
به هرحال در عالم ورزش همیشه با عربستان
کــری داریــم .در نهایت تعجب و شــگفتی،
عربســتان با ارائه دیداری تماشــایی و نفس
گیــر ،دو بر یک مســی و یارانش را به ته چاه
شکست انداخت و چشم دنیا را گرد کرد و دل
ما را حسابی سوزاند! یاد یکی دو دوره قبل جام
جهانی افتادیم که ما دســت باال را داشتیم و
بهتر بازی کردیم و نتیجه گرفتیم و عربســتان
کیسه گل شد .حاال ورق برگشته .ما کیسه گل
شدیم و عربستان دنیا را به تحسین وادار کرد.
 .3اگــر مــی خواهیــد بدانید فــرق فوتبال
عربســتان و ایران با هم در چیست ،پاسخش
در مســیری اســت که دو تیم پیش رفتند .ما
بعد از رفتن کی روش ،فرصت داشتیم تا هروه
رنــار را جذب کنیم اما بــه گزینه بدتری مثل
ویلموتس دل بستیم تا هم متضرر شویم و هم
او را به عربستان ســعودی تحویل بدهیم! ما
باختیم و ضرر ســنگین کردیم و عربستان برد
و ســودش را دیروز دریافت کرد! قصه تفاوت
های مــا فقط همین یکی نیســت! آنها روی
فوتبال خوب حرفه ای سرمایه گذاری کردند و
بهترین مربیان و بازیکنان را برای باشگاه های
خود آوردند و ما اهمال کردیم .ما نســاختیم و
نکاشتیم و آنها بهره سرمایه گذاری سال های
اخیر خود را به دســت آوردند .بسیار تفاوت
های دیگر هم هست که نیازی به ورود
به آن نیست .آنچه باید گفته شد .ما از
چیزی که نکاشتیم ،انتظار بهره برداری
داشــتیم و عربســتان برای چیزی که
کاشت ،بهره ای سنگین برد .ما امیدوار
بودیم با دوسه ماه تمرین نیم بند با کی روش
بتوانیم آمادگی ســال های قبــل را دوباره به
دست بیاوریم که خب تفکری اشتباه بود.
 .4یکی دیــروز در صفحه شــخصی خود نوشــته
بود :عربســتان حتی در انتخــاب کیت حضور در جام
جهانی هم از ما خوش ســلیقه تر بود! کامال درســت
می گوید .ما با لباســی شبیه به عرق گیر های مردانه
وارد این مسابقات شــده ایم .بروید کیت بقیه تیم ها
را نگاه کنید .چرا همیشــه در میادین بین المللی ما بد
لباسترین هستیم؟

خبر
چرا اجرای طرح کاالبرگ عقب افتاد؟

خبر جدید یک نماینده درباره یارانه
 ۳۰۰و  ۴۰۰هزار تومانی

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به
این پرســش که اگر کاالبرگ منتفی شــود ،مجلس طرح
حمایتی دیگری دارد ،اظهار کرد :خیر؛ سیاست یارانه نقدی
ادامه پیدا میکند.
جعفر قــادری ،در انتقاد به عدم اجــرای طرح کاالبرگ،
اعــام کرد که علت وقفه در انجــام این طرح ،نبود منابع
مالی است نه زیرساخت.
وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در ایام بودجه
پرده برداشت و تاکید کرد :دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای
مالی هر طرحی را برای شــورای نگهبان روشن کند ،اگر
اصالحات نیاز بود ،مجلس دست به کار شود.
این عضو کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
با بیــان اینکه بعیــد میدانم اجرای کاالبــرگ به دلیل
نبود زیرســاخت به تعویق افتاده باشد ،گفت :اجرای طرح
کاالبرگ مســتلزم تامین هزینه است .این امر تا حدودی
بار مالی دولت را افزایش میدهد .اگر تعللی وجود دارد ،به
دلیل همین موضوع است.
قادری افزود :اگر دولت بخواهد کاالبرگ بین مردم توزیع
کند ،باید مبالغ بیشــتری نسبت به بودجهای که اختصاص
یافته ،لحاظ کند .وی با اشــاره به اینکه نمیتوان خیلی از
انتظــارات را برآورده کرد ،گفت :هزینه جاری دولت اعم از
حقوق و یارانهها افزایش پیدا کرده اســت .هماکنون درآمد
دولت پاسخگوی هزینهها نیست .مگر اینکه منابع دیگری
برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.
قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کاالبرگ الکترونیک
بر مبنای مابهالتفاوت نرخ چهار دســته کاالی یارانهای با
شهریور  ۱۴۰۰است ،تصریح کرد :االن دولت در موقعیتی
قرار ندارد که بتواند منابــع کاالبرگ را با منابع پیشبینی
شــده در بودجه تامین کند .این عضو کمیســیون برنامه و
بودجه مجلس در پاســخ به این پرسش که اگر کاالبرگ
منتفی شود ،مجلس طرح حمایتی دیگری دارد ،اظهار کرد:
خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا میکند.
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در مورد ضرورت پناهگاهی امن و غنی برای انواع پستانداران دریایی؛

پایان آرامش خلیج دلفینها
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وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد:

اهمیت گردشگری کشاورزی برای حفظ روستاها

معجزهها
وجود دارند!

دانمارک صفر  -تونس صفر

اولین بازی بدون
گل جام
روبرتو مارتینز:

در جام جهانی
فردایی وجود
ندارد
اعتراف لئو مسی:
ضربه سختی بود
اسکالونی :روز
غمانگیزی است ،با
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هشدار نسبت به مهاجرت فعاالن استارتاپی از ایران؛

فرش قرمز کشورهای منطقه
برای متخصصان «آیتی»

3

اینفوگرافی

نماینده مجلس :داد میزدیم ،نمیتوانید می گفتند ما می توانیم

غیراز شرمندگی و عذرخواهی از ملت،
کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم
2

خبر
دالر  ۳کانال پیش رفت؛

چرا قیمتها به سیاستهای ارزی بیحس است؟
️ مریم فکری

بررســی روند بازار ارز نشــان میدهد که دالر طی یک ماه گذشته  ۳کانال جهش پیدا
کرده و در نهایت به قیمت  ۳۵هزار و  ۳۲۱تومان رسیده است.
بازار ارز یک ماه پرنوســان را گذراند ،ماهی که حتی با وجود پلیسی شدن بازار و اعمال
چند تصمیم برای بازار ،آنچنان نتوانست روند بازار را معکوس و قیمتها را کاهشی کند.
بررســی روند بازار ارز نشــان میدهد که دالر طی یک ماه گذشته  ۳کانال جهش پیدا
کرده و در نهایت به قیمت  ۳۵هزار و  ۳۲۱تومان رسیده است.
البتــه در این ماه ،دالر آمریکا کانال  ۳۶هــزار تومان را هم رد کرد و به مرز کانال ۳۷
هزار تومان رســید ،اما پس از اعمال سیاستهای جدید ارزی ،روند بازار تا حدی ریزشی
شد ،اما کاهش قیمتها به حدی نبود که قیمتها به روزهای پایانی مهرماه برگدد.
بنا به این گزارش ،هر دالر آمریکا دیروز در بازار صاهد افت  ۲۷۴تومانی قیمت بود ،اما
مقایسه قیمتها حاکی از آن است که در طول یک ماه آبان هر دالر آمریکا با افزایش ۲
هزار و  ۵۵۰تومان روبهرو شد .به عبارتی ،در حالی که قیمت دالر در اولین روز آبان ماه
 ۳۲هزار و  ۸۱۵تومان بود ،حاال در بازار  ۳۵هزار و  ۳۲۱تومان قیمت دارد.
بازار چرا به سیاستهای ارزی بیحس است؟
بنا به این گزارش ،بانک مرکزی در طول یک ماه گذشته تالش کرد تا با انتشار اخباری
ی گرفتن میزان
مبنی بر فروش اوراق ارزی و تزریق ســنگین ارز در بازار توافقی و پیش 
عرضه از تقاضا ور عین حال فروش آنالین ارز از صدافیهه ،سیگنال کاهشی برای نرخ
دالر ارسال کند.
اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولــت نمیتواند در درازمدت به این روند ادامه دهد،
چراکه شرایط تورمی در اقتصاد کشور ،تعیینکننده مسیر قیمتی در بازار ارز است.
به باور آنها ،با وجود تورم  ۴۰درصدی در اقتصاد کشور ،هر سیاستی هم دولت در بازار
ارز اجرا کند ،تورم آن را خنثی خواهد کرد.

دالر به چه سمتی میرود؟
در همین خصوص ،کامران ســلطانیزاده ،دبیرکل کانون صرافــان در گفتوگویی با
اشــاره به عدم توان پیشبینی قیمت دالر ،گفته بود :به طور کلی قیمت دالر بر اســاس
فاکتورهای عرضه و تقاضا تعریف میشــود .اگر تقاضای بیشتری در آینده وجود داشته
باشــد و عرضه افزایش نیابد ،طبیعتا قیمت باال میرود اما چنانچه عرضه زیادی داشــته
باشیم و تقاضا کم باشد ،قیمت سقوط میکند.
به گفته او ،از سویی دیگر تورمی به نام تورم سالیانه نیز در کشور وجود دارد که آن هم
بر نرخ دالر و تمامی ارزها اثرگذار است .فاکتورهای اجتماعی ،سیاسی و بینالملل مانند؛
تحریمها ،روابط خارجی با کشــورهای دیگر ،کاهش صادرات و تبادالت مالی نیز تاثیر
بسیاری دارد .دبیرکل کانون صرافان یادآور شده بود :دالر  ۳۲هزار تومان بود و اکنون به
قیمت  ۳۵هزار تومان رســیده است .یعنی تقریبا  ۱۰درصد در یکماه افزایش پیدا کرده
است .این تغییر در مدت کوتاهی رخ داده است.

