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 نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی 
با مقام معظم رهبری

مهر- یــک مقام 
مســئول در بانــک 
مرکــزی از ارســال 
نامــه ای از رئیس کل 
بانک مرکزی به مقام 
معظم رهبــری خبر 
داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی، 
گزارشــی از وضعیت تامین ارز کاالهای اساسی 
ارایه کرد. یک مقام مسئول در بانک مرکزی ، از 
ارسال نامه ای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکــزی به مقام معظــم رهبری خبر 
داد و گفت: در ایــن نامه رئیس کل بانک مرکزی 
گزارشی از وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کاالهای 
اساسی برای وزارت صمت ارائه کرده است. وی 
که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: هدف 
از ارســال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام 
معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان 
داده شود که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با 
دقت عمل کرده است. وی گفت: متأسفانه ظرف 
ماه های گذشته برخی دستگاه های دولتی با ایراد 
اتهام به بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص 
به موقع ارز کاالهای اساسی، اشکاالت موجود در 
حوزه ترخیص کاالهای مانده در گمرک را به بانک 
مرکزی نسبت داده اند. این مقام مسئول در بانک 
مرکزی بار دیگر تاکید کرد که این بانک با واردات 
با ارز متقاضی مخالف بوده و معتقد است که این 

تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.
    

قیمت موز از کیلویی 40 هزار 
تومان گذشت

قیمت   - س ر فا
موز به عنــوان میوه 
وارداتی در بازار تهران 
از کیلویــی 40 هزار 
تومان عبــور کرد که 
دلیــل عمــده آن را 
انحصاری بودن واردات این محصول گرمسیری 
باید جســتجو کرد.  قیمــت مــوز در روزهای 
گذشته افزایش آرام آرام خود را آغاز کرد و امروز 
از کیلویــی 40 هزار تومان گذشــت. قیمت هر 
کیلوگرم مــوز در میدان مرکزی میــوه و تره بار 
تهران 38 هــزار تومان به فروش مــی رود و این 
محصول وارداتی در بازار تهران کیلویی بیش از 
40 هزار تومان عرضه می شود. در میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران به دلیل آن که به نرخ های 
مصوب جور در نمی آید، از مدتها قبل موز عرضه 

نمی شود.
    

پرونده ۷۰ هزار قمارباز به 
قوه قضاییه ارسال شد

نی  ا یر ا سعه  تو
- معــاون فنــاوری 
بانک مرکــزی گفت: 
اطالعــات ۷0 هزار 
قمارباز فعال شناسایی 
شده توســط سامانه 
هوشمند کشــف جرایم مالی شــبکه پرداخت، 
به مرجع قضایی ارسال شــد.  مهران محرمیان، 
معاون فناوری بانک مرکزی در صفحه شخصی 
خود در فضــای مجازی نوشــت: اطالعات ۷0 
هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه 
هوشمند کشــف جرایم مالی شبکه پرداخت، به 

مرجع قضائی ارسال شد.
    

قیمت مرغ در بازار در سقف 
2۰هزار و 400 تومان آرام گرفت

فــارس- قیمت 
مــرغ در بــازار تهران 
از افزایش هــای چند 
روز گذشــته خــود 
عقب نشــینی کرده و 
با توزیع گســترده در 
ســقف کیلویی 20 هزار و 400 تومان تثبیت شد. 
قیمت مرغ در فروشــگاه های منطقه 19 تهران به 
کیلویی 20 هــزار و 400 تومان عرضه می شــود. 
فروشگاه ها مملو اســت مرغ به نرخ دولتی بوده که 
قیمت 20 هزار و 400 روی آنها برچســب خورده 
است. طی چند روز گذشته قیمت مرغ به یکباره از 
40هزار تومان فراتر رفت و این موج نارضایتی از سوی 
مردم و انتقاد از سوی کارشناسان را در پی داشت. 
ایران ســاالنه 2.5 میلیون تن مرغ تولید می کند و 
جایگاه هفتم تولید را در جهان دارد. افزایش اخیر 
قیمت به دلیل باال رفتــن قیمت نهاده های دامی و 
نیز مشکالتی در بودجه ریزی بود که پس از دو هفته 
توزیع گسترده در استان ها قیمت دوباره در سقف 

20هزار و 400 تومان آرام گرفت.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

بازار جهانی نفت در جریان شــیوع 
کرونا روزگار وحشتناک و باورنکردنی را 
ازسرگذراند. تا آنجا اعجاب انگیز که منفی 
شــدن قیمت نفت تا مدت ها تیتر یک 
رسانه های جهان بود. در این بحبوحه 
کاهش شدید تقاضا برای نفت بسیاری 
از کشــورهای نفتی را در تــراز کردن 
بودجه شان گرفتار مشکالت عدیده کرد. 
از عراق و عربستان گرفته تا جمهوری تازه 
استقالل یافته قزاقستان همه و همه در 
بازار مختل نفت با کسری بودجه سنگین 
مواجه شده اند و حاال گفته می شود که 
بسیاری از کشورهای نفتی با نفت زیر 50 

دالر قادر به ادامه حیات نیستند. 
با ایــن وجود اخبار تولید واکســن 
کرونا قیمت نفت را تا کانال 40 دالر باال 
کشید و حتی نشست 180 اوپک و اوپک 
پالس که چند وقت پیش برگزار شــد، 
بر مبنای توافقات جدید برای افزایش 
تولید نفت در ژانویه 2021 شکل گرفت. 

نشستی که البته خالی از حاشیه نبود و 
از نزاع شدید اعضای اوپک برای حفظ 
سهمیه شــان در بازار جهان حکایت 
داشــت. این درگیری ها تا آنجا بود که 
امارات به صراحت اعالم کرد تمایلی برای 
ادامه عضویت در اوپک ندارد و عربستان 
هم از نقش نظارتی خود در بازار کوتاه 
آمده و عمال مدیریت بازار را به دســت 

روسیه سپرده است. 
بیژن زنگنه، وزیر نفــت ایران هم با 
وجود آنکه مدت هاست ایران از بازار نفت 
کنار گذاشته شده است در این نشست 
هم مانند نشست های پیشین شرکت 
کرد تا عمال کرسی ایران در این رویداد 

مهم بازار نفت خالی نماند. 
با تمام اینها اما، شیوع نوع جدیدی 
از کرونا در انگلیس،  دوباره بازار نفت را به 

دست انداز انداخت. 
دیروز قیمت نفــت خام تحت تأثیر 
خبر کرونای انگلیسی بیش از 3 درصد 
سقوط کرد. سی ان بی سی، در این باره 
نوشــت که تا ســاعت 11:19 به وقت 

تهران، قیمت پیش خرید هر بشــکه 
نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک 
بین المللی قیمت نفــت، 3.2۷ درصد 
یا 1.۷1 دالر ســقوط کرد و به 50.55 

دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت 
خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا 
هم 3.38 درصد یا 1.۶۶ دالر ســقوط 

کرد و به 4۷.44 دالر رسید.
کشف گونه جدید کرونا در انگلیس 
و محدودیت های قرنطینه ای شدیدتر 
در اروپا نگرانی ها در مورد روند ریکاوری 
اقتصاد جهان و بازگشت تقاضای نفت را 

افزایش داد.
حواشی تمام نشدنی بودجه های 

بدون نفت
در ایــن شــرایط اقتصــاد ایران 
تحریــم زده، وضعیــت بغرنج تری را 
پشت سر می گذارد. بودجه بدون نفت 
سال 99 برای نخستین بار در سال های 
پس از انقالب در صحن علنی مجلس رد 
شد و کار به شورای نگهبان کشید. سقوط 

سریع ارزش ریال و جهش قیمت اقالم 
در بازار ایران موجب شد که بسیاری از 
کارشناسان دوباره زبان به طعن گشوده 
و وابستگی بیش از اندازه اقتصاد ایران به 
نفت را سرزنش کنند. حاال دولت بودجه 
1400 را با حواشی بیشــتر از بودجه 
99 به بهارستان برده است و اعداد این 
بودجه تا روزها و هفته ها سوژه رسانه ها، 
کارشناســان و حتی مــردم عادی در 

فضای مجازی است. 
در حالــی کــه دولــت بیشــتر 
تخم مرغ هایش را در ســبد بازگشت 
امریکا به برجام چیده اســت بسیاری 
از کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند که 
1400 سال بسیار دشواری است چراکه 
نه فقط امید چندانی برای بازگشت فوری 
ایران به بازار نفت وجود ندارد که ذخایر 
ارزی در زمان همزمانی شــیوع کرونا و 
تحریم کاهش داشته است. البته دولت 
در بودجه 1400 درصد ناچیزی خطا 
از برنامه ریزی هایــش را در نظر گرفته 
اســت! و با فرض ادامــه تحریم ها، در 

بودجه 1400 اجازه برداشت از صندوق 
توسعه ملی را درخواست کرده که البته 
این موضوع هم مورد موافقت رهبری قرار 
نگرفت.  این اتفاقات در شرایطی است که 
بازار جهانی نفت و سران اوپک و مدیران 
شرکت های نفتی جهان پیش از این به 
رویترز گفته بودند که حداقل تا یکسال 
انتظار بازگشت نفت ایران به بازار جهانی 

را ندارند.
 جنگ نفتی ها برای 
حفظ سهمیه بازار

با ایــن وجــود و در شــرایطی که 
کشــورهای عضو اوپک و اوپک پالس 
به سختی برای حفظ سهمیه خود در 
بازار می جنگند و دیدارهای مکرر وزرای 
انرژی عربستان و روسیه ادامه دارد، بیژن 
زنگنه، وزیر نفت ایران هم برای کورسوی 
امید نفت ایران، همچنان تالش می کند 
به گفت وگوهایش با رقبای منطقه ای 
نفت را ادامه دهد. او در این مدت به طور 
مرتب در نشست های اوپک شرکت کرده 
و سفرهای جداگانه ای به عراق و روسیه 
برای مذاکرات نفتی داشته است و حاال 
خبر ســفر زنگنه به مسکو در شرایطی 
منتشر می شود که یک روز پیش از آن 
خبر دیدار مقام های نفتی مسکو و ریاض 
منتشر شــده بود و البته طبیعی است 
که بازگشت یکباره 2.3 میلیون بشکه 
نفت ایران به بازار جهان در شــرایطی 
که نفتی های جهان برای سهمیه شان 
می جنگند اتفاق خوشایند آنها به نظر 
نمی رسد و سنگ اندازی های آنها در این 

زمینه ادامه دارد. 
همانگونه که البی های پشت پرده 
عربستان و روسیه پیش از این هم جنگ 

نفتی به راه انداخته است. 
زنگنه حاال یکه و تنهــا در بازار نفت 
برای سهمیه ای می دود که معلوم نیست 
دوباره چه زمانی از آِن نفت ایران شود. آن 
هم در شرایطی که با خروج دونالد ترامپ 
از کاخ ســفید، تالش های مضاعفی از 
سمت کشورهای جهان شکل گرفته 
اســت که بایدن بدون قید و شرط وارد 

مذاکره با ایران نشــود. حاال نه فقط  در 
این باره کشورهای عربی با اسرائیل هم 
صدا شده اند که حتی کشورهای اروپایی 
موضوع برجام پالس را وسط کشیده اند 
و از شروط تازه برای بازگشت امریکا به 

برجام حرف می زنند. 
ایران اما بارها تاکید کرده است که 
امریکا نباید برای بازگشــت به برجام 
شــروط تــازه بگــذارد و در تازه ترین 
موضع گیری ها، ســعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه دیروز 
به خبرنــگاران گفته اســت که برجام 
موضوعی است که روند خود را داشته و 
مذاکره و امضا و جمع بندی و نهایی شده 
و چیزی که به این مرحله رسیده نه ما و 
نه کس دیگری نمی تواند آن را باز کند. 
برجام چیزی نیست که ایران درمورد آن 

مذاکره کند.
او همچنین درباره ســفر زنگنه به 
روســیه و صادرات چهار و نیم میلیون 
بشــکه نفت به ســوریه نیز گفت: این 
مطلب را نشــنیده ایم؛ البتــه رفت و 
آمد های این چنینی مرســوم است و 
وزارت نفت جزئیات این ســفر را اعالم 
خواهد کرد. ســهم ایــران از بازار نفت 
مشخص است و ایران در تالش است این 
سهم را تضمین کند و سهمیه هایی که از 

دست رفته پس بگیرد.

وزیر نفت در ادامه تالش پیگیرش برای سهم خواهی از بازار جهانی به مسکو سفر کرد

زنگنه در کوره راه انزوای نفتی ایران
زنگنه حاال یکه و تنها در 

بازار نفت برای سهمیه ای 
می دود که معلوم نیست 

دوباره چه زمانی از آِن 
نفت ایران شود. آن هم 
در شرایطی که با خروج 

دونالد ترامپ از کاخ سفید، 
تالش های مضاعفی از 

سمت کشورهای جهان 
شکل گرفته است که بایدن 

بدون قید و شرط وارد 
مذاکره با ایران نشود

خبرویژه

خبر
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طرح ترابردپذیری شماره ها )MNP( پس از سال ها اما و اگر 
در مفهوم، درنهایت در دهه فجر سال 1394 به صورت آزمایشی 
راه اندازی و از 2۷ اردیبهشت 1395 پیاده شد و اپراتورها موظف 

به اجرای این طرح شدند. 
به گزارش ایلنا و بر اساس براساس داده های سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیوییترابردپذیری یعنی شــما با حفظ 
شماره و بدون عوض شدن کد و شماره تلفن همراه خود، فقط 
اپراتور خود را عوض و از مزایای اپراتورهای دیگر استفاده کنید و یا 
خدمات اپراتور متبوع خود را با دیگر اپراتورها بسنجید. به معنای 
ساده تر، ترابردپذیری یعنی شما با حفظ شماره و بدون عوض 
شدن کد و شماره تلفن همراه خود، فقط اپراتور خود را عوض و از 

مزایای اپراتورهای دیگر استفاده کنید و یا خدمات اپراتور متبوع 
خود را با دیگر اپراتورها بسنجید. طرح ترابردپذیری شماره ها 
)MNP( پس از سال ها اما و اگر در مفهوم، درنهایت در دهه فجر 
سال 1394 به صورت آزمایشی راه اندازی و از  2۷ اردیبهشت 

1395 پیاده شد و اپراتورها موظف به اجرای این طرح شدند.
اشباع درخواست های ترابرد

با وجود اینکه رنج ترابردپذیری تنها در سال اول، افزایشی 
شدید داشت اما اکنون میزان ترابرد به کمتر از سال اول رسیده 
و این نشان از »اشــباع درخواست ها« یا به عبارتی به سرانجام 
رســیدن نتیجه نهایی این طرح ملی دارد. براساس داده های 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون یک میلیون 

و 35۷180 نفر درخواست ترابرد داشــته اند که از این تعداد 
598433 مشترک از ایرانسل به همراه اول و ۶2448 مشترک 
از رایتل به این شرکت مهاجرت کرده اند. در مقابل، 5۶2۶5۷ 

مشترک از همراه اول به شبکه ایرانسل و حدود 25483 مشترک 
از همراه اول به شبکه رایتل منتقل شده اند.این نسبت، حکایت از 
این دارد که همراه اول توانسته بیشترین جذب مشترکان تلفن 
همراه را در طول اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره های تلفن 
همراه داشته باشد؛ به عبارت دیگر مشترکان اپراتورهای جوانتر 
کشور نظیر ایرانسل و رایتل ترجیح داده اند به شبکه اپراتور با 
سبقه بیشتر )همراه اول( بپیوندند. در مجموع آمارهای رسمی 
نشان می دهد تمایل برای ترابرد بســیار کم شده است. بر این 
اساس می توان تحلیل قطعی و دقیقی از وضعیت ترابردپذیری 
داشــت. در نتیجه  بر خالف تصور اغلب کارشناسان که تصور 
می کردند با اجــرای ترابردپذیری، »همراه اول« بیشــترین 
خسارت را متحمل شود و مشترکانش به سیار اپراتورها کوچ 
کنند اما توانسته بیشترین جذب مشترک را در طول این طرح 

داشته باشد و از اپراتورهای جوانتر جذب مشترک داشته باشد.

دادســتان تهران از محاکمه 9 مدیر بانک 
دی به خاطــر ارائــه ۶30 میلیــارد تومان 
تســهیالت بــی ضابطه بــه افــراد خاص و 
همچنین بازداشــت 44 نفر از فعاالن فضای 
مجازی به اتهام اخالل در بــازار ارز خبر داد. 

به گزارش ایسنا، علی القاصی  مهر در نشست 
»شــورای عالی قضایی«، با ارائه گزارشی از 
آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در 
پرداخت تسهیالت کالن و خارج از ضابطه به 
اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه 

موســوم به »خونه به خونه« بیش از ۶ هزار 
و 300 میلیارد ریــال )۶30 میلیارد تومان( 
از بانک  ها برای 11 شــرکت وابسته به خود 
تسهیالت خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند. 
القاصی  مهر اعالم کرد که در این پرونده 9 نفر 

از مسئوالن وقت بانک دی و همچنین 4 نفر از 
مدیران شرکت  های دریافت  کننده تسهیالت 
دستگیر شــده اند که کیفرخواست آن ها به 
دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست 

رسیدگی است.

وزیر راه و شهرسازی با تشــریح جزییات لغو پروازها بین ایران و انگلیس گفت: 
همه بلیت های فروخته شده به مقصد انگلیس باطل است و اگر پروازی هم به سمت 

انگلیس داریم باید بدون مسافر بازگردد.
به گزارش توسعه ایرانی، »محمد اســالمی« در حاشیه مراسم افتتاح 89 پروژه 
ریلی که به مناسبت هفته حمل و نقل به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، درباره 
تعلیق پروازهای ایران به مقصد انگلیس افزود: تعلیق همه پروازها دو هفته ای است.

وی گفت: شــب گذشــته وزیــر بهداشــت از ما خواســت بــرای پروازهای 
انگلســتان اقدامــات ســختگیرانه اعمــال کنیــم، اما مــا تصمیــم گرفتیم 

که ریســک نکــرده و پروازها را به طــور کامل لغو کنیم؛ در این راســتا دیشــب 
 تصمیم گرفتیم پروازهای رفت و برگشــت به انگلســتان دو هفته تعلیق شــود. 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بهداشت مرزی متعلق به وزارت بهداشت در فرودگاه 
امام خمینی)ره( مستقر است، ادامه داد: تست کرونا برای مسافران در فرودگاه امام 
ضروری است که باید آزمایش منفی کرونا ارائه کنند و این مورد در فرودگاه کنترل 
می شود. وی درباره سرنوشت مسافرانی که بلیت خریداری کرده اند نیز گفت:  از امروز 
پروازها لغو شده و بلیت هایی که فروخته شده کنسل است تا به شرایط بهتری برسیم.

این مقام مسوول درباره این نقل قول از معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی 

که فردا پرواز ایران به انگلستان انجام می شــود، گفت: هیچ پروازی که با مسافر از 
انگلیس بازگردد نداریم، از امروز پروازها متوقف است و در برگشت نباید مسافر داشته 
باشند. وی اضافه کرد: ورود مسافر از انگلیس مورد تأکید است، اما ننوشته اند از ایران 
کسی نرود، ولی در برگشت نباید مسافر از انگلیس بیاورند.  وزیر بهداشت در نامه به 
معاون بهداشت این وزارتخانه نوشت: پیرو مذاکره انجام شده و نامه های قبلی مبنی بر 
بررسی دقیق کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم از مبدا کشور انگلیس وارد می شوند 
و نیز قطع موقت پروازهای خطوط هوایی شــرکت های داخلی به مقصد آن کشور، 
ضروری است، به سرعت همه کسانی که طی دو هفته گذشته از مبدا کشور انگلیس 
مستقیم یا غیرمستقیم وارد کشور شده اند مورد بررسی قرار گرفته و تا تعیین تکلیف 

نتایج آزمایشات مربوطه، تحت قرنطینه و مراقبت کامل قرار گیرند.

اشباع درخواست های ترابرد

موفقیت »همراه اول« در جذب مشترک از اپراتورهای جوان تر 

دادستان تهران خبرداد؛

دستگیری 9 مدیر بانک دی به جرم اعطای تسهیالت خارج از ضوابط 

اسالمی: همه بلیت های فروخته شده به مقصد انگلیس باطل است


