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اقتصادی
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد

بالتکلیفی  ۶۰۰۰واحد مسکن مهر
در استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از راکد بودن حدود  6هزار
مســکن مهر پایتخت خبر داد .این وضعیت در حالی است که مردم
سالهاســت منتظر تکمیل خانههای خود هستند و دولت هم طرح
جایگزینی اجرا نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،نادر محمدزاده بــا بیان اینکه  6طرح
تفصیلی 3 ،طرح بافت فرسوده 10 ،طرح هادی روستایی و یک طرح هادی
شهری در معاونت معماری و شهرسازی به تصویب رسید ،افزود :همچنین 8
واحد صنفی و شهرک صنعتی 67 ،واحد تولیدی کشاورزی و  31واحد خدماتی
در راستای اقتصاد مقاومتی واشتغال در استان تهران مجوز دریافت کردند.
وی یادآور شد :اداره کل راه و شهرسازی استان تهران متعهد به ساخت 100
هزار و  149واحد مسکن مهر در شهرهای باالی  25هزار نفر بوده که تا پایان
بهار امســال 94 ،هزار و 526واحد ( 94درصد) کل مساکن مهر بهرهبرداری
و به متقاضیان تحویل داده شده است .پروژههای باقیمانده عمدتاً راکد و در
مرحله تعیین تکلیف هستند.گفتنی است سرعت پائین تکمیل مسکن مهر
وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی از بیبرنامگی و بیمیلی مسئوالن نسبت
به تکمیل مسکن مهر رنج میبرد و متأسفانه برنامه جایگزینی هم عملیاتی
نشده است ،این در حالی است که مردم سالهاست منتظر تکمیل خانههای
خود هستند .عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی به جای اهتمام به تکمیل
این پروژه ملی ،مدام به آن حمله میکند و به نظریهپردازی در زمینههایی که
به حوزه مسئولیت او ارتباط ندارند میپردازد.تعدادی از متقاضیان مسکن مهر
فاز  ۵شهر پردیس در هفتههای اخیر خواستار تحویل واحدهای مسکونی خود
شده و به همین منظور و به نشانه اعتراض در محل ورودی این فاز چادر زدند.
متقاضیان واحدهای مســکن مهر فاز  ۵پردیس میگفتند  ۶سال است
در انتظار دریافت واحدهای خود به سر میبرند و باوجود پرداخت هزینه در
چند نوبت هنوز واحدهایشان تحویل نشده است.
دولــت باید برای این مردم که عمدتا پسانــداز زندگی خود را به امید
خانهدار شــدن در اختیار دولت گذاشــتهاند فکری کند و با بهانههای گاه و
بیگاه آنها را بالتکلیف نگذارد.

مشکالت کارگران معدن اعالم شد

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بااشــاره به مشکالت
کارگران معادن گفت :درصد زیادی از معادن کشــور توسط بخش
خصوصی اداره میشــوند و کارگران آنها ماههاست حقوق دریافت
نکردهاند.
حمید رضا امامقلیتبار در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،درباره وضعیت
کارگران معادن اظهار داشــت :دغدغه اصلی کارگران معدن امنیت جانی و
سالمتی است .به دلیل وجود گازهای اسیدی در معادن ،درصد زیادی از آنها
دارای ریههایی مبتال به انواع و اقســام بیماری هستند و متاسفانه هیچگونه
امکانات مورد نیاز پزشکی و بهداشتی در محل کار وجود ندارد .ضمن اینکه
اکثر معادن کشورمان از رده خارج بوده و به اواخر عمر مفید خود رسیدهاند
و فاقد امکانات الزم جهت تامین امنیت جانی کارگران هستند .این موضوع
باعث افزایش استرس نیروی کار در محل کار و کاهش بهرهوری میشود.وی
با بیان اینکه دغدغه بعدی کارگران شــاغل در معادن بحث معیشت است،
افزود :درصد زیادی از معادن موجود در کشور متروکه بوده و توسط بخش
خصوصی اداره میشوند که تولید شن و ماسه میکنند و کارگران آنها برای
تامین معیشــت عالوهبر اینکه بیشتر از هشت ساعت کار میکنند حقوقی
کمتر از حقوق وزارت کار دریافت میکنند و تعداد زیادی از آنها ماههاست
حقوق دریافت نکردهاند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره دغدغه دیگر کارگران
معادن گفت :دغدغه بعدی کارگران معادن عدم امنیت شــغلی آنهاست که
باعث میشــود به خاطر نیاز و با وجود عدم دریافت چند ماه حقوق معوقه،
تــن به هر نــوع کاری در این اماکن بدهن دو بدون هیچ اعتراضی و همراه با
استرس فراوان ،کار کنند.
امامقلیتبار درباره موضوع بازرســی کار تصریح کرد :تعداد کم بازرسان
اداره کار بسیار ملموس بوده و بهواسطه همین موضوع مراجعه به شرکتها و
واحدهای عادی به سالی یکبار هم نمیرسد .معادن بهواسطه دوری از مراکز
شهری و ادارات کار و نبود تجهیزات ایمنی برای بازرسی ،کمتر بازرسان ادارات
کار را به خود میبیند .با این وجود حتی در صورت مراجعه بازرسان ادارات کار
و تامین اجتماعی به معادن هنوز تعداد کثیری از پرسنل حاضر در آنجا فاقد
پوشش بیمهای و تجهیزات ایمنی الزم هستند.وی با اشاره به نقش کمرنگ
دولت در رفع مشکالت معادن گفت :تالش دولت در این بخش بهواسطه وجود
مشکالت عدیده در سایر بخشهای کار و تولید ،نتوانسته گرهی از مشکالت
و دغدغههای این قشــر باز کند .با وجود برخی محدودیتها از قبیل ضعف
سیستمهای نظارتی ،خصوصی بودن یا متروکه بودن یا سایر عوامل ،ارادهای
برای حل مشکل این قشــر پرتالش وجود نداشته است .امیدواریم دولت با
فرهنگسازی و مجاب کردن کارفرمایان این کارگاهها و نظارت مستمر خود
زمینهای را فراهم کند که بتوان حداقل در کاهش حوادث معدنی مثل معدن
یورث زمستانه گلستان ،معدن زغال سنگ البرز و مس سرچشمه ،خانوادههای
دیگری را گرفتار بیسرپرستی نکند.

یک مسئول:

گوشت گوسفند در این هفته هم گران شد!

در حالیکه قیمت گوشت ،هفته گذشته به  51هزار تومان رسیده
بود رئیساتحادیه گوشت گوسفندی ،از افزایش یکهزار تومانی این
کاال در هفته جاری خبر داد.
علیاصغر ملکی در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،از افزایش مجدد
یکهزار تومانی نرخ گوشــت در بازار خبر داد و اظهار کرد :هر کیلوگرم شــقه
گوسفندی بدون دنبه با نرخ  46تا  48هزار تومان به مغازهدار و  51تا  52هزار
تومان به مشتری عرضه میشود .قیمت عمدهفروشی هر کیلوگرم دام زنده سبک
در میادین میوه و ترهبار هم  21تا  22هزار تومان و در خردهفروشــی  24تا
 25هزار تومان است.وی خروج بیرویه و غیرقانونی دام از مرزهای غربی ایران
به سمت عراق را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در هفتههای اخیر در بازار
اعالم کرد و افزود :نوسان نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان در افزایش قاچاق دام زنده
تاثیر بســزایی داشته است چرا که آنها هر کیلوگرم گوسفند زنده را با نرخ 30
هزار تومان در بازار عراق عرضه میکنند و در مقابل دالر میگیرند.
رئیساتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سوال که برخی افراد به
ســبب افزایش دما ،صادرات رســمی و غیر رسمی دام را بهانهای برای افزایش
قیمت گوشت میدانند ،بیان کرد :بنابر مستندات موجود قاچاق دام از غرب و
جنوب غرب ایران به سمت عراق انجام میشود.
ملکی با پیشبینی قیمت گوشــت در بازار ،گفت :با اســتمرار روند خروج
غیرقانونی دام زنده ،قیمت گوشت قرمز بیرویه در بازار افزایش خواهد یافت و
انتظار میرود تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود تا در پایان مرداد همزمان
با عید قربان با کمبود دام و افزایش چشمگیر قیمت در بازار روبهرو نشویم.
وی بااشاره به اینکه رکود سنگینی بر بازار گوشت حاکم است ،افزود :این
درحالی اســت که قبال با وجود رونق بازار ،قیمت گوشت با نوسان چشمگیری
روبهرو نبود.گفتنی است ،گوشت گوسفندی در هفته گذشته با افزایش یکهزار
تومانی به کیلویی  51هزار تومان رسیده بود.

جدول نرخ سکه و ارز
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
2/827/000
2/654/000
1/368/000
707/000
396/000
233/270
4/301
9/261
10/475
1/670
2/155

در گزارش کیهان بررسی شد

جوالن محصوالت تراریخته در غفلت مسئوالن

گروه اقتصادی-
با وجود گزارشهایی که از مخاطرات محصوالت
کشــاورزی تراریخته برای سالمتی مردم خبر
میدهند ،برخی از این مواد در کشــور تولید یا
وارد شده و برخی مســئوالن هم آشکارا از این
محصوالت حمایت میکنند.
چند ســالی است که موضوع کشــت محصوالت
دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) دنیا را با چالشهای
جدی مواجه ساخته است.
در همین رابطه خبرگزاری تسنیم گزارش داد ،تجربه
دو دهه کشت محصوالت تراریخته در حدود  28کشور
جهان ،نتایج ناامیدکنندهای را به همراه داشــته است
و همین امر ،دروغ بودن بســیاری از ادعاهای مبلغین
محصوالت تراریخته را به اثبات رسانده است؛ مواردی
همچون افزایش مصرف سموم شیمیایی ،افزایش آفات
مقاوم ،افزایش علفهای هرز مقاوم ،افزایش قیمت بذرها
و افزایش وابستگی کشــاورزان به بذرهای تراریخته و
سموم شــیمیایی وابســته آنها ،موجب شده است که
بســیاری از کشورها از کشــت این محصوالت پا پس
بکشند و عطایش را به لقایش ببخشند.
چنانچــه تعداد کشــورهای اروپایــی تولیدکننده
محصــوالت تراریختــه در فاصله ســالهای  2014تا
 2017از  6کشور به  2کشور کاهش یافته و در آفریقا
نیز کشوری مانند بورکینافاسو هم از سال  2016به بعد
تولید پنبه تراریخته را به طور کامل متوقف ساخته است.

همچنین امــروزه بیــش از  90درصد محصوالت
تراریخته فقط در آمریکا و  3کشــور حیات خلوت آن
(کانادا ،برزیل و آرژانتین) تولید میشــود و ســهم 20
کشور دیگر بسیار اندک است.
منع قانونی
نمایندگان مجلس دیماه  95در بررسی برنامه ششم
توسعه رهاســازی ،تولید ،واردات و مصرف محصوالت
تراریخته بدون مجوز مراجع قانونی را ممنوع و دولت را
مکلف کردند خطرات احتمالی این محصوالت را که بر
اساس آزمایشات معتبر معلوم میشود به مردم اعالم کند.
با این وجود در سالهای اخیر شاهدیم گروهی ذینفع
با ظاهر متخصص بیوتکنولوژی و اعضاء انجمنهای علمی
بــر طبل تولید محصوالت تراریخته در ایران میکوبند
و برای رســیدن به هدفشــان از تمام ابزارهای علمی،
تبلیغی و رســانهای برای مردمفریبی ،مسئول فریبی و
تصمیمسازی کالن در این حوزه استفاده میکنند16.
تیرماه جاری ،واردات روغن سویای تراریخته باالخره از
سوی مسئوالن دولتی تائید شد .بر اساس اطالعاتی که
یزدان ســیف ،مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعالم
کرد« ،روغن ســویا با رعایت مسائل زیستی ،بهداشتی
و رعایــت قانون به صورت تراریخته وارد میشــود ،اما
روغنهای کلزا ،آفتابگران ،ذرت و سایر موارد تراریخته
نیست».
مورد عجیب کالنتری
بهتازگی هم رئیسسازمان محیطزیست در واکنش

به پرسشی در رابطه با محصوالت تراریخته و سالمتی
مردم گفته است« :من موافق استفاده از این محصوالت
هستم و مشکلی در این رابطه نمیبینم»!
عیسی کالنتری بر خالف گزارشهای متعددی که
از خطرات و مشکالت محصوالت تراریخته منتشر شده،
در اظهاراتی عجیب مدعی شد« :هیچ منبعی برای مضر
بودن این محصوالت نیســت و گزارشی درباره مضرات
این محصوالت تاکنون در جهان مطرح نشده است .مضر
بودن محصوالت تراریخته توهمی بیش نیست و در هیچ
نقطهای از جهان ،استفاده از آنها ممنوع نیست»؟!
کشت غیرقانونی برنج تراریخته
برخی مسئوالن محیط زیستی اکنون دیگر به طور
آشــکار از محصوالت تراریخته حمایــت میکنند ،در
حالــی که پیش از این چنین اتفاقی نمیافتاد .حتی به
تازگی گزارشهایی از تولید برنج تراریخته در چند هزار
هکتار از زمینهای شــمال کشور منتشر شده که نشان
میدهد با وجود موانع قانونی ،این محصوالت در کشور
تولید شده است.
بر اساس گزارش تسنیم از معتبرترین مرجع آماری
بیوتکنولوژی به نام آیسا ( )ISAAAحقایق تلخی کشف
شده است که بسیار تاسف بار است؛ طبق گزارش آیسا
در ســال  ،2006در صفحه  46این گزارش آمده است
که «در ســال  )1383( 2004معادل  2هزار هکتار از
شالیزارهای کشور به کشت برنج تراریخته طارم موالیی
اختصاص یافت؛ در ســال  )1384( 2005نیز حداقل

بهدلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم

 500کشاورز در سطحی معادل  4هزار هکتار اقدام به
کشت برنج تراریخته کردهاند».
در ادامه این گزارش آمده اســت «علی رغم اینکه
آماری درخصوص ســطح زیر کشت برنج تراریخته در
سال  )1385( 2006در ایران وجود ندارد اما کشاورزان
با ذخیرهســازی بذر اقدام به کشت  4000هکتار برنج
تراریخته طارم موالیی در این سال کردهاند ».بررسی این
آمار حقایق تلخی را از ماهیت «قانونگریز» مدافعان و
مبلغان تراریخته در کشورمان را فاش میکند.
اینکه چگونه ممکن اســت علی رغم عضویت ایران
در پروتوکل بینالمللی کارتاهنا از ســال  1382و لزوم
ایجاد قانون و ســاز و کار ایمنی زیستی در این کشور،
عدهای بدون توجه به قانون و خودسرانه ،تنها با یک مجوز
مشکوک درونسازمانی اقدام به کشت برنج تراریخته در
این سطح وسیع نمودهاند؟!
اگر واقعا مبلغــان تراریخته در داخل کشــورمان
معتقدند که کشت محصوالت تراریخته به نفع کشاورزان
و مصرفکنندگان است ،چرا یک بررسی دقیق از نتایج
کشــت برنج تراریخته از  500شــالیکاری که طی سه
سال اقدام به کشت تراریخته کردهاند به عمل نمیآید؟!
مطمئنا اگر نتایج مثبتی به دست میآمد ،آنها این نتایج
را در بوق و کرنا میکردند!چرا خسارت صدها کشاورزی
که با اعتماد به وعدههای مدیران دولتی در ســالهای
 84 ،83و  85اقدام به کشــت برنج تراریخته کردهاند
جبران نمیشود؟

کمبود میوه در میادین وجود ندارد

رئیساتحادیه بارفروشان گفت :تقاضای
بســیار پایین از ســوی مردم برای خرید
میوه باعث شده بهرغم سرمازدگی امسال
درختان ،کمبود میوه در میادین نداشــته
باشیم.
توگو با خبرگزاری فارس
حسن صابری در گف 
درباره وضعیت بازار میوه اظهار داشــت :امسال
میزان تولید میوههای ســردرختی ما کم است،
به ویژه گیالس که نسبت به تقاضای موجود در
بازار بسیار کم عرضه میشود و اکنون قیمت هر
کیلوگرم از نوع درجه یک این محصول در میدان
بارفروشان بین  20تا  22هزار تومان و درجه دو
بین  10تا  12هزار تومان متغیر است.
وی درباره سایر میوههای فصل از جمله هلو و
شلیل هم گفت :اگرچه این نوع میوهها در اطراف
تهران بر اثر سرمازدگی از بین رفته اما از مناطقی
مانند تبریز روانه پایتخت میشــود و نیاز بازار را

تأمین میکند.
رئیــساتحادیه بارفروشــان افــزود :آنقدر

هزینههای اصلی خانوار افزایش یافته که امسال
تقاضا برای خرید میوه از ســوی مردم نسبت به

در  ۲سال اخیر نمایان شد

سالهای قبل بسیار کاهش یافته و همین کاهش
تقاضا سبب شده که کمبود عرضه چندان بهچشم
نیاید.
صابری درباره وضعیت قاچاق میوه در میدان
اصلی میوه و ترهبار گفت :آنقدر قیمت دالر باال
رفته که ورود میوه قاچــاق هم مقرون بهصرفه
نیست و حتی میوههای استوایی که عنوان قاچاق
به آن داده میشد در بازار وجود ندارد و میتوان
گفت که دیگر هیچ میوه قاچاقی در بازار نیست.
البته فصل میوههای استوایی هم تمام شده است.
گفتنی اســت ،با توجه به سرمازدگی شدید
در فروردینماه امسال بخش زیادی از میوههای
سردرختی از جمله گیالس و زردآلو در دماوند،
فشم ،لواسان ،کن ،سولقان و شهریار از بین رفت،
به طوری که طبق مشاهدات از سطح بازار با وجود
عبور از فصــل نوبرانه همچنان قیمت گیالس و
زردآلو نسبت به سالهای گذشته باالست.

تاثیر «تقریبا هیچ» همکاری با  FATFبر بهبود روابط بانکی ایران

در حالــی دولتمــردان ،مدام بــر اجرای
خواستههای  FATFتاکید کرده و میکنند که
 ۲ســال از اجرای برنامه اقدام گذشته و در این
دوره زمانی ،کشورمان گرفتار مشکالت بانکی
فراوانی با کشورهایی مانند چین ،ترکیه و انگلیس
بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،اوایل تیرماه سال ،95
گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFبا انتشــار بیانیه عمومی
خود ،از توافق با ایران خبر داد .در این بیانیه آمده بود:
«گروه ویژه اقدام مالی ،از پذیرش و تعهد سطح باالی
سیاسی ایران برای برنامه اقدام ( )Action Planبهمنظور
کاهش نواقص خود در رژیم مبارزه با پولشویی و مبارزه
با تأمین مالی تروریسم استقبال مینماید و تصمیم دارد
تا کمکهای فنی برای اجرایی نمودن برنامه اقدام به
ایران ارائه دهد .گــروه ویژه به مدت  12ماه اقدامات

مقابلــهای علیه ایران را تا اجــرای کامل برنامه اقدام،
تعلیق نموده و البته در این مدت پیشرفت ایران را در
اجرایی نمودن برنامه اقدام زیر نظر میگیرد».
آن روزها ،مقامات دولتی ،بیانیه  FATFرا گشایشی
در روابط بانکی کشور میدانستند.
اکنون دو سال از اجرای برنامه اقدام گذشته است
و فرصت خوبی است تا تاثیرات مثبت بیانیه  FATFرا
مورد محک جدی قرار دهیم .مروری بر وقایع دو سال
اخیر ،نشان میدهد که مشــکالت بانکی بینالمللی
متعددی بر سر راه کشور قرار داشته است.
در تاریخ  5مهرماه  ،1396حســینی ،ســخنگوی
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههای نفــت ،گاز و
پتروشیمی درباره این موضوع گفت« :فشارهای آمریکا
بر هالکبانک ترکیه و اتهام واردکردن به برخی مقامات
بلندپایه این کشور به بهانه دور زدن تحریمها و کمک به

ایران ،موجب شد تا بانکهای این کشور نیز بااحتیاط
با بانکهای ایرانی همکاری کنند .بهاینترتیب انتقال
درآمدهای صادراتی فرآوردههای پتروشیمی در حال
حاضر یا بهصورت تهاتر انجام میشود یا در قالب ترنسفر
(انتقال نقدی) پولی انجام میشود».
در رابطــه با چین نیز ،مشــکالت متعددی پیش
پای تجــار ایرانی از لحاظ روابــط بانکی ایران وجود
داشت .در تاریخ  5آبان  ،1396حسینی ،عضو اتحادیه
صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی پیرامون مشکالت
بانکی ایرانیها در کشــور چین ،طی مصاحبهای بیان
کرد« :تحتفشــارهای آمریکا ،بانکها و شرکتهای
چینی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستند ،ال سی
باز نمیکنند ،بانکهای این کشور بهشدت موضع دارند
که باید مقررات مربوط  K.Y.Cو پولشویی اجرا شود».
در رابطه با کشور انگلیس ،الریجانی ،رئیسمجلس

از سوی کارشناسان

در دیدار با بوریس جانسون ،وزیر امور خارجه انگلیس
در تاریخ  19آذرماه پارســال گفت« :انگلیس ،پس از
تصویب برجام اقدام جدی بــرای همکاری اقتصادی
انجام نداد .حتی مشکل بانکی سفارت ایران در لندن
را نیز حل نشد».
موانع عدم بهبود روابط بانکی بینالمللی کشــور
در دو ســال اخیر به دو سطح تحریمی و غیرتحریمی
قابل بررسی است اما سطح تحریمی ،یعنی تحریمهای
آمریکا و فضاسازی این کشور برای عدم ارتباطگیری
با ایران ،از وزن بسیار باالتری برخوردار است .در واقع،
عمده بانکهای بزرگ جهان به دلیل اینکه ارتباطات
بانکی دالری قابل توجهی که با کشــور آمریکا دارند،
تمایلی به ارتباطگیری با ایران نداشــتهاند و طبعا با
موضعگیریهای اخیــر آمریکا در آینده نیز نخواهند
داشت.

دالیل افزایش سه برابری نقدینگی در  5سال اخیر بررسی شد
کارشناسان اقتصادی علت اصلی افزایش سه
برابری نقدینگی را مداخله دولت در سازوکارهای
اقتصادی دانسته و از برخورد منفعالنه سیاستگذار
با موضوع نقدینگی انتقاد کردند.
افزایش نقدینگی در دولت حسن روحانی به حدی
بوده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی (حتی برخی
حامیان دولت) را هم وادار به واکنش کرده اســت؛ چه
اینکه در ابتدای دولت روحانی ،نقدینگی در حدود 490
هزار میلیارد تومان بود اما تا پایان سال قبل به 1650
هزار میلیارد تومان رسید .به عبارت دیگر نقدینگی در
این پنج سال بیش از سه برابر شده است.
از طرفی چندی پیش وزیر صنعت هم در نشست
خبری خــود اعالم کرد یکی از مهمترین مشــکالت
بنگاهها کمبود نقدینگی اســت ،لذا از آمارهای اعالم
شــده و این اظهار وزیر صنعت متوجه میشویم عالوه
بر اینکه نقدینگی افزایش چشمگیری داشته ،به سمت
کارگاههــای تولیدی نرفته و نتوانســته اثر مثبتی بر
تولید بگذارد.
از همین رو بسیاری از کارشناسان نسبت به حجم
باالی نقدینگی و مدیریت ضعیف دولت در این زمینه
معتــرض بوده و در آخریــن نمونه آنکه در یک برنامه
تلویزیونی مطرح شد به بیان انتقادات خود پرداختند.

کامران ندری کارشــناس پولی و بانکی در برنامه
تیتر امشــب شبکه خبر سیما گفت :تاکنون خلق پول
در شبکه بانکی بسیار باال بوده است.
بــه گفته وی ،علت اصلی معضل رشــد نقدینگی
مداخله دولت در سازوکارهای اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی افزایش قیمتها و تورم را

همیشگی دانست و با اشاره به افزایش بیشتر خوراکیها
و مواد غذایی نسبت به سایر اقالم افزود :دخالت دولت
ســبب شــده که عموم مردم تــورم را در جامعه زیاد
احساس نکنند.ندری میزان نقدینگی کشور را 1650
هزار میلیارد تومان تا قبل از سال  97ذکر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،یوسف کاووسی دیگر

کارشــناس پولی و بانکی حاضر در برنامه نیز گفت :در
شهریور سال  96بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی
درصدد پائین آوردن نرخ ســود بانکــی بودند و بانک
مرکزی به این نتیجه رســید کــه بازوی تولید جامعه
توانایی پرداخت سود  20درصدی را ندارد.
وی به مطالبات معوق بانکها از تولیدکنندگاناشاره
کرد و درباره تدابیر دولت برای کنترل نقدینگی افزود:
آخرین تدبیری که دولت و بانک مرکزی انجام داد فروش
سکه و جمعآوری نقدینگی جامعه بود.
این کارشناش مسائل پولی به طال به عنوان ذخایر
بانک مرکزی از سالهای گذشتهاشاره کرد و گفت :بانک
مرکزی شاید کار درستی در ارائه و فروش ذخایر طالی
کشور نکرد ،طالیی که در سالهای مقاومت و تحریم
جمعآوری شده بود.عزیز نژاد دیگر کارشناس اقتصادی
نیز در رابطه با نقدینگی گفت :با توجه به اینکه بانکها
توانایی نگهداری پول در زمانی که صاحب سرمایه آن
را مطالبه کند ندارند بنابراین برای انجام تعهدات خود
در پرداخت سودهای گذشــته مجبورند سرمایههای
جدیدی را با تعهد پرداخت سود بیشتر جذب کنند.
وی تنها راه ممکن برای خروج این بنبست را خروج
بانکها از بنگاهداری و اصالح ســاختار بانکی کشور و
شورای پول دانست.

یک پژوهشگر فضای مجازی خبر داد

نفوذ مجدد تلگرام با کمک نسخههای فارسی به کشور

یک پژوهشگر فضای مجازی اعالم کرد تلگرام
به واسطه همراهی جریانی خزنده در داخل کشور
با نسخههای فارسی به کشور نفوذ کرده است.
سیدعلیرضا آلداود در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم
با تاکید بر اینکه باز ماندن نسخههای فارسی تلگرام یک
تهدید جدی برای کشــور است ،اظهار داشت :جریان
نفوذ با ارائه خدمات  VIPبه این نسخهها در حال دادن
تنفس مصنوعی به تلگرام و ادامه حیات برخی گروههای
تروریستی ،گروههای ضدانقالب و مرتبط با منافقین در
این بستر است.
وی افــزود :با بررســیهای صــورت گرفته ،این
نســخههای فارسی با برنامهریزی بسیار دقیق مشغول
فعالیت در سطح کشور با هدف زنده نگه داشتن شبکه

رای و رسانه اختصاصی برخی جریانات سیاسی هستند.
این پژوهشــگر فضای مجازی وجود هزاران کانال
با محتوای طنــز ،اجتماعی و تاریخی منحرف در این
نسخههای فارسی را در راستای جنگ نرم دشمنان نظام
و مردم ایران ارزیابی کرد :باز گذاشتن شاهراه اطالعاتی
برای دشمن با نسخههای فارسی و سرقت BIGDATA
مردم توسط تلگرام با واسطه این نسخههای فارسی از
مشکالت جدی فعالیت آنهاست.
آلداود با تاکید بر اینکه مدیران این نســخههای
فارســی به جای بازگذاشــتن مســیر برای تلگرام و
ســازمانهای اطالعاتی غربی به فکــر راهاندازی چت
ســرور اختصاصی و قطع دسترسی تلگرام به اطالعات
مردم باشــند ،گفت :متاسفانه جریان مدافع تلگرام به

جای دفاع از منافع مردم و اطالعات آنان به فکر منافع
حزبی ،جناحی و قبیلهای خود است و به همین دلیل
نمیشــود فعالیت آنان را در جهت خدمت به انقالب
اسالمی ارزیابی کرد.
وی بااشــاره به اینکه نسخههای فارسی در تلگرام
همچنان در زمینه تحلیل محتوای تبادل شده در بستر
تلگرام دچار ضعف هستند و این زمینه را برای فعالیت
گروههای تروریســتی ،منافقین ،جنایتکاران بهصورت
امن در آن بســتر همچنان فعــال نگه میدارد ،اضافه
کرد :انتقال فعالیت از سوی این گروههای خطرناک از
الیه کانال به ســوپرگروههای غیرقابل رصد در شرایط
فعلی که دشمن برنامههای جدی برای برهم زدن امنیت
کشور با جنبشهای اجتماعی برآمده از فضای مجازی

دارد ،بسیار خطرناک است.
این مدرس سواد رســانهای بااشاره به فرمایشات
ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر مسدودسازی تمامی
شاهراههای اطالعاتی در دست دشمن اظهار کرد :طبق
دستور صریح آیات قرآن ،هر فعالیتی که منجر به سلطه
دشــمن بر مسلمین شود ،به شدت منع شده است اما
متاسفانه تلگرامی که از در بیرون انداخته شد به واسطه
همراهی جریانی خزنده در داخل کشــور با نسخههای
فارسی از پنجره به کشور باز گشته است!
گفتنی اســت ،چندی پیش دبیر کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود :هاتگرام و طالگرام
پیامرسان نیستند ،آنها در واقع دو فیلترشکن داخلی با
مدیریت واحد هستند.

آغاز بهکار بازار ثانویه ارز
با ابهامات جدی

بانک مرکزی در شرایطی بازار ثانویه ارز را از روز گذشته کلید
زد که با توجه به اینکه برای قیمت ارز در این بازار ،کف و سقفی
در نظر گرفته نشده ،بیم آن میرود که باز هم شاهد قیمتهای
باالی ارز باشیم.
طبق اعالم بانک مرکزی بازار ثانویه ارز بطور رسمی آغاز بکار کرده
و صادرکنندگان میتوانند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صنعت
نسبت به فروش ارز خود اقدام کنند.
بعد از شکســت سیاست ارز تک نرخی در قیمت چهار هزار و 200
تومان که از  21فروردین ماه اجرایی شد مجلس و دولت به این تصمیم
رســیدند که باید نــرخ دومی هم برای تامین ارز بــا قیمت آزاد وجود
داشته باشد.
س سازمان برنامه با مجلسیها که
بعد از جلســه وزیر اقتصاد و رئی 
عصر دوشنبه هفته قبل در بهارستان برگزار شده بود ،خبر آمد که بازار
ثانویه ارز تا  48ساعت آینده (چهارشنبه همان هفته) آغاز بکار میکند،
با این حال آغاز بکار این بازار به تعویق افتاد تا روز گذشته شاهد گشایش
آن در بازار بورس باشیم.
فلسفه تشکیل بازار ثانویه ارز ،تامین ارز سایر گروههای کاالیی است
که نامشان جزو فهرست دالر چهار هزار و  200تومانی نیست و با برچیده
شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین
نیازهای ارزی خود ناتوان شدهاند.
بعد از گذشت  48ساعت از اعالم خبر تشکیل بازار ثانویه ارز ،ولیا...
سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت ،به خبرنگاران اعالم کرد :بازار ثانویه
از محل  20درصد صادرات کاالهای بخش خصوصی فعال میشود.
س کل بانک
اما با وجود اعالم آغاز بکار بازار ثانویه ارز از ســوی رئی 
مرکزی ولی بازهم ابهامات این بازار بســیار زیاد بود و مشخص نبود که
این بازار چیست و چطور کار میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،کسراییپور به همین دلیل هم مهدی
کسراییپور؛ مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در روزهای
اخیر به بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت :برای نرخ توافقی
بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است.
همانطور که از توضیحات این مقام بانک مرکزی برمیآید ،قرار نیست
کف و ســقفی برای نرخ ارز در نظر گرفته شــود و این موضوع بیم این
مسئله را تشــدید میکند که با قیمتگذاریهای باال ،کاالهای وارداتی
گرانتر شده و نهایتا مصرفکنندگان تحت فشار بیشتری قرار بگیرند.
لذا بهتر بود همانطور که در بازار بورس نوســانات قیمتی پیشبینی
شــده و یک بازه مشــخصی هم برای آن تعیین میشود ،برای خرید و
فروش ارز در بازار ثانویه هم کف و سقف قیمتی در نظر گرفته میشد.
س کنفدراسیون صادرات،
هرچند چنانچه در ادامه میآید با توضیحات رئی 
احتماال قیمتها کمتر از میزان بازار فیزیکی خواهد بود.
محمد الهوتی رئیسکنفدراســیون صــادرات ایران در گفتوگو با
خبرگزاری فارس در مورد بخشنامه جدید واردات گفت :بررسی کاالهای
گروه سه ،نشان میدهد که این گروه از تنوع کاالیی چشمگیری برخوردار
نیست ،ضمن اینکه حجم واردات گروه کاالیی سه ،در خوشبینانهترین
حاالت حــدود  5/5میلیارد دالر خواهد بــود در صورتی که حجم 20
درصد صادرات غیرنفتی کشور در بدبینانهترین حال بالغ بر  10میلیارد
دالر خواهد بود.
وی افــزود :بنابراین عرضه دو برابــری ارز صادراتی و تقاضای 50
درصــدی واردات ،نرخهای اظهارنامــه صادراتی به نرخ واقعی خود هم
س کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد :در صورتی
نخواهد رســید .رئی 
که واردکنندگان کاالهای گروه دوم کاالیی هم میتوانستند از این محل
ارز خود را تامین کنند آنگاه در این بازار عرضه و تقاضای واقعی به وجود
میآمد و قیمت واقعی کشف میشد ،اما در دستورالعمل اخیر این موضوع
دیده نشده و تنها اولویت سه کاالیی میتواند برای واردات از ارز حاصل
از صادرات غیرنفتی استفاده کند.

اعالم اسامی
 ۱۲کاالی غیر استاندارد
مدیرکل اداره اســتاندارد تهران با اشاره به بررسی پرونده
واحدهای تولیدی پایتخت ،از ابطال پروانه استاندارد  ۱۲قلم کاال
و صدور پروانه برای  ۲۸فرآورده طی ماه گذشته خبر داد.
محمودرضا طاهری در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به جلسات کمیته
عالیم ادارهکل استاندارد تهران ،اظهار کرد :در این جلسات پروانه استاندارد
 ۱۲کاال شامل دوشاخه و محافظ الکترونیکی برای مصارف خانگی با نامهای
تجارتی  ،micro، best، goldenشیرآالت بهداشتی (طرح کالسیک ،شیرهای
توپی دستی از آلیاژ مس و مواد زنگ نزن برای تامین آب آشامیدنی در
ساختمانها با نام تجارتی ساختمانی سایه ،شیرمخلوط بهداشتی اهرمی
مکانیکی با نام تجارتی ســاختمانی کیان ،پیچ و میلههای دوسر دنده با
نام تجارتی اطلس لشــگری ،فیلتر روغن خودرو با نام تجارتی عاج فیلتر
 سرنوشت ،گرمکننده برقی مایعات و ماشینهای برقی آشپزخانه با نامتجارتی پارس بهشرق ابطال شد.
وی ادامــه داد :عــاوه بر این پروانه اســتاندارد کابل قدرت با عایق
اکسترودشده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی  ۱kvو و ۳۰kv
با نام تجارتی آلفاکابل ،پوشــرنگ مــورد مصرف در تعمیرات بدنه ،بدنه
خودرو بر پایه رزین از گروه شــیمیایی کمال تام کیمیا ،وسایل برودتی
خانگی (یخچال-یخچال فریزر -فریزر) از شــرکت سهامی ارج (به علت
درخواست واحد) ،وســایل پختوپز گازسوزخانگی  -اجاق گاز رومیزی
توکار  Aاز شرکت صنعتی پدیده دنیای مدرن ،ابطال شد.
به گفته مدیرکل اداره اســتاندارد تهــران ۲۸ ،فرآورده پروانه کاربرد
عالمت اســتاندارد دریافت کردند که پوشــرنگ امولسیونی برپایه رزین
پلی وینیل اســتات (پالســتیک و نیمهپالستیک) با نام تجارتی شرکت
تولیدی صهباکیا ،روغنهــای پایه ( )۵۰-۴۰-۳۰-۲۰-۱۰گروه یک در
طبقهبندی  APIو گریس پایه لیتیم-گریس پایه کلسیم از شرکت روغن
موتور ایران ،شامپوی موی سر و شامپو بچه با نام تجارتی ماهآرا تندیس،
تایر ســواری  -وانتی سبک الیه اریب (معادل  ۸الیه) از شرکت تولیدی
ایرانتایر ،آیینه خودرو با نام تجارتی  ،plast p p coالمپهای  ledباالست
سرخود برای کاربری روشــنایی عمومی بیش از  ۵۰ولت با نام تجارتی
درین نور -پارس امین  -شرکت نورا صنعت افق ایرانیان ،المپ فلورسنت
باالست سرخود (با توان باالی  ۶۰وات) از واحد تولیدی فرشیدیزدان پناه،
بادبزنهای دمنده و مکنده با نام تجارتی کوشان و آبشویه با نام تجارتی
تات از جمله آن هاست.
طاهری افزود :همچنین چراغ تراکتور با نام تجارتی گازار پالســت،
پیچ و میلههای دوسر دنده با نام تجارتی اطلس پیچ ،جاروبرقی و وسایل
تمیزکننده بــا قدرت مکش آب ،گرمکنندههــای محیط و بادبزنهای
مکنده و دمنده از شــرکت سیماران و شــرکت بدرسان الکتریک ،هود
اجاق خوراکپزی از شرکت لوازم خانگی پویامکث ،شیر مخلوط بهداشتی
اهرمی مکانیکی(روشــویی ،حمام ،ظرفشویی و دیواری) از واحد تولیدی
مجتبی تدینی ،شــیلنگ قابل انعطاف برای آب آشــامیدنی و شیلنگ
دوش حمام از واحد تولیدی مرجان رضایی ،شــیرآالت بهداشتی (مدل
شیرتوکاسه ،شیرحمام و شیردیواری) از واحد تولیدی امیرشاه حسینی،
چراغ راهنمای خودرو-خودروی سایپا  ۱۳۱و تیبا از واحد تولیدی شرکت
طراحی و مهندســی مهرگان پهنه ،قفل درب آسانسور از واحد تولیدی
ل آتش خاموشکن از واحد تولیدی سعید
عبدالمجید گلمحمدی ،کپسو 
موســوی ،اتوی برقی با گرید انرژی  Aبا نام تجارتی ســیماران ،صندلی
اداری دســتهدار دارای چرخ از واحد تولیــدی رحیم محمدی ،مبلمان
اداری(صندلیها-صندلی نوع یک-نشیمنگاه-پشــتی نوسانی) از واحد
تولیدی شهریار وکیلی ،سیم و کابل با عایق و روکش پلیوینیلکلراید از
واحد تولیدی محمد قدیم از دیگر محصوالتی هســتند که پروانه کاربرد
عالمت استاندارد دریافت کردند.

