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واکنش حناچی به خبر دستگیری شهرداران مناطق ۲و ۸

پیروز حناچی شهردار تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره ماجرای دستگیری
شهرداران مناطق  ۲و  ۸در پایتخت اظهار داشت :مدیریت فعلی شهرداری همواره در
برخورد با فساد پیشتاز و پیش قدم بوده است و همانگونه که بارها اعالم کردهایم در صورت
کشف اسناد فساد و یا دالیلی مبنی بر تخلف یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی صالح
شهرداری تهران تابع قانون است و سریع ًا وارد عمل خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
طبق اعالم برخی ش��هروندان ،آنت��ن موبایل برخی از
مش��ترکان در برخی مناطق با قطعی مواجه شده که
احتمال میرود ناش��ی از قطعی برق است .به گزارش
ایس��نا ،برخی از مش��ترکان تلفن هم��راه در مناطق
مختلف عنوان کردند که با قطعی آنتن موبایلهایشان
مواجه شده اند .پیگیری این موضوع از اپراتورها حاکی از آن است
که ای��ن موضوع میتواند به قطعی برق در تهران ارتباط داش��ته
باشد .س��خنگوی صنعت برق اعالم کرده که در برخی از مناطق

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1101چ��را برخ��ی اف��راد ب��ه اصالحات
ی��ا رئی��س دول��ت اصالح��ات توهی��ن
میکنند؟ دلیل دش��منی آنها با اصالحات
چیست؟ ()10/17
 -1037وی��روس کرون��ا وقتی ب��ا موضوع
آلودگی هوا ترکیب ش��ود بیماری جدیدی
ایج��اد میکن��د .بای��د فک��ر ج��دی برای
ریشه کنی آالیندهها کرد)10/17( .
 -1021دود حاصل از موتورس��یکلتها هم
در دام��ن زدن به آلودگی هوا بس��یار موثر
است)10/17( .
 -1011با این وضع قیمتها ناامید ش��دیم.
انگار در این کش��ور ارزانی گوهر نایاب شده.
فقط روز به روز افزای��ش قیمت .تاب مردم
مگر چقدر اس��ت؟ در روزنامهتان بنویسید
مردم دیگر تحمل ندارند)10/17( .
 -0931آی��ا خودروه��ای ایران��ی در عراق
و س��وریه ب��ه قیم��ت مناس��ب ب��ه آنه��ا
عرضه میش��ود که طرفدار ای��ن خودروها
هستند؟ ()10/17
 -0901مردم خانه نخرند تا مجبور ش��وند
قیمتها را پایین بکشند .قیمتهای مسکن
حباب زیاد دارد .اجازه ندهیم این حبابها را
به ما تحمیل کنند .باید بازار مسکن تحریم
شود تا قیمتها کاهش یابد)10/17( .
 -0809کش��ور ما از کش��ورهای مختلفی
طلبکار است .تکلیف این طلبها و پولهای
بلوکه شده چه میشود؟ ()10/17
 -2304آی��ا موضوع کش��تی کرهجنوبی و
دارایی بلوکه ش��ده م��ا در کرهجنوبی حل
میشود؟ ()10/19
 -2217برخی از س��لبریتیها چه عالقهای
دارند آنقدر تیپ جدید خود را در اینستاگرام
بگذارن��د؟ تیپهای مانکنی خ��ود را به رخ
مردم میکشند؟ ()10/19
 -2205شاید ترامپ دیوانه قصد یک کودتا
داشت که نافرجام ماند)10/19( .
 -2150اروپاییها و آنهایی که رفتار ترامپ
را محکوم میکنند بهتر است بدانند این آدم
چه جنایاتی در حق مردم ما روا داش��ت .در
پی جبران آن باشند)10/19( .
 -2137این ویروس کرونا چقدر مرموز است
که ه��ر روز عالئم جدی��دی دارد؟ این چه
بالیی بود سر دنیا آمد؟ ()10/19
 -2125آیا جلو گرانفروش��ی بلیت هواپیما
گرفته ش��د؟ چ��را برخ��ی آژانسها تخلف
میکنن��د مگر نبای��د طب��ق مصوبه عمل
کنند؟ ()10/19
 -2112آق��ای ش��ریعتمداری مدیر کیهان
آنقدر به جای مردم حرف نزند .چرا آنقدر با
دولت سر ستیز دارد؟ ()10/19
 -2109خانم فائزه هاشمی گفتهاند پیشنهاد
پدرم آقای روحانی را رئیسجمهور کرد حتما
حمایت مرحوم هاشمی خیلی تاثیر داشته.
حمایت اصالح طلب��ان هم همین طور .اگر
ای��ن حمایتها نبود ایش��ان رئیسجمهور
نمیشد)10/19( .
 -2051ای��ن روزه��ا چقدر ج��ای مرحوم
آیتاهلل هاشمی خالی است .سیاست و تدبیر
ایشان زبانزد خاص و عام بود)10/19( .
 -2045برخی کارشناسان از خطر گسترش
فقر در جامعه خبر میدهند .کاهش قدرت
خرید مردم زنگ خطر اس��ت آیا مسئوالن
صدای آن را نمیشنوند؟ ()10/19
 -2021گفته میشود در صنایع بزرگ کشور
رانتهای زی��ادی وجود دارد رانت و انحصار
مثل موریانه به جان بدنه اقتصادمان افتاده.
کی میخواه��د این داس��تان رانتها پایان
یابد؟ ()10/19
 -1950در بازار تخممرغ چه خبر است که
خبر دادند عرضه تخممرغ فلهای ممنوع شد؟
این چه وضعیه؟ ()10/19
 -1941کنگ��ره آمری��کا روز س��یاهی را با
افراطیگ��ری شورش��یان طرف��دار ترامپ
پش��ت س��ر گذاش��ت .در تاریخ آمریکا این
بیقانونی بیسابقه بود .ترامپ آبروی کشور
خود را هم برد)10/19( .
 -1910آی��ا با رفتن ترامپ میتوان امیدوار
ب��ود آرامش به بازار برگردد؟ دالالن از تکاپو
بیفتند و قیمتها را باال نکشند؟ ()10/19
 -1904آقایان مجلسی! حاال تاثیر حذف ارز
 4200تومان��ی را در بودجه آینده خواهیم
دید)10/19( .
 -1841افزای��ش بیرویه قیم��ت کاالهای
اساس��ی ،خط��ر افزایش فقر و گرس��نگی
را ب��ه هم��راه دارد .س��فره م��ردم کوچک
ش��ده .آقای��ان مس��ئول ای��ن را ج��دی
بگیرید)10/19( .
 -1821رئیس شورای رقابت گفتهاند افزایش
قیمت خودرو به نفع مردم اس��ت .واقعا این

توهمها از کجا سرچشمه میگیرد؟ ()10/19
 -1809ترامپ دیوانه باید هرچه س��ریعتر
برکنار ش��ود این دیوانه ممکن اس��ت یک
جنگ هم راه بیندازد)10/19( .
 -1731ما مردم منتظر به آرامش رس��یدن
بازار و کاهش قیمتها هس��تیم .چون دیگر
با ای��ن گرانیها زندگی برای ما قابل تحمل
نیست)10/19( .
 -1712در طرحهای مجلس فقط این طرح
کاهش وابستگی اقتصاد به دالر به نظر خیلی
طرح خوبی است)10/19( .
 -1701آنچ��ه از رفتاره��ای مجل��س
برمیآی��د این اس��ت که کاری ب��رای مردم
نخواهن��د ک��رد .ب��اری از روی دوش مردم
برنمیدارند)10/19( .
 -1625آیا اینک��ه رئیس مجلس آئیننامه
دولت را باطل کرده کار درس��تی کرده؟ آیا
اساسا چنین اختیاراتی دارد؟ ()10/19
آفتاب یزد :بله آئیننامههایی که خالف قانون
باشد در مجلس قابل ابطال است.
 -1610کره جنوبی حق نگهداری اموال ما
را ندارد باید پولهای ما هرچه سریعتر آزاد
شود)10/19( .
 -1531م��ردم رعایت کنن��د پروتکلها را
رعایت کنند .امیدواری��م به زودی تهران به
شرایط سفید بازگردد .لطفا برخیها ماسک
زدن را جدی بگیرند .کرونا شوخی نمیکند.
یک بیماری جدی است)10/20( .
 -1511چرا ش��ایعه میشود رئیسجمهور
کرونا گرفته بعد این شایعه تکذیب میشود؟
دلیل این شایعه پراکنیها چیست؟ ()10/20
 -1457آن  5میلیون مشترکی که برق آنها
رایگان اعالم شده چگونه کممصرف کردند؟
به ما هم بگویند شاید برق ما هم رایگان شود.
ما که هرچ��ه صرفهجویی میکنیم قیمت
قبوض بیشتر میشود)10/20( .
 -1431چرا میدان زیبای حسنآباد تهران
پس از آتشس��وزی دیگر به حالت س��ابق
برنگشت؟ خبری از آن نماهای زیبا و چراغانی
زیبای آن اثر تاریخی نیست؟ ()10/20
-1420خیلیجالباستمعاونرئیسجمهور
آق��ای جهانگیری گفتهاند نفت میدهیم به
ج��ای آن اتوبوس خری��داری میکنیم .کار
ما فقط به تهاتر رس��یده .تکلیف پولها چه
میشود؟ ()10/20
 -1401من نمیدانم مس��ئوالن هر طرحی
م��ی ریزند یک ج��ای کار اش��کال دارد؟ یا
مجلس هر طرح و قانونی را تصویب میکند
سیل انتقادات به آن روانه میشود؟ چرا غالب
این طرحها مشکل دارند؟ ()10/20
 -1329کسانی که برخی اقالم اساسی مردم
را احتکار میکنند تا با قیمت باالتر وارد بازار
کنند وجدان ندارند .اینه��ا مثل موریانه به
جان اقتصاد افتادند)10/20( .
 -1321آیا مجلس میخواهد بازرسان آژانس
بینالملل��ی را اخراج کند؟ آی��ا این رفتارها
درست است؟()10/20
 -1305چرا با وجود قوانین منع تردد برخی
خودروها تردد میکنند حاضر هستند جریمه
گ استفاده از
بدهند اما تردد کنند؟ چرا فرهن 
وسایل نقلیه عمومی در این شرایط هنوز جا
نیفتاده؟ ()10/20
 -1211خدا رو ش��کر وضعی��ت تهران زرد
ش��د .مردم رعایت کنند تا وضعیت س��فید
شود بتوانیم به یک زندگی عادی برگردیم.
رعای��ت نکنی��م دوب��اره به وضعی��ت قبل
برمیگردیم)10/20( .
 -1201اع�لام ش��د واردات خ��ودروی
دست دوم آزاد شد .حاال اگر واردات خودروی
صفر آزاد شود چه اتفاقی میافتد؟ ()10/20
 -1139چ��را مجل��س ب��ا برخ��ی طرحها
برای دولت مشکل ایجاد میکند؟ ()10/20
 -1127ش��نیدیم آقای دکتر والیتی بعد از
ابتال به کرونا با داروی ژاپنی درمان ش��دند؟
نام این دارو چیست؟()10/20
 -1102ای��ن حرف درس��تی اس��ت آقای
هاش��می گفتهان��د جناحهای سیاس��ی در
شعارهای خود ماندهاند اما جهان دچار تغییر
شده .متاسفانه برخیها نمیخواهند تغییرات
را درک کنند)10/20( .
 -1050در انتخابات پیش رو آنچه مهم است
اندیش��ه افراد و نگاه آنان به تحوالت الزم در
س��اختار مدیریتی اس��ت وگرنه نگاه صرف
ب��ه افراد ی��ا حتی حزب خ��اص هیچوقت
کارساز نبوده)10/20( .
 -1031متاس��فانه دی��ده میش��ود ب��ا
وج��ود توصیهه��ای ف��راوان ،هن��وز برخی
اف��راد در جامع��ه از ماس��ک آن ه��م در
فض��ای عمومی اس��تفاده نمیکنن��د .باید
این قانون ش��ود ،ب��ا متخلف ه��م برخورد
شود)10/20( .

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

ارتباط اختالالت موبایل و اینترنت با خاموشیهای اخیر

کشور محدودیت موقتی بهدنبال موضوع محدودیت
سوخت نیروگاهها اعمال شده است که باعث شده در
برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم .قطع
برق در برخی بخشهایی از مناطق ۱۱،۱۳ ،۹ ،۶ ،۳ ،۲
و  ۱۴ته��ران اتفاق افت��اده و این محدودیت موقتی
بدنبال موضوع محدودیت سوخت نیروگاهها اعمال شده است که
باعث شد در برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم .به گفته
مسئوالن صنعت برق ،به محض اینکه مشکل سوخت و محدودیت

تامین گاز برطرف شود ،خاموشی هم نخواهیم داشت .باتریهای
س��ایتهای  ،BTSوظیفه تابآوری برای تامین برق تجهیزات و
آنتن را دارند که البته تابآوری سایتها به بازه دو تا چهار ساعته
محدود اس��ت و اگر قطعی برق ادامه پیدا کند ،این س��ایتها هم
خاموش میشوند .البته در شرایط خاص و حوادث غیرمترقبه مثل
س��یل و زلزله ،برای سایتها از دیزل ژنراتور هم استفاده میشود،
اما اگر از موتور برق یا دیزل ژنراتورها در س��طح گسترده استفاده
شود ،زیان زیادی به طبیعت وارد میکند.

کیفیت هوا در همه نقاط تهران بازهم قرمز شد

تهران چشم انتظار مدیریت «بادی»

ه��وای تهران برای چند روز متوالی آلوده ماند و ش��اخص آالیندگی
عصر روزگذش��ته به عدد  ۱۷۴رسید و کیفیت هوا در تمامی مناطق
تهران در وضعیت «قرمز» گزارش ش��د که نشان میدهد تصمیمات
اخیر مسئوالن راه به جایی نبرده و باید کارهای ویژهتری انجام شود.
تهران چندین روز پیاپی است که آالیندگی خود را به ثبت میرساند،
صفحات شبکههای مجازی پر شده از عکسهای تهران که زیر حجم
آلودگی گم ش��ده و یک تنفس سالم پاک به آرزویی برای ساکنانش
بدل شده است.

شهر سراسر کشور خواستهاند اگر اطالعاتی مربوط به تخلفات آلودگی
هوا و مازوتس��وزی وجود دارد ،ارائه کنند .این مس��ئله مستلزم آن
اس��ت که به اطالعات دقیق انتش��ار آلودگی و منابع اصلی آالیندگی
یعنی دودکش صنایع و نیروگاهها دسترسی وجود داشته باشد و این
اطالعات به شکل سیستماتیک توسط سازمان حفاظت از محیطزیست
ثبت و نگهداری میش��ود و چنانچه به این اطالعات دسترسی وجود
داشته باشد ،شوراها میتوانند به طرح دعواهای محیطزیستی در قوه
قضائیه اقدام کنند.

>تشدید مصوبات تکراری

>ورود کمیسیون اصل  ۹۰به آلودگی هوا

ایس��نا  ،در ادامه نوش��ت :سال هاس��ت که با باال رفتن عدد شاخص
آالیندگی ،مس��ئوالن در ردههای مختلف به ی��اد مضرات آلودگی و
تاثیرش بر س�لامت بدن میافتند و س��خنرانیهای متعددی در این
خصوص قرائت میکنند ،اما بعد از مدتی با پایین آمدن ش��اخصها
دوب��اره روز از نو روزی از نو! این بار اما داس��تان آلودگی هوای تهران
ب��ا ادغام در ویروس کرونا ،طوالنی ش��ده و علت ب��روز آن نیز تغییر
کرده اس��ت و مسئوالن در مواجهه با آن ناتوان جلوه میکنند چراکه
ه��ر روز عدد آالیندگی باالت��ر میرود و خبری ه��م از نجاتدهنده
همیشگی یعنی باد وباران نیس��ت؛ هوا آنقدر آلوده است که با وجود
تداوم آالیندگیها کارگروه ش��رایط اضط��رار آلودگی هوای تهران به
ریاست انوشیروان محسنی بندپی  -استاندار تهران  -و دبیری سعید
محمودی  -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران  -با حضور
سایر اعضای کارگروه در استانداری تهران با صبوری تشکیل جلسه داد
و نه تنها نتوانس��ت برای برگزاری دربی پایتخت تکلیفی روشن کند،
بلکه باز هم بر مصوباتی تکراری همچون "تشدید برخورد با خودروهای
دودزا و فاقد معاینه فنی و موتورسیکلتهای آالینده و ممنوعیت تردد
کامیونهای با عمر باالی  ۲۰سال از سوی پلیس راهور" تاکید کرد .هوا
آنقدر آلوده است که دکتر عباس شاهسونی رئیس گروه سالمت هوا
و تغییر اقلیم وزارت بهداشت تاکید میکند :عموم مردم به خصوص
گروههای حساس از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند
و با توجه به ارتباط افزایش غلظت آالیندههای هوا به خصوص غلظت
ذرات معل��ق کوچکتر از  ۲.۵میکرون و میزان ابتال و مرگ ناش��ی از
کووید  ،۱۹از عموم مردم به خصوص گروههای حساس مانند ،بیماران
قلبی ،ریوی ،زنان باردار ،سالمندان ،کودکان ،بیماران مبتال به دیابت
و آسم درخواست میشود که از تردد در فضای آزاد اجتناب کنند.

حسینی میالنی با تشکر از برگزاری جلسه کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
درباره آلودگی هوا تاکید میکند :در این جلس��ه دستگاههایی که در
حوزه آلودگی هوا مسئولیت دارند ،فراخوانده شدند و شهرداری تهران
نیز در این جلس��ه حضور داشته است .گویا قرار است این جلسات به
صورت ماهانه در بحث آلودگی هوا ادامه یابد که در این باره از مجلس
تشکر میکنم.

اینکه نظارت بر آلودگی هوا و مس��ئولیت در قبال تنفس شهروندان
متولیهای خ��اص دارد ،میگوید :به نظرم س��ازمان برنامه و بودجه
وظیفه بسیار مهمی در این زمینه دارد و گزارشهای ما نشان میدهد
که بعضی نیروگاهها از گازوئیلی اس��تفاده میکنند که از مازوت بدتر
است .آقای نوبخت معتقد است دس��تگاهها مشکل دارند .دستگاهها
برای تکالیفش��ان اعتبار تعیین نکرده و به ما ابالغ نمیکنند .در این
میان اعضای شورای شهر به عنوان نماینده مردم تنها به بیان تذکر،
گالیه و گاهی نامه نگاری اکتفا کرده و گهگاهی با باال رفتن شاخصها
آنها هم تذکراتی به مسئوالن میدهند ،به گونهای که در ابتدا محسن
هاش��می در جلسه شورای ش��هر تهران در سخنانی کوتاه با اشاره به
وضعیت آلودگی هوا در تهران میگوید :آلودگی هوا در تهران استمرار
دارد و این نش��ان میدهد که باید کارهای ویژهتری صورت بگیرد که
هنوز انجام نگرفته است.

>گازوئیل سوزی برخی نیروگاه ها

>درخواست از دادستان برای ارائه تخلفات آلودگی هوا

ب��ا افزای��ش آالیندگی هوای ته��ران آنهم در ش��رایط نیمه تعطیل،
کمیسیون اصل  90نیز وارد میدان شد و با برگزاری جلسهای با حضور
همه دستگاههای ذی نفع موضوع آلودگی هوا را بررسی میکنند ،به
گونهای که نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با بیان

همچنین آرش حس��ینی میالنی رئیس کمیته محیطزیست شورای
ش��هر تهران از نمایندگان مجلس خواست مکانیزمی برای تخصیص
مناب��ع درآمدی ناش��ی از جرایم رانندگی به کاه��ش آلودگی هوا در
کالنش��هرها ایجاد کند و میگوید :دادستان کل کشور از شوراهای

با افزای��ش آالیندگی هوای تهران آنهم در ش��رایط
نیمه تعطیل ،کمیسیون اصل  90نیز وارد میدان شد و با
برگزاری جلسهای با حضور همه دستگاههای ذی نفع
موضوع آلودگی هوا را بررسی میکنند ،به گونهای که
نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با
بیان اینکه نظارت بر آلودگی هوا و مس��ئولیت در قبال
تنفس ش��هروندان متولیهای خاص دارد ،میگوید :به
نظرم سازمان برنامه و بودجه وظیفه بسیار مهمی در این
زمینه دارد و گزارشهای ما نش��ان میدهد که بعضی
نیروگاهها از گازوئیلی اس��تفاده میکنند که از مازوت
بدتر است

چه بر سر بورس آمده است؟

ب��ازار س��رمایه که تا ش��ش م��اه پیش از س��وی دولت ب��ه عنوان
ی��ک محل طالیی ب��رای س��رمایهگذاری معرفی میش��د و توجه
سرمایه گذاران بسیاری را به خود جلب کرده بود حاال به روزهای سخت
رس��یده است .درحالی که تقریبا پارامترهای اقتصادی برای حرکت
صعودی این بازار فراهم است ،حواشی مختلف و از بین رفتن اعتماد
س��رمایه گذاران باعث روشن ماندن پیاپی چراغ قرمز بورس شده و
س��رمایه بسیاری از مردم در دل این چراغ درحال سوختن است .به
گزارش ایس��نا ،زمانی که دولتیها به عناوین مختلف مردم را برای
س��رمایهگذاری در بورس تش��ویق و این ب��ازار را بهترین بازار برای
سرمایهگذاری معرفی میکردند ،به نظر میرسید برنام ه جامعی برای
بازار س��رمایه داشته باش��ند .حتی وزیر اقتصاد بارها و در بازههای
زمان��ی مختلف بر این موضوع تاکید کرد که بازار س��رمایه کریدور

سوم تامین مالی است و البته که گامهای قابل توجهی نیز در مسیر
توسعه این بازار در اوایل سال برداشته شد؛ اما در نهایت اتفاقی که
افت��اد این بود که دولت در اوج قیمتها س��هام خود و ش��رکتهای
زیر مجموعهاش را در بورس عرضه کرد و ناگهان بورس و سهامداران
که به اعتماد حرفهای مس��ئوالن به این ب��ازار روی آورده بودند را
ب��ه حال خود رها کرد.هرچند در حال حاضر عملکرد ش��رکتها و
وضعیت بنیادین آنها نس��بت به ابتدای س��ال بهتر و پارامترهای
اقتصادی برای صعود بازار فراهم است اما بال اعتماد مردم شکسته
ش��ده و این بار س��هامداران خ��رد به جای رقابت در خرید س��هم،
در خارج کردن سرمایه خود از این بازار با یکدیگر رقابت میکنند.
درواقع دولت نه تنها فرآیند عرضه و تقاضا و همچنین ورود نقدینگی
به بورس را برهم زد ،بلکه باعث از بین رفتن تعادل روانی بازار شد؛

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی رانت را از بین میبرد؟

یک تحلیلگر اقتصادی ضمن بررس��ی مصوبات
مجلس درباره حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در بودجه
س��ال آینده گفت :مصوبه مجلس در رابطه با ارز
 ۴۲۰۰تومانی کمی از رانتها ایجاد ش��ده از این
بستر را کم میکند اما تفاوت قابل توجهی نسبت
به قبل نخواهد داش��ت و تنها در صورتی جلوی
توزیع منابع رانت گرفته میشود که ارز تک نرخی
ش��ود .به گزارش ایس��نا ،در پی بررسی جزئیات
الیحه بودجه س��ال آینده در کمیس��یون تلفیق
مجلس ،باز هم ماجرای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
مطرح شد که در این زمینه مجلسیها مصوبهای
ارائه کردند ک��ه طب��ق آن ارز  ۴۲۰۰تومانی در
بودجه س��ال  ۱۴۰۰حذف و یک ن��رخ  ۱۷هزار
و  ۵۰۰تومانی برای تامین ارز کاالهای اساس��ی
جایگزین میشود .در این بین ،تاکید مجلسیها
بر این اس��ت که این مصوبه جل��وی ارز رانتی را
میگیرد ام��ا از آن طرف این مصوبه واکنشهای
متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته
مسئوالن دولت در پی داشته است.در این زمینه
علی سعدوندی  -یک کارشناس اقتصادی  -معتقد
است که دولت میگوید معادل دو میلیون و ۳۰۰
بش��که نفت را میفروشد و به جای آن ارز ۴۲۰۰
تومانی از بانک مرکزی میگیرد .طرف دیگر ماجرا
مجلسیها میگویند که  ۱.۵میلیون بشکه نفت
صادر کنیم و به ج��ای آن ارز  ۱۷۵۰۰تومانی از
بانک مرکزی دریافت کنیم که هر دو هدف تفاوت

بیست وچهارمین مراسم روز ملی صادرات که

در
 22دیماه در ساختمان اتاق ایران برگزار گردید،
کارخانجات تولیدی ش��رکت مهراصل به عنوان
صادرکننده نمونه ملی در س��ال  1399با اهدای
تندیس و لوح مورد تقدیر قرار گرفت.این مراسم
با حضور مسئوالن ارش��د اجرایی کشور ازجمله
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاستجمهوری،

چندانی با هم ندارند و در هر دو حالت استفاده از
منابع پر قدرت بانک مرکزی مد نظر اس��ت .وی
در ادامه تاکید کرد که چه پیش��نهاد دولت و چه
پیشنهاد مجلس عملی شود ،شاهد افزایش شدید
پایه پولی در کشور خواهیم داشت .این تحلیلگر
اقتصادی گفت :ما از معدود کش��ورهایی هستیم
که اینگونه سیاس��تهای غلط را ادامه میدهیم
درحالیکه میشود به جای منابع پر قدرت بانک
مرکزی ک��ه منجر به افزایش نقدینگ��ی و تورم
میشود ،اوراق منتشر کرد.
س��عدوندی افزود :مصوبه مجل��س دررابطه با ارز
 ۴۲۰۰کمی رانتهای ایجاد ش��ده از این بس��تر
را کم میکند اما تفاوت قابل توجهی نس��بت به
قبل نخواهد داشت و تنها در صورتی جلوی توزیع
منابع رانت گرفته میشود که ارز تک نرخی شود.
این اظهارات در حالی است که بانک مرکزی بیش
از پیش اولویت برنامه ریزیهای خود را بر مبنای
کنترل تورم و نقدینگی قرار داده اس��ت و سعی
میکند تا استقالل خود را در این زمینه حفظ کند
و اجازه ندهد تا سیاست گذاریهای غلط موجب
خلق پول پر قدرت و در پی آن افزایش تورم شود.
ب��ه گونهای که به تازگی همتی از روند مهمترین
عامل کنترل نقدینگی و تورم که رش��د ترازنامه
بانکها اس��ت خبر داده و گفته که از ابتدای دی
ماه تزازنامه بانکهای تجاری و تخصصی هر یک
به ترتیب اجازه دارند تا  ۲و  ۲.۵درصد رشد کند.

>ریه تهرانیها پر از مازوت شده است

نژاد بهرام عضو هیئت رئیس��ه شورای اس�لامی شهر تهران نیز طی
نامهای به رئیس جمهور درباره تداوم آلودگی هوای تهران و وضعیت
نگران کنندهای که شهروندان را تهدید میکند نوشت« :ریه شهروندان
تهرانی پر از مازوت ش��ده اس��ت» و خطاب به روحانی نوش��ت« :در
ش��رایطی که ویروس کرونا روزانه جان دهها و صدتا تن از هموطنان
را گرفته و بنابر مطالعات صورت گرفته و اظهارات مقامات مسئول در
سازمان حفاظت محیط زیست ،سوخت مازوت تا  ۶برابر مرگ و میر
ناشی از ویروس کرونا را افزایش میدهد .اینجانب در جایگاه نمایندگی
مردم ش��ریف تهران در شورای اسالمی ش��هر تهران از جنابعالی که
با پش��توانه آراء میلیونی هموطنان به عنوان رئیس جمهور منتخب
کشورمان ایران بر مسند ریاست جمهوری تکیه زدهاید تقاضا دارم با
اس��تفاده از ظرفیت و اقتدار ناشی از مقام ریاست جمهوری به عنوان
دومین شخص عالی رتبه نظام جمهوری اسالمی دستور فرمائید اقدام
عاجل جهت جلوگیری از ادامه مصرف سوخت مازوت در نیروگاههای
کش��ور صورت پذیرد .س�لامت ش��هروندان در این روزهای س��خت
کرونایی ،بر هر چیز دیگری ارجحیت داشته و مقامات کشور به اقتضاء
جایگاه و حیطه اختیارات موظفند ضمن پاسخگویی در قبال عملکرد
و وضعیت کش��ور ،در راس��تای صیانت از جان م��ردم برنامه ریزی و
بسترسازی الزم را معمول دارند».
در این روزهایی که خروجی جلسات اضطرار آلودگی هوا هم تاثیری
بر کاهش آالیندگی هوا ندارد شاید باید به همان روش قدیمی چشم
انتظار باد و باران بنش��ینیم و باز هم مدیری��ت «بادی» به داد تهران
برسد.
به طوریکه این بازار به هیچ پارامتر دیگری توجه نمیکند و قیمت
س��همها هر روز بیش��تر از قبل کاهش مییابد و باعث شده بخش
زیادی از نقدینگی مردم حبس ش��ود و از بین برود.اما این تنها یک
وجه ریزش بازار اس��ت و باید گفت آنچه که تیش��ه به ریشه بورس
زده ،از بین رفتن اعتماد مردم است .حتی صندوق پاالیشی یکم که
مردم به اعتماد حرف مس��ئوالن اقدام به خرید آن کردند ،بیش از
 ۳۵درصد در ضرر اس��ت و این باعث ش��د طن��اب اعتماد مردم به
مسئوالن در زمینه بازار سرمایه به حداقل برسد .در این میان نباید از
تاثیر حواشی قیمتگذاری دستوری فوالد به راحتی گذشت .اتفاقی
که باعث خروج میزان قابل توجهی نقدینگی از بازار شد و هرچند در
ظاهر منتفی شده ،اما سهامداران پیشبینی میکنند که این اتفاق
نه تنها در فوالد بلکه در س��همهای دیگر نیز تکرار ش��ود .از سوی
دیگر در این روزها حقوقیها هم خریدهای موثری ندارند که بتوانند
سهمی را باال بکشند و اکثرا در کف دامنه قیمتی خرید میکنند.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه

نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با تقاضای
تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه موافقت کردند.
به گزارش ایرنا ،تقاضای جمعی از نمایندگان برای
تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه در دس��تور کار
جلسه علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان با
آن موافقت کردند.در جریان بررس��ی این تقاضا،
حجت االس�لام سیدناصر موس��وی الرگانی به
عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص ضمن
قدردانی از اعضای کمیسیون صنایع برای تصویب
تقاضای تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه گفت:
این کار علیرغم شانتاژهای برخی از خبرگزاریها
و جریانات فاس��د رخ داد که جای قدردانی دارد.
وی خطاب به نمایندگان گفت :اگر شما یک بار
در زمان تصویب اعتبارنامه تان قس��م یاد کردید
من یک بار هم برای عضویت در هیئت رئیس��ه
مجلس قس��م یاد کردم .االن هم در محضر خدا،
ش��ما نمایندگان و ملت ش��ریف ایران به قرآن
مجید قس��م یاد میکنم که جز حقیقت چیزی
بیان نکنم و اگر در طول تاریخ مشخص شد من
یا فرزندانم یا هفت نسل وابسته به من یک ریال
قرارداد در رابطه با فوالد داریم از تمام حرف هایم
ع��ذر میخواهم و ای��ن را میپذیرم.این نماینده
مجل��س با بیان اینکه کارخانه فوالد مبارکه یک
کارخانه منطقهای و اس��تانی نیست و متعلق به
ملت ایران است ،گفت :گردش مالی فوالد مبارکه
نزدیک  ۱۰۰ه��زار میلیارد تومان یعنی بیش از

روزملیصادراتباحضورمسئوالنارشداجراییکشور

علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس ،عزتاهلل اکبری رئیس کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ،غالمحسین شافعی رئیس اتاق
ایران ،حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت

و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کش��ور در محل
ساختمان اتاق ایران برگزار شد .شایان ذکر است
که کارخانجات تولیدی مهراصل پیش از این نیز
در سالهای  1394و  1398به عنوان صادرکننده
نمونه ملی انتخاب شده بود.

بودجه عمرانی کشور و سودش  ۲۰هزار میلیارد
تومان اس��ت .متأسفانه یک شبکه فساد تشکیل
شده که قراردادهای مافیایی منعقد میکنند .این
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :مدیرعامل فوالد
مبارکه  ۳۰میلیون حق��وق و  ۵۰میلیون پاداش
دریاف��ت میکند در حالی ک��ه  ۳۰درصد فوالد
مبارکه مال سهام عدالت است که آن هم به افراد
بدبخت ،بیبضاعت و کسانی که نیاز دارند متعلق
است.
نمایندهمردمفالورجاندرمجلسادامهداد:خانومی
مجرد ه��ر جا این آقا (مدیرعام��ل فوالد مبارکه)
رفت��ه دنبالش بوده ،ماه��ی  ۳۵میلیون تومان
حقوق میگیرد .بر چه اساس؟ منزلی در سعادت
آب��اد به او دادند و چرا خواه��ر این خانم قرارداد
 ۱۰س��اله با فوالد بس��ته اس��ت .همچنین یک
قرارداد با شرکت آلمانی بسته شده بود که آن را
منتفی کرده و با یک شرکت چینی قرارداد بستند.
گفته میشود اینها باید تا انتخابات حفظ شوند.
موسوی الرگانی با بیان اینکه رانت فوالد مبارکه
 ۴۰هزار میلیارد تومان اس��ت ،مدعی ش��د :این
شرکت برای کمپین رسانهای  ۲۰۰میلیارد تومان
قرارداد بسته است .امیدوارم نمایندگان با رأی باال
به این تحقیق و تفحص رأی بدهند .قوه قضائیه
هم مدیرعامل فوالد را ممنوع الخروج کند چرا که
ایشان هم به خاطر مشکالت زیادی که دارد فرار
خواهد کرد.

