
حدیث دشت عشق

تیر خالص دولت به خودکفایی گندم

کشور حداقل به واردات 5 میلیون تن 
گندم نیاز دارد

ضعف مدیریت دولت روحانی، فاتحه خودکفایی در تولید 
گندم را خواند و طبق پیش بینی رئیس کمیسیون کشاورزی 

مجلس، امسال باید حداقل پنج میلیون تن گندم وارد کنیم.
پیش بینی تولید گندم در ســال جاری حاکی است، کاهش قابل 
توجهی را نسبت به ســال گذشته و سال های گذشته خواهد داشت 
و فاجعه بارتر اینکه برخی کشاورزان، تمایلی به تحویل این محصول 
اســتراتژیک به سیلوهای دولتی به دلیل نرخ پایینی که دولت تعیین 

کرده، ندارند.
خوش بینانه ترین پیش بینــی تولید گندم که از طرف وزیر جهاد 
کشاورزی اعالم شده 12 میلیون تن است که نسبت به سال گذشته 
دو میلیون تن کمتر است. خرید دولتی هم روند مناسبی ندارد. آخرین 
آمار شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مسئول خرید تاکنون یک و نیم 

میلیون تن گندم بوده است.
برخی مســئوالن همچــون محمدجواد عســکری؛ نایب رئیس 
کمیسیون کشاورزی مجلس پیش بینی کرده اند که با این روند کشور 
نیاز به واردات پنج تا هفت میلیون تن گندم خواهد داشت که با این 
وضع می توان چنین تفسیر کرد که خودکفایی گندم ایران که چند بار 
از جمله در سال 83 با مدیریت محمدرضا اسکندری به عنوان مجری 
طرح خودکفایی گندم و در دولت های نهم و دهم، محقق شد و حتی 
در همین دولت هم وجود داشــت، در سال آخر دولت روحانی به باد 
خواهد رفت. گندم راهبردی ترین محصول برای امنیت غذایی کشور 
است، که 42 درصد پروتئین هر فرد ایرانی را تامین می کند. عالوه بر 

آن در مناسبات سیاسی کشورها هم جای پایی ثابت دارد. 
ه  ینــد نما ؛  حســینی کیا د  ا جو ســید م  ســال ال حجت ا
مردم ســنقر و کلیایی در مجلس در گفت وگو با خبرگزاری فارس با  
اشاره به جلســه کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: نمایندگان 
دولت در نشست کمیسیون گفتند که در سال جاری پیش بینی کاهش 
35 درصدی تولید گندم را به خاطر خشکسالی دارند. بر اساس گزارش 
ارائه شده در کمیسیون، حدود 75 هزار واحد نانوایی در کشور داریم 
که ساالنه هشــت میلیون تن گندم تولید داخل و چهار میلیون تن 

گندم خارجی بین آنها توزیع می شود.
پیش از این اســماعیل اسفندیاری پور؛ مجری طرح گندم کشور 
که چند ماه پیش از وزارت جهادکشــاورزی رفت، معتقد بود که اگر 
کشور 14 میلیون تن گندم تولید کند نیاز خود را تامین  خواهد کرد 
که الزم است دولت 11 میلیون تن از کشاورزان خریداری کرده باشد.
در دو سال گذشته آمارهایی که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت 
بازرگانی دولتی ارائه کردند، حاکی از این بود که ساالنه هشت و نیم 
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. با این حال سال 
98 بر اساس آمار گمرک، سه و نیم میلیون تن گندم وارد شده بود و 

برای واردات سال 99 هم آمار دقیقی اعالم نشد.
چرا تولید گندم کم شد؟

ســیدجواد ساداتی؛ رئیس کمیسیون کشاوری مجلس با انتقاد از 
قیمت گذاری غیرواقعی گندم در ســال جاری، افزود: در صورت عدم 
موافقت با افزایش قیمت متناسب گندم، در سال جاری باید پنج میلیون 

تن واردات گندم داشته باشیم.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: چرا شــما قیمت تمام شــده 
محصولی مانند گندم و سویا که برای امنیت غذایی کشور مهم هستند، 
را نمی پذیرید و دنبال خرید غیرواقعی و زیر قیمت محصول از کشاورزان 
هستید؟ چرا دولت حاضر است گندم و سویا را با چند برابر قیمت از 
خارج خریداری کند، اما قیمت واقعی را به کشاورزان داخلی نپردازد؟

رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس افزود: شــاهد هستیم که 
کشاورزان مزارع گندم خود را به دامداران اجاره می دهند، زیرا درآمدی 
باالتر از برداشت و فروش محصول با قیمت پنج هزار تومان به دولت 
دارد. این اقدام هشــدار به دولت برای واردات گندم در ســال 1400 
اســت. امروز قیمت تمام شده گندم بر اساس بررسی های کارشناسی 
بین 5500 تا 5800 تومان اعالم شده است. ضرورت دارد تا وزیر جهاد 
کشاورزی و اعضای شورای قیمت گذاری هرچه سریع تر قیمت جدید 

گندم را تصویب و نشان دهند که مدافع کشاورزان داخلی هستند.
سیاســت های غلط خرید تضمینــی دولت که ریشــه در نفوذ 
بی اعتقادان و مخالفان خودکفایی کشاورزی در دولت دارد، مهم ترین 
عامل برای کاهش تولید گندم و تحویل ندادن به ســیلوهای دولتی 
است. دولت قانون خرید تضمینی را که در آن تأکید شده نرخ بر اساس 
تورم و هزینه ها در نظر گرفته شود، رعایت نکرد. نرخ خرید تضمینی 
ســال گذشته 2500 تومان و امسال چهار هزار تومان بود که بعدا به 
پنــج هزار تومان افزایش داد که حتی این هم نســبت به هزینه های 

کشاورزان بسیار کم است.
بنابراین بی تدبیری های دولت روحانی در هشــت ســال گذشته 
 گریبان بخش کشاورزی را هم گرفت، بخشی که می توانست نجات بخش 
اقتصاد کشــور در شرایط تحریم باشد، امسال وبال گردن این اقتصاد 
بیمار شده و باید در این شرایط کرونا و تحریم و کمبود ارز، رقم درشتی 

برای واردات گندم هم پرداخت کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

95 درصد مردم
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند

نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۹۵ درصد مردم نمی شود گفت: این 
مالیات شامل گروه اندکی است که براساس فعالیت های سوداگرانه 

اقتصادی، عایدی دارند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سید محمدرضا میرتاج الدینی با بیان 
اینکه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده است، 
افزود: این طرح روی مالیات بر فعالیت های سوداگری که تا به حال جایی 
ثبت نشده و با درآمدهای کالن و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت 
مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، امالک، خودرو و سکه می شود.
وی در مــورد اســتثنائات ایــن طــرح تصریــح کــرد: مالیات بر 
عایــدی ســرمایه شــامل کســانی کــه نمایشــگاه ماشــین دارند و 
 بنــگاه داران امالک نمی شــود و همــان مالیات معمــول را می پردازند.
نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این مالیات 
شــامل 95 درصد مردم نمی شود، گفت: این مالیات شامل کسانی است 
که در مدت کوتاهی به صورت تصاعدی ســودی حاصل کرده اند و حتی 
خانواده هایی که هر عضو آن به طور مثال خودرویی داشته باشند، مشمول 
این نوع مالیات نخواهند بود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در مورد مالیات بر سرمایه خاطرنشان کرد: مجلس مسیر میانه را انتخاب 
کرده و با هدف توزیع عادالنه ثروت در جامعه و تنظیم آن، بیشتر نشدن 
ضریب جینی و فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی متعادل در اصل درآمدها 
در چارچوب اقدامات کالن، مسیر خود را طی می کند. میرتاج الدینی افزود: 
درآمد حاصل شده وارد خزانه کل می شود و از شش تا هشت درصد درآمد 
را می توان از طریق این مالیات به دست آورد و موجب می شود تراز عملیاتی 
بودجه کشور مثبت شده و کسری نخواهیم داشت. مردم نگران این مالیات 
نباشند چرا که شامل گروه اندکی است که براساس فعالیت های سوداگرانه 
اقتصادی، عایدی دارند. وی ضمن تأکید بر لزوم وجود فرمولی برای تعیین 
محاســبه نرخ تورم اظهار کرد: در بحث بررسی جزئیات، این پیشنهاد در 

کمیسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون سازمان برنامه و بودجه:

حقوق بازنشستگان دولتی 2 میلیون و 300 هزار تومان
 باالتر از تامین اجتماعی است

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: میانگین حقوق بازنشستگان 
دولتی اعم از کشوری و لشگری دو میلیون و 300 هزار تومان باالتر از 

بازنشستگان تامین اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری فارس،  حمید پوراصغری در نشست خبری با  اشاره 
به اقدامات انجام شده در حمایت از بازنشستگان، اظهار کرد: تعداد خانوارهای 
تحت پوشش دستگاه های حمایتی از 2.2 میلیون خانوار در سال 92 به 3.3 
میلیون خانوار افزایش داشته که 50 درصد رشد نشان می دهد. همچنین میزان 
مستمری خانوارهای پنج نفره تحت پوشش نهادهای حمایتی از 75 هزار تومان 
به یک میلیون و 100 هزار تومان در ســال 1400 رسیده است. وی در مورد 
حمایت از بازنشســتگان طبق ماده 30 قانون برنامه ششم که دولت مکلف به 
برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها است، 
پرداخت و یادآور شد: برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 1399 
بالغ بر 34 هزار و 500 میلیارد تومان به صندوق کشوری و لشکری پرداخت شد 
و همچنین 73 هزار و 850 میلیارد تومان برای امسال درنظر گرفته شده است. 
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: عالوه بر آن،  برای بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی نیز 11 هزار میلیارد تومان درســال 99 پرداخت شد و برای 
امسال 42 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد. متوسط حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشکری سال 98 به مبلغ سه میلیون و 295 هزار تومان بوده که در 
سال 1400 با رشد 120 درصدی به هفت میلیون و 278 هزار تومان افزایش 
یافته و برای بازنشســتگان تأمین اجتماعی، امســال این رقم به پنج میلیون 
تومان رسیده است.  پوراصغری به آموزش عالی، پژوهش و فناوری در دولت 
یازدهم و دوازدهم پرداخت و با ارائه آماری تاسف آور، گفت: تعداد دانشجویان 
ســال 99به ســه میلیون و 182 هزار نفر رسید که نسبت به سال 92 بیش 
از یک میلیون و 200 هزار نفر کاهش یافته اســت)!( البته ســهم دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی از کل دانشجویان در سال 99 نسبت به سال 92به میزان 
یک و هشــت دهم برابر شد. همچنین در این دوره سهم دانشجویان خارجی 
از کل دانشجویان در سال 99 به 8 دهم درصد رسیده که نسبت به سال 92 
چهار برابر شده است.  وی با بیان اینکه رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری 
46 درصد ارتقا یافته اســت، افزود: ایران از نظر کمّیت تولید دانش بشری در 
مقام شانزدهم قرار گرفته و در تولید مقاالت علمی براساس پایگاه اکسپوپوس 
پانزدهم اســت. تعداد پارک های علم و فناوری 20 درصد رشد نشان می دهد 
و تعداد شــرکتهای دانش بنیان نیز 100 برابر شده است.  اشتغال مستقیم در 
شرکت های دانش بنیان از دو هزار نفر در سال 92 به 350 هزار نفر در سال 99 
رسید. درآمد این شرکتها نیز به 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

10/816/000سکه تمام طرح جدید
10/671/000سکه تمام طرح قدیم

6/000/000نیم سکه
4/000/000ربع سکه

2/345/000گرمی
1/092/900هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
23/410دالر
28/391یورو
34/375پوند

2/820لیر ترکیه
6/543درهم امارات

20/6دینار عراق

نسخه ای برای حفظ وابستگی کشور به اقتصاد تک محصولی نفتی

جهانگیری: ایران می تواند روزانه ۷ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کند

صفحه 4
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱4۰۰
۲۱ شوال ۱44۲ - شماره ۲۲۷۶۲

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960326006002063-1399/12/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود ونائی فرزند علیرضا به شماره 
شناســنامه 584 صادره از مالیر ششدانگ عیانی یک باب ســاختمان مسکونی به مساحت 
78/106 متر مربع پالک شــماره 709 فرعی از 9 فرعی از 2143 اصلی واقع در بخش یک 
مالیر برابر قرارداد 607414-99/7/2 مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه مالیر و محمود 
ســلیمانی گلوشجری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/2/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/12 

حسن ابراهیم قاجاریان
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر م الف 48

بقیه از صفحه ۶

بــرگ سبز)ســند( اتومبیــل 
 پراید مدل 8۶ بشماره انتظامی

 413 ط 87- ایران 44 بشماره 
موتــور 21۶7198 بشــماره 
شاسی 141228۶۶22113 
بنام محمدعلــی نهانی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

ســند کمپانی خــودرو ســواری 
شــماره  بــه   NEWMVM315H

 - ایــران   41 818ه   پــاک 
MVM� موتــور  شــماره  و   43

و شاســی   477FJAF035298 
NATFBAMDBF1027349 به نام 
پیمان علیزاده مفقود شده اعتبار 

ندارد. زرین شهر

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری پژو پارس 
مــدل 1386 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1386 به 
شماره انتظامی 812 ب 43 ایران 56 و شماره موتور 
12486101785 و شماره شاسی50326960 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت بازرگانی لوتوس آبی فام )سهامی خاص( 

شماره ثبت 4۲۰3۷۱ شناسه ملی ۱۰3۲۰۷۲۱۶34
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت فوق به شــماره ثبت 420371 دعوت می گردد تا در 
جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در روز سه شــنبه مورخ 1400/3/25 ساعت 9 صبح در 
نشــانی: تهران میدان امامت خیابان جدیدی خیابان مستعدی کوچه رساپور پالک 7 واحد 8 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: انحالل شرکت و تعیین مدیر تصفیه و محل تصفیه

هیئت مدیره شرکت بازرگانی لوتوس آبی فام )سهامی خاص(

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شــهر تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارند به استناد مجوز به 
شماره 99/1210383 مورخ 99/12/18 اقدام به فروش یکدستگاه خودرو سواری نماید، متقاضیان می توانند به صورت حضوری به آدرس تهران، 
خیابان جمهوری، نرسیده به پل حافظ، کوچه رم، پالک 28، به شماره تماس 66764524 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پیشنهاد 
خود را تکمیل و به همراه فیش واریزی به میزان 10٪ مبلغ پایه در وجه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شــهر تهران، تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1400/04/14 در پاکت مهر و موم شده، به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 تهران واقع در آدرس فوق الذکر تحویل نمایند.

* هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
* اداره در قبول یا رد پیشنهادهای ارائه شده مختار است.

* متقاضیان محترم جهت دریافت اسناد، می بایست مبلغ 5/000/000 ریال به واحد مالی اداره پرداخت نمایند.

نوع سوخترنگمدل )سال(نوع خودرونام موقوفهردیف

بنزینیخاکستری متالیک1393سواری پژو GLX-405 محمدرضا و حاج میرزا1

سیدحسین حسینی
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران

آگهی مزایده )نوبت اول(

نوبت دوم چاپ آگهی 1400/03/29

برگ سبز سواری سیستم سایپا تیپ 132SE مدل 1395 
 M13/5770393 رنگ سفید- روغنی به شماره موتور
و شماره شاسی NAS421100G1208197 و شماره 
پــالک 122 ه  12 ایران 34 بنام کیوان ولی پور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و ســند کمپانی و کارت مشــخصات خودرو کامیونت نیسان 2400 به 
شماره پالک 978د98 ایران 14 به رنگ آبی- روغنی مدل 1384 و شماره موتور 
 301873 و شماره شاسی D99636 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت مشخصات و بیمه نامه شــخص ثالث خودرو 
ســواری هاچ بک ســایپا MT کوییک به شــماره پالک 232ی 63 ایران 14 
به رنگ ســفید مدل 1399 و شــماره موتور M15/9020290 و شــماره شاسی 

NAS841100L1076457 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و کارت مشخصات خودرو سواری پژو پارس به شماره پالک 331ه27 
ایران 34 به رنگ ســفید مدل 1397 و شــماره موتور  124K1265705 و شماره 
شاســی NAAN01CE5JH333423 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری ام. وی. ام 315 به شماره پالک 951ل63 ایران 14 به 
رنگ سفید-روغنی مدل 1393 و شماره موتور MVM477FJAD011681 و 
شــماره شاسی NATFBAKDXD1001609 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری ســایپا 131SE به شــماره پالک 851م19 ایران 14 
به رنگ ســفید- روغنی مدل 1394 و شــماره موتور 5316240 و شماره شاسی 

NAS411100F1072666 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی خودرو هاچ بک پژو 207I-MT به شــماره پالک 329و42 ایران 
14 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1396 و شماره موتور 179B0012441 و شماره 
شاســی NAAR03FEXHJ167055 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت سوخت خودرو ســواری تیبا به شماره پالک 
351ن36 - ایران 14 به رنگ قهوه ای تیره متالیک مدل 1395 و شــماره موتور 
M15/8320131 و شــماره شاسی NAS821100G1056095 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارت مشــخصات و کارت ســوخت خودرو ســواری ســایپا تیبا به شماره پالک 
449ی19 ایــران 14 بــه رنگ ســفید- روغنی مــدل 1398 و شــماره موتور 
M15/8820538 و شــماره شاسی NAS811100K5857400 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و سند کمپانی و کارت مشــخصات خودرو سواری سمند ال  ایکس به 
شــماره پالک 856ص15 ایران 14 به رنگ ســفید مدل 1388 و شــماره موتور 
12488055588 و شماره شاسی NAAC91CC39F198979 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 206TU3 برگ سبز و سند کمپانی و کارت مشخصات خودرو سواری هاچ بک پژو
به شــماره پالک 623ق22 ایران 14 به رنگ سفید- روغنی مدل 1396 و شماره 
موتور 165A0093863 و شــماره شاسی NAAP03EE8HJ061552 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه اقتصادی- 
بانک مرکزی که طی  رئیس کل ســابق 
یک سال گذشته دوشادوش سایر دولتمردان 
بارها مردم را دعوت به ســرمایه گذاری در 
بورس می کرد، حاال در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری، از پذیرش مسئولیت خود در زیان 

میلیون ها سهامدار طفره می رود.
ایــن روزها عبدالناصر همتی به دو دلیل اصلی 
مورد توجه رسانه هاست و بیش از گذشته در خبرها 
دیده می شود؛ یکی حضور در کارزار انتخابات ریاست 
جمهوری و دلیل دیگر، برکناری از رئیس کلی بانک 
مرکزی که درباره نمایشی بودن آن، اما و اگرهایی 

وجود دارد.
یکــی از مهم ترین موضوعات مورد توجه مردم 
در بررســی ســابقه گذشــته کاندیداهای ریاست 
جمهوری، عملکرد آنان در مواجهه با بازار سرمایه 
است؛ موضوعی که با توجه به حضور میلیون ها نفر 
در بورس طی دو سال اخیر و زیان جمع بزرگی از 

آنان، اهمیت این حوزه را دوچندان نموده است.
میلیون ها سهامدار با دعوت و حمایت مسئوالن 
دولت تدبیر و امید، از شخص حسن روحانی گرفته 
تا فرهاد دژپســند و عبدالناصــر همتی در صعود 
تاریخی بورس پا به این بازار گذاشــتند و به همین 
علت زیان های سنگین و سؤال برانگیز خود را نتیجه 

عملکرد همین افراد می دانند.
طفره از بار مسئولیت

با ایــن حال همتی در این روزها که ســرگرم 
رقابت های انتخاباتی اســت، مانند سایر مسئوالن 
دولت مسئولیت اقدامات خود در ریزش کم سابقه 
بورس را نمی پذیرد، آن هم در شرایطی که بررسی 
اظهارات او در یکی دو سال گذشته نشان می دهد 
او نیز پا به پای سایر مسئوالن دولت، هم از طریق 
دعوت بی موقع به بورس و هم تغییر سیاســت های 

پولی، در زیان مردم در بورس شریک بوده است.
همتی همچنین در اسفند سال گذشته و پس از 
ادامه دار شدن ریزش بازار طی صحبت هایی مدعی 
شده بود که هشدارهای الزم را درخصوص روند بازار 
ســرمایه داده و »بانک مرکزی در حد توان خود از 
بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد 
نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است«. پرسش 
این اســت که آیا واقعاً همتی درباره بازار ســرمایه 
هشدار داده بود یا ایشان هم جزو کسانی بود که مدام 
مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کرد؟

دعوت به بورس در اوج قیمت ها
اولین نشانه های رشد ناهمگون بورس در زمستان 
98 پدیدار شد و مسئوالن وقت سازمان بورس برای 
کنترل رشد مذکور دســت به کار شدند و یکی از 
تصمیمات آنان کاهش دامنه نوسان قیمت ها برای 
کنترل هیجانات بود. بــه گزارش نبض بورس، اما 
16 اســفند ماه همان ســال به دنبال دستور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی برای بازگشت دامنه نوسان 
بازار سرمایه به پنج درصد، همتی رئیس کل وقت 
بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، با 
تشویق  مردم به سرمایه گذاری در بورس، از حضور 

همگانــی در بورس حمایت کرد و اقبال عمومی به 
بازار سرمایه را نیک  پنداشت و به ایجاد عمق بیشتر 

در آن ابراز امیدواری کرد.
همچنین به صورت مشخص همتی در تاریخ 26 
فروردین سال 99 در گفت و گوی ویژه خبری با  اشاره 
به اینکه وضعیت بورس خیلی خوب شده، گفت: ما 
مردم را تشویق می کنیم که وارد بورس شوند و من 
به عنوان مسئول بانک مرکزی هر اقدامی برای رونق 

بورس خواهم کرد.
12 اردیبهشت ماه 99 نیز که نشانه های حباب 
برای بســیاری از اهل فن آشکار شده بود، همتی 
خبــر داد که در راســتای اجــرای ضوابط قانونی 
کاهش بنگاه داری بانک ها، بخشنامه ای را درخصوص 
ضرورت واگذاری ســهام شــرکت های وابسته به 
بانک ها در بورس صادر کرده است. معنای دیگر این 
بخشنامه این بود که بانک ها سهامشان را در باالترین 
قیمت ها به مردم بفروشند و در ادامه، مردم ماندند و 
سهامی  که تا امروز قیمتش مدام آب می رود و زیان 

سهامداران خرد روزبه روز بیشتر می شود.
امــا با این وصف بازهــم رئیس جمهور و دیگر 
مســئوالن صراحتا مردم را به بورس دعوت کردند 
تا اینکه از دهه پایانی مردادماه سال گذشته ریزش 
تاریخی بورس شــروع شد. اما با این وجود باز هم 
جناب همتی دســت از دعوت مردم برنداشت و در 
شــهریورماه و آبان ماه یعنی حتی تا سه ماه پس از 
شروع ریزش بورس بازهم نوید روزهای خوب بورس 

را به مردم داد.
بازتــاب در این باره نوشــته اســت، بــا وجود 
درخواست همتی از مالکان عمده سهام برای ایفای 
نقش بازارســاز در شــهریور ماه، روند نزولی بازار 
ادامه پیدا کرد تا اینکه در آبان ماه، رئیس کل بانک 
مرکزی در پســتی اینستاگرامی، روزهای خوبی را 
برای بازار ســرمایه نوید داد، او گفت که تصمیمات 
خوبی در جلسه شورای عالی بورس برای تقویت بازار 
سرمایه و نقش بانک در اطمینان بخشی به فعالیت 
سرمایه گذاران انجام شده است که بانک مرکزی هم 

از این تصمیمات حمایت می کند.
شریک تدبیر دولت

بررســی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی طی 
ماه   های گذشته نشان می دهد که او همواره مردم، 
مالکان عمده و ســرمایه گذاران بورسی را تشویق 
بــه حضور در بازار ســرمایه کرده اســت و در این 

مدت برخالف ادعای اســفندماهش هشداری را از 
او درباره بورس شــاهد نبوده ایم، البته او نسبت به 
ســرمایه گذاری در بازار ارز بارها به مردم تذکر داد 
اما این نهیب فقط مربوط به بازار ارز بود ونه بورس.

حاال در شــرایطی که بازار سرمایه با مشکالت 
عدیده ای رو به روســت و یک سال از نزول شاخص 
کل بورس در می گذرد، همتی که پیش از این بارها 
مــردم و ســرمایه گذاران را به حضــور در بورس 
تشویق می کرد، در موضع گیری متفاوتی نسبت به 
گذشته اعالم کرده است که قباًل هشدارهای الزم را 
درخصوص روند بازار سرمایه داده، در حالی که خود 
او یکی از عوامل زیان مردم بوده است.برای این ادعا 

دالیلی وجود دارد از جمله اینکه:
بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش 
بورس در عملکرد سیاست گذار پولی در اواخر سال 
98 و اواسط سال99 نهفته است، عالوه بر سهامداران 
برخی اقتصاددانان و نمایندگان شناخته شده مجلس 
شــورای اســالمی نیز اظهارنظرهای جدی در این 

حوزه داشتند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، شــمس الدین 
حسینی، نماینده فعلی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد 
درخصوص دستکاری نرخ بهره بین بانکی می گوید 
خردادماه ســال گذشته شاخص کل بورس حدود 
2 میلیون واحد بود، در اثر سیاســت گذاری دولت، 
سود بین بانکی از زیر 10 درصد تا 17 درصد افزایش 
پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش 
بازار ســرمایه می شود. دولت و وزارت اقتصاد مردم 
را به بورس فراخواند اما همزمان نرخ سود بانکی را 
افزایش دادند. به طــور کلی و در خوش بینانه ترین 
حالت می توان گفت سیاست گذاران پولی و بانکی 
با هم هماهنگ نبودند و ابرنوســان بورس در سال 

گذشته شکل گرفت.
در انتظار منابع صندوق توسعه

از سوی دیگر، همتی باید درباره اجرای مصوبه 
ســران قوا درباره تزریق منابع صندوق توسعه ملی 
به بازار سرمایه پاسخگو باشد. اوایل اردیبهشت ماه 
امسال در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب 
شد که بانک مرکزی نسبت به فروش تدریجی 200 
میلیون دالر از منابع ارزی به  حساب صندوق توسعه 
ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار 

سرمایه واریز کند.
اما تــا دیروز که آخرین مهلــت بانک مرکزی 

برای واریز 200 میلیون دالر از منابع ارزی  حساب 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
بود فقط 50 میلیون دالر از این مبلغ واریز شــد و 
مشخص نیست برنامه رئیس کل جدید بانک مرکزی 

در این باره چیست!
به این  ترتیب عواملی همچون عدم واریز منابع 
صندوق توســعه ملی در زمان مقــرر، عدم اجازه 
استفاده از تسهیالت برای صندوق ها و سبدگردان ها، 
فشار به بانک ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری 
در فروش قیمت ارز پتروشــیمی ها، باال بردن نرخ 
مبادالت بین بانکی از هشــت درصد به نزدیک 20 
درصد و... عواملی است که که باید همتی نسبت به 

آنها پاسخگو باشد.
کمک بورس به بانک مرکزی

در ایــن میان که رئیــس کل بانک مرکزی به 
راحتی اظهارات قبلی خود مبنی بر تشــویق مردم 
به حضور در بازار ســرمایه را فرامــوش کرده و از 
هشدارهای نگفته اش می گوید، برخی کارشناسان 
بازار ســرمایه معتقدند که دلیل مسئوالن و به ویژه 
مدیــران بانــک مرکزی بــرای  ترغیب مــردم به 
ســرمایه گذاری در بورس، کمــک به این بانک در 
کنترل تورم بوده اســت؛ بر اســاس این استدالل، 
بازار سرمایه در سال گذشته به کمک بانک مرکزی 
آمد و حجم زیادی از نقدینگی را که می توانست به 
التهاب بازار ارز، ســکه، طال، خودرو و مسکن دامن 

بزند به خود جذب کرد.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در 
گفت و گو با خبرگزاری دانشجو می گوید: اگر امروز 
اقتصاد تحریمی  و کرونازده کشــور دچار تورم های 
بزرگ تری نشده به دلیل سرعت گیر بودن یا ضربه 
گیر بودن بورس است که با جذب بخشی از نقدینگی 

توانسته سرعت افزایش تورم را کاهش دهد.
در واقع به نظر می رسد که بانک مرکزی و دیگر 
نهادهای متولی اقتصاد کشور استفاده خود را از بازار 
ســرمایه کرده و حاال که سرمایه گذاری مردم از ابر 
تورم و افزایش نقدینگی جلوگیری کرده، دیگر نیازی 
به تشویق مردم برای حضور در این بازار نمی بینند، 
اگرچه سرمایه گذاران هم اعتماد خود را به این بازار 
از دست داده اند ولی مسئوالن دولت خصوصاً شخص 
آقای همتی بایستی بدانند راه حل بازگشت اعتماد 
مردم به بورس عمل به تعهدات و پذیرش مسئولیت 

اشتباهات است نه فرافکنی و فراموشی وعده ها.

کیهان بررسی می کند

نقش بانک مرکزی در سقوط بورس

معــاون اول رئیس جمهور در یک اظهارنظر 
پوپولیســتی که موجب حفظ وابستگی کشور 
به اقتصاد تک محصولی نفتی و هدر دادن منابع 
زیرزمینی می شود، گفت: ایران می تواند هفت تا 

۱0 میلیون بشکه نفت تولید کند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقــل از پایگاه 
اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، اســحاق 
جهانگیری، در آیین گشــایش دوازدهمین کنفرانس 
ملی اقتصاد کشاورزی ایران که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شــد، گفت: فرصت های طالیی ایران در حال 
ســپری شدن است و ما در 20 سال نخست قرن 15 
هجری شمسی که سال هایی تعیین کننده است باید 
تالش کنیم ایران مسیر توسعه را با شتاب طی و فاصله 
خــود را با رقبای منطقه ای جبــران کند و به جایگاه 

واقعی خود برسد.
وی با تبیین فرصت های طالیی پیِش روی کشور 
افزود: فرصت نخست استفاده از ذخایر عظیم نفت، گاز و 
منابع معدنی است. امروز با توجه به سیاست گذاری هایی 
که در ســطح بین المللی درباره گازهای گلخانه ای در 
حال اجراســت پیش بینی می کنیم در 20 سال آینده 
به نقطه ای برســیم که محدودیت ها برای استفاده از 
انرژی، نفت و گاز بیشتر شود و ایجاد گازهای گلخانه ای 
مشمول تحریم ها و مجازات های بین المللی شود، در این 
مقطع باید تالش کنیم این ذخایر به ثروت و ظرفیت 

برای توسعه کشور تبدیل شود.
معاون اول رئیس جمهــوری تصریح کرد: در 40 

رئیس اتحادیه قالیشویان تهران از تعطیل 
شــدن 30 درصد واحدهــای فعال در صنف 
قالیشویی، کاهش ۸0 درصدی درآمد و بیکار 
شدن حداقل سه هزار نفر در این صنف خبر 

داد.
حمیــد محمــدی در گفت وگــو با ایســنا، از 
تعطیل شــدن 30 درصد واحدهای فعال در صنف 
قالیشــویی در پی شــیوع ویروس کرونا خبر داد و 
گفت: باقی واحدها نیز عمدتــا بیش از 80 درصد 
کاهــش درآمد داشــته اند.  با شــیوع موج جدید 
بیماری کرونا نیز بســیاری از مردم به دلیل رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی، کاهش رفت و آمد و ترس 

از ابتــال به بیمــاری کرونا، تمایلی به اســتفاده از 
خدمات قالیشــویی ها نداشــتند. این شرایط باعث 
شده درخواست خدمات قالیشویی 70 تا 80 درصد 
کاهش یابد و قالیشــویان تقریبا به بیکاری مطلق 

نزدیک شده اند.
رئیس اتحادیه قالیشویان تهران با بیان اینکه تا 
قبل از شیوع کرونا نزدیک به 400 واحد صنفی فعال 
بود که در هر واحد )به جز بهمن و اسفند هر سال( به 
طور معمول بین 20 تا 30 نفر مشغول فعالیت بودند، 
تصریح کرد: اکنون با توجه به کاهش سفارش ها بیش 
از سه هزار نفر بیکار شده اند و درآمد قالیشویان از 
اسفندماه ســال 1398 تاکنون حداقل 80 درصد 

کاهش داشته و تقریبا در مرز ورشکستگی قرار دارند.
محمــدی خاطرنشــان کرد: در شــرایطی که 
واحدهــای قالیشــویی درآمدی ندارنــد ملزم به 
پرداخت مالیات شــده اند. حداقــل حمایت از این 
صنف بخشودگی مالیات برای واحدهایی است که 
درآمدی نداشته اند. این بنگاه ها درآمدی برای امرار 

معاش ندارند چه رسد به پرداخت مالیات.
گفتنی است، ســتاد کرونا باید تمهیداتی برای 
حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا می اندیشید 
که گویا، آنچنــان کارآمد نبوده و موجب صدمه به 
فعالیت هایی چون قالیشویی و بیکاری تعداد زیادی 

از فعاالن و کارگران این صنف شده است.

سال گذشــته به دالیل مختلف نتوانسته ایم به جایگاه 
خود در بازار انرژی دست یابیم. در مقاطعی ایران 10 
درصد تولید نفت جهان را در اختیار داشــته است، اما 
امروز از 100 میلیون بشکه تولید نفت حدود 4 میلیون 
در شرایط غیرتحریمی ایران می تواند نفت تولید کند، 
همچنین ایران می تواند با برنامه ریزی بیش از هفت تا 
10 میلیون بشکه نفت تولید کند، این یک ضرورت است 
و هرکس مانع آن شــود می خواهد ایران را از سرمایه 

خدادادی خود محروم کند.
گفتنی است، بحث جهش تولید نفت که وزیر نفت 

هم مشابه آن را در روزهای اخیر گفت یک اظهار نظر 
پوپولیستی و انتخاباتی تلقی می شود. عدو سبب خیر 
شده و ایران به تازگی، اقتصاد بدون نفت را تجربه کرده 
و توانسته با همه بی تدبیری های دولت تدبیر، خودش 
را ســرپا نگهدارد. اگر جهش تولید نفت که سیاست 
شکست خورده حکومت پهلوی و حکومت های عربی 
دست نشانده و عقب افتاده خلیج فارس است، اجرا شود، 
موجب حفظ وابستگی کشور به اقتصاد تک محصولی 
نفتی و هدر دادن و چوب حراج زدن به منابع زیرزمینی 
کشور می شود. گویا آقای جهانگیری به هدر دادن منابع 

کشور عادت کرده است. ضمن اینکه با توجه به کاهش 
بیش از 20 میلیون بشکه ای تقاضای نفت در جهان طی 
دهه اخیر، افزایش تولید، موجب کاهش هر چه بیشتر 
قیمت نفت می شود. بهتر است به جای خام فروشی و 
خام اندیشــی، به فکر افزایش تولید فرآورده و تشکیل 
اوپک فرآورده باشــیم. سوال اینجاست که اگر جهش 
تولید نفت شــدنی بود چرا دولت تدبیر و امید این کار 
را نکرد. نکته دیگر اینکه در صورت استخراج این حجم 
از نفــت که امکان فروش و حتی وصول پول آن وجود 

ندارد، کجا قرار است ذخیره شود؟!

رئیس اتحادیه قالیشویان تهران خبر داد

بیکار شدن 3 هزار نفر با کاهش 8۰ درصدی درآمد قالیشویان


