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س�هام بورسي و س�هام عدالت 
امكان تبديل ش�دن ب�ه وثيقه    سهام عدالت

تسهيالت كارت اعتباري را پيدا كرد .
سهام بورس��ي و س��هام عدالت از آنجايي كه يك دارايي به شمار 
مي رود، علي القاعده بايد قابليت وثيقه گذاري جهت تس��هيالت 

كارت اعتباري يا ارائه به قوه قضائيه در مواقع نياز داشته باشد. 
جلس��ه هماهنگي اقتص��ادي دولت روز يك ش��نبه به رياس��ت 
رئيس جمهور تشكيل و در اين جلس��ه نظام بانكي كشور مكلف 
شد شرايط الزم را براي اعطاي اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر 

مبناي پشتوانه سهام آنان فراهم كند. 
در اين جلسه پس از گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي از ميزان 
پيشرفت اقدامات مربوط به آزاد سازي سهام عدالت، حجت االسالم 
حس��ن روحاني بر حق انتخاب مردم در اس��تفاده آگاهانه و نحوه 
مديريت سهام عدالت تأكيد كرد و گفت شرايط الزم در اين زمينه 

بايد فراهم شود. 
از سوي ديگر عبدالناصر همتي در گفت وگو با فارس اظهارداشت: 
بانك ها مي توانند سهام بورس��ي، به ويژه سهام عدالت را به عنوان 

وثيقه براي صدور كارت اعتباري قرار دهند. 

وي افزود: با توجه ب��ه ارزنده بودن بخش عمده اي از س��هم هاي 
موجود در سبد س��هام عدالت، به بانك ها توصيه مي كنم در قبال 
وثيقه گرفتن سهام آزاد ش��ده، در چارچوب ضوابط خود، معادل 
درصدي از ارزش آن، به دارندگان س��هام كه ني��از به منابع مالي 
دارند، ولي قصد فروش سهام خود را ندارند، كارت اعتباري براي 

خريد بدهند. 
رئيس كل بان��ك مركزي گفت: به حوزه فن��اوري اطالعات بانك 
مركزي تأكيد كرده ام هرچه سريع تر براي ساده سازي فرآيند صدور 

كارت اعتباري اقدام كند.

سهامبورسيوسهامعدالتوثيقهتسهيالتكارتاعتباريميشود

 افزایش خودسرانه قيمت ها 
در بازار لوازم خانگي 

آشفتگي بازار لوازم خانگي در سايه بي توجهي سازمان 
حمايت در به روز رسانی قيمت ها در سامانه 124 

فعاالن بازار لوازم خانگي معتقدند قيمت هاي ثبت ش�ده در س�امانه 
124 مربوط به آذر ماه س�ال گذش�ته اس�ت. اين در حالي اس�ت كه 
توزيع كنندگان، خودسرانه قيمت ها را بين 2۵تا ۳۰ درصد گران كرده اند. 
بازار لوازم خانگي از سال 97 تاكنون پس از افزايش ناگهاني قيمت ارز دستخوش 
مشكالت بس��ياري ش��ده اس��ت، به طوري كه توليد كننده، مصرف كننده و 
فروشنده هيچ كدام از اين بازار رضايت ندارند. توليد كننده با مشكالت عديده اي 
از جمله تأمين ارز و افزايش قيمت ارز براي مواد اوليه مواجه است، مصرف كننده 
با عدم ثبات قيمت در بازار و فروشنده نيز با ركود حاكم بر بازار ميان مشكالت 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان مانده است. رئيس اتحاديه لوازم خانگي از 
افزايش خودسرانه قيمت ها در بازار گله مند است و دليل آن را ضعف مديريتي 
در سازمان حمايت مي داند و معتقد است قيمت هاي درج شده در سامانه ۱۲۴ 
مربوط به آذر ماه سال گذشته است و آقايان به خودشان زحمت نداده اند كه 
قيمت ها را به روز كنند. مرتضي مي��ري مي گويد: مرجع اتحاديه براي تعيين 
قيمت سامانه ۱۲۴ است كه متأسفانه ماه هاست به روزرساني نشده است. به 
گفته فعاالن بازار، قيمت لوازم خانگي به خصوص در دو سال اخير به معضلی 
جدي تبديل شده است و هيچ قاعده و ضابطه اي براي قيمت گذاري كاال وجود 
ندارد، كاال در فروشگاه ها بدون برچسب قيمت عرضه مي شود و خريدار براي 
انتخاب يك كاال با يك نوع برند با چند قيمت متفاوت مواجه است، به عنوان 
مثال براي خريد يك ماشين لباسشويي توليد داخل در سه مغازه، سه قيمت 

متفاوت ارائه مي شود. 
يك فروشگاه قيمت عرضه را 5  ميليون و 500 هزار تومان، فروشگاهي ديگر 
5  ميليون و 650 هزار تومان و فروشگاه سوم نيز همان كاال را با 5  ميليون و 
800 هزار تومان عرضه مي كند. البته اين تنوع قيمت در خصوص كاالهاي 
توليد داخلي كه به نوعي قيمت كارخان��ه اي و قيمت مصرف كننده آن تا 
حدودي مشخص است كمتر مشاهده مي شود اما درباره لوازم خانگي كه 
مبدأ مشخصي ندارد و به احتمال زياد به صورت قاچاق به كشور وارد شده و 
به وفور هم در بازار لوازم خانگي عرضه مي شود، آشفتگي در قيمت گذاري 
به مراتب بيشتر است، به عنوان مثال قيمت يك ماكروفر با برند كره اي كه 
به گفته عرضه كنندگان اين كاال اكنون از كشورهاي چين، مالزي و... وارد 
كشور مي شود در بازار لوازم خانگي در ۱0 فروشگاه با ۱0 قيمت متفاوت 
عرضه مي شود. مثال در مورد تنوع قيمت  يك كاال با يك برند، در بازار لوازم 
خانگي بسيار زياد اس��ت، آن قدر اين بازار آشفته و به هم ريخته است كه 
مصرف كننده به هيچ عنوان نمي تواند انتخاب دقيق و مطمئني داشته باشد، 
از طرفي قيمت توليدات داخلي هم دائماً در حال افزايش است و هيچ گونه 

ثبات قيمتي در بازار وجود ندارد. 
   1۰ تا 2۵ درصد افزايش قيمت داشته ايم

به گفته مرتضي ميري، رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان لوزام 
خانگي، قيمت لوازم خانگي از ابتداي امسال۱0 تا ۲5 درصد افزايش يافته 
است. ليست قيمت كارخانه هاي توليد لوازم خانگي براساس افزايش ۱0 تا 
۲5 درصدي اعالم شده در حالي كه اين ليست قيمت ها مورد تأييد اتحاديه، 
تعزيرات و سازمان حمايت نيست. وي با اشاره به آشفتگي بازار لوازم خانگي 
مي افزايد: از ابتداي امسال تاكنون بارها و بارها از سازمان حمايت خواسته ايم 
قيمت هاي جديد را بر اساس ضوابط قيمت گذاري در سامانه ۱۲۴ اعالم كند 
در حالي كه بدون توجه به اين درخواست، قيمت هاي اعالمي لوازم خانگي از 

سه ماه آخر سال 98 تاكنون بدون تغيير در سامانه ۱۲۴ مانده است. 
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گفتني اس��ت اين اظهارات رئيس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي در 
حالي است كه اواسط سال گذشته، عباس تابش رئيس سازمان حمايت با 
اعالم امكان رصد قيمت ۱00 قلم كاال از طريق سامانه ۱۲۴ به مردم وعده 
داد كه از اين پس مي  توانند با مراجعه به سامانه ۱۲۴ قبل از انجام هر نوع 
خريدي در حوزه هاي مختلف اعم از لوازم خانگي، مواد غذايي، آرايشي و 
بهداشتي ابتدا قيمت ها را در سامانه رصد و با قيمت موجود در بازار مقايسه 
كنند و بر اين اساس كاالي گران خريداري نكنند. وي اين سامانه را خدمتي 
به مصرف كننده براي رصد قيمت كاال عن��وان كرد؛ خدمتي كه اثرات آن 
هيچ گاه مشاهده نش��د. اين در حالي است كه مشاهده و رصد قيمت انواع 
كاال در سامانه ۱۲۴ هيچ كمكي به مصرف كننده نمي كند زيرا با مراجعه 
به سامانه ۱۲۴ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشاهده 
مي شود كه در سامانه مذكور فقط قيمت چند قلم كاالي لوازم خانگي ذكر 
ش��ده و قيمت ها به صورت كلي اعالم ش��ده كه امكان هيچ گونه مقايسه 
قيمتي در بازار را فراهم نمي كند، به عنوان مثال در اين س��امانه حداقل و 
حداكثر قيمت چند قلم كاالي لوازم خانگي مانند ماشين لباسشويي شش 
و هفت كيلويي، اجاق گاز پنج شعله استيل فردار، يخچال ۱7فوت و فريزر 
۱7فوت توليد داخل و نهايتاً تلويزيون LED در اندازه هاي ۴3 و 55 اينچ 
بارگذاري شده، لذا اگر فردي قرار باشد ماشين ظرفشويي يا يخچال و فريزر 
دوقلو و اجاق گاز چهار شعله يا ساير كاالها را خريداري كند امكان هيچ گونه 

مقايسه قيمتي براي وي فراهم نيست. 

وجود ثروت زياد در دولت و انجام صدها 
ه�زار ميلي�ارد توم�ان معامله در س�ال 
برخ�ي از نمايندگان مجل�س و همچنين 
اتاق هاي بازرگاني استاني را جذب حوزه 
ش�ركت هاي دولتي و وابس�ته ب�ه دولت 
كرده اس�ت ج�ا دارد در همي�ن روزهای 
ابتدايی مجلس يازدهم ارتباط نمايندگان 
مجلس ب�ا ح�وزه ش�ركت هاي دولتي و 
همچنين اتاق هاي بازرگاني شفاف باشد. 
وقتي بودج��ه عمومي دول��ت در محدوده 
500هزار ميليارد تومان و بودجه شركت هاي 
دولتي در محدوده ۱500هزار ميليارد تومان 
است، مشخص است ش��ركت هاي دولتي و 
رانت هاي موج��ود در اين بخش مورد طمع 
برخي از جريان ها و گروه ها در كش��ور قرار 
گيرد، از اين رو ب��ا توجه به اينك��ه بازدهي 
شركت هاي دولتي بسيار ناچيز و بدهي هاي 
توليدي اين بخش براي سيستم بانكي بسيار 
قابل مالحظه است و دستگاه قضا و نهادهاي 
نظارتي نيز از ناحيه پرونده هاي ايجادي در 

حوزه شركت هاي دولتي با مشكالتي روبه رو 
هستند، نياز است ارتباط نمايندگان مجلس 
و همچنين اتاق هاي بازرگاني اس��تان ها با 

حوزه شركت هاي دولتي شفاف باشد. 
اگر قرار باشد بدون تعارف در رابطه با اقتصاد 
ايران س��خن بگوييم اقتصاد با سياست گره 
خورده اس��ت، اقتصادي كه سياس��ي شود 
معادالت و وقايعش هم پيچيده مي ش��ود، 
به طوري كه ش��ايد به ديد صرف اقتصادي 
ديگر نتوان دليل رخدادها را تش��خيص داد 
يا اينكه تحليل نزديك به واقعيتي از آينده 
اقتص��اد ارائ��ه داد. همانطور ك��ه مي دانيم 
اقتصاد اي��ران دولتي اس��ت و اگ��ر نگاهي 
به بودج��ه بيندازيم، مي بيني��م كه بودجه 
عمومي در حدود 500ه��زار ميليارد تومان 
ولي بودجه شركت ها و بانك ها و مؤسسات 
وابس��ته به دول��ت در ح��دود ۱500هزار 
ميليارد تومان اس��ت. در اين ميان به گفته 
خود دول��ت ارزش دارايي ه��اي دولتي در 
حدود ۱7هزار هزار ميليارد تومان مي باشد، 

اين در حالي اس��ت كه اخيراً وزير اقتصاد از 
حجم دارايي هاي زياد دولت در استان هاي 

مختلف نيز ابراز شگفتي كرده بود. 
وقتي دولت در سال، رقمي بيش از 500هزار 
ميلي��ارد توم��ان معامل��ه اع��م از خريد و 
فروش انجام مي ده��د، حجم قابل مالحظه 
معامالت و همچنين بودجه و ارزش دارايي 
قابل مالحظه دولت زمينه اي ايجاد مي كند 
تا عده اي در اس��تان هاي مختل��ف با اطالع 
دقيق از دارايي هاي دولت و عوايد موجود در 
حواشي دولت،  تحت عناوين مختلف خود را 
به اين نها د نزديك كنند تا جريان سياس��ي 
خود را از عوايد مالي موجود در بخش دولت 

سيراب كنند. 
با توجه به اينكه در روزهاي ابتدايي مجلس 
يازدهم هس��تيم، جا دارد نح��وه ارتباطات 
نمايندگان مجل��س با دول��ت و بنگاه هاي 
دولت��ي و همچني��ن اتاق ه��اي بازرگان��ي 
استان هاي مختلف شفاف باشد، اگر نگاهي 
به ماجراهايي چون انتصابات در بنگاه هاي 

دولتي، مزايده و مناقصه هاي ش��ركت هاي 
دولت��ي، خصوصي س��ازي ها، پروژه ه��اي 
عمراني، پرداخت تسهيالت تكليفي از سوي 
بانك ه��ا و پيگي��ري معوق��ات بانكي كالن 
بيندازيم، به عالقه شديد برخي از نمايندگان 
مجلس به ام��ور ش��ركت ها و معامالت پي 

مي بريم. 
حجم قابل مالحظه دارايي هاي دولتي موجب 
شده است كه تا برخي از احزاب به جاي اينكه 
منافع ملي و عمومي را دنبال كنند، پيوسته 
به دنب��ال فت��ح كرس��ي هاي هيئت مديره 
ش��ركت هاي دولتي و عوايد موجود در اين 
بخش ها و ارائه س��رويس از بخش دولت به 
بخش خصوصي وابس��ته به خود باش��ند، از 
آنجايي ك��ه اين دارايي ه��ا در واقع از اموال 
و دارايي هاي عمومي تشكيل شده اند، بايد 
عوايدش به خزانه دولت ريخته شود و صرف 
هزينه هاي عمومي كشور شود تا همه مردم 

در سود اين دارايي ها شريك باشند. 
از طرف��ي دول��ت از آنجايي ك��ه مديريت 
صندوق ه��اي  چ��ون  مجموعه هاي��ي 
بازنشستگي  مانند سازمان تأمين اجتماعي 
و صندوق بازنشستگي كش��وري را برعهده 
دارد، در اين بخش ها ني��ز همان مديريتي 
را كه در بخش ش��ركت هاي دولتي اعمال 

مي كند، دنبال كرده است. 
در واقع س��ر برخي از نماين��دگان مجلس 
و همچني��ن اعضاي اتاق ه��اي بازرگاني به 
عنوان بخ��ش خصوصي گرم ش��ركت هاي 
دولتي و وابسته به دولت شده  است تا بتوانند 
با فرستادن نزديكان و فرزندانشان در هيئت 
مديره اين ش��ركت ها ب��راي فرزندان خود 
رزومه اي دس��ت و پا كنند ت��ا در آينده در 
بخش هاي دولتي و وابسته به دولت مشغول 
به كار ش��وند، در اي��ن مي��ان از آنجايي كه 
در حوزه بخش خصوصي نيز ش��ركت هاي 
متعددي ايج��اد كرده ان��د، از بخش دولت 
قرار دادهايي را به سوي شركت هاي نزديكان 

هدايت مي كنند. 
با توج��ه به اينك��ه در روزه��اي ابتدايي 
مجلس يازدهم هس��تيم، ج��ا دارد نحوه 
ارتباطات نمايندگان مجل��س با دولت و 
بنگاه ه��اي دولتي و همچني��ن اتاق هاي 
بازرگاني استان هاي مختلف شفاف باشد 
تا ش��ائبه اي در رابطه با ارتباطات ناسالم 

شكل نگيرد. 

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

همكاري قرارگاه خاتم با وزارت »صمت« بهناز  قاسمی
در اكتشاف معادن

فرمانده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا با بي�ان اينكه همكاري 
خوبي با وزارت صم�ت در زمينه اكتش�اف مع�ادن داريم، گفت: 
در حال طراح�ي پروژه هاي�ي در بخش هاي كش�اورزي و صنايع 
تبديلي هس�تيم تا به نوع�ي اقتصاد مردم نهاد تش�كيل ش�ود. 
به گزارش فارس، س��عيد محمد در حاش��يه امض��اي تفاهمنامه 
همكاري مش��ترك بين مناطق آزاد و  قرارگاه خاتم اظهار داشت: 
بخش ه��اي مختلفي از دول��ت در حوزه س��رمايه گذاري قرارگاه 
همكاري دارند، به عنوان مثال ما ام��روز ظرفيت خوبي در بخش 
آزادراهي با وزارت راه و شهرسازي داريم كه كار سرمايه گذاري را 
در اين زمينه انجام مي دهيم. آزاد راه ه��اي زيادي وجود دارد كه 
امروز قرارگاه به عنوان سرمايه گذار آن در حال كار است، امسال 

هم دو  آزادراه  افتتاح خواهد شد. 
محمد در ادامه با بيان اينكه قرارگاه در س��اير بخش ها مانند نفت 
و گاز نيز همكاري دارد، گفت: در بحث پااليش��گاه آناهيتا كه فاز 
بعدي س��تاره خليج فارس اس��ت، قرارگاه به عنوان سرمايه گذار 
ورود خواهد كرد. در حوزه كش��اورزي كه يكي از موضوعات مهم 
اشتغال آفرين براي كشور اس��ت تفاهمنامه خوبي با وزارت جهاد 
كشاورزي امضا كرده ايم كه بتوانيم احياي اراضي داشته باشيم و 
آنها را به شركت هاي تعاوني واگذار كنيم. همچنين در بحث الگوي 
كش��ت موفق و صنايع تبديلي بتوانيم كمك و مساعدت كنيم كه 

بخش كشاورزي رونق بگيرد. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در مورد بخش هاي معدني 
بيان داش��ت: در اين بخش همكاري خوبي ب��ا وزارت صمت در 
زمينه اكتشاف ها و باز كردن معادن خيلي مهم در جنوب كرمان 
و اخيراً سيستان و بلوچستان داش��ته ايم،  در بخش هاي مختلف 
خصوصاً در مناطق مرزي نيز همكاري هاي��ي را با وزارت صمت 

شروع كرده ايم. 
وي تأكيد ك��رد: قرارگاه به عنوان يك ظرفيت س��از جدي��د به دنبال 
طراحی يك اقتصاد مردم نهاد اس��ت تا مردم را در بيشتر پروژه ها مثل 
بخش كشاورزي و معادن درگير كند كه ش��ايد تا به امروز يك مقدار 

مغفول مانده است. 
........................................................................................................................

حركت صنعت قند و شكر به سمت تعطيلی
صنعت قن�د و ش�كر كه نياز اساس�ي كش�ور اس�ت، ن�ه تنها به 
س�مت خودكفايي نمي رود بلكه ب�ا عدم تصميم گي�ري به موقع 
و صحي�ح مس�ئوالن ذيرب�ط در ح�ال تعطيل�ي كارخانج�ات 
و ايج�اد بي�كاري و عدم كش�ت محص�ول چغن�در قند اس�ت. 
مديرعامل قند بيستون در گفت وگو با تس��نيم افزود: در صنعت قند 
و شكر كه نياز اساسي كش��ور مي باشد و هر س��اله حجم زيادي شكر 
از خارج كشور وارد مي ش��ود، اين صنعت نه تنها به سمت خودكفايي 
نمي رود بلكه با عدم تصميم گيري به موقع و صحيح مسئوالن ذيربط 
در حال تعطيلي كارخانجات و ايجاد بيكاري و عدم كش��ت محصول 

چغندر قند است. 
محسن  علي حسيني گفت: در سال جاري قيمت مصوب خريد چغندر 
قند با رشد بيش از 5۱درصدي روبه رو شده است. اين در حالي است كه 
هزينه هاي انرژي نيز افزايش قابل مالحظه اي داشته شده است. مطالبه 
حقابه از آب منطقه اي با بيش از هزار درصد افزايش، افزايش هزينه هاي 
دستمزد و افزايش بي رويه هزينه هاي مربوط به خريد تجهيزات براي 
تعميرات كارخانجات قند و شكر بخش��ي از مشكالت توليدكنندگان 

اين صنعت است. 
مديرعامل قند بيس��تون اضافه ك��رد: نكته قابل تأمل اين اس��ت در 
حالي كه بيش از ۴0روز از ش��روع فرآيند خريد محصول چغندر قند 
از كش��اورزان كش��ت پاييزه مي گذرد، تاكنون قيمت مصوب فروش 
شكر توسط متوليان امر اعالم نشده است و در صورتي كه كارخانجات 
محصول خود را به قيمت سال گذشته به فروش برسانند با زيان قابل 
توجهی روبه رو مي شوند و در صورت عدم فروش محصول، منابع الزم 
براي پرداخ��ت مطالبات كش��اورزان كه زحمت زيادي براي كش��ت 

محصول خود كشيده اند وجود نخواهد داشت. 
وي گفت: اين در حالي است كه حجم بسيار زيادي از شكر خام وارداتي 
كه توسط تاجران به كشور وارد شده است موجود بوده و در حال حاضر 
با قيمت باالي 6هزارو500 تومان به فروش مي رس��د. همچنين نكته 
قابل توجه ديگر از مشكالت كارخانجات توليد قند و شكر عدم پرداخت 
مطالبات سنواتي از دولت بابت يارانه تعلق گرفته مي باشد كه چندين 

سال است بي نتيجه باقي مانده است. 
در صنعت قند و ش��كر كه نياز اساس��ي كشور اس��ت و هر ساله حجم 
زيادي شكر از خارج كش��ور وارد مي شود، اين صنعت نه تنها به سمت 
خودكفايي نم��ي رود بلكه با ع��دم تصميم گيري به موق��ع و صحيح 
مس��ئوالن ذيربط در حال تعطيلي كارخانجات و ايجاد بيكاري و عدم 

كشت محصول چغندر قند است.

 برخي نمایندگان مجلس 
ذوب در شركت هاي دولتي هستند 
ارتباط نمايندگان مجلس با شركت هاي دولتي و اتاق هاي بازرگاني استاني شفاف باشد


