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معاونت هماهنگی امور عمرانی اس�تانداری 
ته�ران گف�ت: هرگونه اخ�ذ وجه ش�رکت 
عمران ش�هر جدی�د پردی�س از متقاضیان 
عنوان�ی  ه�ر  قال�ب  در  مه�ر  مس�کن 
ب�دون مج�وز اس�تانداری ممن�وع اس�ت.
محمد تقی زاده، در گفت وگو با فارس ضمن اشاره 
به روند قانونی اخذ مجوز به منظور قیمت گذاری 
در حوزه استحفاظی استان تهران گفت: بر اساس 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مصوبه سال 1387، هرگونه تصمیم گیری در حوزه 

قیمت گذاری در مناطق استان تهران در اختیارات 
شورای مسکن استان است که به ریاست استاندار 
تش��کیل می شود و ش��رکت عمران ش��هر جدید 

پردیس هیچ اختیاری در این حوزه ندارد.
وی ضمن غیرقانونی تلقی کردن تصمیم شرکت 
عمران ش��هر جدید پردی��س برای اخ��ذ هزینه 
25میلیون تومانی از مردم گفت: ش��ورای مسکن 
استانداری تهران، هیچ شکایتی مبنی بر دریافت 
هزینه 25میلیون تومانی به عنوان اخذ 25درصد 
یارانه دولت��ی در هر واحد مس��کن مهر پردیس، 

دریافت نکرده اس��ت. بدین ترتی��ب هرگونه اخذ 
وجه در قالب هر عنوانی بدون مجوز اس��تانداری، 

ممنوع است.
وی با انتقاد از عملکرد شرکت عمران شهر جدید 
پردیس افزود: تصمیم ش��رکت عم��ران پردیس 
مبنی بر اخذ هزینه 25 میلیون تومانی، جزئیات 
کارشناس��ی فراوانی دارد و چه بسا منجر به دامن 
زدن به س��وداگری و افزایش قیمت مس��کن نیز 
ش��ود، در نتیجه تصمیم گیری مقطع��ی و بدون 
توجه به تمام جوانب کار، اقدامی غیرکارشناسی 

و نادرست است.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران 
در توضیح اقدامات شورای مس��کن برای سامان 
دادن به بازار مس��کن مهر پردیس بی��ان کرد: با 
توجه به مش��کالت به وجود آمده ناشی از حضور 
س��وداگران در مس��کن مهر پردیس، استانداری 
تهران از ش��رکت عمران ش��هر جدید خواسته تا 
مستندات خود را به شورای مسکن استان تهران 
ارائه دهد و این ش��ورا با اتخ��اذ تصمیمات جامع 

نسبت به حل مشکالت مردم اقدام کند.

دریافت غیرقانونی 25 میلیون تومانی از متقاضیان مسکن مهر پردیس

 خلق نقدينگي روزانه 2هزار ميليارد توماني 
دليل خروش قيمت در بازارها 

وجود میلیون ها تقاضا براي 25هزار خودروي قرعه کشي نشان از برتري حجم پول بر حجم کاال در اقتصاد دارد

نیاز مالي تعدادي از دارندگان سهام عدالت و 
اطالع رساني ضعیف سازمان خصوصي سازي 
در خص�وص ارزش ای�ن س�هام و مزای�اي 
اس�تفاده از آن ب�ه عن�وان وثیق�ه موجب 
فرصت طلبي بانك ها ش�ده است، به طوري 
که با مراجع�ه دارن�دگان این س�هام براي 
فروش ۳۰ درصدي آن، بعضي بانك ها ارزش 
سهام را فقط 45۰ هزار تومان اعالم کرده اند 
که بسیار پایین تر از ارزش واقعي آن است. 
این روزه��ا موض��وع ف��روش و ارزش گذاري 
سهام عدالت بس��یار داغ اس��ت، اما از آنجایي 
که دارن��دگان این س��هام، از یك س��و اغلب از 
اقشار ضعیف جامعه هستند و در شرایط فعلي 
اقتصادي به پول نیاز دارند و از س��وي دیگر به 
دلیل بوروکراسي اداري حوصله وثیقه گذاري 
براي دریافت وام را ندارند، راحت ترین راه یعني 
فروش 3۰ درصد سهامشان را انتخاب کرده اند. 
با اعالم ستاد آزادسازي سهام عدالت در مرحله 
اول کساني که روش مس��تقیم را           برگزیده اند، 
مي توانند از طریق بانك هایي که ش��ماره شبا 
مربوط به آن بانك را           در س��امانه سهام عدالت 
براي واریز س��ود اع��الم کرده اند، ب��ه فروش 

3۰ درصد سهامشان اقدام کنند. 
با فراهم ش��دن امکان فروش 3۰ درصد سهام 
عدالت و با توجه به افزایش ارزش این سهام در 
طول این س��ال ها، به نظر مي رسید که دارنده 
س��هام به پول قابل توجهي دس��ت یابد، اما با 
افزایش تقاضا براي فروش، ارزش سهام کاهش 
یافت و برخ��ي از بانك ها با ارس��ال پیامك به 
مش��تریان خود به دنبال ج��ذب 3۰ درصدي 
س��هام عدالت بودند، زی��را با انتخاب س��هام 
برگزیده مشتریان به سبدي از سهام با ارزش 
دست مي یافتند که در بلند مدت امکان گرفتن 
کرس��ي هاي تصمیم گیري را برایشان فراهم 

مي کرد. 

  مفت خري سهام عدالت 
برخي از دارندگان س��هام عدال��ت در تماس با 
فارس اعالم کردند، براي فروش 3۰ درصد سهام 
عدالت خود به بانکي که شماره شبا همان بانك 
را           در س��امانه اعالم کرده ایم، مراجعه کرده و در 
حالي که ارزش اسمي سهام عدالتمان 492 هزار 
تومان و ارزش پرتفوي )ترکیب دارایي( روز سهام 
عدالت بیش از 8 میلیون تومان بود، اما وقتي براي 
تقاضاي فروش 3۰ درصد سهام به بانك مراجعه 
کردیم، متصدي بانك بعد از کلي ضرب و تقسیم 
اعالم کرد در این مرحله فق��ط 45۰ هزار تومان 

پول نقد به شما تعلق مي گیرد. 
یکي از مخاطبان در این خصوص گفت: وقتي به 
متصدي بانك گفتم، چطور سامانه نشان مي دهد 
که ارزش روز سهام من بیش از 8 میلیون تومان 
است، گفت: عدد و رقم هایي که در سامانه  اعالم 
مي ش��ود، به درد ما نمي خورد، آنچه در بانك از 
فروش 3۰ درصد س��هام عدالت، به ش��ما تعلق 

مي گیرد، فقط 45۰ هزار تومان است. 
  ارزش پرتفوي س�هام عدالت 5۳2 هزار 

تومان 8/6 میلیون تومان
کارشناسان اقتصادي معتقدند: با توجه به اینکه 
پرتفوی )ترکیب دارایي هاي سهام عدالت( متنوع 
است و از 49 شرکت مهم شامل 36 شرکت ارزنده 
بورسي و 13 شرکت غیر  بورس��ي تشکیل شده 
است، بنابراین به سهامداران عدالت که معموالً از 
اقشار با درآمد پایین و کم درآمد جامعه هستند، 
توصیه مي کنی��م، به خاطر ارزنده بودن س��هام 
عدالت، از عجله ک��ردن در فروش آن خودداري 
کنند، چون دالالن در کمین س��هام ارزنده آنها 
ایستاده اند و مي خواهند به قول معروف این سهام 

را           مفت از چنگشان بیرون بکشند. 
به گفته این صاحب نظران، وقتي تعداد زیادي از 
سهامداران عدالت در حد 25 درصد از 49 میلیون 
نفر روش مدیریت مستقیم س��هام عدالت را           با 
هدف فروش سریع آن انتخاب کرده اند و اکثر این 

افراد مي خواهند س��هام عدالت خود را           به خاطر 
نیاز مالي از طریق بانك ها بفروشند، این هجوم 
براي فروش، باعث کاهش ارزش سهام مي شود 
و انسان را           یاد کشاورزان پیازکار و گوجه فرنگي 
مي اندازد که با رس��یدن محص��والت به صورت 
همزمان و تقاض��ا براي عرضه به ب��ازار، دالالن 
آن را           به قیمت مفت در حد کیلویي 5۰۰ تومان 
از چنگش��ان در مي آورند و هم��ان محصول را           
با صرف هزینه حمل ناچیز ب��ا بیش از 1۰ برابر 
قیمت ب��ه مصرف کننده مي فروش��ند. س��هام 
عدالت به باغ میوه اي مي مان��د که درختان آن 
تازه به بار نشسته و گرچه این باغ به صورت ارث 
رسیده اما حیف است، براي گذران هزینه هاي 
جاري، سهام عدالت ارزنده خود را           با بهاي بسیار 

ناچیز بفروشند. 
س��هام عدالت که از س��ال 85 ت��ا 95 از محل 
س��ود س��االنه خود اقس��اط خود را پرداخت 
کرد و بعد از 1۰ سال مقدار 532 هزار تومان از 
یك میلیون تومان ارزش اسمي خود را پوشش 
داد و از س��ال 95 تا 98 سه سال سود به ارزش 
72،  93 و 1۰5 هزار تومان هم به دارندگانش 
هدیه داد،  اکنون که آزاد شده تازه به باردهي، 
افزایش ارزش و سود ساالنه سهام شرکت هاي 
سرمایه پذیر رسیده است، بنابر این به دارندگان 
س��هام عدالت توصیه مي ش��ود، از سود آینده 
س��هام عدالت اس��تفاده کنید و در فروش آن 

عجله نکنید. 
س��ازمان  مي ش��ود  پیش��نهاد  همچنی��ن 
خصوصي سازي شرایط وثیقه گذاري این سهام 
براي دریافت وام را شفاف و درست اطالع رساني 
کند و اگر هدف دولت کمك ب��ه دارندگان این 
س��هام اس��ت، س��ازمان خصوصي س��ازي طي 
تفاهم نامه اي با بانك ها، دارندگان سهام عدالت 
را در حفظ سهامشان یاري و با هرگونه دالل بازي 

در خرید و فروش این سهام مقابله کند.

بزخری سهام عدالت در بانک ها 
بانك ها مي گویند فقط 45۰ هزار تومان بابت سهام عدالت مي دهیم

  خبر

وج�ود میلیون ها تقاضا ب�راي خرید 25هزار 
خودرو آنهم به شکل قرعه کشي نشان مي دهد 
که س�رعت چاپ پول از تولید کاال به ش�دت 
پیشي گرفته اس�ت، در این میان عده اي که 
ب�ه نقدینگي هاي کالن دسترس�ي دارند، در 
بازارهاي کاالیي با داللي سودهاي قابل مالحظه 
به دس�ت مي آورند، در عین حال مردمي که 
صاحب دس�تمزد اندك ثابت هستند هر روز 
در هر بازاري با قیمت جدید روبه رو مي شوند، 
این وضعیت ب�ا انتقاد م�ردم روبه رو اس�ت. 
وقتي دولت یازدهم روي کار آمد حجم نقدینگي 
در حدود 5۰۰ هزار میلیارد توم��ان بود و امروز 
25۰۰ه��زار میلی��ارد تومان در واق��ع در مدت 
هفت  سال نقدینگي پنج  برابر شده است و از آنجایي 
که اقتصاد این مدت در رکود و تقریباً رشد منفي یا 
نهایتاً صفر درصد بوده است، حجم پول نسبت به 
حجم کاال در اقتصاد پیشي گرفته و تورم و گراني 

هر روزه را رقم زده است. براي رهایي از این چرخه 
یا باید سیس��تم بانکي از زیر بار س��لطه سازمان 
برنامه و بودج��ه و برخي از ابر بده��کاران بانکي 
خارج و این بخش با اصالحات شدید همراه شود 
تا ماشین چاپ پول بدون پشتوانه متوقف شود یا 
اینکه خلق نقدینگي با رشد اقتصادي و افزایش 

تولید کاال و خدمات همراه باشد. 
در ش��رایط کنوني هر روز در حدود 2 الي 3هزار 
میلیارد تومان بر حجم نقدینگي افزوده مي شود 
و در هر ماه مي بینی��م در حدود 7۰ هزار میلیارد 
تومان بر حجم نقدینگي افزوده شده اس��ت، در 
صورتي که ب��ه همین میزان نتوانس��ته ایم کاال 
و خدمات در اقتص��اد تولید کنی��م، این برتري 
ریال نس��بت به کاال موجب شده است تا اصناف 
و اتحادیه و انجمن ها و صنای��ع و کارخانجات با 
محاسبه پیوسته خلق نقدینگي بدون پشتوانه، 
هزین��ه کاه��ش ارزش پ��ول را روي قیمت ه��ا 

بیفزایند، به همین دلیل مردم هر روز با قیمت هاي 
جدیدي در خرده فروشي ها و فروشگاه ها روبه رو 

مي شوند. 
فرایندی که در نظام مالي ایران به رشد روزانه 2 
الي 3هزار میلیارد تومان منتج مي شود، دودش هر 
روز به چشم مردم مي رود، زیرا تولید کنندگان کاال 
و خدمات متوجه چاپ بي رویه پول در سیس��تم 
بانکي ایران ش��ده اند و هزینه کاهش ارزش پول 
مالي را روي قیمت کاالهاي تولیدي شان محاسبه 
مي کنند، این فضا باعث شده اس��ت مردم از همه 
طرف با رشد هزینه ها روبه رو شوند و دیگر دخل 
مردم حتي بخش��ي از خرجش��ان را هم پوشش 
نمي ده��د، حال چه رس��د به آنک��ه بخواهند به 
بازارهایي سنگیني چون مس��کن ورود کنند، از 
همین رو ش��اهد افزایش جامعه اجاره نشین در 
کشور به محدوده 7 میلیون شده ایم و البته شاهد 
 رشد حاشیه نش��یني در کنار ش��هرها هستیم. 

میزان تأمین مالي واقعي سیستم بانکي در سال 98 
رقمي کمتر از 4۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، 
این حجم از تأمین مالي نشان مي دهد که بانك 
دیگر نمي تواند س��لطان تأمین مالي در اقتصاد 
ایران باش��د، از همین رو صنای��ع و کارخانجات 
رش��د قیمت ها تنها را براي تأمی��ن مالي بنگاه 
یافته اند، ش��اید به همین دلیل اس��ت که شاهد 
صدور مجوزهاي رگباري موافقت با افزایش قیمت 

محصول از سوي مراجع قیمت گذاري هستیم. 
افزایش قیمت در بازارهاي مختلف کاري کرده 
اس��ت که تاالرهاي پذیرایي مدت ها اس��ت که 
عروسي و ش��ادي به خود ندیده اند و هر چه که 
هست مجلس ترحیم و عزا بوده است. در این بین 
در شرایطي که تورم و گراني پوست از سر حداقل 
دستمزد نیروي کار کنده اند، هر روز خبر مي رسد 
که فالن صنعت مج��وز  افزایش قیمت خود را از 
نهاد قیمت گذار اخذ کرده است. بازار مسکن هم 
منتظر است تا از خجالت 7 میلیون مستأجر در 

آستانه فصل جابه جایي سال 99 در آید. 
تمامي بازاره��ا به جز بازار کار و دس��تمزد براي 
افزایش قیمت ها خروش کرده اند و گوي سبقت 
را از یکدیگ��ر مي ربایند وقتي هم از رها س��ازي 
بازاره��ا از هفت دولت و این هم��ه گراني و تورم 
انتقاد و گالیه مي شود، عده اي با پیش کشیدن 
مباحث اقتصادي چون تورم مزمن و سلطه مالي 
دولت بر ماش��ین چاپ پ��ول و تحریم و کاهش 
سرمایه گذاري ثابت و... به منتقد مي فهمانند که 
تورم و گراني قرار بود بسیار بیش از اینها باشد، اما 
ما کنترلش کردیم پس تا همین جاي کار تو یك 
برنده هستي،  زیرا به جاي تورم صددرصد با تورم 

4۰ درصد روبه رو هستي!
اگر چ��ه عده اي از مس��ئوالن وضعی��ت کنوني 
اقتصاد و بازارها را مطل��وب ارزیابي مي کنند، اما 
واقعیت امر این اس��ت که پول به شدت در حال 
بي ارزش شدن است و هر روز مردم در هر بازاري 
که مي روند با یك قیمت جدید روبه رو مي شوند 
و واقعاً این سؤال پیش آمده است که چه زماني 
قرار است نوسان شدید در بازارها پایان یابد، زیرا 
این وضعیت م��ردم را دچار فروپاش��ي عصبي و 

رواني کرده است. 

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

افزايش دهندگان قيمت ها بدون مجوز 
جريمه می شوند

قیم�ت  تغیی�ر  ح�ق  عرضه کنن�دگان  ی�ا  تولیدکنن�دگان 
در ب�ازار را ب�دون مج�وز و خ�ارج از ضابط�ه ندارن�د و در 
ص�ورت افزای�ش قیم�ت منتظ�ر برخ�ورد قانون�ی باش�ند.
این روزها قیمت ان��واع کاال و خدمات با افزایش قیمت روبه رو ش��ده 
اس��ت. برخی از این گرانی ها مانند  ماکارانی با مجوز سازمان حمایت 
صورت گرفته و برخی دیگر خودس��رانه بوده اس��ت. در این خصوص 
رئیس سازمان حمایت در حاشیه نشس��ت ستاد تنظیم بازار در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به افزایش خودسرانه قیمت کاال ها گفت: هرگونه 
تغییر قیمت در بازار حتماً باید با اطالع قبلی و انجام فرآیند های الزم 
از جمله ارائه مستندات و مدارک الزم و سپس گرفتن مجوز از سازمان 
حمایت باش��د، در غیر این صورت افزایش ها تخلف محسوب شده و با 

آن برخورد می شود.
عباس تابش افزود: افزایش قیمت  ل��وازم خانگی بدون انجام فرآیند ها 
مورد قبول نیست و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حتماً ذی نفعان و 
متصدیان این حوزه باید امروز و فردا با همراه داشتن اسناد و مستندات 
الزم به س��ازمان حمایت مراجعه کنند و اگر تغییر قیمتی تأیید شود، 

حتماً اعمال خواهیم کرد.
وی گفت: افزایش قیمت ماکارونی بررسی و قیمت های جدید در سامانه 
124 درج شده است. تابش در خصوص قیمت شکر نیز عنوان کرد: در 
مورد شکر تصمیمات الزم و قیمت گذاری مدیریتی در ستاد تنظیم بازار 
گرفته شد که بر این اساس قیمت 63۰۰ تومان برای تحویل هر کیلو 
شکر در کارخانه تعیین ش��ده که هفته آینده سازمان حمایت، قیمت 
بسته بندی های این کاال را بر اساس قیمت مبنای 63۰۰ تومان تنظیم 

و ابالغ خواهد کرد.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: 
قیمت 1۰۰ قل��م کاال را به صورت روزانه رصد می کنی��م، اما هر هفته 
رصد پنج قلم کاال به صورت ویژه در دس��تور کار بازرس��ان کل کشور 
است. تابش همچنین گفت: اگر خودرویی بدون پالک در پارکینگ ها 
و اماکنی از این دست دپو شده باشد، حکم احتکار کاال را دارد و بر این 
اس��اس مأموران تعزیرات احکام مرتبط با احتکار کاال را برای اینگونه 

خودرو ها صادر خواهند کرد.
........................................................................................................................

صف 5 میلیون و 5۰۰ هزار نفری برای خرید خودرو
 رقابت هر 22۰ نفر برای يک خودرو

مطاب�ق اع�الم دو ش�رکت ایران خ�ودرو و س�ایپا، تع�داد 25 
هزار دس�تگاه خودرو ب�رای طرح فروش ف�وری در نظ�ر گرفته 
ش�ده، ام�ا ش�نیده ها حکای�ت از آن دارد ک�ه ت�ا ای�ن س�اعت 
ح�دود 5 میلی�ون و 5۰۰ ه�زار نف�ر اق�دام ب�ه پیش ثبت ن�ام 
کرده ان�د و ای�ن آم�ار س�اعتی در ح�ال رکوردزن�ی اس�ت.

به گزارش تسنیم، طرح فروش فوری 11 محصول ایران خودرو و سایپا 
از روز چهارم خردادماه به مدت 1۰ روز تا 14 خرداد ماه آغاز شده است. 
در این طرح فروش که به صورت قرعه کشی و شبانه روزی اجرا می شود، 
شروط مختلفی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد تا دست دالالن 
و واسطه گران کوتاه و در نهایت خودرو به مصرف کننده واقعی برسد. در 
روزهای ابتدایی ثبت نام داشتن چك صیاد و واریز پیش پرداخت الزامی 
بود، اما با گذش��ت چند روز این شروط برداشته ش��د و مردم با رغبت 
بیشتری نسبت به پیش ثبت نام اقدام کردند. جالب اینجاست که همه 
می خواهند شانس خود را در این قرعه کشی امتحان کنند تا شاید در 

نهایت صاحب خودرو شوند.
در حال حاضر 9 روز از اجرای طرح فروش فوری تعدادی از محصوالت 
ایران خودرو و سایپا می گذرد  و مطابق اعالم دو شرکت ایران خودرو و 
سایپا، تعداد 25 هزار دستگاه خودرو برای این طرح در نظر گرفته شده 
است، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که تا این ساعت حدود 5 میلیون 
و 5۰۰ هزار نفر اقدام به پیش ثبت نام کرده اند و این آمار ساعتی در حال 

رکوردزنی است.
مطابق این آمار در حال حاضر هر 22۰ نفر ب��رای یك خودرو ثبت نام 
کرده اند. البته در این ثبت نام ها سهم خودروهای شرکت ایران خودرو 
بیش از سایپاس��ت و به نوعی حج��م زیادی از مردم خواس��تار خرید 

محصوالت ایران خودرو شده اند. 
متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت های خودروسازی پیش ثبت نام 
اولیه را انجام داده اند و از طریق این سایت برای احراز هویت به سامانه 
»امتا« ورود کرده و مراحل الزم را انج��ام می دهند. پس از این مرحله 
دوباره به سایت خودروس��ازی مراجعه و با معرفی حساب برای خرید 

خودرو اعالم آمادگی می کنند.
با پایان مهلت ثبت نام همه متقاضیان با استفاده از سازوکار قرعه کشی 
در حضور نهاد های نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند 
ش��د. طبق تصمیمات اتخاذ شده پس از گذشت 72 س��اعت از اتمام 
زمان ثبت نام، فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و 
همچنین ارسال پیامك به مشتریان اطالع رسانی خواهد شد. مشتریان 
انتخاب شده ملزم هستند در مدت 48 ساعت اقدام به تکمیل وجه از 

طریق سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو کنند.
........................................................................................................................

فرايند حذف ۳ دهک باال درآمدی 
از دريافت يارانه نقدی آغاز شد

ب�ر اس�اس مصوب�ه هیئ�ت دول�ت، فراین�د ح�ذف س�ه 
ده�ك ب�االی درآم�دی از دریاف�ت یاران�ه نق�دی آغ�از ش�د.

به گزارش تس��نیم، هیئت وزیران با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر 
مطلق، توسعه بهداشت و سالمت مردم و معطوف  کردن پرداخت یارانه 
به خانوار های نیازمند، آیین نامه اجرایی بند )الف( تبصره )14( قانون 

بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را  تصویب کرد.
مطابق ای��ن آیین نامه، وزارتخانه ه��ای نفت و نی��رو مکلفند از طریق 
ش��رکت های تابعه ذی ربط تمامی دریافتی های )منابع( مربوطه را از 
طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کش��ور نزد بانك مرکزی 
به حس��اب س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها واریز کنند. س��ازمان 
هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های 
فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانك مرکزی با هماهنگی خزانه داری 

اقدام کند.
خزانه داری کل کش��ور نیز موظف است س��هم عوارض شهرداری  ها و 
دهیاری  ها را به حساب س��ازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز تا 
سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حس��اب وزارت کشور برای 

پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها واریز کند.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از 
تمامی بانك های اطالعاتی نسبت به شناسایی سه دهك باالی درآمدی 
از فهرست یارانه بگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد اقدام کند. سازمان 
هدفمندس��ازی یارانه  ها نیز پس از اعالم وزارت تعاون باید نس��بت به 

حذف یارانه خانوار های اعالمی )در اولین نوبت( اقدام کند.
الزم به ذکر است، خانوار های حذف  شده می توانند نسبت به اعتراض در 
خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعالم رضایت از دسترسی 
وزارت یاد شده به تمامی اطالعات بانکی و ارائه اطالعات و مستندات 

الزم اقدام کنند.
وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه  شده، اسامی 
سرپرستان خانوار های واجد ش��رایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً به 
سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها اعالم کند تا در اولین نوبت پرداخت 

یارانه نقدی آنها برقرار شود.

 آغاز خريد حمايتی 
۱۳ هزار تن  گوشت قرمز مازاد 

پس  از دو ماه و نیم کش و ق�وس و پیگیری  رس�انه ها برای خرید 
تضمینی گوش�ت توس�ط دولت، مرحله نخس�ت خرید حمایتی 
گوشت قرمز آغاز شد. براساس این بخشنامه هر کیلوگرم گوشت 
قرمز منجمد به شکل س�ه تکه تفکیکی و بس�ته بندی کارتنی با 
قیمت 6۰ هزار توم�ان به صورت علی الحس�اب از تولیدکنندگان 
خریداری می ش�ود. نرخ فعلی خرید گوش�ت قرمز براساس نرخ 
مصوب دام زنده کیلویی 2۷ هزار تومان تخمین زده ش�ده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کش��ور با بیان اینکه اکنون 11 
استان کشور با مازاد دام سنگین و سبك روبه رو هستند، افزود: بخشنامه 
خرید حمایتی گوش��ت قرمز از س��وی شرکت پش��تیبانی امور دام با 
همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان برای حمایت از دامداران و دامپروران و همچنین تأمین 
ذخایر گوشت مورد نیاز کشور از منابع داخلی به برخی استان های کشور 

ابالغ شده است.
به گفته حسن عباسی معروفان، اکنون استان های سیستان و بلوچستان، 
قم، اصفهان، ایالم، کرمانش��اه، لرستان، خوزس��تان، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، خراسان شمالی و مرکزی با مازاد دام سنگین و سبك 
روبه رو هستند. طبق این بخشنامه قرار است 1۰ هزارتن گوشت گوساله 
و 3 هزارتن گوشت گوسفندی از دامداران و دامپروران خریداری شود.

معروفان تصریح کرد: براساس این بخشنامه هر کیلوگرم گوشت قرمز 
منجمد به شکل سه تکه تفکیکی و بسته بندی کارتنی با قیمت 6۰ هزار 
تومان به صورت علی الحساب از تولیدکنندگان خریداری می شود. نرخ 
فعلی خرید گوشت قرمز براساس نرخ مصوب دام زنده کیلویی 27 هزار 
تومان تخمین زده شده است. عباسی معروفان گفت: در صورت اعالم 
نرخ مصوب گوشت قرمز توسط س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان مابه التفاوت مبلغ به تولیدکنندگان پرداخت می شود. 
وی درباره انتقاد دامداران برای خرید دام زنده به جای گوش��ت قرمز 
عنوان کرد: دولت امکان خرید و نگهداری دام زن��ده را ندارد. بنابراین 
برای تأمین ذخایر و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان می تواند گوشت 
قرمز را از کشتارگاه ها به شکل منجمد خریداری کند.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه نحوه خرید، تحویل گوشت 
قرمز شرکت پشتیبانی امور دام از کشتارگاه هاست، گفت: در صورتی 
که استان های دیگر با مازاد دام زنده روبه رو شوند عملیات خرید تعمیم 

داده خواهد شد.
عباس��ی معروفان با بیان اینکه س��االنه 1۰ درصد گوشت قرمز مورد 
نیاز کشور از محل واردات تأمین می شود، اظهار داشت: براساس این 
بخشنامه اگر تا 2۰ خرداد ماه جاری گوشت قرمز گوساله و گوسفندی 
در 11 استان تحویل داده نشود، ناچاریم به رغم سیاستگذاری وزارت 
جهاد کشاورزی برای تأمین ذخایر کشور از محل تولیدات داخلی، از 

محل واردات اقدام کنیم.
  معطلی بیش از 2 میلیون تن نهاده در بنادر

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از معطل ماندن 2 میلیون 
و 25۰ هزارتن نهاده دامی در بنادر خبر داد و گفت: البته نیاز تولید طی 
مدت مذکور 2 میلیون و 2۰۰ هزارتن بود که به دلیل کندی سیستم 

حمل و نقل تاکنون این میزان نهاده به بازار عرضه شده است.
وی اظهار داشت: به طور مثال یك ماه پیش روزانه 1۰ تا 15 هزارتن نهاده 
دامی ترخیص و به استان ها حمل   می شد، اما اکنون روزانه میزان حمل به 

باالی 4۰ هزارتن رسیده است که این فاصله به زودی پر خواهد شد.
عباس��ی تصریح کرد: اکنون 2 میلیون و 25۰ هزارتن نهاده دامی در 
بنادر موجود است که فرآیند ترخیص، کنترل، استاندارد، غذا و دارو و 
دامپزشکی آنها در حال انجام است و به زودی به بازار عرضه می شود 
تا شرایط بازار این محصوالت به روال عادی بازگردد. وی با بیان اینکه 
خرید و عرضه نهاده های دامی ش��رکت پشتیبانی امور دام در سامانه 
بازارگاه انجام می ش��ود، گفت: در این س��امانه قیمت، خریدار، محل 
تحویل و آدرس تحویل گیرنده به طور کامل مش��خص است و حتی 
یك کیلوگرم از این نهاده ها در اختیار دالالن قرار نمی گیرد تا بتوانند 
با قیمت های ب��اال آن را در بازار ارائه کنند. پیش بینی می ش��ود طی 

روزهای آتی بازار نهاده های دامی متعادل  شود.
عباسی تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم 
ذرت در بنادر ه��زار و 5۰۰ تومان، جو ه��زار و 35۰ تومان و کنجاله 
سویا 2 هزار و 45۰ تومان است که با احتس��اب هزینه حمل و نقل و 
انبارداری این اقالم باید با قیمت ه��ای هر کیلوگرم ذرت هزار و 75۰ 
تومان، جو  هزار و 6۰۰ تومان و کنجاله سویا هم 2 هزار و 7۰۰ تومان 
در استان ها تحویل داده شود. البته قیمت بازار آزاد این کاالها بسیار 
گران تر از نرخ های مصوب است که به بررسی و نظارت بیشتری نیاز 

دارد. 

 جلسه تعيين حق مسکن کارگران 
باز هم لغو شد

جلس�ه ش�ورای عالی کار که قرار بود دی�روز با موض�وع تعیین 
حق مس�کن کارگ�ران برگزار ش�ود، ب�رای دومین بار لغو ش�د.

به گزارش مهر، جلس��ه ش��ورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن 
کارگران بار دیگر لغو شد. قرار است این جلسه روز شنبه 17 خرداد ساعت 
16 با همان دستور جلسه تعیین حق مسکن کارگران تشکیل شود. رقم 
حق مسکن کارگران در سال 98، ماهانه 1۰۰ هزار تومان بود که پیشنهاد 
شده این رقم برای سال جاری به 4۰۰ هزار تومان افزایش یابد. بر اساس 
قانون کار، اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران 

از سوی کارفرمایان در صورت تصویب در هیئت دولت الزامی است.
........................................................................................................................

 رشد ۱6 هزار واحدی 
شاخص کل بورس تهران

ش�اخص کل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پای�ان معام�الت 
روز دوش�نبه ب�ا رش�د 16 ه�زار و 5۷5 واح�د روب�ه رو ش�د.

به گزارش فارس، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
دیروز با افزایش 16 هزار و 575 واحد به رقم 986 هزار و 988 واحد رسید.
ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با افزایش 2 هزار و  622 واحدی به رقم 
32۰ هزار و 9۰9 واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران بیش 
از 37۰۰ تریلیون تومان شد. معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران بیش 
از 9 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب بیش از یك میلیون نوبت 

معامله و به ارزش 6 هزار و 886 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
به گفته برخی کارشناس��ان دلیل عمده رشد شاخص بورس فشار تقاضا 
برای خرید سهام و سرازیر شدن نقدینگی سرگردان در بازار به سمت بورس 
است.در عین حال کارشناسان توصیه می کنند، افراد تازه وارد به بورس و 
آنهایی که وقت کافی یا دانش الزم را برای حضور در بورس ندارند، از طریق 
مشاوره های افراد امین،  کاردان و شرکت های سرمایه گذاری با خرید سهام 
شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، ارزهای اولیه و واحدهای صندوق 
قابل معامله بورسی ETF که دولت در بورس ارائه می کند، اقدام کنند تا 

ریسك سرمایه گذاری آنها کاهش یابد و بازدهی آنها بیشتر شود.
عمده نمادهای مهم بورسی مانند پتروش��یمی خلیج فارس، ملی مس، 
پاالیش نف��ت اصفهان، مخابرات ایران، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، 
سرمایه گذاری غدیر و فوالد مبارکه همگی در تقویت شاخص کل بورس 
اثرگذار بوده اند. شاخص قیمت با معیار وزنی � ارزشی 1/7 درصد رشد کرد 

و به رقم 262 هزار و 93 واحد رسید. 

بهناز قاسمی
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