
انتق�ادات پی در پی رس�انه ها و فش�ار افکار 
عموم�ی از ش�رایط ناعادالن�ه ط�رح فروش 
ف�وری خودرو موجب ش�د خودروس�ازان از 
س�ود میلیاردی پی�ش پرداخ�ت خودروها 
چش�م پوش�ی کنند و به دس�تور سرپرست 
وزارت صمت، ش�رط واریز پول حذف ش�د. 
با گذشت سه دهه و شكست خوردن انواع طرح ها 
و روش هاي دولت و خودروسازان براي مديريت 
تقاضا و تنظيم بازار خودرو، وزارت صمت به روش 
بخت آزمايي روي آورده است، آن هم در حالي كه 
پاشنه بازار خودرو جهان بر پايه »عرضه و تقاضا« 
مي چرخد. شايد در نگاه اول، قرعه كشي از جنبه 
رعايت عدالت، روش مناسبي براي فروش خودرو 
به حساب بيايد، اما نه تنها چالش هايي را به دنبال 
خواهد داش��ت بلكه اصل بيماري ب��ازار خودرو 

درمان نخواهد شد. 
با نگاه كلي به تمامي بازار ها مانند مس��كن، طال 
و سكه، خودرو و حتي بازار ب��ورس درمي يابيم 
كه سياستگذاران آنقدر در خلق نقدينگي بدون 
پشتوانه، تورم و كاهش ارزش پول ملي زياده روي 
كرده اند كه بس��ياري از م��ردم، صفوف تقاضاي 
سرمايه گذاري براي خريد كاال تشكيل مي دهند. 
از اين رو عرضه كنندگان كاال به غربالگري جهت 

شناسايي متقاضيان مصرفي روي آورده اند. 
آنچه كه در بازار خودرو اين روزها در حال اتفاق 
است، نوعي بخت آزمايي با روش هاي رايج دهه 
۶۰ است. در اي��ن دهه براي ف��روش خودرو به 
مشتريان از روش قرعه كش��ي استفاده مي شده 
است. در آن دوران، براي خودرويي مانند پيكان 
تقاضاي فراواني وجود داشته، چه آنكه اختالف 
قيمت كارخانه و بازار آن بس��يار زياد بوده است. 
از همين رو مس��ئوالن وقت براي آنكه به خيال 

خودش��ان عدالت را رعايت كرده باش��ند، بين 
متقاضيان قرعه كشي برگزار و هر شخصي نامش 
بيرون مي آمد، صاحب خودرو مي ش��د. معروف 
است كه مي گويند آن زم��ان از در و ديوار خانه 
متقاضيان باال مي رفته اند تا مطمئن شوند خودرو 
ندارند و هر شخصي داش��ت، ديگر خودرويي با 

قيمت كارخانه به وي تعلق نمي گرفت. 
اكنون با گذش��ت سه دهه تمام��ي راهكارهاي 
خودروس��ازان و مديريت بازار خ��ودرو به دليل 
وجود انحصار در اين صنعت به بن بست رسيده 
است و متقاضي��ان واقعي خ��ودرو مجبورند در 
بخت آزمايي كه وزارت صمت براي آنها تدارك 
ديده شركت كنند تا ش��ايد اسم شان از گردونه 

قرعه كشي بيرون بيايد و صاحب خودرو شوند. 
به عنوان مثال، ممكن است در طرح فروش فوري 
خودروسازان، يك ميليون نفر ش��ركت كنند و 
مشروط بر آنكه همه داراي شرايط اوليه ثبت نام 
باش��ند، نام كل آنها در گوي ريخته مي شود و با 
انجام قرعه كشي، برندگان مشخص خواهند شد. 
اگر فرض كنيم براي طرح فروشي كه يك ميليون 
نفر در آن شركت كرده اند، ۱۰ هزار خودرو در نظر 
گرفته شده باشد، شانس برنده شدن در اين بخت 
آزمايي، يك به ۱۰۰ خواهد ب��ود. در واقع از هر 
۱۰۰ نفر، تنها يكي اين شانس را خواهد داشت كه 
دستش به خودروهاي ثبت نامي برسد و با فروش 
آن در بازار، سودي كالن )در حال حاضر حداقل 
۲۵ ميليون تومان( به جيب بزن��د. طبعاً هرچه 
تعداد ثب��ت نام كنندگان بيش��تر و خودروهاي 
عرضه شده كمتر باشد، احتمال برنده شدن افراد 

نيز پايين خواهد آمد.
 البته در طرح هاي فروش ف��وري خودروسازان 
به ويژه در شرايط فعلي كه تيراژ محدود است و 

خودروسازان تعهدات معوق زيادي دارند، تعداد 
بسيار محدودي براي فروش فوري در نظر گرفته 
مي شود، مثاًل ۲ هزار دستگاه؛ اگر براي اين تعداد، 
به فرض ۲ ميليون نفر ثبت نام كنند، شانس برنده 
ش��دن براي افراد يك به هزار خواهد بود؛ يعني 
از هر هزار نفر، تنها يك��ي موفق به خريد خودرو 
با قيمت كارخانه خواهد ش��د. البت��ه بايد ديد با 
شروط ده گانه ای كه برای ثبت نام خودرو گذاشته 
شده، چه تعداد امكان ثبت نام می يابند و يا مردم 
طبق معمول چه راه هايی را برای دورزدن شروط 

مسئوالن پيدا می كنند! 
  ایجاد صف فروش در سایر بازار ها 

همزمان با انتشار اطالعيه وزارت صمت در هفته 
گذش��ته براي آغاز فروش فوري خودرو، فعاالن 
بازار از ايج��اد صف ف��روش در بازارهاي بورس، 
طال و سكه خب��ر مي دهند و معتقدن��د با جار و 
جنجالي كه دالالن در دو ماهه اول امسال به راه 
انداختند و قيمت خودرو را افزايش دادند، اكنون 
مردم رغبت بيشتري براي خريد خودرو با قيمت 
كارخانه دارند و با فروش طال و سكه و حتي سهام 
از سرمايه گذاري در خ��ودرو استقبال كرده اند، 
اما در يك هفته اخير انتشار مداوم اطالعيه هاي 
وزارت صمت از تغيير نح��وه ثبت نام خودرو در 
طرح فروش ف��وري متقاضيان دچار سردرگمي 

شده اند. 
در روزهاي اخير در فضاي مجازي اخذ ۵۰درصد 
قيمت خودرو در مرحله نخست ثبت نام و كسب 
سود ۷ميلي��ارد توماني به ص��ورت روزانه طرح 
فروش ف��وري خودروس��ازان را زير س��ؤال برد. 
داستان از اي��ن قرار بود ك��ه خودروسازان براي 
تحويل ۲۵هزار خ��ودرو طي سه ماه آينده اعالم 
آمادگي كردند. در آغاز ح��دود 4۰۰هزار نفر با 

پيش پرداخت حداق��ل نفري ۳۰ ميليون تومان 
ثبت نام كردند ك��ه روي هم مي ش��ود ۱۲ هزار 
ميليارد تومان. به عبارت ديگر خودروسازان در 
سه روز ۱۲هزار ميليارد تومان به حسابشان واريز 
شده كه سود روزانه اين پول مي شود، ۷ ميليارد 
و ۹۰۰ ميليون تومان. با گسترش موج انتقادات 
رسانه ه��ا و مردم از ثبت ن��ام ناعادالنه خودرو و 
سود ميلي��اردي خودروسازان از ط��رح فروش 
فوري در سه روز نخس��ت ثبت نام، وزارت صمت 
اعالم كرد كه پول به حس��اب خزانه دولت واريز 
مي شود، اما اين اطالعيه هم نتوانست انتقادات 
را كاهش ده��د. از اين رو روزگذش��ته بار ديگر 
وزارت صم��ت اطالعيه ديگري منتش��ر و اعالم 
كرد با دستور حسين مدرس خياباني، سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، پيش ثبت نام 
متقاضيان در طرح فروش ويژه خ��ودرو در ايام 
عيد سعيد فط��ر، تا چهارش��نبه ۱4 خرداد ۹۹ 
تمديد شد و خودروسازان حق دريافت هيچ گونه 
وجهي از متقاضيان جهت حضور در قرعه كشي 

را نخواهند داشت. 
بر اس��اس تغيي��ر در برنامه زمان بن��دي فروش 
۲۵هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت نام 
و براساس ضوابط تعيين ش��ده از سوي كميته 
خودرو، قرعه كشي با نظارت دستگاه هاي امنيتي 
و نظارتي و در حض��ور نماين��دگان رسانه هاي 
جمعي، صورت پذيرفته و صرفاً حائزين شرايط 
مطابق با قرعه كشي انجام شده، ملزم به پرداخت 
وجه خودرو خواهند بود. بنابراين در هيچ يك از 
مراحل ثبت نام، متقاضيان خريد خودرو ملزم به 
پرداخت وج��ه نخواهند ب��ود و واريز صد درصد 
وجه خودرو تنها از سوي افرادي صورت خواهد 
پذيرفت كه براساس قرعه كشي انجام شده  حائز 
شرايط تش��خيص داده ش��وند. همچنين شرط 
نداش��تن پالك فع��ال و نداش��تن سابقه خريد 
خودرو در ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلي 
ده گانه تعيين شده از سوي كميته خودرو جهت 

شركت در قرعه كشي مذكور است. 
همچني��ن وزارت صم��ت اعالم ك��رد كه پيش 
پرداخت ثبت نام كنندگان در روزهای گذش��ته 
طی روزهای آتی به حس��اب بانكی شان عودت 

داده خواهد شد. 
  تخلف قیمتي در فروش فوري 

فروش فوري خودرو پيش از اعالم نهايي قيمت 
خودروها از سوي شوراي رقابت يكي ديگر از نقاط 
ضعف اين ط��رح است كه از سوي كارش��ناسان 
به آن اشاره مي ش��ود. اگر قيمت هايي كه هفته 
گذش��ته از قول ش��وراي رقابت براي خودروها 
اعالم شد صحيح باشد، خودروهاي فعلي حداقل 
۱۰ ميليون تومان باالتر از آن نرخ هاي اعالمي به 
فروش مي رسد. پرس و جوي خبرنگار »جوان« 
از روابط عمومي دو خودروساز حاكي از آن است 
كه اين قيمت ها نادرست بوده و از سوي شوراي 

رقابت تكذيب شده است.
 به هر حال حتي اگر اين نرخ ها درست نباش��د، 
فروش فوري در ش��رايطي كه هنوز قيمت هاي 
قطعي اعالم نش��ده تخلف محسوب مي شود كه 
بايد از سوي مراجع و سازمان هاي نظارتي مورد 

پيگيري قرار گيرد. 
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 حذف شرط واریز پول قبل از »بخت آزمایی« 
با فشار افکار عمومی

امير بهلولي

با انتقادات فراوان رسانه ها و افکار عمومی از شرایط فروش فوری خودرو و سودهای میلیاردی که از پیش پرداخت 
ثبت نام کنندگان، عاید خودروسازان می شود، وزارت صمت مجبور شد شرایط ثبت نام را در اطالعیه جدید دیگری اصالح کند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

فرصت و تهدید سهام عدالت
سياست ها و رويكردهاي اتخاذش��ده در كشورهاي جهان سوم عموماً 
بخشي از جامعه را ناديده مي گيرند. در حقيقت روند تصميم گيري ها به 
گونه اي است كه در اغلب موارد ظلم و ناخرسندي حداقل در حق بخشي 

از جامعه قابل مشاهده مي باشد. 
اعطاي هر عايدي مي تواند به صورت عادالنه در دستور كار قرار گيرد، در 

حالي كه سخن گفتن پيرامون همه چيز پسنديده نمي باشد. 
با ادامه رويكردهاي اتخاذشده در بحث سهام عدالت مي توان همانند 
بس��ياري از فرصت هاي ديگر بيان نمود كه روند موج��ود نيز نه تنها 
ثمربخش نمي باش��د بلكه به دليل تزريق نقدينگ��ي جديد در سطح 
جامعه آزاردهنده خواهد ش��د! البته نمي توان تدبير روزگار را ناديده 

گرفت چراكه همه چيز زنجير است. 
بنده بررسي خاصي درباره سهام عدالت نداشته ام، اما به صورت اجمالي 

چند نكته قابل بررسي مي باشند كه عبارتند از:
نحوه مديريت بورس اوراق بهادار تهران بهتر بود الكپشت وار و آموزنده 
مورد تأكيد قرار مي گرفت تا حماسي. در حقيقت با كمي تدبير، داستان 
بسيار تحسين برانگيز تداعي مي گشت و در عين حال ساختار اقتصاد 
كش��ور متحول مي ش��د، در حالي كه پس از بادكردن ه��اي چندين 
برابري قيمت سهام ش��ركت هاي مختلف ديگر نمي توان سهامداري 
و سرمايه گذاري در بورس را داراي پش��توانه ارزياب��ي كرد. به عبارت 
ديگر در دوره اي كه همه چيز تحت فش��ار اس��ت نمي توان يك سري 
ش��ركت هاي دولتي را در تابلو خود گران كرد تا عالم و آدم براي خريد 

سهامشان صف بكشند. 
 فلسفه توزيع سهام همگاني، گذاشتن پول در دست مردم نمي باشد و 
در عين حال نحوه توزيع به گونه اي نيست كه در حق بخشي از جامعه 
اجحاف شود. در حال حاضر بخش قابل توجهي از جامعه به هر دليلي 
فاقد سهام عدال��ت مي باش��ند در حالي كه همين موض��وع مي تواند 

داستان هاي متعددي را تعبير نمايد!
نحوه آزادسازي سهام عدالت نيز به طور كام��ل همه چيز را به سخره 
مي گي��رد و هنرنماي��ي تصميم گيرن��دگان اين بخش را ب��ه نمايش 

مي گذارد! 
سهام عدالت مي توانس��ت در پنج سال متوالي به ص��ورت ۲۰ درصد، 
۲۰درصد مورد بازگش��ايي قرار مي گرفت. پيش از رشد بازار بهتر بود 
۲۰درصد اول در پرتفو افراد آزاد مي شد و فروشندگان مي آموختند كه 

سهامداري مي تواند مطلوب باشد. 
به منظور جذب نقدينگي جديد به بخش واقعي اقتصاد و تغيير فرهنگ 
سرمايه گذاري به سادگي مي توان از مكانيس��م هايي همچون افزايش 
سرمايه از محل آورده هاي سهام��داران استفاده كرد و در عين حال به 
مش��اركت كنندگان آموخت كه مي توان از همكاري و كار تيمي لذت 
برد. در بحث سه��ام عدالت نيز بهتر بود پس از بازگش��ايي ۲۰ درصد 
اوليه، برخي ش��ركت ها افزايش سرمايه را در دستور كار قرار مي دادند 
و سرمايه گذاران تأمين نقدينگي براي بخش واقعي اقتصاد را مش��ق 

مي كردند! 
به منظور آش��نايي مردم با بازار بورس نيازي نبود كه عرضه اوليه هاي 
انقالب گونه در دستور كار قرار گيرن��د و برخالف سياست آقاي دكتر 
دژپسند تنها نقدينگي جديد تزريق شود. بحث سهام عدالت مي توانست 
يك كالس درس كامل براي همگان باش��د و سرمايه گذاران پيوسته 
بتوانند دارايي بلوكه و احياناً فروخته ش��ده خ��ود را مورد ارزيابي قرار 
دهند. همچنين نيازي نب��ود كه يك ملت با تمام وج��ود علم تحليل 

تكنيكال را درك و در عين حال همه چيز را تحليل كنند!
يك موضوع ديگر كه مي توانست توسعه كشور را به صورت جدي مورد 
تأكيد قرار دهد، بحث تخصيص عادالنه و يكس��ان سهام عدالت به هر 
ايراني بود تا با يك حركت بسياري از مسائل اصالح شوند، در حالي كه 

فرصت ها پايدار نمي باشند. 
در حال حاضر مي توان دستاوردها را شماره كرد، در حالي كه عهده داران 
به دنبال خلق حماسه مي باشند! گاهي اوقات مي توان تاريخ را مرور كرد 

در حالي كه بعيد است تغيير خاصي ايجاد شود!
همه چيز زنجير است!

نفت همچنان باالي 35 دالر 
از آنج�ا ک�ه نگراني ه�ا در م�ورد می�زان س�رعت بهب�ود تقاضا 
ب�راي س�وخت حت�ي ب�ا وج�ود برداش�ته ش�دن قرنطین�ه 
بس�یاري از کش�ورها از س�رگرفته ش�ده اس�ت، قیم�ت نف�ت 
در معام�الت دی�روز ب�ه بش�که اي 35/59 دالر کاه�ش یاف�ت. 
به گزارش رويترز، از آنجا كه نگراني ها در مورد ميزان سرعت بهبود تقاضا 
براي سوخت حتي با وجود برداشته شدن قرنطينه بسياري از كشورها از 
سرگرفته شده است، قيمت نفت در معامالت روزگذشته كاهش يافت، اما 

تنش هاي ميان امريكا و چين مانع از كاهش بيشتر قيمت ها شد. 
هر بش��كه نفت برنت درياي ش��مال با ۵8 سنت كاهش ۳۵/۵۹ دالر 
فروخته شد و هر بش��كه نفت خام امريكا با ۵۶ سنت افزايش ۳۳/۷۹ 
دالر معامله شد.  كشورهاي صادركننده نفت خام، اوپك و همپيمانان 
آنها موسوم به اوپك پالس توافق كردند ت��ا توليد خود را از ابتداي ماه 
مي  تا پايان ماه ژوئن به ميزان روزانه ۹/۷ ميليون بشكه در روز كاهش 
دهند كه اين اقدام خود از عوامل افزايش قيمت نفت در روزهاي اخير 
بوده است.  با پايان يافتن قرنطينه برخي ايالت ها در امريكا، خوش بيني 
براي افزايش تقاضا تقويت ش��ده است، اما تحليلگران هش��دار دادند 
بهبود وضعيت تقاضا چندان محكم نيس��ت. تعطيالت روز يادبود كه 
چند روز پيش بود، معموالً آغاز اوج فصل تقاضا براي سوخت در امريكا 
به شمار مي رفت.  بخش تحقيقات بانك ANZ در يادداشتي نوشت: 
»براوردهاي اوليه نشان مي دهد تقاضا براي بنزين نسبت به سال گذشته 

۳۰ درصد كمتر است، زيرا مردم همچنان در خانه هستند.«
بنا بر اعالم گروه اوروسيا، برخي تحليلگ��ران پيش بيني مي كنند كه 
توازن در م��اه ژوئن به ب��ازار بازمي گردد، اما اين نگاه مي تواند بس��يار 
خوشبينانه باشد.  اين گروه در يادداشتي نوشت: »ريسك قابل توجهي 
براي تكرار شيوع و قرنطينه وجود دارد. حتي بدون اين وضعيت، برخي 
محدوديت ها به وي��ژه در بخش هوانوردي همچن��ان باقي مي ماند.« 
همانطوركه تقاضا در امريكا هرچند كند افزايش مي يابد، نشانه هايي 
وجود دارد كه ذخاير در حال كاهش است. پيش بيني مي شود ذخاير 

نفت امريكا در هفته گذشته براي سومين هفته متوالي كاهش يابد. 

بازگشایي بورس نيویورك پس از 2 ماه 
فرماندار نیویورك، در حالي که یك ماس�ك به صورتش زده بود، 
تاالر بورس نیویورك را پ�س از دو ماه تعطیلي، بازگش�ایي کرد. 
به گزارش رويترز، اندرو كومو فرماندار نيويورك، تاالر معامالت بورس 
نيويورك كه در خيابان وال استريت واقع شده از روز ۲۳ مارس به خاطر 
شيوع ويروس كرونا تعطيل شده بود. استيسي كانينگهام، مدير عامل 
بورس نيويورك، ط��ي مصاحبه اي گفت: براي جلوگي��ري از ابتالي 
معامله گران به كرونا تمهيداتي انديشيده شده است و احتمال ابتال در 
تاالر خيلي پايين آمده است.  از معامله گران، ناظران بازار و كارمندان 
بورس نيويورك كه تعداد آنها حدود يك چهارم ش��رايط عادي است 
خواسته ش��ده تا از استفاده حمل و نقل عمومي خودداري كرده و در 
ورودي تاالر معامالتي نيز عالئم آنها براي ابتالي احتمالي به كرونا، چك  
 شود.  به رغم بازگشايي تاالر معامالتي همچنان بسياري از كارمندان و 

معامله گران در حال انجام فعاليت هاي خود از خانه هستند. 

وزی�ر راه و شهرس�ازي در واکن�ش به خبري 
مبن�ي ب�ر رس�یدن میانگی�ن قیم�ت ه�ر 
متر مس�کن در ته�ران به 17میلی�ون تومان 
گفت: هموطناني که نیازمند خانه هس�تند و 
استطاعت خرید این خانه ها را ندارند، به هیچ 
عنوان نگران نباشند. در س�امانه طرح اقدام 
ملي دست همه را باز گذاش�ته ایم تا هرکسي 
خواس�ت ثبت نام کند و هیچ کس�ي جا نماند. 
 به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
محم��د اسالمي درب��اره زمان بر ش��دن بررسي 
صالحيت ها در ط��رح اقدام ملي مس��كن و اجرا 
نش��دن اين اتفاق در برخي استان ها با اش��اره به 
ثبت نام يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر براي دريافت 
4۰۰ هزار واحد مسكوني اظهار داشت: در طرح 
اقدام ملي به صورت پيامك��ي و از طريق سامانه 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام كرده اند كه 
در بخ��ش اول به ۲۳۰ هزار نفر جواب داده ش��د 
و در بخ��ش دوم هم كار در ح��ال پااليش بوده و 
ثبت نام كنندگان پيامكي  باي��د اطالعات خود را 
كامل كنن��د.  وي تصريح ك��رد: موضوع مهم در 
اين طرح اي��ن است كه 4۰۰ ه��زار واحد، هدف 
وزارت راه و ش��هرسازي است و تفاهمنامه هاي 
جداگانه اي نيز با وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، 
رفاه و همچنين نيروهاي مسلح براي ساخت 48۰ 

هزار واحد منعقد شده و كار پيش مي رود. 
اسالمي گفت: در اين زمينه برخي همپوشاني ها 
وجود دارد و تعدادي از افرادي كه در ليست ما قرار 

دارند در ليس��ت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و 
نيروهاي مسلح هم هستند كه اين تعداد پااليش و 

در همين خردادماه تعيين و تكليف مي شوند. 
   افزایش قیمت خانه متأثر از چیست؟

محمد اسالمي درخصوص انتشار خبري مبني بر 
۱۷ميليون تومان ميانگين قيمت هر متر مسكن 
در تهران اظهار داشت: هموطناني كه نيازمند خانه 
هستند و استطاعت خريد اين خانه ها را ندارند، به 
هيچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام 
ملي دست همه را باز گذاش��ته ايم تا هركس��ي 
خواست ثبت نام كند و هيچكسي جا نماند. تقريباً 

نيمي از كساني كه ثبت نام كرده اند مالك بوده اند 
و از امتياز قباًل استفاده كرده اند. 

وي افزود: نكته مهم در اين خصوص اين است كه 
ما جامعه هدف خودمان را شناخته ايم و همه كار 
براي آنها انجام مي دهيم تا صاحب خانه ش��وند، 
بازار مسكن هم تابع عرضه و تقاضا نيست و اتفاقي 
كه براي ساير كااله��ا مي افتد متأثر از ش��رايط 
اقتصادي كشور است، اينكه براي نگراني از افت 
ارزش پول ملي به دنبال اين هستند كه سرمايه 
خودشان را تبديل به كاال كنند؛ به همين خاطر و 
به صورت خود به خود اين تغيير قيمت ها توسط 

صاحبان كاال انجام گرفت��ه و اين افزايش قيمت 
متأثر از بخش مسكن نيست، مهم براي ما جامعه 
هدف است كه شناسايي شده اند و براي آنها برنامه 

اجرايي داريم. 
   آماده گرفتن مالیات

محم��د اسالم��ي در پاسخ ب��ه س��ؤال ديگري 
درخصوص آخرين ش��رايط نهايي شدن سامانه 
اسكان و ام��الك كه ق��رار بود از طري��ق وزارت 
راه و ش��هرسازي تحويل سازمان ام��ور مالياتي 
كشور ش��ود، گفت: اين سامانه سال گذشته در 
بهمن ماه رونمايي و آماده ب��ودن آن به سازمان 
امور مالياتي هم اعالم ش��د ك��ه مي توانند از آن 
استفاده كنند.  وي افزود: در اين خصوص سازمان 
امورمالياتي اعالم كرد كه به موجب قانون اجازه 
ندارند اطالعات خود را در اين سامانه وارد كنند، 
در حالي كه قانون اين مسئله را به ما تكليف كرد 
تا اين سامانه را در اختيار آنها قرار دهيم؛ به همين 
خاطر براي اين مصوبه يك اليحه تنظيم كرديم 
كه در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شد تا 
در دستور كار قرار گرفته و به سازمان امور مالياتي 
اجازه ده��د در اين سامانه ب��راي گرفتن ماليات 
اطالعات بارگذاري كند.  براس��اس جديدترين 
گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و ش��هرسازي، متوسط قيمت ه��ر متر مربع 
واحد مس��كوني در تهران در ارديبهشت امسال 
با افزايش��ي ۹/4 درصدي نس��بت به ماه قبل، به 

۱۷ميليون و ۶۶ هزار تومان رسيده است. 

وزیر: متقاضيان خانه اصالً نگران نباشند!
اسالمی وزیر راه و شهرسازی گفته است »مردمی که نمی توانند خانه متری 17 میلیونی بخرند، اصال نگران نباشند ما اجازه داده ایم هر 

کس خواست در سامانه مسکن ملی ثبت نام کند!« آیا این برای مردم خانه می شود یا وزیر راه، وزیر گفتار درمانی شده است؟!

   گزارش 2

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پایانینام شرکت 

269864498پرداخت الكترونيك سامان كيش
5838586سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

6518605تأمين سرمايه بانك ملت
15699714596فرآورده هاي نسوزپارس 

113251052عمران وتوسعه فارس 
546004747تامين ماسه ريخته گري 

152001152سيمان كرمان 
225902002نفت پارس 

276991117غلتك سازان سپاهان
16905805مارگارين 

558632660ملي سرب وروي ايران 
238791137توسعه معادن روي ايران 

263831256سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
243481159خدمات انفورماتيك 

277761322پمپ سازي ايران 
9434449صنايع پتروشيمي خليج فارس

7880375پااليش نفت تهران
19376922كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

8871422گسترش نفت وگازپارسيان
7548359ليزينگ خودروغدير

11691556سرمايه گذاري صنعت نفت  
7025334سرمايه گذاري صدرتامين

7343349سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
13995666ايران ياساتايرورابر

5390256س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
5308252گروه پتروشيمي س.ايرانيان

7986380ماشين سازي اراك 
257471226سايپاشيشه 
9611457سيمان ايالم 
6159293بانك سينا

349041662فوالداميركبيركاشان
4497214سرمايه گذاري پرديس
4269203صنايع ريخته گري ايران 

9778465سيمان مازندران 
7556359سيمان دورود

271741294آسان پرداخت پرشين
40541194صنايع كاغذسازي كاوه 

10599504بيمه ملت
11125529سيمان داراب 

13244630فوالدآلياژي ايران
14887708سيمان خزر

398171896آبسال 
255361216قندلرستان 

5267196فوالدمباركه اصفهان
8848421فنرسازي زر

11547549سيمان فارس وخوزستان
7669365سيمان كردستان

10232487سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17287823توليدي كاشي تكسرام 

19699938فجرانرژي خليج فارس
5930262پااليش نفت اصفهان

15846754پتروشيمي شازند
9270285صنايع پتروشيمي خليج فارس

13282632سيمان شاهرود
253451206نفت پارس 

11526548معدني وصنعتي گلگهر
5992285حمل ونقل بينالمللي خليج فارس

3440161پارس خودرو
214471021فرآوري موادمعدني ايران 

388001197پتروشيمي پرديس
514892451درخشان تهران 

5607267سرمايه گذاري صنعت بيمه 
504001895ايران تاير

6228405معدني وصنعتي چادرملو
216981003فروسيليس ايران 

15962760توريستي و رفاهي آبادگران ايران
9443449پست بانك ايران

7877375معدني وصنعتي چادرملو
676533221پتروشيمي نوري

8976142پالسكوكار
9002428سيمان صوفيان 

445882123پليپروپيل نجم-جمپيلن
14628696تراكتورسازي ايران 
16701795سامان گستراصفهان 
15399458پااليش نفت تبريز

416391526گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
619132948كربن ايران 

239001081صنعتي بهشهر
7160328سرمايه گذاري بوعلي 

270871289پتروشيمي خارك 
7400342نوسازي وساختمان تهران 

14688699سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
9084432موتورسازان تراكتورسازي ايران 

293001077مس شهيدباهنر
17343825مبين انرژي خليج فارس

10112375تجارت الكترونيك پارسيان
380151810سيمان قائن 
28487611كاشي الوند
890404240قنداصفهان 

231331101داده پردازي ايران 
11463545ايركاپارت صنعت

1185110بيمه آسيا
11332539ليزينگ ايرانيان

486092314پارس مينو
313531493سيمان فارسنو

229791017ريخته گري تراكتورسازي ايران 
6653316مهركام پارس 

10000215پااليش نفت بندرعباس
269781284صنايع كاشي وسراميك سينا

360451716سيمان آرتااردبيل
218821042داروسازي زاگرس فارمدپارس

229001090افست 
7599361 گروه صنايع بهشهرايران 

516692460كاشي پارس 
211981009قندنيشابور

665373168فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
229531086سبحاندارو

1097825227گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
232711108كيميدارو

287421368رينگ سازي مشهد
340491621نيروترانس 

374171781سراميك هاي صنعتي اردكان 
5173246تأمين سرمايه اميد

33810592معادن بافق 
492382344بهنوش ايران 

15956759همكاران سيستم
16895284س.صنايع شيميايي ايران

14295680سيمان هرمزگان 
838733201پتروشيمي پارس

1238065895صنايع شيميايي سينا
263-25900سرمايه گذاري ساختمان ايران

829393949صنايع جوشكاب يزد
18902518پتروشيمي جم
13800381آلومينيوم ايران 

7880130ملي صنايع مس ايران  
876-86413شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

13091623سرمايه گذاري ملي ايران 
16700429توليدمحورخودرو

8670411محورسازان ايران خودرو
314051495كابل البرز

15099123كمك فنرايندامين 
783023728لنت ترمزايران 

13606647صنايع شيميايي فارس 
1400-35600نفت بهران 

6900142سرمايه گذاري سپه 
657363130فراورده هاي نسوزايران 

224541069نيرومحركه 
6753321بانك كارآفرين 

42997209كشت وصنعت چين چين
458492183سيمان بهبهان 

7666365كمباين سازي ايران 
9679278آهنگري تراكتورسازي ايران 

11433544الكتريك خودروشرق 
6154107سرمايه گذاري توسعه ملي 

9200177سيمان شمال 
8557407مخابرات ايران

240561145شهد
3330158س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها

4252201سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
5496217گروه بهمن 

6711319سرمايه گذاري بهمن 
79-6850تأمين سرمايه نوين


