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در حالي كه رئيس جمهور معتقد است نرخ هاي 
كنوني بازار مس�كن با واقعيت ه�اي اقتصاد 
ايران همخواني ندارد و كارشناسان اقتصادي 
با اش�اره به از بين رفتن بيم�اري هلندي در 
اقتصاد اي�ران با توجه ب�ه تحريم هاي نفتي و 
حذف ارزهاي نفتي در اقتصاد معتقدند  قيمت 
زمين و ساختمان با كاهش مواجه خواهد شد، 
وزير راه و شهرس�ازي گف�ت: اگر منطقه يك 
و س�ه را از ميانگين قيمت هاي مسكن شهر 
ته�ران خارج كني�م، ميانگين ه�ر متر مربع 
در تهران به زير ۱۵ ميليون تومان مي رس�د. 
اين در حالي اس�ت كه بايد درباره كميسيون 
مش�اورين ام�الك ني�ز تجدي�د نظ�ر كرد. 
مشاوران امالك، بانك ها را بزرگ ترين مالكان و 
محتكران بازار مسكن معرفي مي كنند، از طرفي 
برخي كارشناس��ان اقتصادي معتقدند افزايش 
حق كميسيون مشاوران امالك همزمان با رشد 
قيمت مسكن موجب شده تا اين صنف در ركود 
معامالت هفت ساله مسكن براي رشد قيمت ها 
انگيزه مادي داشته باش��د، از اين رو اين صنف را 
طرف افزايش نرخ مس��كن معرفي مي كنند. در 
اين ميان اساتيد دانشگاه معتقدند به دليل شكاف 
طبقاتي در جامعه جهش قيمت مسكن در مناطق 
لوك��س و گرانقيمت با توجه به الگوي منس��وخ 
ميانگين گيري براي كش��ف نرخ مسكن مناطق 
بيست و دوگانه تهران بدون دليل و حجم مبادالت 

خاصي نرخ را در كل بازار مسكن باال مي برد. 
از اين رو اين ش��ائبه وجود دارد ك��ه بانك ها به 
عنوان نهادهايي ك��ه در ترازنامه هاي خود كلي 

دارايي ملكي و مستغالتي دارند، گاهی مبادالتي 
را در بازار مسكن به ش��كل نقدي يا تهاتري و با 
نرخ باال انجام مي دهند تا به واسطه رشد نرخ ها 
در بازار مس��كن ارزش دارايي هاي ملكي آنها در 
ترازنامه نيز جهش يابد، اين وضعيت بازار مسكن 
را در شديد ترين ركود با تورمي مصنوعي مواجه 

كرده است. 
كارشناسان معتقدند با تغيير مدل نرخگذاري در 
بازار مسكن با سرعت نرخ ها در برخي از مناطق 
تهران با افت قابل مالحظه اي روبه رو مي شود. در 
اين ميان از آنجايي كه درآمدهاي نفتي در اقتصاد 
ايران سقوط آزاد داشته است و ديگر اقتصاد ايران 
با بيماري هلندي اقتصادي روبه رو نيست، گفته 
مي شود كه قيمت زمين و ساختمان در آينده با 

ريزش قابل مالحظه اي روبه رو خواهد شد. 
   وزي�ر راه و شهرس�ازي: باي�د درب�اره 
كميسيون مشاورين امالك تجديد نظر شود

محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي سه شنبه 
ش��ب مهمان برنامه پايش ش��بكه يك سيما در 
رابطه با وضعيت ماليات ه��اي تنظيمي در بازار 
مسكن گفت: طرح هاي ماليات تنظيمي دو سالي 
است كه پژوهش سنگيني پيرامون آن شده است، 
در حال حاضر نيز در صحن دولت كليات آن نيز 
تصويب ش��د، ما بايد تنها تقاضاي سرمايه اي را 
بزنيم و طرح هاي مالياتي بايد به نحوي باشد كه 
سرمايه گذاري ها در بخش توليد مسكن را تهديد 
نكنيم. در حال حاضر ط��رح نهايي دولت آماده 
است تا مراحل پاياني تأييد هيئت دولت را بگيرد 

و به مجلس برود. 

وي در رابطه ب��ا ماليات بر خانه ه��اي خالي نيز 
اظهار كرد: بساز و بفروش غيراصولي اتفاق افتاده 
در بازار مسكن، موجب شده است در جاهايي كه 
حتي تقاضا نيست خانه ساخته شود و با حبس 
اين خانه ها و خالي ماندن آنها موجب شده است 
كه اين وضعيت اتفاق بيفتد. ب��ا اخذ ماليات بر 
خانه هاي خال��ي، اين خانه ها به س��مت عرضه 
شدن مي روند و عرضه در بازار را زياد خواهد كرد. 
ماليات بر خانه هاي خالي طرح بسيار خوبي است 

تا از تالطم هاي مالياتي جلوگيري شود. 
اسالمي در رابطه با سامانه جامع امالك و اسكان 
هم گفت: در ابتدا قانون، وزارت راه و شهرسازي 
را به عنوان متولي اين س��امانه معرفي كرده بود، 
اما با توجه به اينكه اطالعات از اكثر دس��تگاه ها 
به وزارت راه و شهرسازي داده نمي شد، با رفت و 
برگشت هاي بسيار با وزارت اقتصاد و سازمان امور 
مالياتي توانستيم بسياري از داده ها را جمع كنيم 
و در حال حاضر به سطح بسيار خوبي از اطالعات 
رس��يده ايم. من فكر مي كنم براي اولين بار يك 
اتفاق بزرگ با راه اندازي س��امانه جامع امالك و 
اسكان اتفاق افتاده است. اميدواريم سازمان ثبت 
اس��ناد نيز به كمك بيايند ت��ا اطالعات كامل تر 
ش��ود. اطالعات جمع آوري شده بس��يار مهم و 
با اهميت هس��تند و با تجميع اي��ن اطالعات به 
دسترسي كامل اطالعات و امكان برنامه ريزي در 

سطح كالن به وقوع پيوسته است. 
   بايد درباره كميسيون مشاورين امالك 

تجديد نظر شود
وي در رابطه با كميس��يون مشاورين امالك 

افزود: حتماً بايد درباره كميس��يون مشاورين 
امالك تجديد نظر ش��ود، بايد به س��مت اخذ 
مبلغ ثابت براي عقد هر قرارداد برويم. تصميم 
اخير رئيس جمه��ور نيز به اين منوال اس��ت 
كه مش��اورين امالك از ذيل وزارت صمت به 
ذيل وزارت راه و شهرس��ازي بيايد تا بتوانيم 
سياستگذاري مناس��ب را در قبال مشاورين 

امالك اعمال كنيم. 
وزير راه و شهرس��ازي در رابطه با حذف قيمت 
از روي س��ايت هاي ارائه قيمت كاالها و خدمات 
مختلف افزود: ما به ط��ور كل با هرگونه افزايش 
عوامل رواني در قيم��ت كاال و خدمات مخالف 
هستيم. قيمت هاي غيرواقعي باعث تالطم هاي 
زيادي مي شود و ارائه اين قيمت ها در سايت هاي 
مختلف بار رواني را تشديد مي كند، بنابراين بايد 

قوه اجرايي با اين موضوعات مقابله كند. 
وي درباره قيمت هر متر مربع مسكن در تهران 
و عدم اعالم آن توسط مركز آمار و بانك مركزي 
اظهار داشت: اگر منطقه يك و سه را از ميانگين 
قيمت هاي مسكن خارج كنيم، ميانگين هر متر 
مربع در تهران به زير ۱۵ ميليون تومان مي رسد. 
بايد آمارهاي واقع��ي و بر اس��اس واقعيت را به 
مردم ارائ��ه داد و ميانگين قيمت ه��اي خريد و 
فروش ش��ده واقعي را به آنها اعالم كنيم. قيمت 
ملك در منطقه يك ميانگين تهران را 3/۵ برابر 

بيشتر مي كند. 
اس��المي در رابطه با مس��كن مهر اظهار داشت: 
مس��كن مهر يك طرح مفيد براي اقتصاد و يك 

خدمت مؤثر بوده است.

رئيس جمهور خواستار انتقال صنف مشاوران امالك از ذيل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی است
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همتي در نشست اعضاي منا:
 صندوق پول فارغ از فشار امریكا
با تقاضاي وام ایران موافقت كند

رئيس بانك مركزي با بيان اينكه تحريم ه�اي غيرقانوني امريكا، 
ايران را از دسترسي به منابع خود كه بدون هيچ منطق قابل قبولي 
در خارج از كشور مسدود شده اند، محروم مي سازد، گفت: با توجه 
به شرايط پيش بيني نشده شيوع كرونا ما از صندوق بين المللي پول 
انتظار داريم فارغ از فشار امريكا، تقاضاي وام ايران را تصويب كند. 
به گزارش بانك مرك��زي، رئيس كل بانك مركزي ايران در نشس��ت 
رؤس��اي بانك مركزي كش��ورهاي عضو منا )MENA( با اش��اره به 
درخواس��ت ايران براي دريافت منابع اضطراري از صندوق بين المللي 
پول به منظور مقابل��ه با ويروس كرونا گفت: م��ا انتظار داريم صندوق 
بين المللي پول به س��رعت و بدون هيچ گونه تبعيض و تأثيرپذيري از 
البي گري هاي سياسي يا فشارهاي ديگر كشورها از جمله اياالت متحده 
به اين درخواس��ت قانوني پاس��خ دهد. همتي در اين نشست كه عصر 
روز گذشته به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، تأكيد كرد: بيماري 
كوويد۱۹ به بسياري از كشورها آسيب رساند و در اين ميان ايران بيشتر 
از بسياري از كشورها آس��يب ديد اما به رغم تحريم هاي شديد امريكا 
و وضعيت دشواري كه كش��ور ما با آن مواجه شد، ما موفق شديم اين 

مسئله را مهار كنيم و سياست هاي اقتصادي خويش را پيش ببريم. 
همتي با بيان اينكه بايد پذيرفت كه هر كشور به منابع مالي مناسب و 
كافي نياز دارد تا بتواند سياس��ت هاي خود را پيش ببرد، تصريح كرد: 
وضعيت پيش بيني نشده كنوني بسياري از كشورها را با مشكل بودجه و 

نقدينگي مواجه ساخت و ايران نيز از اين قضيه مستثني نيست. 
رئيس كل بانك مركزي افزود: ايران توانس��ت با ات��كا بر منابع قانوني 
خود اقدامات مناسبي را انجام دهد اما مشكل اين است كه تحريم هاي 
غيرقانوني امريكا، ايران را از دسترسي به منابع خود كه بدون هيچ منطق 

قابل قبولي در خارج از كشور مسدود شده اند، محروم مي سازد. 
همتي با تأكيد ب��ر اينكه همزمان و با توجه ب��ه وضعيت كنوني، ايران 
همانند ديگر كش��ورهاي عضو صن��دوق بين المللي پ��ول اين حق را 
دارد كه از منابع اضط��راري صندوق كه براي مقابل��ه با ويروس كرونا 
فراهم ش��ده اند اس��تفاده كند، گفت: ايران جزو اولين كشورهايي بود 
كه درخواست دريافت منابع اضطراري را داد اما متأسفانه اين فرآيند 
به طور غيرمنطقي و بدون هيچ نتيجه مشخصي زمان زيادي به طول 

انجاميده است. 
وي ادامه داد: به تازگي به من اطالع داده شد كه بر اساس بيانيه اداري 
۱۵ اكتبر۲۰۲۰، به مدير اجرايي گروه امريكا دستور داده شده است با 
درخواست ايران براي تسهيالت مخالفت كند، در اين صورت خواسته 
يك كشور، ديگري را از دسترسي به منابع مالي الزم براي مقابله با اثرات 

كوويد۱۹ محروم مي سازد. 
..................................................................................................................................
 وزیر كار: همسان سازی حقوق بازنشستگان

ادامه خواهد داشت
وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ی گف�ت: روز سه ش�نبه  
اولي�ن واري�زی افزاي�ش حق�وق بازنشس�تگان كش�وری 
ش�د. انج�ام  حقوقش�ان  همسان س�ازی  راس�تای  در 

محمد ش��ريعتمداری در حاشيه جلس��ه هيئت دولت اظهار كرد: روز 
سه شنبه با استفاده از مكانيزم هايی كه دولت مشخص كرده بود، اولين 
واريزی های افزايش حقوق بازنشستگان كشوری را كه قباًل از مطالبات 

اساسی آنان بود، به حساب هايشان واريز كرديم. 
وي ادامه داد: بر اساس آمار صندوق بازنشس��تگی كشوری به نسبت 
حقوق هايی كه كمتر يا باالتر بود، ميزان افزايش برای همسان س��ازی 

حقوق تا حد خالص دريافتی افراد شاغل مشابه اتفاق افتاد. 
شريعتمداري افزود: محاسبات نشان می دهد متوسط افزايش پرداخت 
به بازنشس��تگان عزيز ۷۷ درصد اس��ت كه از محل ۱۶ ه��زار ميليارد 
تومان سهامی كه دولت در اختيار صندوق بازنشس��تگی قرار داد و با 
مكانيزم هايی كه برايش طراحی شد، ما ديروز موفق شديم اولين بار اين 
پرداخت را انجام دهيم. اين امر مستمراً ادامه پيدا می كند و ان شاءاهلل در 
سال های آينده با پيش بينی منابع در بودجه عمومی نيز همچنان انجام 
می شود. اميدواريم با پيش بينی بودجه در بودجه عمومی تالش شود تا 

ديگر فاصله ای باقی نماند. 
وي خاطرنشان كرد: در مورد بازنشستگان س��ازمان تأمين اجتماعی 
همين اقدام در روزهای پيشين با حقوق مرداد ماه برای سه و نيم ميليون 
نفر خانواده صورت گرفت كه آن هم اقدام مباركی بود. مش��ابه همين 
اقدام در جلس��ه هيئت امنای صندوق ها كه در حاش��يه جلسه دولت 
برگزار شد نيز صورت گرفته و امضاي مصوبه برای صندوق بيمه عشاير و 
روستاييان و همچنين برای بازنشستگان صندوق فوالد اخذ شده تا اين 

اقدام برای اين دسته از بازنشستگان نيز انجام شود.
........................................................................................................................

رئيس بنياد ملی گندمكاران خبر داد
 توزیع كودهای یارانه ای 

با اولویت گندمكاران
رئي�س بني�اد مل�ی گندم�كاران از توزي�ع ك�ود ياران�ه ای 
فس�فاته در بخش كش�اورزی ب�ا اولوي�ت گندمكاران خب�ر داد.
عطاءاهلل هاشمی در گفت وگو با ايسنا اظهار داش��ت: به دليل افزايش 
قيمت كود فس��فاته در ب��ازار آزاد و به خاطر اينكه ممكن اس��ت كود 
به موقع به دس��ت كشاورز نرسد، مقرر ش��ده كه اين كودها به صورت 
يارانه ای در اختيار كش��اورزان با اولويت گندمكاران قرار گيرد. بر اين 
اساس، اعضای بنياد ملی گندمكاران در سراسر كشور به عنوان بازوهای 
نظارتی و كمكی سازمان های جهاد كشاورزی و شركت خدمات حمايتی 

كشاورزی در خريد، توزيع و فروش كودها خواهند بود.
وی  ادامه داد: هدف از توزيع كودهای يارانه ای دسترسی كشاورزان به 

كود در زمان كشت و جلوگيری از ورود كود به بازار سياه است.
رئيس بنياد ملی گندمكاران اضافه كرد: يارانه كودهای كشاورزی 
قطع شده و اين موضوع مشكالت بسياری برای كشاورزان ايجاد 
كرده است. منظور از توزيع كود يارانه ای، يعنی كودهای جايگزين 
و مشابهی است كه كش��اورزان می توانند با قيمت ارزان تر به آن 
دسترسی داشته باشند. برای مثال هر كيس��ه ۵۰ كيلويی كود 
فسفاته در بازار آزاد ۵۲۸ هزار تومان اس��ت و طبيعتاً خريد آن 
نيازمند نقدينگی بس��ياري اس��ت و از قدرت خريد كشاورز  نيز 
خارج اس��ت، به همين دليل برخی از كارخانج��ات مورد تأييد 
وزارت جهاد كش��اورزی و ش��ركت خدمات حمايتی تركيباتی 
شبيه كود فس��فاته توليد مي كنند و با قيمت ارزان تر در اختيار 
كشاورزان قرار می دهند، به اين ترتيب نياز خاك به فسفات نيز 

برطرف می شود.
........................................................................................................................

قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۱۰ تومان
كارگروه س�تاد تنظيم بازار قيمت جديد مرغ زن�ده و مرغ گرم را 

تعيين كرد.
به گزارش خبرن��گار مهر، كارگروه تنظيم ب��ازار قيمت هر كيلوگرم 
مرغ زنده را ۱3 ه��زار و ۱۰۰ تومان، به ع��الوه ۱۰ درصد افزايش و 
كاهش در استان ها تصويب كرد. همچنين قيمت هر كيلوگرم مرغ 
گرم برای مصرف كننده ۶ هزار تومان بيشتر از نرخ مرغ زنده مصوب 
شده است. بنابراين قيمت خريد مرغ زنده از مرغداران تا ۱۴ هزار و 
۴۱۰ تومان و قيمت مجاز مرغ گرم برای مصرف كننده تا ۲۰ هزار و 

۴۱۰ تومان است.

اين روزها ك�ه دولت به گفت�ه رئيس جمهور 
درگير مبارزه با تحريم و ش�يوع كرونا است، 
ش�اهد ورود جدي تر مجلس شوراي اسالمي 
به مي�دان نظارت ب�ر حوزه ه�اي اقتصادي و 
برگزاري جلسات مستمر و برنامه ريزي شده 
ب�ا وزراي اقتص�ادي دولت مي باش�يم كه به 
نظر مي رس�د خروجي اين هم افزاي�ي را در 
بازارهاي�ي چون ارز مش�اهده مي كنيم، زيرا 
دقيقًا بعد از جلس�ه يك ش�نبه ش�ب مردان 
اقتصادي دولت با رئيس مجلس شاهد اصالح 
نرخ ارز بوديم، همچنين روز گذشته مجلس 
جلسه غير علني با وزير صمت داشت، رئيس 
مجلس شوراي اس�المي در تشريح نشست 
غيرعلني فوق گفت: در اين نشس�ت درباره 
مس�ائل اقتصادي با اولويت وزارت صمت، در 
حوزه قيمت ها، تأمين و توزيع كاال و روش هاي 
آن و مس�ائل مربوط به فوالد و ش�ركت هاي 
فوالدي ب�ا هماهنگ�ي وزارت صنايع بحث و 
بررسي صورت گرفت. طبق اعالم وزير صنعت، 
معدن و تج�ارت در جلس�ه ف�وق، كارگروه 
مش�تركي ميان وزارت صمت و كميس�يون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي براي 
بررس�ي موضوعات مهمي همچ�ون خودرو 
تشكيل شده و به زودي طرح مشتركي براي 
س�اماندهي بازار خ�ودرو ارائه خواهدش�د. 
از يك شنبه ش��ب هفته جاري كه مردان اقتصاد 
دولت به مجلس رفتند تا پيرامون مسائل اقتصادي 
در وضعيت جنگ اقتصادي و شيوع كرونا بحث و 
گفت وگو كنند، برخي از كارشناس��ان اين رويداد 
را مورد توج��ه قرار دادند كه تقوي��ت هم افزايي و 
همفكري دولت با مجلس در ماه هايي كه تحريم و 
شيوع كرونا تشديد شده است، مي تواند آثار مثبتي 
بر اي اقتصادي داش��ته باش��د، به ويژه اينكه اين 
هم افزايي بين مجلس و دولت براي عبور از انتظارات 

منفي در آستانه انتخابات رياست جمهوري امريكا 
و همچنين بودجه ريزي عمليات��ي ۱۴۰۰ الزم و 
ضروري است. زيرا همه مي دانند كه دموكرات ها و 
جمهوري خواهان در امريكا هر دو با ايران سر جنگ 
دارند و صرفاً روششان فرق دارد. از سوي ديگر به 
گفته رئيس بانك مركزي ديگر درآمدهاي ارزي 
نفتي به دليل تحريم وجود ندارد. بدين ترتيب با 
توجه به اين مقوله بودجه ۱۴۰۰بايد با دقت قابل 

مالحظه اي تنظيم شود. 
   اشاره رئيس جمهور به مشغله دولت

رئيس جمهور روز گذش��ته ب��ه صراحت عنوان 
داشت كه دولت گرفتار مبارزه با تحريم و شيوع 
كرونا است، از اين روي هم افزايي دولت با مجلس 
در شرايط كنوني قابل مالحظه است، كما اينكه 
بعد از جلسه مجلس با وزراي اقتصادي دولت در 
ابتداي هفته جاري شاهد اصالح قيمت ارز ، طال و 
سكه و خودرو بوديم كه مي تواند روي اصالح نرخ 
بس��ياري از بازارهاي ديگر اثر بگذارد يا حداقل 

ثبات به همراه آورد. 
در اين ميان روز سه ش��نبه نيز ش��اهد اين مهم 
بوديم كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با 
رئيس كل بانك مركزي و وزي��ر اقتصاد در اتاق 
بازرگاني حضور داشتند و بر اهميت ارزهاي ناشي 
از صادرات كاالهاي غير نفتي در عبور از تحريم ها 
و تأمين كاالهاي مورد نياز كشور از طريق واردات 
تأكيد كردند. در كنار اين مهم روز گذش��ته نيز 
وزير صمت در جلس��ه غير علني مجلس حاضر 
شد تا هم تداوم جلسات و پيگيري هاي مجلس 
و دولت به منصه ظهور برسد و هم اينكه اميد ها 
براي تعديل نرخ خودرو در بازار تقويت شود. البته 
احتمال دارد مقوله نرخگ��ذاري فوالد نيز مورد 

توجه قرار گرفته باشد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به جلسات 
مجلس ب��ا وزراي اقتص��ادي كابينه و نشس��ت 

غيرعلني ديروز با وزير صمت گفت: تصميمات 
جديدي در حوزه قيمتگ��ذاري، تأمين و توزيع 
كاال صورت گرفت و اطمينان داريم كاهش نرخ 

ارز و تثبيت بورس ادامه خواهد يافت. 
دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي در صحن علني صبح ديروز )چهارشنبه، 
3۰ مهرماه( مجلس ش��وراي اسالمي در تشريح 
نشست غيرعلني كه از ساعت ۸ و ۱۵ آغاز شده 
بود، گفت: در اين نشست درباره مسائل اقتصادي 
با اولويت وزارت صمت، در حوزه قيمت ها، تأمين 
و توزيع كاال و روش هاي آن و مس��ائل مربوط به 
فوالد و شركت هاي فوالدي با هماهنگي وزارت 

صنايع بحث و بررسي صورت گرفت. 
وي در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
در اين نشس��ت تصميمات خوبي گرفته شد كه 
توضيحات آن در فرصت مناسب ارائه مي شود، 
عنوان كرد: تأمي��ن كاال و تهات��ر در اين حوزه، 
همچنين اصالح روند صادرات و واردات و تأمين 
ارز از اولويت هاي��ي بود ك��ه تصميم گيري هاي 

جديدي براي آنها صورت گرفت. 
رئي��س مجل��س ش��وراي اس��المي در پاي��ان 
خاطرنشان كرد: در روز هاي گذشته نيز با وزراي 
اقتصادي جلساتي داشتيم كه با تصميماتي كه 
در اين جلسات گرفته شد، مطمئن هستيم شاهد 
تداوم كاهش نرخ ارز و تثبيت بورس خواهيم بود 
كه در فرصت مناس��ب توضيح��ات آن را نيز به 

اطالع مردم مي رسانيم. 
   طرح مشترك دولت و مجلس 

براي ساماندهي بازار خودرو
طبق اعالم وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت در 
جلس��ه مش��ترك با نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، كارگروه مشتركي ميان وزارت صمت 
و كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اسالمي براي بررسي موضوعات مهمي همچون 

خودرو تشكيل ش��ده و به زودي طرح مشتركي 
براي ساماندهي بازار خودرو ارائه خواهيم كرد. 

عليرضا رزم حس��يني ضمن تأكي��د بر ضرورت 
افزايش كيفيت توليدات خودرويي كشور تصريح 
كرد: بايد شرايط براي عبور از انحصار دو شركت 
بزرگ خودروس��ازي و افزايش توليدات با هدف 
رقابت پذي��ري محصوالت خودرويي در س��طح 
بازار فراهم كنيم. به زودي طرح مشترك دولت 
و مجلس براي س��اماندهي توليد و بازار خودرو 

ارائه خواهد شد. 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت با بي��ان اينكه با 
توجه به عالقه مندي مردم براي سرمايه گذاري 
در خ��ودرو ب��ه عن��وان ي��ك كاالي مصرف��ي 
ب��ادوام، ضروري اس��ت كه اي��ن محصول مهم 
با اس��تراتژي مش��خصي در مي��زان توليدات و 
كيفيت، عرضه ش��ود، تصريح كرد: در رابطه با 
هر يك از اي��ن موضوعات به صورت مش��ترك 
با كميس��يون صنايع و معادن مجلس در حال 
بررسي و برنامه ريزي الزم هستيم و خوشبختانه 
كميسيون همكاري بسيار خوبي در اين حوزه با 

وزارت صمت داشته است. 
وي تأكي��د كرد: با توجه به اهداف تعيين ش��ده 
در اين طرح مش��ترك، جاي اميدواري است كه 
وضعيت بازار خودرو بهبود يابد و از اين وضعيت 

نابساماني كه وجود دارد بتوانيم عبور كنيم. 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: اولويت 
نخست وزارتخانه، حمايت ويژه واحدهاي توانمند 
و افزايش توليدات رقابتي در حوزه خودرو كشور 
است و تقويت شركت هايي را كه توانمندي الزم 
را در اين عرصه دارند در دستور كار دارد تا بتوانيم 

انحصار موجود را از بين ببريم. 
اين در حالي اس��ت كه عاله بر بررس��ي شرايط 
موجود و راهكارهاي پيشنهادي براي ساماندهي 
بازار خودرو كه در آخرين جلس��ه برگزار ش��ده 
كميته خودرو، به تازگي وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت از قيمتگذاري دستوري خودرو و با وجود 
ادعاي ش��وراي رقابت بر قيمتگذاري دستوري 
گاليه كرد. وي با بيان اينكه قيمت هاي دستوري، 
صنعت خودرو كش��ور را با زيان هنگفت روبه رو 
كرده اس��ت، گفت: با توجه به نوع قيمتگذاري، 
شاهد سه نوع قيمت مصوب، تمام شده و قيمت 
بازار هستيم. در شرايط فعلي بايد نقدينگي موجود 
به سوي بخش هاي مولد كشور هدايت و عطش 

بازار خودرو به شكل مؤثري كنترل شود. 
   جلسه قاليباف با مردان اقتصادي دولت

يك شنبه شب محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
ميزبان رئيس كل بانك مرك��زي، وزير اقتصاد، 
وزير نفت، وزير صمت و وزير جهاد و كشاورزي 
در تاالر آينه مجلس ش��وراي اسالمي بود تا در 
رابطه با مباحث ارزي و تجاري و سياس��ت هاي 
پولي، مالي و تورم بررس��ي هايي صورت گيرد. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در اين جلسه 
بر ضرورت رس��يدگي به مش��كالت معيش��تي 
مردم تأكي��د كرد و با اش��اره بر نق��ش نظارتي 
مجلس يادآور شد: به منظور پيگيري و نظارت 
بر جمع بندي هاي مطرح ش��ده در اين جلسه، 
كميسيون هاي مجلس جلس��ات نظارتي خود 
را برگزار مي كنند و اين جلس��ه مشترك نيز هر 

۱۰ روز يكبار برگزار مي شود.

  گزارش   یک

دوركاري در دستگاه هایي كه زیرساخت 
الزم را دارند 

در ايران حدود 23ميليون شاغل داريم كه اگر زيرساخت هاي دوركاري 
فراهم آيد و در اين حوزه به مديران و نيروي كار آموزش داده شود، 
مي توان اميد داشت كه در كنار رشد بهره وري و كاهش هزينه ها براي 
انجام كار، شيوع كرونا نيز در كشور كاهش يابد. در همين راستا رئيس 
سازمان اداری و استخدامی گفت تنها شرط دوركاري در دستگاه ها 
فراهم بودن زيرس�اخت انجام دوركاری در دس�تگاه مربوطه است.

۲3 ميليون شاغل در كشور وجود دارد كه در حوزه هاي دولتي، خصوصي، 
تعاوني و ش��به دولتي فعاليت دارند، از آنجايي كه اقتصاد ايران به ش��كل 
تقريباً سنتي اداره مي شود و مديران دولتي و شبه دولتي ضريب نفوذ قابل 
مالحظه اي در حوزه مديريت بيش از ۲۰ ميليون نيروي كار دارند، به نظر 
مي رسد مديران بايد در حوزه رشد بهره وري از طريق استفاده از فناوري هاي 
الكترونيكي ارتباطي و اطالعاتي تحت آموزش قرار بگيرند. هم اكنون به دليل 
اداره سنتي حوزه اشتغال در كشور هزينه هاي قابل مالحظه  غيرضروري در 
حوزه انجام كار وجود دارد كه با حذف اين دست هزينه ها هم مي توان حقوق 
كاركنان را افزايش داد و هم اينكه بهره وري را باال برد، اما الزمه اين مهم آن 
است كه خود جامعه مديريتي كه عموماً اشخاص سنتي هستند يا تحت 
آموزش قرار گيرند يا اينكه مديران حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در 
دستگاه هاي عريض و طويل، به ويژه دولتي و شبه دولتي انجام كار به واسطه 

استفاده از فناوري هاي الكترونيكي را تسهيل كنند.
در حال حاضر كه كرونا شيوع يافته و اين ريسك در دنيا وجود دارد كه حتي 
به رغم مهار كرونا در آينده نيز ويروس هاي مهندسي شده اي از اين دست 
جامعه بشري را گرفتار كند، جا دارد مقوله ش��يوع پاندمي هاي فراگير در 
تمامي برنامه هاي توسعه اي لحاظ شود. مثالً اگر تا ديروز تصور مي شد نيروي 
كار بايد در يك محل حاضر شود براي انجام كار يا براي صرفه جويي زمين و 
مصالح ساختماني، ساخت مسكن كوچك در دستور كار باشد يا از ساخت 
راه آهن هاي كوچك درون و برون شهري حمايت مي شد، زين پس بايد در 
تمامي برنامه هاي توسعه اي تجديدنظر شود و شيوع ويروس هايي چون كرونا 
را در توسعه لحاظ كرد تا در صورت ظهور مجدد چنين ويروس هايي زندگي 
و فعاليت اقتصادي به واسطه استفاده از فناوري هاي نوين، سازه هاي بزرگ 
مسكن، مترو و ... در جامعه تداوم يابد. البته طبيعي است جامعه مديريتي 
همچون هميشه در برابر تغييرات مقاومت كند، از اين رو بايد بزرگان كشور 
در اين حوزه ورود كنند تا مقاومت جامع��ه مديريتي كه ذي نفع مديريت 
سنتي هستند، شكسته شود و در آينده نيز اگر خدايي ناكرده ويروس هايي 
چون كرونا ظهور كرد كشور آسيب نبيند. جمشيد انصاری در گفت وگو با 
ايسنا در خصوص مرجع تصميم گيری درباره تعطيلی ادارات تهران تأكيد 
كرد: اعالم تعطيلی هيچ ارتباطی به سازمان اداری استخدامی ندارد، بلكه 
مرتبط با ستاد ملی كروناست و اگر ستاد مقابله با كروناي تهران پيشنهادات 

خود را به ستاد ملی بدهد، اين موضوع در آن ستاد بررسی می شود.
وی با اشاره به فراهم بودن امكان دوركاری كاركنان ادارات خاطرنشان كرد: 
در دولت مصوبه ای در زمينه شرايط دوركاری كاركنان دولت وجود داشت كه 
پس از شيوع كرونا اصالحاتی در آن انجام و به دستگاه ها ابالغ شد. تنها شرطی 
كه در اين مصوبه وجود دارد، فراهم بودن زيرساخت انجام دوركاری در دستگاه  
مربوطه است. رئيس سازمان اداری و استخدامی درباره مرجع تشخيص وجود 
زيرساخت دوركاری در دستگاه ها نيز گفت: در هر وزارتخانه و نه در ادارات كل، 
كميته ای در اين زمينه تشكيل شده است و دستگاه های تابعه  هر وزارتخانه بر 

اساس سياست های ابالغی كميته مربوطه عمل می كنند. 

 جزئیات تخصیص ارز
 به كاالهای رسوب شده در بنادر 

در حال�ي گفته مي ش�ود تقريب�ًا ميليون ها ت�ن كاال در گمركات 
و بنادر دپو ش�ده اس�ت كه رس�وب اين كاال ها در گمركات، بازار 
كاالي�ي را ب�ا كمب�ود كاال مواج�ه ك�رده و ترخيص اي�ن كاال ها 
نيز مي تواند ب�ه دليل تبديل ش�دن آنه�ا به ريال و راهي ش�دن 
اين ري�ال به ب�ازار ارز جه�ت تأمين مال�ي واردات مج�دد، بازار 
ارز را به دلي�ل محدوديت ارز با چالش رش�د نرخ ه�ا مواجه كند.

 كارشناسان معتقدند تا بين سياست هاي ارزي و تجاري هماهنگي ايجاد 
نشود، مش��كالت حوزه تجارت و ارز پايان نخواهد يافت. در همين راستا 
بانك مركزی موظف است براساس ليست اعالمی وزارت صمت تأمين ارز 
كند و مالك عمل بانك مركزی نيز اولويتی است كه توسط وزارت صمت 
روی ثبت سفارش قرار می گيرد. اين روزها مسئوالن اقتصادي به صراحت 
عنوان مي كنند كه ديگر خبري از ارزهاي نفتي به دليل تحريم ها نيست، 
از اين رو بازار ارز و ارز مورد نياز واردات از محل ارزهاي ناش��ي از صادرات 
كاالهاي غيرنفتي تأمين مي شود، اما به دليل آنكه شيوع كرونا و كاهش نرخ 
جهاني كاال در سال جاري تجارت خارجي ايران را با تراز منفي مواجه كرده 
است، ارز كافي به موقع به چرخه اقتصاد ايران بازنگشت. به همين دليل 
از يك طرف در بازار داخلي با رشد نرخ ارز روبه رو شده ايم و از طرف ديگر 
ميليون ها تن كاالي ثبت سفارش شده جهت واردات در گمركات و بنادر 
رسوب شده است. ترخيص برخي از كاالهاي موجود در گمركات نياز به ارز 
دارد، از طرفي تأخير در تأمين ارز اين كاالها نيز بازار كااليي داخل كشور 
چون نهادهاي دامي را با مشكل مواجه كرده است. بنابراين اگر ارز ترخيص 
كاالهاي فوق تأمين ش��ود، بالطبع بعد از فروش اين كاالها در بازار، ريال 
آنها مجدداً براي واردات راهي بازار ارز مي شود كه يك شوك ارزي ديگر 
در كشور پديد خواهد آورد. اين مقدمه از اين جهت عنوان شد كه بگوييم 
بايد بين سياست هاي ارزي و تجاري در جنگ اقتصادي هماهنگي ايجاد 
شود. نمي شود وزارت صمت بي توجه به منابع ارزي بانك مركزي يا زمان 
بازگشت ارز ناشي از صادرات كاالهاي غيرنفتي به سامانه نيما ثبت سفارش 
كاالهاي غيرضروري دهد، چراكه نتيجه اين ناهماهنگي اين مي شود كه 
بازار ارز داخلي با جهش نرخ مواجه مي شود و كلي كاال براي ورود به كشور 

نيز در گمركات رسوب مي كند كه لنگ ارز هستند.
ميرحسين شكوهی در يك برنامه تلويزيونی  اظهار كرد: بانك مركزی نظارتی بر 
كاالهايی كه ثبت سفارش شده ندارد، چراكه در حيطه تخصصی بانك مركزی 
و بانك های عامل نيست. وی افزود: اگر محدوديتی از طرف وزارت صمت به 
بانك مركزی اعالم شود، اين بانك جلوی تخصيص ارز كاالها را حتی اگر ثبت 
سفارش برای آنها صادر شده باشد، می گيرد. مگر اينكه مطابق قانون، كاال قبل 
از ممنوعيت ها وارد كشور شده باشد كه در اين صورت براساس تشخيص وزارت 
صمت و مطابق مقررات اقدام می كنيم. شكوهی ادامه داد: مسئول تأمين ارز 
در خصوص كاالهايی كه با نرخ ترجيهی، يعنی با دالر ۴۲۰۰ تومانی هستند، 
بانك مركزی اس��ت كه با توجه به منابع ارزی دولت تأمين ارز مي ش��ود، اما 
اولويت ها را وزارت صنعت مشخص می كند كه اين ارز به چه ثبت سفارش هايی 
بايد تخصيص پيدا كند. اين مسئول تأكيد كرد: براساس قانون، بانك مركزی 
موظف است براساس ليست اعالمی وزارت صمت تأمين ارز كند و مالك عمل 
بانك مركزی نيز اولويتی است كه توسط وزارت صمت روی ثبت سفارش قرار 
می گيرد. وی درباره تأمين ارز كاالهای دپو شده در بنادر هم گفت: سه ليست 
توسط وزارت صمت به بانك مركزی داده شد؛ يك ليست بالغ بر ۸۰ميليون 
يورو  بود و آنهايی كه تخصيص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقيه موارد 
تخصيص ارز را صادر كرديم. شكوهی افزود: يك ليست ۷۵ميليون يورويی نيز 
از سمت معاونت صنايع اعالم شد كه ۱۹ مورد در گذشته تخصيص داشت و ۴۵ 
مورد تخصيص يافت كه در مجموع ۶۴ ميليون يورو تأييد شده و ۱۱ ميليون 
يورو درخواست ارسال نكرده بودند. مدير اداره نظارت ارز بانك مركزی ادامه 
داد: در مورد كاالهای اساسی نيمايی نيز ۱3۷ ميليون يورو اعالم شده بود كه 
برای ۱۲۲ ميليون يورو در ۲۴ ساعت گواهی صادر كرديم و ليست به بانك های 
عامل اعالم شده است. وی در پايان خاطرنشان كرد: بانك های عامل به شرطی 
كه اسناد توسط واردكننده ارائه شود، موظفند ظرف يك هفته، كد رهگيری را 

صادر كنند و در اختيار وزارت صمت و گمرك قرار دهند.
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