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كار اين دولت با بورس تمام شد 
در جريان معامالت دومين روز كاري اين هفته، بازار سهام با تداوم 
فشار فروش در معامالت اكثر نمادها آغاز به كار كرد به طوري كه در 
نهايت، نماگر بازار با افت 20 هزار و 420 واحدي به كانال يك ميليون 
و 107 هزارتايي عقب نشيني كرد، وضعيت ريزشي بازار سرمايه در 
حالي ادامه دارد كه دولت مي گويد ما بورس را به اوج رسانديم و به 
نظر مي رسد ديگر دولت كار چنداني با اين بازار ندارد به ويژه آنكه از 
طريق اين بازار دولت از مردم براي تأمين هزينه هايش قرض گرفت. 
در جريان مبادالت روز گذشته بازار سرمايه بيش از 5هزار ميليارد تومان 
در بورس و فرابورس دست به دست شد و بيشترين حجم معامالت هم 
به ايران خودرو، سايپا، سرمايه گذاري توس��عه و عمران كرمان، گروه 

بهمن به همراه بانك تجارت تعلق داشت. 
ارزش بازار در بورس تهران كه شامل ارزش روز شركت هاي بورسي است 

به بيش از 4 ميليون و 429 هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران در بورس تهران بيش از 3/8ميليارد سهام حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب 274 هزار نوبت معامله و به ارزش 3 هزار و 9 ميليارد تومان 
رسيد. اگر ارزش معامالت فرابورس كه به بيش از 2 هزار و 639 ميليارد 
تومان رس��يد را هم در نظر بگيريم، ارزش معامالت دو بازار از 5هزار و 
600 ميليارد تومان فراتر رفت. از سوي ديگر، بررسي اطالعات پردازش 
اطالعات مالي مبنا نشان داد 15 شركت با داد و ستد 28 تا شش برابري 
نسبت به ميانگين يك  ماهه در زمره معامالت مشكوك قرار گرفته اند. 

در صدر اين فهرست، فارسيت اهواز ش��ركت حاضر در تابلو زرد بازار پايه 
فرابورس با افت 72/2درصدي قيمت سهام، شاهد داد و ستد 6/8ميليون 
سهمي شد. در ادامه هم ش��ركت هاي زرين معدن آسيا، توكا رنگ فوالد 
سپاهان، س��رمايه گذاري س��اختماني اعتماد گستر، پش��م بافي توس، 
واسپاري ملت، كابل س��ازي ايران، س��يمان هگمتان، ليزينگ پارسيان، 
معادن منگنز ايران، داروسازي ابوريحان، فروسيليس ايران، داده پردازي 
ايران، س��رمايه گذاري صنعت بيمه و كش��تيراني درياي خزر مش��مول 
معامالت مشكوك شدند. سال گذشته اين روزها، چراغ بازار سرمايه سبز 
شد و شاخص كل بورس براي فتح 2ميليون واحد بي قرار بود، اما با از دست 
رفتن مرز رواني يك ميليون و 150 هزار واحد تحليل ها از اين مورد حكايت 
دارند كه بازار همچنان روند منفي را تجربه خواهد كرد. سقوط آزاد بورس 
درحالي ادامه دارد كه گزارش هايي كه برخي ش��ركت ها از وضعيت سود 
و نرخ تسعير ارز منتشر مي كنند، بر جو منفي بازار مي افزايد، البته برخي 
مدعي هستند وضعيت شركت ها به بدي گزارش هايي كه به سهامداران 
ارائه مي شود، نيست، ولي با اين حال جو عمومي بازار منفي است. از سوي 
ديگر سهامداران عمده و بزرگ بازار درحالي در صف فروش نشسته اند كه 
قيمت سهام پس از اصالحي چشمگير، ارزنده شده و رنج هاي منفي باعث 
مي شود سهام در اين روزها پايين تر از ارزش ذاتي خود معامله شود. اين 
اتفاق اين ايده را در ذهن ايجاد مي كند كه ش��ايد بنا نيست دولت فعلي 
بورس را با چراغ سبز تحويل دولت بعدي دهد و تزريق نقدينگي از سوي 

سهامداران عمده در دولت جديد صورت خواهد گرفت. 
به رغم اينكه اكثر كارشناسان مي گويند، سهام موجود در بازار ارزنده 
شده و وقت خريد و سرمايه گذاري بلندمدت در بورس است، اما كسي 
اعتماد نمي كند و پيش��نهادهاي س��ازمان بورس مبني بر استفاده از 
وام بانكي براي كارگزاران يا اختصاص معادل ريالي 2 ميليون دالر از 
صندوق توسعه ملي براي حمايت از بازار فعاًل كارساز نشده اند و شاخص 
بورس مرتب در حال ريزش است. البته سرمايه گذاري در بورس واقعاً 
يك سرمايه گذاري بلندمدت بايد باشد كه به نفع توليد و سرمايه گذاري 
در كشور است.  با اين حال نمي توان واكنش وزارت اقتصاد و دولت را در 
اين ميان ناديده گرفت. مخصوصا زماني كه وزير اقتصاد از استقراض از 
مردم سخن مي گويد و رئيس جمهور بر اين باور است كه دولت فعلي 
بورس را به اوج رسانده است و وضعيت اين روزهاي بازار سرمايه، فراز 
و فرودي معمولي است. به نظر مي رسد حتي دولت هم شرايط فعلي 

بورس را پذيرفته و كاري به كارش ندارد!
 

4 دولت تمام شد، مسكن مهر تمام نشد
با گذشت 14 سال از آغاز ساخت پروژه مسكن مهر در حال حاضر 
احداث 8 هزار واحد هنوز به پايان نرس�يده، حدود 30 هزار واحد 
درگير پرونده هاي حقوقي و 25 هزار واحد فاقد متقاضي هستند. 
مس��كن مهر به عنوان بزرگ ترين پروژه ساخت و ساز مسكن در طول 
تاريخ كش��ور، س��ال 86 كليد خورد. وزير وقت راه و شهرسازي در آن 
زمان اع��الم كرد اين م��گا پروژه كه فق��ط در حوزه ش��هري ابعاد آن 
2ميليون و 200 هزار واحد اس��ت، تا پايان دولت دهم به پايان مي رسد. 
از س��وي ديگر قرار بر اين ب��ود كه مخاطب اين پروژه كالن مس��كني 
دهك هاي كم درآمد باش��ند، اما نه تنها اين پ��روژه پرهزينه كه باعث 
افزايش پايه پولي كش��ور و باال رفتن نرخ تورم ش��د در دولت دهم به 
سرانجام نرس��يد، بلكه در مناطق خوش آب و هوا به مسكن دوم برخي 

از خانوار تبديل شد. 
مسكن مهر با تمام نواقص و معايب و ساخت وساز هاي نيمه كاره بدون 
زيرساخت هاي شهري كه تنها شكلي از سرپناه داشتند بر دوش دولت 
بعد گذاش��ته ش��د و هرچند پروژه پرخرجي بود، ام��ا دولت يازدهم و 
دوازدهم خود را متعهد به اجرا و تكميل اين پروژه داشت به طوري كه 
طبق گزارش هاي رسمي وزارت راه وشهرسازي 60 درصد از واحدهاي 

مسكن مهر در دو دولت يازدهم و دوازدهم تحويل شد. 
يادمان باشد برخي از اين واحدها بدون برق و گاز و حتي مسير دسترسي 
در دولتي كه ملقب به دولت مهر بود به اقشار كم درآمد تحويل داده شد 
و برخي از واحدها سه سال از زمان ساخت آنها گذشته بود، اما به دليل 
نبود انشعابات شهري خالي از سكنه مانده بودند. اما سياست وزارت راه 
وشهرسازي در هشت سال گذشته تحويل اين واحدها به شرط دارا بودن 

خدمات شهري بوده و واحدي بدون آب و برق و گاز تحويل نشد. 
هر چند كه پرونده مسكن مهر در اغلب استان هاي كشور بسته شده ، 
اما در پرديس همچنان مس��كن مهر در حال ساخت است؛ چراكه در 
س��ال هاي 91 و 92 بيش از تعداد واحدهاي تعريف ش��ده در فازهاي 
مختلف مس��كن مهر، ثبت نام صورت گرفته بود و در طول چند سال 
گذشته براي اين مازاد ثبت نام كنندگان هيچ تصميمي گرفته نشد و 
محمد اسالمي در سال 98 دستور احياي حق اين افراد و ساخت مسكن 
مهر در پرديس براي آنها را داد. احمد اصغري مهرآبادي، قائم مقام وزير 
راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين 
وضعيت مسكن مهر اظهار داش��ت: تا پايان مردادماه كه عمر خدمت 
دولت است تمام واحدهاي مسكن مهر به غير از واحدهايي كه ساخت 
آنها سال گذشته شروع شده )جاماندگان مسكن مهر پرديس( تحويل 

داده مي شود. 
وي با بيان اينكه 8 هزار واحد مس��كن مهر در پرديس در حال ساخت 
است، ادامه داد: عمده اين واحدها هم در مرحله نازك كاري قرار دارد و 

اميدواريم كه در سه ماه آينده هم ساخت اين واحدها به پايان برسد. 

 آماده سازي ۱4 سند
»ارتقاي بهره وري در بخش هاي اقتصادي«

آماده س�ازي  از  اي�ران  به�ره وري  رئي�س س�ازمان مل�ي 
بخش ه�اي  در  به�ره وري  »ارتق�اي  ح�وزه   س�ند  در   14
اقتص�ادي« ب�راي تحوي�ل ب�ه هيئ�ت وزي�ران  خب�ر داد. 
55 سال پيش ايران  همزمان با كش��ورهاي كره، ژاپن و مالزي عضو سازمان 
آسيايي بهره وري شد، اما ما 30 سال تأخير داشتيم و 30 سال پس از عضويت 
در سازمان آسيايي بهره وري در سال 1990  سازمان ملي بهره وري را در كشور 
تأسيس كرديم . اين خسران بزرگي بود كه بايد با ايجاد نهضت ملي بهره وري 
جبران ش��ود. به گزارش فارس، فاطمه پهلواني در مراسم روز ملي بهره وري 
كه در شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران با حضور وزير راه و شهرسازي 
 برگزاري شد، اظهار داشت: در موضوع بهره وري هميشه يك روي سخن ما 
با مديران ارشد كشور است، به هر حال احساس مي كنيم كارشناسان ما در 
نظام اداري نسبت به مديران در حوزه بهره وري جلوتر هستند. مسئله مهم ما 
در كشور، شكل گرفتن نظام مديريت بهره وري است در كل نظام اداري بايد 
بهره وري براي همه مديران نقش گذاري شود.رئيس سازمان ملي بهره وري 
ايران با بيان اينكه »نگاشته نهادي« در موضوع بهره وري در كشور داريم، افزود: 
در برنامه هاي توسعه در حوزه بهره وري اهداف كمي تعيين شده، اما مشكل اين 
است كه در حوزه نگاشته نهادي تأخير داشتيم. پهلواني اضافه كرد: شبكه 
ملي بهره وري در فروردين امسال افتتاح شد و پرتال تعاملي است كه همه 
ارگان هاي ذي نفوذ در بهره وري در آن گردهم مي آيند. پروژه شبكه ملي 
بهره وري ما در حال حاضر در كش��ورهاي عضو APO به عنوان يكي از 
شاخص ها مطرح  شده است. پهلواني افزود: بهره وري يكي از سه جزء مهم 
تشكيل دهنده رشد اقتصادي كشور در كنار سرمايه و اشتغال است. كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توس��عه به دنبال ارتقاي بهره  وري و استفاده بهينه از 
سرمايه هاي موجود هستند و اين از مهم ترين وظايف نظام هاي اقتصادي در 
كشور است. بيشتر سرمايه هاي بزرگ نزد شركت هاي بزرگ و سازمان هاي 
بزرگ است، اهميت پرداختن به بهره وري در اين دو بخش امري ضروري است. 
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران اظهار داشت: سازمان  بهره وري از سال 97 
كه راهنماي اجراي گام به گام استقرار چرخه ملي بهره وري را به دستگاه ها 
ابالغ كرد تا به امروز س��ماجتی جدي در اين حوزه داش��ته است. 14 سند 
بخشي براي تحويل به هيئت وزيران آماده شده و راهكار ارتقاي بهره وري در 
بخش هاي اقتصادي است. وي افزود: در شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران برنامه مدوني براي ارتقای بهره وري دنبال ش��ده اس��ت و شركت 
راه آهن از همه ظرفيت ها خصوصاً در حوزه نيروي انساني استفاده كرده 
است. بازنشستگان فراخوانده شده و در كنار كارشناسان قرار گرفته اند و 
اين منطبق بر اصول بهره وري است. رئيس سازمان ملي بهره وري ايران 
اظهار كرد: در وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل براي تدوين 
برنامه ارتقای حمل و نقل مشكل كمتري داشتيم. وي با بيان اينكه امسال 
عملياتي كردن طرح نشان ملي  بهره وري را دنبال مي كنيم، گفت: در هفته 
دو لت، دستگاه اجرايي برتر در حوزه بهره وري و استقرار چرخه بهره وري 
معرفي مي شود و سال هاي بعد تعيين دستگاه برتر بر اساس شاخص هاي 

دستيابي به زيربخش هاي بهره وري خواهد بود. 
........................................................................................................................

دليل كاهش عرضه خودروسازان
س�خنگوي انجم�ن س�ازندگان قطع�ات و مجموعه ه�اي خ�ودرو 
گفت: مطالبات بي پاس�خ قطعه س�ازان از خودروس�ازان و دش�واري 
تأمين مواد اوليه باعث تش�ديد مش�كل قطعه س�ازان ش�ده است. از 
اي�ن رو تحويل خ�ودرو ب�ه مش�تريان ب�ا تأخي�ر ص�ورت مي گيرد. 
برخي مخاطبان با ثبت س��وژه هايي با عنوان »انتقاد به س��ايپا در واگذاري 
خودروها« و »گاليه از تأخير طوالني در تحويل خودروهاي ساينا« خواستار 
پيگيري اين موضوعات شدند. در اين خصوص فرهاد بهنيا، سخنگوي انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه 
علت ميزان كاهش عرضه خودرو هاي ايران خودرو و س��ايپا به بازار چيست، 
درگفت وگو با فارس گفت: نقدينگي ايران خودرو و سايپا كاهش يافته و اين 
موضوع در عرضه آنها اثر گذاش��ته است. بسياري از س��ازندگان قطعه براي 
دريافت پول به مشكل برخورده اند كه كارشان به مجلس كشيده شده است. 

بهنيا تشريح كرد: بزرگ ترين مشكل قطعه سازان، كمبود نقدينگي است و 
اين باعث مي شود توليد انواع قطعات مانند جلوبلندي و چراغ خودرو با بحران 
رو به رو شود. در اصل روش قيمت گذاري كنوني اجازه نمي دهد مشكل كمبود 
نقدينگي حل شود. وي افزود: چندي پيش طرح واگذاري خودرو در بورس 
را مطرح كردند، اما روش اجرايي آن مشخص نشده و ممكن است حتي اين 
روش همان رانت روش قيمت گذاري فعلي را به وج��ود بياورد و در نهايت، 
خودرو باز هم با قيمت باال فروخته شود؛ چراكه تكليف كشف قيمت نيز در آن 
طرح مشخص نشده است. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو ادامه داد: در حال حاضر متأسفانه نهاد مشخصي براي تصميم گيري در 
مورد قيمت گذاري خودرو وجود ندارد. در واقع وزارت صمت، شوراي رقابت، 
س��ازمان حمايت و مجلس روش هاي مختلفي را براي قيمت گذاري اعالم 
مي كنند. وي ادامه داد: ما توانايي افزايش توليد قطعات را داريم و حتي امسال 
با وجود مشكل كمبود نقدينگي، حدود 25 درصد افرايش توليد داشته ايم. 
مطالبات قطعه سازان فقط در دو ماه اول امس��ال به 35 هزار ميليارد تومان 
رسيده است و اكنون نمي توانيم ورق فوالدي، قطعات نيم ساخته و ديگر مواد 
اوليه را خريداري كنيم. وي گفت: خودروسازان خودرو توليد مي كنند، اما 
نمي توانند آن را تجاري كنند، چراكه برخي قطعات را نمي توانند تهيه كنند. 
اكنون قيمت خودرو در بازار و كارخانه صد درصد اختالف دارد. قطعه سازان 
براي تهيه مواد اوليه به سامانه بهين ياب مراجعه مي كنند، اما موانعي بر سر 
راه آنها گذاشته شده است كه نمي توانند فعاليت خود را به خوبي ادامه دهند 

و ممكن است حتي توقف توليد نيز داشته باشند.

كارش�ناس بازار     بازار
سكه و طال گفت: 
روز گذشته در بازار داخلي نوسانات جزئي 
روي نرخ ارز داشتيم كه تأثير مستقيم روي 
داش�ت.  ط�ال  و  س�كه  قيم�ت 
محمد كشتي آراي، كارشناس بازار سكه و طال در 
خصوص وضعيت بازار طالي كشور در گفت وگو 
با پارسينه گفت: در بازار روز يك شنبه، بهاي هر 
اونس ط��الي جهاني ه��زار و 881 دالر و قيمت 
هر اونس نقره ه��م 27 دالر و 63 س��نت بود. در 
ب��ازار داخلي هم نوس��انات جزئ��ي روي نرخ ارز 
داشتيم كه تأثير مس��تقيمی روي قيمت سكه و 
طال داشت. كارشناس بازار سكه و طال افزود: در 
بازار ديروز سكه طرح قديم با قيمت 9 ميليون و 
950 هزار تومان، سكه طرح جديد 10 ميليون و 
185 هزار تومان و نيم سكه هم با قيمت 5ميليون 

800هزار تومان داد و ستد ش��د. ربع سكه نيز با 
قيمت 3ميليون و 800 هزار تومان و س��كه هاي 
يك گرمي ه��م با قيمت 2 ميلي��ون و 250 هزار 
تومان خريد و فروش شد. كشتي آراي گفت: هر 
مثقال طالي آب شده 17 عيار با قيمت 4 ميليون 
و 444 هزار تومان و يك گرم طالي 18 عيار هم با 
قيمت يك ميليون 25 هزار و 900 تومان معامله 
شد. وي افزود: يك گرم طالي 20 عيار با قيمت 
يك ميليون و 140 هزار تومان، يك گرم طالي 21 
عيار با يك ميلي��ون و 197 هزار تومان، يك گرم 
طالي 22 عيار با يك ميليون و 254 هزار تومان 
و يك گرم طالي 24 عي��ار با قيمت يك ميليون 
و 368 هزار تومان قيمت گذاري ش��د. اين فعال 
بازار طالي و جواهر كشور افزود: حباب سكه در 
محدوده 50 هزار تا 100 هزار تومان متغير بود. 

نرخ دالر در بازار آزاد 23 هزار تومان است.

كاهش قيمت سكه و دالر

   ادامه از صفحه اول
مدت هاست ش��اهد انواع و اقس��ام بي انضباطي 
در حوزه دول��ت هس��تيم از بي انضباطي مالي و 
بودجه اي گرفته تا بي انضباطي در تنظيم بازارها، 
اما حاال با نزديك ش��دن به تابستان شاهد ظهور 
ي��ك بي انضباطي ديگ��ر در حوزه برق رس��اني 
هستيم، نكته قابل تأمل آن است كه ديگر مردم 
انتظار خود را از دولت كاهش داده اند وصرف نظر 
از مطالبه برخورداري از شبكه برق 24 ساعته به 
دليل فرارس��يدن فصل گرما و پيك مصرف برق 
از دولت مي خواهن��د كه حداق��ل در قطع برق 
بر اس��اس اطالع قبلي عمل و انضب��اط را در اين 
موضوع رعايت كند. شايد بي انضباطي دولت در 
بخش هايي كه با جان مردم سرو كار ندارد، قابل 

چشم پوشي باش��د، اما از آن جايي كه اين روزها 
كشور هنوز با كرونا دس��ت و پنجه نرم مي كند و 
بي شك در بسياري از خانه ها مريض كرونايي يا 
بيماري كه سالمتش وابسته به دستگاه هاي برقي 
است وجود دارد، از دولت و به طور مشخص وزارت 
نيرو انتظار مي رود قطعي برق را بر اساس جدول از 

پيش اعالم شده انجام دهد. 
   مردم را برق  گرفت!

در 48 س��اعته پيش ك��ه قطعي برق مسئله س��از 
شده است با موجي از انتقادهاي هموطنان روبه رو 
هستيم، به طور نمونه عده اي نگران بيماراني هستند 
كه سالمتشان به دستگاه هاي برقي بستگي دارد، 
عده اي مي گويند با قطع از پيش تعيين نشده برق 
احتمال دارد وس��ايل برقي منزل ي��ا محيط كار و 

كارگاهشان آس��يب ببيند با توجه به اينكه قيمت 
لوازم خانگي و صنعتي و ملزومات اداري با رش��د 
مواجه شده است، از اين رو اين نگراني وجود دارد 
كه اين دستگاه هاي برقي آسيب ببيند و از ناحيه 

تعميرات دچار هزينه قابل مالحظه اي شوند. 
در اين بين انتقادهايي وجود دارد مبني بر اينكه 
چرا تواني��ر و وزارت نيرو پيش بين��ي اين روزها 
را نكرده بودند تا با كمتري��ن قطعي برق مواجه 
شويم. به طور مش��خص اش��اره اين اشخاص به 
عدم س��رمايه گذاري مناسب در ش��بكه توليد و 
انتقال و توزيع برق اس��ت. در عين حال اشاره اي 
هم به اس��تخراج رمز ارز و برق خ��واري ماينرها 
در كش��ور دارند. در كل اگر چه دكل انتقادها از 
بي انضباطي در مديريت برق و قطع برق در جامعه 

بس��يار باال گرفته و اين بار س��ه فاز بي انضباطي 
شبكه برق كشور را گرفته اس��ت، اما اين انتظار از 
مديريت دولتي مي رود كه حداقل انضباط را در 
قطع برق رعايت كند، زيرا با وجود انتشار جداول 
خاموشي هاي برنامه ريزي شده بازهم وزارت نيرو 
به شكل نامنظم خاموشي زد كه برخي در فضاي 
مجازي به مزاح گفتند اين وزارتخانه مي خواهد ياد 
و خاطره خاموشي هاي دوران جنگ را در اذهان 
عمومي زنده كند. به هر ترتيب در برخي از مناطق 
به رغم قطعي برق از پيش اعالم شده اما زمان اين 
خاموشي ها بيش از زمان از پيش اعالم شده بود كه 
مردم را دچار مشكل كرد البته قطعي هاي متناوب 
هم گزارش شد كه بايد ديد در روزهاي آتي مقوله 
خسارت به دستگاه هاي برقي منازل و محيط هاي 
كاري خبر ساز مي شود يا خير؟ در همين راستا 
رئيس مجلس در جلسه علني روز گذشته با اشاره 
به اينكه مجلس در حوزه انرژي به وظايف عمل 
كرده است، گفت: در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، 
موضوع توليد برق در اولويت قرار مي گيرد. وزارت 
نيرو بايد براي جلوگي��ري از مصارف غيرقانوني، 
تدابي��ر الزم را اتخاذ كند.  محم��د باقر قاليباف 
افزود: كميسيون انرژي با حضور رضا اردكانيان، 
جداول خاموشي را بررسي كند. زيرا بي نظمي در 
قطعي برق غيرقابل پذيرش است. به  دليل اهميت 
بحث انرژي در بودج��ه 1400، مجلس در زمينه 
سرمايه گذاري در توليد برق تصميمي گرفته كه 
در 40 سال گذشته بي سابقه بوده است. بر اساس 
اين گزارش، ه��ادي بيگي نژاد نماينده مجلس با 
اشاره به اينكه كميس��يون انرژي به مسئله برق 
ورود كرده است، گفت: س��ران قوا و شوراي عالي 
امنيت ملي بايد توجه جدي به اين مسئله داشته 
باش��ند، زيرا آس��يب هاي اجتماعي و اقتصادي 

نگران كننده اي در پي دارد. 
وي افزود: تا 15 سال آينده بايد 100 هزار مگاوات 
برق توليد شود، در غير اين صورت با مشكل مواجه 
مي شويم. س��االنه مصرف برق افزايش اما توليد 
كاهش مي يابد. سال گذش��ته 58 هزار مگاوات و 
در سال جاري 57 هزار مگاوات برق توليد شده و 
وزارت نيرو اعالم كرده، اعتبار الزم براي افزايش 

توليد را ندارد.

در دو ماه اخي�ر )قب�ل و بعد از م�اه رمضان ( 
نانواي�ان آزادپز پايتخت و برخي از اس�تان ها 
دو بار قيمت نان را گران كردن�د، اما كارگروه 
س�تاد تنظيم بازار اي�ن تخلف آش�كار را رد 
مي كند و همچنان از غيرقانوني بودن افزايش 
قيمت نان سخن مي گويد، اين در حالي است 
كه مع�اون س�ازمان حمايت با توجي�ه گراني 
اخير قيم�ت كاالها مي گويد گران ش�دن كاال 
مقوله اي است كه در ش�رايط خاص اقتصادي 
اتف�اق مي افت�د و مقص�ر آن س�ازمان هاي 
حمايت، تعزيرات يا  اتاق هاي اصناف نيستند! 
س��يدجواد احمدي  معاون س��ازمان حمايت 
در نشس��ت خبري در مورد داليل گران شدن 
قيمت روغن و نان گفت: مس��ئوليت مس��ائل 
مربوط به آرد و نان به اس��تانداران استان هاي 
سراسر كشور واگذار ش��ده است، به نحوي كه 
در هر استان متناس��ب با شرايط آن استان در 
مورد اصالح قيمت نان تصميم گيري مي شود. 
متولي برخورد با تخلفات اي��ن بخش طبيعتاً 
همان س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت، 
اتاق هاي اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي 

هستند. 
وي با يادآوري اينكه »تا زماني كه قيمت مصوبي 
براي كاال تغيير نكرده باش��د، مالك عمل ما در 
بازرسي ها همان قيمت مصوب تعيين  شده قبلي 
است«، تصريح كرد: نان نيز به همين صورت است 
و فعاًل قيمت مصوب جديدي اعالم نش��ده، پس 

افزايش قيمت نان غيرقانوني است. 
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اعالم كرد: طي هفته هاي گذشته 
308 ه��زار و 187 م��ورد بازرس��ي از واحدهاي 

نانوايي در سطح كش��ور انجام ش��ده كه در اين 
ارتب��اط 16ه��زار و 840 فقره پرونده تش��كيل 

شده است. 
احمدي با بيان اينكه در ماه هاي گذشته بازرسي 
از واحدهاي خبازي در اولويت بازرس��ي سازمان 
حمايت در سطح استان ها بوده است، گفت: اينكه 
اثربخشي الزم در خصوص اين بازرسي ها وجود 
نداشته اس��ت بايد توضيح داده ش��ود كه وقتي 
در ش��رايط خاصي قرار مي گيريم ممكن اس��ت 
فعاليت ها و بازرس��ي ها اثربخشي الزم را نداشته 
باشد، البته در مورد بازرسي هايي كه انجام شده 
قطعاً به اين صورت نبوده كه اثربخشي الزم حاصل 

نشده باشد. 
   سازمان حمايت و اتاق هاي اصناف 

به موضوع گرانفروشي ها ورود مي كنند
احمدي در مورد تعداد بازرسي ها در حوزه روغن 
گفت: در ماه هاي گذشته 110 هزار و 683 مورد 
بازرسي در اين حوزه انجام و 4 هزار و474 مورد 
پرون��ده تخلف تش��كيل و به س��ازمان تعزيرات 

حكومتي ارسال شده است. 
وي با تأكيد بر اينكه گراني كاال ارتباطي به سازمان 
حمايت ندارد، خاطرنشان كرد: همچنين گراني 
كاال ارتباطي به اتاق هاي اصناف ندارد، زيرا مقوله 
گراني و گرانفروش��ي دو موضوع جدا از يكديگر 
اس��ت و بازرس��ين س��ازمان حمايت و اتاق هاي 
اصناف به موضوع گرانفروشي ها ورود مي كنند، 

نه گراني ها. 
احمدي در ادامه در مورد گران ش��دن شكر نيز 
گفت: شكر پيش از اين با ارز 4 هزار و 200  تومانی 
وارد كشور مي شد، اما اكنون واردات اين كاال با ارز 
نيمايي صورت مي گيرد، بنابراين طبيعي اس��ت 

كه وقتي قيمت ارز واردات يك كاال گران تر  شود، 
قيمت عرضه آن كاال نيز افزايش يابد. 

احمدي اضافه كرد: س��ازمان حمايت بر اس��اس 
مصوبه دولت دستگاه كارش��ناس قيمت گذاري 
اس��ت و تصويب قيم��ت كاالهايي كه مش��مول 
قيمت گذاري تصويب مي شوند در كارگروه تنظيم 
بازار صورت مي گي��رد و كاالهايي كه مش��مول 
قيمت گذاري تصويب��ي نيس��تند در واحدهاي 

توليدي قيمت گذاري مي شوند. 
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان اظهار داش��ت: در س��ال 99 در 
مجموع 9 هزار و 424 مورد پرونده تخلف در حوزه 
قاچاق تشكيل شده كه ارزش ريالي اين پرونده ها 
نسبت به س��ال 98، به ميزان 73 درصد افزايش 

داشته است. 
   ارسال بيش از 23 هزار فقره پرونده 

به تعزيرات به طور متوسط در هر ماه
احمدي همچنين بيان كرد: تع��داد پرونده هاي 
ارسالي به تعزيرات به طور متوسط در سال 1399 
در هر ماه 23 هزار و 376 فقره و در س��ال 1398 
به طور متوسط ماهانه 22 هزار و 700 فقره بوده 
است. وي همچنين اضافه كرد: شكايات دريافتي 
به طور متوسط در هر ماه حدود 20 هزار شكايت 
بوده كه اين شكايت ها  به صورت تلفني، اينترنتي، 
حضوري و كتبي يا از طريق سامانه 124 دريافت 

شده است. 
   110 هزار و ۶83 مورد بازرسي ويژه 

براي روغن
احمدي در خصوص بازرسي هاي انجام شده براي 
جلوگي��ري از افزايش قيمت روغ��ن نيز تصريح 
كرد: 110 هزار و 683 مورد بازرس��ي ويژه براي 

روغن داش��تيم كه 4 هزار و 474 م��ورد پرونده 
تخلف تشكيل و به ادارات تعزيرات حكومتي براي 

رسيدگي ارسال شد. 
احمدي در خصوص تخلف��ات مرغداري ها بيان 
كرد: ليس��ت 3 هزار مرغداري كه م��رغ خود را 
باالي هفت هفته نگهداري مي كردن��د و به بازار 
عرضه نمي كردند به اين س��ازمان ارسال شد كه 
در بازرسي هاي انجام شده 669 پرونده تخلف در 
اين راستا تشكيل و به سازمان تعزيرات حكومتي 
ارسال شد كه ارزش ريالي تخلفات در اين حوزه 

هزار و 400 ميليارد تومان بود. 
وي در مورد بازرسي هاي خاص براي جلوگيري 
از افزايش قيمت قند و ش��كر در س��ال گذش��ته 
نيز اضافه كرد: 138 هزار و 277 مورد بازرس��ي 
انجام ش��د كه در اين راس��تا 4 هزار و 415 فقره 
پرونده تخلف تشكيل شد. ليست 17 قلم كاالي 
اولويت دار را به صورت ماهانه اعالم مي كنيم كه 

50 درصد بازرسي ها را تشكيل مي دهند. 
   بيش�ترين تخلفات با 8۹ ه�زار پرونده 

مربوط به گروه خوراكي
وي همچني��ن در خص��وص نوع تخلفات س��ال 
گذش��ته، بيان كرد: بيش��ترين تخلفات در گروه 
خوراكي، غذايي و آش��اميدني با 89 هزار پرونده 
بوده است و گروه منسوجات، كيف و كفش با 15 

هزار و 320 فقره در رتبه بعدي قرار دارند. 
معاون س��ازمان حماي��ت اضافه ك��رد: حمل و 
نقل و ل��وازم يدكي 7 هزار و 345 فق��ره پرونده، 
مبلمان 6ه��زار و 890 فقره پرونده، آرايش��ي و 
بهداش��تي6هزار و 700 فقره پرون��ده و مصالح 
ساختماني 3 هزار و 300 پرونده در سال گذشته 

داشته اند.

توجيهات سازمان حمايت براي گراني كاالهاي اساسي

تشكيل ۱۷هزار پرونده تخلف در حوزه آرد و نان

  گزارش 2

فراخوان نخست 
سپاه امام علی ابن ابيطالب )ع( در نظر دارد : 

1- تهيه و اجرای ساختمان دبستان علی ابن ابيطالب )ع(          
2-  تهيه و اجرای ساختمان ناحيه مقاومت ويژه شهرستان قم 

3- تهيه و اجرای تكميل سالن ورزشی صالحين ساختمان شهيد           
جمراسی

4- تهيه و اجرای ديوار چينی حوزه تجميعی پرديسان          
را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد . لذا از كليه شركت های            

ساختمانی دارای رتبه
4 يا 5 س��ازمان مديريت و برنامه ريزی دعوت ب��ه عمل می آيد          

مدارك مورد نياز را جهت ارزيابی 
توان اجرای كار حداكثر تا تاريخ 1400/03/15 به آدرس قم ، ميدان 72 تن ، بزرگراه امام علی )ع( 

سپاه امام علی ابن ابيطالب )ع( ، معاونت مهندسی ، مديريت اجرايی پروژه ها تحويل نماييد . 
مدارک مورد نياز : 

1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزی ) گرايش ساختمان (
2 – فهرست كار های انجام شده و در دس��ت اجرا توسط شركت به همراه يك نسخه قرارداد ، 

آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار و تحويل موقت و قطعی پروژه 
3 – فهرست كاركنان كليدی به همراه سابقه و تخصص هر كدام 

4 – ليست ماش��ين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دس��ترس پيمانكار و نحوه تامين آن ) 
مالكيت استيجاری ( 

5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرمای قبلی 
6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ) اساسنامه ، آگهی تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه رسمی 

( و رزومه فعاليت های 
شركت ) ترجيحا به صورت فيلم و ويديويی لوح فشرده عكس ، اساليد و ... (

7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجرای كار پيمانكار
هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .   

  تلفن تماس : 025-31122207  

معاونت مهندسی سپاه
  امام علی ابن ابيطالب )ع( سپاه قم

  گزارش    یک


