وزیر نیرو :حد آسایش دستگاه سرمایشی
25درجه است

وزير نيرو گفت :هنوز اوج بار مصرف را پشت سر نگذاشتهايم ،ولي
ديروز با مصرف۶۱هزار و۸۰۰مگاوات نسبت به تيرماه گذشته كه كمتر
از ۵۹هزار مگاوات بود از گرماي زودرس و اوج مصرف با خبر شديم.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،رضا اردكانيان گفت :همه توان صنعت
برق به ويژه در اين ايام به كار گرفته شدهاس��ت كه همه واحدهاي تحت
تعمير حتي دو هفته زودتر از روال هرسال به مدار بيايند .ما در نظر داريم
جابهجايي مصرف بار در واحدهاي صنعتي بزرگ انجام شود و من حتي
از برخي صنايع خبر دارم كه در اوج همكاري تصميم گرفتهاند تعطيالت
تابستانه خود را كه معموالً در شهريور است به تير منتقل كنند.
وي ادامه داد :بعضي مكانها حتي شيفتها را تغيير دادهاند و من اين جا
از همه خانوادههاي كارگران كه همراهي كردهاند سپاسگزاري ميكنم.
نيروهاي مسئول به ويژه نيروهاي انتظامي هم همراهي خوبي داشتند و
در جهت شناسايي دستگاههاي غيرمجاز توليد رمز ارزها گامهاي مؤثري
برداشتند .در همين روزهاي گذشته هزاران دستگاه توليد رمز ارز كه در
سراسر كشور فعال بودهاند شناسايي و ضبط شدهاند و مراجع قانوني با
آنها برخورد ميكند.
وزير نيرو در خصوص خاموشيها توضيح داد :در عين اينكه خاموشيهاي
احتمالي را اعالم ميكنيم ،اما نقطه اتكاي ما خود مردم هستند كه اگر
خاموش��ي رخ داد مردم بدانند هر خاموش��ي در دوره زماني اعالم شده
اس��ت .خوش��بختانه با همكاري مردم به ويژه در مصرف دستگاههاي
سرمايشي و رساندن آن برودت به حد آسايش كه  ۲۵و ۲۴درجه است
مشكلي نخواهيم داشت.
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عملكردمنفيدولتروحاني
براي مردم تشريح ميشود

مجلس براي تبيين وضعيت شاخصهاي اقتصادي در پايان هر دولت
طرحي را به تصويب رساند تا عملكرد دولتها پاي خودشان نوشته شود ،نه دولت ديگري
گزارش یک

هادی غالمحسینی

واكنش انجمن بالكچين  -ایران
به خبر تعليق شدنش

رئيس هيئت مديره انجم�ن بالكچين -اي�ران در واكنش به نامه
وزارت كش�ور مبني بر توقف فعاليت اين انجم�ن گفت :اين انجمن
تاكنون ۳۶پ�روژه را كه داراي ريس�ك بااليي بودهاند در ليس�ت
هشدار خود اطالعرساني كردهاس�ت تا موجب پيشگيري از حيف
و ميل ام�وال عمومي ش�ود و تعلي�ق فعاليته�اي انجمن موجب
نااميدي افرادي كه شرافتمندانه در حال تالش بودهاند خواهد شد.

بهگزارشايسنا،درهفتهايكهگذشتخبرتعليقانجمنبالكچين-ایران
و توقف فعاليتهاي اين انجمن به دستور وزارت كشور منتشر شد .در بخشي
از نامه دستور توقف فعاليت اين انجمن كهنوشته شدهاست« :با عنايت به
گزارشهاي واصله مبني بر اقدامات مغاير با اساس��نامه و خالف تعهدات
آن انجمن و لزوم رسيدگي و بررسي گزارشهاي واصله تا حصول نتيجه و
تصميمگيري نهايي در خصوص آن انجمن ،مقتضي است از تاريخ ابالغ اين
تذكر تا اطالع ثانوي فعاليتهاي آن انجمن به طور كامل متوقف شود».
در اين راس��تا س��پهر محمدي ،رئيس هيئت مديره انجم��ن فناوران
زنجيره بلوك (بالكچين) در واكنش به نامهاي با محتواي اين دستور،
در بيانيهاي اظهار كرد :هنوز رس��ماً نامهاي ب��ه دبيرخانه انجمن واصل
نشدهاست ،اما از شمايل نامه مشخص اس��ت كه نامه صحيح و درست
باشد؛ لذا بالفاصله پس از رؤيت نامه ،تمامي فعاليتهاي انجمن متوقف
شده و هيچ خبر و بيانيه جديدي در كانالهاي خروجي و سايت انجمن
قرار و هيچ تغييري در محتواهاي قبلي انجام نميگيرد.
وي ادامه داد :به همه اعضاي انجمن اطمينان ميدهم كه هيئت مديره
و انجمن حسب باالترين فهمي كه از قوانين كشور دارند هيچ كار خالف
قانوني انجام ندادهاند و البته اين حق وزارت كشور است كه از انجمن در
حوزه فعاليتهاي خود تفتيش كند .از نامه مش��خص است كه ليست
هشدار در كانون چالشها قرار داردو هوش بااليي نميخواهد كه بفهميم
اين نتيجه آبي است كه انجمن در خوابگاه مورچگان ريختهاست .طبق
قانون سازمانهاي مردمنهاد ،بازوي مدعيالعموم براي صيانت از حقوق
عامه در حوزه تخصصي خود هستند.
محمدي خاطرنش��ان كرد :انجمن با افتخار تا اين لحظه ۳۶پروژه را كه
داراي ريسك بااليي بودهاند در ليست هشدار خود در سايت اطالعرساني
كرده است تا موجب پيش��گيري از حيف و ميل اموال عمومي شود .در
چند مورد هم مثل پروژه  BRGمقام قضايي با آنها برخورد كرده است.
هيئت مديره ،طبيعتاً اسناد خود را در اسرع وقت به وزارت كشور تقديم
خواهد كرد ،اما تعليق فعاليتهاي انجمن قاعدتاً موجب نااميدي افرادي
كه ش��رافتمندانه در حال تالش بودند و شادي كساني كه قصد حيف و
ميل اموال عمومي را داشتند خواهد شد و مسئوليت اين موضوع به عهده
وزارت كشور است.

حامد ملکپور | تسنیم

همزمان با احياي تحريمه�اي ظالمانه امريكا
برخي از آمارهاي اقتصادي از سال  97تاكنون
به جه�ت ممانعت از سوءاس�تفاده دش�منان
منتش�ر نش�د و همين موضوع موجب ش�د
نامزدهاي رياس�ت جمهوري نتوانند چندان
صريح در مورد فجايع اقتصادي دولت حسن
روحاني با مردم س�خن بگويند ،اما از آنجايي
كه دولت در بعد مالي اقدام به آيندهفروش�ي
كرده و دولت سيزدهم بايد بدهيهاي برجاي
مان�ده از دولت حس�ن روحان�ي را پرداخت
كند ،مجلس ش�وراي اسلامي طرح جديدي
را براي تبيين وضعيت شاخصهاي اقتصادي
در پاي�ان ه�ر دول�ت در دس�تور كار داد ت�ا
عملكرد دولتها پاي خودش�ان نوشته شود.

اش��خاصي كه تح��والت اقتصاد اي��ران را دنبال
ميكنند ،ب��ه خوب��ي ميدانند كه از س��ال 97
همزمان با احي��اي مجدد تحريمه��اي ظالمانه
امريكا عليه ايران ،رشد اقتصادي كشور منفي شد
و اين رويداد تا سومين فصل از  99ادامه داشت.
البته اخيرا ً مقامات بانك مركزي مدعي شدهاند
كه رش��د اقتصادي در فصل پاياني سال گذشته
مثبت شده است.
در كل به طول انجاميدن مذاكرات هستهاي در
دولت يازدهم و احياي تحريم در سال  97و شيوع
كرونا از فصل پاياني سال  98فضايي را حاكم كرد
گزارش 2

وضعيت بازار مسكن در جنوب تهران

سه منطقه پرتقاضا در جنوب شهر تهران كه كانون خريد و فروشهاي
مصرفيمحسوبميشودباتحركنسبيازسويخريدارانمصرفيدر
مقايسه با ارديبهشت كه بازار در ركود به سر ميبرد مواجه شدهاست.

به گزارش ايس��نا ،طي يك ماه گذش��ته با وجود كاه��ش 1/8درصدي
قيمت مس��كن در كل ش��هر تهران ،مناط��ق مذكور با ثب��ات و حتي
مقداري رشد قيمت مواجه شدند .متوسط نرخ مسكن در منطقه  ۱۰به
ميزان0/8درصد كاهش يافت ،ام��ا در منطقه ۱۴بالغ بر 4/4درصد و در
منطقه ۱۵به ميزان 5/4درصد افزايش پيدا كرد .در حال حاضر متوسط
قيمت مس��كن در مناطق مذكور به ترتيب21/2 ،19/7و 15/5ميليون
تومان در هر متر مربع است.
گروهي از خريداران در جنوب تهران كه با ديده ترديد به ريزش قيمتها
پس از انتخابات رياس��ت جمهوري مينگرند در حال خريد خانه مدنظر
خود هستند ،اما به نظر ميرسد كمبود عرضه واحدهاي مرغوب نسبت به
تقاضا در سه منطقه مذكور به عنوان مانعي در جهت ريزش قيمتها عمل
ميكند .اين در حالي است كه به دليل كاهش قدرت خريد ،متقاضيان به
سمت واحدهاي پنجسال به باال سوق پيدا كردهاند .فروشندگاني هم كه
قصد تبديل واحد به منظور سكونت خود دارند در فروش احتياط ميكنند.
اما نكته قابل توجه اين است كه داللها از بازار بيرون رفتهاند و غالب خريد
و فروشها توسط متقاضيان مصرفي انجام ميشود.
از طرف ديگر مش��اهدات ميداني نشان ميدهد س��اخت و ساز به طور
محسوسي نس��بت به سهس��ال قبل كاهش يافته و به حدود يك سوم
رسيده است .رشد حدود ۴۰۰درصدي نرخ عوارض ساختماني ،افزايش
قيمت مصالح و افت توان متقاضيان در كمبود س��اخت و ساز و تزريق
واحدهاي نوساز به بازار تأثيرگذار بوده است.
در شرايط فعلي بازار مسكن در كل شهر تهران به داليل متعدد همچون
انتظار براي ديدن عملكرد اقتصادي دولت آينده ،مذاكرات برجام ،نرخ
ارز ،اعمال پايههاي مالياتي و برنامههاي دولت آينده براي ساخت و ساز
در حالت ابهام به س��ر ميبرد .به جز گروه اندكي از متقاضيان مصرفي،
تحركي در بازار ديده نميشود و اين بخش در ركود قرار دارد .به همين
دليل قيمتهاي پيشنهادي مسكن در شهر تهران نسبت به اواخر سال
گذشته  ۱۰تا ۲۵درصد كاهش يافته است.
ارديبهشت ۱۴۰۰متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع مسكن در
شهر تهران ۲۸ميليون و ۸۰۰هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه
مشابه سال قبل به ترتيب 1/8درصد كاهش و 69/7درصد افزايش دارد.
تعداد معامالت نيز در اين ماه معادل 3/9هزار فقره بود كه نسبت به ماه
مشابه سال قبل 65/2درصد كاهش و در مقايسه با ماه قبل 88/1درصد
افزايش را نشان ميدهد.

كه رش��د اقتصادي منفي و رشد حجم نقدينگي
بهويژه حجم پول به شدت مثبت شد .از اينرو در
شرايطي كه بخش واقعي اقتصاد در حال كوچك
شدن بود ،بخش غيرواقعي اقتصاد ايران بهويژه
بخش پول بزرگتر ش��د .از همي��نرو نرخ تورم
چنان افزاي��ش يافت كه بس��ياري از دهكهاي
درآمدي ق��ادر نبودن��د به س��ادگي هزينههاي
معيشت خود را تأمين كنند.
به ای��ن دليل ک��ه طي س��الهاي اخي��ر دولت
درآمدهاي ص��ادرات نفت خود را از دس��ت داد،
عم ً
ال صادرات غيرنفتي نيازه��اي ارزي واردات
را تأمين كرد ،به همين دليل ن��وع رابطه دولت
و بانك مركزي به شكلي ش��د كه دولت صرفاً به
دنبال پرداخت هزينههاي ضروري خود بود.
جعبه سیاه مالی دولت روحانی
اينكه دولت در اين س��الها چگون��ه هزينههاي
ضروري خود را بهرغم از دست دادن درآمدهاي
ناش��ي از صادرات نف��ت تأمين ك��رد ،همچون
معمايي است كه بايد جعبه س��ياه آن بعدها باز
ش��ود ،اما ش��اخصهاي تورم و حجم نقدينگي
آنقدر رشد داش��ته اس��ت كه روش تأمين مالي
دولت در سالهاي اخير تورمزا به شمار ميرود.
از آنجايي ك��ه برخي از گزارشه��اي اقتصادي
در س��الهاي اخير منتشر نش��ده است و حتي
نامزدهاي رياست جمهوري نيز نميتوانستند به

خوبي مشكالت اقتصاد ايران را در دولت حسن
روحاني تشريح كنند ،اين پرسش مطرح ميشود
كه آيا اثر تورم��ي ايجاد بدهي و آيندهفروش��ي
براي تأمين هزينههاي دولت در سالهاي اخير
بهطور كامل در ش��اخصهاي اقتص��ادي پياده
ش��ده اس��ت يا اينكه رفتار مالي دولت حس��ن
روحاني تا سالها بعد روي اقتصاد ايران اثر منفي
خواهد داشت.
با توجه به مقوله فوق ب��راي اينكه در حق دولت
آتي اجحاف نشود و آثار منفي عملكرد اقتصادي
دولت دوازدهم پاي دولت سيزدهم نوشته نشود،
مجلس شوراي اسالمي طرحي را در دست دارد
تا وضعيت اقتصادي پاياني هر يك از دولتها را
براي مردم تشريح كند.
نماين��دگان مجل��س در نظر دارند ،ب��ه منظور
شفافسازي و ايجاد انضباط و جلوگيري از ارائه
نقطهنظرهاي متضاد به مسئوالن و افكار عمومي،
طرح تبيين وضعيت شاخصهاي اقتصادي را در
پايان هر دولت تصويب كنند.
به گزارش تس��نيم ،در جريان نق��ل و انتقاالت
دولتها ،بعضاً در بيان شاخصهاي عملكردي،
اطالعاتي خالف واقع يا غيردقيق مطرح میشود،
بنابراين به منظور شفافس��ازي ،ايجاد انضباط
و جلوگي��ري از ارائ��ه نقطهنظره��اي متضاد به
مسئوالن و افكار عمومي ،نمايندگان مجلس به

دنبال تصويب يك طرح جديد هستند.
در ماده واحده اين طرح آمده اس��ت :به منظور
تبيين ش��اخصهاي كالن اقتصادي كش��ور در
زم��ان انتقال ق��درت از دولت مس��تقر به دولت
جديد و با هدف شفافس��ازي و اطالعرس��اني
دقيق و صحيح به افكار عموم��ي و جلوگيري از
فضاسازي سياس��ي كه موجب آسيب جدي به
روند اقتصادي كش��ور ميشود ،هيئتي مركب از
رئيس مجلس شوراي اس�لامي به عنوان رئيس
هيئ��ت ،رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس
شوراي اسالمي ،رئيس كميسيون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ،رئيس مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،رئيس كل
ديوان محاس��بات كش��ور به عنوان دبير هيئت،
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ،رئيس سازمان
برنامه و بودجه كشور و رئيس كل بانك مركزي
جمهوري اس�لامي ايران تش��كيل میش��ود تا
گزارش حاوي وضعيت شاخصهاي اقتصادي در
پايان دولت را تهيه و در روز تحليف رئيسجمهور
منتخب و از طريق صحن مجلس شوراي اسالمي
انتشار عمومي کند.
تبصره  :1ش��اخصهاي اقتص��ادي موضوع اين
قانون توسط دبيرخانه هيئت تدوين میشود و به
تصويب هيئت ميرسد.
تبصره  :2تمامی دس��تگاهها ،نهادها و اشخاص
ذيربط مكلف به هم��كاري با دبيرخانه هيئت و
ارسال اطالعات مورد نياز هستند.
آزادس�ازی ت�ورم سیاس�تهای دولت
دوازدهم در دولت سیزدهم
همانطور كه گفته ش��د رش��د اقتص��ادي دولت
حس��ن روحاني از س��ال 97تا  9ماه��ه ابتدايي
س��ال  99منفي بوده و گويا در س��ه ماهه پاياني
سال گذش��ته رش��د اقتصادي مثبت شده است
كه بايد ديد اي��ن اتفاق چقدر وامدار رش��د 90
درصدي تس��هيالت بانكي در س��ال  99نسبت
به سال  98ميباشد ،زيرا رش��د اقتصادي كه به
واس��طه وام بانكي رقم خورده باشد در حقيقت
يك رش��د عاريتي اس��ت و بنگاههاي اقتصادي
باي��د تأمين مالي انج��ام گرفته در جهت رش��د
تولي��د را بهط��ور مجدد ب��ه بان��ك بازگردانند.
رخداد فوق در كنار بدهيهاي سنگين دولت به
ساير بخشها اين چشمانداز را ترسيم ميكند كه
دولت سيزدهم به دليل آيندهفروشي دولت حسن
روحاني در بعد پرداخت اصل و س��ود بدهيها با
مش��كالت قابل مالحظهاي روبهرو شود و حتي
اين چالشها ميتواند ش��اخصها و متغيرهايي
چون تورم و حجم پول را تا مدتها كنترلناپذير
كند .از اينرو بهتر است مردم پيش از پايان يافتن
دولت حسن روحاني در جريان وضعيت اقتصاد
ايران قرار گيرند تا كاستيهاي دولت فعلي به پاي
دولت آتي نوشته نشود.

قيمتگذاري دستوري بالي جان بازار سرمايه

تصميم�ات خلقالس�اعه در زمين�ه
قيمتگ�ذاري دس�توري كااله�ا ،باره�ا و
باره�ا در س�الهاي گذش�ته انج�ام ش�ده و
نتيج�ه اي�ن ن�وع تصميمگيريه�ا چي�زي
جز كاه�ش اعتم�اد س�هامداران در بورس و
توزيع ران�ت ميان برخي دالالن نبوده اس�ت.

به گزارش فارس ،بورس در دو سال گذشته فراز و
نشيبهاي فراواني را طي كرده است .اين نوسانات
كه باعث ضرر و زيان بس��ياري براي سهامداران
خرد شده است داليل مختلفي داشته ،اما يكي از
نكاتي كه دولت در آن به صورت مستقيم اثرگذار
بوده ،بحث قيمتگذاري دستوري كاالهايي است
كه در بورس عرضه ميشود.
اين شيوه قيمتگذاري كه بهزعم دولتمردان براي
كاهش توزيع رانت و كاه��ش قيمت محصوالت
استفاده ميش��ود در نهايت هم به كاالي عرضه
شده در بورس و هم به ش��ركتهاي توليدكننده
اين محصول در بورس اوراق بهادار ضربات مهلكي
وارد كرده است.
يكي از منافع سرمايهگذاران ،اس��تفاده كامل از
مزاياي شركتهايي است كه سهام آن را خريداري
كردهاند .ناشران در بورس موظف هستند از همه
منابع خود براي تأمين و تقويت منافع سهامداران
بهره گيرن��د ،ام��ا اقداماتي مث��ل قيمتگذاري
دس��توري در حوزههايي همانند فوالد ،سيمان،
خودرو و فش��ار به نهادهاي بازنشس��تگي جهت
تأمين نقدينگي ،اگرچه با انگيزه ارزشمند صيانت
از منافع مردم انجام ميشود ،اما نهفقط در ميدان
عمل به نتيجه نميرسد ،بلكه به منافع سهامداران
هم آسيب ميزند و ناخواسته فقط واسطهها ،برنده
اجراي اينگونه تصميمها میشوند.
به كام دالالن
ب��ه اعتقاد اكث��ر كارشناس��ان ب��ازار س��رمايه،
قيمتگذاري دس��توري در حالي روي ميدهد
كه برخي از مسئوالن اقتصادي و سياسي هرچند
بياط�لاع از جزئي��ات معامالت و بهط��ور كلي
سازوكار بازار سرمايه هستند ،اما چند سالي است

كه در نقش حامي بورس ظاهر ميشوند و مقابل
قالساعهاي كه ارمغاني جز شكست
تصميمات خل 
كمر صنايع و شركتهاي بزرگ كشور ندارد ،فقط
س��كوت اختيار ميكنند .تجربههاي متعدد در
زمينه قيمتگذاري دس��توري ،نشان داده اغلب
محص��والت مش��مول قيمتهاي دس��توري در
بورس ،راهي بازار آزاد ميش��وند و با قيمتهاي
گزافي نیز به فروش ميروند و تفاوت قيمتهاي
ناشي از خريد بورسي اين محصوالت و فروش آنها
در بازار آزاد به جيب واس��طهها سرازير ميشود.
با چنين فرآيندي ،مردم يكبار بابت س��ود دريغ
شده از سهام آنها به علت قيمتهاي دستوري و
پايينتر از قيمت واقعي و بازاري آن و بار ديگر به
دليل فشارهاي تورمي ناشي از گراني محصوالت
در بازار متضرر ميشوند.
در همين زمينه ،رئيس س��ابق س��ازمان بورس
اوراق بهادار ميگويد« :ضرر س��هامداران ،عرضه
محصوالت در بازار آزاد به قيمت گزاف و سرازير
ش��دن درآمده��اي كالن به جيب واس��طهها از
پيامدهاي منفي قيمتگذاري دستوري در بورس

است و بر همين اساس نهادهاي باالدستي براي
مقابله با چنين روندي در فرآيندهاي بازار رقابتي
دخالت نكنند».
ماجراي قيمتگذاري دستوري
يك تصميم ناگهاني و البته غيركارشناس��ي در
بهمنم��اه  99بر معامالت بازار س��هام در حالي
سايه افكند كه بسياري از س��هامداران از ماهها
قبل در ضرر و زيان بودند .معاون وزير صمت در
يك دستور به يكباره قيمت فوالد را  10درصد
كاهش داد .در ش��يوهنامه پيشين مديريت بازار
فوالد ،قيمتهاي پايه ب��راي عرضه محصوالت
فوالدي در ب��ورس كاال  ۸۰درص��د بهاي فوب
منطقه مشتركالمنافع آسياي ميانه  CISتعيين
ش��ده بود .همين رقم نيز با انتقادات بس��ياري
مواجه ش��ده بود .مع��اون وزير صم��ت تصميم
گرفته بود تا قيمت پايه را  ۱۰درصد ديگر كاهش
دهد.
در همان زمان بررس��يها نش��ان ميداد قيمت
پايه شمش فوالدي در بورس كاال حتي از قراضه
وارداتي نيز پايينتر بوده است .اين تصميم در آن

زمان اجرايي نشد ،اما تأثير خود را روي بازار سهام
و شركتهاي فوالدي گذاش��ت و اين شركتها
نيز ش��اخص كل ب��ورس را دوب��اره در فاز منفي
وارد كردند.
در م��وارد متع��دد ديگ��ري ني��ز ميت��وان اين
ش��يوه قيمتگذاري دستوري را مش��اهده كرد.
قيمتگذاري دستوري س��يمان ،قيمتگذاري
دس��توري خودرو و از اين دست قيمتگذاريها
نشان ميدهد دولت به اصول خود كه دائم در حال
تبليغ آن است ،يعني اقتصاد بازار هم پايبند نبوده
و هر جايي كه نياز باشد از قيمتگذاري دستوري
استفاده ميكند.
يكي از ريس��كهايي كه همواره در گزارشهاي
مديريتي توليدكنندگان بورس��ي قيد ميشود،
چالش تأمين مواد اوليه اس��ت .دغدغهاي كه به
واسطه تحريمهاي اقتصادي در سالهاي گذشته
جديتر نيز شده است .اما يكي از مهمترين داليل
كمبود مواد اوليه را بايد در قيمتگذاري دستوري
جستوجو كرد .جايي كه قيمتها بسيار پايينتر

از سطح جهاني ،منطقهاي و حتي داخلي تعيين
ميشود و توليدكننده ترجيح ميدهد محصوالت
خود را ولو بهصورت خ��ام و نيمهخام به خارج از
كشور صادر كند.
به عب��ارت ديگ��ر ،در فضاي اقتصادي كش��ور و
بهخصوص بازار سرمايه كه  ۵۰ميليون سهامدار
در آن حضور دارن��د ،تصميماتي از اين دس��ت،
تصميم مل��ي خواهد ب��ود و بايد كارشناس��ي و
پيامدهاي آن مورد بررسي قرار گيرد.
كارشناس��ان اقتصادي معتقدن��د ،اعالم قيمت
پايه به صورت دستوري در هر محصول و كااليي
حاصلي جز توزيع رانت در پي نخواهد داشت .به
عبارت ديگر ،اين قبيل سياس��تگذاريهاي يك
ش��به ميتواند باعث كاهش درآمد شركتهاي
بورس��ي و توزيع رانت ش��ود .تك��رار موضوعاتي
اينچنيني خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار
سرمايه ميشود؛ بازاري كه به عنوان محركي براي
رونق توليد ملي تلقي ميشود.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران ميگويد هرچند افزايش جدي
همكاريها با كشورهاي منطقه ميتواند به عنوان يك اولويت دنبال
شود ،اما در عين حال نبايد حضور در ساير بازارها را فراموش كرد.

توگو با ايس��نا اظهار كرد :آمارها نش��ان ميدهد در
محمد الهوتي در گف 
س��الهاي گذش��ته بخش قابل توجهي از كل حجم تجارت ايران تنها به
پنج كشور همسايه يا حاضر در منطقه محدود شده است .از سوي ديگر در
برنامهها نيز عنوان ميشود كه ما قصد داريم بخش مهمي از تمركز تجاري
خود را بر  ۱۵كشور همسايه بنا كنيم .اين ديدگاه در ذات خود هيچ مشكلي
ندارد ،اما در صورت نگاه يكجانبه به تجارت ميتواند به اقتصاد ايران آسيب
برس��اند .وي با بيان اينكه در دوره تحريمها ،عم ً
ال چاره چنداني جز تالش
براي همكاري با كشورهاي همسايه وجود نداشت ،توضيح داد :ما در طول
اين سالها با مشكالت نقل و انتقال ارز و جابهجايي پول مواجه بوديم و در
اين شرايط ،مشكالت موجود در كش��ورهاي همسايه ،كمتر از كشورهاي
دورتر بود .در واقع با همين سيس��تم امكان حفظ تجارت در اين سالهاي
سخت فراهم شد.
رئيس كنفدراس��يون صادرات اي��ران با بي��ان اينكه در ص��ورت نبود
محدوديتها منطقي نيست كه بازار كشور به چند كشور محدود شود،
گفت :همانطور كه به عنوان يك توليدكننده ،منطقي نيس��ت كه تمام
محصول را به يك فروشنده يا فروشگاه بفروشيم ،در حوزه صادرات نيز
نبايد تمام تمركزمان بر چند كشور استوار شود .ما در صورتي كه توليد
كاال را با كيفيت باالتر و قيمت رقابتيتر نهايي كنيم ،قطعاً شانس حضور
در بازارهاي بينالمللي را هم خواهيم داشت.

وضعيت پرداخت يارانه نقدي

پرداختيارانهنقديبهافرادواجدشرايط،براساسدستورالعملمشترك
وزارت كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندي يارانهها تعيين و در حد
وصوليدريافتيها(منابع)جدولتبصره()۱۴بودجهصورتميپذيرد.

به گزارش تسنيم ،چندي قبل آييننامه اجرايي تبصره ( )14قانون بودجه
سال  1400كل كش��ور در خصوص منابع و مصارف هدفمندي يارانهها
تصويب شد.
رئيس سازمان هدفمندي يارانهها گفته بود ،ثبتنام از متقاضيان جديد
تكليف قانون مجلس است و در صورت انجام فرآيند ثبتنام و آزمون وسع،
س��ازمان هدفمندي يارانهها آمادگي دارد از ماه آينده (تير ماه) پرداخت
يارانه را آغاز كند .گفتني است ،با توجه به حذف تعداد قابل توجهي از افراد و
همچنين عدم شمول تعدادي از خانوارهاي جديد ،سؤالي كه ايجاد شده ،اين
است كه چند ميليون نفر مشمول يارانه نقدي خواهند شد؟
به موجب آييننامه تبصره  ،14وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي موظف
است به منظور ايجاد وحدت رويه در شناسايي خانوارهاي مشمول دريافت
يارانه ،نسخهاي از تمامي دادهها و اطالعات بهروز شده هويتي ،اقتصادي و
بانكي موجود در پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان را جهت اجراي تكاليف قانوني و
تشكيلپايگاهاطالعاتاقتصاديخانواردراختيارسازمانهدفمندييارانهها
قرار دهد تا براي انجام آزمون وسع و پاسخگويي مراجعين استفاده شود.
بر اين اس��اس تمامی دس��تگاههاي اجرايي نظير س��ازمان ثبت اسناد و
امالك كشور ،س��ازمان ثبت احوال كشور ،س��ازمان امور مالياتي كشور،
سازمان بيمهگر پايه و تأمين اجتماعي ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي
ايران ،بانكها ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،س��ازمانها و صندوقهاي
بازنشستگي كشوري ،لشكري و ساير صندوقهاي بازنشستگي موظف به
همكاري الزم با سازمان و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در بهروزرساني
و تكميل پايگاههاي مذكور هستند.
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي همچنين موظف اس��ت امكانات مورد
استفاده متقاضيان دريافت يارانه نظير سامانه ثبت اعتراضات ،پاسخگويي،
آزمون وس��ع و پيامكي را ضمن انجام آموزشهاي الزم در اختيار سازمان
هدفمندي يارانهها قرار دهد .ثبتنام تمامی افراد متقاضي دريافت يارانه
نقدي ،يارانه حمايت معيشتي خانوار و ساير يارانهها از جمله افراد جديد،
افرادي كه تاكنون ثبتنام ننمودهاند و افرادي كه منصرف شدهاند و همچنين
پرداخت يارانه نقدي به افراد واجد شرايط ،براساس دستورالعمل مشترك
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندي يارانهها تعيين و در
حد وصولي دريافتيها (منابع) جدول تبصره ( )14صورت ميپذيرد.

كاهش  ۲۱درصدي خريد تضميني گندم

مشاورعالينظامصنفيكشاورزيومنابعطبيعيازكاهش ۲۱درصدي
خريدتضمينيگندمخبردادوگفت:دركنارخشكسالي،تعيينقيمت
پايينبرايخريدگندم،انگيزهكشاورزانراتحتتأثيرقراردادهاست.

س��يدجعفر حس��يني در گفتوگو با مهر با بيان اينك��ه ميزان خريد
تضميني گندم تا روز چهارشنبه گذشته ،به  2ميليون و  ۵۹۰هزار تن
رسيده بود ،گفت :اين ميزان خريد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۲۱درصد كاهش داشته اس��ت .وي درباره آخرين وضعيت پرداخت
مطالبات گندمكاران نيز عنوان کرد :وجوه گندم كشاورزاني كه تا ۱۷
خرداد ليست آنها به بانك ارسال شده ،پرداخت شده است.
حسيني با بيان اينكه امسال وضعيت اقليم و خشكسالي آسيب جدي
به توليد گندم ،بهويژه توليد گندم ديم وارد كرده است ،افزود :در كنار
اين مس��ئله ،تعيين قيمت پايين براي خريد تضمين��ي گندم ،انگيزه
كشاورزان را تحت تأثير قرار داده و پيشبينيها حاكي از آن است كه
برخي از كشاورزان گندم خود را تحويل دولت نخواهند داد.
وي با اشاره به اينكه در سال جاري دولت مجبور است بخش زيادي از
منابع ارزي را صرف واردات گندم كند ،گفت :اگر دولتمردان ماهها قبل
كه بخش خصوصي هش��دار ميداد در تعيين قيمت گندم هوشيارانه
عمل ميكردند با چالش كمتري مواجه ميشديم.

كاهش ۴۰تا ۴۵درصديتقاضايگازصنعتي

رئيساتحاديهگازهايطبيوصنعتياظهارداشت:آماردقيقيازميزان
كاهشتقاضايبخشصنعتيوجودندارد،اماحدود 40تا 45درصدنسبت
به مدت مشابه سال گذشته در اين بخش با كاهش تقاضا روبهرو بوديم.

پيكان كالنتري در گفتوگو با ايلنا در مورد وضعيت تأمين گازهاي طبي
و صنعتي اظهار كرد :مشكلي در تأمين گازهاي طبي و صنعتي نداريم،
حتي مازاد توليد نيز وجود دارد ،چراكه متأسفانه بخش صنعت ما تا حدي
غيرفعال است و بهطور كامل كار نميكند .بنابراين فع ً
ال مازاد توليد داريم.
وي افزود :به دالیلی مانند تحريم و مشكل در تأمين قطعات ،وضعيت صنعت
به این شكل درآمده است .همه صنايع به داخل وابسته نيستند و بخشي از
مواد اوليه و ماشينآالت آنها بايد از خارج از كشور تأمين شود كه اين كار االن
براي صنايع مشكل است .براي مثال كارخانجات فوالد ما در تأمين كاالهاي
وارداتي دچار مشكل هستند و مصرفكنندههاي بزرگ محصوالت ما نيز
كارخانههاي فوالد بودند.
رئيس اتحاديه گازهاي طبي و صنعتي تصريح كرد :بهطور كلي و به اين داليل
در تقاضاي بخش صنعت دچار مشكل هستيم .بنابراين از نظر تأمين گازهاي
صنعتي و همينطور طبي مشكلي وجود ندارد و حتي عرضه و تقاضا متعادل
نيستند .آمار دقيقي از ميزان كاهش تقاضاي بخش صنعتي وجود ندارد ،اما
حدود  40تا  45درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اين بخش با
كاهش تقاضا روبهرو بوديم.
وي در پاسخ به س��ؤالي در مورد گازهاي طبي گفت :بخشهاي درماني در
مدت كرونا ،ژنراتورهاي اكسيژن خود را افزايش دادند ،مشكلي كه ممكن
است به تبع اين كار به وجود بيايد افت فشار است ،بخشهای درمانی به دلیل
اين مشكل مجبور شدند از اكسيژن مايع استفاده كنند .بنابراين ما چندان
نميتوانيم مصرف آنها را رصد كنيم ،اما با توجه ب��ه مراجعاتي كه از طرف
بيمارانداريمبهنظرميرسدمشكلكروناتاحديوضعيتخوبيداردوتقاضا
در بخش طبي هم كاهش پيدا كرده يا ميتوانيم بگوييم نرمال شده است.

