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رشد بورس همزمان با 2  عرضه اوليه 
ش�اخص ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران روز چها رش�نبه 
همزم�ان ب�ا دو عرض�ه اولي�ه در ي�ك رون�د نوس�اني 
ش�د.  روب�ه رو  واح�د   949 2ه�زارو افزاي�ش  ب�ا 
به گزارش فارس، روز گذشته گرچه يك عرضه اوليه شركت كيمياتك 
در بورس تهران و عرضه اوليه فوالد سيرجان در فرابورس انجام شد، 
اما بورس تهران روند نوس��اني به خود گرفته و در پايان معامالت با 
افزايش 2 هزار و 949 واحد به رقم يك ميليون و 526 هزار و 9 واحد 

رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن 747 واحد افزايش يافته و به 
رقم 466 هزار و 95 واحد رس��يد. ارزش روز بازار در بورس تهران به 

بيش از 6 ميليون و 115 هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران در بورس تهران بيش از 8/7 ميليارد سهام، حق تقدم و 
اوراق مالي در قالب 1/4 ميليون نوبت معامله و به ارزش 7 هزار و 65 

ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
همه شاخص هاي بورس سبز بودند، اما ميزان افزايش زير يك درصد 
بود، به گونه اي كه شاخص كل و شاخص قيمت بورس با معيار وزني 
ارزش��ي فقط 0/19 درصد افزايش يافتند و اين دو شاخص در معيار 

هم وزن 0/16 درصد افزايش يافتند. 
نمادهاي شس��تا، چادرملو، پتروش��يمي ن��وري،  پااليش��گاه نفت 
بندرعباس، گلگهر و صنعتي معدني صبانور بيشترين اثر افزايشي را 
در شاخص بورس   داشتند و نماد دارويي بركت بيشترين اثر كاهشي 

را در شاخص بورس   داشته است. 
در فرابورس ايران هم شاخص كل 102 واحد رش��د كرده و به رقم 

22 هزار و 768 واحد رسيد. 
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران ب��ه بيش از يك ميليون و 243 

هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران در فرابورس بيش از 3 ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق 
مال��ي در قالب1/4 ميليون فق��ره معامله و ب��ه ارزش 7 هزار و 362 

ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
نمادهاي بيمه پاسارگاد، فرابورس و پتروشيمي تندگويان بيشترين 
اثر افزايش��ي را  در شاخص فرابورس داش��تند و برعكس، نمادهاي 
پتروشيمي مارون، سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات، نيروي برق 
دماوند و اعتباري ملل بيشترين اثر كاهشي را در شاخص فرابورس   

داشته ا ند. 
    مردم عادي از ورود مستقيم به بورس خودداري كنند

رئيس س��ازمان بورس اوراق بهادار از مردم عادي خواس��ت به طور 
مس��تقيم در ب��ازار ب��ورس س��رمايه گذاري نكنند، بلك��ه از طريق 
ش��ركت هاي تخصصي بازار سرمايه و س��بدگردان ها اقدام به خريد 

سهام كنند. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما، علي دهقان دهنوي 
با اعالم اينكه سرمايه گذاري در بازار بورس هميشه با ريسك همراه 
بوده و هس��ت، گفت: ريسك سرمايه گذاري غيرمس��تقيم از طريق 
شركت هاي تخصصي بازار سرمايه و سبدگردان ها براي مردم عادي 
كه تحليل و اطالعات تخصصي درستي ندارند، خيلي كمتر از خريد 

مستقيم سهام شركت ها در بورس است. 
وي با اشاره به اينكه گاهي برخي هموطنان پرتفوي سهام خود را چند 
دقيقه يك بار چك مي كنند كه ببينند براي سهامش��ان چه اتفاقي 
افتاده است، گفت: شايد كساني هم كه شغل تخصصي آنها معامله در 
بازار سرمايه است؛ اينقدر سهام خود را چك نكنند تا كسي كه شغلش 

چيز ديگري است. 
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با تأكيد براينكه مردم براي اينكه در 
بازار سرمايه زيان نكنند، بايد الفباي مديريت ريسك را رعايت كنند، 
از مردم خواست، هيچ وقت همه پول خود را در يك محل قرار ندهند 

و با پولي كه در آينده نزديك احتياج دارند وارد اين بازار نشوند. 
وي با بيان اينكه گاهي ديده ش��ده برخي هموطن��ان با فروش ابزار 
كار و زندگي خود وارد بورس شدند، گفت: س��رمايه گذاري ها الزاماً 
هميش��ه س��ود قطعي ايجاد نمي كند، بنابراين اگر الفباي ريس��ك 
و ورود به ب��ورس را رعايت كنند، بازار س��رمايه مح��ل خوبي براي 
سرمايه گذاري هاي بلند مدت است و آمار گذشته نشان داده بازدهي 
بازار سرمايه در بلند مدت از همه بازارهاي ديگر مانند مسكن، طال و 

ارز بيشتر بوده است. 

درپنج ماهه نخست امسال
 صادرات ايران به كشورهاي آ. سه. آن 

۵۰ درصد افزايش يافت
دبي�ر مي�ز آ. س�ه. آن س�ازمان توس�عه تج�ارت اي�ران گف�ت: 
آ. س�ه. آن  اقتص�ادي  اتحادي�ه  ب�ه  ص�ادرات كش�ورمان 
در پن�ج ماهه نخس�ت س�ال ۱4۰۰ با افزاي�ش همراه بوده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، محسن 
رضايي پور با بيان اينكه صادرات كشورمان به اتحاديه اقتصادي آ. سه.آن 
در پنج ماهه نخس��ت س��ال 1400 با افزايش همراه بوده است، اظهار 
داشت: بر اساس گزارش گمرك ايران ميزان صادرات كشورمان در پنج 
ماهه اول سال جاري به 10 كشور عضو اتحاديه اقتصادي آ. سه. آن با 48 

درصد افزايش به رقم هزار و76 ميليون دالر رسيد. 
 وي افزود: بر اس��اس اين گزارش در بين كش��ورهاي اتحاديه اقتصادي

 آ. سه. آن بيشترين صادرات كشورمان به كشور تايلند صورت گرفته كه با 
266 ميليون دالر و 395 هزار تن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد 

88 درصدي در ارزش داشته است. 
دبير ميز آ. سه. آن سازمان توس��عه تجارت ايران ادامه داد: مهم ترين 
اقالم صادراتي ايران به تايلند شامل شمش آهن، مقاطع فوالدي، روي 

غيرممزوج، احشاي مرغ، قير نفت و وازلين است. 
رضايي پور گفت: در اين مدت اندونزي دومين كش��ور هدف صادراتي 
كش��ورمان در اين اتحاديه بوده و ميزان صادرات ايران به اين كش��ور 
حدود 227 ميليون دالر و به وزن 352 هزار تن بوده است. اين ميزان 
از لحاظ ارزشي 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته 

ولي از لحاظ وزني 30 درصد كاهش داشته است. 
وي بيان داشت: حجم تجارت كشورمان با اين اتحاديه از سال 1397 و 

همزمان با دور جديد تحريم ها روندي نزولي داشته است. 
دبير ميز آ. سه. آن سازمان توسعه تجارت ايران اضافه كرد: حجم تجارت 
كشورمان در سال گذشته به رقم 3 ميليارد دالر رسيد، اين در حالي است 
كه سابقه و تجربه صادرات رشد يابنده اي از سوي كشورمان به اين اتحاديه 
اقتصادي مهم در سال هاي قبل از اعمال تحريم ها وجود داشته است و با 
افزايش 48 درصدي صادرات كش��ورمان در پنج ماهه اول 1400 انتظار 

مي رود روند افزايشي تجارت با اين اتحاديه ي مهم آغاز و تداوم يابد. 
وي خاطر نشان مي كند، بيشترين اقالم وارداتي كشورمان از اين اتحاديه 
شامل نيشكر، روغن پالم، سويا، محصوالت غذايي، برنج، لوازم خانگي، فيبر 

متوسط فشرده و تلفن همراه بوده است. 
گفتني است در سوم مرداد 1397 بود كه ايران و 10 كشور عضو اتحاديه 
جنوب شرق آس��يا از جمله اندونزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند، ويتنام، 
برونئي، الئوس، مالزي، ميانمار و كامبوج در چهل و نهمين اجالس خود 
كه به ميزباني الئوس برگزار شده بود، اسناد الحاق ايران به پيمان مودت و 
همكاري جنوب شرق آسيا تحت عنوان »تاك« را امضا كردند و در واقع، 
امضاي اين اسناد سبب شد ايران رسماً با پيوستن به اين اتحاديه بتواند از 
ظرفيت هاي پنجمين قدرت اقتصادي دنيا در جهت تقويت توانمندي هاي 

اقتصادي خود بهره جويد. 
ار آنجايي كه ايران در ش�رايط تحريم و ش�يوع 
كرونا ق�رار دارد و بس�ياري از مردم و كس�ب و 
كارها از ناحيه كرونا در تنگنا ق�رار گرفته اند، با 
تصويب كارگروه مقابله ب�ا پيامدهاي اقتصادي 
كرون�ا مهل�ت درياف�ت وام جديد كرون�ا براي 
مشاغل آسيب ديده تا پايان آذر ماه تمديد شد. 
تحريم و كرونا دست به دست هم داد تا ايران نتواند به 
سرعت كشورهاي بزرگ از باتالق كرونا خارج شود، 
اگر نگاهي به وضعيت كسب و كارها بيندازيم، متوجه 
مي شويم بسياري از كسب و كارها در جريان كرونا 
آسيب ديدند و بسياري شاغالن نيز بالطبع در تنگنای 
مالي قرار گرفتند. از آنجايي كه بسياري از كشورها 
در ش��رايط كرونا از مردم و مشاغل و كسب و كارها 
حمايت كنند، دولت سيزدهم نيز با درك وضعيت 
كنوني اقتصاد تصميم گرفت حمايت هاي مالي از 

مشاغل آسيب ديده از كرونا را ادامه دهد. در چهل و 
نهمين جلسه كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي 
كرونا كه به رياست محسن رضايي، معاون اقتصادي 
رئيس جمهوري برگزار شد، پيشنهاد وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي براي تمديد زمان وام مش��اغل 

آسيب  ديده از كرونا به تصويب رسيد. 
براي��ن  اس��اس صاحب��ان مش��اغل چهارده گانه 
آس��يب ديده از كرونا، تا پايان آذرماه مهلت دارند 
 كه براي درياف��ت وام به س��امانه كارا به نش��اني 
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كنند. 
پيش از اين زمان ثبت نام تسهيالت حمايتي كرونا و 
پرداخت تسهيالت به متقاضيان مشاغل و كسب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا برابر مصوبه ستاد ملي 
مقابله باكرونا درخرداد 1400 تا پايان ش��هريورماه 

تمديد و اعالم شده بود كه بانك ها تا پايان آبان ماه 
موظفند تسهيالت كرونا را بپردازند. 

وام جديد كرونا مختص صاحبان مش��اغل و كسب 
و كارهاي چهار رس��ته گردشگري، فرهنگ و هنر، 
ورزش و جوانان و حمل و نقل ريلي و هوايي است كه 
مهلت ثبت نام آنها تا آخر شهريور تصويب شده بود، اما 
كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي اين زمان را سه 
ماه ديگر و تا آخر آذر ماه تمديد كرد. مهدكودك ها، 
تاالرها، پارك هاي آبي و ش��هربازي ها پيش از اين 
جهت بهره مندي از وام كرونا به فهرس��ت كسب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا اضافه شدند. پرداخت 
تسهيالت حمايتي به كسب و كارهاي آسيب ديده 
از كرونا از جمله سياس��ت هاي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در راس��تاي حفظ اشتغال بنگاه ها و 
صيانت از نيروهاي كار است و بر اين اساس 14 رسته 

شغلي منتخب كه بيشترين آسيب از شيوع ويروس 
كرونا را متحمل شده بودند براي استفاده از تسهيالت 
مذكور به سامانه كارا معرفي شدند. به استناد گزارش 
كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي كرونا در بازه 
زماني اسفندماه 1398 تا 15 خردادماه 1400 بيش 
از 400 هزار بنگاه آس��يب ديده از كرونا تسهيالت 
ارزان دريافت كرده اند و بي��ش از 1/8 هزار ميليارد 
تومان مقرري بيمه بيكاري پرداخت شده است. در 
زمينه بسته سياست پولي نيز با وجود تدارك بسته 
تس��هيالت ارزانقيمت 75 هزار ميليارد توماني، 
ميزان تسهيالت پرداختي تا پايان خرداد 1400 
حدود 46/8 هزار ميلي��ارد تومان بوده كه معادل 
1/3 درصد توليد ناخالص داخلي است. به موجب 
اين گ��زارش اگرچه تس��هيالت پرداختي با نرخ 
بازده پايين و وجود دوره تنفس مناس��ب همراه 
بوده ولي اس��تقبال چنداني از جانب مش��اغل و 
كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا براي دريافت 

اين تسهيالت صورت نگرفته است. 
   پرداخ�ت ياران�ه ب�ه كس�ب و كاره�اي 

آسيب ديده از كرونا
وزير كار معتقد است در ش��رايط كرونا بايد اعطاي 
كمك هاي مالي و پرداخت يارانه به مشاغل رسمي در 

حوزه كسب و كارها با جديت بيشتري دنبال شود. 
حجت اله عبدالملكي با بيان اينكه بيشتر اقدامات 
صورت گرفته در ش��رايط كرونا تأثي��ر كوتاه مدت 
داشته مي گويد: در حوزه كس��ب و كارها بايد چند 
كار اساسي صورت گيرد و در مورد مشاغل رسمي 
ضمن اختصاص كمك هاي مالي الزم اس��ت يارانه 

پرداخت كنيم. 
به گفته وي ساير كشورها هم با شرط حفظ نيروي كار 

و تداوم بيمه پردازي به اين كار اقدام كرده اند. 
وزير كار، توسعه مشاغل خانگي و   اي سي تي محور و 
آموزش صاحبان كسب و كارها براي ادامه حيات در 
دوران كرونا به ويژه در زمينه بازاريابي و فروش را از 

ديگر اقدامات الزم عنوان مي كند. 
اعتقاد عبدالملكي اين است كه تاكنون اغلب اقداماتي 
كه در شرايط كرونا صورت گرفته كوتاه مدت بوده 
همچنان ك��ه در قالب اعط��اي تس��هيالت وام يا 
بسته هاي معيش��تي انجام شده است، در حالي كه 
بايد در شرايط كنوني اين مسئله را جدي و ريشه اي 

پيگيري كنيم و نگاه بلند مدت به آن داشته باشيم. 

دولت حسن روحاني هش�ت سال به خيال رفع 
قطعي تحريم ها و جذب سرمايه و سرمايه گذار 
خارجي بودج�ه جاري كش�ور را افزاي�ش داد  
تا جايي ك�ه امروز ب�راي اينكه بودج�ه ماهانه 
تأمين ش�ود، عده اي از مردم بايد بار تورم را به 
دوش بكش�ند، زيرا منابعي براي تأمين بخشي 
از هزينه ها وج�ود ندارد و دولت ب�ا خلق پول و 
استقراض و آينده فروشي تأمين بودجه می كند، 
در همين راستا رئيس س�ازمان برنامه و بودجه 
علي الحساب س�قف افزايش دستمزد در سال 
۱4۰۱ را تنها ۱۰ درصد تعيين كرده است، اما اين 
تصميم منتقدان�ي براي خود پيدا كرده اس�ت. 
منتقدان تعيين س��قف 10 درصدي براي افزايش 
دستمزد با اشاره به اينكه همواره طي سال هاي اخير 
دستمزد كمتر از تورم افزايش يافته است، معتقدند 
كه دولت نبايد براي افزايش دس��تمزد محدوديت 
قائل شود و در عوض بايد از اشخاص ثروتمند زيادي 
كه در ايران هس��تند، ماليات ستاني كند و كسري 

بودجه خود را با ماليات ها تأمين كند. 
در مقابل معتق��دان به كنت��رل هزينه هاي جاري 
دولت بر اين باورند كه افزايش دستمزد عمالً بودجه 
را به يك بودجه تورم آفرين تبديل كرده است، زيرا 
دخل دولت با خرجش نمي خواند و پيوسته با چاپ 
پول و ايجاد بدهي تورم ايج��اد مي كند و اين تورم 
دامن اشخاصي را مي گيرد كه اصاًل كارمند دولت 
نيس��تند و از وضعيت دارايي و درآمد مناسبي نيز 
برخوردار نيستند، در عين حال انتقاد مربوط اخذ 
مالي��ات از ثروتمن��دان را در كالم مي پذيرند، اما 
مشخص نيست كه چرا دولت ها زير بار اخذ ماليات از 
ثروتمندان و سرمايه داران نمي روند، در صورتي كه 
به واسطه ايجاد تورم از ناحيه بودجه ريزي تورمي 
طي س��ال هاي اخير ارزش دارايي س��رمايه داران 
افزايش قابل مالحظه اي داشته اس��ت. به هر روي 
دولت روحاني در هشت سال گذشته هزينه جاري 

دولت ماهانه را از محدوده 6تا 8 هزار ميليارد تومان 
در ماه به محدوده 80 ت��ا 100 هزار ميليارد تومان 
رساند و طي سال ها   شيوه بودجه ريزي به شكلي بود 
كه عماًل بودجه به ابزاري براي خلق تورم در اقتصاد 
ايران تبديل شده است، در عين حال سهم بودجه 
عمراني از بودجه عمومي بسيار ناچيز شده است،  در 
اين ميان بودجه شركت ها و مؤسسات وابسته نيز به 
واسطه نفوذ دولت در سيستم بانكي تكيه شديدي به 
تسهيالت بانكي دارد و گفته مي شود كه تقريباً نيمي 

از تسهيالت هر بانك به دولت بايد تعلق گيرد. 
 دولت حسن روحاني هشت سال به خيال رفع قطعي 
تحريم ها و جذب س��رمايه و سرمايه گذار خارجي، 
بودجه جاري كشور را چنان افزايش داد  كه در اين 
سال ها بس��ياري از مردم به دليل تورم شديد فقير 
شدند و تنها در سال جاري كسري بودجه اي حدود 
500 هزار ميليارد تومان روي دست دولت سيزدهم 
مانده است كه بايد ديد به چه شكل مي خواهد اين 

كسري بودجه را فراهم كند. 
صرفه جوي��ي در هزينه ه��ا و كاه��ش برخي از 
رديف ه��اي غير ضروري هزين��ه اي و همچنين 
انتش��ار اوراق بده��ي در كنار فروش بس��ياري 
از دارايي ه��اي م��ازاد دولت و سودآور س��ازي 
شركت هاي دولتي از جمله راهكارهاي موجود 
براي پش��ت سر گذاش��تن بودجه س��ال جاري 
مي باش��د تا در س��ال آتي بت��وان ت��ا حدودي 

بودجه ريزي عملياتي را اجرايي كرد. 
مهدي طغياني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
خبرگ��زاري فارس و در پاس��خ به س��ؤالي درباره 
هماهنگي هاي احتمالي بين سازمان برنامه و بودجه و 
مجلس در خصوص دائمي سازي همسان سازي هاي 
حقوق و دستمزد گفت: تاكنون بين سازمان برنامه و 
مجلس صحبتي انجام نشده است، اما در كل موضوع 
مهمي كه در خصوص دائمي كردن همسان سازي ها 

وجود دارد، تأمين منابع آن است و اگر تأمين منابع 
به شكل خوبي انجام شود و ما مطمئن شويم كه اين 
كار واقعاً به بازنشستگان اس��ت، مجلس هم با آن 

همراه خواهد بود. 
وي ادام��ه داد: مس��ئله اصلي كه موجب ش��ده 
برخي بر دائمي كردن همسان س��ازي ها اصرار 
كنند، تورم اس��ت و اگر اين مس��ئله حل شود، 
اساس��اً ضرورتي كه براي همسان سازي ها بيان 
مي شود، از بين خواهد رفت، زيرا همسان سازي 
وقتي نيازش احساس مي شود كه تورمي وجود 

داشته باشد. 
عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س اضافه كرد: 
اگر مناب��ع كافي ب��راي تأمين همسان س��ازي ها 
وجود داشته باش��د كه هيچ، اما اگر وجود نداشته 
باشد با انجام همسان س��ازي ها عماًل در يك جيب 
بارنشس��تگان پولي قرار مي گيرد و با تورم از جيب 

ديگر آنها برداشت مي شود. 
طغيان��ي درب��اره پيامدهاي نب��ود مناب��ع براي 
همسان سازي ها اظهار داش��ت: اگر منابع پايداري 
براي همسان سازي در دس��ترس نباشد، دولت به 
س��راغ اس��تقراض مي رود و به اين ترتيب چرخه 
تورم- دستمزد به وجود مي آيد كه همواره به سمت 

بدتر شدن اوضاع پيش خواهد رفت. 
وي ادامه داد: ت��ورم وقتي كه به وج��ود مي آيد به 
صورت برابر توزيع نمي شود، بلكه شايد حتي افرادي 
كه درآمدهاي متغير دارند، از اين اتفاق س��ود هم 
ببرند و فشار اصلي تورم روي دوش ديگران بيفتد. 

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان تأكيد 
كرد: بنابراين نگراني اصلي تورمي است كه ممكن 
اس��ت با در نظر نگرفتن منابع پاي��دار براي اليحه 
دائمي كردن همسان س��ازي ها به وجود بيايد و در 
حال حاضر مي توان گفت منابعي كه دولت قبل براي 
اين اليحه در نظر گرفته است، مبهم است و معلوم 

نيست دقيقاً از كجا مي خواهد تأمين شود. 

بودجهكنونيبهماشينخلقتورمتبديلشدهاست
عضو كميسيون اقتصادي مجلس: اگر دولت براي همسان سازي ها منابع پايدار نداشته باشد چرخه دستمزد- تورم به وجود مي آيد

نرخ  پروازهاي اربعين كمتر از ۵ميليون!
س�خنگوي س�ازمان هواپيماي�ي كش�وري گف�ت: براس�اس 
تواف�ق ص�ورت گرفت�ه ب�ا ايرالين ه�ا مقرر ش�د ت�ا ن�رخ بليت 
پروازه�اي اربعي�ن كمت�ر از 5 ميلي�ون توم�ان باش�د ك�ه 
البت�ه اين قيم�ت مرب�وط ب�ه ب�ازه زمان�ي تعيي�ن شده اس�ت. 
محمدحسن ذيبخش در گفت وگو با ايسنا  اظهار كرد: براساس توافق هاي 
صورت گرفته بين سازمان هواپيمايي كشوري و شركت هاي هواپيمايي 
داخلي مقرر شد بليت پروازهاي اربعين كمتر از 5 ميليون تومان به زائران 

ايراني فروخته شود. 
وي اضافه كرد: البته اين قيمت م��ورد توافق تنها براي بازه زماني تعيين 
شده يعني از 28 ش��هريورماه تا 10 مهرماه اس��ت كه ايرالين ها موظف 
به اجراي آن هس��تند و پروازهاي اربعين بايد در قالب اين توافق از شش 
فرودگاه بين المللي امام خميني )ره(، مشهد، شيراز، اهواز، تبريز و اصفهان 

انجام شود. 

مراسم معارفه رئيس بنياد مسكن برگزار شد
ساخت ۴۰۰ هزار مسكن 
بر عهده بنياد مسكن است

رئيس جدي�د بنياد مس�كن در اين مراس�م با بيان اينك�ه نيمي از 
خانه ه�اي روس�تايي نوس�ازي و بهس�ازي شده اس�ت، گف�ت: 
در راس�تاي برنام�ه دول�ت مبني ب�ر احداث ي�ك ميلي�ون واحد 
مسكوني س�اخت 4۰۰ هزار خانه برعهده بنياد مسكن خواهد بود. 
به گزارش ايسنا، روز گذشته مراسم معارفه اكبر نيكزاد رئيس جديد بنياد 
مس��كن با حضور رئيس و اعضاي ش��وراي مركزي بنياد مسكن انقالب 

اسالمي و در حضور خبرنگاران برگزار شد. 
اكبر نيكزاد در اين مراسم اظهار كرد: بنياد مسكن در راستاي تعهد دولت 
مبني بر ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال عالوه بر ساخت 200 
هزار خانه در روستاها 200 هزار مسكن نيز در شهرهاي زير 100 هزار نفر 

احداث مي كند. 
وي با اشاره به تشكيل بنياد مسكن با فرمان تاريخي حضرت امام )ره( در 
21 فروردين سال 1358 خاطر نشان كرد: من بعد از دانشگاه توفيق پيدا 
كردم در بنياد مسكن حضور پيدا كنم. بنياد مسكن با حداقل امكانات در 
دوران جنگ خدمات ارزشمندي را ارائه مي كرد كه در صدد هستيم اين 

خاطرات را در قالب يك كتاب گردآوري كنيم تا بماند. 
وي با بيان اينكه بنياد مسكن در سال هاي گذشته ساالنه حدود 200 هزار 
خانه روستايي را نوسازي و بازس��ازي كرده است، گفت: در حال حاضر به 
حدود نصف روستاها نوسازي شده است، اگر اين اقدام انجام نمي شد در 

زلزله ها دچار مشكل مي شديم. 
رئيس بنياد مسكن با اشاره به تعهد رئيس جمهور مبني بر ساخت ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني گفت: وزير راه و شهرسازي به يادگار هشت 
سال دفاع مقدس است نظرش اين بود كه ما در قالب اين برنامه عالوه بر 
200 هزار مسكن روستايي 200 هزار مسكن در شهرهاي كمتر از 100 

هزار نفر بسازيم.  

تشنگي سدهاي تهران 
مدير دفتر بهره برداري و نگهداري تأسيسات آبي و برقابي شركت 
آب منطقه اي تهران گفت: درحال حاضر حجم ذخيره س�دهاي 
تأمين كننده آب شرب تهران 549 ميليون متر مكعب است كه در 
مقايسه با ۸9۱ ميليون متر مكعب روز مشابه سال گذشته با كسري 
مخزن و كسري ذخيره ۳42 ميليون متر مكعبي مواجه هستيم. 
محمد شهرياري در گفت و گو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت سدهاي 
تهران  با اش��اره به ش��رايط تفكيكي و ميزان كاهش ذخيره آب سدهاي 
پنجگانه تهران  اظهار كرد: در حال حاضر موجودي مخزن سد اميركبير 
122 ميليون متر مكعب است كه در سال گذشته در همين زمان اين عدد 
154 ميليون متر مكعب بوده، همچنين ذخيره س��د لتيان 41 ميليون 
متر مكعب ثبت ش��ده و اين عدد در سال گذشته 67 ميليون متر مكعب 

بوده  است. 
وي ادامه داد: ذخيره مخزن سد الر در حال حاضر 69 ميليون متر مكعب 
و سال گذشته 143 ميليون متر مكعب، ذخيره سد طالقان امسال 229 
ميليون متر مكعب و سال گذشته 327 ميليون مترمكعب، ذخيره سد 
ماملو 87 ميليون مترمكعب و سال گذشته در همين زمان 200 ميليون 

مترمكعب بوده است. 
مدير دفتر بهره برداري و نگهداري تأسيس��ات آبي و برق آبي ش��ركت 
آب منطقه اي تهران با بيان اينكه ش��رايط به مراتب در س��دهاي لتيان، 
الر و طالقان كه س��امانه ش��رق را ش��امل مي ش��وند حاد و ش��كننده 
اس��ت، گف��ت: ورودي آب از ابت��داي س��ال آبي ت��ا كنون ب��ا كاهش 
40 درصدي مواجه بوده يعني در س��ال آبي جاري ح��دود يك ميليارد 
و 310 ميلي��ون مت��ر مكع��ب ورودي آب داش��تيم كه اين مي��زان در 
 مدت مش��ابه س��ال آبي گذش��ته 2 ميليارد و 188 ميليون متر مكعب

 بوده است. 
طبق اعالم وزارت نيرو، ش��هرياري با تأكيد بر اينكه ورودي ها با كاهش 
فزاينده اي مواجه بوده است، تصريح كرد: از ابتداي سال آبي تا كنون 304 
ميلي متر بارش داشتيم كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 460 
ميلي متر بوده و در حوزه بارندگي نيز با كاهش 34 درصدي مواجه شديم. 

  گزارش   2

  گزیده خبر

  گزارش   یک

 قيمت سكه 
به ۱2 ميليون و ۱۷۰ هزار تومان رسيد

قيم�ت ه�ر قطع�ه س�كه تم�ام به�ار آزادي ط�رح جدي�د 
آزاد  ب�ازار  در   ۱4۰۰ ش�هريور   ۱۷ چهارش�نبه  روز 
رس�يد.  توم�ان  ه�زار   ۱۷۰ و  ميلي�ون   ۱2 ب�ه  ته�ران 
به گزارش   مهر، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
چهارشنبه 17 شهريور 1400 در بازار آزاد تهران به 12 ميليون و 170 
هزار تومان و قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به 
11 ميليون و 600 هزار تومان رسيد.  هر قطعه نيم سكه نيز 6 ميليون 
و 170 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 700 هزار تومان و سكه يك 

گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.

تشكيل ۳۴ پرونده قاچاق
 به ارزش 2۳ هزار ميليارد ريال در يك ماه

رئيس س�ازمان صمت تهران گفت: در م�رداد ۳4 پرونده قاچاق 
 به ارزش 2هزارو۳5۸۰ ميليارد ريال در اس�تان تهران تش�كيل 

شده است.    
به گزارش سازمان صمت تهران، يداهلل صادقي اظهار داشت: طي يك 
ماه گذش��ته تعداد 34 پرونده قاچاق به ارزش 2هزارو3580 ميليارد 
ريال در استان تهران تشكيل شده است.  رئيس سازمان صمت استان 
تهران افزود: در مرداد ماه س��ال جاري تعداد 6739 مورد بازرسي در 
حوزه قاچاق كاال در سطح استان تهران انجام گرفته كه اهم كاالهاي 
مكش��وفه برنج وارداتي، لوازم آرايشي و بهداش��تي و دارو بوده است.  
وي گفت: در همين ب��ازه زماني تعداد 4هزارو686 مورد بازرس��ي در 
قالب گشت مشترك با دس��تگاه هاي اجرايي و انتظامي مثل تعزيرات 
حكومتي، بهداشت، پليس امنيت اقتصادي صورت گرفته كه منجر به 
تش��كيل پرونده تخلف براي 501 واحد به ارزش 9327 ميليارد ريال 

شده است. 

معاون مدير عامل در امور طرح و برنامه مسكن 
اظهار داش�ت: به اف�رادي كه طب�ق مقررات 
اعالم ش�ده در طول مدت ۱5 س�ال در بانك 
مسكن سپرده گذاري در حساب جوانان انجام 
دهند، وام يك ميليارد توماني تعلق مي گيرد. 
محمد حس��ن مرادي، معاون مدير عام��ل در امور 
طرح و برنامه مسكن، در گفت وگو با ايلنا درباره وام 
يك ميليارد توماني جوانان اظهار داشت: كساني كه 
امروز در حساب جوانان سپرده گذاري كنند تا 15 
سال ديگر مي توانند در تهران وام يك ميليارد توماني 

دريافت كنند. اين مقام مس��ئول در بانك مسكن 
افزود: البته افراد پس از پنج سال مي توانند اين وام را 
دريافت كنند، اما براساس اين مدت زمان سقف وام 

براي اين افراد 400ميليون تومان است. 
مرادي با بي��ان اينكه جدول مربوط��ه براي افتتاح 
حس��اب افراد مخصوص ب��ه هر فرد اس��ت، گفت: 
اينگونه نيس��ت كه فقط در مقطع پنج سال يا 15 
سال اين وام ارائه شود و مي توان بعد از پنج سال در 
هر مقطع و هر سال اين وام را بر اساس جدول مربوط 
به خود استفاده كند. وي تأكيد كرد: افرادي كه در 

چند سال گذشته افتتاح حساب داشتند مي توانند از 
اين وام يك ميلياردي استفاده كنند به شرط اينكه 
واريزي ها را تطبيق دهند، در اين صورت مي تواند از 
سقف وام باالتري استفاده كند. براي مثال افرادي كه 
دو سال گذشته نسبت به افتتاح حساب جوانان اقدام 
كردند، 13 سال ديگر كه به سقف 15 سال مي رسند 
با تطبيق واريزي ها از وام 370 ميليون توماني به وام 

900 ميليون توماني برسند. 
معاون مدير عامل در امور طرح و برنامه با اش��اره به 
ميزان واريزي ها گفت: امسال بايد ماهانه 200 هزار 

تومان واريز كنند وتا پنج س��ال اين ميزان واريزي 
ادامه خواهد داشت و پنج سال بعد ميزان واريزي ها 
بايد 300 هزار تومان باشد و پنج آخر واريزي ها به 

400 هزار تومان مي رسد. 
وي ادامه داد: هيچ سقف سني براي افراد متقاضي 
وجود ن��دارد و از نوزاد ي��ك روزه تا فرد 99 س��اله 

مي توانند در حساب جوانان حضور داشته باشند. 
مرادي درباره نرخ سود اين وام گفت: سود تسهيالت 
براي قسط بندي پنج ساله، 6 درصد است و اگر بيش 

از پنج سال قسط بندي شود، 9 درصد خواهد بود. 

تشريح جزئيات وام يك ميليارد توماني مسكن جوانان


