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 افت 300هزار ميليارد توماني
ارزش بازار بورس در 15 روز

ارزش كل بورس اوراق بهادار تهران در 15روز گذش�ته با 300 هزار 
ميليارد تومان افت به محدوده 5/7 هزارهزار ميليارد تومان رسيد. 
ارزش كل بورس اوراق بهادار كه در دو هفته گذشته در كانال ۶ هزار هزار 
ميليارد توماني بود، حاال در آس��تانه از دس��ت دادن كانال 5/7هزار هزار 
ميليارد تومان قرار گرفته و اين در حالي اس��ت كه چرخه ورود و خروج 
قابل مالحظه نقدينگي به بازار سهام نشان از آن دارد كه معامالت ائتالفي 
يا دسته جمعي در بازار سهام رونق گرفته اس��ت، از اين رو ناظر بازار بايد 
با اش��خاصي كه به دنبال دستكاري نرخ سهام هس��تند، برخورد كند. با 
وجودي كه تورم در اقتصاد ايران به س��رعت در حال رشد است، بانك ها 
ترازنامه هاي بسيار نگران كننده اي دارند اما همچنان از امتياز اخذ سپرده 
بانكي و همچنين پرداخت سود علي الحساب به سپرده ها برخوردارند، از 
اين رو در اقتصادي كه بانك زيان ده امكان پرداخت سود دارد، نمي توان 

انتظار داشت دستكاري يا سركوب قيمت ها در اين اقتصاد انجام نگيرد. 
بانك های س��وده و زيان ده فعاًل به مأمني براي جذب نقدينگي 
در جامعه تبديل شده اند و رشد نقدينگي نش��ان از آن دارد كه 
بخشي از سود س��پرده هاي بانكي توس��ط بانك ها از محل خلق 
نقدينگي بدون پش��توانه جبران مي ش��ود كه اگر امروز به تورم 
تبديل نشود و همچنان در سپرده هاي بانكي مجدد رسوب شود، 
در آينده به تورم شديد منتج مي شود، اما آرامش قبل از طوفان 
سياستي است كه سياس��تگذاران بخش پولي و مالي هم اكنون 

آن را انتخاب كرده اند. 
اينكه 80درصد حجم نقدينگ��ي را بانك ها تحت قالب س��پرده هاي 
مدت دار سوددار در اختيار گرفته اند، نشان از وجود اشكال در اقتصاد 
ايران دارد، اين در حالي است كه دولت خود بانكدار است و گفته مي شود 
نيمي از سپرده هاي بانكي توسط دولت سيزدهم و بخش هاي دولتي 
استفاده مي شود و وقتي نمي توانند اين اقساط را بازگردانند، اقدام به 

تهاتر دارايي مي كنند كه عماًل تورم در جامعه را تشديد مي كند. 
برخي كارشناس��ان بر اين باورند كه با توجه به وضعيت ش��كننده 
و بغرنج بخش بان��ك و وجود 4هزار هزار ميلي��ارد تومان نقدينگي، 
چاره اي جز كوچك س��ازي و اصالح بازار پول و توسعه بازار سرمايه 
وجود ندارد، از اين رو بايد نقشه اصالح اقتصاد توسط دولت تدبير و 
اميد براي مردم تشريح شود تا رانت اطالعاتي و خبري در اين رابطه 

در جامعه شكل نگيرد. 
اين روزها بسياري از س��هامداراني كه در بازار سرمايه آسيب ديده اند، 
همچنان در برابر فروش دارايي خود به نرخ ارزان مقاومت مي كنند ولي 
شاخص كل از نقطه اوج سال گذش��ته يعني 2 ميليون واحد، بيش از 
500 هزار واحد فاصله دارد، اين در حالي است كه در يك سال گذشته 

تورم نقطه به نقطه حدود 50درصد ارزيابي شده است. 
در اين بين در پايان معامالت روز گذش��ته بازار س��رمايه، شاخص كل 
بورس با كاهش 2۹ هزار و 74۱ واحدي روبه رو و در جايگاه يك  ميليون 
و 420 هزار واحدي متوقف شد. شاخص هم وزن نيز افت سنگين 8 هزار 
و ۹۳8 واحدي را كه حاكي از خروج پول حقيقي هاست، تجربه كرد و به 
رقم 4۳۱ هزار واحد برگشت. طي اين معامالت ۶78 هزار فقره معامله 
ثبت ش��د، ارزش معامالت هم با 5/4هزار ميلي��ارد تومان، به كمترين 
ميزان در هفته هاي اخير دست يافت، اين در حالي است كه در هفته هاي 
گذش��ته، ارزش روزانه معامالت بين ۹ تا ۱۱ هزار ميلي��ارد تومان بود. 
فارس، فوالد و فملي اثرگذاري  هزار و 2 هزار واحدي در افت ش��اخص 
داشتند، شستا هم پرتراكنش ترين نماد ديروز بود كه رشد ۱/24درصدي 
در ارزش سهام را شاهد بود. فرابورس نيز ۳2۱ واحد منفي شد و به رقم 
2۱ هزار و ۱4۶ واحد رسيد. همچنين گروه خودرو بيشترين ميزان ارزش 

معامالت با 480ميليارد تومان را به خود اختصاص داد.

سهم صفر درصدي سرمايه گذاري خارجي 
عض�و هيئ�ت نماين�دگان ات�اق بازرگان�ي ته�ران مي گويد كه 
سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران در طول اين سال ها تقريبًا 
صفر بوده و بايد ب�راي عبور از اين ش�رايط فكري اساس�ي كرد. 
مهرداد عباد در گفت وگو با ايس��نا  اظه��ار كرد: اگر اي��ران قصد دارد در 
مسير توس��عه اقتصادي گام هايي بلند بردارد، رشد سرمايه گذاري يكي 
از اصلي ترين ش��اخص هاي آن اس��ت. در كنار س��رمايه گذاري داخلي، 
متأسفانه در سال هاي گذشته در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي نيز 
نتوانسته ايم موفق عمل كنيم و بايد در اين حوزه تغييراتي اساسي اجرايي 
شود. به گفته وي، در شرايطي كه كش��وري مانند امارات متحده عربي 
سرمايه گذاران خارجي را از ماليات معاف كرده و با چنين روش هايي سعي 
در تشويق خارجي ها دارد، متأسفانه در ايران مقدمات جذب آنها فراهم 
نشده و بايد چه در حوزه مشوق ها و چه در زمينه امنيت سرمايه كارهاي 
كالن انجام شود. عباد با اشاره به فهرست طوالني كاالهاي ممنوعه وارداتي 
به ايران گفت: بر اساس دستورالعمل هاي دولت، واردات بيش از 2هزار قلم 
كاال به كشور ممنوع است و اين در حالي است كه برخي از اين كاالها به 
عنوان مواد اوليه يا كاالي واسطه اي در توليدات صنعتي مورد نياز هستند 

و همين موضوع براي توليدكنندگان مشكل ساز شده است. 
....................................................................................................................

 واگذاري مديريت هفت تپه
به بانك هاي ملي و صادرات

عض�و كميس�يون اجتماع�ي در مجل�س ش�وراي اس�امي 
اع�ام ك�رد: حداكث�ر ت�ا هفت�ه آين�ده هيئت مدي�ره جدي�د 
ش�ركت هفت تپ�ه معرف�ي خواه�د ش�د و مديري�ت ش�ركت 
به وزارت اقتص�اد )بانك مل�ي و ص�ادرات( واگذار خواهد ش�د. 
به گ��زارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تس��نيم، محم��د كعب عمير 
نماينده مردم شوش و عضو كميسيون اجتماعي در مجلس شوراي اسالمي 
در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: با پيگيري هاي انجام شده حداكثر 
تا هفته آينده هيئت مديره جديد ش��ركت معرفي و مديريت ش��ركت به 

وزارت اقتصاد )بانك ملي و صادرات( واگذار خواهد شد. 
اميدوارم هفت تپه به روزهاي خوب گذشته برگردد و موانع موجود بر 

سر راه توليد اين شركت برداشته شود. 
....................................................................................................................

بررسي آمار بيكاري و اشتغال در بهار 1400 
 تعداد شاغالن ۷13 هزار نفر افزايش يافت

تع�داد ش�اغلين در به�ار 1400 نس�بت ب�ه به�ار س�ال ۹۹بيش 
از713/247 نف�ر افزاي�ش داشته اس�ت ك�ه دلي�ل اصل�ي 
اي�ن افزايش، كاسته ش�دن ش�دت تأثير ش�يوع بيم�اري كرونا 
در كن�ار رون�ق اش�تغال در برخ�ي از زي�ر بخش ها بوده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، مركز آم��ار و اطالعات راهبردي بر اس��اس نتايج 
آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران در بهار سال هاي ۱۳۹۹ و ۱400 
در گزارشي تحت عنوان »مقايسه تعداد شاغلين به تفكيك فعاليت هاي 
عمده اقتصادي - بهار ۱۳۹۹ - بهار ۱400« با بررسي تغييرات تعداد 
شاغلين در بهار س��ال ۱400 نسبت به بهار س��ال ۱۳۹۹، به تفكيك 

فعاليت هاي اقتصادي پرداخته است. 
تعداد شاغلين در بهار ۱400 نسبت به بهار سال ۹۹بيش از 7۱۳/247 
نفر افزايش داشته است كه دليل اصلي اين افزايش، كاسته شدن شدت 
تأثير شيوع بيماري كرونا در كنار رونق اشتغال در برخي از زير بخش ها 

بوده است كه در ادامه جزئيات بيشتري ارائه خواهد شد.

بودج�ه نات�راز و بدهي ه�اي باقي مانده 
از دول�ت دوازده�م يك�ي از بزرگ ترين 
چالش هاي پي�ش روي دولت س�يزدهم 
اس�ت، زيرا تنها در س�ال ج�اري حدود 
500 هزار ميلي�ارد تومان كس�ري وجود 
دارد ك�ه كارشناس�ان مي گوين�د دولت 
سيزدهم در مهرماه بايد نقشه خود براي 
تأمي�ن كس�ري بودجه را مش�خص كند. 
در همي�ن رابط�ه رئيس س�ازمان برنامه 
و بودجه گفت: اس�تراتژي س�ازمان اين 
اس�ت بر مس�ائل كان، مل�ي و بااهميت 
كشور تمركز شود. همچنين وزير اقتصاد 
تصريح ك�رد: برنامه دولت ب�راي جبران 
كس�ري بودجه به زودي اعام مي ش�ود. 
ارائه وعده افزايش حقوق و دستمزد كاركنان 
دولت و بازنشس��تگان ب��دون تعيين محل 

مناسب درآمدي، يعني تش��ديد تورم و اين 
كاري بود كه دولت دوازدهم قبل از اتمام دوره 
مديريتش انجام داد و حاال دولت س��يزدهم 
با كس��ري 500 هزار ميليارد توماني و كلي 
انتظارات براي افزايش حق��وق كارمندان و 

بازنشستگان روبه رو است. 
بسياري از كارشناس��ان اقتصادي اين طرح 
دول��ت دوازدهم را نوع��ي مين گذاري براي 
دولت س��يزدهم مي دانن��د. در صورتي كه 
اين افزايش حقوق برخي گروه ها در دولت و 
همسان سازي حقوق بازنشستگان به احكام 
دائمي تبديل شود، بايد كسري بودجه دولت 
در س��ال جاري و س��ال هاي آينده را بسيار 
بيشتر از ميزان فعلي تخمين زد. در صورتي 
كه دولت بخواهد از اقشار مختلف در مقابل 
تورم حمايت كند، به ج��اي افزايش حقوق 

بايد به فك��ر مهار و كنترل تورم باش��د تا در 
شرايط فعلي حمايت واقعي از مردم صورت 

بگيرد. 
نشس��ت هاي بودجه اي دولت س��يزدهم به 
شكل مستمر آغاز شده است تا شايد بهترين 
راه براي ب��ه اتمام بردن بودجه س��ال جاري 
كشف ش��ود. در اين ميان، ششمين جلسه 
ستاد تهيه و تدوين اليحه بودجه سال ۱40۱ 
كل كشور، با حضور رئيس س��ازمان برنامه 
و بودجه، اعضاي ستاد، مش��اوران و رؤساي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها كه 
به  صورت آنالين در اين جلسه شركت كرده 

بودند، برگزار شد. 
   ادامه اين روند امكانپذير نيست

سيدمسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه با بيان اينكه همه اذعان دارند ادامه 

روند فعلي به  نفع كش��ور نيست، گفت: همه 
بخش ها، شهرستان ها و استان ها پيشنهادات، 
چالش و راهكاره��ای خ��ود را در خصوص 
اليحه بودجه س��ال ۱40۱ مطرح كنند تا با 
نگاه كارشناسي و علمي به جمع بندي نهايي 

برسيم. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه با ابراز اينكه 
وظايف اصلي س��ازمان، اقتدار ملي است نه 
اقتدار بودجه اي بيان كرد: استراتژي سازمان 
اين است از نگاه سطحي و جزئي فاصله بگيرد 
و افق ديد س��ازمان بر اس��اس ن��گاه كالن و 

بااهميت كشور تمركز كند. 
وي با تصريح بر اينكه سازمان برنامه و بودجه 
وظيفه اش اهداف ملي است، افزود: سازمان 
برنامه و بودجه بايد نظارت دقيق و جدي روي 
كنترل برنامه ها در سطح كالن كشور داشته 
باشد و درگير مسائل جزئي نشود اما در مقابل 
هر دستگاه و وزارتخانه اي پاسخگوي عملكرد 
خود باش��د و س��اختار به گونه اي باش��د كه 
مديريت و نظارت بر رديف ها امكانپذير باشد. 
ميركاظمي با تأكيد بر اينكه تاكنون كس��ي 
متولي بهره ور نبوده است، خاطرنشان كرد: 
روي بنگاه هاي كوچك سرمايه گذاري شده 
ولي منجر به توليد و رشد ملي نشده چراكه 

بهره وري مورد توجه نبوده است. 
وي با اشاره به اينكه هر دستگاهي هر امتيازي 
مي گيرد بايد پاس��خگو باش��د، تصريح كرد: 
مديريت بر هزينه ها نه تنها بايد سرلوحه كارها 
قرار بگيرد بلكه مديري��ت برنامه ها و تأمين 
مناب��ع اولويت اصلي كارها باش��د چراكه در 
شش ماه گذشته در جذب منابع، عملكردها 
بسيار ضعيف بوده و استفاده از تنخواه و مولد 
نكردن دارايي ها باعث تورم افسارگس��يخته 
و تحميل چنين ش��رايط نامطلوب بر مردم 

شده است.  
از س��وي ديگر وزير امور اقتصادی و دارايي 
در پاسخ به س��ؤالي در خصوص اينكه برنامه 
اي��ن وزارتخانه براي جبران كس��ري بودجه 
در سال جاري چيس��ت، بيان كرد: به زودي 
برنامه مشترك وزارت امور اقتصادی و دارايي 
و س��ازمان برنامه و بودجه در مورد كس��ري 

بودجه سال جاري اعالم خواهد شد.

اگ�ر ق�رار باش�د از صناي�ع و تولي�د داخل 
حمايت نكنيم، تاريخ اقتص�اد به مرحله اي 
رس�يده اس�ت كه برخي برنده�اي خارجي 
از منظر قيم�ت و كيفيت اص�ًا مجالي براي 
عرض اندام توليد ملي نه در اي�ران بلكه در 
هيچ ي�ك از كش�ورها نخواهن�د داد، بدين 
ترتيب ب�ا پذيرش اص�ل و ل�زوم حمايت از 
توليد داخ�ل، بايد بر س�ر حمايت صحيحي 
كه به تقوي�ت كمي و كيف�ي كاالهايي چون 
ل�وازم خانگي منتج مي ش�ود، دق�ت كنيم. 
وقت��ي صحب��ت از حماي��ت از توليدكنندگان 
داخلي به ميان مي آيد، اغلب مي گويند اين همه 
حمايت از صنعت خودروسازي به كجا رسيد كه 
امروز بخواهيم از صنعت لوازم خانگي حمايت 
كنيم، شايد اين دس��ته از منتقدان حق داشته 
باش��د، زيرا امروز به گفته وزي��ر صمت »زيان 
انباشته خودروسازان به 80 هزار ميليارد تومان 
رسيده است«، اين در حالي است كه خودروساز 
توانايي افزايش تيراژ تولي��د، كيفيت و كنترل 
قيمت محصول و همچنين نرخ خودرو در بازار 
را ندارد، همچنين مس��ائل مديريتي و مالي و 
ساختاري نيز در رأس انتقادها به خودروسازان 
داخلي قرار دارد، ام��ا به رغم هم��ه اين موارد 
برخالف بسياري از كش��ورهاي منطقه كه تنها 
مصرف كننده خودروهاي خارجي هستند، ايران 

داراي زيرساخت توليد قطعه و خودرو است. 
در واقع با هم��ه انتقادها ايران ام��روز صنعتي 
دارد كه اگر س��ايه تحريم و س��وءمديريت هاي 
اقتصادي از سرش برداشته ش��ود، مي تواند در 
صف توليد كنندگان خودرو در جهان قرار بگيرد، 
اما س��اير كش��ورها كه فقط مصرف كنندگان 
خودرو هستند، اصاًل چنين زيرساختاري را در 
اختيار ندارند، از اي��ن رو با پذيرش اين موضوع 
كه ش��ايد از خودروس��ازان در طول سال هاي 
گذش��ته به بدترين ش��كل حمايت شده باشد 
و اين حماي��ت به تنبل��ي و انحصار و تش��ديد 
مشكالت مالي، مديريتي و توليدي خودروساز 

و نارضايتي مصرف كننده منتج شده است، امروز 
نمي توانيم فرصت رشد صنعت لوازم خانگي را از 

توليد كنندگان داخلي سلب كنيم. 
صنعت لوازم خانگي طي سال هاي گذشته نشان 
داده كه به رغم تحريم و ش��يوع كرونا توانسته 

است توليد خود را افزايش دهد. 
آمار منتشر شده از سوي وزارت )صمت( نشان 
مي دهد در س��ه ماهه اول امس��ال توليد انواع 
لوازم خانگي با رش��د 2۹/4درصدي نسبت به 
فصل اول سال گذشته به بيش از يك ميليون و 
48 هزار دستگاه رسيده است، از اين رو جا دارد 
به اين صنعت فرصت رشد و توسعه داده شود اما 
با توجه به اينكه نتيجه حمايت هاي بي دريغ از 
خودروس��ازان آنطور كه انتظار مي رفت، نشده 
اس��ت، حتماً بايد در رابطه با چگونگي حمايت 
از صنعت لوازم خانگي دقت فراوان ش��ود، زيرا 
هدف اين اس��ت كه توليدي در كالس جهاني 
انجام گيرد تا عالوه بر بازار داخلي، محصوالت به 

بازارهاي منطقه و فراتر نيز صادر شود. 
با توجه به هدف فوق بايد حمايت از صنعت لوازم 

خانگي به شكل پلكاني باشد و در يك نقطه نيز 
به ش��رط اينكه توليد توان رقابت با محصوالت 
مشابه خارجي را داشت، ساير حمايت ها انجام 
گيرد، البته بايد توجه داش��ت كه حمايت براي 
توليد محصول ل��وازم خانگي ب��راي عرضه در 
بازار داخلي نيز بايد مرحله به مرحله باشد تا در 
تله اي مش��ابه حمايت از خودروسازان نيفتيم، 
زيرا امروز خودروساز مي بيند حدود ۹5درصد 
بازار داخل��ي را در انحص��ار دارد و رقيبي پيش 
روي خود نمي بيند تا احساس نگراني و به خطر 

افتادن منافع كند. 
با توجه به اينكه در س��ال هاي تحريم و شيوع 
كرونا توليدكنندگان صنايع لوازم خانگي تالش 
خود را كرده اند، جا دارد حمايت حس��اب شده 
نتيجه محور و پلكاني با ه��دف توليد محصول 
كيفي از اين صنع��ت صورت بگيرد تا ش��اهد 
خودكفايي در محصوالت لوازم خانگي و صادرات 
و ارزآوري اين صنعت باش��يم، اما همواره بايد 
توجه داشت كه رقابت رمز توليد كيفي و كمي 
اس��ت و اگر انحصار بخواهد جايگزين آن شود، 

همان روز نقطه توقف در مسير توسعه مي باشد. 
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
مي گويد، مواد اوليه موردنياز توليد داخل بايد بر 
اساس ريال محاسبه شود تا زمينه كاهش قيمت 

كاالها فراهم شود. 
سيدجواد حسيني كيا در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت درباره گراني لوازم خانگي گفت: يكي 
از وظايف تيم اقتصادي دولت س��يزدهم توجه 
به مسائل اقتصادي از يك منظر است. در حال 
حاضر مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دستي 
مانند فوالد، پتروشيمي و... بر اساس نرخ جهاني 
محاسبه مي شود و با رشد نرخ ارز توليدكنندگان 
ناچارند براي خريد اين مواد هزينه بيش��تري 

كنند. 
نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: در مقابل هر چند با رشد نرخ ارز، قيمت 
مواد اوليه مورد نياز توليد گران مي شود اما بايد 
به اين نكته نيز توجه كرد كه دس��تمزد كارگر، 
بهاي زمين مورد نياز براي س��اخت واحدهاي 
توليدي و هزين��ه انرژي مانن��د آب، برق و گاز 

ريالي است. 
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با اش��اره به ض��رورت متناسب س��ازي تمامي 
موضوعات اضافه كرد: مواد اوليه مورد نياز توليد 
داخل بايد بر اساس ريال محاسبه شود، زيرا اين 
امر موجب كاهش قيمت كاالها خواهد ش��د و 
توليدكنندگان با رش��د ن��رخ ارز بهانه اي براي 
افزايش قيمت محصوالت خود با وجود استفاده 
از انرژي ريالي ندارن��د، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بايد زمينه تحقق اين مهم را فراهم كند. 
اين نماينده مردم در مجل��س يازدهم نظارت 
دقيق بر بازار و اتصال س��امانه ها ب��ه يكديگر را 
از راهكاره��اي كاهش قيمت كاالها دانس��ت 
و توضيح داد: با تحق��ق اين ام��ر هزينه توليد 
كم شده و از گرانفروش��ي و احتكار جلوگيري 
مي شود، از سوي ديگر كيفيت كاالها نيز ارتقا 

خواهد يافت.

صنعت لوازم خانگي نبايد چوب تنبلي خودروسازان را بخورد

حمايت حساب شده از صنعت لوازم خانگي آري، توزيع رانت هرگز

افزايش توليد برق با سرمايه گذاري 
1۹ هزار ميليارد توماني 

مديرعامل هلدينگ نيروگاهي بنياد مستضعفان از سرمايه گذاري 
1۹ هزار ميليارد توماني اي�ن بنياد در پروژه ه�اي در حال احداث 
هفت واحد نيروگاهي با هدف افزايش ظرفيت توليد برق خبر داد. 
به گزارش ايرنا، »محسن اميري« با اش��اره به فعاليت هلدينگ برق و 
انرژي بنياد مس��تضعفان در ارتقای توان توليد برق اظهار كرد: بنياد 
مس��تضعفان با دارا بودن هفت ني��روگاه گازي و س��يكل تركيبي در 
اهواز، خرمشهر، خرم آباد، چابهار، قم، گلستان و قائن، حدود 4هزار و 
400مگاوات برق توليد مي كند كه با توجه به مصرف كشور، اين ميزان 

توليد، ۶درصد نياز كشور را پاسخگو است. 
 مديرعامل هلدينگ برق و ان��رژي صبا با تأكيد بر اينك��ه بنياد براي 
افزاي��ش توليد برق در كش��ور و تأمين نياز مص��رف خانگي، صنايع و 
همچنين بخش كشاورزي، برنامه اي جدي دارد، گفت: بنياد در حال 
احداث پنج واحد بخ��ار در نيروگاه هاي خرمش��هر، چابهار و خرم آباد 
است كه بدون مصرف سوخت بيشتر، ظرفيتي معادل 870 مگاوات را 
به ميزان توليد اين نيروگاه ها اضافه مي كند و عالوه بر آن، با احداث فاز 
دوم سيكل تركيبي نيروگاه خرم آباد، ميزان توليد برق در اين نيروگاه 

را نيز به ميزان ۳۶۶ مگاوات افزايش مي دهد. 
 وي ادامه داد: با تكميل هفت واحد نيروگاهي در دست احداث، بيش 
از هزار و 2۳0 مگاوات ب��ه ظرفيت توليد ب��رق در مجموعه هلدينگ 
نيروگاهي بنياد مس��تضعفان افزوده مي شود و ظرفيت توليد برق اين 

هلدينگ به بيش از 5 هزار و 500 مگاوات خواهد رسيد. 
 اميري خاطرنشان كرد: براي تكميل پروژه هاي در دست احداث، مبلغ 
۱۹ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است كه تا پايان سال جاري، 

۳۶0 مگاوات از اين پروژه ها به بهره برداري خواهد رسيد. 
 به گفته مديرعامل هلدينگ نيروگاهي بنياد مس��تضعفان، اين بنياد 
عالوه بر تالش در جهت توسعه توليد برق براي جلوگيري از مشكالت 
برق مش��تركان خانگي، براي تأمين بخش��ي از نياز صنايع نيز در نظر 
دارد با مش��اركت صنايع بزرگ، در جهت حل مشكالت توليد كشور 

تالش كند. 
....................................................................................................................

ركود ۷0 درصدي توليدكنندگان 
لوازم التحرير

رئيس اتحاديه نوشت افزار تهران با بيان اينكه طي دو سال اخير بازار 
در ركود 70 درصدي بوده است، گفت: اگر امسال فكري به حال حوزه 
نوشت افزار نشود، ريزش ش�ديدي در اين بخش خواهيم داشت. 
موس��ي فرزانيان در گفت وگو با مهر در مورد وضعيت بازار نوشت افزار 
اظهار داشت: تهيه نوشت افزار با نزديك شدن به سال تحصيلي جديد 
يكي از اولويت هاي اصلي خانواده هاس��ت اما در شرايط كرونايي بازار 
نوشت افزار مانند سنوات گذشته نيست و طي دو س��ال اخير بازار در 

ركود 70 درصدي بوده است. 
رئيس اتحادي��ه نوش��ت افزار تهران اف��زود: مدارس، آموزش��گاه ها و 
دانشگاه ها به صورت حضوري فعال نبوده اند و در اين شرايط واحدهاي 
صنفي و توليدكنن��دگان با 20 تا ۳0 درصد ظرفي��ت در حال فعاليت 
هس��تند و اغلب واحدهاي توليدي كاركنان خود را تعديل يا شيفت 

كاري را كم كرده اند. 
وي ادامه داد: متأسفانه تاكنون هيچ تسهيالتي به حوزه نوشت افزار و 
لوازم التحرير تخصيص داده نشده است. طي دو سال گذشته با وجود 
مشكالت فراوان اما هيچ حمايت بيمه اي، مالياتي و بانكي از اين صنف 

صورت نگرفته است. 
فرزانيان گفت: در ته��ران 2 هزار پروانه صنف��ي لوازم التحرير و حدود 
5 هزار واحد صنفي كتابفروش��ي داريم. در كل كشور نيز تقريباً 25 تا 
۳0 هزار واحد صنفي در حال فعاليت هس��تند اما طي دو سال گذشته 
هيچ توجهي به اين واحدها نش��د و بس��ياري از اين واحدها مجبور به 

تغيير شغل شدند. 
رئيس اتحاديه نوش��ت افزار تهران اظهار داش��ت: واحدهاي توليدي 
و توزيعي نوش��ت افزار اميدوار هستند امس��ال با بازگشايي مدارس و 
دانشگاه ها ركود از بازار برچيده شود، در غير اين صورت ريزش شديدي 
در اين بخش خواهيم داشت چراكه توليدكننده جنس را توليد كرده 
كه به فروش برس��اند اما تقاضاي زيادي براي نوش��ت افزار نيس��ت و 

توليدكنندگان براي نقد كردن توليدات، در مضيقه هستند. 
وي گفت: طي اين دو س��ال بارها به متوليان اعالم كرديم كه وضعيت 

حوزه نوشت افزار بغرنج است اما هيچ توجهي نشد. 
....................................................................................................................

 آغاز فروش بليت پروازهاي اربعين
 با نرخ مصوب

س�ازمان هواپيماي�ي كش�وري اع�ام ك�رد: ف�روش بلي�ت 
پروازه�اي اربعي�ن حس�يني ب�ا قيم�ت مص�وب آغ�از ش�د. 
به گزارش مهر، سازمان هواپيمايي كشوري در اطالعيه اي اعالم كرد: 
با توجه به اعالم سازمان حج و زيارت مبني بر آغاز تحويل ويزا به زائران 
عتبات عاليات، مس��افران مي توانند با مراجعه به س��ايت شركت هاي 
هواپيمايي داخلي و دفتر خدمات مسافرت هوايي معتبر نسبت به تهيه 

بليت پروازهاي اربعين حسيني با قيمت مصوب اقدام كنند. 
همچنين بنا به اعالم قبلي و دستور س��ازمان حج و زيارت، ثبت نام در 
سامانه سماح، داشتن تست PCR منفي با اعتبار حداقل 72ساعت، 
كارت واكس��ن دو دوز و داش��تن ويزاي معتبر از الزامات صدور بليت 

توسط شركت هاي هواپيمايي براي سفر اربعين به شمار مي رود. 
گفتني است بليت پرواز تهران - نجف رفت و برگشت 5ميليون تومان و 

مشهد – نجف نيز حداكثر ۶ميليون تومان نرخ گذاري شد. 
....................................................................................................................

 زيان انباشته بانك ملي
 معادل ۷3درصد سرمايه بانك

براس�اس ص�ورت مال�ي بان�ك مل�ي در س�ال ۹۹ س�رمايه 
اي�ن بان�ك ب�ا تجدي�د ارزياب�ي دارايي ه�ا ب�ه ۹2 ه�زار و 
2۹2 ميلي�ارد توم�ان رس�يده، ام�ا در كن�ار آن 67 ه�زار و 
523 ميلي�ارد توم�ان زي�ان انباش�ته ب�ه ثب�ت رسيده اس�ت. 
به گزارش فارس، صورت هاي مالي تلفيقي حسابرس��ي نش��ده سال 
۱۳۹۹ بانك ملي نش��ان مي دهد، اين بانك در پايان س��ال گذش��ته 
۳25 هزار و ۹۱4 ميليارد تومان س��پرده س��رمايه گذاري مدت دار و 
۱58 هزار و ۳۳4ميليارد تومان سپرده جاري و پس انداز قرض الحسنه 

داشته است. 
مجموع مانده تسهيالت اعطايي اين بانك هم به عدد 272 هزار و ۹82 
ميليارد تومان رسيده است. همچنين ۶5 هزار و 52۳ ميليارد تومان به 

سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است. 
5۹ هزار و 7۳۶ ميلي��ارد تومان موجودي نقد بان��ك ملي و 74 هزار و 
۳22ميليارد تومان هم مطالبات بانك از بانك ها و مؤسسات اعتباري 
است. اين س��رفصل در واقع منابعي اس��ت كه بانك در قالب بازار بين 

بانكي به ساير بانك ها قرض داده است. 
به گزارش فارس، س��رمايه بانك ملي در س��ال ۹۹ ب��ا تجديد ارزيابي 
دارايي ها از عدد ۱۹ هزار و 85۶ ميليارد تومان به ۹2 هزار و 2۹2ميليارد 
تومان رسيده كه باالترين رقم سرمايه ثبت شده در بين كل بانك هاي 
كشور است. با وجود رشد ۳۶4 درصدي سرمايه بانك ملي، اين بانك 
با ثبت زيان ۶7 هزار و 52۳ ميليارد توماني، زيان انباشته بانك معادل 
7۳ درصد از سرمايه بانك اس��ت و اين بانك مشمول ماده ۱4۱ قانون 

تجارت مي شود.

مليحه مرادي
  گزارش   2

رئيس مجلس ش�وراي اس�امي طي نامه اي 
ب�ه رئيس جمه�ور قان�ون جه�ش تولي�د و 
عرض�ه مس�كن را ب�راي اج�را اب�اغ كرد. 
به گ��زارش تس��نيم، در متن نام��ه محمد باقر 
قاليباف به رئي��س محترم جمهوري اس��المي 

ايران آمده است:

»در اجراي اصل يكصد و بيس��ت و س��وم قانون 
اساسي جمهوري اس��المي ايران، قانون جهش 
توليد مسكن كه با عنوان »طرح دوفوريتي جهش 
توليد و تأمين مسكن« به مجلس شوراي اسالمي 
تقديم ش��ده بود، با تصويب در جلسه علني روز 
يك ش��نبه مورخ ۱400/05/۱7 و تأييد شوراي 

محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي شود.«
 به گزارش تسنيم، در ماده ۱7 قانون جهش توليد 
مسكن سازمان امور مالياتي مكلف شده ماليات 
آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي، روبنايي و 
ساخت مسكن همه برنامه هاي حمايتي معادل 
۱0 ميليون ريال )يك ميليون تومان( به ازاي هر 

واحد مسكوني محاسبه كند. 
در طرح مس��كن مه��ر برخي ش��هرهاي جديد 
كشور از جمله پرند، مبالغي بين 2 تا ۱0 ميليون 
تومان بابت مالي��ات از متقاضيان مس��كن مهر 
دريافت مي شود؛ اقدامي كه مسئوالن وزارت راه 

و شهرسازي آن را غيرقانوني مي دانند. 

قانون جهش توليد مسكن ابالغ شد
  مسكن

  گزارش   یک


