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گزارش یک

تمديد خودكار 5درصد كارتهاي
الكترونيك مرزنشينان
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گزارش ديوان محاسبات از طرح اقدام ملي مسكن

پيشرفت ناچيز سبد متنوع طرحهاي مسكن

کمترین پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح ملی مسکن مربوط به استانهای چهارمحال و بختیاری و بیشترین پیشرفت فیزیکی پروژههای طرح
ملی مسکن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است

رئيس كميس�يون مرزنش�ينان اتاق تع�اون ايران با بي�ان اينكه
در ط�رح تمدي�د كارت الكترونيك مرزنش�ينان فق�ط 5درصد
از كارتها تمديد ش�د ،گف�ت :واردات تعاونيهاي مرزنش�ينان
ب�ه ص�ورت رس�مي و از طري�ق گم�رك انج�ام ميش�ود.

ياس��ر فيضي در گفتوگو با ف��ارس ،در واكنش به خب��ري كه به نقل
از مديركل فرآوردههاي بهداش��تي وزارت بهداش��ت و نيز رئيس اتاق
اصناف كه در آن ادعا شده بود ،واردات موادغذايي به صورت تهلنجي
توسط تعاونيها داراي مشكالت بهداشتي است،گفت :اين اتهام متوجه
تعاونيهاي مرزنشيني بود ،در حالي كه تعاونيهاي مرزنشيني عمدتاً
صادراتمحور هستند و واردات آنها صرفاً در قبال صادرات انجام ميشود
كه آن هم كاالهاي اساسي مانند برنج ،شكر و چاي وارد ميشود.
وي تأكيد كرد :همه واردات تعاونيهاي مرزنشيني چه از طريق گمرك
رسمي يا از طريق بازارچههاي مرزي باشد ،از طريق گمرك ترخيص
ميشود و در گمرك هم مأموران سازمان استاندارد ،بهداشت ،قرنطينه
و سازمان انرژي اتمي بر سالمت كاالهاي وارداتي نظارت ميكنند.
فيضي همچنين گفت :اگر محصوالت وارداتي از بازارچه مرزي هم باشد
حتماً بايد از طريق گمرك بازارچه مرزي ترخيص شود و در پنجره واحد
گمرك ،دستگاههاي ناظر مانند س��ازمان استاندارد ،وزارت بهداشت،
قرنطينه و انرژي اتمي ب��ر واردات نظارت ميكنند و س�لامت كاالي
وارداتي را تأييد ميكنند .رئيس كميسيون مرزنشينان اتاق تعاون ايران
با بيان اينكه تراز تجاري مرزنشينان به نفع صادرات مثبت است ،گفت:
معموالً ميزان واردات يك سوم صادرات مرزنشيني انجام ميشود.
وي در مورد اينكه چه كاالهايي از طريق مرزنش��ينان صادر ميش��ود
گفت :كاالهايي مانند كيك ،كلوچه ،ماكاروني ،رب و حتي پالس��تيك
توسط تعاونيهاي مرزنشينان صادر ميشود و در مقابل كاالهاي اساسي
مانند برنج به ازاي هر نفر 50كيلو ،شكر پنج كيلو و چاي يك كيلو توسط
مرزنشينان وارد ميش��ود كه آن هم از طريق گمرك و با رعايت موارد
بهداشتي و استاندارد انجام ميشود .فيضي تعداد تعاونيهاي مرزنشيني را
 467تعاوني عنوان كرد كه از اين تعداد  354شركت تعاوني فعال هستند
و فع ً
ال نفس ميكش��ند اما تحريمهاي خارجي و خودتحريمي داخلي
باعث كاهش فعاليت آنها شده است .وي گفت :در حال حاضر 7ميليون
نفر در مرزهاي كشور ساكن هستند كه در قالب 2/5ميليون خانوار عضو
شركتهاي تعاوني مرزنشين هس��تند و داراي كارت الكترونيك احراز
هويت تا ش��عاع 30كيلومتري از نقطه صفر مرزي هستند ،البته در دو
استان سيستان و بلوچس��تان و خراس��ان جنوبي به خاطر پراكندگي
جمعيت تا شعاع  50كيلومتر هم مرزنشين به شمار ميروند.
وي اين را هم گفت :از س��ال  95تا س��ال  99به دليل كاهشهايي در
معافيتهاي اقالم وارداتي و عدمتخصيص ارز به مرزنشينان در سامانه
جامع مرزنشينان ميزان كارتهاي الكترونيك فعال كاهش يافته و اين
كارتها بايد هر سه سال تمديد ميشدند اما چون دارندگان اين كارتها
خدمات قابل توجهي دريافت نكردند رغبتي براي تمديد كارتهاي خود
نداشتند .سال گذشته با تصويب دولت قرار شد كارتهاي الكترونيك
مرزنش��ينان تا پايان س��ال  1400به صورت خودكار تمديد شود ،اما
مبناي آن آمار ابتدايي س��ال  99كه تعداد اعضاي تعاوني مرزنشينان
ريزشي بوده قرار گرفت ،بنابراين فقط با تمديد كارتهاي الكترونيك
مرزنشيني 5درصد به آمار دارندگان كارت الكترونيك اضافه شد.
....................................................................................................................

ضرورت هماهنگي دستگاهها
با ستاد تنظيم بازار

در جلسه س�تاد هماهنگي اقتصادي دولت بر ضرورت هماهنگي
همه دستگاههاي مرتبط با تأمين كاال با ستاد تنظيم بازار تأكيد شد.

به گزارش حوزه دولت ،آيتاهلل سيد ابراهيم رئيسي رئيسجمهور روز
سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره به فضاسازي
رسانهاي و ايجاد جنگ رواني براي بيثبات جلوه دادن و افزايش كاذب
قيمتها با ه��دف نااميدي م��ردمتأكيد كرد :نهادها و دس��تگاههاي
مرتبط با عرضه ،توليد و تأمين كاالها نبايد بدون هماهنگي با س��تاد
تنظيم بازار قيمتها را تغيير دهند .بر اساس تصميم ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت ،ستادهاي تنظيم بازار در استانها نيز بايد به صورت
منظم به رياست استاندار تشكيل جلسه دهد و با نظارت بر روند توليد و
عرضه كاال با ستاد مركزي در تهران هماهنگ عمل كند .در اين جلسه
همچنين سيداحس��ان خاندوزي ،وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به
عنوان سخنگوي حوزه اقتصادي دولت تعيين شد.
....................................................................................................................

شاخص بورس
به رشد  ۳۳۶واحدي بسنده كرد

ش�اخص ب�ورس در جري�ان معاملات دي�روز ب�ازار
س�رمايه ب�ا ثب�ت رش�د  ۳۳۶واح�دي مواج�ه ش�د.

به گزارش تس��نيم ،در جريان دادوس��تدهاي ديروز بازار س��رمايه بيش از
5ميليارد و157ميليون سهم و حقتقدم بهارزشي بالغ بر3هزار و812ميليارد
تومان در بيش از 465هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس
با رشد 336واحدي در ارتفاع يكميليون و 384هزار و 469واحد قرار گرفت.
بيش��ترين اثر مثبت بر دماس��نج بازار س��هام در روز جاري به نام نمادهاي
معامالتي شركتهاي پتروشيمي پرديس ،پتروشيمي نوري و فوالد مباركه
اصفهان شد و در مقابل شركتهاي پتروشيمي فناوران ،پتروشيمي خارك و
بانك پارسيان با افت خود مانع رشد بيشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اس��اس اين گ��زارش ،در بازارهاي فراب��ورس ايران هم ب��ا معامله
يكميليارد و 299ميليون ورقه بهارزش 3هزار و 299ميليارد تومان در
ج واحد افت كرد و در
255هزار نوبت ،ش��اخص فرابورس (آيفكس) پن 
ارتفاع 19هزار و 671واحد قرار گرفت.
....................................................................................................................

كاهش قيمت سكه و دالر

دبير اتحاديه طال و جواهر كش�ور گفت :به علت نوسانات نرخ ارز،
قيمت س�كه و دالر روز سهشنبه نس�بت به روز قبل كاهشي بود.

نادر بذرافش��ان در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداوس��يما ،با بيان
اينكه هر اونس جهاني نس��بت به روز گذش��ته ۴دالر افزايش يافته است،
افزود :در بازارهاي جهاني اونس جهاني به هزارو 802دالر رسيد و قيمت
سكه  ۵۰هزار تومان ،هر گرم طالي ۱۸عيار ۵هزار تومان و هر مثقال طالي
۱۷عيار ۲۵هزار تومان كاهش داشت .وي ادامه داد :قيمت سكه طرح جديد
۱۱ميليون و ۷۵۰هزار تومان ،قيمت سكه طرح قديم ۱۱ميليون و ۵۰۰هزار
تومان ،نيم سكه ۶ميليون و ۸۰هزار تومان و ربع سكه ۳ميليون و ۵۸۰هزار
تومان و سكههاي گرمي ۲ميليون و  ۲۵۰هزار تومان فروخته شده است .وي
گفت :هر مثقال طالي ۱۷عيار۵ ،ميليون و ۴۵هزار تومان و هر گرم طالي
۱۸عيار یکميليون و ۱۶۵هزار تومان فروخته شده است.
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اقدام ملی مس�کن طرحی برای خانهدار شدن
مستأجران بود که قبل از بهرهبرداری شکست
خورد! در حال�ی که قرار بود این ط�رح تا پایان
دولت دوازده�م به پایان برس�د اما ب�ه عنوان
ب�اری ب�ر دوش دول�ت آین�ده تبدیل ش�د .بر
اس�اس گزارش دیوان محاسبات کشور ،در سه
س�الگی طرح ملی مسکن پیش�رفت فیزیکی
واحده�ای این ط�رح در برخی اس�تانها یک
درصد و در  ۱۸اس�تان نیز زیر ۱۰درصد اس�ت.

در هشت س��ال دولت تدبیر انتقادات گستردهای
به ساخت مسکن مهر از طرف مسئوالن وارد شد؛
(قوطی کبریت ،مزخرف و )...ب��ا توجه به انتقادات
دولت ،مردم چشم انتظار طرحی به مراتب کاملتر
بودند که مس��کن ملی رونمایی ش��د .قرار بود در
ثبتنام اولیه ۲۰۰میلیون تومان آورده متقاضی و
۱۰۰میلیون تومان وام مسکن پرداخت شود .بعد
از مدتی ،وام به ۲۵۰میلیون توم��ان افزایش پیدا
کرد ،همراه با سود ۱۸درصد و بازپرداخت ۲۰ساله
با اقساط ماهانه حدود 4میلیون تومان که فقط بهره
وام حدود 930میلیون تومان است .متقاضیان بعد
از مشخص شدن اقساط ش��روع به انصراف کردند.
با خارج ش��دن نقدینگی از طرح عالوه بر به خواب
رفتن کارگاههای ساختمانی و طوالنی شدن زمان
کشاورزی

س��اخت ،متقاضیانی که مایل به انصراف نبودند به
علت عدم پیش��رفت پروژه به سمت انصراف سوق
پیدا کردند .در حالی قرار بود این طرح تا پایان دولت
دوازدهم به پایان برسد که ثبتنام مرحله سوم در
اواخر دولت تدبیر به پایان رس��ید و به عنوان باری
برای دولت آینده تبدیل شد.
دیوان محاسبات در گزارشی پروژه طرح ملی مسکن
را در سه سال آغاز تاکنون مورد بررسی قرار داد.
بر اس��اس گزارش ديوان محاس��بات كش��ور ،در
سه س��الگي طرح ملي مسكن پيش��رفت فيزيكي
واحدهاي اين طرح در برخي استانها یکدرصد و
در  ۱۸استان نیز زير ۱۰درصد است.
پیشرفت در  18استان زیر  10درصد
به گزارش تسنيم ،بر اس��اس این گزارش ميانگين
پيش��رفت فيزيكي پروژههاي طرح ملي مس��كن
در اس��تانهاي مختلف آن هم در سه سالگي اين
طرح بسيار ناچيز است .كمترين پيشرفت فيزيكي
واحدهاي طرح ملي مسكن مربوط به استانهاي
چهارمحال و بختي��اري ،آذربايجان غربي ،قزوين،
هرم��زگان ،اصفهان ،اي�لام ،گيالن ،كرمانش��اه،
مازندران ،همدان ،فارس ،يزد و كردستان به ترتيب
1/14درص��د1/33 ،درص��د3 ،درص��د3 ،درصد،
3/3درص��د3/3 ،درص��د4 ،درص��د4/83 ،درصد،

گراني كاغذ انگيزه بستهبنديهاي جديد خرما را از بین بردهاست

رئي�س انجمن مل�ي خرما ب�ا اش�اره ب�ه تأثي�ر تحريمها در
حمل و نقل محصوالت كش�اورزي و بس�تهبندي نامناس�ب
جعبههاي خرم�ا ميگويد :گاهي رس�يدن محص�ول به بازار
هدف ب�راي محصوالت داخل�ي  80روز زم�ان ميبرد،اين در
حالي اس�ت كه كش�ورهايي كه محصول مش�ابه م�ا را توليد
ميكنند ،حداكث�ر در ب�ازه زمان�ي  25روزه كاال را به مقصد
ميرسانند .همچنين گراني كاغذ انگيزه براي بستهبنديهاي
جدي�د خرم�ا را از توليدكنن�دگان س�لب كرد هاس�ت.

محسن رشيدفرخي در گفتوگو با ايلنا ميگويد :اين تصور وجود
دارد كه درخت خرما نياز چنداني به آب ندارد ،اما بايد بگويم كه در
واقع چنين نيست ،از اينرو بهتر است كه اين محصول در مناطقي
كه آب كافي دارد ،كش��ت ش��ود .وي با بيان اينكه خشكسالي در
گزارش 2

4/87درص��د5 ،درص��د5/25 ،درص��د6 ،درصد و
7درصد است .بيشترين پيشرفت فيزيكي پروژههاي
طرح ملي مس��كن نيز با 59/19درص��د مربوط به
استان كهگيلويه و بويراحمد است .بررسي جدول
ديوان محاسبات كش��ور از پروژههاي طرح مذكور
حاكي از آن است كه پيشرفت طرح ملي مسكن در
 18استان زير 10درصد ،دو استان 10درصد و سه
استان زير 15درصد است.
طرح اقدام ملي مسكن يكي از موضوعات اولويتدار
حسابرسي است كه در تحقق شعار «رونق توليد،
پشتيبانيها و مانعزداييها» مورد بررسي و نظارت
ديوان محاسبات كش��ور قرار گرفته است .جدول
اجراي طرح اقدام ملي مس��كن ،از عدم پيشرفت
اين طرح از زمان شروع (سال  )۱۳۹۸تا پايان تير
ماه ۱۴۰۰حكايت دارد ،البته در برخي استانها به
دليل ادغام طرح مس��كن مهر و انتقال واحدهاي
آماده يا با پيشرفت باال به طرح ملي مسكن،درصد
پيشرفت بااليي قيد شده است ،ولي در عمل طرح
اقدام ملي مس��كن در اين استانها هم به تنهايي
پيشرفت چنداني نداشته است.
ديوان محاس��بات در بررس��يهاي كارشناس��ي،
عوامل دخيل در عدم پيش��رفت فيزيكي و عملي
اين طرح را نيز مورد موشكافي قرار داده و برخي از

مهمترين آنها را در قالب موارد زير بيان كرده است؛
سياستگذاريهاي مقطعي در تأمين مسكن مانند
طرح اس��كان ضربتي  ،۷۷طرح استيجاري ،طرح
مسكن مهر ،اجارهداري پنج ساله و نيز طرح اقدام
ملي مسكن باعث بالتكليفي دستگاههاي اجرايي و
مردم شده است .نرخ باالي تسهيالت (۱۸درصد)
تزريق مالي پروژهه��ا و روند احداث آنه��ا را دچار
مشكل كرده است.
همچنین تخصيص اراضي و نقشههاي ساخت برخي
پروژهها هنوز قطعي نيس��ت .سازمان ملي زمين و
مسكن فاقد اراضي مناس��ب و كافي جهت اجراي
طرح اقدام ملي مسكن در برخي استانهاست .در
بسياري از اس��تانها هيچگونه منابع مالي دولتي
تخصيص نيافته اس��ت و هزينه س��اخت ،صرفاً از
طريق آورده خود متقاضي و تسهيالت بانكي تأمين
شده است.
همچنين عواملي از جمله تورم و عدم ثبات قيمت
مصالح ،عدم نظارت بر بازار مصالح ،عدم تخصيص
مصالح به صورت يارانهاي ،عدم تطبيق تعديالت با
نرخ واقعي تورم ،عدم پرداخت تسهيالت در زمان
مقرر توسط بانك ،بوروكراسي اداري طوالني ،كمبود
اراضي دولتي مناسب جهت اختصاص به متقاضيان،
موقعيت نامناس��ب جغرافيايي و هزينههاي باالي
آمادهسازي ،ضعف در اجراي شبكههاي خدماتي،
تأخير در ش��روع عمليات س��اخت ،عدم همكاري
مناسب دستگاههاي ذيربط (شهرداري ،شركتهاي
خدماتي شامل آب ،برق و گاز) در ارائه خدمات به
سايت ،عدمپيشبيني اعتبار پيرامون تأمين خدمات
زيربنايي توسط دس��تگاههاي ذيربط و عدمتعهد
دستگاههاي فوق جهت اجراي ساختمانهاي مورد
نياز همانند مسكن مهر و عدم چابكي دستگاههاي
مجري در اجراي اين طرح تأثير زيادي در بر زمين
ماندن آن داشته است.
طبق اصول ( )۳۱و ( )۴۳قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران و مفاد ماده ( )۱قانون ساماندهي
و حمايت از توليد و عرضه مس��كن و ماده ()۵۹
قانون برنامه پنجساله شش��م توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس�لامي ايران،
دولت موظف به تأمين مس��كن مناس��ب براي
آحاد ملت به خصوص اقشار كمدرآمد است ،لذا
به منظور رونق و تعادلبخشي به بازار مسكن به
عنوان يكي از بازارهاي مهم در ايجاد فرصتهاي
ش��غلي و به تحرك واداشتن س��اير بخشهاي
اقتصادي كشور ،در برنامههاي ابالغي وزارت راه
و شهرسازي مقرر شده است ظرف مدت سه سال
عمليات اجرايي س��اخت تعداد ۴۰۰هزار واحد
مسكوني با هدايت و راهبري مجموعه وزارت راه
و شهرسازي آغاز شود .اجراي اين طرح از سال
 ۱۳۹۸كليد خورده است.

تمام اكوسيس��تمهاي طبيعي تأثير ميگ��ذارد ،تأكيد ميكند:
خوشبختانه خشكسالي در بحث توليد خرما تأثير خود را مشهود
و ملموس نكرد .البته برخي سوءمديريتها در زمينه مصرف آب
در خوزستان و سيرآب كردن برخي از نخلستانها با آب شور باعث
شد تعدادي از نخلستانهاي اين منطقه را از دست بدهيم.
اين فعال اقتصادي با اش��اره ب��ه پايان يافتن برداش��ت محصول،
ميافزايد :ساالنه متوسط برداش��ت محصول حدود یکميليون و
 200هزار تن است كه در سال جاري به اين ميزان از توليد دست
يافتيم .رشيدفرخي بابيان اينكه صادرات  30درصد از حجم توليد
به معناي موفقيت در روند صادرات اس��ت ،ميگويد :موفقيت در
صادرات مش��روط به مديريت صحيح داخل��ي و رغبت بازارهاي
خارجي دارد.

وي آينده صادراتي محصوالت كش��اورزي بهوي��ژه خرما را مبهم
خوانده و ميگويد :قوانين يك ش��به درباره صادرات باعث ش��ده
است كه بس��ياري از صادركنندگان با اطمينان در اين بازار ورود
نكنند ،چراكه اين نگراني همواره وجود دارد كه قوانين ممنوعيت
صادرات محصوالت كشاورزي اعمال شود .چنين مشكلي در سال
 97براي صادركنندگان خرما ايجاد ش��د و به راحتي كشورهاي
رقيب بازارهاي هدف ما را از آن خود كردند .اين فعال اقتصادي با
اشاره به تأثير تحريمها در حمل و نقل محصوالت كشاورزي ،بيان
ميكند :گاهي رس��يدن محصول به بازار ه��دف براي محصوالت
داخلي  80روز زمان ميبرد اين در حالي است كه كشورهايي كه
محصول مشابه ما را توليد ميكنند حداكثر در بازه زماني  25روزه
كاال را به مقصد ميرسانند.

توليدكنندگان لوازم خانگي :توقع ارزاني بيجاست

برخي توليدكنندگان لوازم خانگي با اذعان
به اينكه افزايش قيمت ،بازار را راكد و تقاضا
را كاهش داده ،معتقد اس�ت ب�ه دليل نرخ
باالي تورم مردم توقع ارزاني نداشته باشند،
ام�ا در مقاب�ل توزيعكنن�دگان ميگويند:
بخ�ش توليد ب�ه ج�اي مديري�ت هزينه و
افزايش توليد م�دام از افزايش قيمت حرف
ميزن�د كه ب�ه ضرر مردم و كس�به اس�ت.

تس��نيم براي بررس��ي چالشهاي پيش روي
صنعت لوازمخانگ��ي و دغدغه اي��ن روزهاي
توليدكنن��دگان ميزگردي با حضور حس��ين
فتاحي توليدكنن��ده لوازم خانگ��ي و پازوكي
رئي��س اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي
برگزار كرد .در اين ميزگرد فتاحي از ركود بازار
سخن گفت و افزود :ضمن اينكه از اواخر سال
گذشته تا امروز يك ركود سنگين در بازار حاكم
شدهاست و هنوز هم مردم منتظر اتفاقات تغيير
دولت هستند تا بتوانند خريدهاي مناسبتري
داشته باش��ند .توليدكنندگان بايد يكسري از
مواد مصرفي خود را به دليل افزايش قيمت مواد
اوليه وارداتي گرانتر خري��داري كنند ،عالوه
بر اين حجم توليدكنندگان كش��ورهاي توليد
كننده مواد اوليه پايين آمده ،اين موضوع باعث
شده كه قيمت مواد اوليه افزايش يابد.
وي اف��زود :به دلي��ل تورم موج��ود در جامعه
قيمت تمام ش��ده محصوالت ل��وازم خانگي از
چند پارامت��ر تبعيت ميكند ،ب��ه نحوي كه با
كاهش نرخ تورم ميتوان كاهش قيمتها را در

ساير كاالها مشاهده كرد .در حال حاضر هزينه
نيروي انس��اني ،هزينههاي سربار ،هزينههاي
حمل و نقل ب��راي توليدكننده م��دام در حال
افزايش است و متأس��فانه نبايد از توليدكننده
توقع ارزان كردن كاالها را داشت .توليدكننده
بخش��ي از افزايش قيمت را ميتواند از طريق
بهرهوري يا كاهش ضايعات و همچنين توليد
انبوه بپوش��اند ،اما وقتي توليد انبوه نداش��ته
باشيم بايد به بهرهوري و بهينهسازي فكر كنيم
تا ضايعات را به صفر برسانيم ،اما در اين بخش
هم توليدكننده در كوتاهم��دت ميتواند مانع

افزايش قيمتها باشد و در نهايت تغييرات تابع
نرخ تورم موجود در جامعه است.
فتاحي گفت :فع ً
ال روند كاهشي قيمتها اتفاق
نيفتاده و ما هم منتظر سياس��تگذاري جديد
دولت هستيم .البته بايد اين نكته را مدنظر قرار
داد كه هر حركتي بايد زيرس��اختهاي كافي
داش��ته باش��د و نميتوان به صورت جزيرهاي
برنامهريزيها را انجام داد.
پازوكي :هزينه سربار واحدهاي توليدي
لوازم خانگي را قبول ندارم
پازوكي ،رئيس اتحاديه فروش��ندگان لوازم

خانگي نيز در اين ميزگرد گفت :وقتي يك
صنعت به اين عظمت ك��ه ميتواند ارز آور
باش��د ،يله و رها ول ميش��ود اوضاع از اين
بهتر هم نخواهد شد .چند اشتباه در صنعت
لوازم خانگي به وجود آمده كه نخستين آن
س��ازمان حمايت و قيمتگذاريها اس��ت.
ش��ركتها در فروردين ماه ميگويند بيمه،
ماليات ،حقوق و تأمين اجتماعي گران شده
براي همين بايد افزاي��ش قيمتها را لحاظ
كنيم .كجاي دنيا چنين رس��مي است كه
ش��ش ماهه دوم هم افزايش قيمتها را به
بهانههاي مختلف انجام دهند ،كس��ي هم
با آنها برخوردي نميكند .ماهيت س��ازمان
حمايت چيس��ت؟ چ��را نظارتي ب��ر بازار و
قيمتگذاريها ندارد.
وي افزود :من به شخصه هزينه سربار را قبول
ندارم ،زيرا يك شركت توليدي زماني كه كار را
شروع ميكند همه جوانب را در نظر ميگيرد
حداقل براي شش ماه سال مواد اوليه ميخرد.
آيا سال  97وقتي دالر از  3هزار و  900تومان
روند افزايش��ي داش��ت كارخانج��ات افزايش
قيمت را هر روز اعمال نكردند؟ حقوق كارمند
از س��ال  96تا امروز چقدر تغيير كرده است؟
ببينيد سر كس��به چه باليي آمد! كسبهاي كه
در سال  100 ،96ميليون تومان پول داشتند
و ميتوانس��تند  30قلم كاال بخرن��د ،امروز با
100ميليون توم��ان پنج قل��م كاال ميخرند.
ببينيد ما به كجا رسيديم؟

تفاوت قيمت سيمان
از بورس كاال تا مصالحفروشي

كارش�ناس صنعت س�يمان گفت :دخالت در قيمتگذاري باعث
ميش�ود توليدكنندگان آنچن�ان وارد ب�ازار نش�وند ،همچنين
وزارت بازرگان�ي نيز ش�بكه توزي�ع آنچناني ندارد ك�ه توزيع را
انج�ام ده�د ك�ه اي�ن باع�ث ايج�اد تف�اوت قيمت ميش�ود.

عليمحمد بُ��د در گفتوگو با مي��زان ،در خص��وص تفاوت قيمت
س��يمان از بورس كاال تا مصالحفروش��ي گفت :اي��ن تفاوت قيمت
س��يمان از بورس كاال تا مصالحفروش��ي وجود دارد و شبكه توزيع
داراي ايراداتي است و تا زماني كه ش��بكه توزيع اصالح نشود ،بايد
نظارت در قيمتگذاري صورت بگي��رد .وي افزود :بين كانال توليد
و توزيع كه وزارت بازرگاني قرار دارد نيز اشكاالتي است ،زيرا توليد
و توزيع با يكديگر هماهنگ نيستند و با توجه به اينكه سهم هزينه
ثابت در اين صنعت باالتر اس��ت ،هر چقدر توليدكنندگان بيش��تر
توليد كنند و بفروشند ،سود بيشتري كسب ميكنند و توليدكننده
تمايل به توليد دارد.
كارش��ناس صنعت س��يمان گفت :دخالت در قيمتگ��ذاري باعث
ميش��ود توليدكنندگان آنچنان وارد بازار نشوند ،همچنين وزارت
بازرگاني نيز شبكه توزيع آنچناني ندارد كه توزيع را انجام دهد كه اين
باعث ايجاد تفاوت قيمت ميشود و در حال حاضر بين توليدكننده
و مصرفكننده كانال توزيع قرار دارد كه اي��ن كانال توزيع را يا بايد
توليدكننده ايجاد كند يا بايد بهصورت دولتي ايجاد ش��ود .بُد بيان
كرد :توليدكننده ،س��يمان را در بورس كاال ميفروش��د و به اينكه
مصرفكننده نهايي به چه صورت و چگونه كاال را بهدست ميآورد و
به اينكه مشتري چه رضايتي دارد ،توجهي نميشود و قيمتگذاري
دستوري و دولتي است .كاهش قيمت در اين زمينه طي كوتاهمدت
صورت ميگيرد ،ولي در بلندمدت به دليل قطع برق و سوخت دوباره
دچار مشكالت عديدهاي ميشود.
بُد در خصوص عرضه ۱۲ماهه كاال در ب��ورس كاال گفت :دولت بايد به
سمت سياست كالن ،برنامهريزي و نحوه سرمايهگذاري حركت كند و
نبايد وارد جزئيات شود ،به اندازه كافي سيمان در مملكت وجود دارد،
اگر درست كانالگذاري كنيم ،توليدكنندگان نيز براي كسب سهم بازار
بيشتر با يكديگر رقابت ميكنند .این كارشناس صنعت سيمان گفت:
با توجه به اينكه بيش از  ۵۰درصد هزينه س��يمان ثابت اس��ت ،يعني
استهالك ،بهره و حقوق كارگر ثابت است ،بنابراين توليدكنندگان به
دنبال بيشترين توليد و سود هس��تند و در حال حاضر دچار اشكاالت
سياستگذاري و بلندنظري هستيم.
....................................................................................................................

خانواده ايراني كوچك شد

بررس�يها نش�ان ميده�د در ي�ك فاصل�ه زمان�ي
۶۰س�اله متوس�ط تع�داد اف�راد در خانواره�اي ايران�ي
از متوس�ط 4/8ب�ه  3/8نف�ر كاه�ش پي�دا ك�رده اس�ت.

به گزارش ايسنا ،طبق آماري كه مركز آمار ايران در گزارش شاخصهاي
كالن اقتص��ادي و اجتماعي گردآوري كرده ،در ب��ازه زماني  ۱۳۳۵تا
 ۱۳۹۵بُعد خانوار دستخوش نوسان بوده و در مقاطعي تا بيش از پنج نفر
نيز ثبت شده است .بررسي جزئيات اين گزارش نشان ميدهد متوسط
تعداد افراد در خانوارهاي شهري نيز از  4/7نفر در سال  ۱۳۳۵به 3/33
در سال  ۱۳۹۵كاهش داشته و طي اين سالها باالترين متوسط تعداد
افراد يك خانواده به س��ال  ۱۳۷۰با  4/9نفر برميگردد .همچنين در
خانوارهاي روستايي بُعد خانوار از  4/8در سال  ۱۳۳۵به  3/4در سال
 ۱۳۹۵كاهش داشته و طي اين س��الها باالترين متوسط تعداد افراد
خانوارهاي روستايي در سال  ۱۳۷۰با  5/6نفر ثبت شده است.
....................................................................................................................

پرداخت خسارت نوسانات برق تا پايان سال

در ش�رايطي ك�ه هن�وز درخواس�ت برخ�ي هموطن�ان ب�راي
پرداخ�ت خس�ارت ب�ه وس�ايل برقيش�ان از س�وي تواني�ر
بيپاس�خ مان�ده و ق�ول پرداخ�ت آن ب�راي ماهه�اي آين�ده
داده ش�ده ب�ود ،دي�روز اعلام ش�د پرداخ�ت خس�ارتهاي
نوس�انات ب�رق مش�تركان از آب�ان م�اه آغ�از خواه�د ش�د.

به گزارش ايس��نا ،افزاي��ش دماي هوا طي تابس��تان امس��ال موجب
ركوردزني در مصرف برق و به دنبال آن افزايش قطعي برق در كش��ور
شد ،اين در حالي بود كه ش��هروندان عالوه بر گاليه از خاموشيهاي
پيدرپي و بعضاً بيبرنامه ،از آسيب و خرابي وسايل برقي خود گزارش
ميدادند ،از سوي ديگر در گزارشهاي غيررسمي بسياري از مغازهها و
تعميرگاههاي لوازم خانگي اعالم ميكردند كه ميزان تقاضا براي تعمير
وسايل برقي در برخي شهرها افزايش يافته كه شايد يكي از داليل آن
قطعي برق بود .در اين شرايط بود كه از س��وي مسئوالن صنعت برق
اعالم شد مش��تركاني كه از نوسانات برق آس��يب ميبينند ،به محض
وقوع حادثه حتماً در س��امانه بيمه مش��تركان ثبتنام و كد رهگيري
دريافت كنند اما بعدتر اعالم ش��د هنوز ش��ركت بيمه پيمانكار براي
پرداخت خسارت به مشتركان خسارت ديده مشخص نشده است .طبق
اعالم مصطفي رجبيمشهدي به ايسنا ،تاكنون دو مرتبه مناقصه براي
مشخص شدن تكليف شركت بيمه پيمانكار براي پرداخت خسارت به
مشتركان خسارتديده ناشي از نوسانات و قطعيهاي برق برگزار شده
بود اما هيچ كدام به نتيجه نرسيده بود.
اما ديروز مدير كل امور بينالملل توانير اعالم كرد :پرداخت خسارت
نوسانات برق مشتركان از آبان ماه آغاز ميشود و تا پايان سال تمامي
خسارت نوسانات برق سال  ۱۴۰۰پرداخت خواهد شد .صالحي در
يك گفتوگوي تلويزيوني اعالم كرد اغلب خسارات بيمه مشتركان
در سال  ۱۳۹۹پرداخت ش��ده است و در س��ال  ۱۴۰۰هم مطابق
قانون بعد از برگزاري مناقصه عمومي و تعيين شركت بيمهگر معتبر
خسارت مش��تركان پرداخت ميش��ود .اولويت پرداخت با افرادي
است كه كد رهگيري آنها زودتر ثبت شده باشد .بر اين اساس ،سال
گذشته ۶۵ميليارد تومان بابت خس��ارت به لوازم منزل مشتركان
ناشي از قطع و نوسانات برق و حدود ۸ميليارد تومان خسارت ناشي
از نوسانات برق به خانوادهها پرداخت شده است .مشتركان خانگي
ش��هري  ۱۰۰تومان به ازاي هر ماه و مشتركان تجاري شهري هزار
تومان به ازاي هر ماه پرداخت ميكنند و اين مبلغ براي مشتركان
روستايي نصف ميشود.
هر مشتركي كه نسبت به اين موضوع شكايتي دارد ،ميتواند اطالعات
و ش��كايت خود را به طور كامل در وبس��ايت بيمه توانير ثبت كند و
مطمئن باشد كه قطعاً به آن رسيدگي خواهد شد .زماني كه مشتركان
وارد سايت  bimetavanir. org. irشدند ،بايد شناسه قبض خود را
وارد و اگر مستنداتي دارند الزم است اطالعات آن را وارد كنند ،عالوه بر
اين اگر هزينهاي پرداخت كردند ،فاكتور آن را به درخواست خود اضافه
كنند كه پس از آن وارد مراحل رس��يدگي ،بررسي كارشناس ،تعيين
خسارت ،گرفتن شماره شبا و نهايتاً پرداخت ميشوند.

