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عضوهيئترئيسهانجمنسلولزيبهداشتي
ايراندليلكمبوددستمالكاغذيوپوشكدر
بازارراغيراقتصاديبودنتوليداينمحصوالت
دركش�وردانس�توگفت:»سياس�تگذاري
وبرنامهري�زيدرتأمي�نمواداولي�هنداريم
واي�ننب�ودبرنامهدرش�رايطتحري�منمود
بيش�تريپيداكردهاس�ت،بهعنوانمثالاز
شيليبايدپودرجاذبوخميرواردشود،اين
كاالس�هماهرويدرياميماندتايككش�تي
حاضرش�وداينمحمول�هرابهاي�رانبياورد.
درنتيج�هتوليدمعطلم�واداولي�هميماند
وب�اكاهشتولي�دقيمتهاگرانميش�ود.«
دهم خرداد امس��ال با مجوز س��تاد تنظيم بازار، 
قيمت دس��تمال كاغ��ذي و پوش��ك 20 درصد 
افزايش يافت، اما در تيرماه همزم��ان با افزايش 
قيمت مواد سلولزي بار ديگر توليدكنندگان اين 
كاالها خواستار افزايش قيمت شدند كه با مخالفت 
ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مواجه شدند. 
اكنون بعد از گذش��ت دو م��اه از آخرين افزايش 
قيمت،  توليدكنن��دگان به بهان��ه گراني قيمت 
مواداوليه از افزايش قيمت مجدد دستمال كاغذي 
و پوش��ك خبر مي دهند. نيم��ا بصيري طهراني، 
فعال اقتصادی در خصوص دليل كمبود دستمال 
كاغذي و پوش��اك در ب��ازار در گفت وگو با نبض 
صنعت گفت: »در حال حاضر س��ازمان حمايت 

قيمت هاي مواد سلولزي را دس��توري ثابت نگه 
داشته است، از اين رو توليد براي توليدكنندگان 
توجيه اقتصادي ن��دارد. توليدكنندگان با هدف 
كسب درآمد و س��ود اقدام به توليد مي كنند. اگر 
توليد براي توليدكننده توجيه اقتصادي نداشته 
باشد، انگيزه توليد را از دست مي دهد، همچنين 
توليدكنندگان در صورت كس��ب سود مي توانند 
هزينه هاي جانب��ي از جمله دس��تمزد كارگر و 

حامل هاي انرژي را بپردازند.«
اين فعال اقتصادي دليل كمبود دستمال كاغذي 
و پوش��اك در بازار را به غيراقتصادي بودن توليد 
اين محص��والت در كش��ور نس��بت داد و افزود: 
»توليدكنندگان در تأمين مواد اوليه با چالش هاي 
جدي درگير هستند و همچنين بعد از فروش كاال 

خريداران به موقع پول پرداخت نمي كنند.«
بصي��ري با انتقاد از سياس��ت كنترل دس��توري 

قيمت ها تصريح كرد: »تجربه نش��ان داده است 
اقتصاد دستوري در يك بازه زماني كوتاه مي تواند 
نتيجه بخش باشد و در درازمدت منتج به شكست 

خواهد شد.«
وي با بيان اينكه توليدكنندگان بايد در شرايط آرام 
مواد اوليه را تهيه و بعد از توليد بتوانند با حاشيه 
سود مطمئن كاالي توليدي را عرضه كنند، گفت: 
»توليدكنندگان خواهان نوسان در بازار نيستند، 
ممكن است با نوسان هاي قيمتي سود لحظه اي 
عايد آنها ش��ود، آنها خواهان حاشيه سود امن و 
يكنواخت هستند و كس��ب سود از حاشيه خريد 

مواد اوليه چندان براي آنها جذاب نيست.«
وي با اش��اره به نبود سياستگذاري و برنامه ريزي 
در تأمين مواد اوليه خاطر نش��ان ك��رد: »ثبات 
در برنامه ري��زي براي خريد م��واد اوليه نداريم و 
اين نبود برنامه در ش��رايط تحريم نمود بيشتري 
پيدا كرده اس��ت، به عنوان مثال از ش��يلي بايد 
پودر جاذب و خمير وارد ش��ود، اين كاال سه ماه 
روي دريا مي ماند تا يك كش��تي حاضر شود اين 
محموله را به ايران بياورد.« بصيري با بيان اينكه 
بيش از 50 درصد مواد پوشك و حتي چسب دور 
آن وارداتي اس��ت، اذعان ك��رد: »در روند توليد، 
پودر جاذب نقش مهمي را ايف��ا مي كند كه اين 
كاال وارداتي است و اليه هاي بيروني و اسپاندكس 

پوشك داخل كشور توليد مي شود.«

درخواست افزایش مجدد قیمت دستمال كاغذي و پوشك
50درصدمواداوليهوارداتياستوتحريمهاوارداتوتأميناينموادراباچالشمواجهكردهاست

  گزارش 2

براساسقانونبودجهامسال،دولتمكلفاست
كاالهاياساسيراپسازحذفارزترجيحيآنها
باقيمتشهريورسال۱400وبهصورتكاالبرگ
بهدستمردمبرساند.اكنونباگذشتپنجماه
ازآغازامس�ال،دولتدراليح�هاصالحيخود
برقانونبودجه۱40۱خواس�تارحذفاينحكم
شدهچراكهمعتقداست،باتوجهبهوارداتمحور
بودنعمدهاينكاالهاونوسانمتواليقيمتهاي
جهانيازيكس�ووثابتماندننس�بيدرآمد
دول�تازح�ذفارز4هزارو200تومان�ی،جزبا
صرفاعتباراتكالن،اينامرممكننيس�تو
باتوجهبهترازلببهلببودجه،راهيجزچاپ
پولدرپيشپايدولتنميگذارد.صاحبنظران
ميگويند:»انتظاربازگشتقيمتهابهشهريور
سالگذشتهمنجربهكسريبودجه،خلقپول
جديدوانتشارنقدينگيميشود،امانمايندگان
مجلسهمچنانبراجرايقانونتأكيددارند.«

پس از موافقت مجلس با تغيير ش��يوه تخصيص 
ارز 4هزارو200تومان��ي در جريان تصويب اليحه 
بودجه امسال، دولت مكلف ش��د تنها در صورتي 
بتواند اين سياست را عملي كند كه قيمت كاالهايي 
كه تخصيص ارز ترجيحي به آنها حذف شده است، 
از قيمت هاي شهريور۱400 باالتر نرود؛ موضوعي 

كه با انتقادات بسياري همراه ش��د و تحقق آن با 
توجه به روند افزايش��ي تورم موجود در كش��ور و 
همچنين تبعات مقطعي و اجتناب ناپذير حذف ارز 
ترجيحي روي افزايش قيمت ها غيرممكن به نظر 
مي رسيد. با اين حال نمايندگان مجلس كمي بعد 
از اجراي سياست جديد دولت و افزايش قيمت ها 
ش��روع به انتقاد از عملكرد دول��ت و در نطق ها و 
مصاحبه هاي مختلف اعالم  كردند دولت بايد حتماً 
شرط بازگشت قيمت ها به شهريور۱400 را رعايت 
كند؛ انتقاداتي كه هنوز هم ادامه دارد. اخيراً دولت 
با ارس��ال اليحه اي جديد به مجلس براي اصالح 
قانون بودجه قصد دارد قيد بازگش��ت قيمت ها به 
شهريور۱400 را از متن قانون بودجه حذف كند. 
سؤالنمايندگانمجلس:شرطماچهشد؟

احس��ان اركاني، عضو كميس��يون بودجه مجلس 
درباره آخرين وضعي��ت اليحه ارس��الي دولت به 
مجلس در گفت وگو با اقتصادآنالين مي گويد: »اين 
اليحه به دست ما رسيده است و مشغول بررسي آن 
هستيم، اما نمايندگان همچنان بر اجراي شرط شان 
براي حذف ارز دولتي از واردات كاالهاي اساس��ي 

تأكيد دارند.« 
وي مي افزاي��د: »زماني ك��ه ميركاظمي، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت در 

مجلس حضور پيدا كرد و اصرار داشت با حذف ارز 
ترجيحي موافقت كنيم، مجلس چندان موافق اين 
موضوع نبود. هر چند ما معتقد بوديم ارز ترجيحي 
مشكالت و فس��اد بس��ياري را ايجاد كرده اما در 
مجموع نمايندگان عقيده داشتند زيرساخت هاي 
الزم براي حذف ارز ترجيحي فراهم نيست و بايد 
دست نگه داشت. مجلس به اصرار ميركاظمي اين 
تصميم را پذيرفت اما ش��رطي گذاش��ت مبني بر 
اينكه در صورت حذف، افزايش قيمت ها به گونه اي 
جبران ش��ود كه مردم براي اين كاالهاي اساسي 
قيمتي باالت��ر از قيمت ش��هريور۱400 پرداخت 

نكنند و الزام قانون اين است.«
اين نماينده مجلس تأكيد مي كند: »حال با توجه 
به اينكه رعايت اين الزام قانوني براي دولت بار مالي 
دارد و ب��ا كمبود منابع مواجه اس��ت، اين اليحه را 
فرستاده است تا اين تكليف برداشته شود اما به نظر 

من در نهايت مجلس با آن موافقت نخواهد كرد.«
رزاقي:شرطمجلسغيرقابلانجاماست

 ابراهي��م رزاقي، كارش��ناس اقتص��ادي در اين 
خصوص مي گويد: »تعيين يك زمان مش��خص 
به عن��وان مبناي قيمت ها، آن هم زمان ش��روع 
به كار دولت س��يزدهم، نش��ان مي دهد كساني 
كه اين ش��رط را وضع كردند، چندان اطالعي از 

سازوكار علم اقتصاد ندارند و تصور مي كنند تنها 
با دستور و شرط مي توان اقتصاد را مديريت كرد 

و به قيمت ها فرمان داد.«
وي مي افزايد: »شرطي كه نمايندگان مجلس براي 
حذف ارز ترجيحي گذاشتند، از ابتدا غيرقابل انجام 
و ادامه تخصيص اين ارز نيز غيرممكن بود، بنابراين 
اين ادعا كه شرط مجلس براي حذف ارز ترجيحي 
توقف قيمت ها در ش��هريور۱400 بود، انتظاري 
نادرست و غيركارشناسي اس��ت.« رزاقي تأكيد 
مي كند: »بهتر اس��ت مجلس از اين اقدام اشتباه 
خود در زمان تصويب قانون بودجه عقب نش��يني 
كند و به اختيار خود اصول اقتصاد را بپذيرد و اال 
بازارها همانطور كه تا به االن هم نشان داده اند، باز 
هم به نمايندگان و هر كس��ي كه تصورات اشتباه 
از اقتصاد دارد، اثبات خواهن��د كرد كه قيمت ها 
نه در قوانين بودجه بلكه بر اس��اس واقعيت هاي 
اقتصادي تعيين مي شوند و اگر نمايندگان محترم 
هم تمايلي به ثبات قيمت ها دارند، بايد در قوانين 

به كسري بودجه دولت مهار بزنند!«
بازگشتقيمتها،دستاوردهاياقتصادي

دولتومجلسرانابودميكند
همچنين يك كارش��ناس مس��ائل اقتص��ادي در 
گفت وگو ب��ا ايرنا با تأكيد بر اينك��ه تكليف مجلس 
شوراي اسالمي در قانون بودجه امسال براي بازگشت 
قيمت كاالهاي اساس��ي به ش��هريور سال گذشته 
موجب از دست رفتن دستاوردهاي دولت و مجلس 
در ايج��اد ثبات اقتص��ادي خواهد ش��د، مي گويد: 
»براس��اس آخرين آمارها، تبعات تورمي حذف ارز 
4هزارو200تومان��ی در دو ماه خ��رداد و تير تقريباً 
به طور كامل تخليه ش��د و از ماه جاري نرخ تورم به 
سطوح قبل از حذف ارز 4هزارو200توماني بازخواهد 
گش��ت. اين مهم جز ب��ا كنترل دقيق پاي��ه پولي و 
احتراز دولت از چاپ پول، ميسر نبود اما در صورتي 
كه مجلس به مصوبه خود براي اعطاي كاالبرگ به 
مردم با قيمت شهريور۱400 اصرار و دولت را مجبور 
به اجراي آن كند، تمام توفيقات دولت در مهار پايه 

پولي تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.«
»ميثم خسروي« مي افزايد: »اينكه در بودجه امسال 
دولت مكلف شده است قيمت كاالهاي اساسي به 
نرخ شهريور سال گذشته بازگردد، به  طور طبيعي 
بار مالي سنگيني براي دولت دارد. اين كاالها از يك 
طرف تورم جهاني دارد و از س��وي ديگر در داخل 
كشور نيز تورم داريم، بنابراين محل ايجاد كسري 
بودجه به صورت دائمي و با نرخ رش��دي برابر نرخ 

رشد تورم اين كاالهاست كه رقم بااليي است.« 
خس��روي تأكيد مي كند: »بازگش��ت قيمت ها به 
شهريور سال گذشته اقدام خطرناكي است و اينكه 
در اصالحيه بودجه امسال بر حذف اين اليحه تأكيد 

شده، اقدام درست و نگاه مثبتي است.«

معاونوزيرصمتبااشارهبهممنوعيتعرضهكاالهايبدونشناسه
درپنجگروهكااليياظهارداشت:تعدادشناسههايرهگيرياز
۸0به224ميليونكدرهگيريشناسهافزايشپيداكردهاست.
 به رغ��م س��ختگيري هاي وزارت صمت همچن��ان كاالي قاچاق در 
بازار لوازم خانگ��ي به ويژه كولر گازي وج��ود دارد. نصابان كولر كه با 
قاچاقچيان در ارتباط هس��تند، كولر هاي بي كيفيت قاچاق را خارج 
از زنجيره توزيع تحويل می گيرن��د و در منازل نصب مي كنند، بدون 
اينكه برگه گارانتي امضا كنند يا كارتن كولر را تحويل مشتري دهند. 
در ادامه اين تخلفات وقتي مشتري از بي كيفيتي كولر انتقاد مي كند 
و خواستار تعويض آن مي ش��ود، در صورت اصرار و تهديد به شكايت 
به مراجع قضايي، نه تنها ضرر و زيان مش��تري جبران نمي شود بلكه 

به عنوان كاالي دس��ت دوم، پول آن را به مشتري برمي گردانند. اين 
اتفاق همچنان در مورد س��اير لوازم خانگي قاچاق تكرار مي ش��ود و 
هيچ كس پاسخگو نيست. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
محمدمهدي برادران با اش��اره به ممنوعيت عرض��ه كاالهاي بدون 
شناسه در پنج گروه كااليي اظهار داشت: 55 قلم كاال را كه پنج گروه 
آن از گذش��ته در مجموعه اين طرح قرار گرفته بود، مجدداً پيگيري 
كرديم. وي ادامه داد: كدهاي شناسه اي كه تاكنون صادر شده، با لحاظ 
الستيك، كمك فنر و باتري و همچنين 5۳گروهي كه امروز نيز به آن 

اضافه مي شود در مجموع به ۱24هزار قلم رسيده است. 
معاون صنايع عموم��ي وزارت صمت عن��وان كرد: در ح��وزه تعداد 
شناسه هاي رهگيري نيز از تعداد ۸0ميليون كد رهگيري شناسه كه در 

ابتداي طرح وجود داشت، به 224ميليون كد رهگيري شناسه افزايش 
پيدا كرده كه اين مهم نشان دهنده موفق آميز بودن اين طرح است. 

برادران افزود: از امروز كاالهايي كه منش��أ قانون��ي دارند بايد عرضه 
آنها توسط توليدكنندگان و واردكنندگان با كد رهگيري انجام شود. 
اگر محرز باشد كه كااليي قاچاق اس��ت يا داراي كيفيت نيست، بايد 
توزيع كنندگان آنها را از عرضه خارج كنن��د چراكه عرضه آن تخلف 
محرز محسوب مي شود. برادران تصريح كرد: فرصتي كه براي اصناف 
گذاشته ايم، صرفاً شامل شناسه هاي اظهاري موقتي مي شود كه ويژه 
كاالهايی خواهد بود كه منشأ آنها مشخص نيست. وي گفت: عالوه بر 
قطعات يدكي خودرو، قباًل در حوزه لوازم خانگي نيز اين فرصت قانوني 

را داده بوديم كه از امروز تشديد مي شود.

ممنوعیت عرضه كاالي بدون شناسه در ۵ گروه كاالیي
    خبر

  گزارش  یک

 تدوين بسته هاي تأمین مالي 
وزارت راه و شهرسازي

وزارتراهوشهرس�ازيمكلفش�دظرفس�ههفتهبس�تههاي
پيش�نهاديوروشه�ايتأمي�نماليب�راياج�رايپروژههاي
اولويتداردردستاقداموهمچنيننگهداريشبكهحملونقل

جادهايوريليكشورراتدوينوارائهكند.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، معاون اول رئيس جمهور 
در جلسه با وزير و معاونان وزارت راه و شهرسازي، توسعه بخش حمل و نقل 
كشور را از رويكرد هاي اصلي دولت سيزدهم برشمرد و گفت: بايد به نحوي 
برنامه ريزي شود كه توسعه خطوط ريلي و شبكه جاده اي شامل بزرگراه ها 
و آزادراه ها با سرعت هر چه بيشتر انجام شود چراكه شبكه حمل و نقل به 
مثابه ستون فقرات براي توسعه كشور است. محمد مخبر توسعه خطوط 
ريلي و جاده اي كشور را پيش نياز توسعه ترانزيت كشور دانست و افزود: 
اگر ترانزيت رونق پيدا كند و اهداف تعيين شده در اين بخش محقق شود، 
در مدت زماني كوتاه شاهد بازگشت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته براي 

توسعه حمل و نقل ريلي و جاده اي كشور خواهيم بود. 
مخبر بر اهميت توسعه حمل و نقل ريلي كشور تأكيد و خاطرنشان كرد: 
توسعه شبكه راه آهن نقش گسترده اي در رشد اقتصادي و نيز رفاه اجتماعي 
و اش��تغال زايي دارد و با توجه به اينكه ايران با ۱5كشور همسايه است، با 
توسعه خطوط ريلي كشور گامي مهم در جهت بهره برداري از ظرفيت هاي 
ترانزيت برداشته خواهد شد و از تلفات انساني و مالي در تردد هاي جاده اي 
نيز كاسته مي شود. معاون اول رئيس جمهور در ادامه با يادآوري اينكه منابع 
دولت براي توسعه حمل و نقل ريلي و جاده اي به نسبت محدود است، بر 
ضرورت ايجاد تنوع در تأمين منابع مالي مورد نياز تأكيد كرد و گفت: جذب 
سرمايه هاي مردمي، مشاركت بخش خصوصي و استفاده از روش تأمين 
مالي خارجي مي تواند كمك هاي شاياني براي سرعت بخشيدن به روند 
توسعه حمل و نقل كشور داشته باشد، وگرنه صرفاً با منابع دولتي نمي توان 

در مدت زمان مطلوب به اهداف تعيين شده رسيد. 
وزارتراهبرايپروژههايعمرانيبستهتأمينمالي

تدوينكند
مخبر وزارت راه و شهرس��ازي را مكل��ف كرد براي هر ي��ك از پروژه ها، 
كريدور ها و خطوط ريلي و جاده اي در دست احداث، بسته پيشنهادي 
براي جذب سرمايه گذاري و روش هاي متنوع تأمين مالي تدوين و براي 
تصويب نهايي ارائه دهد. معاون اول رئيس جمهور افزود: دولت حمايت ها، 
پشتوانه ها و مجوز هاي الزم را جهت اس��تفاده از سرمايه هاي مردمي و 
منابع مالي بخش خصوصي و خارجي براي وزارت راه و شهرسازي فراهم 
خواهد كرد و الزم است اين وزارتخانه نيز برنامه ريزي ها را به نحوي انجام 
دهد كه مردم و بخش خصوصي نسبت به سرمايه گذاري در پروژه هاي 

حمل و نقل ريلي و جاده اي ترغيب شوند. 
وزير راه و شهرسازي نيز در اين جلسه با اشاره به رشد 2/5برابري حمل بار در 
ترانزيت ريلي در سال گذشته بر هدف گذاري اين وزارتخانه براي تحقق كامل 
شبكه حمل و نقل جاده اي و ريلي در كمترين زمان ممكن تأكيد كرد و افزود: 
در صورت تأمين اعتبار الزم امكان راه اندازي 2۹۳كيلومتر آزادراه تا يك سال 
آينده و ۸5۸كيلومتر آزادراه و هزار كيلومتر راه آهن در برنامه توسعه كوتاه مدت 
وجود دارد. در اين جلسه معاونان وزارت راه و شهرسازي گزارش هايي از آخرين 
وضعيت پروژه هاي حمل و نقل كشور شامل راه آهن و خطوط ريلي و همچنين 
شبكه جاده اي و بزرگراهي كشور ارائه كردند و ضمن تشريح آخرين وضعيت 
موجود، ب��ه بيان گزارش��ي از اعتبارات م��ورد نياز جهت نگهداري ش��بكه 
حمل و نقل جاده اي و ريلي و همچنين ايج��اد و تكميل پروژه هاي مرتبط با 
توسعه حمل و نقل ريلي و جاده اي پرداختند. در اين جلسه مقرر شد وزارت 
راه و شهرسازي ظرف مدت سه هفته بسته هاي پيشنهادي و روش هاي تأمين 
مالي براي اجراي پروژه هاي اولويت دار در دست اقدام و همچنين نگهداري 

شبكه حمل و نقل جاده اي و ريلي كشور تدوين و ارائه كند. 
........................................................................................................................

 تأمین مصالح نهضت ملي مسكن 
با تشكیل زنجیره تأمین بین دو وزارتخانه

سرپرس�تمركزتحقيقاتراه،مسكنوشهرس�ازيازتشكيل
زنجيرهتأمينمصالحس�اختمانيطرحنهضتمليمس�كنبين

وزارتراهووزارتصمتخبرداد.
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، محمدمهدي حيدري با اعالم تشكيل 
زنجيره تأمين مصالح ساختماني فوالد و سيمان بين وزارت راه و وزارت 
صمت از جايگزيني س��يمان آميخته كه انطباق با محيط زيست دارد به 
جاي سيمان پرتلند در ساخت و ساز خبر داد. سرپرست مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي ادامه داد: دو مصالح مهم پرمصرف در ساخت وساز، 
سيمان و فوالد است كه در اين خصوص زنجيره تأمين مصالح ساختماني 
در همكاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت تشكيل شده است. مقرر 
شده است ترويج سيمان آميخته به جاي سيمان پرتلند كه هم اكنون مورد 
استفاده بوده و هم انرژي بر و هم آلودگي محيط زيست دارد، مورد استفاده 
قرار بگيرد. سرپرست مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي توضيح داد: 
سيمان آميخته از منابع طبيعي مانند پوزوالن و سرباره تهيه مي شود كه 
مصرف اين نوع از سيمان تا ۳0درصد سبب صرفه جويي در مصرف انرژي 

مي شود و آلودگي محيط زيستي نيز ندارد. 
حيدري با اش��اره به اينكه در دنيا 40نوع س��يمان توليد مي شود، گفت: در 
كشور ما كمتر از ۱0نوع سيمان توليد مي شود و در ساخت وساز مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه ضرورت دارد بر تنوع توليد انواع سيمان ها افزوده شود. وي 
تصريح كرد: در توافق وزارت راه و وزارت صمت، گروهي از مصرف كنندگان 
دس��ته بندي ش��ده اند كه بزرگ ترين مصرف كننده س��يمان خود وزارت 
راه و شهرس��ازي اس��ت و وزارت صمت راهب��ري صنايع را بر عه��ده دارد و 
صنعتگران نيز در اين زنجيره حضور دارند تا سيمان هاي آميخته جايگزين 
سيمان هاي پرتلند شود. حيدري در خصوص مصالح ساختماني فوالد و برنامه 
وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص اعالم كرد: به پيشنهاد مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي، شركت ذوب آهن اصفهان تأمين فوالد براي اجراي 
طرح نهضت ملي مسكن را بر عهده گرفته است. مقرر شده است زنجيره تأمين 
مصالح ساختماني به نحو مناسبي ش��كل بگيرد. وي با اعالم اينكه عالوه بر 
اجراي طرح نهضت ملي مسكن، ساالنه بين ۳00 تا ۳50هزار واحد مسكوني 
نيز توسط بخش خصوصي احداث مي ش��ود، تصريح كرد: برنامه ريزي ها به 

گونه اي است كه در خصوص تأمين مصالح مشكلي وجود ندارد. 
........................................................................................................................

به روزرساني آيین نامه استانداردسازي 
قطعات لوازم خانگي بعد از ۱۵سال

آييننام�هكيفي�تواستانداردس�ازيط�ي۱5س�الگذش�ته
ب�هروزآورينش�دهب�ودووزارتصم�تب�رايارتق�ای
كيفي�تل�وازمخانگ�ياي�نآييننام�هراب�هروزآوريك�رد.
محمدمهدي ب��رادران، معاون صنايع عمومي وزارت صم��ت در گفت وگو با 
خبرگزاري صداوس��يما گفت: تا به امروز با اس��تاندارد هاي ۱5سال پيش، 
توليدكننده هاي قطعات لوازم خانگي استانداردسازي مي كردند. وي اضافه 
كرد: جلس��اتي را با توليدكننده هاي قطعات لوازم خانگ��ي برگزار كرديم كه 
داوطلبانه به طور موقت اقداماتي را در جهت گارانتي مثل تعويض و خدمات 
پس از فروش انجام دهند. توليدكنن��دگان محصول نهايي مقرر كردند زمان 
ابالغ آيين نامه، اس��تاندارد هاي س��خت تري را اعمال كنند. وي با اش��اره به 
بند هاي آيين نامه جديد گفت: در آيين نامه ۱5سال پيش، تعويض ها يك ماهه و 
خدمات گارانتي صرفاً ۱/5سال بود، اما با جلسات مشتركي كه با توليدكنندگان 
داشتيم هم عدد ها و هم كيفيت افزايش مي يابد. معاون صنايع عمومي وزارت 
صمت اظهار داشت: آيين نامه به روزشده آماده ابالغ وزير صمت است كه بعد 
از ابالغ، اعتماد مردم به توليدكنندگان لوازم خانگي را بيش��تر مي كند. بايد 
توليدكنندگان در باالترين س��طح قرار گيرند، زيرا فق��ط در صورت رضايت 

مشتري، متقاضيان كاالي قاچاق و توليدات خارجي كمتر خواهد شد.

 ترفند برخي مشاوران امالك
براي گران فروختن ملك

ي�ككارش�ناسح�وزهمس�كنب�ابي�اناينك�هپدي�دهدوو
س�هقولنام�هايدراط�رافش�هرته�رانب�اافزاي�شتقاضاي
خريدمس�كنبيش�ترش�دهاس�ت،گفت:مش�اورانام�الكبا
انج�اممعامالتمك�رروباهدفكس�بس�ودهايغيرمتعارف،
درافزاي�شقيم�تمس�كنتأثيرگ�ذاريبس�ياريدارن�د.
به گزارش نبض صنع��ت، پدي��ده دو قولنامه اي و س��ه قولنامه اي كه 
اين روزها بالي جان بازار مس��كن شده، روشي اس��ت كه در آن واحد 
مسكوني توسط مشاوران امالك خريداري مي شود و با معامالت مكرر 
صوري در بين اعضاي همان دفتر، نهايتاً با قيمت هاي باالتر به فروش 
قطعي مي رسد. در اين روش كه به عنوان ترفند مشاوران امالك مطرح 
مي شود، واحد مس��كوني نهايتاً با چند برابر ارزش واقعی آن به دست 
خريدار واقعي مي رسد. بنگاه هاي امالك با معامالت مكرر ابتدا قيمت 

واحدها را افزايش مي دهند و بعد به بازار عرضه مي كنند. 
فرشيد ايالتي، كارشناس حوزه مسكن درباره اثرات معامالت مكرر بر 
قيمت مسكن گفت: مشكلي كه مشاوران امالك براي بازار مسكن ايجاد 
مي كنند، در ظاهر بحث واسطه گري و دريافت كميسيون بيشتر است، 
اما اين فقط ظاهر ماجراست، بلكه بالي اصلي معامالت مكرر با هدف 
كسب سودهاي غيرمتعارف است. وي توضيح داد: مشاوران امالك در 
پشت صحنه ملك هاي به قيمت، خوش قيمت و زيرقيمت را خريداري 
مي كنند و طي چند مرحله معامله صوري در دور آخر به مصرف كننده 
واقعي مي فروشند، اما تا زماني كه قيمت را چند برابر نكرده اند، اجازه 

فروش فايل به مصرف كننده واقعي را نمي دهند. 
اين كارش��ناس مس��كن افزود: اين پدي��ده در منطقه ي��ك تهران و 
پايين شهر كه قيمت ملك در شرايط خاصي قرار دارد، هم بيشتر است. 
در منطقه يك به دليل سرمايه اي شدن مسكن اين اتفاق زياد مي افتد. 
در عين حال اين روزها پديده دو قولنامه اي و سه قولنامه اي در اطراف 
تهران هم كه تقاضاي خريد مسكن افزايش يافته، بيشتر است. ايالتي 
بيان كرد: اكنون تعداد مشاوران امالك روند افزايشي عجيبي دارند. به 
ازاي هر ۱۸0واحد مسكوني يك مشاور امالك داريم، به طوري كه تعداد 
دفاتر رسمي امالك به ۱50هزار دفتر امالك رسيده است. به گفته اين 
كارشناس بخش مسكن، در 40سال گذش��ته دفاتر مشاوران امالك 
40برابر متناسب با رشد قيمت مس��كن رشد داشته  است. در سال۹۹ 
به ازاي هر دفتر امالك يك معامله هم ثبت نشده است، البته اين آمار 
منهاي آمار معامالتي است كه كد رهگيري براي آنها گرفته نمي شود. 
اين يك معماست. سؤال اين است كه اگر تعداد معامالت از تعداد دفاتر 

امالك كمتر است، چرا رشد دفاتر امالك تا اين حد زياد است؟
........................................................................................................................

 توزيع سود سهام عدالت
 به سالي 2 يا 3 بار افزايش مي يابد

ش�ركتهايس�رمايهگذاريس�هامعدال�تت�الشميكنن�د
ب�ازهزمان�يتوزي�عس�وددرس�الدوياس�هبارش�ودت�اهم
حج�ممراجع�اتم�ردمكاه�شپي�داكن�دوه�ماگ�رمردم
نيازه�اياضط�راريمال�يدارن�د،ازآناس�تفادهكنن�د.
به گزارش ايس��نا، اكبر حيدري، س��خنگوي كانون ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري س��هام عدالت با بيان اينكه در تخصيص س��هام 
شركت سرمايه پذير به سبد سهام عدالت در سال ۱۳۸5 تالش شد 
ارزنده ترين سهام  به سبد مردم تخصيص داده شود، اظهار داشت: 
سودآوري يكي از مهم ترين داليل ارزنده بودن اين سهام  است و در 
اين مدت نيز ثابت شده اس��ت در تخصيص سود و هم در پايداري 
ارزش، شركت هاي حاضر در سبد سهام عدالت پيشرو بودند. وي 
ادامه داد: سال گذشته نزديك 2هزارميليارد تومان فقط سود سهام 
عدالت شركت هاي بورسي بود. امس��ال با توجه  به مجامعي كه در 
حال برگزاري است، برآوردها نشان مي دهد سودآوري شركت هاي 

سبد سهام عدالت افزايش قابل توجهی پيدا كرده است. 
وي درباره زمان اجرايي شدن دوبرابر شدن سود اين سهام نيز اظهار 
كرد: جريان برگزاري مجامع ش��ركت هاي بورسي، بسته به پايان 
سال مالي تا اواسط سال طول مي كشد. در اين راستا شاهد هستيم 
سود سهام عدالت در سال هاي اخير در اسفندماه برگزار شده است 
اما تالش داريم بازه زماني توزيع سود را در سال دو يا سه بار كنيم 
تا حجم مراجعات مردم كاهش پيدا كند و هم اگر مردم نيازهاي 
اضطراري مالي دارند، از آن اس��تفاده كنند. حيدري در خصوص 
آزادسازي سودها بيان كرد: يكي از معضالتي كه در سال هاي قبل 
با آن مواجه بوديم، كم كاري دولت ها در امر فرهنگ سازي در بين 
سهامداران به  ويژه سهامداران عدالت بود. آزادسازي سهام عدالت 
بعد از ابالغيه س��ال ۱۳۹۹ رهب��ر معظم انقالب محق��ق و انجام 
شده است اما آنچه بعضاً به  عنوان آزادس��ازي برداشت مي شود، 
در حقيقت معامالتي ش��دن س��هام عدالت اس��ت كه اين امر نه 
در سياس��ت هاي كالن برنامه ريزان و نه در بين كارشناسان بازار 

سرمايه به ويژه در شرايط ريزشي بازار توصيه نمي شود. 
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت افزود: 
سياست و تالش دولت اين است كه مردم را به ماندگاري و حفظ 
سهام تش��ويق كند اما در عين  حال اين حق براي كساني كه در 
اضطرار هس��تند، وجود دارد كه بتوانند سهام خود را نقد كنند و 
بايد در اين مورد جمع بندي صورت بگيرد. آيين نامه آزادس��ازي 
سهام عدالت به دليل اش��كاالتي كه در مغايرت با قانون اصل44 
و تجارت داشت، در ش��وراي عالي بورس در دست اصالح است و 
بعد از اص��الح، ابزارهايي براي تأمين نقدينگي از س��هام عدالت 

پيش بيني خواهد شد. 
........................................................................................................................

بازار سیاهي كه كساد شد
مجوزپروانهتأس�يسآموزش�گاههايآزاددردورههايقبلدر
بازارباقيمته�ايميليارديخريدوفروشميش�دكهدردولت
سيزدهمباانحصارشكنيواقداماتويژهاينبازارتعطيلواكنون
زمانصدورمجوزهاازهش�تماهبهس�هروزكاهشيافتهاست.
به گزارش ايرنا، س��ازمان فن��ي و حرفه اي متولي ص��دور مجوزهاي 
تأس��يس آموزش��گاه هاي آزاد، مراكز ج��وار و بين كارگاهي و س��اير 
مجوزهاي اش��تغال اس��ت كه به علت زمانبر بودن صدور مجوزها، به 
 صورت زيرزميني مجوزها خريد و فروش مي ش��د.  در گذش��ته براي 
صدور مجوز پروانه تأسيس آموزشگاه هاي آزاد حدود هشت ماه زمان 
مي برد كه در دولت مردمي س��يزدهم اين زمان از هش��ت ماه به سه 
روز كاهش ياف��ت و اكنون متقاضيان به  راحتي با داش��تن صالحيت 
مي توانند مج��وز را دريافت كنند. حدود يك س��ال از روي كار آمدن 
دولت مي گذرد كه با تغيير سياس��ت ها، تأمين زيرس��اخت ها، تغيير 
مديريت ها و ساير موارد صدور مجوزها كاهش چشمگيري داشته، به  
گونه اي كه در اين مدت ۶هزارو۱0۹ مجوز براي تأس��يس آموزشگاه 

آزاد صادر شده است. 
بر اساس گزارش سازمان فني و حرفه اي در همين مدت 2هزارو5۳۳ 

پروانه تأسيس آموزشگاه آزاد نيز تمديد شده است. 
كاهش زمان صدور مجوز پروانه تأس��يس مراكز جوار و بين كارگاهي 
براي صنايع و بنگاه هاي اقتص��ادي از ديگر اقدامات س��ازمان فني و 
حرفه اي در دولت س��يزدهم بوده اس��ت كه پيش از اين، زمان صدور 
مجوزها دو ماه زمان مي برد. طبق اطالعات س��ازمان فني و حرفه اي، 
صدور اين مجوزها از دو ماه به سه روز كاهش يافت و در دولت سيزدهم 
هزارو5۱4 مجوز صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد 2۷۷ درصدي را نشان مي دهد. 
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