
سکه 17 ميليونی با ۲ ميليون حباب
88498433سرويساقتصادي4

| روزنامهجوان| شماره6635

در حال�ي ك�ه تالش هاي زي�ادي ب�راي ايجاد 
ناآرام�ي در بازار هاي مالي اي�ران طي ماه هاي 
اخي�ر ص�ورت گرفته اس�ت ام�ا اي�ن بخش 
تقريبًا در برابر ريس�ك هاي متع�دد و متنوع 
تحميلي خوب ظاهر ش�ده است، در عين حال 
واقعيت هايی اقتصادي وجود دارد كه نمي توان 
اثرگذاري آن را در بازار مال�ي كتمان يا پنهان 
كرد، از اين رو ش�ايد به همين دليل اس�ت كه 
از يكس�و برخورد امنيتي با اخاللگ�ران ارزي 
در جريان است و از س�وي ديگر نيز بازارهايي 
چون س�كه طال با رش�د نرخ مواجه مي شود. 
عبور س��كه طال از مرز 17ميليون تومان نشان 
داد به طور مجدد بازار طال سكه شده است، البته 
در شرايط تورمي اقتصاد رشد نرخ كاال مقوله اي 
تعجب برانگيز به شمار نمي رود، زيرا در واقع تورم 
به مثابه عالمت شكل گيري بيماري در اقتصاد 

است كه سركوب عالمت بيماري، نه تنها كمكي 
به درمان بيماري نمي كند، بلكه با پنهان سازي 
عالمت بيماري امكان دارد زمان به عنوان يك 
عنصر طاليي و حياتي ب��راي درمان بيمار نيز از 

دست برود. 
   تورم اجتناب ناپذير

وقتي موتورهاي ايجاد تورم در يك اقتصاد روشن 
است، رشد مستمر قيمت كاال و خدمات رويدادي 
تعجب برانگيز نيست و اتفاقاً تعجب آن است كه در 
ميان رشد دسته جمعي قيمت كاال و خدمات، چند 
قلم كاال در يك بازار همراهي نكند، در اين ميان اگر 
پس از بررسي قيمت مشخص شد علت عدم رشد 
قيمت، سركوب قيمتي است، بايد گفت اين اتفاق 
فرصتي را ب��راي س��رمايه گذاري رانتي صاحبان 
س��رمايه فراهم مي آورد، زيرا س��رمايه گذاران و 
صاحبان نقدينگي مي دانند كه س��ركوب قيمت، 

در نهايت يك جايی پايان مي ياب��د و در آن زمان 
فنر قيمت رها مي شود و اين اشخاص از اين جهش 

قيمت انتفاع مي برند. 
با توج��ه به توضي��ح ف��وق بايد عنوان داش��ت 
اساس��اً تورم در اقتصاد يك عالمت است تا نظر 
سياستگذاران به بيماري اقتصاد معطوف شود، 
در اي��ن ميان با پنهان س��ازي عالم��ت بيماري 
نمي توانيم بيماري را درمان كنيم و اتفاقاً امكان 
دارد زمان طاليي و حيات��ي براي درمان بيماري 
اقتصادي را از دست بدهيم، از س��وي ديگر اگر 
شرايط عمومي اقتصاد به شكلي است كه ايجاد 
تورم امري اجتناب ناپذير از طريق سياستگذاران 
به شمار مي رود، حداقل بايد عدالت در توزيع تورم 

را مدنظر قرار دهيم. 
از آنجا كه وضعيت درآمد و دارايي مردم در ايران 
متفاوت و گوناگون است، همان تورمي كه به طور 

نمونه ساالنه 50 درصد از قدرت خريد دهك هاي 
پايين درآمدي مي كاهد، امكان دارد ساالنه دهها 
 درصد بر ارزش دارايي صاحبان انواع درآمد و دارايي 
بيفزايد، در اين ميان در مواقعي كه سياستگذار به 
داليلي موجه يا غيرموجه اراده مي كند چند كاال را 
از طوفان تورم مصون بدارد، بايد به اين مهم توجه 
داشته باشد كه براي س��رمايه داران و شكارچيان 
ارزش افزوده هاي اقتصاد و بازارهايي با رشد نجومي 

رانتي بازار سازي نكند. 
بررس��ي روندهاي قيمتي در اقتصاد ايران نشان 
مي دهد قيم��ت در بازارها در نهايت خ��ود را با 
واقعيت هاي اقتصادي تطبي��ق مي دهد، از اين 
رو اگ��ر اين يك اصل اس��ت، پس بهتر اس��ت تا 
جاي ممكن از س��ركوب قيمت ها پرهيز كنيم و 
به جاي آن كانال هايي را كه به خلق تورم اشتغال 
دارند، مورد اصالح ق��رار دهيم، زيرا همانطور كه 
مي دانيم س��ركوب قيمت مي تواند فرصت هاي 
نابرابر اقتص��ادي را در جامعه رق��م بزند، به طور 
نمونه اگر طال يا س��وخت در ايران بسيار ارزان تر 
از بيرون مرزها باشد، طبيعي است كه اين كاالها 
به بي��رون مرز قاچاق ش��ود يا بالعك��س. به نظر 
مي رس��د جامعه به اين بلوغ اقتصادي رس��يده 
است كه به جاي س��ركوب قيمت در يك يا چند 
كاال خواس��تار اصالح ريش��ه هاي منتج به خلق 
تورم ش��ود، مثل ناترازي مالي��ه دولت، بانك ها، 
صندوق هاي بازنشستگي، صندوق توسعه ملي، 
بيمه ها، بودجه هدفمندي يارانه ها و بسياري از 

شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي. 
به هر ترتيب هر چند دولت س��يزدهم تاكنون در 
تسويه بخش��ي از بدهي هاي خلق شده در دولت 
گذشته موفق بوده و در عين حال بازار ارز را تا جاي 
ممكن كنترل كرده است اما از حل اساسي مسائل 
اقتصادي نيز نبايد غافل بود، چون مسئله اقتصاد 
ايران كنترل كوتاه مدت ارز يا طال و س��كه و بازار 
سهام و مواردي از اين دست نيست و اين چالش ها 
همانطور كه رهبر معظم انقالب به دولت توصيه 
فرمودند، بايد به شكل اساسي حل شوند و در عين 
حال نيز ارتباط حل اين مس��ائل اقتصادي بايد از 
نتيجه برجام مجزا شود. در اين ميان در شرايطي 
كه بيم و اميد ها در رابطه با احياي برجام همچون 
گذشته ديگر موضوعيت ندارد و در آستانه ارسال 
اليحه بودجه سال1402 از سوي دولت به مجلس 
شوراي اسالمي هستيم و ناآرامي هاي اخير در بعد 
داخلي و خارجي نيز ريسك هاي اقتصادي را خلق 
كرده و تالش هايي شده است تا سايه ريسك هاي 
حقوق بشري نيز بر سر اقتصاد ايران سايه افكند، 

شاهد رشد نرخ سكه طال بوديم. 
   كشتي آراي: قيمت سكه 2 ميليون تومان 

حباب دارد
محمد كش��تي آراي يكی از مس��ئوالن اتحاديه 
طال در گفت وگو با تس��نيم درباره وضعيت بازار 
طال و سكه اظهار داش��ت: با وجود تعطيلي بازار 
جهاني روز گذش��ته قيمت طال و سكه افزايش 
داش��ت كه ناش��ي از افزايش قيمت ارز در بازار 

داخلي بوده است. 
وي گفت: قيمت سكه به 17 ميليون تومان رسيد. 
حباب س��كه نيز ب��ا افزايش به 2 ميلي��ون تومان 
رسيده كه نشان دهنده افزايش تقاضا براي خريد 
سكه در بازار است. در هفته قبل با توجه به انتشار 
اوراق گواهي س��كه بانك مركزي حباب سكه به 

يك ميليون و 400هزار تومان كاهش يافته بود. 
اين فعال بازار طال و س��كه تصريح كرد: هر گرم 
طالي 18عي��ار نيز به يك ميلي��ون و 540هزار 

تومان رسيد.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک 

پليس امنيت اقتصادي فراج�ا اعالم كرد هفت نف�ر از دالالن ارزي 
دستگير شدند و 11ميليون دالر اس�كناس تقلبي در بازار ارز تهران 

نيز كشف شد. 
به گزارش ش��بكه اطالع رساني طال و ارز، بر اس��اس اعالم پليس امنيت 
اقتصادي فراجا، با اقدام��ات و هماهنگي هاي اطالعات��ي و عملياتي در 
رهگيري اخاللگران بازار ارز توسط پليس امنيت اقتصادي فراجا، شبكه 
هفت نفره انتقال و توزيع ارز تقلبي در س��طح بازار تهران منهدم شد. بر 
اين اساس همچنين 11ميليون دالر اس��كناس تقلبي در بازار ارز تهران 
كشف ش��د. روز جمعه نيز رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ از 
برخورد با اخاللگران بازار ارز خبر داده بود. هدايت بهرامي اظهار كرده بود: 
با برنامه ريزي هايي كه از قبل انجام ش��ده و هماهنگي با ديگر دستگاه ها 
و انج��ام كارهاي اطالعات��ي چندين عمليات پليس��ي ب��راي برخورد با 
سودجويان و متخلفان به اجرا درآمد كه مأموران پليس امنيت اقتصادي با 
انجام اين اقدامات نسبت به شناسايي سرشاخه ها و اخاللگران بازار كه من 

به آنها لقب تروريسم اقتصادي را مي دهم، اقدام كردند. 
به گفته رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ، اين افراد براي اخالل 

در بازار ارز اقدام به ايجاد اتاق هاي قيمت گ��ذاري كاذب، خالي فروش و 
انجام معامالت صوري ك��رده و از اين طريق موج��ب افزايش قيمت ارز 
شده بودند. همانطور كه مي دانيد بار رواني افزايش قيمت ارز در معيشت 
مردم و قيمت ديگر كاالها نيز اثرگذار اس��ت و در همين راستا نيز پليس 
امنيت اقتصادي به سرعت با هماهنگي ديگر دستگاه ها وارد عمل شده و 

با سودجويان و اخاللگران برخورد كرد. 
بر اساس اظهارات بهرامي، طي دو هفته اخير با اقدامات انجام شده از سوي 
پليس امنيت اقتصادي، با اتاق هاي معامالت فردايي و قيمت گذاري هاي 
صوري و كاذب برخورد شد. مأموران پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ 
با اجراي ۹ مرحله طرح عملياتي براي برخورد با اخاللگران بازار ارز اقدام 
به تش��كيل ۳4پرونده قضايي كردند و ۶۳ متهم را كه در ميان آنان افراد 
دانه درشت نيز قرار دارند، شناسايي و بازداشت كردند. او از بازديد پليس از 
واحدهاي صنفي و صرافي ها خبر داده و گفته بود، در جريان اين بازديدها 
با 12واحد صنفي متخلف برخورد شده و در مجموع ۳ميليون و۳14هزار 
عدد انواع واحد ارز از دالالن ارزي نيز كش��ف و ضبط ش��د، ارزش ريالي 

ارزهاي كشف شده بالغ بر ۳۶ميليارد تومان بود.

دستگيري 7دالل بازار ارز
نماینزدیک

دوش��نبه7آذر1401| 3جم��ادیاالول1444|

 60 لکوموتيو باري 
در ۲ سال گذشته زمينگير شد

دبير انجمن صنف�ي ش�ركت هاي حمل ونقل ريلي با بي�ان اينكه 
در دو س�ال گذش�ته حدود ۶۰ دس�تگاه لكوموتيو باري به دليل 
ضعف ه�اي موج�ود در نظ�ام تعمير و نگه�داري اين كش�نده ها 
و همچني�ن كمب�ود مناب�ع مال�ي ش�ركت راه آه�ن جمه�وري 
اس�المي ايران زمينگير و از چرخه س�ير خارج ش�ده اند، گفت: 
در چني�ن ش�رايطي راه آه�ن دولت�ي بايد ه�ر چه س�ريع تر به 
انتقال مالكيت كش�نده هاي خود به بخش خصوص�ي اقدام كند. 
سبحان نظري در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه بسياري از مشكالت 
صنعت حمل ونقل ريلي كش��ور از نقص س��اختاري اين بخش نشئت 
مي گيرد، اظهار كرد: متأسفانه با وجود تأكيد قوانين و اسناد باالدستي 
بر لزوم خروج ش��ركت راه آه��ن جمهوري اس��المي اي��ران از حوزه 
تصدي گري، هنوز مالكيت 70 درصد از ناوگان لكوموتيو باري كشور و 
تمامي لكوموتيوهاي مسافري و مانوري و مهم تر از آن، اختيار مديريت 
بهره برداري و سير و حركت در ش��بكه كه امري دانش بنيان و نيازمند 

دانش روز است، در اختيار اين شركت دولتي قرار دارد. 
وي ادامه داد: از ابتداي سال 1۳۹۹ تاكنون حدود ۶0دستگاه لكوموتيو 
باري با مالكيت دولتي ب��ه دليل ضعف هاي موج��ود در نظام تعمير و 
نگهداري اين كشنده ها و همچنين كمبود منابع مالي شركت راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران زمينگير و از چرخه س��ير خارج شده اند. در 
چنين ش��رايطي راه آهن دولتي بايد هر چه سريع تر به انتقال مالكيت 

كشنده هاي خود به بخش خصوصي اقدام كند. 
   تالش شركت راه آهن 

براي افزايش دامنه تصدي گري هاي دولتي 
دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل ريلي خاطرنشان كرد: در 
سال هاي اخير همواره شاهد بوده ايم  درصد آماده به كاري لكوموتيوهاي 
بخش خصوصي و همچنين بهره وري آنها نس��بت ب��ه لكوموتيوهاي 
دولتي مطلوب تر بوده، اما نه تنها تاكنون عزم راس��خي براي اين كار 
وجود نداشته است بلكه از زمستان سال گذشته شاهد تالش هايي از 
س��مت ش��ركت راه آهن براي افزايش دامنه تصدي گري هاي دولتي 
بوده ايم. از جمله اي��ن اقدامات، ت��الش براي اخذ مج��وز و دريافت 
تسهيالت توسط شركت راه آهن به منظور خريد لكوموتيو بوده است. 
در اين ش��رايط، مهم ترين كاري كه مي توان براي كاهش مش��كالت 
اين حوزه انج��ام داد، كاهش تصدي گري دول��ت و افزايش جذابيت 

سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش است. 
نظري با بي��ان اينكه يك��ي از كليدي تري��ن راهكارها براي توس��عه 
بخش حمل ونقل ريلي كش��ور تزريق هر چه بيش��تر س��رمايه بخش 
خصوصي به اين حوزه اس��ت، گفت: تا زماني كه اين صنعت از ديدگاه 
سرمايه گذاران بخش خصوصي داراي سوددهي كافي تشخيص داده 
نشود، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. دولت مي تواند براي افزايش جذابيت 
سرمايه گذاري در اين صنعت چند استراتژي را پياده سازي كند. يكي از 
اين استراتژي ها افزايش مطلوبيت حمل ريلي نسبت به حمل جاده اي 

از ديدگاه صاحبان بار است. 
وي با بيان اينك��ه قيمت و زمان حمل دو عام��ل اثرگذار مهم مورد 
توجه صاحبان بار است، افزود: هر چه قيمت يا زمان حمل يك شيوه 
از حمل ونقل كمتر باش��د، مطلوبيت بيش��تري ب��راي صاحبان بار 
دارد. ذاتاً در حمل ونقل ريلي زمان حمل كاال بيش��تر از حمل ونقل 
جاده اي است، بنابراين حمل ريلي در صورتي در برابر حمل جاده اي 
مطلوبيت خواهد داش��ت كه هزينه حمل آن كمتر باش��د. در حال 
حاضر به دليل ارزان بودن قيمت گازوئيل در ايران هزينه حمل ريلي 
و جاده اي تفاوت چنداني باهم ندارند، بنابراين الزم اس��ت طي يك 
برنامه چند ساله قيمت گازوئيل به  صورت پلكاني افزايش يابد و به 

قيمت هاي واقعي آن نزديك شود. 
........................................................................................................................

پيگيري احياي سازمان پنبه
عده اي با رويكرد آس�يب به صنعت نس�اجي داخل كشور دست 
به انحالل س�ازمان پنبه و دانه هاي روغني زدند و صنعت نساجي 
با مش�كل اساس�ي روبه رو ش�د، ولي زمان احياي اين س�ازمان 
فرا رسيده است، مسئوالن دولت سيزدهم در اين باره اهتمام دارند. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، عليرضا مهاجر، معاون امور زراعت 
وزارت جهاد كش��اورزي با بيان اينكه خودكفايي در توليد پنبه مورد 
توجه دولت سيزدهم است، خاطرنش��ان كرد: در سال زراعي گذشته 
ميزان سطح زير كش��ت پنبه در كش��ور 17 درصد و ميزان توليد اين 
محصول 25 درصد افزايش يافت. ايران در گذشته هاي دور صادركننده 
پنبه بود، اما اكنون سطح كش��ت كاهش يافته و ايران واردكننده اين 
محصول شده است. وي بيان كرد: صنعت نساجي و توليد پنبه شامل 
پنج حلقه توليد پنبه، نخ، نساجي ها و پوشاك است و مديريت تنها دو 
حلقه آن در دست وزارت جهاد كش��اورزي است و مابقي بايد با كمك 

نهاد هاي مختلف ساماندهي شود. 
مهاجر با بيان اينكه گروهي از تاجران با واردات بسيار در صنعت پوشاك 
و نساجي در روند پنج حلقه اخالل ايجاد مي كنند، گفت: امسال به اندازه 
دو سال نخ وارد شد، در اين ش��رايط تمايلي براي خريد نخ هاي داخل 

وجود ندارد و در فعاليت اين چرخه اخالل ايجاد مي شود.  
........................................................................................................................
بازداشت مأموران خاطي مالياتي در تهران 

به اتهام دريافت رشوه
رئيس كل سازمان امور مالياتي كش�ور با تأكيد بر برخورد قاطع با 
هرگونه فساد در نظام مالياتي، از بازداشت و پيگرد قضايي مأموران 
خاطي مالياتي ش�اغل در يكي از ادارات كل امور مالياتي اس�تان 
تهران، به اتهام دريافت مجموعًا ۵2 ميليارد ريال رشوه خبر داد. 
به گزارش تسنيم، داود منظور، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با 
بيان اينكه هر گونه فساد و ارتشا خط قرمز سازمان امور مالياتي است، 
تأكيد كرد: برخورد با مأموران خاطي كه عده معدودي هستند، موجب 
افزايش اعتماد عمومي و زمينه ساز حركت در جهت بهبود وجهه نظام 
ماليات ستاني و خدمات رساني اكثريت همكاران شريف و خدوم سازمان 
خواهد شد كه براي تحقق اين هدف عالوه بر نظارت  هاي درون سازماني 
توس��ط دادس��تاني انتظامي مالياتي، حراست س��ازمان، هيئت  هاي 
رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مجموعه هاي مرتبط و به كارگيري 
انواع سيستم  هاي كنترلي با دستگاه  هاي نظارتي برون سازماني از جمله 
پليس امنيت اقتصادي فراجا نيز تعامالت گسترده اي شكل گرفته تا 
زمينه هاي بروز و ظهور جرائم و مفاسد اداري به حداقل ممكن برسد. 

وي تصريح كرد: در همين راس��تا، به دنبال اطالع حراس��ت س��ازمان 
مبني بر وصول گزارش مبني بر دريافت رشوه 2 ميليارد و۳00 ميليون 
ريال وجه نقد توسط مأمور مالياتي ش��اغل در يكي از ادارات كل امور 
مالياتي استان تهران از يك مؤدي در ارتباط با ماليات اجاره مستغالت، 
تحقيقات با همكاري پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ آغاز و نهايتاً 
پس از شناسايي حساب  هاي بانكي مربوط به واريز وجوه، با دستور مرجع 
قضايي، اين حساب  ها مسدود شد و براي متهم اصلي و ساير متهمان كه 

در وقوع اين جرم مشاركت داشتند، پرونده قضايي تشكيل شد. 
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور در ادامه خاطرنشان كرد: در 
ارتباط با اين پرونده و كسب اطالع و تحقيقات از ساير مؤدياني كه در 
رابطه با اين متهم مرتكب پرداخت رشوه شده بودند، در نهايت 2۳نفر 
از مؤديان مالياتي شناسايي شدند كه مجموعاً مبلغ 52 ميليارد ريال به 
اين متهمان رشوه پرداخت كرده بودند. منظور اظهار داشت: در ارتباط 
با اين پرونده ارتشا، پس از محرز شدن جرم ارتكابي، با هماهنگي مرجع 
قضايي ضمن مسدودسازي تمامي حس��اب  هاي بانكي مرتبط با اين 

پرونده، متهمان با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. 

مخبر:
تسهيالت در قالب تبصره1۸ براي 

اشتغال زايي استان ها پرداخت مي شود
در پي انتقاد اخير مجلس از عدم تخصيص بودجه اش�تغال زايي، 
معاون اول رئيس جمه�ور بر ض�رورت برنامه ري�زي و هماهنگي 
ميان دس�تگاه ها و نهادهاي مس�ئول ب�راي اطمين�ان از تحقق 
وع�ده ايج�اد يك ميلي�ون ش�غل در س�ال14۰1 و تس�ريع در 
پرداخ�ت تس�هيالت تبص�ره 1۸ قان�ون بودج�ه تأكي�د ك�رد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دول��ت، محمد مخبر در نشس��تي با 
موضوع اشتغال گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، عملكرد همه 
دستگاه هاي اجرايي و استان ها را براي تحقق وعده دولت براي اشتغال 
ارزيابي كند و در صورت عقب بودن از برنام��ه، از آنها برنامه جبراني 

زمانبندي شده بخواهد. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به انطباق نداشتن مهارت متقاضيان 
اشتغال با نياز هاي بازار كار، از سازمان فني و حرفه اي كشور خواست 
ضمن احصای نياز هاي بازار كار، برنامه ريزي گسترده اي براي آموزش 

به متقاضيان اشتغال در كشور ارائه كند.  
معاون اول رئيس جمهور همچنين بر لزوم تعيين رشته هاي توليدي 
متناسب با نياز هاي كشور تأكيد كرد و گفت: بايد رشته هاي توليدي، 
منطبق بر نياز هاي كشور، احصا و به تناس��ب اين رشته هاي شغلي، 
منابع مالي و اعتبارات الزم به س��مت مشاغل خرد، متوسط و خانگي 

هدايت شود. 
مخبر با تأكيد بر پرداخ��ت ۶ هزار ميليارد تومان تس��هيالت در قالب 
تبصره 18 به استان ها در يك هفته آينده تصريح كرد: وزارت كشور بايد 
استانداران را مكلف كند از فرصت ها و ظرفيت هاي هر منطقه در قالب 
اين تبصره براي اشتغال زايي اس��تفاده كنند. بانك مركزي نيز بايد به 
 صورت مستمر از بانك هاي عامل، گزارش اشتغال ايجادشده از پرداخت 

تسهيالت بانكي را دريافت و به دولت ارائه دهد. 
در اين نشست كه وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي 
و معاونان دستگاه هاي مربوط نيز حضور داشتند، وزارت كار، گزارشي 
از سامانه رصد ملي اشتغال، ارائه و اعالم كرد: تا پايان آبان، ۶۶درصد از 
تعهد اشتغال دولت سيزدهم در سال1401 در سامانه رصد ملي اشتغال 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت ش��ده ك��ه اين ميزان مطابق 
زمانبندي پيش بيني شده تا پايان سال بوده است و همه موارد در سه 

مرحله پيامكي، تماس و حضوري تا پايان سال نظارت خواهد شد. 
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين نشست با تأكيد بر افزايش 
آمار بيمه شدگان در دولت سيزدهم گفت: به  دنبال طراحي سامانه ثبت 
بيكاران در كشور هستيم تا با اطالعات و آمار دقيق تر بتوانيم برنامه ريزي 

مناسبي براي رفع معضل بيكاري انجام دهيم. 
در ادامه اين نشس��ت، س��ازمان برنامه و بودجه گزارش��ي از نقشه راه 
اشتغال زايي اين سازمان و چالش هاي پيش رو ارائه كرد و اعضاي حاضر، 

نظر و ديدگاه هاي خود را درباره اين گزارش ارائه كردند. 
........................................................................................................................

 عرضه مرغ در ميادين ميوه و تره بار
 10 هزار تومان كمتر از نرخ مصوب

به گفته مديرعامل ميادين و تره بار تهران، آخرين قيمت مرغ تازه 
در ميادين و بازار هاي ميوه و تره بار ۵3هزارو2۰۰تومان اعالم شد. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، ايوب فصاحت گفت: گوشت مرغ تازه 
از صبح ديروز با قيمت هر كيلوگ��رم 5۳هزارو200تومان در ميادين و 
بازار هاي ميوه و تره بار عرضه مي شود، اين در حالي است كه نرخ مصوب 
مرغ به ازاي هر كيلو ۶۳ هزار تومان است. همچنين قيمت هر كيلوگرم 
تخم مرغ غيربسته بندي در ميادين ميوه و تره بار ۳۹هزارو800 تومان 
و تخم مرغ ۳0 عددي بسته بندي در ش��انه هاي خميري هم با قيمت 

8۹ هزار تومان عرضه مي شود. 
........................................................................................................................

از مسکن عمودي به افقي رسيديم
با گذش�ت 1۵ماه از تصويب قان�ون جهش توليد مس�كن مبلغي 
كه عماًل توس�ط سيس�تم بانكي به اين پروژه تزريق شده حدود 
۸ درصد تكاليف بوده اس�ت. كمبود نقدينگي ظاهراً مسئوالن از 
جمله مديران شهرهاي جديد را بر آن داش�ته تا ايده  زمين بگير 
خان�ه بس�از را جايگزي�ن ايده توس�عه عم�ودي ش�هرها كنند. 
به گزارش ايس��نا، از 2۶ بانك و مؤسس��ه مالي كه موظ��ف به تأمين 
اعتبارات طرح نهضت ملي مسكن بودند 25 بانك به نوعي از اين پروژه 
جاخالي داده اند و آنچه تاكنون پرداخت شده ۳۹ هزار ميليارد تومان 
بوده است. اين در حالي است كه تا مرداد امسال بايد ۳۶0 هزار ميليارد 
تومان جذب پروژه ها مي شد و در سال جاري نيز حدود نيمي از منابع 
اختصاص مي يافت. در واقع بايد تاكنون حدود 500 هزار ميليارد تومان 
پرداخت مي شد، يعني عماًل تا كنون 7/8درصد از كل منابع به پروژه ها 

تزريق شده است. 
كمبود منابع بانك��ي و پايين بودن ت��وان متقاضي��ان، ظاهراً برخي 
مسئوالن از جمله مديران شهرهاي جديد را بر آن داشته است روش 
خودمالك را ذيل برنامه ه��اي خود قرار دهند، به اي��ن صورت كه به 
متقاضيان زمين واگذار شود تا واحدهاي يك طبقه بسازند و به تدريج 

آن را تكميل كنند. 
عليرضا جعفري، مديرعامل ش��هرهاي جديد، ايده ساخت خانه هاي 
يك طبقه را متناسب با زيس��ت بوم ايراني- اس��المي مي داند. او در 
جديدترين اظهارنظر گفته كه اولويت طرح نهضت ملي مس��كن در 

شهرهاي جديد ساخت خانه هاي وياليي است. 
با اين حال تا حدود يك سال قبل عمده برنامه ها بر ساخت بلوك هاي 
شش طبقه و بيش��تر بود و معموالً مديران شهرهاي جديد بر توسعه 
عمودي شهرها تأكيد داش��تند. علت اصلي تغيير رويكرد مديران از 
اهداف اوليه، مي تواند كمبود منابع باشد، با اين حال به نظر مي رسد 
زمين كافي براي اجراي ايده س��اخت خانه ه��اي وياليي يك طبقه 

وجود ندارد. 
همين حاال كه وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرده براي 1/۶ميليون 
واحد از پروژه 4 ميليون واحدي نهضت ملي مسكن، زمين تأمين كرده 
است، در بسياري از نقاط كشور با كمبود زمين قابل ساخت مواجهيم. 
به اين مشكل، كمبود آب و نبود زيرساخت ها، انشعابات و خدمات الزم 

را هم اضافه كنيد. 
ذيل تكليفي كه قانون جهش توليد و تأمين مس��كن مشخص كرده 
تاكنون بانك مس��كن ۶2 هزار و 500 ميليارد تومان قرارداد در پروژه 
نهضت ملي مس��كن منعقد كرده كه ۳۹ هزار ميليارد تومان آن به اين 

پروژه اختصاص يافته است. 
آن طور كه سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد گفته است بانك مسكن 
به 100 درصد تكاليف خ��ود در اجراي قانون جه��ش توليد و تأمين 
مسكن عمل كرده است اما س��اير بانك ها در اين زمينه عقب افتادگي 
دارند. وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرده است با اهرم هاي نظارتي بانك 

مركزي اين اتفاق هم رخ دهد. 
طبق جديدترين آماري كه سرپرس��ت بانك مس��كن ارائه كرده 
حدود 740 هزار نفر متقاضي طرح نهضت ملي مس��كن نزد اين 
بانك افتتاح حس��اب كرده ان��د. ۳۹ هزار و 142 ميلي��ارد تومان 
نيز به حساب س��ازندگان واريز ش��ده كه از اين ميزان 24 هزار و 
۶۹7 ميليارد تومان از محل تس��هيالت و 14 هزار و 445 ميليارد 
تومان از محل آورده متقاضيان بوده اس��ت. تاكنون 422 هزار و 
۶22 واحد براي دريافت تس��هيالت به بانك مسكن معرفي شده 
كه بانك تاكن��ون با 184 ه��زار و ۳44 واحد به مبل��غ ۶2 هزار و 

500 ميليارد تومان قرارداد منعقد كرده است.

خبره�اي رس�يده از مرك�ز كنت�رل آب تهران 
حاك�ي از آن اس�ت كه مص�رف پايتخ�ت روي 
خط قرم�ز ق�رار گرفته اس�ت. گفته مي ش�ود 
يك�ي از دالي�ل مهم بح�ران آب�ي در ته�ران، 
برخ�ورد نكردن ب�ا بدمصرف ه�اي ۶۰ درصدي 
اس�ت، چنانچه آنها روزانه ۵۰ ليتر صرفه جويي 
كنن�د قطعًا مش�كل كم آب�ي رفع خواهد ش�د. 
از ابت��داي پايي��ز تاكنون هش��دار آبف��اي تهران و 
استان هاي پرمصرف نس��بت به كمبود بارندگي ها 
در اين فصل و احتم��ال بروز بحران آب��ي در نيمه 
دوم امس��ال آغاز شد. ش��ركت آبفاي استان تهران 
اعالم كرد از ابتداي مهر تاكنون انش��عاب آب بيش 
از 12 ه��زار خانوار بدمصرف تهران��ي به طور موقت 
قطع ش��ده اس��ت اما آنچه از ميزان توليد و مصرف 
آب گزارش مي شود، مي توان نتيجه گرفت كه اين 
اقدامات واقعاً تأثيرگذار نبوده است. متأسفانه فصل 
تابستان بدون هيچ سختگيري براي بدمصرف ها و 
پرمصرف ها گذشت و از ابتداي پاييز كه زنگ خطر 
كاهش بارندگي ه��ا به صدا درآمد، آبف��اي تهران و 
ساير اس��تان ها با دس��تپاچگي مردم را به كاهش 
مصرف آب دعوت كردند و طرح هاي تشويقي براي 

خوش مصرف ها رونمايي شد. 
رئي��س مرك��ز كنت��رل آب ته��ران ب��ا تأكي��د بر 
عدم بازدارندگ��ي قط��ع آب مش��تركان بدمصرف 
مي گويد: در شهر تهران 4 درصد مشترك بدمصرف 
داريم و در كن��ارش ۶0 درصد مش��ترك پرمصرف 
داريم كه متأسفانه ۶0 درصد از آب شرب را مصرف 
مي كنند، بي آنكه به آنها اخطار داده شود يا اقدامات 
و تمهيدات الزم براي بازدارنده بودن اين مشتركان 
پرمصرف در نظر گرفته شود و اين گاليه و شكايت 

از وزارت نيرو اس��ت كه ما دائماً به مردم مي گوييم 
رعايت كنيد و درس��ت و طبق الگ��و مصرف كنيد، 
مش��تركان خوش مصرفي هم رعايت مي كنند؛ در 
قبالش مش��تركان بدمصرفي نيز وج��ود دارند كه 
متأسفانه هيچ اقدام بازدارنده اي براي اين مشتركان 
در نظرگرفته نشده است. پس مي توانيم بگوييم واقعاً 
اين تمهيدات و اين برنامه ها آنطور كه بايد و ش��ايد 

نتوانسته كمك كند و اين قابل توجه است.
   تهراني ها ۶هزار ليتر برثانيه

بيشتر از توليد، آب مصرف مي كنند
محمد زنده دل مي افزايد: در حال حاضر مصرف آب 
تهران روي خط قرمز قرار گرفته است، به طوري كه 
روز گذشته مصرف آب شرب ش��هر تهران 40 هزار 

ليتر بر ثانيه و ميزان توليد آب ۳4 هزار ليتر برثانيه 
شد كه نش��انه اختالف ۶ هزار ليتري مصرف نسبت 
به توليد آب است. وي تصريح مي كند: متأسفانه در 
ماه هاي گذشته برخوردي با ۶0 درصد هاي پرمصرف 
صورت نگرفته اس��ت، اگر اين مشتركان روزانه 50 
ليتر صرفه جويي كنند، قطعاً مشكل كم آبي تهران 
برطرف خواهد ش��د. همچنين مدير بهره برداري از 
تأسيسات آب آبفاي اس��تان تهران در گفت وگو با 
رسانه ملي با اش��اره به كاهش بارندگي ها مي گويد: 
ميزان بارندگي هاي آذر امس��ال نسبت به آذر سال 
گذش��ته، 85 درصد و ميزان بارندگي ه��ا از ابتداي 
سال آبي تاكنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته  

۶0 درصد كاهش داشته است. 

علي اكبر ملكوتي ضم��ن تأكيد ب��ر صرفه جويي  از 
تهراني ها تقاضا مي كند، جداً از آب شرب براي مصارف 
غيرض��روري به وي��ژه شست وش��وي پاركينگ ها، 

مشاعات ساختمان ، خودرو و غيره اجتناب كنند. 
    ۸4درصد از ظرفيت مخازن 

سدهاي تهران خالي است
به گزارش تس��نيم، در زمان حاض��ر 18ميليارد و 
۳0 ميليون مترمكعب آب در سدهاي كشور ذخيره 
شده كه اين رقم نشان دهنده پرشدگي ۳7درصدي 
مخازن سدهاي كش��ور و خالي بودن ۶۳ درصد اين 

ظرفيت است. 
بررس��ي جديدترين آمار رسمي ش��ركت مديريت 
منابع آب ايران از وضعيت سدهاي اصلي كشور نشان 
مي دهد، مجموع 1۳سد درياچه اروميه 447 ميليون 
مترمكعب ذخي��ره آب دارند كه اي��ن رقم حاكي از 
خالي بودن 7۳ درصد ظرفيت مخازن اين سدهاست. 
همچنين سد زاينده رود اصفهان، هم اكنون بالغ بر 
151 ميليون مترمكعب ذخيره آب دارد كه اين ميزان 
ذخيره، نشان دهنده خالي بودن 88درصدي ظرفيت 

مخزن اين سد مهم در مركز كشور است. 
با وجود ۳20 ميلي��ون مترمكعب ذخاي��ر آبي در 
سدهاي تهران،  درصد پرشدگي سدهاي پنج  گانه 
تأمي��ن آب ته��ران 1۶ درصد اس��ت، ب��ه  عبارتي 
هم اكن��ون 84 درصد از ظرفيت مخازن س��دهاي 
تهران خالي است. در استان خوزستان نيز سدهاي 
زنجي��ره كارون، دز و كرخ��ه، به  ترتي��ب با  درصد 
پرشدگي 57 درصد، ۳۹ درصد و 12 درصد در مدار 
بهره برداري قرار دارند. سد اكباتان در استان همدان 
نيز تنها يك  درص��د ذخي��ره آب دارد و ۹۹ درصد 

ظرفيت مخزن اين سد خالي است.

پرمصرف هاي تهراني روزانه 50 ليتر صرفه جويي كنند
هم اكنون مصرف آب شرب شهر تهران 4۰ هزار ليتر بر ثانيه و ميزان توليد آب 34 هزار ليتر بر ثانيه است
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