
حدیث دشت عشق

با سوءمدیریت دولت در یک سال گذشته

39 درصد سرمایه صاحبان سهام عدالت 
از بین رفت

ارزش سهام عدالت مانند بسیاری از سهم ها در بازار سرمایه در 
یک سال گذشته با افت زیادی مواجه شد که این مسئله به دلیل 

بی تدبیری دولت در سیاست های مرتبط با بورس رخ داده است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، بی تدبیری دولت تدبیر در نحوه و نوع 
آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته، منجر به کاهش ارزش این سهام 
شــد تا کام افرادی که تقریبا 15 سال منتظر آن بودند تا از سهام عدالت 
استفاده کرده و منتفع شوند، اما در نهایت با برنامه دولت برای بازار سرمایه 

در یک سال گذشته، ارزش سهام آنها تا 40 درصد کاهش یافت.
خرداد ســال گذشــته با اعالم دولــت، دو راه مدیریت مســتقیم و 
غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت پیش پای 49 میلیون سهامدار 
قرار گرفت. افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند می توانستند، 
در ابتدای تیرماه 30 درصد، اواسط مردادماه 30 درصد دیگر و باقی سهام 

خود را در 22 بهمن سال 99 به فروش برسانند.
آزادســازی مرحله دوم این سهام در اواسط مردادماه، مقارن با ریزش 
تاریخی بورس در ســال 99 بود. برخی از کارشناســان عرضه این سهام 
در دهه ســوم مرداد ســال 99 را یکی از دالیل سقوط بازار از شاخص دو 
میلیون و 100 هزار واحدی می دانند. بعد از ورود بازار سرمایه به مرحله 
ریزش و رکود، سازمان بورس دستور متوقف شدن فروش سهام عدالت را 
ابالغ کرد. مرحله سوم آزادسازی نیز به زمان نامعلوم دیگری موکول شد.
در ابتدای مرداد ســال 99 سهام عدالت یک میلیون تومانی به ارزش 
بیش از 38 میلیون تومان نیز رســیده بود. اما در حال حاضر این ســهام 
حدود 23 میلیون تومان خرید و فروش می شــود. کاهش ارزش بیش از 
14 میلیون تومانی ســهام عدالت در یک سال گذشته در حالی رخ داده 
اســت که ارزش این سهام در 5 خرداد ماه ســال 1400 به 13 میلیون 

تومان نیز رسیده بود.
سایر انواع سهام عدالت نیز در یک سال گذشته با 39 درصد کاهش 
مواجه شده اند. سهام 409 هزار تومانی با کاهش شش میلیون تومانی در 
حال حاضر 9 میلیون و 500 هزار تومان می ارزد. سهام 492 هزار تومانی 
نیز با کاهش هفت میلیون تومانی به رقم 11 میلیون و 500 هزار تومان 
رســیده است. در نهایت ســهام عدالت 532 هزار تومانی نیز در وضعیت 
فعلی 12 میلیون و 400 هزار تومان معامله می شــود که این ســهام نیز 

مبلغی حدود هشت میلیون تومان کاهش داشته است.
البته هنوز دولت تکلیف شــرکت هایی که ســهام آنها در سبد سهام 
عدالت وجود دارد، ولی هنوز وارد بورس نشده اند را مشخص نکرده است 

تا ابهامات در این مورد همچنان ادامه داشته باشد.
این مسئله نشان می دهد سیاست های دولت در قبال بازار سرمایه در 
سال های گذشته به شدت اشتباه بوده است. کاهش سرمایه مردم در موضوع 
سهام عدالت و ضرر و زیانی که بسیاری از سهامداران در بازار سرمایه در 
ســال 99 متحمل شدند، ناشــی از سیاست های غلط دولت برای جبران 

کسری بودجه از بورس بوده است.
در صورتــی که دولت این بازار را بــه حال خود واگذار می کرد، ضرر 
70درصدی برای افراد تازه وارد به بورس ایجاد نمی شــد و می توانستیم 
امیــدوار به یک بازار ســرمایه متعادل و تامین کننــده منابع مالی برای 

تولیدکنندگان را شاهد باشیم.

نقش فوالد مبارکه 
در انتقال 1000 کیلومتری نفت کشور

اصفهان - خبرنگار کیهان:
فوالد مبارکــه با تولید 400 هزار تــن تختال API برای 
انتقال 1000 کیلومتری نفت کشور، نقش مهمی در پروژه مهم و 

استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک ایفا کرد.
اهمیت استراتژیک و حیاتی پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک 
در دوره های مختلفی بیان شده اما آنچه به نظر درباره این پروژه مهم 
ایرانی مغفول مانده، نقش شرکت فوالد مبارکه در اجرای آن است که 
چرا که کلیدی ترین عنصر اجرای این پروژه، لوله های انتقال نفت است 
که انتقال این ماده معدنی را ممکن می ســازد اما از آنجا که نفت خام 
قابل انتقال با این پروژه جزو نفت های ترش )اســیدی به دلیل وجود 
گوگرد باال( محسوب می شود، تنها امکان استفاده از فوالدهای ویژه با 
آلیــاژی خاص وجود دارد که به طور کلی از آن ها به عنوان فوالدهای 

API یاد می شود.
در این طرح که تامین مالی دو میلیارد یورویی را به همراه داشته، 
از تولیدات شــرکت فوالد مبارکه اســتفاده و به همین دلیل عالوه بر 
صرفه جویــی ارزی 500 میلیون یورویی، برای 10 هزار نفر به صورت 
مستقیم و 30 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است.

یکی از مزایای راهبردی انتقال نفت از گوره به جاسک کاهش ریسک 
فروش نفت ناشی از موقعیت جغرافیایی خلیج فارس و تنگه هرمز است که 
با اجرای این پروژه استمرار صادرات نفت خام تضمین و با متنوع سازی 

پایانه های صادراتی ریسک صادرات نفت کشور کاهش خواهد یافت.
پس از تحریم ها آمریکا علیه ایران، فروش کاالهای مهم و استراتژیک 
از جمله این نوع فوالد و مشــتقات آن نظیر ورق های فوالدی و.... به 
ایران ممنوع شــد و عمال قابلیت اجرایی شدن پروژه انتقال نفت گوره 

به جاسک از میان رفت.
بــه بیان دیگر مهم ترین طرح ایــران از نظر امنیت ملی، اقتصاد و 
انرژی، تنها با یک ممنوعیت فروش زمین گیر شد. در همین زمان بود 
که شــرکت مهندسی و توسعه نفت درصدد بومی سازی این محصول 
اســتراتژیک برآمد اما از آنجا که ســاخت این نوع فوالد تنها از عهده 
5 فوالدســاز برتر و پیشرفته جهانی در حوزه فوالد مانند شرکت های 
پوسکو )کره جنوبی(، دیلینگر )آلمان، آرسلور میتال )لوکزامبورگ( بائو 
اســتیل )چین( و آتکال )هند( بر می آمد که پس از این 5 فوالدساز، 
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان ششمین فوالدساز دنیا موفق به تولید 

این نوع تختال خاص شد.
پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و آزمایشات مختلف، شرکت 
فوالد مبارکه برای اولین در ایران موفق شد فوالد مورد نیاز برای آغاز 
و بهره برداری از این پروژه ملی را با کیفیت فوق العاده تولید و نام خود 
را بار دیگر در میان برترین و پیشــرفته ترین شرکت های فوالد جهان 

مطرح کند.
عباس اکبری محمدی، معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
نیز با اشاره به اهمیت اجرای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک گفت: 
تولید فوالد مورد نیاز این پروژه توسط فوالد مبارکه چنان حائز اهمیت 
است که عالوه بر زمینه سازی برای اجرای یکی از مهم ترین پروژه های 
استراتژیک کشور در فاصله زمانی و کیفیت مناسب، از خروج حداقل 

500 میلیون یورو ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه تامین ورق مورد نیاز برای ساخت لوله های انتقال 
نفت، کلیدی ترین اقدام در اجرای این پروژه بود گفت: پیشتر شرکت 
نفت برای تامین ایــن  ورق اقدام کرده بود که علی رغم تامین اعتبار 
مورد نیــاز، طرف های خارجی به دلیل تحریم از فروش و تحویل این 

ورق به ایران خودداری کرده و عمال این پروژه معطل ماند.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: با همتی که در فوالد 
مبارکه انجام شد، تختال مورد نیاز برای این ورق طراحی و پس از انجام 
تست های مورد نیاز در کارخانه تولید ورق و تبدیل ورق به لوله فرایند 

تولید انبوه محصول آغاز شد.
در نهایت بیش از 400 هزار تن تختال API مناســب برای محیط 
گاز ترش به عنــوان ماده اولیه و به نوعی قلب تپنده این پروژه تولید 
شــد. بنابراین فوالد مبارکه با تولید این تختال اقدام بســیار مهمی را 

به انجام رساند.
اکبری محمدی اضافه کرد: باید توجه داشــت که حتی در صورت 
پرداخت ایــن مبلغ هنگفت به شــرکت های خارجی، دلیل وضعیت 
تحریمی ایران ورق یا تختال این حوزه به ایران تحویل داده نمی شد.

طرح اقدام ملی مسکن
 محصور در تفاهم نامه  های کاغذی

عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام 
ملی در شرایطی رقم می خورد که مقرر بود، تمامی 530 هزار 
واحد مسکونی طرح اقدام ملی پنج ماه پیش در انتهای سال 

1399 به اتمام برسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان 
تنها طرح تولید انبوه واحدهای مسکونی دولت تدبیر و امید، از سال 

97 با تغییر در مدیریت وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.
ایــن طرح در ابتدا با در نظر گرفتن ســاخت 400 هزار واحد 
مســکونی در طول دو ســال معرفی شــد اما به تازگی وزیر راه و 
شهرسازی در مصاحبه ای عنوان کرد، ساخت 530 هزار مسکن در 

این طرح پیگیری می شود.
با وجود گذشــت نزدیک به سه ســال از آغاز طرح اقدام ملی 
مسکن بررسی روند ســاخت این طرح در انتهای دولت می تواند 
نمایانگر کارنامه متولیان مســکن وزارت راه و شهرســازی در این 

مدت باشد.
در همین راستا بر اساس اطالعات موثق وزارت راه و شهرسازی 
از 530 هزار واحد مســکونی مستقر در قالب طرح اقدامی ملی تا 
کنون تنها 37 هزار واحد مســکونی به مرحله پی  و فنداســیون 

رسیده است.
از سوی دیگر تنها 20 هزار خانوار برای ساخت 20 هزار واحد 
مســکونی موفق به عقد قرارداد با بانــک عامل به منظور دریافت 

تسهیالت شده اند.
عالوه بر آمار پیشــرفت فیزیکی واحدهای ساخته شده طرح 
اقدام ملی و تعداد قراردادهای دریافت تســهیالت، 40 هزار فقره 
تســهیالت در بخش بافت فرسوده نیز به متقاضیان واجد شرایط 

پرداخت شده است.
نکته قابل توجه در واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی، خانه های 
مسکن مهری اســت که در قالب تغییر عنوان به طرح اقدام ملی 

مسکن به مردم تحویل می شود.
بر همین اســاس، حدود 20 هزار واحد مســکونی در دو شهر 
جدید پرند و هشتگرد، واحدهای مسکن مهری است که روزگاری 
دولــت مدعی بدون متقاضی بودن این واحدها بود و هم اکنون در 

قالب طرح اقدام ملی به مردم واگذار می شوند.
آمار واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی که به طور حقیقی در 
سه سال گذشته شــروع به ساخت کرده و تحویل مردم شده اند، 
تنها 40 واحد مســکونی است که به دســت ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( در یزد افتتاح شد. این عملکرد وزارت راه و شهرسازی در 
شرایطی رقم می خورد که مقرر بود طرح اقدام ملی پنج ماه پیش 

و در انتهای سال 1399 به اتمام برسد.
اختالف آماری قابل توجه میان 530 هزار واحد مسکونی مدنظر 
وزارت راه و شهرسازی و واحدهای مسکونی ساخته شده در طرح 
اقدام ملی به حدی اســت که به نظر می رسد، این وزارت خانه در 
چند سال گذشته تنها به انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی 
روی کاغذ بسنده کرده و بخش بزرگی از این تفاهم نامه ها از روی 

کاغذ به روی زمین منتقل نشده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

افزایش حقوق ها بدون منابع مناسب 
موجب تورم می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه 
تورم موجود در جامعه با حقوق برخی کارکنان و بازنشسته ها 
تناسبی ندارد، گفت: اگر افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن 

منابع مناسب صورت بگیرد باعث ایجاد تورم می شود.
محسن زنگنه در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره افزایش 
حقوق اقشار مختلف در ماه های اخیر تصریح کرد: در این که تورم 
موجود در جامعه با حقوق برخی کارکنان و بازنشســته ها تناسبی 
ندارد شــکی نیست اما مجلس به این موضوع اعتقاد دارد که اگر 
افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع مناســب صورت بگیرد 

به ضرر حقوق بگیران خواهد شد زیرا باعث ایجاد تورم می شود.
وی افــزود: وقتی تــورم رخ می دهد مشــاغل آزاد و فعاالن 
بخش خصوصی متناسب با تورم خود را تطبیق می دهند اما قشر 
حقوق بگیر دولت دچار مشکل می شود. بر این اساس اگر می خواهیم 
برای همه اقشــار حقوق بگیر جامعه از جمله بازنشستگان، اعضای 
هیئت علمی و قضات تصمیم بگیریم نباید این تصمیم پوپولیستی 

باشد که در نهایت به ضرر خود آن ها تمام شود.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لوایح 
همسان ســازی که دولت روحانی به مجلس فرستاده است، اظهار 
داشت: منابع اجرای این لوایح را از بودجه ساالنه در نظر گرفته و 
این در حالی است که بودجه همین االن حدود 500 هزار میلیارد 

تومان کسری دارد.
زنگنه با تاکید مجدد بر این که مجلس با اصل افزایش حقوق 
و دســتمزد مخالف نیست اما منابع این افزایش حقوق مهم است، 
خاطرنشــان کرد: مجلس به دنبال عدالت در حقوق و دســتمزد 
است اما باید در سازوکار رسیدن به نقطه بهینه حقوق و دستمزد 
بررسی های کارشناسی صورت بگیرد. وی با اشاره به روی کار آمدن 
دولت جدید گفت: مجلس منتظر اســت تا پس از روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم تصمیم بگیرد زیــرا احتمال این که دولت آینده 
برای اصالح سازوکار همسان سازی ها لوایح را بازپس بگیرد و پس 

از اصالح مجدد به مجلس بفرستد وجود دارد.

اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

11/240/000سکه تمام طرح جدید
10/848/000سکه تمام طرح قدیم

5/900/000نیم سکه
3/750/000ربع سکه

2/350/000گرمی
1/100/300هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
25/479دالر
29/531یورو
35/677پوند

3/020لیر ترکیه
6/938درهم امارات

20/4دینار عراق

صفحه 4
دو شنبه ۱۱ مرداد ۱4۰۰
۲۲ ذی الحجه ۱44۲ - شماره ۲۲۸۰۹

ادامه از صفحه ۶

مجــوز حمــل ســاح شــکاری تک لــول 
ســاچمه زنی ته پر کالیبر 12 مدل نیمه 
خودکار به شماره ساح 1241۶8 ساخت 
بلژیک به شماره سریال 208883۶ به 
تاریخ صدور 95/2/17 به نام سیدنادر 
طالقانــی فرزنــد ســیدمجید کــد ملی 
198912۶45۶ مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو سواری 
 ســمند بــه شــماره پــاک 497 م 89 
ایــران 13 بــه رنــگ نقــره ای- متالیک 
موتــور  ره  شــما و   1387 مــدل 
شاســی  شــماره  و   12487173013
مفقود شده   NAAC91CC09F172۶32

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی مطرح کرد

احتمال افزایش 20 درصدی نرخ بلیت قطار از شهریورماه
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
ریلی و خدمات وابســته، افزایش 40 درصدی 
نرخ بلیت قطــار در مرداد ماه را رد کرد و گفت: 
در صورت موافقت شورایعالی ترابری، از ابتدای 
شــهریور قیمت بلیت قطار 20 درصد افزایش 

می یابد.
به گزارش انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
ریلی، محمد رجبی دربــاره قیمت بلیت قطار تصریح 
کــرد: هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیت قطار در مرداد 
ماه اعمال نمی شــود، اما در صورت موافقت شورایعالی 
ترابری، از ابتدای شهریور قیمت بلیت قطار 20 درصد 

افزایش می یابد.

وی بــا رد خبر افزایــش40 درصدی قیمت بلیت 
در مــرداد مــاه، مخالفت برخی مســئوالن اجرایی را 
دلیل افزایش نیافتــن 40 درصدی قیمت بلیت اعالم 
کرد و افزود: قرار بود درخواســت انجمن برای افزایش 
40درصدی نرخ بلیت قطار در ســال 1400 در جلسه 
اخیر شورایعالی هماهنگی ترابری بررسی و تصویب شود 
تا بتوانیــم هزینه های خودمان را مدیریت کنیم، اما با 
مخالفت هایی که صورت گرفت این موضوع از دســتور 

کار خارج شد.
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی 
و خدمات وابسته با بیان اینکه تا پایان مردادماه امسال 
هیچ گونه افزایش قیمتی روی نرخ بلیت قطار نخواهیم 

داشــت، ادامه داد: اگر مصوبــه را اخذ کنیم از ابتدای 
شهریور 20 درصد به قیمت بلیت قطار اضافه می شود 
 که البته این افزایش مربوط به نیمه دوم سال گذشته 

است.
رجبی افزود: ســال گذشته مصوبه افزایش قیمت 
40 درصدی قیمت بلیت قطار را در دو مرحله دریافت 
کردیم که 20 درصد آن در شــهریور ماه سال گذشته 
افزایش یافت و قرار بود تا شهریورماه سال گذشته هم 
20 درصد دیگر نرخ بلیــت قطار را افزایش دهیم، اما 
این اجازه به ما داده نشــد و مسئوالن اعالم کردند که 
فعال صبر کنیم. این مسئله سبب شده که تاکنون هیچ 

افزایش قیمتی نداشته باشیم.

وی گفت: اگر مخالفتی با این مسئله نشود و بتوانیم 
مجوز آن را دریافت کنیم، قیمت بلیت قطار از ابتدای 
شهریورماه امسال با یک سال تاخیر، 20 درصد افزایش 

خواهد یافت.
گفتنی است، قطار؛ وسیله سفر اقشار کم درآمد است. 
پس از اینکه به دلیل گرانی های قانونی و غیرقانونی، طبقه 
ضعیف و متوسط از سفر با هواپیما حذف شدند اکنون 
 نوبت حذف این اقشار از سفر با قطار رسیده است. در حالی
که بر اســاس قانون عرضه و تقاضا، وقتی تعداد سفرها 
کم می شــود، قیمت ها باید کاهش یابد اما شرکت های 
حمل و نقلی به گفته خودشان هم پایبند نبوده و دائم به 
فکر گران کردن بلیت در شرایط کاهش سفرها هستند. 

معاون وزیر صمت:

سیمان به کیسه ای 40 هزار تومان رسید
روزهای  قیمت ســیمان طی  هرچند 
گذشته در بازار به پاکتی 110 هزار تومان 
هم رســید، اما معاون وزیر صمت دیروز 
از کاهش قیمت آن در بازار به کیســه ای 

40هزار تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسداهلل کشاورز 
با تاکید بر تاثیر قطعی برق بر قیمت محصوالتی 
مانند سیمان و فوالد، تأمین برق پایدار و مستمر 
را الزمــه تداوم تولید این واحدها دانســت و از 
کاهش قیمت سیمان در بازار با تامین نسبی برق 
مورد نیاز صنایع سیمان در روز شنبه خبر داد.

وی در مورد نوسانات قیمت سیمان در کشور 
گفت: شرایط و محدودیت هایی که در تامین برق 
واحدهای تولیدی به خصوص فوالد و ســیمان 
به وجود آمــد، باعث کاهش تولید و عرضه در 
بازار و در نتیجــه افزایش قیمت این محصول 

در کشور شد.
این مسئول با  اشاره به مشکالت تولید برق 
ناشــی از کمبود آب و نیز فصل گرما و افزایش 

مصرف برق در کشــور، افزود: عدم تولید برق 
توســط توربین های برق آبی و محدودیتی که 
در تامین برق مورد نیاز صنایع ایجاد شد، تاثیر 
منفی در تولید صنایع سیمان و فوالد داشت به 
طوری که کاهش تولید تا میزان یک سوم را به 
این صنایع تحمیل کرد و شاهد تعطیلی بسیاری 
از ایــن واحدهای تولیدی بودیم که نتیجه این 
اتفــاق در بازار به صورت افزایش قیمت خود را 

نشان داد.
کشاورز با استناد به صحبت های مسئوالن 
وزارت نیرو، نســبت به تامیــن برق واحدهای 
صنعتــی به ویژه صنایع فوالد و ســیمان ابراز 
امیدواری کرد و یادآور شــد: با تامین برق این 
واحدها و افزایش تولید، قیمت در بازار کنترل 
خواهد شد. همان طور که شاهد هستیم در این 
چند روز که با افزایش نسبی سهمیه مصرف این 
واحدها و بهبود شرایط توزیع سیمان در منطقه 
شهر ری شاهد کاهش قیمت سیمان به محدوده 

40 هزار تومان هستیم.

عرضه سیمان در بورس
ادامه خواهد یافت

گفتنی اســت یکی از مواردی که در روزهای 
اخیر به عنوان دلیل افزایش قیمت سیمان مطرح 
گردید، عرضه بخشی از سیمان تولیدی در بورس 
کاال بــود. افرادی همچون وزیر راه و شهرســازی 
اعتقاد دارنــد این موضوع بــه افزایش قیمت ها 
دامن زده و باید به شــیوه ســنتی عرضه سیمان 
در کشــور بازگردیم، ولی از ســوی دیگر برخی 
کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند نه تنها 
عرضه در بورس مشــکل ساز نبوده که باید بقیه 
ســیمان تولیدی هم در بورس کاال عرضه گردد.  
در همین زمینه، عضو کمیسیون صنایع مجلس 
با بیان اینکه رانت جویان زیر بار عرضه سیمان در 
بورس نمی رفتند، گفت: نه تنها این عرضه متوقف 
نمی شود بلکه برای کارخانجاتی که وارد این عرصه 
شوند مشوق در نظر گرفته می شود. علی جدی در 
گفت و گــو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه عرضه 
کاالهای انحصاری در بورس به کاهش رانت کمک 

می کند، بیان کرد: مصرف داخلی سیمان کمتر از 
60 درصد است و مابقی مازاد محسوب می شود، 
اما به دلیل اینکه این محصول در دســت عده ای 
خــاص به صورت انحصاری وجود دارد، به راحتی 
بازار ســیمان را در دست گرفته بودند. وی ادامه 
داد: گستره رانت و عدم شفافیت در حوزه سیمان 
به قدری باالســت که بازیگران اصلی این حوزه، 

نرخ را در بازار حتی تا سه برابر نیز باالتر بردند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه 
بازار ســیمان توســط 15 نفر می چرخد و آن هم 
زاییده واگذاری های ناشــی از رانت بوده است. در 
واقع عده ای خاص وارد حوزه ســیمان شــدند و 
بازار را به دلخواه خــود چرخاندند. جدی با بیان 
اینکه ســوداگران زیر بار عرضه سیمان در بورس 
نمی رفتند، گفت: هفته گذشــته در جلســه ای با 
مسئوالن وزارت صمت قرار شد برای کارخانجاتی 
که سیمان خود را در بورس عرضه کنند مشوق هایی 
در نظر گرفته شود. همچنین کارخانجاتی که وارد 

بورس شوند معاف از قطعی برق می شوند.

در حالی کــه مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان تهران دو روز پیش از قطع آب 
مشترکان پرمصرف از روز شنبه خبر داده بود 
اما 24ساعت پس از این وعده، وی رسما خبر 

لغو آن را اعالم کرد!
محمدرضا بختیاری که پیش از این از پرمصرفی 
20 درصد مشــترکان تهرانی انتقاد کرده بود دیروز 
 مدعی شــد: با مشــارکت مردم و کاهــش روزانه 

200 هزار مترمکعبی مصرف آب در پایتخت، قطع 
آب مشــترکان پرمصرف از دستور کار شرکت آب و 

فاضالب استان تهران خارج شد.
بختیاری ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت 
مســئوالنه شــهروندان تهرانی در مدیریت مصرف 
درست آب، اظهار کرد: اخطارهای متعدد شرکت آب 
و فاضالب استان تهران از ابتدای تیرماه برای اولین 
بار ســبب کاهش مصرف بین مشترکان پرمصرف و 

بدمصرف شده است و امیدواریم این روند در آینده 
نیز تداوم داشــته باشد، چرا که امسال منابع آبی در 
شرایط نامناسبی هستند و اگر این همراهی و همدلی 
شــهروندان ادامه نداشته باشد، تامین آب شرب در 

تهران با معضالت عدیده ای مواجه خواهد شد.
وی  ادامــه داد: مصــرف آب شــرب تهران از 
ســه میلیون و 769 هزار مترمکعب در هشتم مرداد 
سال  1399 به سه میلیون و 572 هزار متر مکعب 

در هشــتم مرداد 1400 کاهش یافته است که این 
یعنی میزان مصرف مشترکان بدمصرف و پرمصرف 

استان تهران 12 درصد کاهش یافته است.
به گزارش فارس، درحالی که مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران صبح روز شنبه اعالم 
کرده بود، آب مشــترکان پرمصــرف روزانه 2 تا 5 
ساعت قطع می شود، اما تنها با گذشت 24 ساعت از 

این خبر دیروز این دستور لغو شد.

آیا ذی نفعان ثروتمند، مانع اجرای قانون شدند؟

قطع آب مشترکان پرمصرف 24 ساعت پس از اعالم آن لغو شد

وزیر جهاد کشــاورزی درخواست کرد ارز 
چهار هزار و 200 تومانــی از نهاده های دامی 

برداشته شود.
کاظم خاوازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
بیان کرد: بــه عنوان یک کارشــناس؛ با تجربه ای 
15ماهه معتقدم ارز چهار هزار و 200 تومانی باید از 
روی نهاده های دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی 
دقیق برداشــته شود. پیشنهاد این اتفاق را چندین 
بــار در دولت مطرح کردیم و تمام جوانب را طوری 

دیده بودیم که به مردم هم آسیب نرسد، اما در این 
خصوص باید سطحی باالتر از دولت تصمیم بگیرد.

وی افزود: برای مثال شورای عالی اقتصادی می تواند 
به این موضوع ورود کند؛ وجود ارز 4200تومانی برای 

تمام مدیران گرفتاری ایجاد کرده است.
پاسخ به وزارت نیرو

این مســئول در بخش دیگری از سخنان خود 
درخصوص مطلبی نقل شــده از وزیــر نیرو مبنی 
بر برداشــت 92 هزار هکتاری شــلتوک در استان 

خوزســتان توضیح داد: شلتوک کاری در این استان 
به میزانی که گفته شــده نیست؛ متوسط سطح زیر 
کشت شلتوک کاری در خوزستان حدود 50 تا 55 
هزار هکتار در سال های گذشته بوده است، حال دولت 
و اســتانداری خوزستان این اقدام را ممنوع کرده و 
وزارت جهاد هم هیچ گونه امکاناتی به شلتوک کاران 
این اســتان ارائه نکرده، فقط آنها را تشویق کردیم 
که محصول زیر کشــت خود را تغییر دهند، منتهی 
تغییر محصول کشــت، ارتباط مســتقیم با اقتصاد 

کشاورز دارد.
خاوازی یادآور شد: بر اساس اطالعاتی که داریم 
حدود 70 هزار هکتار ســطح زیر کشــت برنج در 
خوزستان قرار دارد و به استناد عکس های ماهواره ای، 
77 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج شناسایی شده، 
حال اگر دولت ها بخواهند یک کشــت را از استانی 
حذف و کشت دیگری جایگزین آن کنند باید ماه ها 
هزینــه تفاوت و تبدیل آن را پرداخت نمایند و این 

هزینه هم میلیاردی خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی:

ارز 4200 تومانی نهاده های دامی با کار کارشناسی برداشته شود

ســقف پرداختی در قالب کارت اعتباری 
موسسات  و  بانک ها  مشــتریان  به  مرابحه 
اعتباری از 50 میلیون تومان به 200 میلیون 

تومان افزایش یافت.
به گــزارش ایســنا، بانــک مرکزی بــا صدور 
بخشــنامه ای اعالم کرد که با تصویب کمیســیون 
اعتبــاری این بانک، بانک ها و موسســات اعتباری 
می توانند براساس ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان 
خود، نســبت بــه تخصیص اعتبار تا ســقف مبلغ 
تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه اقدام   200میلیون 

کنند.
بانک مرکــزی پیش از این در دســتورالعمل 
ابالغی کارت اعتباری مرابحه به موسسات اعتباری 
و بانک ها تاکید کــرده بود که با توجه به ظرفیت 
بــاالی عقد مرابحه و کارت های اعتباری مبتنی بر 
این عقد که اعطای تســهیالت برای تأمین طیف 
وسیعی از کاالها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را 

شامل می شود، این کارت ها باید به تدریج جایگزین 
تسهیالت متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در 
زمینه های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین 
نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های 
گوناگون کاالیــی و خدماتی، فرآیندهای زمانبر و 
پرهزینه اعطای تسهیالت بانکی کوتاه و انحرافات 
موجود در مصرف تســهیالت با موضوع قرارداد به 

حداقل رسانده شود.
همچنین براساس این دستورالعمل مقرر شده 
بود که هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری صرفاً 
مجاز به اعطــای یک کارت اعتباری به متقاضیان 
باشند، اما دریافت کارت های متعدد از چند بانک 
یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف دریافتی 

برای هر مشتری، بالمانع است.
سقف قبلی پرداخت کارت اعتباری به مشتریان 
50 میلیون تومان بود که در بخشــنامه جدید این 

سقف به 200 میلیون تومان افزایش یافته است.

برخی از تمهیدات دیگری که در دستورالعمل 
کارت اعتباری در نظر گرفته شده است عبارتند از:
1- ایجاد امکان بازپرداخت تسهیالت دریافتی 
با کارت اعتباری مرابحه به صورت نســیه اقساطی 
با اقســاط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه. عالوه بر 

نسیه دفعی؛
2- الــزام به تخفیف حداقل 90 درصد ســود 
مستتر در قسط/ اقساط زود پرداخت )متناسب با 
مدت باقیمانده تا سررسید قسط/ اقساط پرداخت 
شــده(، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشــی از 
تســهیالت کارت اعتباری توسط مشتری پیش از 

سررسید؛
3- عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق 
مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت 
مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری )ناشی 
از استفاده مشتری از کارت اعتباری( در پایان دوره 
تنفس، مشروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا 

پایان دوره تنفس پرداخت نماید؛
4 -ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از 
سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت 
در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده 

با استفاده از کارت اعتباری.
گفتنی است؛ کارت اعتباری مرابحه به دارنده 
آن این امکان را می دهد که بر پایه نوع قرارداد، از 
خدمات و کاالهایی برخوردار شــده و سامانه بانک 
صادر کننده بهای آن  را بپــردازد. به عبارت دیگر 
یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می شود که 
می توانــد از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد 
و میزان و ســقف اعتباری که به هر شــخص داده 
می شود بستگی زیادی به درآمد و توان بازپرداخت 
وی دارد که پس از تعیین اعتبار می تواند از محل 
این اعتبــار، کاال و خدمات مورد نظر را خریداری 
کرده و در هنگام سر رسید آن را یکجا و یا به صورت 

اقساط، بازپرداخت کند.

بانک مرکزی:

سقف اعتبار کارت مرابحه 200 میلیونی شد

کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان 
رئیس جمهور مبنی بر تبدیل مناطق آزاد به 
سکوهای صادراتی گفت: مناطق آزاد عماًل 
به سکویی برای واردات غیررسمی و قاچاق 

تبدیل شده اند.
حســن روحانی؛ رئیس جمهور، روز چهارم 
مردادماه در حاشیه جلسه افتتاح طرح های مناطق 
آزاد با بیان اینکه، دولت مناطق آزاد را به مراکز 
صادراتی و جذب سرمایه تبدیل کرده است، گفته 
بود که مناطق آزادی که اخیراً تصویب شدند، در 
آینده نزدیک باید فعال شوند و مانند مناطق آزاد 
فعلی می توانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با 
کشورهای همسایه و کشورهای جهان قرار دهند.

 ایــن اظهارات در حالی مطرح می شــود که 
بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد 
مناطق آزاد ایران طی سال های 1392 تا 1398 
مناسب نبوده است؛ به طوری که سهم این مناطق 
از صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود یک درصد، 
از میزان تولید نیز یک درصد، از تعداد واحدهای 

تولیدی فعال در کشــور کمتر از سه درصد، از 
جذب سرمایه گذاری مســتقیم خارجی حدود 
10 درصد و از  اشتغال زایی کل کشور تنها چهار 

درصد است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به این 
مسئله  اشاره شده که میزان واردات کاال از طریق 
مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کاال از این 
مناطق به خارج از کشــور در طول دوره مذکور 
بوده اســت. همچنین وسعت مناطق آزاد بیش 
از سه برابر وســعت شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشــور بوده، اما میزان  اشتغال در شهرک های 
صنعتی بیش از سه برابر  اشتغال در مناطق آزاد 

کشور است!
مناطق آزاد جدید بر خالف مصالح کشور

اقتصادی  وحید شقاقی شــهری؛ کارشناس 
در گفت وگــو با خبرگــزاری مهر با  اشــاره به 
عملکــرد منفی مناطق آزاد در صــادرات کاال، 
گفت: در صادرات غیرنفتی این مناطق عملکرد 
 خوبی نداشــتند و عماًل به سکویی برای واردات 

غیر رسمی و قاچاق تبدیل شده اند، این در حالی 
اســت که هدف از تشــکیل این مناطق توسعه 

صادرات کاال بوده است.
وی افزود: قانون مناطق آزاد در سال 1371 با 
ایجاد سه منطقه قشم، کیش و چابهار در کشور 
تصویب شد و به مرور زمان تعداد و گستره این 
مناطــق به دلیل منافع بســیار زیادی که برای 
 برخی از گروه ها به دنبال داشت، به تدریج افزایش 

یافت.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط 
فعلی ایجاد مناطق آزاد جدید هزینه بســیاری 
نسبت به منافع آن دارد و تصویب آنها به صالح 
کشور نیست، افزود: هدف از تشکیل مناطق آزاد 
در اکثر کشــورهای جهــان، افزایش صادرات و 
صادرات مجدد، جذب تکنولوژی و سرمایه های 
خارجی و نیز جذب گردشــگر است که تجربه 
30ســاله تشــکیل این مناطق در ایران نشان 
می دهد که مناطق آزاد در کشور همواره بر خالف 

این اهداف عمل کرده اند.

شقاقی با  اشاره به تأسیس شرکت های صوری 
در مناطق آزاد به قصد دور زدن قوانین مالیاتی، 
گفت: دولــت و نمایندگان مجلس در دوره های 
گوناگون به دنبال افزایش مناطق آزاد در کشور 
بوده و توجهی به عملکرد نامناسب این مناطق 

نداشته اند.
وی ادامه داد: کاالها از کشــورهای همجوار 
به مناطق آزاد قاچاق و از آن جا نیز به راحتی به 
سرزمین اصلی منتقل می شوند. همچنین بعضاً 
برخی از کاالهای داخلی نیز که در خارج از کشور 
دارای ارزش قابل توجهی است، از روزنه مناطق 

آزاد به سایر کشورها قاچاق می شود.
وی با انتقاد از وضعیت نامناسب مناطق آزاد 
در کشــور افزود: انبارداری غیراستاندارد، وجود 
ســکوهای باری غیر اصولی، وضعیت نامناسب 
جاده ای و فرودگاهی و همچنین عدم بهره مندی 
کافی این مناطق از زیرساخت های فناوری باعث 
شده است تا عملکرد مناطق آزاد کاماًل بر خالف 

انتظارات باشد.

کارشناس اقتصادی:

مناطق آزاد به سکوی قاچاق تبدیل شده است


