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مرکز آمار اعالم کرد

کاهش ۷/۵ درصدی نرخ تورم مسکن تهران 
در آبان ۱۴۰۰

مرکز آمار از کاهش ۷.۵ درصدی نرخ تورم مسکن تهران 
در آبان امسال خبر داد.

به گــزارش  مرکز آمار ایران، نرخ تــورم نقطه ای در آبان ماه 
1400 به عدد 20 و دو دهم درصد رسیده است؛ یعنی خریداران 
برای خرید یک واحد مســکونی در شهر تهران بایستی نسبت به 
آبان 1399، بطور متوســط 20 و دو دهم درصد بیش تر پرداخت 
کنند. تورم نقطه ای این ماه در مقایسه با ماه قبل )22.4( 2.2 واحد 

درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت 
ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می باشد که در آبان ماه 
1400 این اطالع به عدد منفی نیم درصد رسیده است. تورم ماهانه 
آبان ماه در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل )سه و نیم درصد(، 
چهار واحد درصد کاهش داشته است. عدد شاخص قیمت امالک 
مسکونی شــهر تهران در آبان1400، بر اساس ماه پایه فروردین 
1395 به عدد 774 و هشــت دهم رســید که نسبت به ماه قبل 

)778.6(، نیم درصد کاهش داشته است.
کاهش تورم ساالنه

منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره 
مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم ساالنه آبان ماه 1400 امالک 
مسکونی شهر تهران به عدد 51 و هشت دهم درصد رسیده است 
که نســبت به همین اطالع در ماه قبل )59.3(، به میزان هفت و 

نیم واحد درصد کاهش داشته است.
شاخص قیمت امالک مسکونی شهر تهران با استفاده از اطالعات 
ثبتی سامانه امالک و مستغالت کشور و به روش هدانیک محاسبه 
شده است. جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحد های مسکونی؛ 
شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت ها را بهتر 
نشان می دهد. زیرا مشخصات واحد های فروش رفته در دوره های 
مختلف می توانند تغییرات زیادی داشــته باشند که در محاسبه 
متوسط قیمت قابل شناســایی نمی باشند. به عنوان مثال، تعداد 
واحد های فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیش تر 
از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی 

با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.
شــاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را 
برطرف می کند و اثر تغییرات کیفی در طول دوره های مختلف را از 
بین می برد، بنابراین با وجود اینکه متوسط قیمت امالک مسکونی 
نســبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس تر است با این 
حال به دلیل حذف تغییرات کیفی در محاسبه شاخص قیمت به 
روش هدانیک تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیقتر از تغییرات 

روش متوسط قیمت است.
معاون وزارت صمت پیش بینی کرد

برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو
 در سال آینده

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه سال آینده 
برنامه رشد ۵0 درصدی را در تولید خودرو خواهیم داشت، گفت: 
خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح کرده اند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی  با 
اشاره به اینکه در سال 1396 یک میلیون و 550 هزار دستگاه خودرو 
در کشور تولید و به بازار عرضه شد، گفت: در آن سال یکهزار دستگاه 
وارد شده بود و حداکثر تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه اعالم شد.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه تقاضای 
موثر در کشــور وجود دارد، تصریح کرد: تولید یک میلیون دســتگاه 
 خودرو برای امسال پیش بینی شده است و برای سال آینده رشد حدود 
50 درصدی را پیش بینی می کنیم. البته اگر قیمت خودرو واقعی باشد، 
خیلی از تقاضاها ممکن اســت وجود نداشته باشد و اگر تقاضا را یک 
میلیون و 500 هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم که چه تعداد 
می توانیم تولید و چه تعداد صادر کنیم. ضمن اینکه  خودروسازان انواع 

و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح می کنند.
او اظهار داشت: تقاضای موثر عددی است که باید به صورت کارشناسی 
شده و موثر مطرح شود، که باید به صورت کارشناسی شده و موثر باشد. 
قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم و مانند تمام کاالهایی که 

قانون واردات و صادرات داریم بر اساس تعرفه باید کنترل شود. 
عرضه خودروهای خاص در بورس کاال

معــاون امور صنایع وزارت صمت در مورد عرضه خودرو در بورس 
گفت: سازمان بورس موضوع عرضه خودرو در بورس کاال را مطرح کرده 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل در مدت اخیر پیشنهادی در 

این باره نداشته است. 
صادقی نیارکی افزود: موضوع عرضه خودرو در بورس که از سوی 
ســازمان بورس و بورس کاال پیشنهاد شــده است به خودروهای غیر 
مشــمول که بخش خاصی از جامعه متقاضی آن می باشد، بر می گردد. 
این خودروهای خاص که بخشــی از نیــاز جامعه را برآورده می کنند، 

مشمول قیمت گذاری نیستند.
او با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کاال باید کارشناســی 
شــود گفت: باید مشخص شود که آیا در کشورهای توسعه یافته دنیا 
نیز عرضه در بورس برای خودرو انجام می شود یا خیر و فواید و مزایای 
عرضه خودرو در بورس باید به دقت بررســی شود. از سوی دیگر باید 
فوایــد و مزایای عرضه خودرو در بورس برای مردم، مصرف کنندگان و 

تولید کنندگان نیز مشخص و معین شود.
او افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیچ مقطعی پیشنهادی 
برای عرضه خودرو در بورس نداشته است و این طرحی بود که در ابتدا 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح کردند و در ادامه شرکت بورس 

کاال به این موضوع ورود کرد.
گفتنی اســت، یکی از اشتباهات برخی مدیران ما این است که به 
دنبال الگوبرداری تام و تمام از کشورهای پیشرفته هستند، حال آنکه 
ایران به لحاظ اقتصادی، یک کشــور در حال توســعه است و باید به 

دنبال الگوی بومی باشد.
رکود در بازار خودرو

از ســوی دیگر، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: 
نوســان قیمت ارز در روزهای اخیر باعث رکود در بازار خودرو شده و 

تقریبا خرید و فروشی در این بازار انجام نمی شود.
سعید موتمنی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در رابطه با وضعیت 
بازار خودرو پس از نوسان های اخیر قیمت ارز، گفت: وقتی قیمت ارز 
دچار نوسان می شود، فروشندگان یا قیمت  فروش خودرو ها را افزایش 

می دهند و یا خودرویی برای فروش به بازار عرضه نمی کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران افزود: در شرایط نوسان 
قیمــت ارز و بــا توجه به تاثیر آن بر افزایــش قیمت خودرو، معموال 
خریداران نیز اقدامی برای خرید خودرو نمی کنند و بر این اساس خرید 

و فروش خودرو در بازار راکد می شود.
وی اظهار داشت: تا زمانی که قیمت ارز در کانالی ثابت نماند معموال 

شرایط خرید و فروش خودرو در بازار راکد خواهد ماند.
موتمنی با بیان اینکه اکنون قیمت خودروهای داخلی و خارجی در 
بازار افزایش یافته است، گفت: در روزهای اخیر قیمت پراید و کوئیک 
حــدود 2 تا 3 میلیون تومــان و قیمت 206 و 207 دنده ای و اتومات 

بین 5 تا 6 میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه قیمت خودروهای 
خارجی نیز افزایش یافته اســت، گفت: برای این خودروها با توجه به 

افزایش قیمت  در روزهای اخیر تقاضایی وجود ندارد.

سودجویی دالالن در نوسانات بازار ارز 
با کمک جریان  سازی رسانه ای

در هشــت ماهه اول امســال میزان فروش حواله ارزی 
صادرکنندگان ۷0 درصد و میزان فروش اسکناس ارز 200 درصد 
جهش کرده  اما با این وجود نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی و 

فعالیت های سوداگرانه رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، تغییرات قیمت ارز در هفته های اخیر 
شــرایط و نگرانی هایی را برای مردم نســبت به آینده بازار ارز و تورم 
به وجود آورده اســت که جا دارد ابعاد تحوالت بازار ارز را از زاویه ای 

دقیق تر بررسی کرد.
کاهش عرضه ارز یا نااطمینانی از تداوم عرضه در روزها و هفته های 
آینده و همچنین رشد قابل توجه تقاضای ارز از عوامل تغییرات قیمت 
قلمداد می شــود. این در حالی اســت که بررسی ها نشان می دهد از 
ابتدای ســال جاری تاکنون میزان عرضه اسکناس ارز به بازار حدود 
ســه برابر شده و حجم فروش ارز در سامانه نیما که به فروش حواله 
ارزی اختصاص دارد و برای واردات مورد استفاده قرار می گیرد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 69 درصد رشد کرده است.
درواقع در هشــت ماهه ســال 1400 رقمی بالغ بر 18 میلیارد و 
100 میلیون دالر از ابتدای سال در سامانه نیما حواله ارزی به فروش 
رسیده در حالی که این رقم در هشت ماهه سال گذشته 10 میلیارد 

و 700 میلیون دالر بوده است.
تقاضای واقعی ارز در اقتصاد شــامل ارز مورد نیاز برای واردات و 
ارز خدماتی )مســافرتی، دانشــجویی، درمان و...( می شود. در هشت 
 ماه امســال حجم کل واردات کشور معادل 32 میلیارد دالر بوده که 
11 میلیارد دالر آن مربوط به کاالهای اساسی می شده و دولت منابع 
آن را تامین کرده است. بنابراین 18 میلیارد دالر از 21 میلیارد دالر 
باقی مانده دیگر در سامانه نیما تامین ارز شده و سه میلیارد دالر دیگر 
هم توسط صادرکننده با ارز خود صادرکننده تامین و وارد شده است.
 بر اســاس این گزارش، در هشــت ماهه امســال میزان صادرات 
31 میلیارد دالر و میزان واردات 32 میلیارد دالر بوده است و با توجه 
به اینکه میزان صادرات نفت خام در سال جاری روند رو به رشد داشته 
است، منابع ارزی کشور از ابتدای سال تاکنون پاسخگوی تقاضای ارزی 

کشور بوده است.
با توجه به درآمد کشور از محل صادرات غیرنفتی و صادرات نفت 
خام و کنترل واردات در سطح 32 میلیارد دالر و تعیین سهمیه برای 
ارز خدماتی )ارز مسافرتی، درمان، دانشجویی و...( و همچنین بستن 
حساب سرمایه کشور، کشور در حال حاضر با کمبودی در منابع ارزی 
مواجه نیست. با این وجود، با انتشار کوچکترین خبر درباره مذاکرات 
هسته ای ایران با کشورهای اروپایی بازار به سرعت واکنش نشان داده 

و نرخ ارز باال و یا پایین می رود.
به نظر می رسد آنچه که در شرایط فعلی انتظارات تورمی و نگرانی 
برای حفظ ارزش دارایی وجود دارد و برخی دالالن و ســفته بازان با 
سوءاستفاده از این التهابات بهره خود را می برند، این نااطمینانی نسبت 
به آینده بازار ارز توسط برخی سوداگران و فعاالن رسانه ای- سیاسی 

تشدید می شود.
این رفتار سودجویان در کنار انتظار عمومی از موج افزایش نرخ ارز 
موجب شــده با وجود تعادل نسبی در عرضه و تقاضای ارز التهاب در 
بازار پابرجا بماند و نرخ ارز گاهی اوقات در موقعیت افزایش قیمت قرار 
گیرد. در چنین شرایطی مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نگرانی های 
مردم نسبت به آینده بازار ارز می تواند نقش بسیار موثری در مدیریت 
بازار و مهار نرخ ها داشته باشد چرا که اگر این دغدغه ها کاهش نیابد، 
هر چقدر عرضه ارز در بــازار افزایش یابد، تاثیری در فروکش کردن 

نگرانی ها نخواهد داشت.

افزایش ۱۶۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق 
تا پایان آذر

با تکمیل واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، 
این واحد در پایان آذرماه سال جاری با شبکه سراسری برق کشور 
سنکرون شده و شاهد افزایش ۱۶0 مگاواتی ظرفیت تولید برق 

کشور خواهیم بود.
نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با شش واحد گازی با ظرفیت تولید 
958 مگاوات در مدار بهره برداری قرار داشته و پروژه تبدیل نیروگاه به 
سیکل ترکیبی با احداث سه واحد بخار160 مگاواتی با توان و تجهیزات 

تولید داخل، در دستور کار قرار گرفته است.
امیر محمدی، مدیر پروژه ســیکل ترکیبی نیروگاه ارومیه در گفت 
وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: واحد دوم بخش بخار این نیروگاه، 
ســی ام آذرماه امسال به شــبکه سراسری برق کشور متصل می شود و 
ظرفیت تولید برق در بخش بخار نیروگاه ارومیه به 320 مگاوات می رسد.

محمدی با بیان اینکه »تأخیر در پرداخت منابع تخصیص داده شده 
از سوی بانک عامل چالشی برای پروژه است«، گفت: هزینه تأمین مصالح 
و تجهیزات روز به روز افزایش می یابد. با این حال اجرای واحد سوم بخار 
نیروگاه ارومیه نیز به پیشــرفت 50 درصدی رســیده است و در پایان 
اسفندماه سال 1401 به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.

همچنین محمدحســین پــروازی نیا؛ نماینــده کارفرما در کارگاه 
نیروگاه ارومیه اظهار داشــت: روزی نبــوده که پروژه نیروگاه ارومیه به 
خاطر مشکالت متوقف شود و شرکت مپنا به عنوان پیمانکار این پروژه، 

به صورت روزانه برای تکمیل آن تالش کرده است.
وی افزود: حدود 700 نفر پرسنل فقط در سایت نیروگاه مشغول به 
کار هستند که با احتساب اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده، می توانیم میزان 
اشتغال ایجاد شده با اجرای این پروژه را بیش از دو هزار نفر اعالم کنیم.

گفتنی است، با تکمیل سه واحد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 
ارومیه، ظرفیت تولید برق در این نیروگاه و شمال غرب کشور به میزان 
480 مــگاوات افزایش می یابد و این مســئله، کمک قابل توجهی برای 
پایداری شبکه در این منطقه از کشور به خصوص در شرایط پیک مصرف 

برق تابستانی خواهد کرد.

اقتصادی

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

13/043/000سکه تمام طرح جدید
12/905/000سکه تمام طرح قدیم

6/810/000نیم سکه
3/905/000ربع سکه

2/351/000گرمی
1/304/900هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
27/866دالر
31/546یورو
40/324پوند

2/240لیر ترکیه
7/589درهم امارات

20/6دینار عراق

معاون وزیر اقتصاد:

روشتأمینمالیقانونجهشتولیدمسکن،تورمزاست

ادامه از صفحه ۶

برگ سبز ســواری هاچ بک کوئیک آر مدل 
1400 بــه شــماره انتظامــی ۶87 ل 39- 
 M15923724۶ ایران 18 و شماره موتور

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

صفحه 4
دو شنبه ۱۵ آذر ۱4۰۰
اول جمادی االول ۱44۳ - شماره ۲۲۹۰۷

انتشار  استخدامی ضمن  و  اداری  سازمان 
گزارشــی از وضعیت ثبت اطالعات حقوق و 
مزایای دستگاه ها در سامانه پاکنا اعالم کرد: 
در صورت عدم تکمیــل اطالعات حداکثر تا 
۱۵ آذرماه ســال جاری، ضمن عدم پرداخت 
حقوق و مزایای باالترین مقام دستگاه و تمامی 
مدیران مربوطه، عملکرد دســتگاه ها نیز به 
 هیئت دولت و دستگاه های نظارتی اطالع رسانی 

می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســازمان اداری و 
اســتخدامی آخرین وضعیت ثبت اطالعات حقوق و 
مزایای دستگا ه ها و نهادهای مشمول ماده 29 قانون 

برنامه ششم توسعه را منتشر کرد.
سازمان استخدامی از همکاری عموم دستگاه های 
اجرایی مشمول، تشــکر کرده و در کنار آن هشدار 
داد در صورت عدم تکمیل اطالعات در سامانه پاکنا 
حداکثر تا 15 آذرماه سال جاری، ضمن عدم پرداخت 
حقوق و مزایای باالترین مقام دستگاه و تمامی مدیران 
مربوطه، عملکرد دســتگاه ها نیز به هیئت دولت و 

دستگاه های نظارتی اطالع رسانی می شود.
در همین رابطه گزارش عملکرد دســتگاه های 
 اجرایی و ســازمان های وابســته و تابعــه تا مورخ 

13 آذر ماه سال جاری ارائه شد.
براســاس ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه 
بنیادهــا و مؤسســاتی که زیر نظــر ولی فقیه اداره 
می شــوند و همچنین دســتگاه ها و واحدهایی که 
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است 
اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین 
و مقررات عــام تبعیت نمایند نظیــر وزارت جهاد 
کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز 
ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان 

گسترش نو سازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، ســازمان توسعه و نو سازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی 
و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته را 

نیز شامل می شود.
چه اطالعاتی باید ثبت شود؟

حقوق، فوق  العاده هــا، هزینه ها، کمک هزینه ها، 
کارانه، پرداخت های غیرماهانــه و مزایای ناخالص 
پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و 
غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا منحصراً در 
فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، 
پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص 
پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در 

سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
براساس تبصره یک ماده 29 قانون برنامه ششم 
تمامی اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از 
تاریخ اول فروردین 88 اطالعات مربوط به مقامات، 
رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات 
کشــور و ســازمان بازرسی کل کشــور ارائه دهند. 
مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به 
انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه  ماه تا 
یک  سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می شود.

دیوان محاسبات کشــور و سازمان بازرسی کل 
کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود 
اطالعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع 
وقت به منظــور بازگرداندن وجوه پرداخت شــده 
رســیدگی نمایند و درصورتی کــه مبالغی برخالف 
قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، 

اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند.

جزئیات ثبت اطالعات دستگاه ها
براساس جدول ارائه شده از سوی سازمان اداری و 
استخدامی ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزارت جهاد کشاروزی و دادگستری اطالعات حقوق و 
مزایا را تا آذر ماه به طور کامل ثبت کرده اند. همچنین 
ســتاد وزارت علوم، فرهنگ و کشــور 100 درصد 
اطالعات خود را به ثبت رساندند و دیوان محاسبات 

به طور کامل تکلیف قانونی را اجرا کرده است.
وضعیت سازمان های وابسته و تابعه وزارتخانه ها 
جالب نیســت و همراهی درستی طبق ارقام ندارند. 
برای مثال وزارت اقتصاد متشکل از سازمان مالیاتی،  
گمرک، سازمان سرمایه گذاری های خارجی و سایر 
بخش ها است که حدود 43 درصد اطالعات حقوق 

مزایا را ثبت کرده اند.
عدم تمکین برخی از دستگاه ها

در این میان وزارت نفت و سازمان های تابعه آنکه 
بیش ترین درآمد را در میان شرکت های دولتی دارند 
در ســال جاری اطالعات حقوق و مزایای مدیران و 
کارمندان خود را درج نکردند. این در حالی است که 
نام این دستگاه  به صراحت در ماده 29 قانون برنامه 

ششم ذکر شده است.
ذیل این جدول وضعیت ســتاد قــوه قضائیه و 
ســازمان های وابسته و تابعه اعالم شده است. ستاد 
قوه قضائیه و پژوهشــکده آن از ابتدای سال تاکنون 
اطالعاتی ثبت نکرده و سازمان پزشکی قانونی تنها 
چهار درصد اطالعات را وارد کرده  اســت. از ســوی 
دبیرخانه شورای نگهبان نیز تاکنون اطالعاتی ثبت 

نشد.
صندوق کارآفرینی امید و بنیاد مردم شناســی 
تاکنون اطالعاتی از وضعیــت حقوق کارمندان در 

سامانه پاکنا ثبت نکرده اند.

مرکز ملی فضای مجازی دســتگاه دیگری است 
کــه زیر نظر رئیس جمهور بوده اما به قانون تمکین 
نکرده است. دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
جهاد دانشگاهی و زیر مجموعه های آنها نیز وضعیت 

مشابهی دارند.
ســازمان برنامــه و بودجه به عنوان ســازمان 
متولی تخصیص منابــع بودجه باید در برابر اجرای 
تکالیف قانون الگو و پیشــرو باشــد امــا طبق این 
گــزارش 44 درصــد اطالعــات در ســامانه ثبت 
شــده اســت. مرکز آمار نیز به عنوان زیر مجموعه 
 این ســازمان تنها شــش درصد اطالعــات را ثبت 

کرد.
به این ترتیب باید منتظر ماند آیا مقاومت برخی 
دســتگاه ها برای ثبت نکردن اطالعات در ســامانه 

شکسته می شود یا خیر؟
بــه گزارش فــارس، آبان ماه ســازمان اداری و 
استخدامی اعالم کرد که حقوق کارمندان و مدیران 
براساس ثبت اطالعات حقوق و مزایا در سامانه پاکنا 
پرداخت خواهد شد که این مسئله در قانون بودجه 
سال 1400 نیز صراحت دارد و به همین علت چند 
روزی وقفه در پرداختی ها مشاهده شد و در نهایت با 
تضمین مسئوالن ذی ربط مشکل مرتفع شد. به نظر 
می رسد پرداخت حقوق و دستمزد برخی دستگاه ها 
در پایان آذر ماه هم با مشــکل و وقفه مواجه شــود 
زیرا باوجود تعهد دستگاه ها برخی نهادها مانند وزارت 
نفت و برخی دســتگاه های دیگــر یا هیچ اطالعات 
 ثبت نکرده اند و یا نســبت ثبــت اطالعات کمتر از 

50 درصد است. 
باید منتظر ماند آیا مقاومت برخی دســتگاه ها 
بــرای ثبت نکردن اطالعات در ســامانه شکســته 

می شود یا خیر؟

گام مهم دولت برای شفافیت حقوق ها

ضرب األجل ثبت حقوق و مزایای دستگاه ها
 امروز پایان می یابد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد

فرسایششدیدخاکدرچهارمیلیونهکتارازاراضیکشور
 معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه چهــار میلیون هکتار از اراضی 
کشــور از فرسایش شــدید رنج می برد، بر 
ضرورت تشکیل شورای عالی خاک با حضور 

رئیس جمهور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز به مناسبت 
روز جهانی خاک ســمیناری با حضور مســئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه برگزاری نمایشگاه 
سامانه های نوین آبیاری در محل نمایشگاه های دائمی 

تهران برگزار شد.
علیمــراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد 
کشــاورزی در این همایش بــا تأکید بر اینکه عمل 
به اســناد باالدســتی به حفظ خاک زراعی کمک 
می کند، اظهار کرد: در کشــور 18.5 میلیون هکتار 
زمین کشاورزی وجود دارد که 8.7 میلیون هکتار آن 

آبیاری می شود و 60 درصد اراضی کمتر از یک درصد 
مواد آلی را دارد، در حالی که این رقم در دنیا دو تا 

چهار درصد است.
وی افزود: چهار میلیون هکتار از اراضی کشور از 
فرسایش شدید رنج می برد و یک و نیم تا دو میلیون 
هکتار از خاک های کشور مشکل زهدار شدن دارند.

معــاون آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی در 
ادامه به اقدامات انجــام یافته در حوزه آب و خاک 
اشاره کرد و گفت: قانون حفاظت از خاک در مجلس 
تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن آماده شده و خط 
 مشی های آن نیز در انتظار تصویب است. همچنین 
دفتر خاک و شورای هماهنگی خاک در راستای این 

قانون تصویب شده است.
اکبری با اشاره به ترجیح و نوسازی 1.6 میلیون 
هکتار از اراضی کشــور یادآور شد: 480 هزار هکتار 

عملیات زهکشــی انجام شده اســت و به زودی با 
فائو درباره مدیریت پایــدار خاک تفاهم نامه امضاء 

خواهیم کرد.
وی در ادامه به مطالعات آبخیزداری 32 میلیون 
هکتار، به طرح مرتع داری در سطح 40 میلیون هکتار، 
طرح مقابله با بیابان زایی در ســطح هشت میلیون 
هکتار و طرح جنگل دست کاشــت در سطح هشت 

میلیون هکتار اشاره کرد.
 ایــن مســئول عنــوان کــرد: پیشــنهاد ثبت 
13 اســتاندارد درباره خاک ارائه شده که به زودی 

تصویب خواهد شد.
اکبری همچنین با ارائه شــش پیشنهاد درباره 
حفظ خاک از تخریب و فرسایش ادامه داد: سازمان 
برنامه و بودجه باید ردیف اعتباری برای حاصلخیزی 
و بهره وری خاک در بودجه تعریف کند. عالوه بر آن، 

وزارت جهاد کشــاورزی اطالعات خاک کشور را در 
قالب بانک خاک جمع آوری کند.

وی افزود: باید قانون محکمی درباره ممنوعیت 
تغییر کاربری ها تصویب شود. از سوی دیگر سازمان 
برنامه و بودجه همانند سایر کشورها ارزش اقتصادی 

برای آب و خاک تعیین کند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تأکید 
کرد: دانش حفظ آب و خاک باید در کشور ارتقا یابد 
و در نهایت پیشنهاد می شود، شورای عالی خاک به 

ریاست رئیس جمهور تشکیل شود. 
در ادامه، اکبــری ضمن تأکید به اهمیت خاک 
در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور گفت: 
ســازمان بین المللی فائو نیز با آگاهی از این موضوع 
مهم شعار »کاهش شوری و تقویت بازدهی خاک« 

را امسال برای روز جهانی خاک تعیین کرده است.

 هم اکنون از مجموع ۵0 میلیارد و ۵00 میلیون
مترمکعب حجم مخازن ســدهای کشور، تنها 
۱۷میلیارد و ۶۷0 میلیون مترمکعب آب پشت 

سدها ذخیره شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار دفتر اطالعات 
و داده های آب کشــور نشان می دهد با سپری شدن 
73 روز از ســال آبی )سال آبی 1401 - 1400(، تا 
13 آذرماه میزان کل حجم آب در مخازن ســدهای 
کشــور حدود 17.67 میلیارد مترمکعب اســت که 
نسبت به مدت مشــابه سال آبی گذشته 30 درصد 

کاهش نشان می دهد.
همچنیــن به گفتــه مدیرکل دفتــر اطالعات و 
داده های آب کشور، بررسی وضعیت سدهای کشور 

نشــان می دهد میزان کل حجم ورودی به سدهای 
 کشــور از ابتــدای مهرماه تا تاریــخ 13 آذر معادل 
2.84 میلیارد مترمکعب بوده که کاهشی معادل 44 
درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته داشته 
است. فیروز قاسم زاده در این خصوص خاطرنشان کرد: 
در شــرایط کنونی، از کل حجم مخزن سدهای مهم 
کشور به میزان حدود 50.5 میلیارد مترمکعب، حدود 

35 درصد آب ذخیره  شده وجود دارد.
وی افزود: میزان پرشدگی سدهای مهمی چون 
زاینده رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی 
حدود 13 تا 18 درصد است و در استان های خوزستان 
و تهران، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی 
جاری به ترتیب در حدود 38 درصد و 20 درصد است.

همچنین طبق آمار وزارت نیرو میزان بارندگی های 
 کشــور از ابتدای ســال آبی جاری )اول مهر ماه( تا 
12 آذر مــاه به 32.6 میلی متر رســیده که این رقم 
 در مقایســه با بارش های مدت مشابه سال گذشته 
)53.1 میلی متر( کاهش 39 درصدی و در مقایسه با 
 میانگین بلندمدت با حدود 40.6 میلی متر بارندگی، کاهش 

20 درصدی را نشان می دهد.
بعد از تداوم بارندگی ها در هفته های اخیر نگاهی 
به وضعیت بارش مناطق مختلف کشور نشان می دهد 
کــه در این بازه زمانی اســتان های گیالن با 429.9 
میلی متــر، مازندران با 243.8 میلی متر و گلســتان 
بدون تغییر بــا 100.6 میلی متر بارندگی به ترتیب 

پربارش ترین استان های کشور بوده اند.

بررسی بارش ها در سراسر کشور حاکی از این است 
که در حال حاضر استان های مرکزی و جنوبی کشور 
وضعیت نامناسب بارشــی را نسبت به مدت مشابه 
پارسال تجربه کرده اند که در این میان استان سمنان 
با 5.9 میلی متر، سیستان و بلوچستان با 6 میلی متر و 
خراسان رضوی نیز با 7.5 میلی متر بارندگی به ترتیب 
سه استان کم بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری 

تا روز 12 آذرماه بوده اند.
طبق این آمار، میزان بارندگی در دو استان فارس و 
ایالم نسبت به متوسط بلندمدت )52 ساله( به ترتیب 
76 و 68 درصد کاهش داشته، هر چند از 31 استان 
کشــور که بارندگی مناسبی نسبت به سال گذشته 
داشته اند نیز 24 استان دارای کاهش بارش هستند.

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور خبر داد

کاهش۴۴درصدیورودیآببهسدهایکشور

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی، طی 
اظهاراتی روش تامین مالی مطرح شده در قانون 
جهش تولید مسکن را تورم زا دانست و خواستار 

اصالح آن توسط نمایندگان مجلس شد.
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم، محمد هادی 
ســبحانیان درباره تورم زا بــودن روش تامین مالی 
طرح جهش تولید مســکن گفــت: وزارت اقتصاد با 
ارائه برنامه رشــد غیرتورمی در واقع شــابلونی را در 
اختیار سیاســتگذاران قرار داده است تا چنانچه آنها 
قصد ارائه برنامه و یا دادن وعده ای به مردم را داشته 
باشند، برنامه و یا وعده  خود را با این شابلون سنجیده 
و چنانچه مغایرتی وجود داشت، آن وعده یا برنامه را 

کنار گذاشته یا اصالح کنند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصــاد، یکی از مصادیق 
مغایرت با نقشه  راه رشــد غیرتورمی را شیوه  تامین 

مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن 
دانسته و در این باره اظهار داشت:  آن چیزی که تحت 
عنوان تامین مالی حداقل 360 هزار میلیارد تومانی 
برای طرح مسکن در نظر گرفته شده است، بار مالی 
سنگین بر روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی 

خواهد داشت. 
ســبحانیان افزود: لذا باید مــا گفت و گو بکنیم با 
کارشناســان و نمایندگان محترم تا این قانون اصالح 
شــود. ضمن اینکه اعضای وزارت راه و شهرســازی 
هــم قائل به این موضوع هســتند که ما می توانیم از 
مسیرها و منابع مالی جایگزین استفاده کنیم و منبع 
مالی مورد نیاز برای ســاخت یک میلیون مسکن در 

سال را تامین کنیم.
الزم به ذکر است که طبق ماده 4 قانون جهش تولید 
مسکن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند 

حداقل 20 درصد از تسهیالت پرداختی نظام بانکی در 
هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به 
بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال 
 اول اجرای قانون از حداقل ســه میلیون و 600 هزار 
میلیارد ریال )360 هزار میلیارد تومان( تســهیالت 
برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای 
سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیالتی مذکور با 
افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ســاالنه 

افزایش یابد.
انتقاد به این شــیوه  تامین مالی در قانون جهش 
تولید مســکن، در چند ماه اخیر بارها و بارها توسط 
اقتصاددانان و کارشناسان مطرح شده است. منتقدین 
معتقدند این شیوه  تامین مالی، به دلیل اینکه هر ساله 
20 درصد از تسهیالت پرداختی بانک ها را به تسهیالت 
بلند مدِت 20 ساله مسکن اختصاص خواهد داد، منجر 

به انجماد ذخایر بانک ها و ناتوانی ها در تامین تسهیالت 
مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد. 

در چنیــن وضعیتــی بانک ها به منظــور تامین 
تسهیالت مورد نیاز ساخت ساالنه یک میلیون مسکن، 
مجبور به درخواســت اضافه برداشت از بانک مرکزی 
و یا کاهش تســهیالت پرداختی به دیگر بخش های 
اقتصــادی خواهند بود. دو راهی خطرناکی که هر دو 
در نهایت منجر به تورم های افسارگسیخته و افزایش 
فشــار اقتصادی بر روی مردم خواهد شد. لذا اگر چه 
تامین نیاز مردم به مسکن ضروری بوده و دولت باید 
در این راســتا اقدام نماید، اما انجام این وظیفه  دولت 
نباید به گونه ای انجام شود که از یک سو به بخش های 
دیگر اقتصادی آسیب های جدی و جبران ناپذیری وارد 
شود و از سوی دیگر با افزایش تورم، منجر به کاهش 

بیش از پیش قدرت خرید شهروندان شود.

شاخص بورس در پایان معامالت دیروز بازار 
سرمایه با رشد ۸ هزار واحدی روبرو شد.

به گزارش تســنیم، در پایان دادوستدهای امروز 
بازار ســرمایه بیش از 3 میلیارد و 657 میلیون سهم 
و حق تقدم به  ارزشــی بالغ بر 2 هزار و 488 میلیارد 
تومان در بیش از 375 هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با رشد 8هزار و 486واحدی در 
ارتفاع یک میلیون و 343هزار و 252واحد قرار گرفت.

بیشــترین اثر مثبت بر دماســنج بازار سهام در 
روز گذشــته به نام نمادهای معامالتی شــرکت های 
فوالد مبارکــه اصفهان، پاالیش نفــت بندرعباس و 
ســرمایه گذاری غدیر شــد و در مقابل شــرکت های 
معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه گذاری دارویی تامین 

و بانک تجارت با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر 
بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران 
هم با معامله یک میلیارد و210 میلیون ورقه به  ارزش 
یک هزار و 459 میلیارد تومــان در 182هزار نوبت، 
شــاخص فرابورس )آیفکس( 74واحد رشد کرد و در 

ارتفاع 19هزار و 209 واحد قرار گرفت.
در این بازار هم دیروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص 
فرابورس به نام نمادهای پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی 
تندگویان و صنعتی مینو شد و در مقابل شرکت های 
مدیریت انرژی امید تابان هور، گروه ســرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و پتروشیمی مارون بیشترین اثر منفی 

را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

رئیس اتحادیه پرنــده و ماهی گفت: طی 
روزهای اخیر قیمت مصــوب هر کیلو مرغ با 
کاهش 2 هزار تومانی به 2۹ هزار تومان رسیده 

است.
مهدی یوســف خانــی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: طــی روزهای اخیر قیمت 
مرغ با روند کاهشــی به کمتر از نرخ مصوب در بازار 

رسیده است. 
یوســف خانی گفت: قیمت مصوب هر کیلو مرغ 
برای مصرف کننده 31 هزار تومان است. با توجه به 
افزایش جوجه ریزی و تولید مرغ، قیمت هر کیلو مرغ با 
کاهش 2 هزار تومانی به 29 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هر کیلو ران 

مرغ را 29 هزار تومان، ســینه مرغ را 60 هزار تومان 
و فیله مرغ را 62 تا 63 هزار تومان اعالم کرد.

او گفت: در روزهای آتی نمی توان قیمت مرغ را 
پیش بینی کرد، اما با استمرار روند کاهشی، مرغداران 
متضرر می شوند. به دلیل شرایط تولید و واردات، بحث 

افزایش قیمت مرغ تا پایان سال منتفی است.
به گفته یوســف خانی، علی رغم افزایش تقاضا 
ناشی از اثر کاالی جایگزین، اما مشکلی در بحث عرضه 
به واسطه افزایش تولید و ذخایر مرغ منجمد نداریم.
رئیس اتحادیه پرنــده و ماهی گفت: با توجه به 
عرضه جوجــه باالتر از نرخ مصــوب، اگر کنترل و 
نظارتی بر عرضه صورت نگیرد، مرغدار به واســطه 

افزایش هزینه تولید متحمل زیان می شود .
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