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   با اعالم زمان دهم هر ماه براى واريز كمك هاى معيشتى برخى انتظار دارند 10 آذر مرحله دوم آن پرداخت شود، در حالى كه اين گونه نيست و پرداخت 
بعد در دهم دى ماه انجام مى شود.از اين رو در ماه جارى، پرداختى بعدى نقد به يارانه 45 هزار و 500 تومانى اختصاص دارد كه بيستم آذر واريز مى شود و 
پرداخت بعدى حقوق و دستمزد است كه آخر ماه انجام خواهد شد.

کمکمعیشتیبعدیکیواریزمیشود؟

دکه

ضرورتحسابهایی
مستقلازبانکمرکزی؛

صندوق 
توسعه ملی 
از همان اول 
منحرف شد

   بعد از نتيجــه نه چندان مثبت حســاب ذخيره ارزى، 
صندوق توسعه ملى از سال 1390 راه اندازى شد تا طبق قانون در 
ســال اول 20 درصد از منابع نفتى به آن واريز شده و هر سال سه 
درصد به حجم اين منابع اضافه شود، از سويى ديگر طبق چارچوب 
تعريف شده هيچ منبعى از اين صندوق براى دولت ها در نظر گرفته 
نشد و بايد براى بخش هاى تعاونى و خصوصى به كار گرفته شود، 
ولى در مجموع آنچه كه پيش رفت اينگونه نبود و ســقف واريز به 
صندوق به دليل كاهش درآمدهاى نفتى و كسرى بودجه با دريافت 
مجوزهاى الزم كاهش پيدا كرد و از سوى ديگر دولت ها به داليل 
مختلف به سمت دريافت مجوز براى برداشــت از منابع صندوق 

پيش رفتند.
اما با توجه به اينكه صندوق نتوانست به داليل مختلف ازجمله 
ورود دولت ها براى جبران كسرى منابع از آن، طبق اهداف تعريف 
شــده پيش برود اخيرا مقام معظم رهبــرى در رابطه با وضعيت 
كنونى صندوق و نوع عملكرد دولت ها نســبت بــه آن انتقاداتى 

مطرح كردند.
عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملى ضمن تحليل ابعاد 
عملكرد صندوق و دولت ها بر اهميت استقالل حساب صندوق از 
بانك مركزى تاكيد كرد و گفت: هنوز ظرفيت اين مهم در صندوق 

توسعه ملى ايجاد نشده است.
محمود دودانگه كه از ابتداى تشــكيل صندوق توسعه ملى در 

آن فعــال و از اعضاى هيات عامل صندوق بــود، ضمن مرورى بر 
روال طى شده در صندوق توسعه ملى از 10 سال گذشته تاكنون 
اظهار كرد:سرگذشت صندوق در طول سال هاى اخير نااميدكننده 
و ناراحت كننده اســت، چراكه بايد قانون گــذار چارچوبى را براى 
صندوق تعيين و آن را با ايده ها و سياســت هاى قابل قبول شكل 
دهد ولى  در ادامه همان قانون گذار، اساسنامه و قوانين مربوطه را 

از سال اول با انحراف پيش ببرد.
وى ادامه داد: اگرچه نمى توان ادعا كرد اساسنامه صندوق بدون 
نقص بوده، اما مى توان ادعا كــرد تا حدود زيادى قابل قبول بوده 
است. گرچه مى توانســت كامل تر باشد، اما به هر صورت در همان 
زمان سعى شده اســت از ظرفيت كارشناسى بخش هاى مختلف 

اجرايى استفاده شود.
 وى با بيان اين كه وقتى به سرگذشــت صندوق نگاه مى كنيم 
مشاهده مى  كنيم كه انحرافات صندوق از اساسنامه از همان ابتدا 
شكل گرفته است، اظهار كرد: در اساســنامه تاكيد شده كه بايد 
تمام منابع صندوق به صورت ارزى پرداخت شده و اجازه تبديل به 
ريال وجود نداشته باشد، اما از همان سال 1390 انحراف آغاز شد 
و در قانون بودجه ســال 1391 مصوب شد كه 10 درصد از منابع 
صندوق توسعه ملى به صورت ريالى به بخش كشاورزى اختصاص 
يابد كه در ادامه تخصيص 10 درصــد ديگر به صورت ريالى براى 

حوزه صنعت نيز مصوب و در دستور كار قرار گرفت.
 عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملى با اشاره به ممنوعيت 
استفاده بنگاه هاى دولتى از منابع ارزى صندوق، گفت: اما امكان 
اســتفاده برخى از بنگاه ها و طرح هاى دوســتى با اســتفاده از 
مجوزهاى مختلف در ادامه فراهم شد و مالحظه مى كنيم كه بخش 
قابل توجهى از منابع صندوق توسعه ملى به طرح هاى مورد نظر 
دولت و يا بخش هايى كه اساســا در چارچوب اساسنامه صندوق 

نيست، اختصاص داده شده است.
 دودانگه همچنين موضوع توجه به توازن منطقه اى در استفاده 
از منابع صندوق توســعه ملى و يا محدوديت استفاده از آن براى 
نهادهاى عمومى غيردولتى را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه 
در اين خصوص هم براساس تاكيد اساسنامه صندوق پيش نرفته 

است.
 وى در ادامه با اشــاره به نوع تفكر و برخورد دولت ها با صندوق 
توسعه ملى، گفت: هميشه به داليل مختلف از جمله سهل الوصول 
بودن دسترسى به منابع صندوق، دولت ها انگيزه  استفاده از منابع 
آن را داشته و هرگاه كه درآمدهاى نفتى دچار محدوديت شده است 
بالفاصله براى جبران كســرى بودجه صندوق را انتخاب كرده اند، 

در حالى كه استفاده از اين منابع به عنوان بودجه جارى و عمرانى 
دولت ممنوع بوده است.

 عضو ســابق هيات عامل صندوق توسعه ملى با بيان اين كه اين 
صندوق ايجاد شد تا وابستگى بودجه به نفت و درآمدهاى نفتى را 
كاهش داده و نهايتا قطع كند، ادامه داد: اما عمال صندوق توسعه 
ملى به صندوق دولت تبديل شده و اســتفاده از منابع آن توسط 

دولت به يك رويه تبديل شده است.
دودانگه افزود:طى سال هاى فعاليت صندوق اگر منابع پيش 
بينى شده طبق قانون هر ساله از محل درآمدهاى نفتى واريز مى 
شــد منابع قابل توجهى در اين صندوق ذخيره شده بود و  مى 
توانست تبديل به موتور توسعه اقتصادى كشور با محوريت بخش 
خصوصى شــود در صورتى كه در شرايط فعلى بخش خصوصى 
واقعى ســهم كوچكى از منابع صندوق را به خود اختصاص داده 

است.
وى در رابطه با اين كه تا چه اندازه صندوق مى تواند مستقل عمل 
كرده و يا دولت ها از آن اينگونه بهره بردارى نكنند، گفت: نبايد توقع 
داشــت كه صندوق از دولت ها جدا شود. عملكرد درست صندوق 
مى تواند دولت ها را كمك كند و رشد اقتصادى را سرعت دهد اما 
اتفاقى كه در اين ميان افتاده اين است كه صندوق رويكرد منفعالنه 
دارد و نقش خود را به درســتى نمى شناســد، چرا كه اگر رويكرد 
فعاالنه داشته باشد مى تواند با ارائه ى راهكارهاى كارآمد نه تنها 
به دولت كمك كند بلكــه از منافع صندوق به عنوان يك صندوق 
توسعه اى و بين نسلى محافظت كند، در صورتى كه در عمل چنين 

رويكردى در صندوق مشاهده نمى شود.
عضو ســابق هيات عامل صندوق توسعه ملى همچنين در مورد 
تفكر ايجاد حساب مستقيم براى صندوق توسعه ملى و جدا كردن 
منابع آن از بانــك مركزى نيز توضيحاتى ارائه كــرد و افزود: اين 
پيشنهاد از ابتداى راه اندازى صندوق نيز مطرح اما در ادامه به طور 
جدى ترى مورد بحث قرار گرفت تا اين كه در سياست هاى ابالغى 

مقام معظم رهبرى در برنامه ششم توسعه ابالغ شد.
دودانگه ادامه داد: حســاب هاى صندوق بايــد تحت مديريت 
صندوق باشــد نه اين كه بانك مركزى مديريت منابع صندوق را 

برعهده بگيرد.
 عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملى گفت: وقتى حساب 
صندوق مستقل است بايد ظرفيت كارشناسى و مديريت ريسك در 
صندوق براى مديريت اين حساب وجود داشته باشد و از ظرفيت 
قانونى استفاده شــود، اين در صورتى اســت چنين ظرفيتى در 

صندوق توسعه ملى ايجاد نشده است.

     با اينكه دولت اعالم كرده، كسى حق گران كردن كاالى 
خود را ندارد، اما بررســى هاى رويداد24 نشان مى دهد تقريبا تمام 
كاال هايى كه به دست مردم مى رســيده، گران شده است. در بخش 
ميوه و تره بار، قيمت ها تا 30 درصد افزايش يافته است. وانتى كه بار 
ما را هر روز از ميدان تا مغازه مى آورد، 50 تومان مى گرفت، اما حاال 
همان بار را با 100 تومان به مغــازه مى آورند. اين يعنى هر روز 50 
هزار تومان بيشتر بايد بدهيم. با احتساب 26 روز ماه (30 روز به جز 
4 جمعه تعطيل) تقريبا ماهى 1 ميليون و 300 هزار تومان به هزينه 

يك مغازه كوچك اضافه شده است.
دولت معتقد اســت افزايش قيمت بنزين بــر قيمت محصوالت 
كشاورزى تاثيرى نخواهد داشــت زيرا حمل و نقل ميوه و صيفى با 
خودروهاى سوخت گازوييل انجام مى شــود بنابراين گرانى بنزين 
نمى تواند قيمت اين محصوالت را تحت الشــعاع قــرار دهد. اين در 
حالى است كه تمام جابجايى بار از ميدان تا ميوه فروشى هاى سطح 
شهر از طريق وانت بار (سوخت بنزين) انجام مى شود لذا اين ادعا كه 
قيمت بنزين بر محصوالت كشاورزى تاثير نمى گذارد، سخن دقيقى 

به نظر نمى رسد.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار مى گويد 10 تا 15 درصد 
كشاورزان با خودرو هاى بنزينى بار خود را به ميدان مى رسانند؛ اين 
يعنى دســت كم افزايش 15 درصدى قيمت ها چندان دور از ذهن 
نيست. اين در حالى است كه قرار نباشد هزينه جابجايى از ميدان تا 

فروشگاه ها را قيمت تمام شده اضافه كنيم!
اسداله كارگر مى گويد: كليه بار ها در ميدان مركزى با كاميون هاى 

بزرگ جابجا مى شود كه گازوئيلى هستند. البته 10 تا 15 درصد از 
جابجايى هاى ميدان مركزى ميوه و تره بار با وانت صورت مى گيرد 
كه نيــاز به مصرف بنزين دارنــد، اما توزيع ميوه و تــره بار در ميوه 
فروشى هاى سطح شهر و خرده فروشى ها با وانت صورت مى گيرد كه 

سوخت همگى آن ها بنزين است.
كارگر ادامــه مى دهد: در اين زمينه مكاتبه هايــى با اتاق اصناف 
تهران انجام شــده و تقاضاى خود را براى افزايش ســهميه بنزين 
همانند (اسنپ و آژانس ها) كه براى ثبات در قيمت ها داراى سهميه 
هستند، انجام داديم تا در صورت امكان با افزايش 50 تا 60 ليترى 
بنزين براى صنف ما نيز موافقت شــود تا شــاهد افزايش قيمت در 
اين بخش نباشيم. ما در انتظار پاســخ از سوى اتاق اصناف هستيم 
و فعال نگذاشــتيم قيمت ها افزايش يابد. او مى گويد: در حال حاضر 
هيچ گزارشى از تخلف در اين بخش به ما نرسيده و ما به همه خرده 
فروشى هاى سطح شهر تاكيد كرديم با عنوان افزايش نرخ بنزين حق 
افزايش قيمت ميوه و تره بار را ندارند. خبرنگاران قيمت ها در چندين 
ميوه فروشى سطح شهر را بررسى كرده است. در سه چهار روز اول، 
محصوالت افزايش 10 تا 20 درصدى داشته اند و از روز گذشته اين 

افزايش قيمت تا 30 درصد هم وجود داشته است.
يكى از ميوه فروشان مى گويد: وانتى كه بار ما را هر روز از ميدان 
تا مغازه مى آورد، 50 تومان مى گرفــت، اما حاال همان بار را با 100 
تومان به مغازه مى آورند. اين يعنى هر روز 50 هزار تومان بيشــتر 
بايد بدهيم. با احتساب 26 روز ماه (30 روز به جز 4 جمعه تعطيل) 
تقريبا ماهى 1 ميليون و 300 هزار تومان به هزينه يك مغازه كوچك 

اضافه شده است.
او مى گويد: اتحاديه گفته قيمت ها را افزايش ندهيد. فكر مى كنم 
آن ها به خاطر رودربايستى با دولت اين حرف را مى زنند و خودشان 
مى دانند اين ها فقط در حد حرف است و نه تنها ما، بلكه تمام ميوه 

فروشى هاى كشور ناچار هستند قيمت ها را افزايش بدهند.
اين ميــوه فــروش مى گويــد: در حال حاضــر مــا در منطقه 
ســتارخان هســتيم و قيمت حمل ميوه ما 100 هزار تومان است. 
ميوه فروشى هايى كه از ميدان دورتر هستند، پول بيشترى بابت كرايه 
حمل و نقل مى پردازند و آن ها تا 40 درصد هم افزايش قيمت دارند.
على متبحرى عضو اتحاديه بارفروشــان ميــدان مركزى تهران 
مى گويد: اميدواريم كه به وانــت بار هاى ميدان مركزى و وانت هاى 
پخش ميوه و تره بار در سطح شهر سهميه بنزين تعلق گيرد در غير 

اين صورت با افزايش سرسام آور قيمت ميوه مواجه خواهيم شد.
او ادامه مى دهد: متاسفانه از زمان اعالم خبر افزايش قيمت بنزين 
و سهميه بندى آن كرايه خودرو هاى بارى ميدان مركزى هم باال رفته 
است. بيشتر بارى كه به ميدان مى رسد از طريق كاميون و خودروى 
گازوئيلى است، اما بخشــى از اين بار هم با وانت به ميدان مى رسد. 
همين االن خودرويى كه بار را از جنوب كشور به تهران مى آورد 700 
هزار تومان بيشتر از قبل مطالبه مى كند. اين پول هم فعال از جيب 
كشاورز پرداخت مى شود يا ما پرداخت مى كنيم و از بار كشاورز كم 

مى كنيم، اما در نهايت دودش به چشم كشاورز مى رود.
عضو اتحاديه بارفروشان ميدان مركزى ادامه مى دهد: وانت هاى 
سطح شهر هم با توجه به مسافتى كه طى مى كنند نرخ هاى خود را 

تغيير دادند به عنوان مثال وانت بار هايى كه بار را به شــمال تهران 
مى بردند، 50 هزار تومان قيمت خود را افزايش دادند.

متبحرى در پاسخ به اين پرسش كه معموال نيسان هاى سطح شهر 
روزانه چقدر مصرف بنزين دارند؟ مى گويــد: ميزان مصرف بنزين 
متفاوت است، زيرا برخى از آن ها كنار سالن ها مى ايستند تا كسى به 
آن ها ســفارش بار بدهد، اما يكسرى ديگر هر روز سفارش دارند، اما 
يكى از آن ها كه هر روز از دماوند به تهران بار مى آورد مى گويد حدود 
25 ليتر در روز مصرف بنزين دارد و او هم همان 60 ليتر سهميه را 

دارد كه واقعا برايشان كم است.
سهميه 60 ليتر بنزين براى وانت بار ها بسيار ناچيز است. به عبارتى 
اگر وانت ها براى رساندن ميوه از ميدان تره بار به يك مغازه روزانه 15 
ليتر مصرف بنزين داشته باشد و به جز آخر هفته ها 26 روز در ماه اين 
مسير را طى كند ماهيانه 390 ليتر بنزين مصرف مى كند كه تنها 60 
ليتر آن ســهميه اى و با نرخ 1500 تومان محاسبه مى شود و مابقى 
آن يعنى 330 ليتر ديگر با نرخ 3000 تومان محاســبه مى شود و او 
بايد ماهيانه 1 ميليون تومان بابت بنزين آزاد پرداخت كند. حسين 
مدرس خيابانى قائم مقام وزير صمت در امــور بازرگانى از موافقت 
كميته سه نفره سوخت با واريز 100 ليتر سهميه مازاد به كارت هاى 
سوخت وانت بار هاى كم مصرف و پر مصرف در روز هاى آينده خبر 
داد. مدرس گفته با موافقت كميته ســوخت كشــور براى سهميه 
اختصاصى وانت بارها، 100 ليتر على الحساب حداكثر طى روز هاى 
آينده به كارت سوخت وانت بار هاى پرمصرف و كم مصرف كه نسبت 

به حمل كاال ومواد غذايى مبادرت مى كنند واريز خواهدشد.

 افزایش بی انصافانه 
قیمت میوه و تره بار

گرانی بنزین همچنان قربانی می گیرد؛

رییسسازمانخصوصیسازی:
واگذاری ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی سهام دولتی
 رييس سازمان خصوصى سازى اعالم كرد: 145 هزار ميليارد تومان سهام دولتى 
واگذار شده است. عليرضا صالح با اشاره به اينكه از زمان شكل گيرى اين سازمان تاكنون 
بيش از 150 هزار ميليارد تومان واگذارى با قيمت زمان واگذارى انجام شده، تاكيد كرد: 
از اين ميزان واگذارى حدود 145 هزار ميليارد تومان واگذارى با موفقيت انجام شده و تنها 
حدود 5 هزار ميليارد تومان واگذارى كه تنها 4 درصد از كل واگذارى ها را شامل مى شود، 

با مشكالتى مواجه بوده است.
رييس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه اين سازمان از جمله دستگاه هايى است كه بايد 
100 درصد اطالعات آن در اختيار مردم قرار گيرد، اظهار داشت: بر اين اساس يكى از اولين 
اقداماتى كه بايد در اين زمينه انجام شــود تبديل سازمان خصوصى سازى به اتاق شيشه اى 
است. وى اعالم كرد: يكى از اقداماتى كه در ماه هاى اخير در سازمان خصوصى سازى انجام 
شده درج اطالعات مربوط به كليه بنگاه هاى قابل واگذارى به تفكيك استان در سايت اين 
سازمان است. رييس سازمان خصوصى سازى افزود: در گام بعدى قصد داريم سامانه نظارتى 
در اين سازمان تشكيل دهيم تا نظارت هاى پس از واگذارى شركت ها را افزايش داده و اين كار 
را دقيق تر انجام دهيم. صالح در خصوص اقدامات انجام شده در راستاى شفافيت اطالعات 
نيز گفت: بنا داريم همه واگذارى هاى خــود را در بورس اوراق بهادار انجام دهيم تا واگذارى 
هاى اين سازمان با شفافيت بيشترى انجام شود. معاون وزير اقتصاد گفت: عالوه بر اقدامات 
ذكر شده بنا داريم به صورت سر زده نيز از بنگاه ها و شركت هاى واگذار شده بازديد كنيم تا از 
اين طريق ميزان همخوانى اطالعات و گزارشات ارسالى توسط خريداران شركت هاى واگذار 

شده با چقدر با واقعيت را از نزديك بررسى كنيم.

رییسپژوهشکدهبیمه:
 رشد ۸ درصدی ضریب نفوذ بیمه در کشور

 رييس پژوهشكده بيمه گفت: در حال حاضر بيمه هاى زندگى در ايران 14.5 درصد 
پرتفوى صنعت بيمه را دربرگرفتند كه اين عدد در كشورهاى خارجى حدود 52 درصد است.
حميد كردبچه در نشست خبرى بيست و ششمين همايش روز ملى بيمه و توسعه با اشاره 
به افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور اظهار داشــت: هر چند كه در سال هاى گذشته روند 
ضريب نفوذ بيمه در ايران افزايشى بوده اما هنوز از چشم انداز و اهداف مان در اين صنعت عقب 
هستيم و براى رسيدن به اهداف مان نياز به رشد ساالنه 15 درصدى ضريب نفوذ بيمه داريم.
وى ادامه داد: در سال 89 ميزان ضريب نفوذ بيمه در ايران 1,2 درصد بود كه پس از گذشت 
هشت سال ضريب نفوذ بيمه در سال گذشته به 2,38 درصد رسيد. رئيس پژوهشكده بيمه افزود: 
طبق آمار در سال هاى گذشته ساالنه هشت درصد ضريب نفوذ بيمه افزايش يافته است. كردبچه 
با بيان اينكه ما اين ميزان رشد را نسبت به شاخص جى دى پى مى سنجيم اظهار داشت: با توجه 
به شرايط ركود اقتصادى و تحريم ها جى دى پى ايران حدود يك درصد رشد داشته بنابراين رشد 
هشت درصدى ضريب نفوذ بيمه در اين شرايط موفقيت  محسوب مى شود. كردبچه با بيان اينكه 
تا سه سال آينده براى تحقق به نرخ رشد پايدار ضريب نفوذ بيمه بايد رشد ساالنه 15 درصدى 
داشته باشيم، گفت: در حال حاضر ضريب نفوذ بيمه 2,38 درصد است كه بايد اين رقم به هفت 
درصد برسد براى تحقق اين رقم نياز به رشد ساالنه 15 درصدى ضريب نفوذ بيمه داريم. البته در 
اين شرايط ضريب نفوذ هفت درصدى بسيار سخت و دشوار است و اگر به پنج درصد هم برسيم 
توانسته ايم جايگاه صنعت بيمه را ارتقا دهيم. رئيس پژوهشكده بيمه با بيان اينكه همايش امسال 
در سطح بين المللى برگزار نمى شود، گفت: با توجه به شرايط تحريم ها حضور شركت هاى خارجى 

با سختى ها و موانع متعددى مواجه بود از اين رو همايش امسال در سطح ملى برگزار مى شود.

اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول شد
 مهدى اخوان بهابادى به عنوان مديرعامل همراه اول معرفى شد.به گزارش 
شركت ارتباطات سيار ايران، در جلسه روز شنبه 9 آذرماه 1398 هيأت مديره، دكتر 
مهدى اخــوان بهابادى به عنوان مديرعامل جديد همــراه اول معارفه و از زحمات 

دوساله مهندس حميد فرهنگ در اين سمت تقدير شد.
در ســوابق اخوان بهابادى «رئيس هيأت مديره همراه اول»، «قائم مقام رئيس 
سازمان صداوسيما در امور فناورى و رسانه هاى نوين»، «دبير شوراى عالى و رئيس 
مركز ملى فضاى مجازى»، «عضو حقيقى شــوراى عالى فضاى مجازى»، «معاون 
آموزش و پژوهش وزير ارتباطات و فناورى اطالعــات» و «رئيس مركز تحقيقات 
مخابرات ايران» به چشــم مى خورد. وى كه دانش آموخته رشــته برق(گرايش 
مخابرات) در مقطع دكترا از دانشــگاه تهران اســت، موفق شده عناوينى همچون 
«كسب رتبه اول كنكور سراسرى سال 1375»، «كسب رتبه اول كنكور كارشناسى 
ارشد سال 1378»، «كسب رتبه اول المپياد دانشجويى برق كشور در سال 1379»، 
«انتخاب به عنوان دانشجوى نمونه سال كشور در سال 1379»، «فارغ التحصيل 
مقطع كارشناسى با كسب رتبه اول دانشكده فني دانشگاه تهران(در ميان تمامى 
رشته ها) در ســال 1379»، «به اتمام رساندن دوره كارشناسي ارشد در يك سال 
و فارغ التحصيل مقطع كارشناســى ارشد با كسب رتبه اول دانشكده فني دانشگاه 
تهران(در ميان تمامى رشته ها) در سال 1380»، «برگزيده طرح 110 جوان نمونه 
كشور در ســال 1381»، «معرفى به عنوان برگزيده علمى ربع قرن كشور در سال 
1382 از سوى دولت» و «عضو هيات علمى دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران 

از سال 1387 تا 1390» را در كارنامه علمى و دانشگاهى خود جاى دهد.

میزخبر

قیمتتلفنهمراهدرثباتنسبی؛
بازار دیگر دست دالالن و سودجویان نیست!

 در حالى كه اين روزها از نوســان هاى قيمت ارز خبرى نيســت، با توجه به تاثير 
مســتقيم قيمت ارز بر قيمت گوشــى، به نظر مى رسد بازار گوشــى موبايل به ثبات نسبى 

رسيده است.
پس از تغييراتى كه براى واردات گوشى مسافرى در نظر گرفته شد، بهترين موقعيت براى 
واردكنندگان رسمى فراهم شد تا با تفاوت قيمتى كه اكنون گوشى هاى مسافرى نسبت به 
واردات رسمى دارند و ديگر نمى توان گوشى هاى مسافرى را به صرفه تر قلمداد كرد، بازار را 
در دســت بگيرند و با فراهم كردن نياز مصرف كننده، بازار گوشى هاى موبايل را كه در طول 
دو سال گذشته، به داليلى از جمله افزايش نرخ ارز و رجيسترى و مانند اين ها دچار بحران 

شده بود، ساماندهى كنند.
طرح رجيسترى يا شناسنامه دار كردن تجهيزات سيم كارت خور با هدف مبارزه با قاچاق 
از سال 1396 اجرايى شد و واردكنندگان غيررســمى براى جبران اين موضوع، به واردات 
چمدانى گوشى هاى مســافرى رو آوردند كه از معافيت هاى گمركى برخوردار بودند. البته 
پس از آن، اقداماتى براى مقابله با اين وضعيت در نظر گرفته شد، از جمله دريافت مستقيم 
كد فعال سازى گوشى مسافرى پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سريال دستگاه 

در گمرك بود كه با اتصال گمرك به سامانه همتا امكان پذير شد.
اما اين اقدام هم چندان موفقيت آميز نبود و به خريد و فروش اطالعات مســافران و حتى 
بدون آگاهى آن ها منجر شد كه در سفرهاى زيارتى حجاج هم شدت گرفت. به همين دليل 
با نزديك شــدن به ايام اربعين، وزارت صنعت،  معدن و تجارت، تعرفه گمركى واردات تلفن 
همراه را با افزايش حقوق ورودى گوشــى به 26 درصد رساند، هم چنين معافيت 80 دالرى 
براى واردات تلفن همراه مسافرى حذف و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانويه براى محاسبه 

حقوق ورودى واردات تلفن همراه مسافرى اعمال شود.
از طرفى، بازار گوشى در يك سال اخير باال و پايين بسيار داشته و البته روند آن تحت تأثير 
عواملى مانند افزايش نرخ ارز، عمدتاً صعودى بوده است. عواملى مانند مانند سودجويى برخى 
فروشندگان از اسم رجيسترى و مشكالت واردكنندگان و اختالل هاى چندباره در سامانه همتا 

و واردات گوشى مسافرى هم چند مرتبه بازار گوشى را دستخوش تحول كرد.
در اين بــاره اخيرا رضا ديهيمى - نايب رييس انجمن واردكننــدگان موبايل تبلت و لوازم 
جانبى- درباره احتمال افزايش قيمت گوشــى گفته بود: افزايش قيمتى براى مصرف كننده 
نهايى نخواهيم داشت زيرا نه دالر گران شــده و نه تعرفه گوشى هاى شركتى افزايش پيدا 
كرده و نهايتا همان سه درصد هزينه خدمات پس از فروش به گوشى ها اضافه مى شود و مورد 

ديگرى براى افزايش قيمت وجود ندارد و با افزايش قيمت نامتعارفى روبه رو نخواهيم بود.
در اين راستا به تازگى و طبق اعالم همتا (ســامانه هوشمند مديريت تجهيزات ارتباطى) 
ابراهيم درســتى -رئيس اتحاديه فروشندگان صوتى و تصويرى، تلفن همراه و لوازم جانبى- 
درباره جديدترين آمار از معامالت بــازار تلفن همراه اظهار كرده اســت: هم اكنون قيمت 
تلفن همراه در ثبات نسبى قرار دارد. قيمت گوشى تلفن همراه در گذشته افزايشى بود، اما 
هم اكنون روند كاهشى به خود گرفته اســت و دليل ريزش قيمت ها را مى توان كاهش نرخ 

ارز در بازار دانست. 

سرانجام3سالطراحی؛
 طرح زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن

 عقب افتاد
 در حالى كه قرار بود طرح زنجيره تامين اعتبار ساخت مسكن از سوى بانك مسكن 
تا پايان شهريور اجرايى شود، مديرعامل اين بانك با اشاره به برخى مشكالت در روند اجراى 

اين طرح پيش بينى كرد كه تا پايان سال به مرحله نهايى برسد.
 بانك مسكن از سال گذشته طرحى را براى كاهش هزينه هاى ساخت مسكن و به تبع آن 
كاهش قيمت مسكن مورد بررســى قرار داد كه بنا بود اين طرح تا شهريور ماه سال جارى 

نهايى شود.
اين طرح در پى تقاضاى عمومى براى افزايش سقف تسهيالت مسكن مطرح شد، چراكه 
مديرعامل اين بانك به ايسنا گفته بود كه افزايش سقف تسهيالت خريد مسكن سبب افزايش 
تورم مى شــود و ما در برنامه داريم كه به جاى افزايش وام مسكن، هزينه تمام شده ساخت 
مســكن و قيمت آن را كاهش دهيم. رحيمى اناركى از طرحى سخن گفت كه بر اساس آن، 
يك زنجيره تامين اعتبار از تمامى محصوالتى كه نقش در ساخت مسكن دارند، ايجاد خواهد 
شد و بر اساس اين زنجيره، سازندگان مى توانند به صورت اعتبارى، واحدهاى خود را بسازند 
و به اين ترتيب پيش بينى كرده بود كه 30 درصد قيمت ساخت مسكن كاهش يابد. اين در 
حالى است كه در اين مدت قيمت مسكن افزايش هم يافته است و طرح بانك مسكن هنوز به 
مرحله اجرايى نرسيده و عمال طرحى اجرا نشده است. در اين زمينه ابوالقاسم رحيمى اناركى، 
مديرعامل بانك مسكن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه كارهاى ما براى زنجيره تامين اعتبار 
ساخت مسكن تقريبا تمام شده است، اظهار كرد: شناخت زنجيره تمام شده و كارهاى سيستم 

را انجام داده ايم، اما چند مورد مانده كه درباره آن نيز بايد به جمع بندى و تصميم برسيم.
وى افزود: نخست اينكه منابع مالى محاسبه شــده، رقم قابل توجهى است كه قرار شده 
بررسى مجددى انجام شده و سناريوهاى مشخصى براى اين منابع مالى آورده شود، چرا كه 
رقم بااليى است. مديرعامل بانك مسكن با بيان اينكه تمام منابع مورد نياز اين طرح از منابع 
اين بانك تامين خواهد شد، اظهار كرد: ما گفتيم ساير روش ها را هم مورد بررسى قرار دهند 

تا بتوان منابع مالى را كه حجم آن زياد هم هست، تامين كرد. 

گزارشیاجازهندادنددرمجلسقرائتشود
سانحه ریلی چگونه بوقوع پیوست؟

 گزارشى كه كميسيون عمران مجلس از سانحه ريلى 5 آذر 95 در سمنان كه 150 
كشته و مصدوم داشت، تهيه كرده و قرار بود 26 آبان در صحن علنى قرائت شود، براى هميشه 

از دستور كار مجلس خارج شد.
پنجم آذر يادآور حادثه تلخ و دردناك برخورد دو قطار مسافربرى در محور تبريز- مشهد 

در ايستگاه هفت خوان از توابع شهرستان دامغان در سال 95 است.
قطار حامل مسافران آذربايجان شــرقى كه از پياده روى اربعين حسينى (ع) بازگشته 
بودند و مى خواســتند در شب شهادت على بن موســى الرضا (ع) عازم مشهد شوند ، در 
ايســتگاه هفت خوان (محور ريلى دامغان به سمنان) توقف كرده و به دليل از كار افتادن 
دستگاه هاى CTC (كنترل ترافيك متمركز) و ATC (سيســتم كنترل خودكار قطار)، 
مأموران مركز كنترل نتوانستند راهبر قطار سمنان - مشهد را از توقف قطار تبريز - مشهد 
در همان خط مطلع كنند.با برخوردى كه ميان دو قطار در ســاعت 7:22 دقيقه صبح 5 
آذر صورت گرفت،  ســه واگن انتهايى قطار تبريز دچار حريق شد و در اثر آن، 47 تن از 
هموطنان كشته و 103 تن ديگر زخمى شدند. بر اســاس گزارشى كه كميسيون عالى 
سوانح ريلى شــركت راه آهن جمهورى اســالمى ايران در همان سال منتشر كرد، قطار 
 (ATC) سمنان - مشهد 8 دقيقه قبل از سانحه به دليل آنكه سيستم كنترل خودكار قطار
روشن شده بود، توقف  و به مركز كنترل ترافيك متمركز اعالم و كسب تكليف مى كند؛ اما 
اپراتور مركز كنترل ترافيك ريلى رأسا مجوز خاموش كردن ATC را به راهبر قطار سمنان 
- مشهد اعالم مى كند كه درنتيجه با سرعت 123 كيلومتر بر ساعت با قطار تبريز كه در 
ايستگاه هفت خوان توقف داشت، برخورد كرده و سه واگن انتهايى قطار حامل مسافران 

آذربايجان شرقى به كام آتش فرو مى رود.

و ناگهان قرائت گزارش از دستور کار صحن علنی خارج شد ...
بالفاصله پس از ســانحه، كميســيون عمران مجلس مامور به تهيه گزارشى در اين 
خصوص شد و به سرعت گزارش تهيه شــد ولى هر بار قرائت آن به تعويق مى افتاد؛ اما 
نهايتا پس از سه سال قرار بود در روز 26 آبان در دســتور كار صحن علنى مجلس قرار 
گيرد؛ اما مسعود پزشكيان در همان روز كه رياست جلسه را بر عهده داشت، اعالم كرد بر 
اساس تصميم هيئت رئيسه مجلس، قرائت گزارش كميسيون عمران درباره سانحه 5 آذر 
95،از دستور كار مجلس خارج شده است.  اين در حالى است كه خبرگزارى خانه ملت در 
روز 22 آبان و تنها 4 روز پيش از قرائت گزارش كميسيون عمران، ازديدار سعيد رسولى 
مديرعامل شركت راه اهن با على الريجانى رييس مجلسشوراى اسالمى خبر داده بود.  
به گفته احمد عليرضا بيگى نماينده مردم تبريز در مجلس، مافياى آخوندى در مجلس 
مانع قرائت اين گزارش شده است.اين نماينده مردم تبريز در مجلس در تذكر شفاهى در 
نشست علنى دوشنبه 4 آذر مجلس به هيات رئيسه مجلس اعالم كرد: سه هفته متوالى 
قرائت گزارش كميسيون عمران  از حادثه قطار تبريز – مشهد در دستور كار صحن علنى 
بود، اما هفته گذشته ناگهان از دستور كار خارج شد كه اين اقدام هيات رئيسه برخالف 
مواد چهل و پنجم و يكصدم آيين نامه داخلى اســت؛ بنابراين درخواست اعاده دستور 

قرائت گزارش اين حادثه را دارم.
پس از آنكه عباس آخوندى وزير سابق راه و شهرسازى خود را در جمعه سياه برفى 5 آذر 95 
به محل سانحه رساند، در اظهار نظرى كه داغ بازماندگان را تازه تر كرد، اعالم كرد خوشبختانه 

(!) همه كشته شدگان بيمه بوده اند و ديه متوفيان به بازماندگان آنها پرداخت خواهد شد!
اگرچه اين اظهارات آخوندى سبب شــد تا نمايندگان مجلس در استيضاح وى مصمم تر 
شوند، اما با عذرخواهى وى و همچنين مذاكراتى كه با نمايندگان صورت گرفت، سيد محسن 
پورسيدآقايى مديرعامل وقت شــركت راه آهن در همان جمعه شب 5 آذر 95 با حضور در 
بخش خبرى 21 شبكه يك سيما به صورت زنده استعفاى خود را به عموم مردم اعالم كرد؛ 

نمايشى كه با قربانى كردن معاون وزير، ماندگارى وزير را تضمين كرد.

بورسدرنخستینروزهفته؛

روند افزایشی 
بازار حفظ شد

  شاخص بورس تهران نسبت به هفته گذشته با رشد 3357 واحدى 
همراه بود و تعداد و ارزش معامالت نيز به نسبت هفته گذشته افزايش يافت 
كه در اين ميان شركت مپنا بيشترين تاثير را در رشد و شركت پااليش نفت 

اصفهان بيشترين تاثير را در منفى شدن شاخص داشت.
با پايان يافتن معامالت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، روند افزايشــى 
بازار حفظ شد و شنبه شاخص كل بازار با رشد 3357 واحدى نسبت به هفته 

گذشته به 314 هزار و 587 رسيد.
از سوى ديگر، شاخص كل با معيار هم وزن نيز امروز افزايشى بود و به 94 
هزار و 820 رسيد كه نسبت به آخرين روز هفته گذشته، رشد 1939 واحدى 
را نشان مى دهد. ارزش بازار ديروز به بيش از يك ميليون و 148 هزار ميليارد 
تومان رسيد كه نسبت به هفته گذشته حدود 13 هزار ميليارد تومان بيشتر 

شده است.
بازار بورس و اوراق بهادار تهران در حالى در روند رشد قرار گرفته كه تعداد 
معامالت نيز شنبه نســبت به آخرين روز هفته گذشته با افزايش همراه بوده 
است؛ به طوريكه معامله گران بورس امروز 423 هزار معامله به ارزش 1614 
ميليارد تومان انجام دادند، در صورتى كه آمار روز چهارشــنبه هفته گذشته 

حاكى از انجام 392 هزار معامله به ارزش 1560 ميليارد تومان بوده است.
گروه مپنا بيش از شركت هاى ديگر شاخص بورس را باال بردند و پس از آن 
مخابرات ايران، شركت ارتباطات ســيار ايران، پتروشيمى مبين، پتروشيمى 

نورى و بانك ملت بيشترين تأثير را در مثبت شدن شاخص داشتند.
در مقابل شركت پااليش نفت اصفهان تاثير منفى بر شاخص گذاشت.

همچنين بانك ملت، بانك تجارت، ماشين سازى اراك، بانك اقتصاد نوين 

ســايپا، ايران خودرو و پااليش نفت اصفهان به عنوان نمادهاى پربيننده در 
بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده اند. ديروز در فرابورس نيز شاخص همچون 
آخرين روز هفته گذشته افزايشى بود و با رشد 31 واحدى به رقم 4092 واحد 
رســيد. در فرابورس ، معامله گران 285 هزار معامله به ارزش 1056 ميليارد 
تومان انجام دادند كه نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته تعداد معامالت با 

كاهش همراه بوده، اما ارزش آن افزايش يافته است.
شركت  ذوب آهن اصفهان باالترين تأثير را در مثبت شدن شاخص فرابورس 

داشت و در مقابل پتروشيمى زاگرس عامل افت شاخص در فرابورس شد.
گروه صنايع كاغذ پارس، شركت سهامى ذوب آهن اصفهان و توسعه و عمران 
استان كرمان، گروه ســرمايه گذارى ميراث فرهنگى و بانك دى از نمادهاى 

پربيننده ديروز در فرابورس بودند.


