
بزرگترین چالش های اوپک 
در سال ۲۰۱۹

 پایگاه خبری اویل پرایس بررسی کرد

گروه اقتصــاد   اوپک در چند ســال 
گذشته که قیمت نفت به پایین ترین حد 
خود در یک دهه اخیر سقوط کرد، احوال 
پریشانی پیدا کرد و نهایتا به کاهش تولید 

به همراه روسیه مبادرت ورزید.
 این گروه در مواجهه بــا رونق روزافزون 
صنعت نفت شیل آمریکا، پیمان کاهش 
تولید نفت را تمدید کرد و ســپس برای 
آرام کــردن بازار در آســتانه بازگشــت 
تحریم های آمریکا علیه ایران، تولیدش را 
باال برد اما پس از این که با صدور معافیت 
آمریکا بــه خریداران بــزرگ نفت ایران 
غافلگیر شد، برای تقویت قیمت ها موفق 
شد یک توافق دیگر برای کاهش تولید در 

سال ۲۰۱۹ منعقد کند.
با نزدیک شــدن به سال ۲۰۱۹، اوپک که 
متشــکل از ۱۵ عضو است، با چالش هایی 
مواجه است که پایگاه خبری اویل پرایس 

به بررسی آنها پرداخته است.

مانوئل ِکِودو
ریاست اوپک برای موفقیت وی ضروری 
است. ریاســت اوپک چرخشــی است و 
برای ســال ۲۰۱۹ این افتخار قرار است 

نصیب مانوئل ِکِودو از ونزوئال شود.
ژنرال مانوئــل ِکِودو که هیــچ تجربه ای 
در صنعت نفت ندارد، عهده دار ریاســت 
بر وزارت نفت و شــرکت PDVSA شده 
اســت. وی در عوض تجربه نظامی داشته 
و پیش از انتصاب به این ســمت نفتی، به 
عنوان رئیــس گارد ملــی خدمت کرده 
اســت. مانوئل ِکِودو در اواخر سال ۲۰۱۷ 
برای سروسامان بخشــیدن به اوضاع در 
شــرکت نفتی دولتی PDVSA انتخاب 
شــد و اختیارات ویژه ای برای بســتن، 
لغو یــا اصــالح قراردادهــای مربوط به 

 PDVSA زیرمجموعه هــای شــرکت
گرفت. آغاز ریاســت وی اخراج ۷۰ مدیر 
شــرکت PDVSA تحت عنوان مبارزه 
گســترده با فســاد را به دنبال داشت که 
برخی از آن به عنوان قــدرت گرفتن یاد 
کردند در حالــی که نیــکالس مادورو، 
رییس جمهور ونزوئال چنین موضوعی را 

تکذیب می کرد.

مانوئل ِکِودو تاکنون نتوانســته اوضاع را 
سروسامان دهد و تولید نفت و درآمدهای 
نفتی ونزوئــال با نرخ کم ســابقه ای رو به 
کاهش اســت و حتی زمانی کــه نفت به 
باالتریــن رکورد خــود در چهار ســال 
گذشــته صعود کرده بود هیــچ تاثیری 
روی اوضاع این کشــور نداشت. ِکِودو در 
عوض در دل کارکنــان PDVSA ترس 
انداخته و سیاســت هایی را اجرا کرده که 
این شــرکت را به آســتانه ورشکستگی 

کشانده است.
ِکِودو که به مادورو وفادار اســت اکنون نه 
تنها کنترل شــرکت PDVSA و صنعت 
نفت ونزوئال را در دســت خواهد داشــت 
بلکه ریاســت چرخشــی مهمترین نهاد 
تاثیرگذار بر صنعت نفت جهان را برعهده 
می گیرد. اما بی تجربگی وی، بخشــی از 
مشــکل اســت. اوپک پیش از این هدف 
توییت های انتقادی دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور قرار گرفته و دشــمنی آشــکار 
ترامپ با مــادورو که هــدف تحریم های 
آمریکا قــرار گرفته نیز از ایــن پس به آن 
اضافه می شــود. خود اوپــک نیز ممکن 
است هدف قرار بگیرد. بدترین چیز برای 
اوپک، روابط پرتنش ونزوئال با واشنگتن 
است که ممکن است روابط تیره این گروه 

با واشنگتن را از این هم بدتر کند.

ِکِودو به شــدت حامی ارز دیجیتال »ال 
پترو« است و ظاهرا از سوی اوپک دعوت 
شده تا درباره اســتفاده از این ارز در سال 

۲۰۱۹ صحبت کند.

نوپک
مانع دیگری که اوپک در ســال ۲۰۱۹ با 
آن مواجه خواهد بود، قانون پیشــنهادی 
آمریکا معروف به »نوپک« است که اجازه 
می دهد ادعاهای حقوقی علیه اوپک بابت 
دستکاری قیمت های نفت پیگیری شود. 
اوپک در اواســط ســال ۲۰۱۸ از اعضای 
خود خواســت از اشــاره بــه قیمت های 
خودداری کرده و به جای آن از واژه هایی 
نظیر بــازار متعادل اســتفاده کنند. این 
رفتار اوپک نشــان می دهد کــه احتمال 
به تصویب رســیدن چنین قانونی وجود 
دارد زیرا رفتار انتقادی ترامپ از اوپک در 
توییتر و در قانونگــذاری تاثیرگذار بوده 

است.
قطر حدود یک ماه پیــش از اوپک خارج 
شد و از خطر چنین قانونی فاصله گرفت. 
این قانون اگــر تصویب شــود اوپک را با 
مســائل حقوقی مواجه خواهد کرد زیرا 
به مصونیت حاکمیتــی که اعضای اوپک 
تاکنون درباره اقدامات حقوقی مربوط به 
دستکاری قیمت ها از آن برخودار بودند، 

خاتمه خواهد داد.

لیبی
لیبی موفــق شــد از شــرکت در توافق 
کاهــش تولید اوپــک کــه از اول ژانویه 
ســال ۲۰۱۹ اجرا خواهد شــد، معافیت 
بگیرد زیرا با ادامــه درگیری های داخلی 
که فعالیت صنعت نفت این کشــور را فلج 
کرده اســت، تولید باثباتی ندارد. اما این 

معافیت و قطعی مکرر تولید میدان نفتی 
شراره، چالشی برای اوپک ایجاد می کند 
که در تالش اســت تولیــدش را مطابق 
با میزان تقاضــای بازار تنظیــم کند. با 
افزایش و کاهش تولید لیبی، اوپک برای 
واکنش به موقع برای جبران قطع شــدن 
یا ازســرگیری عرضه این کشور دشواری 
دارد. نامعلوم بودن وضعیت لیبی، ابهامی 

را برای کل اوپک به وجود آورده است.

روسیه
امضاکننــدگان غیرعضو اوپــک پیمان 
کاهش تولید، ریســک بزرگتری را برای 
اوپک ایجاد می کنند. اوپک برای کاهش 
تولید به همراهــی مهره مهمــی مانند 
روسیه نیاز دارد. روســیه به همراه چند 
تولیدکننده نه چندان بــزرگ با کاهش 
تولید موافقت کرده اســت اما اعالم کرده 
که تولیــدش را از آغاز ژانویــه به تدریج 
کاهش خواهــد داد اما تا مــارس به طور 
کامل به ســهمیه کاهش تولید نخواهد 
رســید. اوپک از روی نیاز به روسیه روی 
آورده اســت و هم پیمانی با این کشور که 
رابطه دوستانه ای با ونزوئال و ژنرال ِکِودو 
دارد، ریســکهای بزرگتری را برای اوپک 
به همراه آورده اســت. اگر روسیه توافق 
با اوپک را زیرپــا بگذارد، ایــن پیمان تا 

حدودی زیادی بی ثمر خواهد شد.

سفته بازان
قیمت نفت همچنان به اخبــار پیرامون 
اوپــک، اطالعــات محرمانــه درزیافته، 
بیانیه های منتشــره در مطبوعات و آمار 
تولید ماهانه کــه بر موفقیــت اوپک در 
رســیدن به اهداف تولید صحه گذاشت، 
واکنش نشــان می دهد. اما در نیمه دوم 

سال ۲۰۱۸ تا حدودی نســبت به اخبار 
مذکور بی اعتنا شد و در معرض نوسانات 
شدیدی قرار گرفت و بعید است که سال 
۲۰۱۹ از این قاعده مستثنی باشد. آنچه 
که اوپک پیش از این با وعده کاهش تولید 
یا افزایش تولید بدســت می آورد، اکنون 
بی تفاوتی فزاینده ای روبرو شــده اســت 
که نشــان می دهد بازار معیــار جدیدی 
پیدا کرده و معامله گران علیه اوپک عمل 

می کنند.

شیل آمریکا
صنعت شــیل آمریکا از زمانــی که اوپک 
سیاست تولید حداکثری نفت را در پیش 
گرفت تا نخســتین دور اجــرای کاهش 
تولید این گروه در ســال ۲۰۱۷، اسباب 
زحمت اوپک شده است. برخالف اعضای 
اوپک، تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا 
تنها ممکن اســت تحت تاثیر قیمت نفت 
قرار بگیرنــد و حتی کاهــش قیمت نیز 
مانع افزایش تولید آنها نشــده است. هر 
بشــکه نفتی که اوپک تولیــد نمی کند، 
تولیدکننــدگان نفــت در آمریــکا بــا 
خوشحالی آن را صادر می کنند. افزایش 
تولید نفت آمریکا که در ســال ۲۰۱۸ به 
رکورد ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز رسید، 
مدیریت بازار نفت را برای اوپک مشکل تر 
کــرد و این رونــد در ســال ۲۰۱۹ ادامه 

خواهد یافت.
اوپک در ســال ۲۰۱۹ نبرد سختی را در 
پیش خواهد داشت، اما اهمیت این گروه 
را نمی تــوان کامال انکار کــرد. بازار نفت 
در ســال ۲۰۱۹ تا حدود زیــادی تحت 
تاثیر اوپک قــرار خواهد گرفــت و البته 
تولیدکننــدگان بزرگ دیگــر نیز در این 

میان نقش خود را ایفا می کنند.

وزنامـه ر
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آمار نهایی ثبت نام کارت سوخت 

درس های حادثه درگذشت مرحوم نوربخش

قطعا درگذشــت مرحوم نوربخش و مرحوم تاج الدین ضربه سنگینی به 
دولت و به طور کلی و ســازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی وارد کرد و فشــار روحی شدیدی برای همه کســانی که با این 
دو عزیز از دســت رفته آشنایی داشــتند ایجاد کرد. اینک می توان صرفا 
از خوبی های آن بزرگان ســخن گفت و از دوری آنها گالیــه کرد یا اینکه 
از این واقعه درس هایی بگیریم تا چنین وقایع ناگواری کمتر تکرار شــود. 
به نظر می رسد واکنش درســت از جنس دوم باشد. به همین دلیل نکاتی 
که می توان از این واقعه آموخت را متذکر می شــوم شــاید که برای همه 

بخشهای دولت مفید فایده باشد.
درس اولی که می توان گرفت این است که ســفرهای استانی یک روزه به 
سفرهای دو روزه تبدیل شود. وقتی بازه زمانی سفر کوتاه باشد، برنامه ها 
فشرده می شود و به صورت طبیعی رانندگان تحت فشار قرار می گیرند تا 
با افزایش ســرعت کمبود زمان را جبران کنند. این امر فی نفسه می تواند 
حادثه زا باشد. اگر سفرها دو روزه شود، این فشــار کمتر می شود؛ مضاف 
بر اینکه حق هر کار هم بهتر ادا می شــود تا زمانی که یک مسئول ناگزیر 
است به هر کار به شکل فشــرده بپردازد. عرف رایج در دولت این است که 
سفرها در روزهای پنجشــنبه انجام می شود، اما اگر ســفرها به روزهای 
چهارشنبه )بعد از جلســه دولت( و پنجشنبه موکول شــود فشار زمانی 
برداشته می شود. یک گزینه دیگر آنســت که سفرها در وسط هفته انجام 
شود. اشکال این گزینه آنست که نمایندگان عموما در وسط هفته تهران 
هستند و تمایل دارند که سفرها آخر هفته باشــد تا آنها نیز حضور داشته 
باشند. حســن این گزینه آن است که روز پنجشــنبه که باید روز فراغت 
نسبی مســئوالن باشــد تا به کارهای بنیادی تر و غیرجاری مثل مطالعه 

در حوزه کاری، فکر و تامل، نوشتن و حتی ورزش بپردازند، آزاد می شود.
در ســنت فعلی ســفرها، همراه بردن خانواده با هزینه شــخصی نیز امر 
رایجی نیست و همین امر یک فشار طبیعی برای بازگشت سریعتر از سفر 
ایجاد می کند، در حالیکه اگر خانواده نیز یک مســئول را برای آخر هفته 
همراهی کند فشار برای بازگذشت در پنجشنبه و فشرده شدن برنامه کم 
می شود. با این کار سفر رفتن دیگر تضیع حق خانواده نخواهد بود و اتفاقا 

همراهی خانواده برای فعالیت بیشتر را افزایش خواهد داد.
درس دوم حذف سفرهای غیرضروری اســت. در نظام اداری کشور سنت 
غلطی تحت عنوان کلنگ زنی وجود دارد و مســئوالن جمع می شــوند تا 
شروع کار یا پروژه ای را جشــن بگیرند و با این کار به آن رسمیت بخشند. 
وقتی عمیق تر به این کار نگاه می شــود و هزینه هــای آن در کنار منافع 
احتمالی بررسی می شود، ضرورت آن محل تردید واقع می شود. آیا صرف 
وقت مســئوالن عالی برای جمع کردن آنها در یک گوشــه از کشور برای 
کلنگ زدن ارزشش را دارد؛ به ویژه وقتی که این کار هزینه های احتمالی 
مثل خطر تصادف به همراه دارد؟ نه تنها کلنگ زنی که حتی افتتاح کردن 
نیز امر الزمی نیست و در مقایسه با برگزاری جلســات با نخبگان محلی، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی، جوانان و فعاالن اجتماعی اهمیت کمتری 
دارد. حیف است که از وقت چنین جلساتی زده شود و زمان کوتاه سفرها 

صرف کارهای نمادین مثل کلنگ زنی یا افتتاح شود.
آیا ضرورت دارد به هر بهانه و به عنوان تشــریفات مدیران کل استانی را به 
تهران بیاوریم؟ آیا الزم اســت هزینه  جابجایی آنهــا را پرداخت؟ آیا واقعا 
الزم است ریسک سفر آنها را که از کارشناسان ممتاز دستگاه های اجرایی 
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سرمقاله

علی سرزعیم  
اقتصاددان

در جدیدترین گزارشی که از وضعیت درآمدی استان 
تهران در هشت ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شده، 
مالیــات اصلی ترین منبع درآمدی پایتخت به شــمار 

می رود.
 جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی 
تهران نشان می دهد که در هشــت ماهه ابتدایی سال 
جاری پایتخت حدود ۲۶ هزار میلیــارد تومان درآمد 
عمومی داشــته که ۹۳ درصد آن را مالیات ها تشکیل 
داده است. براین اساس از فروردین ماه تا پایان آبان ماه 
ســال جاری تهرانی ها ۲۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
مالیات پرداخت کرده اند و تنهــا ۷۵۰ میلیارد تومان 

از دیگر بخش ها درآمد برای شهر به دست آمده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته در ســال جاری میزان 

درآمدهای تهران ۱۲.۵ درصد رشد داشته است.
ارزیابی هــا از چگونگــی تحقق درآمدهــای مالیاتی 
ســال جاری نشــان می دهد که مالیات های مستقیم 
سهم بیشــتری در جذب درآمدهای شــهر داشتند و 
تهرانی ها در طول این مدت حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد 
تومان مالیات مســتقیم پرداخت کردند و مالیات های 
غیرمســتقیم نیز عدد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را 

نشان می دهد.
در حوزه مالیات های مستقیم مالیات اشخاص حقوقی 

غیردولتی بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده 
اســت و پــس از آن مالیات حقوق بخــش خصوصی، 
مالیات مشاغل، مالیات مستغالت و مالیات های نقل و 
انتقال سرقفلی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در این 
میان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با ثبت درآمد 
بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومانی، اصلی ترین محل درآمد 

شهر به شمار می رود.
در حوزه مالیات های غیرمستقیم نیز مالیات بر ارزش 
افزوده باالترین عدد را به خــود اختصاص داده و پس 
از آن عوارض خروج مســافر از مرزهای کشور، مالیات 
شماره گذاری خودرو، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و 

مالیات بر فروش سیگار در رده های بعدی قرار گرفتند.
در حوزه درآمد دســتگاه های اجرایی نیز بیشــترین 
درآمد در ماه هــای ابتدایی ســال جاری بــه نیروی 
انتظامی با حــدود ۳۶۱ میلیارد تومان اختصاص یافته 
که از این عدد ۶۳ درصد آن حاصــل از جرائم رانندگی 
بوده است. در رده  بعدی سازمان اداره کل ثبت اسناد و 
امالک قرار گرفته که حدود ۲۶۰ میلیارد تومان درآمد 
داشــته اســت و در رده های بعدی نیز گمرک، میراث 
فرهنگــی و اداره کل انتقال خون قــرار دارند که جزو 
سازمان هایی هستند که بخشی از درآمد تهران در سال 

جاری را به خود اختصاص داده اند.

شهر

تهران چه قدر پول درآورد؟

نقدینگی سیال در بانک ها حبس می شود؟
 کمک هزینه مسکن کفاف اجاره دو اتاق

 را نمی دهد

احتمال ثبات قیمت در ماه های پیش رو

سرانجام واگذاری 
کشت و صنعت مغان

حق مسکن و بن کارگران 
بیشتر می شود؟

افق زمستانی بازار مسکن

زمین های کشت و صنعت قابل واگذاری 
و تغییر نیست

 زنگ خطر سیال شدن آن از مهرماه امسال به صدا درآمده است



احتمال ثبات قیمت در ماه های پیش رو

افق زمستانی بازار مسکن

کمک هزینه مسکن کفاف اجاره دو اتاق را نمی دهد

حق مسکن و بن کارگران بیشتر می شود؟

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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   ادامه از صفحه اول
آیا در زمانی زندگی نمی کنیم که فنــاوری اطالعات ابزارهای مفیدی 
برای ارتباطات همزمان ایجاد کرده و می توان بســیاری از جلسات را به 

شکل مجازی تشکیل داد و از جابجایی فیزیکی کاست؟
درس ســوم کاهش تعداد افراد اعزامی به سفر اســت. در سنت اداری 
موجود اکرام وزرا و مســئوالن با همراهی یک تیــم عریض و طویل به 
عنوان تشــریفات انجام می شــود. واقعا بــرای بردن هر فــرد توجیه 
مشخصی وجود داشــته باشــد و نباید به تعابیر کلی اکتفا کرد. این کار 
نه تنها هزینه های غیرضروری به بیت المال تحمیل می کند بلکه مانع 
از ارتباط طبیعی مســئوالن با مردم در مناطقی می شود که آنها بازدید 
دارند. به عنوان مثــال وقتی که یک وزیر با پنج معاون به ســفر می رود 
فرصتی برای مدیران کل استانی باقی نمی ماند تا در حین نهار یا مسیر 
با وزیر هم کالم شوند و مســائل خود را مطرح کنند و ارتباطی بین آنها 
شکل گیرد. تردیدی نیست که ضروری اســت هر مسئول اجرایی یک 
حداقل شناخت فردی از نیروهای ممتاز استانی خود داشته باشد و این 
شناخت در این سفرها ایجاد می شــود. حال وقتی که وزیر در محاصره 
انبوه همراهان است، امکانی برای چنین چیزی فراهم نمی شود. روشن 
است که هرچه همراهان کمتر باشــند ارتباطات ایجاد شده طبیعی تر 
خواهد بود. قطعا یکی از اهداف سفرهای استانی آنست که یک مسئول 
بتواند با توده مردم نیز ارتباط بگیرد. حــال وقتی که یک کاروان بزرگ 

مسئول را همراهی می کند آیا می توان چنین هدفی را برآورده کرد؟
به همین قیاس ردیف شــدن افــراد در فرودگاه ها برای اســتقبال امر 
صحیح و قابل دفاعی نیست و با ارزشــهایی که از اول انقالب وعده داده 
می شد سازگار نیست. چه خوب است که در فرودگاه تنها یک مدیر کل 
به استقبال بیاید و استقبال استانداران در محل استانداری باشد و دیدار 
با بقیه مسئوالن در محل ادارات کل صورت گیرد. مشابه همین مسئله 
در مورد مشــایعت نیز قابل ذکر است. امروزه در کشــورهای اروپایی 
مسئوالن گاه به تنهایی سفر می روند و گاه از پاویون اختصاصی استفاده 
نمی کنند و با توده مردم همراه هستند و امتیاز ویژه ای انتظار ندارند. ای 
کاش ما نیز بتوانیم از بت های ذهنی که در طی زمان به سنت های اداری 
تبدیل شده رها شویم و ســنت های جدید متناســب با شرایط جدید 

زمانه ایجاد کنیم و هزینه های غیرضرور پرداخت نکنیم.
درس چهارم مسئله ایمنی در سفر اســت. باید استانداردهای ایمنی به 
شکل درستی تعریف و اجرا شود. مثال همانگونه که در سیستم حمل و 
نقل هوایی همه افراد فارغ از سمت و مسئولیت موظفند تا کارهایی مثل 
بستن کمربند، خاموش کردن موبایل، راست کردن صندلی، بازکردن 
پنجره و ... را انجام دهند در سفرهای زمینی نیز استانداردهایی تعریف 
شــود و بدون تعارف اجرا شــود. به عنوان مثال راننــدگان دولتی به 
سرنشینان بدون تعارف بســتن کمربند را یادآور شوند! چه خوب است 
که به جای حضور انبوه افراد غیرضرور کســی یک مسئول را همراهی 
کند که در صورت بروز حادثه کمک های اولیه را بداند. حادثه درگذشت 
دکتر نوربخش نشان داد که وجود یک خودروی پلیس در جلوی کاروان 
و وجود یک آمبوالنس تشــریفات غیرضرور نیست بلکه اتفاقا از اموری 
است که در روز مبادا بسیار موثر اســت. ظاهرا در سنت اداری ما برخی 
تشــریفات غیرضرور، ضروری قلمداد می شــود اما برخی تشــریفات 

ضروری که با ایمنی سروکار دارد غیرضروری خوانده می شود.
نهایتا اینکه باید از خودروهای ایمن دارای ایربگ استفاده کرد. اینجانب 
شــاهد بودم که برخی جوانان پرشور اســتفاده از یک خودروی ایمن 
خارجی را در سفر ایراد می گیرند و بر استفاده از خودروی داخلی تاکید 
می کنند اما در مورد ایمنی نباید عوام زده شد و تصور کرد که با خودروی 
ناایمن ســفر کردن نمادی از مردمی بودن است. اتفاقا این حادثه نشان 
داد که باید در مورد ایمنی هیچ مسامحه نکرد و آن را قربانی مالحظات 

دیگر نکرد تا هزینه های گزافی پرداخت نکرد. 

خ جدید برقراری انشعاب برق اعالم شد نر
دفتر ســرمایه گذاری و تنظیم مقــررات بازار آب و بــرق، تعرفه جدید 
هزینه های برقراری انشعاب برق را به تفکیک نوع ولتاژ و مناطق کشور 

اعالم کرد.
 طبق این تعرفه که بر اســاس ابالغیه معاون اجرایــی رئیس جمهور و 
کارگروه تنظیم بازار اعالم شــده، به ازای هر انشــعاب ۲۵ آمپر تک فاز 
برای تمامی مناطــق داخل و خارج محدوده شهرســتان های تهران و 

کرج مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۶۲ هزار ریال تعیین شده است.
هم چنین برای محــدوده خدمات شــهری تبریز، شــیراز، اصفهان و 
مشــهد مبلغ ۲۶ میلیون و ۸۱ هزار ریال، تمامی انشعاب های خانگی 
در محدوده خدمات شهری واقع در منطقه گرمسیر مبلغ ۱۰ میلیون و 
۶۹۵ هزار ریال، انشــعاب های غیرخانگی روستایی و تمامی انشعاب ها 
در محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۳۷ 
هزار ریال و برای انشــعاب های خانگی روستایی مبلغ ۴ میلیون و ۹۶۰ 
هزار ریال به ازای هر انشــعاب ۲۵ آمپر تک فاز اعم از متقاضیان سطح یا 

ارتفاع در نظر گرفته شده است.
تغییرات هزینه برقراری انشــعاب برق در جلســه کارگروه تنظیم بازار 
در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ با موضوع افزایــش ۴۹ درصدی هزینه های 
انشــعاب برق به امضای معــاون اجرایی رئیس جمهــوری به تصویب 
رســیده و در این مصوبه تصریح شده اســت: »با در نظر گرفتن اثرات 
تورمی افزایش پیشنهادی، تعدیل قیمت حق انشعاب برق تا رسیدن به 

سطح قیمت تمام شده در طی ۶ سال انجام شود.
بر اســاس اطالعات ســایت وزارت نیرو، این افزایــش قیمت معادل 
مجموع تورم انتظاری و مابه التفاوتی اســت که به صورت مساوی بین 
۶ سال تقسیم می شــود؛ به گونه ای که در سال ۱۴۰۱ به نقطه سربه سر 

برسد. 

آمار نهایی ثبت نام کارت سوخت
تا چهارم آذرماه در مجموع ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند 

سوخت المثنی ثبت نام کردند.
زیبا اســماعیلی با بیان این مطلب اظهار کرد: از این تعداد، ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر در ســامانه ثبت نام کرده اند و ثبت نام ۵۰۹ هزار نفر نیز از 

طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس ۱۰+ بوده است.
وی هم چنین با تاکید بر این که هم اکنــون پاالیش اطالعات ثبت نامی 
افراد آغاز شده اســت، گفت: اطالعات دریافتی دســته بندی، پاالیش 
و فیلتر می شــود و آمار نهایــی ثبت نام کنندگان به صورت مشــخص 

به زودی اعالم خواهد شد.
بر اساس اطالعات پایگاه اطالع رســانی وزارت نفت، سخنگوی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: بازتوزیع بیش 
از ۲۶۰ هزار کارت ســوخت متعلق به خودروهایی که از سال ۹۳ به بعد 
شماره گذاری شده و در دفاتر پســت معطل مانده بود، آغاز شده است. 
هم چنان امکان ویرایــش اطالعات و حذف درخواســت برای ثبت نام 

کنندگان وجود دارد.
وی هم چنین از ابطال بیش از ۳۷ هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر 
خبر داد و افزود: این کارت های سوخت  متعلق به کسانی بوده است که 
در ســامانه ثبت نام کرده و به صورت غیرقانونی کارت ســوخت خود را 
به فروش رسانده اند و در اســتان سیستان و بلوچســتان از طریق این 

کارت ها سوخت گیری انجام شده است.

سرمقاله

رییــس اتــاق بازرگانــی ایران گفــت: دولــت باید میز خبر
تصدی گری ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

غالمحســین شــافعی گفت: در شــرایط حال حاضر 
بیشــترین تکیه دولت بر بودجه ۹۸ باید به جای رفتن 
به دنبال درآمد جدید، کاهش هزینه های کشور باشد 
و این امر بزرگترین موضوعی است که در شرایط حال 

حاضر کشور با وجود تحریم ها احساس می شود.
وی با بیان اینکه دولت بایــد هزینه های خود را کاهش 
دهد، اظهار کرد: دولــت باید تصدی گری ها را به بخش 
خصوصی واگــذار کند و از این بابــت در تامین  بودجه 

کشور با روش درست به نقطه مطلوب دست پیدا کند. 
رئیس اتــاق بازرگانــی ایــران در بخــش دیگری از 
ســخنانش در خصوص چالش های موجود بر ســر راه 
قوانین بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: مهمترین 
مشــکلی که وجود دارد این اســت که ما این قانون را 

داریم و تصویب شده اما آن را اجرایی نمی کنند.
وی با بیان اینکه بزرگترین چالش بهبود فضای کسب و 
کار، عدم اجرایی شدن آن است، ادامه داد: یعنی مجری 
قانون که دولت است، قانون را خودش اجرا نمی کند و 
همه خواسته ما این است که هر چه سریع تر این قانون 
جدی گرفته شود. رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: 
نظیر اینگونه قوانین در کشــورهای توســعه یافته کم 
نیست، ما نیز باید از این قانون اســتقبال کنیم و به آن 

توجه الزم را داشته باشیم.
او خاطرنشــان کرد: این قانون در کشــورهای توسعه 
یافته ســبب شــده که بهره برداری فراوانی در توسعه 
اقتصادی کشورشــان داشته باشــند ولی ما متاسفانه 
بزرگترین مشــکلی که داریم این بوده که بســیاری از 

قوانین خوب ما به مرحله اجرایی نمی رسد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قوانین در خصوص فضای 

کسب و کار اجرا نشود و این دیوان ساالری وحشتناک 
در مسائل اقتصادی ما وجود داشته باشد، محیط کسب 
و کار نیز دچار فضای مه آلودی می شــود، تصریح کرد: 
همچنین در جذب ســرمایه گذار داخلــی و خارجی 

دچار مشکالت عدیده ای خواهیم شد.
شافعی در خصوص تصویب قوانین خلق الساعه، اضافه 
کرد: در قانون بهبود فضای کسب و کار دو ماده قانونی 
وجود دارد که ماده اول ۲۴ و دیگری ۲۶ است که درباره 
دو تکلیف قانونی اســت که باید رعایت شود، ابتدا آن 
که در تصیم گیری های اقتصادی، سیاست گذاری ها و 
تدوین آیین نامه های اقتصادی باید سیاســت گذاران، 
نظر بخــش خصوصی را قبــل از تصویب هــر قانونی 

دریافت کنند و آن را مدنظر قرار دهند.
او افزود: موضوع مهم دیگر کــه در ماده این قانون آمده 
این اســت که اجــرای هرگونه دســتورالعمل جدید 

و یا قانــون جدید باید بــا پیش آگهــی الزم به فعاالن 
اقتصادی رخ دهد، یعنی نمی توان یک قانون را تصویب 
کرد و اعالم کنند که از فردا صبــح آن را اجرا می کنند، 
بلکه باید مهلت الزم را به فعاالن اقتصادی بدهند. وی 
تاکید کرد: این قانون سبب شــده که فعاالن اقتصادی 
تا مهلت داده شده خود را با قانون جدید منطبق کنند، 
اما متاســفانه هیچ کدام از این دو موضوع فوق رعایت 

نمی شود.
رییس اتــاق بازرگانی ایــران با بیان اینکــه تصویب 
اینگونــه قوانین منجر بــه صدور دســتورالعمل های 
مختلف می شود، گفت: در نهایت در اجرای این قوانین 
مشــکل به وجود خواهد آمد و وقتی مشکل ایجاد شد، 
نیاز به تجدیدنظر احســاس می شــود و ایــن خود به 
تنهایی بی اعتمادی در بین فعاالن اقتصادی نسبت به 

تصمیمات دولت ایجاد می کند.

دیدگاه

گروه اقتصاد  شورای عالی کار در آخرین 
نشست خود در اســفندماه سال گذشته در 
حالی حداقل مزد کارگــران را از ۹۳۰ هزار 
تومان به یــک میلیون و ۱۱۱ هــزار تومان 
افزایش داد کــه در مورد دیگــر آیتم های 
بســته مزد نظیر بن خواربار و حق مســکن 
مصوبــه ای نداشــت. بر همین اســاس در 
فیش هــای حقوقــی کارگــران از ابتدای 
امسال، حق مســکن همچون سال گذشته 
۴۰ هزار تومــان و بن خواربــار بدون تغییر 

۱۱۰ هزار تومان لحاظ شد.
 آخریــن باری کــه حق مســکن کارگران 
افزایش پیدا کرد ســال ۱۳۹۳ بود که طبق 
مصوبه شــورای عالی کار از ۲۰ هزار تومان 
به ۴۰ هزار تومان در ســال ۱۳۹۴ افزایش 
یافت و به موجب تصمیم شرکای اجتماعی 
در شورای عالی کار همه کارفرمایان مکلف 
شدند از فروردین ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۴۰ هزار 
تومان به عنــوان حق مســکن کارگران به 
حقوق کارگــران اضافه کننــد ولی اجرای 
این مصوبه در طول سال ۱۳۹۴ هرگز عملی 
نشــد و دلیل آن هم این بود که حق مسکن 
کارگــران باید بــه تصویب هیــات وزیران 
می رســید چرا که اساســا حق مسکن تنها 
آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا 

باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.
در نهایت ۲۶ آبان ماه ســال ۱۳۹۵ میزان 
کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول 
قانون کار با تصویب هیات دولت به ۴۰ هزار 
تومان افزایش پیدا کرد و معاون اول رئیس 
جمهور نیز به دنبال برگزاری جلســه هیات 
وزیران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران 
را ابالغ کرد تا وزیر وقت کار نیز بخشــنامه 
مذکور را جهت اجرا بــه تمام ادارات کل کار 

کشور ابالغ کند.
بر این اساس از ســال ۱۳۹۴ تا کنون حق 
مســکن کارگران به میزان ۴۰ هزار تومان 
در فیش هــای حقوقــی کارگــران درج 
می شــود اما این فقط حق مسکن نبود که 

طی چند سال گذشــته بدون تغییر ماند و 
بن خواربار کارگران نیز مشــمول افزایش 
نشــد؛ در واقع از همان ســال ۱۳۹۳ که 
آخرین رقم بن خواربــار کارگران ۸۰ هزار 
تومان بود، شــورای عالــی کار تصمیم به 
افزایش بن خواربار گرفت و ۳۰ هزار تومان 
دیگر بــه آن اضافه کرد. به ایــن ترتیب از 
فروردیــن ماه ســال ۱۳۹۴ بــن خواربار 
کارگران به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافت 
و تاکنون نیز درصدی بــه این مبلغ افزوده 

نشده است.
کارشناســان حــوزه کار برایــن باورند که 
علیرغم افزایش حداقل مــزد در طول چند 
ســال گذشــته، مزایای جانبی کارگران از 
جمله حق مســکن و بن خواربار افزایشــی 

نداشته است.
علی اکبر سیارمه معتقد است کمک هزینه 
مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را حتی 
در حاشیه شــهر نمی دهد، به همین دلیل 

از دولت می خواهد که در راســتای اصل ۳۱ 
قانون اساســی اقدام عاجلی بــرای تامین 
مســکن کارگران و گروه های کــم درآمد 

صورت دهد.
او می گویــد در شــرایطی که بســیاری از 
کارگــران حداقل بگیرنــد و بخش اعظمی 
از دســتمزد آنها صرف هزینه های مسکن 
و اجاره بها می شــود کمک هزینه ۴۰ هزار 
تومانی مســکن هیچ دردی از خانوارهای 

کارگری دوا نمی کند.
در همین راســتا نایب رئیــس کانون عالی 
انجمن هــای صنفــی کارگران به ایســنا 
می گوید: حق مســکن ۴۰ هزار تومانی در 
حالی به کارگران پرداخت می شــود که از 
ابتدای امسال نوسان شدید نرخ ارز بسیاری 
از بازارهای داخلی از جمله مســکن را تحت 
شعاع قرار داد و معیشت کارگران از آن تاثیر 

پذیرفت.
او می گویــد: کارگــران در کنــار افزایش 

هزینه هــای زندگــی و درمان بــا افزایش 
اجــاره بها دســت و پنجه نــرم می کنند و 
مبلغ ۴۰ هزار تومان هیچ کمکی به کاهش 

هزینه های مسکن آنها نمی کند.
فتح الهی با بیان این که حق مسکن کارگران 
بار تورمی به جامعــه تحمیل نمی کند، ابراز 
امیدواری کرد: با مساعدت شورای عالی کار 
و دولت برای ســال آینده رقم کمک هزینه 
مســکن در حدی که جوابگوی هزینه های 

اجاره بهای کارگران باشد، افزایش یابد.
دولت می تواند بانک مســکن یا چند بانک 
دیگر را بــه عنوان بانک عامــل در پرداخت 
وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران 
مســتاجر و فاقد مسکن تســهیالت اجاره 

مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.
براســاس قوانیــن و مقــررات کار و تامین 
اجتماعی هر کارگر پس از اشــتغال به کار 
حقــوق و مزایایــی دارد کــه از جمله آنها 

دریافت حق بن و حق مسکن است.

همه کارگران مشــمول قانــون کار، بدون 
اســتثنا از امتیاز بن خواربــار برخوردارند 
که این رقم برای امســال ۱۱۰ هزار تومان 
تعیین شــد؛ همچنین کمک هزینه مسکن 
به تمام کارگران مشــمول قانون کار فارغ از 
داشتن مسکن شــخصی، پرداخت می شود 
که مبلغ آن در ســال جاری ۴۰ هزار تومان 
تصویب شد.بن خواربار و حق مسکن هردو 

مشمول کسر حق بیمه هستند.
بســیاری از کارشناســان با انتقــاد از عدم 
اجرای طرح مســکن اجتماعی و مســکن 
کارگری می گویند: با وجــود تالش دولت 
برای ســاخت مســکن ارزان کارگران این 
وعده هیچــگاه عملی نشــد در صورتی که 
اگر ســاخت مســکن کارگران به سرانجام 
می رســید به کاهــش هزینــه  اجاره بهای 
کارگران کمک بزرگی می کرد و حق مسکن 

ناچیز آنها را پوشش می داد.
فعــاالن کارگری نیــز با تاکید بــر تامین 
مسکن مناســب برای گروههای کارگری، 
پرداخت وام های ودیعه مسکن و تسهیالت 
ارزان قیمت به کارگران را پیشــنهاد کرده 
و می گویند دولت می تواند بانک مســکن 
یا چند بانک دیگر را بــه عنوان بانک عامل 
در پرداخــت وام ودیعــه مســکن در نظر 
بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن 
تســهیالت اجاره مســکن با نــرخ پایین 

پرداخت کند.
 براســاس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن 
مســکن متناســب با نیاز، حق هــر فرد و 
خانواده  ایرانی است  و دولت موظف است با 
رعایت اولویت برای آن هــا که  نیازمندترند 
از جمله روستانشــینان و کارگــران زمینه 
اجــرای ایــن اصــل  را فراهــم کند.اتحاذ 
سیاســتهای مناســب در حوزه مسکن به 
شــرط داشــتن موفقیت الزم می تواند از 
افزایــش جهشــی و حباب گونه مســکن 
جلوگیری و مانع فشــار هزینه اجاره بها بر 

خانوارهای کارگری و کارمندی شود.

گروه اقتصاد  چهار ســیگنال از معامالت 
مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۷ حاکی 
از آن اســت که این بــازار در مســیر رکود 
غیرتورمی قرار گرفتــه و احتماال تا انتهای 

سال به ثبات قیمت می رسد.
نمایشــگر معامالت مســکن شــهر تهران 
حاکی از آن اســت که نوسان گیران آخرین 
شانســهای خود را برای فروش واحدهای 
لوکس و نیمــه لوکس در آذرمــاه امتحان 
کردند. طبق گــزارش بانــک مرکزی، در 
شرایطی که معامالت مســکن پایتخت در 
آذرماه ۱۳۹۷ به روند نزولی خود ادامه داد و 
۶۲ درصد کاهش یافت، قیمت نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹۲ و ۴ 
درصد افزایش نشــان داد؛ رشدی که بخش 
قابل توجهی از آن متاثر از صعود ۱۰۵ و ۱۱ 
درصدی سالیانه و ماهیانه قیمت در منطقه 
۱ بوده که نشان می دهد با وجودی که بازار 
از متقاضیان واقعی، خالی شــده، تقاضای 

سفته بازانه هنوز در جریان است.
ماه قبــل، مصطفی قلی خســروی، رییس 
اتحادیه مشاوران امالک پیش بینی کرد که 
با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن شهر 
تهران در ماههای پیش رو دچار ثبات شود و 
تالطم قیمتی فروکش خواهد کرد. تابلوی 
معامالت مســکن در آذرماه نشان می دهد 
که این گزاره در مســیر تحقــق قرار گرفته 
اســت. در آذرماه ۱۳۹۷ بیشــترین رشد 
ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب 
در مناطق ۱، ۱۲ و ۷ رخ داده که نســبت به 

آبان ماه به ترتیب با ۱۱، ۱۱ و۹ درصد رشد 
قیمت مواجه بودند. در ســایر مناطق رشد 
محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده 
و حتــی در منطقه ۱۶ که البتــه تنها ۱۱۹ 
مورد معامله در آن صــورت گرفته میانگین 
قیمتها ۶.۶ درصد نسبت به آبان ماه کاهش 

یافته است.
از ســوی دیگــر همانند ماههای گذشــته 
سهم واحدهای نوســاز در معامالت، باز هم 
شیب کاهشی داشــت. با اینکه واحدهای تا 
۵ سال ســاخت با ۴۳ درصد بیشترین سهم 
از معامالت مسکن شهر تهران را در آذرماه 
۱۳۹۷ بــه خود اختصاص داده، این ســهم 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۵.۴ درصد 
از کل قراردادهــا کاهش یافتــه و در مقابل 
به ســهم واحدهای با قدمت ۶ ســال به باال 
۵.۵ درصد افزوده شده است. حرکت طرف 
تقاضا به ســمت واحدهای کوچکتر، دیگر 
متغیر بازار مسکن شــهر تهران است. سال 
گذشــته در همین زمان واحدهــای ۶۰ تا 
۷۰ متر با سهم ۱۴.۳ درصد از کل معامالت، 
بیشــترین فروش را به خود اختصاص داده 
بودند. امسال این رتبه مربوط به واحدهای 

۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۴.۸ درصد است.
بنابراین افت شدید معامالت، وجود فضای 
سفته بازانه، رشد ســهم واحدهای قدیمی 
از کل معامالت و افزایش ســهم واحدهای 
کوچک متراژ چهار گزاره اصلی بازار مسکن 
شهر تهران را تشکیل می دهد که می تواند 
نشــان دهنده قرار گرفتن بازار در باالترین 

ســطح ظرفیت خــود باشــد و از ماههای 
آینده رکــود تورمی جای خــود را به رکود 

غیرتورمی خواهد داد.
روند فعلی بازار مســکن، اندک متقاضیان 
واقعــی را به ســمت آپارتمان هــای ارزان 
قیمت ســوق داده و به همین دلیل در آبان 
ماه و آذرماه شاهد سرایت گرانی به مناطق 
جنوبی تهــران بودیــم. اما ایــن روند نیز 
نمی تواند پایدار باشــد؛ چرا که توان طرف 
تقاضا در مناطــق جنوبی به مراتب پایین تر 

از محله های شمال شهر است.
از ســوی دیگر گفته می شــود مقایســه 
شــاخص اجاره بها با قیمت واحد مسکونی 

نشان می دهد که قیمت امالک به باالترین 
حد خود طــی ۲۲ ســال اخیر رســیده و 
احتماال در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین 
در ماه هــای آینده طبیعتا شــیب صعودی 
قیمتها باید مالیم تر شــود تا نهایتا در مسیر 
مســتقیم یا حتی نزولی قرار گیرد. تجربه 
سالهای بعد از ۱۳۹۱ که با نوسانات نرخ ارز 

مواجه بودیم وضعیت مشابهی را رقم زد.
هم زمان با پرش قیمــت دالر در نیمه دوم 
سال ۱۳۹۱ قیمت مســکن شهر تهران نیز 
روند افزایشــی به خود گرفت؛ به طوری که 
در زمستان ۱۳۹۱ شــاخص رشد نرخ دالر 
۱۱۱درصد و شاخص رشــد قیمت مسکن 
شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل 
از آن ۷۲درصــد ثبت شــد. در همان زمان 
معامالت مســکن در بهمن ماه ۱۳۹۱ با ۳۶ 
هزار فقره به اوج خود رســید. ســپس روند 
نزولی به خود گرفت؛ به طوری که در بهمن 
ماه ۱۳۹۲خرید و فروش مسکن در تهران با 
افت ۱۴۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن بــه ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره رســید. 
همان موقع قیمت ۸.۴ درصد افزایش پیدا 
کرد که پایین تر از شاخص تورم در آن سال 

محسوب می شد.
در ادامه نرخ دالر دچار نوسانات ماهیانه شد 
و به دنبال انتظارات روانی ناشی از مذاکرات 
هســته ای قیمت دالر در برخی مقاطع در 
پایان سال ۱۳۹۲ تا ۲۹۰۰تومان نیز کاهش 
یافت. در این فاصله رشد قیمت مسکن نیز 
افت محسوسی پیدا کرد؛ به طوری که روند 

افزایش ســالیانه آن بین منفی یک تا مثبت 
هشــت درصد بود و در اکثر مقاطع پایین تر 
از نرخ تورم قرار داشت. در عین حال با توجه 
به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، این بازار 

فاصله قیمتی خود را با نرخ دالر پر کرد.
اما از پایان ســال ۱۳۹۱ تا روز ۲۴ آبان ماه 
۱۳۹۷ شــاخص قیمت دالر به  ۱۷۳ درصد 
افزایــش رســیده و قیمت مســکن نیز در 
همین بازه زمانی ۱۳۴ درصد رشــد کرده 
است. اگر تکمیل دوره رونق امسال را با سال 
۱۳۹۱ مقایســه کنیم و همان تجربه تکرار 
شــود، قیمت اسمی مســکن هم اکنون در 
نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران 

تثبیت قیمت آن آغاز می شود.
 بانک  مرکزی تازه ترین گــزارش خود را از 
تحوالت قیمت مســکن در آذرماه ســال 
جاری منتشــر کرد که بر اساس آن، تعداد 
معامالت آپارتمان های مســکونی شــهر 
تهران در آذر ماه ســال جــاری به ۶۸۰۰ 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ 
درصد کاهش نشــان می دهدبر اساس این 
گزارش، متوســط قیمت خریــد و فروش 
یک متر مربــع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شــهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ 
معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که 
نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش را نشــان 

می دهد.

ج شود دولت از تصدی گری خار
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بخش خصوصی 
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
کرج، گفت: از ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی استقبال و حمایت 

های الزم انجام می شود. 
آرش ارشد با اشاره به برگزاری کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری اظهار 
کرد: این کارگروه با حضور مدیر منطقه یک و به منظور حل مشــکالت 

یکی از پروژه های مشارکتی در این منطقه تشکیل شد.
وی با بیان اینکه خود را مکلف به صیانت از منافع شرکا و سرمایه گذاران 
شــهرداری کرج می دانیم، افزود: با ایجاد ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت ها مردمی  شاهد هماهنگی بیشــتر و برنامه  ریزی دقیق تری 

برای توسعه شهر و تحقق شهر پویا خواهیم بود.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
کرج با بیان اینکه این کالنشــهر ظرفیت ها و زمینه هــای الزم را برای 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی دارد، تصریح کرد: ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی در اســتان البرز به ویژه شهرستان کرج سبب اشتغال 
زایی و توسعه پایدار خواهد شــد و ما نیز از این فرصت به خوبی استفاده 

خواهیم کرد.
به گفته ارشد؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه و 

رونق اقتصادی دارد.
عباس حق محمدلو سرپرســت منطقه یک شــهرداری کــرج در این 

کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری را ارزشمند داسنت.
مجید کمالی نژاد مدیرکل امالک شــهرداری ضمن تشــریح اقدامات 
انجام شــده در حوزه امالک به منظور گشــودن گره موجــود در این 
پروژه، و تاکید بر اســتمرار همکاری جدی با ســازمان سرمایه گذاری 

پیشنهاداتی را ارایه کرد.

وژهای  تامین منابع مالی؛ مهمترین چالش پر
کالن شهری

  رییس شورای اسالمی شهر کرج گفت: حل مشکالت شهر بدون اراده 
جمعی امکان پذیر نیست.

عبــاس زارع اظهار کرد: کرج به عنوان چهارمین کالنشــهر کشــور با 
مشکالت زیادی درگیر اســت که حل آن ها به تنهایی از عهده مدیریت 

شهری بر نمی آید.
رییس شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد: مهاجر پذیری باال، گسترش 
بی رویه شــهر، مشکالت زیســت محیطی و ترافیک بخشی از مسائلی 

است که شهر و شهروندان  کرجی را درگیر کرده است.
وی افزود: عالوه براین، کرج چند زنــدان بزرگ را در خود جای داده که 
این امر تبعات و آسیب های اجتماعی، فرهنگی  واقتصادی خاصی را به 
همراه داشته است. این مسئول توضیح داد: ضعف سیستم حمل و نقل 
عمومی، توزیع ناعادالنه برخی امکانــات و ناموزونی جلوه های بصری 

شهری از دیگر معضالت  کرج دو میلیون نفری است.
رییس شورای شهر کرج در بخش دیگری از صحبت های خود به کندی 
پیشرفت برخی پروژه های کالن شهر اشــاره کرد و افزود: برخی پروژه 
ها مثل بزرگراه شمالی و قطار شهری از چندین سال پیش کلید خورده 
اند ولی به دلیل موانعی چون عدم تخصیص بــه موقع منابع مالی هنوز 
تکمیل نشــده اند. وی اضافه کرد: اتمام این پروژه هــا در کنار افزایش 
رضایت و اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شــهری، کاهش بخشی از 
مشکل ترافیک شهر را به دنبال داشته و به کارآیی سیستم حمل و نقل 

عمومی هم کمک می کند.
 زارع توضیح داد: برای رفع دغدغه های شهروندان، مدیران شهری  باید 
اقدامات جهادی را ســرلوحه فعالیت های خود قرار دهند و با تمام توان 

کمبودهای موجود را مرتفع کنند.
وی گفت: البته نباید انتظار داشــت مشکالت شهر یک شبه حل شود و 
بدیهی است حل مســائلی که در طول چند دهه ایجاد شده به گذشت 

زمان و صبر نیاز دارد.

میز خبر

کرج-فریبا حســن آبی   فخرالدین صابری با اعالم 
اینکــه فاخرترین مجموعــه گردشــگری وپذیرایی 
درمنطقه گرمدره اســتان البرز در آستانه بهره برداری 
کامل اســت گفت: بــرای تجهیز و تکمیــل آن نیازبه 
تسهیالت بانکی است اما متاسفانه یک سالی است که 

درپیچ و خم سیستم اداری معطل مانده است.
فخرالدین صابری مدیر کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری اســتان البرز در جلسه شورای 
هماهنگی بانک های استان البرز که با حضور استاندار 
البرز در ســالن شــهدای دولــت اســتانداری البرز 
برگزار شــد، اظهار کرد:هیچ صنعتــی همانند صنعت 

گردشگری با هزینه کم فرصت شغلی ایجاد نمی کند.
وی افزود: درحال حاضر که بــا تحریم های بین المللی 

مواجه هستیم و مشکالت و نوسانات ارزی در جامعه در 
جریان است شــرکت ها و مراکز صنعتی دچار مشکل 
هستند اما فعالیت های خدماتی گردشگری به خوبی 

در جریان است.
وی با بیــان اینکه مدیــران بانک های اســتان نهایت 
همکاری را جهت ارائه تســهیالت بــه صنایع مربوطه 
دارند، گفت: در بخشی از تسهیالت که بایستی از تهران 

تامین شود با مشکل روبرو هستیم.
صابری با بیان اینکه در پروژه هتل ۵ ســتاره اســتان 
تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شــده است، گفت: 
برای ادامه ســاخت این هتل ۵۰ میلیارد تســهیالت 
جهت تجهیز و تکمیل نیاز است و۹۰ درصد این پروژه 
به پایان رسیده است. این مسئول با اعالم اینکه دو تاالر 

پذیرایی  از این مجموعه گردشــگری به بهره برداری 
رســیده اســت، خاطرنشــان کرد: پس ازتکمیل این 
مجموعه گردشگری و دریافت تسهیالت ۲۰۰ فرصت 

شغلی ایجاد خواهد شد.
صابری گفت: ســرمایه گذار این هتل با هزینه شخصی 
خود این پروژه را شــروع کرده اســت ولــی در فرایند 
اداری از جمله محیط زیســت، پایان کار شــهرداری، 

امور ابفای شهری و منابع طبیعی بامشکل روبرو است
وی با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه اقامتی مبلغی 
قابل توجه هزینــه کرده  تا نامه ای ازشــهرداری برای 
کمیسیون ماده ۱۰۰ بگیرد، افزود: این در حالی است 
که در هفته گذشته به این ســرمایه گذاراعالم کردند 

تسهیالتی به وی تعلق نمی گیرد.

صابری خطاب به نمایندگان مجلس در اســتان گفت: 
ظرفیت نمایندگان اســتان در دفاع از سرمایه گذاری 
درحــوزه انتخابــی خود باال اســت و خواهشــمندم 
نمایندگان با وزرای دولت در این خصوص  وارد مذاکره 

شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان البــرز در پایان با اشــاره به اینکه ایــن پروژه 
فاخرترین مجموعه پذیرایی و گردشــگری درمنطقه 
گرمدره استان البرز اســت، گفت: درحال حاضر ۱۵۰ 
نفر در این پــروژه فعالیت می کنند کــه ۵۰ نفر بطور 
ثابت و ۷۰ نفرهم پس از گرفتن تســهیالت مشغول به 
کار خواهند شد ولی یک سالی اســت که درپیچ  وخم 

سیستم اداری معطل مانده است.

البرز

فرزانه ســامت بخش   کارشناســان و 
فعــاالن اقتصادی در ســال هــای اخیر بر 
اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساســی تاکید 
دارنــد تا ضمن کم شــدن تصــدی بخش 
دولتی، واگذاری ها هم به طــور واقعی و با 
شــفافیت کامل صورت گیرد اما این روزها 
شیوه واگذاری کشت و صنعت مغان، اهلیت 
خریدار، قیمت پایین و ... سبب واکنش های 

مختلف شده است.
ماجرای واگذاری صد درصد سهام شرکت 
کشــت و صنعت و دامپــروری مغــان به 
مردادماه سال گذشــته برمی گردد. چهار 
نوبت واگذاری در مرداد، دی و اســفندماه 
۱۳۹۶ و فروردیــن ۱۳۹۷ موفــق نبود تا 

سرانجام به مردادماه امسال کشیده شد.
در مزایده پنجم مردادماه امسال، به قیمت 
پایه هر ســهم پنج هزار و ۵۳۴ ریال و ارزش 
کل پایه ۱۷ هــزار و ۶۱۰ میلیــارد و ۸۸۶ 
میلیــون و ۹۳۸ هزار ریــال قیمت گذاری 
شــده بود که با رقابت چند گروه در نهایت 

از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد.
پس از ایــن واگذاری همچــون دوره های 
گذشــته، موجــی از انتقادها مطرح شــد؛ 
از جمله آنها مــی توان به ســخنان »اکبر 
اعلمی« نماینده اســبق مجلس شــورای 
اســالمی اشــاره کرد که در شــبکه های 
اجتماعی گفته »با این مفت فروشی مخالفم 
چون اهمیت و توان این گنــج بزرگ را می 
دانم و آن را مــی شناســم؛ دو مرتبه مدیر 
آن بوده ام و بارها برای آقایان نوشــته ام که 
شرکت مغان می تواند حقوق کل کارکنان 
دولت در اســتان اردبیل را بپردازد چرا یک 
مصاحبه تلویزیونی نمی گذارند تا دروغ من 

اشکار شود!؟«

 واکنش رئیس سازمان خصوصی سازی
اظهــارات مختلف درباره شــیوه واگذاری 
کشــت و صنعت مغان، بــا واکنش رئیس 
سازمان خصوصی ســازی مواجه شد. وی 
آذرماه امســال در این رابطه به ایرنا گفت: 
سازمان خصوصی ســازی با هیچ کس عهد 
اخوت نــدارد، قــرارداد هر خریــداری که 
تعهداتشــان را در مقابل سازمان خصوصی 
انجام ندهد، فســخ می کنیم، اما اینکه عده 
ای بگویند واگــذاری غلط اســت، را قبول 

ندارم. 
»میرعلی اشــرف پوری حســینی« با بیان 
اینکه برخی همواره به فکر ســنگ اندازی 
در مسیر واگذاری ها هستند، افزود: »مغان 
را چهار بار بــه مزایده گذاشــتیم و فروش 
نرفت، در نوبت پنجم هیــات واگذاری می 
خواست از اختیار قانونی خود استفاده کند 
و آن را به صورت مذاکره ای ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان بدون ســود فروش اقساطی به بنیاد 

مستضعفان بفروشد«. 

»ایــن نوع واگــذاری بدون دریافت ســود 
فروش اقســاطی یعنــی قرض الحســنه 
۱۰ ســاله« در هیات واگذاری مطرح شد؛ 
به اعضای هیــات واگذاری اعــالم کردیم 
مجدد مزایده بگذارید و ســپس مذاکره ای 

بفروشیم چون قیمت پایین می آمد.« 
وی افــزود: ســرانجام بــار دیگــر مزایده 
برای کشــت و صنعت مغان بــا قیمت پایه 
۱۷۶۱میلیــارد تومــان و با فروش ســود 
اقساطی برگزار شــد؛ چهار خریدار شرکت 
کردند کــه یک نفر را به دلیــل ناقص بودن 

مدارک کنار گذاشتیم. 
»پس از فروش این شرکت اعالم کردند که 
خریدار نااهل است. بنده پنج روز متوالی از 
مدعیان خواستم که یک ورقه سهم بدهند 
که مشخص شود خریدار نااهل است و حتی 
از دادســتان کل کشور خواســتم که این 
موضوع را پیگیری کنند اما ۲ هفته گذشت 

و سندی اعالم نشد.«
رئیس ســازمان خصوصی ســازی با بیان 
اینکه شــرکت کشــت و صنعت مغان در ۶ 
سال گذشته فقط ۲ سال سودده بود، گفت: 
وزارت جهاد کشــاورزی با خصوصی سازی 
کشــت و صنعت مغان موافق بــود؛ »حتی 
محمود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی می 
گفت اگر نمی توانید بفروشید، پس بدهید 

تا کاری کنیم و از آن استفاده کنیم.«

 واگذاری کشت و صنعت مغان پشت 
درهای بسته نبود 

مشاور سابق رئیس سازمان خصوصی سازی 
نیز در این رابطه به ایرنــا، گفت: برخی ادعا 
می کنند بــرای واگذاری کشــت و صنعت 
مغان مزایده برگزار نشده که این خالف واقع 

است. 

»ســید جعفــر ســبحانی« تاکیــد کرد: 
»واگذاری کشــت و صنعت مغان پشــت 
درهای بســته نبود و برای آن مزایده برگزار 
شــده و روز مزایده نیز نماینــده نهادهای 
ناظر، دیوان محاسبات و ســازمان بازرسی 
حضور داشــتند.  وی توضیح داد: »در این 
مزایده نه تنها قیمت پایــه ارزان نبود، بلکه 
قیمت مناســبی بود و این موضوع را)قیمت 

مناسب( چند گروه می گویند.«
سبحانی ادامه داد: تنها جایگاه قانونی برای 
تشخیص قیمت واقعی، »کارشناس رسمی 
دادگســتری و هیات واگذاری« است و هر 
فردی نمــی تواند بگوید که نــرخ واگذاری 
ارزان یا گران اســت؛ براساس قانون، هیات 
واگذاری مرجع تشخیص قیمت یک بنگاه 
اســت.  وی اظهارداشــت: »آقایان محمود 
حجتــی وزیر جهــاد کشــاورزی و محمد 
ســعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان که 
همه بر کارشــناس بودن آنان اعتراف دارند 
به صراحــت اعالم کردند که ســقف خرید 
کشــت و صنعــت مغــان ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان است در حالی که قیمت پایه سازمان 
خصوصی ســازی ۱۷۰۰ میلیــارد تومان 

بود.«
وی افزود: »در مزایده ســه، چهار متقاضی 
برای مغــان آمد و نفر نخســت بــا ۱۸۵۰ 
میلیارد تومــان پس از ۲ مــاه تالش)برای 
عمل به تعهدات( برنده شــد امــا به دالیل 
گوناگون انصراف داده اســت کــه این خود 
بحث مفصلی دارد که چه کســانی ســبب 

شدند انصراف دهد.«
ســبحانی گفت: طبق همه مزایــده های 
سازمان خصوصی سازی، اگر متقاضی بیش 
از یک نفر باشــد نفر دوم به عنوان رزرو می 
ماند؛ تا زمانی که قرارداد به نفر نخست ابالغ 

شــود؛ اگر قرارداد ابالغ شــد و خریدار اول 
نتوانســت به تعهداتش عمل کند، نفر دوم 

بالفاصله جایگزین آن می شود. 
»در مورد مغــان نیز واگذاری بــه نفر دوم 
انجام شــد؛ البته به خریدار دوم گفته شده 
که باید به قیمــت خریــدار اول بپردازد و 
ظاهرا پیشنهاد وی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان 
کمتر از خریدار اول بوده اســت؛ با این حال 

پذیرفت که قیمت نفر اول را بپردازد.«
مشاور ســابق سازمان ســازمان خصوصی 
ســازی با بیــان اینکه برخــی روی قیمت 
واگــذاری دقت ندارند، گفــت: »در مزایده 
های گذشــته ۴۰ درصد پــارس آباد جزو 
مغان بود و هر کسی مغان را می خرید، این 
میزان نیز به وی اختصاص می یافت؛ اما در 
مزایده آخر، این ۴۰ درصد را کنار گذاشتیم 
تا جداگانــه به مزایده گذاشــته و به فروش 
رود.«؛ »عالوه بر آن، چهــار هزار هکتار نیز 
وزارت کشاورزی در مزایده کم کرده بود که 
منتقدان به آن توجه ندارند که مجموع آن ۸ 

هزار هکتار می شود.« 
ســبحانی خطاب به اروجعلــی محمدی 
از مدیران سابق کشــت و صنعت مغان که 
انتقادهای زیــادی به این واگــذاری دارد، 
گفت: »ایشان ۶ ســال مدیرعامل مغان بود 
و در گزارش های مالی، همیشــه نسبت به 
زیانده بودن این شرکت اعتراف کرده و می 
گفت سود سالیانه پنج میلیارد تومانی برای 
شــرکتی با ســرمایه ۱۸۰۰ میلیارد تومان 

یعنی زیانده است.«
»اما به محــض اینکه واگذار شــد مدیران 
عامل سابق اعالم کردند که این واگذاری ها 
درست نبوده اســت. حال باید از آنها پرسید 
چرا به قانــون تمکین نمی کنیــد؟ هیات 
واگذاری رسما تشخیص می دهد که قیمت 

را چه کار کند.« 

 واکنش استاندار اردبیل
در این زمینه اســتاندار اردبیــل یکم دی 
ماه در گفت وگو با ایرنا، واگذاری کشــت و 
صنعت مغان را بــه نفع منطقه دانســت و 
گفت: این مجتمع بزرگ بــا وجود ظرفیت 
و توانمندی اقتصادی خود، بواسطه دولتی 
بودن نتوانسته تاثیر چندان مهمی در چهره 
اقتصادی منطقه و اســتان داشــته باشد و 
تداوم وضعیت کنونــی، حیات و موجودیت 

آن را تهدید می کرد.
اکبر بهنامجو ادامه داد: واگذاری این بنگاه 
بزرگ اقتصادی بــه بخش خصوصی یکی از 
راهکارهای اساســی نجات، احیا و رونق آن 
اســت و با این هدف، مدیریت استان موافق 
ایــن واگذاری بــود؛ هر چند کــه عملیات 
مربوط به این واگذاری از چند ســال پیش 

مطرح بوده است.
وی با یادآوری مســائل حاشــیه ای برنده 
نخست مزایده شرکت کشت صنعت مغان 
افزود: با توجه به حساســیت مســئوالن به 
سرنوشت کشــت و صنعت مغان، از همان 
ابتدا موضــوع اهلیت برنــده مزایده مورد 
تاکیــد و توجه بــود و زمانی کــه مطمئن 
شــدیم خریدار از اهلیت و شایستگی الزم 
برخوردار نیست اقدام همه جانبه برای لغو 

این واگذاری صورت گرفت.
بهنامجو گفت: لغو مزایده کار سختی بود و 
تالش گســترده ای از سوی مدیریت استان 
و نمایندگان برای ثابــت کردن عدم اهلیت 
و شایســتگی برنده مزایده صورت گرفت و 
برای این امر از دســتگاه قضایی و مقام های 

امنیتی هم کمک گرفته شد.
هرچند دادســتان عمومی و انقالب اردبیل 
بیســت و ششــم مهرمــاه اعالم کــرد که 
واگذاری شــرکت کشــت و صنعت مغان 
بدلیل عدم احراز صالحیت شــرکت برنده 
مزایده به حالت تعلیق درآمد اما ســرانجام 
ســازمان خصوصی ســازی بیســت و نهم 
آذرماه اعالم کرد که این شــرکت براساس 
تصمیم های جدید به شرکت شیرین عسل 

واگذار شد.
یکی از مسایل مطرح شــده درباره کشت و 
صنعت مغــان، نگرانی از فروش یــا تغییر 
کاربری زمین هــای این مجموعه اســت. 
مســاله ای که اســتاندار اردبیل درباره آن 
گفت: به هیــچ وجه در ایــن زمینه نگرانی 

وجود ندارد.
»بر اساس قانون، دستکم تا ۱۰ سال آینده 
مالک حق ایجاد تغییر، خردسازی و فروش 
زمین و اموال شــرکت کشــت و صنعت را 
نــدارد، ضمن اینکــه نمی توانــد اقدام به 
واگذاری ســهام شــرکت کند و از این بابت 

نگرانی وجود ندارد.«

معطلی سرمایه گذاران حوزه گردشگری در فرایند اخذ مجوز و تسهیالت بانکی

حضور 1۰۰ گونه پرنده در تاالب صالحیه

البرز میزبان پرندگان مهاجر
کرج-الهام حسن آبی   معاون فنی اداره 
کل حفاظت محیط  زیست اســتان البرز با 
اشاره به میزبانی استان از پرندگان مهاجر، 
از حضور ۱۰۰ گونه پرنــده مهاجر در تاالب 

صالحیه خبر داد.
حمیدرضا لشــکری بابیان اینکه هرســاله 
البرز میزبــان تعدادی از پرنــدگان مهاجر 
اســت، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ گونه پرنده 
در البرز شناسایی شده اســت. وی با تأکید 
بر اینکه تعدادی از این پرندگان به اســتان 
البرز مهاجر می کنند، گفت: تعدادی دیگر 

نیز استان البرز سکونتگاه دائمی شان است.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان البرز با اشــاره به اینکه استان البرز 
محل مناســبی بــرای ســکونت پرندگان 
شــکاری اســت، افزود: نماد محیط زیست 

البرز عقــاب طالیی اســت که شــاخص 
پرندگان شکاری در استان است.

لشــکری بابیان ایــن مطلب که بیشــتر 
پرنــدگان مهاجر در زیســتگاه  آبی حضور 
دارند، گفت: مهاجــرت پرندگان به البرز در 

فصل موردنظر ثبت می شود.
دریاچــه ســد امیرکبیر و تــاالب صالحیه 

سکونتگاه پرندگان مهاجر است
وی با تأکید بر اینکه دریاچه سد امیرکبیر و 
تاالب فصلی صالحیه در البرز محل مناسبی 
برای سکونتگاه پرندگان است، ادامه داد: در 
حال حاضر این دو سکونتگاه تاالبی در البرز 

به صورت پهناور  ثبت شده اند.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط  زیست 
اســتان البرز گفت: در حال حاضر با توجه 
به آبگیری هــا و بارندگی های انجام شــده 

پرندگان زیــادی بخصوص پرندگان آبزی و 
کنار آبزی در این سکونتگاه ها حضور دارند.

لشکری با اشاره به اینکه خط سیر پرندگان 
مهاجر تقریباً بین المللی و بعضاً ملی است، 
گفت: بعضی از پرندگان از شمال کشور و از 

بیرون مرزها وارد و از مســیر رشته کوه های 
البرز در اســتان های قزوین، تهران و البرز 

حضور دارند تا به مناطق گرمسیر برسند.
شــرایط تخم گذاری پرندگان در رودخانه 

پشت سد کرج فراهم نیست
وی بیان کرد: بعضــی از گونه های پرندگان 
مهاجر اگر جای خــوب تاالبی، منبع غذایی 
و امنیت وجود داشته باشد برای همیشه در 

آن مکان می مانند.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان البرز با اشــاره به اینکــه رودخانه 
پشــت ســد کرج دریاچه مصنوعی است، 
گفت: در ایــن مکان ها به دلیــل عمق زیاد 
آب و برخــی دیگر از شــرایطی کــه دارند 
امکان تخم گــذاری و جوجه آوری پرندگان 

به اندازه تاالب ها نیست.

لشــکری اضافه کرد: تاالب فصلی صالحیه 
چند سالی اســت که آبگیری شده و در کنار 
آن پایش و نظارت محیط زیســت و جوامع 
محلی این محل را به سکونتگاهی امن برای 

پرندگان مهاجر تبدیل کرده است.
وی در پایــان افزود: در حــال بیش از ۱۰۰ 
گونــه پرنــده در تــاالب فصلــی صالحیه 

دیده شده است.
تــاالب صالحیه واقع در روســتای صالحیه 
شهرســتان نظرآباد تنها تاالب استان البرز 
اســت. آب ورودی به این تاالب از ســمت 
رودخانه کردان ســرریز می شــود. وسعت 
این تاالب با احتســاب زمین هــای باتالقی 
پیرامونی بیــش از ۱۰ هزار هکتــار بوده و 
قسمتی از آن نیز در استان قزوین واقع شده 

است.
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 زنگ خطر سیال شدن آن از مهرماه امسال به صدا درآمده است

 نقدینگی سیال در بانک ها
 حبس می شود؟

 لیا جودی  شــورای پول و اعتبار در مصوبه ای 
پرداخت سود روزشمار به حســاب های سپرده 
کوتاه مــدت را ممنوع کــرد تا در ســایه آن هم 
ســیالیت نقدینگی که در ماه های اخیر به سمت 
پول حرکت کرده کم شود و هم شــبکه بانکی از 

پرداخت هزینه های بیشتر رهایی یابد.
 »سپرده کوتاه مدت« در ۲ ســال اخیر به یکی از 
راه های درآمدزایــی صاحبان ســرمایه تبدیل 
و بین بانک ها به »پارکینگ پولی« شــهره شده 
بود؛ بســیاری از فعاالن اقتصادی برای حســاب 
های ســپرده کوتاه مدت خود یک حساب جاری 
نیز به عنوان پشــتیبان اســتفاده می کردند و به 
این ترتیب بــه ازای گردش منابعــی که به دلیل 
معامالت روزانه آنها در حسابشان جابجا می شد، 
آخر هر ماه به میزان حداقل ۱۰ روز رســوب پول 

سود ۱۰ درصدی می گرفتند.
اشکال کار این بود که حســاب های کوتاه مدت 
قابلیت برداشت توسط مشــتری را دارد یعنی از 
ســویی منابعی ناپایدار برای بانک ها بوجود می 
آمد که هر لحظه ممکن بود از حســاب مشتری 
خارج و به بانــک دیگری برود امــا در عین حال 
بانک مجبور بود بابت همین نقدینگی سیال سود 
هم بدهد؛ الزام بانک برای پرداخت ســود و اصل 
سرمایه در حســاب های سپرده ســبب افزایش 

برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی شده بود.
با این اوصاف مصوبه شــورای پول و اعتبار را بیش 
از هر چیز می توان به نفع نظــام بانکی تعبیر کرد 
که ماهانه از پرداخت هزاران میلیارد تومان سود 

بابت حساب های کوتاه مدت خالص کرد.
البتــه تــا اوایــل ســال های ۱۳۸۰ نرخ ســود 
سپرده های کوتاه مدت عادی بر مبنای کمترین 
مانده در ماه محاســبه می شــد که در سال های 
گذشــته و با مصوبه شــورای پول و اعتبار مقرر 
شــد که به کمترین مانــده در روز تغییر کند؛ اما 
بار دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبار به سیاست 

های دهه ۸۰ بازگشت.
با اینکــه انتظار می رود برخی صاحبان ســرمایه 
با شــیوه جدید حســاب خود را به سمت سپرده 
بلندمــدت هدایت کننــد اما خروج بخشــی از 
ســرمایه از بانک ها و رفتن به بازارهای موازی هم 
دور از انتظار نیســت اما بانک مرکزی انتظار دارد 
این سیاســت در کوتاه مدت به افزایش نقدینگی 

بانک ها کمک کند.

 زنگ خطر سیال تر شدن نقدینگی
نگاهی به آخرین وضعیت اجزای نقدینگی نشان 
می دهد که زنگ خطر ســیال شدن آن از مهرماه 
امســال به صدا درآمده اســت؛ برپایه آمارهای 
بانک مرکزی نقدینگی در پایان مهر امســال ۱۶ 
تریلیــون و ۹۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیــارد ریال بوده 
که از ابتدای امســال ۱۰.۷ درصد رشد داشته اما 

مهمترین تغییر مربوط به اجزای نقدینگی است.
در شرایطی که روند رشد پول به عنوان بخشی از 
نقدینگی از ابتدای امســال ۲۴.۳ درصد محاسبه 
شــده، این میزان در مدت مشــابه پارسال یعنی 
در بازه زمانی اســفند ۱۳۹۵ تا مهر ۹۶ برابر نیم 
درصد بوده اســت؛ یعنی در یکســال منتهی به 
مهرماه امســال رشــد پول ۴۷.۴ درصد بوده در 
حالی که در بازه زمانی مهر ۹۵ تا مهر ۹۶ برابر ۱۳ 

درصد بوده است.
این ارقــام به این معنی اســت که رشــد پول در 
جامعه در یکسال گذشــته حدود ۳.۷ برابر شده 
است در حالی که شبه پول که همان حساب های 

بانکی است، روند کاهنده داشته است.
برپایه آمارهای بانک مرکزی، شبه پول از ابتدای 
امسال ۸.۷ درصد رشد کرده در حالی که در مدت 
مشابه پارسال میزان رشــد آن ۱۳.۷ درصد بوده 
اســت؛ همچنین در یکســال منتهی به مهرماه 
امسال شبه پول رشد ۱۷.۲ درصدی تجربه کرده 
در حالی که در یکسال منتهی به مهر ۹۶ این رشد 
به میزان ۲۴.۸ درصد بوده است یعنی ۷.۶ درصد 
از پولی که در شــبکه بانکی کشــور حبس بوده، 

کاسته شده و به نقدینگی سیال اضافه شده است.
ردپای این حرکت نقدینگی را در یکسال گذشته 
به وضوح می توان در بازار مسکن، ارز، طال و سکه، 
خودرو و حتی بازار سرمایه مشاهده کرد که سبب 

تالطم در این بازارها شد.
نکته قابل تامل دیگر، رسیدن پایه پولی به ۱۰.۵ 
درصد در پایان مهرماه امســال اســت که طبق 
برآوردهــای بانک مرکزی ســهم مطالبات بانک 
مرکزی از بانک ها با ۱۳.۳ درصد بیشــترین تاثیر 

را در رشد پایه پولی داشته است.

 نگرانی بانک مرکزی از افزایش سیالیت 
سپرده ها

نگاهی به سهم سپرده های کوتاه مدت و یکساله 
از کل ســپرده های بانکی گویای چرایی نگرانی 

سیاســتگذار از افزایش سیالیت ســپرده های 
بانکی و به دنبال آن مصوبه شــورای پول و اعتبار 

است.
تا پیش از ابالغ بخشــنامه هشــت بنــدی بانک 
مرکزی در شــهریور پارســال که بانک ها را ملزم 
به رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی برای حساب های 
یکساله و ۱۰ درصدی برای حســاب های کوتاه 
مدت می کرد، سهم سپرده های بلندمدت ۳۴.۵ 
درصد از کل حســاب های بانکی بود که این رقم 
با این بخشــنامه و در دوره ۱۰ روزه ای که بانکها 
مهلت تمدید یا تغییر حســاب های مشتریان را 

داشتند به ۴۳.۷ درصد افزایش یافت.
در بهمن ماه و به دنبال نوســان در بازار ارز، بانک 
مرکزی به شــبکه بانکــی مجوز انتشــار گواهی 
ســپرده ۲۰ درصدی را داد تا بخشی از نقدینگی 
را مهار کند و بنابراین سهم سپرده های بلندمدت 
به ۵۴.۴ درصد رشد کرد اما پس از این تاریخ و به 
دنبال شدیدتر شدن نوســان ها، از حجم سپرده 
های بلندمدت بانکی کاســته شــد به شکلی که 
سهم این سپرده ها در پایان مهرماه امسال دوباره 

به ۴۸.۸ درصد رسید.
با این اوصــاف همه نقدینگی هایــی که در قالب 
سپرده های گواهی ویژه در بانک ها محبوس شده 
بود، بی اثر شد و سهم حســاب های بلندمدت به 
زمان پیش از انتشــار این گواهی ها بازگشت در 
حالی که نقدینگی در همین مدت ۲ تریلیون و ۴۲ 

هزار میلیارد ریال رشد کرده است.
نگاهی به سهم ســپرده های کوتاه مدت بانکی در 
همین مدت خالی از لطف نیست؛ تا پیش از ابالغ 
بخشنامه نرخ سود در شــهریور پارسال، سپرده 
های کوتاه مدت ۴۵.۴ درصد حساب های بانکی 
را در اختیار داشــتند که این رقم بــا اجرای این 

بخشنامه به ۳۶.۵ درصد کاهش یافت.
با ابالغ انتشــار گواهی ســپرده هــای ویژه ۲۰ 
درصدی در بهمن پارســال، سهم ســپرده های 
کوتاه مــدت از ۲۹.۶ درصد از کل ســپرده های 
بانکی به ۲۶.۱ درصد کاهش یافت و به این ترتیب 
ســال گذشــته با دو تصمیم بانک مرکزی ۱۹.۳ 
درصد از سهم ســپرده های کوتاه مدت بانک ها 
کم شــد. با این وجود در سال جاری سهم حساب 
های کوتاه مدت بانکی باز هــم رو به افزایش نهاد 
و اکنون در پایان مهرماه به ۳۰.۷ درصد رســیده 

است.

وهش وفناوری در منطقه آزاد ارس  صندوق پژ
راه اندازی می شود

مدیر مرکز رشــد واحدهای فنــاور منطقــه آزاد ارس گفت: صندوق 
پژوهش و فناوری برای اولین بار در شــمالغرب کشــور، در منطقه آزاد 

ارس راه اندازی می شود.
پریسا بهلولی در گفت وگو با ایســنا، با اعالم این خبر اظهار کرد: بعد از 
بازدید دکتر برومند، معاون پژوهش وفنــاوری وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در ۱۴ آبان ماه امسال از منطقه آزاد ارس، به خاطر ظرفیت های 
این منطقه، مقرر شد که ۵۰ هکتار زمین برای تاسیس شهرک فناوری 

اختصاص داده شود.
 ،CIS وی افزود: منطقــه آزاد ارس بــه خاطر نزدیکی به کشــورهای
قرارگیری در مســیر جاده ابریشــم، خط آهن ریلی، وجود یکســری 
دانشــگاه ها، وجود صنایع قوی در منطقه آزاد ارس، این ظرفیت را دارد 
که یکسری مزایا در اختیار شرکت های فناور و دانش بنیان قرار دهد تا 

در این منطقه فعالیت های خود را بسط دهند.
وی تاکید کرد: این شــهرک فناوری بستر مناســبی می شود تا تمامی 
شرکت های دانش بنیان کشــور بتوانند در صادرات محصوالت دانش 

بنیان خود از ظرفیت های آن بهره مند شوند.
بهلولی خاطرنشان کرد: مقدمات تشکیل صندوق پژوهش و فناوری در 
منطقه آزاد ارس نیز با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، 
منطقه آزاد ارس، شــرکت دانش بنیان خصوصــی و صندوق نوآوری و 
شکوفایی انجام شده و در روزهای آتی راه اندازی می شود؛ این صندوق، 

اولین صندوق پژوهش و فناوری در شمالغرب کشور است.

 جزئیات توزیع ۲۸ هزار میلیارد تومانی
 منابع ارزی

صندوق توســعه ملی حدود ۲۸ هــزار میلیارد تومان ســپرده گذاری 
ریالی به منظور پرداخت تسهیالت در دو بخش اصلی آب و کشاورزی و 
همچنین صنعت و معدن انجام داده است. در این بین با وجود تاکید بر 
سهم مساوی این بخش ها، سرعت گردش وجوه سپرده گذاری شده در 

صنعت و معدن بیشتر بوده است.
 از ابتدای ســال ۱۳۹۴ و طبــق قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت، صندوق توسعه ملی مکلف شــد هر ساله بخشی از منابع ورودی 

صندوق را به طور ریالی به دو بخش تعیین شده، اختصاص دهد.
بر این اســاس صندوق توســعه ملی باید ســاالنه ۱۰ درصد را جهت 
پرداخت تســهیالت به بخش های خصوصــی، تعاونــی و بنگاه های 
اقتصادی متعلق به موسســات عمومی غیردولتی به طرح های دارای 
توجیه فنی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت 
و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
منابــع طبیعی و محیط زیســت و صادرات محصوالت کشــاورزی در 

بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.
اما در همین راستا صندوق باید ۱۰ درصد دیگر از منابع ورودی خود را 
جهت پرداخت تســهیالت به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های 
اقتصادی متعلق به موسســات عمومی غیردولتی به طرح های دارای 
توجیــه فنی، زیســت محیطی و مالــی و اهلیت متقاضــی به صورت 
پرداخت و بازپرداخــت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشــگری و 
صادرات کاالهای صنعتی و معدنی به اســتثنای بخش ساخت مسکن 

در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.
این در حالی اســت که عملکرد صندوق توســعه ملــی در رابطه با این 
دو تکلیف قانونی از ســال ۱۳۹۴ نشــان می دهد در این ســال، حدود 
۴۹۴۷ میلیارد تومان، در ســال ۱۳۹۵ نیز ۶۰۹۵ میلیــارد تومان، در 
ســال گذشــته ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در نیمه اول امســال 
حدود ۳۰۳۰ هــزار میلیارد تومــان در ۲۵ بانک دولتــی و خصوصی 
ســپرده گذاری کرده و تا پایان شــهریورماه ســال جاری مانده قابل 
تخصیص از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال حدود ۶۲۰۰ 

میلیارد تومان بوده است.
همچنین تا پایان نیمه اول امســال با تاکید قانون حمایت از توســعه و 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که باید با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی انجام شــود،  حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در 
دو مرحله در بانک های منتخب ســپرده گذاری شده است و تسهیالت 
اعطایی از محل این منابع به طرح های غیردولتی در حوزه کشــاورزی، 
منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطالعات، گردشــگری، صنایع 
دســتی، کلیه فعالیت های مربوط بــه فرش دســتباف و خدمات در 
مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی مســتقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 

۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص پیدا می کند.
بر این اساس مجموع ســپرده گذاری های ریالی صندوق از ابتدای سال 
۱۳۹۴ تا پایان شــهریورماه ســال جاری برای بخش های تعیین شده 
به منظور اختصاص ۱۰ درصد مشــخص شــده حدود ۲۸ هزار و ۲۰۰ 

میلیارد تومان بوده است.  
اما توزیع ســپرده گذاری ریالی صندوق توســعه ملــی در بخش های 
مختلف از این حکایت دارد که با وجود ســهم مساوی بخش های آب و 
کشــاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنعت و معدن و گردشگری از 
منابع ارزی که هر ساله تبدیل به ریال می شــوند، به واسطه آنکه عمده 
ســپرده گذاری های صندوق در بخش صنعت و معــدن برای پرداخت 
تسهیالت ســرمایه در گردش انجام می شود، وجوه سپرده گذاری شده 
در این بخش از سرعت گردش بیشتری نســبت به سپرده گذاری های 
بخش آب و کشاورزی که عمدتا برای سرمایه ثابت پرداخت می شوند، 

برخوردار است.
البته دلیل این جریان به این برمی گردد که مدت قراردادهای ســرمایه 
در گردش دو ســال  و مدت قراردادهای ســرمایه ثابت هفت سال بوده 
و در نتیجه بازه زمانی بازگشــت منابع از محل قراردادهای سرمایه در 

گردش سریع تر است.

 آیا ۱۰ درصد کارکنان دولت سال آینده
 اخراج می شوند؟

ســخنگوی ســتاد بودجه ســازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص 
اخباری مبنــی بر اینکه دســتگاه های اجرایی می توانند ســال آینده 
حداکثر ۱۰ درصــد نیروهای مازاد خود جابجا، بازخرید یا بازنشســته 

کنند، توضیح داد.
 مژگان خانلو درخصوص اخباری مبنی بر اینکه دســتگاه های اجرایی 
می توانند سال آینده حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود را با لحاظ 
یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابجایی و بازخرید انجام دهند، 
گفت: اجرای جزء )۳( تبصره )۲۰( الیحه بودجه سال آینده در راستای 
افزایش کارایی و اثربخشــی نیروی انسانی است که جزءوآثار مترتب بر 

اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
وی اظهار کرد: اجرای این بند از رسوب نیروی انسانی مازاد برای انجام 
فعالیت های مصوب دســتگاه های اجرایی جلوگیری کــرده و با انتقال 
آنان به دســتگاه هایی که به تجربه و تخصص آنان نیــاز دارند، منجر به 

افزایش کارایی نیروی انسانی خواهد شد.
طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، خانلو گفت: دستگاه اجرایی موظف 
اســت محل خدمت دیگری برای این افراد مشخص کند و سپس آنها را 

انتقال دهد.
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خ تورم رسمی با تورم لمسی  فاصله نر
 چقدر است؟

افزایش محســوس قیمت اقــالم مصرفی مســاله ای اســت که یک 
اقتصــاددان آن را از طریق افزایش قیمت ارز بررســی کــرده و بر این 
اساس آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رسمی را متناسب با افزایش 

قیمت ها نمی داند.
وجود درآمدهــای نفتی در کشــور و اســتفاده از آن در بودجه جاری 
کشور باعث شــده تا تکیه بر واردات اقالم مصرفی و واسطه ای از خارج 
از کشور بیشــتر باشــد؛ امری که در بلندمدت می تواند باعث تضعیف 
زیرساخت های تولیدی در کشور هم بشود. مجموع این شرایط تکیه بر 

ارزهای خارجی را در تامین اقالم مورد نیاز داخلی بیشتر خواهد کرد.
از همین جهت اســت که افزایش قیمت ارز درماه های آغازین ســال 
جاری باعث شد تا بسیاری از اقالم مصرفی و واسطه ای رشدی جهشی 
را تجربه کنند. از این زاویه یک اقتصاددان با تطبیق افزایش قیمت ارز و 
قیمت کاالها در بازارهای مختلف، به بررسی آمارهای ارائه شده توسط 

مرکز آمار درباره نرخ تورم پرداخته است.
عبداهلل مشــکانی در گفتگو با ایسنا، با اشــاره به تازه ترین آمار منتشر 
شده توسط مرکز آمار از نرخ تورم )۱۸.۰درصد( در این باره اظهار کرد: 
کاالهای وارداتی به کشــور عموما در سه دســته کلی جا می گیرند. یا 
کاالهایی هســتند که با ارز آزاد وارد شــده اند یا کاالهای وارداتی با ارز 
نیمایی و یا کاالهای وارداتی با دالر ۴۲۰۰ تومانی هستند. با این اوصاف 
کاالهای وارد شــده با ارز بازار آزاد حدود ۲۰۰ درصد، کاالهای وارداتی 
با ارز سامانه نیما ۱۰۰ و کاالهای وارد شده با دالر دولتی هم ۲۰ درصد 
افزایش قیمــت را تجربه کرده اند. حال اینکه مرکز آمار بر چه اساســی 

نرخ تورم را محاسبه می کند که تورم ۱۸ درصد می شود معلوم نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضــر ارزان ترین کاالهایی که با 
ارز دولتی وارد می شوند نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد دچار 
افزایش قیمت شده اند گفت: بیشــتر کاالهای وارداتی در حال حاضر با 
ارز نیمایی وارد شــده اند که بر این اســاس هم افزایش قیمت ها بسیار 

بیشتر بوده و تورم هم احتماال بسیار بیشتر از اینها باید باشد.
مشــکانی در ادامه همچنین به برخی آمارهای ارائه شده توسط بانکی 
جهانی در مورد ایران نیز اشــاره کرد و گفت کــه آمارهایی که اینگونه 
ســازمان های بین المللی ارائه می کنند در داخل کشور تولید می شود 
و بنابراین نتایجی هم که منتشــر می کنند بر اســاس همان آمارهای 

داخلی است.
 مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ را ۱۸.۰ درصد 
اعالم کرد که این عدد نســبت به تورم اعالم شده توسط همین سازمان 

در ماه گذشته )۱۵.۶ درصد( ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

عمان برای ایرانی ها ویزای ریالی صادر می کند
عمان در فرودگاه مســقط، امکان صدور ویزای فرودگاهی یک ماهه به 
ارزش ۲۰ ریال معادل ۵۶۰ هزار تومان را برای عموم مســافران ایرانی 
فراهم کرده است؛ اتفاقی که می تواند باعث شود این کشور به مقصدی 

جایگزین برای سفرهای تفریحی ایرانیان تبدیل شود.
 با شــروع تحریم های آمریکایی از آبان ماه ســال جــاری، آنها تالش 
کرده اند به مدل های مختلف جلوی دسترسی ایران به ارزهای خارجی 
را بگیرند. اثر چنین اقدامی چند برابر شدن قیمت ارزهای خارجی و در 

راس آنها دالر، یورو و پوند بوده است.
راهکار مقابله با این مســاله به زعم کارشناسان، ایجاد پیمان های پولی 
دو جانبه یا چند جانبه است؛ امری که می تواند جلوی فشار تحریم های 

پولی و بانکی غربی را بگیرد.
در همین راســتا گمرک دو خبر منتشــر کرد؛ یکی ویزای فرودگاهی 
ریالی توســط عمان و دیگری معافیت کامیون های ایرانی از پرداخت 

عوارض ۱۵۰ دالری ترکمنستان.
بر این اســاس و بنا بر گزارش گمرک جمهوری اســالمی ایران، کشور 
عمان در فرودگاه مســقط، امکان صدور ویزای فرودگاهی یک ماهه به 
ارزش ۲۰ ریال معادل ۵۶۰ هزار تومان را برای عموم مســافران ایرانی 
فراهم کرده است. همچنین ویزای تک سفره عمان به شرط درخواست 
از سفارت این کشور معادل شــش ریال )۱۶۸ هزار تومان( تعیین شده 

است.
افزایش نرخ ارز در ماه های گذشــتنه باعث شــده ایرانی ها بسیاری از 
سفرهای تفریحی خود به کشورهای خارجی را متوقف کنند. در چنین 
شــرایطی و مخصوصا در این فصل سرد، کشــور عمان که در سال های 
گذشــته تالش زیادی برای گردش پذیر کردن خود انجام داده است، 

می تواند مقصدی جذاب برای ایرانی ها باشد.
همچنین بر اســاس گزارش گمرک، رایزن بازرگانی سفارت ایران در 
ترکمنستان با اشاره به تصمیم عشق آباد برای وضع عوارض جدید ۱۵۰ 
دالری برای ورود کامیون ها به ترکمنســتان اعالم کرد که این عوارض 

مشمول کامیون های ایرانی نمی شود.

دلیل تاخیر در توزیع سبد کاالی کارگران و 
بازنشستگان

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم همسان سازی حقوق شاغالن و 
بازنشستگان می گوید: منابع سازمان تامین اجتماعی باید افزایش یابد 

تا پرداختی ها به کارگران و بازنشستگان هم بیشتر شود.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:نظام حقوق و دستمزد 
تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون خدمات 
کشوری منطبق شود تا به ســهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی 

که کارگران هستند، بهتر رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی تواند دســتمزدها را افزایش دهد یا بسته 
حمایت غذایی میان کارگران توزیع کند، بدهی اش را به سازمان تامین 
اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم 

بیشتر و خدمات دهی به این گروهها ارزان تر شود.
لبافی افزود: البته تالش زیادی برای وصول ایــن بدهی صورت گرفته 
ولی نکته اساسی این اســت که تا وقتی نتوانیم شــرایط مناسبی را در 

تطبیق حقوق و دستمزد  برقرار کنیم، نتیجه نمی گیریم.
این کارشــناس حوزه کار در عیــن حال به دلیل تاخیــر در اختصاص 
بســته های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: آن طور که گفته می شود نیمی از بازنشستگان تامین 
اجتماعی این بســته ها را دریافت کردند و دلیل این که مابقی دریافت 
نکردند این اســت که بودجه ای که برای این منظور پیش بینی شــده 
به طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشســتگان 

تامین اجتماعی نیز از بسته های حمایتی بهره مند خواهند شد.
به گفته وی پس از آن که همه بازنشســتگان تامین اجتماعی بســته  
حمایت غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که بعد از تامین 
اعتبار از محل پیش بینی شده در مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی 

از گروههای کم درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت.
لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که اگر منابع سازمان 
تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود وضع معیشت و ارتقای درآمد و 
دریافتی بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید ما این است 
که دولت هرچه سریع تر بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کند 
و در مرحله بعد شــرکتهایی که فاقد بهره وری و ســودآوری هستند و 

نمی توان عالجی برای آنها پیدا کرد را واگذار و تعیین تکلیف کند.
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