صفحه آخر

وطن امروز شماره 2556

آبوهوا

پنجشنبه  19مهر 1397
ابوموسی

38 / 23

زنجان

23 / 10

اراک

26 / 12

ساری

26 / 18

اردبیل

18 / 8

سمنان

27 / 16

ارومیه

22 / 9

سنندج

29 / 10

اصفهان

29 / 15

شهرکرد

24 / 1

اهواز

41 / 24

شیراز

31 / 13

ایالم

31 / 16

قزوین

29 / 13

بجنورد

23 / 8

قم

31 / 12

کرج

27 / 12

بوشهر

34 / 25

کرمان

27 / 10

غروب آفتاب17:35 :

بیرجند

اذان مغرب17:53 :

نیمهشب شرعی23:10 :

26 / 9

کرمانشاه 28 / 13

تبریز

اذان صبح فردا4:45 :

طلوع آفتاب:

26 / 11

گرگان

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحبامتياز :مهرداد بذرپاش
مدیرمسؤول :محمد آخوندی سردبير :رضا شكيبايي

قاب روز

عکس :ایرنا

برداشت آفتابگردان از مزارع خراسان شمالی

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر
كوچه سعيد ،پالك 9

(عج)

روابط عمومي 66413792 :تحريريه66413783 :
نمابر 66414137 :پيامگير66413942 :
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک10002231:
پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
چاپ :شركت رواقروشن مهر

بندرعباس 38 / 23

افق تهران
اذان ظهر11:51 :

6:08

كالم نور
مال و ثروت جمع نشود ،مگر با داشتن 5
خصلت؛ بخل شدید ،آرزوی دراز ،آزمندی
چیره [بر جان] ،رسیدگی نکردن به
خویشان و برگزیدن دنیا بر آخرت.
امام رضا

تهران

28 / 14

مشهد

24 / 10

خرمآباد

30 / 16

همدان

27 / 7

رشت

21 / 16

یاسوج

26 / 10

زاهدان

25 / 10

یزد

29 / 17

بازار
ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

15300

600

یورو

17045

28

پوند

19500

29

درهم امارات

4034

-2

ین ژاپن

13096

-21

ریالعربستان

3952

9

(ع)

تقویم امروز
■■ورود كاروان اهلبي�ت امام حس�ين(ع) به
شام 61 -ق
■■محاصره كامل خرمش�هر توس�ط دشمن
بعثي در پي اش�غال ج�اده اه�واز -آبادان-
1359ش
■■تأسيس «مجمع تقريب مذاهب اسالمي»
به دس�تور حض�رت آي�تاهلل «خامن�هاي»
  1369ش■■آغاز جنگ استعماري هلند و انگليس در
آفريقاي جنوبي1899 -م
■■آغاز ش�ورش بزرگ ضدسلطنتي چين به
رهبري «سون يات سن»1911 -م

اخبار

آغاز واریز تدریجی
سود سهامعدالت از دی ماه

مش��اور رئیس کل س��ازمان
خصوصیس��ازی با اش��اره به
آغ��از واری��ز تدریجی س��ود
س��هامعدالت از دیماه گفت:
سود س��هامعدالت سال ،۹۶
حدود  ۳۰درصد نس��بت به مبلغ س��ودی که
هر یک از مش��موالن در سال  ۹۵دریافت کرده
بودند ،بیش��تر خواهد بود .سیدجعفر سبحانی
در گفتوگو با می��زان ،در خصوص زمان واریز
سود سهامعدالت سال  ۹۶بیان کرد :پیشبینی
میشود سود س��هامعدالت مربوط به سال ۹۶
از دیماه به تدریج همانند واریز س��ود سال ۹۵
آغاز ش��ود .وی در ادامه افزود :تا زمانی که سود
از تمام شرکتهای موجود در سبد سهامعدالت
دریافت نش��ود امکان واریز آن وجود ندارد ولی
به محض تحقق قس��متی از س��ود ،بتدریج به
حساب مش��موالن واریز میشود .مشاور رئیس
کل س��ازمان خصوصیس��ازی تاکی��د کرد :به
هیچ عنوان امکان واریز س��ود سهامعدالت تمام
مشموالن به صورت یکجا و یکدفعه وجود ندارد
ولی واریزها از ابتدای فصل زمستان آغاز میشود.
مش��اور رئیس کل س��ازمان خصوصیسازی با
اشاره به رشد  ۳۰درصدی سود سهامعدالت در
س��ال جاری اظهار کرد :سود سهامعدالت سال
 ۹۶حدود  ۳۰درصد نسبت به مبلغ سودی که
هر یک از مش��موالن در سال  ۹۵دریافت کرده
بودند ،بیشتر خواهد بود .بر اساس گزارش میزان،
با یک حساب سرانگشتی با احتساب  ۳۰درصد
افزایش س��ود سهامعدالت سال  ،۹۶پیشبینی
میشود کف سود س��هامعدالت سال ۱۰۰ ،۹۶
هزار تومان و س��قف آن برای افراد دارای سهام
کامل  ۲۰۰هزار تومان باشد.

نقدینگی  3/4درصد
و حجم پول  5/8درصد رشد کرد

بررسیهای بانک مرکزی نشان داد نرخ رشد
نقدینگی در خردادماه  ۹۷نسبت به پایان سال
قبل 3/4 ،درصد بوده است .به گزارش تسنیم،
اداره بررس��یها و سیاستهای اقتصادی بانک
مرکزی ،نماگرهای اقتصادی کش��ور مربوط به
بهار  1397را منتش��ر و اعالم کرد :بررس��یها
نشان میدهد تغییرات شاخص بهای کاالها و
خدمات مصرفی (نرخ تورم) در  12ماهه منتهی
به خردادماه  1397نسبت به دوره مشابه سال
قبل (نرخ تورم)  9/4درصد ،خرداد  97نسبت
به ماه قبل از آن  4/3درصد و خرداد  97نسبت
به ماه مشابه سال قبل  13/7درصد بوده است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی در خرداد 1397
نسبت به پایان سال قبل  3/4درصد ،حجم پول
 5/8درصد ،شبهپول  3/1درصد و سپردههای
بخش غیردولتی  3/8درصد بوده است .شاخص
کل ب��ورس اوراق بهادار تهران نیز در دوره بهار
 97رقم  108873و ارزش س��هام و حق تقدم
معامله شده نیز  122/2هزار میلیارد ریال اعالم
شده است .در این دوره حجم سهام و حق تقدم
معامله شده نیز  57/6میلیارد سهم بوده است.
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گاز

گزارش

انتقاد کارشناسان از چسبندگی قیمت کاالها و نبود نظارت در بازار

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

چرا قیمت ها با افت نرخ ارز کاهش نمییابد؟

گ�روه اقتص�ادی :قیمت همه کااله��ا و خدمات
با افزای��ش ن��رخ دالر در بازار ب��اال رفت و حتی
ب��ا کاه��ش ن��رخ دالر ب��ه موجب چس��بندگی
قیمته��ا ،ی��ا هیچوق��ت کاه��ش نمییاب��د یا
کاهش قیم��ت به س��ختی انجام خواهد ش��د.
به گزارش «وطنامروز» ،هر چند افزایش س��طح
عمومی قیمتها دنبالهرو نوسان نرخ ارز است اما
نظارتها باید به گونهای باش��د تا گرانیها متاثر
از افزایش نرخ ارز به ش��کل بیمنطق کل بازار را
فرا نگیرد ،چرا که خیل��ی از کاالهای داخلی که
ارتباطی با نرخ ارز ندارند در بازار گران شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اینباره
گفت :بخش��ی از مقاومت بازار در مقابل کاهش
قیمتها طبیعی است ،زیرا منافع برخی افرادی
که به منابع ارزی دسترسی
پی��دا کردهاند اقتضا میکند
قیمتها را ب��اال نگه دارند و
س��ود خود را مستمر کنند.
محمدحس��ین فرهنگی در
گفتوگو با خانه ملت ،با بیان
اینکه نظارت دولت و بخشهایی مانند س��ازمان
تعزیرات حکومت��ی میتواند تا حدودی قیمتها
را به میزان قبل برگردان��د و بازار را کنترل کند،
گف��ت :افرادی ک��ه با قیمتهای باال م��واد اولیه
مورد نیاز واحده��ای تولیدی خود را در مقطعی
که قیم��ت ارز افزایش پیدا ک��رد ،تهیه کردهاند
اگر قصد داشته باشند با قیمت پایین محصوالت
خ��ود را عرضه کنند آس��یب میبینند .نماینده
مردم تبریز ،آذرش��هر و اسکو در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمتها
در بازار ساده نیست و ابعاد مختلفی دارد ،ادامه داد:
مسؤوالن اجرایی کشور باید تالش زیادی داشته
باشند تا تولیدکننده ،توزیعکننده و مردم آسیب
نبینند یا اینکه آسیبها را به حداقل برسانند .این
نماینده مردم درباره اینکه چه افرادی در افزایش
بیرویه قیمتها نقش داش��تهاند ،خاطرنش��ان
کرد :از مس��ؤوالن دولتی که ارز را بیرویه توزیع
کردند ،افرادی که آن را بیرویه تهیه و در مصارف
نادرستی استفاده کردند ،افرادی که مسیر تامین
ارز صحیحی داش��تهاند ام��ا قیمتگذاری آنها بر
اساس ضوابط نبوده و مصرفکنندگانی که بدون
نیاز تالش کردهاند دست به احتکارهای کوچک
بزنند در آشفتگی بازار نقش دارند.
■■به استقبال گرانی نرویم

البته خیلیها نیز با افزایش قیمت کاالها و بیم
از گرانتر شدن یا کمبود آن با خریدهای فراوان
کاالها و دپوی آن در انبار خانهها به استقبال گرانی
میروند که این کار اشتباه است و بر گرانتر شدن
ت کاالها کمک میکند .موضع غریبی که ما
قیم 
مصرفکنندگان ایرانی در برخی مواقع در مقابل
افزایش قیمت یک کاال از خود نش��ان میدهیم،
افزایش خری��د تحت تاثیر جو گرانی اس��ت که
این موضوع خود زمینه افزایش قیمت بیش��تر را
فراهم میکند .به گزارش تس��نیم ،موضوع خرید
بیش از اندازه برای در امان ماندن از افزایش قیمت
احتمالی کاالها در آینده که از آن با عنوان احتکار
خانگی یاد میش��ود ،پدیدهای است که در کنار
احتکارهای بزرگی که توسط برخی افراد سودجو
انجام میش��ود به اقتصاد کشور و بازار لطمه وارد
میکند .پدیده احت��کار خانگی ،به دلیل افزایش
تقاضایی که در بازار ایجاد میکند منجر به ایجاد
زمینه کمبود در بازار و گرانیهای بیشتر میشود

و کس��انی که از این موضوع ضربه میبینند خود
خریداران و مردم هس��تند و حتی دس��ت برخی
از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان متخلف را باز
میگذارد ک��ه با سوءاس��تفاده از این تب خرید،
قیمتهای خود را به صورت غیرمنطقی باال ببرند.

■■کارش�کنی برخ�ی صرافیه�ا و بانکها در
کاهش قیمت ارز

نباید گفت فقط برخیه��ا برای حفظ منافع
خ��ود در بازار در مقابل کاهش قیمتها مقاومت
میکنن��د ،بلکه آنگون��ه که به گوش میرس��د
برخ��ی صرافیها و بانکها نیز در کاهش نرخ ارز
کارشکنی میکنند .س��خنگوی کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی مجلس ش��ورای اس�لامی
گفت :برخی صرافیها و بانکها به التهابات ارزی
دام��ن زدند و مانع تس��ریع
در روند واقعی ش��دن قیمت
دالر ش��دند .رحی��م زارع در
گفتوگو با خانه ملت درباره
مشکالت بر س��ر راه کاهش
قیمت دالر گفت :با توجه به
اینکه قیمت دالر در ماههای اخیر بهصورت کاذب
افزایش یافته بود ،بنابراین کاهش قیمت دالر قابل
پیشبینی بود هر چند تاکنون نرخ ارز واقعی نشده
است .سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ملی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم ایجاد
تعادل در عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه ،ادامه
داد :کاهش قیمت ارز باید ادامه یابد تا نرخ واقعی
در بازار ایجاد شود .زارع در ادامه تصریح کرد :ایجاد
ثبات ب��ازار ارز یکی از ضرورتهای تقویت بخش
تولید است ،چرا که تا زمانی که نابسامانی در بازار
ارز وجود داشته باشد عملکرد بخش تولید نیز با
مسأله روبهرو اس��ت .وی افزود :در چند ماه اخیر
کارش��کنی برخی بانکه��ا و صرافیها در واقعی
شدن قیمت ارز مانع از بازگشت آرامش به بازارها
بود .وی یادآور ش��د :نباید فراموش ش��ود برخی
صرافیها و بانکها به التهابات ارزی دامن زدند و
مانع تسریع در روند واقعی شدن قیمت دالر شدند
که در صورت تداوم کارش��کنیها نام صرافیها و
بانکهای متخلف افشا میشود.
مقایسه قیمت کاالها در خرداد و مهر ( 97تومان)
کاال

خردادماه

مهرماه

ماست  900گرمی کاله

5500

9000

لیوان یک بار مصرف ( 500تایی)

8500

26500

پوشک مولفیکس  14تایی

10500

25500

دستمال کاغذی گلریز طرحدار

3500

8500

تخمه کدو کیلویی

18000

36000

پستهکیلویی

51000

120000

دوغ (عالیس)

3200

5500

نوشابهخانواده

2800

4500-5000

نایلونبستهبندی(کیلویی)

7800

26000

تتراپکآبمیوهساناستار

7000

12000

تن ماهی

6500

8000

سیگاروینستون

4500

12000-13000

سیگاراسنیبلک

3000

11000

روغن  16کیلویی (جامد)

60000

145000

روغن  5کیلویی (جامد)

23000

45000

روغن مایع 1/8لیتری اویال

11800

14500

چای دوغزال  500گرمی

23000

38000

بازار گاز منطقه را از دست دادهایم
عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
در پاس��خ به این سوال که «آیا زمستان امسال
برای تامین گاز کشور مشکلی خواهیم داشت و
آیا با قطعی گاز روبهرو خواهیم شد؟» گفت :نه!
ما در بحث گاز مشکلی نداریم اما متاسفانه بازار
گاز منطقه را از دس��ت دادهایم ،بنابراین همین
میزان گاز که داریم مص��رف داخلی را براحتی
توگو
تامین میکن��د .هدایتاهلل خادمی در گف 
ت کاالها
با ایلنا ،درباره تاثیر نوسانات ارز بر قیم 
گفت :متاس��فانه این یک فرهنگ شده که اگر
قیمت هر کاالیی به دلیل رش��د نرخ ارز و مواد
اولی��ه افزایش پیدا کرد دیگ��ر حتی با کاهش
نرخ ارز ه��م قیمت کاالها را کاهش نمیدهند.
از جمله دالیل این امر ،سودجویی ،عدم نظارت
و عدم رقابت بین کاالهاس��ت .وی افزود :خیلی
از محصوالت در انحصار یک یا  2ش��رکت است
که تولی��دات آن را انجام میدهند بنابراین این
تولیدکنندگان رقیبی برای خود نمیبینند که
خریدار به س��مت محصوالت دیگ��ری برود در
نتیجه قیمت کااله��ا را به این بهانه که قیمت
ارز تغییر ک��رده باال میبرند و دیگر یا قیمت را
کاهش نمیدهند یا در س��طحی که باید پایین
بیاید این کار را انجام نمیدهند .دولت در این امر
باید نظارتهای خودش را داشته باشد.

خادمی با اش��اره به از دس��ت دادن بازار گاز
منطقه یادآور ش��د :ق��رارداد گازی و خط لوله
صلح منطقه که با پاکستان و هند داشتیم را از
دست دادهایم و با عمان قرارداد گازی نداشتهایم
و کرس��نت هم که مش��کالت خ��ودش را پیدا
کرد ،با ترکمنس��تان هم که در این موضوع به
مشکل برخوردیم و فقط مقداری گاز به ترکیه
میدهی��م ،بنابراین در داخل مش��کلی نداریم.
خادمی درباره اخبار ضد و نقیضی که از استعفا و
استیضاح محمد شریعتمداری به گوش میرسد،
گفت :من جزو امضاکنندههای استیضاح آقای
شریعتمداری هس��تم ،از طرفی مطرح شد که
او میخواه��د اس��تعفا بدهد ول��ی همزمان به
بنده مراجعه کردند که امضا را پس بگیرید که
حتما به دوس��تان دیگر هم مراجعه کردهاند ،ما
هم گفتیم اگر اس��تعفا میکند در نتیجه پس
گرفتن امضا برای چیست؟ این عضو کمیسیون
انرژی ادامه داد :از طرفی هم شایعه شد که آقای
شریعتمداری ش��اید به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی برود که اگر اینطور باش��د واقعا جای
تاسف دارد که وقتی یک وزیر در حال استیضاح
است و عملکردش خوب نبوده و اگر به مجلس
هم بیاید آن استیضاح حتما رای میآورد ،اکنون
او را برای وزارتخانه مهم دیگری معرفی کنیم.

عمران

ضرورت ورود نقدینگیهای سرگردان به طرحهای عمرانی

76هزار طرح نیمهتمام در کشور وجود دارد
رئیس امور پایش تعه��دات دولت و تجهیز
منابع س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور اعالم
کرد :بیش��تر طرحهای نیمهتمام در حوزههای
حملونق��ل ،انرژی و منابع آب متراکم اس��ت.
مژگان خانلو با اش��اره ب��ه اینکه تقریبا در همه
فصول عمرانی طرح نیمهتمام وجود دارد ،تعداد
طرحهای نیمهتمام در سطح استانی را حدود ۷۰
هزار و در سطح ملی را  ۵۸۰۰و در مجموع حدود
 ۷۶هزار طرح برشمرد و گفت :از زمان کلنگزنی
برخی از این طرحها بیش از
 ۲دهه میگذرد .وی فقدان
توجیهپذی��ری اقتص��ادی،
تخصی��ص نیافت��ن منابع
مالی طرحها و اولویت یافتن
برخی طرحهای دیگر را علل
طوالنی ش��دن عملیات اجرایی طرحها دانست
که طبق قانون بودجه امسال برای برخی از آنها
مقرر شده از سرمایهگذاری بخش خصوصی در
قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی
استفاده ش��ود .خانلو خاطرنشان کرد :براساس
بررس��یهای اولیه انجام ش��ده توسط سازمان
 ۱۴هزار و  ۵۰۰پروژه احصا ش��دهاند تا براساس
مشوقهایی که در نظر گرفته شده با مشارکت
بخش خصوصی به نتیجه برسند .وی برخی از
این مشوقها را در قالب تبصره  ۱۹قانون بودجه
س��ال  ۱۳۹۷و مصوبه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی س��ران قوا در راستای توجیهپذیری
طرحه��ا اعالم ک��رد و گفت :خری��د تضمینی
محص��ول و خدم��ات پ��روژه از جان��ب دولت،
ممنوعیت قیمتگذاری در محصول و خدمات
طرحهای مش��ارکتی از جان��ب دولت ،معافیت

 ۱۰ساله مالیاتی ،اجازه تخفیف قیمتی ،امکان
ایج��اد کاربریه��ای چندگانه یا ایجاد س��ایر
تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی
و عدم تعقی��ب قضایی مدی��ران در صورتیکه
براس��اس مصوبات کارگروههای واگذاری اقدام
کنند از جمله این مشوقهاست .خانلو همچنین
اهرم��ی ک��ردن بودجه عمومی دول��ت را یکی
از مهمترین مش��وقهای بخ��ش خصوصی در
اجرای طرحهای نیمهتمام دانست و گفت :این
عامل در کن��ار منابع نظام
بانکی ،صندوق توسعه ملی
(ارزی) ،فاینان��س خارجی
و در نهای��ت آورده بخ��ش
خصوصی قابلیت همافزایی و
در نهایت تامین منابع مالی
مورد نیاز برای تکمیل طرحها را در پی دارد .وی
اتمام طرحهای نیمهتمام را به س��رمایهگذاری
 ۵۰۰هزار میلیارد تومانی منوط دانست و گفت:
دارن��دگان نقدینگیهای س��رگردان میتوانند
در ورود ب��ه ای��ن طرحها هم به اش��تغالزایی و
درآمدزایی بپردازند و هم در س��ازندگی کشور
ایفای نقش کنند .وی ادامه داد :سازمان برنامه
و بودجه اس��تانها باید مرتب ب��ا رصد اقدامات
دس��تگاههای اجرایی ،درباره چگونگی توس��عه
مشارکت یا واگذاری طرحها به بخش خصوصی
گزارش عملکرد ارائه دهند ،بنابراین در مجموع
میت��وان گفت که به لحاظ جمیع حمایتها و
مشوقهای مالی ،قضایی و اقتصادی تالش شده
بسترهای الزم برای ایجاد انگیزه و حضور مثبت
بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای عمرانی
دولت فراهم شود.
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