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اقتصاد

یکشنبه  19تير 1390

خبر
ستاريان در واكنش به واگذاري هزار متر زمين
به هر خانوار ايراني:

اعتبارات مورد نياز اين طرح
معادل 15سال بودجه كل دولت است

درخواست دو شركت انگليسي
براي ساخت جايگا ه سوخت در ايران

رييس انجمن جايگاهداران:
يا ديوانهاند يا اهداف ديگري دارند

ايس�نا :بعد از آنكه اعالم ش��د دو شركت انگليسي
شل و بريتيش پتروليوم با ارسال نامهاي به وزارت نفت،
پيش��نهاد جديدي براي ساخت و توس��عه جايگاههاي
زنجيرهاي بنزين ،گازوييل و سي.ان.جي در ايران را مطرح
كردهاند ،رييس انجمن جايگاهداران اظهار كرد :با توجه به
شرايط بد درآمدي جايگاهداران ،تقاضاي اين دو شركت
يا به دليل ديوانگي بوده يا اهدافي ديگر در ميان اس��ت.
بيژن حاجمحمدرضا با اشاره به اينكهبعد از اجراي قانون
هدفمند كردن يارانهها ،تع��داد زيادي از جايگاهداران به
دليل افزايش قيمت و كاهش فروش در حال ورشكستگي
هستند ،گفت :در اين شرايط مشخص نيست كه چرا اين
دو شركت ،تقاضاي ساخت جايگاههاي عرضه سوخت در
ايران را دادهاند .وي ادامه داد :يكي از داليل درخواس��ت
آنها براي اين كار ،اين است كه در كنار فروش سوخت -
حتي اگر درآمدي هم نداشته باشد  -به فروش كاالهاي
جانبي خود و تبليغات بپردازند .او افزود :شايد دليل ديگر
حضور دو ش��ركت انگليسي ش��ل و بريتيش پتروليوم
در ايران براي س��اخت جايگاههاي عرضه س��وخت ،اين
باش��د كه آنها جايگاهها را ساخته و بعد در اختيار بخش
خصوصي ايران قرار دهند كه اين كار نيز به نفع ايرانيها
نخواهد بود.

مسكن مهر بدون آب و برق نداشتيم

ف�ارس :وزير نيرو از كمك  1200ميليارد توماني
دول��ت ،اس��تانداريها و وزارت نيرو براي تامين آب و
برق مسكن مهر و نامه به رييسجمهور در اين زمينه
خبر داد و گفت :مس��كن مهر آم��اده بدون آب و برق
تاكنون گزارش نش��ده است .مجيد نامجو افزود :قرار
بود ساالنه  1200ميليارد تومان اعتبار براي تامين آب
و برق واحدهاي مس��كوني مهر تامين شود كه وزارت
نيرو  400ميليارد تومان از محل منابع داخلي با فروش
انش��عاب و منابعي كه در اختي��ار دارد 400 ،ميليارد
تومان اس��تانداريها و  400ميلي��ارد تومان هم خود
دولت كمك ميكن��د .وي ادامه داد :دولت اين 400
ميليارد تومان كمك خود را براي مس��كن مهر انجام
داده اس��ت و برخي از اس��تانداريها نيز در جهت در
اختيار گذاشتن اين اعتبار موفق بودند.

سكوت آماري؛ مصلحتگرايي يا عافيتطلبي اقتصادي

حكمراني بيكاري

ظاهرا ماجراي پديدههاي اقتصادي در ايران به بيرون از مرزها هم سرايت كرده است .در بسياري از بنگاههاي تحقيقاتي از
بگومگوهاي اقتصادي ايران سخن ميگويند يا از فضاي شلوغ آن گزارشهاي مفصلي ارايه ميدهند .راستش را بخواهيد
اگر موجب ناراحتي مسووالن اقتصادي نشويم بايد گفت كه در اقتصاد ايران معلوم نيست چه خبر است .باور كنيد اين
ادعا هيچ ربطي به سياهنمايي ندارد كه اين روزها بسياري از مديران ارشد اقتصادي عادت كردهاند هر انتقادي را با چوب
س�ياهنمايي بزنند .بلكه واقعيت اين اس�ت كه در اقتصاد ايران آنقدر تعريف و تمجيد از سوي دولتيها و انتقاد از سوي
غيردولتيها وجود دارد كه كسي نميداند يا نميتواند به خوبي بگويد در اقتصاد ايراني چه اتفاقي در حال رخ دادن است.
اين مساله را ميتوان به وضوح در سناريوي آمارهاي اقتصادي ديد كه به قول بسياري از اقتصاديها تبديل به يك هرج
و مرج اقتصادي شده است .اين واقعه را بنگاههاي تحقيقاتي به خوبي واقعهخواني ميكنند.

را ب��ه حرف آورد .وي كه هميش��ه در پاس��خ به س��وال
خبرن��گاران در زمينه نرخ بيكاري ،اعالم ميكرد كه آمار
در حال گردآوري است و به زودي اعالم خواهد شد ،اين
بار نرخ بيكاري را حدود 11درصد براي س��ال  90خواند
و جمعي��ت فعال اي��ران را نيز  25ميليون نفر .وي حتي
در جواب منتقدان پر و پا قرص تغيير ش��اخص اشتغال
(مطابق ادعاي سازمانهاي دولتي ايران ،شاغل در سازمان
بينالمللي كار به كس��ي گفته ميشود كه در هفته يك
ساعت كار كرده باش��د) اعالم كرد كه محاسبات ايشان
در مركز آمار نشان داده است كه با مبنا گرفتن شاخص
قبلي براس��اس دو روز كار در هفته به جاي يك ساعت
كار ،تنه��ا يك دهم درصد نرخ بي��كاري افزايش خواهد
يافت .البته تناقضگويي درباره نرخ اشتغال و بيكاري در
همان جلسه هم ادامه داشت ،بهگونهاي كه عادل آذر ،نرخ
بي��كاري بهار  1389را  13/5درصد اعالم كرد ،در حالي

احمدينژاد از طرح واگذاري  1000متر زمين به هر خانوار دفاع كرد

 10درصد زمين را خانه بسازيد بقيه را باغ
شرق :هر چند طرح رييسجمهور
مبن��ي ب��ر واگ��ذاري  1000متر
زمين به ه��ر خانوار ايراني موجب
انتقاد بسياري از سوي كارشناسان
اقتصادي شد و حتي برخي با تلخي
گفتند ،فقط ميش��ود كوير لوت
را به مردم واگذار ك��رد ،اما با اين
وجود دي��روز يكبار ديگر محمود
احمدين��ژاد از طرح خ��ود دفاع
كرد و با يك حس��اب سر انگشتي
به اين نتيجه رس��يد كه ميتوان
زمينه��اي  1000متري را واگذار
كرد تا مردم در  10درصد آن خانه
بس��ازند و  90درصد از زمين را به
باغ اختصاص دهند .رييسجمهور
در اين همايش بار ديگر به طرح دولت در ارتباط با واگذاري
زمين  1000متري به مردم جهت ساخت خانه اشاره و بر
عزم دولت در راستاي تحقق اين طرح تاكيد كرد .محمود
احمدينژاد در چهاردهمين اجالس هيات عمومي سازمان
نظام مهندسي ساختمان كه با عنوان ارتقاي كارآمدي نظام
مهندس��ي در سال جهاد اقتصادي برگزار شد ،افزود :نگاه
مهندسي در برابر هيچ مشكلي متوقف نميشود و در اين
نگاه هر مسالهاي يك پاسخ و يك راهحل دارد .هنر مهندسي
اين اس��ت كه پيچيدهترين مس��ايل را به مسايل جزيي
تبديل ،اولويتبندي و مسايل را حل ميكند .احمدينژاد
با بيان اينكه يك مهندس در برابر هيچ پديدهاي متوقف
نميش��ود ،افزود :واژههايي چون «نميش��ود» و «نشدني
اس��ت» در نگاه مهندس��ي معنا ن��دارد و در واقع در اين
نگاه تالش ميشود براي تمام مس��ايل راهحل پيدا شود.
احمدينژاد گفت :اگر نگاه
مهندس��ي در بخشه��اي
مختلف اداري كشور حاكم
شود ،مشكلي باقي نميماند
و همه چيز واضح و روشن
ميشود .احمدينژاد با بيان
اينكه با در نظر گرفتن نظام
مهندس��ي و اج��راي آن،
همه جا موفق هس��تيم و
با تاكي��د بر اينكه دولت در
برنامههايش س��عي كرده
اس��ت كه نظام مهندسي
حاك��م باش��د ،گف��ت :به
همين خاطر كساني كه به
دولت ايراد ميگيرند به كار
دولت ايراد نميگيرند ،بلكه
يك فضاي فرعي و مسايل
فرع��ي ايج��اد ميكنند و
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عكس :عباس كوثري ،شرق

ايلنا :كارشناس مسكن گفت :واگذاري هزار متر زمين
به هر خانوار ايراني تقريبا غيرعملي و غيركارشناسي است
و از اي��ن رو عم�لا اجراي آن غيرممكن اس��ت .بيتاهلل
س��تاريان تاكيد كرد :اگر قرار باش��د به هر خانوار ايراني
ه��زار متر زمين واگذار ش��ود چيزي ح��دود 20ميليارد
مترمربع زمين نياز اس��ت و اعتبارات مورد نياز براي اين
ميزان زمين در واقع معادل تقريبا  15س��ال بودجه كل
دولت اس��ت و اين ميزان اعتبار در كش��ور وجود ندارد و
قطعا اين طرح قابل اجرا نيست .وي تصريح كرد :اگر فرض
را براين بگيريم كه براي تامين اين ميزان بودجه در كشور
مشكلي وجود ندارد بايد توجه داشت  15سال هم زمان
الزم است تا زيرساختهاي موجود آمادهسازي شود .اين
كارشناس مسكن در ادامه خاطرنشان ساخت :با توجه به
اينكه بخشي از اين زمينها در اين طرح بايد به واحدهاي
مس��كوني اختصاص يابد اين ميزان چيزي حدود چهار
ميليارد مترمكعب ميشود اين ميزان به غير از چند هزار
ميليارد دالري كه بايد براي آمادهس��ازي و احياي زمين
صرف ش��ود چيزي حدود دو هزار ميلي��ارد دالر گردش
مالي در اين بخش نياز دارد تا واحدهاي مسكوني ساخته
شود .عضو هيات علمي دانشگاه تهران در زمينه توانايي و
پتانسيل اجراي چنين طرحي در كشور ،يكي از چالشها
را مساله آب عنوان كرد و اظهار داشت :ميزان زمين قابل
اس��تفاده براي اج��راي اين طرح با ش��رايط آبياري 800
متر و ايجاد فضاي س��بز بدون استفاده از آب لولهكشي،
همچنين هزينه ارتباط دادن اين زمينها و ايجاد امكانات
براي آنها كه ممكن است در مناطقي چندين برابر احداث
واحدهاي مسكوني شود ،غيرممكن است .وي با اشاره به
اينكه اگرچه زمين در كوه ،بيابان ،كوير و غيره در كشور ما
وجود دارد ،اما زمينهاي قابل استفاده به شدت كم است،
وي افزود :اگر فرض كنيم كه اين زمينها موجود باش��د
و بودجه مورد نياز آن نيز تامين ش��ود بايد توجه داشت
فقط دو دهك از خانوادهها قادر خواهند بود از اين زمينها
استفاده كنند و ما بقي قدرت استفاده از اينگونه زمينها
را به دليل شرايط اقتصادي ندارند.

شرق :نشريه اقتصادي ميس در يكي از مقاالتي كه راجع به
اقتصاد ايران منتشر كرده بود ،رشد باالي جمعيت ،پايين
بودن رش��د اقتصادي ،عدم توجه به طرحهاي كارآفرين،
عملكرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروهاي ماهر،
طرح ناموفق خصوصيسازي ،وجود قوانين دست و پاگير
براي فعاليت اقتصادي و ضعف ساختاري بازار كار را هفت
عامل اساسي نرخ باالي بيكاري در ايران توصيف كرده بود.
اين نشريه باال بودن نرخ بيكاري طي مدتهاي مديد
را يكي از مش��كالت عمده پيشروي دولت ايران ديده كه
در اثر اين پديده زيانهاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
بسياري بر ايران و دولت اين كشور وارد آمده است .يكي از
نكات جالب توجه بهزعم نويسندگان اين مطلب ،در مورد
عملكرد دستگاههاي اقتصادي ايران در مورد بيكاري است
كه اعالم كرده بودند به تعداد اين دستگاهها ،آمار و ارقام در
مورد نرخ بيكاري در ايران ارايه ميشود.
بر اس��اس اين گزارش ،آماري كه هر دستگاه در ايران
ارايه ميدهد نسبت به آمار ارايه شده از سوي دستگاههاي
ديگ��ر تفاوت داش��ته و به عالوه آمار ارايه ش��ده توس��ط
دس��تگاههاي داخلي با آمار ارايه ش��ده از سوي نهادهاي
بينالملل��ي ني��ز تفاوتي فاح��ش با هم دارن��د .ميس در
گزارش خود نبود خطمش��ي واحد و معيارهاي استاندارد
ب��راي تعيين نرخ بيكاري در داخ��ل را عامل اختالفنظر
دستگاههاي مختلف دولت ايران در مورد وضعيت بيكاري
در اين كشور دانسته بود .اين گزارش توجه به مالحظات
سياسي و در نظر گرفتن مصالح مملكتي را نيز عامل وجود
اختالف فاحش ميان آمار ارايه ش��ده توسط دستگاههاي
داخلي ايران با آمار ارايه شده توسط نهادهاي بينالمللي در
مورد وضعيت بيكاري در ايران دانسته بود.
واقعيت اين اس��ت كه تش��تت و تعدد عجيب آماري
در ايران ،موضوعي نيس��ت كه بتوان آن را ناديده گرفت.
اين موضوع درباره موضوعي به نام بيكاري ،ابعادي بسيار
گستردهتر به خود ميگيرد .قريب يك سال سكوت درباره
اعالم رس��مي و تفكيكي آمار شاغالن و بيكاران ،از ابتداي
س��ال  ،1390رنگ و بوي جدي��دي به خود گرفت .اعالم
ايج��اد يك ميليون و  600هزار فرصت ش��غلي در س��ال
گذشته در حالي كه هدفگذاريها ،يك ميليون و صد هزار
فرصت شغلي را نش��انه رفته بود ،بر ابعاد اين سردرگمي
افزود .در نهايت نخس��تين كس��ي كه به وادي اعالم آمار
بيكاري وارد شد ،عبدالرضا شيخاالسالمي ،وزير كار و امور
اجتماعي دولت دهم بود .وي در ماههاي نخس��ت سال از
كاهش بي��كاري به حدود دو درصد خبر داد .باال گرفتن
اعتراضها به اعالم نرخ بيكاري بدون اش��اره به جزييات،
منجر به اين ش��د كه شيخاالس�لامي پاي خود را از اين
قضيه بيرون كش��د و در جواب و اص��رار براي اعالم نرخ
بيكاري ،خود را هيچ كاره اعالم كند .با اين حال جلسه
روز  29خرداد ماه كه محل مناقش��ه دولت و مجلس بر
س��ر نرخ بيكاري بود ،ع��ادل آذر ،رييس مركز آمار ايران
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ش��روع به اي��راد گرفتن ميكنند.
رييسجمهور در ادامه با بيان اينكه
در ايران  165ميليون هكتار زمين
وجود دارد ،گفت 100 :ميليون آن
تقريبا ب كوير ،دريا و جنگلهاست
كه بايد صيانت شود .پس با كسر
اي��ن  100ميليون هكت��ار ،ما 65
ميلي��ون هكتار زمي��ن در اختيار
داريم كه از اي��ن  65ميليون36 ،
ميليون آن قابل كش��ت است و ما
در حال حاضر شاهد اين هستيم
ك��ه در  18ميلي��ون آن كش��ت
آب��ي و ديم��ي ص��ورت ميگيرد.
احمدين��ژاد گف��ت :ب��ا توجه به
اين محاس��بات  29ميليون باقي
ميمان��د و ما از اين  29ميليون ،يك ميليون هكتار آن را
براي ساختن شهر و روستا استفاده كردهايم و 28ميليون
هكتارش در اختيار ماس��ت .آيا با توجه به اين امكانات ،ما
نميتوانيم شيوه شهرسازي خود را عوض كنيم؟ ميتوانيم.
وي گفت :ما از اين  29ميليون هكتار خيلي بهتر ميتوانيم
استفاده كنيم .احمدينژاد در ادامه با اشاره به طرح جديد
مس��كن مبني بر واگذاري  1000متر زمين براي ساخت
مس��كن در اختيار مردم ،گفت :وزارت مسكن اين طرح را
در دست مطالعه دارد و انشاءاهلل به زودي آماده ميشود.
احمدينژاد گف��ت :ما دو ميليون خانواده ايراني داريم كه
ب��ه هر خانواده اگر  1000متر زمين بدهيم ،ميش��ود دو
ميلي��ون هكتار و اينكه اجازه بدهيم كه در آن س��ه واحد
بس��ازند ،يعني  10درصد آن ساخت شود و مابقي تبديل
به باغ ش��ود .وی هزینه تمامش��ده این 1000متر زمین
را 60میلیون توم��ان اعالم کرد .احمدينژاد با بيان اينكه
ميش��ود با يك نگاه مهندس��ي و با هزينه كمتر ،اين كار
را انجام داد و اين شدني است ،در بخشي ديگر از سخنان
خود گفت :يك اشكال قبل از انقالب ،اين بود كه حكومت
رابطهاي با مردم نداشت و بين اين دو رابطهاي نبود و بعد
از انقالب ،حكومت مال مردم ش��د ،ولي برخي فكر كردند
كه انگار مردم رقيب حكومت هستند و من برخي را ديدهام
كه وقتي مردم خوش��حال هس��تند از خوشحالي مردم،
خوشحال نميشوند .احمدينژاد در ادامه با تاكيد دوباره
در نگاه مهندسي گفت :هدفمند كردن يارانهها حاصل كار
يك جمعي اس��ت كه با نگاه مهندسي ،كار و برنامهريزي
كردند ،مساله را خرد كردند و جزبهجز آن را بررسي كردند
تا حلش كنند .احمدينژاد در ادامه با دعوت از مهندسان
و همكاران خودش براي س��اختن اي��ران و انجام كارهاي
بزرگ گفت :امسال حجم كارهاي عمراني ما تقريبا دو برابر
ميشود ،طرح جديد مسكن به زودي آماده ميشود و بايد
تالش كنيم تا زندگي مردم به سمت الگوي مناسب برود
و من باور دارم كه ملت ايران ميتواند بر قله قرار بگيرد.

كه مركز آم��ار در آخرين گزارش خود ،اين رقم را 14/6
درصد خوانده بود.
آدرس مشاغل ايجاد شده را به ما هم بدهيد
اولياء عليبيگي ،رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي
كار درب��اره عدم اع�لام جزييات و زواي��اي كامل پرونده
بيكاري س��ال گذشته و امسال از س��وي مركز آمار ايران
ب��ه عنوان متولي اصلي اين بخش گف��ت :اعتقاد دارم كه
مرك��ز آمار ايران باي��د واقعيتهاي موج��ود را ارايه كند.
عليبيگي ادامه داد :در اين زمينه مهمترين نكته اين است
كه با واقعيتها همانگونه كه است برخورد شود تا بتوان
راهكارهاي متناسب با آن را نيز پيدا كرد و با پديده بيكاري
متناسب با وضعيت آن برخورد كرد .حميد حاجاسماعيلي
نيز درباره اعالم نرخ بيكاري 11درصدي بهار امسال بدون
اعالم وضعيت فصول و جزييات ماههاي مختلف س��ال و
همچنين اس��تانها ،گفت :بهتري��ن روش در اين زمينه

اين اس��ت كه مباني تغييرات نرخ بي��كاري را به صورت
علمي اعالم كنند .مشاور كانون عالي انجمنهاي صنفي
كارگري كش��ور ،اظهار داشت :در حال حاضر نرخ بيكاري
11درصدي ادعايي اس��ت كه از س��وي دولت وجود دارد.
در اين زمينه اعالم ش��ده اس��ت كه ي��ك ميليون و 600
هزار فرصت جديد شغلي نيز ايجاد شد ،اما مباني صحيحي
براي استناد وجود ندارد .حاجاسماعيلي با تاكيد بر اينكه
بهترين روش اين است كه سن فعال كاري كشور با مباني
محاسباتي مركز آمار اعالم شود ،افزود :بحث نرخ بيكاري
هميش��ه محل مناقش��ه در بازار كار و اشتغال بوده است.
وي با اشاره به اينكه مشخص نيست استانها با كدام نوع
طرح و پروژه اشتغالزايي ،سهم تعيين شده در شورايعالي
اشتغال طي سال گذش��ته را محقق كردهاند ،گفت :بهتر
است دولت در زمينه نرخ بيكاري شفافسازيهاي بهتري
داشته باشد و آدرسها و نشانههاي كاهش نرخ بيكاري را
به نحوي كه براي بازار كار كشور ملموس باشد ،ارايه كند.
معضل بيكاري را جدي بگيريد
واقعيت اين است كه بهرغم اصرار دولت ،كسي حاضر
به پذيرش امري به نام كاهش نرخ بيكاري نيست .وضعيت
نامناسب فضاي كسب و كار كشور و مشاهدات ميداني هر
ايراني ،تلقي كاهش نرخ بيكاري را براي وي به امري محال
تبديل ميكند .ضمن اينكه به نظر ميرسد حتي شاغالن
نيز در برآورده كردن نيازهاي زندگي دچار مشكالت فراواني
هستند .موسيالرضا ثروتي ،نماينده بجنورد در اين زمينه
با طرح اين پرس��ش كه اين چه رس��مي است كه در اين
مملكت اگر يك فرد در يك هفته يك ساعت هم كار كند،
شاغل محسوب ميشود ،ميگويد؛ اگر هر نفر در هفته يك
ساعت هم كار داش��ته باشد شاغل محسوب ميشود ،آيا
اين شاغل بودن است؟ در آمار سرشماري سال  85ديديم
ميرفتند در خانهها و دقالباب ميكردند و ميپرس��يدند
ش��ما در هفته يك ساعت كار ميكنيد؟ آن فرد روستايي
هم ميگفت من هفتهاي  100ساعت كار ميكنم ،اما براي
سرشماري بايد به شهرها بياييد و ببينيد كه مردم هفتهاي
 44ساعت كار ميكنند ،اما نميتوانند زندگيشان را تامين
كنند ،چرا؟ دليل آن تنها اين است كه در چنين نرمافزاري
كه در غرب مورد استفاده قرار ميگيرد يك ساعت ارزش
افزوده كار برابر يك س��ال كار دامدار ما است .يك ساعت
ارزش افزوده آنها با يك س��ال كار ما برابري ميكند ،اينها
نكاتي اس��ت كه بايد به آن توجه كرد و دولت توجه نكرد.
عضو هيات علمي دانشگاه پيامنور نيز در اين زمينه معتقد
است« :سبد فقر ،سبد خريد  40درصد جامعه شهري است
و بيش از  90درصد اين افراد جزو شاغالن هستند ».احمد
بخارايي ،جامعهشناس و عضو هيات علمي دانشگاه پيامنور
با بيان اين مطلب و با اش��اره به اينكه وقتي وضع شاغالن
اين اس��ت ،تكليف بيكاران مشخص است ،ميگويد« :آيا
نبايد بيكاري را در صدر اولويتبندي آسيبهاي اجتماعي
قلمداد كنيم؟» شما به اين پرسش پاسخ دهيد.

با كنار گذاشتن بانك مركزي از مرجعيت آمار

تورم خرداد اعالم نشد

ش�رق :پس از آنكه مركز آمار ايران در مناقشه با بانك مركزي
براي اعالم انواع و اقس��ام آمار و به ويژه تورم پيروز ميدان شد،
آمار مربوط به تورم اين مركز كه همزمان با آمار بانك مركزي
اعالم ميشد ،در جريان تاخير قرار گفت به طوري كه تاكنون
اين مركز اقدام به اعالم آمار تورم خردادماه نكرده است .بانك
مركزي براس��اس وظيفه  50ساله خود نرخ تورم را در نيمه هر
ماه اعالم ميكرد اما با گذشت  18روز از تير ماه هنوز نرخ تورم
خرداد ماه اعالم نش��ده اس��ت .در حاليكه تا پيش از پيروزي،
رقابت اين مركز با بانك مركزي براي اعالم نرخ تورم چنان زياد
بود كه اين مركز همزمان با اين نهاد ،نرخ تورم محاس��به شده
خ��ود را اعالم ميكرد .حتي مركز آمار پ��ا را فراتر نهاده و نرخ
تورم بيش��تري نيز نس��بت به بانك مركزي اعالم كرد تا شايد
آرزوي ديرينه خود را محقق كند .البته مركز آمار باالخره پس
از چندين سال به آرزوي خود رسيد و مرجعيت آمار را از بانك
مركزي گرفت و حال هر زمان كه بخواهد آمار را اعالم خواهد
ك��رد زيرا ديگر رقابتي در كار نيس��ت و اين وظيفه به صورت
تمام و كمال در اختيار اين مركز قرار گرفته است .از زمانيكه

مركز آمار تصميم گرفت همس��و با بانك مرك��زي آمار تورم را
اعالم كند ،همواره نرخ تورم اعالمي آن مركز كمتر از نرخ تورم
بانك مركزي بود .در تمامي اين س��الها مركز آمار همواره آمار
اين بانك را نادرس��ت ميدانس��ت و آن زمان نيز كه نرخ تورم
اعالم��ي مركز آمار از بانك مركزي پيش��ي گرفت ،باز هم اين
مرك��ز بانك مركزي را متهم به كم اظهاري در آمار كرد .اما از
زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها يعني دي ماه سال گذشته
ورق برگش��ت و نرخ تورم اعالمي از سوي مركز آمار ناگهان بر
نرخ تورم بانك مركزي پيش��ي گرفت و اين روند تا ارديبهشت
س��الجاري همچنان ادامه يافت .ت��ا اينكه  10روز پيش بانك
مركزي از گردونه اعالم آمار خارج ش��د و به قول معروف خارج
شدن همان و عدم اعالم آمار ،همان .تمامي اين رخدادها تنها
يك شبهه را يادآوري ميكند كه تمامي اين اتفاقات در خصوص
تورم و ساير آمارها كه حكايت از نامطلوب بودن اوضاع اقتصادي
دارد به اين دليل رخ داد تا بانك مركزي از مرجعيت اعالم آمار
به كناري گذاشته شود تا دولت هر زمان كه بخواهد آمار را اعالم
كند؛ آماري كه بيشك مطلوب نيز خواهند بود.

 15روز از ابالغ مصوبه افزايش  9درصدي اجارهبها گذشت

رشد  20درصدي اجارهبها

شرق :اجارهها قد كشيدهاند و اين واقعيتي است كه اين روزها
نميتوان آن را پش��ت نظارتهاي تعزيرات��ي پنهان كرد .هر
روز خبري ميآيد و از تذكرات س��ازمان تعزيرات حكومتي به
بنگاههاي امالك در پايتخت خبر ميدهد؛ تذكراتي درخصوص
افزايش احتمالي اجارهبها .اما آنچه بيش از اين افزايش احتمالي
و تذكرات ،تابستان اجارهنشيني را داغتر كرده است ،خبرهايي
است كه از سوي فعاالن بازار مسكن داده ميشود و از افزايش
اجارهبها بسيار بيشتر از آنچه به بنگاهها ابالغ شده است ،حكايت
ميكن��د15 .روز پي��ش بود كه مصوبه افزاي��ش  9درصدي
اجارهبها ابالغ شد و اين در حالي بود كه برخي از فعاالن بازار
مس��كن از آغاز روند رو به افزايش اجارهبها پيش از ابالغ اين
مصوب��ه خبر داده و گفته بودند كه اين افزايش 9درصدي نيز
به گرانيهاي پيش از ابالغ مصوبه افزوده خواهد ش��د .اكنون
با گذش��ت  15روز از اين مصوبه ،پيشبينيهاي فعاالن بازار
مس��كن مبني بر افزايش اجارهبها بيش از 9درصد ابالغشده
به واقعيتي در بازار اجارهبها تبديل ش��ده اس��ت؛ واقعيتي كه
حجتاالسالموالمسلمين سيدناصر موسوي ،عضو كميسيون
اقتصادي مجلس نيز بر آن صحه ميگذارد و از افزايش حداقل
 20درصدي نرخ اجارهبها در مناطق شهري خبر ميدهد .وي
به ايسنا ميگويد :ساماندهي نرخ اجارهبها به صورت دستوري و
فرمايشي انجامشدني نيست .نماينده فالورجان با رد پذيرش
افزاي��ش هفت تا  9درصدي اجارهبها از س��وي مالكان منازل
مسكوني گفت :با ورود به فصل پر نقل و انتقال و گرم تابستان،
قيمت اجارهبها در مناطق ش��هري حداقل  20درصد افزايش

يافته است .درآمد مشاوران امالك نيز با افزايش نرخ اجارهبها
تضمين ميشود وطبيعتا سياست دستوري افزايش كمتر از 9
درصد اجارهبها نيز موفقيت مطلوب را به دست نخواهد آورد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تاثير مسكن
مهر بر نرخ اجارهبها گفت :به دليل شكاف عميق بين متقاضيان
اجارهبها و منازل ساختهشده مسكن مهر به نظر ميرسد بايد
راهكارهاي ديگري براي مهار قيمت اجارهبها انديش��يد .وي
اس��تفاده از توان بنگاههاي امالك و دفاتر اسناد رسمي براي
كنترل رش��د قيمت اجارهبها را مورد اشاره قرار داد و افزود :با
فرض اينكه منازل مسكن مهر سر موعد وعدهدادهشده تحويل
صاحبانش��ان داده شود و ناوگان حملونقل شهري از جمله
اتوبوس و مترو نيز در سطح مطلوبي به شهركهاي اقماري كه
محل احداث منازل مسكن مهر است ،كشيده شود قطعا اقشار
حقوقبگير بيشتري را جذب خود ميكند .با اطالعاتي كه از
وضعيت منازل در حال ساخت شهرك پرند تهران يا شهرضاي
اصفهان دارم اين منازل به دليل قابل سكونت نبودن و فقدان
امكانات آموزش��ي ،فرهنگي و نقل و انتقال ،مردم تمايلي به
زندگي در اين ش��هركها ندارند و اين يعني باال ماندن سطح
تقاضاي اجارهبها در شهرهاي بزرگ .به اين ترتيب با گذشت
 15روز از اب�لاغ مصوبهاي كه قرار بود ،بازار اجارهبها را كنترل
كند خبرهايي از افزايش 20درصدي اجارهبها در مناطق شهري
به گوش ميرسد تا مصوبهاي كه قصد داشت آرامش را به بازار
بياورد ،ناكامي را با خود همراه ببيند و آرامش دستوري بار ديگر
راه بنبست در پيش بگيرد.

سهميه بنزين برخي از تاكسيها
افزايش مييابد

ايس�نا :باالخره افزايش س��هميه بنزين برخي از
تاكس��يداران كه وعده انجام آن خرداد ماه داده شده
بود ،به زودي اعمال ميش��ود .تاكس��يداران مناطق
گرمسيري ،اولين گروهي هستند كه سهميه بنزين
آنها به علت استفاده از كولر به دليل گرم بودن هوا و در
نتيجه آن مصرف باالي بنزين ،افزايش خواهد يافت.
سهميه مناطق كه به دستور رييسجمهوري قرار بود
از اول خرداد و با شروع فصل گرما به افراد مورد نظر
اختصاص يابد ،دو ماه تاخير داشت كه به گفته رييس
س��تاد مديريت حمل و نقل و سوخت ،آماده نبودن
سامانه شركت نفت دليل اجرايي نشدن اين سهميه
با ش��روع فصل تابستان بود .در همين زمينه محمد
رويانيان در مورد زمان واريز سهميه مناطق به كارت
س��وخت تاكسيداران مناطق گرمس��يري خبر داد:
سهميه تاكسيداران مناطق گرمسيري از اول مرداد
در كارتهاي سوخت آنها خواهد بود.

بهاي نفت ايران را توسط بانكهاي
ترك و اماراتي پرداخت ميكنيم

ايسنا :يك روزنامه هندي نوشت :هند سرانجام
مكانيسم پرداخت بهای نفتخام ايران را پيدا كرد.
اين روش پرداخت س��ه جانبه ش��امل افتتاح يك
حس��اب بانكي روپيهاي ب��راي پرداخت بهاي 20
درصد از خريد ساالنه ،پرداخت به ليره از طريق يك
بانك تجاري دولتي ترك به نام Turkiye Halk
 Bankasiمستقر در استانبول و پرداخت به يورو
از طريق بانك مركزي امارات متحده عربي است.
روزنامه ايندين اكس��پرس نوش��ت :يك مقام
وزارت داراي��ي هند گفت تنها موض��وع باقيمانده
عبارت است از تعيين يك بانك هندي براي انتقال
پولها و همچنين افتتاح حساب كه آن هم بايد در
جلسه كميته بين وزارتخانهاي كه روز جمعه براي
بررسي اين موضوع تشكيل ميشود ،تعيين شود.
او گفت :قراردادهاي بانكي ،اسناد گواهي ،تاييد
واردات و پرداخت بهاي نفت در حال ترجمه است،
بنابراين فرمتهاي استاندارد پيش از آنكه بانكها
در اين ماه قراردادها را امضا كنند ،نهايي خواهد شد.
وي افزود :ايران توس��ط وزارت خارجه از آخرين
تحوالت مطلع ميشود .تهران اخيرا نسبت به قطع
ص��ادرات نفت از ماه آينده هش��دار داد .براس��اس
اين گزارش ،ماه گذش��ته ،ش��ركت ملي نفت ايران
به پااليشگاههاي هندي از قبيل پااليشگاه منگلور،
ش��ركت  Petrochemicalsو شركت نفت اسار
اعالم كرد :مكانيسم پرداختها بايد مشخص شود،
در غيراينصورت صادرات از ماه آگوست قطع خواهد
ش��د .اين مقام هندي گفت :بانكهاي تعيينشده
براي آمريكا كه بر اساس تحريمهاي سازمان ملل،
موانعي بر حس��ابهاي بانكي ايران اعمال ميكند،
قاب��ل قبول بود .وي گفت :واش��نگتن انتقال پول
را پذيرفت ،چراكه پيشنهادش مبني بر استفاده از
مكانيس��م تعديل (مانند آنچه كرهجنوبي و ژاپن با
ايران دارند) در مورد هند به دليل نداشتن توازن در
صادرات و وارداتش با ايران قابل اجرا نبود .پيشبيني
ميش��ود هند كه پ��س از چين ،دومي��ن خريدار
نفتخام ايران است ،امسال نزديك 12ميليارد دالر
نفتخام خريداري كند ،ولي كمتر از دو ميليارد دالر
كاالها و ماشينآالت صادر كند.

هزينه انتقال شماره
دقيقهاي  44/7تومان

ايس�نا :محل ثبتنام سيمكارت بهعنوان مبدا
مخابراتي مش��ترك شناخته ميشود كه درصورت
خروج مش��ترك از مح��دوده جغرافياي��ي مبدا و
ورود به ش��هر ديگر ،هنگام برقراري تماس به ازاي
ه��ر دقيقه مكالمه مبلغي معادل دو پالس مكالمه
تلفنهمراه ع�لاوه بر تعرفههاي مذك��ور بهعنوان
هزين ه جابهجايي محاسبه ميشود .تعرف ه بسياري
از خدمات ارتباطي مانند تغيير نشاني در سيمكارت
دايمي و اعتباري 15هزار ريال ،تعويض سيمكارت
س��وخته و مفقودش��ده  50هزار ري��ال ،تغيير نام
در س��يمكارتهاي اعتباري پنج ه��زار ريال و در
سيمكارتهاي دايمي  50هزار ريال است.
همچنين وصل مجدد هر بار  20هزار ريال بوده
و وصل سرويس پيامك در سيمكارتهاي دايمي و
اعتباري بهصورت رايگان و دريافت ريز مكالمات به
ازاي ه��ر دوره  3000ريال (دريافت ريز مكالمات از
طريق خدمات غيرحضوري) است .هزين ه استفاده از
ن همراه به همراه و ثابت
سرويس انتقال تماسها تلف 
يا از تلفن ثابت به ثابت ي��ا همراه به اندازه مكالمه
است؛ يعني به هر ميزاني كه از اين سرويس استفاده
شود ،مانند تعرف ه مكالمه محاسبه خواهد شد .اما
تعرف ه ديگر خدمات همراه اول ش��امل س��رويس
نمابر ماهانه  50هزار ريال ،سرويس ديتا ماهانه 50
ه��زار ريال ،اراي ه ريز مكالمات هر صفحه  500ريال
و ب��ه ازاي هر دوره  3000ري��ال (ازطريق خدمات
غيرحضوري) اس��ت و درخواست رمز  ،Pukحذف
بدهكاري و صدور قبض اصالحشده (قبل از مهلت
پرداخت) رايگان است.
درخواست اصالح آدرس ،فعالسازي سرويس
انتظار مكالمه و فعالسازي سرويس انتقال مكالمه
هم بهصورت رايگان است ،اما وصل سرويس صندوق
پس��ت صوتي 10ه��زار ريال و ارايه صورتحس��اب
المثني مبلغ دو هزار ريال هزينه دارد كه مشترك
بايد در همان محل و در دفاتر پرداخت كند؛ در واقع
تنها مبلغي است كه مشترك بايد به صورت نقدي
پرداخت كند.

