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بیانیه  بانک پاسارگاد در خصوص تحلیل های 
نادرست از صورت های مالی بانک 

  بانک پاس��ارگاد به عنوان یک بانک ب��زرگ و مؤثر در 
اقتصاد کش��ور ب��ا دیدگاهی راهب��ردی و بلندمدت به 
برنامه ها و فعالیت های خود، همواره س��عی کرده است 
در کن��ار حمای��ت از بخش ه��ای ب��زرگ اقتصادی به 
وی��ژه واحدهای تولیدی و فعالیت ه��ای دانش بنیان و 
هم چنی��ن تأمین مالی و همراهی با کس��ب و کارها و 
واحدهای اقتصادی کوچک و متوس��ط، برنامه هایی را 
در دس��تور کار خوی��ش قرار دهد که اث��ر بلندمدت و 
پایدار در کشور و جامعه داشته باشد. از این رو راهبردها 
و برنامه های این بانک به گونه ای تدوین و تنظیم شده 
است که با تأمین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع 
مالی و س��رمایه انسانی کارآمد، نقش��ی پایدار، کارا و 
اثربخ��ش در ارتقای تولید ملی، ایجاد اش��تغال پایدار 
و رش��د اقتصادی ایفا نماید. این بانک در سال 1384 
هم زمان با می��اد حضرت امام رضا )ع( و میثاق با آن 
امام همام فعالیت خود را آغاز نمود و در س��ایه  کرامت 
امام علی بن موسی الرضا)ع(، همواره به پشتوانه  اعتماد 
مردم ش��ریف ای��ران، با تکیه ب��ر توانمندی، تخصص، 
تعهد و عملکرد مس��ئوالنه  همکاران پر تاش خویش، 
گام های بلندی در راستای تحقق اهداف واالی خود و 
هم چنین تأمین منافع ذی نفعان برداش��ته و در مسیر 
پیش��رفت و توس��عه  ایران اس��امی راه پیموده است. 
فرهنگ س��ازمانی مبتنی بر کرامت رضوی، به عنوان 
قلب��ی تپنده ، عاوه بر ایفای نقش حیاتی در س��رعت 
بخشیدن به رشد، توسعه و پویایی سازمان، گنجینه ای 
از ارزش های اس��امی را در خود جای داده است. این 
بان��ک رضوی با اعتا یافتن ب��ه برکت عنایت حضرت 
ام��ام رضا)ع(، خدمت به مردم را اصالت خود دانس��ته 
و هم��واره در ارایه خدمات و محصوالت و رویکردهای 
اجرایی خود، به گره گشایی از کار مردم و رشد و توسعه 

پایدار این مرز و بوم پرگهر پای بند است. 
این در حالی است که از چندی پیش برخی از رسانه های 
داخلی که متأس��فانه و خواس��ته یا ناخواسته عرصه را 
برای سوء اس��تفاده  رسانه های معاند نیز مهیا کرده اند، 
اقدام به انتشار اطاعات نادرست و ناقص از صورت های 
مالی بانک پاسارگاد کردند. در برخی از این رسانه ها به 
کش��ف اطاعات و اخبار رس��یده اش��اره شده است، در 
حالی که تم��ام گزارش ها، برگرفته از صورت های مالی 
بانک پاسارگاد بوده که به  صورت شفاف در سامانه کدال 
بورس و رسانه ها منتشر شده و در مجمع عمومی عادی 
سالیانه به س��هام داران و اصحاب رسانه های عمومی نیز 
عرض��ه شده اس��ت. تحلیل گران و عموم م��ردم به این 
اطاع��ات، به صورت آزادانه دسترس��ی دارن��د و اینکه 
بانک  با شفاف س��ازی، خود را در معرض ارزیابی عموم 
قرار می دهد، گواه صحت، دقت و تعهد بانک اس��ت. در 
حقیقت بانک  پاس��ارگاد طبق روال معمول در صنعت 
بان��ک داری و در چارچوب اباغ��ی بانک  مرکزی، طی 
بخش��نامه ش��ماره 343723/94 مورخ 25/11/1394 
، اقدام به افش��ای کامل اطاعات در قالب تعیین شده، 
طی سال های 1394 الی 1398 کرده است، که در این 
راس��تا توضیحات تکمیلی جهت رفع ابهام در خصوص 
اطاعات نادرست و ناقص ارایه شده در برخی از رسانه 

ها به شرح زیر ارایه می گردد: 
بانک پاسارگاد راس��تای اجرای بخشنامه های اباغی 
بان��ک مرکزی در خصوص دس��تورالعمل تامین مالی 
بن��گاه های کوچک و متوس��ط، تقوی��ت و حمایت از 
ای��ن بنگاه ها را به منظور توس��عه بخش های مختلف 
اقتص��ادی در راهبرده��ا و برنامه های خ��ود قرار داده 
است و در این راستا در سال 1397، بیش از 16 هزار 
میلیارد ریال تس��هیات در بخش صنعت، کشاورزی، 
مع��دن و خدمات به این بنگاه ها اعطا ش��ده اس��ت. 
همچنی��ن مطابق با صورت های مالی در پایان س��ال 
1397، تس��هیات خرد بانک حدود 23 هزار میلیارد 
ری��ال بوده و به این ترتیب نیازه��ای مالی و اعتباری 
بیش از 50 هزار مش��تری در ابعاد کوچک و متوسط 

توسط بانک پاسارگاد تأمین شده است. 
براس��اس صورت های مالی بانک در سال1397، مبلغ 
کل تس��هیات اعطایی بانک برابر با 878.308.504 
میلی��ون ری��ال و تس��هیات اعطایی به ش��رکت های 
زیرمجموع��ه )ش��رکت هایی ک��ه ارتب��اط مالکیتی- 
مدیریتی با بانک دارند(، مبلغ 94.124.689 میلیون 
ریال است. این در حالی است که در برخی از رسانه ها 
مبلغ تس��هیات اعطایی به ش��رکت های زیرمجموعه 
بان��ک را 336.764.332 میلیون ری��ال و 79 درصد 
تس��هیات بانک اعام نموده اند درصورتی که نسبت 
یاد شده براساس محاسبه سهم از تسهیات و تعهدات 
کان )مبلغ 427.252.260 میلیون ریال( بوده و این 
نسبت برای کل تسهیات بانک 34 درصد می باشد. 

از طرف دیگر بانک پاس��ارگاد در راستای اجرای مواد 
16 و 17 »قان��ون رف��ع موان��ع تولید رقاب��ت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور« در سال 1394، سهام تحت 
تملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و 
صنایع معدن��ی خاورمیانه)میدکو( را در دو مرحله در 
س��ال 1394 طی اطاعیه شماره 0967/الف/94 و در 
س��ال 1395 طی اطاعیه ش��ماره 1027/الف/ 95 از 
طری��ق فرابورس عرضه نموده، لذا تس��هیات اعطایی 
به ش��رکت میدکو جزء مبلغ تس��هیات شرکت های 

زیر مجموعه بانک نمی باشد.

اخبار

تاکید بر توسعه فناورانه ۲۰ میدان نفت و گاز
وزیر نفت»فاز نخست انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل بهبود تولید 
و ازدیاد برداش��ت در 20 میدان نفتی و گازی ش��امل 52 مخزن با همکاری 9 

دانشگاه و مرکز تحقیقاتی« را به عنوان اولویت اعام کرد.
بیژن زنگنه در حکمی خطاب به محمدزاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری 

وزارت نفت، وی را به عنوان مجری پروژه یادشده منصوب و تاکید کرده است که 
این پروژه، اولویت کاری سال 98 این معاونت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی است.

زنگنه در بخشی از این حکم یادآور شده است: با توجه به ضرورت تدوین برنامه اجرایی و ارائه 
عملکرد پروژه مصوب مزبور به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق دستورالعمل 
صادر ش��ده، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا برنامه اجرایی و عملکرد اقدامات مربوطه 
مطابق زمان بندی ارائه شده در سامانه »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی« درج 

و گزارش خاصه عملکرد پروژه مزبور به معاونت برنامه ریزی ارسال شود.  وزارت نفت 

صرفه جویی ۳۳۰۰ مگاواتی مصرف برق در پیک تابستان  
س��خنگوی صنعت برق گفت: در پیک تابستان سال جاری با همکاری مشترکان 

برق کشور سه هزار و 300 مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شد.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: میزان رشد مصرف طی 10 سال اخیر حدود 
4.7 درصد و در 40 س��ال بعد از انقاب 7.2 درصد بوده اس��ت، اما میزان رشد 

پیک تابستان امسال نسبت به سال گذشته تنها حدود یک درصد بوده است.
مع��اون برنامه ریزی و امور اقتصادی ش��رکت مادرتخصصی توانیرب��ا تاکید بر اینکه 

اقدامات مدیریت مصرف موجب کاهش اس��تفاده انرژی از س��وی مشترکان شده است، 
بیان کرد: فعالیت های مدیریت مصرف در حوزه برق تش��ویق محور اس��ت چرا که نرخ 
برق به گونه ای نیست که مشترکان برق برای کاهش مصرف انرژی انگیزه الزم را داشته 
باش��ند. به گفته س��خنگوی صنعت برق در سال جاری سه هزار و 300 مگاوات به توان 

تولید نیروگاه های کشور افزوده شده است.  پاون 

شرکتهای دولتی حیاط خلوت "اقوام"
عضو کمیس��یون برنامه و بود مجلس با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید پاس��خگوی 
تخلفات خصوصی س��ازی باش��د، گفت: میلیاردها س��هام ش��رکتهای دولتی به 
نهادهایی داده ش��ده تا این بنگاهها ضمن خارج ش��دن از چتر نظارتی به حیاط 

خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت مدیره ها تبدیل شود.
محمد حس��ینی گفت: متأس��فانه کشمکش��های فراوان و عدم پیگیری  مناسب 

خصوصی س��ازی در چارچوب قانون، یک سری واگذاریهای غیرقانونی را در پی داشت 
که تولید کشور را زمینگیر کرده است. وی گفت: هدف از خصوصی سازی توسعه بخش 
تعاونی و کاهش سهم دولت به معنای واقعی بود تا اقتصاد کشور به گونه ای فعال شود که 
چالش��های معیش��تی مردم کاهش یابد، این درحالی است که اگر قانون به درستی انجام 
شده بود شرمنده مردم نبودیم و این گونه آثار تورمی ناشی از اقدامات نادرست اقتصادی 

فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد نمی کرد.  تسنیم

و روي آنتـــن مدیرکل نظارت بر خدمات س��ازمان  مصرف کنن��دگان  حمای��ت 
تولیدکنن��دگان درباره کاهش قیم��ت این محصول در بازار 
در پی کاهش قیم��ت دالر گفت: واردات تلفن همراه از دو 
طریق با ارز نیمایی برای ش��رکتهای تولیدکننده اصلی که 
رابط��ه مس��تقیم تجاری با ای��ران دارند و ب��ا ارز حاصل از 

صادرات در حال انجام است.
س��یدجواد احمدی افزود: قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه 
گذش��ته، عموماً صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتاً در 
حوزه واردات اینگونه کاالها در روند قیمتها ش��یب متناسب 
صع��ودی قابل پیش بینی اس��ت هر چند رقابت ش��رکتهای 
واردکننده باعث ثبات و حتی کاهش قیمت در این گروه نیز 
بوده اس��ت. ضمنا عرضه کنندگان این کاالها موظف به ثبت 
قیمت مصرف کننده در سامانه 124 سازمان حمایت هستند.

احمدی با اعام اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که تابعی 
از ارز آزاد س��امانه سنا اس��ت، در طول ماه های اخیر، شیب 
نزولی اندکی داش��ته اس��ت، تصریح ک��رد: انتظار می رود با 
ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی واردکننده در 

این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.
احم��دی پروس��ه واردات موبایل از زمان ثبت س��فارش تا 
خرید و واردات و آماده س��ازی را فرآین��دی بین 45 تا 60 
روز اع��ام و اظه��ار کرد: قاعدتاً فرآیند کاهش��ی قیمتها از 
زمان ش��روع کاهش نرخ ارز با تاخیر در فاز 45 تا 60 روزه 

در بازار محسوس است.
وی تاکی��د ک��رد: قیمت موبای��ل در گوش��ی های پرتقاضا 
کاهش��ی با میانگین 10 درصد را به همراه داشته که اتفاقاً 
ای��ن موضوع ب��ه زعم فعالین بازار نه ب��ه خاطر کاهش نرخ 
ارز بلک��ه به خاط��ر افزایش تعداد واردکنن��دگان قانونی از 
حدود 50 ش��رکت به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم 
در میان تجار و افزایش س��رعت عرض��ه و موجودی باالی 
واردکنندگان بوده است. مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مصرف کنندگان 
توصیه کرد که با اس��تعام قیمتها از س��امانه 124 سازمان 
حمایت از قیمت اعامی فروش��ندگان مطلع شده و هرگونه 
م��ورد خاف واقع را به حوزه های نظارتی س��ازمان حمایت 

اطاع دهند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

در پی واردات رسمی
گوشی موبایل  ارزان شد

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان نوش��ت  اف��زار از کاهش 10 درص��دی قیمت بــــازار روز
نوش��ت افزار خبر داد و گفت: برخی از برند های خودکار از 
1500 تومان به 1200 تومان کاهش داشته و قیمت دفاتر 

مشق نیز با کاهش روبه رو شده است.
موسی فرزانیان درباره بازار نوشت افزار در آستانه بازگشایی 
مدارس، اظهار کرد: قیمت نوش��ت افزار از ابتدای س��ال نه 
تنها افزایش��ی نداش��ته با توجه به رون��د نزولی قیمت دالر 

کاهش نیز داشته است.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان نوش��ت اف��زار از کاهش 10 
درص��دی قیمت نوش��ت افزار خب��ر داد و اف��زود: برخی از 
برند ه��ای خودکار از 1500 توم��ان به 1200 تومان کاهش 
داشته و قیمت دفاتر مشق نیز با کاهش روبه رو شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرس��تان های دور دست 
نی��از ب��ه دفاتر ارزان قیم��ت دارند، گفت: 15 ت��ن دفاتر با 
ارز دولتی تولید ش��ده اس��ت که طبق مصوبه ستاد تنظیم 
بازارمقرر شد با قیمت تنظیم بازاری از طریق فروشگاه های 

زنجیره ای و شرکت های تعاونی ادارات توزیع شود.

فرزانی��ان با بیان اینک��ه تغییر قیمت در بازار نوش��ت افزار 
در س��ه مرحله صورت گرفت ادامه داد: تغییرات قیمتی در 
این بازار بر اس��اس نرخ ارز صورت می گیرد و هر چه میزان 
ارز تغییر کرد نرخ ها متناس��ب با آن تغییرات اعمال شد بر 
همین اس��اس طی یکس��ال اخیر قیمت ها دو برابر افزایش 
یافت. رئیس اتحادیه فروش��ندگان نوش��ت افزارخاطرنشان 
ک��رد: افزایش تولید، رکود ب��ازار و کاهش نرخ دالر موجب 
کاهش قیمت ها در بازار ش��ده اس��ت.وی تاکی��د کرد: 50 
درصد بازار توس��ط تولیدات داخلی تامین می شود و نیازی 

به واردات نداریم.
فرزانیان درباره قیمت دفاتر گفت: قیمت عمده دفتر مش��ق 
40 ب��رگ با جلد معمولی ک��ه با ارز نیمایی تامین ش��ده، 
2800 توم��ان و دفات��ر 50 برگ که ب��ا ارز آزاد که جنس 
گاس��ه دارد، 5 هزار تومان به فروش می رس��د که بسته به 

جلد آن ها قیمت ها متفاوت است.
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان نوش��ت افزار گف��ت: خرده 
فروشی ها مجاز هستند با سود 15 درصدی کاال های خود را 

عرضه کنند.  میزان

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار خبرداد؛
عرضه دفتر مشق با قیمت تنظیم بازاری

مخالفت ها با مسکن مشارکتی ادامه دارد؛

برنامه اقدام ملی درخدمت سوداگران

مدیر عامل بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( بر تمرکز 
 ای��ن بنی��اد بر اش��تغال زایی در مناطق مح��روم روس��تایی تأکید کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بنی��اد برکت،  مهندس س��عید جعفری در 
حاشیه ی بازدید از چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر 
درباره ی حضور بنیاد برکت در این نمایشگاه توضیح داد: این نمایشگاه به 
نوعی توانمندی های جوامع روس��تایی و عشایری را به نمایش می گذارد 
و ب��ا توجه به مأموریت اصلی بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( که محرومیت زدایی و کمک به توسعه، پیشرفت و آبادانی مناطق 
محروم و به ویژه روستاهاس��ت و فعالی��ت پررنگ و موثرش در بیش از 
7 هزار روس��تای کش��ور، می تواند فرصت مغتنمی باشد برای شناسایی 
 جامع��ه ی ه��دف بنیاد در حوزه ی اش��تغال زایی و پیش��رفت و آبادانی. 
وی با اش��اره به ایجاد 30 هزار طرح اش��تغال زایی در 6 هزار روس��تای 
کش��ور در س��ال جاری با بیش از 84 هزار ش��غل توس��ط بنیاد برکت، 
تصریح کرد: با توجه به نوع رویکردی که س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( به بحث محرومیت زدایی دارد و این مهم را با یک مدل و الگوی 
جامع دنبال می کند، چهارمین نمایش��گاه توانمندی های روس��تاییان و 
عش��ایر می تواند ش��رایطی را فراهم س��ازد که این مدل از قبل ارزیابی 

و اج��را ش��ده، ب��ه دیگ��ر نهاده��ا و 
عاقه من��دان نیز عرضه ش��ود و حتی 
در بوته ی نقد و بررس��ی کسانی که از 
مبان��ی نظری گرفته تا حوزه ی اجرایی 
 در این زمینه فعال هستند، قرار گیرد. 
مدیرعام��ل بنیاد برکت س��تاد اجرایی 
فرم��ان حض��رت امام)ره( ب��ا تأکید بر 
وجود یک نگاه سیس��تمی و شبکه ای 
در این بنیاد در مقوله ی ایجاد اشتغال 
خاطرنش��ان ک��رد: مدیری��ت بخ��ش 
پش��تیبانی و بازاریاب��ی بنیاد برکت در 
طول برگزاری نمایشگاه توانمندی های 
روس��تاییان و عش��ایر، مذاکراتی را با 

تولیدکنن��دگان، صادرکنن��دگان و 
فعاالن اقتص��ادی انجام می دهند تا 
بتوانی��م کارآفرینان خ��ود را با این 
پشتیبانان متصل و مرتبط کنیم. از 
آن جا که این نمایشگاه محل حضور 
و فعالی��ت صن��وف و متخصص��ان 
مختلف است، می تواند یک نقطه ی 
تاقی ب��رای کارآفرین��ان و فعاالن 
عرصه ی بازاریابی و صادرات باش��د 
 تا زنجیره ی اش��تغال را کامل کنند. 
 مهن��دس جعف��ری تأکی��د ک��رد: 
در بنی��اد برک��ت هی��چ اش��تغالی 
ب��ه  مناب��ع  و  نمی ش��ود  ایج��اد 

آن تعل��ق نمی گی��رد، مگ��ر آن ک��ه از بازار ف��روش ب��رای محصول آن 
ش��غل اطمینان حاصل ش��ده باش��د. با اطمینان خاط��ر از وجود بازار 
 فروش مناس��ب اس��ت ک��ه فرآین��د ایجاد یک ش��غل آغاز می ش��ود. 
وی درباره ی برنامه های بنیاد برکت برای فعالیت های بیش��تر در مناطق 
روستایی و عشایری گفت: بنیاد برکت در مجموعه ی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( دارای برنامه های توس��عه است که برنامه ی سوم آن از 
نیمه ی امسال طراحی و تدوین می شود. در چشم انداز این برنامه، حضور 
فعال تر بنیاد در عرصه ی محرومیت  زدایی در روس��تاها با رویکرد ایجاد 
اش��تغال مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. منظور، اشتغالی است که ضمن 
ایجاد یک معیشت پایدار برای متقاضی، اقتصاد منطقه را هم فعال کند 
 و در مجموع، به رونق اقتصاد روستایی در سطح کشور نیز یاری رساند. 
مدیرعام��ل بنی��اد برکت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام)ره( در 
تش��ریح اقدام��ات این بنیاد در مناطق عش��ایری نیز اظهار داش��ت: ما 
در س��نوات گذش��ته اقدامات��ی را در حوزه ه��ای عمران��ی و زیربنایی 
مناط��ق  در  پ��ل  اح��داث  و  راه  س��اخت  مدرسه س��ازی،  از جمل��ه 
عشایرنش��ین به س��رانجام رس��انده ایم، ام��ا در حوزه ی اش��تغال زایی 
 نی��ز درصدد اج��رای طرح ه��ای اجتماع محور در این مناطق هس��تیم. 

تمرکز بنیاد برکت بر اشتغال زایی در مناطق محروم روستایی
در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر مطرح شد:

عاوه ب��ر مخالفت نمایندگان  خونه به  مجل��س با س��اخت مس��کن خونه 
مش��ارکتی، کارشناس��ان نیز معتقدند روش فعلی 
اجرای برنامه اقدام ملی تولید مس��کن که مبتنی 

بر شیوه مشارکتی است، به نفع سوداگران است.
حبیب اهلل طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید در 
حاش��یه بازدی��د وزی��ر راه و شهرس��ازی و معاون 
اول رئیس جمه��ور از پ��روژه قطار برقی گلش��هر � 
هش��تگرد در مورد انتقادات مطرح ش��ده در مورد 
روش ساخت مس��کن در برنامه اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن )ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا 
پایان دولت دوازدهم که نیمی از آن در ش��هرهای 
جدید خواهد بود( به شیوه مشارکتی در زمین های 
دولتی گفت: به هر حال برای اینکه سرمایه گذاران 
جذب سرمایه گذاری در پروژه مشارکتی شوند، باید 
بعض��ی مزایا برای آنها در نظ��ر گرفت و پروژه باید 

جذاب باشد تا سرمایه گذار وارد این پروژه ها شود.

شیوه مشارکتی در طرح اقدام ملی 
بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی قرار 
اس��ت 400 هزار واحد مس��کونی را طی دو سال 
آینده تولی��د و عرضه کند. در این برنامه که با نام 
طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی 
ش��ده، قرار اس��ت 200 هزار واحد در ش��هرهای 
جدید، 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن و 100 
هزار واحد توس��ط ش��رکت بازآفرینی ش��هری در 
بافت های فرس��وده ایجاد شود. آنچه در این طرح 
مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه ای است 
که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته 

شده که به شیوه مشارکتی مشهور شده است.
اواخر خرداد ماه نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید 
با همکاری انبوه س��ازان یا توس��عه گران به ساخت 
واحده��ای مس��کونی در ش��هرهای جدی��د اقدام 
می کند. زمین و پروانه از ش��رکت عمران شهرهای 
جدید ب��ه انبوه س��ازان و توس��عه گران، ارائه و در 

مقابل سرمایه گذاری و 
ساخت نیز توسط انبوه 

سازان انجام می شود.
فرهادی��ه،  گفت��ه  ب��ه 
درص��د   75 ح��دود 
واحدهای مسکونی که 
در  در شهرهای جدید 
طرح اقدام ملی احداث 
م��ی ش��ود، در اختیار 
انبوه س��ازان ق��رار می 
گیرد.در ای��ن مدل در 
نهای��ت دول��ت و انبوه 
س��از هریک سهم خود 
را برداشته و واحدهای 
مس��کونی را ب��ا قیمت 
روز ب��ه ب��ازار عرض��ه 

خواهند کرد.
از این رو کارشناسان می 

گویند در ش��یوه احداث مش��ارکتی مسکن، آنکه 
س��ود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چرا که 
س��ازنده از طریق طوالنی کردن س��اخت و ایجاد 
ارزش افزوده در زمین بر اثر طوالنی ش��دن پروژه 
و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر یا خالی 
نگه داشتن واحدهای نوس��از به سود کان دست 
می یابن��د و آنکه در این میان متضرر می ش��ود، 

مصرف کننده واقعی خواهد بود.

انتقاد جدی بهارستانی ها 
در همین راستا علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجل��س گفت: دولت وقتی طرحی تهیه 
می کند باید طرح آس��ان و شفاف باشد که مردم 
در آن س��ردرگم نش��ود. ما تجربه تلخی در کشور 

داری��م و افرادی که در قالب تعاونی های مس��کن 
یا در قالب پروژه های مشارکت ورود کردند، دچار 

مشکات بسیاری می شوند.
وی ب��ا انتق��اد از روش احداث مس��کن به ش��یوه 
مش��ارکتی افزود: علتش این اس��ت که وقتی شما 
قرارداد مشارکتی می بندید، عما زمین در دست 
طرف مش��ارکت )ش��ریک دولت( حبس می شود، 
هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی 
طرف مشارکت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر 
علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید 
مردم و ناتوانی در تأمین آورده ها و همچنین پایین 
بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که 

مردم قرار است بگیرند، باتکلیف می شود.
کریمی به انگیزه باال در تأخیر در اجرای این مدل 
پروژه ها اشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی 

ش��ود،  ت��ر  طوالن��ی 
ارزش س��هم دولت به 
واس��طه آن زمینی که 
داده ش��ده عما برای 
دولت پایین می آید و 
انبوه ساز )طرف  سهم 
ط��ی  در  مش��ارکت( 
زمان باال می رود و می 
تواند واحدهای خود را 
نکته  بفروشد.  گران تر 
بعد اینکه هیچ نظارتی 
الزاما بر کیفیت ساخت 
و بحث مصالح و رعایت 
اصول علمی در ساخت 
وجود ندارد. چون هیچ 
مکانیزمی برای نظارت 

دولت وجود ندارد.
این نماین��ده مجلس در 
مورد علت اجرای این پروژه ها توسط دولت اظهار 
داش��ت: احتمال باالیی وج��ود دارد که این روش 
منافع زیادی برای س��ازندگان و پیمانکاران و انبوه 
سازان داشته باشد و کسانی که  بتوانند واحدهای 
بیشتری از دولت قرارداد مشارکت بگیرند، خود به 
خود این رانت به آن ها می رسد. کریمی افزود: در 
چنی��ن فضایی که رانتی برای افراد خاص به وجود 
می آید، این وسط مردم هستند که ضرر  می بینند 
و صاح��ب خانه ارزان، با کیفیت مناس��ب در زمان 

بندی مشخص نمی شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل 
سه جانبه را به عنوان مدل پیشنهادی مطرح کرد 
و گفت: من در جلس��ه غیرعلنی که برای بررس��ی 
وضعیت مس��کن بود و وزرا مسکن و سایر وزرا هم 

بودند، این مساله را طرح کردم. در این مدل سازنده 
هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد. نکته 
دوم اینکه واحدهای مس��کونی ب��ا توجه به محل 
احداث پروژه و کیفیت آن از ابتدا مشخصات فنی 
اش در می آید، قیمت گذاری می ش��ود و  قیمت 
نهایی مش��خص می شود؛ سازنده هم فقط اختیار 
دارد که پروژه را به عنوان پیمانکار بسازد و پولش 
را بگیرد. در عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با 

دولت و مردم به صورت مستقیم وجود ندارد. 
کریمی اضافه کرد: در این مدل هزینه س��اخت را 
بانک در قالب وام تامین می کند و انبوه ساز بعنوان 
پیمانکار، فرآیند س��اخت و س��از را دنبال می کند.

بنابراین هم کیفیت، هم زمان بندی و هم تأیید هم 
برای پرداخت پول تحت نظارت اس��ت. همه اینها 
تحت مدل س��ه جانبه اس��ت؛ مردم هم خیالشان 
راحت است که یک مرجع مشخصی بر ساختمانی 
که به آنها داده خواهد شد، به لحاظ قیمت و زمان 
بندی و کیفیت نظارت می کند و ساختمانش��ان را 

در نهایت در زمان مقرر تحویل می دهد.

دامن زدن به سوداگری 
مه��دی غامی، کارش��ناس حوزه مس��کن با بیان 
اینکه مدل س��اخت مس��کن به ش��یوه مشارکتی 
ایرادهای اساس��ی متع��ددی دارد گف��ت: در این 
ش��یوه تولید مسکن زمینه برای سوداگری در بازار 
مسکن فراهم است. زیرا احتکار واحد نوساز بسیار 

محتمل خواهد بود.
وی اف��زود: همچنین ممکن اس��ت مالک، عرضه 
این واحده��ا را در دوران رکود متوقف کرده و در 
زمان��ی که قیمت ها با رش��د قاب��ل توجهی مواجه 
شد، واحدهای خود را با قیمت های باال به فروش 
برساند. بنابراین اجرای چنین سیاست هایی دست 

سودجویان را بیش از پیش باز خواهد گذاشت.
کارشناس اقتصاد مس��کن یادآور شد: در حقیقت 
دول��ت عاوه بر وض��ع مالیات های تنظیمی جهت 
درمان معضل س��وداگری می بایست، از مدل هایی 
که به سوداگری دامن می زند، پرهیز کنند. به قول 

معروف پیشگیری بهتر از درمان است.  مهر 

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان اعالم کرد؛

 مجازات اصناف
ج نکردن قیمت کاال  در صورت در

و  اصن��اف  مرک��ز  رئی��س  کــش بازرگانان اع��ام کرد:  یکی از خـط 
م��واردی که قان��ون در صورت ارت��کاب آن برای 
تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان کاال و خدمات 
مجازات تعیین ک��رده، درج نکردن قیمت بر روی 

کاال و خدمات است.
»پیمان زندی« گفت: با هدف پیش��گیری از فشار 

به مصرف کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، نظارت 
بر واحدهای صنفی در تمامی رسته های صنفی با 

کمک اصناف تشدید شده است.
وی معتقد اس��ت یکی از عوامل ش��فافیت در بازار 
در شرایط فعلی، اطاع رس��انی به موقع و مناسب 
ب��ه مصرف کنندگان کاال و خدمات اس��ت، از این 
رو همه واحدهای صنف��ی مکلف به درج قیمت و 
رعای��ت قیمت های مصوب اعامی مراجع ذیصاح 
هستند.رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح 
این مطلب گفت: درج قیمت یکی از عناصر مهم در 
روابط بین عرضه کننده و خریدار اس��ت و شاید به 
همی��ن دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت 

ارتکاب آن ب��رای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
کاال و خدمات مج��ازات تعیین کرده، درج نکردن 

قیمت بر روی کاال و خدمات است.
وی با اش��اره به مفاد م��اده 15 قانون نظام صنفی 
گف��ت: افراد صنف��ی عرضه کنن��ده کاال و خدمات 
مکلف هستند با الصاق برچسب روی کاال یا نصب 
تابلو در محل کس��ب یا حرف��ه، قیمت واحد کاال 
ی��ا دس��تمزد خدمات را به طور روش��ن و مکتوب 
و به صورت��ی که برای همگان قابل رویت باش��د، 

اعام کنند.
دبیر هی��ات عالی نظ��ارت بر س��ازمانهای صنفی 
کش��ور با اش��اره به دیگر مواده قانون��ی در زمینه 

ال��زام نصب برچس��ب قیمت اظهار داش��ت: ماده 
65 قان��ون نظام صنفی ب��رای تخلفاتی چون درج 
نک��ردن قیم��ت، نصب نکردن برچس��ب قیمت بر 
کاال،  اس��تفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت 
در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که 
برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباش��د، جریمه 

نقدی تعیین کرده است.
زن��دی ب��ا تاکید بر اینک��ه امتن��اع از درج قیمت 
برخورد قانونی را در پی خواهد داش��ت، ادامه داد: 
در کن��ار درج قیمت، صدور فاکت��ور از ضروریات 
مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند 

و در همه مراحل باید فاکتور صادر شود.

وی تصری��ح کرد: صدور فاکت��ور ابزار مهمی برای 
تش��خیص و رعایت سودهای قانونی است و اصاح 
قیمت ها در شبکه توزیع در این ساختار امکانپذیر 
است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده 
فروشی تا رس��یدن به دست مصرف کننده الزامی 

است.
زن��دی همچنی��ن رعایت موارد قانون��ی و پرهیز از 
احت��کار و عدم عرضه به موق��ع کاال را نیز در حوزه 
وظایف واحدهای توزیعی، در س��طح عمده و خرده 
فروشی دانست و از همه صنوف و تشکل های صنفی 
ذیربط خواست از تمام ظرفیت های خود برای ایجاد 

شفافیت در بازار بهره ببرند. وزارت صمت


