
اقتصادی 6

جمع آوری گیت های متعدد اخذ عوارض
 در اسکله های الفت و پهل قشم

گروه اقتصادی - به منظور ســاماندهی تردد در اســکله های الفت و پهل و 
پیشگیری از اتالف وقت مردم به سبب توقف در چندین گیت پرداخت عوارض، 
عوارض تردد از اســکله های الفت و پهل به صورت تجمیعی و در اســکله پهل 
دریافت می شود.رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه منطقه آزاد قشم  افزود: برای ساماندهی وضعیت اسکله، جلسه ای با حضور 
فرماندار و دادستان شهرستان خمیر و سایر مسئوالن مرتبط درخصوص مشکالت 
اسکله پهل برگزار و قرار شد تا اخذ تصمیم نهایی توسط استانداری هرمزگان هزینه 
تردد تجمیعی مانند سابق در اسکله پهل دریافت شود.وی ادامه داد: در ارتباط با سایر 
مسائل و معافیت های احتمالی جهت استفاده بومیان جزیره قشم، در آینده نزدیک 
و پس از ابالغ تصمیمات نهایی از سوی استانداری، اطالع رسانی خواهد شد.افشار 
فتح الهی سرپرست منطقه آزاد قشم در نخستین روز کاری در بازدید سرزده، از نحوه 
خدمات دهی به گردشگران و ساکنان جزیره قشم در اسکله های الفت و پهل بازدید 

و برای ساماندهی وضعیت این اسکله ها دستور ویژه صادر کرد.

گروه اقتصــادی -  مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
بایــد از بهترین روش هــا و مدل ها 
بــرای تامین منابع مالــی در داخل و 
خارج کشــور اســتفاده و زمینه های 
سرمایه گذاری تســهیل شود، گفت: 
وقتی می گوییم باید قراردادها را بهبود 
و قدرت چانه زنی و جذابیت طرح ها 
را افزایش دهیم، لزوما به معنای تغییر 
ماهیتی در روش های گذشته نیست، 
بلکــه به دنبال بهبــود و به اصطالح 
امروزی هــا ایجاد موقعیت های برد-

برد هستیم.
محسن خجسته مهر در نشست 
تکریم و معارفه مدیر سرمایه گذاری و 
کسب و کار این شرکت، با بیان اینکه 
ایجاد ساختار مدیریت سرمایه گذاری 
و کســب و کار در شرکت ملی نفت 
اقدام خوبی بود که در گذشــته انجام 
شــد و به عنوان یک ضرورت باید به 
حداکثر اثربخشــی برسد، اظهار کرد: 
نفت در چند سال آینده ماموریت های 
مهمی پیش رو دارد و در این زمینه الزم 
است مدیریت امور سرمایه گذاری و 
کسب وکار با دیگر بخش ها از جمله 
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، معاونت 
توســعه و مهندسی، امور مالی و امور 
بین الملل همراه و در مسیر هم افزایی 

حرکت کند.
درآمدزا بودن فعالیت های 
نفت به سرمایه گذاری وابسته 

است
وی با اشاره به اینکه فعالیت های 
نفت هم سرمایه بر است و هم درآمدزا 
که درآمدزا بودن فعالیت ها بشدت به 
سرمایه گذاری وابسته است، تصریح 
کرد: در طی دو دهه گذشــته شرایط 
داخلی و محدودیت های بین المللی 
باعث شد تا از مساله سرمایه گذاری 
و تامین منابع مالی تا حدی غافل شویم  

و تا حدودی نیز در کشــور دیر به این 
مساله مهم پرداخته شد.

خجســته مهر ادامه داد: با مطرح 
شــدن بحث اصل ۴۴ قانون اساسی 
و واگــذاری برخی بنــگاه ها و برون 
سپاری فعالیت ها، رویه بخش سرمایه 
گذاری و تامین منابع مالی کمی تغییر 
کرد و در این مســیر متاسفانه برخی 
واگذاری ها ذیل اصل ۴۴ به صورت 
ناقص اجرا شــد که مستقیما مانعی 
برای سرمایه گذاری های بعدی بود.

وی تصریــح کــرد: در ادامه به 
تدریج کشــور وارد شرایط پیشرفته 
تری شد و به سمت تامین منابع مالی 
با شــیوه ها و اســامی مختلف مانند 
فاینانس، انتشــار اوراق، قراردادهای 
بیــع متقابل و... حرکــت کردیم که 
هدف این ســرمایه گذاری ها، بهبود 

کسب و کار بود.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران بــا بیان اینکه دالیل عدم توفیق 
در زمینه تامین منابع مالی و ســرمایه 
گذاری را نباید تنها به مسایل داخلی 
ربط داد بلکه زمینه های بین المللی نیز 
در این بخش اثرات منفی گذاشته بود، 
افزود: طرح های نفتی عمدتا جذاب 
و ســودآور هستند و حتی مواقعی که 
قیمــت نفت کاهش مــی یابد نیز در 
بخش باالدســتی و به ویژه در برخی 
میدان هــا و طرح ها برای ســرمایه 

گذاران جذابیت هایی وجود دارد.
خجسته مهر با بیان اینکه شرکت 
ملی نفت ایران در شــرایط فعلی باید 
رویکردهــای متنوعی را مدنظر قرار 
دهد، گفت: نفت در چند ســال آینده 
ماموریت های مهمی پیش رو دارد و 
در این زمینه الزم است مدیریت امور 
ســرمایه گذاری و کسب وکار با دیگر 
بخش ها از جمله مدیریت برنامه ریزی 
تلفیقی، معاونت توسعه و مهندسی، 

امور مالی و امور بین الملل همراه و در 
مسیر هم افزایی حرکت کند.

حداکثرســازی درآمدهای 
داخلی نفت

وی بــا بیان اینکه زمانی که نمی 
توانیــم از ظرفیت های بین المللی به 
طور کامل استفاده کنیم باید درآمدهای 
داخلی خود را به حداکثر برســانیم، 
گفت: این درســت نیست که شرکت 
ملی نفت برای دیگــران درآمدزایی 
کند اما عایدی برای خودش نداشــته 
باشــد؛ خوشبختانه در مدت اخیر نیز 
در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران 
تصمیمات خوبی گرفته شده است که 
به تکمیل شدن زنجیره ارزش کمک 

می کند.
خجســته مهر افــزود: از منابع 
داخلی برای توســعه طرح ها استفاده 
می شــود که این یک نوع استقراض 
است و شرکت باید بتواند سهم خود 
از محــل فروش نفت خام و میعانات 

گازی را افزایش دهد.
 ترسیم زنجیره طرح های 

باالدستی
طبق اعالم شرکت ملی نفت، وی 
با اشاره به اینکه برخی طرح ها کامل 
اجرا نشده است و زنجیره طرح های 
باالدستی باید ترسیم تا هدف سرمایه 
گذاری که باالبردن درآمد است محقق 
شــود، گفت: باید نقدینگی را احراز 
کرد؛ یکی از مشــکالت این اســت 
که شــرکت ملی نفت درآمد دارد اما 

نقدینگی ندارد.
معاون وزیر نفــت با بیان اینکه 
اقتصاد نفت باید مردمی باشد، گفت: 
ظرفیت های ســرمایه گذاری در بین 
مردم نیز وجود دارد و عالوه بر اینکه 
سبد سرمایه گذاری خارجی محفوظ 
است باید از ظرفیت های مردمی نیز 

استفاده کرد.

وی افزود: وقتی می گوییم باید 
قراردادهــا را بهبــود و قدرت چانه 
زنی و جذابیت طــرح ها را افزایش 
دهیــم لزوما به معنــای تغییر ماهیتی 
در روش های گذشته نیست، بلکه به 
دنبــال بهبود و به اصطالح امروزی ها 

ایجاد موقعیت های برد-برد هستیم.
 صــدور خدمــات فنــی و 

مهندسی
مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران با بیان اینکه صدور خدمات فنی 
و مهندسی را باید ارتقا و در این زمینه 
اقدام های جدی را در دستور کار قرار 
دهیم، گفت: باید زمینه سرمایه گذاری 
بخش پایین دســت در باالدســت را 
فراهــم کنیم،  وقتی نفت، خوراک آن 
بخــش را تامین می کند، بخش پایین 
دســت نیز می تواند در بخش توسعه 
کــه جذابیت های مناســبی هم دارد 

حضور یابد.
 تقویت ساختار و استفاده 

از نیروهای توانمند
وی افــزود: برای اینکه کارهای 
مهم را به ســرانجام برســانیم نیاز به 
قالب و ساختار مناسب داریم و از آن 
مهمتر، فردی اســت که قرار است در 
آن ســاختار کار کند که باید به دنبال 
افــراد کارآمــد و دارای دیدگاه های 

متعالی باشیم.
خجسته مهر ادامه داد: شاخص 
های مدیریت ریســک در شــرکت 
ملی نفت باید تدوین و ریســک های 
شرکت باید شناسایی و محاسبه شود 
تا در اقدام های آتی ریســک زیادی 

متوجه شرکت نفت نباشد.

گروه اقتصادی -  رئیس سازمان 
توســعه تجارت کشور اظهار داشت: 
یکــی از دالیل ضعف در رقابت پذیر 
بودن صنعــت و تولیــدات داخلی 
کشور، حکمرانی است. در حکمرانی 
دولت، مجلس، مردم و رســانه نقش 

دارند.
علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان 
توســعه تجارت که به همراه مهدی 
طغیانــی عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی و علیرضا 
مناقبی رئیس مجمــع عالی واردات 
در یــک برنامه تلویزیونی با موضوع 
رقابتی شدن محصوالت ایرانی حاضر 
شــد، در این باره اظهار داشــت: کاال 
تبلور مجموعه ای از فرآیندهاســت. 
اگر در هر یــک از حلقه های فرآیند 
تولید کاال مزیت نداشــته باشیم، نمی 
توانیم رقابت کنیم و تا زمانیکه زنجیره 
کاال کامل نباشد نمی توان وارد فضای 

رقابت پذیری شویم.
وی با تاکید بر اینکه قبل از رقابت 
پذیــری باید زنجیــره کاالی خود را 
تکمیل کنیم، افــزود: باید کیفیت را 
در تولید، فرآوری، لجســتیک، بسته 
بنــدی، بازاریابــی و خدمات پس از 

فروش مدیریت کرد.
پیمان پاک یادآور شــد: زنجیره 
کامل باعث بوجود آوردن سه فاکتور 
ثبــات قیمت، ثبــات کیفیت و تعهد 

زمانی می شود.
 زنجیره ای که متاسفانه در بازار 
داخلی و خارجی کشــورمان وجود 
ندارد. این موضوع ســبب می شــود 
تا کاال در کشــور به عنوان یک کاالی 
اصلی قلمداد نشــود و به عنوان یک 

کاالی جایگزین به شمار آید.
وی افــزود: متاســفانه در پیاده 
سازی برنامه ها که در کشورهای دیگر 
مورد استفاده قرار می گیرد موفق نبوده 

ایم. یکــی از دالیل ضعف در رقابت 
پذیر بودن صنعت و تولیدات داخلی 
کشور، حکمرانی است. در حکمرانی 
دولت، مجلس، مردم و رســانه نقش 

دارند.
وی معتقد اســت؛ تــا اصالح 
سیاســت حکمرانی صورت نگیرند، 
وضعیت ما هر دولتی با هر رویکردی 
با هر جناح و هر نگاهی وضعیت بدین 
شکل خواهد بود. باید از دولت مطالبه 
شــود تا به جای وزارت صنعت ۵۰ یا 
۸۰ هزار نفری، یک وزاتخانه چابک 

۲ هزار نفری داشته باشد.
در هماهنگی اضالع مختلف 
اجرایــی و قانونگذاری باید به 

کیفیت برسیم
مهدی طغیانی عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
نیز در ادامه برنامه اظهار داشت: تولید 
کاالی رقابــت پذیر و قابل رقابت در 
دنیا به شکل انبوه منجر به صادرات می 
شــود و سبب سرمایه گذاری خواهد 
شــد. همچنین این مسیر باعث ایجاد 
زیرساخت، اشتغال و جذب سرمایه 

های جدید می شود.
وی افزود: ایــن نوع نگرش به 
مسئله توســعه در دنیا آثار و طبعات 
بسیار خوبی به همراه داشته به نوعی 
که به یک الگو تبدیل شــده است. در 
ایران از برنامه اول و دوم توسعه به بعد 
مرتب به دنبال تولید رقابت پذیر بوده 
ایم و نهادســازی کشور نیز در همین 

مسیر بود.
وی به سیاســتگذاری صنعتی 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در 
کشور هیچ گونه سیاستگذاری صنعتی 
در هیچ کدام از حوزه ها وجود ندارد 
و نیازمند سیاستگذاری صنعتی هستیم 
تا بدین شــکل جای خود را در بازار 
دنیا پیدا کنیم و برای رســیدن به این 

نقطه نیز تمهیدات الزم فراهم شود. در 
این مسیر کنار سیاستگذاری صنعتی، 
سیاست تجاری نیز وجود دارد که باید 
با همدیگر همراه باشــند و زمانی که 
مقدمات برای صنعت فراهم می شود، 
باید در حــوزه بازاریابی نیز حمایت 

شود.
طغیانــی با بیــان اینکه ظرفیت 
تولیدی کشور بسیار گسترده، متنوع 
و بروز است، خاطرنشــان کرد: اگر 
بخواهیــم از امروز سیاســتگذاری 
مناســب در حوزه صنعتی، تجاری و 
رقابت پذیر کردن کاالها و غیره انجام 
دهیم، باید شفافیت سازی و آگاهی در 

روند تولید کاال صورت بگیرد.
وی تاکیــد کــرد: در هماهنگی 
اضالع مختلف اجرایی و قانونگذاری 

باید به کیفیت برسیم.
طغیانــی عنوان کرد: بســیاری 
از تولیدکننــدگان کشــور کوچک و 
متوســط هســتند و بر تولید متمرکز 
هستند. بنابراین؛ از آنها نمی توان توقع 
بازرگانــی و تجارت و ورود به حوزه 
بازاریابی، برند سازی داشت. بنابراین؛ 

این مسئله نیازمند تدبیر است.
امروز رقابت و رفاقت را از 

مردم گرفته ایم
علیرضا مناقبــی رئیس مجمع 
عالی واردات اذعان داشــت: با معنا 
کردن رقابت به طور صحیح می توان 
نتیجه درســت به دست آوریم. یک 
تولید کننده زمانــی می تواند خوب 
حرکــت و رقابت کند که با یک ثبات 

وارد سیستم بازار شود.
وی افزود: اگر یک تولید خوب، 
با صرفه اقتصادی و رقابت پذیر داشته 
باشــیم، قطعا به دنبــال آن صادرات 
خوب خواهیم داشــت. بنابراین؛ اگر 
تولید خوبی نداشــته باشــیم، قطعا 
صــادرات، واردات و رقابت خوبی 

نخواهیم داشت.
مناقبی خاطرنشان کرد: ما نیاز به 
بازاری داریم که برای همگان باشد تا 
بســتری از رقابت ایجاد شود و نگاه 
خود را نســبت بــه واردات تصحیح 
کنیم. ما کاال وارد نمی کنیم بلکه بخش 
عمده واردات ما مواد اولیه، قطعات و 
ماشین آالت است که در اختیار تولید 

قرار می گیرد.
وی افــزود: رقابــت را باید در 
بازار داخلی و خارجی با کیفی سازی 
محصوالت تعریف کرد. برای کاالی 
داخلی باید به شــکل موقت در قالب 
رفتارهــای حمایتــی اولویت قائل 

شویم.
وی افــزود: اگر تولید کننده ای 
در کشور کاالیی را با کیفیت مناسب، 
با کمیتی کــه توانایی ارضای بازار را 
داشــته باشد و با قیمت مناسب تولید 
کند، هیچ واردکننده ایی حاضر نیست 
که سرمایه خود را برای کاالیی که بازار 
فروش ندارد خرج کند و لطمه ببیند.

مناقبی با بیان اینکه نیازمند ثبات 
هســتیم، گفت: مشکل اینجاست که 
تمام آزموده هایی که خطا شده است 

مجددا آزموده می شود. 
امروز به هیچ عنوان کسی مخالف 
با تولید ملی نیست. ولی مهم است که 
بدانیم کجا و چــه کاالیی باید تولید 
کنیم، مردم را حمایــت کرده و امور 
مردم را به مردم واگذار کنیم. متاسفانه 
امروز رقابت و رفاقت را از مردم گرفته 
ایــم و تولید کننده مقابل وارد کننده و 
وارد کننده مقابل صادرکننده و هر سه 

مقابل دولت قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت مطرح کرد:

ایران به دنبال موقعیت های برد-برد در بخش 
سرمایه گذاری

رئیس سازمان توسعه تجارت:

رقابت و رفاقت را از مردم 
گرفته ایم

گروه اقتصــادی - اکبر نیکزاد 
درباره آخریــن وضعیت و اقدامات 
انجام شــده برای بازســازی مناطق 
زلزلــه زده در جنوب کشــور اظهار 
داشت: حدود ۲ هزار و ۴۰۰واحد در 
اثر زلزله تخریب شده اند و باید به ازای 
این تعداد واحد تخریب شــده، خانه 
نوساز احداث شــود. همچنین 7۵۰ 

واحد هم نیاز به تعمیر دارد.
از  یکســری  داد:  ادامــه  وی 
واحدهای دامی در برخی از روستاها 
آســیب دیده است. برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته که این واحدهای 
دامی هم بازسازی و نوسازی شوند و 
مردم این مناطق از این بابت هم نگران 

نباشند.
رییس بنیاد مســکن با اشاره به 
تصمیمات گرفته شده برای پرداخت 
وام بــه زلزله زدگان گفت: معاون اول 
بــه فوریت در منطقه حضور پیدا کرد 
و بــا بازدیدهای میدانی انجام شــده 
تصمیماتی برای بازسازی این مناطق 
زلزله زده اتخاذ شد  که در جلسه هیات 
دولت هفته جاری تسهیالت ساخت 
و بالعوض برای این مناطق زلزله زده 

تصویب می شود. 
پیشنهاد و توافق اولیه این است 
که حدود 1۸۰ میلیون تومان ســقف 

تســهیالت ســاخت خواهد بود و 
حدود 7۰ میلیون تومان هم ســقف 
وام بالعوض را پیشــنهاد داده ایم که 
۲ میلیون تومان آن مربوط به اســکان 
موقت است و ۵۰ میلیون تومان هم در 

حین ساخت ارایه خواهد شد.
نیکــزاد افــزود: بنابراین وام در 
نظــر گرفته شــده بــرای تخریب و 
نوسازی مناطق زلزله زده ۲۵۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شــده اســت و 
برای واحدهای تعمیری هم ســقف 
تســهیالت ۵۰ میلیون تومان پیشنهاد 
شــده که ۲۰ میلیون تومان از این رقم 
بالعوض اســت و به نظر می رســد 
که این پیشــنهاد بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی در روز یکشنبه یا چهارشنبه 
هفته جاری به تصویب می رسد.

وی تاکید کرد: البته بنیاد مسکن 
برای آغاز عملیات بازســازی منتظر 
تصویب این تســهیالت نمی ماند و 

قرار نیست بازسازی منطقه زلزله زده 
به تاخیر بیفتد تا پروســه تصویب تا 

ابالغ این وام طی شود. 
حجم خســارت در منطقه باال 
اســت و به همین دلیل ســه اســتان 
سیستان و بلوچســتان، کرمان و یزد 
به کمک اســتان زلزله زده هرمزگان 
شــتافتند و عملیات آواربرداری در 

منطقه آغاز شده است. 
امروز اولین فنداسیون بتن ریزی 
و روز یکشــنبه اولین اسکلت نصب 
خواهد شد و تا 1۰ روز آینده حداقل 
ســه واحد به مرحله نصب ســقف 

می رسند.    
رییــس بنیــاد مســکن گفت: 

سیمان برای بازســازی مناطق زلزله 
زده به صورت رایگان از ســوی بنیاد 
مستضعفان ارایه می شود. از اسکلت 
پیچ و مهره ای اســتفاده خواهد شد و 
سایر مصالح ساختمانی مورد مصرف 

به اندازه کافی تامین می شود.
نیکزاد با اشاره به اسکان موقت 
سریع تمام زلزله زدگان اظهار داشت: 
واحدهای تخریبی ترک های بســیار 
عمیقی دارد و به هیچ وجه اسکان در 
این واحدها منطقی نیست و در حال 
حاضر برای اســکان موقت خانوار با 
همــکاری هالل احمر چادر به میزان 

کافی تامین شده است. 
تمــام نهادها وارد میدان شــده 
اند تا خانــوار این مناطق کمبودی را 
احساس نکنند اما توجه داشته باشیم 
که زلزله هرمزگان حدود 3هزار و 3۰۰ 
خانوار را تحت تاثیر قرار داده است و 
تامین مایحتاج این خانوار کار سنگینی 

است اما بازسازی را سرعت می دهیم 
تا هر چه سریع تر خانوار زلزله زده  به 

زندگی عادی خود برگردند.
وی دربــاره زمــان پرداخــت 
تســهیالت گفــت: وام مناطق زلزله 

زده برای بازسازی و تعمیر به سرعت 
ابالغ می شود احتماال تا 1۰ الی 1۵ روز 
آینده مشموالن دریافت این تسهیالت 
به بانک عامل معرفی می شوند و البته 
همــکاران بانکی در مناطــق زلزله 
زده مقیم می شــوند تا خانوار هر چه 
ســریع تر این پروسه را طی کنند البته 
تاکید می کنــم منتظــر دریافت وام 
نمی مانیم و عملیات بازسازی از منابع 

داخلی بنیاد آغاز شده است.
رییــس بنیاد مســکن همچنین 
با اشــاره به اســکان موقــت و دائم 
مســتاجران مناطق زلزلــه زده اظهار 
داشــت: در بحث اسکان موقت هیچ 
تفاوتــی بین مســتاجران و صاحبان 
ملک وجود ندارد و تمام خانوار زلزله 
زده در حــال حاضر اســکان موقت 

شده اند. 
برای خانه های فرعی یا خانوار 
فرعی که همان مســتاجران هســتن  
پیشــنهاد داده ایــم کــه اگــر امکان 
تامیــن زمین در همــان منطقه زلزله 
زده را داشــته باشــند، ایــن خانوار 
هــم مشــمول دریافت تســهیالت 
ساخت خواهند شــد و می توانند با 
این تســهیالت می توانند نســبت به 
 ساخت واحد برای اسکان دائم اقدام 

کنند.

پرداخت وام ۲۵۰ میلیون تومانی نوسازی مناطق زلزله زده در ۱۰ روز؛

مستاجران زلزله زده را به شرط 
تامین زمین صاحب مسکن می کنیم

رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه وام نوسازی و بازسازی مناطق زلزله زده در هرمزگان را 250 میلیون تومان
 پیشنهاد داده ایم گفت: خانوار مستاجر به شرط تامین زمین می توانند مشمول دریافت وام ساخت شوند.

در بحث اســکان موقت هیچ تفاوتی بین مســتاجران و صاحبان ملک وجــود ندارد و تمام 
خانوار زلزله زده در حال حاضر اســکان موقت شــده اند. بــرای خانه های فرعی یا خانوار 
فرعی که همان مستاجران هستن  پیشنهاد داده ایم که اگر امکان تامین زمین در همان منطقه 
زلزله زده را داشــته باشــند، این خانوار هم مشمول دریافت تسهیالت ساخت خواهند شد و 
می توانند با این تســهیالت می توانند نســبت به ســاخت واحد برای اسکان دائم اقدام کنند.

گروه اقتصادی - ارزش واقعی 
ســهام عدالت همسو با روند نزولی 
بازار رو به کاهش است، به طوریکه 
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیــه ۴۹۲ هزار تومانی نســبت به 
حدود دو هفته قبل بیش از ۲۰۰ هزار 

تومان کاهش داشته است.
پس از آزادسازی سهام عدالت 
مشموالن این سهام که روش مستقیم 

را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده بودنــد می توانند با مراجعه به 
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خود را مشاهده کنند.
البته این ارزش یکســان نیست 
و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی 
یا کاهشی می شود. برای مثال ارزش 
واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه 

یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال 
گذشته 1۸ میلیون و 7۸۰ هزار تومان 
قیمت داشت، در حالی که قیمت این 
سهام در 1۶ تیرماه سال جاری تا 1۴ 
میلیــون و 7۰۰ هــزار تومان کاهش 

یافته بود.
سهامی که در روزهای نخستین 
آزاد ســازی ســهام عدالــت یعنی 
اردیبهشت ماه و خردادماه سال 13۹۹ 

بیــش از ۲۰ میلیــون تومان قیمت 
داشت.

در این راستا، در یازدهم مهرماه 
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هــزار تومانی بیش از 1۲ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومان قیمت 
داشــت و طبق آخرین قیمت ها، این 
سهام اکنون کمی بیشتر از 11 میلیون 
و 7۵۰ هــزار تومــان قیمت دارد که 

هفت میلیــون تومان آن قابل فروش 
است.

همچنین در ۲۵ مهر سال جاری، 
ارزش ســبد ۵3۲ هزار تومانی سهام 
عدالــت به 13 میلیــون و 37۰ هزار 
تومان رســید و در پنجم آبان ماه نیز 
ارزش این ســبد تا 13 میلیون و 1۰۸ 

هزار تومان کاهش یافت.
بر این اساس طبق آخرین ارقام 

که در ۲۸ آبان ماه به روز رسانی شده 
اســت، ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حدود 
11 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت 
داشت که نسبت به دو هفته قبل بیش 
از ۲۰۰ هــزار تومان کاهش داشــته 
است. همچنین از این میزان، حدود 
۶ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان آن قابل 

فروش است.

گروه اقتصادی -حقوق آبان ماه 
کارمنــدان دولت کــه اطالعات آنها 
در ســامانه پاکنا وارد نشده به شرطی 
پرداخت می شــود که باالترین مقام 
مجاز دستگاه های اجرایی که معموال 
معاونــان اداری و مالــی تعهد کنند تا 

اطالعات مربوطه را بارگذاری کنند.
راه اندازی سامانه حقوق و مزایا 
)پاکنا( از تکالیف ماده ۲۹ قانون برنامه 
ششم توسعه اســت و از اواخر سال 
13۹۶ این ســامانه راه اندازی شد و از 
اوایل سال 13۹7 دستگاه های اجرایی 
مشــمول موظف به ورود اطالعات 
بودند. اما بســیاری از دســتگاه ها از 

اجرای قانون به هر بهانه ای سرپیچی 
کردند.

از قانــون بودجه 13۹۸ تا کنون، 
به منظــور شفاف ســازی، وضعیت 
پرداخت های حقوقی ثبت اطالعات 
در ســامانه حقوق مزایا به طور جدی 
دنبال شد و حتی در قانون بودجه 13۹۹ 
و 1۴۰۰ پراخت حقوق و مزایا مشروط 
به ثبت اطالعات شد و در نهایت مقرر 
شــد از خرداد امسال پرداخت حقوق 
کارکنان تنها براساس ثبت اطالعات در 

سامانه پاکنا انجام شود.
سازمان اداری و استخدامی طی 
روزهای گذشته اعالم کرد که حقوق 

کارمندانی که اطالعات آنها در سامانه 
پایــگاه اطالعات کارکنان دولت وارد 

نشده باشد حقوق دریافت نمی کنند.
رییس سازمان اداری و استخدامی 
کشور نیز در این خصوص اعالم کرد: 
سازمان اداری و استخدامی با همراهی 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی تالش می کنند 
ســامانه حقوق و مزایا فعال باشــد و 
برای این منظور زیرساخت های الزم 

نیز فراهم شده است.
»میثم لطیفی« افزود: البته برخی 
دســتگاه ها قوانین خــاص خود را 
دارنــد، بــه همین دلیــل در مادۀ ۲۹ 

قانون برنامۀ ششم توسعه، نام تمامی 
دستگاه های مشــمول - اعم از اینکه 
قانون خاص خود را دارند یا از قانون 
عام تبعیت می کنند -آورده شده است 
تا هیچ دستگاهی عذر و بهانه ای برای 
واردنکــردن اطالعات پرداختی های 
خود نداشته باشد و نهایتاً یک انضباط 

مالی ایجاد شود. 
وی با بیان اینکه 1۵۰ دســتگاه 
اصلی و مادر در ســامانۀ پاکنا احصا 
شــده اند، تصریح کرد: نزدیک به 3۰ 
دســتگاه تقریباً کامل و ۴۰ دســتگاه 
بیش از ۸۰ درصد از اطالعاتشــان را 
وارد کرده اند و 17 دســتگاه نیز هیچ 

اطالعاتی را در سامانه ثبت نکرده اند.
معــاون رییس جمهــور گفت: 
ســازمان اداری و اســتخدامی بــا 
دســتگاه های اجرایــی بــرای ورود 
اطالعــات پرداختی کارکنانشــان، 
مذاکراتی انجام داده است و مقرر شده 
از روز شنبه، هر روزی که باالترین مقام 
مجاز دســتگاه های اجرایی که عموما 
معاونان اداری و مالی هستند به سازمان 
اداری و استخدامی کشور تعهد کتبی 
بدهد که اطالعات را هرچه ســریع تر 
وارد می کنند، صدور مجوز پرداخت 
حقــوق کارکنــان نیز از ســوی این 
ســازمان انجام می شود. وی همچنین 

از راه انــدازی دو ســامانه با عناوین 
سامانه یکپارچه نظام اداری، »سینا«، و 
داشبورد اطالعاتی نظام اداری، »دانا«، 
در آینــده نزدیک خبر داد و گفت: بنا 
داریم این سامانه ها در اختیار مردم قرار 
بگیرد تا بدانند وضعیت نیروی انسانی، 
حقوق و دستمزد و میانگین سنی آنان 

در کشور به چه صورت است.
وی با اشاره به بخشی از ماده ۲۹ 
قانون برنامۀ ششم توسعه، تأکید کرد: 
در قانون تکلیف شده است دسترسی 
به اطالعات پرداختی ها برای نهادهای 
نظارتی و عموم مردم فراهم شــود که 

این امر نیز انجام می شود.

ارزش سهام عدالت هر روز کمتر از دیروز!

پرداخت حقوق کارمندان به شرط تعهد دستگاه های اجرایی برای ثبت اطالعات
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