
رشد 150درصدی  حجم پول در 2 سال!
 رشد پول اشتهاي سفته بازي را در بازارهایی چون ارز و بورس داغ کرده است و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند 

شرکت هاي کوچك در بازار سرمایه حباب گرفته اند که با رشد عرضه سهام حبابشان تخلیه می شود

88498433سرويس  اقتصادي4

چهار ش��نبه 15 مرداد 1399 | 15 ذ ي الحجه 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5993

با گذش�ت پن�ج م�اه از س�ال و بیش از 
4۰ روز از نام�ه وزی�ر کار ب�رای تصویب 
حق مس�کن ۳۰۰ هزار تومان�ی کارگران 
و اج�رای آن از تیرم�اه، هن�وز خبری از 
تصوی�ب آن در هیئ�ت دول�ت نیس�ت 
ت�ا حداق�ل خس�ارت ۲۸۰۰ میلی�ارد 
تومان�ی ب�ه کارگ�ران جب�ران ش�ود.

به گزارش تسنیم، از ارسال مصوبه افزایش 
200 هزار تومانی حق مس��کن کارگران از 
س��وی وزیر کار به دولت بی��ش از یک ماه 
می گذرد، اما همچنان این مصوبه در هیئت 
دولت تصویب نش��ده اس��ت. به رغم اینکه 
وزی��رکار در متن نامه ارس��الی ب��ه معاون 
اول رئیس جمهور ذک��ر کرده بود، این متن 
پیش��نهادی با قید فوریت بررسی شود، اما 
هنوز به نتیجه نرسیده اس��ت. وزیر کار در 
31خرداد م��اه طی نامه ای ب��ه جهانگیری،  
مع��اون اول رئیس جمه��ور نوش��ت: »ب��ه 
استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصالحی 
قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری 
کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 
مجلس شورای اسالمی کمک هزینه مسکن 
برای کارگران مش��مول قانون کار س��االنه 
توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب 

هیئت وزیران خواهد رسید.«

متن نامه به این ش��رح اس��ت: »در اجرای 
قانون مذکور شورای  عالی کار در جلسه 292 
مورخ 17 خرداد 99 با افزایش کمک هزینه 
مسکن کارگران از ماهانه یک میلیون ریال 
به ماهان��ه 3میلیون ری��ال موافقت نموده 
است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید 
متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت 

وزیران مطرح شود.« 
هیئ��ت وزی��ران در جلس��ه به  پیش��نهاد 
شورای عالی کار و به  استناد ماده 2 اصالحی 
قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری 
کمک هزینه مسکن کارگری موظف 1370، 
تصویب کرد، کمک هزینه مسکن کارگران 
مش��مول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ 
3  میلیون ری��ال تعیین می ش��ود. افزایش 
200هزار تومانی حق مس��کن می تواند در 
فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، 
هرچند این تغییر بسیار اندک است، اما باز 
هم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران 
بسیار از درآمد بیشتر است، می تواند نقطه 
قوت��ی در تأمین مع��اش آنها باش��د. عدم 
افزایش 200 هزار تومانی حق مس��کن که 
حداقل باید از تیرماه اجرایی می شد، معادل 
2800 میلیارد تومان به سفره 14 میلیون 

کارگر خسارت و ضرر وارد کرده است.

 تصویب مصوبه افزای��ش 200 هزار تومانی 
کارگران شاید تنها 10دقیقه یا شاید کمتر 
زمان ببرد، اما شواهد حاکی از آن است که 
این مصوبه در اولویت کار دولت نیست که 

اگر بود تاکنون تصویب شده بود. 
وع��ده دو هفت��ه ای وزیرکار ه��م برای 
تصوی��ب حق مس��کن عملیاتی نش��د. 
مردادماه رو به پایان است و به رغم اینکه 
قرار ب��ود مصوبه حق مس��کن به حقوق 
تیرم��اه کارگران برس��د، اما هن��وز این 
مصوبه تصویب نشده است و نمایندگان 
کارگران بارها درباره پیگیری هایش��ان 
بیان کرده اند که جواب درستی از وزارت 

کار دریافت نکرده اند.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار می گوید: 
ما نماین��دگان کارگ��ری مس��ئله را بارها 
پیگیری کردیم، حتی نامه زدیم و وعده های 

دولت را یادآوری کردیم. 
انتظار ما نماین��دگان کارگری این اس��ت 
که دولت زمان اج��رای حق مس��کن را از 
ابتدای سال ابالغ کند تا قسمت ناچیزی از 
هزینه هایی که در این چند ماه به خانوارهای 
کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. 
حاال که دولت در تصویب و ابالغ حق مسکن 
300 هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته 

اس��ت باید حتماً زمان اجرای ای��ن مؤلفه 
مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد.

محمدرضا تاجیک، دیگر عضو شورای عالی 
کار عن��وان مي کن��د: ب��رای تصویب حق 
مس��کن کارگران م��ا از جان��ب وزارت کار 
پیگیر هستیم، مقرر شده بود حتماً قبل از 
مرداد ماه99، وضعیت حق مسکن به نتیجه 

برسد، اما هنوز خبری نیست. 
هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب 
و اجرایی شود، معوقات آن از اول تیر ماه به 

آنها پرداخت می شود. 
ناصر چمنی، رئیس کانون  عالی انجمن های 
صنفی کارگران کش��ور درباره حق مسکن 
کارگ��ران خاطرنش��ان مي کن��د: تاکنون 
خبری از تصویب حق مس��کن نیس��ت. ما 
به عنوان نماینده کارگران س��ال های سال 
است که احساس مسئولیتي درباره کارگران 

نمی بینیم. 
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
اظهار داشت: سبد معیشت کارگران در شرایط 
کرونا بزرگ تر شده و به  سمت 6میلیون تومان 
رفته است. دولت باید به  روش های مختلف از 
کارگران حمایت کند؛ چراکه با دستمزد فعلی 
و حق مس��کن هزینه های زندگ��ی کارگران 

تأمین نمی شود.

 کارگران منتظر 
10 دقیقه وقت گذاری دولت برای حق مسکن

    گزارش 2

چين ۸ ميليون بشكه نفت از ايران وارد كرد
چی�ن ط�ي ۵۱ روز از اول ژوئ�ن ت�ا بیس�ت و یک�م ج�والي، 
۸/۱میلی�ون بش�که نف�ت از ای�ران وارد ک�رده  حداق�ل 
اس�ت.  روز  در  ۱۵۸هزارو۸۲۳ بش�که  مع�ادل  ک�ه 
 به گزارش تسنیم، گزارشات متعدد در هفته گذشته از وزارت گمرک 
چین نشان مي داد که این کشور براي اولین بار از ژانویه 2007 هیچ نفتي 
از ایران در ماه ژوئن وارد نکرده است. این گزارشات کاماًل اشتباه هستند. 
چین نه تنها هر ماه میلیون ها بشکه از نفت ایران را خریداري کرده، بلکه 
طبق قرارداد 25 ساله بین دو کشور، از این به بعد هم به خرید نفت ایران 
ادامه مي دهد. طبق گفته یکي از منابع ارشد نفت و گاز که از نزدیک با 
وزارت نفت ایران کار مي کند، چین طي 51 روز از اول ژوئن تا بیست و 
یکم جوالي، حداقل 8/1میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده که معادل 
158هزارو823 بشکه در روز است. بیشتر این 8/1میلیون بشکه توسط 

کشتي هاي کانتینري نفت خام به چین ارسال شده اند. 
اولین محموله از این نفت توسط نفتکش گیسل از طریق انتقال کشتي 
به کشتي در دریاي عمان احتماالً بین 26 آوریل تا پنجم  می بارگیري 
شده است. طبق اطالعات کپلر، شرکت اطالعات بازار هاي انرژي، این 
نفتکش حدود 2/1میلیون بشکه نفت خام ایران را در سیزدهم ژوئن در 

بندر کینگدائو هوانگدائو به شرکت سینوپک تحویل داده است. 
 به گزارش منابع ایراني، پس از آن، نفتکش هاي استریم و اسنو بنادر 
ایران را به مقصد چین ترک کرده  و به ترتیب 1/6و 2/1میلیون بشکه 
نفت خام ایران را در بنادر چین تخلیه کرده اند. عالوه بر حدود 159 هزار 
بشکه در روز نفتي که مستقیماً به چین صادر شده است، 6/1میلیون 
بشکه هم طي این 51 روز )133هزارو3333 بشکه در روز( به صورت 
غیر مس��تقیم و از طریق مالزي یا اندونزي به این کشور رسیده است. 
نش��انه هایي از واردات غیرمس��تقیم نفت ایران به چین را مي توان در 
افزایش آمار واردات از مالزي دید که 81/2درصد بیشتر از همین زمان 
در سال گذشته بوده است. نش��ان ندادن این واردات در ارقام رسمي 
چندان تعجب آور نیس��ت. تقریباً تمام واردات نفت خام چین از ایران 
در ذخایر تضمیني نگهداري مي ش��ود. این ذخایر از گمرک چین رد 
نشده اند، بنابراین در جایي ثبت نمي شوند. این بدان معناست که چین 
مي تواند هر چقدر که مي خواهد نفت ایران را خریداري کند، بدون اینکه 
آمار آن ثبت شده یا تحریم هاي امریکا شکسته شوند. یک شیوه دیگر 
صادرات نفت ایران به چین در حال حاضر در حال بررسي است که به 
کمک روسیه صورت مي گیرد. این روش شامل ایجاد مجموعه اي است 
که نفت ایران را از دریاي مازندران به خط لوله نفتي روس��یه در شرق 

سیبري مي رساند و بعد آن را از طریق قزاقستان به چین مي برد. 
........................................................................................................................

مديران 14 دستگاه حقوق نجومي گرفتند
بودج�ه مجل�س ده�م  و  برنام�ه  در گ�زارش کمیس�یون 
درب�اره تفری�غ بودج�ه س�ال ۹۷، اسامي ۱4 دس�تگاهي ک�ه 
مدی�ران آنه�ا حق�وق نجوم�ي گرفتن�د ذک�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، در گزارش کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس دهم 
که منطبق با گزارش تفریغ بودجه س��ال 97 دیوان محاس��بات است، 
وضعیت حقوق و مزایاي مدیران و کارکنان دولتي بررسي شده است. 
در این گزارش آمده است: در سال 1395 شوراي حقوق و دستمزد بعد 
از گزارش حقوق هاي نجومي در کش��ور در تاریخ 95/4/23 مصوبه اي 
ابالغ کرد که ضمن شمول آن به تمامي دستگاه هاي اجرایي، نهادهاي 
عمومي و غیر دولتي سقف خالص پرداختي را براساس یک فرمول معین 
کرد. )حداکثر خالص دریافتي = X 7X3 حداقل حقوق ساالنه( که سقف 
حداکثر خالص پرداختي مطابق مصوبه مذکور براي سال 1397 بالغ بر 

23میلیون و 583هزار تومان شد. 
دیوان محاسبات کشور در راستاي نظارت بر این مصوبه اقدام به تهیه 
یک کاربرگ منطبق با قوانی��ن و مقرارت و مصوبه ش��وراي حقوق و 
دس��تمزد کرد و با ابالغ به حسابرس��ان تمامي دس��تگاه هاي اجرایي 
اطالعات 11هزار نفر از کارکنان دولتي با حقوق باال را مطابق کاربرگ 
تهیه شده دریافت کرد. الزم به ذکر است، متأسفانه سامانه ماده )29( 
قانون برنامه ششم توس��عه که با این هدف تصویب شده است، به علت 
عدم ثبت اطالعات کافي قابلیت دریافت گزارش را ندارد که الزم است 

در این خصوص تذکرات الزم به دولت داده شود.
بر اس��اس اطالعات دریافتي 241 نفر از کارکنان دستگاه هاي اجرایي 
بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده اند )مجموع این دریافتي 

بالغ بر 11 میلیارد تومان است.(
الزم به ذکر است در مصوبه جداگانه اي شوراي حقوق و دستمزد با توجه 
به شرایط کار در مناطق کمتر توسعه یافته امکان افزایش این مبلغ تا 

30 درصد را تصویب کرده است که براي سال 1397 نافذ نیست. 
همچنین وزارت نفت بر اساس مکاتبات انجام شده در سال 98 مجوزي 
از سازمان امور اداري و استخدامي دریافت کرده که در شیوه اجراي آن 
مغایر نهایي گزارش شده است. پیشنهاد مي شود با توجه به اینکه سقف 
دریافتي مقامات ماده )71( قانون مدیریت خدمات کشور در حال حاضر 
بالتکلیف است، این موضوع روشن و شفاف ش��ود و مصوبات شوراي 
حقوق و دستمزد با توجه به افزایش حداقل حقوق در سنوات مختلف 
براي کارکنان و تمام ایران به صورت شفاف اعالم تا قابل نظارت باشد. 
الزم به ذکر است که پرونده و پرداخت هاي اضافي به کارکنان در سال 97 

در همان حال جهت رسیدگي به دادسراي دیوان ارجاع شد. 
........................................................................................................................

تكميل سامانه امالك با اطالعات 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو 

یك کارش�ناس مس�کن تأکید کرد، اگ�ر وزارتخانه ه�اي نفت و 
نی�رو اطالع�ات و شناس�ه هاي کنتوره�اي آب، ب�رق و گاز را در 
اختی�ار س�امانه ملي ام�الك و اس�کان ق�رار ندهن�د و قبض ها 
بر اس�اس این س�امانه صادر نش�ود، نبای�د مجاز به اخ�ذ هزینه 
باب�ت مص�رف کنتوره�ا از س�اکنان ی�ا مال�کان باش�ند. 
ابوالفضل نوروزي، کارش��ناس حوزه مس��کن در گفت وگ��و با فارس، 
ضمن اشاره به گام هاي مثبت برداشته شده توسط مجلس یازدهم در 
ارتباط با تصویب قانون مالیات بر خانه هاي خالي گفت: ماده 54 قانون 
مالیات هاي مستقیم در سال 1394 به تصویب رسیده است که به خاطر 
نداشتن ضمانت هاي اجرایي مناس��ب، عدم توانایي جهت شناسایي 

خانه هایی خالي و نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایي نداشت. 
این کارش��ناس حوزه مس��کن با تأکید بر این نکته که طرح اصالحي 
مجلس بر پای��ه  خوداظهاري و در نظر گرفت��ن تضامیني جهت تأیید 
اطالعات خوداظهاري اس��ت، گفت: همه کش��ورهاي موفق در حوزه 
کنترل بازار مسکن که با ابزار مالیات بر خانه خالي توانسته اند، خانه هاي 
خالي را به بازار عرض��ه کنند، از روش خوداظهاري ب��ا در نظر گرفتن 
تضامیني جهت اجراي آن اس��تفاده کرده اند. ن��وروزي، در ارتباط با 
صحت سنجي خوداظهاري براي آن دس��ته از واحدهاي مسکوني که 
روند قانوني ساخت را طي نکرده و اطالعات این واحدهاي مسکوني به 
طور کامل در اختیار نیست، بیان کرد: یکي از مهم ترین اطالعات جهت 
احراز یک واحد مسکوني، وجود اطالعات کنتورهاي آب، برق و گاز است 
که این اطالعات در اختیار وزارتخانه هاي نیرو و نفت است. بنابراین این 
دس��تگاه هاي اجرایي باید شناس��ه ها و اطالعات تمامي کنتورها را به 

صورت بر خط در اختیار سامانه ملي امالک و اسکان قرار دهند. 
این کارش��ناس اقتصادي، ضمن تأکید بر ضمانت اجرایي ارائه شده از 
سوي دو وزارتخانه تأمین کننده انرژي واحدهاي مسکوني که در انتهاي 
تبصره 7 این اصالحیه به آن اشاره شده است، گفت: وزارتخانه هاي نفت 
و نیرو باید اطالعات کنتورهاي خود را در اختیار سامانه ملي امالک و 
اسکان قرار دهند تا قبض هاي مصرفي آب، برق و گاز نیز صرفاً بر اساس 

اطالعات مندرج در سامانه ملي امالک و اسکان صادر شود.

ری�زش ارزش ری�ال در براب�ر کاالهایي 
چون ارز و س�هام نگراني های�ي را در بعد 
اقتص�اد کالن ای�ران ایجاد کرده اس�ت. 
عده اي بر این باورند ک�ه بازارهایي چون 
س�هام در نقش کنترل کننده تورم ایفاي 
نقش کرده  و مانع خروج سرمایه از کشور 
ش�ده اند و عده اي نی�ز معتقدن�د بعد از 
سفته بازي در بازارهایي چون ارز و سهام 
بس�یار تقویت ش�ده، به طوري که قیمت 
س�هام هاي کوچك ب�ازار به دلی�ل پمپاژ 
نقدینگي هاي ب�زرگ به ش�دت با حباب 
قیمتي مواجه شده است که این مي تواند 
ب�راي بازار س�رمایه ی�ك تهدید باش�د. 
در ای�ن می�ان پیش�نهادهایي مبن�ي بر 
رشد س�هام شناور ش�رکت هاي بورسي، 
انتش�ار  اولی�ه،  تقوی�ت عرضه ه�اي 
اوراق مال�ي جدی�د جه�ت تأمی�ن مالي 
حوزه ه�اي عمراني وجود دارد که ش�اید 
بتواند ب�ه تعمیق بازار س�رمایه بینجامد.

تا دو سال گذشته حجم پول در اقتصاد ایران 
تنها حدود 200هزار میلی��ارد تومان بود که 
هم اکن��ون در مح��دوده 550 ه��زار میلیارد 
تومان قرار دارد. همین امر موجب شده است 
اشتهاي معامالت در بازارهایي چون ارز، سهام 

و طال زیاد شود. 
   ج�دال مخالف�ان و مدافع�ان ب�ازار 

سرمایه
برخي از کارشناسان اقتصادي هدایت نقدینگي 
به بازار س��رمایه را یک��ي از ابت��کارات دولت 
دوازدهم معرفي مي کنن��د و معتقدند این امر 
موجب شده سفته بازي پول در بازار ارز کاهش 
یاب��د و در عین حال جلوي خروج س��رمایه از 
ایران نیز گرفته شد و حتي در حوزه هایي هم با 
جذب سرمایه گذاري خارجي در بازار سرمایه 
روبه رو ش��دیم. برخي از منتقدان اما با مقصر 
دانس��تن بانک مرکزي معتقدن��د نباید در دو 
س��ال تقریباً حجم پول دو برابر مي شد و این 
رش��د حجم پول، تورم در اقتصاد را به همراه 
داش��ته و س��فته بازي در اقتصاد نی��ز تقویت 

شده است.
به نظر مي رس��د هدای��ت نقدینگ��ي در بازار 
سرمایه موافقان و مخالفاني دارد که سخن هاي 

متفاوت و گوناگوني دارند.
 از این رو انتظار مي رود مراکز پژوهش��ي، نقش 
بازار س��رمایه را در اقتصاد ایران ب��راي جامعه 
کارشناس��ي موش��کافي کنند، زی��را برخي از 
تحلیلگران معتقدند سهام هاي کوچک بورسي 
بین پنج الي 50 برابر ارزش ذاتي معامله مي شوند 
و چون کانال هاي بورسي سهامداران را پیوسته 
به خرید این س��هام ترغیب مي کنند، بنابراین 
اصالحي انجام نمي گیرد و حباب ش��رکت هاي 
کوچک بیشتر و بیشتر مي شود که این مهم باعث 

نگراني بزرگ در جامعه شده است. 
از س��وي دیگر در بازار ارز نیز شاهد داغ شدن 

بازار سفته بازي هستیم. 
    بازار سیاه ارز

یک فعال ب��ازار ارز با انتق��اد از فاصله 2 هزار 
تومانی نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های 
بانکی گفت: این موضوع باعث می شود مردم 
برای فروش ارز هایش��ان به س��مت بازار آزاد 

کشیده شوند و تعادل بازار به هم بخورد.
یک فعال ب��ازار دیگری ارز با انتق��اد از فاصله 
باالی قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های 
بانک��ی اظهار ک��رد: در حال حاض��ر بین نرخ 
خرید و ف��روش دالر و ی��ورو در صرافی ملی 
2 هزار تومان اختالف قیم��ت وجود دارد که 
این موضوع اوالً باعث آش��فتگی بازار ارز شده 
و ثانیاً به دلیل پایین بودن نرخ خرید نس��بت 
به بازار آزاد، فروش��ندگان ارز را به بازار سیاه 

سوق می دهد.
او اضاف��ه کرد: این در حالی اس��ت که س��ایر 
صرافی ها مجاز نیس��تند فاصله ن��رخ خرید و 
ف��روش ارز را بیش از یک درص��د اعالم کنند 
و وقتی نرخ خری��د صرافی بانک��ی هم پایین 
باش��د، ما نمی توانیم نرخ خرید خود را تا این 
حد پایین بیاوریم، چراک��ه این قیمت رقابتی 
نیست و کسی حاضر نمی شود ارز خود را با این 

نرخ به ما بفروشد.

این فعال بازار درباره علت فاصله باالی دو نرخ 
بیان کرد: زمانی که بازار آش��فته باشد، بانک 
 مرکزی برای کنترل ب��ازار، فاصله نرخ خرید 
و ف��روش ارز را افزایش می ده��د، اما اختالف 
2هزار تومانی دو نرخ غیرمنطقی است و بازار را 

سردرگم خواهد کرد.
وی با تش��ریح قیمت دالر و یورو در بازار گفت: 
قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی برای فروش 
22هزارو300 و ب��رای خرید 20ه��زارو400 
تومان اعالم شده است. همچنین یورو امروز با 
قیمت 26هزارو100 تومان به فروش مي رسد و 
نرخ خرید آن از فروشنده 24هزارو200 تومان 
اس��ت. او افزود: ن��رخ دالر در س��ایر صرافی ها 
برای فروش حدود 22هزارو800 و برای خرید 
22هزارو600 تا 22هزارو700 تومان است؛ در 
بازار آزاد نیز قیم��ت دالر حدود 23هزارو400 

تومان اعالم شد.
از س��وي دیگر بازار بورس تهران که طي روز 
ابتدایي هفته جاري ش��اخص کل 2 میلیون 
واحدي را به نمایش گذاش��ت، این روزها در 
اصالح به س��ر مي برد و به نظر مي رسد رشد 
حجم پول در اقتصاد یک��ي از دالیلش تورم 
40 درصدي و س��ود س��پرده 15 درصدي 
بانکي است که به خروج نقدینگي از سود هاي 
بلندمدت و ورود به بازارهایي چون س��رمایه 
اس��ت. در این میان تأمین کس��ري بودجه 
دولت از محل خلق پول داغ نیز در سفته بازي 

مهم است.
  ناظر بازار س�رمایه مراقب دستکاري 

قیمت در سهم هاي کوچك بازار باشد
با توجه به اینکه شرکت هاي کوچک بورسي 
به دلیل مح��دود بودن حجم مبنا توس��ط 
برخي از گروه هاي پش��ت پرده به س��ادگي 
هر روز ب��ا صف خری��د س��اختگي و پمپاژ 
نقدینگي جهت رش��د پیوسته قیمت سهم 
روب��ه رو مي ش��وند و متع��ادل ش��دن این 
دست شرکت ها و تخلیه حباب آنها امروزه 
براي بازار س��رمایه به یک مس��ئله تبدیل 
شده است، این نگراني وجود دارد که عده اي 

با پذیره نویس��ي ش��رکت هاي کوچک در 
بورس به دنبال دستکاري نگران کننده نرخ 
این ش��رکت ها در بازار باشند. این در حالي 
اس��ت که طي ماه هاي گذش��ته متأسفانه 
عمده شرکت هاي جذب شده در بازار بورس 

نیز عموماً شرکت هاي کوچک بوده اند. 
در این میان انتظار مي رود از طرفي نظارت 
بر س��هام ش��رکت هاي کوچک که بین 5 تا 
50 برابر قیمتشان با ارزش ذاتي شان فاصله 
گرفته است، تش��دید ش��ود و اگر الزم است 
تابلوي این ش��رکت ها تغییر کن��د و دامنه 
نوسان این دست ش��رکت ها محدود شود یا 
اینکه عرضه سهام ش��رکت هاي بزرگ بازار 

تشدید شود. 
  جزئیات ورود ۵۰ شرکت 

بخش خصوصي به بورس تا پایان سال
در این راستا از اتاق بازرگاني نیز انتظار مي رود 
اگر ق��رار اس��ت در بعد عرضه س��هام جدید 
کمکي به بازار س��رمایه کند، شرکت هایي با 
اندازه مناسب و سودآوري مناسب را به بازار 
هدایت نکند، زیرا اخیراً ش��اهد پذیره نویسي 
ش��رکت هاي کوچک در بازار هستیم که این 
شرکت ها طعمه مناس��بي براي سفته بازي و 
شکار نقدینگي مردم و ایجاد مسئله در آینده 

براي بازار سرمایه است. 
در همین رابطه،  نایب رئی��س اتاق بازرگاني 
ای��ران مي گوید ب��ا پیگیري مقدم��ات الزم، 
پذیرش 50 شرکت بخش خصوصي در بورس 

تا پایان سال نهایي مي شود. 
حس��ین س��الح ورزي در گفت و گو با ایسنا 
اظهار ک��رد: همانطور که در جلس��ات قبلي 
شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي 
به موضوع ورود جدي تر این بخ��ش به بازار 
س��رمایه پرداخته ش��ده بود، در جلسه اخیر 
این ش��ورا نیز گام هایي جدید در این مسیر 

برداشته شد. 
به گفت��ه وي، یک��ي از اصلي ترین مس��ائلي 
که همچنان در ش��وراي گفت و گو بحث در 
رابطه با آن ادامه دارد، تأمین مالي پروژه هاي 
نیمه تمام از طریق بازار سرمایه است. بخش 
خصوصي آمادگي خود را در این زمینه اعالم 
کرده  و به نظر مي رس��د امکان دس��تیابي به 

روشي قابل قبول وجود خواهد داشت. 
نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران، با اش��اره به 
مذاکراتي که براي ورود ش��رکت هاي بخش 
خصوصي به بازار س��رمایه انجام شده، اظهار 
کرد: در جلس��ه قبلي ش��وراي گفت و گو با 
امضاي تفاهمنامه اي میان س��ازمان بورس، 
فرابورس و اتاق ایران، بنا شد با شکل دادن به 
پنجره اي واحد، مقدمات ورود بخش خصوصي 

به بورس فراهم شود. 
سالح ورزي ادامه داد: در چارچوب این پنجره 
واحد که پیاده سازي و نظارت بر آن بر عهده 
اتاق بازرگاني خواهد ب��ود، وضعیت بنگاه ها 
بررسي شده و مقدمات الزم براي ورود آنها به 

بورس فراهم مي شود. 
وي درباره آخرین وضعیت اس��تقبال بخش 
خصوصي از ورود به بازار سرمایه نیز بیان کرد: 
در هفته هاي گذش��ته، بیش از 230 ثبت نام 
انجام شده است و 40 ش��رکت براي پیگیري 
شرایط مورد نیاز مش��اوره خود را آغاز کرده 
و 99 ش��رکت نیز اطالعات مالي خ��ود را به 
ثبت رسانده اند و پیش بیني مي شود تا پایان 
سال، 50 ش��رکت بخش خصوصي در بورس 

پذیرش شوند. 

 افزايش پروازهاي خارجي
در دستور كار

مع�اون حم�ل و نق�ل وزی�ر راه و شهرس�ازي از برق�راري 
پروازه�اي خارج�ي بی�ن ای�ران و ۱۱ مقص�د خارجي خب�ر داد 
و گف�ت: افزای�ش ای�ن پروازها در دس�ت پیگی�ري ق�رار دارد. 
به گزارش ایسنا، شهرام آدم نژاد در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اینکه ب��راي انجام پروازهاي خارجي چ��ه مذاکراتي صورت 
گرفته و آخرین وضعیت این پروازها چگونه است، اظهار کرد: از همان 
ابتدا پروتکل هاي بهداشتي در اعزام و پذیرش مسافر، به ویژه در بخش 
هوایي و با همکاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي تهیه و تدوین شد. 
در همین راس��تا تعداد محدودي پرواز برنام��ه اي و البته تعداد قابل 
توجهي پرواز فوق العاده در قالب پرواز فري فالیت نیز براي بازگرداندن 

هموطنان به کشور انجام شد. 
وي افزود: با توجه به بازدید س��ازمان جهاني بهداشت از فرودگاه هاي 
ایران و اعالم تأییدیه مبني بر استاندارد بودن اقدامات مراقبتي و کنترلي 
در پیشگیري از ش��یوع ویروس کرونا، از اوایل خردادماه که کشورها و 
خطوط هوایي اقدام به کاهش محدودیت هاي سفر کردند، روند افزایش 

پروازها به مقاصد شهرهاي مختلف ایران آغاز شد. 
آدم ن��ژاد ادامه داد: در ح��ال حاض��ر پروازهاي خارجي بی��ن ایران و 
کشورهایي از جمله انگلیس، فرانسه، هلند، قطر، لبنان، امارات، هند، 
روسیه، ایتالیا، سوئد و... با رعایت پروتکل هاي بهداشتي در حال انجام و 

مذاکرات براي از سرگیري دیگر مسیرها نیز در دست پیگیري است. 
به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازي در آخرین پروتکل  
تدوین شده که به صورت نوتام نیز به تمامي ایرالین هاي متقاضي سفر 
به ایران اعالم شده، ارائه تست PCR منفي و تکمیل فرم خوداظهاري 

توسط تمامي مسافران متقاضي ورود به کشور الزامي است. 
وي همچنی��ن درب��اره آخرین وضعی��ت مرزهاي زمیني کش��ور 
نیز این گونه توضی��ح داد: در بخش مرزه��اي زمیني پروتکل هاي 
بهداش��تي مش��ترک با کش��ورهاي همس��ایه براي تردد مسافر و 
کامیون هاي ب��اري با همکاري وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکي و وزارت امور خارجه تنظیم شده و براساس ضوابط هر یک 

از آنها در حال پیگیري است. 

تسه به ۶۳ هزار تومان نزول كرد
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در روزهاي اخیر و تحت تأثیر انتشار 
اخباري مبني بر احتمال ایجاد محدودیت هاي جدید براي این اوراق، 
روند نزولي در پیش گرفته و به کانال ۶۰ هزار تومان رسیده است. 
به گزارش مهر، در حالي که ب��ا هیجانات ماه هاي اخیر بازار بورس، 
قیمت اوراق تسهیالت مس��کن نیز در حال افزایش بود و حتي در 
برخي از روزهاي تیرماه به کانال 90 هزار توماني رسیده بود، با انتشار 
اخباري مبني بر احتمال ایجاد محدودیت جدید براي خرید و فروش 
این اوراق از جمله کاهش دامنه نوسان یا افزایش محدودیت زماني 
فروش اوراق یا ایجاد محدودیت در تعداد برگه هاي قابل خریداري 
در هر جلسه معامالتي، طي دو هفته گذشته قیمت هر برگه گواهي 
حق تقدم اس��تفاده از امتیاز تسهیالت مس��کن که با نماد تسه در 
حال خرید و فروش در فرابورس اس��ت، به کان��ال 60 هزار توماني 

بازگشته است. 
به گونه اي که اکثر قریب به اتفاق نمادهاي زیرمجموعه تسه در معامالت 
امروز با ثبت دامنه نوس��ان منفي 5 درصدي مواجه شده و بین 3 هزار 
و 100 ت��ا 3 هزار و 600 توم��ان کاهش قیم��ت در نمادهاي مختلف 

معامالتي تسه را به نمایش گذاشتند. 
بیشترین کاهش قیمت به اوراق تسهیالت مس��کن صادره در تیر ماه 
امسال تعلق دارد که به دلیل عرضه باالي نماد تسه 9904 که به حدود 
140 هزار برگه در معامالت دیروز )سه شنبه 14 مرداد( منجر شد، قیمت 

هر برگه نیز به 63 هزار و 988 تومان رسید. 
غیر از تسه 9904 )اوراق تسهیالت مس��کن صادره در تیر ماه امسال( 
که به دلیل احتمال ادام��ه روند کاهش قیمت ای��ن اوراق، دارندگان 
این برگه ب��راي عرضه این ابزار نوین بازار س��رمایه، به صف س��نگین 
فروشنده ها پیوسته اند، در سایر نمادهاي معامالتي زیرمجموعه تسه، 
تع��داد برگه هاي چنداني عرضه نش��ده و دارندگان اوراق تس��هیالت 
مسکن ترجیح داده اند تا در صورت بهبود معامالت بورس، براي عرضه 

این برگه ها اقدام کنند. 

گوشت را از ميادين تره بار بخريد
قیم�ت  افزای�ش  گوس�فندي  گوش�ت  اتحادی�ه  رئی�س 
نهاده ه�اي دام�ي و امتن�اع دام�داران از عرض�ه دام ب�ه 
ب�ازار را عل�ت افزای�ش قیم�ت ط�ي یکم�اه اخی�ر اع�الم 
و به مردم توصی�ه ک�رد از میادین تره ب�ار اقدام به خری�د کنند. 
به گزارش مهر، گوش��ت قرمز یکي از کاالهایي است که طي ماه هاي 
اخیر نوسانات قیمتي زیادي داشته و این در حالي است که طي ماه هاي 
گذشته دامداران کشور از انباش��ت دام و افت قیمت دام زنده به شدت 
گله مند بودند و حتي اخیراً نیز شرکت پشتیباني امور دام اقدام به خرید 

دام مازاد براي تأمین ذخایر استراتژیک کرده است. 
قیمت گوشت گوسفندي طي یکماه اخیر حدود 17 هزار تومان افزایش 
یافته و در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه به110 تا 115 

هزار تومان رسیده است. 
علي اصغر ملکي، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي دلیل این افزایش 
قیمت را عدم تمایل دامداران به عرض��ه دام و نگهداري آن براي عید 
قربان اعالم کرد و افزود: به دلیل اینکه عید قربان نزدیک بود دامداران 
تصور مي کردند مي توانند دام ه��اي خود را باقیمت ه��اي بهتري به 

فروش برسانند. 
ضمن اینکه بخشي از جمعیت دام نیز به صورت غیرمجاز از کشور خارج 
مي شد که ما این مسئله را در جلسات مختلف مطرح کردیم و تا حدود 

زیادي کنترل شد. 
وي با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهاده ها نیز در گراني قیمت گوشت 
مؤثر اس��ت، افزود: این مسئله به ویژه در ش��ش ماهه دوم سال اثرات 
بیشتري خواهد داشت، چون در شش ماهه اول دام ها بیشتر از مراتع 

تغذیه مي کنند. 
ملکي تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کمب��ودي در بازار دام و عرضه 

گوشت وجود ندارد. 
وي تصریح کرد: ب��ا توجه به افزای��ش هزینه هاي تولی��د، قاعدتاً 
افزایش قیمت گوش��ت نیز طبیعي اس��ت، اما در این میان برخي 
خرده فروش��ان اقدام ب��ه گرانفروش��ي مي کنند و محص��ول را با 
قیمت هاي چندین برابري عرضه مي کنند که بازرسان صنفي باید 
با نظارت بر بازار و با اتکا به گزارش ه��اي مردمي از طریق 124، با 

گرانفروشان برخورد کنند. 
رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندي تصریح کرد: با توجه به مناسب 
بودن قیم��ت در مراکز عم��ده فروش��ي و میادین میوه و ت��ره بار و 
فروش��گاه هاي زنجیره اي، به مردم توصیه مي ش��ود، براي اینکه به 
این اقالم باقیمت مناس��ب دسترس��ي پیدا کنند به غرفه میادین و 
فروش��گاه هاي زنجیره اي مراجع��ه کنند که در ح��ال حاضر نیز در 

محالت مختلف در دسترس هستند.
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