ك موتوري
درآمد دستفروشي و پي 
از كارگري در كارخان ه بيشتر است

كارگران پيك موتوري ،رانندگان تاكس�ي و كارگران فستفودها
درآمدهاي باالتري نس�بت به كارگران واحدهاي توليدي كس�ب
ميكنن�د .كمب�ود ني�روي كار در كارخانج�ات مش�كل جدي�د
توليدكنندگان اس�ت كه ميتواند آثار نامطلوبي داش�ته باش�د.

به گزارش فارس ،هرويك ياريجانيان عضو هيئ��ت نمايندگان اتاق
بازرگاني تهران گفت :خارج از دغدغههاي��ي كه نهادهاي دولتي براي
كارخانجات توليدي ب��ه وجود ميآورند ،اين روزها با مش��كل كمبود
واقعي نيروي كار در كارخانهها مواجه هستيم.
وي افزود :كسي با حقوق تعيين شده وزارت كار (حداقل حقوق) و حتي
باالتر از آن كار نميكند و مديران واحدهاي توليدي با چراغ در تاريكي
در فضاي كسب و كار به دنبال كارگران افغان هستند.
عضو هيئ��ت نمايندگان ات��اق بازرگاني ته��ران بيان داش��ت :كارگران
پيك موتوري ،رانندگان تاكس��يهاي اينترنتي ،كارگران فستفودها و
رس��تورانها درآمدهاي باالتري نس��بت به كارگران واحدهاي توليدي
كسب ميكنند .وي افزود :حتي اگر 30درصد هم به حقوق سال 1401
كارگران اضافه شود ،باز هم كسي كارهاي غيررسمي مانند دستفروشي را
رها نميكند تا در پاي دستگاهي بايستد .اين عضو هيئت نمايندگان اتاق
بازرگاني تهران با انتقاد از اينكه چرا قوانيني وضع نميش��ود كه بتوان از
نيروي كار خارجي استفاده كرد ،گفت :يكي از گزينههاي تأمين نيرو براي
واحدهاي توليدي استفاده از كارگران خارجي به خصوص افغانهاست اما
با توجه به قوانين موجود استخدام آنها تقريباً غيرممكن است .ياريجانيان
بيان داشت :تقريباً براي برخي كارها در كارخانهها كارگر ايراني موجود
نيست ،لذا پيشنهاد ميشود شرايط قانوني براي فعاليت كارگران خارجي
ب ه خصوص افغان در كارخانجات و واحدهاي توليدي فراهم شود.
وي اف��زود :آنچ��ه ام��روز بي��ش از مالي��ات و مش��كالت نقدينگ��ي
توليدكنندگان را تحت فش��ار قرار داده كمبود نيروي كار اس��ت كه
كمبود نيروي كار در بخش توليد باعث كاهش توليد و كمبود در بازار
ميشود و مجددا ً به گرانيها دامن ميزند.
........................................................................................................................
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بانكها به که تسهيالت ميدهند
كه اثر بخشي ندارد!

بانكها مدعياند در  ۹ماهه امسال  ۲۰۱۹هزار ميليارد تومان معادل نيمي از نقدينگي كل را تسهيالت دادهاند
گزارش یک

هادي غالمحسيني

قابليت اجرايي بسته پيشنهادي
رفع موانع توليد

تمام�ي م�وارد بس�ته پيش�نهادي رف�ع موان�ع تولي�د از دو
هفت�ه ت�ا حداكثر س�ه م�اه پ�س از ابلاغ قابلي�ت اج�را دارد.

سيدرضا فاطميامين ،وزير صمت در خصوص بس��ته رفع موانع توليد
در گفتوگو با رس��انه ملي گفت :پيشبيني ميشود اين بسته همچون
بسته حمايت از صادرات مورد استقبال فعاالن اقتصادي قرار گیرد و در
رونق فضاي توليد كشور مؤثر باش��د .وي گفت :يكي از اقدامات وزارت
صمت رفع موانعي است كه فعاالن اقتصادي در بخشهاي مختلف با آن
مواجه هستند .فاطميامين بيان كرد :نخس��تين اقدام در مهرماه سال
جاري شناس��ايي  ۲۶ماده در بخش صادرات بود كه ب��ا تصويب و ابالغ
ستاد اقتصادي دولت ،تأثير خوبي در صادرات گذاشت و مورد استقبال
و رضايت صادركنندگان قرار گرفت .وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان
اينكه دومين بسته براي رفع موانع اقتصادي در پنج بخش تدوين شده
است ،افزود :حدود ۱۱ماده مربوط به حوزه تأمين مالي ،چهار مورد از مواد
مربوط به حوزه ماليات و شش ماده هم در خصوص كليات موضوع كسب
و كار است ،همچنين در حوزه تأمين اجتماعي و زيرساختهاي توليد
هم موانعي احصا و احكامي در جهت رفع آنها پيشبيني شده است.
فاطميامين ادامه داد :برخي از اين پيشنهادها مانند تقسيط بدهيهاي
مالياتي به محض ابالغ قابل اجراست ،چراكه سازوكارها وجود دارد و
صرفاً باید ابهاماتي كه براي توليدكنن��دگان مانع ايجاد كرده برطرف
شود و برخي ديگر از پيشنهادها همچون افزايش اختيارات بانكها در
استانها و شهرستانها نياز به دستورالعملهاي اجرايي دارد.
........................................................................................................................

700هزارميليارد تومان حجم پروژههاي نيمهتمام

تكميل پروژههاي عمراني
 50تا 70سال زمان ميبرد

عضو كميس�يون عمران مجلس ش�وراي اسلامي با بيان اينكه
۷۰۰هزارميلي�ارد توم�ان حج�م پروژهه�اي نيمهتم�ام موجود
اس�ت ،گف�ت :ب�ا توج�ه ب�ه بودجهه�اي قطرهچكان�ي از  ۵۰تا
۷۰س�ال ديگر زمان خواه�د برد تا اي�ن پروژهها به اتمام برس�د.

مجتبي يوس��في ،عضو كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي در
گفتوگو با تسنيم ،در پاسخ به سؤالي در خصوص آخرين وضعيت اليحه
مشاركت عمومي و خصوصي گفت :اليحه مشاركت عمومي و خصوصي،
كشور را از شرايط كمبود بودجه در بخش عمراني نجات خواهد داد .وي
افزود700 :هزارميليارد تومان حجم پروژههاي نيمهتمام موجود است ،با
توجه به بودجههاي قطرهچكاني از  50تا 70سال ديگر زمان خواهد برد
تا اين پروژهها به اتمام برسد ،اين مسئله بدون در نظر گرفتن پروژههاي
محروميتزدايي و توسعهاي است كه امروز مورد نياز كشور است.
يوس��في ادامه داد :راهكار تس��ريع در روند اجراي اين پروژهها اس��تفاده
از ظرفيت منابع مردم اس��ت .اليحه مش��اركت عموم��ي و خصوصي راه
نجات كش��ور از حجم عظيم پروژههاي عمراني نيمهتمام است .متأسفانه
در كميس��يون عمران ب ه خوبي به اين اليحه پرداخته نش��د ،ضمن اينكه
برخي با دید منفي به آن نگاه ميكنند .وي با بيان اينكه از بيرون مجلس
فضاسازيهايي در مورد احتمال ايجاد رانت در اليحه مشاركت عمومي و
خصوصي صورت ميگيرد ،گفت :بايد به تجرب��ه دنيا نگاه كنيم ،در زمان
حاضر در برخي كش��ورهاي دنيا و نهادهاي بينالمللي تجربياتي در اين
زمينه وجود دارد .وي گفت :در برخي موضوعات بينالمللي اين مس��ئله
ب ه عنوان يك سند بين كشورهاي اروپايي و امريكايي ب ه رسميت شناخته
شده است و بر مبناي آن با يكديگر تعامل ميكنند .بهنظر بنده نسبت به
اين اليحه كملطفي شد .اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي
تأكيد كرد :فضاسازيها در مورد اليحه مشاركت عمومي و خصوصي بعضاً از
سوي افرادي صورت گرفت كه خود در گذشته مسئوليتهايي را داشتند.
اين افراد بهجاي آنكه بگويند اين اليحه رانتي است و با آن مخالفت كنند،
بيايند و پيشنهادات خود را ارائه كنند .ما پذيراي نظراتي كه ميتواند به راه
نجات پروژههاي عمراني و توسعهاي كشور كه تبديل به زيرساختي براي
حل مشكل اقتصادي مردم خواهند شد ،كمك كند ،هستيم.
وي افزود :اين پروژهها تبديل به پايهاي براي توسعه و پيشران اقتصاد
كشور خواهند شد ،با روند فعلي بعيد است اتفاقي در اين خصوص رخ
دهد ،در زمان حاضر 1/5سال از مجلس گذشته و هيچ اقدامي در مورد
اليحه مشاركت عمومي و خصوصي صورت نگرفته است.
يوسفي با اش��اره به اينكه بايد در بررسي اين اليحه دقت الزم صورت
بگيرد تا مانن��د برخي واگذاريها باعث رانت نش��ود ،گفت :در برخي
موارد در گذشته بهجاي خصوصيس��ازي ،اختصاصيسازي صورت
گرفت .اين موارد اش��كاالتي اس��ت كه وجود داش��ته ،اما ميتوان با
استفاده از تجربيات موجود در دنيا و ظرفيت كارشناسان حقوقي يك
كار تلفيقي در بعد نظارتي و قانونگذاري انجام داد و اين مش��كالت را
حل كرد .اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي گفت :راهكار مقابله با
رانت ،متوقفكردن اليحه مشاركت عمومي و خصوصي نبوده است.
متوقف كردن اين اليحه باعث ميشود پروژههاي نيمهتمام روزبهروز
فرسودهتر و هزينه نگهداري آنها بيشتر شود ،ضمن اينكه ما در حال
از دس��ت دادن فرصتهاي منطقهاي هستيم .وي ادامه داد :در حوزه
كريدورهاي بينالملل��ي مانند راهآه��ن ،بنادر و مس��يرهاي جديد
ارتباطي بهدليل كمبود بودجه فرصتها را از دست ميدهيم و اين در
حالي است كه كش��ورهاي ديگر جايگزين ميشوند و ما نميتوانيم از
فرصتهاي منطقهاي به درستي استفاده كنيم.

د مهدی صافی | جوان
محم 

افزايش پيچ آم�ار تأمين مال�ي در بانكها ،اين
پرسش را مطرح ميكند كه بانكها با در اختيار
داشتن بخش عمدهاي از پول موجود در جامعه به
كدام بخشها وام ميدهند كه نه اقتصاد از ركود
خارج ميشود و نه حداقل فقر از بين ميرود ،اين
در حالي است كه براس�اس اعالم بانك مركزي،
تسهيالت پرداختي بانكها طي  ۹ماهه امسال
به بخشهاي اقتصادي در مقايسه با دوره مشابه
سال قبل معادل 59/5درصد افزايش داشتهاست.

همانطور كه ميدانيم نظام تأمين مالي ايران كام ً
ال
بانكمحور اس��ت ،اين به آن معني اس��ت كه اگر
بانكها با هر دولتي س��ر ناسازگاري داشتهباشند
ميتوانند بهترين برنامههاي اقتصادي دولت را هم
بياثر كنند ،زيرا در عمل ابزار تأمين مالي در اختيار
آنهاست ،از اين رو نقش بانكها در خروج اقتصاد
ايران از وضعيت ركود تورمي بسيار مهم است.
ساليان سال است كه بانكها به شكل پيوسته در
گزارشهاي خود مدعي هس��تند اقتصاد ايران را
بيش از پيش تأمين مالي ميكنند ،اما وقتي پاي
گزارش 2

سخنان توليدكنندگان واقعي و همچنين مطلعان
از وضعيت شهركهاي صنعتي و همچنين مردم
مينشينيم ،چالش كمبود نقدينگي و تسهيالت
بانك��ي را به عن��وان يكي از مش��كالت اقتصادي
كش��ور معرفي ميكنند.در چنين شرايطي اين
س��ؤال پيش ميآيد كه بانكها به كدام بخش از
وامخواهان تسهيالت ميدهند كه اقتصاد ايران از
چاله ركود تورمي خارج نميشود.
اخيرا ً يكي از اعضاي سابق هيئتمديره بانك رفاه
با بيان اينكه بانكها عالقهمند نيستند پروژههاي
اقتصادي بلندمدت و زيرس��اختي را تأمين مالي
كنند ،ميگويد :رؤس��اي ش��عبه به دنبال دكتر و
مهندسي است كه تسهيالت بانكي را با اطمينان
عودت دهند ،بهطور نمونه بانكها به پزشكاني كه
مطب دارند ،تسهيالت بانكي پرداخت ميكنند.
پزشكان هم منابع بانكي را در بخشهاي غيرمولد
اقتصاد به كار میگیرند.
با توجه به سخنان فوق ،مشخص است  80درصد
حجم نقدينگي در حس��اب س��پرده م��دتدار و

سوددار بانكهايي است كه برخي از مديران اين
بانكه��ا عالقهمند نيس��تند در حوزههايي كه به
رفاه عمومي و گاهی حل مسئله تورم حوزه زمين،
س��اختمان ،خوراك و بهداش��ت و درمان مربوط
میش��ود تأمين مالي انجام دهند ،از اينرو با يك
اقتصادی كه دچار توسعه نامتوازن است ،روبهرو
هس��تيم ،به طوري كه از يك طرف هنوز صنايع
تبديلي و تكميل��ي نداريم تا محص��ول توليدي
كشاورزي س��ر زمين از بين نرود و از سوي ديگر
ميزان رفاه طبقه ثروتمند جامعه به حدي اس��ت
كه تنها پول خود را از اقتصاد ايران تحصيل و هر
ماه از سال را در يكي از خانههاي موجود در خارج
از كشور س��پري ميكند .جالب آنكه وقتي سخن
از اخذ ماليات از مجموع دارايي و عايدي سرمايه
ميش��ود ،عدهاي با پيش كش��يدن روند خروج
سرمايه از كش��ور خواس��تار به تأخير افتادن اين
دست مالياتها ميشوند!
آقا محمدي :بانكها بايد تغيير كنند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در شهريور

ماه س��الجاري در يك ميزگرد اقتصادي با بيان
اينكه موجودي س��رمايه خالص م��ا در صنعت
معدن ،نفت ،گاز ،كشاورزي و ارتباطات در بهترين
حالت  ۳۳درصد اس��ت ،اما س��هم مس��تغالت،
س��اختمان خدمات دول��ت ،آب و گاز و س��اير
خدمات  67درصد اس��ت ،خواس��تار اصالح اين
روند ميش��ود و ميگويد وقت��ي پولي ميدهيم
بايد حاصلي داشته باش��د .در حال حاضر فلسفه
وجودي بانكها به بركت تورم است ،اقتصاد بايد
احيا شود ،اگر احيا نشود و سرمايهگذاري صورت
نگيرد ،نظام بانكي باقي نميماند.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با اش��اره
به اينكه س��رمايهگذاري افت كردهاس��ت ،اين
س��ؤال را مطرح ميكند كه در كدام بخش بايد
س��رمايهگذاري و تأمي��ن مالي انج��ام بگيرد و
ميافزايد :هر كس��ي آمد و گفت طرح توليدي
دارد كه س��رمايهگذاري محس��وب نميش��ود.
اينكه بانك مركزي تأمين مالي زنجيرهاي را به
رسميت ش��ناخت ،يعني تغيير رويكرد ،اما بايد
عم ً
ال اجرا شود.
توافق با ناترازيها
آقامحمدي ناترازيهاي كالن پولي بانكي ،بودجه
عمومي و صندوقهاي بازنشستگي را سه چالش
مهم اقتصاد ايران معرف��ي ميكند .وي ميگويد:
اگ��ر  ۱۴۰۱از بودجه  ۱۴۰۰تبعي��ت كند اوضاع
بدتر ميش��ود ،زيرا برجام نهايتاً صادرات نفت را
 2/3ميليون بش��كه ميكند و پول را روانتر وارد
كش��ور ميكند ،اما باز ناترازيها س��رجاي خود
باقي ميماند .ب��ا توجه به س��خنان عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،جا دارد آمارهاي تأمين
مالي نظام پولي كش��ور از اين به بعد موشكافي و
تجزيه و تحليل شود تا مش��خص شود بانكداران
اقتصاد ايران كدام بخشهاي اقتصاد را تأمين مالي
ميكنند كه سال به سال نهتنها مشكلي از اقتصاد
حل نميشود ،بلكه بر مشكالت اقتصاد ايران نيز
افزوده ميشود و اين روند تا جايي ادامه يافته كه
خود بخش پول و بان��ك امروز به يك چالش براي
اقتصاد ايران تبديل شدهاست.
براساس اعالم بانك مركزي ،تسهيالت پرداختي
بانكها طي  ۹ماهه امسال به بخشهاي اقتصادي
مبل��غ  ۲۰۱۹هزار ميلي��ارد تومان اس��ت كه در
مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل  59/5درصد
افزايش داشتهاست .الزم به توضيح است كه تأمين
مالي مذكور تقريباً معادل نیمي از نقدينگي موجود
در اقتصاد ايران است.

وضعيت ماشينآالت راهداري مطلوب نیست!
معاون وزير راه :هپكو  ۳۰۰ميليارد تومان گرفت ،يك پيچ هم تحويل نداد

سالهاست كه توجهي به نوسازي ماشينآالت
راهداري نشده و نه براي خريد و نه براي نوسازي
آنها بودجهاي تعيين و تصويب نشدهاس�ت .در
س�ال 98بودجهاي بالغ بر  300ميلي�ارد تومان
براي نوسازي اين ماشينآالت از محل اعتبارات
خسارات حوادث طبيعي تصويب شد .سازمان
برنام�ه و بودجه اي�ن مبلغ را به ش�ركت هپكو
پرداخ�ت كرد و قراردادي با آنها بس�ته ش�د تا
اين ش�ركت ب�راي س�ازمان راه�داري خودرو
توليد كند كه البته يك پيچ هم از آن خودروها
تحويل سازمان راهداري نشد ،بنابراین وضعيت
ماشينآالت راهداري در كشور نامطلوب است.

به گ��زارش تس��نيم ،اميرمحمود غف��اري معاون
برنامهريزي وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد :با
توجه ب��ه محدوديت منابع مال��ي دولت ،مجموعه
وزارتخانه ب��ه دنبال اين اس��ت تا ب��ا فراهم كردن
ظرفيتهاي جديد تأمين مناب��ع مالي غيردولتي
وضعيت بخش حملونقل را بهبود بخشد و در اين
راستا اقدامات متعددي را پيگيري و دنبال ميكند.
وي افزود :در حوزه حملونقل چند موضوع جديد
وجود دارد .اولين مورد اينكه ظرف بودجه عمراني
كش��ور با حجم اعتبارات مورد نياز براي پروژههاي
تعريف ش��ده فعلي در پيوس��تهاي بودجه هيچ
تناسبي ندارد .به عنوان مثال در حوزه جاده و ريل
برآورد هزينه اجراي پروژههاي تعريفشده بيش از
يك ميليون و  100هزار ميليارد تومان اس��ت .در
حالي كه بودج��هاي كه براي اي��ن كار وجود دارد،
در سال جاري حدود  11هزار ميليارد تومان است.
به همين دليل بايد به دنب��ال روشهاي جايگزين
تأمين اعتبار بود و همزمان بايد پروژهها را متناسب
ت و اثرگذاري آنه��ا اولويتبندي كرد تا
با پيش��رف 
بتوان سريعتر براي تكميل پروژههاي داراي اولويت
برنامهريزي كرد.بنابراین با توجه به اينكه جزئيات
بودجه را مجلس تصويب ميكن��د ،اين مهم توجه
مجلس را هم ميطلبد.
غفاري با بيان اينكه راهكار ديگر حل مشكل ،جذب
سرمايههاي غيردولتي اس��ت ،گفت :ظرفيتي در
س��ال 99در قالب تبصره 19قان��ون بودجه وجود
داشت كه متأس��فانهبراي سال 1400اين ظرفيت
در مجلس حذف شد .سال گذش��ته از اين تبصره
8هزارو500ميليارد تومان براي پروژهها كارسازي
شد و برنامه تهيهشده براي امسال نيز حدود 20هزار
ميليارد تومان بود كه اين تبصره حذف شد .حال اين
تبصره در اليحه دولت ب��راي بودجه  1401مجددا ً
ارائهشده كه اميدواريم به تصويب نهايي نيز برسد.

 60ه�زار ميلي�ارد تومان ب�راي نگهداري
راهها
غفاری ادامه داد :امسال دو ظرفيت موجود وزارت
راه و شهرس��ازي يعن��ي صندوق ملي مس��كن و
لونقل به شدت مورد توجه قرار
صندوق توسعه حم 
گرفتهاست .بنابراين ،اين دو صندوق به طور جدي
فعالشده تا به عنوان ابزارهاي تأمين مالي استفاده
ش��وند .به همين منظور در اليحه دولت از مجلس
درخواست اجازه شدهاست كه بتوان از محل اموال
و داراييهاي دولتي و ظرفيت دو صندوق مذكور به
عنوان ابزار تأمين مالي پروژهها كارسازي كرد.
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي گف��ت :ي��ك
موض��وع مهم ،بح��ث نگهداري راهها اس��ت كه
حتي بر اس��اس حداقل اس��تانداردهاي ملي تا
60هزارميلي��ارد تومان هزينه س��االنه دارد .در
صورتي ك��ه كل مبالغي كه س��ازمان راهداري
براي هم��ه مأموريتهاي خ��ود در اختيار دارد،
يك دهم اين عدد هم نيس��ت.بنابراین وضعيت
نگه��داري راهها در ح��ال تبديلش��دن به يك
چالش جدي شدهاس��ت كه دليل آن هم كمبود
اعتبارات و تخصيص ن��دادن نيازهاي مالي براي
رفع مشكالت است .وي افزود :يك راهكار براي
حل اين مشكل اين است كه زمينه براي مشاركت
بخش غيردولتي در نگهداري راهها فراهم شود.
به هر ح��ال برخي ذينفع��ان و كاربران صاحب
بارهاي سنگين مثل معادن بدون پرداخت هيچ
هزينه متناس��بي از جادهها استفاده و استهالك
قابلتوجهي ايجاد ميكنند.

وض�ع ماش�ينآالت راه�داري نامطلوب
است
غفاري با بيان اينكه موض��وع ديگري كه در احكام
بودجه به آن توجه شدهاست ،مبحث ماشينآالت
راهداري اس��ت ،گفت :سالهاس��ت كه توجهي به
نوس��ازي ماش��ينآالت راهداري نش��ده و نه براي
خريد و نه براي نوس��ازي آنها بودج��هاي تعيين و
تصويب نشدهاست .در س��ال 98بودجهاي بالغ بر
 300ميليارد تومان براي نوسازي اين ماشينآالت
از محل اعتبارات خسارات حوادث طبيعي تصويب
شد ،اما سازمان برنامهو بودجه اين مبلغ را به شركت
هپكو پرداخت كرد و قراردادي با آنها بس��ته شد تا
اين ش��ركت براي س��ازمان راهداري خودرو توليد
كند كه البته يك پيچ ه��م از آن خودروها تحويل
سازمان راهداري نشد ،بنابراین وضعيت ماشينآالت
راهداري در كشور نامطلوب است.
وي ادامه داد :به هر حال در اليحه بودجه مصوبشده
كه مش��ابه بند 3ماده  30قانون اح��كام دائمي در
مورد ماش��ينآالت راه��داري نيز اجرايي ش��ود و
ماشينآالت زير سه سال براي راهداري و راهسازي و
امور ساختماني وارد كشور شود .اين يك حكم مهم
است و اميدواريم در مجلس ش��وراي اسالمي نيز
موردتوجه قرار بگيرد .معاون برنامهريزي و مديريت
منابع وزارت راه و شهرس��ازي در م��ورد مديريت
راههاي روس��تايي كشور گفت :بهس��ازي راههاي
روستايي امسال در اليحه دولت استاني شدهاست
و هيچ مسئوليتي بر عهده راهداري و مجموعه راه و
شهرسازي نيست .البته نكته ديگر در بحت راههاي

روستايي 3هزارو  500ميليارد تومان بدهي انباشته
از سالهاي 94و95است كه پيمانكاران را زمينگير و
برخي خدمات اين حوزه را نيز مختل كردهاست.
نارضايت�ي وزارت راه از بودج�ه تخصيص
دادهشده براي سال آينده
غفاري با بيان اينكه موض��وع ديگري كه در اين
اليحه مطرح ش��ده ،بحث قير اس��ت ،ادامه داد:
تاكنون سابقه نداشتهاست دولت در اين رابطه در
اليحه بودجه حكمي ارائه كند و همواره تخصيص
قير رايگان طرح نمايندگان مجلس بودهاست ،اما
امسال دولت در اين خصوص نيز حكمي در اليحه
پيشنهاد دادهاست كه ميتواند بخشي از مشكالت
سال آينده را در حوزه راهها رفع كند .معاون وزير
راه و شهرس��ازي با بيان اينكه اي��ن وزارتخانه از
بودج��ه تخصيص دادهش��ده در اليح��ه بودجه
 1401راضي نيس��ت ،گفت :در اع��داد و ارقامي
كه در رديفهاي بودجه درج شده ،سهم وزارت
راه و شهرسازي و رش��د آن از جمله كمترينها
بودهاست و متوسط رشدي كه در رديف پيوست
يك دادهشده حدود 14درصد است .اين در حالي
اس��ت كه نرخ برخي از مصالح ساختماني مانند
قير ،ميلگر د و سيمان بعضاً تا  300درصد طي يك
سال اخير افزايش داشتهاست ،بنابراین طبيعي
است با اين شكل نميتوان خواستههاي مردم را
در بخش زيرساختهاي حمل و نقلي ،آنگونه كه
بايد ،به سرانجام رساند.
غفاري با اش��اره به تالش وزارت راه و شهرس��ازي
براي جذب س��رمايههاي غيردولتي افزود :يكي از
مواردي كه در اليحه بودجه سال آينده ديده شده،
تضمين درآمدهاي مش��اركت غيردولتي است .به
عنوان مثال ،در حوزه س��اخت آزادراه و با توجه به
اخذ عوارض ب��ه روش ،ETCبعضاً ت��ا  70درصد
فرار از پرداخت ع��وارض وج��ود دارد .بنابراین در
اليحه دولت تضميني ديدهش��ده كه اگر متخلفان
از پرداخت عوارض آزادراهها بعد از يك ماه عوارض
خود را پرداخت نكنند ،مشمول جرايمي شوند كه
بازدارنده باشد.
لونقل
وي ادام��ه داد :بودجه دولت در ح��وزه حم 
محدود اس��ت و س��رمايهگذاران بخش خصوصي
بايد وارد اين حوزه ش��وند ،اما س��رمايهگذار جايي
س��رمايهگذاري ميكند ك��ه از دو ش��اخصه مهم
برخوردار باش��د؛ يك��ي امنيت و دوم امكان رش��د
منطقي كه اين قانون اقتصاد اس��ت .بنابراين بايد
زمينه را ايجاد كرد تا س��رمايهگذار با رغبت به اين
حوزه ورود كند.

سير نزولي قيمت انواع سكه و طال
با كاهش نرخ ارز

در بازار داخلي با توجه به اف�ت نرخ ارز ،قيمت انواع س�كه و طال
همچنان روند كاهشي دارد.

محمد كشتيآراي ،كارشناس بازار سكه و طال در خصوص وضعيت بازار
طالي كشور در گفتوگو با پارسينه گفت :در بازار دیروز بهاي جهاني
با ۱۰دالر كاهش نسبت به روز دوشنبه به هزار و  ۸۱۰دالر در هر اونس
رسيد .در بازار داخلي هم با توجه به افت نرخ ارز ،قيمت انواع سكه و طال
همچنان روند كاهشي دارد .قيمت هر اونس نقره هم ۲۲دالر و ۹۰سنت
است .این كارشناس بازار س��كه و طال افزود :در بازار سكه طرح قديم با
قيمت یکميليون و ۶۵۰هزار تومان ،س��كه طرح جديد یکميليون و
 ۸۵۰تومان و نيم سكه هم با قيمت ۶ميليون و  ۵۵۰تومان دادوستد شد.
ربع سكه هم با قيمت ۳ميليون و ۶۸۰هزار تومان و سكههاي يك گرمي
هم با قيمت ۲ميليون و ۲۵۰هزار تومان خريد و فروش شد.
كشتيآراي گفت :هر مثقال طالي آبشده ۱۷عيار با قيمت ۵ميليون
و ۱۵۸هزار تومان و يك گرم طالي ۱۸عيار هم با قيمت يكميليون و
۱۹۰هزار تومان معامله شد .او در ادامه افزود :همچنین يك گرم طالي
۲۰عيار با قيمت یکميليون و ۳۲۳هزار تومان ،يك گرم طالي ۲۱عيار
با یکميليون و ۳۸۹هزار تومان ،يك گرم طالي ۲۲عيار با یکميليون
و ۴۵۵هزار توم��ان و يك گرم طالي ۲۴عيار ب��ا قيمت یکميليون و
۵۸۷هزار تومان قيمتگذاري شد .اين فعال بازار طال و جواهر كشور
گفت :حباب سكه با كاهش به ۱۹۰هزار تومان رسيد .نرخ دالر نیز در
بازار آزاد ۲۷هزار و  ۲۰۰تومان است.
........................................................................................................................

شكستهشدن همه ركوردهاي منفي
در بازار سرمايه

 94درصد نمادهاي بورس قرمزپوش شد

ب�ازار س�رمايه در حال�ي روز كام ً
ال قرمزپ�وش را به ثبت رس�اند
كه رك�ورد س�ه ماه�ه خ�روج پ�ول از ب�ورس شكس�ته ش�د.

به گزارش فارس ،شكس��ته ش��دن آخرين مقاومت كانال 1/3ميليون
واحدي در جريان معامالت روز سهشنبه ،آخرين اميد سهامداران بورس
را نيز به كلي از بين برد تا نه تنها شاخص كل وارد يك كانال پايينتر شود،
بلكه يك مقاومت جدي نيز در ش��اخص كل هموزن نيز شكسته شود.
ديروز براي نوزدهمين روز متوالي ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي
به حقيقي بازار منفي شد و اين مسئله نشان از بيبرنامگي دولت براي
به تعادل رساندن بورس دارد .تنها نكته اميدواركننده معامالت به رشد
معامالت خرد در بازار س��هام برميگردد .در صورتي كه سازمان بورس
و وزارت اقتصاد و دارايي فكري به حال بورس نكنند ،اين حجم خروج
پول از بازار س��رمايه ميتواند بورس را وارد فاز ركود عميق كند .برخي
كارشناسان معتقدند صحبتهاي پخششده رئيس سازمان بورس در
كميس��يون اقتصادي مجلس علت ريزش 30هزار واحدي بورس طي
معامالت روز سهشنبه بوده است.
شكستن مقاومت شاخص كل و شاخص كل هموزن
كاهش 30هزار و  534واحدي شاخص كل بورس در جريان معامالت
روز سهشنبه در حالي رخ داده اس��ت كه بازدهي شاخص كل در اين
روز منفي 2/34درصد باش��د .ش��اخص كل در ح��ال حاضر در عدد
يكميليون 275هزار و  937واحد ايستاده است .شاخص كل هموزن
نيز در معامالت دیروز با افت 8هزار و  51واحدي ،به عدد 337هزار و
 33واحدي رسید .بازدهي منفي2/33درصدي شاخص كل در حالي
رخ داده كه اين ش��اخص با اين افت ،مقاومت 340هزار واحدي را از
دست داده است.
ركورد  3ماهه خروج پول از بورس شكسته شد
خروج پول در بازار سرمايه به نوزدهمين روز متوالي رسيد و در پايان
معامالت دیروز 700ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد كه
بيشترين رقم در سه ماه گذشته است .خروج پول نسبت به معامالت
روز دوشنبه رشدي 155درصدي داشته است.
در معامالت روز سهشنبه بيشترين خروج پول حقيقي به سهام سمگا
(شركت سرمايهگذاري ميراث فرهنگي) ،وبملت (بانك ملت) و فملي
(شركت ملي صنايع مس ايران) متعلق بوده است.
رشد 88درصدي صفهاي فروش بازار سرمايه
بررسيها نشان ميدهد  461نماد در جريان معامالت ديروز كاهش
قيمت داشتند كه  333نماد بورسي و  128نماد فرابورسي بودند .از
اين تعداد نماد كه با افت قيمت مواجه شدند161 ،سهم در پايان
معامالت دیروز در صف فروش قرار داشتند ،يعني 94درصد بازار
افت قيمت داش��تند .در پايان معامالت سهشنبه ارزش صفهاي
فروش پاياني بازار نسبت به روز دوشنبه 88درصد افزايش يافت و
317ميليارد تومان شد ،ميانگين فروش هر كد حقيقي در معامالت
روز سهشنبه 20/5ميليون تومان بوده است .بيشترين صف فروش
نيز به نمادهاي ذوب (شركت ذوبآهن اصفهان) ،غدشت (شركت
دشت مرغاب) و وسخوز (شركت سرمايهگذاري استان خوزستان)
تعلق داشت.
........................................................................................................................

واردات گوشي گرانتر از ۶۰۰دالر
ممنوع ميشود؟

به گفته رئيس كل گمرك ،نظارت بيش از حد گمرك سبب آسيب
به عدمس�رمايهگذاري خارجي ميش�ود .اتاق بازرگاني بايد اين
رويه را اصالح كند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،عليرضا مقدس��ي گفت :سومين منبع
درآمد كشور براي تأمين بودجه گمرك اس��ت .سال آينده ،در صورت
تصویب بودجه واردات خودرو و واردات موبايل با ارزش بيش از  ۶۰۰دالر
ممنوع ميشود ،همچنین شبانهروزي كردن برخي گمركات و ترخيص
استرداد ورودي را در برنامه خودداريم .به گفته رئيس گمرك ،هم اكنون
تعرفههاي گمركي نيز براي كاالهاي اساسي حدود  ۸۰۰رديف تعرفه
است كه مجددا ً مورد بررسي وزارت صمت قرار گرفته است.
........................................................................................................................

اعمال روشهاي جديد
محاسبات قبض برق از بهمن

مدير عامل ش�ركت توانير از اعمال روشهاي جديد محاس�بات
تعرفههاي برق براي مش�تركان خانگي از اول بهمن ماه خبر داد.

به گ��زارش خبرگزاري ص��دا و س��يما ،آرش كردي گف��ت :افزايش
تعرفههاي برق در بخش خانگي براي مشتركان پرمصرف اجرا خواهد
ش��د تا از اين به بعد الگوي مصرف به عنوان خط قرمزي براي تعيين
تعرفهها باشد.
وي با اش��اره به اينكه اقدامات مهم صنعت برق روي مديريت مصرف
و تقاضا متمركز ش��ده اس��ت ،ادامه داد :ما در اين بخش برنامههاي
مشخصي داريم كه به فرهنگسازي و كنترل مصرف برق براي زمان
اوج مصرف سال آينده ختم ميشود .مدير عامل شركت توانير با بيان
اينكه با اعمال تعرفههاي جديد برق ،مشتركاني كه الگوي مصرف را
رعايت كنند ،يارانه برقش��ان تغييري نخواهد كرد ،گفت :مشتركاني
كه مصرف خود را در حد الگوي مصرف نگه دارند ،تش��ويقي دريافت
ميكنند ،اما كس��اني كه از الگو بيش��تر مصرف ميكنن��د ،به تدريج
يارانه برقشان كمتر ميش��ود .مديرعامل شركت توانير گفت :يكي از
معضالت بزرگ ما در مديريت مصرف موضوع اندازهگيري اس��ت كه
طبق هدفگذاري ما در ساليان گذشته با نصب كنتورهاي هوشمند
اين مش��كل برطرف و امكان قرائت برخط (آنالين) مصرفكننده در
مدتزمان ۱۵دقيقه عملياتي خواهد شد.

