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 یک شنبه سیاه بازار ارز

طال، سکه و سهام
خوش بین�ی ناش�ی از رف�ع قریب الوق�وع تحریم ه�ای 
ای�ران ن�رخ ارز، س�که، ط�ا و س�هام را کاه�ش داد. ب�ازار 
خ�ودرو و مس�کن نی�ز در صف کاه�ش نرخ ه�ا ق�رار دارند.

کاهش انتظارات تورمی به دلیل انتشار اخبار امیدوارکننده نسبت 
به رفع قریب الوقوع تحریم ه��ای ایران بازارهای ارز، طال، س��که و 
سهام را نزولي کرد، به طوری که روز گذشته دالر 21 هزار تومان از 

فروشندگان خریداری شد. 
در همین راس��تا انتظار می رود بازارهای خودرو و مس��کن نیز با 
افت قابل مالحظه ای روبه رو ش��وند. اگرچه همزمان با باال گرفتن 
خوش بینی ها نس��بت به رفع قریب الوقوع تحریم ها شاهد کاهش 
نرخ ارز، طال، سکه و همچنین سهام در کشور هستیم، اما در طرف 
دیگر بازار از آنجایی که پایه پولی طی س��ال های اخیر از محدوده 
200 هزار میلیارد تومان به مرز 420هزار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت، اقتصاد ایران با چن��ان حجم پول و همچنین ش��به پول با 
خاصیت تبدیل زودهنگام به پول روبه روس��ت که در نقش تقاضا 

ظاهر می شود.
حجم پول در اقتص��اد ایران به محدوده 700 ه��زار میلیارد تومان 
نزدیک شده و از میان شبه پول )سپرده های مدت دار بانکی( موجود 
در بانک ها 900هزار میلیارد تومان س��پرده کوتاه مدتی اس��ت که 

قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد. 
بدین ترتیب آنقدر قدرت خرید در کشور وجود دارد که افت قیمت 
طال، ارز، س��که و برخی از س��هام  بورس��ی را به مثابه یک فرصت 
سرمایه گذاری ببیند و س��ریع ریال را به کاالهای فوق تبدیل کند. 
به اعتقاد کارشناس��ان، دو باور در بازار ارز وج��ود دارد که موجب 
نوسانات قیمتی می ش��ود؛  نخس��ت اینکه با مذاکره و بازگشت به 
برجام، قیمت ارز کاهش چش��مگیری خواهد داش��ت و دوم اینکه 
حتی مذاکره هم نمی تواند مانع از واقعیات موجود اقتصاد ایران شود 
و امکان کاهش چشمگیر قیمت ارز وجود ندارد و نهایتاً دالر در کانال

 

23-22 هزار تومان خواهد ماند.
   نرخ تسعیر ارز بانک ها 15 هزار و 900 تومان شد

البته بانک مرکزی نرخ تسعیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های 
ارزی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری 
مالی پایان سال مالی 1399 را به ازای هر دالر، 1۵ هزار و 900 
تومان تعیین کرد. این در حالی اس��ت که نرخ پیش��ین دالر در 
تس��عیر بانکی حدود 11هزار تومان بود، بدی��ن ترتیب افزایش 
نزدیک به ۵ هزار تومانی ارز نشان از آن دارد که این نرخ به مثابه 

یک اهرم است. 
از س��وی دیگر با توجه به اینکه طی س��ال های اخیر ارزهای بلوکه 
شده به بانک مرکزی فروخته شده اس��ت و کارشناسان اقتصادی 
یکی از دالیل اصلی رش��د پایه پولی از محدوده 200 تا 420 هزار 
تومان را طی س��ال های اخیر فروش ارزهای بلوکه دولت به بانک 
مرکزی می دانند، بدین ترتیب بانک مرکزی با چاپ پول این ارزها 
را خریداری کرده و از آنجایی که به خلق کاهش ارزش پول ملی این 
اقدام منتج شده، در صورت آزادسازی این ارزها باید صرف تقویت 

تولید ملی شود، نه حراج این ارزها به ثمن بخس.
   دالر 21 هزار تومان شد

سیر نزولی قیمت ها در بازار ارز در حالی ادامه دارد که قیمت ارز روز 
گذشته از کانال 23 هزار تومان در بازار آزاد به مرز 21 هزار تومان 
رسید. فعاالن بازار علت اصلی کاهش قیمت ها در بازار را خوش بینی 
به مذاکرات هسته ای می دانند و می گویند  خریداری در بازار وجود 

ندارد و اکثر افراد در نیما و بازار آزاد، فروشنده هستند.
در بازار داخلی قیمت طالی 18عیار هر گرم 932 هزار تومان، قیمت 
دالر 21 هزار و 900 تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
9میلیون و 4۵0 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز 9 میلیون و 300 هزار تومان است. 
در بازار سبزه میدان قیمت نیم سکه بهار آزادی ۵میلیون و 1۵0 
هزار تومان، ربع س��که بهار آزادی 3 میلیون و 200 هزار تومان 
و س��که یک گرمی یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده 
است و به فروش می رسد. قیمت طالی 18عیار در هر گرم هم 
932 هزار تومان، قیمت طالی 24عیار در هر گرم یک  میلیون و 
243 هزار تومان و هر مثقال طال نیز 4 میلیون و 40 هزار تومان 

ارزش گذاری شده است. 
 گفتنی اس��ت،  به دلیل موج جدید کرونا و اعالم ش��رایط قرمز در 
تهران، بازار طال و جواهر تهران به مدت دو هفته تعطیل اعالم شده 
است؛ قیمت های درج ش��ده در این خبر نیز با استناد به نرخ های 

اعالمی از سوی اتحادیه طال و جواهر است.

 پشت پرده خصوصی  سازی شتاب زده 
در ۳ مجموعه وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزی�ران دول�ت دوازده�م در آخرین ماه ه�ای فعالیت 
خ�ود، مصوب�ه واگ�ذاری مس�ئولیت س�ه دس�تگاه مه�م 
وزارت جه�اد کش�اورزی را اب�اغ ک�رد، ام�ا واکنش ه�ا 
و مقاومت ه�ای زیادی در می�ان این دس�تگاه ها ایجاد ش�ده 
اس�ت و ام�کان ع�دم اج�رای آن نی�زدور از ذه�ن نیس�ت.

به گزارش تسنیم، دولت در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه ای 
را از س��وی هیئت وزیران ابالغ کرده که بر اساس آن سه مسئولیت 
وزارت جهاد کش��اورزی در حوزه های ش��رکت خدم��ات حمایتی 
کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام به 
بخش خصوصی و تشکل ها با حفظ وظایف حاکمیتی واگذار شود. 
اسحاق جهانگیری در این ارتباط با ارسال نامه ای مشترک به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کش��اورزی، سازمان برنامه و 
بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور  این مصوبه را ابالغ کرده 
است، اما در دس��تگاه هایی که در جریان این مصوبه واگذار شده اند 
فش��ار و مقاومت زیادی برای عدم اجرای مصوبه در جریان است. از 
طرفی با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان کار دولت مستقر باقی 
نمانده، ممکن اس��ت این مصوبه به مرحله اجرا نرس��د، زیرا هنوز 

سازوکار اجرای این مصوبه نیز اعالم نشده است.
در حالی این مصوبه ابالغ شده که برخی تشکل های بخش کشاورزی 
در تماسی که با خبرگزاری تسنیم داش��تند، اعالم کردند هیچ نوع 
س��ازوکاری برای اجرای این واگذاری اعالم نش��ده و برای ورود به 
موضوع و قبول مسئولیت ها مشخص نیست که چه باید بکنند. برخی 
از دستگاه های یاد شده مدعی هستند در جریان این خصوصی سازی 
یکباره نبوده اند و ای��ن موضوع را برای اولین بار بعد از انتش��ار خبر 
خبرگزاری تسنیم مطلع شده اند. اما مدیران یکی از این سه مجموعه 
مي گوید: با توجه به زمان باقی مانده از عمر دولت به نظر نمی رسد این 
مصوبه اجرایی شود، اما آنچه موجب نگرانی شده بسته شدن اعتبارات 

است که می تواند مشکالت فراوانی را در این ماه ها ایجاد کند. 
بنا بر این گزارش، دالیل ابالغ این مصوبه شتاب زده از سوی دولت به 
درستی مشخص نیست و مسئوالن دولتی نیز فعاًل در این خصوص 

سکوت اختیار کرده اند. 
البته باید توجه داشت که سازمان تعاون روستایی به عنوان یکی از 
این سه دستگاه در هفته های گذشته تقریباً تمام مدیران اتحادیه های 
زیرمجموعه خود را عوض کرد و مدیرانی همسو با خود را بر سر کار 

آورد که شاید بی ارتباط با این مصوبه دولت نباشد.

 عرضه 150 هزار میلیارد تومان سهام
براي خرید رمز ارز!

 عضو شوراي عالي بورس: حقیقي هاي بزرگ و برخي از حقوقي ها 150 هزار میلیارد تومان از بورس براي خرید ارز دیجیتال 
خارج کردند، انتظار مي رود سازمان امور مالیاتي از این دست درآمدهاي اتفاقي دو سال اخیر مالیات ستاني کند

با پیگیری های دیوان محاسبات انجام شد
واریز ۶50 میلیارد تومان از معوقات حقوق 

دولتی معادن به حساب دولت
دی�وان محاس�بات اع�ام ک�رد ۶50 میلی�ارد توم�ان از 
معوق�ات حق�وق دولتی مع�ادن به حس�اب دولت واریز ش�د 
و مق�رر ش�ده ت�ا پای�ان خردادم�اه س�ال ج�اری وجه�ي 
مع�ادل 2 ه�زار میلی�ارد توم�ان دیگ�ر نی�ز واری�ز ش�ود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، 
موضوع ترک فعل در خصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در 

دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.
براساس تازه ترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسئوالن 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت در استان های مختلف، مشخص 
شده که بالغ بر 1۵ هزار و 200 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن 
معوق مانده است که پس از وصول ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اختصاص می یابد تا در مس��یر اکتشافات 
جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول به موقع، 
موجب تأخیر در اجرای سیاست ها و رش��د و توسعه بخش معادن 

خواهد شد.
پیگیری های دیوان محاسبات در سال 1399 به واریز ۶۵0 میلیارد 
تومان به حس��اب دولت منجر ش��د و مقرر ش��ده اس��ت تا پایان 
خردادماه س��ال جاری وجهي معادل 2 هزار میلیارد تومان دیگر 
نیز واریز ش��ود و این روند پیگیری ها تا تحقق کامل حقوق دولت 

ادامه خواهد یافت.
بر اس��اس این گزارش، طبق ماده 14 قانون معادن مصوب سال 
1377 و همچنین م��اده 12 قانون اصالح معادن مصوب س��ال 
1390، دارندگان پروان��ه بهره برداری از مع��ادن باید درصدی از 
بهای ماده معدنی در س��ر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق 
دولتی به دولت پرداخت کنند. دیوان محاسبات کشور پیش از این 
با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فوالد و هشدار نسبت به اتمام 
ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت بخشی در اکتشاف معادن جدید 

تأکید کرده بود.
........................................................................................................................

هشدار در خصوص ادامه روند کنونی 
مصرف برق

س�خنگوی صنع�ت ب�رق گف�ت: در صورت�ی ک�ه رون�د 
کنون�ی مصرف ب�رق ادامه یاب�د، ناچار ب�ه اس�تفاده از ذخایر 
آب�ی س�دها ب�رای تولی�د ب�رق هس�تیم ک�ه ای�ن موضوع 
می توان�د م�ا را در تابس�تان به ش�دت دچ�ار مش�کل کند.
به گزارش تس��نیم، مصطفی رجبی مشهدی، س��خنگوی صنعت 
برق با اش��اره به اینکه هر س��اله 1۶ تا 17 درصد از برق  مورد نیاز 
در ساعت های پیک توس��ط نیروگاه های برق آبی تأمین می شود، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه امسال به دلیل بارش کم نزوالت جوی، 
34 درصد از مخازن س��دهای نیروگاه های برق آب��ی را در اختیار 
نداریم که منجر به کس��ری حدود 4 هزار مگاوات��ی تولید برق در 

ساعات اوج مصر ف می شود.
رجبی مش��هدی با بیان اینکه وزارت نیرو تمام تالش خود را برای 
جبران این میزان کمبود برق به کار بس��ته اس��ت، اضافه کرد: در 
همین خصوص برنامه ای با 4۵ محور اصلی برای جلوگیری از بروز 
خاموشی تدوین ش��ده که البته وزارت نیرو اجرای این برنامه ها را 
ابتدا از خود شروع و به کارگیری کولرهای گازی و وسایل سرمایشی 
را از ماه جاری در شرکت های زیرمجموعه خود ممنوع کرده است.

وی در عین حال به مصرف رو به رشد برق اش��اره و تأکید کرد: در 
صورتی که روند کنونی مصرف برق ادامه یابد، ناچار به اس��تفاده از 
ذخایر آبی سدها برای تولید برق هستیم که این موضوع می تواند ما 

را در تابستان به شدت دچار مشکل کند.
س��خنگوی صنعت ب��رق ش��رط اعمال نش��دن خاموش��ی های 
برنامه ریزی شده را همکاری همه مشترکان دانست و تصریح کرد: 
تنها با همکاری مشترکان و رعایت سقف مصرف استانی می توانیم 

از خاموشی برنامه ریزی شده رهایی یابیم.
رجبی مشهدی ادامه داد: از تمام مشترکان درخواست می کنیم از 

هم اکنون نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند.
وی در خصوص مهم ترین دالیل افزایش مصرف برق گفت: باالترین 
میزان مصرف به وسایل سرمایشی تعلق دارد که در این میان سهم 

کولرهای گازی بیشتر از کولرهای آبی است .
رجبی مشهدی افزود: افزایش بار سرمایشی به دلیل نبود آمادگی 
الزم برای تحمل این افزایش، ممکن اس��ت ش��بکه را با مشکل 

روبه رو کند.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف وسایل سرمایشی از سوی کاربران 
تأکید کرد و گفت: توصیه می شود مش��ترکان در ساعت های اوج 
مصرف که از ساعت 13 تا 17 است از به کار بردن وسایل پرمصرف 
تا آنجا که امکان دارد خودداری و درجه کولرگازی خود را روی 2۵ 

درجه تنظیم کنند. 
سخنگوی صنعت برق یادآور شد: شرکت های دولتی تنها در صورت 
تنظیم درجه دما روی 2۶ درجه، اجازه استفاده از کولرهای گازی 

را خواهند داشت.
........................................................................................................................

 واریز ۷100 میلیارد تومان 
به حساب طرح ملی مسکن

عضو هیئت مدیره بانک مس�کن از واریزی 7 ه�زار و 11۳میلیارد 
توم�ان توس�ط متقاضیان ط�رح ملی مس�کن خب�ر داد و گفت: 
رون�د پرداخ�ت وام واحده�ای این طرح س�رعت گرفته اس�ت.
محمدحس��ن علمداری در گفت وگو با تسنیم درباره جدیدترین آمار 
مربوط به طرح ملی مسکن اظهار داشت: تا امروز 221 هزار و ۵3۶ نفر 
از متقاضیان طرح ملی مسکن در ش��عب بانک مسکن افتتاح حساب 
کرده اند. مجموع واری��زی متقاضیان تاکنون 7ه��زار و 113 میلیارد 

تومان است. 
وی با بیان اینکه این مبلغ به هزار و 400 پروژه طرح ملی مسکن تزریق 
شده است، افزود: تاکنون ۶03 پروژه برای دریافت تسهیالت معرفی 
شده که شامل 49 هزار و 170 واحد اس��ت. پرونده این تسهیالت در 
مراحل مختلف قرار دارد و هنوز برای 27 هزار واحد نیز پرونده تشکیل 

نشده است، چراکه باید پروژه ها به پیشرفت 10درصدی برسند. 
عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اش��اره به تسریع روند پرداخت 
تسهیالت به واحدهای طرح ملی مسکن  یادآور شد: در حال حاضر 
۶7 پروژه ب��رای 3 هزار و 1۶۶ واحد آماده امضای قرارداد اس��ت، 
ضمن اینکه 101 پروژه نی��ز در دفترخانه ها در حال تکمیل برای 

دریافت وام هستند.

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک

بهنازقاسمی
  گزارش 2

با توج�ه به نوس�ان قاب�ل ماحظ�ه بازارها طي 
یکس�ال و نیم اخیر به وی�ژه در بازارهایي چون 
ارز، طا، سکه و س�هام، خودرو و مسکن برخي 
از تحلیلگ�ران نگ�ران این موضوع هس�تند که 
سرمایه هاي تحصیل شده از فعالیت هاي رانتي و 
داللي وارد عرصه انتخابات شود. در همین راستا 
عضو شوراي عالي بورس گفت: حقیقي هاي بزرگ 
و حقوقي ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان را در 
مدت زمان کوتاهي از بازار سرمایه خارج کردند، 
در این می�ان از نهادهاي نظارت�ي انتظار مي رود 
مانع ورود پول ه�اي کثیف به انتخابات ش�وند. 
طي دوس��ال اخیر اقتصاد ایران نوس��ان هاي قابل 
مالحظه اي را تجربه کرد به طوري که مجلس شوراي 
اسالمي سال گذشته ۶0 میلیون ایراني را مشمول 

دریافت بسته کمک معیشتي دانست. 
از بازار ارز و طال گرفته تا بازار سهام، خودرو و مسکن 
همه و همه با چنان نوساني همراه شد که بسیاري از 
مردم در جریان این نوسان ها مالباخته شدند، شاید 
توجیه متولیان دولتي تنظیم بازارها این باشد که به 
مردم تذکر دادیم در بازارهاي نوساني ورود نکنند، 
اما در حوزه بازار س��رمایه باید گفت مقاماتي چون 
رئیس کل بانک مرکزي، وزی��ر اقتصاد و معاون اول 
رئیس جمهور و همچنین خود رئیس جمهور مردم 

را براي س��رمایه گذاري در بازار س��رمایه به نوعي 
هدایت کردند. 

اگر چه یک روي سکه سرمایه گذاري اشخاصي 
هس��تند که س��که 1۶ میلیون توماني یا سهام 
بسیار گران یا دالر 33هزار توماني خریدند، اما 
روي دیگر سکه اش��خاصي هستند که در پیک 
قیمت ها از بازار خارج ش��دند و باید دید نقش 
تنظیم کننده بازارها در این میانه چه مي شود 
و اصاًل س��ازمان امور مالیاتي کجاست تا از این 
درآمدهاي اتفاقي بخش��ي از بدهي هایي را که 
به گردن مردم جامعه افتاده است به واسطه اخذ 

مالیات جبران کند. 
پس مي توان مدعي ش��د که عده اي در س��ال هاي 
موسوم به تحریم و کرونا سرمایه هاي بسیار  کالني 
به دست آورده اند و این انتظار از سازمان امور مالیاتي 
وجود دارد که از درآمدهاي اتفاقي مالیات س��تاني 
کند، هر چند که گفته مي شود سرمایه هاي زیادي 
طي سال هاي اخیر براي خرید مس��کن در ترکیه، 
گرجستان و س��ایر کش��ورها از مقصد ایران خارج 

شده است. 
در این میان یک��ي از بازارهایي ک��ه طبقه هزینه و 
درآمدي مردم ایران را به ط��ور کل تغییر داد، بازار 
س��هام اس��ت. به گفته نایب رئیس مجلس شوراي 

اسالمي 4۶میلیون نفر که به دعوت دولت وارد بازار 
سرمایه شده اند حدود 40 درصد از دارایي خود را از 

دست داده اند.
   نیکزاد: 4۶ میلیون نفر بعد از دعوت دولت، 

سرمایه شان را در بورس از دست دادند
نایب رئیس مجل��س خطاب به دول��ت اعالم کرد: 
4۶ میلیون نفر از مردم بعد از دعوت شما به  بورس، تا 
40 درصد از سرمایه شان را از دست داده اند. اگر قرار 
است حمایتي از بازار سرمایه شود آن را مثل مسائل 

دیگرتان، معطل  برجام نکنید. 
از سوي دیگر عضو ناظر شوراي عالي بورس به عرضه 
مشکوک به برخورداري از رانت اطالعاتي 1۵0 هزار 
میلیارد تومان سهام توس��ط برخي از حقیقي هاي 

بزرگ و حقوقي هاي بازار اشاره کرد. 
علیزاده با بیان اینکه خروج این نقدینگي تخلف نبوده 
اما بي اخالقي محسوب مي شود، ادامه داد: خروج این 
میزان نقدینگي از بازار غیرقانوني نبوده اما باید تعهد 
اخالقي را رعای��ت مي کردند، وقتي به ش��خصیت 
حقوقي لقب حرفه اي را در بازار مي دهیم باید اخالق 
حرفه اي را هم بروز دهند. متأسفانه عده اي سودي 
را که از این بازار کس��ب کردند در محل نامناس��ب 
دیگري سرمایه گذاري کرده اند، اما قرار بر این بوده 
این سرمایه براي توسعه بازار خرج شود و مجدداً به 

بورس و بازار سرمایه برگردد. 
عضو ناظر ش��وراي عالي ب��ورس با بی��ان اینکه 
فراموش نکنیم که هدف از توس��عه ب��ازار، رونق 
بازار بود، افزود: به طور قطع سود حاصل از رونق 
تولید عاید همه مردم مي شد و به بازار سرمایه هم 

برمي گشت، اما این اتفاق نیفتاد. 
   با پول فروش سهام حقوق معوقه 

پرداخت شد
علیزاده ادامه داد: به یکي از این حقوقي هاي خیلي 
بزرگ که س��رمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم 
باید این ع��دد را به بازار برگردانید و ب��ازار را در این 
شرایط حمایت کنید، آنها مدعي ش��دند که با این 
سودي که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند 

سال گذشته را پرداخت کردیم. 
وي تأکید کرد: قرار نبوده این پول ها صرف کم کاري 
مدیران این ش��رکت ها شود. ش��رکت هاي حقوقي 
تعهد اخالقي دارند که این سود را صرف توسعه بازار 
یا توس��عه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند. عضو 
ناظر شوراي عالي بورس با بیان اینکه خروج این ارقام 
نجومي از بازار سرمایه کاماًل درست است و صحت 
دارد، گفت: هم حقیقي هاي بزرگ و هم حقوقي ها 
بیش از 1۵0 هزار میلیارد توم��ان را در مدت زمان 

کوتاهي از بازار خارج کردند. 
علیزاده با تأکید بر اینکه 1۵0 هزار میلیارد تومان 
خارج ش��ده از بازار س��رمایه کاماًل قابل ردیابي 
اس��ت، اظهار داش��ت: حقوقي هاي بي اخالق در 
اوج قیمت ها سهام فروخته اند و این نقدینگي را 
وارد بازارهاي موازي از جمله ارزهاي دیجیتال و 

رمزارزها کرده اند. 
وي ادامه داد: هر چند که بازار ارزهاي دیجیتال بازار 
بسیار ریسکي است، اما نقدینگي بسیار زیادي وارد 
این حوزه شده و متأسفانه تبلیغات گسترده اي را هم 
به راه انداخته اند تا س��هامداران خرد باقي مانده در 

بورس براي ورود به بازار رمز ارزها شوند. 
عضو ناظر شوراي عالي بورس گفت: در حال حاضر 
طبق قانون صندوق توسعه ملي باید 1۵ هزار میلیارد 
تومان به صن��دوق تثبیت بازار س��رمایه واریز کند 
که هر چند این رقم تا کنون پرداخت نش��ده اما اگر 
هم پرداخت ش��ود با توجه به مشکالت متعدد بازار 

نمي تواند گره گشایی کند. 
   مراقب ورود پول های کثی�ف به انتخابات 

باشیم
گفتني است با توجه به اینکه در آستانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوري ق��رار داریم بای��د مراقب بود 
پول هاي کثیفي که از محل رانت اطالعاتي توسط 
عده اي تحصیل شده اس��ت، به ای��ن عرضه ورود 
نکند به ویژه اینکه در شرایط تورمي کنوني فشار 
زیادي به جهت سنگین شدن هزینه ها به خانوار 

وارد شده است.

اخیراً وزی�ر راه ق�ول اعطاي تس�هیات به 
ایرالین ها از محل صندوق توسعه ملي براي 
نوس�ازي ن�اوگان و ح�ل و فصل مش�کات 
جاري شان را داده، اما برخي ایرالین ها توان 
بازپرداخت اقس�اط وام قبلي را هم ندارند. 
براي نمونه ایران ایر نه تنها توان بازپرداخت 
اقس�اط این وام را ندارد، بلک�ه در پرداخت 
حقوق و دستمزد پرسنل خود نیز مانده است. 
صنعت هوانوردي در ماه هاي اخیر با حال و روز 
خوبي مواجه نیست؛ در حالي که محدودیت هاي 
کرونایي فشار مضاعفي به شرکت هاي هواپیمایي 
وارد کرده، اما ستاد ملي کرونا با حذف محدودیت 
فروش صندلي هاي هر پرواز تا حداکثر ۶0 درصد 

ظرفیت هواپیما، موافق نیست. 
فق��ط در فروردی��ن و اردیبهشت ماه س��ال 
گذشته بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان خسارت 
و ع��دم النفع متوج��ه ایرالین ه��اي داخلي 
ش��د، به طوري که مقصود اس��عدي ساماني، 
دبیر انجمن ش��رکت هاي هواپیمایي از وارد 
آمدن خس��ارت 4 ه��زار میلی��ارد توماني در 
فروردین ماه سال گذشته به دلیل توقف کامل 
پروازها در نوروز 99 به دلیل آغاز شیوع کرونا 
و همچنی��ن هزار میلیارد توم��ان عدم النفع 
ایرالین هاي ایراني در اردیبهشت 99 به دلیل 

انجام نشدن پروازها خبر داده بود. 
بر اس��اس اعالم معاون��ت اقتصادي ریاس��ت 
جمهوري، 2 هزار و ۵۵4 میلیارد تومان تسهیالت 
کرونایي در سال گذشته به ایرالین ها پرداخت 
شد. گفته مي شود س��هم هواپیمایي جمهوري 
اس��المي ایران به عنوان ایرالی��ن حامل پرچم 

۵00 میلیارد تومان بوده است. 
   چرخش 1۸0 درج�ه اي موضع وزیر راه 

ظرف 4 ماه
وزیر راه و شهرسازي در حالي اوایل اردیبهشت 
امسال از پرسنل هما به دلیل تأخیر در پرداخت 
حقوق ها و زیان ده بودن این شرکت عذرخواهي 
مي کند که اواخر دي ماه سال گذشته در خصوص 
اینکه آیا با توجه به اجبار شرکت هاي هواپیمایي 

براي فروش بلیت تا ۶0 درصد ظرفیت هواپیما، 
ایرالین ها زیان ده هس��تند یا خی��ر، گفته بود: 
خیر، هیچ ایرالیني زیان ده نیست. ما مهر ماه از 
شرکت ها خواستیم که صورت هاي مالي خود را 
براي بررسي به وزارت راه ارائه دهند که تاکنون 

این کار را انجام ندادند. 
اسالمي افزود: اگر ایرالین ها زیان ده بودند تا االن 
صورت هاي مالي حسابرسي شده را به وزارت راه 
و شهرس��ازي ارائه مي کردند تا پس از بررسي 
یک کمیته کارشناس��ي اگر دیدیم اینها واقعاً 
زیان ده هس��تند براي آنها چاره اي بیندیشیم. 
این در حالي اس��ت که هیچکدام از ایرالین ها، 
صورت هاي مالي حسابرسي شده را نیاوردند و 

استقبال هم نکردند. 
   پیش�نهاد جدید وزیر راه: ایرالین ها از 

صندوق توسعه ملي وام بگیرند
محمد اس��المي در پیش��نهاد جدیدي که در 
خصوص بهبود وضعیت اقتصادي شرکت هاي 
هواپیمای��ي ارائه ک��رده، مش��کالت اقتصادي 
ایرالین ها را گردن تحریم ها انداخته و با اشاره 
به وضعیت نه چندان مطلوب صنعت هوانوردي 

کش��ور در دوران تحریم گفته است: تحریم ها 
باعث ش��ده بود شرکت هاي س��ازنده مواردي 
چون قطعات را از ایرالین هاي ایراني دریغ کنند. 
در عین حال این شرایط باعث شده بود که تهیه 

هواپیما نیز بسیار دشوار باشد. 
وزیر راه اشاره غیر مس��تقیمي هم به مذاکرات 
وین و احتمال احیاي برجام داشته و مي افزاید: 
امروز با توجه به تغییراتي که در حال رخ دادن 
است و شرایط جدیدي که حاصل مي شود، همه 
شرکت هاي هواپیمایي کش��ور مکلف هستند 
از این فرصت اس��تفاده و ضمن رفع مشکالت 
کنوني، نسبت به تهیه هواپیما و توسعه ناوگان 

خود اقدام کنند. 
اس��المي در خصوص نوس��ازي ناوگان هوایي 
نیز اظهار کرده اس��ت: وزارت راه و شهرسازي 
مي تواند نسبت به تهیه تس��هیالت از صندوق 
توسعه ملي براي شرکت هاي هواپیمایي اقدام 

کند. 
   آزموده را آزمودن خطاست

دل بستن مجدد وزارت راه به مذاکرات جاري 
وین و امیدواري به نوس��ازي ن��اوگان هوایي 

در حالي اس��ت که پی��ش از این ه��م وزارت 
راه برنامه ری��زي ک��رده بود تا در پس��ابرجام 
)سال 94( 200 فروند هواپیماي جدید براي 
ایران ایر از ایرباس، بویینگ و اي تي آر از محل 
فاینانس همین ش��رکت ها خریداري کند که 
در عمل تنها س��ه فروند ایرب��اس و 13 فروند 
هواپیماي سبک و محلي  اي تي آر آن هم نه از 
محل فاینانس یا وام شرکت هاي تولیدکننده 
هواپیما، بلک��ه از محل تس��هیالت صندوق 

توسعه ملي وارد کشور شد. 
   مدیرعامل هم�ا: پول نداریم اقس�اط 

صندوق توسعه ملي را بدهیم
کاپیتان علیرضا برخور، مدیرعامل ایران ایر اواخر 
اسفند سال گذشته از فرارسیدن سررسید اقساط 
تسهیالت خرید این هواپیماها به صندوق توسعه 
ملي خبر داده و گفته بود: فروردین ماه 1400، 
سررس��ید اولین قس��ط به مبلغ 330 میلیارد 
تومان اس��ت که توان پرداخت اقساط را نداریم 
و نمي توانیم اقس��اط را پرداخت کنیم. به گفته 
مدیرعامل هواپیمایي جمهوري اس��المي، کل 
تسهیالت هواپیماهاي برجامي ۵40 میلیون دالر 
بوده که در حال حاضر سررسید شده و پرداخت 

آن براي ایران ایر غیر ممکن است. 
داوود ربیعي، کارشناس اقتصاد هوانوردي در 
گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه وام صندوق 
توس��عه باید هوش��مندانه به ایرالین ها داده 
ش��ود، گفت: قب��ول دارم تحریم ه��ا و کرونا 
سرعت رشد صنعت هوانوردي را کم کرده اما 
باز هم در همین ش��رایط مي بینیم که برخي 
ایرالین هاي خصوصي که استراتژي مناسبي 
براي توسعه بازار دارند، توانسته اند به فعالیت 

خود ادامه دهند. 
وي یکي از مش��کالت اصلي صنعت هوانوردي 
را زیان انباشته ایرالین ها دانس��ت و ادامه داد: 
ایرالین هاي ش��به دولتي یا ش��به حاکمیتي با 
مشکل ثبات مدیریت و نبود س��اختار روبه رو 
هس��تند و با تغیی��رات سیاس��ي، ناگهان همه 

مدیران آن هم تغییر مي کنند.

تالش صنعت هوانوردي برای فرود در باند صندوق توسعه
در حالي وزیر راه قول اعطاي تسهیات به ایرالین ها را از محل صندوق توسعه ملي براي نوسازي ناوگان و حل و فصل مشکات جاري شان داده که 

برخي ایرالین ها توان بازپرداخت اقساط وام قبلي را هم ندارند
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