
 مطالبه اصالح بودجه 
و بانك هاي مشكل دار از دولت سيزدهم

بررسيهانشانميدهددر11ماههمنتهيبهشهريورسالجاريحدودهزارهزارميلياردتوماننقدينگيافزايشيافتهاست
كسريبودجهدولتوبانكهايمشكلدارازجملهداليلرشدنقدينگيبدونپشتوانهوبيارزششدنريالاست

88498433سرويساقتصادي4

|| روزنامهجوان| شماره6286 1443 مح��رم 19  | 1400 ش��هريور 6 ش��نبه

وحيدحاجيپور

دوقلوهاي خطرناك در نفت
اين روزها دو گروه در كنار وزير نفت، به بازارگرمي مش��غول هستند، 
به رسانه ها پول مي دهند تا مصاحبه هاي خود را درباره شخصيت وزير 
جديد نفت منتش��ر كنند و در گروه هاي واتس آپي و تلگرامي، اوجي 
را بهترين وزير نفت طي 40 س��ال اخير ارزيابي مي كنند. اميد دارند با 
اين دست فرمان، به قدرت برس��ند و يا به نفوذ بيشتري در تصميمات 
و انتصابات دست يابند. براي يكديگر پرونده سازي مي كنند و يكي، دو 
رسانه را نيز به استخدام خود در آورند تا در اين بازي، گوشت خورشت 

را براي خود جدا كنند و به مابقي، سبزي و لوبيا برسد. 
دو گروه در كنار دس��ت وزير نفت ديده مي ش��وند يا حداقل دوس��ت 
دارند اين را جا بيندازند كه به وزير جديد نزديك هس��تند. گروه اول 
بانيان وضع موجود هستند، همان هايي كه در دوره وزير پيشين نفت 
صاحب س��مت و مديريت بودند، ولي امروز، با انتقادهاي محتاطانه از 
وزير سابق، به س��تايش اوجي مشغول هس��تند. او را وزيري مي دانند 
كه استانداردهايش باالتر از مديران موفق صنعت نفت جهان است و به 

سبب نفتي بودنش مي تواند معجزه كند. 
تا پيش از رأي اعتماد اوجي، همه كار كردند تا ديده شوند بدون آنكه 
به ياد بياورند چگونه خود را براي زنگنه، تكه تكه مي كردند و هر انتقاد 
از وزير سابق نفت را به مثابه محاربه با نظام قلمداد مي كردند. اين گروه، 
شب و روز خود را براي تبليغ وزيرجديد وقف كرده اند و از هر فرصتي 
براي چاپلوسي بهره مي برند. معتقدند در دوره زنگنه، به آنها ظلم شده 
و اگر با او كار كرده اند به خاطر منافع نظام بوده است، تا مي توانند براي 
خود توجيه مي تراشند و به چند مصاحبه اخيرشان دل خوش كرده اند 
تا در سمت هاي خود بمانند يا س��متي بزرگتر را از آن خود كنند. اين 
گروه به هيچ چيز پايبند نيستند و براي يك صندلي كه قطعاً با منافع 
مالي شان گره خورده اس��ت، حتي حاضرند خود را مقابل پاي وزير، به 

خاك بيندازند!
گروه دوم، اما داس��تان جالب ت��ري دارند، همان هايي ك��ه در دولت 
احمدي نژاد با »دمپايي« وارد نفت شدند، بالفاصله با پرونده سازي براي 
سايرين خود را باال كشيده و در دولت تدبير و اميد گوشه نشين شدند. 
اين جماعت اغلب، نفت را با گعده هاي خودماني اش��تباه گرفته اند و 
از چند هفته پيش، در نفت جوالن داده و »نفس كش« مي طلبند. به 
س��ايرين پيام مي دهند كه اگر دير بيعت كنيد، خونتان پاي خودتان 
است. با ايجاد فضاي رعب و وحشت، خود را عناصري پرنفوذ در نفت 
مي دانند كه كافي اس��ت براي اوجي لب تر كنند تا حساب كارشان، با 

كرام الكاتبين باشد. 
از قضا، خطر اين گروه از منافقان نفتي بيشتر است؛ چراكه اقداماتشان 
موجب بدبيني كاركنان نفت و كناره گيري مديران انقالبي و جهادي 
اس��ت كه نمي خواهند با اين افراد در يك سطح قرار بگيرند. متأسفانه 
اين گروه، خود را صاحب وزارت نفت مي دانند و بدون هيچ هزينه اي در 

هشت سال گذشته، خود را داعيه دار انتقادات عليه زنگنه مي دانند. 
نكته جالب اينجاس��ت كه اين گروه، تنها خود را وارث دولت رئيسي و 
وزارت اوجي مي دانند و بر اين باورند، هر كس��ي در دايره شان نيست، 
در اتمس��فر نفت به »نيس��تي« پيوند خورده اند. اين نگاه خطرناك، 
تندتر از نگاه خودي و غيرخودي زنگنه اس��ت كه با همين فضا، حتي 
تكنوكرات ه��اي نفت و همس��و با جريان سياس��ي دولت گذش��ته را 
خانه نش��ين كرد و عده اي بله قربان گو و مديران قدكوت��اه را به همه 

جا رساند. 
اوجي كار س��ختي دارد با اين جماعت؛ يا بايد سمت هاي مديريتي را 
براي آنها كنار بگذارد تا به سهمش��ان برسند و يا به شاخصه هاي خود 
براي عزل و نصب ها پايبند باشد كه در اين صورت، بايد در انتظار هياهو 

و بازي هاي رسانه اي فيك بنشيند. 
بسياري براي نفت كيسه دوخته اند با نيات مختلف، يكي براي تضمين 
جريان فساد، يكي براي انتقام از گذش��تگان و يكي براي گرد و خاك 
كردن در صنعت نفت. دو گروهي كه خود را به اوجي چسبانده اند، اگر 
به قدرت برسند، بدون ترديد بايد حسرت روزهاي حضور زنگنه را در 

صنعتي خورد كه خود به ويرانه اي بزرگ تبديلش كرد. 

 داليل افزايش 38 درصدي 
قيمت برنج 

دبيراتحاديهبنكدارانموادغذاييبااشارهبهافزايش38درصدي
قيمتبرنجايرانيگفت:عالوهبربرنج،قيم�تبرخياقالمديگر
ازابتدايس�التاكنونبين30تا90درصدافزايشيافتهاس�ت.
قاس��معلي حس��ني در گفت وگو با فارس گفت: قيمت برنج ايراني از 
ابتداي سال تاكنون 38 درصد افزايش داشته است، به طوري كه قيمت 
عرضه اين كاال در بنكداري ها در حال حاضر بين 31 تا 43 هزار تومان 
اس��ت. دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به سود 12 درصدي 
خرده فروشي ها افزود: قطعاً با توجه به سود خرده فروشي و هزينه هاي 
جانبي قيمت عرضه برنج ايراني در خرده فروشي ها بيشتر از ارقام ذكر 

شده است. 
حسني با اشاره به برخي داليل افزايش قيمت برنج اظهار داشت: در سال 
جاري هزينه هاي كارگري بيش از 200 درصد افزايش يافته، به طوري 
كه مزد روزانه كارگر از 200 ه��زار تومان به 500 ت��ا 700 هزار تومان 
رسيده اس��ت. به عبارتي مزد روزانه كارگري كه تا سال گذشته براي 
مراحل كاشت و برداش��ت برنج 200 هزار تومان بود، امسال به حداقل 

500 هزار تومان افزايش يافته است. 
وي گفت: هزينه هاي ديگر از قبيل كود  و سم نيز به شدت افزايش يافته 
و با توجه به افزايش ش��ديد هزينه هاي جانبي توليد برنج، قيمت برنج 

ايراني نيز به شدت افزايش يافته است. 
حسني در پاسخ به اين س��وال كه برخي كارشناس��ان معتقدند كه با 
توجه به كاهش بارندگي، در راستاي تعديل قيمت برنج ايراني امسال 
بايد واردات برنج در فصل برداشت آزاد مي شد، به نظر شما اين موضوع 
تا چه اندازه در تعديل قيمت اين محصول كشاورزي مي توانست موثر 
باشد، گفت: در حال حاضر كمبودي در بازار وجود ندارد و برنج ايراني و 
خارجي در بازار به وفور وجود دارد، بنابراين رفع ممنوعيت واردات برنج 

به نظر من كمكي به تعديل قيمت نمي كرد. 
وي گفت: در صورت اجرا ش��دن يا اجرا نشدن بخش��نامه ممنوعيت 
واردات برنج در فصل برداش��ت، حداقل قيمت تمام ش��ده واردات هر 
كيلوگرم برنج هن��دي در گمرك 20 هزار و 500 تومان اس��ت و قطعاً 

قيمت عرضه اين كاال در بازار بيشتر نيز مي شود. 
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي اظهار داشت: با توجه به فراواني 
برنج خارجي تا دو ماه پيش برنج هندي به صورت اجباري به همراه 
روغن به بنكداران فروخته مي شد، يعني اگر بنكداراي قصد خريد 
50 حلب روغن نباتي را داشت بايد به صورت اجباري مقادير زيادي 
برنج هندي نيز خريداري مي كرد، بنابراين در مورد برنج خارجي 
هيچ كمبودي در كش��ور وجود ندارد و اين كاال به فراواني در بازار 

موجود است. 
وي گفت: قيمت عرضه هر كيلوگرم برنج هندي در بنكداري ها بين 20 
تا 23 هزار و 500 تومان و قيمت عرضه هر كيلوگرم برنج پاكستاني نيز 

هزار تا 2هزار تومان بيشتر از قيمت برنج هندي است. 
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اش��اره به افزايش قيمت س��اير 
كاالها گفت: براساس قيمت هاي كف بازار، قيمت هر كيلوگرم شكر از 
15 فروردين امسال تاكنون 90 درصد، قيمت روغن 35 درصد، قيمت 
برنج ايراني 38 درص��د، كره خوراكي 30 درص��د و خرما نيز 30 درصد 

افزايش يافته است.

يارانهنقديك�هدرماههايابتداييپرداختاز
پسخريد45دالربرميآم�د،امروزبهزحمت
ازپسخريديكدبهماس�تبرميآيد،ازاين
روباتوجهبهاينكهردپ�ايبودجهوهمچنين
بانكدرپسكاهشقدرتخريدريالبهچشم
ميخورد،اصالحنظ�امبانكيوبودجهدررأس
مطالباتازدولتس�يزدهمقرارگرفتهاست.
يارانه نقدي زماني چنان قدرت خريدي داش��ت 
كه سياستگذار اميد مي داشت بخشي از مشكالت 
مردم در سراسر كش��ور را حل كند، اما از سال 89 
تاكن��ون آنقدر ق��درت خريد ريال تخريب ش��د 
كه يارانه براب��ر با 40 ت��ا 45 دالر ماه هاي ابتدايي 
پرداخت هم اكنون از پس پرداخت هزينه يك دبه 
ماست هم بر نمي آيد. اين موضوع از اين رو عنوان 
ش��د كه روند كاهش ارزش پول ملي مورد توجه 
قرار گيرد، البته هر چند كابينه دولت سيزدهم به 
س��رعت كار را آغاز كرد، اما تا چند ماهي كسي از 
اين دولت به جهت ظهور آثار تبعي سياست هاي 
دولت دوازدهم در ماه هاي پيش رو  انتظار چنداني 
ندارد در عين حال اين انتظار از اين دولت مي رود 
كه ريشه مشكالت را بشناسد و به شكل ريشه اي 

مشكالت را حل كند. 

آبان ماه س��ال 99 ) زم��ان انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري امري��كا( حج��م نقدينگ��ي در اي��ران 
حدود3هزارهزار ميليارد تومان بود و پيش بيني ها 
نش��ان از آن دارد، اي��ن متغير ك��ه در خردادماه 
سالجاري 3هزارو750 هزار ميليارد تومان بود، در 
شهريور ماه ) به فرض تكرار رشد 6/6درصدي فصل 
قبل( از مرز 4هزارهزار ميليارد تومان بگذرد، رشد 
بيش هزارهزار ميليارد توماني نقدينگي در كمتر 
از يكس��ال اصالح بودجه و همچني��ن بانك هاي 
مش��كل دار را در رأس مطالبات عمومي از دولت 
س��يزدهم قرار داده اس��ت، زيرا ماه به م��اه به طور 
اتوماتيك ارزش ريال و با لطبع قدرت خريد مردمي 
كه تنها درآمد ثابتشان يارانه نقدي و دستمزد است 

در حال نزول مي باشد. 
خيلي تلخ اس��ت كه مشخص ش��ود عالوه بر اينكه 
دولت اب��زار خلق نقدينگي بدون پش��توانه يا همان 
ماليات تورمي دارد، برخي از بانك ها نيز به واس��طه 
وضعيت ناتراز دخل و خرج و دارايي و بدهي به امتياز 
طاليي و ويژه خلق نقدينگي بدون پش��توانه دست 
پيدا كرده اند و در اين ميان با ايجاد ترس و واهمه از 
اينكه سرنوشت س��پرده گذاران چه مي شود، دولت 
را به رعايت مصلحت هاي پر هزين��ه براي كل مردم 

وا داشته اند، در صورتي كه همه مي دانند بانك هاي 
مشكل دار به واس��طه بنگاهداری تخريب گريشان 
وس��يع تر از حوزه پولي و تخري��ب ارزش پول ملي 
است و در حوزه هاي ديگر نيز هزينه تراشي مي كنند. 
بررسي ها نش��ان مي دهد در كمتر از يكسال حجم 
نقدينگ��ي از مح��دوده 3هزارهزار ميليارد تومان به 
محدوده 4هزارهزار ميليارد تومان رسيده است، اين 
در حالي است كه دولت براي تأمين كسري بودجه اش 
به رفتارهايي دست مي زند كه دست آخر ارزش پول 
ملي به واسطه خلق نقدينگي و اس��تقراض از بانك 
مركزي كاهش مي يابد، از سوي ديگر بانك هايي كه 
ترازنامه و دخل و خرجش��ان از مسير صحيح خارج 
شده اس��ت، نيز يكي ديگر از خالقان نقدينگي بدون 
پشتوانه هس��تند، زيرا از ارزش ريال كسر و اقدام به 
پرداخت هزينه سپرده هاي مدت داري مي كنند كه از 

سپرده گذاران بانكي دريافت كرده اند. 
اگر چه برخي از كارشناس��ان اقتصادي مي گويند 
دولت تقريب��اً نيمي از س��پرده هاي بانكي را خود 
و ش��ركت هايش مصرف مي كنن��د و دليل اصلي 
ناترازي دخل و خرج بانك ها نيز خود دولت است، 
اما برخي از كارشناس��ان اقتص��ادي معتقدند كه 
بساط بانك هاي خصوصي مش��كل دار بايد جمع 

ش��ود، زيرا اي��ن بانك ها دامنه تخريب گريش��ان 
فراتر از پول ملي است و گاهاً به واسطه بنگاهداري 
چالش هاي ديگري به ط��ور نمونه در بخش زمين 
و س��اختمان خلق مي كنند، زيرا تصور مي كنند 
با دستكاري قيمت زمين و س��اختمان و با كمك 
برخي از كارشناس��ان رس��مي ارزياب ن��رخ اين 

دارايي ها مي توانند به حيات خود ادامه دهند. 
خيزرئيسسازمانبرنامه

برایاصالحبودجه
به تعبيري مي توان مدعي ش��د ك��ه از يك طرف 
كس��ري بودجه و از طرف ديگر كس��ري بودجه و 
ناترازي برخ��ي از بانك ها ارزش ريال را پيوس��ته 
تنزيل مي كند، از اين رو بس��ياري از كارشناسان 
با حمايت از تصميم مس��عود ميركاظمي، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه در اصالح بودجه 1400 و 
ممانعت از افزايش هزينه هاي جاري بر اين باورند 
كه رئيس كل بانك مركزي بايد بر س��ر كار بيايد 
كه اوالً ريش��ه مش��كالت بخش بانك را بشناسد 
و ثانياً بس��اط بانك هاي خصوصي با ترازنامه ها و 
دخل و خرج هاي بسيار مشكل دار را جمع كند، در 
غير اين صورت روند كاهش ارزش پول ملي تشديد 
مي شود و حتي شاغالن زير خط فقر نيز بيشتر در 

باتالق تنگناي مالي فرو مي روند. 
دولتروحاني

خالقنقدينگي3500هزارميلياردتوماني
متأس��فانه در دول��ت يازده��م نقدينگ��ي تقريباً 
از محدوده 500 ه��زار ميليارد توم��ان به محدوده 
هزارو500هزار  ميليارد توم��ان رس��يد و در دول��ت 
دوازدهم نيز از محدوده مذكور به محدوده 4هزارهزار 
ميلي��ارد تومان رس��يد، البته ريش��ه خل��ق عمده 
نقدينگ��ي در چهارس��ال اول و دوم دولت روحاني 
متفاوت بود، زيرا در چهارس��ال اول دولت انتخابات 
رياست جمهوري در پيش داشت و تالش كرد با سود 
بانكي باال نقدينگي را در حساب سپرده بلند مدت 
بانكي حبس كند، اما در چهارسال دوم، هم شبه پول 
رشد يافته در چهارسال ابتدايي، عزم خروج از بانك 
را داشت و هم اينكه بعد از روي كار آمدن ترامپ در 
امريكا تحريم ها مجدداً احيا شد و دولت ديگر كنترلي 
روي حجم نقدينگي نداشت، منتها براي مدتي تالش 
كرد كه نقدينگي به جاي ورود ب��ه بازار ارز و طال به 
بازارهايي چون س��هام و زمين ورود كند تا بانك ها 

بتوانند ترازنامه هاي خود را اصالح كنند. 
اينكه بانك بخواهد منشأ ماليات تورمي به واسطه 
خلق نقدينگي بدون پش��توانه باش��د مش��كالت 
اقتصاد ايران را تشديد مي كند، زيرا نهاد دولت به 
اندازه كافي خودش در اين حوزه پيش��گام است، 
بدين ترتيب دولت سيزدهم با مسئله اصالح بودجه 

و بانكداري روبه رو است.

يككارشناسبازارس�رمايهبابياناينكهدر
معامالتشهريورماهبازارسهامهمچنانشاهد
افزايشحجموارزشمعام�التخواهيمبود،
خاطرنشانكرد:دركناراينمسائلنوسانات
قيمتيه�مدرب�ازاررخخواه�ددادوبهنظر
ميرسدكهدرشهريورماهشتابرشدشاخص
»هموزن«نسبتبهشاخصبورسبيشترباشد.
پيمان حدادي در گف��ت و گو با ايرن��ا به عوامل 
تأثيرگذار در بازگشت رش��د به معامالت بورس 
اش��اره كرد و افزود: بازگشت رش��د به بازار سهام 
را مي توان ناش��ي از چند دليل دانست، نخستين 
عامل مربوط به انتخابات رياست جمهوري بود كه 
از نظر فعاالن بازار انتخاب آيت اهلل ابراهيم رئيسي 
با رأي قاطع مي تواند از اهميتي ويژه در كشور و 

بازار سرمايه برخوردار باشد. 
وي به ديگ��ر عامل تأثيرگذار در رش��د معامالت 
بورس اشاره و خاطرنشان كرد: در كنار اين موارد، 
رئيس دولت سيزدهم صحبت هايي را در رابطه با 
ثبات و تعادل بازار س��رمايه مطرح كرد كه باعث 

ايجاد چشم انداز مثبت در بازار شد. 
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه اف��زود: در كنار 
گزارش هاي خوب ماهانه ش��ركت ها در رابطه با 
آمار توليد، فروش و نيز گزارشات معقول از فعاليت 
سه ماهه شركت ها، عوامل بنيادي حاضر در اقتصاد 
كش��ور و ثبات قيمت هاي جهاني از ديگر داليلي 
بودند كه سبب رشد دوباره شاخص بورس شدند. 

وي به اظهار نظرهاي مربوط به لغو قيمتگذاري هاي 
دستوري كاال اشاره كرد و گفت: شروع معامالت 
س��يمان در ب��ورس كاال يك��ي از نمونه هاي لغو 
قيمتگذاري دستوري است و اين سيگنال مثبت 
را به بازار س��رمايه مخابره مي كرد ك��ه در آينده 
قيمت فروش محصوالت شركت ها از طريق عرضه 
و تقاضا مشخص مي شود و از مباحث قيمتگذاري 
دس��توري رهايي پيدا خواهند كرد كه در نتيجه، 
اين موضوع سبب افزايش سود شركت هاي بورسي 
و قيمت س��هام آنها در بازار سهام خواهد شد. اين 
كارشناس بازار س��رمايه روند معامالت بورس در 
ش��هريور ماه را مورد پيش بيني قرار داد و گفت: 
شهريور ماه نخستين ماهي است كه دولت جديد 
با وزرا و كابينه جديد شروع به كار خواهند كرد، به 
همين دليل فعاًل شاهد وجود برخي از ابهامات در 
تصميمات هستيم. وي خاطرنشان كرد: تصميمات 
كوتاه مدت اقتصادي در خص��وص كنترل تورم، 
قيمت ها و نيز نرخ ارز كه اتخاذ مي شود، قطعاً در 
روند معامالت بازار در شهريور ماه تأثيرگذار خواهد 
بود. وي اظهار داشت: برخي معتقدند كه شاخص 
كل بورس و سهام بزرگ بازار كه طي دو ماه گذشته 
بازدهي بسيار خوبي را در اختيار سهامداران قرار 
دادند اكنون ديگر نيازمند اصالح قيمت هستند، 
در حالي كه در اين زمين��ه بايد منتظر ماند و ديد 
كه نگاه در كوتاه م��دت به بازار س��رمايه چگونه 

خواهد بود.

آيا رشد شاخص بورس ادامه دار است؟

درحاليكهلبن�انهمچنانبابحرانانرژيدس�توپنجهنرم
ميكند،يكيازدونفتكشايرانيكهقراربودبهمقصداينكشور
حركتكنندروزپنجشنبهآبهايجمهورياسالميراترككرد.
ب��ه گ��زارش تس��نيم ، ب��ر اس��اس اع��الم پاي��گاه اينترنت��ي
TankerTrackers. com، ك��ه انتق��ال محموله هاي نفتي را 
رديابي مي كند، اين كش��تي ايران حاوي »س��وخت براي شبكه 
برق« است. اين پايگاه در توييتر خود اعالم كرد كه انتظار مي رود 

كشتي دوم ايران »كه در حال بارگيري بنزين است« فردا آب هاي 
اين كشور را ترك كند. بر اساس اين گزارش، سيد حسن نصراهلل، 
دبير كل جنبش حزب اهلل لبنان، پنج شنبه گذشته اعالم كرد كه 
قرار است يك تانكر پر از سوخت »طي ساعات آينده« از ايران عازم 
اين كش��ور ش��ود. پايگاه  TankerTrackers. com در پاسخ 
به س��ؤال يكي از كاربران توييتر تصريح كرد كه كشتي روز جمعه 
)گذشته( از بندر خارج شد، اما پنج ش��نبه از آب هاي ايران خارج 

ش��د. اين پايگاه اينترنتي رديابي نفتكش ها همچنين توضيح داد 
»]علت اين امر اين است كه[ خط س��احلي بسيار طوالني است و 
پروتكل هاي خروجي وجود دارد.« بر اس��اس اي��ن گزارش، هنوز 
مشخص نيست كه دومين كشتي روز جمعه از ايران خارج مي شود 
يا از بندر آن. در اين گزارش آمده اس��ت: بحران انرژي و س��وخت 
در لبنان بخشي از يك فاجعه اقتصادي گسترده تر براي اين كشور 

است كه از سال 2019 آغاز شده است.

نفتكش ايراني عازم لبنان شد
  انرژی

۵۷ درصد مخازن سدهاي كشور خالي است
جديدتري�نآم�ارذخاي�رآب�يكش�ورنش�انم�يده�د
اس�ت. خال�ي كش�ور مخ�ازنس�دهاي 5۷درص�د ك�ه
به گزارش تس��نيم، بر اساس آمار رسمي ش��ركت مديريت منابع آب 
ايران، از ابتداي س��ال آبي جاري تا 29 مردادماه 1400 ميزان ورودي 
آب به مخازن س��دهاي كش��ور 28 ميليارد و 610 ميليون مترمكعب 
بوده، در حالي كه در مدت مش��ابه سال آبي گذشته ميزان ورودي آب 
به مخازن سدهاي كشور 54 ميليارد و 240 ميليون مترمكعب بود. در 
واقع ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي كشور نسبت به مدت مشابه 
سال آبي گذشته، كاهش��ي 47 درصدي داشته اس��ت. ذخاير موجود 
آب در مخازن س��دهاي كش��ور در تاريخ 29 مردادماه به 21 ميليارد و 
530 ميليون مترمكعب رسيد، اين در شرايطي است كه در زمان مشابه 
سال قبل ميزان ذخاير موجود آب در مخازن سدهاي كشور 30 ميليارد 
و 840 ميليون مترمكعب بود. به عبارتي ذخاير آبي س��دهاي كشور با 

كاهش 30 درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل مواجه است. 
........................................................................................................................

ماجراي عجيب حذف بخشنامه گمرك 
بخش�نامهدفت�ربازبين�يگم�ركاي�راندرخص�وصتعيي�ن
تكلي�فن�رخارزمحاس�باتيدرگم�رك،س�اعاتيبع�د
ازانتش�ارازس�ويهم�انمرج�عصادركنن�دهلغ�وش�د.
به گزارش تسنيم،  در روزهاي اخير بخشنامه اي از سوي گمرك ايران 
در فضاي مجازي دس��ت و به دس��ت مي شود كه بر اس��اس آن دفتر 
بازبيني گمرك در قالب اين بخشنامه به تمامی گمركات اجرايي كشور 
خواستار اعمال قطع مرور زمان در اظهارنامه ها براي تعيين تكليف نرخ 

محاسباتي ارز شده است. 
گفتني اس��ت، طبق تبصره )7( قانون بودجه امس��ال مقرر ش��د كه نرخ 
4هزارو200 محاس��باتي ع��وارض واردات در حق��وق ورودي فقط براي 
كاالهاي اساس��ي و همچنين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي اعمال 
شده و عوارض ساير كاالها به نرخ ارز »اي تي اس« بانك مركزي كه نرخي 
نزديك به بازار است، تغيير كند، البته حقوق ورودي از چهار به دو درصد و 
براي اقالم اساسي و دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي به يك درصد كاهش 
يافت. اين موضوع بعد از عدم اجرا از سوي دولت دوازدهم در نيمه اول سال، 
در مكاتبه اي با رئيس جمهور وقت، مورد تأكيد رياست محترم مجلس قرار 
گرفته و بر اجراي قانون و حكم مندرج در بودجه پافشاري شده است. نكته 
جالب توجه اين بخشنامه مذكور ساعاتي بعد از انتشار از سوي همان مرجع 

صادر كننده به استناد يك نامه از قائم مقام وزارت صمت لغو شد. 
........................................................................................................................

افزايش ۱۵۰ هزار توماني قيمت سكه 
بهگفتهدبيرهيئتمديرهاتحاديهط�الوجواهرتهران،بهدنبال
افزاي�ش۲5دالريقيمتهراونسجهانيطالبهس�ببمس�ائل
سياسي-اقتصاديدنياومهمترازآن،نوساناتبهشدتافزايشي
نرخارزدرداخل،بازارسكهوطالهمدراولينروزفعاليترسمي
خودپسازتعطي�التكروناي�ي،تكانيبزرگخ�وردواينروند
تاپايانهفت�هادامهداش�ت؛بهگونهايكهس�كه150هزارتومان
وهرگرمطال18عيارني�زحدود۲3هزارتومانديگرگرانش�د.
به گزارش ايسنا، روز يكش��نبه هفته اي كه گذشت )31 مردادماه( كه 
مصادف با اولين روز بازگشايي بازارها و اصناف پس از تعطيالت شش 
روزه كرونايي بود، قيمت  سكه و طال در بازارهاي داخلي افزايش ناگهاني 
پيدا كرد. در حالي كه انتظار مي رفت طي اين م��دت از التهابات بازار 
كاسته شود، اما تا پايان هفته نيز تب وتاب افزايش قيمت ها ادامه داشت 
و قيمت ها تا آخرين معامالت هفته نس��بت ب��ه روز آغاز هفته جاري، 
روند افزايشي خود را ادامه داده بود. نادر بذرافشان دبير هيئت مديره 
اتحاديه طال و جواهر تهران در تحليل وضعي��ت كلي هفته اخير بازار 
س��كه و طالی داخلي، اظهار كرد: در طول هفته اي كه گذشت، شاهد 
افزايش 25 دالري اونس جهاني بوديم، از سوي ديگر نرخ ارز در داخل 
نيز نوسانات افزايشي داشت، لذا قيمت سكه و طال در داخل نيز تحت 

تأثير افزايش نرخ ارز، همچنان افزايشي پيش رفت. 
اين مقام صنفي در رابطه با ميزان تقاضا براي خريد سكه و طال در پي 
افزايشي شدن بازار، تصريح كرد: در اين هفته با بازگشايي بازار رسمي 
پس از قريب به ي��ك هفته تعطيلي و روند افزايش��ي قيمت ها، ميزان 
تقاضا براي خريد سكه و مصنوعات طال نس��بت به هفته هاي پيش از 
تعطيالت اندكي مي توان گفت كه بيشتر شد اما آنچنان قابل توجه نبود 
كه بخواهد سبب التهاب شديد بازار شود. بذر افشان در اعالم آخرين 
قيمت هاي معامالتي در بازار سكه و طالي داخلي و تغييرات آنها طي 
يك هفته اخير )آغاز فعاليت ها از روز يكشنبه بود(، گفت: همانطور كه 
اشاره شد افزايش قيمت اونس جهاني طال و نرخ ارز در داخل سبب شد 
كه هر قطعه سكه تمام طرح جديد به طور ميانگين با 150 هزار تومان 
افزايش به 12 ميليون و 100 هزار تومان و هر قطعه سكه تمام بهار طرح 
قديم با 100 هزار تومان افزايش به 11 ميليون و 600 هزار تومان برسد. 
در حال حاضر حباب سكه نيز در محدوده 800 هزار تومان قراردارد كه 

نسبت به هفته پيش از آن 150 هزار تومان رشد داشته است.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش

  بورس

نوبت دوم

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 
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