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سرپيچي ۶3۲ دستگاه از اعالم حقوق كاركنان
بعد از گذشت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبني 
بر الزام دس�تگاه هاي اجرایي براي ثبت اطالعات حقوق کارکنان 
در س�امانه »ثبت حقوق و مزایا« در حال�ي دوره پایاني برنامه در 
حال طي شدن است که گزارش هاي رس�مي نشان مي دهد هنوز 
حدود ۶3۲ دس�تگاه اطالعات خود را در س�امانه ثبت نکرده اند. 
به گزارش ايس��نا، بعد از جريان فيش هاي نجومي و حواشي ای كه در 
رابطه با حقوق وجود داشت، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد 
دولت س��امانه اي ايجاد كند و دس��تگاه هاي اجرايي مشمول ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توسعه اطالعات حقوقي كاركنان خود را در سامانه 
بارگذاري و شفاف سازي كنند. بر اين اس��اس در سال ابتدايي اجراي 
برنامه ششم توسعه )۱۳۹۶( بود كه سازمان اداري و استخدامي نسبت 
به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كرد و در ابتداي سال ۱۳۹۷ 
بود كه اين سازمان از امكان ورود دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون 

براي وارد كردن اطالعات حقوقي كاركنان خبر داد. 
اما آنچه در اواخر سال ۱۳۹۷ از س��وي انصاري، رئيس سابق سازمان 
اداري و اس��تخدامي اعالم شد نش��ان داد ۳هزارو۹۴۶دس��تگاه بايد 
اطالعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت كنند اما تا آن زمان 
بيش از ۲هزارو۲00 دس��تگاه در اين رابطه اقدام��ي نكرده بودند. اين 
در حالي بود كه گفته مي ش��د دس��تگاه هاي دولتي عموماً ورود كرده 
و دس��تگاه هاي مربوط به مجلس، قوه قضائيه و نهادهاي زير نظر مقام 

معظم رهبري هنوز نسبت به ورود اطالعات اقدام نكرده بودند. 
به هر صورت در اواخر مردادماه س��ال ۱۳۹۸ بود ك��ه هيئت دولت در 
جلسه خود عملكرد دس��تگاه ها در ورود اطالعات حقوقي كاركنان به 
سامانه حقوق و دستمزد را مورد بررسي قرار داد و طي يك فرصت حدود 
يك ماهه تمامي دس��تگاه ها را مكلف به ورود اطالعات يا برطرف كردن 
نقص اطالعاتي كرد. بعد از آن ديگر هيچ گزارش��ي در رابطه با وضعيت 
حقوق و دستمزد اعالم نش��د تا اينكه گزارش اخير ديوان محاسبات از 
تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ نش��ان مي دهد تعداد زيادي از دستگاه هاي 
اجرايي اطالعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزايا ثبت يا به روزرساني 
نكرده اند، اين در حالي است كه در چند سال اخير و حتي امسال با توجه 
به اهميت موضوع شفاف سازي حقوق كاركنان، در قانون بودجه موضوع 

سطح اطالعات كاركنان در سامانه هاي مربوطه مورد تأكيد بوده است. 
در تبصره ۲۱ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مكلف ش��دند اطالعات كاركنان رسمي، 
پيماني و قرارداد كار معين، كارگري و كاركنان حوزه سالمت بر اساس 
قانون تعيين شده را تا ۲0 ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سامانه كارمند 

ايران و سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت يا به روزرساني كنند. 
از س��ويي تأكيد ش��د كه از تيرماه )۱۳۹۹( تخصيص و اعتبار حقوق 
كاركنان رس��مي، پيماني و قراردادي داراي شناسه دستگاه اجرايي، 
صرفاً بر اساس اطالعات سامانه كارمند ايران صورت بگيرد. همچنين 
هرگونه پرداخت مستقيم و مس��تمر به تمامی كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي از محل اعتبارات هزينه اي و منابع عمومي و اختصاصي مشروط 

به ثبت اطالعات آنها در سامانه كارمند ايران بود. 
با وجود اين بر اس��اس اعالم ديوان محاسبات در س��ال گذشته ۲۳۲ 
دستگاه اجرايي اطالعات خود را در سامانه كارمند ايران ثبت كردند و در 
رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزايا ۶۳۲ دستگاه اجرايي اطالعات خود 

را در سامانه ثبت و حقوق و مزايا ثبت و به روزرساني نكرده اند. 
با توجه به اينكه در سه سال گذشته ش��رط پرداخت حقوق و مزايا به 
نوعي وابسته به ثبت اطالعات در سامانه هاي حقوقي بوده و مشخص 
نيست اين دستگاه هايي كه هنوز اطالعات خود را در سامانه هاي مربوطه 
ثبت نكرده اند بر چه اساسي منابع دريافت و حقوق پرداخت كرده اند؟ 
جريان س��امانه ثبت و حقوق و مزايا در چند سال اخير شفاف نبوده و 
اطالع رساني مشخصي از سوي سازمان اداري و استخدامي انجام نشده 

است و انتظار مي رود در دوره جديد در اين رابطه شفاف سازي شود. 
....................................................................................................................

نوسان یک تا ۵  ميليوني قيمت  خودرو 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن 
تأکید بر اینکه تا بازار ارز براي مدتي در ثبات نسبي قرار نگیرد، به 
سبب باال و پایین شدن قیمت خودروها مشتري هم تمایلي براي 
معامالت نخواهد داشت، از ادامه رکود در بازار خودرو خبر داد و اعالم 
کرد طي هفته  اخیر هم به رغم نوس�انات کاهشي بازار ارز و به  تبع 
کاهش مقطعي قیمت  خودرو، باز هم مشتري در بازار وجود نداشت. 
سعيد مؤتمني در گفت وگو با ايسنا، از سايه ركود بر بازار خودرو خبر داد 
و اظهار كرد: تا زماني كه ثبات نس��بي در قيمت ها كه به دنبال ثبات بازار 
ارز ايجاد مي شود، وجود نداشته باش��د، بازار خودرو در ركود باقي خواهد 
ماند، ضمن اينكه عالوه بر نوسانات ارزي، بحث هاي مثبت و منفي در مورد 
آينده بازار خودرو و افزايش يا كاهش قيمت خودرو، بر بازار اثر رواني خواهد 
داشت، اما چنانچه نرخ ارز براي چند هفته در قيمت و كانال مشخصي ثبات 

داشته باشد، معامالت در بازار خودرو هم از سر گرفته خواهد شد. 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: به 
طور مثال زماني كه مشتري مي بيند در ابتداي هفته، ارز در كانال ۲۸ هزار 
تومان و سپس در كانال ۲۷ هزار تومان قرار گرفت، نمي تواند تصميم بگيرد 
خريد خود را انجام دهد يا منتظر كاهش احتمالي بيشتر قيمت ها بماند، 
بنابراين در نتيجه نوسانات ارز و همچنين مشخص نبودن آزادسازي يا 
ادامه ممنوعيت واردات، مشتري خريد خود را به تعويق مي اندازد و منتظر 
آينده بازار است. وي در رابطه با روند يك هفته اخير بازار خودرو گفت: با 
توجه به اينكه نرخ ارز در اين هفته نوسانات كاهشي داشته است، قيمت  
خودرو نيز ابتدا در مسير نزولي حركت كرد اما همچنان خريداري در بازار 

وجود نداشت، در حالي كه فروشنده زياد است. 
 روند قيمت ها در بازار نش��ان مي دهد خودرو در اواس��ط هفته كمي 
ارزان تر از ابتداي هفته ش��د اما قيمت گذاري هاي ص��ورت گرفته در 
آگهي هاي فروش ديروز نش��ان از نوس��ان هاي اكثراً افزايش��ي يك تا 
5 ميليون توماني نسبت به ابتداي هفته )شنبه/۱۷مهرماه( دارد و تنها 
در دو خودروی سمند LX و پژو ۲0۶ تيپ۲ كاهش يك ميليون توماني 

قيمت نسبت به ابتداي هفته ديده مي شود. 
....................................................................................................................

افت ۲۱ هزار واحدي بورس
ش�اخص کل ب�ورس در پایان معام�الت دی�روز، با اف�ت ۲۱ هزار 
واح�دي ب�ه یک میلی�ون و 3۹۷ ه�زار واح�د س�قوط ک�رد. 
به گزارش مهر، در ادام��ه روند نزولي بورس در روزه��اي اخير، ديروز 
نيز شاخص كل در پايان معامالت با كاهش ۲۱ هزار و ۲۳۶ واحدي به 
رقم يك  ميليون ۳۹۷ هزار و ۴۴۶ واحد بازگشت. شاخص هم وزن هم 
۸ هزار و ۷۸۹ واحد منفي شد و به عدد ۳۹۲ هزار و ۷۷۸ واحد رسيد. روز 
گذشته تنها 5۲۸ هزار فقره معامله به ارزش بيش از 5 هزار ميليارد تومان 
ثبت ش��د. ارزش كل بازار س��رمايه نيز در كانال 5/۶هزار هزار ميليارد 
توماني قرار دارد. فرابورس هم با منفي ۴۱۶ واحدي روبه رو شد و به كف 

دامنه ۲0 هزار واحدي رسيد.

س�رانجام بهارستاني ها طرح تس�هیل صدور 
مجوزه�اي کس�ب و کار را تصوی�ب کردن�د؛ 
آزم�ون مهم�ي ک�ه محمدباق�ر قالیب�اف، 
رئیس مجلس ش�وراي اس�المي آن را یکي از 
دس�تاوردهاي مجل�س یازدهم عن�وان کرد. 
از چن��د ماه پيش بود ك��ه تع��دادي از نمايندگان 
مجلس روي مجوزهاي كسب و كار تمركز كردند و 
با آسيب شناسي آن، به اين جمع بندي رسيدند كه 
بايد قوانين كشور براي تسهيل صدور مجوزها تغيير 
كند. اين تغيير البته از س��وي برخي اصناف مورد 
نقد قرار گرفت و البي ها براي توقف طرح مجلس يا 
اصالح گزينشي بخشي از آن آغاز شد. كار به جايي 
رسيد كه برخي رسانه ها و منابع آگاه از موفقيت اين 
جريان نوشتند، به همين دليل نهايي شدن اين طرح 
بارها به تعويق افتاد اما روز گذشته، نمايندگان مردم 
تصميم خود را گرفتند و مواردي را تصويب كردند 

كه خبري خوش براي طالبان كسب و كار بود. 
اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه بسياري از متقاضيان 
كس��ب و كار، قوانين موجود را مانع اصلي در آغاز 
فعاليت اقتصادي مي دانس��تند، بوروكراس��ي هاي 
طوالني و پيچيده اي كه در قوانين آمده، شرايط را 
براي شروع كسب و كار و اخذ مجوز سخت كرده بود و 

همين موضوع نوعي انحصار را ايجاد مي كرد. 
   در مجلس چه گذشت؟

شصتمين نشست علني مجلس شوراي اسالمي 
صبح ديروز به رياس��ت محمدباقر قاليباف برگزار 
شد. نمايندگان با پرداختن به ادامه بررسي طرح 
تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار برنامه 
ديروز صحن علني را آغاز كردند. بررسي اين طرح با 
رسيدگي به ماده 5 شروع شد و نمايندگان سازوكار 
انتخاب كارشناسان رسمي دادگستري را تعيين و 

شرط نياز مناطق كشور را حذف كردند. 
قاليباف در اين جلسه با اشاره به اينكه شش جلسه 
مجلس طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب 
و كار را مورد بحث و بررس��ي قرار داد، افزود: اين 
طرح منجر به تسهيل گري در فضاي كسب و كار، 
رفع موانع مشاغل و برطرف كردن ناعدالتي هايي 
مي شود كه بعضاً در برخي از كسب وكارها و مشاغل 
وجود دارد. نمايندگان همچنين در جريان بررسي 
ماده ۶ طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب 
و كار، با پيشنهاد عليرضا س��ليمي نماينده مردم 
محالت مبني بر افزودن عبارت »س��ابقه قضاوت 
و وكالت مجلس جايگزين آزم��ون نخواهد بود« 
موافقت كردند. به موجب اين پيشنهاد كه به گفته 

محس��ن زنگنه نقطه عطف مجلس بود، قضات و 
نمايندگان مجلس براي احراز پس��ت وكالت بايد 
همانند س��اير مردم آزمون دهند و مس��تثني از 
آزمون نيس��تند. در ادامه نمايندگان با اصل ماده 
۶ اين طرح در خصوص شرايط پذيرش در آزمون 
وكالت موافقت كردند و براس��اس آن داوطلباني 
كه حداقل ۷0درصد ميانگين نمرات يك درصد 
حائزان باالترين امتياز را كسب كنند، در اين آزمون 

پذيرفته خواهند شد. 
در ادامه حس��ينعلي حاجي دليگاني ماده۳ طرح 
تسهيل صدور برخي مجوزهايی را كه پيش از اين 
به كميسيون ارجاع شده بود، قرائت كرد. اين ماده 
پيرامون شفافيت و تنظيم دستورالعمل نحوه ثبت 
الكترونيكي قراردادهاي تسهيالت بانكي بود كه 

مورد نظر موافق نمايندگان قرار گرفت. 
همچنين بر اس��اس قانون جديد، س��ازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور موظف است هر ساله از طريق 
سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري 
آزمون س��ردفتري و دفترياري اقدام كند، اين به 
معناي آن است كه هر فرد ايراني حائز شرايط در 
صورت تمايل براي راه اندازي دفترخانه رس��مي، 
مي تواند در آزمون شركت كند و در صورت قبولي، 

مجوز تأسيس دفترخانه براي وي صادر مي شود. 
همين موضوع با خشم س��ردفترداران مواجه شد 
اما مجلس بدون توجه به اين موضوع، اين تكليف 

قانوني را تصويب كرد. 
پس از تصويب اين قانون، رئيس مجلس شوراي 
اس��المي گفت: اين قانون براي بررسي به شوراي 
نگهبان ارسال مي شود و اگر مشكلي داشته باشد، 
مجدد به صحن مجلس برمي گردد، با اين حال به 
سهم خود از كميسيون و همكاران براي تصويب 

اين طرح تشكر مي كنم. 
چند روز پيش هم، سيدمحمد صاحبكارخراساني، 
معاون راهب��ردي قوه قضائيه با اش��اره به اينكه با 
دس��تور صريح مقام معظم رهبري س��ند تحول 
قضايي مبناي اقدامات تحولي در قوه قضائيه است 
و با پيگيري جدي رئيس قوه قضائيه، راهكارهاي 
سند در همه حوزه ها پيگيري مي شود، درباره طرح 
تسهيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار گفت: اين 
طرح به دنبال افزايش شفافيت و رقابت و برداشتن 
ظرفيت گذاري ع��ددي از آزمون ه��اي حرفه اي 
مشاغل حقوقي است؛ موضوعي كه در سند تحول 

قضايي هم بر آن تأكيد شده است. 
همچنين سيداحس��ان خان��دوزي، وزي��ر امور 
اقتصادي و دارايي در دفاع از كليات طرح تسهيل 
صدور برخي مجوزهاي كسب و كار گفت: در سال 
مانع زدايي از توليد، تصويب طرح صدور مجوزهاي 
كس��ب و كار پيام خوش��ي را از مجلس به فعاالن 
اقتصادي مخابره مي كند. بخش زيادي از فعاالن 
اقتصادي منتظر تصويب اين طرح و باز شدن غل 
و زنجي��ر از پاي خود هس��تند. تصويب اين طرح 
بسياري از فسادها، رانت ها و انحصارطلبي را كنار 
می زند و امضاهاي طاليي را كاهش مي دهد. تبديل 
نظارت پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد شفافيت 
در اخذ مجوزها و قراردادهاي بانكي از رويكردهاي 

مهم اين طرح است. 
   همه نگاه ها به شوراي نگهبان

حاال اين قانون به ش��وراي نگهبان ارس��ال شده 
است؛ نهادي كه اگر اين قانون را متناقض با قوانين 
باالدستي كشور تش��خيص ندهد، مي تواند آن را 
براي ابالغ به مجلس ارس��ال كند تا بهارستان به 

دولت تكليف كند اين قانون را اجرايي كند. 
اما با توجه به اينكه بسياري از اصناف، منافع خود را 
در خطر مي بينند، انتظار مي رود به سمت شوراي 
نگهبان حركت و البي هاي خود را با اين نهاد آغاز 
و آخرين ش��انس خود را هم آزمايش كنند. طي 
سال هاي گذشته اين اتفاق بارها رخ داده است كه 
نمونه بارز آن، افزايش قيمت خوراك پتروشيمي ها 
بود ك��ه در گي��ر و دار مباحث مجلس و ش��وراي 

نگهبان، به قانوني ضعيف تبديل شد.

عمده پرداخت یارانه کاالهاي اساس�ي براي 
واردات شش قلم به همراه بخشي از واردات 
دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکي است که 
در سال جاري ۲/5 برابر بودجه دولت برآورد 
شده است و با وجود گذشت ۱۱ سال از اجراي 
قانون هدفمندي یارانه ها با اهدافي که اصالح 
نظام یارانه  اي از اه�م آن بود، ب�ه دالیلي از 
جمله عدم اجراي صحیح قانون، گزارش هاي 
رسمي دولت و دس�تگاه هاي نظارتي نشان 
از رش�د عجیب یارانه هاي پنه�ان دارد، به 
طوري که سال گذشته بیش از هزارو۶۰۰هزار 
میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت ش�ده 
که ۲/5 براب�ر بودجه عمومي دولت اس�ت. 
قانون هدفمندي يارانه به منظور هدفمند شدن 
پرداخ��ت يارانه ها در س��ال ۸۹ توس��ط دولت 
احمدي نژاد پيگيري و در مجلس تصويب شد. 
براس��ا س اين قانون قرار ب��ود يارانه هاي انرژي 
)بنزين، گاز، آب و برق ( نان و س��اير يارانه هاي 
صنعت غذايي هدفمند و در يك دوره پنج ساله به 
تدريج حذف شود. در مقابل دولت ماهانه به هر 
فرد ايراني ۴۴ هزار و 500 تومان پرداخت كند. 
متأس��فانه با بروز تحريم ها در سال بعد، اجراي 
قانون متوقف شد. اكنون ۱۱ سال از اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها مي گ��ذرد، اما اين قانون كه 
قرار بود به تقويت قدرت خريد طبقه متوسط و 
ضعيف جامعه منجر شود به محلي براي هدررفت 

منابع ريالي و ارزي تبديل شد. 
البته اواس��ط ش��هريور ماه نمايندگان مجلس 
موضوع رفراندوم حذف يارانه ها را در دس��تور 
كارخود ق��رار دادند. اگر اين ط��رح به تصويب 

مي رس��يد حذف يارانه ها ي پنهان و آشكار به 
رفراندوم گذاشته مي شد. اين طرح در ميانه راه  
رها ش��د، زيرا اقناع افكار عمومي درباره اهداف 
طرح و تضامين اجرا ي واقع��ي آن نياز به زمان 

داشت و طرح آن به مصلحت نبود. 
   4۶ درص�د نقدینگ�ي یاران�ه پنه�ان 

پرداخت شد
در روز هاي اخير، گزارش اخير ديوان محاسبات 
از تفريغ بودج��ه ۱۳۹۹ از آمار تازه اي رونمايي 
كرده كه در مقايس��ه با وضعيت منابع در ساير 
بخش ها قابل تأمل است. بر اساس اين گزارش 
در س��ال ۱۳۹۹ حدود ۶0۳ هزاروهزار ميليارد 
تومان تحت عنوان يارانه ه��اي پنهان در چند 

بخش به كاالهاي اساسي، پنج فرآورده نفتي و 
سوخت هوايي، گاز طبيعي، برق و آب پرداخت 

شده است. 
اين رقم زماني قابل تأمل تر مي ش��ود كه نشان 
مي دهد ۲/5 برابر بودجه عمومي دولت در سال 
گذشته يارانه پنهان پرداخت شده و در مقايسه 
با حجم سنگين نقدينگي، ۴۶ درصد نقدينگي 

سال گذشته بوده است. 
   ۲۰۲ هزار میلیارد براي کاالهاي اساسي
جزئي��ات پرداخ��ت يارانه هاي پنه��ان حاكي 
از آن اس��ت ك��ه در س��ال ۱۳۹۹، ۲0۲ هزار و 
۷۶5ميليارد تومان بابت كاالهاي اساسي يارانه 

پرداخت شده است. 

در اين رابطه، الزم به يادآوري است كه عمده 
پرداخت ياران��ه كاالهاي اساس��ي مربوط به 
تأمين ارز ۴هزارو۲00 تومان��ي براي واردات 
ش��ش قلم به هم��راه بخش��ي از واردات دارو، 
تجهيزات و ملزومات پزشكي است كه در سال 
جاري و بر اساس قانون بودجه ۸ ميليارد دالر 
براي واردات اين اقالم با ارز ترجيحي پيش بيني 
شده اس��ت. از س��ويي ۴00 هزار و 5۶ميليارد 
تومان يارانه بابت پنج فرآورده اصلي و سوخت 

هوايي پرداخت شده است. 
   گاز در صدر یارانه هاي پنهان

 ديگر يارانه پنهان پرداخت��ي دولت مربوط به 
گاز طبيعي با ۹۸0 هزار و ۳5۹ ميليارد تومان 
است كه باالترين حد پرداخت يارانه پنهان در 
س��ال گذش��ته را به خود اختصاص داده است. 
دولت در ح��وزه برق ۱۲ ه��زار و ۱50 ميليارد 
تومان و آب ۷ه��زارو۸50 ميليارد تومان يارانه 
پنهان پرداخت كرده اس��ت. اين حجم سنگين 
يارانه هاي پنهان در حالي س��ال ها در اقتصاد 
ايران در حال پرداخت است كه دولت از سويي 
با كسري سنگين بودجه مواجه بوده و از سوي 
ديگر همواره بح��ث رانت و فس��اد موجود در 
پرداخت يارانه هاي پنهان مطرح بوده است، اما 
اقدام اصالحي جدي از س��وي دولت و مجلس 
انجام نشده است. اين در شرايطي است كه طبق 
گزارش حدود سه سال گذشته سازمان برنامه 
و بودج��ه پرداخ��ت يارانه هاي پنهان س��االنه 
حدود ۹00 هزار ميلي��ارد تومان بوده كه البته 
حجم بااليي از آن به دهك هاي باالي درآمدي 

اختصاص داشته است.

رشد عجیب یارانه هاي پنهان

2/5 برابر بودجه دولت بی هدف رفت!

درخواست واردكنندگان نهاده هاي دامي 
از دولت

واردکنندگان نهاده هاي دامي خواستار انحصارزدایي از فعالیت بانکي 
در سامانه بازرگاني توسط یک بانک خاص از دولت سیزدهم شدند. 
بر اس��اس اعالم روابط عمومي اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
و طيور ايران، با وج��ود اعتراضات متعدد، اصرار ب��ر وجود انحصار در 
درگاه پرداخت سامانه بازارگاه ش��ائبه ايجاد انحصار در اين خصوص 

را تقويت مي كند. 
الزم به ذكر است؛ حجم باالي گردش مالي بازار نهاده هاي دامي براي 
يك بانك خاص در كشور كاماًل با ش��عارها و اهداف دولت سيزدهم 
كه منادي ش��فافيت و رفع انحصار اس��ت، در تعارض قرار دارد. اين 
موضوع در دولت قبل مورد توجه مس��ئوالن قرار نگرفت،   اما انتظار 
مي رود در دولت جديد اين محدوديت و انحصار بي دليل در اس��رع 

وقت برطرف شود. 

....................................................................................................................

 روند صعودي قيمت سکه و طال 
همزمان با افزایش نرخ ارز 

محم�د کش�تي آراي، کارش�ناس ب�ازار س�که و طال گف�ت: در 
ب�ازار داخل�ي ک�ه روز گذش�ته ن�رخ دالر ب�ه کان�ال ۲۶ ه�زار 
تومان رس�یده بود ب�ا افزایش ب�ه ب�االي ۲۷ هزار تومان رس�ید 
و در مجموع باعث ش�د قیم�ت انواع س�که و طال افزای�ش یابد. 
محمد كشتي آراي، كارشناس بازار سكه و طال در خصوص وضعيت بازار 
طالي كشور در گفت وگو با پارسينه گفت: در بازار ديروز بهاي جهاني 
طال با ۱۳ دالر افزايش به يك هزار و ۷۷۱ دالر رسيد. قيمت هر اونس 

نقره هم ۲۲ دالر و ۹۱ سنت است. 
در بازار داخلي هم كه روز گذش��ته نرخ دالر به كان��ال ۲۶ هزار تومان 
رسيده بود با افزايش به باالي ۲۷ هزار تومان رسيد و در مجموع باعث 

شد قيمت انواع سكه و طال افزايش يابد. 
كارش��ناس بازار س��كه و طال افزود: س��كه طرح قدي��م با قيمت 
۱۱ميليون و ۱00 هزار تومان، سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۴۸0 
هزار تومان و نيم س��كه هم با قيمت 5 ميليون و ۹50 تومان داد 
و ستد شد. ربع س��كه هم با قيمت ۳ ميليون و ۴۷0 هزار تومان و 
س��كه هاي يك گرمي هم با قيمت ۲ ميلي��ون و ۲00 هزار تومان 

خريد و فروش شد. 
كشتي آراي گفت: هر مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار با قيمت ۴ ميليون 
و ۹۱0 هزار تومان و يك گرم طالي ۱۸ عيار هم با قيمت يك ميليون و 

۱۳۳ هزار تومان معامله شد. 
او در ادامه افزود: ي��ك گرم طالي ۲0 عيار با قيم��ت يك ميليون و 
۲5۹ هزار تومان، يك گرم طالي ۲۱ عيار با يك ميليون و ۳۲۲ هزار 
تومان، يك گرم طالي ۲۲ عيار با ي��ك ميليون و ۳۸5 هزار تومان و 
يك گرم طالي ۲۴ عيار ب��ا قيمت يك ميلي��ون و 5۱۱ هزار تومان 

قيمت گذاري شد. 
اين فعال بازار طال و جواهر كش��ور گفت: كاهش داد و ستدها، حباب 
س��كه را با كاهش به ۳50 هزار تومان رس��اند. ن��رخ دالر در بازار آزاد 

۲۷هزارو۲50 تومان است. 

....................................................................................................................

صادرات آب معدني به عراق و افغانستان 
متوقف شد

دبیر اجرای�ي انجمن تولید کنن�دگان و صادرکنن�دگان آب هاي 
معدني و آشامیدني اظهار داشت: کش�ورهاي عراق و افغانستان 
بازارهاي ه�دف صادرات�ي ما در صنع�ت بس�ته بندي آب بودند 
که متأس�فانه چالش هاي امنیتي این کش�ورها ب�ازار آنها را روي 
تولیدات ما بس�ت و در حال حاض�ر آمار صادراتي ما صفر اس�ت. 
پيمان فروهر در گفت وگو با ايلنا، ضمن تكذيب اين گفته كه آب هاي 
معدني بس��ته بندي ش��ده در واقع همان آب  شرب ش��هري هستند، 
گفت: محمدحسين عزيزي مدير كل فرآورده هاي غذايي و آشاميدني 
سازمان غذا و دارو، ساعاتي پيش اين س��خن را طرح كردند كه باعث 

تعجب من شد. 
وي ادامه داد: من اميدوارم كه اين گفته برداشت غلط از سخنان ايشان 
باشد. اگر در واقعيت چنين سخني طرح شده باشد بايد بگويم كه ايشان 
از يك سو تمام مجموعه صنعت بسته بندي آب  در كشور و از سوي ديگر 

عملكرد دستگاه هاي نظارتي را زير سؤال  برده اند. 
به گفته اين فعال اقتصادي، س��ازمان ملي اس��تاندارد و سازمان غذا و 
دارو دو نهاد مسئول در نظارت بر توليد و كيفيت آب هاي آشاميدني و 

آب هاي معدني هستند. 
 فروهر با اشاره به توليدات صنعت بس��ته بندي آب در كشور گفت: دو 
محصول جداگانه به نام آب آش��اميدني و آب معدني توليد مي ش��ود. 
كارخانه هاي توليدكننده آب معدني از آب هاي زيرزميني و چشمه براي 

تهيه محصول خود استفاده مي كنند. 
وي با بيان اينك��ه آب معدني تعريف خاصي دارد، اف��زود: آب معدني 
بسته بندي ش��ده بايد آناليز چهار فصل را داشته باش��د. عالوه بر اين 
آزمايش هاي صورت گرفته در آنها بايد نشان دهنده ثبات و پايداري در 

كاتيون ها و امالح باشند. 
اين فعال اقتصادي مكان اس��تخراج آب معدني را مه��م عنوان كرد و 
افزود: مناطق بكر كه آلوده به آالينده هاي ش��هري و روستايي نباشد 
اولويت استخراج آب معدني هس��تند. اين در حالي است كه مي توان 
براي بس��ته بندي آب آش��اميدني از هر آب زيرزميني برداشت كرد، 
اما بايد اصول تصفيه به گونه اي در آن صورت بگيرد كه ايمن به دست 

مصرف كنندگان برسد. 
وي بابيان اينك��ه در تهيه آب معدني نوع تصفي��ه داراي اهميت 
اس��ت، خاطر نش��ان كرد: بايد تصفيه ها به صورت فيزيكي باشد، 
اين در حالي است كه در آب هاي آشاميدني جغرافيا مهم نيست 
و مي توان وس��ط ش��هر از چاه، آب اس��تخراج كرد در تصفيه آب 
آشاميدني مي توان از آخرين تكنولوژي استفاده كرد تا در نهايت 

محصول ايمن شود. 
وي با اش��اره ب��ه ممنوعي��ت واردات آب معدني و آش��اميدني  گفت: 
كش��ورهاي عراق و افغانس��تان بازارهاي هدف صادراتي ما در صنعت 
بس��ته بندي آب بودند كه متأس��فانه چالش هاي امنيتي اين كشورها 
بازار آنها را روي توليدات ما بس��ت و در حال حاضر آم��ار صادراتي ما 

صفر است. 
فروهر درب��اره داليل گران��ي آب بس��ته بندي  گفت: باي��د بگويم كه 
توليدكنندگان آب  بس��ته بندي به هيچ عنوان مايل ب��ه افزايش نرخ 
محصول نيستند، چراكه در ۹0 درصد شهرهاي ايران آب شرب شهري 
جايگزين محصول ما موجود است، اما هزينه مواد اوليه و حمل و نقل 

چاره اي جز افزايش نرخ را براي ما باقی گذاشت.

آمار ه�اي بان�ک مرک�زي از افزای�ش 4۷/۱درص�دي مان�ده 
س�پرده ها و 53/4درصدي مانده تس�هیالت بانکي در پایان 
اردیبهش�ت ۱4۰۰ نس�بت به پایان خ�رداد ۹۹ حکایت دارد. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، بر اساس گزارش بانك مركزي 
از وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و 
مؤسسات اعتباري به تفكيك استان در پايان خرداد ۱۴00، مانده 
كل سپرده ها بيش از ۴۳۱۴۹/۴هزار ميليارد ريال شده است  كه 
 نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل ۱۳۸۲۳/۴هزار ميليارد ريال

 )۴۷/۱درص��د( و نس��بت ب��ه پاي��ان س��ال قب��ل مع��ادل  
۴۳۹۴/۸هزارميليارد ريال )۱۱/۳درصد( افزايش نشان مي دهد. 

بيش��ترين مبلغ س��پرده ها مربوط ب��ه اس��تان تهران ب��ا مانده 
۲۳۷۹۶/۱هزار ميليارد ري��ال و كمترين مبلغ مربوط به اس��تان 

كهگيلويه و بويراحمد معادل ۱0۴/۹هزار ميليارد ريال است. 
مان��ده كل تس��هيالت ني��ز بي��ش از۳۱هزارو۷۴۶ه��زار 
 ميلي��ارد ريال اس��ت كه نس��بت ب��ه مقطع مش��ابه س��ال قبل

 ۱۱050/۱هزار ميليارد ريال )5۳/۴درصد( و نسبت به پايان سال 
قبل ۳۸۲۳/۴هزار ميلي��ارد ريال )۱۳/۷درصد( افزايش داش��ته 
است. بيش��ترين مبلغ تسهيالت مربوط به اس��تان تهران با مانده 
۲0۸۶۸/۷هزار ميليارد ري��ال و كمترين مبلغ مربوط به اس��تان 

كهگيلويه و بويراحمد معادل ۹۸/5هزار ميليارد ريال است. 

گفتني است نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 
۸۱/5درصد است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال 
قبل، به ترتي��ب ۳/۷ و ۱/۳ واحد درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
نسبت مذكور در استان تهران ۹5/۸درصد و در استان كهگيلويه 
و بويراحمد ۱05/۸درصد است. بانك مركزي تأكيد كرده است 
كه يكي از علل مهم باال بودن رقم تس��هيالت و س��پرده ها در 
استان تهران، اس��تقرار دفاتر مركزي بس��ياري از شركت ها و 
مؤسسات توليدي ساير اس��تان ها در استان تهران بيان شده و 
عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها و مؤسسات 

اعتباري استان تهران انجام مي شود.

سپرده هاي بانكي ۴۷درصد افزايش يافت
  بانك
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