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 بورس 
بدترين بازار آبان ماه لقب گرفت

 بالیي که خودرویي ها سر بازار سرمایه آوردند
ب�ورس در ماه ه�اي گذش�ته روند نوس�اني داش�ته اس�ت. این 
مس�ئله در آبان ماه نیز تكرار ش�ده و این ب�ازار را در کنار س�ایر 
بازاره�اي رقی�ب ب�ه عن�وان بدتری�ن ب�ازار لق�ب داده اس�ت. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران در آبان ماه 1400 روندي 
نوساني داشت و سهامداران با افت  و خيز چند باره نماگرهاي بورسي 
مواجه ش��دند، اما اين همه ماجرا نبود. بررسي ها نشان مي دهد در 
بين بازارهاي مالي ب��ورس بدترين عملكرد را در اي��ن ماه به ثبت 

رسانده است. 
در سال جاري بورس در چهارماه بازدهي منفي داشته كه آبان ماه 
يكي از اين ماه ها بوده است. كاهش 3/4درصدي شاخص كل بورس 
در آبان ماه نشان مي دهد همچنان حال و روز بورس خوب نيست و 
بايد فكري به حال آن كرد. شاخص هموزن بازار سرمايه نيز شرايط 

بهتري نداشت و 3/5 درصد كاهش يافت. 
   بازدهي بازارها در آبان ماه

افت ميانگين قيمت سهام طي اين ماه در حالي رقم خورده است كه 
در ميان ساير بازارهاي رقيب بورس، مانند دالر و سكه، همگي آنها 
با رشد قيمت همراه شدند، اما در طرف ديگر بازار مسكن نيز در اين 

ماه با افت قيمت مواجه شد تا بورس در اين موضوع تنها نماند. 
   چرا بورس با افت همراه شد؟

ش��رايط موجود پيرامون بازار سرمايه نش��ان مي دهد اين بازار 
همچنان درگير هيجان س��هامداران اس��ت و ريزش هاي بازار 
سرمايه عمدتاً به واسطه شوك    هاي ناش��ي از اتفاقات لحظه اي 
رقم خورده تا بازار سهام در كس��ب سود از رقبايش عقب بماند. 
با اين حال بررس��ي آماري بازار طي س��ال  هاي گذش��ته نشان 
مي دهد همچنان س��رمايه گذاري بلند مدت در بازار س��هام در 
قياس با بازارهاي رقيب اصلي خود يعني دالر، سكه و طال برنده 

خواهد بود. 
   بازار سرمایه همچنان منتظر حمایت دولت

اعتراض سهامداران به روند نزولي بورس ادامه دارد. اين افراد منتظر 
تحقق وعده هاي تيم اقتصادي دولت در مورد بازار سرمايه هستند. 
در روز 10 آبان    ماه، وزير اقتصاد و رئيس سازمان بورس اوراق بهادار 
با حقوقي   هاي بزرگ بازار تش��كيل جلس��ه دادند. بازار تا حدودي 
اميدوار به بازگشت بورس شد؛ اما اين اتفاق رخ نداد و پس از چند 

روز باز هم بازار سرمايه به حال خود رها شد. 
احس��ان خاندوزي، وزير اقتصاد در اين جلس��ه مي گويد:    »شواهد 
قطعي نشان مي دهد بازار سرمايه در بلندمدت بيشترين بازدهي را 
در مقايسه با بازارهاي رقيب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه    اي 
و بلندمدت اس��ت، البته با نگاه كوتاه    مدت هم اطالعات سودآوري 
شركت ها نشان مي دهد چشم    انداز روشن است و جاي نگراني براي 

تصميم هيجاني نيست.«
بعد از اين جلس��ه مجيد عش��قي، رئيس س��ازمان ب��ورس هم در 
گفت وگوهاي متعدد، درباره علت نوس��انات ناپايدار بورس، پشت 
         پرده فروش اوراق و اثر آن بر بورس، اطمينان به سهامداران مبني 
بر حمايت دولت از بازار و برنامه          س��ازمان بورس ب��راي ثبات بازار 

سرمايه صحبت كرد. 
برگزاري اين جلسه و صحبت هاي مطرح شده پس از آن، توانست بازار 
سرمايه را به حالت صعودي دربياورد اما با تصميم دولت در مورد قيمت 
خودرو، باز هم بازار به شيوه ديگري با افت مواجه شد. پس از ماه    ها كه 
صحبت از آزادسازي قيمت    خودرو بود، 19 آبان    ماه خبر رسيد كه طبق 
مصوبه ۲۸ مهر شوراي هماهنگي سران قوا، قيمت گذاري دستوري از 

صنعت خودرو حذف شده است. 
با اعالم اين خبر، س��هامداران فكر كردند خودرو از شر قيمت  گذاري 
دستوري خالص شده و مي توان اميد داشت تا ديگر صنايع نيز شرايط 
مشابهي را تجربه كنند و بتوانند در مسير سودسازي حركت كنند اما 
با فروكش هيجانات مش��خص ش��د، تنها مرجع قيمت  گذاري خودرو 
تغيير كرده و فعاًل خبري از آزادسازي قيمت  ها نيست. به دستور رئيس 
   جمهور، افزايش قيمت    خودروسازان لغو شد و دليل ابطال رشد قيمت ها 

نيز بي    اطالعي ستاد تنظيم بازار از تصميم وزارت صمت اعالم شد. 
همانطور كه رش��د قيمت فروش خودروس��ازان توانست به صعود 
قيمت س��هام و افزايش تقاضا در بورس بينجام��د، لغو آن نيز بازار 
س��هام را متأثر كرد تا ش��اهد عقب    نشيني قيمت    س��هام و كاهش 

شاخص بورس در روزهاي پس ازاين اتفاقات باشيم. 
   بازار به کام حقوقي ها یا حقیقي ها؟

معامالت ب��ازار س��رمايه در م��اه آبان نش��ان مي ده��د، 4 هزار و 
636 ميليارد تومان سرمايه حقيقي از گردونه معامالت بورس خارج 
شده است. سهامداران خرد تنها در چهارروز كاري اين ماه در نقش 

خريدار ظاهر شدند. 
هرچند هميشه از خروج سرمايه    هاي خرد برداشتي منفي مي شود؛ 
با اين حال استدالل متفاوتي نيز از رفتار حقوقي    ها در اين روزهاي 

بازار سرمايه وجود دارد. 
كارشناسان معتقدند در مجموع مي  توان برداشت هاي متفاوتي 
از رفتار بازيگران بورسي داش��ت. برداشت اول به رفتار حمايتي 
حقوقي ها از س��هام باز مي گردد؛ موضوعي ك��ه در برخي موارد 
جنب��ه    دس��توري و تكليف��ي داش��ته و در برخي م��وارد ديگر 
تأمين كننده منافع اين دس��ته از معامله  گران اس��ت. حمايت 
حقوقي ها از بازار به دليل در اختيار داش��تن سرمايه    هاي زياد، 
بعضاً براي حمايت از پرتفوي خود و نه شاخص    كل بورس وارد 
عمل مي    شوند، اما در صورتي    كه دستوري از سوي سياستگذار 
براي حمايت از بازار كه عموماً هدفش رش��د دادن شاخص    كل 
است، صادر شده باشد، آنگاه مي  توان حمايت حقوقي ها از بازار 

را مورد انتقاد قرار داد. 
بايد به اين نكته نيز اش��اره كرد كه قيمت هاي س��هام در وضعيت 
كنوني جذابيت بااليي براي شركت هاي حقوقي بازار دارد. شاخص 
سهام در هفته    ها و ماه    هاي اخير، اصالح قابل    توجهي را تجربه كرد 
و در كنار كاهش محسوس نسبت قيمت به عايدي سهم P/ E بازار 
به محدوده ش��ش واحدي، قيمت س��هام نيز به اعتقاد بسياري از 

تحليلگران در كف قرار گرفته است. 
تش��ديد رفتارهاي هيجاني و ق��رار گرفتن در صف ه��اي خريد و 
فروش نه به دليل تحليل هاي تكنيكال و بنيادي، بلكه بيش��تر به 
دليل جنبه رواني، س��بب افزايش فش��ار عرضه در بازار شده است. 
به عبارت ديگر، ريزش هاي ب��ورس در ماه هاي اخير به دليل ترس 
سهامداران جهت جلوگيري از كاهش قيمت بيشتر رخ داده است و 
همه داده ها نشان مي دهد نمادهاي مختلف بورس در ارزنده ترين 

وضعيت خود قرار دارند.

در روزه�اي گذش�ته ب�ازار ارز در می�دان 
فردوس�ي ملته�ب ب�ود و دالالن مش�غول 
خرید و ف�روش کارت مل�ي و ارز بودند. روز 
گذش�ته نیز تا قب�ل از س�اعت 12 تجمع در 
مقابل صرافي ها همچنان ادامه داش�ت، اما 
از بعدازظهر با حضور دس�تگاه هاي انتظامي 
وضع تغیی�ر کرد. دیگ�ر داللي در حاش�یه 
میدان فردوسي مشاهده نمي شد، اغلبشان 
را نیروي انتظامي دس�تگیر کرده بود و فقط 
چند صرافي اقدام به ف�روش ارز مي کردند. 
به گزارش مهر، يكي، دو روزي است كه وضعيت 
بازار ارز متش��نج شده است؛ كاس��بان بازار ارز 
از جمله دالالن مي��دان فردوس��ي و صاحبان 
صرافي ه��ا علل مختلف��ي را در خص��وص اين 
افزايش قيم��ت مط��رح مي كنند. اغلبش��ان 
معتقدند رشد اين نوس��انات به دليل مذاكرات 
سياس��ي ايران با كش��ورهاي 4+1 است و اين 
التهاب بعد از مدتي فروكش خواهد كرد، اما به 
هر حال اين وضعيت موجب سوءاستفاده عده اي 
شده است. روز گذشته براي بررسي وضعيت بازار 
ارز به چند صرافي در ميدان فردوسي سر زديم 
كه مشخص شد از اختالف حدود ۲ هزار توماني 
نرخ ارز در صرافي هاي بانكي و بازار آزاد، عده اي 

سودهاي كالنی به جيب مي زدند. 
براساس سهميه ساالنه ۲ هزار و ۲00 دالري 
تعيين شده توس��ط بانك مركزي، آن دسته 
افرادی كه پول نق��د در جيب دارن��د از اين 
سود خودشان استفاده مي كنند و آن دسته   
افرادی كه چنين پولي ندارند، كارت ملي خود 

را در ازاي دريافت 300 تا 400 هزار تومان در 
اختيار دالل قرار می دهند و به اين سود اندك 

بسنده مي كنند. 
روز چهارش��نبه نيز وقتي دوب��اره براي تهيه 
گزارش ميداني به ب��ازار ارز رفتي��م، متوجه 
شديم با ورود دس��تگاه هاي انتظامي شرايط 

تغيير كرده است. با افزايش ازدحام در مقابل 
صرافي ها در روز گذشته، نيروي انتظامي بعد 
از ساعت 1۲ ظهر وارد عمل شد و با جمع آوري 
دالالن تالش كرد اندكي آرام��ش به بازار ارز 
برگردد. اغلب دالالن توس��ط نيروي انتظامي 
دس��تگير ش��دند و فقط چند صرافي اقدام به 
ف��روش ارز مي كردن��د و مابق��ي صرافي ها يا 
تعطيل بودند يا  پش��ت شيشه مغازه اطالعيه 

عدم خريد و فروش ارز را درج كرده بودند. 
كاماًل فضاي ديروز ميدان فردوس��ي با روز هاي 
قبل تفاوت داشت. افرادي بودند كه دنبال دالل 
مي گشتند تا در ازاي دريافت وجوهي كارت ملي 
خود را به آنها بدهند. نيروه��اي انتظامي نيز با 

ديدن اين افراد به آنها تذكر جدي مي داد. 
جمعيت پشت در صرافي هاي بانكي با حضور 
همين نيروهاي انتظامي به صورت منظم و با 
در دست داشتن كارت هاي ملي ايستاده بودند 
و بعد از گرفتن س��هميه ارز خود، بالفاصله از 
ميدان فاصله مي گرفتند، زيرا ديگر داللي نبود 
كه اين ارز را از آنها با نرخ باالتر خريداري كند. 
روز گذش��ته قيمت دالر وارد كانال ۲9 هزار 
تومان ش��د و به قيمت ۲9هزار و 100 تومان 

به فروش  رسيد.

فردوسي از دالل ها پاک شد
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   ادامه از صفحه اول
رئيس جمهور با اش��اره به قاب��ل تحمل نبودن 
پرداخت هاي نامتعارف در دولت و شركت هاي 
دولتي گفت: مردم انتظار شنيدن اخباري درباره 
حقوق هاي چند ده ميليوني را ندارند و به حقوق 
نجومي بايد خاتمه داده ش��ود، سازمان اداري و 
استخدامي قبل از نهايي ش��دن بودجه 1401 
نس��بت به تدوين يك نظام پرداخ��ت عادالنه 

حقوق و دستمزد اقدام كند. 
يكم آذرماه ، چهار س��ند مربوط ب��ه حقوق هاي 
نجومي س��ه تن از مديران ش��ركت پتروشيمي 
امير كبي��ر در فض��اي مجازي منتش��ر ش��د كه 
واكنش هاي زيادي را در پي داشت. مبالغ حقوق 
اين مديران طبق اين اسناد، ارقام ۸4، 1۲5، 150 
و ۲15 ميليون  توماني را نشان مي داد. انتشار چند 
فيش نجومي متعل��ق به اين ش��ركت در فضاي 
مجازي بهانه اي شد تا بار ديگر موضوع برخورد با 
حقوق هاي نجومي در فضاي جامعه به يك مطالبه 
عمومي تبديل شود. هرچند كه تخلف پرداخت 

حقوق هاي نجومي به ويژه در شركت هاي نفت و 
پتروشيمي تازگي ندارد و در سال هاي گذشته نيز 
جنجال آفرين شده بود، اما اكنون با روي كار آمدن 
دولت انقالبي، مردم بيش از گذشته به رفع مشكل 

و جبران تبعيض ها اميد بسته اند. 
در ش��رايطي كه بس��ياري از مردم با مش��كالت 
اقتصادي دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند، دريافت 
چني��ن دس��تمزدهايي در نهاده��اي دولت��ي و 
نيمه خصوص��ي باع��ث دلس��ردي قش��ر عظيم 
حقوق بگيران از كاركنان دولت و نيروهاي مسلح 
گرفته تا كارگران و بازنشس��تگان خواهد ش��د. 
اين در حالي اس��ت كه دولت رئيس��ي نه تنها با 
اين حقوق ها موافق نيس��ت كه با شعار عدالت و 
شفافيت، عزم جدي در برخورد با هر گونه حقوق 

غيرمتعارف و خارج از ضوابط را دارد. 
روز گذشته رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت 
در واكنش به حقوق هاي نجوم��ي و ادامه آن در 
دولت سيزدهم واكنش نشان داد و با اشاره به قابل 
تحمل نبودن پرداخت هاي نامتعارف در دولت و 

شركت هاي دولتي، از سازمان اداري و استخدامي 
خواست قبل از نهايي شدن بودجه 1401 نسبت 
به تدوين يك نظ��ام پرداخت عادالن��ه حقوق و 

دستمزد اقدام كند. 
سيد ابراهيم رئيسي با اشاره به موضوع حقوق هاي 
غير متعارف گف��ت: حقوق يك ح��دي دارد كه 
ح��د آن بايد براي تم��ام افراد ش��اغل در دولت و 
ش��ركت هاي دولتي مشخص ش��ود و بيش از آن 
ميزان هم نبايد پرداخت شود. مردم انتظار شنيدن 
اخباري درباره حقوق هاي چند ده ميليوني را ندارند 
و به حقوق نجومي بايد خاتمه داده ش��ود. رئيس 
جمهور تأكيد كرد: شايد طبق قانون دستگاه هايي 
اجازه تعيين حقوق براي شركت ها يا افراد دولتي 
را داشته باشند كه بايد در اين زمينه نيز اقداماتي 
انجام ش��ود. پرداخت هاي نابرابر و غيرمتعارف در 

دولت و شركت هاي دولتي قابل تحمل نيست. 
   پس از کرونا، معیشت

آيت اهلل رئيسي با اشاره به شيوع بيماري كرونا و 
موفقيت دولت در تأمين واكسن و واكسيناسيون 

عمومي بيان داشت: پس ازموضوع كرونا مسئله 
اصلي دولت معيشت مردم است، وزرا نيز اقدامات 
انجام ش��ده خ��ود را در اين زمينه ب��راي مردم 

تبيين كنند. 
رئيس��ي در مورد مش��كالت آب در استان هاي 
اصفه��ان و چهارمح��ال و بختياري گف��ت: بايد 
مصوباتي كه در اين مورد انجام ش��ده، پيگيري و 
نتيجه به مردم گفته شود. مسئله تأمين آب شرب 

و كشاورزي مردم مهم است. 
رئيس��ي با تأكيد بر اهميت يك صدايي در دولت 
گفت: سند تحول دولت در 3۷ مسئله اصلي كشور 

تدوين شده كه به زودي اعالم خواهد شد. 
   ضرورت ایجاد آرامش در بازار

رئيس جمه��ور بر ض��رورت تداوم هم��كاري و 
هماهنگي مؤث��ر تيم اقتصادي دول��ت به منظور 
آرامش در بازار و تثبيت قيمت ها تأكيد كرد و در 
جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره 
به ضرورت ايجاد آرامش در بازار و تثبيت قيمت 
اق��الم خوراكي اظهار داش��ت: برق��راري چنين 
ش��رايطي مي تواند نتيجه همكاري و هماهنگي 
مؤثر تيم اقتصادي دولت باشد و ضرورت دارد اين 
همكاري ها به صورت منظم، مستمر و تا رسيدن 

به شرايط مناسب ادامه يابد. 
رئيس جمهور گفت: الزم است تمام وزرا، رؤساي 
سازمان ها و استانداران براي مولدسازي دارايي ها 
به واگذاري اموال مازاد دولت جهت جبران كسري 
بودجه سال جاري با جديت و بدون كوچك ترين 
وقفه اقدام كنند. كوتاهي در واگذاري اموال مازاد 
پذيرفته نيست. در اين جلسه، گزارش مركز آمار 
ايران مبني بر كاهش نرخ ماهان��ه تورم و تثبيت 
قيمت اقالم خوراكي در هفته هاي اخير ارائه شد. 

در جلس��ه س��تاد هماهنگ��ي اقتص��ادي دولت 
همچنين وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي درباره 
مولدس��ازي دارايي هاي دولت گزارش داد كه بر 
اساس اين گزارش تدابير مؤثر و كارآمدي در حوزه 
منابع بودجه سال جاري در نظر گرفته شده است. 
بر مبناي آن مقرر شد بخش��ي از منابع درآمدي 
مولدس��ازي دارايي ه��ا در اختيار دس��تگاه هاي 
اجرايي اس��تان محل واگذاري قرار گيرد تا منشأ 
سرمايه گذاري مطمئن در اس��تان هاي مختلف 
باش��د. در ادامه جلس��ه همچنين پس از بحث و 
تبادل نظر در خصوص گزارش وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي، تصميمات��ي در زمين��ه ضمانت هاي 
اجرايي و تأمي��ن منابع مالي براي بودجه س��ال 

1401 اتخاذ شد.

مع�اون وزیر اقتص�اد از پیش�نهاد ب�راي واگ�ذاري زمین به 
کارکن�ان دولت ب�ه ج�اي افزایش حق�وق خب�ر داد و گفت: 
افزای�ش دومین�ووار حقوق ه�ا باع�ث ایجاد تورم مي ش�ود 
و به نظ�ر مي رس�د بای�د از طرح ه�اي جایگزیني اس�تفاده 
ش�ود. دس�تگاه هاي دولت�ي زمین ه�اي زی�ادي در اختیار 
دارن�د ک�ه مي توانن�د ب�ه کارکن�ان دول�ت واگ�ذار کنند. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما؛ محمدهادي س��بحانيان در 
نشست خبري درباره نقش��ه راه رش��د غيرتورمي وزارت اقتصاد 
گفت: افزايش دومين��ووار حقوق ها باعث ايجاد تورم مي ش��ود و 
به نظر مي رس��د بايد از طرح هاي جايگزين استفاده شود. يكي از 
پيش��نهاد هايي كه مطرح كرده ايم اين است كه به ميزان افزايش 
حقوق به عنوان جايگزين، زمين هاي زيادي كه دستگاه هاي دولتي 

در اختيار دارند به كاركنان دولت واگذار شود. 
وي درباره سياست هاي كلي اقتصادي دولت گفت: ما مي خواهيم 
به سمت حذف مداخالت دولت، شفاف سازي و عدالت محور كردن 
اقتصاد حركت كنيم. س��بحانيان با اش��اره به اقدامات انجام شده 
در دو ماه اخير افزود: اصالح قانون اصل 44 نهايي ش��ده و اليحه 
آن را براي دولت ارسال كرده ايم. اليحه ماليات بر مجموع درآمد 
در حال نهايي شدن اس��ت. ماليات عايدي س��رمايه نيز در حال 

پيگيري است. 
 سبحانيان با اش��اره به ابالغ آيين نامه ماليات بر خانه هاي لوكس 

و باغ ويال ها گفت: موض��وع ماليات بر خودرو ه��اي لوكس نيز در 
كميسيون اقتصادي نهايي و براي تصويب نهايي به دولت ارسال 
شده است. معاون وزير اقتصاد با اشاره به نقشه راه رشد غيرتورمي 
كه در وزارت اقتصاد تهيه شده است، گفت: اركان اصلي اين نقشه 
راه براي پيش بيني پذيري اقتصاد، شكس��ت انحصارها، تس��هيل 
مجوز ه��ا و تضمين حق��وق قرارداد هاس��ت.  س��بحانيان درباره 
راهكار هاي مهار تورم كه در اين برنامه پيش بيني شده است، افزود: 
كاهش نوسانات ارزي، كاهش انتظارات تورمي، انضباط در خلق 

پول و رفع ناترازي بودجه در اين مسير دنبال مي شود.  
وي ادامه داد: براي كاهش نوسانات ارزي بايد ديپلماسي فعال با 
كش��ورها، كاهش ممنوعيت هاي صادراتي، تقويت پيمان سپاري 
ارزي و تهاتر نفت و همچنين حذف تدريج��ي ارز 4 هزار و ۲00 

توماني را دنبال كنيم. 
 سبحانيان درباره بسته سياس��ت پولي گفت: محدود كردن رشد 
ماهانه ترازنامه بانك ها، نظارت بر كيفيت تسهيالت بانكي و ثبات 

در نرخ بازار بين بانكي از جمله اين سياست هاست. 
   رفع ناترازي بودجه با واگذاري اموال دولت 

معاون وزير اقتصاد يكي از راه هاي رفع ناترازي بودجه را واگذاري 
اموال و دارايي هاي دولت برش��مرد و افزود: در اين مسير برخي 
دس��تگاه ها به شدت براي شناس��ايي و مولدس��ازي اين اموال 

مقاومت مي كنند.  

وي درباره ايجاد انضباط در بودجه گفت: بايد به اين سمت حركت 
كنيم تا در مورد حقوق و دستمزد ها پرداخت از خزانه به كدملي 

افراد باشد و براي هزينه هاي دولت سقف داشته باشيم.  
معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: در بخش توليد نيز مهم ترين 
موضوع، پيش بيني پذيري اقتصاد اس��ت كه براي حمايت از بازار 
سرمايه نيز ضروري است و بايد مسائلي مثل نرخ خوراك، نرخ سود 

بانكي و مسائل ديگر قاعده مند شود. 
وي افزود: ضمن دنبال كردن اصالح نظام مالياتي، موضوع ماليات 
در فعاليت هاي غيرمولد و كاهش ماليات توليد در اين نقش��ه راه 

پيگيري مي شود. 
س��بحانيان يكي از مهم ترين محور هاي نقشه راه رشد غيرتورمي 
را تأمين مالي ابرپروژه هاي پيش��ران عنوان كرد: بايد با همكاري 
دس��تگاه هاي مختلف انجام ش��ود و ضمن جمع آوري نقدينگي 
مردم از منابع ش��ركت هاي حاكميتي يا  تهات��ر نفت و همچنين 
س��رمايه گذاري خارجي و منابع صندوق توس��عه ملي براي آنها 

استفاده شود. 
 وي تأكيد كرد: برنامه عملياتي دستگاه هاي مختلف و زمانبندي 
آنها براي اجراي اين نقشه به زودي مشخص مي شود و اجراي آن 

نيز به همكاري و انسجام همه دستگاه ها نياز دارد.  
سبحانيان گفت: اقتصاد كشور به جاي اقدامات مقطعي به درمان 

ريشه اي نياز دارد و رابطه مردم و حاكميت بايد اصالح شود.

پيشنهاد واگذاري زمين به جاي افزايش حقوق كارمندان
  خبر

 دستور معاون اول رئیس جمهور 
براي عرضه مستقیم 3 قلم کاالي لبني

 مش�اهدات بازار نش�ان مي دهد، س�ه قل�م کاالي لبني )ش�یر، 
ماس�ت و پنیر( که ظاهراً با کاهش قیمت مواجه ش�ده اند آنچنان 
که انتظ�ار مي رف�ت در دس�ترس مصرف  کنندگان ق�رار نگرفته 
اس�ت، از این رو معاون اول رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزي 
درب�اره عرض�ه مس�تقیم س�ه قل�م کاالي لبن�ي دس�تور داد. 
در همان ابت��داي آغاز ب��ه كار دولت بود ك��ه وزير جه��اد، از توافق با 
كارخانه هاي لبني براي كاهش غيردستوري 10 درصد سه قلم كاالي 
لبني خبر داد؛ خبري كه از س��وي انجمن صناي��ع فرآورده هاي لبني 
تأييد و عنوان شد كه اين كاهش 10 درصدي تصميم موقتي با هدف 
كمك به دهك هاي محروم است كه نه از محل كاهش هزينه هاي توليد 
بلكه به نشانه همراهي صنايع لبني با دولت و اعمال 10 درصد تخفيف 
به مصرف كنندگان )5 درصد از پخش و 5 درصد از خرده فروشي( ارائه 
شده است. وي افزود:  با اين حال در ادامه مشاهدات بازار نشان مي داد، 
اين كاالها آنچنان كه انتظار مي رفت در دسترس مصرف كنندگان قرار 
نگرفته است؛ مشكلي كه س��خنگوي انجمن صنايع لبني دليل آن را 
عدم انگيزه خرده فروشي ها به دريافت و عرضه اين سه قلم كاال به دليل 
كاهش سود اين اقالم دانست. پس از آن بود كه نامه ممبيني رئيس اتاق 
اصناف ايران به معاون اول رئيس جمهور نيز رسانه اي شد كه از گاليه 

اصناف به دليل كاهش سودشان در فروش اين اقالم حكايت داشت. 
اخي��راً انجمن صناي��ع فرآورده هاي لبن��ي در نامه اي ب��ه معاون اول 
رئيس جمهور، وزير جهاد و وزير صمت، ضمن تش��ريح وجود مشكل 
عرضه محصوالت مشمول تخفيف با وجود توليد قابل توجه اين اقالم، 
پيشنهاد داد كه توليدكنندگان صنايع لبني آماده هستند، اقالم مورد 
نياز دهك هاي محروم را به هر ميزان كه دولت مشخص كند در ميادين 
ميوه و تره بار يا با قرار دادن در سبد و بن الكترونيكي كاالي خانوارهاي 

محروم تأمين كنند. 
در ادامه انتقادات مردم از وضعيت توليد و توزيع اين سه قلم كاال و نامه 
انجمن صنايع لبني محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور با پذيرفتن 
پيشنهاد انجمن خطاب به ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي، دستور داد 

تا هماهنگي هاي الزم براي توزيع در ميادين انجام گيرد.
........................................................................................................................
مشترکان برق شهرستان هاي استان تهران 

۶۲۰ میلیارد تومان بدهكارند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان تهران گفت: مشترکان 
برق شهرستان هاي اس�تان تهران 620 میلیارد تومان بدهكارند. 
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، حاجي رضا تيموري با اعالم اين خبر 
گفت: بايد توجه داشت كه ش��ركت هاي توزي��ع برق به ص��ورت 
درآمد-هزينه اي اداره مي شوند و در صورت استمرار اين وضعي��ت و 
عدم پرداخت بهاي برق مصرفي از س��وي مشتركان با مشكل مواجه 
خواهيم شد. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان تهران كاهش 
نزوالت آسماني و كمبود آب در پش��ت سدها در نتيجه محدوديت در 
توليد نيروگاه هاي برقابي، افزايش مصرف برق مش��تركان، استفاده از 
دستگاه هاي سرمايشي و استخراج رمزارزها را مهم ترين داليل نابرابري 
تراز توليد و مصرف انرژي برق معرفي كرد و افزود: در تابستان امسال 
پيك بار كش��ور به 6۷ هزار مگاوات افزايش يافت و نزديك به ۲4 هزار 
مگاوات از مصرف برق مربوط به دستگاه هاي سرمايشي و حدود ۲ هزار 
مگاوات هم مربوط به دستگاه هاي توليد رمزارزهاي مجاز و غيرمجاز 
بود. بر خود واجب مي دانم از مشاركت فعال تمامی مشتركان محترم كه 
در مديريت كردن كسري توليد انرژي برق ما را ياري كردند، قدرداني 
كنم. وي از كليه مشتركانی كه 6۲0 ميليارد تومان بدهي برق مصرفي 
معوقه دارند درخواست كرد، به منظور خدمات بهتر، پايداري شبكه هاي 
برق، سرويس و خدمات پس از فروش و همچنين اصالح و بهينه سازي 
شبكه هاي موجود و احداث شبكه هاي جديد نسبت به پرداخت بدهي 

برق مصرفي خود اقدام كنند. 
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق اس��تان تهران در ادامه به 
تحليل مصارف برق مشتركان تحت پوشش اين شركت پرداخت 
و گفت: 19درصد از مش��تركان ما در گروه كم مصرف ها)كمتر از 
100 كيلووات س��اعت( قرار دارند كه بهاي ان��رژي مصرفي آنها 
رايگان است. 49 درصد از مش��تركان ما خوش مصرف)متوسط 
مصرف ماهانه كمتر از 300 كيلووات ساعت( هستند و بهاي برق 
مصرفي آنها با افزايش ۷ درصدي نس��بت به سال گذشته و نرخ 
عادي محاسبه مي شود و 3۲ درصد مشتركان پرمصرف، بيش از 
300 كيلووات س��اعت مصرف مي كنند و نرخ برق آنها با افزايش 
۲3 درصدي همراه اس��ت. همچنين براي مشتركاني كه مصرف 
آنها بيش از 600 كيلووات س��اعت انرژي در ماه است به ازاي هر 
كيلووات ساعت مازاد بر مصرف 600كيلووات ساعت ۸۲0 تومان 

دريافت مي شود. 
وي افزود: همچنين بر اساس بند »ز«، تبصره »15« قانون بودجه سال 

1400 حق ترانزيت از مشتركان باالي 5 مگاوات دريافت مي شود. 
تيم��وري در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به فعاليت 
استخراج كنندگان رمزارزها به صورت غيرمجاز اظهار داشت: تا 
پايان آبان ماه سال جاري، تعداد 691 مركز شناسايي و نسبت به 
جمع آوري ۲۷ هزار و ۲44 دس��تگاه توليد رمزارز اقدام شده كه 
در اثر اين اقدام 54 مگاوات از پيك بار استان كاهش يافته است. 
در اثر اين اقدام تاكنون به ميزان ۸1 ميليون كيلووات س��اعت از 
پرت انرژي جلوگيري و 90 ميلي��ارد تومان بهاي انرژي مصرفي 

دريافت شده است.
........................................................................................................................

 7  شرکت بزرگ 3 درصد درآمدشان مالیات 
و سود مي دهند

بخ�ش  در  دولت�ي  ش�رکت هاي   1401 بودج�ه  جزئی�ات 
اقتص�ادي نش�ان مي ده�د هف�ت ابرش�رکت دولتي که س�هم 
36 درص�دي از درآم�د ش�رکت ها دارن�د، تنه�ا 3درص�د 
آن را ب�ه عن�وان مالی�ات و س�ود ب�ه دول�ت مي دهن�د. 
به گزارش فارس، با وجود برخي قوانين و ضوابط شفافيت زا براي بودجه 
شركت هاي دولتي، اما همچنان يكي از نقاط مغفول بودجه كل كشور 
متعلق به ش��ركت هاي پردرآمد دولتي اس��ت كه در بخش اقتصادي 
دسته بندي شده اند و براي سال 1401 بالغ بر 1641 هزار ميليارد تومان 
بودجه پيشنهادي دارند و قرار است اين شركت ها يك هزار و 15۲ هزار 

ميليارد تومان درآمد كسب كنند. 
آنچه از سوي س��ازمان برنامه و بودجه ارائه شده، شركت هاي دولتي 
س��ودده و سربه س��ر از يكديگر تفكيك نش��ده اس��ت. در ميان اين 
ش��ركت ها، درآمد چند ش��ركت به لحاظ كاركرد و ماهيتي كه دارند 
از ديگر ش��ركت ها متمايز بوده و به همين علت جزو پردرآمدترين ها 

محسوب مي شوند. 
شركت هاي امور اقتصادي گل سرس��بد شركت هاي دولتي محسوب 
مي ش��وند و 10 هزار ميليارد تومان ماليات و بيش از 1۲ هزار ميليارد 
تومان نيز سود ويژه براي آنها پيش بيني ش��ده كه جمع اين دو مورد 

معادل ۲ درصد درآمدشان مي شوند. 
در ميان ش��ركت هايي كه در امور اقتصادي قرار دارند، هفت ش��ركت 
در زمره ابرش��ركت ها قرار دارند و باالترين س��هم درآمدي را به خود 
اختصاص داده اند. اين شركت ها شامل ش��ركت ملي نفت، پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي، ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي، شركت 
گاز، توانير، توليد نيروي برق حرارتي و صنايع معدني هستند كه ماليات 

ناچيزي به دولت مي پردازند.

ریاست جمهوری

  گزارش یک   


