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خريد و فروش )مبادله( و س�رمايه گذاري 
رمزارزه�ا ممن�وع اس�ت اما اس�تخراج و 
استفاده براي واردات كاال ممكن شده است. 
به گزارش تسنيم، علي صالح آبادي، رئيس كل 
بانك مركزي در برنامه صف اول با بيان اينكه 
سرمايه گذاري و مبادله رمزارزها قانوني نيست، 
اظهار داشت: »هنوز كش��ورهاي مختلف دنيا 
رمزارزها را به رسميت نشناخته اند و در برخي 

كشورها نيز مثل چين ممنوع است.«
وي با اش��اره ب��ه اينكه س��ال1399 دولت 
آيين نام��ه اي را تصويب كرد تا كس��اني كه 
مجوز قانون��ي درياف��ت مي كنن��د رمزارز 
اس��تخراج و براي واردات اس��تفاده كنند، 
گفت: »در واقع خريد و ف��روش )مبادله( و 
س��رمايه گذاري رمزارزها ممنوع اس��ت اما 
استخراج و استفاده براي واردات كاال ممكن 
شده است، البته مقرراتي آماده كرديم تا با 
هماهنگي وزارت صم��ت از رمزارزها براي 

واردات بهره برداري شود.«
رئيس كل بانك مركزي ضمن تأكيد بر اينكه 
نوس��انات بازار رمزارزها هم زياد اس��ت و بايد 
به آن توجه ش��ود، تصريح ك��رد: »رمز ريال 
يا ريال ديجيت��ال جايگزين اس��كناس ريال 
اس��ت و كارهاي آن انجام شده اس��ت. ريال 
ديجيت��ال طبق وع��ده به صورت آزمايش��ي 
در ش��هريور ماه اجرايي مي ش��ود. ناشر ريال 
ديجيتال بانك مركزي است و مردم مي توانند 
به جاي اسكناس از آن استفاده كنند. در چين 
نيز چنين اقدامي انجام شده و 75ميليون نفر 

از يوآن ديجيتال استفاده مي كنند.«
  8ميليون كارتخوان به سامانه مالياتي 

وصل شد
صالح آبادي در بخش ديگري از سخنان خود 
به اقدام��ات جديد بانك مركزي و س��ازمان 
مالياتي در خصوص پايانه هاي فروش��گاهي 
اش��اره ك��رد و گف��ت: »قان��ون پايانه هاي 
فروش��گاهي بيش از دو س��ال اس��ت كه در 

مجلس تصويب شده، ولي روي زمين مانده 
و اتص��ال كارتخوان ه��ا به س��امانه مالياتي 
برقرار نش��ده بود. در دولت سيزدهم اين كار 
شروع شد و االن بيش از 8ميليون كارتخوان 
ساماندهي شده است و اين پروژه شب گذشته 

به اتمام رسيد.«
وي با تأكي��د ب��ر اينك��ه االن كارتخواني كه 
پرونده مالياتي نداش��ته باشد در كشور وجود 
ندارد، ادامه داد: »در راستاي حكمراني ريال 
و شفافيت اقتصادي، ساماندهي كارتخوان ها 
اقدام بس��يار بزرگي بود كه خوش��بختانه به 

سرانجام رسيد.«
   افزايش 80درصدي تأمين ارز 

در سامانه »نيما« براي واردات كاال
رئيس كل بانك مركزي در برنامه صف اول در 
خصوص تأمين ارز مورد نياز براي واردات كاال 
گفت: »سرمايه گذاري ها در صنايع نفت و گاز 
امروز با يك دهه گذشته قابل قياس نيست و 
درآمدهاي ارزي كشور نيز با وجود تحريم ها به 
مراتب بسيار بهتر از گذشته شده است. تا پايان 

تيرماه بيش از 14ميليارد دالر تأمين ارز براي 
واردات كاالها در س��امانه نيما انجام شده كه 
بيش از 80درصد بيش��تر از مدت مشابه سال 

گذشته است.«
   بهب�ود وص�ول مطالبات با ش�فافيت 
ناش�ي از افش�اي اس�امي ابربدهكاران 

بانكي
صالح آبادي در ادامه به اقدامات انجام ش��ده در 
بانك مركزي در خصوص وصول مطالبات معوق 
اشاره و تصريح كرد: »در گذشته تحفظي وجود 
داشت و مقرراتي نبود تا اس��امي ابربدهكاران 
بانكي به مردم گفته ش��ود، اما امروز بر اساس 
قانون بودجه1401 اسامي ابربدهكاران بانكي 
)بدهي باالي 100ميليارد تومان( در س��ايت 

بانك مركزي در هر فصل منتشر مي شود.«
رئيس كل بانك مركزي گفت: »هنگامي كه 
شفافيت صورت مي گيرد مردم و رسانه ها و 
همگان از آن مطلع مي شوند، افشاي اسامي 
ابربده��كاران بانك��ي باعث ش��د در وصول 
مطالبات حركت قابل توجهي انجام ش��ود. 

اگر يك شركت توليدكننده داليل موجهی 
داش��ته باش��د، بانك ها همراه��ي و كمك 
مي كنند، اما كس��اني كه اينگونه نيس��تند 
و بدهي خود را پرداخ��ت نمي كنند، با آنها 

برخورد مي شود.«
وي افزود: »اقس��اط عقب افتاده تا ش��ش ماه 
سررسيد گذشته، از شش تا 18ماه معوق و از 
18ماه به بعد مشكوك الوصول حساب مي شوند 
كه اسامي همه آنها به تفكيك در سايت بانك 
مركزي منتش��ر مي شود. بخش��ي از اموال و 
دارايي هاي بانك ها منجمد تلقي مي شود كه 

بايد از حالت انجماد خارج شود.«
   اجازه اضافه برداشت مخرب به بانك ها 

نمي دهيم
رئيس كل بانك مرك��زي در بخش ديگري از 
سخنان خود تأكيد كرد كه خالص دارايي هاي 
خارجي كه در پايه پولي اثرگذار است تا پايان 
تيرماه نسبت به سال گذشته منفي بوده است، 
يعني هر ارزي كه از دولت گرفته ايم به فروش 

رسيده و ريال آن جمع شده است. 
به گفته وي، بدهي دولت به بانك مركزي نيز در 
وضعيت مناسبي است و دولت حداقل استفاده 
را )نزديك به صفر( از تنخواه داشته است. اوراق 
منتشرش��ده دولت نيز مي تواند در پايه پولي 
مؤثر باشد، اين بخش هم به خوبي كنترل شده 
اس��ت. همچنين بانك مركزي از ابتداي سال 
تاكنون 30همت اوراق دولتي واگذار و ريال را 
از بازار جمع كرده است. از طرفي بدهي بانك ها 
به بانك مركزي نيز كه در پايه پولي مؤثر است، 

كنترل شده است. 
وي همچنين تأكيد كرد كه درآمدهاي دولت 
ماهانه پايش مي شود و اموال منجمد دولت نيز 
فروخته خواهد ش��د تا به منابع بانك مركزي 
دست اندازي نشود. خوشبختانه دولت به خوبي 
براي مديريت درآمدها و هزينه ها برنامه ريزي 
مي كند و انضباط مال��ي را رويكرد اصلي خود 

قرار داده است.

استفاده »تقریباً هیچ« دولت سیزدهم از تنخواه بانک مرکزی
 صالح آبادي: كارتخوان بدون شناسنامه در كشور نداريم. در راستاي حكمراني ريال و شفافيت اقتصادي
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در حالي كه چندي پي�ش روزنامه جوان در 
گزارش�ي به فراره�اي ماليات�ي و اجحافي 
كه به س�هامداران از طريق حس�اب جاري 
ش�ركا صورت مي گيرد، اش�اره و از مقامات 
س�ازمان حسابرسي درخواس�ت كرده بود 
استانداردهايي را براي نظام مندكردن حساب 
مذكور تعيي�ن كنند تا حقوق س�هامداران، 
ش�ركا و دولت به واس�طه حساب سازي در 
حساب جاري شركا تضييع نشود، مديركل 
حسابرس�ي س�ازمان امور ماليات�ي گفت: 
به منظور انطباق حس�اب هاي ش�ركت ها و 
حساب جاري شركا، ارسال برخط اطالعات 
از نظ�ام بانكي به نظ�ام مالياتي در دس�تور 
كار اس�ت. در حال حاضر از بين ۳۳ بانك و 
مؤسس�ه اعتباري، ش�ش بانك يا مؤسسه 
اعتباري هم�كاري نداش�ته اند و مكاتباتي 
براي اتص�ال اين بانك ه�ا هم ب�ا نهادهاي 
نظارتي و بانك مركزي انجام ش�ده اس�ت.
آنهايي كه عالقه مند به علم مالي هس��تند، 
مي دانند حس��ابرس هايي چون حس��ابرس 
سازمان امور مالياتي براي كشف مغايرت در 

حساب شركت ها ابتدا س��راغ حساب جاري 
ش��ركا مي روند تا ببينند براي ف��رار مالياتي 
ك��دام درآمدها در حقيق��ت هزينه انعكاس 

داده شده است. 
   ف�رار مالياتی از كانال حس�اب جاری 

شركا
چن��دي پيش روزنام��ه جوان در گزارش��ي به 
فراره��اي مالياتي كه از طريق حس��اب جاري 
شركا در حوزه شركت ها انجام مي گيرد اشاره 
و از سازمان حسابرسي به عنوان تدوين كننده 
اس��تانداردهاي حس��ابداري و حسابرس��ي 
درخواس��ت كرد براي ممانعت از فرار مالياتي 
در حوزه شركت ها دستورالعمل هاي جديدي 
را براي نظامند تر كردن حس��اب جاري شركا 

تدوين كند. 
از آنجا كه در جمهوري اسالمي ايران ميليون ها 
كارمند و كارگر پيش از دريافت حقوق ماليات 
خود را پرداخت مي كنند و همه مي دانيم كشور 
بايد بر پايه درآمدهاي مالياتي مديريت شود، 
جا دارد جلوي فراره��اي مالياتي كه از طريق 
حساب س��ازي در ش��ركت ها انجام مي گيرد، 

گرفته شود. 
به واقع بايد اذعان ك��رد فعاليت اقتصادي در 
بخش هايي از اقتصاد ايران بس��يار س��ودآور 
است، به طور نمونه در بخش هايي از صنعت، 
ميزان بازگشت سرمايه بسيار باالست اما بايد 
عنوان داش��ت كه فرار مالياتي به يك تجارت 
تبديل شده است و اشخاصي كه به علم حقوق 
و مالي احاطه دارند، به ش��ركت ها پيش��نهاد 
مي دهند حساب هاي آنها را براي فرار مالياتي 

دستكاري كنند. 
حساب جاري شركا يكي از بخش هايي است 
كه متخصصان فرار ماليات��ي عموماً براي اين 
منظور در حساب شركت ها دست مي برند و جا 
دارد اين حساب به واسطه دستورالعمل هاي 
حسابداري و حسابرسي بيش��تر تحت نظر و 
رصد بخش هايي چون س��ازمان امور مالياتي 
قرار گيرد تا حقوق دولت، شركا و سهامداران 
ش��ركت ها به واس��طه زياده خواه��ي عده اي 

معدود تضييع نشود.  
شاهين مستوفي، مديركل حسابرسي سازمان 
ام��ور ماليات��ي در گفت وگو با مه��ر گفت: در 

بررسي و حسابرسي پرونده اشخاص حقوقي 
يكي از حساب هايي كه حتماً بايد مورد بررسي 
قرار بگيرد، حساب جاري شركا بوده است كه 
عمده فعاليت مؤديان محترم هم از اين طريق 

انجام مي شود. 
وي افزود: تفكيكي ميان حساب جاري شركت 
و حساب شركت ها وجود داش��ته و حتماً بايد 
انطابق آن صورت مي گرفته است تا ما بتوانيم به 
درآمد واقعي مؤديان و اطمينان كامل از فرايند 

حسابرسي مالياتي برسيم. 
مس��توفي با تأكيد بر اينكه تاكنون عدم انطابق 
اين حس��اب ها موجب فرار مالياتي مي ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: ب��راي رفع اين مش��كل در 
ماده1۶9، مكرر بانك ها موظف شدند اطالعات 
تراكنش هاي بانكي را در قالب بسته هاي مورد 
تفاهم در اختيار سازمان مالياتي قرار بدهند كه 

اين فرايند از سال95 شروع شده است. 
اين مقام مالياتي تصريح كرد: برخي نواقص 
در ارائه اطالعات موجب فرار مالياتي و عدم 

كمك به ما شده است. 
وي با بيان اينك��ه در حاال حاض��ر از بين 33 
بانك و مؤسسه اعتباري، شش بانك يا مؤسسه 
اعتباري همكاري نداشته اند و مكاتباتي براي 
اتصال اي��ن بانك ها هم با نهاده��اي نظارتي و 
بانك مركزي انجام شده است، افزود: در دولت 
سيزدهم و با رويكرد جديد مالياتي، تفاهم هاي 
خوبي با بانك مركزي شده است تا اطالعات به 

صورت برخط ارسال شود. 
مس��توفي ادامه داد: تمام زيرس��اخت هاي 
نرم افزاري و سخت افزاري آن در حال تكميل 
اس��ت و ان ش��اءاهلل ب��ه زودي نظ��ام بانكي 
اطالعاتش را به ص��ورت برخ��ط در اختيار 
نظ��ام مالياتي قرار مي دهد ك��ه اين موضوع 
براي جلوگيري از فرار مالياتي بسيار كمك 

مي كند. 
    تفكيك حساب شركت با شخصی

وي در پاي��ان گفت: تاكنون از محل بررس��ي 
تراكنش هاي بانكي اش��خاص حقيقي حدود 
10هزارميليارد تومان را توانسته ايم شناسايي 
كنيم. بخشي از اين افراد ممكن است در هيئت 
مديره هاي ش��ركت ها در ح��ال فعاليت بوده 
باشند كه بخشي از فعاليت شان در حساب هاي 
شخصي ش��ان گردش داشته اس��ت، البته در 
بسياري از موارد هم اشخاص حقوقي اين موارد 
را رعايت كردند اما اين كنترل باعث مي ش��ود 
آن دسته از اشخاصي كه به نوعي فرار مالياتي 

داشته اند، شناسايي شوند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 برگه اسقاط كم  آمد
شماره گذاري خودرو و موتورسيكلت متوقف شد 
معاون وزير صمت در نامه اي به مشاور وزير كشور با اشاره به رسوب 
خودروهاي تجاري و موتورسيكلت توليدي كشور در انبارها اعالم 
كرد، ب�ا توجه به كمبود برگه اس�قاط، ش�ماره گذاري خودرو هاي 
تجاري و همچنين موتورس�يكلت ها دچار مش�كل ش�ده است. 
به گزارش تس��نيم، منوچهر منطقي در نامه اي به مشاور وزير كشور 
در امور فن��اوري علت اصلي حذف ال��زام برگه گواهي اس��قاط براي 
شماره گذاري خودرو هاي تجاري و موتورسيكلت را كمبود برگه اسقاط 
و رسوب محصوالت توليدي در انبار ها اعالم كرد. معاون وزير صنعت 
اضافه كرد: با توجه به كمبود برگه اسقاط، شماره گذاري خودرو هاي 
تجاري و همچنين موتورسيكلت ها دچار مش��كل شده است و عماًل 
واحد هاي توليدي انبوهي از محصوالت خود را در پاركينگ هاي متعدد 
انبار كرده ان��د و قابليت عرضه ندارند كه اين مس��ئله عالوه بر كاهش 
توليد، افزايش قيمت محصوالت در بازار را نيز به دنبال داشته است. 
بر اساس اين نامه در صورت نبود گواهي اسقاط، توليدكنندگان بايد 
مبلغ مابه ازاي آن را در صندوق محيط زيست واريز كنند تا بر اساس 
آن بتوان تسهيالت مناسبي را براي مش��ترياني كه قصد جايگزيني 

خودروي فرسوده خود را دارند، اختصاص داد. 
.................................................................................................

كيفيت خودرو، نه خيلي خوب، نه خيلي بد!
به دنب�ال اظه�ارات اخي�ر جانش�ين پلي�س راهنماي�ي و رانندگي 
فراج�ا مبني ب�ر اينكه كيفي�ت خودروه�اي داخلي هي�چ تفاوتي با 
گذش�ته نكرده اس�ت، س�خنگوي وزارت صنع�ت، مع�دن و تجارت 
)صم�ت( تأكي�د ك�رده ك�ه هدف گ�ذاري س�طح كيف�ي خودروها 
در س�ال۱40۱، 5درصد نس�بت به س�ال گذش�ته ارتقا يافته اس�ت. 
پس از حادثه بهبهان و تصادف زنجيره اي، از دي ماه سال گذشته تاكنون 
گزارش ارزيابي كيفي خودروها كه ماه به ماه از سوي شركت بازرسي كيفيت 
و اس��تاندارد ايران )ISQI( و همچنين معاونت صنايع نيرومحركه وزارت 
صمت ارائه مي شد، منتشر نشده است. بر اين اساس هفت ماه است وضعيت 

خودروهاي توليدي طي اين مدت مشخص و قابل بررسي نبوده است. 
اخيراً سردار سيدتيمور حسيني، جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
فراجا، ضمن تأكيد بر اينكه كيفي��ت خودروهاي توليد داخل هيچ تفاوتي 
با گذشته نكرده اس��ت و از نظر پليس كماكان مشكل كيفيت وجود دارد، 
ادعاهاي خودرويي وزارت صمت را رد شده دانست و اعالم كرد: اگر وزارت 
صنعت مدعي است در حال افزايش كيفيت خودرو است، اين  موضوع ادعايي 
بيش نيست و هيچ اتفاقي در ارتقاي كيفيت رخ نداده و كيفيت خودروهاي 

داخلي هيچ تفاوتي با گذشته نكرده است. 
در اين خصوص اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت در گفت وگو با ايسنا، 
ضمن اشاره به عملكرد شاخص هاي كيفي خودرو در سال1400 اظهار كرد: 
هر چند هدف گذاري شاخص سطح كيفي خودرو محقق شده است اما تنها 
9/1درصد از مدل خودروها توانسته اند در شاخص ميانگين رضايت مشتريان 
از كيفيت اوليه محصول به ميزان هدف گذاري شده )71درصد( دست پيدا 
كنند كه وضعيت خوبي نيست. سخنگوي وزارت صمت در رابطه با شاخص 
تداوم دوام كيفيت محصوالت نيز گفت: از منظر بين المللي، افت رضايت از 
كيفيت دوام محصول نسبت به كيفيت اوليه بايد كمتر از 3درصد باشد كه 
هدف گذاري سال گذشته كمتر از 4درصد بوده است اما تنها 25/7درصد 
مدل خودروها موفق به كسب اين هدف شده بودند، بنابراين خودروسازان 

در اين شاخص نيز ضعيف عمل كرده اند. 
وي تأكيد كرد: ارتقاي كيفيت خودروهاي ساخت داخل مطالبه  بحق مردم 
اس��ت و وزارت صمت نيز در موضوع كيفيت در برابر خودروس��ازان كوتاه 
نمي آيد اما در عين حال بايد درك كرد كيفيت يك فرايند زمانبر اس��ت و 
تا ساختارها در صنعت خودرو اصالح نشود، كسي نمي تواند با فشردن يك 

كليد، يك شبه ضعف هاي كيفيت خودروها را برطرف كند. 
   انتقادهاي مكرر خودروسازان را دلسرد مي كند

به اعتقاد اين مقام مسئول در وزارت صمت، كيفيت خودرو قابل نقد است، اما 
تكرار روزانه انتقاد آن هم بدون استدالل درست، جنبه تخريب دارد و عالوه 
 بر تأثير منفي بر صادرات قطعه و خودرو، موجب دلسردي خودروسازان و 

قطعه سازان نيز مي شود. 
قاليباف ضمن تفكيك كيفيت ذاتي و كيفيت مهندسي در حوزه خودرو 
خاطرنشان كرد: در كيفيت ذاتي خودرو، به دليل نوع پلت فرم و طراحي 
آن، ذاتاً تا حد مشخصي قابليت افزايش كيفيت وجود دارد و از سطحي به 
بعد كيفيت قابل افزايش نيست اما در كيفيت مهندسي، تالش مي شود 
خودرو با كمترين اشكال ممكن تحويل مشتري شود. سخنگوي وزارت 
صمت با بيان اينكه در سال جاري وزارت صمت اقدامات مهمي در جهت 
افزايش كيفيت خودرو برنامه ريزي كرده است، گفت: به طور مثال مي توان 
از توقف توليد خودروهاي تيبا، سمند و ساينا به  دليل پلت فرم قديمي و 
اشكال هاي كيفي پرتكرار و در مقابل برنامه ريزي براي ايجاد پلت فرم هاي 
جديد )پوست اندازي پلت فرمي( و توليد خودروهايي با كيفيت ذاتي باالتر 
نام برد. همچنين در بخش ارتقاي كيفيت مهندس��ي نيز اجراي دستور 
وزير صمت براي به صفر رساندن ايرادهاي خودرو در زمان تحويل و تدوين 
شاخص هاي سختگيرانه تر كيفي جهت ارزيابي سال 1401 نيز پيگيري 
مي شود. وي افزود: نتيجه اين اقدام ها بهبود شاخص هاي كيفي خودرو تا 
تير ماه1401 بوده است، به طوري كه بر اساس گزارش شركت بازرسي 
كيفيت و استاندارد ايران شاخص ارزشيابي كيفي )كه امتياز منفي است 
و بايد كمتر شود( از رقم 4/103 در فروردين به 4/94 در تير ماه 1401 
كاهش يافته كه 8/8درصد بهبود را نشان مي دهد. خودروسازان در رابطه 
با ش��اخص تحويل خودرو بدون ايراد نيز از 91/7درصد در فروردين به 
93/5درصد در مرداد امس��ال رشد داش��ته اند، بنابراين اين شاخص نيز 

1/8درصد بهبود يافته است.

 پيش بيني افزايش قيمت سهام عدالت
در سال جاري 

قيمت س�هام عدالت امس�ال به ط�ور ميانگي�ن 40 ت�ا 50 درصد 
افزايش مي يابد و طي يكي دو س�ال آينده بس�يار بهتر مي شود. 
به گزارش فارس، اين روزها سهام عدالت و مسائل پيرامون آن در كانون 
توجه سهامداران قرار گرفته است. پرداخت س��ود به جاماندگاني كه 
شماره شباي درست در سامانه س��جام بارگذاري نكرده           اند يا پرداخت 
برگه هاي س��هام عدالت به افراد جامانده نيز از موضوعاتي است كه در 

هفته هاي گذشته خبرهايي درباره آن منتشر شده است. 
محمد خزائي، دبيركل كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت 
گفت: پيش بيني مي شود سود س��هام عدالت كه در پايان سال جاري 

پرداخت خواهد شد نسبت به سال گذشته دو برابر شود. 
وي در مورد اينكه پرتفوي و تركيب س��بد س��هام عدالت امسال چه 
تغييري پيدا كرده است، گفت: وقتي يك شركت سود پرداخت مي كند، 
بخشي از سود كسب شده را به سهامداران مي دهد و بخش ديگري صرف 
افزايش سرمايه در شركت مي شود كه در نتيجه قيمت سهام آن در بازار 
افزايش مي يابد، يعني عالوه بر اينكه سود عدالت امسال دو برابر مي شود 
قيمت سهام عدالت نيز به طور ميانگين 40 تا 50 درصد افزايش مي يابد، 
بنابراين از مردم مي خواهيم سهام عدالت خود را نگه دارند و اين سهام 
طي يكي دو سال آينده بسيار بهتر مي شود. علی اكبر حيدري، سخنگوي 
كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت درباره زمان اجرايي شدن 
دوبرابر شدن سود سهام عدالت گفت: تالش داريم بازه زماني توزيع سود 
را در سال دو يا سه بار كنيم تا حجم مراجعات مردم كاهش پيدا كند و 

اگر مردم نيازهاي اضطراري مالي دارند از آن استفاده كنند.

 حوادث سيل محصول بي توجهي 
به آبخيزداري و اليروبي

نب�ود جدي�ت در اج�راي قان�ون و بي توجهي ب�ه آبخي�زداري و 
اليروب�ي از عوامل مؤثر در بروز حوادث س�يل در كش�ور اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، منصور ش��كراللهي، عضو كميسيون انرژي 
مجلس با اشاره به داليل وقوع سيل هاي ويرانگر در كشور اظهار 
كرد: جنوب استان كرمان سال98 و س��ال جاري دچار سيالب 
مخربي شد و بسياري از زيرساخت ها، جاده ها، امكانات روستايي 
و شهري در پي اين س��يالب ها از بين رفت، چراكه طي دهه هاي 
اخير مسير سيالب ها به دليل ساخت وس��ازهاي غيرمجاز بسته 
شده و اليروبي رودخانه ها طي چند سال اخير به درستي صورت 

نگرفته است. 
وي افزود: متأس��فانه وزارتخانه هاي نيرو، كشاورزي و سازمان محيط 
زيس��ت در انجام وظايف خطير خود كوتاهي كرده اند، به همين دليل 

شاهد وقوع اين سيل هاي ويرانگر هستيم. 
وي با بيان اينكه كميسيون انرژي مجلس طي جلسه اي با وزير نيرو اين 
موضوع را پيگيري كرده است، ادامه داد: بايد تصميم و تدبيري براي 
روان آب هاي شهري و رودخانه ها گرفته شود. مي توانيم از اين آب ها به 

درستي استفاده كنيم و استفاده بهينه  داشته باشيم. 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي نبود جديت در اجراي 
قانون و بي توجهي به آبخوان داري و آبخي��زداري را از عوامل مؤثر در 
بروز حادثه سيل در حوزه انتخابيه خود و بسياري از مناطق سيل زده 
در سراسر كشور دانست و گفت: دس��تگاه ها بايد تكاليف قانوني خود 
را انجام دهند و ما اين مس��ئله را پيگيري خواهيم كرد و متأس��فانه 
عدم آبخيزداري و اليروبي از جمله داليل اصلي وقوع س��يل به شمار 

مي آيند. 
........................................................................................................................

ريزش قيمت ها در بازار سكه و طال
طبق تحلي�ل نايب رئي�س اتحاديه ط�ال و جواهر ته�ران، طي 
يك هفته اخير ب�ه رغم افزايش قيمت  ط�ال در بازارهاي جهاني 
كه مجدداً اونس طال را در آس�تانه هزارو800 دالر ق�رار داد، در 
بازارهاي داخلي سكه و طال با كاهش قيمت روبه رو شده، اين در 
حالي است كه حباب سكه نيز با كاهش قيمت همراه شده است. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با وضعيت يك هفته 
اخير بازار سكه و طالی داخلي با وجود تعطيلي بازارها در اين هفته 
اظهار كرد: در هفته اي كه گذشت، قيمت اونس جهاني طال همچنان 
رو به افزايش بود كه دليل آن برخوردهاي سياسي و منطقه اي خاور 
دور و همچنين مسائل اقتصادي جهاني بود كه مجدداً قيمت جهاني 
طال را با س��ير صعودي همراه ك��رد. قيمت هر اون��س طال در هفته 
گذشته به طور متوسط 19دالر افزايش يافت و در آخرين معامالت 
روز پنج شنبه به هزارو79۶ دالر رس��يد و مجدداً اونس جهاني را در 

آستانه هزارو800 دالر قرار داد. 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: پيش بيني بسياري 
از تحليلگران سياسي و اقتصادي اين اس��ت كه با توجه به تحوالت 
سياسي جهاني، باز هم قيمت اونس جهاني به باالي هزارو800 دالر 
صعود خواهد كرد. از سوي ديگر در بازار داخلي سكه و طال برخالف 
افزايش قيمت هاي جهاني، اين هفته شاهد كاهش نرخ ارز بوديم كه 
تحوالت سياسي و اقتصادي داخلي )به ويژه مذاكرات برجامي كه در 
اين هفته دنبال شد( سبب شد با نشانه هاي مثبت مذاكرات، نرخ ارز 
به طور ميانگين 800 تا هزار تومان با كاهش همراه ش��ود و دالر در 

كانال 30هزار تومان قرار گيرد. 
به گفته او، در حالي كه اوايل هفته هر دالر در محدوده 32هزار تومان 

دادوستد مي شد، در پايان هفته به زير 31هزار تومان رسيد. 
وي تأكيد كرد: كاهش قيمت ارز منجر ب��ه كاهش قيمت ها در بازار 
سكه و طال شد، از سوي ديگر با توجه به كاهش دادوستدها و تقاضاها 
كه به سبب تعطيلي يك هفته اخير بازار ايجاد شد، حباب سكه نيز 

كاهش يافت. 
وي پيش بيني كرد: با توجه به تحوالت سياس��ي كه پيش رو داريم 
)به  ويژه بحران چين و امريكا و تايوان(، به نظر مي رسد با ادامه روند 
مذاكرات مطابق صحبت ها و تأثير مثبت آن و همچنين افزايش عرضه 
ارز به بازار كه منجر به كاهش ثبات و حتي كاهش نرخ ارز آزاد شده 
است، افزايش قيمت سكه و طال دور از انتظار باشد چراكه با توجه به 
وضعيت اقتصاد داخلي و افزايش ارزش ريال، شرايط مثبت و مساعد 
است و سبب شده اين روزها نه  تنها شاهد افزايش قيمت ها نباشيم 

بلكه قيمت ها كاهش هم داشته باشد. 
........................................................................................................................
فرودگا ه هاي مالزي به هواپيماهاي ايراني 

سوخت نمي دهند 
روز گذش�ته آخري�ن پ�رواز خط�وط هواي�ی ايران�ي ب�ه 
مال�زي انج�ام ش�د چراك�ه ب�ه دلي�ل تحريم ه�ا، فرودگاه هاي 
نمي دهن�د.  س�وخت  ايران�ي  هواپيماه�اي  ب�ه  مال�زي 
به گزارش پارسينه، از بين ش��ركت هاي هواپيمايي كشورمان تنها 
ماهان اير پرواز مس��تقيم به مالزي )كواالالمپ��ور( دارد كه در دوره 
پاندمي كرونا پروازهاي ماهان به اين كش��ور قطع و تعليق شد. پس 
از فروكش كردن س��رايت كرونا، دوباره پروازها به كواالالمپور از سر 
گرفته شد اما مشكالت ديگري مانع برقراري تنها پرواز ايرالين ايراني 
به مالزي شده است و اغلب مسافران ايراني بايد با ايرالين هاي ديگر 

عازم اين كشور شوند. 
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي از پايان 
پروازهاي ايرالين ايراني به مالزي خبر داد و گفت: جمعه )21مرداد 
ماه(آخرين پرواز ايرالي��ن ايراني به مقصد كواالالمپور در س��اعت 
19:50 انجام ش��د و ديگر پروازي از سوي ايرالين هاي كشورمان به 

مالزي نخواهيم داشت. 
وي با بيان اينكه با توجه به طوالني بودن مسير تهران- كواالالمپور 
فقط هواپيماهاي ماه��ان و ايران اي��ر امكان پرواز در اين مس��ير را 
داشتند، ادامه داد: جمعه آخرين پرواز ايرالين ايراني به مالزي انجام 
شد و از اين پس مس��افران بايد از پرواز ايرالين هاي خارجي در اين 

مسير استفاده كنند. 
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي درباره علت قط��ع پرواز ها در 
اين مسير اظهار داش��ت: مالزي ديگر به ايرالين هاي ايراني سوخت 
نمي دهد چراكه شركت هاي سوخت رساني در فرودگاه هاي مالزي با 
امريكايي ها همكاري دارند و به اين شركت ها اعالم شده است اگر به 

هواپيماهاي ايراني سوخت دهند، مشمول تحريم ها مي شوند. 
اسعدي س��اماني درباره تبعات ح��ذف ايرالين هاي ايران��ي در اين 
مسير پروازي گفت: درآمدهاي جابه جايي مس��افر در اين مسير از 
ايرالين هاي داخلي حذف مي شود و يكي از پايگاه هاي جنوب شرق 
آسيا را كه يك ايرالين  داخلي توانسته بود در اين مسير پرواز برقرار 
كند، از دست مي دهيم. اين نمونه اي از هزينه هاي تحريم هاست كه 

به صنعت هوانوردي كشور تحميل شده  است. 
وي ادامه داد: هيچ فرودگاهي در مالزي به هواپيماهاي ايراني سوخت 

نمي دهد كه امكان جايگزيني مقصد در مالزي داشته باشيم. 
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي درباره ميزان تقاضاي سفر در 
مسير ايران- مالزي افزود: پيش از شروع كرونا، ميزان درخواست و 
تقاضا براي اين مسير زياد بود، به طوري كه دو الي سه پرواز در هفته 
انجام مي گرف��ت و در دوران فراگيري كرونا، پروازها در اين مس��ير 
قطع شد و پس از آن هفته اي يك پرواز برقرار بود كه آن هم به دليل 

تحريم ها قطع شد.
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