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اگر چه بع�د از علني ك�ردن مواضع پنهاني 
امريكا و اروپ�ا در ميز مذاكرات هس�ته اي، 
بدخواهان تصور مي كردند اقتصاد ايران و به 
ويژه بازار ارز كن فيكون مي شود اما از آنجا كه 
رهبر معظم انقالب در ابتداي دولت سيزدهم 
توصي�ه فرمودند اقتصاد كش�ور را به مقوله 
برجام گره نزنيد و راهكارهاي اساسي براي 
بهبود اقتصاد اتخاذ كنيد، در عمل همانطور 
كه ديديم بازار ارز نوس�ان چنداني را تجربه 
نكرد و بعد از رش�د نرخ دالر به مرز ۳۷هزار 
تومان مجدداً ب�ه محدوده ۳۵ه�زار تومان 
بازگشت، البته اگر ناآرامي هاي اخير نيز در 
كش�ور رقم نخورده بود، بي شك شايد بازار 
ارز تا حد مذكور نيز دچار نوس�ان نمي شد. 
بر اساس راهبرد دولت گذشته، آنقدر مقوله اثر 
احياي برجام و رفع تحريم ه��ا در اقتصاد ايران 
بزرگنمايي ش��د كه طرف هاي مقابل ايران در 
ميز مذاكرات هس��ته اي تصور مي كردند ايران 
به شدت به احياي برجام محتاج است و حاضر 
اس��ت براي تحقق اي��ن هدف هر ن��وع تضييع 
حقوق حقه بين المللي را بپذي��رد، هر چند در 
دولت گذشته تا حدودي در رابطه با طرف مقابل 
در پاي ميز مذاكرات نرمش نش��ان داده شد تا 
حداقل در گفت وگو بسته نش��ود، اما در دولت 
جديد محاسبات طرف هاي غربي براي پايمال 
كردن حقوق حقه ملت ايران در جريان مذاكرات 
درس��ت از آب درنيامد و با پايداري و پايمردي 
دولت سيزدهم در حوزه دفاع از حقوق حقه ملت 
ايران روبه رو شدند. رؤيت همين روحيه حوصله 
غربي ها را به س��ر برد و آنها به يكب��اره مواضع 
پنهاني خود را در جريان مذاكرات علني كردند و 

گفتند ادامه مذاكرات در اولويت نيست. 
از س��وي ديگر همانطور كه پيش بيني مي شد 
راهبرد طرف ه��اي غربي براي پاي��ان دادن به 
مقاومت مل��ت ايران در دس��تيابي ب��ه حقوق 
هس��ته اي به ي��ك جن��گ و نب��رد تركيبي و 

چندوجه��ي و چند بعدي تبديل ش��د تا رفتار 
غيرديپلماتيك و غيرمنصفانه خود را در حوزه 
مذاكره و گفت وگو بر س��ر حقوق هس��ته اي و 
حقوق اقتص��ادي ملت اي��ران در جريان ايجاد 
بلوا و هياهوي جهاني و داخلي پنهان س��ازند، 
در اين مي��ان اهل علم به خوب��ي مي دانند اين 
امريكاست كه با زياده خواهي بيش از يك دهه 
است به بهانه هس��ته اي ايران را با شديد ترين 
تحريم هاي اقتصادي روبه رو س��اخته اس��ت و 
در جريان مذاك��رات نيز رفتار غيرس��ازنده اي 
دارد، كمااينكه مذاكره تنها برايش يك راهبرد 
است كه بگويد در عين حالي كه تحريم ها را بر 
اقتصاد مس��لط كرده، خود را اهل ديپلماسي و 
گفت وگو نيز جلوه دهد. نكته جالب اين است كه 
مذاكرات را نيز به شكلي پيش مي برد كه دست 
آخر مقصر به نتيجه نرسيدن آن را پيوسته ايران 
جلوه دهد و در آخري��ن دور مذاكرات گويا تنها 
دغدغه اش آن بود در دنيا طوري جلوه دهد كه 
اين ايران است كه اهل تعامل نيست، در صورتي 
كه ايران صرفاً به دنبال حقوق حقه ملت است 
تا هم حق هسته اي بازستاني شود و هم حقوق 

تضييع شده اقتصاد. 
هر چن��د امريكايي ها تص��ور مي كردند با كش 
دادن مذاك��رات در دول��ت س��يزدهم و علني 
كردن غيرمنتظره مواضع پنهاني خود در حوزه 
مذاكرات هس��ته اي مبني بر اينكه اولويت شان 
پيگيري مذاك��رات برجام نيس��ت، ايران دچار 
چالش ديد در حوزه اقتصاد و ب��ه ويژه بازار ارز 
مي ش��ود اما از آنجا كه رهب��ر معظم انقالب در 
ابتداي دول��ت كنوني توصي��ه كردند مديريت 
اقتصاد وابس��ته به نتيج��ه برجام نباش��د و از 
راهكارهاي اساس��ي ني��ز براي بهب��ود اقتصاد 
اس��تفاده ش��ود، بازار ارز چندان دچار نوسان 
شديد نشد، به طوري كه نرخ دالر به مرز ۳۷هزار 
تومان رسيد و سپس به محدوده ۳۵هزار تومان 
بازگش��ت، در اين ميان اگ��ر ناآرامي هاي اخير 

نبود، شايد بازار ارز در همين حد مورد ذكر نيز 
دچار نوسان نمي شد. 

هر چند دول��ت از راهكارهاي مختلف همچون 
اصالح بودج��ه و ترازنام��ه بانك ها و توس��عه 
تجارت خارجي و به ويژه منطقه اي و بازستاني 
دارايي هاي خارجي بلوكه ش��ده در تالش است 
به وضعيت اقتصاد سروساماني دهد اما نبايد از 
توطئه هاي خارجي و شيطنت سوداگران داخلي 
نيز در ايجاد اخالل اقتصادي به ويژه در جريان 
ناآرامي ها غافل باشد، البته در جريان نوسان ارز 
هم صدها حس��اب اخاللگر ارزي مسدود شد و 
هم اينكه قرار شد عالوه بر برخورد با سوداگران 
ارز، يارانه اشخاصي كه اسناد و اطالعات هويتي 
خود را در ازاي اندكي پول در اختيار سوداگران 
ارز قرار مي دهند نيز قطع شود و اين اشخاص به 
سازمان امور مالياتي نيز معرفي شوند، در عين 
حال دولت نيز توجه خ��ود را به تنظيم بازار ارز 

بيشتر كرده است. 
  قيمت س�ازي جعلي در فضاي مجازي 

براي باال نگه داشتن نرخ دالر آزاد
در حالي با اقدامات صورت گرفته توس��ط بانك 
مرك��زي روند افزايش ن��رخ دالر در ب��ازار آزاد 
متوقف شده اس��ت كه رصد برخي كانال هاي 
تلگرامي نشان مي دهد ظاهراً جرياناتي تمايل 

به كاهش نرخ دالر در بازار ندارند. 
اين كانال هاي تلگرامي عمدتاً قيمت هاي ارز را 
به طور ميانگين بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان باالتر از 
قيمت هاي بازار نشان مي دهند تا بتوانند روي 

نرخ هاي دالر در بازار اثرگذار باشند. 
بررسي هاي صورت گرفته حاكي است در حال 
حاضر قيمت دالر در بازار آزاد از كانال ۳۶هزار 
تومان عقب نش��يني كرده و به كان��ال ۳۵هزار 
تومان وارد شده اس��ت، به طوري كه در لحظه 
تنظيم اين گزارش قيم��ت دالر در بازار آزاد به 
مبلغ ۳۵هزارو۸۰۰ تومان رس��يده بود، اما در 
اين كانال ها همچنان قيم��ت دالر در بازار آزاد 

را با مبالغ ۳۶هزارو۲۰۰ تا ۳۶هزارو۳۰۰ تومان 
نشان مي دهند. 

  فروكش كردن التهاب  ارزي 
با اقدامات بازارساز

طی۱۰ الي ۱۵روز اخير شاهد بروز نوساناتي در 
بازار ارز بوديم اما دولت ت��الش كرد با اقدامات 
مؤثري كه اعمال مي كند و با ورود  بازارس��از با 
نظارت بانك مركزي، نوس��انات را كنترل كند. 
تالطم هاي ارزي به تدريج از روزهاي گذش��ته 
مديريت شد  و بازار ارز كماكان در حال تخليه اثر 

رواني افزايش قيمت هاست. 
در اين مدت، دالر ب��ه  عنوان راهب��ر اين بازار، 
س��قف  هاي تاريخي قيمتي خود را پش��ت  سر 
گذاش��ته بود اما دوب��اره در حال برگش��ت به 

نرخ هاي دو هفته قبل خود است. 
بسياري از كارشناسان معتقدند، پس از يك دوره 
اغتشاش در كشور و شكل گيري نوعي ناامني در 
اقتصاد، دالالن به سمت بازار ارز رفته و اين بازار 
را با الته��اب مواجه كرده ان��د. همچنين ايجاد 
يك موج رواني و ش��كل گيري نوعي انتظارات 
تورمي در بازار ارز، در دو هفته گذش��ته سبب 
ركوردش��كني نرخ دالر ش��ده بود كه اقدامات 
بازارساز در اين مدت توانست بخشي از هيجان 

موجود در بازار را تخليه كند. 
پرداخت س��ود به ص��ورت  اس��كناس در مورد 
حساب هاي ارزي، ايجاد سامانه معامالت برخط 
خري��د ارز از صرافي ها، ارائه گواهي س��كه طال 
در بازار س��رمايه، حذف ماليات بر سود سپرده 
اش��خاص حقوق��ي از بودج��ه۱۴۰۱ و كاهش 
فاصله نرخ ارز توافقي با ن��رخ ارز در بازار آزاد و 
كاهش رانت موجود، از جمله مهم ترين داليل 

افت قيمت ها در بازار ارز بوده است. 
همچني��ن برخ��الف دوره هاي گذش��ته و در 
س��ال هاي قبل، بدون ارزپاش��ي، ورود به موقع 
بازارساز به بازار توانس��ت روند افزايشي نرخ ارز 
را ابتدا كنترل و مهار كند و س��پس قيمت ها را 

كاهش دهد. 
   ناپديدشدن صف هاي مقابل صرافي ها

در اين باره، سخنگوي بازار متشكل ارزي با اشاره 
به تشكيل صف هاي خريد ارز با نرخ توافقي در 
مقابل صرافي ها گفت: »اين صف ها بار رواني به 
وجود آورده كه تقاضا زياد اس��ت و افراد بايد با 
هر قيمتي دالر خريداري كنند. علت صف هاي 
طوالن��ي اين بود كه م��ردم معم��والً آگاهي از 
صرافي ه��اي مختلف در س��طح ش��هر ندارند، 
بنابراين چند صرافي در موقعيت مكاني در شهر 
تهران شناخته شده تر هستند و مراجعه افراد به 
اين صرافي ها زياد است و صف هاي طوالني اين 
شائبه را به وجود مي آورد كه هجوم براي خريد 

دالر در بازار ارز وجود دارد.«
توكلي افزود: »راه اندازي سامانه برخط خريد و 
فروش ارز و اطالع رساني به مردم درباره خريد 
از اين سامانه و تسري يافتن آن بين فعاالن بازار 
موجب مي ش��ود همه صرافي ه��اي مجاز وارد 
معامله ش��وند و اين توزيع تقاضا بين صرافي ها 
بار رواني را كاهش مي ده��د و صف ها را از بين 

مي برد.«
در صورتي كه بان��ك مركزي و س��ازمان امور 
مالياتي يك تصمي��م جدي در م��ورد گرفتن 
ماليات از خريد و فروش بي دلي��ل ارز بگيرند، 
مي توانيم اميدوار به كاهش ش��ديد نوسان در 

بازار ارز باشيم.

هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 خاندوزي: ۴۶ همت تسهيالت 
 براي اشتغال زايي پرداخت شده 

يا در مرحله پرداخت است
4۶ هزار ميليارد تومان تسهيالت براي اشتغال زايي پرداخت شده 
يا در مرحله نهايي براي پرداخت قرار دارد كه امري بي سابقه است. 
به گزارش فارس، سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در 
حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت گفت: به جاي اينكه از اختالف بين قوا 
گفته شود، بايد كمك شود اليحه دوفوريتي كه در آذر ماه سال۱۴۰۰ 
در خصوص اموال تمليكي از دولت به مجلس ارسال شد، اعالم وصول 
ش��ود. اين اليحه دوفوريتي بايد ظرف ۷۲س��اعت بررسي مي شد، اما 

۳۰۰روز گذشته و هنوز اعالم وصول نشده است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد تس��هيالت اش��تغال زايي هم 
گفت: ۴۶ هزار ميليارد تومان تسهيالت براي اشتغال زايي پرداخت 
شده يا در مرحله نهايي براي پرداخت قرار دارد كه امري بي سابقه 
اس��ت. هيئت وزيران تصويب كرد دولت در ازاي بدهي هايي كه به 
بخش هاي مختل��ف دارد بتواند از طرح ه��اي نيمه تمام يا در حال 
س��اخت به اين طلبكاران واگ��ذار كند، يعني ه��م طرح هايي كه 
متوقف ماندند و امكان تكميل شان وجود نداشته است اين امكان 
براي ش��ان فراهم خواهد ش��د و هم بدهي هاي دولت از اين مسير 

امكان تسويه شدن دارد. 
س��خنگوي دولت با اش��اره به محل اختالف ديگري در تحقق منابع 
بيان كرد: ي��ك نگاهي بوده ك��ه در قانون بودجه هم منعكس ش��ده 
كه حامل هاي ان��رژي افزايش قيمت پيدا كند، به وي��ژه در حوزه گاز؛ 
چه خوراك پتروش��يمي و چه مصرف خانوارها ت��ا از محل آن بتوانيم 
منابع اش��تغال را تأمين كنيم كه در اين حوزه دولت اختالف ديدگاه 
كارشناسي دارد. اين افزايش قيمت خوراك پتروشيمي ها و گاز حتي 
همين خبرش در حوزه بورس اثر گذاشت، با اينكه محقق نشد و دولت 
آن را هنوز اجرايي نكرده اس��ت اما خبرش هم كه رف��ت، اثرش را در 

زيان آوري و تأثير منفي در بورس ديديم. 
وي افزود: در مورد افزايش قيمت گاز مصرف خانوار هم دولت درباره اش 
بحث دارد كه آيا ام��كان اجرايي ش��دن دارد و م��ردم مي پذيرند؟ ما 
مي خواهيم با افزايش قيمت گاز اش��تغال جديدي ايجاد كنيم، اما به 
نظر مي رسد همين اش��تغال موجود را ممكن اس��ت خيلي وقت ها با 
زير سؤال بردن درآمدهاي جدي ش��ركت هاي فعال در بورس، تحت 

تأثير قرار دهيم. 
سخنگوي دولت گفت: انتظار مي رود در بحث هاي كارشناسي دولت و 
مجلس هماهنگي هاي بيشتري داشته باشند. وزرا به پيشنهاد دولت 
و با موافقت مجلس تعيين مي ش��وند و جايگاه وزير هم شأن خود را از 
دولت مي گيرد و هم مجلس، بنابراين احترام به جايگاه وزير، استقاللش 
و رعايت شأن وزير در حقيقت رعايت شأن خود مجلس شوراي اسالمي 

و احترام به رأي نمايندگان است. 
 عملكرد ۱۰۲ درصدي تسهيالت تبصره۱۸ 

در دولت سيزدهم
سيداحس��ان خاندوزي درباره تذكر روز گذشته رئيس مجلس به 
او درباره تبصره۱۸ و استفاده از لفظ خستگي و رودربايستي براي 
وي گفت: بنده دغدغ��ه رئيس مجلس را در خصوص تس��هيالت 
اش��تغال زايي درك مي كنم اما بيش از يك س��ال است آقاياني كه 
اهل خستگي و رودربايستي بودند، رفته اند. از موضع گيري ای كه 
آقاي رئيس مجلس داش��تند، تعجب كردم، به جهت اينكه ديوان 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي رس��ماً اعالم كرد در حالي كه تا 
سال۹۹ عملكرد تس��هيالت تبصره۱۸ قريب ۱۰ درصد بوده ما در 
يك سال گذشته ۱۰۲ درصد عملكردمان در تسهيالت تبصره۱۸ 
بوده اس��ت، يعني از ۱۸ هزار ميليارد توم��ان مجموع بودجه اي كه 
اختصاص پيدا كرده براي تس��هيالت اش��تغال زايي به دليل اهرم 
كردن ب��ا منابع بانك��ي ۴۶ هزار ميلي��ارد تومان تس��هيالت بانكي 
پرداخت شده و در مرحله نهايي قرار دارد كه اين در تاريخ عملكرد 
تسهيالت اشتغال زايي بي سابقه اس��ت. وي افزود: براي همين هم 
حرف هاي آقاي قاليب��اف اظهارنظر خيل��ي تعجب برانگيزي براي 
بنده بود. اميدوار هستم دوس��تان كمك كنند به برخي از كارهاي 
عقب مانده اي كه بايد جلو برود و به جاي اينكه عباراتي را كه القاي 
اختالف و تفرقه و دوگانگي بين قوا مي كند، بر زبان بياورند، كمك 

كنند به اينكه ماهانه اين امور را جلو ببريم. 
........................................................................................................................

 شاخص بورس تهران
 5851  واحد رشد كرد

معام�الت  پاي�ان  در  به�ادار  اوراق  ب�ورس  كل  ش�اخص 
دي�روز ب�ا افزاي�ش ۵ه�زارو۸۵۱ واح�دی هم�راه ش�د. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران ديروز در يك روند نوساني 
قرار گرفت، ب��ه گونه اي كه در ابتداي معامالت رو ب��ه كاهش نهاد و از 
ميانه بازار روند صعودي را ش��روع كرد و در پايان معامالت با افزايش 

۵هزارو۸۵۱ واحدی به رقم يك ميليون ۴۱۳ هزارو۵۸۵ واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هموزن با افزايش هزارو۲۴۷ واحدی به 
رقم ۳۹۷ هزارو۴۴۷ واحد رسيد. ارزش بازار در بورس تهران به بيش از 

۵ ميليون و۲۳۳ هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران بيش از ۹/۸ميليارد سهام و اوراق مالي در قالب ۴۳۱ هزار 

فقره معامله و به ارزش ۵ هزار و ۱۱۰ ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
در فراب��ورس ايران ه��م ش��اخص كل با ۶۳ واح��د افزاي��ش به رقم 
۱۸ هزارو۴۱۲ واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش 

از يك ميليون و۲ هزار ميليارد تومان رسيد. 
........................................................................................................................

 كاهش 81ميليون متر مكعبي 
آب مخازن سد هاي پنج گانه استان تهران

رئي�س اداره به�ره ب�رداري و نگه�داري س�د دي�روز از كاهش 
۸۱ ميلي�ون متر مكعب�ي آب مخ�ازن اس�تان ته�ران خب�ر داد. 
 حسن طبرس��ي از مركز كنترل آب تهران در گفت وگو با رسانه ملي 
گفت: مجموع حجم آب مخازن سدهاي پنج گانه و در دست بهره برداري 
ش��ركت آب منطقه اي تهران در شرايط فعلي ۳۲۸ ميليون متر مكعب 
است كه در مقايسه با حجم ۴۰۹ ميليون متر مكعبي مدت مشابه سال 
گذشته شاهد كاهش ۸۱ ميليون متر مكعبي هستيم كه نسبت به حجم 
نرمال انتهاي آبان ماه كه معادل ۷۰۰ ميليون متر مكعب است، با كاهش 

۳۷۲ ميليون متر مكعبي مواجه هستيم. 
وي ادامه داد: ميزان ب��ارش در حوزه عملكرد ش��ركت آب منطقه اي 
تهران از ابتداي سال آبي جاري تاكنون چهار ميليمتر بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ميليمتر و نسبت به متوسط بلندمدت 

۲۵ميليمتر كاهش داشته ايم.
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رئيس س�ازمان برنامه و بودجه به شايعات 
افزايش قيم�ت بنزي�ن پاي�ان داد و اعالم 
كرد: امس�ال هي�چ افزايش قيمت�ی براي 
حامل هاي انرژي نداريم و در بودجه س�ال 
آينده هم چنين افزايشي در نظر نگرفته ايم. 
ش��ايعه افزايش قيمت بنزين، موضوعي است 
كه در دولت سيزدهم بارها مطرح شده است. 
با علم به اينكه بنزين يك كاالي استراتژيك و 
مهم براي جامعه است، هر بار عده اي با هدف 
برانگيختن باور مخاطبان و همچنين تشويش 
اذهان و روحيه اجتم��اع، اخبار كذبي در مورد 
افزاي��ش قيمت بنزي��ن مط��رح مي كنند، در 
حالي كه نه در دولت و نه در مجلس ش��وراي 
اسالمي هيچ طرحي در خصوص افزايش قيمت 
سوخت در دست بررسي نيس��ت، حتي بارها 
مقامات كشور اعالم كرده اند قيمت بنزين در 
سال جاري يعني سال ۱۴۰۱تغييري نخواهد 

داشت. 
در اي��ن خص��وص سيدمس��عود ميركاظمي، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه 
هيئت دولت گفت: سازمان ما در تدوين لوايح 
برنامه هفتم و بودجه س��ال آينده اولويت را به 
بودجه۱۴۰۲ داده اس��ت. هنوز برنامه شش��م 
توسعه در كش��ور حاكم اس��ت و االن در حال 
تدوين بودجه هس��تيم كه مراحل نهايي را در 
اين سازمان پشت س��ر مي گذارد، اين اليحه 

ويرايش و سپس به دولت ارسال مي شود. 
وي افزود: بر اساس بودجه اي كه در حال تدوين 
آن هستيم، هيچ افزايش قيمتي در حامل هاي 
انرژي در بودجه ۱۴۰۲ نخواهيم داشت. افزودن 
۲۰۰هزارميليارد تومان ب��ه منابع هدفمندي 

يارانه ه��ا ب��ا توج��ه ب��ه عدم افزاي��ش قيمت 
حامل هاي انرژي در س��ال جاري و همچنين 

سال آينده، منابع موهوم است. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بيان اينكه 
قانون برنامه را جلو مي اندازيم و تمام توان مان را 
مي گذاريم تا در كوتاه ترين زمان بتوانيم قانون 
برنامه را هم به اتمام برسانيم، گفت: هر چند از 
زماني كه سياست ها به ما داده شده فرصت مان 
بسيار كم است، ولي تالش مان اين است بتوانيم 

جبران كنيم. 
  ت�الش مي كني�م در كوتاه ترين زمان 

قانون برنامه را به اتمام برسانيم
ميركاظمي درباره زمان ارائه بودجه از دولت به 
مجلس گفت: »طبق روال كارهاي بودجه را در 

دولت شروع كرده ايم، البته كارهاي مربوط به 
برنامه هفتم را هم آغاز كرده بوديم، خدا رحمت 
كند آقاي عادل آذر را، ايش��ان كارهاي برنامه 
هفتم را از س��ال گذشته ش��روع كرده بودند؛ 
مؤسسه اي كه به سازمان برنامه و بودجه واگذار 
شد و همزمان كارهاي آن را جلو مي بريم. طبق 
برنامه ري��زي و زمانبندي تا ۱۵آب��ان ماه بايد 
بودجه شركت ها را مي داديم كه طبق قانون آن 
را به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرديم و روز 
۱۵آبان ماه بودجه ش��ركت ها تحويل مجلس 

شوراي اسالمي شد.«
وي افزود: »نظر رئيس مجلس اين اس��ت كه 
برنام��ه را زودتر بدهي��م، طبق توافق��ي كه با 
كميسيون برنامه و بودجه كرده بوديم، به دليل 

اينكه برنامه سياست ها اخيراً ابالغ شده است، 
نمي ش��ود به زودي برنامه پنج ساله را تدوين 
كرد، براي همين ما اولويت را به بودجه داديم 
و بر اساس سياست ها و بر اساس اينكه امسال 
قانون برنامه ششم همچنان حاكم است و قاعدتاً 
بودجه هم االن دارد تدوين مي شود، اين كار را 
كرديم و كارهايش را طبق روال قبلي ش��روع 
كرده ايم. در اين هفته هم تمام تبصره هايش را 

تمام مي كنيم و تحويل دولت مي دهيم.«
ميركاظمي گفت: »بعد از آن دس��تگاه ها وارد 
مذاكره و بحث مي شوند. نظر رياست مجلس 
اين اس��ت كه قانون برنامه را اول بدهيم. طبق 
روال خودمان چ��ون روي بودجه كار كرديم و 
كارهاي آن تمام ش��ده است، تبصره ها را تمام 
كرديم و بع��د از ويرايش براي دولت ارس��ال 
مي ش��ود و بعد هم كه منابع و مصارف قطعي 
شد، آن را هم در دولت نهايي خواهيم كرد. اگر 
مجلس بپذيرد ارسال مي كنيم، اگر نه بودجه 
را داريم و برنام��ه را جل��و مي اندازيم كه روي 
برنامه هم دارد كار مي شود، بيشتر وزن را روي 
برنامه مي گذاريم. تا االن بيشترين وزن را روي 
بودجه گذاشته بوديم. طبق زمانبندي و قانون 
آمادگي داريم بودجه را به مجلس بفرس��تيم، 
همانطور كه بودجه شركت ها را در موعد مقرر 

ارسال كرديم.«
وي با بيان اينكه قانون برنامه را جلو مي اندازيم و 
تمام توان مان را مي گذاريم در كوتاه ترين زمان 
بتوانيم قانون برنامه را هم به اتمام برس��انيم، 
گفت: »هر چند از زماني كه سياس��ت ها به ما 
داده ش��ده فرصت مان بس��يار كم است، ولي 

تالش مان اين است بتوانيم جبران كنيم.«

ميركاظمي: هيچ گونه افزايش قيمتي براي حامل هاي انرژي نداريم
  گزارش  2

تدابير  دولت در احياي بازار سرمايه 
نتيجه بخش بود  

تدابي�ر حمايت�ي س�ازمان ب�ورس اوراق به�ادار مانن�د بيم�ه 
س�بد س�هام كوچ�ك، ب�ه ت�رس و نگران�ي س�هامداران خرد 
پاي�ان داد و در احي�اي ب�ازار س�رمايه نتيجه بخ�ش ب�ود  . 
غالمرضا مصباحي مقدم، رئيس كميته فقهي سازمان بورس اوراق بهادار 
در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سازمان بورس با ارائه بسته حمايتي 
از بازار سهام تالش كرده است مانع رفتارهاي هيجاني و ايجاد صف هاي 
فروش غيرمنطقي در بازار ش��ود كه از جمله مهم ترين تدابير در اين 

زمينه، بيمه سبد سهام سهامداران خرد تا ۱۰۰ميليون تومان است. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بيمه سبد سهام به معناي 
آن است كه سهامداران خرد مي توانند با اطمينان از دريافت ۲۰درصد 
سود تا ۱۰۰ميليون تومان س��هام و اوراق مالي در بازار سهام بخرند و 
ديگر دچار ترس و واهمه در راستاي كاهش ارزش سرمايه خود نشوند، 

اين اقدام به تشكيل صف هاي خريد كمك مي كند. 
  قيمت گذاري دستوري در فروش محصوالت توليدي 

صحيح نبود 
مصباحي مق��دم در ادام��ه در م��ورد عزم ج��دي دولت ب��راي حذف 
قيمت گذاري دستوري در صنايع مختلف گفت: از همان ابتدا مخالف 
كامل قيمت گذاري دستوري در فروش محصوالت توليدي شركت ها 
بودم و بارها اعالم كرده ام عرضه و تقاضاي ب��ازار بايد قيمت كاالها را 
كشف كند، از اين رو اگر موضوع قيمت گذاري دستوري صنايع برطرف 
شود، يكي از ابهام هاي بزرگ بر بازار سرمايه نيز كنار مي رود و همين 

عوامل نيز موجب بازگشت اعتمادها به بازار سهام مي شود. 
وي اظهار داشت: هر گونه اقدامي كه از تهديدها و شوك دادن به صنايع 
كشور جلوگيري كند، موجب دلگرمي سهامداران مي شود و به تعادل 

بازارها كمك مي كند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
پيشنهاد شما براي بازگشت اعتمادها به بازار سهام چيست؟ گفت: بايد 
توجه كنيم سازمان بورس اوراق بهادار، ذي نفع طرف عرضه و تقاضاي 
سهام در بازار نيس��ت بلكه به عنوان نهاد ناظر در مسير ثبات بخشي و 
اقدامات حمايتي از فعاالن بازار به خصوص س��هامداران خرد حركت 
مي كند و همراهي ساير بخش هاي اقتصادي در راستاي پويايي بيشتر 

بازار سرمايه الزم است. 
........................................................................................................................

 سود سال1۴00 سهام عدالت
۶0 هزار ميليارد تومان

س�خنگوي كانون ش�ركت هاي س�رمايه گذاري اس�تاني س�هام 
عدال�ت گف�ت: امس�ال س�ود س�هام عدال�ت در دو نوب�ت 
پرداخ�ت مي ش�ود ك�ه در نوب�ت اول ۳۰ ه�زار ميلي�ارد تومان 
س�ود ب�ه زودي ب�ه حس�اب س�هامداران واري�ز مي ش�ود. 
اكبر حيدري در گفت وگو با فارس، در مورد سود عملكرد شركت هاي 
سرمايه پذير سهام عدالت اظهار داشت: در مرحله اول كه قرار است تا 
پايان پاييز پرداخت شود، حدود ۵۰درصد معادل ۳۰هزارميليارد تومان 
سود سهام عدالت به حساب ذي نفعان و دارندگان سهام واريز مي شود. 
سود ۳۰هزارميليارد تومان مرحله اول شركت هاي سرمايه پذير براي 

سهامداران عدالت تا پايان پاييز پرداخت مي شود. 
وي افزود: سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال۱۴۰۰ شركت هاي 
سرمايه پذير س��هام عدالت، بيش از ۶۰هزارميليارد تومان مي شود كه 
دولت )سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي( امسال تصميم گرفته 

است اين سود در دو مرحله پرداخت شود. 
به گفته سخنگوي كانون شركت هاي س��رمايه گذاري استاني سهام 
عدالت، با پيگيري س��ازمان بورس و س��ازمان خصوصي سازي سود 
شركت هاي سرمايه پذير كه متعلق به سهام عدالت است، وصول شده 
و در آخرين جلسه ش��وراي عالي بورس مقرر شد  نزديك نيمي از اين 
مبلغ خارج از عرف و رويه معمول سال هاي قبل در پاييز پرداخت شود، 
در حالي كه س��ال هاي گذشته سودها تجميع ش��ده و در اواخر سال 
پرداخت و در برخي  از سال ها نيز بخش��ي از سود به سال بعد موكول 
مي شد. وي در مورد سهام عدالت متوفيان نيز گفت: با همكاري شركت 
سپرده گذاري مركزي و قوه قضائيه قرار است سهام متوفيان به صورت 
قهري به ورثه منتقل شود كه در آن صورت هم سهام و هم سودهاي 
متعلقه نيز به نسبت سهم هر يك از وراث اختصاص مي يابد. اين فرايند 
با همكاري دفاتر خدمات قضايي الكترونيك و تأييد شوراي عالي بورس 

به زودي انجام مي شود. 
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت بيان 
كرد: براي انتقال سهام متوفيان نياز به زيرساخت نرم افزاري داريم كه 
تهيه ش��ده اس��ت و به زودي عمليات انتقالي قهري سهام متوفيان به 

همراه سودهاي متعلقه انجام مي شود. 
........................................................................................................................

 افزايش 100 درصدي مصرف گاز خانگي 
در هفته گذشته

در  گاز  مص�رف  س�ال  س�رد  دوره  آغ�از  ب�ا  همزم�ان 
كش�ور ۱۰۰ درص�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت و انتظ�ار م�ي رود 
رون�د افزايش�ي مص�رف ت�ا هفت�ه آين�ده ني�ز ادام�ه ياب�د. 
به گزارش ايس��نا، محمدرضا جواليي، مدير ديسپچينگ شركت ملي 
گاز ايران با اش��اره به پيش بيني ورود يك جبهه هواي س��رد از شمال 
و شمال شرق به كش��ور و احتمال كاهش دماي هوا تا زير صفر درجه 
اظهاركرد: پيش بيني ما اين است كه تا اواسط هفته آينده، مقدار مصرف 

در بخش خانگي- تجاري به بيش از ۵۰۰ ميليون مترمكعب برسد. 
وي افزود: با اقدام هاي ش��ركت ملي گاز ايران، اميد داريم جريان گاز 
را مطمئ��ن و پايدار به مش��تركان به ويژه در بخش خانگي برس��انيم، 
در عين حال براي اجراي موفق اي��ن مأموريت نيازمند همكاري همه 
مصرف كنندگان در همه بخش ها و مديريت مصرف هستيم تا جريان 

پايدار گاز به شكل مطلوب در اختيار مردم قرار گيرد. 
مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه اعمال محدوديت 
در بخش صنايع، يكي از راه هايي اس��ت كه مي توان در بحث مديريت 
مصرف مدنظر داش��ت، گفت: مق��دار مصرف در اس��تان هاي تهران، 
اصفهان، خراسان ها و آذربايجان ها بيشتر از ديگر استان هاست و انتظار 
مي رود در هفت��ه آينده مقدار مصرف در اين مناطق و مناطق ش��مال 
كشور بيشتر شود. طبق اعالم وزارت نفت، جواليي درباره اهميت توجه 
به مديريت مصرف گاز در هفته هاي آينده گفت: هم اكنون مصرف در 
استان ها عادي است، اما با توجه به شرايط جوي و اينكه در اوج مصرف، 
از هم اكنون، افزايش ۱۰۰ درصدي را در مصرف گاز ثبت كرده است و تا 
هفته آينده۱۰۰ درصد ديگر هم به مصرف اضافه مي شود، از اين رو نياز 
است براي تداوم گازرساني در كل شبكه، مديريت مصرف را به  صورت 

جدي در دستور كار قرار دهيم. 
وي در تشريح وضع مصرف گاز در كشور گفت: هم اكنون ۵۰ درصد گاز 
مصرفي به بخش خانگي ارسال مي شود، اين در حالي است كه مصرف 
خانگي تا پيش از دوره اوج مصرف، پايين تر از ۵۰ درصد بوده اس��ت، 
بنابراين با توجه به افزايش مصرف خانگي، به  طور طبيعي حفظ جريان 
پايدار و انتقال گاز از جنوب كشور به مناطق شمالي نيازمند مديريت 

مصرف است تا انتقال گاز با معضالتي نظير زمان، روبه رو نشود. 
مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران يادآور شد: ذخاير گاز بايد به 
گونه اي مديريت شود كه مشكل افت فش��ار در شبكه به  وجود نيايد و 
مناطق شمالي كشور با مشكلي در اين زمينه روبه رو نشوند. بخشي از 
اين مديريت با اعمال مديريت بخش خانگي پرمصرف و بخش ديگر با 

اعمال محدوديت در بخش هاي تجاري قابل اجرا خواهد بود.


