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خبر اقتصادی
وزیر نیرو:

 برنامه ای برای واردات آب نداریم
ایسنا- وزیر نیرو گفت: هیچ برنامه ای برای واردات آب 
نداریم و در حوزه دیپلماسی آب در مورد اجرای طرح های 
مشترک آبی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و 
حق آبه ها با کشورهای دیگر در حال مذاکره هستیم. علی 
اکبر محرابیان با بیان اینکه مذاکرات تاکنون پیشرفت 
خوبی داشته اســت، اظهار کرد: برای صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و حق آبه ها به نقاط خوبی دست یافته ایم. 
وی افزود: تقویت دیپلماسی آب و انرژی جزو اولویت های 
سیاست خارجی دولت سیزدهم است  و از ابتدای روی 
کار آمدن دولت مردمی با تاکیدهای رییس جمهوری 

این موضوع با جدیت دنبال می شود.
    

مردم چقدر در بانک ها 
سپرده گذاری کردند؟

میــزان ســپرده ها و 
تســهیالت بانکی تا پایان 
تیرماه سال جاری نسبت 
به سال گذشته معادل ۳۵.۵ 
و ۳۴ درصد افزایش یافته 

است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده 
سپرده ها و تسهیالت ریالی، ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال جاری، 
مانده کل سپرده ها به رقم ۵۹۹۴.۱ هزار میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
سال گذشته معادل ۳۵.۵ و ۸.۴ درصد افزایش را نشان 
می دهد.  همچنین، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط 
به اســتان تهران با مانده ۳۲۰۷.۵ هزار میلیارد تومان و 
کم ترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

معادل ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان است.
    

اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک ها
توقف اعطای تسهیالت ُخرد به مردم، 

تخلف و مشمول رسیدگی است
به دنبال انتشار گزارشــی مبنی بر توقف پرداخت 
تسهیالت در برخی بانک ها، روابط عمومی بانک مرکزی 
در توضیحاتی اعالم کرد: توقف اعطای تسهیالت ُخرد به 
مردم به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی 
بانک مرکزی اســت. در این اطالعیه آمده است: روند 
اعطای تســهیالت در همه بانک ها، مطابق با ضوابط و 
مقررات جریان دارد و بانک مرکزی هیچ گونه دستوری 
مبنی بر توقف پرداخت تسهیالت به شبکه بانکی ابالغ 

نکرده است.
    

هندی ها در صدر خریداران امالک 
در دبی

ایلنا- ســرمایه گذاران 
هندی در صدر فهرســت 
خریداران امالک در امارات 
دبی قرار گرفتند. داده های 
 Zoom یت  وب ســا

Property Insights نشــان می دهــد که بخش 
امالک و مستغالت در دبی در حال حاضر بزرگترین بازار 
سرمایه گذاری خارجی در جهان است، با ارزش تخمینی 
۱۴۶ میلیارد دالر که از نظر سرمایه گذاری خارجی، دو 
برابر بازار امالک لندن اســت. این سایت انتظار داشت 
که دبی سهم بزرگی را از طریق سرمایه گذاری جهانی 
و رشــد تا پنج برابر جذب کند و ارزش آن تا سال ۲۰۲۵ 
به ۱۰۰ میلیارد دالر برســد. این گزارش اشاره می کند 
که برنامه ۱۰ ســاله اقامت طالیی عالقه شدید سرمایه 
گذاران خارجی را برانگیخت و آنها را به خرید امالک در 
دبی سوق داد که ثابت کرده یکی از محبوب ترین مقاصد 
سرمایه گذاری در جهان است. عطا شبیری، مدیرعامل 
Zoom Property Insights نیز به نوبه خود گفت: 
امتیازات ارائه شده توسط اقامت طالیی ثابت شده که 
انگیزه ای قوی برای جذب ســرمایه گذاری خارجی در 

امارت دبی است.
    

پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به دامداران و مرغداران

۸ هزار میلیارد تومان 
تســهیالت بانکی از محل 
طــرح مردمی ســازی و 
اصالح یارانه ها تاکنون به 
دامداری هــا و واحدهای 

مرغداری کشور پرداخت شده است. به گزارش ایلنا از 
وزارت جهاد کشــاورزی، مدیر کل دفتر طیور معاونت 
امور تولیدات دامی با اعالم این مطلب افزود: امســال از 
محل طرح مردمی ســازی و اصالح یارانه ها، ۲۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای دامداران و واحدهای 
مرغداری اختصاص داده شــده که از این مبلغ تا کنون 
تولیدکنندگان مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد تومان دریافت 
کرده اند. امید امینی گفت: این تسهیالت با کارمزدهای 
مختلف و با توجه به ظرفیت و شرایط تولید ۱۰ درصد، 
۱۲ درصد و ۱۶ درصد در اختیــار دامداران و واحدهای 

مرغداری قرار گرفت.

 به نظر می رســد دولت عزم خود را 
جزم کرده است تا از بازگشت قیمت ها به 
شهریور ماه سال ۱۴۰۰ عبور کند و پیام 
پافشاری دولت بر امکان ناپذیری بازگشت 
قیمت به سال گذشته این است که باید 

شهریور سال گذشته فراموش شود. 
 انگار قرار نیســت، آنچه در جریان 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به افکار عمومی 
وعده داده شده است محقق شود و اولین 
مورد عملی همین مســاله بازگشــت 

قیمت ها به شهریور سال گذشته است. 
 آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار 
ایران نشان می دهد تورم مواد غذایی در 
محدوده ای خطرناک است. تورم رسمی 
۸۹ درصدی مواد غذایی در تیرماه چیزی 
نیست که به سادگی بتوان از آن عبور کرد. 
مصرف بسیاری از مواد غذایی در میان 
خانوارهای ایرانی کاهش داشته است؛ 
به طوری که حتی غالمرضا کشــاورز 
حداد، عضو هیات مدیره دانشکده اقتصاد 
دانشگاه شریف اعالم کرده است: پیمایش 
بودجــه ای خانوار، کاهــش تدریجی و 

پیوسته مواد لبنی در سبد مصرفی مردم 
ایران را نشان داده اســت. بر این اساس 
ســرانه مصرف ماهانه  لبنیات از ۵.۰۴ 
کیلوگرم در دهک اول و ۸.۳۸ کیلوگرم 
در دهک دهم در ســال ۱۳۸۴ به ۲.۳۵ 
کیلوگرم در دهک اول و ۴.۲۸ کیلوگرم 
در دهک در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در 
واقع بر اساس این مطالعه میزان مصرف 
لبنیات ثروتمندترین دهک یعنی دهک 
دهم در ســال ۹۹ به طرز عجیبی کمتر 
از میزان مصرف فقیرترین دهک یعنی 
دهک اول در سال ۸۴ است. این وضعیت 
با افزایــش قیمت ها در دو ســال اخیر 

می تواند بدتر نیز شده باشد.   

ماجرای بازگشت به عقب قیمت ها 
چیست؟

وقتی دولت در جریان بررسی الیحه 
بودجه سال آینده، حذف ارز ترجیحی یا 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاال را کلید 
زد، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
درصدد برآمدند دست اندازهایی را برای 
دولت تعبیه کنند تا به زعم خود مانع از 

فشار مضاعف بر مردم شوند. 

این چنین بود که در میانه اسفند سال 
گذشته مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ 
در بخش هزینه ای، جزء یک بند الحاقی 
یک تبصره یک را با پیشنهاد الیاس نادران 
اصالح کردند. براســاس این پیشنهاد 
مقرر شد به دولت اجازه داده   شود در سال 
۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸جدول 
مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق 
تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی 
برای واردات کاالهای اساســی، دارو و 
تجهیزات مصرفی پزشــکی اختصاص 
دهد، چنانچه دولــت قصد دارد کاالیی 
را از ســبد ارز ترجیحی حذف کند، باید 
قباًل ترتیبات قانونی جبــران زیان رفاه 
مصرف کننده برای کاالهای اساســی 
را از طریق کاالبــرگ الکترونیکی و در 
امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق 
جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، 
به طوری که افراد بتواننــد این کاالها و 
خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و 
در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

با اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی 
آرد و ســپس چهار قلم کاال، یارانه ۳۰۰ 
و ۴۰۰ هزار تومانی به برخی شهروندان 

پرداخت شد و طبق اطالعات اعالم شده 
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
۹ دهک جامعه مشــمول دریافت این 

یارانه شدند. 
 با این حال حتی مقامات دولتی نیز در 
ابتدای راه و در دوره اجرای این طرح بارها 
تاکید کردند که سه ماه یارانه نقدی ۳۰۰ 
و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شده 
و سپس کاال برگ تحویل آنها داده خواهد 
شد اما هنوز خبری از پرداخت کاالبرگ 
نیست و به نظر می رسد مناقشه  مجلس و 
دولت بر سر بازگشت قیمت ها به شهریور 
۱۴۰۰ یکی از دالیل این بالتکلیفی است.

 رســانه های همســوی دولت این 
اقدام را بار مالی ســنگین بــرای دولت 
دانسته اند، به طوری که روزنامه ایران در 
گزارشــی تاکید کرده است: »براساس 
آنچه بهارستان نشینان بر آن اصرار دارند، 
دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف 
و به جای آن برای چهار قلم محدود کاالی 
اساسی کاالبرگ الکترونیکی توزیع کند 
که قیمت این کاالها نیز باید براســاس 
شهریور سال گذشته باشد. اما در مقابل 
دولت اعتقاد دارد که یــا باید پرداخت 

یارانه نقدی ماهانه ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار 
تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت 
توزیع کاالبرگ، تعداد بیشتری از کاالها 
مشمول شود.« در این گزارش اعالم شده 
تکلیف دولت بــه توزیع کاال به نرخ های 
شهریور ۱۴۰۰ فشار مالی سنگینی به 

دولت وارد خواهد کرد. 

 کاالبرگ چه می شود؟
هر چند افــکار عمومی بازگشــت 
قیمت به شهریور سال ۱۴۰۰ را چندان 
جدی نگرفته است؛ اما جدل بر سر این 
موضوع همچنان ادامه دارد. بســیاری 
از کارشناسان معتقدند وضعیت پیش 
آمده پــس از اجرای برنامــه حذف ارز 
ترجیحی و تداوم مناقشــات نشــان 
می دهد دولت برنامه منســجم، دقیق 
و ازپیش تعیین شــده ای نداشــته و  
ســردرگمی در این حوزه بابت همین 
موضوع اســت. از ســوی دیگر سازمان 
برنامه و بودجه نیز آب پاکی را روی دست 
طرفداران بازگشــت به عقب قیمت ها 
ریخته و مسعود میرکاظمی، رئیس این 
سازمان درباره بالتکلیفی الیحه دولت 
درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت 
قیمت ها به شــهریور سال۱۴۰۰ اعالم 
کرده اســت: چند دوره افزایش قیمت 
جهانی داشتیم؛ نخست اوایل سال ۱۴۰۰ 
و در زمان دولت دوازدهم بود، این دولت 
۸ میلیارد در بودجه برای واردات کاالی 
اساسی و نهاده دیده بود که این ۸ میلیارد 
به دلیل افزایش قیمت های نیمه اول سال 

جوابگو نبود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
نیمه دوم ســال باز یک افزایش قیمت 
داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، 
اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش 
ســوم قیمت در بودجه دیده نشده بود؛ 
بنابراین وقتی ما می گوییم بازگردیم به 
شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه اش 
را مردم بدهند یا باید یارانه شان را اضافه 

کنیم.
وی تاکید کرد: اگر هرکدام را بپذیریم، 
دیگر نباید بگوییم قیمت ها به شهریور 
بازگردد بلکه آنچه که مالک عمل قرار 
می گیرد، اســفند ماه و زمانی است که 
بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری 
بسته شده اســت. اگر مجلس شورای 
اســالمی نمی پذیرد، باید یارانه اش را 
مشخص کنیم و ان شااهلل بتوانیم یارانه 

بیشــتری را تخصیص دهیم. ما الیحه 
اصالح یارانه را به مجلس نفرستاده ایم 

برای اینکه این مسئله روشن شود.

کاالبرگ مهر از راه می رسد 
 با وجــود اظهارات ضــد و نقیض و 
ســردرگمی های متعدد در این بخش؛ 
اما معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
اعالم کرده است کاالبرگ مهرماه از راه 

می رسد. 
 ســبحانیان روز گذشته تاکید کرد: 
در حوزه کاالبرگ بــا توجه به اینکه این 
موضوع قانون اســت دولت می خواهد 
زیرساختها را فراهم کند. این موضوع با 
مسئولیت مســتقیم وزارت رفاه دنبال 
می شود. زیرســاخت های فنی آماده و 
امکان اجرای آزمایشــی آن برای برخی 

اقشار فراهم شده است.
در صورتی که طرح اجرایی در دولت 
به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این 
امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی 

اجرایی شود.
هر چه هست در بالتکلیفی برقراری 
سیســتم کوپنی و انتشــار اخبار ضد و 
نقیض، به نظر می رســد بازگشــت به 
قیمت های سال گذشــته نیز به دست 
فراموشی ســپرده خواهد شد مگر آنکه 
مجلس چنته پرزورتری از دولت داشته 

باشد. 

آب پاکی میرکاظمی روی دست نمایندگان طرفدار بازگشت قیمت ها به عقب

شهریور سال  1400 را فراموش کنید!

ایمان   ربیعی

مفقودی قرارداد زمین

 1392/4/17 مورخه   19/173017 شماره  قرارداد 
از تفکیکی شهرک آل عبا به شماره قطعه 113 با 
مساحت 147/5مترمربع مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مفقودی برگ کمپانی - برگ سبز

اینجانب زهرا معارفیان مالک خودرو سواری سیستم سمند تیپ LX XU7 مدل 1399 به رنگ 
سفید- روغنی  به شماره انتظامی ایران 18 – 954 د 11 شماره موتور 124K1438455 شماره 
شاسی NAAC91CE7LF682868 به علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو وتقاضای 
رونوشت )المثنی ( اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه هر شخصی ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
دیواندره

مسعود میرکاظمی: دیگر 
نباید بگوییم قیمت ها به 

شهریور بازگردد بلکه آنچه 
که مالک عمل قرار می گیرد، 

اسفندماه و زمانی است 
که بودجه بسته شده؛ زیرا 

بودجه با کسری بسته شده 
است. اگر مجلس شورای 
اسالمی نمی پذیرد، باید 

یارانه اش را مشخص کنیم و 
ان شاءاهلل یارانه بیشتری را 

بتوانیم تخصیص دهیم

در حالی که بهای دالر در اولین روز هفته تغییر چندانی را 
نسبت به هفته پیشین تجربه نکرده است اما فرمان فروش برای 

سرمایه گذاران تعیین کننده در بازار سکه صادر شده است.
 به گزارش قرن نو،  بازار سکه این روزها با وضعیت پیچیده ای 
روبروست. سکه که در ۱۰ روز گذشته قیمت ۱۵ میلیون تومان 

را تجربه کرده است، پس از رسیدن به سقف قیمتی روندی 
کاهشی محسوس را شاهد بود.

 معامله گران معتقدند مهمترین دلیل کاهش بهای سکه 
در شرایط کنونی اخباری است که از برجام منتشر می شود و 
همین امر سبب شده است سیگنال فروش به بازار مخابره شود.

 گذشته از اخبار مثبت ارائه شــده درباره مذاکرات، آنچه 
اهمیت دارد این است که قیمت طال نیز در بازارهای جهانی 
ریزشی استراتژیک را تجربه کرد. این ریزش نیز در عقبگرد 

سرمایه  گذاران و خریداران موثر بوده است.
هر چه هســت بازار دالر با ورود به فاز احتیاط و پرهیز از 
معامالت بزرگ، در شرایط خاصی قرار دارد. در این شرایط بازار 
به جای تجربه کاهش قیمت شاهد کم شدن فاصله قیمت ارز 
رسمی و ارز در بازار ازاد است.   در حال حاضر قیمت ارز در بازار 

آزاد نیز کاهشی قابل توجه را تجربه کرده است اما ارز در بازار 
رسمی قیمتی در حدود ۲۸ هزار تومان را داراست. 

 فعاالن بازار معتقدند با روشن شدن نتیجه برجام مسیر 
حرکت در بازار ارز نیز روشن خواهد شد .

 بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که بازار ارز در مسیر 
حرکت خود شاهد ریزش چشمگیر، حتی در صورت احیای 
برجام نیست اما توافق ایران می تواند به بهبود چشم انداز آتی و 

ثبات پذیری بیشتر بازار ارز منجر شود.

مخابره سیگنال فروش سکه به بازار
بازار

ارزش سهام عدالت تحت تاثیر روز های نزولی بازار سرمایه 
طی هفته های اخیر کاهش یافته و ارزش واقعی این سهام با ارزش 

اولیه ۴۹۲ هزار تومانی کمی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، ســهام عدالت همان دارایی که همواره با 
ارزش خوانده می شود و حدود ۴۹ میلیون مشمول دارد، پس از 
آزادسازی در سال ۱۳۹۹ روز های پر فراز و نشیبی را پشت سر 
گذاشته و ارزش واقعی آن که طی دو سال گذشته، از ۲۰ میلیون 
تومان نیز فراتر رفته بود تا کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیز کاهش 

یافته است. بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و 
۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در 
۱۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش 
یافته بود. سهامی که در روز های نخســتین آزادسازی سهام 
عدالت یعنی اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ 
میلیون تومان قیمت داشت. اما دوباره روز های پرنوسان بازار 
روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در ۱۰ خردادماه، 

ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیــه ۴۹۲ هزار تومانی، 
۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و در چهارم تیرماه نیز حدود ۱۲ 
میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود. بر این اســاس چراغ های قرمز 

بورس بر سهام عدالت نیز ســایه انداخته و ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی حتی نســبت به حدود 
یک ماه قبل باز هم کاهش داشته و به ۱۰ میلیون و۴۶۳ هزار 

تومان رسیده است.
البته همه این مباحث درحالی مطرح می شــود که امکان 
فروش این سهام برای مشموالن وجود ندارد و این افراد همچنان 
باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت 
باشند. این توقف فروش نیز از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس از سقوط 
تاریخی بورس آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده های زیاد چه 
در دولت قبل و چه در دولت فعلی درمورد تعیین تکلیف سهام 

عدالت، ادامه دارد.

چراغ قرمز بورس بر سهام عدالت سایه انداخت
خبر
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