گزارش
گام مثبت دولت سیزدهم برای برقراری عدالت
در حقوق کارمندان

بازار سرمایه و بانک
بودجه سال آینده با دالر ۲۳هزار تومان بسته شد
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درباره نرخ دالر در بودجه  1401گفت :آنچه که گفته میشــود دالر در بودجه ســال آینده  23هزار تومان تعیین شده است.به گزارش
اقتصادسرآمد ،جعفر قادری در گفت وگو با ایلنا درباره تاخیر در ارایه الیحه بودجه  1401اظهار داشت :دلیل اصلی تاخیر در ارایه الیحه بودجه سال آینده این است که دولت به
دنبال کاهش بندهای بودجه بوده و کاهش هزینههای دولت یک موضوع چالشی است و برای بررسی کدها ،بندها و ردیفهای بودجه نیاز به زمان دارد .البته این تاخیر در تحویل
الیحه بودجه با هماهنگی مجلس بوده تا با هفته تعطیلی مجلس تداخلی ایجاد نشود .رییس کمیته اقتصادی کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درباره نرخ دالر در بودجه 1401
گفت :آنچه که گفته میشود دالر در بودجه سال آینده  23هزار تومان تعیین شده است .قادری درباره کاهش هزینههای دولت در بودجه  1401اظهار داشت :معتقدم کاهشی در
بودجه سال آینده اتفاق نیفتاده ،در واقع بودجه افزایش پیدا نکرد ه است بهطوریکه فقط دو درصد نسبت به بودجه سال آینده اضافه شده و هزار و  270هزار میلیارد تومان است.

مسدود شدن حساب بانکی ۷۰۰فعال غیرمجاز ارزی توسط وزارت اطالعات

قرار است افزایش حقوق کارمندان برای سال  ۱۴۰۱به صورت پلکانی اجرا شود؛
این اقدام می تواند گامی مثبت در نظام اداری استخدامی محسوب شود چرا که
موجب جلوگیری از تشدید شکاف حقوقها خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمدازمهر ،وجود شکاف گســترده میان حقوق و دستمزد
کارمندان دستگاههای اجرایی مختلف یکی از دالیل نارضایتی کارمندان دولت
در دهههای اخیر بوده است .انتشار فیشهای حقوق نجومی در سالهای گذشته
و همچنین انتشار این فیشها در هفتههای اخیر نشان میدهد معضل این فیشها
نهادینه است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ مسئله اینجا است که چگونه
میتوان در مقابل این فیشها و حقوقهای نجومی ایستاد.
مسئله حقوق نجومی در میان مدیران ســازمانهای دولتی امری پیچیده و چند
وجهی است که نمیتوان آن را به یک علت محدود کرد و یا راهکار آن را در یک
اقدام مشــخص دید .دولت میتواند با ترتیب دادن گامهایی رو به جلو در این
حوزه ،به هدف خود یعنی پیشگیری کامل از شکاف حقوقها و وقوع حقوقهای
نامتعارف برسد .به گواه کارشناسان ،یکی از راهکارهایی که میتواند به تسریع این
امر کمک کند ،نظارت و مدیریت بر روند افزایش حقوق ساالنه کارمندان است.
دولتها ابتدای هر ســال با توجه به تورم موجود در جامعــه و توان و امکانات
خود اقدام به افزایش حقوق کارمندان میکنند .در ســالهای گذشته عموم ًا این
افزایش حقوقها بدون نظرات کارشناســی اتفاق افتاده و برای همه کارمندان
یک نرخ مشخصی از افزایش حقوق اعمال شده است .نقص این فرایند هم در
این نکته مشهود میشود که با اعمال ضریب یکسان برای حقوقهای متفاوت،
هر کارمندی که حقوق بیشتری داشته باشــد به طبع افزایش حقوق بیشتری نیز
دریافت خواهد کرد.
این فرایند نه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه اســت و نه بــا برقراری عدالت در
جامعه همخوانی دارد .مدتی قبل که بخشنامه بودجه  ۱۴۰۱توسط ابراهیم رئیسی
به دستگاههای اجرایی ابالغ شد ،مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئوالن امر
از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ،بیانگر آن است که در
سال آتی افزایش حقوقها به صورت پلکانی خواهد بود.بدین معنا که کارمندانی
که کمترین حقوق را دریافت میکنند از افزایش حقوق باالتری برخوردارند و
برعکس حقوقهای نجومی افزایش صفر درصدی را تجربه خواهند کرد .آنطور
که پیش بینی میشود ،برای سال آینده افزایش حقوقها به طور میانگین بین ۱۰
درصد افزایش پیدا خواهد کرد .به این صورت که حقوقهایی با کف دریافتی ۳۰
درصد و حقوقهای نجومی و باال بدون افزایش باقی خواهند ماند.
در هفتههای گذشته کارشناسان و پژوهشگران مختلف به بررسی ابعاد مختلف
این موضوع پرداخته و مواضع خود را نسبت به این تصمیم اعالم کرده اند .طبق
اظهارات صاحب نظران ،افزایش پلکانی حقوق کارمندان میتواند گامی مؤثر برای
کنترل حقوق و مزایای کارمندان مختلف دولت باشد .اما اجرایی شدن این سیاست
در میدان عمل نیز ضرورتهایی دارد که نیاز است به آنها توجه جدی شود تا از این
سیاست بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.در همین رابطه جعفر قادری نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید :تالش دولت
و تالش مجلس تا کنون بر این بوده که اختالف حقوقها در میان کارمندان مختلف
کاهش پیدا کند .در همین راستا نیز مجلس در سال گذشته تالش کرد میزان افزایش
حقوقها از یک سقفی بیشتر نشــود.وی ادامه میدهد :در سال جاری نیز تالش
دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و
فیشهایی که تحت عنوان حقوقهای نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس اضافه میکند :بحثهایی هم که تا کنون در
مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است .تالش ما بر این است با این اقدامات
بتوانیم تا حدی از این شــکاف میان حقوقها جلوگیری کنیــم .به احتمال زیاد
مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد.
وی در پایان اظهار میکند :بنده فکر میکنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای
تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشــان را حل کنیــم .باید تالش کرد این
اضافه حقوق مسئله ساز نشود و بخشهای تخصصی که نگران خروج نیروهای
تخصصی خود هستند دچار مشکل نشوند.
طبق گفتههای کارشناسان ،نیاز است که همگام با سیاست افزایش پلکانی حقوق
کارمندان دولت ،اقدامات دیگری نیز اتخاذ شود تا بتوان از این سیاست نهایت
بهره برداری را داشت .حسن موســوی فرد کارشناس امور اقتصادی در گفتگو
با خبرنگار مهر میگوید :اگر مد نظر ما این اســت که شکافها در دریافتیها را
کاهش دهیم ،راهکار در پیش گرفته شده منطقی و مناسب به نظر میرسد .یعنی
قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت میکنند ،رشد باالتر و کسانی
که دریافتیهای بیشتری دارند ،به مراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند.
اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوقهای باالتری دریافت
میکنند ،عالوه بر دریافتیهای مستمر ،دریافتیهای غیرمستمر بسیار زیادی نیز
دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوقها به صورت پلکانی و عادالنه باشد ،باید
مالک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.
وی اضافه میکند :زیرا کســانی که دریافتیهای پایینتری دارند ،دریافتیهای
غیرمســتمر کمتری دارند .اما کســانی که دریافتیهای باالتری دارند ،مزایای
غیرمستمر آنها نیز چشــم گیر اســت .مواردی مانند حق الجلسات و پاداش و
… جزو مزایای غیرمستمر به حساب آمده که موجب افزایش حقوق کارمندان
میشود .بنابراین اگر بتوانیم فرایند را طوری تنظیم کنیم که این افزایش حقوق
پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشــد ،حتم ًا نتیجه کار عادالنه تر و منطقیتر
خواهد بود.
از آن جا که با روش پلکانی ،افزایش حقوق هر کارمند متناسب با حقوق و مزایای
او خواهد بود ،این اقــدام به عنوان گامی مثبت در اجــرای عدالت در جامعه به
حساب میآید .در همین رابطه ،حمید بهزادی کارشــناس بودجه در گفتگو با
خبرنگار مهر گفت :با توجه به اینکه دولت یک ضریب مشخص برای افزایش
حقوق در نظر میگیرد ،این امکان وجود دارد که بتواند به صورت معکوس عمل
کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند ،ضریب باالتری اعمال کند
و یا افرادی که در سالهای گذشته افزایش حقوق باالیی داشتهاند ،ضریب کمتری
در نظر بگیرد .چرا که در سالهای گذشته برخی از ردیفهای شغلی بعض ًا بیش
از  ۱۰۰درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کردهاند .به عقیده بنده از آن جایی
که در سالهای اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته ،این پلکان
معکوس به عدالت نزدیکتر است .وی ادامه داد :وجود حقوقهای  ۵۰میلیونی
در جامعهای که برخی از کارمندان  ۵تومان دریافتی دارند ،به هیچ وجه قابل قبول
نیســت .البته اگر با توجه به عملکرد هر شــخص ،دریافتی او افزایش پیدا کند
مشکلی نیست .لکن بسیاری از اقشار ضعیفتر در سالهای گذشته خروجیهای
خوبی داشتهاند اما در این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است .بنده این
موضوع که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوقها به عدالت نزدیکتر است
را قبول دارم.چندی پیش بهزاد بقایی یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد کالن
نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعالم کرد :قطع ًا این اقدام با توجه به محدودیتهای
رفاهی و کسری بودجه کشور ،بهترین شیوه موجود است .چرا که یک قشری در
کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت میکنند و با توجه به تورم موجود
تحت فشار هستند .اگر بخواهیم مشابه سالهای آینده برای همه کارمندان افزایش
 ۲۰درصدی را اعمال کنیم ،کارمندی که ماهانه  ۴میلیون حقوق و دستمزد دریافت
میکند ۸۰۰ ،هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که  ۳۰میلیون دریافتی دارند،
 ۶میلیون افزایش حقوق خواهند داشت .یعنی کارمندانی که حقوق باالیی دارند
و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند ،بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق
بیشتر دارند ،افزایش حقوق خواهند داشت.
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هیجانات وحبابهای بازارارزفروکش میکند؟

گروه بازارسرمایه  -پیش از شروع
مذاکرات وین ،بازار ارز روند متعادلی
را طی میکرد و همزمان با مذاکرات
نیز ایــن روند در بازار رســمی ادامه داشــت و
دالر مابین کانال  ۲۷تا  ۲۸هــزار تومان در حال
جابهجایی بود .قیمــت دالر در حالی همزمان با
مذاکرات وین برای بازگشــت آمریکا به برجام
دچار نوسان شده که عرضه ارز در بازار متشکل
ارزی در ســال جاری  ۳.۷برابر سال قبل بوده و
کمبودی در بازار وجود ندارد؛ بنابراین رشد قیمت
ارز بیش از آنکه تابعی از شرایط اقتصادی باشد،
تحت تاثیر جو روانی است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،افزایش قیمت دالر
در روزهای گذشــته به یکی از مهمترین اخبار
اقتصادی کشور تبدیل شده و تحلیلهای مختلفی
درباره آن صورت گرفته است.در این میان باید به
این سوال پاسخ داد که آیا این افزایش از پشتوانه
اقتصادی برخوردار است یا این افزایش را باید به
طور دیگری تحلیل کرد.
مسدود شدن حساب بانکی  ۷۰۰فعال
غیرمجاز ارزی توسط وزارت اطالعات
در خبرها آمده بود حسابهای بانکی بیش از ۷۰۰
نفر فعال غیرمجاز ارزی در کشور توسط وزارت
اطالعات شناسایی و مسدود شده است.
مدیر کل مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز معاونت
اقتصادی وزارت اطالعات در ایــن رابطه اعالم
کرد :با اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان
(عج) ،با همکاری بانک مرکزی همه حسابهای
بانکی بیش از  ۷۰۰نفر از فعاالن غیرمجاز ارزی در
سطح کشور شناسایی و مسدود گردید.
وی با بیان اینکه اســامی این دالالن ارزی جهت
تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شــد،
گفت :گردش برخی از حسابهای مسدود شده
در  ۹ماهه ســالجاری بالغ بر  ۲۰هــزار میلیارد
تومان است.
این مقام مســئول در معاونــت اقتصادی وزارت
اطالعات با اشــاره به اینکه پایش ،شناســایی و

ردیابی مالی حسابهای بانکی مشکوک فعاالن
ارزی بهصورت مستمر در حال انجام است ،گفت:
در روزهای آتی نیز اقدامات الزم برای اخذ حکم
قضائی برای مسدودسازی حســابهای بانکی
تعداد دیگری از فعاالن غیرمجاز ارزی در دست
انجام است.
هیچ کمبودی برای عرضه ارز در بازار نیما و
متشکل وجود ندارد
علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در جریان
بازدیــد از صرافیهای میدان فردوســی تهران با
اشاره به آخرین وضعیت تأمین ارز گفت :در حال
حاضر دولت هیچ مشکل و کمبودی برای عرضه
ارز در بازار متشکل ندارد و مردم میتوانند تمامی
نیازهای خود را از طریق بازار متشکل تامین کنند.
وی افزود :مدیرعامل جدید بازار متشکل ارزی به
تازگی منصوب شده و با توجه به اینکه امیر هامونی
وظیفه رسیدگی به بازار متشــکل ارز را بر عهده

برای فروش فعال نمیتوان تصمیمی گرفت

حجم زیادی از سفارشات فروش سهام
عدالت سال گذشته روی زمین ماند

گرفته است و بازار را به خوبی میشناسد .تاکید ما
هم این است که هر چه تقاضا در بازار باشد ،ما به
آن پاسخ خواهیم داد.
وی ادامه داد :در عرضه ارز در بازار متشکل هیچ
مشــکلی وجود ندارد .صادرکنندگان ایرانی ارز
حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس در
اختیار ما میگذارند ،لذا در بازار متشــکل به هیچ
وجه کمبودی وجود ندارد .بنابراین هر چه تقاضا
بود ،مبتنی بر مســتندات در مقررات دیده شــده
است ،توسط صرافان تأمین خواهد شد.
صالحآبادی افزود :خوشــبختانه در بحث حواله
در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضا
است ،لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه
نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود نیز
است .در بازار متشکل نیز همان طور که صرافان
نیز اذعان کردند ،هیچ مشکلی برای عرضه وجود
ندارد و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند تأمین

برگزیده ها
بانکها با فراهم آوردن زیرساختها مشکل را برطرف کنند

میشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفــت :درباره اختالف
نرخ دالر بازار متشــکل ( ۲۸هزار تومان) با بازار
غیررسمی ( ۳۱هزار تومان) گفت :بازار غیررسمی،
بازاری خارج از بازار متشکل است ،وقتی در بازار
متشــکل ،عرضه به اندازه کافی وجود دارد ،چرا
مردم به ســمت بازار غیررسمی بروند؟ میتوانند
ارز موردنیاز خود را از بازار متشکل تأمین کنند.
وی تاکید کــرد :ما در بازار متشــکل بــه دنبال
راهکارهایی هستیم که دسترســی مردم به ارز را
تسهیل بیشــتری کنیم و به زودی این اقدام انجام
میشود تا دیگر نیازی نباشد ،مردم برای دریافت
ارز در صف بایســتند .مــردم میتواننــد با ارائه
مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی ،ارز
موردنیاز را از صرافیها دریافت کنند.
عرضه ارز در بازار چند برابر سال گذشته است
رئیس بانک مرکزی در ادامه در پاســخ به صراف
گفت :ما تالش میکنیم که دسترســی مردم را از
وضعیت فعلی نیز آسانتر کنیم .نیازهای مردم به
ارز در مقررات ارزی مشخص است و هر فردی
به هر میزان نیاز داشــته باشــد ارز وجود دارد .با
همکاری کانون صرافان و اتــاق بازرگانی هر جا
نیاز به تسهیل دسترســی وجود داشته باشد ،این
اقدام انجام خواهد شــد.وی افــزود :بنده باز هم
تکرار میکنم که در جانب عرضه ارز هیچ کمبود
و مشــکلی وجود ندارد ،چه در حوزه اسکناس
(بازارساز ،صادرکننده) و چه در حوزه حواله .ما
اخیرا ً جلسهای را با برخی صادرکنندگان داشتیم
و قرار شــد ،برخی صادرکنندگان به طور مستقیم
با واردکنندگان وارد تعامل شــوند تا بخشــی از
گروههای کاالیی بدین صورت تأمین شود.
صالحآبادی گفت :حتمــ ًا نیازهای واقعی مردم به
ارز به صورت حواله و اسکناس تأمین خواهد شد.
در بازار متشکل روزانه بین  ۱۵-۱۰میلیون دالر و
 ۲میلیون یورو اسکناس معامله میشود .بنابراین
اگر نیاز به ارز بیشــتر شــود ما عرضه را افزایش
خواهیم داد.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس مطرح کرد

پایاناعتبارچکهایقدیمی
خردهفروشان را دچار مشکل میکند

امکان تامین ١٨میلیارد دالر ارز
 ۴٢٠٠تومانی تا آخر سال وجود ندارد

رییس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و
مقرراتی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت :با پایان
اعتبار چکهای قدیمی ممکن اســت تنشهایی
در سطح خردهفروشــی به وجود بیاید که امیدواریم بانکها
بتوانند با فراهــم آوردن زیرســاختها آن را برطرف کنند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،احمد آتشهوش در گفتوگو با ایلنا
در مورد تاثیرات قانون جدید چک بر کســبوکارهای کشور
اظهار کرد :قانون اصالح چک مصوب  1397تغییرات بســیار
خوبی در جهت اعتبار بخشــیدن به چک داشت و قرار بود که
از آذرماه سال  99اجرایی شود که به دلیل شیوع کرونا تصویب
شد تا اجرای آن به سال  1400موکول شود .به دلیل عدم وجود
زیرســاختهای الزم برای اجرای دقیق این قانون ،ما در اتاق
بازرگانی جلسات مختلفی با بانک مرکزی داشتیم.وی افزود:
به دلیلی اینکه صدور و انتقال چک باید در ســامانه صیاد ثبت
شود ،امکان سواستفاده و جعل چک منتفی شده و گردشهای
مالی شفاف میشود .اگر کسی چک برگشتی داشته باشد کلیه
حسابهای او بسته میشود .بنابراین صدور چک بالمحل که
آثار بسیار گستردهای دارد و خوشبختانه موجب کاهش تعداد
چک برگشتی میشود .متاسفانه در گذشته صدور چک بالمحل
بسیار آسان و چک اعتبار خود را از دست داده بود .بسیاری هم
مالباخته میشدند ،خوشــبختانه با این ترتیبات اعتبار به چک
بازگشته است.آتشهوش تصریح کرد :مشــکلی که با بانک
مرکزی داشتیم در مورد زیرســاختهای این قانون بود .طبق
این قانون صدور و دریافت چک باید در ســامانه ثبت شود،
اما ممکن است بسیاری به کامپیوتر دسترسی نداشته باشند یا
موبایل آنها هوشمند نباشد .در حال حاضر چکهای قبلی هم
همچنان معتبر هستند و به همین دلیل این موضوع مشکلساز
نشده است ولی با تمام شدن اعتبار آنها این مشکل حاد میشود.
چکهای قدیمی که کد  16رقمی ندارند کماکان معتبر هستند و
مشمول قوانین جدید نمیشوند ،زمان اتمام اعتبار این چکها
هنوز اعالم نشده اســت.وی اضافه کرد :شرکتهای پخش به
خصوص در مورد پخش دارو و مــواد غذایی روزانه بین  5تا
 10هزار چک از مشــتریان خود دریافت میکنند ،کنترل این
چکها یک ســری چالشهای اجرایی داشت که با همکاری
بانکها ،توانســتند درگاه الکترونیکی خود را دریافت کردند.
االن میتوان گفت شرکتها مشکلی ندارند و تنها افراد حقیقی
و کسبه خرد ممکن است به مشکل بربخورند که این مورد هم
قابل حل است.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت:بهترین
راه ،حــذف یارانه افراد ثروتمند ســه دهک اول و
اختصاص این رقم به یارانه اقشار کم درآمد است تا
در اثر این تورم ،کمترین آسیب ممکن متوجه آنها
شود.به گزارش اقتصادســرآمد ،جعفر قادری ،نماینده مجلس
شورای اسالمی در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه در شرایط
موجود ،امکان تأمین  ۱۸میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی تا پایان
ســال وجود ندارد ،گفت :اگر بخواهیم روال گذشــته را ادامه
دهیم ،احتماالً با مشکالتی مواجه خواهیم شد .زیرا اگر دولت
با تأمین ارز از بازار آزاد ،بخواهد کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰
تومانی را وارد و توزیع کند ،به منابع بسیار زیادی و استقراض
از بانک مرکزی نیاز دارد که ممکن است در توان دولت نباشد و
مشکالتی را نیز برای اقتصاد ایجاد کند .بنابراین باید در بخشی
از کاالها که مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی شدهاند ،بازنگری و آنها
را به چند قلم محدود کنیم ،تــا  ۱۲میلیارد دالر تخصیص داده
شده ،تأمین شــود.قادری در خصوص واردات گندم نیز اظهار
کرد :کاهش تولید گندم در نتیجه خشکسالیهای اخیر موجب
نیاز کشور به واردات بیشــتر این محصول شده است .از طرف
دیگر نبود تعادل بین نهادهای مربوطه مثل کود ،ســم و بذر ،با
قیمت تضمینی گندم ،صرفه اقتصادی کاشــت این محصول را
برای کشاورز کاهش داده است .جدای از این بحث ،گندم یارانه
ای برای صادرکننده هم مقرون به صرفهتر اســت .چون گندم
یارانهای وارداتی به محصول قابل صادرات مثل بیســکوییت
تبدیل و در بازار آزاد با قیمت ریالی مبادله میشود.وی حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی و آزاد کردن قیمت آن را راه حل توقف اثرات
زیانبار این سیاست دانست و اضافه کرد :حذف این ارز اگرچه
ممکن اســت ســبب تورم و افزایش قیمت نهادههای دامی و
اساسی مثل گوشت شود ،اما موجب استفاده از تولیدات داخلی
در حوزه مصرف گوشــت قرمز ،مرغ ،ماهی ،میگو و همینطور
افزایش تنوع در تأمین اقالمی مثل دانههای روغنی خواهد شد.
بنابراین جهش قیمت ناشــی از حذف این ارز میتواند سبب
تولید بیشتر و کاهش وابستگی به واردات شود .ضمن اینکه این
افزایش قیمت دائمی نخواهد بود و به تدریج به حالت باثباتی
منجر خواهد شــد.عضو کمیســیون جهش تولید در ادامه ،بر
حذف تدریجی ارز  ۴۲۰۰تومانی تأکید کرد و گفت :آغاز حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی باید از دانههای روغنی و نهادههای دامی باشد،
چرا که در صورت اینکه به طور کلــی آن را کنار بگذاریم ،در
زمینه گندم و دارو دچار مشکل خواهیم شد.
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اخبار
وزیر اقتصاد خبرداد:

حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی ،تدریجی خواهد بود

وزیر اقتصاد گفت :حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی تکلیف قانونی است
و اکنون به غیر از دارو و گنــدم فقط برای  ۵قلم کاال اختصاص
یافته است .ســعی داریم مقدمات به گونهای فراهم شود تا این
حذف به تدریج انجام شــود.به گزارش اقتصادســرآمد ،سید
احســان خاندوزی در جمع نمایندگان تشکلهای دانشجویی
اظهار کرد :برای بودجه سال آینده باید هزینههای جاری دولت
برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاستهایی که
محرک تولید است در پیش بگیریم.خاندوزی افزود :همچنین
قرار است برای ثبات مقررات متغیرهای کلیدی در بودجه سال
آینده فرمول قطعی داشته باشند.وی با اشاره به موضوع واگذاری
 ۱۱۰هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال  ۱۴۰۱گفت :قرار
است این اوراق در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوقها
قرار بگیرد و در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت اســت و
به طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمیشود و تأثیر منفی در
بورس نخواهد داشت.وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حذف ارز
ترجیحی افزود :این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به غیر
از دارو و گندم فقط برای  ۵قلم کاال ارز  ۴۲۰۰تومانی اختصاص
یافته است.وی گفت :سعی میکنیم مقدمات به گونهای فراهم
شود تا این حذف به تدریج انجام شــود و فشار یکباره نداشته
باشد.خاندوزی افزود :یکی از علتهایی که تولیدکنندگان به
سمت تولید نهادههای دامی در کشــور نمیروند به خاطر این
است که نمیتوانند با واردات نهادهها با ارز  ۴۲۰۰تومانی رقابت
کنند و تولید آنها به صرفه نیست.

راه اندازی سامانهای برای ثبت
درخواستهای ارزی خرد مردم

رئیس کل بانــک مرکزی با حضــور در صرافیهــای میدان
فردوسی از نزدیک تحوالت بازار ارز را رصد کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،دکتر علی صالحآبادی ضمن بازدید از صرافیهای
موجود در میدان فردوسی و گفتگو با صرافان و خریداران ارز
تاکید کرد که منابع ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعالم خبر راه اندازی درگاه فروش ارز
به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز گفت :این درگاه
تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود
به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعالم و سپس با مراجعه به
صرافی های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می کنند.وی تاکید
کرد :با راه اندازی ســامانه فروش ارز صف های ایجاد شده در
مقابل صرافی ها جمع خواهد شــد.صالح آبادی با بیان اینکه
نیازهای ارز قانونی مردم را به صــورت کامل تامین می کنیم و
منابع ارزی ورودی در بازارمتشکل ارزی در وضعیت مناسبی
قرار دارد گفت :در همین راستا به منظور دسترسی آسان تر مردم
به حواله و اسکناس دالر ،اصالح قوانین و مقررات در برنامه و
دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.وی افزود :در جانب عرضه ارز
مشکلی نداریم و روند تامین و عرضه در حال بهبود است.رییس
کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای ســال تا کنون برگشت
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما  22.4میلیارد دالر
و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما  20میلیارد دالر بوده
است افزود :از ابتدای ســال تا کنون درمجموع  36میلیارد دالر
ارز برای کل کاالها بخشی در ســامانه نیما و بخشی در شبکه
بانکی تامین شــده است که نسبت به ســال گذشته عرضه ارز
افزایش داشته است.

دیدار مدیرعامل بانک مسکن و رئیس
کمیسیون عمران مجلس با آیت اهلل اعرافی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اظهار
داشــت :در بحث ســهام عدالت با یک تاثیر روانی
مواجه بودیم و حجم زیادی از سفارشــات فروش
در حدود یک ســال گذشــته انجام نشــد و روی زمین مانده
است .بنابراین همواره منتظر آثار آن در بازار هستیم.به گزارش
اقتصادسرآمد ،میثم فدایی در گفتوگو با ایلنا درباره اثرگذاری
فروش اوراق بر بازار ســرمایه اظهار داشــت :بارها گفتهام که
اوراق تاثیری در کش فلو (جریان نقدینگی) در بازار ســرمایه
ندارد و مارکت آن جدا از بازار ســهام اســت اما به بازار سهام
سیگنال میدهد و این ســیگنال درباره نرخ بهره بدون ریسک
است.وی ادامه داد :در این شرایط وقتی نرخ بهره به  25درصد
میرسد یعنی p/eچهار درصد است در این شرایط سهمهایی
باالتر از  p/eدر بازار با ریســک همراه است .در واقع اوراق در
بازار سرمایه از این طریق تاثیر میگذار نه اینکه بخواهد جریان
نقدینگی را تغییر دهد و این گونه نیســت که بگوییم نقدینگی
از بازار سهام به ســمت بازار اوراق رفته باشد.مدیر نظارت بر
نهادهای مالی ســازمان بورس که همزمان مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی سازمان بورس را برعهده دارد ،درباره اثرگذاری
عرضه سهام عدالت در بازارســرمایه تاکید کرد :عرضه سهام
عدالت بر بازار بسیار اثرگذار بود .در بحث سهام عدالت با یک
تاثیر روانی مواجه بودیم و حجم زیادی از سفارشــات فروش
در حدود یک سال گذشته انجام نشد و روی زمین مانده است.
بنابراین همواره منتظر آثار آن در بازار هســتیم.وی گفت :تاثیر
دیگر در بخش سرمایهگذاری مستقیم سهامداران عدالت است
 .در روش غیرمستفیم  28شرکت پذیرش شدند و معامالت این
شرکتها در حال انجام اســت و به هر حال بخشی از جریان
نقدینگی بازار به آن ســمت رفته و مــیرود و در این بخش از
بازار اثرگذار است.فدایی با تاکید بر اینکه مهم ترین و بدترین
مشکل سهام عدالت در حال حاضر نبود ساختار حاکمیتی در این
شرکتها است ،اظهار داشت :در حال حاضر  28شرکت استانی
سهام عدالت فعال هستند که ارزش مارکت کپ (ارزش بازار)
انها بعضا از تمام شرکتهای اســتان باالتر است اما هیچ هیات
مدیرهای ندارند و تعیین تکلیف هیات مدیره ســهام عدالت و
شرکتهای سرمایه پذیر آنها مهمترین مشکل ما در این حوزه
است.وی با بیان اینکه بسیاری از مهمترین شرکتها سیت سهام
عدالت دارند اما هنوز هیات مدیره این شرکتها مشخص نشده
است ،گفت :در این شرایط بازار فعال برای فروش سهام عدالت
نمیتوان تصمیمی گرفت و همچنان فروش متوقف است.

محمود شایان مدیرعامل بانک مســکن و محمدرضا رضایی
کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با حضور
در دفتر آیت اهلل اعرافی رئیس حوزه های علمیه کشور و نماینده
مردم در مجلس خبرگان رهبری با وی دیدار و مالقات کردند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمود شایان در این دیدارگزارشی از
روند اجرای طرح یک میلیون مسکن در بانک مسکن ارائه کرد.
مدیرعامل بانک مسکن در این دیدار اظهار داشت :وعده رئیس
جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بر
اساس کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته است و بانک مسکن
نیز توان الزم را برای محقق کردن این وعده اصلی رئیس جمهور
را دارد؛ بنابراین امیداورم آرزوی مردم برای خانه دار شــدن را
به واقعیت تبدیل کنیم.رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران
مجلس شورای اســامی نیز در این دیدار به بیان سیاست های
مجلس در حوزه مسکن پرداخت.در پایان نیز آیت اهلل اعرافی
توصیه هایی را در حوزه مسکن مطرح کرد و از مسووالن کشور
خواست که با همه توان برای رفع مشــکالت مردم در حوزه
مسکن اقدامات عاجل و الزم را در دستور کار قرار دهند.

امضاء تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت
و هلدینگ خلیج فارس

چند تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت ،صنایع پتروشیمی خلیج
فارس و شــرکت های زیرمجموعه با حضور مدیران عامل و
ارشد شرکتها امضا شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،بانک ملت و
شرکت تامین سرمایه این بانک ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس ،در جریان برگزاری هشتمین
نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین
نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور با تاکید بر
صنعت پتروشیمی ،چند تفاهمنامه توسعه همکاری ها در جزیره
کیش امضا کردند.براساس این گزارش ،این تفاهمنامه ها که با
حضور رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت ،جعفر ربیعی
مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس و مدیران ارشد
این شرکت ها به امضا رسیده شامل تفاهمنامه بین بانک ملت و
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس
و شرکت تامین سرمایه بانک ملت و بانک ملت ،شرکت تامین
سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه بانک ملت است.موضوع
این تفاهمنامه ها ،طراحی مدل های تامین مالی برای شــرکت
های بزرگ صنعت پتروشــیمی از طریق بازار سرمایه به شکل
کنسرسیوم با رعایت ضوابط و مقررات و اخذ مجوزهای الزم و
همچنین استفاده از ظرفیت های طرفین تفاهمنامه برای تاسیس
صندوق های سرمایه گذاری جدید با هدف تجهیز منابع خرد و
استفاده از حمایت های بانک ملت برای توسعه تامین مالی پروژه
ها همچنین انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های فعال حوزه
پتروشیمی است.

