
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
شرکت آذر حدید بناب با تسهيالت 

بانك صنعت و معدن به 
بهره برداری رسيد

ش��رکت آذر حديد بناب تولیدکننده انواع ش��مش 
هاي فوالدي با تس��هیالت بانك صنعت و معدن در 
شهرستان بناب توس��ط رزم حسیني وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت و ب��ا حضور مقامات کش��وري و 
اس��تاني در روز ش��نبه مورخ 13 دی ماه سالجاری 

افتتاح شد.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني بان��ك صنعت و 
معدن، ش��رکت آذر حديد بناب با س��رمايه گذاري 
ح��دود 3 هزار میلیارد ريالی و با تس��هیالت 800 
میلیارد ريال س��رمايه ثابت و 1200 میلیارد ريال 
س��رمايه درگردش توسط بانك صنعت و معدن در 
استان آذربايجان شرقي راه اندازي شد.شرکت آذر 
حديد بناب با ظرفیت 200 هزار تن شمش فوالدي 
در س��ال در تامین زنجیره فوالدي فعالیت خواهد 
کرد و زمینه اش��تغال حدود 300 نفر را فراهم می 
کند.گفتنی است مدير بانك صنعت و معدن استان 
آذربايجان شرقي نیز در اين مراسم گزارش کاملی 
از اقدامات انجام شده توسط اين بانك در پرداخت 

تسهیالت به بخش فوالد استان ارائه نمود.

پيام تسليت مدیر عامل بانك توسعه 
تعاون به مناسبت درگذشت 

فقيه عاليقدر آیت اهلل مصباح یزدی 
پیام تس��لیت مدي��ر عامل بانك توس��عه تعاون به 
مناسبت درگذش��ت فقیه عالیقدر آيت اهلل مصباح 
يزديبه مناس��بت درگذشت انديش��مند و فیلسوف 
بزرگ و فقیه عالیقدر عالم تش��یع حضرت آيت اهلل 
مصباح يزدی مديرعامل بانك توس��عه تعاون پیام 

تسلیتی صادر کرد.
ارتحال انديش��مند و فیلسوف بزرگ، متفکر و فقیه 
عالیقدر عالم تش��یع حضرت آيت اهلل مصباح يزدی 
که در طول حیات پربرکتش منش��أ خدمات علمی 
ف��راوان بوده ان��د را به محضر مب��ارک مقام معظم 
رهبری، حوزه های علمیه، ش��اگردان و بیت مکرم 
آن عالم وارسته تس��لیت عرض می کنم و برای آن 
دانشمند وارس��ته درجات رفیع و رحمت واسعه و 
برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال 
مس��ألت دارم.آيت اهلل مصباح يزدی از نوادر و نوابغ 
حوزه های علمیه به ش��مار می آمدند و به واس��طه 
تس��لط بر فلس��فه و علمیت در ابعاد مختلف علوم 
دين��ی، تواضع، اخالص و صراح��ت لهجه در دفاع 
از ارزش های اس��الم و انق��الب از جايگاهی خاص 
در می��ان علما و بزرگان برخوردار بودند؛ مؤس��س 
مرکز علمی پژوهش��ی امام خمین��ی )ره( و مؤلف 
آثار متعدد مکتوب که در بیان مناظرات مستدل و 
محکم شهرت داش��تند و همچنان در مقام الگويی 
مان��دگار و ارزنده برای ط��الب و جويندگان دانش 

باقی خواهند ماند.

درج کد یکتا بر روی همه چك ها
از اين پس همه چك های صادره توس��ط بانك ها 

»کد يکتا« خواهند داشت.
به گ��زارش روابط عمومی بانك مل��ی ايران، قانون 
اص��الح قانون صدور چك مصوب س��ال 1397 که 
اجرايی ش��دن آن به تدريج آغاز می ش��ود، تاکید 

دارد که هر برگه چك بايد با کد يکتا صادر شود.
ب��ر اي��ن اس��اس ص��دور و ارائه دس��ته چ��ك به 
متقاضی��ان واجد ش��رايط صرفا از طريق س��امانه 
صی��اد عملیات��ی خواهد بود و اعطای دس��ته چك 
به مش��تريان خارج از اين س��امانه ممنوع اس��ت. 
اس��تعالم وضعیت اعتب��اری چك صی��ادی نیز از 
https://www.cbi. طريق اين نش��انی اينترنتی

س��ايت  aspx.19689/ir/EstelamSayadدر 
بانك مرکزی قابل انجام است.

رشد 50 درصدی اعطای تسهيالت 
سرمایه در گردش در هفت ماهه

 سال جاری 
معاون اداره کل بانك توس��عه صادرات ايران با تاکید 
بر اهمیت تامین س��رمايه در گردش برای واحدهای 
تولیدی گفت: تسهیالت اعطايی در قالب سرمايه در 
گردش طی 7 ماه اول س��ال جاری نس��بت به دوره 
مش��ابه سال گذش��ته از رش��دی بالغ بر 50 درصد 
برخوردار بوده اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانك 
توس��عه صادرات ايران طاهره نورس��ته اعالم کرد: از 
کل تسهیالت سرمايه در گردش اعطايی بانك توسعه 
صادرات ايران، 50درصدبه بخش صنعت و معدن، 35 
درصد به بخش محصوالت نفتی و پتروشیمی و مابقی 
به بخش کش��اورزی و ساير خدمات تخصیص يافته 
است.وی يادآور شد: سقف پرداخت تسهیالت تابعی 
از نتايج حاصل از فرآيند اعتبارسنجی متقاضی است 
که بر اس��اس عملکرد مالی و کیفی سنوات گذشته 
شرکت، سقف مانده تسهیالت سرمايه درگردش نزد 
سیستم بانکی به حداکثر 90درصد فروش، مطابق با 
آخرين بخش��نامه ابالغی بانك مرکزی ج.ا.ا محاسبه 
می شود. نورسته اظهار داشت: بانك توسعه صادرات 
ايران با اش��راف برارزش افزوده باال و اهمیت صادرات 
متکی بر صنايع فناوری مح��ور بر ديگر بخش های 
اقتصادی و اين شرکت ها در توسعه و رشد اقتصادی، 
تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و مکمل زنجیره 
صادرات را طی سال جاری با همکاری معاونت علمی 
و فناوری و صندوق پژوهش و ش��کوفايی در دستور 

کار خود قرار داده است.

اخبار گزارش

از تلفیق خبر می رس��د با تصويب دالر 17500تومانی س��ه 
سناريو برای تغییرات در بودجه 1۴00 مطرح است، تغییراتی 
که به نظر می رس��د بیش از آنکه اصالح ساختار بودجه طبق 
منويات رهبری باش��د، تله ای اس��ت که پهن ش��ده است تا 

گرانی های سال 1۴00 به گردن مجلس بیفتد.
نیم��ه آذر ماه بود که اليحه بودجه 8۴1 هزار میلیارد تومانی 
دولت برای س��ال 1۴00 به مجلس شورای اسالمی ارائه شد. 
اين اليحه از همان روز اول با انتقادهای فراوان همراه ش��د و 
بسیاری گمان می کردند با توجه به رويکردهای اصالحی در 
مجلس يازدهم، کلیات اليحه دولت در کمیسیون تلفیق رد 
خواهد ش��د اما اين آغاز ماجرا بود و بعد از انتش��ار تأکیدات 
بودجه ای رهبر انقالب درخصوص لزوم تس��ويه بدهی دولت 
به صندوق توس��عه ملی و کاهش برداش��ت از اين صندوق، 
رئیس جمهور نامه ای به رئیس مجلس ارس��ال کرد و ضمن 
اين نامه مش��خص ش��د اولین تغییر در بودجه برای اعمال 
برخ��ی اصالحات کلید خورد و ب��ا اصالحات مربوط به بند ه 
تبصره ۴ اليحه س��قف بودجه به 89۴ ه��زار میلیارد تومان 

افزايش يافت.
دقیقاً در همان روز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسید که 
کلیات اليحه دولت تأيید ش��ده اس��ت، بعد از اين خبر موج 
جديد انتقادها از برخی اعضای کمیسیون تلفیق، توسط ديگر 
نمايندگان آغاز ش��د اما در نهايت جلسات کمیسیون تلفیق 
آغاز شد و اعمال تغییرات در اليحه دولت با اظهارنظر الیاس 
نادران رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص تهیه يك بودجه 

دوسقفی ادامه يافت.
در همین خصوص احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون 
تلفیق اليحه بودجه 1۴00، با اش��اره ب��ه مصوبات اخیر اين 
کمیس��یون گفت: علی رغ��م اينکه دول��ت در اليحه بودجه 
س��ال آينده میزان فروش روزانه نفت را 2.3 میلیون بش��که 
پیش بینی ک��رده بود، اما نمايندگان در اين نشس��ت بعد از 
بحث و بررس��ی با فروش مقدار 1میلیون و پانصد هزار بشکه 

نفت در روز موافقت کردند.
وی تصريح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیس��یون تلفیق 
اليحه بودجه 1۴00 ارز در س��ال آينده تك نرخی می شود و 
بر اساس مصوبه اين کمیسیون نرخ ارز در بودجه سال آينده 
که در زمان حاضر براساس سامانه نیما حدود 26 هزار تومان 

است به 17 هزار و پانصد هزار تومان کاهش می يابد.

 جزئيات 3 سناریوی تلفيق برای بودجه 1400 
 ماج��رای نرخ دالر 17500تومانی از چند روز قبل در برخی 
محافل مش��ورتی مطرح ش��ده بود اما اين پیشنهاد به قدری 
دور از ذهن بود که بعید به نظر می رس��ید به اين زودی ها در 

کمیسیون تلفیق جدی شود.
بر اس��اس اخباری که از کمیسیون تلفیق به گوش می رسد، 
سه سناريو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است 

که احتماالً يکی از همین سناريوها در تلفیق تصويب شود.
فصل مش��ترک اين 3 س��ناريو، افزايش نرخ ارز محاس��باتی 
بودج��ه ب��ه 17500 تومان بر مبنای تك نرخی ش��دن ارز و 
احتماالً ح��ذف ارز ۴200تومانی، افزاي��ش درآمدهای نفتی 
بودجه از 200هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود 
280هزار میلیارد تومان، دوسقفی شدن بودجه بر اساس نیمه 
اول و دوم سال، افزايش درآمد مالیاتی از 60هزار تا 250هزار 
میلیارد تومان و افزايش سقف بودجه عمومی دولت به باالی 

1000 هزار میلیارد تومان است.
نکته مهمی که بايد به آن توجه داشته  باشیم اين که در صورت 
تثبیت و تصويب نهايی نرخ محاسباتی دالر 17500تومانی )در 
مجلس و ش��ورای نگهبان( عماًل شاهد افزايش 300درصدی 
نرخ ارز دولتی که هم اکنون ۴200 تومان است، خواهیم بود 
و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده 

بود، با رشد 52درصدی مواجه می شود.

 چرا دالر 17500تومانی تورم را تشدید می کند؟

هرچند با وجود برخی مشکالت،  جوسازيهای جدی در يکی 
دو سال اخیر حول وحوش ارز ترجیحی ايجاد شده است، اما 
اين افزايش ناگهانی در ارز وارداتی اقالمی مثل ذرت و کنجاله 
به عنوان خ��وراک دام  و طیور، ج��دای از آثار تورمی به طور 
حتم تبعات جدی در تأمین معیشت حداقلی بسیاری از اقشار 

مردم ايجاد خواهد کرد.
اي��ن در حالی اس��ت که افزاي��ش مبنای محاس��باتی ارز به 
17500 تومان از آن جهت که "بانك مرکزی دالرهای نفتی 
را در دس��ترس خود ندارد و بايد برای پرداخت بودجه نفتی، 
معادل آن ريال جديد خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد 
که باعث افزايش پايه پولی می شود"، خود باعث رشد بیشتر 

پايه پولی و نقدينگی و تورم بیشتر خواهد شد.
ضمن اينکه ب��ا مبنا قرار گرفتن ع��دد 17500 تومان برای 
ارز در بودج��ه، نه تنها میزان درآم��د نفتی در بودجه کاهش 
نمی يابد بلکه ش��اهد رش��د حداقل 80هزار میلیارد تومانی 
درآمد نفت در بودجه خواهیم بود که به نظر می رسد با بحث 

اصالح ساختار بودجه خیلی همخوانی ندارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص مخاطرات اين تصمیم 
کمیس��یون تلفیق گفت: تفکر غالب در کمیسیون اين است 
که رانتهای موجود در مسیر واردات کاالهای اساسی حذف و 

يارانه مربوطه در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در پاس��خ به اين مطلب که "خود شما از منتقدان نحوه 
توزيع و پرداخت يارانه ها )نقدی، معیش��تی  و...( بوديد و در 
بازديد میدانی رئیس مجلس از بخش��های جنوبی تهران هم 
مش��خص ش��د وضعیت پرداخت يارانه ها )به خصوص يارانه 
جديد و يارانه بنزينی( به اقش��ار محروم بس��یار فاجعه آمیز 
اس��ت"، گفت: به هرح��ال بانکهای اطالعات��ی در وزارت رفاه 
وجود دارد و اين چالشها از عدم کارکرد صحیح دولت نشئت 

گرفته است.
همان طور که اش��اره شد شواهد نشان می دهد سرمنشأ اين 
پیش��نهادها به جلسه اخیر کمیسیون بازنمی گردد و از چند 
روز قبل در محافل کارشناس��ی کلیات پیشنهادات مذکور از 
جمله تك نرخی شدن ارز در نرخ 17500 تومان، مطرح شده 

بود.
با توجه به جدی شدن موضوع افزايش نرخ ارز )هنوز مرحله 
تأيی��د در صحن علنی مجلس و ش��ورای نگهبان باقی مانده 
است( در ادامه س��اير مفاد مجموعه پیشنهادهای بودجه ای 
اخیر که در همان محافل کارشناس��ی مطرح ش��ده است و 

احتم��ال دارد در کمیس��یون تلفیق نیز طرح گ��ردد، مرور 
خواهیم کرد.

  سناریوی اول
1 � به عنوان يکی از سناريوهای تصويب بودجه در کمیسیون 
تلفیق تأکید ش��ده اس��ت، بدون کاهش هزينه های جاری، 
درآمده��ای مالیاتی با 100 درصد رش��د،  ح��دود 250هزار 
میلی��ارد تومان افزاي��ش يابد و به ح��دود 500هزار میلیارد 

تومان، تغییر کند.
2 � در سناريوهای دوسقفی، درآمد نفت نیز مجموعاً 80هزار 
میلیارد تومان نس��بت به رقم پیش��نهادی 200هزار میلیارد 
تومانی دولت افزايش می يابد، در قسمت واگذاری دارايی های 
مالی يك کاهش جزئی لحاظ می ش��ود و در مجموع س��قف 
مناب��ع بودجه به بیش از 1150هزار میلی��ارد تومان خواهد 

رسید.
اين در حالی اس��ت که سقف بودجه پیش��نهادی در اليحه 

دولت 89۴هزار میلیارد تومان بوده است.
3 � در قسمت مصارف نیز 160هزار میلیارد تومان در قسمت 
اصالحات صندوق توس��عه ملی لحاظ و به صورت مش��خص 
بی��ش از 150هزار میلیارد تومان نی��ز بودجه عمرانی جديد 

تعريف خواهد شد.
نکت��ه جالب توجه اينکه در س��ناريوی اول به هیچ عنوان به 
مس��ئله انتشار اوراق و فروش 95هزار میلیارد تومان سهام با 
توجه به وضعیت نامطلوب و بی ثبات بازار سرمايه توجه نشده 
اس��ت، در واقع وقتی عرضه های اخیر وزارت اقتصاد و وزارت 
نفت در بازار س��هام بدون مش��تری مانده تا جايی که سهام 
دولت به صورت رد ديون به بانکها واگذار ش��ده است، چطور 
می توان انتظار داشت که همین روند فروش گسترده سهام در 

سال آتی نیز )حتی به صورت حداقلی( پیاده شود؟
پیگیری ه��ا از برخی نمايندگان عضو کمیس��یون تلفیق نیز 
تأيید می کند که هیچ بحث جدی درخصوص اوراق و س��هام 
وجود ندارد و تغییرات اساسی پیرامون نرخ ارز، فروش نفت و 

درآمدهای مالیاتی است.

 سناریوی دوم
در سناريوی دوم نیز تأکید شده است که بودجه دوسقفی خواهد 
بود، نرخ ارز 17500 تومان لحاظ ش��ود اما در نهايت 100هزار 

میلیارد تومان از هزينه های سناريوی اول کاهش يابد.

1 � بر اين اساس، درآمدهای مالیاتی 100هزار میلیارد تومان 
رشد خواهد کرد و به 325هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 
درآمدهای گمرکی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی از 23هزار 
میلیارد تومان )با ۴0هزار میلیارد تومان افزايش( به 63هزار 

میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
2 � در حوزه درآمدهای نفتی واگذاری دارايی های سرمايه ای 
افزايش منابع 103هزار میلیاردی پیش بینی شده است و در 
نتیجه جم��ع منابع عمومی بیش از 200هزار میلیارد تومان 
افزايش خواه��د يافت و بالغ بر 1000 ه��زار میلیارد تومان 

خواهد شد.
3 � در س��مت مصارف نیز هزينه ها به صورت سرجمع حدود 
60ه��زار میلیارد تومان رش��د خواهد کرد )ام��ا در مجموع 
س��رفصلهای جبران خدمات کارکنان دولت و رفاه اجتماعی 
و خريد کاال و خدمات حدود 100 هزار میلیارد کاهش يافته 
است( هرچند اصالحات تبصره ۴ و مصارف جديد معیشت و 

مصارف جديد سالمت اعمال خواهد شد.
۴ � در نهاي��ت ب��ا افزايش 150هزار میلی��ارد تومانی بودجه 
عمرانی س��رجمع مصارف به بی��ش از 1000 میلیارد تومان 

خواهد رسید.

 سناریوی سوم
البته در سناريوی نهايی نیز افزايش مالیاتها محدود به 60هزار 
میلیارد تومان خواهد بود اما با افزايش ۴0هزار میلیارد تومانی 
درآمدهای گمرکی و درآمدهای ناش��ی از مالکیت دولت در 
نهايت، سرفصل درآمدها 120هزار میلیارد تومان رشد خواهد 

کرد.
در اين س��ناريو نیز با افزاي��ش 20هزار میلیارد تومان فروش 
اوراق، در نهايت سقف منابع همان عدد سناريوی قبل يعنی 

حدود 1050هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گفتنی است، بن و پايه اصلی پیشنهادات اصالحی مطرح شده 
در کمیس��یون تلفی��ق بودجه مبتنی بر حذف رانت اس��ت، 
چراک��ه در اين نگاه ريش��ه اصلی مش��کالت اقتصادی بحث 
وابستگی به نفت و رانت خواری است، بر همین مبنا بر حذف 
ارز دولتی تأکید و به س��مت تك نرخی ش��دن ارز در قیمتی 
مثل 17500 حرکت شده است ولی به هرحال به نظر می رسد 
در ش��رايطی که کش��ور بیش از هر زمان ديگری به آرامش 
در فضای اقتصادی نیاز دارد، اين تصمیمات منجر به تهییج 
فضا و آماده ش��دن فعاالن اقتصادی برای مواجهه با نرخهای 

باالتر ارز شود.
همین فرمول در خصوص خودرو نیز اخیراً پیاده شد و نتیجه 
واضح آن افزايش غیرمنتظره قیمت خودروهای داخلی بعد از 

رشد چشم گیر چند ماه پیش و توقف چند هفته اخیر بود.
به هرحال با توجه به اينکه نرخ محاس��باتی ارز ذکرشده در 
بس��ته پیش��نهادی )نرخ 17500 تومان( و درآمد ۴0هزار 
میلیاردی از محل افزايش نرخ محاسباتی حقوق و عوارض 
گمرکی در کمیس��یون تلفیق تأيید و تصويب ش��ده است، 
هیچ بعید نیست که در روزهای آتی ساير نکات مطرح شده 
در اين گزارش از جمله سه سناريو برای مالیاتها و مصارف 

بودجه نیز در کمیسیون تلفیق يك به يك پیاده شود.
در خصوص سناريوهای افزايش درآمدهای مالیاتی، با مطرح 
ش��دن اعدادی مث��ل رش��د 60، 100 و در نهايت 250هزار 
میلیارد تومانی به نظر می رس��د تأکید اصلی برای تحقق اين 
اعداد جديد روی بحث ح��ذف معافیتهای مالیاتی و تعريف 
پايه های جديد باش��د.بايد دقت کرد که اين مسئله موانع و 
چالشهای خاص خود را به همراه دارد. بر اساس بودجه سال 
جاری قرار بود مالیات مش��خصی از ام��الک و خودروهای 
لوکس وصول ش��ود اما هنوز آيین نامه های آنها نیز تدوين 
نشده است و احتماالً چنین درآمدی اصاًل وصول نشود. اما 
در خصوص پیش��نهادهايی در خصوص حذف معافیت ها يا 
افزايش مالیات ارزش افزوده و... مش��خص نیس��ت در اين 
سناريوها پیوستهای مشخص فرهنگی، امنیتی،  اجتماعی 

و... لحاظ شده است يا خیر.  تسنيم 

سخنگوی اتحادیه مرغداران ميهن اعالم کرد؛
34 هزار تومان، قيمت یك شانه 

تخم مرغ 
س��خنگوی اتحاديه مرغداران میه��ن با بیان اينکه تخم 
م��رغ به وف��ور در میادين میوه و تره ب��ار با نرخ مصوب 
توزيع می شود، گفت: عرضه هر شانه تخم مرغ با قیمت 

باالتر از 3۴ هزارتومان گرانفروشی است.
ناصر نبی پور درباره افزايش قیمت تخم مرغ به شانه ای 
۴0 ه��زار توم��ان در بازار، گفت: قیم��ت تخم مرغ های 
شناس��نامه دار در بازار بین ۴0 تا ۴2 هزار تومان در هر 

ش��انه است و بر اساس اعالم سازمان حمايت و تعزيرات 
حکومت��ی اگر قیم��ت تخم مرغی که شناس��نامه ندارد 
باالتر از 3۴ هزار تومان در هر ش��انه باش��د، گرانفروشی 
اس��ت. وی با اش��اره به وفور عرضه تخم مرغ در میادين 
میوه و تره بار، افزود: در اس��تان تهران 100 درصد تخم 
مرغ تولیدی تحويل ش��رکت پش��تیبانی امور دام و در 
میادي��ن میوه و تره بار توزيع می ش��ود ضمن اينکه در 
اس��تان های ديگر نیز برای تهران سهمیه روزانه در نظر 

گرفته و وارد اين استان می شود.
نب��ی پ��ور مص��رف روزانه ته��ران را بی��ش از ۴00 تن 
اع��الم و اضافه ک��رد: در حال حاضر تولی��د روزانه خود 
اس��تان ته��ران بین 200 تا 250 تن تخم مرغ اس��ت و 
مرغداری های اس��تان به دلیل عدم صرف��ه اقتصادی و 
افزايش هزينه های تولید و کاهش سودآوری با يك سوم 

ظرفیت کار می کنند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود با بیان اينکه مردم 
به هر اندازه که تخم مرغ نیاز داشته باشند با نرخ مصوب 
در میادين توزيع می شود، گفت: شرکت پشتیبانی امور 
دام و اتحاديه سراس��ری مرغداران میهن اقدام به توزيع 

تخم مرغ در میادين می کنند. مهر 

عبده تبریزی مطرح کرد
سهامداران؛ زیان دیدگان اصلی 

مداخالت بورسی دولت
دبیرکل پیش��ین بورس اوراق بهادار ته��ران بر اين باور 
است که نتیجه س��لب امکان رقابت از تولیدکنندگان و 
ش��رکت ها از طريق مداخالت دستوری، کاهش حاشیه 
س��ود شرکت ها است که موجب می شود مردم به  عنوان 

سهامداران شرکت ها، زيان ديدگان اصلی باشند.
حسین عبده تبريزی با تاکید بر اينکه ورود مستقیم دولت 
به مداخ��الت قیمتی، نمی تواند کاهش قیمت ها و ارزانی 

کاال را ب��رای مصرف کننده به ارمغ��ان آورد، توضیح داد: 
برای روش��ن شدن اين جريان چگونگی معامالت را مرور 
کنیم. وی توضیح داد: وقتی يك عرضه کننده کااليی در 
بورس ناگزير می ش��ود با قیمتی زير قیمت تمام شده يا با 
قیمتی دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، 
بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ايجاد فضايی برای 
خريد و فروش بدون نظارت و با قیمت های خارج از قاعده 
می کند. در جريان اين تحول، عده ای که محصوالت خود 
را در ب��ورس عرضه کرده و با قیمت دس��توری به فروش 
رسانده اند، دچار زيان می شوند و از محل اين زيان وارده، 

سهامداران آن ها نیز متضرر خواهند شد.
ب��ه گفته اي��ن تحلیلگر، ازآنجاکه طی يك س��ال اخیر، 
فضای عمومی برای حض��ور در بورس باال رفته و تعداد 
س��هامداران حقیقی و خرد نیز در بورس افزايش  يافته، 
پس بخش��ی از اين زيان ديدگان هم همان سهامداران 
خرد و مردمی هس��تند که اندک س��رمايه خود را برای 

کسب سودی بهتر به بورس آورده اند.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اما اين اتفاق، فقط 
يك جنبه ندارد و از محل قیمت هايی که در بازار س��یاه 
شکل می گیرد نیز مردم دچار زيان می شوند.  ایسنا 
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جزئیات ۳سناریوی بودجه ای تلفیق با دالر  ۱۷۵۰۰ تشریح شد؛

 مجلس در تله دولت

وزي��ر نیرو گفت: خ��ط قرمز دولت عدم قط��ع گاز خانگی 
است آنهم نه فقط به خاطر داليل فنی بلکه به خاطر اينکه 
امس��ال س��ال آخر دولت و مش��کالتی که در کشور وجود 

دارد.

رضا اردکانیان وزير نیرو   اظهار کرد: اصل ماجرا به اصالح 
مص��رف باز می گردد و با وجود اينکه يك برنامه بلند مدت 
ولی هر زمان که شروع شود بايد از آن استقبال کرد. چراکه 
مصرف بی رويه مانند فردی است که خونريزی داخلی دارد 
و آن را درم��ان نکنی��م، هر چقدر هم به اي��ن بیمار خون 

تزريق کنیم باز هم جان سالم به در نخواهد برد.
وی ادام��ه داد: يك هزار میلیون متر مکعب تولید و مصرف 
گاز در ايران رقم بزرگی است. ما در نظر می گیريم که قاره 
اروپا نس��بت به منطقه ما بسیار سردتری است و جمعیتی 
بیش از 7 برابر جمعیت ما دارد و مصرف گاز آن نیز اندکی 

بیش از دو برابر ماس��ت که نش��ان دهنده افزايش بی رويه 
مصرف گاز در ايران است. حجم عمده ای از اين مقدار نیز در 
بخش خانگی مصرف می شود. من ترديد ندارم که همکاران 
صديق ما در رس��انه ها به عنوان يك پل ارتباطی در همین 
بازه کوتاه زمانی زمس��تان همانند تابس��تان اگر مطلب را با 
هنرمن��دی به م��ردم منتقل کنند و از اي��ن ارتباط به نحو 
احس��ن استفاده ش��ود، ما اثر اين موضوع در بخش خانگی 
را مش��اهده خواهیم کرد. وزير نیرو کاهش مصرف سوخت 
در بخش خانگی را بس��یار اثر بخش دانست و افزود: ما اگر 
بتوانیم درصدهای بس��یار کوچکی در بخش خانگی اصالح 

مصرف سوخت را انجام دهیم هم دچار خاموشی نمی شويم 
و ه��م در بخش صنعتی و موضوع اش��تغال نیز با مش��کل 
مواجه نخواهیم شد. هم تعهدات حداقلی ما که با کشورهای 
همس��ايه داريم را می توانیم رعايت کنیم. وی ادامه داد: ما 
براس��اس قراردادهايی که به امضا رسانده ايم صادرات برق 
داري��م و هم ما و هم وزارت نفت به طور طبیعی مالحظات 
مردم خود را قطعا در چهارچوب قراردادها در نظر گرفته ايم. 
اما همه مقدار گازی که ما در نیروگاه ها استفاده می کنیم تا 
برق تولید کنیم و اين برق صادرات شود کمتر از يك درصد 

تولید گاز کشور است. باشگاه خبرنگاران  جوان

  وزیر نیرو مطرح کرد؛

عدم قطع گاز خانگی؛ 
خط قرمز دولت  


