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يادداشت- 1

 ابرتورم
 و وعده هاي خطرناك انتخاباتي

يك بار ديگر موعد وعده هاي 
رنگارنگ نامزدهاي انتخاباتي 
در خص��وص افزاي��ش ده ها 
برابري يارانه هاي نقدي و ارايه 
تسهيالت ميلياردي به زوجين، 
توزيع اقالم اساس��ي رايگان و 
س��اير وعده هايي از اين دست 
از راه رسيده است. آنچه براي 
مردم و مخاطبان اين كشور مهم اس��ت آن است كه آيا 
يك چنين رويكردهايي در نهايت باعث بهبود وضعيت 
معيشتي و اقتصادي آنها مي شود يا اينكه باعث مي شود 
تا گرهي بر مشكالت قبلي آنها افزوده شود؟ واقع آن است 
اخيرا فشارهاي زيادي به بانك ها افزوده مي شود تا بخش 
قابل توجهي از ظرفيت هاي تسهيالتي خود را صرف وام 
مسكن كنند. بر اساس قانوني كه مجلس تصويب كرده، 
بيش از 20درصد ظرفيت بانك ها بايد صرف طرح جهش 
و توليد مسكن شود و از س��وي ديگر در بودجه هم 360 
هزار ميليارد تومان ظرفيت تسهيالتي كشور براي حوزه 
مسكن در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر نامزدهاي 
حاضر در صحنه هم مدام از افزايش ده ها برابري يارانه هاي 
نقدي سخن مي گويند و از وام ازدواج يك ميلياردي براي 
زوجين صحبت مي كنند. اما مساله اين است با يك چنين 
رويكردهايي ديگر نمي توان سرمايه در گردش مورد نياز 
براي توليد را فراهم كرد. همان  طور كه مستحضريد، رشد 
و توس��عه پايدار جوامع در گروي رش��د سرمايه گذاري 
در بخش توليد اس��ت. زماني كه يك چنين وعده هايي 
ب��راي پرداخت تس��هيالت و يارانه ها مطرح مي ش��ود، 
ديگ��ر ظرفيتي براي تامين س��رمايه در گردش توليد و 
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي توليد باقي نمي ماند. 
بايد ديد در اين ميان كدام حوزه ها اهميت بيشتري دارد. 
افزايش يارانه هاي نقدي يا ساخت كارخانه هاي نوين و 
به روزآوري س��اختارهاي توليدي كشور؟ از سوي ديگر 
نبايد فراموش كرد كه افزايش يارانه هاي نقدي بايد همراه 
با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف ساير يارانه هاي 
ادامه در صفحه 3 پرداختي باشد.  

علي سرزعيم
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ساماندهي بانك ها  در دولت آيندهدو سوال مشخص! تعقيب و گريز دالر و مسكن
در هفته هاي اخير و همزمان با 
انتخاباتي شدن فضاي كشور دو، 
سه گزارش و تحليل و اظهارنظر 
كارشناسي از مسائل و مشكالت 
اقتصادي كشور منتشر شد كه 
بازتاب هاي وسيعي هم يافت. 
ازجمل��ه گزارش انديش��كده 
شريف )بناي ايران( به سفارش 
اتاق تهران يا نظرسنجي وزارت صمت از مشكالت توليد 
از زبان ح��دود هزار فعال اقتصادي و صنعتي و همچنين 
س��خنان روس��اي اتاق هاي ايران و تهران از چالش هاي 
اقتصادي كش��ورمان.  نكته جالب در اين ميان تش��ابه و 
هم راس��تا بودن اين آسيب شناسي ها نظير: ضعف آزادي 
و رقابت و وج��ود انحصارها و حضور اختالل��زاي دولت و 
سياست زدگي و بي ثباتي سياست ها و عدم تعامل مناسب 
با جهان و... و راهكارهاي پيش��نهادي همچون: افزايش 
آزادي اقتصادي و رقابت پذيري و به رس��ميت شناختن 
بخش خصوصي و ثبات مولفه هاي اقتصاد كالن و توسعه 
صادرات، كاهش بروكراسي زائد اداري، مبارزه با فساد و توجه 
به مقوله سياست در خدمت اقتصاد.  آنچه در اين ميان جلب 
 توجه مي كند همزباني دولت )متهم اصلي( با اين تحليل ها 
و راهكارهاست. يك بعد قضيه در اين همصدايي دولت و 
بركنار دانستن خود از پاسخگويي، شايد پيچيدگي ساختار 
سياسي در كشورمان باشد. به  طوري كه دولت به عنوان قوه 
مجريه تنها بخشي از قدرت را در اختيار دارد و سهم و وزن 
قابل توجهي از قدرت در ساير نهادها و قواي حاكميتي يا 
وابسته به حكومت متمركز است كه دولت هم بر آنها تسلط 
ندارد و آنها هم از دولت حرف ش��نوي ندارند.   بخش ديگر 
ماجرا به نظر سردرگمي خود دولت )قوه مجريه( به لحاظ 
فكري و تئوريك و حوزه منافع است. بدين معنا كه قوه مجريه 
و وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي خود نمي دانند از اقتصاد 
چه مي خواهند و كدام راهبرد خروج از اين معضالت را فراهم 
مي آورد. به همين علت است كه از يك سو از خصوصي سازي 
و واگذاري امور به بخش خصوصي س��خن مي گويند و از 
طرف ديگر از دخالت هاي دولت در قيمت گذاري و تعزيرات 
ممنوعيت هاي وارداتي و... دفاع مي كنند. اين يك بام و دو 
هواي دولت در طي چهار سال اخير )دولت دوم روحاني( 
بزرگ ترين آسيب ها را متوجه زندگي مردم و كسب و كار 
فعاالن اقتصادي كرده و عمال سبب نااطميناني و بي ثباتي و 
عدم سرمايه گذاري و عدم تبديل دارايي شخصي به دارايي 
ملي شده است. در اين ماه هاي پاياني دولت طبعا نمي توان 
انتظار حل مسائل و مشكالت و انجام راهكارهايي را داشت 
كه در گزارش هاي فوق الذكر به آنها اش��اره شده است. اما 
دولت آتي تشكيل شده توسط هر يك از كانديداها، بي شك 
چاره اي جز مواجه شدن با اين چالش هاي بس بزرگ ندارد 
و راهكارهايي نيز جز موارد طرح شده در همين گزارش ها 
و موضع گيري ها متصور نيس��ت. پس چه بهتر آنكه هر 
يك از كانديداها به  طور مشخص و به جاي حاشيه روي از 
هم اكنون نظر خود را در اين موارد و چگونگي انجام آنها بيان 
ادامه در صفحه 3 كنند.  

 ب��ا نهاي��ي ش��دن و تاييد 
ي  مزده��ا نا صالحي��ت 
رياس��ت جمهوري ۱۴00، 
فض��اي انتخابات��ي رن��گ 
جدي ت��ري به خ��ود گرفت 
كه در اين ميان خواس��ته ها 
و راهكارهايي ب��راي بهبود 
شرايط كنوني از دولت جديد 
به گوش مي رسد. خواسته هايي كه مي تواند در ۴ سال 
بعدي اقتصاد نيمه جان ايران را نجات دهد و چراغ راهي 
باشد براي تصميم گيران آينده كشور. طبيعتا مهم ترين 
مس��اله براي دولت آينده حل مشكالت اقتصادي و 
معيشتي مردم خواهد بود چرا كه طي دو سال گذشته 
شرايط بسيار س��ختي ناشي از تش��ديد تحريم ها و 
همچنين بروز بيماري كرونا بر كشور و زندگي مردم 
 حاكم ش��د كه بايد هرچه س��ريع تر نسبت به اصالح

 آنها اقدام كرد. در اين ميان نقش سياست گذار پولي 
نيز بسيار حائز اهميت است چرا كه بخش هاي مختلف 
اقتصادي با سياست ها و عملكرد اين نهاد مهم مالي 
گره خورده است. سياست گذار پولي بايد در راستاي 
بهبود معيشت مردم نسبت به كنترل تورم و نقدينگي 
و همچنين بهبود سياس��ت هاي ارزي و تنظيم بازار 
ارز و تامين منابع ارزي واردات كاالهاي اساس��ي و... 
اقدام كند. ضمن اينك��ه لزوم تقويت ارزش پول ملي 
 نيز يكي ديگر از مواردي است كه بايد به طور جدي به
 آن پرداخت. اگر بانك مركزي منس��جم و مستقلي 
داشته باشيم ۹0 درصد مشكالت اقتصاد كشور حل 
خواهد شد. تاكنون چنين سيستم بانكي مستقلي در 
كشور نداشتيم و دولت ها هر مشكلي داشتند با چاپ 
پول خواس��تند كه آن را حل كنند، اما بانك مركزي 
بايد طوري عمل كند كه زير ب��ار حرف دولت نرود و 
مقابل فشارها ايس��تادگي كند. هدف بانك مركزي 
بايد تقويت ارزش پول ملي، مبارزه با تورم و نقدينگي 
باشد، هر فعاليت اقتصادي ديگري در كشور تحت تاثير 
سياست هاي پولي بانك مركزي است و در واقع بر كل 
اقتصاد تاثيرگذار است. در نهايت اين تورم باالست كه 
منجر به كاهش قدرت خريد مردم جامعه خواهد شد؛ 
بنابراين نبايد زمينه ايجاد نرخ هاي باال را فراهم كرد. 
اصل اساسي در اقتصاد به وضعيت و سازماندهي پول 
مرتبط است. حتي در پرداخت يارانه نيز اين موضوع 
مهم است كه نرخ تورم چه ميزان است؟ اگر ۱00 هزار 
تومان در سال جاري با نرخ تورم 30 درصدي پرداخت 
شود، سال آينده اين رقم معادل ۷0 هزار تومان براي 
مردم خواهد بود. دولت بايد بعد از س��اماندهي نظام 
بانكي و اقتدار بخشي به بانك مركزي، توليدمحوري 
و صادرات محصوالت را تقويت كند كه در اين صورت 
بيشتر راه را رفته و مابقي مسائل نيز متاثر از اين مسائل 
حل خواهد شد. در س��ال هاي اخير رشد نقدينگي و 
تورم و نرخ ارز باال بوده و ضرورت دارد كه رس��يدگي 
ادامه در صفحه 3 شود. 

۱- ري��زش س��ريالي قيم��ت 
اسمي مس��كن در تهران طي 
دو ماه فروردي��ن )3.۱ درصد( 
و ارديبهشت سال جاري )۱.8 
درصد( منجر به تخليه حباب 
قيمت ملك به ميزان ۴.۹ درصد 
از ابتداي سال تا اول خرداد ماه 
شده است. البته ريزش قيمت 
واقعي مسكن )تعديل ش��ده با تورم( در اين دو ماه حدود 
8.3 درصد بوده است. از سوي ديگر اما، مجموع معامالت 
ملكي انجام شده در تهران طي دو ماهه نخست سال حدود 
6 هزار فقره است كه حاكي از ركود عميق معامالتي در بازار 

مسكن پايتخت است. 
2- دوره تازه جهش قيمت مس��كن از ابتداي سال ۹۷ و 
همزمان با آغاز نوس��ان هاي پي درپي و شديد در نرخ دالر 
شروع ش��د. در اين مدت، متوس��ط قيمت هر متر مربع 
آپارتمان از حدود 5 ميليون تومان در پايان اس��فند سال 
۹6 به كمي باالتر از متري 30 ميليون تومان در پايان سال 
۹۹ رسيد. رشد متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن در 
پايتخت اما در آبان و آذر سال ۹۹ معكوس شد و در دي ماه 
سال گذش��ته نيز به صفر رسيد. طي س��ه سال گذشته، 
تحليل هاي متنوعي درباره جهش هاي قيمتي مسكن از 
سوي كارشناسان و برخي از رسانه ها ارايه شد. در دوره اي از 
سال گذشته كه بازار سهام اوج گرفت، برخي از تحليلگران، 
روند صعودي پرشتاب قيمت مسكن را به بازار سهام ربط 
دادن��د. در دوره هاي ديگر نيز به نرخ دالر، سياس��ت هاي 
دولت، كمبود عرضه، گران ش��دن مصالح ساختماني و...

ارتباط دادند. اگر چه، هر يك از اين تحليل ها در مقاطعي 
مي توانس��ت بخش قابل رويت كوه يخ افزايش جهش وار 
قيمت مس��كن را توضيح دهد. اما بي گمان، موتور اصلي 
جهش قيمتي در همه بازار ها از جمله بازار مسكن، رشد 
نقدينگي، افزايش تورم و تش��ديد انتظارات تورمي بود و 
هست. با اين حال، برخي از تحليل ها مبتني بر رصدهاي 

آماري قابل توجه بوده و هستند.
3- به عنوان مثال، در يكي- دو سال گذشته، نتايج برخي 
از پژوهش ها و محاسبات صورت گرفته توسط برخي از 
اقتصاددانان جوان رونمايي شد. نتايجي كه نشان مي دهد، 
در بلندمدت، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در تهران با ارزش ريالي ۱000 دالر امريكا برابر اس��ت. 
همگامي ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
تهران با ۱000 دالر در تابس��تان سال گذشته به خوبي 
نمايان و ملموس بود. مرور آمار اين مس��اله را روشن تر 
مي كند. متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در تهران 
و ارزش ريال��ي ۱000 دالر امريكا به ترتي��ب در پايان 
ارديبهشت ۱6 ميليون و ۹۷0 هزار تومان، و ۱۷ ميليون 
و 3۱0 هزار تومان؛ در خ��رداد ۱8 ميليون و ۹۴0 هزار 
تومان، و ۱8 ميليون و 602 هزار تومان؛ در تير 20 ميليون 
و ۹00 هزار تومان و 20 ميلي��ون و ۴52 هزارتومان؛ در 
مرداد 23 ميليون و ۱00 هزار تومان و 22 ميليون و 502 
ادامه در صفحه 5 هزار تومان؛ و ... 

امراهلل امينيمجيد اعزازي حسين حقگو

طي ۹ سال، ساالنه به طور متوسط 11ميليارد دالر
 به صورت رسمي از كشور خارج شده است

طرح مجلس بايد اصالح شود 

دولت با پايان
مسووليت  عبدالناصرهمتي
در بانك مركزي موافقت كرد

همتي در يادداشتي
از رييس جمهور قدرداني كرد

آمار وحشتناك فرار سرمايه
صفحه 7     صفحه 3    

طرح ماليات بر عايدي سرمايه
مبادالت را محدود مي كند

بركناري
 رييس كل

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ب��ه دنبال تاييد صالحي��ت عبدالناصر همتي براي 
نامزدي انتخابات رياست جمهوري، از آنجا كه طرح 
موضوعات مختل��ف در دوره رقابت هاي انتخاباتي، 
مي توان��د روي عملك��رد بانك مركزي، ن��رخ ارز و 
سياس��ت پولي اثرگذار باش��د، در نتيجه همتي در 
كالب هاوس اعالم كرده كه چند روز اس��ت كه در 
بانك مركزي حضور ندارد و اكبر كميجاني قائم مقام 
بانك مركزي جاي ايش��ان وظايف همتي را انجام 
مي دهد. اقاي كميجاني در جلس��ات دولتي حضور 
يافته و قرار است كه هيات دولت در مورد جايگزين 

همتي تصميم گيري كند.
براين اساس، ش��ايعات در مورد استعفاي همتي يا 
اخراج او از دولت به شكل هاي مختلف مطرح شده 
و برخي گفته ان��د كه همتي مي توان��د مانند آقاي 
رييس��ي كه رييس قوه قضاييه است و در رقابت ها 
حضور دارد، در مقام رياس��ت بانك مركزي حضور 
يابد و ب��ه رقابت ها بپردازد. اما آقاي روحاني معتقد 
است كه رقابت هاي انتخاباتي از سوي همتي ممكن 
است باعث تضاد منافع و مشكالتي در ماه هاي باقي 
مانده دولت ش��ود.  از سوي ديگر، عده اي از صاحب 
نظران اف��رادي مانند پورمحمدي معاون نوبخت را 
براي رياست بانك مركزي مطرح كرده اند و درحالي 
منابع خبري از انتصاب پورمحمدي به عنوان رييس 
كل جدي��د بان��ك مركزي خب��ر مي دهند كه يك 
منبع مطل��ع در بانك مرك��زي مي گويد جايگزين 
همت��ي، كميجان��ي خواهد بود. همزم��ان با تأييد 
اخبار بركن��اري عبدالناصر همتي از بانك مركزي، 
ب��ازار گمانه زني و خبرها درب��اره رييس كل جديد 
بانك مركزي داغ ش��ده اس��ت.برهمين اساس نيز 
در خبرها آمد ك��ه حميد پورمحمدي معاون فعلي 
نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان رييس 
كل جديد بانك مركزي منصوب ش��ده است.البته 
پورمحمدي دريافت حكم رياس��ت كل��ي را تأييد 
نكرده و اخبار مربوط را تكذيب كرده اس��ت. با اين 
حال ام��ا يك منبع مطلع در بانك مركزي گفت كه 
اكبر كميجاني به عنوان جايگزين عبدالناصر همتي 
در رياس��ت كلي بانك مركزي قطعي ش��ده و اين 
موضوع نيز در جلسه صبح با حضور رييس جمهور 
به او اعالم شده است.گفتني است، اكبر كميجاني 
در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به جاي 
عبدالناصر همتي ش��ركت كرد.ام��ا و اگرها درباره 
رييس كل جديد بانك مركزي درحالي با حواش��ي 
همراه شده است كه رابطه س��ازمان برنامه و بانك 
مرك��زي در دوره مديري��ت همتي چن��دان خوب 
نبود و اختالفات همت��ي و نوبخت در ماه هاي اخير 
در مورد برداش��ت دولت از بانك مركزي و كسري 
بودجه و ... ب��اال گرفته بود.مدي��ران بانك مركزي 
خيلي از انتص��اب پورمحمدي اس��تقبال نكرده و 
ترجيح مي دهند كه اكبر كميجاني قائم مقام فعلي 
بانك مركزي اداره امور اين بانك را برعهده بگيرد.

ش��ايعات مربوط ب��ه بركن��اري عبدالناصر همتي 
از رياس��ت كلي بانك مركزي در روزهاي گذش��ته 
مطرح ش��ده بود كه اتفاقا آثاري ه��م در بازار ارز و 

سرمايه داش��ت. آن طور كه همتي در كالب هاوس 
گفت: بحثي با رييس جمهور داشتيم، ايشان تأكيد 
كردند »اگ��ر در انتخاب��ات بايس��تيد، نمي توانيد 
ريي��س كل بمانيد چراكه در سياس��ت هاي پولي و 
ارزي اثر مي گذارد«، من البته گفتم »تأثيري ندارد 
و مي توانم بمانم.«، با اين حال ش��نيده ام ديروز هم 
با چند نفر از دوستان اقتصادي براي جايگزيني من 
صحبت كردند، من مشكلي با تصميم ايشان ندارم.

همتي البته اين را هم گفته اس��ت كه دو روز است 
در بانك مركزي حض��ور ندارد و مديريت اين بانك 
با اختيارات كامل، به عهده اكبر كميجاني قائم مقام 

كنوني بانك مرك��زي اس��ت.طبق مصوبه مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، حكم ريي��س كل بانك 
مركزي 5ساله است و رييس جمهور در صورتي كه از 
دوره تصدي رييس كل بيش از يك سال باقي مانده 
باش��د، مي تواند رييس كل بانك مرك��زي را تغيير 
دهد.براس��اس اين مصوبه رييس كل بانك مركزي 
به پيش��نهاد وزير امور اقتص��ادي و دارايي و بعد از 
تصويب هيات دولت، با تأييد و حكم رييس جمهور 
نص��ب مي ش��ود و دوره تصدي رياس��ت كل بانك 
 مركزي پنج س��ال خواهد بود و انتخاب مجدد وي

 بالمانع است. 
گفتني اس��ت، از سال ۱33۹ تاكنون بانك مركزي 
20 رييس كل را ب��ه خود ديده اس��ت كه هركدام 
سياست ها و عقايد متفاوتي در خصوص بانك داري 
و بازار پولي و ارزي داش��تند و همي��ن امر موجب 
ش��د اقتصاد اي��ران در س��ال هاي مختلف ش��اهد 
وقايع متفاوت ارزي و پولي باشد. ابراهيم كاشاني، 
علي اصغ��ر پورهمايون، مهدي س��ميعي، خداداد 
فرمانفرماييان، عبدالعلي جهانشاهي، محمد يگانه، 
حس��نعلي مهران، يوسف خوش كيش، محمدعلي 
مولوي، عليرضا نوبري، س��يد محس��ن نوربخش، 
مجيد قاسمي، سيد محمدحسين عادلي، ابراهيم 
ش��يباني، طهماس��ب مظاهري، محم��ود بهمني، 
ولي اهلل س��يف و عبدالناصر همتي روس��اي بانك 

مركزي از سال ۱33۹ تا ۱۴00 بودند.

  همتي از بانك مركزي رفت
درحالي كه پيش از اين اخباري مبني بر عزل رييس 
كل بان��ك مركزي در فضاي مجازي مطرح ش��ده 
بود، رييس كل بانك مركزي اين موضوع را تلويحا 
تاييد كرد و در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت هم 
حضور نداش��ت. به گزارش ايسنا، چند روزي است 
كه پس از اح��راز صالحيت عبدالناصر همتي براي 
كانديداي رياس��ت جمهوري، اخبار تاييد نشده اي 
مبني بر »فش��ارها بر ارزپاش��ي بانك مركزي براي 
كاهش ن��رخ ارز و مخالفت ريي��س كل اين بانك« 

مطرح شده است.
 در پي اين موضوع، ش��ب گذشته همتي در واكنش 
ب��ه اين موض��وع در كالب هاوس با تاكي��د براينكه 
رييس جمه��ور درخواس��تي براي ارزپاش��ي از من 
نداشته اند، توضيح داد: رييس جمهور به من گفتند 
كه اگر در رقابت ها بخواهيد بمانيد بايد استعفا بدهيد، 
من گفتم به نظرم مشكلي ندارد اما اگر شما نظرتان بر 
اين است قبول مي كنم. ايشان صاحب اختيار هستند 
و حتما تشخيص شان درست است. همچنين، طبق 
گفته وي، مدتي است كه قائم بانك مركزي امور اين 
بانك را در دس��ت گرفته است. در اين زمينه، نيز در 
جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت عبدالناصر 
همتي حضور نداش��ت و اكبر كميجاني - قائم مقام 
ريي��س كل بانك مرك��زي - در اين جلس��ه حضور 
داشت.بر اين اساس، اين شائبه تقويت شده كه همتي 
احتماال ديگر رييس كل بانك مركزي نيست. البته 
هن��وز اين خبر از هيچ مبادي رس��مي تاييد و اعالم 
ادامه در صفحه 3 نشده است. 

   هي�ات وزيران با توجه به ورود عبدالناصر 
همت�ي ب�ه عرص�ه تبليغ�ات انتخاب�ات 
رياس�ت جمهوري كه مان�ع از حضور كافي 
وي در بان�ك مرك�زي و ايف�اي وظاي�ف و 
مس�ووليت هاي خطي�ر ريي�س كل در 
حوزه هاي حس�اس پ�ول و ارز مي ش�ود، با 
خاتمه مس�ووليت وي در س�مت رياس�ت 
كل بان�ك مركزي جمهوري اس�امي ايران 
موافقت كرد.به گزارش پايگاه اطاع رساني 
دفتر هيات دولت، »اكبر كميجاني« قائم مقام 
بان�ك مركزي از اي�ن پس و مطاب�ق قانون، 
تمامي وظاي�ف و اختيارات رييس كل بانك 
مركزي جمهوري اس�امي ايران را برعهده 
خواهد داش�ت.هيات وزي�ران همچنين از 
خدمات و زحمات عبدالناصر همتي در طول 
دوران تصدي رياس�ت وي بر بانك مركزي 
قدرداني كرد. اكب�ر كميجاني داراي مدرك 
دكتراي اقتصاد از امريكا و استاد اقتصاد كان 
دانشگاه تهران است.  معاونت اقتصادي بانك 
مركزي در س�ال هاي ۷۷ تا ۸۶ و ۹۲ تا ۹3 و 
همچنين قائم مقام بانك مركزي از سال ۹3 

تاكنون از جمله سوابق او است.

قدرداني  همتي از رييس جمهوري
   عبدالناصر همتي در يادداشتي از اعتماد 
رييس جمهوري به وي به خصوص در يكسال 
اول خدمتش، از حجت االسام والمسلمين 
حس�ن روحاني تش�كر كرد.همتي در اين 
يادداش�ت نوش�ت: كنار گذاش�تن بنده از 
اختيارات رييس جمهوري است.وي افزود: 
بابت اعتمادشان به خصوص در يكسال اول 
خدمتم متش�كرم.همتي گفت: وظيفه من 
دفاع از اص�اح روندهاي اش�تباه و مخالف 
رويه علم اقتصاد اس�ت. اميدوارم بابت اين 
انجام وظيفه از من مكدر نش�ده باشند. وي 
تصريح كرد: من هم مثل همه مردم به خاطر 

دفاع ايشان از برجام مديون ايشانم.

دولت با پايان مسووليت همتي
در بانك مركزي موافقت كرد

بازتاب

پيش بيني اكونوميست از اقتصاد ايران در 4 سال پيش رو

رييس مجلس شوراي اسالمي:
 دولت در اسرع وقت اليحه اي براي ساماندهي رمزارزها ارايه كند

آينده اقتصاد
با و بدون برجام

سردرگمي مسووالن
در حوزه ارزهاي ديجيتال

تورم ساالنه كشور از اواخر س��ال 2020، به بيش از ۴0 
درصد رس��يده كه اين موضوع به طور عمده به دو علت 
تحريم هاي اي��االت متحده و وخيم تر ش��دن وضعيت 
كس��ري بودجه دول��ت رخ داده اس��ت. واحد اطالعات 
اكونوميست با بررسي اقتصاد ايران در فاصله  سال هاي 
202۱ ت��ا 2025 ب��ه اين موضوع پرداخت��ه كه اگرچه 
چشم انداز كاهش تحريم ها تحت رياست جمهوري جو 
بايدن، تا حدي دوره تنفسي را ايجاد خواهد كرد، اما در 
صورت عدم بازگشت اياالت متحده به توافق هسته اي، هر 
دوي اين عوامل موجب استمرار فشارهاي تورمي خواهند 
ش��د، حال آنكه ب��ا دورنماي اميدواركنن��ده مذاكرات 
باالخص در س��ال 2022، پيش بيني مي شود صادرات 

نفت افزايش يابد و اقتصاد ايران شاهد افزايش جزئي در 
سرمايه گذاري و درآمدهاي حاصل ازگردشگري باشد 
و در نتيجه رش��د اقتصادي مثبت حاصل خواهد ش��د. 
اقتصاد ايران از برخي ديگر از كش��ورهاي توليدكننده 
نفت در منطقه متنوع تر اس��ت، اما به طورسنتي نفت و 
گاز، بخش عمده درآمد كشور را تشكيل مي دهند كه 
صادرات نفت در اثر تحريم هاي اياالت متحده به شدت 
محدود شده است.  پيش بيني مي ش��ود در انتخابات 
پيش رو، يك نامزد اصولگرا پيروز انتخابات شود كه با 
توجه به تحريم هاي امريكا و شرايط موجود، آينده ايران 
همراه با افزايش نرخ فقر و ناآرامي هاي گسترده اجتماعي 
صفحه ۲ را بخوانيد پيش بيني مي شود. 

در حالي وزير نيرو، افزايش دما و استخراج ارزهاي ديجيتال 
را دو علت اصلي خاموش��ي هاي اخير عنوان كرد و گفت 
براساس گزارش مراجع جهاني ۱0 درصد انرژي مصرفي 
اس��تخراج رمزارزها مربوط به ايران است كه نمايندگان 

مجلس نسبت به توضيحات وزير نيرو قانع نشدند و عنوان 
كردند كه كل ميزان مصرف برق براي ماينرهاي مجوزدار 
در كش��ور حدود 300 مگاوات و همي��ن ميزان، مصرف 
صفحه ۶ را بخوانيد ماينرهاي غيرمجاز است . 
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تورم ساالنه كشور از اواخر سال ۲۰۲۰، به بيش از ۴۰ 
درصد رسيده كه اين موضوع به طور عمده به دو علت 
تحريم هاي اياالت متحده و وخيم تر ش��دن وضعيت 
كسري بودجه دولت رخ داده اس��ت. واحد اطالعات 
اكونوميست با بررسي اقتصاد ايران در فاصله  سال هاي 
۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به اين موض��وع پرداخته كه اگرچه 
چشم انداز كاهش تحريم ها تحت رياست جمهوري جو 
بايدن، تا حدي دوره تنفسي را ايجاد خواهد كرد، اما در 
صورت عدم بازگشت اياالت متحده به توافق هسته اي، 
هر دوي اين عوامل موجب استمرار فشارهاي تورمي 
خواهند ش��د، حال آنكه با دورنم��اي اميدواركننده 
مذاكرات باالخص در سال ۲۰۲۲، پيش بيني مي شود 
صادرات نف��ت افزايش ياب��د و اقتصاد ايران ش��اهد 
افزايش جزئي در سرمايه گذاري و درآمدهاي حاصل 
ازگردش��گري باشد و در نتيجه رشد اقتصادي مثبت 
حاصل خواهد ش��د. اقتصاد ايران از برخ��ي ديگر از 
كشورهاي توليدكننده نفت در منطقه متنوع تر است، 
اما به طورسنتي نفت و گاز، بخش عمده درآمد كشور را 
تشكيل مي دهند كه صادرات نفت در اثر تحريم هاي 
اياالت متحده به شدت محدود شده است.  پيش بيني 
مي ش��ود در انتخابات پيش رو، يك نام��زد اصولگرا 
پيروز انتخابات شود كه با توجه به تحريم هاي امريكا 
و شرايط موجود، آينده ايران همراه با افزايش نرخ فقر 

و ناآرامي هاي گسترده اجتماعي پيش بيني مي شود.
 همزمان ب��ا اعالن دولت جدي��د امريكا در خصوص 
كاه��ش برخ��ي از تحريم هاي ايران ضم��ن افزايش 
ظرفي��ت توليد نف��ت و گاز، مي توان��د حمايت هاي 
كوتاه مدت از خانوارهاي كم درآم��د را افزايش دهد. 
بنابر پيش بيني واحد اطالعات اكونوميست، احتمال 
دارد اياالت متحده برخ��ي از تحريم هاي نفتي ايران 
را از اواخر س��ال ۲۰۲۱ لغو كند ك��ه اين امر به خروج 
كش��ور از ركود كمك مي كن��د. با اين ح��ال، تورم، 
سرمايه گذاري پايين و عدم توفيق در مذاكره با اياالت 
متحده در بلندمدت، ايران را در بازه زماني ۲۰۲۴-۲۵ 
الي ۲۶-۲۰۲۵ به ركود بازمي گرداند.  نوس��انات نرخ 
ارز در ايران به شدت در گروي روابط با اياالت متحده 
خواهد بود. با اين حال، حتي با تقويت ارزش ريال در 
س��ال هاي ۲۳-۲۰۲۱، پولي شدن كسري بودجه در 
كشور به معناي ورود به يك مارپيچ ابرتورمي خطرناك 
براي اقتصاد ايران خواهد بود.  باوجود سه سال ركود 
عميق كش��ور و تحريم هاي مس��تمر اياالت متحده، 
ايران همچنان دومين اقتصاد بزرگ منطقه با دومين 
نرخ جمعيت اس��ت كه در صورت تنش زدايي روابط 
با امريكا، هرچند بعيد به نظر مي رس��د، چش��م انداز 
اغواكننده اي براي س��رمايه گذاران خواهد داشت.  * 
چش��م انداز اقتصاد ايران به كاهش ي��ا عدم كاهش 
تحريم هاي اياالت متحده بس��تگي خواهد داشت. با 
توجه به انگيزه هاي هر دو طرف، احتماال تا سال ۲۰۲۲ 
توافق موقت براي كاهش غني سازي اورانيوم در مقابل 
كاهش تحريم هاي نفتي ايران حاصل خواهد شد. اما 
اختالفات اساسي بين دو كشور، به تيرگي روابط آنها 

تا سال ۲۰۲۴ خواهد انجاميد.

روابطبينالملل
مهم ترين جنبه سياست خارجي ايران طي سال هاي 
۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رابطه آن با اياالت متحده خواهد بود. 
با وجود آنكه ج��و بايدن، رييس جمهور جديد اياالت 
متحده به جاي سياست هاي پيشين فشار حداكثري 
به دنبال مذاكره با ايران اس��ت، اما تعارضات طرفين 
در اواخر ماه فوريه، نشان مي دهد كه هرگونه خطاي 
محاسباتي ايران، بدون پاسخ از جانب رييس جمهور 

جديد اياالت متحده نخواهد ماند.
در يك سناريوي محتمل كه حمله نظامي در آن مطرح 
نيست، انتظار مي رود در ميان مدت دو كشور دوره اي 
از آرامش و تنش زدايي نسبي را تجربه كنند. از اواخر 
س��ال ۲۰۲۱، انتظار مي رود با گام برداشتن دو كشور 
در مسير مذاكره، به تدريج برخي از تحريم هاي نفتي 
ايران به منظور اعتمادسازي برداشته شود. با اين حال، 
به نظر نمي رسد ايران در چارچوب يك توافق موقت، 
با اضافه ش��دن بندهاي جديدي به توافق هس��ته اي 
از جمله محدوديت در برنامه موشك هاي بالستيك 
كه بخش مهمي از سياس��ت دفاعي كشور بر مبناي 
بازدارندگي را تشكيل مي دهد موافقت كند. از اين رو، 
بعيد به نظر مي رسد كه اياالت متحده به طور كامل به 
توافق هس��ته اي بپيوندد و حتي در صورت وقوع اين 
امر، برخي از تحريم هاي اياالت متحده همچنان پابرجا 
خواهد بود. اين امر منجر به افزايش تنش ها در اواخر 
دوره پيش بيني خواهد ش��د.در همين حال، ايران بر 
تقويت روابط خود با چين تمركز خواهد كرد. با توجه به 
رفع برخي از محدوديت هاي صادرات نفت كشور انتظار 
مي رود كه به تدريج فروش نفت به چين افزايش يابد و 
ايران در مقابل، قراردادهاي زيرساختي سودمندي را 

به چين واگذار كند.

روندسياستها:آثارتحريمهاوهمهگيري
كوويد-۱۹

سياست ايران در كوتاه مدت بر كاهش تأثير تحريم ها 
و كنترل همه گيري كوويد-۱۹ متمركز اس��ت. با اين 
وجود، در حالي كه ساير كش��ورها بر واكسيناسيون 
گسترده متمركز هستند، تحريم هاي امريكا تا حدي 
مانع دستيابي ايران به واكسن شده است و تنها مقادير 
بس��يار كمي از واكسن اس��پوتنيك روسي و واكسن 
چيني س��ينوفارم تاكنون خريداري ش��ده است. در 
نتيجه، بخشي از احياي اقتصاد ايران در دوره پساكرونا 
در گرو س��رعت تأييد و اثربخشي واكسن هاي داخلي 
خواهد بود. از طرفي، امكان اس��تفاده از دو واكس��ن 

ايراني كه هم اكن��ون در مرحله آزمايش ق��رار دارند، 
براي ماه ها وجود ندارد. اين در حالي است كه ويروس 
همچنان در سراسر كشور شيوع دارد و اوضاع ضعيف 
اقتص��ادي مانع اجراي قرنطينه كامل ش��ده اس��ت. 
بنابراين، دولت مجبور اس��ت محدوديت هاي سطح 
پايين تري را به ط��ور متناوب اعمال كن��د و در عين 
حال، با خطر بحران بهداش��ت عمومي روبرو شود.در 
همين حال، با گذشت زمان طي سال ۲۰۲۱ احتمال 
كاهش برخي از تحريم ها از سوي دولت جديد اياالت 
متحده وجود دارد. بنابراين، ايران به منظور تسريع و 
افزايش صادرات محصوالت هيدروكربني در زمان لغو 
تحريم ها، به دنبال افزايش ظرفيت توليد در بخش نفت 
و گاز خواهد بود. انتظار م��ي رود برخي از تحريم هاي 
نفتي از اواخر س��ال ۲۰۲۱ به تدريج لغو ش��ود و اين 
روند در بازه زماني ۲۳-۲۰۲۲سرعت بيشتري به خود 
بگيرد. با اين ح��ال، تحريم در بخش هايي از تجارت و 
تأمين مالي كه بيشتر با دالر امريكا صورت مي گيرد، 
همچنان با محدوديت هايي همراه خواهد بود كه مانع 
سرمايه گذاري خارجي مي شود، زيرا بيشتر شركت هاي 
بين الملل��ي تمايل ندارند خود را در برابر چش��م انداز 
نامشخص تحريم هاي امريكا به مخاطره اندازند. از طرف 
ديگر، از آنجاكه بعيد به نظر مي رسد اقتصاد ايران احياي 
قابل توجهي پيدا كند، سياست كشور در اين خصوص، 
بر دسترس��ي به منابع تأمين مال��ي خارجي متمركز 
خواهد بود. اياالت متحده در حال حاضر درخواس��ت 
كمك ۵ ميليارد دالري اي��ران از صندوق بين المللي 
پول را مسدود كرده است كه اين درخواست احتماال در 
ميان مدت به عنوان بخشي از شرايط مذاكرات هسته اي 
كشور پذيرفته خواهد شد. با اين همه، از سال ۲۰۲۴ 
ازس��رگيري تنش هاي قديمي و فزاينده در روابط دو 
كشور به بازگشت مجدد تحريم ها دامن مي زند و لزوم 
تغيير در سياست هاي ايران كه حول محور خودكفايي 

و تاب آوري شكل گرفته اند برجسته خواهد شد.

سياستمالي
فشارهاي مالي ايران دركوتاه مدت ادامه خواهد داشت، 
زيرا كشور تحت فشارهاي سه جانبه تحريم هاي اياالت 
متحده، قيمت ه��اي پايين نفت و اث��رات همه گيري 
وي��روس كرونا ق��رار دارد. از طرف��ي، جزييات بودجه 
پيشنهادي براي سال مالي ۲۲-۲۰۲۱ همچنان مبهم 
است. با اين حال، در پيش نويس اليحه بودجه، افزايش 
۷۵ درصدي مخارج دولت مش��اهده مي ش��ود كه به 
معناي دور شدن از سياست هاي مالي نسبتا انقباضي 
سال هاي ابتدايي رياست جمهوري حسن روحاني است 
كه از نياز مبرم اقتصاد ايران به سياست هاي مالي ضد 
چرخه اي براي خروج از ركود سه ساله ناشي مي شود. 
اين افزايش مخارج ش��امل افزايش هزينه هاي رفاهي 
براي هدف قرار دادن ۳۰ ميليون ايراني با درآمد كم از 
طريق پرداخت هاي ماهانه اس��ت.به دليل محدوديت 
دسترس��ي ايران به منابع مالي خارجي و محدوديت 
نقدينگي در داخل، افزايش مخ��ارج دولت تا حدي از 
طريق پولي كردن كس��ري بودجه تامين مي شود و به  
موجب آن، فشارهاي تورمي باال به قوت خود در اقتصاد 
باقي خواهد ماند. با گذشت زمان طي دوره پيش بيني، 
دولت تالش خواهد كرد هزينه هاي مرتبط با ويروس 
كرونا را مهار كند و در عين حال، افزايش قيمت نفت و 
افزايش صادرات باعث رشد درآمدها مي شود. بنابراين، 
انتظار مي رود كسري بودجه در بازه زماني ۲۰۲۳-۲۴ 
الي ۲۵-۲۰۲۶ به طور متوسط به ميزان ۵.۱ درصد از 
توليد ناخالص داخلي تثبيت شود. از طرفي، دولت براي 
تأمين كسري بودجه خود به انتشار اوراق قرضه داخلي 
)كه نيازمند س��رمايه گذاري بخش خصوصي است و 
اس��تقراض از چين و روسيه روي خواهد آورد. با وجود 
اين شرايط، چنانچه دولت در ميان مدت مخارج خود 
را به  طور معقوالنه تري مديريت نكند، كشور وارد يك 
مارپيچ ابرتورمي و پولي شدن كسري بودجه خواهد شد.

سياستپولي
در ژانوي��ه ۲۰۲۰، بانك مركزي سياس��ت خود را به 
سمت تمركز بيش��تر بر كاهش تورم تغيير داد تا نرخ 
تورم ساالنه ۲۲ درصد را هدف قرار دهد. اين تغيير )كه 

به طور رس��مي در ماه مه  اعالم شد( شامل ايجاد يك 
كريدور نرخ تنزيل سپرده۲۲-۱۲درصد و تجارت اوراق 
قرضه دولتي براي كنترل عرضه پول است. با اين حال، 
اين سياست تاكنون شكس��ت خورده است. از اواخر 
سال ۲۰۲۰، تورم ساالنه كشور به بيش از ۴۰ درصد 
رسيد كه به  طور عمده به دو عامل بازمي گردد: نخست، 
تأثير تحريم هاي اياالت متحده كه همچنان سايه آن بر 
ارزش پول ملي سنگيني مي كند و افزايش هزينه هاي 
واردات را براي ايران به همراه داشته است. دوم، وخيم تر 
شدن وضعيت كسري بودجه دولت كه منجر به افزايش 
استقراض از بانك مركزي و احتماال پولي شدن كسري 

بودجه و افزايش عرضه پول شده است.
در كوتاه مدت تا ميان مدت، در صورت عدم بازگشت 
اياالت متحده به توافق هسته اي، هر دو عامل مذكور 
موجب استمرار فشارهاي تورمي خواهند شد، اگر چه 
چشم انداز كاهش تحريم ها تحت رياست  جمهوري 
جو بايدن تا حدي دوره تنفس��ي را ايجاد خواهد كرد. 
در نتيجه بانك مركزي احتماال در سال هاي ۲۰۲۱ تا 
۲۰۲۲، پيش از ورود درآمدهاي نفتي بيشتر به كشور 
و كاهش فشارهاي تورمي ناشي از كاهش ارزش پول 
ملي و كسري بودجه، به سياست افزايش نرخ سپرده 
شبانه )كه پيش تر، از ماه مه  تاكنون دو برابر شده و به 
۱۴ درصد رسيده اس��ت( ادامه خواهد داد. از اين رو، 
بانك مركزي سياس��ت انقباض پولي خود را متوقف 
خواهد كرد تا به احياي اقتصاد كمك كند و در نتيجه 
نرخ ها را تا پايان دوره پيش بيني در همين سطح حفظ 

خواهد كرد.

رشداقتصادي
همزمان با احياي قوي اقتص��اد چين و لغو تدريجي 
برخ��ي از تحريم ها عليه صادرات نف��ت ايران، انتظار 
مي رود كش��ور در بازه زماني ۲۲-۲۰۲۱ رشد توليد 
ناخالص داخلي حقيق��ي ۱.۷ درصدي را تجربه كند. 
البته نبايد فراموش كرد كه اقتصاد ايران پيش از اين، 
سه سال ركود عميق را تجربه كرده است كه تخمين 
زده مي شود طي ۲۱-۲۰۲۰ اقتصاد كشور ۴.۸ درصد 
كوچك تر شده باش��د. در نتيجه استمرار ضعف هاي 
اقتصاد ايران و عميق تر شدن سطح فقر به عنوان مانعي 

بر سر راه چشم انداز رشد بلندمدت عمل خواهد كرد.
با دورنماي اميدواركننده مذاكرات باالخص در سال 
۲۰۲۲، پيش بيني مي شود صادرات نفت افزايش يابد 
و اقتصاد ايران شاهد افزايش جزيي در سرمايه گذاري 
و درآمدهاي حاصل ازگردشگري باشد. در نتيجه، رشد 
اقتصادي طي ۲۳-۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد افزايش پيدا 
خواهد كرد. با اين حال، پيش بيني مي شود با شكست 
مذاك��رات حول اص��الح توافق هس��ته اي و افزايش 
تنش ها ميان اي��ران و اياالت متح��ده در اواخر دوره 
پيش بيني، چشم انداز تحريم ها به طور فزاينده اي براي 
خريداران نفت و س��رمايه گذاران خارجي نامشخص 
شود. در نتيجه تحليل رفتن سرمايه گذاري خارجي 
ناچيز صورت گرفت��ه و تأثير كند و ديرهنگام كاهش 
مخارج سرمايه اي دولت به منظور تأمين مالي افزايش 
هزينه ه��اي ج��اري در كنار كاه��ش قيمت و حجم 
صادرات نفت، همگي به بازگش��ت اقتص��اد ايران به 
ركود ناشي از تحريم ها طي سال هاي ۲۵-۲۰۲۴ الي 

۲۶-۲۰۲۵ خواهد انجاميد.

تورم
كاهش ارزش ريال )كه از ابتداي سال ۲۰۱۸ بيش از 
۷۰ درصد از ارزش خود را از دس��ت داد( كمبودهاي 
ناشي از تحريم ها و تا حدي پولي سازي كسري بودجه 
به س��رعت به تورم در اقتصاد ايران دامن زد كه در ماه 
دسامبر به ۴۴.۸ درصد در مقياس ساالنه رسيد. اين 
رو ند به طور عمده در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت و 
پيش بيني مي شود تورم در سال جاري به طور متوسط 
به ۳۹ درصد برسد. با افزايش درآمدهاي نفتي و كاهش 
تدريجي تحريم ها در اواسط دوره پيش بيني، پول ملي 
تقويت خواهد ش��د. اين امر كم��ك مي كند راه براي 
كاهش تورم به ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ هموار شود. 
با اين حال، تورم در سال ۲۰۲۵ مجددا روند صعودي 
خواه��د گرفت و به ۲۰ درصد خواهد رس��يد، زيرا به 

موازات وخيم تر شدن روابط با اياالت متحده، ريال بار 
ديگر ارزش خود را از دست خواهد داد.

نرخارز
به رغم كاهش شديد ذخاير ارزي بانك مركزي از زمان 
بازگشت تحريم ها در سال ۲۰۱۸، بانك مركزي هنوز 
بيش از ۵۰ ميليارد دالر امريكا تا پايان س��ال ۲۰۲۰ 
ذخي��ره ارزي دارد كه براي پوش��ش واردات ۱۷ ماه 
كافي است. از آنجا كه بيشتر معامالت در بازار ارز آزاد 
انجام مي شود، از منظر تئوري، اين مقدار ذخاير براي 
حمايت از نرخ رسمي ارز ۴۲۰۰۰ ريالي كافي است. با 
اين حال، فشارهاي پايدار خارجي در بازار آزاد معامالت 
ارز مشهود است، به طوري كه نرخ برابري ريال از حدود 
۴۰۰۰۰ ريال در اوايل ۲۰۱۸ به حدود ۲۵۰۰۰۰ ريال 
در اواخر ژانويه سال جاري )۲۰۲۱( رسيد كه طي اين 
مدت ريال بيش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست 
داد. در نتيجه دولتمردان مجبور هستند با استفاده از 
ذخاير ارزي بانك مركزي از افزاي��ش نرخ ارز در بازار 
آزاد در خالل نوس��انات گاه ب��ه گاه جلوگيري كنند. 
با اين حال با توجه به احتمال بهب��ود روابط با اياالت 
متحده، احتمال م��ي رود نرخ ارز آزاد در س��ال هاي 
۲۳-۲۰۲۲ كمي كاهش پيدا كند، اگر چه همچنان 
اختالف فاحشي بين نرخ هاي رسمي و غيررسمي ارز 

وجود خواهد داشت. 

سندهمكاري۲۵سالهايرانوچين
در تاريخ ۲۷ مارس س��ال جاري )۷ فروردين ۱۴۰۰(، 
ايران و چين س��ند همكاري جامع و اس��تراتژيك ۲۵ 
ساله را امضا كردند كه هدف آن تقويت امنيت و روابط 
سياس��ي و اقتصادي دو كشور بود. س��ابقه اين توافق 
به س��فر روحاني به چين در ژانويه ۲۰۱۶ بازمي گردد 
كه طي آن روس��اي جمهور دو كشور به توافق اوليه در 
مورد همكاري هاي اس��تراتژيك دست يافتند. دولت 
جو باي��دن، رييس جمهور جديد اياالت متحده، مانند 
رييس جمهور سلف خود موضع خصمانه مشابهي در 
قبال چين اتخاذ كرده اس��ت. اين توافق كه براي ايران 
از اهميت بيش��تري نس��بت به چين برخوردار است، 
در واكن��ش به تماي��ل اياالت متحده براي پيوس��تن 
دوباره به برجام، قصد دارد نش��ان دهد كه ايران هم از 
پش��توانه اقتصادي بين المللي براي مقاومت در برابر 
تحريم ها برخوردار است و هم حمايت سياسي الزم را 
در ارتباط با تقاضاي خود مبني بر لغو تحريم ها پيش از 
بازگشت به اجراي كامل توافق هسته اي دارد.  در واقع 
محدوديت هاي شديد ناش��ي از تحريم ها )كه در سال 
۲۰۱۸ اعمال ش��دند( باعث ايجاد مشكالت اقتصادي 
شديدي براي ايران شد كه تمايل چين به تجارت با ايران 
تا حدي آن را كاهش داده است. چين حدود يك چهارم 
از تجارت ايران در سال منتهي به ۲۰ مارس سال جاري 
را به خود اختصاص داده اس��ت و افزايش س��رپيچي 
چين از تجويزهاي اياالت متح��ده در افزايش واردات 
غيرقانوني نفت از ايران از ماه فوريه امسال مشهود است. 
در مجم��وع، صرف نظر از وضعيت روابط سياس��ي دو 
كشور چين تمايلي نخواهد داشت حجم عظيم تجارت 
خود را با امريكا قرباني سرمايه گذاري عمده اي در ايران 
بكند. حتي در بخش س��رمايه گذاري عظيم نفتي اين 
كشور در ايران، شركت ملي نفت چين كه يك شركت 
دولتي است، پس از بازگش��ت محدوديت هاي اياالت 
متحده عقب نشيني كرد. اين توافق كه در كشور با اقبال 
عمومي روبه رو نشد به ويژه در حوزه منابع هيدروكربني 

ايران، بهره جويانه تلقي مي شود.

تاثيرتوافقبرپيشبينيوضعيتايران
توافق اين ديدگاه را تقويت مي كند كه ايران مادامي 
كه در انتظار رفع تحريم هاي اياالت متحده است، بر 
تقويت روابط اقتصادي خود با چين متمركز خواهد 
شد، به ويژه در زمينه ترغيب چين به خريد نفت بيشتر 
در ازاي دسترسي ترجيحي به قراردادهاي زيرساختي 

در ايران براي شركت  هاي چيني.
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تأكيدروحانيبراستفادهازمنابع
ارزيبرايتأمينكاالهاياساسي

رييس جمهور بر ضرورت استفاده بهينه از منابع ارزي 
براي حمايت از توليد و تأمين كاالهاي اساس��ي تأكيد 
كرد. دويست و بيست و نهمين جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت روز يكشنبه به رياست رييس جمهور 
برگزار و در اين جلسه گزارش��ي از اقدامات انجام شده 
درخص��وص حمايت ها و كمك ه��اي الزم درمقابله با 
تبعات اقتصادي كرونا در سال ۱۳۹۹ ارايه شد. با توجه 
به تصويب تمديد تسهيالت و حمايت هاي كرونايي از 
بنگاه ها و كسب و كارها پيشنهادها براي حمايت از كسب 
و كارها در سال ۱۴۰۰ در محورهاي مختلف مورد بررسي 
و تصميم گيري قرار گرفت. حمايت هاي صورت گرفته 
در سه بخش خانوارها از جمله تسهيالت وديعه اجاره 
مسكن و حمايت از بنگاه ها شامل اعطاي تسهيالت ارزان، 
حمايت هاي مرتبط با حوزه برق و گاز، تأمين اجتماعي، 
هزينه هاي عوارض شهرداري و بيمه بيكاري براي شاغلين 
بيكارش��ده بر اثر محدوديت هاي كرونايي از مهم ترين 
محورهاي اين گزارش بود. رييس جمهور در اين زمينه 
با اشاره به آثار و زيان هاي سنگين ناشي از شيوع بيماري 
كوويد۱۹ در شرايط جنگ تمام عيار اقتصادي، تأكيد 
كرد: دولت به رغم محدوديت ه��اي مالي و درآمدهاي 
ارزي كشور در حد توان براي حمايت از آسيب ديدگان 
هم از جنبه خانوارها و هم بنگاه هاي زيان ديده توليدي 
تالش كرده است و به اين حمايت ها ادامه خواهد داد. در 
اين جلسه همچنين درخصوص هماهنگي و همكاري 
دستگاه هاي مختلف براي تأمين ارز مورد نياز و خريد و 
تأمين كاالهاي اساسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 
با توجه به مذاكرات و اقدامات انجام شده براي آزادسازي 
ذخاير ارزي در خارج از كشور در مورد استفاده بهينه از 
منابع ارزي براي حمايت از توليد و تأمين كاالهاي اساسي 

تصميمات الزم اتخاذ شد.

ابالغمصوبهواردات
گوشتمرغباارزترجيحي

دولت مصوبه مربوط به خريداري و واردات گوشت 
مرغ با استفاده از ارز ترحيجي را اصالح و ابالغ كرد.

به گزارش »پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت« 
هيات وزيران در جلس��ه مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۰، با 
توجه به ض��رورت افزايش ميزان خري��د و واردات 
گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجيحي، مصوبه مربوط 

را اصالح كرد.
بر اين اس��اس، به منظور ترميم ذخاير راهبردي و 
تنظيم بازار گوشت سفيد كش��ور، به وزارت جهاد 
كشاورزي اجازه داده ش��د تا از طريق شركت هاي 
مباش��ر دولتي و غيردولتي، ۱۲۰ هزار تن گوشت 
مرغ را با اس��تفاده از ارز ترجيحي )۴۲۰۰ توماني( 

خريداري و وارد كشور نمايد.

افزايش۴۸درصدي
ارزشصادراتدر۲ماههامسال

وزير امور اقتصاد و داراي��ي از افزايش۴۸ درصدي 
ارزش صادرات كش��ور در دو ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل خبر داد و ابراز 
امي��دواري كرد اين روند رو به رش��د در صادرات و 

تجارت خارجي تداوم يابد.
»فرهاد دژپس��ند« در حاش��يه دو نوبت نشست با 
وزير دارايي عراق در جمع خبرنگاران درخصوص 
برخي شائبه ها مبني بر فشار دولت به بانك مركزي 
براي فروش ۲ ميليارد دالر ارز و تبديل آن به ريال 
و تأمين مالي۳۷۵ هزار ميليارد توماني دولت از اين 
طريق، افزود: اين خبر درست نيست، زيرا۲ ميليارد 
دالر يا۲.۵ ميليارد دالري كه در برخي از سايت هايا 
خبرگزاري ها ذكر ش��ده اس��ت از نظ��ر عددي به 
هيچ وجه با آن ع��دد ۳۷۵ هزار ميليارد توماني كه 
گفته شده سازگاري ندارد، مگر ممكن است دولت 
در مدت ۲ ماه از بانك مركزي بخواهد معادل ۳۷۵ 

هزار ميليارد تومان را در بازار تبديل به ريال كند؟
وي اظهار داشت: به ش��دت اين موضوع را تكذيب 
مي كنم و در واقع به جز تنخواهي كه از بانك مركزي 
هر سال گرفتيم در اين دو ماه هيچ دريافتي اضافي 
نداشتيم، اين رويه يك سابقه ديرينه تاريخي است و 
تاكيد مي كنم كه هيچ گونه مطالبه مالي از اين مسير 

از بانك مركزي نداشته ايم.
دژپس��ند در ادامه س��خنان خود به فرمول قانوني 
اس��تفاده از تنخواه س��االنه اش��اره كرد و گفت: بر 
اساس قانون س��االنه به اندازه س��ه درصد بودجه 
عمومي دول��ت مي توانيم از تنخ��واه گردان بانك 
مركزي استفاده كنيم و اين فرآيند نيز سيال است؛ 
به گونه اي كه ممكن است در ابتداي ماه اين تنخواه 
دريافت و در طول ماه بر اساس درآمدهاي دولت اين 
تنخواه تسويه شود و سقف آن هم در سال جاري۴۱ 

هزار ميليارد تومان است.
حجم تجارت اي��ران و عراق در مقايس��ه با حجم 
اقتصادش��ان ناكافي اس��ت.وي درخصوص محور 
گفت وگوها و دستاوردهاي۲ نوبت نشست با وزير 
دارايي عراق و هيات همراه، افزود: حجم تجارت بين 
ايران و عراق در مقايسه با حجم اقتصاد و تجارت دو 

كشور، قابل توجه اما ناكافي است.
وزير اقتص��اد ابراز اميدواري ك��رد با تفاهم هاي به 
دست آمده، ميزان تجارت ميان ايران و عراق بيش 

از پيش افزايش يابد.
دژپسند با تاكيد بر توافق طرفين درخصوص تبادل 
تجربيات در زمينه فعاليت هاي گمركي و تسهيل 
تجارت بازرگانان دو كش��ور، اعالم كرد: در همين 
خصوص قرار ش��د رييس كل گم��رك جمهوري 
اسالمي، بزودي سفري به عراق داشته باشد و تدابير 
و هماهنگي هاي بيشتري در ارتباط با توسعه روابط 

تجاري انديشيده شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي، موضوع بعدي مورد توافق 
در مذاكره با همتاي عراقي خود را سرمايه گذاري 
مش��ترك طرفين اعالم كرد و گف��ت: اكنون هم 
س��رمايه گذاران ايران��ي و عراقي در هر دو كش��ور 
مشغول به كار هس��تند، اما بنا بر مذاكرات قرار شد 
سازماندهي ويژه اي در اين ارتباط داشته باشيم تا 
حجم س��رمايه گذاري خارج��ي دو طرف در قالب 
ايجاد ش��هرك هاي صنعتي جديد يا صورت هاي 

ديگر افزايش يابد.
وي، توسعه همكاري ها در ارتباط با حمل و نقل ريلي 
مسافر و كاال بين دو كشور را از موضوعات ديگر مورد 
توافق در نشست خود با طرف عراقي عنوان و ابراز 
اميدواري كرد تا اين همكاري ها هر چه س��ريع تر 

توسعه يابد.
برتري ايران در زمينه لبنيات و كشاورزي. در ادامه 
»علي عالوي« وزير دارايي عراق نيز طي سخناني 
در خاتمه اين نشست با ابراز رضايت از گفت وگوهاي 
امروز با همتاي ايراني خود، به تفاهم هاي به دست 
آمده از جمله تفاهم هاي گمركي و سرمايه گذاري 
مشترك اشاره كرد و گفت: امروز دو طرف به نتايج 
خيلي خوبي در زمينه هماهنگي هاي گمركي در 
همه گذرگاه هاي مرزي رسيدند.عالوي، تسهيل 
تجارت بين دو كشور و توسعه خط آهن شلمچه- 
بص��ره را از جمل��ه ديگر تفاهم هاي اين نشس��ت 
برشمرد كه مي تواند به گس��ترش تجارت بين دو 

كشور كمك شاياني كند.
وزير اقتصاد و دارايي عراق افزود: در زمينه تشويق 
س��رمايه گذاري تجار جمهوري اسالمي در عراق 
به ويژه در زمينه لبنيات و كشاورزي به توافق هاي 
خوبي رسيديم و ايران برتري خوبي در اين زمينه 
دارد و اميدوارم به زودي توافقنامه هاي جديدي را در 
اين زمينه ها امضاء كنيم.روز )شنبه( ديدار وزير امور 
اقتصادي و دارايي ايران با وزير ماليه عراق و هيات 
همراه انجام شد و در اين جلسه درباره زمان بندي 
و چگونگي بازپرداخت بدهي هاي طرف عراقي به 

ايران مذاكره كردند.

وعدهكاهشتورمچهشد؟
با وجود اينكه آمارها از وضعيت تورم در كشور همچنان 
حكاي��ت از دو رقمي و صعودي بودن ن��رخ آن دارند و 
هدف گذاري تورم در سال گذشته هم محقق نشد، طبق 
اعالم رييس كل بانك مرك��زي بايد در اين روزها تورم 
هدف تعديل و اطالع رس��اني مي شد اما تاكنون از اين 
موضوع خبري نيست. به گزارش ايسنا، بانك مركزي 
در اواخر بهار سال گذش��ته آمادگي خود براي اجراي 
سياست هدف گذاري تورم را اعالم كرد و در اين راستا 
هدف نرخ تورم را براي بازه يكس��اله۲۲ درصد با دامنه 
مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين كرد.  بدين منظور، 
مركز اصلي سياست هاي پولي و ارزي اين بانك در سال 
گذشته معطوف به تورم هدف بود و براي رسيدن به آن، 
از ابزار مديريت نرخ سود در بازار باز استفاده كرد. در اين 
بين كارشناسان اقتصادي موفقيت بانك مركزي براي 
تحقق تورم ۲۲ درصدي را مس��تلزم همراهي دولت، 
كاهش كسري بودجه، پنهان نكردن كسري بودجه، 
موفقيت بانك مركزي در عمليات بازار باز و هدف گذاري 
نرخ بهره و تورم مي دانس��تند. اما بررسي آمارها درباره 
وضعيت تورم در سال گذشته بيانگر اين است كه نرخ 
تورم ساالنه اسفند پارسال براي خانوارها به ٣٦.٤ درصد 
رسيده كه نس��بت به ماه قبل از آن )بهمن( ٢.٢ درصد 

افزايش را نشان مي دهد.
     تداوم تورم 2 رقمي در اقتصاد ايران

همچنين نرخ تورم نقطه اي در اسفند ١٣٩٩ به ٤٨.٧ 
درصد رسيده اس��ت؛ يعني خانوارها به طور ميانگين 
٤٨.٧ درصد بيشتر از اس��فند ١٣٩٨ براي خريديك 
»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده  اند. 
از سوي ديگر، سير صعودي نرخ تورم در دو ماه ابتدايي 
سال جاري نيز ادامه داشته است؛ به گونه اي كه برخي 
نمايندگان مجلس اعالم كردند نرخ تورم در فروردين از 
۵۰ درصد عبور كرده و جديدترين اطالعات مركز آمار 
درباره نرخ تورم در ارديبهشت ماه نيز حاكي از عبور اين 
متغير از ۴۱ درصد است. با اين تفاسير، بانك مركزي نه 
تنها در رسيدن به تورم ۲۲ درصدي موفق نبوده، بلكه 
نتوانسته اين متغير را كنترل كند و مانع رشد افزايش  
قيمت ها شود؛ به گونه اي كه نابه ساماني در بازار كاالهاي 
اساسي مصداق اين امر است. در اين زمينه، رييس كل 
بانك مركزي تاثير ش��يوع ويروس كرونا بر درآمدهاي 
ارزي و درآمده��اي دولتي و فش��ار حداكثري امريكا 
عليه اقتصاد ايران را از جمله عوامل و داليل نرسيدن به 
تورم هدفگذاري شده اعالم كرد.  همچنين طبق گفته 
وي، افزاي��ش نرخ ارز به ۳۲ هزار تومان موجب ش��د تا 
هدف گذاري تورم محقق نشود، زيرا بانك مركزي براي 
رسيدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دالر در سامانه نيما را ۱۷ 
هزار تومان پيش بيني كرده بود. عالوه براين، درحالي كه 
كارشناسان اقتصادي تنها موتور محركه تورم را خلق پول 
در بي انضباطي مالي در بانك ها مي دانند، همتي معتقد 
اس��ت كه اگر ناترازي بودجه و صادرات و واردات از بين 

نرود، تورم از بين نخواهد رفت. 
 عملكرد بانك مركزي در استفاده از  ابزارهاي 

هدف گذاري تورم
در ايران براي رسيدن به تورم هدف، سه ابزار نرخ ارز، نرخ 
ريال و مقدار ريال وجود دارد كه طبق گفته رييس كل 
بانك مركزي، ب��راي تورم هدف نرخ ارز ۱۷ هزار تومان 
تعيين شده بود كه شوك هاي ارزي مانع از موفق عمل 
كردن اين ابزار براي تورم هدف شد و بانك مركزي هم 
توضيحي درباره اينكه نرخ ۱۷ هزار توماني براي ارز چرا 
و چگونه تعيين شد، نداد.  از س��وي ديگر، نرخ ريال يا 
نرخ بهره به عنوان ابزار ديگر در راستاي تورم هدف در 
اوايل سال گذشته پايين بود؛ به گونه اي كه كف داالن 
 نرخ س��ود بين بانكي در ابتدا حدود چهار درصد بود اما 
كم كم به ۱۴ درصد افزايش يافت. همچنين نرخ سقف 
آن ۲۲ و نرخ تعادلي آن ۱۸ درصد تعيين شد كه متناسب 
با رشد نقدينگي نبود و به دليل تاثير تغييرات نرخ سود 
بين بانكي بر بازار سرمايه، اين ابزار هم نتوانست در اين 
راس��تا موفق عمل كند.  آخرين ابزار بانك مركزي هم 
اجراي سياست مقداري كنترل ترازنامه بانك ها بود كه 
تاكنون گزارشي از آن منتشر نشده است تا عملكرد اين 

سياست مورد ارزيابي قرار گيرد.  

پيش بيني اكونوميست از اقتصاد ايران در 4 سال پيش رو

آينده اقتصاد با و بدون برجام



ادامه از صفحه اول|
  انتص�اب پورمحم�دي در بان�ك مركزي 

تكذيب شد
بعد از اعالم خب��ر انتصاب حمي��د پورمحمدي به 
عنوان رييس كل بانك مركزي، مسوول دفتر او اين 
موضوع را تكذي��ب كرد.همزمان با اعالم خبرهايي 
مبني بر قطعي ش��دن حضور حمي��د پورمحمدي 
معاون فعلي سازمان برنامه در بانك مركزي، مسوول 
دفتر او در پاسخ به تسنيم اين خبر را تكذيب كرد.

س��اعتي قبل در خبرها آمد كه حميد پورمحمدي 
معاون فعلي نوبخت در س��ازمان برنامه و بودجه به 
عنوان رييس كل جديد بانك مركزي منصوب شده 
اس��ت.پورمحمدي دريافت حكم رياس��ت كلي را 

تأييد نكرده است.
س��ازمان برنام��ه و بودجه ني��ز در همي��ن ارتباط 
اعالم كرده است:»ش��ايعاتي دال بر انتصاب دكتر 
پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور به عنوان رييس كل بانك مركزي در حالي 
منتشر شد كه وي در جلسات داخلي در اين سازمان 
به سر مي برد. وي در واكنش به اين شايعات گفت: 
اين موضوع چند روز قبل مطرح ش��د ولي اينجانب 
به دليل عدم آمادگي، پيشنهاد رياست بانك مركزي 
را نپذيرفتم.بنابراي��ن تمامي اخب��ار در اين زمينه 
فاقد صحت بوده و تكذيب مي شود.«گفتني است، 
همزمان با تأييد اخبار بركناري عبدالناصر همتي از 
بانك مركزي، بازار گمانه زني و خبرها درباره رييس 
كل جديد بانك مركزي داغ ش��ده است.اما و اگرها 
درباره رييس كل جديد بان��ك مركزي درحالي با 
حواشي همراه شده است كه رابطه سازمان برنامه و 
بانك مركزي در دوره مديريت همتي چندان خوب 
نبود و اختالفات همت��ي و نوبخت در ماه هاي اخير 
در مورد برداش��ت دولت از بانك مركزي و كسري 
بودجه و ... ب��اال گرفته بود.مدي��ران بانك مركزي 
خيلي از انتص��اب پورمحمدي اس��تقبال نكرده و 
ترجي��ح مي دهند كه اكب��ر كميجان��ي قائم مقام 
فعلي بانك مركزي اداره ام��ور اين بانك را برعهده 
بگيرد.س��يد حميد پورمحمدي گل س��فيدي در 
س��ابقه كاري خود معاونت اقتص��ادي و هماهنگي 
سازمان برنامه و بودجه كشور، قائم مقام رييس كل 
بانك مركزي، مش��اور عالي رييس بانك مركزي و 
معاون بانكي وزير اقتصاد و دارايي را دارد.رسانه ها 
به اين نكته پرداخته اند كه پش��ت پرده س��ناريوي 
بركن��اري همت��ي از رياس��ت كلي بان��ك مركزي 
همزمان با داغ شدن تنور انتخابات رياست جمهوري 
چيست؟ تالش همتي براي فاصله گذاري با كارنامه 
افتض��اح دولت ب��ه س��رانجام مي رس��د؟در زمان 
ثبت نام كانديداهاي رياس��ت جمهوري، البته قبل 
از عبدالناص��ر همتي، اس��حاق جهانگيري، محمد 
ش��ريعتمداري و عباس آخوندي هم ثبت نام كرده 

بودند ولي در نهايت شوراي نگهبان اسامي 7 نامزد 
را به عنوان كانديداهاي احرازصالحيت شده اعالم 
كرد كه همتي يكي از آن 7 نفر بود. با داغ شدن تنور 
انتخابات رياست جمهوري و البته افزايش انتقادات 
كانديداه��ا و منتقدان به عملك��رد دولِت روحاني، 
زمزمه هاي��ي از افزاي��ش اختالفات ميان حس��ن 
روحان��ي و عبدالناصر همتي رييس كل فعلي بانك 
مركزي و نامزد رياست جمهوري، مطرح شد با اين 
مضمون كه همتي جلوي ارزپاشي روحاني ايستاد 
يا اينكه فش��ار روحاني به همتي ب��راي انصراف از 
كانديداتوري! شب گذشته و در كالب هاوس، همتي 
رسمًا به اين ش��ايعات مهر تأييد زد و اعالم كرد كه 
بحثي با رييس جمهور درباره ادامه حضور در بانك 
مركزي داشته است؛ آن طور كه همتي روايت كرده 
اس��ت، روحاني به او گفته است كه اگر در انتخابات 
رياست جمهوري بايستد نمي تواند در بانك مركزي 
بمان��د چراكه اين موضوع به سياس��ت هاي پولي و 
ارزي ضرب��ه مي زند بر همين اس��اس نيز مذاكرات 
روحاني با چهر ه هاي اقتصادي براي حضور در بانك 
مركزي آغاز ش��ده است. با اين حال به نظر مي رسد 
كه برخي رس��انه ها معتقدند كه همتي مي خواهد 
ب��راي ادامه حضور در صحن��ه انتخابات، از دولت و 
كارنامه سياهش فاصله گيري كند.كارنامه اقتصادي 
در حوزه نقدينگي، تورم، ارز، بورس و... موجب شده 

است همتي براي فاصله گيري از دولت، تالش كند 
و احتمااًل با همين فرضيه هم س��ناريوي بركناري 
از س��وي روحاني توسط مشاوران او كليد زده شده 
است، آن هم درحالي كه همتي به عنوان رييس كل 
بانك مركزي نقش مستقيم در سياست هاي پولي 
و ارزي داش��ته اس��ت و آنچه امروز در حوزه تورم و 
ارزي داريم، بخش��ي از آن ماحصل سياست هايي 
است كه او مس��تقيماً  مجري آنها بوده است.تالش 
همتي براي فاصله گذاري با دولت درحالي ادامه دارد 
كه بررسي ها نشان مي دهد دولت روحاني در دوره 
رياس��ت عبدالناصر همتي بر بان��ك مركزي با نرخ 
تورم س��االنه باالي 40درصد و تورم نقطه اي باالي 
60درصدي به جز س��ال 1374، ركورددار تورم در 
63 سال اخير )از س��ال1338 تاكنون( بوده است.
عالوه بر تورم، سياست گذاري همتي در حوزه نرخ ارز 
نيز كاماًل مورد نقد است، نرخ ارز در دوره 2.5ساله 
مديريت وي در بانك مركزي، باالترين نوس��ان را 
در 40 س��ال اخير داشته است، براي نمونه، نرخ ارز 
از حدود 9هزار و 155توم��ان در اولين روز تصدي 
مس��ووليت بانك مركزي )3 مرداد 97(، طي 2.5 
سال با رشد شگفت انگيز 248درصدي به 31هزار 
و 856 تومان تا اواخر مهرماه س��ال 1399 رسيده 
است. گفتني است، از سال 1357 تا خرداد 1400 
باالترين جهش ساالنه نرخ ارز در سال هاي 1361، 

1373، 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 رخ 
داده اس��ت. جهش نرخ ارز در س��ال 1361 حدود 
46درصد، جهش سال هاي 1373 و 1374 حدود 
46 و 53درصد، جهش س��ال هاي 1390 و 1391 
حدود 73 و 68درصد، جهش س��ال 1397 حدود 
87درصد و جهش س��ال 1399 )تا مهرماه( حدود 
114درصد بوده است، بر اين اساس مابقي نوسانات 
نرخ ارز حتي در دوره جن��گ تحميلي نيز كمتر از 
دوره رياست همتي بر بانك مركزي بوده است.گرچه 
در ماه هاي اخير نرخ دالر تا كانال 23هزار و 22هزار 
تومان كاهش يافته است اما پرواضح است كه همتي 
به خالف ادعاي خنثي سازي تحريم ها، نقشي در اين 
كاهش نرخ ارز نداشته است و آن طور كه كارشناسان 
اقتصادي و فعاالن بازار ارز اذعان كرده اند، بخش��ي 
از اي��ن كاهش ن��رخ در نتيجه تحوالت سياس��ي و 
درمجم��وع در نتيجه كاهش تنش هاي سياس��ي 
بين ايران و امريكا بوده اس��ت.از مهم ترين نقدها به 
عملكرد دولت روحاني ب��ورس و ضرر 80درصدي 
س��هامداران بورس��ي اس��ت كه اتفاقًا كارشناسان 
بورس��ي بيش از آنكه وزير اقتص��اد را در اين ماجرا 
مقصر بدانند، تأكيد مي كنند كه مسبب اصلي وضع 
موجود بورس، همتي رييس كل بانك مركزي است؛ 
بورس��ي ها مي گويند دس��تكاري نرخ سود توسط 

همتي موجب شد ريزش بورس آغاز شود.
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طرح مجلس بايد اصالح شود 

درحالي كلي��ات طرح ماليات بر عايدي س��رمايه 
در مجلس تصويب ش��ده كه در آن براي محاسبه 
عايدي سرمايه كسر ميزان تورم لحاظ نشده است و 
ايراداتي به آن وارد مي شود كه نه تنها آن را از عدالت 
محوري دور مي كند، بلكه مردم را نيز تحت فشار قرار 
مي دهد.  به گزارش ايسنا، پس از مدت ها انتظار براي 
ماليات بر عايدي سرمايه كه نويد كاهش سفته بازي 
و داللي در بازارهاي مالي را مطرح مي كرد، باالخره 
مجلس، كليات طرح ماليات بر عايدي س��رمايه را 
تصويب كرد.  طبق اين ط��رح، اگر فردي طال، ارز، 
مسكن و خودرو خريداري و سپس اقدام به فروش 
آن كند، بايد از محل س��ود اين معامله طبق مدت 
نگهداري آن سرمايه، بخش��ي را به عنوان ماليات 

پرداخت كند. 

     جزييات ماليات بر عايدي سرمايه
امالك در صورت نگهداري كمتر از يكسال مشمول 
40 درصد ماليات بر عايدي سرمايه مي شوند كه با 
نگهداري بيش از يكسال، ساالنه سه واحد درصد از 
نرخ ماليات بر عايدي سرمايه كم مي شود و از سال 
دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مش��مول 
ماليات مي شوند.  همچنين، نگهداري انواع خودرو 
در كمتر از يكسال معادل 30 درصد مشمول ماليات 
مي ش��ود و در صورت نگهداري بيش از يكس��ال، 
ساالنه 10 واحد درصد از نرخ كم و ماليات مربوطه از 
سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه 
مي شود.  از سوي ديگر، نگهداري ساير دارايي هايي 
)طال، ارز، جواهرآالت و...( كه مش��مول ماليات بر 
عايدي س��رمايه هستند بايد به ش��رح زير ماليات 

متعلقه را بپردازند: 
1( با نگهداري كمتر از يكسال معادل 30 درصد

2( با نگهداري بيش از يك تا دو س��ال س��االنه 20 
درصد

3( بيش از دو سال معادل 10 درصد

     دو ن�گاه متف�اوت به ماليات ب�ر عايدي 
سرمايه

از زم��ان تصويب كليات اين ط��رح تاكنون، عالوه 
براينكه موجي از مثبت انديشي درباره آن مبتني بر 
كاركرد تنظيم گري اين طرح كه مي تواند با تضعيف 
فعاليت هاي غيرمولد و كاهش انگيزه هاي سوداگرانه 
نقش موثري در تنظيم بازارهاي مختلف از جمله 

مسكن، خودرو، طال و ارز ايفا كند، منتشر شد. 
اما از س��وي ديگر، برخي ماليات عايدي س��رمايه 
پيشنهاد شده از سوي مجلس را اخذ ماليات بر تورم 
و ماليات دوبل از سرمايه مي دانند كه بيش از پيش 
مردم را در زمينه مالياتي تحت فشار قرار مي دهد. 

طبق گفته منتقدان، اين مالي��ات براي اينكه بتواند 
عادالنه اجرا ش��ود، بايد در محاسبه عايدي سرمايه 
ميزان تورم در زمان فروش س��رمايه مورد نظر را هم 
درنظر بگيريد.  به عنوان مثال، اگر فردي خودرويي به 
ارزش يك ميليارد تومان خريداري كرده و پس از شش 
ماه قيمت آن به 1.5 ميليارد تومان رسيده است، در 
زمان فروش آن با محاسبه ميزان افزايش قيمت )50 
درصد( و رشد تورم در اين مدت )20 درصد( و اختالف 
آنها با هم، 30 درصد خالص عايدي سرمايه اين فرد 
مي ش��ود كه دولت مي تواند بخشي از آن را به عنوان 
ماليات دريافت كند.  الزم به ذكر است كه در كليات 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه مجلس، كسر تورم از 

خالص دارايي يا سرمايه درنظر گرفته نشده است. 

     طرح مجلس از عدالت دور است
در اين زمينه، وحيد شقاقي شهري _ يك كارشناس 
اقتصادي - در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه ماليات 
بر عايدي س��رمايه براي كنترل سوداگري افراطي 
يك ابزار كارآمد است، اظهار كرد: از آنجا كه اقتصاد 
ايران ساليان سال مي ش��ود كه درگير سوداگري 
افراطي است، ماليات بر عايدي سرمايه بسيار براي 
آن كمك كننده اس��ت.  طبق گفته اين تحليلگر 
اقتص��ادي، ماليات بر عايدي س��رمايه براي اينكه 
قابليت اجرا داشته و به عدالت نزديك باشد، بايد از دو 
شرط برخوردار باشد كه يكي مالك قرار دادن كسر 
تورم از خالص عايدي سرمايه براي ماليات ستاني و 
ديگري تصاعدي شدن نرخ ماليات بر عايدي دارايي 
با كاهش زمان نگهداري آن است. به عبارت ديگر، هر 
چه قدر سرمايه در دوره هاي زماني كوتاه تري مبادله 
شود، بايد نرخ ماليات عايدي حاصل از آن سرمايه نيز 
تصاعدي باشد. وي افزود: اگر طرح مجلس به اين 
دو شرط توجه نكرده باشد، از نظر عدالت محوري و 

عقالنيت اقتصادي مشكل دارد. 

     طرح مجلس اصالح شود
بنابراين، درحالي كه مردم براي حفظ ارزش پول خود 
مقابل افسارگسيختگي تورم، سرمايه هاي خود را وارد 
بازارها مي كنند كه با وجود همين تورم، اين افراد سود 
آنچناني از سرمايه خود نمي برند كه بخواهند بابت اين 
س��ود، مالياتي بدهند. از سوي ديگر، از آنجا كه طبق 
بودجه سال جاري، درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت 
چندين برابر افزايش يافته است و در اين زمان هيچ كدام 
از بازارهاي مالي نسبت به تورم 40 درصدي بازدهي 
مناسبي ندارند، چه لزومي دارد مالياتي تصويب شود 
 كه فقط بر مردم فشار بيشتري وارد مي كندتا اين نوع 
ماليات س��تاني از عدالت محوري دور ش��ود.  البته، 
درست است كه بايد اضافه ش��دن پايه هاي مالياتي 
جديد چون مالي��ات بر خانه هاي خال��ي و لوكس و 
 عايدي سرمايه را به فال نيك گرفت اما با توجه به تعداد 
قابل توجهي از معافيت ها و فراريان مالياتي در اقتصاد 
كشورمان، بايد بيشتر از قبل بر هدفگذاري پايه هاي 
مالياتي جديد، مشموالن و نرخ هاي آنها در شناسايي 
فراريان از ماليات و دالالن تاكيد شود نه اينكه در اين 

زمينه، مردم نقره داغ شوند.

ابرتورم  و وعده هاي خطرناك 
انتخاباتي

چرا كه اساسا پول بالاستفاده اي در اقتصاد كشور وجود 
ندارد كه اف��راد و جرياناتي كه وعده مي دهند از طريق 
اين منابع بتوانند، وعده هاي خود را محقق كنند. براي 
پرداخت اي��ن يارانه ها بايد قيم��ت حامل هاي انرژي 
را افزايش دهند تا اين منابع تامين ش��ود. بايد ديد آيا 
كشور حاضر است يك چنين ريسكي را قبول كند؟ در 
سال هاي قبل براي يك افزايش نه چندان زياد در قيمت 
بنزين، انواع و اقسام ناهنجاري هاي اجتماعي و اعتراضات 
عمومي در كشور به وقوع پيوست. كشور به هم ريخت 
و دامنه وسيعي از مشكالت اجتماعي در كشور به وجود 
آمد. آيا نامزدهايي كه يك چنين وعده هايي را مطرح 
مي كنند، مي دانند كه در حال انجام چه ريسكي هستند؟ 
اساسا آيا از منظر اجتماعي كشور مي تواند يك چنين 
خطري را به جان بخرد؟ موضوع مهم بعدي خطراتي 
است كه از اجراي يك چنين ايده هايي در فضاي كالن 
اقتصادي بروز مي كند. به نظر مي رسد، آقايان اظهاراتي 
را مطرح مي كنند ك��ه در ادامه اقتصاد كش��ور را وارد 
تكانه هاي پي در پي اقتص��ادي مي كند. همين آقايان 
وقتي در مرحله اجرا قرار مي گيرند، متوجه مي ش��وند 
كه چه اشتباهاتي را مرتكب شده اند. قلمروي اقتصادي 
كشور به گونه اي است كه هر حركتي باعث بروز تكانه 
در ساير شاخص هاي اقتصادي مي شود. اين طور نيست 
كه ناگهان يارانه10 برابر شود و بعد تاثيري در نقدينگي، 
توسعه پايه پولي، كاهش ارزش پول ملي و نهايتا تورم 
افسارگسيخته ايجاد نشود. اقتصاد ايران در مرز باريك 
قرار گرفتن در تورم ب��اال و ابرتورم قرار دارد. هر حركت 
اشتباهي مي تواند كشور را دچار تكانه هاي تورمي ويرانگر 
كند. تا به امروز به رغم تورم هاي باال كشور از خطر ابرتورم 
حفظ شده اس��ت، اما چنانچه يك چنين طرح هايي 
عملياتي شود، امكان غلتيدن اقتصاد در تورم هاي باال 
دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اينكه بدون ترديد بدنه 
كارشناسي نهادهاي اقتصادي هم در برابر يك چنين 
تصميماتي ساكت نخواهند نشس��ت و خطر اين نوع 
تصميمات احتمالي را در آينده به مس��ووالن اجرايي 
گوشزد خواهند كرد. مجموعه اين گزاره ها نشان مي دهد 
كه افرادي ك��ه اين روزها وعده ه��اي عجيب و غريب 
اقتصادي را مطرح مي كنند يا از تبعات اين نوع وعده ها 
بي خبرند يا اينكه دانس��ته و با هدف جلب  توجه افكار 
عمومي است كه يك چنين سرابي را از بهبود وضعيت 
اقتصادي مردم ارايه مي كنند. هر دو گزاره نشان دهنده 
اين واقعيت عريان است كه متاسفانه در عرصه اقتصاد 
به ج��اي رويكردهاي تخصصي و حرفه اي نوع خاصي 
از رفتارهاي عوامانه و غيرحرفه اي حاكم شده است كه 

مي تواند در آينده، كشور را دچار بحران كند.

 ساماندهي بانك ها  
در دولت آينده

نرخ ارز در دوره 2.5س��اله در بان��ك مركزي، باالترين 
نوسان را در 40 سال اخير داشته است، نرخ ارز از حدود 
9هزار و 155تومان با رشد شگفت انگيز 248درصدي 
به 31هزار و 856 تومان تا اواخر مهرماه س��ال 1399 
رسيده اس��ت. گفتني است، از س��ال 1357 تا خرداد 
1400 باالترين جهش س��االنه نرخ ارز در س��ال هاي 
1361، 1373، 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 
رخ داده اس��ت. جهش نرخ ارز در س��ال 1361 حدود 
46درصد، جهش سال هاي 1373 و 1374 حدود 46 و 
53درصد، جهش سال هاي 1390 و 1391 حدود 73 و 
68درصد، جهش سال 1397 حدود 87درصد و جهش 
سال 1399 )تا مهرماه( حدود 114درصد بوده است، بر 
اين اساس مابقي نوسانات نرخ ارز حتي در دوره جنگ 

تحميلي نيز كمتر از دوره اخير بوده است.

دو سوال مشخص!
به  طور مثال دو معضل مهم حوزه صنعت به غير از موارد 
فراكالن و كالن اقتصادي، نبود راهبرد )اس��تراتژي( 
توسعه صنعتي و بي ثباتي ساختار وزارت متولي صنعت، 
معدن و تجارت كش��ور است. خوب است كانديداهاي 
محترم نظر خود را راجع به همين دو سوال مهم: الگوي 
توس��عه صنعتي مورد قبول )خودكفايي، جايگزيني 
واردات، صادراتي و رقابتي( و ساختار آينده وزارت صمت 
)تداوم ساختار فعلي يا تفكيك به دو يا چند وزارتخانه( 
اعالم فرمايند تا پيش از شروع كار دولت آينده، تكليف 
فعاالن اقتص��ادي و صنعتي در اي��ن دو مورد حداقل 

مشخص شود.

دولت با پايان مسووليت  عبدالناصرهمتي در بانك مركزي موافقت كرد

همتي در يادداشتي از رييس جمهور قدرداني كرد 

بركناري  رييس كل 

دالر به۲۴ هزار و ۷00 تومان رسيد، سكه 10.9 ميليون شد

افزايش قيمت طال و ارز در بازار
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|

 روز يكشنبه به دنبال بركناري ناصر همتي از رياست بانك 
مركزي و اخبار وين و شايعات مختلف در بازار، قيمت دالر 
24 هزار و 700 تومان، قيمت يورو 30 هزار تومان و درهم 
امارات 6 هزار و 850 تومان اعالم شده است. قيمت اونس 
جهاني 1904 دالر اعالم شده و در نتيجه قيمت سكه تا 10 
ميليون و 950 هزار تومان باال رفت.  نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي يكشنبه با 438 تومان افزايش نسبت به روز گذشته 
به رقم 23 هزار و 961 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز 
در س��اعت 13 با 971 تومان افزايش نسبت به روز كاري 
گذشته به رقم 29 هزار و 110 تومان رسيد.  قيمت خريد 
هر دالر 23 هزار و 486 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 
هزار و 533 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متش��كل ارزي 22 هزار و 866 تومان و نرخ فروش آن 23 
هزار و 74 تومان اعالم شد.  همچنين نرخ خريديورو در اين 
ب��ازار 27 هزار و 874 تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 
128 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 24 هزار و 909 تومان فروخته و حواله 

دالر به قيمت 20 هزار و 433 تومان معامله شد

  نرخ سكه به ۱۰ ميليون و ۸۹۰ هزار تومان رسيد
 قيمت هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي طرح جديد 
)يكش��نبه( در بازار تهران با افزاي��ش 260 هزار توماني 
نسبت به روز كاري گذش��ته به رقم 10 ميليون و 890 
هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 
ميليون و 800 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 100 هزار تومان، ربع سكه چهار 
ميليون تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و 350 
هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ 
هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 101 هزار تومان 
رس��يد.قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و 770 هزار 
تومان شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيزيك هزار و 
904 دالر و 45 سنت فروخته شد.افزايش نرخ اونس در 
بازارهاي جهاني و همچنين رشد قيمت دالر در روزهاي 

اخير، مهم ترين علت افزايش قيمت طال و سكه است.

  دليل افزايش قيمت سكه در بازار 
نايب رييس اتحاديه طال و جواه��ر گفت: در بازار با وجود 
ثبات نرخ جهاني طال، به دليل رشد نرخ دالر، شاهد افزايش 

قيمت انواع سكه هستيم.محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه فروشندگان طال و جواهربا اشاره به تعطيلي بازار 
جهاني فلزات گران بها و ثبات نرخ جهاني طال در س��طح 
1904 دالر در ه��ر اونس اظهار داش��ت: در معامالت به 
دليل روند افزايشي نرخ ارز، شاهد رشد قيمت طال و سكه 
هستيم.هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سكه 
امامي( با رشد 300 هزار توماني به رقم 10 ميليون و 950 
هزار تومان رس��يده است. همچنين هر قطعه سكه تمام 
طرح قديم 10 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد. هر 
نيم س��كه بهار آزادي به رقم 6 ميليون و 50 هزار تومان و 
هر ربع سكه بهار آزادي نيز به نرخ 3 ميليون و 950 هزار 
تومان رسيده است. وي افزود: بهاي هر سكه يك گرمي 
بانك مركزي نيز در بازار به رقم 2 ميليون و 350 هزار تومان 
رسيد.به گفته كشتي آراي هر مثقال طالي آب شده در 
بازار با رش��د قيمت به رقم 4 ميلي��ون و 680 هزار تومان 
رسيده اس��ت و يك گرم طالي 18 عيار نيزيك ميليون 
و 80 هزار تومان قيمت گذاري ش��ده است. نائب رييس 
اتحاديه فروشندگان طال و جواهر در پايان افزود: حباب 
سكه امامي در بازار، 240 هزار تومان است.هم اكنون در 
بازار آزاد قيمت طالي18عيار هرگرم يك ميليون و 93 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد10 
ميليون و 800 هزار توم��ان و قيمت دالر 24 هزار و 700 
تومان است.نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه 
در تعطيالت نوروز، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده است.به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز 
وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چش��م گيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در 

كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل افزايشيافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر 
23 هزار و 856 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 23 هزار و 
384 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
29 ه��زار و 110 تومان و قيمت خريديورو نيز 28 هزار و 

533 تومان اعالم شده است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند.نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر گفت: به دليل باال رفتن نرخ ارز، شاهد باال رفتن 
قيمت طال و سكه در بازار هستيم.محمد كشتي آراي با 
بيان اينكه انس جهاني1904 دالر قيمت گذاري ش��ده 
است، اظهار كرد: هم اكنون هر قطعه سكه طرح جديد10 
ميليون و 985 هزار تومان، سكه طرح قديم10 ميليون و 
700 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون تومان، ربع سكه 3 
ميليون و 950 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و 350 
هزار تومان بفروش مي رس��د.وي گفت: هر مثقال طال 4 
ميليون و 700 هزار تومان و هر گرم طالي18 عيار نيزيك 

ميليون و 85 هزار و 200 تومان فروخته مي شود. قيمت ارز 
)يكشنبه نهم خرداد( با افزايش روبرو بوده است، به طوري 
كه هر دالر تا لحظه تنظيم خبر 24 هزار و 700 تومان و هر 

يورو29هزار و 200 تومان فروخته شده است

  ۱۲۶ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
طي شنبه، 8 خرداد 1400 و در سامانه نيما126 ميليون 
دالر و با ميانگين م��وزون نرخ دالري معامالت 20 هزار و 
292 تومان معامله شد. سامانه نيما روز جاري، شاهد عرضه 
حدود 374 ميليون دالر به صورت حواله به منظور تامين ارز 
واردات كشور بوده است. اين امر حاكي از اين است كه نرخ 

ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.

آگهي مناقصه عمومي
شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در نظر دارد مناقصات واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم را به شرح ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه 
از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
٭ ارسال پاكت الف به صورت فيزيكي به آدرس شركت توزيع برق جنوب استان كرمان تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/03/22 الزامي مي باشد.

٭ تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مذكور 1400/03/08 مي باشد.

مبلغ تضمين )ريال(كد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهرديف
2000001574000020700.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )عنبرآباد و بلوك(11400-12-14
2000001574000021675.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )جيرفت(21400-12-15
2000001574000022725.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )منوجان و قلعه گنج(31400-12-16
2000001574000023676.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )فارياب و كهنوج(41400-12-17
2000001574000024726.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )رودبار جنوب(51400-12-18
2000001574000025850.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )بم، ريگان، فهرج و نرماشير(61400-12-19
2000001574000026775.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )بافت، رابر و ارزوئيه(71400-12-20
2000001574000027677.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )بردسير، شهر سيرجان(81400-12-21
2000001574000028600.000.000واگذاري سرويس و تعميرات خط گرم )حومه سيرجان(91400-12-22

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: روز شنبه مورخ 1400/03/08 و حداكثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 خواهد بود.
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/03/22 خواهد بود.
زمان بازگشايي پاكت ها: راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1400/03/23 خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: آدرس: كرمان بلوار جمهوري اسالمي روبه روي گمرك شركت توزيع برق جنوب استان 
كرمان كدپستي: 7618815676 تلفن تماس: 5-32110403 داخلي 1063

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم

طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
مبادالت را محدود مي كند



تعادل|رقيه ندايي|
باالخره پس از چند ماه سرخ پوشي شاهد سبزپوشي چند 
روزه بازار بوديم و از آخرين روزهاي معامالتي هفته اخير 
تا روز يكشنبه وضعيت بازار كمي تغييريافته و ميزان سهام 
سبز بازار روزبه روز بيش از گذشته مي شود. طي روزهاي 
اخير ميزان خالص خريد حقيقي ها تا حد قابل توجهي 
افزايش  يافته و مي توان گفت كه به يك ميانگين بسيار 
مطلوب در سال 1400 رسيده اند البته هنوز هم خروج 
پول از ETF ها ادامه دارد و داستان خروج پول از اين گروه 
جداست اما؛ به نظر مي رسد نزديك شدن به فصل مجامع، 
رش��د مجدد قيمت دالر و صعود قيمت هاي جهاني به 
عنوان محرك اصلي ب��راي بازار و افزايش خوش بيني ها 

قلمداد مي شود.
عوامل مختلفي بر بورس تأثيرمي گ��ذارد كه اين روزها 
نزديك ش��دن به فصل مجامع، رشد مجدد قيمت دالر 
و صعود قيمت هاي جهاني باعث شده كه وضعيت بازار 
سرمايه تا حدود زيادي تغيير كرد. روز گذشته پس از اعالم 
خبرهاي مختلف از رياست بانك مركزي نرخ دالر بازهم 
افزايشي شد و اين افزايش يك سيگنال بسيار مطلوب براي 
بازار سهام به شمار مي آيد. برخي از كارشناسان بازار سهام 
بر اين نظرند كه افزايش نرخ دالر مي تواند به نفع بازار باشد 
و همچنين اين افزايش مقدمه اي براي تثبيت نرخ ارز براي 

بازار سرمايه محسوب مي شود.

     خوش آمدگويي به مجامع بورسي
بررسي سابقه گذش��ته بازار سرمايه خبر از روند معقول 
بازار در فصل مجامع و تقسيم سود مي دهد و بدين ترتيب 
مي توان گفت كه دريافت سود نقدي وضعيت را به طور 
كام��ل تغيير مي ده��د و يك روند جديد به بازار س��هام 
تزريق مي ش��ود. اكن��ون با توجه به نزول بس��يار عمده 
قيمت ها طي يك س��ال اخير صورت مالي شركت هابه 
عنوان قديمي ترين عامل بتواندبر وضعيت رواني بازار و 

خريدوفروش ها اثرگذار باشد.
بازار سرمايه طي يك سال اخير پر نوسان ترين بازار مالي 
سرمايه گذاري در ايران به ثبت رسيده است. رشد بيش از 
310 درصدي قيمت سهام در فضاي تورمي سال گذشته 
در حالي رق��م خورد كه در اوج گراني بازدهي در س��اير 
بازاره��ا به زحمت از 1۵0 درصد فراتر مي رفت و به دليل 
كوچك بودن يا ماهيت نقدشونده نبودن، اساسا آن چنان 
پولي وارد آنها نشده بود كه خروج سرمايه گذاران در آنها 
بتواند مشكل ساز شود. اما مس��اله بورس فرق داشت. از 
سويي اين بازار حجم ظرفيت بااليي براي جذب نقدينگي 
داشت و هم به دليل افزايش محبوبيت اين بازار به حدي 
مردم را به س��وي خود جذب كرده ب��ود كه درنهايت به 
بن بس��ت خوردن كاركردهاي عادي ب��ازار در آن امري 
بديهي به نظر مي آمد. درنهايت اين اتفاق نيز افتاد و بورس 

به سراشيبي سقوط افتاد.

     نرخ دالر و بورس
همان گونه ك��ه گفته نرخ دالر تأثير بس��زايي روي بازار 
سرمايه و معامالت آن دارد و به نظر مي رسدمعامله گران 

بازار ارز با ب��رآورد نتايج انتخابات رياس��ت جمهوري از 
انفعال دست كش��يده اند و در حال خريد دالر هستند و 
همين عامل به افزايش تقاضا در بازار ارز منجر شده است. 
ظاهراً برخ��ي فعاالن بازار ارز، با ب��رآورد نتايج انتخابات 
رياس��ت جمهوري به اين باور رس��يده اند ك��ه احتمااًل 
مذاكرات هسته اي در وين كه نقش زيادي در نوسان هاي 
قيمت ارز دارد تحت تأثير انتخابات رياست جمهوري با 
خلل يا تأخير مواجه خواهد شد. بر همين اساس در سايه 
ترديدهايي كه در مورد احياي برجام به وجود آمده قيمت 
دالر در حال رشد است. هر نوع تأخيريا خلل در مذاكرات 
هس��ته اي مي تواند جريان ورود ارز به كشور را محدود و 
به افزايش قيمت ارز منجر شود. از سوي ديگرصرف نظر 
از نتايج مذاكرات هس��ته اي در وين گويا فعاالن بازار به 
اين نتيجه رس��يده اند كه سياست هاي اقتصادي دولت 
بعد به گونه اي خواهد بود كه به افزايش نقدينگي منجر 
خواهد ش��د و اين موضوع نيز مي تواند در افزايش تورم و 

رشد قيمت دالر نقش زيادي داشته باشد.

     صعود قيمت هاي جهاني
با توجه به افزايش روند واكسيناسيون در جهان، نرخ اغلب 
محصوالت در حال افزايش بوده، درست است طي هفته 
اخير روند صعودي قيمت ها اندكي كند ش��ده اما حال 
مسير پيش روي كاالهاي اساسي به گفته كارشناسان در 
بازارهاي بين المللي همچنان افزايشي خواهد بود. همين 
امر سبب شده تا بي توجهي بازار در هفته هاي گذشته در 
كنار همين احتمال رشد بيشتر بازار را حداقل در سهام 

كاموديتي محور براي بازگش��ت سهام به روند صعودي 
گوش  به  زنگ نگه دارد. در هفته گذش��ته اگرچه قيمت 
كاالهايي نظير فوالد و پتروشيمي همچنان در فاز اصالح 
باقي مانده بود اما افزايش قيمت محصوالتي نظير مس و 
آلومينيوم در كنار تداوم چشم انداز تورمي در دالر امريكا 
باعث ش��ده تا دورنماي تحوالت در اين بخش از اقتصاد 

جهاني همچنان مثبت باشد.

     ورود نقدينگي به بورس با افزايش نرخ دالر
وحيد حس��يني، تحليلگر بازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در خصوص چشم انداز بازار تا پايان سال اظهار 
مي كند: در حال حاضر رشد يك  بخشي از بازار سرمايه 
به واسطه افزايش نرخ دالر است كه موجب شده تا مقداري 
نقدينگي وارد بازار شود و اميدواريم اين ورود نقدينگي به 
بازار سرمايه پايدار باشد.اگر اين پايداري در بازار سرمايه 
تا حدودي ثبات پيدا كند، ب��ازار مي تواند روند خوبي را 
طي كند چراكه بازار افت بس��يار زيادي را تجربه كرده و 

هم اكنون از قابليت رشد خوبي برخوردار است.
اين تحليلگر بازار س��رمايه ادامه مي ده��د: البته در اين 
راستا س��اير مباحث تأثيرگذار بر بازار بورس، وابسته به 
سياست هاي خارجي ما و انتخابات داخلي كشور است 
كه واقعاً قابل پيش بيني نيست. تجربه هاي گذشته نشان 
مي دهدكه شرايط اصاًل قابل پيش بيني نيست و به لحاظ 
اينكه ديده شده در برخي موارد در لحظه آخر ورق ناگهان 
برمي گردد، نمي توان در اين باره با قطعيت اظهارنظر كرد 
و روي اين بحث مانور داد. هن��وز راهكارهاي اقتصادي 

هيچ كدام از اين كانديداها مشخص نشده است و تا زماني 
كه مناظره ها ش��كل نگيرد تا افراد نظرات خود را مطرح 
كنند، نمي توانيم به طور دقيق بيان كنيم كه وضعيت به 

كدام سمت وسو سوق پيدامي كند.
حس��يني با اشاره به وضعيت نامش��خص دولت آتي در 
خصوص روابط با كش��ورهاي منطقه و مساله مذاكرات 
مي گوي��د: درمجموع مي توان گفت ك��ه در اين صورت 
سهام شاخص س��از با رشد مواجه مي شوند كه به تبع آن 
ش��ركت هاي كوچك و بنگاه هاي كوچك هم مي توانند 
روند صعودي داشته باش��ند. بر اين اساس رونق بورس 
ابتدا در خصوص سهام شاخص ساز و شركت هاي بزرگ 
شامل صنايع فلزي و پتروشيمي قابل مشاهده خواهد بود 

و بعد روي بقيه صنايع نيز اثرات خود را نشان مي دهد.
به گفته وي سرمايه گذاران بورس��ي طي سال 1399 و 
روزهاي نخست س��ال 1400 دچار زيان شدند اما؛ بازار 
س��هام را هيچگاه نمي توان يك بازار كوتاه مدت در نظر 

گرفت.
اين تحليلگر بازار س��رمايه درنهايت توضيح مي دهد: ما 
در سال گذشته، س��ال خاصي را هم ازنظر رشد و هم از 
نظر نزول بازار بورس پشت سر گذاشتيم و وضعيت بازار 
بورس در س��ال گذشته متفاوت از س��ال هاي ديگر بود. 
چراكه ما همواره ديد بلندمدت نسبت به بورس داشتيم، 
درحالي كه در س��ال 99 چنين نبود. بازار س��رمايه در 
بلندمدت مي تواند بازدهي خوبي را به دنبال داشته باشد و 
سرمايه گذاران اين بازار و افرادي كه به دنبال خريد سهام 

هستند، بايد اين مساله را مورد توجه قرار دهند.
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استقبال وزارت صنعت
از عرضه سيمان در بورس كاال

س��عيد زرندي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
بابي��ان اينكه رويكرد كل��ي وزارت صنعت، توصيه به 
صنايع براي استفاده از ظرفيت هاي بورس كاال است 
و هيچ گونه مخالفتي را براي عرضه محصوالت در اين 
بازار نداريم، اف��زود: درزمينه محصوالتي كه به تازگي 
راهي بورس مي شوند، تشخيص كلي براي اجراي آن با 
نظر توليدكنندگان و تشكل هاي مربوطه رقم مي خورد 
و اين روزها شاهد عرضه سيمان در بورس كاال خواهيم 
بود. سياست كلي وزارت صنعت موافقت با ورود توليدات 
بيشتر به بورس كاال است تا از طريق عرضه محصوالت 
در يك فضاي ش��فاف، بتوان شاهد شفافيت در انجام 
معامالت و كشف نرخ منصفانه كاالها باشيم. زرندي 
اظهار داشت: به طور طبيعي نمي توان گفت يك بازار 
هيچ گونه ايرادي ندارد و ب��ورس كاال نيز از اين قاعده 
مستثني نيست، به طوري كه اصالح برخي فرآيندها 
كه به بهبود جري��ان معامالت كمك كند مي تواند در 
دس��تور كار قرار گيرد و به هموار شدن هر چه بيشتر 
مب��ادالت كااليي كمك كند؛ البته بايدتأكيد كرد كه 
موجوديت بورس كاال به عن��وان پديده اي مبارك در 
اقتصاد كشور تلقي مي شود و بايد نهايت استفاده را از 
آن در خدمت به رشد و توسعه اقتصادي برد.به اعتقاد 
معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت، عرضه 
محصوالت در بورس كاال به عنوان فرصتي مناس��ب 
در كشور تلقي مي ش��ود كه مي توان شاهد مزاياي آن 
در اقتصاد بود و فرصت هاي مناسبي را براي صنعت و 
توليد كشور فراهم كند. زرندي با بيان اينكه بورس كاال 
مي تواند فضايي شفاف را فراهم كند تا طرفين عرضه و 
تقاضا بتوانند در يك محيط رقابتي و قانونمند و قابل 
نظارت، محصوالت را در آن معامله كنند، گفت: يكي 
از مزاياي عرضه محصوالت در بورس كاال اين اس��ت 
كه محصوالت بر اساس ايجاد ابزارهاي مالي مي توانند 
از فرآيند قيمت گذاري مس��تثني شوند، اين موضوع 
ازجمله مزايايي تلقي مي ش��ود كه همه از طريق آن 
منتفع خواهند داشت. به گفته وي، درمجموع سياست 
كلي وزارت صنعت اس��تفاده بيش��تر از ظرفيت هاي 
بورس كاال است. زرندي خاطرنشان كرد: اكنون و در 
كوتاه ترين زمان ممكن كم��ك كرديم تا محصوالت 
جديدي وارد بورس كاال شوند كه در اين ميان بورس هم 
بايد با افزايش ظرفيت هاي خود و در صورت نياز، اقدام 
به طراحي و معرفي ابزارهاي جديد كرده و تالش كند 
تا شاهد افزايش عمق معامالت در بورس كاال و كمك 
به صنايع باشيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به 
قيمت گذاري دس��توري اشاره كرد و گفت: ما مخالف 
قيمت گذاري با هر شكلي هس��تيم، مگر مواردي كه 
از يارانه هاي مستقيم مانند ارز 4۲00 توماني استفاده 
مي كنند.هفته گذشته جلسه اي با مسووالن سازمان 
بورس و بورس كاال برگزار ش��د كه در اين جلسه هيچ 
مصداقي ب��راي ورود وزارت صنعت به قيمت گذاري 
دستوري وجود نداشت.مواردي هم كه درگذشته در 
زمينه قيمت گذاري دستوري مطرح و اقدام شده بود 
توسط وزير صمت منتفي و مسائل موجود در اين زمينه 
مرتفع شد، لذا اكنون در وزارت صمت هيچ موضوعي 
براي قيمت گذاري دس��توري وجود ن��دارد. زرندي 
خاطرنشان كرد: فقط موضوعي درزمينه قيمت گذاري 
در حوزه خودرو وجود دارد كه توس��ط ب��ورس اوراق 
مطرح شدكه اختيار آن هم مربوط به بيرون از وزارتخانه 
و مربوط به ش��وراي رقابت است، وزارت صمت اكنون 
چندان در قيمت گذاري خودرو دخيل نيست.معاون 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت بابي��ان اينكه براي لغو 
قيمت گذاري دستوري خودرو بايد همه پارامترهاي 
الزم فراهم ش��ود، گفت: در ص��ورت قرار گرفتن همه 
شرايط بازار در كنار هم يعني شكل گيري بازار رقابت 
كام��ل، مخالف ب��ا هرگونه قيمت گذاري دس��توري 
خ��ودرو خواهيم بود. اين نكته را ه��م تأكيدداريم كه 
وقتي مي گوييم بازار رقابت كامل اجازه افزايش بي رويه 
قيمت هم داده نمي شود. وي در پايان با تأكيد بر عرضه 
محصوالت معدني ازجمله سنگ آهن در بورس كاال، 
افزود: عرضه س��نگ آهن در ب��ورس كاال از هفته هاي 
قبل آغازش��ده و به طور حتم اين اق��دام نيز همچون 
ورود سيمان به بورس، كمك خواهد كرد تا قيمت ها 

منطقي تر شوند و انگيزه براي توليد افزايش يابد.

آخرين مهلت واريز
به حساب صندوق تثبيت بورس

محمدابراهيم آقابابايي، رييس هيات عامل صندوق 
تثبيت بازار سرمايه گفت: مطابق ابالغيه كه در ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت معين ش��ده، مهلت واريز 
۲00 ميليون دالر، سه ش��نبه اين هفته يعني مورخ 
11 خرداد به پايان مي رسد. محمدابراهيم آقابابايي، 
با تشريح جزييات جريان واريز مبلغ ۲00 ميليون دالر 
از طريق بانك مركزي به صندوق تثبيت بازار سرمايه، 
توضيح داد: بانك مركزي مطابق مصوبه جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت موظف شده است، مبلغ 
۲00 ميلي��ون دالر از منابع صندوق توس��عه ملي را 
به تدريج در بازار به فروش برساند و ريال آن را به حساب 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه واريز كند. او افزود: اين 
تصميم واريز معادل ريالي مبلغ دويست ميليون دالر 
در تاريخ ۷ ارديبهش��ت 1400 اتخاذ ش��د، اما زمان 
ابالغ آنكه مالك شروع كار به حساب مي آيد به تاريخ 
۲1 ارديبهش��ت 1400 بازمي گردد؛ به عبارتي ديگر 
از تاريخ مذكور يعني )۲1 ارديبهشت 1400( بانك 
مركزي مكلف شد به مدت سه هفته، معادل ريالي تمام 
مبلغ مذكور را به حساب صندوق تثبيت بازار سرمايه 
واريز كند. رييس هي��ات عامل صندوق تثبيت بازار 
سرمايه گفت: مطابق ابالغيه كه در ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت معين شده، مهلت واريز ۲00 ميليون 
دالر سه ش��نبه اين هفته يعني م��ورخ 11 خرداد به 
پايان مي رس��د و تاكنون فقط معادل ريالي مبلغ ۵0 
ميليون دالر به ارزش 1034 ميليارد تومان، از جانب 
بانك مركزي به حساب صندوق تثبيت واريزشده است.

فرآيند تحويل قرارداد آتي نقره
مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ايران با صدور 
اطالعي��ه اي زمان انجام فرآيند تحوي��ل قرارداد آتي 
نقره سررسيدخردادماه 1400 را اعالم كرد.بر اساس 
اطالعيه صادره از س��وي بورس كاال، فرآيند تحويل 
در قرارداده��اي آتي نقره تحوي��ل خردادماه 1400 
در روز سه ش��نبه 1۸ خردادماه ج��اري انجام خواهد 
شد. براساس اين اطالعيه، كليه مشتريان فروشنده 
و خريدار داراي موقعيت تعهدي باز، موظف اند طبق 
ضوابط اعالم  ش��ده جهت انجام فرآيند تحويل اقدام 
كنند. گفتني است، هر قرارداد آتي نقره شامل 100 
گرم از اين محصول است. در اين اطالعيه اشاره شده 
است كه صرفًا آن دسته از دارندگان موقعيت فروش 
امكان ورود به فرآيند تحويل قرارداد آتي نقره رادارند 
كه مطابق قوانين و مقررات مالياتي كش��ور در نظام 
ماليات بر ارزش افزوده ثبت ن��ام كرده و داراي گواهي 
مربوطه باشند. ازاين رو كارگزار فروشنده موظف است 
حداكثر تا سه روز كاري قبل از آخرين روز معامالتي 
يعني روز 1۲ خردادماه ليس��ت مشتريان فروشنده 
داراي گواهينامه ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده را 
به همراه مدارك مربوطه به بورس ارسال كند.همچنين 
كليه مشتريان فروشنده موظف اند دو روز كاري قبل 
از سررسيدخردادماه 1400 يعني روز پنج شنبه 13 
خردادماه و براساس تعيين وقت قبلي اقدام به تحويل 

نقره به باجه معرفي شده، كنند.

توزيع رانت در اقتصاد
با بورس كاال مسدود مي شود

كاالخب�ر| محمدرض��ا پ��ور ابراهيم��ي، رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس به جايگاه كنوني بازار 
سرمايه اشاره كرد و اظهار داشت: در مجلس بعد از 
قانون سال ۸4 و از زمان تشكيل ساختار بازار سرمايه 
به شكل جديد، به دنبال اين بوديم تا بتوان در بخش 
اوراق بهادار و نيزحوزه كااليي ش��رايط را در اقتصاد 
كش��ور به گونه اي مهيا كنيم كه بستر بازار سرمايه 

باعث ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي شود.
وي گفت: توس��عه ابزارها، نهاده��ا و بازارها ازجمله 
اهداف قان��ون جديد بود كه خوش��بختانه اتفاقات 
بسيار مثبتي در هر سه بخش رقم خورد و خروجي 
آن مسائل قابل توجهي بود كه در حوزه هاي مختلف 
ايجاد ش��ده اس��ت. پورابراهيمي خاطرنشان كرد: 
اقداماتي كه اخيراً در بورس كاال در حال انجام است 
ازجمله عرضه محصوالت زنجيره توليد فوالد كه با 
تالش هاي صورت گرفته سرعت پيداكرده است به 
عنوان ماموريت مهم توسعه فعاليت هاي بازار سرمايه 
تلقي مي شود و اثر مثبت اين رويدادها در بورس كاال 
به  كل اقتصاد برمي گردد.اگر به دنبال پيشرفت بازار 
سرمايه و وجود اقتصادي شفاف در كشور هستيم، 
بايد اتفاقاتي در بازار سرمايه كشور رخ دهد و معامالت 
مجموعه اي از كاالها به ويژه كاالهاي اساسي كشور 
كه پايه پذيرش��آن ها در دنيا وج��ود دارد، در ايران 
عملياتي شود. وي با اعتقاد بر اينكه اين اقدامات اكنون 
در كش��ور با تأخير در حال انجام اس��ت، گفت: بازار 
سرمايه زيرساخت هاي الزم براي ميزباني از عرضه 
كاالهاي شركت ها را فراهم كرده و در كنار آن بورس 
كاال نيز بر ظرفيت هاي خود افزوده اس��ت؛ بنابراين 
انتظار ما اين بود تا دولت زودتر از اينها اقدامات فعلي 
و رهايي بخش ه��اي مختلف از قيمت گ��ذاري را به 
مرحله اجرا مي رساند كه البته شرايط فعلي را نيز به 
فال نيك بايد گرفت. پورابراهيمي مي گويد: اگرچه 
اين اقدامات با تأخير در حال انجام هستند اما ما از اين 
فعاليت ها و حمايت هاي دولت در اين زمينه استقبال 
مي كنيم و تحليل ما اين است كه رويكرد عرضه كاالها 
در بورس ازجمله محصوالت معدني و سيمان، مثبت 
و به نفع اقتصاد كشور باشد. وي درباره تأثير عرضه 
محص��والت معدني در بورس كاال بر واقعي س��ازي 
قيمت ها اشاره كرد و افزود: در حوزه محصوالت فارغ 
از اينكه محصوالت جزو معدني ها، فرآورده خام و... 
هستند بايد مكانيزم عرضه و تقاضاي آنها بر اساس 
رويكرد شفافيت منتهي به قيمت گذاري منصفانه اي 
باشد كه از آن به عنوان »كشف قيمت« نام مي بريم. 
به اعتقاد پورابراهيمي، كشف قيمت محصوالت در 
تقابل عرضه و تقاضا مانع از رانت و فساد مي شود كه 
اين موضوع گام مهمي در جهت شفاف سازي در نظام 
اقتصادي كشور بوده و گذرگاه آن، بورس كاالست. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه 
عرضه محصوالت معدن��ي در بورس كاال تأثيرگذار 
بر رشد توليد و سرمايه گذاري بخش معدن خواهد 
بود، گفت: هر اطالعاتي كه وارد ساختار بازار سرمايه 
مي ش��ود، مي تواند برنامه ريزي ه��اي الزم را براي 
وضعيت عرض��ه و تقاضاي آن، مي��زان نياز داخلي 
كشور و توسعه فعاليت ها ايجاد كند و درنهايت زمينه 
رشد توليد و سرمايه گذاري را فراهم كند. وي با تأكيد 
بر اينكه امروز يك��ي از مهم ترين موضوعات توليد، 
تأمين مواد اوليه است، گفت: اكنون ريسك تأمين 
مواد اوليه براي بسياري از حوزه هاي توليدي باعث 
ايجاد چالش ش��ده است، در اين زمينه بايد بتوانيم 
با اس��تفاده از ابزارهاي  مالي ب��ورس كاال، تعهدات 
عرضه كنن��دگان و مصرف كنن��دگان را به گونه اي 
مديريت كنيم تا ريس��ك هاي موج��ود در توليد به 
حداقل ممكن برسند كه اين رويدادمي تواند مزيتي 
بزرگ براي اقتصاد كشور محسوب شود. وي در ادامه 
به قيمت گذاري دستوري اشاره كرد و گفت: وجود 
قيمت گذاري دستوري يكي از مشكالتي است كه از 
گذشته در اقتصاد كشور با آن روبرو بوديم و هنوز هم 
با آن مواجه هستيم، اين موضوع به ضرر توليدكننده و 
مصرف كننده است. مفهوم از بين رفتن قيمت گذاري 
دستوري در مكانيزم بورس كاال اين است كه انتفاع 
قابل  توجهي ب��ه توليد بازگردد ب��ه عنوان مثال در 
سال هاي گذشته در حوزه فوالد، ساالنه حدود هفت 
هزار ميليارد تومان رانت در اقتصاد كشور توزيع شد 
و به دست دالالن رسيده است؛ بنابراين توليدكننده 

و مصرف كننده هيچ انتفاعي از آن نبرده اند.

ايفاي نقش مولفه هاي تاثيرگذار بر بازار سهام

چرا  بورس  رشد  كرد؟

رشد ادامه دار شاخص  بازار  سرمايه
ش��اخص كل در بازار بورس دومين روز كاري هفته يعني 
يكشنبه، نهم خردادماه 1۷ هزار و 3۷۷ واحد رشد داشت 
كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و 1۵۶ هزار 
واحد رسيد.برپايه معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد 
و ۵03 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ 
هزار و ۶3۲ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با 93 واحد كاهش به 3۸۵ هزار و ۵3۶ واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با ۶0 واحد افت به ۲4۸ هزار و 
۷99 واحد رسيد. شاخص بازار اول 1۵ هزار و 9۵4 واحد 

و شاخص بازار دوم ۲4 هزار و ۶1 واحد افزايش داشتند.
حقوقي هادر اين روز حدود ۲10 ميليارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معام��الت خرد چهار 
هزار و 940 ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي ۲3 
درصديعني هزار و 110 ميليارد تومان سهام خريدند 
و مازاد خريدش��ان چهار درصد از كل معامالت شد. 
بيشترين تزريق پول حقوقي به بازار سهام در سه گروه 
»بانك ها و موسسات اعتباري«، »محصوالت غذايي و 
آشاميدني« و »فعاليت هاي كمكي به نهاده اي مالي« 
رقم خ��ورد درحالي كه برآيند معام��الت گروه هاي 
»فل��زات اساس��ي« و»فرآورده هاي نفت��ي« به نفع 

حقيقي ها تمام شد.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با ۲ هزار و ۷۷3 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي« با يك هزار و ۶44 واحد، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار و 344 واحد، 

معدني و صنعتي گل گهربا نماد »كگل« با يك هزار و ۲۷0 
واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با يك 
هزار واحد، نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« 
با 933 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 9۲۷ 
واحد، شركت سرمايه گذاري غديربا نماد »وغدير« با ۸۲۵ 
واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »ش��نبدر« با ۶۸۶ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با ۶۸۶ 
واحد و پااليش نفت تهران با نماد »شتران« با ۶۵3 واحد، 
تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل گروه مپنا 
با نماد »رمپنا« با 41۸ واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري 
اميدبا نماد »واميد« با ۲1۷ واحد، داروسازي جابربن حيان 
با نماد »دجابر« با 1۸۲ واحد، كيميداروبا نماد »دكيمي« با 
11۶ واحد، سرمايه گذاري كشاورزي كوثربا نماد »زكوثر« 
با 10۶ واحد، صنعتي زر ماكارون با نماد »غزر« با 91 واحد، 
س��رمايه گذاري ملي ايران با نماد »ونيكي« با 91 واحد و 
تأمين سرمايه اميدبا نماد »اميد»با ۸۷ واحد تأثير منفي را بر 
شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، شركت صنعتي 
زرماكارون با نماد »غزر«، ايران خودروبا نماد »خودرو«، ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي«، فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد«، سايپابا نماد »خساپا«، بهساز كاشانه تهران 
با نماد »ثبهس��از« و گروه دارويي بركت با نماد »بركت« 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند.گروه فرآورده نفتي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه ۵۶0 ميليون و ۷۸۵ هزار برگه سهم به ارزش ۶ 

هزار و 443 ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز يكشنبه ش��اخص فرابورس نيز نزديك به 109 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و ۸41 واحد ثابت 
ماند.همچنين در اين بازار يك ميلي��ارد و 9۷۶ ميليون 
برگه سهم به ارزش ۲۸ هزار و ۸3۶ ميليارد ريال دادوستد 
ش��د.در دومين روز كاري هفته شركت، هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه با نماد »ميدكو«، پليمر آرياساسول با 
نماد »آريا«، س��هامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، 
فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، بيمه پاسارگادبا نماد 
»بپاس«، نفت ايرانول با نماد »شرانل«، صنايع ماشين هاي 
اداري ايران با نماد »ماديرا«، شركت سرمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا«، زغال س��نگ پرورده طبس با نماد 
»كزغال« و پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«تأثير 
مثبت بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل سنگ آهن گهر 
زمين با نماد »كگهر«، صنعتي مينوبا نماد »غصينو«، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، بيمه دي با 
نماد »ودي«، نفت پاسارگادبا نماد »شپاس«، سيمان ساوه 
با نماد »ساوه«، ريل پرداز سيربا نماد »حريل«، زرين معدن 
آسيابا نماد »فرزين«، سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات 
با نماد »وسپهر«، شهرسازي و خانه سازي باغميشه با نماد 
»ثباغ« و توس��عه خدمات دريايي و بندري س��ينابا نماد 

»حسينا«تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

     عرضه صكوك در بازار
غالمرضا ابوترابي با بيان »با صدور مجوز سازمان بورس و 

اوراق بهادار، صكوك خريد دين شركت سرمايه گذاري و 
توسعه كيش )سهامي خاص( به ارزش يك هزار ميليارد 
ريال از طريق ش��ركت فرابورس ايران در روز دوشنبه 
م��ورخ 10 خرداد 1400 با نم��اد كيش 0۲11 عرضه 
مي شود. اين دومين باري است كه اوراق خريد دين در 
بازار سرمايه كشور منتشر مي شود. پيش ازاين شركت 
سرمايه گذاري مس��كن جنوب در سال 139۸ نسبت 
به انتش��ار صكوك خريد دين اقدام كرده بود« گفت: 
مطالبات مدت دار مبناي انتشار اين اوراق تعداد 1۲3 
قرارداد فروش است كه به شركت واسط مالي خرداد سوم 
واگذار مي شوند و سپس با انتشار اين اوراق، منابع مالي 
موردنياز شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش جهت 
راه اندازي ترمينال دوم فرودگاه كيش تأمين مي شود.

مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه 
توضيح داد: صكوك خريد دين شركت سرمايه گذاري 
و توس��عه كيش با نرخ 1۸ درصد، عمر ۲ سال و ۸ ماه و 
پرداخت هاي هر سه ماه يك بار از طريق شركت فرابورس 
ايران عرضه مي ش��ود. وي اظهار داش��ت: ضامن اين 
اوراق، بانك ملت و عامل وصول شركت سرمايه گذاري 
و توسعه كيش بوده و پذيره نويسي و بازار گرداني آن بر 
عهده شركت تأمين س��رمايه بانك ملت است. ضمنًا، 
شركت كارگزاري بانك ملت عامليت فروش و شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه عامليت 
پرداخت اين اوراق را بر عهده دارند و سازمان حسابرسي 

نيزبه عنوان ركن امين اوراق معرفي شده است..

صندوق جسورانه فرهنگ و هنر در راه فرابورس
امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به اينكه 
درخواست تأسيس نخس��تين صندوق سرمايه  گذاري 
حوزه فرهنگ و هنر از طرف فعاالن اين حوزه به دبيرخانه 
كميته بررس��ي صندوق هاي جس��ورانه و خصوصي در 
فرابورس ايران ارايه شده است، گفت: پس ازآن تقاضاي 
تأسيس صندوق سرمايه  گذاري حوزه فرهنگ و هنر كه 
از نوع صندوق هاي جسورانه است در اين كميته طرح و 
بررسي شد. وي در تش��ريح آخرين وضعيت اخذ مجوز 
اين صندوق افزود: پس از اعمال نظرات كميته بررس��ي 
صندوق هاي جسورانه و خصوصي در فرابورس، درخواست 
موافقت اصولي تأس��يس اين صندوق سرمايه  گذاري به 
سازمان بورس ارسال شد كه اين نهاد نيز موافقت اصولي 

خود را مبني بر تأس��يس آن اعالم كرد. هاموني سرمايه 
نخستين صندوق س��رمايه گذاري حوزه فرهنگ و هنر 
را يك هزار ميلي��ارد ريال اعالم كرد و گفت: بر اس��اس 
موافقت اصولي اعطاش��ده توسط س��ازمان بورس ۲0 
درصد از اين مبلغ در زمان تأسيس به صورت نقدي تأديه 
خواهد شد. مديرعامل فرابورس ايران در تشريح بيشتر 
نحوه سرمايه گذاري صندوق مذكور توضيح داد: يكي از 
رشته هاي موضوع سرمايه گذاري صندوق، صنايع خالق 
است كه اين رشته طيف وسيعي از حوزه هاي فرهنگي 
و هنري ش��امل تبليغات، معم��اري، طراحي، مد، فيلم 
)س��ينما(، موسيقي، عكاس��ي، هنرهاي نمايشي، نشر 
و بازي ه��اي رايان��ه اي و... را در برمي گيرد. به گفته وي، 

تاكنون حدود 1۲ صندوق س��رمايه گذاري جس��ورانه 
با مجموع س��رمايه هفت هزار و ۷۵0 ميلي��ارد ريال در 
فرابورس ايران پذيره نويسي ش��ده است و سه صندوق 
ديگر ني��ز در حال تكمي��ل مدارك جه��ت اخذ مجوز 
پذيره نويسي هستند. س��رمايه گذاري جسورانه يكي از 
حلقه هاي اصلي و عوامل كليدي پيشرفت نوآوري، بهبود 
بهره وري و رشد اقتصادي در كشورهاست كه اكنون به 
عنوان منبع تأمين مالي شركت هاي نوپا و دانش بنيان در 
جهان مطرح شده است. درواقع سرمايه گذاري جسورانه 
يك مدل سرمايه گذاري براي راه اندازي كسب وكارهاي 
نوپا و ش��ركت هاي كوچك با پتانس��يل رشد بلندمدت 
به شمار مي رود كه منبع بس��يار مهمي براي راه اندازي 

كسب وكارهايي است كه توان دسترسي به منابع تأمين 
مالي رايج مانند بانك را ندارند. از س��وي ديگر اين منابع 
مالي كه از سمت سرمايه گذاري جسورانه فراهم مي شود 
ريس��ك زياد و به تبع آن بازدهي م��ورد انتظار بااليي را 
براي س��رمايه گذار به دنبال دارند.فراب��ورس پرچم دار 
ورود اين ابزار مالي به بازار س��رمايه بوده و در س��ال 9۵ 
اولين صندوق جس��ورانه از طريق فراب��ورس وارد بازار 
سرمايه ش��د. تا به امروز نيز اين بازار ميزبان1۲ صندوق 
سرمايه گذاري جسورانه بوده كه در حوزه هاي مختلفي 
نظير فناوري اطالعات و ارتباطات، تجارت الكترونيك، 
صنايع فناوري هاي مالي، زيس��ت فناوري، سالمت و... 

فعال هستند.



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي شوراي شهر تهران داليل فرماندار در اعتراض به 
گزارش تحقيق و تفحص پيرامون مباني حقوقي و گزارش 
عملكرد قراردادها با رس��ا تجارت را رد كردند. به گزارش 
»تعادل«، 19 ارديبهش��ت ماه س��ال ج��اري، با موافقت 
اكثريت اعضاي ش��وراي ش��هر تهران گزارش تحقيق و 
تفحص از شركت رسا تجارت مبين و طرح سه شهيد به 
تصويب رسيد. گزارشي كه حاكي از انتقال حدود 13 هزار 
ميليارد تومان از اموال شهرداري تهران به زير مجموعه هاي 
اقتصادي سپاه طي س��ال هاي 88 تا 93 و ايرادات قانوني 
متعدد اس��ت. در پي قرائت و تصويب اين گزارش تحقيق 
و تفحص در صحن علني شوراي شهر، فرماندار تهران اين 
مصوبه را مغاير با قانون اعالم كرده است. اما اعضاي شوراي 
شهر، داليل فرمانداري تهران را رد كردند. ديروز در جريان 
بررسي اعتراض هيات تطبيق به مصوبه تحقيق و تفحص 
 پيرامون مبان��ي حقوقي و گزارش عملك��رد قراردادها با 
رسا تجارت س��يد محمود ميرلوحي گزارش كميسيون 
نظارت و حقوق��ي را قرائت كرد. ميرلوحي گفت: گزارش 
تحقيق و تفحص كه زحمت ش��وراي پنجم بود توانست 
بخشي از اش��كاالت دوره قبل را با زبان كارشناسي و فني 
مطرح كند و بررسي نظرات نقدكنندگان كه نتوانستند 
اش��كال فني و دقيقي را ارايه كنند، نش��ان داد كه ش��ورا 
مس��ووالنه اين كار را به نتيجه رس��اند. گفته مي شد در 
فرمانداري جرياناتي در حال ش��كل گيري است من خود 
عضو هيات تطبيق هستم اما هيچ مطلبي در اين باره گفته 
نشد اما يك مرتبه ما با نامه آقاي فرماندار مواجه شديم كه 
اعالم كرد اين گزارش مغاير اس��ت.  مير لوحي ادامه داد: 
مدي��ران قبلي اگر گفتند ما آنها را دع��وت نكرده ايم، من 
خود عضو هيات تطبيق هس��تم. در هيات تطبيق هرجا 
موضوع مهمي مطرح باشد موافقين و مخالفين حضور پيدا 
مي كنند و ما از اف��راد دعوت كرديم و دعوتنامه ها موجود 
است. در تحقيق دوم نيز از افراد دعوت كرديم و پاسخ خود 
را به هيات تطبيق نداند، بلكه براي آقاي هاش��مي ارسال 
كردند و امضاهاي پاسخ موجود است. به عنوان مثال در 13 
اسفند 99 گفتند به ما دو ماه وقت بدهيد، در صورتي كه 
ما گزارش را قرائت كرديم و هنوز پاسخ آنها نيامده است. 
ما مشكلي براي شنيدن حرف ديگران نداريم.  ميرلوحي 
ادامه داد: نامه اي توسط كميسيون حقوقي نوشته شده 
و در آن به ماده 81 قانون شوراها اشاره شده است. در اين 
قانون آمده است در صورتي كه گزارش به تصويب شوراي 
ش��هر برس��د و در آن گزارش تخلف احراز و درخواست 
تعقيب شده باشد متخلف توسط رييس شوراي شهر به 
قوه قضاييه يا مرجع رسمي رسيدگي به تخلفات اداري 
معرفي مي شود تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و 
نتيجه را به شوراي اسالمي منعكس كند.  ميرلوحي افزود: 
بنابراين موضوع گزارش بوده و نه مصوبه كه نياز به ذكر 
ايراد يا تاييد از سوي هيات تطبيق داشته باشد. در متن 
ماده صراحتا ذكر شده است كه اگر اعضاي شوراي شهر 
گزارش را تصويب كنند رييس شورا موظف است متخلف 
را برحس��ب مورد به مراجع ذي صالح جهت رسيدگي 
معرفي كند. ما حكم صادر نكرديم و اعالم كرديم براساس 
گزارش ما اين اش��كاالت وجود دارد و قوه قضاييه مرجع 
رسيدگي است. براساس اين ماده قانونگذار جهت ارسال 
گزارش به ساير مراجع قيد ديگري را الزم ندانسته است، 
بنابر اين به اظهارنظر هيات تطبيق كه البته نبايد آن را 
اظهارنظر هيات فرض كرد چرا كه هيات تطبيق جلسه اي 
نداشته است و اين نامه فرماندار است، محل اشكال است. 

  احساس كفالت به مديران شهري سابق!
در ادامه سيد حسن رسولي نايب رييس كميسيون برنامه 
و بودجه نامه فرماندار را داراي اش��كال شكلي و محتواني 
دانست و گفت: بر اس��اس ماده 81 اساسا نيازي به ارسال 
چنين گزارشاتي به هيات تطبيق نيست. از نظر محتوايي 
هم آقاي فرماندار از كجا مي دانند هيات تحقيق و تفحص 
منتخب ش��ورا اين تبصره 3 ذيل ماده 81 را لحاظ نكرده 
است و از كجا مي دانند اين امكان فراهم نشده است. فرض 
كنيم اين غفلت صورت گرفته بايد متهمان و مخاطبين 
گزارش كه شهردار سابق و مديران سابق هستند به موقع 
به رييس و هيات رييسه شورا مراجعه مي كردند و بر اساس 
اي��ن تبصره مي گفتند كه ما ذي حقي��م و بايد در جريان 
قرار بگيريم. فرماندار عالي تري��ن نماينده دولت در حوزه 
تقسيمات كشوري اس��ت و بايد علم مبارزه با فساد را به 
دست بگيرد، نه اينكه اعتراض كند. رسولي افزود: اصل 57 
بر تفكيك قوا تاكي��د دارد و آقاي فرماندار كه نماينده قوه 
مجريه است نمي تواند نسبت به مسووالن سابق شهرداري 
احس��اس كفالت كند و هم نس��بت به مرجع قضايي كه 
اين گزارش به آن ارس��ال شده است. من فكر مي كنم اگر 
شهردار سابق امروز در كرسي رياست مجلس نبود چنين 
تدبير برجسته اي از فرماندار دولت تدبير و اميد نداشتيم. 
پيشنهادم اين است شورا اين اعتراض را وارد نداند و بر اساس 

ماده 81 گزارش را به مرجع قضايي ارسال كند.
 

  وهن شوراي شهر 
در ادامه صدراعظم نوري در اين باره گفت: در دوره پنجم 
شوراي شهر نحوه برخورد فرمانداري بعضا موجب وهن 
شورا و فراتر از حد قانوني است. هيات تطبيق مرجعي است 
كه مصوربات شورا را مورد بررسي قرار داده و در صورت عدم 
تطبيق با قوانين باالدست مي تواند آن را به شورا بازگرداند و 
درخواست اصالح مصوبات را داشته باشد. در جايي كه يك 
نماينده از شورا در هيات تطبيق عضو است انتظار مي رود اگر 
شبهاتي وجود دارد با حضور نماينده شورا در هيات تطبيق 
مورد بحث قرار گيرد و آنجا اگر به تفاهم نرسيدند آنجا هيات 
تطبيق طي نامه اي به استناد مواد قانوني اعالم كند نه اينكه 

شخص فرماندار ورود كند. 

   تحقيق و تفحص از اختيارات شوراست
در ادامه مجيد فراهاني هم درباره اين موضوع گفت: تحقيق 
و تفحص براساس نص صريح قانون از اختيارات شورا است 

و قانون نيز عينا آورده است كه بالفاصله پس از تحقيق و 
تفحص براي بررس��ي و صدور حكم به قوه قضاييه ارسال 
مي شود اگر براساس نظر قاضي اشكاالتي داشته باشد قاضي 
مي تواند داليل و ادله بيشتر را طلب كند و همانند مجلس كه 
شوراي نگهبان به آن ورود نمي كند در اينجا نيز محلي براي 
ورود هيات تطبيق نيست. همچنين در ادامه زهرا نژادبهرام 
گفت: شورا ابزار هاي مختلفي براي رسيدگي به تخلفات 
دارد كه يكي از اين ابزار ها تحقيق و تفحص اس��ت. هيات 
تحقيق و تفحص در جايگاه هيات رييس��ه شورا قرار دارد  
و دستگاه هاي نظارتي ملزم به پاسخگويي در برابر نامه ها 
و مصوبات آن هس��تند. وظيفه رييس شورا اين است كه 
نتيجه تحقيق و تفحص را به رييس قوه قضاييه ارايه مي داد .

نژاد بهرام افزود: مطابق قانون رييس شورا وظيفه داشت 
گزارش تحقيق و تفحص را به قوه قضاييه ارجاع دهد و 
رييس قوه بنابه صالحديد نتيجه تحقيق و تفحص را به 
محاكم ارجاع كنند. نيازي به نامه هيات تحقيق و تفحص 
فرمانداري نيست رييس شورا بايد نتيجه را به رييس قوه 
قضاييه ارايه م��ي داد. در ادامه علي اعطا نيز گفت: روند 
تحقيق و تفحص، روند مشخصي است و به طور خاص در 
ماده 81 قانون ذكر شده است كه شوراي شهر مي تواند 
درخواس��ت تعقيب به مراجع قضايي ارايه كند. شوراي 
ش��هر مي تواند درخواست تعقيب ارايه دهد و متخلفي 
كه در گزارش احراز شده است توسط رييس شورا به قوه 
قضاييه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شود. 
اعطا تاكيد كرد: نكته مهم تر اين است كه بر اساس قانون 

ذكر شده اس��ت درخواست رييس شورا مي تواند خارج 
از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و نتيجه آن به شوراي 
اسالمي اعالم ش��ود.اين موضوعي اس��ت بين شوراي 
شهر و دستگاه قضايي و جاي تعجب است كه با چنين 
استداللي كه مصوبه هيات تطبيق هم نيست، فرمانداري 
تهران نامه ارسال كرده و گفته است كه شما دسترسي 
مسووالن قبلي را فراهم نكرده ايد.بررسي نامه فرماندار 
موضوعيت ندارد و ش��ورا بايد بر نظر خود اصرار كند. در 
ادامه سيد ابراهيم اميني درباره اعتراض فرمانداري گفت: 
اين نظر فرمانداري بعد از مهلت تعريف شده ارسال شده 
لذا قابليت طرح در صحن شورا را ندارد. فرمانداري طي 
دو هفته مي تواند به مصوبات شورا نظر دهد. ضمن اينكه 
در گزارش تحقيق و تفحص نيازي به تاييد هيات تطبيق 
نيست. همچنان كه ش��وراي نگهبان درباره تحقيق و 
تفحص مجلس ورود نمي كند. بنابراي��ن اين اعتراض 
نيازي به راي گيري ندارد . در انتها محسن هاشمي درباره 
تصميم گيري درباره نامه اعتراضي فرماندارگفت: نامه 
فرماندار هفته پيش رسيد. ما همه مصوبات شورا را براي 
فرمانداري مي فرستيم و قرار نيست براي همه آنها نظر 
بدهند.در نتيجه برخي از دوستان نبايد خرده بگيرند كه 
چرا هيات رييسه اين گزارش را براي هيات تطبيق ارسال 
كرده است. اين مصوبه بازتاب رسانه اي زيادي داشت و 
كساني كه در اين مصوبه متهم شدند طبيعي است كه 
تالشي را آغاز كنند تا بتوانند از حواشي آن عبور كنند. 
با فرمانداري تماس گرفتند و گفتند كه بگوييد دعوت 
نشدند و فرصت دفاع به آنها داده نشده است. اين در حالي 
است كه اين موضوع درهيات تطبيق بررسي نشده و در 
كميته هيات تطبيق كه وجود خارجي ندارد، بررس��ي 
شده است.  هاشمي ادامه داد: من با آقاي ميرلوحي درباره 
اين نامه صحبت كردم از آنجا كه اين نامه بازتاب رسانه اي 
داشته تصميم گرفته شد كه خوب است اين موضوع در 
صحن مطرح شود و اعضا علني درباره آن صحبت كنند. 
اين گزارش دو بخش دارد كه بخش اول درباره تخلفات 
صورت گرفته اس��ت و بخش دوم درباره عدم بازگش��ت 
پول هاي شهرداري است. هدف اصلي اين بود كه نزديك 
به 5 هزار ميليارد تومان كه در اختيار اين تشكيالت است 
به شهرداري برگردد. نكته اصلي در صحبت ها اين بود كه ما 
نسبت به اين موضوع اعتراضي نكنيم تا همان مسير قانوني 
را طي كنيم. اما مي توان نامه اي به فرمانداري نوشت و همه 
نظرات اعضا را در آن لحاظ كرده و بگويم جميع اعضا به اين 
داليل نامه را رد كردند. در نهايت پيشنهاد هاشمي به راي 

گذاشته شد و با 18 راي موافق به تصويب رسيد.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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تكليف شوراي عالي شهرسازي 
براي شهرداري تهران

شوراي عالي شهرس��ازي و معماري در نشست اخير 
خود شهرداري تهران را مكلف به اتخاذ راهكار فوري و 
كوتاه مدت جهت حفظ ايمني عرصه گودبرداري شده 
در محل برج ميالد كرد. به گزارش مهر، شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران در جلسه ۲5 اسفند 1399  
با استناد به يكي از بندهاي سند اصلي طرح جامع شهر 
تهران مصوب 138۶ و بر اس��اس نامه مورخ 9 دي ماه 
1399 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
منضّم به صورت جلس��ه مورخ 17 ش��هريور 1399 
كميسيون ماده 5 ش��هر تهران، چهارچوب طراحي 
شهري مجموعه 1۲۰ هكتاري و طرح جامع سه بعدي 
فاز دوم برج ميالد را بررسي و ضمن تصويب چهارچوب 
مذك��ور مقرر كرد: 1. طرح معم��اري بناها و فضاهاي 
ش��هري پيرامون برج ميالد، در چارچوب مصوب و با 
رعايت موارد زير توس��ط شهرداري تهران تهيه و پس 
از تأييد دبير شوراي عالي مالك اقدام قرار گيرد.1-1. 
به منظور تحقق اهداف چشم انداز مجموعه برج ميالد 
و اراضي پيرامون با عنوان »بام فرهنگ، هنر و فناوري 
تهران و عرصه ديپلماسي فرهنگي« ضروري است كليه 
كاربري ها و عملكردهاي پيشنهادي در طرح در راستاي 

تحقق چشم انداز مذكور باشد.
1-۲. تمهيدات الزم به منظور حفظ يكپارچگي فضايي 
محدوده طرح و با عناصر تأثيرگذار هم پيوند پيرامون آن 
از جمله پارك پرديسان و رود دره اوين دركه اتخاذ گردد.

1-3. نتايج مرب��وط به مطالعات پدافن��د غير عامل، 
عارضه سنجي ترافيكي و ارزيابي اثرات محيط زيستي 
 )EIA( اجراي طرح در محدوده اراضي 1۲۰ هكتاري
پس از تأييد در مراجع ذي ربط در اس��ناد خروجي و 

پيشنهادهاي اجرايي طرح منعكس گردد.
1-۴. حريم كليه مس��يل ها و آبراهه هاي متداخل با 
محدوده طرح بر اس��اس اعالم شركت آب منطقه اي 
و همچنين حرايم تدقيق شده گسل هاي متداخل با 
اراضي بر اس��اس آخرين مصوبه شوراي عالي در طرح 
ديده شود. بديهي است رعايت ضوابط ابالغ شده ساخت 
و ساز در پهنه هاي گسلي در تعيين نوع فعاليت و ميزان 
احداثات عرصه هاي تداخلي با حريم گسل الزامي است.

۲. به منظور تنظيم عوامل موثر بر كيفيت محيطي و 
منظر شهري و در راستاي حفظ يكپارچگي سازمان 
فضايي طرح در شؤون مختلف آن بر تهيه سند جامع 
برنامه ريزي، اجرا و مديريت يكپارچه اراضي در طول 
ساخت و بهره برداري عنوان يكي از اسناد الزام آور طرح 

تاكيد مي گردد.
3. ضمن تأكيد بر اتخاذ راهكار فوري و كوتاه مدت توسط 
ش��هرداري جهت حفظ ايمني عرص��ه ۲.۴ هكتاري 
گودبرداري ش��ده در بخش شمالي مركز همايش ها، 
بر اولويت اجراي طرح معم��اري در محل گود مذكور 

تأكيد مي گردد.

انتقاد از افزايش اجاره بهاي 
دكه هاي روزنامه فروشي 

محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
نسبت به عدم بارگذاري اطالعات طرح تفصيلي و بافت 
فرسوده در سامانه طرح تفصيلي، افزايش چندصدبرابري 
اجاره دكه هاي روزنامه فروشي و عدم اصالح خط آسمان 
طرح تفصيل��ي و بالتكيلفي ش��هروندان تذكر داد. به 
گزارش ايلنا، ساالري در جريان دويست و نود و هشتمين 
جلسه ش��وراي ش��هر تهران در تذكري به وزارت راه و 
شهرسازي و شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور 
گفت: تعداد زيادي از دكه هاي روزنامه فروشي به شوراي 
شهر مراجعه دارند و مي گويند به يك باره در اين فضاي 
كرونايي اجاره بهايي كه پرداخت مي كنند چندصد برابر 
شده است. اين افزايش در پيوست هاي بودجه بوده است 
و تقاضا مي كنم براي اين موضوع جلسه اي تشكيل شود. 
عضو شوراي شهر تهران در ادامه تذكر ديگري به سازمان 
فاواي شهرداري داد و گفت: طرح تفصيلي چندماه پيش 
به تصويب رسيد اما هنوز همه آن بارگزاري نشده است 
و مردم نمي توانند با مراجعه به س��امانه طرح تفصيلي 
جواب بگيرند. انگار اراده اي نيست كه اين كار انجام شود. 
او افزود: همچنين به بافت فرسوده تهران 9۰۰ هكتار 
اضافه شده است كه بايد بسته هاي تشويقي به آنها تعلق 
گيرد اما هنوز اين عملياتي نشده است كه سازمان فاوا 
طي يك روز مي توانست آن را انجام دهد. با شخص آقاي 
شهردار نيز درباره آن صحبت كردم اما هنوز اين اتفاق 
نمي افتد. نمي دانم در فاوا چه كار مي كنند. بايد جلسه اي 
بگذاريم و مشخص شود كه چرا اين اقدامات ارزشمند 

شورا و كميسيون ها عملياتي نمي شود؟

كاشت درخت در ۵۰۰۰ 
مدرسه تهران

احمد مسجد جامعي، عضو ش��وراي شهر تهران از 
برنامه ريزي و طرح كاشت درخت در 5۰۰۰ مدرسه 
خبر داد. به گزارش ايسنا، مسجد جامعي در جريان 
جلسه دويست و نود و هشتم ش��وراي شهر تهران 
گف��ت: اين روزها در ۲۰۰ مدرس��ه، پروژه كاش��ت 
درخت انجام ش��ده اس��ت و در طرح اصلي، كاشت 
درخت در 5۰۰۰ مدرسه تهران در نظر گرفته شده 
است و اگر بتوان اين حركت را ادامه داد و بتوانيم در 
مس��اجد و تكايا نيز اين اقدام را اجرايي كنيم اقدام 
بسيار با ارزشي است. وي با اش��اره به لزوم توجه به 
بزرگ ترين واقف كشور در قرني كه گذشت، گفت: 
1۰ خرداد ماه يكصدوپنجاهمين سال تولد »حاج 
حسين آقا ملك « است. او به گردن تهران حق دارد 
چرا كه جد آنها آقا محمد مهدي تبريزي هستند كه 
در جنگ هاي ايران و روسيه حضور داشتند. سراي 
امي��ر كه منصوب به اميركبير اس��ت و موزه ملك و 
كتابخانه ملك و خانه ملك را ايش��ان ساخته است. 
مسجدجامعي افزود: همچنين در شهرستان ري، 
مدارس و باغ هايي قرار دارد كه وي ساخته است. اولين 
بوستان ارگانيك در گالبدره شميران را حاج حسين 

آقا ملك ساخته است. 

تعقيب و گريز دالر و مسكن
 در شهريور ۲۴ ميليون و ۲8۰ هزار تومان و ۲۶ ميليون و 
9۴5 هزار تومان بود. ۴- همان طور كه گفته شد، موتور 
اصلي تحوالت بازارها طي س��ه سال گذشته نه نرخ ارز يا 
شاخص كل بازار بورس كه ميزان رشد نقدينگي و تورم و 
تغيير انتظارات تورمي بوده و هست. در اين حال، از آنجا كه 
طي دهه ها و به ويژه سال هاي اخير، نرخ دالر به نشانه اي 
براي صعودي و نزولي بودن بازارها تبديل ش��ده مي توان 
با تس��امح گفت كه نرخ دالر، نبض انتظارات تورمي را در 
دست گرفته و هدايت مي كند.  در چنين شراطي، اگر فرض 
كنيم رابطه مستقيمي ميان متوسط قيمت هر متر مربع 
آپارتمان در تهران و ارزش ريالي 1۰۰۰ دالر امريكا برقرار 
است، با توجه به برخي از پيش بيني هاي معتدل از نرخ دالر 
در شش ماهه اول سال و همچنين نرخ دالر در پايان سال 
جاري، مي توان نسبت به پيش بيني قيمت مسكن در نيمه 
نخست سال و همچنين در پايان سال، اقدام كرد. برخي 
از تحليلگران بر اين باورند كه در صورت به نتيجه رسيدن 
مذاكرات هسته اي، پول هاي بلوكه شده ايران كه حدود 7۰ 
ميليارد دالر تخمين زده مي شود، آزاد خواهد شد و پس از 
دستيابي به توافق هسته اي، فروش نفت ايران نيز افزايش 
مي يابد و در مجموع وضعيت ورود دالر به كشور متفاوت 
از ش��رايط كنوني خواهد بود و از همي��ن رو، در دوره اي 
كوتاه مدت و به صورت موقت، نرخ دالر حتي مي تواند به 
زير ۲۰ هزار تومان نيز كاهش يابد. البته، اغلب تحليلگران با 
توجه به شاخص هاي اقتصاد كالن استدالل مي كنند كه 
در پايان سال نرخ دالر حدود ۲5 هزار تومان خواهد بود. اين 
پيش بيني نزولي و صعودي از نرخ دالر در ماه هاي آينده، با 
پيش بيني 3۰ درصدي تخليه حباب مسكن در سال جاري 
همخوان و همگام است و از اين دو، مي توان نتيجه گرفت 
كه تخليه حباب مسكن كه از فروردين آغاز شده در نيمه 
نخست سال جاري تداوم خواهد يافت، اما از نيمه دوم سال 
دوباره سير صعودي به خود خواهد گرفت. بر اين اساس، 
انتظار مي رود، متوسط قيمت 3۰ ميليون توماني هر متر 
مسكن در پايان اسفند 99، تا اول مهر سال جاري به حدود 
۲۲ ميليون تومان كاهش يابد و از آن پس با رشدي ماليم 

تا آخر سال به حدود ۲5 ميليون تومان رشد كند. 

وزير راه: سالي هزار كيلومتر 
بزرگراه ساخته ايم

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي گفت: ما سالي هزار 
كيلومتر بزرگراه س��اخته ايم اين اقداماتي است كه براي 
رفاه مردم بوده اس��ت. راه هم زمينه س��از توسعه است و 
فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي را گس��ترش مي دهد. 
اميدوارم با برنامه ريزي در دولت هاي بعدي هم با اين ساز و 
كار منسجم كه براي راه هاي روستايي، درجه يك، آزادراه 
و راه آهن صورت گرفته اجرا و كشور بتواند بيشتر از گذشته 

مسير توسعه را طي كند.

پارلمان شهري پايتخت داليل فرماندار را رد كردند 

فرونشست ساالنه ۳۶ و ۱۷ سانتي متري زمين در تهران و اصفهان

چوب الي چرخ تحقيق و تفحص از رساتجارت

زلزله خاموش در ۳00 دشت ممنوعه ايران
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه عليرضا شهيدي، رييس سازمان زمين شناسي 
و اكتشافات معدني گفته اس��ت، در ايران از ۶۰8 دشت 
موجود بيش از 3۰۰ دش��ت ممنوعه هس��تند و پديده 
فرونشس��ت در اصفهان تا 17 س��انتي متر و در تهران 
3۶ س��انتي متر در سال مشاهده ش��ده است. شهيدي 
در نشس��ت هم انديش��ي پايش فرونشست در اصفهان 
با اش��اره به قرارگيري ايران در يك اقليم خشك و بروز 
خشكس��الي در يك دوره 3۰ ساله، گفت: تنها 1۰ سال 
از دوره خشكسالي گذشته و يك دوره طوالني سخت را 
در پيش رو داريم و با بروز خشكسالي در هر كشور مردم 
تمايل بيشتري به اس��تفاده از منابع آب دارند و با توجه 
به محدوديت منابع آب در ايران چاه ها به صورت قانوني 
و غيرقانوني حفر مي ش��وند. به گزارش ايسنا، وي ادامه 
داد: در كل دنيا اجازه دسترسي به منابع آبي بين 3 تا ۲۰ 
درصد اس��ت و وقتي به ۴۰ تا ۶۰ درصد برسد، به عنوان 
تنش ياد مي ش��ود و بين ۶۰ تا 8۰ درصد بحران است و 
اين در حالي اس��ت كه در ايران گاهي باالي 8۰ درصد 
از منابع آبي را استفاده مي كنيم و خواسته يا ناخواسته 
كشور را به سوي نابودي پيش مي بريم. شهيدي با بيان 
اينكه با بروز فرونشست، آبخوان دچار آسيب مي شود، 
گفت: زمين شناس��ان از فرونشس��ت به عنوان »زلزله 
خاموش« ياد مي كنند، زيرا زلزله وقتي كه اتفاق مي افتد، 
در لحظه است و اثرات آن در همان لحظه قابل مشاهده 
است، ولي فرونشست به نحوي اتفاق مي افتد كه آبخوان 
دچار آسيب شده و در حال از بين رفتن است و تخريب 
به صورت جزئي و س��پس به صورت كلي اتفاق مي افتد 
و زماني اين پديده روي مي دهد كه ديگر مرگ آبخوان 
و گياهان و جانوران و جوامع انس��اني اتفاق افتاده است. 
وي ب��ا بيان اينكه در ايران از ۶۰8 دش��ت موجود بيش 
از 3۰۰ دشت ممنوعه هس��تند كه نشان دهنده عمق 
فاجعه است، افزود: به جز استان گيالن همه 3۰ استان 
كشور با موضوع فرونشست دست به گريبان هستند كه 
خوشبختانه در استان اصفهان مسووالن براي مقابله با 
اين بحران به فكر هستند. رييس سازمان زمين شناسي 

با بيان اينكه فرونشست باعث ايجاد بحران هاي امنيتي 
براي كشور خواهد ش��د، يادآور شد: خشكسالي باعث 
مهاجرت افراد از جنوب به شمال كشور و خالي از سكنه 
شدن بخش هاي بزرگي از كشور مي ش��ود و در آمارها 
مشاهده مي شود كه از ۴ ميليمتر فرونشست در اتحاديه 
اروپا به عنوان بحران ياد مي شود، در حالي كه در اصفهان 
تا 17 س��انتي متر و در تهران 3۶ س��انتي متر در س��ال 
مشاهده شده است. وي با بيان اينكه فرونشست به صورت 
نقطه اي رخ مي دهد و نقاط مختلف متفاوت است، افزود: 
بايد توجه داش��ت كه طي ۴۰ سال آينده درجه حرارت 
كشور ۲.۶ درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت كه اين 
موضوع نياز بيشتر كشور را به منابع آبي بيشتر مي كند. 
ش��هيدي با بيان اينكه از سال 13۴7 اولين فرونشست 
دشت كشور در دشت رفسنجان در كرمان اتفاق افتاد، 
گفت: بحران در دش��ت مهيار به قدري زياد ش��ده كه 
كشاورزان به استفاده از چاه هاي آب كارست كه براي آب 
شرب استفاده مي شود، روي آورده اند كه نيازمند تدوين 
سياست گذاري هاي مناسب و آمايش سرزمين و طرح 

جامع براي اصفهان است.
به نقل از روابط عمومي س��ازمان زمين شناسي، به گفته 
ش��هيدي تا س��ال ۲1۰۰ ميالدي با توجه ب��ه تغييرات 
اقليمي و ذوب ش��دن يخچال ها سواحل جنوبي ايران در 
استان هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان به زير آب خواهد 
رفت كه صنايع نفت و پتروشيمي ما در آن مناطق متمركز 

شده است.

  گسترش فرونشست در پايتخت
به گزارش »تعادل«، پيش از اين نيز سازمان نقشه برداري 
كش��ور اعالم كرده بود، با توجه به بررسي هاي انجام شده 
ميزان فرونشس��ت و محدوده آن در ش��هر ته��ران رو به 
گس��ترش اس��ت. در اين حال، هر چه از سمت جنوب به 
سمت مركز و شمال تهران حركت مي كنيم، ميزان و آثار 
فرونشست كمتر مشاهده مي شود. حتي در مناطق شمالي و 
نيمه باالي شهر تهران فرونشست محسوسي گزارش نشده 

و اگر فرونشستي هم باشد نرخ بسيار پاييني دارد. 

به گ��زارش خبرنگار رواب��ط  عمومي، امي��ن ابراهيمي 
مديرعامل شركت فوالد خوزستان ضمن تبريك انتخاب 
نوش��ادي به سمت ش��هردار اهواز گفت: مجموعه فوالد 
خوزستان با توليد 3 ميليون و هشتصد هزار ُتن فوالد، رتبه 
دوم توليد فوالد در كشور را داراست و نقش راهبردي در 
توليد فوالد كشور ايفا مي كند. در گروه فوالد خوزستان 13 
هزار تن به طور مستقيم و 1۰۰ هزار تن به طور غيرمستقيم 
مشغول به كار هس��تند. ابراهيمي در ادامه گفت: نسبت 
به وضعيتي كه طرح هاي توس��عه كشور و وضعيت فوالد 
 خوزس��تان دارد، مي��زان توليد كنوني فوالد در اس��تان 
نگران كننده  اس��ت. وي ادامه داد: در حال حاضر معادل 
ده درصد ظرفيت كشور را شركت فوالد خوزستان توليد 
مي كند ك��ه زماني اين عدد ۲5 درص��د بود. مقام معظم 
رهب��ري )مدظله العالي( افقي كه در س��ال 1۴۰۴ براي 
صنعت فوالد در كشور تعيين كردند، دستيابي به توليد 55 
ميليون تن و كسب رتبه اول توليد فوالد در منطقه است. با 
توجه به پيش بيني سهم ۲5 درصدي استان خوزستان از 
توليد فوالد كشور، در سال 1۴۰۴ بايد به توليد 13 ميليون 
و ششصد هزار تن دست پيدا كنيم. اين در حالي است كه 
با در نظر گرفتن طرح    هاي توسعه   توليد استان به ۶ ميليون 
تن مي رس��د. با توجه به طرح هاي توسعه اي كه در ساير 
استان هاي كشور در حال اجراست و همچنين وضعيت 
موجود شركت فوالد خوزستان تا س��ال1۴۰۴، جايگاه 
خوزس��تان به رتبه چهارم يا پنجم مي رسد و سهم توليد 
فوالد استان به كمتر از هفت يا هشت درصد خواهد رسيد. 
مديرعامل فوالد خوزستان در ادامه اظهار داشت: به دليل 
اينكه استان خوزستان به آب هاي آزاد و منابع انرژي، حمل 
و نقل آسان و نيروي كار دسترسي دارد، بهترين بستر توليد 
فوالد كشور است. ليكن همكاري و ياري ساير دستگاه هاي 
استان از جمله شهرداري اهواز با شركت فوالد خوزستان 
مي تواند در دستيابي توليد فوالد در افق 1۴۰۴ موثر باشد. 
وي افزود: به ازاي هر يك شغلي كه در صنعت فوالد ايجاد 
شود ۲3 شغل غير مس��تقيم در كنار آن به وجود خواهد 

آمد. نگاه س��هامدار عمده به شركت فوالد خوزستان نيز 
يك سرمايه گذاري بلندمدت اس��ت. لذا انتظار داريم در 
سال مانع زدايي ها و پشتيباني ها به اين صنعت كمك شود. 
ابراهيمي مهم ترين چالش پيش رو را كاهش بارندگي ها و 
افزايش مصرف برق دانست و افزود: اين مورد سبب كاهش 
توليد مي شود، نوسانات برق آسيب هاي سنگيني به اين 
صنعت وارد مي كند. سال گذشته با وجود محدوديت هاي 
برق به ركورد توليد برنامه ريزي شده دست پيدا كرديم. 
اميدواريم تا پايان سال با وجود تمام مشكالت به تناژ مورد 
نظر دست پيدا كنيم. مديرعامل شركت فوالد خوزستان 
در پايان سخنان خود اظهار داشت: مجموعه فوالد با همه 
توان خود در راس��تاي خدمات رس��اني به مردم پاي كار 
است و يكي از راه هاي خدمت رساني همكاري في مابين 
با شهرداري است و اين مهم با جديت دنبال خواهد شد . 
ابراهيم نوشادي شهردار اهواز نيز در اين ديدار ضمن ابراز 
خرسندي از حضور در شركت فوالد خوزستان گفت: فوالد 
خوزستان از نظر صنعت و حضور موفق در عرصه ورزشي 
همواره مايه افتخار خوزستان بوده است. ذهن توسعه مند 
در نگاه مديران استان براي مردم هم قابل تحسين است 
و اين نگاه باعث پيش��رفت مي شود. وي به 1۲۶ شاخص 
مشترك در شهرس��تان اهواز ميان دستگاه هاي استان 
اشاره كرد و افزود: شهرداري اهواز در 1۲۶ شاخص دچار 
مشكل است و متاسفانه شهرستان اهواز از استاندارد ساير 

كالنشهرها عقب افتاده است. عالوه بر اين در شاخص هاي 
منابع در شهرداري اهواز با محدوديت مواجه هستيم. در اين 
شرايط اگر دستگاه هاي بزرگ استان به ما كمك نكنند در 
نگهداشت شهرستان با مشكل مواجه مي شويم . اگر كمك 
دستگاه هاي استان در چالش هايي مانند سايت صفيره 
نبود، شهرداري به تنهايي نمي توانست اين معضل را در 
شهرستان حل كند و ممكن بود به بحراني مانند آب هاي 
سطحي مبدل ش��ود. بحران صفيره نشان داد هم  افزايي 
دستگاه ها در استان مي تواند به حل بسياري از مشكالت 
كمك كند. شهردار اهواز گفت: ما به دنبال اين هم افزايي 
در شهرستان هس��تيم كه با حداقل امكانات و با تجميع 
قوا و نيروي موجود بتوان مشكالت اهواز را برطرف كرد، 
چرا كه هر مشكلي در سطح شهرستان رخ دهد مطمئنا 
و ناگزير دامن گير تمام بخش ها و دستگاه ها مي شود. اميد 
كه همكاري ميان شهرداري و صنعت فوالد ادامه پيدا كند. 
براي مثال فوالد زمين هاي ورزش��ي را در مكان هايي كه 
كمبود و نياز وجود دارد، اهدا كند و ما به نام فوالد امكانات 
زيرساختي آن بخش ها را مهيا مي كنيم. تمام تالش ما در 
جهت تامين رضايت مندي مردم و رفاه آنان است و نبايد 
اجازه دهيم اختالفات كوچك مانع خدمات رساني به مردم 
شود. ايجاد كار گروه مشترك فوالد و شهرداري اهواز در 
راستاي رفع مشكالت و چالش هاي پيش رو، مي تواند گام 

موثري در آباداني و شكوفايي كالنشهر اهواز باشد.

مديرعامل ش��ركت فوالد خوزس��تان با معاون وزير راه 
و شهرس��ازي و مديرعامل راه آهن جمهوري اس��المي 
ايران ديدار كرد. به گزارش خبرنگار روابط عمومي، امين 
ابراهيمي مديرعام��ل يكم خردادم��اه 1۴۰۰ به همراه 
مرتض��ي پورعبدي مدي��ر حمل و نق��ل صنعتي و علي 
قبادي مديرعامل ش��ركت چندوجهي فوالد لجستيك 
در دفتر راه  آهن جمهوري اسالمي ايران با سعيد رسولي 
معاون وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل راه  آهن ديدار 
كردند. در اين ديدار كه مرتضي جعفري معاون بازرگاني 
و بهره برداري راه آهن كشور نيز حضور داشت، رسولي به 
همكاري ديرينه راه آهن با شركت فوالد خوزستان اشاره 
كرد و افزود: حمل  و نق��ل ريلي يكي از امن ترين راه هاي 
مواصالتي كشور به شمار مي آيد. افتخار داريم كه پيشينه 
همكاري راه آهن كشور با شركت فوالد خوزستان به چهار 

دهه پيش برمي گردد. در اين م��دت همكاري نزديك و 
تبادل اطالعات ميان متخصصان شركت فوالد خوزستان 
و همكاران راه آهن باعث توسعه و سهولت در بارگيري و 
تخليه مواد مورد نياز شركت فوالد خوزستان شده است.  
امين ابراهيمي مديرعامل شركت فوالد خوزستان ضمن 
تش��كر از همكاري صميمانه راه آهن جمهوري اسالمي 

 ايران اظهار داش��ت : فوالد خوزستان يكي از شركت هاي 
صادرات  محور اس��ت، از طرفي حمل  و نق��ل مواد اوليه و 
ص��ادرات از طري��ق راه آهن ايمن تر و به صرفه تر اس��ت.  
ابراهيمي در ادامه گفت: همكاري شركت فوالد خوزستان و 
راه آهن فقط به حمل ونقل محدود نيست و تبادل اطالعات 
و تخصص در كنار اس��تفاده از تجربه ه��اي موفق نيز در 
دستور كار است. بارگيري ريلي، حمل، ورود و تخليه به 
موقع سنگ آهن منجر به پايداري توليد مي شود. انتطار 
داريم، شركت راه آهن نسبت به ايجاد قطار باري برنامه اي 
و كاهش هزينه ه��اي حمل و نقل ريل��ي همكاري كند. 
مديرعامل راه آهن كش��ور ضمن تاييد به ادامه همكاري 
مستمر و صميمانه با فوالد خوزستان گفت: براي اجرايي 
نمودن خواس��ته هاي ف��والد خوزس��تان كارگروهي با 
مسووليت معاون بازرگاني و بهره برداري تشكيل مي شود.

 امين ابراهيمي مديرعامل شركت فوالد خوزستان
 با ابراهيم نوشادي شهردار اهواز ديدار كرد

ديدار مديرعامل شركت فوالد خوزستان با معاون وزير راه و شهرسازي



در حالي وزير نيرو، افزايش دما و استخراج ارزهاي ديجيتال 
را دو علت اصلي خاموش��ي هاي اخير عنوان كرد و گفت 
براساس گزارش مراجع جهاني ۱۰ درصد انرژي مصرفي 
اس��تخراج رمزارزها مربوط به ايران است كه نمايندگان 
مجلس نسبت به توضيحات وزير نيرو قانع نشدند و عنوان 
كردند كه كل ميزان مصرف برق براي ماينرهاي مجوزدار در 
كشور حدود ۳۰۰ مگاوات و همين ميزان، مصرف ماينرهاي 
غيرمجاز است بنابراين ميزان برق مصرفي دستگاه هاي 
استخراج رمزارزها در كل به ۶۰۰ مگاوات مي رسد. در عين 
حال، رييس مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد كه انتظار 
مي رود هرچه سريع تر دولت اليحه اي براي نظام مند كردن 
توليد و استخراج ارزهاي ديجيتال براي خارج كردن چهار 
وزارتخانه از سردرگمي ارايه كند. رضا اردكانيان در جلسه 
علني روز گذشته مجلس شوراي اسالمي و در جريان ارايه 
گزارشي درباره علل خاموشي هاي اخير، رمزارزها را يكي 
از داليل غافلگيركننده خاموشي ها دانست و گفت: شايد 
در افكار عمومي خيلي مفهوم روش��ني نداشته باشد، لذا 
ترجيحم اين است كه بگويم اس��تخراج رمزارز، صادرات 
انرژي است. اگر اس��تخراج گر با مجوز اين كار را مي كند 
صادرات انرژي انجام مي دهد و اگر هم پنهاني است اين كار 
غيرقانوني است. وقتي توليد رمزارز به صورت پنهاني انجام 
مي شود مصرف انرژي هم به مراتب بيشتر است. اردكانيان 
ادامه داد: از تيرماه پارسال تا فروردين ماه ۱۴۰۰ با كمك 
نيروي انتظامي سير كشف دستگاه هاي رمزارز غيرقانوني 
رو به افزايش اس��ت و ۱۷۵هزار دستگاه ضبط شده است. 
براساس آخرين گزارش مراجع جهاني ۱۰ درصد انرژي 
مصرفي توليد رمزارزها در جهان مربوط به ايران است و اين 
يعني حداقل ۲۰۰۰ مگاوات صرف توليد رمزارز مي شود در 
حالي كه مطابق مصوبه هيات وزيران آن تعدادي كه مجوز 
گرفته اند ۳۲۱ مگاوات بيشتر نيست. لذا انتظار مي رود به 
زودي در اين باره تدابيري با هماهنگي  دستگاه هاي مربوطه 
انديشيده ش��ود. وزير نيرو يادآور شد: جمع بندي كميته 
مربوطه توسط شوراي امنيت كشور و همچنين شوراي 
عالي امنيت ملي معطوف به اين اس��ت كه افزايش دما و 
رمزارزها علت اصلي خاموش��ي ها هستند كه با همكاري 
قوه قضاييه به اين موضوع پرداخته خواهد شد. همچنين 
خشكس��الي، كمبود آب در سد براي توليد برق و افزايش  
دماي زودهنگام و اس��تفاده از رمزارز موجب شد برخالف 
همه سال هاي گذشته رشد مصرف مان ۱۹ درصد باشد، 
يعني اوج مصرف ما تا آخر ارديبهشت  سال جاري نسبت به 
سال گذشته ۸۵۰۰ مگاوات افزايش يافت. وزير نيرو با تاكيد 

بر ضرورت فعاليت نظام مند ماينرها اظهار كرد: ما دست 
مجلس شوراي اسالمي را هم مي بوسيم كه اين فعاليت ها 
را نظام مند مي كند و براي موارد خالف مجازات هايي تعيين 
كند. براي هر بيت  كوين بايد ۳۰۰ مگاوات س��اعت انرژي 
مصرف شود يعني برق شبانه روز ۳۰ هزار مسكن بايد قطع 
شود كه يك بيت  كوين توليد شود. من ترديدي ندارم كه 
اين كار درآمد ارزي ايجاد مي كند ولي ۳۲۱ مگاوات توليد 
مجاز است. ما بايد اين كار را نظام مند كنيم كه در شرايط 

گرما و كرونا اين كار به شكل غيرمجاز توسعه پيدا نكند.

   نمايندگان از توضيحات وزير نيرو
قانع نشدند

حجت االسالم عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي، در واكنش به صحبت هاي اردكانيان گفت: 
كل مصرف برق رمزارزها در دنيا ۳۰ هزار مگاوات است كه 
سهم ايران بين ۴ تا ۵ درصد يعني ۱۵۰۰ مگاوات است كه 
اين را هم مي توان مديريت كرد البته كه رييس جمهوري 
گفته فعال توليد رمزارز متوقف شود. ايران تنها ۶۰۰ مگاوات 
برق براي توليد رمزارز مصرف دارد. چرا تقصير مشكالت 
اين حوزه و قطعي برق را به گردن همه چيز غير از مديريت 
خود مي اندازيد. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نيز با اشاره به مطالبات 
معوق نيروگاه هاي ب��رق بخش خصوصي گفت: ۲۶ هزار 
ميليارد تومان مطالبات مع��وق نيروگاه هاي برق بخش 
خصوصي است كه همه آنها زيان ده شده و ادامه فعاليت 

آنها در اقتصاد كشور امكانپذير نيست، مگر مي شود با اين 
زيرساخت ها، انتظار سرمايه گذاري بخش خصوصي را در 
اين حوزه داش��ت؟ رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي در رابطه با ارزهاي ديجيتال و ميزان 
برق مصرفي آنها توضيح داد: هفته گذش��ته اين موضوع 
در دستور كار كميس��يون اقتصادي قرار گرفت كه طبق 
گزارش رسمي بانك مركزي كشور، كل ميزان مصرف برق 
براي ماينرهاي مجوزدار در كشور حدود ۳۰۰ مگاوات است 
و همين ميزان، مصرف ماينرهاي غيرمجاز است بنابراين 
ميزان برق مصرفي دستگاه هاي استخراج رمزارزها در كل 
به ۶۰۰ مگاوات مي رس��د اما آقاي وزير خود را پشت اين 
موضوع پنهان كرده اس��ت. زارع، نماينده مردم آباده نيز 
اظهار كرد: از سوي ديگر ش��اهد استفاده از ماينرها براي 
استخراج رمزارز در صنايع تعطيل شده هستيم كه بايد اين 
امر نظام مند شود. با توجه به كمبود آب قطعا ما در زمستان 
نيز با مشكل تامين برق روبرو خواهيم شد، متاسفانه تنها 
۱۷ درصد از منابع وزارت نيرو تخصيص يافته است. نماينده 
مردم آباده در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: متناسب 
با شرح وظايف براي اين حوزه اعتبار تخصيص داده نشده 
است. نظام مند كردن توليد رمزارزها با استفاده از ماينرها 
يكي از مواردي است كه مجلس شوراي اسالمي بايد به آن 
ورود كند. با توجه به كاهش بارندگي ها ما در زمستان نيز با 
وضعيت كنوني مواجه خواهيم بود و بايد برنامه ريزي معيني 
براي تامين برق ش��ود. اكنون در مناطق سردسير حدود 

چهار ساعت با قطعي برق مواجه هستيم.

   شاهد سردرگمي در حوزه مديريتي بين 
وزارتخانه ها هستيم

در عين حال، محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي 
اسالمي در اين جلسه تاكيد كرد كه انتظار مي رود هرچه 
س��ريع تر دولت اليحه اي براي نظام مند كردن توليد و 
اس��تخراج ارزهاي ديجيتال براي خ��ارج كردن چهار 
وزارتخانه از س��ردرگمي ارايه كند. او در جريان بررسي 
گزارش وزير نيرو در خصوص علل خاموشي هاي اخير 

بيان كرد: اگر س��رمايه گذاري در حوزه انرژي براساس 
برنامه ششم توس��عه به موقع انجام نگرفته است، امروز 
مديريت و مسووليت را چه ما در مجلس شوراي اسالمي 
و چه وزير در وزارتخانه برعهده دارد و بايد با مش��كالت 
موجود مسائل را پيش ببريم. قاليباف در ادامه تاكيد كرد: 
ما شاهد سردرگمي در حوزه مديريتي بين وزارتخانه ها 
هس��تيم. به عنوان مثال در اقالم اساسي در بين وزارت 
كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت سردرگمي 
وجود دارد كه اكنون اين مشكالت به وجود آمده است. 
در بحث رمزارزها نيز سردرگمي چند جانبه وجود دارد. 
بحث توليد رمزارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز 
مي گردد. بحث تبادل آن اگر ارز محسوب شود به بانك 
مركزي و اگر دارايي ديجيتال محس��وب شود به وزارت 
اقتصاد باز مي گردد و بحث تامين انرژي آن نيز به وزارت 
نيرو باز مي گردد. س��وال ما از دولت اين است چرا براي 
جايي كه ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم باالي 
دارايي ارزي يا دارايي ديجيتال��ي در آن رقم مي  خورد، 
دولت اليحه اي به مجلس شوراي اسالمي نمي دهد تا اين 
بخش كه چهار وزارتخانه را درگير مي كند سامان بگيرد. 

   ضرورت ارايه اليحه اي
براي نظام مندي استخراج ارزهاي ديجيتال

ريي��س مجلس ش��وراي اس��المي اظهار ك��رد: در 
موضوعات مهم اينچنيني بايد اليحه دولت ارايه شود 
و متاسفانه دولت در ارايه اليحه كوتاهي مي كند. اين 
موضوع متوجه دولت است. دولت يازدهم نسبت به 
دولت قبل كه صدور مجوزهاي موسسات اعتباري را 
به وزارت تعاون س��پرده بود انتقاد كرد كه در نهايت 
سردرگمي كه در آن دوره وجود داشت منجر به ۳۶ 
هزار ميليارد تومان خسارت به بيت المال شد. امروز 
نيز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمي مواجه هستيم. 
قاليب��اف در ادامه با اش��اره به ض��رورت ارايه اليحه 
از س��وي دولت براي نظام مندي اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتال تاكيد كرد: ما در مجلس ش��وراي اسالمي 
طرح آم��اده اي داريم اما فكر مي كنيم كه دولت بايد 
براي موضوع بسيار مهمي اليحه ارايه دهد يا حداقل 
در بررسي طرح اظهارنظر كند. انتظار مي رود دولت 
ورود جدي به اين حوزه داش��ته باشد. از سوي ديگر 
امروز نيز بخش خصوص��ي كه توليد برق مي كند به 
موقع پول خود را دريافت نمي كند. چگونه ما از كساني 
كه پول ش��ان را نمي دهيم توقع داريم به توليد ادامه 
دهند. وي ادامه داد: مجلس شوراي اسالمي براي حل 
اين موضوع اعتبارات خوبي اختصاص داده است كه 
بايد به آن توجه شود، اما در پايان بايد بگويم كه توقع 
ما از شما كه مي دانستيد ۳۰۰۰ مگاوات كمبود برق 
داريم اين نبود كه حداقل براي سه هفته نيز غافلگير 
ش��ويم و برق خانه ها، صنايع و بخش اداري را بدون 
اطالع  قبلي قطع كنيد. اين يك سوء مديريت واضح 
است. انتظار مي رود دولت در اسرع وقت اليحه اي براي 

ساماندهي رمزارزها ارايه كند.
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طرح توليد ۱۴ ميليون تلفن همراه 
در داخل كشور

معاون فناوري و ن��وآوري وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات گف��ت: پايان دوره پنج س��اله اجراي طرح 
حمايت از توليد گوش��ي داخلي با توليد ۱۴ ميليون 
دستگاه تلفن همراه، ۴۳ هزار شغل پايدار مستقيم و 
غيرمستقيم و بيش از يك ميليارد دالر صرفه جويي 
ارزي همراه خواهد ش��د. ستار هاشمي در گفت وگو 
با ايرنا، آخرين وضعي��ت فراخواني كه براي حمايت 
از توليد گوش��ي هوشمند انجام شده است را تشريح 
ك��رد. معاون فن��اوري و ن��وآوري وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات گفت: پيرو مصوبه بهمن ماه س��ال 
۹۸ شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر دستيابي به 
۲۰ درصد از سهم بازار گوشي هوشمند با استفاده از 
محصوالت بومي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
با همكاري نهادهاي ذي ربط مانند س��ازمان برنامه 
و بودجه كش��ور، وزارت صنعت، مرك��ز ملي فضاي 
مجازي و بخ��ش خصوصي فعال در ح��وزه توليد و 
واردات گوشي همراه هوشمند، »طرح جامع حمايت 
از توسعه زيس��ت بوم همراه، توس��عه بازار و فناوري 
توليد گوشي هاي هوشمند داخلي« را تدوين كرد. وي 
افزود: انتشار فراخوان حمايت از توليد گوشي همراه 
هوشمند و تبلت ايراني با راهبري معاونت فناوري و 
نوآوري وزارت ارتباطات آغاز شد. آخرين مهلت ارسال 
مستندات و طرح تجاري براي شركت هاي متقاضي 
پايان ارديبهشت ماه بود و در اين فاصله، تعداد هشت 
شركت باس��ابقه توليد تجهيزات ارتباطي هوشمند 
و تجهي��زات الكترونيكي، براي مش��اركت در طرح 
اعالم آمادگي كردند. معاون فناوري و نوآوري وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: اكنون 
بررسي محتوايي مدارك در كارگروه تخصصي آغاز 
و برنامه ريزي براي بازديد از خطوط توليد شركت ها 
انجام شده است. در نهايت با تعيين شاخص هايي كه 
منتشر مي شود، توليدكنندگان برتر شناسايي شده 
و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. هاش��مي درباره 
حداقل شرايط در نظر گرفته شده براي توليدكنندگان 
افزود: دارا بودن پروانه تولي��د و بهره برداري از وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت در زمينه توليد تجهيزات 
ارتباطي هوشمند، تجهيزات الكترونيكي، تجهيزات 
و قطعات توليد گوشي هوشمند و تبلت، تجهيزات و 
قطعات خطوط توليدي، برخورداري از سوابق اجرايي 
در زمينه توليد تجهي��زات ارتباطي و قطعات همراه 
هوش��مند، تجهيزات و قطعات الكترونيك و سايت 
توليدي و خطوط توليد مرتبط، از جمله ش��رايطي 
است كه توليدكنندگان براي شركت در اين فراخوان 
به آن نياز دارند. وي تصريح كرد: با توجه به لزوم مصرف 
هدفمند منابع، انجام حمايت ها در قالب قراردادها و 
تعهدات رسمي بين توليدكنندگان و وزارت ارتباطات 

و فناوري اطالعات خواهد بود. 

 شاخص ها و قابليت هاي فني 
متروي تهران بر همه آشكار است

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: شاخص ها و قابليت هاي 
فني كه شركت بهره برداري متروي تهران و حومه دارد 
بر همه آشكار است . به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
علي عبداله پور با اش��اره به اينكه وضعيت ش��ركت به 
لحاظ عمليات در بهترين وضعيت قرار دارد تصريح كرد: 
شاخص ها و قابليت هاي فني كه شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه دارد در سطح شهر و كشور بر همه 
آشكاراست و همه ما را به لحاظ فني كامال قبول دارند، اما 
كمبود ناوگان مشكلي است كه سال هاست با آن روبرو 
هستيم. وي افزود: مسووليت هايي كه در قبال مسافران 
داريم را به نحوه احس��ن انجام مي دهيم و مي دانيم كه 
حيات شركت بهره برداي مترو بستگي به حركت قطارها 
دارد و اين مستلزم هزينه كردن براي بازسازي قطارها 
و بازگرداندن آنها به چرخه س��ير است كه بايد با دقت 
بيشتري انجام شود. اين كار نياز به منابع مالي دارد اگر ما 
مي خواهيم شركت پويا باشد بايد تالش كنيم تا حركت 
قطارها به خوبي انجام شود و اين تنها با اورهال كردن به 

موقع قطارها و افزايش ناوگان شبكه محقق مي شود.

 اختصاص ۱۱ ميليارد تومان 
 به مناسب سازي شهري

 براي افراد داراي معلوليت
شهردار اصفهان گفت: شهرداري اصفهان در بودجه خود 
۱۱ ميليارد تومان براي مناسب سازي شهر ويژه افراد 
داراي معلوليت اعتبار اختصاص داده است. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل 
نوروزي در برنامه متروگردي مديران شهري و رييس 
شوراي اسالمي شهر اصفهان كه به دعوت خيريه حمايت 
از بيماران آسيب نخاعي اصفهان )حانا( و به همراه افراد 
آسيب نخاعي همزمان با روز جهاني افراد داراي معلوليت 
انجام شد، گفت: حضور در جمع شما بسيار شيرين است. 
ما همه در مقابل حقوق اف��راد داراي معلوليت وظيفه 
داريم؛ هيچ كس نمي تواند منتي بر معلوالن بگذارد به 

خاطر اينكه وظيفه خود را انجام مي دهد. 

انتشار كتاب  مسووليت پذيري و 
پاسخگويي اجتماعي براي سالمت

معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي مازندران 
و گلستان، از تنظيم و انتشار يك جلد كتاب در حوزه 
تعهد و مسووليت پذيري براي سالمت از سوي شوراي 
ارتقاي سالمت شركت، خبر داد و افزود: اين كتاب در 
راس��تاي ترويج و تعميق فرهنگ مسووليت پذيري 
و تعهد اجتماعي براي س��المت و به اشتراك گذاري 
دانش و تجارب سازماني، چاپ و منتشر شده است. به 
گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي مازندران 
و گلستان، مهندس سيد سعيد موسويون، با اعالم اين 
خبر ادامه داد: به لحاظ نقش و مسووليت همه آحاد 
جامعه )به ويژه مديران( در امر سالمت جامعه، اين 
تجربه با هدف انعكاس پيام سالمت و حساس سازي 
مخاطبين خود نس��بت به وظايف كليدي خويش 
در امر ارتقاي س��المت جامعه و ارايه الگويي عملي 
در توسعه فرهنگ مس��ووليت پذيري و پاسخگويي 
اجتماعي براي سالمت جامعه، تنظيم گرديده است.

رييس مجلس شوراي اسالمي: دولت در اسرع وقت اليحه اي براي ساماندهي رمزارزها ارايه كند

سردرگمي مسووالن در حوزه ارزهاي ديجيتال

 » آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
 شماره : 52۴23662 «

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عمليات تست شبکه ارت  بخش انرژي و سياالت

نوع مناقصه : عمومي يک مرحله اي
مدت زمان : 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1400/03/17 )با ارسال  ايميل به نشانی زير(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت www.ksc.ir  منوی مديريت خريد و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات 

عمومی و تکميلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند .
دريافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحيت ايمنی اداره کار و تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1400/03/25  به مدت 

دو روز در قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ  500,000 ريال )غير قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاريخ تحويل پيشنهادات : روز دو شنبه مورخ 1400/03/31

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز يک شنبه مورخ 1400/04/06 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 200,000,000 ريال

نوع تضمين :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز – کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

                 MA.EHDAEI@KSC.IR : تلفن: 6416-3213-061                    ايميل کارشناس: مريم اهدايی  

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهـی مناقـصه عمـومی
     شهرداری منطقه 7 تبريز درنظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی 
و سامانه تدارکات الکترونيکی دولت)ستاد( با شرايط ذيل به پيمان واگذار نمايد. لذا ازکليه متقاضيان واجد شرايط)اشخاص 
حقيقی وحقوقی( دعوت بعمل می آيد در مناقصه فوق الذکر شرکت نمايند. الزم به ذکر است کليه مراحل برگزاری مناقصه از 
مرحله دريافت اسناد تا ارائه قيمت پيشنهادي شرکت کنندگان و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت)ستاد( انجام خواهدشد. ضمنا شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه بايد نسبت به انجام 

مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی اقدام نمايند.
توضيحات :

1( مبلغ س�پرده شرکت در مناقصه: پيشنهاددهنده قيمت جهت شركت در مناقصه بايستی پنج درصد )5%( مبلغ برآورد 
اوليه پروژه ها را بشرح جدول ذيل بصورت نقدی )فيش بانکی( و يا ضمانتنامه معتبر بانکی به شماره حساب 1006134968 

نزد شعبه بانک شهر بنام شهرداری منطقه 7 تبريز واريز گردد.
2( مهلت فروش اسناد مزايده: ازساعت 08/00 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/03/10 تا ساعت 13/30 روزپنجشنبه مورخه 

1400/03/13 در بستر سامانه ستاد.
3(آخرين مهلت بارگذاری مدارک : مدارک بصورت الکترونيکی در س�امانه س�تاد از روزپنجشنبه مورخه 1400/03/13 تا 
ساعت 13/30 روزيکش�نبه مورخه 1400/03/23 و تنها سپرده ش�رکت در مزايده بصورت فيزيکی تا ساعت  11/00 قبل از 
ظهر روزدوش�نبه مورخه1400/03/24 به دبيرخانه شهرداری، طبقه همکف ساختمان ش�هرداری منطقه 7، واقع درجاده 

تبريز،آذرشهر،پل تراکتورسازی،ورودی شهرک انديشه تحويل نمايند.
4( تاريخ بازگشايی پيشنهادات: راس ساعت 13/30 روزدوشنبه مورخه1400/03/24در بستر سامانه ستاد ودر محل اتاق جلسه 
شهرداری تبريز، طبقه زيرزمين واقع در خيابان آزادی، مابين ابوريحان وحکيم نظامی، نبش خيابان الله زار جنوبی خواهد بود.

5( برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.
6( شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است و دراينصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.

7( هزينه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
8( به پيشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش،مشروط و پيشنهادها يی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

9( برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
10( ضمنا"س�ايراطالعات وتوضيحات الزم دردعوتنامه ،شرايط ش�رکت درمناقصه و ضمنا آدرس سايت سامانه تدارکات 

دولت)ستاد( www. setadiran.ir  می باشد.
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ف
مبلغ برآورد عنوان ومحل اجرای پروژهردي

اوليه )به ريال(

مبلغ سپرده 
شرکت 

 درمناقصه
)به ريال(

براساس 
 فهرست بهاء
)سال 1400(

 حداقل پايه پنج  
در رشته های

1
اجرای  آسفالت تراشی و اجرای آسفالت 
اساسی خيابان الله ،بهاران نور، رواسان 

ومحلهای ابالغی
راه وترابریراه وباند 30/000/000/0001/500/000/000

2
لکه گيری و اجرای آسفالت اساسی 

درمعابرانديشه، رسالت، الله، روستاهای  
الحاقی ومحلهای ابالغی

راه وباند و 8/000/000/000400/000/000
راه وترابریابنيه

اجرای  مقاوم سازی و مرمت باند جنوبی پل 3
10/000/000/000500/000/000تراکتورسازی تبريز

راه وباند و 
راهداری و 

ابنيه

راه وترابری  يا ابنيه )همراه 
با ارائه رزومه کاری در 

پروژه های مشابه با موضوع 
مربوطه(

      شهرداری تبريز
منطقه 7



تعادل |
وضعيت  س��رمايه گذاري و موجودي خالص س��رمايه 
تشريح ش��د. براس��اس آمار اعالمي درنشست شوراي 
گفت وگوي دولت وبخش خصوصي استان تهران، نرخ 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، در سال97 منفي 12.3 و 
در سال 98 منفي 5.9 درصد و در مجموع دو سال حدود 
17.5 درصد رشد منفي داشته است؛ يعني ميزان رشد 
 سرمايه گذاري نتوانسته ميزان استهالك سرمايه را در 
س��ال مذكور جبران كند.همچنين گزارش هاي بانك 
مركزي نش��ان مي دهد خالص حساب س��رمايه ايران 
در س��ال 98 به ميزان 6.7 ميليارد دالر منفي بوده كه 
مي تواند نشانه اي از خروج سرمايه از ايران باشد. افزون 
بر اين، در طول 9 سال از 1390 تا پايان سال 1398 فقط 
در يك سال، خالص حساب سرمايه مثبت بوده و بقيه 
س��ال ها منفي بوده است؛ به نحوي كه در طول 9 سال، 
ساالنه به طور متوسط 11 ميليارد دالر به صورت رسمي 
از كشور خارج شده است. البته منفي بودن رقم حساب 
سرمايه بيانگر تمامي سرمايه هاي خارج شده از كشور 
نيست اما نشانه قابل اعتنايي از وضعيت خروج سرمايه 
است.»فضاي كسب وكار نامساعد« و »چشم انداز مبهم 
اقتصادي« از مهم ترين داليل اقتصادي كاهش رش��د 
 سرمايه گذاري، كاهش خالص سرمايه، كاهش بهره وري 
س��رمايه و خروج س��رمايه از كش��ور عنوان مي شود. 
برهمين اس��اس، ارتقاي رتبه ايران در ش��اخص هاي 
حوزه كسب وكار، ايجاد امنيت در سرمايه گذاري از طريق 
پايبندي مسووالن ملي، استاني و محلي به وعده هاي 
داده ش��ده و نيز رفع اختالل هاي ناش��ي از تحريم ها، 
برنامه ريزي ب��راي كاهش تورم، به ويژه از طريق اصالح 
سياست هاي مالي دولت و جلوگيري از تكانه هاي ارزي 
به عنوان پيشنهاداتي براي افزايش جذب  سرمايه گذاري 

در كشور در اين نشست مطرح شد. 

وضعيتسرمايهگذاريها
در هفت��اد و چهارمي��ن جلس��ه ش��وراي گفت وگوي 
اس��تان تهران كه با حضور اس��تاندار ته��ران به عنوان 
رييس اين ش��ورا و رييس اتاق تهران در كس��وت دبير 
ش��وراي گفت وگوي پايتخ��ت برگزار ش��د، وضعيت 
س��رمايه گذاري ها در بخش ه��اي مختلف مورد بحث 
و بررس��ي قرار گرفت.در آغاز اين بحث، قائم مقام دبير 
شوراي  گفت وگوي استان تهران با اشاره به مزيت هاي 
نس��بي  س��رمايه گذاري در ايران، از جمله پايين بودن 
هزينه پرس��نلي، انرژي ارزان، دسترسي به مواد اوليه، 
نرخ مالياتي پايين، مزيت ه��اي موجود در هزينه هاي 
حمل ونقل و مزيت جغرافيايي ايران گفت: اين مزيت ها 
براي هر  سرمايه گذاري حائز اهميت است؛ چرا كه از محل 
آنها  مي تواند دست كم 25 درصد مزيت قيمت يا قدرت 
رقابت را در مقابل رقبا ايجاد كرده و سود تضميني كسب 
كند. اما شرط الزم براي ايجاد اشتياق در  سرمايه گذاران 
اع��م از داخلي و خارجي، حمايت از توليد، پش��تيباني 

و مانع زداي��ي و ايج��اد زيرس��اخت هاي الزم و حذف 
بوروكراسي اداري و هزينه هاي غيرقانوني است. محمد 
عيديان در ادامه با اش��اره به وضعيت  سرمايه گذاري در 
ايران طي سال هاي گذشته گفت: گزارش هاي آنكتاد 
نشان  مي دهد كه ميزان جذب  سرمايه گذاري خارجي در 
ايران از 4.66 ميليارد دالر در سال 2012 به 1.5 ميليارد 

دالر در سال 2019 رسيده است.
پس از ارايه اين گزارش، ابراهيم بهادراني، مشاور عالي 
رييس اتاق تهران در گزارشي تحليلي به بررسي وضعيت 
 سرمايه گذاري و موجودي خالص سرمايه در طول 16 
سال از سال 1383 تا 1398 پرداخت. او با اشاره به اينكه 
 سرمايه گذاري موتور محركه رش��د اقتصادي و الزمه 
نيل، به توس��عه اقتصادي و اجتماعي است، ادامه داد: 
روند نزولي نرخ سرمايه گذاري و  كاهش تشكيل سرمايه 
ناخالص س��االنه، موجب استهالك ظرفيت هاي رشد 
اقتصادي، كاهش درآمدهاي عمومي، نزول درآمد سرانه، 
گسترش فقر و بيكاري، تضعيف توان دولت براي اداره 
اقتصادي كشور و فاصله گرفتن وعقب ماندگي بيشتر 

اقتصاد از ساير رقباي منطقه اي و جهاني خواهد شد.
او افزود: بررس��ي تغييرات تشكيل س��رمايه ناخالص 
و اس��تهالك آن در اقتص��اد ايران نش��ان مي دهد كه 
در روند بلندمدت، س��االنه بيش از دو برابر اس��تهالك 
سرمايه هاي ثابت، سرمايه جديد تشكيل شده است اما 
روند تشكيل سرمايه ساالنه، در سال هاي دهه 1390 
به شدت كاهش يافته است؛ به نحوي كه در سال 1398، 
س��رمايه گذاري هاي جديد قادر به جبران اس��تهالك 

دارايي هاي ثابت قبلي نشده است.
بهادراني در ادامه با بيان اينكه نرخ تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص، در س��ال97 منفي 12.3 و در سال 98 منفي 
5.9 درصد و در مجموع دو س��ال ح��دود 17.5 درصد 
رشد منفي داشته است، ادامه داد: مشكل كاهش روند 

 سرمايه گذاري فقط مشكل اين دو سال نيست بلكه يكي 
از معضالت اقتصادي ايران، در سال هاي اخير به حساب 
مي آيد؛ به نحوي كه در مجموع 9 س��ال 98-90 فقط 
سه سال نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص مثبت بوده 
و بقيه سال ها منفي بوده كه نشان دهنده روند كاهشي 
اين شاخص اقتصادي است.مش��اور عالي رييس اتاق 
تهران گفت: در حالي كه متوسط ساالنه رشد تشكيل 
سرمايه در دهه 80 معادل 7.19 درصد به قيمت ثابت 
بوده، متوس��ط رشد در 9 س��اله دهه 90 معادل منفي 
5.33 درصد بوده است. رشد موجودي سرمايه خالص 
كل، براي اولين بار در سال 1398 منفي شده و اين بدان 
معناست كه ميزان رشد  سرمايه گذاري نتوانسته ميزان 

استهالك سرمايه را در سال مذكور جبران كند.
او در ادامه با تشريح ميزان  سرمايه گذاري در بخش هايي 
چون كشاورزي، نفت، صنعت، معدن، ساختمان و حمل 
و نقل به وضعيت فرار سرمايه به خارج اشاره كرد و گفت: 
گزارش هاي بانك مركزي نشان مي دهد خالص حساب 
س��رمايه ايران در س��ال 98 به ميزان 6.7 ميليارد دالر 
منفي بوده است كه مي تواند نشانه اي از خروج سرمايه 
از ايران باش��د. افزون بر اين، در طول 9 سال از 1390 تا 
پايان سال 1398 فقط در يكسال، خالص حساب سرمايه 
مثبت بوده و بقيه سال ها منفي بوده است؛ به نحوي كه 
در طول 9 سال، ساالنه به طور متوسط 11 ميليارد دالر 
به صورت رسمي از كشور خارج شده است. البته منفي 
بودن رقم حساب س��رمايه بيانگر تمامي سرمايه هاي 
خارج ش��ده از كشور نيست اما نش��انه قابل اعتنايي از 

وضعيت خروج سرمايه است.
بهادراني در ادامه به بررسي وضعيت بودجه سال 1400 
از نظر  سرمايه گذاري پرداخت و گفت: وضعيت بودجه 
كل كشور نش��ان مي دهد كه نحوه تامين هزينه هاي 
كشور و در نتيجه سياس��ت هاي مالي كشور تاسف بار 

ب��وده و حتي اگ��ر 100 درصد درآمدها محقق ش��ود، 
از 919 ه��زار ميليارد تومان هزين��ه جاري، فقط 455 
هزار ميلي��ارد تومان از طري��ق درآمدها تامين خواهد 
ش��د و 464 هزار ميليارد تومان آنكه كمي بيشتر از 50 
درصد آن است، بايد از طريق فروش دارايي و استقراض 
تامين شود كه خود باعث رشد بي رويه تورم و بي ثباتي 
اقتص��ادي و كاهش  س��رمايه گذاري بخش خصوصي 
خواهد شد. همچنين در ازاي 176 هزار ميليارد تومان 
 سرمايه گذاري جديد، مقرر شده كه 396 هزار ميليارد 
تومان فروش دارايي انجام ش��ود ك��ه بخش عمده آن 
فروش نفت به خارجي ها خواه��د بود. در عين حال در 
ازاي پرداخت 183 هزار ميلي��ارد تومان از بدهي هاي 
پيشين، پيش بيني ش��ده كه 427 هزار ميليارد تومان 
اس��تقراض ش��ود كه ميزان بدهي دولت را 244 هزار 
ميليارد تومان افزايش خواهد داد و اين به منزله پيشخور 

كردن بودجه سال هاي آتي است.
او »فضاي كسب وكار نامس��اعد« و »چشم انداز مبهم 
اقتصادي« را از مهم ترين داليل اقتصادي كاهش رشد 
 سرمايه گذاري، كاهش خالص سرمايه، كاهش بهره وري 
سرمايه و خروج سرمايه از كشور دانست و ارتقاي رتبه 
ايران در شاخص هاي حوزه كسب وكار، ايجاد امنيت در 
سرمايه گذاري از طريق پايبندي مسووالن ملي، استاني 
و محلي به وعده هاي داده ش��ده و نيز رفع اختالل هاي 
ناشي از تحريم ها، برنامه ريزي براي كاهش تورم، به ويژه 
از طريق اصالح سياست هاي مالي دولت و جلوگيري از 
تكانه هاي ارزي را به عنوان پيش��نهاداتي براي افزايش 

جذب  سرمايه گذاري در كشور مطرح كرد.

فرونشستدركميناقتصادايران
در ادامه اين جلسه، رييس اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به 
اينكه طبق نظرسنجي وزارت صمت از فعاالن اقتصادي، 
عدم ثبات اقتصادي مهم ترين چالش فضاي كسب وكار 
عنوان ش��ده است، گفت: در س��ال هاي گذشته نه تنها 
س��رمايه خارجي وارد كشور نشده كه ساالنه حدود 11 
ميليارد دالر نيز سرمايه از كشور خارج شده است.او در 
بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پديده فرونشست 
زمين در كش��ور كه به دليل خالي شدن سفره هاي آب 
زيرزميني از ذخاير آبي رو به فزوني گذاشته است، گفت 
كه به دليل پيش��ي گرفتن اس��تهالك سرمايه نسبت 
به  س��رمايه گذاري،  مي توان اين تعبي��ر را به كار برد كه 
پديده فرونشست در كمين اقتصاد كشور نيز قرار دارد.

خوانس��اري در ادامه با اش��اره به تعداد باالي نامزدهاي 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر 
كانديداها  مي دانستند كه كشور با چه مشكالت اقتصادي 
مواجه اس��ت، از اين كانديداها يكي هم باقي  نمي ماند. 
چنانكه طي 10 س��ال 17 ميليون ج��وان وارد بازار كار 
شده اند؛ در حالي كه اشتغال مفيد طي اين سال ها، از سه 
ميليون نفر فراتر نرفته است. در عين حال رشد اقتصادي 
در حد صفر و تورم دو رقمي از جمله اين مشكالت است.
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ادامهحذفگلههايمرغ
تخمگذار

ايلن�ا | مديرعام��ل اتحاديه مرك��زي مرغداران 
ميهن با بيان اينكه در ارديبهشت ماه 2 ميليون مرغ 
تخم گذار بيش از آمار هر ماهه راهي كش��تارگاه ها 
ش��ده اس��ت، گفت: دولت آينده خود را آماده بازار 
ملتهب تخم مرغ و افزايش قيمت آن كند. صدرا علي 
اكبرخاني با اشاره به مشكالت مرغداران، اظهار كرد: 
قيمت نهاده هاي دامي دولتي، واكسن، دستمزد، 
كارتون، شانه و.... به چند برابر افزايش يافته و هزينه 
توليد تخم مرغ را به شكل چشم گيري باال برده است.

وي ادامه داد: در شرايطي كه هزينه توليد باال رفته، 
تخم مرغ از مرغداران زير قيمت مصوب خريداري 
مي ش��ود.علي  اكبر خاني با تاكيد بر اينكه در حال 
حاضر مرغ��داران در هر كيلوگرم تخم مرغ بيش از 
8 هزار تومان زيان مي دهن��د، گفت: قيمت تمام 
شده هر كيلوگرم تخم مرغ بيش از 18 هزار تومان و 
قيمت خريد تخم مرغ از مرغداران كمي بيش از 9 
هزار تومان است.وي يادآور شد: در روزهاي پاياني 
اسفندماه سال گذشته افت قيمت تخم مرغ به زير 

نرخ مصوب آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
علي اكبر خاني نتيجه افت قيمت و زيان مرغداران 
را حذف گله هاي مرغ تخم گذار دانس��ت. به گفته 
وي؛ تنها در ارديبهشت ماه گذشته 2 ميليون بيش 
از آمار معمول مرغ تخم گذار راهي كشتارگاه شده 
است.علي اكبرخاني توضيح داد: به طور معمول هر 
ماه بيش از 3 ميليون قطعه مرغ تخمگذار به دليل 
پايان دوره مفيد توليد به كشتارگاه سپرده مي شود، 
اما در ارديبهشت ماه گذشته اين آمار به 5 ميليون 

قطعه رسيد كه معني آن حذف گله ها است.
وي هشدار داد كه نتيجه حذف گله ها كاهش توليد و 
افزايش قيمت خواهد بود.علي اكبرخاني پيش بيني 
كرد: جه��ش قيمت تخم م��رغ در مردادماه اتفاق 
مي افتد و دولت آينده بايد خود را آماده بازار ملتهب 

تخم مرغ و افزايش قيمت آن كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه اقدام پيشگيرانه  
مي توان براي جلوگيري از التهاب بازار تخم مرغ و 
گراني آن كرد، گفت: حدود 2 ماه پيش پيشنهادات 
خود را به مس��ووالن داده ايم، اما به نظر مي رس��د 
اين بار نيز گوش شنوايي براي شنيدن آن نيست.

علي اكبرخاني سه پيشنهاد اصلي براي بهبود شرايط 
توليد تخم مرغ و جلوگيري از كشتار گله ها را حذف 
ع��وارض صادراتي، ذخيره س��ازي و اصالح قيمت 

مصوب مطابق با هزينه تمام شده توليد برشمرد.

ارزترجيحيدامنصادرات
شيرخشكصنعتيراگرفت

مهر | رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك 
صنعت��ي ب��ا بي��ان اينك��ه بي��ش از 30 هزارتن 
شيرخشك در كشور دپو شده است، گفت: روي 
ص��ادرات يك تريل��ي شيرخش��ك، دولت 400 
ميليون توم��ان مابه التف��اوت دريافت مي كند. 
سياوش سليمي با بيان اينكه در زمينه شيرخشك 
صنعتي نيز با مازاد توليد مواجه هس��تيم، گفت: 
ح��دود دو ماه اس��ت ك��ه دول��ت روي صادرات 
شيرخش��ك تعرفه 16 هزار توماني اعمال كرده 
كه اين تعرفه در شرايط كنوني عملياتي نيست. 
وي با بيان اينكه بيش از 30 هزارتن شيرخشك 
در كشور دپو شده است، افزود: روي صادرات يك 
تريلي شيرخش��ك، دول��ت 400 ميليون تومان 
ماب��ه التفاوت دريافت مي كن��د و كاهش نرخ ارز 
موجب شده كه صادرات صرفه نداشته باشد ضمن 
اينكه كشورهاي همسايه نيز وضعيت ما را رصد 
مي كنن��د و مي دانند كه با مازاد مواجه هس��تيم 
بنابراين خري��د نمي كنند تا قيم��ت را پايين تر 
بياورند.اين فعال بخ��ش خصوصي با بيان اينكه 
انجمن ما به دنبال رف��ع تنگناها و موانع توليدي 
براي توليدكنندگان شيرخش��ك صنعتي است، 
گفت: در اين راس��تا اقدامات بسيار زيادي انجام 
شده كه پيگيري تسهيل صادرات مهم ترين آنها 
اس��ت. س��ليمي با بيان اينكه تاجران به سختي 
اقدام به بازاريابي براي محصوالت خود مي كنند، 
تصريح كرد: اقدامات غيركارشناس��انه منجر به 
از دس��ت رفتن بازارهاي هدف و س��رخوردگي 
صادركنندگان مي شود در نتيجه اين امر بر روي 
توليدكنندگان و دامداران نيز تأثيرگذار اس��ت.

سليمي با اشاره به اينكه دولت به بهانه تخصيص 
ارز 4200 تومان��ي براي واردات نهاده هاي دامي، 
براي صادرات ش��ير خش��ك مانع ايجادمي كند؛ 
اضافه كرد: با توجه ب��ه چالش هاي تخصيص ارز 
4200 توماني براي واردات، ما كاماًل موافق حذف 
اين ارز هستيم و دولت در ازاي حذف آن از واردات 
كاالها، اجازه صادرات بدهد تا بازار به تعادل برسد.

شكررسماگرانشد
ايسنا | ش��ركت بازرگاني دولتي ايران افزايش 
قيمت شكر را به ادارات كل غله و خدمات بازرگاني 
اس��تان ها ابالغ كرد.در متن ابالغيه حسن حنان 
- قائم مقام مديرعام��ل و معاون بازرگاني داخلي 
شركت بازرگاني دولتي ايران - به اداره كل غله و 
خدمات بازرگاني استان ها آمده است: »در اجراي 
ابالغ معاون محترم بازرگاني داخلي وزارت متبوع 
و دستور معاون وزير و مديرعامل شركت طي نامه 
شماره 2969/2 تاريخ اول خرداد 1400 با توجه 
به تغيير نرخ چغندر و افزايش قيمت ش��كر توليد 
داخل و نيز پايان طرح توزيع شكر خانوار ويژه ماه 
مبارك رمضان با ه��دف افزايش حجم عرضه در 
سطح ش��بكه هاي توزيع براي كليه مصارف شكر 
به مي��زان تقاضاي ب��ازار به قيمت ه��ر كيلوگرم 
115.000 ريال عرضه مي گردد. لذا از تاريخ اول 
خرداد 1400 كليه خريداراني كه مجوز خروج كاال 
براي آنها صادر نگرديده اس��ت مشمول پرداخت 

مابه التفاوت نرخ شكر مي باشند.«

ايفايتعهداتارزي۹۷
تسهيلميشود

مهر |دبير كميته اقدام ارزي گفت: كميته چهار 
نفره ضمن دريافت و بررسي درخواست هاي واصله 
در خصوص تعهدات ارزي حاصل از صادرات سال 
1397، راهكاره��اي كاربردي به منظور تس��هيل 
در ايفاي آن ارائه مي كند.احس��ان قمري گفت: بر 
اساس بسته سياستي، صادركنندگان سال 1397 
در صورت اح��راز ارز حاصل از ص��ادرات خواهند 
توانس��ت تعهدات ارزي خود را ب��ه صورت واردات 
در مقابل صادرات خود يا اراي��ه ارز به صرافي هاي 
مجاز، مشروط به ارايه اظهارنامه ورود ارز ايفا كنند.

دبير كميته اقدام ارزي افزود: تعداد قابل توجهي از 
صادركنندگان سال 97 نسبت به فروش كاالهاي 
خود به صورت اماني به خري��داران خارجي اقدام 
كرده اند كه نس��بت به اظهار ارز در گمركات اقدام 
مي كنند.قمري تاكيد كرد: بر اساس مصوبات كميته 
چهار نفره، تسهيل گري الزم جهت ايفاي تعهدات 

ارزي اين گروه از صادركنندگان صورت مي گيرد.
دبير كميته اقدام ارزي بيان داشت: صادركنندگاني 
كه بر اساس ضوابط قانوني ارز وارد كشور مي كنند، 
جهت رفع تعهدات ارزي الزم است نسبت به اعالم 
كوتاژهاي صادراتي مرتبط با ارز وارده و همچنين 
شناسه ملي يا شماره كارت بازرگاني صادركننده 
اقدام كنند.وي ادامه داد: اين دسته از صادركنندگان 
صرفاً پس از تأييد كميته چهار نفره خواهند توانست 
تعهدات ارزي خود را از طريق صرافي هاي مجاز ايفا 
كنند.قمري گفت: تشخيص منشأ ارز و اطمينان 
از اينكه منش��أ ارز اعالمي از محل صادرات بوده و 
از س��اير منابع تهيه نشده است، مهم ترين رويكرد 

كميته چهار نفره است.

صادراتفرشايران
تقريباصفراست

ايلنا |عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران  
اظهار داشت: ميزان صادرات فرش طبق آخرين 
آماري  كه داش��تم حدود 70 ميليون دالر بود كه 
اين ميزان ب��راي صادرات فرش ايران تقريبا صفر 
است.سيد رضي ميري در مورد آخرين وضعيت 
صادرات ف��رش دس��تباف ايران به كش��ورهاي 
مختلف از جمل��ه امريكا اظهار ك��رد: از آنجا كه 
ما تحريم هس��تيم، نمي توانيم صادرات فرش به 
امريكا داشته باش��يم بنابراين صادرات به امريكا 
صفر اس��ت مگر اينكه از طريق كشورهاي ثالث 
و به صورت تغيير مدارك انجام ش��ود. وي افزود: 
يعني فرش با هزينه گزافي وارد يك كشور ديگر 
مانند پاكس��تان يا تركيه ش��ود، م��دارك آن به 
صورت غيرقانوني تغيير كند تا بتواند وارد امريكا 
ش��ود. از آن جهت كه اين كار غيرقانوني اس��ت 
آماري هم از آن در دسترس نيست و توسط گروه 
قليلي انجام مي شود و هزينه زيادي هم دارد. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان 
س��اخت: بعد از روي كار آمدن آقاي بايدن نيز در 
اين مورد تغييري ايجاد نش��د. وقتي برجام معلق 
است همه مسائل مربوط به آن نيز معلق است. االن 
هم مذاكرات در حال انجام است اما به نظر مي رسد 
همچنان در بر همان پاش��نه سابق بچرخد. البته 
اتفاقات داخلي هم تاثير دارند اما در كل به نظر من 
اتفاق مثبتي در راه نيست. وي همچنين تصريح 
كرد: صادرات فرش ايران به ساير كشورها نيز در 
سال هاي اخير كاهش پيدا كرده است. داليل آن 
ني��ز مربوط به وضعيت داخلي كش��ور و برقراري 
پيمان سپاري ارزي و قوانين مرتبط با آن و به طور 
كلي ع��دم هم��كاري بانك مركزي با سيس��تم 
صادرات اس��ت. با قوانين بان��ك مركزي و تغيير 
مكرر آنها، ص��ادرات در مجموع كاهش پيدا كرد.

ميري با اشاره به ميزان صادرات فرش ايران بيان 
كرد: ميزان صادرات فرش طبق آخرين آماري  كه 
داش��تم حدود 70 ميليون دالر بود كه اين ميزان 

براي صادرات فرش ايران تقريبا صفر است.

ميلگرد۱۵هزارتومانشد
تسنيم | رييس اتحاديه فروشندگان آهن،  گفت: 
در حال حاضر قيمت هر كيل��و ميلگرد از 13 هزار 
و 800 تومان به 15 هزار تومان رسيده است.حميد 
رستگار با اشاره به افزايش قيمت آهن و ميلگرد در 
بازار گفت: آثار تورمي بازار و رشد قيمت هاي جهاني 
ف��والد در اين افزايش قيمت ها بي تأثير نيس��تند.

وي با بيان اينكه در چندين ماه گذش��ته، ش��اهد 
نابساماني هاي بسياري در بازار آهن و فوالد بوده ايم، 
گفت: عوامل بسياري بر اين بي نظمي ها تاثيرگذار 
بوده اس��ت كه بارها از سوي فعاالن اين صنعت در 

رابطه با آنها موضوعات مختلفي عنوان شده است.
وي تصريح كرد: س��رمايه هاي سرگردان و بدون 
پش��توانه اي كه در كش��ور به وجود آمده هر چند 
وقت يك باريكي از بازاره��ا را هدف قرار مي دهد 
و همين مس��اله موجب افزاي��ش غيرقابل انتظار 
قيمت ها در آن بازار مي ش��ود. همين ش��رايط به 
وجود آورنده گران��ي كاذب و برهم ريختگي نظم 
بازار مي ش��ود. رييس اتحاديه فروشندگان آهن 
اضافه كرد: دولت مسوول چنين بي نظمي هايي در 
بازار مي باشد و مي بايست در جهت بهبود شرايط 
موجود تصميم��ات مهمي اتخاذ كند. در غير اين 
صورت وضعيت موجود موجب متضرر شدن مردم 
و همچنين فعاالن واقعي بازار خواهد شد.معامالت 
ب��ورس كاال و افزايش قيمت پايه ش��مش نيز در 
افزايش قيمت ها در بازار آهن بي تاثير نبوده است. 
البته الزم به ذكر است كه روند افزايشي قيمت ها 
ك��ه در بازار آهن با آن مواجه هس��تيم با تقاضاي 
موجود در بازار تناس��بي ندارد.رس��تگار تصريح 
كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلو ميلگرد از 13 
هزار و 800 تومان به 15 هزار تومان رسيده است.

طي ۹ سال، ساالنه به طور متوسط 11ميليارد دالر به صورت رسمي از كشور خارج شده است

دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي عنوان كرد

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس: 

آمار وحشتناك فرار سرمايه

فروشاجباريكاالبههمراهروغن

راه هاي پوپوليستي ديگر جواب نمي دهد

روز گذش��ته دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران در 
اظهارات��ي عنوان كرد كه برخ��ي از هلدينگ هاي بزرگ 
توليد كننده انواع مواد غذايي از جمله روغن، تن ماهي، رب 
گوجه فرنگي و عرضه كننده چ��اي و برنج در كنار فروش 
روغن به بنكداران س��اير توليدات خود را نيز به بنكداران 
تحميل مي كنن��د و روغن را ب��ا كاالي اجباري به بنكدار 
مي فروش��ند. اما چندي نگذشت كه دبير انجمن صنفي 
روغن نباتي با بيان اينكه توليد ماهانه كارخانه هاي روغن 
بيش از نياز بازار اس��ت، نس��بت به اين اظهارات واكنش 
نشان داد و گفت: هر فردي در مورد فروش اجباري روغن با 

كاالهاي ديگر ادعايي دارد، آن را مستند ارايه كند.
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به فروش اجباري 
كاال به همراه روغن، گفت: بنكداران به ازاي خريد 50 كارتن 
روغن وادار به خريد يك تن برنج هندي مي شوند. قاسمعلي 
حسني درباره وضعيت توزيع روغن خوراكي به بازار توسط 
كارخانه ها و شركت هاي پخش، به »فارس« گفت: علي رغم 
افزايش 35 درصدي روغن تغييري در فراواني روغن در بازار 
مشاهده نمي شود و همچنان فروش كاالي اجباري توسط 

شركت هاي پخش به همراه روغن ادامه دارد. 
دبير اتحاديه بنكداران م��واد غذايي تهران، افزود: با وجود 
افزايش 35 درصدي قيمت روغن خوراكي توزيع روغن به 
بنكداران نه تنها بهتر نشده، بلكه بدتر شده است. وي با تاكيد 

بر اينكه فروش اجباري كاال به همراه فروش روغن يكي از 
مشكالت چند ماه اخير بنكداران است، گفت: شركت هاي 
پخش مواد غذايي در كنار روغن كاالهاي ديگر را نيز از قبيل 
تن ماهي، رب گوجه فرنگي به بنكداران تحميل مي كنند و 
به همين دليل بسياري از بنكداران از خريد روغن منصرف 
مي شوند. حسني گفت: به عنوان مثال يك بنكدار به ازاي 
خريد 50 كارتن روغن خوراكي مجبور به خريد 500 تا هزار 
كيلو برنج هندي مي شود يا به ازاي خريد 10 كارتن روغن 
مجبور به خريد 10 كارتن رب گوجه فرنگي يا 10 كارتن 
تن ماهي و در مواردي هم مجبور به خريد مقادير زيادي 

چاي مي شوند. 
وي افزود: سودجويي توليد كنندگان باعث تشنه نگه داشتن 
بازار مي ش��ود تا بتوانند كاالهاي ديگر را همراه با روغن به 
صورت اجباري به خريداران بفروشند. حسني با بيان اينكه 
فروش اجباري كاال به همراه روغن از س��وي شركت هاي 
پخش صورت مي گيرد، گف��ت: فروش كاالي اجباري در 
كنار فروش روغن به بنكداران توسط هلدينگ هاي بزرگ 

مواد غذايي بيشتر است. 

مدعيانفروشاجباريروغنسندارايهكنند
اما اميرهوشنگ بيرشكدر واكنش به بحث هاي مطرح 
شده از س��وي حس��ني، دبير اتحاديه بنكداران مواد 

غذايي مبني بر فروش اجباري برخي محصوالت مانند 
برنج هندي با روغن نباتي از سوي هلدينگ هاي بزرگ 
توليدكننده انواع مواد غذايي، اظهار داشت: اين موضوع 
را نشنيده ام، اما اگر آقاي حسني يا هر فرد ديگري در 
اين خصوص ادعايي دارد، موضوع را به صورت مستند 
مطرح كند.وي در گفت وگو ب��ا »فارس« تاكيد كرد: 
فروش اجباري روغن نباتي با كاالهاي ديگر تخلف است 
و هر شركتي مرتكب اين كار شود متخلف خواهد بود.

دبير انجمن صنف��ي روغن نباتي با بيان اينكه وظيفه 
اجتماعي ما اين اس��ت كه اگر چني��ن اتفاقي را رصد 
كرديم، آن را به سازمان حمايت اعالم كنيم، افزود: ما 
به همه كارخانه هاي توليد روغن نباتي اعالم كرده ايم 
كه حق فروش اجباري روغن با كاالهاي ديگر را ندارند 

و اين كار تخلف است.
وي با بيان اينكه تاكنون گزارش��ي در مورد تخلف در اين 
بخش نداش��ته ايم، افزود: ما به شركت هاي توزيع كننده 
روغن تذك��ر داده ايم كه فروش اجب��اري روغن همراه با 
كاالهاي ديگر تخلف است.بيرش��ك در ادامه با اشاره به 
اينكه در حال حاضر بازار روغن نباتي، آرام اس��ت،  گفت: 
توليدكنندگان روغن نباتي طبق برنامه اعالمي از س��وي 
وزارت صنعت ماهانه 180 هزار تن روغن توليد مي كنند و 

به توزيع كنندگان تحويل مي دهند.

وي افزود: در حال حاضر محدوديتي در عرضه روغن هاي 
مورد نياز خانوار اعم از س��رخ كردني و پخت و پز از س��وي 
كارخانه هاي توليد روغن وجود ندارد و اگر روغن همراه با 
كاالهاي ديگر عرضه مي شود از حيطه اختيار توليدكنندگان 
خارج است.به گفته بيرشك، نياز بازار به روغن نباتي ماهانه 
كمتر از 180 هزار تن است، ولي براي حفظ آرامش بازار، 

توليد كارخانه ها بيش از نياز بازار است.
وي تأكيد كرد: ما گزارشي در مورد احتكار روغن  نباتي در 
شركت هاي توليدكننده اين محصول نداشته ايم.قاسمعلي 
حس��ني، دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران امروز 
به فارس گفته بود: علي رغ��م افزايش 35 درصدي روغن 
تغييري در فراواني روغن در بازار مش��اهده نمي ش��ود و 
همچنان فروش كاالي اجباري توسط شركت هاي پخش 

به همراه روغن ادامه دارد. 
وي اف��زود: با وج��ود افزايش 35 درص��دي قيمت روغن 
خوراكي توزيع روغن به بنكداران نه تنها بهتر نشده، بلكه 
بدتر شده است.وي با تاكيد بر اينكه فروش اجباري كاال به 
همراه فروش روغن يكي از مشكالت چند ماه اخير بنكداران 
است، گفت: شركت هاي پخش مواد غذايي در كنار روغن 
كااله��اي ديگر را نيز از قبيل تن ماهي، رب گوجه فرنگي 
به بنكداران تحميل مي كنند و به همين دليل بسياري از 

بنكداران از خريد روغن منصرف مي شوند.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس اظهار 
داشت: اقتصاد مساله اي نيست كه بتوان با شعار روي 
آن پوشش گذاشت. براي مصرف كننده كامال واضح 
است كه وضعيت اقتصادي در چه نقطه اي قرار دارد. 
هر مشكلي وجود داشته باشد در مصرف خود را نشان 
مي دهد. بنابراين ش��ايد اقتصاد جزو معدود مواردي 

باشد كه شعار در مورد آن جواب ندهد.
ش��ريف نظام مافي در گفت وگو با »ايلن��ا« در مورد 
ش��عارهاي اقتصادي كانديداهاي رياست جمهوري 
اظهار كرد: در واقعيت هاي اقتصادي ما فرقي نمي كند 
كه كدام كانديدا برنده شود، مشكالت و گلوگاه هاي 
اقتص��اد م��ا و راه حل ه��اي آن هم كامال مش��خص 
اس��ت. بنابراين ش��عارهاي انتخاباتي را بايد با همان 
ديد انتخاباتي بررس��ي كرد. روزي كه هريك از اين 
كانديداها قدرت اجرايي كش��ور را به دس��ت بگيرد 

متوجه خواهد ش��د كه راه حل ها ب��ا راه حل هايي كه 
دولت فعلي دنبال مي كند تفاوتي نخواهد داشت. براي 
عمده مشكالت اقتصاد ما فرقي نمي كند كه افراد چه 

شعارهايي در زمان انتخابات داده باشند.
وي افزود: بنابراين نبايد چندان تجارت و اقتصاد آزاد 
را از نظر شعارهاي انتخاباتي تحت تاثير قرار داد. يك 
گفته مش��هور از رهبر چين وجود دارد كه مي گويد 
فرقي نمي كند گربه ب��ه چه رنگ باش��د، گربه بايد 
موش را بگيرد. مش��كالت اقتصادي ما نيز به همين 
شكل است. تورم، مشكالت بانكي، مشكالت تجاري 
و مشكالت چرخه توليد مس��ائل اساسي اقتصاد ما 

هستند.
مافي تصريح كرد: اگر راه پوپوليس��تي جواب  مي داد 
تاكنون كارگر شده بود، اگر اقتصاد دولتي جواب اين 
مسائل بود تاكنون كاربرد داشت. اگر هم اقتصاد آزاد و 

اعتماد به بخش خصوصي مدنظر دولتمردان ما باشد 
قطعا جواب متفاوتي خواهند گرفت. مهم نيست كه 
شعار سياسي افراد چيست بلكه مهم اين است كه اين 

شعارها در زمينه اجرا كاركرد دارد يا خير.
رييس ات��اق مش��ترك بازرگاني ايران و س��وييس 
خاطرنشان كرد: اقتصاد مس��اله اي نيست كه بتوان 
با شعار روي آن پوشش گذاشت. براي مصرف كننده 
كامال واضح است كه وضعيت اقتصادي در چه نقطه اي 
قرار دارد. هر مش��كلي وجود داشته باشد در مصرف 
خود را نش��ان مي دهد. بنابراين ش��ايد اقتصاد جزو 
معدود مواردي باشد كه شعار در مورد آن جواب ندهد.

وي با اشاره به انتظارات اقتصادي مردم گفت: انتظارات 
مردم كشور ما متفاوت از انتظارات مردم ديگر كشورها 
نيست. تمام مردم انتظار زندگي با كيفيت دارند كه 
از نظر اقتص��ادي بتوانند كار كنند و پويايي داش��ته 

يا به بهداش��ت خوب و دارو دسترسي داشته باشند؛ 
براي فرزندان آنها تحصيالت خوب و بازار كار باش��د. 
بنابراين انتظارات مردم ما فراتر از حالت عادي نيست. 
خواسته هاي مردم بسيار طبيعي هستند، هر زمان هم 
كه ركود وجود دارد و وضعيت اقتصادي غيرمناسب 
است، بيش��ترين آس��يب آن را اقش��ار آسيب پذير 
مي بينند.ماف��ي در ادامه بيان كرد: فعالين اقتصادي 
و به خصوص كس��اني كه در بازار مش��غول هستند، 
پوست شان كلفت تر از آن شده كه با محقق نشدن اين 
شعارها دلسرد شوند. كساني كه در اقتصاد ايران فعال 
هستند به خوبي مي دانند كه چه مشكالتي وجود دارد 
و در چه نقطه اي ايستاده ايم. فكر نمي كنم اين شعارها 
روي زندگي مردم هم تاثي��ر بگذارند، آنچه كه روي 
زندگي مردم موثر است و مي تواند فشارها را افزايش 

يا كاهش دهد، عملكرد اقتصادي است.
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خبرروز

۱۹۸ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۱۹۸ تن در كشور به دليل كرونا جان باختند و ۸هزار و ۸۷۶ مبتالي جديد نيز شناسايي شدند. به 

اين ترتيب شمار جانباختگان به ۷۹ هزار و ۹۳۹ نفر رسيد. 
بنا بر اين گزارش تاكنون س��ه ميليون و ۴۹۴ هزار و ۱۴۵ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و ۵۱۵ هزار و ۹۰۸ نفر نيز ُدز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۴ ميليون و ۱۰ هزار و ۵۳ ُدز رسيد.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به دو ميليون و ۹۰۲ هزار و ۹۴ نفر رس��يد .خوش��بختانه تاكنون دو ميليون ۴۴۱ هزار و ۵۲۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند.

انرژي

به گفته مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت 
محيط زيست در حال حاضر تنها دو زباله سوز در كشور 
در زمينه توليد برق فعال هس��تند. حسن پسنديده در 
اين رابطه گفت: قانوني تحت عن��وان »قانون كمك به 
ساماندهي مديريت پسماندهاي عادي« براي حمايت از 
تبديل پسماند به انرژي در ايران به  تصويب رسيده است. 
او درباره وضعيت زباله سوزها و نيروگاه هاي تبديل پسماند 
به انرژي در كشور اظهار كرد: درحال  حاضر زباله سوزهايي 
در تهران و نوشهر با ظرفيتي حدود ۲۰۰ تن زباله در روز 
و توليد ۳ مگاوات برق درحال فعاليت هستند. زباله سوز 
ساري نيز ظرفيتي حدود ۴۵۰ تن زباله در روز و توليد ۷ 
مگاوات برق را دارد. پسنديده با اشاره به اينكه زباله سوز 
رشت نيز با ظرفيت ۶۰۰ تن زباله در روز و توليد ۹ مگاوات 
برق راه اندازي شده است، تصريح كرد: درحال  حاضر فقط 
دو زباله  سوز تهران و نوشهر در مدار توليد برق هستند و 
ساير زباله سوزها هنوز به فاز توليد نرسيده اند. پسنديده 
در ادام��ه با بيان اينكه درحال  حاضر ظرفيت توليد برق 
از نيروگاه هاي زباله سوز در كش��ور پايين است، گفت: 
از اين رو اين زباله س��وزها نمي توانند س��هم مهمي در 
جبران كمبود برق در ايران داشته باشند اما به طور كلي 
چنانچه سيستم هاي زباله سوز در كشور گسترش پيدا 
كنند و راندمان بااليي داشته باشند، مي توانند با رعايت 
استانداردهاي زيست محيطي بخشي از برق مورد نياز 
كش��ور را تامين كنند. مديركل دفتر مديريت پسماند 

س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با اشاره به اينكه در ايران به طور متوسط 
۷۰ درصد زباله هاي شهري از نوع آلي و زباله هاي تر و ۳۰ 
درصد آن زباله هاي خشك هستند، گفت: اين درحالي 
است كه اين ميزان در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته 
بسيار متفاوت اس��ت چراكه در اين كشورها ۳۰ درصد 
زباله هاي خانگي و ش��هري تركيبات آلي و زباله هاي تر 
هس��تند و در مقاب��ل ۷۰ درصد آن زباله هاي خش��ك 
است. او ادامه داد: از سويي ديگر زباله هاي تر به دليل باال 
بودن رطوبت در آنها قابليت تبدي��ل به انرژي را ندارند. 
در بخش زباله هاي خش��ك نيز آن بخش از زباله ها كه 

قابليت بازياف��ت را ندارند، تبديل به  انرژي مي ش��وند. 
درحال  حاضر مي توان گفت كه فناوري تبديل پسماند 
به انرژي در بسياري از كش��ورها توسعه پيدا كرده و به 
يك��ي از روش هاي مديريتي براي جلوگيري از آلودگي 
دفع پسماندها و زباله هاي شهري تبديل شده است. به 
گفته پسنديده از اين رو مي توان گفت كه سهم زباله هاي 
خشك داراي انرژي به دليل تفكيك پسماند و بازگرداندن 
آنها به چرخه پايين است چراكه عموما زباله هاي قابل 
بازيافت انرژي زايي بااليي دارند اما بايد توجه كرد كه در 
كشور ما زباله هاي تر بخش بيشتري از توليد پسماند را به 

خود اختصاص داده اند.

توليد برق از زباله به كجا رسيد؟
ازگوشهوكناردنیا خبر

وجود ۷۰هزار مبتال به 
ام اس در ايران

طي دهه هاي اخير ش��يوع بيماري ام اس در كشور 
به خصوص در مناطق ش��هري افزايش يافته است.

رييس مركز مديري��ت پيوند و درمان بيماري هاي 
وزارت بهداش��ت با اش��اره به اقدامات انجام شده از 
سوي وزارت بهداشت در حوزه بيماري ام اس، گفت: 
بر اساس آمار ثبت ش��ده در سامانه بيماران خاص 
معاونت درمان وزارت بهداشت تا امروز تعداد ۷۰۰۰۰ 
بيمار مبتال به ام اس در كشور برآورد شده است.دكتر 
مهدي شادنوش با بيان اينكه شيوع بيماري ام اس 
همچنان با نسبتي ۲.۵ برابري در زنان بيش از مردان 
بوده و بيشتر در سنين ۲۰ تا ۴۵ سال است، گفت: 
متوسط شيوع اين بيماري بر اساس آمارهاي جهاني 
به ميزان ۱۱۲ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت 
بوده و ميزان ب��روز آن نيز ۵.۲ به ازاي هر ۱۰۰ هزار 
نفر جمعيت اس��ت. البته اين نسبت در كشورهاي 
مختلف متفاوت است.شادنوش ادامه داد: در ايران 
نيز ش��يوع ام اس معادل ۸۷ بيمار به ازاي هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعيت بوده و كشورمان از نظر شيوع ام اس 
در شمار كشورهاي با شيوع باال محسوب مي شود. 
در عين حال بايد توجه كرد كه طي دهه هاي اخير 
شيوع بيماري ام اس در كشور به خصوص در مناطق 
ش��هري افزايش يافته است. اين مس��اله اهميت 
تشخيص و كنترل بيماري در جوانان و ميانساالن را 
با توجه به شيوع متوسط تا باالي اين بيماري در كشور 
نشان مي دهد. او با بيان اينكه به طور متوسط ساالنه 
حدود ۵ هزار بيمار به جمعيت مبتاليان در كشور 
افزوده مي شود، اظهار كرد: اين بيماري از سال ۱۳۸۴ 
در كشور در زمره بيماري هاي خاص و مورد حمايت 
وزارت بهداشت قرار گرفته و اقدامات متعددي براي 
حمايت از اين بيماران انجام ش��ده است. به طوري 
كه سامانه رجستري و سرش��ماري بيماران ام اس 
در كشور راه اندازي شد. همچنين تشكيل كميته 
علمي مشورتي براي ترسيم سياست هاي كلي در امر 
تشخيص و درمان و توانبخشي بيماران و همچنين 
كميته هاي ام اس دانشگاهي جهت تأييد بيماري 
و رس��يدگي به موضوعات در س��طح هر دانشگاه 
علوم پزشكي يكي ديگر از اقدامات مربوط به حوزه 
بيماران ام اس بوده است. رييس مركز مديريت پيوند 
و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت گفت: تدوين 
بسته خدمتي متناسب با نيازهاي درماني و دارويي، 
حمايت از خدمات بسته خدمتي در جهت كاهش بار 
مالي بيماران، به روزرساني ساالنه سامانه ها و بسته 
خدمتي بيماران ام اس، تدوين استاندارد تشخيصي 
و درماني  ام اس و ابالغ آن در سطح كشور، حمايت 
از داروهاي توليد داخل و پرداخت فرانش��يز سهم 
بيمار در داروهاي توليد داخلي و تأمين جديدترين 
داروهاي مورد مصرف بيم��اران مانند مونوكلونال 
آنتي بادي با اثربخش��ي باال از ديگر اقدامات وزارت 

بهداشت در حوزه ام اس بوده است.

نام گذاري خياباني در لندن به اسم »غزه«
س��اكنان ش��هر لندن در حمايت از 
فلس��طينيان، يكي از خيابان هاي 
اين شهر را »غزه« نام گذاري كردند.

شهروندان انگليسي ساكن منطقه 
كينينگتون لندن براي ابراز محبت 
و حماي��ت خود از فلس��طيني هاي 
س��اكن نوار غ��زه و كران��ه باختري 
اش��غالي، يك��ي از خيابان هاي اين 

ش��هر را »غ��زه« نام گ��ذاري كردن��د.در لندن 
تظاهرات اعتراض آميزي عليه حمالت ۱۱ روزه 

اخير رژيم صهيونيس��تي به نوار غزه 
و ني��ز تالش هاي شهرك نش��ين ها 
براي كنت��رل محله ش��يخ جراح در 
ق��دس اش��غالي برگزار ش��د.وزارت 
بهداشت فلسطين در غزه اعالم كرد 
در حمالت اخير رژيم صهيونيستي 
۲۳۲ تن از جمله ۶۵ كودك و ۳۹ زن 
به شهادت رسيده و ۱۹۱۰ تن ديگر 
از جمل��ه ۵۶۰ كودك، ۳۸۰ زن و ۹۱ س��المند 

زخمي شدند.

كشف يك گور جمعي در اردوگاه كار اجباري در روسيه
ي��ك گ��ور دس��ته جمعي ح��اوي 
بقاياي ۵۰۰ جن��ازه در محل يكي از 
اردوگاه ه��اي كار اجباري ارتش نازي 
واقع در روس��يه كشف ش��د.به نقل از 
اينديپندن��ت، محققاني ك��ه در حال 
حفاري در منطق��ه ُورونژ در نزديكي 
مرز اوكراين بودن��د، در مكان اردوگاه 
دوالگ-۱۹۱، بقاي��اي ۱۵۶ جنازه را 

كشف كردند. اين اردوگاه در سال ۱۹۴۲ و زماني كه 
اين منطقه تحت اش��غال آلمان نازي بود، برپا شده 
بود.ميخاييل ِسگودين، مدير اين گروه جست وجو، 
در مصاحبه با خبرگزاري تاس روسيه گفت كه انتظار 
داشت بقاياي حداقل ۵۰۰ جنازه را در اين محل پيدا 
كنند. يك اردوگاه مخصوص زنان و كودكان نيز در 
نزديكي اين محل پيدا شده است.گويا حدود ۸ هزار 
و ۵۰۰ نفر طي جنگ جهاني دوم در اين اردوگاه ها 
جان س��پرده اند.او افزود: »اين جا حدود ۱۵ گور در 

يك رديف پيدا كرديم كه مجموعا حدود 
۵۰۰ نفر يا بيشتر در آنها دفن شده اند. تا 
االن بقاياي ۱۵۶ جنازه را پيدا كرده ايم. 
با بررس��ي بقاياي جنازه هاي نبش قبر 
شده، نشانه هاي جراحت هاي ناشي از 
اصابت گلوله و ضربه هاي سهمگين يا 
به عبارتي خردش��دگي استخوان ها را 
ديده ايم. روي جنازه دو س��رباز ارتش 
س��رخ هم دو مدال پيدا شده اس��ت. يكي از وسط 
شكافته شده و زنگ زده است، اما مدال ديگر وضعيت 
خوبي دارد. كلمات درون اين مدال را با مداد و جوهر 
نوشته اند كه در گذر زمان كم رنگ شده است. قرار 
است اين مدال ها را امروز براي بررسي به آزمايشگاه 
بفرستيم.« ساكنان اين اردوگاه ها را براي ساختن 
بخشي از راه آهن بِرلينكا كه ارتش نازي براي وصل 
كردن برلين به استالين ِگراد و قفقاز طراحي كرده 

بود، به كار اجباري گرفته بودند.

بوريس جانسون بي سروصدا ازدواج كرد
بوري��س جانس��ون و كري س��يموندز 
مخفيانه در كليساي جامع وست مينستر 
ازدواج كردند.بنا ب��ر گزارش ها، بوريس 
جانسون در مراسمي مخفيانه با شريك 
زندگي اش، كري سيموندز، در كليساي 
جامع وست مينستر ازدواج كرده است. 
نخس��ت وزير بريتانيا و خانم سيموندز 
۳۳ ساله روز ش��نبه ازدواج كردند. براي 

برگزاري اين ازدواج از شش ماه پيش برنامه ريزي شده 
بود و فقط چند مقام كليسا از تدارك آن خبر داشتند.بر 
اساس گزارش روزنامه ميل ساندي، حدود ۳۰ مهمان 
شامل دوس��تان صميمي و اقوام به اين مراسم دعوت 
شده بودند.دفتر نخست وزيري بريتانيا به درخواست 
اينديپندنت براي اظهارنظر در مورد اين خبر پاس��خ 
نداد و يكي از مقام ه��ا در مصاحبه با خبرگزاري پي اي 
گفت: »گفته اند اكيدا هيچ اظهارنظري نكنم.« بوريس 
جانسون ۵۶ ساله و خانم سيموندز در اواخر سال ۲۰۱۹ 
نامزد شدند و پسرش��ان در آوريل ۲۰۲۰ در نخستين 

قرنطينه سراس��ري كرونا به دنيا آمد.اين 
سومين ازدواج نخست وزير بريتانياست 
كه در سال ۲۰۲۰، طالق از همسر دومش، 
مارينا ويلر، را نهايي كرد.روز شنبه شاهدي 
عيني در مصاحبه با روزنامه س��ان گفت 
كليس��اي جامع وست مينس��تر را براي 
برگزاري اين ازدواج به روي عموم بس��ته 
بودند.او گفت: »كليسا به  مدت تقريبا نيم 
ساعت بسته بود و بعد همه بيرون آمدند. اين جا اغلب 
مراس��م ازدواج برگزار نمي ش��ود و وقتي بيرون آمدند 
همگي توي يك ماشين چپيدند.« در پي انتشار خبر اين 
مراسم، آرلين فوستر، وزير اول ايرلند شمالي، به اين زوج 
تبريك گفت.در حال حاضر، مراسم ازدواج در انگلستان 
مشمول محدوديت هاي كروناست و فقط تا ۳۰ مهمان 
مي توانند در محيطي مصون از كرونا در آن شركت كنند.

خبر اين ازدواج درست چند روز پس از آن منتشر شد 
كه گفتند اين زوج براي اقوام و دوستان كارت دعوتي با 

تاريخ ۳۰ ژوييه ۲۰۲۲ فرستاده اند.

افق

 با توج��ه به اينكه اداره كل فني و حرفه اي اس��تان ته��ران داراي۳۷ مركز 
حرفه آموزي در نقاط مختلف اس��تان تهران ب��وده و آمادگي الزم را جهت 
در اختي��ار قرار دادن امكانات خود به اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني و 
تربيتي اس��تان تهران براي حرفه آموزي زندانيان واجد شرايط دارد؛ مقرر 

شده تا تفاهم نامه فيمابين دستگاه هاي مربوطه امضاء شود.
معاون قضايي رييس كل دادگستري تهران در اين باره گفت: در اين نشست 
مقرر شد اداره كل فني و حرفه اي استان تهران مراكز تحت پوشش خود را به 
همراه استاد، در اختيار اداره كل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان 
تهران جهت آموزش زندانيان موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسالمي 
مصوب ۱۳۹۲ قرار دهد. علي ديزجي افزود: با توجه به اينكهيكي از موانع 
اجراي كامل و موثر مراقبت الكترونيكي زندانيان، كمبود اعتبار و تجهيزات 
و نقص در زير س��اخت هاي موجود مي باش��د، كمك هاي خي��ر خواهانه 
در زمين��ه رفع نواقص موجود در جهت اس��تفاده بيش��تر از مراقبت هاي 
الكترونيك��ي و در نتيجه حضور مجرمان كم خطر و واجد ش��رايط قانوني 
در كنار خانواده، بي گمان آثار متع��دد معنوي و اخروي بر خيرين خواهد 
داشت. او گفت: در اين راس��تا معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري استان تهران آمادگي دارد تا چنانچه خيرين قصد مشاركت در 
طرح مذكور را جهت خريد تجهيزات الكترونيكي مربوطه با اوصاف تعيين 
شده توسط سازمان زندان ها را داشته باشند، جهت اقدامات بعدي آنان را 

به اداره كل زندان هاي استان تهران معرفي كنند.

 اقدام راهبردي دادگستري تهران
 در افزايش حرفه آموزي زندانيان

رويداد

در حال حاضر تعداد بيماران بستري در بخش هاي ما بالغ بر ۴ هزار و ۳۰۰ بيمار 
است و حدود ۱۳۵۰ نفر از اين بيماران در بخش هاي مراقبت ويژه بستري هستند. 
رييس ستاد مقابله با كرونا در كالن شهر تهران با بيان اينكه آمار عمومي بستري 
موارد جديد، نسبت به هفته گذشته حدود ۱۹.۶ درصد كاهش را نشان مي دهد، 
تاكيد كرد: اما بازهم تهران وضعيت شكننده و ناپايدار خود را طي مي كند.زالي 
با اشاره به اينكه آمارها نش��ان مي دهد در يك سال گذشته، معموال پس از هر 
تعطيالت عمومي آمار مراجعان سرپايي و بستري افزايش يافته است، نسبت به 
خطر افزايش يافتن تعداد بيماران پس از تعطيالت هفته آينده در صورت عدم 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي هشدار داد.رييس ستاد مقابله با كرونا در كالن شهر 
تهران آخرين آمار ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در تهران را ۷۳ درصد 
عنوان كرد و افزود: اما كماكان بحث فاصله گذاري اجتماعي در تهران به ويژه در 
وسايل حمل و نقل عمومي با چالش هاي اساسي رو به رو است.او درباره وضعيت 
واكسيناسيون در استان تهران توضيح داد: در حال حاضر ۶۸ مركز تجميعي 
واكسيناسيون در تهران در حال فعاليت است كه با پشتيباني سه تا چهار مركز 
جامع س��المت به ارايه خدمات مي پردازند.زالي درباره افراد باالي۸۰ سال كه 
اولين گروه سني مورد نظر براي دريافت واكسن بوده اند، توضيح داد: خوشبختانه 
تاكنون باالي۸۵ درصد اين افراد در تهران دوز اول واكسن را دريافت كرده اند.

رييس ستاد مقابله با كرونا در كالن شهر تهران گفت: در تهران ۶۴ درصد موارد 
بستري در خيز چهارم بيماري در بين افراد باالي۶۵ سال گزارش شده است و 

متاسفانه ۸۳ درصد مرگ و ميرها نيز در همين گروه سني اتفاق افتاد.

آخرين وضعيت كرونا 
در تهران 

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست: 

محيط بانان قانون به كارگيري سالح را بخوانند
در پي حوادث روي داده در هفته هاي 
اخي��ر ب��راي ي��ك محيط ب��ان و يك 
جنگل بان، محيط بان��ان براي حفظ 
جان خود و كاهش حوادث، قانون به كارگيري سالح 
را باره��ا و بارها بخوانند و با دقت اجرا كنند.فرمانده 
يگان حفاظت محيط زيس��ت تاكيد ك��رد: رويكرد 
م��ا در حوزه مديريت ي��گان حفاظت، حفظ جان و 
سالمت نيروي انساني است، بعد اصلي حوزه مديريت 
 يگان حفاظت محيط زيست، نيروي انساني يعني 

محيط بانان هستند.
س��رهنگ جمش��يد محبت خاني با تاكيد بر لزوم 
 اجراي دقيق پروتكل ه��اي حفاظتي و حفظ جان 
محيط بانان افزود: همه تالش��م را از لحظه ورود به 
سازمان انجام دادم كه جان محيط بانان را حفظ كنيم 
و هنگام ماموريت اتفاقي براي محيط بانان نيفتد زيرا 
ماموريت محيط بانان خطير و مقدس است و تقريبا 
جامعه اي كه روبروي محي��ط بانان قرار مي گيرند، 

همه مسلح هستند.
فرمانده ي��گان حفاظت محيط زيس��ت با اش��اره 
 ب��ه اقدامات ص��ورت گرفته براي كاه��ش حوادث 
محيط بانان گفت: براي آموزش محيط بانان اقدام 
كرديم كه اگر خداي نكرده الزم شد از سالح استفاده 
كنند، بتوانن��د از خود دفاع كنند. محي��ط بانان را 
با هماهنگي ني��روي انتظامي در ح��وزه قوانين به 
كارگيري سالح آموزش داديم. سالح را همراه با برگ 
ماموريت، شوكر، گاز اشك آور و ... در اختيار محيط 
بان قرار دادي��م تا جان محيط بان هنگام مواجهه با 
جرم و مجرم چه در بحث محيط زيست و چه در بحث 

شكار چي غيرمجاز، در خطر نباشد.

  نبايد به راحتي محيط بان ها را 
از دست بدهيم

محبت خاني ادامه داد: حتي ممكن است گونه حيات 
وحش به محيط بان حمله كند و فرد مجبور شود از 
اسلحه اس��تفاده كند؛ البته در چند سال اخير اصال 

چنين موردي نداشتيم.
او با اشاره به هزينه اي كه براي پرورش هر محيط بان 
صرف مي شود و از س��وي ديگر ارزش بسيار باالي 

تجربه به دست آمده هر يك از اين افراد، گفت: نبايد 
به راحتي محيط باني كه س��ال ها خدمت كرده را از 

دست بدهيم يا محيط بان دچار نقص عضو شود.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه 
راهكارهاي مختلفي را اتخ��اذ كرديم تا حوادث به 
حداقل برسد، اظهار داشت: متاسفانه چند روز پيش 
متوجه شديم دو ش��كارچي بي رحمانه، محيط بان 
عزيزي را در پناهگاه حيات وحش قميش��لو، مورد 
ضرب و شتم قرار دادند؛ هر دو شكارچي شناسايي 
شدند و با توجه به هماهنگي كه در اين سال ها بين 
يگان حفاظت محيط زيست با نيروي انتظامي است، 
يكي از مجرمان دستگير شده و اميدواريم به زودي 

نفر دوم نيز دستگير شود.

  ضرب و شتم يك محيط بان ديگر
محبت خاني با بيان اينكه محيط بان مذكور از ناحيه 
سر و صورت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، گفت: اين 
فرد از محيط بانان با سابقه و خوشنام با ۳۰ سال سابقه 
خدمت است؛ اميدوارم هر چه زودتر سالمتي خود 

را به دست آورد و كنار خانواده محترمش بازگردد.
او با اش��اره به اينك��ه جرايم مختلفي براي ش��كار 
غيرمجاز، قاچاق چوب و ... وجود دارد، اظهار داشت: 
نبايد نگاه ما تنها به مجازات باشد، بايد نگاه اجتماعي 
به مساله داشته باشيم و ببينيم چه كاري بايد انجام 
دهيم كه مجرم نداشته باشيم. مي توان راهكاري را 

اتخاذ كرد.

  حفاظت از محيط زيست هوشمند مي شود
او با اش��اره به تجربه خود در ناجا گف��ت: پايش را با 

كوادكوپتر انجام مي دادي��م؛ در حوزه محيط باني 
تاكنون كمبود اعتبار اجازه به كارگيري كوادكوپتر را 
نداده است؛ تالش مي كنيم كوادكوپترهاي حرفه اي، 
تعريف شده و بومي سازي ش��ده، داشته باشيم كه 
محيط بانان استفاده كنند؛ وقتي پاركي را مي توانيم 
به ميزان وسيع توسط كوادكوپتر بومي سازي كنيم و 
پوشش دهيم، هم نيروي انساني حفظ مي شود و هم 

پيشگيري خيلي بهتر صورت مي گيرد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت با اش��اره به 
بازدارندگي بسيار پايش جاده ها و اتوبان ها از طريق 
دوربين راهنمايي و رانندگي و كاهش ارتباط فيزيكي 
پليس و مردم در پي استفاده از اين دوربين ها گفت: 
مي توانيم از طريق دوربين هاي مداربسته و استفاده 
از كوادكوپترهاي بومي س��ازي ش��ده، با برداشتن 
شماره پالك، چهره زني و شناسايي افراد متخلف، 
مدرك نيز داشته باشيم و از طريق سي دي يا فلش 
مدارك را اراي��ه و با پرونده خوبي متخلف را تحويل 

مقام قضايي دهيم.
محبت خاني همچنين با تاكيد بر اينكه مي توانيم 
كوادكوپتر را مس��لح كنيم، گفت: كوادكوپتر ديگر 
اش��تباه نمي كند؛ يعني اگر نياز باشد و به لحظه اي 
برس��يم كه با كوادكوپتر مثال الستيك يك ماشين 
را بزنيم، اين كار بدون خطا انجام مي ش��ود؛ چه بسا 
محيط باني را داريم كه الس��تيك ماشين را هدف 
گرفته اما تير به بدن سرنش��ين خورده و فوت كرده 

است.

  ۷۰ميليارد تومان اعتبار براي البسه 
محيط بانان، هوشمندسازي و اطفاي حريق

او با بيان اينكه امس��ال بيش از ۱۴۰ ميليارد تومان 
بودجه براي يگان حفاظت محيط زيست اختصاص 
داده شده، تصريح كرد: ۵۰ درصد اين بودجه را صرف 
خريد موتور مي كنيم؛ چون به شدت بحران ناوگاني 
خودروي��ي و موتور در محيط باني داريم. اميدواريم 
مشكل كمبود موتور را در نيمه اول سال حل كنيم. 
بقيه بودجه را نيز صرف البس��ه، هوشمندسازي و 
اطفاي حريق مي كنيم. امسال قدم خوبي در زمينه 

هوشمند سازي برمي داريم.

گزارش

مهربانيمحیطبانانباحیاتوحش

عكسروز

كوتاهوخواندني
طبقگزارشآژانسفضاييناسايكجرمآسمانيبهنام»2021KT1«كهدرگروهسیاركهايبهطوربالقوهخطرناكقراردارددرحالنزديكشدنبه
زمیناستوسهشنبهازكنارزمینعبورميكند.دستهسیاركهايخطرناكبهگروهيگفتهميشودكهاندازهآنهابهقدريبزرگاستكهدرصورتبرخورد
بهزمینآسیبجديايجادميكنند.بهگفتهناسااينسیاركبافاصله4.۵میلیونمايليكهتقريبا19برابرفاصلهماهوزمیناستازكنارسیارهماميگذرد.
بااينحالهنوزآژانسفضاييآنرادردستهخطرناكقرارميدهد.ناسادرحدود26هزارجرمنزديكبهزمینكهمدارآنهاباعثنزديكشدنشانبهزمین

ميشودراتحتنظردارد.
خورشیدمصنوعيچیندرماموريتدستیابيبهانرژيهمجوشيبهركوردجديديدستيافتهاست.درحاليكهتالشهايمشابهيدراياالت
متحده،اروپا،روس�یهوكرهجنوبيدرجرياناست،اينخورشیدمصنوعيركوردقبليخودراازلحاظزماني۵برابربهبودبخشید.طبقاعالم
رسانههايدولتيچین،اينكشوردرتالشبرايتحققيكراكتورهمجوشيبهنقطهعطفديگريرسیدهاستويكيازخورشیدهايمصنوعي

آنموفقبهحفظدمايشديدچندينبرابربیشترازركوردقبليخودشدهاست.
يكاستارتآپامريكاييبااستفادهازبالنهايكابیندارعالقهمندانبهفضارادرسفريكوتاهبه30كیلومتريكرهزمینميبرد.اينبالناز
جنسپلياتیلنبودهوبااستفادهازگازهیدروژنبهفضاميرودكهسفري6ساعتهرابرايشمافراهمميكند.قطركابینآن۵متربودهوظرفیت8
نفررادارد.قطربالننیزبه100مترميرسد.مسافرانميتوانندبراي2ساعتازنماي360درجهكرهزمینراتماشاكردهولذتببرند.قیمتبلیت

اينپرواز12۵هزاردالربودهوازوبسايتاستارتآپسازندهقابلرزرواست.تاكنونتنها20نفراينپروازراتجربهكردهاند.
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