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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

سالم سازی و شفافیت نظام مدیریتی صندوق بازنشستگی در دستور کار است

پرداخت  ۲هزار و  ۴۲۰میلیارد ریال
برای تجهیز مدارس از منابع هدفمندی
یارانهها

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های
کش��ور از پرداخ��ت  ۲ه��زار و  ۴۲۰میلی��ارد
ریال برای هوشمندس��ازی و تامین تجهیزات
آموزش��ی مدارس و هنرس��تان ه��ا خبر داد.
به گزارش تس��نیم ،امید حاجتی ،مدیرعامل
س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه های کش��ور
از پرداخت2ه��زار و  420ه��زار میلیارد ریال
برای خرید تبل��ت دانش آموازان بی بضاعت،
هوشمندس��ازی م��دارس ،خری��د تجهیزات
هنرستان های و مدارس کار و دانش و تامین
و تعمیر سیس��تم سرمایش��ی و گرمایشی و
تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به سازمان
نوس��ازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور خبر
داد .مدیرعامل س��ازمان هدفمندسازی یارانه
های کشور در ارتباط با اجرای بند  39جدول
تبص��ره  14الیحه بودجه  1400و برای خرید
تبلت دانش آموازان بی بضاعت ،هوشمندسازی
م��دارس ،خرید تجهیزات هنرس��تان های و
مدارس کار و دانش و تامین و تعمیر سیستم
سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آموزشی و
کمک آموزش��ی این مبلغ به حساب سازمان
نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور واریز
شد تا مش��کالت و موانع پیش بینی شده در
راس��تای هوشمندس��ازی مدارس را برطرف
و خدم��ات عادالن��ه آموزش��ی ب��رای همه
دانش آموزان فراهم کند.مدیرعامل س��ازمان
هدفمندس��ازی یارانه های کشور اضافه کرد:
امیدوار هستیم با این اقدام در شرایط بحرانی
کرونا حوزه آموزش بتواند به وظیفه خود عمل
نماید و دانش آموزانی که بدلیل نداشتن تبلت
از تحصیل بازمانده بودند مجددا به تحصیالت
خود ادامه دهند.
نیاز بودجه  ۱۴۰۰به تعریف دوباره
منابع و هزینهها

رئیس کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ضمن اش��اره به اینکه بودجه س��ال
 ۱۴۰۰برای ادامه مس��یر نیاز ب��ه ارائه متمم
از س��وی دولت به مجلس دارد ،گفت :متمم
بودجه ضمن واقعی تر ساختن بودجه میتواند،
با تعری��ف دوباره هزینهها ،آن را ش��فافتر و
روشنتر کند و بنابراین دولت متمم بودجه را
به مجل��س ارائه کند .حمیدرضا حاجی بابایی
رئیس کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،ضمن تاکید
براینکه بودجه س��ال  1400برای ادامه مسیر
نیاز به ارائه متمم از س��وی دولت به مجلس
دارد ،گف��ت :این متمم باید بتواند منابع پایدار
درآمدی را یک بار دیگر بازخوانی و تعریف کند
تا بودجه واقعیتر شود.نماینده مردم همدان و
فامنین در مجل��س تصریح کرد :دولت جدید
باید یک بازنگری در بودجه سال جاری انجام
دهد و به شکل دیگری عمل کند .ارائه متمم
بودجه میتواند پاس��خگوی بهروز مشکالت
جامعه ،منابع و مصارف باش��د و این موضوع
یک امر ضروری اس��ت.وی با تاکید براینکه
متمم بودجه ضمن واقعی تر س��اختن بودجه
میتوان��د ،با تعری��ف دوباره هزینهه��ا ،آن را
شفافتر و روشنتر کند ،افزود :برخی از مباحث
از جمله حقوق و دستمزد و  ...دچار نابسامانی
شدهاند و دولت میتواند این ابهامات را اصالح
و در قالب متمم به مجلس ارائه کند.
بورس دوباره قرمز شد

در حال��ی که روند حرکت بازار س��رمایه روز
گذش��ته برخالف روزه��ای ابتدای��ی هفته
جاری صعودی ش��ده بود ،دوب��اره ترمز این
بازار کشیده ش��د و هم شاخص کل بورس،
هم ش��اخص کل ب��ا معیار ه��م وزن و هم
شاخص کل فرابورس روندی نزولی داشتند.
به گزارش ایس��نا ،شاخص کل بورس امروز
ب��ا  ۸۶۶۵واحد نزول تا رق��م یک میلیون و
 ۴۸۸هزار واحد کاهش یافت.شاخص کل با
معیار هم وزن هم با  ۱۴۴۹واحد کاهش رقم
 ۴۵۰ه��زار و  ۴۵۹واح��د را ثبت کرد.معامله
گ��ران این بازار یک میلیون معامله به ارزش
 ۵۵ه��زار و  ۲۲۲میلیارد ریال انجام دادند.در
معام�لات  ۱۳۹نماد بورس��ی مثبت و ۲۵۶
نماد بورس��ی منف��ی بودند ک��ه از میان آنها
سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،فوالد مبارکه
اصفهان ،مخاب��رات ایران ،ملی صنایع مس
ایران ،گ��روه مپنا و پاالی��ش نفت اصفهان
نسبت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی بورس گذاش��تند.در آن س��وی بازار
س��رمایه ش��اخص کل فرابورس هم با ۲۴۷
واح��د کاهش به رقم  ۲۱ه��زار و  ۹۹۸واحد
رسید.معامله گران این بازار  ۸۶۹هزار معامله
به ارزش  ۲۹۹هزار و  ۷۷۹میلیارد ریال انجام
دادند.در معامالت فرابورس  ۱۰۲نماد مثبت
و  ۱۶۶نماد منفی بودند که از میان آنها بیمه
پاسارگاد ،سرمایه گذاری صبا تامین ،سرمایه
گذاری مالی سپهر صادرات ،پلیمر آریاساسول
و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین
ن فوالد
تاثی��ر منفی و در مقابل مجتمع جها 
سیرجان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی گفت:موضوع س��الم
سازی نظام مدیریتی صندوق بازنشستگی
و تامین اجتماعی در دستور کار قرار داد .به
گزارش خانه ملت ،حجت اهلل عبدالملکی

وزی��ر تعاون کار و رف��اه اجتماعی پس از
نشس��ت مشترک با کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :دس��تور
جلس��ه الیحه اص�لاح قوانی��ن در حوزه
تعاون و مدیریت صندوقها و شرکتهای
اقتص��ادی ذی��ل ش��رکتهای صن��دوق
بازنشستگی بودوی با بیان اینکه این جلسه
دو س��اعت و نیم طول کشید تصریح کرد:
درباره اصالح قوانین حوزه تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی کارهای خوبی سالها انجام شده
و مقرر شده است در دولت جدید به جهت
اینکه به جزئیات تحوالت مطلع نیس��تیم
بازنگری مجددی انجام ش��ود و ظرف ۴۵
روز اصالحات الیحه را انجام بدهیم.وزیر
تع��اون ،کار و رفاه اجتماع��ی ادامه داد:در
ارتباط با صندوقهای بازنشستگی و تامین
اجتماعی و مجموعه ب��زرگ از واحدهای
اقتص��ادی و صنعتی که ذی��ل این بخش

فعال هستند ،نگرانیهایی در مجلس وجود
دارد که کام ً
ال بجاست و آنها برنامههای
ما را جویا شدند.آقای عبدالملکی گفت :در
جلسه امروز عرض کردیم که موضوع سالم
س��ازی نظام مدیریتی این مجموعهها در
دستور کار است؛ مسئله استقرار نظامهای
نوی��ن مدیریت��ی در ای��ن مجموعهها به
نحوی که بتواند به مرز دانش در مدیریت
اقتصاد نزدیک شویم؛ موضوع شفافیت در

این مجموعهها هم در دس��تور کار بوده و
سامانههای اولیه ش��کل گرفته است.وی
اف��زود :روی نظ��ام جامع رف��اه اجتماعی
ه��م کار میکنیم و امیدواری��م ثمره اش
این باش��د که صندوقهای بازنشستگی و
تامین اجتماعی را تراز کنیم ،چون در حال
حاضر کسریهای بس��یار سنگینی دارد و
نمایندگان قول داده اند همکاری کامل با
ما داشته باشند.

چرا عضویت در شانگهای برای ایران حائز اهمیت است؟

ظرفیت تجارت  ۳۳۰میلیارد دالری درونگروهی سازمان شانگهای

با توجه ب��ه اظهارات رئیس دولت س��یزدهم ،سیاس��ت
خارجی متوازن ،توس��عه روابط همس��ایگی ،اولویت دادن
به اقتصاد در تعامالت خارجی و فعال کردن دیپلماس��ی
اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه است.به گزارش مهر،
مذاکرات پنج کشور چین ،روسیه ،تاجیکستان ،قزاقستان
و قرقیزس��تان در آوریل  ۱۹۹۶ش��هر شانگهای ،به انعقاد
موافقتنامهای با عنوان موافقتنامه اعتمادس��ازی در زمینه
نیروهای نظامی در مناطق مرزی منجر شد که به پیمان
شانگهای یا شانگهای_پنج معروف شد .ریشههای اساسی
تشکیل این سازمان را میتوان در جریان مذاکرات مرزی
شوروی و چین و تالش برای عادیسازی روابط دوجانبه
در دهه  ۱۹۸۰میالدی دنبال کرد.جلسات بعدی اعضای
شانگهای_پنج در سالهای بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در
پنجمین جلسه در ژوئن  ۲۰۰۱میالدی ،اعضا تصمیم به
تأسیس سازمان همکاری شانگهای گرفتند .تأسیس این
سازمان در واقع نوید دهنده نخستین منطقهگرایی بود که
از دید بسیاری از محققان ،برای مقابله با تهدیدهای امنیتی
غیرسنتی در جهان پساجنگ سرد شکل میگرفت .هدف
اصلی این سازمان همانگونه که در منشور آن بیان شده،
مبارزه با س��ه شر تروریس��م ،جدایی طلبی و افراطگرایی
بود.
سهم شانگهای از تجارت جهانی


در سال  ۲۰۰۱کل تجارت کاالیی کشورهای عضو سازمان
معادل  ۵۲۸میلیون دالر بوده که در س��ال  ۲۰۱۷بیش از
 ۵۳۲میلی��ون دالر صادرات و بی��ش از  ۷۶۷میلیون دالر
واردات از جهان داش��ته است که به ترتیب سهمی ۶.۱۷
درصدی و  ۳.۱۵درصدی از کل صادرات و واردات جهان
برآورد میشود.از نظر تجارت درون گروهی ،مجموع ارزش
صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری
شانگهای در سال  ،۲۰۱۷در حدود  ۳۲۹میلیارد دالر بوده
اس��ت .در این رابطه ،کشور چین با  ۵۲درصد باالترین و
تاجیکستان با سهم  ۱۸درصد پایینترین سهم را به خود
اختصاص دادهاند .همچنین مجموع ارزش واردات درون
گروهی کش��ورهای عضو سازمان در س��ال مزبور نیز در
حدود  ۹۶۴میلیون دالر بوده اس��ت .لذا کشورهای چین
و تاجیکستان به ترتیب باالترین ( ۴۶درصد) و پایینترین
( )۰/۴۶درصد س��هم را از این نظر داش��تهاند.الزم به ذکر
است ،در سال مزبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون
گروهی س��ازمان به ترتیب با سهمی در حدود  ۵درصد و
 ۴.۳درص��د در رتبه چهارم و هفتم قرار دارد .در این میان
بیشترین میزان صادرات ایران به شانگهای در سال مزبور

ایران در این س��ازمان منطقهای باعث حفظ و گس��ترش
بازار مصرفی بزرگ ب��رای نفت و صادرات غیرنفتی و نیز
رف��ع نیازمندیهای تکنولوژیک و مناب��ع مالی مورد نیاز
برای توس��عه صنعتی با توجه به ظرفیتهای کشورهای
عضو و تقویت منافع اقتصادی ایران میش��ود .با توجه به
اظهارات رئیس دولت س��یزدهم ،مسئله سیاست خارجی
متوازن ،توس��عه روابط همسایگی ،اولویت دادن به اقتصاد
در تعامالت خارجی به ویژه با همس��ایگان و فعال کردن
دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه است.
مزایای عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای


به ترتیب به کشورهای چین ،افغانستان ،هند و پاکستان
(ح��دود  ۹۵درص��د از کل صادرات ایران به س��ازمان) و
بیش��ترین واردات ایران از کش��ورهای چین ،هند ،روسیه
(ح��دود  ۹۶درص��د از کل واردات ایران از س��ازمان) بوده
اس��ت .ایران با  ۱۱عضو اصلی و ناظر پیمان ش��انگهای
ش��امل چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان،
ازبکستان ،مغولستان ،پاکستان ،هند ،افغانستان و بالروس،
دارای تجارت فرامرزی اس��ت که در این میان بیش��ترین
حجم تجارت ایران با چین در س��ال  ۱۳۹۹به ارزش ۱۵
میلیارد و  ۵۱۸میلیون و هش��ت هزار و  ۴۹۲دالر اس��ت.
در حقیق��ت چین و روس��یه قدرتهای تعیی��ن کننده در
سازمان همکاری شانگهای و اصلیترین شرکای تجارت
فرامرزی با ایران محس��وب میشوند ،بنابراین چشمانداز
مناس��بی از روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو
پیمان ش��انگهای میتوان تصور کرد.در حال حاضر ایران
در آستانه ورود به سازمان تجارت جهانی است .به منظور
عضویت ایران در این سازمان کاهش تعرفهها میبایست
مطابق زمان بندی ،با س��رعت بیش��تری صورت پذیرد.
برای کش��ورهای در حال توس��عه با اقتصاد نس��بت ًا بسته
همچون ایران ،ک��ه آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد
را ندارند ،یکپارچگیهای اقتصادی نظیر سازمان همکاری
شانگهای به عنوان میدان آزمایش��ی اولیه برای ورود به
صحنه رقابتهای بین المللی حائز اهمیت است ،چرا که
در چارچوب چنین تشکلهایی ،موانع تجاری و تعرفهها در
سطح منطقه حذف شده و دسترسی به بازارهای بزرگتر
فراهم میشود.

چ�را عضویت در ش�انگهای برای ای�ران حائز اهمیت

است؟

در این باره پیمان حسنی ،کارشناس اندیشکده دیپلماسی
اقتصادی در گفتگو با مهر گفت :نکته قابل توجه در خصوص
سازمان همکاری شانگهای این است که برخالف اکثریت
سازمانهای منطقهای یا بینالمللی که با اهدافی تعیین شده
اقدام به تأسیس و برقراری نهادها و ایجاد دستورالعملهای
کاری میکنند ،مجمع ش��انگهای دیدگاهی تدریجگرا در
این زمینه اتخاذ نمود که س��بب شد اعضا ،همکاری خود
را از حل و فصل مسائل مرزی آغاز و بهطور تدریجی و با
مرور زمان ،با کسب اعتماد و اطمینان نسبت به یکدیگر،
به سایر مس��ائل و موضوعات مشترک ،توسعه دهند.وی
ادامه داد :لذا تأسیس سازمان همکاری شانگهای فرصت
مغتنمی برای کشورهای عضو ایجاد کرد تا با بهرهگیری از
روند نزولی هژمونی آمریکا از یکسو و تشکیل یک بلوک
قدرتمند آسیایی در قالب همگرایی منطقهای از سوی دیگر،
از شکلگیری نظام بینالمللی تک قطبی مبتنی بر هژمونی
آمریکا جلوگیری کنند و بدین شکل موجب تسریع حرکت
به سمت ش��کلگیری یک نظام بینالملل چند قطبی با
حضور روسیه و چین شوند .منافع ایران و دو قدرت بزرگ
عضو س��ازمان شانگهای یعنی روسیه و چین جلوگیری از
نفوذ آمریکا در آسیای جنوب غربی بهویژه آسیای مرکزی،
موج��ب نزدیکی آنها به یکدیگر در چارچوب مناس��بات
دوجانبه و همچنین چندجانبه در قالب س��ازمان همکاری
شانگهای است.این کارشناس روابط بینالملل افزود :اما از
جنبه اقتصادی ،ورود و عضویت دائمی جمهوری اسالمی

به عقیده صاحب نظران ،عضویت ایران در پیمان شانگهای
به معنای باز ش��دن ی��ک دروازه بزرگ اقتصادی به روی
ایران اس��ت .در ش��رایط موجود و با توجه به مش��کالت
متعدد از جمله تحریمها ،عضویت در این پیمانها میتواند
جایگزین مناسبی برای جبران فرصتهای از دست رفته
باشد.از جمله منافع عضویت در پیمان شانگهای میتوان
به کس��ب بازار بزرگ فروش محصوالت و فرصتی برای
افزایش تعامالت تجاریاش با دیگر کش��ورها ،تسریع در
پیوس��تن ایران به پروژه یک کمربند _ یک راه ،تحکیم
و تقویت روابط با کش��ورهای حوزه ژئوکالچر (جغرافیای
فرهنگی) یعنی آسیای مرکزی و ایجاد یک بلوک بندی
جدی��د در عرصه قدرت جهانی ب��ا محوریت ایران ،چین،
روسیه و هند در مقابل نظم آمریکایی موجود اشاره کرد که
هر یک در نوع خود فرصتهای تکرار نشدنی هستند.

راهکاره�ای ارتقای روابط تجاری ایران و کش�ورهای

عضو شانگهای

طبق اظهارات کارشناس��ان ،طبیعت ًا تنها عضویت در این
پیم��ان برای جهش روابط دیپلماس��ی اقتصادی کش��ور
کافی نیس��ت و برای ایجاد فرصتهای بزرگ اقتصادی
الزم اس��ت که با هر یک از کش��ورهای عضو نیز روابط
دوجانبه قوی برقرار کنیم.حسنی ،راهکارهای ارتقای روابط
تجاری ایران و کشورهای عضو شانگهای همانند چین و
روسیه را شامل این موارد میداند -:انعقاد موافقتنامههای
همکاری اقتصادی منطقهای مانند موافقتنامههای تجارت
ترجیحی_کاه��ش منطق��ی نرخهای تعرف��های به ویژه
از س��وی ایران و همگرای��ی در نرخهای تعرفه کاالیی_
شناخت دقیق بازارهای هدف به منظور گسترش صادرات
غیر نفتی_رفع موانع س��رمایه گذاری خارجی کشورهای
عضو پیمان شانگهای در صنایع باالدستی ایران_پیگیری
اجرای تفاهمنامه همکاریهای  ۲۵س��اله ایران و چین از
طریق ایجاد پروژههای درون سازمانی شانگهای

گام مهم مجلس در انحصارزدایی از برخی کسبوکارها

مجلس امروز در اقدام��ی مهم ،کلیات طرح
«تس��هیل صدور برخی مجوزهای کسب و
کار» را تصوی��ب کرد؛ طرح��ی که با حذف
امضاهای طالیی و شکس��تن حلقه بس��ته
اعطای مجوزها ،برخ��ی رانتهای موجود را
از بین خواهد برد .به گزارش مهر ،نمایندگان
مجلس امروز در اقدام��ی مهم ،کلیات طرح
«تس��هیل صدور برخی مجوزهای کسب و
کار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی
که با حذف امضاهای طالیی و شکستن حلقه
بس��ته اعطای مجوزها ،رانتهای موجود در
برخی کس��ب و کارها را از بی��ن خواهد برد.

امضاهای طالیی از برخی کسبوکارها حذف می شوند؟

متأسفانه در فضای کس��ب و کار کشورمان
موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی ،بیمه تأمین
اجتماع��ی ،بانکها و… بر س��ر راه تولید و
کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای
مالی پرسود ،کم زحمت و جذاب متعددی در
دس��ترس است .با این حال عدهای از فعاالن
اقتص��ادی علیرغم تمام موانع و مش��کالت
موجود ،حاضر هس��تند سرمایههایشان را به
جای بازارهای غیرمولد و کم زحمت ،کماکان
در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خود
را در این فضای اقتصادی مولد ،صرف توسعه
کشور و اش��تغالزایی کنند.با این حال ،دیوان

ساالری کشور بهجای تقدیر و حمایت از چنین
افرادی ،بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد
جدید به کسبوکارها قرار میدهد؛ بهطوری
که بس��یاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت
دس��ت میکش��ند یا به اقداماتی مانند خرید
مجوز و پرداخت رش��وه و… روی میآورند.
برای اکثر کس��بوکارها این مس��ئله صادق
اس��ت .از جمله این کسبوکارها میتوان به
نانوایی ،گلخانه ،دامداری ،مرغداری ،پرورش
ماهی ،صنایع تبدیلی کشاورزی ،پرورش شتر،
صرافی ،کارگزاری بورس ،اعتبارس��نجیها،
داروخانه ،بیمارستان ،مطب ،درمانگاهها ،انواع

کلینیکها و آزمایشگاهها ،دفترخانه رسمی،
دفات��ر ازدواج و ط�لاق ،وکال��ت ،آژانسها،
آژانس مس��افربری ،هتل و مسافرخانه ،پمپ
بنزین و گاز ،مراکز رفاهی بین شهری ،تولید
تجهیزات بیمارستانی و… اشاره کرد .از آنجا
که صدور مجوز این کس��ب و کارها بس��یار
سخت و محدود ش��ده ،ضمن ایجاد انحصار
در بازار این کسب و کارها ،مجوزهای موجود
با قیمتهای نجومی خرید و فروش میشود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب
و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن
حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه

جهش تولید مجلس با تالش و پیگیریهای
س��ید احس��ان خاندوزی (نایب رئیس وقت
کمیس��یون اقتصادی مجل��س و وزیر فعلی
اقتص��اد) ،ش��مسالدین حس��ینی (عض��و
کمیس��یون اقتصادی مجلس و وزیر اس��بق
اقتصاد) و محس��ن زنگنه (عضو کمیس��یون
برنام��ه و بودجه مجلس) طراح��ی و تدوین
ش��د و پیش بینی میش��ود با توجه به اینکه
وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی
مجری این طرح خواهد بود ،در مسیر اجرا با
هیچگونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت
مواجه نشود.

فقط رانت خواران از ارز  4200تومانی سود بردند

رئی��س انجمن صنای��ع خوراک دام ،طیور و آبزیان ای��ران با تاکید بر اینکه
تنها کس��انی که از ارز  4200تومانی سود بردند رانت خوارها ،نورچشمیها
و مفس��دان اقتصادی هستند ،گفت :گرانی و کمبود کاالهای اساسی مانند
مرغ و تخممرغ یا دارو ،نتیجه اتخاذ سیاس��ت ارز  4200تومانی بوده است.
مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام ،طیور و آبزیان ایران
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تبعات اجرای سیاست
ارز  4200تومانی گفت :هدف دولت از تخصیص ارز 4200تومانی ،رسیدن
کاالی ارزان به دست مردم بود .این ارز سال  97گستره زیادی از کاالها را
شامل میشد که امروزه تنها به  5 ،4قلم از کاالها مثل محصوالت پروتئینی،
نهادههای دامی و ...اختصاص داده ش��ده است.وی افزود :موضوع ارز 4200
بیشتر سیاسی است تا اقتصادی ،دولت برای اینکه نزد مردم محبوبیت داشته
باشد ،اینگونه تصمیمات اشتباه و سراسر غلط را میگیرد .ممکن است نیت
تصمیمگیران در ابتدا درس��ت باش��د ولی در اجرای آن تمام مؤلفهها دیده

با توجه به توضیحاتی که رئیس قوه قضائیه
در رابطه با فس��ادزا بودن تس��هیالت بانکی
مطرح کرده اس��ت ،دبیر کان��ون بانکها و
موسسات اعتباری خصوصی گفت :بانکها
موظ��ف به نظ��ارت ب��ر تم��ام فرآیندهای
تسهیالتدهی هستند و بر مصرف تسهیالت

نش��د و چون در شرایط تحریم بودیم ،مش��کالت حاصل از تخصیص ارز
 4200تومانی نیز دوچندان ش��د.موافق قدیری با اش��اره به اینکه دولت به
هیچ وجه نمیخواست مسئولیت حذف این سیاست را بپذیرد ،افزود :دولت
قبل در هفتههای پایانی قیمت شیر  6400تومانی را تعیین نکرد تا در تاریخ
ثبت ش��ود که با قیمت پایین تحویل دولت بعدی داده اس��ت .دولت آقای
روحانی باید گزارش عملکرد بدهد که چه تحویل گرفت و چه تحویل داد،
علیالخصوص در مورد کاالهای اساسی و استراتژیک مثل خوراک دام ،مرغ،
تخم مرغ ،لبنیات ،گوشت گزارش داده شود که روند توسعهای چگونه بوده و
چه شده و چه باید بشود تا دولت سیزدهم این اشتباهات فاحش را که منجر
به زیان و مشکالت عدیده برای اقتصاد ملی و مردم شد را تکرار نکند.وی
با اش��اره به مشکالت عدیده ارز  4200تومانی یادآور شد :مهمترین اشتباه
دولت دوازدهم ،دادن سوبسید غیرهدفمند و تخصیص ارز  4200تومانی بود.
ارز  4200تومانی و قیمتگذاری دس��توری بسیاری از تولیدکنندگان مرغ را

ورشکست کرد و شفافیت اقتصاد را از بین برد .همچنین در شرایطی که ارز
 4200تومانی به واردات تخصیص یافت ،بخش مولد اقتصاد نابود و رقابت
و انگیزه ایجاد رقابت از تولیدکنندگان گرفته شد .ارز  4200تومانی باعث شد
کاالهایی که مشمول این ارز میشوند ،تالطمهای بسیاری را تجربه کردند؛
این در حالی بود که دیگر کاالها نوس��انات بسیار کمتری داشتند .گرانی و
کمبود کاالهای اساسی مانند مرغ و تخممرغ یا دارو ،نتیجه اتخاذ سیاست
ارز  4200تومانی بوده است.رئیس انجمن صنایع خوراک دام ،طیور و آبزیان
ایران با تأکید بر رقابتی که باعث رانت و فساد شده است ،خاطرنشان کرد:
همه اضالع ذینفع ارز  4200تومانی ،مردم ،تولیدکنندهها و از همه مهمتر
سیاس��ت گذاران اقتصادی کشور از سیاست غلط ارز  4200تومانی ناراضی
هس��تند و همه متفقالقول هس��تند که ارز  4200به اهدافش نرسید .تنها
کس��انی که از ارز  4200تومانی س��ود بردند رانت خوارها ،نورچش��میها و
مفسدان اقتصادی هستند.

نحوه مصرف تسهیالت بانکی کنترل میشود؟

با مبالغ باال نیز نظارت میکنند اما تعداد بسیار
زیادی از تسهیالت و مشتریها موجب بروز
چالشهایی در این زمینه میشود .به گزارش
ایس��نا ،اخیرا رئیس قوه قضائیه در نشس��تی
یکی از بس��ترهای ایجاد فساد را تسهیالت
بانکی دانس��ته و به موارد اختاللزایی چون

معوقات بانکی ،عدم مصرف تس��هیالت در
زمینه درخواست شده ،اعمال نکردن تفاوت
بین قراردادهای بانکی و  ...اشاره کرده است.
محس��نی اژهای اعالم کرده که برخی افراد
ب��رای س��رمایهگذاری در ح��وزه دامداری و
کشاورزی یا راهاندازی کارخانهها و وارد کردن

مواد اولیه از بانکها تسهیالت گرفتهاند اما با
این پوله��ا زمین خریدند که در حال حاضر
این زمینها  ۱۰برابر قیمت پیدا کرده و حتی
اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک
مرک��زی بپردازند باز هم س��ود میکنند .در
این زمینه ،محمدرضا جمشیدی  -دبیر کل

کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
 در گفتوگو با ایسنا ،درباره نظارت بانکهابر چگونگی مصرف تسهیالت بانکی اظهار
کرد :عملی��ات بانکی بدون رب��ا ،بانکها را
موظف به نظارت بر فرآیند اعطای تسهیالت
دانسته است.
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اخبار
ظرفیت نیروگ اههای حرارتی ایران به
 ۶۹هزار مگاوات رسید

میزان تولید برق نیروگاههای حرارتی کش��ور
از ابتدای س��ال تاکنون با افزایش  ۹درصدی
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته از مرز
 ۱۷۳میلی��ون م��گاوات س��اعت عب��ور کرده
اس��ت .به گزارش تس��نیم ،طبق اعالم وزارت
نیرو ،تاکن��ون  583واحد تولید ب��رق حرارتی
در  129نیروگاه کش��ور احداث شده و ظرفیت
نیروگاههای حرارتی ایران طی نیمه نخس��ت
امسال با اجرای پروژههای ارتقای توان در سه
نیروگاه شهیدسلیمانی کرمان ،قدس(سمنان)
و گهران به  69هزار مگاوات رس��یده اس��ت.
در حال حاضر  67درص��د از مجموع ظرفیت
تولید برق حرارتی ( 46ه��زار و  476مگاوات)
در اختی��ار بخش خصوصی و  33درصد آن در
اختیار بخش دولتی است.بر اساس این گزارش،
هم اکنون ظرفیت منصوبه تمامی نیروگاههای
کش��ور اعم از حرارتی ،برقآب��ی ،اتمی ،تولید
پراکنده ،تجدیدپذیر و دیزلی هم به  85هزار و
 559مگاوات رسیده که حدود  81درصد از این
ظرفیت مربوط به نیروگاههای حرارتی اس��ت.
واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت  31هزار و
 179مگاوات ( 36.4درصد) ،واحدهای گازی با
ظرفیت  21هزار و  992مگاوات ( 25.7درصد)
و واحدهای بخاری با ظرفیت  15هزار و 829
مگاوات ( 18.5درص��د) ،نیروگاههای حرارتی
کشور را تشکیل میدهند.
بررسی مجدد قبوض برقی که در
محاسبه ابهام دارند

معاون برق وزارت نیرو ضمن تش��ریح ش��یوه
تعرفهگ��ذاری پلکان��ی برای س��ه دس��ته از
مش��ترکین ،از بررسی مجدد قبوض ابهامدار و
امکان پرداخت اقساطی در صورت درخواست
مردم خب��ر داد.به گزارش وزارت نیرو ،همایون
حایری با اش��اره به دس��تور ویژه وزیر نیرو به
ش��رکتهای توزیع سراسر کشور در خصوص
بررس��ی قبض برق مشترکانی که در محاسبه
قیمت ابهام دارند ،گفت :با بررسی قبضهای
صادر شده امس��ال در شرکتتوانیر مشخص
شده که حدود  ۸۲درصد ( ۲۵میلیون مشترک)
کمتر از الگوی تعیین ش��ده (در مناطق معتدل
 ۳۰۰کیلووات س��اعت) مصرف برق داشتهاند
که جا دارد از همکاری آنها در مدیریت پیک
تابستان امس��ال قدردانی شود.وی افزود :برای
این گروه از مش��ترکان فقط  ۷درصد افزایش
س��االنه بر اس��اس مصوبه دولت اعمال شده
که قبض برق عمده این مشترکان رقم بسیار
پایینی اس��ت.حایری با بی��ان اینکه حدود ۱۵
درصد مشترکان ،مابین الگوی تعیین شده تا دو
برابر الگو مصرف داشتهاند ،ادامه داد :این دسته
از مشترکان عالوه بر افزایش ساالنه  ۷درصد
تعرفه ،مش��مول  ۱۶درص��د افزایش به دلیل
مصرف باالتر از الگو ش��دهاند و در مجموع ۲۳
درصد افزایش تعرفه در قبض آنها اعمال شده
است.وی گفت :بیش��ترین رقم قبضها برای
دسته سوم مشترکان خانگی بسیار پر مصرف
صادر شده که کمتر از  ۳درصد مشترکان معادل
 ۸۵۰هزار مشترک را شامل میشود که بیش
از دوبرابر الگو مصرف داش��تهاند.معاون برق و
ان��رژی وزارت نیرو اضافه کرد :بهای برق این
دسته از مش��ترکان نیز بر اساس قانون بودجه
بهص��ورت غی��ر یارانهای و بر اس��اس الگوی
افزایش پلکانی تعیین میشود و بنابراین فقط
ب��رای میزان مازاد از دو برابر الگوی مصرف بر
اساس نرخ غیریارانهای برق محاسبه میگردد.
وی تاکید کرد :چنانچه اشتباهی نیز در بخش
محاسبه قبض مشترکان رخ داده باشد اصالح
میش��ود و حتی در صورت درخواس��ت مردم،
ام��کان پرداخت اقس��اطی قبوض نیز میس��ر
خواهد بود.
اخذ مالیات از سود معامالت رمز
ارزهای دیجیتال در هند

دولت هند قصد دارد به دلیل زیاد شدن معامالت
ارزهای دیجیتال ،از س��ود معامالت رمز ارزهای
دیجیت��ال مالیات بگی��رد .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،طبق گزارش رسانههای محلی
اکونومیس��ت تایمز ،دولت هند قصد دارد از تمام
سودهای حاصل از معامالت رمز ارزهای دیجیتال
مالی��ات بگیرد و به دنبال راهی برای اخذ مالیات
از تمامی درآمدهای حاصل از معامالت ارزهای
دیجبتال اس��ت.بر اس��اس این گزارش ،نه تنها
مب��ادالت ارزهای دیجیتال ،بلک��ه افرادی که از
هرگونه معامله رمزنگاری سود میبرند ،مشمول
قانون مالیات بر درآمد میش��وند.طبق استدالل
وزارت دارایی ،هر فعالیتی که درآمد ایجاد میکند،
باید مالیات پرداخت کند .از آنجا که تقاضا برای
ارزهای رمزنگاری ش��ده در هن��د افزایش یافته
است ،قانون مالیات نیز باید برای آن اجرایی شود.

