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خضریان:

طرح حمایت از کارخانجات بر ضد خود عمل خواهد کرد

شاخص بورس  ۴۲۰واحد افت کرد

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت دیروز
بازار س��رمایه با افت  ۴۲۰واحدی روبرو شد.
به گزارش تس��نیم ،در جریان دادوستدهای
ام��روز ب��ازار س��رمایه بی��ش از 4میلیارد و
58میلیون س��هم و حقتقدم بهارزش��ی بالغ
بر 2ه��زار و 375میلیارد توم��ان در بیش از
322ه��زار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت
و ش��اخص ب��ورس با اف��ت 420واحدی در
ارتفاع یکمیلیون و 334ه��زار و 283واحد
قرار گرفت.بیش��ترین اثر منفی بر دماس��نج
بازار س��هام در روز جاری به ن��ام نمادهای
معامالتی شرکتهای پسرمایهگذاری نفت
و گاز و پتروشیمی تامین ،مبین انرژی خلیج
فارس و پتروش��یمی پردیس شد و در مقابل
ش��رکتهای پتروش��یمی نوری ،پتروشییم
فناوران و پاالیش نفت بندرعباس با رش��د
خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس
ایران هم با معامله یک میلیارد و 526میلیون
ورقه بهارزش یک هزار و 859میلیارد تومان
در 170ه��زار نوب��ت ،ش��اخص فراب��ورس
(آیفک��س) 36واحد رش��د ک��رد و در ارتفاع
18ه��زار و 101واح��د قرار گرف��ت .در این
بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص
فرابورس به نام نمادهای پلیمر آریا ساسول،
صنعتی مینو و سرمایهگذاری صبا تامین شد
و در مقابل ش��رکتهای فراب��ورس ایران،
گروه توس��عه مال��ی مهر آین��دگان و نفت
ایرانول بیشترین اثر منفی را بر این شاخص
به نام خود ثبت کردند.
طالبان حقوق کارمندان و کارگران را
با گندم میدهد

دول��ت طالبان افغانس��تان اع�لام کرد که
قصد دارد اجرای طرح «غ��ذا در برابر کار»
خود را گس��ترش دهد.به گ��زارش خبرنگار
اقتصاد بینالمل��ل خبرگزاری فارس به نقل
از راش��اتودی ،افزایش گرسنگی میان مردم
افغانس��تان از یک س��و و کمبود دسترس��ی
دول��ت طالبان ب��ه پول نقد از س��وی دیگر
باعث شده تا طالبها به فکر پرداخت حقوق
کارگران بخ��ش عمومی به گن��دم بیفتند.
دولت طالبان اعالم کرده که میخواهد طرح
پرداخت حقوق کارگران به غذا را گس��ترش
دهد .در حال حاضر دولت طالبان حقوق هزار
نفر از کارمندان و کارگران بخش عمومی در
این کش��ور را به جای پول با گندم پرداخت
میکند.گفته میش��ود  ۴۰ه��زار نفر کارمند
بخ��ش عمومی در کابل به ازای  5س��اعت
کار ،روزانه  ۱۰کیلوگرم گندم از دولت طالبان
می گیرند .وزارت کشاورزی طالبان گفته که
حاال میخواهد اج��رای این طرح را از کابل
به دیگر مناطق افغانس��تان گس��ترش دهد.
فاضل باری فضلی ،معاون وزارت کشاورزی
افغانستان ،گفته که ما آمادهایم تا آنجا که می
توانیم به مردم خود کمک کنیم.گندمی که
طالبان از آن برای پرداخت حقوق کارمندان
و کارگران استفاده میکند ،گندمی است که
هندیها در زمان دولت قبلی افغانس��تان به
این کش��ور اهدا کرده بودند.گفته میش��ود
طالب��ان اخیراً  ۱۸تن گندم هم از پاکس��تان
دریافت کرده و قرار اس��ت اسالم آباد کمک
بیشتری را به آنها ارائه دهند .فضلی میگوید
طالب��ان در حال مذاکره ب��ا هندی ها برای
دریافت  ۵۵تن گندم بیشتر هم هستند.
ازبکستان از ترس تکرار اتفاقات
قزاقستان صادرات گاز به چین را
متوقف کرد

افزایش قیمت گاز در قزاقستان باعث شد تا
شاهد شکلگیری اعتراضات گسترده در این
کشور باشیم ،حاال ازبکستان از ترس تکرار
این اتفاقات برای جلوگیری از افزایش قیمت
گاز ،ص��ادرات گاز به چین را متوقف کردند.
به گ��زارش فارس ب��ه نقل از اوراس��یانت،
طی روزهای گذش��ته افزایش قیمت ال پی
جی باعث ش��د تا شاهد اعتراضات گسترده
در قزاقس��تان باش��یم ،حاال ازبکس��تان که
همس��ایه قزاقس��تان اس��ت تصمیم گرفته
ب��رای جلوگیری از تکرار ای��ن اتفاق ،جای
آنک��ه قیمت گاز در داخل را افزایش��ی کند،
ص��ادرات به چی��ن را متوقف کرده اس��ت.
کمب��ود عرضه گاز در بازار ازبکس��تان چند
س��الی اس��ت که اعتراضاتی را ایجاد کرده
ام��ا هرگز ای��ن اعتراض��ات ب��ه خیابانها
کش��یده نش��دهاند ،وزارت انرژی ازبکستان
طی مصاحبه با خبرگزاری اینترفکس گفته
که این کش��ور به طور کام��ل صادرات گاز
را متوقف کرده و تم��ام گاز تولیدی خود را
هماکنون به بازار داخلی این کش��ور عرضه
میکن��د.در ماه نوامبر ش��ورای مش��اورین
رئیس جمهور ازبکس��تان گفته بودند که از
روز یک ژانویه سال  2020قیمت برق ،گاز
طبیعی و دیگر قبوض مصرفی خانوار در این
کشور افزایش خواهد یافت ،با این حال و با
گذشت چندین روز از آغاز سال نو میالدی،
هنوز قیمت حاملهای انرژی در ازبکستان
افزایش نیافته است.

س��خنگوی کمیس��یون اصل نود گفت :طرح «حمای��ت از کارخانجات و
واحدهای صنعتی و تولیدی» موجب میشود تا اثربخشی پیگیری قانونی
مطالبات از مراجع قضایی توس��ط طلبکار به حداقل برسد .علی خضریان
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت و گو با خانه ملت ،درباره
ط��رح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» گفت :این
طرح برای بدهکاران بانکی حاش��یه امن ایجاد میکند تا تسهیالت خود
را بازپرداخ��ت نکنند و بنابراین مطالبات غیرج��اری بانکها را افزایش و
توان حمایت بانکها از تولید را به شدت کاهش میدهد.وی ادامه داد :با

اجرای این طرح بانکها حاضر نخواهند بود به تولیدکنندگان واقعی وام و
تسهیالت ارائه کنند .عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت:
با این طرح مس��یر اخاللگران اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و
خارج از ضابطه تس��هیالت کالن بانکی دریافت میکردند و به واس��طه
تالشهای قوه قضاییه دستش��ان از بیت المال کوتاه شده بود مجددا باز
میشود.خضریان تاکید کرد :دیگر اشکال اساسی این طرح این است که
اجازه امضاهای طالیی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دس��تگاهها
میدهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضایی کشور
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خواهد .در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع ،فس��اد تشدید
ش��ده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده میشود.وی افزود :تصویب
ط��رح «حمای��ت از کارخانجات و واحدهای صنعت��ی و تولیدی» موجب
میش��ود تا اثربخش��ی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضایی توسط
طلبکار به حداقل برس��د و در نتیجه موجبات هرج و مرج جامعه به وجود
بیاید .در این صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روشهایی نظیر
پدیده شرخری روی خواهند آورد و به این ترتیب دعاوی کیفری ناشی از
افزایش اصطکاک میان مردم به صورت چشمگیری رشد خواهد کرد.

از آشفتگی بند خاص تبصره ۱۴تا موضعگیریهای دوگانه درباره حذف ارز ۴۲۰۰

اما و اگرهای الیحه بودجه ۱۴۰۱

در تبصره  ۱۴الیحه بودجه  ۱۴۰۱که از س��وی دولت به
مجلس شورای اسالمی ارائه شده تنها ۱۰۶هزار میلیارد
تومان برای جبران اصالح نرخ کاالهای اساس��ی ،دارو و
خرید تضمینی گندم لحاظ ش��ده اس��ت که این موضوع
ب��ا واقعیته��ای موجود فاصله بس��یار دارد .ب��ه گزارش
تس��نیم ،در روزهای اخیر شاهد حواشی عجیب و غریب
در الیح��ه بودجه  1401بودهایم ،در روز بررس��ی کلیات
الیحه بودجه در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی
نیز قس��مت مهمی از نکات موافق��ان و مخالفان کلیات
به بحث حذف ارز حمایتی یا ارز واردات کاالهای حیاتی
کش��ور معطوف ش��د ،در حالی که در روزهای بررس��ی
بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطالعات ضد و نقیض
درباره حذف یا ادامه تخصی��ص ارز  4200اقالمی مثل
دارو بودیم حاال مش��خص شده است که دولت تصمیم
گرفته اس��ت بهصورت کام��ل ارز 4200تومانی را حذف
کند.بر اس��اس الیح��ه بودجه نرخ تس��عیر ارز  23هزار
تومان لحاظ ش��ده اس��ت که این موض��وع (تکنرخی
شدن) بیانگر این موضوع اس��ت که عم ً
ال هیچ وارداتی
در س��ال آتی با ارز 4200تومانی انجام نخواهد شد .نکته
جال��ب توجه اینکه بهدلیل همین اظهارات ضد و نقیض
بس��یاری از کارشناس��ان یک بررس��ی جدی نسبت به
محتوای بودجه بهخصوص قسمتهای مرتبط با حذف ارز
دولتی انجام ندادهاند.نکته اول اینکه تمام عایدی ناشی
از حذف ارز دولتی بهصورت کامل در قس��مت واگذاری
داراییهای سرمایه یا فروش نفت طبقهبندی شده است و
عم ً
ال صرف جبران کس��ری بودجه خواهد شد ،بهعنوان
مثال اگر قرار باش��د سال بعد  10میلیارد دالر ارز دولتی
تخصیص داده شود مابهالتفاوت  4200تا  23الی  24هزار
تومان��ی نرخ جدید دالر در بودج��ه ،یعنی رقمی نزدیک
ب��ه  200هزار میلیارد تومان عواید ناش��ی از این جراحی
بزرگ صرف پوشش کسری بودجه خواهد شد.در تبصره
 14الیح��ه بودجه  1401که از س��وی دولت به مجلس
نیز ارائه ش��ده تنها  106هزار میلیارد تومان برای جبران
اصالح نرخ کاالهای اساسی ،دارو و خرید تضمینی گندم
لحاظ ش��ده اس��ت که این موضوع با واقعیتهای موجود
فاصله بس��یار دارد.همانط��ور که در ج��دول زیر قابل
مش��اهده است ،در قانون بودجه س��ال  1400حدود 22

ت��ورم ای��ران در پای��ان س��ال  1400طبق
گزارش مرکز آمار به  38.1درصد میرس��د،
این در حالی اس��ت که تورم سال  99بالغ بر
 36.4درصد ثبت ش��ده بود ،با این وجود در
چند ماه از س��ال جاری ،تورم به ش��دت اوج
گرفت و شهریور امسال عدد  45.8درصد را
ثبت کرد .به گزارش فارس ،تورم در اقتصاد
ایران ،همیش��ه یک معضل و پاش��نه آشیل
دولتها بوده اس��ت ،از این رو همه دولتها
ب��رای کاهش ای��ن پدیده ت�لاش کردهاند.
هرچند این مسئله در بسیاری از کشورهای
دنیا حل ش��ده اما بنا به دالیلی چشمههای
تولید تورم در کش��ور ما نه تنها خش��کانده

ه��زار میلیارد تومان برای خری��د تضمینی گندم و یارانه
نان لحاظ ش��ده بود که در بند  17تبصره  14شاهد یک
س��ری تغییرات اعجاببرانگیز هستیم .س��ازمان برنامه
و بودج��ه در این قس��مت تمام منابع م��ورد نیاز را برای
پرداخت یارانه نقدی جدید ،یارانه جدید ناشی از حذف ارز
حمایتی دارو و همچنین یارانه نان و خرید تضمینی گندم
بهصورت یکجا در یک ردیف گنجانده و س��رجمع 106
هزار میلیارد تومان نیز اعتبار لحاظ کرده است .همانطور
که پیش از این ش��اهد برخی تغیی��رات عجیب از جمله
تلفیق ردیفهای اعتباری بودیم که بهنوعی شفافیت را در
این قسمت محدود میکرد برای شفاف شدن این تغییر
نیز بایس��تی کمی واقعیتهای موجود را موشکافی کرد.ـ
دولت جمهوری اسالمی بهصورت سنواتی مبلغی را برای
خرید تضمینی گندم لحاظ میکند .در سال جاری برای
خرید هر کیلو گندم بهنرخ  5500تومان مجموع ًا  22هزار
میلیارد تومان لحاظ ش��ده است .اگر نرخ خرید تضمینی
هر کیلو گندم سال بعد حدود  7500تومان باشد حداقل
ب��ه  30هزار میلیارد تومان منابع نیاز اس��ت.نکته دوم از
بخ��ش اول اینکه اگر ارز ترجیحی حذف ش��ود ،قیمت

ج��و ،به  8هزار تومان و قیم��ت ذرت به  11هزار تومان
خواهد رس��ید ،در این صورت ب��از هم تقاضا برای گندم
افزایش خواهد یافت و کشاورز ایرانی حاضر نیست گندم
را که بهعنوان خوراک دام قابلیت اس��تفاده دارد ارزان به
دولت واگذار کند که از این محل نیز انتظار افزایش نرخ
خرید تضمین��ی گندم دور از ذهن نیس��ت که منجر به
افزای��ش منابع م��ورد نیاز این فرایند خواهد ش��د 2.ـ بر
اساس اعالم عضو کمیسیون برنامه و بودجه طبق برآورد
رسمی وزارت بهداشت و درمان ،حداقل  60هزار میلیارد
تومان برای جبران آثار ناشی از حذف ارز دولتی دارو نیاز
اس��ت .اگر طبق اظهارات کمیسیون تلفیق این منابع به
ش��رکتهای بیمه تخصیص یابد ،با توجه به اینکه برخی
آمارها حاکی از این مطلب است که اساس ًا  8میلیون نفر از
جمعیت ایران فاقد هر نوع بیمهای هستند باید منتظر یک
فاجعه دیگر نیز بود ،چراکه در صورت گران ش��دن دارو
این دهک جمعیت که احتما ًال جزو محرومترین اقش��ار
کشور نیز محسوب میشوند با یک شوک بزرگ در حوزه
افزایش قیمت دارو مواجه خواهند ش��د که تبعات خاص
خ��ود را بههمراه دارد ،پیش از ای��ن دکتر واعظ مهدوی

رئی��س انجمن علمی اقتصاد س�لامت ای��ران نیز طی
مکاتبهای در این خصوص به رئیس جمهور هشدار جدی
داده اس��ت 3.ـ اگر قرار باشد  60میلیون نفر یا دهکهای
محرومتر کشور مشمول یارانه ریالی جدید ناشی از اقدام
خاص دولت برای حذف ارز دولتی باش��ند آن هم با نرخ
میانگی��ن  100هزار تومان در هر ماه ،حداقل به  60الی
 70هزار میلیارد تومان منابع طی یک س��ال نیاز اس��ت.
حاال اگر این س��ه مورد باال را کنار هم قرار دهیم متوجه
خواهیم شد که در بدبینانهترین حالت به  30هزار میلیارد
تومان بابت خرید تضمینی گندم 60 ،هزار میلیارد تومان
جهت پرداخت یارانه ریالی به شرکتهای بیمه و حداقل 60
هزار میلیارد تومان بابت یارانه جبرانی ناشی از حذف ارز
واردات کاالهای اساسی جهت پرداخت به اقشار محروم
کش��ور نیاز اس��ت ،یعنی در مجموع  150ه��زار میلیارد
تومان منابع برای این جراحی بزرگ نیاز اس��ت که تنها
 106هزار میلیارد تومان در تبصره  14لحاظ شده است.
در پایان ذکر یک نکته دیگر نیز حائز اهمیت است اینکه
ای��ن منابع  106هزار میلیارد تومانی اساس�� ًا از کجا وارد
تبصره  14شده است .بررسی و مقایسه جدول تبصره 14
سال  1401با قانون  1400نشان میدهد تنها تغییر عمده
مربوط به اصالح نرخ گاز واحدهای بزرگ تولیدی اس��ت
که با رشد چندبرابری  94هزار میلیارد تومان منابع ایجاد
خواهد ش��د ،در واقع دولت تصمیم گرفته اس��ت از محل
گران کردن نرخ س��وخت و احتما ًال خوراک پتروشیمیها،
صنای��ع ف��والدی و ...که ب��ا وجود برخ��ی بدعهدیها در
بازگش��ت ارز صادراتی به کش��ور در شرایط تحریم ،قلب
تپنده ورود ارز به کش��ور هس��تند یارانه مورد نیاز جراحی
اقتصادی خود را تأمین کند ،این در حالی اس��ت که ستاد
اقتصادی دولت مصوبهای 10بندی برای حمایت از بورس
در بودجه  1401داش��ته است که طبق تأکید وزیر اقتصاد
و رئیس کمیس��یون اقتصادی این تغییرات که مهمترین
آنها اصالح این نکته اس��ت در بودجه لحاظ خواهد شد،
بهعبارت سادهتر با تغییر این قاعده درباره افزایش نرخ گاز
و خوراک پتروش��یمیها و فوالدیها عم ً
ال منابع قبلی برای
پرداخت یارانه ریالی با کاهش جدی روبهرو خواهد ش��د
که خود همین نکته یک دوراهی سرنوشتساز برای 50
میلیون سهامدار بورس است.

سیاستهای دولت روحانی با تورم ایران چه کرد

نش��ده بلکه در مقاطعی احیا نیز شده است.
طبق آخرین گزارش نرخ تورم س��االنه آذر
ماه  1400برای خانوارهای کش��ور به 43.4
درصد رسید که نسبت به ماه قبل 1.0 ،واحد
درصد کاهش داشت.
* پیش بینی نرخ تورم امسال
پژوهشکده آمار وابس��ته به مرکز آمار ایران
گزارش داده اس��ت که تورم ایران در پایان
سال  1400به  38.1درصد می رسد .این در
حالی است که تورم س��ال  99بالغ بر 36.4
درصد ثبت شده بود .با این وجود در چندین
ماه از سال جاری ،تورم به شدت اوج گرفت
و در شهریور امسال عدد  45.8درصد را ثبت

ک��رد ،اما با روی کار آمدن دولت س��یزدهم
و برنام��ه ریزی برای کاه��ش تولید تورم از
جمله کنترل کس��ری بودجه و رشد ترازنامه
نظام بانکی در کنار بهبود صادرات نفت خام
و غیرنفتی ب��ه همراه کاهش بیماری کرونا،
امیدها را زنده کرده تا روندی کاهش تدریجی
تورم در ماههای آتی ادامه دار باشد.
* نرخ تورم در قانون برنامه ششم توسعه
پنج س��ال پیش که نماین��دگان مجلس به
دنبال طراحی و هدف گذاری ش��اخصهای
کالن اقتصادی از جمله تعیین متوسط نرخ
تورم در قانون برنامه شش��م توس��عه پیش
بینی میکردند ،اقتصاد کش��ور به واس��طه

افزایش صادرات نفت ،باال نگه داش��تن نرخ
س��ود بانکی که منجر به حبس نقدینگی در
بانکها ش��د و ارز پاش��ی در ب��ازار در کنار
رویکرد دولت برای انتشار اوراق مالی ،تورم
را طی سالهای  95و  96کنترل کرده بود.
هم��ان روزها عل��ی طیب نیا وزی��ر اقتصاد
دولت یازدهم عنوان میکرد «تورم به هسته
سخت خود رسیده است» .در باره این گزاره
بس��یاری از اقتصاددانان تشکیک میکردند
ک��ه م��راد و مفه��وم آن چیس��ت؟به تعبیر
برادران ش��رکا ،اقتصاددان و رئیس سازمان
برنامه و بودجه دولت اصالحات «موضوعی
جز نقدینگی هزار هزار میلیار د تومانی نیست.

این نگران��ی وجود دارد ک��ه اگر این حجم
نقدینگی ک��ه امروز در اقتص��اد وجود دارد،
سرازیر و تبدیل به تقاضا شود و دولت برای
این تقاضا ،پاس��خ مناسب نداشته باشد ،خود
به خود آث��ار تورمی مهمی بهوجود میآورد.
تاکنون دولت توانس��ته اس��ت با قفلکردن
منابع ،بورسبازیهای موجود ،واردات کاال
و از قبی��ل اینها ت��ورم را کنت��رل کند .این
دقیقا مانند این اس��ت که گفته ش��ود تقاضا
سرکوب شده است؛ اما اگر شرایطی بهوجود
آید که تقاضا آزاد شود و این حجم نقدینگی
به تقاضا تبدیل ش��ود ،امکان بازگشت تورم
بسیار آسان امکانپذیر است.

یک اقتصاددان:

هم ادامه ارز  ۴۲۰۰غلط است ،هم حذف یکباره و بدون درنظرگرفتن شرایط معیشتی مردم

یک کارش��ناس اقتصادی ب��ا ابراز اینک��ه ارز ۴۲۰۰
سیاست غلط نشئتگرفته از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال
در بدنه تصمیمگیری کش��ور بوده است گفت :جدایی
این پیوند نامیمون هم ممکن اس��ت دارای تبعاتی در
نظام معیشت کشور باشد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
پویا؛ موضوع حذف ارز 4200تومانی در الیحه بودجه
سال  1401موضوع مهم این روزهای مباحث اقتصادی
کشور است .در اش��تباه بودن برگزیدن این شیوه بین
کارشناس��ان وفاق وجود دارد اما بحث پیرامون تبعات
حذف بهیکباره این رویه اس��ت ک��ه تبعات احتمالی
معیشتی در زندگی مردم خواهد داشت ،به همین سبب

محمد بابایی؛ معاون کس�بوکار شرکت

انتقال دادههای آسیاتک

نخس��تین روز از برگزاری هفتمین نمایشگاه
تراکنش ایران را پشت سر گذاشتیم ،هرچند
حضور در این نمایش��گاه ب��رای مجموعه ما
تجربهای تازه بود اما در کنار تجربه حضور در
صنعت اطالعات و تکنولوژیهای ارتباطاتی
فرص��ت رش��د و بالندگی بیش��تر را برای ما
فراهم کرده اس��ت؛ چراکه ما با مجموعهای
از دس��تاوردها ،برنامهه��ا و راهکارهای تازه
مجموعه «انتقال دادههای آس��یاتک» برای

دولت و مجلس ش��ورای اسالمی در این امر دقت نظر
دارند و بهدنبال بررسی جوانب این تصمیم هستند که
دارای اثرات کمی در معیشت مردم باشد ،در این رابطه
با عبدالمحمد کاشیان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد
دانشگاه سمنان و مدیر مرکز نوآوری و ایدهپردازی علوم
انسانی اسالمی استان سمنان گفتوگو کردیم:وی با
اشاره به اینکه حذف رانت ناشی از ارز  4200موضوعی
اس��ت که همه نخبگان جامعه ب��دان اتفاق نظر دارند
گفت :اما در شیوه این امر اختالف نظرات جدی وجود
دارد چون مسئلهای است که خواه ناخواه چه مورد پسند
ما باشد یا نباشد با معیشت مردم گره خورده است.این

کارش��ناس اقتصادی اف��زود :آنچ��ه از تصمیم دولت
برمیآید ،مسئله حذف ارز  ،4200استمرار سیاستهای
اقتصادی غلطی است که متأسفانه ناشی از نفوذ تفکر
اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیمگیری کش��ور و بهدور از
سیاستهای اقتصاد مقاومتی رقم خورده است.کاشیان
با ابراز اینکه این سیاس��تها در سالهای بعد از جنگ
بر کش��ور حاکم شده و آس��یبهای جبرانناپذیری را
به اقتصاد کش��ور وارد آورده است گفت :خسارت این
سیاس��تها در دولت یازدهم و دوازدهم با تصمیمات
خلقالساعه و غیرکارشناسی بهمراتب بیشتر است و در
سایه تحریمهای اقتصادی اوضاع فاجعهباری را برای

برای تحول در صنعت تراکنش آمدهایم!

بانکها ،مؤسس��ات مالی و س��ازمانی برای
تعالی هرچه بیش��تر به نمایش��گاه تراکنش
آمدهای��م .حض��ور در این نمایش��گاه برای
مجموعه آسیاتک از دو جهت دارای اهمیت
اس��ت؛ یک آنک��ه راه را ب��رای ورود به بازار
صنعت مالی هموار میکند .دوم ،فرصتی را در
اختیار مؤسسات فعال در حوزه مالی و صنعت
پرداخت قرار میدهد تا بتوانند تجربهای تازه
در بهرهبرداری از خدمات سازمانی یکپارچه در
ابعاد ارتباطی را از سر بگذرانند .ناگفته نماند
حضور تیم توسعه بازار و فروش «آسیاتک»

در نمایشگاه تراکنش فرصتی برای تیم جوان
اما مصمم ،خالق ،نوآور و فعال ما فراهم کرد
تا در حاش��یه معرفی و عرضه خدمات تلفن
سازمانی (آسیاتل) ،خدمات سرور اختصاصی،
ش��بکه خصوصی مجازی ( ،)VPNپهنای
باند اختصاصی و خدم��ات ابری ()Cloud
نیازهای صنعت مالی و پرداخت را شناسایی
کرده و برای پاس��خگویی به آنها و تأمین
نیازهای آتی ،خدمات و فناوریهای ارتباطی
خود را توسعه بخش��د .برگزاری کارگاهی با
موض��وع  Voipیا خدمات تلفن اینترنتی با

اقتصاد کشور رقم زده است.

اختص�اص ارز  4200بزرگتری�ن بیتدبی�ری طول

تاریخ ایران

این کارش��ناس اقتصادی با ابراز اینکه از دست رفتن
بی��ش از  20میلیارد دالر در یک تصمیم س��ادهلوحانه
در حالی که کش��ور نی��از به حراس��ت از ذخایر ارزی
داش��ت ،گواه یکی از بزرگترین بیتدبیریها در طول
تاریخ اقتصاد ایران است ،گفت :هرچند تأثیر مفسدان
اقتصادی و نفوذ آنها در بدنه سیاستگذاریهای دولت
نی��ز بیتأثیر نب��ود.وی با یادآوری «قرار ب��ود نرخ ارز
تکرقمی باشد.

نام تجاری «آس��یاتل» و معرفی امکانات و
مزایای آن توسط متخصصان آسیاتک ،برای
آشنایی هرچه بیشتر مدیران و نیروی انسانی
فعال در صنعت مذکور با امکانات سرویس
آس��یاتل را نی��ز ،میتوان ذی��ل برنامههای
مجموع��ه ما برای حضور مس��تمر و پایدار
در ای��ن صنعت تعریف کرد .در پایان ،الزم
میدانم از تمامی فعاالن حوزه صنعت مالی
و پرداخت ،مدیران بانکها و مؤسسات مالی
برای حضور در غرفه آس��یاتک در نمایشگاه
تراکن��ش و دومی��ن کارگاه علمی -تجاری

مجموعه ما با موضوع راهکارهای س��ازمانی
که امروز ،چهارشنبه  ۲۲دی در سالن الغدیر
برگزار میشود ،دعوت به عمل آورم.
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اخبار
آب آشامیدنی شهروندان از مبدا تا
نقطه مصرف پایش میشود

مهمتری��ن وظیفه ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان تهران ،تأمین آب آش��امیدنی سالم،
بهداشتی و با کیفیتی مطابق با استانداردهای
ملی و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت
اس��ت و تمام تالش این شرکت بر آن است
که ب��ا رعای��ت و حف��ظ موازی��ن و قوانین
اس��تانداردها و همچنی��ن اعم��ال مدیریت
صحی��ح ،آب آش��امیدنی س��الم و با کیفیت
مطلوب را برای مردم ش��ریف تهران ،تأمین
و توزیع کند.ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
ته��ران هم��واره نظارت بر کنت��رل و پایش
کیفی آب آشامیدنی را در کنار تأمین ،انتقال،
تصفی��ه ،ذخیره و توزیع در دس��تور کار خود
دارد .در این چارچوب مطابق الزام اس��تاندارد
مل��ی ایران به ش��مارههای  ۱۰۵۳و  ۱۰۱۱و
رهنمودهای س��ازمان جهانی بهداش��ت و بر
اس��اس جمعیت زی��ر پوش��ش ،تمامی نقاط
مختلف ش��بکه توزیع آب آشامیدنی ،مخازن
ذخیره آب ،آب خام ورودی به تصفیهخانهها،
فرایند تصفی��ه ،آب خروجی از تصفیهخانهها
و آب مناب��ع تأمینکنن��ده اعم از س��طحی
(رودخانهه��ا و دریاچه س��دها) و زیرزمینی را
نمونهبرداری و ب��ا انجام آزمایشهای روزانه
ش��امل کلرس��نجی ،باکتریولوژی ،بیولوژی،
وی��روس ،فیزیک و ش��یمیایی ،م��واد آلی و
فلزات سنگین ،با تواتر زمانی منظم از طریق
 ۸۹آزمایش��گاه تخصص��ی آب و فاض�لاب
پایش و کنترل میشود.
طرح اصالح تعرفههای برق از ابتدای
ن اجرایی میشود
بهم 

سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه طرح
ن اجرایی
اصالح تعرفههای برق از ابتدای بهم 
میشود ،گفت :حدود  ۷۵درصد از مشترکان
کمتر از الگوهای تعریف ش��ده ،برق مصرف
میکنند.به گزارش مهر به نقل از وزارت نیرو،
مصطفی رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت
برق افزود :مش��ترکانی که بیشتر از الگوهای
تعیین ش��ده مصرف داش��ته باشند مشترک
پرمصرف نامیده ش��ده و میزان مصرف مازاد
بر الگو ،متناس��ب ب��ا افزایش مصرف آنها به
صورت پلکانی و بر اساس هزینههای تامین
انرژی محاسبه میشود.وی ادامه داد : :کشور
ب��ه پنج منطق��ه (مناطق ع��ادی و  ۴منطقه
گرمسیری) تقسیم ش��ده که برای هر اقلیم
الگوی مناسب مصرف آن اقلیم تعریف شده
که بیش از  ۸۳درصد مشترکان در کشور جزو
مناطق عادی هستند.سخنگوی صنعت برق
خاطرنشان کرد :در ماههای گرم سال ،الگوی
مص��رف در مناط��ق ع��ادی  ۳۰۰کیلووات
ساعت ،در مناطق گرمسیری  ۳هزار کیلووات
س��اعت و در ماههای غیرگرم این الگو برای
همه مناطق کش��ور  ۲۰۰کیلووات س��اعت
اس��ت.رجبی مشهدی ،با اش��اره به آئیننامه
اخیر دول��ت ،از اجرایی ش��دن طرح اصالح
ن خبر داد.
تعرفههای برق از ابتدای بهم 
قیمت نفت به  84دالر در هر بشکه
افزایش یافت

قیمت نفت در بازارهای جهانی از روز گذشته
روند ش��دید افزایش قیمت داشته و به 83.84
دالر در هر بش��که رسیده اس��ت .به گزارش
فارس به نق��ل از رویترز ،پس از اینکه رئیس
بانک مرکزی آمریکا سیگنال داد که احتماال
نرخ بهره بانکی در این کشور را کندتر از آنچه
انتظار می رفت ،افزایش خواهد داد ،قیمت نفت
در معامالت دیروز به ش��دت افزایش یافت و
امروز نیز در همان محدوده در نوس��ان است.
نفت برنت و نفت خام آمریکا در باالترین سطح
از زمان ظهور اَمیکرون در اواخر ماه نوامبر قرار
دارند.هر بشکه نفت برنت با  12سنت افزایش
 83.84دالر فروخته ش��د .برنت روز گذش��ته
افزای��ش  3.5درصدی را ثبت ک��رده بود .هر
بش��که نفت خام آمریکا با  29سنت افزایش
 81.51دالر فروخته شد .این نوع نفت نیز روز
گذشته افزایش  3.8درصدی را ثبت کرده بود.
جرمی پ��اول ،رویس فدرال رزرو در روز س��ه
ش��نبه اعالم کرد اقتصاد با این افزایش اخیر
در ابتال به کووید  19با تاثیرات کوتاه مدت را
تحمل کند و برای آغاز اجرای سیاس��ت های
پولی سخت تر آماده شد.با این حال ،آمارهای
موسسه آمریکن پترولیوم تصویری ضعیف تر
از تقاضا برای س��وخت ترس��یم می کند؛ این
آمار نش��ان می دهد ذخایر نفت خام کمتر از
انتظار کاه��ش یافته و ذخایر بنزین و فرآورده
های نفتی بیشتر از انتظار افزایش یافته است.
ذخایر نفت خام در هفته منتهی به  7ژانویه 1.1
میلیون بش��که کاهش یافت که کمتر از 1.9
میلیون بشکه مورد انتظار تحلیلگران بود.

