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اعضای هیئت مدیره و بازرسان 
سندیکای شعبه اصفهان انتخاب شدند

تعرفه فضاهای تبلیغاتی محیطی 
ساختمان سندیکا

)برای مشاهده جزئیات کلیک کنید(

از حمایت  تقدیر  این سندیکا ضمن  اعضای هیئت مدیره  همچنین 
اتاق بازرگانی اصفهان از تشکل ها در دوره نهم، از ایجاد کمیسیون 
انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی ذیل اتاق اصفهان برای نخستین 
بار و پیگیری مصوبات مرتبط با صنعت برق از سوی اتاق بازرگانی 
فوق العاده  به طور  عادی  عمومی  مجمع  پایان  در  کردند.  قدردانی 
)نوبت دوم( سندیکای صنعت برق ایران شعبه استان اصفهان و طی 
فرآیند رأی گیری نیز، ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، دو 
نفر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، یک نفر بازرس اصلی و 

یک نفر نیز به عنوان بازرس علی البدل این سندیکا انتخاب شدند.
نایب رئیس،  دو  رئیس،  ترکیب هیئت مدیره جدید شامل  همچنین 

خزانه دار و منشی نیز از میان منتخبان مشخص شد.
مدیره،  هیات  رئیس  عنوان  به  صافی  مهندس  آقای  اساس  این  بر 
هیات  رئیس  نواب  عنوان  به  مسائلی  و  روغنی  مهندسین  آقایان 
مدیره انتخاب شدند. همچنین آقایان مهندسین اصغری و عنایتی 
به عنوان خزانه دار و منشی، آقای مهندس مسعود کاظمی به عنوان 
شریعتی  مجید  مهندسین  آقایان  و  مدیره  هیات  البدل  علی  عضو 

نوراله شریفی به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( سندیکای صنعت برق ایران شعبه استان اصفهان در اتاق بازرگانی برگزار و اعضای 
هیئت مدیره و بازرس این انجمن با رأی اعضا انتخاب شدند. در این جلسه که با حضور نماینده سندیکای صنعت برق ایران برگزار 
شد، گزارش عملکرد هیئت مدیره، بازرس و خزانه دار سندیکای صنعت برق ایران شعبه استان اصفهان قرائت و با حداکثر آرا مورد 

تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

با برگزاری مجمع عمومی؛ 
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غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی حکمی 4 
نماینده پارلمان بخش خصوصی در انجمن نظارت 
بر دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد.
صادقی،  میرمحمد  حسین  حکم،  این  اساس  بر 
جهانبخش سنجابی شیرازی، سید جعفر مرعشی و 
غالمحسین جمیلی به عنوان 4 عضو انجمن معرفی 

شده اند.
حسین  انجمن،  جلسه  نخستین  در  همچنین 
جهانبخش  و  رئیس  عنوان  به  صادقی  میرمحمد 
انتخاب  انجمن  دبیر  عنوان  به  شیرازی  سنجابی 
نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  سوی  از  شدند. 
محمد جواد حاجی حسینی، معاون حقوقی و امور 
عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مجلس 

نماینده در این انجمن تعیین شده است.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  قانون   ۱۵ ماده  اساس  بر 
معادن و کشاورزی ایران، انتخابات هر یک از اتاق ها 
در یک روز انجام می شود و انتخابات سراسر کشور 

ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
شده  مکلف  ایران  اتاق  ماده،  این  یک  تبصره  در 
است دو ماه قبل از پــایان هر دوره انتخابات هیئت 

نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
انتخابات  انجام  برای  ماده  این   ۲ تبصره  اساس  بر 
انجمن  یک  شهرستان ها،  و  تهران  اتاق  نمایندگان 
از  نماینده  نفر  یک  از  مرکب  انتخابات  بر  نظارت 
وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و چهار نفر 
نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل 

می شود.
شهرستان ها  اتاق  انتخابات  انجام  برای  انجمن  این 
از  متشکل  نباشد  نفر  سه  از  کمتر  که  را  هیأتی 
یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای 
انتخاب  مربوطه  شهرستان  بازرگانی  اتاق  خوش نام 
در  آگهی  به وسیله  مذکور  انجمن  و  کرد  خواهد 
انتخابات  تاریخ شروع  کثیراالنتشار،  از جراید  یکی 
و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطالع اعضای 

اتاق های مربوط خواهد رسانید.

اعضای انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق های سراسر 
کشور معرفی شدند

انجمن  پارلمان بخش خصوصی در  نماینده  ایران طی حکمی 4  اتاق  غالمحسین شافعی رئیس 
نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را 

منصوب کرد.

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، هیأت عالی مولدســازی دارایی 
های دولت در جلســه ۱40۱/۱0/۲۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه 
و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آییننامه 

اجرایی مصوبه یاد شده را به شرح فایل پیوست، تصویب کرد.
مشاهده متن آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت

تصویب آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت
آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت تصویب شد.

 اگر رژیم حقوقی خزر را پیش می   کشیدند همان چیزی را می   شنیدند که رو در رو به پوتین گفتیم: منافع 
ایران فقط با ترسیم خط مبدا خاص تامین می شود.«

هم ترانزیت هم انرژی در دستور کار دولت
محمد جمشیدی معاون سیاسی رئیس جمهور ایران در توییتی نوشت: »سیاست دولت ایجاد کریدور 
جامع شمال- جنوب است یعنی هم ترانزیت هم انرژی. در تعامالت اخیر به ویژه گفت وگوی تلفنی 

رئیسی و پوتین این راهبرد را پیگیری کردیم.

https://ipo.ir/uploads/1/2023/Jan/27/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA.pdf
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متن کامل

چهارشنبه  تلفنی  تماس  در  خارجه  امور  وزیر 
برخی  جویانه  مداخله  سخنان  از  انتقاد  با  شب 
و  اظهارات  این  کنار  »در  افزود:  پاریس  مقام   های 
اقدامات، شاهد اقدام ناشایست و موهن یک نشریه 
که  بودیم  دینی  مقدسات  به  تعرض  در  فرانسوی 
کریم،  قرآن  به  اهانت  در  متاسفانه  آن  دیگر  روی 
کتاب مقدس مسلمانان در دو کشور اروپایی تکرار 
ایران  کرد  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  رئیس  شد.« 
و  داشته  نظر  تحت  را  اروپا  اتحادیه  رفتار  دقت  به 
متناسب با آن گام های بعدی خود را تنظیم خواهد 
کرد. امیرعبداللهیان به کاترین کولونا وزیر خارجه 
خورده  شکست  »سیاست  کرد:  گوشزد  فرانسه 
تحریمی ترامپ را تکرار نکنید ما نیز امروز فهرست 
تحریمی جدید علیه اتحادیه اروپا و انگلیس را که 
در برگیرنده ۳۳ مقام و نهاد اروپایی است، در اقدام 
در  نیز  فرانسه  خارجه  وزیر  کردیم.«  اعالم  متقابل 
روابط  اهمیت  بر  تاکید  با  تلفنی  گفت وگوی  این 
تهران و پاریس بیان کرد: »فرانسه هیچ دخالتی در 
امور ایران نداشته است.« وی در خالل صحبت   های 
خود همچنین خواستار آزادی زندانیان تبعه فرانسه 

شد.

هشدارهای تلفنی 
امیرعبداللهیان به وزیر خارجه 

فرانسه
خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین  تسنیم: 
ایران در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود 
گفت که گام   های بعدی ایران متناسب با رفتار 

اروپا تنظیم خواهد شد.

توییتر  صفحه  در  ایران  در  انگلیسی  دیپلمات  این 
خود در این ارتباط نوشت: »تازه به ایران برگشتم. 
گرافیتی   هایی که ادامه پیدا می کند روی دیوارهای 
نمی   دهند  تغییر  را  واقعیت  این  ما ظاهر می   شوند، 
به  نسبت  ایرانی   ها  اکثر  من،  تجربه  طبق  که 
احترام  و  مهربانی  خارجی   ها  همچنین  و  یکدیگر 
اکبری  علیرضا  اعدام  از  پس  می دهند.«  نشان 
شهروند ایرانی - انگلیسی به اتهام جاسوسی، وزیر 
خارجه انگلیس در توییتی اعالم کرد که »سایمون 
تهران  از  موقت  طور  به  را  لندن  سفیر  شرکلیف« 

فراخوانده است.

بازگشت سفیر انگلیس به 
تهران

از  به تازگی  ایران که  انگلیس در  ایسنا: سفیر 
شده  فراخوانده  مشورت  برای  کشورش  سوی 

بود، به تهران بازگشت.

اظهار  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
بغداد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  کرد: 
کل  اداره  و  کرده  اعتراض  اقدام  این  به  پیش تر 
یادداشت  ارسال  با  نیز  خارجه  وزارت  حقوقی 
دانسته  قبول  غیر قابل  را  عراق  اقدام  این  رسمی، 
و خواستار احترام عراق به نام   های بین المللی شده 
مقامات  می رود  انتظار  اینکه  بیان  با  کنعانی  است. 
این  برای  نام صحیح  به کارگیری  در  عراق  مسوول 
قرار  متحد  ملل  سازمان  تاکید  مورد  که  آبی  پهنه 
نام  را معمول دارند، تصریح کرد:  دارد، توجه الزم 
نقشه ها،  اسناد،  در  سال  هزاران  طی  فارس  خلیج 
سفرنامه ها و متون کهن به همین نام بوده و خلق 
نمی دهد.  تغییر  را  واقعیت  این  بی اساس،  کلمات 
کرد:  تاکید  خارجی  سیاست  دستگاه  سخنگوی 
غنی  سرمایه  از  نباید  دیگران  دوستی  جلب  برای 

همبستگی تاریخی کشورهای منطقه هزینه کرد.

توصیه سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی به عراق

اقدام  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ایسنا: 
نام  از  استفاده  در  عراق  رسمی  مسووالن 
ساختگی برای خلیج فارس را مغایر با اصل حسن 
همجواری و مناسبات دوستانه دو کشور دانست 

اعتقادشان و خواستار تصحیح این روند شد. آمریکا،  برخالف  »چراکه  افزود:  وی 
و  رفتار   ها  کنیم،  منزوی  را  ایران  اگر  که  بوده  این 
امکان  آن صورت  در  و  می شود  رادیکال  حرکاتش 
کنترل رفتار   های ایران وجود ندارد؛ بنابراین چه به 
لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی مشی اروپا 
و  همکاری  ایران  با  بتواند  که  بوده  این  بر  همواره 
تدریج  به  را  ایران  رفتار   های  تا  باشد  داشته  تعامل 
تغییر دهد. البته استثنائاتی هم بعضا وجود داشته 
پرونده  دلیل  به  مقطعی  در  مثال  به طور  است 
به  و  کرده  تغییر  مقداری  اروپا  مواضع  هسته   ای 
آمریکا نزدیک شده است. اما غالب این 4۳ سال به 

همین صورت بوده است.«
یکسری  گذشته  سال  یک  »طی  داد:  ادامه  وی 
و  شد  مسیر  تغییر  به  منجر  که  داد  رخ  اتفاقاتی 
اکنون در عمل می توان از تقابل میان اروپا و ایران 
و  تنش  به  است  ممکن  تقابل  این  کرد.  صحبت 
مورد  اولین  شود.  کشیده  هم  پیچیده   تری  مراحل 
را شاید بتوان عدم موفقیت در احیای برجام دانست 

اروپا از سیاست تعامل با ایران 
فاصله گرفته است

سیاست  کارشناس  سنایی،  اردشیر  انتخاب: 
خارجی درباره پیامد   های بحران به وجود آمده در 
روابط میان ایران و اروپا بیان کرد: »می توان گفت 
روابط ایران و اروپا در نتیجه یکسری رویداد   ها 
و اتفاقاتی، تقریبا در یک سال گذشته متشنج 
شده و در حال سپری کردن مسیر تنش است. 
در طول 4۳ سال گذشته منطق حرکت و برخورد 
با جمهوری اسالمی ایران همواره بر  اروپایی   ها 
این مسیر بوده که به نوعی باید با ایران همکاری 
و تعامل کرد و از منزوی کردن ایران پرهیز کرد.«

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3939212-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://barghnews.com/fa/news/52994/%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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متن کامل

اقتصاد  وزارت  سکانداری  که  مظاهری  طهماسب 
خود  کارنامه  در  را  بانک مرکزی  همچنین  و 
شیوه  فردا«  »تجارت  نشریه  با  گفت وگو  در  دارد، 
سیاستگذاری در برخی از مهم ترین ارکان اقتصادی 
که  است  معتقد  او  کرده است.  تشریح  را  کشور 
خود  وظایف  از  درستی  درک  ایران  در  دولت ها 
از  واقع  در  ندارند؛  بانک مرکزی  نقش  همچنین  و 
آنجایی که تعداد قابل توجهی بانک دولتی در ایران 
بانک ها  این  منابع  می کند  فکر  دولت  دارد،  وجود 
تخصیص  چگونگی  درباره  می تواند  و  اوست  برای 
زایش  موجب  مساله  همین  و  بگیرد  تصمیم  آنها 

بحران       هایی مانند تورم می شود.
40 درصدی  فعلی  تورم  که  است  معتقد  مظاهری 
در  می شود.  محسوب  تورم  ابر  یک  نیز  کشور 
رشد  به  ترکیه  مانند  کشورهایی  گذشته  دهه       های 
در  کشور  این  حال  این  با  بودند؛  معتقد  تورمی 
دوره یک ساله ای که تورم باال داشت اصالحاتی در 
زمینه دستمزدها و نرخ سود بانکی و نرخ ارز انجام 
داد. بر اساس گفته       های او در حال حاضر در کشور 
هم  و  دارد  وجود  تورم  پایین آوردن  دانش  هم  ما، 
کرد  کنترل  را  تورم  می شود  و  داریم  کافی  تجربه 
و باید آن را کنترل کرد. پیشنهاد او این است که 

رئیس کل جدید بانک مرکزی حتما به سیاست هایی 
سرزنش  از  و  دهد  است،  تن  مردم  نفع  به  که 
و  اصول  روی  نترسد.  هم  سرزنش       کننده       ای  هیچ 
پافشاری کند  بانک مرکزی  ماموریت       های رئیس       کل 
است  قرار  صباح  چند  مسند  این  بر  که  نترسد  و 

باقی  بماند.
پول بانک ها متعلق به دولت نیست

 در سال های گذشته تورم یکی از پدیده       های مزمن 
از  بسیاری  سال ها  این  در  بوده است.  ایران  اقتصاد 
رشد  در  دولت  نقش  توضیح  در  سعی  کارشناسان 
نقدینگی  خلق  در  آن  نقش  همچنین  و  آفت  این 
که  است  معتقد  زمینه  این  در  مظاهری  داشته       اند. 

از آن، کج  دلیل اصلی خلق نقدینگی و تورم پس 
و  بانک       مرکزی  اصلی  کارکرد  از  دولت ها  فهمی 
همچنین بانک ها است. او در پاسخ به این پرسش 
که بانک مرکزی و متقابال رئیس       کل بانک مرکزی در 
ذهنیت نظام تصمیم گیری و ساختار سیاسی ما چه 
جایگاهی دارند؟ توضیح داد: »هر کشوری که نظام 
بانکداری خود را با عقل و منطق طراحی و مستقر 
کرده، اولین ماموریت این نهاد را حفظ سطح عمومی 
درنظر  بازار  در  قیمت ها  نوسان  کنترل  و  قیمت ها 
رشد  باید  بانک مرکزی  اینکه  کنار  در  گرفته است. 
بانک مرکزی  بگیرد. همچنین  را هم درنظر  اقتصاد 
این  بر  و  کند  بانکی سیاستگذاری  نظام  برای  باید 
با این هدف که نظام  باشد،  ساختار نظارت داشته 
بانکی اعم از بانک های تجاری، بانک های تخصصی 
و موسسات مالی و اعتباری بتوانند امانت       دار خوبی 
برای  منابع  تامین  زمینه  و  باشند  مردم  پول  برای 
سرمایه گذاری و رشد سرمایه گذاری و رشد اشتغال 
با  بانکی همواره  نظام  ما  فراهم کنند. در کشور  را 

یک اشتباه و بدفهمی بزرگ همراه بوده است.
متفاوتی  ضعف  و  شدت  دولت ها  در  بدفهمی  این 
داشته ولی هیچ وقت از بین نرفته و عواقب بدی به 
جا گذاشته است. سیاستمداران در کشور ما عموما 
فکر می کنند پولی که مردم در بانک ها سپرده       گذاری 
کرده       اند، متعلق به دولت است؛ در واقع دولت ها فکر 
می کنند که می توانند تصمیم بگیرند این پول باید 
صرف چه شود؟ اگر خود را مالک ندانند دست       کم 
صاحب اختیار آن می دانند. به       طور خاص این تصور 
درباره سپرده       های مردم در بانک های دولتی وجود 
دارد. استدالل این است که بانک متعلق به دولت 
است،  دولت  برای  آن هم  پول  نتیجه  در  و  است 
چون خود را اختیاردار وجوه و سپرده       های بانک ها 
آن   با  باید  بنابراین تصمیم می گیرند که  می دانند، 

رئیس کل پیشین بانک مرکزی آثار مداخله دولت را تشریح کرد

زخم مزمن سلطه مالی
دنیای اقتصاد : رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه با »تجارت فردا« آثار مداخله دولت بر 
سیاست های پولی را تشریح کرد. طهماسب مظاهری معتقد است که دلیل اصلی خلق نقدینگی و 
تورم، کج فهمی دولت ها از کارکرد اصلی بانک مرکزی و بانک ها است؛ به نحوی که دولت معتقد است 
منابع بانک ها مال اوست و می تواند برای آنها تصمیم گیری کند. همین کج فهمی موجب می شود 
محدودیت ها را در نظر نگیرد و به خلق نقدینگی بپردازد. مظاهری به رئیس کل جدید نیز توصیه کرد 

به سیاست هایی که به نفع مردم است، تن دهد و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترسد.

چه کنند.«
جای خالی اصالحات بانکی

با توجه به تداوم تورم باال در سال های اخیر احتمال 
می شود.  مطرح  همواره  ابرتورم  به  تورم  تبدیل 
گمان  »به  گفت:  احتمال  این  زمینه  در  مظاهری 
من تورم 40درصدی فعلی هم ابرتورم است. همین 
حاال تورم در کشور ما جزو تورم های بسیار بزرگ 
در سطح جهان است و نسبت به آنچه مدنظر دولت 
برنامه چشم       انداز  و  توسعه  برنامه های  و  و حکومت 
تورم  که  عین حال  در  است،  بزرگ       تر  بسیار  بوده 
جهان  کشورهای  سایر  با  قیاس  در  ایران  اقتصاد 
هم بسیار بزرگ است و ما جزو معدود کشورهایی 
می       گذرانیم.  سر  از  را  بزرگ  تورم  این  که  هستیم 
زمانی در دنیا الگو       های رشد اقتصادی تورمی وجود 
مثل  هم  بعضی  و  داشت  هم  طرفدارانی  و  داشته 
ترکیه، برزیل و زیمبابوه آن را دنبال کردند. امروزه 
که کشوری ۵0 درصد  نیست  پذیرفته       شده  دنیا  در 
است  این  فعلی  تورم  بد  ویژگی  باشد.  داشته  تورم 
که اقتصاد رشد نمی کند و سیاست جبرانی هم در 
کنار آن وجود ندارد. کشورهایی که الگو       های رشد 
تورمی را دنبال می کنند، سیاست های جبرانی هم 

برای آن درنظر می گیرند.«
هنر دولت مدیریت منابع و مخارج است

در  کشور  در  دولت ها  کج فهمی       های  از  دیگر  یکی 
زمینه درک محدودیت های موجود در منابع است. 
دارند؛  محدودی  منابع  دولت ها  دنیا  همه       جای  در 
درحالی که نیازهایشان بیش از حد تصور است. کاری 
که دولت باید انجام بدهد آن است که بتواند درمیان 
طهماسب  کند.  ایجاد  تعادل  مصارفش  و  منابع 
از منابع و مصارف  تلقی دولت  مظاهری در زمینه 
دولت معتقد است: »افراد زیادی تالش کردند که 
برای دولت ها توضیح دهند که کشورها منابع مالی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3939148-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
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خیابان راستوان واقع در نیستان سوم منطقه پاسداران تهران، صبح جمعه شاهد یک اقدام مسلحانه بود. 
یک فرد مسلح صبح روز جمعه ۷ بهمن با سالح کالشنیکف وارد سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 
شده و بر اساس فیلم های منتشره با اسلحه خودکار به اتاقک نگهبانی امنیتی مقابل سفارت حمله کرده 
و رئیس نیروهای محافظ سفارت را کشته است. دو نفر از نگهبانان نیز حین تالش برای جلوگیری از این 
حمله مجروح شده   اند اما وضعیت آنها بحرانی نیست. در بازجویی های اولیه انگیزه ضارب مسائل شخصی 
و خانوادگی اعالم شده است. تحقیقات تکمیلی تر در دست بررسی است. با این حال جمهوری آذربایجان 
این اقدام را تروریستی خوانده و از احتمال تخلیه سفارت خود در فرصت مقتضی خبر داده است. وزارت 

خارجه آذربایجان سفیر ایران در باکو را احضار کرد.

ایران: حمله مسلحانه به سفارت باکو تروریستی نبود

دستور پیگیری حمله به سفارتخانه
دنیای اقتصاد : دیروز منطقه احتشامیه تهران شاهد حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان 
بود که در جریان آن یک نفر کشته و دونفر زخمی شدند. انگیزه ضارب مسائل شخصی و خانوادگی 
اعالم شده است. با این حال مقامات آذربایجان این حادثه را تروریستی خوانده اند. رئیس جمهور ایران 
دستور بررسی داده و وزیر خارجه نیز در گفت وگو با همتای آذری بر همکاری نزدیک دستگاه های 

امنیتی دو کشور تاکید کرده است.

واکنش ایران چه بود؟
دولت جمهوری اسالمی ایران رسما مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده عضو کشته شده سفارت، دولت 
و ملت آذربایجان اعالم و بر رسیدگی دقیق و فوری به ابعاد مختلف حادثه تاکید کرد. وزارت امورخارجه 
بالفاصله پس از وقوع حادثه در تماس با مسووالن دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان پیگیری موضوع 

را آغاز کرد.
ورودی سفارت جمهوری  در  که  اقدام مسلحانه  این  از  دقایقی پس  ایران  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
آذربایجان در تهران صورت گرفت، این اقدام را شدیدا محکوم کرد. ناصر کنعانی با تسلیت و ابراز همدردی 
عمیق با خانواده این عضو سفارت و نیز دولت و ملت آذربایجان، عنوان کرد: نیروهای انتظامی و امنیتی 
وزارت  دارد. سخنگوی  قرار  بازجویی  را دستگیر کردند که تحت  فرد ضارب  و  وارد عمل شده  بالفاصله 
امور خارجه در ادامه افزود: با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی کشور، موضوع با اولویت و حساسیت 
باال در حال بررسی است تا ابعاد این اقدام و انگیزه ضارب مشخص شود. نتیجه بررسی   های اولیه مقامات 
و دستگاه   های ذی ربط، حاکی از انگیزه   های شخصی در ورای این اقدام است. فلذا با توجه به    ورود فوری 
دستگاه   ها و نهادهای ذی ربط انتظامی، امنیتی و قضایی، توصیه می شود رسانه   ها از انتشار اخبار غیرموثق 

و گمانه زنی   ها در این زمینه اجتناب کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین خاطرنشان کرد: اطالعات دقیق   تر در این زمینه با تکمیل روند بررسی   ها 
منتشر خواهد شد.همزمان حسین امیرعبداللهیان و احمد وحیدی وزرای خارجه و کشور با توجه به حادثه 
انگیزه مهاجم مسلح را مورد بررسی قرار  پیش آمده در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اهداف و 
دادند. همچنین حسین امیرعبداللهیان بعد از ظهر روز جمعه، در گفت وگوی تلفنی با جیحون بایراموف، 
تهران  در  کشور  این  سفارت   به  مسلحانه  حمله  حادثه  درباره  آذربایجان،  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
به کشته شدن  واقعه که  این  مورد  در  تأسف  اظهار  و  تسلیت  با  ایران،  امور خارجه  وزیر  گفت وگو کرد. 
یک دیپلمات و مجروح شدن دو نفر دیگر از کارکنان این سفارت منجر شد، با وزیر خارجه آذربایجان و 
خانواده این دیپلمات ابراز همدردی کرد.امیرعبداللهیان، با محکوم کردن این حادثه با اشاره به سوءاستفاده 
دشمنان دو کشور از حادثه امروز تاکید کرد، نباید اجازه دهیم که این حادثه بر مناسبات دو کشور تاثیر 
منفی بگذارد. وزیر امور خارجه پیشنهاد کرد برای روشن شدن ابعاد مختلف حادثه، نهادهای امنیتی دو 
امیرعبداللهیان  تماس  این  در  کنند.  بررسی  و  پیگیری  را  یکدیگر، موضوع  با  نزدیک  کشور در همکاری 
همچنین مراتب تأسف و همدردی رئیس جمهور ایران را به الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، دولت، 
مردم و به ویژه خانواده حادثه دیدگان ابالغ کرد.وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز با تشکر از ابراز 
همدردی و پیام تسلیت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، از پیشنهاد وزیر امور 
خارجه کشورمان برای همکاری و هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی دو کشور برای روشن شدن ابعاد 

حادثه استقبال کرد.
جزئیات حادثه چه بود؟

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت نیز در تشریح جزئیات این حادثه گفت:     مقارن با ساعت 
۸:۲۵ روز جمعه در حالی که یکی از اعضای سفارت آذربایجان در جلوی در سفارت در حال پارک خودرو 
دیپلمات  به خودروی  پشت  از  بود  مستقر شده  نزدیکی  فاصله  در  که  پراید  دستگاه خودروی  یک  بود، 
آذربایجان می   زند؛    فرد ضارب به همراه دو فرزند خردسال خود در ادامه سالح جنگی کالش را از ماشین 

متن کامل

https://eghtesaad24.ir/fa/news/181606/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87/
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متن کامل

در این گزارش در نظر است میزان تغییر ارزش ریالی 
مرکزی  بانک  گوناگون  ادوار  در  دالر  نرخ  تغییر  و 
جمهوری اسالمی مورد بررسی و مقایسه واقع شوند 
تعریف  ماخذ  به  ریالی  ارزش  تغییر  از  منظور  که 
ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تبیین ارزش ریالی 
مبلغی در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی 
شیوه،  و  سیاق  به همین  و  است  گذشته  در  دیگر 
مقصود از تغییر نرخ دالر، تغییر ارزش برابری دالر 
آمریکا به ریال در یک برهه زمانی نسبت به برهه 
زمانی پیشین هست. محدوده زمانی بررسی از بهمن 
ماه ۱۳۵۷ پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
تا انتصاب آخرین رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه 
۱40۱ است که در ادامه از این دورهی۱۶000 روزه 

عملکرد روسای بانک مرکزی در حوزه نرخ ارز بررسی 
شد

ریال چگونه آب رفت؟
به موجب   : جمشیدیان  مهرداد  دنیای اقتصاد- 
بخشی از ماده  یکم اساسنامه بانک ملی ایران 
   مصوب مرداد ماه ۱۳۱۷ حفظ ارزش پول کشور 
بر ذمه بانک مذکور بود ولی پس از تاسیس بانک 
و  داخلی  ارزش  حفظ  که  سال هاست  مرکزی، 
بانک  خارجی پول ملی کشور در زمره وظایف 

مرکزی کشور هست.

به »دوره بررسی« هم یاد خواهد شد.
مالک های بررسی در این مقاله تغییر ارزش ریالی 
و تغییر نرخ دالر در دوره تصدی هریک از رؤسای 
بانک مرکزی در برهه ۱۶000 روزه است و برای قابل 
مقایسه کردن مالک های گفته شده از شاخص های 
به ازای  ریال  به  دالر  برابری  ارزش  تغییر  متوسط 
به ازای  ریالی  ارزش  تغییر  متوسط  و  هر۱00روز 
هم  انتخاب  این  دلیل  و  شده  استفاده  هر۱00روز 
به این واسطه بوده که ۲ دوره تصدی در طول این 
مدت ۱۶000 روزه، کمتر از یکسال هستند و حتی 
یک دوره تصدی حدود ۱00 روز است. نرخ دالر در 
آغاز دوره تصدی هریک از رؤسای بانک مرکزی با 
اولویت استفاده از گزارش های بانک و سپس از خبر 
منتشره در روزنامه »دنیای اقتصاد« شنبه ۱0/ ۱0/ 
همچنین  است.  به شماره خبر ۳۹۳0۶۹0   ۱40۱
برای به دست آوردن مقدار تغییر ارزش ریالی مورد 
اشاره در مقاله، از محاسبه گِر نمایه شده در تارنمای 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استفاده شده 
اما داده های دردسترس در این محاسبه گر منحصرا 
قابل استفاده برای دوره های چهارم الی دهم هست.

بررسی ها پیش از آغاز برنامه های پنج ساله
 ۱۳۶۸ سال  تا  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
سال های پیش از آغاز برنامه های پنج ساله توسعه 
اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
دوره  از  ۲۳ درصد  که  می شوند  محسوب  ایران 
بررسی این مقاله، در سال های یادشده سپری شده 
در  مرکزی  بانک  رئیس کل  اولین  مولوی  آقای  که 
 ۲۸۶ به مدت  وی  است،  روزه   ۱۶000 دوره  این 
معادل   ،۱۳۵۸ آبان ماه  تا   ۱۳۵۷ بهمن ماه  از  روز 
برعهده  را  تکلیف  این  بررسی،  دوره  از  ۸/ ۱ درصد 
دالر  نرخ  تغییر  روزه،   ۲۸۶ دوره  این  در  داشت. 
برابری  ارزش  تغییر  متوسط  شاخص  و  40 درصد 

بوده  ۱4 درصد  هر۱00روز  به ازای  ریال  به  دالر 
است. در همین دوره، در خرداد ماه ۱۳۵۸، شورای 
با هدف حفظ  را  بانک ها  قانون ملی شدن  انقالب، 
حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های 
پس اندازهای  و  سپرده ها  تضمین  و  کشور  تولیدی 

مردم، به  تصویب رساند.
پس از آقای مولوی، آقای نوبری به مدت ۵۸۵ روز 
از آبا ن ماه ۱۳۵۸ تا خردادماه ۱۳۶0 که ۶/ ۳ درصد 
از دوره بررسی هست این مقام را تصدیگری کردند. 
و شاخص  دالر ۹۳ درصد  نرخ  تغییر  برهه،  این  در 
به ازای  ریال  به  دالر  برابری  ارزش  تغییر  متوسط 
هر۱00روز ۹/ ۱۵ درصد بود. این دوران مصادف با 
آغاز جنگ تحمیلی است. پس از آقای نوبری، آقای 
نوربخش در اولین دوره انتصابش به عنوان رئیس کل 
از  روز   ۱۹۸0 برابر  سال   ۵ از  بیش  مرکزی  بانک 
 /۳ هم اندازه   ،۱۳۶۵ آبان ماه  الی   ۱۳۶0 خردادماه 
۱۲ درصد از دوره بررسی، بانک مرکزی را راهبری 
و  دالر۲۷0 درصد  نرخ  تغییر  دوره،  این  در  کرد. 
ریال  به  دالر  برابری  ارزش  تغییر  متوسط  شاخص 
همین  در  بود.  ۱۳ درصد   /۷ هر۱00روز  به ازای 
دوران، در شهریورماه ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکی 
اسالمی  شورای  مجلس  توسط  )بهره(  ربا  بدون 

به تصویب رسید.
روز   ۱0۳۲ قاسمی  آقای  نوربخش،  آقای  از  پس 
تا شهریورماه ۱۳۶۸ همتراز 4/  آبان ماه ۱۳۶۵  از 
را  مرکزی  بانک  ریاست  بررسی،  دوره  از  ۶ درصد 
در اختیار داشت. در این دوره، تغییر نرخ دالر ۲0 
درصد، تغییر ارزش ریالی ۸0 درصد و شاخص های 
متوسط تغییر ارزش برابری دالر به ریال و متوسط 
تغییر ارزش ریالی به ازای هر۱00روز به ترتیب ۹/ 
۱ و ۸/ ۷ درصد است. پایان جنگ تحمیلی در این 

دوره واقع شد.

بررسی ها پس از آغاز برنامه های پنج ساله
ماموریت آقای قاسمی تا آستانه برپایی دولت پنجم 
اقتصادی،  توسعه  اول  برنامه  ابتدایی  ماه های  و 
این  در  و  داشت  ادامه  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
زمان آقای عادلی از شهریور سال ۱۳۶۸ تا شهریور 
از  سال ۱۳۷۳ معادل ۱۸۲۵ روز که 4/ ۱۱ درصد 
جمهوری  مرکزی  بانک  است،  روزه   ۱۶000 مدت 
اقتصادی،  توسعه  اول  برنامه  در  را  ایران  اسالمی 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی و در دولت 
پنجم و بخشی از دولت ششم هدایت کرد. در این 
دوره، تغییر نرخ دالر 4۶ درصد، تغییر ارزش ریالی 
ارزش  تغییر  متوسط  شاخص های  و  ۱۶۷ درصد 
ریالی  ارزش  تغییر  متوسط  و  ریال  به  دالر  برابری 
۹ درصد   /۲ و   ۲  /۵ به-ترتیب  هر۱00روز  به ازای 
بوده است. سکان ریاست بانک مرکزی پس از آقای 
سال  عمال  که   ۱۳۷۳ سال  شهریورماه  در  عادلی 
 ،۱۳۸۲ اردیبهشت ماه  تا  است  اول  برنامه  پایانی 
برای بار دوم به آقای نوربخش سپرده شد و ایشان 
در این نوبت، ۳۱۵0 روز معادل ۷/ ۱۹ درصد از دوره 
بانک مرکزی  ناوبر کشتی  و  بررسی، فرمانده  مورد 
ایران  اسالمی  اقتصاد جمهوری  اقیانوس عظیم  در 
از اوایل دولت ششم، تمامی دولت هفتم تا اواسط 
دولت هشتم بود که این مرحله، کل برنامه دوم و 
به  دوره  این  برنامه سوم هست.  از  عمده ای  بخش 
قبلی،  نوبت  در  نامبرده  تصدی  مدت  طول  همراه 
۳۲ درصد از دوره بررسی است. در این برهه، تغییر 
نرخ دالر ۳۶۵ درصد، تغییر ارزش ریالی 404 درصد 
و شاخص های متوسط تغییر ارزش برابری دالر به 
ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی به ازای هر۱00روز 

به ترتیب ۶/ ۱۱ و ۸/ ۱۲ درصد بوده است.
پس از آقای نوربخش ریاست بانک مرکزی در اواخر 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه سوم 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/3939083-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA
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نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار 
به بررسی الیحه بودجه ۱40۲ و همچنین بازار ارز 
در ایران و راهکارهای پیشنهادی در تدوین سیاست 

ارزی اختصاص داشت.
اتاق  پژوهش های  مرکز  رئیس  قاسمی،  محمد 
ایران در این نشست با اشاره به درخواست سازمان 
برنامه های  ارسال  برای  ایران  اتاق  از  برنامه وبودجه 
بهبود محیط کسب وکار  پیشنهادی خود در حوزه 
گفت: با بررسی هایی که تا االن انجام شده مصادیق 
بهبود محیط کسب وکار کاماًل روشن است. مواردی 
بخش  که  محصوالتی  قیمت گذاری  عدم  جمله  از 
خصوصی آن را تولید می کند از سوی دولت، عدم 
از  حاصل  ارزهای  قیمت گذاری  در  دولت  مداخله 
نرخ  دست کاری  عدم  خصوصی،  بخش  صادرات 
بهره بانکی از سوی دولت و ... و موارد متعددی که 
مربوط به سازوکار بازار و یا بحث های مالکیت است 
کاماًل روشن هستند. لذا باید از عناوین کلی عبور 
کنیم و به صورت روشن بگوییم دولت موظف است 
به پیمان های بین المللی از جمله FATF ملحق شود 
گرفتن  جدی  بر  قرار  اگر  قبیل.  این  از  مواردی  و 
بخش خصوصی باشد، خواسته های این بخش االن 

روشن است.
بهبود  راهبری  شورای  رئیس  فوالدگر،  حمیدرضا 
تعاون  و  اصناف  اتاق های  گفت:  کسب وکار  محیط 

محیط  بهبود  برای  خود  پیشنهادی  احکام  نیز 
سه  نهایی  جمع بندی  تا  کنند،  ارائه  را  کسب وکار 

اتاق، به سازمان برنامه ارسال شود.
بودجه  به الیحه  اشاره  با  محمد قاسمی، همچنین 
۱40۲ بیان کرد: این الیحه ادامه لوایح قبلی بودجه 
از  بهتر  خیلی  نه  و  بدتر  خیلی  نه  یعنی  است؛ 
بودجه های قبلی است. دولت دست کم در مواجهه با 

بخش تولید صادقانه برخورد نکرده است.
در  تولید  مالیات  می گویند  دولتی ها  افزود:  او 
آن ها  اما  است.  یافته  کاهش  درصد   ۷ الیحه  این 
کاهش،  این  از  بعد  بند  سه  دو  در  که  نمی گویند 
جمله  از  شده اند.  لغو  قبلی  امتیازات  و  معافیت ها 
این مورد که به ازای هر ۱0 درصد افزایش درامد 
ابرازی یک درصد مالیات کم می شود را لغو کرده اند. 
بنابراین بخش مهمی از تخفیف های در نظر گرفته 

شده در مالیات بر سود، بی اثر خواهند شد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ادامه داد: پیش 
بینی ما این است که با این بودجه در سال آینده 
متاسفانه  یافت.  خواهد  ادامه  کشور  تورمی  محیط 
توسعه  و  برنامه  سازمان  و  مرکزی  بانک  مسئولین 
آشکارا می گویند نرخ ارز، باالنس کننده درآمدهای 
که  تصمیماتی  به  توجه  با  کرد:  تاکید  او  است.  ما 
درباره ارزش حقوق گمرکی، ارز و مباحث مالیاتی 
گفته شده احساس می کنیم وضع تولید حتی نسبت 

به امسال هم وضع بدتری داشته و در تدوین بودجه 
توجه ویژه صرفاً به سمت تراز منابع و مصارف بوده 
به  که  بندهایی  و  احکام  گفت:  هم  فوالدگر  است. 
ضرر تولید است را باید مشخص کنیم و به مجلس 
نفع  به  مجلس  کلی  فضای  چون  کنیم.  منعکس 

تولید است و می توان از این جهت اثرگذار باشیم.
فرزانه صمدیان رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی 
گزارشی  ارائه  به  نیز  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
در  و  پرداخت  آینده  سال  بودجه  جزئیات  درباره 
فشار  الیحه  این  گفت:  گزارش  این  جمع بندی 
مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور وارد خواهد 
بر  را  گسترده ای  فشار  تولید  بخش  مالیات  کرد. 
فضای  و  کرده  ایجاد  غیردولتی  حقوقی  اشخاص 
کنترل  دولت  هزینه های  کرد.  خواهد  ایجاد  رکود 
بودجه  قانون  از  بیش  تراز  کسری  و  است  نشده 
۱40۱ خواهد بود و تصمیمات آزمون شده و شکست 
خورده درباره تعیین حقوق گمرکی نهاده های تولید 
بار دیگر هم در این الیحه تکرار شده است. تا زمانی 
که دولت هزینه های خود را کنترل نکند حتی اگر 
درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد این درامدها 
نمی تواند کفاف هزینه های جاری را بدهد و دولت 
ناگزیر خواهد بود که به سمت انتشار اوراق و فروش 

شرکت های دولتی برود.
برای  کرد:  بیان  گزارش  این  به  اشاره  با  فوالدگر 
اولین بار در لوایح بودجه، هزینه ای که دولت برای 
تأمین  از  )غیر  بازنشستگی  صندوق های  کسری 
پرداخت  برای  که  رقمی  از  می پردازد  اجتماعی( 
از  یکی  این  و  است  بیشتر  می کند  صرف  حقوق 
ابرچالش های ماست. رئیس شورای راهبری بهبود 
پیشنهاداتی  از  یکی  کرد:  تاکید  کسب وکار  محیط 
این  کنیم  ارائه  بخش خصوصی  عنوان  به  باید  که 
به  درصد   4 گمرکی  حقوق  نرخ  کاهش  که  است 

۱ درصد فقط شامل کاالهای اساسی و دارو نباشد 
این  مشمول  نیز  تولید  نهاده های  و  ماشین آالت  و 
سال  بودجه  در  هم  پیشنهاد  این  باشند.  کاهش 
یک حکم  عنوان  به  برنامه  تدوین  در  هم  و  آینده 

دائمی می تواند ارائه شود.
معاون  امیرخانلو  منیره  همچنین  نشست  این  در 
ارائه  به  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  پژوهشی 
و  ایران  در  ارز  بازار  بررسی  موضوع  با  گزارشی 
ارزی  سیاست  تدوین  در  پیشنهادی  راهکارهای 

پرداخت.
افزایش و نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر را  او 
نظیر  سیاسی  اصلی شوک های  عامل  سه  محصول 
عدم  تحریم ها،  بازگشت  و  برجام  از  آمریکا  خروج 
افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با نقدینگی و تورم 
در سال های رونق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات 
نفت و سیاست های تورمی بودجه و کسری بودجه 
نرخ  بر  ارز  نرخ  نوسانات  افزایش  گفت:  و  دانست 
رشد تولید صنعتی، اثر منفی داشته و افزایش نرخ 
ارز نیز آثار سوئی بر قیمت محصوالت صنعتی و بر 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارد. تا جایی که 
بر  بخش صنعت  اولیه  موارد  قیمت خرید  شاخص 
اساس شامخ آذر، بیشترین میزان ۷ ماهه اخیر خود 
)۸۳.۳( را تجربه کرده است. در کل اقتصاد نیز در 
خرداد  از  اولیه  مواد  قیمت  باالترین  شاهد  آذرماه، 

ماه سال جاری بوده ایم.
به گفته او افزایش تورم، کاهش تولید ملی و رکود و 
ایجاد نااطمینانی در محیط کسب وکار از پیامدهای 

اصلی نوسان و افزایش نرخ ارز است.
ایران،  اتاق  پژوهش های  مرکز  پژوهشی  معاون 
جایگزینی سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی با تثبیت 
نرخ ارز اسمی و تثبیت ورود ارزهای نفتی به بودجه 
عمومی را دو پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش های اتاق 

محمد قاسمی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار

برخورد دولت با بخش »تولید« در الیحه بودجه ۱402 صادقانه 
نیست

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به ادعای کاهش ۷ درصدی مالیات تولید 
در الیحه بودجه ۱402 گفت: مواجهه دولت با بخش تولید در بودجه سال آینده صادقانه نیست و وضع 

تولید حتی نسبت به امسال هم بدتر شده است.

متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/55439/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1402-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/318649/%C2%A0%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
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در پنجاه و چهارمین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی بررسی شد

افزایش شانس ایران برای نقش آفرینی در ابتکار کمربند و جاده
تحریم ها به نادیده گرفته شدن ظرفیت های کریدوری ایران منجر شده است؛ اما احتمال پیوستن 
ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده که امتداد آن از ایران عبور می کند، می تواند منافع بالقوه و مهمی 

برای کشورمان داشته باشد.

در پنجاه و چهارمین گزارش از سلسله گزارش های 
از  گلچینی  جهانی«،  تجارت  تحوالت  »پایش 
تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه ای محیط 
و  روندها  آخرین  و  ارائه شده  ایران  ژئواکونومیک 
پیش بینی های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ترین 
نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالب داده های تازه 

مورد واکاوی قرارگرفته اند.
روسیه  تبعات جنگ  به  جهانی،  تحوالت  بخش  در 
و اوکراین پرداخته شده که همچنان خبرساز است. 
باوجود مخالفت برخی کشورهای اروپای شرقی که 
دارند،  روسیه  هسته ای  صنعت  به  باالیی  وابستگی 
اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهادی مبنی بر قرار 

دادن شرکت روس اتم در لیست سیاه است تا بتواند 
به موازات گسترش ممنوعیت تجارت با این کشور در 
حوزه کاالها با کاربرد نظامی، صنعت هسته ای روسیه 

را نیز تحریم کند.
این در حالی است که تحریم اتحادیه اروپا بر صادرات 
نفت روسیه سبب شده تا هند و چین واردات نفت 
خود را از روسیه افزایش داده و عماًل روسیه تبدیل 
شود،  چین  خام  نفت  تأمین کننده  بزرگ ترین  به 
عربستان  اختیار  در  پیش ازاین  تا  که  جایگاهی 

سعودی بوده است.
همچنین روابط تجاری چین و روسیه نیز با راهبرد 
از  کشور  این  بهره برداری  و  چین  عالمانه  و  دقیق 

جنگ اوکراین و بحران حاکم بر اقتصاد روسیه، به 
حجم بی سابقه ای رسیده است. تنها نکته مثبت در 
این میان شاید همین باشد که پس از اختالل های 
پیش آمده در پی تحریم ها و نیز انفجار خط لوله نورد 
استریم و درنتیجه کاهش شدید انتقال گاز روسیه 
به اتحادیه اروپا، بحث مدیریت بحران انرژی در اروپا 
بسیار پررنگ شد و اروپا، اگرچه با صرف هزینه های 

زیاد، اما موفق به افزایش بهره وری انرژی شد.
اخیر  سفر  ماحصل  منطقه،  تحوالت  بخش  در 
یک  به عنوان  امارات،  به  جنوبی  کره  رئیس جمهور 
حوزه  در  توافق نامه هایی  امضای  کلیدی،  شریک 
نیروگاه های هسته ای، انرژی، سرمایه گذاری و صنایع 
بازار  دومین  به عنوان  نیز  عربستان  در  بود.  دفاعی 
بزرگ سرمایه گذاری ریسک پذیر در خاورمیانه پس از 
امارات، سرمایه گذاری در استارتاپ ها همچنان روند 

صعودی دارد.
در سوی دیگر ماجرا، به دنبال تحریم روسیه و خارج 
مدتی  ترانزیت،  مسیرهای  از  شمالی  کریدور  شدن 
است که نقش کریدور میانی که از آسیای مرکزی 
و قفقاز می گذرد و به دنبال آن موقعیت جغرافیایی 
آذربایجان که در مسیر تجاری اروپا به چین قرار دارد، 
بسیار پررنگ شده است. بر همین اساس بانک جهانی 
با توصیه به سرمایه گذاری در این کشور، مسیر راه 

توسعه آن را ترسیم و اعالم کرده است.
توصیه به سرمایه گذاری در کریدور میانی در حالی 
صورت می گیرد که ایران پتانسیل های بسیار بیشتری 
برای تبدیل شدن به حلقه وصل چین به اروپا دارد؛ اما 
به دلیل شرایط تحریم تقریباً نادیده گرفته شده است 
در نقطه مقابل، احتمال باالی پیوستن ترکمنستان 
بالقوه و مهمی  نیز منافع  ابتکار کمربند و جاده  به 
برای ایران که در مسیر این ابتکار قرار دارد، به همراه 
خواهد داشت، چراکه تنها کریدور ابتکار کمربند و راه 

که از ایران عبور می کند درواقع از ترکمنستان وارد 
ایران می شود.

امضای یک یادداشت تفاهم بین آلمان و عراق در باب 
حل مسئله بحران انرژی برق در کشور عراق و نیز 
فروش شرکت اداره کننده بندر حیفا در اسرائیل به 
یک کنسرسیوم هندی با هدف کسب درآمد بیشتر و 
همچنین کاربست تخصص خارجی، ازجمله تحوالت 

در سطح منطقه بوده است.
در بخش داده های تازه، بحث به بار نشستن تالش های 
دولت ترکیه در بهبود روابط با کشورهای خاورمیانه 
افزایش درآمد صادراتی  را در  مطرح شده که خود 
ترکیه از مجموع صادرات به کشورهای خاورمیانه و 
حوزه خلیج فارس نشان داده است. تجارت ترکیه با 
آسیای مرکزی نیز به دلیل ظرفیت رشد باال، یکی از 
اولویت های کلیدی توسعه تجارت در دوران ریاست 
به  افزایش دسترسی  است.  بوده  اردوغان  جمهوری 
اتصاالت  توسعه  و  مرکزی  آسیای  از  انرژی  منابع 
به  گسترده تر  دسترسی  و  منطقه  این  با  ترانزیتی 
بازارهای چین از این طریق ازجمله اهداف آنکارا در 
این زمینه است. رشد چشمگیر تجارت غیرنفتی بین 
روسیه و امارات درنتیجه مناقشه اوکراین و نیز اعطای 
به دولت عراق در بخش های  ژاپن  مالی  کمک های 
برق، نفت و منابع آبی و نیز توسعه پاالیشگاه بصره، 

ازجمله دیگر اخبار بخش داده های تازه است.
به گزارش اتاق ایران آنالین، مرکز پژوهش های اتاق 
ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و انتشار 
سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« 
محیط  در  کلیدی  رویدادهای  بررسی  باهدف  را 
ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است و 
در این گزارش ها مسائل مهم روز از منظر تأثیرگذاری 
بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
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در  کرد:  اظهار  خبری  نشست  در  امروز  فکری  علی 
ارزش  به  طرح  سیزدهم ۳۳۸  دولت  اول  سال  یک 
۱0 میلیارد و ۲00 میلیون دالر مصوب شد که از این 
میزان ۲۹4 طرح به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵0 میلیون 
دالر مصوب و معتبر و 44 طرح نیز ابطال شد. وی 
ادامه داد: بنابراین در سال اول دولت سیزدهم نسبت 
به سال آخر دولت سیزدهم میزان جلب سرمایه گذار 

خارجی ۲.۵ برابر افزایش یافت.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی 
افزود: مدل جذب سرمایه گذاری تغییر  ایران  و فنی 

کرده و ما مسیر گذشته را اصالح کرده ایم.
وی به زمان برجام نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ 
)سال اول برجام( کل طرح های مصوب در سازمان 
۱۵۳ مورد با حجم سرمایه گذاری ۱0 میلیارد و 40۳ 
میلیون دالر بوده است. از این میزان ۷۸ طرح به ارزش 
یک میلیارد و ۷0۳ میلیون دالر مصوب معتبر و مابقی 

ابطال شد.
فکری اضافه کرد: در سال ۹۶ نیز ۱۹۸ طرح به ارزش 

۱0 میلیارد و ۸00 میلیون دالر مصوب شد که از این 
میزان ۹۵ طرح به ارزش ۲ میلیارد و ۶00 میلیون دالر 

باقی ماند و مابقی ابطال شد.
وی ادامه داد: مهم ترین طرح که در سال ۹۶ مصوب و 
ابطال شد مربوط به سرمایه گذاری شرکت توتال بود.

فکری در ادامه گفت: در دولت سیزدهم نظام آماری را 
اصالح کرده ایم وبا استفاده از مزایای قانون تشویق و 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی توانسته ایم سرمایه 

گذاری خارجی به تدریج وارد کشور کنیم.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ما تنها به پروژه های 
ورود می کنیم که به صورت عملیاتی طرف خارجی 
شروع به کار کرده و بیش از ۶ ماه از درخواست مجوز 
آنها گذشته باشد و بخشی از سرمایه را وارد کشور 

کرده باشند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و 
اقتصادی تصریح کرد: در گذشته بسیاری از هئیت ها 
که برای سرمایه گذاری وارد ایران می شدند تنها در 
حد صحبت و ورود آنها سیاسی بوده که نمونه بارز 

آن شرکت توتال بوده است. در واقع بسیاری از این 
شرکت ها عماًل وارد کشور نشدند و حتی بررسی ها 
نشان می دهد که خروج بخشی از آن هیات ها نیز با 

نیات سیاسی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حال حاضر ما زمانی 
یک سرمایه گذاری را خارجی محسوب می کنیم که 
طرف خارجی برای سرمایه گذاری بخشی از سرمایه ها 
را به صورت نقد یا تجهیزات و دانش فنی وارد کشور 

کرده باشد.
وی گفت: بزرگترین سرمایه گذار خارجی واقعی مربوط 
به کشور روسیه بوده است که ۲.۷ میلیارد تومان در دو 
طرح نفتی سرمایه گذاری کرد. در حال حاضر ما تفاهم 

نامه ها را وارد آمار نمی کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف از این 
اقدامات آن است که سیگنال غلط داده نشود و مردم و 
فعاالن اقتصادی آگاه شوند که چه شرایطی در بخش 
سرمایه گذاری حاکم است و طرف های سرمایه گذاری 

ما چه کسانی هستند و باید چگونه تعامل کنیم.
فکری افزود: یک شرکت انگلیسی اخیراً برای سرمایه 
گذاری درخواست داد اما بررسی ها نشان داد که تنها 
این درخواست بر روی کاغذ بوده و هیچ نماد بیرونی 
وی  کردیم.  را حذف  درخواست  این  بنابراین  ندارد، 
گفت: دو جلسه کمیسیون با مجارستان برگزار کردیم 
و با اسلواکی، بولیوی و عراق نیز به زودی از این مدل 
جلسات برگزار می شود. همچنین مقدمات کمیسیون 
فراهم شده و  آینده  ایران و چین در سال  مشترک 

رایزنی ها را شروع کردیم.
فکری در ادامه با بیان اینکه توسعه روابط با همسایه ها 
اولویت دولت سیزدهم است، گفت: پروژه های کوچک 
زودبازده برای خارجی ها تعریف کرده ایم زیرا یکی از 
اهداف جذب سرمایه ما کشورهای همسایه هم هستند 
و با توجه به کوچک بودن حجم این کشورها همچون 

افغانستان، پاکستان، امارات و ترکیه پروژه های کوچک 
نیز در نظر گرفتیم.

کمک های  و  گذاری  سرمایه  سازمان  کل  رئیس 
با باین اینکه چین هم مانند  اقتصادی و فنی ایران 
کشورهای همسایه در حد سرمایه گذاری کوچک و 
متوسط ورود کرده اند، گفت: سرمایه گذاری چینی ها 
در بخش لجستیک، پروژه های معدنی و … بوده است 
که البته بیشتر هم در بخشی بوده که این کاالها به 

خود چین صادر می شود.
فکری اضافه کرد: تعداد سرمایه گذاری های مصوب و 
معتبر چین در ایران از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 
۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دالر بوده است که 
۲۱ طرح در بخش صنعت، دو طرح در بخش معدن، 
یک طرح در بخش خدمات و یک طرح نیز در بخش 

کشاورزی بوده است.
وی در مورد شهرک ها و مناطق مشترک اقتصادی 
گفت: در این خصوص مذاکراتی با کشورهای همسایه 
از جمله پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان داشته 
ایم. البته هنوز به سرانحام نرسیده و طراحی ها در حال 

انجام است و در آینده محقق می شود.
وی با اشاره به اتصال راه آهن شلمچه_ بصره، گفت: 
آن بخش که مربوط به ایران است انجام شده و بخش 
مربوط به داخل خاک عراق باقی مانده است. دو هفته 
پیش با مقامات عراقی در این زمینه صحبت شد و 
قبل از آن هم با طرف های ایرانی مشورت هایی شد 
که این خط را فعال کنیم ولی فعاًل بخش داخل عراق 

باقی مانده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد:  پروژه رشت_ آستارا 
یکی از طرح های مهم روابط دوجانبه ایران و روسیه 
است و اخیراً که کمیته حمل و نقل بین دو کشور 
شکل گرفت، تفاهمات کلی انجام شده طرفین در حال 

دست یافتن به تفاهمات جزئی هستند.

جلب سرمایه گذاری خارجی 2.۵ برابر افزایش یافت
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری گفت: در سال اول دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت قبل، 

میزان جلب سرمایه گذاری 2.۵ برابر افزایش یافت.
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بازار سهام
هفته قرمز بورس

بورس اوراق بهادار تهران معامالت هفته اخیر را بر 
مدار نزول سپری کرد. به طوری که شاخص کل با 
کاهش از نیمه کانال ۶/ ۱میلیون واحد، کار خود را 
در ارتفاع یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحدی خاتمه داد. 
به این ترتیب نماگر اصلی بازار سهام پس از ثبت دو 
هفته متوالی عملکرد هفتگی مثبت، هفته گذشته را 
با عملکرد منفی ۵۷/ 4درصدی به پایان رساند. این 
اتفاق در حالی رخ داد که خروج پول سرمایه گذاران 
خرد نیز در این بازار به صورت روزانه در کنار ارزش 
معامالت خرد بورس )سهام و حق تقدم( با تغییرات 
چشمگیری همراه بود. از این رو برخی از کارشناسان 
بر این باور هستند که این احتمال وجود دارد بورس 

»دنیای اقتصاد« روند بازارها را بررسی می کند

رقابت دو حریف قدر
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

تهران هفته جاری را تا حدودی مالیم   تر سپری کند. 
اما برخی دیگر معتقدند که ممکن است فشار نزولی 
در برخی روزهای آتی نیز افزایش یابد.  به این ترتیب 
احتمال  این  بازار،  پیرامون  ابهامات  برخی  وجود  با 
وجود دارد که  سرمایه گذاران معامالت خود را دست 

به عصا پیش ببرند.
بازار سکه

سکه زیر مقاومت قوی
بازار طال و سکه هفته گذشته را با افت و خیز زیاد 

پشت سر گذاشت. به طوری که هر قطعه سکه امامی 
طی معامالت هفته اخیر در سطوح ۲۲ تا ۲۵ میلیون 
تومان در نوسان بود. به این ترتیب مسکوک یاد شده 
با ایستادن در قیمت ۲۳ میلیون و ۷۸0 هزار تومان 
توانست برای سومین هفته متوالی عملکرد مثبتی 
به  هفتگی خود  کارنامه  در  معادل ۵۵/ 0درصد  را 
بهای  اخیر  تغییرات  به  توجه  با  حال  برساند.  ثبت 
طال در بازار جهانی و نرخ دالر در بازار آزاد در کنار 
سیاست   های اتخاذ شده برای قیمت دالر در ایران، 

می توان این انتظار را داشت که ارزش سکه مذکور 
در  اما  باشد.  نوسانات محدود همراه  با  برای مدتی 
باور  این  بر  حوزه  این  کارشناسان  از  برخی  مقابل 
هستند که سکه توان تثبیت در سطح ۲4 میلیون 
تومان  آن هم در بازه زمانی میان مدت را دارد. برخی 
دیگر معتقدند که بازار سکه نیاز به یک استراحت 
موقت دارد. به این ترتیب فاصله ارزش ذاتی و بازاری 
 ۳  /۵ از  بیش  سطح  در  داخلی  گرانبهای  فلز  این 

میلیون تومان قرار دارد.


