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ارزهای مداخل�ه ای بانک مرک�زی بر کنترل 
ت�ورم انتظ�اری ناش�ی از اظه�ارات بی پایه 
ترامپ و برخی رس�انه ها به بازار تزریق ش�د. 
دو روز اس�ت که ب�ار دیگر نرخ ه�ا از ویترین 
دالر فروش�ي ها پ�اك و صف ه�اي خرید ارز 
تشكيل ش�ده و این واکنشي منطقي از سوي 
مردم اس�ت به آنچه در چند ماه اخير از سوي 
برخي رسانه ها دنبال مي ش�ود که سرنخ آن 
نيز در دل بان�ک مرکزي و دولت بوده اس�ت. 
 گزارش ميداني روزنامه جوان نشان مي دهد از روز 
گذشته دولت و بانك مركزي مداخله اي جدي تر 
در بازار ارز را در دس��تور كار قرار داده اند. عرضه 
»ارزهاي مداخله اي« به دنبال اظهار نظرات رئيس 
كل بانك مركزي و معاون��ت اقتصادي و معاونت 
برنامه و بودجه رئيس جمهور مبني بر اينكه دولت 
با افزايش نرخ ارز مخالف اس��ت صورت گرفته و 
نرخ ارز ارائه شده را با 27 تومان كاهش به 4 هزار و 

هشت تومان رسانده است. 
معاون اقتص��ادي رئيس جمهورگفت��ه بود: برخي 
نوس��انات همواره تحت تأثير عوامل رواني اس��ت. 

سياست ارزي دولت تغيير نكرده و همان سياست 
شناور مديريت شده اس��ت؛ امروز به صالح اقتصاد 
است كه ثبات در آن حفظ شود كه با پايين آمدن 
نرخ تورم در كشور، اين سياست ادامه خواهد يافت.  
نوبخت نيز گفته بود: رئيس جمهوري در جلسات 
اقتصادي ب��ه افزايش قيمت دالر نس��بت به ريال 
بسيار حساس است و تذكر مي دهد. نبايد تحت تأثير 

حرف هاي ترامپ بازار خودمان را به هم بريزيم. 
ولي اهلل س��يف نيز در گفت و گ��و با ايرن��ا بيان 
كرده بود: بانك مركزي نس��بت به نوس��ان نرخ 
ارز بي تفاوت نيس��ت و وظيفه دارد از نوسانات 
هيجاني بازار ارز جلوگيري كن��د. وي با كم اثر 
دانستن آثار س��خنان ترامپ در بازار ارز تأكيد 
كرد: اوج تأثير حرف ه��اي ترامپ در امور بانكي 
آثار هيجاني است كه ممكن اس��ت در بازار ارز 
ايجاد شود ولي اين اثرات بلندمدت نخواهد بود. 
وی همچنين از مردم خواس��ته تا به جای بردن 
پول در بازار ارز در بانك ها سپرده گذاری كنند 
زيرا بازده باالتری دارد و با ريسك همراه نيست. 
اما تا همين جا نيز دولت برنده خوبي براي گراني 

ارز به ش��مار مي رود زيرا از يك س��و در جريان 
آرام كردن بازار ارز و سوی ديگر دالرهايش را با 
نرخ آزاد عرضه كند و از ابتداي سال افزايش نرخ 
ارز آزاد تا كنون 260 تومان و نرخ ارز مرجع نيز 

حدود 165 تومان افزايش داشته است. 
با اين حال اگر تورم انتظ��اري اي كه در جريان 
اطالع رساني هاي هدفمند رخ داده از سوي بانك 
مركزي و دولت كنترل ش��ود به نظر مي رس��د 
بازارهاي داخل��ي تغييرات زيادتري را ش��اهد 
نباش��ند و آنهايي كه به دنبال ن��رخ ارز 5 هزار 
توماني هس��تند، ناكام بمانند. بعد از تنش هاي 
اخير در بازار ارز و ثبت ركوردهاي باال براي دالر، 
ديروز صبح بانك مركزي وارد بازار شده و دالر 
4 هزار و هفت توماني را به صرافي هاي منتخب و 
حتي صرافي هاي بانك ها براي توزيع بين مردم 

فروخته است. 
طي روزهاي گذش��ته قيم��ت دالر ركوردهاي 
باالي��ي را در تابل��وي صرافي ها به ثبت رس��اند 
و ت��ا 4ه��زار و 90 توم��ان ه��م باال رف��ت ولي 
همزمان ب��ا پاك ي��ا خاموش ك��ردن نرخ ها در 

ويترين صرافي ه��اي تهران، بان��ك مركزي به 
بازار ورودكرده و وضعيت نس��بت ب��ه روزهاي 

قبل فرق كرد. 
هر چند دالر در روز گذشته به غير صرافي هاي 
منتخب تا 4 هزار و 90تومان نيز فروخته شد اما 
تقريباً دالالن منطقه فردوس��ي دالر را با قيمت 

4هزار و 25 تا 4 هزار و 30 تومان مي فروختند. 
نگاهي به روند تغييرات قيمتي در چهار سال اخير 
در بازار ارز نشان مي دهد قيمت ها در نيمه دوم با 
افزايش روبه رو بوده و با تحليل تكنيكال مي توان 
اين افزاي��ش نرخ ها را با رقم ه��اي فعلي و حتي 
اندكي باالتر توجيه ك��رد اما اگر اتفاق خاصي به 
عنوان عوامل خارجي مؤثر نباشد، تغييرات زياد 

و به سمت باال بسيار بعيد است. 
دكتر مرتضي ايماني راد رئيس مؤسسه تحقيقاتي 
بامداد در اين باره در كانال تلگرامي خود نوش��ته 
است: عزم بانك مركزی برای كنترل قيمت، وجود 
ارز كافى برای كنترل بازار، حساسيت قيمت دالر 
برای حفظ ثب��ات در بازار پول و ش��بكه بانكى از 
جمله عواملي است كه اجازه نمي دهد قيمت دالر 
فراتر رود.  هر چند اين كارش��ناس اقتصادي در 
پيش بيني خود احتياط هايي هم كرده و داليل زير 
را نيز براي افزايش احتمالي نرخ ارز آورده است و به 
طور تلويحي و با اشاره به تجربيات دوره هاي قبل 
در ايجاد بروز مشكالتي براي طرف عرضه در بازار 
ارز نوشته است: اگر قرار باشد نرخ ارز تحت عوامل 

زير افزايش يابد از سوي دولت خواهد بود. 
عواملي كه اين كارشناس اقتصادي به آن اشاره 

كرده عبارتند از: 
- افزايش های گاه و ب��ى گاه دالر اين فرضيه را 
برای مردم قوی ت��ر كند كه خري��د دالر مكان 
امن تری برای حفظ دارايي هايشان است يا سود 
بيشتری نصيب آنها خواهد كرد. )منظور همان 
تورم انتظاري اس��ت كه ممكن است مردم را به 

سوي اين بازار بكشاند(.
- در صورتى كه فش��ار تحريم ها بر ايران بيشتر 
شود و مشكل جدی در انتقال ارزهای حاصل از 

صدور نفت و گاز ايجاد شود. 
- در صورتى كه مشكالت شبكه بانكى رفع نشود 
و بانك های بيش��تری مواجه ب��ا عدم توانايى در 

پس اندازها و سود متعلقه شوند.
 - در ش��رايطى كه بانك مركزی مصمم باشد در 
سال جاری نرخ ارز را يكس��ان كند و اجازه دهد 

قيمت را از طريق نيروهای بازار مديريت كند.

هادی  غالمحسینی

صندوق بين  المللي 
پ�ول اعالم ک�رد،   خبر

به  رغم کاهش نرخ تورم ایران به ۹ درصد، این 
کشور همچنان جایگاه ۲۲ را در ميان کشورهاي 
جهان داراس�ت و این بدان معناس�ت که ۱۶۹ 
کشور تورم کمتري نسبت به ایران دارند و از ۱۹ 
کش�ور ن�رخ بي�كاري بيش�تري دارن�د.

به گ��زارش ف��ارس، جديدترين آم��ار صندوق 
بين المللي پول نشان مي دهد، نرخ تورم ايران در 
سال 2016 به 9/035 درصد كاهش يافته است. 
نرخ تورم ايران براي سال گذشته ميالدي 11/9 

درصد برآورد شده است. 
به اين ترتيب، ايران در سال 2016 در ميان 191 
كشور مورد بررسي در اين گزارش به لحاظ تورم 
در جايگاه 22 قرار گرفته اس��ت و 169 كش��ور 
تورم كمتري نس��بت به ايران داشتند. صندوق 
بين المللي پول در گزارش پيشين خود نرخ تورم 
سال 2016 را 8/86 درصد پيش بيني كرده و اين 

رقم را در اين گزارش تصحيح كرد. به اين ترتيب 
ايران رتبه 23 را در اختيار داشت و با تصحيح نرخ 

تورم، يك پله جايگاه ايران بدتر شده است. 
بر اساس پيش بيني اين نهاد بين المللي، نرخ تورم 
ايران در س��ال 2017 به 10/52 درصد افزايش 
خواهد يافت. هرچه رتبه كشوري در اين گزارش 
بيشتر باش��د، نش��ان دهنده تورم كمتر است و 

پرتورم ترين كشور در جايگاه نخست قرار دارد. 
همچنين آمارهاي صندوق بين المللي پول نشان 
مي دهد جايگاه ايران به لحاظ بيكاري در جهان 
طي سال هاي 92 تا 95 نزول 10 پله  اي داشته و 
رتبه ايران از 29 به 19 رسيده كه به معناي بدتر 

شدن وضعيت بيكاري در اين كشور است. 
در جديدتري��ن گ��زارش از س��ري گزارش هاي 
چش��م انداز اقتصادي جهان كه توسط صندوق 
بين المللي پول منتش��ر مي شود، ميزان بيكاري 
در ايران در سال 2016، 12/5 )12/450( درصد 

اعالم شد.

صندوق بين المللي پول: 

تورم در ايران از 169 كشور باالتر است

 كدام اشتباه 
سرمايه ها را در مسكن قرباني و فريز كرد

در اثر اشكال در بخش سياستگذاري و آماري بخش مسكن و ساختمان 
ايران هم اكنون بنا بر ادعاي مسئوالن 3ميليون واحد مسكوني خالي 
از سكنه در كش��ور وجود دارد كه اين آمار خانه هاي نيمه ساخته و در 
حال تكميل را در بر نمي گيرد؛ حال اگر ميانگين قيمت 350ميليون را 
براي هر يك مدنظر قرار دهيم، بيش از هزار هزار ميليارد تومان )معادل 
كل سپرده هاي بلند مدت موجود در شبكه بانكي ايران( منابع و دارايي 
در بخش خانه هاي خالي فريز و بلوكه شده، اين در حالي است كه اين 
حجم از منابع از پول هاي بلوكه شده ايران در جريان تحريم هاي نفتي 
و هسته اي نيز بيشتر اس��ت. اگر تنها يك س��وم از خانه هاي خالي به 
شبكه بانكي كشور تعلق داش��ته باشد، يعني بانك ها در بخش مسكن 

سرمايه اي بالغ بر 300تا 350 هزار ميليارد تومان فريز شده دارند. 
اشتباه س��هوي يا عمدي در بخش سياس��تگذاري و آماري در بخش 
مس��كن دارايي عظيمي را در اين بخش تحت عنوان خانه هاي خالي 
از سكنه فريز كرده است، همانطور كه اشاره ش��د منابع فريز شده در 
خانه هاي خالي حداقل با سپرده هاي بلندمدت موجود در شبكه بانكي 
كه حدود هزار هزار ميليارد تومان اس��ت برابري مي كند منتها با اين 
تفاوت كه سپرده هاي بانكي از نرخ سود 15تا 20 درصد ساالنه بهره مند 
مي شوند و ساالنه حداقل 150 هزار ميليارد تومان به اين سپرده ها سود 
تعلق مي گيرد اما خانه هاي خالي به دليل ركود بخش مسكن و چالش 
نقدش��وندگي و عدم افزايش بهاي مسكن نه تنها س��ودي به آنها تعلق 
نمي گيرد بلكه امكان دارد هنگام فروش سود مورد انتظار صاحبان اين 
امالك را نيز محقق نكند و نكته جالب اين است كه خانه هاي خالي از 
سكنه حتي براي اجاره نيز مورد استفاده قرار نمي گيرند، هر چه باشد 

بنا بر آمارها در ايران حدود 5ميليون نفر مستأجر وجود دارد. 
   جهش خانه هاي خالي از سكنه 

طبق اعالم رس��مي مركز آمار كل موجودي مسكن كش��ور در ايران در 
سال 90 حدود 21 ميليون و 663 هزار واحد بوده كه با 17 درصد رشد به 
25ميليون و 412 هزار واحد در سال 95 رسيده است. در اين بين، آمار 
خانه هاي خالي از يك  ميليون و 663 هزار واحد در سال 90 با 55 درصد 
رشد به 2 ميليون و 587 هزار واحد در سال 95 افزايش يافته و نكته قابل 
تأمل بر انگيز تر اين اس��ت كه هم اكنون كه در نيمه ابتدايي سال 96 قرار 
داريم ميزان آمار خانه هاي خالي از س��وي مس��ئوالن دولتي و متوليان 
وزارت راه و شهر سازي 3ميليون واحد مسكوني عنوان مي شود، اين امر 
نشان مي دهد ميزان خانه هاي خالي از سكنه در كشور در حال رشد است 
و با توجه به روند رشد مي توان پيش بيني كرد تا پايان سال تعداد خانه هاي 

خالي در كشور به محدود 4ميليون واحد مسكوني نيز برسد. 
همانطور كه عنوان ش��د تنها به فاصله اعالن مركز آمار در پايان سال 
95 تا نيمه ابتدايي سال 96 آمار خانه هاي خالي حدود 350هزار واحد 
مسكوني افزايش يافته و به 3ميليون رس��يده است، حال ركود بخش 
مسكن و ساختمان از سال 91 تا كنون و نرخ رشد منفي نزديك به 50 
درصد طي اين سال ها به وضوح نش��ان مي دهد نظام سياستگذاري و 
آماري در اقتصاد به درس��تي عمل نمي كند زيرا هم اكنون 3 ميليون 
واحد مسكوني وجود دارد كه به دليل ركود اقتصادي و اشاره تلويحي 

وزير راه و شهر سازي بازاري براي عرضه آنها وجود ندارد. 
اگر ارزش 3 ميليون خانه خالي از سكنه را به طور ميانگين 350 ميليون 
در نظر بگيريم )كما اينكه بسياري از اين واحدها در مناطق مرفه نشين 
و گران قيمت وج��ود دارد( بيش از هزار هزار ميلي��ارد تومان )معادل 
سپرد ه هاي بانكي بلندمدت( منابع در بخش خانه هاي خالي فريز شده 
است و متأس��فانه اين روند نش��ان مي دهد خانه هاي خالي در اقتصاد 
ايران در حال رشد است زيرا تا سال هاي قبل از 90 گفته مي شد تعداد 
خانه هاي خالي 500هزار واحد مسكوني اس��ت ولي هم اكنون كه در 
سال 96 هستيم تعداد خانه هاي خالي به 3ميليون رسيده است كه روند 
روبه رشد اين واحدها نشان مي دهد سرمايه و منابع درگير توليد كااليي 

شده است كه بازاري براي تبديل شدنش به نقدينگي ندارد. 
حال اهالي علم اقتصاد مي دانند كه سرمايه به همراه ساير اجزا و نهاده هاي 
توليد با هدف دستيابي به ارزش افزوده و س��ود درگير فرايند و عمليات 
توليد مي شوند، در اين بين وقتي با انباش��ت و دپوي خانه هاي خالي در 
ايران از اواخر دهه 90 تا 96 روبه رو هستيم، اين امر نشان مي دهد به شكل 
دومينووار چه مشكالت عظيمي از ناحيه اشتباه در سياستگذاري بخش 
مسكن و ساختمان، فقر آماري، ضعف در تحليل جهت سرمايه گذاري، 
بي بازاري و ركود در بخش مسكن براي س��رمايه گذاران و ذي نفعان اين 
بخش رقم خورده و فاكتور نگران كننده تر از همه آن است كه اگر تعيين 
قيمت مسكن را به دست عرضه و تقاضا بسپاريم با 3ميليون مسكن مازاد 
در كشور شاهد س��قوط قابل توجه ش��اخص قيمت در بخش مسكن و 
ساختمان خواهيم بود و اين امر مي تواند تمامي سرمايه گذاران در بخش 
مسكن و ساختمان را به شدت نقره داغ كند كه در رأس آنها حتماً بانك ها 

و مؤسسات اعتباري و هلدينگ هاي بزرگ قرار دارند. 
در نهايت بايد عنوان داشت اشتباه در سياستگذاري بخش مسكن و فقر 
آماري اين بخش و همچنين خطا و انحراف در تحليل جهت سرمايه گذاري 
بيهوده در بخش مسكن هزينه بسيار هنگفتي را به اقتصاد ايران وارد كرده 
است، زيرا اگر تنها 30 درصد از مسكن هاي خالي در كشور به بخش پولي 
اقتصاد ايران )بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي( تعلق داشته باشد، 
اين امر نشان مي دهد شبكه بانكي حدود 300 تا 350 هزار ميليارد تومان 
از دارايي هايش به واسطه ركود بخش س��اختمان فريز شده است كه اگر 
اين دارايي در اختيار شبكه بانكي بود، بي ش��ك بخش بانكي ايران توان 
تسهيالت دهي بيشتري به اقتصاد ايران داشت. در پايان از متوليان اقتصاد 
ايران انتظار مي رود اتاق انديشه ورزي اقتصاد و سياستگذاري و برنامه ريزي 
و نظام آماري را كامالً شيشه اي كنند زيرا اشتباه در سياستگذاري و تحليل 
مي تواند خسارتي بسيار مهلك شبيه آنچه در بخش مسكن هاي خالي از 

سكنه اتفاق افتاده است به طور مجدد پديد آورد.  

براساس استعالم از توليدکنندگان
اولويت و ممنوعيت واردات محصوالت 

غذايي تعيين مي شود
دبي�ر انجم�ن توليدکنن�دگان آب هاي معدن�ي و آش�اميدني از 
اس�تعالم وزارت صنعت، مع�دن و تج�ارت و نيز س�ازمان غذا و 
دارو از انجمن ه�اي توليدکنن�ده خب�ر داد و گف�ت: ق�رار بر این 
اس�ت که براس�اس این استعالم مش�خص ش�ود چه محصوالتي 
اولوی�ت و چ�ه محصوالت�ي من�ع واردات داش�ته باش�ند. 
پيمان فروهر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه جديداً سازمان غذا و 
دارو نامه اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن هاي توليدي 
زده شده است، اظهار كرد: از انجمن ها براساس اين استعالم درخواست 
كردند اولويت هاي واردات را در حوزه خود مشخص كنند و از اين طريق 
مانع واردات كاالهايي شوند كه اولويتي براي واردات آنها وجود نداشته 
باشد. وي ادامه داد: هدف از اين اقدام در جهت اين است كه مجوزهاي 
واردات براس��اس اولويت ها و نيازها صادر شود و كاال و محصوالتي كه 
در داخل توليد انبوه دارند مشابه خارجي آنها به كشور وارد نشود و از 

واردات آنها جلوگيري به عمل  آيد. 
وی افزود: يكي از بخش هايي كه نياز است از واردات محصوالت به كشور 
جلوگيري به عمل آيد، حوزه آب بسته بندي است چراكه ما به ميزان 
كافي و انبوه توليد آب بس��ته بندي را در داخل كشور داريم و نيازي به 
واردات محصوالت خارجي كه بعضاً كيفيت آنها مشابه و حتي پايين تر 

از محصوالت داخلي است، وجود ندارد.

همزمان با اظهارات مختلف مسئوالن اقتصادي دولت  

ارز هاي مداخله اي بازار ارز را آرام مي كنند

رئيس س�ازمان بازرسي کل کشورگفت: طي 
روزه�اي آتي براي مش�كل معوقات بانک ها 
جلساتي با مس�ئوالن بانک مرکزي خواهيم 
داش�ت تا راهكارهاي الزم بررس�ي ش�ود. 
ناصر س��راج در جم��ع خبرن��گاران در رابطه با 
ليست معوقات بانكي افزود: طبق آماري كه دارم 
106هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم و 
فكر مي كنم 11 درصد كاهش پيدا كرده است. 

س��راج افزود: به همه اين بدهكاران نمي توانيم 
بگوييم مجرم هس��تند، چ��ون يك مرتبه دالر 
هزارتوماني 3  ه��زار تومان ش��د و خيلي از اين 
بدهي ها براي نوس��انات ارزي است و متأسفانه 
خيلي از اينها هم افرادي هستند كه براي غارت 
بيت المال تسهيالت گرفتند و تضمين هاي كافي 

از آنها اخذ نشده  است. 
وي در خص��وص بررس��ي قرارداده��اي خريد 
هواپيما توس��ط وزارت راه به ويژه هواپيماهاي 
فاليت چك گفت: سازمان بازرسي به اين موضوع 
ورود كرده و در قالب يك پرونده مشغول بررسي 
اين موضوع است. رئيس س��ازمان بازرسي كل 
كش��ور در خص��وص آخرين وضعيت ش��ركت 
هپكو هم گفت: خصوصي سازي از بدو تا امروز، 
آن طور كه مدنظر قانونگذار و رهبري بود، اجرا 
نشد. پيش بيني مي شد انقالب اقتصادي بعد از 
خصوصي سازي اتفاق بيفتد كه ما شاهد نتيجه 

معكوس بوديم. 

س��راج تأكيد كرد: به فردي كه شركت هپكو به 
او واگذار مي ش��ود، وام هاي كالن براي تجهيز 
كارخانه و افزايش كارگران مي دهند تا در نهايت 
صادرات داشته باش��د اما اين وجوه در جاهاي 
ديگر به مصرف مي رسد و كار به جايي مي رسد 

كه اين كارخانه زيان ده مي شود. 
وي افزود: زيان و بدهي اين كارخانه هزار ميليارد 
تومان است و هزار و 200 كارگر متخصص دارد 
كه چندين ماه است حقوق دريافت نكرده اند. در 
حال حاضر سود هر سهام اين كارخانه در بورس 

منهاي 501 ريال است. س��راج در پاسخ به اين 
سؤال كه چه تعداد كارخانه مشابه هپكو وجود 
دارد، گفت: كارخانه هايي شناس��ايي شدند كه 

متأسفانه تعداد آنها زياد است. 
رئيس س��ازمان بازرس��ي در خصوص آخرين 
وضعيت كارخان��ه آلومينيوم المهدي گفت: در 
رابطه با اين پرونده سازمان بازرسي كار زيادي 
انجام داد، از ابتدا تا پايان در هيئت هاي داوري 
ورود كرديم اما متأسفانه اين كارخانه مبتال به 
معضالتي مشابه هپكو اس��ت و هنوز به نتيجه 

نرسيده است. 
   ۲ گزارش به سران 3 قوه 

وي در پاسخ به اين س��ؤال كه »نتيجه گزارش 
آلودگ��ي هوا به كجا رس��يد؟« گف��ت: چندين 
استاني كه در رابطه با آلودگي هوا مشكل داشتند، 
بررسي كرديم و هزاران ساعت  روي اين مسئله 
وقت گذاشتيم و مس��ئوليت هر نهاد، سازمان، 

وزارتخانه و حتي فرد را مشخص كرديم. 
وي از تكمي��ل گزارش ه��ا خب��ر داد و گف��ت: 
گزارش ها بعد از تكميل براي س��ران قوا ارسال 
شده و تاكنون دو گزارش با همه جزئيات براي 

سران قوه ارسال شده است. 
سراج در رابطه با بررس��ي كيفري اين موضوع و 
تخلفات و اقدامات انجام شده گفت: افرادي كه 
مسئوليت داش��تند و از اجراي وظايف كوتاهي 
كرده بودند به نهادهاي مربوطه از جمله رياست 

جمهوري معرفي شدند. 
وي گفت: اگر پيش��نهادهاي ما اجرايي شود و 
كوتاهي ها در آينده انجام نشود، هواي آلوده مثل 

سابق نخواهيم داشت. 
وي در خص��وص بررس��ي قرارداده��اي خريد 
هواپيما توس��ط وزارت راه به ويژه هواپيماهاي 
فاليت چك گفت: سازمان بازرسي به اين موضوع 
ورود كرده و در قالب يك پرونده مشغول بررسي 
اين موضوع است اما چون منتج به نتيجه نشده 

است امكان افشاي آن وجود ندارد. 

رئيس سازمان بازرسي خبر داد 

جلسه سازمان بازرسي با بانك مركزي براي 106هزار ميليارد تومان معوقات

وزارت نيرو نگران توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير است!

در حالي که ظرفي�ت موجود تولي�د برق 7۶ هزار مگاوات اس�ت 
تنه�ا در بخ�ش انرژي ه�اي تجدیدپذیر ب�ادي بي�ش از ۹0 هزار 
مگاوات مج�وز صادر ش�ده و ح�اال رئي�س س�ازمان انرژي هاي 
تجدیدپذی�ر از توس�عه ناگهان�ي آن اب�راز نگراني کرده اس�ت. 
به گزارش »جوان« رئيس سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
انرژي ب��رق در نشس��تي خبري كه به مناس��بت پنجمي��ن همايش 
انرژي هاي بادي در محل وزارت نيرو برگزارش��د، گفت: نگراني بخش 
خصوصي در قيمت خريد تضميني برق رفع شده اما آنچه موجب نگراني 
است،  اين اس��ت كه چگونه حجم تجديد پذيرها در سال هاي آينده با 

توجه به عدم زيرساخت هاي الزم كنترل شود. 
نگراني اين مسئول از اين جهت است كه انرژي هاي تجديدپذير مانند 
انرژي خورشيدي و بادي هميشه در دسترس نبوده و اضافه شدن اين 

انرژي در مدار و مديريت آن بسيار حايز اهميت است. 
 در بسياري از كشورها توسعه اين نوع انرژي ها تا 30 درصد كل انرژي 
برق از محل هاي ديگري مانند سيكل تركيبي افزوده شده ولي استفاده 

از آنها به عنوان نيروي مكمل نياز به مديريت حساسي دارد. 
سيدمحمد صادق زاده گفت: قرار است در سال هاي آينده 5 هزار مگاوات 
انرژي تجديدپذير در كشور احداث ش��ود كه اگر اين ميزان به صورت 
نيروگاه هاي كوچ��ك خانگي و پنج كيلووات نصب ش��ود، حدود يك 

ميليون و 300 هزار شغل در كشور ايجاد خواهد شد. 
وي با اش��اره به اينكه انرژي هاي تجديدپذير عالوه  ب��ر تأمين انرژي و 
كمك به محيط زيست در رفع بيكاري در كشور بسيار مثمرثمر خواهد 
بود، گفت: كش��ور با 3 تا 4 ميليون بيكار دس��ت و پنج��ه نرم مي كند، 
به طوري كه در چند سال آينده نرخ بيكاري كشور به سقف 10 ميليون 
نفر نيز خواهد رسيد و انرژي هاي تجديدپذير اين قدرت را دارند كه در 
ايجاد فرصت هاي شغلي نقش بسزايي داشته باشند. وي با اشاره به اينكه 
حداقل 10 كشور جهان رسماً اعالم كرده اند تا سال 2050، صد درصد 
انرژي موردنياز خود را از انرژي هاي تجديدپذير تأمين كنند و توصيه ما 
اين است نسبت به پتانسيل موجود در انرژي خورشيدي و بادي موجود 
در كشور كه به رايگان در اختيار مردم قرار دارد، نگاه جدي داشته باشيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: در نيروگاه هاي تجديدپذير با حداقل س��رمايه 
10 ميليون تومان از يك پن��ل 300 وات يا توربين 700 كيلوواتي يك 
نيروگاه كوچك خورشيدي يا بادي ايجاد مي شود، پس مي توان با مبلغ 

10 ميليون تومان نيز يك نيروگاه كوچك احداث كرد. 
صادق زاده افزود: ام��روزه 4/1 ميليارد دالر تقاضاي س��رمايه گذاري 
خارجي براي احداث نيروگاه هاي تجديدپذي��ر داريم كه حدود 400 
ميليون دالر وارد، نصب و به بهره وري رسيده است، حدود 1/5 ميليارد 

دالر آن نيز وارد شده يا در حال وارد شدن و احداث نيروگاه است.   
---------------------------------------------------
درخواست وزارت صنعت از هيئت دولت 

براي كاهش تعرفه واردات پنبه 
مدی�رکل دفت�ر صنای�ع نس�اجي و پوش�اك وزارت صنع�ت، 
مع�دن و تج�ارت از ارس�ال درخواس�ت ای�ن وزارتخان�ه ب�ا 
هماهنگ�ي وزارت جه�اد کش�اورزي ب�ه هيئ�ت دول�ت جهت 
کاه�ش تعرف�ه واردات پنب�ه از ۱0 درصد ب�ه 5 درصد خب�ر داد. 
افسانه محرابي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه پنبه يكي از مهم ترين 
مواد اوليه مورد استفاده در صنعت نساجي است، اظهار كرد: پنبه يكي از 
مهم ترين مواد اوليه اي است كه بايد در زمان مناسب و به مقدار الزم تهيه 
شده و مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين درخواستي در راستاي كاهش 5 
درصدي تعرفه واردات پنبه به هيئت دولت ارسال شده تا بتوانيم بخشي از 
مسائل موجود در حوزه پوشاك را در كاهش قيمت تمام شده از اين طريق 
برطرف سازيم. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعرفه واردات پنبه 10 
درصد است و با مشكالت عديده اي در تأمين اين ماده اوليه روبه رو هستيم، 
گفت: اخيراً با امضاي وزير صنعت، معدن و تجارت و با موافقت وزارت جهاد 
كشاورزي درخواستي به هيئت دولت ارسال شده تا تعرفه واردات پنبه از 
10 درصد به 5 درصد كاهش يابد. مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اين درخواست با هماهنگي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و موافقت ساير دستگاه هاي مرتبط صورت گرفته و 
درخواست آن از سوي محمد شريعتمداري به معاون اول رئيس جمهوري 

ارسال شده و تنها در انتظار مصوبه هيئت دولت است. 
---------------------------------------------------

 خودروسازان مصوبه نرخ سود را 
دور مي زنند 

با گذشت بيش از یک ماه از اجرایي شدن مصوبه بانک مرکزي براي 
کاهش نرخ سود سپرده بانكي و نرخ سود خودروسازان، حاال که به 
اصطالح آب ها از آسياب افتاده خودروسازان باز هم دست به کار شده 
و نرخ سودهاي ۱۸ درصد براي تحویل هاي دوماهه پرداخت مي کنند. 
به گزارش فارس، در پي كاهش نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي با مصوبه 
دولت و اجراي آن از 11 شهريور ماه، حداكثر نرخ سود پرداختي از سوي 
خودروسازان براي تحويل هاي يك ساله نيز معادل 18 درصد تعيين شد. 
در آن زمان، ولي اهلل سيف، رئيس كل بانك مركزي گفته بود نرخ سود براي 
خودروسازان )در قراردادهاي يك س��اله پيش فروش خودرو( 18 درصد 
است و در صورت اتمام قرارداد در دوره كمتر از يك سال، 15 درصد است. 
وي در مورد بحث هاي مطرح شده مبني بر مهلت پنج ماهه خودروسازان 

نيز گفته بود: مهلت پنج ماهه فقط مشمول قراردادهاي قبلي مي شود. 
حال با گذشت بيش از يك ماه از اجرايي شدن مصوبه دولت و پس از آنكه 
خودروسازان پرداخت سودهاي باالي خود را براي مدت كوتاهي متوقف 
كردند، اكنون كه به اصطالح كمي آب ها از آس��ياب افتاده اس��ت باز هم 
خودروس��ازان به انجام فعاليت هاي بانكداري خود برگشته اند و سعي در 
ترغيب مشتريان به سپرده گذاري سرمايه خود نزد شركت هاي خودروساز 
با عناويني مانند پيش فروش خودرو دارند. در اين راستا پيش فروش خودرو 
با موعد تحويل كمتر از يك س��ال )تحويل ه��اي دو ماهه يا حتي فروش 

نقدي( معادل 18 درصد تعيين شده كه با مصوبه دولت مغاير است.
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آگـهی مناقـصه عمـومى
شماره 89 سال 1396

شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: نیرورسانی به چاپ شماره 3 شربیان را از محل اعتبارات غیر 
عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) به پیمانکار واجد شرایط و داراي صالحیت واگذار نماید.

لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز، بلوار 29 بهمن 
جنب دانشگاه تبریز، امور قراردادها، تلفن: 33304091-041 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب جام شماره 7221124733 
بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز (کد شعبه 1342/5) و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقباً و پس از پایان مهلت فراخوان 
نوبت دوم دریافت و در تاریخ قید شده در اسناد مناقصه، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه 

اخذ خواهد شد.
 الف) به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب) مبلع برآورد اولیه معادل 2/051/506/614 ریال
ج) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل 102/575/330 ریال مى باشد.

د) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
هـ) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین هاي معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانت 
نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان 

مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس سایت اینترنتی: www.abfa-azarbaijan.ir - شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 


