
رئيس ام�ور پايش تعه�دات دول�ت و تجهيز 
منابع س�ازمان برنام�ه و بودج�ه با اش�اره به 
اينكه تقريبًا در همه فصول عمراني طرح نيمه 
تمام، ب�ه ويژه در بخ�ش حمل و نق�ل، انرژي و 
آب وج�ود دارد،  مي گوي�د: تع�داد طرح هاي 
نيمه تمام در س�طح اس�تاني  ح�دود 70 هزار 
و در س�طح مل�ي  5800 و در مجم�وع ح�دود 
76 هزار طرح اس�ت ك�ه  از زم�ان كلنگ زني 
برخي از اين طرح ها بي�ش از دو دهه مي گذرد. 
طي چند م��اه اخير نقدينگي كش��ور به س��مت 
مسكن و ارز و سكه سوق پيدا كرد و باعث افزايش 
قيمت ها و نگراني مردم شد، از اين رو دولت به دنبال 
راهكارهايي به منظور سوق دادن نقدينگي به سمت 
اشتغال در واحدهاي توليدي بود تا اينكه مردادماه 
امسال، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور 
س��ران قوا، موانع واگذاري طرح هاي نيمه تمام به 
بخش خصوصي و اختصاص مشوق هاي الزم را در 
اين زمينه بررسي و دراين باره تصميم گيري كرد 
تا 76 هزار طرح نيمه تمام در كشور كه براي اتمام 
آنها به 500 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است، 

توسط بخش خصوصي به پايان برسد. 
به گفت��ه مع��اون اول رئيس جمهور، اگ��ر با روند 
فعلي تخصيص بودجه بخواهيم اين طرح ها را به 
سرانجام برس��انيم، حتي برخي از آنها بيش از 10 
سال زمان خواهد برد، اما اگر بخش خصوصي وارد 
شود هم فرصتي براي س��رمايه گذاري اين بخش 
اس��ت و هم باعث رونق توليد مي ش��ود. اخيراً نيز 
س��ازمان برنامه و بودجه با بررسي طرح هاي نيمه 
تمام راه هاي پرداخت تسهيالت به بخش خصوصي 

را در دستور كار خود قرار داده است. 
در اين خصوص مژگان خانل��و، رئيس امور پايش 

تعهدات دول��ت و تجهيز منابع س��ازمان برنامه و 
بودج��ه در گفت و گو با خبرگزاري صدا و س��يما، 
فقدان توجيه پذيري اقتصادي، تخصيص نيافتن 
منابع مالي طرح ها و اولويت يافتن برخي طرح هاي 
ديگر را علل طوالني شدن عمليات اجرايي طرح ها 
دانست كه طبق قانون بودجه امسال براي به پايان 
رساندن برخي از آنها مقرر شده از سرمايه گذاري 
بخش خصوصي استفاده ش��ود.  خانلو با اشاره به 
اينكه بيش��تر طرح هاي نيمه تم��ام در حوزه هاي 
حمل و نقل، ان��رژي و مناب��ع آب متراكم اس��ت. 
مي گويد: طب��ق قانون بودجه امس��ال 14 هزار و 
500 طرح احصاء شده اند تا بر اساس مشوق هايي 
كه در نظر گرفته شده با مشاركت بخش خصوصي 

به نتيجه برسند. 
وي برخي از اين مش��وق ها را در قالب تبصره 19 
قانون بودجه و در چارچوب توجيه پذيري طرح ها 
اعالم مي كند و مي گويد: خريد تضميني محصول 
و خدمات از جانب دولت، ممنوعيت قيمت گذاري 
در محص��ول و خدم��ات طرح هاي مش��اركتي از 
جان��ب دولت، معافي��ت 10 س��اله مالياتي طبق 
مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي و برخورداري 
كاركنان مشموالن طرح از بيمه اجتماعي از جمله 

اين مشوق هاست. 
خانلو همينطور درباره نحوه تأمين مالي خارجي 
طرح ها گفت: نخس��تين بار بانك ها مجوز يافتند 
تا اين موضوع را از طريق تضمين خريد محصول 
و درآمدهاي ط��رح ضمانت كنن��د، ضمن اينكه 
صدور مجوز كاربري هاي چندگانه و اجازه تخفيف 
قيمتي به كارگروه هاي واگذاري براي ايجاد توجيه 
مالي بدون تعقيب قضايي نيز از ديگر زمينه هايي 
است كه واگذارها  يا مشاركت در طرح ها را تسهيل 

كرده است. 
  ضرورت سرمايه گذاري 500 هزار ميليارد 

توماني   
خانلو اتمام طرح هاي نيمه تمام را به سرمايه گذاري 
500 ه��زار ميلي��ارد تومان��ي من��وط مي داند و 
مي افزايد: دارن��دگان نقدينگي هاي س��رگردان 
مي توانند در ورود به اين طرح ها هم به اشتغالزايي 
و درآمدزايي بپردازند و هم در س��ازندگي كشور 

ايفاي نقش كنند. 
خانلو ب��ا ي��ادآوري اينك��ه اطالع رس��اني درباره 
طرح هاي نيمه تمام طبق مصوبه شوراي هماهنگي 
اقتصادي بر عهده سازمان صداوسيما و اتاق هاي 
بازرگاني استاني است، مي گويد: تاكنون مراجعات 
بس��يار زيادي در اين ب��اره به اتاق ه��اي بازرگاني 
استاني براي كسب اطالع از طرح ها شده و سازمان 
برنامه و بودجه نيز در حال تهيه س��امانه جامعي 
اس��ت تا اطالعات تكميلي اين طرح هاي عمراني 
از اين طري��ق و صورت دقيق و ش��فاف در اختيار 

سرمايه گذاران بخش خصوصي قرار گيرد. 
وي مي افزايد: سازمان برنامه و بودجه استان ها بايد 
مرتب با رصد اقدامات دستگاه هاي اجرايي، درباره 
چگونگي مش��اركت يا واگذاري طرح ها به بخش 
خصوصي گزارش عملكرد ارائه دهند، بنابراين در 
مجموع مي توان گفت به لحاظ جميع حمايت ها و 
مشوق هاي مالي، قضايي و اقتصادي تالش شده تا 
بس��ترهاي الزم براي ايجاد انگيزه و حضور مثبت 
بخش خصوصي براي تكمي��ل طرح هاي عمراني 

دولت فراهم شود.
  ۴۴00 ميليارد تومان صرف يارانه تسهيالت 

پروژه هاي عمراني 
همچنين حميد پورمحمدی معاون سازمان برنامه 

و بودجه با اشاره به اينكه قرار است تسهيالت ارزان 
قيمتي در اختيار فع��االن بخش خصوصي كه در 
طرح هاي نيمه تمام مش��اركت يا سرمايه گذاري 
مي كنند قرار گيرد، مي گويد: در تأمين مالي اين 
طرح ها عالوه بر آنكه بودجه عمومي به عنوان اهرم 
وارد عمل مي ش��ود، منابع صندوق توس��عه ملي، 
فاينانس خارجي، تسهيالت بانكي و بورس نيز اين 

طرح ها را تأمين مالي مي كنند. 
  پورمحمدي مي افزايد: قانون به دولت اجازه داده 
4400 ميليارد توم��ان از اعتبارات عمراني ملي را 

صرف يارانه تسهيالت كند. 
وي درباره افزايش شفاف س��ازي ها در مش��اركت 
بخش خصوصي مي گويد: سازمان س��امانه اي را 
طراحي و اطالعاتي را در آن ق��رار مي دهد كه هر 
دس��تگاهي كه مي خواهد طرحي را واگذار كند، 
ابتدا طبق مقررات ش��وراي اقتصاد آن را به اطالع 
عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه اش آن 
را در قالب مزايده واگذار كند كه حاصل اين مسير 

چرخش آزاد اطالعات است. 
  ميزان دارايی های دولت رقم بزرگی است

معاون س��ازمان برنامه و بودجه مي افزايد: ميزان 
دارايي هاي شناخته شده دولت كه تاكنون وزارت 
اقتصاد شناسايي كرده رقم بسيار بزرگي است كه 
بخش مهم��ي از آن امكان واگ��ذاري دارد كه در 
همين چارچوب طرح ه��اي نيمه تمام دولت قرار 
دارد با حدود 70 هزار طرح نيمه تمام اس��تاني و 
6 هزار طرح نيم��ه تمام ملي كه اگ��ر بخواهيم با 
اعتبارات موجود به انجام برس��د، ساليان درازي 
زمان مي برد و طوالني شدن آنها را از حيض انتفاع 

مي اندازد. 
 پورمحمدي ابهامات بخش خصوصي را براي ورود 
به اين طرح ها در چهار عنوان طبقه بندي مي كند 
و مي گويد: توجيه پذيري اقتصادي براي مشاركت 
و س��رمايه گذاري، نظامات مال��ي، بانك ها و بازار 
س��رمايه و تأمين مالي خارجي، وثايق طرح و در 
نهايت داوري هنگام اختالف بين س��رمايه گذار و 
دولت كه تبصره 19 قانون بودجه امس��ال به همه 

اين ابهامات پاسخ داده است. 
اين مقام مس��ئول خاط��ر نش��ان مي كند: طبق 
قانون دولت حق قيمت گ��ذاري براي محصول و 
توليد طرح را نخواهد داش��ت و اگر خواس��ت بنا 
به ضرورت ها قيمت گذاري كن��د، بايد تفاوت آن 
را بپردازد يا خريد خدمت كن��د، ضمن آنكه اين 
طرح ها را براي 10 س��ال از ماليات معاف كرده و 
حق بيمه كارفرمايان را به حداقل ممكن رسانده 

است. 
معاون س��ازمان برنامه و بودجه در پاس��خ به اين 
س��ؤال كه چه ضمانتي وج��ود دارد، در حالي كه 
طرح هاي نيمه تمام بسياري در كشور وجود دارد، 
كلنگ زني هاي جدي��د و موازي ص��ورت نگيرد، 
مي گويد: از س��ازوكارهايي كه س��ازمان روي آن 
دقت دارد و رصد مي كند كميسيون ماده 23 است 
كه اگر قرار باشد طرح جديد ملي اجرا شود، ابتدا 
بايد دستگاه اجرايي درخواست ضرورت هايش را 
ارائه دهد كه اگر سازمان هم آن را تأييد كند، بايد 
به تصويب كميسيون برسد تا رديف بودجه اي آن 

ايجاد شود.
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 اعطای تسهيالت ارزان 
به سرمايه گذاران طرح هاي نيمه تمام

زمان كلنگ زنی برخی از 76 هزار طرح نيمه كاره در كشور مربوط به 2دهه گذشته است

  گزارش  یک

  تزريق ۱۱۰ ميليارد دالر  به اقتصاد چين
 در پي جنگ تجاري با امريكا

بان�ك مرك�زي چي�ن ن�رخ ذخي�ره قانون�ي بانك ه�اي اي�ن 
كش�ور را كاه�ش داد ك�ه ب�ر اس�اس آن 110 ميلي�ارد دالر 
از مناب�ع بانك�ي ب�راي پرداخ�ت تس�هيالت آزاد مي ش�ود. 
به گزارش رس��انه هاي چيني، پك��ن اعالم كرد مقدار پ��ول نقدي كه 
بانك هاي اقتصادي بايد در بانك مركزي كنار بگذارند، بسيار كاهش 
مي يابد. اين كار حدود 110 ميليارد دالر امريكا را آزاد مي كند تا بتوانند 
وام دهند. بانك پيپل چين اعالم كرد براي اطمينان از رشد منطقي در 

اعتبار بانكي، اين مقدار كاهش را از 15 اكتبر اجرايي خواهد كرد. 
اين خبر در آخرين روز تعطيالت ملي يك هفته اي چين اعالم ش��د، 
درست زماني كه دومين قدرت بزرگ اقتصادي جهان شتاب اقتصادي 
خود را با تشديد درگيري تجاري با امريكا از دست داده است. در همين 
حين با افزايش نرخ سود فدرال رزرو امريكا، چين تحت فشار افزايش 

جريان سرمايه هم قرار دارد. 
طبق اعالم بان��ك مركزي چين، بانك هاي چي��ن مي توانند از كاهش 
يك درصدي نس��بت ذخاير، 1/2 تريليون يوآن دريافت كنند. از اين 
مقدار 450 ميليارد يوآن )65 ميليارد دالر( صرف بازپرداخت وام هاي 
قبلي آنها از بانك مركزي مي شود و 750 ميليارد دالر باقي مانده )110 

ميليارد دالر( براي وام دادن هزينه خواهد شد. 

 برنامه هاي روسيه 
براي رهايي از وابستگي به دالر

كاه�ش  ب�راي  خ�ود  برنام�ه  از  روس�يه  داراي�ي  وزارت 
وابس�تگي اي�ن كش�ور ب�ه دالر رونماي�ي ك�رد ك�ه ب�ه عقيده 
ب�ود.  كارشناس�ان فراين�دي طوالن�ي و س�خت خواه�د 
به گزارش راش��ا تودي، طبق اين برنامه، روس��يه تا پايان سال 2024 
از س��لطه دالر آزاد خواهد ش��د. برنامه اي كه با وجود دشواري انجام 
آن مي تواند مزاياي فراواني داش��ته باشد. اندره پركالسكي- تحليلگر 
مؤسسه »فين ايس��ت« گفت: بايد به تدريج به س��مت يك سيستم 
پرداخت بين المللي جايگزين رفت، سيس��تمي كه ب��ر مبناي روبل 

باشد. 
پركالسكي گفت: روس��يه بايد در كنار چين و اتحاديه اروپا به توسعه 
سيستم جايگزين سوئيفت بينديشد كه در آن دالر هيچ نقشي ندارد. 
پتر پوش��كاروف، تحليلگر »تله تريد« نيز گفت: روس��يه با در اختيار 
داش��تن 500 ميليارد دالر ذخاير ارزي مي تواند ثبات روبل را با وجود 
فشار تحريمي امريكا حفظ كند. وي گفت: روسيه در مبادالتش بايد از 

يوآن چين و يورو نيز استفاده كند. 
نوسانات روبل يكي ديگر از مشكالت مقامات روس در راستاي دستيابي 
به هدف كاهش وابستگي اقتصاد روسيه به دالر است: روبل طي 12 ماه 
اخير از 56 روبل به ازاي هر دالر به 71 روبل كاهش يافته است. به عقيده 
كارشناسان، روند حذف تدريجي سلطه دالر از بازارهاي مالي فرايندي 
طوالني، پرهزينه و دشوار است، اما اين روند نه تنها براي روسيه كه براي 

تمامي كشورهاي جهان امري اجتناب ناپذير است. 

رئیساتحادیهطالوجواهر:قیمتطالبهشکلتلفنیبهصنفاعالممیشود
رئي�س اتحاديه ط�ال و جواهر ته�ران از افزاي�ش معامالت 
س�رپايي، عرض�ه س�كه و برخ�ي مصنوع�ات تقلب�ي طال 
در ب�ازار خب�ر داد و گف�ت: اتحادي�ه در پ�ي آن اس�ت 
ت�ا دس�ت دالالن را از ب�ازار س�كه و ط�ال كوت�اه كن�د. 
 آيت محمدول��ي با بيان اينكه ن��گاه دولت براي ب��ازار طال و ارز 
ايجاد ثبات به ش��مار مي رود، گفت: در حال حاضر وظيفه دولت 
و نهادهاي ذيربط در حوزه طال و ارز ايجاد ثبات و پيگيري روند 
نزولي قيمت ها تا رس��يدن به قيمت واقعي است كه در چند روز 

گذشته مشهود بوده و در همين راس��تا اتحاديه طال و جواهر در 
حال مديريت و هماهنگي با س��اير نهادها به منظور كنترل بازار 
طال است. رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران تأكيد كرد: اتحاديه 
طال و جواهر به دنبال آن است كه با هماهنگي نهادهاي مسئول 
انتظامي و قضايي دست دالالن را از بازار سكه و طال كوتاه كند؛ 
چر ا كه افزايش فعاليت دالالن مي توان��د باعث افزايش التهاب و 
در نتيجه توقف روند نزولي قيمت ها و صعود دوباره قيمت سكه 

و طال شود. 

 رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره چگونگي قيمت دهي 
سكه و طال به فروشندگان طال و س��كه با توجه به عدم نرخ دهي 
س��ايت معتبر از س��وي اتحاديه و اعالم غيرمعتبر بودن سايت 
منتس��ب به اتحاديه گفت: اتحاديه براي ايجاد سايت و فعاليت 
مجاز در فضاي مجازي و اعالم نرخ اولويتي را در دستور كار قرار 
داده و به زودي اين خأل رفع خواهد شد؛ هم اكنون نرخ سكه به 
صورت سنتي و اعالم قيمت به صورت تلفني انجام مي شود كه به 

زودي به روش آنالين اعالم خواهد شد. 

   بازار

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

13798657نفتپارس
613762916قندشيرينخراسان

5339251سالمين
412371776توليديمهرام

16344679گروهصنعتيملي)هلدينگ
11983433پرداختالكترونيكسامانكيش

3936102قندثابتخراسان
276124داروسازيروزدارو

603320ايرانمرينوس
4139596البراتوارداروسازيدكترعبيدي

29240صنايعسيماندشتستان
-65482قندمرودشت
-63593كاشيالوند
-40292صنعتيآما
-75844نيروكلر

2-3126گروهستوسعهصنعتيايران
-60814افست

-27872سرمايهگذارياعتبارايران
3-3718صنعتيبهشهر

-44374گروهصنعتيبارز
-30573كابلالبرز

-19682سيمانفارسوخوزستان
-45225ريختهگريتراكتورسازيايران

6-4426سرماآفرين
-14532بينالملليتوسعهساختمان

16-11508پارسدارو
-1836831سيمانسفيدنيريز
-2085540معدنيامالحايران

7-3585پارسمينو
-894119سيماناصفهان
-41239سيمانايالم

-31637داروييلقمان
5-2218لبنياتپاك

6-2633سيمانتهران
11-4476سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

-493413آلومينيومايران
9-3201پمپسازيايران

13-4616سيمانخزر
22-7675سيمانآرتااردبيل
-368811سيمانصوفيان

-1470650قنداصفهان
42-11409فرآوردههايتزريقيايران

9-2408توليديكاشيتكسرام
-499419سرمايهگذاريشفادارو

10-2560سامانگستراصفهان
7-1780سيمانشمال
26-6545سيمانفارس
-14836سيمانسپاهان

15-3477فوالدآلياژيايران
31-6836داروسازيجابرابنحيان
13-2821توسعهشهريتوسگستر

-14857سرمايهگذاريبهمن
13-2602بيمهملت
18-3314بيمهدانا

10-1755سيماندورود
32-5528آهنگريتراكتورسازيايران

56-8914داروسازياسوه
36-5436المپپارسشهاب

14-2068ماشينسازينيرومحركه
11-1562سرمايهگذارينيرو

31-4234كويرتاير
12-1615فنرسازيزر

51-6582كاشيوسراميكحافظ
25-3184داروسازيامين
245-31183سيمانبهبهان

70-8553الميران
13-1518ليزينگايرانيان

25-2597نيرومحركه
40-4108حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

18-1731گروهصنايعبهشهرايران
20-1899بانككارآفرين

41-3787كشاورزيودامپرويمگسال
83-7624گلتاش

22-1997گروهداروييبركت
207-18063داروسازيسينا

32-2639توريستيورفاهيآبادگرانايران
42-3343سيمانهگمتان

63-4961گروهصنعتيسپاهان
45-3255كاشيسعدي

49-3506مهندسينصيرماشين
164-11716نوردوقطعاتفوالدي
33-2297ايرانياساتايرورابر

56-3889سرمايهگذاريساختمانايران
66-4548گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

687-46697معدنيدماوند
59-3919ايرانتاير

-13189201فوالداميركبيركاشان
49-3149مارگارين

64-4095توليدمحورخودرو
87-5463كيميدارو

99-6080همكارانسيستم
233-13851سيمانقائن

181-10181كشتوصنعتچينچين
57-3202صنايعكاغذسازيكاوه

37-1995سيمانشاهرود
35-1797سرمايهگذاريبوعلي

69-3521حفاريشمال
38-1809سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

45-2127ايركاپارتصنعت
143-6713پارسسويچ

105-4907محورسازانايرانخودرو
189-8829شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

102-4705درخشانتهران
106-4824س.صنايعشيمياييايران

219-9929پااليشنفتاصفهان
92-4124دادهپردازيايران

26-1150سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
122-5331البرزدارو

122-5187گروهمديريتسرمايهگذارياميد
25-1060سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

33-1398سرمايهگذاريمسكن
53-2181داروسازيكوثر
461-18950پتروشيميجم

39-1599ليزينگرايانسايپا
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نـوبت دوم

آهن ركورددار افزايش قيمت شد 
مطاب�ق آمار ت�ا پاي�ان تيرم�اه امس�ال قيم�ت تيرآه�ن 69/7 
درص�د و ميلگ�رد آج�دار 92/5 درص�د گ�ران ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، آمار منتشر شده از قيمت كاالهاي اساسي تا پايان 
تيرماه امسال حكايت از افزايش قيمت آهن و ميلگرد نسبت به مدت 
مشابه در س��ال گذش��ته دارد، به نحوي كه در اين بازده زماني قيمت 

تيرآهن 69/7 درصد و ميلگرد آجدار 92/5 درصد گران شده است. 
همچنين تير آهن نمره 18 افزايش 67/9 درصدي، ميلگرد ساده نمره 8 
افزايش با 64 درصدي و خيار رسمي افزايش 69/7 درصدي را در تيرماه 

امسال به خود اختصاص داده است. 

 فرسودگي نيمي  از شبكه توزيع آب
 روستاهاي تهران

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران از فرسوده 
بودن 50 درصد ش�بكه توزيع آب روستاهاي اس�تان تهران خبر 
داد و گفت: ب�راي كاهش هدررفت آب در ش�بكه توزيع آب، بايد 
تعويض ش�بكه با اعتباري بالغ بر 150 ميليارد تومان انجام ش�ود. 
رضا پوررجب در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه تا پايان برنامه ششم 
توسعه هزار كيلومتر از خطوط فرسوده شبكه روستايي تعويض خواهد 
ش��د، گفت: نيمي از 2 هزار و 123 كيلومتر  شبكه توزيع آب روستاهاي 
تهران عمر مفيد خود را از دست داده اند، بنابراين بايد تا پايان برنامه ششم 

توسعه ميزان هدر رفت به كمتر از 30درصد كاهش يابد.  
وي با بيان اينكه پ��رت آب در روس��تاهاي تهران در ح��ال حاضر به 
38 درصد رسيده اس��ت، گفت: بخش زيادي از شبكه هاي آب رساني 
روستاهاي استان تهران دچار فرسودگي شده است، بنابراين تا پايان 
برنامه ششم توسعه بيش از يكهزار كيلومتر از لوله هاي فرسوده شبكه 
تعويض خواهد ش��د كه اعتباري بالغ بر 150 ميليارد تومان نياز دارد.  
پوررجب روستاهاي تحت پوشش را 412 روستا عنوان كرد كه از طريق 
430 منبع آب با دبي 3 هزار ليتر بر ثانيه، توزيع آب را  براي مشتركان 
انجام مي دهند. وی اظهار داش��ت: تعداد مجتمع هاي آبرس��اني 26 
مجتمع بوده كه 230 روس��تا تحت پوشش اين مجتمع ها با جمعيتي 

بالغ بر 576 هزار و 110 نفر قرار دارند. 
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