هادی غالمحسینی

بركناري مدير صندوق سياستزده

روز گذش��ته مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كش��وري بركنار ش��د تا
مجموعهاي كه رسانهها آن را حياطخلوت برخي از مديران و سياسيون
مينامند،در سالي كه انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي پيشرو است،
حداقل براي مدتي با سرپرست اداره شود،در اين بين كارشناسان اقتصادي
پيشنهاد ميكنند كه مجموعههاي اقتصادي از جنس بيمه بازنشستگي
و درماني و سرمايهگذاريهايش��ان تا ميش��ود از محيط سياسي فاصله
بگيرند به ويژه آنكه مجموعههايي از اين دست طي سالهاي اخير پيوسته
تحتتأثير مسائل سياسي چون استيضاح وزرا بودهاند.
اگر چه ايراندخت عطاريان در سال  1389و در زمان وزارت صادق محصولي
در وزارت تعاون ،كار و رفاه به عنوان مديرعامل س��ازمان بازنشس��تگي
كشوري منصوب شد ودر ماههاي ابتدايي دولت حسن روحاني نيز مدتي
فعاليت داشت،اما مهرماه سال  93علي ربيعي،وزير وقت كار طي حكمي
محمود اسالميان را به رياست صندوق بازنشستگي كشور منصوب كرد.
در سوابق كاري اس�لاميان ،عضويت در اتاق بازرگاني ايران ،استانداري
چهارمح��ال و بختي��اري و مديرعامل��ي ذوب آه��ن اصفهان ،رياس��ت
توليدكنن��دگان انجم��ن ف��والد و فعاليت در حوزه ورزش��ي به چش��م
ميخورد،برخ��ي اي��ن دوره را دوره ورود طيف اصفهانيه��ا به صندوق
بازنشس��تگي كش��وري و بهطور مش��خص هلدينگهاي پر شركت اين
صندوق ياد ميكنند.
هر چند مشكالت قضايي ش��كل گرفته پيرامون عملكرد شش هلدينگ
تخصصي صندوق بازنشستگي كشوري حواشي زيادي را در دوره محمود
اس�لاميان فراهم آورد ،اما اس�لاميان مدعي بود كه در ح��وزه اقتصادي
س��اماندهي ش��ركتها انجام و حداقل  2100ميليارد توم��ان اموال از
دست رفته با حمايت دستگاه قضايي به صاحبان آن عودت داده شد ،اما
همزمانشدن استعفاي وي از سمتش و مسائلي قضايي كه براي برخي از
مديران وي ايجاد شد و از همه مهمتر ماجراي مبهم قرار داد  260ميليون
دالري شركت ملي نفتكش با فردي يوناني ،موجب شد تا عدهاي استعفاي
اسالميان را به نوعي بركناري تعبير كنند.
در اين مي��ان ،نبايد فراموش ك��رد كه تح��والت در مجموعههايي چون
صندوق بازنشستگي كشوري يا حتي سازمان تأمين اجتماعي تحتتأثير
استيضاحهاي پيوسته علي ربيعي نيز بود تا اينكه حوالي دي ماه  96با حكم
علي ربيعي« ،جمشيد تقيزاده» به عنوان مديرعامل صندوق بازنشستگي
كشوري منصوب و معرفي شد ،با ورود وي به اين مجموعه آذري زبانها در
صندوق بازنشستگي كشوري شكوفايي داشتند.
گفتني اس��ت كه جمش��يد تقيزاده پيش از انتصاب به رياست صندوق
بازنشستگي كشوري معاون امور مجلس ،حقوقي و استانهاي وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي بود و البته براي مدتي رياست هيئت مديره صندوق
بازنشستگي كشوري را برعهده داشت ،از همينرو است كه ادعا ميشود
تحوالت موجود در مجموعههايي چون صندوق بازنشستگي كشوري و
سازمان تأمين اجتماعي تحتتأثير استيضاحهاي مكرر علي ربيعي وزير
وقت كار بود.
مديريت تقيزاده بر صندوق بازنشستگي كشوري از دي ماه 96تا روزهاي
ابتدايي سال  98ادامه داشت،ولي از آنجايي كه علي ربيعي بعد از پنج سال
وزارت ،در  ۱۷مرداد  ۱۳۹۷براي بار سوم توسط مجلس شوراي اسالمي
استيضاح و بركنار شد ،انتظار ميرفت كه تغيير و تحولي در مجموعههاي
تابعه وزارت كار شكل بگيرد،به ويژه آنكه محمد شريعتمداري وقتي بعد
از علي ربيعي ،سكاندار وزارت كار ش��د قول جوانگرايي،شفافيت ،انتشار
اطالعات مالي شركتها و اعضاي هيئت مديره و قراردادهاي منعقده در
ش��ركتهاي تابعه را به افكار عمومي دادهبود ،از اين رو  10فروردين 98
سيد ميعاد صالحي  37ساله سكاندار صندوق بازنشستگي كشوري شد.
هر چند از ابتداي اين انتصاب ،شايعه شد كه رئيسجمهور با اين انتصاب
مخالف است،اما خبري در تأييد اين شايعه منتشر نشد تا اينكه روز گذشته
پس از چهار ماه ميع��اد صالحي مديرعامل جوان صندوق بازنشس��تگي
كشوري گويا به دستور رئيسجمهور بركنار شد.
طي چهار ماهه اخير براي اولينبار م��دارك تحصيلي مديران صندوق و
ش��ركتهاي تابعه ،جمع حقوق و مزاياي مديران صندوق و شركتهاي
تابع ه و صورتهاي مالي شركتهاي صندوق بازنشستگي كشوري منتشر
شد و گويا اين مدير جوان در نظر داشت در جزئيات پروندهها و پروژههاي
چند هزار ميلي��ادري زيرمجموعههاي اين صندوق را منتش��ر كند كه
عمر مديريتش بر صندوق به پايان رس��يد،اما اگر نگاهي به گزارشهاي
حسابرسي و بازرس قانوني شركتهاي تابعه صندوق بازنشستگي و حتي
فراتر از آن بنگاههاي تابعه س��ازمان تأمين اجتماع��ي بيندازيم،متوجه
ميشويم كه بدهيهاي معوق كالن و چالشهاي حقوقي و قضايي گاهي
خطوط قرمز را رد كردهاست و در عمل دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي
با هدف حمايت از حقوق بازنشستگان و نيروي كار پردازنده بيمه درگير
مبارزه و برخورد قانوني با انحرافات ،سوءاستفادهها و گاهي مفاسد موجود
در اين مجموعهها شدهاند.
با توجه به اينكه مدير بركنار ش��ده صندوق بازنشس��تگي كش��وري در
آخرين توييت خود پيش از بركنارياش نوشته بود« :هرچه امور صندوق
بازنشستگي را شفافتر ميكنيم ،فشارها و تخريبها نيز بيشتر ميشود.
گام مهم بعدي ،انتشار جزئيات پروندهها و پروژههاي چندصد و چندهزار
ميليارد توماني است» و در سال جاري نيز انتخابات مجلس شوراي اسالمي
را در پيش داريم و در رسانهها صندوقهاي بازنشستگي و بيمهاي را گاهي
حياطخلوت برخي از مديران معرفي ميكنند،از دولت و همچنين نهادهاي
نظارتي و قضايي انتظار ميرود در رصد مجموعههاي اقتصادي دقت نظر
بيشتري به عمل آورند تا سياستزدگي صندوقهاي بيمهاي بازنشستگي
و درماني موجب وخيمتر ش��دن وضعيت دخل و خرجشان نشود به ويژه
آنكه اين صندوقها در تمامي اس��تانها ش��ركت يا شعباتي از شركتها
را دارند كه امكان دارد منابعش��ان در جهت انتفاع برخي از كانديداها در
انتخاباتها صرف شود كه اين رويداد ضمن تضييع حقوق صاحبان سهام
اين مجموعهها برخالف عدالت و سالمت رقابت در انتخابات است.

هيچ كمبود كااليي در فروشگاهها وجود ندارد

رئي�س اتحادي�ه فروش�گاههاي زنجي�رهاي گف�ت :ب�ا توجه به
بارندگ�ي و وضعيت خوب كش�اورزي صنايع تبديل�ي از ظرفيت
خوب�ي برخ�وردار هس�تند ب�ه ط�وري ك�ه رب گوجهفرنگ�ي
كه زمان�ي قيمت آن ب�ه  24ه�زار توم�ان رس�يدهبود اكنون در
فروشگاههاي زنجيرهاي به قيمت  12هزار تومان فروخته ميشود.

به گزارش «جوان» اميرخس��رو فخريان در نشست خبري ،گفت :سهم
فروشگاههاي زنجيرهاي در كشورهاي توسعه يافته بيش از  65درصد بازار
خردهفروشي است اين در حالي است كه مطابق برنامه ششم بايد سهم
اين صنف از بازار ايران به  20درصد ميرسيد كه اكنون فقط 10درصد
بازار را در اختيار دارد .مديرعامل نخس��تين فروش��گاههاي زنجيرهاي
كه در بورس عرضه شده با اش��اره به افزايش تعداد شعب فروشگاههاي
زنجيرهاي گفت :اين فروشگاه از ابتداي سال تا به امروز  200شعبه جديد
افتتاح كرده كه بيشتر آن به صورت فرانشيز بوده ما تالش داريم كه اين
سيستم را توسعه بدهيم .وي در خصوص وضعيت توليد كاال و پخش آن
در كشور بهخصوص اقالم اساسي گفت :اكنون در كاالهاي سوپرماركتي
هيچ كمبودي وجود ندارد و توليدكنندگان با قدرت به فعاليت خود ادامه
ميدهند و آرامش خوبي در بخش كاالها بهخصوص صنايع غذايي وجود
دارد و هيچ كمب��ودي نداريم .وي در خصوص حضور اين فروش��گاه در
بورس گفت :اين فروش��گاه زنجيرهاي با بيش از  1555شعبه خود را در
بورس عرضه كرد .كه با توجه به لزوم شفافسازي شركتهاي بورسي
اين موضوع مقدمهاي بر شفافيت و ابزاري جدي براي جلوگيري از افزايش
بيمنطق قيمتها در حوزه توزيع كشور ميشود.
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در حال�ي كه معاون تولي�دات دام�ي وزارت جه�اد از افزايش ۲۰
درصدي ميزان جوجهريزي در سال جاري خبر ميدهد ،مرغداران
همچنان مدعي كاهش توليد هستند و طي بيانيهاي خواستار آزاد
شدن قيمت مرغ شدند .اين اتفاقات در حالي است كه روز گذشته
به دليل عدم تحويل مرغ به كشتارگاهها فقط  ۲تن مرغ در تهران
توزيع شد و قيمت آن در سطح شهر به  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان رسيد.

سرويس اقتصادي 88498433

شافعی :حرف توليد ميزنيم دالل پرورش ميدهيم
نايب رئيس اتاق ايران :اقتصاد گرفتار پديده آدرسهاي غلطشده
و دولت بر پايه فشارهاي كوتاهمدت افكار عمومي برنامههايش را تنظيم ميكند

رضا دهشیری | جوان

دول�ت ب�دون
گزارش یک
توجه به شرايط
مهران ابراهيميان
فعل�ي در حوزه
اقتصادي بيش از آنكه به حل مش�كالت و
استفاده از همه نيروهاي اقتصادي موجود
كم�ك بگي�رد ،بيش�تر دچ�ار روزمرگي
شدهاس�ت و براي اينكه بتوان در ش�رايط
جنگ اقتصادي تهديدها را به فرصت تبديل
كنيم نيازمند تش�خيص درس�ت شرايط و
درمان�ي غي�ر از روند عادي كنوني اس�ت.

اين روزها اقتصاد ايران عالوه بر مش��كالت
س��اختاري به جامانده از چن��د دهه اخير
اسير عوامل خارجي هم شدهاست ،بنابراين
نبايد در چنين فضايي امورات را به دس��ت
تقدير دارد.
دكتر حس��ين س�لاحورزي،نايب رئي��س اتاق
بازرگاني ايران در اينباره ميگويد :متأس��فانه
سياستمداران رفتار خود انگيخته و با برنامهاي
در حوزه اقتصادي ندارند و برنامهها و طرحهاي
ارائهش��ده آنها بر پايه ميزان فش��ار كوتاهمدت

افكار عمومي است و امورات را بر همين اساس
جلو ميبرند.
پديده آدرسهاي غلط !
وي با بيان اينكهما امروز در حوزه اقتصاد با پديده
آدرسهاي غلط مواجهيم،خاطر نشان كرد :وقتي
در حوزههاي اقتصادي به عمد و يا بهسهو درد را
به درستي تشخيص نميدهيم ،بديهي است كه
درمان نيز نميتواند مؤثر واقع شود.
رئيس اتاق بازرگاني خرمآباد افزود :متأس��فانه
مس��ئوالن در صيانت از حق��وق اجتماعي افراد
تأكيدات بس��ياري دارند ولي كمت��ر به حقوق
اقتصادي افراد حقيق��ي و حقوقي جامعه توجه
ميكنن��د،در حالي كه راهحل ايجاد اش��تغال و
توسعه همين است.
سالحورزي گفت :براي تحقق حقوق اقتصادي
افراد كه شرط اول توسعه است ،تنها راه توجه به
بهبود محيط كسب و كار عملیاتی كردن قانون
مرتبط با آن اس��ت كه با مقرراتزدايي و ايجاد
محيط سالم و مهيا براي فعاالن بخش خصوصي
ميسر است.

شرايط غيرعادي اقتصاد
با تصميمات عادي نميشود
در همينباره رئيس اتاق بازرگان��ي ايران نيز با
بيان اينكه ام��روز ما كام ً
ال متوجه ش��دهايم كه
اقتصاد ايران ب��ا يك جن��گ همهجانبه مواجه
اس��ت،اظهار كرد :ب��راي مديريت اي��ن اقتصاد
نميتوان تصميمات عادي گرفت،زيرا ش��رايط
امروز غيرعادي است .غالمحسين شافعي نيز كه
ديروز در نشستي خبري سخن ميگفت ،افزود:
وقتي اقتصاد يك كشور با جنگ مواجه است ،بايد
در قوانين تغييراتي به وجود آورد،زيرا نميتوان
در شرايط جديد با استفاده از قاعدههاي پيش از
جنگ جلو رفت.
وي ادامه داد :حتي در صورتي كه قوانين تغيير
نميكند ،ميتوان بس��ياري از آنه��ا را براي يك
مدت يك تا دو ساله مسكوت گذاشت(فريز كرد)
و اجراي آنها را به پس از عادي ش��دن ش��رايط
ارجاع داد.
رئيس ات��اق بازرگاني اي��ران با انتق��اد از برخي
رويكرده��اي اجرايي در اقتصاد اي��ران گفت :تا

زماني ك��ه وضعيت اقتص��اد را قاعدهمند دنبال
نكنيم،متأسفانه بسياري از تصميمات كوتاهمدت
و مقطعي نميتواند مشكالت اقتصادي كشور را
از بين ببرد.
در همه محافل فقط حرف از توليد
ميزنيم
رئيس پارلمان بخش خصوصي افزود :ما مرتب در
كشور حرف از توليد ميزنيم و از روزي كه مقام
معظم رهبري سالها را به عنوان حمايت از توليد
نامگذاري كردهاند بسياري از افراد به اين شعارها
چسبيدهاند،اما تصميمگيريهاي كالن را بدون
توجه به منويات ايشان انجام ميدهند .متأسفانه
نظام انگيزشي كشور به سمت كارهاي غيرمولد،
واسطهاي و داللي پيش ميرود،ولي حرف ،حرف
توليد اس��ت وكارهاي غيرمولد مدام در كش��ور
ترويج ميشود.
وي با بي��ان اينك��ه مش��كل اصلي كش��ور در
اقتصاد كالن يا خرد نيس��ت،بلكه در سيس��تم
قاعدهگذاري اقتصادي است ،گفت :تا زماني كه
اين قاعدهگذاري ونگرش كلي به س��مت داللي
و واس��طهگري را اصالح نكنيم ،تالشهاي ما به
نتيجه نخواهد رس��يد و تا از حرف به عمل كوچ
نكنيم ،نميتوانيم تغيير جه��ت در اقتصاد را از
واسطه محوري به س��مت توليدمحوري تغيير
دهي��م .وي ادامه داد ۹۰:درص��د از حرف هايي
كه  ۲۰س��ال پيش فعاالن اقتص��ادي به عنوان
مشكل در همايشهاي و محافل مختلف مطرح
ميكردند،همچنان پابرجا بوده و تكراري است.
ما نتوانستهايم يك تغيير بنيادين و قابلتوجه در
اقتصاد كش��ور ايجاد كنيم .بايد بپذيريم كه اگر
ريشه مسئله داراي آفت است ،به سراغ برگ رفتن
مشكلي را حل نميكند.
وي تصريح كرد :در شرايط كنوني كه وضعيت
غيرعادي و بسيار سخت اس��ت ،كشور در يك
جنگ تمام عيار اقتصادي به س��ر ميبرد و در
تصميمگيريها ميان بخ��ش دولتي و مجلس
همه ب��ه دنبال آن هس��تند ك��ه رضايت مردم
را در كوتاهم��دت جلب كنن��د ،در حالي كه در
بلندم��دت مصلحت م��ردم در اج��راي چنين
تصميماتي نيست.
ش��افعي خاطرنش��ان كرد :اگر ب��ه دنبال جلب
رضاي��ت كوتاه م��دت م��ردم باش��يم ،از انجام
اصالحات اقتص��ادي عقب خواهي��م ماند و اين
منجر به اتالف منابع بس��يار در كشور ميشود،
بهخص��وص اينكه اكن��ون هم با كمب��ود منابع
مواجه هستيم.

تأكيد بخش خصوصي بر بيفايده بودن حذف صفر ،بدون اصالحات اقتصادي

به گزارش «جوان» مسعود خوانساري در نشست هيئت نمايندگان
اتاق بازرگاني تهران گفت :وقتي كش��ور ما تورم��ي  ۳۰درصدي
را تجربه ميكند؛يعني به طور ميانگين هر س��ه سال يك صفر به
قيمتها افزودهميش��ود؛از اينرو بدون اصالح اين ش��اخصهاي
كالن ،طرح فعلي راه به جايي نميبرد.
وي با بيان اينكه حذف چهار صفر از پول ملي ميتواند نتايج مثبتي
در بر داشته باشد،گفت :حل مشكالت حسابداري و كاهش هزينهها
در زمينه محاسبات ،بخش��ي از نتايج مثبت اين كار است،اما قبل
از اجراييش��دن اين طرح بايد به انجام برخي اصالحات اساس��ي
در اقتصاد پايبند بود .به اين ترتيب فع��االن اقتصادي به گونهاي

محترمانه نهتنه��ا دو فوريت اين طرح دولت��ي را رد كردهاند،بلكه
مقدمات الزامي آن را پيشنياز ارائه چنين طرحي ميدانند.
اما ظاهرا ً اصرار دولت در اين حوزه ناش��ي از دس��تورات صندوق
بينالمللي پول است.
مش��اور معاونت علمي فناوري رياس��ت جمهوري در گفت و گو با
راديو با اشاره به موضوع حذف چهار صفر از پول ملي گفت :ما همسو

بازار مرغ باز هم به هم ريخت .استانها و شهرستانها خروج مرغ از شهر و
استان شان را ممنوع كردهاند و در تهران نيز مرغداريهاي اطراف از تحويل
مرغ به كشتارگاهها خود داري ميكنند و مدعي هستند كه به دليل گرما
و افزايش قيمت نه��اده طيور تلفات مرغ افزايش يافتهاس��ت .همزمان نيز
تالش ميكنند با صدور بيانيه قيمت م��رغ را آزاد كنند .هر چند كه از روز
گذشته به هيچ وجه براساس نرخ مصوب مرغ فروخته نشده و در پي كاهش
عرضه قيمتها پر كشيدهاست .اين آشفتگيها در بازار مرغ در حالي است
كه معاون توليدات دام��ي وزارت جهاد همچن��ان از افزايش  ۲۰درصدي
جوجهريزي در سال جاري در مقايسه با سال گذشته خبر ميدهد و معتقد
است ،جوجهريزي تا شهريور سال جاري به  ۱۲۵ميليون قطعه خواهد رسيد.
مرتضي رضايي ميگويد :ظرفيت خالي بيش از  ۳۰درصد توليد گوشت مرغ
در واحدهاي مرغداري كشور وجود دارد و اگر مرغداران نسبت به بازار مصرف
مطمئن باشند ،توليدشان را افزايش خواهند داد .مرغداران در شرايطي مورد
حمايت وزارت جهاد كشاورزي هستند كه در روزهاي گذشته تشكلهاي
مرغداران گوشتي كشور با صدور بيانيهاي مشترك ،خواهان رقابتي شدن
قيمت مرغ در بازار شدند .اين تشكلها بابيان مشكالتشان در بخش تأمين
نهاده و اجراي نرخ مصوب كارگروه تنظيم بازار نس��بت ب��ه بروز بحران و
تعطيلي مرغدارايها هشدار دادند و از دستگاههاي مسئول خواستند قيمت
مرغ به صورت رقابتي تعيين شود.
مرغداران مسئول گراني مرغ هستند
روز گذش��ته مرغداران اطراف پايتخت از تحويل مرغ به كش��تارگاهها
خودداري كردند و تنها  ۲۰تن مرغ با ن��رخ دولتي ( ۱۲هزار توماني )در
ميدان بهمن تهران توزيع شد و بسياري از عرضهكنندگان مرغ در سطح
شهر دست خالي به مغازههاي خود بازگشتند .با كاهش عرضه ،اتحاديه
فروشندگان مرغ و ماهي از ارائه حواله خودداري كرد و مرغهاي دولتي در
ميدان ترهبار فقط توزيع شد و قيمت مرغ در سطح شهر بار ديگر به  ۱۵تا
 ۱۶هزار تومان افزايش يافت .در اين خصوص رئيس اتحاديه فروشندگان
پرنده و ماهي در گفت و گو با «جوان» ميگويد :افزايش قيمت و گراني
مرغ از سوي مرغداران است و محصوالت آنها در بازار به قيمت كيلويي
 ۱۵هزار تومان عرضه ميشود .اين در حالي است كه قيمت مصوب هر
كيلو مرغ  ۱۲هزار و  ۹۰۰تومان اس��ت .مهدي يوسفخاني ميافزايد:
متأسفانه در حال حاضر بس��ياري از مرغداران ،مرغ را به قيمت مصوب
كيلويي  ۸۵۰۰توم��ان عرضه نميكنند و قيمت عرض��ه آنها در حدود
كيلويي  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان اس��ت كه اين محصول در نهايت در بازار
به قيمت كيلويي  ۱۵هزار تومان به فروش ميرسد .يوسفخاني با بيان
اينكه گراني مرغ از سوي مرغداران است ،تأكيد ميكند :مرغداران مرغ
زنده را با قيمتي بيش از قيمت مصوب عرضه ميكنند و واحدهايي كه
مرغ را به قيمت گران خريداري و عرضه ميكنند ،از س��وي بازرس��ان
اصناف و تعزيرات با جريمه مواجه ميشوند و برخالف رويه هميشگي
اصناف كه فاكتور خريد مالك گرانفروشي است؛ در زمينه قيمت مرغ،
مالك قيمت مصوب است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مرغفروشان سطح شهر چگونه ميتوانند
مرغ تهيه كنند،ميگويد :مرغ به قيمت آزاد  ۱۴هزار تومان به وفور در
ميدان بهمن عرضه ميشود،آنها ميتوانند اين مرغ را خريداري كنند
و با سود متعارف بفروشند .مشكل فعلي در تأمين مرغ دولتي است كه
مرغداران همكاري نميكنند.

كاهش توليد ميعانات گازي تا سال ۱۴۰۶

بررسي آمار نشان ميدهد در آينده نهچندان دور بهدليل افت فشار
مخزن گازي پارس جنوبي ،با كاهش توليد گاز و در نتيجه ميعانات
گازي روبه رو هستيم و ريسك پروژههاي اين حوزه افزايش مييابد.

حذف  ۴صفر پيشنهاد صندوق بينالمللي پول است!

بر خلاف آنچه در س�ايت بانك
بانك
مركزي آمدهاس�ت ك�ه فعاالن
اقتصادي موافق حذف چهار صفر هس�تند،بعد از واكنشهاي
متعدد اعضاي اتاقه�اي بازرگاني،رئيس اتاق بازرگاني تهران
گفت :تا زماني ك�ه اصالحات الزم در اقتص�اد ايران رخ ندهد،
طرحهاي�ي مانند ح�ذف صف�ر از پول مل�ي تأثيري ن�دارد.

مرغداران با تحويل ندادن مرغ
به كشتارگاهها قیمت را باال بردند

با دستورات پيش��نهادگونه صندوق بينالمللي پول داريم همراه
ميشويم،در حالي كه اولويت كشور اين نيست.
محس��ن صيقلي با تأكيد بر اينكه حذف چهار صفر از پول ملي بر
شاخصهاي كالن اقتصاد كشور اثري نخواهد گذاشت،گفت :اين
اقدام در شرايطي ميتواند اثرگذار باشد كه ساختارهاي اقتصادي
مثل اصالح سيستمهاي بانكي ،توليد ،مباحث مالياتي و گمركي
با همديگر رونق اقتصادي را داشته باشند،اما با حذف اسمي چند
صفر از پول ملي با وج��ود تجربيات متفاوتي كه ديگر كش��ورها
داشتهاند ،هيچ اثر اقتصادي نخواهد داشت.
وي افزود :خود دولت نيز اعالم كردهاس��ت كه اين كار هيچ اثري
روي تورم نخواهد داشت و فقط ظاهري است .وي ادامه داد :اما به
نظر ميرسد غرور ملي در ميزان توليد است و نه اينكه اسما چهار
صفر حذف شود و بگوييم غرورمان باال ميرود و ما در مقابل دالر
ميتوانيم تومان داشته باشيم .وي متذكر شد :فضاي رواني با گرد
كردن پولها وقتي كه پول كوچك ميشود ،ميتواند بار تورمي در
جامعه داشته باشد.

به گزارش «مهر» ،به طور كلي نميتوان رقم دقيقي از توليد ميعانات
همراه با برداش��ت گاز از هر فاز پ��ارس جنوبي ارائ��ه داد،اما به گفته
كارشناسان براي هر فاز استاندارد با توليد  ۲۸ميليون مترمكعب گاز،
 ۲۵هزار بشكه ميعانات گازي تعريف ميش��ود كه در هر فاز از پارس
جنوبي ،بسته به فشار ،نوع چاه و . . .اين رقم ميتواند متفاوت باشد.
يك مقام آگاه با اشاره به اينكه بررسيها نشان ميدهد توليد گاز كشور تا سال
 ۱۴۰۰به اوج خود رسيده و پس از آن روند كاهشي به خود ميگيرد،گفت:
تا سال  ۹۷سهم پارس جنوبي در تأمين گاز كشور  ۶۲درصد بود كه البته اين
سهم در حال رشد است .از سويي ديگر به نظر ميرسد با فشار كنوني مخزن
پارس جنوبي تا سال  ۱۴۰۶بتوانيم توليد ميعانات گازي را در برنامه داشته
باشيم و پس از آن بيشك افت توليد خواهيم داشت .وي ادامه داد :با كاهش
توليد گاز كه ميتواند نشئت گرفته از افت فشار مخزن باشد ،توليد ميعانات
گازي نيز كاهش قابلتوجهي را تجربه ميكند .چنين رخدادي در نخستين
وهله ريسك پروژههايي را كه بر اساس خوراك ميعانات گازي ( پااليشي يا
پتروشيميايي) طراحي شدهاست،به شدت باال ميبرد .اين در حالي است كه
برآيند جلسات با وزير نفت نشان ميدهد وي ،بيشتر حامي صادرات خام اين
فرآورده بوده و اصل كاهش توليد ميعانات را چندان قبول ندارد.

صنعت

وسعت اكتشافات ايميدرو
به مرز 600هزار كيلومتر مربع ميرسد
رئيس هيئت عامل ايميدرو از س�رمايهگذاري
 16ميلي�ارد دالري در بخش مع�دن و صنايع
معدني تا س�ال  1404خبر داد وگفت«:وسعت
اكتش�اف معادن توس�ط ايمي�درو ب�ا برنامه
جدي�دي ك�ه ب�ه تأيي�د رس�يده ،ب�ه م�رز
600ه�زار كيلومت�ر مرب�ع خواه�د رس�يد».

خداداد غريبپور در جمع خبرنگاران برنامههاي
جديد ايميدرو را تشريح كرد و از اجراي اكتشاف
 300هزار كيلومتر مربع در آين��ده نزديك خبر
داد .وي اف��زود :ايميدرو تاكن��ون با كمك بخش
خصوص��ي  14ميليارد دالر س��رمايه در معدن و
صنايع معدني ج��ذب كرده و تا اف��ق  1404نيز
 16ميليارد دالر سرمايه جديد جذب خواهد كرد.
همچنين براي احياي معادن كوچك ،كميتههاي
اجرايي در استانها ايجاد شدهاست.
غريبپور به جايگاه ايميدرو در نقشه راه معدن و
صنايع معدني اشاره كرد و اظهار داشت :در نقشه
راه معدن  ۷۲راهبرد مش��خص شده كه ايميدرو
مس��ئول  ۳۳راهبردها يعني مع��ادل ۴۶درصد
آن اس��ت .براي اين راهبردها ۱۴۵هدف تعيين
كردهايم و بيش از ۳۰درصد هم پيشرفت حاصل
شدهاست .غريبپور افزود :پيشبيني شده امسال
افزون بر  3/5ميليارد دالر پروژه معدني و صنايع

معدني افتتاح شود و از جمله برنامههاي افتتاحي
امسال ،كارخانه احياي مستقيم بافت و واحد جديد
گندلهسازي در سنگان است.
وي درباره جايگاه اين حوزه در بورس گفت :طي
چهار ماهه نخس��ت امسال 20 ،ش��ركت بزرگ
معدني  27درصد فروش بورس ( 47هزار ميليارد
تومان) را به خود اختصاص دادند به همين دليل ما
در مجامع تالش كردهايم در پروژههاي مشخصي،
افزايش س��رمايه دهيم تا اين پروژهها با ظرفيت
عظيم شركتهاي بزرگ پيش رود.
وي افزود :تحقيقات و ساخت داخل ،نياز محور
شدهاست و بين سازندگان قطعات و تجهيزات
و نيازهاي وارداتي به صورت همزمان مديريت
ميشود تا با خروج از ليست واردات ،به ساخت
داخل متكي ش��ويم .غريبپور اظهار داش��ت:
فعاليتها در ايميدرو به برنامه تبديل ش��ده تا
به فرآيند نتيجهگرا تبديل شود .به عنوان مثال،
اكتشافات پايش ميشود تا به سرانجام مطلوب
برسد .وي تأكيد كرد :توجه به بخش خصوصي
از جمله راهبردهاي ايميدرو براي توسعه بخش
معدن و صنايع معدني اس��ت و در اين راس��تا،
شركتهاي بزرگ را با اهداف اين حوزه همراه
كردهايم.
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