
شيوع كرونا از يك س�و و افت قيمت جهاني 
نفت از س�وي ديگر بر بار مشكالت در ميانه 
جنگ اقتصادي و تحريم اف�زود. در اين بين 
دولت از محل بودجه پيش بين�ي كرده بود، 
ح�دود 80 هزار ميلي�ارد تومان اس�تقراض 
كند كه در جلسه ش�وراي عالي س�ران قوا 
نيز با اخذ مصوبه انتش�ار 150ه�زار ميليارد 
توم�ان اوراق بدهی، س�قف تأمي�ن مالي از 
محل اس�تقراض را باال تر ب�رد و حاال رئيس 
كل بانك مركزي ش�فاف اعالم كرده اس�ت 
ك�ه انتش�ار اوراق بدهي ش�يوه نهايي براي 
تأمين كسري بودجه دولت در سال 99 است. 
بعضي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كسري 
بودج��ه دولت باي��د از محلي انج��ام بگيرد كه 
حداقل اثر منفي را بر تورم داش��ته باش��د. اين 
دس��ته از كارشناس��ان مي گوين��د: دولت طي 
دهه ه��اي اخير از محل بودجه ه��اي عمومي و 
شركتي و اختصاصي دستگاه ها، حجم عظيمي 
از دارايي براي خود دس��ت و پا كرده اس��ت كه 
حتي وزير اقتصادش از حجم باالي دارايي هاي 
دولت در اس��تان هاي مختلف تعجب مي كند. 
از اين رو فروش دارايي هاي ش��ركتي دولت در 

بورس، يك��ي از راه هاي پيش��نهادي اين گروه 
براي تأمي��ن مالي بدون هزينه تورمي اس��ت و 
در عين حال تصدي گري غيرض��روري دولت 
را كاهش مي دهد و نقدينگي س��رگردان را نيز 

ساماندهي مي كند. 
با وج��ودي كه راه��كار فوق قابل تأمل اس��ت، 
اما توجه چندان��ي به اين موضوع نمي ش��ود و 
به نظر مي رس��د باز هم مديران دولتي در برابر 
فروش دارايي هاي دول��ت مقاومت مي كنند يا 
اينكه دولت ميل ندارد دارايی هايش را بفروشد 
و مي خواه��د از محل اس��تقراض با واس��طه يا 
بي واسطه به رشد حجم نقدينگي و تورم دامن 
بزند. در اين ميان برخي از كارشناسان اقتصادي 
معتقدند: مجلس جديد حتم��اً بايد در جريان 
ماليه دولت و شركت هاي دولتي به ويژه بانك ها 
قرار گيرد تا مس��يرهاي غيرتورمي براي تأمين 

كسري بودجه انتخاب شود. 
   استقراض صدها هزار ميليارد توماني 

در ش��رايطي كه ش��يوع كرونا از يك سو و افت 
قيمت جهاني نفت، دول��ت را در تنگناي مالي 
قرار داده است، در اين بين دولت از محل بودجه 
پيش بيني ك��رده بود حدود 80 ه��زار ميليارد 

تومان اس��تقراض كند كه در جلس��ه ش��وراي 
عالي سران قوا نيز س��قف تأمين مالي از محل 
اس��تقراض را باال تر برد و حاال رئيس كل بانك 
مركزي شفاف اعالم كرده است كه انتشار اوراق 
بدهي ش��يوه نهايي براي تأمين كسري بودجه 
دولت در س��ال 99 است. انتش��ار اوراق بدهي 
گزينه اي اس��ت كه دولت در كنار عرضه سهام 
شركت ها و فروش اموال خود براي تأمين كسري 
بودجه امس��ال معرفي كرده اس��ت. به گزارش 
ايسنا، مدتي پيش بود كه مس��ئوالن دولتي از 
كسري بودجه امس��ال و اصالح آن خبر دادند، 
موضوعي كه البته در جريان ارائه اليحه بودجه 
از سوي كارشناسان گوشزد شده و اعالم كرده 
بودند كه برخي از محل هاي درآمدي به نوعي 
خوش بينانه يا امكان تحقق كامل ندارد. درآمد 
۵0 هزار ميليارد توماني نفت و درآمد ناش��ي از 
فروش اموال دولتي مورد انتقاد قرار داش��ت و 
اين روزها نيز كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از 
ريزش قيمت در بازار جهاني از عوامل تأثيرگذار 

در اصالح بودجه است. 
اما در هر صورت منابع عمومي بودجه نه تنها در 
جريان بررسي در مجلس كم نشد بلكه افزايش 

هم داش��ت؛ به طوري كه ۴8۴ ه��زار ميليارد 
تومان اليحه با رشد ۱۷/8 درصدي به ۵۷۱ هزار 

ميليارد تومان افزايش يافت. 
در حالي كه با اعالم ورود ب��راي اصالح بودجه، 
محل تأمين كس��ري مورد توجه بود، تازه ترين 
اعالم همتي- رئي��س كل بانك مركزي- از اين 
حكايت دارد دول��ت به انتش��ار اوراق بدهي به 

عنوان گزينه جديد خود دست خواهد زد. 
رئيس كل بانك مرك��زي در اين رابطه گفته 
است كه با تأييد نهايي شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، در كنار عرضه س��هام شركت هاي 
دولتي و اموال مازاد دولت، از طريق انتش��ار 
اوراق بده��ي دول��ت در بازار پول و س��رمايه 

بودجه تأمين مالی مي شود. 
به گفته وي در روزهاي آينده اوراق بدهي جهت 
تأمين كس��ري بودجه و همچنين تعميق بازار 

بدهي عرضه مي شود. 
اين اعالم نشان مي دهد كه تمركز براي كسب 
درآمد به منظور كس��ري بودج��ه همچنان بر 
واگذاري اموال و عرضه س��هام اس��ت كه اوراق 
بدهي را نيز در كنار آن خواهد داش��ت. اين در 
حالي است پيش بيني بيش از ۵0 هزار ميلياردي 
فروش اموال دولت كه در س��ال گذشته فقط ۴ 
هزار ميليارد مصوب شده بود، از محل هاي نقد 
اليحه بودجه بود و برخي كارشناس��ان تأكيد 
داش��تند كه امكان چنين فروشي وجود ندارد، 
ولي وزارت اقتصاد با دريافت اختياراتي در بودجه 
تضمين ك��رده بود كه چنين درآمدي كس��ب 
خواهد كرد. از سوي ديگر عرصه سهام شركت ها 
مطرح است كه در بودجه امس��ال به طور قابل 
توجهي تا ۱۷۴ هزار ميليارد تومان رشد كرده و 
حجمي نزديك به يك سوم منابع عمومي دولت 
را بايد پوشش دهد. البته طي سال جاري دولت 
براي عرضه سريع تر شركت هاي خود اقدام كرده 

و بازار سرمايه شاهد اين عرضه هاست. 
در بودجه عمومي امسال سهم درآمدها )ماليات 
و س��اير درآمدها( حدود 288/۷ هزار ميليارد 
توم��ان، ۱0۷ ه��زار ميليارد واگ��ذاري دارايي 
سرمايه اي )فروش نفت و واگذاري اموال دولتي( 
و ۱۷۴/۷ هزار ميليارد توم��ان واگذاري دارايي 
مالي تعيين شده است كه در مقابل آن دو هزينه 
اصلي دولت ش��امل ۴۳۴ ه��زار ميليارد تومان 
هزينه جاري )عمدتاً حقوق و دستمزد( و تا ۷0 

هزار ميليارد تومان بودجه عمراني قرار دارد. 
در كنار منابع عمومي دولت مج��وز عدم واريز 
۱۶درصد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي 
نفتي در سال جاري را نيز در بودجه كسب كرده 

و از آن استفاده خواهد كرد.
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انتشار اوراق بدهي برای تأمین کسری بودجه 99
دولت براي تأمين كسری بودجه سال جاری اجازه صدور 230هزار ميليارد تومان اوراق بدهی  دارد

هادی  غالمحسینی
   گزارش

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

گروه قرارگاههاى پشتيبانى سازمان صنايع دفاع -  فرماندهي قرارگاه شهداى منطقه پارچين در نظر دارد نسبت به شناسائى اشخاص حقيقي (راننده) واجد شرايط داراي 
خودرو جهت اجراي عمليات سرويس دهي اياب و ذهاب كاركنان خود در مسيرهاى پارچين به تهران، ورامين، پاكدشت و حومه و بلعكس با استفاده ازاتوبوس كولردار 
شهري بنز O457 و يا اسكانيا مدل 1383 به باال و ميني بوس كولردار هيوندا يا سيترا  مدل 1380 به باال داراي صندلي مبله مطابق با شرايط ترابري قرارگاه اقدام نمايد. لذا 
كليه اشخاص حقيقي داراي سوابق كاري مشابه و متقاضي كه در زمينه فوق فعاليت داشته و داراي خودرو مى باشند، دعوت مي گردد حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخه 

1399/03/11 همه روزه بغير از پنجشنبه و ايام تعطيل، در ساعات اداري نسبت به ارسال مدارك زير اقدام و جهت كسب اطالعات بيشتر به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
مدارك الزم جهت ارسال و تحويل:

1. ارسال درخواست اعالم آمادگى جهت انجام موضوع فوق.
2. تصاوير مصدق كپي شناسنامه و كارت ملي  و كارت پايان خدمت ،كارت و سند خودرو، بيمه نامه، گواهينامه،كارت سالمت و معاينه فني خودرو.

3. مشخصات و تحصيالت و سوابق كارى مرتبط با موضوع در صورت دارا بودن.
4. فهرست كارهاى انجام شده و يا در حال انجام با تأييدات و مبلغ پيمان مربوطه در صورت دارا بودن.

5. رضايت نامه و يا تشويق نامه از كارفرمايان قبلى.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 36024502 -021  تماس حاصل فرماييد. نشاني: تهران، كيلومتر20 بزرگراه امام رضا (ع) (جاده خاوران)، بعدازپاكدشت، ميدان 

شهيد حاج قاسم سليمانى، انتهاي بلوار شهداي پارچين، قرارگاه شهداى منطقه پارچين، معاونت بازرگانى.

 آگهى فراخوان شناسايى اشخاص حقيقي(راننده) -  شماره 2005 

م الف: 566

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
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به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

 آگهى مناقصه عمومى خريد الكتروپمپ شناور براى چاه هاى 
فلمن سنگر و امام زاده هاشم به شماره ع/99/4 (يك مرحله اى)

تاريخ انتشار نوبت سوم
1399/3/6

شركت آب و فاضالب استان گيالن به شناسه ملى 10720161277 و كداقتصادى 411184746598 به آدرس رشت، خيابان حافظ، جنب پارك 
قدس در نظر دارد مناقصه اى با شرايط زير برگزار نمايد.

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصهرديف
(ريال)

مبلغ تضمين 
(ريال)

نوع تضمين 

خريد، بارگيرى، حمل، تخليه و تحويل 10 دستگاه الكتروپمپ 1
ضمانتنامه  بانكى 4/881/149/000245/000/000شناور براى چاههاى فلمن سنگر و امامزاده هاشم

و يا واريز نقدى

ساير شرايط: 
1. نام و نشانى: رشت، خيابان حافظ، جنب پارك قدس، شركت آب و فاضالب گيالن 

2. مهلت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/3/10 مى باشد.
3. مهلت تسليم پاكات (پاكات الف) تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/3/24 در محل دبيرخانه شركت آب و فاضالب گيالن مى باشد (ضمنا ارسال الكترونيكى 

تصوير ضمانتنامه در سامانه ستاد الزامى مى باشد.
4. تاريخ بازگشايى پاكات: ساعت 00: 10 صبح مورخ 1399/3/25 در سالن جلسات شركت مى باشد.

5. شركت كنندگان در مناقصه: كليه توليد كنندگان و نمايندگان شركت هاى توليدى در خصوص انجام مناقصه واجد شرايط مى باشند.
6. شماره حساب بانكى: 4001124806377965 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران جهت واريز نقدى تضمين فرايند ارجاع كار مى باشد.

7. مدت اعتبار پيشنهاد: 3 ماه و با قابليت تمديد تا 3 ماه ديگر مى باشد.
8. برنامه زمانى مناقصه: از درج اولين نوبت آگهى تا تاريخ عقد قرارداد 65 روز با قابليت تمديد براى يك دوره ديگر مى باشد.

9. دستگاه نظارت: معاونت مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب استان گيالن
10. محل تامين اعتبار: بودجه اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى مى باشد.

www.setadiran.ir 11. نحوه خريد اسناد مناقصه: به صورت الكترونيكى از درگاه سامانه ستاد به آدرس
12. هزينه سه نوبت اگهى مندرج در روزنامه كثيراالنتشار و هزينه سامانه تداركات الكترونيكى دولت و هزينه بازرسى و غيره به عهده برنده مناقصه مى باشد.
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شركت آب و فاضالب استان گيالن

شركت آب و فاضالب استان گيالن «سهامى خاص»
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4. فهرست كارهاى انجام شده و يا در حال انجام با تأييدات و مبلغ پيمان مربوطه در صورت دارا بودن.

5. رضايت نامه و يا تشويق نامه از كارفرمايان قبلى.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 36024502 -021  تماس حاصل فرماييد. نشاني: تهران، كيلومتر20 بزرگراه امام رضا (ع) (جاده خاوران)، بعدازپاكدشت، ميدان 

شهيد حاج قاسم سليمانى، انتهاي بلوار شهداي پارچين، قرارگاه شهداى منطقه پارچين، معاونت بازرگانى.

 آگهى فراخوان شناسايى اشخاص حقيقي(راننده) -  شماره 2005 

م الف: 566

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

 آگهى مناقصه عمومى خريد الكتروپمپ شناور براى چاه هاى 
فلمن سنگر و امام زاده هاشم به شماره ع/99/4 (يك مرحله اى)

تاريخ انتشار نوبت سوم
1399/3/6

شركت آب و فاضالب استان گيالن به شناسه ملى 10720161277 و كداقتصادى 411184746598 به آدرس رشت، خيابان حافظ، جنب پارك 
قدس در نظر دارد مناقصه اى با شرايط زير برگزار نمايد.

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصهرديف
(ريال)

مبلغ تضمين 
(ريال)

نوع تضمين 

خريد، بارگيرى، حمل، تخليه و تحويل 10 دستگاه الكتروپمپ 1
ضمانتنامه  بانكى 4/881/149/000245/000/000شناور براى چاههاى فلمن سنگر و امامزاده هاشم

و يا واريز نقدى

ساير شرايط: 
1. نام و نشانى: رشت، خيابان حافظ، جنب پارك قدس، شركت آب و فاضالب گيالن 

2. مهلت دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/3/10 مى باشد.
3. مهلت تسليم پاكات (پاكات الف) تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/3/24 در محل دبيرخانه شركت آب و فاضالب گيالن مى باشد (ضمنا ارسال الكترونيكى 

تصوير ضمانتنامه در سامانه ستاد الزامى مى باشد.
4. تاريخ بازگشايى پاكات: ساعت 00: 10 صبح مورخ 1399/3/25 در سالن جلسات شركت مى باشد.

5. شركت كنندگان در مناقصه: كليه توليد كنندگان و نمايندگان شركت هاى توليدى در خصوص انجام مناقصه واجد شرايط مى باشند.
6. شماره حساب بانكى: 4001124806377965 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران جهت واريز نقدى تضمين فرايند ارجاع كار مى باشد.

7. مدت اعتبار پيشنهاد: 3 ماه و با قابليت تمديد تا 3 ماه ديگر مى باشد.
8. برنامه زمانى مناقصه: از درج اولين نوبت آگهى تا تاريخ عقد قرارداد 65 روز با قابليت تمديد براى يك دوره ديگر مى باشد.

9. دستگاه نظارت: معاونت مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب استان گيالن
10. محل تامين اعتبار: بودجه اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى مى باشد.

www.setadiran.ir 11. نحوه خريد اسناد مناقصه: به صورت الكترونيكى از درگاه سامانه ستاد به آدرس
12. هزينه سه نوبت اگهى مندرج در روزنامه كثيراالنتشار و هزينه سامانه تداركات الكترونيكى دولت و هزينه بازرسى و غيره به عهده برنده مناقصه مى باشد.

نوبت سومشماره فراخو ان سامانه ستاد 2099005117000003 

شركت آب و فاضالب استان گيالن

شركت آب و فاضالب استان گيالن «سهامى خاص»

 ضرب العجل  پوتین
 براي حمايت از صنعت نفت داخلي

رئيس جمه�ور روس�يه ت�ا 15 ژوئ�ن ب�ه دول�ت خ�ود 
فرص�ت داد ت�ا طرح�ي را ب�راي حماي�ت از صنع�ت نف�ت 
اي�ن كش�ور ك�ه تولي�دش را تح�ت تواف�ق ب�ا اوپ�ك ب�ه 
مي�زان قاب�ل توجه�ي مح�دود ك�رده اس�ت، پي�دا كن�د. 
به گزارش ايسنا، اسنادي كه در وب سايت كرملين منتشر شد، نشان داد 
كه والديمير پوتين به وزيرانش دستور داد نرخ ويژه اي  را تعيين كنند تا 
شركت خط لوله ترانس نفت و شركت راه آهن روسيه براي هزينه حمل 
نفت و فرآورده هاي نفتي در دوران اج��راي توافق كاهش توليد اوپك 
پالس دريافت كنند. ايگور سچين، مديرعامل روس نفت كه بزرگ ترين 
توليدكننده روسيه است، خواستار تطبيق نرخ حمل و نقل و تنظيم آن 

مطابق با قيمت هاي بازار شده بود. 
ش��ركت هاي خدمات ميدان نفتي بزرگ هم ممكن اس��ت در ليست 
شركت هايي كه از نظر سيستماتيك براي دولت روسيه مهم به شمار 
مي روند، قرار گيرند و مش��مول برخورداري از حمايت دولتي ش��وند. 
الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه ماه گذشته اظهار كرده بود با كاهش 
توليد كه مطابق با اجراي پيمان نفتي اوپك پالس انجام خواهد ش��د، 
درآمد شركت هاي خدماتي ممكن است حداكثر ۴0 درصد و در بعضي 

موارد بيشتر كاهش پيدا كند. 
گروه اوپك پالس كه شامل 2۳ كشور از جمله روسيه است، ماه ميالدي 
گذش��ته با هدف تقويت قيمت ها و جبران افت تقاضا پس از ش��يوع 
ويروس كرونا توافق كردند توليد نف��ت مجموعاً به ميزان 9/۷ ميليون 
بشكه در روز طي ماه هاي مه و ژوئن كاهش داده  شود. روسيه و عربستان 
سعودي بزرگ ترين سهم را به ميزان حدود 2/۵ ميليون بشكه در روز 
در اين محدوديت عرضه كه قرار است به مدت حدود دو سال ادامه پيدا 

كند، برعهده گرفته اند. 
طبق پيمان اوپك پالس، محدوديت عرضه از ژوئن تا پايان سال 2020 
به ۷/۷ ميليون بشكه در روز و از سال 202۱ تا سه ماهه اول سال 2020 

به ۵/8ميليون بشكه در روز تسهيل مي شود. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، نواك ۱8 ماه مه اعالم كرد، اين كشور 
زودتر به كاهش توليدي كه مطابق با تواف��ق اوپك پالس متعهد 
شده بود، رسيده است. اظهارات وي نشان داد كه روسيه احتماالً در 
ديدار ماه آينده كشورهاي توليدكننده نفت براي بررسي پيشرفت 
محدوديت عرضه، خواس��تار پايبندي دقيق تر ب��ه توافق كاهش 

توليد خواهد شد. 
طبق اسناد كرملين، ش��ركت هاي نفتي در دوران اجراي توافق اوپك 
پالس، به دليل عقب ماندن از اهداف توليدي كه در طرح هاي توسعه 

ميدان نفتي تعيين شده است نبايد مجازات شوند. 
.......................................................................................................................

تسال بازار خودروهاي برقي را قبضه کرد! 
تسال نزديك به 30 درصد از فروش جهاني خودروهاي الكتريكي را 
در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي به خود اختصاص داده است. 
به گزارش ايسنا، شركت تسال موتورز كه بدون شك يكي از بهترين و 
بزرگ ترين شركت هاي توليدكننده خودروهاي برقي لوكس و قدرتمند 
در اياالت متحده و جهان به شمار مي رود، در سال هاي اخير معرفي و 
عرضه خودروهاي متعددي همچون تسال مدل ۳، تسال مدل اس و تسال 
مدل ايكس توانسته نظر و توجه خيل عظيمي از مشتريان و عالقه مندان 
به خودروهاي برقي پاك و دوستدار محيط زيست را به سمت و سوي 
خود جلب كند و بافت ارائه و توسعه جديدترين فناوري هاي كاربردي 
موجب افزايش رضايتمندي آنها و همچنين رشد سهم خود در بازارهاي 

جهاني شود. 
براس��اس تازه ترين آمار و گزارش هاي منتش��ر ش��ده در وب س��ايت 
cleantechnica، خودروهاي تس��ال موفق ش��ده اند، 29 درصد از 
فروش جهاني خودروهاي الكتريكي را در نخستين فصل از سال 2020 

ميالدي به خود اختصاص دهند. 
اين بدان معناست كه تسال موتورز توانس��ته گوي رقابت را از بسياري 
ديگر از رقباي قدرتمند خود همچون خودروس��ازان مشهور و ديرينه 
جهان همچون فولكس واگن، نيس��ان موتورز، تويوتا، هيونداي، رنو، 
بي ام و، دايملر و غيره بربايد و سهم قابل توجهي از بازار هاي جهاني را در 

اين بازه زماني سه ماهه از آن خود كند. 
خودروه��اي برقي ك��ه در س��ال هاي اخي��ر تحت  تأثير تش��ديد 
نگراني ه��اي جهان��ي در خصوص مي��زان آلودگي ه��وا، تخريب 
محيط زيست و كمبود يا افزايش قيمت سوخت به شدت از سوي 
شركت هاي خودروس��ازي، تكنولوژي و همچنين مشتريان مورد 
توجه و اس��تقبال قرار گرفته ان��د، دولت هاي متع��ددي در جهان 
نيز تصميم گرفته اند كه با ارائه طرح هاي تش��ويقي به شركت هاي 
توليدكننده اين محصوالت و همچنين ش��هروندان خود، توليد و 
خريد و فروش وس��ايل نقليه پاك و دوس��تدار محيط زيست را به 

ميزان قابل توجهي افزايش دهند. 
بدين ترتيب شركت هاي خودروسازي بزرگي تصميم گرفته اند كه تغيير 
رويكرد داده و به سمت و سوي س��اخت و طراحي خودروهاي برقي و 
الكتريكي و هيبريدي بپردازند تا در سال هاي آينده، مشتريان خودرو 

بيشتر به خريد اين محصوالت روي بياورند. 
از جمله برجسته ترين شركت هاي خودروسازي كه به توليد و توسعه 
خودروهاي تم��ام برقي با كيفيت، لوكس و قدرتمند پرداخته اس��ت، 
مي توان به شركت امريكايي تسالموتورز اشاره كرد كه توانسته است با 
توسعه مدل خودروهاي برقي تسال ۳، تسال ايكس و تسال اس به خوبي 
توسط مشتريان و عالقه مندان مورد توجه و استقبال قرار بگيرد و سهم 

قابل توجهي از بازارهاي جهاني را به خود اختصاص دهد. 
تسالموتورز يكي از شركت هاي خودروس��ازي نوظهوري است كه در 
چند س��ال اخير با معرفي و عرضه خودروهاي تمام برقي و الكتريكي 
قدرتمند با توان پيمايش مسافت هاي طوالني و ظرفيت باالي باتري 
توانسته است نظر و توجه خيل عظيمي از مشتريان را در سراسر جهان 
به خود جلب كند و س��هم قابل توجه��ي را از بازارهاي جهاني به خود 

اختصاص دهد. 
از بزرگترين بازارهاي فروش خودروهاي برقي به خصوص تس��ال 
مي توان به كشورهاي اروپايي و منطقه اسكانديناوي، اياالت متحده 

امريكا، كانادا و چين اشاره كرد.

صدور فرمان کنترل تورم بعد از گزارش 
صندوق بین المللي پول !

در شرايطي كه اخيراً صندوق بين المللي پول در گزارشي پيش بيني 
كرده كه از شتاب تورم و رشد حجم نقدينگي در اقتصاد ايران كاسته 
خواهد شد، رئيس جمهور به رئيس كل بانك مركزي دستور كنترل 
تورم را ارائه داد. در همين راستا نيز رئيس كل بانك مركزي محتواي 
را با موضوع هدفگذاري كنترل تورم در صفحه مجازي خود نشر داد. 
صندوق بين المللي  پول در آخرين پيش بيني خ��ود از اقتصاد ايران از 
كاهش ش��تاب رش��د تورم و حجم نقدينگي خبر داده است. به دنبال 
اين رويداد نيز رئيس جمهور از رئيس كل بانك مركزي خواست تورم 
را كنترل كند، در اين ميان نيز رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد كه 

هدفگذاري تورم منتشر مي شود. 
 رشد نقدينگي امسال 16/3 درصد كاهش مي يابد 

پيش بيني صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران نش��ان مي دهد كه 
رش��د نقدينگي از ۳۵/8 درصد در س��ال 98، به ۱9/۵ درصد در سال 

جاري خواهد رسيد كه ۱۶/۳ درصد كاهش را نشان مي دهد. 
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارش��ي به 
آخرين پيش بيني صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران پرداخته و 
نوشته است: رشد نقدينگي ايران در سال ۱۳9۷ برابر با 22/۳ درصد 
بود كه اين رقم براي س��ال 98 به ۳۵/8 درصد رس��يد. با اين حال در 
سال ۱۳99 رشد نقدينگي به ۱9/۵ درصد خواهد رسيد كه كاهشي 
۱۶/۳ درصدي را به ثبت خواهد رساند. اين گزارش خاطر نشان كرده 
است كه نرخ تورم در ايران نيز از ۴۱/۱ درصد به ۳۴/2درصد كاهش 
خواهد يافت. با اين ح��ال صندوق بين المللي پ��ول پيش بيني كرده 
اس��ت كه نقدينگي در ايران از 2/۵۵۷ هزار ميليارد تومان به ۳/0۵۵ 
هزار ميلي��ارد تومان افزاي��ش خواهد يافت. اين صن��دوق همچنين 
پيش بيني كرده است كه نرخ بيكاري در ايران نيز در سال 99 نسبت 
به س��ال قبل از آن 2/۷ درصد افزايش خواهد يافت و به ۱۶/۳ درصد 
خواهد رس��يد. اين گزارش مي افزايد، تراز حساب جاري در ايران نيز 
از منفي 0/۳ ميليارد دالر در سال 98 به منفي ۱8/2 ميليارد دالر در 

سال 99 خواهد رسيد. 
.......................................................................................................................

 نقدينگي ۲۲۳۰ هزار میلیاردي 
کجا بايد سرريز شود؟

در حالي كه كارشناسان حركت نقدينگي به سمت بازارهاي طال، 
سكه و ارز را براي اقتصاد مضر مي دانند، بهترين مامن براي آن را 
در شرايط كنوني، بازار سرمايه اعالم كرده اند. با اين حال معتقدند 
كه بايد اين نقدينگي كه حجم آن حدود 2هزارو230ميليارد تومان 
است به سمت توليد حركت كند تا موجب بهبود اقتصاد و اشتغالزايي 
شود و اين امر نيازمند رعايت ملزوماتي در رشدهاي بورس است. 
به گزارش ايس��نا، نظام پولي و بانكي به دليل نق��ش تعيين كننده در 
سياس��ت هاي پولي و اعتباري و به عنوان يك ق��درت اقتصادي مهم 
در اختيار دولت، مي تواند با اتخاذ سياس��ت هاي مناسب و هماهنگ 
با اهداف كالن اقتصادي و به كار بردن ابزاره��اي كنترل، نقدينگي را 
به س��مت فعاليت هاي مولد اقتصادي هدايت كند و ب��ا افزايش ثبات 
اقتصادي زمينه را براي شكل گيري سرمايه گذاري، اشتغال، توليد و... 
فراهم كند. اما پس از واگذاري اموال دولتي، آزادس��ازي سهام عدالت 
و رشدهاي بي سابقه اي كه شاخص بورس تجربه كرد، اين بازار مامني 
براي سرمايه هاي اقشار مختلفي از مردم چه فعاالن باسابقه در بورس 

چه مردمي كه تاكنون حضور در اين بازار را تجربه نكرده اند، شد. 
به گفته تحليلگران، اكنون بار مسئوليت چند ساله نظام بانكي در جهت 
جلوگيري از حركت نقدينگي به بازارهاي س��وداگرانه و هدايت آن به 
س��مت فعاليت هاي توليدي براي تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي بر 
دوش بازار سرمايه افتاده، اما اقتصاددانان هدايت نقدينگي از بورس به 

سمت توليد را مشروط به الزاماتي مي دانند. 
از آنجا كه در روزهاي اخير بازار طال، سكه و ارز افزايش قيمت را تجربه 
كردند و بورس هم دچار ريزش در شاخص شد، اين ترديد به وجود آمد 
كه بازار سرمايه توانايي كنترل نقدينگي ندارد، اما كارشناسان بورس 
معتقد بودند كه نوسانات بورس براي رسيدن به ثبات است و همچنان 

نقدينگي زيادي به اين بازار حركت خواهد كرد. 
به دليل آثار تورمي و منفي كه حركت نقدينگي در بازارهاي سوداگرايانه 
براي اقتصاد خواهد داشت، حسين راغفر - اقتصاددان - براي اينكه از 
حركت نقدينگي از بازار س��رمايه به بازارهاي سوداگرايانه جلوگيري 
شود، فعال كردن نظام مالياتي را پيش��نهاد مي دهد و معتقد است كه 
بايد از درآم��د فعاليت هاي غيرمولد ماليات گرفته ش��ود تا منابع بازار 
سهام به س��مت توليد حركت كند. همچنين، حس��ين عبده تبريزي 
يك كارشناس اقتصادي ديگر مي گويد كه هدايت نقدينگي به سمت 
شركت هاي توليدي كارآمد نيازمند آن است كه نرخ بازدهي تصنعي 
بازارهاي سفته بازي كاهش يابد تا مردم منابع خود را در طرح هاي نيمه 
تمام، زيرساختي و عمراني با بازده مناسب سرمايه گذاري كنند يا در 

اختيار شركت هايي قرار دهند كه ارزش مي آفرينند.

نماينده شركت 
مل�ي نف�ت در     بورس

بورس گفت: عرضه گازوئيل از سر گرفته شده 
و اواخر ارديبهشت اولين محموله گازوئيل را 
عرضه كرديم و هفته هاي آتي نيز عرضه هاي 

بعدي را انجام خواهيم داد. 
اميرحس��ين تبيانيان در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه در سال جديد طبق روال سال گذشته عرضه 
نفت خام و س��اير فراورده هاي نفتي در دستور كار 
شركت ملي نفت ايران است، اظهار كرد: محصوالتي 
كه امس��ال براي عرضه در نظر گرفته شده، شامل 
نفت خام سبك و سنگين به عالوه ميعانات گازي 
پارس جنوبي و فراورده هاي نفتي شامل گازوئيل و 
نفت كوره است. وي با تأكيد بر اينكه اين محصوالت 

طبق زمانبندي ك��ه در بورس انرژي انجام ش��ده 
عرضه خواهد شد، تصريح كرد: تقريباً عرضه تمام 
اين محصوالت به طور مستمر در حال انجام است.  
نماينده ش��ركت ملي نف��ت در بورس با اش��اره به 
استقبال صورت گرفته از عرضه فراورده هاي نفتي 
در بورس گفت: استقبال مطلوب بوده و مانند ساير 
محصوالتي كه در بورس عرضه مي شود، فراورده هاي 
نفتي نيز در حال عرضه است و معامالت آن انجام 
و آمار معامالت نيز در س��ايت بورس انرژي به طور 
دقيق اعالم مي شود. وي اظهار كرد: فراورده هايي 
كه در اختيار ما قرار دارد، ش��امل ميعانات گازي، 
گازوئيل و نفت كوره است كه عرضه و معامالت آن 
در حال انجام و طبق روال برنامه ريزي كه به ما اعالم 

شده مسير را ادامه مي دهيم.

نخستين محموله گازوئيل در بورس عرضه شد

از 2 ميلي�ون و 
893 ه�زار نفر     اشتغال

جمعيت رسمي بيكار حدود يك ميليون و 
689 هزار نفر فاقد آم�وزش عالي و حدود 
يك ميليون و 20۴ هزار نفر داراي تحصيالت 

عالي هستند. 
به گ��زارش تس��نيم، مطابق آم��ار اطالعات 
ش��اخص هاي عمده بازار كار در س��ال 98، از 
8۳ميليون و ۱۵8 هزار نفر حدود ۶۱ ميليون 

و ۶۶۶هزار نفر در سن كار و حدود 2۱ميليون 
و ۴92 ه��زار نف��ر جمعيت كمتر از ۱۵س��ال 
هس��تند.  همچنين از ۶۱ميليون و ۶۶۶ هزار 
نفر جمعيت در س��ن كار حدود 2۷ ميليون و 
۱۶۷ هزار نفر را جمعيت فعال و ۳۴ هزار و ۴99 
هزار نفر را جمعيت غيرفعال تشكيل مي دهد. 
بر اس��اس اين گزارش از 2۷ ميليون و و ۱۶۷ 
هزار نف��ر جمعيت فعال ح��دود 2۴ميليون و 
2۷۳هزار نفر شاغل و 2ميليون و 89۳ هزار نفر 

بيكار هستند. به عالوه از جمعيت 2۴ميليون و 
2۷۳هزار نفر شاغل حدود ۵ميليون و 989هزار 
نف��ر داراي تحصي��الت عال��ي و ۱8ميليون و 
28۴هزار نفر فاقد آموزش عالي هستند كه از 
جمعيت 2ميليون و 89۳هزار نفر بيكار)۱0/۷ 
درصد( حدود ي��ك ميلي��ون و 20۴ هزار نفر 
داراي تحصي��الت عال��ي )۱۶/8 درصد(و يك 
ميلي��ون و ۶89ه��زار نفر فاقدآم��وزش عالي 

)8/۵درصد(هستند. 

البته اين آمارها، ميزان آمارهاي رسمي است. 
در حالي كه آمارهاي رسمي حكايت از بيكاري 
2ميليون و 89۳هزار نف��ري دارد كه آمارهاي 
غيررس��مي ميزان اين آمار را بس��يار بيش��تر 
مي داند و كارشناسان اقتصادي معتقد هستند 
كه ميزان آمارهاي بيكاري به روز نيست؛ چراكه 
بخش زيادي از كارگراني كه بيكار هس��تند در 
ليس��ت بيمه و هيچ س��ازمان و نهاد مشخصي 

دادهاي شناسايي ارائه نكرده اند.

چه تعدادي از بيكاران مدرك دانشگاهي دارند؟


