
«احــداث نیــروگاه مقیاس 
ــع در  ــروگاه واق ــگاوات» در محــل ســایت نی ــت 10 م ــه ظرفی کوچــک ب
 EPC شــهرك صنعتــى گرمســار را بــر مبنــاى مولــد گاز ســوز، به صــورت

1. محــل دریافــت اســناد مناقصــه: 

 

 2. مبلــغ فروش اســناد: 
-

3. سپرده شرکت در مناقصه: 
4. آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 

6.سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه تشریح شده است.

آگهى مناقصه عمومى /نوبت اول فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

«احــداث نیــروگاه مقیاس 
ــع در  ــروگاه واق ــگاوات» در محــل ســایت نی ــت 10 م ــه ظرفی کوچــک ب
 EPC شــهرك صنعتــى گرمســار را بــر مبنــاى مولــد گاز ســوز، به صــورت

1. محــل دریافــت اســناد مناقصــه: 

 

 2. مبلــغ فروش اســناد: 
-

3. سپرده شرکت در مناقصه: 
4. آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 

6.سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه تشریح شده است.

آگهى مناقصه عمومى /نوبت اول فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

گشایش بدون آینده فروشی 
 طرح دولت به عنوان »گشایش اقتصادی« با ایراد ها و نقدهای اساسی از سوی سران دو قوه دیگر روبه رو شده است

ازجمله ایرادات آینده فروشی و بدهکار کردن دولت آینده و ملت است. قرار است این طرح به کلی اصالح شود تا به جای سلف فروشی، فروش نقدی 
انجام شود با اولویت فروش میعانات گازی و ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق از سوی بانک ها

88498433سرويس  اقتصادي4

چهارش��نبه 22 مرداد 1399 | 22 ذ ي الحجه 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5998
تکمیل و عرضه ۴۳ هزار خودرو ناقص 

وزی�ر پیش�نهادی صم�ت ب�ا بی�ان اینک�ه می�زان خودروهای 
ناق�ص ک�ه در پارکین�گ ق�رار دارن�د در ش�رایط کنون�ی ب�ه 
ح�دود ۵۰ درص�د کاه�ش پی�دا ک�رده اس�ت، گف�ت: طب�ق 
برنامه ریزی ه�ای ص�ورت گرفت�ه در هفته ه�ای آت�ی ح�دود 
4۳ هزار دس�تگاه از ای�ن خودروه�ا تکمیل و عرضه می ش�ود.

به گ��زارش خانه مل��ت، حس��ین مدرس خیابانی، وزیر پیش��نهادی 
صنعت، معدن و تجارت امروز در حاشیه جلسات خود با نمایندگان در 
مجلس در پاسخ به سؤالی درباره بهانه خودروسازان برای عدم تکمیل 
خودروهای دپو شده در پارکینگ در جمع خبرنگاران گفت: موضوع 
نبود تجهیزات برای تکمیل خودروها بهانه نیست، بر اساس آمارها در 
چهار ماه اخیر حدود ۳۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده 
که این آمار نش��ان دهنده افزایش ۱۹ درصدی میزان تولید نسبت به 
سال گذشته است. وی ادامه داد: همچنین میزان خودرو به مشتریان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. از 
طرفی بر اساس آمارها در سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو 
ناقص در پارکینگ ها موجود بود، اما در ش��رایط کنونی این میزان به 
حدود ۸۰ هزار دستگاه رس��یده و با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
خودروهای باقیمانده به مرور تکمیل و به مش��تریان ارائه می ش��ود. 
مدرس خیابانی با بیان اینکه میزان خودروهای ناقص که در پارکینگ 
قرار دارند در شرایط کنونی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، افزود: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته های آتی حدود ۴۳ هزار  

دستگاه از این خودروها تکمیل و عرضه می شود.
........................................................................................................................

 آزمون استخدامی دولت
برای جذب ۴۰ هزار نفر 

رئی�س س�ازمان اداری و اس�تخدامی کش�وربا بی�ان اینک�ه 
در آزم�ون اس�تخدامی ح�دود 4۰ ه�زار نف�ر اس�تخدام جدید 
خواهی�م داش�ت گف�ت: در دولت ه�ای یازده�م و دوازده�م 
افزای�ش ضری�ب ریال�ی ب�ه می�زان افزای�ش ت�ورم و افزای�ش 
متوس�ط حق�وق و مزای�ا بی�ش از ۲۱۶ درص�د ب�وده اس�ت.

به گزارش سازمان اداری و اس��تخدامی، جمش��ید انصاری در اشاره به 
تصمیمات دولت برای ترمی��م حقوق کارکنان دس��تگاه های اجرایی و 
بازنشستگان بیان داشت: با توجه به شرایط تورم و مشکالت تأمین معیشت 
مردم، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش ۵۰ 
درصدی امتیازات احکام کارگزینی دستگاه های اجرایی مشمول قانون 

مدیریت خدمات کشوری از ابتدای اسفند ۹۸ موافقت کردند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برگزاری هشتمین 
آزمون فراگیر استخدامی دس��تگاه های اجرایی گفت: همکاران ما در 
معاونت سرمایه انسانی تمامی کارهای مقدماتی این آزمون را به انجام 
رسانده اند. دستگاه هایی که سهمیه استخدامی دارند و توانسته  اند در 
خصوص تأمین اعتبار با سازمان برنامه و بودجه کشور به توافق برسند، 
مشخص ش��ده اند. توزیع سهمیه های اس��تانی هم انجام شده است و 
در این آزمون حدود ۴۰ هزار نفر اس��تخدام جدید خواهیم داشت. ما 
آمادگی داش��تیم در مردادماه فرآیند ثبت نام در آزمون را آغاز کنیم، 
اما به دلیل همه گیری بیماری کووید ۱۹ و تأخیر در برگزاری س��ایر 
آزمون ها، ثبت نام این آزمون نیز از س��وی س��ازمان سنجش آموزش 
کش��ور به اواخر مردادماه و اوایل ش��هریورماه موکول ش��ده اس��ت. 
امیدواریم بتوانیم با رعایت تمامي پروتکل های بهداشتی در نیمه دوم 

آبان ماه این آزمون را برگزار کنیم.
........................................................................................................................

افزایش قیمت سویا به 9 هزار تومان 
ی�ک مق�ام مس�ئول ب�ا بی�ان اینک�ه در ح�ال حاض�ر دیگ�ر 
بحث کمب�ود نه�اده مطرح نیس�ت، بلکه نه�اده پیدا نمی ش�ود 
9ه�زار توم�ان خب�ر داد. افزای�ش قیم�ت س�ویا ب�ه  از 

ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران 
در گفت وگو با مهر ش��رایط بازار نهاده های دامی و تخم مرغ را بسیار 
نامطلوب توصیف کرد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در 
مرغداری ۹ هزار تومان است، در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت را ۹ 

هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. 
وی با بیان اینکه دیروز جلسه ای در این زمینه با مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صمت، نمایندگان مجلس و تشکل ها برگزار شد، افزود: 
در حال حاضر قیمت تخم مرغ با احتساب ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی برای 
نهاده ها؛ ۱۴ هزار و 2۰۰ تومان است، این در حالی است که نهاده ها نیز با 
ارز ۴ هزار و 2۰۰ توماني به  دست تولیدکننده نمی رسد. این فعال بخش 
خصوصی ادامه داد: قیمت ریزمغذی ها حداقل چهار تا پنج برابر و قیمت 
واکسن حدود چهار تا ۱۰ برابر شده است. هم اکنون در بازار نهاده ها فقط 
بحث کمبود مطرح نیس��ت، االن دیگر نهاده پیدا نمی شود. دیروز سویا 
را به قیمت 7 هزار و ۹۵۰ تومان خری��داري کردیم، اما امروز نرخ آن به 
۹ هزار تومان رسیده اس��ت. وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را نیز 2 هزار و 
۶۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: در صورت ادامه این روند مرغداران مرغ های 

جوان خود را نیز به کشتارگاه خواهند فرستاد.
این مقام مسئول درباره طرح تحویل نهاده خام به کارخانجات خوراک و 
تحویل دان آماده به تولیدکننده نیز افزود: در این زمینه تجربیات خوبی 
وجود ندارد و برخی کارخانجات باعث بدبینی تولیدکنندگان شده اند، 
به همین دلیل مرغدار برای خرید به آنها مراجع��ه نمی کند. اگر قرار 
است این طرح اجرا شود باید زیر نظر خود تشکل ها باشد. به این معنا 
که تشکل ها یا کارخانه ای را بخرند یا اجاره کنند یا اینکه با آن قرارداد 

ببندد، در این صورت است که طرح موفق خواهد شد.

    ادامه از صفحه اول
تشویش اذهان عمومي و ایجاد نوسان و تنش در 
بازارها، تنها خروجي س��ورپرایز دولت در رابطه با 
ارائه وعده گشایش اقتصادي بود، زیرا با گذشت یك 
هفته از این خبر مش��خص شد منظور از گشایش 
اقتصادي، تأمین کس��ري بودجه دولت با انتشار 
اوراق سلف نفتي بود که متأسفانه این طرح حتي 
مراحل کارشناسي و موافقت بي قید و شرط سایر 
قوا را نیز جهت اجرا طي نکرده است، اما در کمال 
تعجب به نحوي اطالع رساني، بزرگنمایي و تبلیغ 
شد که شاید منتشر کنندگان این طرح یا به تبعات 
منفي این شیوه اطالع رساني فکر نکرده اند یا اینکه 
مي خواستند سایر قوا را در یك عمل انجام شده قرار 
دهند که امکان دارد خلف وعده جهت عرضه سهام 
شرکت هاي پاالیشي سهام عدالت در قالب صندوق 
س��رمایه گذاري  اي تي اف معروف به دارا دوم که 
موجب ریزش بازار سرمایه شد، در صف همین نیت 
قرار گرفته باشد اما در نهایت در شورای هماهنگی 
سران قوا ۵شرط برای اجرای طرح وضع کردند که 
عدم افزایش بدهی های فعلی و آتی دولت از جمله 

مهمترین آنها است. 
تش��ویش اذهان عموم��ي اگرچه ش��اید با هدف 

خیري چون خوش��حال کردن مردم با  خبر وعده 
گشایش اقتصادي با انتشار اوراق سلف نفتي انجام 
شده باشد، اما از آنجایي که ش��یوه اطالع رساني و 
تبلیغ براي طرحي که هنوز مراحل کارشناسي و 
هماهمنگي با سایر قوا را سپردي نکرده است، بسیار 
عجیب بود. در هفت��ه اخیر اف��کار عمومي دچار 
تش��ویش و بازار نیز دچار نوسان شدید شد؛  البته 
برخ��ي از دریچه بدبیني معتق��د بودند که دولت 
در نظر داشت سایر قوا را جهت انتشار اورا ق سلف 
نفتي تحت فشار و عمل انجام شده قرار دهد، به ویژه 
اینکه در حوزه عرضه سهام شرکت هاي پتروشیمي 
باقیمانده از سهام عدالت در قالب صندوق  اي تي اف 
) دارا دوم ( به یکباره شاهد خلف وعده و تغییر شیوه 
عرضه این دارایي بودیم که دو روزي بازار سرمایه 
را با اصالح روبه رو کرد. در واقع برخي ها معتقدند 
ریزش بازار سرمایه چاش��ني اعمال فشار بیشتر 

جهت پذیرش انتشار اوراق سلف نفتي بود. 
وقتي اقتصاد کالن در وضعیت تشدید رکود تورمي 
قرار مي گیرد، طبیعي اس��ت که توج��ه مردم به 
اخباري از جنس گش��ایش اقتصادي زیاد باش��د، 
در عین حال وقتي دولت از ص��دور میلیون ها کد 
معامالتي جدی��د در بازار س��رمایه و ورود بیش از 

۱۳۰هزار میلی��ارد تومان نقدینگ��ي ) یك پنجم 
حجم پول موج��ود در اقتصاد( به بازار س��رمایه و 
صندوق هاي س��رمایه گذاري مطلع است، بهتر از 
س��ایر اش��خاص مي داند که خلف وعده در عرضه 
سهام پتروشیمي هاي مشمول س��هام عدالت در 
قالب صندوق هاي  اي تي اف چه شوکي مي تواند 
به بازار سرمایه بدهد، هر چند که خروج نقدینگي 
از بازار س��رمایه با هدف خرید ارز و طال و سکه در 
قیمت هاي کاهش یافته را نمي توان در اصالح بازار 
سرمایه نادیده گرفت، اما سخن اینجاست که قرار 
بود دوش��نبه جامعه در جریان گشایش اقتصادي 
قرار بگیرد،  اما امروز چهار ش��نبه اس��ت و به نظر 
مي رسد حداقل طرح دولت مبني بر عرضه نفت به 
مردم تحت اوراق سلف نفتي جهت دستیابي به ارز 
و طالي خانگي و شرکتي آنقدر که بزرگنمایي شد، 

طرح چندان خاصي نبود. 
پیش از این روزنامه جوان در گزارشي عنوان کرد 
که وقتي دولت ها مردم را به سرمایه گذاري در بازار 
سرمایه تشویق مي کنند، همزمان با حضور هر چه 
بیشتر مردم در بازار سرمایه و ورود پس اندازهاي 
مردم در بازار سرمایه مسئولیت اجتماعي مدیران 
دولتي افزایش مي یابد، زیرا سیاست هاي نامناسب 

و یا اظهارات تشنج آفرین و ریسك آفرین مي تواند بر 
جو عمومي بازار هایي چون سرمایه، ارز، طال و سکه، 
خودرو و مسکن اثر بگذارد و پس اندازهاي مردم را 
به طرفه العیني بر باد دهد، از این رو این اعتقاد بین 
خبرگان اقتصادي وجود دارد که فضاي کسب و کار 
و سرمایه گذاري نیاز به آرامش دارد. در عین حال 
نیز نرخ گذاري و روند بازارها باید با ثبات و مبتني بر 
واقعیت هاي اقتصاد و اطمینان بخش باشد، هر چند 
که نوسان در ذات بازار است، اما ایجاد ریسك و ارائه 
س��یگنال هاي منفي یا مثبت غیر واقعي آن هم از 
سوي اشخاصي که صاحب مسئولیت هستند، باید 
تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، زیرا اقتصاد ایران 
وارد فصل جدیدي شده است که در آن بازار سرمایه 
به واس��طه ورود س��رمایه گذاران جدید در حوزه 

تأمین مالی اقتصاد وزن پیدا کرده است. 
متأس��فانه اش��خاصي که جای��گاه رگالت��وري یا 
سیاس��تگذاري دارند، گاهي مرتک��ب رفتارهاي 
ریسك آفرین و تشنج آفریني مي شوند که هزینه 
چنین رفت��اري را طي یك هفته اخی��ر در جامعه 
مالحظه کردیم. در این مقال قصد نداریم به طور 
مجدد نبش قبر کنیم، اما وقت��ي اقتصاد در رکود 
تورمي قرار دارد و شیوع کرونا رکود و تورم را بیش 
از پیش تشدید کرده  اس��ت و مردم جامعه نیز در 
تنگناي مالي، معیشتي و کس��ب و کار قرار دارند 
و بخش زیادي از مردم به واسطه آزاد سازي سهام 
عدالت یا خرید س��هام وارد بازار سرمایه شده اند، 
باید مراقب ب��ود تا اگر طرحي در قالب گش��ایش 
در آخر هفته اي به یکباره مطرح می ش��ود مراحل 

هماهنگی هایش جهت اجرا را طی کرده باشد.
هم اکنون نهادهاي نظارتي و سازمان بازرسي باید 
مراقب سوء استفاده ها و اطالعات نهاني عده اي در 
بازار سرمایه باشند که سهامداران خرد نیز مي توانند 
به این نهادها کمك کنند،  زیرا توسعه این بازار به 
شرط آنکه برنامه اي هم براي توسعه بخش واقعي 
اقتصاد در کار باش��د و دولت نیز حوصله توس��عه 
اقتصادي داشته باشد، مي تواند منابع ارزان قیمت 
را در اختیار اشخاصي که به دنبال پیشرفت واقعي 

اقتصاد مقاومتي هستند، قرار دهد. 
  خروج از بازار سهام براي خرید ارز ارزان

در عین حال رئیس کل بانك مرکزي هم باید توجه 
داشته باشد که بسیاري از شرکت هاي حاضر در بازار 
سرمایه صادرات محور هستند و ایجاد نوسان در بازار 
ارز با هر نیتي مي تواند تمامي حساب و کتاب هاي 
این شرکت ها و سهامدارانشان را بر هم بزند، از این رو 
وقتي خبر از سقوط قیمت ارز داده مي شود، عده اي 
از بازار س��رمایه به مقصد ب��ازار ارز و طال حرکت 
مي کنند تا بتوانند در قیمت هاي کف سرمایه گذاري 
کنند؛  بدین ترتیب بهتر است بازارهاي موازي بازار 
سرمایه با ثبات و بدون نوسان هاي قابل مالحظه که 
براي سفته بازان فرصت ایجاد مي کند، همراه باشد. 
  دولت مگر ندار است که کسري بودجه را 

بزرگنمایي مي کند
در عین حال دولت از منظر دارایي ها دولت نداري 
نیست که آنقدر کسري بودجه دولت بزرگنمایي 
مي ش��ود. پیش از این عنوان ش��د دولت حدود 
۱7هزار هزار میلیارد توم��ان دارایي دارد که اگر 
تنها درصد کم��ي از آن در بازار س��رمایه عرضه 
شود، عالوه بر تأمین کسري بودجه سال ۹۹ دولت 
مي تواند بخشي از بدهي هاي خود را نیز پرداخت 
کند. از این رو مجلس شوراي اسالمي و نهادهاي 
نظارتي و کارشناسان اقتصادي باید راهکارهاي 
تأمین کسري بودجه به طرق غیر تورمي و آینده 
فروش��ي را به دولت متذکر شوند و اگر قرار است 
جهت تأمین مالی اوراق سلف نفتی نیز نشر یابد 
شرایطی چون عدم افزایش تعهدات دولت فعلی 
و آتی باید در آن دیده ش��ود به وی��ژه اینکه بهتر 
اس��ت دولت به جای تأمین مالی از محل بدهی، 
س��رمایه های فیزیکی چون زمین و ساختمان و 

شرکت های خود را بفروشد.

س�خنگوي کمیس�یون اقتص�ادي مجل�س جزئیات�ي از جلس�ه 
ش�وراي هماهنگ�ي اقتص�ادي س�ران ق�وا را تش�ریح ک�رد. 
مهدي طغیاني، سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خبرگزاري تس��نیم، جزئیاتي از جلسه روز گذشته شوراي 

هماهنگي اقتصادي سران قوا را تشریح کرد. 
طغیاني در این باره اظهار داش��ت: این جلسه به بررسي طرح جدید دولت 
اختصاص داشت که در ابتداي جلسه، اعضا نس��بت به وعده هاي منتشر 
شده در رسانه ها از زبان رئیس جمهور و برخي دولتمردان مبني بر طراحي 
طرحي براي گش��ایش اقتصادي با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح 

مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود، اعتراض کردند. 
وي افزود: رئیس مجلس مطرح کرد که هدف نبای��د صرفاً تأمین بودجه 
باش��د، ضمن اینکه قطعاً با توجه به شرح وظایف ش��ورا، مقابله با تحریم و 
هدایت نقدینگي باید مد نظر باشد. همچنین توجه به فروش نقدي به جاي 
سلف و خرده فروشي نیز مورد تأکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم 

شروطي را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تأکید کرد 
که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهاي 

جدي علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد. 
سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده 
از سوي رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: پنج یا چهار شرطي که آقاي 
رئیسي روي آنها تأکید داشت، درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار 
و در اولویت بودن فروش میعانات گازي، ممانعت از تبدیل فرآیند اجراي 
این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهي دولت در سال هاي آتي و لزوم 

ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانك ها بوده است. 
نماینده مردم اصفه��ان در ادامه گفت: به طور خالص��ه موضع مجلس و 
قوه قضائیه مبتني بر این استدالل است که به منظور حل مشکالت امروز 
کشور، نباید معضالت بزرگ تري براي آینده اقتصاد ملي ایجاد کرد و بهترین 
مسیر براي بررسي این موضوع ارائه الیحه به مجلس شوراي اسالمي و اخذ 

مجوز قانوني از مجلس است.

۵ شرط رئيسي براي موافقت با تصويب طرح دولت
نمای  نزدیک

مذاکره برای پرواز به اسپانیا، آلمان و ایتالیا 
دبی�ر انجم�ن ش�رکت های هواپیمای�ی از مذاک�ره ب�رای انجام 
پروازه�ای ای�ران ب�ه کش�ورهای اروپای�ی مانن�د اس�پانیا، 
آلم�ان و ایتالی�ا خب�ر داد و گف�ت: ب�ه احتم�ال زی�اد ت�ا اول 
س�پتامبر )۱۱ ش�هریور( ای�ن پروازه�ا راه ان�دازی ش�وند.

به گزارش ایس��نا، در پی شیوع ویروس کرونا و بس��ته شدن مرزهای 
زمینی و هوایی کش��ورهای مختلف، پروازهای مس��افری از بسیاری 
مبادی و به بس��یاری مقاص��د دنیا لغو ش��د و طی ماه های گذش��ته 
کشورهای زیادي برای از سرگیری پروازهای مسافری خارجی خود با 
یکدیگر مذاکره کردند. ایران نیز طی ماه های گذشته همین مذاکرات را 
در پیش گرفت و برخی از پروازهای خارجی خود را به صورت مشروط و 

با رعایت پروتکل های خارجی از سر گرفته است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی در این باره 
گفت: ش��رکت های هواپیمایی مانند ایران ایر برای پ��رواز به میالن، رم و 
مادرید در ح��ال مذاکره و دریافت مجوز هس��تند و مذاکرات��ی را با هم با 
آلمانی ها آغاز کرده اند. وی افزود: به نظر می رسد برای از سرگیری پروازهای 
اروپایی، به ویژه به سه مقصد مذکور، مجوزهای الزم دریافت شده و احتماالً 
تا اول س��پتامبر، یعنی ۱۱ ش��هریور ماه این پروازها از سرگرفته مي شود. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره ش��رایط پروازهای خارجی در 
حال مذاکره اعالم کرد: قطعاً همه کش��ورها پروتکل های بهداشتی خاص 
خودش��ان را دارند و این پروازها به صورت مس��افری، اما با رعایت شرایط 
بهداشتی و پروتکل های این کشورها از سر گرفته خواهد شد و می توان به 
در اختیار داشتن تست منفی PCR کرونا برای مسافران و دیگر شرایط نیز 
اشاره کرد. وی تأکید کرد: قطعاً همه مردم شرایط کلی درباره شیوع ویروس 
کرونا و چگونگی انجام از سرگیری این پروازها را می دانند و هر کشوری نیز 
متناسب با شرایط خودش و دیگر کشورها اقدام به اعمال شرایط بهداشتی 
می کند. بنابراین مردم خودشان باید قبل از خرید بلیت شرایط را مطالعه 
کنند و از آن خبر داشته باشند. ایرالین ها نیز موظفند قبل از فروش بلیت 

این شرایط و پروتکل ها را به  اطالع مسافران برسانند.
........................................................................................................................

 راه اندازی خط دائمی کشتیرانی 
ایران و روسیه 

عضو ات�اق مش�ترک ای�ران و روس�یه از راه اندازی خ�ط دائمی 
کش�تی کانتینرب�ر بی�ن دو کش�ور و حرک�ت اولی�ن کش�تی 
داد. خب�ر   )99 )ش�هریور  می�الدی   ۲۰۲۰ س�پتامبر  در 

به گزارش تسنیم، سیدجلیل جاللی فر با بیان اینکه سال هاست به واسطه 
فقدان کشتی های کانتینربر در دریای کاسپین موفق به افزایش حجم 
صادرات محصوالت کش��اورزی و غذایی کش��ورمان به کشور روسیه 
نبوده ایم، اظهار کرد: امروز دولت دو کشور روسیه و ایران با عزمی راسخ با 
اقدامات زیرساختی به دنبال فعال سازی کریدور شمال و جنوب هستند و 

در این راستا اقدامات زیادی با جدیت در حال انجام است.
وی یادآور شد: اجرای عملیات ساختمانی خط ریلی رشت به بندر کاسپین، 
ساخت اسکله رو -رو واگن بر و کامیون بر در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی، 
آمادگی کامل زیرساختی بندرانزلی که از قدیمی ترین بنادر شمال ایران 
محسوب می شود، اجرای عملیات س��اختمانی خط ریلی بندر چابهار به 
شبکه ریلی در راستای راهبرد سواحل مکران، همکاری گسترده سازمان 
بنادر جمهوری اسالمی اس��المی ایران در بنادر ش��مال  و جنوب کشور، 
همکاری بس��یار خوب راه آهن جمهوری اس��المی ای��ران در حمل ریلی 
کاالهای ترانزیتی، تالش فراوان منطقه آزاد لوتوس آستراخان و کارخانه 
کشتی سازی واقع در این منطقه آس��تراخان جهت ساخت انواع کشتی با 
ظرفیت های مختلف در قالب تأمین اعتبار لیزینگ س��اخت تا سقف ۸۰ 
درصد از طرف دولت روس��یه برای متقاضیان حقوقی و حقیقی ایرانی از 
جمله اقداماتی است که در این راستا از س��وی دو دولت ایران و روسیه در 
حال انجام است. وی افزود: همچنین مجموعه کارگروه با تالش و با پیگیری 
منطقه آزاد لوتوس آستراخان تاکنون موفق به جلب نظر شرکت های بزرگی 
از کشورهای مختلف شده است که به عضویت این کارگروه درآمده اند. این 
کارگروه در حال جذب صاحبان کاالهای ترانزیتی از کشورهای عراق، هند، 

پاکستان، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس است.
........................................................................................................................

وضعیت پرداخت سود سپرده و درآمد تسهیالت 
بررسی وضعیت اعطای سود سپرده علی الحس�اب و درآمد ناشی 
از تسهیالت پرداختی و س�رمایه گذاری در ۱۵ بانک و یک مؤسسه 
اعتباری گویای این است که هشت بانک در سال 98 مازاد بر درآمد 
خود از تسهیالت و سرمایه گذاری، سود به مشتریان پرداخت کرده اند.
به گزارش ف��ارس، یکی از مؤثرتری��ن عوامل در ش��کل گیری وضعیت 
ترازنامه بانك ها وضعیت سود س��پرده پرداختی به سپرده ها و مجموع 
درآمدهای مشاع بانك هاست )س��ود حاصل از تسهیالت اعطایی و سود 
سرمایه گذاری(. بررس��ی  صورت های مالی ۱۵ بانك و مؤسسه اعتباری 
بورسی نشان می دهد که شش بانك و یك مؤسسه اعتباری در وضعیت 
مثبت هس��تند. به عبارت دیگر س��ود حاص��ل از تس��هیالت اعطایی و 
سرمایه گذاری این بانك ها بیش از سود پرداختی به سپرده هاست. با این 
حساب از مجموع این ۱۶ بانك و مؤسسه اعتباری، هشت بانك در وضعیت 
منفی قرار دارند و س��ود پرداختی آنها به س��پرده های س��رمایه گذاری 
مدت دار بیش از سودی است که از محل درآمدهای مشاع به دست آمده 
است. در مجموع این ۱۶ بانك و مؤسسه اعتباری بورسی در سال گذشته 
۱۵۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان سود س��پرده پرداخت  کرد ه اند و ۱۵۳ 
هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان سود _ ۵7۵ میلیارد تومان کمتر_ از اعطای 

تسهیالت و سرمایه گذاری مستقیم به دست آورده اند.
........................................................................................................................

 پیشنهاد ستاد تنظیم بازار 
براي تعادل بازار شیر

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: حفظ تعادل عرضه، تقاضا و تنظیم بازار 
کاالهاي مختلف نیازمند ابزارهاي متناس�ب است و در این مسیر 
باید ابزار متناس�ب با هر کاال براي ایجاد تعادل به کار گرفته شود. 
به گزارش ایس��نا، محمدرضا کالمي با اش��اره به اخبار مطرح شده در 
رسانه ها درباره افزایش قیمت لبنیات گفت: باید توجه داشت در شرایط 
فعلي قیمت ارز در محدوده 2۰ هزار تومان قرار دارد، از این رو صادرات 

سودآوري باالیي دارد. 
وي با اشاره به اینکه دولت با هدف تأمین لبنیات مصرفي مردم به قیمت 
 مناسب، یارانه اي را بابت تأمین نهاده ها پرداخت مي کند، گفت: در عمل اما 
به دلیل سودآوري صادرات به جاي متعادل ماندن قیمت ها در سبد مصرفي 
مردم، با صادرات نامتعارف چربي ، کره و شیرخشك از کشور روبه رو هستیم 
و همین امر سبب شده است تقاضاي نامتعارفي به بازار شیر ایران وارد شود. 
وي با اشاره به اینکه تحت تأثیر ش��رایط فوق قیمت مصوب شیر در سطح 
کشور رعایت نمي شود، اضافه کرد: براي محافظت از سفره مردم الزم است 
از ابزارهاي مختلف استفاده کنیم و در این حوزه ابزار مناسب تعیین عوارض 
صادراتي براي صدور خامه و شیرخشك از کش��ور است. معاون بازرگاني 
داخلي وزارت صمت گفت: از س��وي دیگر تغییر نرخ ارز واردات کره از ارز 
۴2۰۰ توماني به ارز نیمایي باعث شده مصارف کره داخلي افزایش یابد. او 
در توضیح این مطلب ادامه داد: در نهایت س��تاد تنظیم بازار با پیش بیني 
اینکه کره وارداتي با ارز ۴2۰۰توماني رو به اتمام است و مصارف کره داخلي 
با افزایش روبه روس��ت، پیش��نهاد کرد: کارگروه هماهنگي و ساماندهي 
عوارض صادراتي نسبت به تعیین عوارض صادراتي براي شیرخشك و خامه 
بسته بندي به گونه اي که رانت افزایش قیمت دالر و سهم ارز ۴2۰۰ توماني 
به بیت المال و خزانه کشور بازگردد اقدام کند. وي تأکید کرد: ان شاءاهلل با 
ابالغ مصوبه در خصوص اختیارات این کارگروه بازار شیر از عدم هماهنگي 

فاصله گرفته و به تعادل نزدیك خواهد شد.

  گزارش   یک

ریاست جمهوری


