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 تحقيق و تفحص از عملكرد ۸ ساله زنگنه

در وزارت نفت كليد خورد
نماین�ده م�ردم ته�ران در مجل�س ش�وراي اس�المي گف�ت: 
هش�ت  دوران  در  نف�ت  وزارت  از  تفح�ص  و  تحقی�ق 
س�اله مدیری�ت »بی�ژن زنگن�ه« در مجل�س کلی�د خ�ورد. 
علي خضريان در گفت وگو با خبرنگار مهر، از ارائه طرح تحقيق و تفحص 
از عملكرد وزارت نفت در دوران هشت س��اله مديريت بيژن زنگنه در 

مجلس خبر داد. 
وي در اين باره  گفت: صنعت هيدروكربوري در جهان از اهميت ويژه اي 
برخوردار بوده و جايگاه جمهوري اس��امي اي��ران در اين عرصه با در 
اختيار داشتن جايگاه نخس��ت تجميعي منابع نفت و گاز و همچنين 
ظرفيت هاي عظيم سرمايه  انساني متخصص در بخش هاي مختلف اين 

صنعت بسيار ويژه است. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اس��امي تصريح كرد: با توجه 
به ناكارآمدي ها و اهمال هاي مديريتي تأسف برانگيز در وزارت نفت كه 
منجر به خسارات جبران ناپذير فراوان به اقتصاد كشور گرديده، طرح 
تحقيق و تفحص از اين مجموعه تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است. 
عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون اصل ۹۰ مجلس گفت: در اين طرح 
تحقيق و تفحص به دنبال اين هستيم تا پاسخي براي ۱۵ سؤال و ابهام 

در مديريت زنگنه در وزارت نفت پيدا كنيم.
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رونمايي از بانكي كه 2 مديريت دارد!
از تخلفات عدیده بان�ك خصوصي »الف« در رویه س�وءمدیریت 
ادام�ه دار از جمل�ه در برگ�زار نك�ردن مجمع عمومي، کس�ري 
منابع 13 ه�زار میلی�ارد تومان�ي و تخلف�ات عدی�ده در امالك 
رونمایي ش�د که با توجه رس�انه ها و فض�اي مجازي هم�راه بود. 
به گزارش تحريريه، روز گذشته از تخلفات عديده بانك خصوصي »الف« 
در رويه سوءمديريت ادامه دار ازجمله در برگزار نكردن مجمع عمومي، 
كسري منابع ۱3 هزار ميليارد توماني و تخلفات عديده در اماك آن به 
وسيله ميز كسب و كار تحريريه رونمايي شد كه باتوجه رسانه ها و فضاي 
مجازي همراه بود. بررسي هاي جديد حكايت از وضعيت بغرنج اين بانك 

در سايه سكوت نهادهاي نظارتي و بانك مركزي حكايت دارد. 
طبق گفته مناب��ع آگاه اين بانك عمًا از دو مديريت تش��كيل ش��ده و 
كشمكش ميان سهامداران اين دو گروه وضعيت نگران كننده اي براي 
منابع و سهامداران به وجود آورده است. يكي از اين سهامداران كه ردپاي 
وابستگي هاي متعدد منطقه اي و كاري آن با جريان سياسي پرحاشيه 
به چشم مي خورد از ابربدهكاران بانكي است كه چند هويت واقعي دارد 
و هيچ مدرك شناسايي و تصويري از او در فضاي مجازي پيدا نمي شود! 
اين فرد چند هزار ميليارد تومان از بانك هاي مختلف كش��ور وام گرفته 
است ولي بدون ردپا در فضاي مجازي زندگي و حداقل از دو هويت كامًا 
متفاوت استفاده مي كند. ديگر سهامدار عمده اين بانك نيز به دليل سابقه 
حضور در كميسيون هاي نظارتي كشور در كشمكش مداوم با فرد اول 
بوده و در اين ميان تنها منافع سهامداران عادي و مردمي كه چهار سال 

مجمع عمومي بانك آنها برگزار نشده در خطر قرار گرفته است. 
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 معرفي متقاضيان وام اجاره به بانك
 تا 2هفته ديگر

اطالع�ات  پاالی�ش  ح�ال  در  گف�ت:  راه  وزی�ر  مع�اون 
متقاضی�ان هس�تیم و ت�ا دو هفت�ه دیگ�ر، نخس�تین گ�روه 
متقاضی�ان وام اج�اره ب�ه بان�ك معرف�ي خواهن�د ش�د. 
به گ��زارش خبرگزاري ص��دا و س��يما، محم��ود محمودزاده ب��ا بيان 
اينكه ت��ا كنون ۲3۰ هزار نفر ب��راي دريافت وام وديعه مس��كن مصوب 
 س��تاد ملي كرونا براي س��ال ۱۴۰۰ در س��امانه اقدام ملي به نش��اني

 tem .mrud .ir ثبت نام كرده اند، افزود: متقاضيان تا پايان شهريورماه 
فرصت ثبت نام دارند. همزم��ان پااليش اطاعات متقاضي��ان را انجام 
مي دهيم و تا حدود دو هفته ديگر نخستين افرادي را كه ثبت نام كرده اند 
براي دريافت تس��هيات به بانك معرفي خواهيم كرد. معاون وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه سرعت پرداخت تسهيات منوط به اهتمام خود 
متقاضيان است، تأكيد كرد: به هر ميزان كه افراد، بارگذاري مدارك و ثبت 
نام را تسريع كنند، روند پرداخت تسهيات به آنها زودتر انجام مي شود. 
........................................................................................................................

 محروميت زدايي در ۸2درصد
 از مناطق كمتر توسعه يافته كشور

رئیس هیئ�ت عام�ل ایمی�درو گف�ت: از 108 شهرس�تان کمتر 
توس�عه یافت�ه، ایمی�درو در 48 شهرس�تان س�رمایه گ�ذاري 
کرده که مع�ادل 44 درصد شهرس�تان هاي کمتر توس�عه یافته 
کش�ور اس�ت. با احتس�اب فعالیت ه�اي اکتش�افي در41 ناحیه 
کمت�ر توس�عه یافت�ه، ایمی�درو در 82 درص�د شهرس�تان هاي 
کمتر توسعه یافته کش�ور س�رمایه گذاري هدفمند داشته است. 
به گزارش روابط عمومي ايمي��درو، وجيه اهلل جعف��ري كه در ديدار 
عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت معدن و تجارت و معاونان از ايميدرو، 
سخن مي گفت، تصريح كرد: سال گذش��ته در شرايطي كه تحريم ها 
به اوج رس��يده بود، ارزش صادرات توليدات معدني و صنايع معدني 
به 8/۵ميليارد دالر رسيد و امس��ال پيش بيني مي شود تا پايان سال، 
فقط در زنجيره فوالد ۱۰ ميليون تن صادرات داش��ته باشيم. رئيس 
هيئت عامل ايميدرو درباره مش��اركت بخش خصوصي اظهار داشت: 
از سال ۹۲ به اين سو 7/۲ميليارد دالر سرمايه بخش خصوصي جذب 
طرح ها شده كه ۲/۵ميليارد دالر پروژه تكميل و راه اندازي شده است. 
وي درباره نياز كشور به اكتش��افات گفت: با توجه به برنامه هاي فعلي 
توسعه اي و برداش��ت از معادن، ايميدرو برنامه وسيعي را براي كشف 

ذخاير جديد در 3۰ استان در حال اجرا دارد. 
جعفري با بيان اينكه ارزش برجاي ۱۰ م��اده معدني پرمصرف ايران 
3۹ميليارد دالر اس��ت، تأكيد كرد: در صورت سرمايه گذاري، تكميل 
زنجيره و افزايش ذخاير، بخش معدن و صنايع معدني طي ۲۰ سال آتي، 

افزون بر هزار ميليارد دالر فروش محصول خواهد داشت. 
........................................................................................................................

شيب تند گراني محصوالت فوالدي
ب�ر اس�اس گ�زارش رص�د و پای�ش قیم�ت اق�الم اساس�ي و 
پرمص�رف ب�ازار در ی�ك س�ال گذش�ته قیم�ت محص�والت 
فوالدي ش�امل تیرآه�ن، میلگرد، ورق و س�ایر مقاط�ع فوالدي 
بس�یار بیش�تر از بقیه اق�الم ض�روري بازار گران ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، مهدي نجف پور، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان اعام كرد: بر اساس گزارش هاي آماري موجود و احصا 
شده از كف بازار در يك سال گذش��ته تا كنون مشخص گرديد قيمت 
محصوالت فوالدي شامل تيرآهن، ميلگرد و ورق گرم در سطح عرضه 
به طور ميانگين ۱۱8 درصد نسبت به مدت مش��ابه سال قبل گران تر 
شده است، در حالي كه قيمت س��اير اقام اساسي شامل گوشت مرغ 
و گوسفندي، تخم مرغ، شكر، ش��ير، روغن مايع، سيمان، روغن موتور 
و الستيك به طور ميانگين 8۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش قيمت داشته است. رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف 
كنندگان ضمن ابراز نگراني از رشد قابل توجه قيمت محصوالت فوالدي 
نسبت به ساير اقام در يك سال گذشته، گفت: متأسفانه روند افزايش 
قيمت فوالد در كشور متوقف نشده و هفته به هفته شاهد گران تر شدن 
چند درصدي اين محصول نس��بت به هفته هاي قبل مي باشيم و اين 
نگراني مكرراً در جلس��ات تنظيم بازار كش��ور از سوي نماينده مصرف 

كنندگان عنوان مي گردد.

موافقت مجلس با تشكيل »ستاد تنظيم بازار 
محصوالت كشاورزي«

نماین�دگان مجل�س ش�وراي اس�المي ب�ا تش�كیل »س�تاد 
تنظی�م ب�ازار محص�والت کش�اورزي« موافق�ت کردن�د. 
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسامي در جلسه علني 
ديروز، بررسي طرح »تقويت امنيت غذايي كش��ور و رفع موانع توليد 
كشاورزي« را در دس��تور كار قرار دادند و ماده يك اين طرح را با ۱8۵ 
رأي موافق، ۹ رأي مخالف و س��ه رأي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده 

حاضر در صحن به تصويب رساندند. 
بر اساس اين ماده »در راستاي اعمال قانون تمركز وظايف و اختيارات 
بخش كش��اورزي در وزارت جهاد كش��اورزي مصوب ۱3۹۱/۱۱/۲۴ 
و قانون افزايش به��ره وري بخش كش��اورزي و منابع طبيعي مصوب 
۱38۹/۴/۲3 و ب��ه منظور برنامه ريزي و س��اماندهي ب��ازار كاالهاي 
كشاورزي »ستاد تنظيم بازار كشاورزي« كه از اين پس در اين قانون 
به اختصار س��تاد ناميده مي ش��ود با وظايف و اختيارات زير تش��كيل 

مي شود: 
۱. تنظيم بازار داخلي كاالهاي كشاورزي ش��امل بازرسي و نظارت بر 

قيمت، تأمين و توزيع
۲. مديريت نظارتي مطلوب بازار كاالهاي كش��اورزي در جهت تأمين 
منافع همه ذي نفعان ب��ا همكاري اتاق اصناف كش��اورزي ايران، اتاق 

اصناف ايران و تشكل هاي غير دولتي كشاورزي
3. نظارت مستمر بر ذخاير راهبردي كاالهاي كشاورزي

۴. نظارت بر تأمين امكانات و تسهيات )اعتبارات و تسهيات بانكي و 
ارزي( مورد نياز كاالهاي كشاورزي

۵. نظارت بر امور گمركي، تعرفه اي و مالياتي به منظور روان سازي تأمين 
و توزيع كاالهاي كشاورزي.

........................................................................................................................
 طرح ساماندهي صنعت خودرو 

براي رفع ابهامات به كميسيون صنايع برگشت
نمایندگان خانه ملت طرح ساماندهي صنعت خودرو را براي رفع 
ابهامات موجود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند. 
به گزارش تسنيم، نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي 
اسامي در جريان بررس��ي ايرادات شوراي نگهبان از طرح ساماندهي 
صنعت خودرو با ارجاع ماده ۴ اين طرح به كميسيون براي رفع ابهام با 
۱۵8 رأي موافق، 33 رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع ۲3۲ 

نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. 
سيداحسان خاندوزي در تذكر ماده )۱۹۹( آيين نامه داخلي مجلس 
گفت: ايرادات ش��وراي نگهبان به اين ماده در خصوص مغايرت آن با 
دو بند سياست هاي اقتصاد مقاومتي در رابطه با واردات خودرو بوده، 
اما كميس��يون در جريان رفع اين ايراد طرح مفصل��ي را به آن اضافه 

كرده است. 
وي ادامه داد: كميس��يون صنايع و معادن طرحي را در رابطه با فروش 
خودرو در بورس كاال و قيمت گذاري ه��اي آن به ماده اصاحي اضافه 
كرده است، حق نمايندگان آن اس��ت كه به لحاظ آيين نامه داخلي در 
رابطه با طرح مذكور اظهارنظر كرده و مخالف و موافق هر كدام در آن 
رابطه صحبت كنند، لذا از رياست محترم جلسه درخواست مي كنم اين 

ماده را به كميسيون مربوطه براي رفع ابهام ارجاع دهد. 
حجت اهلل فيروزي، سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس هم 
گفت: طرح مذكور ۲۲ فروردين ماه سال جاري در صحن علني مجلس 
مورد بررس��ي قرار گرفت كه در جريان آن ايراد امروز)ديروز( مطرح و 
مقرر شد نمايندگان توضيحات خودش��ان را به كميسيون ارائه كنند، 
اين در حالي است كه با گذشت دو ماه هيچ يك از نمايندگان موضوعي 

را به كميسيون ارائه نكرده اند. 
وي ادامه داد: شوراي نگهبان معتقد است واردات خودروي هيبريدي با 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغايرت داشته چراكه بايد توليدات 
داخلي تقويت شود. در همين راستا براي تقويت توليد داخل بايد منابعي 
ايجاد شود، لذا ساز و كار آن در كميسيون صنايع اينگونه طراحي شد 
كه مابه التفاوت فروش خودرو هاي پرتيراژ در بازار و بورس كاال به اين 
حوزه اختصاص پيدا كند، بنابراين اقدام مذكور در راستاي تأمين نظر 

شوراي نگهبان بوده است. 
نيكزاد كه رياس��ت جلس��ه را برعهده داش��ت، تذكر خاندوزي را وارد 
دانسته و ارجاع ماده اصاح شده طرح ساماندهي صنعت خودرو را به 

رأي نمايندگان گذاشت. 
........................................................................................................................

 مدیرعامل اتحادیه تعاوني هاي عشایري 
دامداران متحرك ایران:

با موافقت دولت ۵۰۰هزار رأس دام مازاد 
صادر مي شود

مدیرعامل اتحادیه تعاوني هاي عشایري دامداران متحرك ایران 
گفت: ما ص�ادرات یك میلی�ون رأس دام م�ازاد را ب�ه وزارتخانه 
پیش�نهاد کردیم که ب�ا 500هزار رأس آن موافقت ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، فضل خرم، مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عشايري 
دامداران متحرك اي��ران در برنامه »صبح و گفت وگ��و« اظهاركرد: 
عش��اير با ۲۴۶ هزار خانوار و ۲۲ ميليون و ۴۰۰ هزار رأس حدود ۲۵ 
تا 3۰درصد گوشت قرمز كشور را تأمين مي كند. خرم افزود: كاهش 
علوفه باعث ش��ده اس��ت دام زودتر از موعد اصلي خود به بازار عرضه 
ش��ود كه اين باعث كاهش قيمت دام زنده در بازار و زيان خود جامعه 
عشايري مي شود و از طرف ديگر، به خاطر كمبود دام، ذخاير ژنتيكي 

و دام هاي مولد نيز از بين مي روند. 
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه ۱۰۰ هزار تن نهاده در اختيار جامعه 
عشايري قرار داده شد، گفت: تصميم دوم هم اين بود كه يك ميليون 
رأس دام از جامعه عشايري خريداري شود كه البته شيوه خريد شيوه 
مناسبي نيست، از اين رو با دولت مطرح كرديم كه به جاي ديد اقتصادي 

با رويكرد مديريت بحران ورود كند. 
وي يادآورش��د: ما صادرات يك ميليون رأس دام مازاد را به وزارتخانه 
پيشنهاد كرديم كه با ۵۰۰ هزار رأس آن موافقت شده و قرار بر اين است 
كه به ازاي آن نهاده دامي وارد كنيم و در اختيار عش��اير قرار دهيم تا 
ضمن كاهش قيمت هزينه توليد، يك امنيت رواني خوبي هم در جامعه 

عشايري ايجاد شود. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عش��ايري دام��داران متحرك ايران با 
تذكر اين نكته كه صادرات ۵۰۰ هزار رأس دام تأثيري بر قيمت ها در 
بازار نخواهد داش��ت، گفت: اين اقدامات تا حدودي مي تواند از تبعات 
و پيامدهاي ناشي از خشكس��الي در مناطق عشايري جلوگيري كند. 
خرم از ورود ارتش به اين بخش سخن گفت و افزود: با توجه به افزايش 
هزينه هاي حمل و نقل، ارتش تعهد كرده كه تعدادي كاميون حمل كاال 

و نهاده و تانكرهاي آب رساني و ذخيره آب را در اختيار ما قرار دهد.

کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان   گزارش   2

ملل آنكت�اد اع�الم ک�رد س�رمایه گذاري 
مستقیم خارجي در ایران در سال 2020 افت 
11 درصدي داش�ته و به 1/342میلیارد دالر 
رسیده و رتبه ایران از سال 96 به بعد 27پله 
بررس�ي  م�ورد  کش�ورهاي  می�ان   در 

نزول کرده است. 
به گزارش فارس، كنفرانس تجارت و توس��عه 
س��ازمان ملل )آنكتاد( هر س��ال در سلس��له 
گزارش هاي »سرمايه گذاري خارجي جهان« 
به بررس��ي روند س��رمايه گذاري خارجي در 
كش��ورهاي مختلف مي پردازد و طي آن آمار 
مربوط به س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي 
كشورهاي جهان را منتشر مي كند. بر اساس 
گ��زارش »س��رمايه گذاري خارج��ي جهان 
۲۰۲۱«، مي��زان س��رمايه گذاري مس��تقيم 
خارجي در ايران طي سال ۲۰۲۰ به يك  ميليارد 

و 3۴۲ ميليون دالر رسيده است. 
ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران 
در س��ال ۲۰۱۹ به يك  ميليارد و ۵۰8 ميليون 
دالر رس��يده بود، يعني ميزان سرمايه گذاري 
خارجي در اي��ران در س��ال ۲۰۲۰ با كاهش 
)۱۶۶ ميلي��ون دالري( ۱۱ درص��دي مواجه 
شده است. س��رمايه گذاري خارجي در ايران 
در س��ال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۱8 ب��ه ترتي��ب 
3۶/۴درصد و 3۰ درصد افت كرده بود. ميزان 
جذب س��رمايه گذاري خارجي ايران در سال 
۲۰۱8 برابر با ۲ ميلي��ارد و 373 ميليون دالر 
در سال ۲۰۱7 برابر با ۵ ميليارد و ۱۹ ميليون 
دالر بوده است. اين رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با 

3 ميليارد و 373 ميليون دالر بود. 
اي��ران در س��ال ۲۰۱۴ بال��غ ب��ر ۲ ميليارد و 
۱۰۵ ميليون دالر س��رمايه گذاري مس��تقيم 

خارجي جذب كرده بود كه اين رقم در س��ال 
۲۰۱۵ به ۲ ميليارد و ۵۰ ميليون دالر كاهش 

يافته بود. 
ميزان سرمايه  مس��تقيم خارجي جذب شده 
در س��ال ۲۰۱3 نيز 3ميلي��ارد و ۵۰ ميليون 
دالر بوده است. اين رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با 
۴ ميليارد و ۶۶۲ ميليون دالر برآورد شده بود. 

  افزای�ش س�هم ای�ران از می�زان کل 
جذب س�رمایه گذاري مستقیم خارجي 

در جهان
بر اساس اين گزارش، در جهان در سال گذشته 
ميادي كه س��ال آغاز همه گي��ري كرونا نيز 
بود، ۹۹۹ ميليارد دالر جذب س��رمايه گذاري 
مستقيم خارجي انجام شده كه نسبت به سال 
پي��ش از آن، ۵۴۱ ميليارد دالر كمتر اس��ت. 
 س��هم ايران از اين ميزان س��رمايه گذاري در 
جهان ۰/۱3درصد اس��ت. سهم ايران در سال 

۲۰۱۹  برابر با ۰/۰۹درصد بود. 
    ن�زول 27پل�ه اي ای�ران ط�ي دولت 

دوازدهم
بر اين اس��اس، ايران در سال ۲۰۲۰ )۱3۹۹( 
جايگاه 7۲ را در ميان كشورهاي مورد بررسي 
به خود اختصاص داده كه نس��بت به گزارش 
سال گذشته شش پله صعود داشته است، البته 
ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 
۲۰۲۰ در بسياري از كش��ورها به علت شيوع 
كرونا به شدت كاهش يافته است. هر چند رتبه 
ايران در سال بهتر شده است اما كشورمان در 
س��ال هاي پيش از آن با كاه��ش جايگاه هاي 

شديدي مواجه شده بود. 
ايران در سال ۲۰۱۹ با ۲3 پله نزول جايگاه 78 
و در سال ۲۰۱8 با ۱۰ پله نزول جايگاه ۵۵ را به 
خود اختصاص داده بود. جايگاه ايران در سال 

۲۰۱7 )۱3۹۶( برابر با ۴۵ بود. 

  پیش�ي گرفت�ن دوب�اره کش�ورهاي 
درحال توسعه

در حالي كه در س��ال ۲۰۱۹، كشورهاي توسعه 
يافت��ه ۵۱/۹ درص��د كل س��رمايه گذاري هاي 
مستقيم خارجي و كشورهاي توسعه يافته تنها 
۴۴/۴ درصد را ب��ه خود اختص��اص داده بودند، 
اين ارقام در س��ال ۲۰۲۰ كامًا برعكس ش��ده 
است. سهم كش��ورهاي در حال توس��عه از كل 
س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي انجام شده 
در جهان در س��ال ۲۰۲۰ نزدي��ك ۶۶/3درصد 
برابر با ۶۶۲ ميلي��ارد و ۵۶۲ ميلي��ون دالر بوده 
است، كشورهاي توسعه يافته نيز 3۱۲ ميليارد و 
۱7۰ ميليون دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
جذب كردند كه 3۱/۲درصد كل سرمايه گذاري 

مستقيم خارجي در جهان است. 
به نظر مي رس��د، آغاز ش��يوع كرونا در سال 
۲۰۲۰ بر ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي كشورهاي توسعه يافته به شدت تأثير 
گذاشته است. كش��ورهاي در حال توسعه در 
سال ۲۰۱۲ براي نخس��تين بار، از كشورهاي 
توسعه يافته در جذب سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي پيشي گرفتند و اين وضعيت را در سال 
۲۰۱۴ نيز حفظ كردند. اين وضعيت بار ديگر 
در سال ۲۰۱8 اتفاق افتاد. اقتصادهاي درحال 
گذار نيز حدود ۲/۴درصد از كل سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي جهان را در سال ۲۰۱۹ به 

خود اختصاص دادند. 
  3 کشور نخست جهان 

در ج�ذب س�رمایه گذاري مس�تقیم 
خارجي

امريكا با ۱۵۶ ميليارد دالر، چين با ۱۴۹ ميليارد 
دالر و هنگ كنگ با ۱۱۹ ميليارد دالر به  ترتيب 
در رتبه ه��اي اول ت��ا س��وم به لح��اظ جذب 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار دارند.

 نزول 27 پله اي جايگاه ايران 
در جذب سرمايه گذاري خارجي در دولت دوازدهم

بدهي هاي هنگفت برج�اي مانده از دولت 
ب�ه بخش هایي چ�ون بانك مرک�زي، نظام 
بانكي، صندوق توسعه ملي، سازمان تأمین 
اجتماع�ي، بازار س�رمایه و پیمان�كاران از 
جمله موانع کاهش تورم در اقتصاد اس�ت، 
از ای�ن رو در ص�ورت آزاد س�ازي ارزهاي 
بلوکه شده دولت در بانك هاي خارجي باید 
بدهي هاي داخلي و خارجي پرداخت شود. 
گفتني است تنها  کسري بودجه سال جاري 
300 تا 500 هزار میلیارد تومان، بدهي هاي 
خارجي ای�ران ح�دود 10 میلی�ارد دالر و 
بدهي دولت به بخش بانكي حدود530 هزار 
میلیارد تومان است،  در همین راستا به گفته 
یك نماینده مجلس دولت روحاني صندوق 
توسعه ملي را خالي کرده  است و بدهي هاي 
این صندوق باید تا سال 1403 پرداخت شود. 
وضعيت دخ��ل و خ��رج دولت در س��ال هاي 
اخير مش��كات زيادي را براي اقتصاد رقم زد؛ 

افزايش قيم��ت ارز، چاپ پول، انتش��ار اوراق 
بدهي و استقراض از سيس��تم بانكي تورمي را 
در اقتصاد ايجاد كرده است كه از مصرف كننده 
تا توليد كننده با مشكل مواجه شده اند و امروز 
بدهي هاي برجاي مانده از دولت به عنوان يكي 
از موانع بهبود وضعيت اقتصادي در كوتاه مدت 

مي باشد. 
هر چن��د مقام��ات دولتي مدعي هس��تند كه 
س��ال هاي تحريم را بدون اس��تقراض از بانك 
مركزي پش��ت سر گذاش��ته اند، اما عبدالناصر 
همت��ي با اش��اره به اينك��ه واگ��ذاري ارزهاي 
بلوكه ش��ده به بان��ك مرك��زي و دريافت ريال 
تفاوتي با اس��تقراض از بانك مركزي ندارد، بر 
اين باور ب��ود كه بايد روابط بي��ن دولت و بانك 
مركزي باز تعريف ش��ود، در غير اين صورت در 
شرايط تحريم و غير تحريم اقتصاد ايران با تورم 

مواجه خواهد بود. 
دولت در س��ال هاي اخير به واسطه فروش 

ارزهاي بلوكه شده به بانك مركزي ريال اين 
ارزها را دريافت و ص��رف هزينه هاي جاري 
خود كرد، از اين رو كارشناس��ان مي گويند 
دارايي هاي بلوكه شده در بانك هاي خارجي 
در صورت آزاد س��ازي بايد به پش��توانه پول 
ملي تبديل شوند. در عين حال روابط مالي 
دولت ب��ا بانك مرك��زي، سيس��تم بانكي، 
صندوق توس��عه ملي، پيمانكاران، سازمان 
تأمين اجتماعي و بورس به پشتوانه ارزهاي 
بلوكه شده دولت بايد تصحيح شود، به عبارت 
ديگر دولت بايد بدهي خود را به اين بخش ها 

پرداخت كند. 
عزت اهلل اكبري تاالر پشتي، رئيس كميسيون 
صنايع مجلس در همايش روز ملي اصناف كه 
با حضور رؤس��اي اتحاديه هاي صنفي و جمعي 
از فع��االن صنفي برگزار ش��د، گفت: نهادهايي 
كه زير نظر مقام معظم رهبري هس��تند، قله ها 
را فتح كرده اند، اما جاهايي كه زير نظر دولت و 

رئيس جمهور بوده اند، اين طور نيست. 
رئي��س كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
شوراي اس��امي با تأكيد بر اينكه كار را بايد به 
مردم س��پرد، گفت: هيچ هزينه اي براي دولت 
ندارد و دولت فقط مي تواند پ��ول پارو كند و از 
مشاغلي كه بدون هزينه ايجاد مي شود، ماليات 

دريافت و تمام درآمدهاي خود را كسب كند. 
   البي ه�ا اج�ازه دهن�د رئیس جمه�ور 

منتخب کار خود را انجام دهد
وي با بيان اينكه اميدواريم البي ها اجازه دهند 
رئيس جمهور منتخب م��ردم اقدامات خود را 
انجام دهد، گفت: طرح مجل��س براي حمايت 
از واحدهاي توليدي كه به اطاع رئيس جمهور 
منتخب مردم رسيده اس��ت، يكي از بندهايش 
اين است هيچ واحد صنعتي، توليدي و خدمات 

وابسته تحت هيچ عنوان پلمب نشود. 
وي بيان داش��ت: هيچ فعال اقتصادي به علت 
مسائل اقتصادي زنداني نش��ود و خط مجازات 
فع��االن اقتصادي در راس��تاي ج��ذب توليد و 

اشتغال باشد. 
رئي��س كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
شوراي اسامي اظهار داشت: در مجلس پنجم 
تش��كيل صندوق ذخيره ارزي مصوب ش��د تا 
دولت امكان برداش��ت از آن را نداشته باشد، در 
مجلس هشتم نيز صندوق توس��عه ملي با نظر 
مقام معظم رهبري تشكيل ش��د،بنابراين اگر 
اين يك مورد مراقبت شود، بزرگ ترين پشتوانه 

امنيت كشور خواهد بود. 
وي با بيان اينكه صندوق توس��عه ملي از سوي 
روحاني خالي ش��د، گف��ت: با بروز ه��ر حادثه 
طبيع��ي رئيس جمهور ط��ي نام��ه اي از مقام 
معظم رهبري خواستار برداشت از اين صندوق 
مي شوند و حضرت آقا نيز در مقابل عواطف مردم 

قرار مي گيرند و اجازه برداشت مي دهند. 
رئي��س كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
اظهار داشت: اين در حالي است كه دولت بايد 
هزينه هاي جاري را از محل هاي ديگري مانند 

ماليات دريافت كند. 
در پايان بايد گفت بودجه سال ۱۴۰۰ به شيوه اي 
نوشته شده است كه كسري آن بين 3۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار ميلي��ارد تومان برآورد مي ش��ود، از اين رو 
دول��ت در كنار پرداخ��ت س��اير بدهي ها بايد 
هزينه هاي جاري سال جاري و كسري آن را نيز 

از محل هاي غير تورمي تأمين كند.

  گزارش   یک

مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران با بیان اینكه تهراني ها 
بین 20 تا 30درصد بیش�تر از میانگین کش�وري آب مصرف 
مي کنند، گفت: متوس�ط مص�رف آب هر ش�هروند 240 لیتر 
در ش�بانه روز اس�ت که این رقم در کش�ور 200 لیتر اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، محمدرضا بختياري اظهار داشت: ۵۰ درصد 
مردم تهران كمت��ر از حد نرمال ك��ه ۱۴ مترمكعب اس��ت، آب 
مصرف مي كنند؛3۰ درصد تهراني ها كمي بيش از الگوي مصرف 

و ۲۰درصد مصرف غيرمتعارف دارند. وي با اشاره به اينكه مصرف 
آب در روز گذشته در تهران به 3ميليارد و ۶۲۰ ميليون ليتر رسيد، 
گفت: اين رقم نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ۱/۱ درصد 
افزايش را نشان مي دهد. از روز گذشته براي مشتركان پرمصرف 
و بدمصرف اخطار ارسال شده اس��ت و در صورت تداوم افزايش، 

محدوديت مصرف را اعمال خواهيم كرد. 
وي افزود: الگوي مصرف آب براي هر واحد مسكوني در شهر تهران 

در يك ماه ۱۴ هزار ليت��ر )۱۴مترمكعب( آب اس��ت. واحدهاي 
مس��كوني كه تا ۲8 هزار ليتر )۲8 مترمكعب( آب در ماه مصرف 
كنند، جزو پرمصرف ها و گروهي كه بي��ش از ۲8 مترمكعب آب 
در ماه مصرف كنند در رده بدمصرف هاي آب اس��تان تهران قرار 
خواهند گرفت. بختياري تأكيد كرد: از اسفندماه سال ۹8 تا كنون 
روزانه بيش از 3ميليون متر مكعب مصرف آب در س��طح استان 

مصرف شده كه اين رقم بي سابقه بوده است.

تهراني ها تا 30 درصد بيشتر از ميانگين كشوري آب مصرف مي كنند
  خبر  کوتاه


