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هر چند ناآرامي هاي اخير در كش�ور ريس�كي 
ايجاد كرد كه به خروج نقدينگي از بازار سرمايه 
و بانك به بازارهاي موازي نقد ش�ونده منتج شد 
اما در اثر سياس�ت هاي دولت س�يزدهم شاهد 
رايزني ها ب�راي افزايش فروش نف�ت به چين و 
همچني�ن آزاد س�ازي دارايي هاي بلوكه ش�ده  
ارزي هستيم كه بر اين اس�اس مي توان اميدوار 
ب�ود ثباتي كه ط�ي يك س�ال گذش�ته در بازار 
ارز و طال و س�كه برقرار بوده اس�ت، ادامه يابد. 
در جري��ان ناآرامي هاي اخير همانط��ور كه انتظار 
مي رفت خ��روج نقدينگي حقيقي از بازار س��رمايه 
تشديد شد و در همين حال شاهد روند صعودي نرخ 
ارز و طال و سكه بوديم، برخي تحليلگران بر اين باورند 
كشورهاي تحريم كننده وقتي حوصله شان از صبر و 
مقاومت و پايداري كشورهاي تحريم شده سر مي رود و 
در جريان مذاكرات با اين كشورها نيز دست شان خالي 
مي شود، از طريق اقدام هاي سياسي غافلگير كننده و 
ايذايي تالش مي كنند با تشديد تحريم ها، كشورهاي 
مقاوم هدف را بي��ش از پيش تحت فش��ار و تنگنا 
قرار دهند تا آنه��ا را به زانو دربياورن��د و به مقاصد و 
خواسته هاي خود برسند، از همين رو اقتصاد ايران به 
طور مجدد با ريسك هاي تحميلي از خارج از كشور 
روبه رو شد كه بالطبع اين وضعيت مي تواند تبعات 
منفي را به همراه بياورد ولي با هوشمندي سياستگذار، 

اين تبعات منفي قابل مديريت و كنترل است. 
بي ش��ك كش��وري كه تحت تحريم هاي ناعادالنه 
و ظالمانه غربي قرار دارد و در گذش��ته نيز به تصور 
باور وع��ده غربي ها مبني بر آزاد س��ازي درآمدهاي 
بلوكه شده و رفع تحريم ها زياده روي هايي در حوزه 
استقراض داخلي و رش��د هزينه هاي اسمي جاري 
بودجه داش��ته، مديريت فضاي اقتصادي و كسب 
و كارش ب��راي سياس��تگذارانش از اهميت زيادي 
برخوردار است، زيرا اگر اين تحريم ها بيش از يك دهه 

به طول انجاميده باشد، در عمل آسيب هاي زيادي را 
رقم زده و وضعيت احياي سرمايه گذاري در اقتصاد را 

نيز شكننده كرده است. 
با آغاز به كار دولت سيزدهم، مجموعه سياست هايی 
در كش��ور رقم خورد كه اعتماد تا حدودي به حوزه 
سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد بازگشت، به طوري 
كه ش��اهد صدور مجوزهاي جديد سرمايه گذاري و 
عملياتي ش��دن اين مجوزها بوده ايم و در كنار اين 
مهم نيز دولت در بعد تأمين مالي شرايطي را فراهم 
آورد كه هم عقب ماندگي در س��رمايه گذاري ثابت 
در حوزه ماش��ين آالت تا حدودي جبران شود و هم 
شاهد رش��د توليد ناخالص داخلي و احياي بنگاه ها 
باشيم. نتايج آمار مراكز رسمي از حوزه توليد ناخالص 
داخلي اقتصاد ايران نشان مي دهد دولت سيزدهم 
در سال ابتدايي مديريت بدون اينكه برجام به احيا 
برسد تا حد قابل قبولي موفق بوده است، البته منكر 
كاستي ها نمي شويم اما موفقيت مذكور براي وضعيت 
كشوري كه در تحريم است، قابل پذيرش مي باشد 
و همين وضعيت مي تواند فضاي��ي را ايجاد كند كه 
سرمايه گذاران بدون احتياج به احياي برجام به شكل 
قطعي تصميم خود را براي ورود به حوزه هاي توليدي 
عملياتي كنند كه اين اتفاق بي شك براي كشورهايي 
كه مدت هاست چشم به شطرنج انديشه هاي مذاكرات 

هسته اي با ايران دارند، اصالً مطلوب نيست. 
وقتي دولت س��يزدهم مي تواند سال ابتدايي خود 
را بدون احياي برجام با رش��د اقتصادي مثبت به 
اتمام برساند و كمر براي كنترل تورم و ريشه هاي 
تورم در سال دوم خود مي بندد، طبيعي است كه 
اتاق جنگ اقتصادي عليه ايران را كه همانا وزارت 
خزانه داري امريكاس��ت نگران و ناراحت مي كند، 
زيرا بيش از يك دهه تحريم عليه ايران انجام گرفته 
است تا دست آخر امريكا و همپيمانانش شاهد به 
زانو درآمدن ايران باشند، حال آنكه ايران در حال 

خروج از كانال تنگناي اقتصادي ايجاد شده توسط 
تحريم كنندگان است. به هر روي طبيعي بود كه 
بعد از آنكه در دور پاياني مذاكرات، ايران از مواضع 
تعييني خود عقب نشيني نكند، غربي ها همچون 
گذش��ته از طريق حركت هاي ايذايي بخواهند به 
هر طريق ممكن چالش هاي جديدي را براي كشور 
ايجاد كنند. برتري رسانه اي آنها در دنيا اين امكان 
را فراهم مي كند كه به هر بهانه اي يك موضوع را در 
نظر افكار عمومي كشورهاي هدف چنان بزرگنمايي 
كنند كه احساسات پاك بشري، دستمايه فعاليت ها 
و منافع سياسي آنها شود و اينجاست كه بايد گفت 
چگونه حقوق بشر را پايمال منافع خود مي كنند، 
زيرا از يك طرف ملت ه��ا را تحريم مي كنند و آنها 
را تحت فش��ار اقتصادي و معضالت ناشي از فقر و 
آسيب هاي اجتماعي قرار مي دهند و از طرف ديگر 
مدعي حقوق همين ملت ها مي شوند تا دولت هاي 
همين كشورها را براي عقب نشيني از مواضع مبتني 
برتأمين حقوق ملت شان تحت فشار مجدد اقتصادي 

و سياسي قرار دهند. 
به هر ترتيب پيران سياست باز غربي شايد بازي هاي 
سياسي را خوب بلد باش��ند اما دست خدا باالترين 
دست هاست و توطئه هاي آنها را برمال خواهد كرد، 
از اين رو هر چند امروز فضاي احياش��ده ش��كننده 
اقتصاد ايران طي يك سال اخير براي سرمايه گذاري 
به طور مجدد با ريس��ك مواجه شده است و همين 
وضعيت زمينه ساز تش��ديد خروج نقدينگي از بازار 
س��رمايه و بانك براي خريد طال و ارز و سكه يا شايد 
سرمايه گذاري در خارج از كشور شده است، ولي اميد 
مي رود با هوش��ياري دولت اين فضا به زودي تحت 
كنترل قرار گيرد تا روند سرمايه گذاري در حوزه توليد 
و اعمال سياست هاي اصالحي در اقتصاد براي مهار 
بخش هاي غيرمولد با خلل قابل توجهي مواجه نشود. 
متأسفانه طي روزهاي ناآرام هفته هاي اخير شاهد 

خسارت هاي اقتصادي در كشور بوده ايم كه تخريب 
اموال عمومي و به آتش كش��يدن س��اختمان هاي 
بانك ها و آسيب ديدن الجرم كسب و كارهاي مرتبط 
با اينترنت و فض��اي مجازي و خ��روج نقدينگي از 
بازار س��رمايه و بانك به مقصد بازاره��اي موازي با 
نقدش��وندگي باال تنها بخشي از آن اس��ت كه وزير 

اقتصاد نيز روز گذشته به آن اشاره كرد. 
    توافقاتي با چين براي فروش نفت 

صورت گرفته است
به گفته س��خنگوي دولت و وزير اقتص��اد، ثبات و 
چشم انداز بازار سرمايه براي دولت همواره مهم بوده 
است، متأسفانه از خرداد ماه اتفاقي رخ داد كه عالوه بر 
كل جهان بر ما هم اثر گذاشت، ناآرامي هاي اخير هم 
چشم انداز منفي را بيشتر مي كند، اما از سوي ديگر 
وزير اقتصاد يك خبر خوب هم داشت، به گفته وي در 
مورد فروش نفت توافقاتي با چين صورت گرفته است، 
دولت مصمم است تعامل خود را با شركاي راهبردي 

همانند چين ادامه بدهد. 
سيداحسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت 
صبح ديروز در نشست خبري درباره قرارداد 25ساله 
ايران و چين با بيان اينكه سياست دولت در ديپلماسي 
اقتصادي فعاالنه اس��ت، گفت: در عمل، ديپلماسي 
اقتصادي با محوريت كش��ورهاي همس��ايه دنبال 
مي شود، از طرفي اقتصادهاي مؤثري مانند اقتصاد 
چين در نگاه ما مهم هستند و نگاه دولت اين است 
كه فارغ از اينكه هر اتفاقي بين ايران و كش��ورهاي 
ديگر در حوزه اقتصاد رخ دهد، روابط خود را با چين 

گسترش دهيم. 
خاندوزي با اشاره به ديدار رؤس��اي جمهور ايران و 
چين تصريح كرد:  مسئوالن دو كشور بر اجراي اين 
قرارداد و توافق تأكيد كردند. در مورد موضوع فروش 
نفت بين ايران و چين نيز توافقاتي صورت گرفته است 
كه در صورت محقق شدن، گزارش عملكرد آن را ارائه 

خواهيم كرد. 
   رشد 80 درصدي بازار متشكل ارزي

هر چند خبر رش��د نرخ ارز تا مرز 33هزار تومان در 
برخي رسانه ها مورد توجه قرار گرفته و نرخ سكه طال 
نيز به مرز 15ميليون و 350هزار تومان رسيده است 
اما رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه روزهاي آينده 
خبرهاي خوبي از آزادس��ازي پول هاي بلوكه شده 
اعالم مي كنيم، گفت: معامالت بازار متشكل ارزي 
امسال نسبت به سال قبل 80درصد رشد كرد. علي 
صالح آبادي، رئي��س كل بانك مركزي در حاش��يه 
اين مراسم رونمايي از درگاه يكپارچه اعالم نرخ ارز 
صرافي ها بيان كرد:  با هماهنگي و همكاري با وزارت 
امور خارجه پيشرفت هاي خوبي در زمينه آزادسازي 
پول هاي بلوكه شده ايران در خارج كشور انجام شده 
اس��ت كه فعاًل جزئيات آن را اع��الم نمي كنم ولي 
در روزهاي آينده خبرهاي خوبي در عمل منتش��ر 

خواهد شد. 
وي تصريح كرد: منابع ارزي، جزئ��ي از دارايي هاي 
ملت ايران است و بايد در راستاي منافع كشور مورد 
استفاده قرار بگيرد. رئيس كل بانك مركزي همچنين 
خبر داد:  از ابتداي س��ال جاري تاكنون در شش ماه 
اول 22ميليارد و 430ميليون دالر در س��امانه نيما 
معامالت ارزي انجام شده اس��ت، در حالي كه سال 
گذشته در اين مدت 12ميليارد و 362ميليون دالر 
معامله بوده كه معامالت امسال نسبت به سال قبل 

80درصد رشد داشته است. 

 مبادله برق بين ايران و تركيه 
از سر گرفته شد

در س�فر اخير وزي�ر نيرو ب�ه تركي�ه و گفت و گوهاي انجام ش�ده 
ب�ا ط�رف ت�رك ب�ه تواف�ق رس�يديم مب�ادالت ب�رق را بي�ن 
اي�ران و تركي�ه از س�ر بگيري�م، زي�را متأس�فانه س�اليان 
زي�ادي اس�ت اي�ن مبادل�ه قط�ع ش�ده ب�ود و از اي�ن طري�ق 
می تواني�م زمان هايي كه ب�رق مازاد داري�م، آن را ص�ادر كنيم. 
به گزارش مهر، وزير نيرو در حاشيه بازديد و افتتاح نمايشگاه محصوالت 
نوآورانه و فناورانه با اشاره به سفر اخيرش به تركيه گفت: در سفر تركيه 
دو مسئله در دستور كار قرار داشت، يكي مذاكره با وزارت انرژي تركيه 
براي مبادالت برق كه اخيراً در مرز تركيه سيستم بك تو بك نصب شده 
و از طريق اين سيستم امكان مبادله برق را فراهم شده است. اين مبادله 
از روزهاي گذشته شروع و تا 600 مگاوات مبادله برق انجام شده است، 

يعني مبادله برق ظرفيت 600 مگاواتي دارد. 
وي افزود: در اين س��فر با وزير انرژي تركيه مذاكرات و گفت وگو هايي 
انجام شده و به توافق رس��يده ايم مبادالت برق را بين ايران و تركيه از 
سر بگيريم، زيرا متأسفانه ساليان زيادي است كه اين مبادله قطع شده 
بود و از اين طريق می توانيم زمان هايي كه برق مازاد داريم، آن را صادر 
كينم. اين عضو كابينه دولت سيزدهم اضافه كرد: از طريق تركيه و به 
كشورهاي همسايه صادرات برق خواهيم داشت و در زمان هايي كه نياز 
به مصرف بيشتري داشته باشيم، امكان دريافت برق از آن مسير برقرار 
خواهد بود. اين موارد از جمله توافقاتي بوده اس��ت كه با وزارت انرژي 

تركيه داشته ايم. 
محرابيان با اشاره به اينكه ناترازي برق دليل بر عدم صادرات نمي شود، 
در اين زمينه توضيح داد: در 20درصد اوقات نياز به واردات مضاعف برق 
داريم كه اين نياز در تابستان و فصل گرما كه اوج مصرف است تأمين 
می شود تا بتوانيم اوج مصرف را مديريت كنيم، در غير اين ايام به دليل 

برق مازادي كه وجود دارد مي توانيم برق را صادر كنيم. 
وزير نيرو خاطرنش��ان كرد: در تمامي س��ال به ي��ك ميزان مصرف 
نداريم. در چنين شرايطي تنها راه موجود يا خاموش كردن نيروگاه 
است كه صرفه اقتصادي ندارد يا بايد كار كند و برق را به ساير كشورها 
بفروشيم. بنابراين اين سياست را به صورت جدي دنبال مي كنيم و با 
كشورهاي همسايه مانند روسيه، قطر، تركيه و از طريق كشور تركيه با 
اتحاديه اروپا اين عمليات در حال انجام است و شبكه ها در حال اتصال 
است كه خوشبختانه با روش بك تو بك اين اتصال انجام شده است كه 
در روزهاي اخير آزمايش هايي را انجام داده ايم، البته براي ارسال برق 

به تركيه روش هاي ديگري وجود دارد كه در دستور كار قرار دارد. 
محرابيان اف��زود: در كنار اين موارد طي س��فر رئيس جمهور تركيه 
با هيئت همراه به ايران در اجالس��ي كه در تهران برگزار شده است، 
مذاكراتي بين هيئت ها در خصوص اقدام��ات تركيه در حوزه ارس 
انجام ش��د و ما نگراني هاي خود را ب��ه طرف تركي��ه اي در رابطه با 
اقداماتي كه صورت مي گيرد مانند سد سازي و ديگر اقدامات اعالم 
كرديم، در بين رؤساي جمهور توافقي مبني بر مذاكرات در اين زمينه 
صورت گرفت كه از طرف جمهوري اس��المی بنده و از طرف كشور 

تركيه وزير كشاورزي و جنگلباني و امور آب انتخاب شد. 
وي افزود: در اين س��فر بخش مهمي مذاكره ب��ا وزير مربوط بود كه 
هر دو هيئت به صورت كاماًل تفصيلي و مش��روح مسائل، نگراني ها، 
اقدامات و سياست هاي خود را با يكديگر به اشتراك گذاشتند، البته 
طرف ترك اظهاراتي در رابطه با اقدامات داشت و ما هم نگراني هايي 
داشتيم و در اين چارچوب ما توافق كرديم يك كميته دائمي بررسي 
طرح هاي آبي و امور آبي بين دو كشور تش��كيل شود كه از طرف ما 
معاون وزير نيرو و از طرف تركيه معاون وزير مسئوليت اين كار را بر 

عهده گرفتند.  
........................................................................................................................

 آغاز روند نزولي قيمت مرغ
صف مرغ در ميادين جمع شد

خري�د  ص�ف  و  يافت�ه  افزاي�ش  ب�ازار  در  م�رغ  عرض�ه 
كيلوگ�رم  ه�ر  مص�وب  قيم�ت  ب�ه  محص�ول  اي�ن 
59ه�زارو800 توم�ان در ميادي�ن مي�وه جم�ع ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، قيمت مرغ كه در روزهاي گذشته تا هركيلوگرم 
70هزار تومان در برخ��ي نقاط تهران افزايش يافته ب��ود و عرضه اين 
محصول در ميادين ميوه و تره بار ش��هرداري ته��ران با قيمت مصوب 
هركيلوگرم 59هزار و 800 تومان با صف خريداري همراه بود، اكنون 
در سطح شهر كاهش يافته و صف مرغ در ميادين هم جمع شده است. 
مش��اهدات ميداني نش��ان مي دهد هر كيلوگرم مرغ در تهران حدود 
64هزار تومان به فروش مي رس��د و با 6هزار توم��ان كاهش به قيمت 

مصوب نزديك شده است. 
مدير يك��ي از ميادين ميوه و تره ب��ار تهران مي گويد: دليل ش��لوغي 
فروشگاه هاي عرضه مرغ در ميادين و صف خريد اين محصول كاهش 
عرضه مرغ توسط مرغداران در بازار، به اميد افزايش قيمت اين محصول 
بود، اما با توجه به اينكه افزايش قيمت مرغ در ستاد تنظيم بازار مصوب 

نشد، توزيع مرغ دوباره افزايش يافته است. 
يكي از فروشگاه هاي عرضه مواد پروتئيني خيابان يوسف آباد تهران كه 
در روزهاي گذشته هركيلوگرم مرغ را 70 تا 71هزار تومان به فروش 
مي رساند نيز اكنون قيمت خود را به 64هزار تومان كاهش داده است. 

   فروش مرغ باالتر از ۶0هزار تومان تخلف است
همچنين سازمان تعاون روس��تايي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد كه 
فروش مرغ باالتر از 60هزار تومان تخلف می باش��د و قيمت جديدي 
براي اين محصول اعالم نشده است. اين سازمان به افزايش غيررسمي 
قيمت مرغ در هفته هاي اخير اشاره كرده است كه هر كيلوگرم از اين 
محصول حدود 5 تا 10ه��زار تومان گران تر از نرخ مصوب به دس��ت 
مصرف كنندگان مي رس��د. در حالي فروش م��رغ باالتر از نرخ مصوب 
تخلف بوده و هن��وز دولت قيمت جديد را اعالم نكرده اس��ت كه خود 
اتحاديه مرغداران نيز به اين موضوع اذعان دارد. قيمت مصوب مرغ گرم 

بر اساس اعالم دولت، كيلويي 59هزارو800 تومان است. 
بنابراين گزارش فروش م��رغ منجمد با قيمت ه��ر كيلوگرم 45هزار 
تومان آغاز شده است و توسط س��ازمان تعاون روستايي اين محصول 
در فروشگاه هاي اينترنتي با ارس��ال رايگان به در منزل افراد )فعاًل در 

تهران( توزيع مي شود. 
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تعارض منافع در يك شركت گازي
انتصابات فاميلي در ش��ركت هاي دولتي يكي از مصداق هاي فس��اد و 
تعارض منافع است كه حتي در صورت عدم استفاده از قدرت، بستر خلق 
فساد را فراهم مي آورد؛ موضوعي كه مدت هاست بي سر و صدا يكي از 

شركت هاي هلدينگ خليج فارس را درگير كرده است. 
يكي از مهم ترين خواسته هاي مردم از دولت ها، خشكاندن ريشه هاي 
فساد است. شاكله اصلي بسياري از فساد ها در بستر موقعيت هاي تعارض 
منافع به  وجود مي آيد، به اين معني كه فرد يا سازمان در جايگاهي قرار 
مي گيرد كه در آن، بين منافع شخصي و منافع اجتماعي تعارض وجود 
دارد. فساد، ناكارآمدي و بي اعتمادي به بخش عمومي همگي بخشي از 
پيامدهاي تعارض منافع است كه متأسفانه سياست هاي مناسب براي 
مديريت آن وضع نشده است و قانوني هم براي اين موضوع وجود ندارد 
اما با توجه به رويكردهاي مصلحانه دولت سيزدهم، ظاهراً دغدغه مبارزه 

با آن حس مي شود. 
يكي از موقعيت ها تعارض منافع ش��خص محور اس��ت، يعني اعطاي 
منصب ويژه به دليل داش��تن روابط خانوادگي در شرايطي كه اگر اين 
روابط وجود نداشت، اين منصب به او نمي رسيد. مصداق اين موضوع هم 
بسيار زياد است كه مي توان به انتصاب آقازاده ها و دامادها اشاره كرد. 

تعارض منافع ناشي از خويشاوندساالري موقعيتي است كه در آن مسئول 
تصميم گير در دوراهي منفعت بيت المال و منفع��ت فاميلي قرار مي گيرد. 
در تمامي كش��ورهاي دنيا كه احتمال تعارض منافع وجود دارد، مس��ئول 
تصميم گيري كه در اين ش��رايط قرار دارد، بايد موضوع تع��ارض منافع را 
به مراكز مربوط اعالم كند، در غير اين صورت در ش��رايطي كه ماجرا فاش 
ش��ود، حتي اگر از اين موقعيت سوءاستفاده هم نكند، ممكن است مسئول 

باالدستي مجازات شود. 
با اين مقدم��ه بايد گف��ت انتصابات فاميل��ي در ش��ركت هاي دولتي يكي 
از مصداق هاي فس��اد و تعارض منافع اس��ت. اين مهم كه تع��ارض منافع 
شخص محور نامگذاري مي شود، يكي از اصلي ترين شاهراه هاي فساد است 
چراكه اگر فردي در موقعيت تعارض منافع قرار گي��رد، حتي اگر از قدرت 
اعطاشده، سوءاستفاده هم نكند، پيامدهاي رواني و ذهني فراواني را متحمل 
مي شود. اين درگيري هاي ذهني موجب كاهش تمركز و حتي انگيزه و در 

نتيجه كاهش بهره وري سازماني مي شود. 
يكي از عجيب ترين انتصاب هاي فاميلي در يك شركت پااليش گاز متعلق به 
هلدينگ خليج فارس رقم خورده است؛ مجموعه اي مهم در حوزه نفت و گاز 

كه يكي از گلوگاه هاي اقتصادي كشور محسوب مي شود. 
مديرعامل اين شركت كه قريب هفت سال است بر صندلي مديريت يكي از 
مهم ترين و درآمدزاترين واحدهاي گازي خاورميانه ايفاي مسئوليت مي كند، 
رابطه نسبي نزديكي با استاندار اسبق آذربايجان ش��رقي و معاون سياسي 
وزارت كشور دولت تدبير و اميد دارد؛ فردي كه مشخص نيست آيا بر اساس 
شايسته ساالري بر  اين منصب هفت سال مديريت كرده يا اينكه صرفاً به دليل 

روابط فاميلي به اين سمت رسيده است. 
مستندات موجود حكايت از اين دارد كه همسر مديرعامل كه فرزند نماينده 
ادوار مجلس شوراي اسالمي است، در قسمت اداري اين شركت مشغول كار 
است؛ فردي كه با تحصيالت روانپزشكي با بودجه هاي خاص مشغول گرفتن 
تست هاي روانشناسي از كارمندان اين مجموعه است. گواه اين ادعا سايت 

شخصي وي است. 
اين فرد كه به  عنوان فردي حقيقي در مجموعه مذكور مشغول كار است، در 
ادامه توضيحات خود مبني بر انجام تس��ت روانشناسي از افراد معرفي شده 
براي جذب، لوگوي شركت هاي مورد همكاري را هم منتشر كرده است. آيا 
چنين عملكردي جز تعارض منافع است؟! آيا اساسنامه هلدينگ خليج فارس 

و قوانين ديگر، چنين روندي را مصداق تخلف نمي داند؟!
جالب تر وقتي است كه امضاي اين خانم در بيانيه شوراي تحكيم وحدت براي 

حمايت از نرگس محمدي، محكوم امنيتي ديده مي شود. 
اين همه ماجرا نيس��ت، نام وي در بيانيه تحريم انتخابات رياست جمهوري 

اخير هم وجود دارد. 
به تازگي نيز حرف و حديث هايي درباره كلنگ زني پروژه بهبهان كه خالف 
مقررات محيط زيستي و روند قانوني پيش رفته است، به  گوش مي رسد. شايد 
موضع گيري يكجانبه مديرعامل اين شركت گازي به انتقادات و نقطه نظرات 
دلسوزانه فعاالن و مسئوالن محيط زيست درباره كلنگ زني پااليشگاه بهبهان 
در رسانه ها كه بيشتر شبيه تدليس رس��انه اي بود، بي ارتباط با آسيب هاي 

ذاتي تعارض منافع كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد، نباشد. 
با اين حال اين خانم در جايگاه همسر مديرعامل پااليشگاه گاز ادعاي محيط 
زيس��تي دارد و مطالبي در دفاع از كاوه مدني، جاسوس محيط زيستي نيز 

نگاشته است. 
اينجاس��ت كه بايد گفت مديريت تعارض منافع يكي از موضوعات بس��يار 
مهم در حوزه  پيشگيري از فس��اد و ناكارآمدي در س��اختار حكمراني يك 

كشور است. 
پرواضح  است به منظور پيشگيري از مفاسد بايد جايگاه هاي تعارض منافع را 
از بين ببريم يا كاهش دهيم، زيرا نمي توان از همه آحاد جامعه كه در موقعيت 
تعارض منافع قرار گرفته اند، انتظار داشت اقدام درست را انجام دهند، حتي 
با نگاهي عميق تر مي توان گفت وظيفه حكومت است كه كاركنان خود را از 
قرار گرفتن در پرتگاه هاي فس��اد محافظت كند. رهبر معظم انقالب هم در 
ديدارها و س��خنراني هاي متعددي به اين موضوع اشاره كرده اند. ايشان در 
اولين ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت سيزدهم فرمودند: »بايد 
مسئله تعارض منافع شخصي و منافع عمومي و رشوه و اختالس و ]امثال[ 
اين حرف ها در دستگاه هاي دولتي حل بشود.« به جز اين رئيس جمهور هم 
يكي از داليل حضورش در قوه  مجريه را از بين بردن بسترهاي فساد اعالم 
كرده بود و در همين خصوص دولت سيزدهم اليحه اي براي مديريت تعارض 
منافع به مجلس ارسال كرد و نمايندگان مجلس هم در فروردين ماه امسال با 
فوريت بررسي اليحه نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و 
ارائه خدمات عمومي موافقت كردند. كليات اين طرح هم  اكنون در كميسيون 

اجتماعي تصويب شده و منتظر بررسي در صحن مجلس است. 

 كاهش ۷۰ تا ۹۰درصدي 
برخي دارايي هاي رمز ارزي برتر

 2۷4روز يا تقريبًا 9ماه پيش، اقتصاد كريپتو 2/34تريليون دالر 
ارزش داش�ت، اما در حال حاضر ارزش كل ۱3 ه�زارو۱92 رمزارز 
موجود در بازار، 9۶۷ ميليارد دالر اس�ت كه ۱/48ميليارد دالر از 
س�ال گذش�ته كمتر اس�ت. اكثر ارزهاي ديجيتال برتر در نوامبر 
سال202۱ به باالترين قيمت تاريخي خود رسيدند و امروز بيشتر 
دارايي هاي رمزارزي برتر بين ۷0 تا 90درصد از نظر ارزش در برابر 

دالر، كاهش يافته است. 
تقريباً يك س��ال پس از زماني كه دارايي هاي رمزارزي برتر جهان در 
سال2021 به باالترين حد خود رس��يدند، مي گذرد و تعداد زيادي از 
ارزهاي ديجيتال ارزش خود را به صورت قابل توجهي از دست داده اند. 
در ادامه نگاهي به برتري��ن دارايي هاي كريپتو بر اس��اس ارزش بازار 
مي اندازيم تا ببينيد هر كوين چقدر ارزش دالري از دست داده است. 

بيت كوين، بهترين و پيش��روترين داراي��ي رمزارزي ب��ا قيمتي بين 
19هزارو78 تا 19ه��زارو377دالر در هر واحد معامله مي ش��ود. اين 
رمزارز برتر 72/1درصد از ارزش خود را از زمان باالترين ركورد تاريخي 

خود يعني 10نوامبر2021 از دست داده است. 
اتريوم دومي��ن رمزارز ب��زرگ از نظر ارزش ب��ازار نيز ب��ا قيمتي بين 
ه��زارو289 تا ه��زارو317دالر در هر واح��د در روز دوش��نبه معامله 
شد. اتريوم نيز از زمان رس��يدن به باالترين سطح تاريخي خود يعني 
4هزارو878 دالر در هر واح��د، 73/2درص��د ارزش دالري خود را از 

دست داده است.

نخس�ت وزير روس�يه از مع�اون اول رئيس جمهور براي ش�ركت 
در دومي�ن مجم�ع اقتص�ادي خ�زر دع�وت ب�ه عم�ل آورد. 
معاون سياس��ي دفتر رئيس جمهور ضم��ن بيان مطلب ف��وق اظهار 
داشت: دومين مجمع اقتصادي خزر به دعوت ميخائيل والديميرويچ 
ميشوستين، نخست وزير روسيه و با حضور نخست وزيران كشورهاي 
س��احلي درياي خزر برگزار مي ش��ود. در اين مجمع كشورهاي ايران، 
روسيه، تركمنس��تان، قزاقس��تان و آذربايجان به عنوان پنج همسايه 
در موضوعات نف��ت و گاز، انرژي، حمل و نقل، علمي، محيط زيس��ت 
و كش��اورزي به طور دوجانبه و چندجانبه با يكديگ��ر مذاكره و تعامل 
خواهند كرد. محمد جمشيدي با اشاره به اينكه رياست هيئت ايراني 
در دومين مجمع اقتصادي خزر بر عهده معاون اول رئيس جمهور است، 
خاطر نشان كرد: تعدادي از وزرا و مسئوالن اجرايي دكتر مخبر را در اين 

سفر همراهي مي كنند و هيئت همراه معاون اول رئيس جمهور در اين 
همايش به دنبال راهكارهايي براي گس��ترش همكاري هاي اقتصادي 

فيمابين و رفع موانع موجود خواهند بود. 

جمش��يدي با بيان اينكه در اين اجالس 12ميزگرد تخصصي با حضور 
مقامات و كارشناسان كش��ورهاي عضو برگزار مي ش��ود، افزود: تبادل 
اطالعات اقتصادي و تجاري در راستاي تأمين نيازمندي هاي متقابل در 
شرايط تحريم، جذب سرمايه گذاري اين كشورها در صنايع نفت، گاز و 
پتروشيمي ايران، توسعه و تكميل اتصاالت كشورهاي حاشيه درياي خزر 
در بخش هاي ريلي و جاده اي، توسعه كشتيراني بين بنادر، تهاتر كاال، 
راه اندازي خطوط انتقال ب��رق و گاز، همكاري هاي تاريخي- فرهنگي، 
ايجاد بانك مشترك و استفاده از ارزهاي ملي در مبادالت تجاري، تسهيل 
رواديد تجار و لغو رواديد رانندگان، صادرات محصوالت كشاورزي و كشت 
فراسرزميني و پاكسازي محيط زيست دريا و سواحل پيرامون و توسعه 
گردشگري از جمله موضوعاتي هستند كه هيئت عالي رتبه جمهوري 

اسالمي در اين همايش بر آن تمركز خواهد داشت.

دعوت نخست وزير روسيه  از معاون اول رئيس جمهور 
براي شركت در مجمع اقتصادي خزر

  خبر

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 آگهى مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى باغداران پرديس سياخ
 به شماره ثبت 47402 و شناسه ملى 14007165219

 به اطالع كليه اعضاى تعاونى فوق الذكر مى رساند جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاونى رأس ساعت 9 صبح روز يك شنبه مورخ 1401/07/24  در محل دفتر فاز2 باغات 
سـياخ به آدرس شيراز، بخش سـياخ دارنگون، فاز2 ويالشـهر پرديس، خيابان بهارستان، 
بهارستان 11، ساختمان ادارى تعاونى پرديس برگزار مى شود. از تمام اعضا دعوت مى شود با در 
دست داشتن كارت عضويت تعاونى، شخصاً و يا وكالتاً (به موجب وكالت تنظيم شده در دفاتر 

اسناد رسمى) جهت اخذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه: تصميم گيرى دربـاره گزارش بازرسـان دربـاره تخلفات صورت گرفته توسـط 

هيئت مديره تعاونى (مستفاد از ماده 24 قانون بخش تعاونى و تبصره آن).
بازرسان شركت تعاونى باغداران پرديس سياخ: عزيزاهللا قهرمانى/ محمدحسين طوسى/ رسول ضيغمى 

شركت گاز استان كرمان در نظر دارد فراخوان ارزيابى 
كيفى جهت برگزارى مناقصه (اجراى خط تغذيه تقويتى 
12 اينچ شهربابك به متراژ تقريبى 5880متر به همراه 
نصب و راه اندازى ايسـتگاه CGS با ظرفيت 50000متر 
مكعب بر سـاعت) به شـماره 2001093164000086 از 
طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايـد. كليه مراحل برگزارى 
فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اسـناد اسـتعالم ارزيابـى كيفى  تا 
ارسـال دعوتنامه جهت سـاير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1401/07/11   مى باشد. 

  اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال 
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

  مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى:1401/07/19
  مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى:1401/08/03

  شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهارراه  
شعبانيه       شماره تماس: 31326000-034      شماره فكس:034-33239661 

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
  مركز تماس: 41934-021       دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 فراخوان آگهى ارزيابى كيفى01-46
 اجراى خط تغذيه تقويتى 12 اينچ شهربابك به متراژ تقريبى 5880متر

 به همراه نصب و راه اندازى ايستگاه CGS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت

شناسه آگهى: 1386122

نوبت دوم   

2001093164000086كد فراخوان1401/07/11تاريخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا (روز)

11/000/000/000مبلغ تضمين(ريال)1401/07/12تاريخ چاپ نوبت دوميكتعداد مرحله

روابط عمومى شركت گاز استان كرمان

شركت ملى گازايران
شركت گازاستان كرمان

 هرچند در ناآرامی های اخير شاهد رشد نرخ ارز در كشور بوديم اما توافق با چين برای رشد فروش نفت 
و همچنين رايزنی برای آزادسازی ارزهای بلوكه شده ريسك های بازار ارز و اقتصاد را تا حدودی كنترل خواهد كرد

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476


