
حواشی استعفای عشقی از ریاست بورس
 روز گذشته ساعتي بعد از انتشار خبر تغيير رئيس سازمان بورس 

و با وجود اعالم موافقت وزير اقتصاد، شوراي عالي بورس اوراق بهادار با اين تغيير مخالفت كرد!
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اگر چه روز گذشته ش�اهد اخباري در رابطه با 
پذيرش استعفاي رئيس سازمان بورس اوراق 
بهادار و موافقت وزير اقتصاد با اين اس�تعفا و 
جايگزيني رضواني فر، رئيس پيش�ين شركت 
س�رمايه گذاري س�ازمان تأمي�ن اجتماعي و 
رئي�س كنون�ي هلدين�گ ويتانا به ج�اي وي 
بوديم، اما ش�وراي عالي ب�ورس اوراق بهادار 
با اين تغيي�ر مخالفت ك�رد تا مديري�ت بازار 
س�رمايه بدون تغيير به كار خ�ود ادامه دهد. 
انتقاد ب��ه انتصاب هاي صورت گرفت��ه در دولت 
س��يزدهم در حالي همچن��ان در وضعيت رگبار 
قرار دارد كه روز گذشته در حوزه بازار سرمايه با 
بيش از 50 ميليون سهامدار كه بي شك به دليل 
نوس��ان تند بازار در دولت دوازدهم كم نارضايتي 
پيرامون اين بازار موج نمي زند، ش��اهد اخباري 
بسيار عجيب و غريب بوديم كه خود اين شيوه ها 
و رويه هاي تصميم گيري كم انتقاد به بار نياورد، 
به ويژه آنكه اي��ن وضعيت در دني��اي تحليل ها 
ناهماهنگي يا كشيده شدن اختالفات مديريتي 
به سطح رس��انه ها ارزيابي مي شود، حال آنكه در 
شرايط كنوني كشور بايد به گونه اي رفتار كرد كه 
حتي كوچك ترين خدشه به يكپارچگي و اتحاد به 

نظام مديريتي وارد نشود. 
اگر چه انتقادهاي زي��ادي پيرامون مديريت بازار 
سرمايه وجود دارد و صحت و س��قم اين انتقادها 
نيز نياز به بررسي و س��نجش دارد اما به طور كل 
در فضاي مجازي مدت هاست زمينه سازي براي 
تغيي��ر در حوزه مديريت��ي بازار جاري و س��اري 
است. روز گذشته ساعتي بعد از انتشار خبر تغيير 
رئيس سازمان بورس و با وجود اعالم موافقت وزير 
اقتصاد، شوراي عالي با اين تغيير مخالفت كرد تا 

مجيد عشقي همچنان رئيس سازمان باشد!
زمزمه تغيير و بركناري مجيد عش��قي از رياست 
سازمان بورس در حالي از هفته ها قبل مطرح شده 
بود كه ابتدا روز گذشته، رسانه ها از موافقت احسان 
خاندوزي، وزي��ر اقتصاد با اين تغيي��ر خبر دادند 
و حتي اعالم ش��د در جلس��ه روز گذشته شوراي 
عالي بورس، محمد رضواني فر )مدير عامل پيشين 

شركت سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي( به 
عنوان هفتمين سكاندار اين سازمان انتخاب شد. 
س��اعتي بعد از فراگير ش��دن خبر ف��وق در همه 
رس��انه ها، مدير روابط عمومي سازمان بورس در 
توئيتر اعالم كرد با مخالفت اعضاي شوراي عالي 
بورس، پذيرش استعفاي عشقي مورد قبول واقع 

نشد و وي در رياست سازمان باقي خواهد ماند. 
اين موضوع در اعالم تغيير و سپس عدم جابه جايي 
در حالي براي اولين بار در مورد رئيس س��ازمان 
بورس رخ داده كه معلوم نيست چرا هيچ واكنش 
بموقعي در برابر اعالم سراس��ري رسانه ها مبني 
بر موافقت خاندوزي و نش��ر خبر تغيير عشقي و 
حتي اعالم رئيس جديد انجام نشد و بعد از پخش 
گسترده اين رويداد، خبر عدم موافقت شوراي عالي 

بورس منتشر شد؟ 
وضعيت خبري روز گذش��ته پيرامون اس��تعفاي 
رئيس س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار و پذيرش 
استعفا از س��وي وزير اقتصاد و س��پس مخالفت 
شوراي عالي بورس با اين استعفا در حالي تعجب 
بسياري از اهالي بازار سرمايه را به همراه داشت كه 
اين وضعيت براي خود يك ريسك جديد در بازار 
ارزيابي مي شود، زيرا تحليلگران وضعيت فوق را 
نشان از وجود اختالفاتي در حوزه انتصاب رياست 
س��ازمان بورس و نظارت و هدايت صحيح اركان 

بازار ارزيابي مي كنند. 
در اين ميان بد نيست در رابطه با جايگاه و اهميت 
بازار س��رمايه در اقتصاد اي��ران توضيحاتي ارائه 

شود. 
بازار بورس اوراق بهادار يكي از بازارهاي س��رمايه 
به شمار مي رود كه در تمامی دولت ها تالش شده 
است س��هم اين بازار در تأمين مالي اقتصاد ايران 
تقويت ش��ود، هر چند بازار سرمايه در دولت های 
يازده��م و دوازدهم ب��ه جهت سياس��ت هدايت 
نقدينگي به اين بازار و آزاد سازي سهام نصفه  و نيمه 
سهام عدالت خيلي خبرساز شد اما شواهد نشان 
مي دهد رشد بازار بورس اوراق بهادار و همچنين 
فرابورس و ب��ورس كاال در حقيقت در دولت های 
نهم و دهم رقم خورده اس��ت و در بس��ط بيشتر 

موضوع بايد گفت، تيمي ك��ه هم اكنون عهده دار 
سكان بانك مركزي اس��ت، همان تيمي است كه 
در دولت هاي مورد اش��اره در توسعه بازار مذكور 

نقش آفريني كرد. 
به زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي بلند آوازه 
ش��دن بازار بورس اوراق به��ادار در دولت های 
يازدهم و دوازدهم عموماً به اين جهت رقم خورد 
كه در دولت مذكور اقتصاد در بالتكليفي ناشي 
از نتيجه نهايي برجام گير ك��رده و در اين بين 
نقدينگي زيادي هم در اقتصاد ايجاد ش��ده بود 
كه ديگر كنترل آن به واس��طه نرخ سود بانكي 
امكانپذير نبود، از اين رو دولت وقت سياس��ت 
هدايت نقدينگي به بازارهايي غير از ارز و طال را 
از نظر ها پنهان نمي كرد و چون از ظرفيت هاي 
بازارهاي موجود البته غير از بازار سهام پيش از 
اين استفاده شده بود، در حقيقت بازار سهام در 
شرايط ناشي از ش��يوع كرونا بستري شد تا هم 
نقدينگ��ي در جامعه كنترل ش��ود و هم اينكه 
صاحبان مش��اغل و كس��ب و كارهاي متأثر از 
وضعيت شيوع كرونا بتوانند در اين بازار مدتي 

سرگرم شوند. 
در اين ميان چون متناسب با سهامداران تازه وارد و 
نقدينگي جديد سهام شناور در بازار افزايش نيافت 
و شركت هاي جديد نيز در بازار مورد پذيرش قرار 
نگرفتند، شرايطي رقم خورد كه پمپاژ نقدينگي 
به بازار، نرخ سهام بس��ياري از بنگاه ها را به شكل 
نامتعارف با رشد مواجه كند و به همين دليل نيز 
شاهد رشد خرگوشي ش��اخص هاي بازار بوديم، 
به طور نمونه ش��اخص كل كه اوايل دولت حسن 
روحاني به 70هزار واحد هم نمي رسيد، در اواخر 
همين دولت ركورد بيش از 2ميليون واحد را نيز 
ثبت كرد و سپس شاهد نزول بازار بوديم، به طوري 
كه شاخص كل در اواخر دولت مذكور به محدوده 

يك ميليون و300هزار واحد عقبگرد كرد. 
در اثر سياست آزاد سازي سهام عدالت و همچنين 
نوسان بازار سهام در دولت گذشته  ميليون ها ايراني 
و حتي خارجي ها نيز به بازار سهام ورود كردند، از 
اين رو نوسان بازار آنقدر قابل مالحظه بود كه پاي 

ثابت صفحه ابتدايي بسياري از رسانه هاي داخلي 
و خارجي ش��د و در دوران انتخابات سيزدهمين 
دوره رياست جمهوري نيز شاهد اين اتفاق بوديم 
كه تمامی كانديداهاي رياست جمهوري در حوزه 
احياي بازار سرمايه از خود برنامه ارائه مي دادند، 
البته پيش از اين نيز نمايندگان دولت در اين حوزه 

ورود كرده بودند. 
با توجه به اينكه تعداد س��هامداران بازار سهام در 
دولت حس��ن روحاني به بيش از 50 ميليون نفر 
رسيد، ديگر اين بازار رنگ و بوي سياسي به خود 
گرفت و به تعبير برخي كارشناس��ان اقتصادي- 
سياسي ديگر نمي شود از كنار اين بازار به سادگي 
عبور كرد چراكه مس��تطيل تابلوي قيمت سهام 
ش��ركت ها و س��اير محصوالت مالي چه در بازار 
بورس اوراق به��ادار تهران يا فراب��ورس و بورس 
كاال و بورس انرژي همانند مستطيل سبز فوتبال 
توجه  ميليون ها نفر را به خود جلب كرده است، با 
اين تفاوت كه شايد اشخاصي از برد يا باخت تيم 
مورد عالقه شان در فوتبال ناراحت نشوند اما حتماً 
سهامداران از كاهش نرخ سبد سهام شان ناراحت 
مي ش��وند و اين موض��وع مي تواند زمين��ه نقد و 

اعتراض و تجمعات را رقم بزند. 
با توجه به توضيح مذكور بايد گفت، بازار سرمايه از 
منظر سياسي نيز حائز اهميت است و مديريت اين 
بازار نيز بيش از هر زمان ديگري نيازمند تخصص، 

تجربه و تعهد است. 
همانط��ور ك��ه گفت��ه ش��د دول��ت س��يزدهم 
تحويل گيرن��ده بازاري بود كه در دولت گذش��ته 
دچار نوسان تندي ش��ده بود و در كنار برندگاني 
از اين بازار ب��ا بازندگاني روبه رو ب��ود كه هر چند 
نمي توانستند از كاهش ارزش دارايي شان به دليل 
رشد نرخ سهام ش��ركت ها به جايي دادبري كنند 
چراكه ريس��ك حضور در اين بازار را پذيرفته اند 
اما حتماً مي توانستند خواس��تار اعمال مديريتي 
صحي��ح، كارآم��د و كارا بر تك ت��ك بخش هاي 
ساختار حكمراني بازار بورس اوراق بهادار باشند، 
يعني از شوراي عالي بورس اوراق بهادار گرفته تا 
حوزه هاي تعيين آيين نامه ها و دستورالعمل ها و 

رويه نويسي ها. 
   امان از ناهماهنگی

اگر چه ب��ازار ب��ورس اوراق بهادار ني��ز ويتريني 
كوچك از كليت اقتصاد ايران است، اما همانطور 
كه گفته شد در دولت گذشته بازار دچار نوسان و 
آسيب هايي شد و بي شك دولت سيزدهم نيز در 
ترميم اين آسيب ها تالش هايي را انجام داده است 
ولي به رغم آنكه اهل اطالع و آگاهي كتمان كننده 
زحمت تيم مديريتي بازار س��رمايه نيستند، روز 
گذشته خبر استعفاي رئيس سازمان بورس اوراق 
بهادار برجسته شد و حتي برخي رسانه ها به شكل 
قطعي اطالع دادند ش��وراي عالي ب��ورس اوراق 
بهادار با استعفاي عشقي موافقت كرد و رضواني فر 
)مديرعامل پيشين شركت سرمايه گذاري سازمان 
تأمين اجتماعي معروف به شستا در دولت گذشته( 
به عنوان گزينه اصلي رياست سازمان بورس اوراق 
بهادار مطرح شد، با اين حال به طور مجدد اين خبر 
برجسته شد كه شوراي عالي بورس اوراق بهادار با 

استعفاي عشقي موافقت نكرد. 
در پايان اميد است جايگاه و وضعيت كنوني بازار 
س��رمايه در اقتصاد و حوزه سياسي كشور درك 
شود و پيش از اينكه به شكل قطعي ذي صالحان 
در رابطه با پذيرش اس��تعفا يا تغيي��ر و تحوالت 
مديريتي تصميم نگرفته اند، اين اخبار رس��انه اي 
نشوند تا ريسك هاي جديدي بر سر بازار سرمايه 

خراب نشود.

هادي  غالمحسيني 
  گزارش  یک
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واگذاري مع�ادن از طري�ق قرارداد اس�تخراج ف�روش در حوزه 
زغال س�نگ، بالتكليف�ي ۸۰ درص�د اي�ن مع�ادن ب�ا ظرفي�ت 
تولي�د يك ميلي�ون و ۷۰۰ ه�زار ت�ن را به همراه داش�ته اس�ت. 
سعيد صمدي، دبير انجمن زغال سنگ ايران در مصاحبه با خبرگزاري 
صداو س��يما گفت: يك��ي از بزرگ ترين حوزه های زغال س��نگ ايران 
در طبس اس��ت و در واقع اين معادن به عنوان آينده توس��عه معادن 
زغال سنگ ايران به ش��مار مي رود. وي با اشاره به بازديد مهرماه سال 
گذشته رئيس جمهور از معدن طبس افزود: در بازديد رئيس جمهور از 

معادن طبس در مهرماه۱۴00 آقاي رئيسي به صراحت دستور داد با 
توجه به ذخاير موجود زغال سنگ چرا اس��تخراج صورت نمي گيرد و 

۶00 ميليون دالر واردات زغال سنگ انجام شده است. 
دبير انجمن زغال س��نگ ايران اضافه كرد: در حالي س��ال گذش��ته 
۶00 ميليون دالر زغال سنگ به كش��ور وارد شد كه در شأن كشوري 
معدن خيز با ۱۴ ميلي��ارد تن ذخيره زمين شناس��ي نب��ود به عنوان 
يكي از بزرگ ترين واردكنندگان زغال س��نگ در سال گذشته تبديل 
شود. صمدي توضيح داد: معادن زغال سنگي كه داراي يك ميليون و 

700 هزار تن ظرفيت توليد هس��تند و بايد در هفت، هشت سال اخير 
از آنها بهره برداري مي شد، متأسفانه از آنجايي كه بيشتر اين معادن از 
طريق استخراج فروش واگذار شده بود ۸0 درصد آنها بالتكليف باقي 
ماند و به بهره برداري نرسيد كه از آن جمله مي توان از معادن زغال سنگ 
طبس، كرمان و البرز نام برد. به گفت��ه صمدي، اگر اين معادن از ابتدا 
به صورت اصولي با پروانه بخش خصوص��ي داراي صالحيت، با تجربه 
و متخصص واگذار مي ش��د، هم اكن��ون به بهره برداري مي رس��يد و 

يك ميليون و 700 هزار تن از آن بهره برداري مي شد.

بالتكليفي ۸۰ درصد معادن زغال سنگ با ظرفيت توليد
   معدن

مذاكره با تركيه براي صادرات برق 
مدير عامل توانير: در بخش صادرات 2 هزار مگاوات 
 زيرساخت وجود دارد، زيرساخت واردات نيز ۵۰۰ 

تا ۶۰۰ مگاوات تخمين زده مي شود كه اگر طرح هاي 
 تركمنستان و ارمنستان اجرايي شود مي توانيم 

تا ۱2۰۰مگاوات اين ظرفيت را افزايش دهيم
بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي، صادرات برق به كشورهاي 
همسايه از جمله اولويت هاي اقتصادي كشور است چراكه اتصال 
شبكه هاي برق اين كش�ورها به ايران موجب افزايش پايداري در 
شبكه برق داخلي می شود و س�ودآوري قابل توجهي براي كشور 
به همراه دارد، از اي�ن رو وزارت نيرو صادرات برق به كش�ورهاي 
همس�ايه و اروپا را در دس�تور كار خود قرار داده و در حال حاضر 
مذاكرات اوليه ب�راي صادرات برق به تركيه صورت گرفته اس�ت. 
مدير عامل توانير مي گويد: »توان صادراتي ما اكنون به صورت قراردادي 
حدود هزار تا هزارو500 مگاوات است و اين قابليت وجود دارد اين عدد 
را به 2هزار تا 2هزارو۱00 مگاوات ارتق��ا دهيم. در حال حاضر منتظر 
موضوعات تكميلي هس��تيم تا با خود دولت يا بخ��ش غيردولتي اين 

صادرات را انجام دهيم.«
صاحبنظران معتقدند درآمدهاي حاصل از صادرات برق ضمن گسترش 
سبد صادراتي كش��ور، مي تواند ارزش افزوده بيشتري نسبت به صادرات 
سوخت نيروگاهي براي كش��ور تحصيل كند. همچنين بخش خصوصي 
مي تواند در صادرات برق نقش بسيار مؤثري ايفا كند. در سال هاي اخير 
به رغم وجود ظرفيت ه��اي قانوني جهت صادرات ب��رق، برخي موارد در 
عمل مانع توسعه صادرات برق توليدي نيروگاه هاي غيردولتي شده است. 
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در خصوص صادرات برق در زمان هاي 
غير اوج مصرف گفت: »نگراني ها از مي��زان مصرف و عرضه در دوران اوج 
مصرف رخ مي دهد. ضريب بار يعني اينكه آنچه در شبكه برق براي توليد 
برق سرمايه گذاري مي كنيم، در طول سال بايد استفاده از آن هم رخ بدهد، 

با اين حال ضريب بار در كشور پايين و حدود ۶3 درصد است.«
مالك شريعتي افزود: »ضريب بار در كشورهاي پيشرفته تا ۸5 درصد باال 
مي رود. پايين بودن  درصد ضريب بار باعث مي شود سرمايه گذاري براي 
بخش خصوصي به صرفه نباش��د. در قانون جديد وزارت نيرو را مكلف 
كرديم در زمان هاي غيرضرور به بخش خصوصي اجازه صادرات بدهد. 
اين تجارت انرژي ايرادي ندارد، مهم اين است مصرف را تأمين كنيم. 

راندمان نيروگاه هاي ما از ۱۸ درصد تا راندمان هاي متوسط است.« 
   مذاكرات گسترده توانير براي صادرات برق

 به كشورهاي همسايه 
آرش كردي، مدير عامل توانير در حاش��يه بيس��ت ودومين نمايشگاه 
بين المللي صنعت برق در نشس��تي خبري و در پاس��خ به س��ؤالي در 
خصوص آخرين وضعيت صادرات برق به تركيه گفت: »۴00 تا ۶00 
مگاوات پتانس��يل تبادل برق با تركيه وج��ود دارد، ترك ها نيز در اين 

زمينه سرمايه  گذاري انجام دادند، اقدامات اوليه انجام  شده است.«
وي با بيان اينكه براي تعيين نرخ اكنون در حال مذاكره هستيم و اين 
مسئله تابع بازار برق تركيه است، افزود: »زمينه ارتباطي با كشورهاي 
خليج فارس، كشورهاي شمالي و بحث افزايش صادرات به پاكستان نيز 
مطرح است. در خصوص افغانستان نيز بايد گفت به دليل شرايط سياسي 

خاص اين كشور اكنون نمي توان اظهارنظر قطعي را اعالم كرد.«
مديرعامل توانير تأكيد كرد: »نكته اساسي اين است كه ما با محدوديت 
مصرف مواجه هستيم اما با اين حال نس��بت به قراردادهايي كه براي 
صادرات منعقد كرده ايم، از نظر حقوقي و بين المللي پايبند خواهيم بود 

ولي ارجحيت تأمين نيازهاي داخل است.«
وي در خصوص صادرات برق به اروپا نيز گفت: »در شمال كشور نياز به 
مسيرهاي زيردريايي وجود ندارد و از طريق خطوط موجود مي توانيم 
به روسيه متصل شويم، همچنين از طريق تركيه نيز مي توانيم برق را به 
اروپا صادر كنيم اما به دليل اينكه اين كار بايد از طريق كشورهاي واسط 

انجام شود، با مسائلي مواجه هستيم.«
   مذاكره با دو كشور حاشيه خليج فارس 

براي اتصال زيردريايي شبكه برق
كردي با بيان اينكه با دو كشور حاشيه خليج فارس مذاكراتي را براي اين 
مسئله انجام داده ايم و مطالعات براي اتصال به عمان و قطر آغاز شده 
اس��ت كه قابليت اجرا نيز دارد، اظهار كرد: »با قطر مذاكرات جدي ای 
داشته ايم و اميدواريم اولين كابل هاي دريايي را با عمان و قطر داشته 
باشيم. براساس پيش بيني هاي صورت گرفته با هر كدام از اين كشورها 

قابليت تبادل هزار مگاوات را خواهيم داشت.«
مديرعامل توانير در خصوص زيرس��اخت هاي موجود براي صادرات و 
واردات گفت:  »در بخش صادرات 2هزار مگاوات زيرساخت وجود دارد و 
بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قراردادهايي را جهت توسعه اين 
موضوع در دستور كار داريم. زيرساخت واردات نيز 500 تا ۶00 مگاوات 
تخمين زده مي شود كه اگر طرح هاي تركمنستان و ارمنستان اجرايي 

شود، مي توانيم تا هزارو200مگاوات اين ظرفيت را افزايش دهيم.«
مديرعامل توانير گفت: »در سال جاري شرايطي را پشت سر گذاشتيم 
كه در آن توانس��تيم رضايت تمام بخش ها را ايج��اد كنيم و در بخش 
خانگي تالش بر اين بود رضايت مطلق باشد و با استفاده از برنامه هاي 
تشويقي كاهش مصرف را شاهد بوديم. در بخش خانگي هزارو۱00 تا 
هزارو200 مگاوات مديريت مصرف ص��ورت گرفت و در حوزه بارهاي 
بزرگ نيز توانستيم 9هزارو۴00 تا ۱0هزار مگاوات مديريت مصرف را 
اعمال كنيم و درصدد هستيم امس��ال 2هزارو500 مگاوات ديگر را به 
اين بخش اضافه كنيم.« وي با بيان اينكه براي سال آينده برنامه هاي 
مديريت مصرف را تعريف خواهيم كرد، گفت: »صنايع موظف هستند 
5 درصد نياز خود را از طريق تجديدپذيرها تأمين كنند كه در اين راستا 
مشوق هايي نيز در دس��تور كار قرار دارد. همچنين با بخش صنعت و 
كش��اورزي تفاهم نامه هايي را منعقد كرديم كه بر اس��اس آنها ميزان 
مصرف كاهش يافته اس��ت. تعداد اين تفاهم نامه ها در س��ال۱۴00، 
320هزار مورد بود كه به ۴5۶هزار افزايش يافت؛ تفاهماتي كه به لحاظ 

كيفيت و حجم تأثيرات بااليي در صنعت برق دارند.« 
كردي گفت: »در س��ال هاي قبل اين تفاهم نامه ها به صورت اقتضايي 
صورت مي گرفت، به اين صورت كه زمان و تاريخ مش��خصي براي آن 
تعريف نمي ش��د. در دور جديد از ابتداي طرح زمان و نحوه انجام كار 
را به طور كام��ل تبيين كرديم و همين مس��ئله باعث افزايش كاهش 
مصرف ش��د.« مديرعامل توانير با بيان اينكه ب��ه صنايع اعالم كرديم 
هر چه صرفه جويي بيشتري انجام دهند، مي توانند از آن با عنوان رفع 
محدوديت ها در تابستان استفاده كنند، گفت: »اكنون چنين بازاري در 
حال ايجاد است و اگر قيمت برق اقتصادي شود، اجراي اين طرح مفهوم 

جدي تري پيدا مي كند.« 
   تلفات شبكه برق ۱۶ تا ۱۷ درصد 

وي با اشاره به وضعيت تلفات شبكه برق اظهار كرد: »در بخش توزيع 
ميزان تلفات 7 تا 7/5درصد مطلوب اس��ت و اين ع��دد در ايران طي 
۱0س��ال گذش��ته ۱۶ تا ۱7 درصد بوده كه با اقدامات صورت گرفته 
توانس��ته ايم آن را به 9/7 ت��ا 9/۸درصد كاهش دهي��م و اين روند نيز 

ادامه دارد.« 
مديرعامل توانير با بيان اينكه كاهش هر يك درصد از تلفات كار سخت 
و پيچيده اي اس��ت، تصريح كرد: »تلفات در دو بخش فني و غيرفني 
ارزيابي مي شوند. در حال حاضر تلفات غيرفني چندان قابل توجه نيست 
و باال ارزيابي نمي شوند. در بخش فني با انجام اقداماتي در حال كاهش 
تلفات هستيم. در شبكه انتقال نگراني چنداني در حوزه تلفات وجود 

ندارد، به طوري كه اكنون بين 2/۶ تا 2/9درصد است.« 

 پژو 207 در بورس 50 ميليون تومان
زیر قيمت بازار كشف قيمت شد

در جريان عرضه ديروز خودرو در بورس كاال، هر دستگاه خودروي 
پژو2۰۷ حدود ۵۰ ميليون تومان زير قيمت بازار كشف قيمت شد. 
به گزارش تسنيم، در جريان معامالت ديروز بورس كاالي ايران، تعداد 
 هزار دستگاه پژو207 به عنوان نخستين خودروي پرتيراژ در بورس كاال 

در روند شفاف و طبق عدالت مورد معامله قرار گرفت. 
بر اساس اين گزارش، اين تعداد خودرو با ميانگين قيمتي 3۴2 ميليون 
و ۸۴2 هزار و ۴00 تومان پ��س از ۶0دقيقه رقابت م��ورد معامله قرار 
گرفت كه با احتساب هزينه هاي جانبي قيمت تمام شده 207 در بورس 
به 39۱ ميليون تومان مي رسد، اين در حالي است كه قيمت 207 در 
سايت هاي خريد و فروش اينترنتي حدود ۴۴0 ميليون تومان است و 
به اين ترتيب خريد اين خودرو در بورس حدود 50 ميليون تومان زير 

قيمت بازار انجام شد. 
........................................................................................................................

 ليموترش، خرما و سير كشاورزان 
خرید حمایتي شد

مديرعام�ل صن�دوق تع�اون روس�تايي ايراني�ان ب�ا اش�اره 
ب�ه خري�د حمايت�ي ليموت�رش، خرم�ا و س�ير كش�اورزان در 
قالب مش�اركت ب�ا اتحاديه ه�ا و تعاوني ه�اي كش�اورزي گفت: 
تش�كل ها در قال�ب طرح ه�اي جه�اد كش�اورزي و تع�اون 
روس�تايي مي توانند تس�هيالت مالي بدون به�ره دريافت كنند. 
محمد مصباح، مديرعامل صندوق تعاون روستايي ايرانيان در گفت وگو 
با تسنيم اظهار داشت: بر اساس سياست هاي دولت و بانك مركزي و 
با توجه به اينكه اين صندوق به كش��اورزان و روستاييان خدمات ارائه 
مي دهد، شعب كم بازده اين صندوق ادغام می كنند و شعب شهرها را 
كاهش می دهند و به جاي آن در روستاها باجه ايجاد مي شود. در حال 
حاضر اين صندوق هفت منطقه، 93شعبه و شش باجه در روستاهاي 

كشور دارد كه در حال ايجاد تغييرات هستيم. 
مديرعامل صندوق تعاون روس��تايي ايرانيان ادامه داد: از اتحاديه ها و 
تشكل هاي كش��اورزي كه براي اجراي الگوي كشت مورد نظر وزارت 
جهاد كشاورزي برنامه دارند، در قالب مشاركت مالي حمايت مي شود و 

شرايط آساني براي دريافت تسهيالت آنها در نظر گرفته شده است. 
وي تصريح كرد: تسهيالت اعطايي به تشكل هاي بخش كشاورزي براي 
الگوي كشت، بازپرداخت يك تا سه ماهه دارد كه در صورت لزوم امكان 

افزايش زمان بازپرداخت اين تسهيالت وجود دارد. 
مصباح با اش��اره به انجام اصالحات در صندوق در س��ال جاري گفت: 
فعاليت اين صندوق در سال هاي گذش��ته از ريل خود خارج شده بود 
و مديران صندوق اجازه افتتاح حس��اب به افراد خ��ارج از تعاوني هاي 
كش��اورزي نيز داده بودند اما در دوره جديد رويكرد به سمت تشكل 
و تعاوني هاي بخش كش��اورزي و طرح هاي وزارت جهاد كشاورزي و 
سازمان تعاون روستايي رفته اس��ت. مصباح گفت: براي برنامه هفتم 
توسعه كه هم اينك در حال تدوين است، درخواست بودجه جديد براي 
صندوق داده شد تا براي ارائه خدمات به شبكه بخش كشاورزي ارائه 
شود. وي اظهار داش��ت: به عنوان يك ارگان حمايتي از طرف سازمان 
تعاون روستايي به اتحاديه باغداران كمك شد تا ليموترش باغداران به 

صورت حمايتي خريداري شود. 
 مديرعامل صندوق تعاون روستايي ايرانيان گفت: با توجه به اينكه در 
س��ال جاري قيمت خريد ليموترش از باغداران 5 هزار تومان تا ۶ هزار 
تومان كاهش يافته بود، ۱0 ميليارد تومان در اختيار اتحاديه باغداران 
قرار گرفت و اين محصول با قيمت 9 هزار تومان خريداري ش��د. براي 
اينكه پول باغداران بدون واسطه پرداخت شود، پول باغداران مستقيم 
به حساب خود آنها واريز شد. مصباح گفت: براي خريد حمايتي خرما 
نيز صندوق با ۸ميليارد تومان تسهيالت، با اتحاديه تعاوني توليد كرمان 
مشاركت كرد تا قيمت اين محصول به نفع كش��اورزان در منطقه باال 
برود. مديرعامل صندوق تعاون روس��تايي ايرانيان گفت: همچنين با 
توجه به كاهش قيمت س��ير تا ۱3 هزار تومان در خرداد س��ال جاري 
خريد حمايتي اين محصول ب��ه قيمت ۱7 هزار تومان از كش��اورزان 

منطقه مغان انجام شد. 
........................................................................................................................

حمایت از دامداران با تهاتر دام با نهاده
مع�اون بازرگان�ي داخل�ي ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام 
كش�ور، خري�د تضمين�ي دام س�بك و س�نگين دام�داران را 
خري�دي حمايت�ي دانس�ت و گف�ت: ح�دود ۷۰ درص�د پ�ول 
دام�داران را با نه�اده تهات�ر كرده اي�م و بقيه هم در ص�ف تهاتر 
هس�تند. با تأمين نقدينگ�ي، مابق�ي را نيز پرداخ�ت مي كنيم. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، محمد جعفري درباره تهاتر دام با 
نهاده در قالب توليد قراردادي افزود: شركت پشتيباني امور دام تا امروز 
در راستاي حمايت از توليد حدود 20 هزار تن گوشت منجمد پنج تكه 

دام سبك و سنگين از دامداران كشور خريداري كرده است. 
معاون بازرگاني داخلي شركت پشتيباني امور دام كشور گفت: خريد 

تضميني دام سبك و سنگين در بيش از ۱5استان انجام شده است. 
وي درباره وضع فعل��ي خريد تضميني دام از دام��داران افزود: مبناي 
قيمتي ما در ميانگين كشور براي هر كيلوگرم گوشت منجمد، تقريباً 
2۱7 هزار تومان است و از اين ميزان تقريباً 90 هزار تومان براي دامدار 
محاسبه شده است.  جعفري با بيان اينكه حدود 70 درصد پول دامداران 
را با نهاده تهاتر كرده ايم و بقيه هم در صف تهاتر هستند، گفت: با تأمين 

نقدينگي، مابقي را نيز پرداخت مي كنيم. 
اين مقام مسئول در شركت پشتيباني امور دام كشور وضعيت نهاد ه ها 
را در كش��ور مطلوب دانست و افزود: نهاده ها در س��ه مسير استان ها، 

مطالبات دامداران و سامانه بازارگاه عرضه مي شوند. 
وي ادامه داد: حجم نهاده ها از لحاظ مقدار و نوع آنها در حد استاندارد 
است و در حال حاضر بيشتر از ذخاير استراتژيك نهاده در كشور داريم.  
جعفري در پاسخ به اينكه چه ميزان نهاده دامي بابت هر دام تهاتر شده 
به دامداران داده مي شود، گفت: تهاتر دام توسط شركت پشتيباني امور 
دام كشور به صورت ريالي است، يعني به ازاي هر كيلوگرم دامي كه از 
دامدار خريديم با تركيب ذرت، سويا و جو، به نرخ هاي مصوب بازارگاه يا 

بعضاً پايين تر از نرخ مصوب بازارگاه به دامداران نهاده داده ايم.

بهنازقاسمي

ص11

«آگهى مناقصه»
 سازمان پايانه هاى مسافربرى شـهردارى در نظر دارد 
نسـبت بـه طراحى، خريد، سـاخت، حمل و نقل، نصب، 
راه اندازى، گارانتى و تعمير و نگهدارى دو دستگاه آسانسور 
پل هوايى ترمينال آزادگان  واقع در بلوار خرمشهر- ميدان 
تهران قديم- جنب پايانه آزادگان از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد. لذا 
متقاضيان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت دريافت اسناد 
مناقصه به صورت غيرحضورى با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيك 
دولت www.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهى و دريافت 

اسناد مناقصه به آدرس اينترنتى فوق مراجعه نمايند.  
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شاخص توليد شركت هاي صنعتي بورسي 
در مهرماه امسال نسبت به شهريورماه 
4/3درصد كاهش يافت. »ماشين آالت 
و تجهي�زات«، »تجهي�زات برق�ي«، 
»غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر« 
و »الستيك و پالستيك« بيشترين سهم 
را در كاهش ش�اخص توليد داش�ته اند. 
به گ��زارش نبض صنع��ت، تحلي��ل روند 
رش��د بخش صنعت از جنبه هاي مختلف، 
عاملي كليدي در تحليل هاي ُخرد و كالن 
اقتصادي و يكي از اركان تصميم گيري در 
حوزه اقتصاد است. ش��اخص توليد بخش 
صنعت به دليل تأثير نوسانات سطح فعاليت 

صنعت بر بخش هاي ديگر اقتصاد، به عنوان 
يك ش��اخص مهم اقتص��ادي كوتاه مدت 
استفاده مي شود. شاخص توليد، فروش و 
قيمت شركت هاي بورس��ي هر ماه توسط 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س محاس��به 
مي شود. اهميت اين شاخص به روز، براي 
اقتصاد ايران كه تحوالت زيادي دارد بيشتر 
خواهد بود، زيرا بازخورد شوك هاي وارده به 
اقتصاد ايران و واكنش هاي سياستگذاران 
بايد در تواتر كمتر از فصل مورد رصد قرار 
گيرد. اين در حالي اس��ت كه آمار رسمي 
بخش حقيقي به ص��ورت فصلي و با تأخير 

ارائه مي شود. 

ط��ي مهرم��اه۱۴0۱، ش��اخص تولي��د 
ش��ركت هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل با افزايش 5/۶ درصدي 
و نس��بت به م��اه قبل)ش��هريور۱۴0۱( با 
كاهش 3/۴ درصدي مواجه ش��ده اس��ت. 
در مهرماه امس��ال نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل، ۱2رش��ته فعاليت افزايش در 
شاخص توليد و سه رشته فعاليت كاهش در 
شاخص توليد داشته اند. رشته فعاليت هاي 
»خودرو و قطعات«، »ساير كاني غيرفلزي« 
و »محصوالت فلزي به جز ماش��ين آالت و 
تجهيزات« بيشترين س��هم را در افزايش 
ش��اخص توليد نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل داشته اند. همچنين رشته فعاليت هاي 
»ش��يميايي )ب��ه ج��ز دارو(«، »غذايي و 
آشاميدني به  جز قند و شكر« و »الستيك 
و پالستيك« بيشترين سهم را در كاهش 

شاخص توليد داشته اند. 
طي مهرماه۱۴0۱ نسبت به ماه قبل، از بين 
۱5 رش��ته فعاليت صنعتي بورسي، عمده 
رشته فعاليت ها با كاهش در شاخص توليد 
روبه رو بوده اند. شاخص توليد شركت هاي 
معدني بورس��ي هم نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل با كاهش ۴/2۱ درصدي و نسبت 
به م��اه قبل با كاه��ش 3۱ درصدي مواجه 

شده است. 
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