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اطالعیه توانیر درباره 82 ماینر  پنهان 
در سازمان بورس

شرکت توزیع نیروی 
برق تهــران بــزرگ، با 
صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: در خصوص کشف 
تعدادی دستگاه غیرمجاز 
استخراج رمزارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
به اطالع هموطنان می رســاند صنعت برق با این 
مورد نیز بر اســاس قوانین موجود، برخورد جدی 
خواهدکرد.  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: بر اســاس گزارش 
ماموران در بازرسی از محل، تعداد ۸۲ دستگاه ماینر 
که در لحظه بازدید این شرکت در مدار قرار نداشتند 
کشف و ضبط شد. در این اطالعیه تاکید شده است 
نگهداری یا اتصال دســتگاه های استخراج رمزارز 
فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل، غیرقانونی بوده 
و مسئولیت آن در موارد سازمانی برعهده باالترین 
مقام سازمان و در سایر موارد برعهده شخص دارنده 
انشعاب برق است. بورس تهران اما در توضیحی اعالم 
کرد: تجهیزات خریداری شده بر اساس مصوبات 
کمیته ساختمان تحت عنوان »سرور های پردازشگر 
مورد نیاز مرکز داده«  بوده است که کاربرد چندگانه 
تجهیزات مذکور زمینه های سوء استفاده از این ابهام 
و در نهایت قصور یا تقصیر مجریان را فراهم کرده که 
مراتب رسیدگی انضباطی به موضوع توسط هیئت 

مدیره و نهاد ناظر در دست پیگیری است.
    

 کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب 
به سدها

ایرنا - گــزارش تازه 
شرکت مدیریت منابع 
آب ایران نشان می دهد، 
در پایــان ســال آبــی 
۱۴۰۰ - ۹۹، مجمــوع 
ظرفیت مخازن سدها به ۱۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون 
مترمکعب رســیده که نشــان دهنده کاهش ۴۷ 
درصدی ورودی آب به سدهاســت. در پایان سال 
آبی ۱۴۰۰ - ۹۹، مجموع ظرفیت مخازن ســدها 
۵۰ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعــب بوده که 
نشان دهنده ۳۹ درصد پرشدگی مخازن است. بر 
این اساس و  به دنبال کاهش میزان بارش ها، حجم 
ورودی آب طی ســال آبی ۱۴۰۰- ۹۹ برابر با ۲۹ 
میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال آبی قبل از آن )۵۵ میلیارد و ۷۲۰ 
میلیون مترمکعب(، بیانگــر کاهش ۴۷ درصدی 

ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.
    

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه 
همتراز عهدنامه ترکمنچای است

رئیس اتاق بازرگانی 
ایــران گفــت: تعرفه 
تجــارت ترجیحــی با 
ترکیه همانند عهدنامه 
ترکمنچای خسارت بار 
اســت و ای کاش این قرارداد بســته نمی شــد. 
غالمحســین شــافعی افزود: موافقت نامه های 
ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص تدوین شود؛ 
ما در میان کشور های اطراف از این نظر فقیرترین 

کشور هستیم.
    

موز گران شد
ایسنا- مشاهدات 
میدانــی در هفته های 
اخیر حاکــی از افزایش 
قیمت موز در بازار است. 
قیمت هر کیلــو موز به 
بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است و این در حالیست 
که قیمت آن بیش از دو هفته پیش حدود ۲۵ تا ۲۶ 
هزار تومان بود.به عبــارت دیگر در کمتر از یک ماه 
قیمت این میوه در بازار ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هزارتومان 

افزایش یافته است.
    

مشاور وزیر نفت برای نظارت بر فروش 
اموال بابک زنجانی منصوب شد

مهر- وزیــر نفت در 
حکمی، علیرضا ضیغمی 
را به عنوان »مشـاور وزیر 
در امــور محوله از جمله 
نظارت بر فروش اموال و 
دارایی های بابک زنجانی« منصوب کرد. در حکم 
جواد اوجی خطاب به علیرضا ضیغمی آمده است: با 
عنایت به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب 
این حکم به سمت مشاور وزیر در امور محوله از جمله 
نظارت بر فروش اموال و دارایی های بابک زنجانی« 

منصوب می شوید. 

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 یــک تحلیلگر مســائل اقتصادی 
می گوید: ایران پنجمین کشور پرتورم 
دنیاست و اگر دولت سیاست خود را بر 
مهار تورم استوار کرده معلوم نیست چرا 
هنوز تکلیف رئیس کل بانک مرکزی را 

روشن نکرده است. 
در روزهای اخیر هم رئیس جمهور 
و هم وزیر اقتصاد با اشــاره به وضعیت 
نگران کننده نرخ تورم، نسبت به کنترل 
تورم در کشور هشدار داده اند. احسان 
خانــدوزی، وزیر اقتصاد گفته اســت: 
متاسفانه افزایش متوسط قیمت ها در 
اقالم مصرفی خانوار در شــهریور خبر 
بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید 

حتماً در ماه های آینده کنترل شود.
وی درباره دالیل ایــن تورم گفت: 
بخشــی از این تورم مربوط به افزایش 
قیمت ارز و همچنین فشــار کســری 
بودجه در ماه های ابتدایی سال است که 
موجب برداشــت بیش از اندازه از بانک 

مرکزی شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی 
کشور را معلول کسری بودجه و افزایش 
پایه پولی در ماه های نخســت سال و 
افزایش نرخ ارز دانست و گفت: اقدامات 

اخیر دولت بــرای افزایــش صادرات 
نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شــده 
و صفرشدن اســتقراِض جدید از بانک 
مرکزی، کنترل تورم در ابتدای ســال 

آتی را به دنبال خواهد داشت.
 ایران پنجمین کشور از نظر 

نرخ تورم در جهان 
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره 
وضعیت تورم ایران در جهان به »توسعه 
ایرانی« گفت: برای بررسی وضعیت بهتر 
نرخ تورم در کشور باید در درجه نخست 
مشخص شــود که چندمین تورم دنیا 
هســتیم و باید گفت بررسی ها نشان 
می دهد جایگاه ایــران از نظر نرخ تورم 
در میان کشــورهای دنیا در سال ۹۴ و 
۹۵ که تورم نسبتا در کشور کنترل شده 
بود، برابر با ۲۰ بوده و این بدان معناست 
که بیستمین کشور با تورم باال در جهان 

بوده ایم. 
میثم هاشم خانی افزود: اکنون و در 
مهر ۱۴۰۰ بر اساس آخرین آمارهای 
رسمی، پنجمین کشــور با تورم باال در 
جهان هستیم که به عبارت دیگر در کل 
قاره آمریکا فقط کشور ونزوئال، در کل 
قاره آسیا فقط لبنان و در کل قاره آفریقا، 
دو کشور زیمباوه و سودان دارای تورم 
باالتر نسبت به ایران هستند و متاسفانه 

با این تفاسیر ایران از نظر نرخ تورم باال در 
جایگاه پنجم دنیا قرار گرفته است. 
اثر تورم بر میزان تمایل 

سرمایه گذاران 
وی اضافــه کــرد: اگــر همــه 
تحریم ها لغو و بســیاری از مشکالت و 
سیاســت  گذاری های حل شود حتم 
بدانید که تورم بســیار بــاالی ایران، 
کفایت می کند تا بخش  عمــده ای از 
سرمایه گذاران تمایلی به حضور در ایران 
نداشته باشند؛ زیرا هنگامی که تورم باال 
می رود به سرمایه گذار عالمت می دهیم 
که به ســراغ داللی و ... برود و برعکس 
زمانی که نرخ تورم پایین باشد، امکان 
کسب سود از روش های موسوم به داللی 
و خرید و فروش با هدف کسب سود در 
کوتاه مدت به کمترین میزان می رسد. 

وی تاکید کرد: هنگامــی که نرخ 
تورم کاهش می یابد ســرمایه گذاران 
بــه راحتــی می توانند بــرای آینده و 
ســرمایه گذاری های بلنــد مــدت و 

اشتغال زا برنامه ریزی کنند. 
وی اظهــار کرد: از ۳۰ ســال پیش 
تاکنون بخش عمده ای از کشــورهای 
دنیا به این نتیجه رسیده اند که کاهش 
تورم را به عنــوان یکــی از مهم ترین 
برنامه هــا و ماموریت هــای اقتصادی 

دولت خود دنبال کنند. در این ۳ دهه، 
تکنولوژی کنترل تورم در دنیا بســیار 
بسیار پیشرفت کرده به نحوی که اکنون 
۱۲۲ کشــور در دنیا دارای تورم زیر ۳ 
درصد هستند که تقریبا صفر محسوب 
می شود. در کشوری که تورم زیر ۳ درصد 
و یا صفر اســت اصال نمی توان از طریق 
داللی درآمد کسب کرد و از راه سواری 
گرفتن از تورم سود به دست آورد، همه 
صاحبان سرمایه مجبورند برای کسب 
سود باال، برای کارهای اقتصادی بلند 

مدت و اشتغال زا برنامه ریزی کنند. 
  سهم تحریم ها 

در افزایش نرخ تورم 
هاشم خانی بیان کرد: بارها گفته شده 
که تورم در ایران ناشی از تحریم هاست 
که به اعتقاد بنده سهم کل تحریم ها در 
بروز تورم شدید و باال در کشور، حداکثر 
برابر با یک سوم و سهم  اشتباهات فاحش 
مدیریتی در برنامه هــای کنترل تورم 
برابر با دو سوم اســت؛ به عبارت بهتر 
کشــورهایی مانند عراق، افغانستان تا 
پیش از اتفاقات تلخ اخیر و یا بنگالدش 
و ... که با بی ثباتی بسیار شدید حکومت 
مواجه بوده و دائما با جنگ داخلی مواجه 
هستند در ۱۰ سال اخیر، حداقل در ۷ 
ســال هر کدام دارای تورم زیر ۳ درصد 
بوده اند زیرا تکنولوژی و فن آوری کنترل 
تورم در دنیا آن چنان پیشرفت کرده که 
این کشــورها به راحتی از آنها استفاده  
کرده اند و حتی کشــورهای درگیر با 
جنگ داخلی توانسته اند تورم خود را به 
کمتر از ۳ درصد برسانند و کنترل کنند. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل 
اصلی افزایش تورم این است که در کشور 
تواضع کافی نداریم تا از آنچه این کشورها 
برای کنترل تورم خود استفاده کرده اند، 
بهره گیریم و متواضعانه از تجربیات دنیا 

استفاده کنیم. 
مشخص نبودن مسئول مستقیم 

کنترل تورم در ایران 
وی درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد 
درباره کنترل تــورم و ادامه این روند تا 
ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۱ بیان کرد: 
نکات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد 
درست است زیرا مشــکالتی به دلیل 

سیاســت های اشــتباه و چه به دلیل 
تحریم ها  و ... در کشــور وجود داشته و 
سبب شده تا روند تورم شتاب بگیرد و 
ما به وضعیتی برسیم که فقط ۴ کشور 
در تورم از ما جلوتر باشند. به حتم این 
شرایط در کوتاه مدت قابل حل نیست و 
نمی توان انتظار داشت در ۳-۴ ماه آینده 
معجزه اتفاق بیافتد و تورم کاهش یابد. 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره 
شیوه های کنترل تورم گفت: اگر تجربه 
کشــورهایی که دارای تــورم کمتر از 
۳ درصد هســتند را در نظــر بگیریم، 
می بینیم همه این کشــورها اقدامات 
مشــابهی انجام داده اند که مهمترین 
کار آنها، تعیین فرد و یا مقامی است که 
تمام امور مربوط به تــورم را پیگیری و 
برنامه ریزی  کند که معمــوال در اکثر 
این کشورها، رئیس کل بانک مرکزی 

عهده دار این مسئولیت است. 
وی افزود: ایــن فــرد در اکثر این 
کشورها، عهده دار وظیفه کنترل تورم 
بوده و همه مردم او را پاسخگو می دانند 
البته می تواند این فرد وزیر اقتصاد نیز 
باشد. متاسفانه در کشــور ما نیمی از 
کمیسیون های تخصصی مجلس، نیمی 
از وزارتخانه های دولتی، بخش هایی از 
قوه قضاییه و ... کارشان را کاهش تورم 
معرفی می کنند و هرکدام برنامه های 
متفاوت و بعضا متضادی نیز دارند. در 
حالی که در دنیا جمع بندی و مسئولیت 
کنترل تورم باید در دست یک نفر باشد 
و مردم این فرد را مسئول تمام امور این 

بخش می دانند. 
وی تصریح کرد: متاســفانه هنوز 
رئیس کل بانک مرکزی ایران معرفی 
نشده اســت و ما داعیه مبارزه با تورم را 
داریم یعنی اگر کار اصلی را کنترل تورم 
معرفی می کنیم، اولویت نخست باید 
تعیین و معرفی رئیس کل بانک مرکزی 

باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. 
هاشم خانی گفت: در کل کشورهایی 
که تورم کمتر از ۳ درصد دارند؛ راه کنترل 
تورم را جلوگیری از چاپ پول می دانند 
و هیچ سیاســت و برنامه دیگری برای 
کاهش تورم وجود نــدارد بنابراین اگر 
می خواهیم آتش تورم را خاموش کنیم 

باید با اســتفاده از تجربه کل دنیا، مانع 
فعالیت ماشین به اصطالح چاپ پول در 

کشور شویم. 
تاثیر دو نرخی شدن کاالها در 

ایجاد تورم 
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این 
است در هر یک از کشورهایی که تورم 
کمتر از ۳ درصد دارند، هیچ وقت برای 
هیچ کاالیی قیمت دولتــی و نرخ آزاد 
تعیین نشده است در حالی که در ایران 
در بازارهای مختلف شاهد این مساله 
هستیم به طوری که اکنون دالر دارای 
دو نرخ است و سیمان، فوالد، خودروی 
دولتی و آزاد نیز فقط موجب شــده تا 
سود جیب دالالن هر روز بیشتر شود؛ 
این موضوع منشأ فساد و اثر آن بر کاهش 
تورم برابر با صفر مطلق بوده و وجود دو 
نرخ در کشــور فقط موجب فساد انبوه 
شده است.  وی خاطرنشان کرد: در هیچ 
کدام از این کشورها نمی بینیم که به بهانه 
کنترل تورم، بساط فساد عظیم را ایجاد 
کنند.  به گفته وی تا زمانی که کسری 
بودجه داریم، شــاهد خلق پول بدون 

پشتوانه هستیم.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با »توسعه ایرانی«: 

به بهانه کنترل تورم، بساط عظیم فساد ایجاد شده است 

تحلیلگر مسائل اقتصادی 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: بارها گفته شده 
که تورم در ایران ناشی از 

تحریم هاست که به اعتقاد 
بنده سهم کل تحریم ها در 

بروز تورم شدید و باال در 
کشور، حداکثر برابر با یک 

سوم و سهم  اشتباهات 
فاحش مدیریتی در 

برنامه های کنترل تورم 
برابر با دو سوم است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 
گفت: به دنبال این هستیم که بتوانیم تهاتر کاالیی 
با برزیل را پیش ببریم تا بتوانیم کاالهای خود را با 
کاالهای اساسی تهاتر کرده و از مشکالت بانکی 

جلوگیری کنیم. 
سید فخرالدین عامریان در گفت وگو با ایلنا 
در مورد آخرین وضعیــت تجارت ایران و برزیل 
گفت: در این رابطه جلســاتی با سفیر برزیل در 
ایران و سفیر ایران در برزیل داشتیم و دو طرف 
تالش خود را برای این کار انجام می دهند. یکی 
دیگر از اهداف اتاق این است که بتواند یک شرکت 
کشتیرانی را برای نقل و انتقال مستقیم با برزیل 

متقاعد کند.
وی گفت: به دلیل برخی مشکالت درحال 

حاضر کشتی ها به صورت اعتباری کار و بارها را 
خالی می کنند، به همین خاطر واردات نهاده های 
دامی به نسبت در حال کاهش بوده اما اطالعات و 
جزییات آن تنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی 

است.
او افزود: صــادرات ایران بــه برزیل کمتر از 
۱۰۰ میلیون دالر باشد که بخش عمده آن اوره، 
پتروشیمی، فرش دستبافت، پسته، کشمش و 

مواد غذایی است.
وی افزود: در مقابل بیشتر کاالهای اساسی 
ما از طریق برزیل تامین می شــود اما از آنجا که 
بارنامه ها به مقصد دبی یا دیگر مقاصد نوشته شده 
و از آنجا دوباره بارنامه ها عوض می شود بنابراین 
آنها هم آمار دقیقی ندارند اما برآوردها بیش از ۴ 

میلیارد دالر واردات ساالنه از برزیل است. گوشت 
گوسفند، گوشت گوســاله، مرغ، کنجاله سویا، 
ذرت و روغن های خوراکی عمــده واردات ما از 

این کشور است.
عامریــان اضافه کرد: البته بــه دلیل برخی 
مشکالت درحال حاضر کشــتی ها به صورت 
اعتباری کار و بارها را خالی می کنند، به همین 
خاطر واردات نهاده های دامی به نسبت در حال 
کاهش بوده اما اطالعات جزییــات آن تنها در 

اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وقتی هزینه حمل بار دو برابر می شود

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 

در پاسخ به ســوالی در مورد وضعیت راه اندازی 
خط مستقیم کشــتیرانی ایران و برزیل گفت: 
کشتی های فله بر مستقیما تا بنادر ما می آیند اما 
مشکل این است که کشتی های کانتینری، هیچ 
یک مستقیما از برزیل به بنادر ما نمی آیند بلکه 
باید ابتدا به جبل علی و بعد از آنجا به بندرعباس 
بیاید. هزینه جابجایی از برزیل تا جبل علی برای 
یک کانتینر اگر ۶ هزار دالر باشد ما همین مبلغ را 
دوباره برای انتقال آن به ایران می دهیم، یعنی 
هزینه های حمل و نقل ما به خاطر نبود کشتی 

دوبرابر است.
وی افزود: ما بارها در جلسات مختلف مطرح 
کرده ایم که این موضوع قابل حل است.  ممکن 
اســت غول های کشــتیرانی با ما کار نکنند اما 
چینی ها، ژاپنی ها و دیگر کشــورهای آسیایی 
شرکت های کوچک تر کشتیرانی دارند که دولت 
می تواند متولی کار شده و با یکی از آنها قراردادی 

را منعقد کند. 

ترس آنها از این بود که شاید کانتینر کافی برای 
این مسیر وجود نداشته باشد، دولت ما به راحتی 
می تواند تضمین بدهد که این بــار وجود دارد. 
عامریان اضافه کرد: مقدار زیادی فقط گوشت مرغ 
از برزیل وارد کشور ما می شود، همین ها می تواند 
به طور مستقیم وارد ایران شود که از نظر بهداشتی 
و اقتصادی بهتر اســت. مطمئنا به دلیل دمای 
جبل علی در زمان کراس استاف، دمای گوشت و 
مرغ تحت تاثیر قرار می گیرد. متاسفانه تا امروز در 
مورد راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی اقدامی 
نشــده و هنوز مبادالت با کراس استاف درحال 
انجام است. دلیل این مشــکل کمبود کشتی 
نیســت بلکه عدم پیگیری از طرف مسئوالن 
است. تاجری که فقط ۵۰ کانتینر کاالی وارداتی 
دارد نمی تواند که با شرکت کشتیرانی قرارداد 
بندد بلکه دولت یعنی اداره بنادر یا کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی می تواند این کار را انجام داده و 

به شکل چارتری کار را پیش ببرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:

دنبال واردات کاالهای اساسی با تهاتر هستیم

خبر

رئیس قوه قضاییه به »کمیته فرادســتگاهی رسیدگی به 
مطالبات بانک ها« برای ارائه راهکارهــای افزایش اختیارات و 
کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفته ای داد و تاکید کرد حمایت 

از تولید وظیفه اصلی بانک هاست.
به گزارش میزان، غالمحسین محســنی اژه ای گفت: این 
کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشــکیل شده و عنوان شده که ۱۶۳ 
جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده 
رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می دهد 
که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد باالیی 
از موضوعات که در کشور مســاله ایجاد کرده مورد بررسی قرار 
نگرفته است. وی افزود: سوال می کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به 

مجموعه ای از آسیب ها رســیدهاید که بشود دستورالعمل در 
مورد حل این چالش ها تهیه کرد؟ از اعضای کمیته این پرسش را 
مطرح کرد که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی مالحظه حمایت 

از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟
حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک هاست

رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه 
دستگاه ها الزم است خاطرنشــان کرد:حمایت از تولید یکی از 
وظایف اصلی بانک هاست و در این زمینه باید به صورت عملی 
فعالیت داشت. وی با اشاره به اینکه فســاد سرایت می کند، 
اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای 
اصلی قوه قضائیه است که بانک ها هم باید در این زمینه ایفای 

نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه 
چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی 
شود تا سرایت نکند. وی تاکید کرد: بانک ها باید بر نحوه هزینه 

کرد تسهیالت بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی 
که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و 
بانک ها از پایه های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران 
نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم ها و کمک به 

فعاالن اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
بانک ها بر روند هزینه کرد تسهیالت نظارت کنند

رئیس دستگاه قضا گفت: بانک ها باید عالوه بر اعتبارسنجی 

و اخذ وثایق الزم بر روند هزینه کرد تسهیالت هم نظارت کنند و 
مطالبات را به موقع وصول کنند تا مشتری سوء استفاده نکند.

محســنی اژه ای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر 
قانونی اشــکال دارد باید اصالح شود، اما زیرپاگذاشتن قانون از 
هیچ کس به ویژه مدیران عالی دستگاه ها قابل پذیرش نیست، اما 

گاهی برخی بانک ها خودشان قانون را دور می زنند!

ازسوی رئیس قوه قضائیه صادر شد؛

تعیین ضرب االجل برای وصول مطالبات معوقه بانک ها


