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«اسکناس» تببین کرد؛ دلیل اندک بودن صادرات در مناطق آزاد تجاری چیست؟

اخبار

خاموشی موتور تجارت در مناطق آزاد

ثروتمندان6برابربیشترشیرمیخورند

براس��اس آمارهای رس��می ،سرانه مصرف شیر در
س��ال  ،99بالغ بر  86لیتر بوده اس��ت این در حالی
اس��ت که ثروتمندان  6برابر بیش��تر از پایینترین
دهک ش��یر مصرف میکند .به گزارش خبرگزاری
فارس ،اثرات اصالح ارز ترجیحی نهادههای دامی
در ب��ازه کوت��اه م��دت و بلندمدت روی حجم تولید،
هزین��ه و مصرف ش��یر در دو بخش تولیدکنندگان
صنعتی و خانوارها بررس��ی در این گزارش بررس��ی
میش��ود .براساس گزارشهای مرکز آمار در سال
 ۹۷از  ۱۴۰۱۸گاوداری فع��ال ش��یری ب��ه میزان ۵
میلیون تن ش��یر تولید میش��ود که بیشترین میزان
تولید در اس��تان تهران با  ۱۱۰۶هزار تن و اس��تان
اصفهان با  ۹۷۳هزار تن اس��ت .خاتمی ،کارشناس
صنعت لبنیات در مورد س��رانه مصرف ش��یر بیان
میکند :س��رانه مصرف ش��یر در دنیا ۱۱۳کیلوگرم
برای هر نفر در س��ال اس��ت در حالی که این س��رانه
در کشور ما به عددی کمتر از  ۸۰کیلوگرم می رسد.
عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عنوان میکند:
س��رانه مصرف ش��یر و فرآوردههای آن در ایران
در مقایس��ه ب��ا میانگین مص��رف جهانی  ۳۰درصد
و در مقایس��ه با میانگین کش��ورهای توس��عهیافته
 ۶۵درصد کمتر است .مطالعات مرکز آمار در مورد
میزان هزینههای خانوار برای مصرف دو نوع شیر
پاستوریزه و معمولی نشان میدهد که نسبت هزینه
شیر یک خانوار دهک دهم به هزینه این کاال برای
خانوار دهک اول در مناطق ش��هری حدود  6برابر
اس��ت این رقم برای یک خانوار روس��تایی به طور
متوس��ط  9برابر اس��ت .این تصور وجود دارد که به
دلیل ماهیت ش��غلی در مناطق روس��تایی این رقم
کمتر باشد ولی اختالف حتی بیشتر از مناطق شهری
است .بررسی مصرف شیر دهکهای خانوار شهری
گویای این واقعیت اس��ت که ثروتمندترین دهک
(ده��م) با ده��ک نهم اختالف زیادی دارد و هزینه
کرد بقیه دهکها برای مصرف شیر منطقی به نظر
میرسد .اما این اختالف میاندهکهای روستایی
مش��اهده نمی ش��ود .طبق جدول ارائه شده به طور
متوس��ط خانوارهای ش��هری و روستایی حدود 86
لیتر در س��ال  99ش��یر مصرف کردهاند .به عبارت
دیگر خانوارهای ش��هری بیش از  386هزار تومان
و خانوار روستایی به طور متوسط  387هزار تومان
هزینه کردهاند .به تفکیک خانوارهای شهری با در
نظر گرفتن متوسط قیمت هر لیتر شیر  9هزار تومان
در سال  ،99بالغ بر  43لیتر شیر مصرف شده و این
میزان برای خانوارهای روس��تایی  43.5لیتر است.
ثروتمندترین دهک ش��هری حدود  6برابر بیشتر از
فقیرترین دهک ش��یر مصرف کرده و این نس��بت
برای خانوارهای روس��تایی  8.1برابر منظور ش��د.
بنابراین گزارش عوارض ناش��ی از کاهش مصرف
شیر و لبنیات خود را به صورت کمبود کلسیم و انواع
بیماریها بروز میکند .آمارهای وزارت بهداش��ت
نشان میدهد که دریافت کلسیم جامعه ایرانی ۴۰
درصد از حداقل دریافت کلس��یم کمتر اس��ت و این
موضوع می تواند تبعات زیادی از جمله گس��ترش
پوکی اس��تخوان ،مش��کالت لثه و دندان ،کوتاهی
قد کودکان و نوجوانان و حتی شیوع فشار خون باال
و بیم��اری ه��ای قلبی و عروقی را به دنبال داش��ته
باشد .با این وجود دولت با اصالح ارز ترجیحی به
دنبال ارتقای میزان مصرف اقالم یارانهای اس��ت
که انتظار میرود با پرداخت یارانه س��رانه مصرف
شیر در بین دهکهای پایین بهبود یابد.

افزایش ۶درصدی تقاضای جهانی
برق در ۲۰۲۱

آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد بهبود اقتصادها
از بح��ران کرون��ا تقاضا برای برق را  ۶درصد در کل
دنیا در سال گذشته میالدی باال برده که بیشتر آن
از انرژیهای غیر تجدیدپذیر مثل زغال س��نگ و
گاز تأمین ش��ده است .بهگزارش خبرگزاری تسنیم
ب��ه نق��ل از اویل پرایس ،آژان��س بینالمللی انرژی
در گ��زارش خ��ود از ب��ازار برق دنیا اعالم کرد بهبود
اقتصادها و شرایط جوی تقاضای جهانی برای برق
ش داده که
در سال گذشته میالدی را  6درصد افزای 
باالتری��ن رق��م از  2010یعن��ی زمان بهبود از رکود
مالی  2008و  2009بودهاست .در گزارش این آژانس
آمدهاس��ت افزایش تقاضا برای برق بهدنبال بیرون
آمدن اقتصادها از قرنطینههای  ،2020زنجیرههای
عرضه زغالسنگ و گاز طبیعی را با مشکل مواجه
کرده و قیمت عمدهفروش��ی برق را باال بردهاس��ت.
با وجود رش��د انرژیهای تجدیدپذیر ،تولید برق از
زغالسنگ و گاز به باالترین رقم در  2021رسید و
رکورد جدیدی در تولید س��االنه دیاکسیدکربن در
جهان ثبت کرد .بخش صنعت باالترین تقاضا برای
برق را در س��ال گذش��ته میالدی داشته و پساز آن
بخشهای خدمات و بعد بخش خانگی قرار دارند.

 ۸۰درصد تأمین
مالی اقتصاد بر
دوش بانکها است

خــبرویـژه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها به جهات مختلف برای همه دولتها از جمله دولت سیزدهم اهمیت دارند ،گفت :بیش از  ۸۰درصد کل تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست .به گزارش
خبرگزاری تسنیم ،سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه مدیران بانکها با رئیس جمهور افزود :اهالی صنعت بانکداری معتقد بودند حدود  10سال میگذشت از اینکه چنین جمعی از همه مدیران عامل بانکی
کشور با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت ،جلسه داشته باشند و تبادل نظر کنند .وی با بیان اینکه تقریب ًا بیش از  90تا  95درصد ساخت طرحهای کشور با کمک شبکه بانکی انجام میشود ،اضافه کرد :دولت
اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سالهای گذشته کشور بوده است حتم ًا تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانکها در این مسیر فعال شوند محقق نمیشود.

اخبار

گ�روه اقتص�اد کالن :به گفته مقامات مناطق
آزاد ،ساالنه بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان در
مناطق آزاد برای توس��عه زیرساختها هزینه
میش��ود اما در نهایت س��هم این مناطق از
صادرات کل کشور کمتر از  ۲٫۵درصد است.
آماری که نشان میدهد موتور تجارت در این
مناطق خاموش شده است.
ب��ه گ��زارش «اس��کناس»،اگر بخواهی��م
ش��اخصهای خروجی اقتص��ادی را مبنای
ارزیابی مناطق آزاد قرار دهیم ،ارقام رس��می
حکایت از این دارد که تراز تجاری مناطق آزاد
کش��ور در طول  ۶س��ال گذشته همواره منفی
بوده اس��ت و رقمی بین  ۲تا  ۴برابر صادراتی
که از مناطق آزاد انجام ش��ده ،واردات در این
مناطق صورت گرفته است .از این زاویه یکی
از نکاتی که در آسیبشناسی مناطق آزاد وجود
دارد ب��ه ای��ن برمیگردد که مدیریت مناطق
آزاد در کشور فاقد هدفگذاریهای صادراتی
بوده است .به این معنا که وقتی رئیس جمهور
حک��م مدیرعامل��ی منطق��های را به مدیر آن
منطقه اعطا میکند ،هیچ هدف مش��خصی
ب��رای ای��ن وجود ندارد ک��ه مدیر منطقه باید
ظ��رف ه��ر س��ال در دوره مدیریت خود چه
اهدافی را محقق کند.
برخی معتقدند که معافیت مالیاتی این مناطق
مهمتری��ن دلی��ل تمایل برای فعالیت در این
مناطق است و برخی دیگر میگویند معافیت
حق��وق گمرک��ی ب��رای واردات به خصوص
واردات کاالهای خاصی مانند خودرو انگیزه
اصل��ی مدافعان افزایش این مناطق اس��ت.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به مناطق آزاد
وارد بود ،ناتوانی این مناطق در صادرات کاال
و تبدی��ل ش��دن آنها به معب��ر واردات بود .اما
حاال آمارها نشان میدهد حتی واردات از این
مناطق هم کاهش داش��ته اس��ت .برای مثال
در س��ال  ۹۷مجم��وع واردات به مناطق آزاد
تجاری ،یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر بود
که این رقم در سال  ۹۸به  ۷۱۸میلیون دالر
رس��ید؛ یعنی حدودا نصف ش��ده اس��ت .آمار
واردات  ۹ماهه سال  ۹۹هم همچنان محرمانه
اس��ت و منتش��ر نشده است .اما مشاور رئیس
جمه��ور با بیان اینک��ه مناطق آزاد به اهداف
خود نرسیده است،گفت :سهم این مناطق از
صادرات یک درصد است .مردم  20سال است

مدیران عامل مناطق خود را ندیدهاند.
سعید محمد در سومین گردهمایی ائمه جمعه
مناطق آزاد کش��ور گفت :مقام معظم رهبری
در بیانات س��ال ه��ای قبل اهدافی همچون
تولی��د ،ص��ادرات و ارز آوری را از جمله موارد
م��ورد انتظ��ار مناطق آزاد بی��ان کرده بودند،
این در حالی است که کال  2درصد صادرات،
 7درصد س��رمایه گذاری و  1درصد از تولید
کش��ور برای این مناطق اس��ت که نشان می
ده��د تاکن��ون این مناطق آنط��ور که باید به
اهداف خود نرس��یده اند .وی یادآور شد :اکثر
کشورها از ظرفیت مناطق آزاد بیشترین بهره
را برای منافع کشورشان برده اند 75 ،درصد
از اقتصاد چین در مناطق آزاد این کشور است
و مناطق آزاد موتور پیش��ران امارات هستند،
عم��ده مش��وق های معم��ول مناطق آزاد در
سطح دنیا هم مشوق های مالیاتی و گمرگی
اس��ت .مش��اور رئیس جمهور بیان کرد :هم
اکن��ون  2500واح��د تولیدی در مناطق آزاد و
وی��ژه فعالیت دارند که اکثرا از مجموعههای
خوب کشور هستند ،ولی بخاطر حذف مشوق
ها همه گرفتار ش��دهاند ،با حذف مش��وقها
دیگ��ر مجموعه ای به مناط��ق آزاد نخواهد
آم��د ،آنها که آمدهاند هم خواهند رفت ،برای
ادام��ه فعالیت مناطق آزاد باید به اصل قانون
اداره کرد این مناطق رجوع کرد .محمد افزود:
هم اکنون برخی واحدهای تولیدی در مناطق
آزاد دو ب��ار مالیات بر ارزش افزوده میدهند،
یکب��ار پ��س از خرید مواد اولیه که قصد ورود
آنه��ا را ب��ه منطقه دارن��د و یکبار حین خروج
محصول تولید ش��ده در منطقه ،ش��رکتی بود
که س��ه بار مالیات می داد ،این در حالیس��ت

که تولید کنندگان در س��رزمین اصلی یکبار
مالیات بر ارزش افزوده می دهند .وی یادآور
شد :مطابق قانون ،دولت باید هزینه تاسیس
زیر ساخت های مناطق آزاد را تامین کند اما
تاکن��ون صورت نگرفته 7 ،منطقه آزاد جدید
هم تاسیس شده است .دبیر شورایعالی مناطق
آزاد تج��اری ـ صنعت��ی ویژه اقتصادی گفت:
م��اده  65از قوانی��ن مناطق آزاد مترقی جهان
الگو گرفته شده است و مطابق آن همه امورات
مناط��ق آزاد بج��ز موارد نظام��ی و امنیتی با
مدیرعامل منطقه است .دو مرتبه این موضوع
در حضور رئیس جمهور مطرح شده که هر دو
بار تایید و حمایت کرده است ،ولی دستگاهها
به ش��رایط کنونی عادت کردهاند و اختیارات
را واگ��ذار نمی کنن��د ،طبق قانون باید بنادر،
شهرهای جدید و دستگاه های خدمت رسان
در مناطق آزاد تحویل ما بشوند .محمد تصریح
کرد :هم اکنون بیست و چند دستگاه در مرزها
حض��ور دارند ،عملک��رد هماهنگ هم ندارند
ل��ذا در عم��ل مانع تولید و صادرات ش��دهاند.
مش��اور رئی��س جمهور ،بیان ک��رد :بویژه در
ح��وزه موضوعات فرهنگی مناطق به کمک
شما نیازمندیم ،باید راهکارهای مناسب و غیر
کلیش��ه ای برای موضوعات یافت ،تا باورها
تقویت نش��وند مش��کالتی از جنس فرهنگی
ح��ل نخواهند ش��د .محم��د تصریح کرد :در
مناط��ق آزاد هم��واره عمده توجه معطوف به
توس��عه اقتص��ادی بوده ل��ذا ابعاد فرهنگی و
اجتماع��ی صدم��ه دیده ان��د ،هرجا صنعت و
اقتصاد بدون پیوس��ت ها حضور یافته آسیب
ه��ای فرهنگ��ی و اجتماع��ی ایجاد کرده ،به
مجموعه در حال احداث پتروش��یمی چابهار

گفتی��م بای��د تا حد ممک��ن از بومیان منطقه
استفاده کنند ،مهاجرت کمتر تبعات و آسیب
های اجتماعی کمتر را در پی خواهد داش��ت.
وی اظهارداش��ت :مس��ئوالن در مناطق آزاد
از مردم دور افتادهاند ،در س��فرها اکثرا س��عی
می شود دیدارهای مردمی داشته باشیم افراد
میآیند و بعضا با نگاه در ابتدا منفی مشکالت
خود را مطرح میکنند ،طبیعی هم هست زیرا
طی بیس��ت سال گذش��ته مدیرعامل منطقه
را هم ندیدهاند چه رس��د به دبیر ش��ورایعالی
مناطق ،ولی بس��یاری از مشکالتی که دارند
حت��ی بدون هزین��ه کردهای خاص نیز قابل
حل ش��دن هس��تند و کارها جلو می رود .دبیر
ش��ورایعالی مناط��ق آزاد تج��اری ـ صنعتی
ویژه اقتصادی بیان کرد تصریح کرد :روحیه
اش��رافی گ��ری نبای��د در مناط��ق آزاد جایی
داش��ته باشد ،برای تردد کاروان راه بیندازیم،
آسانس��ور شخصی داش��ته باشیم که کم کم
کارمن��دان مجموع��ه خودمان هم مدیران را
نبین��د و برخورده��ای توام ب��ا تفرعن جایی
در مناط��ق آزاد ن��دارد .محمد افزود :وضعیت
بهداشت و درمان در مناطق آزاد اصال مطلوب
نیس��ت ،کیش که نگین مناطق آزاد کش��ور
اس��ت تنها یک بیمارس��تان خصوصی دارد
ک��ه آنجا هم تعرفهها اینقدر باال هس��تند که
م��ردم عادی امکان اس��تفاده ندارند ،بدنبال
اخذ مجوز تاس��یس بیمارستان علوم پزشکی
در مناطق اروند و چابهار هس��تیم تا وضعیت
درمان��ی بهتر ش��ود ،ط��رح هایی برای ایجاد
بیمارستان و دهکدههای سالمت در مناطق
آزاد نیز در دس��ت بررس��ی هستند .وی گفت:
به پرس��نلمان در منطقه آزاد اروند گفتیم به
س��اختمان قدیمی بروند تا س��اختمان جدید
برای تحصیل  2هزار دانشجوی عراقی و ارز
آوری حاصل از حضور آنان اس��تفاده شود که
برخ��ی مخالفته��ا راه افتاد ،در حالی که پول
فروش آن ساختمان صرف ایجاد جاده ،لوله
کش��ی و تاسیس سیستم دفع فاضالب برای
مردم همان منطقه خواهد شد .مشاور رییس
جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری
ـ صنعتی ویژه اقتصادی تصریح کرد :در قشم
 6-5ویالی الکچری داش��تیم که به فروش
گذاش��ته ش��دند تا پول آنها صرف ایجاد پل
ارتباطی خلیج فارس شود.

هنوز درباره میزان یارانه نقدی و حذف ارز ترجیحی تصمیم گیری نشده است
س��خنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۱با
بیان اینکه هنوز این کمیس��یون مصوبه و تصمیمی
درباره میزان یارانه نقدی در سال آینده نداشته است
گفت:کمیسیونتلفیقهنوزدربارهحذفارزترجیحی
تصمیم گیری نکرده و قرار اس��ت در این باره کمیته
ای بین مجلس و دولت تش��کیل ش��ود .به گزارش
ایسنا ،رحیم زارع در نشست خبری در توضیح جلسه
صبح امروز کمیس��یون تلفی��ق بودجه  ۱۴۰۱گفت:
کمیس��یون تلفیق درب��اره ارز ترجیجی اقدام خاصی
انجام نداده است .مقرر شده کمیته ای بین مجلس و
دولت جهت تصمیم گیری پیرامون نرخ ارز ترجیحی

ادامه از صفحه یک


چ��ه ح��ذف و چه ابقای آن تش��کیل ده��د ،بعد از آن
نتیجه نهایی را اطالع رسانی خواهیم کرد .سخنگوی
کمیسیونتلفیقبودجه۱۴۰۱درتوضیحمصوباتاین
کمیسیون گفت :تلفیق در مصوبهای به شهرداریها
و سازمانهای تابعه اجازه داد که با تایید وزارت کشور
 ۱۲هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر کند
همچنین به شرکتهای دولتی اجازه انتشار  ۱۰هزار
میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی داده شد .وی اضافه
کرد :درباره آب و برق و گاز روستاها دولت مکلف شد
 ۲۰۰۰میلیارد تومان در مناطق روس��تایی و ش��هری
محروم اوراق مالی اسالمی منتشر کنند به دولت اجازه

مانع ایجاد اختالف بین مجلس و دولت می شویم

...در منظومه گفتمان گام دوم انقالب ،دغدغه مندانه تحقق آرمانها و
اهداف بیانیه گام دوم را پیگیری مینمایند؛ در این زمینه آقای فاطمی
امین را از جوانان برجسته کابینه سیزدهم میدانیم .فراکسیون گام دوم
تالش میکند مانع ایجاد اختالف بین عناصر مجلس و دولت باشد و

ادامه از صفحه یک


دادهشدبرایمقاومسازی،بهسازیونوسازیمدارس
 ۳۰۰۰میلیارد تومان و برای مقاومسازی دانشگاهها و
تجهیزات دانشگاهها  ۲۰۰۰میلیارد تومان اوراق مالی
– اس�لامی منتش��ر کند .زارع ادامه داد :سازمان امور
مالیاتی مکلف شد پروندههای مالیاتی مراکز درمانی
مربوط به عملکرد از س��ال  ۱۳۹۸تا  ۱۴۰۰و تا پایان
س��ال  ۱۴۰۱را رس��یدگی کرده و درآمد ناش��ی از آن
را به حس��اب درآمدهای مالیاتی به خزانه واریز کند.
همچنین دولت در اجرای برنامه ششم توسعه جهت
پرداخت بدهی تامین اجتماعی مکلف ش��د  ۹۰هزار
میلیارد تومان سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی

راب��رایپرداخ��تبدهیس��ازمانتامیناجتماعیو
تامین اجتماعی نیروهای مس��لح واگذار کند .درباره
بحث حقاالمتیاز و حقالس��هم دولت از کاربرهای
ارائه دهنده مخابرات به میزان دو درصد حقاالمتیاز
افزایش پیدا کرد که درآمد آن در حوزههای فرهنگی
هزینه میش��ود .سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
 ۱۴۰۱ادام��هداد:کلی��هپروژههاوطرحهایزودبازده
و عامالمنفعه که توس��ط گروههای جهادی و بس��یج
سازندگی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی
وش��هریاجرامیش��ود،ازپرداختهرگونهمالیاتو
عوارض معاف هستند.

موجبافزایشتعامالتبیناعضایکابینهونمایندگانشود.فراکسیون
گامدومضمنبرخورداریازدیدگاههایتخصصینسبتبهموضوعات
کشور،تعلقاتودغدغههایجدینسبتبهپیادهسازیمنویاتبیانیهگام
دوم و گفتمان اصیل نظام و انقالب دارد .اعطای چندباره شاخص و لقب
انقالبی به مجلس یازدهم توسط رهبر معظم انقالب را مرتبط با حضور

افرادمتخصص،باریشهوگفتمانانقالبیدراینمجلسارزیابیمیکنم.
به دلیل ارتباط مستمر بدنه مجلس با اقشار مختلف مردم و حمایتهای
همه جانبه از دولت مردمی ،ضرورت دارد نظرات و دیدگاههای عناصر
متخصصوانقالبیمجلسشورایاسالمیدرفرآیندتصمیمگیریها
و تصمیمسازی ها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

۷۰۰هزارمیلیاردتومانحجمپروژههاینیمهتمام

...از بیرون مجلس فضاسازیهایی در مورد احتمال ایجاد رانت در
الیحه مشارکت عمومی و خصوصی صورت میگیرد ،لکن باید به
تجربه دنیا نگاه کنیم ،در زمان حاضر در برخی از کشورهای دنیا و
نهادهای بینالمللی تجربیاتی در این زمینه وجود دارد .در برخی از
موضوعات بینالمللی این مسئله بهعنوان یک سند بین کشورهای
اروپایی و آمریکایی بهرس��میت ش��ناخته شده است و برمبنای آن با
یکدیگر تعامل میکنند .بهنظر بنده نسبت به این الیحه کملطفی
شد .فضاسازیها در مورد الیحه مشارکت عمومی و خصوصی بعض ًا
از س��وی افرادی صورت گرفت که خود در گذش��ته مسئولیتهایی
را داشتند .این افراد بهجای آنکه بگویند این الیحه رانتی است و با

آن مخالفت کنند ،بیایند و پیشنهادات خود را ارائه کنند .ما پذیرای
نظراتی که میتواند به راه نجات پروژههای عمرانی و توس��عهای
کش��ور که تبدیل به زیرس��اختی برای حل مش��کل اقتصادی مردم
خواهند ش��د ،کمک کند ،هس��تیم .این پروژهها تبدیل به پایهای
برای توسعه و پیشران اقتصاد کشور خواهند شد ،با روند فعلی بعید
است که اتفاقی در این خصوص رخ دهد ،در زمان حاضر یک سال
و نیم از مجلس گذشته است و هیچ اقدامی در مورد الیحه مشارکت
عمومی و خصوصی صورت نگرفته اس��ت .در عین اینکه باید در
بررسی این الیحه دقت الزم صورت بگیرد تا مانند برخی واگذاریها
باعث رانت نشود ،در برخی موارد در گذشته بهجای خصوصیسازی،
اختصاصیسازی صورت گرفت .این موارد اشکاالتی است که وجود

داشته است اما میتوان با استفاده از تجربیات موجود در دنیا و ظرفیت
کارشناسان حقوقی یک کار تلفیقی در بعد نظارتی و قانونگذاری
انجام داد و این مشکالت را حل کرد .راهکار مقابله با رانت متوقف
کردن الیحه مش��ارکت عمومی و خصوصی نبوده اس��ت .متوقف
کردن این الیحه باعث میشود که پروژههای نیمهتمام روز به روز
فرسودهتر و هزینه نگهداری آنها بیشتر شود ،ضمن اینکه ما در حال
از دست دادن فرصتهای منطقهای هستیم .در حوزه کریدورهای
بینالمللی مانند راهآهن ،بنادر و مس��یرهای جدید ارتباطی بهدلیل
کمبود بودجه فرصتها را از دست میدهیم و این در حالی است که
کشورهای دیگر جایگزین میشوند و ما نمیتوانیم از فرصتهای
منطقهای بهدرستی استفاده کنیم.

سهام رنو صعودی است؟

عملکرد خوب برندهای با ارزشتر رنو به کاهش افت
کلی فروش ساالنه گروهی این خودروساز فرانسوی
درسراسرجهانکمککردزیراتمرکزآنبرمدلهای
س��ودآورتر نتیجهبخش خواهد بود .به گزارش ایسنا
به نقل از رویترز ،فروش گروه خودروس��ازی رنو در
سرتاس��ر جهان برای س��ومین سال متوالی در سال
 ۲۰۲۱کاه��شیاف��توعلتآنمش��کالتمربوط
به عرضه تراشههای مورد استفاده در خودروها بود.
فروش برند رنو  ۵.۳درصد کاهش و سهام رنو حدود
 ۲درصد افزایش یافت اما لوکا دی مئو ،مدیر عامل
رنو گفت :فروش خودروهای س��واری و خودروهای
سبک با  ۴.۵درصد کاهش به دو میلیون و  ۶۹۶هزار و
 ۴۰۱دستگاه رسیده است .رنو در بیانیهای اعالم کرد:
سیاست فروش آغاز شده در سهماههسومسال۲۰۲۰
منجربهافزایشسهمفروشدرسودآورترینکانالها
میش��ود .فابریس کامبولیو ،رئیس تجاری برند رنو
گفت :انتظار دارد برند رنو از نظر درآمد خالص به ازای
هر مدل در س��ال  ۲۰۲۲افزایش یابد .رنو میگوید
ک��ه در پنج کش��ور اصلی اروپایی (فرانس��ه ،آلمان،
اس��پانیا ،ایتالیا و بریتانیا) س��هم فروش به مشتریان
خردهفروش��ی را به میزان ۵۸درصد داش��ته است که
نس��بت به س��ال ۲۰۱۹و پیش از ش��روع همهگیری
بیش از  ۶واحد افزایش یافته است.

سقوط ۳۰هزارواحدیشاخصبورس

ش��اخص کل بورس امروز با بیش از  ۳۰هزار واحد
سقوط ،به کانال یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد عقب
گرد کرد .به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس امروز
با  ۳۰هزار و  ۵۴۰واحد کاهش ،تا رقم یک میلیون و
 ۲۷۵هزار واحد سقوط کرد .شاخص کل با معیار هم
وزن هم  ۸۰۵۲واحد کاهش یافت و رقم  ۳۳۷هزار و
 ۳۱واحد را ثبت کرد .معامله گران این بازار  ۲۸۹هزار
معامل��ه ب��ه ارزش  ۲۶هزار و  ۶۷۸میلیارد ریال انجام
دادند .فوالد مبارکه اصفهان،صنایعپتروشیمیخلیج
فارس ،معدنی و صنعتی گل گهر ،ملی صنایع مس
ایران ،معدنی و صنعتی چادرملو ،سرمایه گذاری غدیر
و پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر منفی را روی بورس گذاش��تند .در آن س��وی
بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با  ۲۲۰واحد
کاهش تا رقم  ۱۷هزار و  ۶۵۶واحد افت کرد .در این
بازار  ۱۲۸هزار معامله انجام شد که  ۱۳هزار و ۹۲۳
میلیارد ریال ارزش داشت .پتروشیمی زاگرس ،فوالد
هرمزگان جنوب ،سنگ اهن گهر زمین ،پتروشیمی
تندگویان ،پاالیش نفت شیراز ،سرمایه گذاری صبا
تامین و گروه توس��عه مالی مهر آیندگان نس��بت به
س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را روی فرابورس
گذش��اتند .در بازار امروز ۲۳۲ ،نماد در صف فروش
در مقابل  ۳۵نماد در صف خرید قرار گرفتند .ارزش
ص��ف ه��ای فروش  ۴۸۴۹و ارزش صف های خرید
تنها  ۹۳۷میلیارد ریال بود.

قیمت دالر باالتر میرود؟

ب��ه دلیل اینکه معاملهگ��ران برای حفظ ارزش دالر
تالش کردند دالر افزایش��ی ش��د و سیاس��تهای
لرزروت��احدزیادیبرایننوس��ان
انقباض��یف��درا 
قیمت تاثیرگذار بوده است اما یورو از باالترین سطح
دو ماهه خود کاهش یافت .به گزارش ایسنا به نقل
از رویت��رز ،ب��ا ارزیابی معاملهگران برای افزایش نرخ
به��ره ف��درال رزرو ،ارزش دالر باال رفت اما کاهش
غیرمنتظره نرخهای وامدهی کلیدی در چین با سایر
بانکهای مرکزی بزرگ مذاکره کننده برای افزایش
نرختنهامدتکوتاهیبریوانتاثیرگذاشتوشاخص
دالر آمریکا که هفته گذشته به شدت کاهش یافته
بود با  ۰.۱درصد افزایش به  ۹۵.۳۲۳رس��ید .گلدمن
ساکس به مشتریان گفت« :به نظر میرسد فعاالن
ل رزرو
ب��ازار ب��ا ۳.۷درص��د افزایش نرخ به��ره فدرا 
برای س��ال  ۲۰۲۲و  ۲.۳درصد برای س��ال ۲۰۲۳
استنباط میکنند که خطرات قیمتگذاری سیاستی
در حال حاضر متعادلتر شده است البته فدرال رزرو
در  ۲۵تا  ۲۶ژانویه تش��کیل جلس��ه میدهد و انتظار
نمیرود نرخها را تغییر دهد» .تحلیلگران رابوبانک
هلند اظهار کردند :پوزیشنهای بلندمدت سفتهبازان
در دالر آمریکا یا شرطبندی روی آن باعث افزایش
دالر در هفت��ه منته��ی به  ۱۱ژانویه ش��د اما نزدیک
ب��ه باالتری��ن حد اخیر باقی ماند که نش��ان میدهد
س��رمایهگذاران مش��تاق حفظ دالر آمریکا در میان
لفاظیهای تند فدرال رزرو هس��تند .یورو نیز پس از
افزایش به باالترین س��طح در دو ماه گذش��ته ،با ۰.۲
درصد کاهش در برابر دالر به  ۱.۱۳۹۶دالر رس��ید.
کریس��تین الگارد ،رئیس بانک مرکزی اروپا گفت:
این بانک آماده است هر اقدام الزم برای کاهش تورم
به هدف  ۲درصدی خود را انجام دهد زیرا تورم ماه
گذش��ته به پنج درصد رس��ید که باالترین رکورد در
بلوک ارز  ۱۹کشور است .ایزابل اشنابل ،عضو هیئت
مدیره بانک مرکزی اروپا بیان کرد :افزایش نرخ بهره
در منطق��ه یورو باعث کاهش افزایش قیمت انرژی
نخواهد شد اما در جاهای دیگر ،شتاب برای انقباض
افزایش داشته است .همچنین یوان در ابتدا با افزایش
نرخ اوراق قرضه دولتی به دلیل کاهش نرخ ،اندکی
کاهش یافت و س��پس در  ۶.۳۴۹۰در هر دالر ثابت
شد .آمار تورم انگلیس روز چهارشنبه منتشر میشود
اما استرلینگ پس از اینکه هفته گذشته به باالترین
حد خود از اواخر اکتبر رسیده بود با  ۰.۲درصد کاهش
در برابر دالر به  ۱.۳۶۵۱دالر رسید.

