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طال ۱۸عیار

 12.603.000ربعسکه

حجم کل سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت،
معدن و تجارت از ابتدای سال  ۱۴۰۰تا پایان مهرماه در
مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد  ۱۱۷.۹درصدی
داشته اســت .به گــزارش ایرنا ،سرمایهگذاری خارجی
مصوب شامل همه درخواستها اعم از سرمایهگذاری
برای ایجاد طرحهای جدید ،خرید سهام شرکتهای

رشد  ۱۱۸درصدی
سرمایهگذاری خارجی
در بخش صنعت و معدن

قی
معتدوربین
کاسی

 26ربیعالثانی 1443

سال سی و چهارم

شماره 9686

کانن مدل EOS M50
لنز 45-15
 ۱۹,۷۵۰,۰۰۰تومان

کانن مدل 2000D EOS
لنز 55-18
 ۱۴,۴۵۰,۰۰۰تومان

 38.370.000نیمسکه

 66.330.000سکه

موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب
ترتیبات قــراردادی است .بر پایه جداول آماری منتشر
شده وزارت صنعت ،معدن و تجارت در هفت ماه ابتدای
امسال تعداد  ۷۴مورد سرمایهگذاری خارجی با حجم
 ۲میلیارد و  ۲۲۷میلیون دالر در بخشهای صنعت،
مــعــدن و تــجــارت کــشــور مــصــوب شــده اس ــت .ایــن در

کانن 4000D EOS
لنز 55-18
 ۱۴,۱۵۸,۰۶۰تومان

نگرانیهایبانکی
در سند تحول دولت

مرضیه نورعلی  -ایرنا

◾

گزيده

«ه ــدای ــت نــقــدیــنــگــی» و «بــانــک در خدمت
تولید» مطرح مـیشــد ،دیــده نــمـیشــود» .وی
همچنین در گـفـتوگــویــی دی ـگــر گفته اســت:
«رویکردها ،رویکردهای ارتودوکس است که در
آن بانک مرکزی مستقل اســت و فقط به هدف
ثبات تــورم پرداخته میشود و جایی بــرای ایجاد
فگ ــذاری بــانــک مرکزی
رون ــق اقـتـصــادی در ه ــد 
نیست .در واقع اینطور به ذهن متبادر میشود
که دوبــاره حلقه نیاورانیها قرار است مسئولیت
بگیرند .در ایــن سند ،اثــری از شعارهایی که در
ایام انتخابات توسط آقای رئیسی حول مباحثی
چون حمایت از تولید ،هدایت نقدینگی و بانک
در خدمت تولید مطرح میشد ،دیده نمیشود.
حتی مباحثی در کنار اهداف تثبیتی وجود ندارد،
بلکه صرفا ًبه دنبال این نکته است که دولــت و
بانکها منظمتر بشوند .همچنین به این نکته
اشـ ــاره دارد کــه اگ ــر دول ــت حاکمیت خ ــود را از
بانک مرکزی خــارج کند و بانک مرکزی مستقل
بشود ،شرایط به سمت بهینگی پیش خواهد
رفت».

◾

◾تناقض بخش بانکی سند تحول
با وعدههای رئیسجمهور

در همین بــاره محمد امینی رعیا ،پژوهشگر
حوزه پولی و بانکی در گفتوگو با قدس ،با اشاره
بــه بــررســی خــود از ایــن سند تحول میگوید:
رئیسجمهور پیش از روی کار آمدن و در زمان
مناظرات انتخاباتی گفتند که بانکها خودشان

یکی از موانع تولید هستند و بنابراین باید در
خدمت تولید قــرار بگیرند .به همین خاطر در
زمان انتخابات در بخشهای مختلفی نسبت
به ایــن مسئله اشــاراتــی شد و حتی مشاوران
رئیسجمهور نیز این نکات را مطرح میکردند.
حتی وزیر اقتصاد نیز در زمان دفاعیه خود در
مجلس ،نکات مؤثر و مفیدی درب ــاره وظایف
و کارکرد محوری بانکها مطرح و از این ایده و
رویکرد دفاع کرد و مدیریت ،هدایت و خلق پول
بانکها و اینکه باید در خدمت تولید باشند را
بیان نمود.
امــیــنــی رع ــی ــا اف ـ ـ ــزود :ب ــا ای ـ ـن ح ـ ــال ،خیلی
تعجببرانگیز است که برنامه بانکی که ذیل
سند تحول دولــت اکنون تهیهشــده ،کامال ًدر
تناقض با چنین رویــکــردی اســت .رویکرد این
برنامه ایــن اســت کــه «بــانــک باید در خدمت
بانک» قرار بگیرد و دولت تنها وظیفهاش این
است که کسبوکار بانکها را مهیا کند تا آنها
بتوانند امور خود را انجام داده و سوددهی داشته
باشند و تقریبا ًهیچ وظیفهای در نسبت با تولید
بــرای آنهــا تعیین نشده اســت .بر اســاس این
سند ،بانکها در اجرای سیاستها و اقدامها
نیز دارای اختیار و آزادی عمل خواهند بــود و
اصال ًنیازسنجی و تدابیر ضروری برای بهکارگیری
آ نه ــا در خدمت تولید در نظر گرفته نشده
است .بدین ترتیب میتوان گفت تقریبا ًهیچ
بند مفید و مؤثری برای حوزه بانکی در این سند
دیده نمیشود و حتی به اینکه بانکها بایستی

آگهی مزایده ( نوبت اول )
موضوع مزایده  :فروش یک قطعه زمین با کار بری زراعی

,1408449ک

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی

وی ادامه داد :گفته میشود سند تحول توسط
تــیـمهــای مــتــعــددی نوشته و تهیه ش ــده ،اما
پیگیریهایی که بــرای بخش بانکی مربوط به
سند انجام شــد ،حاکی از آن اســت که تدوین
ایــن بخش تــوســط چند فــرد مــحــدود صــورت
گرفته اســت .ایــن در حالی اســت که ایــن افــراد
در تهیه سند رویکردی کامال ًمخالف با رویکرد
دولت داشتهاند و حتی در بسیاری نقاط ،شاهد
پیادهسازی طرز فکر دولــت قبلی در این سند
هستیم که در زمان دولت سابق نیز اجرایی شد
اما به نتیجه خاصی نرسید.
ایـ ــن ک ــارش ــن ــاس اق ــت ــص ــادی تــصــریــح ک ــرد:
ن طور نبوده که تدوینکنندگان بخش
در واقع ای 
بانکی سند از رویکردهای مختلف در تهیه سند
استفاده و جمعبندی داشته باشند بلکه تنها بر
یک رویکرد خاص تمرکز شده که آ ن هم برخالف
رویکرد دولــت اســت .به بیانی دیگر ،از عمده
افــرادی که در زمینه سیاستهای بانکی دارای
رویکرد فکری مشابه و همسو با دولت بودهاند،
عمال ًدر این بخش از سند استفادهنشده که
این موضوع مسئله خطرناک و حساسی است.
امینی رعیا گفت :بحث دیگر ایــن اســت که
اگر برنامه فعلی پیاده و اجرایی شود ،نهتنها
موجب تحول و پیشرفت کشور نمیشود بلکه
شاهد عقبگرد جدی خواهیم بود .حتی ممکن
است همان اتفاقی که در دولــت قبلی دربــاره
نظام بانکی رخ داد و تسهیالت و منابع نظام
بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت
و روز به روز بر قدرت بانکها در اقتصاد افزوده
شــد ،دوب ــاره بــا اج ــرای ایــن سند تــکــرار شــده و
عمال ً تقویتکننده همان جــریــان بــاشــد .در
بخش بانکی سند تنها در بخش نظارت بانکی
نکات مثبتی مشاهده میشود؛ اما از آنجایی
که کلیات بخش بانکی سند تحول دارای نگاه
غلطی نسبت ب ـه نــظــام بانکی اس ــت ،دیگر
بخشهای مثبت سند را به حاشیه میبرد و
چشمانداز تحولی سازندهای را نمیتوان از آن
متصور بود.

کاهش  ۵۰درصدی نرخ بلیت
هواپیما در برخی مسیرها

مــقــصــود اس ــع ــدی س ــام ــان ــی ،دب ــی ــر انــجــمــن
شرکتهای هواپیمایی بــه ایسنا گفت :نرخ
بلیت هواپیما در برخی از مسیرها  ۵۰درصد
کاهش یافته اســت .با توجه به آنکه در فصل
کاهش سفرهای هوایی هستیم و میزان تقاضا
در برخی مسیرها بسیار کاهش پیدا کــرده،
بنابراین شاهد هستیم که نرخ بلیت در برخی
مسیرها روند نزولی داشته است .او ادامه داد:
شرکتهای هواپیمایی با توجه به توافقی که
با سازمان هواپیمایی در جلسه شــورای عالی
هواپیمایی کــردنــد بــه طــور میانگین اق ــدام به
کاهش  ۱۵درصدی نرخها کردهاند.

ردیف

شرح

محل تامین
اعتبار

1

پروژه خرید ،حمل
و پخش آسفالت با
فینیشر

اعتبارات
استانی

8/550/000/000

2

پروژه خرید آسفالت
شکسته کوهی
تویکا 0-12

اعتبارات داخلی

احسان خاندوزی،
وزیر امور اقتصادی
و دارایی در صفحه
شخصی خود در
توییتر نوشت« :به
مرکز دادخواهی
مالیاتی ابالغ شد
که شکایتهای
تولیدکنندگان درباره
مالیات باید در کمتر
از یک ماه به سرعت
رسیدگی شود .نظارت
وزارت اقتصاد بر روند
شکایات مالیاتی هم از
دیروزسامانهای شد
تا سفارش و توصیه
در مسیر رسیدگی
پروندهها کاهش یابد
و مسیر کاغذی
حذف شد».

3

اقتصاد

علی حسینی ،عضو هیئت رئیسه شورای ملی
زعفران با اشاره به افزایش قیمت زعفران به ایلنا
گفت :آنچه مسلم اســت خشکسالی میزان
تولید زعفران در سال زراعــی  99-1400را بین
 20تا  70درصد کاهش داده است.
ایــن فعال اقــتــصــادی بــا بیان اینکه بخشی از
آمارهای ارائه شده در کشور احساسی هستند،
افــزود :مــزرعـهای که  10ســال از عمر آن گذشته
است حتی اگر خشکسالی هم رخ نمیداد بدون
تردید میزان تولیدش کم میشد؛ پس مالک
میانگین تولید در مزارعی است که عمر برداشت
آن متوسط باشد .وی افــزود :کشورهای یونان،
مراکش ،چین ،رژیم صهیونیستی ،قزاقستان
و ازبکستان با سرمایهگذاران ایتالیایی در زمینه
تولید زعفران عمل کردند و اگر ما سیاست مدونی
در راستای تولید و تجارت تدوین نکنیم آینده
روشنی در بازارهای جهانی نخواهیم داشت.

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای
همزمان با ارزیابی کیفی وفنی

ش��هرداری اس��دآباد در نظ��ر دارد پ��روژه های ذی��ل را از طریق
مناقصه به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان
جهت شرکت می توانند به سامانه ستاد مراجعه و نسبت به تکمیل
فرم ها و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.
مبلغ برآورد

کاهش زمان
رسیدگی به
شکایتهای
مالیاتی
تولیدکنندگان
به کمتر از یک ماه

کاهش  ۲۰تا  ۷۰درصدی
تولید زعفران

آگهی مناقصه

1408447

اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین زراعی
به مساحت  994/5متر مربع  ،واقع در حاشیه جاده مشهد شاندیز با مشخصات ذیل اقدام نماید  ،کلیه
متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک ایران ( ستاد ) به آدرس  Setadiran.irو
شماره مزایده  5000001533000002مراجعه و نسبت به بارگذاری قیمت پیشنهادی اقدام نمایند .
حاشیه جاده شاندیز و دسترسی آسان  -عرصه خام و بدون اعیان – برخوردار از فضای عمومی و امتیازات
محلی ( مناطق مسکونی و تجاری )
ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  950,000,000ریال به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به
شناسه ملی  3 ، - 10100709826ماهه و قابل تمدید  3ماه دیگر
 شبا سپردهIR 390100004001058206373747ـ مدت دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)  :ازتاریخ انتشار آگهی ،
 1400/09/11تا مورخ  1400/09/15به مدت  4روز کاری می باشد.
ـ مدت بارگذاری اسناد مزایده  :بارگذاری پیشنهادات حداکثر به مدت  10روز تاساعت  14روزپنجشنبه
مورخ  1400/09/25می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده روز شنبه  1400/09/27رأس ساعت  10صبح در محل دفتر مرکزی اداره کل.ـ حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در زمان بازگشایی در جلسه آزاد است .
نشانی  :ـ مشهد ـ کوی طالب ـ چهارراه سیلو ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ـ امور
قراردادها – تلفن 32722019

نیکون مدل D7500
لنز 140-18
 ۳۶٫۷۸۰٫۰۰۰تومان

بــا واردات  ۲.۵میلیارد دالری گوشی موبایل،
روند صدرنشینی و واردات بیشتر آن نسبت به
کاالهای اساسی همچون ذرت و گندم همچنان
حفظ شــده اســت .آمــارهــای گذشته از تجارت
خــارجــی نــشــان داده ب ــود کــه گــوشــی موبایل
نخستین کاالی وارداتــی است و پس از آن اقالم
اساسی قرار دارد ،در همین رابطه بررسی آخرین
وضعیت تجارت خارجی در آمــار گمرک ایــران
نیز نشان میدهد نه تنها از صدر واردات پایین
نیامده بلکه فاصله قابل توجهی هم با اقالم
بعد از خــود دارد .بــه گ ــزارش مــهــر ،در هشت
مــاه ابــتــدای ســال جــاری کل تجارت خارجی به
 ۶۳میلیارد رسیده که از آن حدود  ۳۱میلیارد دالر
صادرات و  ۳۲میلیارد دالر واردات بوده است.

◾

رویکرد این برنامه این اســت که «بانک باید در خدمت بانک» قرار بگیرد و
دولت تنها وظیفهاش این است که کســبوکار بانکها را مهیا کند تا آنها
بتوانند امور خود را انجام داده و سوددهی داشــته باشند و تقریب ًا هیچ
وظیفهای در نسبت با تولید برای آنها تعیین نشده است.

خبر
خوب

خبر
بیشتر از گندم و ذرت
موبایل وارد ایران شد

◾چه کسی برنامه تحول در بانک
را نوشته است؟

◾

◾اثری از شعار انتخاباتی رئیسجمهور نیست
بر همین اســاس حسین درودی ــان ،پژوهشگر
پولی و بانکی در توییتی درخصوص محتوای
بخش بانکی سند تحول نوشته اســت« :در
بــخــش بــانــکــی ســنــد تــحــول دول ـ ــت ،اثـ ــری از
شعارهایی که در ایــام انتخابات توسط آقای
رئیسی حول مباحثی چون «حمایت از تولید»،
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در خدمت تولید باشند ،اشارهای نشده است.
مــدیــر انــدیــشــکــده اقــتــصــاد مقاومتی معتقد
است :بههر حال قدرت خلق پولی که در اختیار
بانکهاست ،باید در راستای تولید و توسعه
اقتصادی قــرار داده شود و اصــوال ً«بانک باید
در خدمت تولید باشد» و فلسفهای جز این
ندارد .گر چه رئیسجمهور شعارهایی را در زمان
انتخابات مطرح کرده ،اما برنامه آمادهشده فعلی
کامال ًبرخالف همان شعارهاست و ایــن جای
نگرانی دارد .بهویژه اینکه این برنامه دقیقا ًادامه
رویکرد دولت سابق است که منجر به انحراف
منابع بانکی و گسترش انحصار بانکها در
اقتصاد میشود.

◾تأکید سند به عامل پیشرفت
با تکیهبر جهش اقتصادی

عــاوه بر این علی بهادری جهرمی ،سخنگوی
دولــت نیز در نشست هماندیشی با مدیران
مسئول رسانههای کشور تصریح کرد« :سند
تحول دولت با حضور و نظرخواهی از حدود 500
نخبه و مدیر اجرایی کشور اعم از مدیران فعلی
و سابق تهی ه شده و از اتفا ق نظر کافی برخوردار
است».
وی افــزوده« :رئیسجمهور اعتقاد دارنــد سند
تحول دول ــت در مسیر پیشرفت کشور قــرار
خواهد گرفت و با زندگی مردم در ارتباط است.
پــس از اجــرایــی شــدن سند تــحــول در دولــت،
مصوبهها مطابق این سند خواهد بود از جمله
سند بودجه که تدوین و تخصیصها در آن به
همین صورت انجام خواهد گرفت».
هر چند جزئیات ایــن سند منتشر نشده اما
اطالعات بدست آمده از سوی رسانهها نشان
مـیدهــد در ایــن برنامه بــه عامل پیشرفت با
تکیه بر جهش اقتصادی کشور تأکید شده و
مجموع موضوعات و 37مسئله اصلی کشور نیز
بر اساس دو منظر پیشران و فراخشی تعریف
شــده اس ــت .امــا تمامی اطــاعــات و اظــهــارات
منتشر شده درباره سند تحولی دولت بهنحوی
است که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به
برنامهها و مفاد مطرح شده در آن انتقادهایی
دارند و اجرایی شدن آن را با شعارها و وعدههای
ابتدایی رئیسجمهور و وزی ــران اقتصادی در
تضاد میبینند.

حالی است که در مدت مشابه پارسال تعداد  ۷۵مورد
سرمایهگذاری خارجی با حجم یک میلیارد و  ۲۲میلیون
دالر به تصویب رسیده بود .بر پایه این گزارش ،در هفت
ماه ابتدای امسال سهم بخش صنعت  ۹۴.۵درصد،
سهم حوزه معدن  ۴.۲درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳
درصد از حجم سرمایهگذاری مصوب بوده است.
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قدس یکی از بخشهای مهم برنامه دولت
برای پیشرفت اقتصادی را بررسی میکند

مینا افــرازه سند تحول
دولــت کــه یکی از وعــدههــای
اس ــاس ــی رئــی ـسجــمــهــور و
وزی ـ ـ ـ ـران دولـ ـ ــت ســیــزدهــم
در زم ــان انتخابات ریاست
جمهوری بــود ،قــرار اســت به
زودی با محوریت تحولگرایی در موضوعات
اقتصادی و اجتماعی رونمایی شود .در همین
راستا سیدمحمد حسینی ،معاون پارلمانی
رئیسجمهور بهتازگی درباره این موضوع گفته
است« :سند تحول دولت آمادهشده و بهزودی
رونمایی خواهد شد .این سند اقدام مهمی است
و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام شده و
پژوهشگاههای مختلف نظر دادهاند .این سند
از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار است و
اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است».
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