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خروج بودجه  1400از بن بست؟

اخبار

واعظی :بودجه اصالحی
می دهیم

در سفر استانی رئیس قوه قضاییه
به گیالن صادر شد:

دستور برخورد قضایی با متخلفان
 ۲خصوصی سازی در گیالن
رئیس قوه قضاییه در بیست و یکمین سفر استانی
در گیالن دستور پیگیری فوری وضعیت شرکت
های واگذار شده را صادر کرد .آیتا ...رئیسی ،در
بیستویکمینسفراستانیخوددراستانگیالن،
سازمانبازرسیکلکشوررامامورنظارتبراجرای
مصوباتسفربهاستانگیالنبهخصوصدرزمینه
احیایکارخانجاتایناستانکردوخطاببهرئیس
سازمان بازرسی کل کشور که در جلسه حاضر بود
گفتکهدرانجامنظارتهایسفربهگیالنیکروز
همتاخیرایجادنشود.آیتا...رئیسیواگذاریهای
بیضابطه به بخش خصوصی را از جمله مشکالت
واحدهای صنعتی و کارخانجاتی استان گیالن
طی سال های گذشته دانست و در همین زمینه
گفت:اتفاقیکهبرایکارخانهصنایعپوششایران
رخ داده بسیار تاسف آور است و شاهد هستیم که
از این کارخانه فقط یک اسم باقی مانده و مشخص
است که کارخانه صنایع پوشش ایــران به دلیل
یک حرکت عمدی به چنین وضعیتی دچار شده
است.رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر لزوم هرچه
سریعتراحیایکارخانهصنایعپوششایرانگفت:
نسبت به کسانی که کارخانه صنایع پوشش ایران و
صنعتنساجیاستانگیالنرابهاینروزدرآوردند،
حتما باید تعقیب کیفری انجام و با آنها به صورت
جدی برخورد شود.آیت ا ...رئیسی تصریح کرد:
دادگستریگیالنبایدمردمایناستانرادرجریان
اقدامات خود در راستای احیای تولید کارخانه
صنایع پوشش ایــران و همچنین تعقیب کیفری
عامالن نچرخیدن چرخ تولید در این کارخانه قرار
دهد .مردم حق دارند که بدانند برای این کارخانه
چه وضعیتی قــرار اســت ایجاد شــود .ایــن دستور
رئیسی بازتاب زیــادی در فضای مجازی داشت و
کاربرینوشت :زمین 85هکتاریکارخانهپوشش
صنایع ایران در بهترین مکان شهر رشت قرار دارد و
مالکان آن که گفته می شود به دنبال تغییر کاربری
بودهاندبابهانههایمختلفیکارخانهرابهتعطیلی
کشانده اند .کارخانه پوشش صنایع ایران بزرگ
ترین و مجهزترین کارخانه نساجی خاورمیانه بود
که در سال ۸۴با کمتر از ۳درصد پیش پرداخت به
صورتاقساط ۳۶ماههبهبخشخصوصیناکارآمد
واگذار شد و ۱۵۰۰کارگر آن بیکار شدند .رئیسی
همچنین در جلسه شــورای اداری استان گیالن
با اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک پس از
واگــذاری به بخش خصوصی گفت :شرکت رشت
الکتریک ،نگین انگشتری تولید در استان گیالن
بــود؛ اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است
گویی در آن جا جنگ و فاجعه رخ داده است .من در
بازدیدی که از منطقهای که این کارخانه در آن واقع
شده بود داشتم ،پای صحبت مردم نشستم و پس از
آن،رئیسدادگستریاستانگیالنرامکلفکردم
با به کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به
سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری
کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به
اطالعمردمبرساندوهیچمانعینبایددرمقابلکار
پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد.
شایان ذکر است شرکت رشت الکتریک سال ها
قبلبهبرخیچهرههایسیاسیواگذارشدهبود.

دومین جشنواره نشان «فی» به
فیلم های برتر از منظر سواد مالی
همزمان با سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم
فجر ،دومین جشنواره نشان «فی» آغاز به کار کرد.
بهگزارشروابطعمومیآکادمیهوشمالیهیئت
داوران« ،آکادمی هوش مالی» با عینک سواد مالی
به تماشای فیلمها مینشینند و پس از ارزیابی
آنها نشان «فی» ،به آثار برتر مرتبط با این موضوع
اعطا خواهد شد.آکادمی هوش مالی ،با هدف
گفتمانسازی موضوع سواد مالی میان اصحاب
هنرومخاطبان،فیلمهایجشنوارهراازمنظرسواد
مالی بررسی میکند و از آثــار برتری که در بستر
فیلم ،به شکل بهتری ،توجه مخاطبان را به اهمیت
و آموزههای سواد مالی جلب کرده باشند تقدیر
خواهد کرد .مفاهیم سواد مالی که در این فیلمها
بررسیمیشودعبارتاندازخرجوپسانداز،اعتبار
و بدهی ،کاریابی و درآمد ،سرمایهگذاری ،مدیریت
ریسکوبیمهونیزتصمیمگیریمالی.

کاهش  170هزار نفری
کارمندان دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:
حدود ۱۷۰هزار نفر از نیروی انسانی دولت را
با خروجی طبیعی و کنترل ورودی کم کرده ایم.
به گــزارش فــارس ،جمشید انصاری در برنامه
ای تلویزیونی با بیان این که  ۳۰درصد از پست
هــای ســازمــانــی در دولــت باید چابک ســازی
شوند،اظهار کرد :چیزی حدود  ۱۷۰هزار نفر
از نیروی انسانی دولت را کم کرده ایم .روش
کاستن از نیروها خروجی طبیعی و کنترل
ورودی بوده است یعنی ما هیچ برنامهای برای
اخراج کارکنان یا بازخرید آن ها نداریم.

ایرانبزرگترینصادرکنندهبنزیناوپک
چرا پایه های صادرات بنزینی لرزان است؟
مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فـــراورده های
نفتی با اعالم این خبر مثبت که ایران هم اینک بزرگ ترین
تولیدکننده بنزین در بین کشورهای عضو اوپک است ،به
رشد بی رویه مصرف بنزین در کشور هشدار داد .این در
حالی است که ایران از سال  97عم ً
ال از واردات بنزین بی
نیاز و به صادرکننده آن تبدیل شده است .به طوری که طبق
برخی آمارها ،رکورد صادرات بنزین ایران در سال  99به
 45میلیون لیتر در روز نیز می رسد .صادق آبادی گفته که با
این روند ممکن است مصرف بنزین در کشور در سال آینده به
 95تا  100لیتر در روز برسد و در سال  1401ایران دوباره
واردکننده بنزین شود .وی توسعه  cngرا کوتاه ترین و به
صرفه ترین راه حل کاهش مصرف و افزایش صادرات بنزین
دانسته است.به گزارش تسنیم ،صادق آبادی مدیر عامل
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی با اشاره به
دستاوردهای تولید بنزین در کشور گفت :ایران هم اکنون
بزرگ ترین صادرکننده بنزین در منطقه است .ما مهم ترین
تأمین کننده بنزین کردستان عراق هستیم ،به افغانستان و
پاکستان بنزین صادر می کنیم ،به تازگی صادرات بنزین به
آذربایجان،ارمنستانوگرجستانراآغازکردهایموهمچنین
صادرات دریایی بنزین ما به مقصد بسیاری از کشورهای
منطقه صورت می گیرد .وی ادامه داد :با افتخار اعالم می
کنمکهبزرگترینتولیدکنندهبنزیندربینکشورهایعضو
اوپک هستیم و این یک ظرفیت عظیم برای کشور است؛ باید
این ظرفیت را حفظ کنیم و مهم ترین اقدام برای حفظ این
ظرفیت ،جلوگیری از رشد افسارگسیخته مصرف بنزین در
کشور است.به گزارش خراسان ،اگر اقدام اضطراری صنعت
نفت در سال  89را که منجر به تولید بنزین پتروشیمی و
بی نیازی کشور از واردات بنزین شد در نظر نگیریم ،ایران
برای اولین بار در تاریخ نفت خود ،در سال  97به تراز مثبت
تولید بنزین و بی نیازی از واردات آن دست یافت  .در این

خبر

مصوبه شورای عالی بورس
درباره سهام عدالت استانی

بازارگردان به داد سهام
عدالت استانی می رسد

رئیس جدید سازمان بورس گفت :با تصویب
شورای عالی بورس ،صندوق سرمایهگذاری
اختصاصیبازارگردانی،بهمنظوربازارگردانی
سهام شرکت های سرمایه گــذاری استانی
تاسیس می شود.به گزارش سنا ،محمدعلی
دهقان دهنوی با بیان این مطلب گفت :در
دویــســت و چهارمین جلسه شورای عالی
بورس این تصمیم در راستای اجرای ماده 9
آیین نامه اجرایی سامان دهی سهام عدالت
اتخاذشد.رئیسجدید سازمانبورس واوراق
بهادار افزود:هدفازتشکیلصندوقسرمایه
گذاری اختصاصی بازارگردانی ،تامین مالی
الزم جهت انجام عملیات بازارگردانی سهام
شرکتهای استانی و همچنین اجــرای بند
 2صورت جلسه مورخ  4مــرداد  99شورای
عالی بورس خواهد بود  .سخنگوی شورای
عالی بــورس تصریح کــرد :صندوق سرمایه
گــذاری مشترک توسعه بــازار سرمایه مجاز
اســت به منظور بــازارگــردانــی سهام شرکت
های سرمایه گذاری استانی ،صندوق سرمایه
گــذاری اختصاصی بازارگردانی را تاسیس
و داراییهای تخصیص یافته موضوع بند 2
صورتجلسهمورخ 4مرداد 99اینشورارابه
آنصندوقمنتقلکند.
شــایــان ذکــر اســت در ازای انتقال دارایــی
هــای تخصیص یافته ،واحــدهــای سرمایه
گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانیمذکوربهنامشرکتهایسرمایه
گذاریاستانیصادرخواهدشد.گفتنیاست،
شرکت های سرمایه گــذاری استانی سهام
عدالت با وضعیت نابسامانی رو به روست و
بسیاریازاینسهمهاباوجودپرتفوییکسان،
روند قیمتی متفاوتی دارند و به دلیل تمایل
بسیاریازسهامدارانبهفروش،باافتقیمت
قابلتوجهیروبهروهستند.

سال و در شرایطی که مصرف بنزین به  90میلیون لیتر در
روز رسید ،تولید بنزین به  105میلیون لیتر در روز افزایش
یافت .این رویداد نه تنها تحریم های آمریکا در حوزه مصرف
این کاالی استراتژیک را خنثی کرد ،بلکه به فرصتی برای
افزایش صادرات و درآمد ارزی کشور از این طریق نیز تبدیل
شد .در ادامه این روند ،روزنامه ایران به نقل از پدیدار رئیس
کمیسیون انــرژی اتاق تهران خبر داده که ایــران در سال
99رکورد صادرات  45میلیون لیتر بنزین در روز را نیز به
ثبت رسانده است.با این حال به نظر می رسد همچنان
خطر از دست رفتن این مزیت اقتصادی با رشد مصرف
بنزین وجود داشته باشد .در شرایطی که مصرف بنزین در
سال  ،98به  97و در هفت ماهه امسال به  75میلیون لیتر
در روز رسیده است ،صادق آبادی پیش بینی کرده است که
متوسط مصرف بنزین در سال 1400به 95تا 100میلیون
لیتر در روز برسد و در سال  ،1401ممکن است ایران دوباره
به واردکننده بنزین تبدیل شود.
▪مصرف بنزین را چگونه می توان مدیریت کرد؟

با یک نگاه سریع ،می توان به راهکارهایی از قبیل کنترل یا
بهینه سازی تولید خودروهای پرمصرف ،اعمال روش های
قیمتی برای بنزین پرمصرف ها و نیز اعمال سخت گیرانه
تر قوانین مرتبط با معاینه فنی خودروها اشاره کرد .با این
حال ،طبق گفته صادق آبــادی معاون وزیر نفت" ،توسعه
 CNGسریع ترین راه برای حفظ ظرفیت صادراتی بنزین
کشور است" .وی افزود :هم اکنون بین  23تا  25میلیون
 Cدر کشور داریم که به همین
مترمکعب در روز مصرف  NG
مقدار از مصرف بنزین با مصرف  CNGجایگزین شده است.
در ادامه می توانیم با هزینه بسیار کمی ،تا  20میلیون لیتر
دیگر از مصرف روزانه بنزین کشور را در طول دو سال باCNG
جایگزین کنیم.

س جمهور گفت  :دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به
رئیس دفتر رئی 
خواست مجلس احترام گذاشته است و برای این که مردم متضرر
نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند ،ظرف زمان تعیین شده بودجه
اصالحیمیدهد.پیشازاینمجلسپسازردکلیاتالیحهبودجه
در صحن علنی ،الیحه را به دولت بازگردانده بود ،اما دولت معتقد
بود که الیحه باید به کمیسیون تلفیق بازگردد و اعالم کرده بود که
مجدد الیحه بودجه نمی دهد.
محمود واعظی در گفت وگو با ایرنا افزود  :اگرچه دولت معتقد است
آن چه در صحن مجلس رد شد ،گزارش کمیسیون تلفیق از الیحه
بودجه بوده و در چنین شرایطی قبال رویه این بوده است که گزارش
برای اصالح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای تعامل و
مفاهمهبهخواستمجلساحترامگذاشته استوبرایاینکهمردم
متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند ،ظرف زمان تعیین شده
اقداممیکند.رئیسدفتررئیسجمهوربامرورروندتقدیمالیحهبه
مجلس،رویکردتقابلیوتبلیغاتیبرخینمایندگاننسبتبهالیحه
دولت را غیرقابل قبول خواند و گفت :از روز تقدیم الیحه به مجلس
با این که مبنای دولت همگرایی حداکثری با مجلس و تعامل با این
نهادبهمنظورحلمشکالتمعیشتیمردموغلبهبرجنگاقتصادی
دشمنانبود،امادرسویمقابلشاهدتقابلوادبیاتغیردوستانهو
غیرسازنده از سوی برخی نمایندگان مجلس بودیم.
در همین حال امیرآبادی ،عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به
اظهارات جهانگیری درباره نامه به رهبر انقالب درباره بودجه،
موضوع این نامه را با آن چه معاون اول رئیس جمهور مدعی شد
متفاوت دانست و گفت :اوال نامه آقای جهانگیری درباره کلیت
بودجه نبود بلکه دربــاره حفظ ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰
تومانی بود ،ثانیا رهبر معظم انقالب بدون آن که بر روی آن ها
دستوری مبنی بر موافقت با درخواست صورت گرفته ،بدهند ،نامه
ها را برای امعان نظر به مجلس ارجاع دادند .این شیوه صحیحی
نیست که معاون اول رئیس
جمهور بخواهد با تحریف
ماجرا از نــام رهبر انقالب
برای پیشبرد اهــداف خود
سوءاستفاده کند.

چهاردهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان
و مدیران جوان و دوازدهمین دوره جشنواره
تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغال
زای کشور طی دو روز در تهران با معرفی چهره
هایبرترحوزهصنعتوتولیدکشوربرگزارشد
که درخشش اعضای انجمن فرانگران نوین
در این همایش ،نشانه مهمی از رشد صنعت و
تجارت شرق کشور را نمایان کرد.
بــه گ ــزارش خــراســان ،در ایــن همایش ها،
عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه،
آقامحمدی ،رئیس گــروه اقتصادی دفتر
مقام معظم رهبری ،دهقان ،مشاور فرمانده
کل قوا ،صادقی نیارکی ،معاون امور صنایع
وزارت صمت ،اکــبــری رئیس کمیسیون
صنایع و معادن و پزشکیان رئیس کمیسیون

دماسنج تورمی استان ها
نمودار فوق ،وضعیت تورم ماهیانه کل را از
منظر استانی در دی نشان می دهد .در این
نمودار رنگ های سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز به
ترتیب تورم ماهیانه بین صفر و یک ،بین یک و
دو،بیندووسهوبیشترازسهرانشانمیدهد.
با این حال ،مشاهده می شود که تنها وضعیت
دو استان در دی ماه قرمز بوده است .گزارش
اقتصاد نیوز با استفاده از داده های مرکز آمار
می افزاید در این ماه تورم ماهیانه کل کشور
 1.8درصد محاسبه شده که این رقم برای13
استان ،بیشتر از کل کشور و برای  18استان
کمتر از آن بوده است.

بازار خبر

باالترین قیمت جهانی
موادغذایی در  ۷سال گذشته
تسنیم -فائو در گزارشی اعالم کرد که قیمت
جهانی مواد غذایی در ژانویه  ۲۰۲۱به باالترین
سطح خود در حدود هفت سال گذشته رسیده
است .این افزایش به علت افزایش قیمت غالت،
روغن های گیاهی و شکر صورت گرفته است.

یارانه بهمن دوشنبه شب
واریز میشود

درخشش انجمن فرانگران نوین در عرصه صنعت و تولید کشور
بهداشت و درمــان مجلس و جمعی دیگر از
مسئوالن کشوری به همراه بیش از 200
کارآفرین برتر جوان کشور حضور داشتند.
سید احسان مصطفوی ،مدیرعامل انجمن
فرانگران نوین در این جشنواره با درخواست
از رهبری انقالب اسالمی برای نام گذاری
سال  1400به نام جوان باوری و جوان یاوری
بیان کرد :سال گذشته طرح سازمان جهانی
اوســک در این همایش مطرح شد که مورد
موافقت و حمایت وزارت جهاد کشاورزی
قرار گرفته است اکنون دو طرح دیگر با عنوان
دفاتر پیشخوان الکترونیک صنایع ایران و
سوغات ملی ایران را مطرح می کنیم .
وی دربــاره سوغات ملی ایــران تاکید کرد:
هویت سازی این طرح ملی از پهنه جغرافیایی

شاخص

ِ
کارکردی ،کالبدی
و فرهنگی با متغیرهای
و سبک زندگی استفاده شده  ،تا با تداعی
معانی ،هویت بخش مشروعیت اصالت
عینی ،ساختاری و وجودی را تصویرسازی
کند .معاون طرح و برنامه خانه صنعت ،معدن
و تجارت جوانان ایران درباره دفاتر پیشخوان
صنایع ایران گفت :کمک به اشتغال جوانان،
تسهیل فضای کسب و کار ،ارتقای خدمت
رسانی دستگاه ها و نهادهای مرتبط با صنعت
گران ،ارجاع تخصصی به نهادهای متولی و
در نهایت رشد بهره وری صنایع کشور از جمله
اهداف مهم این طرح ملی است و دانشجویان،
دانش آموختگان  ،صاحبان ایده و نوآوری،
سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و کسب و
کارها ،شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان
از جمله استفاده کنندگان از خدمات این
دفاتر خواهند بود.
در ای ــن جــشــنــواره ه ــای ســراســری حــوزه
کــارآفــریــنــی و اشــتــغــال کــشــور ،برندهای
زعفران مصطفوی ،آریــا تابلو تــوس ،زرین
ستاره سما ،مشهد فورجینگ ،گروه صنعتی
قصر موزاییک ،فراوردههای لبنی سراجیان،
عرفان سیکلت ایرانیان ،یدک گاز سیکلت،
برج پوالدین آریایی ،صنایع غذایی ماهوند
خراسان،آجیل و خشکبار برادران حسینی،
اندیشه پاک نامدار ،اکسیر ،آمــوت ،عسل
هدیش و مهراد چاشنی مــورد تقدیر قرار
گرفتند.

مهر -سازمان هدفمندی یارانهها اعالم کرد:
«یکصد و بیستمین» مرحله یارانه نقدی مربوط
به بهمن ماه امسال دوشنبه  ۲۰بهمن به حساب
سرپرستان خــانــوار واری ــز م ـیشــود .همچنین
ایــن مــاه هشتمین قسط از اقــســاط تسهیالت
قرض الحسنه یک میلیون تومانی از یــارانــه
سرپرستان خــانــواری که تسهیالت را دریافت
کردهاند کسر خواهد شد.

دناپالس توربو اولین خودروی
تمام ایرانی  ۵ستاره
ایسنا -گــروه صنعتی ایــرا نخــودرو به استناد
آخرین ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایــران ،دنا
پالس توربو اتوماتیک که محصولی تمام ایرانی
است ،در اولین حضور خود در جدول ارزشیابی
کیفی ،موفق به کسب پنج ستاره کیفیت شد.
طبق اعالم گروه صنعتی ایرانخودرو ،این برای
نخستین بار است که محصولی تمامایرانی ،موفق
به کسب پنج ستاره کیفیت میشود.

نفت در باالترین قیمت یک سال
اخیر ایستاد
ایسنا -قیمت نفت روز جمعه به باالترین حد در
یک سال اخیر صعود کرد .این رشد قیمت در ادامه
روند افزایشی روزهــای اخیر محسوب می شود
که تحت تاثیر نشانه های رشد اقتصادی آمریکا
و پایبندی اوپک پالس به محدودیت عرضه روی
داده است .طبق گزارش رویترز در این خصوص،
بهای معامالت نفت برنت  ۴۰سنت معادل 0.7
درصد افزایش یافت و به  ۵۹دالر و  ۲۴سنت در
هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا نیز با  ۲۴سنت معادل 0.8
درصد افزایش  ۵۶دالر و  ۶۵سنت معامله شد.

افت قیمت سکه و طال در هفته
گذشته
ایسنا -به گفته دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال و
جواهر تهران ،با توجه به کاهش تقریبی  ۴۰دالری
اونسجهانیونوساناتکاهشینرخارزدربازارهای
داخلی ،روند قیمتی سکه و طال در داخل نیز نزولی
بوده؛ به گونهای که در پایان هفته نسبت به ابتدای
هفتهای که گذشت ،به طور متوسط هر قطعه سکه
 ۳۵۰هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸عیار ۲۶هزار
تومانارزانشدهاست.برایناساس،درپایانهفته
قبل ،هر قطعه سکه طرح جدید ۱۰میلیون و۶۵۰
هزار تومان و سکه طرح قدیم  ۱۰میلیون و ۴۰۰
هزار تومان تعیین قیمت شد .نیم سکه با کاهش
حدود ۲۵۰هزارتومانیبهششمیلیونو ۱۳۰هزار
تومان و ربع سکه از چهار میلیون و ۳۰۰هزار تومان
درابتدایهفتهبهچهارمیلیونو ۱۰۰هزارتوماندر
انتهایهفته رسید.سک هیکگرمینیزدومیلیونو
 ۲۵۰هزارتوماندرپایانهفته،قیمتگذاریشد.

