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خبرها
۶۲ سال صبر کنید تا خانه بخرید

بخش اقتصاد- یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: تنها راه برای 
پیشگیری از جهش دوباره قیمت ملک  کنترل تورم انتظاری در جامعه 
از طریق تغییر سیاست های پولی و مالی است.میانگین قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در تهران به ۵۵ میلیون تومان رسیده است؛ به این 
معنا که یک کارگر با حداقل حقوق، برای خرید یک واحد ۷۵ متری در 
پایتخت، در صورتی که تمام حقوق خود را به خرید مسکن اختصاص 
دهد باید بیش از ۶۲ سال صبر کند! طبق صحبت های اخیر عضو کانون 
انبوه سازان قیمت مصالح ساختمانی با توجه به وضعیت اقتصاد کالن 
کشور و نوسانات روزانه دالر افزایش پیدا کرده است و مردم باید آماده 
افزایش قیمت در بازار مسکن باشند چرا که مسکن یک کاالی سرمایه ای 
و عمری است.جهش قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی به گونه ای است 
که »سیمان« به عنوان اصلی ترین بخش ساخت و ساز، با گرم شدن هوا 
و جهش تقاضا برای آن فزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است؛ 
به گفته حمید فرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن سیمان، تولید شماری 
از کارخانه های سیمانی در طول ۵۰ روز از روزهای سرد سال به دلیل 
محدودیت شدیدی که این کارخانه ها در مصرف گاز متحمل شدند، 
کاهش شدید داشت. این اتفاق امروز و در نیمه دوم اسفند به برهم 
خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا منجر و باعث افزایش قیمت سیمان 
شده است.جدای از نوسانات صعودی قیمتی در بازار سیمان، به گفته 
مصالح  قیمت  انبوه سازان،  سراسری  کانون  دبیر  پورحاجت،  فرشید 
ساختمانی امسال صد در صد افزیش پیدا کرده است؛ به گفته وی در 
ابتدای امسال تا حدی افزایش قیمت ناشی از افزایش دستمزد و حقوق 

بود و پس از این افزایش قیمت، نرخ ها تا مهرماه ثابت بودند.

۳۰ هزار فروشگاه به سامانه کاالبرگ 
الکترونیک متصل شد

بخش اقتصاد- بر اساس اعالم مسئوالن وزارت کار بالغ بر ۳۰ هزار 
فروشگاه در کشور به سامانه کاالبرگ الکترونیکی متصل شده است و مردم 
می توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه نقدی کاالهای مشمول این طرح را 
خریداری کنند.به گزارش ایسنا، طرح کاالبرگ الکترونیکی طرحی است 
که دولت با هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ سالمت غذایی 
افراد به اجرا درآورده و به اذعان کارشناسان در صورت مدیریت صحیح 
و استقبال مردمی بخش اعظمی از تورم موجود را کنترل خواهد کرد.

این طرح در چند هفته گذشته در چهار استان هرمزگان، گیالن، قزوین 
و مرکزی به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و طبق گفته مسئوالن وزارت 
کار در برخی استانها از جمله هرمزگان با اقبال عمومی مواجه شد و در 
برخی دیگر تمایل به یارانه نقدی بیش از خرید اعتباری کاالبرگ بود، با این 
حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیک تکلیف قانونی است و دولت بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند، 
از این رو مردم می توانند کاالبرگ الکترونیک یا یارانه نقدی را انتخاب و 

خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.

تأسیس سه شهرک صنعتی مشترک 
بین ایران و عراق

بخش اقتصاد- وزیر امور اقتصادی و دارایی از تأسیس و راه اندازی 
۳ شهرک صنعتی مشترک بین ایران و عراق در مرزهای مجاور استان 
های میسان، بصره و واسط این کشور خبر داد.سید احسان خاندوزی که 
پس از بازگشت از سفر سه روزه خود به کشور عراق و در حاشیه مراسم 
وزارت  محل  در  قراردادهای خصوصی  فکتورینگ  سامانه  از  رونمایی 
اقتصاد با خبرنگاران سخن می گفت، اعالم کرد: از جمله توافقات به 
عمل آمده با مقامات عراقی، با توجه به توانایی باالی شرکت های دانش 
بنیان و صنعتی کشور، به طور مشخص می توان از اجرای پروژه های 
تولید مشترک محصوالت با ارزش افزوده باال، در سه نقطه مرزی ایران 
و عراق در استان های »میسان«، »بصره« و »واسط« سخن گفت که در 
هر سه نقطه بتوانیم شهرک صنعتی مشترک تأسیس کنیم.وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه در سفر اخیر وی و هیئت همراه به عراق، شاهد تحقق 
اراده جدی دو کشور برای اجرایی ساختن پروژه هایی بودیم که سال ها 
از اجرا و یا تکمیل آنها سخن گفته می شد، اظهار داشت: از جمله این 
پروژه ها تکمیل خط آهن شلمچه - بصره بود که وزارت راه و شهر سازی 
ایران در این خصوص ابراز آمادگی کرد و دولت عراق هم اعالم کرد که 
رسماً عددی را به منظور تأمین مالی این پروژه در بودجه ۲۰۲۳ خود 
گنجانده است.وی افزود: البته اجرای این پروژه نیازمند برخی اصالحات 
نیازمند  بخشی هم  نیز  و  مرزی  ایستگاه های  در جزئیات جغرافیایی 
اجرای عملیات مین روبی بود که نماینده ستاد کل نیروهای مسلح 
ایران وعده داد، بالفاصله بعد از تعطیالت نوروز، عملیات اجرایی آن را 
شروع کند.خاندوزی با اشاره به عهده دار بودن مسئولیت ریاست طرف 
ایرانی کمیسیون اقتصادی دو کشور ایران و عراق، بحث های اقتصادی 
و صنعتی مطرح شده در جلسات برگزار شده این کمیسیون در سفر 
خود به عراق را شامل مباحثی از جمله تولید برق خواند و گفت: در 
این مورد، شرکت ها و پیمانکاران ایرانی توانایی بسیار باال و البته برخی 
محدودیت های مالی را دارند.وی حوزه خدمات فنی و مهندسی را از 
جمله دیگر مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشور خواند و گفت: در مدت حضور در عراق، به طور مستقل، یک 
جلسه با فعاالن ایرانی حوزه خدمات فنی مهندسی گذاشتم و در جریان 
مشکالت آنها با طرف عراقی قرار گرفتم که موارد را به وزیر صمت عراق 

منتقل کردم.

۱۰ علت جهش ارز و هفت راهکار کنترل آن
بخش اقتصاد- یک کارشناس اقتصادی گفت: در برهه ای که 
تحریم ها وجود دارد نمی توان با راه حل های گذشته نرخ ارز 
را کنترل کرد و باید به فکر راه های جدید برای کنترل نرخ ارز 

باشیم.
 به گزارش مهر بررسی شاخص های اقتصادی در سال گذشته 
حکایت از ثبات نسبی و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور دارد؛ 
به همین جهت با بروز التهابات ارزی بیم آن می رود که مردم 
در دام دالالن قرار گیرند.افزایش نرخ ارز در هفته های گذشته و 
به خصوص روزهای اخیر، موجی از نگرانی را میان مردم ایجاد 
کرده است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز افزایش می یابد و 
بازارها به سرعت از آن تبعیت می کنند، عموم جامعه به دنبال 
شرایط  این  در  هستند.  خود  سرمایه  حفظ  برای  راهکاری 
سوداگران با هدایت افکار به سمت بازار ارز در جهت کسب سود 
بیشتر، مردم را تشویق به خرید ارز می کنند.اما بررسی بازارها 
براساس مؤلفه های سیاسی و اقتصادی کشور حکایت از هیجانات 
مقطعی نرخ ارز بر اساس اتفاقات سیاسی دارد و این مسئله، 
ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز را افزایش می دهد. زیرا اگر رشد 
هر بازاری منطق اقتصادی نداشته باشد، به دلیل عدم پشتیبانی 
اقتصاد از آن، دوام نخواهد داشت. در این خصوص با محمدطاهر 

رحیمی، کارشناس اقتصادی به گفت و گو پرداختیم.
از اهمیت بسیار  ایران  ارز در  دهه های متمادی است که نرخ 
راهبردی برای اقتصاد خرد و کالن کشور برخوردار بوده است. 
اقتصاددانان این گزاره را در قالب مفهومی به نام »انتظارات« 
صورت بندی و تحلیل می کنند. برای نظام اقتصادی که از زمان 
پیدایش نفت و ملی شدن آن از این منابع فرانسلِی خدادادی 
برای جبران ناترازی های خود در همه ابعاد بهره میبرده است، 
بدیهی است که نرخ ارز تبدیل به لنگر کنترل انتظارات در تمامی 
ساحات اقتصادی می شود. ابتالء به چنین پدیده مخربی باعث 
می شود تمامی کارگزاران اقتصادی تحت پیشراِن تغییرات نرخ 

ارز رفتار بهینه خود را برای تحقق تابع هدف شان شکل دهند.
به عبارتی نوسانات ارزی تبدیل به مهمترین عامِل شکل دهی 
متعاقباً  و  می شود   … و  بنگاه  خانوار،  دولت،  بازارها،  رفتار 
متغیرهای کالن اقتصادی اعم از تورم، رشد نقدینگی، تولید، 
صادرات، واردات، تقاضای کل، مصرف، عرضه کل، سرمایه گذاری 
و تشکیل سرمایه را مداما به سمت شکل گیری تعادل های جدید 
سوق می دهد و همین تغییرات مکرر در شکل گیری تعادل های 

جدید، خود به عامل ناپایدار کننده اقتصاد تبدیل می شود.
 چرا اقتصاد ایران تا این حد وابسته به تغییرات نرخ ارز 

شده است؟
الگوی مصرف درآمدهای ارزی  باید در  پاسخ به این سوال را 

حاصل از فروش نفت و محصوالت طبیعی جستجو کرد.
دولت ایران به صورت عام تقریباً در تمامی ادوار قبل و بعد از 
انقالب از درآمدهای ارزی مناسب کشور در نسبت با پویایی ارزی 
هر دوره، که حاصل صادرات نفت و گاز و فراورده های مربوطه 
بوده است، غالباً در یک یا چند کانال مصرف زیر هزینه کرده اند:

۱. اعطای ارز ترجیحی برای ارزان کردن واردات به قصد کاهش 
)PCE(هزینه های مصرفی خصوصی

۲. ارزپاشی به معنای عرضه های یک طرفه ارز در بازار به منظور 
کنترل نرخ ارز به مثابه کنترل لنگر انتظارات تورمی

۳.و اردات کاالهای اساسی مصرفی مردم در چارچوب رویکرد 
مخرِب »تنظیم بازار«

۴. مصرف عوائد نفتی در راستای تأمین ناترازی بخش جاری 
بودجه به معنای هزینه کرد ریالی درآمدهای نفتی در راستای 

جبران کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی
تعبیر دیگر این الگوی مصرف ارزهای نفتی عبارتست از استفاده 
ناترازی های  راستای جبران  با کیفیت در  ارزی  عوائد  این  از 
مالی دولت، پولی بانک ها و نیز ناترازی بودجه خانوار. و این در 
ادبیات بودجه ریزی یعنی کشور ما از منابع حاصل از واگذاری 
دارایی های سرمایه ای بسیار کمتر در راستای تملک و تشکیل 
دارایی های سرمایه ای بهره برده و بالعکس فروش سرمایه را در 
راستای پاسخ به مصارف جاری به کار برده است و مصارف جاری 
را نیز متناسب با رشد فروش این سرمایه های فرانسلی، مداما 
افزایش داده است.شاخص های اقتصادی مخصوصاً در دهه ۹۰ 
نیز چنین الگوی مخرب مصرفی را تأیید می کنند، از جمله این 
شاخص های می توان به شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

در کشور و نیز سبقت استهالک از تشکیل سرمایه اشاره کرد.
جالب تر آنکه به دلیل عدم مصرف درست ارزهای نفتی که در 
واقع ارزهای حاصل از فروش سرمایه های فرانسلی کشور هستند، 
سرمایه گذاری درستی در توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور 
شکل نگرفت و همین باعث کاهش توان اقتصاد برای تولید ثروت 
و افزایش رفاه مردم شد، بنابراین رفاه مردم و درآمد سرانه مردم 
نیز به صورت حقیقی در طی دهه ۹۰ با کاهش ۴۰ درصدی 
مواجه شد.)دقیقاً مشابه کاهش ۴۰ درصدی »تشکیل سرمایه« 

در کشور(
نتیجه طبیعی چنین سیستم اقتصادی به صورت »لنگر شدن 
ارز برای انتظارات عامالن اقتصادی روی همه متغیرهای خرد 
و کالن اقتصادی« نمایان می شود، بنابراین در چنین مختصات 
اقتصادی نوسانات و جهش های ارزی از این رو که منجر به رها 
شدن لنگر انتظارات می شود موضوعیت جدی دارد و تغییرات 

متغیرهای اقتصادی را تا حد زیادی متأثر از خود می کند.
جهش نرخ ارز و رها شدن لنگر انتظارات چه آثار مخربی بر 

اقتصاد کشور دارد؟
کارگزاران اقتصادی عواقب مخربی را با خود به همراه دارد که از 

جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ایجاد اختالل در عرضه کل اقتصاد به دلیل باال رفتن سطح عدم 

اطمینان نسبت به پول ملی به عنوان واسطه مبادله
تشدید تقاضای احتیاطی مازاد بر تقاضای مصرفی معمول در 

اقتصاد
تشدید تقاضا در بازار اعتبارات برای دریافت تسهیالت بیشتر 

بانکی
کاهش تمایل نظام تأمین مالی )مخصوصاً بانک ها( برای تأمین 

مالی بنگاه های بخش های مولد اقتصادی
شدید پدیده مخرب قاچاق و داللی

کاهش تمایل به تشکیل سرمایه در اقتصاد و در نتیجه خروج 
سرمایه از اقتصاد مولد کشور

افزایش سیالیت نقدینگی و رشد نسبت پول به شبه پول و در 
نتیجه رشد سرعت گردش پول در بازارها

مجموع این پیامدهای هفت گانه در قالب رشد تورم، کاهش رشد 
اقتصادی و رکود و نیز رشد بیکاری در اکوسیستم اقتصاد کالن 

کشور ظاهر می شود.
 عوامل جهش و تالطمات نرخ ارز در کشور چیست؟

در چنین چارچوب تحلیلی، دالیل مختلفی را می توان به عنوان 
پیشران های متالطم کننده بازار ارز فهرست کرد که در ادامه به 

مهمترین آنها پرداخته شده است:
کسری تراز تجاری )صادرات منهای واردات( ساختاری 
در کشور: سالهاست کشور ما با کسری تراز تجاری به معنای 
است.  مواجه  واردات  و  غیرنفتی  صادرات  ارزش  بین  اختالف 
کسری تراز تجاری برای کشوری که فاقد پول جهان رواست 
طبیعتاً یا باید با استقراض پرریسِک خارجی جبران شود یا ذخایر 
ارزی را صرف جبران این کسری نماید و در صورت فقدان این 
منابع چاره ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای 
خارجی در پیش رو نخواهد داشت که بتواند با کاهش واردات و 

افزایش صادرات این کسری تراز تجاری کشور را جبران نماید.
ابزارزدایی از بانک مرکزی به مثابه حکمران پولی و ارزی کشور: 
جلوه این ابزارزدایی در دوره چند ساله اخیر در تعطیلی و نیمه 
تعطیل بودن بازار متشکل ارزی خودنمایی کرد. بازار متشکل 
ارزی که اساساً ایجاد شده بود تا بانک مرکزی بتواند با صندلی 
شفاف و مشخص خود از مسیر تنظیم ذخایر ارزی صرافی ها، 
مرجع تنظیم نرخ ارز بازار اسکناس باشد در چند ساله اخیر 
تقریباً در بسیاری از ادوار در قالب یک لفظ باقی ماند و عماًل نرخ 
گذاری بازار اسکناس را به دست دالالن مخرب ارزی و معامالت 
ذخایر  کاهش  کرد.  واگذار  تلگرامی  کانالهای  لفظی  و  خرد 
اسکناسی کشور: محاسبات اشتباه مبتنی بر زیر فروشی ارز به 
منظور کنترل قیمت ارز بارها بازار ارز کشور را نه تنها آرام نکرده 
بلکه بر تالطمات آن نیز افزوده است. زیرفروشی ارز توسط بانک 
مرکزی در قالب بازار توافقی یا هر عنوان دیگری تنها باعث شارژ 
بازار داللی شده و قدرت نرخ گذاری را بیش از پیش به دالالن 
ارزی و معامالت خرد لفظی اعطا می کند و از طرف دیگر با دامن 
زدن به تقاضای سرمایه ای و ذخیره ارزش مردم و سایر عامالن 

اقتصادی باعث رشد بیش از پیش نرخ ارز بازار آزاد می شود.
ضعف  و  فقدان  ارز:  بازار  در  پول  گردش  باالی  سرعت 
سازوکارهای حکمرانی ریال در کشور باعث کاهش شدید هزینه 
فرصت گردش پول در بازارهای دارایی مثل ارز و سکه و طال و.. 
شده است، بنابراین رشد قیمت ناشی از رشد شتابان سرعت 
گردش پول در بازار ارز نتیجه طبیعی چنین پدیده ای به ویژه در 

شرایط عدم اطمینان های اقتصادی است.
در  کشور  کنونی  ارزی  نقشه  کشور:  فرسوده  ارزی  نقشه 

مبادالت خارجی و تسویه های ارزی عمالً برای پاسخگویی به 
نیازهای امروز عاجز است، اما در یک دهه اخیر به جای تمرکز 
بر ساختار این نقشه همواره به اشتباه بر نرخ ارز تمرکز شد. به 
عبارتی به جای درمان علت سیاست های ارزی غالباً به سراغ 
معلول یعنی نرخ ارز هدایت شد و از این رو به توفیق الزم برای 

کنترل ارز دست نیافت.
ضعف ابزارهای حکمرانی مالی دولت: نقایص متعدد نظام 
مالیاتی کشور که مهمترین ابزار دولت برای ایفای نقش تنظیم 
گری در نظام اقتصادی اجتماعی کشور است، باعث شده است 
امکان رصد گردش پول از دولت سلب و پدیده مخربی به نام 
در  است  طبیعی  بگیرد.  جامعه شکل  در  نقدینگی سرگردان 
با توجه به پایین بودن هزینه فرصت جریان  چنین شرایطی 
نامولد به منظور ذخیره ارزش و  بازارهای  یافتن نقدینگی در 
کسب بازدهی های غیرعادی، پول به سرعت در بازاری چون ارز 
به گردش خواهد افتاد و افزایش نرخ ارز طبیعی ترین حاصل این 

روند خواهد بود.
وجود  اعتباری:  و  مالی  بازارهای  یافتگی  توسعه  عدم 
چنین بازارهایی با توجه به اینکه می توانند نقش به سزایی در 
هدایت هدفمند اعتبارات و منابع مالی به سمت بخش های مولد 
اقتصادی را ایفا کنند و مانع از رخداد پدیده مخرب نقدینگی 
سرگردان شوند حائز اهمیت است. فقدان چنین سازوکاری در 
نظام اقتصادی کشور باعث تشدید رفتارهای سفته بازانه با ارز به 

عنوان یک دارایی سرمایه ای شده است.
حجم باالی قاچاق از مبادی رسمی: حجم باالی قاچاق که 
تا ۲۰ میلیارد دالر هم برآورد شده است باعث ایجاد تقاضای 
شدیدی در بازار ارز می شود و تراز ارزی کشور را عالوه بر تراز 
تجاری دچار کسری مضاعف می کند و همان اثرات کسری تراز 
تجاری را برای کاهش ارزش پول ملی با خود به همراه می آورد.

چون  کاالهایی  واردات  ضروری:  غیر  کاالهای  واردات 
دلیل  به  کشور  به  خارجی  خودروهای  و  لوکس  گوشی های 
انتظارات تورمی باال و تقاضای سرمایه ای باالی مردم نه تنها 
اثری در کنترل قیمت کاالهای مذکور ندارد بلکه باعث هجوم 
بیشتر سفته بازان به چنین کاالهایی نیز می شود و مهمتر از 
همه انکه باعث ایجاد فشار به با کیفیت ترین کانالهای تسویه 
ارزی خارجی کشور شده و در نتیجه نرخ ارز را افزایش می دهد 
و به قیمت تأمین کاالی موردپسند بخشی از دهک دهم کشور، 

تورم را به زندگی همه مردم تحمیل می کند.
فرسایشی شدن مذاکرات + اظهارات غیرواقعی: فرسایشی 
شدن مذاکرات ایران و غرب برخالف رهنمود صریح رهبر انقالب 
اعضای دولت  توئیتری توسط برخی  و مثبت نمایی غیرواقعی 
باعث تنظیم غیر دقیق انتظارات تورمی و در نتیجه جهش این 
انتظارات تورمی بعد از یک دوره فرسایشی به نتیجه نرسیدن 

مذاکرات شد و متعاقباً اولین اثر خود را در نرخ ارز نشان داد.
 راهکارهای کنترل نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران 

چیست؟
مهمترین  را  آنها  می توان  که  شده  ذکر  عوامل  بر  غلبه  برای 
پیشران های تالطمات ارزی در کشور خطاب کرد، راهبردهایی 
باید اتخاذ شود که آنها را می توان به اختصار به صورت ذیل 

فهرست نمود
احیای بازار متشکل ارزی به عنوان ابزار حکمرانی ارزی 
بانک مرکزی در بازار اسکناس: احیای این بازار با رعایت تمام 
لوازم و شرایط آن بانک مرکزی را به صندلی بازارسازی خود که 
ماهیتاً بسیار متفاوت از ارزپاشی است بر می گرداند، و از جهات 

زیر بسیار حائز اهمیت است:
امکان مدیریت نرخ بازار آزاد از مسیر تنظیم ذخایر صرافی ها

مداخله شفاف بانک مرکزی در بازار با ابزار صرافی ملی
مرجعیت زایی برای بازار متشکل تهران در نرخ گذاری بازار آزاد 

به جای دبی و هرات و...

کاهش اثرگذاری معامالت خرد و فیک و لفظی بر بازار آزاد ارز به 
دلیل حجم های باالی معامالتی در بازار متشکل ارز

خارجی  پرداخت های  نظام  اصالح  و  ارزی  نقشه  ترمیم 
کشور: این راهبرد مهم باعث کاهش شدید هزینه های مبادالتی 
در تسویه های ارزی خواهد شد. مهمترین ابزار تحقق این راهبرد 
چیزی جز متنوع سازی مبادی وارداتی به ویژه در حوزه کاالهای 
اساسی و در نتیجه متنوع سازی کانال های تسویه ارزی نخواهد 
بود. مهمترین شاخص تحقق چنین هدفی متنوع شدن ارزهای 
با کیفیت و متناسب با نیازهای ارزی کشور در سبد دارایی های 

خارجی کشور است.
 اِعمال ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی توسط دولت: 
تفکیک حساب های تجاری و شخصی و تشکیل پرونده مالیاتی 
برای همه حساب های تجاری، اجرای دقیق مالیات بر عایدی 
 PIT تدوین و اجرای مالیات بر مجموع درآمد ،CGT سرمایه
و اقداماتی نطیر این با پرهزینه کردن گردش پول در بازارهای 
نامولد از جمله ارز و در نتیجه کاهش شدید تقاضای سفته بازی 
در بازار، تالطمات و نوسانات نرخ ارز را می تواند شدیداً کاهش 

دهد.
مقابله با قاچاق کاال به ویژه از مبادی رسمی: این راهبرد 
کاالهای  تشخیص  هوشمندسازی  نظیر  اقداماتی  با  که  مهم 
وارداتی قاچاق، شناسه دار کردن کاالها و … امکان پذیر است 
نقش بسیار مهمی در کاهش شدید تقاضای ارز قاچاق در بازار 

آزاد و در نتیجه کنترل و حتی کاهش نرخ ارز خواهد داشت.
حکمرانی ریال: هسته سخت حکمرانی ریال چیزی جز رصد 
و کنترل جریان نقدینگی در بازار نیست و با رشد هزینه فرصت 
سفته بازی در بازار ارز عماًل باعث می شود از رشد تقاضای سفته 
بازی در بازارهایی نظیر بازار ارز شدیداً جلوگیری به عمل آید. 
اقتصاد  ابزارهای مهم برای اعمال حکمرانی ریال در  از جمله 

عبارتند از:
رصد تراکنش های پولی به ویژه در سطح کالن

 شناسه دار کردن تراکنش های پولی
 اعتبارسنجی مشتریان تسهیالت بانکی به عنوان شاخص اعطای 

تسهیالت
  ساماندهی POS های بی هویت

 شفاف سازی تسهیالت کالن
اجرای قانون تسهیالت دهی به ذی نفع واحد

تابعه  شرکتهای  و  اشخاص  به  تسهیالت  سقف  قانون  اجرای 
بانک ها

 اصالح آئین نامه کفایت سرمایه بانک ها به عنوان مبنای خلق 
پول بانک ها

با  متناسب  بانکی  ترازنامه های  برای  شناور  سقف گذاری   
شاخص های سالمت عملیات پولی بانک ها

 هدایت اعتبار و تسهیالت بانکی به بخش های مولد اقتصادی به 
جای وام دهی های کالن بی هدف

اصالح ساختاری بودجه عمومی کشور به عنوان شاخص 
سالمت مالی دولت: اصالح ساختار بودجه در راستای جبران 
که  است  اقداماتی  مهمترین  جمله  از  دولت  ناترازی  کسری 
می تواند اثر جدی به ویژه در اصالح تراز پرداخت های خارجی 
کشور داشته باشد. اصالح ناترازی مالی دولت عماًل باعث رشد 
تشکیل  از  مهمی  بخش  که  دولتی  گذاری  سرمایه  اعتبارات 
سرمایه ثابت در کشور را به عنوان موتور مولد رشد اقتصادی را 
در بر می گیرد، می شود، از طرف دیگربا کاهش فشار بر ترازنامه 
بانک ها از محل فروش اوراق بدهی به آنها قدرت تأمین مالی 
بخش های مولد اقتصادی را نیز افزایش می دهد. از این روز رشد 
تولید و صادرات و در نتیجه کاهش کسری تراز تجاری کشور را 
برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد همچنین باعث حفظ 
ارزهای نفتی و ارتقا قدرت بانک مرکزی برای بازارسازی در بازار 
ارز در شرایط بحرانی می شود، بنابراین نقش به سزایی در تعدیل 
نوسانات ارزی خواهد داشت. از جمله اقداماتی که می توان برای 

کاهش ناترازی های مالی عبارتند از:
با  صنایع  و خوراک  مثل سوخت  نامولد  رانت های  ساماندهی 

ارزش افزوده پایین تولیدی
ایجاد بازار انرژی برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و 

تنبیه پر مصرف ها
 مولدسازی دارایی های دولت

اصالح نظام مالیاتی از جمله توسعه پایه های مالیاتی و تمرکز 
نظام مالیاتی از مالیات بر شرکت ها به مالیات بر اشخاص

وارد کردن  النفع های متعدد دولتی مثل  ساماندهی عدم 
ازای  مابه  بنزین  صادرات  و  کشور  سوختی  سبد  به   lPG

آن به قیمت باالتر و حجم بیشتر )در ازای ورود ۶ میلیون 
تن lPG به سبد سوختی خودروهای کشور، ۹ میلیون تن 
بنزین آزاد می شود و قابلیت صادرات پیدا می کند که مابه 
میلیارد   ۵ حدود  در   lPG صادرات  با  آن  قیمتی  التفاوت 

دالر خواهد بود.(
واردات کاالهی  تحدید واردات غیر ضرور: مثل ممنوعیت 
لوکس مثل گوشی های آیفون و خودرو )در شرایطی که صنعت 
خودروسازی داخل هنوز اصالح نشده است( که طبیعتاً فشار 
بر کانالهای تسویه ارزی را کاهش داده و باعث تعدیل نرخ ارز 

می شود.

آگهي فراخوان عمومي- مرحله دوم 
مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد» تهیه، استخراج، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح مغزه و اساس برای اسکله رو-رو 
مجتمع بندری کاسپین « واقع در استان گیالن، منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی با شرایط زیر را از طریق برگزاري مناقصه به 

متقاضیان واجد شرایط  واگذار نماید:
1- تهیه، استخراج، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح مغزه و اساس برای اسکله رو- رو و پسکرانه غربی 

2- آخرین مهلت مراجعه و دریافت مدارک مناقصه از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1402/01/16 می باشد.
3- آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات حداکثر تا ساعت 10:00 تاریخ 1402/01/19 بوده و به صورت متمرکز در دفتر مرکزی 

موسسه عمران صنعت بازگشایی می  گردند.
4- دستگاه مناقصه گذار در رد و یا پذیرش کلیه پیشنهادات مختار است.

5-این آگهی در دو نوبت چاپ، و هزینه آن بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت مي شود با در دست داشتن معرفي نامه و رزومه 

مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های زیر مراجعه نمایند.
الف(  تهران - خیابان شهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروي کارگزاري بورس- کوچه طالکوب -  موسسه عمران 

صنعت. شماره تماس:02122762009-02122780387
ب( استان گیالن-کیلومتر 4 جاده زیباکنار-کارگاه احداث موج شکن شرقي مجتمع بندري کاسپین.

شماره تماس: 01334437931                                                            

موسسه عمران صنعت  
 

آگهي فراخوان عمومي- مرحله دوم
مؤسسه عمران صنعت در نظر دارد» اجرای کامل عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی محوطه اسکله رو-رو 
مجتمع بندری کاسپین « واقع در استان گیالن، منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی با شرایط زیر را از طریق برگزاري مناقصه به 

متقاضیان واجد شرایط  واگذار نماید:
1- عملیات قالب بندی،آرماتوربندی و بتن ریزی محوطه اسکله رو- رو و پسکرانه غربی مطابق نقشه های ابالغ شده و سایر کارهای 

ابالغی می باشد.
2- آخرین مهلت مراجعه و دریافت مدارک مناقصه از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1402/01/16 می باشد.

3- آخرین مهلت جهت تحویل پیشنهادات حداکثر تا ساعت 10:00 تاریخ 1402/01/19 بوده و به صورت متمرکز در دفتر مرکزی 
موسسه عمران صنعت بازگشایی می گردند.

4-دستگاه مناقصه گذار در رد و یا پذیرش کلیه پیشنهادات مختار است.
5-این آگهی در دو نوبت چاپ، و هزینه آن بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به حضور در فراخوان را دارند دعوت مي شود با در دست داشتن معرفي نامه و رزومه 
مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس های زیر مراجعه نمایند.

الف(  تهران - خیابان شهید کالهدوز )دولت( - جنب بلوار کاوه - روبروي کارگزاري بورس - کوچه طالکوب-  موسسه عمران 
صنعت. شماره تماس:02122762009-02122780387

ب( استان گیالن-کیلومتر 4 جاده زیباکنار-کارگاه احداث موج شکن شرقي مجتمع بندري کاسپین.
شماره تماس: 01334437931                                                            
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