
تغییر در سه معاونت سازمان 
بورس و اوراق بهادار 

بازار سرمایه- مجید عشقی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار طی احکامی جداگانه با توجه 
به تغییر اعضای هیأت مدیره، سه نفر از معاونان این 
سازمان را منصوب کرد. بر اساس احکام صادر شده، 
علیرضا ناصرپور به عنوان معاون نظارت بر نهادهای 
مالی، حسن فرج زاده به سمت معاون اجرایی، مهرداد 
مسعودی فر به عنوان معاون حقوقی منصوب شدند.

    
 آب خلیج فارس 

به استان فارس می رسد
وزارت نیرو- علی 
اکبر محرابیــان یکی از 
راهکارهــای تامین آب 
استان فارس را در استفاده 
از خلیج فارس عنوان کرد 

و گفت: تامین آب ســالم و پایدار اســتان فارس از 
سیاســت های اصلی وزارت نیرو است. علی اکبر 
محرابیان،  که به همراه رئیــس جمهور و اعضای 
هیئت دولت به استان فارس سفر کرد، پس از بازدید 
پروژه ها و طرح های شهرستان کازرون اظهار کرد: 
روند اجرای پروژه ها در شهرستان کازرون کند بوده 
و علی رغم شروع این پروژه ها در سال های گذشته 
پیشرفت مطلوبی نداشته است. وی با اشاره به پروژه 
سد نرگسی در شهرستان کازرون اضافه کرد: سد 
نرگسی جزو سدهای مهم استان فارس محسوب 
شــده و نقش کلیدی برای شهرســتان کازرون از 
نظر تامین آب کشــاورزی، شــرب و صنعت دارد. 
وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر ســد نرگسی 
حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خاطرنشان 
کرد: تالش خواهیم کرد این ســد حداکثر تا پایان 
سال آینده به مرحله آبگیری برسد و به مرور مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
    

شافعی هشدار داد
 خطر تورم سرسام آور 

در اقتصاد ایران
اتــاق بازرگانی 
ایــران- غالمرضــا 
شافعی گفت: اگر برخی 
تصمیمات غلط در سطح 
کالن اقتصاد ایران اصالح 

نشود، خطر رشد سرســام آور تورم کشور را تهدید 
خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلســه 
مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید 
مجلس، افزود: اگــر نگاهی تاریخــی به عملکرد 
دولت ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نســبت به 
مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی یابیم که برآورد 
اقدامات انجام شــده از جانب آنهــا، نه تنها به حل 
مشکالت و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده 
بلکه چالش هایش را افزون کرده است. او ادامه داد: 
در این میان، دولت سیزدهم، میراث دار بزرگ ترین 
بحران ها بوده و باید از تحریم و چالش های ارزی تا 
شیوع بیماری کرونا و مشکالت مهم در بخش منابع 

آبی و انرژی را چاره جویی کند.
    

 قرارداد گازی سه ساله ترکیه
 با جمهوری آذربایجان

ایسنا- وزیر انرژی 
ترکیــه اعالم کــرد این 
کشــور یک قرارداد سه 
ســاله بــرای خرید ۱۱ 
میلیارد متر مکعب گاز 

طبیعی با جمهــوری آذربایجان منعقــد کرده و 
پیشرفت قابل توجهی در تامین بیشتر گاز طبیعی 
داشته است.  در شرایطی که ترکیه هنوز قراردادهای 
بلندمدت تامین گاز که موعد آنها زمستان امسال به 
پایان می رسد را تمدید نکرده است، تقاضای باال برای 
گاز طبیعی در سال جاری این کشور را مجبور کرده 
است خرید در بازار محموله های تک را افزایش دهد.

    
 رشد ۴۰ درصدی تجارت ایران 

با اوراسیا
گمرک ایران- ســخنگوی گمرک گفت: در 
نیمه نخست امسال، بیش از پنج و نیم میلیون تن 
کاال به ارزش دو میلیارد و ۴۸۳ میلیون دالر بین ایران 
با اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا تبادل 
شده است. سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک 
گفت : در ۶ ماهه نخست امسال ۵ میلیون و ۵۴۹هزار 
و ۳۱۱ تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و 
۱۲۹ هزار و ۷۸۴ دالر بین ایران و اتحادیه اقتصادی 
گمرکی اوراسیا تبادل شــد که سهم صادرات یک 
میلیون و ۱۶۷ هزار و ۸۵۸ تن به ارزش ۵۱۴ میلیون 
و ۳۹۹ هزار و ۳۲۴ دالر و سهم واردات نیز ۴ میلیون 
و ۳۸۱ هزار و ۴۵۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۹۶۸ 

میلیون و ۷۳۰ هزار و ۴۶۰ دالر بوده است.
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مریم شکرانی

ایران بــه تهاتر نفــت در برابر غذا 
رسیده اســت و حاال دولت سیزدهم 
برای تسویه پول های بلوکه شده ایران 
راهکار تهاتر نفت در برابر غذا را در پیش 
گرفته اســت. کابینه ابراهیم رئیسی 
و در راس آن محســن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهــور اعالم کرده 
اســت که تهاتر نفت در برابــر غذا در 
دستور کار دولت قرار گرفته و در همین 
زمینه ابالغیه ای در راستای حمایت 
از صادرات و تهاتر نفت بــا کاال صادر 
شده اســت. این موضوع در حالی رخ 
می دهد که بسیاری از فعاالن تجاری 
ایران معتقد هســتند که این راهکار 
جوابگو نیست و برای اجرایی شدن آن 

گرفتاری های زیادی وجود دارد. 
 نفت می دهیم، چای و گندم

 و برنج و ... می گیریم
پس از آنکه دولت حسن روحانی به 
صورت مکرر از آزادسازی قریب الوقوع 
پول های بلوکه شــده ایران خبر داد 

و خبری نشــد حاال دولت سیزدهم 
هم شــانس خــود را در ایــن زمینه 
آزموده اســت. در ابتــدای روی کار 
آمدن کابینه ابراهیم رئیسی، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه 
او چند باری از آزادســازی احتمالی 
پول های بلوکه ایران خبر داد و به طور 
مشخص به پول های بلوکه ایران در کره 
جنوبی اشاره کرد اما باز هم خبری نشد. 
حاال دولت ســیزدهم تهاتر نفت 
در برابر غذا را به عنوان راهکاری برای 
آزادســازی پول های بلوکه ایران در 

پیش گرفته است.
فرهاد نوری، معاون سازمان توسعه 
تجارت در گفتگو با مهر از تهاتر نفت در 
برابر واردات چای از سریالنکا خبر داده 
و گفته است که تهاتر نفت ایران در برابر 

چای سریالنکا فعال شده است.
او توضیح داده است: با توجه به اینکه 
چای ایرانی درصد کمی از سبد مصرفی 
خانوارهای کشور را پوشش می دهد و از 
طرف دیگر نیز ما جزو مصرف کنندگان 
عمده چای در دنیا هســتیم و ساالنه 

چندین میلیون دالر برای واردات این 
محصول هزینه می کنیم، مقرر شد در 
مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی 
به سریالنکا داشته ایم، چای وارد کنیم 
و البته واردات چای از کشورهای دیگر 
صفر نمی شود اما وقتی طلبکار هستیم 

باید طلب را با نیازمان تهاتر کنیم.
نوری در ادامه تاکید کرده اســت: 
البته تهاتر فقط به صــورت دوجانبه 
نیست بلکه می تواند ســه جانبه نیز 
باشد؛ وقتی قرار اســت تهاتری انجام 
شود باید اقتصادهای مکمل این تهاتر 
را انجام دهند. کشــور ما و عراق هر دو 
نفتی هستند و به نوعی رقیب محسوب 
می شوند بنابراین نمی توانیم در این 
حوزه تهاتر مســتقیم داشته باشیم. 
در اینجا اگر یک کشور نفتی بخواهد 
از عراق خرید کند، ما می توانیم از آن 

کشور سوم خرید کنیم.
معاون ســازمان توســعه تجارت 
همچنین عضویت ایران در پیمان های 
منطقــه ای را یــک روش موثر برای 
تسهیل تجارت برای ایران در شرایط 

تحریم دانسته و گفته است: ما تمایل 
زیادی برای پیوستن به اتحادیه های 
اقتصادی داریم؛ نکته مهم این اســت 
که تجارت با کشورها انجام می شود نه با 
اتحادیه ها. اتحادیه ها که ورود می کنند 
مثل اوراسیا و شانگهای کمک می کنند 
که سیاست ها بین کشورهای عضو، 
همسو شــود. اما در نهایت بنگاه ها به 
کشورها کاال صادر می کنند و عملکرد 
اتحادیه ها صرفاً در راســتای کاهش 
تعرفه ها و تسهیل و گسترش تجارت 

است.
این موضــوع در حالی رخ می دهد 
که پیش از این هم بحــث تهاتر نفت 
با برنج هندی مطرح شــده است اما 
مشاور انجمن واردکنندگان برنج در 
این زمینه به تجارت نیوز گفته است: 
بحث تهاتر نفت با برنج هندی از سال ۹۸ 
مطرح شده، اما هیچ گاه جنبه عملیاتی 
پیدا نکرده اســت. حتی در دو ســال 
گذشته قرار بود میان ایران و هند پیمان 
پولی امضا شــود، اما جلوی آن گرفته 
شد. وی گفت: چنانچه تهاتر نفت در 

برابر کاال های اساســی در عمل اجرا 
شود برای بخش خصوصی و هم دولت 
راحت تر اســت و تجارت هم آسان تر 
از گذشــته و بدون بروکراسی اداری 
انجام می شود. در حقیقت واردکننده 
به جای اینکه دالر را از بازار تهیه کند 
معادل روپیه را به بانک عامل هند واریز 
می کند و از این پس تقاضا برای خرید 
ارز، قیمت دالر در بازار را دچار نوسان 
قیمت نمی کند و تجــارت راحت تر از 

قبل می شود.
و البتــه تهاتر پول هــای بلوکه با 
خوراک دام هم موضوعی اســت که 
بارها مطرح شــده است اما بسیاری از 
فعاالن تجاری این موضوع را بســیار 

دشوار می دانند.
 چرا تهاتر نفت در برابر غذا 

دشوار است؟
تهاتر نفت در برابر غذا ایده ای است 
که در زمان تحریــم در دولت محمود 
احمدی نژاد هم مطرح شد و حتی بحث 
تهاتر گندم با روسیه و کشورهای حوزه 
خزر نیز مطرح شد اما در نهایت از نیاز 
چند میلیون تنی گندم فقط چیزی 
حــدود ۱۰۰ هزار تن گنــدم با نفت 

تهاتر شد. 
در این میان بحث تهاتر با نفت بین 
کشورهای عضو اوراســیا هم مطرح 
شده بود، که نمایندگان بسیاری از این 
کشورها در نشســتی مشترک اعالم 
کردند که امکان این کار بسیار محدود 
است زیرا نیازهای تجاری کشورهای 
شریک ایران در غالب موارد با یکدیگر 
همخوانی ندارد و کاالهای مدنظر ایران 
یا برعکس در کشورهای عضو اوراسیا 
وجود ندارد یا به حد کافی و با کیفیت 

مطلوب نیست.
منصــور پوریان، رئیس شــورای 
تامین دام کشــور هــم در این زمینه 
به ایلنا گفته اســت اینکه گفته شده 
اســت در ازای صادرات دام نهاده وارد 
شــود، این پروژه نمی تواند در عمل 
موفق باشــد چراکه دام به کشورهای 
کــه از آنهــا نهــاده وارد می کنیــم 
صادر نمی شــود. نهاده دام بیشتر از 
کشــورهای آمریکای التین و روسیه 
وارد می شود. بنابراین تهاتر به این نحو 

 در عمل موفقیت پذیــر نخواهد بود. 
بجز این بسیاری از فعاالن تجاری اعتقاد 
دارند که با این روش هزینه تمام شده 
کاال بســیار گران تمام می شود و این 
موضوع برای شهروندان ایرانی و بازار 
داخلی که گرفتار تورم سنگین است 
به صرفه نیست. آنها همچنین به تورم 
سه رقمی برخی اقالم غذایی اشاره می 
کنند و می گویند که تسویه نفت با غذا 
در عمل هزینه های تجارت و حمل و 
نقل و در نهایت قیمت تمام شده کاال را 
باال می برد و این موضوع به ویژه در حوزه 
مواد غذایی که بحث تهاتر آنها با نفت 
مطرح شده اســت، اهمیت بیشتری 
دارد چرا که تا همین جا هم مرکز آمار 
ایران در آخرین گــزارش خود تورم 
نقطه به نقطه مواد غذایی در شهریور 
امسال را باالی ۶۲ درصد اعالم کرده و 
وزارت بهداشت هم گزارش داده است 
که گرانی و تورم مواد غذایی موجب بروز 
ناامنی غذایی در هشــت استان ایران 
شده است و دولت باید هرچه زودتر به 

این موضوع ورود کند.
در حالی دولت ســیزدهم در حال 
پیگیری راهکار تهاتر است که سیدعلی، 
معاون ســابق ارزی معتقد است که 
تاکنون هیچ قرارداد تهاتری در اشل 
بزرگ اجرایی نشده است. به این ترتیب 
تهاتر بی تردید می توان زمینه ســاز 

افزایش هزینه ها در ایران شود. 

ایده تیم اقتصادی دولت برای تسویه پول های بلوکه شده ایران:

تهاتر چای، برنج و خوراک دام با نفت
معاون سازمان توسعه 

تجارت: با توجه به اینکه 
چای ایرانی درصد کمی از 
سبد مصرفی خانوارهای 
کشور را پوشش می دهد 
و از طرف دیگر نیز ما جزو 

مصرف کنندگان عمده 
چای در دنیا هستیم و 

ساالنه چندین میلیون دالر 
برای واردات این محصول 
هزینه می کنیم، مقرر شد 
در مقابل صادراتی که در 

حوزه مواد نفتی به سریالنکا 
داشته ایم، چای وارد کنیم

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد در ســال آینــده افزایش حقوق 
کارکنان پلکانی و احتماال از ۱۰ تا باالی ۳۰ 

درصد خواهد بود.
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از سازمان 
برنامه و بودجه، در بخشــنامه بودجه سال 

۱۴۰۱ دســتگاه های دولتی مکلف شدند 
میزان افزایش حقوق کارکنــان را به طور 
متوســط ۱۰ درصــد در نظــر بگیرند که 
اعالم این میزان با توجه به شــرایط تورمی 
با واکنش هایــی از جمله برخی نمایندگان 

مجلس  همراه بود.
اما این که جریان افزایش حقوق کارکنان 
در سال آینده به چه صورتی است، در حاشیه 
مراســم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل 
صندوق توسعه ملی از میرکاظمی ،  رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه مورد ســوال قرار 

گرفت و وی در پاســخ به ایسنا توضیحاتی 
ارائه کرد.

نمی شود به خاطر کارکنان تمام مردم 
در سختی باشند

میرکاظمی با بیان این که در سال آینده 
افزایش حقوق بــه صورت پلکانــی انجام 
خواهد شــد، گفت: بر این اساس تالش بر 
این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی 
حقوق های پایین ممکن است تا باالی ۳۰ 
درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین 
بار افزایش حقوق داشته اند کمترین درصد 

رشد را خواهند داشــت، بنابراین افزایش 
حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.

وی با اشــاره به این که در حال حاضر در 
یک چرخــه منفی حقوق قــرار گرفته ایم، 
یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد 
می شود و به دنبال آن حقوق ها افزایش پیدا 
می کنند که برای تامین منابع آن خلق پول 
شــده و به دنبال این جریان با افزایش پایه 
پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می کند 
به عبارتی ۲۰ درصــد افزایش حقوق برای 
کارکنان اعمال می کنیــم، ولی تورم برای 

عموم مردم ایجاد می شود. دولت به سمتی 
حرکت خواهد کرد که خلــق پول صورت 
نگرفته و به ایــن صورت نباشــد که برای 
پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی 
در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را 
تحت فشار قرار دهد. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر 
بهم ریختگی باالیی در وضعیت حقوق وجود 
دارد به طوری که مصوباتی را گرفته اند که 
افزایش باالی حقوق را برای برخی کارکنان 
ایجاد می کند، اما مثال جوان تحصیلکرده ای 
که تازه وارد سیستم می شود حقوق پایینی 
دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده 

بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۱اعالم شد؛ از ۱۰ تا باالی ۳۰ درصد

خبر

رأی پرونده ســیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد 
عراقچی و ســاالر آقاخانی در رابطه با برهــم زدن نظم و 
آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی 

سوء مدیریت ها صادر شد.
به گزارش ایلنــا، ذبیح اهلل خداییان، ســخنگوی قوه 

قضاییه احکام صادره را اعالم کرد.
بر این اســاس متهم ردیف اول، ولی اهلل سیف، رئیس 
وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار 
ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی 
ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر و ۲۰ میلیون و 
۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران 
مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم 

شده است.
به گفتــه وی متهم ردیف دوم، ســید احمد عراقچی، 

معاون وقت ارزی بانــک مرکزی نیز بــا همین اتهامات 
به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده

همچنین متهم ردیف سوم، ســاالر آقاخانی متهم به 
خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به 
میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و  سید 
رسول ســجاد مدیر وقت بین الملل معاونت ارزی بانک 

مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
بر این اساس میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده 
نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر 
قانونی ارز به تحمل پنج ســال حبس تعزیری و پرداخت 
جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از 

خدمات دولتی محکوم گردید.
در عین حال سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین الملل 
معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر  این 

پرونده است که به اتهام مشــارکت در خرید و فروش غیر 
قانونی ارز و اخذ رشــوه به تحمِل هفت ســال و هفت ماه 
حبس تعزیــری و پرداخت جزای نقــدی معادل قیمت 
 اقالم دریافتی و انفصال دائم از خدمــات دولتی محکوم

 شده است,
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن ها 
برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به 
حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، 
پرونده هــای دیگری هم دارند که در حال رســیدگی در 

مراجع قضائی است
شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین 

قطعی و الزم االجرا است.
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: عالوه بر پرونده ســیف 
رئیس وقت بانک مرکزی و ســایر متهمان این پرونده که 

احکام قطعی آن ها صادر شده اســت، پرونده دیگری در 
همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی 
سکه و مقادیر زیادی طال مربوط به مقطع زمانی دیگری 
غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

وی تصریــح کــرد: دســتگاه قضایــی بــا هــر 
 فردی کــه بــه بیت المــال خیانــت کند بــا قاطعیت 

برخورد خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

سیف به ۱۰و عراقچی به ۸  سال حبس محکوم شدند 

خبر اقتصادی


