
اقتصادی 6

گروه اقتصادی - ســخنگوی 
اقتصادی دولت اظهارکرد: اکنون کشور 
نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای 
استفاده از همه ظرفیت های راکد اموال 
و دارایی های دولتی و شــفافیت آنها به 
صدا در بیاید.  ســید احسان خاندوزی 
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: در این جلســه به یکی از 
لوازم رشــد اقتصادی و پویایی اقتصاد 
ملی اختصاص پیدا کرد و آن مســئله 

مولدسازی دارایی های دولتی است.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت به 
سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال 
و دارایی هــای دولتی و خاتمه دادن به 

سالها سوءمدیریت در این زمینه عنوان 
کرد:  افزایش بازدهی دارایی های دولت 
با اقسام و انواع صورت هایی که دارد را 
در دستور کار قرار داده ایم. خاندوزی 
افزود: مسئله مولدســازی دارایی ها و 
فروش اموال مــازاد و راکد دولتی در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
مطرح شد و رئیس جمهور تاکید کردند 
که همه دستگاه های اجرایی الزم است 
که در زمینه فروش و مولدسازی اموال 
مازاد و راکد بــه طور جدی و اجرایی 
بــا وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
همکاری حداکثری داشــته باشــند. 
خاندوزی از شناســایی پنج دسته مانع 

برای مولدســازی اموال و دارایی های 
مازاد دولتی خبر داد و این پنج دسته را به 
ترتیب شامل موانع شناسایی دقیق تمام 
اموال مازاد و راکد دولت در اســتان ها 
و عــدم شــفافیت در این خصوص، 
دشواری در صدور مجوز مولدسازی 
این دارایی ها، شــیوه ها و چارچوب 
ارزش گــذاری  و  قیمت گــذاری 
دارایی های دولت برای عدم سوءاستفاده 
از بیت المال، شیوه های مدرن و کارآمد 
فروش و مولدسازی دارایی های دولت 
و موانع نظارتی و قضائی که پیش روی 
مولدســازی دارایی های دولت است، 
عنوان کرد. سخنگوی اقتصادی دولت 

همینطــور خبر داد که بــرای رفع این 
موانع، سه گزینه و راهکار جدی مطرح 
شده که قرار شد در جلسات آینده ستاد 
هماهعنگــی اقتصادی دولت، نتیجه و 
چارچوب اجرایی ایــن راهکارها در 
اختیار اعضا قرار بگیرد تا پس از بحث 
و بررسی به تصویب برسد که ضمن آن 
مصوبه هم تکالیفی برای مدیران دولتی 
تعیین شــود و هم جسارت و قدرت 

اجرای قانون برای مدیران فراهم شود. 
خاندوزی تاکید کرد که مباحث 
مطرح شده در جلســه ستاد اقتصادی 
دولت حاکی از عزم جدی دولت برای 
استفاده بهینه از اموال و دارایی های راکد 
و مازاد دولــت و رفع بخش مهمی از 

کمبود منابع دولتی از این طریق بود.
ســخنگوی اقتصادی دولت در 
پایان تصریح کرد که مولدسازی اموال و 

دارایی های دولتی، کم هزینه ترین روش 
تامین بودجه دولت اســت و هم زمان 
موجب افزایش بهــره وری و بازدهی 

دارایی ها در کشور نیز خواهد شد.

گــروه اقتصادی - وزیــر راه و 
شهرســازی با تاکید بــر اینکه اراضی 
۴ میلیــون واحد مســکونی ملی تا دو 
ماه آینده شناســایی و تعیین  می شود، 
گفت: ایجاد چندین شــهر جدید در 
دســتور کار وزارت راه و شهرسازی 
قــرار دارد که برای ســرریز جمعیت 
برخی از کالنشــهرها و شهرها، ایجاد 
این شهرها به طور جدی در دستور کار 
قرار گرفته اســت. »رستم قاسمی« در 
نشستی که با استاندار و شهردار تهران 
در محل ساختمان دادمان وزارت راه و 
شهرســازی برگزار شد، افزود: اراضی 
احداث ۲ میلیــون و ۴۰۰ هزار واحد 
طرح نهضت ملی مســکن آماده شده 
اســت و حداکثر تا دو ماه آتی اراضی 

مابقی واحدها مشخص می شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: برای 
تمام استان ها و شهرستان ها، سهمیه ها 
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
به طور مشــخص و برنامه اجرایی نیز 

تدوین شده است.
وی گفت: همچنیــن اطالعات 
بانــک زمین در حال تکمیل اســت و 
شــیوه نامه ای نیز برای شروع عملیات 
اجرای طــرح نهضت ملی مســکن 
 آماده کردیم که بر اســاس این برنامه، 
واحدهــای مســکونی نهضت ملی 

مسکن احداث می شود.
عضو کابینه دولت ســیزدهم بر 
احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طرح 
نهضت ملی مسکن بر اساس زمانبندی 
تاکید کرد و توضیح داد: در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن غیر از ۶ کالنشهر 
که تامین مسکن آنها در شهرهای جدید 
انجام خواهد شد، برنامه تغییر کاربری 
اراضی در درون شهرها به دلیل داشتن 
زیرســاخت، الحاق اراضی متعلق به 
دولت در جوار شهرها در برنامه است.

قاســمی افزود: ایجــاد چندین 
شــهر جدید در دستور کار وزارت راه 
و شهرسازی قرار دارد که برای سرریز 

جمعیت برخی از کالنشهرها و شهرها 
ایجاد این شهرهای جدید در دستور کار 

قرار گرفته است.
۵۰ هزار واحد مســکونی در 

تیس در دست اجرا قرار دارد
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: 
در حــوزه مکران در شــهر تیس هم 
اکنون عملیــات اجرایی طرح نهضت 
ملی مســکن برای ۵۰ هزار واحد آغاز 
شده اســت. وی گفت: در جاسک نیز 
طراحی شــهر جدید در حــال انجام 
اســت. در مجموع در سواحل مکران 
برای جمعیت پذیر کــردن ۶۰۰ هزار 
نفر در حال برنامه ریزی هســتیم و کار 

را شروع کردیم.
احــداث ۵۰۰ هــزار واحــد 
مســکونی نهضــت ملــی در 

شهرهای جدید
قاســمی تصریح کرد: در ســایر 
شــهرهای جدید نیز درصدد هستیم 
تــا عملیات اجرایــی ۵۰۰ هزار واحد 

مسکونی را آغاز کنیم.
وزیر راه و شهرســازی بر اجرای 
نهضت ملی مســکن کــه احداث ۴ 
میلیون واحــد مســکونی در دولت 
سیزدهم اســت، تاکید کرد و گفت: از 
آنجایی که ساخت مسکن تقریبا ۲ سال 
به طول می انجامد درصدد هســتیم تا 
اجرای طــرح را در دو گام آغاز کنیم. 
وی گفت: گام نخست ۲ میلیون واحد 
مسکونی است که تقسیم بندی کار آغاز 

شده است. 
در گام دوم نیــز در حــال برنامه 
ریزی برای تکمیــل اراضی مورد نیاز 
اجرای طرح هســتیم تا در زمانبندی 
مقرر، واحدهای مســکونی آغاز، تمام 

و تحویل متقاضیان شود.

قاســمی یادآور شــد: بر اساس 
مصوبه شــورای پول و اعتبار، بانک ها 
مکلف هســتند تا ســاالنه ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به بخش مسکن 
تخصیص بدهند و ســهم هر بانک هم 

مشخص است.
وی گفــت: همچنیــن صندوق 
ملی زمین و مســکن کــه ابزار خوبی 
بــرای تامین بخشــی از منابــع مالی 
اجرای تولید مسکن است نیز در حال 
راه اندازی اســت. قانون جهش تولید 
مســکن اجازه می دهد تا مابه التفاوت 
ســود تســهیالت را برای گروه های 
کم درآمــدی از محــل ایــن صندوق 
تامیــن کنیم. وزیر راه و شهرســازی 
اعالم کــرد: تمامی مالیات های بخش 

مسکن بر اســاس قانون جهش تولید 
مسکن در صندوق ملی زمین و مسکن 
جمــع آوری خواهد شــد. وی گفت: 
همچنین تمام خطوط اعتباری مسکن 
مهــر به این صنــدوق برمی گردد و از 
محل برگشت خط اعتباری مسکن مهر 
می توانیم مابه التفاوت سود تسهیالت را 
تنظیم کنیم. ســایر مجوزها برای آنکه 
ســایر دارایی ها و امالک وزارت راه و 
شهرسازی به محل این صندوق برود در 

حال اخذ است.

گروه اقتصادی - مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: ۳۳۲ سازه 
دریایی در ســواحل هرمزگان مشمول 
مســئولیت ها و نظارت سازمان بنادر 
هســتند که از مجموع این تعداد رقمی 

بالغ بر ۵۳درصد غیرمجاز هستند.
علیرضا کرجی ران طی سخنانی 
به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل 
پرداخت و هدف از شناسنامه دار کردن 
و صدور مجوز برای سازه های دریایی 
را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی 

و همچنین صیانت از محیط زیســت 
دریایی اعالم کرد.

وی بــا اعالم اینکه ۳۳۲ ســازه 
دریایی در ســواحل هرمزگان مشمول 
مســؤولیت ها و نظارت سازمان بنادر 
هســتند، گفت: از مجموع این تعداد، 
رقمی بالغ بر ۵۳ درصد سازه ها معادل 
۱۷۷ مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده 
برخــی از آنها به محاکم قضائی ارجاع 

شده و در دست رسیدگی است.
وی در عیــن حال تاکیــد کرد: 

سازه های غیرمجاز در سال ۹۹، سهمی 
۷۵ درصــدی از کل تعداد ســازه ها و 
تأسیســات دریایی استان داشتند که با 
اقدامات صورت گرفته، این وضعیت 

به ۵۳ درصد کاهش یافت.
درصــدی   ۸۱ ســهم 
دستگاه های دولتی در مالکیت 

سازه های دریایی
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت 
سواحل اســتان هرمزگان خاطرنشان 
کــرد: از مجموع کل این ســازه های 

شناســایی شده در استان، ۲۷۰ مورد به 
بخش دولتی، مناطق آزاد، شهرداری ها، 
ارگان های نظامی و انتظامی )ســهم ۸۱ 
درصــدی مالکیت دولتــی و عمومی 
در مقایســه با سهم ۱۹ درصدی بخش 
خصوصی( تعلق دارد که علیه سازه های 
فاقد مجوز در محاکم قضائی شکایت 
شــده و ســایر موارد نیــز در مراحل 
تکمیل پرونده اســت. مدیرکل بنادر و 
دریانــوردی هرمزگان در پایان بر لزوم 
هماهنگی و همــکاری تمامی ادارات، 

ارگان هــا و نهادها در راســتای اجرای 
هرچه سریع تر و جامع تر قوانین مرتبط 

با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.
مصوبات بیســت و یکمین 
نشســت کمیته ســاماندهی و 

مدیریت سواحل
الزام تمامی دستگاه های دولتی و 
بخش خصوصی به ارائه مدارک مورد 
نیــاز جهت اخذ مجوز بهــره برداری 
سازه های دریایی و همچنین ضرورت 
تطبیق تمامی طــرح و پروژه های آتی 

دســتگاه های اجرایی با طرح مدیریت 
یکپارچــه مناطق ســاحلی از جمله 

مصوبات این نشست بود.
همچنیــن مقــرر شــد، تمامی 
دستگاه های پاسخ دهنده به استعالمات 
اداره کل بنادر ودریانوردی بر اســاس 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه نظریه 
مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان 

قید شده اقدام کنند.
از ســوی دیگر با توجه به اینکه 
اعالم نظر شــفاف دستگاه ها و ادارات 

اســتانی در اراضی ســاحلی منوط به 
مشخص بودن خط حریم قانونی دریا 
هســتند؛ لذا مقرر شــد اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری اســتان هرمزگان 
نســبت به اعالم رســمی خط قانونی 

حریم دریا اقدام کنند.

وزیر اقتصاد:

آژیر استفاده از اموال و 
دارایی های دولتی باید به صدا درآید

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

تعیین اراضی ۴ میلیون واحد نهضت 
ملی مسکن تا ۲ ماه آینده

گروه اقتصادی -مهدی دوستی 
در نشســت اعضای شورای اسالمی 
هرمزگان و رؤســای شورای اسالمی 
شهرستان ها که در محل سالن جلسات 
استانداری برگزار شــد. با بیان اینکه 
منابع مالی در کشــور و اساساً در همه 
جای دنیا محــدود و نیازها نامحدود 
است، اظهار کرد: در کشور چند هزار 
پــروژه عمرانی نیمه تمــام داریم که 
تکمیل پروژه های عمرانی کشــور به 
بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع 

مالی نیاز دارد.
وی افزود: ما یا باید مثل ۴۰ سال 
گذشــته و به صــورت قطره چکانی 
به پروژه هــای عمرانی مختلف منابع 
تزریــق کنیم که تکمیل هــر کدام با 
وضعیــت منابــع تخصیصی، ممکن 
است چندین ســال طول بکشد و یا 
اینکه تالش کنیم اعتبــارات را برای 
پروژه هــای مولــد در شهرســتان ها 
تخصیص دهیم که مســئله اشتغال را 

حل کنیم.
دوستی، گفت: استان هرمزگان 

مســیری را در ۴۰ سال گذشته است 
طی کرده که شــرایط فعلی به خوبی 
مبین اوضاع اســتان است و مجموعه 

انتظاراتی که بر زمین مانده است.
وی عنــوان کرد: من پیشــنهادم 
این است که در این خصوص تجدید 
نظر کنیــم و جای اینکــه دو میلیارد 
تومــان بدهیم و یک پارک درســت 
کنیم، حاضر هستیم برای منطقه شما 
چندیــن برابر آن اعتبار جذب کنیم و 
منابع تخصیص دهیــم اما این پروژه 
بتواند مولد باشــد و برای مردم منطقه 

شغل ایجاد کند.
اســتاندار هرمزگان با برشمردن 
برخی از پروژه های مولد که می تواند 
باعث توسعه و پیوند اقتصادی مناطق 
شود، گفت: می توانیم از طریق احداث 
یک مســیر ارتباطــی ۱۷ کیلومتری، 
رودان را بــه عنــوان یک منطقه فعال 
کشــاورزی به تیاب میناب به عنوان 
یک پایــگاه صادراتی متصل کنیم که 
بتوان اشــتغال و معیشت مردم هر دو 

منطقه را تأمین کرد.

وی، با طرح این ســوال که اگر 
فرزندان ما بیکار باشــند و روی جاده 
آسفالته روستایی قدم بزنند چه فایده ای 
دارد؟ افزود: انجام پروژه های عمرانی 
بــه طور قطع وظیفه ما به عنوان بخش 
دولتی است اما پیگیری برای واردات 
و تهیه نهاده های ارقام پرمحصولی مثل 
خرما بسیار پراهمیت تر از اجرای یک 

پروژه عمرانی است.
دوستی، اضافه کرد: هرمزگانی ها 
به طور متوســط از هر هکتار ۳.۳ تن 
خرما برداشت می کنند در حالی که در 
کشــور این نرخ ۴.۷ تن در هر هکتار 
اســت و یا در کشــوری مانند مصر 
۳۱ تــن خرما از هر هکتار برداشــت 

می شود.
اســتاندار هرمزگان، ممانعت از 
سرازیر شدن ۲۶۰ میلیون مترمکعب 
آب در شــرق استان به دریای عمان را 
با استفاده از سدهای در حال ساخت، 
یک اولویت دیگر برشــمرد و عنوان 
کرد: با این میزان آب، حداقل ۱۴ هزار 
هکتــار زمین کشــاورزی را می توان 

زیر کشــت برد که اعتبــاری نزدیک 
بــه چهارهــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
نیــاز دارد و با این اعتبار می توان تمام 
راه های روستایی استان را آسفالت کرد 
اما میزان اثرگــذاری این دو گزینه در 
اقتصاد استان به هیچ وجه قابل قیاس 

نیست.
وی، اولویت نخســت استان را 
کاهش نــرخ ۱۸ درصدی بیکاری در 
استان عنوان کرد و افزود: رتبه نخست 
بیکاری و رتبه نخســت شــاخص 

فالکت و بســیاری از شــاخص های 
دیگر دســتاورد دولــت تدبیر و امید 
است که باید برای آن به دنبال راهکار 
باشیم و پروژه های مولد اقتصادی تنها 

راه برون رفت از شرایط فعلی است.
استاندار هرمزگان با اشاره به سفر 
اخیر خود به شهرستان پارسیان، بهره 
برداری از منابع موجود را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: در ســرزمین خشک 
ایران و شهرستانی مانند پارسیان چرا 
باید اعتبار هزینه شود و کانالی با دبی 

باال برای هدایت آب های ســطحی به 
دریا ساخته شــود؟ این آب می تواند 
با احداث ســدی در باالدست مورد 

استفاده قرار بگیرد.
وی در خصوص درخواســت 
اســالمی  شــورای  رؤســای 
شهرستان های اســتان برای برقراری 
خط پروازی صــادرات محصوالت 
کشــاورزی، نیز بیان کــرد: طی ۴۵ 
روز گذشــته رایزنی های متعددی با 
بخش های مختلف انجام شــده و اگر 

محصوالت کشــاورزی با استفاده از 
ظرفیت ناوگان هوایی صادر شــود، 
کاالی باکیفیت تری به دست مشتریان 
خارجی می رســد و بــه نوعی بازار 
محصوالت ایرانی پررونق تر می شود.

دوســتی، اضافه کــرد: با فعال 
ســازی این بخش، فرودگاه بندرلنگه 
و بندرعبــاس هم جان دوباره خواهد 

گرفت.
اســتاندار هرمزگان همچنین با 
اشاره به سفر قریب الوقوع وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری به منظور پایش 
ظرفیت ها و کمک به تحقق برنامه های 
در دســت تدوین حوزه گردشگری 
هرمزگان، گفت: ظرفیت گردشگری 
هرمزگان بی نظیر است اما سطح بهره 
مندی استان از توانمندی های موجود، 
تنها به ســفره خانه هــای کوچک و 

بومگردی ها محدود می شود.
وی، هــدف اصلی بــرای ارتقا 
حوزه گردشــگری در استان را ایجاد 
ابر اکوسیستم گردشگری با استفاده از 
ظرفیت شش منطقه شامل جزایر قشم، 
هرمــز، هنــگام، الرک و جنگل های 
حــرای خمیر و ســاحل بندرعباس 
عنوان کــرد و ادامــه داد: چند بانک 
مختلف نیز برای بررســی این طرح 
اعالم آمادگی کرده اند اما موضوع مهم 
این است که نقش اصلی در اجرای این 

طرح باید به مردم واگذار شود.
مقام عالی اجرایی استان در بخش 
دیگری از ســخنان خود، عدم نظارت 
بــر پروژه هــای عمرانــی را از دیگر 
ضعف های اساسی در استان برشمرد 
و گفــت: در زلزله اخیر بخش فین، در 

بازدید میدانی از پروژه ها مشــخص 
شــد برخی از ساختمان های دولتی و 
مدارس تخریب شــده بود که ناظر و 
پیمانکار پروژه باید در این خصوص 
پاسخگو باشند. اســتاندار هرمزگان 
تصریح کرد: باید جلوی آدم های فاسد 
و پیمانکارانی که پول مردم و دولت را 
گرفتند و به این شیوه افتضاح پروژه را 
تحویل داده اند ایســتاد و خسارتی که 
به بیت المال وارد کرده اند را پرداخت 
کنند. برنامه ویژه برای افزایش قبولی و 
رتبه های برتر در کنکور ۱۴۰۱ از دیگر 
محورهای سخنان استاندار هرمزگان 
در نشستی با اعضای شورای اسالمی 
استان و رؤسای شورای های اسالمی 
شهرســتان ها بــود که بــه گفته وی، 
کارگــروه ویژه ای بــرای تقویت بنیه 
عملــی معلمان و دانش آمــوزان راه 
اندازی شــده و زیرساخت های الزم، 
بنا به نیاز هر منطقه نیز فراهم می شود.

این نشست مصوباتی نیز داشت 
و بر اساس دستور استاندار هرمزگان 
مقرر شد مدیران دستگاه های اجرایی 
بر اساس تقویمی که از سوی اداره کل 
امور شهری و شــوراهای استانداری 
ارائه می شــود، با رؤسای شوراهای 
اسالمی شهرســتان ها دیدار و در هر 
نشســت، موضوعــات تخصصی را 

پیگیری کنند.
تدویــن صورت جلســه فصل 
مشترک به منظور اشراف بر موضوعات 
مختلف و همچنین پیشگیری از فساد 
در دوران گــذار و تغییــر و تحــول 
شوراهای اسالمی، از دیگر مصوبات 

این نشست بود.

استاندار هرمزگان:

کاهش نرخ بیکاری اولویت اصلی 
در هرمزگان است

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان دارای ظرفیت های فراوان طبیعی و صنعتی است، افزود: 
کاهش نرخ بیکاری اولویت اصلی هرمزگان است.

استاندار هرمزگان هدف اصلی برای ارتقا حوزه گردشگری در استان را ایجاد ابر اکوسیستم 
گردشگری با استفاده از ظرفیت شش منطقه شامل جزایر قشم، هرمز، هنگام، الرک و جنگل های حرای 
خمیر و ساحل بندرعباس عنوان کرد و ادامه داد: چند بانک مختلف نیز برای بررسی این طرح اعالم 
آمادگی کرده اند اما موضوع مهم این است که نقش اصلی در اجرای این طرح باید به مردم واگذار شود.

گروه اقتصــادی -با کاهش 
نــرخ برابری لیر ترکیه با دالر آمریکا 
ســرمایه گذاری های انجام شده در 
این کشــور تا حــدودی در معرض 

چالش قرار می گیرند.
ارزش لیر ترکیه نسبت به دالر 
آمریــکا در روزهای گذشــته تا ۱۵ 
درصد کاهش یافت و گفته می شود 
که سیاســت های اقتصادی رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
و فشــار های او بر بانک مرکزی این 
کشــور برای کاهش نــرخ بهره این 

نتیجه را در پی داشته است.
در پایان معامالت ۲۲ نوامبر در 
بــازار جهانی ارز، هر دالر آمریکا در 
مقابل ۱۱.۴۲ لیر ترکیه مبادله شــد. 
این نرخ در روز بعد یعنی ۲۳ نوامبر 

به میزان ۱۳.۴۵ لیر ترکیه رســید. به 
عبارت دیگر، لیــر ترکیه بیش ترین 
میــزان کاهش ارزش خود را از نیمه 
دوم سال ۲۰۱۸ تاکنون تجربه کرده 

است.
لیر ترکیه

بابک اســماعیلی کارشــناس 
اقتصادی، در پاسخ به اینکه در نتیجه 
چه سیاســت هایی نرخ برابری لیر و 
دالر تا این میــزان کاهش پیدا کرده 
است، اظهار کرد: نتیجه کاهش رشد 
اقتصادی ترکیــه خصوصا در زمان 
همه گیری کرونا، منجر به پایین آمدن 
ارزش برابــری لیر در مقابل ارز های 

خارجی از جمله دالر شد. 
از آغاز ســال میالدی جاری تا 
امروز، ارزش لیر مقابل دالر بیش از 

۳۵ درصد کاهش یافت. از آنجایی که 
اقتصاد ترکیه به شدت به واردات کاال 
وابسته است، ادامه کاهش ارزش لیر 
باعث افزاش بیشتر قیمت ها در این 

کشور شده و خواهد شد.
کاهــش ارزش لیر، چالش 
تجارت ایــران را در پی خواهد 

داشت
او ادامــه داد: ســقوط ادامه دار 
نرخ برابری لیر در مقابل دالر به دلیل 
ســهم بزرگی که ترکیه در صادرات 
ایران دارد و از طرف دیگر رقابتی که 
به صورت جدی دو کشــور در بازار 
کشور همســایه یعنی عراق دارند، 

قطعا چالشی برای تجارت خارجی 
ما خواهــد بود. ترکیه بعد از چین و 
امارات مهم ترین بازار صادراتی ایران 
اســت که میزان صادرات ما در سال 
۹۹ بیــش از ۲.۵ میلیــارد دالر بوده 

است. 
البتــه این میزان قبــل از اعمال 
تحریم هــای آمریکا و کرونا بیش از 

۴.۵ میلیارد دالر بود.
این کارشــناس اقتصادی بیان 
کــرد: در صورتی که نــرخ برابری 
لیــر بــا دالر آمریکا اســتمرار پیدا 
کند، می توانــد مزیت قیمتی کاالی 
صادراتی ایران بــه ترکیه را کاهش 

دهد و در مقابل نیز ســبب تشــویق 
واردات بیشــتر کاال از ترکیه به ایران 
شود. در نتیجه، کسری تراز تجاری 

ایران در برابر ترکیه کاهش می یابد.
او گفــت: کاهش ارزش لیر در 
مقابل دالر می تواند سبب نفوذ کاالی 
ترکیه در بازار عراق به زیان کاال های 
ایرانی شــود و کار را برای بازرگانان 
ایرانی مشکل کند. در نتیجه تامین ارز 
از بــازار عراق و ترکیه را برای ایران 
دشــوار می کند. همچنین سقوط لیر 
می تواند به کاهش بیشتر نرخ برابری 

ریال منجر شود.
حسین رضوی پور کارشناس 

اقتصادی، اظهــار کرد: دولت ترکیه 
برای تامیــن هزینه های خود به پایه 
پولــی و ابزار هایی که به نوعی تورم 
زا هســتند، دســت بــرده و مجددا 
سیاست های اقتصادی که در دوران 
اصالحات آغاز شده بود و از طریق 
مهــار هزینه ها و ایجاد انضباط مالی 
توانست تورم را مدیریت کند، اکنون 

نقطه عکس آن اتفاق افتاده است.
او افــزود: یعنــی هزینه های 
هنگفت ترکیه در زمینه نظامی منجر 
به این شده که ترکیه دچار چالش در 
حوزه ارزی شود. این چالش حوزه 
ارزی در رشد نقدینگی به خصوص 

به واسطه هزینه های گزافی که دولت 
ترکیه در حوزه نظامی متقبل شــده، 

ریشه دارد.
ایرانی های سرمایه گذار 
در ترکیــه در معــرض زیان 

هستند
رضــوی پــور گفت: بــازار 
کشــور هایی که در یک منطقه قرار 
گرفتنــد، روی یکدیگــر اثرگذار 

هستند. 
قطعــا مهم ترین اثر شــرایط 
اقتصادی ترکیه روی افرادی اســت 
که در ترکیه ســرمایه گذاری کرده 
اند. سال های گذشته به این دلیل که 
بحران تورم و افت ارزش پول کشور 
را داشتیم، بســیاری از سرمایه ها به 
سمت سرمایه گذاری در کشور های 

همسایه سوق پیدا کرده و بسیاری از 
هموطنان ما در ترکیه زمین، امالک و 

مستغالت خریده اند.
ایــن کارشــناس اقتصادی در 
ادامه بیــان کرد: فــروش امالک و 
مستغالت برای کشور ترکیه یکی از 
راه های پوشاندن کسری تراز تجاری 

آن ها بوده است. 
یعنی از طریق ورود ســرمایه 
نقدی و فروش دارایی های فیزیکی 
ســعی کرده که بخشــی از ناترازی 
ارزی خــود را جبران کند. بنابراین، 
شــاید بیشــترین اثرگــذاری این 
تحوالت بر کشــور ما از این حیث 
باشد که کسانی که در ترکیه سرمایه 
گــذاری کردند، اکنــون در معرض 

زیان قرار می گیرند.

سرمایه گذاری در ترکیه در معرض ریسک قرار گرفت!

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد؛

شناسایی ۳۳۲ سازه دریایی و ساحلی در هرمزگان

تصمیم جدید سازمان بورس برای
 سهام عدالت

گروه اقتصادی -با وجود آنکه آزادسازی سهام عدالت وارد نوزدهمین ماه 
خود شــده است هنوز ابهاماتی در زمینه نحوه فروش، شرکت های استانی سهام 
عدالت، نحوه پرداخت ســود و... وجود دارد و به نظر میرســد سازمان بورس از 
نو درحال طراحی بسته ای برای ساماندهی این سهام با ۵۰ میلیون مشمول است.

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بود که فرایند آزادسازی سهام عدالت انجام شد تا 
این سهام به دست صاحبان اصلی برسد. بر این اساس سهامداران میتوانستند یکی 
از دو راه مســتقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند که در 
نهایت ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و ۳۰ میلیون نفر نیز روش 
غیرمستقیم را انتخاب کردند تا سهامدار شرکت های استانی سهام عدالت شوند.

این دو گروه سرنوشــت متفاوتی داشتند. به مستقیم ها از همان ابتدا اجازه 
فروش سهام داده شد. بر این اساس در ابتدا میتوانستند ۳۰ درصد و اندکی پس 
از آن ۳۰ درصــد دیگــر )جمعا ۶۰ درصد( از ســهام خود را از طریق بانک ها یا 
کارگزاری ها به فروش برســانند. قرار بود ۴۰ درصد باقی مانده نیز در بهمن ماه 
همان ســال آزاد شــود اما این اتفاق به دلیل سقوط بازار هرگزتحقق نیافت. البته 
بسیاری از افرادی که ۳۰ یا ۶۰ درصد سهام خود را برای فروش گذاشته بودند نیز 
موفق به فروش سهام خود نشدند چراکه سهام ارزشمند آن ها مشتری نداشت!

سرنوشت غیرمستقیم ها نیز از این قرار بود که سهامدار شرکت های سرمایه 
گذاری استانی سهام عدالت شدند. بر این اساس قرار شد با برگزاری مجامع هیات 
رئیســه این شرکت ها انتخاب شــوند اما این پروژه به اجرا نرسید. این درحالی 
بود که قرار بود از امسال پرداخت سود سهام عدالت به وضعیت مستقیم بودن یا 
غیرمستقیم بودن مشموالن بستگی داشته باشد اما به نظر نمیرسد این موضوع نیز 
اجرا شود.   بر این اساس مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
نخستین اظهار نظر خود درمورد سهام عدالت از طراحی یک بسته جدید خبر داده 
اســت. وی در این مورد اعالم کرده است که  درمورد سهام عدالت باید به مرور 
تصمیم گیری شود. وی بر این نکته تاکید کرده است که  با توجه به ارزندگی این 
سهام و وضعیت کنونی بازار، مشموالن برای فروش عجله نداشته باشند و به سهام 
عدالت به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه کنند. فروش سهام عدالت، 
مخصوصا در این نوســانات به ضرر مردم است. رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار همچنین از این موضوع خبر داد که بحث بازارگردانی سهام شرکت های 
سرمایه گذاری استانی و نحوه فروش سهام عدالت چه در روش مستقیم چه در 
روش غیرمستقیم درحال برنامه ریزی است. به طور کلی  قرار شده است، بسته 

سیاست گذاری سهام عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.
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