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عرضه اوراق گواهی 
سپرده سرمایه گذاری عام با سود 
23درصد در بانک توسعه تعاون

شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور 
سپرده سرمایه  گواهی  عرضه اوراق  به  اقدام 

گذاری عام با سود 23 درصد می نمایند.
فروش این اوراق صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی 
اوراق  این  مدت  و  است  مجاز  سال   18 باالی 
این نوبت اوراق  حداکثر یکساله می باشد. در 
گواهی سپرده سرمایه گذاری عام با سود علی 
الحساب این اوراق به صورت ماهانه و معاف از 
مالیات می باشد و مدت زمان سپرده گذاری یک 

ماهه و قابل تمدید می باشد.

آگهی مزایده عمومی امالک بانک 
ایران زمین شماره 2/1401

امین سبز)سهامی خاص(  نیک  آتیه  شرکت 
به نمایندگی از بانک ایران زمین در نظر دارد 
امالک مشروحه در شهرهای ذیل را ، با شرایط 
نقدی از طریق مزایده عمومی بفروش رساند. 
پایان  لغایت  آگهی  درج  تاریخ  از  متقاضیان 
مورخ  شنبه  چهار  16روز  ساعت  اداری  وقت 
بلوار  تهران،  نشانی:  به  مراجعه  با   14/10/1401
پالک 14  خیابان سپر،  ماندال)آفریقا(،  نلسون 
طبقه سوم شرکت آتیه نیک امین سبز نسبت 
به دریافت اوراق شرکت در مزایده اقدام فرمایند. 
ضمنا با مراجعه به وب سایت شرکت آتیه نیک 
https://anas.ir.iz :آدرس به  سبز  امین 

نیزتصویر اسناد مزایده قابل مشاهده ودریافت 
می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر با تلفن: 09125878564 آقای 
داخلی   02188779859 های  شماره  و  شیران 
تماس  حیدری  خانم   09339610272 و   403

حاصل نمایند.

آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده با 
 نرخ 23 درصد در شعب

بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین با اخذ مجوز از بانک مرکزی 
سپرده  گواهی  اوراق  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ 23 درصد 

ساالنه منتشر می کند.
اقتصادنوین،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
سرمایه گذاری  سپرده  گواهی  اوراق  عرضه 
تمام  در  دی ماه  هفتم  چهارشنبه  روز  عام از 
می  آغاز  کشور  سراسر  بانک در  این  شعب 
ادامه  جاری  سال  پایان  تا  حداکثر  و  شود 
خواهد داشت. با توجه به محدودیت در سقف 
عالقه مندان  برای  فرصت  اوراق،  این  فروش 
است. محدود  آن  در  گذاری  سرمایه   به 
علی الحساب  با نرخ سود  ماهه،  اوراق سه  این 
23 درصد ساالنه، معاف از مالیات و با قابلیت 
10درصد  نرخ  با  سررسید  از  قبل  بازخرید 
اقتصادنوین است. بانک  نزد شعب   ساالنه 
سود  پرداخت  مقاطع  است،  گفتنی 
و  بود  خواهد  ماهانه  اوراق  این  علی الحساب 
آن  علی الحساب  سودهای  و  اصل  پرداخت 
است. شده  تضمین  اقتصادنوین  بانک   توسط 
عالقه مندان به استفاده از این فرصت می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز 24 ساعته 
ارتباط با مشتریان این بانک به شماره 48031000-

021 تماس حاصل کنند. 

توسط بانک رفاه کارگران آغاز شد
فروش اوراق گواهی سپرده 

سرمایه گذاری با نرخ سود 23درصد

ویژه  مدت دار  سپرده  گواهی  اوراق  عرضه 
سرمایه گذاری )عام( بانک رفاه کارگران با نرخ سود 

23 درصد، آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، عرضه 
این اوراق با نام، با سررسیدهای سه، شش، نه و 
یک ساله و قابل انتقال به غیر خواهد بود. پرداخت 
اوراق به صورت ماهانه و  این  سود علی الحساب 
معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سر رسید 
آن در شعب بانک رفاه کارگران با نرخ 10 درصد 
اوراق صرفا  این  ساالنه صورت می پذیرد.  فروش 
به اشخاص حقیقی ایرانی باالی 18 سال امکان پذیر 
است. شایان ذکر است، فروش این اوراق تا پایان 
سال جاری توسط شعب بانک رفاه کارگران ادامه 
می توانند  عالقه مندان  است،  ذکر  به  دارد.الزم 
برای کسب اطالعات بیشتر به شعب بانک رفاه 
کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط 
با مشتریان)فراد( این بانک به شماره 021-8525 

تماس حاصل کنند. 

دلوریان زاده به عنوان سرپرست 
معاونت مدیرعامل در امور منابع 

انسانی بانک مسکن منصوب شد

مسکن،  بانک  سرپرست  سوی  از  حکمی  طی 
دلوریان زاده به عنوان سرپرست معاونت مدیرعامل 

در امور منابع انسانی بانک مسکن منصوب شد.
پایگاه خبری بانک مسکن –  به گزارش خبرنگار 
هیبنا، مراسم معارفه »علی اکبر دلوریان زاده« عضو 
جدید هیات عامل و سرپرست معاونت مدیرعامل 
در امور منابع انسانی با حضور دکتر علی عسکری 
فاضلیان  محسن  سید  مسکن،  بانک  سرپرست 
عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری و صابر 
عسکرپور عضو هیات مدیره و معاون امور مالی، 
اعضای هیات عامل و جمعی از مدیران و معاونان 
با  عسکری  دکتر  شد.  برگزار  انسانی  منابع  حوزه 
هر  سرمایه  بزرگترین  انسانی  نیروی  اینکه  بیان 
یک  عنوان  مسکن به  در بانک  ویژه  به  سازمانی 
گفت: بانک  می شود،  محسوب  تخصصی  بانک 
مسکن با توجه به حضور نیروهای انسانی متخصص 
در آن دارای ظرفیت انسانی بسیار باالیی است که 
امیدواریم با تجربه و دانشی که آقای دلوریان زاده 
دارند، در راستای آزادسازی ظرفیت نیروی انسانی 
و بالفعل کردن استعدادها و توانایی کارکنان بانک 
مسکن گام های مثبتی برداشته شود. دلوریان زاده 
اینکه دانش یک منبع  بیان  با  این جلسه  نیز در 
که  است  عاملی  مهمترین  دانایی  و  بی انتهاست 
تاثیر مستقیمی بر رشد سازمان ها دارد گفـت: باید 
ظرفیتی ایجاد کرد که از دانش و توانایی نیروها بتوان 
به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و هر چقدر این 
بستر بیشتر مهیا شود شاهد تولید بیشتر دانش و 
افزایش توانایی همکاران خواهیم بود.وی با اشاره به 
تغییر رفتار در محیط کسب و کارها افزود: امروز 
در فضای کسب و کارها نیروی انسانی از اهمیت 
به  الزم  آموزش  ضمن  و  است  برخوردار  بسزایی 
کارکنان باید نیروهای کارآمد را به خوبی شناخت 
آنان  به  را  با شایسته ساالری فرصت شکوفایی  و 
داد. علی اکبر دلوریان زاده دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی »مدیریت 
منابع انسانی« و »مدیریت  و برنامه ریزی توسعه« و 
در حال حاضر در مقطع دکتری تخصصی مشغول 
اداری  نوسازی  مرکز  رئیس  می باشد.  تحصیل  به 
و  اقتصادی  امور  وزارت  انسانی  سرمایه  توسعه  و 
دارایی، مدیرکل امور توسعه منابع انسانی شرکت 
توسعه  و  آموزش  کلی  مدیر  ایران،  بیمه  سهامی 
ناوبری هوایی  انسانی شرکت فرودگاه ها و  نیروی 
ایران، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی موسسه عالی 
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مرکز 
تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی از جمله سوابق 
کاری عضو جدید هیات عامل و سرپرست معاونت 
مدیرعامل در امور منابع انسانی بانک مسکن است.

این در حالی بود که طی چند روز اخیر قیمت 
دالر با جهشی بی سابقه وارد کانال 40 تا 43 هزار 

تومان شده بود.
فرزین گزینه ای محتمل اما دور از ذهن

داشت  انتظار  کسی  کمتر  شاید  دیگر  سوی  از 
فرزین که از سال گذشته به عنوان مدیرعامل بانک 
معاونت  در دولت دهم  و  بود  ملی معرفی شده 
هدفمند  ستاد  دبیری  و  اقتصاد  وزیر  اقتصادی 
به  بر عهده داشت، در یک جا  را  یارانه ها  کردن 
در  شود.  میرداماد  ساختمان  راهی  بزرگ  جایی 
کارنامه علمی محمدرضا فرزین که دکتری اقتصاد 
و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با 
رتبه دانشیاری است، مقاالت و سوابق پر شماری 
به چشم می خورد اما آنچه به نظر می رسد آنچه 
دولت را برای انتخاب او در این مقطع مجاب کرده 
است، مسئولیت های متعدد وی در حوزه پولی و 

بانکی است.
دانشیاران  از  و  اقتصاددان  فرزین،  محمدرضا 
دانشگاه عالمه طباطبایی ایران به شمار می رود. 
او متولد سال 1344 در کاشان است و در رشته 
تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  نظری  اقتصاد 
تحصیل کرده در مقطع کارشناسی ارشد گرایش 
اقتصاد سنجی در دانشگاه تهران در دهه هفتاد، 
عالمه  دانشگاه  از  سپس  و  داد  تحصیل  ادامه 
بخش  گرایش  در  اقتصاد  دکترای  طباطبایی، 

عمومی و تجارت جهانی دریافت کرد.
ملی  بانک  مدیرعامل  گذشته  سال  از  فرزین 
است و پیش از آن نیز از سال 1392 رئیس هیئت 
مدیره بانک کارآفرین و در سالهای 1398 تا 1400 
شورای  حقیقی  عضو  بود.  بانک  آن  مدیرعامل 
پول و اعتبار به عنوان نماینده رئیس جمهور، عضو 
هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح 
تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش گذاری پول 
ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی 
عامل  هیات  است.ریاست  گذشته  سال های  در 
صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور 
کردن  هدفمند  ستاد  دبیری  و  دارایی  و  اقتصاد 
یارانه ها در دولت دهم به عنوان یک پروژه بزرگ 

و ملی نیز مسئولیت های دیگر فرزین بوده است.
رفتن صالح آبادی پس از تکذیب های بسیار 

ریاست  از  استعفای صالح آبادی  دیگر  از سوی 
بانک مرکزی در حالی روز 8 دی ماه باالخره رقم 
خورد که وی پیش تر این موضوع را به دفعات و 
بارها تکذیب کرده بود. صالح آبادی سال گذشته 
بانک  کل  رئیس  عنوان  به  مهرماه   14 تاریخ  در 
مرکزی انتخاب شده بود. وی در طول این مدت 
با نوسان و فراز و فرود دالر مواجه بود و نرخ دالر 
آمریکا را از محدوده 30 هزار تومان تحویل گرفت 
و در نهایت با دالر 42 و 43 هزار تومانی، کلید 
ساختمان شیشه ای میرداماد را به فرزین رئیس 

کل جدید تحویل داد.
آذرماه  پایانی  هفته  در  که  است  حالی  در  این 
بانک مرکزی  ارزی  از معاونت  نیز  افشین خانی 
ارزی  به سمت معاون  آرام  و محمد  برکنار شده 
تغییراتی  بود.  منصوب شده  مرکزی  بانک  جدید 
که به نظر می رسد چندان تاثیری نداشت و نرخ 
دالر از کانال 38 به کانال 40 و چند هزار تومانی 

افزایش داد.
توصیه های رئیسی به رئیس تازه بانک مرکزی

هم چنین رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با 
تأکید بر سیاست دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز به 
رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری 

و مشورت همه افراد صاحب نظر استفاده کند.
هماهنگی  ضرورت  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق 
سیاست های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش 
تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک ها تأکید کرد.

رئیس جمهوری با تاکید بر سیاست دولت مبنی 
بانک  جدید  کل  رئیس  به  ارز  نرخ  مدیریت  بر 
همه  مشورت  و  همفکری  از  کرد  توصیه  مرکزی 

افراد صاحب نظر استفاده کند.
درخواست اعتماد به بانک مرکزی در بازار ملتهب

در همین حال اما محمد رضا فرزین نیز در 72 
و  ها  حاشیه  با  است  موفق شده  گذشته  ساعت 
ارزی  و  پولی  فضای  به خود  مربوط  بسیار  اخبار 
کشور را در اختیار بگیرد. فرزین در همان ابتدای 
امر در حالی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه 
اعتماد  مرکزی  بانک  به  خواست  مردم  از  که  زد 
البته  این  و  کند.  تثبیت  را  بازارها  بتواند  تا  کنند 
آخر  دید سیگنال های  باید  که  است  در شرایطی 
هفته ی جنجالی دالر پس از بازگشایی بازارها در 

روز شنبه چگونه رقم می خورد؟
گذشته  روز   10 طی  که  شرایطی  در  هم  آن 
بازار ارز داغ ترین بازار هم برای مردم و هم برای 
وجود  با  مذکور  مدت  در  بود  سیاست گذاران 
اسکناس  این  اما  کشور  پولی  نهاد   سیاست های 

آمریکایی راه خود را رفت و هر روز نسبت به روز 
قبل، مردم بیشتر راغب می شدند تا سرمایه های 

خود را تبدیل به ارز کنند.
در خبرها سعی  که  بازار  انتظامی  با وجود جو 
مردم  اما  شود  پرداخته  آن  به  پررنگ تر  می شد 
درصدد استفاده از سهمیه دالری خود بودند و یا 
آن را برای سودی در حدود 5 تا 7 میلیون تومانی 
معامله گران  دیگر  سوی  از  می کردند.  واگذار 
حرفه ای که در روزهای گذشته در انتظار برگشت 
وجود  با  بودند  پایین تر  کانال های  به  قیمت 
احتیاط در خرید و فروش اما به بازار برگشتند و 
با وجود شرایط انتظامی سعی در نوسان گیری از 
با  بازار  بازار داشتند. هم چنین برخی تحلیلگران 
اشاره به اینکه قیمت دالر نسبت به کف 1400 دو 
برابر رشد داشته و اکنون وارد ناحیه باالیی کانال 
شده است، نرخ 44 تا 46 هزار تومانی را محدوده 
مقاومت سقف کانال می دانند و معتقدند امکان 
در صورت  باالست.  نواحی  آن  در  قیمتی  اصالح 
اول  حمایت  تومانی  هزار   40 نرخ  اصالح،  بروز 
می تواند  تومانی  هزار   36 کانال  کف  و  می باشد 

محدوده بعدی حمایت باشد.
روند  توقف  به  امید  گذشت  که  هفته ای  در 
صعودی قیمت ها در پی انتشار خبر سفر گروسی 
تهران  به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
با  اما  داشت.  وجود  ماه  دی   10 شنبه  روز  در 
سیگنال های نامساعدی که از اخبار بین المللی به 
بازار ایران روانه می شود به نظر می رسد امید به 
توافق هسته ای برجام به عنوان قوی ترین سیگنال 
کاهش قیمت ها در بازار هر روز کمرنگ تر می شود.

تالش برای تثبیت قیمت دالر در بازار نیما و 
شباهت با دالر جهانگیری

در چنین شرایطی که بازار دالر شرایط ملتهبی 
در حالی  اما  فرزین  کند محمدرضا  تجربه می  را 
بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد که در 
نخستین سخنرانی اش قیمت دالر در بازار نیما را 
تثبیت کرد. محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک 
درباره  خود  خبری  مصاحبه  نخستین  در  مرکزی 
 500 و  هزار   28 نرخ  نیما  سامانه  در  دالر  قیمت 
تومان را اعالم و به مردم دلگرمی داد که اجناس 
از  و  می شوند  ارزش گذاری  نرخ  این  با  وارداتی 

نوسانات بازار آزاد تاثیری نخواهند گرفت.
این اظهارنظر البته که برای بسیاری از کارشناسان 
اسحاق  معروف  اظهارنظر  یادآور  شهروندان  و 
جهانگیری معاون اول دولت روحانی در فروردین 
97 بود؛ زمانی که نرخ ارز به 12تا 13 هزار تومان 
رسیده بود و جهانگیری در تلویزیون حاضر شد و 
)سه شنبه(  فردا  از  دالر  نرخ  گفت:  محکم  بسیار 
همه  رفع  برای  و  اقتصادی  فعاالن  تمام  برای 
خدماتی  نیاز های  آنان،  اداری  و  قانونی  نیاز های 
دانشمندانی  و  محققان  دانشجویان،  مسافران، 
که برای کار های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 
4200 تومان خواهد بود. فعاالن اقتصادی و مردم 

هیچ دغدغه ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید 
داشته باشند.

دالر  نام  به  دالری  تنها  نه  بعدها  که  اظهاراتی 
جهانگیری را به وجود آورد بلکه بسیاری نیز بعدتر 
گفتند حضور جهانگیری در آن برنامه و گفتن این 
سخنان در حالی که تامین این ارز هم مشکل و هم 
به شدت فسادزا بود در واقع پوست خربزه ای بود 
که زیر پای معاون اول انداخته بودند و او نیز پا بر 

روی این مسیر لغزنده گذاشت.
حال اما به نظر می رسد چنین شرایطی حداقل 
بانک  جدید  رئیس  برای  بار  این  و  دیگر  بار  یک 

مرکزی نیز در حال رخ دادن است.
بحران باید با اصول اقتصاد حل شود و نه کنترل 

دستوری
نخستین اظهارات رئیس کل جدید بانک مرکزی 
نشان داد که قرار نیست بحران بازار ارز با تکیه بر 
اصول اقتصادی حل و فصل شود و بناست دولت 
بکوبد.  بازار ها  دستوری  کنترل  طبل  بر  همچنان 
نیمایی  نرخ  برای  نیامده  هم  فرزین  محمدرضا 
تعیین تکلیف کرد و قیمت آن را به طور ثابت، 28 
هزار و 500 تومان اعالم کرد! این در حالی است 
که طی هفته های گذشته قیمت دالر نیمایی وارد 

کانال 30 هزار تومانی شده بود.
جدید  کل  رئیس  اینکه  دیگر  بااهمیت  نکته 
بازاری تعیین تکلیف کرده که  بانک مرکزی برای 
بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می کند و 
قیمت ها در آن با اهرم هایی نظیر تورم و متغیر های 
پولی تقویت یا تضعیف می شود.او در همین حال 
مدعی شده است که واردات تمام کاال های اساسی 
با  نیمایی و  با نرخ  را  اولیه و ماشین آالت  و مواد 

قیمت 28 هزار و 500 تومان تامین خواهد کرد.
»تأمین  نوشت:  باره  همین  در  نیز  ایرنا  اما 
تومان،   4200 دالر  هر  نرخ  با  کاال ها  واردات  ارز 
سیاستی است که در 20 فروردین سال 1397 از 
سوی دولت دوازدهم تصویب شد. در روز تصویب 
این سیاست، نرخ دالر در بازار آزاد 5865 تومان 
 900 حدود   1397 سال  ابتدای  به  نسبت  و  بود 

تومان گران شده بود.«
موافقان و مخالفان تثبیت ارز نیمایی چه می 

گویند؟
از سوی دیگر اما گفته می شود که مهم ترین ایراد 
آن  روحانی  دولت  در  تومانی   4200 ارز  سیاست 
بود که دولت اعالم کرد برای همه مصارف ارزی، 
دالر 4200 تومانی تخصیص می دهد، اشتباهی که 
سبب شد چندین میلیارد دالر منابع ارزی کشور 
در چند ماه برای واردات کاال های غیرضروری خرج 
شود. نرخ ارز نیمایی 28500 تومانی که محمدرضا 
داده  وعده  مرکزی  بانک  جدید  رئیس کل  فرزین 

تفاوت ماهوی با ارز 4200 تومانی دارد:
تومانی   28500 نیمایی  ارز  تامین  منبع  اوال 

ارز های صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی.
اساسی،  کاال های  برای  فقط  نیمایی  ارز  ثانیا 

نه  می یابد،  اختصاص  ماشین آالت  و  اولیه  مواد 
همچون ارز 4200 که برای همه مصارف ضروری و 

غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد.
همواره  اخیر  ماه های  در  نیما  سامانه  در  ثالثا 
برابر(   10 تا  )حتی  تقاضا  از  بیش  ارز  عرضه 
کاال های  واردکنندگان  فقط  چراکه  است  بوده 
که  اولیه  مواد  و  ماشین آالت  تجهیزات،  اساسی، 
از دستگاه های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند 
می توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات 

کنند.
بی  نیز  روش  این  منتقدان  اما  حال  همین  در 
کار ننشستند و حتی در تعطیالت آخر هفته نیز 
کانال  مثال  برای   . کردند  اعالم  را  مخالفت خود 
دارد  قرار  آن  بر  قدس  سپاه  عنوان  که  تلگرامی 
نوشت:انتصاب نامناسب فرزین برای بانک مرکزی 
آنقدر واضح بود که او با اولین تصمیم خود دلیل 
نامناسب بودنش را نشان داد! اولین تصمیم در 
اولین قدم، باعث رانت و فساد خواهد شد. تثبیت 
خواهد شد  رانت  و  فساد  باعث   28500 روی  ارز 
بود.  خواهند  تصمیم  این  متضرر  تنها  مردم  و 
تومانی   4200 دالر  با  کرد  فرقی  چه  تصمیم  این 
اختالف  این  نمی گفتید  شما  مگه  جهانگیری! 
اقتصادی  جراحی  چه  پس  فسادزاست؟  قیمت، 
شد؟ به زودی باید شاهد بازداشت کسانی باشیم 
و  کنند  وارد  کاال  گرفتند  تومانی   28000 ارز  که 

44000 تومان آزاد فروختند…
قیاس ٢٨٥٠٠ فرزین با ٤٢٠٠ جهانگیرى 

در همین حال  اما مجید شاکری، اقتصاددان در 
این باره نوشت که :»من تا مشخص شدن جزییات 
صبر مى کنم، اما قیاس ٢٨٥٠٠ آقای فرزین با ٤٢٠٠ 
جهانگیرى  دالر  نیست.  درست  جهانگیرى  آقای 
یک  تثبیت  فرزین  دالر  هست.  نرخ  یک  تثبیت 
میانگین است. دستکم چیزی شبیه تخلیه منابع 
EIH در سال ٩٧ رخ  باکیفیت که درباره یوروى 

داد اینجا مطرح نیست.«
ها  اگر  و  اما  و  ها  مخالفت  و  موافقت  همه  با 
حداقل  رسد  می  نظر  به  که  کرد  توجه  باید  اما 
در  رویکردها  و  اقتصادی  سیاست های  فعال 
و  سیاست ها  همان  نعل  به  نعل  رئیسی،  دولت 
رویکردهای سابق است و در عمل تفاوت چندانی 

در مواقع بحران حداقل دیده نمی شود.
تومان  هزار   40 کانال  در  دالر  قیمت  که  امروز 
معامله می شود در حالی مدیران اقتصادی دولت 
وقت مدعی کنترل شرایط بودند که این دو نرخی 
شدن باعث ضربه به تولید شده و احتماال در ادامه 
بار دیگر شاهد آزادسازی قیمت ها برای حمایت از 
تولید کننده ها خواهیم بود!حقیقت این است که 
روش سیاست گذاری دولت سیزدهم وارد چرخه 
اشتباهی شده است که به نظر می رسد خروج از 
آن سخت خواهد بود و این مساله دو نرخی شدن 
روز  دیگر  و  بگیرد  را  ارز  گریبان  تواند  می  امروز 
گریبان گیر کاال و اجناس دیگر و حتی انرژی شود.

پس از عبور دالر از کانال 42 هزار تومان، تغییر بزرگ در بانک مرکزی اتفاق افتاد 

وشن به دالر فرزین چشم بازار ر
سخنگوی دولت در حالی روز 13 آذر از انجام تغییرات مدیریتی در سطوح ملی و استانی خبر داده بود که پس از تغییر وزیر راه و شهرسازی، رئیس شورای 
اطالع رسانی دولت و 3 تن از استانداران، باالخره تغییرات به بانک مرکزی رسید و در حالی که دالر به قیمت چهل و اندی هزار تومان رسیده است، این بار 
نوبت به »محمدرضا فرزین« رسید که به عنوان  رئیس کل جدید بانک مرکزی از هیئت دولت رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب با کناره گیری علی صالح 
آبادی از ریاست بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی در جلسه روز پنجشنبه هیئت دولت به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی معرفی شد.

رئیس جدید 
بانک مرکزی 
در نخستین 

مصاحبه خبری 
خود درباره 

قیمت دالر در 
سامانه نیما 

نرخ 2۸ هزار و 
500 تومان را 

اعالم و به مردم 
دلگرمی داد که 
اجناس وارداتی 

با این نرخ 
ارزش گذاری 
می شوند و از 
نوسانات بازار 

آزاد تاثیری 
نخواهند گرفت

وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو، توسعه اکتشافات در 
منطقه معدنی چادرملو را عاملی حیاتی برای تامین خوراک آینده این 

شرکت دانست.
کنترل  جلسه  در  که  جعفری  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیریتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سخن می گفت، تصریح 
کرد: بررسی ها نشان می دهد این منطقه با توجه به وجود آنومالی 
های سنگ آهن، پتانسیل باالیی برای توسعه فعالیت معدنکاری و 
ایمیدرو در این  تامین خوراک آتی شرکت دارد. رئیس هیات عامل 
برنامه که معاونان ایمیدرو، مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو حضور داشتند، اظهار داشت: در ایران مرکزی حدود 
500 میلیون تن سنگ آهن »با قابلیت معدنکاری« وجود دارد که 150 
میلیون تن آن ذخیره اثبات شده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو 

تاکید کرد: تمرکز چادرملو بر روی اکتشاف و ذخایر جدید باشد.
جعفری در عین حال اظهار داشت: توسعه های شرکت چادرملو 
در بخش های مختلف، با درنظر گرفتن طرح جامع فوالد انجام شود. 
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین درباره چالش شرکت در 
تامین انرژی گفت: برای رفع این مشکل رایزنی هایی از گذشته با وزارت 

نیرو داشته ایم و آن را ادامه می دهیم.
طاهرزاده اعالم کرد: فعالیت ویژه بر روی اکتشاف

امیرعلی طاهرزاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

در  این شرکت  فعالیت های  گزارش  ارایه  از  این نشست، پس  در 
بخش های مختلف، تاکید کرد: به تازگی شرکتی با هدف فعالیت های 
اکتشافی وارد عرصه کرده ایم و به طور ویژه در این بخش فعال شده 
ایم. وی خواهان پشتیبانی ایمیدرو از این شرکت برای فعال سازی 

معادن جدید شد.
ایجاد  جایگاه،  ارتقای  برای  شرکت  انداز  چشم  گفت:  طاهرزاده 
18هدف  و  گرفته  قرار  بازبینی  مورد   ... و  آفرینی  ارزش  اشتغال، 

راهبردی تدوین شده است.
گفت:  چادرملو  در  جدید  های  فناوری  از  استفاده  درباره  وی 
شرکت  تقویت  نیز  و  تکنولوژی  چهار  نسل  استقرار  راستای  در 
است.  آغاز شده  مربوطه  نهادهای  با  همکاری  بنیان  دانش  های 
طاهرزاده افزود: برای تحقق اهداف این بخش با 5 دانشگاه کشور 
ناوگان  تقویت  برای  گفت:  همچنین  وی  ایم.  کرده  امضا  قرارداد 
حمل ریلی، برنامه خرید 200واگن را اجرایی می کنیم. طاهرزاده 
کاال  بورس  در  محصوالت  فروش  های  دستورالعمل  به  ادامه  در 
بورس  در  چادرملو  تمامی محصوالت شرکت  گفت:  و  کرد  اشاره 

کاال عرضه می شود.
مدیر عامل چادرملو ارزش کل طرح های توسعه ای این شرکت 
را 8.8 میلیارد یورو اعالم کرد و اظهار داشت: 1.7 میلیارد یورو از 
این رقم در حال اجرا است و 4.5 میلیارد یورو نیز در مرحله شروع 

عملیات اجرایی قرار دارد.
برنامه افزایش سرمایه و تسویه حقوق دولتی

مدیر عامل چادرملو اظهار داشت: برنامه افزایش سرمایه از 11900 
میلیارد به 28800 میلیارد تومان در دست اجرا است.

به گفته طاهرزاده، حقوق دولتی و حق انتفاع مربوط به سال 1400 
به طور کامل تسویه شده و برای 1401 نیز پرداختی هایی به صورت 

علی الحساب انجام شده است.
وی درباره وضعیت تولید گفت: تولید گندله در نیمه نخست با رشد 
6.8درصدی به 1.8 میلیون تن، آهن اسفنجی با رشد 13.3درصدی 
به 922هزار تن و شمش فوالدی با رشد 29.4درصدی به 590هزار 

تن رسید.
در این برنامه امیر خرمی شاد معاون برنامه ریزی و توسعه، حسام 
مقدمعلی معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی و نیز امیر 
صباغ مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری، سمیه خلوصی مدیر برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی، سعید پیرمرادی مدیر صنایع معدنی، منیژه 
غالمرضایی مدیر زیرساخت، امید امامی مدیر معادن و احمد فتاحی 
مدیر اکتشاف ایمیدرو حضور داشتند و موضوعاتی همچون تامین 
مالی و نیز انرژی برای طرح های توسعه، چارچوب طرح جامع فوالد، 
فعالیت های اکتشافی، زیرساختی و ... را مورد بحث و بررسی قرار 

دادند.

در نشست کنترل مدیریتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:
ح های توسعه »چادرملو« جعفری اعالم کرد: توسعه اکتشاف، عاملی حیاتی برای تامین خوراک طر


