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شماره 5178

  اقتصادی  

کارشناسان ادعاهای «بایدن» را رد کردند

جهانتشنهنفتایران

نیز تحریم های جدیدی را وضع کرد ،اما از بعد از
انقالب ما توانستیم تولید را به چهار میلیون و ۲۰۰
افزایش دهیم که تولید باالیی بود.
یارجانی اظهار کرد :اگر ســرمایه گذاری درست
باشــد ،باتوجه به اینکه نفت می تواند محرکی
برای سایر فعالیت های اقتصادی ایران به حساب
آید ،می توانیم به رقم باالتری نیز دست یابیم و
این پتانسیل در کشور وجود دارد.

چهره ها

بازار ارز به تعادل میرسد

علی صالح آبادی ،رییس
کل بانک مرکزی ضمن
اشاره به اینکه وضعیت
درآمدهای ارزی کشور و
ورود ارز حاصــل از
صــادرات بــه چرخه
تجاری کشور نسبت به
قبل بهبود پیــدا کرده
اســت ،گفت :رفع تعهد
ارزی از واردکننــدگان
برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاستهای بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه اکنون خوشــبختانه در حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی
برخوردار هستیم ،گفت :از برنامههای جدی بانک مرکزی بحث برگشت
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیماست که در حال
انجام است .وی ادامه داد :در هفت ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل
سال گذشته ،عرضه ارز در ســامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع
حاکی از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از
صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است .ورود
ارز به کشور یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم داد.
صالح آبادی با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات نفت ،میعانات و گاز نیز
در بازار عرضه میشود ،اظهار کرد :مشکالت و موانع یک سری از وجوهی
که در خارج از کشور محدودیت اســتفاده داشت ،رفع میشود و تا کنون
وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد .باز شدن این موضوع هم توانسته
به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند.
رییسکل بانک مرکزی با اشــاره بــه اینکه بحث رفــع تعهد ارزی از
واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاستهای بانک مرکزی
است و دنبال خواهد شــد ،گفت :در بازار متشکل ارزی عرضه و تقاضا به
شکل متعادلی وجود دارد و آن را نیز تقویت میکنیم و فکر میکنم بازار ارز
وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.

بودجه سال آینده مبتنی بر آمایش
سرزمین تدوین شود

شهبازحسنپوربیگلری،
نایب رییس کمیسیون
اقتصــادی مجلــس
گفت:دولت ،بودجه سال
آینده را مبتنی بر آمایش
سرزمین تدوین کند.
وی با بیــان اینکه برای
ایجاد یک بودجه متعادل
و منصفانه باید براساس
آمایش سرزمین تدوین
شود ،گفت :بیش از  65درصد بودجه کشور امروز در تهران متمرکز شده
است و به برخی استانها بودجه بسیار کمی تخصیص پیدا می کند.
وی ادامــه داد :اختیار اســتانداران ناچیز اســت و پروژههــا در برخی
شهرســتانهای دور از پایتخت حدود  20ســال اســت که ناتمام باقی
ماندهاند .مهمتر از این مســایل توزیع عادالنه ثــروت باید در تمام نقاط
کشور انجام شود.
حسنپور تصریح کرد :دولت سیزدهم برای تدوین و ارسال الیحه بودجه
سال  1401به مجلس کار سختی را پیش رو دارد زیرا وزرا هنوز شناخت
کاملی را از نیازهای استانی در کشــور ندارند و امیدوارم با در نظر گرفتن
نظرات کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ،استانداران و اساتید دانشگاه
این بودجه را تدوین کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :یکی از مطالبات مهم
از مسئوالن توجه به طرح آمایش سرزمین است و اکنون نیز یک مطالبه
از سوی مردم و نمایندگان مجلس از دولت این است که بودجه سال آینده
را مبتنی بر آمایش سرزمین تدوین کند.

رشد  ۷۳درصدی نیاز به گاز طبیعی
طی  ۵سال آینده

مصطفــی نخعــی،
ســخنگوی کمیسیون
انرژی مجلس از رشــد
 ۳۸درصــدی ظرفیت
تولیــد محصــوالت
پتروشــیمی در ســال
 ۱۴۰۰خبر داد و گفت:
رشد  ۷۳درصدی نیاز به
گاز طبیعی طی  ۵سال
آینــده چالــش جدی

صنعت پتروشیمی است.
وی در تشریح جلســه اخیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از
بررســی وضعیت تولید ،مصرف و صادرات محصوالت پتروشیمی و نیز
وضعیت تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی با حضور مدیرعامل شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ایران خبر داد.
وی گفت :طبق گــزارش محمدی اکنون ظرفیــت تولید محصوالت
پتروشیمی کشــور حدود  90میلیون تن است و در مقایسه با سال  99که
حدود  65میلیون تن در ســال بوده تقریبا به یک رشد  38درصدی دست
پیدا کردهایم و قرار اســت این روند رو به رشد با توجه به طرحهایی -که
صنعت پتروشیمی در دست دارد -ادامه پیدا کند.
نخعی اضافه کرد :همچنین از آنجا که ایــن صنعت به خصوص در ایام
تحریمی ارزآوری خوبی برای کشور دارد از مزایای مهم اقتصادی محسوب
میشــود ،ضمن آنکه هاپهای جدیدی که برای صنعت پتروشیمی در
مناطقی همچون مکران ،قشم و جاسک تعریف شده ،نوید شرایط بهتری
برای این صنعت در آینده را میدهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه داخلیسازی تجهیزات نیز در این حوزه
اتفاق افتاده است ،گفت :یکی از چالشهای مهم این صنعت برای اکنون و
آینده بحث تامین خوراک یا همان گاز طبیعی است بنابراین نیاز روزافزون
صنعت پتروشــیمی به گاز طبیعی بهعنوان خوراک ،با توجه به تراز منفی
تولید و مصرف گاز طبیعی میتواند یکــی از چالشهای پیشروی این
صنعت باشد لذا پیشبینی میشود نیاز صنعت پتروشیمی طی  5سال آینده،
به حدود  170میلیون مترمکعب برسد که این به معنای رشد 73درصدی
نیاز به گاز طبیعی است و این میتواند چالش جدی این صنعت باشد.
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان نیز
پیشنهاداتی همچون اصالح اساساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
افزایش اختیارات این شــرکت جهت مدیریــت تامین خوراکهای بین
مجتمعی ،تقویت منابع مالی صنایع پتروشیمی و ...مطرح کردند.

اخبار کوتاه

صحبت های اخیر رییس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی ،امکان کاهش خرید نفت
گروه
از ایران را فراهم کرده در روزهای اخیر با واکنش های زیادی همراه بوده است  .این اظهارات در شرایطی است که در
اقتصادی
جریان مذاکرات هفته گذشته ،اوپکپالس همواره با فشار بر تولیدکنندگان خواهان تولید و عرضه بیشتر نفت بوده و
عالوه بر آن مدعی است برای بازگشت به برجام که قطعا نتیجه آن لغو محدودیت صادرات نفت ایران است ،آمادگی
دارد .کارشناسان این  صحبتها را نمایش سیاسی عنوان می کنند و صحبتهای بایدن را کامال متناقص با وضعیت فعلی بازار جهانی نفت
می دانند .به عنوان نمونه   طبق گزارش شرکتهای ردیابی نفتکش ،میزان صادرات نفت ایران به چین بین هفتصد هزار تا یک میلیون
بشکه در روز برآورد شده است.

مواضع ضد و نقیض ایاالت متحده در قبال بازار
نفت و ایران در حالی است که در جریان مذاکرات
هفته گذشته ،اوپکپالس خواهان افزایش تولید
و عرضه نفت شده بود.
   پیام افزایش تولید شیل
ســید محمدعلی خطیبی ،نماینده سابق ایران
در اوپــک در ایــن خصــوص گفــت :خروج،
حذف یــا کمرنگ شــدن نفت کشــور ،قطع ًا
بــازار جهانی نفــت را با کمبود کیفــی مواجه
خواهد کرد.
وی تالش آمریکا برای افزایش تولید شیل اویل
را اقدامــی در جهت جبران کمبــود نفت ایران
در بازار جهانی دانســت و افــزود :آمریکاییها
باید این واقعیت را بپذیرند که شــیل اویل برای
استفاده در تمام پاالیشگاهها حتی پاالیشگاههای
آمریکایی باید با نفت خام سنگین و ترش ایران
ترکیب شود.

   امکان تولید بیشــتر بــا افزایش
سرمایه گذاری ها
جواد یارجانی ،مدیر پیشــین امور اوپک و روابط
با مجامع انرژی وزارت نفت نیز در همین رابطه
گفت :با توجه به اینکه قرار اســت مذاکرات آغاز
شود ،طرفین مذاکره حتی اگر به طور مستقیم نیز با
یکدیگر مذاکره نکنند ،مواضعی را اعالم می کنند
که شــاید هم مواضع حداکثری باشد ،در نتیجه
می توان این مساله را به این موضوع ارتباط داد.
به گفته وی ایران برای اینکه صادرات داشته باشد
منتظر اجازه کسی نخواهد بود و این جزو مسائلی
اســت که ایران با جدیت آن را دنبال می کند تا
بتواند جایگاه سابق خود را بدست آورد.
مدیرپیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی
وزارت نفــت گفت :با وجود تحریم ها هیچوقت
نیاز بازار نفت دنیا به ایران از بین نرفته است و با
تمام تالش هایی که صورت گرفت ،نتوانستند
صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

یارجانی با بیان اینکه این مهم نیازمند ســرمایه
گذاری و بهینه ســازی مصرف در داخل دارد به
ایســنا گفت :همچنین ایران باید به عنوان یک
صادرکننده مهم باقی بمانــد؛ چراکه صادرات
نفت یا دیگر بخش های انرژی فقط منبع درآمد
نیســتند ،بلکه بخشی از تامین امنیت ملی نیز به
حســاب می آید .لذا طبیعی است که وقتی برای
مذاکره آماده می شــوند این عــدم نیاز را اعالم
کنند ،همانطور که ایــران نیز مواضعی را اعالم
کرده است .به گفته وی نمی توان گفت که این
صحبت ها کارشناسی شده و منطقی اعالم شده
باشد و به اعتقاد من بیشتر جنبه و نشان از صحبت
های قبل از مذاکره دارد.
مدیرپیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی
وزارت نفت با اشاره به پتانسیل ایران برای ورود
به بازار نفت گفت :قبل از دوران تحریم های پشت
سر هم که هم در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و
حتی صادرات نفت ایران به اروپا صفر شد و ترامپ

   افزایش صــادرات نفت به روایت
رسانه های خارجی
محمود عباس زاده مشکینی ،سخنگو کمیسیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی هم در این باره
گفت :با توجه به اقتصاد مقاومتی ،سیاست ایران
در ســال های اخیر فروش نفت خام نیست بلکه
نفت کشورمان پس از تبدیل به پنج حلقه تولید
و سپس به شکل های دیگر به فروش می رسد.
سید موسی موســوی ،عضو کمیسیون انرژی
مجلس نیز به افزایش فــروش و صادرات نفت
ایران در طول دوره تحریمهای نفتی کشور اشاره
کرد و گفت :تهاتر نفت یکی از راههای افزایش
جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در پروژههای
زیرســاختی ،حملونقل ریلی و جادهای کشور
است .پایگاه خبری اویل پرایس نیز چندی پیش
طی گزارشی نوشــت ایران با وجود تحریمهای
آمریــکا صادرات نفت خــود را افزایش داده و با
صادرات نفت به لبنان توانســته مشتری نفتی
جدیدی برای خود پیدا کند.
بر اســاس این گزارش ایران بهویژه در ماههای
اخیر با صــادرات نفت خام به لبنــان از طریق
سوریه تحریمهای آمریکا را نادیده گرفته است
و همچنین اعالم کرده کمبود انرژی ســوریه را
با ارســال ماهانه  3نفتکش به این کشور تأمین
میکند .عالوه بر لبنان و سوریه ،افغانستان هم
تحت حاکمیت طالبان وابسته به واردات نفت از
ایران برای تامین نیاز خود به انرژی است .ایران
صادرات سوخت به افغانستان را در اواخر ماه اوت
آغاز کرده است .از سویی دیگر جواد اوجی ،وزیر
نفت نیز گفت :بهزودی اخبــاری مبنی بر تنوع
قراردادهای نفتــی ،میعانات گازی و تهاتر نفتی
اعالم میشــود و صنعت نفت و گاز ایران آماده
پذیرایی و استقبال گرم از سرمایهگذاران خارجی
و داخلی است به طوریکه این افراد میتوانند در
قبال سرمایهگذاری خود نفت و میعانات گازی را
بهصورت تهاتر دریافت کنند.

اصالح قیمت خودرو در دستور کار ستاد تنظیم بازار
مدیر روابط عمومی ســازمان بورس روز گذشته از مطرح
شدن مجدد اصالح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و اعمال
آن خبر داد .محمد هادی سلیمی زاده گفت :موضوع اصالح
قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب میشود .وی افزود  :
با پیگیریهای وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس ،پس از
جلسات فشرده با وزارت صمت و با ریاست  جمهور و معاون
اول ،مقرر شد اصالح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا
در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور نیز با بیان
اینکه اصالح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد گفت :رئیسجمهور
نیز در آن جلســه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل را فقدان مصوبه
ستاد تنظیم بازار دانسته بدان ایراد وارد کردند.
آرش محبینژاد افزود :اصالح شیوه قیمتگذاری خودرو اجتنابناپذیر
است زیرا موجب ورشکستگی و توقف تولید قطعهسازان و خودروسازان و
نارضایتی متقاضیان واقعی میشود و کسی جز دالالن و موافقان تحریم
از این موضوع سودی نمیبرد.
ش ِرو ،جلســه تنظیم بازار تشکیل و این
وی اظهار کرد :در روزهای پی 
مصوبه صادر و مشکل رفع میشود؛ ازاینرو مشفقانه توصیه میکنیم
که ســرعت عمل کافی در طی روند قانونی و اصالح قیمتها جهت
جلوگیری از التهاب و سردرگمی بازار و مردم اعمال شود ،چرا که تعلل
در اصالح قیمتهای فعلی ،حتی برای یک روز ،نقض غرض است و سبب
ناامیدی و مهمتر از آن سلب اعتماد عمومی مردم است.
وی افزود :سهامداران بورسی بهعنوان سهامداران واقعی خودروسازیها
که مالکان این شرکتها هســتند ،مردم بهعنوان مشتریان خودرو و
در انتها تولیدکنندگان ،شــامل زنجیره خودروســازی (خودروسازان،
قطعهسازان و صنایع وابسته) از برگشت به قیمتهای قبلی و ادامه این

روند آسیب جدی خواهند دید.
محبینژاد تصریح کرد :در وهله اول سهامداران بورس از ادامه وضعیت
موجود آســیب خواهند دید؛ چرا که دولت سهم محدودی در مالکیت
خودروســازیها دارد و نمیتواند از جیب مردم خرج کند؛ الباقی سهام
خودروسازان متعلق به بخشهای خصوصی و مردم است که در بورس
عرضه شده است .زمانی که دولت اعالم میکند قیمت محصوالت این
دو شرکت سرکوب شود و در نتیجه اینها متضرر شوند ،مستقیم دست در
جیب مردم و سهامداران این شرکتها و شرکتهای وابسته خودروسازی
و قطعهسازان سهامی عام کرده است.
وی تصریح کرد :تصمیمات اخیر سبب سلب اعتماد عمومی مردم نیز
خواهد شد؛ در صورت ادامه این روند شاهد خروج نقدینگی سرگردان از
بازار سرمایه و گسیل بهسوی بخشهای غیرمولد از جمله ارز ،مسکن،
سکه ،رمزارزها ،فرار سرمایه از کشور ازجمله خرید امالک و دارایی در
خارج کشــور و ...خواهیم بود که نتیجــه آن تورمهای فزایند ه و تاراج
سرمایه ملی است.
دبیر انجمن همگن قطعهســازی کشــور با بیان اینکــه اکنون دقیق ًا
خالف جهت مســیر رودخانه در حرکت هستیم ،تصریح کرد :اصالح
قیمتگذاری دستوری خودرو امیدی بود که ایجاد شد اما تعلل در انجام
روند قانونی ،موجبات یأس مردم و تولیدکنندگان و رکود تولید خواهد
بود .وی افزود :دو سناریو متصور است؛ محتملترین موضوع این است
که ،ایراد قانونی واردشده ،با تصویب ستاد تنظیم بازار حل شود و مورد
دوم این است که گزارشات ناقص و یکجانبه به رئیس جمهور کشور
ارائه شده باشد.
وی ضمن ابراز اینکه آســیب دوم ادامه شیوه قیمتگذاری دستوری و
سرکوب قیمتها ،متوجه مردم خواهد شد و دقیق ًا در تضاد با افزایش تولید
و تحقق شعار سال در مانعزدایی و رفع موانع تولید است ،گفت :با نزدیک
شدن به قیمتهای واقعی محصوالت و اصالح قیمتها ،خودروسازان

بازار

وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای
طرحهای فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم و
مصرفکنندگان بود؛ چراکه اصالح قیمت ،شکاف بین قیمت کارخانه
تا بــازار آزاد را کم میکند و مردم میتوانند خودروی مورد نیاز خود را با
قیمت مناسبتر تهیه کنند.
این اظهارات در پی منتفی اعالم شــدن آزادســازی قیمت خودرو در
هفته پیش عنوان شده اســت .جایی که رییس جمهور افزایش قیمت
ها را موجب ایجاد مشــکالتی برای مردم عنوان کرده بود .بر اساس
تصمیم هفته گذشــته ،قیمت دو خودروســاز افزایش حدود  15تا 20
درصدی داشت.
در هر صورت مجددا موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح شده است.
در این شــرایط روز گذشــته بازار خودرو بیش از پیش در رکود تورمی
قرار گرفت.
به اعتقاد فعاالن بازار همچنان عرضه خودرو توســط شــرکت های
خودروسازی به کندی صورت میگیرد که همین موضوع عاملی شده
تا بازار با کمبود خودروهای صفر روبهرو شود.
در مجموع معامالت خودرو همچنان نسبت به ماههای گذشته رونقی
ندارد و همه منتظر تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانجات هستند.
دیروز کوییک معمولــی  180میلیون تومان ،تیبــا صندوق دار 165
میلیون تومان  ،ساینا  181میلیون تومان و شاهین  342میلیون تومان
قیمت گذاری شد .عالوه بر این پراید 111با قیمت  170میلیون تومان،
کوییک پالس اتوماتیک  268میلیون تومان  ،پژو  206تیپ  2با قیمت
 265میلیون تومان  ،پژو  206تیپ  5با قیمت  300میلیون تومان ،پژو
پارس  289میلیون تومان پژو  405اس ال ایکس  293میلیون تومان
به فروش رسید.
همچنین سمند ال ایکس  256میلیون تومان ،دنا پالس  398میلیون
تومان و رانا پالس  275میلیون تومان قیمت گذاری شد.

پولی و مالی

پایان کامل حضور کرهایها
در بازار لوازم خانگی

شرط ساماندهی
بازار کاالهای اساسی

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند
خارجی در بازار عرضه میشوند فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند،
تاکید کرده که فروش این کاالها ،از جمله انواع برندهای کرهای ،مصداق تقلب است.
این انجمن از مصرف کنندگان خواســته که برای حمایت از کاالهای تولیــد داخل و ارج نهادن به تالش
کارگران ،مهندسان و تولید گران ایرانی ،به برند های خارجی موجود در بازار اعتماد نکنند و از خرید این قبیل
کاالهای خارجی اجتناب کنند.
در این رابطه مهدی نجفپور ،رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،اظهار کرد :کاالهایی
که در حال حاضر با برند خارجی فروخته میشود ،ممکن است از قدیم وارد کشور شده باشد .اما همانطور که
در اطالعیه ذکر شده بعد از ممنوعیت واردات ،این کاالها قاچاق یا تقلبی تلقی میشوند.
بنابراین به گفته وی در حال حاضر تمام برندهای خارجی که در ایران روی کاال درج میشــود و به عنوان
کاالی خارجی یا کرهای فروخته میشود ،قطعا کاالی کرهای نیست و مصداق تقلب است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصــرف کنندگان با بیان اینکه انجمن نامی از برندی نمیآورد ،چون
هنوز محرز نیست ،تصریح کرد :این بحث فقط مربوط به برندهای کرهای نیست و در حال حاضر برندهای
زیاد دیگری هم به این شکل فعالیت میکنند .به ویژه برخی برندهای ایتالیایی ،محصوالت ایرانی را با بسته
ایتالیایی میفروشند .اما هیچ اسمی از هیچ برندی نمی آوریم و به طور مصداقی اعالم میکنیم.
وی در پاسخ به اینکه این برندهای خارجی برای فعالیت باید چه اقداماتی انجام دهند ،تصریح کرد :اول اگر
این برندها مشمول تخلف تقلب میشوند باید با آنها برخورد و کاالها جمعآوری شود .اما اگر شرکت تولید
کننده باشد ،حتما باید با برندی که مجوز فعالیت تولید آن را گرفته ،محصول را عرضه کند .اگر شرکت برچسب
یک برند دیگر ،بخصوص برند خارجی را روی محصوالت تولیدی خود بزند و به اسم کاالی خارجی بفروشد،
مصداق تقلب است و باید با آن برخورد شود.

اخیرا دولت برای تنظیم بازار کاالهای اساســی و متعادل سازی قیمتها اقدام به قیمت گذاری  ۲۵قلم
کاالی اساسی کرده اســت .به گفته ابراهیم زارع ،مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی این
تصمیم در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شده و از بین  ۲۰قلم کاالیی که قیمت گذاری شدهاند ،حدود
 ۵قلم (گوشت قرمز ،شکر ،برنج داخلی و خارجی) قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی
هستند .این در حالی اســت که نرخهایی که وزارت جهاد کشاورزی برای  ۲۵قلم کاالی اساسی اعالم
کرده بر اساس وضعیت بازار با اما و اگر در اجرا رو به رو هستند .به عنوان مثال در بازار مرغ بارها شاهد کم
توجهی فروشندگان به رعایت نرخ های مصوب و کمبود آن بودیم.
کارشناسان می گویند سیاست نادرست تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالهای اساسی و تبعات
آن برای تولید و واردات محصوالت منجر به ایجاد شرایط فعلی شده است.
به گزارش مهر ،دولت دوازدهم علیرغم همه انتقادات کارشناســی ،به بهانه حمایت از مصرف کنندگان
به سیاست تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی و روشهای منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت گذاری دستوری
و اعمال ممنوعیت و محدودیتهای صادراتی ادامه داد و به بهانه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات
نهادههای دامی ،اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصوالت و سرکوب قیمتی کرد .به همین بهانه،
به محض ایجاد کوچکترین نوســان در بازار داخل ،اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای
صادرات میکرد که به تولید آسیب رساند.
در نهایت این سیاســت منجر به ایجاد اختالالت جدی در حوزه تولید برخی کاالها از جمله محصوالت
پروتئینی و در نتیجه کاهش تولید و عرضه شد که این مسائل تاکنون نیز ادامه یافته است و موجب شده
قیمت این محصوالت از کنترل خارج شود .به گونهای که قیمت گذاری دستوری هم نتوانسته آرامش را
به بازار برگرداند .بر این اساس از دولت سیزدهم انتظار میرود با تدبیر و دقت بیشتری در این حوزه عمل
و مسیر منطقی و کارشناسی شده را در تنظیم بازار کاالهای اساسی در پیش بگیرد.

آزادسازی منابع مسدودی تایید شد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعــام کرد :حدود یک میلیارد
دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت که بخشی از
این یک میلیارد دالر ،از محل منابعی است که به تازگی در دسترس
بانک مرکزی قرار گرفته است.
مصطفی قمری وفا اعالم کرد :بانــک مرکزی حدود یک میلیارد
دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی اختصاص داد .روند تامین ارز
تجاری به صورت روان در جریان است و بخشی از این یک میلیارد
دالر تخصیص یافته به واردات کاالهای اساســی ،از محل منابعی
است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.
این در حالی است که به تازگی مطرح میشود که بیش از  ۳.۵میلیارد
دالر مسدود شدهی ایران در یکی از کشورها آزاد و در حال ورود به
چرخه تجاری کشور است.

مذاکره با کشورهای همسایه
برای ارتقای صنعت حملو نقل

وزیر راه و شهرســازی از پیشرفت در مذاکره با کشورهای همسایه
برای ارتقای بخش حمل و نقل خبر داد و گفت :توافقهای خوبی
با کشــورهای همسایه بهویژه برای توســعه صنعت هوایی انجام
شده است.
رستم قاسمی در مراسم معارفه رییس سازمان هواپیمایی کشوری
در دانشــکده هواپیمایی ،از توافق با کشورهای همسایه در بخش
حمل و نقل هوایی خبر داد و گفت :بهتازگی با دو کشور ترکمنستان
و قرقیزســتان به تفاهم رسیدیم که بخشی از آن به توسعه حمل و
نقل هوایی مربوط است.
وی تاکید کرد :با توسعه بخش حمل و نقل میتوانیم برای افزایش
درآمد کشور برنامهریزی کنیم.
وزیر راه وشهرسازی بیانداشــت :برای ارتقای ناوگان در بخش
حمــل و نقل برنامهریزی کردهایم و بــرای بخش صنعت نیازمند
اقدامهای موثر هستیم.
وی با بیان اینکه مهمترین مولفه در صنعت استفاده از متخصصان
برای ارتقای صنعت هوایی است ،ادامهداد :برای اینکه صنعت هوایی
را به مرحله تامین نیازهای کشور برسانیم نیازمند همکاری بیشتری
هستیم و این توانمندی در داخل کشور وجود دارد.
قاســمی افزود :خیلیها انتظار داشتند با شــروع تحریمها اساس ًا
پرندهای نداشته باشیم ،اما با وجود فشارها ،بخش هوایی به خوبی
چه در داخل و چه بینالملل به کار خود ادامه داده و ما در حال توسعه
این صنعت هستیم.
وی اضافهکرد :در بخش هوایی از نظر تکنیکال فرآیند نوســازی
قدری متفاوت است که نیازمند اقدامهای موثرتری است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار داشت :اقدامهای جهادی در
دوره مدیریت قبلی منجر به اعزام  ۶۰هزار زائر در مراســم اربعین
امسال به نجف شد.
به گفته وی ،بخش حمل و نقل نیازمند نوســازی ناوگان است و به
اهداف برنامه در بخش ریلی ،دریایی و حمل و نقل زمینی نیز هنوز
نرسیدهایم.
قاسمی به عقبماندگی بخش ریلی در بخش ناوگان و همچنین نیمه
تمام ماندن کریدورهای ریلی اشاره کرد و گفت :شرایط در بخش
ریلی مناسب نیست ،متوسط عمر ناوگان جادهای باال است و در دریا با
وجود ظرفیتهای باال ،از ظرفیت بنادر به خوبی استفاده نشده است.

ورود شاخص بورس به مدار صعود
شــاخص کل بازار بورس دیروز با سههزار و  ۳۴۳واحد افزایش در
جایگاه یکمیلیون و  ۴۴۲هزار واحدی قرار گرفت.
در معامالت دیروز بیش از هفت میلیارد و  ۲۷۹میلیون ســهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۵۷هزار و  ۷۰۰میلیارد ریال داد و ستد
شد .همچنین شاخص کل (هموزن) با یکهزار و  ۴۹واحد افزایش
به  ۳۸۸هزار و  ۹۹۹واحد و شــاخص قیمت (هموزن) با  ۶۶۱واحد
رشد به  ۲۴۵هزار و  ۱۱۵واحد رسید.
شاخص بازار اول سههزار و  ۳۴۶واحد و شاخص بازار دوم ،سههزار
و  ۹۱۱واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها ،فوالد خوزســتان (فخوز) با ۹۳۰
واحد ،پتروشــیمی نوری (نوری) با  ۶۸۸واحــد ،معدنی و صنعتی
گلگهــر (کگل) با  ۶۰۰واحد ،گــروه مپنا (رمپنا) بــا  ۴۸۰واحد،
پتروشیمی شیراز (شیراز) با  ۳۵۳واحد ،گروه بهمن (خبهمن) با ۲۸۹
واحد ،نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با  ۲۸۵واحد ،پتروشیمی
خراسان (خراسان) با  ۱۹۰واحد و پاالیش نفت بندرعباس (شبندر)
با  ۱۶۸واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با  ۷۱۰واحد،
صنعت غذایی کورش (غکورش) بــا  ۱۵۹واحد ،ملی صنایع مس
ایران (فملی) با  ۱۵۰واحد ،بانک ملت (وبملت) با  ۱۳۴واحد ،صنعتی
بهشهر (غبشــهر) با  ۹۹واحد ،پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۹۹
واحد ،بورس کاالی ایران (کاال) با  ۹۲واحد ،فوالد مبارکه اصفهان
(فوالد) با  ۷۳واحد و گســترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۷۰
واحد ،با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند .گروه خودرو هم
در معامالت روز گذشته صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و
در این گروه یکمیلیارد و  ۷۴۵میلیون برگه سهم به ارزش پنجهزار
و  ۴۶۱میلیارد ریال داد و ستد شد .دیروز شاخص فرابورس بیش از ۶۱
واحد افزایش داشت و بر روی کانال  ۲۰هزار و  ۵۲۹واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و  ۹۹۰میلیون برگه سهم به ارزش
 ۹۱هزار و  ۳۷۰میلیارد ریال داد و ستد شد.

کمبود  ۴۱درصدی ذخایر آب تهران

معاون شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران با اشاره به خشکسالی
امسال تهران که در  ۵۰سال گذشته بیسابقه بوده ،گفت :اقدامهای
الزم را برای گذر از پیک خشکسالی در تهران انجام دادیم اما امسال
نسبت به سال گذشته گرمتر بود و بارندگیهای کمتری داشتیم .از
همان ابتدا ،عمده نگرانی ما برای فصول پاییز و زمستان بود چون در
این فصول ،آب جاری وارد سدها نمی شود.
ن مجدیزاده درباره وضعیت کمآبی در پایتخت گفت:
عبدالحسی 
در این روزها شاهد بارندگیهایی بودیم که در پیشبینیهای اولیه
لحاظ نشده بود .براساس پیشبینیهای اولیه ،بارندگیهای موثر
در تهران ،از نیمه دوم آذرماه آغاز میشود اما خوشبختانه این اتفاق
زودتر به وقوع پیوست .وی با اشاره به آمار کمی از بارندگیهای فصل
پاییز در تهران ،افزود :این میزان بارندگی تنها دو درصد از سال پیش
بیشتر بود ه است .سال گذشــته  ۱۶۸میلیمتر و امسال  ۱۷۰میلی
متر بارش داشتیم .درصورتی که کاهش  ۴۱درصدی در ذخایر آب
تهران همچنان ثابت و  ۲۶۷میلیون مترمکعب از آب پشت سدها،
نسبت به سال گذشته کمتر شد ه است.
او با بیان اینکه  ۳۵درصد از میزان آب ذخیره در پشت سد کرج ،کاسته
شد ه است ،ادامه داد :بارندگیهای فعلی به صورت آب جاری وارد
ت بنابراین نمیتوانیم
سدها نمیشــود و عمدتا به صورت برف اس 
خیلی سریع منتظر تاثیر آن بر مشکل کمآبی باشیم.
مجدیزاده با تاکیــد بر نقش مهم صرفهجویی در مدیریت کمآبی
اظهار کرد :بخش عمدهای از آب تهران از طریق ذخایر زیرزمینی
تامین میشود .اگر هریک از شهروندان در مصرف روزانه خود۱۰ ،
درصد صرفهجویی را لحاظ کنند ،تاثیر مهمی در سرانه آب مصرفی
و جلوگیری از جیرهبندی آب خواهد داشت.

