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رویای واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی بدون واقعیسازی درآمدها

ایران در صدر پرداختکنندگان یارانه انرژی در جهان

گروه اقتصادی  -حمیدرضا شــکوهی :بررسیهای
آماری نشان میدهد ایران در صد جدول یارانههای پرداختی
انــرژی در حوزههای برق ،گاز و نفت در جهــان قرار دارد.
بر اســاس گزارشی که روز سه شــنبه توسط واحد پژوهش
اتحادیه اوپکس (اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتف
گاز و پتروشــیمی ایران) منتشر شــده است ،ایران در صدر
جدول یارانههای انرژی در جهان قرار دارد .يارانههاي انرژي
در جهان با اهداف معتبري همچون حمايت از خانوارهاي كم
درآمد ،حفظ اشتغال ،حفظ امنيت انرژي و حمايت از توليد
داخلي درنظر گرفته ميشوند .اين حمايتها به صورتهاي
گوناگوني اعمال ميشوند كه يكي از رايجترين شيوههاي آن،
تعيين قيمت انرژي پايينتر از قيمت بازار آزاد اســت .تجربه
كشورهاي مختلف جهان و نظريههاي اقتصادي نشان ميدهد
كه معموالً اينگونه يارانهها ابزار مناســبي براي دستيابي به
اهداف مورد نظر نبوده و حتي مشــكالت بيشــتري ،چون
عدم تخصيص بهينه منابــع ،افزايش مصرف و اتالف منابع،
قاچاق و فســاد اقتصادي ،عدم توازن بودجــه دولت و تراز
تجاري انــرژي و بازتوزيع منابع به نفع گروههاي پردرآمد را
به دنبال دارد .مسائل زيست محيطي ،تغييرات آب وهوايي،
امنيت انرژي ،تداوم كســري بودجــه و تحميل هزينههاي
پرداخت يارانه انرژي در كشــورهاي در حال توســعه باعث
شــده تا سياستگذاران در اين كشــورها به فكر حذف يارانه
و رســاندن قيمت انرژي به نرخ بازاري آن باشند .بر اساس
گزارش اوپکس ،اگرچه در بعضي از كشــورها ،ظاهرا ً مصرف
كنندگان از اين يارانهها منتفع ميشوند (زيرا آنها قيمتهاي
پايينتري بــراي كاالهاي يارانهاي پرداخــت ميكنند) ،اما
به طور غيرمســتقيم متضرر خواهند شــد ،زيــرا پرداخت
يارانه ،افزايش هزينههاي عمومي ،كاهش رشــد اقتصادي و
كســري بودجه را در پي خواهد داشــت .به عالوه بعضي از
دولتهــا به منظور تأمين مالي يارانهها ،مجبور به اخذ وام و
انتشار پول ميشــوند كه اين كار ثبات اقتصادي را به خطر
مياندازد .بنابراين در چنين ساختاري ،دولتها با دخالتهاي
اينچنيني از طريق تغيير در قيمت نســبي كاالها و خدمات
بر رشد و توليد بخشهاي اقتصادي تأثير ميگذارند .به همین
دلیل کشورهای در حال توسعه در صدد واقعی کردن قیمت
حاملهای انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم هستند
تا مردم ،خود تصمیم بگیرند برای انرژی مورد نیاز خود اعم
از برق ،گاز و نفت (بنزیــن و گازوئیل و )...چه مقدار هزینه
کنند .این تجربه به صورت ناقص بیش از یک دهه پیش در
ایران اجرا شد که پرداخت نقدی یارانه  45هزار تومانی را به
دنبال داشت اما عدم بهینهسازی پرداخت یارانه نقدی موجب
شــد نه تنها یارانهها نتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد ،بلکه
پرداخت مبالغ عظیم ماهیانه در قالب پرداخت یارانه نقدی
به بخش اعظم جمعیت ،مشــکالت مالی فراوانی به دولتها

تحمیل کند و سرمایهای که میشد صرف توسعه اشتغال و
رونق اقتصادی در کشور شود ،به پرداخت یارانهای تخصیص
یافت که عمال فایدهای به مردم نداشــت و این روزها ارزشی
کمتر از یک دبه ماست یا یک شانه تخم مرغ پیدا کرده است!
بنابراین وقتی سخن از واقعی کردن قیمتها بویژه قیمتهای
حاملهای انــرژی در ایران به میان میآید ،همگان موضوع
ضرورت واقعی ســازی دســتمزدها را هم مطرح میکنند؛
موضوعی که کمتر مورد توجه مســئوالن قرار گرفته است.
مردم ســوال میکنند که چگونه است قیمتها باید براساس
قیمتهای جهانی محاسبه شود اما دستمزدها هیچ تناسبی با
قیمتهای جهانی ندارد؟! این خطر بزرگی است که در مسیر
واقعــی کردن حاملهای انرژی قــرار دارد و میتواند زمینه
ســاز بروز حوادثی از نوع آبــان  98و پس از افزایش قیمت
بنزین باشد .بنابراین وقتی سخن از واقعی سازی حاملهای

 ۱۰هزار تن تخم مرغ وارد میشود
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با اشاره
به واردات  ۱۰هزار تن تخم مرغ طی روزهای آینده از
ثبات بازار تخم مرغ تا دو هفته دیگر خبر داد.
به گزارش صدا و ســیما ،حمید کاشــانی گفت :با
مجوز وزارت جهاد کشــاورزی ،ظرف چند روز آینده
 ۱۰هزار تن تخم مرغ وارد کشور میشود و با تمهیدات
صورت گرفته ظرف دو هفته آینده بازار تخم مرغ به
ثبات میرسد.وی افزود :در ماههای گذشته مشکالتی
همچون نرســیدن به موقع نهادهها و همچنین تغییر
نیافتن قیمت مصوب تخممرغ ،علیرغم افزایش قیمت
نهادههای تولید موجب بیثباتــی در بازار تخم مرغ
شد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت:
اتحادیــه مرغ تخمگذار در ماههای گذشــته بارها به
مسئوالن هشدار داده بود که در نتیجه این چالشها
بازار بیثبات خواهد شــد ،ولی توجهی نشد.کاشانی
افزود :در حــال حاضر با روی کار آمدن دولت جدید
جلســات بســیار خوبی که با وزیر برگزار شد ،مجوز

انرزی که این روزها در دســت بررسی است به میان میآید؛
باید به بهبود دســتمزدها هم که باتوجــه به تورم روزافزون
پاسخگوی نیاز مردم نیست توجه شود .چراکه افزایش یارانه
هم صرفا میتواند افزایش قیمت حاملهای انرژی را جبران
کند و اگرچه برای دهکهای بسیار پایین مفید است اما برای
قشر متوسط و متوسط به پایین شهرنشین که در دهکهای
میانی قرار دارند ،تاثیرات سوء فراوانی دارد و میتواند زمینه
ساز فقیرتر شدن آنها را فراهم کند.
یارانه انرژی در ایران
یکی از مسائلی که درباره یارانه انرژی همواره مورد تاکید
قرار میگیرد نقش مصرف کننده نهایی در افزایش مصرف
است.
در این میان مصــرف کنندگان داخلــی همواره متهم
ردیف اول هســتند ،درحالیکه میــزان هدررفت انرزی در

ادارات ،مبــادی انتقال ،نیروگاهها و کارخانجات و همچنین
عدم توجه به قوانین بهینهسازی مصرف انرژی در ساخت و
ساز ،همگی در افزایش مصرف نقش دارند و نمیتوان صرفا
مصرف کنندگان نهایی را مسئول افزایش مصرف دانست و
باید به موضوع بهینه سازی مصرف و همچنین یارانه انرژی
به طور همه جانبه نگریســت .گزارههای مهمی در گزارش
پژوهشــی اتحادیه اوپکس وجود دارد که بسیار قابل تامل
به نظر میرسد:
* براســاس گزارش بانک جهانی ،روند شــدت مصرف
انرژی از ســال  1990تا  2015در جهان سیری نزولی و در
خاورمیانه و شــمال آفریقا ،روندی نسبتا ثابت داشته اما در
ایران دارای سیر صعودی بوده است!
*گزارش آژانس بینالمللی انرژی در سال  2021نشان
میدهــد از نظر میزان پرداخت یارانــه به کلیه حاملهای
انرژی شامل برق ،گاز و نفت ،ایران در صدر کشورهای جهان
قرار دارد! چین ،هند ،عربســتان و روسیه در ردههای بعدی
قرار دارند.
*از نظر میزان یارانه پرداختی برای نفت ،ایران جزو پنج
کشور باالی جدول نیست ،ولی از نظر پرداخت یارانه گاز و
همچنین برق ،در جهان ،اول است!
*در دوره زمانی  2010تا  ،2020همواره بیشترین سهم
را از یارانه حاملهای انرژی در ایران ،گاز در اختیار داشته و
تنها در سال  ،2019برق سهمی بیشتر از گاز از یارانه انرژی
داشته است .از سال  ،2018سهم برق از یارانه انرژی از سهم
نفت هم پیشی گرفته است و هم اکنون گاز و برق ،به ترتیب
بیشترین سهم از یارانه حاملهای انرژی را در اختیار دارند.
*سهم ایران از کل یارانه پرداختی جهان در سال 2020
برای نفــت  5.5درصد ،برای گاز  33درصد و برای برق 24
درصد جهان است.
به عبارت ســاده تر یک سوم یارانه ای که در کل جهان
برای گاز پرداخت میشود و یک چهارم یارانه ای که در دنیا
برای برق پرداخت میشود متعلق به ایران است .مروری بر
روند ده ســال اخیر نشان میدهد سهم یارانه نفت ایران در
این یک دهه کمتر شده اما ســهم یارانه برق و گاز روندی
صعودی داشته است.
*مروری بر اسامی بیست کشور با باالترین نسبت یارانه
انرژی به تولید ناخالص داخلی در سال  2020نشان میدهد
ایران پس از کشــورهای لیبی ،ونزوئال ،ازبکستان و الجزایر،
پنجمین کشور جهان از نظر این نسبت است.
*در بین  20کشــور با باالترین یارانه نفت در جهان در
ســال  ،2020ایران در رده هفتم قــرار دارد اما در بین 20
کشور با باالترین یارانه برق و با باالترین یارانه گاز در جهان،
ایران صدرنشین جدول اســت .جالب اینجاست که میزان
یارانه گاز در ایران ،تقریبا دو برابر یارانه گاز در روسیه است!

معرفی ۲۳۰هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به بانکها

واردات تخم مرغ دریافت شد که قرار است در مرحله
اول  ۱۰هزار تن از این محصول وارد کشــور شــود.
رئیــس هیئت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار گفت:
همچنین قرار اســت به زودی قیمت تخممرغ اصالح
شود و از آنجا که در حال حاضر قیمت هر شانه تخم
مرغ در درب مرغداری  ۳۸تا  ۳۹هزار تومان اســت،
قیمت ایــن محصول در بازار به ازای هر شــانه باید
بین  ۴۳تا  ۴۵هزار تعیین شــود که این موضوع نیز
موجــب پایداری تولید و جلوگیری از هرج و مرج در
بازار میشود.
وی افــزود :از آنجــا که در حال حاضــر این نرخ
مصوب تغییر نیافته و بر اســاس واقعیت تولید و بازار
تعیین نشده متاسفانه شاهد هرج و مرج در بازار تخم
مرغ هســتیم و هر کسی به هر قیمتی که میخواهد
این محصول را ارائه میکند.کاشانی گفت :امیدواریم
با واردات تخم مــرغ و تعیین قیمت جدید تخم مرغ
شاهد رشد تولید و ثبات در بازار باشیم.

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از
معرفی  ۲۳۰هزار متقاضی دریافت وام اجاره به بانکها
خبــر داد و گفت :تاکنون هفت هزار نفــر وام اجاره را
دریافت کنند.به گزارش ایرنــا« ،محمود محمودزاده»
در گفتوگو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا درباره آخرین
وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان ،افزود:
تــا کنون حدود  ۷هزار پرداخت وام ودیعه مســکن از
سوی بانکها انجام شده است که البته سرعت پرداخت
مورد قبول نیســت.وی از رایزنی با بانک مرکزی برای
افزایش ســرعت پرداخــت وام ودیعه به مســتاجران
خبــر داد وگفت :چندین بار اعالم کردیم که ســرعت
پرداختیها توسط نظام بانکی باید افزایش یابد.معاون
مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد:
تا روز گذشــته حدود یک میلیون و  ۵۰هزار نفر برای
دریافت وام ودیعه مســکن در ســامانه ثبت نام کردند
و  ۲۳۰هــزار نفر از رقم ثبتنامی بــه بانکها معرفی
شــدند و تکمیل مدارک داشتند .هم چنین از این رقم

نیز حدود  ۷هزار نفر توانســتند وام ودیعه را دریافت
کنند.محمودزاده عنوان کرد :یکی از مشــکالت عمده
ما در این مقطع ،سختگیری بانکها و تضامینی است
که ســرعت دریافت وام را برای متقاضی کاهش داده
است که امیدواریم راهکاری برای آن اتخاذ شود.معاون
وزیر راه وشهرسازی درباره احتمال تمدید مهلت ثبت
نــام وام اجاره نیز گفت :برای تمدید زمان ثبت نام وام
ودیعه مسکن روز شــنبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا
تصمیــم گیری و اعالم خواهد شــد.به گــزارش ایرنا،
ثبتنام وام ودیعه مسکن از  ۲۶خرداد آغاز شده است و
همه مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیالت کمک
ودیعه مسکن که در ســامانه  tem.mrud.irثبتنام
کردهاند اکنون یا منتظر پاســخ استعالم خود هستند
با به نظام بانکی معرفی شدهاند.سقف تسهیالت کمک
ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران  ۷۰میلیون
تومان ،ســایر کالنشــهرها  ۴۰میلیون تومان و سایر
شهرها  ۲۵میلیون تومان است.

مدیرکل محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد

پیشبینی تولید  ۲/۲میلیون تن برنج در سال زراعی جاری
مدیرکل دفترامور غالت و محصوالت اساســی وزارت
جهاد کشــاورزی گفت :با توجه به شــرایط آب و هوایی
کشــور و محدودیت منابع آبی ،در سال زراعی جدید ۲.۲
میلیــون تن برنج تولید خواهد شــد.فرامک عزیز کریمی
در گفتوگو با ایرنا با بیــان اینکه برنج محصول آب بری
است ،افزود :امسال علیرغم کاهش منابع آبی تولید ما ۲.۲
میلیون تن برنج ســفید پیشبینی میشود و البته از سال
گذشته با  ۶۶۰هزارتن برنج سفید وارد سال زراعی جدید
شدهایم بنابراین مشکلی نداریم .مدیرکل دفترامور غالت
و محصوالت اساســی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت:
در ســال  ۹۸به دلیل بارندگیهای مناســب با تولید ۲.۹
میلیون تن برنج ،کل نیاز کشــور در داخل تامین شــد،
این درحالیســت که در سال  ۹۹نیز با کاهش بارندگیها
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نســاجی ایران با
بیان اینکه ادعای قاچاق ساالنه  ۲.۵میلیارد دالر پوشاک
نادرست است ،گفت :در بدترین شرایط واردات پوشاک به
صورت قاچاق ،ســالیانه  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون دالر است.
علیرضــا حائــری در گفتوگو با ایرنا با اشــاره به معضل
قاچاق پوشــاک در کشــور ،افزود :سالهاست که معضل
قاچاق پوشــاک به داخل کشور مطرح است ،سازمانها و
ارگانهای مختلف مشــغول مبارزه با آن هســتند و همه
ســاله همایشها ،کنفرانسها و نشستهای گوناگونی در
این زمینه برگزار میشــود.وی بیانداشت :آنچه در زمینه
قاچــاق پوشــاک و ورود آن از مبادی غیر رســمی بیان
میشود ،ســالیانه رقمی بین  ۲تا  ۲.۵میلیارد دالر است
که جای بحث دارد.حائری ادامهداد :سالها مشغول مبارزه
بــا این معضل اجتماعی و اقتصادی هســتیم و همواره از
شــیوههای یکســانی از جمله وضع تعرفههای سنگین بر
واردات پوشــاک ،برخورد با عرضهکننــدن قاچاق و غیره
برای مبارزه بهره بردهایم ،اما مشکل همچنان پابرجاست.
یک کارشــناس حــوزه رمزارز ضمن بیــان توصیههایی
به دولــت درباره رمزارزها ،گفت :در مقایســه با  ۱۰ســال
گذشــته که بازار رمزارزها قاعده و قوانین کمتری داشــت،
روند قاعدهگذاری توســط دولتها آغاز شــده و این موضوع
یکی از چالشهای مهم اکوسیســتم رمزارزها در سال آینده
است .علیرضا شامخی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :یکی
از روندهای مهم اکوسیستم رمزارزها ،ورود فعالتر دولتها به
قاعدهگذاری در این بازار است .در آسیا کشورهایی مثل کره
ت کاربران در
جنوبی و هند به قاعدهگــذاری و کنترل فعالی 
بازار رمزارزهــا ورود کردهاند .به طور کلی ،باید انتظار فضای

و محدودیت منابع آبی توانســتیم در کشور  ۲.۵میلیون
تن برنج تولید کنیم.وی تصریح کرد :نیاز ســاالنه کشور
به برنج ســه میلیون تن اســت بنابراین در سال  ۹۹فقط
 ۵۰۰هزارتن کســری برنج داشتیم.عزیزکریمی گفت :هر
ســاله بیش از  ۲.۵میلیون تن برنج از محل تولید داخلی
و یک میلیون تن از محل واردات تامین میشود ،بنابراین
به لحــاظ مقدار ،کمبودی در این زمینــه وجود ندارد.به
گفته وی ،اکنون برداشت در استانهای گیالن ،مازندران
و گلســتان باالی  ۹۰درصد انجام شــده و در حال سفید
کردن و ارایه محصول به بازار هســتند.مدیرکل دفترامور
غالت و محصوالت اساســی وزارت جهاد کشاورزی درباره
ممنوعیت تولیــد برنج در برخی اســتانها ،گفت :طبق
آمارها در  ۱۹اســتان کشــور برنج کاری انجام میشود.

وی اضافه کرد :براســاس مصوبه سال  ۹۷مقرر شد تولید
برنج در همه اســتانها به غیر از استانهای شمالی کشور
در یک روند ســه ســاله محدود و ممنوع شود ،اما سال
گذشته با مصوبه ای دیگر از سوی مجلس شورای اسالمی
این تصمیم به کارگروههای ســازگاری و استانی زیر نظر
استانداران واگذار شد تا براساس منابع آبی استانی تصمیم
گیری کنند.عزیــز کریمی با بیان اینکه در اســتانهای
غیرشمالی محدودیت کشــت داریم نه ممنوعیت ،گفت:
مجموع ســطح زیرکشت برنج در کل کشــور  ۶۵۴هزار
هکتار است در سالهای پرآب مانند  ۹۸نزدیک  ۸۰۰هزار
هکتار کشــت در کشور انجام شد و اکنون این محدودیت
در  ۲۰۰هزار هکتار از اراضی استانهای غیرشمالی کشور
اعمال میشــود.وی افزود :از این میزان ســطح زیرکشت

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی مطرح کرد

ورود ساالنه  ۶۰۰میلیون دالر پوشاک قاچاق به کشور
عضــو هیات مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت اســتان
تهران تاکید کرد :وقتی شــیوهای ســالها برای مبارزه با
یک معضل امتحان شده اما جواب نداده است ،بهتر است
آن را کنار بگذاریم.وی ،منکر آمار  ۲تا  ۲.۵میلیارد دالری
قاچاق پوشــاک در سال شــد و گفت :با توجه به تقاضای
ســالیانه هشــت تا  ۱۰میلیارد دالری پوشاک در کشور،
یعنی بهطور متوســط از هر ســه تا چهار پوشاک موجود
در بازار باید یکی قاچاق باشــد که چنین چیزی را شاهد
نیســتیم.حائری معتقد اســت :در بدترین شرایط واردات
پوشــاک به صورت قاچاق ســالیانه  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون
دالر اســت.عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی
ایران پیشــنهاد کرد :شیوههای فعلی مبارزه کنار گذاشته

شــود و بهجای آن در ابتدا واردات را از مبادی رســمی
با تعرفه  ۱۰۰درصد آزاد کنیــم.وی ادامهداد :پس از آن
با یک برنامهریزی منســجم ،طی یک دوره زمانی ســه تا
پنج ســاله تعرفه واردات را به  ۲۰تــا  ۱۰درصد کاهش
دهیم و این کاهش تعرفهها را همه ساله به اطالع فعاالن
این صنعت برسانیم.حائری تاکید کرد :در صورت اجرایی
شــدن این برنامه ،تا پنج سال دیگر حداقل میدانیم  ۲تا
 ۲.۵میلیارد دالر قاچاق پوشاک از کدام مبادی و کشورها
وارد میشــد ،همچنیــن ارزش واقعی آنهــا و مکانهای
عرضه و خریداران و فروشــندگان نیز مشــخص میشود،
ضمــن اینکه دولت نیز از محل واردات به حق و حقوقش
میرســد.وی تصریحکرد :کاهش تدریجی تعرفه واردات،

یک کارشناس حوزه رمز ارز مطرح کرد

توصیههایی درباره رمز ارزها

ســختگیرانهتری از حضور دولتها در آینده نزدیک در این
اکوسیستم داشته باشیم .نامعلوم بودن حجم قاعدهگذاری در
این بازار ،یکی از چالشهای مهم این اکوسیســتم در ســال
آینده اســت.وی افزود :در مورد روند قیمت بازار ،بایســتی
بیتکوین را از ســایر رمزارزها جدا کــرد .بازار بیت کوین با
فشردگی همراه شده و تا ســه ماه آینده نتواند سقف خوب

و قابل مقایسهای با سقف پیشین خود تشکیل دهد ،شرایط
بیتکوین برای ادامه فعالیت در بازار طی سال آینده سخت
خواهد شد .از سوی دیگر ،سایر رمزارزها چون اتریوم و سایر
رمزارزها بازار بهتری در ماههای اخیر داشتهاند .زیرا ،با بروز
ش و بهبود و
رســانی پروژهها در جهت کاهش هزینه تراکن 
تنوع قابلیت اجرای قراردادهای هوشــمند روی آنها ،آینده

حدود  ۴۴۰هزار هکتار مربوط به استانهای شمالی کشور
و بیــش از  ۱۹۰هزار هکتار مربوط به بقیه اســتانهای
کشور است.مدیرکل دفترامور غالت و محصوالت اساسی
وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد :امســال امیدواریم در
اســتانهای غیرشمالی کشور با اقداماتی همچون افزایش
بهره وری آب ،خشکه کاری و رعایت آبیاری تناوبی ،علی
رغم کمبود منابع آبی عملکرد خوبی در تولید برنج داشته
باشــیم.به گزارش ایرنا ،به تازگــی دولت برای حمایت از
مصــرف کنندگان و تعدیل قیمت برنــج در بازار به دلیل
ممنوعیــت فصلی واردات ،به عرضه  ۱۰۰هزار تن برنج از
ذخیره احتیاطی شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام کرد.
همچنین مقرر شد در صورت نیاز بازار این موضوع تدوام
داشته باشد.
صنعت پوشاک داخل را وارد یک رقابت بینالمللی با دیگر
برندها میکند و بهتدریج کیفیت ســاخت پوشاک داخلی
افزایش و قیمت تمام شده محصوالت کاهش مییابد.عضو
هیات مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت اســتان تهران
اظهار داشت :در صورتی که بخواهیم شیوه کنونی مبارزه
با قاچاق را ادامه دهیم ،نه تنها حق و حقوق دولت تامین
نخواهد شد ،بلکه مصرفکنندگان نیز در صورت مخدوش
و معیوب بودن کاال نمیتوانند اعتراضی داشــته باشند و
پاســخی نخواهند یافت.به گزارش ایرنا ،پیشــتر «افسانه
محرابی» مدیرکل دفتر نســاجی ،ســلولزی ،و پوشــاک
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت تولید
پوشاک سالها از قاچاق آســیب دیده است ،تصریحکرد:
اگر در شرایط برابر مجوز واردات صادر شود ،مشکلی برای
تولیدات داخلی فراهم نمیکند.وی خاطرنشــانکرد :سال
گذشته در صادرات پوشــاک به رشد  ۹۹درصدی دست
یافتیم و توانســتیم رقم صدور این کاالها را از  ۵۹میلیون
دالر به  ۱۱۳میلیون دالر برسانیم.
آنها رو به صعود پیشبینی میشــود.این کارشــناس حوزه
رمــزارز درباره ورود مــردم به بازار رمزارزهــا گفت :همانند
همیشه تاکید میکنم که مردم با سرمایه بدون ریسک خود
وارد این بازار شــوند و از وارد کردن کل ســرمایه یا فروش
کاالهای اساسی زندگی و وام گرفتن برای سرمایهگذاری در
این حوزه اجتناب کنند .بازار رمزارزها مانند هر بازار دیگری
صعود و نزول دارد و از قضا یکی از پرریسکترین بازارها است.
ضمنا با توجه به رونق بازار رمزارزها برخی افراد مردم تشویق
به سرمایهگذاری در پروژههای بدون پشتوانه فنی میکنند .به
مردم توصیه میکنم تا سپیدنامه این پروژهها را مطالعه کنند.
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اخبار کوتاه

 ۴برنامه دولت برای بهبود تولید و صادرات

وزیــر صمت گفت :برای توســعه و حمایت از بخش خصوصی باید  ۴اقدام
اولویت گذاری ،قاعده گذاری ،تســهیل امور کســب و کارهــا و نظارت را در
دســتور کار قرار دهیم.به گــزارش خبرنگار مهر ،ســیدرضا فاطمی امین در
نشســت با تشکلها و فعاالن صنعت ســیمان اظهار داشت :در وزارت صمت
رویکردمان این اســت کــه برای تمام فعالیتها به یک برنامه مشــترک بین
وزارتخانه و فعاالن آن حوزه برســیم و اولویتها و اهداف را در کوتاه مدت و
میان مدت تنظیم کنیم.وی افزود :برنامههای تدوین شــده را باید با ذینفعان
نیــز به اشــتراک بگذاریم.وزیر صمت بــا بیان اینکه بــرای حمایت از بخش
خصوصی بایــد  ۴اقدام را انجام دهیم گفت :اولویت گــذاری به عنوان اقدام
نخســت باید در دستور کار دولت قرار گیرد .به این معنا که در مورد منابع و
فرصتهــا باید اولویتهایی را تعیین کنیم .بــه عنوان مثال در حوزه فوالد و
خــودرو باید میزان تیراژ تولید را تعیین کنیم و یا در حوزه صادرات ،صادرات
به کشورهای همسایه در اولویت قرار گیرد.

 ۱۵۰هزار تن یونجه از روسیه وارد میشود

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور از واردات  ۱۵۰هزار تن یونجه از روسیه
تا پایان  ۱۴۰۰برای جبران کمبود باتوجه به خشکســالی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما ،مجتبی عالی گفت :باتوجه
به خشکسالی در کشور برای جبران کمبود یونجه طی تفاهم نامهای با کشور
روسیه مقرر گشت  ۱۵۰هزار تن یونجه توسط اتحادیه دامداران تا پایان سال
وارد کشور شــود.مدیر عامل اتحادیه دامداران کشــور اظهار داشت :در حال
حاضر ثبت ســفارش  ۱۲هزار تن یونجه به انجام رســیده و تا  ۱۰روز آینده
این میزان وارد کشــور میشود و براســاس برنامه ریزیهای صورت گرفته تا
پایان ســال  ۱۵۰هزار تن یونجه از طریق واردات تأمین خواهد شد.وی افزود:
در حال حاضر دالالن با سوءاســتفاده از شــرایط خشکسالی و کمبود یونجه
در داخل کشــور به احتکار یونجه پرداختند که این واردات میتواند موجبات
عرضه مقادیر احتکار شــده یونجه به بازار را در پی داشــته باشد.مدیر عامل
اتحادیه دامداران گفت :این یونجه با ارز آزاد وارد کشور میشود و هم از طریق
زمینــی و هم ریلی و دریایی این اقدام صورت خواهد پذیرفت در این راســتا
امیدواریم گمرک کشــور نیز همکاریهای الزم را با ما برای سرعت بخشی به
این واردات انجام دهد.

نیمی از ناوگان هوایی زمینگیر است

رئیس کمیســیون عمران مجلــس از برنامه خریــد هواپیماهای جدید با
استفاده از تسهیالت بانکی خبر داد.
محمــد رضا رضایــی کوچی در گفتوگو بــا خبرنگار مهــر درباره خرید
هواپیمای جدید گفت ۵۰ :درصد هواپیماهای کشــور زمین گیر شــدهاند در
حالی که تقاضا برای ســفرهای هوایی باالســت.وی با اشــاره به وجود فاصله
زیــاد عرضه و تقاضا در صنعت هوانــوردی و محدود بودن تعداد صندلیهای
پروازی نســبت به تقاضای ســفر گفت :همین موضوع سبب باال رفتن قیمت
بلیت هواپیما شده است.نماینده مردم جهرم در مجلس هزینه هر یک ساعت-
صندلی هواپیما را  ۹۰۰هزار تومان دانســت و یادآور شد :این نرخی است که
سازمان هواپیمایی کشــوری مصوب کرده است بنابراین باید به سمت خرید
و وارد کردن هواپیماهای جدید حرکت کنیم.وی با بیان اینکه با کشــورهای
مختلفی برای واردات هواپیما مذاکره شــده ،تصریح کرد :شرکتهایی هستند
کــه میتوانند به راحتــی هواپیما خریداری کنند و ما بــرای خرید و واردات
هواپیما مشــکلی نداریم.رئیس کمیســیون عمران مجلس تأکید کرد :نباید
هواپیماهای سن باال خریداری کرد؛ در حال حاضر میانگین سن ناوگان هوایی
کشور باالی  ۲۰سال اســت که مناسب نیست .بنابراین باید هواپیماهای زیر
 ۱۰سال خریداری کرد و اگر با عمر باالی  ۱۰سال باشند ،در زمان محدودی
کارآیی دارند.

ت پروازهای اربعین در بالتکلیفی
قیمت بلی 

در حالی که روز گذشــته سهمیه زائران ایرانی و پروازهای اربعین دو برابر
افزایش یافت و شــرایط این ســفر در پی توافق دو کشور ایران و عراق اعالم
شد همچنان قیمت بلیت هواپیما در بالتکلیفی به سر میبرد و از حدود شش
میلیون تومان تا حدود  ۱۰میلیون تومان متفاوت است.
به گزارش ایســنا ،روز دوشنبه و در شــرایطی که جزییات سفر اربعین و
پروازهای آن اعالم شــد ،به نظر میرسد هنوز توافقی بین ایرالینهای داخلی
و سازمان هواپیمایی کشوری برای تعیین دامنه قیمتی مشخص بلیت هواپیما
صورت نگرفته است و در این میان شرکتهای هواپیمایی ایرانی به هر قیمتی
که دلشــان بخواهد بلیتهای خــود را عرضه میکنند.البته هفته گذشــته
خبرهایــی مبنی بر توافق برای تعیین قیمت پنج میلیون تومانی بلیت رفت و
برگشت هواپیما در پروازهای اربعین اعالم شد اما از همان روز تا کنون خبری
از اجرای این توافق نیســت و همه شــرکتهای هواپیمایی بلیت این پروازها
را (البتــه به صورت یکطرفه) از دو میلیــون و  ۸۰۰هزار تومان تا حدود پنج
میلیون تومان عرضه کردهاند.

تشریح سه استراتژی شهرنمایشگاهی آفتاب

به گزارش پایگاه خبری معاونت مالی و اقتصاد شــهری نشســت بررســی
وضعیت مجتمع نمایشــگاهی شــهرآفتاب با حضور ابوالفضل فالح سرپرست
معاونــت مالی و اقتصاد شــهری و محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشــگاه
شهرآفتاب ،معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد.
در ابتدای این نشست قادری ،با ارائه گزارش عملکرد  ۵ساله نمایشگاه بین
المللی شهرآفتاب ،به چگونگی کم و کیف برگزاری نمایشگاهها در شهرآفتاب
پرداخته ،چالشها و راهکارهــای پیش روی این مجموعه در جهت رونق آن
را نیز بیان داشــت.وی در ادامه ضمن اشاره به اســتراتژیهای سه گانه این
مجموعه ،تصریح کرد :انتقال نمایشگاههای پرمخاطب از تهران به شهرآفتاب،
تبدیل شــهرآفتاب به شــهر نمایشــگاهی و ایجاد منطقه آزاد اقتصادی سه
استراتژی هســتند که قلب تپنده مجموعه محسوب میشود و تنها راه رونق
بخشی به نمایشگاه شهرآفتاب ،اجرایی کردن این سه استراتژی است.در ادامه
این نشســت معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ضمن استقبال از
اســتراتژیهای تعیین شده برای شهرآفتاب گفت :برای تبدیل نمایشگاه بین
المللی شــهر آفتاب به قطب منطقه ای نمایشگاهها برنامه مفصلی داریم و با
تمام قوا در جهت اجرایی شدن این برنامهها پیش خواهیم رفت.
بانک و بیمه

بازگشت بورس به مدار رشد

شاخص کل بازار بورس روزگذشته با  ۲۱هزار و  ۷۳۰واحد افزایش در جایگاه
یک میلیون و  ۴۹۶هزار واحدی قــرار گرفت .به گزارش ایرنا ،در معامالت روز
سه شــنبه بیش از هفت میلیارد و  ۲۱۳میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار
به ارزش  ۶۱هزار و  ۵۴۹میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل
(هموزن) با هفت هزار و  ۹۱۰واحد افزایش به  ۴۵۱هزار و  ۹۱۳واحد و شاخص
قیمت (هموزن) با چهارهزار و  ۹۹۱واحد رشد به  ۲۸۵هزار و  ۱۵۷واحد رسید.
شــاخص بازار اول  ۱۹هزار و  ۴۱۲واحد و شــاخص بــازار دوم  ۳۲هزار و ۸۶۵
واحد افزایش داشــتند.عالوه بر این در بین همه نمادها ،گســترش نفت و گاز
پارسیان (پارسان) با یک هزار و  ۳۴۳واحد ،پتروشیمی نوری (نوری) با یک هزار
و  ۲۳واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با  ۹۴۹واحد ،شــرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعی (شستا) با  ۸۱۴واحد ،پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) با ۸۰۴
واحد ،بانک ملت (وبملت) با  ۷۸۴واحد و پاالیش نفت اصفهان (شــپنا) با ۷۵۸
واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.در مقابل فوالد خراسان (فخاس)
با  ۱۷۸واحد ،شــرکت سرمایه گذاری اســتان اصفهان (وسصفا) با  ۱۰۳واحد،
فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) با  ۹۹واحد ،گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
با  ۸۳واحد و مخابرات ایران (اخابر) با  ۵۹واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس
داشــتند .برپایه این گزارش ،روزگذشته نماد سپید ماکان (سپید) ،تولید نیروی
برق آبادان (آبادا) ،گروه دارویی برکت (برکت) ،لیزینگ کارآفرین (ولکار) ،شرکت
ســرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،لیزینگ پارسیان (ولپارس) ،و پاالیش
نفت بندرعباس (شبندر) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه فرآورده نفتی
هم در معامالت امروز صدرنشــین برترین گروههای صنعت شــد و در این گروه
۵۲۵میلیون و  ۸۰۶هزار برگه ســهم بــه ارزش چهار هزار و  ۴۴۶میلیارد ریال
دادوستد شد.دیروزشاخص فرابورس بیش از  ۱۱۵واحد کاهش داشت و بر روی
کانــال  ۲۲هزار و  ۲۴۵واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار دو میلیارد و ۷۴۸
میلیون برگه سهم به ارزش  ۱۶۶هزار و  ۲۳۵میلیارد ریال داد و ستد شد.

