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تنش آبی در ۸ شهر بزرگ کشور
وزیر نیرو گفت: در ۸ شهر بزرگ کشور دچار تنش شدید آبی هستیم و شهر 
همدان نیز جزو این شــهرها است.علی اکبر محرابیان ظهر سه شنبه در جلسه 
شــورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان با حضور استاندار و 
نمایندگان اســتان همدان اظهار کرد: طرح فاضالب همدان یک طرح موفق و 
الگوی کشوری است و باید گفت طرح های خوبی در حوزه آب و برق در استان 
همدان انجام شــد.وی با بیان اینکه طرح های نوین نیروگاهی کمک بزرگی به 
حل مشکل کم آبی اســت، ادامه داد: به دنبال کاهش میزان بارندگی در سال 
آبی گذشــته، میزان ذخایر آبی کشــور به ۱۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته 
است. بارش های سال آبی گذشته نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد و نسبت 
به میانگین ۵۰ ســاله ۳۷ درصد کاهش داشته است.وزیر نیرو با اشاره به اینکه 
شــواهد علمی از وضعیت بارش ها و همچنین آمارهای موجود ذخایر آبی کشور 
نشــان می دهد که سال سختی را پشت ســر گذاشته و شرایط سخت تری هم 
پیش رو داریم، ادامه داد: ذخایر آبی کشــور به ۱۸ میلیارد متر مکعب کاهش 
یافته است.وی با بیان اینکه از عموم مردم می خواهیم که صرفه جویی و مصرف 
بهینه آب در بخش های مختلف را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند، به 
ویژه در بخش کشــاورزی الگوی کشت با توجه به شرایط بارندگی ها و با هدف 
کاهش میزان مصرف آب باید اصالح شود.وزیر نیرو با اشاره به اینکه باید دست 
به دست هم دهیم و شرایط را مدیریت کنیم، ادامه داد: در ۸ شهر بزرگ کشور 
دچار تنش شدید آبی هستیم و متأسفانه شهر همدان جز این شهرها است.وی 
ادامه داد: برای این ۸ شــهر برنامه ریزی شــده که چهار شهر به نحو مطلوب با 
اجرای پروژه های مختلف مردم خیلی درگیر مشکل آب نشوند و از این وضعیت 

عبور کنیم.

زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافت
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از ابطال کارت های 
سوخت صادر شده و موجود در پست پس از گذشت ۶ ماه خبر داد و گفت: در 
حال حاضر زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافته است.به گزارش شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، »فاطمه کاهی« با اشاره به زمان صدور کارت 
ســوخت گفت: این فرآیند به روز شده و به محض اینکه فرد درخواست خود را 
در پلیــس +۱۰ ثبت می کند ۲۰ روز زمان فرآیند صدور کارت طول می کشــد 
که شامل راستی آزمایی ناجا، راستی آزمایی شرکت ملی پخش، شخصی سازی 
اطالعات کارت سوخت و در نهایت، پاکت گذاری کارت است و تا زمانی که کارت 
تحویل اداره پست می شود حدودا ۲۰ روز زمان می برد.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر صدور کارت ســوخت به روز اســت و به محض اینکه مالکان خودرو در 
 WWW.EPOLICE.IR خواست خود را ثبت می کنند، می توانند به سامانه
مراجعه و فرآیند را مشــاهده کنند، ادامه داد: در این سامانه تمام مراحل صدور 
کارت سوخت درج شده و زمانی که کارت صادر می شود مالک خودرو می تواند 
پس از صدور کارت سوخت و تعیین بارکد پستی آن در سایت مذکور با مراجعه 
به باجه پســتی مشخص و به همراه مدارک مورد نیاز، نسبت به دریافت کارت 
خود اقدام کند.ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان 
اینکه مالکان خودرو پس از گذشت یک هفته از ثبت درخواست خود می توانند 
با مراجعه به ســامانه مذکور فرآیند صدور کارت را به طور کامل مشاهده کنند، 
گفت: تمام کارت هایی که از ســال های قبل تا ۶ ماه اخیر در اداره پســت قرار 
داشته، تعیین تکلیف شده اما از این به بعد کارت هایی که بیش از ۶ ماه در باجه 
معطله باقی می ماند، ابطال می شــود لذا از هموطنان تقاضا داریم که نسبت به 

دریافت کارت های صادر شده اقدام کنند.

روند صعودی نفت از سرگرفته شد
قیمت نفت روز سه شنبه در واکنش به نگرانیها نسبت به توانایی چین برای 
تامین تقاضای گرمایشــی در بحبوجه کمبود زغال سنگ و برق، افزایش یافت 
و افتی که اوایل معامالت داشت را جبران کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با ۲۴ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۸۴ دالر و ۵۷ سنت در هر 
بشــکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده بود. شاخص 
بازار جهانی در ماه میالدی جاری حدود هفت درصد رشــد داشــته است.بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۵ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، 
به ۸۲ دالر و ۷۹ ســنت در هر بشکه رســید. این شاخص که روز گذشته ۰.۲ 
درصد رشــد کرده بود، از ابتدای اکتبر تاکنون حدود ۱۰ درصد افزایش داشته 
اســت.قیمت نفت برنت روز دوشنبه پس از انتشــار آمار رشد اقتصادی چین 
که بازار را مایوس کرد، کاهــش یافت اما تحلیلگران می گویند با کاهش دما و 
نزدیک شدن زمستان نیمکره شمالی و افزایش تقاضا برای گرمایش، قیمتهای 
نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی احتماال باال می مانند.اطالعات هواشناسی نشان 
می دهد هوای ســرد چین را فرا می گیرد و پیش بینی می شــود دما در مناطق 

شمالی این کشور به نزدیک انجماد می رسد.
یک معامله گر مشــتقات انرژی در ســنگاپور گفــت: محدودیت عرضه در 
بازارهای انرژی به معنای آن است که مسائل عرضه به قوت خود باقی می مانند 
و قیمتهای باال پشــتیبانی خواهند شد.بهای معامالت زغال سنگ در چین روز 
ســه شــنبه حداکثر ۷.۸ درصد افزایش یافت در حالی که داراییهای پرریسک 
مانند ســهام هم صعودی بودند. انتظار می رود افزایش قیمت زغال سنگ و گاز 
طبیعی در آسیا باعث شود بعضی از کاربران صنعتی به استفاده از نفت به عنوان 
یک گزینه کم هزینه تر روی بیاورند.اما کمبود نیرو که باعث باالتر رفتن قیمتها 
شده، به رشد اقتصادی چین ضربه زده است. طبق آمار رسمی، نرخ رشد اقتصاد 
این کشــور در سه ماهه ســوم به پایین ترین حد در یک سال اخیر رسید. نرخ 
پاالیش روزانه نفت چین در سپتامبر کاهش یافت و به پایین ترین میزان از ماه 
مه سال ۲۰۲۰ رســید.اما عاملی که مانع رشد بیشتر قیمتها شده، رشد تولید 
نفت آمریکاست. انتظار می رود تولید بزرگترین منطقه نفت شیل این کشور ماه 
آینده افزایش بیشتری پیدا کند.بر اساس گزارش رویترز، توفیق هاکار، مدیرعامل 
شرکت انرژی دولتی ســوناطراک الجزایر در مصاحبه با تلویزیون دولتی گفت: 
الجزایر ۷۰ تا ۸۰ دالر را قیمت مناســبی بــرای نفت می داند. وی گفت: تصور 
می کنم اوپک ســهمیه تولید فعلی را حفظ کند تا قیمتها را در محدوده ۷۰ تا 
۸۰ دالر متوازن نگه دارد و شاید اگر تقاضا افزایش پیدا کند و قیمتها از این حد 

باالتر رود، در آن صورت اوپک سقف تولیدش را بازبینی کند.

آمادگی نیروگاه های برق برای زمستان چقدر است؟
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: با برنامه 
ریزی صورت گرفته بــا وزارت نفت برای تامین ســوخت، اکنون نگرانی برای 
تامین برق زمستان وجود ندارد و ۱۵ درصد نیز در تعمیرات نیروگاه ها پیشرفت 
داشته ایم.محسن طرزطلب در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت تامین سوخت 
نیروگاه هــا، اظهار کــرد: نیروگاه ها برای دریافت ســوخت دوم آمادگی دارندو 
نیروگاه هایی که راندمان باالیی دارند و با ســوخت کمتری می توانند برق تولید 
کنند را در اولویت تعمیر اساسی قرار داده ایم و بعد از آن نیروگاه هایی که مازوت 
مصرف می کنند در اولویت بعدی قرار گرفته اند تا تعمیرات آن ها نیز انجام شود.

وی با بیان اینکه هدف این اســت که اگر مشــکل تامیــن گاز نیروگاه ها به 
وجود آمد بتوانیم از نیروگاه های راندمان باال که گاز کمتری مصرف می کنند و 
از نیروگاه هایی که قابلیت اســتفاده از سوخت مایع دارند استفاده کنیم، گفت: 
اگر وزارت نفت به تعهد خود برای تامین گاز عمل نکند، نیروگاه ها می توانند با 

سوخت جایگزین نیاز برق کشور را پاسخ دهند.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی افزود: با برنامه 
ریزی های صــورت گرفته اکنون نگرانی وجود ندارد، شــرکت گاز و پاالیش و 
پخش تعامل خوبی با ما دارند و هفته ای دوبار جلسه برگزار می شود و مباحث 
به طور کالن مورد بررسی قرار می گیرد.طرزطلب با اشاره به پیشرفت وضعیت 
تعیمیــرات نیروگاهی هم اظهار کرد: عملیات تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها تا 
اردیبهشت و اوایل خرداد ماه ادامه خواهد داشت و تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت 

داشته است.

اخبار انرژی

رئیس اتاق بازرگانی تهــران با بیان اینکه 
تــورم کماکان ســیر صعودی خــود را دارد، 
گفت: در بخشــنامه بودجه ۱۴۰۱ مشــارکت 
بخش خصوصی و عدم ســرکوب قیمت مورد 
تأکید قرار گرفته است.مســعود خوانساری در 
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اظهار کرد: مهمترین مســئله ای که امروز در 
اقتصاد کشــور مطرح اســت، بحث تورم بوده 
که کماکان ســیر صعودی خود را دارد. رئیس 
دیوان محاســبات به طور مفصل در این رابطه 
صحبت کرد کــه طبق آن، یکی از علل اصلی 
تورم، کســری بودجه دولت است. طی ۶ ماه 
گذشته دولت به اهداف بودجه نرسید و از این 
رو با دست درازی به بانک مرکزی موجب تورم 
شد.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این تورم 
از دو طریق به وجود آمده اســت؛ اول افزایش 
پایه پولی اســت چرا که ورود بانک مرکزی به 
چرخه پولی تورم زاست.وی ادامه داد: مورد دوم 
نیز مربوط به این است که ارز حاصل از فروش 
نفت بازنگشــته، تبدیل به دارایی های خارجی 
بانک مرکزی شده، معادل ریالی آن در داخل 
کشور، گرفته و از تنخواه بانک مرکزی استفاده 
شده است.خوانساری با بیان اینکه تورم ثبات 
اقتصــادی را دچار اخــالل می کند، گفت: در 
بخشــنامه رئیس جمهور برای بودجه ۱۴۰۱، 
دو فراز بسیار مهم مورد تأکید قرار گرفته که 
بر اساس فراز نخست، سازمان برنامه و بودجه 
موظف به تنظیم الیحه ای بدون کسری بودجه 
شده است. از این طریق جلوی افزایش تورم و 
پایه پولی نیز گرفته می شود. تسهیل و توسعه 
عملیــات بازار بــاز می تواند یکــی از راه های 
جلوگیــری از افزایش پایه پولی باشــد.رئیس 
اتاق بازرگانی تهــران گفت: همچنین کاهش 
مداخــالت دولت در اقتصــاد و قیمتگذاری با 
هدف ایجاد ثبات اقتصادی در ســطح ُخرد و 
بازارها نیز در این بخشــنامه مورد تأکید قرار 
گرفته که امیدواریم دســتگاه های دولتی این 
موضوع را سرلوحه قرار دهند. سرکوب قیمت 
باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ 
نهایتــاً منجر به افزایش قیمت هم می شــود.
خوانســاری اظهار داشت: فراز دوم نیز مربوط 

به رشد اقتصادی است. 
در این فراز آمده که طی سال های گذشته 
رشدهای پایین با روندهای کاهنده و پرنوسان 
و نااطمینــان داشــته ایم و همچنیــن برای 
مشــارکت بخش خصوصی زمینه سازی نشده 

است.
وی افزود: رفع مســائل بدیهــی اقتصاد و 
ایجــاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل 
نیازمند تغییر رویکردها و تحوالت ســاختاری 
اســت که امیدواریم این فرازها اجرا شــوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهــران با بیان اینکه اگر 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال نباشد، 
قطعاً توســعه ای نخواهیم داشت، تصریح کرد: 
اتاق هــای بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی 
همــکاری در همه حوزه ها را بــا دولت دارند.
خوانساری افزود: دیروز در اتاق ایران در مورد 
مسائل مهم کشــور یک تقسیم بندی صورت 
گرفت که بر اســاس آن، مســکن، آب، برق و 
کسری بودجه، مهم ترین مسائل کشور مطرح 
شــد.وی گفت: در برنامه دولت تعهد شــده 
ســالی یک میلیون مسکن ســاخته شود که 
۸۰ میلیون مترمکعب اســت؛ این موضوع نیاز 
به ســازوکارهایی دارد که ظرف دو ماه آینده 
پیشنهاداتی در این خصوص از سوی اتاق ایران 

ارائه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: 
بحــث آب نیز بســیار مهم اســت چــرا که 

فرونشست زمین یک بحث جدی بوده و منجر 
به ورود آســیب به آثار تاریخی کشور شده که 
تمدن ایــران را به خطر می انــدازد؛ بنابراین 
اتــاق بازرگانــی ایران در دو حوزه مســکن و 
آب، پیشنهادات خود را طی ماه های آینده به 
دولت ارائه می کند.خوانساری افزود: همچنین 
اتاق بازرگانی تهران دو موضوع برق و کسری 
بودجــه را دنبال می کند که طــی یک تا دو 
ماه آینده پیشــنهادات ما در این دو حوزه به 
دولت ارائه خواهد شد.وی همچنین با اشاره به 
مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: دیشب 
فارغ التحصیالن مدرســه کســب و کار اتاق، 
مدارک خود را تحویل گرفتند؛ این مســئله از 
آن جهت مهم است که نداشتن مدیران کارآمد 
در دولــت و بخش خصوصی همــواره یکی از 

مشکالت اساسی کشور بوده است.
جنس تورم در ایران با سایر کشورها 

متفاوت است
کارشناس پولی و بانکی گفت: ماهیت تورم 
در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت است 
و راهکارهای خاص خــودش را می طلبد. اما 
چون به آن تفاوت ها دقت نشده، سیاست هایی 
که پیگیری می شــود اثر بخش نیست.محمد 
قائدامینی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: در شــرایط امروز کشور، 
اقتصاد ما همزمان درگیر چند مشکل اساسی 
است که تورم، نمود ملموس و واضح آنها است. 
یعنی جدای از اینکه ما سه سال متوالی درگیر 
یک تورم باالی ۳۰ درصد هســتیم، همزمان 
از یــک طــرف در بین ســال های ۹۰ تا ۹۹، 
درآمد ســرانه کشــور ۳۷ درصد کاهش پیدا 
کرده اســت و از طرف دیگر با افزایش ضریب 
جینی از ســال ۹۰ تا ۹۹، اختالف طبقاتی و 
فشــار بر روی طبقات ضعیف تر جامعه جهش 
چشم گیری پیدا کرده است. بنابر این افزایش 
تورم و ضریب جینی و همچنین کاهش درآمد 
ســرانه، روی هم رفته موجب شدند که فشار 
تورم به شــکل مضاعفی بر زندگی مردم وارد 
شــده و مردم تمام این فشار را صرفاً ناشی از 

تورم می دانند. 
اگر شــرایط ما بــه گونه ای بــود که تورم 
وجود داشت، ولی همزمان با آن درآمد سرانه 
مــا افزایش پیدا می کرد و یــا بار تورم به نحو 
مســاوی بین همه مردم تقسیم می شد، قطعاً 
تورم موجود در جامعه پیچیدگی حال حاضر 
را نداشت.وی ادامه داد: در باب ماهیت تورم در 
اقتصاد ایران، این نکته مطرح است که در نقاط 

دیگــر دنیا، به عبارت دیگر در تورم متعارف و 
کالســیک، تورم روی دیگر سکه رونق حساب 
می شود. یعنی به واسطه افزایش قدرت خرید 
مــردم، افزایش تقاضا در بــازار و ایجاد مازاد 
تقاضــا، با افزایش قیمت ها رو به رو هســتیم.  
این نوع تورم اگرچه هزینه ها را متأثر می کند 
اما به واسطه رونقی که ایجاد می کند، موجب 
افزایش درآمدها نیز می شود. بنابراین افزایش 
درآمد، فشار افزایش هزینه را خنثی می کند. 
اما در ایران همزمانی که هزینه ها از باب تورم 
زیاد می شــود، بخش حقیقی اقتصاد با رکود 
درگیر اســت و این رکود، مانع افزایش درآمد 
می شــود. لذا این رکود تورمی که ما شاهد آن 
هستیم، نوع خاصی از تورم است که همزمان 

کشور را درگیر این دو مقوله کرده است.
چرا دولت های گذشته

 در کنترل تورم موفق نبودند؟
وی در خصــوص علــت عــدم موفقیــت 
دولت های گذشــته در کنترل تورم بیان کرد: 
بخش عمده ای از این شکست، به فهم ماهیت 
تــورم در اقتصاد ایران بــر می گردد. همانطور 
که بیان شــد، چون ماهیت تــورم در اقتصاد 
ایران با ســایر نقاط دنیا متفاوت است، به تبع 
راهکارهای خاص خودش را می طلبد. در حالی 
که به این تفاوت دقت نشده و راهکارهایی که 
پیگیری می شــود، راهکارهــای متعارف برای 
تورم های کالســیک بوده اســت. برای نمونه 
سیاستی که برای مهار تورم در دولت یازدهم 
پیگیری شــد، این گونه بود که با بستن پایه 

پولی می توانیم تورم را کنترل کنیم. 
لذا تــالش کردند که اســتقراض دولت از 
بانک مرکزی را به حداقل رسانده و پایه پولی 
را از ســمت دولت ببندنــد.وی افزود: چرا که 
در منظومه فکری آن ها، اگر پایه پولی بســته 
می شد و به تبع نقدینگی رشد نمی کرد، قطعاً 
تورم نیز به کنترل در می آمد. اما آنچه در عمل 
شــاهد بودیم، این بود که نقدینگی به بدترین 
نحو رشــد کرد. یعنی نقدینگی نه تنها نسبت 
به دهه های قبل تفاوتی نکرد، بلکه دو الی سه 
درصد نیز نســبت به میانگین های قبل بیشتر 

شد. 
به این صــورت که رشــد نقدینگی ما در 
طی ســال های قبل حدود ۲۵ درصد بود که 
در این ســال ها به ۲۷ درصد رســید. لذا تنها 
چیزی که برای کشــور حاصل شــد، این بود 
که دولت نتوانســت به صــورت فعاالنه از این 
نقدینگی استفاده کند، در جایگاه انفعال قرار 

گرفت، نقدینگی در دست شبکه بانکی افتاد و 
در نهایت بانک ها در مورد نحوه تخصیص این 

نقدینگی تصمیم گیری کردند.
برخورد دنیا با تورم چگونه است؟

این کارشناس پولی و بانکی درباره رویکرد 
دنیــا در مواجهه بــا تورم اظهــار کرد: هدف 
گذاری تورمی یا همان رویکرد متعارفی که دنیا 
برای کنترل تورم در پیش گرفته، این است که 
یک نرخ تورم هدفــی را بانک مرکزی اعالم و 
سپس از طریق ابزار سیاستی نرخ بهره، که نرخ 
سقف و کفی تعیین می شود، آن تورم را کنترل 
می کنند. مکانیزم کنتــرل تورم از طریق نرخ 
بهره به این صورت اســت که وقتی نرخ بهره 
افزایش پیــدا می کند، یک خاصیت ضد رونق 
ایجاد می شــود. به این نحو کــه، افزایش نرخ 
بهره یک اثر مستقیم و یک اثر ضمنی دارد. اثر 
مستقیم و صریح آن بر روی قیمت تمام شده 
وام است. یعنی زمانی که فردی درخواست وام 
می کند، این افزایش نرخ بهره موجب باال رفتن 

قیمت تمام شده وام می شود.
 لذا تقاضای آن کاهش می یابد. اثر ضمنی 
آن نیز اینگونه اســت که وقتی فرد تصمیم به 
یک مصرفی می کند، وقتی نرخ بهره باال باشد، 
مصرف خود را به بعد موکول می کند. بنابراین 
در هر دو صورت نرخ بهره، خاصیت ضد رونق 
و کاهش تقاضا دارد.وی در ادامه بیان کرد: در 
حالی که تورم در ایران ناشــی از فشار هزینه 
است. یعنی ما با یک صنعتی مواجه هستیم که 

به موارد متعددی بسیار وابسته است. 
عمده این وابســتگی نیز به واردات کاالی 
واســطه ای مربوط می شــود که به نــرخ ارز 
وابسته است. زمانی که در اثر تنش های کالن 
سیاســی و اقتصادی، نرخ ارز افزایش داشــته 
باشــد، کاالهای واســطه ای تولید گران شده 
و در کل هزینــه تولید زیاد می شــود. در این 
صورت حداقل قیمت در بازار نیز متناســب با 
آن افزایش پیدا می کنــد. پس در این حالت، 
نمی توانید با سیاست های طرف تقاضا، این نوع 

تورم را کنترل کنید. 
کارایی سیاست نرخ بهره برای کنترل تورم 
در اقتصــاد ایران، با ابهام مواجه اســت. یکی 
از دالیل این اســت که در ایران دسترسی به 
وام برای خرید کاالهای با دوام مصرفی مانند 
ماشین، به دلیل گرانی ها بال موضوع است. اما 
در کشورهای دیگر برای خرید این کاالها، وام 
دریافت می شــود. لذا نرخ بهره در این تقاضا 
تأثیرگذار نیســت. از طرفی، پیشران نرخ بهره 

در ایران، متأثر از فعالیت های نامولد و ســفته 
بازانه است که اگر بخواهیم آن را از بین ببریم 
باید نــرخ بهره تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. 
پس با افزایــش نرخ بهره در حــد ۵ درصد، 

نمی توان کاهش تورم را انتظار داشت.
کنترل تورم ایران 

با راهکارهای مخصوص خود
قائد امینــی در خصوص راهــکار کنترل 
تورم در اقتصــاد ایران بیان کــرد: ابتدا باید 
این حقیقت را بپذیریم که رســاندن تورم به 
سطوح ۳ تا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی 
میان مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان 
پذیر هم باشــد، مطلوب نیست. ما اکنون در 
شرایطی هســتیم که اگر بخواهیم تورم را به 
زیر ســطوح ۴ یا ۵ درصد برســانیم، باید یک 
انقباض شــدید ایجاد کنیم که در نتیجه آن 
اقتصاد به رکود بیشــتری فرو می رود و اثرات 
این رکود می تواند بســیار بدتر از تورم باشد. 
البته این نکته به معنــای مطلوب بودن تورم 
نیســت اما اینکه کاهش یک باره تورم ممکن 
است اثرات نامطلوب تری از اثرات فعلی بگذارد، 
نکته مهمی اســت. لذا پیشنهاد ما برای مدت 
کوتاه مدت و میان مدت یک تورم با ثبات ۱۲ 
الی ۱۵ درصدی است.رساندن تورم به سطوح 
۳ تــا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی میان 
مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان پذیر 
هم باشد، مطلوب نیســتوی ادامه داد: راهکار 

این امر نیز به نرخ ارز بر می گردد. 
تورم در ایــران در کوتاه مدت به شــدت 
متأثر از نرخ ارز اســت. بدیــن صورت که هم 
به نحو حقیقی، تولیدات مــا متأثر از نرخ ارز 
اســت و هم به نحو انتظــاری، تغییر نرخ ارز 
بر انتظارات تورمی به شــدت تأثیر می گذارد. 
بنابرایــن قطعاً راهکار کوتــاه مدت، مدیریت 
نرخ ارز است. البته مدیریت نرخ از از سرکوب 
نرخ ارز معنای متفاوتی دارد. مدیریت نرخ ارز 
با بازی فعاالنه دولــت و بانک مرکزی صورت 
می گیرد که از جمله سیاســت های این بخش 
می تواند مدیریــت واردات از جمله ممنوعیت 
واردات کاالهــای لوکس و باال بــردن تعرفه 
کاالهــای غیرضروری باشــد تــا واردات به 
ســمت واردات کاالی ضروری برود.وی افزود: 
دومین راهکار برای مدیریت بازار ارز، پیگیری 
آزادسازی منابع بلوکه شده است که می تواند 
در کوتاه مدت به اقتصاد کشــور کمک کند. 
همچنین نظارت بر مدیریت منابع ارزی راهکار 
مناســبی برای این امر باشــد. البته در کوتاه 
مدت راهکارهای دیگری چون تســهیل ورود 
مواد اولیه به کشــور و دیپلماسی فعال جهت 
تعامل های منطقه ای از جمله مواردی است که 
می تواند پیگیری شــود. اما برای میان مدت و 
بلند مدت، باید شــبکه بانکــی خود را که در 
دهه ۹۰ عامل مسلط در خلق پول بود، بتوانیم 

کنترل کنیم. 
بانکی علی الخصــوص بانک های  شــبکه 
خصوصی کــه در غیاب بانــک مرکزی خلق 
پول هــای گســترده انجام دادنــد، باید مورد 
نظارت شدید بانک مرکزی قرار بگیرند. اگرچه 
نقش کسری بودجه هم در تورم مهم است. اما 

تنها عامل تورم نیست. 
در بلندمــدت نیز چون صنایع ما وابســته 
هســتند، باید از مونتاژ کاری به سمت داخلی 
سازی زنجیره ارزش حرکت کنیم. تا زمانی که 
ما مونتاژ کار باشیم، به محض تغییرات نرخ ارز 
صنعت ما به شدت دچار نوسان خواهد شد. و 
در پایان باید بهــره وری و تکنولوژی خود را 
متناســب با دنیا کنیم تا بتوانیم در صنعت با 

آن ها رقابت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

دالیل اصلی رشد تورم سرسام آور در کشور

در حالی که در ماه های گذشته قیمت بلیت هواپیما 
دســتخوش تغییرات و افزایش خودســرانه از ســوی 
ایرالین ها شــد و تا کنون بالتکلیف مانده اســت، روز 
گذشته اظهارات حدیدی از سوی مسئوالن مطرح شد 
که ابهام را در این باره بیشتر می کند.به گزارش ایسنا، 
از تیر ماه امســال شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت 
پروازهای داخلی را تا بیش از ۳۰ درصد افزایش دادند 
در حالی که آن ها هیچ مجــوزی برای این اقدام خود 
نداشــتند و تا کنون نیز توضیحی به رسانه ها و مردم 
بابت این تصمیم  خودسرانه شان اعالم نکردند.البته در 
این مدت اظهارات بسیاری از سوی مسئوالن از محمد 
اسالمی- وزیر ســابق راه و شهرسازی تا روسای قبلی 
و کنونی و دیگر مدیران ســازمان هواپیمایی کشوری 
درباره غیرقانونی بودن این اقدام ایرالین ها، عواقب این 
تصمیم و هشــدارهای متعدد به شرکت های متخلف 
برای بازگرداندن قیمت به نرخ مصوب آبان ماه ســال 
گذشــته مطرح شــد اما هیچ تغییری در آشفته بازار 
پروازهای داخلی رخ نداد.حتی شورای عالی هواپیمایی 
کشــوری چندین جلســه با حضور وزیر ســابق راه و 
شهرسازی، ســازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان 
ایرالین ها برگزار کرد  که همــه آن ها بی نتیجه ماند 
و تعیین تکلیف نهایی در این نشســت ها به آینده ای 
موکول شد که گویا تا کنون زمانش فرا نرسیده است.
حاال و با روی کار آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی هم 
خبر حدیدی در این باره نشده اما روز گذشته اظهاراتی 
مطرح شــد که ابهاماتی درباره قیمت بلیت هواپیما به 
وجود آورد.رســتم قاسمی –وزیر راه و شهرسازی- روز 
گذشته در حاشیه مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل 
شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران در پاسخ به 

سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه چرا تاکنون تکلیف 
قیمت بلیت هواپیما مشــخص نشده است و ایرالین ها 
بدون داشــتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام به افزایش 
نرخ پروازهای داخلی کرده اند؟ اظهار کرد: قیمت بلیت 
هواپیما به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه 
محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مســافر در پروازهای 
داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شرایط 
کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن این 
محدودیت بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.
وی افزود: محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مســافر در 
ناوگان حمل و نقل عمومی بر اســاس مصوبات ســتاد 
ملــی مقابله با کرونا اتفاق افتاده اســت که هم اکنون 
در جلسات ســتاد ملی مقابله با کرونا در حال بحث و 
بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکل ها هستیم.

اما ساعتی بعد اطالعیه ای از سوی سازمان هواپیمایی 
کشوری منتشــر شد. این ســازمان در اطالعیه خود 
اینگونــه به مســاله قیمت بلیت هواپیما اشــاره کرد 
کــه »هرگونه تخطــی از اجرای مصوبــات، ابالغیه ها 
و دستورالعمل ها و ســهل انگاری در این رابطه تخلف 
محسوب شده و شرکت هایی که از اجرای این مقررات 
خودداری کنند، این ســازمان نســبت به مجوزهای 
پروازی آن شرکت ها اقدام خواهدکرد.همچنین سازمان 
هواپیمایی کشوری هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در دســتور کار خود ندارد و شرکت های 
هواپیمایــی موظفند در خصوص نــرخ بلیت هواپیما، 
براساس تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه شورای 
عالــی هواپیمایی عمل کنند و فروش باالتر از ســقف 
نرخ تعیین شــده در جلســه مذکور، تخلف محسوب 

می شود.«

معاون وزیــر صمت گفت: بانک مرکــزی تا پایان 
هفته نرخ تورم بخشی را اعالم می کند که بر این اساس 
قیمت خودرو نیز به زودی مشخص خواهد شد.محسن 
صالحی نیــا در گفتگو با خبرنگار مهــر در مورد زمان 
اعالم قیمت های جدید خودرو در کارخانه اظهار کرد: 
با توجه به اینکه قرار بــود قیمت خودرو به صورت ۶ 
ماهه تغییر کند، در حال حاضر برنامه تغییر نرخ خودرو 
در دستور کار قرار گرفته است.ژرئیس هیئت عامل ای 
درو ادامــه داد: یکی از مؤلفه های اصلی تعیین قیمت 
خودرو، نرخ تورم بخشی اســت که در بازه های زمانی 
مشخص از ســوی بانک مرکزی اعالم می شود.معاون 
وزیر صمت افزود: در این راســتا طبق استعالمی که از 
بانک مرکزی گرفته ایم، نرخ تورم بخشی تا پایان هفته 
اعالم خواهد شــد.وی در خصوص اینکــه با توجه به 
تغییر ریاست شــورای رقابت، آیا تغییری در وضعیت 
قیمتگذاری خودرو نیز به وجــود خواهد آمد؟ گفت: 
آقای شیوا رئیس ســابق شورای رقابت نظرات خود را 
داشــت اما مهم آن است که شــورای رقابت یک نهاد 
حقوقی بوده و به عنــوان یک رکن حقوقی در تعیین 
قیمت خودرو نقش دارد و تغییر ریاســت این شــورا 
نمی تواند تأثیر خاصی بر قیمتگذاری داشــته باشــد.

صالحی نیا در مورد زمــان اعالم قیمت های جدید نیز 
گفت: به محض دریافت نرخ تورم بخشی از سوی بانک 
مرکزی، جلسات مربوط به بررسی تعیین قیمت برگزار 
می شود و به زودی قیمت های جدید اعالم خواهد شد. 
وی همچنین در خصوص طرح عرضه خودرو در بورس، 
آن را طرح نمایندگان مجلس بر شــمرد که در صحن 
علنی نیز رای آورده و در شــورای نگهبان مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته اســت و اعالم کرد: در این زمینه 

نیز تابع تصمیمات هستیم.صالحی نیا خاطر نشان کرد: 
تولید یک مســئله اساســی در موضوع قیمت خودرو 
است و امیدواریم با افزایش تیراژ، روش هایی که برای 
کاهش هزینه ها در زنجیره تامین به کار گرفته می شود 
و همچنین ســرمایه گذاری هایی که انجام می شــود، 
کاهش قیمت ها را شــاهد باشیم.وی ادامه داد: کاهش 
قیمت بسته به شرایط کالن اقتصادی و نرخ تورم دارد 
و در هر صورت نســبی خواهد بود.رئیس هیات عامل 
ایدرو همچنین دستیابی به تولید یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه خودرو در سال آینده را امکانپذیر دانست 
و گفت: این مهم با توانمندی که در خودروســازان و 
زنجیره تامین شــاهدیم همچنین ظرفیت ۲۰۰ هزار 
دستگاهی که در خودروســازان خصوصی دیده شده، 

امکان  پذیر خواهد بود. 
معــاون وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت گفت: 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت مخالفتــی با موضوع 
واردات خــودرو اعالم نکرد، اما گفت باید شــرایط آن 
فراهم شــود که در حال حاضر فراهم نیست.محســن 
صالحی نیا با بیان اینکه شــورای نگهبــان ایراداتی به 
ویژه در موضوع منشــا ارز بــرای واردات خودرو اعالم 
کرده که باید برطرف شود، تصریح کرد: وزارت صنعت 
تابع تصمیمات جامع و نهایــی خواهد بود که پس از 
جمع بندی به عنوان قانون اعالم خواهد شد.صالحی نیا 
در پاسخ به سوالی درباره وضعیت خودروهای ناقص نیز 
تصریح کرد: در موضوع خودروهای ناقص مقرر شده تا 
آخــر آبان ماه بخش عمــده ای از این خودروها از کف 
پارکینگ خودروسازان خارج شود. همچنین مقرر شده 
در آینده نزدیک خودروهــا حداکثر ۱۰ تا ۱۵ روز در 

کف پارکینگ خودروسازان باقی بمانند.  

نرخ های جدید خودرو به زودی تعیین می شودیک بام و دوهوا درباره قیمت بلیت هواپیما

عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید براینکه در بازدید از شرکت صنایع 
تولیدی کروز به توانمندی این شــرکت در عرصه قطعه سازی 
پی بردیم، گفت: از صنعت قطعه ســازی و خودروســازی در 
چارچوب قانون گذاری هر نوع حمایتی خواهیم داشت.حسین 
محمد صالحی دارانی و هیات همراه با حضور در شرکت بهمن 
موتور از خطوط تولید بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران 
درخصوص مشکالت کنونی و پیش روی صنعت و دغدغه های 

صنعتگران به گفت وگو پرداختند.

در ایــن بازدید خط تولید خودرو های جدید بهمن موتور از 
جمله فیدلیتی و برنامه داخلی ســازی آن نیز توسط نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مشاهده و موانع پیش 
روی خودروسازان خصوصی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
صالحی همچنین با حضور در شرکت کروز از خطوط تولید این 
مجموعه بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران درخصوص 

مشکالت کنونی پیش روی صنعت و دغدغه های صنعتگران به 
گفت وگو پرداخت.

عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در مجلس 
شورای اسالمی در حاشــیه بازدید از قطعه سازی کروز گفت: 
قطعه ســازی کروز نقش مهمی را در اشتغال زایی جوانان ایفا 
کرده که این امر جای بسی خرسندی دارد و امیدوارم همچنان 

کروز بتواند در این مســیر گام های بلند تــری را بردارد.وی با 
تاکید بر اینکه شــرکت صنایع تولیدی کروز سهم مهمی را در 
اشتغال و نیز تولید قطعات خودرو دارد، بیان داشت: مجلس در 
چارچوب رکن قانون گذاری حتما نقش موثری را در حمایت از 

چنین صنایع توانمندی ایفا خواهد کرد.
نماینده مــردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان، بوئین و 

میاندشت در مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: در این بازدید 
خیلــی از  واقعیت ها را از نزدیک دیدیم کــه گاهی با برخی 
حواشی رسانه ای و دیگر محافلی که ممکن است بشنویم اصال 

منطبق نباشد.
صالحــی دارانی با بیــان اینکه در ایــن بازدید به حقیقت 
توانمنــدی صنعت قطعه ســاری و خودروســازی پی بردیم، 
خاطرنشــان کرد: سال جاری ســال »تولید؛ پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی ها اســت و از ایــن رو در تمامی زمینه ها به صنعت 

قطعه سازی و خودروسازی حمایت و  کمک خواهیم داشت.

خودرو
صالحی دارانی در بازدید از کروز:

ضرورت پشتیبانی از صنایع توانمند در چارچوب رکن قانون گذاری 


