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گام های بلند گروه بهمن 
در تولید خودروهای سواری و سنگین 

عضو کمیســیون صنایع و معادن در مجلس شــورای اسالمی معتقد است؛ 
گروه بهمن گام های بلندی را در تولید خودروهای ســواری و سنگین برداشته 
اســت و موفقیت و دســتاوردهای بزرگی را در این زمینه بدســت آورده است.
محصول جدید تجاری بهمن دیــزل با نام کامیونت »فورس« که در خط تولید 
این شــرکت راه اندازی شــده و آماده ورود به بازار است، در مراسمی با حضور 
مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی نمایندگان مجلس و مســووالن 
گروه خودروســازی بهمن  رونمایی شد.حجت اهلل فیروزی نماینده مردم فسا در 
مجلس شــورای اسالمی در حاشیه مراســم رونمایی از محصول جدید تجاری 
بهمن دیزل با نــام کامیونت »فورس« با تاکید بر اینکــه در تولید خودروهای 
سنگین سهم زیادی نداشــتیم، گفت: گروه بهمن با وجود آنکه از حمایت های 
مالی دولتی زیادی برخوردار نیســت اما گام های بلندی را در تولید خودروهای 
سواری و ســنگین برداشته است و موفقیت و دســتاوردهای بزرگی را در این 
زمینه بدست آورده است.سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از خودرو در مجلس 
شــورای اســالمی به نمونه های موفق تولید خودروهای سنگین از سوی بهمن 
دیزل اشــاره و خاطرنشان کرد: کامیونت فورس نیز از حیث زییایی، توانمندی 
وحجــم حمل و نقل بار ظرفیت زیــادی دارد و امیدواریم با عرضه این خودرو 
در بــازار، بخش خوبی از  حمل و نقل جــاده ای به این خودرو اختصاص یابد.
روح اهلل عباســپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شــورای اسالمی 
نیز با تاکید بر اینکه حمل و نقل نقشــی اساســی و محوری در اقتصاد کشور 
دارد، بیان داشــت: تحریم های ظالمانه علیه صنعت خودرو و نیز نوسانات ارزی 
در تولیدات ایران خودرو دیزل و ســایپا دیزل اثر گذاشته است؛ از این رو گروه 
بهمن با تولید خودروهای ســنگین و ورود این محصوالت به بازار به توســعه و 
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور کمک بسزایی خواهد کرد.سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه توانمندی 
گــروه بهمن و ایجاد انتظار برای بــاال رفتن تیراژ  محصوالت تولیدی این گروه 
خودروسازی تصریح کرد: رقابت میان شرکت های خودروسازی داخلی می تواند 

به ارتقای کیفیت و برآورده کردن نیازهای داخلی منتج شود.

حاشیه سازی هزاران خودروی آمریکایی 
در جاده های ایران

ترانزیــت خودروهای لوکس وارداتی و البته آمریکایی در جاده های ایران که 
با واکنش هایی به دلیل ممنوعیت واردات مواجه است، ظاهرا به جریان ترانزیت 
خارجی خودرو بر می گردد که هیچ نوع محدودیتی در رابطه با نوع یا ســاخت 
کدام کشور ندارد، ولی حجم ترانزیت هم کم نیست و به هزاران دستگاه در ماه 
می رسد.به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو ممنوع اعالم شد و قبل 
از آن در ســال ۱۳۹۵ با تاکید مقام معظم رهبری واردات خودروهای آمریکایی 
و حتی سفارش آمریکا به ایران ممنوع شده بود و امکان واردات حتی به مناطق 
آزاد که دارای قوانین و مقررات خاص در اداره خود هستند هم ندارد.با این حال، 
طی این سال های ممنوعیت، گاها در جاده ها مشاهده می شود که خودروهای 
لوکس و البته آمریکایی در حال ترانزیت هســتند. در همین رابطه اخیرا انتشار 
ویدئویــی در فضای مجازی از این حکایت داشــت که تعدادی خودرو خارجی 
و البته آمریکایی از جمله شــورلت و فــورد در حال حمل در یکی از جاده های 
ایران اســت و این ابهام را ایجاد کرد که در زمان ممنوعیت واردات، چگونه این 
خودروها در ایران در حال تردد اســت.آنطور که معــاون فنی گمرک ایران در 
این رابطه به ایســنا توضیح داد: ترانزیت این خودروها به خصوص خودروهایی 
که اخیرا حاشــیه ســاز شده به معنی ورود به کشــور و واردات نیست و این ها 
خودروهای مستعملی هستند که در قالب ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک های 
استان هرمزگان به افغانستان یا سایر کشورهای آسیای میانه در حال خروج از 
کشــور است.  ارونقی با اشاره به آمار ترانزیت خارجی خودرو گفت: خودروهای 
سواری مشاهده شده اغلب با رویه ترانزیت خارجی، از گمرک هایی مانند شهید 
رجایی، شهید باهنر و به خصوص بندرلنگه ادامه مسیر می دهند؛ به طوری که 
ظرف یک ماه گذشته چند هزار دستگاه خودروی سواری از جمله فورد، شورلت 
و... از طریق گمرک بندرلنگه به کشــور عراق و ســایر کشــورها ترانزیت شده 
است.این مقام مسئول در گمرک ایران این را هم گفت که در ترانزیت خارجی 
خودرو که از یک کشــور به یک کشور دیگر منتقل می شود و فقط مسیر عبور 
آن از قلمرو کشــور ایران است و با نظارت گمرک صورت می گیرد، هیچ گونه 
محدودیتــی برای نوع و مدل آن که آمریکایی یا غیر آمریکایی باشــد یا باالی 
۲۵۰۰ سی سی، وجود ندارد و یک روال معمول در تجارت خارجی به شمار می 
رود.  وی بــا بیان اینکه در حال حاضر با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای 
آمریکایی طی سال های گذشته هیچ گونه واردات و البته ترخیص از گمرک در 
مورد این خودروها صورت نگرفته است در رابطه با وضعیت خودروهای آمریکایی 
وارداتــی توضیح داد و افزود: اما در بین حدود ۱۲ هــزار خودرویی که قبل از 
سال ۱۳۹۷ به گمرک رســیده بود ۷۳ دستگاه خودروی آمریکایی وجود دارد 
که با وجود ترخیص خودروهای دپو شده که طی این سال ها با مصوبات دولت 
انجام شد، این ۷۳ دستگاه که مربوط به منطقه آزاد اروند است امکان ترخیص 
پیدا نکرده و همچنان در گمرک باقیمانده اســت.  ارونقی همچنین با اشاره به 
ممنوعیت ورود و ترانزیــت خودروهای آمریکایی بین مناطق آزاد گفت: در دو 
سال گذشته با وجود رایزنی هایی که برای ترانزیت خودروی آمریکایی و برخی 
لوکس ها بین مناطق آزاد انجام شد، به جایی نرسیده و در نهایت منتفی اعالم  
شــد؛ به طوری که مناطق آزاد، امــکان ترانزیت خودرو بین خود را هم ندارند، 
بنابراین خودروهای آمریکایی که گاها در جاده ها مشاهده می شود حتی مربوط 

به ترانزیت بین مناطق آزاد هم نیست.  

آخرین وضعیت بازار خودرو 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران گفت: بازار بالتکلیف است، 
یک روز قیمت ها افزایش می یابد و یک روز کاهش پیدا می کند. مسلما خریدار 
در اوج قیمت خرید نمی کند. ممکن اســت فروشنده قیمت باال اعالم کند ولی 
مشتری در بازار بسیار کم است.ســعید موتمنی در مورد آخرین وضعیت بازار 
خودرو اظهار کرد: وقتی قیمت ارز افزایش می یابد، فروشــندگان یا قیمت باال 
مطرح می کنند و یا خودروی خود را نمی فروشند. خریداران نیز تا تثبیت قیمت 
ارز اقدام به خرید نمی کند. بنابراین زمانی که قیمت ارز روند صعودی می گیرد، 
بازار خودرو دچار رکود کامل می شــود. بــا توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای 
اخیر وضعیت بازار خودرو به همین دلیل در رکود کامل است.وی با اشاره به نرخ 
روز خودرو گفت: قیمت ها نســبت به چند روز اخیر تغییرات چندانی را تجربه 
نکرده اند و در مورد برخی از خودرو بین ۱ تا ۲ میلیون تومان افزایش را شــاهد 
بودیم برای مثال سمند LX تغییری نداشته و ۲۴۸ هزار تومان قیمت دارد. پژو 
پارس که چند روز پیش ۲۷۸ میلیون تومان بود حدود ۲۸۰ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۶۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۵۴ میلیون تومان، 
پرایــد ۱۱۱ حــدود ۱۶۸ میلیون تومان، کوییک کــه ۱۸۹ میلیون تومان بود 
۱۹۰ تا ۱۹۱ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی بازار خودرو در آینده بیان 
کرد: در مورد هر کاالیی اگر عرضه کم باشد و کمبود در بازار وجود داشته باشد، 
قیمت افزایش می یابد. اگر عرضه به حد کافی وجود داشــته باشد و ثبات نرخ 
ارز را هم شاهد باشیم، روی آرامش بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود.وی افزود: 
در بازار تقاضای کاذب وجود ندارد و تقاضاها همه مصرفی هســتند، اگر عرضه 
به اندازه کافی وجود داشــته باشد، قیمت ها کاهش می یابد. بازار االن بالتکلیف 
اســت، یک روز قیمت ها افزایش می یابد و یک روز کاهش پیدا می کند. مسلما 
خریدار در اوج قیمت خرید نمی کند. ممکن است فروشنده قیمت باال اعالم کند 

ولی مشتری در بازار بسیار کم است.

خودرو

گروه اقتصادی: میزان بارندگی های کشــور از ابتدای 
ســال آبی جــاری )اول مهرمــاه( تا ۱۲ آذرمــاه به ۳۲.۶ 
میلی متر رسیده که این رقم در مقایسه با بارش های مدت 
مشابه ســال گذشته )۵۳.۱ میلی متر( کاهش ۳۹ درصدی 
و در مقایســه با میانگین بلندمدت با حدود ۴۰.۶ میلی متر 
بارندگی، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می دهد.بعد از تداوم 
بارندگی هــا در هفته های اخیر نگاهی بــه وضعیت بارش 
مناطق مختلف کشــور نشان می دهد که در این بازه زمانی 
اســتان های گیالن با ۴۲۹.۹ میلی متر، مازندران با ۲۴۳.۸ 
میلی متر و گلستان بدون تغییر با ۱۰۰.۶ میلی متر بارندگی 
به ترتیب پربارش ترین استان های کشور بوده اند.میزان کل 
حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ ۱۳ 
آذر معادل ۲ میلیارد ۸۴ میلیون مترمکعب بوده که کاهش 
۴۴ درصدی را نســبت به مدت مشــابه سال آبی گذشته 
نشــان میدهد.ســال آبی جاری )ابتدای مهر۱۴۰۰ تا آخر 
شهریور ۱۴۰۱( بنا بر اعالم قبلی مرکز ملی پایش و هشدار 
خشکســالی یکی از خشک ترین ســال های ۵۰ ساله اخیر 
است؛ گرچه سال آبی گذشــته )ابتدای مهر۱۳۹۹ تا آخر 
شهریور۱۴۰۰( هم سالی خشک بود.تداوم این خشکسالی ها 
اثر سو خود را بر سدهای کشور به عنوان تامین کننده اصلی 
آب بخش های مختلف گذاشته و به نگرانی ها درباره تامین 

آب مورد نیاز دامن زده است.
تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و داده های آب کشــور 
نشــان می دهدکه نگرانی ها در بــاره روند مصرف آب و نیز 
ورودی ســدها همچنان تداوم دارد زیــرا میزان کل حجم 
ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۳ آذر معادل 
۲ میلیارد ۸۴ میلیون مترمکعب اســت که کاهشی معادل 
۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان 
می  دهد.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشــور در 
این باره می گوید: با ســپری شدن ۷۳ روز از سال آبی، تا 
۱۳ آذرماه )ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم آب 
در مخازن ســدهای کشور حدود ۱۷ میلیارد و ۶۷ میلیون 
متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی پارسال 
۳۰ درصد کاهش را نشــان می دهد.فیروز قاسم زاده خاطر 
نشــان کرد: در شرایط کنونی، از کل حجم مخزن سدهای 
مهم کشور به میزان حدود ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب، حدود 
۳۵ درصد آب ذخیره شــده وجــود دارد.وی افزود : میزان 
پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و 
سفید رود در شــرایط فعلی حدود ۱۳ تا ۱۸ درصد است. 
در استان های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی متوسط 
مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۳۸ درصد 

و ۲۰ درصد است.
حال ناخوش سدهای تهران 

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشان می دهد 
با ســپری شدن ۷۳ روز از ســال آبی، تا ۱۳ آذرماه ) سال 
آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم آب در مخازن سدهای 

کشور حدود ۱۷.۶۷ میلیارد متر مکعب است که نسبت به 
مدت مشــابه سال آبی گذشته ۳۰ درصد کاهش نشان می 
دهد و در تهران هــم علیرغم بارندگی های اخیر، همچنان 
با کســری ۲۵۸ میلیون مترمکعبی در حجم آب سدهای 
پنج گانه نســبت به مدت مشابه ســال گذشته مواجهیم.
یوســف رضاپور - مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران 
- در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه از ابتدای سال آبی 
)ابتدای مهر امســال( تاکنون ۴۷/۵  میلــی متر بارندگی 
در حوزه عملکردی اســتان تهران ثبت شــده است، اظهار 
کرد: حجم آب ســدهای تامین کننده آب شرب تهران در 
حال حاضر ۳۷۵ میلیون مترمکعب اســت که در مقایسه 
با ذخیره ۶۳۳ میلیون مترمکعبی روز مشــابه سال گذشته 
حدود ۲۵۸ میلیون مترمکعب کاهش را نشــان می دهد.
وی با بیان اینکه مشکل کم آبی در استان تهران همچنان 
ادامه دارد، گفت: نباید تصور شود که بالفاصله بعد از چند 
روز بارندگی مشکل کم آبی استان تهران رفع شده و دیگر 
نیازی به اصالح الگوی مصرف نیســت.مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای تهران با بیان اینکه هم اکنون حجم آب سد 
امیرکبیر حدود ۶۲ میلیون مترمکعب بوده در حالی که این 
میزان در روز مشــابه پارسال ۱۱۰  میلیون مترمکعب بوده 
است، گفت: حجم آب سد طالقان از ۲۵۶ میلیون مترمکعب 
در سال گذشته به۱۸۹ میلیون مترمکعب و حجم آب سد 
لتیان از ۳۸ میلیون مترمکعــب به ۲۴ میلیون مترمکعب 
رسیده، همچنین حجم آب سد الر  ۲۵ میلیون مترمکعب 
بوده که در مقایسه با موجودی ۶۷  میلیون مترمکعبی سال 

گذشــته، ۴۲ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد. 
حجم آب ســد ماملو نیز از ۱۶۲ میلیون مترمکعب به ۷۵ 
میلیون مترمکعب رســیده است.رضاپور تاثیر بارندگی های 
اخیــر بر افزایش ذخیره آب ســدهای تامیــن کننده آب 
شــرب تهران را بســیار اندک عنوان و اظهار کرد: با وجود 
بارندگی های مناســبی که در روزهای گذشته شاهد بودیم 
اما ورودی آب به ســدها همچنان شرایط خوبی نداشته و 
با کاهــش ۳۶ درصدی در این بخش از ابتدای ســال آبی 
در مقایسه با سال گذشــته مواجه هستیم. چراکه بخشی 
از بارندگی هــای اخیر در روزهای گذشــته در ارتفاعات به 
صورت برف بوده و رواناب کمی را شاهد بودیم.وی با تاکید 
بر اینکه مشــکل کم آبی در اســتان تهران همچنان ادامه 
دارد و شــهروندان باید صرفه جویــی و مدیریت مصرف را 
همچنان جدی بگیرند، خاطر نشان کرد:  با توجه به شرایط 
اســتان و کشور انتظار می رود تا همکاری ها افزایش یابد تا 
با یک شرایط مطمئن تر آب شرب مردم را به صورت پایدار 

تامین کنیم.
دخل آبی کشور وارد سراشیبی شد

قائم مقام اســبق وزیر نیــرو گفت: اگر قرار باشــد در 
منطقه ای کارخانه ای احداث شود مطالعه اولیه در رابطه با 
زمیــن، راه، بازار و آب به طور همزمان صورت می گیرد. اما 
آنچه امروز ضرورت اصلی کشور است اینکه باید همه موارد 
را کنار بگذاریم و ابتدا آب را بررسی کنیم.ستار محمودی در 
گفت وگو با ایلنا، درباره بایدها و نبایدهای اجرای پروژه های 
انتقال آب در کشور اظهار داشت: برای انتقال آب باید یک 

سیاست کلی پیاده شــود چون بحث بر سر شرب، صنعت 
و کشاورزی اســت، باید بدانیم کل دخل آبی کشور چقدر 
است، مصرف کنندگان در کدام بخش ها از جمله کشاورزی، 
صنعت و شرب قرار دارند، باضافه اینکه باید بدانیم طبیعتا 
در اثر اســتفاده ســاالنه بخش محدودی از آب را به لحاظ 
اینکه از کیفیت خارج می شود، از دست می دهیم.وی افزود: 
در این جمع جبری منابع و مصارف بدســت می آید که در 
کجا اشــکال و کمبود داریم، تا بتوانیم اشکاالت و کمبودها 
را در گروه های زیربط مطالعه و سنجش کنیم، قطعا بخشی 
از کمبود باید از محل مصرف تامین شــود یعنی مصارف را 
کــم و تالش کنیم آالینده اضافه نشــود و یا بار مصرفی را 
اضافه نکنیم، مثال اگر در حوضه مرکزی کشور مشکل آب 
داریم در آینده دیگر صنایع آب بر جانمایی نشود یا به جای 
صنایع بزرگ و آب بر به ســمت صنایع و محصوالت هایتک 
برویم که آب و زمیــن کمتر و دانش باالیی نیاز دارند.قائم 
مقام اسبق وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال آب به خودی خود 
نامناســب نیســت اما در هر حال برای هر گونه انتقال آبی 
باید ابتدا وضعیت منطقه ای که قرار است از آنجا آب منتقل 
شود در نظر گرفته شود که منجر به بی نظمی و بی ثباتی آن 
منطقه نشویم و اگر قرار است به منطقه ای آب منتقل کنیم 
اولویت این باشد که در محیط خود هرچند با هزینه باالتر 
آب را تامین کنیم، درواقع ابتدا مشــکل را در خود حوضه 
حل کنیم و اگر انتقال بیــن حوضه ای الجرم بوده و راهی 
غیر از آن وجود نداشت، باید مباحث زیست محیطی سفت 
و سخت رعایت شود.وی گفت: هر اقدامی مرتبط با آب ابتدا 
نیاز به مطالعه و تفکر دارد چراکه در غیر این صورت ممکن 
اســت بعد از اقدام فکر کنیم که آنگاه زمان بر و هزینه بر و 
بعضا غیرقابل جبران خواهد بود.قائم مقام اســبق وزیر نیرو 
با بیان اینکه طبیعتا وقتی بارش کم می شــود، تبخیر هم 
زیاد شــده و دخل آبی کشور محدودتر می شود، ادامه داد: 
در هر حال مردم برای تامین نیاز زیستی، معیشتی، شرب 
و بهداشــت به آب وابســته اند که به هر شکل ممکن باید 

تامین شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشــد در منطقه ای کارخانه ای 
احداث شود مطالعه اولیه در رابطه با زمین، راه، بازار و آب به 
طور همزمان صورت می گیرد اما واقعیت این است که آنچه 
امروز ضرروت اصلی کشور است اینکه باید همه موارد کنار 
بگذاریم و ابتدا آب را بررسی کنیم اگر شرط آب فراهم بود 
بــه دنبال زمین بروند، بعبارت دیگر اگر منطقه ای به لحاظ 
آبــی تامین نبود ولو اینکه صدهــا هکتار هم زمین موجود 
باشد احداث کارخانه توجیهی ندارد.محمودی با بیان اینکه 
در گذشــته عامل آب محکم گرفته نشده که برخی مسائل 
را بدنبال داشــته، یادآور شد: برای اجرای هر پروژه ای ابتدا 
باید موجودی آب منطقه بررسی شود، آب عامل مساوی با 
بقیه پارامترها نیست، بود و یا نبود آن جهت انتخاب مکان 
مالک اصلی است و بعد از آن شرایط دیگر بررسی می شود.

گام به گام با خشکسالی در ایران

کاهش ۴۴ درصدی آب ورودی به سدهای کشور

رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ازبکستان گفت: 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بــرای مصرف کنندگان کاالهای 
اساسی منفعت بیشتری نسبت به شرایط فعلی دارد.موسی 
آقایی در گفت وگو با ایرنــا با بیان اینکه صدور مجوز برای 
عرضه ارز ۴۲۰۰ تومان از ابتدا انتخاب اشتباهی بود، اظهار 
داشــت: تعیین این نرخ برای ارز موجب ایجاد رانت شد و 
سودی برای کشور به ویژه مصرف کنندگان نهایی نداشت.
وی بــا تاکید بر اینکه تغییــر در توزیع یا حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می تواند مانع فســاد بیشتر شــود، تاکید کرد: در 
دســتور کار قرار دادن این کار باید به سرعت انجام شود تا 
بهبود اقتصادی را در زمینه کاالهای اساسی شاهد باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ازبکستان تصریح کرد: 
تجار می توانند با تجارت آزاد، کاالهای بیشتری وارد کشور 
کنند؛ هرچند در کوتاه مــدت و با حذف ارز ۴۲۰۰ امکان 
افزایش اندکی در قیمت کاالهای اساسی وجود دارد اما در 

دراز مدت این موضوع قابل کنترل اســت.وی افزود: حذف 
نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط عرضه کاال را در طوالنی مدت 
تغییــر می دهد که موجب منتفع شــدن تجار در واردات 
و مصرف کنندگان کاالهای اساســی می شــود.به گزارش 
ایرنا، الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساســی، نهاده های 
دائمی، دارو و تجهیزات پزشــکی و سیاســت های جبرانی 
برای حمایت از معیشــت اقشار آسیب پذیر« چندی پیش 
با قید دو فوریت تقدیم مجلس شــد.این الیحه با توجه به 
افزایش قیمت کاالهای اسالمی به دلیل رشد بهای جهانی 
و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کاالهای اساسی، 
نهاده های دامــی، دارو و تجهیزات پزشــکی و حمایت از 
معیشت اقشار آســیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه 
شــده بود.در این الیحه آمده است که سقف اعتبار واردات 
کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشــکی که در بودجه 
هشت میلیارد دالر تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد 

و ۶۰۰ میلیــون دالر افزایش دهد.در این ماده توضیح داده 
شــده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی ناشی از 
افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی 
و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کاالهای 
اساسی و نهاده های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین در مــاده دیگر الیحه مذکور به دولت اجازه داده 
شــده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده های دامی و کاالهای 
اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کاالهایی که 
با ارز ترجیحی تامین می شــود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب 
ســازمان هدفمندی  یارانه ها واریز شــود تا صرف پرداخت 
یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه التفاوت 
را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون 
بودجه تامین شــود.رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان 
بررســی فوریت این الیحه در صحــن مجلس گفت: اجازه 
دهیــد میزان یارانــه با توجه به اثربخش نبــودن آن را به 

ســمت پرداخت مســتقیم ببریم. با توجه به این که امروز 
کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت می کنند از لبنیات تا مرغ 
و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ 
درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در 
زندگی مردم دیده نمی شود و به تدریج کمرنگ تر می شود.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی همچنان برای نهاده های دامی، گندم و دارو پرداخت 
می شود، از مجلس اجازه می خواهیم برای دارو و تجهیزات 
مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده 
شــود اما میزان یارانه  نهاده های دامی به حساب حمایت از 
محرومان واریز شــود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای 
چهار دهک میزان بیشــتری از یارانه را پرداخت کنیم.وی 
ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده 
شــود مابه التفاوتی صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور 

مستقیم به مردم پرداخت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ازبکستان:

منفعت مصرف کنندگان کاالهای اساسی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است

معاون وزیر صنعت با اشاره به تولید ۱۴.۵ میلیون 
تن انواع محصوالت فوالدی و ۱۶ میلیون تن فوالد خام 
در ۷ ماه امســال، گفت: طرح هایی داریم که به توسعه 
صنعت فوالد کشور و افزایش صادرات کمک می کند.
به گــزارش وزارت صمت، مهــدی صادقی نیارکی در 
حاشــیه افتتاح و بازدید از نمایشگاه بین المللی ایران 
متافو با بیان اینکه زنجیره ارزش فوالد در کشور توسعه 
یافته اســت، اظهار کرد: صنعت فوالد جزو افتخارات 
کشور اســت، این صنعت هم نیاز داخل را تامین می 
کند و هم بخشــی از ارز حاصل از صادراتش نیاز سایر 
صنایع را تامین می کنــد. طرح هایی نیز داریم که به 
توسعه صنعت فوالد کشــور و افزایش صادرات کمک 
می کند.معاون امور صنایــع وزیر صمت تصریح کرد: 
اتفاقات خیلــی خوبی در صنعت فــوالد افتاده و این 
صنعت طی سالیان اخیر رشد خوبی کرده است. سال 
گذشــته ۳۰ میلیون تن تولید انواع فوالد خام داشته 
ایم، در هفت ماه امسال نیز حدود ۱۶ میلیون تن انواع 
فوالد خام تولید شــد.صادقی نیارکی در ادامه با اشاره 
به اینکه در هفت ماه امسال ۱۴.۵ میلیون تن نیز انواع 

محصوالت فوالدی تولید شــده است، افزود: واحدهای 
تولیدی زیادی داریم که در نوآوری پیشــگام شده اند 
کــه تولید فوالدهای آلیاژی برای مصارف خاص نمونه 
ای از آنهاســت.وی مهمترین عامل رشــد کشورها را 
صنعت ساخت دانست و بیان کرد: صنعت ساخت می 
تواند با برندینگ ســبب ارتقای صادرات شود که این 
صنعت نیاز به ماده اولیه )فوالد( دارد که زنجیره فوالد 
در کشور امروز شــکل گرفته است.معاون امور صنایع 
وزارت صمــت ادامه داد: طرح هایی نیــز داریم که به 
توسعه صنعت فوالد کشــور و افزایش صادرات کمک 
می کند.صادقــی نیارکی گفت: باید با تکمیل زنجیره 
ارزش بتوانیم تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و لوازم 
خانگی صادر کنیم که این موارد نیازمند تکمیل زنجیره 
ارزش فوالد اســت  که در کشــور توسعه یافته است و 
بیشــتر نیز ارتقا می یابد.وی در ادامه نمایشــگاهها را 
محل به همرسانی نیازمندی ها و توانمندی ها دانست و 
بیان کرد: در کنار برگزاری نمایشگاه باید از هیات های 
تجاری نیز دعوت به عمل آید تا سطح توانمندی کشور 

را ببینند و منجر به انعقاد قراردادهای خارجی شود.

رئیس سازمان توســعه تجارت می گوید که شبکه 
بانکی کشــور برای کمــک به تامین مالــی صادرات 
وارد عمل خواهد شــد.به گزارش ایســنا، هر چند در 
سال های گذشــته با ابالغ بســته حمایت از صادرات 
از ســوی دولت تالش شده بخشی از مشکالت تامین 
مالی صادرکنندگان برطرف شــود اما آنطور که رئیس 
کنفدارســیون صادرات می گوید بخــش منابع مالی 
صندوق توســعه ملی با ســرعت بیشــتری نسبت به 
نظام بانکی در اختیــار صادرکنندگان قرار می گیرد و 
اجرایی نشــدن کامل این بسته خود به معضلی جدید 
در مسیر صادرات غیرنفتی تبدیل شده است.علی رضا 
پیمان پاک – رئیس ســازمان توســعه تجارت – اما 
می گوید که شــرایط برای تامین مالی صادرکنندگان 
از طریق شبکه بانکی کشور فراهم شده و این سازمان 
با روش هایی هوشمند، افزایش صادرات غیرنفتی را در 
دســتور کار خود قرار داده است.پیمان پاک با اشاره به 
تامین مالی صادرات با همکاری شــبکه بانکی کشور 
اظهار کرد: تالش می شود با همکاری بانک های عامل، 
بانک مرکزی و صندوق توســعه ملــی امکان حضور 

فعال و موثــر جامعه صادرکنندگان در بازارهای هدف 
صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا 
در راســتای افزایش رقابت پذیری و در نهایت نیل به 
اهداف پیش بینی شــده تجارت خارجی کشور فراهم 
شــود.وی همچنین  بر نقش حاکمیتی و تنظیم گری 
سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه تجارت خارجی 
کشور تاکید کرد و با ارائه گزارشی از اقدامات سازمان 
توســعه تجارت ایران در طول صد روز نخست دولت 
سیزدهم، برقراری جلســات مستمر با صادرکنندگان 
و احصای مشــکالت و چالش هــای پیش روی آنان را 
مهمترین برنامه ســازمان توســعه تجارت ایران اعالم 
کــرد. پیمان پاک افــزود: برنامه ریزی های الزم جهت 
حمایت و رفع مشــکالت فــرا روی صادرکنندگان در 
حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل، ایفای تعهدات 
ارزی، ضمانــت صادرات و تامیــن مالی در حال انجام 
است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: 
ظرفیت بانک های عامل جهت تامین مالی صادرات در 
قالب ســرمایه در گردش صــادرات و همچنین اعتبار 
خریدار و فروشــنده از اهمیت باالیی برخوردار اســت 

بانک ها به کمک صادرکنندگان می آیندتولید ۱۶ میلیون تن فوالد خام
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قیمت نفت در پی شناسایی واریانت جدید اُمیکرون ریزش کرد اما ویروس 
کرونــا تنها عامل منفی تاثیرگذار بر بازارهای نفت نیســت.به گزارش ایســنا، 
درســت هنگامی که جهان به سمت عادی شــدن اوضاع اقتصاد و رفت و آمد 
اجتماعی می رفــت،  واریانت جدید اُمیکرون در آفریقای جنوبی شناســایی 
شــد و سیاستمداران، سیاستگذاران و ســرمایه گذاران را مهیای موج دیگری 
از محدودیتهای کرونایی کرد. انگلیس، آمریکا و کشورهای دیگر ورود مسافر از 
بعضی کشورهای آفریقایی را ممنوع کردند. شیوع واریانت جدید بازارهای نفت 
را ملتهب کرد و نفت برنت پس از انتشــار خبر این ویروس، در یک روز ۱۰.۷ 
درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش قیمت روزانه از آوریل سال گذشته بود. 
اُمیکــرون موضوع مورد توجه بازارهای نفت در روزها و هفته های آینده خواهد 

بود اما تنها عامل منفی نیست که گریبانگیر بازارها شده است. 
سه عامل مرتبط شامل جنگ تجاری آمریکا و چین، رشد ارزش دالر آمریکا 
و افزایش تورم مانع صعود قیمت نفت به ۱۰۰ دالر خواهند بود که بسیاری از 
بانکها و موسســات پیش بینی کرده بودند به زودی اتفاق می افتد.نفت برنت 
و وســت تگزاس اینترمدیت در روز انتشار خبر شیوع اُمیکرون، ریزش کردند 
و پس از آن رخصت کوتاهی پیدا کردند اما به روند کاهشــی خود ادامه دادند. 
کشــورهایی مانند انگلیس، آمریکا، برزیل، هند، ژاپن، استرالیا، تایلند و کانادا 
همگی ورود مســافران از آفریقا را ممنوع کرده انــد. چنین اقداماتی نگرانیها 

نســبت به تجدید قرنطینه ها را برانگیخته است.با این حال تحوالت مهمی در 
خصوص جنگ تجاری آمریکا و چین وجود داشــته است. چین از آمریکا برای 
قرار دادن ده ها شــرکت چینی در لیست سیاه تجاری انتقاد و اعالم کرده که 
این اقدام مانع پیشــرفتهای صورت گرفته در خصوص بهبود روابط اقتصادی 
دو اقتصاد بزرگ جهان می شــود. همزمان چین با اســتناد به نگرانیها نسبت 
به امنیت اطالعات، به ســرویس تاکسی اینترنتی دی دی دستور داده است از 
بازار سهام نیویورک خارج شــود. بعالوه چین موفق نشده است هدف واردات 
از آمریکا را طبق توافق با این کشــور محقق کند و وارداتش تنها ۵۶ درصد از 

میزان وعده داده شده بود.
ارزش کل واردات از آمریکا به چین از ژانویه سال ۲۰۲۰ تا اکتبر سال ۲۰۲۱ 
به ۲۰۸.۳ میلیارد دالر در مقایسه با ۳۳۴.۸ میلیارد دالر رقم هدف گذاری شده، 
بالغ شــده است.پس از دیدار مجازی اخیر میان بایدن و شی جین پینگ، ایده 
کاهش تعرفه های واردات ســوال برانگیز مانده اســت. هر گونه تشدید تنشها 
ممکن است دوره دیگری از بی ثباتی اقتصادی را بین آمریکا و چین ایجاد کرده 
و مانند سال ۲۰۱۸، بر قیمتهای نفت تاثیر بگذارد.یک عامل دیگر که می تواند 
نقش بزرگی داشته باشد و تاثیر منفی بر تقاضا برای نفت و متعاقبا قیمت نفت 
داشــته باشد، رشد ارزش دالر است. با انتشــار آمار اقتصادی امیدبخش، آمار 
مطلوب از وضعیت مصرفی و چشــم انداز افزایــش نرخهای بهره بانک مرکزی 

آمریکا، شــاخص دالر رشد کرده و به ۹۶ واحد رسیده که باالترین حد از ژوئن 
سال ۲۰۲۰ اســت. جی پی مورگان و بانکهای دیگر پیش بینی می کنند ارزش 
دالر ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند.رابطه معکوسی بین دالر و کاالهایی 
که به این ارز قیمت گذاری می شوند، وجود دارد. به این ترتیب افزایش ارزش 
دالر، خرید این کاالها مانند نفت را برای کشورهایی مانند اقتصادهای نوظهور 
که از شــیوع کووید ۱۹ تحت فشــار مالی عظیمی قرار گرفته اند، گران تر می 
کنند. تهدید دالر قوی ممکن اســت در سال آینده ادامه پیدا کند که به دلیل 
عامل منفی ســوم برای قیمت نفت یعنی افزایش تورم است.اکنون تعجب آور 
نیست که شــبح تورم بانکهای مرکزی سراسر جهان را می ترساند. نگرانیهای 
تورمی در نتیجه عوامل متعددی نظیر افزایش هزینه های حمل و نقل، شکاف 
عظیم بیــن قیمتهای پرداختی و قیمتهای دریافتی، فروش اندک نســبت به 
میزان موجودی، میزان کم سابقه نقدینگی در قالب بسته های حمایتی کرونایی 
و موارد دیگر به وجود آمدند. در برابر این فشــارهای تورمی، کشورهای سراسر 
جهــان با افزایش قیمتها به خصوص قیمتهای مواد غذایی مقابله می کنند که 
طبق اعالم ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( به باالترین حد ۱۰ 
سال اخیر رسیده است.تورم در آمریکا، یکی از باالترین نرخهای تورم در جهان 
اســت که به ۶.۲ درصد رسیده و رکورد بزرگترین افزایش در ۳۰ سال گذشته 
را شکسته اســت. تورم باال محدود به آمریکا نیست و نرخ تورم در انگلیس به 
۴.۲ درصد رسیده و هزینه زندگی با سریع ترین روند در یک دهه گذشته رشد 

کرده است. 
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