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اخبار کوتاه

رکود عمیق در بازار خودرو حکم فرماست

خرید نان با کارت مخصوص انجام میشود

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :برای خرید نان با کارت مخصوص به نفع
مصرف کنندگان طرحی در دست بررســی است ،اما فعال این بحث در بودجه
۱۴۰۱مطرح نیست.به گزارش خبرآنالین ،مسعود میرکاظمی درباره حذف ارز
ترجیحی گفت :اگر قرار بود حذف ارز ترجیحی امســال انجام شود ،دارو و نان
حلقه اخر بودند.وی افزود :طرح به این گونه است که اگر در آینده قرار باشد اجرا
شود ،اینکه در چه ماهی و چه تاریخی صورت گیرد ،بستگی به مصوبات مجلس
دارد.میرکاظمی عنوان کرد :به این ترتیب که اگر کســی خرید در نانوایی انجام
میدهد ،پرداختی که صورت میگیرد از طریق کارتی که در اختیار مردم است،
به نانوا قیمت جدید پرداخت میشــود ،ولی از فردی که نان را خرید میکند،
همان قیمت قبل کسر شــود.وی متذکر شد :این طرحی است که روی آن در
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کار میشــود که این ســامانه اگر آماده شود ،به
راحتی بدون اینکه مردم دغدغهای داشته باشند ،ارز  ۴۲۰۰تومانی این بخش
را هم حذف کرد.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه فعال این بحث در
بودجه ۱۴۰۱مطرح نیست ،خاطرنشان کرد :فعال حذف ارز نهادهها مطرح است
و دارو و نان در فاز دوم تعیینتکلیف میشود.

قیمت جدید سیمان اعالم شد

مدیــرکل صنایع معدنی وزارت صمت ،ثبات در قیمتهــا و تعادل پایدار بازار
سیمان در عین نوسانات ارزی اخیر را نشانه تحقق راهبرد مقاومسازی اقتصادی
و خنثیســازی تحریمها در وزارت صنعت ،معدن و تجارت عنوان کرد.سیفاهلل
امیری در گفت وگو با فارس با تشریح شرایط حاکم بر بازار سیمان در خرداد و
تیرماه سال جاری ،گفت :از سال گذشته تولیدکنندگان سیمان همواره از پایین
بودن قیمت مصوب گالیه داشتند تا اینکه با بروز مشکالتی در حوزه تأمین برق
و انرژی ،تصمیم به ورود ســیمان به بورس اتخاذ شــد.مدیر کل صنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بــا بیان اینکه وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
نخســتین روزهای حضور در وزارت خانه (ابتدای شهریور ماه) اداره کل صنایع
معدنی را مســئول تنظیم بازار سیمان کرد و دســتور ورود تمامی محصوالت
کارخانجات تولیدی سیمان به بورس را صادر کرد ،اظهار داشت :وزیر صمت در
اجرای نخســتین برنامههای تحولی خود مهلت  ۳هفتهای جهت حضور تمامی
تولیدکنندگان سیمان در بورس کاال و شکستن قیمتها به نفع مصرف کننده
واقعی را صادر کرد؛ این دســتور در حالی صادر شد که قیمت هر پاکت سیمان
درب کارخانــه بین  ۲۷تا  ۳۰هزار تومان و در بــازار آزاد بین  ۷۰تا  ۱۱۰هزار
تومان نوسان داشت.

اجرای فاز دوم درج «قیمت تولید» روی کاالها

ستاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی را مکلف کرد به جای قیمت مصرف
کننده ،قیمت تولید یا واردات شــامل همه هزینهها و سودهای قانونی با لحاظ
مالیــات بر ارزش افــزوده را بر روی کاالها درج کنند.بــه گزارش پایگاه اطالع
رسانی معاون اول رئیس جمهور ،شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزیران کشــور ،صمت ،جهاد
کشــاورزی ،دادگستری و جمعی از مسئوالن دستگاههای مرتبط برگزار شد.در
این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشــی درباره وضعیت برخی اقالم مصرفی
از جمله گوشــت ،برنج و ...ارائه داد .در این زمینه مقرر شــد کارگروه تخصصی
تنظیم بازار اقالم کشاورزی ذیل ســتاد تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی
تشــکیل شود.همچنین در این جلســه به منظور شفافسازی هزینههای نظام
توزیع ،جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ســوء
استفادههای احتمالی ،تمامی واحدهای تولید کننده و وارد کننده مکلف شدند
به تدریج و با ابالغ ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بجای
قیمت مصرف کننده ،قیمت تولید یا واردات شــامل همه هزینهها و سودهای
قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کاالها درج کنند.

کشتیرانی ،آماده استفاده از فرصت کریدور
شمال -جنوب

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به راهبرد ملی احیاء
کریدور شــمال -جنوب ،موضوع توســعه فعالیتهای گروه کشتیرانی در بندر
چابهار را رویکرد اصلی این گروه دانست و گفت :کاال از مبدأ هند به بندر چابهار
و در ادامه به روسیه و اروپا ترانزیت خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت
کشتیرانی« ،محمدرضا مدرس خیابانی» با یادآوری اینکه بندر چابهار امروز به
عنوان نقطهای راهبردی در توســعه کشور مطرح اســت ،افزود :بندر چابهار به
عنوان فرصتی طالیی برای گروه کشــتیرانی تلقی میشود و الزم است خطوط
منظم به این بندر راه اندازی شــود.وی با اشــاره به راهبرد ملی احیاء کریدور
شمال -جنوب ،موضوع توســعه فعالیتهای گروه کشتیرانی در بندر چابهار را
رویکرد اصلی این گروه دانست و گفت :این اقدام بزرگ با همکاری شرکتهای
گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران عملیاتی و کاال از مبدأ هند به بندر
چابهار و در ادامه به روسیه و اروپا ترانزیت خواهد شد.
بورس

شاخص بورس کاهشی شد

شــاخص کل بازار بورس روزگذشــته با  ۴۲۰واحد کاهــش ،در جایگاه یک
میلیــون و  ۳۳۴هزار واحدی قــرار گرفت.به گزارش ایرنــا ،در معامالت روز
چهارشــنبه بیش از چهار میلیارد و  ۵۱میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار
به ارزش  ۲۳هزار و  ۶۶۰میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل
(هــموزن) با  ۳۵۹واحد افزایش به  ۳۵۳هزار و  ۷۷۱واحد و شــاخص قیمت
(هموزن) با  ۲۲۵واحد رشد به  ۲۲۲هزار و  ۳۷۰واحد رسید.شاخص بازار اول،
 ۹۸واحد و شاخص بازار دوم ،یک هزار و  ۴۹۴واحد کاهش داشتند.
برپایه این گزارش ،دیروز نماد ایرانخودرو (خودرو) ،گســترش سرمایهگذاری
ایران خودرو (خگســتر) ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) ،ســایپا (خساپا) ،ملی
صنایع مس ایران (فملی) ،سایر اشخاص بورس انرژی (انرژی  ،)۳بورس کاالی
ایران (کاال) و گروه دارویی برکت (برکت) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
روز چهارشــنبه شــاخص فرابورس بیش از  ۳۶واحد افزایش داشت و بر روی
کانال  ۱۸هزار و  ۱۰۱واحد ثابت ماند.
دیــروز نمادهای پلیمر آریا ساســول (آریا) ،صنعتی مینو (غصینو) ،شــرکت
سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) ،گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)،
توسعه ســامانه نرم افزاری نگین (توسن) ،توکاریل (توریل) ،بیمه دی (ودی)،
کلر پاســر (کلر) و فرآوردههای غذایی و قند چابهــار (قچار) با تاثیر مثبت بر
شاخص فرابورس همراه بودند.

گروه اقتصادی -عباس قاری :خودرو ،این
کاالی پرطرفــدار خانوادههــای ایرانی در پی
سیاستهای انبســاطی دولتمردان با بیشترین
افزایــش قیمتها در بیــن کاالهای صنعتی
ســاخت داخل طی سالهای گذشــته روبرو
بوده اســت .این چهارچرخ پر مصرف ایرانیها
علیرغم اینکه پول و انرژی بســیاری را صرف
خود میکند اما بازهم مورد استقبال میلیونها
خانوار در کشــور قرار دارد .ســاخت و عرضه
خــودرو به عوامل داخلــی و خارجی همچون
هزینه تولید ،دســتمزد ،خرید از قطعه سازان
داخل و خارج کشور ،نرخ دالر ،هزینه مبادالت
بانکی و گردش نقدینگی وابسته است که طی
این ســالها خودروسازان را برای تولید و عرضه
خودرو دچار چالشــهای بســیاری کرده اند.با
روی کار آمدن دولت ســیزدهم امیدهایی بر
اســاس وعدههای داده شــده از قبیل افزایش
تولید خودرو و در ادامه رشــد عرضه این کاال
به بازار و یا ترخیص فوری خودروهای ناقص از
کف پارکینگ خودروسازان (که بنابر گزارشها
به بیش از  80هزار خودرو میرســد) در بین
مــردم ایجاد شــده بود که متاســفانه نه تنها
تاکنون که چهار ماه از شروع کار دولت میگذرد
در خصوص وعدههــای مذکور اقدامی صورت
نگرفته بلکه شاهد اعمال افزایش حدود چهل
درصدی قیمت انواع محصوالت دو خودروساز
بزرگ کشور بوده ایم .بازار خودرو پس از اعمال
قیمتهای جدید شاهد افت بیشتر قدرت خرید
مردم شــد که همین مســئله این بــازار را به
رکودی عمیق فرو برد.گزارشها از بازار خودروی
پایتخت حاکی از بازگشــت رکــود عمیق به
خریــد و فروشهــا پس از چنــد روز کاهش
قیمتهاســت.به گــزارش مردم ســاالری،در
روزهای گذشته و با کاهش  ۲هزار تومانی نرخ
ارز ،شاهد افت قیمت  ۲تا پنج میلیون تومانی
قیمت انواع خودروی داخلی و بهتبع آن کاهش
قیمتهــا در خودروهای مونتــاژی و خارجی
بودیم.این کاهش نرخها هرچند در قیمتهای
اعالمی از ســوی افــراد در فضای مجازی بود،
امــا از دیــروز کاهش قیمتها متوقف شــده

توقف خودرو در پارکینگ گرانیهای اخیر

صادرات  ۱۰میلیون دالری خودرو

است.به گفته کارشناسان ،در روزهای گذشته
مشتریان با مشاهده کاهش قیمت ارز در بازار،
به امید کاهش بیش از پیش قیمتها از خرید
دست کشــیدند ،اما وضعیت برعکس شده و
فروشــندگان از فروش خــودداری میکنند.
برپایه این گزارش ،در روزهای گذشــته برخی
خودروهای پرفــروش و محبوب بازار از جمله
پژو  ۲۰۶تیپ ۲از حدود  ۲۷۳میلیون تومان به
 ۲۶۸میلیون تومان ،پراید  ۱۱۱از  ۱۸۵میلیون
تومان به  ۱۶۷میلیون تومان ،تیبا صندوقدار تا
 ۱۸۲میلیون تومان و پژو  ۴۰۵جی.ال.ایکس
تــا  ۲۷۸میلیون تومان قیمتگذاری شــدند.
در این زمینه ،رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران
خــودروی پایتخت بــه ایرنا گفت :بــازار در
روزهای اخیر با ســکون نســبی همراه بود و
خرید و فروشها متوقف است.ســعید موتمنی
معتقد است :اکنون بسیاری از مسائل به مسائل
سیاسی بینالمللی پیوند خورده است و به نوعی
همه منتظر نتیجه مذاکرات هستند.

کمبود عرضه خودروساز
عامل اصلی آشفته بازار خودرو

بــه گفته رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران

خــودروی پایتخت در ماههای گذشــته آنچه
بیشــترین تاثیر را در افزایش قیمت بازاری و
کارخانهای خودروها داشــته ،کمبود عرضه از
سوی خودروسازان بوده است.این مقام صنفی
خاطرنشانکرد :اکنون نیز عرضه خودروسازان
بهتر از قبل نشــده و اگــر خودروهای ناقص
کف پارکینگها تکمیل نشــود ،به آشفته بازار
موجود دامن زده میشــود.وی گفت :نگاه بازار
به مذاکرات سیاســی مثبت است و اگر شاهد
نتیجهبخش بــودن مذاکرات باشــیم ،ریزش
شــدیدی را در قیمت خودرو تجربه خواهیم
کرد.موتمنی با اشــاره به تقاضای کاذب اندک
موجود در بازار ،خاطرنشانکرد:هرچند عمده
تقاضای موجود در بازار مصرفی و واقعی است،
اما در عمل خرید و فروشها اندک است.

آخرین وضعیت
شرط صادرات خودرو و قطعات

در حالی که در طرح آزادسازی واردات خودرو
تاکید بر واردات در مقابــل صادرات خودرو و
قطعات آن اســت ،بررسیها نشان میدهد در
سال جاری در مجموع حدود  ۷۰میلیون دالر
خــودرو ،قطعات و اجزای مرتبط با آن از ایران

شیوه نامه عرضه خودروهای اموال تملیکی در بورس کاال
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی،
از تنظیم شــیوه نامه عرضه خودروهای سازمان اموال
تملیکی در بــورس کاال خبر داد.به گــزارش بورس
کاال ،ســید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی درخصوص آخرین
اطالعــات از وضعیــت عرضه خودروهای دپو شــده
سازمان اموال تملیکی در بورس کاال گفت :شیوه نامه
مورد نیاز برای عرضه برخی کاالها در سازمان تنظیم
شــده ،که پس از تائید نهایــی ،اقدامات مورد نیاز در
خصوص آن انجام میشود.
اجتهادی اضافــه کرد :میزان کاالهای منهدم شــده
طی  ۵ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته
حــدود  ۲۸۰درصد افزایش داشــته و طی این مدت
کاالهایی که قابلیت مصرف انسانی نداشته و همچنین
از طریق دســتگاههای مربوطه ازجمله دانشــگاههای
علوم پزشکی و سازمان اســتاندارد نیز قابل استفاده
نبــوده ،با رعایت مســایل زیســتمحیطی از چرخه
مصرف خارج شد.مدیرعامل ســازمان اموال تملیکی
با اشاره به تســریع در تعیین تکلیف کاالهایی که از
حساســیت خاصی برخوردارند تصریح کرد :سازمان

امــوال تملیکــی در خصوص برخــی پروندهها مانند
کاالهای اساسی و سریعالفساد با رعایت شرایط قانونی
آنهــا را در زنجیره مصرف قــرار میدهد که در این
رابطه میتــوان به موضوع  ۵۳هــزار تن ذرت دامی
احتکار شــده در استان کرمانشاه اشاره کرد .علیرغم
اینکه تاکنون رای قطعی این پرونده صادر نشده ،اما
به دلیل سریعالفســاد بــودن و همچنین نیاز بازار به
آن ،با هماهنگیهای صورتگرفته این کاال در اختیار
ستاد پشــتیبانی امور دام جهت عرضه و فروش قرار
گرفته است.
وی ادامــه داد :طی مزایــده الکترونیکی اخیر حدود
 ۱۵۰۰پارتی کاال عرضه شــد که از این میزان ،تعداد
 ۷۷۶پارتــی دارای پیشــنهاد بود و بــا افزایش ۹۰
درصدی نســبت به قیمت پایه کارشناسی به فروش
رســید .به همین منظــور یکــی از برنامههای اصلی
سازمان ،فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای افزایش
مزایده و حراج حضوری اســت تا بــا حذف دالالن و
واسطهها افراد بیشــتری بتوانند در آن شرکت کنند
و ســود حاصل از این کار بین دولت و مصرفکننده
تقسیم شود.

به سایر کشورها صادر شده است.واردات خودرو
بــه ایــران از ســال  ۱۳۹۷و در جریان تغییر
سیاســتهای ارزی ممنوع شده است و حتی
در جریان تعیین تکلیــف خودروهای وارداتی
دپو شــده در گمرک که قبل از ممنوعیت نیز
به ایران رســیده بود ،تامین ارز و ترخیص آن،
چالش چند ســالهای بود که هنوز هم برخی
صاحبان خودروها درگیر آن هستند.
امــا در چندماه اخیر طرح آزادســازی خودرو
مطرح شده است که هرچند نهایی نیست ولی
طی آن شرط واردات این طور تعیین شده که
هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای
صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها
یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و از
طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات
خــودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا
واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با برچسب
انرژی  Bو باالتر یا دارای شــاخص ایمنی سه
ســتاره و باالتر بر اساس گواهیهای استاندارد
معتبر ،معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.
به این بهانــه جریان صادرات خودرو و قطعات
مرتبط از ایران از گمرک ایران مورد بررســی

براســاس گزارشــی که لطیفی  -ســخنگوی
گمرک ایران اعــام کرده اســت ،از مجموع
صادرات انجام شــده حدود  ۹۹۵تن به ارزش
 ۱۰میلیــون دالر مربوط به صــادرات خودرو
اســت.در ســایر بخشها نیز  ۱۴میلیون دالر
بدنه خودروی ســواری ۱.۴ ،میلیون دالر بدنه
کامیونت ،کامیون ۱۳ ،هــزار دالر بدنه وانت،
 ۱۴میلیون دالر اجــزا و قطعات فنی خودرو،
 ۶میلیون دالر اجزا و قطعات بدنه خودرو ،پنج
میلیــون دالر محور خودرو و اجزای محور آن،
 ۱.۷میلیون دالر ســایر بدنههای خودرو۱.۶ ،
میلیون دالر اجزا و قطعات خودروهای سنگین،
 ۱.۷میلیون دالر موتور خــودرو ۲.۵ ،میلیون
دالر شیشــه خودرو ۳.۶ ،میلیون دالر رادیاتور
و همچنیــن  ۵۴۲هزار دالر صندلی خودرو از
جمله اقالم مرتبط صادر شده است.
امــا از  ۱۰میلیون دالر خودرویــی که صادر
شده اســت ،بین صادرات خودروهای ۱۰۰۰
تا  ۱۵۰۰سی ســی به کشورهای مختلف می
توان به  ۳۷.۸هزار دالر به اسپانیا ۴۰۰۰ ،دالر
افغانستان ۱.۱ ،میلیون دالر آذربایجان۵۰۰۰ ،
دالر ترکیــه۱۰ ،هــزار دالر اوکراین ۴۶ ،هزار
دالر عــراق ۴۳ ،هزار دالر چیــن و  ۱۳.۷هزار
دالر ســنگال اشــاره کرد.در این بین صادرات
خودروهای  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰ســی ســی نیز
امارات با  ۳.۴هــزار دالر و تایوان با  ۳۳.۷هزار
دالر ،ســنگال  ۸۸هزار دالر ،عراق  ۲۷۵هزار
دالر ،روسیه  ۳۴.۷هزار دالر از جمله آن است.
به آذربایجــان نیز خودروهای  ۲۰۰۰تا ۲۵۰۰
سی سی صادرات شده که ارزش آن  ۱۶هزار
و  ۵۰۰دالر بوده است.در این رابطه باید یادآور
شــد که صادرات صورت گرفته در کشورهای
مطرح شده لزوما به معنی صادرات خودروهای
نو و با تعداد باال نیســت که در لیست صادرات
قرار گرفته است.

 ۲۳۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور گفت :در سال
جاری  ۲۷۰هزار میلیــارد تومان وصول مالیات پیش
بینی شــده بود که تاکنون  ۲۳۰هــزار میلیارد تومان
از این میزان محقق شــده است.داوود منظور در گفت
وگو با ایرنا افزود :تمرکز این ســازمان در ۲ماه و اندی
باقی مانده از سال بر واحد یابی و تالش برای شناسایی
مودیانی است که تاکنون در تور مالیاتی نبوده اند.وی
بیان کرد :براســاس الیحه بودجه  ۱۴۰۱رشد وصول
مالیات برای ســال آینده با  ۶۰درصــد افزایش ۴۵۰
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.منظور اضافه
کرد :این رشــد در همه منابــع مالیاتی اعم از مالیات
مستقیم ،غیرمســتقیم ،مالیات بر درآمد ،شرکتها و
مالیــات ارزش افزوده به صورت متوازن اتفاق میافتد.
وی ادامه داد :ساماندهی مالیاتی پوزها حدود یک ماه
گذشته شــتاب گرفت و در هفته گذشته به اوج خود
رسید که پیش بینی میشــود تا پایان سال این کار
ساماندهی و به انتها برسد.منظور اضافه کرد :سرجمع
پوزهایی که اکنون از طریق بانک مرکزی روی سامانه
سازمان مالیاتی قرار گرفته اند  ۹میلیون و  ۵۰۰هزار
پوز اســت که بخــش بزرگی از اینها مــودی مالیاتی

نیستند.وی ادامه داد :دارندگان پوزها سه گزینه پیش
رو دارند که یا باید پوزهایی که به نام آنها ثبت شده به
پرونده مالیاتی که دارند وصل کنند یا پرونده مالیاتی
جدید برای پوزها تشــکیل دهند و یا اینکه درخواست
می کنند که پوزهای آنها غیر فعال شــوند.منظور در
باره مالیــات خودروهای لوکس بیــان کرد:در همین
راستا بانک اطالعات خودروها از پلیس راهور و نیروی
انتظامی دریافت و ارزش گذاری آنها براساس ن ُرمهای
موجود انجام گرفت و با توجه به اطالعاتی که از پایگاه
اطالعات ثبت احوال دریافت شــد توانستیم محاسبه
کنیم چه خانوادههایی و چه افرادی مشمول این حکم
میشــوند.منظور اضافه کرد :درصد افراد مشمول این
حکم خیلی بــاال نبود به این معنی که از حدود ۱۷.۵
میلیون خودرو در حدود  ۵۵۰هزار خودرو مشمول این
حکم شدند و مالیات آنها حســاب و از طریق پیامک
به مالکان آنها اطالع رســانی میشــود.وی ادامه داد:
سرجمع مالیاتی که برای خوروهای لوکس موجود در
کشور محاسبه شــده حدود پنج هزار و  ۶۰۰میلیارد
تومان است که این رقم در بودجه هم در همین حدود
پیش بینی شده بود.

بازار انرژی

آهنگ رشد قیمت نفت آهسته شد

قیمت نفت پس از رشــد چشمگیری که روز سه شنبه هفته جاری داشت ،در
معامالت روز گذشته بازار جهانی ثابت بود.به گزارش ایسنا ،نفت برنت و نفت
آمریکا در باالترین سطح خود از زمان شناسایی واریانت اُمیکرون در اواخر ماه
نوامبر معامله می شوند زیرا این واریانت به شدت مسری ،برخالف نگرانیهای
قبلی ،روی تقاضا برای ســوخت تاثیر چندانی نگذاشــته است.بهای معامالت
نفت برنت با شــش سنت معادل  ۰.۰۷درصد افزایش ،به  ۸۳دالر و  ۷۸سنت
در هر بشکه رسید.
نفت برنت روز ســه شــنبه  ۳.۵درصد صعود کرده بود.بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۲۰ســنت معادل  ۰.۳درصد افزایش ،به  ۸۱دالر
و  ۴۲سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز سه شنبه  ۳.۸درصد
افزایش یافته بود.جروم پاول ،رئیس فدرال رزرو ،روز سهشــنبه گفت :اقتصاد
افزایش اخیر موارد ابتال به کووید  ۱۹را که تاثیرهای موقتی خواهد داشــت،
تحمل خواهد کرد و بانک مرکزی آماده شــروع تحکیم سیاســت پولی است.
لئونا لیو ،تحلیلگر شــرکت دیلی فارکس در سنگاپور گفت :در حالی که پاول
اطمینان داد بانک مرکزی آمریکا تورم رو به رشد را کنترل خواهد کرد؛ بانک
مرکزی قادر اســت مانع آسیب دیدن رشــد اقتصادی شود .این امر می تواند

حسین راغفر،کارشناس اقتصادی:

اعالم کاهش نرخ تورم با سفره مردم همخوانی ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت :آماری که
ارائه میدهند تناســبی با واقعیتهای روزمره ندارد.
مردم برای خرید اقالمهای اساســی خود شاهد رشد
قیمتها به صورت روزانه و هفتگی هســتند چطور
میشود در این شــرایط اعالم کرد نرخ تورم کاهش
یافته است.
حســین راغفر در گفتوگو با ایلنا درباره گفتههای
رئیس جمهوری مبنی بر آغاز ســیر نزولی نرخ تورم
اظهار داشــت :سالهاســت که دادههــای غلط در
اقتصاد ایران تولید میشــود و همیــن موضوع هم
موجب بیاعتمادی شدید مردم نسبت به داده و آمار
و اطالعات رســمی شد ه اســت.وی با اشاره به اعالم
کاهش نرخ تورم در کشــور گفت :آمارهایی که ارائه
میشوند باید تناســبی با واقعیتهای زندگی مردم
داشــته باشند و این موضوعی است که در چند سال
گشته غایب بود ه است.
مسئوالن باید توجه کنند که مردم به وضعیت زندگی
و سفره خودشان نگاه میکنند و نه به آمارهای دولتی
که ارائه میشود.این کارشــناس اقتصادی ادامه داد:
متاســفانه در بســیاری از موارد آمارهایی که اعالم
میشود یا ناقص هســتند یا واقعیت ندارند و مهمتر
اینکه ،این آمار را به مســئوالن اصلی و تصمیم ساز

قرار گرفت که نشان داد در  ۹ماهه سال جاری
بیش از  ۱۸.۸هزار تن خودرو ،قطعات و اجزای
مرتبط با ارزشــی بیــش از  ۷۰.۵میلیون دالر
صادر شده است.

کشور ارائه میکنند و براساس این آمارهای نادرست
برنامه ریزی میشــود.وی افزود :برای مثال گزارش
میدهند  63میلیارد دالر رانت انرژی در کشور وجود
دارد حال حتی اگر این آمار واقعیت هم داشته باشد
آمار ناقصی است چراکه مشخص نکردهاند چه کسانی
از این رانت بهره میبرند اما وقتی این موضوع مطرح
می شود زمینهای فراهم خواهد شد تا قیمت انرژی،
آب و برق مورد اســتفاده مردم به شدت افزایش پیدا
کنــد در حالی که  4درصد از مصرف آب در کشــور
مربوط به مصرف آشامیدنی است و مابقی برای صنایع
و بخش کشاورزی اســتفاده میشود.راغفر ادامه داد:
حتی اگر آمار رانت انرژی درســت باشــد دولت باید
سراغ معدنکاران ،شرکتهای فوالدی و پتروشیمیها
بروند.
معتقدم هر چند این آمار درســت هم باشد اما ناقص
اســت و نه تنها در این حوزه بلکه در بسیاری موارد
مانند نرخ تورم ،اشتغال و بیکاری اما و اگرهای زیادی
در این آمارها وجود دارد و در برخی از حوزهها هم این
اعداد و ارقام واقعیت ندارند.این کارشناس اقتصادی با
بیان اینکه ماشین تولید اطالعات غلط دولت سیزدهم
را در برگرفته و احاطه کرده اســت ،اظهار داشــت:
موضوع مهم این اســت؛ آماری کــه ارائه میدهند

تناسبی با واقعیتهای روزمره ندارد .مردم برای خرید
اقالمهای اساسی خود شاهد رشد قیمتها به صورت
روزانه و هفتگی هستند چطور میشود در این شرایط
اعالم کرد نرخ تورم کاهش یافته اســت.وی با اشاره
به دو طــرح تغییر یارانه بنزین و حــذف ارز 4200
تومانی گفت :طرحهای خلقالساعه که دولت مطرح
کرده اصلیترین محلهای تولیــد انتظارات تورمی
هســتند .وقتی اعالم میشود که قیمت بنزین در دو
منطقه کشــور با  90درصد فــوب خلیج فارس قرار
است محاسبه شود یا اینکه مبنای محاسبات قیمت
کاالهای اساسی قرار است دالر  27هزار تومانی باشد،
قطعا انتظــارات تورمی ایجاد میشــود.راغفر افزود:
انتظــارات تورمی را خود دولت ایجــاد میکند و از
سوی دیگر آمارهایی که ارائه میشود هیچ قرابتی با
واقعیتهای جامعه امروز ما ندارد.

تقاضا برای نفت را افزایش دهد.با این حال آمار موسســه امریکن پترولیوم که
روز سهشنبه منتشــر شد ،نشــان داد ذخایر نفت افت کمتر از حد انتظاری
داشــته و ذخایر بنزین و ســوختهای دیگر بیشــتر از حد انتظار افزایش پیدا
کرده است.طبق آمار این موسســه ،ذخایر نفت در هفته منتهی به هفتم ماه
ژانویه به میزان  ۱.۱میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد ،در حالی که تحلیلگران
در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان  ۱.۹میلیون بشکه را پیش بینی
کرده بودند .ذخایر بنزین به میزان  ۱۰.۹میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار
باالتر از پیش بینی تحلیلگران برای رشــد ذخایر به میزان  ۲.۴میلیون بشکه
بود .ذخایر ســوختهای دیگر شــامل دیزل و نفت کوره به میزان سه میلیون
بشــکه رشد کرد که باالتر از نرخ رشــد  ۱.۸میلیون بشکه بود که تحلیلگران
پیش بینی کرده بودند.
بر اســاس گزارش رویتــرز ،با این حال عاملی که از قیمتها پشــتیبانی کرد،
گــزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا بود که دورنمای تقاضا برای نفت را ارتقا
داد و پیش بینی کرد تقاضای آمریکا به میزان  ۸۴۰هزار بشکه در روز در سال
 ۲۰۲۲در مقایســه با سال  ۲۰۲۱رشد می کند که باالتر از پیش بینی قبلی
این آژانس برای رشد تقاضا به میزان  ۷۰۰هزار بشکه در روز بود.همزمان اداره

اطالعات انرژی آمریکا دورنمای تولید در سال  ۲۰۲۲را تنزل داد و پیش بینی
کرد تولید نفت آمریکا  ۶۴۰هزار بشــکه در روز رشــد می کند که پایینتر از
 ۶۷۰هزار بشکه در روز پیش بینی قبلی است.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود جاوید تجارت عرش
درتاریخ  1400/10/21به شماره ثبت  589906به شناسه ملی  14010684539ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :مشاوره  -اجرا و ارائه کلیه پروژه های راه
سازی  -عمرانی  -ساختمانی  -پیمانکاری شامل ساخت و ساز بنا از پی تا کلید  -پل سازی  -جدول گذاری  -جدول
کشی  -تسطیح سازی  -نصب عالئم ترافیکی وگاردریل  -روشنایی معابر  -خدمات شهری  -مبلمان شهری  -پیاده
رو سازی  -خط کشی خیابانها  -رنگ آمیزی پل ها و معابر  -تاسیسات ساختمانی  -نصب و راه اندازی سیستم های
گرمایشی و سرمایشی  -لوله کشی آب و فاضالب  -نصب انشعاب  -ساخت و ساز اماکن ورزشی  -خرید و فروش و
صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی  -تهیه و تامین مصالح ساختمانی  -شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و
خصوصی  -اخذ نمایندگی  -ایجاد شعب  -عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی  -اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی
از بانکها و موسسات مالی و اعتباری  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان اسالمشهر  ،بخش مرکزی  ،شهر اسالمشهر ،محله شهرک
امید  ،بلوار بسیج  ،خیابان سفیر امید  ،پالک  ، 145.1-طبقه همکف کدپستی  3315838430سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  10.000.000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمیه فالمرضی به شماره ملی
 3920812565دارنده  7000000ریال سهم الشرکه خانم غزل مصطفیء به شماره ملی  5560551090دارنده  3000000ریال
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیه فالمرضی به شماره ملی  3920812565به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم غزل مصطفیء به شماره ملی  5560551090به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک
 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1259146

