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گزارش

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی به کمترین سطح در 
۱۶ ماه اخیر رســیده است اما همچنان میزان نقدینگی رقم باالیی دارد که این 
نرخ برای کاهش تورم باید به کمتر از ۲۰ درصد برســد.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی با انتشــار گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین ۱۴۰۱، حجم نقدینگی 
را ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اعالم کرد که نســبت به اســفند ماه سال 
گذشــته معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.پایه پولی نیز به عنوان یکی 
از عوامل تاثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سالجاری ۱.۳ درصد 
نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان 
رســیده است. البته، رشد این متغیر در مقایســه با مدت زمان مشابه در سال 
قبــل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ واحد درصد کمتر شــده 
اســت.از ســوی دیگر، حجم پول  نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که 
نســبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت 
به ســال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد 
تومان رسیده اســت.در این بین، برای بررسی اینکه چگونه نرخ رشد نقدینگی 

در اولین ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شده است، باید به سراغ آمار 
ضریــب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی برویم که نرخ 
ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.۰۰۱ به ۷.۸۴۴ کاهش یافته اســت.بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اســفند سال گذشته 
بــا ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هــزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه 
رســیده است.عالوه براین، بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و 
۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در 
فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته اســت.این آمار در حالی است که پیش از این، 
رئیس کل بانک مرکزی از منفی شدن رشد نقدینگی خبر داده بود و دلیل آن را 
ندادن تنخواه به دولت اعالم کرد.همچنین، صالح آبادی در جدیدترین اظهارت 
خــود برنامه بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بــر ترازنامه بانک ها به عنوان 
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی اعالم کرد که طبق آن، رشد مقداری 
ترازنامه بانک ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شــده که بر این اساس برای 
برخی بانک ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک ها بسته به شرایط آن بانک و 

شاخص های موجود تعیین شده است. فارغ از این، با کاهش ۰.۲ درصدی رشد 
نقدینگی این سوال در ذهن ایجاد می شود که این میزان چقدر در کاهش تورم 
تاثیرگذار اســت که باید گفت که با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم 
در سطح باالیی قرار دارد و برای مهار تورم نیاز است تا این رقم به سطوح کمتر 
از ۲۰ درصد برسد.البته، با وجود کاهش جزئی نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه 
امسال، براساس انتقاد کارشناسان همچنان راه استقراض غیرمستقیم دولت از 
بانک مرکزی به عنوان یکی از بســترهای خلق نقدینگی از طریق تبدیل ریالی 
دارایی های ارزی و خرید اوراق بانک ها باز است که در این زمینه، بانک مرکزی 
باید توضیح الزم را درباره وضعیت و میزان تبدیل ریالی دارایی های ارزی و خرید 
اوراق بانک ها بدهد تا مشــخص شود که این عوامل چه قدر در رشد نقدینگی 
و تــداوم آن تاثیرگذار بوده اند.در این زمینــه، خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در فروردین ۱۴۰۱ به رقم ۵۵۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رســیده که 
نسبت به فروردین سال قبل و پایان سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱ درصد رشد و 
۱.۶ درصد کاهش یافته است.همچنین، رقم خالص سایر اقالم بانک مرکزی نیز 
در این مدت منفی ۲۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به فروردین و اسفند 

سال قبل به ترتیب معادل ۷۹.۳ و ۲.۹ درصد رشد داشته است.

چگونه رشد نقدینگی منفی شد؟

افزایش تولید فوالدی ها در دو ماه نخست امسال
آمار تولید فوالدی ها طی دو ماه نخســت امســال نشان می دهد، با توجه به 
اینکه محدودیت برق صنایع از نیمه خرداد ماه اعمال شــده است، روند افزایش 
تولیدی که از ابتدای سال آغاز شده بود، ادامه یافت و آمار تولید دو ماهه ابتدایی 
نیز افزایشــی رقم خورد.به گزارش ایســنا، طبق  آمار ارائه شده توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران به ایسنا، طی دو ماه اول امسال میزان تولید کل آهن 
اســفنجی بیشترین افزایش تولید را داشته  و در مقابل کمترین میزان افزایش را 
مقاطع طویل فوالدی در این مقایســه آمار به خود اختصاص داده اند.در مجموع 
فروردین و اردیبهشت ماه امسال دو میلیون و ۲۸ هزار تن مقاطع طویل فوالدی 
تولید شده است که نسبت به یک میلیون و ۹۴۰ هزار تن تولیدی در مدت مشابه 
سال ۱۴۰۰ رشد چهار  درصدی داشته است.پس از آن تولید شمش فوالد )فوالد 
میانی( با رشــد پنج درصدی و محصوالت فوالدی با رشــد شش درصدی از به 
ترتیب پنج میلیون و ۶۰۵ هزار تن )شمش فوالد( و سه میلیون و ۵۷۶ هزار تن 
)محصوالت فوالدی( به پنج میلیون و ۸۸۵ هزار تن )شمش فوالد( و سه میلیون 

۷۹۷ هزار تن رسیده اند. 

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی مشروط شد
منابع تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی قرار است از 
طریق صندوق ملی مســکن تامین شود که شاید تا یک ماه و نیم دیگر مقداری 
منابــع در این صندوق تجمیــع و پرداخت وام صورت گیرد.به گزارش ایســنا، 
آنطور که از شواهد و قرائن برمی آید مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، پرداخت 
تسهیالت ۲۰۰ میلیون  تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد را 
منوط به تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مسکن کرده اند.صندوق ملی مسکن 
بعد از تصویب قانون جهش تولید و تامین مســکن در مردادماه ســال گذشته 
ایجاد شــده که قرار بود منابع آن از راه هایی همچون مالیات های حوزه مسکن و 
ساختمان تامین شــود. چند روز قبل رستم قاسمی  وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرد که منابع خوبی به صندوق ملی مسکن تزریق شده است. اما ظاهرا به دلیل 
عدم توفیق در اجرای مالیات خانه های خالی و خانه های لوکس رقم قابل توجهی 
در این صندوق وجود ندارد.آخرین پیگیری ها از پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی ساخت مسکن روستایی که آبان ماه سال گذشته با حضور رییس جمهور 
در شــورای عالی مسکن به تصویب رســیده حاکی از آن است که پرداخت این 
وام منوط به تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مســکن شده که فعال موجودی 

آن کافی نیست. 

۳۱۹ دستگاه انواع ناوگان وارد شبکه ریلی کشور شد
با حضور وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران، 
۳۱۹ دســتگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش ۹۴۶ میلیــارد تومان به بهره برداری 
رسید.به گزارش ایرنا با حضور وزیر راه و شهرسازی در ایستگاه راه آهن تهران،  در 
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین ۳۱۹ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۹۴۶ 
میلیارد تومان به بهره برداری رسید و وارد ناوگان ریلی کشور شد.در این مرحله 
۳۰۵ دســتگاه واگن باری نو، ۶ دستگاه لوکوموتیو نو، ۷ دستگاه واگن مسافری 
بازسازی شــده و ۱ دستگاه لوکوموتیو بازسازی شده اســت. این تعداد ناوگان، 

صددرصد در شرکت های داخلی تولید شده است.

جزئیات عرضه اولیه سهام فوالد شاهرود
بازار فرابورس، سه شنبه ۱۴ تیرماه میزبان سهام شرکت فوالد شاهرود است.

به گزارش ایسنا، تعداد ۱۳۵ میلیون سهم شرکت فوالد شاهرود )معادل ۵ درصد 
سهام این شرکت(، به  عنوان هشتمین عرضه اولیه سال جاری با نماد معامالتی 
»فرود«  امروز سه شــنبه عرضه می شــود. این میزان سهام در قیمت مبنا )کف 
قیمت( ۳۲۰۰ ریال برای هر ســهم و حداکثر سهمیه ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار به 
سرمایه گذاران واجد شــرایط عرضه می شود. پس از انجام عرضه اولیه و کشف 
قیمت، نماد به منظور طی کردن فرایند افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم 
متوقف خواهد شــد.   پس از ان  ۱۸ درصد از ســهام شرکت فوالد شاهرود به 
عموم ســهامداران از طریق واگذاری حق تقدم های سلب شده در فرایند افزایش 
ســرمایه عرضه خواهد شد.بر اســاس این گزارش، از ابتدای امسال تاکنون  ۴ 
عرضه به صندوق های ســرمایه گذاری اختصاص یافته است. درواقع عموم مردم 
نمی توانند در این عرضه مشارکت کنند و سهام شرکت مذکور به سرمایه گذاران 
واجد شــرایط عرضه می شود. منظور از سرمایه گذاران واجد شرایط صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد 

سازمان بورس و اوراق بهادار است.

سکه کانال عوض کرد
قیمت ســکه همزمان با شوک کاهش قیمت دالر در بازار، در سراشیبی قرار 
گرفت.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، روز گذشــته قیمت دالر وارد کانال ۳۰ 
هزار تومان شد و به تبع آن، قیمت سکه نیز وارد فاز ریزشی شد.قیمت سکه روز 
یکشنبه هفته جاری در محدوده ۱۵ هزار و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت، اما دیروز 
با کاهش بیش از ۴۰۰ هزار تومانی، یک کانال عقب نشینی کرد و وارد کانال ۱۴ 
میلیون تومان شد.گزارش ها نشان می دهد که قیمت سکه روز دوشنبه در بازار با 
کاهش ۴۰۹ هزار تومان، به ۱۴ میلیون و ۹۵۵ تومان کاهش یافت. قیمت سکه 
بهار آزادی نیز افت ۴۶۴ هزار تومان را تجربه کرد و به قیمت ۱۳ میلیون و ۹۱۶ 
تومان فروش رفت.در این میان، نیم ســکه با افت ۳۰۰ هزار تومانی، ۸ میلیون و 
۶۵ هزار تومان و ربع ســکه نیز با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی ۵ میلیون و ۶۳ هزار 
تومان شد.سکه یک گرمی هم با افت ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۱۰ 
هزار تومان به فروش رفت.در این میان، گزارش ها نشان می دهد که حباب سکه 
امامی به ۱۹ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۶۱ هزار تومان، نیم سکه ۹۸ هزار تومان، 
ربع سکه ۱۹۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵۰ هزار تومان کاهش یافت.عده ای 
از معامله گران بازار اعتقاد دارند با توجه به شرایط بازار و کاهش نرخ ارز، ممکن 

است سکه،   کاهش بیشتری را نیز تجربه کند.

شاخص بورس سبزپوش ماند
شاخص کل بورس تهران در سومین روز هفته )دوشنبه، ۱۳ تیر ماه( به روند 
صعودی خود ادامه داد و با چهار هزار و ۱۶۹  واحد افزایش، در ارتفاع یک  میلیون 
و ۵۰۷  هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، معامله گران روزگذشته در دو بازار 
بورس و فرابورس بیش از ۹ میلیارد و ۴۷۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
را به ارزش ۶۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال معامله کردند.شاخص کل بورس تهران 
در پایان معامالت امروز با بیش از چهار هزار و ۱۶۹ واحد افزایش، در ارتفاع یک 
میلیون و ۵۰۷ هزار واحد ایستاد.شاخص هم وزن با ۲ هزار و ۲۸۶ واحد افزایش 
به ۴۲۰ هزار و ۶۵۲ واحد و شاخص قیمت با یک هزار و ۳۹۳ واحد رشد به ۲۵۶ 
هزار و ۳۲۹ واحد رسید.شــاخص بازار اول، ۲ هزار و ۸۶۵ واحد و شــاخص بازار 
دوم، هشــت هزار و ۹۸۵ واحد افزایش را ثبت کردند.دیروز در معامالت بورس 
تهران، بیش از پنج میلیارد و ۴۴۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۳ هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال معامله شد.همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با ۴۱۴ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۴۰۵ واحد، 
فجــر انرژی خلیج فارس )بفجر( با ۴۰۰ واحد، مبین انرژی خلیج فارس )مبین( 
با ۳۳۸ واحــد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( بــا ۳۳۱ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با ۲۹۸ واحد و توســعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۱۹۵ واحد با تاثیر 

مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۱۲۴ واحد، پتروشیمی بوعلی 
سینا )بوعلی( با ۷۶ واحد، پتروشیمی شازند )شاراک( با ۷۵ واحد، توسعه صنایع 
بهشــهر )وبشــهر( با ۶۸ واحد، صنعت غذایی کورش )غکــورش( با ۶۰ واحد و 
صنعتی بهشهر )غبشهر( تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش، 
روزگذشته نماد سیمان آبیک )سآبیک(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا(، زامیاد )خزامیا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ایران خودرو )خودرو(، 
انتقال داده های آسیاتک )آسیاتک( و ملی صنایع مس ایران )فملی( در نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشــتند.گروه خودرو هم در معامالت روز دوشــنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۸۷۲ میلیون و ۵۷۲ هزار برگه سهم 
به ارزش سه هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز دیروز 
بیش از ۴۴ واحد افزایش داشــت و به ۲۰ هزار و ۲۴۰ واحد رســید.در این بازار 
چهــار میلیارد و ۲۴ میلیون برگه ســهم و اوراق مالی به ارزش ۳۳ هزار و ۴۵۹ 
میلیارد ریال دادوســتد شد، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از ۲۱۰ 

هزار و ۴۸۷ نوبت بود.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

پس از یــک هفته مخالفت و اعتــراض به عرضه بلیت 
دالری پروازهای داخلی به اتباع غیرایرانی، ســرانجام وزیر 
راه، دســتور ممنوعیت فروش دالری بلیت هواپیما و ابطال 
مصوبه آن را صادر کرد و رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرتی ایران هم از توقف فروش این بلیت ها و همچنین 
بازگشــت نرخ ها به حالت قبل برای اتباع خارجی خبر داد.
به گزارش ایســنا، بلیت هواپیما در مســیرهای داخلی از 
پنجم تیرماه به مســافران غیرایرانی به نرخ دالر محاســبه 
شده اســت.  طبق تصمیم انجمن شرکت های هواپیمایی، 
بلیت پروازها در مســیرهای کمتر از یک ساعت به قیمت 
۱۰۰ دالر و در مسیرهای بیشــتر از یک ساعت ۱۵۰ دالر 
تعیین شد که مخالفت فعاالن گردشگری را به دنبال داشت 
و وزارتخانه های گردشــگری و امور خارجه نیز در نامه های 
جداگانه به سازمان هواپیمایی کشور، مخالفت خود را با ادامه 
اجرای این طرح، به دلیل تبعات منفی آن در بازار گردشگری 
کشــور  و همچنین تردد اتباع کشورهای همسایه به ایران، 
اعالم کردند. جمعی از نمایندگان نیز در واکنش هایی از وزیر 

راه خواستند که این طرح را متوقف کند.
اوایــل این هفته نیز عــزت اهلل ضرغامــی، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیـ  در جلسه ای با حضور 
رؤسای تشکل های گردشگری و مسؤوالن سازمان هواپیمایی 
به بررســی تبعــات اجرای ایــن طرح به ویــژه در صنعت 
گردشگری که پس از دو ســال رکود، درحال جان گرفتن 
است، پرداختند تا سرانجام، وزیر راه از توقف این طرح خبر 
داد.رستم قاسمی گفت: از این به بعد فروش بلیت پروازهای 
داخلی با دالر را نخواهیم داشت. این موضوع یکشنبه ۱۲ تیر 

به ایرالین ها به صورت مکتوب ابالغ شده است. در جلسه ای 
هــم که مدیران ایرالین هــا با رییس ســازمان هواپیمایی 
کشوری داشته اند، این ممنوعیت به آن ها اعالم شده است. 
هیچ ایرالینی حق ندارد باالتر از آنجه در وبســایت سازمان 
هواپیمایی کشوری منتشر شده، اقدام به فروش بلیت پرواز 

داخلی کند.حرمت اهلل رفیعی ـ رییس هیأت مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایرانـ  
نیز با رصد ســامانه های فروش بلیت به ایســنا خبر داد که 
نرخ های کالس بیزنس و عنوان اتباع غیرایرانی از سامانه های 
فروش بلیت حذف شــده و نرخ ها به حالت قبل برگشته و 

برای اتباع خارجی نیز به ریال محاســبه می شود.او پیش تر 
در نقد این اقدام متذکر شــده بود: طبق قوانین ســازمان 
بین المللی هواپیمایی کشوری )ایکائو( و انجمن بین المللی 
حمل ونقل هوایی )یاتا( شرکت های هواپیمایی در مسیرهای 

داخلی باید حقوق همه ملیت ها را برابر بشمارند. 
آن ها اجازه ندارند براساس ملیت و خارجی بودن افراد نرخ 
تعیین کنند. این مقررات خیلی شفاف است و شرکت های 
هواپیمایی با دو نرخی کردن قیمت ها براساس ملیت مسافر، 
مرتکب خالف بین المللی شده اند.سفارت ایران در عراق نیز 
درحالی که وزارت خارجه قبال به سازمان هواپیمایی درباره 
تبعات منفی این طرح در تردد عراقی ها هشــدار داده بود، 
اینک در توئیتر اعالم کرده است: شهروندان عراقی همانند 
شهروندان ایرانی می توانند بلیت های هواپیما را به نرخ ریال 

تهیه کنند.
محمد محمدی بخــش ـ رییس ســازمان هواپیمایی ـ 
نیز با تاکید بر این که شــرکت های هواپیمایی، چارترکننده 
و آژانس هــای مســافرتی اجازه فــروش دالری بلیت را به 
اتباع خارجــی ندارند، گفت: با این حــال تمهیداتی برای 
فروش بلیت به اتباع خارجی در نظر گرفته شــده است که 
دســتورالعمل آن به زودی آماده و ابالغ می شود.معاون وزیر 
راه اضافه کرد: با توجه به این که مســافران خارجی بیرون 
از ایــران بلیت را تهیه می کنند و در عراق تا ســقف ۱۰۰ 
دالر بلیت مســیرهای داخلی به فروش می رود، الزم است 
با دستورالعمل خاصی که روز شنبه آینده ابالغ خواهد شد، 
ضمن توقف فروش ارزی و دالری در داخل ایران، بخشنامه 

فروش جدید هم ابالغ شود.

وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکه کشورهای جنوبی 
درخواست کریدورهای جدید برای اتصال به روسیه از مسیر 
ایران را دارنــد، گفت: اصلی ترین کریدورهای ریلی که باید 
تکمیل شود، چابهار - ســرخس، چابهار - رشت، چابهار - 
آســتارا، و همچنین اصالح راه آهن اینچه برون برای حمل 

بار ترانزیتی است.
به گزارش ایرنا »رســتم قاسمی« در مراسم الحاق ۳۱۹ 
دستگاه ناوگان نو و بهسازی شده به شبکه ریلی کشور، گفت: 
با تکمیل کریدورها می توانیم مسیر ترانزیتی شویم که عالوه 
بــر ایجاد درآمد نتایج اجتماعی و امنیتی هم در پی خواهد 

داشت.قاســمی گفت: هنوز فرصت باقی است که ترانزیت را 
غنیمت شــماریم. کشورهای همســایه از ما می خواهند تا 
کریدورهای جدیدی از مسیر حمل ونقل ایران ایجاد کنند. 
آمار حمل ونقل باری که می تواند از کشور ما عبور کند، بسیار 
باالست.وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه نیازمند تحول 
اساسی در حوزه حمل ونقل به خصوص بخش ریلی هستیم، 

گفت: ادامه روش فعلی ما را به جایی نمی رساند. دولت های 
قبلی سالی ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر ریل یا آزادراه می ساختند و ما 
نهایتاً بتوانیم آن را به سالی صد کیلومتر برسانیم اما جهش 
مورد انتظار مردم نیست.قاســمی تأکید کرد: در حال حاضر 
کانتینر از کشور هند به بندر شهید رجایی می آید. با قطار به 
رشت می رود و از آنجا با کامیون به آستارا ارسال می شود و 

به راه آهن آذربایجان و نهایتاً فنالند در تحویل داده می شود. 
زمان ســیر کاال در این مســیر ۱۷ تا ۱۸ روز است، اما اگر 
از مسیر دریای سرخ منتقل شــود، ۴۵ روز تا دو ماه طول 
می کشد.وزیر راه و شهرسازی به نبود زیرساخت ریلی قطعه 
رشــت - آســتارا به طول ۱۶۲ کیلومتر اشاره کرد و گفت: 
حتی بودجه جاری یک ســال کل وزارت راه کفاف ساخت 
این ۱۶۲ کیلومتر را نمی دهد.وزیر راه و شهرســازی گفت: 
اصلی ترین کریدورهای ریلی که باید تکمیل شود »چابهار-

سرخس«، »چابهار-رشت« و »چابهار-آستارا« و همچنین 
اصالح راه آهن اینچه برون است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتــی از صــادرات ۲.۷ میلیارد دالری ۱۰۰۰ شــرکت 
صادرات محور در شهرک های صنعتی در سال گذشته خبر 
داد و گفت که سهم صنایع کوچک از کل صادرات غیرنفتی 
کمتر از ۱۰ درصد اســت، چراکه بیشتر نیازهای داخلی را 
صنایع کوچک تامین می کنند.عزیزاهلل قربانی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به فعالیت ۱۰۰۰ شرکت صادرات محور 
در شــهرک ها که سال گذشــته ۲.۷ میلیارد دالر صادرات 
داشــتند، گفت: با توجه به اینکه بیشتر نیازهای داخلی را 

صنایع کوچک تامین می کنند، حجم صادرات آنها نسبت به 
شرکت های بزرگ کمتر است.وی از حمایت سازمان صنایع 
کوچک از ۲۱ شرکت مدیریت صادرات خبر داد و گفت: این 
شرکت ها در حال ارائه آموزش به شرکت کوچک و متوسط 
هستند.معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
در پاسخ به ســوالی درباره سهم این صنایع از کل صادرات 
غیرنفتی کشــور، اظهار کرد: سهم صادرات صنایع کوچک 
از کل صادرات غیرنفتی اســت که همانطور که اشــاره شد 
علت اصلی آن تامین نیازهای داخلی از ســوی این صنایع 

اســت.به گفته وی، از جمله مهم ترین موانع صادرات برای 
صنایع کوچک نداشــتن برند است. به همین دلیل توسعه 
برندســازی در دســتور کار قرار گرفته و مقرر شده حداقل 
۳۱ برند ملی تعریف شــود و صنایــع کوچک در قالب این 
برندها صادرات کنند. چراکه صنایع به تنهایی برای این کار 
مشکل دارند. مقدمات این فرایند تعریف شده است.قربانی 
با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ کنسرسیوم صادرات 
تشکیل شده، تصریح کرد: همچنین قرار است برندسازی به 
این کنسرســیوم های صادراتی منتقل شود تا شرکت ها در 

قالب آنها بتوانند بازاریابی کنند.به گزارش ایســنا، بررسی 
آمارهای صادراتی سال گذشته نشان می دهد سهم گروه های 
کاالیــی با ارزش افزوده باال مثل بخش های مختف صنعت، 
صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و فرش ناچیز است. سهم 
صنعت ۹.۶ درصد، کشــاورزی و صنایع غذایی ۱۱ درصد و 
فروش و صنایع دستی فقط ۰.۴ درصد است. حتی در بخش 
کشاورزی و صنایع غذایی، بیشترین صادرات مربوط میوه و 
تره بار با ارزش افزوده پایین است و سهم صنایع تبدیلی از 

ارزش صادرات بخش کشاورزی فقط ۱۲ درصد است.

بررســی قیمت کاالهای اساسی در اول تیرماه نسبت به 
خرداد نشان می دهد که کره پاستوریزه، سیمان خاکستری 
و شیر استریل پاکتی پرچرب در صدر افزایش قیمت در یک 
ماه قرار دارند، میانگین قیمت برنج ایرانی به ۱۱۰ هزار تومان 

رسیده و بازار روغن موتور هم شاهد نابسامانی است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش 
قیمت اقالم اساســی و پر مصرف بازار کشور منتهی به ۳۰ 
فروردین ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان منتشر شــده، قیمت تخم مرغ، گوشت گوسفند، 
گوسفند و گوساله زنده، روغن مایع، پرتقال، سیب زمینی، 
گوجه فرنگی و آب بسته بندی تقریبا نسبت به ماه قبل از آن 
تغییری نکرده است.اما در این زمان قیمت مرغ تازه، گوشت 
گوساله، شیر خام، پنیر، قند و شکر، چای، روغن نیمه جامد، 
برنج هندی، ماکارونی، نخود، لپه، عدس، موز، ســیب، پیاز، 
خرما، مقاطع فوالدی، پودر شوینده و دستمال کاغذی بین 
یک تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.بر این اساس میانگین 

کشوری قیمت هر کیلو گوشــت مرغ تازه و گوساله با ۹ و 
چهار درصد افزایش نســبت به ماه قبل به حدود ۵۲ هزار و 
۴۰۰ و ۱۸۷ هزار تومان و هر لیتر شیر خام و همچنین پنیر 
پاستوریزه ۴۰۰ گرمی هر کدام با هشت درصد افزایش به ۱۲ 

هزار و ۷۰۰ و ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.  
در مدت یاد شده هر کیلو برنج هندی، روغن نیمه جامد 
۴.۵ کیلویــی و ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز هفت، پنج و چهار 
درصد گران شده و در تیر امسال به قیمت ۳۶ هزار و ۸۰۰، 
۳۶۰ هزار و ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شــده اســت.
همچنیــن قیمت انواع چای ۵۰۰ گرمی با دو و چهار درصد 
افزایش به حــدود ۱۴۷ و ۱۴۲ هزار تومان و قند و شــکر 
بســته بندی با دو درصد افزایش بــه ۳۴ و ۲۶ هزار تومان 
رسیده است. در بین انواع حبوبات نیز در تیر امسال، قیمت 
هر کیلو نخود با ســه درصد، عدس با شــش درصد و لپه با 
پنج درصد افزایش نســبت به مــاه قبل به ترتیب به حدود 
۵۰، ۵۵ و ۵۳ هزار تومان رســیده است. قیمت پیاز هم در 

مدت یاد شــده هشت درصد افزایش داشته و قیمت آن به 
نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. قیمت موز، انواع سیب 
و خرما هم در یک ماه گذشــته ســه، هفت و شش درصد 
افزایش داشــته اســت.در این میان قیمت شیر کم چرب و 
پر چرب، کره، برنج ایرانی، برنج پاکستانی، لوبیا چیتی، رب 
گوجه فرنگی، سیمان، گچ، انواع تایر، انواع روغن موتور، کاغذ 
نسبت به ماه قبل، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.بر 
این اســاس قیمت هر کیلو برنج ایرانی طارم و هاشمی با ۱۶ 
و ۲۱ درصد افزایش نســبت به خرداد به ۱۱۱ و ۱۰۹ هزار 
تومان و قیمت برنج پاکســتانی با ۱۳ درصد افزایش به ۴۰ 

هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر لیتر شیر کم چرب و پرچرب و کره 
۱۰۰ گرمی به ترتیب ۱۲، ۳۵ و ۵۲ درصد نســبت به قبل، 
یعنی خرداد، افزایــش یافته و به حدود ۱۹، ۲۳ و ۲۱ هزار 
تومان رسیده است.قیمت رب گوجه ۸۰۰ گرمی و هر کیلو 
لوبیــا چیتی نیز باافزایش ۱۱ و  ۱۷ درصدی قیمت در تیر 

مــاه به ۳۷ هــزار و ۷۰۰ و ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان رســیده 
اســت.یکی از نکات این گزارش وضعیت بازار روغن موتور 
است که بر اساس آن اکثر واحدهای صنفی تعویض روغنی 
امکان خرید مســتقیم از تولیدکنندگان و عوامل توزیع را 
ندارند و از ابتدای ســال تاکنون عرضه روغن موتور توسط 
شرکت های تولیدی و پخش کاهش داشته و در برخی موارد 

کامال متوقف بوده است. 
روغن موتورهای تولیدی بهران، ایرانول، سپاهان و پارس 
همگی در ســطح عرضه با قیمت های بسیار باالتر از قیمت 
مصوب درج شده روی بســته بندی کاال عرضه می شوند و 
دلیل آن نیز تهیه واحدهای صنفی از واسطه ها است. فروش 
اجباری ســایر اقالم از قبیل شیشــه شور و گریس در کنار 
روغن موتور توســط عاملین پخش شــرکت ها نیز افزایش 
داشته است.در نتیجه همین شرایط قیمت انواع روغن موتور 
هم در تیر ۲۳ تا ۳۰ درصد نسبت به خرداد افزایش یافته و 

به ۲۰۷ تا ۲۱۲ هزار تومان رسیده است.

پس از یک هفته اعتراض و مخالفت

بلیت های دالری هواپیما به ریال بازگشت

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

افزایش درخواست کشورها برای انتقال کاال از مسیر ایران

در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد

صادرات ۲/7 میلیارد دالری ۱۰۰۰ شرکت صادرات محور در شهرک های صنعتی

گزارش رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پرمصرف

میانگین قیمت برنج ایرانی به ۱۱۰ هزار تومان رسید

ونزوئــال یک میلیون هکتار زمیــن در اختیار ایران 
قرارد داد/ روســیه امکان کشت فراسرزمینی را هموار 
کردنائــب رئیس انجمن کشــت فراســرزمینی خاطر 
نشــان کرد: ونزوئال با هدف کشــت فراسرزمینی یک 
میلیون هکتار زمین کشــاورزی در اختیار ایرانیان قرار 
داده اســت.علی رضوانــی زاده در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا، با بیان اینکــه ونزوئال می تواند به انبار 
محصوالت کشاورزی جهان تبدیل شود، گفت: ونزوئال 
با هدف کشــت فراسرزمینی یک میلیون هکتار زمین 
کشاورزی در اختیار ایرانیان قرار داده است.وی ونزوئال 
را مستعدتر از برزیل و روسیه برای کشت فراسرزمینی 
دانســت و افزود: به نظر می رســد این کشور می تواند 
خلع اوکراین را در جهان پرکنــد. باید از روابط خوب 
سیاســی شــگل گرفته بین ایران و ونزوئال برای ایجاد 
امنیت غذایی کشــور و جهان بهره بگیریم؛ متاسفانه 
ما در زمینه فرصت سوزی ها در جهان در رتبه نخست 
هستیم.این فعال حوزه کشت فراسرزمینی با بیان اینکه 

اقلیم ونزوئال برای کشــت گندم مناسب نیست، افزود: 
در فرهنگ بومی ونزوئال مصرف نان گندم چندان رایج 
نیست و بیشتر نان ذرت استفاده می کنند. چرا که این 
کشور برای کشت محصوالت استراتژیکی چون ذرت و 
سویا مناسب اســت؛ ارزش اقتصادی سویا به مراتب از 
گندم باالتر اســت.رضوانی زاده سویا را استراتژیک ترین 
محصول دنیاست معرفی کرد و افزود: کنجاله سویا در 
تولید مرغ و دام بســیار کاربرد دارد. همچنین کشــت 
سویا در هکتار حاشیه سود ۱۵۰ درصدی دارد این در 
حالیســت که حاشیه سود گندم در هر هکتار کمتر از 
۳۰ درصد است. می توان در ونزوئال سویا و ذرت کاشت 
و پول قابل توجه کســب و با آن پــول گندم از کانادا، 
استرالیا و هر کشور دیگر خریداری کرد. به عبارت دیگر 
کشاورزی فراسرزمینی امکان خلق ثروت را برای فعاالن 
ایــن حوزه فراهم می کند.وی با بیان اینکه چینی ها در 
آفریقا تنباکو کشت می کنند، افزود: مصرف تنباکو در 

چین جرایم سنگینی را به همراه دارد.

صندوق توسعه ملی اعالم کرد: از ۱۲ هزار میلیارد 
تومانــی کــه باید به صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه 
پرداخت می شد، پنج هزار میلیارد تومان واریز و هفت 
هزار میلیارد تومان باقی مانده اســت که البته فرایند 
واریزی تا اتمام تعهد صندوق توســعه ملی ادامه دارد.
به گزارش صندوق توسعه ملی، حدود دو سال قبل که 
چراغ های قرمز روی بازار ســرمایه سایه انداخته بود، 
راهکارهای مختلفی برای آرام شــدن تالطم این بازار 
اتخاذ شد که یکی از آن ها، تزریق یک درصد از منابع 
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
بود.بر این اساس مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون 
دالر به صورت تدریجی در بازار سرمایه، سرمایه گذاری 
شود که این مبلغ به نرخ سامانه معامالت الکترونیک 
)ETS( حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اســت.در این 
راســتا تاکنون صندوق توســعه ملی طی پنج مرحله 
مبالــغ مختلفی را بــه صندوق تثبیت بازار ســرمایه 
واریز کرده است. نخســتین واریزی در پنجم آذرماه 

ســال ۱۳۹۹ و به میزان ۱۰۰۰ میلیــارد تومان بود. 
۲۶ اردیبهشــت سال ۱۴۰۰، ۱۰۳۴ میلیارد تومان به 
عنوان دومین واریزی صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه صورت گرفت. ۳۰ دی ماه سال 
گذشته نیز سومین مرحله از پنجمین مرحله و آخرین 
مرحله واریزی در سال ۱۴۰۰ و به مبلغ ۶۵۰ میلیارد 
تومان انجام شد.امســال نیز واریزی طی دو مرحله و 
در تاریخ های یازدهم اردیبهشــت ماه به مبلغ ۱۳۰۰ 
میلیارد تومان و هشتم تیرماه به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان انجام شده است.بنابراین و طبق توافق اولیه از 
۱۲ هزار میلیارد تومانی که صندوق توســعه ملی باید 
پرداخت می کرد، پنج هزار میلیارد واریز و هفت هزار 
میلیــارد تومان باقی مانده اســت. از این ۷۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان باید ســه هــزار میلیارد تومان از محل 
مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی و 
مابقی نیز از منابع در اختیار صندوق پرداخت شود که 

این فرایند بر اساس قرارداد منعقده ادامه دارد.

فرآیند واریزی ها به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داردونزوئال یک میلیون هکتار زمین در اختیار ایران قرار داد


