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بازار انرژی

قیمت نفت در ابتدای معامالت روز دوشــنبه بازار آسیا تحت تاثیر احتمال 
موافقت تولیدکنندگان اوپک پالس با کاهش بیش از یک میلیون بشکه در روز 
تولیدشــان، بیش از سه درصد بهبود پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت دو دالر و ۵۱ ســنت معادل سه درصد افزایش یافت و به ۸۷ دالر و 
۶۵ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه با ۰.۶ درصد کاهش بسته 
شده بود. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و ۳۹ سنت 
معادل ســه درصد افزایش، به ۸۱ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. شاخص 
نفت آمریکا روز جمعه ۲.۱ درصد نزول کرده بود. قیمت های نفت برای چهارمین 

ماه متوالی از ژوئن، کاهش ماهانه پیدا کردند که ناشــی از قرنطینه های کووید 
۱۹ در چین، افزایش نرخهای بهره و رشــد ارزش دالر آمریکا بود.منابع آگاه به 
رویترز اظهار کردند: اوپک پالس برای حمایت از قیمتها، در آســتانه دیدار روز 
چهارشنبه وزیران این گروه، در حال بررسی کاهش تولید به میزان بیش از یک 
میلیون بشــکه در روز است.اگر توافق شــود، این دومین کاهش ماهانه متوالی 
تولید نفت اوپک پالس پس از تصویب کاهش ۱۰۰ هزار بشکه در روز تولید در 
ماه گذشته خواهد بود. با این حال دو منبع آگاه در اوپک پالس اظهار کردند: این 
گروه به دلیل تحریمهایی که علیه بعضی از اعضایش وجود دارد و سرمایه گذاری 

اندک اعضای دیگر در ظرفیت تولید، حدود ســه میلیون بشکه در روز کمتر از 
هدف تعیین شده، نفت تولید کرده است.تحلیلگران گروه تحقیقاتی ANZ در 
یادداشتی نوشتند: بازار کاهش تولید کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را نادیده 
خواهــد گرفت. بنابراین، احتمال این وجود دارد که کاهش تولید به میزان یک 
میلیون بشکه در روز را مشاهده کنیم.بر اساس گزارش رویترز، شرکت تحقیقاتی 
FGE پیش بینی کرد اگرچه قیمت نفت برنت برای تحویل فوری ممکن است 
در کوتاه مدت تقویت شــود اما نگرانیها نســبت به رکود جهانی، احتماال روند 
صعودی قیمتها را محــدود می کند. اگر اوپک پالس تصمیم بگیرد تولیدش را 
در کوتــاه مدت کاهش دهد، ظرفیت مازاد تولید این گروه افزایش پیدا کرده و 

احتماال قیمت معامالت آتی را تحت فشار کاهشی قرار می دهد.

پرداخت ۱۰۴۸ میلیارد تومان تسهیالت
 به زائران اربعین

وزارت اقتصاد اعالم کرد؛ اســامی ۳۱۶ هزار و ۱۰۲ نفــر از زائران اربعین که 
متقاضی دریافت تســهیالت قرض الحسنه بودند، به بانک های عامل ارسال شده 
اســت و تا تاریخ ۶ مهرماه سال جاری به حدود ۲۲۴ هزار نفر بالغ بر مبلغ یک 
هزار و ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد.به گزارش وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، دفتر امور بانکی و بیمه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی 
درباره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اربعین اعالم کرد: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده از تاریخ شروع ثبت نام )۱۴ شهریورماه سال جاری( تا ۲۶ شهریورماه، 
تعداد ۷۶۰ هزار و ۸۲ نفر در ســامانه حج و زیارت )سماح( برای اخذ تسهیالت 
ثبت نام کردند که از این تعداد بر اســاس اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها ۴۷۸ 
هزار و ۷۷۶ به عنوان سرپرســت خانوار مشخص و از مجموعه سرپرستان خانوار 
نیز طبق فهرست اعالمی نیروی انتظامی تعداد ۳۱۶ هزار و ۱۰۲ نفر از مرز زمینی 
خارج شده اند .فهرست این افراد به بانک های عامل ارسال شد و تا تاریخ ۶ مهرماه 
ســال جاری به حدود ۲۲۴ هزار نفر بیش از مبلغ یک هزار و ۴۸ میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شــد. همچنین فرایند پرداخت برای مابقی متقاضیان واجد 

شرایط نیز در دست اقدام است.

هزینه قبض تلفن تهرانی ها بی سر و صدا باال رفت
مشــترکان تلفن ثابت در شهریور ماه با افزایش عجیب قبض های تلفن ثابت 
روبرو شدند . به گزارش خبرآنالین، شرکت مخابرات اقدام به فعال کردن خدماتی 
برای همه مشترکان، بدون استعالم از صاحبان خط کرده که بر اساس ان هزینه 
قبض آنها حداقل بیســت هزار تومان افزایش یافته است .این بیست هزار تومان 
که در قبوض تحت عنوان خدمات مکالمه صوتی لحاظ شــده است، حتی برای 
خطوط ثابتی که مکالمه از آن صورت نمی گیرد، لحاظ شده است . پیش از این 
شــرکت مخابرات اعالم کرده بود که مشترکان تهرانی از ابتدای شهریور با توجه 
به مصوبه ستاد تنظیم بازار و براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررارت مبنی بر 
دستورالعمل هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت، می توانند 
بــا پرداخت ۲۰ هزار تومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی، ۴۴۴۴ دقیقه 
مکالمه رایگان درون شــهری یا به همان میزان مکالمات بین شــهری و همراه 
دریافت کنند.این در حالی است که این خدمات برای تمام تهرانی ها فعال شده و 

خطوطی که کارکردی ندارند نیز با افزایش هزینه قبض مواجه شده اند.

۲۰ کیلوگرم شمش طال در سبد خریداران بورس کاال
تاالر محصــوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران روز دوشــنبه میزبان 
دادوســتد ۲۰ کیلوگرم شــمش طال بود.به گزارش روابط عمومی بورس کاالی 
ایران، امروز و در تاالر مذکور ۱۴۴ هزار و ۳۶۰ تن شــمش بلوم، ۲۵ تن شمش 
آلومینیوم، ۴۰ تن مس کاتد و ۲۵ تن هیدروکســید آلومینیوم معامله شد.تاالر 
حــراج باز نیز در ایــن روز معامله ۲۰۰ تن ســولفورمولیبدن، ۹۰ هزار و ۵۰۰ 
تــن تختال C و ۳۰ هزار تن وکیوم باتوم را تجربه کــرد. ۱۵۵ هزار و ۳۸۵ تن 
سیمان هم در تاالر سیمان بورس کاال به فروش رسید.تاالر فرآورده های نفتی و 
پتروشــیمی نیز تا ساعت ۱۵ شاهد دادوستد ۶۲ تن مواد پلیمری و ۲۲ تن مواد 
شــیمیایی بود.تاالر صادراتی هم در ایــن روز معامله ۴۳ هزار و ۲۰۰ تن قیر، ع 
۲۶۵ تن عایق رطوبتی، یک هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم را تجربه کرد.
در مجمــوع ۴۴۵ هزار و ۶۹۴ تن انــواع کاال در تاالرهای مختلف بورس کاالی 

ایران معامله شد.

تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعاالن اقتصادی
سازمان امور مالیاتی کشــور در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان از تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعاالن اقتصادی خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان امور مالیاتی کشــور، این سازمان در اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و 
بهره برداری از شماره اقتصادی و ماده )۶( آئین نامه اجرایی تبصره )۳( ماده ۱۶۹ 
قانون مالیات های مســتقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعاالن 
اقتصادی نموده است. مؤدیان مالیاتی مکلف اند از یکم مهرماه امسال برای صدور 
صورت حساب های فروش کاال و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از 
شماره اقتصادی جدید استفاده کنند.برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خود را در 
نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند شماره اقتصادی منحصربه فرد تخصیص می یابد.

افزایش دو برابری تجارت ایران با شرق قاره آفریقا
معاون ارتقای کســب و کارهای تجاری سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که 
تجارت ایران با شــرق قاره آفریقا در ۵ ماه نخســت ســال ۱۴۰۱ برابر با حجم 
تجارت انجام شــده در این منطقه قاره آفریقا، در ســال گذشته بود.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت، 
»سیداحمدرضا عالئی طباطبایی« معاون ارتقای کسب و کارهای تجاری سازمان 
توسعه تجارت که مهمان تلفنی برنامه رادیو گفتگو بود، در پاسخ به این پرسش 
که دیپلماســی اقتصادی تا چه میزان نقش راهبردی در توسعه تجارت خارجی 
ایران داشته است؟، اظهار کرد: اقدامات انجام شده در حوزه تجارت خارجی، در 
واقع مجموعه تالش ها، برنامه ها و اقداماتی اســت که تأثیر کوتاه مدتی نداشته و 
در بهترین حالت، در میان مدت و بلندمدت نتیجه بخش خواهد بود که در حوزه 
کاری مان، میان مدت زمانی بین یک تا ۲ ســال بوده و بلندمدت زمان ۳ سال یا 
بیشتر از آن اســت.وی در این برنامه که »نقش راهبردی دیپلماسی در توسعه 
تجارت خارجی ایران« در آن بررســی شــد، افزود: در این مدت، برای توســعه 
تجارت با کشــورهای اولویت همکاری شــماره یک تجاری با ایران، اقداماتی در 
خصوص رفع مشکالت زیر ســاختی مانند ایجاد یا تقویت خطوط لجیستیکی 

صورت گرفته است. 

گفت وگوهای اولیه برای واردات خودرو از سئول
دبیر اتاق مشــترک ایران و کره جنوبی خاطر نشــان کرد: برای شکل گیری 
تهاتر نیازمند واســطه است که این ســازوکار در شرایط فعلی وجود ندارد البته 
بخش خصوصی چندین بار این پیشــنهاد را بــه کره ای ها ارائه داد اما آنها مایل 
بودند از مسیری تجارت کنند که قوانین تحریمی را زیر پا نگذارند.پویا فیروزی در 
گفت وگو با ایلنا٬ با بیان اینکه در ۵ ماه نخست سال جاری واردات از کره افزایشی 
و صادرات کاهش پیدا کرد٬ افزود: تجار توانســتند در سال جاری نوع همکاری 
متقابل را به مسیرهایی جدید هدایت کنند؛ در ۵ ماه نخست سال جاری ۳۲.۵ 
میلیون دالر به کره جنوبی صادرات داشــتیم این در حالیست که ۲۷۷ میلیون 
دالر از این کشور واردات انجام دادیم.وی در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت 
اعالم کرده اســت که زمینه ها را برای واردات خودرو از کره  جنوبی هموار کرده 
اســت آیا این احتمال وجود دارد که ما موفق به واردات خودرو از این کشــور با 
قیمت های مد نظر این وزارتخانه شویم؟ گفت: اگر شرایط مبادالت تجاری مبادله 
کاال و انتقال پول فراهم شود به طور قطع احتمال آن وجود دارد تا آنجا که من 
اطالع دارم صحبت هایی در این زمینه در وزارت صمت صورت گرفته است و باید 

منتظر باشیم چه خودروهایی وارد می کند.

ادامه ریزش شاخص بورس
بورس تهران به ریزش خود ادامه داد اما نسبت به روز قبلی به صورت کمتری 
ریزش داشــته و بســیاری از نمادها به وضعیت متعادل باز گشــتند.به گزارش 
خبرنگار مهر، بازار ســرمایه روز دوشنبه با ریزش ۳۳۱۱ واحدی به شاخص یک 
میلیون و ۳۱۸ هزار واحد رسید،ارزش معامالت خرد عدد ۱,۸۴۸ میلیارد تومان 
را به ثبت رســانده است که نســبت به دیروز با کاهش همراه بوده دیروز ارزش 
معامــالت خرد باالی ۲ هزار میلیارد تومان بود، این عمل نشــان دهنده نبودن 
فروشــنده و خریدار مؤثر در بازار است،روزگذشته صندوق های با درآمد ثابت باز 
هم ورود پول داشته و با اقبال ۱۱۲ میلیارد تومانی همراه بودند به نظر می رسد 
ورود به صندوق های درآمد ثابت برای فعاالنی اســت که در سهام ورود و خروج 
داشته و استراتژی نوسانگیری دارند.ارزش صف های خرید در معامالت دیروز ۹۱ 
میلیارد تومان بود که نســبت به روز قبلی با افزایش ۱۴ میلیارد تومانی همراه 
بود، ارزش صف های فروش هم در محدوده ۳۱۸ میلیارد تومان قرار داشــته که 
نســبت به قبل با افزایش ۳۸ میلیارد تومانی همراه بود.در معامالت روز دوشنبه 
۳۲ نماد در وضعیت صف خرید و ۸۹ نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند 
در معامالت دیروز خروج پول هوشــمند از ورود پیشی گرفت اما اختالف خروج 
و ورود پول تنها ۴۷ میلیارد تومان بوده و در صورت اســتمرار می تواند وضعیت 

بهتری را در بازار سرمایه شاهد باشیم.

اخبار کوتاه

بورس

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: با هماهنگی و همکاری 
خوبی که با وزرات امورخارجه انجام شــده است در روزهای 
آینده خبرهای خوبی از آزادســازی منابع ارزی ایران اعالم 
می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح 
آبادی،رئیس کل بانک مرکــزی در آئین رونمایی از درگاه 
یکپارچــه اعالم نرخ ارز صرافی ها با تشــریح اقدامات انجام 
شــده در راستای افزایش شــفافیت و تعمیق بازار ارز طی 
ماه هــای اخیر در گفــت: بانک مرکزی از هــر اقدامی برای 
تعمیق بازار ارز استقبال می کند.وی تصریح کرد: اولین اقدام 
در این زمینــه راه اندازی بازار توافقــی ارز بود که ابتدا به 
صورت محدود انجام شــد و پس از آن گســترش پیدا کرد 
و در حــال حاضر تابلو مشــخصی در بازار متشــکل ارزی 
بــرای این اختصاص یافته اســت.صالح آبادی دومین اقدام 
در این خصوص را انتشــار لحظــه ای نرخ و حجم معامالت 
و تقاضاها در بازار ارز توافقی از طریق ســامانه بازار متشکل 
بــرای عموم مردم و فعاالن بازار دانســت و گفت: این اقدام 
نقش مهمی در افزایش شفافیت بازار ارز داشته و عموم مردم 
می توانند جزئیات نرخ ها و معامــالت و تقاضاها را بازار ارز 
توافقی مشــاهده کنند و در جریان آخریــن تغییرات قرار 
گیرند.وی با اشــاره به رونمایی از درگاه یکپارچه اعالم نرخ 
ارز صرافی ها از امروز گفت: ســومین اقــدام ارزنده ای که از 
امروز و در راستای تعمیق بازار ارز عملیاتی شده است اعالم 
نرخ خرید و فروش ارز توسط هر صرافی به صورت برخط از 
طریق سامانه بازار متشکل است.صالح آبادی ادامه داد: پیش 
از این هر صرافــی نرخ های خرید و فروش خود را از طریق 
ویترین صرافی اعالم می کــرد و عموم مردم برای اطالع از 
نرخ ها باید به صرافی مراجعه می کردند اما از امروز این نرخ ها 
عالوه بر ویترین صرافی ها در ســامانه بازار متشکل ارزی به 
تفکیک هر صرافی اعالم می شود.وی با بیان اینکه این اقدام 
به شفافیت و عمق بخشی بازار ارز کمک می کند ادامه داد: 
البته در حال حاضر تعدادی از صرافی ها نرخ خود را در این 
ســامانه اعالم می کنند اما به تدریج کلیه صرافی های عضو 
بازار متشــکل نرخ های اعالمی خود را در این سامانه اعالم 
خواهد کرد.صالح آبــادی افزود:همچنین در روزهای آینده 
امکانی ایجاد می شــود که مردم عالوه بر روش های موجود 
بتواننــد خرید ارز خود از بازار توافقــی را به صورت آنالین 
از طریق صرافی انجام دهند و وجه ان را در حســاب خود و 

یــا به صورت صورت فیزیکی دریافت کنند.رئیس کل بانک 
مرکزی با اشاره به افزایش قابل مالحظه معامالت در سامانه 
نیما گفت: در شــش ماهه ابتدایی ســال جاری معادل ۲۲ 
میلیارد و ۴۳۰ میلیون دالر در سامانه نیما معامله ارز انجام 
شــده در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 
معــادل ۱۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دالر بــود که این آمار 
بیانگر رشــد ۸۰ درصدی معامالت در نیما در سال جاری 
اســت.وی ادامه داد: همچنین طی شش ماهه سال جاری 
حجم معامالت در بازار متشکل ارزی به صورت اسکناس و 
برای تأمین نیازهای خدماتی، ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.
صالح آبادی همچنین با اشاره به اثرات مثبت سیاست حذف 
ارز ترجیحی گفت با اجرای این سیاســت تقاضاهای کاذب 
در بازار ارز کاهش پیدا کرده و نیازها واقعی شــده است؛ در 
واقع نیاز ارزی کاذب برای ارز ۴۲۰۰ باال بود و با حذف این 
موضوع ارز قابل مالحظه برای فروش در سامانه نیما وجود 
دارد و صرافی هــا توانند از این ارزهــا برای تأمین کاالهای 

اساسی و غیر اساسی استفاده کنند. صالح آبادی با بیان اینکه 
ضروری اســت به سمت تأمین نیازهای ارزی از طریق بازار 
متشــکل ارزی گام برداریم تأکید کرد: این بخش به صورت 
اسکناس اســت و عمدتاً نیازهای خدماتی کشور را تأمین 
می کنــد و لذا هر چه بتوانیم امکان تأمیــن ارز را از طریق 
بازار توافقی و متشکل بیشــتر فراهم کنیم، آنگاه نیازی به 
سایر بازارها برای تأمین ارز مورد نظر افراد نخواهد بود و این 
امر از طریق تعمیق این بازار و شفافیت معامالت امکان پذیر 
است.رئیس کل بانک مرکزی به فعالیت های صادرکنندگان 
اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان فعالیت های درخور توجهی 
در زمینه بازگشــت ارز داشتند و در شکل حواله و اسکناس 
عرضه های خوبی داشــتند. امیدواریم با عمق بخشی به این 
بــازار به افزایش حجم عرضه ها کمک کنیم.عالی ترین مقام 
بانک مرکزی با بیان اینکه بعضاً صرافی های خارج کشــور 
تمایل به حضور و فعالیت در داخل کشــور دارند، افزود: لذا 
در حال حاضر بازار متشکل ارز ایران در حال مطالعه بر روی 

این موضوع اســت و کانون صرافان نیز می تواند در این باره 
کمک الزم را به ما ارائه دهند. در حال حاضر صرافی خارجی 
در کشورمان حضور ندارند و امیدواریم بتوانیم شاهد حضور 
آنها در بازار متشــکل ارزی و توافقی باشیم.رئیس کل بانک 
مرکزی با اشاره به برخی اخبار انتشاریافته مبنی بر تحریم 
شرکت ها، طی روزهای گذشته افزود: ما مشکل عرضه ارز در 
بازار نداریم. در جلساتی که با وزیر نفت داشتیم خوشبختانه 
سازوکار الزم به گونه ای تعبیه شده است که فارغ از شرایط، 
می توانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم. خوشبختانه 
همکاران ما در شــبکه بانکی و نیز نفت کشــور علی رغم 
تحریم ها می توانند تحت هر شرایطی به فعالیت خود ادامه 
دهند.وی یادآور شد: ما خوشبختانه ما عرضه های خوبی را 
در بــازار داریم و حضور پررنگی را بــه ویژه بازار حواله را با 

همکاری صادرکنندگان داریم.
اقدامات عملی 

برای آزادسازی منابع بلوکه شده
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشــر شده 
در مورد آزادســازی قریب الوقوع ۷ میلیــارد دالر ارزهای 
بلوکه شــده ایران در کره جنوبی تصریح کرد: خوشبختانه 
با هماهنگی و همکاری خوبی که با وزرات امورخارجه انجام 
شده است پیشرفت های خیلی خوبی در این زمینه انجام شد 
که فعاًل به جزئیات آن اشــاره نمی کنم و در روزهای آینده 
خبرهای خوبی در این زمینه در حوزه عمل اطالع رســانی 
خواهد شد.وی افزود: منابع ارزی، جزئی از دارایی های ملت 
ایران است و باید در راستای منافع کشور مورد استفاده قرار 
بگیرد. در همین راستا هم بانک مرکزی با همکاری دستگاه 
دیپلماســی از ابتدای اســتقرار دولت، پیگیری این موضوع 
را بطور جدی در دســتور کار قــرار داد که در یک مرحله، 
خوشــبختانه منجر به آزادسازی بخشی از منابع مسدودی 
در انگلیس پس از بیش از ۴۰ ســال گردید که رســماً هم 
در این خصوص اطالع رســانی شــد.صالح آبادی ادامه داد: 
در خصوص ســایر منابع مســدودی هم مذاکرات فشرده و 
مستمری در راستای استیفای حقوق قانونی ملت ایران انجام 
و طی هفته های اخیر هم پیشــرفت خوبی در این خصوص 
حاصل شده، البته برخی مالحظات بانکی در این زمینه باقی 
است که به طرف های مقابل اعالم شده و نمایندگان طرفین 

در حال پیگیری این موضوع هستند.

نائــب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: توسعه ناوگان در کشتیرانی در 
دســتورکار قرار دارد.به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی با اشــاره 
به نامگذاری هشــتم مهرماه به عنوان روز جهانی دریانوردی، 
تصریح کــرد: دریانوردان بــه عنوان ســربازان نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران، دلیرانه در جنگ اقتصادی در برابر 
دشمنان کشور ایستادگی نموده و به چرخش چرخ های اقتصاد 
ملی یاری می رســانند.وی ضمن تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ 
سالی پُررونق برای این مجموعه حمل ونقل دریایی کشور بوده 
است، خاطرنشان کرد: طی ســال گذشته ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در مجموع، موفق به حمل و جابه جایی 

بالغ بر ۷۱۹ هزار TEU کانتینر شــد که نسبت به سال ۹۹، 
از ۶۹ درصد رشد برخوردار بوده؛ ضمن اینکه در بخش حمل 
کاالی فله نیز، در ســال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴.۵ میلیون تُن کاال 
از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران جابه جا شده 
که این رقم نیز نســبت به ســال ۹۹، رشد ۲۸ درصدی را به 
ثبت رسانده اســت.مدرس خیابانی در مجمع عمومی عادی 
سالیانه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران منتهی به سال 
مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ کــه با آرامش کامل و رضایت مندی 
حداکثری ســهامداران برگزار شد، ادامه داد: گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۲۶.۷ 
میلیون تن بار حمل کرده که این رقم، بیانگر رشد ۴۱ درصدی 
نسبت به سال ۹۹ و ثبت رکوردی تاریخی در حوزه حمل بار 

از سوی ناوگان بوده اســت.وی ادامه داد: از میزان تناژ حمل 
یاد شــده، بالغ بر ۱۰.۳ میلیون تــن کاالی صادراتی بوده که 
۹ درصد رشــد نسبت به ســال ۹۹ را تجربه کرده؛ همچنین 
بالــغ بر ۸.۶ میلیون تن کاالی وارداتی از ســوی ناوگان گروه 
کشتیرانی در سال ۱۴۰۰ حمل شده که نسبت به سال قبل 
۷۴ درصد رشــد داشت.مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران، درآمد ریالی این گــروه را از این میزان حمل 
بار، ۳۸۲ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: درآمد عملیاتی 
نسبت به سال ۹۹، رشد ۱۵۱ درصدی داشته که این رقم نیز 
رکوردی تاریخی در بخش درآمدی به شمار می رود و با توجه 
به روندی که در سال جاری داریم، رکورد تاریخی سال ۱۴۰۰ 
را در ســال ۱۴۰۱ نیز تکرار خواهیم کــرد.وی درباره درآمد 

ارزی گروه کشــتیرانی طی ســال ۱۴۰۰ یادآور شد: در این 
ســال مجموعاً بالغ بر ۱.۶ میلیارد دالر درآمد کسب شده؛ در 
حالی که این رقم در سال ۹۹ به ۷۷۰ میلیون دالر محدود شده 
بود؛ ضمن اینکه سود خالص ارزی گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران در ســال ۱۴۰۰ نیز، ۴۷۰ میلیون دالر بوده که 
نسبت به ۲۹ میلیون دالر سال ۹۹، رشد بسیار قابل توجهی 
داشته است.مدرس خیابانی، حاشیه سود گروه کشتیرانی در 
ســال مالی ۱۴۰۰ را ۲۸ درصد اعالم کــرد و ادامه داد: یکی 
دیگر از دستاوردها طی سال مالی ۱۴۰۰ ساماندهی بدهی های 
معوقه ای بوده که از دوره های گذشته باقی مانده، بر این اساس 
با سازماندهی، ســاماندهی و شفاف سازی که صورت گرفته، 
تاکنون ۶۲۰ میلیون دالر از این بدهی ها بازپرداخت شده است.

معــاون صنایع حمــل و نقل وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی 
در کشــور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در 
نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: در نیمه دوم امسال قرعه 
کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو 

نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، منوچهر منطقی با بیان 
این مطلب اظهار کرد: با توجه به این که در ۶ ماهه نخست 
ســال جاری ۴۰۲ هزار خودروی ســواری کامل توسط دو 
خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته )۱۰۵ هزار دستگاه(، رشد بیش از 
۲۸۳ درصدی را نشان می دهد، در عمل غیر از محصوالت 
یک خودروســاز در کشــور، همه خودروها از فرآیند قرعه 
کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده اند.وی با 
اشاره به تجارب به دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در 
سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه کشی، افزایش 
و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کاال با توجه 
به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، 

افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشــور 
برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم 
ســال جاری از تعادل برخوردار است.معاون صنایع حمل و 
نقــل وزارت صنعت، معدن و تجــارت اضافه  کرد: با توجه 
به آن که برنامه افزایش تولید در شــش ماهه دوم سال نیز 
در برنامه خودروســازان قــرار دارد، در عمل به طور منظم 
فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش 
گذاشــته می شــود.منطقی ادامه  داد: در نیمه دوم امسال، 
عرضه همه خودروهای شــرکت سایپا و دیگر شرکت های 
خودروســاز با توجه به متعادل بودن عرضه و تقاضا، توسط 
خود شرکت ها یا از طریق بورس کاال انجام می شود.وی بیان  
کرد: شــرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش 
خودروهای تولیدی را در ســامانه فروش خود شرکت اجرا 

خواهد کرد.
معــاون صنایع حمل و نقــل وزارت صمت همچنین بر 
رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسالمی مانند 
تخصیــص ۵۰ درصــد ظرفیت تولید به طــرح حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیــت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت 

تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرســوده توسط این 
شــرکت های خودروســاز تأکید کرد.وی در ادامه با اعالم 
این که در نیمه دوم امســال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام 
در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این 
پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان بر تعــداد فروش مجاز خودرو، 
تحویل به موقع خودرو توســط خودروســازان و همچنین 
اجرای مصوبات مجلس شورای اسالمی بهره برداری خواهد 

شد.
عرضه خودرو در بورس 

راهی برای تبدیل کاالی سرمایه ای به مصرفی
نایب رئیــس هیئت مدیره انجمن قطعه ســازان گفت: 
عرضه خودرو در بورس کاال، راهی است تا خودرو از کاالی 
ســرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل شود.به گزارش مردم 
ساالری آنالین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما امیرحسین 
جاللی درخصوص اما و اگر های عرضه خودرو در بورس کاال 
افزود: هیچ کشــوری خودرو را بــه روش عرضه در بورس 
نمی فروشد اما چون در کشور قیمت گذاری دستوری داشته 

ایم، بنابراین تصمیم بر این شــد تا برای به تعادل رسیدن 
قیمت ها، خودرو و قطعه در بورس عرضه شود.نایب رئیس 
هیئت مدیره انجمن قطعه سازان، عرضه خودرو در بورس را 
راهی برای تبدیل این کاالی ســرمایه ای به کاالی مصرفی 
دانســت و گفت: مردم برای اینکه ارزش پول خود را حفظ 
کنند به ســمت خرید خودرو رفتند که همین عامل باعث 
شد تا خودرو از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل 
شــود.جاللی افزود: عرضه خودرو در بورس در کوتاه مدت 
می توانــد تعادلی میان عرضه و تقاضــا برقرار کند، اما باید 
به این نکته توجه داشــت که عرضه به طور طوالنی مدت 
هم می تواند مشکالتی به همراه داشته باشد.وی، مشکالت 
قطعه ســازان را محــدود به زمان حال ندانســت و گفت: 
چندین سال اســت که قطعه سازان با مشکالت عدیده ای 
از جمله کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری دست و 
پنجه نــرم می کنند.جاللی افزود: قیمت خودرو هیچ گاه با 
توجه به تورم افزایش نمی یابد که قیمت گذاری دســتوری 
عامل این موضوع است به طور نمونه سال گذشته تورم ۴۰ 

درصد بود، اما این تورم در قیمت خودرو اثری نگذاشت. 

رئیس کل بانک مرکزی تایید کرد 

آزادسازی منابع ارزی ایران طی روز های آینده

در مجمع عمومی شرکت کشتیرانی ایران عنوان شد

توسعه ناوگان کشتیرانی در دستور کار گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی  ایران

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبر داد

فروش ماهانه ۱۰۰ هزار خودرو در نیمه دوم امسال

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید 
با کنار زدن برخی محدودیت ها و موانع می توان انتظار 
داشت که رشد تجارت ایران سرعت بگیرد.عباس آرگون 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: نگاهی به آمارهای 
تجاری در شــش ماهه نخست امســال نشان می دهد 
که چه در حوزه صــادرات و چه در حوزه واردات، ما با 
عملکردی نسبتا مشابه مواجه بوده ایم. به این معنا که 
با وجود کاهش وزنی آمارها، از نظر ارزشــی رشد را به 

ثبت رسانده ایم.
وی درباره جزئیات آمارهای تجاری در نیمه نخست 
امســال، اظهار کرد: میزان صادرات ایران از نظر وزنی 
افتی ۱۲.۵ درصدی داشــته اما از نظر ارزشــی رشدی 
بیش از ۱۳ درصدی را نشــان می دهد و به این ترتیب 
در نیمه نخست سال جاری ایران نزدیک به ۲۵ میلیارد 
دالر صادرات داشــته است. در حوزه واردات نیز آمار تا 
حدی مشابه است. به این ترتیب که با وجود افت وزنی 
واردات، ارزش آن به بیش از ۲۶ میلیارد دالر رسیده که 
افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.عضو اتاق بازرگانی 

تهران، درباره چگونگی به دســت آمــدن این گزارش 
آماری، توضیح داد: به نظر می رسد، افزایش تورم جهانی 
که از چند ماه قبل و همزمان با جنگ روسیه و اوکراین 
آغاز شده در این آمار نقش دارد، زیرا قیمت بسیاری از 
محصوالت در بازار جهانــی در این مدت افزایش پیدا 
کرده اســت؛ اما با توجه به اینکه آمارهای جزئی ارائه 
نشــده، نمی توان فعال بر روی ســهم کاالهای با ارزش 
افــزوده باالتر یا کاالهای دانش بنیان به شــکل دقیق 
نظــر داد، هر چند برای تحول جدی در این حوزه نیاز 
به چند ســال زمان خواهد بود.آرگون با اشاره به لزوم 
پیگیری برخــی اولویت ها برای کنار زدن محدودیت ها 
از تجارت ایــران، تصریح کرد: در صورتی که برجام بار 
دیگر اجرایی شود و تحریم ها کنار بروند، قطعا تجارت 
ما امکان حضور گسترده تر در بازارهای جهانی را خواهد 
داشت. در واقع با وجود آنکه بسیاری از کشورها از نظر 
سیاسی با ما همراه هستند، اما از نظر اقتصادی تا زمانی 
که مســائلی مانند تحریم یا اف ای تی اف وجود دارد، 

اوج گیری همکاری ها دشوار می شود.

آمارهای فائو نشــان می دهد تولید غالت ایران در 
سال ۲۰۲۲ با رشــد ۱۳,۵ درصدی به ۲۰٫۳ میلیون 
تن رسیده و ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم 
جهان در این ســال شده است.به گزارش ایرنا، سازمان 
جهانــی خواروبار و کشــاورزی ملل متحــد )فائو( در 
جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای محصوالت 
و وضعیت غذایی از رشــد ۱۳٫۵ درصدی تولید غالت 
ایران در ســال ۲۰۲۲ خبر داده اســت.بر اساس این 
گزارش تولید غالت ایران از ۱۷٫۹ میلیون تن در سال 
۲۰۲۱ به ۲۰٫۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رسیده که 
حاکی از افزایش ۲٫۴ میلیون تنی تولید غالت ایران در 
این ســال است.رشد ۱۳٫۵ درصدی تولید غالت ایران 
طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که این نهاد بین المللی 
کاهش ۱٫۴ درصدی تولید غالت دنیا در این ســال را 
برآورد کرده اســت.فائو همچنین تولید گندم ایران در 
سال جاری را ۱۳ میلیون تن اعالم کرده است. ایران در 
سال پیش از آن ۱۰٫۴ میلیون تن گندم تولید کرده بود 
که بر این اساس در سال ۲۰۲۲، ۲٫۶ میلیون تن گندم 

بیشتر از سال قبل تولید کرده است.این گزارش ذخایر 
غالت ایران در پایان ســال ۲۰۲۱ را ۱۱٫۵ میلیون تن 
اعالم و پیش بینی کرده اســت این رقم در پایان سال 
۲۰۲۲ به ۱۲٫۸ میلیون تن برسد که ۱۱ درصد نسبت 
به ســال قبل رشد خواهد داشــت.آمارهای فائو نشان 
می دهد ایران چهاردهمیــن تولیدکننده بزرگ گندم 
جهان در سال ۲۰۲۲ بوده است. چین با تولید ۱۳۸٫۴ 
میلیون تنی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گندم در 
جهان شــناخته شــده و اتحادیه اروپا با تولید ۱۳۲٫۱ 
میلیون تن و هند با تولید ۱۰۶٫۸ میلیون تن به ترتیب 
در رتبه هــای دوم و ســوم از این نظر قرار داشــته اند. 
کشورهای روسیه با ۸۶٫۵ میلیون تن، آمریکا با ۴۸٫۵ 
میلیون تن، کانادا با ۳۴٫۵ میلیون تن، استرالیا با ۳۰٫۳ 
میلیون تن، پاکســتان با ۲۶٫۱ میلیون تن، اوکراین با 
۲۰ میلیون تن، آرژانتین با ۱۹٫۵۱ میلیون تن، ترکیه 
بــا ۱۹٫۵ میلیون تن، انگلیس بــا ۱۴٫۳ میلیون تن و 
قزاقستان با ۱۳٫۲ میلیون تن به ترتیب رتبه های چهارم 

تا سیزدهم از این نظر را به خود اختصاص داده اند.

ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم دنیا شدواکاوی آمار تجارت ایران در نیمه ۱۴۰۱

صعود ۳ درصدی قیمت نفت با احتمال کاهش تولید اوپک پالس


