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پول چینی ،دالر چهارراه استانبول را به زمین میزند؟

خبر
قیمت مرغ در بازار چند؟

مشــاهدات میدانی حاکی از دونرخــی بودن مرغ
گرم کامــل در بازار اســت .به گزارش ایســنا ،بر
اســاس مشــاهدات میدانی قیمت مــرغ گرم در
خردهفروشــیهای سطح شهر تهران کیلویی  ۳۲تا
۳۵هزار تومان اســت .همچنین در میادین میو ه و
ترهبــار نیز مرغ گرم با نرخ تنظیــم بازاری ۲۷هزار
و۷۷۰تومان به مصرفکنندگان عرضه میشود.
الزم به ذکر اســت که قیمــت مرغ منجمد تنظیم
بازاری در میادین میو ه و ترهبار نیز کیلویی ۲۰هزار
تومان است .نرخ مصوب هر کیلو مرغ گرم بر اساس
اعالم ستاد تنظیم بازار ۳۱هزار تومان و مرغ منجمد
نیز ۲۰هزارتومان است.
مدیرعامل اتحادیه عشایری دامداران
مطرح کرد

قاچاق دام از مرزهای غربی کشور

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشــایری دامداران
متحرک ایران گفت :در حال حاضر آماری از میزان
قاچــاق نداریم .ولــی آنطور که به ما گفتهشــده
هفتــهای چندین هــزار رأس دام از مرزهای غربی
کشــور قاچاق میشــود .فضل خرم در گفتوگو با
ایسنا با بیان اینکه گفته میشود صادرات دام باعث
افزایش قیمت گوشــت شد ه اســت ،گفت :حدود
۶۷میلیون رأس دام روســتایی ،عشایری و صنعتی
وجود دارد و در ۱۵روز اخیر حدود  ۵۰۰۰رأس دام
صادرشده اســت .سؤال اینجاست که چطور چنین
چیزی امــکان دارد که در مقابــل این تعداد دام،
صادرات  ۵۰۰۰رأس باعث افزایش قیمت شــود؟
وی ادامه داد :در خصوص افزایش قیمت گوشت یا
گرانفروشــی در سطح توزیع رخداده است یا اینکه
دام بهصورت غیررســمی از کشــور خارج میشود.
افزایش هزینهها قیمت تمامشــد ه تولید را باالبرده
است وی در ادامه تصریح کرد :البته افزایش قیمت
گوشت امر طبیعی است .چهبســا اگر به بازار مواد
غذایی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در همین
ت اخیر قیمت شــکر افزایشیافته یا مث ً
ال
چنــد وق 
قیمت ماهی نســبت به دو ســال گذشته سه برابر
افزایش داشته است ،درحالیکه گوشت در دو سال
اخیر با توجه بــه افزایش هزینههای تولید ،افزایش
قیمت چندانی نداشته است.
قیمت گوشت سرکوب میشود
خرم در ادامــه افزود :چرا تالش بر این اســت که
قیمت گوشــت ســرکوب شــود؟ برای تولید یک
کیلو گوشت حدود ۱۴کیلوگرم نهاده نیاز داریم .با
افزایش قیمت نهادهها اگر متوســط قیمت نهاده را
کیلویی۷۰۰۰تومان در نظر بگیریم حدود ۹۸هزار
تومان فقط هزینه علوفه اســت .این هزینه در کنار
ســایر هزینههای دیگر قطعاً قیمت تمامشده تولید
را بــاال میبرد .اینکه قیمت گوشــت امروز کیلویی
 ۱۳۰تا ۱۴۰هزار تومان اســت به دلیل ســرکوب
قیمتهاســت .قیمت گوشــت با توجه به افزایش
هزینههــای تولید باید کیلویــی  ۱۷۰تا ۱۸۰هزار
تومان باشد تا تولیدکننده حداقل ضرر نکند .وی در
پاسخ به این سؤال که دامداران دامسبک با مشکالت
بسیاری ازجمله افزایش قیمت نهادهها ،مازاد دام و
فــروش دام با قیمــت پایین و ...دســتوپنجه نرم
میکنند و چرا دولت به مشــکالت آنها رسیدگی
نمیکند ،گفت :سالهای گذشته در حوزه دام عشایر
۵۰۰هزار تن نهاده دریافت میکردیم .تا آذرماه سال
جاری هم بیش از ۵۶۰هزار تن جو ،ذرت ،سبوس
و کنجاله سویا بین دامداران توزیع شد .قب ً
ال فاصله
قیمت نهاد ه دولتــی و آزاد ۱۵۰تومان بود که این
عــدد افزایشیافته و در حال حاضر نهادهها در بازار
آزاد ۳۰۰درصد گرانتر از نهادههای دولتی هستند.
خرم افــزود :برای مثال جوی دولتی کیلویی حدود
۲۰۰۰تومان قیمت دارد ،ولی در بازار آزاد قیمت آن
به کیلویی  ۷۵۰۰تا ۸۰۰۰تومان میرسد.
 ۱۵تا ۲۰درصد نهادههای موردنیاز دامداران
توسط دولت تأمین میشود
وی تصریح کرد :در گذشته دولت  ۱۵تا ۲۰درصد
نهادههای موردنیاز دامــداران را تأمین میکرد .در
حال حاضر هــم به همین میزان تأمین میشــود
ولی همین افزایش قیمت نهادهها فشــار بیشتری
به دولت وارد کرده و تصور میشــود دولت اقدامی
در این راستا انجام نداد ه است .مدیرعامل اتحادیه
تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایران با بیان
اینکه دولت برنامههای حمایتی خرید دام را هم در
دســتور کار قرار داده است ،گفت ۱۱۳ :تا ۱۱۵هزار
رأس دام عشــایری خریداری شد .البته چون زمان
خرید مناسب نبود و دامها وارد مرحله آبستنی شده
بودند این خرید متوقف و تصمیم بر این شد بهجای
اینکه دامها به کشتارگاه بروند ،حفظ شوند؛ بنابراین
۱۸۰هزار تن نهاده برای حفظ ۱.۵میلیون رأس دام
مولد در اختیار جامعه عشایری قرار گرفت که این
یعنی ماهیانه ۴۵هزار تن نهاده توزیع میشود .وی
اضافه کرد :خرید حمایتی دام هم انجام میشود.
در حال حاضــر دولت با قیمت هــر کیلو ۶۲هزار
تومان دام را از دامــداران خریداری میکند؛ یعنی
۵۳هزار تومان پول نقد به دامدار پرداخت میشود و
۹۰۰۰تومان مابقی نیز بهصورت خوراک دام تحویل
میدهند .خرم در پاسخ به اینکه دامداران معتقدند
هر کیلو دام سبک با قیمت ۶۲هزار تومان هزینههای
تولید را پوشــش نمیدهد و آیا نباید رقم بیشتری
برای آن تعیین میشد ،گفت :تصمیم دولت بر این
بوده که هر کیلو دام زنده ســبک را ۶۲هزار تومان
خریــداری کند ،اما اینکه چقــدر این طرح اجرایی
اســت و با توجه به افزایش هزینههــا آیا دامداران
حاضر به تحویل دامهایشان با این قیمت هستند یا
خیر ،جای بحث دارد

اقتصاد

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلی| روز گذشته در حالی قیمت دالر در
صرافیهای بانکی و بازار آزاد رکورد کاهش
قیمت را تجربه کرد که به گفته تحلیلگران،
دو موضوع در چشــمانداز هــر قطعه از این
اسکناس در روزهای آینده نقش دارند؛ یکی
برجام و دیگری اجرای قرارداد 25ساله ایران
و چیــن .این تغییر فضا در بازار ارز در حالی
بود که در یکشــنبهای که گذشــت ،اتفاق
مهمی در صرافیهای بانکی به وقوع پیوست.
بهطوریکه دالر و یورو در صرافیهای بانکی
همزمان کانال عوض کردند .از طرفی ،رفتار
صرافــان در بازار دیروز با روزهای گذشــته
کمی متفاوت بــود و درحالیکه در روزهای
گذشــته معامالت بــزرگ در بــازار جریان
نداشــت ،اما در صبح دومین روز هفته ،بار
دیگر معامالت از سر گرفته شد و قیمت دالر
در صرافیهــای بانکی ۲۵هزار و ۹۸۰تومان
اعالم شد .هرچند قیمت دالر کاهشی اندک
را نســبت به روز شنبه داشت اما آنطور که
فعاالن بازار میگفتند ،بهواسطه تغییر کانال
این کاهش بسیار مهم تلقی میشد .چراکه
کاهــش قیمــت دالر در صرافیهای بانکی،
زمینه را برای کاهش بهای دالر در بازار آزاد
نیــز مهیا کرد و در نتیجه بهای دالر در بازار
آزاد به کف کانال ۲۷هزار تومان رسید و در
نتیجه هر دالر در بازار به قیمتی در محدوده
۲۷هزار و صد تومان فروخته شد .در حالی
روز گذشته بسیاری از فعاالن بازار از کاهش
قیمت دالر و ســایر ارزهــای بینالمللی در
روزهایــی که هنوز توافقــی صورت نگرفته،
متعجب بودند که چند روز پیش رئیسکل
بانک مرکزی ،درباره نوسانات قیمت ارز گفته
بود« :خوشبختانه در روزهای اخیر در سامانه
نیما عرضه بیشــتر از تقاضا بوده و آرامش و
ثبات خوبی در این زمینــه داریم .در حوزه
بازار ارز یک تعادل بســیار خوبی داریم .هم
بازار حواله و هم بازار اســکناس ثبات خیلی
خوبی داریــم .عرضه و تقاضــا در وضعیت
متعادلی اســت .در دوره روسای قبلی بانک
مرکزی در طی ســه ســال قیمت ارز از سه
هزار تومان به ۳۰هــزار تومان افزایش پیدا
کرد و ایــن افزایش یک تورمــی بر اقتصاد
مــا حاکم کرده اما االن وضعیت رو به بهبود
اســت ».بعدازاین ،در دومین روز هفته دالر
باالخره کمترین قیمــت خود در هفتههای
اخیر را تجربه کرد و این اسکناس آمریکایی
که در روز شنبه 190تومان نسبت به آخرین
روز کاری هفته گذشــته ،رشــد کرده بود،
با رســیدن به کانال 27هــزار تومانی روی
میز معامله رفت .تأثیــر این کاهش به بازار
درهم اما نرســید ،بهطوریکه برخالف یورو،
درهم نیز روز گذشــته مانور زیادی از خود
نشان نداد و با دو تومان رشد به هفت هزار
و ۶۰۰تومان رســید .به گفتــه فعاالن بازار،
مهمترین عامل کاهش نرخ دالر در روزهای

معامله با «یوآن»

اخیر ،اخبار روبهجلــوی مذاکرات وین بوده
است .همچنین ،به گفته فعاالن در روزهای
اخیر ،انتظــارات قیمتی در بازار کاهشــی
بوده و عرضه در بازار تقویتشــده است؛ اما
مهمتریــن نکتهای که از نگاه فعاالن بازار در
ریزش اخیر دالر مؤثر بوده ،خبرهای رسیده
از قرارداد 25ســاله میان ایران و چین است،
هرچند اذهان عمومی چیزی از جزئیات این
قرارداد نمیدانند ،اما آنطور که از خبرهای
رسیده برمیآید ،دالر میرود تا جای خود را
به یوآن چین بدهد .هرچند همهچیز فع ً
ال در
حد حرف است و صحبتهای جدی در این
زمینه مطرح نشده ،اما بر اساس گزارشهای
موجود در رســانههای بینالمللی خبرهای
مهمی در این زمینه در راه اســت .بهتازگی
گلوبال تایمز ،یک روزنامه مرتبط با مســائل
بینالمللــی در چین گــزارش داده ،پس از
مالقات امیر عبداللهیــان ،وزیر امور خارجه
کشورمان مقامات چینی در چین ،دو طرف
مشــترکاً به اجرایی شــدن قرارداد 25ساله
که بین دو کشور منعقدشده ،تأکید کردند.
خالصهای از جزییــات مالقات این دو مقام
در ســایت وزارت خارجه چین منتشرشده
است .بر اساس این گزارش درحالیکه هنوز
جزییات قرارداد همکاری 25ساله دو کشور
دقیق اعالمنشده اســت ،انتظار بر این است
که همکاریها بین دو کشــور تقویتشــده
و شرایط به ســمت هژمونی یوآن چین در
قراردادهــای تجاری جهان پیــش رود .این
قرارداد بــه نفع ایران هم خواهد بود؛ چراکه
این کشور نیازمند زیرساختهای ارتباطی و
دیگر پروژههاست.
گفته میشود درصورتیکه قرارداد همکاری

25ساله به باارزش شــدن ارزش پول چین
منجر شــود ،پیشــرفتهای زیادی را برای
این کشــور ایجاد خواهد کرد .بدیهی است
که ایــران به دنبال راههــای مختلفی برای
دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکاست و
در این میان یــوآن چین یکی از گزینههای
جایگزین بــرای دالر آمریــکا در مبادالت
تجاری میتواند باشــد .بر اساس گزارشها،
بانــک مرکزی ایران ،یــوآن چین را یکی از
اصلیترین ارزها در مبــادالت خارجی قرار
داده است .عالوه بر این ایران و دیگر کشورها
نظیر روسیه و ویتنام یوآن چین را بهعنوان
ارز اساسی در مبادالت تجاری خود با دیگر
کشورها قرار دادهاند که در این میان نهتنها
باعث برآورده شــدن خواســته چین بلکه
بســیاری از نیاز کشورهای دیگر هم خواهد
شد ،اما هنوز روشن نیست که ایران چگونه با
این روش تحریمها را دور زده و فروش نفت
خود را که اکنــون تحت تأثیر هژمونی دالر
است افزایش خواهد داد؛ اما این نکته روشن
است که بیشتر کشــورها به همسویی الزم
درباره سیاستهای دالرزدایی رسیدهاند.
بــر اســاس گــزارش صنــدوق بینالمللی
پــول؛ ذخایــر ارزهای خارجی که توســط
بانکهای مرکزی نگهداری میشود ،به رقم
708.14میلیارد دالر در سهماهه سوم سال
 2021رســیده که کمترین میزان از ســال
 1995تاکنون محســوب میشود .در این
میان چین توســعههای اقتصادی و تجاری
خود را با 120کشــور جهــان ادامه میدهد
و یک بســتر بسیار مناســبی برای ارز یوآن
ایجاد کرده کــه موردپذیرش شــبکههای
تجارت جهانی نیز قرارگرفته است .بر اساس

خبر
هیچکدام از استانها قطعی گاز ندارند

آمارهای گمرک چین ،ســال گذشته حجم
تجارت خارجــی چین به رقم 6.05تریلیون
دالر رســید و از رقــم پیشــین 6تریلیون
دالری کــه قبل از این به دســت آورده بود
عبور کرد .تجارت برونمرزی این کشــور با
یوآن نیــز افزایشیافتــه ،در فاصله ماههای
ژانویه تا نوامبر ســال  2021مبادالت یوآنی
با کشورها در مسیر جاده کمربند 25درصد
نسبت به مشابه قبل افزایش یافته و در رقم
5.1تریلیــون یوآن ایســتاد و نیز مبادالت
یوآنی این کشــور با کشــورهای همســایه
6.1تریلیون یوآن بوده که رشد 23درصدی
داشته است .اکنون یوآن پنجمین ارز بزرگ
پرداختی جهان به شمار میرود و در جایگاه
پنجم ذخایر ارزی در جهان قرار گرفته است؛
بنابراین درحالیکه بدهیها و تورم شــدید
در آمریــکا اعتبــار دالر را کمرنگتر کرده،
یوآن چین جایگاه بهتــری در جهان ایجاد
کرده اســت .از ســوی دیگر ثبات اقتصادی
و ظرفیتهای این کشــور در رشد اقتصادی
و نیز کنترل همهگیــری بیماری کووید19
جایــگاه ایــن کشــور را ارتقا داده اســت.
همچنیــن گرایــش زیادی از ســوی چین
برای ایجاد همکاری با شرکایی که مبادالت
دالری آمریکا را نمیپذیرند وجود دارد و این
همکاریهای دوجانبه شــرایط را برای این
کشــور در ســالهای آتی بهتر خواهد کرد.
هر چه هست ،درصورتیکه دالر به 25هزار
تومان در بازار آزاد برســد ،تازه میرســد به
نرخی که دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته
بود.
باید دید در ادامه چه سرنوشــتی در انتظار
دالر و سایر ارزهای بینالمللی خواهد بود.

صحبتهای رئیس سازمان بورس درباره خروج نیمی از سهامداران با سود از تاالر شیشهای واکنش برانگیز شد

بورس و دعواهای ناتمام

همدلی| در پی ریزشهــای ناتمام بورس،
صحبتهای اخیــر رئیس این ســازمان با
واکنش زیادی از سوی کاربران همراه شده
اســت .آنطور که بهتازگی رئیس سازمان
بورس اعالم کــرده6« :میلیون و 700هزار
نفر از سال  99تاکنون بهعنوان اولین خرید
وارد بورس شدند که نصف این آمار به سود
خارج شدند ».سؤالی که میتوان مطرح کرد
این اســت که درصورتیکه سه میلیون نفر
از هفتمیلیوننفری که در ســال  99وارد
بازار سرمایه شدند ،با سود خارجشده باشند،
تکلیف چهار میلیون بقیه چیست؟ البته که
کسی منکر مکانیســم بورس نیست ،اما به
نظر میرســد با آمارســازی در این زمینه،
شرایط وخیم بازار سرمایه عادی نشان داده
میشــود که این موضوع میتواند در تعیین
سیاســتهای اصالح بازار تأثیر قابلتوجهی
داشته باشــد .یک کاربر مینویسد« :با این
روند که مســئوالن ســازمان برنامهوبودجه
جلو میروند ،یــک مدت دیگر بهکلی منکر
ریزش ســال  99خواهند شد؛ این آمارها را
از کجا میآوریــد؟ حداقل نمک روی زخم
سهامدار نپاشــید ».موضوع بورس باوجود
وعدههای مکرر مسئوالن و حتی شعارهای
دولت ســیزدهم همچنان یکی از بحثهای
مهم در میان سهامداران است که از دو سال
گذشــته تاکنون با افت شدید سرمایههای
بسیاری همراه شده ،در این زمینه بهانههای
فراوانی دربــاره این ریزشهــای پیدرپی
مطرحشده که همگی فراموششده .مث ً
ال در
گذشته اختالف بین وزارت نفت و اقتصاد در
عرضه صندوق پاالیشــی و بعدها از رسیدن
پــای بودجه بــه بهارســتان صحبتهایی
کــه درباره نــرخ گاز مطرح بــود ،از دالیل
اصلی این ریزشها عنوانشــده بود .به باور
تحلیلگران ،تصمیماتی که در الیحه بودجه

سال آینده در مورد نرخ گاز گرفتهشده بود،
بــه تالطمهای بازار ســرمایه دامن میزد و
بدتر از آن انواع و اقسام اخباری بود که طی
هفتههای قبل در مورد اصالح یا عدماصالح
تصمیم مذکور به گوش میرسید .بااینحال
به نظر میرســد ماجرا بــه نفع بورس تمام
و الیحــه بودجه ســال  ۱۴۰۱در خصوص
نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمیها
اصالح شد .به گزارش ایسنا ،برخی بندهای
الیحه بودجــه ســال  ۱۴۰۱ازجمله نحوه
محاسبه نرخ گاز پتروشــیمیها باعث شد
تابلــوی معامالت بورس دوباره قرمز شــود
و از آن زمان تا کنون بازار ســرمایه دوباره
از تعادل خارجشــده و در گیرودار از دست
دادن کانال یکمیلیــون و ۳۰۰هزار واحد
است .البته هشــت روز بعد از تقدیم الیحه
بودجه ،سیداحســان خانــدوزی ،وزیر امور
اقتصــاد و دارایی از تصویب ۱۰پیشــنهاد
بورسی در دولت خبر داد و گفت :بر اساس
این پیشــنهادها مالیات نقلوانتقال ســهام
به صندوق تثبیــت برگردانــده و ۳۰هزار
میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد

میشود .در ســال  ۱۴۰۱سقف قیمت گاز
خوراک پتروشــیمیها معادل گاز صادراتی
است .سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده
معــادل ۴۰درصد خوراک پتروشــیمی در
نظر گرفته شــد .قیمت گاز صنایع سیمانی
هــم ۱۰درصد قیمت خوراک پتروشــیمی
خواهد بود .مالیات تولیدیها ۵درصد کمتر
میشود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر
نمیکند.
وی ادامــه داد۱۰ :درصد وجــوه حاصل از
عرضه اولیــه دولتی بــرای بازارگردانی در
نظــر گرفته میشــود .همچنیــن ،رئیس
سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی
و تصمیمگیــری برای انتشــار اوراق دعوت
میشــود .هرچقدر جریان ورودی پول به
بازار کم شــود انتشار اوراق دولتی هم کمتر
میشود .نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها
معادل ۹۰درصد نرخ نیمایی اعالم میشود.
بانک مرکــزی موظف شــده میانگین نرخ
ســو ِد بازار بینبانکی را در سقف ۲۰درصد
مدیریت کند.
البته روی خوش اظهــارات وزیر برای بازار

عمر چندان طوالنی نداشــت و شایعاتی که
در مورد گنجانده نشدن ۱۰پیشنهاد بورسی
در الیحه به گوش میرسید دوباره وضعیت
بورس را قرمز کــرد .هرچند هفته قبل این
شایعات تکذیب و وزیر اقتصاد دوباره اعالم
کرد که ۱۰محور در الیحه اعمال میشود اما
بازهم در روزهای گذشــته اخبار غیررسمی
از مخالفت ســازمان برنامهوبودجه با برخی
مــوارد ۱۰محور حکایت داشــت .موضوعی
که نمود آن در رونــد حرکت بازار بهخوبی
مشــخص بود و ســهامداران چنــد روزی
اســت که معامالت را با روزی پنج درصد
منفی به پایان میبرند! اما به نظر میرســد
هیات دولت بــه تمام این شــایعات پایان
داد و در جلســهای که شب گذشته برگزار
شــد ،هیات وزیران در راستای مصوبه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص نحوه
محاســبه نرخ گاز خوراک پتروشیمیها ،با
اصالح الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور
در ایــن خصوص موافقت کرد .در جلســه
یکشــنبه هیات دولت مصوب شــد فرمول
محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمیها مانند
سال  ۱۴۰۰محاسبه و اعمال شود .همچنین
نرخ گاز سوخت پتروشیمیها ،پاالیشگاهها
و صنایع پاییندســتی ،مجتمعهای احیای
فوالد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شــامل
بــرق ،آب ،اکســیژن و غیــره آنها معادل
۴۰درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است
و همچنین صنایع ســیمان و سایر صنایع
معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها
تعیین میگردد .هرچند بازار سرمایه نسبت
به اخبار منفی دچار بیش واکنشــی شــده
و در مقابل به اخبار مثبت واکنشــی نشان
نمیدهد اما امید میرود این تصمیم هرچند
که عمر آن کوتاه و یکســاله است کمی به
متعادل شدن وضعیت بازار کمک کند.

وزیر نفت با دعوت مردم به مصرف بهینه گاز اعالم کرد:
با تالش همکاران در هیچکدام از اســتانهای کشور با
قطعی گاز یا مشــکل در تأمین سوخت صنایع روبهرو
نیســتیم .به گزارش ایســنا ،جواد اوجی امروز پس از
بازدیــد از مرکز مدیریت دیســپچینگ شــرکت ملی
گاز ایــران اظهار کرد :امروز در بازدیدی ســرزده از این
مرکز در جریان روند تولید گاز در کشــور قرار گرفتیم.
وی مقدار تزریق گاز شیرین به خطوط سراسری کشور
را روزانــه  ۸۴۰تا ۸۵۰میلیــون مترمکعب اعالم کرد و
گفت :بر اساس گزارشی که امروز ارائه شد روزانه بیش
از ۵۸۰میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی ،صنایع
غیرعمده و حملونقل مصرفشده و بیش از ۱۲۵میلیون
مترمکعب گاز در اختیار نیروگاهها قرار گرفته اســت.
وزیــر نفت تصریح کرد :حجم گاز تحویلی به نیروگاهها
امسال نسبت به پارســال روزانه ۲۰میلیون مترمکعب
افزایشیافته که افزون بر کاهش مصرف ســوخت مایع
به محیطزیست هم کمک کرده است .طبق اعالم وزارت
نفت ،اوجی با بیان اینکه با تالش همکاران در هیچکدام
از استانهای کشــور با قطعی گاز یا مشکل در تأمین
سوخت صنایع روبهرو نبودیم ،تصریح کرد :از مردم تقاضا
داریم همانگونه که تاکنون کمک کردند در ادامه مسیر
هم خادمان خود در شرکت ملی گاز ایران را یاری کنند.
وی به کاهش شــدید دمای هوا در ۲۱استان اشاره و با
تأکید بر اینکه شــبکه گاز کشور هماکنون پایدار است،
یادآوری کرد :پارسال در دیماه نیروگاهها به دلیل تأمین
نشدن سوخت با خاموشی روبهرو شدند ،اما امسال چنین
اتفاقی رخ نداده است.
برداشــت  ۲۵میلیون مترمکعب گاز از ذخایر
شوریجه و سراجه
وزیر نفت مقدار برداشــت از ذخایر شــوریجه و سراجه
را بیــش از  ۲۵میلیون مترمکعب اعــام کرد و افزود:
همچنین ســوآپ گاز در حال انجام اســت ،هماکنون
روزانه  ۴.۵میلیون مترمکعب گاز از شمال شرق کشور
از ترکمنســتان دریافت میکنیم و با خط لوله شمال
غرب کشور به آذربایجان تحویل میدهیم .اوجی با بیان
اینکه مردم نقش اساســی در مصرف بهینه گاز دارند و
هرچقدر کمتر مصرف کنند ،گاز بیشــتری در اختیار
صنایع و پتروشیمیها برای تبدیل به ارزشافزوده قرار
میگیرد و به رشد اقتصادی کمک میکند ،تصریح کرد:
البته مردم تاکنون نهایت همکاری را داشتند ،اما جا دارد
بیشتر همکاری کنند .وی با اشاره به اینکه مصرف گاز در
بخشهای خانگی ،نیروگاهی و صنایع  ۱۰تا ۱۲درصد
رشد داشته و متأسفانه به دلیل سرمایهگذاری نکردن،
مقدار تولید گاز همانند پارســال است ،گفت :بر اساس
برنامهریزی شرکت ملی نفت ایران توسعه میدان پارس
شــمالی ،تکمیل میدان پارس جنوبی ازجمله فاز ۱۱و
میدان گازی کیش در برنامه است و امید است ظرف دو
سال آینده مقدار تولید گاز افزایش مییابد.
عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

آیا رشد آمار صادراتی ایران
غیرواقعی است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید باال
رفتن قیمت نفت و افزایش فروش فراوردههای نفتی در
باال رفتن آمار صادراتی کشور در ماههای گذشته نقش
داشته اما نمیتوان کل رشد صادرات را به آن نسبت داد.
مهرداد عباد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با عبور از
برخی مشکالت بزرگ که اقتصاد ایران در سال گذشته
با آن روبهرو بود ،در ســال جاری شرایط برای افزایش
حضور در بازارهای بینالمللی و باال بردن رقم صادرات
فراهمشــده و به نظر میرسد با کاهش برخی فشارها،
امکان افزایش صادرات نفتی و فراوردههای وابسته به آن
به وجود آمده که در کنار کاهش محدودیتهای کرونایی
بــه افزایش صادرات ایران کمک کرده اســت .به گفته
وی ،صرف این اتفاق میتواند به افزایش دسترســی به
درآمدهای نفتی و فعال کردن اقتصاد مولد کمک کند،
هرچند تا اســتفاده از تمام ظرفیتهای موجود در این
حوزه راهی طوالنی باقیمانده است .عضو اتاق بازرگانی
تهران با بیان اینکه بیثباتی نرخ ارز برای صادرکنندگان
مشــکالت جدی به وجود آورده است ،بیان کرد :اینکه
یک تولیدکننده یا صادرکننده کاالیی را تولید کرده و به
فروش برساند اما با توجه به نامشخص بودن سرنوشت
ارز ندانــد که در مرحله بعدی مــواد اولیه را باید با چه
نرخی خریداری کند ،قطعــاً به ضرر آمارهای صادراتی
و در نهایت اقتصاد کشور تمام خواهد شد .ثبات در نرخ
ارز یکی از مهمترین خواستههای صادرکنندگان از دولت
است .عباد با اشاره به برخی مشکالت ساختاری در حوزه
صادرات غیرنفتی ،توضیح داد :یکی از موضوعاتی که باید
برای آن راهحلی پیدا شود ،تغییر نگاه کالن در این حوزه
است .ما باید این دیدگاه که همه کاالها را تولید کنیم و
همه کاالها را صادر کنیم فاصله بگیریم .اقتصاد ایران نیز
مانند اقتصاد دیگر کشــورها ،در تولید و صادرات برخی
کاالها مزیت نســبی دارد و در برخی کاالها نه .ازاینرو
ما باید تمرکز خود را بر صادرات کاالهایی قرار دهیم که
در آنها توان رقابت داریم و میتوانیم بازار خود را حفظ
کرده و ارتقا بدهیم .وی ادامه داد :ما به شکل سنتی در
بازارهایی مانند فرش ،پسته و زعفران حضورداشتهایم اما
با توجه به ضعف در بازاریابی ،بستهبندی و تبلیغات یا این
بازارها را ازدستدادهایم یا کار برایمان بسیار دشوار شده
است .تغییر در سیاستهای داخلی باید به بهبود حضور
ما در این عرصهها کمک کند .عضو اتاق بازرگانی تهران
صادرات فلــهای کاال را یکی دیگر از معضالت صادرات
غیرنفتی ایران دانســت و گفت :متأسفانه بخش مهمی
از صادرات غیرنفتی ما به شــکل فلــه و با کاالهای با
ارزشافزوده پایین انجام میشود ،این در حالی است که
اگر ما تنها در تولید برخی کاالها سرمایهگذاری کنیم و
فراوردههایی با ارزشافزوده باالتر تولید کنیم ،هم درآمد
بیشتری در این حوزه خواهیم داشت و هم امکان رقابتی
باالتر در بازارهای بینالمللی پیدا میکنیم.

