ذخایر سدهای تهران
در پایینترین سطح  ۵۰سال اخیر

اعطای تسهیالت بانکها بیشتر
به بخش تولید و خانوارها تعلق گرفت

صفحه 4

شماره 6812

پنجشنبه  3آذر  29 - 1401ربیع الثانی 1444

کوتاهی دولت در کنترل بازار
و اجرای مصوبات مجلس
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس ،در تشریح دالیلی
که به گرانی افسارگسیخته کاالهای اساسی منتهی شده است
تاکید کرد که کوتاهی دولت در کنترل بازار و اجرای مصوباتی
که مجلس در حوزه بهبود معیشت دارد باعث بروز مشکالت
معیشتی برای مردم شده است .کیومرث سرمدی واله در گفتو
گو با خانه ملت  ،با انتقاد از بی تدبیری دولت برای کنترل
قیمت کاالهای اساسی و اجرای قانون جهش تولید مسکن که به
مشکالت معیشتی مردم دامن زده است ...
صفحه 2
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پر تیراژ ترین روزنامه اقتصادی در تاریخ مطبوعات ایران

دستور 14بندی رییس جمهور
به سازمان برنامه و بودجه

تحریمهای نفتی ،دنیا را با خطر
کمبود گازوئیل روبرو خواهد کرد
صفحه 2

گواهی سپرده شمش طال
راه اندازی خواهد شد!

تعرفه صادرات کیف و کفش
به اوراسیا صفر میشود

سرپرست گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران
گفت :به زودی معامالت گواهی سپرده شمش طال در بورس
کاالی ایران راهاندازی و سرمایهگذاران با سرمایههای اندک
نیز میتوانند به شیوهای امن و شفاف اقدام به سرمایهگذاری
در بازار طال کنند؛ پیشبینی میشود گواهی سپرده شمش طال
به یکی از ابزارهای جذاب و طالیی بازار سرمایه مبدل شود .به
گزارش کاالخبر ،متنوعسازی ابزارهای سرمایهگذاری از جمله
اقدامهایی است که بورس کاال در سالهای اخیر پیگیری آن
بوده و در تازهترین اقدام هم به سراغ تعریف گواهی سپرده
شمش طال ...
صفحه 6

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :تعرفه صادرات کیف و کفش
به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به زودی صفر میشود .به
گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران ،علی رضا پیمان پاک در
نشست بررسی و تدوین راهکارهای تقویت حضور شرکتها در
نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنایع نساجی ،پوشاک و منسوجات
چرمی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت اقدامات الزم را
برای توسعه بازار و حل مشکالت تجار انجام میدهد ،اظهار کرد:
رویکرد رئیس جمهوری این است که ...
صفحه 8

افزایش سرمایه بانکهای ملی و سپه
برای حمایت از تولید کلید خورد

آرامش بر کشور حاکم نشود
دالر هم بدون مهار میتازد

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با افزایش اعطای تسهیالت به
بخشهای تولیدی و خانوارها توسط بانکهای دولتی و همچنین
تداوم اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بدون افزایش
قیمت موافقت کرد .به گزارش ایرنا ،در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد ،موضوع
افزایش سرمایه بانکهای دولتی مطرح و مقرر شد به منظور افزایش
اعطای تسهیالت به بخشهای تولیدی و خانوارها تمهیدات الزم
برای تقویت سرمایه و بنیه مالی ...
صفحه 3

تالش ایران و عراق بر رفع
مشکالت صادرات و واردات
روسای استاندارد ایران و عراق در خاتمه اجالسیه موسسه استاندارد و
اندازه شناسی کشورهای اسالمی (اسمیک) در ترکیه ،بر رفع مشکالت
صادرات و واردات بین دو کشور تاکید کردند.

مرکز آمار با انتشار جزئیات نرخ تورم کاالهای مصرفی
در آبانماه امسال از کاهش چشمگیر کاالهای مصرفی
در بخش صنعت شامل لوازم خانگی ،مبلمان ،پوشاک
و روغن خبر داد.
به گزارش وزارت صمت ،نرخ تورم ماهانه
پوشاک و کفش در آبانماه امسال به  ۲.۶درصد
رسید که از اردیبهشتماه تاکنون کمترین رقم
محسوب میشود.
نرخ تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش (رشد
قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در آبانماه امسال
 ۳۴.۲درصد بوده که این رقم نیز کمترین میزان از
اردیبهشت امسال است.

یک میلیارد یورو برای واردات خودرو
در نظر گرفته شده است
به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران ،در این دیدار ،طرف عراقی
خواهان تجدید تفاهم نامه بین دو کشور شد و رییس سازمان ملی استاندارد
ایران ضمن موافقت با این پیشنهاد ،نسبت به تجدید تفاهم نامه قول مساعد داد.
هفدهمین نشست مجمع عمومی موسسه بین المللی اسمیک
با حضور ۴۳عضو ،با دستور کار گزارش مالی اسمیک ،تصویب
کمک های الزامی سالیانه کشورهای عضو به بودجه ،SMIIC ۲۰۲۳
خروجیهای فعالیتهای شورا توسط روسای شورا/کمیتهها و سایر
موارد اولویت دار آغاز به کار کرد.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه پوشاک
و کفش در پایان دولت قبل (تیر  )۱۴۰۰رقم ۵۵.۴
درصد بود .بر این اساس تورم نقطه به نقطه پوشاک و
کفش در دولت سیزدهم نسبت به پایان دولت گذشته
بیش از  ۸واحد درصد کمتر شده است.
لوازم خانگی و مبلمان
نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی و مبلمان در آبانماه
امسال  ۱.۶درصد بوده که کمترین رقم در سال جاری
است .در پایان دولت گذشته (تیر  )۱۴۰۰نرخ تورم
ماهانه لوازم خانگی و مبلمان  ۲.۳درصد بود.
نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در
آبانماه امسال  ۳۴.۲درصد بوده که از خردادماه به بعد

کمترین رقم محسوب میشود .این در حالی است که
تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در پایان دولت
قبل (تیر  ۵۹.۶ )۱۴۰۰درصد بود و تاکنون در دولت
سیزدهم بیش از  ۲۵واحد درصد کمتر شده است.
حمل و نقل
نرخ تورم ماهانه محصوالت گروه حمل و نقل
در آبانماه امسال  ۲.۱درصد بوده که نسبت به رقم
 ۴.۲درصدی در پایان دولت قبل (تیر  )۱۴۰۰نصف
شده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه محصوالت گروه حمل
و نقل در آبانماه سال جاری  ۳۲.۱درصد بوده که
کمترین رقم از آذرماه سال گذشته تاکنون محسوب

پل دریایی هم بین دو کشور ایجاد میشود؛

 ۱۰۰هزار خودروی ایرانی در راه ونزوئال
هستند و میتوانند همکاری موثری برای بیاثر کردن تحریمها داشته باشند.
ونزوئال بیش از  33میلیون هکتار اراضی قابل کشت و با آب فراوان دارد و
با این حال موانع مختلفی در این مسیر وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه تهاتر کاال با ونزوئال اقدام
علمی صورت گرفته است؟ گفت :ظرفیتها و قابلیتهای منحصر به فردی
در این زمینه وجود دارد که با برنامهریزی توسط دولت امکان استفاده از این
ظرفیتها فراهم میشود و باید در این راستا اقدامات دوجانبه و هدفمند براساس
سیاستها و راهبردهای کالن انجام شود .صادرات خدمات فنی مهندسی،
تکنولوژیکی و میعانات گازی به کشور ونزوئال و استفاده از خاک حاصلخیز
و منابع قابل توجه آب ونزوئال در زمینه کشت محصوالت استراتژیک ذرت،
سویا و دانههای روغنی دارای شرایط مناسبی است که در این راستا باید تدابیر
الزم و تالش وافر در خصوص بهرهگیری از شرایط این کشور فراهم شود.
رئیس اداره آمریکای سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربیات در تولید
انواع محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی ،افزود :وجود مزیت رقابتی
کاالهای کشاورزی نسبت به تولیدات کشورهای همسایه ونزوئال ،باید زمینه
حضور و عرضه توانمندیهای ایران را ،با ایجاد تسهیالت مناسب ،در کشور
ونزوئال و نیز منطقه آمریکا التین فراهم کرد .انجیر ،کشمش ،پسته ،زعفران
و فرآوردههای متعدد دیگری با کیفیت مناسب در ایران تولید میشود که به
دلیل دارا بودن مزیتهای رقابتی بسیار مناسب نسبت به سایر کشورهای جهان،
فرصت همکاری تجار و فعاالن اقتصادی دو کشور را فراهم خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که صحبتهایی در خصوص صادرات
خودرو به ونزوئال مطرح شده است چه خودروهایی قرار است صادر شود؟
گفت :طی نهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی که
 22تا  24آبان در تهران برگزار شد توافق کردیم که بیش از صد هزار
خودرو از ایران به ونزوئال طی مدت پنج سال صادر شود .در روزهای
گذشته  1000دستگاه از خودروهای سایپا به ونزوئال صادر شد و در حال
برنامهریزی برای ارسال  2هزار دستگاه دیگر هستیم .این محموله هزار
دستگاهی خودرو ،بعد از دریافت بخش بیشتری از مبلغ خودروها به کشور
ونزوئال صادر شده است.
عبیری با اشاره به قراردادهای تنظیم شده در بخش خدمات پس

صفحه 8

اسمیک ،تنها موسسه بین المللی مورد قبول  ۵۷کشور عضو سازمان
همکاریهای اسالمی ( )OICدرباره تدوین استانداردهای مرتبط با
موضوعات حالل و ایجاد زیر ساخت کیفی حالل کشورهای اسالمی
است و سایر فعالیتهای این موسسه نیز با هدف ارتقای توان فنی و تسهیل
تجارت اعضا ،دنبال میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران نیز پس از تصویب قانون عضویت ایران
در اسمیک توسط مجلس در سال  ،۱۳۹۴بهطور رسمی در همه ارکان و
فعالیتهای این موسسه عضو بوده و فعاالنه مشارکت داشته است.

کاهش چشمگیر تورم کاالهای مصرفی در بخش صنعت

رئیس اداره آمریکای سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد :توافق
کردیم که بیش از صد هزار خودرو از ایران به ونزوئال طی مدت پنج
سال صادر شود .در روزهای گذشته  1000دستگاه از خودروهای سایپا به
ونزوئال صادر شد و در حال برنامهریزی برای ارسال  2هزار دستگاه دیگر
هستیم .این محموله هزار دستگاهی خودرو ،بعد از دریافت بخش بیشتری
از مبلغ خودروها به کشور ونزوئال صادر شده است.
زهرا عبیری در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به آخرین جزییات
تجارت ایران و ونزوئال ،گفت :همکاریهای دو جانبه ایران و ونزوئال
در بخشهای انرژی ،علمی و فناوری ،بهداشتی و دارویی ،آموزش،
کشاورزی و گردشگری ،پتروشیمی ،صنعتی و تجاری است.
وی با اشاره به قراردادهای انرژی برای بهبود سیستم برق ونزوئال،
اذهان کرد :ارسال دارو بهویژه در خصوص بهبود و درمان سرطان ،تبادل
همکاریهای علمی ،سرمایه گذاری بیش از  40شرکت ایرانی در ونزوئال،
تصویب پروتکلهایی که به منظور پیشبرد فرآیند مبادله محصوالت با منشا
حیوانی و گیاهی است.
این مقام مسئول ادامه داد :در سند توافق  20ساله که بین ایران
و ونزوئال در خرداد سال جاری در سفر مادورو به تهران امضا شد؛
همکاریهای پیش روی دو طرف برای  2سال آینده ترسیم شده است.
این دو کشور نفتی تحت تحریم آمریکا هستند که هر دو نیز عضو اوپک

محدود شدن عرضه نفت خام ،کاهش ظرفیت پاالیشگاهی و
تحریمهای نفتی روسیه دنیا را طی چند ماه آینده با خطر کمبود
گازوئیل روبهرو میکند که به شدت به اقتصاد دنیا آسیب میرساند.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،هیچ سوختی حیاتیتر از
گازوئیل برای اقتصاد دنیا نیست .گازوئیل کامیونها ،اتوبوسها،
کشتیها و قطارها را به راه میاندازد و عامل فعالیت ماشینآالت
برای ساختوساز ،تولید و کشاورزی است .از گازوئیل برای
گرمایش خانههه استفاده میشود ...
صفحه 4

میشود .شایانذکر است در پایان دولت قبل (تیر
 )۱۴۰۰نرخ تورم نقطه به نقطه محصوالت گروه حمل
و نقل  ۴۶.۴درصد بود که در دولت سیزدهم تاکنون
بیش از  ۱۴واحد درصد کاهش یافته است.
روغنها
نرخ تورم ماهانه انواع روغن و چربی (روغنهای
خوراکی) برای چهارمین ماه متوالی در آبانماه امسال
منفی شد .پس از اصالح سیاست ارز ترجیحی در
اردیبهشت امسال ،قیمت روغن اصالح شد اما از آن
پس با سیاستهای تنظیم بازار این محصوالت که در
اختیار وزارت صمت است ،قیمت روغن تثبیت شد و
در  ۴ماه اخیر نیز نزولی شده است.

از فروش و قطعات یدکی ،اذهان کرد :درخواست  200هزار دستگاهی
محصوالت سایپا از سوی ونزوئال ،دو طرف خواهان راهاندازی مجدد خط
تولید خودروهای سایپا در این کشور هستند و به زودی خط تولید خودرو
ونیراتو ،در این کشور مجددا راه اندازی خواهد شد.
این مقام مسئول حجم تجارت ما با ونزوئال را بالغ بر یک میلیارد دالر
دانست و افزود :پیش بینی میشود تا پایان سال تجارت بین این دو کشور به
 2میلیارد دالر برسد .نکتهای که در خصوص آمار مبادالت تجاری با ونزوال
باید توجه داشت این است که عمده مبادالت در خصوص صدورخدمات
فنی ومهندسی به این کشور و همکاریهای نفتی و پتروشیمی است.
عبیری با اشاره به عمده مشکالت تجار ایرانی برای تجارت با ونزوئال،
خاطر نشان کرد :یکی از عمدهترین مشکالت تجار نبود خط منظم
کشتیرانی است که چون در گذشته تجارت ما با ونزوئال تجارت کاالیی
نداتشتیم محسوس نبود و امروزه باتوجه به پتانسیلها و ظرفیتهایی که
در صدور کاال به ونزوئال و متقابال واردات مواد اولیه و مواد معدنی از آن
کشور وجود دارد ،الزم است خط کشتیرانی منظم ایجاد شود؛ همچنین
نباید از بعد مسافت و نبود شناخت کافی تجار از ظرفیتها و پتانسیلهای
تجاری دو طرف غافل شد.
ونزوئال در راس مقصد صادراتی ایران
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از برنامهریزی
این شرکت برای ایجاد خط مستقیم حمل کاال از مبدا ایران به بنادر ونزوئال
و بالعکس ،خبر داد.
محمدرضا مدرس خیابانی طی نامهای به رئیس سازمان توسعه
تجارت ،با اعالم اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تاکنون
با اعزام دو فروند شناور تانکر حمل سوخت ،اقدام به انتقال فرآوردههای
نفتی به کشور ونزوئال کردهاست ،از مشارکت این شرکت کشتیرانی در
ایجاد پل دریایی برای حمل کاالهای تجاری میان دو کشور و در راستای
امضای سند جامه همکاریهای راهبردی  20ساله ایران و ونزوئال خبر داد.
مدرس خیابانی با اعالم اینکه کشتی گلسان طی هفته اول آذرماه امسال
به مقصد ونزوئال بنادر جنوبی ایران را ترک میکند و طبق برنامهریزیها،
دیگر شناورهای این شرکت نیز در صف اعزام به این کشور برای حمل
کاالهای ایرانی قرار دارند ،تصریح کرد که اعزام منظم شناورهای
اقیانوسپیما به مسیرهای دوردست از جمله ونزوئال مستلزم وجود بار کامل
روی این شناورها است ،از این رو وی تاکید کرده است که در صورت
عدم استقبال تجار ایران در مراودات کاال با وتزوئال ،امکان تداوم سفر
کشتیهای حمل کاال این شرکت به این کشور ،از بین خواهد رفت.

درحالیکه قیمت دالر طی چند ماه گذشته در شرایط باثباتی قرار
گرفته بود ،اما طی یکماه اخیر با کمرنگشدن موضوع مذاکرات
وین و افزایش تقاضا در بازار ارز ،با صعود بیسابقه نرخ آن مواجه
شدهایم .به گزارش ایمنا ،با خروج آمریکا از برجام در سال  ،۹۷آغاز
تحریمهای دوباره و کاهش منابع ارزی ،چالش نوسان نرخ ارز ،همواره
مردم ایران را به خود مشغول کرده است .اگرچه با پایان یافتن دوران
رئیسجمهوری ترامپ ،امیدهایی ...
صفحه 3

«تخت جمشید» در بحران فروچاله
عضو مجمع نمایندگان استان فارس با انتقاد از حفره چاههای مجاز و غیر
مجاز در اطراف تخت جمشید؛ گفت :برنامهای برای تخریب عمدی تخت
جمشید وجود نداشته امابه دلیل عدم وجود چشم انداز و افق بلند مدت برای
حفاظت از این مکان تاریخی شاهد تخریب غیر عمدی آن هستیم.

جالل رشیدی کوچی در گفتوگو با خانه ملت ،در مورد تخریب
عمدی بنای تاریخی تخت جمشید؛ گفت :مرودشت به دلیل حفاری
چاههای متعدد کشاورزی و تخلیه سفرههای زیرزمینی دچار فرونشست
عمیق شده است؛ قرار گرفتن تخت جمشید در مرودشت منجر شد تا
این آثار تاریخی از بحران فروچاله و فرونشست در امان نباشد.
نماینده مردم مرودشت ،پاسارگاد و ارسنجان افزود :در مرودشت
نزدیک به  30هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز حفاری شده است که به واسطه
آب این چاهها زمینهای کشاورزی آبیاری میشوند و همین مسئله منجر شده

که ذخایر آبی زیرزمینی خارج و شاهد فرونشست عمیق زمین باشیم.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به عمدی
نبودن تخریب تخت جمشید گفت :برنامهای برای تخریب عمدی تخت
جمشید وجود نداشته امابه دلیل عدم وجود چشم انداز و افق بلند مدت
برای حفاظت از این مکان تاریخی شاهد تخریب غیر عمدی آن هستیم.

فروش مرغ در بازار 11 ،هزار تومان
زیر نرخ مصوب
قیمت مرغ در بازار تهران کیلویی  52هزار تومان به فروش می رود که
 11هزار تومان کمتر از نرخ مصوب است.
به گزارش فارس این روزها قیمت مرغ در بازار به حدی کاهش
یافته که از نرخ مصوب دولتی هم  11هزار تومان پایین تر آمده است و
این خبر خوب برای مصرف کنندگان است.
قیمت مرغ پس از اصالح ارز ترجیحی به  59500تومان و پس از
آن با انتقاد تولید کنندگان کیلویی  63هزار تومان مصوب شد.
بررسی میدانی نشان می دهد که قیمت مرغ در منطقه  19تهران کیلویی
 52هزار تومان است این خبر مورد رضایت مصرف کنندگان است.
سرانه مصرف مرغ د ر کشور در سالهای گذشته دو برابر شده و اکنون
حدود  30کیلوگرم است ،افزایش قیمت گوشت قرمز ،فراوانی و در دسترس
بودن مرغ عامل رشد سرانه مصرف این محصول در سبد خانوار ها شده است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کاهش قیمت مرغ
چند دلیل عمده دارد ،نخست عرضه مرغ منجمد زیاد دربازار است
دوم؛ جوجه ریزی یا همان تولید بیش از نیاز است و به تولید مازاد
انجامیده است ،سوم؛ برنامه صادرات و جمع آوری مرغ مازاد با سرعت
بیشتری انجام نمی شود.
چهارم برنامه های جمع آوری مرغ عمدتا روی مرغ های آرین
متمرکز است و سایر نژادها که سهمشان در تولید هم به مراتب بیشتر
است فراموش شده اند.
وزارت جهاد برای حمایت از نژاد مرغ ایرانی آرین،اولویت های خود
را روی این نژاد تعریف کرده است تا نژاد داخلی احیا شود با این استدالل
که وابستگی به نژادهای انگلیسی برای امنیت غذایی کشور خطرناک است.
برخی مرغداران هنوز در برابر استفاده از نژاد آرین مقاومت دارند
و می گویند اصالحاتی باید انجام شود و بهره وری آن به حد نژادهای
دیگر مانند راس و کاپ برسد و پس از آن استفاده کنیم.

