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ترانزیت کاالهای ممنوع الورود، آزاد است
چندی پیش واردات ۱۳۳۹ قلم کاال از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعالم ش��د که براساس 

اعالم گمرک ایران ترانزیت این کاالها ممنوع نیست.
پس از ایجاد مش��کالت ارزی در کش��ور، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای واردات ۱۳۳۹ 
قلم کاال را ممن��وع اعالم کرد که به این ترتیب از آن 

زمان، ثبت سفارش برای این کاالها انجام نمی شود.
اما آنط��ور که گم��رک ایران اعالم کرده اس��ت، 
ممنوعیت اعالم شده از س��وی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درخصوص ۱۳۳۹ کاال فقط در رویه واردات 
است و ترانزیت خارجی این کاالها از طریق ایران برای 

شرکت های حمل ونقل بین المللی بالمانع است.
ای��ن اق��دام گم��رک درپ��ی نامه انجم��ن صنفی 
ش��رکت های حمل ونقل بین المللی ایران انجام ش��ده 
است، چراکه درپی دستورالعمل وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت مبنی بر ممنوعیت ثبت س��فارش و واردات 
۱۳۳۹ ردیف کاال و انتش��ار آن در سطح بین المللی، با 
س��وء برداشت از مفاد این دس��تورالعمل و تلقی کردن 
ممن��وع ش��دن ورود ای��ن دس��ته از کاالها ب��ه ایران، 
شرکت های کشتیرانی و حمل ونقل بین المللی خارجی 
به مشتریان خود در تمامی کشورها و همچنین به دفاتر 
و نمایندگی های خود در بنادر مختلف دستور داده اند، 
ضمن رعایت دقیق نکات مربوط به مقررات بین المللی، 
درخصوص ایران از پذیرش و حمل ۱۳۳۹ ردیف کاالی 

یاد شده به ایران خودداری کنند.  ایسنا

قیمت ۳ برابری لیموترش از باغ تا بازار 
 در حال��ی که ب��ا وجود فصل برداش��ت و عرضه 
لیموترش، قیمت این محصول در بازار مصرف همچنان 
باالست و تفاوت دو تا سه برابری را از باغ تا بازار دارد، 
عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران گفت: لیموترش تا 

یک ماه دیگر فراوان تر و ارزان تر می شود.
لیموت��رش در ب��ازار مص��رف کیلوی��ی ۱۰ تا ۱۵ 
هزار تومان عرضه می ش��ود در حالیک��ه این قیمت در 
عمده فروش��ی کیلویی ۵۰۰۰ تا ۱۰ ه��زار تومان و در 
باغ کیلویی ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است؛ بدین معنا که 
قیمت این محصول از باغ تا میدان تره بار به عنوان مرکز 
عمده فروشی دو برابر می شود و از عمده فروشی تا بازار 
مصرف نیز افزایش دو برابری قیمت را تجربه می کند. 

در این ب��اره مجتب��ی ش��ادلو عضو هی��ات مدیره 
اتحادی��ه باغداران گف��ت: در هی��چ محصولی، مالک  
هزینه تمام شده و معادالت علمی به صورت عملیاتی 
اجرا نمی شود و باید س��ود متعارف را براساس قیمت 

تمام شده تولیدکننده و توزیع کننده در نظر گرفت.
وی درب��اره ب��اال ب��ودن قیمت لیموت��رش اظهار 
کرد: برداش��ت لیموترش در مناطقی که این محصول 
را تولید می کنند از ش��هریورماه ش��روع می ش��ود اما 
لیموترش��ی که امروز در بازار عرضه می شود محصولی 
رن��گ نیامده و نرس��یده اس��ت و عم��ده عرضه این 
محصول از اواس��ط مردادماه به بعد شروع خواهد شد 
که هم محصولی باکیفیت تر و هم ارزان تر است؛ لذا از 
شهریور ماه شاهد فروان تر و ارزان ترشدن لیموترش 

خواهیم بود.  ایسنا

 رکوردشکنی بورس با عبور
از جایگاه 116 هزار و 780 واحدی

ش��اخص بورس دیروز به روند رکوردشکنی خود 
در روزه��ای اخیر ادامه داد و تاکنون با رش��د بیش از 
2۹۰۰ واح��دی، در جایگاه ۱۱6 هزار و ۷8۱ واحدی 

ایستاده است.
س��هام ش��رکت های ص��ادرات محور ب��ا توجه به 
تحوالت اقتص��ادی روزهای اخیر با اس��تقبال و صف 
خرید همراه شده به طوری که امروز جهش بی سابقه 
شاخص در نتیجه اقبال به سهام مرتبط با شرکت های 

پتروشیمی و فوالد رخ داده است.
از ش��نبه این هفت��ه خبرهایی درباره ف��روش ارز 
صادراتی این صنایع در بازار ثانویه مطرح ش��ده که قرار 
است دولت درباره آن تصمیم گیری کند. اگر دولت این 
مساله را برای پتروشیمی ها و فلزاتی ها مصوب کند، دیگر 
الزام��ی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به 
نرخ رس��می نداش��ته و با ارایه ارز با نرخ توافقی دربازار 
ثانویه رفع تعه��د ارزی خواهند کرد. البته این طرح در 
ش��ورای پول و اعتبار مطرح شده، اما هنوز دولت درباره 

آن تصمیم نهایی را اخذ نکرده است.  ایرنا 

اوج مصرف برق در مدار ۵۵ هزار مگاوات 
ثبت شد

پیک مصرف برق در روز یکش��نبه، با کاهش یک 
هزار و ۵۰۰ مگاواتی نسبت به روز شنبه، در مدار ۵۵ 

هزار مگاوات قرار گرفت.
براس��اس گزارش ش��رکت مدیریت ش��بکه برق 
ایران، پیک مصرف برق در روز یکش��نبه به میزان ۵۵ 
هزار و ۴۴8 مگاوات گزارش ش��د که در سال گذشته 
در همین زم��ان، پیک مصرف ۵۵ هزار و 8۰ مگاوات 

بوده است.
همچنی��ن می��زان مصرف ب��رق صنای��ع در روز 
گذش��ته، سه هزار و 8۰8 مگاوات بوده که در مقایسه 
ب��ا اولین روز هفته که میزان آن، س��ه ه��زار و 8۴۴ 

مگاوات ثبت شده است.  پاون

اخبار

قیمت آب مشترکان پرمصرف افزایش می یابد
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران گفت: چنان چه شهروندان 
مصرف آب را مدیریت نکنند ممکن است در روزهای آینده با مشکل روبرو شویم 

چون مصرف آب در تهران در نقطه سربه سر تولید و مصرف قرار دارد.
محمدرضا بختیاری اظهار داشت: هماهنگی الزم با شورای شهر انجام شده است 

تا قیمت آب برای مش��ترکان پرمصرف تا حدی افزایش یابد، ولی همچنان تا قیمت 
واقعی فاصله بسیاری دارد. وی افزود: قیمت تمام شده آب، فقط در بخش توزیع در شهر 

تهران حدود ۱2۰۰ تومان اس��ت، در حالی که به طور میانگین 6۰۰ تومان از مردم دریافت 
می کنیم که گستره آن از ۴۰۰ تومان در جنوب تهران تا ۹۰۰ تومان در شمال تهران است.

وی با بیان اینکه در وزارت نیرو طرحی را برای قطع طوالنی مدت آب مشترکان پرمصرف 
پیگیری می کنیم، افزود: این امر نیازمند قانون است که متاسفانه هنوز قانونی در این زمینه 

وجود ندارد، چون نگاه قانون گذار به مقوله آب شرب قدری محتاطانه است.  تسنیم

زندگانی
کوچک سازی در دولت صورت نگرفته است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: کوچک سازی در دولت انجام نشده و تعداد 
ساختمان ها همان قبلی است، نفرات و افراد هم همانند سابق است.

بهروز نعمتی افزود: بخش بازرگانی و توسعه تجارت موضوع مرتبطی با همه 
آحاد اس��ت و نمی توانیم متولی آن را ب��ه تنهایی وزارت صنعت و معدن معرفی 

کنیم، زیرا جهاد کش��اورزی هم از این بین نفع می برد، اما به عنوان سیاس��تگذار 
نیازمند مجموعه ای هستیم که کار های ما را انجام و سیاست گذاری در بخش تجارت 

را به درس��تی انجام دهد اگر تفکیک وزارتخانه ه��ا در صحن مجلس رای می آورد حتما 
رویکرد صادرات محوری داشت و به اینگونه تولید داخل هم تقویت می شد.

وی ادامه داد: در دولت کوچک سازی انجام نشده و تعداد ساختمان ها همان قبلی هاست، 
نفرات و افراد هم همانند س��ابق اس��ت؛ قبال پنج معاونت به چشم می خورد، اما حاال در هر 

وزارتخانه حدود ۱۰ معاون دیده می شود، هیچ اتفاقی رخ نداده است.  صداوسیما

دیدگاه دولتی 
ورود مجلس برای اصالح تعرفه برق مشترکان پرمصرف

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای اسالمی گفت: در حال حاضر 
ش��رایط خوبی در حوزه برق نداریم و برای رفع موانع موجود این حوزه باید راه 

اصالح تعرفه برق مشترکان پرمصرف را درپیش بگیریم.
رحی��م زارع درباره تغییر قیمت تعرفه برق پرمصرف ها اظهار داش��ت: چندی 

پیش جلس��ه ای با حضور مس��ئوالن ذی رب��ط از جمله وزارت نی��رو در این کمیته 
برای بررس��ی قیمت تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف برگزار شد و در نهایت اصالح 

قیمت گذاری این حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفت و در این جلسه راهکارهای اصالح 
نظام تعرفه گذاری ارزیابی و برای مشترکین پرمصرف تصمیمات الزم در این باره اتخاذ شد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنش��ان کرد: در حال 
حاضر شرایط پرچالشی در حوزه برق داریم و برای رفع موانع موجود این حوزه باید راه 

اصالح تعرفه گذاری برق را درپیش بگیریم.  پاون

دکل

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس  اعالم ک��رده ه��ر ۱۰ درصد جنب استانبول
رش��د نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم 
خواه��د ش��د و در ص��ورت کاهش ی��ک میلیون 
بش��که ای صادرات نفت ایران، رش��د اقتصادی به 

منفی دو درصد سقوط خواهد کرد.
در این گزارش آمده است بازار ارزهای خارجی، 
طال و س��که، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق 
بهادار از جمله مهم ترین بازارهایی هس��تند که در 
ماه های اخیر دچار التهاب شده و قیمت ها در این 
بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند. عالوه 
بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کاالها و خدمات 
مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، 

برنج، چای، دارو و... نیز افزایش یافته است.
با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم شده 
توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد این 
نرخ در خردادماه به ترتیب ۹.۴ و 8.2 درصد بوده 
که ب��ا تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت اس��ت. 
در توجیه این موضوع باید بیان داش��ت نرخ تورم، 
متوس��ط افزایش قیم��ت کاالها و خدمات س��بد 
خانوار در ۱2 ماه اخیر اس��ت و حتی با وجود بروز 
ش��وک قیمتی در تمام کاالهای سبد خانوار، تنها 
یک دوازدهم از اثر این ش��وک قیمتی در تورم ماه 

جاری منعکس می ش��ود، در ای��ن مواقع نرخ تورم 
نقطه به نقط��ه می تواند تطابق بیش��تری با تلقی 

عمومی از نرخ تورم داشته باشد.
بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد 
این نرخ که در فروردین ماه ۱۳۹۷ برابر ۷.۹ درصد 
ب��وده در خردادماه به ۱۳.۷ درص��د افزایش یافته 
است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش ها 
که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند 
بس��یار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت 
خوراکی ها و آشامیدنی ها تنها در خردادماه نسبت 

به ماه قبل 8.8 درصد رشد داشته است.
بررسی ش��اخص قیمت تولیدکننده نیز نشان 
از رش��د قابل توجه این ش��اخص دارد. این موارد 
نشان می دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال 
تک رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرش��اخص های 
ش��اخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، نشان 
از رون��د فزاینده تورم و خ��روج از کانال تک رقمی 
برای برخ��ی گروه های کاالی��ی و در نهایت برای 

شاخص کل در آینده نزدیک دارد.
ش��وک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در 
کنار عوامل زمین��ه ای مثل حجم باالی نقدینگی، 
عدم تناس��ب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکالت 
و ش��کنندگی سیستم بانکی و نرخ های باالی سود 

بانکی، رش��د باالی بدهی های عمومی، وابس��تگی 
به نفت، وابس��تگی تولید به واردات واس��طه ای و 
سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی 
و سیاست خارجی کش��ور، فساد، ضعف حاکمیت 
قانون و تنزل س��رمایه اجتماعی مهم ترین دالیل 

تحوالت اخیر در بازارهای مختلف هستند.
در واقع موارد فوق از کانال های انتظار افزایش 
تحریم ه��ا و تکرار تجربه قبلی و تالش برای حفظ 
ارزش دارایی ها از س��وی فعاالن اقتصادی، افزایش 
خروج س��رمایه از کش��ور، افزایش تقاضای سفته 
ب��ازی ارز و کاهش هم��کاری بانک های خارجی با 
ای��ران موجب افزایش ن��رخ ارز و در ادامه افزایش 

التهاب در سایر بازارهای دارایی شده اند.
نرخ ارز از کانال های مختلفی می تواند بر تورم 
اثرگذار باش��د ک��ه مهم ترین آنه��ا افزایش قیمت 
کاالهای وارداتی مصرف��ی خانوار و افزایش قیمت 
کاالهای واس��طه ای و در نتیجه افزایش هزینه های 
تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، 
نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. تحریم های 
اقتصادی از کانال های کاهش صادرات نفت، کاهش 
صادرات غیرنفت��ی و محدودیت واردات بر تولید و 

بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.

برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نش��ان 
می ده��د در ص��ورت کاهش ۵۰۰ هزار بش��که ای 

۱ صادرات نفت، رش��د اقتصادی سال  ۳ ۹ ۷
براب��ر ۰.۵ درص��د و در صورت 

کاهش یک میلیون بش��که ای 
صادرات نفت ای��ن رقم به 

منف��ی دو درصد خواهد 

این  البته  رس��ید. 
ش��رایطی اس��ت که 
هیچگونه  دولت 
فعالی  سیاست 
مقاب��ل  در  را 
ف��وق  ش��وک های 

نداشته باشد.
مرک��ز  بررس��ی های 
پژوهش های مجلس نش��ان می دهد 
بخش هایی که بیش��ترین آس��یب پذیری 
را در ش��رایط تحریم و محدودی��ت واردات دارند 
عبارتند از: س��اخت وس��ایل نقلیه موتوری، تریلر 
و نیم تریلر، س��اخت س��ایر تجهیزات حمل و نقل، 
س��اخت مواد ش��یمیایی و محصوالت ش��یمیایی، 
س��اخت محص��والت از الس��تیک و پالس��تیک و 
ساخت منسوجات. بخش هایی که وابستگی باالیی 
ب��ه واردات دارن��د، با اعمال تحری��م و محدودیت 
واردات ب��ا کاهش توان تولید بیش��تری در اقتصاد 

مواجه می شوند.

در این خصوص آنچه 
اهمیت می یابد این است که 
بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که 
عالوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی 
تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری 

در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند.
در صورت��ی که ام��کان جایگزین��ی واردات و 
تخصیص ارز در ش��رایط تحریم میسر نباشد، باید 
بخش هایی در اولویت سیاس��ت گذاری قرار گیرند 
که دو ویژگی مهم داش��ته باش��ند: نخس��ت آنکه 
وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه 
از پیوندهای قوی و توانایی باال در ایجاد تحرک در 
کل اقتص��اد برخوردار باش��ند. بررس��ی های مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که 
دارای دو مولفه فوق هس��تند به ترتیب عبارتند از: 
س��اخت محصوالت غذایی، کشاورزی، ساختمان، 
س��اخت مبلمان، دباغی و پرداخت چ��رم، فلزات 
اساسی، س��اخت محصوالت چوبی و ساخت سایر 

محصوالت کانی غیرفلزی.
بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را بر 
فعال ساختن بخش های مزبور به ویژه بخش مسکن 
درپی��ش بگیرد، اث��ر کاهش صادرات نفت بر رش��د 
اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم 

را خنثی کند.  مرکز پژوهش های مجلس 

بررس��ی ها نش��ان می دهد با  س�یاه توج��ه ب��ه افزای��ش ظرفیت ط�اي 
پاالیش��ی هند و همچنین چشم انداز مبهم مبادی 
تامین نفت این کش��ور، کنار گذاشتن ایران از این 

سبد تامین بسیار بعید به نظر می رسد.
هندوستان دومین مشتری نفت ایران است که 
روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بش��که از شرکت ملی 
نفت ایران، نفت وارد می کند. این کش��ور در دوران 
تحریم گذشته با اخذ امتیازاتی مانند واگذاری هزینه 
حمل ونقل و بیمه به طرف ایرانی، واردات نفت خود 
را از ای��ران قط��ع نکرد و پس از برج��ام نیز میزان 

واردات نفت از ایران را به سرعت افزایش داد.
در دوران تحریم های گذش��ته، میزان واردات 
نف��ت هن��د از ایران ب��ه 2۰۰ هزار بش��که در روز 
کاهش پیدا کرد و پس از برجام، دهلی نو خواستار 
حفظ امتیازات در نظر گرفته ش��ده از سوی تهران 
بود و ش��رط خود را برای افزایش واردات، پا برجا 
ماندن ش��رایط گذشته اعالم کرد.این در حالی بود 
که ش��رکت ملی نفت ایران دیگ��ر حاضر به تقبل 
هزینه ه��ای س��نگین حمل ونقل و بیم��ه نبود لذا 

مذاکرات شش ماهه ای میان دو کشور انجام شد.
فرید س��عادت یار کارش��ناس انرژی با اشاره به 
استراتژی ایران برای بازگشت سریع تر به بازار، پس 
از برج��ام گفت: به همین منظ��ور فرمولی در نظر 
گرفته شد که براساس آن، در ازای افزایش واردات 

نفت از ایران تخفیفی برای مشتریان هندی در نظر 
گرفته ش��ود. کف این تخفیف دو سنت به ازای هر 
بشکه و سقف آن نیز 2۵ سنت تعیین شد در حالی 
که هندی ها با اشاره به تخفیف های عراق به خود، 

خواستار تخفیف بیشتری از ایران بودند.
وی ادام��ه داد: با در نظر گرفتن فرمولی 

ک��ه می��ان دو کش��ور برقرار ش��د، 
ص��ادرات نف��ت ایران ب��ه هند به 
بیش از ۴۰۰ هزار بش��که در روز 

رس��ید و این روند ادام��ه پیدا کرد 
اما طی هفته ه��ای اخیر، آمریکا از 

هندوستان درخواست کرده است 
ت��ا واردات نفت خ��ود از ایران را 

به صفر برس��اند که دهلی نو اعالم 
کرده اس��ت براس��اس منافع خود 

تصمیم می گیرد. 
ایران هم که  رئیس جمهوری 
ماه گذش��ته به دهلی نو سفر کرده 
بود، با هندی ها به توافق رسید که 
بخش بیشتری از هزینه حمل ونقل 

را برعهده بگیرد تا این بازار مهم حفظ شود. 

برگ برنده ایران چیست؟
این کارش��ناس انرژی با بی��ان اینکه هندی ها 
در ش��رایطی از ارجحیت منافع خود می گویند که 
نگاهی به برنامه های اقتصادی - بازرگانی این 
کشور نشان می دهد حساب ویژه ای 
روی بن��در چابه��ار ب��از کرده اند، 
اف��زود: دهلی ن��و عالقه بس��یاری 
برای توس��عه بندر چابهار از خود 
نشان داده است و از همین منظر، 
دوس��ت ندارد ایران را براحتی از 

دست بدهد.
ب��ه گفت��ه وی، رقابت ه��ای 
ژئوپلیتیکی هندوس��تان و چین 
در دری��ا و بحث ترانزیت، تبدیل 
به یک رقابت بزرگ ش��ده است، 
روی  با س��رمایه گذاری  چینی ها 
بندر گوادر پاکس��تان، این کشور 
را برای دسترس��ی ب��ه بازارهای 

مهمی همچون افغانس��تان و آسیای میانه انتخاب 
کرده اند که در راس��تای طرح احیای جاده ابریشم 
اس��ت. هندی ها ام��ا برای عقب نمان��دن از قافله، 
روی چابهار تمرکز کرده اند و قصد دارند با توسعه 
ای��ن بندر و از طریق احداث خط ریلی و اتصال به 
راه آهن سراس��ری ایران، به بازارهای آسیای میانه 
دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل هندی ها 2۳۵ 
میلیون دالر در چابهار س��رمایه گذاری کردند و به 
ش��کلی جالب توانستند موافق آمریکایی ها را برای 
این مهم جلب کنند زیرا آمریکا مخالف سرسخت 
توسعه فعالیت های اقتصادی چین در جهان است 
و عالقه ای ندارد قدرت تجاری این کش��ور افزایش 

یابد.
این کارشناس ژئوپلیتیک انرژی اظهار کرد: از 
س��وی دیگر با تکمیل خط لوله گازی از ایرانشهر 
به چابهار، صنعت پتروشیمی در این منطقه رونق 
می گیرد که هندی ها عالقه بس��یاری دارند در این 
بن��در، نیازهای صنایع کش��اورزی خود را برطرف 
کنند بویژه در راه اندازی مجتمعی برای تولید کود 

شیمیایی و صادرات آن به کشور خود.

هند چقدر نفت وارد می کند؟
طبق اس��ناد تجاری شرکت ملی نفت ونزوئال، 
این کش��ور تقریب��ا 28۰ هزار بش��که در روز نفت 
س��نگین در نیمه اول امس��ال به هن��د صادر کرد 

که در مقایس��ه با ۳۵۵ هزار و ۵۰۰ بش��که در روز 
در مدت مش��ابه س��ال 2۰۱۷ به میزان 2۱ درصد 

کاهش داشت.
از طرفی براس��اس گزارش آژان��س بین المللی 
انرژی، میزان مصرف انرژی هند در سال 2۰۱۵ برابر 
۱۱ میلیون بشکه در روز بوده است. بیشتر مصارف 
انرژی هندوس��تان را به ترتیب زغال س��نگ، نفت و 
منابع زیس��تی )در مناطق کم برخوردار و به صورت 
سنتی( تأمین می کند. طبق تازه ترین آمار تردینگ 
اکونومیکس، کشور هند در روز به میزان ۷28 هزار 
بشکه نفت خام تولید می کند این در حالی است که 

حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه وارد می کند. 
هندوستان همچنین در روز معادل ۵ میلیون 
بش��که نفت ، زغال سنگ مصرف و نیز معادل 2.۳ 

میلیون بشکه در روز زغال سنگ وارد می کند.
درباره ظرفیت پاالیشی هند نیز باید گفت که 
پتانسیل این کشور در این زمینه برابر ۴.۷ میلیون 

بشکه در روز )2.۱ برابر ایران( است.
براساس آخرین آمار انرژی ورلد، هندوستان تا 
س��ال 2۰22 بزرگترین مصرف کننده نفت سنگین 
دنیا می شود که با توجه به اینکه عمده نفت تولیدی 
ایران نفت سنگین است و از طرفی نیاز این کشور به 
نفت سنگین رو به فزونی است، کنار گذاشتن ایران 
یا کاهش خرید پایدار نفت ایران بعید به نظر رسیده 

و خالف منافع اقتصادی دهلی است.  مهر

مرکز پژوهش های مجلس اعام کرد

سقوط رشد اقتصادی به منفی ۲ درصد

بررسی ها نشان داد؛

هند، مشتری استراتژیک نفت ایران

وط شد ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مشر
الیحه ایجاد ۱۳ منطقه آزاد و هشت منطقه  ت ر وی��ژه جدید پس از تصویب در کمیس��یون تج����ا
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه زودی ب��ه صحن علنی 
مجل��س خواهد رف��ت این در حالی اس��ت ایج��اد مناطق ویژه 

اقتصادی جدید به صورت پیشنهادی و مشروط درآمده است.
جعف��ر آهنگ��ران در ارتباط با آخرین وضعی��ت الیحه ایجاد 
هش��ت منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که 

از س��وی دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است، گفت: 
پس از حدود س��ه س��ال کش��مکش در این رابطه در نهایت روز 
گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی الیحه ایجاد 

هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را مصوب کرد.
وی ادام��ه داد: اتفاق جدیدی ک��ه در این الیحه مد نظر قرار 
گرفت در ارتباط ب��ا مناطق ویژه اقتصادی جدید بود و تصمیم  بر 
این ش��د که اگر مناطق ویژه اقتصادی چهار شرط را داشته باشند 
موضوع ایجاد آن ها بالمانع باش��د که در رابطه با تعداد این مناطق 
س��قفی در نظر گرفته نشده اس��ت و تاکنون نیز ایجاد 6۷ منطقه 

ویژه اقتصادی جدید از س��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
پیشنهاد شده تا به الیحه دولت اضافه شود، اما کمیسیون اقتصادی 
مجلس مصوب کرد که تنها در صورتی این اتفاق رخ خواهد داد که 

مناطق ویژه اقتصادی پیشنهاد شده چهار شرط را دارا باشند.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه ش��ورای 
عال��ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به چهار ش��رط در نظر گرفته 
شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با ایجاد مناطق 
ویژه اقتصادی جدید اشاره کرد و گفت: قرار بر این شده تا مناطق 
ویژه اقتصادی دارای سازمان غیردولتی باشند و این سازمان بتواند 

توانایی مالی و اجرایی خود را برای دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به اثبات برساند.

آهنگران افزود: دومین ش��رط این است که مالکیت بر اراضی 
منطقه ویژه اقتصادی برای دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با لحاظ اس��ناد به اثبات برس��د. وی با بیان اینکه 
الیح��ه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در دس��تور کار 
صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت و به احتمال زیاد تا 
هفته آتی به رای گذاشته می شود اظهار کرد: در صورتی که این 

الیحه رای بیاورد به صورت قانون درخواهد آمد.  ایسنا

معاون س��ابق نظ��ارت ب��ر بورس ها و  حافظ بازارهای س��ازمان بورس با بیان اینکه خیابان 
تغییر ساختار مدیریت بانک مرکزی امید به اتکا به مکانیزم 
ب��ازار در مدیریت بازار پول و کاه��ش رانت را افزایش داده 
اس��ت گفت: امید م��ی رود تعصب بر تصمیم��ات اقتصادی 

محدودکننده، مانع تداوم امیدواری ها نشود.
محمودرضا خواجه نصیری افزود: زمانی که سیاستی اتخاذ 
شده در مورد محدودیت های رانتی موجود در فضای شرکت ها 
ب��ه خصوص در تخصیص ارز و نحوه قیمت گذاری حذف و در 
فضای بازار س��رمایه و فضای اقتصادی کشور پخش می شود؛ 
ناخودآگاه بورس رونق گرفته و درپی آن التهابات غیرعادی در 

بازار طال و ارز و بازارهای غیرمولد کاهش پیدا می کند. 
وی با اش��اره به روش های جذب نقدینگی که در تمام 
دنیا به کار می رود تصریح کرد: بانک مرکزی اگر می خواهد 
تغییری در سیاس��ت های خود بدهد که مبتنی بر موفقیت 
و به نفع کش��ور باش��د و درعین حال فضای سفته بازی در 
بازارهای موازی غیرمولد حذف کند، بهتر اس��ت که نگاهی 

به شاخص بورس انداخته و وضعیت آن رارصد کند.
به گفته وی دیر یا زود، این شاخص به چشم تصمیم سازان 
اقتصادی کشور خواهد آمد و سیاست گذاران متوجه خواهند 

شد که حتی یک التهاب ایجاد شده را می توانند با ضربه گیر 
بورس به عنوان جاذب نقدینگی مدیریت کنند. خواجه نصیری 
افزود: بنابراین در این مس��یر هرگونه سیاست اتخاذ شده از 
س��وی بانک مرکزی که از یک س��و منجر به حذف رانت و از 
س��وی دیگر فرصت س��رمایه گذاری با محور تولید و توسعه 

کشور را ایجاد کند باید مهم و قابل توجه باشد.
به اعتقاد وی سیاست گذاران اقتصادی کشور نباید صرفا 
ب��ه اعداد قیمت عرض��ه اولیه کاال و عرض��ه ارز توجه کرده 
بلکه باید قیمت نهایی مصرف کننده مدنظر داش��ته باشند. 
مدیرعام��ل تامین س��رمایه تمدن تصریح ک��رد: زمانی که 
سیاستی اتخاذ شود که عمال مدافع حقوق تولید کنندگان و 
افزایش حاشیه سود شرکت ها باشد؛ به مرور زمان نقدینگی 
به سمت مولدش جذب خواهدشد و ضربه های که ما از نبود 

بازار متشکل می خوریم ؛نخواهیم خورد.
خواجه نصی��ری تصریح کرد: از س��وی دیگ��ر وقتی در 
مصاحبه های مدیران بانک مرکزی یا س��ایر مسئوالن بحث 
تهدید و دست های پشت پرده برای اتفاقات مطرح می شود؛ 
تنها راه این اس��ت که نقدینگی را به س��مت بازار متشکل و 
قابل نظارت و کنترل سوق دهیم که هرگونه ابهام در اختالل 

و به هم ریزی بازارها از بین برود.  سنا

معاون سابق سازمان بورس مطرح کرد؛
االکلنگ رونق بورس و سفته بازی در بازار ارز 

با توج��ه به تصمیمات گرفته ش��ده در  جلسات کارگروه تنظیم بازار وزیر صنعت، ب����ازار روز
مع��دن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار حداکثر 
قیمت ش��یرخام و محصوالت لبنی )شامل شیر، ماست و پنیر 
پرمصرف( و نیز گوشت مرغ برای مصرف کنندگان را ابالغ کرد.

 حداکث��ر قیم��ت هر کیلوگ��رم کیفی ترین ش��یرخام با 
مش��خصات ۳.2 درصد چربی و بار میکروب��ی زیر ۱۰۰ هزار 
تحویل درب کارخانجات لبنی با ۹ درصد افزایش نس��بت به 
قیمت مصوب قبل، معادل ۱۵ هزار و ۷۰۰ ریال تعیین شد. به 
ازای هر یک دهم درصد افزایش و یا کاهش درصد چربی ۱۵۰ 
ریال متناس��ب با افزایش و ی��ا کاهش درصد چربی به قیمت 
خرید اضافه و یا کم می شود. قیمت محصوالت لبنی پر مصرف 
شامل شیر، ماست و پنیر با لحاظ میانگین قیمت خرید شیر 

خام تحویل درب کارخانه نیز در این جلسات تعیین شد.
بر این اساس، قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب ۱.۵ 
درصد 2۹ هزار و ۵۰۰ ریال، شیر بطری یک لیتری نیم چرب 
2 درصد ۳۰ هزار و ۵۰۰ ریال، شیر بطری یک لیتری پرچرب 
۳ درصد ۳2 هزار و ۵۰۰ ریال و شیر بطری یک لیتری کامل 

۳.2 درصد چربی ۳۳ هزار ریال تعیین شد.
همچنین شیر اس��تریل یک لیتری تتراپک ۱.۵ درصد 

چربی ۳۵ هزار ریال و ش��یر استریل یک لیتری تتراپک ۳ 
درصد چرب��ی ۳۷ هزار ریال و ش��یر نایلونی کم چرب ۱.۵ 

درصد 22 هزار ریال تعیین شد.
ماست کم چرب ۱.۵ درصد ۹۰۰ گرمی نیز ۳8 هزار ریال و 
ماست پرچرب ۳ درصد ۹۰۰ گرمی ۴۰ هزار ریال است و قیمت 
ماست 2 هزار و ۵۰۰ گرم دبه ای کم چرب ۱.۵ درصد ۹۵ هزار 

ریال و پرچرب ۳ درصد نیز ۱۰۰ هزار ریال تعیین شد.
همچنین مقرر شد پنیر ۴۰۰ گرمی یواف ۵۷ هزار ریال، 
پنیر 2۱۰ گرمی تتراپک ۳۴ ه��زار ریال و پنیر ۵2۰ گرمی 
تتراپک 8۰ هزار ریال باشد. قیمت سایر احجام این محصوالت 
لبنی به تناس��ب وزن و درصد چربی توسط سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و ابالغ خواهد شد.

قیمت این محصوالت در اس��تان ها براس��اس میانگین 
قیمت خرید ش��یرخام توس��ط واحد های تولیدی و مطابق 
تصمیمات کارگروه تنظیم بازار استان در سقف قیمت های 

ابالغی تعیین خواهد شد.
همچنین حداکثر قیم��ت مرغ زنده تحویل درب واحد 
مرغ��داری با ۹ درصد افزایش هر کیلوگرم ۵۱ هزار و ۵۵۰ 
ریال و حداکثر قیمت مصرف کننده مرغ با ۹ درصد افزایش 

معادل 8۱ هزار و ۷۵۰ ریال تعیین شد.  تسنیم

رئیس کارگروه تنظیم بازار:
حداکثر قیمت محصوالت لبنی و گوشت مرغ اعام شد


