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خبر اقتصادی

افزایش مصرف بنزین ۲۰ درصد،
رشد تولید ۵ درصد

شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی 
ایــران اعالم کــرد: تولید 
بنزیــن پاالیشــگاه های 
کشــور نســبت به سال 

گذشته نه تنها کاهش نداشته ،بلکه با انجام راهکارهای 
مبتکرانه و مدیریت درســت پاالیشــگاه ها نزدیک به 
پنج درصد افزایش داشته اســت. شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی ایران گــزارش داد، با رفع 
محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و افزایش ناگهانی 
20 درصد مصرف بنزین کشور نسبت به سال گذشته، 
هیچ گونه خللی در تامین بنزین کشور به وجود نیامد. 
شایان ذکر است براساس مصوبه هیات وزیران همه بنزین 
مصرفی کالن شهرهای کشور از جمله تهران با کیفیت 
استاندارد یورو 4 توزیع می شــود و همه شاخص های 
مهم بنزین از جمله محتوای گوگرد، آروماتیک، بنزن 
و الفین کمتر از حدود مجاز ذکر شده در استانداردهای 

موصوف است.
    

وزیر اقتصاد: 
منابع الزم برای افزایش حقوق ها 

در نظر گرفته شده است
وزیر اقتصاد گفت: درباره 
الیحــه دولت بــه منظور 
افزایش حقوق و دستمزد 
کارکنان دولت و دریافتی 
بازنشستگان که هم اکنون 

در مجلس است، منابع الزم در نظر گرفته شده است. به 
گزارش فارس، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه 
امروز چهارشنبه )27 مهر( هیات دولت افزود: امیدواریم 
با تصویب مجلس و با توجه بــه دوفوریتی بودن الیحه، 
در شــورای نگهبان هم تأیید و در یکی دو هفته آینده 

اجرایی شود.
    

انشعاب آب مشترکین پرمصرف 
قطع می شود

وزیر نیرو از قطع انشعاب آب مشترکین پرمصرفی 
که از دو برابر الگو بیشتر مصرف می کنند خبر داد. علی 
اکبر محرابیان با اشاره به سپری شدن دو سال خشک در 
کشور گفت: کشور در ســال آبی ۹۹ - ۱400 رتبه سوم 
خشکسالی را در طول ۵0 سال گذشته و سال آبی ۱400 
و ۱40۱ که شهریور ماه به پایان رســید، رتبه یازدهم 
خشکسالی را سپری کرده اســت. وی با اشاره به پیش 
بینی سازمان هواشناســی درخصوص پاییز کم بارش 
امسال گفت: بارندگی های امسال نسبت به شرایط نرمال 
70 درصد کاهش داشته اســت. محرابیان افزود: پیش 
بینی های سازمان هواشناسی و مرکز تحقیقات آب هم 
نشان می دهد که میزان بارش های پاییز ۵0 درصد کمتر 
از شرایط نرمان خواهد بود البته وضعیت بارندگی مهرماه 
نشان می دهد که پیش بینی ها تقریباً درست بوده است.

    
عرضه مرغ کمتر و گوشت بیشتر شد

طبــق اعــالم مرکز 
آمار، در شــهریور امسال 
عرضه انواع گوشت طیور 
در کشتارگاه های رسمی 
کشور با کاهش نسبت به 

سال و ماه گذشته مواجه شــده اما همین آمارها برای 
گوشت قرمز وضعیت متفاوتی دارد و در اکثر موارد رشد 
داشته است. مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی 
کشور در شهریور امسال با ماه مشابه سال گذشته حدود 
۱۶ درصد کاهش داشته اســت. مقدار عرضه گوشت 
در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل برای 
ماکیان )مرغ و خروس( ۱۶ درصد، بوقلمون 27 درصد، 
بلدرچین ۵4 درصد و سایر انواع طیور 4۱ درصد کاهش 
و شــترمرغ ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین 
نتایج حاصل از این طرح آمارگیری، نشان می دهد که 
مقدار عرضه گوشــت طیور در کشتارگاه های رسمی 
کشور در آخرین ماه تابستان سال جاری نسبت به ماه 
قبل از آن )یعنی مرداد مــاه( حدود ۱۶ درصد کاهش 

داشته است.
    

خبر خوب برای تولیدکنندگانی که 
بدهی معوق دارند

بانک ها موظف هستند 
بــا دریافــت حداکثر 7.۵ 
درصد مانده بدهی معوق 
تولیدکنندگان و با تنفس 
شش ماهه و حداکثر اقساط 

پنج ســاله، بدهی این واحدها را امهال کنند. به گزارش 
ایسنا، تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی های 
بانکی آنها معوق شده است برای استفاده از این تسهیالت 
می توانند درخواست خود را به بانک ها و کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید استان ها بدهند. مهلت استفاده 

از این تسهیالت تا پایان شهریور ۱402 است.

 درست روزی که صولت مرتضوی، 
به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
توانست رای اعتماد نمایندگان را برای 
سوار شدن به کابینه سیزدهم از آن خود 
کند؛ طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعالم وصول شد تا مجلس این 
پیام را برای دولت سیزدهم بفرستد که 
نمی تواند با پیش گرفتن طرح نه تفکیک، 

نه تغییر از زیر بار استیضاح بیرون برود. 
فاطمی امین، وزیر 48 ساله صنعت، 
معدن و تجــارت که پیــش از این قائم 
مقامی تولیت آســتان قدس رضوی را 
در دوره حضور رئیسی در این استان بر 
عهده داشــت عملکردی ناامیدکننده 
در وزارتخانه تحت تصدی خود داشته 
است. از ناتوانی در مهار قیمت ها و حل 
مشکالت تولید تا نارضایتی معدن کاران 
و دیگر بخش ها در کنــار تداوم بحران 
خودرو همگی سبب شــده است او به 

سیبل حمالت مجلس تبدیل شود. 

 نمایندگان اصولگرای مجلس شورای 
اسالمی همان طور که انتظار می رفت 
چندان به همســویی با دولت رئیسی 
پایبندی نشــان نمی دهند تا مبادا در 
زمــان انتخابات قربانی ســوءعملکرد 
دولت شــوند. آنها تالش دارند با طرح 
استیضاح هایی از این دست نشان دهند 
که همسویی چندانی با دولت ندارند و در 
موضع نظارتی شان، محکم ایستاده اند. 
این در حالی است که رای اعتماد اولیه 
به فاطمی امین و حتــی به حجت اهلل 
عبدالملکی و ســپس عقب نشینی از 
حمایت پیشین به این افراد این سئوال 
را در افکار عمومی ایجاد می کند که آیا 
بررسی کافی در جریان بررسی اعضای 
کابینه صورت گرفته بود یا نمایندگان از 

روی احساس دست به رای دادن زدند؟
این اولیــن باری نیســت که طرح 
اســتیضاح فاطمی امین اعالم وصول 
می شــود. پیش از این نیز در تاریخ 24 
اســفند ۱400، لطف اهلل ســیاهکلی 
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای 

اسالمی از نهایی شدن طرح استیضاح 
وزیر صمــت به دلیــل افزایش قیمت 
خــودرو و تقدیم آن به هیأت رئیســه 

مجلس خبر داده بود.
با این حال در بیســت و چهارمین 
روز خردادمــاه بود که قرعــه دریافت 
اولیــن کارت زرد نیز به نام ســید رضا 

فاطمی امین افتاد.
وی با حضــور در مجلس شــورای 
اسالمی درباره علت ضعف عملکرد این 
وزارتخانه در کنترل قیمت کاالها و عدم 
توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع 
و بهره برداران معدن به ســؤال محمد 

وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند.

ماجرای مهلت دو ماهه چیست؟
پــس از آن با ارائه طرح اســتیضاح 
فاطمی امیــن بــه مجلس، قــرار بود 
اســتیضاح وزیر صمت در جلسه 7 تیر 
اعالم وصول شود که با درخواست رئیس 
مجلس از نمایندگان این امر به تعویق 
افتاد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 

شورای اسالمی در جلسه صحن علنی )7 
تیر( مجلس طی سخنانی درخصوص 
استیضاح وزیر صمت، گفت: الزم می دانم 
که این را با صراحت عــرض کنم که ما 
حتما وظیفه خود می دانیم که هر سه قوا 
در حوزه اداره کشور مجلس و دولت هم 

هماهنگی باشد هم هم افزا.
قالیباف افزود: رئیــس جمهور در 
آخرین صحبتی که با هم کردیم، به این 
جمع بندی رسیده است که حتماً ساختار 
وزارت صمت نیازمند تجدیدنظر  و تبدیل 
به دو وزارتخانه اســت و باید دو وزیر به 
مجلس معرفی شود تا این اصالح ساختار 
به صورت اصولی اتفاق بیفتد و قرار است 
به ســرعت الیحه ای در ایــن زمینه به 

مجلس ارائه شود.
وی تأکید کرد: مجدداً می گویم که 
قصد مجلس، اصالح امور است و دولت 
هم به این نتیجه رسیده که باید در وزارت 
صمت اصالحات ساختاری کند. بنده به 
صورت خصوصی با لطف اهلل سیاهکلی 
یکی از متقاضیان استیضاح وزیر صمت 

صحبت کردم و وی اولین فرد متقاضی 
استیضاح وزیر صمت بود و جز اصالح امور 
هدف دیگری نداشت. از سیاهکلی و ۱۶ 
نماینده متقاضی استیضاح وزیر صمت 
خواهش می کنم چــون دولت تصمیم 
گرفته اصالحات ســاختاری در وزارت 
صمت ایجاد کند، یک فرصت دو ماهه 
به دولت دهیم و مطمئناً این کار انجام 

خواهد شد.

اعالم دلیل استیضاح 
با این حال در شــرایطی که فرصت 
دو ماهه دولت در هفتم شهریور به پایان 
رســید خبری از الیحه تفکیک وزارت 
بازرگانــی از وزارت صمت یا به عبارتی 
دیگر بر اســاس اعالم سخنگوی دولت 
الیحه احیای وزارت بازرگانی نشد و حاال 
می رود این مهلت چهارماهه شود. از این 
روست که نمایندگان دوباره دست به کار 
شدند تا طرح استیضاح فاطمی امین را به 

صحن علنی بیاورند.

 این بار نیز پای خودرو
 در میان است 

عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس در این باره گفته است: فرصت 
مجلس به وزیر صمت بیش از 2 ماه شد 
اما شاهد تغییراتی در عملکرد فاطمی 
امین نبودیم از این رو دوباره استیضاح 
وی به جریان افتاد؛ وزیر صمت 2۶ مهر به 
کمیسیون صنایع فراخوانده شد و مجددا 
نتوانست رای کمیسیون را دریافت کند 
و مطابق با آیین نامــه باید اعالم وصول 
می شود که رئیس مجلس دستور دادند 

و این اتفاق رخ داد.
ســیاهکلی با اشــاره به مهم ترین 
انتقادهایی که از سوی مجلس متوجه 
وزیر صمت شده اســت، تصریح کرد: 
مجلس در 4 حوزه نســبت به عملکرد 
فاطمی امین انتقاد وارد کرده است این 
حوزه ها عبارتند از خودرو، فوالد، معادن 
و تنظیم بازار. امیدواریم وزیر بتواند به 
پرســش های مجلس در این بخش ها 

پاسخ هایی درخوری ارائه بدهد.
به گفته وی؛ عملکرد وزارت صمت در 
بخش معدن بسیار ضعیف است این در 
حالیست که اگر شیوه مدیریت معادن 
اصالح شود بدون تردید با تکیه به همین 

معادن می توان کشور را اداره کرد.

عضو کمیســیون صنایع معادن با 
انتقاد از آیین نامه واردات خودرو به ایلنا 
گفت: این آیین نامــه دارای نقاط کور 
زیادی است و مجلس نسبت اجرای به 
آن خوشبین نیست. در مجموع سواالت 
مجلس از وزیر در زمینه خودرو به واردات 
آن ختم نمی شــود و پرسش هایی در 
زمینه تولید، واردات، صادرات، کیفیت و 

تعداد خودروهایی تولیدی دارد.
دولــت ســیزدهم تــا به حــال با 
ترفندهایــی ویژه از زیر بار اســتیضاح 

بیرون رفته است. 
 پیش از این نیز نمایندگان دست به 
کار استیضاح حجت اهلل عبدالملکی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بودند 
اما در نهایت وی با استعفای خود دولت 
را از حضور در اولین جلســه استیضاح 
بازداشت. حاال اما سیاست وقت کشی 
دولت برای دور مانــدن از حضور در این 
نشست دیگر جواب نداده و نمایندگان 
مهیا می شوند دومین تغییر مهم را در 
کابینه رقم بزنند. نزدیکی فاطمی امین 
به رئیسی نظیر نزدیکی عبدالملکی به 
رئیس جمهوری، از سوی ناظران نزدیکی 
استراتژیک توصیف می شود و همین امر 
نشان می دهد یکی دیگر از انتخاب های 
مستقیم رئیسی برای حضور در کابینه 
در شرف خداحافظی است؛ خصوصا که با 
سیاست دولت در هدردادن مهلت مقرر 
و عدم اقدام برای احیای وزارت بازرگانی 
و ... احتمال دریافت رای اعتماد مجدد 

برای فاطمی امین اندک است. 

سایه استیضاح بر سر وزارت صمت

سیاست وقت کشی دولت جواب نداد

باران زرین قلم

نمایندگان اصولگرای مجلس 
شورای اسالمی همان طور 

که انتظار می رفت چندان به 
همسویی با دولت رئیسی 

پایبندی نشان نمی دهند تا 
مبادا در زمان انتخابات قربانی 

 سوءعملکرد دولت 
 شوند. آنها تالش دارند با 

 طرح استیضاح هایی 
 نظیر فاطمی امین نشان 

دهند که همسویی چندانی با 
 دولت ندارند و 

 در موضع نظارتی شان، 
محکم ایستاده اند

کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به آغاز مذاکرات صادرات گاز در زمان بی نظیر 
بوتو در پاکستان گفت: ما چندین میلیارد هزینه کرده و خط لوله را تا مرز پاکستان احداث 
کردیم، پاکستان هم به لحاظ شبکه وضع خوبی دارد و مشکلی برای دریافت گاز ندارد و تنها 

موضوع تفاهم با پاکستان است که بتوانیم گاز را با قیمت معقولی صادر کنیم.
به گزارش ایلنا، شفقت علی خان، سفیر پاکستان در مسکو ابراز امیدواری کرد که 

ساخت خط لوله گاز پاکستان استریم در سال 2023 آغاز شود.
او تاکید کرده است: اسالم آباد این پروژه را یک پروژه استراتژیک می داند و از نظر اراده 

سیاسی هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.
توافقنامه در مورد ســاخت خط لوله گاز شمال-جنوب )پاکستان استریم( توسط 
روسیه و پاکستان در اکتبر 20۱۵ امضا شــد. چارچوب زمانی اجرای پروژه از آن زمان 

تاکنون بارها به تعویق افتاده است.

چالش تعیین قیمت گاز صادراتی در ایران
 سیدمهدی حسینی درباره امکان اجرای پروژه یاد شده با وجود برنامه صادرات گاز 
ایران به پاکستان و هند به ایلنا گفت: پروژه ما انجام شده و خط لوله صلح را تا مرز پاکستان 
رسانده ایم، اما آنچه اجازه نداد این پروژه اجرایی شــود دو موضوع بود؛ نخست فرمول 
قیمت گذاری گاز است، در کشور ما کسی جرات نمی کند گاز را کمتر از گازی که به ترکیه 
ارسال می کنیم قیمت گذاری کند، زمان قرارداد با ترکیه نه ما و نه اربکان اطالعات درستی 
از نحوه قیمت گذاری نداشتیم، بنابراین نرخ ها قدری باالتر از معمول تنظیم شد. اکنون 
همه در کشور ما به دنبال این هستند که قیمت گاز صادراتی با همان نرخی باشد که به 

ترکیه می فروشیم، در حالی که هر بازار شرایط خاص خود را دارد، قطعا بازار پاکستان با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانســتان و ترکیه و عراق متفاوت است، بنابراین هر 

قیمتی بستگی به بازار و ویژگی های آن دارد.

پاکستان گاز را به قیمت نفت کوره می خواست
وی افزود: سال ها قبل زمان بی نظیر بوتو در ســفری که با آقای آقازاده به پاکستان 
داشتیم قرار بود در مورد دو پروژه مذاکراتی داشته باشیم که یکی صادرات گاز به پاکستان 
بود، در مورد قیمت گاز بوتو گفت ما اکنون نفت کوره مصرف می کنیم و گاز قرار است جای 
نفت کوره را بگیرد، بنابراین قیمت گاز دریافتی باید با نفت کوره رقابت کند. در نتیجه باید 
بدانیم ویژگی های بازارها متفاوت است مثال ترکیه بیشتر گاز را هم مصرف می کند و هم 

می فروشد در حالی که پاکستان مصرف کننده است.
کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: آن زمان مشکل دیگر اینکه قرار بود گاز از 
پاکستان به هند هم برود که به گفته بوتو باید ارتش پاکستان تصمیم گیری می کرد که 
یکی از محدودیت های سیاسی دو کشور بوده است گرچه منطقی بود که هند از پاکستان 
گاز دریافت کند، در هر حال ما چندین میلیارد هزینه کرده و خط لوله را تا مرز پاکستان 
احداث کردیم، پاکستان هم به لحاظ شبکه وضع خوبی دارد و مشکلی برای دریافت گاز 
ندارد و تنها موضوع تفاهم با پاکستان است که بتوانیم گاز را با قیمت معقولی صادر کنیم.

وی در ادامه گفت: اصوال تجربه نشان می دهد روس ها در اجرای پروژه ها فعال نبوده اند 
مثال در فاز 4 و۵  گازپروم برنده بود اما کاری انجام نداد، هرچند نمی توان گفت همچنان 
به همین شکل باقی مانده اند شاید اکنون روس ها بخواهند کارهای بهتری انجام دهند. 

افغانستان هم مدعی صادرات گاز است
حســینی درباره به صرفه بودن دریافت گاز از ایران یا روسیه بیان کرد: به طور کلی 
همیشه همسایه ها به دالیل متعدد نسبت به هم اولویت دارند، یکی در موضوع هزینه ها 
و دیگری اولویت دیپلماسی اســت. مهمترین وزنی که روابط سیاسی در تمام دنیا را 
همســایه ها می دهند بنابراین منطقی است که پاکســتان از ما گاز دریافت کند. زیرا 
زیرساخت ها فراهم است فقط باید موضوع قیمت حل شود، البته ممکن است این تردید را 

داشته باشند که آیا ما می توانیم گاز مورد نیازشان را تامین کنیم یا خیر؟ 
چون خودمان همیشه گفته ایم که در زمستان به مشکل برمی خوریم، اگر اطمینان 
بدهیم نیازشان تامین می شود پاکستان قطعا باید اولویت دریافت را از ایران قرار دهد، 
دوم اینکه اگر  قرار باشد از روسیه گاز را دریافت کنند این خط لوله یا باید از مسیر ایران و یا 
افغانستان عبور کند، اکنون افغانستان مدعی است که میدان گازی کشف کرده و یکی از 
برنامه هایی که برزیل برای این کشور داشته که میدان را توسعه دهند و گاز را به پاکستان 

و هند ببرند. 

در گفت وگو با کارشناس ارشد حوزه انرژی مطرح شد؛

آیا مسکو برنامه گازی بی نظیر بوتو را عملیاتی می کند؟

گفت وگو

کارشناس حوزه مسکن درباره چرایی افزایش بیش از 800 
درصدی قیمت مسکن در ۵ سال گذشته به قرن نو گفت: نکته 
اصلی این است که قیمت مســکن در واقع افزایش نیافته بلکه 

ارزش پول ملی کاهش یافته است.
فرهاد بیضایی، در گفت وگو با قرن نــو،  تصریح کرد: همان 
اتفاقی که در حوزه ارز رخ داده در بخش مسکن نیز اتفاق افتاده 
است؛ متناسب با این شرایط می توان بررسی کرد که در ۵ سال 
گذشته چقدر بر نرخ ارز افزوده شده است زیرا در آن هنگام دالر 
3 هزار تومان بود و باید دانست ارزش ارزی امالک در این مدت 
افزایش نداشته و تقریبا با میزان رشد نرخ ارز مساوی بوده است. 

وی ادامه داد: البته در ماه هــای اخیر تاحدودی ارزش ارزی 

امالک با رشد خفیف همراه بوده است؛ در عین حال نرخ ارز در 
بازار ثابت بوده اما عامل اساسی افزایش قیمت امالک مفهمومی 
با نام کاهش ارزش پول ملی است که سبب می شود تا پول ملی ما 
از توانایی و قدرت خرید سابق برخوردار نباشد؛ همین مساله در 
حوزه مسکن اثرگذار شده است. زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق 
می افتاد و به تبع آن ارزش پول ملی کاهش می یابد طبیعی است 

همه قیمت ها با این مساله خود را سازگار می کنند. 
بیضایی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت مسکن 
در این سال ها متناسب با رشد نرخ ارز بوده یا خیر؛ توضیح داد: 
در ماه های اخیر قیمت مسکن نسبت به نرخ ارز روند صعودی 
طی کرده و از آن پیشی گرفته و رشد نرخ ها در این بازار حدود 

۱0 درصد بوده است. وی درباره این مساله که در ماه های گذشته 
برخی کارشناسان هشدار می دادند که قیمت مسکن متناسب 
با تورم ۵0-۶0 درصدی در سال های گذشته رشد نکرده و هنوز 
باید انتظار افزایش قیمت ها در این بازار را داشت؛ آیا این تحلیل 
صحیح اســت یا خیر؛ بیان کرد: این اتفاق رخ داده و بر اساس 
آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت مسکن در حوزه اجاره 
بها و هم خرید و فروش امالک نشان دهنده نرخ رشد 40 تا ۵0 

درصدی است. 

وضعیت قیمت مسکن در نیمه دوم سال
این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا می توان 
انتظار داشت در نیمه دوم سال روند افزایش نرخ مسکن ادامه یابد؛ 
گفت: این مساله وابسته به شرایط اقتصادی کشور است و نرخ ها 
بر این اساس خود را تنظیم می کنند به عبارت بهتر اگر در بازار ارز 

افزایش نرخ رخ دهد به حتم شاهد اثرگذاری بر روی بازار مسکن 
همانند گذشته خواهیم بود. در مقابل اگر تثبیت نرخ ارز رخ دهد، 

وضعیت متفاوت خواهد شد. 
وی تصریح کرد: شرایط بازار مسکن به 2 عامل وابسته خواهد 
بود؛ نخست اینکه دولت بتواند برنامه های تدوین و تصویب شده در 
حوزه مسکن را ساماندهی کرده و زمین مورد نیاز ساخت و ساز را 
عرضه کند و نقدینگی را به این بخش معطوف سازد در این صورت 
می توان انتظار کاهش قیمت در بازار مسکن را داشته باشیم البته 

این روند به صورت بسیار خفیف خواهد بود. 
وی ادامه داد: اگر ثبات نرخ ارز ادامه یابد؛ تغییرات نرخ مسکن 
را می توان مثبت و منفــی ۱0 درصد پیش بینی کرد. اگر دولت 
کاری نکند و طرح عرضه زمین اتفاق نیافتد قیمت مسکن در 
نهایت ۱0درصد افزایش خواهد یافت اما اگر زمین عرضه شود 

شاهد کاهش ۱0درصدی قیمت مسکن در بازار خواهیم بود.

مسکن در 5 سال 8۰۰  درصد گران شد
گزارش


