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خبر اقتصادی

انجام مذاکرات با تویوتا 
برای واردات خودرو

تســنیم - سخنگوی 
وزارت صمت گفت: برای 
واردات با خودروساز هایی 
همچون تویوتــای ژاپن و 
همچنین شــرکت های 

خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است.
امید قالیباف با اشاره به پیگیری های وزارت صمت 
برای عملیاتی شــدن آیین نامه واردات خودرو افزود: 
آیین نامه اجرایی واردات خودرو نهایی شده است و هفته 

آینده رسانه ای می شود.
به گفته وی، هدف گــذاری واردات خــودرو برای 
دهک های پایین اســت و تا 20 هزار دالر برنامه ریزی 

شده است.
قالیباف ادامه داد: خودروســازان خودشــان نیز با 
شــرکت های خودروســاز دنیا مذاکره کردند، اما 70 
درصد تقاضای خودرو برای ســه دهک کم درآمد است 
و برنامه ریزی ما بــرای واردات خودرو های ارزان قیمت 

اقتصادی است که از کیفیت خوبی هم برخوردارند.
    

زائران اربعین
 ۱۰۰ دالر ارز توافقی می گیرند

خبرانالین- طبق اعالم 
بانک مرکــزی، بانک های 
عامل و صرافی های مجاز، 
مکلفند نسبت به پرداخت 
ارز اربعیــن به میــزان هر 

متقاضی ۱00 دالر به نرخ توافقی اقدام کنند. به منظور 
تسهیل در ارائه خدمات ارزی به زائرین اربعین حسینی 
)ع( از پنجمین روز شهریور، بانک های ملی،  سپه، ملت، 
تجارت و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل 
ارز زیارتی اربعین به میزان ۱00 دالر به نرخ توافقی به هر 

زائر اقدام می کنند.
همچنین صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک 
مرکزی نیز در چهارچوب ضوابط ابالغی و احراز هویت 
متقاضیان )کارت ملی، شماره تلفن همراه به نام متقاضی 
و کارت بانکی به نام متقاضی(، مجاز بــه فروش ارز در 
سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان هر متقاضی ۱00 

دالر آمریکا به نرخ توافقی هستند.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که فروش 
ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین حسینی )ع( هیچگونه 
محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای 

متقاضیان ایجاد نمی کند.
    

جانمایی ۴۲   شهرک جدید 
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن

مهر- معاون مســکن 
و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی از جانمایی ۴2 
شــهرک جدید در اطراف 
شــهرها و آماده سازی ۱۵ 

شهرک برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. 
محمود محمودزاده خصوص ثبــت نام جدید نهضت 
ملی مسکن اظهار داشت: در ادامه ثبت نام های قبلی در 
استان های مختلف قرار شد تا در هر شهری که زمین ایجاد 
می شود ثبت نام مجدد انجام گیرید که هفته آینده برای 
7۵0 هزار واحد در ۳۱ استان و ۴00 شهر ظرفیت جدید 

ایجاد شده و سامانه ثبت نام باز می شود.
وی بازه زمانی ثبت نام جدید را یک ماه عنوان کرد و 
گفت: اما اگر میزان تقاضا بیشتر از زمین تأمین شده باشد 

ثبت نام متوقف خواهد شد.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
ادامه داد: در ثبت نام های قبلی بیش از 2.۵ میلیون واجد 
شرایط شناخته شدند ولی تنها یک میلیون و ۵۶0 هزار 
متقاضی فعال باقی ماند که کسانی هستند که مدارک 
خود را بارگذاری کرده یا به ادارات راه و شهرسازی مراجعه 
کرده اند. مابقی حائزان شــرایط به طور کامل از لیست 
خارج شــده و در صورت تمایل باید ثبت نام را مجدداً از 

اول آغاز کنند.
    

حجم نقدینگی
 به  ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید 

بانــک مرکــزی در 
گــزارش تحلیل تحوالت 
اقتصــاد کالن اعالم کرده 
اســت که حجم نقدینگی 
در پایان تیرماه سال ۱۴0۱ 

)معادل ۵2۵0۱.۴ هزار میلیارد ریال( نســبت به پایان 
ســال ۱۴00، معادل ۸.۶ درصد افزایــش یافته که در 
مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )۹.۹ 
درصد( به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

  بانک مرکزی با هدف جهت دهی صحیح به انتظارات 
تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راســتای حفظ 
ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، به صورت 
مستمر و منظم اقدام به ارائه گزارش روند ماهانه تحوالت 

اقتصادی و اقدامات سیاستی خود می کند.

شهریور سال گذشــته برای دولت 
سیزدهم دو کارکرد دارد. یکی کارکرد 
تلخ و دیگری روی شیرین. کارکرد تلخ 
آنجایی خود را نشان می دهد که مجلس 
خواستار بازگشــت قیمت کاالهای 
اساسی و کاالبرگی به قیمت این سال 
است و کارکرد شــیرین آن نیز استناد 
به وضعیت بدتر برای توجیه وضعیت 

بد است.  
مقامات دولتی بــرای آنکه بگویند 
وضعیت بهتر شده است شرایط سال 
گذشــته را بدتر از آنچــه بود توصیف 
می کنند و این برنامه ای است که به نظر 
می رسد همچنان در دستور کار مردان 
کابینه قرار دارد.  تاخــت و تاز تورم به 
حدی ادامه دارد که حاال مقامات دولت 
ســیزدهم همچنان خود را مجبور به 
اصالح آمارهای تورمــی دولت قبلی 
می دانند تا به استناد آن ثابت کنند نرخ 

تورم در ایران کاهش یافته است. 

 پیش از این سید ابراهیم رئیسی، در 
گفتگویی تلویزیونی تورم را در آخرین 
ماه فعالیت دولت پیشــین برابر با ۶0 
درصد اعالم و تاکید کرد نرخ تورم حاال 
مهار شده و به سطوح پایین تر رسیده 
اســت. حاال اما وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی که با کلیــد واژه »خداحافظی 
دولت پیرمردها« بــر صندلی وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی تکیه زد، این 
آمار را تکرار کرده اســت. در حالی که 
مرکز رسمی ارائه آمار چنین رقمی را 
نشان نمی دهد که در مرداد و شهریور 
سال گذشــته نرخ تورم به ۶0 درصد 

رسیده باشد. 

مرکز آمار درباره نرخ تورم
چه می گوید؟

نرخ تورم ســاالنه مرداد ماه امسال 
برای خانوار های کشور به ۴۵,2 درصد 
رسید که نسبت به همین اطالع در ماه 
قبل، ۱.0 واحد درصد افزایش نشــان 

می دهد. از سوی دیگر مرکز آمار ایران 
نرخ تورم ساالنه شــهریور ماه ۱۴00 
برای خانوار های کشور را ۴۵.۸ درصد 
اعالم کرد که نســبت به همین اطالع 
در ماه قبل، 0.۶ واحــد درصد افزایش 

نشان می دهد.
 نکته مهم اینجاســت که اسم رمز 
تورم ۶0 درصدی هنوز از سوی مقامات 
دولت سیزدهم اعالم می شود و این نکته 
نشان از آن دارد که ترفندی ویژه برای 
نشان دادن توفیق های دولت سیزدهم 
پیگیری می شود و آن بدتر نشان دادن 

وضعیت اقتصادی در گذشته است. 
 سید ابراهیم رئیســی پیش از این 
نیز چهار سال تورم باالتر از ۴0 درصد 
را عامل بروز مشکالت دانسته بود، در 
حالی که اقتصاد ایران تورم باالتر از ۴0 
درصدی را در چهار سال پیاپی شاهد 

نبوده است. 
 وضعیــت اقتصادی ایــران حاال با 
بحرانی جدی روبروست. دولت اولویت 

خود را مهار تورم اعالم کرده و وعده های 
فراوانی در این خصوص داده اســت. بر 
افکار عمومی پوشیده نیست که اقتصاد 
ایران از سال ۱۳۹7، در پی خروج ترامپ 
از برجام با بحران تورمی روبروســت. 
این وضعیت البته به کوچک شــدن 
سفره خانوار از یک ســو و افت رفاه در 
خانوارهای ایرانی از سوی دیگر منجر 

شده است. 
 حاال اما از پس گذشــت یک سال 
از فعالیت دولت ســیزدهم، نرخ تورم 
رکوردشکنی کرده و خردادماه ایران با 
تورمی چشمگیر و بی سابقه مواجه بوده 
است. مقامات دولتی معتقدند نرخ تورم 
در ایران به واسطه حذف ارز ترجیحی 
رکوردشــکنی کرده و بــه زودی این 

وضعیت مهار خواهد شد. 

وزیر اقتصاد چه می گوید؟
 در نوزدهمین روز مرداد ماه بود که 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه 

نشســت دولت با انتقاد از رسانه هایی 
که ارقام غیرمســتند درباره وضعیت 
اقتصادی کشــور در این روزها منتشر 
می کنند، گفت: متاسفانه در رسانه ها 
از داده های غلط گاهی استفاده می شود 
که فایده ای جز تخریب اذهان عمومی 

جامعه ندارد.
این در حالی است که حاال خود بار 
دیگر با وجود آنکه نرخ تورم رســمی 
مرکز آمار ایران ماه به ماه اعالم شده و در 
جدولی که در متن خبر منتشر شده نیز 
قابل دسترسی است ، گفته است تورم 
ایران ۶0 درصدی بوده و به چهل درصد 

رسیده است. 
در تازه تریــن اظهار نظر احســان 
خاندوزی با استناد به آمار اظهار کرد: 
طبق مستندات روشــن است که در 
دولت جدید تا چه حد ســخت گیری 
بر خلق پول بانک هــا، نظارت جدی 
بر ترازنامه ماهانــه بانک ها )بانک های 
متخلف بــه هیئــت انتظامی معرفی 
می شوند تا جرائم خودشان را بپردازند( 
انجام شده است، سازمان برنامه دولت 
گذشته آتش تهیه فشار کسری بودجه 
و تورم را در جامعــه تزریق می کرد که 
خوشبختانه با سرعت ترمز آن کشیده 
شد و در زمینه ایجاد انضباط در خصوص 
خاصه خرجی های دولت و هزینه های 
بی خودی بر شبکه های بانکی خیلی 
سخت گیرانه تر نظارت می شود، البته 
مشــاهده تأثیرات آن در جامعه زمان 
می برد و نباید توقع داشــت که در این 

زمان کم آثار آن مشخص شود.
وی افزود: از مهرماه که سیاست های 
رسمی دولت ابالغ شد تا فروردین ماه 
که هنوز شــوک قیمت های خارجی و 
سیاست های ارزی وجود نداشت دولت 
نشان داد که هم اراده و هم توان آن را دارد 
که مســتمرا تورم را کاهش دهد. اما در 
اردیبهشت و خرداد به دلیل تأثیر اتفاقات 
خارجی روند برعکس شد و تورم افزایش 

پیدا کرد، درســت اســت که تورم ۴0 
درصدی قابل دفاع نیست اما وقتی تورم 
۶0 درصدی تحویل گرفتی ۴0 درصد 
یک بهبود به شمار می آید، دولت جدید 
در ابتدا خواست یک تثبیتی انجام دهد 
و بعد اقدامات خود را شکل دهد، به حمد 
خدا امسال دولت کســر بودجه ندارد 
چون سیاست ۴200 را انجام داده است.

هر چه هست به نظر می رسد استناد 
به گذشته بدتر برای توجیه وضعیت بد 
کنونی در اقتصاد ایران چندان برای افکار 
عمومی قانع کننده نیست چرا که مردم 
تحلیل سفره خود و کاهش سطح رفاه را 
به چشم می بینند و همین امر سبب شده 
است توجیهات دولتی تنها در محدوده 
توجیه باقی بماند. حاال در آستانه دومین 
سال فعالیت دولت، به نظر می رسد، این 
ابزار نیز از دست مقامات کابینه برود چرا 
که دیگر نمی توانند با استناد به شرایط 
بدتر ســال گذشــته و دولت گذشته، 
وضعیت موجود را مورد تحلیل و ارزیابی 

قرار دهند. 
 دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت 
خود را آغاز کرد که قول گره نزدن زندگی 
مردم به تحریم ها را داده بود اما در عمل 
نه تنها مشکل تحریم برطرف نشد بلکه 
زندگــی روزمره نیز بیــش از پیش به  

تحریم گره خورد. 
آنچه مهم است اینکه دولت سیزدهم 
در حالی وضعیت شهریور سال گذشته 
را اســفبار می داند کــه طرح مجلس 
برای بازگشت قیمت ها به این تاریخ را 
دست نیافتنی و مخل فعالیت خود تلقی 
می کند و قرار است به زودی الیحه ای 

برای لغو این دستور تدوین کند. 

تورم 60 درصدی وزیر اقتصاد از کجا آمده است؟

»سیاه نمایی« گذشته برای »توجیه« وضعیت فعلی

ایمان   ربیعی

دولت سیزدهم در حالی 
وضعیت شهریور سال 

گذشته را اسفبار می داند که 
طرح مجلس برای بازگشت 

قیمت ها به این تاریخ را 
دست نیافتنی و مخل فعالیت 

خود تلقی می کند و قرار 
است به زودی الیحه ای برای 

لغو این دستور تدوین کند

مشاور وزیر اقتصاد اظهار داشت: تدبیر پیش بینی شده 
این است که یکی از کارت های بانکی نانوایان از طریق همان 
کارتخوان هوشمند که در نانوایی تجهیز شده توسط نانوا در 
سامانه ثبت می شود و موارد اســتثنایی خرید نقدی نان از 

سوی مردم از این روش انجام خواهد شد
محمد جالل در گفت وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف نحوه 
خرید نان جمعیتی از مردم کشورمان از جمله اتباع خارجی 
و یا افرادی که به هر دلیلی کارت بانکی ندارند، با اجرای طرح 
هوشمند سازی یارانه نان اظهار داشت: وزارت کشور با یک 
رویکرد راهبردی این موضوع را به ویژه برای اتباع خارجی در 
حال مدیریت است و قرار بر این بوده که با رعایت مقررات و 
ضوابطی که تنظیم می کنند برای این افراد هم کارت بانکی 
صادر شــود اما تا زمانی که صدور کارت بــرای این افراد به 
فراگیری برسد و این جمعیت دسترسی به کارت بانکی داشته 

باشند، وزارت اقتصاد راهکاری را پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: تدبیر پیش بینی شده این است که یکی از 

کارت های بانکی نانوایان از طریق همان کارتخوان هوشمند 
که در نانوایی تجهیز شده توسط نانوا در سامانه ثبت می شود 
و موارد استثنایی خرید نقدی نان از سوی مردم از این روش 
انجام خواهد شد یعنی پول نقد از افرادی که به هر دلیلی امکان 
خرید نان با کارت بانکی را ندارند اخذ شده و نانوا از کارت خود 
به نیابت از مشتری استفاده می کنند و به ازای نان خریداری 
شده و پول نقدی دریافت شده از مشتری، انتقال وجه از کارت 

بانکی خود به کارتخوان هوشمند را انجام می دهد . 
مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته نانوایان باید بدانند 
که از این مسیری که تعبیه شده صرفا امور افرادی که فاقد 
کارت بانکی هستند باید استفاده و شرایط را مدیریت کنند 
و مسیری نخواهد بود که بتوانند از طریق آن تراکنش های 
غیرواقعی تولید کننــد چراکه تمــام تراکنش ها تحلیل 

می شوند. 
جالل با بیان اینکه تمام تراکنش ها مــورد تحلیل قرار 
می گیرد، گفت:در مناطقی که اتباع خارجی بیشــتری در 

آن منطقه مستقر هستند و یا میزان خرید نقدی نان در آن 
مناطق بیشتر است، این امکان ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: جهت اینکه محدودیتی برای خرید و تامین 
نان متوجه افرادی که در زمان خرید کارت به همراه ندارند یا 
اساسا دسترسی به کارت بانکی ندارند، ایجاد نشود این امکان 
پیش بینی شده و تا ۱0 روز آینده دستورالعمل آن به نانوایان از 
طریق پیامک و مدیران استانی اتحادیه ها اطالع رسانی خواهد 

شد و زیر ساخت  های تا آن یک هفته آینده نهایی خواهد شد. 
جالل درباره موعد تعیین شــده برای رفع مشکل عدم 
دسترسی اتباع خارجی و سایر افراد به کارت های بانکی، گفت: 
وزارت کشور برای رفع مشکل عدم دسترسی افرادی از جمله 
اتباع خارجی به کارت بانکی به طور قطعی تاریخی را اعالم 
نکرده اما قرار بر این بود که طبق برنامه های انجام شــده، از 
اوایل پاییز امسال این موضوع را مدیریت کنند و وزارت اقتصاد 
پیگیر این موضوع است و همین پروژه هوشمندسازی یارانه 
نان می تواند کمک موثری به تسریع ایجاد دسترسی اتباع 
مهمان در کشورمان به کارت های بانکی برای پرداخت های 
معیشت داشته باشــد. به هر حال وزارت اقتصاد امکانی را 
فراهم کرده تازمانی که این جمعیت دسترسی به بانک بانکی 
نداشته باشند، بتوانند نان مورد نیاز خود را به صورت نقدی 

خریداری کنند.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: شاید نانوایان این دغدغه را 
داشته باشند که با قبول پول نقد برای فروش نان، عملکرد آنها 
و میزان تراکنش ها کمتر از اعداد واقعی ثبت شود و بهره مندی 
آن نانوایی از حمایت دولــت در بحث تخصیص آرد کاهش 
پیدا کند اما با این روش پیش بینی شده نانوا با خیال راحت 
می تواند به افرادی که کارت بانکــی ندارند نان را به صورت 

نقدی بفروشد.

مشاور وزیر اقتصاد:

مشکل اتباع خارجی برای خرید نان با کارتخوان هوشمند حل شد

گفت وگو

گاز به طور گسترده به عنوان محصول بهینه در انتقال از 
سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته 
می شود؛ بنابراین رهبری آینده در دست کشورهایی است 
که بتوانند جریان جهانی آن را برای ده تا بیست سال آینده 
کنترل کنند. به گزارش قرن نو، تفاهم چهل میلیارد دالری 
که ماه گذشته بین گازپروم و شــرکت ملی نفت ایران امضا 
شــد، گامی برای قادرساختن روســیه و ایران برای اجرای 
برنامه دیرینه خود برای حضور در هسته اصلی یک کارتل 

جهانی است.
یک »اوپک گاز« با تأسیس در مجمع کنونی کشورهای 
صادرکننــده خلیج فــارس )GECF(، امکان هماهنگی 
نسبت فوق العاده ای از ذخایر گاز جهان و کنترل قیمت گاز 
را در سال های آینده فراهم می کند. روسیه و ایران به ترتیب 
در جایگاه های اول و دوم در جــدول بزرگ ترین ذخایر گاز 

جهان ایستاده اند.
روسیه با کمتر از ۴۸تریلیون مترمکعب )TCM( و ایران 

با نزدیک به ۳۴تریلیون مترمکعب در موقعیت ایدئالی برای 
انجام این کار قرار دارند.

اتحاد روســیه و ایــران، همان طور کــه در جدیدترین 
تفاهم نامه چندوجهی بین گازپروم و شرکت ملی نفت ایران 
مشهود است، می خواهد تا حد زیادی دو عنصر کلیدی در 
عرضه جهانی را کنترل کند؛ گاز عرضه شده از طریق زمین 

و از طریق خطوط لوله و گاز عرضه شده از طریق کشتی ها.
حمیــد حســینی، رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، پس از امضای تفاهم نامه 
گازپروم و شرکت ملی نفت ایران گفت: اکنون روس ها به این 
نتیجه رســیده اند که مصرف گاز در جهان افزایش خواهد 
یافت و گرایش به مصرف LNG افزایش یافته و آنها به تنهایی 
قادر به پاسخگویی به تقاضای جهان نیستند، بنابراین جایی 

برای رقابت گازی بین روسیه و ایران باقی نمی ماند.
وی افزود: برنده جنگ روســیه و اوکراین آمریکاست و 
بازار اروپا را تسخیر خواهد کرد، بنابراین اگر ایران و روسیه 

بتوانند با همکاری یکدیگر از نفوذ آمریکا در بازار نفت، گاز و 
محصوالت بکاهند. به نفع هر دو کشور خواهد بود.

تفاهم نامه گازپروم و شرکت ملی نفت ایران، شامل چهار 
عنصر کلیدی اســت که در جهت ایجاد یــک »اوپک گاز« 
تنظیم شده است. یکی از عوامل این است که غول گازی تحت 
حمایت دولت روسیه، کمک کامل خود را به شرکت ملی نفت 
ایران در توسعه ده میلیارد دالری میادین گازی کیش و پارس 
شمالی با هدف تولید بیش از ده میلیون مترمکعب گاز در هر 

دو میدان بکند.
عنصر دوم این است که گازپروم همچنین به طور کامل به 

پروژه پانزده میلیارد دالری برای افزایش فشار در میدان گازی 
بزرگ پارس جنوبی در مرز دریایی ایران و قطر کمک خواهد کرد. 
عنصر سوم این است که گازپروم در تکمیل پروژه های مختلف 
گاز طبیعی مایع )LNG( و ساخت خطوط لوله صادرات گاز 

کمک کامل خواهد کرد.
عنصر چهارم این است که روســیه همه فرصت ها را برای 
تشویق دیگر قدرت های بزرگ گازی در خاورمیانه برای پیوستن 

به گسترش تدریجی کارتل »اوپک گاز« بررسی خواهد کرد.
گاز به طور گسترده ای به عنوان محصول بهینه در انتقال از 
سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته 
می شــود، بنابراین رهبری آینده در دست کشورهایی است 
که بتوانند جریان جهانی آن را برای ده تا بیســت سال آینده 
کنترل کنند. روســیه، ایران و قطر با هم کمتر از ۶0 درصد از 
ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده اند و آنها سه کشوری 
بودند که در تأسیس GECF نقش داشتند که ۱۱ عضو آن بر 
7۱ درصد ذخایر گازی جهان، یعنی ۴۴ درصد از ذخایر گازی 
آن کنترل دارند.  روسیه و ایران به روابط خوب بین قطر و ایران 
برای اطمینان از عملکرد بهینه مخزن عظیم گاز مشترک خود 

نیاز دارند.

کارتل جهانی گاز راه اندازی می شود
گزارش


