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بانک مرکزی حقوق سپردهگذاران
مؤسسات اعتباری را تضمین کند

صادرات  7/2میلیارد دالر مواد معدنی

طبق گزارش منتشــره ازســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،آذرماه امسال،
 ۸۵۱مورد پرونده تخلف به ارزش  ۶۵میلیارد ریال در سراسر کشور تشکیل شده
که در میان آنها ،اســتان تهران و البرز بیشترین آمار کشــف کاالی قاچاق را به
خود اختصاص دادهاند .به گزارش ایسنا ،طبق گزارش منتشر شده از سوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،در آذرماه امسال ۳۶ ،هزار و  ۱۱۴مورد بازرسی از مراکز
خرد و کالن در سطح عرضه در سراسر ایران انجام شده است .این گزارش نشان
میدهد که اســتان تهران با  ۵۷۸۵مورد بازرســی و  ۱۲۷مورد تشــکیل پرونده و
استان البرز با بیش از  ۳۳میلیارد ریال ارزش کاالی قاچاق کشف شده باالترین
عملکرد را در بین استانها داشتهاند.

پاداش به مجموعه غیرمولد از ایرادهای اقتصاد است

غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گفت:
در کشورمان مدام به مجموعههای غیرمولد پاداش میدهیم و مولدها را هم دایم
جریمه میکنیم که این از ایرادهای اقتصاد ایران است .به گزارش پایگاه خبری اتاق
ایران ،شافعی روز شنبه در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
خراسان رضوی در مشهد افزود :مادام که شاهد چنین رخدادهایی هستیم توسعه
کمتر رخ میدهد .او ادامه داد :نظام پاداش دهی کشور همیشه به کارهای غیرمولد
نظر دارد و مؤسســات مالی و اعتباری که اکنون به مشکالت آنها رسیدگی میشود
دچار کسری منابع مالی است اما همه به دنبال آن هستند که این کسری منابع را از
بخش مولد اقتصادی جبران کنند .وی ادامه داد :تاکنون چنین بوده که تولید ثروت
در ایران بیش از آنکه از کارهای مولد حاصل شود از کارهای غیرمولد ایجاد میشده
و اگر این روند ادامه پیدا کند به توسعه دست نخواهیم یافت.

عددنامه

3

هزار مگاوات ،کمبود برق سال آینده

محمودرضــا حقی فام ،معــاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر گفت :برای
پیک مصرف سال آینده حداقل سه هزار مگاوات کمبود برق داریم که باید
از طریق مدیریت مصرف جبران شود.
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درصد ،رشد واردات هند از ایران

300

میلیوندالر،ارزشصادراتیگیاهاندارویی

بــر اســاس گزارش رویتــرز ،واردات نفت هند از ایران در دســامبر نســبت به
مدت مشــابه ســال  ۲۰۱۷به میزان  ۴۱درصد کاهش داشت اما در مقایسه با
نوامبر که تحریمهای امریکا علیه ایران آغاز شد ۹.۴ ،درصد رشد داشت.

حســین زینلــی ،مجری طــرح ملی گیاهــان دارویــی وزارت جهاد کشــاورزی
ضمن اعالم اینکه سامانه جامع گیاهان دارویی بزودی راه اندازی میشود،
گفت :در هشت ماهه امسال ارزش صادرات گیاهان دارویی به  300میلیون
دالر رسید.

 1200میلیاردتومان،سرمایهگذاریکشاورزی

کامبیز عباســی ،رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت :از ابتدای
دولــت یازدهــم تاکنون ســاالنه یــک هزار تــا  1200میلیــارد تومــان در حوزه
ماشینهای کشاورزی سرمایهگذاری و تسهیالت پرداخت شده است.

اصالحقیمتها
بعد از ضرر 7500میلیارد تومانی

قیمتهایی که برای خودروهای ایران خودرو و سایپا تصویب
1
شده اســت پاســخ ضرر و زیانهای اتفاق افتاده را نمیدهد.
یادداشت
نمیتــوان گفت کــه قیمتهای تصویب شــده کمک خوبی
بــه تولید خــودرو میکنــد .در این میان جملهای کــه در مورد
قیمتهــا وجــود دارد این اســت کــه ضــرر خودروســازان در
مقایســه با گذشــته کمتر شده اســت .از ابتدای ســالجاری تا
پایان آذرماه میزان ضرر و زیان خودروسازان به  7هزار و 500
محمدرضا نجفی
میلیــارد تومان رســید .این زیــان در برابر تولیــد  500الی 600
منش
رئیس انجمن
هزار دســتگاه اتفاق افتاده اســت .یعنی بهطور متوسط برای
سازندگان قطعات
هر خودرو ،خودروساز بین  10الی  12میلیون تومان زیان داده
خودرو
است .افزایش قیمت از سوی خودروسازان در شرایطی است
که قطعات خودروها برای آنکه قطعه سازان بتوانند ادامه حیات بدهند بایستی بین
 80تا 140درصدافزایشپیداکند.بارشدقیمتهاقطعهسازانبایستیچانهزنیخود
با خودروسازان را آغازکنند تا بتوانند قیمتها یشان را افزایش دهند .اگر خودروسازان
قیمت خرید قطعه از قطعه سازان را افزایش ندهند دیگر این صنعت نمیتواند به
تولیدقطعهادامهبدهد.مانیازمنداصالحقیمتهاهستیمودلیلاصلیموافقتبا
اصالح قیمتهای خودرو ،مشکالت قطعه سازان در تأمین مواد اولیه است.

فرآینــدی را دنبال خواهد کرد؟ فعاالن
بازار خــودرو اینگونه جــواب میدهند:
تــا زمانیکــه عرضــه واقعــی خــودرو از
ســوی خودروســازان صــورت نگیــرد
بــزودی شــاهد رشــد قیمتهــا در بازار

تولید گاز ایران رکورد زد
خبرنگار

امســال میزان تولید گاز کشور به حدود ۸۰۰
میلیــون مترمکعب در روز رســیده اســت،
رقمی بینظیر که معادل  ۵میلیون بشــکه
نفــت خام اســت و ارزش اقتصادی بســیار
باالیــی دارد .اما بخش اعظم این تولید گاز
در داخــل کشــور مصــرف میشــود .از ایــن
روست که ایران سومین کشور تولید کننده و
پانزدهمین کشور صادر کننده گاز در جهان
به شــمار میرود .اما برنامه این است که در
سالهای آینده توسعه گازرسانی داخلی به
پایان برســد و بعد از آن جمعآوری گازهای
همراه و تأمین خوراک صنایع و صادرات در
صدربرنامههایوزارتنفتوزیرمجموعه
آن یعنی شــرکت ملی گاز ایران قرار بگیرد.
این برنامه کمک میکند که بازار گاز ایران در
جهان و قدرت چانه زنی کشور افزایش یابد.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز تاکنون
 93.6درصــد جمعیــت کشــور از نعمت
گاز برخوردارنــد کــه شــامل  97درصــد
جمعیت شــهری و  82درصد جمعیت
روســتایی اســت .بهطوری که یک هــزار و
 ۱۳۹شــهر مطابــق  ۹۷درصــد جمعیت
شــهری و حــدود  ۲۷هــزار روســتا مطابق
 ۸۲درصد جمعیت روســتایی از نعمت
گاز طبیعــی برخوردار شــدهاند .آنطور که
گفته شــده ،گازرسانی شــهری و روستایی
تــا ســال  ۱۴۰۰بــه پایــان میرســد .در این
راســتا  ۵هزار روســتا نیــز در دســت اقدام
هســتند .ایــن درحالــی اســت کــه بهطور

خواهیم بــود .اما اگر تولید افزایش پیدا
کند و خودروســازان برای عرضه خودرو
اقــدام کنند قیمتهــای فعلی حفظ و
قیمتهای بازار و کارخانه بسیار نزدیک
میشود و حتی خودروهایی که تقاضای

معمــول در هــر ســال بــا رشــد حــدود
 ۶درصد نیز روبهرو میشویم.
ëëآخرینوضعیتصادراتگازایران
موقعیت جغرافیایی ایــران به گونهای
اســت که تــوان صــادرات گاز به کشــورهای
همسایه نظیر عراق ،کویت و امارات را دارا و
از امکانات الزم نیز برخوردار است.
حسن منتظر تربتی ،مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران درباره وضعیت صادرات گاز
ایــران به کشــورهایی نظیر ترکیــه و عراق و
همینطور روند مذاکرات با کشورهایی نظیر
پاکســتان و هند میگوید« :امــروز صادرات
گاز بــه عراق برای دو مقصد بغداد و بصره
انجام میشود .الزم به ذکر است که نیازهای
عراق در تابســتان بیشتر میشــود بنابراین
صــادرات گاز در آن فصل شــتاب بیشــتری
خواهد داشــت اما اکنون صــادرات مطابق
قــرارداد جریــان دارد .در این بخش تاکنون
مطالباتمــان را مطابــق ارز قــراردادی بــه
یورو دریافت کردهایم اما اینکه در آینده ارز
دریافتــی از عراق بر اســاس چه واحد پولی
باشــد موضوعی اســت که باید مورد توافق
بانــک مرکــزی ایــران و عــراق قــرار بگیرد.
قرارداد صادرات گاز به بصره به تازگی آغاز
شده و این قرارداد رو به توسعه است».
ایران در قــرارداد صــادرات گاز به عراق
در هر بخش متعهدشده که روزانه 20تا25
میلیونمترمکعبگازصادرکند.
به گزارش «ایران» ،منتظر تربتی در یک
نشســت خبری ادامه داد« :درباره صادرات
گاز بــه ترکیه از آنجایی کــه مصرف داخلی
گاز ترکیــه رو بــه افزایش اســت و همچنین

نوسان ،ذات بازار ارز است
خبرنگار

بازار ارز نسبت به روزهای پرنوسان ماههای
پیــش تفاوت بســیاری کرده اســت.خیابان
فردوسی تا تقاطع خیابان منوچهری تهران
که روزانه جمعیت زیــادی را پذیرا بود ،این
روزها به حالت عادی خود بازگشــته است.
به غیــراز خلوتی ،حضور کمرنگ دالالن در
بــازار یکی دیگــر از ویژگیهای ایــن روزهای
بازار ارز است .همین چند ماه پیش دالالنی
که پاتوق خود را مقابل پاساژ افشار از دست
داده بودنــد ،در نزدیکی میدان فردوســی و
مقابل شعبه بانک ملت جمع میشدند و
انبوهی از خریداران و فروشــندگان دور آنها
میآمدنــد ،ایــن روزهــا کســب و کار در این
خیابان عادی شــده است .درمقابل تابلوی
صرافیهاکهانبوهیازمردمباولعتغییرات
لحظــهای نرخ ارز را دنبال میکردند ،اکنون
تنهــا رهگذران نیــم نگاهی به ایــن تابلوها
میاندازند.یکیازصرافانخیابانفردوسی

بازار

پراید 131

ترکیه مسیر خوبی برای صادرات گاز به اروپا
محسوب میشود ،هر دو کشور طالب ادامه
قرارداد خواهیم بود ».اما در مورد صادرات
گاز به پاکســتان امــا و اگرهای زیــادی وجود
دارد .معاون وزیر نفــت میگوید «:ما برای
صــادرات گاز به پاکســتان آماده هســتیم و
بخش زیادی از خطوط انتقال گاز به ســوی
پاکســتان را نیــز احــداث کردهایــم بنابراین
زیرســاختهای صادراتی ما مهیا هســتند
اما در داخل کشــور پاکستان دولت و بخش
خصوصــی باید بــه ایــن نتیجه برســند که
آیــا میخواهند گاز را از ایــران دریافت کنند
یــا خیــر؟ امیدواریم که بخــش خصوصی،
سرمایهگذاری الزم برای دریافت گاز از ایران
را انجام دهد اما این موضوع هنوز به شکل
رسمی از سوی پاکستان مطرح نشده است.
از ایــن رو بــه دنبــال قطعی شــدن شــرایط
صادرات گاز به پاکستان هستیم و سیاست
ما بر این اســت که امیدوار باشــیم تا بحث
صادراتگازبهپاکستاننهاییشود».منتظر
تربتی درباره صادرات گاز به ارمنســتان نیز
گفــت« :صــادرات گاز به این کشــور مطابق
قرارداد در جریان اســت و ما امکان افزایش
صادرات گاز به این کشور را داریم».
ëëبهوارداتگازنیازنداریم
اختــاف گازی ایــران و ترکمنســتان
موضوع دیگری بود که معاون وزیر نفت در
امــور گاز بــه توضیــح دربــاره آن پرداخت .او
میگوید« :با ترکمنســتان دچار یک اختالف
شدیم و مسأله را به داوری ارجاع داده و آن را
پیگیریمیکنیم.درسالهایگذشتهکمبود
گاز در شمال کشور سبب شد تا واردکننده گاز

دربــاره حال و هوای این روزهــای بازار ارز به
«ایران» میگویــد :همین طور که میبینید
دیگــر خبــری از شــلوغی نیســت و تعــداد
کسانیکهبرایخریدوفروشبهمامراجعه
میکنند خیلی کم شــده است .به گفته این
فعــال بــازار ارز ،بیشــتر معامــات ارز خرد
است و زیر هزار دالر انجام میشود .صراف
دیگــری در بــازار میگویــد :امروز(شــنبه)
هــر دالر را  11هــزار و  100تومــان میخریــم
و  11هــزار و  200تومــان میفروشــیم .نــرخ
خریــد یــورو هــم  13هــزار تومــان و فروش
آن  13هــزار و  100اســت کــه مراجعه کننده
چندانی هم نداریم .این صراف درپاسخ به
این ســؤال که به چه دلیلی نرخ ارز افزایش
یافت میگوید :همواره افت و افزایش نرخ
ارز دالیــل روشــنی دارد ولی هماکنون هیچ
اتفاقــی در بازار نیفتاده اســت که رشــد 200
تومانی نرخ دالر را به آن نسبت بدهیم.
ëëبازارصرافیهایبانکیداغتراست
درحالــی کــه صرافیهــای غیربانکــی و
مجــاز از افــت قابــل توجــه خریــد و فروش

تیباصندوقدار

800

میلیون
متر مکعب

5

سهم بخشهای مختلف از مصرف گاز کشور
نیروگاه
صنعت
خانگی
CNG
عمومی

جدیدکارخانه  35میلیون و  765هزار
 41میلیون

بازار

استپ وی

 103درصد

 61میلیون

قبلکارخانه
جدیدکارخانه

 122میلیون

بازار

 127میلیون

سراتو 1600
قبلکارخانه

 87درصد

 93میلیون و  813هزار

جدیدکارخانه

 176میلیون

بازار

 180میلیون

درصــد افزایــش قیمــت قبلی
کارخانه و قیمت جدید کارخانه
به خودروسازان هشدار داده است که اگر
تا مردادماه به تعهدات خود در تحویل
خودروهــا عمــل نکنند دیگــر همراهی
قیمتی بین دولت و خودروسازان اتفاق
نخواهدافتاد.

اول دولت
یازدهم

پایان
دولت

975

1092

شهر

شهر

117

37
30
25
4
4

 30درصد

قبلکارخانه  27میلیون و  507هزار

آینــده را پاســخ دهنــد .کارشناســان به
آینده تولید خودرو نســبت بــه ماههای
گذشــته امیدوارتر شدند و معتقدند که
خودروســازان میتواننــد بــه تعهــدات
خود عمل کنند .ســازمان حمایت هم

میلیون
بشکهنفتخام

 35میلیون و  100هزار

بازار

طی چند ماه اخیر قیمت مواد اولیهای که از شرکتهای داخلی
2
دولتیچونفوالدمبارکه،مسسرچشمهوآلومینیومخریداری
یادداشت
میشــد 3 ،برابر شــده اســت .محصوالت پتروشیمی مورد نیاز
خودرو هم  3برابر رشــد قیمت داشــته اســت .از آنجا که در هر
محصول مربوط به صنعت خودرو رشــد  3درصدی قیمتها
رخ داده اســت چارهای جز اصالح قیمتها برای خودروسازان
وجود نداشــت .نکته دیگر آنکه قیمت مرغ ،گوشــت ،روغن و
داوود میرخانی
ســایر مایحتاج مردم هم گران شــده و این امر در نهایت باعث
رشتی
رئیس اسبق
کاهشقدرتخریدمردمشدهاست.وقتیقدرتخریدکاهش
ایران خودرو
پیدا میکند کمتر کســی برای خرید خودرو نقدینگی دارد و این
موضوع به صورت مستقیم بر کاهش تقاضای برای خرید خودرو اثر میگذارد .با کاهش
تقاضاخودروسازاندیگرباافزایشتقاضایکاذبدربازارروبهرونخواهندشد.لذابهنظر
میرســد خودروســازان بتوانند تولید  700الی  800هزار دستگاه خودرو را دنبال کنند .در
سالهایی که قدرت خرید مردم بهتر بود و تولید مناسب میزان خودروی مورد نیاز بازار
یک و نیم میلیون دستگاه بود حال با اتفاقی که افتاده بعید است تقاضا برای خرید به
بیش از  800هزار دستگاه برسد .برای آنکه تولید ادامه داشته باشد خودروسازان در حال
تالش و رایزنی هستند به گونهای که بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

کمتری دارند قیمت بازار آن از کارخانه
ارزانتــر خواهــد شــد .حال بایــد به این
نگرانــی پاســخ داد کــه با رشــد قیمت،
تولید خودرو چه فرآیندی را طی خواهد
کردوخودروسازانمیتوانندتقاضاهای

 30درصد

 22میلیون و  709هزار

جدیدکارخانه  29میلیون و  525هزار

کاهش قدرت خرید
به کمک خودروسازان

تولید روزانه گاز کشور

گزارش «ایران» از حال و هوای این روزهای بازار ارز

سیاوش رضایی

قیمت مواد اولیه
خودرو

 37میلیون و  700هزار

قبلکارخانه

 ۸۰۰میلیون مترمکعب در هر روز

عطیه لباف

افزایشقیمت
قطعات خودرو

زیان به ازای تولید
یک دستگاه خودرو

معادل

 ۶۵میلیارد ریال پرونده تخلف تشکیل شد

زیان  9ماهه
خودروسازان

تولید  9ماهه
خودروسازان

نیاز به
خودرو

برابر

میلیونتومان

جدیدکارخانه  29میلیون و  245هزار

دولت
دوازدهم

وضعیت
فعلی

1139 1092
شهر

شهر

43

افزایش

افزایش

27200 24611 24611 14183
روستا

روستا

10428

افزایش

روستا

روستا

2589

افزایش

اینفوگرافی :محمد عباسپور

ارزش صــادرات بخش معــدن وصنایع معدنــی در دوره 9
ماهه امســال به بیــش از هفت میلیــارد و  288میلیون دالر
اخــــبار رســید که نسبت به دوره مشــابه پارسال یک درصد افزایش
نشــان میدهد و در مجموع  22درصد کل صادرات کشــور را به خود اختصاص
داده است .به گزارش روز شنبه ایرنا از جداول آماری منتشر شده گمرک ،میزان
صادرات بخش معدن وصنایع معدنــی در این مدت ،از  44میلیون و  721هزار
تن گذشــت که در مقایســه با  9ماهه پارســال ،افت 10درصدی دارد؛ با این حال
 51درصد وزنی صادرات این دوره را شــامل میشــود .بر پایه این آمار ،در  9ماهه
امسال ارزش زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی به وزن بیش از  7.252میلیون
تن ،به بیش از  3میلیارد و  442میلیون دالر رسید.

پرونــده اصــاح قیمــت خودروهــا بــا
افزایــش قیمــت محصــوالت ،ایــران
خــودرو ،ســایپا و پــارس خــودرو بســته
شد .آنگونه که خودروســازان میگویند
قیمــت خودروهــا بــه چرتکــه آنهــا
نزدیک شــده اســت و البته رشد قیمت
بــه معنــی ســودده شدنشــان نیســت
ولــی اعداد جدیــد میتوانــد از افزایش
زیان آنها جلوگیری کند .خودروســازان
معتقدند نمیتوان با قطعیت گفت که
قیمتهای جدید پایــان قیمتگذاری
اســت و احتمال دارد که افزایش دوباره
قیمتهــا در انتظــار بازار خودروباشــد.
حاشــیه  5درصــد بــرای خودروهــای
بــاالی  45میلیــون تومــان و افزایــش
 30درصــدی خودروهــای کمتــر از 45
میلیــون تومــان آن چیــزی اســت کــه
ایــن روزهــا در مــورد انــواع خودروهای
وطنی اعمال میشود .ولی در برخی از
خودروهــا  5درصد حاشــیه بــازار دیده
نمیشــود .به عنــوان مثال خــودرو آریو
اتومــات که در بازار با قیمت  90میلیون
تومان بــه فروش میرســید با تصویب
ســازمان حمایــت  94میلیــون تومــان
شده اســت .از طرفی ســراتو آپشنال که
قیمت بیــن  195تــا  196میلیون تومان
در بــازار بــود قیمــت کارخانــهای آن
 196میلیــون تومــان شــد .ایــن روزها با
رشــد قیمتی که از ســوی کارخانه اتفاق
افتاده اســت خیلی از خریداران دســت
از خرید کشــیدند و همواره این سؤال را
دارنــد که قیمــت خودروها در بــازار چه

میلیاردتومان

هزاردستگاه

هزاردستگاه

درصد

قبلکارخانه

قیمت ها به تومان است

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران ســه قوه روز شنبه
خـــــبر به ریاســت حســن روحانی رئیس جمهوری و با حضورعلی
ویژه الریجانــی رئیس مجلس شــورای اســامی و دیگــر اعضای
شورای عالی تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،در این جلســه بررســی طرح اصالح نظام
بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی
شد.به موجب این طرح ،بانک مرکزی موظف است با بهرهگیری از تمام ابزارهای
نظارتی ،حقوق سپردهگذاران در مؤسسات اعتباری را تضمین کند.
همچنین مبارزه جدی ،جامع و ریشهای با موارد فساد اقتصادی مورد تأکید قرار
گرفت و از دبیرخانه شورای عالی خواسته شد با استفاده از تجارب گذشته ،سازوکار
مناسب در این زمینه را برای طرح در جلسات آتی ارائه کند.
همچنیــن موضوع حفظ و تقویت فضای تالش و ســازندگی و امیــد به آینده که
تخریب آن در دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است ،مورد تأکید قرار گرفت و
از همه رسانههای کشور دعوت شد این توطئ ه بدخواهان را برای مردم تبیین کرده
و نســبت به انعکاس واقعیات و دســتاوردهای انقالب اسالمی و مقابله با جنگ
روانیدشمناناهتمامکنند.
بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطالعیهای از مردم خواست به شایعات در مورد
بانکها توجه نداشــته باشند و مطمئن باشند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر
و متولی بازار پول از حقوق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه هیچگونه آســیب به
داراییهای آنها را نخواهد داد.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت :مردم عزیز توجه دارند که در ماههای اخیر به
رغــم تــاش امریکا در اعمال فشــار اقتصــادی و روانی که با اســتفاده از ابزارهای
مختلــف پیگیری میکند ،بانک مرکزی با همــکاری ارکان نظام و بویژه حمایت
رؤســای قوای ســهگانه توانسته است ثبات نســبی را در بازار ارز ایجاد کرده و ثبات
بازار پول را تداوم بخشد.
بدیهــی اســت که ایــن اقدامات ،آنهایــی را که به اخــال بازار و آشــفتگی اقتصاد
دل بسته بودند ،به سمت انتشار شایعات متعدد خصوصاً در مورد بانکها برای
ایجاد تزلزل در بین مردم واداشته است.

خبرنگار

600

700

3

 80تا 140

12

پراید 111

 30درصد

 22میلیون و  492هزار

صادرات نفت یا گاز؟

ایران در دههای اخیر بویژه  2دهه گذشته ،سیاست جایگزینی گاز طبیعی با نفت خام و فرآوردههای نفتی
را به جد دنبال کرده اســت .هرچند که درباره بهینه بودن این مصارف و راندمان تجهیزات گازســوز بویژه در
یادداشت
نیروگاههــا و صنایــع هنوز بحثهایی وجــود دارد اما در اجرای این سیاســت که بر اســاس ارزش حرارتی گاز
نســبت به نفت و میزان آالیندگی هر کدام اتخاذ شــده ،کشورمان کارنامه موفقی داشته است .از سوی دیگر
این جایگزینی گاز با نفت خام و فرآوردههای نفتی باعث شده که پتانسیل صادرات کشور به حداقل برسد اما
قرار است در سالهای آتی و با اتمام پروژههای گازرسانی ،هدف اصلی توسعه این بخش و افزایش صادرات
باشد.بویژهبهکشورهایهمسایهوحاشیهخلیجفارس،اروپاوآسیاییشرقیاز ُطرقینظیرخطلولهو.LNG
مهران
به هر حال مسیری که تاکنون طی شده ،مطابق با سیاستهای دولتها بوده است که صادرات نفت به گاز
امیرمعینی
کارشناس
را ارجح دانستهاند .با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که با توجه به نیاز کشور به درآمدهای ارزی،
بازار گاز
سیاســت اتخاذ شده نادرســت نبوده اســت .چراکه  16درصد ارزش حرارتی نفت خام ،قیمت گاز بر اساس
ارزش حرارتی اســت .در حال حاضر هر بشــکه نفت خام میانگین  60دالر ارزش معامالتی دارد .اما سؤال اینجاست که آیا بایستی
بخش اصلی تمرکز صادراتی خود را معطوف به نفت میکردیم یا ترکیبی از نفت و گاز؟ در این رابطه عقیده دارم صادرات نفت و گاز
با یک سهم متناسب منطقیتر ،تحریم پذیری را سختتر میکرد .لذا باید هرچه سریعتر و با تمام توان به این سمت حرکت کنیم.
ازترکمنستانباشیماماامروزاینوابستگیاز
میان رفته و در فصل سرما نیز هیچ مشکلی
برای تأمین گاز مناطق شمال کشور نداریم با
این حال میتوانیم با ترکمنســتان به عنوان
دارنده منابع گازی روابط خوبی برقرار کنیم
و این روابط را نیز توسعه دهیم».

ëëخبرهاییازقیمتگاز
در جهــان قیمــت هــر مترمکعــب گاز
 ۲۰ســنت اســت و بــا یــک محاســبه ســر
انگشــتی میتــوان دریافــت کــه قیمــت
گاز در داخــل کشــور بســیار پاییــن اســت.
در حــال حاضــر هــر متــر مکعــب گاز

 80تومــان تــا  150تومــان بــه فــروش
میرســد.اما بــا این حــال تربتــی میگوید:
افزایــش گازبهــا منــوط بــه تصمیمگیــری
مجلــس شــورای اســامی و دولــت اســت
و شــرکت ملــی گاز برنامــهای بــرای آن
ندارد.

آیا نرخ ارز افزایشی میشود

ارز در روزهــای اخیــر خبــر میدهنــد ،بــازار
صرافیهای بانکی کــه نرخ ارز درآنها کمتر
از صرافیهای غیربانکی است داغتر است
و تعداد مراجعه کنندگان به آنها هم بیشتر
است .با وجودی که صرافیهای غیربانکی
هــم به صــورت محــدود به متقاضیــان ارز
میفروشــند ،اما هماکنون برخی از شــعب
پنــج بانک کشــور شــامل ملــی ،پارســیان،
ملت ،سامان و تجارت ارز مسافرتی عرضه
میکنند که این عرضه بهطور معمول بین
ســاعت  11کــه قیمتهــای روز مشــخص
میشــود تــا ســاعت  15انجــام میشــود.
برهمیــن اســاس روزگذشــته بانکهــای
توزیع کننده ،ارز مســافرتی یــورو را  ۱۲هزار و
 ۹۸۹تومــان و  ۷ریــال ،عرضه میکردند که
با احتساب کارمزد به حدود  ۱۳هزار تومان
میرســید که نســبت بــه آخریــن روز هفته
گذشته ۱۶۷تومان افزایش یافته است .البته
این نرخ ممکن است درطول روز تغییر کند.
براساس مقررات اعالم شده ارز مسافرتی از
طریق صرافیهای بانکی به ازای هر مسافر

توگو با «ایران» اعتقاد دارد که رشد روزگذشته نرخ ارز که
میثمرادپوراقتصاددانوکارشناسبازارارزدرگف 
دالر را به کانال  11هزار تومان برد نسبت به نوسانات اخیر دراین بازار زیاد نیست .به گفته وی دالری که نرخ
برش
 20هزار تومان را هم تجربه کرده اســت نوســان  200تومانی برای آن ناچیز است .براساس توضیحات این
کارشناس ارزی دالردر ماههای گذشته نوسانات قیمتی بیش از 500تومان داشت و مقایسه شرایط فعلی بازار با آن دوره نشان از
کاهش دامنه نوسانات دارد .رادپور ادامه داد :حتی درشرایطی که هیچ اتفاقی نیفتاده است و همه چیز آرام است هم نمیتوان
انتظار ثبات قیمتها را داشــت چرا که ذات بازار این گونه اســت .وی اضافه کرد :پس از برجام با وجود عدم اطمینانهایی که
همچنان وجود داشت ولی شرایط بازار را به نقطهای رسانده بود که تا مدتها انتظار اتفاق خاصی را نداشت و برهمین اساس
شــاهد ثبات نســبی قیمتها بودیم .ولی هماکنون به هرصورت نااطمینانیهایی در اقتصاد برای مثال درخصوص تحریم و
درآمدهای نفتی وجود دارد که بازار نیم نگاهی به آن دارد .وی درپایان تأکید کرد :هماکنون تورم ناشی از جهش نرخ ارز در بازار
کاالیی ایجاد شده و تأثیر خود را گذاشته است و به همین دلیل حتی با نرخ باالی  10هزار تومان هم واردات کاال صرفه اقتصادی
دارد .برهمین اساس باید انتظار داشت که میزان تقاضای ارز در بازار افزایش یابد.
بــرای کشــورهای نزدیــک  500یــورو و برای
کشــورهای دور هزار دالر عرضه میشود .با
وجوداینسایرصرافیهابادریافتمدارکی
ماننــد کارت ملی ،شــماره تلفن همــراه به
نــام شــخص و کارت بانکی به نــام خریدار
تا ســقف  2هــزار دالر به نــرخ روز به فروش
میرسانند.درساعاتابتداییفعالیتبازار
درصرافیهای بانکهــا نیز قیمت فروش
دالر بــا  ۲۲۰تومــان افزایش نســبت به نرخ

پنجشــنبه ۱۱ ،هزار و  ۱۰۰تومان و نرخ خرید
آن  ۱۱هزار تومان اعالم شــد .قیمت فروش
یورو نیــز در صرافیهای بانکهــا  ۱۲هزار و
 ۸۰۰تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید
یــورو نیــز در ایــن صرافیهــا  ۱۲هــزار و ۷۰۰
توماناست.
اما در میانه روز قیمت ارز اندکی افزایش
یافــت بهطوری کــه قیمت فــروش دالر در
صرافیهای بانکی به ۱۱هزار و ۳۵۰تومان و

نرخ خرید آن به  ۱۱هزار و  ۲۵۰تومان رسید.
پــس از نوســانات شــدید در بــازار ارز ،طــی
هفتههای اخیر دالر در کانال  10هزار تومانی
جا خــوش کرده بــود و بــا نوســانات اندکی
همراه بود .اما دیروز نرخ این ارز دوباره وارد
کانال  11هزار تومانی شــد ،اتفاقی که برخی
آن را به شــایعات اخیر درباره ورشکستگی
بانکهــا و هزینه بــاالی ثبات نــرخ ارز برای
بانکمرکزینسبتمیدهند.

