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برای نخستین بار در کشور؛
 پرداخت قبض برق 

قسطی شد
میــزان- معاون 
هماهنگــی توزیــع 
شرکت توانیر جزئیات 
طرح پرداخت قسطی 
قبوض برق را اعالم کرد. 
غالمعلی رخشــانی مهر تأکید کــرد: آمادگی در 
شرکت توزیع برق وجود دارد که کسانی که در این 
دسته هستند و قبوضی با مبالغ سنگین برایشان 
صادر شده است بتوانند طی ۳ یا ۴ قسط پرداخت 
کنند. وی افزود: اتفاقی که امســال برای اولین بار 
انجام شد این بود که برای کسانی که بسیار پرمصرف 
هستند، یعنی ۲ برابر الگو مصرف می کنند و تنها ۲ 
درصد مشترکین را شامل می شوند، قبوض با مبالغ 
باالتری صادر شده است. او با اشاره به اینکه ساالنه 
هفت درصد به تعرفه قبوض برق اضافه می شــود، 
افزود: البته این شامل مشترکینی است که الگوی 
برق امید را رعایت می کنند. وی افــزود: از ابتدای 
آبان ۹۹ تا کنون ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک برق 
مشمول طرح برق امید شدند و برق شان را رایگان 
دریافت می کنند. معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر تصریح کرد: کسانی که بین الگوی برق امید 
و الگوی متعارف مصرف برق داشتند، هفت درصد 
شامل حالشان می شود و کسانی که باالتر از الگوی 

مصرف هستند ۱۶ درصد دیگر هم اضافه می شود.
    

قیمت واقعی مرغ چقدر است؟
مهر- نایب رئیس 
کانــون سراســری 
مرغداران گوشــتی با 
تاکید بر لــزوم اصالح 
قیمت مصــوب مرغ، 
گفت: قیمت واقعی مرغ برای مصرف کنندگان بین 
۲۹ تا ۳۰ هزار تومان است. حبیب اسداهلل نژاد با بیان 
اینکه طی هفته های اخیر تعیین سهمیه نهاده های 
دامی برای مرغداران در سامانه بازارگاه با تاخیر انجام 
می شد، گفت: در هفته جاری این روند بهبود یافته 
و با سرعت بســیار خوبی انجام می شود. این فعال 
بخش خصوصی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید 
هر کیلوگرم مرغ زنده بیش از ۲۰ هزار تومان است، 
افزود: فعال بحثی درباره اصالح قیمت مرغ مطرح 
نیست و قیمت این کاال با توجه به اینکه نرخ مصوب 
آن هیچ تناسبی با قیمت تمام شده تولید ندارد، باید 

هر چه سریع تر اصالح شود.
    

واردات واکسن کرونا به ۷۳ میلیون 
ُدز رسید

ایرنا- معاون فنی 
و امور گمرکی گمرک 
ایــران گفت: بــا ورود 
پنجاه و نهمین محموله 
واکسن کرونا شامل ۲ 
میلیون دز از نوع ســینوفارم، میزان واکسن های 
وارداتی از مــرز ۷۳ میلیون دز گذشــت. مهرداد 
جمالی ارونقی با بیان اینکه این میزان دز واکســن 
وارداتی کرونا ســی و پنجمین محموله واکســن 
چینی سینوفارم است، اظهار داشت: این محموله 
شــمار واکســن ها را به ۷۳ میلیون و ۳۴۸ هزار و 
۶۰۶ دز رســاند. وی با بیان اینکه محموله وارداتی 
به صورت حمل یک سره تحویل نمایندگان وزارت 
بهداشت شــده است، خاطرنشــان کرد: بر اساس 
برنامه ریزی ها مقرر شده در هفته جاری بخشی از 
محموله ۱۰ میلیون دز جانسون اند جانسون و فایزر 

وارد کشور شود.
    

خرید تضمینی ۱ میلیون راس دام 
سبک عشایر

وزارت جهــاد 
کشاورزی- رئیــس 
ســازمان امور عشایر 
ایران گفت: یک میلیون 
راس دام سبک عشایر 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می شود. 
شاهپور عالئی مقدم افزود: شرکت پشتیبانی امور 
دام، ظرف یک ماه اخیر ۷۰ هزار راس دام ســبک 
عشــایر را خرید تضمینی کرده است. وی، کاهش 
ظرفیت کشــتارگاه ها و کمبود منابع اعتباری را از 
مشــکالت مربوط به خریداری دام سبک عشایر 
دانست. عالئی مقدم اظهار داشت: با توجه به دستور 
وزیر جهاد کشــاورزی مبنی بر تامین منابع مورد 
نیاز، امیدواریم خرید دام عشــایر ادامه پیدا کند. 
وی گفت: هر کیلو گرم دام زنده ترکیبی عشــایر 
با قیمت تضمینی ۴۵ هزار تومــان خریداری و به 
ازای هر کیلو گرم دام زنده خریداری شــده، ســه 
 کیلوگرم جو یارانه ای به عشــایر برای ادامه تولید 

تحویل می شود.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی 
دستور داده ارزهای خارج از کشور را 

به داخل برگرداند.
وی در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت مهار تورم را مساله 
مهم و اولویت دولت دانست و از بانک 
مرکزی خواســت تا سیاست های 
پولــی را متناســب بــا مدیریــت 
نقدینگی و کنترل تــورم پیگیری 

کند.
دســتور صادر شــده از ســوی 
رئیس جمهوری بــرای بازگرداندن 
منابع بانک مرکزی اما ابعاد بســیار 
مهمــی دارد. اینکــه در شــرایط 
تحریمی و زمانی که پول های ایران 
در کشــورهای دوســت نظیر کره 
جنوبی و عراق بلوکه مانده اســت، 
چگونه می تــوان بــه بازگرداندن 
منابع فکر کــرد، مهمترین دغدغه 

کارشناسان است.  

 نکته مهم اینجاست که در شرایط 
کنونی، نه فقط دولت رئیســی، که 
در دولــت روحانی نیــز تحرکات 
دیپلماتیــک بــرای بازگردانــدن 
پول های بلوکــه شــده در عراق و 
افغانستان و ژاپن و ... صورت گرفت، 
اما در نهایت دستاورد همچنان هیچ 

بوده است. 
 رقم منابع بلوکه شده ایران 

چقدر است؟
اما رقم منابع ارزی بلوکه شــده 
ایران چقدر اســت؟ آمار دالرهای 
بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر 
متفاوت اســت و رقم دقیقی در این 
خصوص اعالم نشــده است. پایگاه 
خبری آســیا تایمز اخیراً حجم کل 
دارایی هــای خارجی بلوکه شــده 
ایران را ۱۰۰ میلیــارد دالر برآورد 

کرده است.
اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی 
اعالم کرده که حجم دالرهای بلوکه 
شــده ایران بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد 

دالر بوده است. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی چندی پیــش منابع بلوکه 
شده ایران در شش کشور را نزدیک 

به ۳۵ میلیارد دالر اعالم کرد.
کارشناســان معتقدند بازگشت 
هر میــزان از ایــن منابــع ارزی به 
کشــور می تواند بر قیمت ارز تاثیر 
بگذارد چــرا که آمارهای رســمی 
نشان می دهد فروش نفت ایران به 

کمترین میزان رسیده است.
آیا دستور رئیس جمهور 

قابل اجراست؟ 
کارشناسان پاسخ های متعددی 
به این پرســش می دهنــد. وحید 
شقاقی شــهری در این بــاره گفته 
است: براساس مســتندات بین ۲۵ 
تــا ۳۰ میلیــارد دالر از منابع ارزی 
ایران در کشــورهای عراق، بحرین، 
ژاپن، کره جنوبی و... بلوکه شــده 
است که همچنان این کشورها اجازه 
پرداخت این منابع را به صورت ارزی 
)دالر و یورو( به ایران ندارند و صرفا 

خزانه داری امریکا موافقت کرده که 
بخشی از این منابع به صورت کاال به 

ایران وارد شود.
از ســوی دیگر، علــی قنبری، 
کارشناس مسائل اقتصادی و استاد 
دانشگاه نیز در پاسخ به این پرسش 
که آیا این دستور قابل اجراست؟ به 
»توسعه ایرانی« گفت: به نظر بنده 
چنین اقدامی تنها با صدور دستور 
حل نمی شــود. باید دید چرا منابع 
ارزی ایران در خارج از کشور بلوکه 
شده اســت و از ســوی دیگر چرا ما 
با بحران ورود ارز به کشــور مواجه 
شده ایم. اگر این مشکالت برطرف 
شود، چنین دســتوری قابلیت اجرا 

خواهد یافت.  
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی 
دستگاه تخصصی در تصمیم گیری 
در زمینه ارز، ریال و مســائل پولی 
و مالی اســت، گفــت: بازگرداندن 
منابع ارزی به کشــور نیازمند اراده 
سیاسی، حل مشکالت و همکاری 
همه دســتگاه ها از جملــه وزارت 

امور خارجه است. 
قنبری افزود: بــرای بازگرداندن 
منابع ارزی به ایران، باید بحران هایی 
مانند تحریم ها و قرارگیری در لیست 
سیاه اف ای تی اف در قالب سیاسی 
حل و فصل شــود تا در نهایت منابع 
ارزی ما از بانک هــای چین، عراق، 
کره جنوبی، هند، ژاپن و ... آزاد شود. 
وی اظهار کــرد: تــا زمانی که 
مســائل و تحریم های امریکا علیه 
ایران ادامه داشته باشد، این کشورها 
از انتقال منابع مالی ارزی کشورمان 

خودداری می کنند. 
چرا دالر گران می شود؟

قنبری بــه افزایــش قابل توجه 
نــرخ دالر در دو مــاه اخیر اشــاره 
کــرد و گفــت: بــه نظر می رســد 
دولت ســیزدهم هنوز توفیقی در 

کاهــش قیمــت ارز و بازگرداندن 
اقتصاد به ریل ثبات نداشــته است، 
در حالــی کــه پیش تــر این گونه 
عنــوان می شــد کــه بازگرداندن 
 اقتصاد به وضعیــت نرمال چندان 

دشوار نیست. 
اســتناد قنبری به رشد بیش از 
سه هزار تومانی قیمت دالر در بازار 
آزاد است. در حالی که نرخ دالر برای 
چند هفته در کانال ۲۶ هزار تومان 
باقی مانده بود، رشد بهای ارز از روز 
گذشته بار دیگر در بازار اتفاق افتاد 
و هر دالر با شکستن مرز روانی ۲۷ 
هزار و ۶۰۰ تومان به نزدیکی کانال 

۲۸ هزار تومان رسید. 
 این وضعیت از نظر بســیاری از 
فعاالن بازار وضعیت حساس تلقی 
می شود چرا که معتقدند عبور دالر 
از کانال ۲۸ هزار تومــان می تواند 
زمینه را بــرای افزایش نرخ ارز مهیا 

کند. 
 دستوراتی با کارکرد 
حل مشکالت داخلی 

 حاال برخی کارشناسان معتقدند 
این دستورات تاریخ مصرف داخلی 
داشته و با هدف کاهش نوسان بازار 
ارز و پیشــگیری از رشــد قیمت ها 
منتشر شــده اســت. نکته مهم اما 
اینجاســت که بــا عملی نشــدن 
برنامه هــای اعالمــی و وعده های 
ابالغی، کم کم واکنــش بازار به این 
گونه اظهــارات کاهش می یابد چرا 
که راستی آزمایی در این حوزه بیش 
از هر چیز واجد اهمیت اســت. در 
ماه های گذشته نیز بازار حساسیت 
خود را به اخبار سیاسی از دست داد. 
وقتی مذاکرات ایران برای بازگشت 
به برجام در وین طوالنی و اخباری 
ضد و نقیض در این خصوص منتشر 
شد، بازار دیگر واکنش آنی به اخبار 
منتشر شده نشــان نداد و در نقطه 

فریزشدگی ایستاد. همین امر دوره 
ماندگاری دالر در کانــال ۲۶ هزار 
تومان را طوالنی کرد. به این ترتیب 
وحید شقاقی شــهری، کارشناس 
اقتصادی معتقد اســت ماندگاری 
طوالنی مدت قیمــت دالر در یک 
کانال سبب می شــود امکان ریزش 
قیمت ها کاهش یابد و این نکته نیز 
ضد سیاست ابالغی دولت سیزدهم 

است.  
بــه هــر روی برخــی معتقدند 
پشت پرده این دستور هنوز روشن 
نیست و شاید تالش برای پیشگیری 
از افزایش بیشتر قیمت دالر مدنظر 
باشد اما مساله اینجاست که دالر در 
هفته نیمه تعطیل رشدی قابل توجه 
را تجربه کرده اســت. باید دید این 
دستور رئیس جمهور قابلیت عملی 

شدن را خواهد یافت؟

یک  اقتصاددان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

ارزهایبلوکهشدهبادستوربازنمیگردند

علی قنبری در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: برای 
بازگرداندن منابع ارزی 

به ایران، باید بحران هایی 
مانند تحریم ها و قرارگیری 
در لیست سیاه اف ای تی اف 
در قالب سیاسی حل و فصل 

شود تا درنهایت شاهد 
آزادی منابع ارزی ما کشور 

از بانک های چین، عراق، 
کره جنوبی، هند، ژاپن و ... 

باشیم

از مجموع کاالهای اساسی وارد شده در سال جاری بیش 
از ۸۶ درصد با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز شدند. 

به گزارش ایسنا، بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول 
سال جاری نشان می دهد که در این مدت مجموع واردات و 
صادرات به ۷۹.۱ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دالر رسیده 
است که سهم واردات ۱۹.۱ میلیون تن به ارزش ۲۳.۱ میلیارد 

دالر بوده است.
از مجمــوع واردات صورت گرفتــه ۱۴.۳ میلیون تن به 
ارزش ۸.۸ میلیارد دالر کاالی اساسی در ۲۵ گروه از گمرکات 
ترخیص و وارد کشور شده اســت که این مقدار در مقایسه با 
نیمه اول ســال گذشــته از نظر وزنی ۲۱ درصد و ارزش ۵۷ 

درصد افزایش دارد.
افزایش ۲۴ درصدی واردات با ارز ۴۲۰۰ 

اما از ۱۴.۳ میلیون تن کاالی اساسی وارد شده از ابتدای 
امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش بالغ بر  

۶.۹ میلیارد دالر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که از نظر 
وزنی ۲۴ درصد و ارزش ۷۹ درصد نسبت به نیمه اول پارسال 

افزایش یافته است.
بر این اساس، حجم کاالی اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در ســال جاری ۶۴.۹ درصد کل واردات از نظر وزن و 

۲۹.۸ درصد از لحاظ ارزش در همین مدت است.
همچنین کاالی اساسی وارد شده با ارز ترجیحی ۸۶.۷ 
درصد وزن و ۷۸.۴ درصد ارزش کل کاالی اساسی ترخیص 

شده در نیمه ابتدایی سال جاری بوده است.
از کدام کاال و چقدر با ارز ۴۲۰۰ وارد شد؟

کاالهایی که با ارز ترجیحی وارد می شود، محدود به هفت 
قلم شــامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن خام، ذرت، 
کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
است. گندم به وزن ۲.۱ میلیون تن و ارزش ۶۹۸.۵ میلیون 
دالر، ذرت ۴.۳ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۴ میلیارد دالر، 

جو ۱.۹ میلیون تن با ۵۷۵.۸ میلیون دالر، دانه های روغنی 
۱.۵ میلیون تن به ارزش یک میلیــارد دالر، روغن خوراکی 
نیمه جامد، مایع و خام ۱.۱ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۵ 
میلیارد دالر و کنجاله سویا با ۱.۲ میلیون تن به ارزشی بالغ بر 
۶۸۴.۱ میلیون دالر، شش قلم از کاالهای اساسی مشمول و 

وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در نیمه اول امسال است.
همچنیــن دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی بیش از 
۷۰۰۰ تن به ارزشی بالغ ۹۳۳ میلیون دالر در کنار شش قلم 

دیگر با ارز ترجیحی وارد کشور شده است.

نیمایی ها محدودند
اما مانده کاالهای اساسی وارد شــده در ۲۵ گروه، با ارز 
نیمایی بوده که محدود است؛ به گونه ای که از ۱۴.۳ میلیون 
تن کاالی اساسی، ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۹ میلیارد دالر 

با ارز نیمایی ترخیص شده است.
اقالمی مانند برنج، مرغ، گوشت،شکر، کاغذ، ماشین آالت و 
تجهیزات خطوط تولید، الستیک، سموم و کودهای شیمیایی 

از جمله کاالهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.
کاالهای اساســی وارداتی با ارز نیمایی نسبت به نیمه 
اول پارســال از نظر وزن هفت و ارزش هشت درصد رشد 
داشته اســت.حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تجاری با 
توجه به تبعات منفی آن و رانتی که به دنبال دارد، بارها مورد 
بحث برای بوده ولی هیچ گاه عزم جدی در این رابطه وجود 
نداشته است و مشخص نیست دولت سیزدهم چه برنامه ای 
در این رابطه دارد و آیا برای ســال بعد حذف ارز ۴۲۰۰ و 
یک دست شدن واردات با ارز نیمایی را در دستورکار قرار 

خواهد داد یا خیر.

۸۶ درصد کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران شد

خبر

یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: ارتباط 
گازی اروپا با ایران مســلما می تواند روسیه را به 
تکاپو بیاندازد که وضعیت ارسال گاز به این قاره را 
اصالح و حجم صادرات را اضافه و وضعیت بوجود 

آمده را تعدیل کند.
مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با ایلنا، درباره 
اینکه ایران چقدر می توانــد روی اروپا به عنوان 
یک بازار برای صادرات گاز حســاب کند، اظهار 
داشت: سال هاســت اروپا به دنبال این است که 
بتواند مبادی گاز مصرفی خود را متنوع کند به 
همین دلیل به طرق مختلف از جلمه خط لوله 
نوباکو دنبــال واردات گاز از ایران نیز بوده حتی 
این امکان را داشتیم که ترانزیت گاز ترکمنستان 
هم از طریق ایران به سمت اروپا برود، اما به دالیل 
مختلف به خاطر مشــکالتی که ایران در حوزه 

تحریم داشت این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: عالوه بر موضوع تحریم روسیه هم 

تمایل دارد قدرت مطلقه صــادرات گاز به اروپا 
باشد و در این زمینه در مقابل ورود گاز ایران به 
اروپا کم کارشــکنی نکرده است بنابراین بعد از 
تحریم ها بیش از هر عامل دیگر نقش روسیه در 
عدم حضور ایران در بــازار گاز اروپا پررنگ بوده 
اما در عین حال همه چیز را هم نباید گردن این 

کشور بیاندازیم.
این کارشــناس حوزه انرژی دربــاره اینکه 
تجارت اروپــا با ایران چقــدر در بهبود قیمت و 
کاهش نگرانی اروپا بابت تامین انرژی موثر است، 
توضیح داد: البته صادرات به اروپا در کوتاه مدت 
اتفاق نمی افتــد، زیرا هر پروژه ای مســلما چه 
اینکه از مسیر خط لوله ترکیه به اروپا برویم و یا 
ال ان جی، ماه ها و حتی سال ها به طول می انجامد. 
ولی در هرحال اگر شــرایط مهیا و زیرساخت ها 
آماده شود، به نفع هم ایران و هم اروپا است درواقع 
از سویی یک منبع درآمد و باعث تقویت موقعیت 

سیاسی ایران می شود و از سوی دیگر به نفع اروپا 
است که توانسته مبادی واردات خود را متنوع تر 

کرده و به دومین ذخایر گاز دنیا متصل شود.
وی تاکید کرد: ارتبــاط گازی اروپا با ایران 
مسلما می تواند روســیه را به تکاپو بیاندازد که 
وضعیت ارسال گاز به این قاره را اصالح و حجم 
صادرات را اضافه کنــد و وضعیت بوجود آمده را 
تعدیل کند، اما واقعیت این اســت که ما هم تا 
مشــکالت مان را با دنیا حل نکنیم که الزمه آن 
به نتیجه رسیدن برجام و تعمیق روابط با دنیای 
توسعه یافته است، نمی توانیم در این حوزه کاری 

پیش ببریم.
بهروزی فر اضافه کرد: ایــران دومین دارنده 
ذخایر گاز دنیا اســت امــا متاســفانه با توجه 
مشکالتی که داشتیم تولیدمان متناسب با ذخایر 
نیست، اما اگر تکنولوژی روز دنیا و سرمایه گذاری 
الزم انجام شود، این امکان را داریم که با حفظ رفاه 

مردم مصرف را به شدت کاهش دهیم، نیروگاه ها، 
صنایع، بخش خانگی و تجاری کشــور امکانات 
بالقوه ای برای کاهش مصــرف دارند، یعنی از 
یک طرف امکان افزایش تولید داریم و از طرف 
دیگر هم این امــکان را داریم که مصرف داخلی 
را کاهش دهیم و به طور جدی به حوزه صادرات 

ورود کنیم.
وی با بیان اینکه ایــران این امکان را دارد 
که حتی ۱۰۰ میلیــارد متر مکعب از طریق 

خط لوله به اروپا صادرات داشته باشد، گفت: 
برای این منظور یا باید از مســیر ترکیه و یا از 
مسیر خط لوله اسالمی ورود کنیم و از مسیر 
عراق، ســوریه و دریا به اروپا برســیم اما در 
کوتاه مدت به خاطر وجود داعش امکان پذیر 
نیست، در کل تا مشــکالت مان با دنیا حل 
نشود، برجام امضا و روابط تعمیق نشود، همه 
سناریوها عمال روی کاغذ و حتی به مذاکره 

نخواهند رسید.

یک کارشناس حوزه انرژی:

روسیه در رسیدن گاز ایران به اروپا کارشکنی می کند


