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خبر اقتصادی

درخواست لغو قیمت گذاری دستوری 
از سوی تایرسازان

ایلنا- سخنگوی انجمن 
صنعت تایر ایــران با اعالم 
بدون تغییر ماندن قیمت 
انواع تایر در بازار، خواستار 
لغو قیمت گذاری دستوری 

این کاال یا عرضه آن در بورس شد. مصطفی تنها گفت: 
آخرین بار در سه ماهه نخست امسال مجوز افزایش قیمت 
تایر داده شد، اما باید گفت شرایط اقتصادی و نرخ تورم 

به گونه ای نیست که بتوان قیمت ها را ثابت نگه داشت.
وی با بیان اینکه تولید تایر با قیمت گذاری دستوری 
دیگر میسر نیست، به صورتحساب های شرکت های تایر 
بورسی اشاره کرد که اکثر آن ها اکنون در محدوده زیان 
هستند. این مقام صنفی یادآور شد: این در حالی است که 
در ماه های گذشته تایرهای بایاس از شمول قیمت گذاری 
خارج شده اند و بازار با وجود رشد اندک قیمت ها دچار 

بحران نشد، زیرا رقابت بین شرکت ها گرم است.
وی با بیان اینکــه مهمترین چالــش این صنعت 
قمیت گذاری دستوری اســت، گفت: اکنون تایرهای 
باری، کامیونی و ســواری رادیال مشمول قیت گذاری 
دستوری هستند و شرکت های تولیدکننده این تایرها 

وضعیت خوبی ندارند.
    

وزیر انرژی سعودی:
 جهان امیدوار است عربستان را 

به صالبه بکشد
ایســنا- وزیــر انرژی 
عربستان سعودی با بیان 
این کــه جهــان امیدوار 
است عربســتان سعودی 
را بــه عنــوان بزرگترین 

صادرکننده نفت، به صالبه بکشــد، اعالم کرد ریاض به 
دقت وعده های تجدیدپذیر کشورهای دیگر را زیر نظر 
دارد. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان در حاشیه کنفرانس 
اقلیمی COP۲۷ در مصر اظهار کرد: عربستان سعودی 
برای تولید انرژی پاکتر و کاهش رد پای کربن خود اقدام 
کرده است. جهان امیدوار اســت ما را به صالبه بکشد. 
عربستان سعودی، سایر کشــورهای جهان را مسئول 

خواهد شناخت.
وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: ما می خواهیم 
مردم منطبق با ما باشــند و می خواهیم مطمئن شویم 
افراد به همان حرفی که می زنند، عمل می کنند. یکی 
از اقدامات عربستان سعودی این بوده که شرکت نفتی 

آرامکو، پایینترین میزان انتشار متان را دارد.
    

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور:
مرغ در مبدا گران نیست

خبرانالین- مدیرعامل 
اتحادیه مرغداران کشــور 
با اشــاره به اینکه قیمت 
مرغ گرم به پایین تر از نرخ 
مصــوب رســیده، گفت: 

مرغداران قیمت مصوب را رعایت می کنند، اما اگر مرغ 
با قیمت مصوب دست مصرف کننده نمی رسد اشکال از 

واحدهای فروش است.
حبیب اسداهلل نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ گرم در بازار 
در حال حاضر از قیمت مصوب نیز کمتر شده است، گفت: 
قیمت مرغ زنده در استان های معین تهران که مرغ تهران 
را تامین می کنند از قیمت مصوب زنده یعنی کیلویی ۴۴ 
هزار تومان پایین تر و کیلویی۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است. 

وی ادامه داد: قیمت مصوب مرغ گرم، کیلویی ۶۳ هزار 
تومان، پایین تر از قیمت تمام شده برای تولیدکننده است 
که به آن نیز انتقاد کردیم. اما با این حال مرغداران قیمت 

تعیین شده را رعایت می کنند.
    

یک کارشناس:
درباره بورس مسکن 

توهم سود آن چنانی القا نشود
یک کارشــناس بازار 
مســکن گفت: صندوق 
امالک و مستغالت می تواند 
ارزش ســرمایه های خرد 
را در برابر تورم حفظ کند 

اما با توجه به رکود مســکن نباید انتظار و توهم بیش از 
حد درباره ســوددهی این صندوق ها ایجاد کرد. بخش 
مسکن دچار رکود و بحران است و وزارت راه و شهرسازی 
برنامه  عملیاتی چندانی برای خروج صنعت ساختمان از 

بحران ندارد.
فرشــید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا درباره آغاز 
معامالت صندوق ســرمایه گذاری امالک و مستغالت 
اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مالی همواره به عنوان یک 
اهرم تامین نقدینگی برای بنگاه های  اقتصادی مورد توجه 
قرار دارد. در مورد صندوق امالک و مستغالت به منظور 
ورود سهام داران به سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز 
باید گفت این ابزار می تواند کمکی به تامین نقدینگی 

برای پروژه های ساختمانی باشد.

رئیــس کل بانک مرکــزی برای 
چندمیــن بــار در یک ســال اخیر 

وعده ای تکراری را تکرار کرد .
وی در مراســم رونمایی از چک 
های الکترونیک تاکید کرده اســت: 
آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره 
در حال انجام است و به محض وصول 

منابع جزئیات اعالم می شود.
خبر آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی و سایر کشورها 
البته برای چندمین بار در حال تکرار 
است . وی در ماه های اخیر بارها این 
خبر را به شیوه های مختلف به خورد 

مخاطبین داده است.

از تهدید قطع واردات
تا قطع نمایش سریال

هــر از گاهی مقامــات دولتی، از 
معاون اول رئیس جمهــور تا رئیس 
کل بانک مرکزی و دیگر مقامات خبر 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران 

را اعالم کرده انــد و البته کار بدان جا 
رســید که حتی مقامات آمریکا خبر 
آزادســازی پول های بلوکه شــده را 

تکذیب کرند .
ایران بارها با لحن های متفاوتی از 
کره جنوبی خواسته است نسبت به 
آزادسازی پول های بلوکه شده اقدام 
کند.  پیش از این همتی، رئیس کل 
اســبق بانک مرکزی زبان به تهدید 
گشــود و گفت که اگر کره پول های 
بلوکه شــده ایران را آزاد نکند، دیگر 
نمی تواند در بازار ایران حضور داشته 
باشــد . بعدتر گالیه کرد که وضعیت 
به گونه ای است که کره ای ها از ورود 
کاالهایشــان به صورت غیرقانونی 
راضی اند و هیــچ واکنشــی به این 
تهدیدها نشان نمی دهند . هفته دوم 
مهرماه 1۴۰۰، وزیر امور خارجه دولت 
سیزدهم اعالم کرد: با وزیر خارجه کره 
جنوبی در مورد مطالبات ایران از این 
کشور صحبت می کردم و این که بانک 
مرکزی ایران تصمیم گرفته از طریق 

داوری و حکمیت از بانک های کره ای 
به خاطر عدم پرداخت مطالبات ملت 
ایران شــکایت کند. درخواست وزیر 
خارجه کره این بــود که این موضوع 
متوقف شــود تا راهی در این زمینه 
پیدا شــود که البته ما تاکید کردیم 
که متاســفانه کره در این چند سال 
علی رغم وعده های خود برای حل این 
موضوع تاکنون به آنها در این زمینه 

عمل نکرده است.
او با اشاره به بدعهدی کره جنوبی 
در طول سه سال گذشته در پرداخت 
این مطالبات و عدم تحقق وعده هایش 
در این زمینه تصریح کــرد: به وزیر 
خارجه کره جنوبــی گفتم بچه های 
ما در خانه سریال کره ای می بینند و 
از ما می پرســند کره های مهربان در 
این سریال ها همان کسانی هستند که 
پول های ما را نمی دهند؟ گفتم مثال 
حتی ممکن است صداوسیمای ایران 
نیز بگوید که دیگر سریال های کره ی 
را پخش نمی کنیم به دلیل این که کره 

به تعهدات خود عمل نمی کند که در 
همین رابطه وزیر خارجه کره جنوبی 
تاکید داشت که این ارتباط فرهنگی 

بین دو کشور قطع نشود.

ترفندی برای تنظیم بازار؟
حاال کم نیست شمار کسانی که 
می گویند اعالم چندباره این موضوع 
از سوی مقامات رسمی نوشدارویی 

است برای کاهش دادن قیمت دالر.
بررسی ها نشان می دهد در هفته 
اخیر قیمــت دالر رکوردهای باالیی 
را ثبت کرده اســت. ایــن رکوردها 
البته ســبب شــد بار دیگر مقامات 
وارد میدان شــوند و حتی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از قول رئیس کل 
بانک مرکزی برای مهــار بازار بگوید 
و رئیــس کل بانک مرکــزی نیز در 
ســخنانی تعارف آمیز با مافوق خود 
اعالم کند ابزار الزم برای اداره بازار را 

در اختیار دارد .
بارها پیش از این تاکید شده است 

که ذخایر بانــک مرکزی در وضعیت 
استثنایی اســت. صالح آبادی حتی 
اعالم کرده است از منظر ذخایر ریالی 
مشــکلی پیش روی بانــک مرکزی 
نیســت و حتی وعده داده است که 
عرضه ذخایر اسکناس نیز در بازار آغاز 

خواهد شد.

پول ها می آیند یا می روند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید 
کرده است که اتفاقات اخیر سبب شده 
اســت برخی از افراد دارایی خود را به 
دالر تبدیل کنند و همین اتفاق از نظر 
برخی کارشناسان دلیل رشد قیمت 

دالر اعالم شده است .
قیمت دالر در بازار حتی تا کانال 
۳۶ هزار تومان نیز پیشروی کرد، اما 
در اولین روز هفتــه تا حدود ۳۴ هزار 

تومان عقب  نشست .
در شرایط فعلی برخی کارشناسان 
اما هشدار می دهند که سیاست های 
اخیر سیاستی هایی موقتی است و با 
توجه به عدم تغییر وضعیت تحریم ها 
 و ... احتمــال افزایــش قیمت دالر 

وجود دارد.
مرتضی افقــه در ایــن زمینه به 
فراز گفته اســت: مادامی که مشکل 
تحریم ها و روابــط خارجی و امکان 
تجارت ما برقرار نباشــد و در تحریم 
باشــیم، زیر قیمــت ارز و کاالهای 
دیگر فنــر وجــود دارد. اعتراضات 
داخلی در ســال های گذشته نیز بود 
ولی این اعتراضات هــم متفاوت تر 
از اعتراضات قبلی اســت و هم اینکه 
زمان آن طوالنی شده و جوی که در 
جامعه بوجود آمده سرمایه گذاران و 
مصرف کنندگان را نســبت به آینده 

نگران کرده است.
افقه اضافه کرد: بنابراین، این عدم 
اعتماد به آینده منجر به این شــد که 
جامعه به ســمت ارز هجوم ببرد که 
همین امر نیز افزایش قیمت دالر را در 

پی داشت و همچنین این مدت بورس 
هم اوضاع خوبی نداشــت و مدت ها 
قرمز بود و به نظر می رســد بخشی از 
سرمایه گذاران به این سمت رفتند که 
سرمایه خود را از بورس خارج کنند و 

در بازارهای مطمئن تر آوردند.

خطر تکراری در کمین بازار ارز
در عین حال باید در نظر داشــت 
بار دیگر احتمال صدور یک قطعنامه 
علیه ایران در شورای حکام برجسته 

شده است.
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه 
و آلمان روز جمعه در بیانیه ای مدعی 
همکاری ناکافــی ایران بــا آژانس 

بین المللی انرژی اتمی شدند.
خبرگــزاری رویتــرز می گوید 
متنی را دریافت کرده اســت مبنی 
بر اینکه تروئیــکای اروپایی، آمریکا 
و آژانس پیــش نویس قطعنامه ای را 
برای نشست شورای حکام این نهاد 
آماده کرده اند. متن مذکور پیرامون 
توضیحات »فوری و اساســی« ایران 
در مورد ذرات اورانیوم یافت شــده 
 در تاسیسات هســته ای این کشور 

است.
در ایــن فضا بــه نظر می رســد 
سیاســت گفتار درمانی بــرای مهار 
قیمت ارز در بازار دیگر چندان جوابگو 
نباشد. از این رو با وجود مسکن های 
موقتی و همچنین بی اعتمادی نسبت 
به خبر آزادســازی پول های بلوکه 
شــده، روند افزایش نرخ ارز می تواند 

تداوم داشته باشد.

صالح آبادی باز از آزادسازی منابع گفت

 بست نشینی در کوچه وعده های تکراری و دروغین

باران زرین قلم

در این فضا به نظر می رسد 
وعده های تکراری و 

سیاست گفتار درمانی برای 
مهار قیمت ارز در بازار دیگر 

چندان جوابگو نباشد. از 
این رو با وجود مسکن های 

موقتی و همچنین 
بی اعتمادی نسبت به خبر 
آزادسازی پول های بلوکه 

شده، روند افزایش نرخ ارز 
می تواند تداوم داشته باشد

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری اظهار داشــت: با ابزارهای جدید 
مردم می توانند با قیمت بازار نه تنها متری بلکه سانتیمتری ملک خریداری کنند 
و بفروشند و این ابزار بســیار مهمی محسوب می شود چراکه آغاز قابلیت توسعه 

بازار سرمایه است.
به گزارش ایلنا، محمد اسکندری در مراسم رونمایی از اولین صندوق سرمایه 
گذاری امالک و مستغالت با بیان اینکه جای این ابزار در بازار سرمایه خالی بود، 
اظهار داشت: از آنجایی که هنوز مستاجرم، این موضوع دغدغه ام بود چراکه هر 
بار پولی برای خرید مسکن جمع آوری کردم قیمت ها افزایش پیدا کرد و امکان 
خرید مســکن را پیدا نکردم. از این رو برای دغدغه مستاجران راهکار و ابزاری را 

طراحی کردیم.
وی گفت: با راه اندازی این صندوق از این پس مردم به همان مقدار پولی که در 
اختیار دارند می توانند نســبت به خرید ملک اقدام کنند و دیگر از تورم این بازار 

عقب نمی مانند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: با ابزارهای جدید مردم 
می توانند با قیمت بازار نه تنها متری بلکه ســانتیمتری ملک خریداری کنند و 
بفروشند و این ابزار بسیار مهمی محسوب می شــود چراکه آغاز قابلیت توسعه 

بازار سرمایه است    

اسکندری با اشاره به ورود بورس کشــورها به بحث ریت اظهار داشت: کشور 
امریکا در ســال 19۶۰ و کانادا 199۳ وارد ریت شدند و بازار سرمایه کشور ما هم 
امکان  توسعه از طریق ریت را دارد و نه تنها در بخش ملک و مسکن بلکه ریت ابزاری 
برای ورود به توسعه میدان نفتی، ساخت آزادراه ها و توسعه شبکه راهی و ریلی، 
توسعه پمپ بنزین و جایگاه های سوختی و ... اســت و می توان از این ابزار برای 

توسعه بخش ها و حوزه های مختلف بهره برد.
وی با بیان اینکه اینکه افراد با ورود به صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت 
امکان دریافت اجاره را هم دارند، ادامه داد: افراد با خرید متری امالک می توانند 
هر سه ماه یک بار اجاره با نرخ بازار این ملک را دریافت کنند و همین امکانات باعث 

افزایش سرمایه گذاری در بازار مسکن  و افزایش عرضه در بازار می شود.

یک سوم هزینه های خانوار به مسکن برمی گردد
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: وی ادامه داد: 
امروز در اقتصاد ایران فاصله بین سرمایه خرد با بازار ملک و مسکن فاصله زیاد و 
دشواری است دسترسی به مسکن و خرید یک واحد مسکونی کامل نیاز به تامین 
مالی زیادی وجود دارد و در این شرایط ابزار دیگری هم برای دسترسی خانوار به 

مسکن وجود نداشت. 

وزیر اقتصاد افزود: امروز بیش از یک ســوم هزینه های خانوار به هزینه های 
مسکن برمی گردد و مسکن در خانوار هزینه بســیار باالیی دارد از سوی دیگر در 
سال های گذشته در بخش عرضه مسکن دچار مشکل بودیم و همین فاصله زیاد به 
دسترسی مسکن باعث شد ریسک شوک های قیمتی به راحتی به خانوار اصال کند. 
خاندوزی گفت: اولین مزیت صندوق امالک این است که این امکان را به خانوار 

می دهد که به صورت تدریجی وارد بازار مسکن شوند. 
وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر  فعاالن اقتصادی به نقدشوندگی نیاز دارند 
چراکه دارایی منجمد شده جنبه غیر نقدشونده دارند و این صندوق به تامین منابع 
و وجوه نقد کمک می کند و این صندوق این امــکان را فراهم می کند که قدرت 

نقدشوندگی شرکت ها را افزایش دهد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

امکان خرید سانتیمتری ملک در بازار سرمایه وجود دارد

گزارش

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با تشریح دالیل افت صادرات به عراق 
گفت: با رشد صادراتی که به عراق آغاز شده است پیش بینی می  شود کاهش صادرات 

به این کشور در نیمه دوم سال جبران شود.
سیدحمید حسینی در گفت وگو با فارس در رابطه با آخرین وضعیت تجارت ایران و 
عراق، اظهار داشت: در ماه های گذشته تا حدودی صادرات ایران به عراق کاهش یافت 
به طوری که از میانگین ۶۰۰ میلیون دالر صادرات ماهیانه ایران به عراق صادرات ما 
به عراق در شهریور به ۴۲۰ میلیون دالر رسید اما در مهر صادرات ما به عراق افزایش 

یافت و به ۶۴۷ میلیون دالر رسید. 
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در 
۷ ماهه به حدود ۴ میلیارد و ۲9 میلیون دالر رسید، بیان داشت: براساس گزارش های 

واصله از مرزها، صادرات ما به عراق از مرزها در حال افزایش است.

دالیل کاهش صادرات به عراق در نیمه نخست سال 
وی به عوامل تاثیرگذار بر کاهش صادرات به عراق اشاره کرد و گفت: بی ثباتی ها در 

عراق و انتظاری که برای تشکیل دولت جدید عراق وجود داشت، مراسم اربعین و کند 
شدن روابط تجاری در آن ایام، حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی در ایران از عوامل 

موثر بر کاهش صادرات به عراق بوده است، اما به نظر می آید شرایط برای صادرات بهتر 
شده و همچنین با به سرانجام رسیدن دولت عراق و تشکیل دولت احتمال آغاز به کار 
پروژه های دولت نیز بیشتر می شود و شرایط ما در صادرات به این کشور بهتر می شود. 
وی در پاسخ به این سوال که با وجود رقبایی مانند چین و ترکیه آیا می توان بازار 
عراق را همچنان حفظ کرد؟ گفت: اگرچه بین ما و ترکیه در سهم بازار عراق رقابت 

وجود دارد اما در زمینه کاالهای صادراتی با هم رقیب نیستیم. 
حســینی با بیان اینکه یکی از صادرات مهم ترکیه به کشــور عراق، طال است، 
گفت: این در حالی است که ما اصال صادرات طال به عراق نداریم بنابراین در کاالهای 
صادراتی ما به عراق و کاالهای صادراتی ترکیه به این کشور تشابه چندانی وجود ندارد. 
وی همچنین به صادرات پالستیک از ترکیه به عراق اشاره کرد و گفت: با وجود 
اینکه ما در ایران از صنعت پتروشــیمی برخوردار هســتیم اما در زمینه صادرات 
پالستیک به عراق چندان فعال نستیم و یکی از صادرات مهم ترکیه به کشور عراق 

پالستیک است. 
عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به صادرات پوشاک از ترکیه به 
عراق اظهار داشت: ایران در زمینه پوشاک واردک کننده است و ما در این بخش حرف 
چندانی برای صادرات نداریم لذا نمی توانیم بگوییم که کاالهای ترکیه در صادرات به 

عراق جایگزین کاالهای ایرانی می شود. 

عامل افت صادرات ایران به عراق  اعالم شد
گفت وگو


