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دولت ایران مصمم به شکستن حلقه 

نفت
محاصــره احتمالی درصــورت به 
نتیجه نرســیدن مذاکــرات رفع 
تحریم هاســت. یکــی از گام های جدی، ســاخت 
پتروپاالیشگاه ها اســت. هدف، افزایش تاب آوری 
اقتصاد ایران از دریچه تامین انرژی موردنیاز داخلی 
به ویژه بنزین و البته متنوع سازی بازار فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی نفت 

سنگین است.
 دیروز جمعی از مدیران شبکه بانکی به پاستور رفتند 
تا در حضور رئیس جمهور، معاون اول او و وزیر نفت، 
پای 2تفاهمنامه ســاخت پتروپاالیشگاه به ارزش 
18میلیارد دالر را امضا کنند و متعهد شوند نسبت به 

تامین مالی این 2 ابر پروژه نفتی اقدام کنند.
تفاهمنامــه مشــارکت و تأمیــن مالی ســاخت 
2پتروپاالیشگاه به نام »شــهید قاسم سلیمانی« با 
ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار بشــکه  نفت خام 
سنگین و پاالیشــگاه »مروارید مکران« با ظرفیت 
پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشــکه نفت خام سنگین 
و فوق ســنگین با حضور ســید ابراهیم رئیسی، به 
امضا رســید. رئیس جمهور روز گذشته در مراسم 
ویــژه ای، از امضای این تفاهمنامــه به عنوان روز با 
برکت یاد و تأکید کرد: امضای این تفاهمنامه گامی 
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف خنثی سازی 
تحریم ها، جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت خام 
به فرآورده های با ارزش افزوده باالتر، تامین نیازهای 
کشــور به فرآورده های نفتی و ایجاد ظرفیت های 

صادراتی جدید است.
به گزارش همشهری، تفاهمنامه مشارکت و تأمین 
مالی احداث پاالیشگاه »مروارید مکران« با ظرفیت 
پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین و 
فوق سنگین در جاســک با برآورد حدود ۷میلیارد 

دالر ســرمایه گذاری میان گروه اقتصادی مفید و 
بانک های ملت، تجارت و پارسیان امضا شد تا براساس 
مشارکت نامه شرکت مجری، تأمین مالی و احداث 
پاالیشگاه یادشده تأمین شود. استفاده حداکثری از 
تجهیزات ساخت داخل و بهره مندی از قانون تنفس 
خوراک از ویژگی های طرح ساخت پاالیشگاه نفت 

مروارید مکران است.
این گزارش می افزاید: تفاهمنامه مشارکت و تأمین 
مالی احداث پتروپاالیشگاه »شهید قاسم سلیمانی« 
با ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام 
سنگین نیز با برآورد کمی بیش از 11میلیارد دالر 
سرمایه گذاری میان بانک های ملی، رفاه کارگران، 
ملت و تجارت و گروه تدبیر انرژی، شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ســرمایه گذاری 
اهداف و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران امضا شد تا براساس مشارکت نامه شرکت 
مجری طرح، تأمین مالی و احداث پتروپاالیشگاه یاد 

شده، تأمین شود.
براســاس اعالم وزارت نفت، ترکیب فرآورده های 
تولیدی در پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی با ظرفیت 
پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشــکه نفت خام سنگین، 
۶۵درصد سوخت و ۳۵درصد محصوالت شیمیایی 
خواهد بود و قرار اســت این طرح پس از گذشت ۵ 
سال از زمان اجرا تکمیل شــود. گروه تدبیر انرژی 
1۵درصد، شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
1۵درصد، شرکت سرمایه گذاری اهداف 1۵درصد، 
شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
ایــران 1۰درصد، بانک ملی 1۵درصــد، بانک رفاه 
کارگران 1۵درصد، بانک ملــت ۷.۵درصد و بانک 
تجارت ۷.۵درصد در تفاهمنامه مشارکت و تأمین 
مالی احداث پتروپاالیشگاه »شهید قاسم سلیمانی« 

سهم دارند.

هدف اصلی از ساخت 2پتروپاالیشگاه، ایجاد ارزش 
افزوده و جلوگیــری از خام فروشــی جلوگیری از 
واردات بنزین به کشــور، افزایش ظرفیت پاالیشی 
و تولید فرآورده های نفتی در کشور، اشتغال زایی و 
به کارگیری توانایی شــرکت های داخلی و ظرفیت 
دانش بنیان ها، مقابله فعاالنه با تحریم ها و جلوگیری 
از تحریم پذیــری، هدایــت نقدینگی به ســمت 
ســرمایه گذاری مولد، عبور از پاالیشگاه ســازی و 
حرکت به سمت احداث پتروپاالیشگاه ها و استمرار 

حضور ایران در بازارهای جهانی  اعالم شده است.

دفاعرئیسیازتفاهمنفتیها
رئیس جمهور امضــای تفاهمنامه تامین مالی برای 
احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و پاالیشگاه 
مروارید مکــران را اقدامی مؤثــر در تحقق اهداف 
کشور در زمینه های جذب سرمایه گذاری در مسیر 
رونق تولید، خنثی ســازی تحریم ها، جلوگیری از 
خام فروشــی و تبدیل نفت به فرآورده های با ارزش 

افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال علم پایه دانست.
رئیســی احــداث مجتمع هــای پتروشــیمی و 
پتروپاالیشــگاهی را از نیازها و ضرورت های کشور 
عنوان کرد و افزود: تحقق اهداف کشور در زمینه رشد 
اقتصادی در گرو ســرمایه گذاری های کالن است و 
این تفاهمنامه ها ازجمله اقدامات و زمینه سازی های 
مؤثر برای جذب سرمایه های خرد و کالن در مسیر 

سازندگی و آبادانی کشور است.
رئیس جمهــور همچنین با اشــاره بــه اتفاق نظر 
کارشناسان اقتصادی بر این نکته که هدایت نقدینگی 
به سمت تولید، نگرانی ها را از رشد نقدینگی برطرف 
می کند، تصریح کرد: تفاهمنامه ای که امروز به امضا 
رســید، همچنین یکی از مصادیــق موفق هدایت 

نقدینگی به سوی تولید است.

وی خاطرنشــان کرد: گاهی ممکن است در مسیر 
اجرای یک پروژه بزرگ، موانع کوچکی پیدا شود اما 
این نباید باعث توقف یا حتی کندی کار شود. به هیچ 
وجه در مســیر اجرای چنین پروژه هایی موانع را به 

رسمیت نشناسید. 
رئیس جمهور اجرای این پروژه هــا را باعث آبادانی 
و پیشــرفت برای بندرعبــاس و به ویژه ســواحل 
َمکــران دانســت و گفت: اجــرای ایــن پروژه ها 
به عنوان طرح هایی علم پایــه می تواند باعث ایجاد 
اشــتغال پایدار و رونق تولید، به خصوص در صنایع 
پایین دستی صنعت نفت شود. رئیس جمهور اظهار 
داشت: امروز وظیفه ما در عرصه رونق تولید، همان 
وظیفه ای اســت که رزمندگان مــا در جبهه های 
دفاع مقدس بر عهده داشــتند. هر گامی برای رونق 
تولید و ایجاد اشتغال، تیری در قلب دشمن و قدمی 

برای افزایش امید و اعتماد مردم به نظام است.

قانونچهمیگوید؟
براساس قانون بودجه 14۰1وزارت نفت اجازه دارد 
با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه  گذاری 
مردمی مصوب سال 1۳98و سیاست های کلی اصل 
44قانون اساسی از طریق شرکت های دولتی حداکثر 
در سقف 2۰درصد نسبت به احداث پتروپاالیشگاه 
نفت خام به ظرفیت ۳۰۰هزار بشــکه در روز جهت 
تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع 
داخلی با مشــارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی 
خارجی)فاینانس( و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران 
اقدام کند؛ البتــه وزارت نفت وظیفــه دارد پس از 
ســاخت و بهره برداری این پتروپاالیشگاه ها نسبت 
به واگذاری ســهم خود در قالب بازار سرمایه ظرف 

یک سال پس از بهره برداری اقدام کند.

روزبابرکتنفتیها
تفاهمنامه ساخت 2پتروپاالیشگاه به ارزش 18میلیارد دالر در حضور رئیس جمهوری به امضا رسید

همشهری توالی سوانح ترکیدگی الستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد را بررسی می کند

بار بحران روی چرخ های هواپیما
در 4روز، ۳هواپیما در فرودگاه مشهد دچار ترکیدگی 

گزارش
الستیک شده اند؛ سازمان هواپیمایی کشوری یکی از 
عوامل این حوادث را ایراد در باند فرودگاه اعالم کرده که 

البته مسئوالن فرودگاه مشهد آن را قبول ندارند.
به گزارش همشــهری، توالی ســوانح مربوط به ترکیدگی الســتیک 
هواپیماها در باند فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به گونه ای 
است که ناخودآگاه، ایراد در باند این فرودگاه وزن بیشتری در شناسایی 
عوامل مقصر به خود می گیرد؛ اما این سؤال مطرح می شود که اگر ایراد 
در باند فرودگاه عامل بروز این سوانح است، چرا در هفته های قبل این 
توالی در ســوانح وجود نداشــت؟ همچنین برخی گرمای هوا را مؤثر 
می دانند؛ اما بازهم این سؤال مطرح می شود که چرا در سایر فرودگاه های 
کشور که برخی گرم تر هستند، این اتفاق به ندرت  می افتد؟ آیا ترکیدن 
الستیک هواپیماها با اوضاع مالی نابسامان ایرالین ها مرتبط است؟ آیا 
ترافیک مسافران به خصوص در مسیر مشهد باعث بروز چنین سوانحی 

شده است؟

اتهاماتباندفرودگاهمشهد
نیمه شــب 8بهمن 1۳94، یک فروند هواپیمــای  ام دی 8۳ متعلق به 
هواپیمایی زاگرس هنگام فرود، از باند فرودگاه مشهد خارج شد. چرخ و 
دماغه این هواپیما به شدت آسیب دید و یک بال آن نیز شکست. این یکی 
از اتفاقات بسیار بد در فرودگاه مشهد بود. در ادامه، در سال14۰۰ نیز 
الستیک هواپیمای 737B شرکت هواپیمایی سپهران در باند فرودگاه 
مشهد دچار ترکیدگی شد. سازمان هواپیمایی مدعی است که به دنبال 
این دو اتفاق، توصیه ایمنی برای ارتقای کیفیت سطح باند اصلی فرودگاه 
مشهد )قدرت ترمزگیری، رنگ آمیزی( را صادر کرد که طبق اظهارات 
مدیران فرودگاهی، به دلیل زمان بر بودن و حجم زیاد پروژه، تاکنون موفق 
به اقدام اصالحی نشده اند. به گزارش همشهری، بازخوانی سوانح فرودگاه 
مشهد نشــان می دهد که از ابتدای امســال، حداقل ۵مورد ترکیدگی 
الستیک در باند اصلی فرودگاه مشهد رخ داده است. ۳۰فروردین، یکی از 
الستیک های عقب هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی 
کاسپین که از مبدأ اصفهان وارد مشهد شــده بود، پس از فرود در باند 

فرودگاه مشهد ترکید.
 اول مرداد، بوئینگ ۷۳۳ شرکت هواپیمایی سپهران در مسیر شیراز به 

تهران حین فرود در فرودگاه مهرآباد، دچار ترکیدگی الستیک شد. طبق 
اعالم سپهران، الستیک هواپیما کم باد بوده و در زمان فرود با توجه به 
فشار زیاد هواپیما دچار آسیب شده است. صبح جمعه ۷ مردادماه نیز 
پرواز شرکت هواپیمایی آتا از مشــهد به نجف پس از برخاستن از باند 
فرودگاه مشهد دچار ترکیدگی الستیک شد و پس از کاهش سوخت با 
ادامه پرواز در فضای تقرب مشهد و رسیدن به وزن مجاز در باند فرودگاه 
مشهد فرود آمد. هشتم مردادماه نیز پرواز شرکت هواپیمایی قشم که 
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد را به مقصد مسقط، ترک 
کرده بود، به علت ترکیدن 2 الستیک ارابه فرود اصلی سمت چپ هنگام 
تیک آف مجبور به بازگشت به فرودگاه مشهد شــد. این هواپیما برای 
سوزاندن سوخت موجود در مخازن و کاهش وزن، ۳ساعت و ۳8دقیقه 

در اطراف مشهد هلدینگ انجام داد. 
در نهایت صبح دیروز نیز 2الســتیک عقب هواپیمای شرکت سپهران 
هنگام ورود به پارکینگ فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد 

دچار ترکیدگی شد.

پشتپردهسوانحفرودگاهمشهد
شرکت هواپیمایی ســپهران در 1۰روز گذشــته، 2سانحه ترکیدگی 
الستیک در فرودگاه مشهد را تجربه کرده است. در اول مرداد، هواپیمای 
سپهران به واسطه کم باد بودن الستیک در زمان فرود دچار ترکیدگی 
الستیک شده و دیروز هم هواپیمای این شرکت هنگام ورود به پارکینگ 
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد با ترکیدگی الستیک مواجه شده 
است. گرچه توالی ســوانح مربوط به ترکیدگی الستیک هواپیماها در 
باند فرودگاه مشهد به گونه ای اســت که ایراد در باند این فرودگاه وزن 
بیشتری در شناسایی عوامل مقصر به خود می گیرد، اما برای مقصر کردن 
باند فرودگاه مشهد، فقط نمی توان به توالی حوادث ترکیدگی الستیک 
استناد کرد؛ چراکه اگر این باند ایرادی داشته باشد، باید در دوره های قبل 
نیز این اتفاق حتی به میزانی کمتر رخ می داد. در مورد گرمای هوا نیز 
می توان چنین استداللی آورد به خصوص که فرودگاه های بسیار گرم تر 
از مشهد نیز در کشور وجود دارد که توالی سوانح ترکیدگی الستیک آنها 

مانند فرودگاه مشهد نیست. 
نکته دیگر اینکه فرودگاه مشهد بعد از فرودگاه مهرآباد باالترین ترافیک 
نشست  و برخاست هواپیما را دارد و تعداد سوانح فعلی در مقایسه با تعداد 

کل پروازها ضریب چندان باالیی ندارد. از همه مهم  تر، سوانح ترکیدگی 
الستیک در فرودگاه مشهد مربوط به ایرالین های کوچک تر کشور است و 
ترکیدگی الستیک آنها می تواند ارتباط مستقیمی با وضعیت مالی بسیار 

نامساعد ایرالین ها در یکی دو سال اخیر داشته باشد. 
به عبارت دیگر، فشــار مالی بــه ایرالین ها به خصــوص در دوره کرونا 
به گونه ای بود که آنها بارها اعالم کردند بــا هزینه فروش بلیت، حتی 
قادر به جبران هزینه های جاری نیز نیستند. در این وضعیت با توجه به 
اینکه دفعات استفاده از الستیک هواپیما به صورت تولید جدید حدود 
2۰۰سیکل و به صورت اورهال شــده حدود 1۰۰سیکل پروازی است، 
این احتمال وجود دارد که ایرالین ها به خصوص ایرالین های ضعیف تر 
از منظر مالــی، تعویض چرخ ها را بــه تعویق بیندازند تــا در هزینه ها 
صرفه جویی کنند. تکرار سانحه ترکیدگی چرخ هواپیما سپهران، آن هم 
بعد از فرود نشان می دهد، بیش از اینکه بتوان باند فرود را مقصر حادثه 
دانست، باید فکری به حال اوضاع مالی نامســاعد ایرالین ها و رعایت 

استانداردهای پروازی کرد.

عاقبتپروازبابالهایبسته
صنعت هواپیمایی ایران، 4دهه تحریم را پشت سر گذاشته و در شرایط 
فعلی آمارهای رسمی و غیررسمی از زمین گیر شــدن حدود نیمی از 
هواپیماهای مسافربری کشــور حکایت دارند. در این وضعیت، جدای 
از اینکه ایرالین ها دسترسی سخت و پرهزینه ای برای خرید قطعات و 
موتور هواپیما دارند، امکانی برای نوسازی ناوگان با استفاده از فاینانس 
خارجی )نظیر فرصتی که در برجام برای ایران ایر فراهم شد( هم ندارند و 
همین مسئله دامنه فعالیت آنها را به واسطه کهنسالی ناوگان و کم بودن 
تعداد آنها روزبه روز کوچک تر می کند؛ به گونه ای که عمال سهم بسیاری 
ایرالین های داخلی از پروازهای منطقه ای به صفر رسیده است. در مقابل 
همه این نامالیمات، قیمت گذاری دســتوری، دست وبال شرکت ها را 

بسته اند. 
این وضعیت، ایرالین های کوچک را به مرز ورشکستگی کامل کشانده و 
ایمنی پرواز آنها را به مخاطره انداخته است. استمرار این شرایط می تواند 
معدود ایرالین های بزرگ کشور را نیز به سرنوشت همین ایرالین های 
کوچک دچار کند و آن وقت توالی و شدت حوادث به مراتب فراتر از سوانح 

اخیر در باند فرودگاه مشهد خواهد بود.

دالیلواکنشغیرمنتظرهدالر
بهافزایشنرخبهره

تغییر نرخ بهره یکی از مهم ترین سیاســت های پولی کشورها 
محســوب می شــود، به طوری که در زمان ایجاد تورم ناشی از 
چاپ بدون پشتوانه پول، این ابزار می تواند نقدینگی را از بازارها 
جمع آوری و به بانک ها هدایت  کند. مهم ترین پشــتوانه چاپ 
پول، تولیدات داخلی)GDP(، شرایط اقتصادی و سیاسی باشد 

و درصورت عدم  تعادل بین این 2، افزایش تورم اتفاق می افتد.
در دوران کرونا آمریکا نیز مانند ســایر کشــور ها مقدار زیادی 
پول بدون پشتوانه معادل 2.۵تریلیون دالر در قالب بسته های 
حمایتی برای مردم چاپ و تورم 9درصدی امروز را ایجاد کرد. 
برای کنترل این تورم بانک مرکزی آمریــکا افزایش نرخ بهره 
تا 4.۵درصد را در نظر دارد و قرار شــده این میزان را به صورت 

یکسانی اعمال کند که امروز به 2.۵درصد رسیده است.
البته که پس از کمرنگ شدن معضل کرونا در غالب کشور های 
جهان، شاهد بازگشایی کارخانه ها، جذب نیروی کار و کاهش 
نرخ بیکاری بودیــم و این موضوع احتماال نویــدی برای ورود 
به دوران 1۰ یا 12ســاله شــرایط نرمال اقتصادی خواهد بود. 
اما موضوعی که نمی توان از آن چشم پوشــی کرد تورم حدود 
9درصدی آمریکاست. تجربه نشان داده که نرخ بهره به عنوان 
یکی از مهم ترین ابزار برای کنترل تورم، معموال کارکرد مطلوبی 
دارد؛ در همین راستا احتماال فدرال رزرو یک مرحله دیگر، البته 
کمتر از گذشته نرخ بهره را افزایش خواهد داد، اما هرگونه افزایش 
در نرخ بهره و جمع آوری پول از سطح بازار می تواند باعث کاهش 

تولیدات داخلی و احتماال افزایش نرخ بی کاری نیز شود.
افزایش این نرخ بهره در دوره پیشین طبق انتظار منجر به افزایش 
ارزش بازار پول و کاهش ارزش در بازارهای جایگزین دیگر مانند 
بورس و رمز ارزها شــد ولی به رغم انتظار، پس از افزایش اخیر 
نرخ بهره دالر و بازارهایی مانند کریپتوکارنســی و سهام رشد 
کردند. یکی از دالیل این واکنش عجیب می تواند این باشد که 
در اجالسFOMC بیان شد که نرخ بهره ۰.۷۵درصد افزایش 
می یابد و بازار با توجه به اطالع قبلی از افزایش نرخ بهره، چند روز 
جلوتر واکنش های مورد انتظار را تا حدودی نشان داد و ما شاهد 
پیش خور شدن خبر قبل از اجرا و انتشار آن بودیم. اما با این حال 
معامله گران انتظار رشــد قیمتی را در این وضعیت نداشتند و 
این اتفاق احتماال دالیل دیگری فارغ از رشــد نرخ بهره فدرال 
رزرو داشته اســت. درخصوص این دالیل می توان عنوان کرد 
که آمریکا دیگر به شدت قبل، نیاز به افزایش پلکانی نرخ بهره را 
احساس نمی کند چرا که پارامتر های اقتصادی مهمی مانند روند 
نرخ بیکاری در ایاالت متحده و گزارش های فصلی نرخ تولیدات 
داخلی این کشــور هر 2 با خوش بینی باالیی همراه بوده است؛ 
به عبارت دیگر احتمال دارد وضعیت اقتصادی وارد رکود نشده و 
با پایان دوران انقباض پولی و مالی شاهد رونق و رشد اقتصادی 

در این کشور و جهان باشیم.
در پایان یک نکته مهم و نقد فلســفی به بیت کوین وجود دارد. 
بازار کریپتوکارنسی توانسته به طور قابل توجهی به بلوغ، رشد 
و همبستگی با سایر بازارها دست پیدا کند. بیت کوین و سایر 
رمزارزها با کارکرد ضد تورمی به عرصــه اقتصاد ورود کردند و 
انتظار می رفت در زمان چاپ پول در مقابل سیاست های انفرادی 
و تمرکزگرایانه دولت ها عملکرد مطلوبی ارائه کند. اما  متأسفانه 
بیت کوین به طور کلی از فلســفه اصلی خود در این زمینه دور 
شده است و هم اکنون همبســتگی باالیی با بازار سهام دارد که 
این امر به علت ورود مؤسســات مالی و دولتی از سال2۰18 به 

بازار رمزارزها بوده و تبعیت باالیی با قوانین اقتصاد سنتی دارد.

وضعیتاموالدرانبارها،بهترشدهاست
غالمحسین محســنی اژه ای، رئیس قوه 
قضاییه از زمان ریاســت بر دستگاه قضا، 
همــواره پیگیر تعیین تکلیــف کاالهای 
انباشته شده در گمرک بوده و در تازه ترین 
اظهارنظر گفته اســت: وضعیت اموال و کاالهــای موجود در 
انبارهای بنادر، گمرک ها و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل، 
بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود 
قوه قضاییه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم. انتقاد و مطالبه رئیس دستگاه قضا از بالتکلیفی کاالهای 
دپو شــده در گمرک و بندرها در شرایطی صورت می گیرد که 
2روز پیش اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سازوکارهای 
جدید جلوگیری از رســوب کاال در گمرک و تسریع در تعیین 
تکلیف اموال تملیکی را تصویب کردند. ازجمله تمهیدات جدید 
دولت برای جلوگیری از تلنبار شدن و رسوب کاالها این است 
که سرعت عمل از طریق اتصال و به روز رسانی تبادل اطالعات 
در مورد کاالهای وارداتی و اموال تملیکی به صورت زنجیره ای 
و هماهنگ میان دستگاه های ذی ربط افزایش یابد. واقعیت این 
است که در سال های اخیر پدیده »کاال بیار، دالرش را بگیر«، در 
حوزه تجارت خارجی باب شده و به هنگام تنگدستی ارزی کشور، 
فرایند ثبت سفارش کاالها طوالنی می شود. در چنین شرایطی 
برخی بازرگانان به واردات کاال و انباشــت آن در گمرک و بندر 
اقدام می کنند. سپس فرایندهای ثبت سفارش و یا دریافت ارز 
را در اولویت خود قرار می دهند. بدیهی است اگر دولت و بانک 
مرکزی بخواهد به همه کاالهای واردشده ارز اختصاص دهد، با 
دست اندازهای جدی مواجه می شود. به همین خاطر در واردات و 
تخصیص ارز، اولویت گذاری می شود. پیشنهاد می شود سران قوا 
نسبت به آسیب شناسی و چاره اندیشی در حوزه تجارت خارجی 
اقدام کنند و موانع را بردارند و مسیر تجارت را شفاف سازند تا 

شاهد استمرار شیوع پدیده کاال بیار، دالر بگیر نباشیم.

خطرخروجایرانازبازارگازدنیا
میزان مصــرف گاز طبیعی در ایران از کل مصرف ۳۰کشــور 
اروپایی بیشتر است و اگر همین روند مصرف ادامه پیدا کند، به 
چشم برهم زدنی ایران از باشگاه صادرکنندگان گاز دنیا اخراج 

خواهد شد. 
تازه ترین گزارش شــرکت بریتیش پترولیوم نشــان از وضع 
نامطلوب مصرف گاز در ایران در مقایســه با سایر نقاط جهان 
شامل قاره آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیای میانه و خاورمیانه دارد. 
با توجه به داده های شرکت BP )بریتیش پترولیوم( درباره میزان 
تولید و مصرف گاز در جهان در سال2۰21، سهم ایران در حوزه 

تولید گاز دنیا، ۶.4درصد و در عرصه مصرف، ۶درصد است. 
این امر به این معناست که میزان تولید به مصرف، بسیار نزدیک 
و فقط ۰.4درصد است. در بین 4کشور نخست، در زمینه تولید و 
مصرف گاز، فقط چین، مصرف بیشتری نسبت به تولید دارد که 
البته باید جمعیت باالی آن مدنظر قرار گیرد. همچنین با وجود 
جمعیت و وسعت بیشتر روسیه و آمریکا نسبت به ایران، وضعیت 
این 2کشور از نظر شاخص تولید به مصرف، نسبت به کشور ما 
بهتر است. نرخ رشد مصرف طی سال های 2۰11 تا 2۰21 نیز 
بیانگر این است که مصرف گاز ایران نسبت به آمریکا و روسیه، 

در 1۰سال اخیر، بیشتر بوده است.

کشورهای برتر تولید و مصرف گاز در سال2021

نام کشور
سهم جهانیرتبه جهانی

از مصرفاز تولیددر مصرفدر تولید

1120.52.3آمریکا

2211.80.9روسیه

3464.6ایران

439.410.9چین

تا پایان مرداد ماه انجام می شود
آغازدوبارهعرضهخودرودربورسکاال
باالخره بعــد از چالش های فــراوان درباره عرضــه خودرو در 
بازارســرمایه آنطور که بورس کاال در اطالعیه ای رسمی اعالم 
کرده از 2۶مرداد ماه امسال عرضه خودرو در بورس کاال دوباره 

از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش همشــهری، با وجود یک دور عرضــه موفقیت آمیز 
2محصول متعلــق به گروه بهمــن در بــورس کاال در ابتدای 
ســال جاری، قرار بود از خردادماه با پذیرش محصوالت ســایر 
شرکت های خودرو ســازی ، بازار مبادالت خودرو در بورس کاال 
توسعه پیدا کند اما این طرح با مخالفت وزارت صنعت مواجه شد 
و جلوی عرضه های بیشتر در بورس کاال گرفته شد. در نتیجه این 
رویداد ماه قبل شورای بورس جلسه تشکیل داد و در نشستی 
که با حضور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت برگزار شد اختالف ها حل 
و قرار شد بار دیگر عرضه خودرو در بورس کاال ازسرگرفته شود. 
حاال اطالعیه بورس کاال نشــان می دهد قرار است عرضه های 
جدید بار دیگر ازسرگرفته شود. به نظر می رسد این موضوع ناشی 
از توافق بین مسئوالن بازار ســرمایه و وزارت اقتصاد با وزارت 
صنعت اســت که می تواند راه را برای عرضه محصوالت ســایر 
شرکت های خودرو ساز ازجمله سایپا و ایران خودرو نیز باز کند.

بورس کاال با انتشار اطالعیه ای رسمی در سامانه کدال اعالم کرد 
در عرضه نخست، ۶۰۰دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی 

گروه بهمن در تاریخ 2۶مرداد ماه در بورس کاال عرضه می شود.
طبق توافق انجام شــده قرار اســت در این روز ۳۵۰دســتگاه 
فیدلیتی و 2۵۰دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور 
راهی تاالر صنعتی بورس کاال شود. براساس این اطالعیه، عرضه 
8۵دســتگاه از این خودروها فیدلیتی ۷نفره تیپ2 مشــکی و 
9۰دستگاه فیدلیتی ۷نفره تیپ2 سفید است که با قیمت های 
۷۷2میلیون تومان عرضه خواهند شــد. همچنین 8۵دستگاه 
فیدلیتی ۵نفره تیپ یک مشکی و 9۰دستگاه فیدلیتی ۵نفره 
تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵8میلیون و۵۰۰هزار تومان عرضه 
خواهند شد. طبق اطالعات ارائه شده از بورس کاال، 2۵۰دستگاه 
از خودرو های عرضه شــده نیز دیگنیتی پرایم مشکی و سفید 
هستند که هر یک به قیمت 821میلیون و۵۰۰هزار تومان عرضه 
می شوند. در جریان این عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش 
روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک 
دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به 
اسم شخص خریدار خواهد بود. همچنین خریداران برای تحویل 
خودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز بهمن موتور را مطابق 
فهرست انتخاب کنند. پیش تر نیز خودروي کارا متعلق به این 
خودروسازی در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار گرفته بود. 
درمجموع 1۳9دستگاه کاراي تک کابین و دوکابین مورد معامله 
قرار گرفته بود که 81دستگاه کاراي دوکابین و ۵8دستگاه کاراي 

تک کابین بود.

همه،معطلیکآییننامه
خبر:مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس از بررسی آیین نامه واردات خودرو 
با حضور معاون صنایــع حمل ونقل وزارت صنعت 
و نمایندگان بانک مرکزی در این کمیســیون خبر 

داده است.
نقد: بازار خودروی ایران انحصاری است. حتی 
در زمانی کــه واردات خودروی خارجــی با تعرفه 
1۰۰درصدی آزاد بود، باز هــم بخش مصرفی این 
بازار در انحصار خودروســازان داخلی قرار داشت و 
واردات خودرو جز برای دهک های باالی درآمدی 
خیروبرکت نداشــت. بااین همه، ممنوعیت کامل 
واردات باعث شده کلیت بازار به هم بریزد و بخشی 
از خودروهــای داخلــی که مثاًل در ۵ســال پیش 
می توانست خودروی طبقه متوسط محسوب شود، 
در غیاب محصوالت ارزان قیمــت خارجی در بازار، 
جایگزین آنها شوند و عمالً ماهیت آنها به خودروهایی 
لوکس تغییر یابــد. در این میــان، اگرچه واردات 
خودرو قادر نیست تغییر شگرفی در بازار و صنعت 
خودروی ایران ایجاد کند؛ اما همین که بتواند تقاضای 
گران پسندان بازار را پاســخ بدهد و از سرریز شدن 
موج تورمی این بخش از بازار بــه بازار خودروهای 
ارزان قیمت ممانعت کند، اتفاق مبارکی است. تنها 
مشکل این جاست که بحث واردات خودرو، هم در 
تصویب قانون اولیه با رفت وبرگشت های بسیار مواجه 
بود و هم در تدوین و ابالغ آیین نامه کل بازار و جامعه 
را معطل خود کرده است و تا این بوروکراسی برطرف 
نشود، عواید حداقلی این واردات هم از بازار داخلی 

دریغ خواهد شد.

چهره روز

داده نما

خودرو

نقد  خبر
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