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اقتصادی

قیمت سبد نفتی اوپک از  ۶۲دالر گذشت

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) (چهارشنبه ۱۳ ،اسفندماه)
از  ۶۲دالر گذشت .به گزارش وزارت نفت ،قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز  ۶۲دالر و
 ۱۵سنت ثبت شد در حالی که روز سهشنبه ( ۱۲اسفندماه)  ۶۱دالر و  ۹۷سنت بود .قیمت
نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت ( )WTIنیز (پنجشنبه ۱۴ ،اسفندماه) و تا
لحظه انتشار این خبر روز گذشته به ترتیب  ۶۳دالر و  ۷۷سنت و  ۶۰دالر و  ۸۶سنت بود.

یادداشت

روزی
برای نفت

علیآهنگر

چهاردهمین نشست  ۲۳کشور ائتالف اوپک در
روز پنجشــنبه  ۱۴اســفند ۴ ،۹۹مارس ۲۰۲۱
تشکیل شــد .روزی که برای عربستان سعودی
یادآور خاطرهای شیرین و تمام نشدنی است.
۸۳ســال پیش در چنین روزی در ســال ۱۹۳۸
چاه شــماره ۷دمام در شــرق عربستان در عمق
۱۴۴۰متری پس از حفر نامیدکننده۶چاه پیشین،
به نفت رســید و برای روز نخست  ۱۶۰۰بشکه
نفت به امپراتوری شــن و صحرا هدیهای جانانه
تقدیمنمود.
امتیاز نفت صحرا در  ۲۹ماه مه  ۱۹۳۳به شرکت
اســتانداراویل کالیفرنیا (شــورون) بــرای مدت
 ۶۰سال داده شــده بود .اکنون پس از ۸۳سال،
عربستان سعودی قابلیت تولید روزانه ۱۱میلیون
بشکه نفت را از  ۱۱۶میدان تولیدی دارد .عربستان
با این سطح تولید به بشکههای نفت مسلح است
و میتواند خواستههای خود را به اوپک و اقتصاد
جهان دیکته کند.
اگر در سالهای متمادی راهبرد احمد زکی یمانی،
کاهش قیمت نفت و افزایش سهم تولید و تسخیر
بیشــتر بازارهای جهانی بود ،حاال با پا به میدان
گذاشــتن انرژیهای بادی و خورشــیدی و عزم
جهان برای رســیدن به انرژیهای سبز ،دیگری
جایی و فرصتی برای این اندیشهها نیست.
اکنــون بزرگتریــن تولیدکننده نفــت جهان و
خاورمیانه به این میاندیشد که تا پیش از تحقق
پیشبینی نظریه پرداز دیرینه نفتش یعنی همان
احمد زکــی یمانی ،پیش از آنکه مصرف نفت به
پایان برســد آن را به پول و ثــروت برای ملت و
کشورش تبدیل کند .زکی یمانی در مقالهای که
در سال  ۲۰۰۵در نیویورک تایمز منتشر شد اظهار
کرده بود« :عصر حجر به دلیل کمبود ســنگ به
پایان نرسید و دوران نفت خیلی قبل از تمام شدن
نفت جهان به پایان خواهد رسید ».شاید در سال
 ۲۰۰۵کمتر کسی به این نظریه زکی یمانی باور
داشت .اما اکنون که جهان در قالب معاهده پاریس
به طرزی شتابنده سعی دارد خود را از انرژیهای
فسیلی دور کند ،دیگر باورش سخت نیست .سهل
است که کابوسی برای کشورهای تولیدکننده نفتی
است که هیچ درآمدی جز آن ندارند.
روزگاری که گفته میشد نفت متعلق به نسلهای
آینده اســت و باید برای آنها محفوظ بماند چه
ناباورانه و چه زود ســپری شد .حاال اکنون سخن
بر سر این تاثر است که چرا باید نفت ،این فرآورده
نجیب ،استفاده نشده در اعماق زمین بماند؟! اما
روزگار سپری شده را چارهای نیست .فردوسی ،آن
حکیم خردمند هر زمان و روزگار چه نیکو فرمود
که :هر که نامخت از گذشت روزگار؛ هیچ ناموزد
ز هیچ آموزگار.
باری ،جلسه چهاردهم  ۲۳کشور ائتالف اوپکدر
این حاال و هوا تشکیل شد و ادامه یافت .اعضا هر
کدام ماسکی بر صورت پشت مانیتورهای آنالین در
داخل اتاقهای خود در  ۲۳نقطه از جهان نشستند
تا یکبار دیگر جان خود را از کرونا حفظ کنند و در
عین حال اقتصادهای خود را از زیر بار دهشتناک
این ویروس درهم شکننده تا حدی رهایی بخشند.
ســرانجام پس از نزدیک به چهار ساعت گفت و
شــنود به این نتیجه رسیدند که همه اعضا بجز
روسیه و قزاقستان سطح تولید کنونی خود را برای
ماه آوریل حفظ کنند و چیزی به تولید نیفزایند.
به روسیه اجازه داده شد تا در ماه آوریل ۱۳۱هزار
بشکه در روز و قزاقســتان ۲۰هزار بشکه در روز
افزایش تولید برای مصارف داخلی خود داشــته
باشند .عربستان سعودی متعهد شد کاهش یک
میلیون بشکهای و داوطلبانه خود را برای ماه آوریل
هم ادامه دهد تا در جلسه پانزدهم اوپک پالس که
 ۷آوریل برگزار میشود در مورد نحوه بازگشت این
یکمیلیونبشکهتصمیمبگیرد.
بــازار نفت به این تصمیم ائتــاف اوپک واکنش
سریعی نشان داد و با افزایش ۵درصدی از ۶۷دالر
در هر بشــکه فراتر رفت .افزایشی که در روزهای
آینده تند و تندتر خواهد شد و چنانکه اتاقهای
بازرگانی ژنو و بانک.های والاستریت پیشببنی
کردند از مرز ۷۰دالر در هر بشکه بزودی خواهد
گذشت و بر قله ۱۰۰دالری سالم خواهد کرد.

رمزارز

بیتکوین
یک میلیون دالری میشود؟

مدیرعامل صرافی کراکن پیشبینی کرد قیمت
بیت کوین تا  ۱۰سال آینده به یک میلیون دالر
هم برسد .به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ،
جسی پاول -مدیرعامل صرافی کراکن -با اشاره
به اینکه ارزهای ملی به شکل فعلی خود نشان
دادهاند که دارای ضعفهای زیادی هســتند،
پیشبینی کرد بیتکوین روزی به ارز غالب در
مبادالت جهانی تبدیل شود .وی افزود :به نظرم
چیزی که از طرفداران بیتکوین میشنوید این
خواهد بود که بیتکوین تا ماه خواهد رفت ،تا
مریــخ خواهد رفت و در نهایت هم به ارز غالب
جهانی تبدیل خواهد شــد .به گفته پاول ،در
کوتاه مدت مردم شاهد این هستند که ارزش
بیتکوین در حال پیشی گرفتن از طال است در
نتیجه در۱۰سال آینده امکان رسیدن بیتکوین
به قیمت یک میلیون دالر هم وجود دارد.

بانک مرکزی

نرخ سود بانکی
به ۱۹.۷درصد رسید

رئیــس کل بانک مرکــزی نوشــت :نتایج
مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان
میدهد ،رشد سه ماهه سوم تولید کارگاههای
بزرگ صنعتی ۱۰.۷درصد و رشد نه ماهه آن
حدود ۸درصد بوده که از تداوم رشــد بخش
حقیقی اقتصاد حکایت میکند.
به گزارش فــارس ،عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی ،در یادداشت اینستاگرامی
نوشــت :نتایج مقدماتی محاســبات آماری
بانک مرکزی نشــان میدهد ،رشد سه ماهه
سوم تولید کارگاههای بزرگ صنعتی حدود
۷/۱۰درصد و رشد نه ماهه آن حدود ۸درصد
بوده است.
این گــزارش از تداوم رشــد بخش حقیقی
اقتصاد حکایت میکنــد .در پایان بهمن ماه
رشد ۱۲ماهه پول ۵۶.۹درصد و رشد ۱۲ماهه
شــبهپول ۳۵.۳درصد شد .رشــد ۱۲ماهه
پول در مهرمــاه ۸۸.۶درصــد و در دی ماه
۶۳.۸درصد بود .رشــد ۱۲ماهه شبه پول در
مهرماه ۲۸.۱درصــد و در دیماه ۳۴.۳درصد
بود .روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش
سیالیت پول متأثراز کاهش انتظارات تورمی
است .با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که
یکی از نشــانههای آن ،کاهش نرخ معامالت
حوالههای ارزی صادرکنندگان عمده به کانال
 ۲۲۰۰۰تومــان به ازای هــر دالر در پایان
هفته گذشته درسامانه نیما میباشد) و عدم
ضرورت افزایش نرخ سود ،برنامه بانک مرکزی
برمبنای قرار دادن نرخ ســودحول میانگین
داالن نرخ سوداست.
در پایان هفته گذشــته با اقداماتی که بانک
مرکــزی در مدیریت بین بانکــی ،خصوصاً،
اســتفاده ازعملیات ریپو ،انجام داد ،میانگین
نرخ ســود بین بانکی به ۱۹.۷درصد کاهش
یافت .بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ
سودبه دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد
ترازنامه بانکها است.

بورس

سیاستتشویقیبورس
برایترغیبسهامداران
بهنرفتنبهصففروش

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

ســهامداران دارای پرتفوی زیــر ۱۰میلیون
تومان ،چنانچه تا اردیبهشــت  ۱۴۰۱سهام
خود را بدون تغییر نگهداری کنند و بازدهی
کمتــر از ۲۵درصد کســب کرده باشــند،
مابهالتفــاوت آن را از صندوق توســعه بازار
دریافت میکنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اجرای
طرح حمایت از ســهامداران خرد خبر داد و
عنوان کرد که آن دسته از سهامداران دارای
پرتفوی زیر  ۱۰میلیون تومــان ،چنانچه تا
اردیبهشت  ۱۴۰۱سهام خود را بدون تغییر
نگهداری کنند و بازدهی کمتر از  ۲۵درصد
کســب کرده باشــند ،ما به التفاوت آن را از
صندوق توسعه بازار دریافت میکنند.
به گزارش ســنا ،محمد علی دهقان دهنوی،
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در گفتگو با
شبکه خبر ضمن اشاره به طرحهای حمایتی و
برنامههای مدنظر سازمان بورس برای حمایت
از ســهامداران خرد گفت :طرحهای حمایتی
متعددی برای ســهامداران از سوی سازمان
بورس تدوین شــده که در روزهای آتی از آن
رونمایی خواهد شد.
دهقان افزود :از همیــن هفته طرح حمایت
از ســهامداران خرد اجرایی خواهد شــد که
میتواند یک نمونه مناســب برای تشویق به
سرمایهگذاری غیر مستقیم باشد.
وی در ادامه توضیح داد :بر اســاس این طرح
ســهامداران خردی که در تاریخ  ۱۲اسفند
(تاریخ مصوبه شورایعالی بورس) دارایی کمتر
از  ۱۰میلیون تومان داشــته باشند ،مشمول
ایــن قانون خواهند بود .بر این اســاس گروه
مزبور چنانچه پرتفویی خود را تا اردیبشهت
ماه سال  ۱۴۰۱تغییری ندهند و تا آن زمان
بازدهــی کمتــر از ۲۵درصد از بازار ســهام
دریافت کرده باشــند ،ما به التفاوت آن را از
صندوق توسعه بازار دریافت میکنند.
به گفته سخنگوی شــورایعالی بورس ،البته
سهامداران برای برخورداری از این طرح ضمن
حفظ سهام میتوانند سهام جدید به پرتفوی
خود اضافه کنند.
وی در ادامــه با اظهار اینکــه طبق برآوردها
تعداد سهامداران خردی که در این طرح قرار
خواهند گرفت بالغ بر  ۴میلیون نفر اســت،
گفت :واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری و
همچنین اوراق با درآمــد ثابت در این طرح
قرار نگرفته است.
دهقان گفت :دو صندوق تثبیت بازار و توسعه
بازار در بازار ســرمایه فعالیــت دارند .در این
میان صندوق توســع ه بــازار در حال حاضر
بیــش از  ۱۰هزار میلیارد تومان دارایی دارد.
به احتمال زیاد سال آینده نیز  ۵هزار میلیارد
تومان به این رقم اضافه میشود .به این ترتیب
میتواند نقش مناسبی برای حمایت ،توسعه و
رشد بازار سرمایه ایفا کند.

با وجود اینکه چند روز پیش ابهاماتی درباره استرداد
وجه بلیت در صورت لغو پروازهای نوروزی از ســوی
ستاد ملی مقابله با کرونا یا تصمیم مسافر مبنی بر لغو
سفر مطرح شده بود و احتمال بازگرداندن این وجوه
ضعیف تلقی میشد اما در تصمیمی جدید و متفاوت
به صورت مشروط اعالم شــد اگر با تشخیص ستاد ملی مقابله
با کرونا پروازهای نوروزی انجام نشــود ،مسافرانی که بلیت تهیه
کردهاند ،همه پول بلیت را بدون کسر جریمه دریافت میکنند.

همه پول بلیت پروازهای نوروزی بازگردانده میشود

مقصود اسعدی ســامانی دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی در گفتوگو با فارس درباره موضوع ابطال
بلیت پروازها و جریمه کنسلی در پروازهای نوروزی
گفت :این موضوع پیش از این برای مسافران حمل و
نقل هوایی ابهامی ایجاد کرده بود که ضرورت دارد،
در این حوزه شفافسازی شود.
وی اظهار کرد :اگر مسافری خود درخواست کنسلی بلیت پرواز
نوروزیِ خود را داشته باشد ،طبق مقررات مشمول جریمه کنسلی

میشود و مبلغی بابت کنسلی بسته به مدت زمان مانده به پرواز از
کل پول بلیت ،کسر و مابقی به مسافر برگردانده میشود.
وی ادامه داد :اما اگر شــرایط شیوع ویروس کرونا به نحوی باشد
که ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ کند ،سفر در ایام نوروز ممنوع
است ،پول بلیت مسافران به صورت کامل به آنها عودت میشود؛
اگر ســتاد مقابله با کرونا محدودیتی ابالغ کند ،قطعاً پول بلیت
مسافران بدون کسر جریمه به آنهایی که برای ایام نوروز بلیت
گرفتهاند ،پرداخت میشود.

خبر خوب :آزاد شدن پولهای ایران در عراق

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :اواســط بهمن ماه  ۹۹بود که همتی
رئیــسکل بانک مرکزی یک خبر خوب به بازار ارز داد .او اعالم کرد
که عملیات آزادســازی منابع مسدودی آغاز شده است .به گفته وی،
در حال حاضر بخشی از این منابع آزاد شده است و در حال استفاده از
آن هستیم ،بخش دیگر نیز بهتدریج و با تحوالت آتی آزاد خواهد شد.
دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی یک ابزار مهم برای مدیریت
بازار ارز است.
البته وی اعالم نکرد که میزان دقیق منابع مسدود شده چقدر است،
امــا آنچه را که اعالم کرد این بود که «اگر  ۲میلیارد دالر از پولهای
بلوکه شــده در اختیار او قرار گیرد ،میتواند  ۴۰هزار میلیارد تومان
از پایه پولی را با فروش ارزها جمع کند ».و با احتســاب زمزمههایی
که مبنی بر مســدود بودن  ۵تا  ۶میلیــارد دالر ارز ایران در عراق و
همچنین  ۷میلیارد دالر ارز در کرهجنوبی اســت و دستورات بایدن
برای آزادشــدن این وجوه ایران ،به نظر میرســد که هم همتی در
حال خروج از شدت فشارهای محدودیت اعتبارات ارزی است و هم
فعاالن اقتصادی ،بازرگانان و تولیدکنندگان محصوالت صادراتی در
حال تجربه «حس خوب رونق دوباره بازارها» .امیدی که جامعه ایرانی
همواره تشنه تجربه سالها آرامش و ثبات ارزی و اقتصادی و آسانی
بده بستانهای اقتصادی با دنیای خارج است تا اقتصاد ایران از اتکای
صرف به نفت رها شده و شوق تولید و صادرات رقم بخورد.
در هر صورت به زعم کارشناســان ،آزادسازی منابع مسدودی ایران
که جزو حقوق بدیهی آن اســت و دونالد ترامپ در سختگیرانهترین
رویکرد تحریمهای اقتصادی این حــق را از ایران دریغ کرده بود ،با
تغییر نگاه و رویکرد جو بایدن میتواند یک خبر خوش برای بازار ارز
ایران و متعاقب آن سرمایهگذاران کسب و کارها و کارگران واحدهای
آنها باشد .کما اینکه با توجه به تحوالت سیاسی آمریکا ،بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران از این پس میتواند برای مدیریت و کاهش
نوسان بازار دست باال را نیز داشته باشد .کما اینکه عبدالناصر همتی،
رئیسکل بانک مرکزی در حاشــیه نخستین جلسه هیئت دولت در
بهمن ماه گذشته نیز ،در پاسخ به پرسشی درباره بازپسگیری ارزهای
مسدودشــده ایران در کشورهای مختلف ،گفت :بخشی از این منابع
آزاد شده و داریم از آن استفاده میکنیم .بخش دیگری هم با تحوالتی
که انجام میشود ،آزاد خواهد شد.
> با موافقت «بایدن» منابع پولی ایران در عراق آزاد شد

اما حال پس از دستور بایدن برای آزادسازی بخشی از منابع مسدود
شده ایران در کره جنوبی ،به نقل از حسینی عضو هیئتمدیره اتاق
مشــترک بازرگانی ایران و عراق خبر رســید که آمریکا با آزادسازی
منابع ایران در بانک تجارت عراق نیز موافقت کرده و همچنین چند
تراکنش نیز انجام شده است .اتفاقی که به دید کارشناسان در آستانه
نوروز و ماه رمضان و همچنین سخت شدن معیشت مردم ایران برای
تامین اقالم ضروری مردم راهگشا و خشنودکننده است .اگرچه پیشتر
فواد حســین وزیر خارجه عراق نیز در سفری که اوایل هفته گذشته
به تهران داشــت در دیدار با علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت
ملی کشــورمان گفت« :با تالش مســتمر حوزههای مالی و بانکی و
دستگاههای اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده
و بزودی بر اســاس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهیها
آغاز میشود».
البته پیش از این اتفاق« ،ســید حمید حسینی» عضو هیئت رئیسه
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز گفته بود که بخشی از بدهی
ایران به عراق بابت خریــد از طریق تهاتر (خرید کاالهای مورد نیاز

> «شعبان فروتن» ،نایب رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با «آفتاب یزد»:
آزادشدن منابع ارزی ایران در عراق موجب
فراهم شدن شرایط صادرات  ۲برابر میزان
کنونی به این کشور خواهد شد
> فقط از محل ارز بازگشتی از عراق به ایران،
نزدیک به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان از پایه پولی
با فروش این ارزها جمعآوری خواهد شد
ایران) پرداخت خواهد شــد .اما اهمیت صدور مجوز آزادسازی منابع
ارزی ایران از عراق به ســوی ایران از این باب ارزشمندتر خواهد بود
که دســت بانک مرکزی در تنظیم مراودات ارزی کشــورمان بازتر
خواهد شد.
به ویژه که با وجود کاهش صادرات غیر نفتی به عراق ،ایران همچنان
در حال فروش برق به عراق است و این موضوع ساالنه مبلغی به اندازه
 ۷۰۰میلیون دالر برای کشورمان درآمد دارد.
حســینی درباره دیگر بدهی عراق به ایران میگوید :تنها  ۳ســال از
اتمام مدت قرارداد ایران و عراق مبنی بر صادرات گاز میگذرد و اگر
عراق نتواند از اقلیم کردستان گاز مورد نیاز خود را تامین کند و یا به
تکنولوژی استخراج از میادین گازی دست پیدا نکند ،مجدد به خرید
گاز از ایران روی خواهد آورد » .لذا هرگونه گشایش ارزی بین ایران و
عراق و حتی سایر کشورهای منطقه و جهان میتواند موجب باز شدن
شریان حیاتی اقتصاد ایران شده و فضای مساعد ایجاد شده از حجم
دردهای رو به تزاید مردم بکاهد.
> لزوم ایجاد کارگروه اقتصادی فعال و کارآمد در عراق

«شعبان فروتن» ،نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ،صنایع و معادن
و کشــاورزی ایران و عراق در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» پیرامون
خبرهای خوشی که از آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق به گوش
میرسد و خبرگزاری «تسنیم» نیز آن را منتشر کرده است میگوید:
خدا را شــکر اتفاقات خوبی در شــرف اتفاق است که اگر کارشکنی
خاصی در مســیر گشایشهای در حال وقوع رخ ندهد فضای تنفس
خوبی بــرای تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و متعاقب آن کارگران و
کارکنان واحدهای اقتصادی کشورمان رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه باز شــدن گرههای بسیار زیاد تنیده شده در مسیر
جریان مراودات اقتصــادی ایران و عراق یکی از بدترین اتفاقاتی بود

جزئیات رشدهای منفی و مثبت اقتصادی ایران و جهان

رشد اقتصادی ایران مثبت شد

گزارش رســمی مرکز آمار ایران از مثبت شدن
رشد اقتصادی در پائیز امسال حکایت دارد ،این
رشد کمتر از یک درصد است .به گزارش ایسنا،
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز امسال
رشد اقتصادی کشور ،به مثبت  ۰.۸درصد و رشد
اقتصادی بدون نفت به مثبت  ۰.۲درصد رسیده
است .این در حالی است که رشد گروه کشاورزی
به مثبت  ۵.۵درصــد ،گروه صنایع و معادن به
مثبــت  ۳.۷و گــروه خدمات بــه منفی ۱.۸
رسیده است .محصول ناخالص داخلی به قیمت
ثابت سال  ۱۳۹۰در  ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۹
به  ۵۲۳هزار میلیارد تومان با نفت و  ۴۵۴هزار
میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است،
در حالی که در مدت مشــابه سال قبل با نفت
 ۵۲۹هزار میلیارد تومان و بدون نفت  ۴۵۹هزار
میلیارد تومان بوده که نشان از رشد منفی ۱.۲
درصدی رشــد اقتصادی با نفــت و منفی یک
درصدی بدون نفت دارد .در  ۹ماهه اول امسال
فعالیتهای گروه کشــاورزی  ،۳گروه صنایع و
معادن  ۰.۸و گروه خدمات  -۳.۳درصد نسبت به
دوره مشابه سال قبل ،رشد داشته است .با وجود
مثبت شدن رشد اقتصادی در پاییز سال جاری
همچنان برای دوره  ۹ماهه رشد منفی است .در
این بین گروه نفت و گاز و خدمات با رشد منفی
همراه بوده اند .سال  ۱۳۹۸با رشد اقتصادی با
نفت منفی  ۶.۱و بدون نفت  ۰.۶درصد به پایان
رسیده بود و تقریبا در تمامی فصول رشد منفی
شد .رشد منفی به سال جاری نیز منتقل شد و

در بهار و تابستان در هر دو بخش با نفت و بدون
نفت رشــد منفی ثبت شده بود ،اما آنچه که به
تازگی مرکز آمار ایران اعالم کرده نشان میدهد
که در هر دو بخش رشــد مثبت شده است .بر
این اساس در سال  ۱۳۹۹رشد اقتصادی با نفت
در بهار منفی  ،۴.۴تابســتان منفی  ۰.۲و پاییز
مثبت  ۰.۸درصد بوده اســت .از سوی دیگر در
بخش بدون نفت در بهار منفی  ،۲.۷تابســتان
منفی  ۰.۷و پاییز مثبت  ۰.۲درصد اســت .در
مجموع در  ۹ماهه اول امســال رشد اقتصادی
با نفت منفی  ۱.۲و بدون نفت یک درصد ثبت
شده است .بررسی جزئیات بیشتر رشد اقتصادی
منفی در  ۹ماهه اول امســال نشان میدهد که
در بخشهای مختلف دو رشد منفی وجود دارد
که مربوط به اســتخراج نفــت و گاز طبیعی با
منفی  ۲.۴و همچنین گروه خدمات با منفی ۳.۳
است .بر اساس این گزارش در ۹ماهه اول سال
جاری گروه کشاورزی شامل بخشهای زراعی
و باغداری ،دامــداری ،جنگلداری و ماهیگیری
 ۳درصد ،صنایع و معادن رشــد  ۰.۸درصدی
شــامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی منفی
 ،۲.۴ســایر معــادن  ،۱.۴صنعــت  ۰.۸انرژی
 ۴.۷و ســاختمان  ۳.۹درصــد بــوده اســت.
همچنین در گروه خدمــات منفی  ۳.۳درصد
رشــد اقتصادی ثبت شده که شامل گروههای
عمده و خرده فروشــی ،تامین جا و غذا ،حمل
و نقــل ،انبارداری ،پســت ،فعالیتهای مالی و
بیمه است.

که موجب بهرهبرداری بیشــتر سایر کشورها گردید تصریح میکند:
خود عراق هم بسیار مشتاق است تا این موانع برطرف شود و سیستم
بانکی ،صادرات و مراودات تجاری ایران و عراق به روال عادی بازگردد.
فروتــن با بیان اینکه رفــع منابع ارزی ایران و طبیعی شــدن روال
صادرات و اخذ درآمد ارزی حاصل از صادرات به کشور عراق موجب
فراهم شــدن شــرایط صادرات تا  ۲برابر میزان کنونی به این کشور
خواهد شــد اظهار میکند :به ویژه به دلیل تشابهات فرهنگی ،وجود
مرز زمینی طوالنی و همچنین مناســبات نسبی و سببی زیاد بین
مردم استانهای مرزنشین ایران و عراق تحرکات تجاری خوبی را از
طریق بازارچههای مرزی و پیلهوری نیز رقم خواهد شد.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران
و عراق با بیان اینکه ظرفیت گســترده برای ساخت و ساز و خدمات
فنی و مهندسی در کشور عراق بستر بسیار مساعدی برای ایران است
میگوید :همین اتفاق در صــورت ثبات و مذاکرات جامع و مدتدار
میتواند زمینه ایجاد تحرکات جدی صنایع سازنده مصالح ساختمانی
هم برای واحدهای داخلی و هم واحدهای کشور عراق را مهیا کرده و
جان دوباره به واحدهای صنعتی کشورمان در این زمینه دهد.
فروتن با بیان اینکه رفع موانع مالی و ارزی بین ایران و عراق و حتی
سایر کشورها که گرفتار این معذوریت هستند موجب انگیزه تاجران
برای ثبت شرکت در کشورهای مقصد مانند عراق خواهد شد تصریح
میکند :البته با فرض رفع و رجوع تمام موانع ارزی و لغو تحریمهای
اقتصادی علیه کشــورمان نیز باید وزارت امور خارجه کشــورمان با
ایجاد کارگروه اقتصادی فعال و کارآمد با حضور دستگاههای امنیتی
و بخش خصوصی و در رویکردی هوشــمندانه و تخصصی از حداکثر
توان تولیدکننــدگان و بازرگانان ایرانی برای رونق صادرات غیرنفتی
استفاده کند.
به گفته وی ،گرههای کور اقتصاد ایران زمانی باز خواهد شــد که هم
رویکرد مسئوالن کشــور ایجاد فضای با ثبات و امن اقتصادی برای
ســرمایهگذاران داخلی و حتی خارجی باشد و هم منابع نفتی کشور
معطوف به تامین ظرفیت صنایع مهم پایه و ضروری برای رونق تولید
داخلی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان کشورمان شود.
نایب رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ،صنایع و معادن و کشــاورزی
ایــران و عراق با تاکید دوباره بــر قرابت نزدیک مردم ایران و عراق با
وجود حماقتهای خصمانه صدام حســین در به هم زدن این رابطه
دیرینه مثبت مردم دو کشور تصریح میکند« :با این وجود هم اکنون
نیز ظرفیت بســیار خوب الزم برای ارتقای تمام مناسبات تجاری و
فرهنگی بین این دو کشــور وجود دارد و نباید در گذشــته ماند و از
هرگونه توســعه مناسبات کوتاهی کرد؛ کما اینکه وقتی استان ایالم
از کالنشهری مانند تهران  ۸۰۰کیلومتر فاصله دارد و در ارسال یک
کاالی تولیدی به تهران معذوریــت هزینه باالی حمل و نقل وجود
دارد ،میتوان از این ظرفیت نزدیکی اســتانهای مرزی کشورمان با
عراق حداکثر درآمد ارزی را عاید مردمان استانهای مرزی ایران کرد».
با توجه به اظهارات اعضای هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران
و عراق و اتفاقات مثبت بعد از حضور هفته گذشته فواد حسین وزیر
خارجه عراق در تهران ،به نظر میرسد که در صورت آزاد شدن  ۵تا
۶میلیارد دالر ارز مسدود شده ایران در عراق بجای روش تهاتری و با
فرض محاسبه دقیق رئیس کل بانک مرکزی کشورمان فقط از محل
ارز بازگشــتی از عراق به ایران ،نزدیک به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان از
پایه پولی با فروش این ارزها جمعآوری خواهد شد که اتفاقی مبارک
برای بازار ارز ایران و همچنین واحدهای مشتاق منابع ارزی با قیمت
مناسبتر هستند.
گزارش فائو نشان داد

تداوم روند صعودی قیمت جهانی مواد غذایی

سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو)
اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی ماه میالدی
گذشته تحت تاثیر رشد قیمت اقالمی نظیر شکر و
روغنهای گیاهی ،برای نهمین ماه متوالی افزایش
پیدا کرد .به گزارش ایسنا ،شاخص قیمت غذای
فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غالت ،دانههای
روغنی ،محصوالت لبنی ،گوشت و شکر را بررسی
میکنــد ،در فوریه به  ۱۱۶واحد در مقایســه با
 ۱۱۳.۲واحد در ژانویه افزایش یافت .شــاخص
ژانویه در ابتدا  ۱۱۳.۳واحد گزارش شده بود که
مورد بازبینی قرار گرفت .شــاخص قیمت غالت
فائو در فوریه  ۱.۲درصد رشــد ماهانه داشت .در
میان غالت مهم ،قیمت سورگوم بر مبنای ماهانه
۱۷.۴درصد و بر مبنای ساالنه ۸۲.۱درصد افزایش
داشــت که به دلیل تقاضای قوی از سوی چین
بود .قیمت ذرت و برنج هم افزایش پیدا کرد اما
قیمت صادرات گندم تا حدود زیادی ثابت ماند.
شاخص قیمت شکر ماه میالدی گذشته تحت
تاثیر نگرانیها نسبت به وضعیت عرضه در فصل
 ۲۰۲۰-۲۰۲۱به دلیل کاهش تولید در کشورهای
تولیدکننده بزرگ و تقاضای قوی از سوی آسیا،
بر مبنای ماهانه  ۶.۴درصد رشــد کرد .شاخص
قیمت روغنهــای خوراکی فائــو در فوریه ۶.۲
درصد رشد کرد و به باالترین حد از آوریل سال
 ۲۰۱۲تاکنون رسید .قیمت روغن پالم به دلیل
نگرانیها نسبت به ذخایر اندک صادرکنندگان
بزرگ ،برای نهمین ماه متوالــی افزایش یافت.
شاخص قیمت لبنیات ۱.۷درصد افزایش یافت.

همچنین شــاخص قیمت گوشــت  ۰.۶درصد
رشد کرد .فائو اعالم کرد فروش گوشت خوک به
دلیل خرید کمتر چین در بحبوحه مازاد عرضه و
افزایش خوکهای فروش نرفته در آلمان به دلیل
ممنوعیت صادرات به بازارهای آسیایی ،کاهش
پیدا کرد .فائو پیشبینی خود از فصل غالت سال
 ۲۰۲۰را از برآورد ۲.۷۴۴میلیارد تن در گزارش
ماه پیش ،به ۲.۷۶۱میلیارد تن افزایش یافت که
رشد ۱.۹درصدی ســاالنه را نشان میدهد .این
بازبینی منعکسکننده افزایش ۷.۵میلیون تنی
برآورد تولید گندم جهان پس از انتشار آمار رسمی
از سوی استرالیا ،اتحادیه اروپا ،قزاقستان و روسیه
است .با پیشبینی هند از تولید باالتر ،پیشبینی
تولیــد برنج جهانی هم به میزان ۲.۶میلیون تن
در مقایســه با برآورد ماه پیــش افزایش یافت.
فائو پیشبینی خــود از ذخایر جهانی غالت در
ســال  ۲۰۲۱را به میزان ۹میلیون تن باال برد و
۸۱۱میلیون تن برآورد کرد که به معنای کاهش
ساالنه ۰.۹درصدی است .بر اساس گزارش رویترز،
این نهاد سازمان ملل متحد اعالم کرد نشانههای
فعلــی از افزایش اندک تولیــد جهانی غالت در
سال  ۲۰۲۱حکایت دارد .اگرچه محصول گندم
نیمکره شمالی هنوز به مرحله برداشت نرسیده
و در نیمکره جنوبی هنوز کشت نشده است ،اما
پیشبینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی گندم
در سال  ۲۰۲۱به سومین رشد ساالنه متوالی و
رسیدن تولید به  ۷۸۰میلیون تن اشاره دارد که
رکورد جدیدی به شمار میرود.

حذف بستههای شبانه اینترنتی به دلیل درخواست مراجع فرهنگی

به گفته وزیر ارتباطات و فناروی اطالعات به دلیل اعتراضاتی که از
سوی مراجع فرهنگی کشور در رابطه با بستههای شبانه مطرح شد،
اپراتورها این بســتهها را حذف کردند ،اما اکنون به اپراتورها توصیه
شده بستههای شبانه را ارائه کنند تا بخشی از بار ترافیکی شبکه را به
ساعتهای کمباری انتقال دهند .به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری
جهرمی در کانال تلگرامی خود به ســواالت کاربران پاسخ داد .وی
درباره ساختار قیمتگذاری اینترنت توضیح داد ۳ :اپراتور تلفن همراه

و بیــش از  ۲۰اپراتور که خدمات اینترنت خانگی ارائه میدهند ،در
کشور وجود دارد .به لحاظ کلی ساختار شرکتهای ارتباطی ایران در
ارائه خدمات در بازار رقابتی است .معموال در بازارهایی که به صورت
رقابتی فعالیت میکننــد و فضای انحصاری ندارند ،تعرفهگذاری بر
اســاس آزاد و رقابتی اســت و فضای رقابت است که قیمت بازار را
تعیین میکند .آذری جهرمی درباره این که چرا بستههای شبانه و
نامحدود از سوی اپراتورها حذف شدند ،گفت :در بسیاری کشورهای

دنیا این بستهها ارائه میشود .اما واقعیت این است که اعتراضاتی از
سوی مراجع فرهنگی در کشور در رابطه با بستههای شبانه مطرح
شــد و ما ابالغیهای دریافت کردیم که میگفت کاربران به ســمت
بســتههای اینترنت رایگان شبانه سوق پیدا نکنند ،زیرا تاثیر منفی
روی دانشآموزان و دانشــجویان داشت که شب بیدار میماندند و
صبح نمیتوانستند از کالسهایشان استفاده کنند ،به همین دلیل
توصیه کرده بودند که این بستهها حذف شود.

