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بن بست واردات گاز
در ميان كشورهاي داراي نفت و گاز، رسم بر اين است كه اين منابع تبديل 
به ابزار مهمي براي گس��ترش همكاري هاي منطقه اي، فرامنطقه اي و 
بين المللي مي شود. با تكيه بر همين ابزار اس��ت كه عربستان و امارات 
قراردادهاي بلندمدت و جذابي با چي��ن و هند منعقد مي كنند، قطر به 
كمك پاكستان و تركيه مي رود و عراق هم با كشورهاي شرق آسيا روابط 

مستحكم تري را پايه ريزي مي كند. 
سال هاست روابط كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده نفت و گاز، از 
حالت فروشنده- خريدار به يك رابطه استراتژيك تبديل شده است كه 
منافع دو طرف را در بازه بلندمدتي تأمين مي كند اما با اين وجود، طي 
هشت سال گذش��ته با وجود ادعاهاي فراوان دولت گذشته، اين ابزار از 
دسترس خارج ش��د، زيرا وزير وقت با تفكر دهه هفتادي خود، نه تنها 
چنين روابطي را نابود كرد بلكه موجب تيره و تار شدن مناسبات اقتصادي 

جمهوري اسالمي ايران با برخي همسايگان شد. 
يكي از اين موارد كه مورد انتق��اد وزارت امور خارج��ه و فعاالن بخش 
خصوصي ق��رار گرفت، ماج��راي چال��ش گازي وزارت نفت با كش��ور 
تركمنستان بود. روزهايي كه وزير وقت، با حمله به تركمنستان سعي كرد 
همه چيز را به سود ايران تمام كند اما با وجود تأكيد كارشناسان مبني 
بر اشتباه بزرگ زنگنه، او تصميم گرفت راه خود را ادامه دهد، رسانه هاي 
همسو هم شارژ شدند تا بنويسند با ديپلماسي گازي وزارت نفت، منافع 

كشور تأمين شد. 
ماجرا از اين قرار بود كه وزارت نفت به ش��ركت تركمن گاز بدهكار بود 
ولي اين بدهي را پرداخت نمي كرد، تركمنستان بارها از ايران خواست تا 
تكليف طلب را روشن كند اما وزارت نفت محلي نداد تا آنكه اين كشور، بر 

اساس مفاد قراردادي خود مجبور به قطع موقت گاز شود. 
در اين ش��رايط، به وزارت نفت توصيه شد اين مش��كل را برطرف سازد 
اما زنگنه، تصميم گرفت بي توجه به خواسته تركمن ها، قرارداد واردات 
گاز از اين كشور را فسخ كند و به دادگاه برود. داوري هم حكم كرد ايران 
بايد بدهي خود را پرداخت كند كه در واقع، دستاورد خاصي براي كشور 
نداشت. تنها خروجي اين وضعيت، پايان يافتن همكاري ايران با كشوري 
بود كه به دليل نداش��تن مش��تري براي گاز خود، در موضع ضعف قرار 
داشت. بيش از 80درصد از درآمدهاي اين كشور، مرهون صادرات گاز 
است كه مشتريان كمي براي آن دارد. چين و روسيه دو كشور خريدار گاز 
اين كشور هستند اما طي سال هاي اخير، ميزان واردات از تركمنستان 
را كاهش داده اند تا عشق آباد مجبور باشد گاز خود را با تخفيف فراوان به 

مشتريانش پيشنهاد دهد. 
بهترين فرصت براي تمديد قرارداد و تحميل شرايط جمهوري اسالمي 
ايران از بين رفت تا اينكه از سال گذشته، زمزمه آغاز مذاكرات ميان دو 
طرف شنيده شود؛ نهادي ارشد به دنبال دريافت گزارش هايي مبني بر 
كمبود گاز در سال هاي آينده، به وزارت نفت تكليف كرد هرچه سريع تر 

اين موضوع را پيگيري كند اما خبري از مذاكره جدي نشد. 
حاال كه به گفته وزير فعلي نفت، 200ميليون مترمكعب كسري گاز در 
زمستان1400 در راه است، قرار است واردات گاز از تركمنستان احيا شود 
تا بخشي از اين كسري جبران شود. قطعاً طرف تركمن، با علم بر اينكه 
جمهوري اس��المي ايران به گاز نياز دارد، خواسته هاي خود را تحميل 
می كند و در موضعي قدرتمند، به مذاكره مي نشيند و هر قيمتي را كه 

صالح بداند به طرف ايراني ارائه مي كند. 
اين وضعيت و موضع ضعف تهران، حاصل كم كاري و خودبرتربيني وزير 
سابقي است كه اگر در همان زمان مش��كالت با تركمنستان را برطرف 
مي كرد، كشور را در چنين بن بستي قرار نمي داد. تركمنستاني كه نياز به 
بازار دارد و تا همين دو سال پيش، حاضر بود تخفيف خوبي به مشتريان 
خود از جمله ايران بدهد، اينك به يمن تصميمات زنگنه در موضعي قرار 

گرفته است كه مي تواند مذاكرات را رها كند. 
وزير نفت، روز دوشنبه به عشق آباد سفر كرد تا مذاكرات را به سرانجامي 
برساند ولي فارغ از هر نتيجه اي، بايد از زنگنه پرسيد چرا چنين چاله اي 
براي دولت بعد حفر كرد؟ چرا كسري گاز را به دولت بعد هديه كرد و در 

تنهايي خود، به اين وضعيت لبخند مي زند؟

نگاهي به وضعيت روغن در كشور 
افزايش واردات روغن، دپوي بيش از 1/2تني انواع آن در گمرك و 
بنادر و البته افزايش قيمت تا 1۰۰درصدي، گزارشي از وضعيت تورم 
و واردات اين كاالي اساسي مشمول ارز 4هزارو2۰۰ توماني است. 
به گزارش ايسنا، روغن از جمله اقالمي است كه به خصوص از نيمه دوم 
سال گذشته با افزايش قيمت و گاه كمبود در بازار مواجه شد و همواره 
در بين اقالم خوراكي باالترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده بود 
تا اينكه در ماه گذش��ته باالخره از صدر تورم پايين آمد و جاي خود را 
به كاالهاي ديگر داد، با اين حال همچنان افزايش قيمت روغن نسبت 
به قبل قابل توجه اس��ت، به طوري كه آمار مركز آمار نش��ان مي دهد 
هر بطري ۹00 گرمي روغن مايع در مرداد سال جاري تا مرز 2۳ هزار 
تومان هم فروش رفته و به طور متوس��ط 1۷ هزار و ۶۵0 تومان قيمت 

داشته است. 
بر اين اس��اس روغن مايع كه در مرداد سال گذش��ته هر بطري حدود 

۹هزارو۳00 تومان قيمت داشته، 8۹/۷درصد گران شده است. 
در رابطه با روغن جامد نيز هر يك كيلو در مرداد پارسال حدود 10 هزار 
تومان فروش رفته ولي در همين ماه در سال جاري بيش از 2۷ هزار و 
۳00 تومان قيمت خورده و متوسط فروش 21 هزار و ۳00 تومان بوده 
است، بنابراين افزايش قيمت روغن جامد نسبت به سال گذشته باالي 

110درصد ثبت شده است. 
اما در مورد واردات روغن، دو كاال مطرح اس��ت؛ روغن خام و دانه هاي 

روغني كه البته هر دو مشمول ارز 4هزارو200 توماني مي شوند. 
بررسي آمار گمرك نش��ان مي دهد در حدود چهار ماهه ابتدايي سال 
جاري بيش از ۶۷۹ هزار ت��ن روغن خام و خوراكي به ارزش��ي حدود 
8۷۵/4ميليون دالر وارد ايران ش��ده كه از لحاظ وزني 20۵ و از لحاظ 
ارزش 40۷درصد نسبت به همين دوره در سال گذشته افزايش واردات 
داشته است. همچنين تا نيمه شهريور ماه سال جاري ميزان موجودي و 
آنچه در شناورها به بنادر رسيده از اين حكايت دارد كه حدود ۶۷0 هزار 

تن روغن خام در گمرك و بنادر موجود بوده است. 
در رابطه با واردات دانه هاي روغني نيز در حدود چهار ماه ابتدايي سال 
جاري ۷۹4/۶هزار تن به ارزش بي��ش از ۵۳۷/۵ميليون دالر واردات 
صورت گرفته ك��ه ۶۳درصد از نظر وزن و 122درص��د از لحاظ ارزش 
نسبت به سال گذشته رشد دارد. حدود ۵8۳/1هزار تن نيز موجودي 
دانه هاي روغني و آنچه از اين كاال در ش��ناورها وجود داش��ته تا نيمه 

شهريور ماه در گمرك و بنادر گزارش شده است. 
بر اين اس��اس در حال حاضر بيش از 1/2ميليون ت��ن از انواع روغن و 

دانه هاي روغني در گمرك و بنادر موجود است.

واقع�ًا بايد گفت دري�غ از تنظيم صحيح يك 
ب�ازار، حتي مس�افراني كه اي�ن روزها عازم 
سفر مذهبي و معنوي اربعين سيدالشهدا)ع( 
هستند، از رؤيت وضعيت قيمت بليت هواپيما 
تأسف مي خورند، زيرا نرخ بليت پرواز رفت و 
برگشتي كه 5 ميليون تومان اعالم شده بود، 
امروز به 1۰ ميليون تومان رسيده است و اين 
پرسش را در ذهن مسافر پديد آورده كه چرا 
هميشه بايد يك جاي تنظيم بازارها در اقتصاد 
ايران بلنگد و حقوق مصرف كننده ذبح شود. 
همه مي دانيم كه بازاره��اي مختلف در مواقعي 
با رش��د يا كاهش تقاض��ا روبه رو مي ش��وند، اما 
انتظارمان از تنظيم كننده بازار اين است كه بازار 
را به ش��كلي مديريت كند كه در مواقع افزايش 
تقاضا، عرضه با قيمت مناس��ب انجام ش��ود نه 
اينكه رشد تقاضا زمينه اي براي آشفتگي بازار و 

سودجويي هاي قيمتي باشد. 
  بازار س�ياه بليت پرواز تهران - نجف تا 

1۰ ميليون تومان
در شرايطي كه اخيراً سازمان هواپيمايي كشوري 
صراحتاً اعالم كرده س��قف نرخ بليت پروازهاي 
رفت و برگش��ت اربعين ۵ ميليون تومان است، 
اين روزها شاهد رشد نرخ بليت تا مرز 10 ميليون 
تومان هستيم، البته برخی ايرالين های خارجی 
نرخ بليت همين مسير را تا 22ميليون تومان نيز 
افزايش داده اند. حال اش��خاصي كه از گذش��ته 
براي سفر هوايي به عراق برنامه ريزي كرده بودند، 
غافلگير شده اند و براي انجام اين سفر مذهبي و 

معنوي بايد هزينه بيشتري ارائه كنند. 
نكته جالب اين اس��ت كه هميش��ه ه��م بهانه 
براي ارائ��ه كاال يا خدمات گران جور مي ش��ود، 
به ط��ور مث��ال گفته مي ش��ود كه چ��ون براي 

سهميه س��فر هوايي به عراق دوبرابر شده، نرخ 
بليت افزايش داشته اس��ت، در صورتي كه اين 
دست بهانه جويي ها نخ نما شده است و سيستم 
هواپيمايي كشور بايد آنقدر به روز و چاالك باشد 
كه در چنين روزهايي كه مردم براي سفر معنوي 
و مذهبي به اماكن مقدس س��فر مي كنند، نرخ 
بليت هواپيما را كاهش دهد ن��ه اينكه برعكس 

عمل كند. 
1۷ش��هريور امس��ال محمدحس��ن ذيبخش، 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از تعيين 
قيمت ۵ ميليون تومان��ي بليت پروازهاي رفت و 

برگشت اربعين خبر داد. 
وي تصريح كرد: بر اس��اس تصميم اتخاذ شده، 
قيمت بليت پروازهاي اربعين ب��راي بازه زماني 
28ش��هريور تا 10 مهر، ۵ ميليون تومان تعيين 
ش��د. اين قيمت س��قف بليت پروازهاي اربعين 

است و اين احتمال وجود دارد برخي ايرالين ها 
با قيمت كمتري بليت مسيرهاي پروازي بغداد و 
نجف را به فروش برسانند. بر اساس اعالم سازمان 
هواپيمايي اي��ن قيمت براي ۳0هزار س��هميه 

تعيين شده بود. 
به گزارش تسنيم، اين در حالي است كه برخي 
س��ايت هاي اينترنتي بليت حداكث��ر ۵ ميليون 
تومان��ي را ب��ا قيم��ت ت��ا 10 ميلي��ون توماني 
يعني دو براب��ر به ف��روش مي رس��انند. به نظر 
مي رس��د ش��ركت هاي هواپيمايي با همدستي 
چارتركنندگان از ش��رايط به وجود آمده نهايت 

سوءاستفاده را مي برند. 
بررس��ي قيمت پروازهاي اربعي��ن حاكي از آن 
است در زمان حاضر قيمت بليت رفت و برگشت 
تهران- نجف براي هواپيمايي قش��م ۹ ميليون 
و ۷1 هزار تومان اس��ت. اين بلي��ت اكونومي و 

چارتر است. 
قيمت بلي��ت رفت و برگش��ت مس��ير پروازي 
تهران- نجف هواپيماي��ي معراج نيز ۹ ميليون و 
1۳۵ هزار تومان براي بازه زماني ۳0 ش��هريور 

)رفت( و هفتم مهر براي برگشت است. 
قيمت بليت اين شركت براي همين بازه زماني 
در مس��ير فرودگاه امام خميني)ره(- فرودگاه 
نجف به صورت چارتري 10 ميليون و 2۵۵ هزار 

تومان است. 
در حالي كه انتظار مي رفت انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در رابطه با اين نابساماني تصميمات 
سريعي را اتخاذ كند اما به نظر مي رسد فعاًل قرار 

نيست اين بخش ساماني به خود ببيند. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از تالش 
براي قيمت مناس��ب پروازهاي عتبات عاليات 
خبر داد و گفت: تالش مي كنيم زائران با قيمت 
مناس��ب به عتبات عاليات مشرف ش��وند، مبنا 
۳0هزار مسافر بود. همكاران بنده در حال رايزني 
با ايرالين ها هستند تا بتوانيم قيمت بليت مناسب 

براي زائران اربعين ارائه كنيم. 
قيمت بليت رفت پرواز تهران- نجف هواپيمايي 
كيش اير ۳ ميليون و ۷40 هزار تومان براي تاريخ 
2۹ شهريور 1400 است. نرخ بليت رفت همين 
مسير پروازي براي هواپيمايي قشم اير 4 ميليون 
و ب��راي هواپيمايي معراج 4 ميلي��ون و 88 هزار 

تومان است.

قيمت هر شانه تخم مرغ كه بايد حدود 33هزار 
تومان باشد، روز گذشته به 5۰ هزار تومان رسيد، 
يكي مي گويد رش�د ن�رخ تخم مرغ ريش�ه در 
سياس�ت هاي غلط دولت روحاني و كشتارهاي 
بي رويه جوجه و مرغ هاي مول�د به دليل گراني 
نهاده هاي دامي دارد و ديگري مي گويد بهمن ماه 
سيل تخم مرغ به بازار مي آيد، اما عده اي معتقدند 
جوجه را اول پاييز مي شمرند نه در ميانه زمستان. 
افزايش قيمت مواد غذايي به ش��كل بي سابقه اي 
كوچك كردن سفره مردم را هدف قرار داده است و 
واقعاً با اين وضعيت بسياري از خانوارها به چه كنم، 
چه كنم افتاده اند، زيرا هر روز يك يا چند قلم كاال 
گران مي ش��ود و همه مي گويند ماه هاي ابتدايي 
دولت ها در حقيقت آثار سياس��ت هاي اقتصادي 
دولت قبل ظهور مي كند، رش��د نرخ مواد غذايي 
و كاال و خدم��ات مرتبط با معيش��ت مردم آنقدر 
چشمگير است كه ديگر افت چند صد توماني نرخ 
ارز به چش��م مردم نمي آيد و عوام مي گويند افت 
نرخ ارز در شرايطي كه تورم هر روز رشد مي كند، 

چه فايده اي دارد. 
برخي از كارشناسان مي گويند كشتارهاي دام 
و طيور طي ماه هاي گذش��ته به دليل رشد نرخ 
نهاده هاي توليد آثار خ��ود را روي گراني مرغ، 
تخم مرغ، گوش��ت و مواد پروتئيني گذاش��ته و 
اين روزها با آثار كشتارهاي چندي پيش روبه رو 

شده ايم. 
م��واد غذاي��ي ط��ي هفته ه��اي اخي��ر رش��د 

قابل مالحظه اي داش��ته و حاال بعد از اينكه نرخ 
هر كيلو برنج به ۵0 هزار تومان رسيده است، نرخ 
هر شانه تخم مرغ نيز به همين قيمت رسيد و نكته 
جالب اينجاست كه نرخ بازار 1۷ هزار تومان از نرخ 

مصوب باالتر مي باشد. 
قيم��ت تخم مرغ كه ط��ي هفته ه��اي اخير روند 
صع��ودي گرفت��ه و به ش��انه اي 4۳ ه��زار تومان 
رسيده بود هم اكنون در بازار تهران از ۵0 هزار تومان 
نيز عبور كرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار، قيمت هر كيلوگرم تخم م��رغ در  واحدهاي 

مرغداري بايد 14 هزار تومان و در  عمده فروشي ها 
1۵ هزار و ۳00 تومان باشد؛ با در نظر گرفتن كرايه 
حمل به ميادين مي��وه و تره بار، قيمت هر ش��انه 
تخم مرغ براي مصرف كنندگان نهايي 2 كيلوگرمي 

بايد ۳4 هزار تومان باشد. 
اين نرخ هاي مصوب در حالي اس��ت ك��ه افزايش 
هزينه هاي توليد، توليدكنندگان تخم مرغ را بر آن 
داشته تا درخواست اصالح )افزايش( نرخ مصوب را 
مطرح كنند. به عنوان مثال قيمت جوجه يك روزه 
تخمگذار به عنوان مهم ترين نهاده توليد تخم مرغ، 

به دو برابر نرخ مصوب رسيده است؛ يعني در حالي 
كه قيمت مصوب آن 8 هزار تومان است قيمت در 
بازار به 1۶ تا 1۷ هزار تومان رسيده است و آنطور كه 
توليدكنندگان عنوان مي كنند با همين قيمت نيز 

به سختي مي توان جوجه پيدا كرد. 
  دومينوي تصميمات غلط دولت دوازدهم

توليدكنندگان تخم مرغ يكي از داليل افزايش قيمت 
اين محصول را كشتار گسترده مرغ هاي تخمگذار 
طي ماه هاي گذشته به دليل شرايط نامساعد توليد، 
عنوان مي كنند و مي گويند كه دولت دوازدهم وقتي 
كه قيمت باال مي رفت با اهرم زور و فش��ار سعي در 
سركوب قيمت و توليد داشت، اما وقتي كه قيمت 
افت مي ك��رد و توليدكننده در ش��رايط زيان قرار 

مي گرفت، حاضر نبود نرخ را اصالح كند. 
مرور اتفاق��ات دو س��ال اخير نش��ان مي دهد كه 
دول��ت دوازدهم كمتري��ن موفقيت��ي در اجراي 
اين سياس��ت و حمايت از توليدكننده و مردم به 
عنوان مصرف كنن��دگان محص��والت پروتئيني 
نداشت. سياست هاي غلط دولت دوازدهم در حوزه 
نهاده هاي دامي شرايط را به گونه اي كرد كه توليد 
به شدت در معرض تهديد قرار گرفت؛ به گونه اي 
كه مرغداران به دليل عدم دسترسي به نهاده اقدام 
به كشتار جوجه هاي يك روزه، يا كشتار مرغ هاي 
تخمگذار كردند و دامداران نيز جز كشتار دام هاي 
مولد خ��ود راه چاره اي پيش  روي خ��ود نديدند و 
كش��تار دام هاي مولد، خطر حذف گله هاي دام و 

طيور كشور را به مرحله هشدار رساند.

هر شانه تخم مرغ50 هزار تومان

آغازپيش فروش بليت قطارهاي مسافري 
براي مهر ماه 

پيش فروش بليت قطارهاي مس�افري براي مهر ماه امسال از روز 
گذشته آغاز شد. 

به گزارش مهر، بر اساس اعالم ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي، پيش 
فروش بليت قطارهاي مسافري براي مهر ماه امسال از ديروز آغاز شده 
است. بر اساس اين گزارش، مسافران مي توانند براي بازه زماني يكم تا 

۳0 مهر 1400 بليت قطار رزرو كنند. 
اين امكان همزمان در وب سايت هاي فروش اينترنتي بليت قطار و دفاتر 

معتبر فروش بليت )آژانس هاي مسافرتي( فراهم شده است. 
در فروش يكپارچ��ه بليت قطار، هرگونه موج��ودي بليتي كه در همه 
نمايندگي هاي فروش در سراسر كشور وجود داشته باشد، در سيستم 

اينترنتي فروش نيز قابل مشاهده است. 
در حال حاضر قيمت بليت قطارهاي مسافري تهران- مشهد به شرح 

زير است:
قطارهاي ۳ س��تاره ۶ تخته 1۵8 هزار و ۹00تومان ت��ا 1۷۷ هزار و ۷00 
تومان - قطارهاي ۳ ستاره 4 تخته 20۶ هزار و ۹۵0 تومان،  قطارهاي 4 
ستاره 4 تخته 21۹ هزار و ۹00 تومان، قطارهاي 4 ستاره سالني )پرديس( 
با تردد هشت ساعته تا مشهد 1۹۹ هزار و 1۵0 تومان، قطارهاي 4 ستاره 
اتوبوسي با تردد 12 ساعته تا مشهد 12۵ هزار و ۷00 تومان، قطارهاي 4 
ستاره 4 تخته 2۵4 هزار تومان، قطارهاي 4 ستاره 4 تخته 2۷۷ هزار و ۷۵0 

تومان و قطارهاي 4 ستاره 4 تخته ۳۶0 هزار و ۳۷0 تومان. 
همچنين قطاره��اي ۵ س��تاره 4 تخته )بس��ته به نوع قطار( ش��امل 
قيمت هاي 410 هزار و 2۵0 تومان، ۵0۹ هزار و ۳۵0 تومان، ۶22 هزار 
توم��ان، ۷۵4 ه��زار و 1۵0 ت��ا ۷۵۵ ه��زار و 800 توم��ان و ۷۵۵ هزار 

و800تومان مي باشد. 
....................................................................................................................

 عزل و نصب هاي حاشيه ساز 
در شركت هاي تابعه ايران خودرو 

در حالي كه انتقادها نس�بت به مديريت بنگاه هاي خودروس�ازي 
تش�ديد شده اس�ت و جامعه منتظر اس�ت ببيند چه اش�خاصي 
سكاندار خودرو س�ازي كشور مي ش�وند، اين روزها شاهد عزل  و 
نصب هاي پر حاش�يه مديران در برخي از ش�ركت هاي وابسته به 
خودروسازان هستيم و جالب اينكه گفته مي شود گاهي مديراني 
كه عملكرد مثبت در شركت هاي تابعه داشته اند، بركنار مي شوند. 
با آن كه گويا قرار بوده تا تعيين   تكليف مديريت گروه هاي خودروسازي 
بزرگ وابسته به دولت از سوي وزارت صمت، مديران عزل و نصبي در 
شركت هاي تابعه نداش��ته باشند، اما شاهد حاشيه س��از شدن عزل و 

نصب هايي در شركت ايران خودرو هستيم. 
اواخر شب يكشنبه اخباري مبني بر عزل مدير عامل آپكو توسط مدير 
عامل گروه صنعتي ايران خودرو و جايگزيني اسكويي به جاي جليني 
در فضاي مجازي منتش��ر ش��د. اين خبر تعجب كارشناسان محافل 
خودرويي و رس��انه اي كشور را در پي داشت و اين س��ؤال را در اذهان 
متبادر مي كرد كه با توجه به اينكه ممكن است تا روزهاي آينده تغيير 
و تحوالتي در رأس بنگاه هاي خودروس��ازي رخ دهد، جابه جايي هاي 
مديريت��ي در زير مجموعه اين هلدينگ ه��اي خودرويي با چه هدفي 

انجام مي شود؟
نكته جالب ديگر اينجاس��ت ، بركناري مديراني كه عملكرد مثبت در 
بنگاه تابعه ايران خودرو داشته اند مش��خص نيست با چه هدفي انجام 

مي گيرد. 
پس از انتش��ار خبر جنجالي مذكور، حال شنيده ها حكايت از آن دارد 
كه اين عزل منتفي شده و جليني به كار خود به عنوان مدير عاملي آپكو 
ادامه خواهد داد، البته برخي از تحليلگران مي گويند مديراني كه امكان 
جايگزيني را در رأس هرم خودروساز هاي داخلي دارند، اين روزها تحت 

فشار قرار گرفته اند.
....................................................................................................................

صادرات شيرخشك آزاد شد
وزارت جهاد كش�اورزي در نامه اي به گمرك و س�ازمان توس�عه 
تجارت اي�ران، آزادس�ازي صادرات شيرخش�ك را اب�الغ كرد. 
به گزارش مهر، اميد گيالن پور، معاون توسعه صنايع تبديلي و كسب و 
كارهاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در نامه اي به رئيس سازمان 
توسعه تجارت ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل گمرك 
جمهوري اسالمي ايران، آزادس��ازي صادرات شيرخشك را ابالغ كرد. 

در اين نامه آمده است:
با توجه به مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي 
محصوالت اساسي كش��اورزي قيمت تضميني ش��يرخام به ازاي هر 

كيلوگرم در واحدهاي دامداري به ميزان ۶4هزارريال تعيين شد. 
از سوي ديگر، حسب اعالم اين وزارت، صادرات آن بخش از شيرخشكي 
كه شيرخام آن با قيمت تضميني خريداري شده، مشمول تخفيف در 
مابه التفاوت صادراتي خواهد بود. در نتيجه صادرات شيرخشك با دو 
مابه التفاوت متفاوت قابل انجام مي باشد. بر اين اساس جهت برخورداري 
صادركنندگان از اين امتياز، اين معاونت حجم و صادركنندگان ذي نفع 
را به طور مرتب به آن سازمان محترم اعالم خواهد نمود. فهرست اولين 
گروه از صادركنندگاني كه ش��يرخام را با قيم��ت تضميني خريداري 
كرده اند، آماده ثبت در سامانه هاي مرتبط مي باشد كه به محض اعالم 

آن سازمان در خصوص آن اقدام خواهد شد.

با وج�ودي  كه تقريب�ًا بي�ش از يكس�ال از تبليغ�ات فراوان 
پيرامون س�رمايه گذاري در بازار س�هام مي گذرد و بسياري 
از م�ردم در ش�اخص كل بي�ش از 2 ميليون واح�دي بورس 
اوراق به�ادار ته�ران اق�دام ب�ه خري�د س�هام در ب�ورس و 
فرابورس كردند، هنوز ش�اخص كل از ركورد س�ال گذش�ته 
خود بيش از 5۰۰ واحد فاصله دارد، بدين ترتيب بس�ياري از 
س�هامداراني كه دير وارد بازار ش�دند در زيان قابل مالحظه 
به س�ر مي برند و نكته جالب اين اس�ت كه همبستگي دالر با 
سهام تقويت ش�ده و با افت نرخ دالر بورس نيز نزول مي كند. 
ماه ه��اي ابتدايي س��ال گذش��ته تبليغ��ات فراوان��ي پيرامون 
سرمايه گذاري در بازار سهام انجام گرفت، برخي از كارشناسان بر 
اين باورند كه تبليغات گسترده براي جذب سرمايه ها در بورس 
زماني تشديد شد كه برخي از سهامداران بزرگ تصميم به خروج 
از بازار در پيك قيمت گرفته بودن��د، از اين رو براي خروج از بازار 
نياز به تقويت تقاضا و نقدينگي در بازار بورس است كه تبليغات 
خروج از پيك قيمت را براي برخي از سهامداران تسهيل كرد. اما 
اشخاصي كه در سال ۹۹ در پيك قيمت سهام وارد بورس شدند، 
با گذشت بيش از يكسال از ركورد زني 2 ميليون واحدي شاخص 

كل بورس اوراق بهادار تهران، هنوز با اين نقطه شاخص كل بيش 
از ۵00 هزار واحد فاصله دارند، در عين حال همبستگي بين دالر 
و بازار سهام تشديد شده است، زيرا با افت نرخ ارز بازار سهام نيز 

نزول مي كند. 
نكته جالب اينجاست كه گفته مي ش��ود نقدينگي عموماً در بازار 
بانك جا خوش كرده است و در شرايط ريسكي و كنوني اقتصادي 
خيالي به ورود در بازار سرمايه ندارد، برخي از تحليلگران مي گويند 
اگر پرداخت سود علي الحساب به سپرده گذاران بلندمدت بانكي 
قطع و پرداخت سود به بعد از حساب و كتاب هاي بانك هاي سود ده 
منتقل ش��ود، عماًل هم جلوي بخشي از تورم گرفته مي شود و هم 
اينكه بانك هاي زيان ده نمي توانند به سپرده گذاران سود پرداخت 
كنند، از اين رو 80 درصد نقدينگي ب��ه جاي اينكه در بانك ها جا 
خوش كند براي حضور در فعاليت هاي اقتصادي ورود خواهد كرد 

و به تبع آن نيز بازار سرمايه نيز با رونق روبه رو مي شود. 
اين ب��اور در بين اهالي اقتصاد ش��كل گرفته اس��ت ك��ه ائتالف 
صاحبان نقدينگي هاي بزرگ براي به حرك��ت درآوردن بازارها 
مهم است، زيرا بازارها زماني با رونق مواجه مي شوند كه صاحبان 
نقدينگي حضور پيدا كنند و هم اكنون با پارك كردن نقدينگي در 

بانك از قيل و قال ساير بازارها به دور هستند. شاخص كل بورس 
در پايان معامالت روز گذش��ته با كاهش 14 هزار واحدي به يك 

ميليون و 4۷۵ هزار واحد رسيد. 
به گزارش مه��ر، ش��اخص كل در پايان معامالت روز گذش��ته با 
كاهش 14 ه��زار و ۷0۹ واحدي در جايگاه ي��ك ميليون و 4۷۵ 
هزار و 2۷4 واحد متوقف شد. ش��اخص هم وزن افت ۶ هزار و ۵۹ 
واحدي داشت و به 444 هزار واحد رسيد. نمادهاي فارس، ميدكو، 
فملي مؤثرترين نمادها در افت شاخص بودند. نمادهاي پرتراكنش 
هم س��پيد، بركت و شستا بودند كه نماد س��پيد رشد ۵ درصدي 
داشت، اما شس��تا يك درصد كاهش ارزش سهام را در پي داشت. 
ش��اخص در يك س��اعت و نيم ابتدايي معامالت بيش از 14 هزار 
واحد افت كرد، ولي تا پايان معامالت روند ثابت در پيش گرفت و 

در پايان رشد اندك 100 واحدي به خود ديد. 
ش��اخص فرابورس كاهش 2۶۶ واحدي و دس��تيابي ب��ه جايگاه 

22هزار و 1۳0 واحدي را دنبال كرد. 
8۵۶ هزار فقره معامله به ارزش ۶/4 ه��زار ميليارد تومان نتيجه 
معامالت روز گذش��ته بازار ب��ود و ارزش ب��ازار در ۵/۹ هزار هزار 

ميليارد تومان ادامه يافت.

ارتقای 500 هزار واحدي شاخص كل بورس از ركورد سال99
  بورس

  گزارش 2

  گزارش   یک


