آمادگي شركتهاي ايراني
براي راهاندازي مجدد كارخانههاي سوريه

وزي�ر صنع�ت ،مع�دن و تج�ارت گف�ت :ش�ركتهاي ايران�ي
ب�راي را هان�دازي مج�دد كارخانهه�اي متوق�ف ش�ده
در س�وريه و ايج�اد صناي�ع مش�ترك ،آمادگ�ي دارن�د.

به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سيدرضا فاطمي امين پس
از بازديد از تعدادي از كارخانههاي شهرك صنعتي «عدرا» در حومه
دمشق هدف از سفر خود به سوريه را توسعه روابط اقتصادي دو كشور

و بررسي امكانات حمايتي براي پويايي مجدد صنعت سوريه به ويژه
نساجي و بازيابي موقعيت اين صنايع كه بر اثر جنگ تروريستها عليه
سوريه از دست رفته است ،بيان كرد.
وي افزود :ش��ركتهاي ايراني براي راهاندازي مج��دد كارخانههاي
متوقف شده در سوريه و ايجاد صنايع مشترك ،آمادگي دارند.
وزير صنع��ت ،معدن و تجارت ك��ه با همراهي ي��ك هيئت اقتصادي
و صنعتي به سوريه س��فر كرده اس��ت طي اين مدت ضمن برگزاري
چندين ديدار رسمي با مقامات اين كشور ،دومين نمايشگاه محصوالت
ايراني در سوريه و مركز تجاري ايران در دمشق را افتتاح كرد.
پيش از اين ،وزير صنعت ،معدن و تجارت كشورمان در مراسم افتتاح
مرك��ز «مركز تجاري اي��ران» در دمش��ق پايتخت س��وريه در جمع
خبرنگاران ميزان حجم كنوني مبادالت تجاري بين س��وريه و ايران
را  3ميليارد دالر اعالم كرد و افزود :براي افزايش سرمايهگذاريهاي
مش��ترك و تبادل تجربيات رايزنيهايي بين دو طرف انجام شده تا با
حمايت از سوريه در مرحله پس از بحران ،سقف مبادالت و معامالت
تجاري بين دو كشور افزايش يابد.
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توکلی :رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا ،رفع موانع تولید را بر باد و ارزش پول ملی را به شدت کاهش میدهد
گزارش یک

 45كشور جهان در معرض خشكسالي

تغيي�رات آب و هواي�ي و گ�رم ش�دن ك�ره زمي�ن باعث ش�ده
 45كش�ور جهان از جمل�ه كش�ورهاي اروپاي�ي و امريكايي در
معرض خشكس�الي ق�رار بگيرن�د ،در ح�ال حاضر تقريب� ًا همه
جه�ان ب�ا اي�ن پدي�ده ش�وم دس�ت و پنج�ه ن�رم ميكنن�د.

به گ��زارش فارس ،گ��زارش نهاده��اي بينالملل��ي و مراكز پژوهش
جهاني نشان ميدهد ۴۵كشور جهان در معرض خشكسالي هستند
كه نه فقط در كشورهاي آفريقايي و آس��يايي بلكه در كشورهايي كه
شايد فكرشان را هم نميكرديم مانند استراليا ،ايتاليا ،اسپانيا و حتي
امريكا نمود بيشتري دارد .تغييرات آب و هوايي ،گرم شدن كره زمين،
افزايش مصرف آب در حوزههاي مختلف شرب ،صنعتي و كشاورزي
و نبودن الگوي خاص مصرف از عواملي اس��ت كه به اين خشكسالي
دامن زده است.
ناس��ا اعالم كرد ۴۵ :كش��ور جه��ان در  ۳۰س��ال آين��ده در معرض
خشكسالي هستند و اين خشكس��الي  ۳۰تا  ۳۵سال طول ميكشد.
ميزان تأثيري كه گرما براي زمين دارد و عواقب آن همچون خشكسالي
به اندازهاي جدي و خطرناك است كه هش��دارها براي مهار گازهاي
گلخان��هاي و جلوگيري از پيامدهاي ناگوار مثل س��يل جاري ش��ده
است.
   بحران خشكسالي در قاره آسيا تا 2040
اكونوميس��ت در گزارش ويژهاي به مس��ئله آب در جه��ان پرداخته
اس��ت كه بيش از يكچهارم جمعي��ت زمين معادل ي��ك ميليارد و
 ۹۰۰ميليون نفر كه  ۷۳درصد آنها در آس��يا هس��تند در مناطقي به
سر ميبرند كه آب بالقوه كمياب است .با اش��اره به افزايش جمعيت
كره خاكي كه انتظار ميرود تا س��ال  ۲۰۵۰مي�لادي به حدود ۱۰
ميليارد تن برسد ،اس��تفاده جهاني آب ،شش برابر بيش از قرن پيش
ارزيابي و افزوده ش��ده انتظار م��يرود تا س��ال  ۲۰۵۰بين  ۲۰تا ۵۰
درصد افزايش يابد .يكس��وم از بزرگترين شبكههاي آب زيرزميني
جهان هم در خطر خش��كي گزارش ش��دهاند .از اينرو جمعيتي كه
تحت تنش آبي شديد بهس��ر ميبرد انتظار ميرود تا سال  ۲۰۵۰به
3ميليارد و  ۲۰۰ميليون تن يا با حساب تغييرات فصلي تا  5ميليارد
و  ۷۰۰ميليون ت��ن باال رود و برآورد ش��ده اين جمعي��ت محدود به
كشورهاي فقير نخواهد بود؛ استراليا ،ايتاليا ،اسپانيا و حتي امريكا را نيز
دربر خواهد گرفت.
همچنين س��ازمان ملل متحد به تازگي هش��دار داد كه خشكسالي
بحراني جهاني است كه بيم آن ميرود در صورتي كه كشورها اقدامي
عاجل براي مديري��ت آب و خاك و مقابله با ش��رايط اضطراري آب و
هوايي به كار نبندند ،به «همه گيري» جديدي در آينده تبديل شود.

سقوط دوباره لير

ارزش لي�ر ب�ار ديگ�ر ب�ه ي�ك قع�ر تاريخ�ي جدي�د رس�يد.

به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ ،تقاضاي بس��يار باال براي خريد
ارز در تركيه لير را در فش��ار بيس��ابقهاي قرار داده است .بسياري از
ش��هروندان دوس��ت دارند براي حفظ ارزش س��رمايه خود ،لير را به
ارزهاي معتب��ر ديگر نظير دالر ي��ا يورو تبديل كنند و ش��عب بانكي
كه حاال به دنبال تصميم بانك مرك��زي دولت براي كاهش نرخ بهره،
جذابيت كمتري براي س��رمايه گ��ذاران دارند ،روز ب��ه روز تقاضاي
بيش��تري از طرف مش��تريان براي خالي كردن حس��اب هايش��ان
دريافت ميكنند.
در نتيج��ه كاه��ش ارزش پول ملي تركي��ه تظاهراتي در ش��هرهاي
مختلف اين كش��ور در مخالفت با سياستهاي دولت اردوغان برگزار
ش��ده اس��ت .اردوغان كه نرخ بهره باال را عامل مش��كالت اقتصادي
كش��ورش ميداند تاكنون باره��ا و بارها از تصميم خ��ود در كاهش
نرخ به��ره حمايت كرده اس��ت .رئيس بانك مركزي ني��ز كه پيش از
انتصاب به اين س��مت س��ابقه طوالني در حمايت از كاهش نرخ بهره
داش��ت ،آن را تصميم درس��تي ميداند .دور جديد سقوط لير پس از
آن آغاز ش��د كه بانك مركزي با ناديده گرفتن حساسيت شديد بازار،
نرخ بهره را كاهش داد آن هم  2درصد كه بس��يار بيشتر از انتظارات
بازار بود .در آخرين دور از معامالت ارزي اس��تانبول ،هر دالر با 8/14
درصد افزايش به 13/731لير رسيد .در برابر ديگر ارزهاي مهم ،نرخ
برابري هر يورو مع��ادل 15/553لير و هر پوند مع��ادل 18/251لير
اعالم شد.

افزايش هزينه برق در اروپا

قيمت برق در اروپا نسبت به يك سال پيش ،چند برابر افزايش دارد
و چشم اندازي نسبت به عقب نشيني آن هم به چشم نميخورد.

به گزارش فارس به نقل از راش��اتودي ،آمار مؤسس��ه نورد پول نشان
ميدهد اين هفته هزينه هر كيلووات ساعت برق در نروژ از  400يورو
گذشته است ،قيمت برق در نروژ در بيشينه خود به  422يورو رسيد
كه نسبت به يك سال پيش پنج برابر شده است.
 10درصد برق نروژ از روسيه وارد ميشود و اين كشور در تأمين انرژي
خود به ديگر كشورها وابسته است.
كارشناسان دليل پنج برابر شدن قيمت برق در نروژ را افزايش قيمت
حاملهاي انرژي در كش��ورهاي اروپاي مركزي عنوان كردهاند زيرا
بخش قابل توجهي از برق اروپ��ا با س��وختن گاز در نيروگاهها توليد
ميشود كه قيمت گاز هم در اروپا افزايش شديدي داشته است .ميكو
هيكيال ،س��خنگوي ش��ركت برق فنالند هم گفته :پيش بيني ما اين
است كه قيمت برق براي فصل زمستان باال بماند ،اما براي فصل بهار
پيشبيني كاهش قيمت را داريم ،با اين حال قيمت همچنان نسبت
به قبل باال خواهد بود.

عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ب�ا
ارس�ال نامهاي هش�دارآميز به رؤس�اي قواي
سهگانه ،كنار گذاش�تن ارز  4هزار و  200توماني
را ب�ا تصميم�ات اتخاذش�ده فعل�ي بح�رانزا
دانس�ت و ب�راي آن تبعات�ي را متص�ور ش�د.

تصميم دولت بر ح��ذف ارز دولتي ب��راي واردات
كاالهاي اساسي در دو ماه گذشته با نقدهايي همراه
بود .هرچند كه اخبار رس��يده از توقف اين طرح تا
پایان امس��ال در مجلس و دول��ت حكايت دارد،اما
صاحبنظ��ران در گفتوگو با رس��انهها يا مكاتبه با
س��ران قوا تالش كردند دغدغههايشان را به گوش
مقامات عالي كش��ور برس��انند؛ مهمترين دغدغه
صاحبنظران افزايش نجوم��ي قيمت موادغذايي و
كاالهاي اساسي بود كه در شرايط فعلي اقتصادي و
درآمد پايين اقشار متوسط و ضعيف جامعه بيم آن
ميرود كه با بحران هايي همراه شود.
احمد توكلي ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
در نامهاي به سران قوا از بحرانهاي پيشرو كشور
و تبعات سنگين آن سخن گفت و خطاب به رؤساي
سه قوه افزود« :هشيار باشيد ،فرصت كوتاه است!»
توكلي معتقد است :تصميم دولت براي كنارگذاشتن
ارز  4ه��زار و  200توماني ب��راي واردات كاالهاي
اساس��ي جز گن��دم ،دارو و تجهيزات پزش��كي به
ترتيبي كه قرار اس��ت انجام شود ،تبعات سنگيني
دارد كه ممكن اس��ت بحران بر بح��ران اقتصادي
بيفزايد .پيش از آنكه دولت نرخ ارزي را تعيين كند،
ب با شرايط كشور را
بايد سياست و نظام ارزي متناس 
ك
برگزيند .چون دولت يكي از داليل اين تصميم را ت 
نرخي كردن ارز و حذف رانت و فساد ذكر ميكند؛
نخست بايد معلوم شود كه نرخ يكسان ارز را از اين
پس بازار تعيين ميكند ي��ا دولت؟ اگر بازار تعيين
ميكند ،دولت براي ف��روش ارز خود چه قيمتي را
در نظر ميگيرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تالطمات
صعودي محتمل را پيروي و به بيثباتي رس��ميت
ميبخشد؟ يا براي كاهش بيثباتي نرخ ديگري را
تعيين ميكند و باز ارز در س��طح باالتري دونرخي
ميشود .با تورم افسار گسيخته بعدي چه ميكند؟

وي ميگويد :ظاهر آن اس��ت كه دولت در مرحله
بعدي اين دو س��ه قلم را هم آزاد ميكند و منتظر
كاركرد عرضه و تقاضا ميماند .پيشفرض ناگفته
اين است كه وقتي ارز تكنرخي شد ،چون به قدر نياز
واردات ارز داريم و يك نرخيكردن نيز رانت را حذف
ميكند ،ارز از تالطم باز ميمان��د .اين پيشفرض
در صورتي درست اس��ت كه تقاضاي ارز تنها براي
واردات باشد ،در حالي كه س��ه تقاضاي ديگر براي
حفظ ارزش دارايي ،فرار س��رمايه و سفتهبازي در
كارند و تالطم صعودي نرخ ارز ادامه خواهد يافت .در
پي آن تورم جهش ديگري ميكند به بهانه افزايش
تورم ،نرخ باالتر ارز . . .اين دور باطل ،تنها با سقوط
اقتصاد پايان مييابد.
وي با طرح س��ؤاالتي تأكيد كرد :آيا ما بايد ،مانند
دولت پيشين به اسم مداخله براي اصالح قيمت،
عالوه بر فروش تمام ارزهاي تأمينشده 65 ،ميليارد
دالر از ذخاير بانك مركزي را در بازار به باد بدهيم؟
دولت پيش��ين دو تجربه شكس��تخورده بحران
 1374و  1390را پيش رو داش��ت و ديده بود كه
اين روش بينتيجه است ،ولي عبرت نگرفت حاال
ما س��ه تجربه را ميبينيم ،چون دولت نميتواند با
بازار متالطم صعودي همراهي كند و به س��رعت
دونرخي حاكم ميش��ود؛ قيم��ت دولتي و قيمت
بازار آزاد و در نتيجه حذف رانت در كار نخواهد بود.
انتظارات و قيمتها نيز با باالترين قيمت بازار آزاد
همراهي ميكنند.
توکلی تأکید ک��رد :در بحران جه��ش قيمت ارز و
س��قوط ارزش پول ملي ،براي مهار نرخ ارز ،راهي
جز تأثير گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد .در
كشورهاي باثبات از نظر سياسي و اقتصادي هرچه
اعتماد مردم و حاكميت به يكديگر بيش��تر باشد،
مداخله كمت��ري براي حفظ ثبات الزم ميش��ود،
اما وقتي قيمت ارز به ش��كل موش��كي باال ميرود
و اعتماد مردم به حكومت آس��يبديده میش��ود،
اقدامات دولت براي مهار بحران سقوط ارزش پول
ملي باور نميشود .در اين شرايط بحراني ،برخالف
كاالهاي معمولي ،با افزايش قيمت ارز ،تقاضا براي

آن افزايش مييابد ،زيرا هرچه سرعت افزايش بيشتر
باشد ،دارايي مالي افراد بيشتري براي حفظ دارایی
خود وارد خيل متقاضيان ميشود .ميل به مهاجرت
و انتقال يا فرار سرمايه بيشتر ميشود و سود حاصل
از س��فتهبازي افزايش مييابد و متقاضيان دمبهدم
افزوده ميشوند و بحران ش��ديدتر ميگردد .تنها
با تهاجم س��ريع و س��رازير كردن ارز واف��ر به بازار
متالطم صعودي ،امكان مهار قيمت ارز وجود دارد؛
البته معموالً باالت��ر از نرخ پي��ش از بحران .هرچه
بياعتمادي بيشتر باشد س��رعت تصميمگيري و
اجرا بايد تندت��ر انجام پذيرد ت��ا بياعتمادي براي
واكنشهاي منفيتر مردم زمان نداش��ته باشد .در
ايران مداخلهگري معتدل سه بار جواب نداده و انجام
آن تنها جيب آشنا و غريبه را پركرده و توده مردم را
كممايهتر ساخته است .روش تهاجمي نيز به دليل در
اختيار نداشتن ارز فراوان و ناكارآمدي عملي نيست.
پس از ط��رف عرضه نميتوانيم افزايش موش��كي
متالطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف كنيم.
   چرا بايد نگران بود؟
دكتر ميركاظمي در مجمع تشخيص ،دولت براي
ارزيابي آثار تورمي اين تصميم ،فقط اثر مس��تقيم
و غيرمس��تقيم حذف ارز  4ه��زار و  200توماني را
محاسبه کرده و اثر انتظار تورمي را كه بسيار مهمتر
است ،ناديده گرفته است .تالطم صعودي قيمت ارز،
از چهار طريق به تورم دامن ميزند :افزايش قيمت
تمام شده توليد به دليل افزايش قيمت ماشينآالت
و مواد اوليه يا واسطه وارداتي ،كاهش عرضه ناشي از
افزايش هزينه توليد،تورم ناشي از انتظارات منفي.
هرجومرج قيمتي يا قيمتگذاري دلبخواه ،پديدهاي
جديد كه در بحرانهاي گذشته در ايران نبوده است
و در تجربه ديگران نيز من نديدهام.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود :نكته
بسيار مهم مغفول مانده ديگر اين است كه ارز را تنها
درآمد و دارايي تلقي ميكنند ،در حالي كه ارز يكي
از ابزارهاي سياستي بانك مركزي است كه بايد در
درجه نخست ،در دستيابي به اهداف ثبات اقتصادي
و ارزش پول ملي به كارگرفته شود؛ در حالي كه نگاه

درآمدي به ارز ،دولتها را كه هميشه دچار كسري
بودجه بودهاند به گران شدن ارز متمايل ميكند تا
با كسب ريال بيشتر ،كس��ري را جبران كند .تورم
سنگين ناشي از بحران ،بيش از همه به دولت آسيب
ميزند ،در تمام موارد اين كار كسري بودجه سال بعد
را تشديد كرده و باعث تمايل بيشتر به گرانفروشي
ارز شده و دور باطل ادامه مييابد .دولت سيزدهم تن
به اين اقدامات مخرب ندهد و يكبار براي هميشه اين
روند تورم مارپيچي را متوقف كند.
   نسخهصندوقبینالمللیپولراپیادهنکنید
توکلی درخصوص نسخههای ناقص پولی صندوق
بینالمللی پول برای اقتصاد کشورها گفت :راهي
كه دولت ظاهرا ً آن را پذيرفته اس��ت ،ادامه همان
راه صندوق بينالمللي پول اس��ت كه از دوره آقاي
هاشمي پذيرفته شد و تاكنون ادامه دارد و با مردم
اي��ران آن كرد ك��ه ميبينيم .البت��ه اين وضعيت
اس��فبار كه جان مردم را به لب رس��انده است ،در
همان دو س��ه س��ال اول صدارت دولت سازندگي
تورم را به  49/5درصد رس��اند و به اعتراض مردم
انجاميد و شد آنچه نبايد ميشد .در بحران -1373
 1374نرخ ت��ورم باالترين نرخ تورم ت��ا آن زمان
بود 49/5 :درصد .نرخ تورم مه��ر  1400به ميزان
 45/4به نرخ تورم سال  1374نرسيده است ،ولي
با توجه به آس��يبهاي وارد شده بر مردم از 1374
تاكنون ناديده گرفتن تورم انتظاري احتماالً آسيب
سنگينتري در پي داشته باش��د .تلخترين نتيجه
اين بحران ،عالوه بر تورم ،ركود وحشتناكي است
كه درد تورم كمرشكن را چند برابر ميسازد .تورم
و آس��يبهاي ديگر بحران ارزي ،مانن��د افزايش
نابرابري درآمد و دارايي و تش��ديد فرار س��رمايه،
همگي آثار ثانويه ضد توليد و سرمايهگذاري دارند
و بر ركود موجود ميافزاين��د .يك مثال دراينباره
كافي است؛ با خروج كنجاله ،جو و ذرت از پوشش
ارز  4ه��زار و  200توماني ،سپردنش��ان به ارز آزاد
واردكنندگان را محتاج تقريباً هفت برابر س��رمايه
جاري ميس��ازد .مث ً
ال يك كش��تي  65هزار تني
پيش از تصميم 110ميليارد سرمايه ميخواست
حاال بازرگان بايد حدود  750ميليارد تومان داشته
باشد! چون واردكنندگان متوسط به پايين ،سرمايه
جاري كافي ندارند و از بازار رانده ميشوند و جاي
آنها را انحصارگران ميگيرند و بازار را انحصاريتر
ميكنند .همينط��ور كارخانههاي خ��وراك دام
و طي��ور ،دامداريها ،مرغداريه��ا ،كارخانههاي
لبنيات و بازرگانان مس��ير ،همگ��ي دچار كمبود
سرمايه در گردش ميشوند ،قيمت لبنيات و مرغ
را چندين برابر ميكند .البته اينها با فرض ارز آزاد
 29هزار توماني امروز اس��ت كه به سرعت افزايش
خواهد يافت .طبيعي است كه ما نميتوانيم با اين
اس��تدالل درس��ت ارز  4هزار و  200را هميشگي
كنيم ،ولي ميگوييم نخست چاه را بكنيد بعد سراغ
منار برويد! آشكار اس��ت كه همه اينها ضد توليد و
سرمايهگذاري است.
توکلی افزود :پس رها س��اختن ب��ازار ارز به عرضه
و تقاضا ،نخس��تين هدف رهبر و م��ردم را كه رفع
موانع توليد است بر باد ميدهد ،بلكه ضد آن عمل
ميكند!ارزش پول ملي در اين 33ماه ،كمتر از يك
ششم شده است .يعني بيش از پنجششم ارزش خود
را از دست داده است .اگر روش صندوق بينالمللي
پول را ادامه دهيد بايد منتظر نرخهاي بسيار آسيب
زنندهتر ارز طي همين ماههاي آخر سال باشيد که
مصائب آن وضعيت تحملناپذير است.
در اين ش��رايط چه چ��ارهاي جز كنت��رل تقاضا و
تخصيص اداري ارز ،باقي ميماند؟

گزارش 2

خروج حدود ١٧هزار ايراني از مرز زميني كشور براي حضور در «جمعه سياه» تركيه

در ب�ازه زمان�ي 11روزه از  27آب�ان ت�ا  8آذر
م�اه 16ه�زار و  759نف�ر ايران�ي از مرزه�اي
زمين�ي وارد تركي�ه ش�دند ك�ه در همي�ن
ايام  16ه�زار و  629نفر به كش�ور برگش�تند.

هفته گذشته بلك فرايدي يا همان جمعه سياه كه
فرصتي براي خريد با تخفيفهاي چند ده درصدي
است با اس��تقبال عجيب ايرانيها از مراكز خريد
تركيه مواجه ش��د ،به طوري كه ه��زاران ايراني از
مرزهاي زميني براي خريد در اين ايام ويژه خود را
به مقاصد مختلف رساندند كه گويا پرازدحامترين
و پرطرفدارترين مقصد در اين براي ايرانيها مراكز
تجاري وان در تركيه بوده و جمعيت قابل توجهي
از ايرانيها از مرز رازي خ��ود را به مراكز خريد وان
رساندند.
روحاله لطيفي ،سخنگوي گمرك ايران در گفتوگو
با ايلنا درباره ورود و خروج مسافران ايراني از مرزهاي
ايران به تركيه در هفته گذشته اظهار داشت:از سه
مرز مشترك ايران و تركيه از جمله مرزهاي سرو،
بازرگان و رازي امكان ورود و خروج مس��افر وجود
دارد كه معم��والً از دو مرز ب��ازرگان و رازي تردد
مسافر رايجتر است.
وي گفت :در بازه زماني 11روزه از  27آبان تا  8آذر
ماه  16هزار و  759نفر ايراني از مرزهاي زميني وارد
تركيه شدند كه در همين ايام  16هزار و  629نفر
به كشور برگشتند.
لطيفي ادامه داد :عمده جمعيت برگشتي در سه روز
 7 ،6و  8آذرماه به كش��ور برگشتند كه در اين ايام
6هزار و  23نفر از مرز رازي 615 ،نفر از مرز سرو و
هزار و  296نفر از مرز بازرگان به كشور برگشتند.
سخنگوي گمرك ايران بيان داشت :در بازه زماني

11روزه يعني  27آبان ماه ت��ا  8آذر  5هزار و 169
نفر ايراني از مرز بازرگان خارج شدند و در اين بازه
زماني  4هزار و  959نفر از مرز بازرگان به كش��ور
برگشتند .همچنين از مرز سرو  2هزار و  128ايراني
از اين مرز به تركيه رفتند و  2هزار و  355نفر ايراني
از همين مرز به كشور بازگشتند.
وي گفت :همچنين در اين بازه زماني  9هزار و 462
نفر ايراني به تركيه رفتند و در همين ايام  9هزار و
 315نفر به كشور بازگشتند.
لطیفی با اش��اره به آم��ار تردده��ا از دو مرز مهم
مس��افري رازي و بازرگان در هفته گذشته گفت:
در روز پنج شنبه 27آبانماه تعداد مسافر ورودي
ايراني از مرز رازي  366نفر و تعداد مسافر خروجي

ايراني  423نفر بوده است ،همچنين در مرز بازرگان
تعداد ورود مسافر ايراني  391مسافر و تعداد خروج
مسافر ايراني  352مسافر بوده است.
وي افزود :در روز جمعه تعداد مسافر ورودي ايراني
از م��رز رازي به  637نفر و تعداد مس��افر خروجي
ايراني از اين مرز به  299نفر رس��يد ،همچنين در
روز جمعه  28آبانماه تعداد مسافر ورودي ايراني از
مرز بازرگان  491نفر و تعداد مسافر خروجي ايراني
 375نفر بوده است.
س��خنگوي گمرك ايران گفت :در روز يكشنبه
سيام آبانماه از مرز رازي  294مسافر ايراني خارج
شدند و همچنين  394مسافر ايراني وارد اين مرز
ش��دند .در مرز بازرگان تعداد ورود مس��افر ايراني

327نفر و تعداد خروج مسافر ايراني  337نفر بوده
است .دوشنبه يكم آذرماه  444مسافر ايراني از مرز
رازي خارج ش��دند و همچنين  244مسافر ايراني
وارد مرز رازي ش��دند .همچنين در روز دوشنبه از
مرز بازرگان  485مسافر ايراني خارج و  395مسافر
ايراني از اين مرز وارد كشور شدند.
لطيفي ادامه داد :سهش��نبه دوم آبانماه ش��اهد
افزايش خروج مس��افر ايراني از م��رز رازي بوديم،
به طوري كه  726مس��افر از اين مرز خارج و 276
مسافر وار اين مرز ش��دند .در مرز بازرگان هم دوم
آبانماه  551مس��افر خارج و  364مس��افر ايراني
وارد شدند.
وي تأكيد كرد :روز چهارشنبه سوم آبانماه خروج
مس��افر ايراني از مرز رازي به 2هزار و  544مسافر
رسيد ،در حالي كه  222مس��افر ايراني از اين مرز
وارد ايران شده است .همچنين در مرز بازرگان هم
در سوم آبانماه  589مس��افر ايراني خارج و 477
مسافر ايراني وارد شدند.
لطيفي ادامه داد :در روز پنجشنبه چهارم آبانماه
از مرز رازي 2هزار و  611مسافر ايراني خارج شدند
كه در مقابل  226مس��افر ايراني از اي��ن مرز وارد
كشور ش��دند .همچنين از مرز بازرگان در چهارم
آبانماه  461مس��افر ايراني خارج و  213مس��افر
ايراني وارد شدند.
به گفته س��خنگوي گم��رك اي��ران جمعه پنجم
آبانماه تعداد مسافر خروجي ايراني به تركيه 535
نفر و تعداد مسافر ايراني ورودي به كشور  526نفر
بوده اس��ت ،همچنين در اين تاريخ  583مس��افر
ايراني از مرز بازرگان وارد كشور شدند و  394مسافر
ايراني هم از كشور خارج شدند.

احداث  500مگاوات نيروگاه تجديدپذير
تا سال آينده

سخنگوي صنعت برق با اشاره به تكليف سنگين وزارت نيرو مبني بر
احداث  ۱۰هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير گفت :برنامه ما احداث
 ۵۰۰مگاوات نيروگاه تجديدپذير تا تابس�تان س�ال آينده است.

به گزارش مهر به نق��ل از وزارت نيرو ،مصطفي رجبي مش��هدي در
تشريح شرايط نيروگاههاي تجديدپذير كشور اظهار كرد :وزارت نيرو
در دولت جديد تكليف بسيار س��نگيني براي خود تعريف كرده كه تا
چهار س��ال آينده بتوانيم  ۱۰هزار مگاوات نيروگاه بسازيم و برنامه ما
اين است كه تا تابستان سال آينده  ۵۰۰مگاوات به ظرفيت نيروگاهي
اضافه كنيم كه بخش عمدهاي از آنها خورشيدي است.
سخنگوي صنعت برق افزود :از  ۹۰۰مگاوات نيروگاههاي موجود نيز
تقريباً نيمي خورشيدي و بقيه بادي و ساير موارد هستند.
مديرعامل شركت مديريت ش��بكه برق ايران از ساخت يك نيروگاه
زمين گرمايي به ظرفيت  ۵مگاوات در مشگينشهر خبر داد و گفت :تا
بهمن امسال مراحل ساخت اين نيروگاه تكميل ميشود تا بتوانيم از
گرماي زمين نيز براي تأمين انرژي استفاده كنيم .در مجموع بايد در
كشور يك سبد انرژي داشته باشيم تا بتوانيم مصرف سوخت فسيلي
را به حداقل ممكن برسانيم.
رجبي مش��هدي درخصوص اس��تفاده از توان علمي استارتآپها نيز
تصريح كرد :بيش��تر اس��تفاده ما از اين توان بهويژه در فصل تابستان
اين اس��ت كه از اس��تارتآپها ب��راي طرحهاي كاه��ش مصرف برق
اس��تفاده كنيم .اس��تارتآپها ميتوانند با اس��تفاده از ابزارهايي كه
در اختي��ار دارند و بهكارگي��ري ظرفيتهاي كاه��ش مصرف كه در
همه بخشهاي مش��تركان خانگ��ي ،صنعتي و تج��اري وجود دارد،
طرحهاي مش��اركتي و تش��ويقي را طراحي و مصرف برق و انرژي را
كاهش دهند.
وي در زمينه كاركرد نيروگاههاي اتمي گفت :نيروگاه اتمي بوش��هر
داراي يك واحد هزار مگاواتي است حدود پنج تا شش سال است كه
مورد بهرهبرداري قرار گرفته و در حال حاضر براي تعميرات اساسي از
مدار خارج شده و اوايل دي ماه وارد مدار خواهد شد.
مش��هدي ادامه داد :مزي��ت بزرگ اين ني��روگاه اس��تفاده نكردن از
سوختهاي فسيلي است و برنامهريزي شده كه دو واحد هزار مگاواتي
ديگر هم با توجه به زمانبر بودن ساخت اين نيروگاهها حدود شش يا
هفت سال آينده در اختيار قرار گيرد.

احتمال افزايش صادرات امسال
تا  48ميليارد دالر

عضو هيئ�ت مديره ات�اق مش�ترك بازرگان�ي ايران و ع�راق با
بي�ان اينكه احتم�ال افزايش ص�ادرات امس�ال ت�ا  48ميليارد
دالر وج�ود دارد ،گف�ت :در ص�ورت تحق�ق اي�ن مي�زان،
ص�ادرات كش�ور از رك�ود چن�د س�اله خ�ارج ميش�ود.

سيدحميد حسيني در گفتوگو با فارس ،در رابطه با وضعيت صادرات
كشور در هشت ماهه ابتداي امسال و تشريح داليل افزايش آن ،بيان
كرد :سال گذشته سال بس��يار بدي براي اقتصاد جهاني بود و ما هم
به علت مس��ائل ناش��ي از كرونا و كاهش قيمت فرآوردههاي نفتي و
محصوالت صنعتي پاي��ه نفتي كمترين رقم صادرات را در  10س��ال
گذشته تجربه كرديم.
عضو هيئت مدي��ره اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ع��راق افزود :در
مجموع كل صادرات كشور در سال گذشته 36ميليارد دالر بود كه به
طور متوسط درآمد صادراتي كش��ور از صادرات در هر ماه  3ميليارد
دالر بود.
وي با بيان اينكه پيشبيني ميش��ود صادرات كش��ور نسبت به سال
گذشته به ميزان  10ميليارد دالر افزايش يابد ،بيان داشت :در هفت
ماهه ابتداي امسال ارزش صادرات كشور  27ميليارد و  800ميليون
دالر و در هشت ماهه ابتداي امسال  31ميليارد دالر بوده است كه اگر
تا پايان سال  4ميليارد دالر صادرات ماهانه را حفظ كنيم حتي ممكن
است صادرات كشور به  48ميليارد دالر افزايش يابد.
اين فعال اقتصادي با اش��اره به رفع مسائل ناش��ي از كرونا در تجارت
خارجي و افزايش قيمت محصوالت نفتي و فرآوردههاي پتروشيمي
گفت :با احتمال افزايش صادرات امس��ال ب��ه  48ميليارد دالر ركود
صادرات در  10سال گذشته شكسته ميشود.
حس��يني گفت :افزايش صادرات در ش��رايط فعلي اقتصاد به كشور
كمك خواهد كرد.
عضو هيئت مديره اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ع��راق در رابطه با
وضعيت صادرات كشور به عراق اظهار داشت :در هشت ماهه ابتداي
سال جاري تقريبا ميزان صادراتِ  700تا  750ميليون دالر حفظ شده
است و با اين ش��رايط صادرات ايران به عراق به رقمي باالتر از  9و نيم
ميليارد دالر خواهد رسيد.
وي گفت :بازار كاالهاي صادراتي ما در عراق خوب است و با توجه به
افزايش درآمدهاي نفتي عراق پيشبيني ميشود واردات به اين كشور
افزايش يابد و قطعات س��هم صادراتي ما نيز با افزايش واردات به اين
كشور بيشتر خواهد شد.
مقايسه آمار هشت ماهه تجارت خارجي كش��ور با مدت مشابه سال
گذشته حاكي از رش��د  43/5درصد در وزن و  40درصدي در ارزش
دالري كاالهاست .از ميزان 110ميليون و  300هزار تن كاالي مبادله
شده در اين مدت 83 ،ميليون و  700هزار تن آن را صادرات ،به ارزش
31ميليارد و يكصد ميليون دالر تشكيل ميدهد.

رونق دالل بازي
با كد ملي در بازار خودرو

ي�ك نماين�ده مجل�س ش�وراي اسلامي ب�ا تأكي�د ب�ر حذف
قرعهكش�ي خودرو گفت :برخي افراد س�ودجو با سوءاس�تفاده
از كدمل�ي اف�راد ب�ه دالل ب�ازي در ب�ازار خ�ودرو مش�غولند.

خليل بهروزيفر در گفتوگو با تس��نيم ،با اش��اره به افزايش قيمت
خودرو در ب��ازار از س��وي دالالن گفت :با ش��يوه عرضه خ��ودرو به
صورت قرعهكش��ي مخالف هس��تم ،معتقدم بايد نيازس��نجي شود
تا چ��ه كس��اني مصرفكنن��ده اصلي هس��تند ک��ه خودرو ب��ه آنها
داده شود.
وي افزود :امروزه خودرو به عنوان يك كاال در دست افرادي قرار گرفته
كه با اين شيوه قرعه كشي به دالل بازي مشغولند.
دبير اول كميسيون اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي تصريح كرد:
در بازار خودرو نيازها مطرح نيس��ت ،بلكه عدهاي افراد س��ودجود با
سوء استفاده از كد ملي افراد ،خودرو را از كارخانه ميگيرند و در بازار
ميفروشند .با اين ش��يوه يك فرد چندين خودرو تحويل ميگيرد و
ميفروشد ،اما برخي حتي يك خودرو نميتوانند بگيرند.
وي با اشاره به قيمت دستوري خودرو با بيان اينكه مشكل ما از خودرو
سازان نيس��ت ،بلكه مش��كل از نحوه توزيع مواد اوليهاي است كه در
ساخت خودرو نقش دارند ،گفت :مسئوالن فوالد را در بورس گذاشتند.
بخش��ي عمدهاي از مواداوليه صنعت خودرو از فوالد تهيه ميشود .با
اين روشي كه مواداوليه توزيع ميشود اين مواد در بازار آزاد با نرخ باال
پيدا ميشود.
دبير اول كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه يكي
از اعتراضات خودرو سازان همين موضوع است ،افزود :خودروسازان
در كميسيون اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي حضور پيدا كردند و
تأكيد داشتند كه دولت اگر كمكي به خودروسازان نميكند ،اين رفتار
را با ما نداشته باشند.

