خبر
آخرین وضعیت ذخیره آب سدهای استان تهران

کاهش  28درصدی ذخیره مخازن
نسبت به سال گذشته

مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای
ن کننده آب شرب استان تهران در حال حاضر
تهران گفت :ذخیره سدهای تأمی 
به  580میلیونمترمکعبرسیده کهاینمقدار نسبتبهسال گذشتهبا کاهش
28درصدیمواجهبودهاست.به گزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو(پاون)،
محمد شهریاری با اعالم این خبر ،اظهار کرد :ذخیره سدهای تأمینکننده آب
شرب استان تهران در حال حاضر  580میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این
رقم در روز مشابه سال گذشته  807میلیون مترمکعب بوده است که بر همین
اساس ذخیره آب در مخازن سدهای استان نسبت به سال گذشته  28درصد
کاهشداشتهاست.شهریاریبابیاناینکهمیزانورودیآببهسدهایپنج گانه
استان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون ،حدود  709میلیون مترمکعب است
که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از  940میلیون متر مکعب
بوده ،گفت:علیرغمبارشهایاخیر،میزانورودیآببهسدهایتأمین کننده
آب شرب تهران همچنان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته با کاهش 25
درصدیمواجهشدهاست.ویهمچنینافزود:از ابتدایسالآبی(ابتدایمهر
امسال) تا کنون بیش از  179میلیمتر بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران
ثبتشده کهاینمقدارنسبتبهمتوسطبلندمدت کاهش28درصدیرانشان
ج گانهاستان
میدهد.شهریاریدرخصوصآمارآبذخیرهموجوددرسدهایپن 
اظهار داشت :حجم آب سد امیرکبیر در روز  19اردیبهشت ماه حدود  110میلیون
مترمکعب اعالم شده ،در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته 179
میلیون مترمکعب بوده است .حجم آب سد طالقان از  321میلیون مترمکعب
در سال گذشته به  245میلیون مترمکعب و حجم آب سد لتیان از  59میلیون
مترمکعب به  66میلیون مترمکعب رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی:

هیچ مشکلی برای تأمین مرغ
تخم مرغ ،روغن و لبنیات نداریم
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در وزارت جهاد کشاورزی هیچ مشکلی
برای تأمین مرغ ،تخم مرغ ،روغن و لبنیات نداریم و تمام محصوالت در حال
تولید است.ساداتینژادافزود :ازروز پنج شنبه  22اردیبهشت برای اجرای طرح
مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانه کاالهای اساسی ،میز همکاری بین سه
ن تشکیل میشود تا مسائل را در استانها و شهرستانها زیر نظر داشته
سازما 
باشیم و شرایط خوبی بر کشور حا کم باشد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت
جهاد کشاورزی ،سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی اخيرا در ارتباط
مستقیم با خبر ساعت  ۲۱شبکه خبر در رابطه با موضوع طرح مردمیسازی و
توزیع عادالنه یارانه کاالهای اساسی ،اظهار کرد :اخيرا ما میزبان وزیر صمت و
وزیر دادگستری بودیم ،این جلسه مشترک با تمام رؤسای سازمانهای جهاد
کشاورزی ،صمت و سازمان تعزیرات در کل کشور برگزار شد تا یک همگرایی و
همافزاییمثبتبیناینبخشها،برایفعالیتدر استانهاباشد.ساداتینژاد
گفت :ما در تأمین روغن و سایر کاالها هیچ مشکلی در کشور نداریم و طرح
مردمیسازی یارانهها که توسط ریاست جمهوری شروع شده است ،در گام
دوم به خوبی و با همکاری مردم و بنگاههای تولیدی پیش خواهد رفت.وی
افزود :یکی از مباحثی که در اين جلسه بررسی شد این بود که در حوزه تأمین،
اتحادیهها و تشکلهای که در حوزه کاالهای اساسی فعال هستند به رؤسای
بانکهای کشاورزی کل استانها معرفی شوند تا مسائل سرمایه در گردش
آنها برطرف شود.وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد :دامدار کارت روستایی
و عشایری تا سقف  ۲۰۰میلیون تومان برای خرید نهادههای دامی با تسهیالت
ارزانقیمت مورد توافق قرار گرفت که توسط بانک کشاورزی عملیاتی خواهد
شد.وی افزود:شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد مازاد مرغ ،تخممرغ ودام
مازاد دامداران را خریداری کند،همچنین تأمین نهادههای دامی توسط وزارت
جهاد کشاورزی انجام شده و در تأمین روغن هیچ مشکلی وجود ندارد.وزیر
جهاد کشاورزیبابیاناین کهدر توزیعونظارتمشکلیوجودندارد،ادامهداد:
آرامش خوبی در کشور برقرار است و با همکاری هر سه سازمان ازامروز شرایط
مطلوبتری در کشور به وجود خواهد آمد.

طی یک تفاهم نامه در بخش حمل و نقل صورت گرفت
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«رسالت» عوامل مؤثر بر جبران بیاعتمادی مردم نسبت به بورس را بررسی میکند

بازگشتامنیتسرمایهگذاریبهبازارسرمایه
گروه اقتصادی
چند وقتی است که تاالر شیشهای در پی بازگشت اعتماد
مردم و رونق فضای خویش است .مسیری که هرچند آسان اما
طی کردن آن سخت و طاقتفرسا به نظر میرسد .جستوجوی
اعتماد ازدسترفته سهامداران به بازار سرمایه به عوامل زیادی
برمی گردد که یکی از مهمترین آنها افزایش معامالت خرد و
ورود نقدینگی به این بازار است .موضوعی که فردین آقابزرگی،
کارشناس بازار سرمایه نیز از آن بهعنوان یکی از عوامل مؤثر یاد
می کند و درباره آن می گوید :افزایش حجم معامالت و کاهش
خروج پولهای حقیقی از بازار سرمایه بهعنوان یکی از عواملی
که میتوان برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در نظر گرفت.
اتفاقات سال  ۹۹موجب شد تا قدرت ریسکپذیری مردم در این
بازار بهطور چشمگیری کاهش پیدا کند هرچند که کارشناسان
معتقدند روندی که بازار سرمایه در پیش گرفته است راه آغازی
برایبازگشتاعتمادازدسترفتهاست.در همینراستانیزبهتازگی
مجید عشقی ،سازمان بورس نیز عنوان کرده است :ا کنون بازار
سرمایه قابلمقایسه با گذشته نیست و سرمایه گذاری مستقیم،
با اتفاقاتی که در سال  ۱۳۹۹رخ داد ،یکی از دغدغههای جدی
سازمان بهشمار میرود .یکی از دالیل اتفاقات و فرازوفرودهای
اواخر  ۱۳۹۸و  ،۱۳۹۹عدم آشنایی سرمایه گذاران تازهوارد به بازار
سرمایه بود و ریزش بازار پسازاین زمان ،بیاعتمادی را در پی
داشت که جبران این بیاعتمادی ،زمانبر خواهد بود.رئیس
سازمان بورس اقدامات صورت پذیرفته در بازار سرمایه را در
راستایبازگشتاعتمادعمومینسبتبهاینبازار برشمردو گفت:

ا کنون باید تمرکز از سرمایه گذاری مستقیم برداشته شود و با ایجاد
بسترهای مناسب ،سرمایه گذاری غیرمستقیم بهشدت توسعه
یابد« .رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با علی خسروشاهی،

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

ساماندهی بازار خودرو از مسیر اصالح
ساختار خودروسازان میگذرد
رئیس کمیسیونصنایعومعادنمجلس گفت:برایساماندهی
حوزه خودرو در وهله نخست باید ساختار خودروسازان اصالح
شودسپسباایجادفضایرقابتی،شرایطرابرایورودمؤثربخش
خصوصی به این حوزه فراهم کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،
عزتالها کبریتاالرپشتیبااشارهبهفرمایشاتمقاممعظمرهبری
درباره عملکرد خودروسازان ،گفت :برای ساماندهی این حوزه
در وهله نخست باید ساختار خودروسازان اصالح شود سپس با
ایجاد فضای رقابتی ،شرایط را برای ورود مؤثر بخش خصوصی
به این حوزه فراهم کرد.این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش
خصوصیبایدمیداندار حوزهخودروسازیباشدودولتوظیفه
حکمرانیخودراانجامدهد،افزود:ایندوخودروسازباساختاری
نامناسب حیاط خلوت تمامی دولتها بودند و این امر موجب

نارضایتی مردم و تمامی مسئوالن از کیفیت و قیمت خودروهای
ن کهدوخودروسازبزرگ کشور
داخلیشدهاست.ویبااشارهبهای 
به مرکز بدآموزی برای سایر صنایع تبدیل شدهاند ،تصریح کرد:
ی کنند که
اینشرکتهاقراردادهایفروشرابه گونهایتنظیمم 
تعهد و محدودیتی برای آنها ایجاد نشود در واقع مشتری ناچار
است ،مبالغی را بابت خرید خودرو به حساب این شرکتها واریز
کند اما در مقابل از زمان دقیق تحویل خودرو و قیمت نهایی
اطالعی ندارد.ا کبری تاالرپشتی با تصریح بر اینکه خودروسازان
در قراردادهای فروش خود هیچ تعهدی را نمیپذیرند ،ادامه
داد:باوجوداینکهمشتریانبهناچار در دفعاتمختلفمبالغیرا
ی کنند،اماخودروسازان
برایخودرویخریداریشدهپرداختم 
قیمت را افزایش میدهند و به مشتریان نیز درباره مدل تنظیم

کاالبرگالکترونیکفقطبهحسابیارانهمتصلمیشود

بخش خصوصی ایران و روسیه تفاهم نامه همکاری در بخش حمل و نقل امضا
کردند.به گزارشروابطعمومی گروه سرمایه گذاریتوسعهترابرایرانیان،بخش
خصوصیایرانوروسیهدرراستای گسترشهمکاریهایبازرگانی،حملونقل
هوایی،دریایی،ریلیوجادهایتفاهمنامههمکاریامضا کردند.گفتنیاستارزش
این تفاهم نامه که به امضای ارسالن فتحی پور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری
توسعه ترابر ایرانیان رسیده است  20میلیارد دالر می باشد.

وزیر صمت:

اصالح پرداخت یارانهها به نفع مردم
و کارآمدی تولید است

معاون وزیر اقتصاد:

تعیین تکلیف اموال تملیکی
رشد  ۶۰۰درصدی داشته است
نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با
حضورحجتاالسالموالمسلمینمصدق،معاوناولقوهقضائیه،حجتاالسالموالمسلمین
منتظریدادستانکلکشور،ذبیحاهللخدائیانرئیسسازمانبازرسیکلکشور،سیدعبدالمجید
اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،
سعید غالمی باغی عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول و علیرضا
نورنژادعضوهیئتمدیرهومعاونحقوقیوفروشاموالغیرمنقولاموالتملیکیصبحروز
چهارشنبه  21اردیبهشت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی ،سید عبدالمجید اجتهادی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان
در ماههای اخیر گفت :حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در انبارهای این سازمان
موجبدیدهشدن گسترده کاالهایموجوددر انبارهایسازماناموالتملیکیدر سراسر
کشور شد.همچنین این حضور باعث شد تا مسئوالن اجرایی به این قضیه ورود کنند و ما
در برخی از استانها همچون هرمزگان ،در ماههای اخیر شاهد رشد بیش از  ۶۰۰درصدی
تعیینتکلیفاموالتملیکیباشیم.دکتراجتهادیادامهداد:در سال۱۴۰۰نسبتبهسال
 ۹۹،کل تعیین تکلیف اموال تملیکی  ۴۲درصد رشد داشته است.وی تصریح کرد :پیرو
دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصالح شد
ولی برخی مشکالت دیگری مانند نیروی انسانی و عدم تناسب نیرو و امکانات با وظایف
سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.

قرارداد پاسخگو نیستند؛ چنین مدل قراردادی در هیچ کجای
دنیا نمونه ندارد.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
بیان اینکه ای کاش خودروسازان با تمامی بالهایی که بر سر
ی کردند که جان انسانها را
مردم میآورند ،خودرویی تولید م 
به خطر نمیانداخت ،افزود :خودروسازی در کشور باید رقابتی
شود؛ دولت پدر همه است و ایجاد رانت برای دو خودروساز و
بیاعتنایی به سایر خودروسازان بیمعنا است البته سیاست
شخص رئیسجمهور این نیست و به بخش خصوصی و ضرورت
اصالحساختارباوردارد.ویبابیاناینکهمانیزبراساسفرمایشات
مقام معظم رهبری طرفدار تولید داخل هستیم به دورهای که
در حوزه نفت فعالیت می کرد ،اشاره کرد و افزود :زمانی که در
حوزه نفت بودم پروژه ساخت داخل را راهاندازی کردم ،با وجود
اینکه تجهیزات این حوزه بسیار پیچیده تر است اما با راهاندازی
 10مگاپروژه ،تحولی عظیم در این حوزه رخ داد و ساخت داخل
در صنعت نفت کامال نهادینه شد.این نماینده مردم در مجلس
یازدهم اضافه کرد :خط قرمز رهبری رضایت مردم است و مقام
معظم رهبری به نظر مردم توجه خاصی دارند و از آنجا که مردم
نیز از عملکرد خودروسازان گالیه دارند ،آقا در صحبتهای اخیر

خودبهاینموضوعاشاره کردندواینمسئهمهمیاست کههمه
مسئوالن ذیربط و خودورسازان باید توجه جدی به آن داشته
باشند.ا کبری تاالرپشتی درباره مصوبه مجلس برای واردات
مدیریت شده خودرو ،یادآور شد :در جلسات مجلس ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام و ...بارها تأ کید کردم که کشورها،
ی کنند و
واردات هر کاالیی از جمله خودرو را با تعرفه تنظیم م 
م گری در این حوزه با دولت است ،ا کنون نیز دولت باید
تنظی 
تعدادخودروهایموردنیاز،نوعآنهاوقطعاتوخودروهایی که
امکانصادراتدارندراتعیینوبستروارداتخودروهایموردنیاز
را فراهم کند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان
اینکهایراندرچهارراهبینالمللیقرار گرفته،تصریح کرد:میتوان
از این موقعیت برای ( re- exportصادرات مجدد) استفاده کرد
باید از تجربه سایر کشورها برای این موضوعات و تبدیل آنها به
فرصت استفاده شود.ا کبری تاالرپشتی افزود :در شرایط کنونی
در مراودات اقتصادی با دنیا ظرفیت های بسیار عظیمی وجود
دارد و به راحتی می توان به بازارهای جهانی و منطقه نفوذ کرد
و ارزآوری باالیی برای کشور رقم زد اما بیشترین مانع که موجب
کندی کار می شود در بخش های مختلف دولتی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

سرمایه گذاری  20میلیارد دالری
ایران و روسیه

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت،
جهاد کشاورزی و دادگستری در مورد اصالح روند تخصیص یارانهها در جمع
خبرنگاران با اعالم اینکه ذخایر کاالیی مناسبی در کشور داریم ،گفت :مردم
در روزهای نخست اجرای این طرح از خریدهای هیجانی که سبب التهاب در
بازارمیشود،بپرهیزند.به گزارششاتا،سیدرضافاطمیامیناصالحپرداخت
ن که به ابتدای
یارانهها را به نفع مردم دانست و بیان کرد :یارانهها بهجای ای 
زنجیره(واردکنندگان)دادهشودبهانتهایزنجیرهومردمدادهمیشود کهاین
موضوعدر کارآمدیوبهینهسازیتولیدمؤثرخواهدبود.ویبااشارهبهانجام
مطالعاتوجلساتتخصصیدر اجرایطرح،تصریح کرد:خوشبختانهازنظر
چ گونه نگرانی نداریم و بهاندازه کافی
تأمین مواد اولیه و محصوالت نهایی هی 
ذخایر کاالیی (شامل لبنیات و کاالهایی مانند مر غ  ،تخممر غ  ،روغن و)...
وجود دارد ،اما مهم این است که در روزهای اجرای طرح ،التهاب و نگرانی
ف کنندگان و مردم را بسیار مهم
در بازار رخ ندهد.وزیر صمت آرامش مصر 
دانست و یادآور شد :نظام توزیع (شرکتهای پخش ،بنکداران و فروشگاهها
و )...نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید.فاطمیامین با
اشاره به همکاریهای بین بخشی در سطح دولت در اجرای طرح ،توضیح
داد :با همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی ،التهابات روزهای نخست
اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل خواهد شد.

کارشناس بازار سرمایه به گفتوگو پرداخت .خسروشاهی در
تشریح عوامل مؤثر برجبران بیاعتمادی مردم نسبت به سرمایه
عنوان کرد :مطابق عناوین رئیس سازمان بورس ،بازگشت اعتماد

خدشهدار شده سرمایه گذاران نیازمند زمان و در بازه زمانی حال
حاضر بهراحتی ممکن نخواهد بود .وی افزود :خوشبختانه از
ماههای پایانی  ۱۴۰۰شاهد بهبود فضای بورس و بازسازی اعتماد
ازدسترفته مردم شدیم .این موضوع را میتوان مطابق ارزش
معامالت بررسی کرد .خسروشاهی تصریح کرد :ارزش معامالت
علیرغم آنکه در سال گذشته روزانه حدود  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان بود حال به محدوده  ۵الی  ۶هزار میلیارد تومان رسیده
است .بهطورحتم چنین امری نویدبخش بهبود فضای بورس و
بازگشت اعتماد مردم نسبت به این فضاست.
جبران بیاعتمادی زمانبر است
کارشناسبازارسرمایههمچنینخاطرنشان کرد:شرایطحالحاضر
آماده سیاست گذاریهای درست و اثربخشی بیشازپیش است.
شایانذکر است که سرعت بخشی بازگشت اعتماد مردم مستلزم
تصمیمهای کالن اقتصادی است .بهطورمثال تصمیمهای آنی
همچون وضع عوارض صادراتی بر شرکتهای معدنی و فلزی یا
قیمت گذاریهای دستوری تصمیم منفی و بازار را دچار رکود
خواهد کرد.خسروشاهی در پایان این گفتوگو اظهار کرد :رکود
بازار یکی از عوامل خدشهدار شدن اعتماد مردم است .در این
راستا ضرورت دارد تا با سیاست گذاریهای درست و جلوگیری از
قیمت گذاریهای دستوری رکود از بازار را دور کنیم .تصمیمهای
نابجا میتوانند موجب اثربخشی منفی بر صنایع بورسی شوند
به همین خاطر میبایست در پی کاهش عوامل تأثیرگذار
منفی و بهبود سیاست گذاریها برای جبران و بازگشت اعتماد
ازدسترفته مردم بود.

علیرضا قشقایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :کاالبرگ الکترونیک در همان
حساب مردم که یارانه واریز میشود است و محدود به خرید کاالهای
اساسیخواهدبود.به گزارشخبرنگارما،سیدمسعودمیرکاظمیدربرنامه
گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که«مبنای دهکبندیها
چیست؟» ابراز کرد :بر اساس قانون بایستی دهکهای درآمدی کشور
مشخص و بر اساس آن میزان حمایت دولت روشن شود.

ویادامهداد:دهکهایپایینجامعهبایدحمایتبیشترودهکهایباال
بایدحمایتهای کمترشوندتاعدالتبرقرار شود.رئیسسازمانبرنامهو
بودجه گفت:دربحثانرژیهممیزانبرخورداریدهکهامتفاوتاست
و بر این اساس وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را طبق
قانوندارد کهبراساسپایگاهاطالعاتایرانیان،اطالعات کاملازوضعیت
درآمدی افراد جامعه را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد و این
سازمانبراساسمصوباتستادمردمیسازیوتوزیععادالنهیارانهها،این

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

هدفگذاریجذب ۲۰میلیونتنکاالتاپایانامسال
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی بر هدفگذاری جذب
 ۲۰میلیون تن کاال تا پایان سال جاری در راستای تقویت و
توسعهترانزیت کشور خبرداد.به گزارشخبرنگار پایگاهخبری
وزارت راه و شهرسازی ،دویست و بیست و یکمین نشست
شورایعالیهماهنگیترابری کشورباحضورشهریارافندیزاده
معاونحملونقلوزارتراهوشهرسازیودبیرشوراومشارکت
اعضای اصلی و مدعوین بخش خصوصی با موضوع افزایش
ترانزیت از مسیر ایران با توجه به پتانسیل و ظرفیت های
کشور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.افندی زاده،
معاونحملونقلوزیرراهوشهرسازیدر ایننشستبااشاره
به لزوم حفظ وضع جاری به عنوان حداقل بارهای ترانزیتی از
کشور،براستفادهاز شرایطخاصبینالمللیوپتانسیلجذب
بالغ بر  ۲۰میلیون تن کاال تا پایان سال جاری تأ کید کرد.وی
افزود:با توجه به تصمیمات دو نشست کارگروه روانسازی و
توسعه ترانزیت که از ابتدای سال جاری تا کنون برگزار شده
است،اهمیتونقشمؤثرتدوینسیاستراهبردیاقتصاد،
پایشوضعیتزیرساختها،فعالشدنترانزیتاز کریدورهای
شرقی -غربی و شمالی -جنوبی ،اعمال اصالحاتی در قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیز تدوین و شفافسازی فرآیندها
در اولویت برنامهها قرار دارد.افندیزاده با تأ کید بر تقویت و
توسعه ترانزیت کشور ،در تشریح مصوبات این جلسه گفت:
در نشستهای آتی کارگروه که با حضور تمامی اعضای شورا
و سایر فعاالن صنعت بهویژه نمایندگان بخش خصوصی
برگزار خواهد شد ،اتخاذ تدابیر تثبیتی و حذف موارد تهدید

ی گیرد.وی ادامه داد :به این ترتیب
کننده در دستورکار قرار م 
هدف  ۲۰میلیون تن بارترانزیتی برای سال جاری به تفکیک
شیوه حمل (ریلی و جادهای) ،با مشارکت همه ذینفعان به
ویژه سازمانهای بنادر و دریانوردی ،راهداری و حملونقل
جادهای ،شرکت راهآهن ج.ا ، .گمرک ج.ا .و بخش خصوصی
محقق خواهد شد.دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری
خاطر نشان کرد :طبق مصوبات این جلسه مقرر شد تا با
بررسی کریدورهای ترانزیتی ،نر خ گذاری برای حمل کاال از
این مسیرها مشخص شده و مدل بازرگانی آن تکمیل و برای
تصویبدرجلساتآتیشورامطرحشود.به گفتهافندیزاده،
همچنین مقرر شد ارتباط مؤثر بین شیوههای حملونقلی با
ایجاد و حمایت از فعالیت شرکتهای حملونقل ترکیبی و
ایجاد پیوستگی الزم در زیرساختها و باالخص ارتباط ریل
و بندر ،با اولویتدهی به پایانهها و بنادری که در حال حاضر
دارای سهم بیشتری از حمل و ترانزیت کاال هستند ،انجام
گرفته و به تدریج گلوگاههای موجود حذف شود.وی بر اطالع
رسانیمراتبآمادگیبخشهایحملونقلی کشور باتوجهبه
تحوالت بین المللی و با نگاهی بر دروازه ورود ایران به تجارت
جهانی،ازطرقمختلفتأ کید کرد.دبیرشورایعالیهماهنگی
ترابری با اعالم آمادگی برای برگزاری جلسات شورا به صورت
مستمر ،از عزم قاطع شورا برای تحول در ترانزیت از مسیر
ل گرایی،
کشور سخن گفت و اظهار امیدواری کرد :با نگاه عم 
جایگاه کشور در جذب کاالی ترانزیتی احیا و مشکالت این
حوزه مرتفع شود.

پرداختها را انجام دهد و مردم در حسابهای خود میتوانند مشاهده
کنند.وی افزود :آنچه اتفاق افتاد بر اساس تحلیلها و محاسباتی است
که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه
افراد و اعالم نقطهنظراتشان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه
رسیدگیمیشودوا گراحیاناجاماندهانداضافهومابهالتفاوتهمپرداخت
میشود ،ا گر هم مشمول نیستند برایشان توضیح میدهند که مشمول
این یارانه نمیشوند.میرکاظمی گفت :یارانه دو ماه علیالحساب واریز
شد که بهجز موضوع دارو و نان است و بهمحض شروع طرح ،این یارانه
آزاد میشود.وی ادامه داد :االن امکان برداشت نیست ،چون هنوز کاال
با ارز 4200تومانی در جامعه توزیع میشود تا زیرساختها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد :یارانه ماه اول آزاد میشود و ماه بعد ،نوبت دوم آزاد
میشود که مردم بتوانند مایحتاج خود را خریداری کنند.میرکاظمی در
پاسخ به این پرسش که «مبلغ واریزی جدا از مبلغ یارانهای است که
ی کردند یا تجمیع شده است؟» گفت :تجمیع شد ،در قانون
دریافت م 
«بند ب تبصره  »14مشخص شد که وزارت رفاه بایستی این پاالیش را در
درگاه انجام دهد و دهکهای باال را شناسایی کند و افراد جدیدی که
مستحق هستند ثبتنام کند ،چون در مقاطع مختلف پرداختهایی
صورت می گرفت ،این موارد تجمیع شد و بهصورت یکسان پرداخت
میشود ،البته این ماه پرداخت 45هزارتومانی را دهم اردیبهشت
داشتیم و این  400ـ  300هزار تومان مازاد آن شد و این ماه استثنائا این
اتفاق افتاده است.وی اضافه کرد :در دولت قبل بهمنظور مقابله با کرونا
هرفردباتقاضایخودوامقرضالحسنهیکمیلیونتومانیدریافت کرد که
ی کنند.رئیسسازمان
بانکها36قسطاینوامرابهطور اتوماتیک کمم 
برنامه و بودجه گفت :از سال  1400قیمتها افزایش پیدا کرد و در اواخر
سال  1400با اتفاقاتی که در روسیه و اوکراین افتاد ،تشدید شد مثال جو در
سال  99هر تن  270دالر بود ،در شهریور  1400به  350دالر رسید ،فروردین

 1401هم  560دالر شد که یک رشد قابلتوجهی بود ،همچنین ذرت 220
دالر بود در شهریور  1400به  399دالر رسید ،امروز  516دالر است ،گندم
 210دالر بود نیمه  1400به  370دالر رسید ،امروز  560دالر است ،روغن خام
 741دالربود،شهریور  1400به 1280دالررسید،امروز 2306دالراست.وی
ادامه داد :اتفاق دیگری که افتاد این است که همه کشورها برای خرید
هجوم آوردند و حتی صادرکنندگان اجازه صادرات نمیدهند و دولتها
وارد عمل شدند تا بتوانند مواد اولیه و غذایی بیشتری وارد کشورشان
ی گذارد
کنند این شرایط حتی در سایر مواد هم در کشورهای دیگر تأثیر م 
ی کنند.
مثال فوالد ،پتروشیمی و بخشهای مختلف را وارد کشورشان م 
میرکاظمی گفت :از اوکراین و روسیه بخش قابلتوجهی ذرت ،جو و
گندم صادر میشود و دانههای روغنی مخصوصا آفتابگردان  80درصد
در آنجا تولید میشود و اینها تأثیر دارد ،احتماال ا گر این روند در منطقه
ادامه پیدا کند ممکن است چند سالی کاهش عرضه مواد غذایی که در
امنیت غذایی جهان تأثیرگذار است ادامه پیدا کند ،بنابراین دولت باید
فکری کند البته سال گذشته تالش کردیم ذخایرمان را افزایش دهیم.
ویخاطرنشان کرد:وقتیدولتتحویلشدذخایراستراتژیکمابین30
ن که
تا  70درصد زیر حداقل پیشبینی بود و دولت سیزدهم علیرغم ای 
در زمان تحویل هشت میلیارد دالر هم مصرف شده بود ذخایر را تأمین
کرد.این مقام مسئول تصریح کرد :کاالبرگ الکترونیک در همان حساب
مردم کهیارانهواریزمیشوداستوفقطبااین کارتدر صورتی کهسامانه
راه اندازی شود میتوانند کاالی خاصی را بخرند ،یعنی مثال برای مرغ
میزان سهمیهاش مشخص است.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
بر اساس قانون دولت باید از کاالبرگ الکترونیک استفاده کند و ا گر این
سامانهقابلیتاجراپیدا کندجایگزینخواهدشدواتفاقخاصینمیافتد،
مردم با همین کارت در فروشگاه میتوانند مرغ و روغن انتخاب کنند،
ی کند
کارتخوانهایی کهدرفروشگاههانصبمیشوداینامکانرافراهمم 
کهفردبتواندمرغ،روغنیا کاالهایدیگرراانتخاب کندوسرپرستخانوار
پول را جای دیگر نبرد البته قانونگذار بیشتر بر این تأ کید دارد همچنین
دولت برنامهریزی کند تا قیمتها افزایش پیدا نکند و مدیریت روی این
موارد باشد.وی افزود :در شکل کاالبرگ این نیست که کوپن داده شود،
همین کارت بانکی است ،یارانه شارژ میشود و فقط محدود به خرید
اقالمی که مشخص میشود است.

رئيس کل بانک مرکزی:

بیشترینذخایراسکناسارزیرادرتاریخبانکمرکزیداریم
رئیس کل بانک مرکزی با تأ کید بر اینکه میزان ذخایر اسکناس
ارزیدر بهترینشرایطتاریخاینبانکقرار دارد ،گفت:بااصالحارز
۴۲۰۰تومانی،دسترسیبهارزافزایشمییابد.به گزارشخبرگزاری
صداوسیما،علیصالحآبادی،رئيس کلبانکمرکزیدر گفتوگو
با برنامه میز اقتصاد رسانه ملی تأ کید کرد :در حال حاضر وجوه
نفت فروش رفته در ماههای بهمن و اسفند در حال وصول است
و میزان تأمین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تا کنون با رشدی
 ۱۰۰درصدی نسبت به دوره مشابه به  ۴/۳میلیارد دالر رسیده
است.وی افزود :با توجه به رقم  ۴میلیارد دالر ارز تأمین شده برای
تأمین کاالهای اساسی و دارو ،کل ارز تأمین شده از سوی بانک
مرکزیاز ابتدایسالتا کنونبه۸/۳میلیارددالرمیرسد.رئیس
کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار
روانی بازاردانست و تأ کید کرد :بانک مرکزی ارز کافی برای پاسخ
به نیازهای وارداتی کشور را در اختیار دارد و در همین راستا سال
گذشته بیش از  ۵۵میلیارد دالر ارز مورد نیاز برای واردات راتأمین
کردواینمیزانباتوجهبهمنابعارزیموجودامسالافزایشخواهد
یافت.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای ارزی این
بانک در آرامش بخشیدن به بازار ارز گفت :بانک مرکزی به عنوان
بازارساز در بازار ارز همچنان حضور خواهد داشت و این بانک با
اتکایبهدرآمدهایارزحاصلازصادراتنفتیوغیرنفتیدرمواقع
لزوم به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قطعا التهاب بازار با تمهیدات پیش بینی شده
برای تأمین ارز به سمت آرامش حرکت خواهد کرد ،ادامه داد:
عالوه بر تأمین ارز واردات ،بانک مرکزی ارز مورد نیاز سایر مصارف

ارزی به صورت اسکناس را از طریق بازار متشکل ارزی تأمین
ی کند که سال گذشته از این محل مبلغ  ۲میلیارد دالر ارز مورد
م 
نیاز را تأمین کرد.
دکترصالحآبادیتأ کید کرد:تأمینارزبرایواردات کاالهایاساسی
در شرایط جدید قطعا تسهیل خواهد شد چرا که در گذشته فقط
بانک مرکزی تأمین کننده ارز واردات کاالهای اساسی بود ،اما
در شرایط جدید کانالهای تأمین ارز متنوع خواهد شد و عالوه
بر منابعی که از محل صادرات نفت و گاز و فرآودههای نفتی در
اختیار بانک مرکزی است ،واردکنندگان میتوانند ارز مورد نیاز
خود را از محل بازار نیما نیز تأمین کنند.وی افزود :هم ا کنون با
توجه به میزان ذخایر بانک مرکزی ثبت سفارشهای ارائه شده
از سوی وزات در قالب سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری
کشور تأمین میشود و هم ا کنون با هماهنگ بانک مرکزی و
وزارت صمت این دو سیاست به صورت متوازن پیگیری میشود
و افزایش حجم معامالت حا کی از گشایش در تأمین ارز مورد نیاز
وارد کنندگان است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه محور
اصلی فعالت امسال بانک مرکزی کاهش رشد پایه پولی و رشد
نقدینگی است ،گفت :نرخ رشد نقدینگی در ماههای گذشته
روندی کاهنده داشت و بانک مرکزی هم برنامههای خود را در
این بخش آغاز کرده است.
وی افزود :در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت
به کنترلبدهی کهبانکهابهبانکمرکزیاهتمامویژهایداردبه
گونهای که روند دریافت خطوط اعتباری بانکها از بانک مرکزی
نسبت به سال گذشته  ۵۰درصد کاهش یافته است.

