خبر جدید سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت بنزین

ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :دولت بارها هرگونه افزایش
قیمت بنزین را تکذیب کرده اســت و برنامهای برای اصالح قیمت
بنزین ندارد .ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :به استناد ماده ۳۹
قانون برنامه ششم توســعه ،قانون هدفمند کردن یارانهها ،تبصره
( )۱۴قانون بودجه ســال  ۱۴۰۱کل کشور و قوانین بودجه سنواتی،
منابع حاصــل از فروش داخلی فرآوردههــای نفتی از جمله بنزین
جزو منابع ســازمان هدفمندسازی یارانهها بوده و ارتباطی با بودجه

عمومی دولت نــدارد.در این مورد تمامی منابــع حاصل از فروش
داخلی فرآوردههای نفتی بهحســاب سازمان هدفمندسازی یارانهها
نزد خزانه واریز و بر اساس ردیفهای مصوب مصارف جدول تبصره
( )۱۴قوانین بودجه سنواتی توسط ســازمان برنامه و بودجه کشور
برای پرداخت یارانه نقدی و ســایر ردیفهای قانونی تبصره مذکور
تخصیص داده میشــود .با توجه به موارد یاد شده دولت در صورت
وجود کســری بودجه ،برای تامین آن در بودجه عمومی خود قانونا

اختیاری برای اختصاص منابع ناشی از فروش فرآوردههای نفتی به
درآمدهای عمومی دولت را ندارد .از طرف دیگر ،دولت بارها هرگونه
افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه نیز برای اصالح
قیمت بنزین ندارد .معلوم نیســت چرا برخی جریانهای سیاسی به
هر بهانه و بدون داشتن اطالعات دائم از قصد دولت برای افزایش
قیمت بنزین میگویند ،آیا در شــرایط فعلی دامنزدن به التهابات
افکار عمومی در جهت منافع ملی است؟

اقتصادی 3

چهارشنبه  2آذر  1401شماره 3563
رشد  ۴۷۰درصدی انهدام کاالی قاچاق در  ۷ماه؛

سخنگوی اقتصادی دولت :ارز دارو تامین شد

سخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به وضعیت تأمین ارز دارو
گفت :دولت در این زمینه که با سالمت مردم ارتباط دارد به هیچ
وجه کوتاهی نخواهد کــرد و با رایزنی با بانک مرکزی ارز الزم
را تامین کرده است.
ســید احسان خاندوزی ســخنگوی اقتصادی دولت در نشست
خبری خود که صبح امروز برگزار شــد با بیان اینکه تورم تولید
کننده کاهش یافته است گفت :برخی از صاحب نظران اقتصادی
این کاهش را به معنای رکود ارزیابی کرده اند که درست نبوده و
شاهد رونق در اقتصاد هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد :در شــرکتهای صنعتی و معدنی بزرگ
شــاهد افزایش تولید و فروش بوده که نشان دهنده رونق در این
بخش است.
وی گفت :وضعیت فعالیت در سازمان اموال تملیکی تغییر یافته
است به طوری که شــاهد افزایش بیش از  ۴۰۰درصدی انهدام
کاالی قاچاق هســتیم به طوری که در  ۷ماه امسال رشد ۴۷۰
درصدی انهدام کاالی قاچاق را شاهد هستیم.
ســخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به وضعیت تأمین ارز دارو
اشاره کرده و اظهار کرد :دولت در این زمینه که با سالمت مردم
ارتباط دارد به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد و با رایزنی با بانک
مرکزی ارز الزم برای واردات تخصیص داده شد.
خاندوزی از پیشــرانهای اقتصادی دولت نام برد و اضافه کرد
راهآهــن چابهار زاهــدان بیش از  ۶۳درصد تــا انتهای آبان ماه
پیشرفت فیزیکی نشان میدهد و طرح آب سنندج هم به زودی
افتتاح میشود.
خاندوزی در ادامه با اشــاره به جزئیات تورم گفت :تورم فصلی
بخش صنعت در تابســتان  ۱۴.۸درصد کاهــش پیدا کرده و به
منفی  ۲.۳درصد رســیده اســت؛ همچنین تورم نقطه به نقطه

بخش صنعت تابستان ۱۶.۲ ،درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشــاره به تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان بخش معدن
گفت :تورم این بخش  ۱۴واحد درصد کاهش پیدا کرده اســت؛
همچنین تورم ســاالنه تولیدکنندگان در بخش معدن نیز ۲۱.۷
واحد درصد کاهش پیدا کرد.
ســخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد :تــورم در حوزه خدمات
افزایشــی بوده و از  ۲.۴درصد در بهار به  ۱۶.۲درصد در تابستان

افزایش پیدا کرده است.
این مقام مســئول با اشاره به تولید در  ۶ماه ابتدایی سال جاری
گفت :در  ۶ماهه اول سال شرکتهای بزرگ معدنی  ۱۲.۷درصد
و شرکتهای صنعتی بزرگ  ۵.۳درصد افزایش تولید داشته اند.
خاندوزی با بیان اینکه شــورای پول و اعتبار درباره نرخ ســود
بانکی تصمیم گیری میکند گفت :قرار بود در جلسه قبلی شورا
در این باره تصمیم گیری شــود که این موضوع به جلسه آینده

موکول شد.
ســخنگوی اقتصادی دولت درباره مالیات بر عایدی ســرمایه
گفت :از مجلس و شــخص رئیس مجلــس درباره پیگیری این
موضوع تشکر میکنم ،وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در
کمیسیون اقتصادی شــرکت میکند ،اصرار داریم که مالیات بر
سفته بازی در این دولت اجرا شود و این موضوع جزو اولویتهای
دولت بوده و از نان شب واجبتر است.
وی درباره وضعیت مســکن خاطرنشــان کــرد :وزارت راه و
شهرســازی و بانک مرکزی به توافقاتی در این زمینه رسیده که
برای تأمین مالی کمترین بار تورمی را داشــته باشــد ،تا به این
لحظه  ۴۲۵هزار واحد معرفی شده به بانک مسکن که مهمترین
اهرم مالی اســت  ۱۸۵هزار واحد به قرارداد رســیده و  ۱۵هزار
قــرارداد دیگر بوده که جمع ًا  ۶۴هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار
از طرف بانک مسکن رسیده است .برخی از بانکها البته در این
باره کوتاهی کردهاند که امیدواریم بتوانیم خبرهای خوبی در این
باره تا پایان سال به مردم بدهیم.
خاندوزی در ادامه به شــرایط مناطق آزاد اشــاره کرد وگفت:
معافیت گمرکــی و معافیت مالیاتی در مناطــق آزاد وجود دارد
و قرار اســت جذابیــت در این بخش افزوده شــود ،اما در بحث
مالیــات ارزش افزوده ،این نوع مالیــات ،مالیات مصرف بوده اما
بنا برگــزارش ها برای برخی مالیات بــر ارزش افزوده مضاعف
محاسبه شده است.
خاندوزی در پایان ،مبنی بر اینکه برخی از تولیدکنندگان داخلی
بدون مجوز از طرف خارجی به انتشار برند خارجی با کیفیت کمتر
پرداختهانــد ،گفت :در این باره باید با وزیر صمت این موضوع را
پیگیری کرده و در صورت احراز آن قطع ًا با شرکتهای استفاده
کننده غیر مجاز برندهای خارجی مقابله خواهد شد.

قائممقام سازمان اموال تملیکی:

وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد:

اعالم آنالین جزییات
محل نگهداری کاالی قاچاق

اهمیت گردشگری کشاورزی
برای حفظ روستاها

قائممقام ســازمان اموال تملیکی اظهار داشت :سامانه یکپارچه
مرتبط با کاالهای قاچاق بخشی از سازمان جامع اموال تملیکی
فعال شده است.
صاحب حجتی درباره راهاندازی ســامانه رصــد کاالی قاچاق
بخشــی از ســامانه جامع اموال تملیکی اظهار داشــت :سامانه
یکپارچه مرتبط با کاالهای قاچاق بخشی از سازمان جامع اموال
تملیکی فعال شده اســت .طبق قانون دستگاههای متولی با امر
مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید در یک سامانه یکپارچه به یکدیگر
متصل شــوند و در حالیکه این تعهد سازمان جمعآوری و فروش
اموال تملیکی باید در ســال  99انجام میشــد اما اجرای آن با
تاخیر انجام شد.
وی ادامه داد :در برنامهریزیهای جدید ،ســازمان جمعآوری و
فروش اموال تملیکی توانســت در تاریخ وعده داده شده بخش
مربوط به خود برای راه اندازثی سامانه جامع و یکپارچه کاالهای
مرتبط با قاچاق را راه اندازی کند.
قائممقام ســازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این ســامانه
بســتری را برای رصــد کاالهای قاچاق ضبط شــده فراهم
میکند ،گفت :از طریق این سامانه دستگاههای متعدد مرتبط
از جمله یگان کاشــف ،تعزیرات ،قــوه قضاییه ،گمرگ و ...
امکان رصد برخط وضعیت کاالهای قاچاق را زمان کشــف تا

تعییــن تکلیف آن را دارند و میتوانند هر مرحله رابررســی و
پیگیــری کنند .در نهایت با اتصال تمام دســتگاههای مرتبط
بــا موضوع قاچاق،بانــک اطالعاتی جامع ایجاد می شــود و
مشــخص خواهد شد که کاال یا ارز قاچاق چه مسیری را طی
کرده و در کدام مرحله از پیگیریها قرار دارد.
حجتی با اشــاره به حجم و انباشــت کاالهای قاچاق کشف
شــده اظهار داشــت :در حال حاضر با حجم قابل توجهی از
قاچاق کشــف و ضبط شده در انبارها مواجه هستیم که
اقالم
ِ
با راهاندازی این ســامانه تمام اطالعــات این کاالهای ضبط
شــده از جمله محل نگهداری آنها با جزییات قابل ثبت است.
از ایــن پس جزییــات موجودی انبارها اعالم خودهد شــد و
دستگاههای مرتبط میتوانند به صورت برخط بدانند که کدام
کاالی قاچاق در کدام اســتان ،در کدام شهر ،در کدام انبار و
حتــی در کدام ردیف و طبقه قرار دارد و تمام کاالهای قاچاق
دارای کد رهگیری شدهاند.
وی ادامه داد :اگر تمام دســتگاههای مرتبط به صورت برخط
فعال باشــند و به این سامانه متصل شوند ،سرعت پیگیری برای
تعییــن تکلیف این کاالها افزایش مییابد و در نهایت انباشــت
کاال در انبارها بســیار کاهش پیدا کرده و با اشغال انبارها مواجه
نخواهیم بود.
قائممقــام ســازمان امــوال تملیکی گفــت :از این پس
موجــودی انبار با شناســه کاال و کد رهگیــری قابل رصد
اســت و هنــر مدیریت این اســت که اجنــاس در انبارها
انباشــت نشــوند و تمام انبارهــای تعیین تکلیف شــوند و
اگر تمام دســتگا هها به صورت برخــط و با اتصال به این
ســامانه امور مربوط بــه تعیین تکلیــف کاالهای قاچاق را
انجــام دهند دیگر نیاز به انبار نداریم .از ســوی دیگر این
امــکان ایجاد میشــود که دســتگا هها مرتبــط با موضوع
ماالی قاچاق عملکرد یکدگیر را رصد کنند و ســتاد مبارزه
با قاچــاق به عنوان ناظــر میتواند از طریق این ســامانه
نسبت به عملکردها از دســتگا هها مطالبهگری داشته باشد.

وزیر جهادکشــاورزی بر اهمیت حوزه گردشــگری کشاورزی
با وجــود خردهمالکیت و تغییر اقلیم برای حفظ و بازگشــت به
روستاها تاکید کرد.
به گزارش امتیاز به نقــل از پایگاه اطالعرســانی وزارت
جهاد کشاورزی ،ســیدجواد ساداتینژاد ،وزیر جهاد کشاورزی در
بازدید از مؤسســه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و
توسعه روســتایی گفت :فعالیت و رسالتهای مهمی به مؤسسه
پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشــاورزی و توسعه روستایی
سپرده شده که نشــان دهنده درست بودن تشکیل این مؤسسه
اســت .وی ادامه داد :این مؤسســه میتواند بــا توانمندی خود
در ریلگذاریها مؤثر باشــد و به نوعــی موفقیت وزارت جهاد
کشاورزی نشــان دهنده خط مشی ،ایدهها ،انرژی و ریلگذاری
این مجموعه اســت.به گفته وزیر جهاد کشــاورزی ،مؤسســه
پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشــاورزی و توسعه روستایی
باید مســتقل از دولتها پیش برود و به نوعی مانند سوزنبان در
ریل قطار عمل کند.
ســاداتینژاد با بیان این که ریلگذاری توسط این مؤسسه باید
با توجه به مناسبات جهانی و شرایط آن تغییر کند ،تصریح کرد:
با وجود این مؤسســه باید زودتر متوجه مســائل جهانی و تأثیر
در حوزه غذا بشــویم و به نوعی این مؤسســه بایــد آینده پژوه
باشــد.وی با تاکید به این که این مؤسســه دیدهبان و آیندهپژوه
اســت و رســالت مهمی در این زمینه دارد ،یادآور شد :مؤسسه
پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشــاورزی و توسعه روستایی
بایــد بتواند از قدرت ،توان و دانش الزم برای این مهم برخوردار
باشــد.مقام عالی وزارت با بیان این کــه توانمندی کارکنان این
مؤسســه برای هدایتگری اهمیت بسیار دارد ،یادآور شد :ایران
میتواند به قدرت غذا در جنوب غرب آسیا تبدیل شود.وی افزود:
باید عالوه بر تحقیقات علمی به زبان عشــایری و روســتایی با
افراد صحبت کنیم و تبیین یک مســئله زمانی نتیجه خواهد داد
که بتوانیم به زبان ساده آن را با مخاطبان مطرح کنیم.وزیر جهاد
کشــاورزی با اشــاره به تقویمپذیر و فصلی بودن تولیدات حوزه

کشاورزی گفت :حوزه کشــاورزی در اتفاقات مختلفی میتواند
در تولیدات محصوالت کشــاورزی مانند سیل دخیل باشد و در
حوزه آیندهپژوهی رســالت دارد تا اولین واکنش را نسبت به این
موضوعات را گوشــزد کند.به گفته وی ،آینــده پژوهش متولی
دیگری در وزارت جهاد کشاورزی ندارد و کسی شایستهتر از این
مؤسسه برای این موضوع نیست و این مهم یک مأموریت قطعی
برای این مجموعه است .ساداتینژاد با تاکید بر اهمیت پایداری،
امنیت و قدرت حوزه غذا ،یادآور شــد :این مؤسســه باید جایگاه
خود را در پروژه داشــته باشــد و دیدگاه خــود را ارئه دهد.وزیر
جهاد کشــاورزی با اشاره بر اهمیت حوزه گردشگری کشاورزی،
افــزود :در تغییر اقلیم و بحرانهای آبی با توجه به خردهمالکیت
این مهم میتواند اقتصادی را که در روســتاها دچار چالش شده
است را حفظ کند؛ مهاجرت به دلیل اقتصادی نبودن روستا بوده
و گردشگری کشاورزی میتواند به این مهم کمک کند .به گفته
وی گردشــگری کشــاورزی میتواند انقالبی در حوزه بازگشت
به روســتاها و حفظ آنها عالوه بر اقتصادی شــدن روستاها را
رقم بزند.ساداتینژاد با اشــاره به اینکه باید تقویم جشنوارههای
محصول راهاندازی کنیم؛ گفت :جشنوارههای محصولی در زمان
و مکان مشخص با کمک وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی برگزار شود تا به گردشگری کشاورزی کمک کند.

هشدار نسبت به مهاجرت فعاالن استارتاپی از ایران؛

فرش قرمز کشورهای منطقه برای متخصصان «آیتی»

️ مریم فکری

علیرضا کالهی هشدار داد :به دلیل نبود چشمانداز
روشن در اقتصاد ایران بسیاری از افرادی اهل فن
در حوزه اســتارتاپها در حــال مهاجرت از ایران
هستند.
رییس کمیســیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در
گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین با اشــاره به تبعات
منفی محدودیتهای اینترنتی و فضای مجازی بر
بخش واقعی اقتصاد ،در پاســخ به این سئوال که
آیا آماری از میزان مهاجرتهای کنونی وجود دارد
یا خیر؟ گفت :تجربه نشــان داده است هر بار که
عرصه را تنگ میکنیم ،مهاجرت شکل میگیرد.
اینها نگرانکننده اســت .نمیشود بدون اصالح
قوانین خارجی و ساختاری سیاست خارجی ،اقتصاد
را درست کرد.
وی با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی نمیتوانند
در خــاء کار کنند ،گفت :بــرای درک بهتر این
وضعیت آماری به شما میدهم .در سال  ۱۳۶۸بعد
تمام خسارتهای ناشی از جنگ ،کماکان اقتصاد
اول منطقــه بودیم و تولیــد ناخالص داخلی ایران

در محــدوده  ۱۲۰میلیارد دالر بود .در همین دوره
زمانی تولید ناخالص داخلی در ترکیه و عربســتان
در محدوده  ۹۰میلیارد دالر و تولید ناخالص داخلی
امارات در محــدوده  ۳۰میلیارد دالر بود .اما االن
تولیدناخالــص داخلی ترکیه و عربســتان تقریبا ۴
برابر شــده و اقتصاد امارات هم از ما بزرگتر شده
اســت .امارات اندازه یک استان ایران هم نیست.
برای درک بهتــر این وضعیــت میتوانید قدرت
اقتصادی قطر را ببینید.
او ادامــه داد :باالخره انســان تصمیمات خود را
براســاس یکســری متغیرها میگیــرد؛ حاال از
ناپایداری تا محدودیت یا تضعیف حاکمیت قانون.
وی سپس به موضوع حدودیت اینترنت و تاثیر آن
بر فعالیتهای استارتاپی بازگشت و گفت :ما قبل
از بحران اخیر دو بحران جدی داشــتیم که روی
سیســتم استارتاپی ایران تاثیر گذاشت .یکی بحث
کرونا و دوم ،خروج از برجام و تشدید تحریمها.
وی در توضیــح این مطلب ادامه داد :این اتفاقات
درشــرایط اقتصادی نامســاعدی رخ دادند .رکود،
تــورم و بیثباتی نرخ ارز به خــودی خود اقتصاد

ایران را درگیر کرده بود اما دو اتفاق مذکور در این
فضا اثر منفی روی اکوسیستم استارتاپی گذاشت؛
همه این ها سبب شد ارتباط ما به دلیل فیلترینگ
با جهان قطع شــود .در این میان عدم مانعزدایی

و بهبــود قوانین ،عدم تغییــر قوانین فعلی با مدل
کسبوکارهای اســتارتاپی و خروج سرمایهگذاران
خارجی نیز بحران را تشدید کرد.
کالهی تاکیــد کرد :فردی که ساختمانســازی

میکند ،بــدون هیچ گیر و مشــکلی به کار خود
میپردازد ،اما در حوزه اســتارتاپی اینگونه نیست.
خروجی اقتصاد بیمار این اســت که منجر به تورم
بیمورد نرخ امالک و مســتغالت شــده است .به
روایتی ارزش امالک و مستغالت در ایران  ۶برابر
کل تولید ناخالص ملی اســت .این عدد در آمریکا
 ۲اســت .این به ما میگوید که در ایران پول زیاد
اســت ،اما جای مولد و امن ندارد .در حوزه صنعت
کشور هم میگوییم نرخ تشــکیل سرمایه به زیر
نرخ استهالک رسیده است.
وی در جواب این پرســش که آیا درســت است
که ترکیه و امارات شرایط ویژهای را فعاالن حوزه
فناوری ایران گذاشتهاند؟ گفت :این شرایط جذاب
تنها برای فعاالن ایرانی نیســت ،برای همه است.
در ضمن فقط ترکیه و امارات نیســت .کانادا خیلی
وقت است که ویزای استارتاپی میدهد.
او همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه
به تداوم شرایط کننی  ،تبلیغات برای جایگزینهای
پلتفرمهایی چون اینستاگرام وجود دارد؟ نیز تاکید
کرد :به هیچوجه چنین جایگزینی وجود ندارد.

اخبار کوتاه
نگاهی به خداحافظی وزیر راه و شهرسازی از دولت

رستم رسما رفت!

رییسجمهور درحالی با اســتعفای رســتم قاسمی ،وزیر راه
و شهرســازی موافقت کرد که شــایعه خروج او از ساختمان
ایــن وزارتخانه ،چند هفتهبود که بــر فعالیتهای عمرانی و
حملونقل در کشور سایه انداخته بود.
ســید ابراهیم رییســی ـ رئیسجمهوری با استعفای رستم
قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ،به دلیل آنچه تشدید بیماری
وزیر اعالم شده ،موافقت کرد و شهریار افندیزاده به عنوان
سرپرست وزارتخانه منصوب شد.
روابط عمومی وزارت راه و شهرســازی ضمن تایید این خبر
به ایســنا اعالم کرد که هنوز گزینه جایگزین رستم قاسمی
مشخص نیست.
رئیسجمهوری ضمن تقدیر از تالشهای قاسمی در دوران
مســئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی و آرزوی سالمتی
برای او ،با اســتعفای رستم قاســمی در پی تشدید بیماری
موافقت و ابراز امیــدواری کرد که بتوان از توانمندیهای او
پس از بهبودی کامل استفاده کرد.
رستم قاســمی روز چهارشنبه  ۲۵آبان  ۱۴۰۱متن استعفای
خود را تقدیم رئیسجمهوری کرده اســت .او در جلســه روز
چهارشنبه هیات دولت شــرکت نکرد تا گمانهزنیها نسبت
بــه خداحافظی او از ســمت خود تقویت شــود .گزینههایی
هم به عنوان افراد جانشــین رســتم قاسمی مطرح شده ،اما
هنوز چیزی مشــخص نیست و حتی سخنگوی دولت درباره
اســتعفای قاســمی یا گزینههای جاگزین او صحبتی نکرده
است.
در هفتههای گذشــته انتقادهایی نسبت به عملکرد وزارت
راه و شهرســازی در اجرای پروژه نهصت ملی مسکن که از
برنامههای مهم دولت سیزدهم است مطرح شده بود.
پیشــتر و در هفتههای گذشته یک بار شایعه استعفای وزیر
راه و شهرســازی در رسانهها مطرح شده بود که قویا تکذیب
شد و چند روز پس از آن ،قاســمی در برنامهای در فرودگاه
امام حاضر شد؛ این خبر بار دیگر پنجشنبه گذشته مطرح شد
که تا امروز رسما تایید نشده بود.
قاسمی امروز در شــرایطی رسما از وزارت راه و شهرسازی
خداحافظی کرد که روند اجرای طرح ســاخت چهار میلیون
خانه به عنوان یکــی از مهمترین اهداف دولت طی بیش از
یک سال گذشته با کندی پیش میرفت .بنا بر اعالم سازمان
ملی زمین و مسکن تاکنون فقط  ۱۹۴هزار واحد به مرحلهی
فونداسیون رسیده اســت .البته وزارت راه و شهرسازی برای
 ۱.۶میلیون واحد زمین تامین کرده و بر این اساس مسئوالن
وزارتخانــه میگویند که بیش از یــک میلیون واحد در حال
اجرا است.
در بخــش حمل و نقل ،انتقادها به قاســمی کمتر بود؛ چرا
که حوزه مســکن ،عملکرد او را تحتالشعاع قرار داد .بخشی
از تمرکز وزیر راه و شهرســازی بــر روی مذاکرات حمل و
نقلی ،توافقنامه با کشورهای آسیای میانه از جمله قزاقستان،
آذربایجان و ارمنســتان بود .بسیاری از طرحهای حوزه حمل
و نقل مثل قطعه  ۲آزادراه تهران ـ شــمال و آزادراه شیراز ـ
اصفهان هنوز به بهرهبرداری نرســیده اســت .رستم قاسمی
مهرماه امســال وعده داد که ظرف ســه چهارسال آینده ۲۰
میلیارد دالر در بخش ریل و بندر هزینه میکنیم .اما ابهاماتی
از سوی کارشناسان در خصوص منابع مالی این وعده مطرح
شد.
تالشهای بینالمللی رســتم قاسمی در بخش مسکن نیز
توفیق چندانی نداشت .او اقداماتی به منظور ایجاد فضا برای
بخش خصوصی در جهت ســاخت مسکن در سوریه صورت
داد؛ هدفی که تاکنون آنطور که باید و شــاید عملیاتی نشده
است.
قاســمی در روزهای پایانی فعالیت خود عملیات اجرایی گام
دوم نهضت ملی مســکن در شــهرهای جدید به تعداد ۱۰۰
هزار واحد را آغاز کرد که شائبههایی درباره آن مطرح است؛
از جمله اینکه در بهترین حالت در مرحله شروع آمادهسازی
زمین است و بسیاری حتی طرح ندارند .از قبل هم  ۱۰۰هزار
واحد در شــهرهای جدید کلنگزنی شده بود اما آنطور که
باید و شاید پیش نمیرود .در خصوص عملکرد بنیاد مسکن
نیز ساخت سالیانه  ۴۰۰هزار خانه به عهده بنیاد قرار دارد که
به گفتهی مسئوالن بنیاد  ۱۰۰هزار واحد شهری و  ۱۹۰هزار
واحد روستایی در مرحلهی ساخت قرار دارد.

صعود نفت در پی تکذیب خبر افزایش
تولید اوپک پالس

قیمت نفــت پس از این که عربســتان ســعودی گزارش
رســانهای مبنی بر مذاکــرات اوپک پالس بــرای افزایش
عرضه را تکذیب کرد ،اوایل معامالت روز ســه شــنبه بازار
آسیا افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت  ۱۷سنت معادل  ۰.۲درصد افزایش
یافت و به  ۸۷دالر و  ۶۲ســنت در هر بشــکه رســید .بهای
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت سنت معادل
 ۰.۱درصد افزایش ،به  ۸۰دالر و  ۱۱سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص در معامالت روز گذشته پس از این که روزنامه
وال اســتریت ژورنال گزارش کرد در نشســت چهارم دسامبر
اوپک پالس افزایش تولید این گــروه به میزان حداکثر ۵۰۰
هزار بشــکه در روز مورد بررســی قرار می گیرد ،بیش از پنج
درصد ریزش کــرده بودند.اما بالفاصله قیمتهای نفت پس از
این که شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان
سعودی اعالم کرد کشــورش به کاهش تولید پایبند است و
درباره افزایش تولید با ســایر اعضای اوپک گفت و گو نکرده
است و گزارش وال استریت ژورنال را تکذیب کرد ،به سرعت
بهبود کامل یافتند.اوپک و متحدانش اخیرا اهداف کاهش تولید
را کاهش دادهاند و وزیر انرژی عربســتان سعودی ماه جاری
اظهار کرد ایــن گروه به دلیل ابهاماتی کــه پیرامون اقتصاد
جهانی وجود دارد ،درباره تولید نفت محتاط میماند.در این بین،
الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه روز دوشنبه گفت:
روسیه به کشورهایی که سقف قیمت برای صادرات نفت این
کشور اعمال میکنند ،نفت یا فرآوردههای نفتی عرضه نخواهد
کرد .وی تاکید کرد روســیه تامین کننده نفت قابل اطمینانی
مانده است و معرفی ســقف قیمت برای نفت روسیه ،عرضه
کمتر را به دنبال خواهد داشت.

