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گروه اقتصادی - امید قالیباف 
گفت: ماه گذشته رشد اقتصادی دنیا 
بعد از کرونا صفر شد و فضای اقتصاد 
جهان رکودی است. رشد اقتصادی 
ما طبــق گزارش بانــک مرکزی در 
مرداد ۲.۲ درصد بود، بخش صنعت 
و معدن ۶درصد رشــد داشته است. 
رشــد اقتصاد ما ۳.۸ درصد در ســه 
ماهه امســال بوده است و شاخص 
تولید شرکت های صنعتی بورسی ما 
۶.۷ درصد در مردادماه رشــد داشته 

است.
بــه گفتــه او، ماشــین آالت و 
تجهیزات ۱۹.۶ درصد رشــد داشته 
اســت.  در بخش خودرو ۴.۶ درصد 
رشــد داشته ایم، ما در ۵ ماهه امسال 
۲۱ درصد رشد صادرات داشته ایم.

قالیباف گفت: در حال حاضر ۳ 
هیئت روسی در کشور حضور دارند 
ما  در تجارت با روســیه ۳۱ درصد 
رشد داشــتیم به طوری که در تیر و 
ما صادرات صنعتی ما افزایش داشته 
ایم،۳۰ درصد ترکیب صادرات ما به 

روسیه افزایش داشته ایم.
وزارت  ســخنگوی  به گفتــه 
صمــت،  در لــوازم خانگی هم ۱۷ 

درصد رشد تولید داشته ایم.
او گفت:واگذاری ۵ هزار و  ۴۰ 
محدوده اکتشاف و معادن متروکه به 
زودی انجام خواهد شــد، مزایده از 
امروز در وزارت صمت اســتحصال 
شــده و افراد واجد شرایط می توانند 

در آن شرکت کنند.
ماشین  گفت:متاسفانه  قالیباف 

آالت صنعتی فرسوده است به طوری 
که ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آالت 
معدنی در کشور نیاز داریم ،بنابراین 
امســال واردات تجهیزات معدنی را 
در دستور کار قرار داده ایم و در سال 
۱۴۰۱ دو برابــر ســال قبل واردات 

ماشین آالت صنعتی داشته ایم.
ســخنگوی وزارت صمت، در 
ادامه با بیان اینکه تحریم ها ۲۰ تا ۲۵ 
درصد هزینــه تولید را بخاطر هزینه 
حمل و نقل، هزینه واسطه تامین پول 
و ... افزایــش داده، گفت: اگر تحریم 
لغو شــود، هزینه تولید ممکن است 
تا ۲۵ درصــد کاهش یابد که البته به 
معنی ارزان شــدن نیســت، چون با 
تورم ۴۰ درصدی هم مواجه هستیم.
او ادامه داد: هرماه قرعه کشی با 

۱۰۰ هزار خودرو در دستور کار قرار 
دارد،اولین خودرو بدون قرعه کشی 
ایران خودرو، تارا اســت. سخنگوی 

وزارت صمت گفت: ســال گذشته 
۳۹۰ هــزار خودرو و امســال ۵۰۰ 
هــزار خودرو به مــردم تحویل داده 

ایم و رشــد شتابان تولید خودرو در 
خودروسازی ها را شاهد هستیم، ما 
تالش کرده ایم تولید را افزایش دهیم 

در نیمه اول سال ۱۴۰۱ خوشبختانه 
۵۰ درصد رشد تولید داشته ایم.

قالیباف گفت: تــا رکورد ۱۵۰ 
هزار دســتگاه را در ســال های قبل 
اســقاط کرده ایم و امســال ۱۵ هزار 
دستگاه اسقاط شده است. طبق ماده 
۱۰ قانون ســاماندهی خودرو ،  باید 
خودروی فرسوده جمع آوری شود 
بــه طوری که بایــد از هر ۴ خودرو 
تولیدی یک گواهی اســقاط خودرو 

صادر شود.
او می گوید: در شــرایط فعلی 
ساالنه ۴۰۰ هزار برگه اسقاط خودرو 
بــرای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
دستگاه به جز واردات و تولید موتور 
نیاز داریم. ســازوکاری در الیحه دو 
فوریتــی اصالح قانون ســاماندهی 
خــودرو برای واریــز یک درصد از 
قیمت خودرو یا موتورســیکلت به 
صندوق محیط زیست در نظر گرفته 
شــده است؛ قرار است منابعی که در 
ایــن صندوق جمع می شــود برای 
اســقاط یا ســازوکارهای تشویقی 

اسقاط خودروها استفاده شود.
قالیباف  افزود: بیش از ۳ میلیون 
و پانصد هزار دستگاه خودرو فرسوده 
در کشــور داریم؛ همچنین باالی ۹ 
میلیون دســتگاه موتورسیکلت هم 

فرسوده هستند که همه آنها آلودگی 
داشته و مصرف سوخت باال دارند.

سخنگوی وزارت صمت گفت: 
برآوردها نشــان می دهــد به ازای 
اسقاط هر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو 
حدود ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در سال 
صرفه جویی می شــود که با اصالح 
قانون ســاماندهی خودرو در قالب 
الیحه دو فوریتی هم فشار گلوگاهی 
تولیــد خــودرو و موتورســیکلت 
برطرف شــده و هم منابع الزم برای 
اسقاط خودروها فراهم می شود. او 
گفت: بحث اســتیضاح وزیر صمت 
بــه هیچ عنوان مطرح نیســت و این 
ادعــا باطل اســت. قالیباف گفت:ما 
به هیچ عنــوان وکیل مدافع خودرو 
ســازی ها نیستم و این شرایط را می 
دانیم که خودورهای داخلی کیفیت 
الزم را ندارنــد،کار اصلــی ما برای 
سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پلتفرم و طراحی 
خودرو اســت که و در دوسال آینده 
شاهد خودروهای جدید و با کیفیت 
خواهیــم بود. مــا در صنعت لوازم 
خانگی هم منطقی حمایت شــد در 
ســال ۹۷ که لوازم خانگی خارجی 
از کشور رفتند لوازم خانگی داخلی 
خــالء آن ها را پرکرد،واردات لوازم 

خانگی موضوعیت ندارد.

سخنگوی وزارت صمت مطرح کرد:

رشد ۶.۷ درصدی تولید 
شرکت های صنعتی بورسی  

قالیباف گفت: شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در مرداد ماه ۶.۷ درصد رشد داشته است.

 

گروه اقتصادی - بانک مرکزی، 
دســتورالعمل اســتفاده از ابزارهای 
اعتبــاری در معامــالت بورس های 
کاالیــی را امــروز به شــبکه بانکی 
کشور ابالغ کرد. این دستورالعمل بر 
مبنای تکلیف مقــرر در بند ع تبصره 
۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشــارکت 
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و بورس کاال تهیه شده است. بر 
اساس دستورالعمل ابالغی به بانک ها، 
امکان اســتفاده از ابزارهای اعتباری 
مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و 
اعتبار اســنادی داخلی مدت دار برای 
تســویه معامالت بورس کاال فراهم 
خواهد شــد. این مسئله یک گام مهم 
در جهت توسعه مالی است و می تواند 
آثار اقتصادی گسترده ای به دنبال داشته 
باشــد. با این امکان جدید، خریداران 
کاال از بورس های کاالیی می توانند از 
ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده 
کرده و وجه آن را در سررسید به بانک 
پرداخت نمایند. فروشــنده کاال نیز 

می توانــد اوراق دریافتــی را در بازار 
ثانویه به فروش رســانده یا از همان 
اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده 
کنند. در نهایــت دارنده نهایی اوراق 
گام، در سررسید می تواند وجه اوراق 
را با تضمین بانک صادرکننده، دریافت 
کند. این روش ضمن کمک به تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی، می تواند به 
کاهش ناترازی بانک ها نیز کمک کند. 
به منظور عملیاتی کــردن این طرح، 
کارگروه عملیاتی ویــژه ای به منظور 
هدایــت کار و رفع موانــع اجرایی 
بــه صورت منظــم در بانک مرکزی 
تشکیل می شود. الزم به ذکر است که 
از ابتدای انتشــار اوراق گام در بهمن 
۱۳۹۹ تا این تاریخ، در مجموع نزدیک 
به ۲۶ هزار میلیــارد تومان اوراق گام 
توســط بانک ها منتشر شده است. از 
کل اوراق منتشر شده، حدود ۱۷ هزار 
میلیارد تومان طی دو ماه اخیر منتشــر 
شده اســت. در ماه های اخیر با توجه 
به اصالح دستورالعمل گام و اختیاری 

شدن انتقال آن به بازار سرمایه، افزایش 
سررسید اوراق، افزایش حد اعتباری 
بنگاه ها و اجرای برنامه های آموزشی و 
ترویجی توسط بانک مرکزی، استقبال 
از ایــن اوراق افزایش یافته اســت. 

عالوه بر روند افزایشی صدور اوراق 
گام، تنوع بنگاه های متقاضی اوراق و 
عمق زنجیره ها نیز افزایش یافته است. 
در هفته های اخیر طیف گسترده ای از 
صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، 

لــوازم خانگی، صنایــع الکترونیک، 
فلزات اساســی، صنایع شــیمیایی، 
صنایع غذایی و کشــاورزی، صنایع 
دارویی و فروشگاه های زنجیره ای از 

این اوراق استفاده کرده اند.

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛

دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معامالت بورس های کاالیی

در شــرایط فعلی ساالنه ۴۰۰ هزار برگه اسقاط خودرو برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه به جز واردات و تولید موتور نیاز داریم. سازوکاری در الیحه دو فوریتی 
اصالح قانون ساماندهی خودرو برای واریز یک درصد از قیمت خودرو یا موتورسیکلت 
به صندوق محیط زیست در نظر گرفته شده است؛ قرار است منابعی که در این صندوق 
جمع می شــود برای اسقاط یا سازوکارهای تشویقی اسقاط خودروها استفاده شود.

گروه اقتصادی -دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به طوالنی شدن مدت زمان رفت و برگشت کشتی ها از /به بنادر 
روسیه گفت: نگاه ناسیونالیستی روسیه در بنادر باعث می شود که کشتی ها از سرویس مطلوبی برخوردار نباشند.

هر چند که سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد در دولت جدید  ترانزیت کاال از بنادر شمالی، رشد ۱۷۷ درصدی 
داشــته اســت اما آمارهای رسمی نشــان می دهند که علمیات کانتینری که نشان دهنده روند ترانزیت در بنادر محسوب 
می شود، تنها ۴ درصد رشد داشته و طبق آمارها در ۸ ماه سال ۲۰۲۲ میالدی به جز بندر امیرآباد در سایر بنادر شمالی مانند 

انزلی، کاسپین، آستارا و نوشهر و فریدون کنار عملکرد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است.
دالیل متعددی باعث این روند ترانزیت در بنادر شــمالی شــده که از جمله آنها کافی نبودن ناوگان دریایی در خزر، 
نبود برنامه منظم حرکت کشتی ها و اخیر مطلعل شدن کشتی های حامل بار ایران در بنادر آستاراخان در روسیه و ماخاچ 
قلعه در داغستان. از سوی دیگر سال ها است که تردد کشتی ها در خزر با مشکل عدم الیروبی ولگا مواجه است و روس ها 
تقریبا هیچ فعالیت موثری را برای الیروبی کانال ولگا و رفع مشکالت آن انجام نداده اند که همین عامل باعث کاهش دور 
گردش کشتی ها و تقلیل ظرفیت کلی حمل ناوگان ایرانی در دریای خزر می شود و شاهد ایجاد صف طوالنی کامیون ها 
در مرزهای زمینی هستیم .  »مسعود پلمه« دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره گالیه فعاالن اقتصادی 
نسبت به طوالنی بودن مدت زمان رفت و برگشت کشتی حامل بار از/ به بنادر روسیه اظهار داشت: موضوع این است که 
حداکثر ناوگان تحت مالکیت که در دریای خزر فعال است به ۴۰ فروند می رسد که ۲۳ فروند آن  متعلق به شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران بوده این در حالی است که برای تحقق اهداف تعریف شده در بنادر شمالی به ۱۰۰ فروند کشتی 
نیاز داریم.وی ادامه داد: اما یکی از مشکالت درباره طوالنی بودن مدت زمان رفت و برگشت کشتی ها، کاهش ورودی 
آب و عدم الیروبی ولگا است بنابراین تردد در این مسیر عالوه بر زمستان در بخشی از فصول سال دچار مشکل است و 
همین باعث ایجاد مشکالت عدیده در پهلوگیری شناورها در بنادر آستاراخان و ماخاچ قلعه شده و به همان تناسب مدت 
توقف و سفر کشتی ها در این بنادر افزایش پیدا می کند به طوریکه در حال حاضر یک کشتی ایرانی در این مسیر حداکثر 
۱.۵ سرویس در ماه می تواند انجام دهد.پلمه با تاکید بر اینکه بعضا در بنادر روسیه نگاه ناسیونالیستی حاکم بوده است، 
گفت: همین موضوع باعث می شود که کشتی ها از سرویس مطلوبی برخوردار نباشند و از سوی دیگر در بنادر روسیه هم 
تجهیزات مناسب و کافی وجود ندارد و موضوع مهم تر اینکه عمق کم در این بنادر مشکالتی را برای پهلوگیری کشتی ها 
ایجاد کرده  اســت. روســیه در فصل کشت، اجازه ورود حجم کمی از  آب را به ولگا می دهد و همین باعث کاهش عمق 

می شود و نمی توان استفاده مطلوب از این بنادر داشته باشیم.

دبیرکل انجمن کشتیرانی مطرح کرد:

دالیل معطلی کشتی ها در بنادر روسیه


