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خبر اقتصادی

وزیراقتصادطرحموضوعراکمدقتی
درخبررسانیدانست؛

 مالک تعداد تراکنش 
برای تفکیک حساب       ها منتفی شد

وزیر اقتصاد درباره اقدام 
دولت در حــوزه تفکیک 
حساب های شــخصی و 
تجاری با انتقاد از کم دقتی 
در خبررسانی در این مورد 

گفت: امســال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و 
تعداد گردش نداشته       ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک 
حساب های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
به گزارش تسنیم، احســان خاندوزی گفت: مسأله 
واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست های 
جدی رییس جمهور بود در حال پیگیری است؛ کارگروه 
ویژه ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشــکیل شده تا 
این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و 
بهره وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.وزیر اقتصاد 
تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در خصوصی سازی 
نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه 
واگذار شــده و اتفاقات آن صنعت نیست، لذا با دقت و 
تامل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در 
حال جمع بندی است.وی ادامه داد: حتما این چارچوب 
مشترک را در معرض اظهار نظر صاحبنظران این حوزه 
قرار خواهیم داد چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از 
مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه 
موفق در صنعت خودرو سازی در سالهای آینده است.
خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی سازی باید به عنوان 
اولین گام مهم خصوصی ســازی های دولت سیزدهم 
کارنامه موفق، قابل قبول و درخشــانی در حوزه صنعت 

خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.

تکیهبرخوداظهاری
درشناساییحسابهایتجاری

خاندوزی همچنین در مورد اقــدام دولت در حوزه 
تفکیک  حساب های شــخصی و تجاری گفت: از نحوه 
خبرســازی و انتشــار اخبار مربوط به این اقدام بسیار 
تعجب کردم به این معنا که مســاله حساب ها متعلق 
به قانون بودجه  ســال 1400 بود و در همان جا مصوب 
شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 هیچ حکم 
قانونی ناظر بر اینکه ســقف و تعداد گردش را بخواهیم 
مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در 
خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب های 
شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن 
از سوی دولت اســت.  اطالع رسانی دقیق تر  را دوستان 

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعالم خواهند کرد.

اجرایکاالبرگالکترونیکی
بعدازاتماممرحلهدومآزمایشی

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
اجرای کاالبرگ الکترونیکی هم گفت: این پرسش را به 
طور مشخص باید از وزارت رفاه داشته باشید اما به توجه 
به اطالعاتی که به عنوان ســخنگوی اقتصادی دارم، با 
توجه به اینکه وعده بر این بود تا در شــهریور ماه نتایج 
اجرای آزمایشی کاالبرگ الکترونیکی به ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت بیاید و بعد درباره آن تصمیم گیری شود، 
این جلسه برگزار شد و وزارت رفاه توضیحاتی درباره نتایج 
اجرای آزمایشی دادند و درخواست وزارت رفاه این بود که 
یک مرحله دیگر هم در کشور اجرا شود تا در زمان اجرای 
سراسری مانند برخی اعتراضات که در اردیبهشت و خرداد 
ماه نسبت به مساله یارانه ها صورت گرفته بود در این مرحله 
با اعتراض و ایجاد مشکل مواجه نباشیم.وی ادامه داد: باید 
صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی جدید تمام شود تا بدون 

هیچ کم و کاستی، پس از آن در تمام استان ها اجرا شود.

سودسهامعدالت
دراختیاردارندگاناینسهاماست

وزیر اقتصاد درباره پرداخت نشدن سود سهام عدالت 
برای برخی از مردم گفت: با پیگیری های ویژه ای که انجام 
شد، تمام مبالغ واریزی برای سود سهام عدالت، در اختیار 
خود دارندگان این سهام قرار گرفته و اختیار مدیریت سود 
سهام با خود مردم و صاحبان سهام عدالت است.وی افزود: 
در مورد افرادی که نقص مدارک دارند یا متوفیان، سود 

سهام به محض ارائه مدارک در روز پرداخت خواهد شد.

یک کارشناس حوزه انرژی اظهار 
داشت: روســیه یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفت و گاز دنیا است 
و یکی از بازارهای هدف که می تواند 
به توســعه بازار ایــران کمک کند 
اروپاســت که تاکنون بــه عنوان 
ناموس روسیه بوده و به هیچ عنوان 
اجازه نداده که ایران نگاه چپ به این 

بازار داشته باشد.
مرتضی بهروزی فر در گفت وگو 
با ایلنا، دربــاره تکمیل پروژه ال ان 
جی ایران توسط روسیه و صادرات 

و ســواپ گاز به جنوب، پاکستان و 
عمان در قرارداد بــا گازپروم اظهار 
داشت: ما هیچگونه تجربه موفقی 
در حوزه صنعت نفت و گاز با روسیه 
نداشــته ایم، حتی قبل از تحریم و 
جنگ با اوکراین هم این کشور یک 
ریال در ایران سرمایه گذاری نکرده 
است و کامال بصورت مطلق از تمام 
تحریم های امریــکا تبعیت کرده 
و هیچ اقدامی که باعث شکســتن 
تحریم هــای امریکا شــود، انجام 

نداده است. 

وی با بیان اینکه روسیه همواره 
در حوزه نفت و گاز نه شریک بلکه 
رقیب ما بوده اســت، افزود: روسیه 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
نفــت و گاز دنیــا اســت و یکی از 
بازارهای هــدف کــه می تواند به 
توســعه بــازار ایران کمــک کند 
اروپاســت که تاکنون بــه عنوان 
ناموس روسیه بوده و به هیچ عنوان 
اجازه نداده که ایران نگاه چپ به این 

بازار داشته باشد.
این کارشــناس حــوزه انرژی 

تصریح کرد؛ مورد دیگــر اینکه ما 
پلنت ال ان جی نداریم، روسیه هم 
تکنولوژی ان را در اختیار ندارد، تمام 
واحدهایی که اکنون در دست بهره 
برداری اســت امریکایی و اروپایی 
است. روسیه تاکنون حتی یک واحد 
کوچک هم برای خودش نتوانسته 
راه انــدازی کند، بنابرایــن انتظار 
نداشته باشیم که این کار را برای ما 

انجام دهد.
وی گفــت: برای صــادرات گاز 
به عمان ما دو مســیر داریم، یکی 

آبهای کم عمق اســت کــه باید از 
امارات عبور کند، هم ما و هم روسیه 
توان احداث آن را داریم اما به دلیل 
مشکالتی که با امارات داریم اجازه 
ســاخت و احداث خط لوله را به ما 
نخواهد داد. در مورد آبهای عمیق 
هم شرکت هایی که توان اجرا دارند 
از تعداد انگشت های یک دست هم 
کمترند و همه اروپایی و امریکایی 
هستند، حتی شاهدیم لوله گذاری 
خط نورد استریم ۲ را شرکت های 
اروپایــی انجام دادند زیرا روســیه 

تکنولوژی آن را ندارد. 
بهروزی فر درباره صــادرات به 
پاکستان نیز بیان کرد: پاکستان بازار 
کوچکی است، زمانی هم که قرار بود 
آی پی آی اجرا شود، هند مخالفت 
کرد چون تمایلی ندارد به خط لوله 
عبوری از پاکستانی که تا پای جنگ 
با هم پیش رفته اند، وابســته شود. 
عالوه بر این بخــش عمده صنایع و 
جمعیت پاکستان در حاشیه شرقی 
قرار دارد که با ایران فاصله دارد، خط 
لوله ای که از ایران کشیده می شود از 
منطقه ای عبور خواهد کرد که حتی 
دولت اســالم آباد بر آن حاکمیت 
ندارد و در دســت عشــایر، قبال و 
تندروهای سنی اســت که با ایران 
مشــکل دارند، بنابراین بعید است 
این خط اجرا شــود. اگر هم اجرایی 
شــود در حد ۵0 درصــد ظرفیت 
خواهد بود و در ســال چند بار نیز 

منفجر می شود و باید هزینه کنیم 
تا خط بازسازی شود. بعبارت دیگر 
پاکستان بازاری نیست که ما بتوانیم 

با آن مشکالتمان را حل کنیم.
وی یادآور شد: در هر حال اگر با 
روسیه به امضای قرارداد هم برسیم، 
اجرایی نمی شود و نتیجه نخواهد 
داد فقط وقت گذرانی است، چراکه 
تا زمانی که امریکا به این کشور اجازه 
نداد اس۳00 وارد ایران نشد، مسکو  
به هیچ وجه بنا ندارد با واشــنگتن 
سرشاخ شود بنابراین اگر در بهترین 
حالت قرارداد هم با این کشــور به 
امضا برسانیم، ما را بازی می دهد تا 
فرصت هایمان را از دست بدهیم و 
ما مجبوریم در زمین روس ها بازی 

کنیم تا تنها منافع آنها تامین شود.

درگفتوگوباایلنامطرحشد:

روسیه تاکنون ریالی در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نکرده است

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: این موضوعات 
که ما به صورت رایگان ســوخت را در اختیار لبنان قرار 

می دهیم، قطعا دروغ است.
هادی بیگی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره صادرات بنزین به لبنان اظهار داشــت: ما همواره 
به هر کشوری که تمایل داشته باشــیم و متقاضی باشد 
صادرات سوخت داریم، در مورد لبنان هم قبال صادرات 
صورت گرفته اســت. نکته دیگر اینکه ما کشور فروشنده 
هستیم و هر کشوری که درخواست داشته باشد ما نسبت 

به صادرات اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: اگر ما به لبنان صادرات کنیم چه بســا بهتر 
هم است چون سوخت و فراورده را می فروشیم و پول آن 
را دریافت می کنیم و قرار نیســت رایگان چیزی را صادر 
کنیم، ضمن اینکه به همفکران خودمان کمک می کنیم 

خوشحال هستیم.
عضو کمیســیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: این 
موضوعات که ما به صورت رایگان سوخت را در اختیار این 

کشور قرار می دهیم قطعا دروغ است.
وی ادامه داد: بنده زمانی که در دوره قبل به این کشور 
صادرات داشتیم موضوع را بررسی کردم و به قطع اعالم 

می کنم که ما در قبال صادرات سوخت به این کشور پول 
را دریافت می کنیم.

بیگی نژاد خاطرنشــان کــرد: ما به هر کشــوری که 
صادرات داریم پول آن را هــم دریافت می کنیم، در مورد 
لبنان عالوه بر اینکه برای کشــور درآمدزایی دارد مزیت 
دیگر اینکه به همفکران خودمان بنزین را صادر می کنیم. 
وی بیان داشت: لبنان و ایران هر دو کشورهایی هستند 
که بابت تفکرشان هزینه می پردازند و تنها راه نجات از این 
قضیه این است که هیچ کدام از کشــورهایی که وضعیت 
این چنینی دارند مثل روسیه، ونزوئال، لبنان، عراق، یمن 

و ســوریه را تنها نگذاریم و در غیر این صورت ما را از بین 
خواهند برد. بنابراین این بسیار مهم است که با این کشورها 

ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم.
به گــزارش ایلنا، وزیــر نفت دیروز دربــاره صاردات 
سوخت به لبنان اظهار داشت: ما سال گذشته هم به این 
 کشور صادرات داشــتیم و هرچه صادر کردیم پول آن را 

دریافت کرده ایم.

عضوکمیسیونانرژیمجلسدرگفتوگوباایلنا:

صادراترایگانسوختبهلبنانکذباست

گفت و گو

نرخ تــورم نقطه ای گــروه عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی  ها و دخانیــات« با کاهش پنــج واحد 
درصدی به ٧۵.4 درصد رســیده و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با کاهش 1.۵ واحد درصدی 

به ۳۵.4 درصد رسیده است.مرکز آمار اعالم کرد که 
نرخ تورم سالیانه شهریورماه 4۲.1 درصد شد و نسبت 
به ماه قبل 0.۶ درصد افزایش یافت.مرکز آمار همچون 
ماه های گذشته نرخ تورم را منتشر کرد. براساس این 
گزارش نرخ تورم ســالیانه که درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن است برابر 4۲.1 درصد 
بود که نسبت به مدت مشابه ماه قبل، 0.۶ واحد درصد 
افزایش نشان می دهد.همچنین نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 41.۵ درصد 
و 4۵.۳ درصد اســت که برای خانوارهای شهری 0.۶ 
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٩.0 

واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش۲.۵واحددرصدی
نرختورمنقطهای

نرخ تورم نقطه ای که درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در شهریور 
ماه امســال به عدد 4٩.٧ درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین 4٩.٧ درصد بیشتر 
از شهریور 1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و 

خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه 1401 در مقایسه با 

ماه قبل ۲,۵ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تــورم نقطه ای گــروه عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی  ها و دخانیات« با کاهش پنج واحد درصدی 
به ٧۵.4 درصد رسیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« با کاهش 1.۵ واحد درصدی به ۳۵.4 درصد 

رسیده است.
براســاس این گزارش نــرخ تورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شهری 4۸.4 درصد می باشد که نسبت به 
ماه قبل ۲.٧ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین 

این نرخ بــرای خانوارهای روســتایی ۵۶.۳ درصد 
 بوده که نســبت به ماه قبل ۲.1 واحد درصد کاهش 

داشته است.

نرختورمماهیانه۲.۲درصدشد
نرخ تــورم ماهانه، درصــد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه 
شــهریور 1401 به ۲.۲ درصد رسیده که در مقایسه 
 با همین اطالع در ماه قبــل، 0.۲ واحد درصد افزایش 

داشته است.
تورم ماهانه برای گروه های عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« به ترتیب ۲.1 درصد و ۲.۲ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۲ درصد 
می باشد که نسبت به ماه قبل 0.۲ واحد درصد افزایش 
داشــته اســت. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
 روســتایی ۲.۲ درصد بوده که نســبت بــه ماه قبل

0.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

مرکزآماراعالمکرد؛

روندافزایشینرختورمدرشهریورماه

خبر

ماهیچگونهتجربهموفقی
درحوزهصنعتنفتوگاز
باروسیهنداشتهایم،حتی
قبلازتحریموجنگبا

اوکراینهماینکشوریک
ریالدرایرانسرماگذاری

نکردهاست؛کامالوبه
صورتمطلقازتمام

تحریمهایامریکاتبعیت
کردهوهیچاقدامیکهباعث
شکستنتحریمهایامریکا

شود،انجامندادهاست

شــرکت انرژی فرانســوی »توتال« قصد دارد 
سرمایه گذاری های جدیدی را در پروژه گاز طبیعی 

شمال-جنوب در قطر انجام دهد.
 به گزارش ایلنــا از بلومبرگ، شــرکت انرژی 
فرانسوی »توتال« قصد دارد سرمایه گذاری های 
جدیدی را در پروژه گاز طبیعی شمال-جنوب در 
قطر انجام دهد. یک منابع آگاه اعالم کرد که »توتال 
در یک طرح سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در 
میدان قطر سهمی خواهد داشــت و صادرات گاز 

طبیعی مایع قطر را افزایــش می دهد.البته دقیقاً 
مشــخص نیســت که توتال چقدر در این پروژه 
سرمایه گذاری خواهد کرد، اما سرمایه گذاری های 
آن شامل ساخت ایستگاه های مایع سازی گاز است.
قطر در تالش است تا موقعیت خود را به عنوان 
یکی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان گاز طبیعی 
در جهــان تقویت کنــد و ظرفیت تولیــد خود را 
افزایش دهد تا از شــکاف عرضه جهانی گاز ناشی 
از تحریم های غرب علیه روســیه استفاده کند.در 

اوایل ســال جاری، قطر حدود ۲۵ درصد از پروژه 
گنبد شمالی را به پنج شرکت بین المللی فروخت.

این پروژه ظرفیت تولیــد گاز طبیعی قطر را از 
٧٧ میلیون تن در حال حاضر به 110 میلیون تن 
در سال قبل از پایان سال ۲0۲۵ با سرمایه گذاری 

نزدیک به ۲٩ میلیارد دالر افزایش می دهد.
شــرکت های فرانســوی »توتال«، بریتانیایی 
»شل« و آمریکایی »اکسون موبیل« هر کدام ۶,۲۵ 
درصد از امتیاز میدان شمال شرق را به دست آورده 
بودند.شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دیروز 
سه شــنبه در ســخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل نسبت به بحران جهانی انرژی هشدار 
داد و گفت: ما با بحران انرژی بی ســابقه ای مواجه 
هســتیم و حدود یک میلیارد نفر با آن دســت به 

گریبان هستند.وی با اشاره به اینکه دوحه توانست 
توسعه میدان گازی شمال را آغاز کند، تاکید کرد 
که این میدان نقش محوری در کاهش بحران انرژی 

خواهد داشت.

احتمالافزایشظرفیتتولیدبه۱۱۰میلیونتن

سرمایهگذاریتوتالدرمیدانگازیقطر


