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تجارت

وطن امروز

نماینده اسبق ایران در اوپک در گفتوگو با «وطن امروز»:

وزارت نفت جز تخفیف سیاستی ندارد

انتقاد واردکنندگان رسمی از دولت

تجار خوشنام و متعهد را بدنام نکنید

رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی :بورس نفت تنها راه دور زدن تحریم است
گ�روه اقتصادی :وزارت جهادکش��اورزی خرداد
امسال بهدلیل مشکل عدم تأمین ارز و عقب بودن
برنامه ،از تجار عض��و انجمن واردکنندگان برنج
خواست با توجه به تحریمهای پیشآمده ،برای
تأمین نیاز کش��ور در اسرع وقت اقدام به واردات
برنج کنند؛ واردکنندگان نیز متعهد شدند با اعتبار
خود ،برنج مورد نیاز کشور و همچنین بخشی از
ذخیره احتیاطی را تأمین کنند و دولت نیز وعده
داد ارز مورد نیاز آنها را تأمین کند .انجمن به قول
خود وفا کرد اما امروز شاهد رفتار دوگانهای است
بهطوری که واردکنندگان برنج از سوی نهادهای
دولتی م��ورد اتهامات گوناگون ق��رار گرفته و با
انتشار آن در رسانه ملی ،آبروی تجار شناسنامهدار
و معتبر کشور خدشهدار شده است .اتهام احتکار
به واردکنندگانی که همه س��ازوکار واردات آنها
روشن و موجودی انبارهایشان در سامانه جامع
انبارها ثبت است ،نتیجهای جز دلسردی و عدم
اطمین��ان و اعتماد برای تجار و بازرگانان متعهد
کش��ور ندارد .یکی از اقالم کاالهای اساس��ی که
در روزهای اخیر از س��وی دستگاههای مختلف
نظارتی اعالم به کش��ف احتکار میش��ود ،برنج
خارجی است .این انبارها ،اغلب انبارهایی است که
در سامانه ثبت بوده و موجودی آنها معلوم است و
دلیلی برای این هیاهو وجود ندارد اما با این وجود
در آمار کش��فیات احتکار قرار میگیرد .موضوع
دیگری که واردکنندگان برنج را تحت فشار قرار
داده ،ضبط بارهای برنج در راه انتقال به انبار است
که بهرغم دارا بودن همه اسناد و مدارک رسمی
و شناسایی اما به اتهام قاچاق ،توقیف میشوند.
مسیح کشاورز ،دبیر انجمن واردکنندگان برنج در
اینباره از رفتار دولت با واردکنندگان رسمی برنج
انتقاد کرد .کش��اورز در گفتوگو با مهر ،با بیان
اینکه نباید در بازار محصولی مانند برنج مشکلی
چون کمبود یا افزایش قیمت وجود داشته باشد
که نیاز به مداخله دولت و دس��تگاههای نظارتی
باش��د ،توضیح داد :در بازار برنج وارداتی آرامش
کامل برقرار اس��ت و برنج با قیمت مناسب و به
اندازه کافی وارد و عرضه شده اما اینگونه برخوردها
و انجام بازرسیهای بیدلیل و متهم کردن بیپایه
و اساس فعاالن این بازار سوالبرانگیز است .وی با
اش��اره به اینکه در حال حاضر عالوه بر بازرسان
سازمان حمایت و وزارت صمت ،نهادهای دیگری
نسبت به بازرس��ی از بازار اقدام میکنند ،افزود:
پلمب کردن انبارها و متوقف کردن محمولههای
برنج که همگی در سامانه انبارهای وزارت صمت
ثبت و با مدارک مستند و قانونی نگهداری و حمل
میشوند ،جای سؤال دارد .وی با بیان اینکه انجام
ی توسط دستگاهها و افراد غیرمتخصص و
بازرس 
زدن برچسب محتکر به واردکنندگانی که به طور
رسمی و از مبادی قانونی و با اسناد و مدارک مورد
تأیید وزارت صمت و گمرک برنج وارد میکنند،
تبعات منفی برای اقتصاد کش��ور به دنبال دارد،
تصریحکرد :رفتارهای برخی بازرس��ان بهگونهای
اس��ت که گویی ایشان تعبیر درستی از بازرسی
و نظ��ارت بر بازار نداش��ته و حتی از روند تأمین
و توزیع کاال باالخص برنج نیز بیاطال ع هستند.
وی با بیان اینکه متهم کردن تجاری که میلیاردها
تومان سرمایه خود را برای تأمین برنج به عنوان
ی��ک کاالی اساس��ی هزینه کرده و برایش��ان
پرونده تعزیراتی تش��کیل میشود ،سیر تجارت
را دچار خدش��ه میکند ،گف��ت :واردکنندگان
ناچار میشوند تا زمان بررسی پرونده ،وثیقههای
سنگین ارائه دهند و این اتفاقات در مسیر تأمین
یکی از کاالهای اساس��ی مورد نیاز کش��ور خلل
ایجاد میکن��د .وی ادام��ه داد :دوره ممنوعیت
واردات برنج کوتاه نش��ده بلک��ه برای تجاری که
مش��کالت ارزی واردات آنها را به تعویق انداخته،
مهلتی در نظر گرفته شده تا محصولشان را وارد
کنند .وی با خطاب قرار دادن مدیران ارشد دولت
که در حوزه بازار مس��ؤولیت دارند ،گفت :اجازه
ندهید تهمتهای نادرس��ت ،ب��ه اعتبار و آبروی
تجار خوشنام و معتبر کشور آسیب بزند.
■■انبارهای کاال قابل شناسایی و رصد است

رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی با
اش��اره به اینک��ه در حال حاضر هم��ه انبارهای
نگهداری کاالها قابل رصد اس��ت و هیچ انباری
خارج از سامانه جامع تجارت نیست ،گفت به این
دلیل تعداد کشفیات انبارهای کاالهای احتکاری
افزایش یافته است .رمضانعلی صادقزادهشیخان
در گفتوگو با فارس درباره مراحل انجام کار در
س��امانههای مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز گفت :این س��امانه ش��امل  5سامانه است
ک��ه میتوان به س��امانه جامع تج��ارت (داخلی
و خارجی) ،س��امانه رهگیری ،س��امانه شناس��ه
کاال ،س��امانه جام��ع انبارها و س��امانه یکپارچه
اعتبارسنجی اشاره کرد .وی افزود :سامانه جامع
انبارها عملیاتی ش��ده و مرتبط با سامانه جامع
تجارت اس��ت و ورود و خ��روج هر کاالیی در آن
کامال مشخص است.

محم�د نجارصادق�ی :کمت��ر از  3م��اه تا ش��روع
تحریمه��ای آمریکا علیه س��ازوکار فروش نفت و
ارتباط��ات نظام پولی و بانکی ایران با کش��ورهای
دیگ��ر فرصت مانده و اکثر خری��داران نفتی ایران
یا میزان خرید خ��ود را کاهش دادهاند یا در حال
تالش برای توقف آن هستند؛ در این شرایط به نظر
ف به مشتریان
میرسد وزارت نفت به غیر از تخفی 
خارج��ی برای حفظ بازار ،سیاس��ت دیگری را در
پیش نگرفته است.
قرار اس��ت هند ،کرهجنوبی و ژاپن خرید خود
را متوقف کنند؛ فقط چین میماند و شاید روسیه
هم مش��تری ش��ود؛ این خالصه رفتار کشورهای
مختلف در برابر تحریم نفت ایران اس��ت .س��نتی
بودن روش فروش نفت توسط ایران که تنها باید از
مجرای امور بینالملل شرکت ملی نفت انجام شود
از یکسو و مش��خص نشدن نحوه تسویه پولی یا
تهاتری نفت خام ایران با مش��تریان خود از سوی
دیگر اصلیترین مشکالت پیشرو هستند.

■■بورس نفتی تنها راه عبور از تحریمها

در این میان حسن خسروجردی ،رئیس سابق
هیات مدیره اتحادیه صادرکنن��دگان نفت ،گاز و
پتروش��یمی در گفتوگو با «وطنامروز» در پاسخ
به اینکه از بین راهه��ای بورس نفتی ،تخفیف در
محموله نهایی یا توس��ل به دالالن خارج از دولت،
ک��دام یک را ب��رای دور زدن تحریمها مناس��ب
میدانید ،گفت :در ش��رایط کنونی از بین راههای
مطرح شده و دیگر راهها تنها موضوع بورس نفتی
را مناسب میبینم .وی با بیان اینکه البته تضمین
صددرص��دی وج��ود ن��دارد که در ب��ورس نفتی
حتما نفت به طرف خارجی برس��د ،تصریح کرد:
ام��ا از دیگر راههای موجود بهتر اس��ت و میتوان
آین��ده امیدوارکنندهتری را برای آن متصور ش��د.
خس��روجردی درباره تجربه شکست بورس نفتی
صرافی

پلمب صرافیها دالر را ارزان کرد

پ��س از برخ��ورد قه��ری نی��روی انتظامی با
صرافیه��ای متخلف که منجر ب��ه پلمب برخی
شعب صرافیهای بانکی شده است ،نرخ دالر اندکی
متعادل شد .به گزارش مهر ،در میان پلمبیها نام
برخی شعب صرافیهای بانکی نیز که عامالن بانک
مرکزی در توزیع ارز مداخلهای به شمار میرفتند
به چش��م میخورد .هم اکنون صرافیها از عرضه
بیش��تر ارز طبق قوانین و مق��ررات بانک مرکزی
خبر میدهند و میگویند مردم مراجعات بیشتری
ب��رای فروش ارز خود دارند .فعاالن بازار پیشبینی
میکنن��د در هفتهه��ای آین��ده ن��رخ ارز کاهش
بیش��تری را تجربه کند و عرضه آن در بازار بیشتر
شود .گفتنی است دیروز نرخ خرید هر دالر آمریکا
 ۱۰ه��زار و  ۳۵۰تا  ۱۰ه��زار و  ۴۴۰تومان و نرخ
خرید هر یورو  ۱۲ه��زار و  ۳۰تومان و فروش ۱۲
هزار و  ۵۰تومان بود .همچنین هر پوند برای خرید
از مردم  ۱۳ه��زار و  ۲۲۰تومان و برای فروش ۱۳
ه��زار و  ۳۲۰تومان ،لیر ترکی��ه برای خرید هزار و
 ۸۶۵تومان و برای فروش هزار و  ۸۸۰تومان و یوآن
برای خرید هزار و  ۵۱۲تومان و برای فروش هزار و
 ۵۲۲تومان عرضه شد.

روستا

سامانه وام روستایی بسته شد

سایت ثبتنام وام اشتغال روستایی یا همان
سامانه کار که در راستای طرحهای اشتغالزایی
دولت راهاندازی شده بود ،بسته شد .به گزارش
تسنیم،مدیرکلتوسعهاشتغالوسیاستگذاری
بازار کار درباره بس��ته شدن سامانه کارا گفت:
اعتب��ار الزم ب��رای ایجاد اش��تغال روس��تایی
12هزار میلیارد تومان بود که تاکنون بیش از
 14هزار میلیارد تومان طرح به بانکها معرفی
شده اس��ت .عالءالدین ازوجی افزود :این بسته
شدن برای ثبتنام وام اشتغال روستایی موقتی
اس��ت .وی ادام��ه داد :تع��داد متقاضیان برای
دریافت وام اشتغال روستایی باالتر از حدی بود
که در راس��تای این طرح پیشبینی شده بود.
رامین اس��دی ،مدیر پروژههای سرمایهگذاری
اش��تغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
اینباره گفت :براساس قانون چنانچه طرحهای
متقاضی اشتغال فراگیر و عشایری و روستایی
به  1/5برابر حد مجاز به بانکهای عامل معرفی
شود ،سامانه کارا بسته میشود و استانهایی که
در این مدت یک ساله نتوانستند از آن استفاده
کنند سهمیه خود را از دست میدهند.
گمرک

افزایش  38درصدی صادرات به ترکیه

■■بسته محرمانه فروش نفت

کارشناس��ان در این شرایط استفاده از ظرفیت
بورس نفتی را پیش��نهاد دادهاند که تاکنون دولت
به این موضوع هم روی خوشی نشان نداده است.
حس��ن بهرامنیا ،عضو کمیس��یون انرژی مجلس
میگوید :جلس��اتی در مجلس برای حل مش��کل
ف��روش نفت در زم��ان تحریم برگزار ش��د که در
بستهای محرمانه در اختیار وزارت نفت گذاشتیم؛
یک��ی از این راهکارها اس��تفاده از ظرفیت بورس
نفتی بود .طبق تحقیقاتی که انجام دادیم بسیاری
از ش��رکتهای نفتی و پتروشیمی در کشورهای
همسایه تمایل دارند از طریق بورس با ما همکاری
کنند ،چرا که دریافت و پرداخت در حوزه نفتی از
این طریق ضمانت میشود.
س��یدعلی ادیانی ،دیگر عضو کمیسیون انرژی
مجل��س نیز بورس نف��ت را راهحل این مش��کل
میدان��د .وی در اینباره گفت :یکی از راهکارهای
مهم و اساس��ی برای خنثیس��ازی آث��ار مخرب
تحریمهای نفتی آمریکاییها ،بهرهمندی از صنعت
بورس اس��ت ،چرا که با ب��ورس میتوانیم عالوهبر
فروش نفت به اشخاص حقيقی و حقوقی ،مطالبات
خود را فارغ از مشکالت دریافت کرده و هم سطح
تولید و ص��ادرات نفت را به می��زان قابل توجهی
افزایش دهیم .در حال حاض��ر ایران به خریداران
نفت خود تخفیفهای بیسابقه میدهد ،در کنار
ای��ن نباید فرام��وش کرد که هم��واره  13درصد
از درآمده��ای فروش نفت ایران به دلیل مس��ائل
بینالملل��ی ب��ه دالالن خارجی تعل��ق میگیرد،
همه اینها گویای آن اس��ت که ایران برای فروش
نفت خود هزینه س��نگینی تقبل میکند؛ س��وال
اینجاست که چرا یکصدم این هزینهها در اختیار
بخش خصوصی در قالب بورس قرار نمیگیرد؟
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نما
جنگ تخفیفی بین ایران و عربستان
عربستانسعودی بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک ،تولید نفت خود را برای جبران افت تولید کشورهای
دیگر افزایش داده و از طرف دیگر قیمتهای خود را به بازار آس�یا برای جذب مش�تریان بیشتر کاهش
داده اس�ت .سعودیها اوایل ماه میالدی جاری قیمت گرید «عرب الیت» را برای بازار آسیا  ۷۰سنت در
هر بشکه کاهش دادند .شرکت ملی نفت ایران نیز به تازگی قیمت فروش رسمی گرید «ایران الیت» را
به میزان  ۸۰س�نت در هر بشکه کاهش داد که بیشترین تخفیف در طول  14سال گذشته است .بر این
اساس قیمت فروش گریدهای «ایران الیت»« ،ایران هوی»« ،فروزان» و «سروش» به آسیا ،اروپای شمال
غربی و مدیترانه بین  ۵۰سنت تا  1/45دالر با توجه به بازار کاهش پیدا کرده است .قیمت فروش «ایران
هوی» و «فروزان» به آسیا در مقایسه با گریدهای سعودی مشابه به پایینترین سطح از سال  ۲۰۰۰رسید.
همچنین مشتریان نفتی ایران از مزیت هزینه حمل رایگان بهره میبرند .بلومبرگ نیز مدعی شده است
ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای خود به همه بازارها برای سپتامبر را کاهش داده و تالش کرده
اس�ت پیش از اجرای تحریمهای آمریکا در نوامبر ،حداکثر درآمد را از فروش نفت کس�ب کند .تهران
قیمت گریدهای نفتی خود را در مقایسه با گریدهای مشابه سعودی به پایینترین میزان در بیش از یک
دهه گذشته کاهش داده است.

تحت عنوان بورس انرژی در س��ال  ،2012افزود :روشهای مناس��بی را پیشروی مس��ؤوالن قرار
دلیل شکس��ت بورس در آن مقط��ع عدم تمایل میده��د ،نکته اینجاس��ت که آنه��ا نمیخواهند
وزارت نف��ت وقت بود .در آن دوره همه چیز برای به هر دلیلی از تجربه پیش��ینیان اس��تفاده کنند.
فروش ریالی آماده بود اما وزارت نفت به هر دلیلی خطیبی در بیان راههای پی��ش رو برای دور زدن
با آن مخالفت کرد و طرح بورس انرژی شکس��ت تحریمها ،استفاده از ارزهایهای ملی را پیشنهاد
خورد .وی در پاسخ به این پرسش که نگاه وزارت داد و گف��ت :یکی از محدودیتهای ایران موضوع
نف��ت در حال حاضر چگونه اس��ت؟ تصریح کرد :جابهجایی پول اس��ت ،چندین سال است صحبت
ش��رایط بهتر ش��ده و نگاه
گذار از دالر توسط مسؤوالن
مناس��بتری دارند اما زمان
مطرح میش��ود که باید هر
خطیبی :تحریمی که چند ماه دیگر
آن را مناس��ب نمیدانن��د،
چ��ه زودت��ر این اتف��اق رخ
پیش رو اس�ت بس�یار کوچکتر از
آنچه مش��خص است بورس
ده��د .وی تصریح کرد :ایران
تحریمهای دهه  90اس�ت .تخفیف
نفت باید ش��روع ش��ود و به
میتواند به ج��ای دالر از ارز
راهح�ل مناس�بی نیس�ت ،فضای
آن ه��م بای��د زم��ان داد تا
کش��ور خریدار به��ره گیرد؛
ف�روش نف�ت بینالمللی و ش�فاف
مش��تریان خود را بشناسد.
در ح��ال حاضر ی��وآن چین
اس�ت .اگر به یک مشتری تخفیف
خس��روجردی تنوعبخشی
قابلیت بینالمللی دارد .تهاتر
داده ش�ود مش�تریهای دیگر حق
به فروش��ندگان نفت را راه
هم راه دیگری اس��ت که در
اعت�راض دارند و ای�ن کار میتواند
مناس��بی ب��رای دور زدن
ای��ن مس��یر میت��وان از آن
تمام بازارهای ایران را از بین ببرد
تحریمها عنوان کرد و گفت:
اس��تفاده کرد .نماینده اسبق
وزارت نفت باید به بخش خصوصی اعتماد کند.
ایران در اوپک با پیشنهاد استفاده از پول سوم بین
 2کش��ور به عنوان ارز مرج��ع در معامالت نفتی،
■■مسؤوالن دستپاچه نشوند!
در همین حال محمدعل��ی خطیبی ،نماینده ابراز داش��ت :در زمان تحریمهای دهه  90موضوع
اس��بق ایران در اوپک که در س��ختترین دوران واحد پول آسیایی مطرح شد که با توجه به اینکه
تحریم کش��ورمان ،جزو مدی��ران وزارت نفت بود بیشتر مش��تریهای ایران از کش��ورهای آسیایی
و در جری��ان روند فروش نفت ایران قرار داش��ت ،هستند میتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم .وی
در رابط��ه با راهه��ای دور زدن تحریمهای جدید درباره ش��یوه اخیری که توسط دولت برای فروش
آمریکا به «وطنام��روز» گفت :تحریمی که چند نفت استفاده میشود و آن هم تخفیف برای جذب
ماه دیگر پیش روی ایران اس��ت بسیار کوچکتر مشتری است ،گفت :تخفیف به هیچ وجه راهحل
از تحریمه��ای دهه  90اس��ت و نباید مس��ؤوالن مناس��بی نیس��ت ،فضای فروش نفت بینالمللی
دس��تپاچه ش��وند .وی افزود :تجربه تحریم قبلی و ش��فاف اس��ت .اگر به یک مشتری تخفیف داده
توزیع روزانه  600تن مرغ گرم به قیمت  8175تومان

مرغ میخواهد ارزان شود!

کشتارگاه روزان��ه بی��ن  500ت��ا 600
ت��ن مرغ منجم��د و  150تن
مرغ گرم با نرخ بس��یار پایینتر از بازار از طریق
فروشگاههای زنجیرهای و سازمان میادین عرضه
میشود .رضا س��المی ،مدیرکل پشتیبانی امور
دام اس��تان ته��ران در
گفتوگو با فارس ،درباره
اقدامات این شرکت برای
تعادلبخش��ی و تنظیم
قیمت مرغ در سطح بازار
اظهار داشت :برای تنظیم
ب��ازار و تعادل قیمت مرغ روزان��ه  500تا 600
تن مرغ منجمد با قیمت ه��ر کیلوگرم 6320
تومان مقابل در س��ردخانه و  6750تومان برای
مصرفکننده از طریق فروشگاههای زنجیرهای و
سازمان میادین و میوه و ترهبار عرضه میکنیم.
همچنین مرغ گرم به قیمت هر کیلوگرم 8175
توم��ان در غرفههای س��ازمان میادی��ن میوه و
ترهب��ار و میدان بهمن عرضه میش��ود .وی این
را هم گفت که مغازهداران سطح شهر میتوانند

با هماهنگ��ی اتحادیه م��رغ و دریاف��ت حواله
ب��رای خرید مرغ با قیمت پایینتر به ش��رکت
پش��تیبانی امور دام استان تهران مراجعه کنند.
به گفته وی ،همچنین گوشت منجمد گوساله
به قیم��ت هر کیلوگرم  26ت��ا  28هزار تومان،
گوش��ت گردن کیلویی
 26هزار تومان ،سردست
 27هزار توم��ان و گرده
ران  28ه��زار توم��ان
در بس��تهبندیهای
ی��ک ت��ا  3کیلوگ��رم
از طری��ق فروش��گاههای زنجی��رهای عرض��ه
میش��ود .گفتنی اس��ت هماکنون هر کیلوگرم
م��رغ گ��رم ت��ازه در پایتخ��ت به رقم��ی بین
 10ه��زار و  500تا  11هزار تومان رس��یده ،هر
کیلوگرم گوشت گوساله تازه به  58هزار تومان
و گوش��ت گوسفندی به  70هزار تومان رسیده
است .همچنین کریم ذوالفقاری ،رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان تهران اعالم کرد :قیمت
مرغ از  2هفته آینده سیر کاهشی پیدا میکند.

شود مش��تریهای دیگر حق اعتراض دارند و این
کار میتوان��د تمام بازارهای ای��ران را از بین ببرد.
خطیب��ی درباره راهکار ب��ورس نفتی برای فروش
نفت در زم��ان تحریم ،گفت :اگر به معنای واقعی
به دنبال بورس هستیم با این تعریف که طرفهای
خارج��ی و داخلی در آن بتوانند به خرید و فروش
و س��وددهی بپردازند در عمل چنین چیزی برای
ش��رایط موجود ایران غیرممکن است .وی تصریح
ک��رد :چنین بورس��ی نیاز به سیس��تمهای مالی
بینالمللی دارد که زیرس��اخت آن در ایران وجود
ندارد .نماینده اس��بق ایران در اوپک افزود :به نظر
میرس��د آنچه به عنوان بورس ارزی مطرح شده
موضوع تاالر حراج اس��ت ،یعنی اینکه نفت عرضه
شود و هر کسی که خواست این نفت را تهیه کند
که البته اگر این چنین باشد با بورس نفتی فاصله
زیادی دارد.
■■مشکالت چین با آمریکا بر سر نفت ایران

مش��کالت چین و آمریکا به عنوان  2ابرقدرت
اقتصادی ش��رق و غرب در رابطه با تعهداتش��ان
نس��بت به وظایف خ��ود در  WTOو توافقنامه
پاریس کم بود که حاال موضوع خریدن یا نخریدن
نفت ایران توسط چین هم به آن اضافه شده است.
والاس��تریت ژورنال در این باره نوشت« :مقامات
آمریکایی بهتازگی تهدید کردند همه کشورهایی را
که پس از اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران از این
کشور نفت بخرند تحریم خواهند کرد و این مسأله
ش��امل چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت
ایران نیز میشود» .این نشریه توضیح داد« :البته
دولت آمریکا به کشورهایی که تالش کنند خرید
نفت از ای��ران را کاهش دهند ،مجوز ادامه واردات
از این کش��ور را خواه��د داد» .هند ،کرهجنوبی و
ژاپن عمده واردکنندگان آسیایی نفت ایران اعالم
کردهاند در حال متوقف کردن خرید نفت از ایران
هستند .چین با اینحال از قبول درخواست آمریکا
برای کاهش خرید نف��ت از ایران خودداری کرده،
هر چند گفته اس��ت میزان واردات خود را از ایران
افزایش نخواهد داد.
بر اس��اس این گ��زارش چی��ن ،بزرگترین
مشتری نفت ایران روزانه حدود  ۶۵۰هزار بشکه
نفت از تهران خریداری میکند که  ۷درصد کل
نیاز این کش��ور به واردات نفت را تامین میکند.
با قیمته��ای فعلی ارزش این می��زان صادرات
نفت به س��االنه حدود  ۱۵میلیارد دالر میرسد
ک��ه میتوان آن را یکپنجم درآم��د ارزی ایران
تخمین زد.
آب

سدهای تهران کم آبتر شدند

هماکنون بهط��ور میانگین  ۶۱درصد از حجم
مخزن سدهای اس��تان تهران خالی از منابع آبی
است و در سدی همچون الر این رقم به  ۹۳درصد
میرسد .بهگزارش ایسنا ،بررسی آخرین وضعیت
منابع آبی اس��تان تهران از کاه��ش  ۲۲درصدی
بارندگی این استان نسبت به سال گذشته حکایت
دارد .افت بارندگیها موجب ش��ده حجم ورودی
به س��دهای پنجگانه اس��تان تهران (الر ،طالقان،
کرج ،لتیان و ماملو) با افت  ۳۲درصدی نس��بت
به سال گذشته روبهرو شود .کل حجم آب ورودی
به سدهای استان از ابتدای سال آبی تاکنون یک
میلی��ارد و  ۱۲۵میلیون مترمکعب ب��وده که در
مقایس��ه با سال گذش��ته ورودی آب به سدهای
ته��ران کاهش  ۵۳۸میلیون مترمکعبی داش��ته
است .هم اکنون مجموع آب ذخیرهشده در مخازن
سدهای پنجگانه تهران به  ۷۴۲میلیون مترمکعب
رس��یده که در مقایس��ه با س��ال گذشته کاهش
۲۵۰میلیون مترمکعبی داش��ته است .هماکنون
ذخیره سد طالقان  ،313سد ماملو  ،148سد الر
 ،70س��د کرج  164و سد لتیان  48میلیون متر
مکعب است.

بر اس��اس آمارهای گمرک ایران در  4ماه
نخست امسال 432 ،هزار تن کاال به ارزش 745
میلیون دالر از ترکیه واردات انجام شده که در
مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 27درصد
کاه��ش یافته اس��ت .این در حالی اس��ت که
میزان صادرات  725هزار تنی کاالهای ایرانی
به ترکی��ه در این مدت از  488میلیون دالر 4
ماه نخس��ت  96به  551میلیون دالر افزایش
یافته است ،به این ترتیب صادرات ایران با رشد
 38درصدی روبهرو ش��ده است .این تغییرات
نش��ان از تاثیر التهاب��ات ارزی دارد .قیمت ارز
در ای��ران ح��دود  100درص��د افزایش یافته
و ارزش پ��ول ترکیه نیز تا هفت��ه قبل حدود
 40درصد کاهش یافته بود.
شیالت
سازمان بنادر و دریانوردی:

چینیها در آبهای ایران
ماهیگیریمیکنند

کش��تیهای چین��ی ق��رارداد رس��می اجاره
بلندم��دت ب��رای ماهیگی��ری در عمق ۲۰۰
متری آبهای ای��ران در دریای عمان را دارند.
محمدعلی حس��نزاده ،معاون ام��ور بندری و
اقتصادی س��ازمان بنادر و دریان��وردی با بیان
این مطلب اظهار داشت :گویا فناوریای که این
شناورهای چینی دارند در ایران وجود ندارد که
بتوانیم ماهی را در عمق  200متری صید کنیم.
به گزارش تس��نیم ،وی تصریح کرد :چینیها
قرارداد رس��می دارند و الزامی ندارد که خدمه
آنها چینی یا غیرچینی باش��د .در همین حال
شاپور کاکولکی ،معاون صید و بنادر ماهیگیری
سازمان ش��یالت ایران این اظهارات را تکذیب
کرد و گفت :س��ازمان شیالت ایران تا به امروز
مجوزی برای صید آبزیان توسط چینیها صادر
نکرده و چینیهایی نیز که در دریا مش��اهده
میش��وند برای ایرانیها صید میکنند .وی با
بیان اینکه صیادان ایرانی کشتیهای چینی را
ب��ه صورت اجاره یا اجاره به ش��رط تملیک در
اختیار گرفتهاند ،افزود :این کشتیها با تعدادی
خدمه به ایران اجاره داده میش��ود اما مالکیت
صید ب��ه طور کام��ل در اختیار بهرهب��رداران
ایرانی است .وی تصریح کرد :این کشتیها در
عمق  200متری اقدام به صید فانوسماهیان
میکنند ک��ه البته در کن��ار این صید ،صید
موازی نیز از دیگر گونه آبزیان دارند.
بانک

وعدههای اقتصادی همتی چیست؟

رئی��س کل بانک مرکزی در
یادداش��تی برخی اقدامات و
سیاس��تهای جدی��د بانک
مرک��زی را تش��ریح ک��رد.
عبدالناصر همتی در اینباره
نوش��ت :همه عزیزان کم و بی��ش از آنچه من
تحوی��ل گرفتهام خب��ر دارند؛ به م��ردم ایران
اطمینان میده��م همه تالش��م را برای حل
مش��کالت و ایجاد آرامش و ثب��ات در اقتصاد
کشور ،بویژه بازار ارز و پول بهکار میگیرم .وی
تقویت ارزش آس��یب دیده پول ملی ،هدایت و
کنترل بازار ارز ،کنترل حجم نقدینگی و مهار
تورم بیدار شده ،اصالح ساختار مالی و ناترازی
بانکها ،مب��ارزه با تحریمه��ای ناجوانمردانه
در نق��ل و انتق��ال بانکی و مذاک��رات مداوم با
کش��ورهای مرتبط در این زمینه را بخشی از
اقدامات خود برشمرد.

