آمارهای مرکز آمار پولی شد!

یکشنبه  17آذر 1398
وطنامروز شماره 2810

مرکز آمار ایران بهعنوان تنها مرجع گردآوری و انتشار دادههای اقتصادی -اجتماعی کشور اخیرا در اقدامی عجیب ،ارائه
اغلب دادههای آماری خود را منوط به دریافت هزینه کرده است .نکته جالب توجه ،نرخهای اعالمی این نهاد دولتی است.
برای مثال دادههای تاریخی دورههای سرشماری برای هر استان بین  ۳۰تا  ۵۰هزار تومان نرخگذاری شده است.

اقتصادی

بودجه

«جبران کاهش قدرت خرید مردم»
مهمترین سیاست بودجه ۹۹

محمدباق��ر نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه،
جبران کاهش قدرت خرید مردم را مهمترین سیاس��ت
الیحه بودجه  99عنوان کرد و گفت :این سیاست در قالب
مهار تورم ،استمرار پرداخت یارانهها ،پرداختهای جبرانی،
افزایش حقوق و دستمزد و همچنین همسانسازی حقوق
بازنشستهها انجام خواهد شد .سال آینده هیچ نوع افزایش
قیمتی در کاالها و خدمات اعمال نخواهد شد و نیز هزینهها
به وسیله پول پرقدرت تأمین نخواهد شد و دارو و کاالهای
اساسی با همان ارز  4هزار و  ۲۰۰تومانی تأمین میشود.

گمرک

کاهش زمان استعالم ترخیص کاال
به  7روز

مهرداد جمالارونقی ،معاون فنی و امور گمرکی گمرک
ایران گفت :همه دستگاههای استعالمشونده یا صادرکننده
مجوز برای ترخیص کاال از گمرکات کشور از جمله سازمان
ملی استاندارد ایران ،مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعالم
به گمرک از طریق سامانه ،در مدت حداکثر  7روز کاری
ش��دهاند .این موضوع به همه گمرکات ابالغ و به فعاالن
اقتصادی نیز اطالعرسانی شده تا اگر با موارد مغایر این
موضوع برخورد کردند ،آن را به گمرک ایران اعالم کنند
تا پیگیری الزم در این باره انجام شود.
بازرگانی ،واردکنندگان و صادرکنندگان،
گ�روه اقتصادی :یک��ی از راههای جلوگی��ری از فرار مالیاتی،
«وطن امروز» از تعلل در ساماندهی صدور کارت بازرگانی گزارش میدهد
تمام اطالعات هویتی و ش��رکتی خود را
ساماندهی کارتهای بازرگانی است .بهرغم راهاندازی سامانهای
هم��ان ابتدا در س��امانههای متعدد اتاق
برای س��اماندهی صدور این کارت ،نبود جدیت در مس��ؤوالن
بازرگانی ،گمرک ،سازمان ثبت سفارش و
وزارت صمت و پیگیری نکردن آنها باعث شده همچنان کارت
سازمان امور مالیاتی ثبت میکنند و عدم
بازرگانی ،محملی برای گریز از مالیات باشد.
سوءپیشین ه را هم از ناجا دریافت و در سامانه ثبت میکنند و
به گزارش «وطن امروز» ،امروز رئیسجمهور بودجه س��ال
جالبتر اینکه این ثبت اطالعات صرفا بنا بر اطالعات اعالمی
 99را به مجلس تقدیم میکند .بودجه امس��ال قرار اس��ت با
نیست ،بلکه همراه با استعالمات متعدد از مراجع ذیصالح است.
اصالحات ساختاری همراه باشد .نوبخت ،رئیس سازمان برنامه
پس هجوم افکار عمومی به سمت اتاق بازرگانی صرفا از روی
و بودجه هم گفته بود منابع نفتی برای امور جاری اس��تفاده
ناآگاهی به این امر است».
نخواه��د ش��د و منابع فروش نفتخ��ام در طرحهای عمرانی
عباسی اضافه میکند« :جالبتر اینکه اتاق بازرگانی در کنار
هزینه خواهد ش��د .به گفته س��خنگوی دولت ،س��قف منابع
کارت بازرگانی ،کارت عضویت هم صادر میکند که تنها نشان
عموم��ی بودجه  480هزار میلیارد تومان اس��ت .جزئیات این
از عضو نبودن هر کسی غیر از واردکنندگان و صادرکنندگان در
منابع به این ش��رح اس��ت 70 :هزار میلیارد تومان از صادرات
در این باره رحیم زارع ،س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی
وحدتی تصریح ک��رد :برای این کار برنامهریزی دقیق الزم
اتاق بازرگانی است و با این کارت هیچ اقدامی در جهت تجارت
یک میلیون بش��که نفت ،درآمد  200ه��زار میلیارد تومان از
مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه آمار  8هزار میلیارد تومانی
اس��ت ،باید راههای فرار مالیاتی را شناس��ایی کنیم ،باید روی
نمیتوان انجام داد اما برای همان کارت عضویت ساده هم اتاق
محل مالیات و گمرک 210 ،هزار میلیارد تومان از محل سود
فرار مالیاتی برابر با  12درصد مجموع مالیات مستقیم کاال و
کسانی که درآمد خوبی دارند اما نمیخواهند مالیات بپردازند،
بازرگانی به غیر مدارک هویتی و استعالم از اعضای عادی ،هم
شرکتهای دولتی ،انتشار اوراق ،فروش داراییهای سرمایهای
خدمات وصول شده در کشور است ،عنوان میکند« :دستگاههای
کار کنیم و نباید به کسانی که شاید ماهانه فقط یک میلیون
عدم سوءپیشینه و هم پلمب دفاتر مالیاتی را دریافت میکند.
و تسهیالت خارجی.
مسؤول باید چارچوب مشخصی را برای ارائه کارتهای بازرگانی
تومان درآمد دارند ،فشار بیاوریم .در این مسیر اگر قانونی هم
پس با این حساب اتاق بازرگانی در جهت انجام وظیفه خود در
■■نمیتوانیممالیاتبگیریم
مش��خص کنند تا فعالیتهای غیرقانونی
کم باشد ،مجلس آمادگی دارد قوانین الزم
هنگام صدور کارت بازرگانی ،از تمام ابزارهای
طبق گفته فرهاد دژپس��ند ،وزیر امور
این افراد ،قانونی انجام نش��ود» .همچنین
اقتصادی و دارایی ،درآمد  200هزار میلیارد وحدتی :مطمئنا مواردی که فردی را وضع کند و از طرفی هم برای شناسایی
الزم برای تشخیص و تایید صالحیت افراد
درآم�د حاصل از تج�ارت با کارت
سوءاستفاده از این کارتها نهتنها موجب
تومان��ی از محل مالی��ات و گمرک حدود کارت بازرگان�ی خود را اجاره دهد این افراد ورود جدی داشته باشد؛ قوهقضائیه
بهرهمیبرد».
بازرگانی مشمول مالیات میشود و
ش��ده بخش عم��دهای از انباش��ت بدهی
 160هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات یا کماظه�اری برای پرداخت کمتر نیز کمک کند تا بتوانیم با برنامه منسجم
از س��وی دیگر حمیدرض��ا دهقانینیا،
در بعضی موارد به چند صد میلیارد
گمرکی 1000میلیارد تومانی از این طریق
اس��ت .طبق اهداف برنامه ششم توسعه ،مالیات وجود دارد ،از این رو ما باید و دارای زمانبندی ،مالیات خوبی اخذ و بر
سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق
توم�ان میرس�د و ای�ن درحالی
رقم بخورد ،بلکه با ایجاد قاچاق سازمانیافته
س��هم مالیات در بودجه باید به رقم  258تمام منافذ فرار مالیاتی را ببندیم ،مبنای آن کشور را اداره کنیم.
کاال و ارز ،ش��رایط موج��ود درب��اره روند
اس�ت كه دارن�ده کارت که ممکن
موجب ش��ده حدود نیم��ی از پروندههای
وی درباره استفاده از کارتهای بازرگانی
صدور و اس��تفاده از کارتهای بازرگانی را
هزار میلیارد تومان میرسید .وزیر اقتصاد
در این راستا نباید برخورد سلیقهای
است شخصی بیس�واد هم باشد،
قاچاق کشفشده مربوط به سوءاستفاده از
در توجیه این ش��کاف  88ه��زار میلیارد صورت گیرد .با برخورد قانونی هم و حسابهای بانکی اجارهای به عنوان ابزار
ناش��ی از اقدامات اتاق بازرگانی دانس��ته و
حت�ی نتوان�د این رق�م را بخواند.
این کارتهای بازرگانی اعالم شود.
تومانی گفته است بهدلیل تحریم و رکود ،در شناس�ایی افراد و ه�م در اخذ فرار مالیاتی بیان کرد :اینها جزو مس��ائل
گفت28« :هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
دارندگان کارت در این موارد مورد
■■ رانت ارز  4200تومانی
نمیتوان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد .مالیات ،مطمئن ًا جامعه بهتر از این غیرقانونی کشور است و باید  100درصد با
وج��ود دارد که همه و همه بهخاطر صدور
سوءاستفاده دیگران قرار میگیرند
پس از اختصاص ارز  4200تومانی برای
آنها برخورد شود .برای این کار اراده قویای
کارتهای یکبار مصرف یا همان کارتهای
این در حالی اس��ت که کارشناسان بارها
اداره خواهد شد
واردات کاال ،از سال  97هجوم بیسابقهای
از سوی هر  3قوه الزم است .دولت الیحهای
اجارهای بازرگانی است .آیا به کسی که واجد
تاکی��د کردهاند موثرترین راه برای افزایش
برای دریافت کارت بازرگانی و استفاده از رانت ارز  4200ایجاد
در اینباره میتواند ارائه کند که هر کجا از این ریخت و پاشها
شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد؟ استعالمات
درآمدها ،مب��ارزه با فرار مالیاتی و حذف
شد .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران در آن زمان
وجود دارد ،با آن برخورد شود .اگر قانون کم است ما در مجلس
انجام ش��ده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط
معافیتهاست و نه فشار به تولیدکنندگان
گفت :با توجه به سیاس��تهای ارزی جدید ،اقبال به دریافت
قانون وضع کنیم .مطمئنا مواردی که فردی کارت بازرگانی خود
واجب باعث بروز چنین مشکالتی میشود .در همین باره باید
و کارآفرینان.
کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تالش
را اجاره دهد یا کم اظهاری برای پرداخت کمتر مالیات وجود
این س��وال را از اتاق بپرسیم که آیا برای استعالم کارت پایان
در همین راس��تا محم��د وحدتی ،عضو
برای دریافت ارز دولتی بود ،ممکن بود شرایطی ایجاد کند که
دارد ،از این رو ما باید تمام منافذ فرار مالیاتی را ببندیم ،در این
خدمت یا برای مدرک تحصیلی از آموزشوپرورش اس��تعالم
کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نقش
سوءاس��تفادههایی نیز شکل بگیرد ،در نتیجه اتاق تهران خود
راستا نباید برخورد سلیقهای صورت گیرد .با برخورد قانونی هم
سیستمی صورت میگیرد؟»
مالیات در اداره هزینههای کشور به «وطن امروز» گفت :کشور
تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.
در شناسایی افراد و هم در اخذ مالیات ،مطمئناً جامعه بهتر از
داستان کارت بازرگانی برای امروز و دیروز نیست؛ محمدصادق
بر اساس درآمدهای نفت و مالیات اداره میشود .اکنون که در
■■توپ در زمین دیگری
این اداره خواهد ش��د و میتوانیم برای توس��عه کشور خدمت
مفتح ،قائم مقام وزیر اسبق صنعت ،معدن و تجارت در این باره
فروش نفت مشکل داریم و آینده وضعیت فروش نفت معلوم
تاکنون انتقادات زیادی به برخی سازمانها و نهادهای مسؤول
بزرگی انجام دهیم.
گفته« :بحث کارتهای بازرگانی بیش از  10سال است در کشور
نیست چه خواهد شد ،مالیات منبع مهم درآمدی برای کشور
درباره صدور کارتهای بازرگانی ش��ده اما نهادهای مس��ؤول
■■کارت بازرگانی اجارهای
مطرح است و درباره حذف آن صحبت میشود اما متأسفانه این
به شمار میرود .بر این اساس باید برای دریافت مالیات کارهای
فرافکنی میکنند و توپ کمکاری را در زمین یکدیگر میاندازند.
فروش غیرقانونی كارتهای بازرگانی به بس��تری برای فرار
موضوع تا به امروز نتیجهای نداشته است» .وی افزوده« :صدور و
کارشناس��ی دقیقی انجام دهیم و متولیان امر ورود کنند و از
در همین باره س��یدعلی عباسی ،عضو اتاق بازرگانی تهران
مالیاتی تبدیل شده است .برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی
ب افتادهترین سیستمی است
استفاده از کارتهای بازرگانی ،عق 
کسانی که درآمدهای خوبی دارند و میتوانند مالیاتهای خوبی
ضم��ن دفاع از عملکرد ات��اق بازرگانی به «وطن امروز» گفت:
از این کارتها درآمدهای هنگفتی کسب میکنند ،بدون اینکه
که میتوان برای مجوز فعالیت بازرگانی یک فعال اقتصادی در
بپردازند ،مالیات بگیریم.
«خوب اس��ت ای��ن نکته را بگوی��م که ب��رای دریافت کارت
مالیات بپردازند .واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت
نظر گرفت».
■■راه فرار مالیاتی را ببندیم
مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است .درآمد
وی افزود :در اینباره باید با کسانی که درآمدشان کم است
حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات میشود و در
یا استطاعت پرداخت مالیات را ندارند ،مدارا شود .باید طوری
بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان میرسد و این درحالی
برنامهریزی شود که روی افراد قاچاقچی و کسانی که فرار مالیاتی
به علت عدم نظارت مناسب بر صدور و تمدید کارتهای بازرگانی و همچنین به روز نبودن فرآیند صدور کارت بازرگانی
اس��ت كه دارنده کارت که ممکن اس��ت شخصی بیسواد هم
دارند ،تمرکز کنیم .اگر روی این موارد برنامهریزی شود و بتوانیم
این کارتها منشاء برخی پروندههای فساد و قاچاق و بدنام کردن بازرگانان کشور شدهاند .مجلس در بند «ت» ماده  6قانون
باش��د ،حتی نتواند این رقم را بخواند .دارندگان کارت در این
از مودیانی که فرار مالیاتی دارند ،مالیات بگیریم ،قسمت عظیمی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،دولت را مکلف کرده با احراز هویت و صالحیت و رتبه بازرگان ،کارت بازرگانی را ساماندهی کند.
موارد مورد سوءاستفاده دیگران قرار میگیرند و نمیتوانند ثابت
از مشکالت کشور حل خواهد شد ،البته من نمیگویم با این
بهرغم راهاندازی و عملیاتی شدن این سامانه مهم ،به علت نبود جدیت در مسؤوالن وزارت صنعت ،کارتهای بازرگانی همچنان
كنند استفادهكننده از كارت ،دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار
کار میتوان تمام مسائل را برطرف کرد ،بلکه دریافت مالیات از
ابزاری برای سوءاستفاده قاچاقچیان و فراریان مالیاتی است.
مالیاتی برای صاحبان كارتهای بازرگانی تشكیل و به مراجع
افرادی که فرار مالیاتی دارند باعث میشود به حل مشکالتی
قضایی ارجاع میشود.
کمک شود که در نتیجه تحریم به وجود آمدهاند.

کارت فرار مالیاتی

صدور کارتهای یک بار مصرف « 28هزار میلیارد تومان»
فرار مالیاتی دارد

سامانه در ابهام

امروز الیح��ه بودجه س��ال  99تقدیم
بودجه
مجلس میشود .دولت امسال برخالف
سالهای گذشته که ارقام کلیدی بودجه را در اختیار مردم
و رسانهها قرار میداد ،ترجیح داده الیحه بودجه سال بعد را
در سکوت خبری به مجلس ارائه کند .با این حال اما اظهارات
پراکنده مسؤوالن و برخی گزارشهای غیررسمی ،بخشی از
ارقام بودجه را در اختیار رسانهها قرار داده است.
■■درآمدهای مشکوک

اولین رقم ،سقف منابع بودجه عمومی است که طبق اظهارات
دولتیها حدود  480هزار میلیارد تومان است .سهم درآمد نفتی
در منابع بودجه اما یکی از حاشیهایترین ارقام منتشر شده است.
طبق اظهارات مس��ؤوالن ،قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال
آتی معادل  50دالر به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
گزارشهای غیررسمی حکایت از پیشبینی حدود  18میلیارد
دالر درآمد نفتی از س��وی دولت دارد .این یعنی دولت صادرات
نفت را روزانه یک میلیون بش��که در روز پیشبینی کرده است؛
رقمی که طبق جدیدترین و معتبرترین گزارشها بین 300تا500
هزار بشکه در روز تخمینزده میشود .تخمین فراتر از واقعیت
دولت از درآمد نفتی ،اولین منبع تولید کسری بودجه را معرفی
میکند .طبق این گزارشها ،سهم صندوق توسعه ملی از درآمد
نفت  20درصد است .همچنین  60درصد درآمد نفت به واردات
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بودجه وابسته به نفت

کاالهای اساسی با نرخ ارز  4200تومان
اختصاص مییابد 14/5 .درصد از این
منابع هم سهم شرکت ملی نفت ایران
خواه��د بود .طبق آخری��ن اخبار هم
درآم��د مالیاتی و گمرکی حدود 200
هزار میلیارد تومان تخمین زده شده
است .همچنین حدود  80هزار میلیارد
تومان از محل واگذاری داراییهای مالی
تامین میشود .درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ،از جمله سود
سهام شرکتهای دولتی نیز حدود 40هزار میلیارد تومان تخمین
زده شده است .با این حساب ،محل تامین  90هزار میلیارد تومان
از درآمدهای دولت مشخص نیست .به نظر میرسد دولت برای
تحقق این درآمد به تامین مالی خارجی تکیه کرده است .پیش
از این هم علی ربیعی اعالم کرده بود که در بودجه  ۳۰میلیارد
دالر برای تامین مالی خارجی برای حوزههای دولتی و خصوصی
در نظر گرفته ش��ده اس��ت .این عدد که تحقق آن بعید به نظر
میرسد ،خطر افزایش کسری بودجه را شدیدا تقویت کرده است.

■■هزینههای بودجه

طبق اظه��ارات مقامات دولتی،
بودج��ه عمران��ی ح��دود  65هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده
اس��ت .این یعنی مجموع مصارف
تمل��ک داراییه��ای مالی و هزینه
ج��اری دول��ت ح��دود  ۴۱۵هزار
میلیارد تومان خواهد بود .هزینههای
مالی در سال آینده ،طبق قانون حداکثر معادل  ۱۰درصد
از بودجه عمومی اس��ت ،البته به نظر میرسد دولت حدود
 ۳۵هزار میلیارد تومان برای هزینههای مالی در نظر گرفته
است؛ عددی که نسبت به سالجاری تفاوت محسوسی ندارد.
برخی نشانهها حاکی از این است که تعهدات مالی دولت برای
س��ال آینده بیشتر از این عدد است .در قانون برنامه ششم
توس��عه اعتبارات تملک داراییهای مالی برای سال آینده
حدود  40/6هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .با
این حساب مجموع مصارف عمرانی و مالی در بودجه سال

آینده احتماال نزدیک به  ۱۱۰هزار میلیارد تومان است .به
این ترتیب  ۳۷۰هزار میلیارد تومان باقی میماند که متعلق
به هزینههای جاری خواهد بود.
عنوان

الیحه بودجه 99
(هزار میلیارد تومان)

کل بودجه (ماده واحده)

2033

بودجه شرکتهای دولتی

1483

درآمد اختصاصی دستگاهها

66

جمع کل منابع عمومی

484

درآمدها

261

مالیاتی

175

گمرک

20

سایر درآمدها

66/1

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی

100

واگذاری داراییهای مالی

94/5

اوراق مالی اسالمی

80

سایر منابع و واگذاری شرکتها

14/5

فروش اموال و مولدسازی داراییها

28/5

بورس

بورس صعود کرد

شاخص بورس تهران در نخستین روز هفته در حالی
با رشد  ۵۰۹۶واحدی همراه بود که نهتنها تعداد و ارزش
معامالت انجام شده نسبت به هفته گذشته افزایش یافت،
بلکه هیچ شرکتی تاثیر منفی بر عملکرد این بازار نداشت.
همچنین دیروز ارزش بازار به بیش از یک میلیون و ۱۹۵
هزار میلیارد تومان رسید .فرابورس نیز همچون آخرین
روز هفته گذشته افزایش��ی بود و با رشد  ۶۹واحدی به
رقم  ۴۲۲۸رسید.

مجلس

برنامه حضور وزرا
در کمیسیونهای مجلس

بر اس��اس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ،این کمیس��یون در جلسه روز دوشنبه
 18آذرماه خود میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
خواهد بود تا محمدجواد آذریجهرمی گزارش��ی درباره
میزان پیش��رفت پروژه ش��بکه ملی اطالعات ارائه کند.
همچنین کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن
دوش��نبه ( 18آذرماه) سوال سیدفرید موسوی ،نماینده
مردم تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و پردیس در
مجل��س را از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات حس��ب
مصوبه جلس��ه  14آبان  98کمیسیون صنایع و معادن،
بررسی میکند .بر اساس این گزارش ،رضا رحمانی ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت سهشنبه  19آذرماه جهت پاسخ
به سواالت حسینعلیحاجیدلیگانی ،نماینده شاهینشهر،
میمه و برخوار ،پروانه مافی نماینده تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس ،شهاب نادری نماینده پاوه ،جوانرود،
ثالث باباجانی و روانسر ،محمود نگهبان سالمی نماینده
خواف و رشتخوار و سیدهحمیده زرآبادی نماینده قزوین،
آبیک و البرز در کمیسیون صنایع و معادن حاضر میشود.

بررسی استـیضاح وزیر نفت
در کمیسیون انرژی

ام��روز در کمیس��یون ان��رژی مجلس اس��تـیضاح
بی��ژن زنگـن��ه ،وزی��ر نف��ت مس��ـتند به م��اده 221
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی بررسی میشود.
همچنین فردا انتخاب و معرفی  3نفر از اعضای کمیسیون
انرژی جهت عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به
الیحه بودجه س��ال  99کل کش��ور در اجرای ماده 41
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و بررسی الیحه
بودجه سـال  99کل کشور و عملکرد بودجه سال  98در
حوزه وزارت نفت در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
نمایندگان در جلسه روز سهشنبه نیز الیحه بودجه سـال
 99کل کشور ،عملکرد بودجه سال  98در حوزه وزارت
نیرو و عملکرد بودجه س��ال  98در حوزه سازمان انرژی
اتمی ایران را بررسی خواهند کرد.

سوخت

افزایش هزینه حملونقل دریایی جهان
در پی تحریم نفت ایران

به گزارش اسپوتنیک ،قیمتگذاری خدمات مربوط
لونقل کشتیرانی در بازار جهانی در شرایط کنونی
به حم 
به اوضاع چندین نفتکشی بستگی دارد که هماکنون در
ساحل چین پهلو گرفتهاند.
این نفتکشها متعلق به ش��رکت کاس��کوی چین
هس��تند که به دلیل حمل نفت ایران از س��وی آمریکا
تحریم شدهاند .به گزارش رسانههای مختلف ،تا زمانی که
لونقل دریایی در
این نفتکشها متوقف بمانند قیمت حم 
جهان رو به افزایش خواهد بود .میشل میدن ،مدیر بخش
انرژی چین در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد ،معتقد
است این کشتیها به احتمال زیاد منتظر شفافتر شدن
شرایط تحریمها علیه کاسکو در روز  20دسامبر هستند.
وی ادامه داد :این روند ممکن است مدتی طول بکشد و
این نفتکشها و احتماال دیگر کشتیهای تجاری کاسکو
برای چند ماه بیشتر متوقف باقی خواهند ماند .رسانههای
بینالمللی گزارش دادهاند که بهرغم کاهش نسبی قیمت
لونق��ل دریایی از صعود چند هفت��ه پیش اما این
حم 
قیمتها هنوز به میزان گذشته باز نگشته است .از سوی
دیگر ،مشخص نیست که آیا ممکن است در آینده آمریکا
کش��تیهای بیشتری از شرکت کاسکو را به دلیل نقض
تحریمهای ایران تحریم کند یا نه.

