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قراردادهای تهاتر نفت 
روی میز سرمایه گذاران خارجی

وزارت نفت قصد دارد با روش »تهاتر نفت با مشــارکت در ســرمایه گذاری 
پیمانــکاران خارجی در طرح های عمرانی و نیمه تمــام« قراردادهایی را منعقد 
کند. در این روش تسویه حســاب به جای ارز با نفت انجام می شود.به گزارش 
خبرنگار مهر، هر چند وزارت نفت دولت ســیزدهم رویکرد خود را در رهایی از 
خام فروشــی نفت و میعانات گازی در پیش گرفته است و برنامه دارد با احداث 
پتروپاالیشگاه ها و توسعه پارک های شیمیایی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش در 
صنعت نفت گام بردارد، اما باید توجه داشــت که ثمرات این رویکرد را باید در 
افق بلند مدت شــاهد بود و کشور باید تا کســب نتیجه از این رویکرد با اتخاذ 
تدابیر مختلفی برای صادرات نفت خــام، درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ را 
محقق کند.برنامه جواد اوجی برای افزایش ظرفیت صادرات نفت نشان می دهد 
که وی بدون نگاه به لغو تحریم و به فرض ماندگاری تحریم ها با هدف دور زدن 
آن و افزایــش فروش نفت با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و … تدوین 
کرده اســت. وزیر نفت در برنامه خود با عنوان »برنامه وزارت نفت، خط مقدم 
جنگ اقتصادی« به سه رویکرد تنوع سازی روش های فروش، تهاتر نفت با کاال 
و احیای توافق نامه استراتژیک با کشورهای مختلف برای افزایش صادرات نفت 
در دوران تحریم اشاره کرده بود. در این بین یکی دیگر از راهکارهایی که وزارت 
نفت قصد دارد با بهره گیری از آن به افزایش رقم صادرات نفت ایران اقدام کند، 
»تهاتر نفت با دســتگاه های اجرایی« است.در این روش، تهاتر نفت با مشارکت 
در ســرمایه گذاری پیمانکاران بزرگ خارجی انجام می شــود، بدین صورت که 
در ازای خدمــات و کاالهایی که این پیمانکاران برای انجام پروژه هایشــان در 
ایران هزینه می کنند به جای ارز به آنها نفت داده می شــود. طبق اخبار واصله 
سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و نیمه تمام از اولویت های وزارت نفت برای 
بهره گیری از این روش است. همچنین در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز بر 
استفاده از روش تهاتر نفت با پیمانکاران خارجی برای تکمیل پروژه های حمل و 
نقلی تأکید کرده است.الزم به ذکر است تهاتر یکی از شیوه های مرسوم تجارت 
بین الملل اســت و به سه شــیوه تهاتر خرده فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر 
بین المللی انجام می شــود. طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا در دنیا ۳۰ درصد 
معامالت تجاری به شیوه تهاتر انجام می شود.البته استفاده از این روش بایستی 
بــا در نظر گرفتن مالحظات دقیق و الزم همراه باشــد تا به بازارهای صادراتی 
نفت ایران آسیبی نرسد. یکی از احتماالتی که باید در نظر گرفته شود این است 
که پیمانکاران بزرگ بعد از دریافت نفت از ایران، این محصول را وارد بازارهای 
فعلی ایران کنند و با پایین آوردن قیمت نفت، رقیب ایران در بازارهای جهانی 
شــوند.برای رفع این مشــکل، وزارت نفت ضوابطی را به منظور ممنوعیت حق 
فروش نفت کشور برای پیمانکاران بزرگ جهانی در بازارهای فعلی ایران تعیین 
کرده است. با توجه به اینکه هم اکنون بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران 
به چین انجام می شــود، ممنوعیت صادرات نفت به چین و چند کشــور دیگر 
از شروطی اســت که به صورت سختگیرانه توســط وزارت نفت اعمال خواهد 
شــد.در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ رقم صادرات نفت ایران برای تامین بودجه 
دولت، ۲.۲۴ میلیون بشــکه در روز در نظر گرفته شــده است که سال گذشته 
کارشناسان معتقد بودند این یک رقم غیرواقعی برای فروش نفت است. اما تالش 
وزارت نفت بر این اســت با استفاده از همه پتانسیل ها این رقم را تا میزان قابل 
قبولی محقق کند.البته به اعتقاد کارشناســان، استفاده از روش »تهاتر نفت با 
مشارکت در سرمایه گذاری پیمانکاران بزرگ خارجی در ذیل سایر دستگاه های 
اجرایی« از جمله راهکارهایی اســت که میزان تحقق آن نباید ذیل درآمدهای 
نفتی حاصل از فروش نفت توسط وزارت نفت آورده شود و بهتر است در قانون 
بودجــه ۱۴۰۱ این دو موضوع از هم تفکیک داده شــوند و روش جدید در بند 
جداگانه ای در قانون بودجه ذکر شود.بنا بر اخبار واصله تا قبل از تصویب قانون 
بودجه ۱۴۰۱ وزارت نفت قصد دارد با دریافت مجوز از شــورای ســران قوا این 
ظرفیت فروش نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ را احیا کند. همانطور که گفته شد این 
قرارداد با پیمانکاران بزرگ خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و 

نیمه تمام اجرایی خواهد شد.

قیمت جهانی نفت خام جهش کرد 
قیمــت نفت خام در معامالت امروز، دوشــنبه در حالــی جهش کرد که با 
وجود نگرانی هایــی در مورد عرضه نفت، تســهیل محدودیت های قرنطینه ای 
موجب رشــد تقاضای جهانی شده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
سی ان بی سی، قیمت نفت خام در معامالت امروز، دوشنبه در حالی جهش کرد 
که با وجود نگرانی هایی در مورد عرضه نفت، تسهیل محدودیت های قرنطینه ای 
موجب رشد تقاضای جهانی شــده است.قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام 
برنــت، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت، تا ســاعت ۱۰:۰۰ به وقت تهران ۱.۵ 
درصد جهش کرد و به ۷۹.۲۳ دالر رسید.قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام 
نیمه سنگین آمریکا، دابلیوتی آی، ۱.۵ درصد جهش کرد و به ۷۵.۰۹ دالر رسید.
افزایش قیمت های گاز هم باعث شــده است قیمت نفت خام باال برود. به نظر 
می رسد اســتفاده از نفت به جای گاز در تولید برق حاال ارزان تر تمام می شود.
کمتر بودن میزان تولید نفت خام از میزان تقاضا باعث شده است در هفته های 

اخیر ذخایر انبارهای نفت جهان کاهش یابد.

پیش بینی گلدمن از صعود نفت به ۹۰ دالر
گلدمن ســاکس در پی بهبود ســریع تر از حد انتظار تقاضا برای سوخت از 
موج شــیوع واریانت دلتای ویروس کرونا و اختالالت عرضه، پیش بینی خود از 
قیمت هر بشــکه نفت برنت تا پایان امســال را از ۸۰ به ۹۰ دالر افزایش داد.به 
گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت هفته گذشته به باالترین حد در سه 
ســال اخیر صعود کرد. اختالالت در روند تولید جهانی که شرکتهای انرژی را 
وادار کرده است میزان زیادی نفت از ذخایر برداشت کنند، از قیمت ها پشتیبانی 
کرده اســت.بهای معامالت نفت برنت روز دوشــنبه ۷۹ دالر و ۱۹ سنت در هر 
بشکه و بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۵ دالر و هشت سنت 
در هر بشــکه بود.گلدمن در یادداشتی به تاریخ ۲۶ سپتامبر نوشت: اگرچه این 
بانک مدتهاســت نسبت به نفت دیدگاه خوش بینانه ای داشته اما کمبود عرضه 
نســبت به تقاضا در حال حاضر بیشتر از میزانی است که پیش بینی کرده بود 
و روند احیای تقاضای جهانی از تاثیر واریانت دلتای ویروس کرونا ســریع تر از 
پیش بینی ها بوده است در حالی که عرضه جهانی پایین تر از پیش بینی ها مانده 
اســت.اوپک و متحدانش اوایل ماه جاری طبق توافقی که در ژوییه داشــتند، 
افزایــش تولید ماهانــه به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز را تایید کردند.طبق 
گزارش گلدمن ساکس، اختالل تولید نفت منطقه خلیج مکزیکوی آمریکا پس 
از وقوع طوفان آیدا بســیار بزرگتر از آن اســت که با افزایش تولید اوپک پالس 
جبران شــود و روند تولید خارج از گروه اوپک پالس و تولید غیرشیل مایوس 
کننده بوده اســت.طوفانهای آیدا و نیکالس که اوایل ماه جاری بخشــهایی از 
خلیج مکزیکوی آمریکا را درنوردیدند، به سکوها، خطوط لوله، هاب های پاالیش 
خســارت زده و باعث تعطیلی چند هفته ای تولید فراســاحلی شدند.در بخش 
تقاضا، گلدمن برآورد کرد ریســکها جهت صعودی دارد زیرا کمبود جهانی گاز 

باعث افزایش تولید نیرو با استفاده از نفت خواهد شد.

توافق سواپ نفت میان ایران و ونزوئال
رویترز به نقل از پنج منبع آگاه خبر داد ونزوئال با قراردادی برای سواپ نفت 
ســنگین خود با میعانات ایران موافقت کرده است.به گزارش ایسنا، این کشور 
آمریــکای جنوبی که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، در تالش برای افزایش 
صادرات نفت خود است و قرارداد بین شرکت نفتی دولتی PDVSA و شرکت 
ملــی نفت ایران، همکاری میان دو عضو اوپــک را عمیقتر می کند.یکی از این 
منابع آگاه به رویترز گفت: توافق ســواپ در فاز نخســت برای شش ماه برنامه 
ریزی شــده اما ممکن است تمدید شود.در حالی که وزارتخانه های نفت ونزوئال 
و ایران و شرکتهای ملی نفت دو کشور درباره این خبر اظهارنظر نکردند، وزارت 
خزانه داری آمریکا در ایمیلی به رویترز با اشاره به فرمانهای دولت آمریکا، اعالم 
کرد این قرارداد می تواند نقض تحریمهای آمریکا از ســوی هر دو کشور باشد.
برنامه های تحریمهای آمریکا نه تنها همکاری تجاری آمریکایی ها با صنایع نفت 
ایران و ونزوئال را ممنوع کرده اســت بلکه هر فرد یا شرکت غیرآمریکایی که با 
هر کدام از شرکتهای نفتی این کشورها همکاری کند را هدف تحریمهای ثانویه 
قرار می دهد. تحریمهای ثانویه می تواند برای کســانی که هدف قرار می گیرند 
مجازاتهای مختلفی شامل قطع دسترســی به سیستم مالی آمریکا، جریمه یا 
بلوکه شــدن اموال در آمریکا را به دنبال داشــته باشد.در واشنگتن یک منبع 
آگاه بــه رویترز گفت: توافق ســواپ میان ونزوئال و ایران بــه عنوان یک اقدام 
ناقض تحریمها در ماههای اخیر زیر نظر مقامات دولت آمریکا قرار داشته و آنها 

می خواهند ببیند این توافق از نظر عملی تا کجا پیش می رود.

گزارش

اخبار انرژی

رئیــس کل گمرک ایران اعالم کــرد که حجم تجارت 
خارجی کشــور در نیمه نخست امســال با ۴۷ درصد رشد 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته به ۴۵ میلیارد دالر 
رسیده است.به گزارش گمرک، »مهدی میراشرفی« با اشاره 
به رشــد تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال جاری 
افزود: تجارت خارجی ایران در این مدت با حفظ روند رشد 
صادرات، به ۴۵ میلیارد دالر رســید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد نشان می دهد. در این مدت 
۷۹ میلیون و یکصد هزار تن کاال بین ایران و کشــورهای 

مختلف جهان مبادله شد.
رئیس کل گمرک ایران با اعالم این خبر افزود: در نیمه 
نخســت امسال، ۶۰ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون دالر از سوی ایران به خارج از کشور صادر شد 
که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته از لحاظ وزن ۳۰ 
درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش داشت.میراشــرفی 
از ثبت رکورد تازه گمرک در ترخیص کاالهای وارداتی در 
شــهریور امســال خبر داد و گفت: در این ماه، ۵ میلیون و 
۳۰۰ هــزار تن کاالهای ضروری به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون دالر ترخیص شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: آهنگ رشــد سریع ترخیص 
کاالهای وارداتی از گمرک در شــهریور امسال که منجر به 
افزایش قابل توجه ترخیص کاالهای اساســی، ماشین آالت 
خط تولید و اقالم واسطه ای شــد، تراز تجاری کشور را به 
نفع واردات اقالم ضروری تغییــر داد.وی افزود: نکته قابل 
توجه آن اســت که ســرعت باالیــی در ترخیص کاالهای 
ضروری، ماشین آالت و اقالم واسطه ای تولید در شهریور ماه 
ســال جاری از سوی گمرک صورت گرفته است،  به نحوی 
که میانگین وزنی واردات که در پنج ماهه نخســت امسال 
ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود در شهریور ماه تقریبا 
۲ برابر شــده و به ۵ میلیــون و ۳۰۰ هزار تن افزایش پیدا 
کرده و به لحاظ ارزش نیز میانگین کاالهای ترخیص شده 

که در پنج ماهه ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر بود که در شــهریور ماه بــه ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر رسید و این یک رکورد تازه در ترخیص کاال از گمرک 
محسوب می شود و دلیل منفی شدن تراز تجاری در شهریور 
ماه نیز همین امر می باشد.میراشرفی مجموع ترانزیت کاال 
از قلمرو ایران در نیمه نخســت امسال را ۵ میلیون و ۸۵۶ 
هزار تن اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸ 

درصد رشد نشان می دهد.
مهم ترین مبادی صادرات و واردات کشور

وی مهمترین کشــورهای مقصد صــادرات ایران را به 

ترتیب چین بــا ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ 
هــزار تن به ارزش ۳ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دالر، ترکیه 
بــا ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بــه ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر و افغانستان با ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دالر برشمرد.

به گفته میراشــرفی،  گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی 
اتیلن، محصوالت نیمه تمام آهنی، شــمش آهن، پروپان، 
اوره، بنزیــن، میله هــای آهنی و کاتــد از مهمترین اقالم 

صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.
رئیــس کل گمرک ایــران درخصوص آمــار کاالهای 
وارداتی در ۶ ماهه نخســت امسال افزود: در این مدت ۱۹ 
میلیــون و یکصد هزار تن بــه ارزش ۲۳ میلیارد و یکصد 
میلیون دالر از نقاط مختلف جهان وارد کشورمان شد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹، از حیث وزن ۱۵ درصد 
و از لحاظ ارزش ۳۷ درصد رشد داشت.معاون وزیر اقتصاد، 
عمده ترین کشورهای طرف معامله واردات با ایران را امارات 
متحــده عربی با ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۷ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیــون دالر، چین با یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تــن به ارزش ۵ میلیارد دالر، ترکیــه با ۲ میلیون و 
یکصــد هزار تن به ارزش ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دالر، 
ســوئیس با یک میلیون تن به ارزش ۹۰۰ هزار دالر اعالم 
کرد و گفت: ۱۰ قلم اول کاالهای وارداتی کشــور در این 
مدت را تلفن همراه، ذرت، ســویا، روغن دانه آفتابگردان، 
کنجاله ســویا، گندم، جو، شــکر، روغن پالم و روغن خام 

تشکیل می دادند.
رئیس کل گمرک با اشــاره به تمهیدات فراهم شده از 
سوی این سازمان و سایر دستگاه های دخیل در امر تجارت 
افــزود: از مجمــوع ۱۹ میلیون و یکصد هــزار تن کاالی 
وارداتی به کشــور در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۴ میلیون و 
۳۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲۵ قلم کاالی اساسی به ارزش 
۸ میلیــارد و ۹۰۰ میلیون دالر بوده اســت که ۷۵ درصد 
کل کاالها را تشــکیل می دهد، کاالهایی که ارز ترجیحی 
به آن ها تعلق گرفته ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش ۷ میلیارد 
دالر بود که به لحاظ وزنی ۶۵ درصد کل کاالهای ترخیص 

شده را شامل می شود.
وی ادامه داد: بررســی آمار تجارت خارجی کشور در ۶ 
ماهه نخســت ســال جاری حاکی از تداوم رشد صادرات و 
همچنین مدیریت واردات کاال با محوریت تأمین کاالهای 

اساسی مورد نیاز جامعه و نهاده های تولید است.

در شش ماهه نخست امسال

حجم تجارت خارجی کشور به ۴۵ میلیارد دالر رسید

وزیر تعاون گفت: با همــکاری وزارت راه طرحی را در 
زمینه تعاونی های مســکن شــروع خواهیم کرد که از این 
طریق می توان هم برنامه ســاخت یک میلیون مســکن را 
جلو برد و هم به خانه دار شدن مردم کمک کرد.حجت اهلل 
عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت 
بخش تعاونی ها، اظهار داشــت: برنامه ما در وزارت کار این 
است که محور فعالیت های اقتصادی را تعاونی بگذاریم و به 
هر دلیل اگر تعاونی نشد محور به بخش های دیگر منتقل 
شود. این مساله فرصت بسیار خوبی را برای همه حوزه ها از 
جمله اشتغال ایجاد می کند؛ به عنوان مثال در حوزه دانش 

بنیان گروه های اســتارتاپی می تواننــد در قالب تعاونی ها 
متشکل شــوند و فعالیت خود را شروع کنند.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین مقرر شده با همکاری 
وزارت راه و شهرســازی طرحــی را در زمینه تعاونی های 
مسکن شروع کنیم. این مســاله عالوه بر اینکه به تقویت 
برنامه مسکن دولت کمک می کند و موجب می شود برنامه 

ساالنه یک میلیون مســکن جدی تر جلوتر برود، اشتغال 
خوبی هــم ایجاد خواهد کرد.وی ادامــه داد: همچنین با 
استفاده از ظرفیت تعاونی های مســکن می توان به اقشار 
کــم درآمدتر و کارگران برای خانه دار شــدن کمک کرد.
عبدالملکی گفت: همچنین در حوزه های مربوط به مصرف، 
حوزه های خدماتی و توزیعی هــم برنامه ریزی هایی انجام 

شده که در ماه های آینده گزارشی را در این خصوص ارائه 
می دهیم.وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: 
محور اگر تعاونی باشــد سیستم بانکی هم تعاونی ها را در 
اولویت قرار می دهد. همچنیــن در بحث تعاونی هایی که 
به صورت شرکت های سهامی عام هستند می توان با قواعد 
مشخصی که در سند توســعه تعاون آمده از بازار سرمایه 
هــم کمک گرفت. وی گفت: اگر بقیه مشــوق های دولتی 
و تســهیل گری هایی هم که در حــوزه اقتصاد وجود دارد 
با اولویت بخش تعاون انجام شود، می توان به بهبود اوضاع 

امیدوار شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: وزیر جهادکشاورزی 
به دلیل فشار نماینده ها با چهار ماه دوره ممنوعیت واردات 
برنج موافقــت کرد. همچنین دولت برای تنظیم بازار ۱۰۰ 
هزار تن برنج خارجی توســط شرکت بازرگانی دولتی وارد 
بازار کرد. ســوال اینجاســت آیا این موضوع به تنظیم بازار 
کمک می کند؟ اگر بحث وارد کردن برنج به بازار بود بخش 
خصوصی می توانســت این کار را انجام دهد دیگر نیازی به 
اســتفاده از ذخیره احتیاطی نبود.مسیح کشاورز در گفت 
وگو با ایسنا با بیان اینکه با رعایت سلسله مراتب اداری به 
مدیران معاونین و وزیر جهادکشاورزی در خصوص تنظیم 
بازار برنج خارجی نامه ای ارسال کردیم ولی جوابی حاصل 
نشد، اظهار کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم که مسائل 
و مشکالت موجود در این زمینه را  طی نامه ای برای رئیس 

جمهوری و معاون اول تشریح کنیم. 
مضمون نامه ها هم تقریبا یکی بود و در آنها به صراحت 
بیان کردیم که تصمیم گیری دولت در خصوص برنج بدون 
حضور بخش خصوصی سیاســی و بحران زا است.وی ادامه 
داد: تقاضا کرده بودیم دوره ممنوعیت برنج به دوماه تقلیل 
یابد. این درخواســت دو مزیت داشــت. یکی اینکه بارهای 
رســوبی در گمرک خارج می شــد و بازار دچــار کمبود و 
گرانی نمی شد. دیگر اینکه بازار برنج ایرانی نیز تحت تاثیر 

کمبــود و گرانی برنج خارجی قرار نمی گرفت و به این حد 
گران نمی شــد.دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: 
وزیرجهادکشــاورزی به دلیل فشــار نماینده ها با چهار ماه 
دوره ممنوعیت واردات برنج موافقت کرد. همچنین دولت 
برای تنظیم بازار ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت 
بازرگانی دولتی وارد بازار کرد. ســوال اینجاســت آیا این 
موضوع به تنظیم بازار کمک می کند؟ اگر بحث وارد کردن 
برنج به بازار بود بخش خصوصی می توانست این کار را انجام 
دهد دیگر نیازی به استفاده از ذخیره احتیاطی نبود.به گفته 
وی اســتفاده از ذخیره برنج احتیاطی  و خرید مجددا آن 
مسئله ساز است، نیازمند ارز بوده و پیامدهای منفی در پی 
دارد. چــرا دولت از ظرفیت های بخش خصوصی اســتفاده 
نکرد؟ اگــر دوره ممنوعیت واردات برنج اســت چرا دولت 
سیاســت یک بام و دوهوا در پیش گرفته است؟کشــاورز 
در ادامه تصریح کرد: تصمیم دولت مبنی بر ورود شــرکت  
بازرگانــی دولتی به بخش تنظیم بــازار برنج و توزیع ۱۰۰ 
هزار تن برنج نادرســت بوده است، زیرا نه تنها با صد هزار 
تن برنج بازار تنظیم نمی شــود بلکه برنج ایرانی هم تحت 
تاثیر قرار گرفته اســت؛ به طوری که ورود برنج خارجی با 
قیمت ۱۸۵۰۰ تومان به بازار باعث رکود در بازار برنج ایرانی 
هم خواهد شــد. از طرفی همگام با توزیع برنج دولتی پای 

دالالن و واســطه ها به بازار باز خواهد شد آنها مسیر توزیع 
را به انحراف می کشــند و برنج با قیمت مد نظر به دســت 
جامعه هدف نمی رسد.وی مناسب ترین راهکار برای خروج 
از این وضعیت را آزادســازی واردات برنج از ابتدای مهرماه 
دانست و افزود: با این آزادسازی بارهای موجود در گمرک 
وارد بازار می شدند شائبه کمبود و گرانی برنج خارجی پیش 
نمی آمــد و قیمت برنج ایرانی نیز تا به این حد غیرمنطقی 

باال نمی رفت.
افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت برنج داخلی

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که قیمت انواع برنج 
داخلی در مرداد ماه بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت هر کیلو برنج طارم اعال و هاشمی درجه یک 
به ترتیــب از حدود ۲۶ در مرداد ماه ســال قبل به حدود 
۳۸ هزار تومان در ماه مشــابه ســال جاری در حالی است 
که در ماه های اخیر جدال بر ســر کاهش دوره ممنوعیت 
فصلی واردات برنج بین دستگاه های مختلف و واردکنندگان 
در جریان بود. اخیرا مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی با 
اشــاره به خشکسالی ۵۰ ســال گذشته و آسیب جدی آن 
به کشت های مختلف کشــاورزی از جمله برنج، از کاهش 
حــدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنــج داخلی خبر داده و 

همین موضوع را عامــل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان 
کــرده بود. پیش از این هم اواخر خــرداد ماه دبیر انجمن 
واردکننــدگان برنج از ذخیره کم برنــج خارجی خبر داده 
بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی 
واردات برنج شــد.اکنون دوره ممنوعیت فصلی است که از 
ابتدای مردادماه آغاز شــده و تا آبان ماه ادامه دارد؛  با این 
حال در این مدت با توجه به کاهش ذخایر برنج و افت ۶۹ 
درصدی واردات در سال جاری  و اهمیت تنظیم بازار مقرر 
شد که ممنوعیت فصلی اجرا شود ولی برای برنج هایی که تا 
قبل از ۳۱ مردادماه قبض انبار یا تاریخ ورود آنها به گمرک 
و بنادر ثبت شده در صورت داشتن ثبت سفارش ترخیص 
شود. اما قبل از ممنوعیت، حدود ۱۰ کشتی حاوی برنج از 
کشورهای مبدأ به ســمت بنادر ایران حرکت کرده بودند 
و با اینکه بخشــی از آنها تا ۳۱ تیرماه به ایران رســیدند، 
اما قبض انبــار و تاریخ ورود بعد از این تاریخ صادر شــد، 
بنابراین هنوز توافقی در مورد تعیین تکلیف این برنج های 
وارداتی در بنادر صورت نگرفته است. در نهایت برای تنظیم 
بازار برنج، ۱۰۰ هزار تن برنج تایلندی، هندی و پاکستانی 
از ذخایر اســتراتژیک در سطح فروشــگاه های زنجیره ای، 
تعاونی های مصرف و اتحادیه ها توزیع شــد که مورد انتقاد 

انجمن واردکنندگان برنج قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد

تعاونی های مسکن تقویت می شوند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج مطرح کرد

سیاست یک بام و دو هوای دولت در تنظیم بازار برنج!

شــهروندان آلمانی امســال برای نخســتین بار به 
پنجمین گروه خارجی بــزرگ خریدار خانه در ترکیه 
تبدیل شــده اند.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
آناتولی ترکیــه، کاهش محدودیت هــای کرونایی در 
ترکیه باعث شــده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید 
خانه در ترکیه افزایش داشــته باشــد؛ به گونه ای که 
طبق اعالم مرکز آمار این کشــور،  در ماه آگوســت، 
میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش داشته و به ۱۸۸۰ 

واحد رسیده است. 
پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید 
خانه توســط خارجی ها بیشتر شــده است. از کل ۵۹ 
هزار و ۱۶۶ خانه فروخته شده، استانبول محبوب ترین 
شــهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۱۱ 
هزار و ۳۵۶ مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته 
مربوط به این شــهر بوده اســت. پس از استانبول نیز 
شــهرهای آنکارا با ۵۶۵۳ مورد و ازمیر با ۳۲۹۸ مورد، 
محبوب ترین شــهرها برای خرید خانه در ترکیه بوده 
اند.بــه گفته مرکز آمار ترکیه، در دوازده ماه منتهی به 
آگوست اتباع عراقی با خرید ۴۶۳۱ واحد خانه، بزرگ 

ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده اند 
و ایرانی ها با خرید ۴۶۰۰ خانه در رده دوم این جدول 
قرارگرفته اند. شــهروندان روسی با خرید ۲۵۷۵ خانه 
در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن 
بوده انــد. افغان ها با ۱۸۱۹ واحد و آلمانی ها با ۱۱۸۹ 
در رده هــای بعدی قرار دارند. محبوب ترین شــهرها 
برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی 
اســتانبول با ۸۱۸ خانه، آنتالیا با ۳۴۱ خانه و آنکارا با 
۱۰۶ خانه بوده است.ســال قبل در مجموع ۴۰ هزار و 
۸۱۲ خانه در ترکیه به خارجی ها فروخته شد که این 
رقم نســبت به ســال قبل از آن، ۱۰.۳ درصد کاهش 
یافته اســت.طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید 
خانه ای بــه ارزش ۲۵۰ هــزار دالر و باالتر می توانند 
شــهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان 
تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق 
زیادی گرفته است.تامر اوزرت- مدیر گروه اوزیورتالر- 
گفت: نوســانات بازار ارز روی بخش مسکن ترکیه هم 
دارای پیامدهــای مثبت و هم منفــی بوده اما کاهش 
ارزش پول ملی باعث ارزان تر شدن خانه پیش چشم 

خریداران خارجی شده است.  

معــاون حمل ونقل ســازمان راهــداری و حمل و 
نقــل جاده ای اعالم کرد: برای بازگشــت زمینی زائران 
مراســم اربعین امســال از مرز مهران برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته اســت و ۲۵۰۰ دســتگاه اتوبوس را 
پیش بینی کرده ایم اما اگر دیگر مرزها مانند شلمچه و 
چذابه از سوی دولت عراق و ایران برای بازگشت زائران 
باز شــود، آمادگی کامل داریم.بابک طالبی در گفت وگو 
با ایســنا درباره آخرین وضعیت بازگشت زمینی زائران 
از مرز مهران و برنامه ریزی های انجام شــده برای زوار، 
اظهار کرد: همانطور که از ســوی ستاد مرکزی اربعین 
اعالم شده بود، مرزهای زمینی صرفا برای برگشت مهیا 
هســتند و در همین راستا برای جابه جایی زوار حدود 
۲۵۰۰ دســتگاه اتوبوس از همه کشــور فراخوان شده 
است و آمادگی برای خدمت رسانی به آن ها را داریم.وی 
افزود: امروز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه احتمال 
بازگشایی مرزهای شلمچه و چذابه برای بازگشت زائران 
وجود دارد. اگر این اجازه از ســوی دولت عراق و ایران 
صادر شــود آمادگی کامل برای مرز شــلمچه و چذابه 
خواهیم داشت و این انعطاف برای انجام هماهنگی های 
الزم و جابه جایی زوار وجود دارد.همچنین سرپرســت 

سازمان هواپیمایی کشــوری گفت: ۱۴ فرودگاه کشور 
آماده استقبال از زائران حسینی هستند.به گزارش شبکه 
خبر، سیاوش امیرمکری با بیان اینکه ۱۴ فرودگاه کشور 
آماده استقبال از زائران حسینی هستند، اظهار داشت: 
عملیات بازگشــت زائران ایرانی تا دهم مهر ماه برگزار 
خواهد شــد و در این عملیات ۱۶ شــرکت هواپیمایی 
ایرانی و یک شــرکت خارجی، آمادگی دارند حدود ۴۵ 
هزار زائــر ایرانی را به ۱۴ فرودگاه کشــور بازگردانند.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در عملیات 
رفت، حدود ۷۳ هزار زائر از ایران به عراق منتقل شدند 
و با توجه به بازگشایی سه مرز شلمچه، مهران و چذابه 
برای بازگشت زائران، تاکنون بیش از ۲۵ هزار زائر بلیت 
خود را برای بازگشت خریداری کرده اند، اما شرکت های 
هواپیمایی این آمادگی را دارند که تا سقف ۴۵ هزار نفر 
و تا حدی که مسافران استقبال کنند بلیت عرضه کنند.

وی مبلغ بلیت های یکسره را بر اساس تصمیم مشترک 
سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن صنفی شرکت های 
هواپیمایی برای فرودگاه های نیمه غربی کشــور ســه 
میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان و بــرای فرودگاه های نیمه 

شرقی کشور ۴ میلیون تومان اعالم کرد.

برنامه ریزی برای بازگشت زائران با ۲۵۰۰ اتوبوسخرید خانه توسط خارجی ها در ترکیه: ایرانی ها دوم، آلمانی ها پنجم!

واکاوی آمارهــای رسمی منتشــره وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت حاکی از تولیــد ۲۰ میلیون و ۷۳۹ 
هزار و ۲۰۰ تن فوالد خام و محصوالت فوالدی از آغاز 
امسال تا پایان مرداد ماه است.به گزارش ایرنا، مطابق 
آمارهای اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج 
ماهه ابتدایی امسال از بین ۱۲ محصول اصلی و عمده 
بخش معدن و صنایع معدنی، ۶ محصول از جمله کاتد 
مس و شــمش آلومینیوم با رشــد تولید و ۶ محصول 
دیگر از جمله فوالد و ســیمان با کاهش تولید مواجه 
شدند.در پنج ماهه نخســت امسال فوالدسازان موفق 
به تولیــد ۱۰ میلیون و ۸۸۲ هــزار و ۸۰۰ تن فوالد 
خام شدند. آماری که در هم سنجی با پارسال حاکی از 
افت ۶.۸ درصدی است.همچنین در بخش محصوالت 
فوالدی نیز ۹ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۴۰۰ تن محصول 
تولید شد که در مقایسه با پنج ماهه نخست سال ۹۹ 
کاهش ۱۰.۶ درصدی نشان می دهد.در کاتد مس رشد 
۱.۴ درصدی به ثبت رسید و شرکت های داخلی موفق 

به تولید ۱۲۱ هزار و ۸۰۰ تن از این محصول شدند.با 
این حال آمارها در تولید آلومینا، کنسانتره زغال سنگ 
و سیمان نیز کاهشی بود و به ترتیب ۹۶ هزار و ۴۰۰ تن 
)کاهــش ۶ درصدی(، ۶۱۵ هزار و ۳۰۰ تن )افت ۴.۱ 
درصدی( و ۲۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۳۰۰ تن )کاهش 
۱۰.۶ درصدی( تولید شد.به گزارش ایرنا، پیشتر دبیر 
انجمن صنفی تولیدکنندگان ســیمان به ایرنا گفت: 
در زمــان تامین ۱۰۰ درصدی بــرق، ماهانه بین ۵.۵ 
تا ۶ میلیون تن ســیمان در کشور تولید می شد که با 
تامین ۶۵ درصــدی برق به حدود ۴.۸ تا پنج میلیون 
تن کاهش یافته است؛ اما با وجود این کاستی ها بازار را 
دوباره به تعادل رساندیم.عبدالرضا شیخان تصریح کرد: 
درخواستی که فعاالن سیمانی در دیدار با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت داشــتند، تامین برق و ســوخت برای 
واحدها بدون توقف در سال بود، زیرا هر زمان وقفه ای 
در تامین این دو خدمت اساسی به وجود آمده، تولید، 

عرضه و در نتیجه بازار ملتهب شده است. 

بررســی آمارها حاکی از این است که در مردادماه 
امسال حدود ۹۲ درصد کل تراکنش ها دارای ارقام زیر 
۵۰۰ هزار تومان بــوده و ۴۴ درصد تعداد تراکنش ها 
بــا این ابزار نیــز باالی ۲۵ هزار تومان بوده اســت.به 
گزارش بانک مرکزی، بسیاری از مردم در طول شبانه 
روز از طریــق کارتخوان فروشــگاهی اقدام به خرید و 
فروش کاال و خدمــات می کنند.یکی از آمارهای قابل 
تامل که در گزارش اخیر شاپرک قابل مشاهده است، 
میزان پراکندگــی مبلغی تراکنش هــا از طریق ابزار 
کارتخوان فروشــگاهی به عنوان یکی از سه ابزارهای 
پذیرش شبکه است.بر این اساس در گزارش مردادماه 
شــاپرک، ســه دامنه مبلغی زیر پنج هزار تومان، بین 
پنــج تا ۲۵ هزار تومان و باالی ۲۵ هزار تومان در نظر 
گرفته شده است.طبق آمار منتشر شده بیشترین تعداد 
تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی 
بین پنج تا ۱۵ هزار تومان بوده اســت. ۳۶.۶۸ درصد 
تراکنش هــای ابزار کارتخوان فروشــگاهی نیز در بازه 

مبلغی پنج هزار تا ۲۵ هزار تومان بوده اند و در نهایت 
۴۴.۸۵ درصد تراکنش ها با مبلغ باالی ۲۵ هزار تومان 
انجام گرفته اند.اما در بخش دیگر این گزارش به تعداد 
تراکنش های کارتخوان در بازه های باال، پرداخته است. 
بــه گونه ای که در مردادماه ۱۴۰۰ تعداد تراکنش های 
با مبلغ کمتــر از پنج هزار تومــان در ابزار کارتخوان 
فروشــگاهی برابر با ۳۹۷ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۳  
عدد تراکنش بوده است.همچنین تعداد تراکنش های 
بــا مبلغ بین پنج هزار و ۲۵ هــزار تومان برابر با یک 
میلیارد و ۴۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۹۳ عدد تراکنش 
بــوده و کل تعداد تراکنش های با مبلغ باالی ۲۵ هزار 
تومان برابر با  یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۶۰۴ هزار 
و ۳۷۷ عدد تراکنش اســت.  با توجه به نمودار دامنه 
مبلغی ابزار کارتخوان فروشــگاهی می توان بیان نمود 
که نزدیک به ۹۱.۹۹ درصد تراکنش های ابزار پذیرش 
کارتخوان فروشــگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵۰۰ هزار 

تومان است.  

سهم ۹۲ درصدی تراکنش های کارتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومانتولید فوالد و محصوالت فوالدی از مرز ۲۰/7 میلیون تن گذشت


