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صعود نفت تا کجا ادامه خواهد یافت؟
کاهش سطح ذخایر نفت جهان حاکی از آن است که روند صعودی قیمت 
نفت به این زودی به پایان نمی رسد.با وجود این که قیمت های نفت در روزهای 
اخیر به باالترین ســطوح چند سال گذشته صعود کرده اند اما زمستان امسال 
فضای بیشتری برای افزایش خواهند داشــت. دستکم عوامل بنیادین کوتاه 
مدت بازار چنین نشــان می دهند. بهبود تقاضا در بحبوحه واکنش ضعیفتر 
تولیدکنندگان برای افزودن به عرضه باعث شده است ذخایر در سراسر جهان 
به پایین میانگین پنج ساله پیش از پاندمی افت کنند. کمبود انرژی در اروپا و 
آســیا و قیمتهای باالی گاز طبیعی و زغال سنگ، خوش بینی به قیمت نفت 

در ماههای آینده را تقویت کرده است. 
سوئیچ از گاز به فرآورده های نفتی مانند نفت کوره و دیزل به خصوص در 
آســیا به وقوع پیوسته است. الگوی معامالت نفت هم از محدود شدن عرضه 
در بــازار و حرکت به ســمت قیمتهای باالتر حکایــت دارد.در بخش عرضه، 
احیای اقتصادها و رفت و آمد، تقاضای جهانی برای نفت را در ماه های گذشته 
بهبود بخشــیده و به برداشت از ذخایر منجر شده که سطح ذخایر جهانی را 
به پایین میانگین اخیر رسانده است. به گزارش ایسنا،در آمریکا و اقتصادهای 
توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD(، روند رشد 
چشــمگیری که ذخایر نفت تجاری در بهار و تابستان سال گذشته داشتند، 
معکوس شد و سطح این ذخایر به پایین میانگین پنج ساله نزول کردند. طبق 
آمــار اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر تجاری آمریکا اکنون در حدود ۴۲۷ 
میلیون بشــکه ایستاده که حدود شش درصد پایین میانگین پنج ساله برای 

این وقت از سال است. 
ذخایــر بنزین حدود دو درصد و ذخایر ســوختهای دیگرحدود  ۹ درصد 
پایین تر اســت در حالی که ذخایر پروپان/پروپیلن ۲۱ درصد پایین میانگین 
پنج ســاله برای این وقت از سال اســت.آژانس بین المللی انرژی )IEA( در 
جدیدترین گزارش ماهانه خود اعالم کرد ذخایر تجاری ســازمان توســعه و 
همکاری اقتصادی در اوت ۱۶۲ میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله پیش 
از شیوع کرونا بود. آمار مقدماتی برای آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می دهد ذخایر 
نفت در خشکی به میزان ۲۳ میلیون بشکه در سپتامبر کاهش پیدا کرده اند. 
این آژانس پیش بینی بحران انرژی در اروپا و آســیا می تواند تقاضای جهانی 
برای نفت را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با شرایط عادی بازار 
که کمبود عرضه گاز طبیعی و زغال سنگ وجود ندارد، افزایش دهد.در حالی 
که تقاضا با وجود شــعله ور شدن کووید در آمریکا و آسیا در تابستان امسال 
بهبود یافت، عرضه به بازار با روند رشد تقاضا همگام نبوده است. نخست این 
که طوفان آیــدا عرضه نفت از منطقه خلیج مکزیکو را از اواخر اوت تا بخش 

زیادی از سپتامبر محدود کرد. 
میزان عرضه تا اوایل سال آینده به ظرفیت کامل خود بهبود پیدا نخواهد 
کرد زیرا سکوی تحت اداره شرکت شل تا پایان سال ۲۰۲۱ متوقف می ماند.

همزمان اوپک پالس عرضه به بازار را محدود نگه داشــته و هر ماه تنها ۴۰۰ 
هزار بشکه در روز به عرضه اضافه می کند. این گروه در حالی به روند افزایش 
تدریجی عرضه ادامه می دهد که آمریکا و ســایر کشورهای مصرف کننده از 
اوپک پالس خواســته اند شیرهای نفت را بازار کرده و روند صعودی قیمت ها 
را کنترل کند. همزمان بحران انرژی و صعود کم سابقه قیمتهای گاز طبیعی 
نیروگاهها را وادار کرده اســت به استفاده از نفت روی بیاورند که تقاضا برای 
فرآورده های نفتی را تقویت کرده است.بر اساس گزارش اویل پرایس، به نظر 
می رسد اوپک پالس با ۸۵ دالری شدن نفت بسیار نگران نابودی تقاضاست. 
ســران این گروه بر اهمیت نگرش بلندمدت و ثبات بازار اشــاره کرده اند و 
انتظار دارند میزان عرضه در ســال ۲۰۲۲ از ســوی این گروه و صنعت نفت 

شیل آمریکا افزایش پیدا کند.
قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت و با کاهش مالیم قیمت زغال ســنگ 
و گاز، در مسیر نخســتین کاهش هفتگی در چند هفته گذشته قرار گرفت. 
بهای معامالت نفت برنت ۴۸ ســنت معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۸۴ 
دالر و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید و به افت یک دالر و ۲۱ سنت روز گذشته 
افزود. نفت برنت روز پنج شــنبه تا مرز ۸۶ دالر و ۱۰ سنت صعود کرده بود 
اما از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۸ درصد کاهش یافته که نخستین کاهش 
هفتگی از سوم سپتامبر است. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۳۷ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۲ دالر و ۱۳ سنت در هر بشکه 
رســید و افت ۹۲ سنتی روز گذشــته را دنبال کرد.وزیر نفت عراق به جمع 
کسانی پیوســت که پیش بینی می کنند قیمت نفت تا مرز ۱۰۰ دالر در هر 

بشکه صعود خواهد کرد.
احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک 
اســت، در رویدادی در بغداد اعالم کرد قیمت نفت ممکن است در نیمه اول 
ســال ۲۰۲۰ سه رقمی شود. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اوایل ماه 
جاری اظهار کرده بود صعود نفت به ۱۰۰ دالر کامال امکان پذیر است. رئیس 
شــرکت بازرگانی مرکوریا انرژی گروپ هم روز دوشــنبه گفت: قیمت نفت 
ممکن است زمستان امســال به چنین سطحی صعود کند.این صحبت ها در 
شرایطی مطرح می شود که روند کاهش سطح ذخایر جهانی نفت ادامه دارد و 
تحلیلگران پیش بینی می کنند ذخایر در سه ماهه چهارم حدود یک میلیون 
بشــکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. قیمت باالی گاز طبیعی، تقاضا برای 
نفت را تقویت کرده است اما اوپک پالس همچنان به افزایش تدریجی تولید 
ادامه می دهد و ناظران بازار را نگران افزایش بیشتر قیمتها در صورت سردتر 

شدن زمستان نیمکره شمالی ساخته است.
وزیر نفت عراق که در بغداد صحبت می کرد، گفت: کشــورش قیمت بین 
۷۵ تا ۸۵ دالر را ترجیح می دهد و نمی خواهد ببیند قیمتها به باالتر از سطح 
مناســب صعود کرده اند. وی همچنین اظهار کرد که ذخایر نفت در ســطح 
جهانی اندک هستند.بر اساس گزارش بلومبرگ، عالوه بر تولیدکنندگان بزرگ 
و معامله گران نفت، بانک آمریکا هم پیش بینی مشابهی داشته و انتظار دارد 

قیمت نفت سه رقمی شود. 

سهمیه بنزین آبان ماه واریز شد
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: سهمیه بنزین آبان 
ماه ساعت ۲۴ شب گذشته بدون تغییر نسبت به ماه های گذشته در کارت های 
سوخت دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت واریز شد.فاطمه کاهی 
در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه این ماه نیز همچون ماه های گذشته ۶۰ 
لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر 
بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز می شود، 
اظهار کرد: ســهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی نیز مطابق جدول 

سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شد.
وی افزود: با توجه به مدت ۹ ماهه تعیین شده برای ذخیره سازی سهمیه 
سوخت خودروها، ســهمیه واریزی سوخت خودروهای شخصی که سقف ۹ 
ماهه آنها تکمیل شده باشد و به سقف ۵۴۰ لیتر ذخیره رسیده باشد، اضافه 
نخواهد شد، بنابراین مالک هر خودرو تنها می تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را 
)۵۴۰ لیتر برای خودروهای ســواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت ها( در 

کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
ســخنگوی شرکت پخش فراورده های نفتی با تاکید بر اینکه این مدت ۹ 
ماه کاهش نیافته اســت گفت: هموطنان همچنان می توانند تا سقف ۹ ماه 

سهمیه واریزی خود را در کارت سوختشان ذخیره و مصرف کنند.

برداشت گاز از پارس جنوبی
 به سقف تولید رسید

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس گفت: تولید گاز از میدان مشــترک 
پارس جنوبی به پیک ظرفیت رســیده و از حدود ۴ ســال آینده، ساالنه به 

اندازه یک فاز پارس جنوبی افت تولید خواهد داشت.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین فام با تشریح اقدام های 
انجام شــده در توســعه پارس جنوبی افزود: روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب 
از پارس جنوبــی، ۲۵۲ میلیون مترمکعب از ســایر میدان ها و ۷۰ میلیون 

مترمکعب از بخش گازهای همراه با نفت تولید می شود.
وی میزان برداشــت تجمعی گاز غنی از میدان مشــترک پارس جنوبی 
را یک هزار و ۹۹۴ میلیــارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: ارزش محصوالت 
پارس جنوبــی در این مدت، ۳۵۹ میلیارد دالر برآورد می شــود.مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز پارس میزان برداشت روزانه ایران و قطر از میدان مشترک 
پارس جنوبی را به ترتیب ۶۲۸ و ۷۰۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: 
در بخش فراســاحل پارس جنوبی ۳۷ سکوی گازی، ۳۴۰ حلقه چاه، ۳ هزار 

و ۲۰۰ کیلومتر خط لوله و ۵۰ ردیف عملیاتی در حال بهره برداری است.

بازار انرژی

اخبار  انرژی

بــا توجه به ضرب االجــل رئیس جمهور ، مســئوالن 
بایــد برای ســاماندهی واردات کاال از طریق ته لنجی اقدام 
کنند؛ زیرا با تداوم وضع فعلی،معیشت مرزنشینان بیش از 
پیش به منافع مافیای قاچاق کاال گره می خورد.با توجه به 
ضرب االجل رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی واردات کاال 
از طریق ته لنجی، هر چه سریع تر مسئوالن مربوطه بایستی 
تصمیمات مناســبی اتخاذ کنند؛ چرا که با تداوم وضعیت 
فعلی، معیشــت مرزنشینان بیش از پیش به منافع مافیای 
قاچاق کاال گره زده خواهد شــد.یکی از مصوبات ششمین 
ســفر اســتانی رئیس جمهور و هیئت دولت سیزدهم به 
استان بوشــهر، تعیین تکلیف وضعیت کاالی همراه ملوان 
تحت عنوان ته لنجی بود که به گفته مسئوالن استانی قرار 
اســت طی ۱۰ روز آینده، تصمیمات اتخاذ شــده در این 
رابطــه نهایی شــود. واردات کاال از طریق رویه تعاونی های 
مرزنشینی و ته لنجی، یکی از راه های تأمین معیشت برخی 
از مرزنشینان کشور است. البته به دلیل عدم نظارت مناسب 
بر این فرآیندهای تجاری، ســاالنه حجــم قابل توجهی از 
کاالها، بدون رعایت تشریفات گمرکی و اولویت بندی وارد 
کشور شده و در بازار شــهرهای بزرگ توزیع می  شود. این 
امر موجب شده است که برخی از سیاست های کلی از این 
طریق دور زده شــود، به طور مثــال ممنوعیت ورود لوازم 
خانگی و کاالهای مشــابه تولید داخــل که اخیراً نیز مورد 
حمایت رهبری قرار گرفته است، با واردات گسترده از طریق 
ته لنجی و تعاونی های مرزنشین عماًل تأثیر خود را از دست 

می دهد.
به گــزارش خبرنگار مهــر، واردات گســترده از طریق 
معافیت های مرزنشینی در حالی صورت می گیرد که مطابق 
ماده ۶ قانون ساماندهی مبادالت مرزی، ارزش کل کاالهای 
قابل مبادله در مناطق مرزی بایستی ساالنه معادل ۳ درصد 
مجموع صادرات کشــور به مأخذ سال قبل تعیین شود که 
با توجه به عملکرد تجاری کشــور در سال گذشته این رقم 
حدود یک میلیارد دالر تخمین زده می شــود؛ اما شواهدی 
همچون حجم محموله های مربوط به ته لنجی و معافیت های 
مرزنشینی، بیانگر آن است که میزان واردات کاال از این رویه 
بسیار چشــمگیرتر از این رقم است.بررسی های انجام شده 
نشان می دهد سود سرشار حاصل از این فعالیت های تجاری 
نیز به هیــچ وجه به جیب ملوانــان و کوله بران نمی رود و 
در واقع برنده وضعیت فعلی، مافیای قاچاق کاال اســت که 
با سوءاستفاده از وضعیت نامناســب معیشت مرزنشینان، 
بــه دنبال دور زدن قوانیــن و واردات کاال بیش از ظرفیت 
مجاز و همچنین واردات کاالهای ممنوعه به کشور هستند.
مسئوالن محلی در استان های مرزنشین سالهاست به دنبال 
ایجاد فرصت های شغلی مناسب و درآمد پایدار برای بومیان 
بوده انــد، اما به دلیل عدم برنامه ریزی مناســب و به موقع، 

بــه دنبال راه حل هــای موقت رفته و بــا تصویب برخی از 
اســتثنائات تجاری برای ملوانان و کوله بران، بدترین نسخه 
ممکن را برای درمان این وضعیت نابسامان تجویز کرده اند.

افزایشبیضابطهوارداتتهلنجی
بهضررتولیدکنندگانداخلی

متأســفانه ضعف نظارتی و عــدم رعایت ضوابط واردات 
کاال از طــرق مرزنشــینی و ته لنجــی، باعــث نارضایتی 
تولیدکنندگان داخلی نیز شــده اســت. چرا که بسیاری از 
کاالهــا از طریق ملوانی و کوله بری بدون پرداخت مالیات و 
عوارض گمرکی به راحتی وارد کشــور شده و مصرف آن ها 
نیز محدود به اســتان های مرزی نمی شود.گفتنی است که 
بر اســاس آئین نامه فعلی واردات ته  لنجــی، ملوانان اجازه 
ندارند کاالهای موســوم به ته لنجی را خارج از استان خود 
به فروش برســانند؛ اما شــواهد حاکی از آن است که این 
کاالها به بازار تمام شــهرهای ایران ارسال شده و در عمل 
هیچ نظارتی بر اجرای درســت قوانین وضع شــده وجود 
ندارد.تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از مهمترین منتقدان 
وضعیت فعلی واردات ته لنجی و مرزنشــینی هســتند. به 
گفتــه دیانی، رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی، دو 
کشــتی لوازم خانگی از کره جنوبی به سمت ایران در حال 
حرکت است و کره ای ها نقشه دارند تا از طریق تعاونی های 
مرزنشینی و ته لنجی آنها را به در بازار ایران بفروشند. این 
در حالی اســت که حجم واردات ته لنجی و همچنین نیاز 

استان های مرزی به لوازم خانگی بسیار محدود بوده و این 
موضوع بیانگر آن است که مافیای قاچاق کاال قصد دارد این 
کاالها را در سراســر کشور عرضه کند.با توجه به نکاتی که 
ذکر شــد، ضرورت اصالح رویه واردات ملوانی و مرزنشینی 
مدتهاســت برای مسئوالن مسجل شــده است اما به علت 
اهمال برخی مســئوالن در دولت گذشته طرح ساماندهی 
و نظارت بر مبادالت تجاری ته لنجی و مرزنشینی تاکنون 
تصویب نشــده است.شواهد حاکی از آن است که در دولت 
گذشته با همکاری دستگاه های ذی ربط، طرحی میان مدت 
به منظور ساماندهی پدیده ملوانی آماده شده بود. به گفته 
یــک مقام آگاه، این طرح بر اســاس واقعیت عینی مناطق 
مرزی و اخذ نظرات ذی نفعان )مسئوالن محلی، استانداران، 
گمرک، نیــروی انتظامی، صاحبان لنــج، ملوانان و غیره( 
تدوین شده است.این طرح چندین بار به دولت و قوه قضائیه 
)جهت تصویب در جلســه ســران قوا( ارائه شده، اما مقرر 
شــد این طرح ابتدا در شــورای هماهنگی اقتصادی دولت 
به تصویب برســد و سپس به سران قوا ارجاع شود.علی رغم 
تأیید طرح اصالح رویه واردات ملوانی و مرزنشــینی توسط 
اغلب دستگاه های ذی ربط، اما متأسفانه با کارشکنی برخی 
مسئوالن، این طرح با تأخیر به شورای هماهنگی اقتصادی 
دولــت ارائه شــده و در چند نوبت نیز بــه دالیلی از نوبت 
بررسی خارج شده است. نکته قابل توجه آنجاست که طرح 
ســاماندهی مبادالت تجاری ته لنجی و مرزنشینی، توسط 

ریاست پیشین قوه قضائیه )آیت اهلل رئیسی( نیز رؤیت شده 
و قرار بود در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا 
بررسی شود که احتماالً به دلیل تغییر دولت تاکنون محقق 
نشده است.به گفته معاون فنی گمرک، همچنان حجم قابل 
توجهی از کاالها )مخصوصاً لــوازم خانگی که مقام معظم 
رهبری دســتور ممنوعیت واردات آن را داده اند.( از طریق 
ملوانی و کوله بری وارد کشور می شود و با توجه به شرایط 
ارزی کشــور و لزوم حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی 

ته لنجی بیش از پیش ضرورت دارد.
سرنوشتضرباالجلرئیسی

برایساماندهیوارداتتهلنجی
)نامه سخنگوی ســابق قوه قضائیه به معاون اقتصادی 
روحانی پیرامون طرح ســاماندهی و نظــارت بر مبادالت 
تجــاری از طریــق ملوانی و مرزنشــینی(در همین رابطه، 
حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیســه مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به 
اهمیت ساماندهی واردات کاال از طریق ته لنجی و کوله بری 
گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که کاالهای قاچاق بعضاً به 
صورت کانتینری وارد کشور می شود و مدیریت این تخلفات 
نیز توســط کسانی انجام می  شود که نه در شهرهای مرزی 
بلکه در تهران سکونت دارند.وی افزود: وزارت اطالعات باید 
مسئله قاچاق کاال را به طور جدی بررسی کرده و مشخص 
کند که چه کسانی پشت فرآیند قاچاق فعالیت می کنند و 
چرا پس از گذشــت سال  ها هنوز هم کشور با قاچاق کاال و 

ارز مواجه می شود. 
بنابراین ضروری اســت که از ظرفیت قدرت اطالعاتی 
و امنیتی کشــور برای ساماندهی مسائل اقتصادی استفاده 
شــود.عضو هیئت رئیســه مجلــس با تأکید بــر ضرورت 
سیاســت گذاری اقتصادی برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
اظهار کرد: در زمینه واردات ته  لنجی و ملوانی نیز می بایست 
با گروه های مافیایی قاچاق کاال برخورد شــود؛ چرا که این 
گروه ها با سوءاســتفاده از افرادی که مشــکالت معیشتی 
دارنــد، تنها به دنبال افزایش حجم قاچاق و افزایش ســود 
خود هستند. بنابراین بهتر است سیاست گذاری ارزی کشور 
را طوری تنظیــم کنیم که به طور کلــی صرفه اقتصادی 
قاچاق کاال از بین برود.به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به 
شرایط ویژه اقتصاد کشور و همچنین تأکید رئیس جمهور 
بر ضرورت ساماندهی واردات کاال از طریق ته لنجی، به نظر 
می رسد، مسئوالن و سران قوای سه گانه باید هرچه زودتر 
برای به نتیجه رسیدن این امر تصمیم گیری کنند، چرا که 
در غیر این صورت نه تنها مسئله معیشت ملوانان و ساکنان 
شــهرهای مرزی حل نخواهد شد، بلکه مافیای قاچاق کاال 
بیش از پیش با سوءاســتفاده از شــرایط نابسامان واردات 

ته لنجی به تولید کشور ضربه خواهد زد.

سرنوشت ضرب االجل رئیسی برای ساماندهی واردات ته لنجی

سوءاستفاده مافیای قاچاق از وضعیت معیشتی مرزنشینان و ملوانان

ســخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست امسال، بیش 
از ۲۶ میلیــون و ۳۸۷ هزار تــن کاال به ارزش ۱۶ میلیارد 
و ۵۶ میلیــون و ۶۹۷ هزار و ۷۰۹ دالر بین ایران و اعضای 
پیمان شانگهای تبادل شد.به گزارش خبرگزاری مهر، سید 
روح اهلل لطیفی اظهار داشــت: در نیمه نخست امسال ۲۲ 
میلیــون و ۸۲۵ هزار و ۸۸۴ تــن کاالی ایرانی به ارزش ۹ 
میلیــارد و ۵۵۸ میلیون و ۸۷۷ هــزار و ۸۳۲ دالر به ۱۰ 
کشــور عضو پیمان شانگهای صادر شد که نسبت به مدت 
مشــابه ۱۳ درصد در وزن و ۶۱ درصــد در ارزش افزایش 
داشته اســت.وی افزود: چین با خرید بیش از ۱۴ میلیون 
۸۳۳ هــزار تن کاال به ارزش ۶ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دالر 
و رشد ۱۳ درصدی در وزن و ۷۷ درصدی در ارزش نسبت 
به مدت مشــابه در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار گرفت 
و پــس از آن افغانســتان با خرید ۲ میلیــون و ۵۱۶ هزار 
تــن کاال به ارزش ۹۹۹ میلیون دالر و کاهش ۲۵ درصدی 

در وزن و ۱۰ درصــدی در ارزش قرار گرفته اســت و هند 
بــا خرید ۲ میلیــون و ۹۱۸ هزار تــن کاال به ارزش ۸۳۰ 
میلیون دالر، رشــد ۳۷ درصــدی در وزن و ۱۱۵ درصدی 
در ارزش کاالی صادراتی ایران را نســبت به نیمه نخست 
ســال قبل تجربه کرده اســت.وی گفت: پاکستان با خرید 
یک میلیون و ۳۶۱ هزار تــن کاالی ایرانی به ارزش ۵۴۴ 
میلیون دالر و رشد ۴۱ درصدی در وزن و ۳۹ درصدی در 
ارزش در رتبه چهارم و روســیه با خرید ۵۰۶ هزار تن کاال 
به ارزش ۲۷۰ میلیون دالر و رشد ۸ درصدی در وزن و ۳۴ 
درصدی در ارزش در رتبه پنجم خرید کاالی ایرانی در بین 
کشــورهای عضو این پیمان قرار گرفته است.لطیفی افزود: 
ازبکســتان با خرید ۲۱۷ میلیون دالر )رشد ۴۳۸ درصدی 
در وزن و ۳۲۸ درصدی در ارزش(، قزاقســتان ۸۰ میلیون 
دالر )رشد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۳۰ درصدی در ارزش(، 
قرقیزستان با ۳۳ میلیون دالر )رشد ۳۴۹ درصدی در وزن 

و ۲۶۱ درصدی در ارزش(، تاجیکستان با ۱۷ میلیون دالر 
)رشــد ۱۵۷ درصدی در وزن و ۱۴۳ درصدی در ارزش( و 
مغولســتان با ۲۸۱ هزار دالر )رشــد ۴۹ درصدی در وزن 
و کاهــش یک درصدی در ارزش( بــه ترتیب در رتبه های 
بعدی قرار دارند.ســخنگوی گمرک با اشــاره به روز ملی 
صادرات گفت: رشد صادرات کشورمان در ۶ ماهه امسال به 
کشورهای جهان به ویژه همسایگان، سازمان اکو، اوراسیا، 
شــانگهای و… با همت تولید کنندگان، مسئوالن، تجار و 
صادر کنندگان همزمان با کاهش محدودیت های کرونایی 
جای تقدیر و تشکر دارد که در جنگ اقتصادی نظام سلطه 
به عنوان سربازان غیور ملت ایران در خط مقدم این جنگ 
ظالمانه نقشی کلیدی ایفا کردند.لطیفی در خصوص واردات 
از اعضای پیمان شــانگهای اظهار داشت: ۳ میلیون و ۵۶۱ 
هــزار و ۷۱۹ تن کاال به ارزش ۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون و 
۸۱۹ هزار و ۸۷۷ دالر از کشــورهای عضو پیمان شانگهای 

خریداری شــد که ۳ کشور چین، روسیه و هند ۹۲ درصد 
وزن و ۹۶.۵ درصــد ارزش کل واردات از اعضای این پیمان 
را به خود اختصــاص دادند.وی افزود: چین با یک میلیون 
و ۵۶۱ هــزار تن کاال بــه ارزش پنج میلیارد و ۴۱ میلیون 
دالر، ۴۳ درصــد کل وزن و ۷۷.۵ درصد کل ارزش واردات 
ایران از پیمان شانگهای را به خود اختصاص داده که نسبت 
به مدت مشــابه، ۳ درصد در وزن کاهــش و ۱۶.۵ درصد 
افزایش در ارزش فروش کاال به ایران داشته است.سخنگوی 
گمرک گفت: روســیه با یک میلیــون و ۲۶۹ هزار تن به 
ارزش تقریبی ۶۳۹ میلیون دالر، هند با ۵۹۶ میلیون دالر، 
پاکستان با ۱۱۰ میلیون دالر، قزاقستان با ۳۲ میلیون دالر، 
افغانســتان با ۶.۴ میلیون دالر، تاجیکستان با ۴.۷ میلیون 
دالر، قرقیزســتان با ۱.۴ میلیون دالر و مغولستان با ۶۶۲ 
هــزار دالر به ترتیب در جایگاه بعدی تأمین کاالهای مورد 

نیاز کشورمان در ۶ ماهه نخست امسال بودند.

سخنگوی گمرک خبر داد

تجارت ۱۶ میلیارد دالری ایران با اعضای پیمان شانگهای در ۶ ماه ۱۴۰۰

مدیرعامل ایرانســل در نشست خبری پانزدهمین 
ســالروز راه اندازی شبکۀ تلفن همراه ایرانسل، با اشاره 
بــه ثبت رکورد ۱۶.۸ پتابایت برای مصرف روزانۀ دیتا 
در شبکۀ این اپراتور، گفت: ایرانسل به دنبال ورود به 
نســل ۵.۵ تلفن همراه است.به گزارش مردم ساالری، 
نشســت خبری پانزدهمین ســالروز راه اندازی شبکۀ 
تلفن همراه ایرانسل، بعدازظهر چهارشنبه ۲۸ مهرماه 
۱۴۰۰، با حضور اصحاب رســانه،  بیژن عباســی آرند 
مدیرعامــل و جمعی از  معاونان و مدیران ایرانســل 
در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.عباسی آرند، 
مدیرعامل ایرانســل در این مراســم، بــا بیان اینکه 
طی ۱۵ ســال گذشته، ایرانســل ۴۵۴ هزار میلیارد 
ریال پرداخت مســتقیم به دولت داشته است، گفت: 
درآمدهای مستقیم و غیرمســتقیم دولت از ایرانسل 
نیز از آغاز تا کنون، ۵۵۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه رویکرد ما، توجه به 
بومی سازی است، گفت: ایرانسل با راه اندازی مجموعۀ 
ایرانســل لبز در سال ۱۳۹۸ که شــامل مرکز تحقیق 
و توســعه، مرکز نوآوری، آکادمــی و مرکز تعمیرات 
تخصصی اســت، در زمینۀ بومی ســازی نرم افزارها و 
ســخت افزارها و حمایت از اســتارتاپ ها، تربیت افراد 

متخصــص و نیز رفع وابســتگی به خارج از کشــور، 
ارائــۀ خدمات تحول آفرین و پلتفرم هــای نرم افزاری، 
آموزش هــای تخصصــی و نوآورانه و نیــز تعمیرات 
تخصصی ماژول های شبکۀ ارتباطی ایرانسل، اقدامات 
شــایان توجهی انجــام می دهد.وی افزود: ایرانســل 
همچنین در زمینۀ بومی ســازی، موفق به تولید مودم 
بومی و نیز بومی ســازی سیســتم عامل سیم کارت، با 
همکاری شــرکای تجاری خود شده است. وی با بیان 
اینکه رویکرد ایرانسل طی این سال ها، کاهش فاصلۀ 
سطح ارائۀ فناوری در کشور با تکنولوژی جهانی بوده 
و ایرانسل همواره تالش کرده تا جدیدترین فناوری ها 
را به مشــترکان خــود عرضه کند، گفــت: هم اکنون 
نســل پنج تلفن همراه در کشور توســط ایرانسل در 
حال پیاده ســازی اســت و مطالعه بر روی نسل های 
بعدی، مانند نســل ۵.۵ و ۶ تلفن همراه نیز در دست 
انجام اســت و به دنبال ورود ایرانســل، به نسل ۵.۵ 
تلفن همراه هستیم. هر چند ورود به نسل جدید، نیاز 
به سرمایه گذاری جدی دارد و نیاز است که هم دولت 
و هم نهادهای عمومی مانند شهرداری ها، کمک کنند 
تــا بتوانیم چالش های موجود در این حوزه را پشــت 

سر بگذاریم. 

قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با 
اشاره به آسیب های فعالیت ناوگان فرسوده در جاده ها 
اظهار داشــت: قرار است ســاالنه ۴۰ هزار دستگاه از 
ناوگان باری فرسوده کشور نوســازی شود.به گزارش 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرامرز مداح با 
اشاره به آسیب های فعالیت ناوگان فرسوده در جاده ها 
اظهار داشــت: قرار است ســاالنه ۴۰ هزار دستگاه از 
ناوگان باری فرسوده کشور نوسازی شود. البته این امر 
مشروط به تولید و انجام واردات و نیز تأمین اعتبارات 
اســت.وی با اشاره به اینکه ۳ هزار دستگاه اتوبوس در 
کشور به سن فرسودگی رسیده است که باید نوسازی 
شود، گفت: برای نخســتین بار، پرداخت تسهیالت از 
محل تبصره ۱۸ برای بازسازی ناوگان سواری پرداخت 
می شــود و در این منابع صرفاً برای اورهال و بازسازی 
هزینه خواهد شــد.مداح افزود: در این زمینه ۲۰ هزار 
میلیارد ریال اعتبار از منابع تبصره ۱۸ به بازســازی و 
اورهال ناوگان اختصاص یافته است.قائم مقام سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشــان کرد: این 
تســهیالت ارزان قیمت با نرخ ۳ تا ۴ درصد در اختیار 
متقاضیان قرار می گیرد.وی در پاسخ به برنامه ها برای 
اجرای پروژه های راهســازی در محورهای روســتایی 

گفت: مجلس شــورای اسالمی در سال جاری ۵۰ هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های راهســازی 
در محورهای روســتایی کشور منظور کرده است.قائم 
مقام ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: 
امید اســت این اعتبار تخصیص مناسب داشته باشد 
تا بتوانیم به انجام پروژه های راهســازی در محورهای 
روســتایی ســرعت دهیم.مدیرکل دفتر حمل و نقل 
مسافری: حمل و نقل عمومی مسافری جاده ای از کرونا 
۴ هزار میلیارد تومان آســیب دید.داریوش باقرجوان 
مدیرکل دفتر حمل و نقل مســافر سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای نیز اعالم کرد: خسارت وارد شده 
به صنعت حمل و نقل عمومی ناشی از شیوع کرونا ۴۰ 
هزار میلیارد ریال اســت.وی درباره فرسودگی ناوگان 
مسافری گفت: اکنون سه هزار و ۸۰۰ دستگاه ناوگان 
اتوبوسی، ۱۸ هزار دستگاه ناوگان سواری کرایه و ۱۴ 
هــزار و ۵۰۰ دســتگاه ناوگان مینی بوس در کشــور 
فرسوده اســت که باید بازسازی شــود.مدیرکل دفتر 
حمل و نقل مســافر ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: قرار است ساالنه ۳ هزار دستگاه سواری 
کرایه، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و یک هزار دستگاه مینی 

بوس بازسازی شود.

تردد ۱۰۴هزار کامیون و ۳۸۰۰ اتوبوس فرسوده در جاده ها درآمد ۵۵۶ هزار میلیارد ریالی دولت از اپراتور دوم تلفن همراه

مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردآبی کشور 
اظهار داشت: افزایش نرخ قزل آال مصرف این ماهی را 
۴۰ درصد کاهش داده است.آرش نبی زاده در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره به دالیل گرانی 
ماهی قزل آال، گفت: تولید آبزیان از حمایت های الزم 
برخوردار نیست و تولید آن به صورت مستقل صورت 
می گیرد.وی با بیان اینکه در زمان ارزانی کمتر کسی 
به ماهی قزل آال اهمیت می داد، افزود: حساسیت های 
اخیر نسبت به گرانی قزل آال ریشه در انعکاس خبری 
آن در رسانه ها دارد. قیمت در بازار قزل آال را عرضه و 

تقاضا تعیین می کند.
ایــن فعال اقتصــادی ادامه داد: تولیــد کنندگان 
قزل آال در پی افزایش نرخ نیســتند چرا که با گرانی 
ماهی این محصول از ســبد پروتئینی خانوارها حذف 
می شود و این چیزی نیست که ما خواهان آن باشیم.
نبی زاده با اشــاره به حمایت دولت از تولیدکنندگان 
مرغ گوشتی، تصریح کرد: دولت ۹۰ درصد نهاده های 
مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ را تامین و تالش می کند 
تــا آنجا که امکان دارد نــرخ آن را ثابت نگه دارد این 
درحالیست که شــاهد چنین حمایت هایی در بخش 

تولید ماهی نیســتیم.نبی زاده تولید قزل آال در سال 
گذشــته را ۱۴۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: در سال 
جاری به دلیل خشکسالی میزان تولید کاهش یافت و 
پیش بینی تولید روی رقم ۱۱۰ هزار تن نشسته است. 
امسال در حدود ۲۵ درصد کاهش تولید داشتیم.مدیر 
عامل اتحادیه مرکزی ماهیان ســردآبی کشور، ادامه 
داد: اگر قیمت مرغ پایین نبود ماهی از ســبد غذایی 
مردم حذف نمی شــد و این مســئله در دراز مدت به 

سالمت آنها خدشه وارد می کند.
وی بابیــان اینکه کاهش مصــرف انگیزه تولید را 
از تولیدکنندگان گرفته اســت، افزود: قزل آال ســال 
گذشــته ۴۰ هزار تومان بود اما در ســال جاری این 
نرخ به ۶۸ هزار تومان ســر مزرعه رســیده اســت.به 
گفته این فعال اقتصادی، افزایش نرخ قزل آال مصرف 
این ماهی را ۴۰ درصد کاهش داده اســت.وی با بیان 
اینکه ماهی این روزها جزو خوراکی لوکس محســوب 
می شود، افزود: متاسفانه عدم حمایت دولت باعث شد 
که این ماده غذایی برای سالمت انسان مفید است به 
یک کاالی لوکس تبدیل شود که فقط عده ای خاص 

توانایی خرید و مصرف آن را دارند.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و قزاقســتان 
اظهار داشت: تجارت میان این دو کشور در شش ماهه 
نخســت ســال جاری معادل ۱۱۲ میلیون دالر بوده 
است. درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
۸۳.۴ میلیون دالر بود که نشــان می دهد امسال ۳۴ 
درصد رشد نسبت به ســال گذشته داشته است.امیر 
عابدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
آخرین وضعیت تجارت ایران و قزاقســتان اظهار کرد:  
صادرات ایران به قزاقستان در شش ماهه ابتدایی سال 
۱۴۰۰ با رشد ۲۹ درصدی مواجه بوده و واردات از این 

کشور نیز افزایش ۴۹ درصدی را تجربه کرده است. 
وی همچنین افزود: تجارت میان این دو کشور در 
شش ماهه نخست ســال جاری معادل ۱۱۲ میلیون 
دالر بوده اســت. درحالی که این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته ۸۳.۴ میلیون دالر بود که نشان می دهد 
امســال ۳۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته 
اســت.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان 
تصریح کرد:  در شــش ماهه سال ۱۴۰۰ ایران بالغ بر 
۷۹.۷ میلیون دالر کاال به قزاقســتان صادر کرده و در 
مقابل ۳۲.۳ میلیــون دالر کاال در این مدت زمانی از 

این کشــور وارد کرده، به عبارت دیگر صادرات ایران 
به قزاقســتان ۲.۴ برابر واردات از این کشــور است. 
همچنین تراز تجاری ایران با این کشور ۴۷.۴ میلیون 
دالر به نفع ایران مثبت است.وی در ادامه اضافه کرد: 
در این بــازه زمانی ایران از قزاقســتان تنها جو وارد 
کرده اســت که ارزش آن نیز ۲۷.۱ میلیون دالر بوده 
و نشانگر نقش مهم واردات جو در تجارت با قزاقستان 

است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان خاطرنشان 
کرد: در مورد تجارت با قزاقســتان پتانسیل تجاری ۶ 
میلیارد دالری اعالم شــده اما این موضوع در صورتی 
اســت که ما کاالهای مورد نیاز قزاقستان را با سقف 
صــادرات خود تامین کنیم و به جــای دیگری صادر 
نکنیم. مســلما این امر شــدنی نیســت و به ندرت 
پیش می     آید که کشــوری در مورد کاالیی سهم ۱۰۰ 

درصدی را در اختیار کشور دیگر قرار دهد. 
عابدی در پایان اضافه کرد: اگر ما برای ۲۰ درصد 
از این پتانســیل برای دو ســال اینده برنامه ریزی و 
هدف گذاری کنیم، صــادرات ۱.۲ میلیارد دالری دور 

از دسترس نخواهد بود.

افزایش ۳۴ درصد حجم تجارت ایران و قزاقستان افت ۴۰ درصدی مصرف ماهی با افزایش قیمت


