
آماره�اي بانك مرك�زي حكاي�ت از آن دارد 
ك�ه از 21 فروردين م�اه س�ال جاري كه آغاز 
اجراي سياس�ت جديدارزی ارز بوده است تا 
2۷ خردادماه، در مجم�وع 1۶ ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون دالر ارز 4 هزار و 2۰۰ توماني تخصيص 
يافته كه اين مي�زان منابع، ب�ه كاالهايي كه 
ثبت س�فارش آنها مورد تأييد دول�ت بوده، 
ارائه شده است. اين در حالي است كه به نظر 
مي رسد، برنامه ريزي هاي دولت براي ارائه ارز 
4 هزار و 2۰۰ توماني به بن بست رسيده است. 
 محمدعلي كريمي، سخنگوي بانك مركزي روز 
گذش��ته در گفت وگويي كه با مهر داشت آمار و 
ارقام مختلف��ي از ميزان ارائ��ه ارز 4 هزار و 200 
توماني به بخش هاي مختل��ف اقتصاد ارائه داد و 
گفت كه از آغاز اجراي سياست يكسان سازي نرخ 
ارز در فروردين ماه تا بيس��ت و هفتم خردادماه 
جاري، سال 16ميليارد و ۷00 ميليون دالر ارز به 

كاالهاي ثبت سفارش شده تخصيص يافته كه از 
اين ميزان ۸ ميليارد و ۷20 ميليون دالر، فروش 

قطعي معادل دالري صورت گرفته است. 
وي افزود: در اين ميان سهم كاالهاي اساسي از 
جمله جو، گندم، گوشت، روغن، شكر، حبوبات 
و خوراك دامي و ذرت، 3 ميليارد و 120 ميليون 
دالر تخصيص ارز داده ش��ده كه از اين رقم، يك 
ميلي��ارد و ۸42 ميلي��ون دالر تأمين ارز ش��ده 

است. 
كريمي سهم دارو را از اين رقم ۹20 ميليون دالر 
تخصيص ارز عنوان كرد و گفت: از اين رقم 6۵4 
ميليون دالر ارز تأمين شده است. همچنين براي 
ساير كاالها و قطعات واس��طه اي و مابقي كاالها 
نيز 12 ميليارد و 600 ميليون دالر ارز تخصيص 
داده شده و 6 ميليارد و 22۵ ميليون دالر تأمين 

ارز صورت گرفته است. 
س��خنگوي بانك مركزي ميزان ارز ارائه ش��ده 

مسافري را 1۹3ميليون دالر معادل 163 ميليون 
يورو ذكر و خاطر نشان كرد: ساير ارزهاي خدماتي 
ش��امل ارز دانش��جويي، درمان��ي، فرصت هاي 
مطالعاتي و س��اير موارد ني��ز 160ميليون دالر 
معادل 132 ميليون يورو ارز را به خود اختصاص 

داده است. 
  رئيس كل چيز ديگري مي گويد

اما ارائه اين آمار از سوي سخنگوي بانك مركزي 
در حالي است كه ولي اهلل سيف، رئيس كل بانك 
مرك��زي دو روز پيش تلويحاً اخب��ار مختلف در 
رابطه با تصميم جديد ارزي دولت براي محدود 
ش��دن كاالهاي وارداتي با دالر 4 ه��زار و 200 
توماني يا ورود ن��رخ جديد به ب��ازار ارز را تأييد 
كرد و گفت كه براس��اس تصمي��م جديد اتخاذ 
ش��ده قرار اس��ت واردات كاال براي دريافت ارز 
اولويت بندي شده و س��ه گروه كاالهاي اساسي 
و حياتي، مواد اوليه و ضروري و س��اير كاالهاي 

مورد نياز ارز دريافت كنند. اين گفته هاي رئيس 
كل به اين معناس��ت كه بانك مرك��زي از زمان 
اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي، به گروه هايي 
ارز تخصيص داده كه نه تنها مش��كل كش��ور را 
حل نكرده، بلكه سياست هاي ارزي را به بن بست 
كشانده و حاال مجبور است با حذف گروه هاي 4 
تا 10 براي تخصيص ارز، بار ديگر براي مديريت 

منابع كشور، دايره تخصيص ارز را تنگ تر كند. 
  ارز پتروشيمي ها كجاست؟

حال نكته اصلي اين است كه آقاي رئيس كل در 
حالي از محدود شدن مجدد تخصيص ارز سخن 
به ميان آورده كه هنوز سرنوش��ت و محل صرف 
درآمدهاي ارزي كش��ور از حوزه پتروشيمي ها 
مشخص نيس��ت. درآمدهايي كه گفته مي شود 
س��االنه حدود ۸ ميليارد دالر است. عالوه بر اين 
اين نكت��ه را نيز بايد عنوان كرد ك��ه هنوز تا روز 
آغاز تحريم ها فرصت باقيس��ت و دولتي ها هنوز 
اين امكان را دارند كه بخشي از درآمدهاي ارزي 
خود را براساس آنچه پيشتر در خصوص اثر بخش 
بودن برجام در حوزه تراكنش هاي مالي ادعا كرده  

بودند، به كشور وارد كنند. 
از اين رو به نظر مي رس��د كه اعالم اين سياست 
جديد از سوي بانك مركزي، با يك هماهنگي از 
پيش ميان بانك مركزي و پتروشيمي ها صورت 
گرفته تا آنها بتوانند در آينده نزديك ارز خود را 
به جاي فروش در شبكه بانكي و از طريق سيستم 

ارزي دولت، در بازار آزاد عرضه كنند. 
  تأييد معاون اقتصادي رئيس جمهور

در همين حال محمد نهاونديان، معاون اقتصادي 
رئيس جمهور نيز در جريان همايش سياست هاي 
پولي و ارزي نيز تلويحاً بر به بن بس��ت رس��يدن 
سياست ارزي دولت تأكيد كرد و مدعي شد كه 
در شرايط فعلي كه چالش هاي متعددي همچون 
رشد نقدينگي و مسائل ارزي پيش روي اقتصاد 
ايران قرار گرفته اس��ت، بايد به صورت مقطعي 
برنامه ريزي هايي را صورت دهيم. اين در شرايطي 
است كه چالش اصلي انجام اصالحات ساختاري 

به منظور دستيابي به ثبات مالي است. 
گفته هاي نهاونديان به آن معناست كه سياست 
ارزي فعلي دولت پاس��خگو نب��وده و بايد آن را 
به عنوان يك سياس��ت مقطعي و مسكن قلمداد 
كرد و براي رف��ع دائمي اين مش��كل بايد طرح 

جديدي در نظر گرفت. 

كش�ورهاي چي�ن، ام�ارات متح�ده عربي، 
ع�راق، افغانس�تان، هن�د، كره جنوب�ي، 
تركي�ه  و  تايلن�د  اندون�زي،  پاكس�تان، 
1۰مقص�د اول كااله�اي صادرات�ي اي�ران 
در دو ماه�ه ابتداي�ي س�ال جاري بوده ان�د. 
به گزارش گمرك ايران 4۷/41 درصد از س��هم 
ارزش��ي صادرات در دو ماهه ابتداي سال جاري 
به كشورهاي چين، امارات متحده عربي و عراق 
تعل��ق دارد، به طوري كه چين با ي��ك ميليارد و 
4۵1 ميليون و 242 هزار دالر رتبه نخس��ت در 
خريد كاالهاي ايراني را دارد كه نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته با رشد 2/۹4 درصدي روبه رو 
بوده اس��ت و س��هم ارزش��ي آن از كل صادرات 

1۸/۷۵درصد است. 
امارات متحده عربي با خريد يك ميليارد و 3۷0 
ميليون و ۷1۵ هزار دالري در رتبه دوم كشورهاي 
مقصد كاالهاي صادراتي ايران قرار دارد كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با 44/6۷ درصد رشد 
روبه رو بوده و 1۷/۷1 درصد از كل س��هم ارزش 

صادرات را به خود اختصاص داده است. 
عراق در رتبه س��وم كش��ورهاي مقصد كاالهاي 
صادراتي ايران قرار دارد اين كش��ور با خريد يك 
ميليارد و 161 ميلي��ون و ۸2۵ هزار دالر، 1۵/1 

درصد از كل سهم ارزش صادرات ايران را دارد. 
همچنين ص��ادرات كااله��اي ايراني به كش��ور 
افغانس��تان طي م��دت مذك��ور ۵۷۷ ميليون و 
36۷ هزار دالر بوده كه با رش��د 4۵/20 درصدي 

مواجه است. 
كش��ور هند در رتبه پنجم خري��داران كاالهاي 

ايراني قرار دارد اين كشور با خريد 460 ميليون و 
203 هزار دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افت 14/۵4 درصدي را داشته است. 
صادرات كاالهاي ايران��ي به كره جنوبي به لحاظ 
وزني ۸22 هزار و 13۵ تن به ارزش 4۵۵ ميليون 
و ۷۷۷ هزار دالر بوده كه نس��بت به مدت مشابه 

س��ال ۹6 از لحاظ وزن��ي 0/1۵ درص��د كاهش 
و از لحاظ ارزش��ي 22/66درصد رش��د را نشان 

مي دهد. 
363 هزار و 313 تن به ارزش 2۹2 ميليون و 2۹2 
هزار دالر نيز حاصل ص��ادرات كاالهاي ايراني به 
كشور تركيه بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر وزن ۵6/۹۷ درصد و از حيث ارزش 

30/2 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
پاكستان هشتمين كشور مقصد صادرات كاالهاي 
ايراني است و طي مدت مذكور 4۵۵ هزار تن كاال 
به ارزش 1۸۹ ميلي��ون و ۵2۹ ه��زار دالر انواع 
كاالي ايراني را خريداري كرده و به ترتيب از نظر 
وزني و ارزش 33/12 درصد و 66/2۷ درصد رشد 

داشته است. 
ص��ادرات كش��ورمان ب��ه اندون��زي ب��ا رش��د 
220/24درصدي روبه رو بوده است، به طوري كه 
طي دو ماهه نخست سال جاري 1۸۷ ميليون و 14 
هزار دالر كاالهاي ايراني را خريداري كرده است. 
تايلند با خريد 1۷۹ ميليون و 61۵ هزار دالر انواع 
كاالهاي ايراني دهمين كش��ور مقصد كاالهاي 
صادراتي ايران بوده است كه اين ميزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 1۷/۷۵ درصد رشد را 

نشان مي دهد. 
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پایان توزیع آزاد ارز 4200 توماني

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21960بانك انصار
4326393فوالدخراسان

817سرمايه گذاري پرديس
8546727نفت بهران 

1522127سرمايه گذاري سپه 
3549285توسعه معدني وصنعتي صبانور

2334149توسعه معادن وفلزات 
75347بانك صادرات ايران

2591126گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
3402162س.صنايع شيميايي ايران
5675270كارخانجات داروپخش 

11001523نفت بهران 
5435258توليدمواداوليه داروپخش 

202396بانك خاورميانه
4615219نيروكلر

172882گروه صنعتي سپاهان 
3983189بورس اوراق بهادارتهران
191891سرمايه گذاري آتيه دماوند

2599123تجارت الكترونيك پارسيان
5687269صنايع پتروشيمي خليج فارس

2517119ايران خودرو
165178فوالدآلياژيايران

2143101دارويي لقمان 
4482211پااليش نفت اصفهان

4368205پااليش نفت تهران
113053سرمايه گذاري پرديس

16710781نفت سپاهان
2739128معدني وصنعتي چادرملو

137064سرمايه گذاري توسعه ملي 
2650123كشاورزي ودامپروي مگسال 

121956سيمان شاهرود
4228194توسعه معادن روي ايران 

185885سامان گستراصفهان 
170777سرمايه گذاري صنعت نفت  

8685391پتروشيمي پرديس
3563160كاشي الوند

3301148داده پردازي ايران 
4903219سرمايهگذاريداروييتامين

3410152مهندسي نصيرماشين 
4921214مس شهيدباهنر

131457سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
3104134 پگاه آذربايجان غربي 

299141283پتروشيمي خارك 
100543سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

202085عمران وتوسعه فارس 
18126758آسانپرداختپرشين
7553312پااليش نفت تبريز

109745سيمان داراب 
2544104گسترش نفت وگازپارسيان

187075حفاري شمال
4133163المپ پارس شهاب 

267081045خدمات انفورماتيك 
9838383پرداخت الكترونيك سامانكيش

150558گروه ستوسعه صنعتي ايران
2964114مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر

96737سرمايه گذاري بوعلي 
3018115فوالدكاوهجنوبكيش

2741104سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
4409166ملي سرب وروي ايران 

2809105ايران تاير
250193توليدمحورخودرو
189770داروسازي روزدارو

187069سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
4609169گروه صنعتي بوتان 

237587سرمايه گذاري ساختمان ايران
112541سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

154356فرآورده هاي نسوزآذر
267696سراميك هاي صنعتي اردكان 

4797172پاكسان 
4794171معدني وصنعتي گلگهر

5385191دوده صنعتي پارس 
136748بيمه آسيا
6584228فيبرايران 

141949سرمايه گذاري ملي ايران 
72925شيشه همدان 

140748گروه پتروشيميس.ايرانيان
3611119كشت وصنعت پياذر

182560سيمان هگمتان 
184459سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

141245نيرومحركه 
7962253پااليش نفت بندرعباس

236772آهنگري تراكتورسازي ايران 
163749مهركام پارس 

13630384به پرداخت ملت
83523سرمايه گذاري بهمن 

103527سايپاآذين 
260961رادياتورايران 

94422 گروه صنايع بهشهرايران 
392691فوالدمباركه اصفهان

12491281معدني دماوند
151033لبنيات كالبر

145431رينگ سازي مشهد
240151سرمايه گذاري پارس توشه 

184539مخابراتايران
314166شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

115924سرمايه گذاري شاهد
7160148نفت پارس 

81016سايپا
232544سيمان اروميه 

364968صنايع پتروشيمي كرمانشاه
8589144فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

280547گروه صنعتي بارز
314351معدني وصنعتي گلگهر

74312سيمان دورود
36866558پتروشيميفناوران

79412سيمان شرق 
278941پتروشيمي آبادان 
355452پارس الكتريك 

164724ماشين سازي نيرومحركه 
77511كمباين سازي ايران 

408357نيروترانس 
186326شيشه همدان 

455763پتروشيمي مبين
87612سرمايه گذاري مسكن 
149320گروه دارويي بركت

499865همكاران سيستم
16903205معادن بافق 

99412ماشين سازي اراك 
290734پتروشيمي شيراز
241527سيمانخوزستان

166918 ايران دارو
304331تايدواترخاورميانه 

169017س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
303530تراكتورسازي ايران 

8788سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
364733فروسيليس ايران 

217319آلومينيوم ايران 
198317صنايع كاغذسازي كاوه 

8407سيمان سپاهان 
676956كالسيمين 

7486پارس خودرو
149712پست بانك ايران

190615كارخانجات توليدي شهيدقندي
131310داروسازي كوثر

172313صنايع شيميايي فارس 
519538سيمان هرمزگان 
169712حمل ونقل توكا

258918حمل ونقل پتروشيمي)سهاميعام
523636كربن ايران 

1349489گروه صنعتي پاكشو
591038داروسازي ابوريحان 

353022داروسازي اكسير
606636البرزدارو

12087سيمان فارس وخوزستان
251114قندنيشابور

570231شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
12836چرخشگر
9484گروه بهمن 
867335قنداصفهان 

274011كارت اعتباري ايرانكيش
400416بيسكويت گرجي 

380915كارگزاران بورس اوراق بهادار

محمد شهاب 

اعمال سياست های جديد ارزی توسط بانك مركزی

دالر 42۰۰ تومانی فقط به 3 گروه كاال تعلق می گيرد

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

 فاصله بين توسعه كشاورزي 
و واردات آب شرب تدبير است نه تسليم 

بحران در منابع تجديدناپذير و منابع تجديد پذير به علت توزيع نادرست 
مصارف منابع آبي با محوريت سدهاي س��طحي است. سدهاي سطحي 
را مي توان بنيانگذار توزيع نادرس��ت مص��ارف منابع آب��ي تجديد پذير 
و تجديد ناپذير دانس��ت. رود كارون كه در مس��ير خود پتانس��يل قطب 
كشاورزي در خوزستان را ايجاد كرده بود با توزيع نادرست مصارف منابع 
آبي و  با ايجاد پنج س��د روي آن، در جايگاه بح��ران منابع تجديد پذير و 
تجديد ناپذير قرار گرفته است.  نبود اصالح مديريت توزيع مصارف منابع 
آبي، اين آينده را از ايران در حوزه كش��اورزي و اقتصاد آب ايجاد خواهد 
كرد: ايران وارد كننده آب و واردكننده محصوالت كشاورزي خواهد شد 
در ش��رايطي كه در داخل، توليد گران آب و كشاورزي گلخانه اي، كمك 
به افزايش قيمت و س��ود مافياي وارد كننده آب و محصوالت كشاورزي 

خواهد كرد. 
  منابع تجديد پذير و منابع تجديد ناپذير در ايران 

منابع تجديد پذير رودخانه ها )آب هاي جاري س��االنه( هس��تند. بارش 
در ايران به صورت متوس��ط 400 ميليارد مترمكعب است. 130ميليارد 
مترمكعب آب به صورت آب هاي جاري كه منابع تجديد پذير ايران هستند، 
ارمغان 400 ميلي��ارد مترمكعب بارندگي در ايران اس��ت. 240 ميليارد 
مترمكعب آب بارندگي تبخير مي شود و نزديك به 40 ميليارد مترمعكب 
جذب در زمين و مقوم سفره هاي آب زيرزميني مي شود. مصارف آبي شامل 
مصارف خانگي، كشاورزي و صنعتي است. مصارف خانگي از محل آب هاي 
تجديد پذي��ر و محل مصرف آب كش��اورزي و صنعت��ي از محل آب هاي 

غير تجديد پذير )سفره هاي آب زيرزميني( تعريف شده است. 
  مشكل كجاست؟

مهم ترين مش��كل اقتصاد آب در ايران، مديريت نادرست توزيع مصارف 
منابع آبي است؛ يعني حجم اندك مصارف آبي از منابع تجديد پذير، آن هم 
به شيوه نادرست و حجم باالي مصارف آبي از منابع تجديد ناپذير استفاده 
مي كند. در مصارف خانگي آب اگر مصرف هر ايراني را 200 ليتر در نظر 
بگيريد به ۷ميليارد متر مكعب آب نيازمنديم و مسئوالن محترم منبع آب 
تجديد پذير 110ميليارد متر مكعبي را براي تأمين اين مصرف از طريق 
ايجاد سدهاي سطحي و نگهداري آب پشت سد ها قرار داده اند! در بخش 
مصارف آبي كش��اورزي نيز به طور متوس��ط هر هكتار زمين كشاورزي 
مصرف كنن��ده ۵ هزار مترمعكب آب در دنياس��ت كه اين رق��م در ايران 
اندكي باال تر است. در ش��رايطي كه ايران از 30 درصد ظرفيت كشاورزي 
استفاده مي كند، ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي حدود ۸0 ميليارد 

متر مكعب است. 
  توزيع نادرست مصارف منابع آبي

با اين اوصاف در ش��رايطي كه منابع تجديد پذير براي مصارف كشاورزي 
هم كفاف و هم سالمت آب هاي تجديد ناپذير را تضمين مي كرد، تأمين 
مصارف آب كشاورزي از محل منابع تجديد ناپذير در شرايطي كه منابع 
تجديد پذير هدايت بري براي تغذيه منابع تجديد ناپذير را نداش��ت، قرار 
داده شد. مصارف كش��اورزي از محل آب هاي زيرزميني در شرايطي كه 
آورده طبيعي هر ساله بارندگي به زمين نزديك به 40 ميليارد مترمكعب 
بود، كشاورزي را توأم با كاهش سطح آب هاي زيرزميني قرار داد )مصارف 
آب كشاورزي ۸0 ميليارد متر مكعب از محل آب هاي غير تجديد پذير آن 
هم در شرايطي كه تنها 30 درصد از ظرفيت كشاورزي بالفعل شده است( 
و البته نيروگاه هاي حرارتي و صنايع فوالدي نيز در اين امر نيز نقش ايفا  
كردند. )به طور مثال مجموع نيروگاه هاي حرارتي س��االنه 12۸ ميليون 
مترمكعب آب از سفره هاي آب زيرزميني برداشت مي كنند يا فوالد مباركه 
به تنهايي بيش از يك ميليارد و ۵00 متر مكعب از محل س��فره هاي آب 

زيرزميني برداشت مي كند(.
  نبود ارتباط بحران در تأمين آب آشاميدني با مصرف آب

نكته قابل تأمل ديگر اين اس��ت كه بحران در منابع تجديد پذيري كه در 
پشت سد ها ذخيره ش��ده اند ارتباطي به مصرف آب در بخش كشاورزي 
ندارد؛ چراكه محل مصرف آب كش��اورزي منابع تجديد ناپذير قرار داده 

شده است. 
  بحران در منابع تجديد ناپذير

 اگر چه كشاورزي س��همي در بحران منابع تجديد ناپذير دارد، اما توزيع 
نادرس��ت مصارف منابع آبي در اين بخش علت اصلي بحران است، زيرا 
اختصاص ندادن منابع تجديد پذير 110 ميلي��ارد متر مكعبي به منابع 
تجديدناپذير يا مصارف آبي كشاورزي به بهانه تأمين آب شرب ۷ ميليارد 
متر مكعبي، علت بحران در منابع تجديدناپذير شده است. بديهي است 
اين رويه با اس��تمرار خود، بحران در منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير را 
تش��ديد خواهد كرد. همين اس��تدالل را مي توان در مصارف تأمين آب 
شرب و بهداشتي تكرار كرد. به عبارت ديگر بحران در منابع تجديد پذير 
كه خود را در تأمين آب شرب نشان مي دهد )به علت ارتباط دهي تأمين 
آب ش��رب با منابع تجديد پذير( به علت توزيع نادرس��ت مصارف منابع 
آبي نيست. شيوه نادرس��ت اجراي توزيع نادرس��ت مصارف منابع آبي 
براي مناب��ع تجديد پذير، بحران در منابع تجديد ناپذير را س��بب ش��ده 
اس��ت.   بحران در منابع تجديد پذير كمي عجيب است چگونه با وجود 
ظرفيت نگهداري منابع تجديد پذير كه به نظر به 110ميليارد متر مكعب 
از طريق سدسازي هاي سطحي رس��يده است، توان پاس��خگويي به 6 
ميليارد متر مكعب آب شرب و مصارف بهداشتي را ندارد؟ ساالنه دو برابر 
مصارف خانگي، منابع تجديد پذير در پشت سد ها تبخير مي شود! و اين 
شيوه استفاده از منابع تجديد پذير، علت بحران در مصارف آبي از محل 
منابع تجديد پذير است. اگر سد هاي زير زميني جاي خود را به سد هاي 
سطحي براي نگهداري منابع تجديد پذير مي داد، حداقل، بحران در منابع 
تجديد پذير قابل تعريف نبود كه بهانه اي براي تسريع و تشديد سدسازي 
و تسريع در توزيع نادرس��ت مصارف منابع آب كه علت اصلي بحران در 

منابع تجديد ناپذير است، ايجاد كند. 
  راه حل

راه حل، تغيير مديريت توزيع مصارف منابع آبي اس��ت. بخش��ي از منابع 
تجديد پذير بايد به سمت تغذيه منابع تجديد ناپذير هدايت شود و بخشي 
محل مصرف آب در بخش كشاورزي شود و نس��بت به تأمين 6 ميليارد 
مترمكعب آب از محل نگهداري آب به صورت سد هاي زير زميني اين كار 
فكر و برنامه ريزي شود كه البته كارهاي ديگر نيز مي توان انجام داد كه از 
ذكر آن خودداري مي شود. با اين حال در پايان خوب است تكرار شود كه 
استمرار رويه فعلي مديريت در توزيع مصارف منابع آبي و تسليم شرايط 
فعلي به شيوه مورد ادعاي رئيس سازمان محيط زيست، قابليت زمين براي 
كشاورزي را خواهد گرفت و به صورت غير باور ايران را در آب آشاميدني نيز 

وابسته واردات خواهد كرد. 

سهام چين با اميد به حمایت سياسي باال رفت
پس از اينك�ه در معامالت ديروز صب�ح با اضط�راب پيرامون باال 
گرفتن تنش هاي تجاري بين امريكا و چين، سهام ها به شدت افت 
كردند، در معامالت عصرگاهي، بازارهاي آسيا دوباره جان گرفتند. 
به گزارش رويترز، بازارهاي آسيا با افت ارزش سهام طي دو روز پيش، 
ديروز با موجي از افراد س��ودجو كه به دنبال خريد سهام ارزان بودند 
روبه رو شدند. شاخص گسترده سهام آسيا اقيانوسيه در خارج از ژاپِن 
ام اس سي آي كه ديروز تا 2/1 درصد سقوط كرده بود، امروز 1/1 درصد 

جهش كرد. 
نيكي ژاپن نيز ابتداي ديروز را با افت و ق��رار گرفتن در منطقه منفي آغاز 

كرده بود، اما با گذشت زمان و تا انتهاي معامالت 1/3 درصد جهش كرد. 
در كره جنوبي هم شاخص كوسپي توانست 1/4 درصد رشد كند. 
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صادراتزعفرانشرایطمطلوبیندارد
نايب رئيس شوراي ملي زعفران با اعالم نرخ جديد اين محصول در 
بازار گفت: موانع صادراتي طالي س��رخ هنوز رفع نشده و در دست 

پيگيري است. 
به گزارش مهر، غالمرضا ميري با اشاره به نوسانات قيمت زعفران در 
بازار اظهار داشت: نوسانات قيمت زعفران كماكان در بازار ادامه دارد 
و قيمت اين محصول چند روز افزايش مي يابد و مجدداً طي چند روز 

بعد با كاهش مواجه مي شود. 
وي با بيان اينكه با وجود اين مي توان گفت ميانگين قيمت زعفران 

طي يك ماه اخير در همين حدود فعلي مانده است، گفت: هم اكنون 
قيمت هركيلوگرم طالي سرخ حداقل 3 ميليون و ۸00 هزارتومان 

و حداكثر 6 ميليون و ۵00 هزارتومان است. 
نايب رئيس ش��وراي ملي زعفران درباره آخرين وضعيت صادرات 
اين محصول نيز ادامه داد: متأسفانه صادرات شرايط مطلوبي ندارد، 
شايد ميزان آن كم نشده باشد، اما هم اكنون يا به صورت قاچاق اين 
كار انجام مي شود يا اينكه صادركنندگان با كارت هاي متفرقه اقدام 

به صادرات مي كنند. 

ميري با اش��اره به اينكه گفته مي ش��د احتمال لغو بخشنامه ارزي 
جديد دولت درباره محصوالت كش��اورزي وجود دارد، گفت: هنوز 
در حال پيگيري اين مسئله هس��تيم، اين موضوع از مجلس و اتاق 
بازرگاني پيگيري مي شود، بحث هايي نيز مطرح است، اما تاكنون 

اتفاقي رخ نداده است. 
وي اف��زود: در فروردين ماه امس��ال 12 ت��ن و 1۹4كيلوگرم و در 
ارديبهشت ماه 2۵ تن و 66۹ كيلوگرم زعفران از كشور صادر شده 

است. 

   بازرگانی

   کشاورزی

تس�هيالت پرداختي بانك ه�ا به بخش هاي 
اقتص�ادي در دو م�اه ابتدايي س�ال 13۹۷ 
ري�ال  ميلي�ارد  ه�زار   ۶8۹/5 مبل�غ 
ك�ه در مقايس�ه ب�ا دوره مش�ابه س�ال 
قب�ل 21درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت. 
به گ��زارش بانك مركزي، س��هم تس��هيالت 
پرداخت��ي در قال��ب س��رمايه در گ��ردش در 
تمامي بخش هاي اقتصادي طي دو ماه نخست 
س��ال جاري مبلغ 4۵0/۹ هزارميلي��ارد ريال 
)معادل 6۵/4 درصد كل تسهيالت پرداختي( 

اس��ت كه در مقايسه با دوره مش��ابه سال قبل 
مبلغ 64/4 ه��زار ميليارد ريال مع��ادل 16/۷ 
درصد افزايش داش��ته اس��ت.  بر اين اس��اس، 
سهم تس��هيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه 
در گردش بخش صنع��ت و مع��دن در دو ماه 
ابتدايي سال جاري معادل 1۸1/2 هزار ميليارد 
ريال بوده كه حاك��ي از تخصيص 40/2 درصد 
از منابع تخصيص يافته به س��رمايه در گردش 
تمامي بخش هاي اقتصادي )مبلغ 4۵0/۹ هزار 

ميليارد ريال( است. 
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وزي�ر نفت اي�ران در وي�ن، مح�ل برگزاري 
اجالس اوپك اعالم ك�رد: ترامپ نمي تواند 
براي اوپك تعيين تكليف كند و اين سازمان 
هم ج�زو س�ازمان ان�رژي امريكا نيس�ت. 
به گزارش رويترز، زنگنه وزير نفت ايران در بدو 
ورود به وي��ن اتريش، محل برگزاري نشس��ت 
اوپك اعالم كرد كه انتظار ندارد اوپك در نشست 
اين هفته خود به توافقي برسد؛ توليد كنندگان 
اوپك قرار است اين هفته براي تعيين خط مشي 

اين سازمان گردهم آيند. 

زنگنه ب��ه خبرنگاران گفت: م��ن فكر نمي كنم 
توافقي از اين نشست حاصل شود.

وزير نفت اي��ران همچنين تأكيد ك��رد: اوپك 
سازماني نيست كه دستورات خود را از ترامپ 
بگيرد. اوپك  هم جزئي از سازمان انرژي امريكا 

نيست. 
وي همچنين مقامات دولت امريكا را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: نفت يك ابزار سياسي نيست و 
سياست هاي رئيس جمهور امريكا قيمت نفت را 

باال برده است. 

زنگنه: ترامپ نمي تواند براي اوپك تعيين تكليف كند

رضا دهشيري |جوان


