
 در حال�ي كه در م�اه محرم قيم�ت محصوالت 
مصرفي در حوزه كش�اورزي و صنايع غذايي با 
توجه به افزايش تقاضاي آنها بيشتر مي شود و 
هر ساله با نوسانات قيمتي مواجه هستيم، رئيس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و 
رئيس اتاق اصناف ايران اعالم كردند كه »تنظيم 
بازار ماه مح�رم در اي�ن بخش وظيف�ه وزارت 
جهاد كشاورزي اس�ت و به ما ارتباطي ندارد.«

به گزارش ايسنا، هر ساله ماه محرم مانند ديگر ايام 
از جمله ماه رمضان، صفر و اسفند و فروردين جزو 
ماه هايي به شمار مي رود كه بيشترين تقاضا براي 
خريد و مصرف محصوالت كشاورزي و مواد غذايي 
به وجود مي آيد و همين تقاض��اي افزايش يافته 
سبب افزايش قيمت مي ش��ود كه البته هر ساله 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و 
تجارت به همراه ديگر دستگاه هاي متولي هر يك 
در راستاي كنترل و تنظيم اين بازار مسئوليتي بر 

عهده مي گيرند. 
اما به نظر مي رسد امسال داستان طور ديگري رقم 
خورده و مسئوالن با وجود پيگيري خبرنگار ايسنا 
حاضر به پاسخگويي نيستند و اعالم مي كنند كه 
تنظيم و كنترل بازار ماه محرم در اين حوزه وظيفه 

وزارت جهاد كشاورزي است. 
يداهلل صادقي، رئيس س��ازمان صنعت، معدن و 

تجارت اس��تان تهران در اين باره به ايسنا گفت: 
تأمين و تنظيم بازار در حوزه محصوالت كشاورزي 
از جمله گوش��ت، مرغ و... بر عهده وزارت جهاد 
كشاورزي است و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان تهران نقش چنداني در اين زمينه ندارد. 
همچنين علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در 
پاسخ به همين سؤال به ايسنا اينگونه توضيح داد 

كه اتاق اصناف ايران وظيفه اي در قبال تأمين و 
تنظيم بازار اقالم و كاالهاي اساسي براي ماه محرم 
يا ايام ديگر ندارد و اين كار بر عهده وزارت جهاد 
كشاورزي اس��ت و در زماني كه دولت تصميمي 
براي ارائه اقالم و كاالهاي اساسي به صورت نرخ 
مصوب دولتي به تكايا و هيئت  مذهبي ندارد، اتاق 

اصناف ايران بر چه چيزي نظارت كند؟

وي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه با توجه به 
تصويب و ابالغ نرخ هاي مصوب كاالهاي اساسي 
از س��وي س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان، اتاق اصناف ايران در حوزه تنظيم 
بازار م��اه محرم و نظ��ارت بر آن چ��ه وظيفه اي 
بر عهده دارد، گف��ت: نظارت بر عرض��ه و توزيع 
كاالهاي اساس��ي در ماه محرم كه با دالر دولتي 
۴۲۰۰ توماني وارد و توليد ش��ده و ن��رخ آنها را 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
مشخص كرده است، هيچ ارتباطي به اتاق اصناف 
ايران ندارد و اين سازمان تنها وظايف هميشگي 
خود در خصوص نظارت بر توزيع مويرگي كاالهاي 

مختلف در شبكه هاي خرد را بر عهده دارد. 
رئيس اتاق اصناف ايران درب��اره وضعيت بازار و 
مشكالتي كه سبب نوسانات قيمتي در آن شده 
اس��ت، گفت: مس��ئله گراني و به هم ريختگي در 
بازار عوامل مختلفي دارند كه نوسانات قيمت ارز 
مهم ترين آن است؛ چراكه در ساختارهاي مختلف 
اقتصادي چنين ثباتي در ن��رخ ارز وجود ندارد و 
سبب مي شود مشكالت بسياري در حوزه گراني 
به وجود بيايد اما مسئله گراني با گران فروشي فرق 
مي كند و گرچه نمي توان سودجويي عده اي اندك 
در بازار را به نام گران فروشي قبول نكرد اما عمده 

مسئله امروز بازار گراني است، نه گران فروشي.

 مس�ئوالن دولت�ي چن�ان از بي توجه�ي 
ش�ركت هاي پتروش�يمي به عرض�ه ارز خود 
ب�ه ب�ازار س�خن مي گوين�د ك�ه اغل�ب اين 
ش�ركت ها وابس�ته ب�ه ارگان هايي هس�تند 
كه زي�ر نظر خ�ود دولت مديريت مي ش�وند. 
انگشت اتهام در ناماليمات ارزي سه ماه گذشته به 
سمت پتروشيمي ها گرفته شده است؛ شركت هايي 
كه با فروش محصوالت خود ارز دريافت كرده ولي 
ارز خ��ود را در بازار ارز عرض��ه نمي كنند. نگاهي 
به نقش پتروش��يمي ها در بازار ارز نشان مي دهد 
كه س��نگ بناي همكاري نكردن اين شركت ها با 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت، نش��ئت گرفته از 
دستورالعمل دولت يازدهم اس��ت كه به آنها اين 
رانت بزرگ را اهدا كرده بود كه پول خوراك خود 
را به ريال آن هم با نرخ تس��عير بودجه پرداخت 

كنند. 
با اهداي چنين رانتي، پتروشيمي ها دالرهاي خود 
را در بازار آزاد عرضه كرده و با دستكاري بازار، سود 
هنگفتي را به جيب زده و به ماه عسل مي رفتند. 
در آن س��وي ماجرا هم با ثابت نگه داشتن قيمت 
خوراك به س��ود خود دامن مي زدند كه اين قصه 

پردرد تا به امروز ادامه دارد. 
رئيس جمهور و بسياري از مسئوالن دولت نسبت 
به كم كاري پتروش��يمي ها در ب��ازار ارز در موضع 
انتقاد قرار گرفته اند اما هيچگاه به اين پرسش پاسخ 
نمي دهند رابطه اين شركت ها با نهاد دولت چگونه 
است. بيش از 9۰ درصد مجتمع هاي پتروشيمي 
متعلق به وزارتخانه هاي نفت، كار و رفاه اجتماعي 
و وزارت دفاع اس��ت ك��ه زير نظ��ر صندوق هاي 
بازنشستگي قرار دارند. مديران و سياست هاي اين 

شركت ها از سوي وزراي دولت تعيين مي شوند و 
اعضاي كابينه به راحتي مي توانند با تغيير رويه اي 

ساده، به وضعيت موجود پايان دهند. 
با اين وجود، رئيس جمهور و معاون اول وي چنان 
از پتروشيمي ها انتقاد مي كنند كه گويي اختيار 
شركت هاي متخلف در دست ارگان ها و نهادهاي 
ديگري است و دولت طبق قانون توان دخالت در 
امور آنها را ندارد. در واقع پتروشيمي ها به چنان 
كالف پيچ در پيچي تبديل شده اند كه دولت در باز 
كردن آن ناتوان است در حالي كه اگر پتروشيمي ها 
تأثيرگذارترين بخش اقتصادي در التهابات ارزي 
معرفي مي شوند، بايد از دولت مطالبه گري كرد، نه 

آنكه دولت در موضع مطالبه گري بايستد. 
پتروشيمي ها كه طي يك دهه گذشته با رانت هاي 
عجيب و بزرگي به س��ودهاي كالني دست پيدا 

كرده اند در اين روزها نيز به سود خود مي افزايند 
و دول��ت نيز با عل��م به اي��ن موضوع، ب��ه صدور 
بخش��نامه هايي مي پردازد كه هيچگونه ارزشي 
براي پتروشيمي ها ندارد تا اين ذهنيت ايجاد شود 

كه پتروشيمي ها با دولت هماهنگ هستند. 
دو روز پي��ش بود كه مجتبي خس��روتاج، معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت به ايسنا گفت: ميزان 
صادرات غيرنفتي حدود ۴۰ ميليارد دالر در سال 
اس��ت كه با توجه به گذش��تن حدود شش ماه از 
سال بايد ۲۰ ميليارد دالر به بانك مركزي و سامانه 
نيما تحويل داده مي ش��د كه اين اتف��اق نيفتاده 
است. مجموعه هاي اشاره شده تقريباً بايد ماهانه 
1/5 ميليارد دالر )پس از كسر صادرات ميعانات 
گازي و انواع گازها كه توسط شركت هاي دولتي 
صورت مي گيرد( در سامانه نيما ارز مي فروختند، 
در حالي كه مبالغ فروخته شده تا به امروز كمتر از 
اين رقم برآوردي است و نارضايتي رئيس جمهور 
از شركت هاي عمده بزرگ و صادراتي است كه قرار 
بود درآمدهاي صادراتي خود را در سامانه نيما به 

فروش برسانند. 
  جزيره ای عمل كردن

پتروشيمي ها بين نهادهاي مختلف توزيع شده اند 
ولي همگي زير نظر دولت هس��تند؛ هيئت دولت 
چندي پيش به وزير نفت اختي��ار تام داد تا واريز 
دالرهاي پتروش��يمي به س��امانه نيما را رصد و 
در صورت نياز مديران متخل��ف را بركنار كند اما 
همگان مي دانند وزير نف��ت از نظر قانون تجارت 
و س��اير قوانين، در جايگاهي قرار ندارد كه بتواند 
اين تهديد را عملي سازد. نكته جالب آنجاست كه 
وقتي چنين اختياري به وزير نفت اعطا مي شود، 
چرا پيشتر نسبت به اتمام حجت با پتروشيمي ها 
صورت نگرفته بود؛ چ��را وزراي كار و دفاع براي 
همكاري تمام و كمال ش��ركت هاي زيرمجموعه 

خود با دولت، وارد كارزار نشده بودند؟
به نظر مي رسد دولت براي رد گم كني، توپ را به 
زمين پتروشيمي ها پاس مي دهد و پتروشيمي ها 
نيز به شكلي مرموز، به كار خود مشغول هستند. 
فرياد انتقادي كه امروز دولت بر سر پتروشيمي ها 
وارد مي كند، يك مقصر بيشتر ندارد و آن هم خود 
دولت اس��ت كه بايد تكليفش را با پتروشيمي ها 

روشن سازد. 
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مالك پتروشيمي هاي متخلف دولت است

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

رد گم كني دولت در چالش بازار ارز و پتروشيمي ها

دولت در شرايطي از همكاري نكردن پتروشيمي ها انتقاد مي كند كه خود مالك اصلي آنهاست

وحیدحاجیپور
گزارشیک

ذخاير كاالي های  اساسي كافي است
مع�اون بازرگان�ي وزي�ر جه�اد كش�اورزي ب�ا تأكيد ب�ر اينكه 
ذخاي�ر كااله�اي اساس�ي كاف�ي اس�ت، گف�ت: نگران�ي 
ب�راي تأمي�ن نيازه�اي م�ردم در اي�ن زمين�ه وج�ود ن�دارد. 
به گزارش فارس، علي اكبر مهرفرد در جلس��ه هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران با تأكيد بر اينكه براي تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز 
مردم نگراني وجود ندارد، گفت: در سال جاري توليد گندم در حالي كه 
ميزان بارندگي نسبت به سال گذشته 3۰ درصد كاهش يافته است، به 
9 و نيم ميليون تن رسيد و اين رقم در حالي است كه هيچ افزايش سطح 

زير كشت صورت نگرفته است. 
معاون بازرگاني وزير جهاد كش��اورزي افزود: بنابراي��ن نياز به واردات 

گندم نداريم. 
مهرفرد در ادامه با اشاره به اينكه سال گذش��ته ركورد توليد شكر در 
1۲۰سال گذشته زده شد، گفت: ۲ ميليون و 15 هزار تن در كشور شكر 
توليد شد، در حالي كه نياز كشور ما به اين محصول ۲ ميليون و 3۰۰ 

هزار تن است و در سال جاري نياز به واردات شكر نداريم. 
وي در مورد س��ه كاالي ذرت، جو و كنجاله س��ويا كه پايه توليد شير، 
 گوشت، مرغ و تخم مرغ است، اظهار داش��ت: تا تاريخ 16 شهريور 97 
ميزان واردات ذرت و جو نس��بت به سال گذش��ته افزايش داشته، اما 
واردات كنجاله كاهش داش��ت و از آنجا ك��ه واردات دانه هاي روغني 

افزايش داشته، بنابراين براي تهيه كنجاله با مشكلي مواجه نيستيم. 
معاون بازرگاني وزير جهاد كشاورزي افزود: در سال جاري حدود 9۰۰ 
هزار تن برنج به كشور وارد شده، در حالي كه نياز وارداتي ما يك ميليون 
تا يك ميليون و 1۰۰ هزار تن است.  مهرفرد گفت: ميزان واردات گوشت 
نسبت به سال گذشته افزايش  يافته و واردات روغن هم تقريباً متناسب 

با واردات در سال گذشته بوده است.

افزايش رغبت براي خريد خودروهاي برقي
تازه تري�ن آماره�اي منتش�ر ش�ده حاك�ي از آن اس�ت 
ك�ه تع�داد مش�تريان خودروه�اي برق�ي ت�ا س�ال گذش�ته 
اس�ت.  ب�وده  نف�ر  ميلي�ون   ۳ ب�ر  بال�غ  مي�الدي   2۰1۷
به گزارش اينديپندنت، بس��ياري از كش��ورهاي جهان قصد دارند با 
هدف مقابله با آلودگي هوا و كاهش ميزان انتشار آالينده ها و گازهاي 
گلخانه اي و حفظ بيشتر محيط زيس��ت، خودروهاي تمام الكتريكي و 

برقي را به توليد انبوه برسانند. 
بنابراين بس��ياري از شركت هاي خودروس��ازي در جهان عزم خود را 
براي توليد انبوه خودروهاي برقي جزم كرده و از برنامه هاي خود بدين 
منظور رونمايي كرده اند. افزايش روزافزون خودروهاي برقي و محبوبيت 
استفاده بيشتر از اين خودروهاي پاك، موجب شده است شركت هاي 
خودروسازي در سراسر جهان به رقابتي تنگاتنگ پرداخته و از هر يك 
از برنامه هاي خود براي طراح��ي و توليد خودروهاي��ي بهتر و با توان 
پيمايش بيش��تر رونمايي كنند.  براساس تحقيقات و نظرسنجي هاي 
صورت گرفته، شهروندان و مشتريان بيش��تري هر روز به خودروهاي 
برقي و الكتريكي كه دوس��تدار محيط زيس��ت و زمين اس��ت، جذب 
مي شوند به گونه اي كه آمار آنها تا س��ال ۲۰17 ميالدي به بيش از 3 
ميليون نفر در سراسر جهان رسيد كه بدون شك، در آينده اي نزديك و 
همزمان با معرفي و عرضه خودروهاي لوكس برقي و الكتريكي به دست 
خودروسازان برتر جهان، اين آمار رو به رشد و افزايش بيشتري خواهد 
بود.  به نظر مي رسد كه شهروندان اروپايي از ساير كشورهاي جهان از 
خودروهاي برقي و الكتريكي استقبال بيشتري كرده اند كه در اين ميان، 
شهروندان انگليسي در مقايسه با ساير اروپايي ها طرفداري بيشتري از 
اين خودروهاي پاك و دوستدار محيط زيست كرده اند.  تحليلگران فعال 
در صنعت خودرو برآورد كرده اند كه مشتريان و طرفداران خودروهاي 
برقي و الكتريكي روز به روز در حال افزايش هستند و پيش بيني مي شود 
آمار آنها در پنج سال آينده به بيش از چهار برابر ميزان كنوني خود در 
جهان برس��د.  دولت هاي بسياري همچون انگلس��تان، فرانسه، نروژ، 
اسپانيا، يونان، مكزيك، چين و هند از جمله پيشگاماني هستند كه قصد 
دارند به منظور جلوگيري از آلودگي هوا و حفظ محيط زيست، توليد و 
فروش خودروهاي بنزيني و ديزلي را تا دهه ۲۰3۰ و نهايتاً تا دهه ۲۰۴۰ 

ميالدي )حدوداً دو دهه آينده( ممنوع و متوقف اعالم كنند. 

عراق به لطف تحريم ايران بزرگ ترين 
تأمين كننده نفت هند شد

 در حال�ي ك�ه ش�ركت هاي هن�دي براي جب�ران كاه�ش خريد 
نفت خ�ود از اي�ران ب�ه خري�د نف�ت از ع�راق روي آورده اند، بر 
اس�اس آمارها، ع�راق در م�اه اوت توانس�ته با پيش�ي گرفتن از 
عربس�تان به بزرگ تري�ن تأمين كنن�ده نفت هند تبديل ش�ود. 
به گزارش رويترز ب��ه دنبال خروج دول��ت ترامپ از برج��ام در ماه مي، 
واشنگتن در حال اعمال تحريم هاي س��ختگيرانه اي عليه صادرات نفت 
ايران است. تحريم ها عليه صادرات نفت ايران از ماه نوامبر به اجرا گذاشته 
خواهد شد.  در حالي كه پااليشگاه هاي دولتي به دليل تأخير در موافقت 
دولت هند با موضوع استفاده از نفتكش هاي ايراني براي حمل نفت، خريد 
نفت از تهران را كند كرده اند، واردات نفت هند از ايران در ماه اوت با حدود 
يك س��وم كاهش نس��بت به ماه قبل، به حدود 5۲3 هزار بشكه در روز 
رسيده است.  به رغم اين كاهش خريد، ايران در ماه اوت همچنان سومين 
تأمين كننده بزرگ نفت هند بوده است.  مايك پومپئو، وزير امور خارجه 
امريكا گفته، واشنگتن معافيت هايي براي برخي خريداران نفت ايران نظير 
هند در نظر خواهد گرفت، اما آنها بايد در نهايت خريد نفت از ايران را به 
طور كامل متوقف كنند.  آمارهاي تانكري نشان مي دهد، عراق و عربستان 
در ماه گذشته ميالدي همچنان دو تأمين كننده اصلي نفت هند بوده اند.  
اين گزارش حاكي است، پااليشگاه هاي هندي در ماه اوت 1/۰۲ ميليون 
بش��كه در روز نفت بصره از عراق خريداري كرده اند كه حدود ۴6 درصد 
باالتر از ماه گذشته است، در حالي كه ميزان خريد نفت هند از عربستان 

در اين ماه با 5 درصد كاهش به 7۴7 هزار بشكه در روز رسيده است. 

امضاي قرارداد خريد LNG چين با قطر
ش�ركت پتروچاين�ا در پ�ي ادام�ه جن�گ تج�اري مي�ان چي�ن 
و امري�كا ك�ه آين�ده واردات از امري�كا را مبه�م ك�رده اس�ت، 
بزرگ تري�ن ق�رارداد تأمي�ن LNG را ب�ا ش�ركت قط�رگاز براي 
خري�د س�االنه ۳/4 ميلي�ون ت�ن گاز طبيع�ي ماي�ع امض�ا كرد. 
به گزارش بلومبرگ، شركت دولتي قطرگاز در بيانيه اي اعالم كرد تحت 
اين توافق ۲۲ ساله، قطرگاز LNG را از پروژه قطرگاز ۲ كه جوينت ونچر 
ميان قطر پتروليوم، اكس��ون موبيل و توتال اس��ت، تأمين خواهد كرد.  
نخس��تين محموله اواخر ماه ميالدي جاري تحويل داده خواهد ش��د. 
طبق آمار بلومبرگ NEF، اين ق��رارداد بزرگ ترين قرارداد پتروچاينا 
از نظر حجم س��االنه اس��ت.  واردات LNG چين در هشت ماه نخست 
امسال 35 درصد رش��د كرده و كمك كرده اين كشور از ژاپن به عنوان 
بزرگ ترين خريدار گاز طبيعي سبقت بگيرد.  اين قرارداد در زماني بسته 
شده كه جنگ تجاري دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا روابط انرژي 
ميان امريكا و چين را به چالش كشيده اس��ت. مقامات امريكايي سال 
گذشته شركت هاي چيني را به س��رمايه گذاري در پروژه هاي صادرات 
جديد دعوت مي كردند اما اكنون اين كشور آسيايي درصدد است تعرفه 
تالفي جويانه ۲5 درصدي را روي ص��ادرات امريكا اعمال كند. تحوالت 
مذكور سبب شده پتروچاينا خريد محموله هاي امريكايي را موقتاً متوقف 

كرده و به ميزان فزاينده از ساير كشورها خريد كند. 

تنظيم بازار مواد غذايي ماه محرم وظيفه كيست؟
بازار

انرژی

سرپرس�ت معاونت ارزي بان�ك مركزي ب�ا بيان 
اينكه تنها ۳ درص�د ارز مورد نياز كش�ور از بازار 
آزاد تأمي�ن مي ش�ود، گف�ت: دولت وع�ده داده 
كااله�اي اساس�ي را با ن�رخ 42۰۰ توم�ان تأمين 
كند؛ ما مش�كلي ب�راي تأمي�ن اي�ن ارز نداريم. 
به گزارش تسنيم، غالمرضا پناهي، سرپرست معاونت 
ارزي بانك مركزي در جلس��ه هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگان��ي تهران در پاس��خ به س��ؤاالت اعضاي اتاق 
اظهار كرد: دولت اعالم كرده اس��ت كاالهاي اساسي 
را با نرخ ارز رس��مي ۴۲۰۰ تومان��ي تأمين مي كند 
و ما نيز مش��كلي براي تأمين آن نداري��م.  وي افزود: 
همراهي بخش خصوصي و دولت��ي مي تواند آرامش 
را به اقتصاد كش��ور برگرداند ك��ه الزمه آن كمك دو 
طرف ب��ه يكديگر اس��ت.  سرپرس��ت معاونت ارزي 
بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي بخش��نامه ها و 
آيين نامه هايي را كه صادر مي كند بر اساس ضوابطي 
است كه دريافت كرده اس��ت و تأكيد داريم كه حتماً 
نظرات بخش خصوصي نيز شنيده شود.  وي تصريح 
كرد: با همفكري بانك ها تالش كرده ايم تا اصالحيه اي 
درباره بند 5 سياست هاي ارزي اعمال كنيم و فهرست 
كاالهايي كه ش��امل مي ش��ود را با هم��كاري آنها و 
وزارتخانه ها تهيه كنيم.  پناهي افزود: سياس��ت هاي 

ارزي بر اساس شرايط كش��ور تأمين مي شود و همه 
ديديم كه ثبت س��فارش هاي انجام شده با ارز دولتي 
۴۲۰۰ توماني چه وضعي بود و با توجه به شرايط كشور 
براي درآمد حاصل از ص��ادرات نفت بايد ميزان ثبت 

سفارش را كاهش مي داديم. 
وي گفت: هيچ كس قبول ندارد كه ن��رخ ارز ۴۲۰۰ 
تومان است اما دولت وعده داده كه كاالهاي اساسي 
را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمين كند؛ ما مش��كلي براي 
تأمين اين ارز نداريم.  سرپرس��ت معاونت ارزي بانك 
مركزي اظهار داشت: در صورتي كه صادركنندگان ارز 
خود را بر اساس شرايط عرضه و تقاضا بفروشند انگيزه 
صادرات آنها افزايش مي يابد؛ البته ما با پيمان سپاري 
موافق نيستيم اما تعهدي كه مي گيريم براي آن است 

كه ارز برگشتي كشور در كجا هزينه مي شود. 
وي با طرح اين س��ؤال كه آيا واردات با ارز 13 يا 1۴ 
هزار توماني توجيه اقتصادي دارد، گفت: تنها 3 درصد 
از نياز كشور به ارز و حجم مبادالت در آن از طريق اين 
نرخ تأمين مي شود و 97 درصد آن با نرخ هاي بازار دوم 
تأمين مي شود.  پناهي تأكيد كرد: مشترياني هستند 
كه به طور مرتب از بانك مركزي تقاضاي ارز دارند اما 
همان مشتري صادركننده نيز هست؛ اين صادركننده 

پس ارز حاصل از صادراتش را چه كرده است؟

تأمين ۳ درصد ارز مورد نياز كشور از بازار آزاد

وزير ني�رو گفت: 2۷ پ�روژه نيروگاهي 
ب�راي تأمين برق م�ورد نياز كش�ور در 
تابس�تان س�ال آينده با هزينه ۷ هزار 
ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد. 
به گزارش ايرنا، رضا اردكانيان در حاشيه 
آيين معرفي طرح ه��اي تبصره 19 قانون 
بودجه 1397 ضم��ن بيان اي��ن مطلب، 
افزود: دولت در تابس��تان امس��ال با همه 
محدوديت ها، به محض درخواست وزارت 
نيرو براي طرح هاي اضطراري آبرس��اني، 
يك هزار و ۲۰ ميليارد توم��ان در اختيار 

وزارت نيرو گذاشت. 
اردكاني��ان ادام��ه داد: به ط��ور طبيعي، 
كم آب��ي و كم برق��ي آس��تانه تحم��ل هر 
مصرف كنن��ده اي را پايين م��ي آورد؛ در 
تابستان امس��ال افرادي خارج از مرزهاي 
كشور نقشه هاي زيادي كشيده و به هوس 
افتاده بودند ك��ه برنامه هايي را اجرا كنند 
كه با هوش��مندي مردم و برنامه ريزي ها و 
تالش هاي ش��بانه روزي توانستيم از يكي 

از خشك ترين و گرم ترين تابستان هاي 5۰ 
سال اخير عبور كنيم. 

وي در مورد مطالب��ه وزارت نيرو از دولت 
باب��ت قيمت هاي تكليفي، گف��ت: وزارت 
نيرو بي��ش از ۲۰ هزار ميلي��ارد تومان از 
دولت بابت قيمت تكليفي طلبكار است و 
از طرف ديگر، بدهكاري قابل مالحظه اي 
به پيمانكاران، س��ازندگان و فروشندگان 

برق دارد. 
وزير نيرو اضافه كرد: امسال در قانون بودجه 
سازوكاري ديده شده است كه وزارت نيرو، 
سيستم بانكي و بخش خصوصي مي توانند 

در بين خود تهاتر داشته باشند. 

 27 پروژه نيروگاهي 
تا تابستان آينده به بهره برداري مي رسد

ارز


