ضرر 117ميليارد دالري والاستريت

سقوط سه شب گذشته بورس والاس�تريت باعث شد  500نفر از
ثروتمندترين افراد جهان در مجموع  117ميليارد دالر ضرر كنند.

به گزارش بلومبرگ ،سه شب گذشته بورس والاستريت امريكا بدترين
عملكرد روزانه خود در سال  2019را به ثبت رساند و همين امر باعث
شد تا  500فرد با بيشترين ثروت جهان در مجموع  117ميليارد دالر
ضرر كنند .جف بزوس ،مالك شركت خردهفروشي اينترنتي آمازون و
ثروتمندترين فرد جهان به ادعاي نشريه فوربس ،بزرگترين بازنده بازار
والاستريت بوده و  3ميليارد دالر ضرر كردند .مجموع ثروتمندترين
افراد جهان در روز معامالتي قبلي  2/1درصد از ثروت خود را در سقوط
اخير بورس والاستريت از دست دادند.
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سرويس اقتصادي 88498433

  گزارش  یک

وحید حاجیپور

خشکسالی نفت عربستان و عراق را تهدید میکند
امتیاز بزرگ ایران این است که برخالف عربستان و عراق برای افزایش تولید نفت به آب نیاز ندارد

اقدامعجيبثروتمندترينفردجهان

در تصميم�ي عجي�ب ،ج�ف ب�زوس ح�دود  2/8ميلي�ارد
دالر از س�هام خ�ود در ش�ركت آم�ازون را فروخ�ت.

به گزارش رويترز ،بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه از هفته
گذش��ته تاكنون جف بزوس ،بنيانگذار و مديرعامل ش��ركت آمازون
حدود  2/8ميليارد دالر از س��هام خود در اين شركت را فروخته است.
تنها در طول سه روز اخير  1/8ميليارد دالر از سهام بزرگترين شركت
خردهفروشي دنيا توسط بزوس واگذار شده است.
هنوز شركت آمازون حاضر به اظهارنظر در خصوص علت اين تصميم
بزوس نشده است ،اما وي پيش��تر گفته بود در نظر دارد هر سال يك
ميليارد دالر از سهام خود در شركت آمازون را واگذار كند تا آن را صرف
تأمين مالي شركت جديد خود يعني «بلو اورجين» كه در زمينه فضايي
فعاليت دارد كند.
پيشتر جف بزوس با اعالم خبر جدايي از همسر خود اعالم كرده بود كه
 ۳۷ميليارد دالر از سهام خود در آمازون را به همسرش واگذار خواهد
كرد و مككينزي كه حاال سومين زن ثروتمند جهان به شمار ميرود،
دومين مالك سهام ش��ركت آمازون پس از جف بزوس است .از سوي
ديگر مك كينزي نيز متعهد شده است كه تمامی سهام خود در شركت
«بلو اورجين» و نيز نشريه واشنگتنپست را به همسرش واگذار كند.
اين زوج در ژانويه امسال از تصميم خود براي جدايي خبر داده بودند.
آنها در سال  ۱۹۹۳با يكديگر ازدواج كرده و داراي چهار فرزند هستند.
اين اقدام بزوس پس از آن اجرايي ميشود كه ارزش سهام گروه آمازون
براي نهمين روز متوالي در بازارهاي سهام كاهش پيدا كرده و تشديد
جنگ تجاري بين چين و امريكا كه تبعات سنگيني براي شركتهاي
بزرگ امريكايي داشته است ،بدترين عملكرد آمازون از سال  ۲۰۰۶را
رقم زده است.

خطر نفت 10دالري!

اگ�ر ق�رار باش�د بنزي�ن ب�ا خودروه�اي الكتريك�ي و
انرژ يه�اي تجديدپذي�ر در طوالنيم�دت رقاب�ت كن�د،
قيم�ت آن باي�د ح�دود  ۹ت�ا  ۱۰دالر در ه�ر بش�كه باش�د.

به گزارش اويل پرايس ،شركت مديريت سرمايه بيانپي پاريباس اين
نتيجهگيري را طي يك گزارش جديد اعالم كرد و هشدار داد نفتخام
با يك تهديد وجودي و احتماالً مرگبار از طرف انرژيهاي تجديدپذير
و خودروهاي الكتريكي مواجه است.
مؤسس��ه پاريب��اس تخمي��ن ميزند ب��راي ي��ك مقدار مش��خص
سرمايهگذاري ،پروژههاي جديد بادي و خورشيدي بههمراه خودروهاي
الكتريكي شش تا هفت برابر انرژي مفيد بيشتري روي چرخها نسبت
به خودروهاي بنزينسوز توليد ميكنند.
با توجه به اين نتيجهگيري ،قيمت تمامشده بلندمدت براي نفت بايد
حدود  9تا  10دالر در هر بشكه باشد تا بتواند با انرژيهاي تجديدپذير
و خودروهاي الكتريكي رقابت كند ،به همين ترتيب قيمت گازوئيل در
طوالنيمدت بايد  17تا  19دالر باشد .نفت ميتواند حجم عظيمي از
انرژي را توليد كند چون توليد آن بسيار باالست و زنجيره عرضه جهاني
آن بزرگ است كه استفاده از آن را راحتتر ميسازد.
ولي براي يك دوره  25ساله ،استفاده از انرژيهاي باد و خورشيد بسيار
ارزانتر است .نفت نميتواند با انرژيهاي تجديدپذير از نظر اقتصادي
بودن رقابت كند ،حتي وقتي هزينه ايجاد زيرس��اختهاي الزم براي
راهاندازي يك شبكه از خودروهاي الكتريكي را در نظر بگيريم ،باز هم
انرژيهاي تجديدپذير بر نفت برتري خواهند داشت.
بهبيان س��ادهتر ،دنيا نياز دارد براي  25س��ال آينده25 ،تريليون دالر
براي ني��از به بنزي��ن هزينه كن��د ،درحاليكه تخمين زده ميش��ود
هزينه پروژههاي جديد انرژيه��اي تجديدپذير براي تأمين نيازهاي
حملونقلي كه بنزين در  2018برطرف كرد ،براي هر س��ال طي 25
سال آينده تنها  4/6تا  5/2تريليون دالر باشد.

انتقاد  هند از تحريم ايران

س�فير هن�د روز سهش�نبه در امري�كا از اق�دام دول�ت
امري�كا در تحري�م نف�ت اي�ران انتق�اد ك�رده و گفت�ه ك�ه
اي�ن تصمي�م ب�ه مناف�ع دهلين�و ضرب�ه وارد ك�رده اس�ت.

به گزارش اسپوتيك« ،هارش وارزان شرينگال» ،سفير هند در امريكا
سهشنبه گفته تصميم امريكا در امتناع از صدور معافيتهاي تحريمي
براي خريداران نفت ايران به منافع هند ضربه و دهلينو اميدوار است كه
واشنگتن در اين خصوص انعطافپذيري نشان دهد.
ش��رينگال ،در خصوص تصميم امري��كا گفت« :اي��ن ،اولويت مهمي
براي امريكا بود و ما با آن كن��ار آمديم ،اما ما هم انتظار داريم وقتي كه
اولويتهاي ما مطرح است اياالت متحده هم انعطافپذيري مشابهي
نشان دهد ».ديپلمات هندي تأكيد كرد« :يافتن منابع جايگزين نفت،
با همان قيمت و كيفيت براي ما به چالش تبديل ش��ده و روي سود و
زيانهاي ما در هند اثرگذاشته است».
او با بيان اينكه تصميم هند براي حمايت از تحريمهاي امريكا بر اهميت
روابط دو كشور مبتني بوده است ،خاطرنشان كرد« :هر دو طرف بايد
اين را درك كنند».

گير افتادن دالر در جنگ ارزي

ب�ا وج�ود دالي�ل خ�وب ب�راي پيش�رفت ،دالر
نتوانس�ت در براب�ر همتايان�ش صع�ود كن�د.

به گزارش ايس رويت��رز ،معامالت دیروز بازاره��اي ارزي نيز به مانند
روزهاي قبل كام ً
ال تحتتأثير حواشي تشديد جنگ تجاري بين چين
و امريكا قرار گرفت و اسكناس سبز نتوانست در برابر ساير همتايانش
نيرومند ظاهر شود .پس از بازگشت بينتيجه هيئت تجاري امريكايي
از شانگهاي ،دونالد ترامپ ،رئيسجمهور امريكا تهديد كرده است كه از
يكم سپتامبر امسال بر واردات محصوالتي به ارزش  ۳۰۰ميليارد دالر
از چين تعرفه  ۱۰درصدي وضع خواهد كرد.
پس از شكسته شدن كانال تاريخي هفت يوآن در برابر دالر ،ارز چيني
ديروز نيز در همان محدوده باقي ماند و با وجود ورود چند بانك دولتي
چيني براي حمايت از يوآن به ميدان ،هر دالر به ازاي  7/0701يوآن
مبادله ش��د .به گفته برخي منابع آگاه ،چند بانك بزرگ دولتي چين
به منظور حمايت از يوآن ،خريد اوراق آتي بر حس��ب يوآن را افزايش
دادهاند .هر چند كه با توجه به تضعيف موقعي��ت پولهاي نيوزلند و
استراليا به خاطر مسئله نرخ بهره ،پوند به خاطر مسئله برگزيت و يورو
به دليل كاهش نرخ تورم انتظار ميرفت دالر تقويت ش��ود ،اما فش��ار
سنگين جنگ تجاري باعث شد تا ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد نسبتاً بدون تغيير در
مقايسه با سهشنبه و در سطح  97/474واحد باقي بماند.

عربستان و عراق با مجموع توليد  15ميليون
بشكه نفت ،روزهاي بحراني را در پيش دارند؛
كمبود آب در اين كشورها موجب شده است تا
آينده نفتي اين كشورها با بحران مواجه شود.

تزريق آب به مخ��ازن نفتي براي تثبيت فش��ار
چاههاي نفت و افزايش توليد توسط اين دو كشور
مورد استفاده قرار ميگيرد ،بهطوريكه عربستان
س��عودي روزانه  8ميليون بش��كه آب به مخازن
نقتي خود تزريق ميكند ،اما خشكسالي در اين
كش��ورها ،آينده توليد نفت را ب��ه خطر انداخته
است .اين دو كش��ور 15درصد از مصرف جهاني
نفت را تأمين ميكنند و طي سالهاي گذشته بنا
به داليل مختلف از جمله مشكالت تأمين آب در
افزايش چشمگير توليد خود ناكام ماندهاند.
بلومبرگ در گزارش��ي اعالم كرده اس��ت اين دو
كشور بين  15كشوري هس��تند كه با بحران آب
مواجه هس��تند و گاردين نيز در گزارش��ي ديگر
نوشته است عربس��تان تا كمتر از  16سال ديگر
ذخاير آب زيرزميني دارد .در عربستان سعودي
فقط دو منبع آب وج��ود دارد :دري��ا و چاههاي
عميق .احمد صفر االس��مري ،مدير دو كارخانه
آب براي��ن در رياض گفت« :چ��ون ما در منطقه
مركزي عربس��تان ق��رار داريم ،تنه��ا ميتوانيم
از چاهه��اي عميق اس��تفاده كني��م .ذخاير آب
عربستان ميتواند تا  150سال ديگر دوام بياورد.
ما در عربستان سعودي ذخاير زيادي داريم و هيچ
مشكلي در اين منطقه وجود ندارد».
كاهش حجم آب در عربستان
اعتماد به نفس او در مورد ذخاير آب عربس��تان

با حقيقت ف��رق ميكند .ي��ك متخصص آب در
دانش��گاه ملك فيصل در  2016پيشبيني كرد
كه اين كش��ور تنها براي  13س��ال ديگر ذخاير
زيرزميني آب دارد .بخش غذا و كشاورزي سازمان
ملل در  2018اعالم كرد« :ذخاير آب زيرزميني
عربستان س��عودي به س��رعت تخليه ميشوند.
بيشتر آب عربستان از س��فرههاي زيرزميني آن
ميآيد و برخي پيشبين��ي ميكنند اين ذخاير
بيش از  25سال دوام نميآورند».
در كش��وري كه به ندرت باران ميبارد ،بيرون
كش��يدن آبهاي زيرزميني مانن��د كاري كه
كارخانه براين انجام ميدهد ،خطرناك اس��ت؛
آبه��اي زيرزمين��ي  98درصد آب ش��يرين
عربس��تان را تأمي��ن ميكنن��د .در واقع نفت،
عربس��تان مدرن را ساخته اس��ت ،ولي كمبود
آب ميتواند آن را وي��ران كند و بايد خيلي زود
راهحلي جدي پيدا شود.
اما رياض به اين وضعيت اورژانسي توجه نميكند
و در حال تقويت ساختوس��از در كش��ور است.
درحاليك��ه هم��ه ميدانن��د اين ش��هر بياباني
موجوديت خود را به كشف نفت در  1938مديون
است ،افراد كمي هستند كه متوجه اهميت باالي
آب شده باشند .دههها تالش براي رونق بيابان و
تأمين غذاي جمعيت شهر باعث ايجاد پروژههاي
كشاورزي شده كه نياز زيادي به آب دارند مانند
كشت گندم.
درحاليكه بس��ياري در مورد دقت تخمينهاي
خوش��بينانه عربس��تان در مورد ذخاي��ر نفتي
ميپرس��ند ،تهديد كمبود آب ميتواند مشكل

بزرگتري باش��د .عربس��تان س��عودي دو برابر
ميانگي��ن جهان��ي در ازاي هر نف��ر آب مصرف
ميكند يعني هر نفر  263ليت��ر در روز كه رو به
افزايش است.
در ماه مارس ،دولت عربستان طي برنامه «قطره»
از شهروندان خواس��ت مصرف آب خود را پايين
بياورند .هدف عربستان از اين كار كاهش سرانه
مصرف آب به  200ليت��ر در روز تا  2020و 150
ليتر تا سال  2030است.
اين كشور همچنين سعي كرده صنعت كشاورزي
پرمصرف خ��ود را اصالح كند و تولي��د غالت را
كاهش دهد .ط��رح دورنماي  2020عربس��تان
هم كه هدفش متنوع كردن اقتصاد اين كش��ور
بدون نفت است ،بر كاهش بيرون كشيدن آب از
سفرههاي زيرزميني براي كشاورزي تمركز دارد.
طي اين طرح 191درصد از ذخاير زيرزميني آب
براي كشاورزي استفاده ميشود كه از  411درصد
فعلي كمتر است.
طرح نمكزدايي آب دريا هم براي مقابله با تهديد
فزاينده كمبود آب در كل خاورميانه مورد توجه
بوده است .عربستان سعودي از نظر مقدار آبي كه
به اين صورت توليد ميكند ،پيش��تاز است و 31
كارخان��ه نمكزداي��ي آب دارد .آب نمكزدايي
ش��ده حدود  50درصد آب مصرفي عربستان را
تشكيل ميدهد و  50درصد باقيمانده از آبهاي
زيرزميني تأمين ميشود.
ولي اين��كار ان��رژي بااليي مص��رف ميكند .به
گ��زارش آژان��س بينالمللي ان��رژي ،در2016
نمكزدايي آب 3درص��د ذخاير آب خاورميانه را

راهي براي دسترسي به رمز كارت هوشمند سوخت

مال�كان خودروهاي�ي ك�ه رم�ز كارت
هوشمند سوخت خود را فراموش كردهاند،
ميتوانن�د ب�ا وارد ك�ردن رم�ز پيشفرض
چهار رقم س�مت راس�ت كدملي ش�خصي
كه كارت هوشمند س�وخت به نام آن صادر
شده است ،نس�بت به فعالسازي رمزكارت
هوش�مند س�وخت خ�ود اق�دام كنن�د.

بهگزارش ايس��نا ،از تاريخ  ۱۶م��رداد الي ۱۶
شهريورماه سالجاري انجام اين كار امكانپذير
اس��ت .همچنين مالكان خودروه��ا به منظور
درخواس��ت كارت هوشمند س��وخت المثني،
ميتوانند با مراجعه حضوري ب��ه دفاتر پليس
 ،۱۰+درخواست كارت هوشمند سوخت المثني
خود را ثبت كنند.
ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفت��ي ايران
از مال��كان خودروهاي��ي ك��ه كارت هوش��مند

ديوان محاسبات كش�ور با ارس�ال نامهاي به وزير
اقتصاد،بهموضوعواگذاريشركتايريتكورودكرد.

به گزارش تسنيم ،ديوان محاسبات كشور در مكاتبهاي
به واگذاري شركت بينالمللي مهندسي ايران (ايريتك)
اشاره كرده اس��ت كه س��ازمان خصوصيسازي طي
قراردادي  41/34درصد از سهام شركت مذكور را كه
از نوع سهام ممتاز بوده ،به شركت ديگري تحت عنوان
شركت بينالمللي مهندسي واگذار كرده است .در نامه
ارسال شده توسط بيت عفري ،معاون فني و حسابرسي
امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاس��بات كشور به
دژپس��ند ،وزير اقتصاد آمده است كه شركت ايريتك
به شركت ....واگذار شده كه فاقد سابقه بوده و تنها 12
روز پيش از برگزاري مزايده ( )96/1/16و با سرمايه 2
ميليون و  100هزار تومان (معادل  21ميليون ريال)
تأسيس شده اس��ت .وي با اش��اره به مغاير بودن اين
واگذاري با قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل 44

منافع حذف صفرهای ریال بیشتر از ضررهایشاست

حذف صف�ر از واحد پول مل�ي در بلندمدت
خوب اس�ت و منافع آن بي�ش از مضراتش
است ،اما مكانيس�م اجرايي س�ختي دارد.

س��وخت آنها در باجه معطله ش��ركت پس��ت
اس��ت درخواس��ت كرد؛ ب��ا مراجعه به س��ايت
 www. epolice. irو وارد كردن پالك خودرو،
باركد پس��تي كارت هوشمند س��وخت خود را
دريافت و ب��ا مراجعه به س��ايتwww. post.
 ،irقس��مت رهگيري مرس��والت پستي ،كارت
سوخت خود را پيگيري يا ميتوانند با مراجعه به
دفاتر پستي و ارائه باركد ،كارت هوشمند سوخت
شخصي خود را دريافت كنند.
چندي پيش فاطمه كاهي ،سخنگوي شركت
ملي پخش فراوردههاي نفتي گفت :افرادي كه
قب ً
ال در س��امانه دولت همراه ثبتنام كردهاند،
نگران دريافت كارت س��وخت خود نباش��ند؛
چراكه تالش م��ا اين اس��ت كه نهايت��اً تا ۲۰
مردادماه كارت اين افراد را در اختيارشان قرار
دهيم.

دیوان محاسبات :واگذاری شرکت ایریتک
مغایرقانونبود
قانوني اساسي نوشت :از آنجايي كه به استناد اسناد و
مدارك موجود مؤسسان شركت كاركنان بينالمللي
مهندسي(....خريدارسهام)اعضایهيئتمديرهشركت
مورد واگذاري(ايريتك) هستند؛ تخلف مسئوالن وقت
سازمان خصوصيسازي و مسئوالن شركت(ايريتك)
در انجام معامله مذكور محرز و مستند به تبصره يك
ماده  24قانون اجراي سياس��تهاي كل��ي اصل 44
قانون اساسي ،معامله مذكور فاقد وجاهت قانوني است.
وی اضافه كرد :شايان ذكر است مديران فعلي شركت
مذكور با فروش مجموعه مهمانسراي شركت ايريتك
واقع در شهر طبس نسبت به پرداخت بخشي از اقساط
قرارداد واگذاري اقدام کردهاند و حسب اطالعات واصله
فروش ساير داراييها و ساختمانهاي ديگر شركت نيز
به همين منظور در دست اقدام است و در واقع شركت
به اصطالح خريدار با بخشي از داراييهاي ايريتك آن
را تصاحب ميكند.

تأمين كرد ،ولي  5درصد هزين��ه كل انرژي اين
منطقه را تشكيل داد .محققان تخمين ميزنند
تقاضاي آب نمكزدايي ش��ده ساالنه 14درصد
افزايش يابد ،ولي اين فرايند بسيار هزينهبر است و
نميتواند ادامه يابد .كارخانههاي نمكزدایي براي
محيطزيست اطرافشان مضر هستند و هوا را آلوده
و اكوسيستم دريايي را به خطر مياندازند.
عراق مشابه عربستان
آژان��س بينالمللي انرژي درب��اره وضعيت عراق
نوشته اس��ت ،توليد نفت عراق كه در ماه جوالي
به طور ميانگين  3/992ميليون بشكه در روز بود،
به شرط وجود آب كافي ،ثبات سياسي و افزايش
سرمايهگذاري ميتواند طي  10سال آينده تا 6
ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
مقامات عراق و منطقه كردنش��ين ش��مال اين
كشور قب ً
ال ابراز نگراني كرده بودند كه طرحهاي
سدس��ازي تركيه كمب��ود آب عراق را تش��ديد
ميكند .س��ال گذش��ته اعتراضاتي در بصره در
جنوب عراق به خاطر آلودگي آب به راه افتاد .يك
كارخانه نمكزدايي محل��ي باعث آلودگي آب و
بستري شدن حدود  100هزار نفر در بيمارستان
شده بود.
بيشتر ميادين نفتي جنوب عراق در بصره توسط
ش��ركتهاي نفتي بينالمللي طبق قراردادهاي
فني فعاليت ميكنند .بص��ره بزرگترين منطقه
توليد نفت در عراق اس��ت و دولت بايد آب الزم
را براي حفظ فش��ار چاههاي نفت در اين منطقه
تأمين كند.
در حال حاضر عراق حدود  70درصد آب موردنياز
خود را از كشورهاي همسايه ميگيرد .يك راهحل،
پروژه تأمين آب از طريق درياست كه طي آن از
آب خليجفارس براي ميادين نفتي عراق استفاده
ميشود .تصور ميشود اين پروژه تا  2023اجرايي
ش��ود .يك راهحل ديگر هم پ��روژه نمكزدايي
توسط هيونداي است كه  12/5ميليون بشكه آب
دريا را در روز تصفيه ميكند.
عراق تنها كشور خليجفارس نيست كه با مشكل
افزايش تقاضاي آب براي توليد نفت مواجه است.
عمان ،امارات و عربستان هم به دنبال راهكارهايي
براي تأمين آب بيشتر هستند.
نياز ايران به گاز
برخالف كشورهاي عراق و عربس��تان كه از آب
براي افزايش توليد نفت اس��تفاده ميكنند ،نوع
مخازن نفت ايران كه كربناته اس��ت با تزريق گاز
نسبيت بهتري دارد و سالهاست كه براي تثبیت
و افزايش توليد نفت ايران ،گاز به مخازن تزريق
ميش��ود .ضمن آنكه ايران برخالف عربس��تان
و ع��راق از ذخاير ب��االي گازي به��ره ميبرد و با
مش��كالتي كه عراق و عربس��تان ب��ا آن روبهرو
هستند ،مواجه نيست.
اين يك امتياز بزرگ براي ايران اس��ت كه براي
افزايش توليد به آب نياز ندارد ،درس��ت برخالف
كشورهاي عراق و عربستان كه در صورت تداوم
وضعيت فعلي ،دچار شوك عجيبي در توليد نفت
خواهند شد.

حسين مهرابي ،كارشناس اقتصادي در گفتوگو
با ايسنا ،درباره حذف چهار صفر از پول ملي اظهار
كرد :اين اقدام هم جنبهه��اي مثبت دارد و هم
منفي كه بستگي به سياستهاي پولي كشور دارد
كه بتوانند از جنبههاي مثبت آن بيشتر استفاده
كنند يا جنبهه��اي منفي آن متأثر ش��وند .وي
افزود :جنبههاي مثبت حذف چهار صفر از پول
ملي اين است كه معموالً هزينههاي مبادالتي را
كمتر ميكند .از نظر رواني ارزش پول ملي تقويت
ميشود و كار شمارش و حسابداري نيز آسانتر
خواهد شد .ضمن آنكه هزينههاي چاپ كاغذي
پول تا حدودي كاهش مييابد و مسكوكات دوباره
به جريان خواهد افتاد .اين اس��تاد دانشگاه بيان
      خبر

كرد :بزرگترين ايرادي ك��ه منتقدان به حذف
چهار صفر دارند ،اين اس��ت كه اي��ن اقدام تورم
ايجاد ميكند .از س��وي ديگر حذف چهار صفر
هزينههاي مربوط به تغيير نوع حس��ابها را به
دنبال دارد ،زيرا حسابهاي بانكي بايد تغيير كند
و سيستم بانكي بايد حسابداري را تغيير بدهد و
هزينههاي اينگونه وجود دارد .مهرابي با اش��اره
به تجربه كش��ورهاي ديگر در اين زمينه گفت:
برزيل  ۱۸صفر از واحد پولي خود را حذف كرده
است .كشورهايي هس��تند كه هيچ تغييراتي به
وجود نياوردهاند و همچنين كشورهاي مختلفي
بهرههاي مثبت و منفي از اين كار بردهاند .وی با
بيان اينكه نميشود يكجا گفت كه حذف چهار
صفر از پول ملي واقعاً خوب است يا بد ،اظهار كرد:
در مجموع اين اقدام در بلندمدت خوب اس��ت و
منافع آن بيشتر از مضراتش است.

مشكلشركتهاي كشتيرانيبرايتأمينسوخت

يكي از مشكالت شركتهاي كشتيراني بعد از
تحريم ،تأمين سوخت كشتي است ،از اين رو
سازمان بنادر بايد به اين مسئله ورود كرده و
نسبت به تأمين سوخت كشتيها اقدام كند.

ش��ادمهر كاظمزاده ،رئيس كميت��ه حملونقل
كميس��يون عمران مجلس در گفتوگو با خانه
ملت ،با اش��اره به موضوعات مطرح شده درباره
افزايش چش��مگير تعرفه حملو نقل دريايي در
يك سال اخير گفت :متأسفانه بعد از اجرايي شدن
تحريمها ،ش��ركتهاي كش��تيراني با مشكالت
بسياري براي ادامه فعاليت روبهرو شدهاند كه اين
مسئله عم ً
لونقل كاال اثر مستقيم
ال بر قيمت حم 
داشته است .نماينده مردم دهلران ،آبدانان و دره
شهر در مجلس شوراي اس�لامي ادامه داد :قطعاً
لونقل دريايي تنها به
افزايش چشمگير تعرفه حم 
ضرر صادركنندگان و واردكنندگان نيست ،بلكه با
كاهش سفارش حملونقل دريايي ،شركتهاي
كشتيراني نيز متضرر خواهند ش��د .وي گفت:

يكي از مشكالت شركتهاي كش��تيراني بعد از
تحريم ،قيمت و نحوه تأمين سوخت كشتي بوده،
از اين رو به نظر من س��ازمان بنادر و كشتيراني
بايد به اين مس��ئله بهعنوان يكي از دغدغههاي
لونقل دريايي ،ورود كرده
بزرگ شركتهاي حم 
و نسبت به تأمين سوخت كش��تيها اقدام كند.
كاظمزاده ادامه داد :به نظر من سازمان كشتيراني
در وضعيت تحريمي ميتواند با مديريت صحيح
مناب��ع و برنامهري��زي دقي��ق از ش��ركتهاي
كش��تيراني حمايت كند تا در اين شرايط به اين
ش��ركتها كمترين فشار وارد ش��ود .وي گفت:
البته شركتهاي كشتيراني نبايد به بهانه تشديد
تحريمها از اين فضا سوءاس��تفاده كرده و تعرفه
حملونقل درياي��ي را به ص��ورت غيرمنطقي و
چش��مگير باال ببرند ،از اين رو ضروري است كه
سازمان بنادر و كشتيراني بر عملكرد شركتهاي
مربوطه و تعرفهگذاريها نظارت دقيق داش��ته
باشد.
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