
قيم�ت گاز طبيع�ي ماي�ع در حالي س�قوط 
كرده اس�ت ك�ه يكبار ديگ�ر نش�ان داد اگر 
ايران مبناي صادرات گاز خ�ود را بر ال ان جي 
قرار م�ي داد، ضررهاي س�نگيني ب�ر اقتصاد 
جمه�وري اس�امي اي�ران تحميل مي ش�د. 
بيژن زنگنه عالقه بس��ياري به ال ان جي دارد؛ او 
دوست داش��ته و دارد كه گاز طبيعي را با هزينه 
س��نگيني مايع كرده و مانند نفت خام به فروش 
برس��اند. در دوره گذش��ته وزارت خود توانست 
مجوزه��اي الزم را ب��راي س��اخت مجتمع هاي 
ال ان جي دريافت كند كه يك��ي از آنها در دولت 
نهم اجرا شد، ولي به دليل تحريم ها تكميل نشد 
و از شش سال گذشته تا به امروز به حال خود رها 

شده است. 
با اين وجود، باز ه��م او و البته برخي مديران وي 
معتقدند بايد به سمت ال ان جي حركت كرد كه 
با توجه به غيرمنطقي ب��ودن اين موضوع، جاي 
تعجب اس��ت كه همچنان روي ال ان جي تأكيد 
مي شود، چراكه صادرات گاز به صورت ال ان جي، 
عالوه بر هزينه هاي آن مي تواند ايران را وارد بازي 

امريكا كند. 
هم اكنون قيمت محموله هاي ال ان جي با كاهش 
ش��ديد مواجه شده اس��ت، به طوري كه بسياري 
از كش��ورهاي واردكنن��ده ال ان جي، ب��ا خريد 
محوله هاي بيش��تر اين انرژي را براي استفاده از 
فصول سرد سال ذخيره مي كنند. از عوامل مهم در 
كاهش شديد قيمت ال ان جي در بازارها مي توان 

به ورود امريكا به بازار و بهره برداري از پروژه هاي 
ال ان جي استراليا اشاره كرد كه موجب شده عرضه 

بر تقاضا پيشي بگيرد. 
كاهش قيمت ها به ش��كلي جدي شده است كه 
چيني ه��ا نيز ك��ه واردكننده خال��ص ال ان جي 
هستند، بخش��ي از محموله هاي خريداري شده 
خود را ب��ه ژاپن صادر كردن��د. چيني ها كه خود 
دومين مصرف كننده ال ان جي جهان هستند به 
دليل مازاد گاز مصرف��ي، محموله هاي خود را به 
توكيو صادر كردند كه چنين اتفاقي در بازار شرق 

آسيا نادر بوده است. 
آخرين تحويل محموله از چين به ژاپن با قيمت 
5/68 دالر در ه��ر يك ميلي��ون BTU بوده كه 
كمتر از ميانگين 9/5 دالري در م��اه ژوئيه بوده 
اس��ت. كاهش ش��ديد قيمت ال ان جي موجب 
شده است تا اروپايي ها نيز به سمت افزايش سهم 
اين سوخت در س��بد مصرفي خود گام بردارند. 
بزرگ ترين منتف��ع اين وضعي��ت، امريكايي ها 
هستند كه طي سال هاي گذش��ته دنبال برنامه 
بزرگي براي تبديل كردن مكانيسم قيمت گذاري 
گاز به مكانيسم نفت بودند تا بتوانند مانع از نفوذ 

ژئوپلتيكي گاز شوند. 
امريكا با ورود همه جانب��ه به بازار ال ان جي، همه 
بازارهاي مصرفي را با شوك كاهش شديد قيمت 
مواجه كرده است و از سوي ديگر با حمايت از ساير 
توليدكنندگان ال ان جي، س��عي دارد با تشكيل 
گروهي فراگير به جنگ با خط لوله ها برود. نگاهي 

به قيمت محموله هاي ال ان جي نش��ان مي دهد 
قيمت گاز طبيعي مايع نسبت به سال گذشته با 

افت 38 درصدي مواجه شده است. 
بلومبرگ در گزارشي نوشته است قيمت ال ان جي 
در بازار آسيا با كاهش بيشتري همراه خواهد بود. 
 Stock Market News Today وب سايت
هم در گزارشي به اين موضوع پرداخته و نوشته 
است مهم ترين داليل كاهش محموله ها در بازار 
آسيا، جنگ تجاري چين و امريكا و كاهش تقاضا 

در منطقه آسياست. 
روزنامه وال اس��تريت ژورنال هم چند روز پيش 
طي گزارشي نوشت: كاهش قيمت گاز در نهايت 
به توليدكنندگان گاز امريكا ضربه خواهد زد، اما با 
اين وجود، عرضه فراوان ال ان جي از سوي امريكا 

موجب تشديد كاهش قيمت ها شده است. 
فوربس هم در گزارشي با اشاره به كاهش قيمت 
ال ان جي نوش��ت كه اس��تراليا با بهره برداري از 
پروژه هاي خود در حال كن��ار زدن قطر به عنوان 
اصلي ترين ق��درت بازار ال ان جي جهان اس��ت. 
بر اس��اس آماري كه اداره اطالعات انرژي امريكا 
منتشر كرده اس��ت، صادرات گاز استراليا از رقم 
2/6 ميليارد فوت مكعب در سال 2011 به ميزان 
11/4 ميليارد فوت مكعب در سال 2019 افزايش 

يافته است. 
اويل پراي��س هم مدعي اس��ت كه اس��تراليا به 
زودي جاي قط��ر را خواهد گرفت، زي��را قطر و 
امري��كا برنامه ه��اي جدي تري را براي توس��عه 

توليد ال ان جي دارند و به زودي اس��تراليا را كنار 
خواهند زد. قطر قصد دارد ميزان ظرفيت توليد 
ال ان جي خود را 43 درصد افزايش دهد  و از رقم 
77 ميليون تن به 110 ميليون تن تا پنج س��ال 
آينده برس��اند. چنين افزايش��ي به معناي ورود 
محموله هاي بيشتر به بازار است كه مطمئناً روي 

قيمت ال ان جي تأثيرگذار خواهد بود. 
اين دو كشور به همراه امريكا بيشتر تمركزشان 
روي بازار ش��رق آس��يا و ب��ه ويژه چين اس��ت؛ 
امريكايي ها قصد دارند در سال 2025 به بزرگترين 
توليد كننده ال ان جي تبديل ش��وند. پيش بيني 
مي شود موج دوم كاهش قيمت ال ان جي تا پنج 
سال آينده آغاز شود، سال هايي كه با بهره برداري 
از پروژ ه هاي جديد ظرفيت توليد حداقل دو برابر 

امروز و بيشتر از تقاضا باشد. 
  اقبال بلند ايران

در اين ميان عده اي در ايران اما مدام معتقد بودند 
بايد به س��مت ال ان جي حركت كرد، درحالي كه 
تغيير نق��ش صادراتي اي��ران با حض��ور در بازار 
ال ان جي، منافع كشور را تهديد مي كرد. با توجه به 
قيمت فعلي محموله هاي ال ان جي و مقايسه اين 
قيمت با قيم��ت گاز از طريق خط لوله بايد گفت 
سود ايران از محل صادرات گاز به كشورهاي عراق 
و تركيه بيشتر از درآمد گازي است كه مي شد از 

طريق مايع سازي گاز طبيعي صادر كرد. 
علي حسيني، كارشناس انرژي در گفت وگو با مهر 
در اين باره گفت: »مزيت ايران براي صادرات گاز از 
طريق خط لوله است و حركت به سمت ال ان جي 
مي تواند عالوه بر كاهش درآمدهاي كشور، قدرت 

ژئوپلتيك ايران را نيز كاهش دهد.« 
وي با بي��ان اينك��ه امريكايي ها طي يك س��ال 
گذشته بازار اروپا را نش��انه گرفته اند، ادامه داد: 
»طي يك سال اخير ميزان صادرات گاز از امريكا 
به اروپا با رشدي 300 درصدي مواجه شده است 
و كشورهاي اروپايي با فش��ارهاي رئيس جمهور 
امريكا، خري��د ال ان جي را در دس��تور كار خود 

قرار دادند.« 
اين كارش��ناس انرژي با اش��اره ب��ه برخي اعداد 
دراين باره اظهار داشت: »ميزان واردات ال ان جي 
اروپايي ها با 16 درصد افزايش نس��بت به س��ال 
گذشته ميالدي همراه بوده و روسيه رسماً اعالم 
كرده است سال آينده ميالدي بخشي از بازار گاز 

خود را به امريكا واگذار خواهد كرد.« 
به گفت��ه اين كارش��ناس انرژي، در بازار ش��رق 
آس��يا قيمت ال ان جي به كمترين ميزان در سه 
سال گذشته رسيده است كه با افزايش ظرفيت 
توليد اين نوع سوخت طي دو سال آينده، انتظار 
مي رود با مازاد عرضه ايجاد شده، قيمت ال ان جي 
با كاهش بيشتري همراه باشد. اين همان اتفاقي 
است كه امريكا سال هاس��ت به دنبالش است تا 
قدرت چانه زني خ��ود را در حوزه ص��ادرات گاز 
افزايش دهد؛ چه به صورت مستقيم، چه به شكل 

تأثيرگذاري بر قيمت ها. 
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اقبال گازي ايران 
با سقوط قيمت ال ان جي، بار ديگر ثابت شد عدم تغيير استراتژي صادرات گاز به سود كشور تمام شده است

ريزش شديد قيمت گاز طبيعي در بازارهاي اروپا و آسيا وحیدحاجیپور
گزارشیک

سقوط تاريخي پوند انگليس 
نرخ برابري پوند انگليس در براب�ر دالر امريكا با ترس از انتخابات 
زودهنگام پارلمان، به پايين ترين س�طح ۳۴ س�اله س�قوط كرد. 
به گزارش راش��اتودي، پس از اينكه بوريس جانس��ون تهديد كرد در 
صورتي كه پارلمان از طرح برگزيت او براي خروج بدون توافق تجاري از 
اتحاديه اروپا حمايت نكند، درخواست خواهد كرد تا انتخابات عمومي 
زودهنگامي در ماه اكتبر برگزار شود، پوند به پايين ترين سطح خود از 

1985 تا كنون سقوط كرد. 
پول ملي انگلس��تان در معامالت روز سه ش��نبه 0/66 درصد در برابر 
دالر امريكا س��قوط كرد و به ن��رخ برابري 1/1959 رس��يد كه اين به 
استثناي سقوط كوتاه مدت نرخ پوند، پس از اظهارات 7 اكتبر 2016 
رئيس جمهور س��ابق فرانس��ه، فرانس��يس هالنده، در مورد برگزيت، 

پايين ترين نرخ 34 ساله پوند در برابر دالر است. 
در معامالت ديروز تا ساعت 9:41 به وقت تهران، نرخ برابري پوند با دالر 
امريكا 0/13 درصد تقويت شد و به 1/21 واحد بازگشت. افت نرخ پوند 
در برابر يور كمتر نگران كننده بود و پوند با از دس��ت دادن 0/2 درصد 
از ارزش خود به نرخ برابري 0/9933 با يورو رسيد كه پايين ترين نرخ 

دو هفته اي آن است. 
پايين ترين نرخ تاريخ پوند در براب��ر دالر 1/0552 واحد بود كه در 29 

مارس 1985 ثبت شد. 

روزگار نفت به سر آمده است؟
نفت به عنوان يك منبع حمل و نقل بايد ۹ تا 1۰ دالر در هر بشكه براي 
خودروهاي بنزين سوز و 1۷ تا 1۹ دالر در هر بشكه براي خودروهاي 
ديزلي معامله شود تا بتواند با انرژي هاي تجديدپذير رقابت كند. 
به گزارش فوربس، آينده براي نفت چندان روشن نيست چون گزارشات 
نشان مي دهند اين كاال بايد 10 تا 20 دالر در هر بشكه قيمت داشته 

باشد تا بتواند به عنوان يك سوخت حمل و نقل رقابت كند. 
تحقيقات جديد نش��ان مي دهد اقتصاد انرژي هاي تجديدپذير رقابت 
را براي نفت با قيمت هاي فعلي غيرممكن مي سازد. برق به عنوان يك 
انرژي تجديدپذير هزينه حاش��يه اي صفر دارد، از نظر محيط زيستي 
پاك تر است، انتقال آن آسان تر اس��ت و مي تواند به راحتي 40 درصد 

تقاضاي نفت جهان را جبران كند. 
 گزارش » چاه ها، سيم ها و چرخ ها راهي س��خت در برابر نفت « بر آن 
ميزان از انرژي تمركز مي كند كه 100ميليارد دالر نفت و انرژي هاي 
تجديد پذير مي توانن��د براي به راه انداختن خودروها و وس��ايل نقليه 

سبك توليد كنند. 
براي يك ميزان سرمايه از نفت و انرژي هاي تجديدپذير، چه مقدار انرژي 
مفيد روي چرخ ها به دست مي آيد؟ تحليلگران اشاره مي كنند امروزه با 
يك مقدار مشخص از سرمايه، پروژه هاي انرژي بادي و خورشيدي به 
همراه خودروهاي برقي باتري دار، شش تا هفت برابر انرژي مفيدتري 
نس��بت به نفت، با قيمت 60 دالر در هر بشكه براي خودرو هاي سبك 
بنزين  س��وز توليد مي كنند. اين مقدار انرژي براي خودروهاي سبك 

ديزل سوز سه تا چهار برابر بيشتر از نفت 60 دالر در هر بشكه است. 
در نتيجه، طبق اين گزارش، نف��ت به عنوان يك منبع حمل و نقل بايد 
9 تا 10 دالر در هر بشكه براي خودروهاي بنزين سوز و 17 تا 19 دالر 
در هر بشكه براي خودروهاي ديزلي معامله شود تا بتواند با انرژي هاي 

تجديدپذير رقابت كند. 
بيش از يك س��وم نف��ت خامي كه امروز توليد مي ش��ود ب��راي به راه 
انداختن خودروهاي استفاده مي شود كه به زودي برقي مي شوند و 5 
درصد ديگر براي توليد برق به كار مي رود. اين يعني صنعت نفت قباًل 
هرگز با چنين تهديدي از طرف برق تجديدپذير و خودروهاي برقي در 

تجارتش روبه رو نشده بود. 

بانك ها به يك ضامن 
برای وام ازدواج  راضي شدند

پس از تاكي�د دوباره بانك مرك�زي به بانك ها مبن�ي بر پرداخت 
وام ازدواج ب�ا ي�ك ضام�ن معتب�ر و س�فته، بانك ه�ا اين ب�ار 
ح�رف بانك مرك�زي را گ�وش كردن�د و وام ازدواج در بس�ياري 
از ش�عب بانك ه�ا با ي�ك ضام�ن معتب�ر قاب�ل پرداخت ش�د. 
به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اس��المي، مبلغ وام ازدواج را از سال 
1398 دو برابر كرد كه با اين افزاي��ش، مبلغ وام مذكور به 30 ميليون 
تومان براي هر نفر رسيد، اما شرايط پرداخت اين وام در ابتدا اندكي با 

مشكل مواجه شد. 
در ابتدا قرار بود كه بانك ها كارت يارانه سرپرس��ت خانوار را به عنوان 
ضامن تس��هيالت قبول كنند، اما با توجه به اين مبلغ پرداختي يارانه 
سرپرس��ت خانوار، عمدتاً كمتر از اقس��اط تس��هيالت بود، بانك ها از 

پذيرفتن اين كارت خودداري كردند. 
به اين ترتيب، پيدا كردن ضامن براي درياف��ت وام ازدواج به معضلي 

تبديل شد كه گريبان برخي از متقاضيان اين تسهيالت گرفت. 
با عدم پذيرش كارت يارانه به عنوان ضام��ن وام ازدواج، بانك ها طبق 
شرايط پيشين خود به ازاي هر 20 ميليون تومان تسهيالت يك ضامن 
از تسهيالت گيرنده طلب كردند كه براي وام ازدواج نيز دو ضامن براي 

هر فرد نياز بود. 
اما بانك مركزي با ابالغ بخش نامه اي به شبكه بانكي كشور، اعالم كرد از 
محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، به زوج هايي كه تاريخ 
عقد آنها بعد از يكم فروردين س��ال 1396 اس��ت و تاكنون وام ازدواج 
دريافت نكرده اند، با اولويت نخست و با سقف فردي 300 ميليون ريال، 
با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ يك ضامن معتبر و سفته، تسهيالت 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. 
با اين حال، پيگيري ها نش��ان داد كه بانك ها به رغم بخش��نامه بانك 
مركزي به اخذ دو ضامن از مردم براي وام ازدواج اقدام مي كردند و عماًل 

به بخشنامه بانك مركزي بي توجه شدند. 
همين امر سبب شد تا در روزهاي اخير بانك مركزي بار ديگر با اشاره 
به بخشنامه قبلي خود بر پرداخت وام ازدواج با يك ضامن معتبر تأكيد 
كند.  اما اين بار به نظر مي رسد كه بانك ها حرف بانك مركزي را گوش 
كردند، چراكه اكثر بانك ها با يك ضامن وام ازدواج را پرداخت مي كنند، 

اما تأكيد مي كنند كه ضامن بايد معتبر باشد. 
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه با بخشنامه دوم بانك مركزي، بانك ها 
توجه بيشتري به دستورات اين بانك كردند و در نتيجه اكنون پرداخت 

وام ازدواج با يك ضامن معتبر امكانپذير شده است. 
البته زوجيني كه مي خواهند از يك ش��عبه وام ازدواج خود را دريافت 
كنند بايد بدانند كه يك نفر نمي تواند به طور همزمان ضامن تسهيالت 
هر دو نفر ش��ود و در واقع هر زوج بايد دو نفر را به عنوان ضامن خود به 

بانك معرفي كنند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

  اگر واردكننده اي كارهاي مرب�وط به ترخيص و 
خروج كااليش را انجام داده باش�د، اما همچنان 
بارش در انبارهاي بنادر باقي بماند، مكانيسم هاي 
تنبيهي براي او در نظر گرفته مي شود كه باالرفتن 
تصاعدي هزينه هاي انبارداري يكي از آنهاست. 
محمد راستاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي در 
گفت وگو با ايسنا درباره اينكه موجودي انبارهاي 
بنادر كشور چقدر است و در راستاي دستور معاون 
اول رئيس جمهور براي تسريع در تخليه كاالهاي 
اساسي از بنادر كش��ور چه برنامه اي داريد؟ اظهار 
كرد: در زمينه كاالهاي وارداتي به بنادر، مس��ئله 
موجودي كاالها مطرح اس��ت نه رس��وب آن؛ در 
همين زمينه هم كاري كه هم اكنون انجام مي دهيم 
و مترصد تسهيل آن هستيم، تسريع خروج كاال از 

بنادر است. 
وي افزود: البته موجودي انبارهاي مختلف در بنادر 
كشور خيلي باال نيس��ت و تنها موجودي كاالهاي 
اساسي در بندر امام خميني باالست، چراكه در حال 
حاضر ميزان موجودي كاالهاي اساسي در اين بندر 

به حدود 3ميليون تن رسيده است. 
رئيس س��ازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به اين 
سؤال كه كاالهاي اساس��ي در بندر امام خميني يا 
بنادر ديگر تا چه مدت زماني باقي مي مانند؟ گفت: 
كاالهاي اساسي دائماً در بنادر مختلف از جمله بندر 
امام خمين��ي وارد و خارج مي ش��وند و اين تخليه و 

بارگيري در كنار خروج، به صورت مس��تمر صورت 
مي گي��رد، اما به ط��ور ميانگين كاالهاي��ي كه وارد 
بنادري از جمله بندر امام خميني مي ش��ود، حدود 
دو تا سه ماه زمان مي برد كه فرآيند ترخيص و خروج 
آنها طي شود. در اين راس��تا به دنبال اين هستيم تا 
فرآيند ترخيص و خروج كاال از بنادر تسريع شود كه 
موجودي كاالهاي اساسي در اين بنادر كاهش يافته 
و ظرفيت انبارها با مشكل مواجه نشود.  راستاد ادامه 

داد: البته موجودي كاال در بن��ادر مختلف متعارف 
اس��ت و خارج از وضعيت طبيعي و عرف نيست، اما 
موجودي كاالهاي اساسي در بندر امام خميني باال 
بوده و ماندگاري آنها بيش از حد معمول شده است 
كه در اين راستا تالش مي كنيم تا روند ترخيص آنها 
س��رعت بيش��تري پيدا كند.  وي در پاسخ به سؤال 
ديگري مبن��ي بر اينكه آيا اين مس��ئله صحت دارد 
كه برخي از واردكنندگان به صورت تعمدي كاالي 

خود به ويژه كاالهاي اساسي را در بنادر نگه مي دارند 
تا بتوانند از كمبود مقطعي آن در بازار سوء استفاده 
كرده و كاالي خود را گرانتر بفروشند؟ تصريح كرد: 
يكي از ابزارهايي كه در اين زمينه درخواست كرده ايم 
و به زودي اعمال خواهيم كرد، مكانيسم تنبيهي از 
نظر هزينه انبارداري است. يعني اگر كااليي فرآيند 
قانوني اش را براي ترخيص طي كرده باشد و كماكان 
آن را در انبارهاي بنادر مختلف نگهداري كند، قطعاً 
مش��مول هزينه هاي انبارداري تصاعدي و تنبيهي 
مي شود تا شاهد نگهداري اين كاالها در بنادر نباشيم.  
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي تأكيد كرد: البته اگر 
كااليي بنا به يكسري مسائل و مشكالتي كه خارج از 
اراده تاجر و وارد كننده آن كاالس��ت، در بنادر بماند 
اين هزينه هاي تصاعدي و مكانيس��م هاي تنبيهي 
مشمول آن نخواهد ش��د و چنين مكانيسمي تنها 
كاري است كه ما مي توانيم انجام دهيم.  راستاد اعالم 
كرد: در زمينه ترخيص كاال باالترين نرم را داريم، اما 
براي تسريع ترخيص و خروج كاال از انبارهاي بنادر 
تنها مكانيسمي كه س��ازمان بنادر در حوزه وظيفه 
خودش مي داند، هزينه هاي انب��ارداري و باال بردن 
آن در راستاي جلوگيري از سودجويي هاي احتمالي 
است، البته دستگاه هاي ديگر نيز وظيفه اي در اين 
زمينه دارند، اما اين مكانيسم مي تواند عاملي باشد 
كه صاحبان كاال هرچه س��ريع تر محصوالت شان را 

از بنادر خارج كنند. 

جريمه سنگين در انتظار محتكران كاالهاي اساسي

كارخانه ها آرد را با سبوس مخلوط می كنند و گران تر مي فروشند!
كارخانه هاي آرد از تحويل سبوس گندم به دامداران خودداري 
و آنها را ب�راي تهيه اي�ن محصول روان�ه ب�ازار آزاد كرده اند. 
حسين كيهاني، رئيس هيئت مديره اتحاديه كارخانجات خوراك 
دام، طيور و آبزيان در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: قيمت سبوس 
گندم در چند ماه گذش��ته بدون كار كارشناس��ي گران شده و در 
مقايسه با سال قبل 140 درصد افزايش يافته است.  وي با بيان اينكه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تعيين قيمت س��بوس 
گندم تنها منافع آردسازان را تأمين مي كند، گفت: درست نيست 
كه اين وزارتخانه س��ود كارخانه هاي آرد را از طريق افزايش قيمت 

سبوس تأمين و به جامعه دامداران فشار وارد كند. 
رئيس هيئت مديره اتحاديه كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان 
ادامه داد: در هيچ جاي دنيا محصول فرعي يك كارخانه از محصول 
اصلي آن گران تر نيست، اما در ايران ش��اهد آن هستيم كه قيمت 
سبوس گندم از آرد پيشي گرفته است و درحالي كه هر كيلوگرم آرد 
900 تومان به فروش مي رسد، قيمت سبوس آن هزار و 250 تومان 
است.  كيهاني گفت: قيمت هزار و 250 توماني سبوس باعث افزايش 
مفسده در فروش س��بوس به دامداران مي شود و كارخانه هاي آرد 
براي فروش سبوس به دامداران آرد گندم را نيز كه قيمت كمتري 

)900 تومان( دارد با سبوس مخلوط مي كنند. 
كيهاني با بيان اينكه كارخانه هاي آرد از تحويل س��بوس گندم به 
دامداران خودداري مي كنند، گفت: كارخانه ه��ا به دنبال دريافت 
مابه التفاوت نرخ جديد س��بوس از يكم تير ماه سال جاري هستند، 
بنابراين تحويل سبوس جديد به دامداران را منوط به پرداخت اين 

مبلغ كرده اند. 
وي اظهار داشت: در اين ش��رايط دامداران مجبور به تهيه سبوس 
گندم مورد نياز خود از بازار آزاد و با قيمت هر كيلوگرم هزار و 700 

تومان هستند. 

گزارش2

بازار


