
عملكرد هفت ماهه تجارت كش�ور و تقاضاي 
ارز خدم�ات نش�ان مي ده�د، در صورتي كه 
دولت ثبت س�فارش  واردات را كنترل نكند، 
اقتص�اد كش�ور ب�ا كس�ري 12/5ميلي�ارد 
دالري مواج�ه خواه�د ش�د ك�ه نتيج�ه 
قطعي آن رش�د قابل توج�ه نرخ ارز اس�ت. 
اگ��ر اصول اولي��ه مديري��ت ب��ازار ارز را در نظر 
بگيريم، بديهي ترين سياس��ت براي كنترل نرخ 
ارز، مديريت منابع و مصارف ارزي اس��ت. يكي 
از مهم ترين ابزاره��اي كنت��رل واردات، اعمال 
محدودي��ت در ثبت س��فارش واردات كاالهاي 
غيرضروري است، اما از اعداد و ارقام ثبت سفارش 
و واردات كشور مي توان دريافت كه هيچ كنترلي 
در حوزه مديريت واردات ب��ا ابزار محدوديت در 
ثبت س��فارش واردات كاال انجام نمي شود و غير 
از برخي كاالهايي كه در اوايل س��ال 97 واردات 
آنها ممنوع شد، ساير كاالها امكان ثبت سفارش 

و واردات دارند. 
در شرايط محدوديت منابع ارزي، وقتي واردات 
كاالهاي غيرض��روري همچنان ثبت س��فارش 
مي  شود، نتيجه  محتوم آن افزايش تقاضاي ارز در 
اقتصاد و در نهايت افزايش بهاي ارز است. متوسط 
واردات ماهانه در هفت ماهه اول امسال 2ميليارد 
و 862 ميليون دالر بوده است؛ در صورتي كه براي 
پنج ماه ديگر سال جاري )آبان تا اسفند( به طور 
متوسط همين ميزان واردات انجام شود، مجموع 
كل واردات كشور در س��ال 99 به 34ميليارد و 

354 ميليون دالر خواهد رسيد. 
مسئله بعدي نيازها و تقاضاي ارزي بخش خدمات 
است، چراكه نيازهاي ارزي صرفاً به بخش واردات 
محدود نمي شود. در طول سال بيش از 5 ميليارد 
دالر براي مص��ارف خدماتي )ارز مس��افري، ارز 
دانش��جويي، ارز براي درمان و امثال آنها( مورد 

اس��تفاده قرار مي  گيرد. بنابراين در صورتي كه 
واردات مثل هف��ت ماهه اول امس��ال كنترل و 
مديريت نش��ود و ثبت س��فارش به همان روش 
ادامه يابد، در كنار نيازهاي ارزي بخش خدمات، 
كش��ور در س��ال 99 به بيش از 39 ميليارد دالر 

ارز نياز دارد. 
اين در حالي اس��ت كه برآوردها نشان مي دهد 
مجموع صادرات غيرنفتي كش��ور در س��ال 99 
حداكثر ب��ه 31ميلي��ارد و 200 ميلي��ون دالر 
خواهد رسيد و با توجه به اينكه همواره همه ارز 
حاصل از صادرات غيرنفتي وارد چرخه اقتصادي 
كشور نمي شود، در خوش��بينانه ترين حالت 70 
درصد )سال 98 حدود 65 درصد از ارز صادراتي 
كشور بازگشت( ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصادي بازگردد. 
با اين فرض، ارز حاص��ل از صادرات غيرنفتي در 
طول سال 99 حداكثر معادل 21 ميليارد 840 
ميليون دالر خواهد بود كه با احتساب 5 ميليارد 
دالر ارز حاصل از صادرات نف��ت و فرآورده هاي 
نفتي، مجموع منابع ارزي كشور در سال جاري 
به 26 ميليارد و 840 ميلي��ون دالر )حدود 27 
ميليارد دالر( خواهد رس��يد، ام��ا مصارف ارزي 
)در صورت حفظ روند موجود و عدم تجديد نظر 
در سياست هاي تجاري( بيش از 39ميليارد دالر 
خواهد بود كه با اين حساب اقتصاد ايران با كسري 

12/5 ميليارد دالري روبه رو خواهد شد. 
قطعاً نتيجه اين كس��ري ب��زرگ، افزايش قابل 
مالحظه بهاي ارز خواه��د بود. طبق اطالعات به 
دست آمده تا پايان آبان ماه 8 ميليارد دالر ثبت 
سفارش وجود دارد كه هنوز فرآيند تخصيص ارز و 
واردات آن انجام نشده است. از طرف ديگر حدود 
700ميليون دالر كاال در گمرك باقيمانده بود، 
بنابراين 9 ميليارد دالر علي الحساب و به صورت 

بالقوه در صف واردات قرار دارد. 
  مديري�ت مص�ارف و تقاض�اي ارز ب�ا 

محدودكردن ثبت سفارش واردات
در چنين ش��رايطي اگر دولت كنت��رل نرخ ارز و 
تورم را هدف گذاري كرده است، بايد فرآيند ثبت 
س��فارش واردات را به گونه اي تغيي��ر دهد كه تا 
پايان س��ال امكان ثبت سفارش به شدت كاهش 
يافته و در س��طحي قرار گيرد ك��ه منابع ارزي 

كفاف مي دهد. 
همانطور كه گفته شد كل منابع واقعي ارزي كشور 
با توجه به ميزان صادرات نفت، فرآورده هاي نفتي 
و صادرات غيرنفتي و همچنين بازگشت 70درصد 
ارز حاص��ل از ص��ادرات غيرنفتي به كش��ور، در 
مجموع به 27ميليارد دالر مي رسد. با اين حساب 
و با احتس��اب تقاضاي ارز خدماتي تا پايان سال 
حداكثر ب��ه مجموع ثبت س��فارش واردات بايد 

2ميليارد دالر اضافه شود. 
  جهش ن�رخ ارز نتيجه محت�وم واردات 

بدون انتقال ارز
اين محدوديت هاي مناب��ع ارزي و اعداد و ارقام 
درج شده به خوبي نشان می دهد كه محدوديت 
منابع ارزي بس��يار جدي اس��ت و تقاضاي ارز با 
محدود س��ازي ثبت س��فارش واردات، به ميزان 

قابل توجهي كاهش می يابد. 
متأس��فانه رفتار متوليان حوزه تجارت كش��ور 
به هيچ وجه متناسب با اين وضعيت ارزي نيست 
و بررسي ها نش��ان مي دهد برخي افراد به  دنبال 
بازكردن راه واردات بدون انتقال ارز هستند كه در 
صورت اجرايي شدن آن، واردات به شدت افزايش 
يافته و بازار ارز را با تالطمات بس��يار ش��ديدي 

مواجه خواهد كرد. 
حريري رئيس ات��اق بازرگاني اي��ران و چين در 
همين باره به فارس گفت: »واردات بدون انتقال 

ارز ي��ا ارز متقاضي به اين ش��كل انج��ام خواهد 
ش��د كه واردكننده ارز مورد ني��از را از بازار آزاد 
خريداري مي كند و لذا فش��ار تقاضا به بازار آزاد، 
اندك كنترل بانك مركزي را ني��ز بر بازار از بين 

خواهد برد. 
واردات بدون انتقال ارز ي��ا ارز متقاضي عالوه بر 
افزايش قيمت ارز منجر ب��ه افزايش قاچاق كاال 
نيز مي ش��ود، زيرا براي واردات بدون انتقال ارز 
بايد ارز تأمين ش��ود و اين موضوع قاچاق را نيز 

افزايش مي دهد. 
تجربه ارزي كشور هم كه به اوايل دهه 70، سال 
97 و سال 98 برمي گردد، حاكي از اين است كه 
هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانوني شده نرخ ارز 
با جهش  شديدي مواجه و كل اقتصاد را با بحران 
مواجه كرده و هر وقت اي��ن رويه واردات متوقف 

شده، ثبات نسبي به بازار ارز بازگشته است. 
كل واردات كش��ور از امروز و براي هميشه بايد 
نس��بتي با ميزان ارز حاصل از صادرات غيرنفتي 
و نفتي داش��ته باشد. در ش��رايطي كه صادرات 
غيرنفتي كشور به دليل كرونا و ركود اقتصادي در 
جهان كاهش يافته، ميزان واردات هم متناسب 
با آن افت قابل مالحظه اي داش��ته باشد. كنترل 
واردات در ش��رايط فعلي ه��م با اب��زاري غير از 
محدودك��ردن ثب��ت س��فارش واردات و حذف 
كاالهاي غيرض��رور و ممنوعي��ت واردات بدون 

انتقال ارز مقدور نيست. 
  تصميمي ك�ه امروز بايد ب�راي مديريت 

بازار ارز گرفت
به گفت��ه صاحبنظ��ران چهار ماه تا پايان س��ال 
باقيمانده و براي مديريت ب��ازار ارز از امروز بايد 
تصميم گرفت و اقدام كرد. دالالن حاش��يه بازار 
و معامله گران بازار فردايي در ته��ران و هرات و 
مواردي از اين دست، مس��ائلي است كه همواره 
وجود داش��ته و امروز هم وج��ود دارد. آنچه كه 
باعث كنترل نرخ ارز و ثبات بازار مي شود مديريت 
مص��ارف ارزي و تعادل بخش��ي ب��ه تقاضاي ارز 

متناسب با منابع ارزي است. 
اين ه��دف در صورتي محقق خواهد ش��د كه از 
همين ام��روز تجديدنظر اساس��ي در مديريت 
واردات انجام ش��ده و از رويه ه��اي غيرعقاليي 
تج��ارت خارجي جلوگي��ري ش��ود. در غير اين 
صورت بايد منتظ��ر اتفاقات ناخوش��ايندي در 
اقتصاد كشور بود. براي مديريت بازار ارز از همين 
ام��روز بايد اقدام ك��رد، چراكه ف��ردا خيلي دير 

خواهد بود. 

 س�نگ هاي تزئيني ايران به طور عم�ده به بازار 
عراق و كش�ورهاي اط�راف، اما ب�ا قيمت پايين 
صادر مي ش�ود، به ط�وري ك�ه ارزش واقعي هر 
مترمربع س�نگ تزئيني اي�ران در ب�ازار عراق 
نس�بت به س�نگ هاي مش�ابهي كه تركيه وارد 
اين كش�ور مي كند بالغ  ب�ر 20 دالر اس�ت، ولي 
به  قيمت ش�ش تا هفت دالر فروخته مي ش�ود. 
دبير انجمن س��نگ اي��ران معتقد اس��ت: »اگرچه 
تحريم ها در حوزه بين الملل، صادرات را به ش��دت 
تحت فشار قرار داده و مس��ئله ايجاد كرده است، اما 
آنچه بيش از همه  چيز كار را ب��راي صادركنندگان 
س��خت كرده، ضعف مديريت داخلي و بي تدبيري 

است.« 
احمد شريفي مي گويد: »چنانچه اين خودتحريمي ها 
نباشد و اصالحات درون س��اختاري كه تشكل هاي 
بخش خصوصي معدن و صنايع معدني در نامه اي به 
مقام معظم رهبري به آن اشاره كرده اند انجام شود، 
يقين بدانيد تحريم ها نمي تواند هيچ گونه مشكلي 

براي ما به وجود آورد.«
دبير انجمن س��نگ ايران درگفت وگو با تسنيم در 
پاسخ به اين پرسش كه فعاالن بخش معدن و صنايع 
معدني چگونه توانسته اند با وجود تحريم هاي سخت، 
بازارهاي صادراتي خود را حفظ و در شرايط دشوار 
رقابتي، س��نگ هاي تزئيني كش��ور را صادر كنند، 
مي افزايد: »اكن��ون دچار كاهش ش��ديد صادرات 
در بخش س��نگ هاي تزئيني هس��تيم كه علت آن 
تحريم ها، عوارض صادراتي و مس��ائل داخلي است، 
ولي به رغم همه اين مش��كالت اگر خودتحريمي ها 
نباشد همه فعاالن صنعت س��نگ مي توانند بدون 
اينكه تحريم ها لطمه اي به آنها بزند، كارشان را انجام 

دهند.« به گفته وي متأس��فانه آمار صادرات سنگ 
كوپ كشور براس��اس آمار اعالمي معاونت معدني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت كاهش يافته به طوري 
كه در پنج ماهه نخست 1399 بالغ  بر 155 هزار تن 
بوده كه تا پايان سال به حدود 500 هزار تن مي رسد. 
صادرات سنگ هاي فرآوري ش��ده نيز در اين مدت 
حدود 265 هزار تن بوده با اين حال صادرات سنگ 
بلوك كشور در سال جاري نسبت به سال 1397 به 
يك سوم رسيده است.« وي افزايد: »اگر صادرات در 
اين بخش كاهش پيدا كرده، علت العلل آن بي تدبيري 
دولت و عواملي است كه جلوي كار توليد و صادرات 
را س��د كرده اند وگرنه در همين شرايط تحريم، كار 
جابه جايي پول و صادرات سنگ انجام مي شود و حتي 

صادركنندگان ايراني در اين مدت به امريكا نيز سنگ 
صادر كرده و پول آن را هم به كشور برگردانده اند.«

شريفي بر اين باور است، اگرچه هزينه هاي صادرات 
سنگ در شرايط كنوني بسيار باالست ولي با اين حال 
كار انجام مي ش��ود، اما آنچه به صنعت سنگ لطمه 
مي زند و صاحبان واحدهاي معدني را در حوزه توليد 

و صادرات زجر مي دهد، تحريم هاي داخلي است. 
   صادرات س�نگ تزئيني پايين تر از قيمت 

واقعي
وي با اش��اره به صادرات س��االنه حدود 11 ميليون 
مترمربع س��نگ هاي تزئيني كش��ور، خاطرنشان 
مي كند كه صادرات سنگ هاي فرآوري  شده خيلي 
خوب اس��ت و در پاسخ به اين پرس��ش تسنيم كه 

مقاصد عمده صادرات س��نگ ايران كدام كشورها 
است، مي گويد: »س��نگ هاي تزئيني ايران به طور 
عمده به بازار عراق و كش��ورهاي اطراف اما با قيمت 
پايين صادر مي شود و ما متأس��فيم كه تاكنون در 
اين بخش نه دولت كمكي كرده و نه سازماني را براي 

حمايت از آن به وجود آورده است.«
دبير انجمن سنگ ايران در اين باره توضيح مي دهد 
كه ارزش واقعي هر مترمربع سنگ تزئيني ايران در 
بازار عراق نسبت به سنگ هاي مشابهي كه تركيه وارد 
اين كشور مي كند بالغ  بر 20 دالر است ولي به  قيمت 
ش��ش تا هفت دالر فروخته مي شود. شريفي تأكيد 
مي كند: »اكنون سود اصلي را دالالن مي برند چراكه 
سنگ ها را به مفت از توليدكننده مي خرند و چند برابر 

باالي قيمت مي فروشند.«
وي راهكار جلوگيري از هدررفت درآمدهاي صادراتي 
را س��ازماندهي بخش صادرات و حمايت داخلي از 
صادركنندگان مي داند و يادآور مي شود: »چنانچه 
كنسرسيوم، ش��ركت مديريت صادرات يا هلدينگ 
قوي صادراتي براي سنگ هاي تزئيني تشكيل شود 
و س��نگ را از واحدهاي تولي��دي به قيمت متعارف 
خريداري كند و آن را به قيمت واقعي در بازار عراق 
بفروشد، س��نگ ايران به جايگاه اصلي خود دست 

پيدا خواهد كرد.«
 وي تأكيد مي كند:»باتوجه به آنچه درباره مشكالت 
و مس��ائل بخش توليد و صادرات سنگ گفته شد، 
درخواست همه فعاالن و دست اندركاران بخش معدن 
و صنايع معدني كشور از دولت و دستگاه هاي دولتي 
مرتبط با بخش معدن اين است كه در شرايط كنوني 
اگر كمكي نمي كنند الاقل جلوي كارشان را نگيرند و 

سنگ اندازي نكنند.«
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تجرب�ه ارزي كش�ور ه�م 
كه به اوايل دهه 70، س�ال 
97 و س�ال 98 برمي گردد، 
حاكي از اين است كه هرگاه 
واردات ب�دون انتق�ال ارز 
قانوني شده نرخ ارز با جهش  
شديدي مواجه و كل اقتصاد 
را با بحران مواج�ه كرده و 
هر وقت اين روي�ه واردات 
متوقف ش�ده، ثبات نسبي 
به بازار ارز بازگش�ته است

دروازه ثبت  سفارش واردات دروازه بان ندارد!
 رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين: هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانونی شده

نرخ ارز را با جهش شديدی مواجه كرده و اقتصاد كشور با بحران ارزی مواجه شده است

  گزارش یک  

کاهش30درصدیصادراتسنگهایتزئينيبهرغمارزانفروشی
 دبير انجمن سنگ: اگر صادرات سنگ كاهش پيدا كرده، دليل آن بي تدبيري دولت است 

وگرنه در همين شرايط تحريم صادركنندگان ايراني به امريكا نيز سنگ صادر كرده و پول آن را هم به كشور برگردانده اند
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919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد

يورو پرتراكنش ترين ارز جهان شد
س�وئيفت اع�ام ك�رد ب�راي اولي�ن بار در هش�ت س�ال گذش�ته 
مي�زان تراكنش ه�اي بانك�ي با ي�ورو از دالر پيش�ي گرفته اس�ت. 
به گزارش راش��اتودي، جامعه ارتباطات مالي مخابراتي بين بانكي جهان 
)س��وئيفت( اعالم كرد براي اولين بار در هشت س��ال گذشته يورو از دالر 
پيشي گرفته و بيشترين تراكنش هاي جهان را به خود اختصاص داده است. 
طبق گزارش بلومبرگ از داده هاي ماهانه سوئيفت، آخرين باري كه يورو 

پركاربردترين ارز جهان شده بود فوريه 2013 بوده است. 
داده هاي سوئيفت كه تراكنش هاي بين بانكي بين المللي بيش از 11 هزار 
بانك و مؤسسه مالي را در بيش از 200 كش��ور جهان به عهده دارد نشان 
داد كه ماه گذشته ارز واحد اتحاديه اروپا بيشترين كاربرد را داشته است. به 
دنبال يورو، دالر و سپس پوند انگليس و به دنبال آن ين ژاپن قرار گرفته اند. 
پنجمين ارز پركاربرد جهان دالر كانادا شد كه يوآن چين را به جايگاه ششم 
فرستاد. آمار سوئيفت نشان داد كه در ماه اكتبر 8/37 درصد از تراكنش هاي 
بانكي جهان با يورو انجام شده است كه اين 6درصد نسبت به سال گذشته 
جهش داشته و باالترين سطح از فوريه 2013 تا كنون است. استفاده از دالر 
امريكا با سقوطي 6/4 درصدي نسبت به سال گذشته در اين ماه به 64/37 
درصد رسيد. بر اساس داده هاي بلومبرگ دالر امريكا نسبت به ركورد ماه 
مارس خود 11درصد در برابر ارزهاي مهم جهان سقوط كرده است. با اين 
حال دالر همچنان اولين ارز ذخيره دنيا باقيمانده و 61 درصد از ذخاير ارزي 

رسمي جهان را به خود اختصاص داده است. 

 صادرات گاز روسيه به چين 
ركورد زد

صادرات گاز گازپروم، غول انرژي روسيه به چين، از مقدار برنامه ريزي 
شده اوليه فراتر رفته و عرضه روزانه 25درصد جهش كرده است. 
به گزارش راشاتودي، صادرات گاز گازپروم، غول انرژي روسيه به چين، 
از مقدار برنامه ريزي ش��ده اوليه فراتر رفته و عرض��ه روزانه 25 درصد 
جهش كرده اس��ت. گازپروم پس از مذاكرات با شريك كليدي چيني 
خود، سي ان پي سي، اعالم كرد حجم ميانگين روزانه صادرات گاز روسيه 
به همسايه شرقي خود ماه گذشته و در بازه يكم تا 20 نوامبر از سطح 
حجم توافق شده بين دو طرف فراتر رفته است. طبق آمار اين شركت 
صادرات گاز روسيه به چين از سطح معمول فراتر رفته و در 12نوامبر 

25 درصد جهش كرده است. 
ركورد قبلي مربوط به ماه اكتبر بوده است كه در آن شركت صادركننده 
گاز روس��يه صادرات خود را به 20 درصد باالتر از س��طح توافق شده 
رسانده بود. روسيه سال آينده صادرات گاز به چين را افزايش خواهد 
داد و با احداث دومين خط لوله قدرت سيبري، ساالنه 3/2 ميليارد متر 

مكعب گاز به اين كشور ارسال خواهد كرد.

اختالف ۸۰ درصدي قيمت ماهی از مزرعه 
تا بازار

مديرعام�ل اتحاديه پ�رورش آبزيان با اش�اره به اينك�ه اختاف 
قيمت ماهي از مزرعه تا بازار 70تا 80درصد اس�ت، گفت: سازمان 
دامپزشكي، شيات و حمايت از توليدكننده و مصرف كننده بايد از 
خواب غفلت بيدار شوند و دست واسطه ها و دالالن را كوتاه كنند؛ 
چراكه در اين ميان توليدكننده بدنام و مصرف كننده متضرر مي شود. 
ارسالن قاس��مي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اينكه كمبودي در عرضه ماهي نداريم، اظهار كرد: بنابر اذعان مسئوالن 
سازمان شيالت، توليد محصوالت شيالتي بيش از سال گذشته است، 
هر چند بخش خصوصي معتقد است كه توليد با مدت مشابه سال قبل 

تفاوتي ندارد، اما كمبودي در عرضه نداريم. 
او افزود: با توجه به كاهش تقاضا در پي ش��يوع وي��روس كرونا نگراني 
در بحث عرضه ماهي نداريم و تنها اش��كال در اين بخش، اين است كه 
سيس��تم عرضه در اختيار بخش داللي اس��ت و همين امر علت اصلي 
افزايش غيرمعقول قيمت هاس��ت البته هيچ ارتباط��ي به توليدكننده 

ندارد. 
قاسمي با انتقاد از اين  مسئله كه سيستم عرضه در اختيار بخش داللي 
اس��ت، بيان كرد: سازمان شيالت، س��ازمان دامپزش��كي و حمايت از 
توليدكننده و مصرف كننده به بحث عرضه ماه��ي دخالتي ندارند و به 
عبارت ديگر مس��ئوالن ذي ربط آنقدري كه درخصوص مرغ و گوشت 
صحبت مي كنند و تصميمات خلق الس��اعه و عجيب و غريب براي آن  
مي گيرند به ماهي كاري ندارند و اين  احتمال وجود دارد كه ماهي را به 

عنوان يك پروتئين به رسميت نشناسند. 
   قيمت هر كيلو قزل آال ۴۶ هزار تومان

اين مقام مسئول ادامه داد: بنابر اعالم س��ازمان شيالت، يك ميليون 
و 200 هزار تن و بنابر اعالم بخش خصوصي كمتر از يك ميليون تن 
محصوالت شيالتي توليد مي شود، در حالي كه مجموع توليد گوشت 
قرمز در كشور 850 هزار تن است، اين امر بدان معناست كه برمبناي 
آمار شيالت توليد 20 تا 25 درصد بيش از گوشت قرمز است و حتي بر 
مبناي آمار بخش خصوصي، توليد ماهي باز باالتر است، اما توجه به اين 
بخش 50 برابر كمتر بوده و همين امر زمينه را براي سودجويي دالالن 

و واسطه ها و افزايش غيرمعقول قيمت ها در بازار فراهم كرده است. 
به گفته وي، با توجه به افزايش قيم��ت نهاده هاي توليد و تحت تأثير 
قرارگرفتن هزينه تمام شده توليد، قيمت ماهي تا حدي باال رفته است، 

هرچند اين افزايش قيمت رقم قابل توجهي نيست. 
مديرعام��ل اتحاديه تكثير، پ��رورش و صادرات آبزيان ب��ا بيان اينكه 
اختالف قيمت ماه��ي از مزرعه تا بازار 70 تا 80درصد اس��ت، گفت: 
سازمان دامپزشكي، شيالت و حمايت از توليدكننده و مصرف كننده 
بايد از خواب غفلت بيدار شوند و دست واسطه ها و دالالن را كوتاه كنند، 
چراكه در اين ميان توليدكننده بدنام و مصرف كننده متضرر مي شود. 
وي تصريح ك��رد: با ازدياد نس��بي تقاض��ا در ماه هاي پي��ش رو براي 
خريد ماهي احتمال التهاب مجدد قيمت در بازار وجود دارد كه تنها 
دستگاه هاي مس��ئول مي توانند جلوي س��ودجويي دالالن و عوامل 

واسطه را بگيرند.


