
در گيري توليدكنندگان در ماه هاي پاياني دولت 
به اوج خود رسيده و قيمت ها با تباني ستاد تنظيم 
بازار و توليدكنندگان رو به افزايش است؛ چراكه 
دو هفته بعد از اينكه رهبري نس�بت به باالبودن 
قيمت موادغذايي )مرغ(گاليه كرد، بازار ش�اهد 
افزايش قيمت انواع موادغذايي و بهداشتي شد. 
در اين ميان، يا دولت براي گرفتن كرسي رياست 
جمهوري در دولت بعد با صدور مجوزهاي افزايش 
قيمت كاال ها تالش مي كند حمايت توليدكنندگان 
را جلب كند يا اينك�ه توليدكنندگان در ماه هاي 
پاياني عمر دولت به دنبال امتياز گيري هستند. 
اين روزها شاهد افزايش قيمت انواع موادغذايي به 
ويژه لبنيات و مرغ هستيم. قيمت لبنيات بعد از دو 
بار افزايش، اخيراً بار ديگ��ر افزايش ۱۰درصدي را 
تجربه كرده و در سايه رايزني هاي بسيار قوي صنايع 
لبني با ستاد تنظيم بازار سرانجام قيمتگذاري كره 
لغو و آزاد سازي شد. به عبارت ديگر صد ها تن كره 
دپو شده در انبار هاي صنايع لبني كه با ارز 4 هزار و 
2۰۰ توماني وارد شده بود، از اين پس با هر قيمتي 
كه توليدكننده بخواهد در ب��ازار عرضه مي كند و 
تعزيرات و س��ازمان حمايت نيز حق ورود به بازار 
و مبارزه با گران فروش��ي را ندارن��د، زيرا با مصوبه 
ستاد تنظيم بازار نرخ گذاري كره از ابتداي آذرماه 

لغو شد. 

  نهاده هايي كه در بازار فروخته مي شوند
سال گذشته وزارت جهادكشاورزي سامانه بازارگاه را 
به منظور رصد درست نهاده ها از زمان ورود تا تحويل 
به مرغداران و دامداران راه اندازي كرد و مدعي شد 
تم��ام نهاده هاي واردات��ي كه همگي ب��ا ارز دولتي 
وارد ش��ده در اين سامانه اعالم مي ش��ود. يك سال 
است كه توليدكنندگان از ايرادات اين سامانه انتقاد 
مي كنند و از توزيع در بازار آزاد به چند برابر قيمت 
مصوب دولتي خبر مي دهند، اما مس��ئوالن وزارت 
جهادكشاورزي همچنان موضوع را انكار مي كنند و 
در مدت يك سال گذشته قيمت اين نهاده ها )ذرت، 
س��ويا و جو( بيش از ۸۰ درصد گران شده و بالطبع 
مرغ، گوشت،  تخم مرغ، ش��ير و لبنيات نيز افزايش 
يافته است؛ در اين مدت مش��كالت تأمين نهاده ها 
ميان وزارتخانه هاي صمت، جه��اد و بانك مركزي 
پاسكاري مي شد و هر يك كمبود نهاده ها را به دليل 

عدم تخصيص ارزمي دانستند. 
حال ك��ه قيمت ها چندي��ن برابر افزاي��ش يافته و 
نهاده هاي دامي دپوش��ده در بن��ادر و گمركات در 
حال ترخيص هستند، وزارت جهاد كشاورزي اعالم 
كرده است كه در بخش سويا فقط 2۰درصد و جو و 
ذرت فقط ۶۰درصد نياز توليدكنندگان را مي تواند 
توزيع كند و دامداران و مرغداران كمبودش��ان را از 
بازار آزاد تأمين كنند. حال اين سؤال مطرح مي شود، 

مگر نهاده هاي موجود در ب��ازار آزاد كه 4۰۰درصد 
گران تر از نرخ مصوب دولتي اس��ت ب��ا ارز آزاد وارد 
شده كه اكنون توليدكنندگان را به بازار آزاد ارجاع 
مي دهيد؟ براس��اس آمار، تمام��ي نهاده هاي دام و 
طيور موجود در كشور با ارز دولتي وارد شده اند، اما 
به دليل ضعف مديريتي در دولت با قيمت درست و 
منطقي به دست توليدكننده نرسيده است و نتيجه 
كم كاري ها، فساد و رانت موجود در اين سيستم آن 
شده كه بعد از يك سال، نابساماني در سيستم توزيع 
و افزايش چندبرابری قيمت ها، توليدكننده بايد نياز 
خود را از بازار تهيه كند و اعالم همين خبر در روزهاي 
اخير موجب افزايش دوباره قيمت ها در بازار نهاده ها و 

شير، مرغ و گوشت شده است. 
گوي��ي در روزه��اي پايان��ي عمر دول��ت اختالف 
توليدكنندگان با دولت به اوج خود رس��يده است و 
دولت تالش مي كند براي گرفتن كرس��ي رياست 
جمه��وري در س��ال ۱4۰۰ ب��ا ص��دور مجوزهاي 
گراني ياركش��ي كند و توليدكنندگانی كه در صف 
حاميان دولت هس��تند، در ماه هاي پاياني به دنبال 
امتياز گيري می باش��ند كه آزاد سازي نرخ كره يكي 
از آنهاست. همچنين برخی معتقدند وزارت صمت 
و جهاد كش��اورزی با اتخ��اذ اين سياس��ت كه بايد 
توليدكنن��دگان خرد از توليد خارج ش��وند و در هر 
بخش چند توليدكننده بزرگ قرار گيرد،  با اين روش 

هم ناهماهنگی ها كاه��ش می يابد و هم اعتراضات. 
به عبارت ديگر اين سياس��ت حذف توليدكنندگان 
مرغ در كوتاه مدت شايد به سروسامان گرفتن بازارها 
بينجامد اما در بلندمدت اشتغال را به خطر انداخته و 

به زيان جامعه كارگری خواهد بود.
  مرغ چرا گران شد 

دو هفته بعد از اينكه رهبري نسبت به باالبودن قيمت 
موادغذايي به ويژه گوشت مرغ گاليه كرد، قيمت مرغ 

به ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت. 
مرغداران دليل افزايش قيمت ها را كمبود نهاده هاي 
طيور،كاهش جوجه ريزي و خريد نهاده ها با قيمت 
گران در 4۵روز گذشته عنوان مي كنند و معتقدند، 
نهاده اي ك��ه امروز تحويل ما مي ش��ود روي قيمت 
مرغي كه 4۵روز آينده وارد بازار مي شود تأثير خواهد 
داش��ت. كارشناس��ان دليل گراني مرغ را»افتضاح 
مديريتي« در بخش ه��اي مختلف چرخ��ه توليد 
و عرضه اكثر محص��والت دامي مي دانن��د و با اين 
پرسش كه به رغم تخصيص ارز دولتي به نهاده دام و 
ترخيص اخير از گمرك، مشخص نيست نهاده هاي 
دولتي كجاس��ت و چرا دامداران و مرغداران به رغم 
دريافت نهاده دولتي باز هم گران فروشي مي كنند؟ 
موضوع گراني هاي اخير را آسيب شناسي مي كنند، 
اما واقعيت آن است كه برخي از مرغداران كوچك و 
خرد كه در اين سال ها جوالن داده اند با فروش نهاده 
در بازار آزاد، به ويژه »سويا «سود هاي ميلياردي به 
جيب مي زنند. اين متخلفان بعد از گرفتن نهاده براي 
واحد مرغداري خود كه حدود هزار قطعه جوجه دارد، 
شايد سودي ميليوني داشته باشند، اما با معدوم سازي 
جوجه ها و فروش نهاده ها در بازار آزاد در مدت كمتر 
از دو ماه، ميليارد ها س��ود مي كنند. به گفته فعاالن 
بازار ذرت 4۵۰توماني در بازار ه��زار و ۵۰۰ تومان، 
سويا 2 هزار و 7۰۰ توماني در بازار ۱۶ هزار تومان به 
فروش مي رسد. نتيجه اين تخلفات آن است كه عرضه 
مرغ در بازار به يكباره به يك سوم كاهش مي يابد و 
به نسبت نهاده اي كه با قيمت دولتي در بازار توزيع 
شده مرغ تحويل داده نمي شود و مدام مرغداران نبود 
نهاده ها را در بوق و كرنا مي كنند و همچنان به دنبال 
امتياز گيري هستند.  در روزهايي كه بازار به حال خود 
رها شده است و دولت و كارگروه تنظيم بازار خود به 
گراني قيمت ها دامن مي زنند و به راحتي با افزايش 
قيمت ها موافقت مي كنند، بازار مرغ دچار اتفاقات 
كم نظيري مي ش��ود و در مدت چن��د روز، مرغ 2۰ 
هزار و 4۰۰توماني )مصوب دولت( به ۳۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان مي رسد. به گفته فعاالن بازار در صورت ادامه 
تخلفات مرغداران، ممكن است در ۵۰روز آينده نيز 

بازار با كمبود مرغ مواجه شود.
اگر بخواهي��م دليل آش��فتگي ب��ازار موادغذايي و 
پرمصرف را بيابيم بايد موضوع را در س��وء مديريت، 

فساد و نفوذ قدرت ها جست وجو كنيم.
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سوءمدیریت، فساد و نفوذ قیمت را گران کرد
تبانی با توليدكنندگان مواد غذايی

 دولت با اتخاذ اين سياست كه بايد توليدكنندگان خرد از صحنه توليد خارج شوند
به دنبال الپوشانی ضعف هايش است و تالش می كند برای گرفتن كرسی رياست جمهوری 1400 ياركشی كند
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   گزارش 2

مديركل پيش�گيري س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچاق 
كاال و ارز ب�ا بي�ان اينك�ه شناس�ايي تخلفاتي 
نظير احتكار، گران فروش�ي و عرض�ه كاال بدون 
خدمات پ�س از فروش ك�ه كد رهگي�ري دارند 
قابل پيگيري است، گفت: اما احتكار خودرو قابل 
پيگيري نيس�ت، زيرا خودرو كد رهگيري ندارد 
در شناس�ايي احتكار آن دچار ضعف هس�تيم. 
اميرمحمد پرهام فر، مديركل پيشگيري ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به 
سامانه هاي مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز گفت: »ما اطالعات برنامه ريزي را از سامانه جامع 
تجارت و از س��امانه هاي گمرگ دريافت مي كنيم، 
يعني مي��زان واردات و ص��ادرات كاال، ميزان ثبت 
سفارش، انبارش و نگهداري كاال، حمل ونقل، بحث 
سطح عرضه و سامانه جامع گارانتي تماماً سامانه هايي 
هستند كه ما از اطالعات آنها استفاده مي كنيم.« وي 
افزود: »س��امانه ارزي نيز در بحث تبادل اطالعات 
در مورد تأمي��ن ارز كاال و  همچنين تبادل اطالعات 
راجع به س��اماندهي بازار ارز و خريد و فروش ارز در 
بازار مانند س��امانه ثنا كه مربوط به صرافي ها است 
از سامانه جامع ارزي استفاده مي شود. سامانه جامع 
ارزي خود شامل سامانه هاي زيادي كه زيرمجموعه  

آن قرار دارند، مي شود.«
  چالش در رهگيري كاالهاي صنفي

مديركل پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
با تأكيد بر ابعاد مختلف عملياتي شدن كد رهگيري 
براي تمام كاالها گفت: »چالش نيز از همين نقطه آغاز 
مي شود، چراكه يك كار بزرگي در حال شكل گيري 
است و طبيعتاً با سختي هايي همراه است. تمام ابعاد 
صنعت ما مكانيزه نيس��ت و ما در رهگيري برخي از 
كاالها در اين زمينه با مشكالتي مواجه هستيم، براي 
نمونه نساجي بيش از آنكه صنعتي باشد، صنفي است 
و توليد در واحدهاي كوچك جريان دارد.« وي افزود: 
»ما براي اختصاص شناسه در چنين مواردي دچار 
مشكل هستيم، اما كار را آغاز كرديم و طبيعتاً اين كار 
با سرعت متناسب به خود در حال انجام است، اين كار 
در برخي موارد آس��ان تر است. به طور مثال در مورد 
لوازم خانگي توليد داخل مي توانم بگويم كه تقريباً 
صددرصد اين كار انجام شده است، چراكه كارخانه 
مش��خص و خود داراي اتوماس��يون توليد و ميزان 

توليد مشخص اس��ت، بنابراين به سادگي مي تواند 
براي محصوالت شناسه صادر كند و كاال با آن مورد 

پيگيري قرار گيرد.«
  كدرهگيري مكانيس�مي براي شناس�ايي 

احتكار و گران فروشي
پرهام فر با تأكيد ب��ر كاربردهاي مختلف شناس��ه 
رهگيري گفت: »درست است كه ما در ستاد مبارزه 
با قاچاق هستيم و بايد به دنبال پيگيري موضوعات 
مربوط به اين حوزه باشيم، اما مسئله ديگري كه حائز 
اهميت است اين است كه ما در همين مقطع با همين 
ابزار و مكانيسم قانوني مي توانيم جلوي بسياري از 

تخلفات ديگر را نيز بگيريم.«
وي در ادامه گفت: »از جمله تخلفات��ي كه در بازار 
رخ مي دهد و با اين ابزار قابل شناسايي است شامل 
احتكار، گران فروشي و عرضه كاال بدون خدمات پس 
از فروش يا خدمات پس از فروش نا معتبر مي شود. 
برخورد با اين موارد مكانيسمي را الزم دارد كه زمينه 
آن شناسايي كاال ست. بايد مشخص باشد كه خدمات 
پس از فروش به چه كااليي تعلق مي گيرد تا بتوان 
آن را پيگيري كرد. در بحث لوازم خانگي سال هاي 
سال خود توليدكننده يا كس ديگري خدمات پس از 
فروش را ارائه مي دادند، گاهي پيش مي آمد كه كاالي 

قاچاق وارد مي ش��د و كس��ي آن را بيمه مي كرد.« 
پرهام فر گف��ت: »در بحث كااله��اي وارداتي مثل 
الستيك ماشين آالت سنگين كه مصرف كننده آن 
اتوبوس ها و كاميون ها هستند، اگر اين كاال شناسه 
رهگيري داشته باشد، شما مي دانيد از زماني كه اين 
الستيك از گمرك خارج شده است چه سناريويي 
دارد و مشخص است كه چند الستيك به كدام انبار 
رفته و توسط چه كسي حمل شده است.«وي ادامه 
داد: »دولت كه ارز آن را تأمين كرده است، مي تواند 
بداند كه ارز كجا رفته و تبديل به چه كااليي ش��ده 
اس��ت و كنار آن اگر به طور مثال برآورد نياز كشور 
در سال ۱۰۰ هزار حلقه الستيك است، به اين شكل 
نشود كه 22۰ هزار حلقه وارد شود و همچنان كمبود 

وجود داشته باشد.«
 چرا خودرو گم مي شود؟

پرهام فر با تأكيد به »هدف ما در استفاده از سامانه ها 
رصدپذيري، شفافيت و هوشمندسازي شبكه توزيع 
اس��ت«، گفت: »همه مس��ئله نيز به قاچاق مربوط 
نيست و گاهي اوقات ما بايد به دنبال يك كاال بگرديم. 
سيستم هاي كنترل به روي همه كاالها قابل اعمال 
است، چگونه است كه خودرو در كشور گم مي شود؟ 
همه اين مسائل ناشي از ضعف ما در رصد موقعيت 

كاالست. زماني كه در شرايط بحران اقتصادي كاالها 
رصد نشوند شما مي بينيد كه اگر پوشك و شيرخشك 

هم احتكار شود، سودآور خواهد بود.«
  ثبت اطالعات خ�ودرو در س�امانه وزارت 

صمت راهكار مقابله با احتكار
مديركل پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در پاسخ به سؤالي در خصوص احتكار خودرو و روند 
اجراي كد رهگيري آن گفت: »خودرو، شناسه كاال 
و شناس��ه رهگيري دارد، ولي به دليل اينكه خودرو 
كاالي خاصي اس��ت و اطالعات آن در سامانه ناجا 
ثبت مي ش��ود، كنترل اين مسائل در مكانيسم اين 
سامانه قرار مي گيرد.« وي درباره اقدامات انجام شده 
براي جلوگي��ري از احتكار خ��ودرو گفت: »يكي از 
ابزارهاي پيشگيري از احتكار خودرو نيز همين بود 
كه گفتند فروش خودرو بدون پالك ممنوع است، 
يعني خودرو زماني كه از كارخانه خارج مي ش��ود 
بايد حتماً داراي پالك باشد، اين موضوع به تازگي 
بخشنامه شده و ممكن است خودروهايي از پيش 
و بدون پالك در انبارهاي برخي افراد وجود داشته 
باش��د.« در زمان حاضر اطالعات مربوط به خودرو 
مانند س��امانه ناجا، در س��امانه وزارت صمت قرار 
نمي گيرد. اگر وزارت صمت بخواهد موضوع احتكار 
خودرو را دنبال كند، اين اطالعات بايد در س��امانه 
حمل و نقل و انبار وزارت صمت نيز نگهداري شود، 
در غير اين صورت اطالعات شناسه تنها در اختيار 
ناجا قرار دارد و ناجا ني��ز براي كاربري خود و جهت 
رهگي��ري و اختصاص كد انتظامي از آن اس��تفاده 
مي كند. پرهام فر در خصوص مس��ئوليت پيگيري 
احتكار در در ح��وزه خودرو گفت: »مس��ئول اين 
موضوع وزارت صمت اس��ت اما با چنين وضعيتي 
كه در س��امانه ها ش��اهد آن بوديم، به نظر مي رسد 
چرخش اطالعات و ثبت اطالعات در س��امانه ها به 
طور كامل صورت نمي گيرد.« وي افزود: »در زمان 
حاضر قاچاقي در اين ح��وزه وجود ندارد، به همين 
دليل ما نمي توانيم در اين مورد به شكل جدي ورود 
كنيم. ما در تمامي كاالهايي كه داراي كد رهگيري 
هستند توانمندي شناسايي احتكار را نيز داريم اما 
در موضوع خودرو به اين دليل كه اطالعات اصاًل به 

سمت ما نيامده نمي توانيم ورود كنيم.«

جزئيات تازه از آخرين وضعيت »شناسه رهگيري« براي مبارزه با احتكار

 چرا احتكار خودرو قابل رهگیري نیست؟!

 قاچاق ساالنه ۲۰میلیارد نخ سیگار به کشور 
کار قاچاقچي هاي خرد نیست

عض�و كميت�ه سياس�تگذاري كنت�رل دخاني�ات گفت: اگ�ر فرض 
كني�م 20ميليارد ن�خ س�يگار قاچ�اق رقم صحيح�ي باش�د، ورود 
اين حج�م به ب�ازار كش�ور را نمي ت�وان ب�ه حس�اب قاچاقچي هاي 
خرد گذاش�ت و باي�د موض�وع علت يابي ش�ود؛ چراكه ب�راي هفت 
م�اه امس�ال فق�ط كش�فيات ني�روي انتظام�ي، 222ميلي�ون 
ن�خ س�يگار ب�ه ارزش ه�زار و 193 ميلي�ارد ري�ال ب�وده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، مديركل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
با اشاره به اينكه قاچاق دخانيات بايد علت يابي شود، گفت: برآورد مصرف 

ساالنه سيگار در ايران بين ۶۰ تا ۶۵ ميليارد نخ است. 
اميرمحمد پرهام فر با حضور در برنامه گفت و گوي ويژه خبري يك شنبه شب 
شبكه2سيما با بيان اينكه در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۵درصد كاهش توليد داشته ايم، افزود: حدود 2۵ميليارد نخ سيگار در 
داخل كشور توليد شده است كه اگر اين كاهش را به كل امسال تعميم دهيم، 
پيش بيني تقريبي امسال توليد سيگار در داخل كشور حدود ۵۰ميليارد نخ 
است. وي اضافه كرد: براي مسير هاي اصلي قاچاق سيگار، مراكز دپو و مراكز 
عرضه آن اقدام هاي متعددي انجام شده و اكنون ميزان موفقيت در بخش 
برخورد با كاالي دخاني و سيگار نسبت به ديگر گروه هاي كااليي، بيشتر و 

نيروي انتظامي بيشترين تمركز را در اين بخش داشته است. 
مديركل دفتر پيش��گيري س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ب��ا بيان اينكه 
بيشترين روش ورود س��يگار قاچاق به كش��ور از طريق ترانزيت برگشتي 
است، گفت: درباره اين مسئله از سال ۱۳94 بحث و در همان زمان مصوب 
شد كه عبور محموله هاي ترانزيتي دخاني از كشور بايد كنترل و با صدور 
مجوز خاص از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا بتوانيم ميزان ترانزيت 
عبوري از كشور را هم با ميزان واردات رس��مي همان كاال به كشور و هم با 
ميزان مصرف آن در كشور هاي مقصد ترانزيتي انطباق دهيم. پرهام فر با بيان 
اينكه كل كشفيات نهاد هاي كاشف در هفت ماه پارسال، ۳۱۱ ميليون نخ 
سيگار به ارزش هزار و ۱77 ميليارد ريال بود، افزود: براي هفت ماه امسال 
فقط كشفيات نيروي انتظامي 222 ميليون نخ سيگار به ارزش هزارو۱9۳ 
ميليارد ريال بوده است. رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور 
نيز با حضور در اين برنامه در پاس��خ به اين پرسش كه چرا سيگار توليدي 
ش��ركت كره اي كه مجوز توليد سيگار در داخل كش��ورمان دارد و از سال 
۱۳97 توليدش در داخل متوقف شده است و واردات هم انجام نمي دهد، 
در بازار كشورمان زياد اس��ت، گفت: توليد اين شركت در داخل كشورمان 
از اواخر سال ۱۳97 متوقف شده، اما مقداري كاال در انبارش تحت نظارت 
دستگاه هاي نظارتي موجود بوده است. معروف خاني افزود: اين شركت بدهي 
قاچاق داشت و اين بدهي را در سال 9۸ كامل پرداخت كرد، سپس كاال هاي 

موجود در انبار خود را قانوني در بازار مي فروشد.
رئيس انجمن توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان دخانيات نيز 
با حضور در استوديوي اين برنامه با اش��اره به اينكه قاچاق به توليد آسيب 
مي زند، گفت: علت اصلي قاچاق اين اس��ت كه تس��هيل توليد در صنعت 
دخانيات كش��ور، اتفاق نمي افتد و ارز مناس��ب به اين صنعت اختصاص 
داده نمي شود و مجموعه واحد هاي توليدي نمي توانند مواداوليه الزم را از 
گمرك ترخيص كنند. محمدرضا تاجدار اضافه كرد: توليد كشور در هشت 
ماه اخير بيش از 2۰درصد كاهش داشته و اين كاهش موجب افزايش حجم 
سيگار هاي قاچاق شده است. حسن آذري پور عضو كميته سياستگذاري 
كنترل دخانيات نيز در ارتباط تصويري با اين برنامه گفت: اگر فرض كنيم 
2۰ميليارد نخ سيگار قاچاق رقم صحيحي باش��د، ورود اين حجم به بازار 

كشور را نمي توان به حساب قاچاقچي هاي خرد گذاشت. 
وي افزود: حدود ۱۵سال پيش سازمان جهاني بهداشت يك سندي به نام 
نفوذ به بازار ايران را منتشر كرد كه در آن راه هاي اصلي قاچاق مواد دخاني 
به داخل كشور حتي با ذكر اس��امي افراد در آن زمان و با جزئيات قيد شده 
اس��ت.  آذري پور ادامه داد: بر اس��اس گزارش هاي متعدد سازمان جهاني 
بهداشت و بانك جهاني، در بخش دخانيات تأكيد دارند كه واردكننده اصلي 
سيگار غيرقانوني در كشور هاي هدف، خود شركت هاي اصلي توليدكننده 

مواد دخاني هستند.

 رقابت عربستان و روسیه
 براي تبدیل به عرضه کننده برتر نفت به چین

مي�الدي  ج�اري  س�ال  در  روس�يه  مي ش�ود  پيش بين�ي 
عرضه كنن�ده  بزرگ تري�ن  عن�وان  ب�ه  را  عربس�تان  ج�اي 
نف�ت ب�ه چي�ن گرفت�ه باش�د. رقاب�ت تنگاتنگ�ي بي�ن اي�ن دو 
كش�ور وج�ود دارد و برن�ده نهاي�ي هن�وز مش�خص نيس�ت. 
 به گزارش هلنيك شيپينگ نيوز، عربستان و روسيه در رقابتي آشكار براي 
تبديل شدن به عرضه كننده برتر نفت به چين در 2۰2۰ قرار دارند و حتي 
در شرايط همه گيري ويروس كرونا و ضربه خوردن تقاضاي جهاني نفت، 
صادرات نفت خام خود را به اين كش��ور افزايش داده اند. عربستان كه سال 
گذشته برترين عرضه كننده نفت به چين بود، از ژانويه تا نوامبر سال جاري 
ميالدي بين ۱/۶ و ۱/7 ميليون بشكه نفت در روز صادر كرده است. روسيه 
از ابتداي سال جاري ميالدي تا حاال ۱/7 ميليون بشكه در روز نفت به چين 
صادر كرده اس��ت، بنابراين عربس��تان فاصله زيادي در رسيدن به روسيه 
ندارد. عراق سومين عرضه كننده بزرگ نفت به چين در 2۰2۰ بوده و حدود 
۱/2ميليون بشكه در روز صادرات داشته است. چين بزرگ ترين واردكننده 
نفت خام در جهان است و از معدود كشورهايي كه توانسته در سال جاري 
خريد نفت خود را افزايش دهد. تقاضا براي س��وخت از سه ماهه دوم سال 

جاري ميالدي و همگام با بهبود اقتصاد جهان افزايش يافته است. 
سرنا هوانگ، يكي از تحليلگران شركت ورتكسا مي گويد: »به نظر مي رسد 
روس��يه در س��ال جاري ميالدي جاي عربس��تان را به عنوان بزرگ ترين 
عرضه كننده نفت به چين گرفته باشد. رقابت تنگاتنگي بين اين دو كشور 
وجود دارد و برنده نهايي هنوز مشخص نيست.« انتظار مي رود صادرات نفت 
خام عربستان به چين در ماه نوامبر بين 2/۱۳ تا 2/24 ميليون بشكه در روز 
باشد. اوج صادرات نفت اين كشور به چين در ماه مه برابر با 2/۱تا 2/4ميليون 
بش��كه در روز بود. اين افزاي��ش صادرات نتيجه كاه��ش قيمت نفت خام 
عربستان براي مشتريان آسيايي توسط شركت آرامكو ماه اكتبر بوده است. 

 همه گیري ویروس کرونا
 ۱۳۰ میلیون نفر را وارد فقر شدید مي کند

طبق گزارش آنكتاد، از آغاز همه گيري ويروس كرونا ميليون ها شغل 
از دس�ت رفته و ميليون ها زندگي در خطر قرار گرفته است و حدود 
130ميليون نفر در صورت ادامه بحران وارد فقر ش�ديد مي ش�وند. 
 به گزارش راش��اتودي، طبق گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل )آنكتاد(، اقتصاد جهان 4/۳درصد در س��ال جاري ميالدي كوچك 
مي شود و احتماالً 4/۱درصد در 2۰2۱ رشد خواهد كرد. ساختار اقتصاد 
جهان تا حدي مقصر تأثير نامتناسب همه گيري ويروس كرونا بر فقيرترين 
كشورهاي جهان است كه منابع الزم براي پاسخ در برابر چنين بحراني را در 
اختيار نداشته اند. موكيشا كيتو، دبيركل آنكتاد، گفت: »همه گيري ويروس 
كرونا ضربه شديدي به اقتصاد جهان زده و پيامدهاي جدي براي همه به 
دنبال داشته است.« طبق گزارش آنكتاد، از آغاز همه گيري ويروس كرونا 
ميليون ها شغل از دست رفته و ميليون ها زندگي در خطر قرار گرفته است 
و حدود ۱۳۰ ميليون نفر در صورت ادامه بحران وارد فقر شديد مي شوند. 
 انتظار مي رود اقتصادهاي پيشرفته نسبت به كشورهاي در حال توسعه 
بيشتر تحت تأثير ويروس كرونا قرار گرفته و بهبود ضعيف تري در 2۰2۱ 
داشته باشند. تخمين زده مي شود ركود اين اقتصادها در 2۰2۰ به ترتيب 
برابر با ۵/۸ و ۱/2درصد باشد و توس��عه اقتصادي آنها در 2۰2۱ به ۳/۱ و 

۵/7درصد برسد.


