
در حال�ي كه ب�ازار نف�ت و پااليش ب�ه ويژه 
در ش�رق آس�يا در ح�ال خ�روج از بح�ران 
يك س�ال گذش�ته اس�ت، خبر احتمال لغو 
تحريم هاي ايران موجب ب�روز نگراني هايي 
ب�راي پااليش�گران آس�يايي ش�ده اس�ت. 
پااليش��گران آس��يايي پس از يك دوره كاهش 
سودآوري با پايين آمدن تقاضا در دوره همه گيري 
ويروس كرونا، با دقت ب��ه افزايش صادرات نفت 
ايران پس از پايان تحريم ها مي نگرند. اوج گيري 
همه گيري ويروس كرونا در هند و چند كش��ور 
ديگر جنوب آسيا، به كاهش مصرف سوخت هايي 
نظير بنزين و سوخت هواپيما منجر شده و حاشيه 
سود پااليشگاه ها را كاهش داده است. با احتمال 
ورود مجدد محموله هاي نفت ايران به بازارهاي 
جهاني با توافق جديد هسته اي، معادالت حاكم بر 

بازار تغيير خواهد كرد. 
ب��ا ت��داوم ش��رايط كنون��ي، حاش��يه س��ود 
پااليشگاه هاي س��نگاپور از 1/65 دالر در آوريل 
۲۰۲1 ميالدي به سه س��نت در ماه مي  امسال 
كاهش يافته اس��ت. هرچند پيش بيني مي شود 

با گسترش واكسيناس��يون در فصل سوم سال 
جاري، شاهد افزايش تقاضا و بهبود نرخ سودآوري 

پااليشگاه ها باشيم. 
در كش��ورهاي ژاپن، مالزي و ويتنام ش��اهد از 
س��رگيري مقررات قرنطين��ه در ماه هاي اخير 
هس��تيم، اقدامي كه تقاضاي سوخت را كاهش 

چشمگيري داده است. 
تعدادي از مؤسسه هاي مشاوره انرژي اعالم كرده اند، 
مصرف بنزين هند با بزرگ ترين كاهش از زمان آغاز 
همه گيري روبه رو ش��ده و ميزان كاهش تقاضاي 
س��وخت در هند در ماه ه��اي آوريل ت��ا ژوين در 
مقايسه با سال گذشته ۲۰درصد اعالم شده است. 
ان ويجاياگوپ��ال، مديرمال��ي ش��ركت بهارات 
پتروليوم كورپ به عنوان دومين شركت پااليشي 
هند مي گويد: در شرايط كنوني، صادرات سوخت، 
گزينه مناس��بي براي پااليش��گران محس��وب 

نمي شود. 
پااليش��گران در مناطق مختلف كش��ور هند با 
كاهش تقاضا و افت شديد مصرف بنزين با شرايط 
بي سابقه اي روبه رو هستند. همچنين برنامه هاي 

آنها براي تعميرات ساالنه با تغييرات و تأخيرهاي 
زيادي مواجه شده است. 

پااليشگران آسيايي در يك سال اخير با كاهش 
چش��مگير تقاضاي س��وخت و ف��روش روبه رو 
شده اند. آنها نتوانسته اند پيش بيني هاي پيشين 
در زمينه فروش و حاشيه سود و سود پرداختي به 

سهامداران خود را به دست آورند. 
   بازگشت ايران به بازار 

با پايان تعميرات س��االنه واحدهاي پااليش��ي 
آس��يا، به تدريج ش��اهد افزايش عرضه سوخت 
به بازار خواهيم بود. انتظار م��ي رود در ماه هاي 
آينده، شاهد رشد تقاضاي سوخت در كشورهاي 

آسيايي باشيم. 
اگر ايران و قدرت هاي جهاني در مذاكرات جاري 
در مورد پرونده هسته اي به توافق برسند، شاهد 
بازگشت ايران به بازار نفت و در اين شرايط، شاهد 
مازاد عرضه و برهم خوردن توان عرضه و تقاضا 
خواهيم بود. بازگشت ايران به بازار، خبري خوب 
براي مصرف كنندگان به ويژه مالكان كشتي ها و 
نيروگاه هاي توليد برق خواهد بود. آنها همواره از 

نفت ارزان استقبال مي كنند، اما پااليشگاه هاي 
آسيايي در مورد ش��رايط آينده نگران هستند. 
افزايش توليد سوخت هاي سنگين در چين نيز به 

پيچيده تر شدن شرايط منجر شده است. 
در پااليش نفت ها با ميزان گوگرد پايين، حاشيه 
س��ود پااليش هر بش��كه به كمتر از 1۰دالر در 
ميانه ماه مي  سال جاري رسيده است. اين عدد از 
دسامبر سال گذشته كمترين ميزان اعالم شده، 
بوده است. بايد دانست كه در فوريه سال ۲۰۲1 
ميالدي، اين عدد 16دالر بوده و در سوخت هاي 
داراي گوگرد زياد، حاشيه سود به دليل كاهش 
قيمت ها، منفي شده و پااليشگاه ها عماًل ضررده 
هستند. در ماه آوريل، حاشيه سود اين خوراك 
3/71- دالر بوده ك��ه در ماه مي ب��ه 8/8-دالر 

كاهش يافته است. 
تقاض��اي گازوييل ك��ه عمدتاً مرب��وط به چين 
مي باشد، از رش��د و ثبات مناسبي برخوردار و از 
باالترين حاشيه سود است. بدين ترتيب گازوييل 
صادراتي به چين، بخشي از كاهش شاخص هاي 

ساير سوخت ها را جبران مي كند. 
در سه ماهه نخست س��ال جاري، مصرف نفت 
پااليشگاه هاي آس��يا 9/4 ميليون بشكه اعالم 
ش��ده كه 98درصد تقاضاي مشابه سال ۲۰19 
ميالدي است. براس��اس پيش بيني يووي پي، 
مش��اور ارش��د مؤسس��ه وود مكنزي، در فصل 
دوم سال جاري احتماأل شاهد افزايش اين عدد 

خواهيم بود. 
در بخش نفت ذخيره شده در بازارهاي آسيايي، 
شاهد كاهش به كمترين ميزان در 13ماه اخير و 
از زمان آغاز همه گيري ويروس كرونا و بزرگ ترين 
شوك تقاضاي تاريخ صنعت نفت در 1۰۰ سال 
اخير هستيم. با از سر گرفته شدن سياست هاي 
قرنطينه همه گيري ويروس كرونا در چند كشور 
آسيايي و بازگشت پااليشگاه ها به مدار توليد با 
انجام تعميرات ساالنه، شاهد افزايش ميزان نفت 
و فرآورده هاي ذخيره ش��ده خواهيم بود. رقابت 
در بازار محصوالت پااليشي آسيا، تنگاتنگ تر و 
پرافت و خيزتر از گذشته است و مصرف كنندگان، 

برنده شرايط كنوني هستند. 
گريس��ون ليم، از تحليلگران ارش��د مؤسس��ه 
اف جي اي مي گوي��د: با تثبيت ش��رايط در بازار 
آسيا پس از كاهش قربانيان همه گيري ويروس 
كرونا و رشد تقاضاي س��وخت هاي حمل و نقل، 
پااليشگاه هاي سوخت هاي س��بك و سنگين با 

اميدواري به آينده مي نگرند. 
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كرونا و بازگشت نفت ايران به بازار، دو چالش سودآوري پااليشگران آسيايي

نگرانی شرقي ها از بازگشت نفت ايران
ريزش مجدد ارزهاي ديجيتالي

ارزش بيش�تر ارزه�اي مه�م ديجيتالي مج�دداً كاه�ش يافت. 
به گزارش سي ان بي سي، قرار است نخستين تراكنش رسمي با استفاده از 
ارزهاي ديجيتالي بين دو بانك اروپايي انجام شود. اين عمليات به صورت 
استقراض و بين بانك هاي ملي فرانسه و سوئيس خواهد بود و برخي از ديگر 
بانك هاي بزرگ دو كشور نظير يو بي اس، كرديت سوئيس و ناتيكسيس در 
اين پروژه درگير خواهند بود. سيلوي گوالرد، قائم مقام بانك ملي فرانسه 
گفت: اين مسئله بيانگر افزايش مقبوليت ارزهاي ديجيتالي و روش هاي نوين 
پرداخت در نظام بانكي اروپاست.  تحليلگران مؤسسات اواندا، اور كور و تال 
بكن كپيتال ادوايزرز در گزارشي مشترك با بررسي روند قيمتي و ميانگين 
متحرك بيت كوين نتيجه گرفته اند كه بيت كوين در معرض ريسك شديد 
از دست دادن حمايت 3۰ هزار دالري و ورود به كانال ۲۰ هزار دالري قرار 
دارد، به ويژه اگر فشارهاي چين روي فعاليت ارزهاي ديجيتالي شدت گيرد، 
مقامات ناظر امريكايي نيز تصميم نظارت بيشتر روي بازارهاي مالي را وارد 
فاز اجرايي كنند.  مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 
هزار و 59۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 4/83 
درصد كمتر شده است. در حال حاضر 51درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي 
در اختيار بيت كوين و 17درصد در اختيار اتريوم است. بيت  كوين 1۲سال 
پيش از سوی گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال ۲۰۰9 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

فاصله گذاري با دالر
روسيه در راستاي كنار گذاشتن دالر براي كاهش تأثير تحريم هاي 
غربي، ۴ميلي�ارد دالر از س�رمايه صن�دوق رفاه ملي خ�ود را به 
ي�وآن و ي�ك ميلي�ارد دالر از آن را به ي�ورو تبديل كرده اس�ت. 
 به گزارش بلومبرگ، وزارت دارايي روسيه طي بيانيه اي اعالم كرد: صندوق  
رفاه ملي اين كشور 4ميليارد دالر از سرمايه خود را به يوآن و يك ميليارد دالر 
از آن را به يورو تبديل كرده است. هنوز 35ميليارد دالر ديگر باقي مانده كه 
بايد تبديل شود. وزارت دارايي روسيه هفته پيش اعالم كرد: سرمايه دالري 
اين صندوق را به صفر مي رساند. اين انتقال در ذخاير عظيم بانك مركزي 

روسيه انجام مي شود تا تأثير آن بر در بازار به حداقل برسد. 
 والديمير پوتين سال هاس��ت تالش مي كند كاربرد دالر را در ذخاير 
ارزي و تجارت كاهش دهد تا آسيب پذيري اين كشور در برابر تحريم ها 
كم شود. طرح كنارگذاشتن دالر از سرمايه ها و معامالت نفتي با حضور 
پوتين در اجالس اقتصادي سن پترزبورگ قبل از اولين ديدار وي با جو 

بايدن كه قرار است در شانزدهم ژوئن اتفاق بيفتد، اعالم شد. 
پوتين همچنين در اجالس سن پترزبورگ گفت: روسيه استفاده از دالر را كاماًل 
متوقف نمي كند و تحريم ها باعث شده اند كه كشور به دنبال يك شيوه پرداخت 
جايگزين باشد.  صندوق ثروت روسيه شامل درآمدهاي نفتي اين كشور است و 
از آن براي جبران كمبودهاي بازار استفاده مي شود. ارزش سرمايه اين صندوق 

به عالوه سرمايه هاي نقدي به 185/9 ميليارد دالر مي رسد. 

ترس جهان از تورم امريكا!
بيشتر شاخص هاي مهم بورس�ي جهان پس از انتشار آمار تورمي 

امريكا ريزش كردند. 
به گزارش بلومبرگ، نرخ تورم امريكا كماكان به طرز نگران كننده اي رو 
به افزايش است. متوسط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد جهان در 1۲ماه 
منتهي به مي  با ۰/8 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه 
قبل به سطح ۰/5 درصد رس��يد. اين نرخ تورم كه ۰/3 درصد بيشتر از 
نرخ مورد انتظار قبلي و باالترين سطح تورمي ثبت شده 13سال اخير 
بوده، بيش از همه تحت تأثير افزايش قيمت بخش انرژي قرار گرفته؛ 

به گونه اي كه تورم بنزين به 56/۲ درصد رسيده است. 
يك منبع آگاه اروپايي كه خواس��ته اس��ت نامش به دليل حساسيت 
موضوع فاش نش��ود، از تالش كش��ورهاي اروپايي براي متقاعدكردن 
جو بايدن ب��ه برداش��تن تعرفه ه��اي تج��اري وضع ش��ده در زمان 
رياست جمهوري دونالد ترامپ خبر داده است. قرار است جو بايدن راهي 
يك سفر اروپايي شود و بروكس��ل تمايل دارد تا واشنگتن تعرفه هاي 
وضع شده به ويژه در بخش فوالد و آلومينيوم را بردارد. در زمان رياست 
جمهوري ترامپ، امريكا روي طيفي از اقالم وارداتي به ارزش بيش از 

7/5 ميليارد دالر از اروپا تعرفه تجاري اضافه وضع كرد. 
وزارت بازرگاني امريكا اعالم كرد: كسري حساب تجاري اين كشور در آوريل 
به 68/9 ميليارد دالر رسيده كه اين رقم نسبت به ماه قبل كاهش 6/1 ميليارد 
دالري را نش��ان مي دهد. در اين مدت امريكا ۲۰5 ميليارد دالر صادرات به 
ديگر كشورها داشته و ۲73/9 ميليارد دالر هم كاال و خدمات وارد كرده است. 
به تفكيك بخش هاي مختلف، حساب كاال داراي كسري 6/۲ ميليارد دالري 
و حساب خدمات داراي مازاد ۰/1 ميليارد دالري بوده است. 3۲/4 ميليارد 
دالر از اين كسري مربوط به تجارت با چين بوده است. به نظر مي رسد كه 
تشديد اختالفات امريكا با چين بار ديگر اثر فوري روي مناسبات تجاري آنها 
داشته اس��ت. طبق اعالم اداره گمرك چين، در ماه مي  اين كشور 13/11 
ميليارد دالر واردات از امريكا داشته كه اين رقم نسبت به ماه قبل 83 ميليون 
دالر كمتر شده است. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه كه رشد واردات چين 
از ديگر كشورهاي جهان نسبت به ماه قبل 51/1 درصد اندازه گيري شده كه 

بزرگ ترين رشد ثبت شده يك دهه اخير بوده است. 

افزايش قيمت »تن ماهي« به ۸۵درصد رسيد
خري�د ي�ك كنس�رو 1۸۰ گرم�ي ماه�ي ت�ن ب�راي م�ردم، 
نس�بت به پارس�ال تا ۸۵ درص�د افزايش هزينه داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، موضع اخير برخي فعاالن بازار در رابطه با عرضه ماهي 
تن نشان از زمزمه هاي افزايش قيمت اين كاال در آينده نزديك دارد و از 

جمله داليل آن را افزايش هزينه هاي توليد اعالم كرده اند. 
اين در حالي است كه بررسي وضعيت قيمت و تورم كنسرو تن ماهي براساس 
آخرين گزارش مركز آمار ايران، حاكي از آن است كه اين كاال در ارديبهشت 
امسال نسبت به سال گذشته 85/3 و در قياس با فروردين سال جاري 1/1درصد 
افزايش قيمت داشته است.  متوسط قيمت يك قوطي 18۰ گرمي ماهي تن در 
ارديبهشت پارسال 14 هزار و 5۰۰ تومان بوده كه به ۲6 هزار و 5۰۰ تومان در 

فروردين امسال و متوسط ۲6 هزار و 7۰۰ در ارديبهشت رسيده است. 
حداقل خريد كنسرو ماهي تن در ماه گذشته حدود ۲4 هزار و حداكثر 
آن بيش از ۲8 هزار و 7۰۰ تومان گزارش شده است كه البته اين قيمت 
براي اين كاال در بازار گاها باالتر است.  اما بررسي روند تغيير قيمت يك 
قوطي 18۰ گرمي ماهي تن حاكي از آن است كه در سال گذشته و به طور 
متوسط در خرداد 15 هزار تومان، تير ماه 16 هزار، مرداد 17 هزار و ۲۰۰، 
شهريور 18 هزار و 6۰۰، مهر ۲۰ هزار 4۰۰، آبان ۲۲ هزار و 1۰۰، آذر ۲3 
هزار و 4۰۰، دي ۲4 هزار و 5۰۰ بهمن ۲5 هزار و 5۰۰ و اسفند ۲6 هزار و 
1۰۰ بوده هست. در سال جاري قيمت هر قوطي تن ماهي ۲6 هزار و 5۰۰ 

در فروردين و ۲6 هزار و 7۰۰ در ارديبهشت ماه رسيده است. 

در حال�ي دو روز از فرص�ت دو ماه�ه ثب�ت 
اطالع�ات س�كونتي در س�امانه مل�ي امالك و 
اس�كان مي گذرد ك�ه هن�وز خب�ري از تمديد 
چهار ماهه درج اطالعات در اين سامانه نيست. 
به گزارش تسنيم، درج اطالعات سكونتي در سامانه 
ملي امالك و اسكان از 19 فروردين امسال آغاز شد 
و چهارشنبه 19 خرداد فرصت دو ماهه اين برنامه به 
پايان رسيد. هفته گذشته محمود محمودزاده معاون 
مسكن و ساختمان با اشاره به نزديك بودن اتمام زمان 
درج اطالعات در سامانه مذكور گفته بود: با توجه به 
شرايط حاكم و همه گيري كرونا و اينكه بسياري از 
خانوارها ناچار هستند تا براي ثبت اطالعات خود به 
دفاتر پيشخوان مراجعه كنند، تمديد مهلت ثبت نام 

در سامانه ملي امالك و اسكان كشور را به ستاد ملي 
كرونا پيشنهاد داديم. 

31 فروردين امسال محمودزاده با بيان اينكه »كساني 
كه امالك زيادي هم دارند در خطر ماليات نيستند« 
به امضاي قراردادهاي صوري از سوی برخي مالكان در 
بنگاه هاي امالك واكنش نشان داد و افزود: اگر كسي 
اعم از مالك و مستأجر به صورت غيرواقعي قراردادي 
را تنظيم كند، متحمل خسارت شخصي خواهد شد؛ 
يعني يك نوع خودتنظيمي در قانون لحاظ ش��ده 
است. وي ادامه داد: هر فردي در ثبت اطالعات خود 
در سامانه بايد محل سكونتي را براي خودش اعالم 
كند و طبيعي است كسي كه بر اساس قانون به اسم 
خانوار شناسايي مي شود، نمي تواند دو شخصيت و 

دو محل اقامت داشته باشد بنابراين اگر كسي محل 
غيرواقعي را به عنوان مح��ل اقامت خود اعالم كند 
محل اقامت اصلي او دچار چالش خواهدش��د مگر 
اينكه برخي خانوارها هيچ سرپناهي نداشته باشند. 

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه قراردادهاي 
صوري ممكن است در هر معامله اي اتفاق بيفتد، اما 
مهم اين است كه قانون ساختار محكمي داشته باشد 
تا اين موارد را به حداقل ممكن برساند، گفت: قانون 
يك خودتنظيمي خاصي دارد و هر كسي كه قرارداد 
صوري ببندد در وهله اول خودش متضرر مي شود 
ضمن اينكه با جريمه دو برابري نيز مواجه مي شود، 
چراكه همه اطالعات اشخاص، كدملي و كدپستي ها 

را در اختيار داريم. 

محمودزاده با بيان اينكه ثبت اطالعات در س��امانه 
امالك و اس��كان هيچ ضرر و زياني براي افراد عادي 
جامعه ندارد، گفت: كساني كه امالك زيادي هم دارند 
در خطر ماليات نيستند و صرفاً خانه هاي خالي واجد 

شرايط مشمول ماليات خواهندشد. 
دو روز از فرصت دو ماهه درج اطالعات در س��امانه 
ملي امالك و اس��كان مي گذرد، اما خبري از تمديد 
آن تا پايان مهر سال جاري نيست. عدم اطالع رساني 
دقيق و مستمر از سوي معاونت مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي از يك سو و عدم انتشار آمار 
مربوط به ثبت اطالعات از سوی مديران دولتي باعث 
شد تا مردم عالقه  چنداني به مشاركت در شناسايي 

خانه هاي خالي از خود نشان ندهند.

بانك سرمايه گذاري امريكايي گلدمن ساكس 
پيش بيني كرد: روند صعودي جاري بازار نفت 
ادامه پيدا خواه�د كرد و نفت برنت تابس�تان 
امس�ال به ۸۰ دالر در هر بشكه صعود مي كند. 
به گزارش ايسنا، قيمت نفت برنت هفته جاري تحت 
تأثير انتظارات براي تقاضاي قوي تر، به 7۲ دالر و 
93 سنت در هر بشكه صعود كرد كه باالترين قيمت 
در بيش از دو سال گذشته بود. بهاي معامالت نفت 
برنت ديروز به 7۲ دالر و ۲1 س��نت در هر بش��كه 
رسيد. بهاي معامالت وس��ت تگزاس اينترمديت 

امريكا حدود 7۰ دالر در هر بشكه بود. 
گلدم��ن س��اكس اع��الم ك��رد: افزاي��ش نرخ 
واكسيناسيون به رفت و آمد بيش��تر در امريكا 
و اروپا منجر شده اس��ت، به طوري كه تقاضاي 
جهاني ب��راي نفت م��اه ميالدي گذش��ته 1/5 
ميليون بشكه در روز رشد كرد و به 96/5 ميليون 

بشكه در روز رسيد. 
گلدمن س��اكس كه تخصص ديرين��ه در بخش 
كاال دارد، انتظار دارد روند بهبود تقاضا براي نفت 

همچنان ادامه پيدا كن��د و در اوت به 99 ميليون 
بشكه در روز صعود كند. اين بانك سرمايه گذاري 
همچنين پيش بين��ي كرد: طوالني ش��دن روند 
مذاكرات هسته اي ايران ممكن است عرضه نفت را 

محدود نگه داشته و از قيمت ها پشتيباني كند. 
رش��د قيمت نفت در هفته هاي اخي��ر با برگزاري 
مذاكرات مي��ان ايران و قدرت ه��اي جهاني براي 
احياي برجام و انتظار بازار براي بازگشت نفت ايران 
محدود شده بود، اما طوالني شدن روند مذاكرات، 
نگراني ها نس��بت به بازگش��ت نفت ايران به بازار 
جهاني در آين��ده نزديك را تا ح��دودي تخفيف 

داده است. 
اداره اطالعات انرژي امريكا هفته جاري پيش بيني 
كرد مصرف نفت و س��وخت هاي مايع در س��طح 
جهاني در سال ۲۰۲1 به 97/7 ميليون بشكه در 
روز مي رسد كه 5/4 ميليون بشكه در روز افزايش 
نسبت به سال ۲۰۲۰ خواهد داشت و در سال ۲۰۲۲ 
با 3/6 ميليون بشكه در روز رشد، به 1۰1/3 ميليون 

بشكه در روز بالغ مي شود. 

عضو هيئت رئيسه اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و عراق گفت: در دو ماهه ابتداي امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته صادرات ايران به عراق 
از نظر ارزشي 13درصد كاهش را نشان مي دهد. 
سيدحميد حسيني، در گفت وگو با فارس در مورد 
وضعيت تجارت ايران و ع��راق در دو ماهه ابتداي 
س��ال جاري گفت: به دليل كاهش صادرات گاز و 
فرآورده هاي نفتي به عراق در دو ماهه ابتداي سال 

جاري با افت صادرات به عراق مواجه شديم. 
عضو هيئت رئيسه اتاق مشترك ايران و عراق افزود: 
بنابراين در دو ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر وزني 18 درصد و از نظر 

ارزشي 13 درصد افت صادرات به عراق داشتيم. 
وي با بيان اينكه در دو ماهه س��ال ج��اري ارزش 
صادرات ايران به عراق حدود 95۰ ميليون دالر بوده 
است، گفت: اگر مسئله بدهي هاي عراق به ايران حل 
شود، صادرات گاز به اين كشور نيز روند قبلي خود را 
مي يابد و مي توان با صادرات گاز ماهانه ۲۰۰ تا 3۰۰ 

ميليون دالر درآمد كسب كرد. 
حسيني بيان داشت: البته به غير از موضوع كاهش 
صادرات گاز، ساير محدوديت ها و ممنوعيت ها نيز در 
كاهش صادرات به عراق مؤثر بوده، نگراني از كاهش 
قيمت دالر در ايران و افزايش قيمت دالر در عراق هم 

روي روابط تجاري دو كشور تأثيرگذار بوده است.

بالتكليفي تمديد ۴ ماهه درج اطالعات سكونتي مردم

نفت برنت به ۸۰ دالر صعود مي كند

كاهش صادرات انرژي به عراق

ارزانفروشي در صادرات ميلگرد
عضو كميس�يون صنايع و معادن مجلس مي گويد: در بررس�ي ها 
مشخص شد كه در برخي موارد به دليل ايجاد انگيزه براي كشورهاي 
خارجي و جبران عوارض، ميلگرد ارزان تر به آنها عرضه مي شود. 
مصطفي طاهري در گفت وگو با خانه ملت، درباره ارزانفروش��ي در صادرات 
ميلگرد گفت: اكنون در برخي موارد با وجود اينكه برق و انرژي مصرف شده 
و فوالد به ميلگرد كه محصولي با ارزش تري اس��ت تبديل مي شود، ميلگرد 
با قيمت پايين تري نسبت به داخل به ساير كش��ورهاي به فروش مي رسد. 
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: اين موضوع 
داليل مختلفي دارد از جمله آنكه كش��ورهاي مقصد كه ب��ه دنبال واردات 
موادخام و نيمه خام فوالدي هستند، عوارضي براي واردات شمش فوالد در 
نظر نمي گيرند، بنابراين شمش با همان قيمتي كه در ايران وجود دارد وارد 
كشور مقصد مي شود، اما از آنجا كه كشورهاي مقصد براي واردات ميلگرد كه 
محصولي نهايي است عوارض وضع مي كنند، ميلگرد با قيمت پايين تري به آنها 
ارائه مي شود كه با وضع عوارض، واردات براي كشورهاي مقصد از نظر اقتصادي 
به صرفه باشد.  وي با بيان اينكه براي جبران اين موضوع ما بايد براي صادرات 
موادخام خود عوارض وض��ع كنيم، اضافه كرد: در بررس��ي ها و پيگيري ها 
مشخص شد كه در برخي موارد به دليل ايجاد انگيزه براي كشورهاي خارجي 
و جبران عوارض، ميلگرد ارزان تر از داخل عرضه مي شود. اين نماينده مردم 
در مجلس يازدهم درباره برخي خبرها مبني بر اينكه در طرح توسعه و توليد 
پايدار زنجيره فوالد كه در كميسيون صنايع و معادن بررسي شده و در حال 
حاضر در نوبت بررسي در صحن علني است، توضيح داد: در اين طرح فوالد در 
بورس عرضه مي شود بنابراين قيمت گذاري انجام نمي شود. براساس اين طرح 
كميته فوالد كه مشتكل از اعضاي مختلف است، قيمت پايه فوالد را تعيين 

مي كند، اما عرضه فوالد در بورس و براساس قوانين حاكم در آن است. 

سيگار و پوشاك قاچاق امحا مي شود
مديرعامل س�ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي از امحاي 
س�يگار و پوش�اك قاچاق داراي حك�م قطعي قضايي خب�ر داد. 
به گزارش فارس، محمدعلي افتخاري رئيس هيئت مديره و مدير عامل اين 
سازمان گفته است: وفق بند 58سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه كشور 
مبني بر پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز از مبادي ورودي تا حمل و عرضه 
آن در بازار و در راستاي اجراي مفاد ماده  قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و بنا به 
دستور معاون قضايي دادستان كل كشور در امر مبارزه با قاچاق و جرايم سازمان 
يافته كه همگي مقرر داشته اند، سيگارهاي مكشوفه قاچاق و پوشاك برند امحا 
گردد. به تمامی استان ها ابالغ مي گردد تمامي اقالم مكشوفه قطعي سيگار و 
پوشاك برند داراي حكم قطعي، امحا شود. در متن اين نامه آمده است: براساس 
منويات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در خصوص امحا كاالي قاچاق كه 
فرمودند: »در موضوع قاچاق بنده به مسئوالن گفته ام كه وقتي شما آن باند 
قاچاقچي را پيدا مي كنيد و آن جنس كالن قاچاق را كه چند هزار تن وزن آن 
است وارد كشور مي كنيد، اين جنس را جلوي چشم همه آتش بزنيد.« اعالم 
كرد: وفق بند 58 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه اجتماعي، فرهنگي و 
اجتماعي و اقتصادي ابالغي از سوي معظم له در امر پيشگيري و مقابله با قاچاق 
كاال و ارز از مبادي ورود تا حمل و عرضه آن در بازار و در اجراي مفاد ماده 3 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت 
در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز را از صالحيت هاي 

مصرحه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بر مي شمارد.

نقدينگي، مهم ترين دليل ركود واحدها
براساس آمارها تا پايان سال 13۹۹ بيش از ۹۵۵ هزار نفر در واحدهايي 
كه در شهرك ها و نواحي صنعتي به بهره برداري رسيدند، مشغول به 
كار بودند و نزديك به ۵۰درصد كل واحدها در صنايع فلزي و شيميايي 
فعال هستند. ۸ هزار و ۵21 واحد نيز در شهرك ها غيرفعال است كه 
۵6/۹درصد آنها به دليل كمبود نقدينگي دچار اين وضعيت شده اند. 
به گزارش ايس��نا، آمارها نش��ان مي دهد ميزان اش��تغال ايجادشده در 
واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده در سال گذشته حدود 3/5درصد 
افزايش داشته، به طوري كه در سال 1399 معادل 4۲ هزار و 385 شغل 
در واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده ايجاد شده، اما در مدت مشابه 
سال قبلش 4۰ هزار و 944 نفر در واحدهاي صنعتي تازه به بهره برداري 
رسيده شاغل شدند. در مجموع تا پايان سال گذشته 955 هزار 1۲ نفر در 
واحدهايي كه در شهرك ها و نواحي صنعتي به بهره برداري رسيدند مشغول 
به كار بودند كه نسبت به اشتغال 9۲1 هزار و 511 نفر تا پايان سال 1398 
در اين واحدها، حدود 3/6درصد افزايش داشته است. همچنين بر اساس 
اين آمار از كل 47 هزار و 5۰9 واحد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي، 
41درصد خرد، 5۲درصد كوچك، 6درصد متوسط و يك درصد واحدها 
بزرگ هستند. از نظر اشتغال نيز 11درصد اش��تغال در واحدهاي خرد، 
49در در واحدهاي كوچك، ۲1درصد در واحدهاي متوسط و 19درصد در 
واحدهاي بزرگ ايجاد شده است. در زمينه سرمايه گذاري نيز واحدهاي 
كوچك پيشتاز هستند، به طوري كه 4۲درصد سرمايه گذاري شهرك هاي 
صنعتي در واحدهاي كوچك، ۲4درصد در واحدهاي متوسط، ۲1درصد در 

واحدهاي بزرگ و 13درصد در واحدهاي خرد انجام شده است. 
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