كاهش توليد و ممنوعيت واردات
 2عامل گراني برنج

دبير انجم�ن واردكنن�دگان برنج با بي�ان اينكه كاه�ش توليد و
ممنوعي�ت واردات دو عام�ل اصلي گران�ي برنج در بازار اس�ت،
گف�ت 70 :ه�زار تن برن�ج در گمرك كش�ور رس�وب ك�رده و در
انتظار تعيي�ن تكليف از س�وي وزارت جهاد كش�اورزي اس�ت.

مسيح كشاورز در گفتو گو با فارس گفت :توليد برنج در سال جاري به
گفته برخي مسئوالن 18تا 30درصد كاهش يافته است .از سوي ديگر
ميزان واردات نيز در سال جاري 65درصد افت كرده و به افزايش قيمت
در بازار منجر شده است.
كشاورز افزود :متأس��فانه توليد برنج در داخل آمار دقيقي ندارد ،اما به
اذعان برخي مسئوالن به دليل خشكس��الي ،توليد برنج 18درصد كم
شده است .برخي هم ميگويند آسيبديدگي از سيل نيز بيشتر بوده و
كاهش توليد تا 30درصد هم ميرسد.
وي ب��ه كاه��ش واردات هم اش��اره ك��رد و گف��ت :مي��زان واردات
برنج در س��ال  99تا 50درص��د و در س��ال جاري ت��ا 65درصد افت
داشته است.
دبير انجمن واردكنندگان برنج در عين حال تأكيد كرد :واردات برنج
به كشور نيز از 31تيرماه به مدت چهارماه ممنوع است و بهرغم اينكه
 70هزار تن برنج در گمرك كش��ور رس��وب كرده ،اما اجازه واردات را
نميدهند و ب��ه وزارت جهاد كش��اورزي پيش��نهاد كردهايم كه براي
فروكش التهاب گراني در بازار ،ممنوعيت واردات برداشته شود ،اما وزير
جديد هم به اين مسئله توجهي نكرده است.
دبير انجمن واردكنندگان برنج با بيان اينكه وزارت جهاد كش��اورزي
به رفع ممنوعي��ت واردات اقدام نميكند ،گفت :در عوض به ش��ركت
بازرگاني دولتي دستور داده كه از محل ذخاير احتياطي كشور 100هزار
تن برنج به بازار تزريق كند ،اما از نظر كارشناسي ،اين راهكار نيست و
اص ً
ال اين ميزان برنج نميتواند در قيمت بازار تأثيرگذار باش��د؛ چراكه
تزريق مستمر به بازار ميتواند التهاب قيمت را بگيرد و شركت بازرگاني
دولتي اين ميزان ذخيره را ندارد.
كشاورز همچنين گفت :امسال بخش خصوصي  200تا  250هزار تن
واردات انجام داده و حدود  200هزار تن هم ش��ركت بازرگاني دولتي
وارد كرده است و اين در حالي است كه ساالنه يك تا يكونيم ميليون
تن واردات برنج انجام ميشد.
وي تصريح كرد :به وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد كرديم ممنوعيت
واردات را از مهرماه بردارند كه در اين صورت قيمت برنج در بازار متعادل
خواهد شد.
كش��اورز تأكيد ك��رد :در ح��ال حاض��ر ممنوعيت برنج باعث ش��ده
قيمت برنج ايراني افزايش ياب��د و ركود ،كمبود و گران��ي در بازار رخ
بدهد و برخي ه��م در اين ميان سوءاس��تفاده ك��رده و قيمت برنج را
افزايش دادهاند.
اين مسئول در پايان تأكيد كرد :براساس گزارش مركز آمار52 ،ميليون
نفر در كشور برنج خارجي مصرف ميكنند كه 69درصد افراد را شامل
ميشود و سرانه مصرف  28كيلوگرم است .همچنين  23ميليون نفر
برنج ايراني با سرانه مصرف  12كيلوگرم استفاده ميكنند.

پاسخ گازي مركل به امريكا

آن�گال م�ركل صدراعظ�م آلم�ان در كنفرانس خبري مش�ترك
با نخس�توزير لهس�تان در ورش�و اعالم كرد :آلمان ب�ه امريكا
گفته اس�ت ك�ه از پ�روژه «ن�ورد اس�تريم  »۲حماي�ت ميكند.

به گزارش تاس روسيه ،آنگال مركل در بخشي از اين كنفرانس خبري
درباره پروژه خط لوله انتقال گاز روسيه به برخي كشورهاي اروپايي و
آلمان اظهارنظر و بار ديگر حمايت خود و دولت فدرال آلمان را از اين
پروژه اعالم كرد.
صدراعظم آلمان در شرايطي از اين خط لوله انتقال گاز حمايت كرده كه
مقامهاي امريكايي بارها عليه اين پروژه موضع گرفتهاند.
مركل در كنفرانس خبري با نخستوزير لهستان گفت« :ما روي روابط
و پيوندهاي انرژي هم تمركز كرديم ،در موضوع مرتبط با نورداستريم۲
من يك بار ديگر به طور شفاف اعالم كردم كه اين موضوع كه اوكراين
همچنان يك كش��ور ترانزيت و محل انتقال گاز روس��يه بماند ،مايه
نگراني است».
صدراعظم آلمان با اش��اره به رايزنيهاي برلين با واشنگتن اعالم كرد:
«هدف ما از توافق با اياالت متحده هم همين اس��ت .ما (آلمان) اين را
گفتهايم كه ما از نورداستريم  ۲حمايت ميكنيم».
اشاره آنگال مركل صدر اعظم آلمان به توافق با دولت امريكا توافقي است
كه در جريان سفر چندي قبل او به واش��نگتن و ديدار با جو بايدن در
كاخ سفيد حاصل شد.
البته مركل پيشتر اعالم كرد توافق با دولت امريكا بر سر اين پروژه قدم
خوبي محسوب ميش��ود ،اما اختالفات برلين و واشنگتن در خصوص
اين مسئله «همچنان پابرجا هستند و ما اين را در واكنشهاي صورت
گرفته مشاهده كردهايم».
وي گفته بود ،اين مسئله نيز بسيار مهم است كه اوكراين كشوري براي
انتقال گاز باقي بماند ،اما اين انرژي براي قرار دادن كييف در شرايط
دشوار مورد استفاده قرار نگيرد .روسيه تصريح كرده است كه از اين خط
انتقال انرژي بهعنوان «اسلحه» استفاده نخواهد كرد.

ادامه موضع چين عليه رمزارزها

دولت چين با صدور بيانيه جديدي به مردم اين كشور هشدار داد در
توكنهاي غيرمثلي (ياهمانانافتي)سرمايهگذارينكنند،چراكه
قيمت آنها كام ً
ال حباب است و از ديدگاه مالي ،اين داراييها داراي
ارزش خيلي كمتر از چيزي هستند كه اكنون قيمتگذاري ميشوند.

به گزارش كوين دسك ،وانگ جونهي -خبرنگار روزنامه ساوث چاينا
مورنينگ پست -در مطلبي با انتشار اين هشدار نوشت :وقتي كه هيجان
بازارها تخليه شود ،ارزش اين ان اف تيها به ميزان قابل توجهي كاهش
پيدا خواهد كرد.
هنوز مش��خص نيس��ت انافتيهايي كه توسط ش��ركتهاي بزرگ
چيني عرضه ش��دهاند ،چه سرنوش��تي پيدا خواهند ك��رد .هم علي
باب��ا و ه��م تنس��نت -از بزرگترين ش��ركتهاي چي��ن -تاكنون از
توكنهاي خ��ود رونمايي كردهاند .اين ش��ركتها همچنين پيش��تر
آگهيهايي براي استخدام نيروهاي متخصص منتشر و از برنامهريزي
خود براي راهان��دازي واحده��اي تحقيقاتي مرتبط ب��ا توكنها خبر
داده بودند.
دولت چين در ماههاي اخير موضع گيريهاي بسيار سرسختانهاي عليه
رمزارزها داشته و طبق تصميم بانك مركزي ،هرگونه فعاليت مرتبط با
رمزارزها از جمله استخراج ،خريد و فروش و سرمايهگذاري در رمزارزها
ممنوع اعالم شده اس��ت .اين در حالي رخ ميدهد كه چين تا ابتداي
امسال بزرگترين مركز اس��تخراج ارزهاي ديجيتالي در جهان بود و
اخبار مرتبط با سختگيريهاي حكومت چين ،تأثير منفي زيادي روي
قيمتها در بازار داشته است.
بانك مرك��زي چين در ح��ال طي ك��ردن مراحل نهاي��ي راهاندازي
ارز ديجيتالي رس��مي اين كش��ور موس��وم به يوان ديجيتالي است و
پيشبيني ميشود كه چين به نخستين كشوري در جهان تبديل شود
كه ارز ديجيتالي رسمي خود را راه اندازي میكند ،با اين حال مقامات
چيني ارزهاي ديجيتالي موجود در ب��ازار را تهديدي براي ثبات مالي
كشورشان ميدانند.

12

تاالر شيشهاي
نام شركت

دوش��نبه  22ش��هریور  6 | 1400صف��ر | 1443

| روزنامه جوان |شماره 6300

سرويس اقتصادي 88498433

چینبرندهجنگ اقتصاديدرهمسايگيامريكا
تمايل پكن براي افزايش نفوذ خود در امريكاي التين
در واكنش مستقيم به حضور مداوم واشنگتن در آسيا و حمايت از تايوان است

  گزارش

وحید حاجیپور

ونزوئال داراي بزرگترين ذخاير نفتي جهان
با 304ميليارد بش�كه اس�ت .نياز اين كشور
به كمكهاي اقتصادي فرصتي را براي چين
ايجاد كرده ت�ا از منابع عظي�م هيدروكربن
ونزوئلا اس�تفاده كند .اي�ن ام�ر نميتواند
از س�وي چين ناديده گرفته ش�ود ،زيرا در
اين صورت پك�ن ميتواند با پيش�ي گرفتن
از اياالت متح�ده به بزرگترين پااليش�گر
جه�ان و واردكننده نفت خام تبديل ش�ود.

تشنگي بيپايان چين براي نفت كه منبع مهمي
از انرژي براي اقتصاد رو به رشد آن است ،پكن را
وادار كرده تا به دنبال دس��تيابي بيشتر به منابع
نفت در سراسر جهان باشد .به همين دليل است
كه ش��ركتهاي دولتي چين تمايل خود را براي
دورزدن تحريمهاي امريكا براي دريافت واردات
نفت خام از ونزوئال و ايران نشان دادهاند.
ب��ا افزايش فش��ارها ب��راي ب��ه دس��ت آوردن
منابع راحت و در دس��ترس نفت خام ،ش��ركت
CCPCب��ه عن��وان بازيگري پي��شرو در دور
زدن تحريمه��اي امريكا ب��راي عرضه نفت خام

ونزوئال به پااليشگاههاي ش��رق آسيا ظاهر شد.
اهميت اين ش��ركت با دادههاي اخب��ار رويترز
مش��خص كرد كه در ماههاي آوريل و مه 2021
كشتيهاي تعيين شده از سوی  CCPCبيش
از يك پنج��م صادرات نف��ت ونزوئ�لا را در آن
ماهها انجام دادهاند .بر اساس تحقيقات رويترز،
 CCPCبا وجود تحريمهاي واشنگتن عليه هر
دو ايالت شرقي ،حداقل 14نفتكش براي حمل
نفت ونزوئال و ايران خريداري كرده است .گفته
ميش��ود ش��ركت ملي نفت چين يا CNPC
كاركنان خود را براي سرمايهگذاري در عمليات
به ونزوئال اعزام خواهد ك��رد ،زيرا رئيسجمهور
در حال تصويب قوانيني با هدف تسهيل كنترل
خصوص��ي بيش��تر در پروژههاي انرژي اس��ت.
رئيسجمه��ور ونزوئال اميدوار اس��ت اين قانون
موجب جذب سريع سرمايهگذاري خارجي شود
كه براي بازس��ازي صنعت نفت ونزوئال متالشي
شده مورد نياز اس��ت .بدين ترتيب به كاراكاس
اجازه ميدهد اقتصاد شكست خورده ونزوئال را
بازسازي كند.

  مسکن

اميد به چين
تا آگوس��ت  2021ميزان توليد نف��ت ونزوئال و
شريك خارجي آن به طور ميانگين حدود 520
هزار بش��كه در روز بود و حاال به 720هزار بشكه
رسيده است .تارك الي آيس��امي وزير نفت اين
كش��ور ميگويد ،توليد نفت اين كش��ور به 1/5
ميليون بشكه در روز ميرسد .تنها راه دستيابي
به چنين هدف بلندپروازانه و در نهايت بازگشت
توليد نفت ونزوئال به بيش از  2ميليون بشكه در
روز ،جذب س��رمايه قابل توجه خارجي اس��ت.
كاراكاس معتقد است براي بازگرداندن توليد به
3ميليون بش��كه – دوران چاورز -به  58ميليارد
دالر نياز است.
با اي��ن وج��ود ،حت��ي اقدام��ات م��ادورو براي
ايجاد محيطي مناس��ب براي س��رمايهگذاران و
شركتهاي بينالمللي نفتي ،سرمايه قابل توجهي
را براي احياي صنعت نفت جذب نكرده است .به
اين دليل كه تحريمهاي شديد واشنگتن به ويژه
تحريمهايي كه دولت ترامپ در سال  2019وضع
و كاراكاس را از بازارهاي جهاني انرژي و سرمايه

حذف كرد ،مانع س��رمايهگذاري ش��ركتهاي
ان��رژي خارجي ش��د ،در حالي ك��ه تحريمهاي
اياالتمتح��ده مانع س��رمايهگذاري قدرتهاي
غربي ميشود .مطمئناً پكن از سرمايه و فناوري
الزم براي احياي بخش فرس��وده انرژي ونزوئال
برخوردار است .طرح یک تريليون دالري كمربند
و جاده چي��ن ،منابع ني��روي كار و فناوري قابل
توجهي كه در اختيار پكن اس��ت ،نشان ميدهد
دومين اقتصاد بزرگ جه��ان تمايل خود را براي
دور زدن و حتي س��رپيچي از تحريمهاي اياالت
متحده آماده كرده است.
افزايش سرمايهگذاري در ونزوئال به پكن امکان
كنترل بيش��تري بر بزرگترين س��رمايه نفتي
جه��ان ميدهد .اين ام��ر نه تنه��ا امنيت انرژي
بيشتري را براي اقتصاد تشنه نفت چین كه قرار
است از اياالت متحده پيشي بگيرد و به بزرگترين
واردکننده جهان در پايان اين دهه تبديل شود ،به
ارمغان میآورد بلکه قدرت ژئوپلتيك چين را هم
به ميزان قابل توجهي تقويت میكند.
تمايل پكن براي افزاي��ش نفوذ خود در امريكاي
التي��ن در واكنش مس��تقيم به حض��ور مداوم
واش��نگتن در آس��يا و حمايت از تايوان است و
همچني��ن ميتواند نف��وذ چي��ن را در امريكاي
التين ،منطقهاي كه به طور س��نتي تحت سلطه
اياالت متحده است ،تقويت كند و به پكن امكان
دسترس��ي بيش��تري به منابع طبيع��ي فراوان
امريكاي جنوبي از جمله نفت ،طال ،نقره ،مس و
فلزات كمياب خاكي دهد .پكن معتقد است اين
امر باعث ارتقاي جايگاه خود در مقابل واشنگتن
ميشود و در رقابت جاري بين دو قدرت غول پيكر
اقتصادي و نظامي برتري ميدهد.
هرگونه سرمايهگذاري توسط پكن در ونزوئال ،به
مادورو كمك ميكند تا توليد نفت را گس��ترش
دهد و در نتيجه توانايي دولت ونزوئال در مقاومت
در برابر تحريمه��اي امريكا را تقوي��ت كند .اگر
پكن وامدهنده آخرين راه باشد و سرمايه و ساير
منابع مورد ني��از براي بازس��ازي صنعت نفت در
حال ونزوئال را تأمين كند ،قدرت مادورو تقويت
ميشود ،در حالي كه ارزش تحريمهاي واشنگتن
كاهش مييابد .اين ضعف فزاينده مادورو است و
ترس از فروپاشي دولت ونزوئال كه نيروي محركه
اقدام��ات يكجانبه اخير با هدف ايج��اد رابطه با
واش��نگتن و به دنبال كاهش تحريمهاست ،اين
فرصتي را ب��راي دولت بايدن ايج��اد كرده كه در
مواجهه با ونزوئال به دنبال راهي جايگزين باشد كه
پكن براي دور زدن تحريمها وارد عمل نشود.

ريزش قيمت مسكن در محلههاي هدف سفتهبازان

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه قيمت
مسكن در محلههايي از تهران كه داراي ماهيت
سرمايهاي هس�تند ،با افت بيش�تري نسبت
به مناطق مصرفي مواجه ش�ده اس�ت ،گفت:
معتق�دم تقاضاي واقعي هي�چگاه دچار ركود
نميشود و دولت از سازندگاني كه در اين بخش
اقدام به ساخت و ساز كنند ،حمايت ميكند.

محمود محم��ودزاده در گفتوگو با ايس��نا اظهار
كرد :بهترين راه براي كاهش قيمت خانه اين است
كه مسكن مصرفي احداث كنيم و بازار را از حالت
سرمايهاي بيرون بياوريم؛ يعني به شكل هدفمند
واحدهايي براي متقاضيان واقعي و واجد ش��رايط
  حمل و نقل

احداث كنيم.
وي افزود :يكي از داليلي كه دولت سياست توليد
يك ميليون واحد مسكوني در سال را مطرح كرده
اين است كه مسكن در استطاعت براي خانوارها
ساخته شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بازار مسكن
در شش ماه گذشته به ثبات رسيده است ،گفت :اگر
آمار را به تفكيك محالت بررسي كنيم ،ميبينيم در
بسياري از مناطق تهران كه ماهيت سوداگري دارد
با كاهش قيمتهاي به مراتب بيش از ميانگين كل
مواجه شدهايم .بنابراين بازار در حوزه سرمايهگذاري
كه در تراز ارز و سكه قرار ميگيرد كشش ندارد اما

در بخش مصرفي شرايط متفاوت است.
محمودزاده تأكيد ك��رد :بازار مس��كن را از نظر
ماهيتي بايد به دو شاخه كلي تقسيمبندي كرد؛
يك بخش تقاضاي واقعي اس��ت كه ب��ه اعتقاد
من يك فعاليت دائمي اس��ت و ركود ندارد .اگر
سازندگان سودهاي متعارف و منطقي را در نظر
بگيرند همواره در بخش تقاضاي واقعي ،كار هست
و دولت نيز با طرحهاي تش��ويقي از س��ازندگان
حمايت ميكند.
وي ،بخش ديگر را حوزه سوداگري بازار مسكن
دانست و گفت :بازار سرمايهاي هماكنون در ركود
به سر ميبرد ،اما سر جاي خودش است و كسي

جلوي آن را نميگيرد .موقعي كه توجيه اقتصادي
داشته باشد سرمايهگذاران به مناطقي كه معموالً
خريد و فروشهاي س��رمايهاي در جريان است
ورود ميكنند.
متوسط قيمت مسكن ش��هر تهران در مردادماه
سال جاري  ۳۰ميليون و  ۹۷۰هزار تومان در هر
متر مربع بوده كه نس��بت به ماه قبل  3/1درصد
و نسبت به مشابه س��ال قبل  ۳۴درصد افزايش
يافته اس��ت .تعداد معامالت ني��ز  5/5هزار فقره
بود كه نسبت به ماه قبل  8/4درصد افزايش و در
مقايسه با ماه مشابه در سال قبل 39/4كاهش را
نشان ميدهد.

نيازي به محدوديت ۶۰درصدي در پروازهاي اربعين نيست

معاون هوان�وردي و امور بينالملل س�ازمان
هواپيمايي كش�وري اعالم كرد :در پروازهاي
اربعين مانند ديگ�ر پروازه�اي خارجي همه
مس�افران بايد پاس�خ منفي تس�ت  PCRرا
همراه خودش�ان داش�ته باش�ند و به همين
دلي�ل نيازي ب�ه رعاي�ت ك�ردن محدوديت
پذي�رش  ۶۰درصدي در اين پروازها نيس�ت.

ابوالقاسم جاللي در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به
سؤالي مبني بر اينكه با توجه به توافق كشورهاي
ايران و عراق براي پذيرش  ۳۰ه��زار زائر ايراني

از طري��ق ف��رودگاه بينالمللي اين كش��ور ،چرا
پروتكلهاي��ي مانن��د فاصلهگ��ذاري و پذيرش
۶۰درص��دي مس��افران در اين پروازه��ا رعايت
نميش��ود ،اظهار كرد :ب��ا توجه ب��ه اينكه تمام
مسافران بايد  ۷۲ساعت قبل از انجام پرواز ،پاسخ
منفي تست  PCRرا گرفته باش��ند و آن را ارائه
دهند ،نيازي به رعاي��ت محدوديت پذيرش ۶۰
درصدي در پروازهاي اربعين مانند ديگر پروازهاي
خارجي نيست.
وي افزود :اكثر كشورهاي اروپايي براي پروازهاي

خود پروتكلهاي��ي مانند تس��ت منفي PCR
يا كارت واكس��ن را در دس��تور كار خ��ود قرار
داده و رعاي��ت ميكنن��د و در اي��ن زمينه هيچ
مشكلي هم برايش��ان پيش نميآيد .ما نيز براي
پروازهاي خارجي اي��ن پروتكلها را مدنظر قرار
دادهايم و نگراني از اي��ن بابت براي زائران ايراني
وجود ندارد.
معاون هوان��وردي و ام��ور بينالملل س��ازمان
هواپيمايي كش��وري ادامه داد :اگر در پروازهاي
داخلي محدوديت پذيرش  ۶۰درصدي مسافران

رعايت ميش��ود به اين دليل است كه نميتوان
براي اين پروازها از مسافران تست منفي PCR
گرفت و وزارت بهداشت چنين پروتكلي را به ما
ابالغ نكرده اس��ت .بنابراين جاي نگراني در اين
زمينه نيس��ت چراكه در پروازهاي اربعين مانند
ديگر پروازه��اي خارجي به غي��ر از محدوديت
 ۶۰درصدي پذيرش مس��افر همه پروتكلهاي
بهداشتي مانند استفاده اجباري از ماسك در اين
پروازها و غربالگري و تب سنجي همه مسافران به
دقت رعايت ميشود.
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  انرژی

لغومحدوديتهايبرقيصنايع
س�خنگوي صنعت برق با اش�اره ب�ه اينكه
محدوديته�اي صناي�ع كاه�ش يافت�ه
اس�ت ،گف�ت :در روزه�اي اخي�ر ب�ه جاي
اعم�ال محدودي�ت ،همكار يهاي�ي ب�ا
بعضي از صنايع داش�تيم و اي�ن همكاريها
در آين�ده ه�م باي�د ادام�ه پي�دا كن�د.

رجبي مشهدي در گفتوگو با مهر ضمن اشاره
به محدوديتهاي بخش صنايع سيمان و فوالد
گفت :در روزهاي گذشته تقريباً محدوديتي در
بخش صنايع نداش��تيم و البته همكاريهايي
وجود داشته است و از هفته آينده به طور كامل
محدوديتهاي اين صنايع برداشته ميشود.
وي افزود :ب��راي فصل زمس��تان ب��ا توجه به
محدوديتي كه در تأمين س��وخت نيروگاهها و
ضرورت استفاده از سوخت مايع داريم بايد اين

همكاريهاي تداوم داشته باش��د تا انشاءاهلل
مجبور به اعمال محدوديت نشويم.
سخنگوي صنعت برق در پاسخ به تأثير اعمال
تعرفهگذاري پلكاني نيز گف��ت :در مورد بحث
اصالح تعرفهگذاري هنوز زود است كه بخواهيم
قضاوت دقيقي داش��ته باش��يم ،ولي قطعاً در
كاهش مصرف مؤثر بوده است.
وي در پايان گفت :اصالح تعرفهگذاريها ساالنه
انجام ميشود و تعرفهها همواره در ششپلكان
تعريف ميشود .امسال در پيك مصرف ،تعرفه
برق مش��تركاني كه دو برابر الگ��وي متعارف،
مصرف داش��تهاند با قيمت آزاد حساب شد اما
در زمستان بعيد است كسي به اين حد مصرف
برسد ،به جز مصارف خاص استخراج رمزارز كه
آن هم بايد طبق قانون برخورد شود.
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