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قائم مقام بانک مرکزی:
تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست

...

ارز وطال

اخبار

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 90(43.100

در حالــی کــه چیــن وضــع تعرفــه بــر  34میلیــارد دالر از
کاالهای صادراتی این کشور از ســوی آمریکا را با اقدامی
مشابه پاسخ داده بود ،دولت آمریکا در واکنش به مقابله به
مثل چینی ها ،این بار تهدید کرد فهرستی به ارزش 200
میلیارد دالر را مشــمول  10درصد تعرفــه خواهد کرد.به
گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،این خبر بازارهای سهام را
به لرزه انداخت و بازارهای چین با بیشترین کاهش پیشرو
بودند .در واکنش به این تهدیدها یک مقام بلندپایه وزارت
بازرگانی چین هشــدار داد آمریکا با ایــن اقدامات به نظم
تجــارت جهانی لطمه میزنــد .به دنبال انتشــار این خبر،
شاخص « داو جونز» بورس نیویورک با  0.6درصد کاهش
به  24919/66واحد رســید .در اروپا شاخص « فوتسی
»۱۰۰لندن با  0.1درصد کاهش در ســطح 7692.04
واحد بســته شــد .بورس توکیو در ژاپن تا پایــان معامالت
اولیه  1.4درصد عقب نشست تا شاخص « نیک کی »۲۲۵
سطح  21891.20واحدی را نشان دهد.رابرت الیتیزر،
نماینده تجاری آمریکا با اعالم تعرفههای پیشنهادی گفت:
بیش از یک ســال اســت که دولت ترامپ صبورانه از چین
خواسته است شیوههای غیرمنصفانه خود را متوقف کند،
بازار خود را بگشاید و در رقابت بازار منصفانه وارد شود ،اما
چین به جای پاسخ دادن به نگرانیهای مشروع ما ،تالفی
علیه محصوالت آمریکایی را آغاز کرده است .هیچ توجیهی
برای چنین اقداماتی وجود ندارد.با این حال ،یک نشریه
آمریکایی این اقدامات آمریکا را گل به خودی و محکوم به
شکســت تلقی کرد .به گزارش فارس« ،درک تامپســون»
تحلیل گر اقتصادی ،بازار کار و رسانه در نشریه «آتالنتیک»
در یادداشــتی با عنوان «چرا جنگ تجاری ترامپ محکوم
به شکست اســت» مینویســد« :با وجود تضمینهایی که
رئیسجمهور آمریکا مطرح کــرده ،جنگهای تجاری ذاتا
بد بود و پیروزی در آن ها غیرممکن است».

عکس و شرح

فروش بنزین برای گذران زندگی
با وجود این که در نقاط مختلف شهر بندرعباس ،پمپ
بنزین و گاز وجود دارد ،اما زنان و مردان مسنی هستند
که برای گــذران زندگی خود اقدام بــه فروش بنزین به
صورت آزاد در شهر می کنند .در هر صورت دلیل رواج
فروش بنزین به صورت شخصی و خارج از پمپ بنزین در
این شهر مشخص نیست( .خبرگزاری مهر)

) 17( 50.545

) 147( 57.154

6.469

11.736

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2/271/000

26.000.000

) 1/000/000( 27.200.000

13.500.000

7.000/000

(دالر)

مقدار

109.505

شاخص کل

2.260/200

25.640.000

) 765/000( 26.660.000

13.180.000

6.820.000

)-11( 1.245

تغییر

-1344

شاخص

همزمان با آغازبهکاربازارثانویه ارز و امکان فعالیت صرافی ها درسامانه نیما صورت گرفت

 8درصد ورودی سدها تبخیر می شود

جنگ تجاری آمریکا با چین
 200میلیارد دالری شد

پوند

نرخی اعالم نشده است

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

حســین بردبار-مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب
ایران میــزان تبخیر آب پشــت ســدها در کشــور را بــه طور
میانگین یک میلیارد و  800میلیون متر مکعب اعالم کرد
که نسبت به رقم کل ورودی آب ســدهای کشور حدود  7تا
 8درصد است که باید برای همین میزان هم چاره اندیشی
کرد.محمــد حاج رســولیها ،دیــروز دریک نشســت خبری
درپاسخ به پرسش خراسان درباره این که چه تدابیری برای
کاهش تبخیر آب پشت ســدها با توجه به شرایط خاص کم
آبی و گرمای کم ســابقه کشور اندیشــیده اید؛ گفت400:
میلیارد متر مکعب نزوالت در کشــور داریــم ولی آن چیزی
که به عنوان منابع آب تجدید پذیر هســت و بخشی از آن که
جدامیشود به عنوان تبخیر وتعریق حدود 70تا 75درصد
استکههیچربطیبهمخازنسدهانداردالبتهبایدبهتبخیر
اهمیت داد ولی با درنظر گرفتن مدیریت نزوالت آســمانی
و باران موثــر و غیرموثر.وی با بیان این که درتمام ســدهای
کشور تشــتک تبخیر برای اندازه گیری میزان تبخیر تعبیه
شده است ،افزود :ارقام مربوط به تبخیر درکشور براساس
حدس و گمان نیســت و مبنای فنــی دارد ،میــزان ورودی
مخازن ســدهای کشــور حداکثــر  50میلیــارد متر مکعب
و درســال های خشکســالی 28تا  30میلیــارد متر مکعب
اســت و میزان تبخیر از سدهای کشــور نیز به طور متوسط
یک میلیارد و  800میلیون مترمکعب اســت که البته بسته
به میزان حرارت از یک ونیم میلیارد تا دو میلیارد متر مکعب
متفاوت اســت.این رقم تبخیر نســبت به کل میزان ورودی
حدود 7تا  8درصد اســت.وی ادامه داد :در برنامه ابالغی
 113سد کشور که  90درصد منابع آب سطحی را تشکیل
می دهد میزان تبخیر سدها را نیز همچون دیگر موضوعات
مثل مصرف کشاورزی ،شــرب و غیره در نظر می گیریم که
عدد آن از5تا 8درصد است که البته باید برای همین میزان
هم چاره سازی کنیم.حاج رسولیها با بیان این که دربرخی
از ســدها میزان تبخیر به دلیل شــرایط جغرافیایــی و غیره
زیادتر از دیگر سدهاست ،افزود:ما روی این سدها تمرکز و
مباحثمختلفیرابرایکاهشتبخیردرآنهاداریمکارمی
کنیم که برخی از آن ها تبعات زیست محیطی دارد و توصیه
نمی کنند ،مثل استفاده از مواد شیمیایی و رها کردن توپ
که روش های علمی در کشور نیست.وی ادامه داد:درباره
اســتفاده از پوشــش هایی مثل پنل های خورشــیدی روی
دریاچه این ســدها داریم کار می کنیم که پیشنهادهایی را
برای برخی از ســایت ها و ســاختگاه ها به بخش خصوصی
ارائه کرده ایم که از این ظرفیت استفاده کنند و دراین سایت
ها دغدغه انتقال برق تولیدی نیز وجود ندارد چون نیروگاه
های برق آبی موجود درآن ها امکان انتقال برق را دارند.وی
تاکید کرد :استفاده از پنل های خورشیدی برای جلوگیری
از تبخیر آب پشت سدها در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.
وی همچنین ازکارکردنمشاورانی برایموادافزایندهروی
دریاچه سدها خبرداد و گفت :البته این روش تبعات زیست
محیطی دارد و مقداری از آن واهمه داریم و باید کاری کنیم
که کمترین تبعات زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

یورو

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به بررسی متغیرهای پولی در بانک مرکزی ،گفت :هم اکنون تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی گرفته نشده
اســت .اکبر کمیجانی در گفت وگو با ایبنا افزود :بانک مرکزی پیوسته متغیر های پولی را بررســی می کند و موضوع متغیر های پولی همواره
میتواند در دستور مطالعات باشد ولی در شرایط کنونی تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست.

ارز و سکه درمسیر نزولی

یک روز پس از آغاز به کار بازار ثانویه ارز ،ســازمان توسعه
تجارت ،اعالم کرد که از روز چهارشــنبه امــکان خرید ارز
توسط واردکنندگان از صرافی ها در سامانه جامع تجارت
فراهم شد .در این حال ،گزارش های میدانی از تداوم روند
نزولی قیمت ها در بازار ارز و سکه خبر دادند.
▪امکان خرید ارز توسط واردکنندگان از صرافی ها در
سامانه تجارت فراهم شد

به گزارش ایلنا ،به فاصله یک روز از آغاز به کار بازار ثانویه
ارز ،ســازمان توســعه تجارت در اطالعیه ای از مهیا شدن
امکان خریــد و فروش ارز به نرخ توافقــی از طریق صرافی
های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت
خبــر داد.بــر اســاس اطالعیــه این ســازمان کــه خطاب
به تمامــی واردکننــدگان کاالهــای اولویت ســوم (یعنی
کاالهای غیر از کاالهای اساسی و نیز مواد اولیه و واسطه
ای) صادر شــده ،آمده اســت :واردکنندگان باید ابتدا در
سامانه جامع تجارت ثبت ســفارش انجام دهند سپس با
مراجعه بــه بانک عامل ،درخواســت گواهی ثبــت آماری
را در پورتــال ارزی ثبت کننــد .این واردکننــدگان پس از
ارائه وثایق و تعهد الزم به بانک عامل باید به سامانه جامع
تجارت مراجعه کننــد و در بخش خریــد ارز ،فرایند خرید
ارز از صرافــی را انجــام دهند.ایــن اطالعیه مــی افزاید:
«فرایند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته
اســت؛ درخواســت واردکننــدگان از طریق ســامانه نیما
برای صرافیهای مجاز ارسال میشود و آن ها میتوانند
پیشنهادهای خود را روی درخواســت ثبت کنند ،سپس
واردکننده با انتخاب یکی از پیشــنهادها فرایند خرید ارز
را طی میکند .تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است»
▪روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز و طال

چند روزی می شــود که به دالیل مختلــف از جمله افتتاح
بازار ثانویه ارز ،نرخ دالر در بازار غیر رسمی روند کاهشی
به خود گرفته اســت .در ایــن زمینه ،گــزارش خبرگزاری
مهر حاکی از آن است که این روند ،پس از آغاز به کار بازار
دوم ارز نیز ادامه یافته اســت .به طوری که قیمت دالر در



...

کشاورزی

روزهای اخیــر ،با  400تــا  500تومان کاهــش به کانال
 7000تومان بازگشــته و جهت حرکت نیز نزولی است.
البته این تازه شروع کار بازار بوده و باید منتظر جا افتادن
این بازار و تصمیمات و تحوالت جدید در بازار ارز نیز بود.
چرا که بــه گفته کارشناســان ،عمق این بازار ،بــا توجه به
عرضه  20درصد از ارز صادرات غیر نفتی ،زیاد نیســت و
باید برای رسیدن به بازار رقابتی تر ،ارز صادرات کاالهای
دیگر نیز به این بازار وارد شود .موضوعی که تصمیم دولت
و بانک مرکــزی را می طلبــد.در این حال ،گــزارش ها از
بازار طال نیز نشان می دهند که نرخ طال و سکه نیز دیروز
کاهشی بود .در این زمینه ،دیروز بعد از ظهر هر گرم طالی
 18عیار با  2هــزار و  380تومــان کاهــش 226 ،هزار و
 570تومان معامله شــد .هر قطعه سکه طرح جدید نیز با
 77هزار و  500تومان کاهش ،به  2میلیون و  662هزار
و  500تومان به فروش رفت.
▪تحلیل اقتصاددان پژوهشکده پولی و بانکی از آینده
بازار ثانویه و قیمت ارز

در این زمینه ،دیروز معاون پژوهشــی پژوهشــکده پولی و
بانکی بانک مرکزی به خبرگزاری فارس ،با اشاره به تاثیر
فعالیت بــازار ثانویه در افــت قیمــت ارز در روزهای اخیر،



...

سرمایه گذاری

گفت :باید کاالهایی که ضرورت کمتری برای پرداخت ارز
یارانهای دارد ،به تدریج به سمت بازار ثانویه هدایت شود.
حمید زمان زاده با بیان این که با توجه به محدودیتهای
ارز رســمی بحث بــازار ثانویه شــکل گرفــت و در یک بازه
زمانی کوتاه کار خود را شروع کرد ،افزود :این اتفاق باعث

شــد بخش عمدهای از ارز صادراتی بخــش خصوصی که
در نرخهای رســمی  4200انگیزه کافی برای عرضه ارز
نداشــتند ،در آن بازار انگیزه عرضه پیــدا کردند .در واقع
در شرایط قبلی بخش عمده ارز حاصل از صادرات بخش
خصوصــی عرضه نمیشــد و همــه منتظر اتفاقــات آینده
بودند اما هماکنون ایــن صادرکنندگان ارز خود را در این
بازار عرضــه میکنند .به گفته وی اطمینــان از این که ارز
همه صادرکنندگان وارد سیســتم میشود باعث کاهش
فشار تقاضا در بازار غیررسمی و به همین دلیل در چند روز
اخیر بازار ارز با شیب نزولی مواجه شد.زمانزاده تصریح
کرد :یارانه ارزی به تدریج باید فقط به کاالهای اساسی و
مورد نیاز ،پرداخــت و دیگر کاالها و خدمــات به تدریج به
سمت بازار ثانویه ارز هدایت شــود.این اقتصاددان ادامه
داد :هم اینک نیازی به پرداخت ارز رســمی به بسیاری از
کاالها و خدمات مانند ارز مســافرتی نیست؛ پرداخت ارز
بر مبنای دالر  4300تومانی به ارز مسافرتی که اغلب آن
ها با هدف گردشگری انجام میشود ،قابل توجیه نیست.
بهتر اســت این مصارف به بازار ثانویه که با نــرخ توافقی و
باالتری خرید و فروش میشود ،منتقل شود.

خرداد امســال ،دالر در مســیر صعودی بود و به دنبال
آن ،قیمت برخی کاالها نیز افزایش یافت .با این حال،
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده
در این ماه نشان می دهد قیمت ها در کل کشور نسبت
به خرداد ســال گذشــته 10.2 ،درصد افزایش داشته
اســت که به نوعی گویای مقطعی بودن افزایش قیمت
هاســت .بر اســاس این گزارش ،افزایش قیمــت ها در
استان ها یکسان نبوده است.

...
بازارخبر

اعتصاب کارکنان «فیات» به خاطر رونالدو!

فرا خبر

آیا کاهش نرخ دالر مقطعی است؟
واقعیت این است که آغاز به کار بازار ثانویه ارز تاثیر مثبت خود را در آرام ســازی ،شفاف سازی و کاهش نرخ کاذب و
حبابی ارز ،در بازار گذاشته است و این روند در حداقل کوتاه مدت نیز ادامه خواهد یافت اما با وجود این ،به نظر میرسد
در میان و بلندمدت ،او ًال باید منتظر برخی تحوالت بین المللی بود که بر بازار ارز داخل اثرگذار است .به نظر می رسد
تاثیرگذاری واقعی تحریم ها ،بیش از احتمال این که واقع ًا فروش نفت ایران را چقدر کاهش خواهد داد ،بر انتظارات
عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان خواهد بود .موضوعی که نمونه آن را در جریانات ارزی اخیر و خودداری دارندگان
ارز از عرضه ارزهای دپو شده به بازار شاهد بودیم .در این زمینه انجام اقدامات شفافیت زا و اعتماد زا برای جلب اعتماد
و فعالیت سالم فعاالن و متقاضیان و عرضه کنندگان واقعی بازار نظیر سامانه ارزی اخیر ،ضروری است .غیر از میزان
فروش نفت ،نحوه انتقال ارز به داخل ایران مهم است .این که غیر از دبی ،آیا کانال های ارز دیگری در این زمینه تعریف
خواهند شد اهمیت دارد .به اعتقاد کارشناسان این کانال ها ،قطع ًا وجود دارند و نیازمند هماهنگیهای بین المللی
دستگاه دیپلماسی و اقتصادی دولت است.



استان های رکورددار گرانی و ارزانی
در خرداد

...

حمل و نقل



...
سوخت

کشاورزی کمترین مشکل را در
شرایط تحریم دارد

توتال :با وجود ضرر  40میلیون
دالری از ایران خارج می شویم

شرکت هندی کمتر از یک ماه دیگر
در چابهار فعال می شود

بحثی از سهمیه بندی سوخت
مطرح نیست

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که امکان استفاده
از آب در ســواحل برای ایجاد شهرک های گلخانه
ای از جملــه پــرورش آنانــاس وجــود دارد ،اظهار
کرد :بخش کشــاورزی در شرایط تحریم،کمترین
مشــکالت را خواهــد داشــت .بــه گزارش مهــر،
حجتــی در جمــع مدیــران ارشــد وزارت جهــاد
کشــاورزی با بیان این که آمریکا همه توان خود را
برای هم سو کردن دیگر کشورها در اعمال تحریم
ها علیه ایران به کار بســته اســت ،افــزود :ظرفیت
هــا و توانمنــدی هــای فراوانــی در داخل بــه ویژه
بخش کشــاورزی به عنوان خصوصی ترین بخش
اقتصــادی کشــور وجــود دارد .وی افــزود :بخش
کشــاورزی با اتکا بــه توانمندی هــای داخلی ،در
شرایطتحریم،کمترینمشکالتراخواهدداشت.

مدیرعاملشرکتتوتالگفت:اینشرکتبهدلیل
عدم امکان معافیــت از تحریم هــای جدید دولت
آمریکا ،از طرح پارس جنوبی ایران خارج می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،پاتریک
پویان ،در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی بی اف ام
فرانسه گفت :شما نمی توانید بدون دسترسی به
سیستم مالی آمریکا در 130کشور جهان فعالیت
داشته باشید .بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا
را اجرا می کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم .وی
گفت :توتال به دلیل خروج از طرح توسعه فاز 11
میدان گازی پــارس جنوبی در خلیــج فارس 40
میلیون دالر متضرر شده است .به گفته وی البته
برای شرکتی که ساالنه  15میلیارد دالر سرمایه
گذاری انجام می دهد ،این رقم قابل توجه نیست.

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفت:
بــه رغــم تحریــم دولــت آمریــکا ،شــرکت IPGL
هنــد از کمتر از یــک ماه آینــده فعالیت خــود را به
عنوان اپراتــور بندر چابهــار آغاز خواهــد کرد .به
گزارش مهر ،محمد راســتاد در حاشــیه همایش
توســعه صادرات از مســیر دریــای خــزر در جمع
خبرنگاران ،درخصوص احتمال خروج هندی ها
از بندر چابهار به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا
علیه ایران ،یادآور شــد :چنیــن موضوعی صحت
ندارد و قــرارداد ما با هندی هــا در حال گذراندن
آخرین مراحل تشریفات نوســازی قرارداد است.
وی افــزود :امیدواریــم در کمتــر از یک مــاه آینده
شــرکت  IPGLبه عنوان بهــره بــردار نهایی بندر
چابهار کار خود را آغاز کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
گفت :براساس قانون ،سوخت گیری تنها با کارت
سوخت انجام می شــود و بحثی از ســهمیه بندی
سوخت مطرح نیســت .محمدرضا موسوی خواه
در گفتوگــو با فــارس گفت :این شــرکت مجری
قانون است و چیزی مبنی بر سهمیه بندی بنزین
به این شــرکت ابالغ نشــده و چنین چیزی مطرح
نیســت .وی ادامه داد :اســتفاده از کارت سوخت
براساس مصوبه مجلس شــورای اسالمی است و
به منظور امنیت توزیع سوخت این کار صورت می
گیرد و براســاس مصوبه مجلس همــه دارندگان
خودروهای ســواری باید کارت ســوخت داشــته
باشند و با کارت سوخت شخصی اقدام به سوخت
گیری کنند.

فارس -کارکنان شــرکت خودروسازی
فیات به علت پرداخــت مبلغ نجومی این
شــرکت به فــوق ســتاره پرتغالــی جدید
یوونتوس اعتصاب کردند .انتقال رونالدو
به یووه  112میلیون یورو خرج داشت و دستمزد سالیانه او
به مبلغ  30میلیون یورو نیز در مدت چهار سال مبلغ 120
میلیون یــورو نیز به ایــن مبلغ اضافــه می کند .بــه گزارش
روزنامه توتو اسپورت تورین آنیلی ،رئیس باشگاه یوونتوس
و رئیس خودروسازی فیات اســت و این مبلغ را این شرکت
پرداخت مــی کند .ایــن در حالی اســت که کارکنــان این
شرکت از کمبود حقوق و افزایش نداشتن دستمزد رنج می
برند و آن ها پرداخت این پول هنگفت به ســتاره پرتغالی را
بی عدالتی بیان کردند.

افزایش  ۲۰درصدی قیمت لوازم آرایشی
ایســنا  -قیمــت فراوردههای آرایشــی،
بهداشــتی و عطریــات ،امســال بــه طور
متوســط  ۲۰درصد افزایش یافته است.
حمیــد مقیمــی – نایــب رئیــس انجمــن
واردکنندگان فراوردههای آرایشــی ،بهداشتی و عطریات
– درباره آخرین وضعیت قیمت این فراوردهها اظهار کرد:
فراوردههای وارد شــده در ایــن حوزه در گمرک دپو شــده
است و واردکنندگان منتظر مشخص شدن وضعیت ارزی
هستند و قرار بر این شده که ارز مورد نیاز به صورت توافقی
بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و ما منتظر
تعیین تکلیف در این زمینه هستیم.

مدیرعامل هواپیمایی آسمان استعفا کرد
تســنیم  -عالئی مدیرعامل هواپیمایی
آسمان در نامهای به وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعــی اســتعفای خــود را از ســمت
مدیرعاملــی هواپیمایــی آســمان اعالم
کرد .در نامه عالئــی به ربیعی خریــد  15فروند هواپیمای
جدید ،تبدیل این شرکت زیان ده به شرکتی سودآور و کسب
رتبــه اول در بیــن شــرکت هــای هواپیمایــی در پروازهای
داخلی به عنوان دستاوردهای این شرکت بیان شده است.

واکنش بازار به عقب نشینی آمریکا درتحریم نفتی ایران
در حالی که مواضــع آمریکایی هــا مبنی بر لــزوم توقف
یک بــاره واردات نفــت از ایران توســط همه مشــتریان،
با انتقــادات بســیاری مواجه شــده بود و حتــی برخی از
کارشناسان درباره افزایش شدید قیمت سوخت و حتی
وقوع یک بحران انرژی هشدار دادند ،وزیر خارجه آمریکا
مواضع قبلی کشورش درباره تحریم نفت ایران را اصالح
کرد .در حالی که نگرانی ها در حال افزایش و قیمت نفت
به نزدیکی 80دالر رسیده بود ،وزیر خارجه آمریکا روز سه
شــنبه اعالم کرد که درخواست کشــورها برای معافیت
از تحریم نفــت ایران را بررســی خواهد کــرد .در پی این
اظهار نظــر دیروز قیمت نفــت  1.5دالر کاهــش یافت و
به  77دالر و  30ســنت رســید .پیش از این ترامپ گفته
بود که همه کشــورها باید در زمان تحریــم نفت ایران در
 4نوامبر (نیمه آبان ماه) ،واردات نفت از ایران را یک باره
متوقف کنند.به گزارش خبرگزاری های فارس و ایسنا،
به نقل از رویترز ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا گفت،
آمریکا درخواستهای برخی از کشــورها برای معافیت
از تحریمهای ایــران را که از ماه نوامبر اجرایی میشــود
تا مانع از صادرات نفت این کشــور شود ،بررسی خواهد
کرد .پمپئو گفت :کشورهای متعددی نزد آمریکا آمدند
و خواســتار معافیت از تحریمهای نفتی ایران شدند .ما
این موضوع را بررسی خواهیم کرد .آمریکا پس از خروج
از برجام در  8می اعالم کردکــه تحریمهای نفتی ایران
بازمیگردد و به کشورهای واردکننده نفت ایران اعالم
کرد که تا  4نوامبر فرصت دارند تا خرید نفت از ایران را به
صفر برسانند و به هیچ کشــوری معافیت از این تحریمها
داده نمیشــود .اما طی هفتههای گذشــته کشورهای
مختلفیازجملهکرهجنوبیوژاپنمذاکراتیباواشنگتن
برای دریافت معافیت داشتند.
▪پاالیشگاه چینی خرید نفت از آمریکا را متوقف
کرد؛احتمال گردش به سوی ایران

این تغییر موضع آمریکایی ها در حالی است که سیاست
های ترامــپ انبوهی از فشــارها را بر آمریــکا ایجاد کرده
اســت .به تازگــی چینی هــا در واکنش به جنــگ تجاری
ترامپ اعالم کرده بودند که خرید نفت از آمریکا را متوقف

خواهند کــرد .دیروز یکی از پاالیشــگاه هــای چینی این
تهدیدراعملیکرد.دراینزمینهشبکهتلویزیونیCNBC
آمریکا اعالم کرد :یک پاالیشگاه بزرگ چینی خرید نفت
از آمریکا را قطع کرد .چین هم اکنون روزانه حدود 700
هزار بشــکه نفــت از ایران می خــرد که ممکن اســت این
رقم افزایش یابد .به گزارش شــبکه  CNBCدر این میان
گمانهزنیها بر این است پاالیشــگاههایی که خرید خود
را از آمریکا قطع میکنند به سمت ایران برمیگردند و از
ایران خریداری خواهند کرد .این در حالی است که فشار
آمریــکا روی متحدانش برای قطــع خرید نفــت از ایران
همچنانپابرجاست.همزمانازهندهمخبرمیرسداین
کشور که واردات خود از ایران را در ماه های گذشته بسیار
افزایش داده بود در ماه ژوئن هم  600هزار بشکه نفت از
ایران خرید که با وجود کاهش نســبت به ماه قبل ،بیشتر
از میانگین بلندمدت (حدود  500هزار بشکه) است.
▪هشدار دیپلمات ایرانی :هند مراقب محروم شدن
از امتیازهای ایران باشد

با این حــال و در آســتانه ورود مقامــات آمریکایی به هند
برای مذاکــره درباره تحریــم ایران« ،مســعود رضوانیان
راه حقی» یکی از دیپلماتهای جمهوری اسالمی ایران
در هنــد درباره از دســت رفتــن امتیازات ایران هشــدار
داد .به نوشــته وبــگاه «هندو» مســعود رضوانیــان که در
مجلس هند حضور داشــت ،گفت« :اگــر هند نفت ایران
را با کشــورهایی چون عربستان ،روســیه،عراق و آمریکا
جایگزین کند ،خود را از دیگر امتیازهای تهران به دهلی
نو محروم میکند».
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