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دپوی  ۱۸هزار تن گوشت وارداتی
در بنادر و گمرکات

شاخص

طبق برآوردها بیش از ۷۰۰کانتینر گوشت وارداتی در بنادر و گمرکات دپو شده که علت آن ناهماهنگی میان دستگاهها و وجود موانع در تجارت
خارجیاست.بهگزارشفارس،براساسآمارهااکنون ۱۸هزارتنگوشتوارداتیدربنادروگمرکاتیهمچونشهیدرجاییبندرعباسوگمرک
غرب تهران در قالب بیش از ۷۰۰کانتینر دپو شده که برخی از این محمولهها با موانع و مشکالتی برای ترخیص روبه رو هستند.

اعالم یک تحریم برای سومین بار!

آمریکا برای سومین بار در یک سال اخیر صنایع فلزی ایران را تحریم کرد

حقوق مالکیت؛ نه چندان
معتبر در ایران

ایراندرشاخصبینالمللیحقوقمالکیت
در سال  ،2018از بین  125کشور ،رتبه
 91وازبین 17کشورمنطقهآسیایغربی
و شمال آفریقا رتبه  13را دارد .حقوق
مالکیت به معنای اختیار انحصاری افراد
درتعیینشیوهاستفادهازداراییهایخود
(مرکزپژوهشهایمجلس)
است .

...

گفت و گو
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس:

سوختن مشعل های نفتی طی
 3.5سال جمع می شود
حسین بردبار  -مدیرعامل شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس از انعقاد قراردادی
با شرکت نفت مناطق نفت خیز خبرمی دهد
کهبراساسآنتاسهسالونیمدیگر،گازهای
مشعل های مستقر در مناطق نفتی کشور
به جای سوختن و ایجاد آلودگی ،تبدیل به
خوراکپتروشیمیمیشود.توضیحاتبیشتر
رادرگفتوگوباجعفرربیعیمیخوانید:

چندی پیش وزیــر نفت موضوع
جمع آوری گازهای فلر را از خواسته های
مقاممعظمرهبریاعالمکردندکهقراراست
توسط هلدینگ خلیج فارس اجرایی شود،
برنامهشمابرایاینموضوعچیست؟

ما به عنوان پتروشیمی همواره این نظر راداشتیم که متاسفانه بسیاری از این گازهای
مشعل که می سوزد و آلودگی ایجاد می کند،
ثروتکشوراستکهازبینمیرودومیتواند
بهعنوانخوراکپتروشیمیهااستفادهشود.
از آن طرف شرکت ملی نفت به عنوان مالک
این مشعل ها و موادی که می سوزد ،همیشه
این مشکل را داشت که جمع آوری این گازها
نیازمند منابع مالی و تجهیزات است و باید
آن ها را متراکم کند و به صورت خــوراک به
پتروشیمی بدهد .درســال  97با نظر وزیر
محترم نفت ،هلدینگ خلیج فارس پیشنهاد
کردکهاجرایاینکاررابرعهدهگیرد.
اینکارچهزمانیبهنتیجهمیرسد؟

قرارداد این کار بین هلدینگ خلیج فارس وشرکتنفتمناطقنفتخیزبستهشدهاست
وازابتدایسال98عملیاتاجراییآنآغازمی
شود.مابهوزیرنفتقولدادیمودرقراردادنیز
آمدهاستکهبینسهتاسهسالونیم،اینپروژه
به تدریج اجرایی می شود.یعنی به تدریج این
مشعلهادرمناطقنفتخیزجنوبخاموش
می شود.امیدواریم که ظرف سه سال و نیم
آیندهشاهدباشیمکههیچمشعلیبهفضلخدا
درمناطقنفتخیزجنوبنباشد.

رئــیــس جــمــهــور آمــریــکــا در حالی
چــهــارشــنــبــه شـــب ،طــی دســتــوری
اجرایی ،بخش فلزی و معدنی ایران
را مشمول تحریم اعالم کرد که این
بخش پیشتر در  15مــرداد  97نیز
مشمول تحریم شــده بــود .عــاوه بر
آن یک بار دیگر برخی شرکت های
فلزی-معدنی در فهرست تحریمی
آمریکا قرار گرفته بودند .موضوعی
که نشان می دهد ،آمریکا در صحنه
واقعی گزینه دیگری بــرای فشار بر
کشور ندارد و سعی می کند با اعالم
متعدد یک تحریم ،فضای روانی علیه
کشور ایجاد کند.
به گزارش فارس ،ترامپ در این دستور

اجرایی اعالم کرد« :با هدف کاهش
درآمدهای ایران از جمله درآمدهای
ناشی از صــادرات محصوالتی نظیر
آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس که ممکن

است بــرای تامین مالی و حمایت از
توسعه ســا حهــای کشتار جمعی،
گــرو ههــا و شبکههای تروریستی و
توسعه نظامی استفاده شود ،گامهایی

در نظر گرفته شده است».
بـــر ایــــن اســـــاس ،امـــــوال و منابع
شخصیتهایی کــه در بخش آهــن،
فوالد ،آلومینیوم و مس ایران فعالیت
می کنندیا معامله بزرگی در این حوزه
انجام می دهند یا برای بازاریابی این
محصوالت اقدام کنند ،از سوی خزانه
داری آمریکا مسدود خواهد شد.
ایــن در حالی اســت که در فهرست
تحریمی وضــع شــده از نیمه مــرداد
 97صریحا فلزات وجــود داشــت ،به
طــوری که «فــلــزات خــام یا نیمهخام
مانند آلومینیوم و آهن ،زغالسنگ و
نرمافزارهای مورد استفاده از سوی
صنایع ایران» جزو این اقالم بود.
جــالــب اســت کــه آمــریــکــا بعد از آن
چندین نهاد و شرکت از جمله فوالد
مبارکه اصفهان را مشمول تحریم
کــرده بــود .ایــن شرکت بورسی بعد
از این اقدام آمریکا رسما اعالم کرد:

«تحریم هــای بین المللی موضوع
جدیدی نیست و فوالد مبارکه از سال
هــا قبل همچون دیگر بخش های
اقتصادی کشور با آن روبــه رو بوده
است» .گفتنی است ارزش سهام این
شرکت در بــورس از مــردادمــاه سال
گذشته تاکنون دو برابر شده است و
میزان تولید  ،فروش و سود هم رشد
کــرده است.به نظر می رســد دولت
ترامپ سعی دارد با تکرار این خبر
سوخته ،عملیات روانی انجام دهد و
به بازار شوک وارد کند .این در حالی
است که برخی کارشناسان بورسی
و اقتصادی هم درباره این تحریم ها
گفته اند که حتی در صورت تشدید
سخت گیری آمریکا ،در نهایت با
مقداری تخفیف ،مشکل رفع خواهد
شد و مانند سال  97و همچنین دور
قبلی تحریم ها مشکلی برای حجم و
مقدار فروش ایجاد نخواهد شد.

رونمایی از سالح جدید ارزی ایران در هفته جاری

ناتوانی عربستان از جایگزینی نفت ایران

بازار متشکل ارزی همزمان با اوج گیری دالر فعال می شود

بلومبرگ:شرکتهایکوچکریسکخریدنفتازایرانرامیپذیرند

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز فعالیت بازار
متشکل ارزی در این هفته خبر داد .به گزارش
تسنیم ،فرهاد دژپسند با اشاره به اطالعیه بانک
مرکزی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی ،گفت:
فعالیتاینبازارازهفتهآیندهآغازوتاثیرمثبتیدر
بازارارزبهجامیگذاردکهانشاءا...قیمتواقعی
دالر نیز در این بازار کشف می شود.یکی از نکات
قابلتوجهبازارارزدرماههایگذشته،نقشآفرینی
بازارهای ارز خارجی مانند دوبی بر نرخ اسکناس
ارز در داخل کشور بود .با این حال ،بانک مرکزی
درصدداستباراهاندازیبازارمتشکلارزیکهدر

آننرخلحظهایارزکشفواعالممیشود،هرچه
بیشترطرفهایعرضهوتقاضاونرخسازیدراین
بازارراشفافکند.آغازبهکاربازارمتشکلارزیدر
شرایطی است که هم اینک نرخ دالر متاثر از دالیل
سیاسیروزپنجشنبه،درسامانهسنابه 15هزارو
 24تومان و در بازار آزاد به  15هزار و  600تومان
رسیده است.به نظر می رسد فضای روانی بازار
تا حدی تحت تاثیر فضاسازی های تحریمی قرار
گرفته است .هرچند کارشناسان معتقدند تحریم
های اعــام شده عمال همان تکرار تحریم های
قبلیاست.

دستور وزیر صمت برای رصد روزانه قیمت  ۱۰۰قلم کاالی اساسی
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت به سازمان حمایت
دستوردادکهضمنرصدوضعیتقیمتوموجودی
 ۱۰۰قلم کــاالی اساسی و پرمصرف ،گزارشی
از آن را ارائـــه کند .بــه گـــــزارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،رضا رحمانی در جلسه بررسی و
سامان دهی بازار ،افزود :سازمان حمایت مصرف
کنندگان وتولیدکنندگان باید با ایجاد ساختار،

حدود ۱۰۰قلم کاالی اساسی و پرمصرف را روزانه
رصد و وضعیت قیمت و موجودی بازار و شرکتها
را کنترل کند و از تولید تا عرضه محصوالت را تحت
پوشش نظارت و کنترل خــود درآورد .رحمانی
همچنینازمعاونانخودخواستکهچراییافزایش
قیمتکاالهاییهمچونماکارونی،تنماهی،برنج
و...رابررسیکنند.

به گفته مقامات آمریکایی ،عربستان هنوز
نتوانسته نفتش را جایگزین نفت ایــران کند
هرچند که تولیدش را بــاال بــرده اســت و این
نشان میدهد که نمیتوان روی عربستان
حساببازکرد.بهگزارشفارس،ریکپریوزیر
انرژی آمریکا اعالم کرده است ،ما با این حال از
عربستان خواستهایم تولیدش را بیشتر از آن چه
هستباالببردتاکمبودیدربازارنفتاحساس
نشود .اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز به تازگی
(روز پنج شنبه گذشته) اعــام کــرده است،
کمبود نفت در بازار جهانی موجب شد تا ذخایر
استراتژیک نفت آمریکا بیشتر به بــازار تزریق
شود که موجب کاهش ذخایر استراتژیک نفت
آمریکا شد.گفتنی است ،تولید نفت عربستان
همچنانکمتراز 10میلیونبشکهدرروزاست،
درحالیکهاینکشورپیشترمدعیشدهبودمی

تواندتا 12میلیونبشکهدرروزنفتتولیدکند.
این در حالی است که صادرات نفت کشورمان
همچنان در محدوده یک میلیون بشکه و بیشتر
ادامه دارد و برخی از صادرات بدون ذکر مقصد
خبر می دهند .همچنین کشورهایی همچون
چین هند و ترکیه رسما از ایران نفت می خرند.
بلومبرگ در گزارشی نوشت که شرکت های
بزرگ نفتی چین در ماه جاری میالدی از ایران
نفت نخریده اند .البته هنوز فقط  10روز از ماه
جدید میالدی گذشته است .بلومبرگ تشریح
کرد که شرکتهای کوچکی که ارتباط تجاری
چندانی با آمریکا ندارند ،ریسک خرید نفت از
ایران را می پذیرند .از سوی دیگر برخی منابع،
تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا را به نفع
ایران قلمداد کرده و عاملی برای رشد واردات
نفت این کشور از ایران در آینده دانسته اند.

...
اخبار

آغاز مرحله پایانی پرداخت سود
سهام عدالت 96

براساس اعــام سازمان خصوصی سازی
مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت
عملکرد ســـال مــالــی  96شــرکــت هــای
سرمایهپذیر سهام عدالت مربوط به آخرین
گروه مشموالن (کارکنان و شاغالن دستگاه
های اجرایی و خانوادههای آن ها و همچنین
بازنشستگان صندوق های بازنشستگی،
کشوری ،لشکری و تامین اجتماعی) از امروز
آغازمیشود .دراینمرحله 11میلیوننفراز
مشموالن ،سود سهام عدالت خود را دریافت
خواهند کــرد .مشموالن دیگر گــروه های
سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را
در سامانه سهام عدالت وارد کرده باشند و به
تایید بانک عامل مربوط رسیده باشد و طی
چند مرحله قبل سود سهام عدالت خود را
دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشموالن
ایندورهسودسهامخودرادریافتمیکنند.

گزارش تخلفات خودرو تا پایان
ماه روی میز رئیس قوه قضاییه

مهر  -رئیس سازمان بازرسی کل کشور
در پاسخ به این پرسش که سازمان بازرسی
پیشتر ،از استقرار تیمهای بــازرســی در
شرکتهایخودروسازیخبردادهوافزایش
قیمت خودرو را تخلف اعالم کرده بود اما نه
تنها شاهد سامان گرفتن بازار خودرو نبودیم
بلکه باز هم قیمتها افزایش یافت ،آخرین
اقدامات سازمان بازرسی در این باره به کجا
رسید؟ گفت :در حال رصد امور مربوط به
خودرو هستیم و گزارشی هم در این باره در
حال تهیه است و تا پایان این ماه ،به آیت ا...
رئیسی ،رئیس قوه قضاییه ارسال میشود.
وی همچنین درباره این که آیا به تخلفی هم
در این زمینه رسیدهاید؟ گفت :اگر تخلفی
نبود ،ما ورود نمیکردیم.

