اخبار

فوالدگر با اشاره به ضرورت افزایش صادرات سیمان؛

رکود پروژههای عمرانی بازار فروش سیمان را خراب کرد

کارتن و سیگارت رکورد رشد تولید
را شکستند

براساس جدیدترین آمار رشد تولید کاالهای
منتخب صنعتی و معدنی در  ۴ماهه نخست
امس��ال ،تولید  ۱۶کاال کاه��ش و  ۲۸کاال
افزای��ش یافت .به گزارش تس��نیم ،مطابق
جدیدتری��ن آم��ار از میزان تولی��د کاالهای
منتخب صنعتی و معدنی در  4ماهه نخست
امس��ال بخش تولید ش��اهد افت تولید 16
محصول صنعتی بوده است که انواع خودرو
بیشترین کاهش تولید را داشته اند.براساس
ای��ن آم��ار در  4ماهه نخس��ت  98از میان
کاالی منتخ��ب صنعتی ،رش��د تولید انواع
خودروی س��واری منفی  38.4درصد ،تولید
اتوب��وس مینی ب��وس و ون منف��ی 61.2
درص��د ،تولید کامیون کش��نده منفی 67.6
درص��د و تولید کمباین منف��ی  46.3درصد
بوده است .همچنین طی این مدت تولید 28
کاال با رشد مثبت همراه بوده است که کارتن
و سیگارت باالترین نرخ رشد تولید را به خود
اختصاص دادند.
مجوز فعالیت رسمی
تماشاخونه صادر شد

آس��یاتک با هدف ارائه سرویس های جدید
ارزش افزوده برای مشترکین و ارائه محتوای
مناس��ب ،تماش��اخونه را به عن��وان یکی از
سایت های تماش��ای فیلم و سریال کشور،
راه ان��دازی کرد.به گ��زارش روابط عمومی
آسیاتک ،محمدعلی یوسفی زاده مدیر عامل
این شرکت ضمن اعالم این خبر گفت :یکی
از دغدغه های اصلی ما در آسیاتک عالوه بر
ارائه راهکارهای ارتباطی با کیفیت در سراسر
کش��ور ،تامین و ارائه محتوای مناسب برای
مشترکین و کمک به استفاده بهینه از وقت
گرانبهای آنها اس��ت.وی افزود :آسیاتک به
عنوان یکی از برترین شرکت های ارتباطات
ثابت کش��ور ،در راستای تکریم مشترکین و
ارتقاء کیفیت زندگی آنها ،همواره در اندیشه
طرح ریزی و اجرای برنامه های جامع ،جذاب
و آموزنده بوده است.یوسفی زاده ادامه داد :بر
همین اساس س��ایت تماشاخونه با مجوز از
س��ازمان تنظی��م مقررات ص��وت و تصویر
فراگیر ،به عنوان یکی از برترین و پیشرفته
ترین سایت های  VODکشور آغاز به کار
کرد .مدیر عامل آسیاتک از وجود فیلم های
روز ،اس��تفاده از فیلم هایی با درجه کیفیت
فنی ،تکنیکی و ارزش هنری مناسب ،دوبله
و زیر نویس حرفه ای و امکان مطالعه نقد و
نظرات سایر بازدید کنندگان پیش از تماشای
فیلم ها به عنوان بخشی از ویژگی های این
س��ایت خبر داد.وی اف��زود از دیگر امکانات
حائز اهمیت تماشاخونه می توان به پشتیبانی
 24ساعته و تماشای فیلم ها و سریال ها با
ترافیک و اش��تراک رایگان برای مشترکین
آس��یاتک در سراس��ر کش��ور اش��اره کرد.
همچنین کاربران س��ایر اپراتورها می توانند
به مناس��بت افتتاح این سایت ،پین تخفیف
اشتراک رایگان این سایت را به عنوان هدیه
دریافت نمایند .روابط عمومی آس��یاتک در
پایان اعالم کرد عالقه مندان برای استفاده
از س��ایت تماش��اخونه می توانند به آدرس
 tamashakhoneh.irمراجعه کنند.
تالش روسیه برای صادرات گاز به
چین از مسیر مغولستان

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
مجلس میگوید رکود پروژه های عمرانی
موجب کاهش فروش س��یمان شده است
در نتیج��ه بای��د با روش ه��ای ویژه زمینه
افزایش ص��ادرات این محص��ول را فراهم

ش��ود .حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون
وی��ژه حمای��ت از تولید مل��ی و نظارت بر
اجرای اصل 44قانون اساس��ی در گفتوگو
با خبرنگار خانه ملت درباره وضعیت سیمان
کش��ور ،گفت :رک��ود موجود در کش��ور بر
میزان اس��تفاده از س��یمان تولیدی اثرگذار
بوده و مقدار زی��ادی از این محصول روی
دست تولیدکنندگان باقی مانده است چراکه
در حال حاض��ر پروژههای عمرانی دولت و

س��اخت و ساز مس��کن و تولید در رکود به
سر میبرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی افزود :سیمان تنها در ساخت
و ساز مس��کن و ساختمانهای صنعتی به
کار م��یرود بنابراین در صورتی که فعالیت
چندان��ی در این حوزه ها ص��ورت نگیرد،
سیمان استفاده نمیش��ود .وی اظهار کرد:
در شرایط کنونی کارخانه های تولیدکننده
س��یمان نمیتوانن��د محصوالت خ��ود در

داخل به فروش رس��انند بنابراین باید زمینه
صادرات بیشتر این محصول فراهم شود حال
آنکه موانع صادرات سیمان بسیار است.وی
بهترین راهکار برای فروش سیمان را رونق
تولید دانست و اضافه کرد :در شرایط تحریمی
مسائل بانکی و بازگشت ارز حاصل از صادرات
از جمل��ه موانع پی��ش روی تولیدکنندگان
سیمان است.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44قانون

اساسی با بیان اینکه باید تدابیر ویژهای برای
افزایش فروش سیمان تولیدی در نظر گرفته
شود ،تصریح کرد :اگرچه بازگشت ارز حاصل
از صادرات الزامی است اما باید به این نکته
نیز توجه ش��ود که تولیدکنندگان بخشی از
این ارز را صرف خرید م��واد اولیه ،پرداخت
بدهی و تهاتر و ....میکنند بنابراین باید تدابیر
ویژهای اتخاذ شود تا بازارهای هدف سیمان
از دست نرود.

نفتکش ایرانی نفت خود را در ساحل سوریه تخلیه کرد

گ�روه اقتص�ادی :دو پیام قاطعانه و هش��دار
دهنده جمهوری اس�لامی ای��ران خطاب به
آمریکا و انگلی��س ،که یکی از طریق حافظ
منافع آمریکا در ایران (سوئیس) و دیگری از
کانال سفارت انگلیس در تهران ارسال شد،
جایی برای ریسک و اعمال فشار بیشتر کاخ
سفید در این خصوص باقی نگذاشت« .مارک
اسپر» وزیر دفاع ایاالت متحده آمریکا دیروز
در اظهاراتی که حاکی از عقب نشینی اجباری
واشنگتن از موضع قبلی خود بود ،مدعی شد
که کش��ورش قصد توقی��ف نفتکش ایرانی
«آدری��ان دریا» را ندارد ،این در حالی اس��ت
که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا
نهای��ت تالش خ��ود را جه��ت توقیف این
کشتی به کار گرفته بود.حتی وزارت خارجه
آمریکا نیز در پیامهایی به دولت محلی جبل
الط��ارق ،یونان ،ترکیه و حت��ی دولت لبنان
از آنه��ا خواس��ت تا ضمن ممانع��ت از ورود
نفتکش ایرانی به آبهای خود ،آن را س��ریعا
توقیف کنند.جالب توجه اینکه حتی یونان و
ترکیه به عنوان دو کش��ور عض��و ناتو نیز از
عمل به درخواس��ت واشنگتن اجتناب کردند
و در نهایت ،حجم انبوه نفت موجود در سوپر
نفتکش ایرانی درمقصد تخلیه شد .موفقیت
ایران در تخلیه بار این نفتکش ،آخرین حلقه از
زنجیره ماجراجویی مشترک واشنگتن و لندن
علیه ایران را نیز قطع نمود .پس از شکست
سناریوی توقیف دوباره کشتی ایران ،مقامات
آمریکایی و انگلیسی سعی در تهدید و تطمیع
خدمه کش��تی ،ب��ا هدف انحراف در مس��یر

آدریان دری ا؛ نماد اقتدار ایران

حرکت نقتکش کردند تا پ��روژه ضد ایرانی
آنها ابتر نماند!ب��ا این حال دو پیام قاطعانه و
هشدار دهنده جمهوری اسالمی ایران خطاب
به آمریکا و انگلیس ،که یکی از طریق حافظ
منافع آمریکا در ایران (سوئیس) و دیگری از
کانال سفارت انگلیس در تهران ارسال شد،
جایی برای ریسک و اعمال فشار بیشتر کاخ
سفید در این خصوص باقی نگذاشت.در این
نامه ها به دو دولت آمریکا و انگلیس در مورد
پیامدهای ناگوار هرگونه برخورد با کش��تی

ایرانی هشدار داده و عواقب آن متوجه لندن و
واشنگتن شده بود.بنابراین ،دولت ترامپ هم
در بعد امنیتی و بین المللی (به واس��طه عدم
فرمان پذیری کشورها از دستور کاخ سفید)،
ه��م در بعد حقوقی و هم در بعد سیاس��ی و
تبلیغاتی ،شکست بسیار سنگینی را در مقابل
ایران تجربه کرد.تحریم شرکت ملی نفتکش
جمهوری اسالمی ایران ،آخرین و نخ نماترین
حربه ای بود که واشنگتن در این خصوص به
کار گرفت تا بلکه به واسطه آن ،تنها اندکی

از ب��ار ناکامی خود در براب��ر ایران را کاهش
دهد.ب��ه عبارت بهتر؛ پ��روژه و هدف نهایی
آمریکا مبنی ب��ر «انزوای همه جانبه ایران»
در ماجرای نفتکش آدریان دریا محقق نشد
و به اعمال تحریمهای یکجانبه واش��نگتن
ختم شد .بدون ش��ک در آینده ای نزدیک،
رس��انه های آمریکایی ابعاد گسترده تری از
شکست مفتضحانه دولت ترامپ در ماجرای
توقیف نفتک��ش ایرانی مخابره خواهند کرد،
موضوعی که حتی ممکن است در انتخابات

ریاس��ت جمهوری سال  ۲۰۲۰آمریکا نیز به
عنوان یکی از نمادهای ضعف دولت ترامپ
در حوزه روابط بین الملل مورد استناد و بهره
برداری قرار بگیرد.نفتک��ش آدریان دریا،۱-
یا همان گریس ۱-س��ابق ،سرانجام پس از
چند هفته سرگردانی در دریای مدیترانه ،نفت
خود را در ساحل سوریه تخلیه کرد .امری که
میتواند س��ابقه مهمی در نقض تحریمهای
نفتی باش��د .اظهارات مقام��ات آمریکا و نیز
دادههای شرکتهای فناوری فضای غربی،
نش��ان میدهد که نفتکش آدری��ان دریا ،در
نزدیکی بندر طرطوس پهل��و گرفته و نفت
خود را در سوریه تخلیه کرده است.زمانی که
نفتکش گری��س ،۱-پس از حدود پنج هفته
توقیف در تنگه جبل الطارق آزاد شد ،مقامات
جب��ل الطارق ادعا کردن��د ایران تعهد کتبی
داده اس��ت که این نفتکش به سمت سوریه
نخواه��د رفت .امری که مقامات ایران آن را
تکذیب کردند.تیرماه گذشته ،دولت بریتانیا،
نفتکش ایرانی گری��س ۱-را به اتهام نقض
تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه سوریه،
هنگام عبور از تنگه جبل الطارق توقیف کرد.
پس از چند هفته توقیف ،نام نفتکش به آدریان
دریا ۱-تغییر پیدا کرد و با نام جدید زیر پرچم
ایران فعالیت خود را آغاز کرد .از زمان آزادی
آن در  ۱۵آگوس��ت تاکنون ،آدریان دریا زیر
ذربین رسانهها و ماهوارهها بود .اندکی پس از
آزادی ،مقصدهای متعددی ،از یونان تا لبنان،
برای آدریان دریا ذکر شد ،اما این نفتکش به
هیچکدام از آنها نرفت.

فشار تجار برای ترخیص برنج از گمرک در فصل برداشت

رئیس اتاق بازرگانی ای��ران در نامه ای به جهانگیری
نوش��ت :بخشی از برنج های وارداتی حدود سه ماه به
دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرده
و علی رغم پیگیری های به عمل آمده برای تامین ارز
آنها اقدامی نشده است .به گزارش تسنیم  ،بعد از اینکه
قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو شد،
امس��ال برای اولین بار اعالم شد که در فصل برداشت
برن��ج ،امکان واردات این محصول فراهم اس��ت اما با
فشار جامعه کشاورزان و رسانه این لغو ممنعیت برداشته
شد و رییس سازمان برنامه و بودجه به کشاورزان قول
داد که این ممنوعیت شکس��ته نخواهد شد .ممنویت
واردات برنج در فصل برداش��ت سالها است که با نظر
وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برای حمایت
از تولید کنندگان داخلی اعمال می ش��ود ،ولی س��تاد

واردکنندگانبرنجدستبهدامنجهانگیریشدند

تنظیم بازار امس��ال ظاهرا بدون نظر بخش کشاورزی
این تصمیم را گرفت و در فصل برداشت اجازه واردات
برن��ج را صادر ک��رد و همین امر باعث ش��د که تجار
و بازرگان��ان برای واردات ای��ن محصول اقدام کنند و
محص��ول خود را به گمرک بیاورند اما امکان ترخیص
آن را نداشته باشند و مشکالتی نیز برای آنها نیز ایجاد
کرد.موضوعی که در این ارتباط مهم است تصمیمات
غیر کارشناسی و بدون اخذ نظر بخش کشاورزی است
که توسط ستاد تنظیم بازار گرفته می شود و مشکالتی
را ب��رای تولید کنن��دگان و حتی تجار ایجاد می کنند؛
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این
ارتباط نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور نوش��ت .شرح آن در ذیل مطلب آمده است .به
استحضار عالی میرس��اند ،ستاد تنظیم بازار کشور در

راس��تای تامین امنیت غذایی کش��ور پس از برگزاری
جلس��ات متعدد کارشناس��ی و با عنایت به تحریمها و
این نکته که ممنوعیت فصلی برنج با توجه به مصرف
کنندگان داخلی و حج��م مصرف برنج خارجی که در
س��ال به میزان معی��ن واردات در آن صورت میگیرد
کمک��ی به تولید داخل نمیکن��د همچنین ضرر مالی
ک��ه نزدیک ب��ه  300میلی��ون دالر در س��ال با این
ممنوعیتها به کش��ور تحمیل میگردد در تاریخ 25
اردیبهش��ت  1398ممنوعیت فصل��ی واردات برنج را
لغو و تغییر تعرفه فصل��ی را منصوب نمود.بر این مبنا
واردکنندگان برنج اقدام به ثبت سفارش جهت واردات
نمودند متاس��فانه بخش��ی از برنج های وارداتی حدود
سه ماه به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور
رس��وب کرده و علی رغم پیگیری های به عمل آمده

و مکاتبات صورت گرفته از جانب انجمن واردکنندگان
برنج ایران با وزارت جهاد کش��اورزی ،بانک مرکزی و
آن وزارتخانه متاس��فانه اقدام شایستهای توسط بانک
مرکزی جهت تامین ارز صورت نگرفته است و با این
وجود نامه نوبخت معاون ریاس��ت جمهوری به شماره
 230922م��ورخ  22م��رداد  1397مبنی بر ممنوعیت
واردات برنج عالوه بر مش��کالت ترخیص در صورت
تامی��ن ارز کاالهای موجود در بن��ادر ،حمل کاالهای
خریداری شده دارای ثبت سفارش در کشورهای مبدا
را مش��کل خواهد ک��رد که ادامه این روند س��رمایه و
اعتبار بنگاههای اقتصادی که س��رمایه ملی هستند را
در معرض تهدید قرار خواهد داد لذا خواهش��مند است
دس��تور فرمایید نسبت به تعیین تکلیف واردات برنج و
موضوعات اقدام مقتضی معمول گردد».
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رئی��س جمهور روس��یه از پیش��نهاد رئیس
جمهور مغولس��تان برای اح��داث خط لوله
انتقال گاز روسیه به چین از خاک مغولستان
حمایت ک��رد .به گزارش ف��ارس به نقل از
راش��اتودی ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روس��یه ،از پیش��نهاد خالتماگی��ن باتول��گا،
رئیسجمهور مغولس��تان ،برای احداث خط
لوله انتقال گاز از روس��یه به چین با عبور از
خاک مغولس��تان حمایت کرد.رئیسجمهور
مغولستان این پیشنهاد را در طول برگزاری
مجمع اقتصادی شرقی روسیه مطرح کرد.به
گفته باتولگا ،شی جینپینگ ،رئیسجمهور
چین نیز قول داده تا مطالعات مربوط به این
طرح را انجام دهد.وی گفت :س��ال گذشته
من پیشنهاد ایجاد یک مکانیزم برای تشکیل
یک ابر شبکه انرژی در آسیای شمال شرق
را ارائ��ه ک��ردم .در طول س��ال گذش��ته ما
مطالعات در این زمینه را به طور کامل انجام
دادهایم و در منطقه خ��ود برخی اقدامات را
نی��ز اجرایی کردهایم.در س��ال  2018چین،
روسیه و مغولستان توافق کردند یک کریدور
اقتصادی ایجاد کنند.روسیه هم اکنون یک
خط لوله انتقال گاز به چین در دست احداث
دارد که البته تقریبا کار اجرای این خط لوله
 3هزار کیلومتری به نام قدرت سیبری تمام
ش��ده و این خط لوله ساالنه  30میلیارد متر
مکعب گاز را به چین منتقل خواهند کرد.

ای��ران و چین تفاه��م نامه ای را امضا ک��رده اند که بر
اساس آن قرار اس��ت طی  ۲۵سال  ۴۰۰میلیارد دالر از
سوی چین در بخش های کالن اقتصادی ایران سرمایه
گذاری ش��ود .به گزارش تسنیم به نقل از پترولیوم ایکا
نامیس��ت ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در
پایان ماه اوت با همتای چینی خود دیدار داشت تا نقشه
راهی برای همکاری استراتژیک چین و ایران ارائه دهد.
این قرارداد همکاری در  2016امضا شده بود .این قرارداد
جدید بسیاری از نکاتی را که در قراردادهای قبلی ایران
و چین بود ،در بر می گیرد و به اطالع عموم رسانده شده
اس��ت ،ولی بسیاری از نکات خاص و کلیدی این تفاهم
نام��ه جدید در اختیار عموم قرار نم��ی گیرد.این قرارداد
تعادل جهانی بخش نفت و گاز را تغییر میدهد .س��تون
مرکزی قرارداد جدید این اس��ت ک��ه چین  280میلیارد
دالر برای توس��عه بخش های نفت ،گاز و پتروش��یمی
ایران هزینه می کند.این مبلغ برای دوره پنج س��اله اول
ای��ن ق��رارداد در ابتدا پرداخت می ش��ود .ولی طبق این
تفاه��م نامه ،پرداخت های بعدی در هر دوره  5س��اله با
توجه به توافق دو طرف پرداخت خواهند شد .
یک س��رمایه گذاری  120میلیارد دالری دیگر هم برای
بهروزرس��انی زیرس��اختهای حمل و نقل و تولید ایران
امضا ش��ده است که مجدداً در ابتدای هر دوره پنج ساله
طبق توافق دو طرف پرداخت خواهد شد .
حض�ورچی�ن


از جمله منافع ش��رکتهای چینی طبق ای��ن قرارداد این
است که اولین حق انتخاب یا رد طرح های جدید ،ناتمام
یا متوقف ش��ده توس��عه میادین نف��ت و گاز را خواهند
داشت .شرکتهای چینی همچنین اولین حق رد یا قبول
انجام پروژه های پتروش��یمی در ایران را خواهند داشت
که شامل تامین فناوری ،سیستمها و کارکنان مورد نیاز

سرمایهگذاری  ۴۰۰میلیارد دالری چین در اقتصاد ایران
تکمیل این پروژه ها می شود .
یک منبع ایرانی در این مورد گفت«:این قرارداد ش��امل
پنج هزار پرس��نل امنیتی چینی ب��ر روی زمین در ایران
می شود تا از پروژه های چین حفاظت کنند و پرسنل و
تجهیزات اضافه هم در دسترس خواهد بود تا در صورت
لزوم از انتقال نهایی نفت ،گاز و پتروش��یمی از ایران به
چین حمایت کنند .این انتقال از طریق خلیج فارس هم
صورت می گیرد .
چی��ن همچنین م��ی تواند ه��ر محصول نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی را تا حداقل تخفیف تضمین شده  12درصد
تا  6ماه بخرد .
طبق مفاد ای��ن قرارداد جدید ،چین حق ای��ن را دارد تا
هزین��ه تولیدات ایران را تا دو س��ال دیرتر پرداخت کند.
چین همچنین میتوان��د پرداخت هایش را عالوه بر ارز
رایج چین ،در صورت لزوم با ارز های ضعیفی بپردازد که
از تجارت با آفریقا و کش��ورهای اتحاد جماهیر شوروی
س��ابق به دست آورده اس��ت .یعنی به هیچ وجه از دالر
در پرداخت معامالت این کاالها از چین به ایران استفاده
نمی شود .با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارز های
ضعیف به ارز قوی که ایران می تواند از بانک های غربی
دوس��ت بگیرد ،چین 12درص��د دیگر تخفیف می گیرد.
یعن��ی در کل  32درصد تخفیف ب��رای تمام خرید های
نف��ت و گاز و محصوالت پتروش��یمی  .این بانک های
غربی که با ایران معامله می کنند عبارتند از هندلزبنک
آلمان ،آبربنک اتریش و هالبنک ترکیه.یک مزیت دیگر
این قرارداد برای چین این اس��ت که مش��ارکت نزدیک
این کش��ور در ساخت زیرساخت های تولید ایران کام ً
ال
همراه با طرح «یک کمربند ،یک جاده» این کشور است.
چین قصد دارد از نیروی کار ارزان در ایران برای ساخت
کارخانه ها اس��تفاده کند .این کارخانه ها توسط شرکت

های بزرگ تولیدی چین طراحی و نظارت می ش��وند و
ویژگی ها و عملیات های آنها کام ً
ال با نمونههایشان در
چین مطابقت دارد .
زیرس�اخت های حمل و نقل


محصوالت نهایی تولید ش��ده می تواند از طریق مسیر
های��ی که به خاطر مش��ارکت فزاین��ده در حمل و نقل
ایران س��اخته و توسعه داده شده اند ،وارد بازارهای غرب
شوند.پیش نویس این قرارداد توسط اسحاق جهانگیری،
مع��اون رئیس جمهوری ایران در اواخر ماه اوت به رهبر
ایران تقدیم ش��د  .طبق این قرارداد ،ی��ک پروژه برای
برق��ی کردن راه آهن  900کیلومتری تهران به مش��هد
اجرایی می ش��ود  .جهانگیری اضافه ک��رد طرح هایی
برای ساخت قطار فوق س��ریع تهران _قم_اصفهان و
توسعه این شبکه پیشرفته به شمال غرب از طریق تبریز
هم وجود دارد  .تبریز محل چندین س��ایت نفت و گاز و
پتروشیمی در ایران است و خط لوله گاز تبریز_آنکارا از
این شهر آغاز می شود.تبریز نقطه محوری جاده ابریشم
جدید با طول  2300کیلومتر است که شهر ارومچی چین
را ب��ه تهران متصل میکند و در این بین از قزاقس��تان،
قرقیزستان ،ازبکستان و ترکمنس��تان میگذرد و بعد از
طریق ترکیه به اروپا می رسد .طرح این خط لوله احتیاج
ب��ه همکاری روس��یه دارد ،بنابراین این قرارداد ش��امل
مشارکت یک شرکت روسی هم میشود .
مناف�عب�رایای�ران


سه نکته مثبت برای ایران در این قرارداد  25ساله وجود
دارد .اولین منفعت ایران مربوط میش��ود به حضور چین
در بین پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل
 .روس��یه هم که در این قرارداد حضور خواهد داشت ،به
همراه آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه از اعضای دائم شورای
امنیت س��ازمان ملل است.یک منبع ایرانی اعالم کرد«:

برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران و تش��ویق
آمریکا به نشس��تن بر سر میز مذاکره ،ایران حاال  2رای
از  5رای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را در اختیار دارد.
حضور غیرمنتظ��ره محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایران در اجالس جی هفت در ماه اوت به دعوت امانوئل
مکرون ،رئیس جمهور فرانس��ه ،نشان میدهد که شاید
ایران رای یک عضو دیگر را هم داشته باشد .
نکته مثبت دوم برای این اس��ت که این قرارداد به ایران
اجازه می دهد تولید نفت و گاز را از میادین نفتی کلیدی
خود افزایش دهد .چین قبول کرده توسعه فاز  11میدان
نفتی ب��زرگ پارس جنوبی ایران را س��رعت ببخش��د.
ش��رکت نفت دولتی چین پس از بیرون رفتن ش��رکت
فرانس��وی توتال ،سهم خود را از این میدان نفتی تا سی
درصد افزایش داد .ش��رکت نفت دولتی چین از آن زمان
پیشرفت چندانی در توسعه این فاز نداشته است ولی 30
درصد س��هم این ش��رکت به عالوه تخفیف قیمت بازار
جهان��ی برای صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی مایع
ش��اید این روند را تغییر دهد .چین همچنین توافق کرده
تولید در میادین نفتی غرب کارون در ایران را  500هزار
بشکه در روز تا پایان س��ال  2020افزایش دهد.منفعت
نهایی این قرارداد برای ایران این اس��ت که چین توافق
ک��رده واردات نفت ایران را در نقض تحریمهای آمریکا
افزایش دهد .اطالعات گمرک چین نش��ان میدهد این
کش��ور بیش از  925هزار بش��که نفت خ��ام از ایران در
ماه جوالی وارد ک��رده که  4.7درصد به صورت ماهانه
افزایش داش��ته اس��ت.طبق گزارش مناب��ع ایرانی ،رقم
واقعی واردات نفت ایران توسط چین باالتر است و بشکه
های اضافی در ذخایر ش��ناور در اطراف چین نگهداری
میشوند و از گمرک این کشور عبور نکرده اند تا در آمار
رسمی ثبت شوند .
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اخبار
ذخایر ارزی خارجی چین به ۳.۱
تریلیون دالر افزایش یافت

در ماه آگوس��ت حت��ی با این که با تش��دید
تنشهای تج��اری با آمریکا ،ی��وآن چین با
بدترین س��قوط ماهانه خود در  ۲۵سال اخیر
روبرو ش��د ،ذخایر ارزی خارجی چین به طور
غیرمنتظرهای افزایش یافت.به گزارش مهر به
نقل از رویترز ،در ماه آگوست ،حتی با اینکه با
تشدید تنشهای تجاری با آمریکا ،یوآن چین
با بدترین سقوط ماهانه خود در  ۲۵سال اخیر
روبرو ش��د ،ذخایر ارزی خارجی چین به طور
غیرمنتظرهای افزای��ش یافت.طبق دادههای
بانک مرک��زی ،ذخای��ر ارزی خارجی چین،
که بزرگترین ذخایر ارزی جهان اس��ت۳.۵ ،
میلیارد دالر در ماه آگوست رشد کرد و به ۳.۱
تریلیون دالر رسید.اقتصاددانان شرکتکننده
در نظرس��نجی رویترز پیشبینی کرده بودند
ک��ه میزان ذخایر ارزی چی��ن  ۴میلیارد دالر
از م��اه جوالی کمتر ش��ود و به  ۳.۱تریلیون
دالر برس��د .آنه��ا علت این امر را نوس��انات
نرخهای تب��ادالت ارزی و افت قیمت اوراق
قرضهای که چین ذخیره کرده اس��ت ،اعالم
کرده بودند.اما رش��د ماه آگوس��ت بیشتر به
علت رشد اقتصادی نسبت ًا پایدار چین و حفظ
توازن پرداختهای بینالمللی چین میباشد.
چین در سال گذشته ،علیرغم جنگ تجاری
با آمریکا ،توانسته است جریان خروج سرمایه
از این کشور را کنترل کند.
عراق و افغانستان اولویت تصمیمات
تجاری کشور است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی
ته��ران گفت :ع��راق و افغانس��تان ،جزو چند
شریک تجاری نخست ایران هستند.به گزارش
اتاق بازرگانی ته��ران ،محمد الهوتی ،رئیس
کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات
ات��اق بازرگانی تهران گفت :اولویت نخس��ت
کشور در توسعه تجارت با کشورهای همسایه،
باید بازارهای عراق و افغانستان باشد ،زیرا این
دو کشور جزء چند شریک تجاری نخست ایران
هستند.وی در نشست اخیر این کمیسیون که
سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت نیز در
آن حضور داش��ت ،با اشاره به اولویتهای این
س��ازمان افزود :عراق از نظر حجم تجارت ،در
رده دوم شرکای تجاری قرار دارد ،اما صادرات
به این کشور بسیار باال است و به نظر میرسد
اولویت اول کاری س��ازمان توسعه تجارت در
تجارت با کشورهای همس��ایه ،باید دو کشور
عراق و افغانس��تان باشد.به گفته الهوتی ،باید
با تمرکز روی بازار این دو کشور ،موانع موجود
شامل مش��کالت صرافیها و نقل و انتقاالت
ارزی حل شود؛ ضمن اینکه پیشنهاد میکنم
سوریه نیز وارد کشورهای اولویت اول سازمان
توسعه تجارت شود ،زیرا ظرفیت سرمایهگذاری
و سازندگی بسیار باالیی دارد.رئیس کمیسیون
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی
تهران تصریح کرد :امروز بزرگترین مشکل کار
با سوریه ،تعرفههای باالی این کشور است که
باید در ای��ن باره تمهیدات الزم در نظر گرفته
شود.
رونمایی از  ۳روش برای ثبت نام
طرح ملی مسکن

وزی��ر راه و شهرس��ازی از آغ��از ثبتنام در
طرح ملی مسکن با استفاده از  ۳روش برای
متقاضیان واجدان شرایط خبر داد .به گزارش
تس��نیم ،محمد اس�لامی درباره جدیدترین
وضعی��ت ط��رح مل��ی مس��کن و ثبتن��ام
متقاضیان واجد شرایط اظهار کرد :وقتی که
پروژههای طرح ملی مسکن از یک مرحلهای
عبور کند در هر اس��تان ثبتنام از متقاضیان
آغاز خواهد ش��د.وی با بی��ان اینکه ثبتنام
یک ش��رط دارد ،افزود :متقاضیان طرح ملی
مسکن باید تا کنون از تسهیالت دولتی برای
خرید زمین یا مسکن استفاده نکرده باشند و
به اصطالح فرم ج آنها سبز باشد.وی تصریح
کرد :شیوهنامه ثبتنام در این طرح آماده شده
و ب��ه محض اینکه ابالغ ش��ود ،ثبت نام به
صورت شهرس��تانی و اس��تانی آغاز میشود.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :بر این اساس
طرح بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ،شرکت
عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین
و مس��کن (ادارات راه و شهرسازی استانها)
ثبتن��ام از متقاضیان مس��کن در طرح اقدام
ملی را آغاز خواهند کرد.

