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معاون فنی گمرک پاسخ داد؛
ماجرای ارسال واکسن چینی از 

ایران به ونزوئال چه بود؟ 
توسعه ایرانی- 
معاون فنــی گمرک 
ایران در خصوص فیلم 
منتشر شده در فضای 
مجازی درباره ارســال 
واکسن چینی از ایران به ونزوئال توضیحاتی داد.  مهرداد 
جمال ارونقی معاون فنی گمرک در مورد ترانزیت و 
ارسال واکســن چینی از ایران به ونزوئال، گفت: مبدا 
این کاالی ترانزیتی، چین و مقصد آن کاراکاس ونزوئال 
بوده و در ایران فقط هواپیما عوض کرده و ترانشیپمنت 
)انتقال غیرمستقیم از یک هواپیما به یک هواپیمای 
دیگر( شده است. وی افزود: به دلیل اینکه تا پرواز بعدی 
شرایط دمایی تغییر نکند، کاال در سردخانه نگهداری 
می شود و برای این منظور جایی که فیلم گرفته شده 
محوطه حوزه ۲ است. معاون فنی گمرک گفت: طبق 
ماده ۹۸ قانون امور گمرکی، بــه انتقال کاالها تحت 
نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل 
خروجی در محدوده گمرک که همان گمرک ورودی 
و خروجی از قلمرو گمرکی است، رویه انتقالی اطالق 
می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
انجام می شود که وســایل حمل ورودی و خروجی 
همزمان یا با فاصله زمانــی در محدوده یک گمرک 

حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.
    

تصمیم گیری درباره زمان افزایش 
نرخ مصوب تایر 

فارس - سخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان 
تایر نوشت: در جلسه 
ای که طی هفته جاری 
برگزار می شود، زمان 
دقیق اعمال افزایش قیمت تایر مشــخص خواهد 
شــد. تنها درباره وضعیت تولید تایر در کشور نیز 
اظهار داشت: تولید در وضعیت خوبی قرار دارد، البته 
طی ماه های گذشته در بخش تایرهای رادیال برای 
خودروها مشکالتی وجود داشت که در حال حاضر 
برطرف شده است. وی افزود: طرح هایی برای افزایش 
تولید تایر وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند 

نیاز کشور را تا حدودی برطرف کند.
    

 جزئیات فعالیت بازار و اصناف 
در تعطیالت پیش رو

توسعه ایرانی- رئیس اتــاق اصناف تهران با 
بیان اینکه در تعطیالت 
سراسری بازار تهران 
نیز تعطیل است، گفت: 
فقــط صنــوف گروه 
شــغلی یک مجاز به فعالیت هســتند. قاسم نوده 
فراهانی در مورد تعطیلی اصناف، گفت: براســاس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به وضعیت 
اضطراری کشور و شــیوع ویروس کرونا دلتا، کلیه 
ادارات، سازمان ها، بانک ها و همچنین اصناف به غیر 
از مشاغل گروه یک شغلی از روز دوشنبه ۲5 مرداد 
لغایت شــنبه 30مرداد در سراسر کشور تعطیل 
هستند. رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: براین 
اساس در تهران نیز تمام اصناف گروه های شغلی ۲، 
3 و 4 و همچنین بازار بزرگ تهران طی مدت یاد شده 
تعطیل خواهد بود و فقط صنوف مشمول گروه یک 

مجاز به فعالیت هستند.
    

کاهش 30 درصدی قیمت مسکن 
در پردیس

ایسنا - همســو با بازار مسکن شــهر تهران 
قیمــت آپارتمان در 
شــهر جدید پردیس 
نزولی شــده و نسبت 
به اواسط پارسال ۲5 
تــا 30 درصد کاهش 
یافته اســت؛ در حال حاضر نیز تعــداد فایل های 
فروش به قدری زیاد است که دالالن با انواع ترفندها 
سعی در جذب خریداران دارند.  روند افت قیمت ها 
در بازار مســکن شــهر جدید پردیس از آبان ماه 
ســال ۱3۹۹ شــروع شــده و هم اکنون به دلیل 
افزایش عرضه نســبت به تقاضا معامالت در رکود 
سنگینی به سر می برد. با اینکه در فازها و زون های 
مختلف پردیس قیمت ها متفاوت است، کل بازار 
تقریبا با افت قیمت مواجه شده و مشتری کمیاب 
اســت. در بعضی فازها که از ســرانه های خدماتی 
کمتری برخوردارنــد و روند تحویــل واحدها به 
طول انجامیده کاهش بیــش از 30 درصد قیمت 
رخ داده و افت معامالت بیشتر به چشم می خورد. 
اواسط سال گذشته در فاز ۸ قیمت برخی واحدهای 
تحویلی به باالی یک میلیارد تومان رســیده بود 
 کــه در حال حاضر تــا ۸50 میلیــون تومان افت 

کرده است. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

بازار ارز ایــران در بیــم و نگرانی به 
ســر می برد و حاال از یک ســو یکی از 
مجراهــای مهم انتقــال ارز یعنی بازار 
هرات با تهاجم طالبان بسته شده است 
و از سوی دیگر چشم انداز مذاکرات وین 
تیره تر از همیشه به نظر می رسد. سوی 
دیگر این ماجرا احتمال محدودتر شدن 

درآمدهای صادراتی کشور است.
در این فضاســت که می توان گفت 
ســیطره طالبان بر هــرات و باال رفتن 
ترس در این شهر به لرز در بازار ارز ایران 
منجر شده اســت. پس از آنکه ایران با 
تحریم های ســفت و سخت تری روبرو 
شد، بخشی از معامالت برای وارد کردن 
ارز به کشور را به جای امارات در سلیمانیه 

و هرات مستقر کرد. 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری 

دولت ســیزدهم در مراسم روز تحلیف 
خود اعالم کرد که از هر طرحی که تمام 
تحریم ها را علیه ایران لغو کند استقبال 
می کند. حسین امیرعبدللهیان، گزینه 
پیشــنهادی او برای وزارت خارجه هم 
به نماینده اتحادیه اروپا که در مراســم 
تحلیف رئیسی شرکت کرده بود، از تمایل 
تهران برای ادامه گفتگوهای وین خبر 
داده بود اما ناگهان ورق برگشت و سطح 
تنش بین المللی ایران تا حدی باال گرفت. 
این موضوع موجب شد قیمت دالر در 
بازار ایران به سرعت کانال ۲5 هزار تومان 
و ســپس ۲۶ هزار تومان را رد کند و به 
نیمه کانال ۲۶ هزار تومان نزدیک شود. 
این موضوع در حالی رخ داد که فعاالن 
بازار ارز می گویند تزریق ارز به بازار حدود 

40 درصد افزایش داشته است.
با وجود این افزایــش عرضه ارز هم 
نتوانســت جلوی صعود دالر را بگیرد. 

بلومبرگ و واشــنگتن پست و سپس 
CNN در گزارش هایی جداگانه نوشتند 
که امیدهای احیای برجام ناامید شده 
و هیات امریکایی دســتیابی به توافقی 
جامع با ایران را بســیار دشــوار و حتی 
ناممکــن می دانند. آنها این مســاله را 

شکست جو بایدن توصیف کردند.
کاهش امیدها به احیای برجام

کاهش امیدها به احیــای برجام و 
صعود قیمت دالر در حالی رخ داد که از 
افغانستان هم خبرهای خوبی به گوش 
نمی رســد. طالبان تقریبا به ۹0 درصد 
خاک افغانستان مسلط شــده و برای 
تســخیر کابل می جنگد. جنگی که به 
تعبیر بسیاری از تحلیلگران جهانی به 

سقوط قریب الوقوع کابل می انجامد.
این مســاله یکی از کانال های مهم 
انتقال ارز ایران یعنی بازار هرات را دچار 
تنش کرد و بهای دالر امریکا انتهای هفته 

گذشته به قیمت به ۲۶ هزار و ۷00 تومان 
رسید.  آن هم درحالی که دقیقا در همین 
دوره بازارساز نزدیک به 40 میلیون دالر 
در بازار متشــکل ارزی عرضه کرد ولی 
حتی این حجم عرضه زیاد هم نتوانست 

افسار افزایش نرخ دالر را بکشد.
 دیگر  بازار ارز هرات 
وجود خارجی ندارد!

کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار 
ارز، که احتمال ورود دالر به کانال قیمتی 
باالتر را دور از ذهن نمی داند به تجارت 
نیوز توضیح داده است: شهرهای بسیاری 
در افغانستان سقوط کردند و  عمال دیگر 
دالر هراتی وجود ندارد. هر چند در برخی 
کانال ها، نرخ هنوز نرخ دالر هرات اعالم 
می شود اما معلوم نیســت که آیا ریشه 
این قیمت واقعا به هــرات باز می گردد 
یا نه. چون حتــی نمی دانیم که طالبان 
قرار است با سیستم دالر در افغانستان و 

بانکداری در این کشور چه کند؟
افسری ادامه داده است: هرات سومین 
شهر افغانستان و هم مرز با ایران است، 
حتی قندهار هم که دومین شهر مهم 
این کشور بوده، سقوط کرده است. حاال 
فقط کابل مانده و به نظر می رسد دولت 
افغانستان دیگر جانی ندارد. این اتفاق 
بدی برای اقتصاد ایران اســت چون از 
یک سو ممکن اســت موج مهاجرت به 
کشور شکل بگیرد و از سوی دیگر حضور 
طالبان در همسایگی ما به طور بالقوه یک 

تهدید برای ایران است.
تقاضای دالر باال رفت 

صرف نظر از ایــن رخدادها حاال باال 
رفتن ســطح نگرانی از بروز تورم دوباره 
و شــوک به بازار ارز تقاضا را در این بازار 
باال برده است. فعاالن بازار ارز در سه راه 
اســتانبول تهران می گویند که تعداد 
خریداران دالر بسیار زیاد شده و تقاضا 
باال رفته است. از آن سمت وضعیت ورود 

ارز به ایران چشم انداز نگران کننده ای 
دارد. دولت جو بایدن تهدید کرده است 
که در صورتی که ایران با شرایط امریکا 
حاضر به احیای برجام نشــود، شرایط 
ســخت گیرانه تری برای فروش نفت 
ایران اعمال می کنــد و به عنوان نمونه 
تحریم های سنگین تری برای صادرات 

نفت ایران به چین در نظر می گیرد.
از آن سمت ایران عمال و فعال یکی از 
مهمترین بازارهای صادراتی خود یعنی 

افغانستان را از دست داده است.
بجز این بازار عراق، دیگر بازار صادراتی 
ایران هم دست خوش بیم و نگرانی هایی 
شده است. از سرمایه گذاری کالن چین 
در بخش نفــت و گاز عــراق گرفته که 
بازار صادرات گاز ایران به عراق را  متاثر 
می کند تا مختل شــدن صادرات برق 
و جایگزین شــدن ترکیه در بسیاری از 
بازارهای کاالی ایرانی در عراق، همه و 
همه نگرانی هایی است که برای ارزآوری 
از یکی از مهمترین بازارهای صادراتی 

ایران وجود دارد.
 آینده بازار ارز 

در صورت تداوم تحریم
میثم رادپور، کارشــناس بازارهای 
مالی درباره تاثیر تــداوم تحریم بر بازار 
ارز ایران گفت: چشــم اندازها نسبت به 
مذاکرات کمی تیره تر شده است. با این 
حال الزم اســت انتظاراتمان از حاصل 
مذاکرات هم منطقی باشد. باید پذیرفت 
که حتی اگــر مذاکرات هــم به نتیجه 
می رسید با توجه به شرایط اقتصادی ما 

تاثیر شگرفی نداشت.
او تاکید کرد: شاهد این ادعا سال های 
اولیه برجام اســت که شــرایط بسیار 
خوب بود اما در نهایت مشخص شد که 
بانک های دنیا تمایلی به همکاری با ایران 
ندارد چون ریسک بســیاری باالیی را 

متحمل می شوند.

به گفته او آنچه روی بازار موثر است، 
انتظارات است و در زمان اجرای برجام 
حجم انتظــارات از برجام بســیار زیاد 
بود اما با این حــال نهایتا فقط ۱0 تا ۱5 

درصدکاهش قیمت در بازار ارز رخ داد.
به تعبیر رادپور، این یعنی حتی اگر، 
به احتمال ضعیف، مذاکرات هم خوب 
پیش برود احتمال کاهــش آنچنانی 
قیمت وجود نــدارد. کما اینکه حاصل 
مذاکرات امروز در بهترین حالت به پای 
برجام سال ۹4 نمی رسد و کیفیت توافق 
به مراتب پایین تر و انتظارات مثبت بازار 

کمتر است.
با تمام ایــن اوصاف بایــد دید تیم 
اقتصادی ابراهیم رئیســی قرار اســت 
چگونه با اقتصاد کشور و باالخص بازار 
ارز و انبوه مشــکالت به میراث رسیده 
آن مواجه شود.نکته مهم این جاست که 
بازار ارز به ترکیب اقتصادی معرفی شده 
از سوی ابراهیم رییسی واکنش افزایشی 
نشان داده است. حاال مجموعه اتفاقات 
گزینه ورود بازار ارز به فاز بحران را تقویت 
کرده است، هر چند بسیاری معتقدند 
نگاه بازار این روزها خیره به بهارســتان 

مانده است . باید صبر کرد و دید. 

گلوگاه ورود ارز به ایران در دست طالبان است

ترس در هرات، لرز در فردوسی 
بلومبرگ، واشنگتن پست 

و سپس CNN در 
گزارش هایی جداگانه 
نوشتند که امیدهای 

احیای برجام ناامید شده و 
هیات امریکایی دستیابی 

به توافقی جامع با ایران 
را بسیار دشوار و حتی 

ناممکن می دانند. آنها این 
مساله را شکست جو بایدن 

توصیف کردند 

رئیس جدید ســازمان برنامه و بودجه با بیان این که 
امروز دولت را در وضعیــت نامطلوبی تحویل می گیریم 
گفت: بودجه امسال کســری دارد که باید فکری برای 

آن کرد.
به گزارش تســنیم، مســعود میرکاظمی در مراسم 
معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه 
که با حضور معاون اول رئیس جمهور در این ســازمان 
برگزار شد، افزود: بودجه امسال کســری دارد که باید 

فکری برای آن کرد. 
وی با اشاره به کســری بودجه سال گذشته گفت: در 
خرداد سال ۹۲, صد و چهار هزار میلیارد تومان به بانک ها 
بدهی داشتیم، امروز براساس آمار سایت بانک مرکزی 
۶50 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داریم که 

۹0 درصد آن متعلق به خود دولت است نه شرکت ها.
میرکاظمی افزود: اگر بدهی ها را بررسی کنیم 300 
تا 400 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی و بیش از 
50 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی وجود دارد 
که اگر بخواهیم این مســیر را ادامــه دهیم هزینه های 

زیادی دارد.
وی گفت: پارسال 5۶0 هزار میلیارد تومان عملکرد 
مصارف داشتیم که جای ســوال دارد چطور یک دفعه 
به هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان می رســد در شرایطی که 

می دانیم تحریم نیز شدیدتر شــده پس نمی توانیم این 
طور ادامه بدهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر سقف اول آن 
را هم درنظر بگیریم که ۹3۷ هزار میلیارد تومان است آیا 
امکان تامین این رقم وجود دارد در حالی که حدود ۲۷0 
میلیارد تومان مالیات می گیریم و در 5 سال اول امسال 

حدود ۸0 درصد آن محقق شده است.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه شــرایط خیلی سخت 
اســت، افزود: چرا باید به این نقطه برســیم در سال ۹۱ 
عملکرد هزینه جاری ۸۹ هزار میلیــارد تومان بود چرا 
امروز باید به ۹00 هزار میلیارد تومان برسد، آیا شرایط 
اقتصادی خوبی داشتیم؟ آیا اقتصاد مقاومتی را رعایت 

کردیم؟
وی گفت: من تالش دوستان را نفی نمی کنم می دانم 
در بدترین شرایط تصمیم گرفتند، تامین منابع کردند، 
اما ادامه این مسیر به کجا می رســد؟ آیا نباید بازنگری 

کنیم.
با 50 نفر بودجه را می توان جمع کرد

وی گفت: علی رغم همه سرمایه گذاری هایی که شده 
است چرا شــاخص های کالن ما بهبود پیدا نمی کند، آیا 
باید با این فرمان جلو برویم؟ تا کجا می توانیم پیش برویم؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: می خواهیم بر سر 

مسائل اصلی کشور تمرکز کنیم اگر بودجه به این ترتیب 
باشد با این سازمان عریض و طویل که حدود 5 هزار شاغل 
در معاونت ها و این سازمان وجود دارد با 50 نفر بودجه را 

می توان جمع کرد و اتفاق خاصی نمی افتد.
میرکاظمی گفت: در این سازمان باید از فرهیختگان 
کشور اســتفاده کرد و ریل را عوض کرد چراکه این ریل 
درستی نیست، ما یک سازمان انقالبی در تراز انقالب باید 
داشته باشیم تا بتوانیم جلوی نامالیماتی که در آینده اتفاق 

می افتد را بگیریم.
وی افزود: امروز شاهدیم در سال ۱400؛ هزینه جاری 
رشد ۱0 برابری دارد، سال های بعد باید چه کار کنیم؟ تا 

جایی که می توانیم آیا باید ادامه دهیم.
وی افزود: اگر بودجه انضباط پیدا کند قطعا وضعیت 
بهتر خواهد شــد با این وضعیت مدیران ما مســتهلک 
می شوند ما راهی جز اصالح مسیر حرکت نداریم، در 4۲ 
سال قبل سرمایه گذاری سنگینی در زیرساخت ها شده 

است، 40 سال است که تحریم هستیم.

تحریم را بیش از اندازه بزرگ نکنیم
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در دوران جنگ 
قطعات یدکی خودرو به مــا نمی دادند و قدرت تولید هم 
نداشــتیم، امروز قدرت تولید داریم نباید تحریم را بیش 
از اندازه بزرگ کنیــم، در دوران جنگ حتی قدرت تولید 
یک سالح کوچک نداشتیم، اما امروز جزو چند کشور اول 

جهان در تولید تجهیزات نظامی هستیم.
میرکاظمــی افــزود: می توانیم موفق شــویم، چون 
امروز قدرت تولید داریم و امیدواریم با آشــنایی کامل به 
ظرفیت های کشــور به خصوص نیروی انسانی، بتوانیم 

مشکالت را دقیق شناسایی و برای آن راه حل پیدا کنیم.
آدرس های غلط اقتصادی ندهیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آدرس های غلط 
اقتصادی ندهیم، آدرس های درســت بدهیم تا بتوانیم 
مشکل را ریشه یابی، شناسایی و برای آن راه حل اساسی 
پیدا کنیم. وی گفت: اگر شاخص های بهره وری در طول 
40 سال گذشته بررسی کنیم، ثابت یا منفی بوده، چرا باید 

اینطور باشد.
وی افزود: تورم نیز عمدتا باالســت و در طول 40 سال 
گذشته، جز دو تا سه سال بقیه سال ها با تورم های دو رقمی 
و افزایــش هزینه ها روبرو بودیم، امروز متوســط قیمت 
خوراکی که بانک مرکزی اعالم می کند حدود 400 تا 500 
درصد است و رشد قیمت در مســکن ۷00 درصد و رشد 
قیمت در خودرو ۸00 درصد است، آیا این مسیر می تواند 
ادامه پیدا کند؟ به نظرم باید روی این موضوع کار کنیم و 

ریل را تغییر دهیم.

میرکاظمی:

دولت را در وضعیت نامطلوبی تحویل می گیریم

خبر

اداره اطالعــات انرژی آمریــکا در تازه ترین 
تحلیل خود در ژوییه مدعی شــد کــه ایران در 
سال ۲0۲0 کمتر از دو میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرد که پایین ترین میزان در 40 سال اخیر 

بوده است.
به گزارش ایسنا، این سازمان که زیرمجموعه 
وزارت انرژی آمریکاست، در این گزارش اعالم 
کرد چند عامل در کاهش تولیــد نفت ایران در 
سال ۲0۲0 نقش داشته که شامل افت اقتصاد 
جهانی در نتیجه شیوع همه گیری کووید ۱۹ و 
تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران بوده 

که صادراتش را متاثر کرده است.

طبق گزارش اداره اطالعــات انرژی آمریکا، 
ایران ذخایر نفت و گاز طبیعــی فراوانی دارد و 
در پایان ســال ۲0۲0، ذخایر ایران ۲5 درصد از 
ذخایر نفت خاورمیانه و ۱۲ درصد از ذخایر نفت 
جهانی بود. اگرچه ایران از مشــارکت در توافق 
محدودیت عرضه اوپک پالس معاف شده است، 
اما تولید نفتش از تحریم های آمریکا متاثر شده 
است. تولید و صادرات نفت ایران از زمان خروج 
آمریکا از برجام در سال ۲0۱۸ و احیای تحریم ها 
علیه صادرات نفت، متاثر شده است. تولید نفت 
ایران در چند ماه نخست سال ۲0۱۹ که آمریکا 
معافیت هــای محدودیتــی از تحریم ها برای 

مشــتریان بزرگ نفت ایران صادر کرد، حدود 
۲.۶ میلیون بشــکه در روز بود. با این حال پس 
از انقضای این معافیت ها در ماه مه سال ۲0۱۹، 
تولید ایران به حدود ۲.۱ میلیون بشــکه در روز 

کاهش یافت.
بــرآورد اداره اطالعات انــرژی آمریکا این 
اســت که صادرات نفت و میعانات ایران از بیش 
از ۲.5 میلیون بشکه در روز در سال ۲0۱۷ )یک 
ســال پیش از وضع مجدد تحریم های آمریکا( 

کاهش است.
از نفت خام و میعاناتی که ایران در سال ۲0۲0 
صادر کرد، بیش از نیمی بــه چین رفت. طبق 

تحلیل شرکت کلیپر دیتا، عمده این نفت با نام 
نفت کشورهای دیگر از ایران به چین صادر شد.

اگرچه تولید نفت ایران از تحریم ها متاثر شد 
اما هدف دولت ترامپ بــرای صفر کردن تولید 
و صادرات نفت ایران و وادار کــردن ایران برای 
بازگشــت به میز مذاکره محقق نشد. روزنامه 
فایننشــال تایمز در جدیدتریــن گزارش خود 
نوشــت که همه امیدها برای دستیابی به توافق 
جدید برجام میان ایران و آمریــکا هنوز از بین 
نرفته اســت. این روزنامه به نقل از منابع ایرانی 
نوشت: امیر عبداللهیان، دیپلمات ارشد جدید 
ایران ممکن است به توافقی برسد که دیپلمات 

 ارشــد اســبق ایران موفق به انعقاد آن نشــد. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت ســابق اخیرا اعالم 
کرد ایــران به دلیل تحریم هــای آمریکا پس از 
خروج این کشــور از برجام، ۱۲0 میلیارد دالر 
درآمد نفتی از دست داد و صادراتش دو میلیارد 
بشکه آسیب دید. وی کار اصلی جانشین خود را 

تقویت صادرات نفت ایران برشمرد.

گزارش رسمی آمریکا از تولید نفت ایران در دوران کرونا و تحریم


