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اقتصادی

شرکتهای ترک در اولویت بازسازی جمهوری آذربایجان

شرکتهای ترک تاکنون  ۱۶میلیارد دالر پروژه عمرانی در جمهوری آذربایجان اجرا کردهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صباح ،شرکتهای ترک فعال در حوزه عمرانی و ساختمانی در
اولویت پروژههای بازسازی جمهوری آذربایجان خواهند بود و در برگزاری مناقصههای عمرانی
این کشور در اولویت قرار خواهند گرفت .پس از خاتمه جنگ در منطقه قره باغ ،باکو یک برنامه
بازسازی سریع را به راه انداخته و دولت تالش دارد تا زندگی را در مناطق جنگ زده احیا کند.

بیمه

تاخیر در پرداخت
بیمهبیکاریکرونابهجاماندگان

در حالــی که قــرار بود واریز مقــرری بیمه
بیکاری کرونا بــه جاماندگان طی هفتههای
اخیر صورت گیرد ،به نظر میرسد این امر با
تاخیر همراه شده و اعتبار الزم از سوی خزانه
هنوز پرداخت نشــده است .به گزارش ایسنا،
بر اساس آخرین آمارها ،مقرری ایام بیکاری
کرونــا در ماههای اســفند  ۹۸و فروردین و
اردیبهشــت  ۹۹برای یک میلیون و ۸۲هزار
نفر با مســاعدت دولت پرداخت شده و تنها
۹۱هزار نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری ایام
کرونا نشده اند .پیش از این اعالم شده بود که
در دو مرحله لیست این افراد به سازمان برنامه
و بودجه ارسال شده و قرار بود در هفتههای
اخیر بیمه بیکاری کرونا برای  ۹۱هزار نفر از
جاماندگان واریز شــود که این اتفاق نیفتاده
است .آنطور که رئیس گروه بیمه بیکاری امور
فنی بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی
گفته لیســت  ۹۱هزار نفر از کســانی که به
دلیل تبعات کرونا شغل خود را از دست داده
و بیمه بیکاری دریافت نکردهاند به ســازمان
برنامه و بودجه ارسال و دستور تامین اعتبار
برای پرداخت مقرری بیکاری کرونا نیز برای
این عده صادر شــده اســت .وی از تاخیر در
واریــز مقرری خبــر داده و میگوید با وجود
آنکه  ۲۷دی ماه دستور تامین اعتبار از سوی
ریاســت ســازمان برنامه و بودجه داده شده
هنوز پرداختی از طرف خزانه انجام نگرفته و
تاخیر در واریز مقرری از طرف سازمان تامین
اجتماعی نیست .هادی ابوی ـ دبیرکل کانون
عالی انجمنهای صنفی کارگران ،در گفتگو با
ایسنا میگوید :بسیاری از کارگران صنوف و
مشــاغل خدماتی که از کرونا آسیب دیدهاند
نیازمند حمایتهای اجتماعی و پرداخت بیمه
بیکاری ایام کرونا هستند .او میگوید :بیشتر
مشــاغل درگیر کرونا مثل مراکــز اقامتی و
گردشگری ،زائرســراها و هتلها همچنان با
رکود و تعطیلی مواجهند و کارگران و نیروهای
کار شــاغل در این بخشها عمدتا خانهنشین
شــده و به لحــاظ درآمــد در مضیقهاند که
الزم است برای کمک به بهبود وضع زندگی
و به خطر نیفتادن معیشــت ایــن گروهها
اقدامات الزم صورت گیرد .پیش از این حدود
۱۵هــزار نفر از متقاضیان بــه دلیل ایراد در
اطالعات خود موفق به دریافت بیمه بیکاری
نشده بودند و لیســت آنها برای رفع اشکال
از سوی ســازمان برنامه و بودجه به سازمان
تامین اجتماعی برگشت خورده بود که مقرر
شد تا وزارت کار برای اصالح اطالعات به این
افــراد اطالع دهد .افرادی که بعد از خردادماه
همچنان بر سر کار نرفته و بیکاری آنها تداوم
داشــته مشــمول بیمه بیکاری قرار گرفته و
سازمان تامین اجتماعی مقرری ایام کرونا را
به آنها پرداخت کرده است؛ همچنین ۱۵هزار
نفری که مقرری بیمه بیکاری سه ماه اسفند۹۸
و فروردین و اردیبهشت  ۹۹را دریافت نکرده
و بیکاری آنها از خرداد امسال کماکان استمرار
داشته مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار دارند
که پس از رفع اشــکال اطالعات ،پرداختی به
آنها نیز صورت خواهد گرفت.

انرژی

همکاری غول نفتی امارات
باتولیدکنندگانشیلآمریکا

شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعالم کرد
به دنبال شراکت با شرکتهای آمریکایی برای
توسعه منابع نفتی غیرمرسوم در امارات متحده
عربی اســت .به گزارش ایسنا ،امارات متحده
عربی که یکــی از تولیدکنندگان بزرگ عضو
اوپک اســت ،درصدد افزایش ظرفیت تولید
خود و تولید باالتر نفت پــس از پایان توافق
محدودیت عرضه اوپک پالس اســت .شورای
عالی نفت ابوظبی نوامبر گذشــته اعالم کرده
بود که این امیرنشــین مجمــوع ذخایر نفت
خود را به مدد اکتشــافات جدیــد ،به میزان
دومیلیارد بشکه افزایش داده و به ۱۰۷میلیارد
بشکه رسانده است .این شورا همچنین اعالم
کرد با اکتشــافات جدید در خشکی ،ابوظبی
 ۲۲میلیارد بشــکه ذخایر نفتی غیرمرســوم
دارد .این میزان بسیار بزرگتر از ذخایر میادین
نفتی ابوظبی اســت که تحت توســعه قرار
دارند و میتواند با رونق شــیل آمریکا رقابت
کند .سلطان احمد الجابر ،مدیرعامل شرکت
ادنــوک در آن زمان اظهار کــرده بود بیانیه
شورای عالی نفت ابوظبی درباره کشف منابع
نفتی غیرمرسوم قابل استخراج نشان میدهد
که ادنوک به شــکل موثری اکتشاف و توسعه
منابع غیرمرسوم ابوظبی را توسعه بخشیده و
به منزله نقطه عطف بزرگی در تحول صنعت
نفت غیرمرسوم کشور است .ادنوک چند روز
بعد اعالم کرد قراردادی به ارزش  ۵۱۹میلیون
دالر برای توسعه بزرگترین لرزه نگاری خشکی
و فراساحلی سه بعدی جهان اعطا کرده که در
حال حاضر در ابوظبی انجام میگیرد .براساس
گزارش اویل پرایس ،ادنوک ماه گذشته توافق
همکاری با ابرغول آمریکایی اکســون موبیل
برای بررســی فرصتهای همکاری مشــترک
در حوزه توســعه و پژوهش فناوری در بخش
باالدستی نفت و گاز امضا کرد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات گفت :در پی
وقوع سرما ،باغهای موز روستاهای بخش زرآباد استان
سیستان و بلوچستان بیشترین خسارت را دیدهاند به
طوری که میزان خسارت حدود  ۷۵۰میلیارد تومان
برآورد شده است .به گزارش ایرنا« ،مسعود لطیفیان»
در بازدید باغهای موز استان سیستان و بلوچستان افزود :سرمای
کم سابقه دی ماه که نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان را
فرا گرفت ،به مناطق مرکزی و جنوب استان نفوذ کرده و سبب

رمز ارز

فرصت  ۴روزه
استخراجکنندگان رمز ارز
برای ثبت قانونی
دستگاههایماینینگ

مدیرکل سرمایهگذاری و امور طرحهای وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت با تشــریح جزئیات
دریافت مجوز اســتخراج رمزارز ،گفت :فعاالن
صنعتماینینگتاپنجمبهمنماهفرصتدارندبا
طیفرآیندخوداظهارینسبتبهپرداختحقوق
و عوارض دولتی و دریافت گواهی پرداخت اقدام
کنند .علیرضا هادی در گفتوگو با ایرنا به شرح
جزئیات مربوط به صدور مجوزهای دستگاههای
استخراج رمزارز پرداخت .او درباره روند قانونی
شدن استخراج رمز ارز در ایران گفت :استخراج
رمز ارز با تصویبنامه  ۱۳( ۵۸۱۴۴مرداد سال
 )۹۸شــکل قانونــی به خود گرفــت و پس از
تصویبنامه هیئت وزیــران صادره درخصوص
ارائه فرصت برای خوداظهاری ماینرهای (دستگاه
اســتخراج رمزارز) قاچاق موجود در کشور ،با
همکاری فعاالنه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،بســتر الزم برای فرآیند خوداظهاری
در ســامانه «بهینیاب» فراهم شــده و امکان
دریافت حقوق و عوارض دولتی از پنجم دیماه
 ۹۹وجــود دارد .مدیــرکل ســرمایهگذاری و
امور طرحهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
تأکید بر اینکه پنجم بهمنماه فرصت ثبتنام
متقاضیان ،پرداخت حقوق و عوارض دولتی به
پایان میرســد ،گفت :فعــاالن این حوزه برای
دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت و یا اعالم
فهرســت مراکز دارای جواز تأسیس استخراج
رمزارز بــرای متقاضیانی که قصــد واگذاری
دســتگاهها را دارند تا پنجم اسفندماه فرصت
دارند .آنها باید با بارگذاری مدارک موردنظر در
سامانه بهینیاب ،ماینرهای غیرقانونی یا ضبط
شده خود را تعیین تکلیف کنند .او درباره صدور
جواز تأسیس اســتخراج رمز ارز تصریح کرد:
صدور جواز تأسیس از ۲۸آبان سال گذشته آغاز
و تاکنون  ۱۳۸۰فقره جواز تأسیس در سراسر
کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرشده
استتامتقاضیانبتوانندزیرساختهایموردنیاز
مانند زمین ،ساختمان ،برق و ...را فراهم کرده و
تجهیزات الزم را خریداری کنند .به گفته هادی،
متقاضیان پساز آن با دریافت پروانه بهرهبرداری،
امکان آغاز فعالیت مجاز را دارند و در حال حاضر
هیچیــک از متقاضیان پروانه بهرهبــرداری را
دریافتنکردهاند.

اقتصاد بین الملل

با پخش یک ویدیو

علی بابا  ۶۳میلیارد دالر
پولدارترشد

انتشــار ویدیویــی از جک ما ،موســس گروه
علیبابا باعث شد ارزش سهام این شرکت روز
چهارشنبه بزرگترین رشــد روزانه در ششماه
گذشــته را تجربه کرده و  ۶۳میلیارد دالر به
ارزش بازارش اضافه شــود .به گزارش ایســنا،
ارزش ســهام گروه علی بابــا در معامالت روز
جاری هنگ کنگ حداکثر  ۱۱درصد افزایش
یافت و حدود  ۶۳میلیارد دالر به ارزش بازار این
شرکت افزود .بیش از  ۸۵میلیون سهم تا ساعت
ســه بعدازظهر به وقت محلی مبادله شد که
دو و نیم برابر باالتر از میانگین سه ماهه مبادالت
روزانه ســهام بود .ارزش شــرکت "علی هلث
اینفورمیشنتکنولوژی"کهتحتکنترلعلیبابا
قرار دارد ،هم حداکثــر ۱۸درصد صعود کرد.
رویداد ساالنهای که برای معلمان چینی برگزار
میشود ،وقت مناسبی برای آفتابی شدن دوباره
جک ما ،کارآفرین میلیاردر چینی و موســس
گروه علی بابا بود .با وجود ظاهر شــدن مجدد
جک ما ،سرمایه گذاران همچنان نگران تفحص
رگوالتورهای چین و سرنوشــت عرضه اولیه
عمومی ســهام گروه آنت مانده اند .این ویدیو
نشان دادکه جک ما در زندان نیست یا حضور
وی در انظار عمومی ممنوع نشــده اســت اما
ممکن است نشانه آن باشد که شرکتهای تحت
کنترل جک ما با دولت برای حل و فصل مسائل
ضد انحصارطلبی به توافق رسیدهاند و این همان
چیزی است که سرمایه گذاران انتظار داشتند.
ظاهر شــدن جک ما کمک خواهد کرد ارزش
سهام علی بابا به اوج قبلی بازگردد .با این حال
تحقیقات ضد انحصارطلبی در خصوص بخش
فناوری ادامه دارد و سایه تهدید به طور کامل
از سر این شرکت کنار نرفته است .صحبتهای
جک ما در این ویدیو برخالف گذشته عادی و
دور از جنجال بود .ارزش سهام علی بابا از زمانی
که گروه آنت توسط مقامات ضد انحصارطلبی
هدف قرار گرفته ،افت زیادی پیدا کرده است.
وی در کنفرانسی در اکتبر از رگوالتورهای مالی
انتقاد کــرده و آنها را کلوب افراد پیری خوانده
بود که مناسب نظارت بر نوآوری فناوری چینی
نیستند .مدتی پس از این رویداد ،برنامه گروه آنت
جک ما برای عرضه اولیه عمومی سهام از سوی
بازارهای ســهام شانگهای و هنگ کنگ معلق
شد .کمیســیون رگوالتوری اوراق بهادار چین
در بیانیهای در نوامبر اعالم کرده بود "جک ما"
و دو مدیر گروه آنت توسط رگوالتورها احضار
شده و به ادای توضیحات پرداختند .بر اساس
گزارش بلومبرگ ،آفتابی شدن غیرمنتظره جک
ما که مانند غیبتش ناگهانی بود احتماال نشانه
آن است که روابطش با مقامات رگوالتوری چین
تثبیت شده است.

آسیب  ۷۵۰میلیارد تومانی به باغهای موز در سیستان و بلوچستان

شــد بیش از  ۱۰۰۰هکتار از باغــات موز زرآباد در
جنوب این استان به طور کامل نابود شود .وی اظهار
کرد :قبل از سرما زدگی ،عالئم خشکیدگی درختان
مــوز در برخی باغــات وجود داشــت که علت آن
آلودگی به عوامل بیماریزای گیاه از جمله «نماتد
زخم ریشه» و نیز عوامل قارچی به ویژه «فوزاریوم» تشخیص داده
شد و علت شیوع آنها ،وقوع سیالب شدید در دی ماه سال گذشته
و غرقاب چند روزه باغات موز بوده است.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات گفت :همچنین ۳۰هکتار
از باغات گوآوا به صورت  ۱۰۰درصد آسیب دیده اند.
لطیفیان با بیان اینکه مناطق میانهکاری شــده با نخیالت و موز
رقم والری کمتر آســیب دیده است ،افزود :پایلوتهای سایه بان
موز در برخی مناطق از سرمازدگی جلوگیری کرده است.
به تازگی صندوق بیمه کشاورزی اعالم کرد :غرامت کشاورزان و
موزکاران خسارت دید ه ناشی از سیل و سرما و یخبندان که بیمه
دارند ،پرداخت میشود.

همگان در ایران منتظر پیامد کاهش قیمت ارز

قیمتموادغذاییدربازارچهزمانیکاهشمییابد!؟

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در
اقتصاد کالن کشورهاســت که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و
تعدیل قیمتها میپردازد .بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به
شاخص قیمت مواد غذایی در ایران و در نقطه مقابل آن کاهش دوباره
نرخ ارز به کانال قیمت گذشــته از مباحث مــورد انتظار در محافل
خبــری به ویژه پس از کاهش نــرخ دالر از  32هزار تومان به کانال
26هزار تومان است .و حال که چند روزی است که نرخ دالر در حال
ورود به کانال  20هزار تومان است ،انتظار میرود تا قیمت نهادههای
پرورش انواع دام ،طیور و آبزیان و متعاقب آن فرآوردههای آنها مانند
شیر ،کره ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخم مرغ و ...نیز دست کم به
همان درصد متناسب کاهش یابد.
رضا پیرولی ،کارشــناس فروش یکی از واحدهای صنایع غذایی در
گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در مورد انتظارات مردم برای کاهش
قیمت مواد غذایی میگوید :وقتــی ما با کاهش ۲۰درصدی قیمت
ارز مواجه هستیم ،یعنی حداقل میتوانیم شاهد کاهش ۳۰درصدی
قیمت کاالها باشیم.
وی در مــورد تاثیر کاهش قیمت دالر بر مواد غذایی اظهار میدارد:
در کوتاهمدت کاهش قیمت ارز تاثیری در قیمت کاالهای اساســی
نخواهد داشــت .اما وقتی قیمت باال میرود طی یک روز قیمت کاال
را باال میبرند ،ولی وقتی قیمت ارز پایین میآید چند هفته یا چند
ماه طول میکشد که قیمتها را پایین بیاورند؛ چراکه کسانی که بار
خریدهاند نمیخواهند بپذیرند که بعد از  10بار سود کردن ،یک بار
ضررکنند!
پیرولی میافزاید :وقتی ما بــا کاهش  ۲۰درصدی قیمت ارز مواجه
هســتیم ،یعنی حداقل میتوانیم شاهد کاهش  ۳۰درصدی قیمت
کاالها باشیم .کاالهای سرمایهای مثل مسکن ،خودرو و کاالهای دپو
شده در انبارها تحت تاثیر کاهش قیمت دالر قرار میگیرند و کسانی
کــه تا امروز میگفتند اول باید پول را تحویل بدهید؛ االن با چک و
قیمت پایینتر هم اقالم را میفروشــند .این کارشناس فروش یکی
از واحدهــای صنایع غذایی تصریح میکند :تا زمانی که ارز دولتی و
نیمایی حذف نشود و رقابت واقعی به وجود نیاید ،این نابسامانیها را
شــاهد خواهیم بود .اما با حذف این ارزها ،ایرانیهای خارج از کشور
سرمای ه خود را به داخل کشور میآورند و رقابت ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه با رســیدن دالر به کانال  20هزار تومان خریداران
دست نگه داشتهاند و خرید نمیکنند و همین موضوع مزید بر علت
کاهش نرخ ارز میشــود تا قیمت کاالی تولیدی که باید به فروش
برود پایین بیاید ،تصریح میکنــد :پایین آمدن قیمت دالر در  ۲یا
 ۳ماه آینده باعث کم شدن قیمت اقالم غذایی میشود و میزان این

کاهش نیز بستگی به مقداری دارد که قیمت دالر در این بازه زمانی
کاهش پیدا کند.
پیرولی بدون اینکه احتکار را طی ماههای گذشته بطور کامل رد کند،
میافزایــد :وجود روغنهای  ۱۰۰هزار تومانی که روی آن نصف این
قیمت برای فروش به مصرفکننده خورده اســت ،نشان میدهد که
احتکار وجود دارد ،اما بیشتر افرادی که پروانه کسب ندارند این کار
را انجام میدهند.
در ایــن میان یکی دیگــر از آگاهان فعال در بــازار مواد غذایی که
نخواســت نامش ذکر شود با اشــاره به اینکه هم اکنون که در حال
مصاحبه هســتیم قیمت ارز نیمایی برای واردکنندگان کاالها با ارز
 21هزار تومانی ثبت سفارش میشود که وارد کشور نشده میافزاید:
در واقع تا وقتی هنوز کاالها با ارز  21هزار تومانی وارد نشــده است،
نمیتوان انتظار داشت که واردکنندگان و توزیعکنندگان کاالهای با
نــرخ وارداتی ارز  26هزار تومانــی را به فوریت و با نرخ جدید ارز در
بازار توزیع کنند.
این فعال بازار مواد غذایی با اشــاره به اینکه تنها کاالهای قاچاق دپو
شده در پشت مرزهاست که در صورت ورود با قیمت پایینتر امکان
واردات دارد میگوید :اما در مورد کاالهایی که با ارز دولتی قرار باشد
بیاید ،اثر قیمتی آن در درازمدت مشــهود و قابل ارزیابی خواهد بود،
البته مشــروط بر آنکه همین روند کاهش قیمت یا دستکم ثبات
در همین نرخ محفوظ بماند و دســتخوش افزایش احتمالی مجدد
بههردلیل خارج از انتظار نگردد.
وی در عینحــال این موضوع را به عنوان یک نقطه منفی اخالقی و
اجتماعی نزد برخی فعاالن واردکننده یا توزیعکننده رد نمیکند که
به محض هرگونه افزایش قیمت دالر  -با فرض جمعآوری نقدینگی
الزم بــرای روزهــای مبادای پس از افزایش قیمت دالر  -متوســل

بــه افزایش قیمت همان کاالیی میکنند که بــا نرخ دالر ارزان هم
خریداری کرده بودند!
به گفته وی ،حســب یک عادت روانی یا ناهنجاری جمعی در بازار،
هنگامی که نــرخ دالر باال میرود تمام فعــاالن حاضر در بازار ،چه
واردکننده ،چه توزیعکننده ،چه تولیدکننده و چه واسطهها به سرعت
قیمتها را افزایش میدهند که این یک ایراد اساســی است؛ اما در
هر صورت وقتی قیمت دالر پایین میآید در اعالم قیمت جدید مواد
غذایی حساب و کتاب میکنند!
البته علی شــریعتی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و
ایران هم در گفتگویی با روزنامه «آفتابیزد» در خصوص چشمانداز
تاثیرات روند کاهشــی قیمت دالر بر نرخ فروش مواد غذایی در بازار
پیرامون این مســئله چنین نظــری دارد « :در این رابطه باید توجه
داشــت برخی کاالها که  ۱۰۰درصد وارداتی اســت و قیمت آنها بر
اســاس عرف موجود و روز دالر (حال چه به دلیل شــرایط تحریم
و یا انتظارات تورمی) باالتر بوده ،قاعدتا میتواند به ســرعت کاهش
یابد؛ اما متاســفانه به دلیل ویژگی چسبندگی قیمت در کاالها این
اتفاق در مواقعی که استدالل داللی بر مناسبات چیره شده باشد ،رخ
نمیدهد یا نســبت کاهش آن قابل مقایسه با همان سرعت افزایش
قیمت هنگام تورم شدید نرخ ارز در بازار نیست.
وی بــا بیان اینکه در کاالهای صنایــع غذایی که تبدیلی و تولیدی
هســتند اثر قوطی و پاکتهای بستهبندی در نرخ تمام شده اثرگذار
است و ســهم حدود ۳۰درصدی در بستهبندی را میتوان برای آن
لحاظ کــرد ،میافزاید :قطعا این امر اثرگذار اســت ،اما در کاالهای
اساســی مانند برنج ،اثر زودهنگام دارد که شــاید طی ۱۵روز آن را
نشان دهد؛ اما در کاالهای دیگر چون سهم افزایش قیمت ارز در کل
قیمت تمام شــده از کل افزایش ارزی کمتری بوده ،چه بسا باید در
2تا 3ماه انتظار کاهش قیمت را داشت.
شریعتی در اشاره به نمونه مصادیق دیگری در این خصوص به مثال
فاصله زمانی تبدیل به جوجه یک روزه تا  ۴۵روز برای تبدیل شدن
به مرغ و یا  ۱۰روز تا رســیدن یک نهاده به فرآیند تولید تخممرغ با
نرخ تمام شده جدید اشاره میکند و میافزاید :با توجه به این شرایط
راه صــرف دادن موج امید به مردم آن هم بــدون پایداری به مردم
که ناشی از بروز یک تصمیم ماندگارتر از مباحث ژورنالیستی است،
توقع بروز اتفاقات و حتی توافقهای موثرتر مانند «برجام» و بازگشت
بایدن به برجام را که مراســم تحلیف او نیز امروز(روزگذشته) انجام
شد را میتوان عامل موثری برشمرد؛ در غیر اینصورت هرگونه امید
واهیدادن به مردم ،باعث پیامدهای منفی اجتماعی و سلب اعتماد
عمومی آنها خواهد شد.

بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین در سال ۲۰۲۰
عربســتان ســعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است،
در سال  ۲۰۲۰موفق شد روســیه را کنار زده و جایگاه بزرگترین
صادرکننده نفت به چین را حفظ کند .به گزارش ایســنا ،تقاضای
چین برای نفت سال میالدی گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا
که تقاضا برای سوخت را در نقاط دیگر کاهش داده بود ،قوی ماند.
چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت ،در ســال ۲۰۲۰
رکورد  ۵۴۲.۴میلیون تن معادل  ۱۰.۸۵میلیون بشکه در روز نفت
خریداری کرد که  ۷.۳درصد در مقایسه با سال  ۲۰۱۹رشد داشت.
طبق آمار اداره کل گمرک چین ،صادرات نفت عربســتان سعودی
به چین در سال  ۲۰۲۰به  ۸۴.۹۲میلیون تن معادل  ۱.۶۹میلیون
بشکه در روز رسید که  ۱.۹درصد رشد ساالنه داشت.
روسیه با فاصله اندکی در جایگاه دوم ایستاد و صادراتش به چین به
 ۸۳.۵۷میلیون تن معادل  ۱.۶۷میلیون بشکه در روز رسید که ۷.۶
درصد در مقایسه با سال  ۲۰۱۹افزایش داشت.
عربستان در دســامبر  ۶.۹۴میلیون تن نفت به چین عرضه کرده
بود که نسبت به دسامبر سال گذشته  ۰.۸درصد کاهش داشت در

حالی که حجم صادرات روسیه  ۶.۲میلیون تن بود که  ۱۵.۷درصد
در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۰۱۹کاهش داشت.
واردات نفت چین از آمریکا سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۹
بیش از سه برابر افزایش یافت زیرا شرکتها خریدشان را تحت توافق
تجاری میان پکن و واشــنگتن افزایش دادند .مجموع واردات نفت
آمریکا به چین در ســال  ۲۰۲۰به  ۱۹.۷۶میلیون تن معادل ۳۹۴
هزار بشکه در روز رسید و آمریکا در رتبه هفتم صادرکنندگان بزرگ
به چین ایستاد .صادرات این کشور در دسامبر  ۳.۶میلیون تن بود.
عربســتان ســعودی از نوامبر با کاهش چشــمگیر قیمت فروش
برای جلب مشــتریان ،از روسیه که در طول سال  ۲۰۲۰از شرایط
لجستیکی مطلوب و نزدیکی جغرافیایی به چین سود برده است ،در
صادرات نفت به چین پیش افتاد.
تشدید تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال کمک
کرد عراق به سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شود.
صادرات این کشــور به چین در سال  ۲۰۲۰به میزان  ۱۶.۱درصد
در مقایسه با سال  ۲۰۱۹رشد کرد و به  ۶۰.۱۲میلیون تن رسید.

وزیر خزانهداری جدید آمریکا
در سیاستهای تحریمی و دالر بازنگری میکند

ژانــت یلن گفت ارزش دالر تنها باید توســط
عوامل بازار تعیین شود.
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز ،قرار اســت
ژانت یلن -رئیس ســابق بانک مرکزی آمریکا
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما توسط
جوبایدن به عنــوان نامزد تصدی وزارت خزانه
داری به مجلس سنا معرفی شود .خانم یلن که
در صورت جلب نظر مثبت سنا به نخستین وزیر
زن خزانه داری تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد
احتماال به سرعت پس از روی کار آمدن دست
به اعمال تغییرات گســترده در سیاســتهای
تحریمی اقتصادی خواهد زد.
یلن به برخی از اعضــای کمیته مالی مجلس
سنا گفته است در صورت انتخاب شدن تالش
خواهد کرد تا از اســتفاده تحریمها به گونهای
استراتژیک و مناسب مطمئن شود .یلن با بیان
اینکه معتقد است کارایی تحریمها زمانی بیشتر
خواهد بود کــه در همکاری با متحدان آمریکا
صورت گیرد نیز افــزود :باید از یکجانبهگرایی
دوری کنیم ،روی سوءاستفادههایی نظیر سرقت
حق مالکیت متمرکز شویم و جلوی یارانههای

ناعادالنه برخی دولتها را بگیریم.
یلــن همچنین با انتقاد از رویکرد دولت ترامپ
در مسئله دالر گفته اســت ارزش این ارز باید
توسط بازار تعیین شــود و این مسئله نه تنها
برای دالر که برای همــه ارزها صدق میکند.
به گفته خانم یلن ،آمریکا باید در مقابل تالش
برخی از کشــورها در دخالت تعمدی در نرخ
برابری ارز با هدف کسب مزیت رقابتی بایستد و
تعیین نرخ مصنوعی ارز با هدف کسب مزایای
تجاری غیرقابل قبول خواهد بود.
گزینه پیشــنهادی بایدن برای تصدی پســت
وزارت خزانهداری همچنین گفت :واضح است
که چین مهمترین رقیب اســتراتژیک آمریکا
است و باید جلوی اقدامات سوءاستفادهگرایانه،
ناعادالنه و غیرقانونی چین ایستاد.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود بارها و
بارها از برخی از مدیران بانک مرکزی آمریکا به
دلیل مقاومتشــان در تضعیف دالر انتقاد کرده
و آن را عاملــی برای ایجاد مزیتی رقابتی برای
رقبای این کشور از جمله اتحادیه اروپا و چین
دانسته بود.

واردات بنزین روسیه  ۸برابر شد
واردات بنزین روســیه در ماه نوامبر با به پایان رسیدن ممنوعیت
۴ماهه واردات محصوالت پاالیشگاهی  ۸برابر شد.
به گزارش مهر به نقل از راشــاتودی ،واردات بنزین روســیه در ماه
نوامبر با به پایان رســیدن ممنوعیت  ۴ماهــه واردات محصوالت
پاالیشگاهی  ۸برابر شد.

برزیــل هم با عرضــه قیمتهای کمتــر و بازاریابی گســترده نزد
پاالیشگاههای مستقل چین ،صادرات نفت به این کشور را افزایش
داد و با سبقت از آنگوال ،چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به چین
شد .صادرات نفت این کشور در سال گذشته با  ۵.۱درصد رشد ،به
 ۴۲.۱۹میلیون تن رسید.
آنگوال با صادرات  ۴۱.۷۸میلیون تن به چین در ســال  ۲۰۲۰که
کاهش  ۱۱.۷درصدی ســاالنه داشت ،در رتبه پنجم ایستاد .عمان
با صادرات  ۳۷.۸۳میلیون تن (رشــد ساالنه  ۱۱.۷درصد) در رتبه
ششــم و مالزی با صادرات  ۱۲.۵۲میلیون تن ( ۴.۱درصد رشــد
ساالنه) در رتبه هشتم ایستاد.
بر اســاس گزارش رویترز ،ایران در دســامبر  ۵۱۸هزار و  ۷۵۸تن
نفت به چین صادر کرد که  ۲۸.۲درصد رشد در مقایسه با دسامبر
ســال  ۲۰۱۹داشت .صادرات نفت ایران به چین در سال  ۲۰۲۰به
 ۳.۹۱میلیون تن رسید که  ۷۳.۵درصد کاهش در مقایسه با سال
 ۲۰۱۹داشــت و ایران را در جایگاه نهمین صادرکننده بزرگ نفت
به چین قرار داد.

تحریمآمریکاعلیهبازرگانان
و شرکتهای فروشنده نفت ونزوئال

وزارت خزانه داری آمریکا چندین نام دیگر را به
دلیل تجارت نفت ونزوئال به لیســت سیاه خود
اضافه کرد .به گزارش ایســنا ،الســاندرو بازونی،
فرانسیسکو خاویر داگوستینو کاسادو ،فیلیپ پل
وارتان آپیکیان ،شــرکت المنتو و سوییس اویل
تردینگ به لیســت ســیاه آمریکا اضافه شدند.
استیون منوچین ،وزیر خزانه داری آمریکا اعالم
کرد کسانی که تالش دولت مادور برای دور زدن
تحریمهای آمریکا را تسهیل میکنند ،به فسادی
که ونزوئال را از بین برده ،کمک میکنند .آمریکا
همچنان متعهد اســت تا کسانی را که به دولت
مــادورو کمک میکنند از منابع طبیعی ونزوئال
سوءاستفاده کند را هدف بگیرد .شرکت المنتو
مســتقر در مالت به دلیل کمک به فروش پنج
محموله نفت ونزوئال در فاصله ژوییه سال ۲۰۱۹
تا ژوییه سال  ۲۰۲۰در این فهرست جای گرفت.
شرکت سوییس اویل هم پس از کمک به فروش
و صادرات نفت ونزوئال به خریداران در آســیا و
اقدام به عنوان یک نهاد مالی مسئول برای دریافت
محمولههای نفت این کشور به لیست سیاه آمریکا
افزوده شد .سوییس اویل بخشی از نفت ونزوئال را

سال گذشته پس از سقوط ســنگین قیمت نفت خام و با کاهش
شدید تقاضای ســوخت به علت پاندمی کرونا ،دولت روسیه برای
تثبیت بازارهای انرژی این کشــور ،واردات محصوالت پاالیشگاهی
شامل بنزین ،گازوئیل و سوخت جت را در بازه ژوئن تا اکتبر ممنوع
کرده بود.

هم دریافت کرده بود .آمریکا همچنین نهادهای
دریایی و کشــتیهایی که در حمل نفت ونزوئال
دست داشتند از جمله شرکت مدیریت کشتی
فیدز اوکراین ،موسســه ملی فضاهــای آبزی و
جزیرهای ( )INEAونزوئال و شــرکت روســی
روس تانکــر را تحریم کرد .موسســه INEA
به عنوان مالک نفتکش ماکســیم گورکی که با
پرچم روسیه سفر میکند ،ثبت شده است .همه
نهادها و اشخاصی که به لیست سیاه آمریکا اضافه
شدهاند ،امالک و داراییهایشان مسدود خواهد شد
از جمله نهادهایی که مالکیت  ۵۰درصد یا بیشتر
آنها در دست افراد اضافه شده به این لیست است.
شهروندان آمریکایی هم اجازه ندارند با اشخاص
و شرکتهای تحریم شده همکاری کنند .براساس
گــزارش اویل پرایــس ،دولت ترامــپ با هدف
سرنگونی دولت سوسیالیست نیکالس مادورو،
تالش کرد صادرات نفت ونزوئال را به صفر برساند.
بیش از  ۵۰کشــور خوان گوایدو ،رهبر مخالفان
ونزوئــا را به عنوان رئیس جمهــور قانونی این
کشور به رسمیت شناختهاند اما مادورو همچنان
در قدرت مانده است.

دادههای اداره گمرک فدرال نشان میدهد پس از پایان یافتن این
دوره در اول اکتبر ،حجم واردات بنزین روسیه در ماه نوامبر  ۸برابر
ماه اکتبر شده است.
همچنین از لحاظ ارزش دالری واردات بنزین روسیه در ماه نوامبر
 ۷برابر شده و به  ۴.۹میلیارد دالر رسیده است.
تقاضای بنزین روســیه در بهار امســال با وضــع محدودیتهای
قرنطینهای برای مقابله با ویروس کرونا با سقوط  ۴۰-۵۰درصدی
روبرو شده بود.

