
براساس گزارش اوپک

درآمد نفتی ایران۳ برابر شده است
اوپک از رشــد ۷۷ درصدی درآمد نفتی این سازمان در سال 
۲۰۲۱ خبر داد و اعالم کرد ایران نیز در این سال بیش از ۲۵ میلیارد 
دالر درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده است که افزایش سه 

برابری را نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، ســازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در گزارش 
سالیانه خود از درآمد ۵۶۰ میلیارد دالری این سازمان از فروش نفت در 
ســال ۲۰۲۱ خبر داد که این رقم نســبت به سال قبل از آن ۷۷ درصد 
افزایش یافته اســت. درآمد ۱۳ عضو اوپک از صادرات نفت در سال پیش 

از آن ۳۱۷ میلیارد دالر اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش، ایران نیز از محل فروش نفت در سال ۲۰۲۱ افزون 
بر ۲۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دالر درآمد کسب کرده است. درآمد ایران از 
محل فروش نفت در این سال نسبت به سال قبل از آن سه برابر شده است. 
ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر هفت میلیارد و ۹۱۴ میلیون دالر درآمد از محل 
صادرات نفت کســب کرده بود. اوپک میزان درآمد نفتی ایران در سال های 
۲۰۱۷ تــا ۲۰۱۹ را به ترتیب ۵۲ میلیارد و ۷۲8 میلیون دالر، ۶۰ میلیارد 

و ۵۱۹ میلیون دالر و ۱۹ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دالر برآورد کرده است.
میــزان درآمد نفتی ســایر اعضــای اوپک در ســال ۲۰۲۱ عبارت 
 اســت از: الجزایر ۲۳ میلیارد و ۳۱۶ میلیــون دالر، آنگوال ۲8 میلیارد و 
۴۴ میلیون دالر، کنگو پنج میلیارد و ۷8۵ میلیون دالر، گینه استوایی دو 
 میلیارد و ۳۶۶ میلیون دالر، گابن چهار میلیارد و ۶۴۱ میلیون دالر، عراق 
۷۹ میلیارد و ۷88 میلیون دالر، کویت ۵۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون دالر، 
لیبی ۲۷ میلیارد و ۴8۵ میلیون دالر، نیجریه ۴۱ میلیارد و ۳۷8 میلیون 
 دالر، عربســتان ۲۰۲ میلیــارد و 8۶۶ میلیون دالر، امارات ۵۴ میلیارد و 

۵۹۵ میلیون دالر و ونزوئال هشت میلیارد و 8۱۶ میلیون دالر.
آمادگی ایران برای افزایش تولید نفت

 وزیــر نفت با بیــان این که برهم خوردن امنیت انــرژی جهان بازی 
باخت- باخت برای همه است گفت: ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر 
نفت و گاز جهان آمادگی دارد در سریع ترین زمان ممکن تولید نفت خود 

را به سطح پیش از تحریم ها برساند.
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی روز پنجشنبه پس از پایان سی اُمین 
نشســت وزارتی سازمان کشــورهای صادرکننده نفت و متحدانش )ائتالف 
اوپک پــالس( اظهار کــرد: با توجه  به کاهش تولیــد برخی تولیدکنندگان 
اوپک پالس و عدم تحقق ســطوح تولید تعهدشده و همچنین کاهش سطح 
ذخیره  سازی های تجاری نفت خام و فرآورده های نفتی در برخی کشورهای 
بزرگ مصرف کننده، سی اُمین اجالس وزارتی اوپک و متحدانش ضمن حمایت 
مجدد از تصمیم نوزدهمین اجالس وزارتی اوپک و غیراوپک در ژوئیه ۲۰۲۱ 
)تیر و مردادماه(، براساس اجماع تصمیم گرفت برای ماه اوت ۲۰۲۲ )مرداد 
 و شهریورماه( مجموع تولید کشورهای اوپک و غیراوپک به میزان ۶۴8 هزار 
بشکه در روز افزایش یابد. وی افزود: بازار جهانی نفت، با وجود برخی نگرانی ها 
از پیامدهای تنش های ژئوپلیتیکی برای رشد اقتصادی جهان و آسیب های 
احتمالــی برای تقاضــا، در جهت توازن و ثبات در حال حرکت اســت اما 
نگرانی هایی در مورد احتمال کمبود عرضه نفت در ماه های پیش رو همچنان 
وجود دارد. وزیر نفت افزود: تحوالت اخیر در اقتصاد جهانی نشانگر افزایش 
آثار تورمی در بسیاری از کشورهای جهان شده و قیمت انواع سوخت به طور 
قابل توجهی افزایش یافته است، همان گونه که در ماه های اخیر بارها اشاره 
کردم، وضعیت بازار جهانی نفت به گونه ای است که بازگشت نفت ایران به 
بازار می تواند پاسخگوی بخشی از مشتریان و کمک کننده به ایجاد تعادل 
و آرامش در بازار های جهانی باشد.  اوجی ادامه داد: به ویژه آنکه با نزدیک 
شدن به فصل تابستان و آغاز مسافرت ها در اروپا و آمریکا، شاهد افزایش 
تقاضای جهانی برای نفــت و فرآورده های نفتی خواهیم بود و در چنین 
شــرایطی، کشورهای مصرف کننده احتماال فشارهای قیمتی مضاعفی را 

به ویژه در بازار فرآورده های نفتی متحمل خواهند شد.
او با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران همواره بر این مسئله تأکید 
دارد که برهم خوردن امنیت انرژی و شدت گرفتن نوسانات بازار یک بازی 
باخت- باخت برای همه بازیگران این عرصه است، تصریح کرد: ما به عنوان 
بزرگ ترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان آمادگی داریم در سریع ترین زمان 

ممکن تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها افزایش دهیم.

معاون وزیر امور خارجه:

سوآپ نفتی با روسیه و قزاقستان 
دوباره فعال شد

معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه با بیان اینکه 
کریدور شمال جنوب به سمت روسیه آغاز شده است گفت: در سفر 
گروه های روسیه و قزاقستان به ایران دوباره سوآپ نفتی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی صفری با بیان اینکه وزارت امور خارجه 
در ۹ مؤلفه و شیوه برای ارزآوری به داخل کشور فعالیت دارد تصریح کرد: این 
مؤلفه ها شامل صادرات، واردات، ترانزیت، دیپلماسی انرژی، برق و آب، صدور 
خدمات مهندسی و ترانزیت در شاخه های مختلف و انتقال فناوری است. وی با 
بیان اینکه کریدور شمال جنوب به سمت روسیه آغاز شده است گفت: در سفر 
گروه های روسیه و قزاقستان به ایران دوباره سوآپ نفتی فعال شده و چینی ها 
ســاالنه ۶۵ تا ۷۰ هزار قطار به کشورهای مختلف اروپایی صادرات و واردات 
دارند اما ایران تاکنون سهمی در این زمینه نداشته که در دولت سیزدهم در 
دست پیگیری است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با تأکید بر 
اینکه مسیر ترانزیتی چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد هرچه زودتر فعال گردد 
افزود: توافقی با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه صورت گرفته که ۳۰ میلیون 
تن در سال است درحالی که ظرفیت فعلی کشور ۱۵ میلیون تن است و قباًل 
پنج میلیون تن بوده است. اگر کل ترانزیت شمال به جنوب را محاسبه کنیم، 
ساالنه حداقل ۱۰ میلیارد دالر درآمد ترانزیتی داریم. صفری با اشاره به اینکه 
بازارهایی را هدف قرار داده ایم که بتواند محصوالت ما را جذب کند اضافه کرد: 
اگر بازار کشور چین را در زمینه محصوالت کشاورزی تصاحب کنیم باتوجه  به 
ظرفیت محدود کشور نیازی نیست به دنبال بازارهای دیگر بگردیم. وی گفت: 
برای مرکبات، عسل، پای مرغ، سیب، لبنیات و زعفران مجوز صادرات به چین 
را گرفته ایم زیرا بازار چین و روسیه به زرشک و زعفران ما عالقه زیادی دارند.
معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: ســفارتخانه های ما در کشورهای 
مختلف دیده بان های اصلی ما هســتند که نقش مؤثری در تسهیل روابط 

تجاری دارند و باید برای کشور بازار تجاری ایجاد کنند.
آمادگی هفتمین بانک اروپا برای تبادالت مالی با ایران

معاون وزیر صمت و رئیس  ســازمان توسعه تجارت در حاشیه دیدار 
مدیرعامل اســبربانک روسیه با وزیر صمت کشورمان، از انجام توافقات و 

همکاری مالی با اسبربانک روسیه خبر داد.
علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه اسبربانک روسیه هفتمین بانک بزرگ 
اروپا و یکی از بزرگ ترین بانک های روسیه با حجم باالی گستره مالی است، 
به خبرگزاری صداوســیما گفت: این بانک میان کشورهای اوراسیا یکی از 
بزرگ ترین بانک هاســت و ارتباطات متعدد با کشــورهای متعدد از جمله 
چین، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. وی با اشاره به برنامه های 
مشترک ایران با روسیه در راستای توسعه تجارت با اتحادیه اروپا گفت: در 
نشســتی که برگزار شد، نتایج خوبی در حوزه مبادالت بانکی، ارتباطات با 
بانک های فعال کشور برای افتتاح و گشایش حساب جهت انتقال ارز میان 
ایران و روسیه و توسعه مبادالت تجاری و سرمایه گذاری حاصل شد. رئیس 
 سازمان توسعه تجارت از افزایش 8۰ درصدی حجم تجارت ایران و روسیه 
طی ســال گذشــته خبر داد و یادآور شد: حجم تجارت ایران و روسیه به 
عدد چهار میلیارد دالر رسید که در طول تاریخ تجاری دو کشور بی سابقه 
بوده است و با ارتباطات مؤثر تجار ایرانی در صنایع مختلف به زودی شاهد 

افزایش چشمگیر این عدد خواهیم بود که رشد ویژه ای داشته است.
بازشدن اولین بندر دریایی روسیه به روی ایران

پیمان پاک گفت: مبحث دیگر میان شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران 
و مجموعه اســبربانک روسیه درباره توســعه گلوگاه های موجود در کریدور 
شمال- جنوب بود. موارد مورد بحث توسعه خطوط کشتیرانی، زیرساخت های 
بندری و زیرساخت های ریلی و لجستیک بود که مورد استقبال قرار گرفت. وی 
از باز شدن اولین بندر دریایی روسیه به روی کانتینرهای یخچالی ایران خبر 
داد و گفت: طی دو هفته گذشته درهای این بندر به روی تجار ایرانی باز شد 
و در آینده نزدیک کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران قصد توسعه آن را دارد. 
به گفته رئیس  سازمان توسعه تجارت، این خبر بسیار خوبی برای تجار ایران 
اســت؛ چراکه کامیون ها و کانتینرهای آنها زمان زیادی در مسیر آذربایجان 

برای رسیدن به مقصد سپری می کردند.

رویترز: 

تولید کشاورزی آمریکا به پایین ترین میزان 
طی 24 سال گذشته رسیده  است

خبرگزاری رویترز گزارش داد: کشاورزان ادعا می کنند تولید 
محصوالت کشاورزی در آمریکا درحال حاضر به پایین ترین رقم 

طی ۲4 سال گذشته رسیده  است.
به گزارش رویترز، ادامه کمبود مواد شــیمیایی کشاورزی باعث شده 
کشــاورزان آمریکایی استفاده از علف کش های معمول را محدود کرده و 
برنامه کاشت خود را تغییر دهند. کشاورزان ادعا می کنند تولید محصوالت 
کشاورزی در آمریکا درحال حاضر به پایین ترین رقم طی ۲۴ سال گذشته 

رسیده  است.
این رســانه انگلیسی افزود: کشاورزان آمریکایی اعالم کردند استفاده 
کمتر از علف کش ها و روی آوردن به قارچ کش های بی کیفیت تر خطر افزایش 
علف های هرز و بیماری های مختلف در محصوالت را، آن هم در زمانی که 

عرضه غالت دنیا محدود شده افزایش داده  است.
رویترز ادامه داد: قیمت گلیفوســات و گلوفوسینیت که از آنها برای 
کنترل علف های هرز استفاده می شود، بیش  از ۵۰ درصد نسبت  به سال 
گذشــته افزایش داشته  است. قیمت علف کش گلوفوسینیت به ۵۰ تا ۶۰ 
دالر در هر گالن رسیده است، یعنی بسیار باالتر است ۲۰ دالر در هر گالن 

در اواسط سال گذشته میالدی.
این رســانه انگلیســی تصریح کرد: شــرکت چند ملیتی تولید مواد 
شیمیایی BASF اعالم کرد شرایط عرضه گلوفوسینیت و سایر علف کش ها 
تغییر چندانی در سال آینده میالدی نخواهد داشت. در این بین، متخصصان 
دانشگاه تگزاس هشدار داده اند کاهش استفاده از علف کش ها در تابستان 
جاری باعث می شود کشاورزان طی دو سال آینده درگیر مبارزه با علف های 

هرز باشند.
تأیید موضع غذایی پوتین

رویترز، کشــاورزان و متخصصان آمریکایی در واقع بر مواضع پوتین؛ 
رئیس جمهور روسیه درباره نقش غرب در به هم ریختگی تعادل بازار جهانی 
غذا صحه می گذارند. به گزارش روسیا الیوم، والدیمیر پوتین؛ رئیس جمهور 
روسیه روز پنجشنبه پس از گفت وگو با رئیس جمهور  اندونزی، تاکید کرد 
که سیاســت های اقتصادی کنترل نشده غرب مقصر عدم تعادل در بازار 

مواد غذایی است.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار گفت: البته ما در مورد 
موضوعاتی صحبت کردیم که امروز به تمام جهان و همه کشورها مربوط 
می شــود. منظور تامین مواد غذایی و سایر محصوالت کشاورزی از جمله 

کودهای معدنی به بازارهای جهانی است.
رئیس جمهور روسیه افزود: اخالل در بازار مواد غذایی نتیجه مستقیم 
چندین ســال سیاست های اقتصادی غیرمســئوالنه تعدادی از کشورها، 
هزینه های کنترل نشده و انباشت بدهی هاست و وضعیت از ابتدای شیوع 

ویروس کرونا بدتر شده است.
پوتین تاکید کرد: کشــورهای غربی که نمی خواهند اشــتباه مسیر 
اقتصادی خود را بپذیرند، با اعمال محدودیت در واردات کودهای روسیه 

و بالروس، تولیدات کشاورزی جهانی را بیش از پیش بی ثبات می کنند.
او گفــت: آنها بــا انجام این کار، صادرات غالت روســیه به بازارهای 
جهانــی را با مشــکل مواجه می کنند و امنیت کشــتی های باری حامل 
 غــالت و پرداخت هــای بانکی تحــت قراردادهای تجــاری را پیچیده 

می کنند.
آمریکا؛ عامل گرانی مواد غذایی

گفتنی است، بر اساس آمارها، ۳۷ درصد مواد غذایی جهان در آمریکا 
تولید می شــود اما ۵۲ میلیون نفر در این کشــور گرسنه و ۱۴۰ میلیون 
نفر هم مشکل جدی تهیه غذا دارند. آمریکا از سال های دور بر انحصار و 
کنترل غذا در جهان اصرار داشته که از آن جمله تاکیدات هربرت همفری؛ 
معاون رئیس جمهور آمریکا در دهه ۵۰ میالدی است که همچنان راهبرد 

ایاالت متحده در بحث غذا همان است.
اکنون حدود دو ســال است که آمریکا با خشکسالی رو به روست و در 
برخی محصوالت اساســی، قادر به تامین داخلی اش هم نیست حال آنکه 
آنها متعهد و مدعی تامین مواد غذایی جهان در طول بیش از ۷۰ ســال 
 گذشته بوده اند اما از برتری خود برای به اسارت کشیدن دیگران استفاده 

کردند.
رسانه های آمریکایی و طرفدارانشان، همواره تالش می کنند روسیه با 
تولیــد ۱۲ درصد غذای جهان را مقصر گرانی مواد غذایی جلوه دهند اما 
افزایش قیمت محصوالت غذایی از حدود یک سال قبل از جنگ اوکراین 
آغاز و شدت گرفت و در برخی محصوالت اساسی به دو برابر رسید و پس 
از شــروع جنگ، تشدید شــد که باز هم منافع آن به سرمایه داران غربی 

رسیده است.

رئیس  سازمان خصوصی سازی:

 استقالل و پرسپولیس باید 
متن قرارداد های خود را افشا کنند

و  استقالل  گفت:  رئیس  ســازمان خصوصی ســازی 
پرســپولیس حتما باید متن کامل همه قرارداد های مالی 
مهم خود را به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی 

ارائه کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حسین قربانزاده درباره 
قراردادهای سرخابی ها تصریح کرد: این دو باشگاه از زمان بورسی 
شــدن، حتما باید رویداد های عمده مالی خود را در سایت کدال 
بورس افشــا و متن کامل همه قرارداد هــا را عالوه بر تنظیم گران 
تخصصی مانند ســازمان لیگ به شــرکت فرابورس و ســازمان 

خصوصی سازی ارائه کنند.
به گفته رئیس  ســازمان خصوصی  ســازی، منابــع حاصل از 
افزایش ســرمایه دو باشــگاه به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری 
شده و هیئت مدیره باشــگاه اختیار دارد از محل سود ماهانه این 
سرمایه گذاری هزینه کنند, اما نمی توانند از اصل منابع و تسهیالتی 
که به پشتوانه این منابع اخذ می کنند، در امور جاری استفاده کنند.

قربانزاده افزود: درخصوص بازگشــایی نماد باشــگاه استقالل 
همه کار ها انجام شده و صرفا متوقف بر اعالم نظر حسابرس درباره 
صورت های مالی شش ماهه اصالحی است که امیدوارم این هفته 
بازگشــایی صورت پذیرد. پرسپولیس کمی عقب تر از این مراحل 

است و برای مستند سازی تالش می کنند.
یادآوری می شود، فرآیند پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس ۱۵ تا ۲8 اسفند سال گذشته انجام شد. بر این اساس 
پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶ 
سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی 
عام(  و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و 8۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم 
از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( 
ناشی از سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار 

پایه فرابورس ایران صورت گرفت.

اقتصادی
صفحه ۴
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
۲ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۶۲

یادبود

بانک صنعت و معدن فهرست بدهکاران 
بزرگ خود تا پایــان خرداد ۱4۰۱ را در پی 
انتشار آمار تسهیالت و تعهدات بانک ها و 

مؤسسات اعتباری غیربانکی، منتشر کرد.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، بانک 
صنعــت و معدن در راســتای اجــرای قوانین 
جاری کشور و دســتور رئیس جمهور به وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعالم اســامی 
بدهــکاران کالن بانکی، فهرســت بخشــی از 
بدهکاران دارای بدهی مطالبات مشکوک الوصول 
 ایــن بانک تا پایــان خردادمــاه ۱۴۰۱ را اعالم 

کرد.
بر اساس اطالعات این فهرست »صندوق های 
بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت« 
بــا مانده مطالبات بیش از ۱۲ هزار ۶۰۰ میلیارد 

تومان بزرگ ترین بدهکار این بانک است.
بانک مرکزی آمار تسهیالت و تعهدات کالن 
و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی 
از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را 
یکم تیر منتشر و اعالم کرد که اطالعات مربوط 
به تســهیالت و تعهدات کالن پرداختی از سوی 
بانک های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن 
و سرمایه و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط 
شــبکه بانکی براساس »مصوبه شــورای پول و 

اعتبار« در حال بررسی است و در آینده منتشر 
خواهد شد.

طبق بند »د« تبصره )۱۶( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور، انتشــار اطالعات و جزئیات 
مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین 
تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی 
از ســوی هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی در تارنمای بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران، پس از تعییــن مصادیق آن در 
شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل الزامی است.
گفتنی اســت، تاکنون ســه بانک اطالعات 
تســهیالت پرداختی خود را منتشر نکرده اند که 
بانک مرکزی اعالم کرده اطالعات این بانک ها باید 
پایش و صحت ســنجی شود که تا پایان شهریور 

این لیست بانک ها کامل می شود.
انتقاد از تسهیالت دهی بانک ها

همچنیــن درباره بحث تســهیالت بانک ها، 
رضاخــواه؛ نماینده مجلس با بیــان اینکه پنج 
شرکت، ۳۰ درصد از تسهیالت را دریافت کرده اند، 
افزود: اگر ما حسابرســی کنیــم باید ببینیم که 
ســازمان ها این تسهیالت را به چه شکلی هزینه 
کرده انــد، به طور مثال بانک ملــی چگونه این 

تسهیالت را به چه شکلی خرج کرده است؟
او ادامه داد: آیا بانک ها این تســهیالت را در 

راستای رشد تولید و صنعت کشور هزینه کرده اند 
یا خیر. در تمام کشورهای دنیا میزان نقدینگی 
در حال افزایش است اما باید میزان نقدینگی با 
میزان رشد اقتصادی در کشور دارای تناسب باشد. 
از ســال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ متوسط رشد نقدینگی 
کشور ۲۷ درصد افزایش داشته و رشد اقتصادی 

سه درصد بوده است.
 نماینده مجلــس ادامــه داد: بانک مرکزی 
۶۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت داده اســت 
به یکی از شــرکت های زیر مجموعه. ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت مربوط به فرزند آوری و 
ازدواج بود که بانک مرکزی به دلیل ایجاد تورم با 
پرداخت آن مخالفت می کرد اما شاهد آن هستیم 
که ۳۴۲۱ میلیارد تومان تسهیالت را بانک ها به 
شرکت های زیرمجموعه پرداخت کرده اند. بانک 
مرکزی موظف است تمام اطالعات را منتشر کند 
که تنها ۲۷ درصد آن را منتشر کرده و در فصل 

اول باید ۱۰۰ درصد منتشر شود.
انتشار اطالعات کامل بانک ها تا پایان شهریور

همچنین علی اکبر میرعمادی؛ مدیر ارزیابی 
نظام سالمت بانک مرکزی در پاسخ گفت: بانک 
مرکزی تاکنون در سه مرحله اطالعاتی را منتشر 
کرده اســت. در ارتباط با اعطای تســهیالت دو 
آیین نامه وجود تســهیالت و تعهــدات کالن و 

تسهیالت و اشخاص مختلف است که هر دو این 
آیین نامه ها در شــورای پول و اعتبار به تصویب 

رسیده است. 
او افــزود: بانک ها باید مــواردی که در این 
آیین نامه ها آمده است را رعایت کنند و در صورتی 
عدم رعایت این اطالعات بانک مرکزی با متخلفان 
در این بخش برخورد خواهد کرد. افشــای این 
اطالعات می تواند موجب نظارت مکانیزم عمومی 

و انضباط بازار شود.
مدیــر ارزیابی نظام ســالمت بانک مرکزی 
ادامه داد: اشخاصی که تسهیالت دریافت کردند 
لزوما افراد بدحسابی نیستند و ممکن است حد 
و حدودها رعایت نشده باشد. ضمن اینکه برخی 
بانک ها آیین نامه ها را به طور کامل رعایت کردند 

و برخی خیر.
میرعمادی ادامه داد: این آیین نامه ها مربوط 
به سال 8۲ است. طی سال های گذشته بانک های 
خاطی به هیئت انتظامی بانک ها فرستاده شده اند 
و با آنها برخورد شده اســت. البته از تعداد آنها 
آماری در دســترس نیســت. چند سال اخیر از 
تعدادی بانک برخورد شــده و صرفا و از تذکر و 
اخطار تا معرفی به هئیت انتظامی صورت گرفته 
است. تا پایان شــهریور اطالعات کامل بانک ها 

منتشر می شود. 

اعالم فهرست بدهکاران کالن بانک صنعت و معدن 

انتشار فهرست بدهکاران بانکی ادامه دارد

رئیس  بنیاد ملی گنــدم کاران اعالم کرد: 
میزان خرید گندم از مرز چهار میلیون تن فراتر 
رفته و ۷۰ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت 

شده است.
عطاءاهلل  هاشمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تا روز 
گذشته بیش از چهار میلیون تن گندم با ارزش بالغ 
بر ۴8 هزار میلیــارد تومان از گندم کاران خریداری 
شده که نسبت به سال قبل ۲8 درصد رشد داشته و 
ضمن اینکه تاکنون ۷۰ درصد مطالبات گندم کاران 

معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
رئیس  بنیاد ملی گندم کاران ادامه داد: برآوردها 
حاکی از آن است که میزان خرید گندم به باالی شش 
میلیــون تن و میزان تولید به حدود ۱۰ میلیون تن 
برسد که در صورت تحقق این میزان، تولید ۱۵ تا ۲۰ 

درصد رشد خواهد داشت. هاشمی یادآور شد: با توجه 
به آنکه آخریــن  پرداخت ها مربوط به ۱۵ خردادماه 
اســت از بازرگانی دولتی و ســازمان برنامه و بودجه 
انتظار می رود که به صورت جهادی طلب کشاورزان 
را پرداخت کنند تا از هدررفت گندم تولیدی و ورود 

دالالن به چرخه خرید جلوگیری شود.
 براساس آمار، سال گذشته چهار میلیون و ۵۲۰ هزار 
تن گندم  خریداری شد که امسال در صورت تحقق 
شــش میلیون تن خریــد، بنیاد ملــی گندم کاران 
پیش بینی کرده که میزان واردات ۵۰ درصد نسبت 

به سال قبل کاهش یابد.
گفتنی اســت به اعتقاد کارشناسان، کشورمان 
با اینکــه در یک اقلیم کم آب قرار دارد، اما با همین 
امکانــات موجود و از طریــق افزایش بازدهی تولید، 
می تواند حجم تولیدات کشــاورزی از جمله را بسیار 

بیشتر از مقادیر فعلی کند. این موضوع در شرایط فعلی 
که دنیا با بحران مواد غذایی به ویژه گندم رو به رو است، 

اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
برنامه های خوبی در کشور برای گسترش تولیدات 
کشاورزی متناسب با منابع موجود کشور در سال های 
اخیر، علی رغم کارشکنی های جریان حامی واردات و 
مخالف خودکفایی، در دســتورکار قرار گرفته است. 
یکــی از این اقدامات، افزایــش نرخ خرید تضمینی 

گندم است. 
در حالی  که در شــهریورماه سال گذشته دولت 
قیمت خرید تضمینی گنــدم را مبلغ ۷۵۰۰ تومان 
برای ســال ۱۴۰۱ اعالم کرده بود و مجلس شورای 
اســالمی نیز در اسفندماه گذشــته این مبلغ را به 
۹۵۰۰ تومان افزایش داد، با توجه  به شرایط جهانی 
و افزایش هزینه های دستمزد و نهاده ها، دولت به این 

نتیجه رســید که قیمت گندم را به مبلغ ۱۰ هزار و 
۵۰۰ تومان افزایش دهد و برای کشاورزانی که گندم 
خودشــان را به دولت تحویل می دهند، هزار تومان 
نیز به عنوان جایزه در نظر گرفته است. به  این  ترتیب 
در زمانی که شعله بحران گندم هنوز اینچنین زبانه 
نکشیده بود، دولت با اعالم نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی 
خرید تضمینی انگیزه کشاورزان داخلی را برای تولید 

دوچندان کرد.
عالوه بر این، به تازگی از اساسنامه صندوق حمایت 
از توســعه زراعت برای حمایت از دیم زارها در سطح 
پنج میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار رونمایی شــده است. 
وزیر جهاد  کشاورزی معتقد است با اجرای طرح جهش 
تولید در دیم زارها میزان تولید گندم فقط از اراضی 
دیم به هشت میلیون تن افزایش می یابد که نشان از 

افزایش دوبرابری گندم دیم خواهد داشت.

رئیس  بنیاد ملی گندم کاران:

خرید تضمینی گندم از 4 میلیون تن گذشت

بر اساس آمارهای گمرک و سازمان توسعه تجارت

صادرات در دولت سیزدهم افزایش یافته است
آمارها از رشــد چشمگیر صادرات کشور 
در دولت سیزدهم حکایت دارد به طوری که 
هم ارزش و هم وزن صادرات غیرنفتی رشــد 

داشته است.
به گزارش ایرنا، برخی کارشناســان، نسبت به 
گزارش دولت رئیسی درباره افزایش صادرات غیرنفتی 
انتقاد کرده و می گویند رشــد صــادرات غیرنفتی 
در دولت سیزدهم ناشــی از افزایش قیمت کاالها 
در جهان بوده اســت. به نظر می رسد در بیان این 

کارشناسان، واقعیات زیر نادیده گرفته شده است:
۱- اگر طبق گفته این کارشناسان، افزایش 
نرخ کاال در بازارهای جهانی باعث رشد صادرات 
ایران شــده اســت، پس طبیعتاً نرخ مواد اولیه 
وارداتی و نهاده های دامی ایران هم افزایش داشته 
است. پس مثبت شدن تراز تجاری کشور دلیل 

دیگری جز افزایش قیمت کاالها داشته است.
۲- در تمام گزارش های گمرک و سازمان توسعه 
تجارت، هــم آمار ارزش صــادرات و هم آمار وزن 
صادرات منتشر شده اســت. همان طور که در آمار 
سازمان توسعه تجارت مشخص است در سال ۱۴۰۰ 
هم وزن و هم ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت 

به سال ۱۳۹۹ رشد کرده است.
۳- نکته مهم تر، مثبت شدن تراز تجاری کشور 
بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی در سال جاری 
است. در سه ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت 

۶۰۵ میلیون دالر بوده است.
۴- طبق آمار راه آهن، مجموع ترانزیت ریلی از 
کشــور در ســال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی ۱۳۷ درصد 
بیشتر از ســال ۱۳۹۹ شده است. مجموع صادرات 
ریلی از لحاظ وزن نیز در ســال ۱۴۰۰ نســبت به 

سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش یافته است. حمل 
بین المللی ریلی ایران نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به 
ســال ۱۳۹۹ بیش از ۵۶ درصد از لحاظ وزن رشد 

کرده است.
۵- دولت ســیزدهم برای ارائه گزارش عملکرد 
موفق خــود، صرفاً به گزارش هــای کمی و آماری 
اکتفا نمی کنــد و گزارش عملکرد کیفی اقداماتش 
را نیز منتشــر کرده است هرچند کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت. مثاًل می توان به تشریح جزئیات 
موافقت نامه های تجاری، توسعه خطوط کشتیرانی، 
تســهیل قوانین، توســعه رایزنان بازرگانی، توسعه 
پلتفرم هــای بین المللی بازاریابی و توســعه مراکز 

تجاری اشاره کرد.
۶- رشد شدید صادرات ایران در بازارهای جدید 
واقعیتی اســت که بیانگر موفق بودن رویکرد دولت 

ســیزدهم است. رشد چند برابری صادرات ایران به 
مناطقی نظیر آفریقا، جنوب شــرق آسیا و آسیای 
میانه و حتی اروپا نشان از برنامه ها و اقدامات دولت 
در زمینه توســعه تجارت دارد که ربطی به وزن و 

ارزش آن ندارد.
۷- افزایش ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی 
و مهندسی در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ 
و افزایش ۵۱8 درصدی در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۱ 
نســبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ نکته مهم دیگر 

است.
8- واقعیت مهم تر آن که افزایش قیمت کاالها 
در ســطح جهان از زمان جنگ روســیه و اوکراین 
یعنی از اوایل اسفند شروع شده، در حالی که رشد 
صادرات در ســال ۱۴۰۰ حتی تا قبل از اسفند نیز 

ارقام مطلوبی بوده است.

اتاق بازرگانی استانبول:

تورم ترکیه به ۹4 درصد رسیده است
اتاق بازرگانی استانبول اعالم کرد: تورم 
در این کالنشهر با ۹4 و چهار دهم درصد 
به باالترین سطح خود طی ۲4 سال گذشته 

رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اتاق بازرگانی 
اســتانبول دیروز جمعه اعالم کرد: تورم در این 
شهر در ماه گذشته میالدی؛ چهار درصد شده و 
در مقایسه با سال گذشته میالدی، نرخ تورم در 
این شهر به ۹۴ و چهار دهم رسیده است. بر این 
اساس در ماه جاری میالدی تورم فروش کاالهای 
عمده هشت و ۱۷ صدم درصد و خرده فروشی 
نیز چهار و ســه صدم درصد شده که این رقم 
تورم طی ۲۴ ســال گذشته در ترکیه بی سابقه 

بوده است.
بانک مرکزی ترکیه اوایل اردیبهشت ماه پیش بینی 
کــرده بــود که تورم ســالیانه در این کشــور تا ماه 
حــدود  بــه  میــالدی(  گذشــته  )مــاه   ژوئــن 
۷۰ درصد برسد و بعد تا پایان سال جاری میالدی تا 
۴۳ درصد پایین بیاید و تا پایان ۲۰۲۴ تک  رقمی  شود.

شکست سیاست های اقتصادی اردوغان
گفتنی است، ترکیه در بحران اقتصادی فرو 
رفته و با اعالم رقم تورم ۹۴ درصدی، مشخص 
شــده که این کشور، بدترین وضعیت ۲۴ سال 
اخیر را تجربه می کند. در چنین شرایطی تمام 
احزاب مخالف دولت، شب و روز بر طبل برگزاری 
انتخابات پیش از موعد می کوبند و ائتالف جمهور 

)اردوغان– باغچه لی( را در تنگا قرار داده اند.
کارشناســان اقتصادی ترکیه ای معتقدند؛ 
رجب طیب اردوغان؛ رهبر حزب عدالت و توسعه 
و رئیس جمهور ترکیه، همان رهبری است که در 
مقایسه با اغلب رؤسای قبلی، از باالترین میزان 
قــدرت و اختیارات برخوردار اســت. او ابزارها 
و اختیــارات بی نظارت فراوانی در دســت دارد 
که پیش از او، در دســت هیچ رئیس جمهور و 
نخست وزیری نبود. حاال سؤال این جاست که این 
مرد، با این همه قدرت و امکانات، چرا نمی تواند 

غول بی شاخ و دم تورم را شکست دهد؟
اردوغــان تنها ظرف مــدت ۲۲ ماه، چهار 

رئیس  بانک مرکزی را تغییــر داد! چرا؟ چون 
تابع دستورات شخص رئیس جمهور نبودند و با 
وجــود تمام تبعات و پیامدهای منفی که برای 
بازار ایجاد کرد، هر دم به بهانه ای، از سمت خود 

برکنار شدند. 
مشــکل اصلی کار این جاست که اردوغان، 
برای مبارزه با تــورم، یک برنامه منطقی، فنی 
و نقشه راه روشن ندارد و خال آن، عیان و آشکار 
است. دولت اردوغان، در حال حاضر، فاقد یک 
بینش علمی و نهادی نســبت به مســائل مهم 
کشور اســت و تقریباً به هر موضوعی، صرفاً از 

نظر قدرت نگاه می کند.
کاهش شدید ارزش لیر

سه قرن اخیر به عنوان سده های عصر صنعتی 
که اقتصاد مدرن را به وجود آورد، برای ترکیه، 
مملو از خطای دولت ها، بحران های اقتصادی و 
رشد ناسالم بوده است. طبق گزارش اداره آمار 
ترکیه در ماه گذشــته نیز، تورم ساالنه در این 
کشــور به ۶۹ و ۹۷ صدم درصد رسیده بود که 

بســیاری آن را نتیجه شکســت سیاست پولی 
اردوغان می دانســتند و هنــوز هم همین نظر 

را دارند.
افزایش قیمت هــا خانواده های ترکیه ای را 
تحت فشار زیادی قرار داده است، آن هم درست 
یک ســال قبل از انتخابات ریاســت جمهوری و 
مجلس این کشــور که می توانــد به حکومت 
طوالنی مــدت اردوغان خاتمه دهــد. اردوغان 
اولین  بار در ۲۰۰۳ به عنوان نخست وزیر به قدرت 
رسید، یعنی قبل از تغییر نظام حکومتی ترکیه 
به ریاست جمهوری. تصمیم اردوغان برای کاهش 
نرخ بهره در ســال گذشته میالدی بسیار مورد 
انتقاد قرار گرفته و بســیاری آن را دلیل اصلی 

باال رفتن تورم می دانند.
کاهش نرخ بهره ای که از ســپتامبر ســال 
گذشته میالدی با فشار اردوغان آغاز شد، ارزش 
لیر ترکیه را به شــدت پایین آورد و قیمت ها را 
برای مصرف کننده باال برد. بحران اوکراین هم 

بر این افزایش قیمت ها افزود.

گفت:   لبنی  صنایع  انجمن  ســخنگوی 
می توان بــا اختصاص کاالبرگ الکترونیکی 

لبنی مصرف لبنیات را افزایش داد. 
محمدرضــا بنی طبا گفت وگو بــا خبرگزاری 
فارس،  در پاســخ به اینکه گفته می شود مصرف 
لبنیات پس از اجرای یارانه های هوشمند، کاهش 
یافته اســت، گفت: البته هنوز شاید برای قضاوت 
زود باشد اما فکر می کردیم حدود ۳۰ درصد کاهش 
تقاضا باشــد اما در عمل کمتر از این عدد اتفاق 
افتــاد و کمتر از ۲۰ درصد مصرف لبنیات پس از 

مردمی سازی یارانه ها کاهش یافته است.
ســخنگوی انجمن صنایع لبنــی افزود: پس 
از اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها، چهار قلم 
محصــول لبنی طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار 

افزایش یافت و به نسبت تقاضا هم کمتر شده است.
بنی طبا در پاســخ بــه اینکه چــه راهکار و 
پیشنهادی برای افزایش سرانه مصرف دارید، گفت: 
تنها راه حل برای حفظ ســرانه مصرف خانوارهای 
محروم، کماکان انتقال منابع آزاد شده از حذف ارز 
۴۲۰۰ به مصرف کننده های دهک های محروم است.
وی افــزود: یک راهکار این اســت که دولت 
کاالبرگ الکترونیکی برای خرید اعتباری محصوالت 
لبنی به مردم بدهد که باعث می شود مردم ماهانه 
لبنیات کافی در سبد خریدهای خود داشته باشند. 
بــه ازای میزان مصرف لبنی هر نفر در ماه، دولت 
از محل یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که ماهانه 

به مردم می دهد، کاالبرگ لبنی بدهد.
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی پیشنهاد داد: 

از آنجایــی که چهار قلم محصول لبنی که دولت 
قیمت گــذاری کرده، از طــرف خرده فروش ها و 
فروشگاه های زنجیره ای به دلیل حاشیه سود کمتر، 
ســفارش کمتری دارد اما صنایع آماده تولید این 

چهار قلم به هر میزان که سفارش باشد هستند.
بنی طبا افزود: از سال پیش از دولت خواسته 
بودیم، تفاهم نامه ای بین صنایع و فروشــگاه های 
زنجیره ای برای ســفارش دادن و تحویل گرفتن 
چهار قلم مشمول قیمت گذاری صورت بپذیرد تا 

این چهار قلم به وفور در فروشگاه ها عرضه شود.
وی ادامه داد: توجه داشــته باشیم که خطوط 
تولید بر اساس میزان سفارشی که از بازار دریافت 
می کنند، دســت به تولید می زننــد و ویزیتورها 
نمی توانند کاالیی که فروشــگاه سفارش نداده را 

به زور به آنها تحویل دهند. تســهیل این کار باید 
توسط وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت صمت و 
ســازمان حمایت انجام شود. صنایع به هر میزان 
که فروشگاه ها سفارش بدهند، تامین کاال خواهند 

داشت و هیچ مشکلی از نظر تامین نیست.
گفتنی است، دولت بهتر است در ازای حذف ارز 
ترجیحی شکر و روغن که مصرف باالی آن سالمتی 
مردم را بــه خطر  انداخته و بیماری های دیابت و 
قلبــی- عروقی را افزایش داده، با سیاســت های 
یارانــه ای، قیمتی و فرهنگــی و تبلیغی، مصرف 
لبنیات و میوه و سبزیجات را افزایش دهد؛ البته 
به شــرطی که قیمت ها با توان اقشــار ضعیف و 
متوســط متناسب باشد و نظارت یا حتی دخالت 

صورت بگیرد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی مطرح کرد

راهکار افزایش سرانه مصرف لبنیات


