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 واردات ۲۵۵ میلیون دالر موز 
در سال ۹۹

توسعه ایرانی-  
ســخنگوی گمرک 
گفت: در سال ۹۹ بیش 
از ۳۷۵ هــزار و ۴۰۳ 
تن موز به ارزش ۲۵۵ 
میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۹۴ دالر از هشت کشور وارد 
ایران شده است. سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت: 
ترکیه با ۱۲۹ میلیون ۸۰۰ هــزار دالر، هند با ۵۴ 
میلیون و ۳۰۰ هزار دالر، اکوادور با ۳۴ میلیون دالر، 
فیلیپین با ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر، پاکستان 
با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر، امــارات با ۴۳۳ هزار 
دالر، روسیه ۴۸ هزار دالر و ویتنام با ۳۵ هزار دالر به 
ترتیب هشت کشور فروشنده موز به ایران در سال 
۹۹ بودند. وی افزود: در فصل بهار سال جاری، ۱۳۶ 
هزار و ۱۳۳ تن موز به ارزش ۹۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و 
۹۱۲ دالر به کشور وارد شده است. براساس تصمیم 
ستاد تنظیم بازار، واردات موز در سال ۹۹ مشروط 
به صادرات سیب بوده است و  تجار در قبال صادرات 
هر سه کیلوگرم سیب درجه یک یا دو می توانستند 
مجوز ثبت سفارش واردات یک کیلوگرم موز بگیرند 
که این موضوع در اختیــار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای ثبت سفارش و تامین ارز آن نیز با بانک 

مرکزی بوده است.
    

توضیحات شریعتمداری درباره 
افزایش حقوق بازنشستگان

خبرآنالیــن- 
محمد شریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی گفــت: با 
همت دولت و مجلس 
بعد از ۱۴ سال همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در دو مرحله به اجرا درآمد و بخشــی از مشکالت 
زندگی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رفع شد اما هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله اســت. روند همسان سازی 
حقوق بازنشستگان که از پایان سال ۹۸ آغاز شده 
بود در اواخر ســال ۹۹ با موافقت هایی که از سوی 
دولت صورت گرفت در دســتور کار قرار گرفت و 
قرار بر این شد تا همسازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ 
درصد میانگین حقوق شاغالن همتراز باشد. به گفته 
وی در جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
متوسط حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری با 
افزایش ۱۲۰ درصدی به حدود ۷.۲ میلیون تومان و 
متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد 

۱۳۸ درصدی به پنج میلیون تومان رسیده است.
    

افزایش وام خرید و ساخت مسکن 
برای آزادگان،جانبازان وخانواده شهدا

نی  ا یر ا سعه  تو
- شورای پول و اعتبار 
در اجــرای مصوبــه 
هیئت وزیران و بنا به 
پیشنهاد بانک مرکزی 
با افزایش سقف تسهیالت خرید یا ساخت مسکن 
آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۴۰۰ 
موافقت کرد. در جلسه شــورای پول و اعتبار به 
ریاست دکتر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی 
و با حضور اعضای شــورا برگزار شــد، در اجرای 
مصوبه هیئت وزیــران و بنا به پیشــنهاد بانک 
مرکزی سقف تسهیالت خرید یا ساخت مسکن 
آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۴۰۰ 
افزایش یافت. براین اساس، سقف تسهیالت یاد 
شده به ازای هر واحد مســکونی در شهرهای با 
جمعیت بیش از یک میلیون نفر و همچنین مراکز 
استان ها سه میلیارد ریال، سایر شهرستان ها دو 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و برای روســتاها دو 

میلیارد ریال، تعیین شد.
    

 کاهش ۶۵ درصدی اسباب کشی 
در پایتخت 

ایرنا- وزیــر راه و 
شهرســازی از کاهش 
۶۵درصدی اســباب 
کشــی در پی اجرای 
مصوبه تمدید اجباری 
قراردادهای اجاره خبر داد و گفت: ضمانت اجرایی 
این مصوبه شوراهای حل اختالف هستند و براساس 
گزارش این شــورا حدود یک هزار و ۱۰۰ شکایت 
به آنها واصل شــده که تنها حدود ۲۳۰ مورد حکم 
تخلیه صادر شده اســت. »محمد اسالمی« درباره 
رعایت مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: آمارهای 
رسمی نشــان می دهد که عملکرد مصوبه مربوط 
به سقف اجاره بها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۵درصد 
اجاره نشــینی را کنترل کرده و اسباب کشــی نیز 
اتفاق نیفتاده اســت. در سایر شهرها و کالنشهرها 

هم ۸۵درصد کاهش اسباب کشی ثبت شده است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 پس از ماه ها انتشار اخبار ضد و نقیض 
درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، 
دوباره خبر رسید که منابع ایران در کره 
جنوبی و ژاپن به صورت مشــروط آزاد  
شده است. بر اســاس گزارش نشریه 
فری بیکن امریکا اجازه داده اســت که 
ایران از منابع بلوکه شده خود در ژاپن و 
کره جنوبی استفاده کند. البته آزادسازی 
منابع به معنی ورود اسکناس ارزی به 
ایران نیســت و ایران از این دارایی فقط 
می تواند در ازای واردات کاال اســتفاده 
کند. با این وجود بازارهای طال و ارز ایران 
واکنش چندانی به خبر آزادسازی این 
منابع نشان نداد و قیمت ها مقدار جزئی 

عقب نشینی داشتند.
حاال وزارت خارجــه آمریکا اعالم 
کرده به منظور دسترسی ایران به بخشی 
از دارایی های مسدود شده اش در کره 

جنوبی و ژاپن، معافیت تحریمی صادر 
کرده است. 

در گزارش نشریه فری بیکن، تاکید 
شــده اســت که وزارت خارجه ایاالت 
متحده شامگاه سه شنبه به کنگره اطالع 
داد که بخشــی از تحریم های تجاری 
ایران را لغو می کند. با لغو این تحریم ها، 
تهران این امکان را خواهد داشــت که 
به دارایی های بلوکه شــده خود در کره 

جنوبی و ژاپن دسترسی پیدا کند.
در این معافیت که توسط »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجــه ایاالت متحده 
امضا شد، قید شــده است که امریکا به 
ایران اجازه می دهد که انتقال وجوه به 
حساب های محدود را به صادرکنندگان 
ژاپن و کره جنوبی انجام دهد. در واقع، 
این معافیت به دارایی های ایران که در 
نتیجه تحریم های آمریکا بلوکه شده 
اســت، امکان می دهد که بدون نقض 

قوانین آزاد شوند.

ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت 
متحده اعالم کــرد کــه بلینکن این 
معافیت تحریمــی را امضا کــرد تا به 
ژاپن و کره جنوبی یک مهلت ۹۰ روزه 
دیگر بــرای تکمیل معامــالت خود با 

ایران بدهد. 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در ادامه افــزود وزارت خارجه پیش تر 
معافیتی را صادر کرد که به وجوه مالی 
مسدود شده در حســاب های محدود 
ایران در ژاپن و کره جنوبی اجازه می دهد 
برای پرداخت به شــرکت های کره ای 
و ژاپنی که کاالهــای غیر تحریمی به 
ایران صادر کرده اند، مورد استفاده قرار 
گیرند.  این معامــالت پرداخت مجدد 
گاهی اوقات زمان بر است و وزیر خارجه 
معافیت را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید 
کرد«. وزارت خارجــه آمریکا در ادامه 
تأکید کرد که »این معافیت اجازه انتقال 
هرگونه وجه به ایــران را نخواهد داد«. 

وزارت خزانه داری ایاالت متحده هنوز 
در این باره اظهارنظری نکرده است.

اخبار ضد و نقیض درباره منابع 
بلوکه شده ایران

حاال خبر آزادســازی منابع بلوکه 
شده ایران در سایر کشورها مدتهاست 
منتشر می شــود و بالفاصله پس از آن، 
این اخبار تکذیب شده است. این موضوع 
در حالی رخ می دهد که اطالعات دقیقی 
از میزان منابع بلوکه شده ایران در سایر 
کشــورها وجود ندارد. برخی آمارها از 
مجموع حدود ۴۰ میلیارد دالر منابع 
ارزی در کشــورهای چین، هند، کره 
جنوبی ، ژاپن و عــراق حکایت دارد که 
گفته می شود تقریبا نیمی از آن در چین 

بلوکه شده است. 
با وجــود این مجیدرضــا حریری، 
رییس اتاق ایــران و چین وجود چنین 
منابعی را در چین تکذیب کرده و گفته 
است که مابه ازای این مبالغی که گفته 
می شــود کاال به ایران وارد شده است. 
منابع بلوکه شــده در عراق را حدود ۵ 
میلیارد دالر تخمین زده اند که البته در 
ماه های اخیر صحبت هایی مبنی بر تهاتر 
منابع عراق با واکسن کرونا شنیده شد 
اما کماکان خبری از این توافق نیست. 
چنان که پیش از این عراق بارها از تسویه 
بدهی خرید برق و گاز با ایران حرف زده 

اما چندان به آن پایبند نبوده است. 
درباره منابع موجود در کره جنوبی 
هم اخبار فــراوان بوده اســت. منابع 
مسدود ایران در کره جنوبی ۷ میلیارد 
دالر تخمین زده شــده اما کره جنوبی 
با وجود رفت و آمد مکــرر هیات های 
سیاسی و اقتصادی به ایران یا کره جنوبی 
بدهی ایــران را نپرداخت. ماجرا تا آنجا 

کشید که هیات کره جنوبی در جریان 
آزادسازی کشــتی خود که در آبهای 
خلیج فارس توقیف شده بود، بار دیگر 
وعده داد که منابع ایران را آزاد می کند 
اما این توافق هم به جایی نرسید. گفته 
می شد که کره جنوبی به ایران پیشنهاد 
داده بــود در ازای منابع خود واکســن 
کرونا، ماسک و تجهیزات بهداشتی یا 
آمبوالنس بگیرد اما روشن نشد که این 

توافق به کجا رسیده است. 
در ژاپن اما رقم بلوکه شــده را بین 
۱.۵ تا ۳ میلیــارد دالر گفته اند که رقم 
۳ میلیارد دالر را رسانه ها از محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران نقل قول 
کرده اند. با وجود این بانک مرکزی اعالم 
کرده اســت که پول چندانی در ژاپن 

بلوکه نشده است. 
برنا در دی ۹۸ از قــول عبدالناصر 
همتی، رئیس ســابق بانــک مرکزی، 
نوشته است که پول زیادی در ژاپن بلوکه 
نشده است. او  در پاسخ به این سوال که 
»طرف ژاپنی برای بازگرداندن پول های 
بلوکه شده ایران در ژاپن چه قول هایی 
را داده است« گفت: پول های ایران در 
ژاپن خیلی بلوکه نیســت. پول های ما 
در بانک های ژاپنی است و در چند ماه 
گذشته هم بخشــی از آن را توانستیم، 

استفاده کنیم.
گذشته از تمام این موارد عبدالناصر 
همتی، رییس ســابق بانک مرکزی در 
ادعایی جنجالی گفته بود که دولت ما 
به ازای پول های بلوکه شده پول چاپ  
کرده است و نباید روی این منابع حساب 
کرد.  حاال با وجود این اظهارنظرهای ضد 
و نقیض درباره منابع بلوکه شده ایران 
در سایر کشورها، دیروز بازارهای تهران 

چندان خبر آزادسازی منابع بلوکه در 
ژاپن و کره جنوبــی را جدی نگرفتند 
و دالر در همان کانــال ۲۴ هزار تومان 
با حدود ۲۰۰ تومان عقب نشــینی با 
قیمت ۲۴ هزار و ۵۶۹ تومان معامله شد 
و قیمت طال هم تغییر چندانی نداشت. 
فعاالن بازارهای ارز و طال علت برگشت 
دالر از کانال ۲۵ هزار تومان را تعطیلی 
بازارها به دستور ســتاد کرونا و کاهش 

تقاضای تجاری ارز می دانند. 
حاال اخباری وجود دارد که مذاکرات 
وین هم رو به پایان است و احتمال دارد 
که دور هفتم مذاکرات بــه این زودی 
برگزار نشود. امریکا و ایران هردو اعالم 
کرده اند که نتیجه مذاکرات به تصمیم 
طرفین مذاکره بســتگی دارد و با این 
شرایط مشخص نیســت که سرانجام 

مذاکرات وین هم  به کجا برسد؟

بازار واکنشی به معافیت های تحریمی جدید آمریکا نشان نداد؛

ابهامات آزادسازی منابع بلوکه شده ایران 
در معافیت های جدید 

تحریمی که توسط »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجه ایاالت 

متحده امضا شد، قید شده 
است که امریکا به ایران 

اجازه می دهد انتقال وجوه 
به حساب های محدود را 
به صادرکنندگان ژاپن و 
کره جنوبی انجام دهد. 
در واقع، این معافیت به 
دارایی های ایران که در 

نتیجه تحریم های آمریکا 
بلوکه شده است، امکان 

آزادسازی بدون نقض 
قوانین را می دهد

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران 
گفت: با این وضعیــت ســازندگان دیگر نای 
برخاســتن ندارند و بخش خصوصــی در حال 

ورشکستگی است.
 ایرج رهبر در گفتگو با ایسنا اعالم کرد: بازار 
مصالح ســاختمانی در روزهــای پایانی دولت 
دوازدهم وضعیت نابســامانی پیدا کرده و قطعا 

رکود بخش ساخت و ساز را عمیق تر خواهد کرد. 
به نظر من علت اصلی به سوء مدیریت برمی گردد. 
نمی گویم تعمدی در کار است اما نمی شود همه 
چیز را رها کرد و مشکالت را به دوش دولت بعدی 

انداخت.
وی افزود: قیمت هر پاکت سیمان از حدود 
۳۰ هزار تومان به باالی ۶۵ هزار تومان رسیده و 

میلگرد از کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان 
افزایش پیدا کرده اســت. این در حالی است که 
شش ماه قبل هم به بهانه افزایش هزینه ها و حمل 
و نقل قیمت سیمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ 
تا ۳۰ هزار تومان رسیده بود. مگر در این شش ماه 

چه اتفاقی افتاده که اینقدر نرخ ها را باال برده اند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 
با بیان اینکه تولیدکنندگان ســیمان صرفا به 
صادرات توجه دارند و ســیمان را به بازار داخلی 
عرضه نمی کنند، گفت: به دلیــل افزایش نرخ 
ارز، نگاه تولیدکنندگان سیمان صرفا به خارج 

از کشور و درآمدهای ارزی است. به گفته رهبر، 
حدود ۱۸۰ قلم کاال در یک ساختمان استفاده 
می شود که اگر همگی مثل ســیمان و فوالد با 
رشد قیمت مواجه شوند هزینه های سازندگان 
کمرشکن خواهد شــد. حتی اگر نرخ زمین را 
صفر در نظر بگیریم قیمت ساخت به باالی شش 
میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و با رشدهای 
اخیر هیچ چشم اندازی برای بخش ساخت و ساز 
وجود ندارد. وی تاکید کرد: با این وضعیت دولت 
آینده در بخش مسکن دچار چالش های اساسی 
خواهد شــد. تا بخواهد دولت رئیسی به اوضاع 

مسلط شود حدود یک سال زمان می برد که این 
دوره انتظار وضعیت بازار مســکن را معلق نگه 
می دارد. در حال حاضر باید دستگاه های نظارتی 
و مجلس به موضوع نهاده های ساختمانی ورود 

کنند و از وزرای مربوطه علت رشدها را بپرسند.
نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران 
با اشاره به پروژه اقدام ملی مسکن افزود: در حال 
حاضر با قیمت متری ۳.۵ میلیون تومان با بسیاری 
از سازندگان برای این طرح قرارداد امضا شده و اگر 
این روال پیش برود قطعا نمی شود با این نرخ ها 

پروژه ها را جمع کرد. 

ایرج رهبر با اشاره به بازار مصالح ساختمانی:

انبوه سازان با این قیمت ها توان ایستادن ندارند

خبر

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید در صورت نهایی شدن مذاکرات برای کنار 
رفتن تحریم ها، میزان مبادالت تجاری دو کشور در کوتاه ترین زمان دو برابر خواهد شد.

مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایســنا، اعالم کرد: اقتصاد چین همانطور که 
بزرگترین صادرکننده جهان به شمار می رود، همزمان بزرگ ترین واردکننده نیز به 
شمار می رود و این کشور در طول سال بخش مهمی از نیازهای خود از حوزه انرژی 
گرفته تا مواد اولیه و حتی مواد غذایی را وارد می کند. بخش مهمی از این نیاز وارداتی 
از طریق کشورهای آ س آن، اتحادیه اروپا و آمریکا تامین می شود. برای مثال بخش 

مهمی از گوشت و غالت مورد نیاز چین از طریق آمریکا وارد می شود.
وضعیت تراز تجاری ایران و چین

وی درباره وضعیت مبادالت تجاری چین در منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس 
نیز توضیح داد: هرچند در ســال های نه چندان دور چین صرفا یک واردکننده نفت و 
فراورده های نفتی به شمار می رفت اما با توجه به سرعت گرفتن فرایند توسعه اقتصادی در 
این کشور، میزان تقاضای چین برای نفت چند برابر شده است و بخشی مهمی از این نیاز 
از طریق کشورهای منطقه خاورمیانه تامین می شود. عربستان سعودی و عراق که بخش 
مهمی از صادراتشان به نفت و فراورده های نفتی ارتباط دارد، بخشی از تامین کنندگان 

نفت چین در سال های اخیر بوده اند. رئیس اتاق ایران و چین در پاسخ به این سوال که چرا 
دیگر ایران در بین تامین کنندگان نفت چین و شرکای اصلی تجاری این کشور در منطقه 
تعریف نمی شود، گفت: ما در سال  ۲۰۱۵، با تجارت مشترک بیش از ۵۱ میلیارد دالر 
شریک اصلی تجاری چین در منطقه بودیم و در این آمار بیش از ۶۰ درصد سهم صادرات 
ایران و مابقی مربوط به واردات بود و از این رو حتی تراز تجاری ما با چین نیز همواره مثبت 
بود اما از همان سال، تحت تاثیر تحریم های اقتصادی ایران آمار تجاری خود را از دست داد 

و امروز دیگر شریک اصلی تجاری چین در منطقه به شمار نمی رویم.
رقیب اصلی ما عربستان است

حریری ادامه داد: اصلی ترین رقیب تجاری ما در منطقه در تعامل با چین، عربستان 
سعودی است. کشــورهایی مانند عراق، قطر و کویت نیز در این حوزه مطرح هستند. 
جدای از آن، آمارهای تجاری چین و ترکیه، افت و خیزهای خاص خود را داشته و ماجرا 

در پاکستان نیز متفاوت است. 
مانند سند چشم انداز ۲۵ ساله که چندی پیش میان ایران و چین امضا شد، چنین 
برنامه ای میان چین و پاکستان نیز وجود دارد که به مرحله قرارداد و سرمایه گذاری 
کالن چین در پروژه های کالن پاکستان رســیده و کار ادامه دارد. وی با بیان اینکه 

افزایش دوباره تجارت مشترک میان دو کشور، منوط به لغو یا کنار رفتن تحریم ها 
خواهد بود، توضیح داد: هرچند در سه سال گذشته از رئیس جمهوری گرفته تا وزرای 
خارجه و بازرگانی چین رســما تاکید کرده اند که تحریم های ترامپ را به رسمیت 
نمی شناسند اما به هر حال شرکت های چینی در حوزه های مختلف امکان ارتباط 
با آمریکا چه در بازار خرید و فروش و چه در بورس و ســایر نقاط را دارند و از این رو 

ریسک ورود گسترده به ایران را نمی پذیرند.

اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی به بررسی تبعات قطعی 
برق در روزها و هفته های گذشــته بر روی واحدهای تولیدی 

پرداخته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، از ابتدای خرداد ماه امسال، تحت 
تاثیر افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، وزارت نیرو اعالم 
کرد که چاره ای جز اجرای برخی خاموشــی ها نخواهد داشت. 
هرچند این وزارتخانه از ارائه جداول خاموشی در این حوزه خبر 
داد اما برخی قطعی های بی برنامه و طوالنی موجب نارضایتی 

مردم شد.

در روزهای گذشته وزارت نیرو اعالم کرده که دیگر خاموشی 
بدون برنامه نداشــته ایم و البته در صورتی که باز هم ظرفیت 
تولیدی از میزان مصرف کمتر باشــد، احتمال اولویت بندی و 
قطع کردن برق واحدهای صنعتی به منظور حفظ برق خانه ها 

وجود دارد.
هرچند قطعی برق در واحدهای مســکونی فشار زیادی بر 
مردم وارد می کند اما قطع برق واحدهای اقتصادی نیز تبعات 
خاص خود را خواهد داشت و در صورت طوالنی مدت شدن یا 
پرتکرار احتمال آنکه هزینه ای جدید در این حوزه به وجود آید، 

مطرح است. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تبعات 
احتمالی همین موضوع در روزهای گذشته پرداخته و از برخی 

بنگاه های اقتصادی در این زمینه نظرخواهی کرده اســت. این 
طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی درپی برق بر ۵۱ بنگاه صنعتی 
عضو اتاق تهران را مورد عارضه یابی قرار داده، نشان می دهد که 
۸۲ درصد از بنگاه های ارزیابی شده فاقد زیرساخت جایگزین 
تامین برق بوده اند در حالی که ۶۵ درصد از آنان اعالم کرده اند که 
به واسطه قطعی برق، آسیب های جدی به دستگاه ها و تجهیزات 
تولیدشان وارد شده است. همچنین این تحقیق نشان می دهد 
که از مجموع ۵۰ بنگاه مورد ارزیابی قرار گرفته، ۴۰ درصد از آنان 
اعالم کرده اند که مواد اولیه تولیدی خود را به واسطه قطعی برق 
از دست داده اند. این در حالی اســت که ۴۳ درصد از بنگاه های 
موردنظر بر کاهش کیفیت و بهداشت محصوالت تولیدی خود 
به دلیل قطعی های مکرر برق طی هفته های اخیر اعالم کرده اند.

حریری:

 به محض لغو تحریم ها، تجارت با چین دو برابر می شود

قطعی برق چه بالیی بر سر تولید آورد؟


