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اقتصاد

گزارش

عدد و رقم

ريلگذاري جديد براي توسعه
صادرات به كشورهاي همسايه

در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران
كه اعمال تحريمها موجب ايجاد
چالش در نقل و انتقالهاي مالي
ش��ده ،راه��كاري عملياتيتر از
ورود اي��ران به بازاره��اي وارداتي
كش��ورهاي همس��ايه به منظور
صادق نجفي
افزايش س��هم صادراتي كشور و
رشد اقتصادي وجود ندارد.
محدوديتهاي مالي مرتبط با بانك جهاني و كشورهاي
اروپايي مانع صادرات ما به اين كشورها خواهد شد و سهم
ايران از صادرات غير همس��ايگان رو به افول خواهد رفت
بنابراين توجه صادراتي كشور ما به كشورهاي همسايه و
همجوار كامال بديهي و اجتنابناپذير است.
بدون شك صادرات گسترده بدون ارتباط سيستماتيك با
بانك جهاني ممكن نخواهد بود .بنابراين در اين شرايط به
نظرميرسدتمركزصادركنندگانايرانيبايدبربازارهايي
مانند افغانستان و عراق باشد كه مشكلي در نحوه نقلو
انتقال مالي وجود ندارد.
از اين رو هدفگذاري به موقع توس��ط وزارت صمت در
ابتداي س��ال جاري مبني بر افزايش ص��ادرات ايران به
كشورهاي همسايه صورت گرفته اس��ت كه در صورت
اجراي آن و همچنين برچيدن موان��ع موجود ميتواند
راهگش��اي افزايش صادرات و تعميق در بازار كشورهاي
همسايهباشد.
محصوالتينظيرفوالد،مس،آلومينيومو...دركشوربيش
از نياز داخلي و در برخي مواد دو برابر مصرف داخلي توليد
ميش��ود كه بايد براي توزيع مناسب اين محصوالت در
كشور و صادرات آنها تدابيري جدي در نظر گرفته شود.
پتانسيل كش��ورهاي همس��ايه در حوزه خدمات فني و
مهندسيعالوهبرافزايشميزانصادراتميتوانددرايجاد
اشتغال تاثير بسزايي بگذارد و زمينه را براي حضور فعاالن
و سرمايهگذاران خصوصي ايراني مهيا كند.
ازمنظريديگريكيازسياستهايراهبرديكهميتواند
به امدادي در جهت صادرات غيرنفتي ايران منجر شود،
گس��ترش دامنه تجارت با كشورهاي منطقه و همسايه
است .بر اساس آخرين آمار ارايه شده ،سهم ما از مجموع
واردات  ۱۵كش��ور همسايه در سال  2017تنها  ۲درصد
ن همه در اين ميان ،سهم ايران از واردات
بوده اس��ت .با اي 
افغانس��تان باالتر از سهم ايران در س��اير بازارها است به
گونهاي كه بيش از  ۳۶درصد از كل واردات افغانس��تان
به كااله��اي ايراني تعلق دارد .از س��وي ديگر نيز حضور
ايران در بازارهايي مانند روسيه پايينتر از ساير بازارهاي
همسايهاست.
تجارب مشابه در خصوص رشد اقتصادي و توسعه پايدار
بسياري از كش��ورهاي درحال توسعه موفق نشانگر اين
مطلب است كه در اقتصاد كش��ورهايي كه به رفع موانع
تجاري و ثبات اقتصادي توجه ويژه داشتهاند ،قادر بودهاند
دستاوردهاي چش��مگيري را در زمينه افزايش صادرات
به دست آورند.
آنچهاكنونبيشازهرچيزديگردراقتصادايرانبايدبهآن
توجه و تمركز بيش از پيش شود استراتژي و برنامه مدون
صادراتي با رويكردهاي جديد است .
مهم اين است كه هماكنون اين امر به عنوان يك الزام در
دستور كار وزارت صمت به عنوان ابالغيه قرار گرفته است
و اراده مبني بر رشد صادرات به كشورهاي همسايه با فعال
كردن ديپلماسي اقتصادي شكل گرفته است و حركت به
اين سمت و سو يك اصل تلقي ميشود .براي جلوگيري از
هر گونه از دست رفتن احتمالي فرصتهاي روبرو ،بايد در
كنار وزارت صمت ،تشكلهاي خصوصي و اتاق بازرگاني
و ...مسير صادرات ايران به همسايگان را ريلگذاري كنند
تا قطار توسعه صادرات از اين مسير تردد كند و به هدف
رشد اقتصادي دست يابد.
صادركنندگان و فعاالن و س��رمايهگذاران اقتصادي هم
بايد تمركز خودشان را بر كشورهاي همسايه قرار دهند
وگرنهبهزوديبامشكالتحاديمواجهخواهندشدضمن
اينكه عدم تمركز روي اين مقوله «نبايد» موجب از دست
رفتن بازارهايي شود كه سالها روي آنها كار شده است.
اما تا زماني كه ساز و كارهاي نقل و انتقاالت مالي در عرصه
جهاني بهواسطه تحريمها با مشكل مواجه است گريزي از
توجه به بازار كشورهاي همسايه وجود ندارد.
مشاور و دستيار ويژه وزير صنعت
انرژي

عراق توليد نفت خود را
افزايش نميدهد

وزارتنفتعراقدربيانيهاياعالمكرد اينكشور توافق
عرضهفعليمياناعضاياوپكرامحترمشمردهوبهباال
بردن توليد نفت خود اقدام نخواهد كرد.
دربيانيهوزارتنفتعراقآمدهاست:عراقبرايافزايش
توليدوجبرانكمبودعرضهنفتبههردليليكهباشدبه
اقدام يكجانبه دست نخواهد زد زيرا به تصميم جمعي
اوپك احترام ميگذارد.
كميته نظارتي مشترك وزيران اوپك و غير اوپك قرار
است پيش از ديدار ژوئن اوپك در وين ۱۹ ،مه در شهر
جده ديدار كند.
توليد نفت عراق در آوريل حدود ۴.۵۷ميليون بشكه در
روز بود كه طبق برآورد پالتس ،حدود ۶۰هزار بشكه در
روز باالتر از سهميه اختصاص يافته از سوي اوپك بود.
تحت توافق كاهش توليد اوپك ،عراق بايد توليد خود
را  ۱۴۰هزار بشكه در روز نسبت به سطح توليد اكتبر
سال ۲۰۱۸كاهش دهد و ۴.۵۱۲ميليون بشكه در روز
نفتتوليدكند.
بر اس��اس گزارش جداگانه ديگري كه از سوي رويترز
منتش��ر ش��د ،ثامر غضبان ،وزير نفت ع��راق درباره
هم��كاري مش��ترك و س��رمايهگذاري احتمالي در
بخشهاي نف��ت ،گاز و برق با س��عد الكعبي همتاي
قطري خود گفتوگو كرد .وي كه به دوحه سفر كرده
بودباشيختميمبنحمدالثاني،اميرقطرنيزديداركرد.
شركت دولتي قطر پتروليوم كه رياست آن را الكعبي
در دس��ت دارد ،خواه��ان مش��اركت در پروژهه��ا و
سرمايهگذاريها براي توس��عه بخشهاي نفت و گاز
عراق است.
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كاهش  ۲۳درصدي
توليد گوشت قرمز

در فصل زمستان س��ال گذشته توليد گوش��ت قرمز در
كشتارگاههاي رسمي با كاهش ۲۳درصدي به ۸۱.۵هزار
تنرسيدهاست.ايندرحالياستكهگوشتگاووگوساله
با ١,٤٧هزار تن ٥٧.٩درصد از كل وزن گوشت قرمز توليد
شده را به خود اختصاص داده است .همچنين گوسفند و
بره با ٢٦.٤هزار تن ،بز و بزغاله با ٥.٨هزار تن و س��اير انواع
دامها با ٢.١هزار تن ب ه ترتي��ب ٣٢.٤درصد ٧.٢،درصد و
 ٢.٦درصد از كل وزن گوش��ت قرمز توليد شده را به خود
اختصاص دادهاند.مقايسه عملكرد كشتارگاههاي كشور
درزمستانسال ۱۳۹۷باعملكردفصلمشابهسال۱۳۹۶
نشاندهندهكاهش٢٣درصديمقدارتوليدگوشتقرمزدر
كشتارگاههايرسمياست.اماآماراينراهمنشانميدهد
كه توليد گوشت قرمز در كشتارگاهها در اسفند ماه نسبت
بهبهمنهمينسالبيشاز ١٨درصدافزايشداشتهاست.
كاهشمقدارتوليدگوشتنسبتبهفصلمشابهسالقبل
براي گوسفند و بره  ٣٤درصد ،براي بز و بزغاله  ۱٦درصد،
برايگاووگوساله ۱٥درصد،برايگاوميشوبچهگاوميش
 ١٤درصد و براي شتر و بچه شتر ٤٩درصد بوده است.

 ۷۷۵هزار تومان
هزينه متوسط هر سفر

ظرفيت استراتژيك مهمترين آبراه نفتي جهان

دست باالي ايران در تنگه هرمز
آويدهعلمجميلي
موقعي��ت ژئوپولتيك به خصوص مس��يرهاي آبي
يكي از مهمترين فاكتورهاي اثرگذاري يك كش��ور
ب��ر قدرتهاي جهاني اس��ت .از زمان كش��ف نفت،
مسيرهاي آبي بهترين راه حمل و نقل به نقاط مختلف
جهان بودند چرا كه راههاي ديگ��ر مانند خط لوله،
عالوه بر هزينه ،محدوديته��اي فيزيكي نيز براي
انتقال نفت داشتند .مطابق گزارش آژانس بينالمللي
انرژي در س��ال  ۲۰۱۸به طور متوسط روزانه ۹۹.۲
ميليون بشكه نفت عرضه ميشود كه سهم  8گذرگاه
اس��تراتژيك حمل و نقل دريايي روزانه  58ميليون
بشكه است.
به گواه آماره��اي آژانس بينالمللي انرژي در ماه مه
سال گذش��ته ميزان صادرات نفت خام از اين تنگه
 ۱۳ميليون و  ۴۰۰هزار بشكه تخمين زده شد .البته
اين ميزان تا پيش از توافق كاهش توليد اوپك روزانه
بيش از  17.5ميليون بشكه نفت بود.
با اعالم پايان معافيته��اي نفتي و كاهش صادرات
نفت ايران ،بيثباتيهايي در بازارهاي نفتي رخ داده
كه بهاي نفت را در روزهايي افزايش داد .بسته شدن
تنگه هرمز ميتواند تالطمهاي بيش��تري را در بازار
انرژي ايجاد كند .هر چند اگر به مرحله عمل نرسد.
تنگ��ه هرمز بر اس��اس حق��وق بينالملل��ي درياها
ي��ا كنوانس��وين  1982س��ازمان ملل ي��ك تنگه
بينالملل��ي اس��ت .بر اس��اس همين كنوانس��يون
كه ب��ه امضاي اي��ران نيز رس��يده ،هيچ كش��وري
به خص��وص كش��ورهاي ه��م مرز ب��ا اي��ن تنگه،
نميتوانن��د آزادي تج��اري در منطق��ه را تعديل يا
تعليق كنند.
قوانين سازمانهاي بينالملل عامل قانونمندي در
استفاده از آبراهها و تنگههاي بينالمللي و نيز عامل
قانونمند ش��دن و به حداقل رساندن تنشها است.
اين قواعد زمينه به وجود آمدن تنش بين كش��ورها
را از بين ميبرد يا به حداقل ميرس��اند .بنابراين اگر
كشورها بخواهند در تنگهها و آبراههاي بينالمللي
پيش��روي كنن��د يا برخ�لاف قواعد س��ازمانهاي
بينالمللي از تنگهها استفاده كنند ،تنشها افزايش
مييابد .با اي��ن وجود نقش ايران در ايجاد امنيت در
تنگه هرمز يكي از ابزارهاي قدرتمند در اختيار ايران
است كه ميتواند تهديدهاي كاهش فروش نفت ايران
را كم كند و ابزاري بازدارنده در برابر دش��منيهاي
امريكا و متحدانش در بازار نفت باشد.
چقدر نفت و به كجا ميرود؟
تنگه هرمز تا قبل از توافق اوپك براي كاهش توليد با

انتقال روزانه بيش از  18ميليون بشكه نفت توسط 12
نفتكش ،اولين تنگه ترانزيتي نفتي جهان اس��ت كه
توانايي تامين  30درصد نفت دنيا را دارد .اين ميزان
نفت ش��امل محمولههاي ايران ،عربستان سعودي،
عراق ،امارات عربي متحده و كويت است .تنگه ماالكا
از اين حيث با عبور  ۱۶ميليون بشكه در روز در مقام
دوم ق��رار دارد .دماغه اميدنيك ،كانال س��وئز ،باب
المندب ،تنگه دانمارك ،تنگه بسفر و كانال پاناما هم
گذرگاه عبور  ۲۴.۶ميليون بشكه نفت در روز هستند.
 88درصد نفت عربستان 98 ،درصد نفت عراق99 ،
درصد نفت امارات و صد در صد نفت ايران ،كويت و
قطر از اين تنگه عبور ميكند.
با وجود نوس��انات در توليد نفت توس��ط كشورهاي
حاشيه خليج فارس اما طبق پيشبينيهاي آژانس
بينالمللي انرژي تا پايان سال  2020صادرات نفت
از اين مسير دريايي به  30تا  34ميليون بشكه نفت
در روز ميرس��د .ژاپن بزرگترين خريدار نفتهاي
عبوري از تنگه هرمز اس��ت .بعد از آن كرهجنوبي و
هند در جايگاه بعدي قرار دارند.

خط لوله ،جايگزين نفتكشها
آبهاي خليج فارس مانند منطقه خاورميانه روزهاي
پرفراز و نشيبي را بعد از كشف نفت تجربه كرده است.
كشورهايي كه از طريق تنگه هرمز به انتقال نفت اقدام
ميكردند ،چند سالي است كه به راههاي جايگزين
روي آوردهاند.
عربستان سه خط لوله انتقال نفت دارد كه مهمترين
آن ،خط لوله ش��رق به غرب يا «پتروالين» است كه
به درياي سرخ راه دارد .اين خط لوله ظرفيت انتقال
نف��ت تا  3ميلي��ون بش��كه در روز را دارد اما آرامكو
تصميم داش��ت تا پايان سال گذش��ته ميالدي اين
ظرفيت را به  7ميليون بشكه برساند كه طبق آخرين
آمار ظرفيت اين خط لوله به  6.6ميليون بشكه نفت
در روز رسيده است.
خط لوله ديگر عربستان كه به موازات «پتروالين»
وجود دارد ،در واقع غنيمتي است كه از زمان صدام
به اين كشور رسيده است .در جريان جنگ تحميلي،
صدام براي انتقال نفتش به درياي سرخ اين خط لوله
را احداث كرد .هر چند عربس��تان در سال  2001به
سازمان ملل اعالم كرد كه بخشي از اين خط لوله كه
از اين كش��ور ميگذرد را تصاحب كرده است ،بعد از
تش��ديد تحريم عليه ايران در سال  1391عربستان
مدعي ش��د كه خط لوله مذكور را به منظور تعريف
جايگزيني براي صادرات نفت از تنگه هرمز بازسازي
كرده اس��ت .عربس��تان در مرحله آزمايشي 1.65
ميليون بش��كه نفت از طريق اين خ��ط لوله منتقل

كرده است.
عربستان خط لوله ديگري نيز دارد كه تا بندر حيفا
در فلسطين پيش از تاسيس رژيم صهيونيستي تداوم
يافت اما بعد از جنگ كش��ورهاي عربي و اس��راييل
استفاده از آن متوقف شد .با وجود دو خط لوله فعال،
عربستان ميتواند در فاز آزمايشي بيش از  8ميليون
بش��كه نفت بدون اس��تفاده از نفتكش و تنگه هرمز
صادر كند.
خط لوله امارات ميدانهاي نفتي بندر حبشان را به
بندر فجيره در دري��ا عمان متصل ميكند .اين خط
لوله تا  5ميليون بش��كه نفت در روز ظرفيت دارد .با
وجود تهديدهاي اخي��ر و به مخاطره افتادن امنيت
خليج فارس ،امارات درصدد است ظرفيت اين خط
لوله را به  8ميليون بشكه در روز برساند .در حال حاضر
امارات ميتواند  5ميليون بش��كه نفت بدون عبور از
تنگه هرمز ،صادر كند.
ديگر كش��ور صادركننده نفت از طريق تنگه هرمز،
عراق است .در صورت بسته شدن تنگه هرمز ،عراق
از روش خط لوله نفتش را منتقل ميكند .تنها خط
لوله نفت صادراتي اين كش��ور خط لوله كركوك به
تركيه در داخل خاك اقليم كردس��تان است كه در
سال  2013ساخته شده است .اين خط لوله ظرفيت
انتقال نفت تا روزي يك ميليون بشكه را دارد.
از كشورهاي حاشيه خليج فارس ،تنها كويت است
كه تنها از طريق تنگه هرمز ميتواند نفت صادر كند.
اگر اين تنگه بسته شود ،صادرات كويت كه روزي 2
ميليون بشكه اس��ت ،متوقف ميشود و اين موضوع
يك خطر حقيقي براي اين كشور است.
واكنش كشورها به احتمال بسته شدن
تنگه هرمز
كويت كه تنها از طري��ق تنگه هرمز ميتواند نفتش
را صادر كند ،در خصوص احتمال بس��ته شدن اين
تنگه ابراز نگراني كرد .به گزارش رويترز ،خبرگزاري
كويت گزارش داده اس��ت كه خال��د جاراهلل ،معاون
وزير امور خارجه كويت اظهار كرده است كه كويت
نگرانيهايي درباره تهديد بسته شدن تنگه هرمز از
س��وي ايران دارد و گفت :ما خواه��ان تامين امنيت
تنگه هرمز هستيم و امنيت اين تنگه نيز توسط كشور
ما برقرار ميشود.
او افزود :كش��تيهاي كش��ور ما ني��ز همچون ديگر
كش��ورها در حال عبور از اين تنگه هس��تند اما اگر
قرار باشد كسي تنگه هرمز را ناامن كند قطعا ما با آن
برخورد خواهيم كرد .همچنين اگر نفت ما از اين تنگه
عبور نكند حتما نفت ديگر كش��ورها نيز از اين تنگه
عبور نخواهد كرد .البته ما قصد بستن تنگه هرمز را

نداريم مگر اينكه اقدامات دشمنان به جايي برسد كه
مجبور بشويم و چارهاي جز اين وجود نداشته باشد.
تدبير ايران چيست؟
تهديد به بستن تنگه هرمز يك روش قديمي است .هر
زمان راههاي صادرات نفت ايران به كشورهاي ديگر با
مخاطره مواجه شود ،ايران به كشورهاي تحريمكننده
يادآوري ميكند كه همچن��ان ميتواند با تهديد به
بستن تنگه هرمز با قيمتهاي نفت بازي كند.
اما در تمام اين سالها ايران نيز مانند ساير كشورهاي
حاشيه خليج فارس ،به دنبال راهي مطمئنتر براي
صادرات نفت بوده اس��ت .يكي از راهها ،انتقال پايانه
ترانزيت��ي صادرات نفت از جزيره خ��ارك به درياي
عمان اس��ت .مركز ثقل صادرات نفت��ي ايران جزاير
خارك و الوان اس��ت .به طوري كه وظيفه صادرات
 95درص��د نفت اي��ران را بر عهده دارن��د .روحاني،
رييسجمهوري س��ال گذش��ته اعالم كرده بود كه
يكي از كارهاي اصلي در حوزه انرژي ايجاد زيرساخت
صادرات نفت در دري��اي عمان و دور از خليج فارس
است.
اين پايگاه جديد كه در بندر جاسك قرار دارد طبق
پيشبينيها قرار است تا سال  2025به بهرهبرداري
برس��د اما با وضعي��ت كنوني و اعمال ش��ديدترين
تحريمه��ا ،به نظر ميرس��د ايران قص��د دارد آن را
زودتر آماده بهرهبرداري كند .پيشبيني ميش��ود
دو فاز اين پايانه ترانزيتي تا  40ميليون بش��كه نفت
ذخيرهسازي كند .س��فر اخير وزير نفت به مسقط،
پايتخت عمان نيز براي بررسي پروژههاي انرژي بوده
است .گفته ميشود امكان صادرات گاز به عمان ،يكي
از محورهاي مورد بحث ميان ايران و عمان است.
پيامدهاي بسته شدن تنگه هرمز
بهنظ��ر ميرس��د يكي از پيامدهاي بس��ته ش��دن
تنگ��ه هرمز ،احتم��ال برخورد قانوني كش��ورهاي
مش��تركالمنافع در اين تنگه باشد .افزايش قيمت
نفت تا  300دالر يكي از پيامدهاي مس��دود ش��دن
تنگه هرم��ز اس��ت .روزنامه «الراي» چ��اپ كويت
درگزارش��ي از اين تخمين قيمت نفت بعد از عملي
شدن تهديد ايران نوشت.
پيام��د ديگر اين امر ،افزايش ب��ار رواني بر بازار نفت
اس��ت .اين اقدام عالوه بر نوسان قيمتها ،ميتواند
تنشهاي سياسي را افزايش دهد .تنشهاي سياسي
در منطقهاي كه دو كشور يمن و عراق درگير جنگ
قدرت هس��تند ،معادالت ق��درت را در اين منطقه
بيش از پيش پيچيده ميكند .مجموعهاي از اقدامات
ميتواند ظرفيتهاي استراتژيك تنگه هرمز را براي
ايران و فروش نفت ايران نشان دهد.

نگاه

تنگه هرمز با عبور حدودا نوزده
ميليون بش��كه نفت در روز به
عنوان اس��تراتژيكترين آبراه
انرژي دنيا لقب گرفته اس��ت.
پس از آن كانال س��وئز با پنج
و ني��م ميليون بش��كه و تنگه
ميثمشرفي
بابالمن��دب ب��ا چه��ار و نيم
ميليون بش��كه جزو آبراههاي مه��م انرژي جهانند.
تنشهاي سياسي نظامي در اين مناطق تامين انرژي
كشورهاي صنعتي را با چالشهاي جدي روبهروي
ميكند و بحرانهاي سياس��ي در مناطق يادش��ده
گهگاه منجر به افزايش قيمت نفت ميشود.
پس از خروج امريكا از برجام رييسجمهور روحاني
تاكيد كرد ايران فقط يك تنگه ندارد؛ موضعي شفاف
در قبال تهديد امريكا براي صفر كردن نفت ايران.
اش��راف نظام��ي ايران ب��ر تنگ��ه هرمز و اش��راف
ش��بهنظاميان حوثي بر تنگه بابالمندب به عنوان

امكانات بازدارندگي تنگه هرمز

دروازه ورودي كانال س��وئز برگ برنده ايران در اين
چالش جهاني بازار انرژي است.
آيا ايران به دنبال ماجراجويي و ايجاد تنش در منطقه
است؟ پاسخ خير است منتها طبيعي است كه ايران
در مقابل اين اتحاد نامبارك منطقهاي و بينالمللي
براي نابودي شريانهاي اقتصادياش آرام ننشيند
و تالش كن��د از تمام��ي ابزارها ب��راي صيانت آنها
استفاده كند.
به همين دليل است كه ايران به امنيت حملونقل
بينالمللي نفت و حساسيت و آسيبپذيري تنگهها
به عنوان ابزاري براي توازن قوا در منطقه مينگرد.
چگون��ه؟ ب��ازار نفت بازاري بهش��دت حس��اس به
تنشهاي سياس��ي و نظامي است ،مخصوصا تنش
ل درص��د مجموع نفت
در منطق��هاي كه از آن چه 
خام دنيا بگذرد .ايران اين حساس��يت را ميشناسد
و تاثي��رش بر رش��د كوتاه و ميانمدت كش��ورها را
ميداند .از آن س��و گرچه امريكا با حركت به سمت

اس��تقالل نفت��ي ،ب��ه واردات كمتر ني��از دارد ،اما
باتوجه به سهم هفتاددرصدي دالر از اقتصاد دنيا و
پيوستگيهاي مالي ،اقتصاد امريكا وابسته به تداوم
رشد در حوزههاي مختلف اقتصادي است .مجموع
شرايط باال به اين معنا است كه حتي متقدم بر اقدام
عملياتي ،ايران بايد ش��رايط ذهني را ايجاد كند كه
دني��ا بداند با چنين چالش و تنش��ي روبهرو خواهد
شد .اگر شريان اقتصادي ايران به خطر بيفتد ايران
ميتواند دست به اقدامي نظامي براي بستن تنگهها
بزند اما حتي اعالم اين تهديد ميتواند كاركردهاي
مهمي داشته باشد.
همچنين ايجاد بازرسيهاي گاه و بيگاه نفتكشهاي
عبوري به بهانه عبور مضر يا به دليل بيضرر نبودن
عبور اين كش��تيها يا كش��ورها ب��راي منافع ملي
ايران كه ناق��ض قوانين حاكم بر آبراهها نيس��ت و
اطالعرس��اني در مورد زيرس��اختهاي ايجادشده
توسط ايران براي بستن تنگه خود تاثير بازدارندگي

قدرتمند براي ماجراجوييهاي ديگر كشورها دارد.
از همين زاويه است كه اظهارات اخير مقامات دولتي
و نظامي در اي��ن رابطه نهتنها مثبت ،كه حتي براي
موثر كردن تح��ركات ديپلماتيك ضروري اس��ت.
كس��ي با يك كش��ور ضعيف و بيابزار وارد معامله
نميش��ود .پس ايران بايد قبل از وق��وع هر اتفاقي
از هم��ه ابزارهاي بازدارنده خود به��ره ببرد .در اين
راستا س��فر زنگنه به عنوان فرمانده خط مقدم اين
جنگ اقتصادي به عمان؛ كش��وري كه چند پايگاه
نظام��ي در اختيار امري��كا ق��رار داده حائز اهميت
فراوان اس��ت ،بر حذر كردن كشورهاي حاشيهاي
خليجفارس از همراهي با آش��وبطلبان منطقهاي
گام اول ديپلماسي هشداري ايران در منطقه است،
بايد منتظر ماند ديد آيا حاكمان منطقهاي همچنان
ب��ه دنبال روياروي��ي با قدرت اول منطقه هس��تند
ي��ا با نصيحت ناصح��ان دورانديش ب��ه خط صالح
بازميگردند.

در بهار سال قبل بيش از  ١٧ميليون خانوار ايراني حداقل
يك سفر داشتهاند كه به طور متوسط براي هر سفر حدود
 ۷۷۵هزار تومان هزينه شده است.نتايج آمارگيري مركز
آمار از جريان س��فرهاي بهاري در س��ال گذش��ته نشان
ميدهد كه تعداد سفرها نسبت به دوره مشابه سال قبل از
آن  ۱.۱درصد افزايش داشته است .همچنين خانوارها به
طور متوسط براي هر سفر ٧٧٥هزار تومان هزينه كردهاند
كهنسبتبههزينههايسفرهرخانواردربهار ١٣٩٦حدود
 ۶.۷درصد افزايش يافته است.همچنين تعداد كل سفرها
حدود ١١٣ميليونسفربودهكهنسبتبهبهار۹.۳،١٣٩٦
درصد افزايش يافته اس��ت .تعداد سفرهاي داخلي حدود
 ١١٢ميليونو ٣٠٠هزار سفراعالم شدهكهنسبتبه سال
قبل از آن  ٩.٤درصد افزايش داشته است .تعداد سفرهاي
خارجيبيش از ٦٦٥هزار سفربودهكهنسبتبهفصل بهار
س��ال قبل از آن ١٢.٧درصد كاهش داشت.از سوي ديگر
متوسط هزينه هر سفر داخلي براي يك نفر بيش از ١٠٠
هزارتومانبودهكهنسبتبهبهار ۰.۶،١٣٩٦درصدافزايش
داشتهاست.بهطورمتوسطسفرهايداخليبااقامتشبانه
براييكنفرحدود ١٧٠هزارتومانوسفرهايداخليبدون
اقامتشبانهبراييكنفرحدود ٥٠هزارتومانهزينهداشته
اس��ت.با وجود كاهش تعداد س��فرهاي خارجي متوسط
هزينه هر سفر خارجي براي يك نفر در بهار  ١٣٩٧حدود
دو ميليونو ٨٠٠هزار تومانبودهكهنسبتبهبهار،١٣٩٦
 ۱۰.۷درصدافزايشداشتهاست.درمجموعمتوسطهزينه
هر س��فر داخلي(با اقامت و بدون اقامت) و خارجي در بهار
 ١٣٩٧بيشاز ١١٧هزارتومانبودكهكاهش ۱.۳درصدي
نسبتبهبهارسال ١٣٩٦داشتهاست.

 ۵۰هزار تومان
قيمت اوراق تسهيالت مسكن

در حال��ي كه دو هفت��هاي از باق��ي ماندن قيم��ت اوراق
تسهيالت مس��كن در كانال  ۴۰هزار تومان ميگذرد در
معامالت ديروز تعدادي از نمادهاي معامالتي به كانال۵۰
هزارتومانبازگشتهاند.وزارتراهوشهرسازيوبانكعامل
بخش مسكن در روزهاي اخير از بسته رونق بخش مسكن
رونماييكردهاندواحتمالافزايشسقفتسهيالتساخت
مسكنكهقابلانتقالبهخريدارباشدطيروزهاياهفتههاي
آيندهوجوددارد.ارزانتريننمادمعامالتياوراقتسهيالت
مسكن در معامالت ديروز به نماد( ۹۶۰۳اوراق تسهيالت
مسكن صادره در خرداد )۹۶تعلق داشت كه به دليل آنكه
تنها كمتر از يك ماه از تاريخ اعتبار آن باقي مانده است ،اين
برگهها به ارزش ۴۵هزار و ۲۴۴تومان به فروش رس��يد.با
وجود آنكه قيمت اوراق تس��هيالت مسكن در تعدادي از
نمادهاي معامالتي در رقم ۵۰هزار تومان به فروش رسيد
درتعداديازنمادهانيزبانرخ ۴۷تا ۴۹هزارتومانبهفروش
رفت.اماتابلويفرابورسدربخشمعامالتاوراقتسهيالت
مسكن ،امروز سبزرنگ بود كه نشاندهنده افزايش بسيار
اندك قيمت اين برگههاست.بيشترين تعداد اوراقي كه در
بازارعرضهشد،اوراقتسهيالتمسكنصادرهدرفروردين
 ۹۸با نماد  ۹۸۰۱بود كه  ۲۴هزار برگه تسهيالت مسكن
در اختيار خريداران قرار گرفت .در نماد معامالتي ۹۷۱۲
(اوراق تسهيالت مسكن صادره در اسفند )۹۷نيز ۱۱هزار
برگه عرضه شد .اين در حالي است كه هفته گذشته روزانه
بين ۴۰تا ۵۰هزار برگه از نماد معامالتي تس��ه ۹۸۰۱در
بازارعرضهميشد.

 14700تومان
قيمت دالر

در جري��ان معامالت دوش��نبه  ۱۶ارديبهش��ت ۹۸
صرافيه��اي بانكي ،قيمت ه��ر دالر امريكا با كاهش
نسبت به ديروز به  ۱۴۷۰۰تومان رسيد .همچنين هر
يورو براي خريد ۱۶,۶۰۰تومان و براي فروش۱۶,۷۰۰
تومان است .الزم به يادآوري است اين نرخها مربوط به
مبادالت اسكناس است و نرخ حواله را شامل نميشود.

 ۶درصد
سقوط سهام چين

در معامالت روز دوش��نبه پس از اينك��ه ترامپ به طور
غيرمنتظرهاي با تهديد تعرفهاي خود فشارها بر چين را
افزايش داد ،بازارهاي مالي جهان سقوط كردند .بازارهاي
سهام كه به طور گسترده انتظار داشتند امريكا و چين به
زوديتوافقتجاريخودراامضاكنندپسازاينتهديدات
و با ترديد روبهرو شدن آينده مذاكرات بهشدت سقوط
كردند .گستردهترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه در
خارج از ژاپن  ۱.۹درصد س��قوط كرد .نيكي ژاپن ۰.۲۲
درصد افت كرد .سهام چين بيش از ۶درصد سقوط كرد و
شاخصهانگسنگهنگكنگهم ۳.۱۹درصدازارزش
خود را از دست داد .شاخص سهام استراليا  ۰.۸درصد و
كوسپي كرهجنوبي ۰.۷۴درصد افت كردند.

