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جهش بیسابقه مصرف آب تهران

مدیرعامل آبفای اس��تان ته��ران گفت :این هفته در
تهران رکورد بیس��ابقه مصرف س��ه میلیون و ۷۰۰
هزار مترمکعب آب در شبانهروز به ثبت رسیده است،
بهطوریک��ه تاکن��ون در پایتخت ش��اهد این میزان
مص��رفآبدرط��ولی��کروزنبودهایم .محمدرضا
بختیاری مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
ته��رانب��ابیاناینمطلباظهارداش��ت:افزایشدو
درجهای دمای هوای تهران موجب ش��ده تا مصرف
آبپایتخترش��دمعناداریپیداکند.وییادآورش��د:
س��الگذش��تهدرهمینبازهزمانیمصرفآبروزانه
تهران حدود سه میلیون و  450هزار مترمکعب بوده
است،بنابراینمیزانمصرفآبتهراننسبتبهمدت
مشابه سال گذشته 250هزار مترمکعب افزایش یافته
است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران
تاکید کرد :هر س��اله با افزایش جمعیت ،مصرف آب
بین دو تا  2.5درصد افزایش پیدا میکند ،اما متاسفانه
امسالمیزانمصرفآبشهروندانتهرانیحدودچهار
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این رشد
مصرف در برخی از روزهای تابستان به بیش از هفت
درصد نیز رسیده است.

تحریم خریدار چینی نفت ایران

مای��ک پمپئو ،وزیر ام��ور خارجه آمریکا گفت آمریکا
ش��رکتان��رژیدولتیژوه��ایژیرانگرابهخاطر
نقض تحریم های نفتی ایران تحریم می کند .به نقل
از رویترز ،پمپئو در یک سخنرانی در فلوریدا گفت«:
ما گفته بودیم هر گونه رفتار قابل تحریمی را تحریم
میکنی��مو کام�لا جدی بودی��م» .این اتفاقدرپی
افزایش درگیری ها بین ایران و غرب و همچنین بین
آمریکاوچینافتاد .دولتدونالدترامپتحریمهاعلیه
ایران را پس از بیرون رفتن از معاهده اتمی برجام بین
تهران و سایر کشورهای غربی دوباره وضع کرد.

رکورد مصرف برق
در ایران شکسته
شد

خــبرویـژه

مصطفی رجبیمش��هدی س��خنگوی صنعت برق با بیان اینکه”روز س��ه ش��نبه پیک مصرف به عدد  57هزار و  681مگاوات رس��ید تا بر این اس��اس رکورد جدیدی در مصرف برق کش��ور به ثبت
برسد” ،گفت :مصرف برق روز سه شنبه کشور حدود یک هزار و  200مگاوات نسبت به روز یکشنبه افزایش پیدا کرده است .وی با تاکید بر اینکه در چهار دهه اخیر پیک مصرف برق همواره
رش��د هفت درصدی داش��ته اس��ت ،گفت :در تابس��تان امس��ال همکاری و مدیریت مصرف تمامی بخشهای خانگی ،صنعت ،تجاری و کش��اورزی در س��اعات اوج مصرف موجب ش��ده است تا
مصرف پیک امسال نسبت به سال گذشته تنها یک درصد افزایش یابد که این مهم تاثیرگذاری بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارد.
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بلومبرگ وضعیت صادرات نفت در شاهراه جهانی را تحلیل کرد؛

امنیت تنگه هرمز در گرو اراده ایران

گروهنفتونیرو:توقیفنفتکشانگلیسیاستنا
ایمپرو نش��ان می دهد ممانعت از حمل و نقل
در تنگه هرمز چقدر برای ایران آس��ان اس��ت.
در حال حاضر این مش��کل برای انگلستان به
وجود آمده است ولی می تواند گسترده تر شود
و تاثیر آن بر جریان نفت میتواند بزرگتر باشد.
به گزارش اس��کناس به نقل از تس��نیم ،پس
از تهدیده��ای خاصی که علیه کش��تی های
انگلیس��ی صورت گرف��ت  ،چرا یک نفتکش
انگلیس��ی باید بدون اسکورت نیروی دریایی
از تنگه هرمز عبور کند؟ به نظر می رس��د این
یک تصمیم شتابزده بوده است .استفاده ایران
از نیروی هوایی و قایق های گشت نشان می
دهد این اقدام نس��بت به آنچه برای بریتیش
هریتج اتفاق افتاد جدی تر بوده است .توقیف
نفتکش استنا ایمپرو یک پاسخ تالفیجویانه
مستقیم به توقیف نفتکش ایرانی گریس 1در
جبل الطارق بوده اس��ت ولی س��ایر اقدامات
اینگونه نیستند .ام تی ریاح ،نفتکش کوچکی
که هفته گذش��ته توقیف ش��د ،به گفته وزارت
ام��ور خارجه ایران به داخل آبهای ایران یدک
کشیده شده بود تا مشکالت فنی آن برطرف
ش��وند یا طبق گفته س��پاه پاس��داران ایران به
خاطر قاچاق نفت ایران دستگیر شده بود .این
نفتکش که تحت مالکیت عراق قرار دارد و با
پرچم پاناما حرکت می کرد ،توسط شرکتی در
امارات برای حمل سوخت به سومالی لند اجاره
شده بود و ارتباطی با انگلستان نداشت .با توجه
به خروج آمریکا از معاهده برجام و مهمتر از آن

تصمی��م ترامپ برای اجبار دیگران به اطاعت
از او ،این اقدامات ایران قابل فهم هستند ولی
قابلبخششنیستند.گرچهسایرشرکایایران
در برجام مانند اتحادیه اروپا ،روسیه و چین می
خواهن��د این معاهده پابرج��ا بماند ،ولی برای
حفظ آن قدرتی ندارند .ترامپ با وضع تحریم
علی��ه خریداران نف��ت ایران و تهدید به قطع
دسترس��ی آنها به دالر های آمریکا و سیس��تم
بانکی این کشور که تجارت جهانی وابسته به
آن اس��ت ،تمام کش��ورها را مجبور کرده خرید
نف��ت از ای��ران را متوقف کنند .ترامپ از ایران
انتظارداردبدونهیچ منفعتتجاریوسرمایه
گذاری که قرار بود طی معاهده برجام به دست
آورد ،از موض��ع آمری��کا در قبال قرارداد اتمی

تبعیت کند .ولی این ش��رایط مشکالتی برای
کشورهای اروپایی و آسیایی که به جریان نفت
از طریق تنگه هرمز وابس��ته هستند ،به وجود
می آورد .از نظر ایران پیوس��تن این کش��ورها
ب��هائت�لافآمریکاییب��رایحفاظتازتنگه
هرمز قدم دیگری در نقض برجام است و باعث
میشود ایران با ایجاد اختالل بیشتر در حمل
و نقل نفت از تنگه هرمز پاس��خ آنها را بدهد.
در این صورت صادرات نفت از جنوب عراق ،
کوی��توقط��ربههمراهبخشقابلتوجهیاز
صادرات عربس��تان و امارات به خطر میافتد.
این صادرات معادل  14.7میلیون بشکه در روز
در ش��ش ماه اول س��ال جاری بوده اس��ت و و
هی��چ راه دیگری برای صادرات بخش بزرگی

از ای��ن نفت وجود ن��دارد .باال گرفتن اقدامات
علیهنفتکشهامیتواندبرصادراتگازطبیعی
مای��ع از قط��ر هم تاثیر بگذارد .قطر حدود یک
چهارم گاز طبیعی مایع جهان را تامین میکند.
البت��ه این احتمال کم اس��ت چون قطر رابطه
خوبی با ایران دارد .همراهی نیروهای نظامی
خصوصی با نفت کش ها و نشان دادن حضور
آنها از دزدی دریایی در س��واحل ش��رق آفریقا
جلوگیری کرده اس��ت ولی به نظر نمی رس��د
تاثیری بر س��پاه پاس��داران ایران داشته باشد.
بع�لاوه چنین اقداماتی در آتش گش��ودن به
س��مت قایق های گش��ت ای��ران احمقانه به
نظر می رس��د .اگر تهدید نفتکش ها توس��ط
ای��ران افزایش یابد ،کش��ورهای واردکننده و
صادرکننده نفت گزینه دیگری جز همراه شدن
باآمریکابرایحفاظتازنفتکشهاندارند.ولی
اگر قرار باشد از کشتیهای نیروی دریایی برای
این حفاظت استفاده کنند ،باید آماده استفاده از
سالح هایشان هم باشند و این همان درگیری
است که همه می خواهند از آن جلوگیری کنند.
تقریبا جریان  15میلیون بش��که نفت در روز
در خطر قرار دارد و این اقدامی اس��ت که باید
انج��امش��ودمگراینک��ههردوطرف راهحلی
دیپلماتیک بیابند .ایران تنگه هرمز را نمی بندد
ول��ی احتماال تهدید نفتکش ها در این منطقه
ادام��ه م��ی یاب��د کههزینهوخطرحملونقل
نفت در خلیج فارس را باال میبرد .ترامپ اگر
م��ی خواهد جلوی افزایش درگیری ها گرفته
شود ،باید راه حلی بیابد.

افزایش هزینههای انتقال نفت

شرکتهای بیمهای با اعالم افزایش ضریب ریسک،
هزینهه��ای بیمه نفتکشه��ا را افزایش دادهاند .این
افزایش هزینه برای نفتکشهایی که در خلیج فارس
ت��رددم��یکنن��دبهطورقابلتوجهیبیشازس��ایر
نفتکشها اس��ت .به گزارش تس��نیم،از سوی دیگر
برخی شرکتهای نفتی در تالش برای حفظ ایمنی
محمولهه��ای خود ،اقدام به اس��تخدام ش��ناورهای
اسکورت می کنند که این مورد اگرچه بسیار محدود
درمقایسهباحجمترددروزانهنفتکشهااتفاقمیافتد
اماهزینههایمضاعفیرابرایصاحبانمحمولههای
ب��زرگ ب��ه دنبال دارد .پیشبینی می ش��د که قیمت
نفت خام پس از این رخدادها ،به طور قابل توجهی با
رشد مواجه شود ،اما امریکا و همپیمانانش با استفاده
از ابزارهای سیاسی و همچنین افزایش عرضه نفت
در بازار جهانی ،موفق شدهاند تا امروز از جهش قابل
توجه قیمت نفت جلوگیری کنند .باید دید در صورت
ادامه تنشها در قالب “جنگنفتکشها” ،تا چه زمانی
ابزارهای امریکا و شرکای غربی و منطقهای اش برای
کنترل قیمت ها در بازار نفت جوابگو است و از سوی
دیگر تا چه زمانی فشار مصرفکنندگان در خصوص
جلوگی��ری از افزای��ش هزینههای انتقال نفت را می
توانند تحمل کنند .این فش��ار می تواند در آیندهای
نزدیک غربیها را از ادامه تنش آفرینی در بازار حمل
و نقل دریایی نفت وادار به عقب نشینی کند.

تولید نفت هند به پایینترین حد طی
 ۴ماه گذشته رسید

تولید نفت هند در ماه ژوئن  6.8درصد نسبت به سال
قبل کاهش یافت و به حدود  2.69میلیون تن رسید
که پایین ترین حد از فوریه سال جاری بود .به نقل
از رویترز ،تولی��د گاز طبیع��ی هند  1.6درصد پایین
آم��د و ط��ی همین دوره زمانی به  2.64میلیارد متر
مکعب رسید .پاالیشگاه های هند  20.30میلیون
تن نفت خام در ماه ژوئن پاالیش کردند که کمترین
حد از فوریه سال جاری است.

کشاورزی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج هشدار داد؛
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تکذیب دپوی گوشت قرمز در بنادر

حمیدورناصریمدیرعاملشرکتپشتیبانیاموردام
در خصوص ادعای مطرح شده در زمینه ارز اختصاص
یافته به واردات کاالهای اساسی ،اظهار کرد :در این
زمینه بحث رفع تعهدات ارزی مطرح است و با این
موضوعکهکاالییواردنش��دهباش��د،بسیارمتفاوت
اس��ت .وی اف��زود :رفع تعه��دات ارزی در ارتباط با
ش��رکتهای دولتی به این معنا اس��ت که کاال وارد
بندر شده و تخیله بار صورت گرفته ،اما بنابر دالیلی
مانند نقص در اس��ناد یا به دالیل گمرکی این کاال
ترخیص نش��ده است .مدیرعامل شرکت پشتیبانی
امور دام کش��ور ادامه داد :از آنجایی که این کاالها
هنوز ترخیص نش��ده برگ س��بز گمرکی را بانک به
آن کاال اختص��اص نمیده��د ،بنابراین با تمام ارزی
که از بانک مرکزی دریافت ش��ده کاال خریداری و
به کش��ور وارد ش��ده است و این کاالها منتظر تخلیه
است؛ حتی مازاد بر ارز اختصاص یافته کاال وارد شده
است .وی تاکید کرد :پس تخلفی انجام نشده و تنها
یک پروس��ه اداری اس��ت که باید طی ش��ود و تا این
پروسه طی نشده ،کاال ترخیص نمیشود .ورناصری
درباره با ادعای مطرح ش��ده در زمینه دپوی گوش��ت
قرمز در بنادر و عدم اجازه ترخیص آن بیان کرد :هیچ
گوش��تی در بنادر دپو نش��ده و گوشت موجود منتظر
جواز ترخیص و طی مراحل اداری برای ارس��ال به
اس��تانهای مختلف اس��ت که این کار در حال انجام
است و مراحل آن بهزودی نهایی خواهد شد .به گفته
وی ،گوشت قرمز از کاالهایی است که پیش از این
ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت میکرد ،اما در سال جدید
بای��دواردکنن��دگانم��ابهالتفاوتآنباارزنیماییرا
پرداخت کنند تا اجازه ترخیص داده شود.

وعده کاهش قیمت سیب زمینی
محققنشد

قیمت س��یب زمینی که در هفته های گذش��ته یک
باره به  8تا  9هزار تومان افزایش یافت ،اکنون با
کاهش قیمت حدود هزار تومانی در میدان مرکزی
در خرده فروش��ی نیزکاهشی متناسب داشته است
ام��ا کم��اکان هرکیلو گ��رم از این محصول حدود
 6تا  7هزار تومان به فروش می رس��د .به گزارش
تسنیم،قیمت این محصول قبل از افزایش حدود 2
تا  3هزار تومان بود اما با جهش��ی ناگهانی به  8تا
 9هزار تومان رسید.

گروه کشاورزی:مس��یح کشاورز دبیر انجمن
واردکنندگان برنج  ،با اش��اره به اختالف آمار
واردات برنج میان وزارت جهاد کش��اورزی با
بخش خصوصی اظهار کرد :بنابر آمار گمرک
تا نیمه خرداد  ۷۱۰هزار تن برنج وارد ش��ده،
اما وزارت جهاد کشاورزی میگوید  ۷۴۰هزار
تن برنج وارد شده است.
ب��ه گ��زارش اس��کناس ب��ه نقل از باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان،وی افزود :بن��ا بر آمار تا
پایان خرداد ،میزان واردات نس��بت به مدت
مشابه سال قبل تنها  ۳۰هزار تن اختالف دارد،
در حالیکه مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی
اذعان میکنند واردات  ۷۰درصد رشد داشته
است .به گفته کشاورز ،با مقایسه آمار  ۴ماهه
واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر
از  ۱۰درص��د رش��د داش��تهایم .دبیر انجمن
واردکنن��دگان برنج ب��ا انتقاد از امتناع وزارت
جهاد کشاورزی نسبت به ثبت سفارش برنج
بی��ان کرد :با توجه ب��ه اختالف آمار واردات،

کمبودبرنجدرانتظاربازار

وزارت جهاد کش��اورزی دیگر ثبت س��فارش
برنج را انجام نمیدهد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه  ۱۰۰ه��زار تن برنج
در بنادر منتظر تخصیص ارز اس��ت ،گفت :با

افزایش مصرف برنج خارجی ناشی از نوسان
نرخ برنج ایرانی در ماههای آتی دچار کمبود
خواهیم ش��د که امیدواریم هر چه س��ریعتر
تمهیداتی برای این موضوع اندیش��یده شود.

تولــید

صادرات چای ایرانی به ترکیه

دبی��ر انجمن وارد کنندگان برنج با اش��اره به
اینکه قیمت برنج خارجی از ثبات نس��بی در
ب��ازار برخوردار اس��ت ،بیان ک��رد :با توجه به
تخصی��ص ارز  ۴۲۰۰تومان��ی و ثبات نرخ ارز
در بازارهای جهانی ،هر کیلو برنج خارجی با
نرخ  ۷تا  ۷هزار و  ۵۰۰تومان در بازار عرضه
میش��ود ،اما با افزایش هزینههای گمرکی،
واردکنن��دگان چ��ارهای جز تغییر قیمت برنج
ندارند .وی با اش��اره به اینکه ماهانه به طور
متوس��ط  ۱۲۰هزار تن برنج در کش��ور مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،بی��ان کرد :بنابر آمار
گمرک  ۷۱۰هزار تن برنج وارد کش��ور ش��د
که  ۵۰تا  ۷۰درصد این میزان ،سهم دولت و
مابقی بخش خصوصی است .کشاورز در پایان
تصریح کرد :با توجه به آنکه بخش خصوصی
تنه��ا ب��رای یک ماه آینده برنج در انبار ذخیره
دارد ،از این رو مسئوالن ذی ربط باید تدابیر
الزم را برای رفع مشکالت ارزی و ترخیص
برنج از گمرکهای کشور بیاندیشند.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد؛

مهاربیماریتببرفکی

گذوه کشاورزی:حس��ین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی درباره گزارش فعالیتهای اخیر ،اهداف و وظایف اتحادیه
مرکزی دامداران کش��ور تحت پوش��ش س��ازمان مرکزی تعاون
روس��تایی ایران پرداخت و گفت :پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی
تولیدکنندگان حوزه تولیدات دامی ،نقشآفرینی در سیاستگذاریها
و تصمیمسازیهای کالن مربوط به حوزه فعالیت دامداران کشور،
اتخ��اذ تمهی��دات الزم در زمینه تکمیل زنجیرههای تأمین و تولید و
برنامهریزی در جهت تحقق طرحهای مهم بازرگانی محصوالت و
تأمین نهادههای مورد نیاز از دیگر اهداف و وظایف اساسی اتحادیه
مرکزی دامداران کشور به حساب میآید.

وی در ارتباط با فعالیتهای بازرگانی چهار ماه ابتدایی امسال از جانب
اتحادیه دامداران کشور اگفت  :به منظور تدارک و تأمین نهادههای
مناس��ب دام��ی جهت کاهش هزینهه��ای تولید دامداران ،از ابتدای
سال تاکنون مقدار  ۱۸۸۶۷۸۷۹کیلوگرم جو ۹۷۵۵۰۰۰ ،کیلو گرم
ذرت دانهای ای و میزان  ۱۹۷۲۷۳۰۰کیلوگرم کنجاله س��ویا بین
اتحادیههای استانی و نهایت ًا دامداران کشور توزیع گردیده است.
مدیر عامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در خصوص س��ایر
فعالیتهای انجام ش��ده اتحادیه مذکور ،ضمن اش��اره به جمعآوری
آمار و اطالعات ماهانه مربوط به نهادههای دامی و بررسی نوسان
قیمتها توسط اتحادیه دامداران به منظور دستیابی به قیمت تمام
ش��ده تولی��دات تصریح ک��رد :فعالیتهای آموزش��ی در زمینههای
مختلف فنی و بهداشتی ،بخصوص در جهت پیشگیری از بیماریها
و تامین واکس��نهای حس��اس و حیاتی نظیر واکس��نهای تب سه
روزه از ژاپن و تب برفکی از کش��ورهای فرانس��ه و ترکیه با هدف
جلوگی��ری از تلف��ات دام و کاه��ش تولید از جمله اقدامات برجس��ته

اتحادیه در مقطع اخیر بوده و به عنوان مثال در زمینه تأمین واکسن
تب برفکی تا پایان سال  ۱۳۹۷مقدار  ۳۵میلیون دز واکسن به کلیه
استانهای کشور ارسال و مایهکوبی توسط مراکز مایهکوبی مجاز
صورت پذیرفته است.
شیرزاد با تأکید بر اهمیت مبارزه با بیماری تب برفکی توسط اتحادیه
طی سال گذشته بیان کرد :طبق محاسبات انجام شده ،ارزش افزوده
حاصل از این واکسیناس��یون ،حداقل بالغ بر  ۷۵میلیارد ریال برای
گاوداریه��ای صنعت��ی بوده ضمن آنکه در این ارتباط ،بخش قابل
توجهی از واکس��ن تولیدی مؤسس��ه رازی جهت  ۷۰میلیون رأس
گوسفند و بز به صورت رایگان تأمین شده که ارزش افزوده حاصل
از آن با احتساب جلوگیری از تلفات سرانه حداقل  ۵۰۰گرم گوشت،
بیش از  ۷میلیارد ریال برآورد میشود.
به گفته وی ،خوش��بختانه با تأمین واکس��ن تب س��ه روزه از کش��ور
ژاپن با همکاری س��ازمان دامپزش��کی کشور ،این بیماری در تمامی
 ۱۴استان هدف ،مهار شده است.

رئی��س اتحادیه بنکداران با بیان اینکه قیمت چای
خارجی در هرکیلوگرم  ٨٠هزارتومان افزایش یافته
است،گفت :حذف ارز  ٤٢٠٠تومانی از واردات این
کاال و اختصاص ارز نیمایی برای آن دلیل این امر
اس��ت .محمد آقاطاهر در گفتگو با مهر با اش��اره
ب��ه افزای��ش قیمت چای در ب��ازار گفت :دلیل این
مس��اله ح��ذف ارز  ٤٢٠٠تومان��ی از واردات چای و
اختصاص ارز نیمایی برای واردات آن بوده اس��ت.
وی اف��زود :ب��ر همین اس��اس از  ١٥خردادماه تمام
محمولههای چای که در گمرک بودند با ارز نیمایی
ترخیص شدند .آقاطاهر با بیان اینکه چای ایرانی نیز
افزایش قیمت جزئی و معقولی داشته است ،گفت:
دقیق�� ًا می��زان این افزایش قیمت را نمی دانم چون
چای ایرانی بیشتر در شمال خرید و فروش میشود.
به گفته وی چای ایرانی به کشور ترکیه که خواهان
این نوع چای است صادر میشود .آقاطاهر گفت :این
اتفاق خوبی اس��ت چراکه باعث میشود چایهای
داخلی صادر شود و سنواتی نشود.

کشاورز کردستانی رکورد زد

ی��ک کش��اورز س��اکن
شهرس��تان قروه توانست
با بهره گیری از کش��اورزی
صنعتی ،از هر هکتار زمین
زیر کش��ت گندم خود۱۴ ،
ه��زارو ۴۰۰کیلوگرمگندم
برداشت کند .این کشاورز ساکن در شهرستان قروه
ط��ی چند س��ال اخیر و با بهره گی��ری از روشهای
مختل��ف همواره در زمینه برداش��ت محصول گندم
یکی از افراد برتر اس��تان کردس��تان بوده و به همین
دلیل به عنوان گندم کار نمونه کشوری نیز انتخاب
شده است .وی در گفت و گو با مهر ،اظهار داشت :در
س��ال  ۸۸توانس��تم  ۱۳هزار و ۲۳۸کیلوگرم گندم در
هر هکتار برداشت کنم که رکورد جدیدی در کشور
بود و توانستم بعد از گذشت حدود یک دهه در سال
 ۹۷باز هم این رکورد را خودم جابجا کنم .این کشاورز
نمونه کشوری با بیان اینکه میانگین برداشت گندم از
هر هکتار زمین زراعی آبی پنج هزار کیلوگرم است،
گفت :رمز موفقیت من در رسیدن به این مهم فاصله
گرفتن از کش��اورزی س��نتی و قدیمی و رو آوردن به
کشاورزی صنعتی و روز دنیا است.

