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یکمسئولذیربط:
۵۰ درصد باغات چای کشور 

تبدیل به ویال شده اند
ایلنــا-مدیــر 
اجرایی ســندیکای 
چــای کشــور گفت: 
ســال های گذشــته 
با تعــداد کارخانجات 
کمتر 70 هزار تن چــای تولید می کردیم در حالی 
که امروز با افزایش تعداد کارخانجات تولید به 30 
هزار تن هم نمی رسد. هم اکنون 50 درصد باغات 
چای از بین رفتند و تبدیل به ویال شــدند. صادق 
حســنی افزود: در 5 ماه نخست سال جاری حدود 
10 هزار تن چای را کیلویی97 سنت یعنی زیر یک 
دالر صادر کردیم و از ســوی دیگر حدود 33 هزار 
و 437 تن چای از 24 کشــور کیلویی 5 دالر وارد 
کردیم.  وی با اشاره به خرید تضمینی برگ چای از 
سوی دولت، گفت: دولت تمامی برگ سبز چای را 
از چایکاران خریداری می کند و تا به امروز باالی 80 
درصد از مطالبات چایکاران را پرداخت کرده؛ این 
آمار نسبت به ســال های گذشته قابل توجه است. 
دبیر اجرایی سندیکای چای کشــور با بیان اینکه 
چای خیزترین کشورهای دنیا چای ایرانی را وارد 
می کنند، گفت: چای ایرانی در بازارهای هند، کنیا، 
ترکیه و چین بازارهایی را تصاحب کرده است. دیگر 
کشورهای که چای به آنجا صادر می کنیم عبارتند 
از روسیه، عراق، پاکستان، آلمان، لبنان، قطر، هلند، 
گرجستان، ترکمنســتان، چین، امارات متحده 
عربی و اوکراین. این فعــال اقتصادی با بیان اینکه 
هندوستان 20 درصد از چای مورد نیاز بازار داخلی 
را تامین می کند، افزود: در 5 ماه نخست سال جاری 
حدود 5 هزار و 125 تن چــای از هند وارد کردیم. 
همچنین از سریالنکا، امارات متحده عربی، ترکیه، 
چین، کنیا، ویتنام و آلمان چای وارد کردیم به نکته 
باید توجه کرد که ما از آلمانی چای وارد می کنیم که 

در آن یک باغ چای هم وجود ندارد.
    

شرایط سنی آپارتمان ها برای 
دریافت وام مسکن اعالم شد

روابــطعمومی
بانکمسکن-شرایط 
ســنی آپارتمان های 
مسکونی برای دریافت 
تسهیالت جدید خرید 
آپارتمان اعالم شــد.  بر این اســاس، آن دسته از 
متقاضیانی که خواهان دریافت تســهیالت خرید 
مســکن از محل اوراق با سقف های جدید هستند 
باید واحدهای مســکونی که حداکثر قدمت آن تا 
25 سال باشد را برای خرید انتخاب کنند. براساس 
محل قرار گرفتن و جغرافیای آن،سقف تسهیالت به 
صورت انفرادی 200 ، 1۶0و 120میلیون تومان ) به 
ترتیب برای متقاضیان انفرادی در شهر تهران، مراکز 
استان های و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار 

نفر و سایر شهرها( است.
    

 یارانه نقدی مهرماه سه شنبه 
واریز می شود 

 سازمان هدفمندســازی یارانه ها اعالم کرد: 
یکصد و بیست و هشــتمین مرحله یارانه نقدی 
مربوط به مهر ماه، ساعت 24 روز سه شنبه )20 
مهرماه( به حســاب سرپرســتان خانوار واریز 
خواهد شد. بر اســاس این  اطالعیه یارانه نقدی 
مربوط به آبان ماه جاری به ازای هر نفر 45 هزار 
و 500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری 
خانوارهــای مددجویان تحــت حمایت کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیســتی 
کشور ساعت 24 روز سه شــنبه )20 مهرماه( به 
حساب سرپرســتان خانوار واریز و قابل برداشت 

خواهد شد.
    

 فروش و عرضه روغن موتور 
خارج از شبکه تخلف است

تسنیم-رئیس 
ســازمان حمایــت 
گفت: فروش و عرضه 
محصــوالت روغــن 
موتور صرفا به عاملین 
و خریداران دارای پروانه کسب که در سامانه جامع 
تجارت دارای کد هســتند، منوط شــده و در غیر 
اینصورت عرضه خارج از شبکه و تخلف محسوب 
خواهد شد. عباس تابش با بیان این مطلب، گفت: 
جلسات مستمر و پیگیری های اثر بخش در روند 
مطلوب طرح استقرار سامانه جامع تجارت نقش 
مهمی داشته است و چهار شــرکت تولیدکننده 
روغن موتور از هفته آینده به صورت آزمایشــی به 
عرضه و فروش محصوالت خود در سامانه جامع به 
نمایندگان و عاملینی که کد نقش دریافت کرده اند، 

اقدام خواهند کرد.

خبر اقتصادی
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ایمانربیعی

 با موافقت ســوریه برای حضور در 
پروژه خط لوله عربی که در قالب آن گاز 
مصر از خاک سوریه به لبنان می رسد، 
عمال معادالت پیشــین ایــران برای 
ســهم گیری از بازار ســوخت لبنان با 

تغییر مواجه شد. 
 بحران فروپاشــی دولت در لبنان 
حاال وارد مرحله تازه تری شــده است، 
لبنان ماه های طوالنی است که با بحرانی 
فراگیر روبروست و مقامات دولتی این 
کشور در دولت موقت نتوانسته اند دامنه 

بحران را مهار کنند. 
 حذف یک باره یارانه های انرژی از 
یک سو زمینه تشدید بحران را به وجود 
آورده و از ســوی دیگر نبود سوخت، 
شهروندان این کشور را با بحرانی تازه تر 
مواجه کرده است. قطع مکرر برق نیز در 

این میان به ابعاد بحران دامن می زند.
 در این شــرایط گروه های سیاسی 
لبنان با هدف در دســت گیری فضا و 
کاهش دامنه مشکالت تالش هایی را 

در دستور کار قرار داده اند. 

 در حال حاضر بهای 20 لیتر بنزین 
در این کشور برابر با 30 درصد از حداقل 
دستمزد ماهانه است که همین رقم هم 
تنها زمانی معنی دارد که ســوخت در 
دسترس باشد، چرا که اغلب سوختی 

هم وجود ندارد.
ایران طی ســه مــاه اخیــر برای 
نقش آفرینی در لبنان دست به اقداماتی 
ویژه زد. ارســال محموله های سوخت 
از ایران به لبنان که البته در این کشور 
ابتکار و رایزنی حزب اهلل لبنان خوانده 
می شــود، با واکنش های متفاوتی از 

سوی ناظران بین المللی همراه شد.
 ایران در حالی در میان اســتقبال 
شــهروندان لبنانی نســبت به ارسال 
ســوخت لبنان اقدام کرده که تحت 
شــدیدترین تحریمهای امریکا قرار 
دارد و این کشور در اقدامی یک جانبه 
صادرات نفت از ایران را مشمول تحریم 
قرار داده است. البته نکته اینجاست که 
نه فقط در لبنان که در اغلب کشورهای 
جهان، بحران انرژی خودنمایی می کند 
و این نکته را بسیاری از تحلیلگران انرژی 
نشــانه ای از تحریم ایــران برای غرب 

می دانند. در حقیقت غرب حاال با تاثیر 
اقدام منفی خود علیه ایران مواجه شده 
است اما ماجرا اینجا به تالش ایران برای 
نقش آفرینی در لبنان بازمی گردد. هر 
چند حزب اهلل لبنان تالش کرده است 
با واردات ســوخت از ایران مشکل را تا 
حدی برطرف کند، اما دولت لبنان در 
تالش است نسبت به تامین بخشی از 

نیاز خود از عراق اقدام کند.
 به این ترتیب رقابت دولت لبنان و 
حزب اهلل به خرید سوخت از دو کشور 

همسایه یعنی ایران و عراق منجر شده 
است.  دولت لبنان در این راستا قرارداد 
واردات یــک میلیون تن ســوخت از 
عراق را امضا کرده اســت. در این میان 
اما کمبود برق در لبنان همچنان ادامه 

دارد. 
 روز شنبه، هفدهم مهرماه، پس از 
آنکه مراکز تولید برق »الزهرانی« و »دیر 
عمار« بر اثر کمبود سوخت و تولید برق 
به کمتر از 200 مگاوات متوقف شدند، 
شبکه برق لبنان نیز به طور کامل قطع و 

این کشور با بی برقی مواجه شد.
بر اساس اعالم اســکای نیوز، برق 
لبنان بیش از یک ماه است که به طور 
نسبی قطع شده است و برق در بیشتر 
مناطق این کشور به میزان یک ساعت 

در روز تامین می شود.
ارزش پول ملی لبنــان بیش از 90 
درصد ســقوط کرده و بحران کمبود 
انرژی، امنیت انسانی را به خطر انداخته 
است. ذخایر سوخت وارداتی لبنان در 
ماه های اخیر خالی شده و زندگی مردم 
این کشور را فلج کرده است. دیانا کیسی، 
از اعضای ارشد ابتکار نفت و گاز لبنان و 
کارشناس مدیریت انرژی می گوید که 
لبنان برای تامین انرژی مورد نیاز خود 
به حدود 3۶00 مگاوات برق نیاز دارد، 
در حالی که این کشــور در حال حاضر 
تنها 700 مگاوات برق تولید می کند. 
در واقع شرکت برق دولتی الکتریسیته 
 )Electricité du Liban( دولیبان
در حال حاضر تنها قادر است روزانه به 
مدت 2ســاعت برق مورد نیاز کشور را 
تولید کند، در حالی که برخی از نقاط 
این کشــور مطلقا در خاموشی به سر 

می برند.
لبنانی ها در حال حاضر به شــکل 
اساســی به خدمــات ابتدایــی ارائه 
شــده توســط ژنراتورهای شخصی 
وابسته هســتند که قیمت آنها به طرز 

بی سابقه ای افزایش یافته است.
کارشناســان می گویند که دولت 

جدید لبنان برنامه مشــخصی برای 
حل مســاله برق در این کشور ندارد و 
تحقیقات برای به دســت آوردن یک 
بودجه جدید از خزانــه لبنان به ارزش 
100 میلیون دالر در حال انجام است تا 
حداقل برق مورد نیاز را برای چند ساعت 
تامین کند.  در چنین شرایطی آمریکا و 
متحدانش نیز برای تامین انرژی لبنان 
برنامه هایی را ارائــه داده اند. مقامات 
امریکا که پیش تر واکنشــی منفی به 
مساله ارسال سوخت از ایران به لبنان 
نشان داده اند، تاکید دارند که این اقدام 
راه حل قطعی برای حل مســاله لبنان 

نیست .
خطلولهعربیبهجایایرانی

 شاید در این راستاست که احیای 
خط لوله گازی عربی بار دیگر در دستور 

کار قرار گرفته است.
 پیشتر نیز امریکا از اجرای طرح هایی 
که ایران را از دایره تامین انرژی در منطقه 
آسیای میانه حذف کند، دفاع کرده بود.  
حاال نیز به نظر می رسد این طرح یعنی 
احیای خط لوله عربی با حمایت امریکا 
روبروســت. اما ماجرای این خط لوله 

چیست؟
به نظر می رسد توافق وزیران انرژی 
و نفت کشــور های اردن، مصر، سوریه 
و لبنــان در نشســتی چهارجانبه در 
امان درباره انتقــال گاز مصر از طریق 
اردن و سوریه به لبنان، ناکام گذاشتن 
دیپلماســی دو ماهــه ایــران برای 

نقش آفرینی در تحوالت لبنان است.
سوریه، پیش از این با روشن کردن 
چراغ سبز، موافقت خود را از حضور در 
پروژه تامین سوخت لبنان اعالم کرده 
اســت. به عبارت دیگر  سوریه در نیمه 
شهریور ماه، در پی سفر هیأتی از وزیران 
دولت موقت لبنان به دمشق اعالم کرد 
که از درخواســت بیروت برای واردات 
گاز مصر از خاک این کشــور استقبال 
می کند، هدف از ایــن واردات، تولید 

برق است.

نصری خوری، دبیرکل شورای عالی 
ســوریه لبنان، در بیانیه ای کوتاه پس 
از این دیدار گفت: طرف سوری از این 
درخواست استقبال کرد و اطمینان داد 

آماده انجام آن است.
هر چند اجــرای این طــرح نیز 
تناقضاتی بــا تحریم امریــکا علیه 
ســوریه دارد امــا به نظر می رســد 
حمایت امریکا از این طرح بتواند به 
حذف ایران از معادالت تامین انرژی 

لبنان منجر شود.
نکته مهم در این قرارداد همراهی 
دولت سوریه به عنوان محور مقاومت 
و متحد ایــران با طــرح امریکایی- 
اســرائیلی ارسال ســوخت به لبنان 
است موضوعی که کانال 12 تلویزیون 
اســرائیل آن را تاییــد کــرد.  آنچه 
مسلم اســت اینکه ایران در یکی از 
سخت ترین دوران های تاریخ لبنان 
در کنار مردم سوریه و لبنان ایستاد، 
اما حذف ایران از پروژه تامین سوخت 
لبنان می تواند نشان دهنده آن باشد 
که شرایط برای متحدان نیز در حال 
تغییر اســت.  هر چه هســت تالش 
دو ماهه ایران برای تامین ســوخت 
در لبنان هیاهویی بــرای هیچ تلقی 
می شود. تالشــی که با تالش موازی 

امریکا فعال ناکام مانده است.

طرحآمریکایی-عربیانتقالگازمصرازسوریهبهلبنانکلیدخورد

حکایت گندم نمایان جو فروش!
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دوماههایرانبرای

نقشآفرینیدرتحوالت
لبناناست

خبر

خبر

وزیر نفت گفت: در تالشیم تا از محل تهاتر نفت و میعانات گازی تامین مالی 
پروژه های نیمه تمام صنعت نفت را انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، »جواد اوجی« در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه با اســتفاده از پتانسیل های داخلی و 
دستگاه ها و ظرفیت های خارجی شناسایی شــده و تنوع قراردادها خبرهای 
خوبی در زمینه تهاتر نفت و کاال در راه اســت، ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز و 
تقاضای مصرف انرژی در دنیا رشدی ۶ تا 7 درصدی را خواهد داشت و کرونا نیز 

در حال کنترل است، نیاز به انرژی در جهان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افــزود: بــا راهکارهــای مدنظــر و اســتفاده از ظرفیت دســتگاه ها 

 هــم بحــث فــروش نفــت و میعانــات گازی و هــم تهاتــر نفت بــا کاال 
در دستور کار است.

اوجی تاکید کرد: همچنین تهاتر نفت با سرمایه گذاری پیشنهاد شده و از هر 
سرمایه گذار در بخش باال دســت و پایین دست نفت که بخواهد دریافت نفت و 

میعانات گازی را داشته باشد، استقبال می کنیم.
وی گفت: بســیاری از پروژه های عمرانی در کشور وجود دارد که چند سال 
نیمه کاره باقی مانده است که در تالشیم تا با قضیه تهاتر نفت و میعانات، تامین 

مالی پروژه ها را انجام دهیم.
وزیر نفت به نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اشاره و 

تصریح کرد: در این نشست گزارش مفصلی درباره بخش های مختلف نفت، گاز 
و پتروشیمی و چگونگی ســرمایه گذاری در این بخش ها و توسعه صنعت نفت 

به نمایندگان ارائه شد.

در حالی که مسئوالن نســبت به خرید لوازم خانگی 
قاچاق با گارانتی های متفرقه هشدار داده اند، در بازار گفته 
می شــود همین گارانتی های متفرقه، 10 سال ضمانت 
موتور، دو سال قطعات و حتی پنج سال در برابر آتش سوزی 
و دزدی بیمه دارند. به گزارش ایسنا، از بازار لوازم خانگی 
تهران حاکی از آن است که در بازار »امین حضور« بیشتر 
مغازه ها خالی از مشتری است و فقط چند فروشگاهی که 
تخفیف یا فروش ویژه دارند، همزمان چند مراجعه کننده  
هم دارند. همه فروشــندگان هم متفق القول هستند که 

قیمت لوازم خانگی این روزها ثانیه ای تغییر می کند.
اما پدیــده جالب تر در این بازار این اســت که با وجود 
گدشت ســه ســال از ممنوعیت لوازم خانگی، تقریبا در 
اکثر مغازه ها کاالهای برندهای خارجی از جمله ال جی، 
سامسونگ، بوش و حتی هیتاچی فروخته می شود و حتی 
برخی مغازه ها اصال جنس ایرانی ندارند! نکته اینکه تقریبا 

تمام این کاالهای خارجی با گارانتی های متفرقه، 10 سال 
ضمانت موتور، دو ســال قطعات و حتی گاهی طوالنی تر 
فروخته می شــود و برخی از کاالها عالوه بر این گارانتی، 
در برابر آتش ســوزی و دزدی برای پنج سال بیمه دارند.  
یکی از مغازه داران که فقط کاالی ال جی و سامســونگ 
می فروشد، می گوید کاال تا 10 سال خدمات پس از فروش 

و تا پنج سال بیمه خواهد داشت.
گارانتیمحصوالتقاچاق
ازسویشرکتهایخصوصی

او هم مانند بسیاری دیگر از مغازه داران از کلمه قاچاق 
استفاده نمی کند. بیشتر فروشندگان می گویند که به دلیل 
مسائل ناشی از تحریم، مشکالتی ایجاد شده که باعث شده 
در حال حاضر فقط گارانتی های شــرکتی که متعلق به 

برخی شرکت های خصوصی است، فعال باشد.
اما برخی فروشندگان به طور کلی منکر وجود مشکل 
می شوند. برای مثال یک فروشگاه برند هیتاچی، خود را 
نمایندگی این شرکت ژاپنی در ایران معرفی می کند و با 
تاکید بر اینکــه کاالهای این برند در تایلند مونتاژ شــده 
است، می گوید: گارانتی تجارت رفاه پنج سال ضمانت و 15 
سال تعویض دارد. این گارانتی رسمی است؛ مثل گلدیران 

برای ال جی. یخچال ســاید این برنــد 30 تا 90 میلیون 
تومان قیمت دارد و ما هم نمایندگی رسمی آن را داریم. 

یک فروشــنده دیگر کاالهای ال جی و سامســونگ 
نیز می گوید کــه کاالهایش با گارانتی گلدســرویس، با 
برگ سبز و به صورت شــرکتی وارد می شود. اما کاالهای 
بانه ای و سایر استان های مرزی که عموما تقلبی هستند، 
بدون گارانتی و دو تا ســه میلیون تومان ارزان تر فروخته 

می شوند.
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