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تاثیرات بیانیه لوزان در گفتگو با عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع

مردم انتظارات ناگهانی و هیجانی نداشته باشند

 nم�ا ش�اهد بودیم که بع�د ازروی کارآمدن دولت یازدهم نمایندگانی ازش�رکتهای
خودروسازی اروپایی و حتی آمریکایی به ایران آمدند و این روابط تا جایی گسترده شد
که رئیس جمهور آمریکا به سرمایه گذاران هشدار داد تا در روابط خود تندروی نداشته
باشند و صبر کنند تا روند مذاکرات به نقاط نهایی برسد
نصراهلل محمدحسین فالح ،عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران و
از مهندسان با سابقه کشور و تحصیل کرده خارج از کشور است که سال گذشته به عنوان مهندس
برتر کش��ور انتخاب ش��د؛ با وي درباره تفاهم لوزان ،تاثیرات آن بر تولید و بازار و انتظارات مردم
گفتگو کردهایم:
در سالهای گذشته شاهد مشکالت شدیدی دربخش تولید محصوالت داخلی بودیم و
بسیاری از کارخانهها به دلیل مشکالت تولید تعطیل شدند؛ به نظر شما تاثیر توافق
صورت گرفته بر تولید چه خواهد بود؟
همانطور که مطلع هس��تید هنوز این تفاهم نامه نهایی نش��ده است و قرار است تا تیرماه گفتگوها
برای نهایی شدن این تفاهم نامه ادامه پیدا کند اما در این بین آنچه انتظارخواهیم داشت رخ دهد
این است که اثرات این موضوع بر تولید متنوع خواهد بود اگرچه که به سرعت رخ نمیدهد .اولین
اثر جو روانی اس��ت که در کش��ور به وجود آمده است و امیدواری که هم اکنون شاهد آن هستیم
اگ��ر مخدوش نش��ود به بازار تحرک و رونق خواهد داد؛ تحول بعدی ب��ه آثار این توافق بر نرخ ارز
مربوط میشود .انتظار میرود که نرخ ارز به صورت کاهنده عمل کند و علت اصلی آن این است که
نقل و انتقال پول به داخل کش��ورودرآمدهای نفتی تسهیل میشود وهمین موضوع باعث میشود
که ش��اهد کاهش قیمت ارز دربازار باش��یم زیرا عرضه بهتر وبیشتر میشود و در نتیجه این تحول
انتظار میرود که قیمت نهادههای تولید و مواد اولیه نیز کاهش پیدا کند .نکته سوم و یا اثر دیگر

این توافق برداشته شدن محدودیتهای بانکی است که مشکالت بسیاری
را ب��رای کش��ور و تولید کنندگان و ...به وج��ود آورده بود به خصوص در
مراودات با اتحادیه اروپا چالشهای مهمی ش��کل گرفته بود که اینها نیز
برداش��ته خواهند شد و در نتیجه باز تولید میتواند رونق پیدا کند .شما
در نظربگی��رد که بازارهای صادراتی ما به دلیل تحریمها چه بانکی و چه
غیربانکی دچار مشکل شده بود و انتقال پول ممکن نبود حاال با برداشته
شدن این تحریمها تحوالتی به نفع تولید و صادرات خواهد افتاد و کارها
روان خواهند شد.عالوه بر اینها درحوزه نفت و گاز هم تحوالت مهمی را
شاهد خواهیم بود .در دوره تحریم برخی از کاالها ،قطعات و ...به خصوص
در حوزه نفت و گاز به ایران داده نمیش��د؛ قطعاتی که ایران بیش��تر آنها را از طریق اتحادیه اروپا
تهیه میکرد و حاال با برداش��ته ش��دن تحریمهای اتحادیه اروپا فرصتهای جدیدی در این زمینه
هم به وجود میآید و واردات این کاالها و قطعات به س��ادگی ممکن میشود .همچنین اثر مهمی
که این تفاهم نامه خواهد داشت ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است و البته سرمایه گذاران
خارجی طول میکشد تا حوزههای مناسب را پیدا کند.
فک�ر نمیکنید س�ه ماه باقی مانده ت�ا زمان توافق نهایی فرصت مناس�بی برای پیدا
کردن حوزههای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی باشد؟
بله ،حتما فرصت مناس��بی است ،شما در نظر داش��ته باشید که از هنگامیکه دولت آقاي روحانی
سرکار آمد و به خصوص پس از تفاهم ژنو شاهد ورود سرمایه گذاران بسیاری از جمله اروپاییها
به کش��ور بودیم که به صورت مس��تقیم و یا از طریق افراد معتمد تحقیقاتی را درباره بازار ایران و
ظرفیتهای کش��ور ش��روع کردند؛ من شرکتهای مختلفی را میشناسم که به آنها مراجعه شده
اس��ت و خود من در چند مورد مالقات هایی داش��تم و ش��اهد بودم که س��رمایه گذاران خارجی
تمایل دارند تا به جای کشورهای عربی و امارات سرمایه گذاریهای خود را به ایران منتقل کنند.
ما ش��اهد بودیم که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نمایندگانی از ش��رکتهای خودروسازی
اروپای��ی و حت��ی آمریکایی به ایران آمدند و این روابط تاجایی گس��ترده ش��د که رئیس جمهور

آمریکا به س��رمایه گذاران هش��دار داد تا در روابط خود تندروی نداشته
باش��ند و صبر کنند تا روند مذاکرات به نقاط نهایی برس��د .پس بنابراین
س��رمایهگذاران خارجی به دلیل امیدواری که همزمان با روی کار آمدن
دولت یازدهم ش��روع شد تحقیقات خود را شروع کرده اند و در ماههای
باقی مانده تا توافق نهایی نیز فرصتی مناس��بی برای تحقیقات بیش��تر و
قویتر وجود دارد.
به نظر ش�ما نق�ش فعاالن بخش خصوصی و ات�اق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی

در این بین چیست؟
به نظرم بخش خصوصی و اتاقهای سراسر کشور باید جریان اطالع رسانی به طرف سرمایهگذاران
را س��ازمان دهی کنند و به عنوان خبردهندگان و اطالعات دهندگان عمل کنند تا سرمایهگذاران
خارجی و بین المللی ذهنیتهای مشخصی از بازار ایران داشته باشند.
در روزهای گذش�ته و بعد از صدور بیانیه ش�اهد این هس�تیم که انتظارات مردم از
دولت باال رفته است ،مثال بسیاری تصور میکنند که قیمت کاالها و ...حدود 30درصد
پایین میآید و یا دالر به ش�دت با کاهش قیمت رو به رو میش�ود و حتی دوباره به
 1000تومان میرسد ،به نظر شما آیا برآورده شدن این انتظارات امکانپذیر است یا
خیر و این نگاه هیجانی از کجا شکل گرفته است؟
نه ،به طور منطقی باید فکر کرد؛ در نظر داش��ته باش��ید که کنترل تورم به فاکتورهای متعددی
مربوط اس��ت مانند تحرک در تسهیالت بانکی ،کش��ش بازار ،کاهش هزینهها و ...که در یک دوره
زمانی اتفاق میافتد و اعمال میشود و نباید مردم به صورت ناگهانی و هیجانی انتظار داشته باشند
که تحوالت قیمتی رخ دهد البته دراین بین نباید از این موضوع غافل شویم که گروههای سیاسی
که مخالف این تفاهم هستند سعی دارند که به این جو روانی دامن بزنند و انتظارات را از دولت باال
ببرند و انتظارات کاذب از دولت را شکل بدهند /.صدای اقتصاد

میز خبر

ایران  5/5میلیارد دالر بدهکار است
آفتاب یزد :بانک مرکزی کل بدهیهای خارجی کشور را
در  9ماهه س��ال  1393معادل پنج میلیارد و  527میلیون
دالر اعالم کرد .برهمین اساس دربخش خارجی در نه ماهه
 1393تراز حساب جاری  19میلیارد و  938میلیون دالر؛
تراز بازرگانی(حساب کاال)  22میلیارد و  778میلیون دالر،
صادرات کاال هش��ت میلی��ارد و  289میلیون دالر ،واردات
کاال  45میلی��ارد و  511میلیون دالر و متوس��ط نرخ دالر
آمریکا در بازار بین بانکی  26هزار و  179ریال بوده اس��ت.
یادآور میشود ،نماگرهای اقتصادی شماره  78از سوی اداره
بررس��یها و سیاستهای اقتصادی منتشر شد .نشریه فوق
در بخش «نشریات و پژوهش ها» « ،نشریات ادواری» قابل
دریافت است .در این گزارش ضمن ارائه آمار و شاخصهای
کالن اقتصاد کشور به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی،
میزان رشد نقدینگی ،نرخ تورم و غیر اشاره شده است.
چشمانداز اقتصاد کشور" شفاف" شود
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اعتقاد دارد
که «نتایج مذاکرات ،در ش��فاف شدن فضای آینده در حوزه
س��رمایهگذاری موثر اس��ت ،بنابراین افزایش سرمایهگذاری
در آینده محتمل خواهد بود».حس��ن سبحانی در گفتگو با
خبرآنالین درباره چشمانداز سال  1394اقتصاد کشور عنوان
کرد« :س��ال  1394س��ال پرابهامی به نظر میرسد؛ چرا که
ت فشار قرار گرفته
بودجه نفتی دولت از نظر درآمد نفت تح 
است ».به گفته وی« ،چه قیمت نفت باال رود یا نرود ،درآمد
نفتی تاثیر خود را بر طرحهای عمرانی دولت میگذارد .در واقع
تاثیر بر طرح عمرانی به معنای کم رونق ش��دن اشتغالهایی
است که در عمران وجود دارد و اشتغال ناشی ازکار دولتی و
ایجاد زیربناسازی».عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه
تهران یادآور شد« :در زمینه سرمایهگذاری نیز تا حد زیادی،
س��رمایهگذاران دنبال افق روشنتری هستند که البته نتایج
مذاکراتی که با قدرتهای دنیا داریم ،در شفاف شدن فضای
آینده موثر اس��ت ،بنابراین افزایش س��رمایهگذاری محتمل
اس��ت ».سبحانی متذکر ش��د« :البته آنچه که روشن است،
فضای تجاری کش��ور است .متاسفانه هم مصوبات دولتها و
هم تبلیغات صدا و سیما و هم فضایی که ما در آن قرار داریم،
مبلغ کار واس��طهگری ،تجارت و خرید و فروش است ».وی
توضیح داد« :همه قبل از اینکه تولید را تشویق کنند ،بازرگانی
را تش��ویق میکنند؛ در حالیکه باید تولیدی صورت گیرد تا
بازرگانی وجود داش��ته باشد ،بنابراین کسانیکه در این زمینه
فعالیت دارند و نیز کسانیکه دنبال تاسیس بانک برای تجارت
ن شان در روغن خواهد بود».
پول و دریافت بهره هس��تند ،نا 
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد:
«ما باید تالش کنیم که یک مقداری چشمانداز اقتصاد کشور
شفاف شود تا سرمایهگذاران واقعی بتوانند تصمیم بگیرند».
سبحانی در زمینه شاخصهای اقتصادی نیز گفت« :من بعید
میدانم که نرخ رشدی را از میانگین این سالها باالتر تجربه
کنیم ،یعنی از حدود  3درص��د .ازاین پس کاهش نرخ تورم
نی��ز با کندی صورت خواهد گرفت؛ چ��ون اتفاقی که افتاده،
ناشی از تعطیل کردن برخی از امور توسط دولت است؛ مثل
مسکنمهر».
تورم صفر برای کاالهای صادراتی
آماره��ای بانک مرکزی نش��ان میدهد که ش��اخص بهای
کااله��ای صادراتی در  11ماهه س��ال  93نس��بت به دوره
مش��ابه سال ماقبل بدون تغییر بوده است به این مفهوم که
در این مدت میانگین تورم کاالهای صادراتی به صفر رسیده
اس��ت .به گزارش ص��دای اقتصاد ،ش��اخص بهای کاالهای
صادراتی در ایران در بهمن ماه  1393به عـدد 258.6رسید
و نس��بت به ماه قب��ل معادل  5.6درص��د کاهش یافت که
بیشتر از  4.1درصد تنزل آن در دی ماه  1393بود .شاخص
مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر 0.5درصد افزایش
را نش��ان میدهد .طبق گزارش بانک مرکزی شاخص بهای
کااله��ای صادرات��ی در ای��ران طی دوازده م��اه منتهی بـه
بهمنماه  1393نـس��بت بـه دوازده ماه منتهی به بهمنماه
 1392معادل یک درصد کاهش یافته است.

جدول قيمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم
نيم سكه
ربع سكه
يك گرمي
هر گرم طالي  18عيار
نوع ارز
دالر آمريكا
يورو

یکشنبه -قيمت (تومان)
962000
961000
518000
278000
180000
98480
3295
3605

نگاه

آفتاب یزد اثر مذاكرات هسته اي بر بازار مسکن را بررسی کرد

«مسکن» تحت تاثیر تفاهم لوزان خواهد بود؟

احمد خرم:
احتم�ال دارد کاه�ش قیم�ت دربازارهای�ی
مانند ارز و طال و مسکن وجود داشته باشد
که به اعتقاد من موقتی است

جمشید پژویان:
بازارمسکنتحتتاثیرمذاکراتوتحریمهانبود
اما به هر حال این بازار هم مانند سایر بازارها
تحتتاثیرشرایطکلیاقتصادکشوراست

آفتاب یزد -علی اکبر س�میعی :پس از بیانیه هس��ته ای لوزان ،شاهد واکنش
مثب��ت بازارهای مختلف به مذاکرات هس��ته ای بودیم به گونه ای که قیمتهای
س��که و ارز تا حدی کاهش و شاخص بورس رشد قابل مالحظه ای یافت .البته با
توج��ه به اینکه این تحوالت قیمتی تا چه میزان هیجانی بوده باید گفت اقتصاد
ای��ران این روزها ،ثبات و آرامش را تجربه میکند اما همچنان یک بازار و صنعت
مهم همچنان راکد اس��ت؛ بخش مس��کن که یکی از موتوره��ای محرکه اقتصاد
مسکن رونق میگیرد اما...
عضو کابینه دولت اصالحات با اش��اره به تاثیر به تفاهم
گفت :بازار
رس��یدن ایران و گروه  5+1در بازار مس��کن ،
مسکن در س��ال جاری پس از دو الی سه سال رکود به
سمت رونق پیش میرود وتفاهماتی در لوزان بین ایران
و گروه  5+1انجام ش��د که به رونق دامن میزند.احمد
خرم در گفتگو با ایلنا ادامه داد :تفاهمات و برداشته شدن
مرحله به مرحله تحریمها باعث میشوداین بازار سریعتر
از بازه زمانی تعریف ش��ده و معمول به رونق برس��د.وی
افزود:این انتظار وجود دارد که در سال جاري رونق این
بازار آغاز شود و خرید و فروش در بازار مسکن به حالت
قبل از رکود برگردد .خرم در پاس��خ به این س��وال که
آیا احتمال کاهش قیمت در معامالت مسکن در  3ماه
آینده وجود دارد ،تاکید کرد :ممکن است و احتمال دارد
کاه��ش قیمت در بازارهایی مانند ارز و طال و مس��کن
وجود داشته باشد که به اعتقاد من موقتی است.
مسکن تحت تاثیر مذاکرات نیست
یک کارش��ناس اقتص��ادی با بیان اینکه بازار مس��کن
کمترین تاثیر را از تفاهمات مذاکرات هس��تهای داشته
اس��ت گفت :مس��کن س��ه ماه آینده را ب��دون هیجان
میگذراند .جمشید پژویان اظهارداشت :تفاهم یا توافق
ایران با گروه  5+1ارتباط چندانی با حوزه مسکن ندارد
و بازار مس��کن تحت تاثیر مذاکرات و تحریمها نبود اما
به هر حال این بازار هم مانند س��ایر بازارها تحت تاثیر
ش��رایط کلی اقتصاد کشور است .وی با بیان اینکه بازار
مسکن تحت تاثیر درآمدهای نفتی و قیمت مصالح بوده
اس��ت گفت :هر زمان که س��رریزهای درآمدهای نفتی
ایجاد میش��ود تا حدودی بازار مس��کن را تحت تاثیر
خود قرار میدهد و همچنین با نوس��ان قیمت مصالح

حسام عقبایی:
بازار مس�کن یک ب�ازار بینالمللی ندارد که
بگویی�م مث�ل ارز و طلا وابس�ته ب�ه بازار
جهانی است

کشور است بیش از دو سال است که در رکود به سر میبرد به گونه ای که خرید
و ف��روش در این بازار کم بوده و نه فروش��ندگان حاض��ر به فروش با قیمت کمتر
هس��تند و ن��ه خریداران رغبت زیادی برای خرید دارن��د و حاال با توجه به تفاهم
لوزان ،ش��اید انتظار افت محس��وس قیمتها را دارند .اما آیا واقعا تفاهم لوزان بر
بازار مس��کن اثرگذارخواهد بود .آفتاب یزد در این باره به بررسی نظرات چند تن
از کارشناسان پرداخته است:

هم نرخ مس��کن در بازار دچار نوس��ان میشود .پژویان
تاکید کرد :تصور نمیکنم این انتظار وجود داشته باشد،
ای��ن تفاه م باعث ش��ود مردم به بازار ط�لا و ارز هجوم
ببرند و در نتیجه تقاضا برای مسکن در یک مقطع کوتاه
مدت کاهش یابد.این کارش��ناس اقتصادی کشور ادامه
داد :معتقدم در س��ه ماه آینده اتفاقی در حوزه مسکن
نخواهد افتاد که باعث کاهش یا افزایش قیمتها شود.
توافق لوزان بر بازار مسکن اثر ندارد
رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک تهران درب��اره تاثیر
توافقات هس��تهای بر بازار مس��کن اظهار داشت :توافق
ل��وزان مطمئنا میتواند در موضوع��ات اقتصادی ایران
اثرگذار باشد .حسام عقبایی افزود :ما مناقشات سیاسی
و اتفاقات بینالملل��ی را نمیتوانیم بیتاثیر در تحوالت
اقتصادی و اجتماعی بدانیم ،ولی اینکه مذاکرات به چه
میزان میتواند در اقتصاد مسکن و بازار مسکن اثرگذار
باش��د ،باید بگویم در کوتاهمدت خیلی توقع اثرگذاری
نمیبینم .وي تصریح کرد :بازار مسکن ،بازاری است که
حدود ۲۵۰ش��غل با آن درارتباط هستند و قاعدتا باید
چن��د ماهی از این مقوله بگذرد تا ببینیم آیا تاثیری در
قیمت مصالح ساختمانی ،صدور پروانههای ساختمانی
و ...میگ��ذارد یا خیر و آن زمان میتوانیم درباره قیمت
صحبت کنیم .عقبایی متذکر ش��د :به عقیده من ،بهار
سال  ،۱۳۹۴بهار بازار مسکن خواهد بود وخیز خروج از
رکود با س��رعت بیشتری پیش خواهد رفت .وی عنوان
کرد :من میتوانم بگویم در اردیبهش��ت امس��ال رکورد
خواهیم زد و حجم معامالت چشمگیرخواهد بود و شاهد
خروج از رک��ود خواهیم بود .رئیس اتحادیه مش��اوران
امالک تهران با بیان اینکه بازار مس��کن رونق میگیرد
و این رونق به اقتصاد کشور کمک میکند ،گفت :من به

مردم این آرامش را میدهم که دغدغه نداشته باشند و
ما در بهار امسال شاهد افزایش قیمت و سونامی قیمت
در بازار مس��کن نخواهیم بود.عقبایی در پاس��خ به این
پرس��ش که هماکنون با توجه به توافق هستهای ،مردم
انتظ��ار کاهش قیمتها را دارند .آیا ای��ن اتفاق در بازار
مسکن میافتد؟ اظهار داشت :ما ازاواخر خردادماه امید
داری��م که این اتفاق بیفتد و کاهش قیمت هم داش��ته
باشیم؛ فقط باید عالوه بر مناقشات بینالمللی ،طرحهای
عملیاتی بازار مس��کن در کش��ور نیز اجرایی شود .وی
خاطرنشان کرد :در واقع بازار مسکن یک بازار بینالمللی
ندارد که بگوییم مثل ارز و طال وابس��ته به بازار جهانی
اس��ت ،بلکه ما باید توازن میان عرضه و تقاضا را برقرار
کنیم.رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران تصریح کرد:
مطمئنا اگر توازن میان عرضه و تقاضا به یک س��مت و
سویی برود که حداقل بتواند تولید را باال ببرد ،میتوانیم
منتظر کاهش قیمت مسکن در بعضی از بخشها باشیم.
عقبای��ی عنوان کرد :در مجموع میتوانم بگویم ما رونق
در بازار مس��کن و افزایش معامالت را خواهیم داش��ت
تا ببینيم وضعیت س��ایر شاخصهای تاثیرگذار در بازار
مس��کن به چه سمت و س��ویی میرود.وی در پاسخ به
این پرسش «افکارنیوز» که رونق در بازار مسکن منجر
به افزایش قیمت نمیش��ود؟ گف��ت :در ذهن عوام بله،
اینگونه اس��ت.رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران
متذکر شد :وقتی به عوام میگویند رونق ،گرانی در کنار
آن است .در واقع فرهنگ عمومی جامعه به این سمت و
سو رفته که وقتی یک کاالیی رونق پیدا میکند ،رشد و
گرانی نیز در کنار آن قرار میگیرد.وی خاطرنشان کرد:
قیمت تمام شده مسکن در حدی است که اگر یک سود
حداقل  ۱۵درصدی نیز برای آن در نظر بگیریم ،ظرفیت
افزایش قیمت فعال در بازار وجود ندارد.

تجارت

مصوبه کاهش طبقات تعرفهاي با ابالغ به گمرکهای سراسر کشور الزماالجرا شد
رئیس سازمان توس��عه تجارت با تاکید بر اینکه وعدههای
دولت براي تسهيل فضاي تجاري محقق شده است ،گفت :با
تصویب هیئت وزیران طبقات تعرفهاي در سال  94از 14به
 10طبقه کاهش یافته و این مصوبه از ابتدای س��الجاری با
ابالغ به تمامی گمرکهای سراس��ر کشور الزم االجرا شده
اس��ت .ولیاهلل افخمیراد درگفتگو با پایگاه خبری سازمان
توسعه تجارت با بیان اینکه مجموع حقوق گمرکی و سود
بازرگانی  1064ردیف تعرفه با حذف ،ایجاد و اصالح همراه
بوده است ،تصريح كرد :مصوبه كاهش طبقات تعرفهاي در

باالترین تعرفه  75درصد

روز  27اس��فندماه سال  93به تصويب هيئت وزيران رسيد
و از نخستين روزهاي سالجاري در اختيار گمركهای کشور
قرار گرفته اس��ت و اعمال خواهد ش��د .وی در تشریح این
تصمیم گفت :كمترين طبقه تعرفهای  4درصد است كه از
كليه كاالهاي وارداتي دريافت ميشود ،باالترين ميزان تعرفه
دريافتي نيز  75درصد اس��ت و بين اين دو طبقه 8 ،طبقه
ديگر با تعرفههاي  40 ،32 ،26 ،20 ،15 ،10 ،7و  55درصد
ق��رار دارد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در
س��الجاري حدود  240تعرفه افزايش پي��دا كرده و بيش از

120تعرفهنيزكاهشيافتهاست.ميانگينتعرفههايكشوردر
بخش كشاورزي و صنعت نیز از يك كاهش  8دهم درصدي
برخوردار بوده است .وی با تاکید بر ممنوعیت ثبت سفارش
و واردات خودروه��ای باالی  2500سی.س��ی ،تصریح کرد:
طبق مصوبه پیش��ین هیئت دولت ثبت سفارش و واردات
خودروهای باالی  2500سی.سی ممنوع بوده و این مصوبه
در س��ال  94نیز اجرا میشود ،ضمن اینکه ثبت سفارش و
ورود کاالهای گروه  10نیز با ارز متقاضی انجام شده و میزان
سود بازرگانی کاالهای یاد شده نیز دو برابر است.

چرا چین رقم واقعی ذخیرهسازی
نفت خود را مخفی میکند؟

آفت�اب یزد :در حالیکه چین از ارائ��ه آمار دقیق در مورد
رقم ذخی رهس��ازی نفت خود سرباز میزند تا بلکه اینگونه،
قدرت چانهزنی خود را در بازار حفظ کند ،به کمک نفتخام
ارزان ،در ح��ال افزای��ش رقم ذخیرهس��ازی نفت خام خود
اس��ت .بهگزارش مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت
ای��ران ،در واقع چینیها معتقدند ک��ه با ارائه این اطالعات،
فروشندگان نفت خام به این کشور ،وضعیت آنها را به خوبی
تشخیص داده و این موضوع باعث میشود تا در شرایطی که
سطح این ذخیر ه سازیها پایین باشد ،قدرت چانهزنی خود
برای قیمت در بازار را از دس��ت بدهند.این در حالیست که
دولت چین از یک طرف به دنبال ایجاد نوعی شاخص نفت
خام در بازار آسیا در شهر شانگهای و از طرف دیگر به دنبال
راهاندازی معامالت آتی نفت خام در این شهر است به همین
علت این کش��ور باید شفافیت بیش��تری در حوزه اطالعات
مرب��وط به نفت خام خ��ود ایجاد کن��د ،در واقع منافع این
کشور در ایجاد این شاخص است که باعث میشود تا چین
به انتشار این اطالعات روی آورد .از همین رو ،دولت چین به
درخواست آمریکا ،ضمن اعالم سطح ذخیرهسازیهای خود،
برنامههای آتی خود را نیز برای ساخت مخازن ذخیرهسازی
ارائه کردهاس��ت؛ اطالعات ارائه ش��ده از سوی دولت چین
بس��یاری از تحلیلگران را متعجب کرد؛ چ��را که اداره ملی
ان��رژی چین ( ،)NEAدر س��ال  2009اعالم کرده بود که
ظرفیت فاز اول ذخیره سازیهای این کشور (یعنی 103.1
میلیون بش��که) تکمیل شده اس��ت و در واقع این کشور با
کاهش چشمگیر قیمتهای جهانی نفت خام در اواخر سال
 ،2008مخ��ازن ذخیره س��ازی نفت خام خ��ود را کام ً
ال پر
کرده بود .این در حالی اس��ت که س��طح ذخیره سازیهای
اعالمی این کش��ور ،نش��ان میدهد که در حال حاضر تنها
 88درص��د از کل ظرفی��ت ای��ن ف��از ،نف��ت خام ب��وده و
12درصد مابقی خالی است .برنامههای ذخیره سازی چین
همانط��ور که در جدول پایانی آمده  ،طی س��ه فاز مختلف
طراحی ش��ده اس��ت .این کش��ور تالش میکند تا س��طح
ذخیره س��ازیهای خود را معادل  90روز واردات این کشور
تنظیم کند .فاز اول این برنامه با چهار مرکز ذخیره س��ازی،
جمعاً به میزان 103.1میلیون بشکه ظرفیت دارد .تحلیلگر
ش��رکت " "Sanford Bernsteinضم��ن غی��ر واقع��ی
خوان��دن آماره��ای مرکز مل��ی آمار چین ،س��طح تقریبی
ذخیرهسازیهای نفت خام چین را  200میلیون بشکه برآورد
کرد .وی که سالهاس��ت تغییرات س��طح ذخیرهسازیهای
اس��تراتژیک چی��ن را دنبال میکند ،میگوی��د که حداقل
س��ه مرکز از هفت مرکز ذخیرهس��ازی فاز دوم برنامههای
چین ،تاکنون تکمیل ش��ده و به بهرهبرداری رسیده است.
کاهش بهای جهانی نفت خام باعث شده است تا کشورهای
تولیدکنن��ده نفت خام عضو اوپک به ش��دت نگران افزایش
تقاضای نفت خام چین باش��ند ،این در حالی است که روند
افزایش رشد اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ
دنیا کند شده اس��ت .هر چند پرشدن سطح ذخیره سازی
اس��تراتژیک چین به افزایش واردات این کشور نیاز دارد ،اما
ع��دد دقیق درصد نفت خامهای وارداتی که در این کش��ور
ذخیره س��ازی میشود مشخص نیس��ت .واردات نفت خام
چین از  6.74میلیون بش��که در روزدرماه س��پتامبر با یک
میلیون بش��که کاهش به  67/5میلیون بشکه در روز در ماه
اکتبر رسید ،این در حالی است که منابع خبری در خاورمیانه
مدعی هس��تند که حدود  20میلیون بشکه از این نفت خام
وارداتی در ماه اکتبر به ذخیره سازیهای استراتژیک در چین
تخصیص یافته است.به گفته موسسه مطالعاتی ( )PIWاین
نف��ت خامهای اضافه ش��ده به موجودی ذخیره س��ازیهای
اس��تراتژیک چین مخلوطی از نفت خام ای��ران و عمان بوده
است ،در حالی که آژانس بین المللی انرژی( )IEAدر گزارش
ماه نوامبر خود ،اختالف عرضه نفت خام چین (مجموع تولید
و واردات این کشور) را با خوراک پاالیشی پاالیشگاههای آن در
ماه اوت  5.2میلیون تن (معادل  170هزار بشکه در روز) و در
ماه سپتامبر 18.7 ،میلیون تن(معادل  620هزار بشکه در روز)
تعیین و اعالم کرد که این مقادیر نفت خام به ذخیرهسازیهای
نفت خام در چین اضافه ش��ده است و در واقع استراتژی این
کشور در شرایط فعلی که قیمتهای جهانی نفت خام پایین
اس��ت ،افزایش خرید است و از کش��ورهای عربستان ،کویت،
عراق و عمان تامین ش��ده است .بر اساس گزارش این آژانس،
کشور چین در نه ماهه ابتدایی سال گذشته حدود 105میلیون
بش��که به سطح ذخیره س��ازیهای خود افزوده است که این
رقم ،بس��یار باالتر از افزایش  89میلیون بش��که ای س��طح
ذخیرهس��ازیهای این کشوردرسال  2012است .تحلیلگران
موسسه ( )MEESسطح فعلی ذخیره سازیهای نفت خام در
چین را  285میلیون بشکه برآورد کردند که با این رقم ،چین
از نظر میزان موجودی ذخیره سازیهای نفت خام در جایگاه
سوم دنیا ،بعد از آمریکا و ژاپن به ترتیب با 1064و 423میلیون
بش��که و باالتر ازعربستان با سطح ذخیره 273میلیون بشکه
قرار میگیرد.

