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بازار پول

هشدار غول نفتی ایتالیا درباره تحریمهای ایران

مدیرعامل شرکت نفتی ایتالیا درباره اثرات مخرب بازگشت تحریمها
بر قیمت نفت و سرمایهگذاریها هشدار داد .به گزارش فرارو ،کلودیو
دسکالزی ،مدیر عامل شرکت بزرگ نفت و گاز ایتالیا ،انی ()ENI
هشــدار داد که بازگشــت تحریمهای آمریکایی علیه ایران باعث
ایجاد بالتکلیفی در سرمایهگذاریها و نیز آشفتگی در قیمت نفت
خواهد شد .دسکالزی گفت :تاثیربیشتر روی قیمت نفت خام است.
زیــرا ایران اکنون حدود  ۲.۶میلیون بشــکه در روز صادر میکند.
اگر به تحریمهای اولیه برگردیم ،آنهــا (ایرانیها در آن زمان) ۱.۵

ایران) به اروپا صادر میشــود و باقیمانده به خاور دور
میرود .دسکالزی تصریح کرد :ما یک تقاضایی داریم
که ســاالنه به مقدار  ۱.۶تا  ۱.۷میلیون بشکه در روز
افزایش مییابد .بنابراین (حذف یک میلیون بشکه از
صادرات نفت ایــران) به لحاظ قیمت و هزینه ،از هم
گسیختگی ایجاد خواهد کرد .وقتی که با چنین وضعیتی مواجه
شویم ،چشم انداز بسیار مبهم میشود .بالتکلیفی آینده در قیمت
نفت به معنای بالتکلیفی برای سرمایهگذاران خواهد بود .به خصوص

میلیون بشــکه صادر میکردند .زمانی کــه در دوره
ریاستجمهوری باراک اوباما در سال  ۲۰۱۲تحریمها
علیه ایران اعمال شــد ،صادرات نفت ایران تقریبا به
 ۱.۵میلیون بشــکه در روز کاهش یافت .از زمان رفع
تحریمها در  ،۲۰۱۵یک میلیون بشکه نفت به صادرات
ایران افزوده شد .مدیرعامل انی افزود :بنابراین ،یک میلیون بشکه
از بازار حذف میشــود و ایــن بر قیمت نفت و نیز توازن نفتهای
خام گوناگون تاثیر خواهد گذاشت .زیرا یک میلیون (بشکه از نفت
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تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با لیتوانی و اسلواکی
هیئت وزیران به استناد اصل و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی وزارت امور
خارجه ،اقتصاد و کشاورزی را به عنوان سه دستگاه مسئول تشکیل کمیسیون
مشترک بین ایران و کشورهای لیتوانی و اسلواکی تعیین کرد .به گزارش ایبنا ،این
مصوبه با شماره  ۱۸۶۴۶به امضای اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری
رسید.

خبر
رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه:

آفتاب اقتصادی بررسی کرد

چرا طال کوتاهآمد؟
ی که اتحادیه اروپا به خصوص
پژویان :به دنبال خروج آمریکا از برجام ،هنگام 
سهکشور بزرگ و عامل آلمان ،فرانسه و انگلستان اعالم کردند که در برجام
خواهند ماند ،روند افزایش قیمت دالر تا حدودی متوقف شد و شاید تا حدودی
کاهش نیز یافت .از آنجا که طال و دالر به سرعت قابل تبدیل به یکدیگر هستند،
نرخ آنها به شدت به هم وابسته است
کشتیآرای :با توجه به اینکه در ماهها و
هفتههای گذشته ،با افزایش تقاضا برای
طال و سکه مواجه بودیم ،بانک مرکزی
با پیشفروش سکه در سررسیدهای
مختلف این مدیریت را در مورد بازار
طال و سکه اجرا کرد .به نوعی واگذاری
و ثبتنام این ســکهها باعث شد که
تعداد زیادی سکه به مردم تحویل داده
شود .قسمتی از این سکهها وارد بازار
شد و بنابراین قیمتها کاهش یافت
آفتاب اقتصادی -الهام عالئی :این روزها نوسان
قیمت طال و سکه آنقدر چشمگیر است که توجه
مــردم و فعاالن اقتصادی را بــه خود جلب کرده
است .اگر طی هفته گذشــته ،حداقل و حداکثر
قیمــت طالی  18عیار را بررســی کنیم ،به یک
نوســان قیمت حدود  20هزار تومانی میرسیم.
این مســئله در مورد ســکه هم صادق اســت و
طــی روزهای اخیر تالطم شــدید در قیمت روز
سکه مشاهده میشود .به عنوان مثال ،روز شنبه
22اردیبهشت ماه هر قطعه سکه تمامبهار آزادی
طرح جدید در بــازار تهران با قیمت دومیلیون و
 ۹۳هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸عیار با قیمت
۱۹۵هــزار تومــان فروخته شــد .روز بعد یعنی
۲۳اردیبهشــت ،قیمت انواع سکه در بازار تهران
کاهش محســوس داشت؛ به طوری که نرخ سکه
تمام بهار طرح جدید  ۱۰۳هزار تومان افت کرد و
دو میلیون و دو هزار تومان تعیین شد .همچنین
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با
 ۲۴هزار تومان افت در مدت مشابه ،یک میلیون
و  ۹۵۷هزار تومان داد و ستد شد .از سویی دیگر،
هــر گرم طالی ۱۸عیــار نیز با افت ســه هزار و
 ۶۰۰تومانی به قیمــت  ۱۹۳هزار و  ۷۰۰تومان
ارزشگذاری شــد .پس از آن قیمت طال مجددا
افت پیدا کرد و در روز  ۲۴اردیبهشت شاهد ادامه
سقوط قیمت سکه در بازار بودیم .قیمت هر قطعه
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) در بازار
تهران با  ۹۷هزار و  ۵۰۰تومان کاهش نســبت به
روز قبل یک میلیون و ۹۰۴هــزار و  ۵۰۰تومان
تعیین شــد .همچنین هر قطعه سکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم نیز بــا  ۶۵هزار تومان افت در
مدت مشابه ،یک میلیون و ۸۹۲هزار تومان داد و
ستد شد .از سوی دیگر ،هر گرم طالی ۱۸عیار نیز
با افت  ۱۰هزار و  ۷۰۰تومانی به قیمت  ۱۸۳هزار
تومان ارزشگذاری شد.
عوامل سهگانه موثر بر نرخ طال و ارز

کارشناسان عوامل متفاوتی را بر رویدادهای بازار
طال و ســکه موثر میدانند که یکی از مهمترین
آنها نقش مسائل سیاســی اخیر و خروج آمریکا
از برجام اســت .جمشــید پژویان ،کارشــناس

اقتصادی در این راســتا به
آفتاباقتصادی گفت« :در
بازارهای مختلــف ،تقاضا
بــرای داراییهایــی مانند
ســکه ،طــا و ارز تحت
تاثیــر عوامل مختلفی قرار
میگیرد .میتوان گفت که
این عوامل سهگانه هستند و شامل بازده یا سودی
که به صاحب دارایی میرسانند ،ریسک مالکیت
آنها و ســرعت تبدیل ایــن داراییها به نقدینگی
میباشند .این سه عامل بر تقاضا برای داراییهای
مختلف ازجمله طال و ارز موثر هستند».
سخنان ترامپ؛ عامل افزایش قیمت طال!

پژویان افزود« :بدیهی است که بحث خروج آمریکا
از برجام و تهدیدهای ترامپ و پیروی نسبی اروپا
از این مسئله ،عامل اصلی بود که منجر شد نرخ ارز
از حدود سه هزار تومان به حدود هفت هزار تومان
برسد .اما نکته اساسی اینجاست که اگر قرار باشد
تحریمها مجددا شــامل حال ایران شوند ،به این
معناست که فروش نفت ما به مقدار قابل توجهی
کاهش پیدا میکند و از ســوی دیگر ،دالر نیز به
میزان قابل توجهی کمتر در دســترس ما خواهد
بود .بدیهی است که این مسئله روی قیمت ارز و
نهایتا روی قیمت طال موثر خواهد بود ،همانگونه
که در ســال  91اتفاق افتاد و با شــروع تحریمها
قیمت دالر از حدود هزار تومان به حدود سه هزار
تومان رسید».
سیاستهای اروپا؛ عامل کاهش قیمت طال

این اقتصــاددان ادامه داد« :اما بــه دنبال خروج
ی که اتحادیــه اروپا به
آمریکا از برجــام ،هنگام 
خصوص سه کشــور بزرگ و عامل آلمان ،فرانسه
و انگلستان اعالم کردند که در برجام خواهند ماند،
روند افزایش قیمت دالر تا حدودی متوقف شد و
شاید تا حدودی کاهش نیز یافت .از آنجا که طال و
دالر به سرعت قابل تبدیل به یکدیگر هستند ،نرخ
آنها به شدت به هم وابسته است .بنابراین افزایش
قیمت دالر منجر به افزایش قیمت طال میشود و
برعکس .در نتیجه نوسانات قیمت بازار ارز و بازار
طال معموال همیشه در کنار هم اتفاق میافتند».
پژویان دربــاره کاهش قیمت طال طــی دو روز
اخیر گفــت« :این کاهش قیمــت طال ،کاهش
قابل مالحظهای نیســت .اما یکــی از دالیل آن
میتواند احتماال ورود طال توســط بانک مرکزی
به بازار باشــد .همچنین این انتظار که در آینده
همه تحریمها بازنخواهد گشت و فقط تحریمهای
مربوط به آمریکا شامل حال ایران خواهد شد نیز
در افت قیمت طال و سکه موثر بوده است».
اما و اگرهای توافق ایران و اروپا

وی افزود« :اگر طرف مقابل ما فقط آمریکا باشــد

و این کشــور دخالتی در روابط میان ایران و سایر
کشورهای جهان نکند و تجارت ما را با آسیا ،اروپا
و ســایر کشــورها مختل نکند ،اثر این مسئله بر
اقتصاد ما بســیار کاهش خواهد یافت .اگر ظرف
مالقاتهای هفته آینده ایران و برخی کشورهای
اروپایی ،توافقی حاصل شود و آنها نیز خواهان عدم
مداخله آمریکا در معامالت بینالمللی ایران باشند،
حتی امکان کاهش قابل توجهی در قیمت دالر و
طال نیز وجود دارد».
پژویان تاکید کرد« :در صورتی که این اتفاق نیفتد،
یعنی توافق میان ایران واروپا انجام نشود ،اروپا نیز
تحریمهای خودش را داشــته باشد و تحریمهای
آمریکا نیــز بازگردد ،بدیهی اســت که این روند
افزایش قیمت دالر و طال ادامه خواهد یافت».
این کارشــناس اقتصادی درباره پیشبینی آینده
بازار طال و ســکه گفت« :همه چیز بســتگی به
تصمیمگیرندگان و سیاســتگذاران کشورمان و
اینکه چقدر آنها به اهمیت مسئله واقف هستند،
دارد؛ اینکه چقدر سیاست آنها بر این اساس باشد
کــه ضعف اقتصاد ایران منجــر به ضعف دولت و
کشور ما خواهد شــد .اگر این امر به خوبی درک
شود ،بدیهی است که توافق با اروپا میتواند کمک
موثری به اقتصاد کشورمان کند».
بانک مرکزی طال را مدیریت کرد

از ســوی دیگــر ،موضــع
اتحادیــه طــا و جواهر و
مســئوالن طــی روزهای
اخیر ،همواره این بوده که
افزایش قیمتهای مشاهده
شــده در بازار ،حباب است
و مــردم نبایــد فریب این
حباب را بخورنــد .محمد کشــتی آرای ،رئیس
اتحادیه طال و جواهر درباره نوسانات اخیر بازار طال
به آفتاب اقتصادی گفت« :یکی از مسئولیتهای
بانــک مرکزی ،بحث مدیریت و نظارت بر طال در
کشور است .با توجه به اینکه در ماهها و هفتههای
گذشته ،با افزایش تقاضا برای طال و سکه مواجه
بودیــم ،بانک مرکــزی با پیشفروش ســکه در
سررسیدهای مختلف این مدیریت را در مورد بازار
طال و سکه اجرا کرد .به نوعی واگذاری و ثبتنام
این ســکهها باعث شــد که تعداد زیادی سکه به
مردم تحویل داده شود .قسمتی از این سکهها وارد
بازار شد و بنابراین قیمتها کاهش یافت .این یکی
از عوامل اصلی موثر بر کاهش قیمت طال و سکه
بود».
کشــتی آرای افزود« :برآورده شدن نیاز مردم از
نظر سکه و همچنین نزدیک شدن به ماه مبارک
رمضان که در آن بــه طور طبیعی کاهش تقاضا
در بازار ایجاد میشود ،منجر شد که در حالی که
قیمت جهانی طال روبه افزایش بود ،ظرف دو روز
اخیر شاهد افت قیمت طال در کشور باشیم».

التهاب حاصل از تصمیم آمریکا

رئیس اتحادیه طال و جواهر درباره علت افزایش
قیمت طال در هفته گذشته اظهار داشت« :ما طی
یک روز شاهد یک افزایش شدید در قیمت طال
بودیم و آن روزی بود که در هفته گذشــته بحث
خروج آمریکا از برجام اعالم شد .این مسئله باعث
شــد که التهاب در بازار ایجاد شود و در نتیجه،
اوایل صبــح روز پس از این خبر ،قیمت ســکه
به باالی دو میلیــون و یکصدهزار تومان افزایش
یافت .امــا به مرور زمان ،بــا کاهش این التهاب
شاهد پایین آمدن قیمت طال و سکه بودیم».
کشــتی آرای درباره تاثیر تحریمها بر بازار طال و
سکه ایران گفت« :بحث تحریمها ممکن است که
در بخشهایی اخالل ایجاد کند اما در مورد طال
اخاللی ایجــاد نخواهد کرد .با این حال ،احتمال
دارد که شرایط بازار به گونهای پیش رود که بازار
با رکود همراه شود .طبیعتا در این صورت ،قیمت
طال تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .درحال حاضر
شــرایط به گونهای نیســت که بتوان پیشبینی
قطعی نســبت به آینده بازار ارائــه داد و باید در
انتظار رویدادهای آتی بود».
با توجه به آنچه ذکر شــد ،بســیاری از مسائل
مهــم اقتصاد ایران از جمله تعیین نرخ طال و ارز
بستگی به تصمیم سیاستمداران کشورمان دارد.
امید اســت که در هفته آینده که موعد برگزاری
جلســات ایران و اروپاست ،خبرهای خوشایندی
در مورد توافقهای به عمل آمده منتشر شود.
جدول نرخ ارز و سکه در بازار
(قیمتهابهتومان)
نوع سکه
و ارز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سکه
امامی

۲۱۰۵۰۰۰

۲۰۰۲۰۰۰

۱۹۰۴۵۰۰

سکه بهار
آزادی

۱۹۸۱۰۰۰

۱۹۵۷۰۰۰

۱۸۹۲۰۰۰

نیم سکه

۱۰۱۸۰۰۰

۱۰۰۹۰۰۰

۹۸۹۰۰۰

ربع سکه

۶۰۳۰۰۰

۵۹۳۰۰۰

۵۸۷۰۰۰

سکه
گرمی

۳۶۷۰۰۰

۳۷۷۰۰۰

۳۶۲۰۰۰

طالی
۱۸عیار

۱۹۷۳۰۰

۱۹۳۷۰۰

۱۸۳۰۰۰

دالر

۴۲۰۰

۴۲۰۰

۴۲۰۰
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ایرباس و بوئینگ تا آخر هفته تصمیمشان را اعالم میکنند

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور قراردادهای
بینالمللی گفت :با شرکتهای ایرباس و بویینگ
مذاکراتــی صورت گرفته و انتظــار میرود این
شــرکتها مواضع خود را در هفته جاری بیان
کنند .به گزارش مهر ،اصغر فخریه کاشــان که
پیگیری خرید هواپیما از شــرکتهای ایرباس،
بویینــگ و ایتیآر را بر عهــده دارد ،اکنون از
موافقت شرکت ایتیآر برای تحویل هواپیما به
ایران پیش از آغاز مجدد تحریمها خبر میدهد.
پیش از این تحویل سفارشات ایران ایر به دالیل
مختلف به تعویق افتاده بود.
فخریه کاشــان دربــاره این پرســش که دلیل
تاخیر در تحویــل هواپیماهای نو به ایران پیش
از خروج آمریــکا از برجام چه بود؟ گفت :طبق
قرارداد ایرانایر با شــرکتهای بویینگ ،قراربود
ایــران تعــدادی هواپیما از ایربــاس و ایتیآر
تحویــل بگیرد .یکی از دالیلــی که این اتفاق با
تاخیر مواجه شد مسئله اطمینان پیدا کردن ما
از وجــود خدمات پس از فــروش بود .مذاکرات
مفصلی داشتیم که مطمئن شویم این خدمات را
در اختیار خواهیم داشت .در عین حال مذاکراتی
برای فاینانس هواپیماها طبق قول و قرار ایرباس
و توافقات با فایننسرها داشتیم.
وی افزود :بعد از آمــدن ترامپ فضا تغییر کرد.
ترامپ سیاســتی مبنی بر بالتکلیف نگه داشتن
ایران و ایران هراسی را دنبال میکرد و در نتیجه
شــرکتها را در وضعیتی قرار داد که بســیاری

برای تصمیمگیــری منتظر میماندند .بعضا هم
تامیــن پیشپرداختهــای هواپیماها به خاطر
برخی مسائل داخلی در رابطه با مشخص کردن
منابع با تاخیر مواجه شــد .همه اینها دست به
دســت هم داد و تغییراتــی را در برنامه تحویل
هواپیماها ایجاد کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور قراردادهای
بینالمللی تصریــح کرد :اکنون کــه ترامپ با
تصمیمی غیــر قانونی و یکطرفه از برجام خارج
شده و مهلتهایی را برای مشخص شدن تکلیف
شرکتها قائل شده ،طبیعی است که ما در تالش
هستیم از این فرصت استفاده کنیم و با تاکید بر
نگرانیهای قبلی خــود هواپیما تحویل بگیریم.
بــا ایرباس ،بویینگ و ایتــیآر تماس گرفتیم.
تاکنون ایتیآر به درخواســت ما پاسخ داده و
انتظار داریم در هفته جاری از دو شــرکت دیگر
هم جواب دریافت کنیم .بر اســاس جواب این
شرکتها برای تحویل هواپیما تصمیم خواهیم
گرفت .طبیعی اســت که اگر جواب آنها به این
گونه باشد که میتوانند با جابه جایی نوبتها که
در خیلی موارد معمول است ،هواپیماهایی به ما
تحویل دهند ،ما از این فرصت استفاده خواهیم
کــرد .ای تی آر گفته میتواند تا ماه آگوســت
تعدادی هواپیما به ما تحویل دهد .ما هم در حال
مذاکره هستیم تا ببینیم چه تعدادی را میتوانیم
تحویل بگیریم .این هفته پاسخ ایتیآر را بررسی
میکنیم و هم اکنون ایرانایر در حال مذاکره با

سازندگانتجهیزاتنفت
تضمینمیخواهند

موبایل گران تر میشود

رئیس انجمــن واردکنندگان موبایل گفت :تا
به امروز هیچگونه ارز دولتی به واردکنندگان
تلفن همراه ،تبلــت و لوازم جانبی اختصاص
پیدا نکرده اســت .سید محمود صفار ،درباره
وضعیت تخصیص ارز به واردکنندگان تلفن
همراه گفــت :با وجود وعدهها مبنی بر اینکه
به هر نــوع کاالیی برای واردات قرار اســت
دالر دولتی با قیمت  4200تومان تخصیص
پیدا کند اما تا بــه امروز هیچگونه ارز دولتی
به واردکنندگان تلفن همــراه ،تبلت و لوازم
جانبی اختصاص پیدا نکرده و همین مسئله
باعث شــده تا ثبت سفارشی انجام نشود که
مشکالت بزرگی را در بازار ایجاد کرده است.
رئیس انجمــن واردکنندگان موبایل ،تبلت و
لوازم جانبی ادامه داد :در ســال  1397تا به
امروز هیچگونه ثبت سفارشــی برای واردات
موبایل انجام نشــده و همین مســئله باعث
شده تا عالوه بر وارد نشدن محصوالت جدید،
میزان موجودی کاالهای فعلی در بازار کاهش
و در نهایت قیمتها به صورت محسوســی
افزایــش پیدا کند که نگرانیهای زیادی را از
نظر وضعیت خرید مردم به دنبال داشته است.
به گزارش تســنیم ،وی تاکید کرد :در حال
حاضــر ،تلفن همراه  30تا  50درصد افزایش
قیمت داشــته اما مردم بایــد بدانند که اگر
وضعیت با همین روال ادامه پیدا کند موبایل
و تبلــت مانند بســیاری از کاالهای دیگر با
ت مواجه خواهد شــد چرا که
افزایــش قیم 
برخی مسئوالن هنوز فکر میکنند که موبایل
و کاالی فنــاوری اطالعات یک کاالی لوکس
اســت در حالی که در دنیــا کاالی مصرفی
محسوب میشود.

صادراتپنجمحصولکشاورزی
به عراق ممنوع شد

صادرات پنج محصول کشاورزی سیب زمینی،
هندوانه ،خربزه ،فلفل و کدو به عراق ممنوع
شد .به گزارش اتاق بازرگانی تهران ،براساس
نامه رســیده از ســفارت ایران در بغداد ،در
راســتای حمایت از کشــاورزان و تولیدات
داخلی ،از روز  ۱۲اردیبهشــت مــاه واردات
پنج محصول کشاورزی شامل سیب زمینی،
هندوانه ،خربزه ،فلفل و کدو به عراق ممنوع
شده است .پیش از این نیز ورود گوجه ،خیار،
بادمجان ،ســیر و ماهی یخ زده به این کشور
ممنوع شده بود که این ممنوعیتها همچنان
برقرار اســت .حجم صادرات ایــران به عراق
حدود هشت میلیارد دالر است.

بانک

ُ
پرداختتسهیالتخرد
و متوسط توسط بانک آینده

بانــک آینــده در ســال  ،1396نســبت به
سادهسازی و تسریع فرآیند پرداخت تسهیالت
اهتمام ویژهای نموده است .در نتیجه تسهیل
فرآیند پرداخت تسهیالت ،میزان تسهیالت
اعطایی به میزان قابل توجهی افزایش یافت؛
بهگونــهای که با پرداخت بیــش از  25هزار
فقره تســهیالت خُ رد با جمع مبلغ  12هزار
میلیارد ریال ،تعداد مشتریان تسهیالتی خُ رد
نسبت به سال قبل ،بیش از  62درصد افزایش
پیدا نمود.

رضا پدیدار *

وزارت نفــت در یک ســال ونیم گذشــته
بــرای اســتفاده از ظرفیــت شــرکتهای
ســازنده تجهیزات نفت برنامه ریزی کرد .بر
اســاس این برنامه  10گروه خانواده کاالی
استراتژیک مشخص شد و  55قرارداد برای
ساخت تجهیزات در داخل کشور یا همکاری
با شرکتهای خارجی و ســازندگان ایرانی
تجهیزات نفــت به منظور انتقال دانش فنی
بسته شد .بخش بزرگی از برنامه وزارت نفت
در این بین محقق شــد و هرچند این برنامه
به استفاده از ظرفیت داخل انجامید اما کافی
نبود.
در مکاتباتــی کــه با وزارت نفت داشــتیم
بارهــا اعالم کردیم کــه ظرفیت ما کماکان
خالی اســت و توان ســاخت  70درصد از
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را داریم .با
اجرای قراردادها در ســال گذشته تقریبا از
45درصد از ظرفیــت و توان تولیدکنندگان
داخلی اســتفاده میشــد و تولیدکنندگان
بــرای اســتفاده بیشــتر از ظرفیتهــا به
صــادرات تجهیــزات روی آوردنــد .تقریبا
40تا  50شرکت ســازنده داخلی توانستند
محصوالتشان را به کشورهای منطقه صادر
کنند اما با توجه به نارساییهای پیش آمده
در سیســتم مبــادالت پولــی و ارزی روند
صادرات ادامه پیدا نکرد.
در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت
وگاز نشستهایی با حضور رئیس جمهور و
وزیر نفــت و اعضــای انجمن ســازندگان
تجهیزات نفت ایران ،انجمنهای تخصصی،
مهندسان ،مشاوران و پیمانکاران برگزار شد.
در این جلسات دولت به این نتیجه رسید که
نزدیک به شــش میلیارد دالر از قراردادهای
باالدســتی صنعت نفت در زمینه اکتشاف و
تولید را واگذار کند و البته ســاخت قطعات
در این قراردادها هم توســط خود وزارتخانه
انجام نشــود .تصمیم دولت بر این است که
شرکتهای طرف قرارداد وزارت نفت موسوم
به اکتشــاف و تولید با سازندگان تجهیزات
نفت قرارداد ببندند در نتیجه ســازندگان به
طور مستقیم با وزارت نفت طرف نیستند.
این اقدام یک پیامد مثبت دارد و آن تسهیل
مسیر کار و کاهش تشریفات قانونی دولتی
است .به هرحال بیشتر شرکتهای پیمانکار
خصولتــی و خصوصی اند و خــارج از دایره
تشــریفات دولتی فعالیــت میکنند اما در
اینباره یک نگرانی وجود دارد و آن هم این
اســت که آیا شــرکتهای اکتشاف و تولید
الزامی به خرید از ســازندگان داخلی دارند
یا خیر؟
در پایان نمایشــگاه بینالمللــی نفت و گاز
ایــن نگرانــی در قالب اطالعیه ای ســوی
ســازندگان تجهیزات نفت به ســمع و نظر
مسئوالن رسیده است .سازندگان تجهیزات
ضمن تشــکر از توجه مسئوالن در استفاده
از ظرفیت شــرکتها انتظار دارند که وزارت
نفت نســبت بــه ضمانت اجرای ســفارش
شرکتهای اکتشــاف و تولید از سازندگان
داخلی تجهیزات نفت اقدام کند.
* رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست
اتاق تهران

گزارش

عرضه نفت گاز به مقصد ازبکستان در بورس انرژی

یک مقام مسئول:

ایتیآر است .بنابراین احتمال آنکه در این مدت
تعدادی ایتیآر وارد کنیم ،وجود دارد.
فخریه کاشان درباره چگونگی تامین مالی خرید
این هواپیماها گفت :چــون رقم قراردادها برای
خرید ایتیآرها بزرگ نیست ،ایرانایر میتواند
با استفاده از وام داخلی تامین کند .تامین مالی
تماما متکی بر عملیات خود ایرانایر اســت .اگر
پاسخ ایرباس برای تحویل هواپیما مثبت باشد و
ایرباس بتواند با تغییر نوبت به ما هواپیما تحویل
دهد ،ما نیز منابع الزم برای خرید این هواپیماها
را تامین میکنیم .پیش از این با صدور صکوک
و اســتفاده از منابع خود ایرانایر منابعی تامین
کرده بودیم که در صورت پاســخ مثبت ایرباس
از این منابع اســتفاده خواهیم کرد .با توجه به
اینکه ایرباس نمیتواند در این مدت تعداد زیادی
هواپیما به ما تحویل دهد ،مشــکلی برای تامین
مالی وجود نخواهد داشت.
وی در رابطــه بــا تامین قطعــات هواپیماهای
خریداری شده اظهار داشت :طبق مذاکراتی که
با خانم شــرفبافی ،مدیرعامل ایرانایر داشتیم،
برای تامین قطعه در شــرایط تحریم مجدد راه
حلــی داریم .فعال جزئیات آن را اعالم نمیکنم،
اما اگر قرار باشــد هواپیمای دیگری را بگیریم،
با کمک این راه حل که کامال هم قانونی اســت
نگرانی خود را برای تامین قطعات مرتفع خواهیم
کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور قراردادهای

یادداشت

بینالمللــی افــزود :با توجــه به اینکــه اکثر
هواپیماهای جهان از قطعات آمریکایی استفاده
میکنند ،اگر بخواهیم از ســایر کشورها مانند
روســیه ،ژاپن ،برزیل یا کانادا هواپیما بخریم ،به
مجوز اوفک نیاز خواهیم داشــت و قطعا وزارت
خزانهداری آمریکا این مجوزها را صادر نمیکند.
اما بدیهی اســت که ما برای نوســازی ناوگان
خود هر راهی که وجود داشــته باشــد را پیش
خواهیم گرفت .حتی اگر نهایتا به ســمت خرید
هواپیماهای دست دوم کمکارکرد برویم .در هر
صورت بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی یکی از
برنامههای وزارت راه است.
فخریه کاشــان تاکید کرد :مــردم نباید نگران
باشــند و تعجب کنند .ما در  ۴۰سال گذشته با
انواع تحریمها روبهرو بودیم ،اما کشور از پس آنها
بر آمده است .طبیعتا تحمل این تحریمها سخت
است .اما در عوض ما از این فرصت استفاده کرده
و ظرفیت داخلی را تقویت میکنیم .من شــک
ندارم که اگر در آینده مشکلی در تامین قطعات
بــه وجود آید ،مثل صنعت نفت و صنعت حمل
و نقل ریلی به ســازندگان داخلی روی میآوریم
که البته با اســتانداردهای بیــن المللی قادر به
تامین نیاز ما خواهند بود .بازار تجارت بینالمللی
آنقدر گسترده است که نگرانی برای تامین کاال
و قطعات حتی در شرایط تحریم وجود نخواهد
داشــت .در گذشــته خریدهایم و در آینده نیز
خواهیم خرید.

اولیــن عرضه نفــت گاز شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران به مقصد ازبکســتان و
نیز اولین عرضه نفت سفید شرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتــی ایران از انبــار نفت تربت
حیدریه در بورس انرژی انجام شــد .بر اســاس
اعــام بورس انرژی در بــازار فیزیکی ،کاالهای
«حالل  ۴۰۲ ،۴۰۰و  ۴۱۰پاالیش نفت اصفهان،
برش سنگین ،سی اس او و پروپیلن پتروشیمی
شــازند ،برش سنگین و ســوخت کوره سبک
پتروشیمی تبریز ،نفت سفید شرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی ایران ،متانول پتروشــیمی
زاگــرس ،پنتــان پاالیش نفت کرمانشــاه» در
رینگ داخلی و نفت گاز «شــرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی ایران از مبــادی انبار نفت
تبریز ،مشهد و ساری به مقاصد عراق ،ازبکستان
و افغانستان ،گاز مایع پاالیش نفت آبادان و نفت
ســفید شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایــران» از انبار نفت تربــت حیدریه در رینگ
بینالملل عرضه شد.
همچنین در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله
بورس انرژی ،در بازار گواهیهای سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری پروژه و در نماد پرند پنج
میلیون از گواهیهای این صندوق با ارزش بیش
مفقودی

کارت دانشــجویی اینجانب نواب
فرخــی با شــماره دانشــجویی
 ۹۶۱۱۳۴۰۰۰۶از دانشــگاه علوم
پزشــکی ایران رشته فیزیوتراپی
در مقطع کارشناسی ارشد مفقود
گردیــده و از درج اعتبار ســاقط
میباشد.

مفقودی

از  ۱۷میلیــارد و  ۶۳میلیون ریال مورد معامله
قرار گرفت.
به گزارش ایبِنا ،افزون بر این ،در تابلوی برق بازار
فیزیکی بورس انــرژی ۱۱.۵۸۶.۰۰۰ ،کیلووات
ساعت برق مورد معامله قرار گرفت و ارزش آن
بالغ بر پنج میلیارد و  ۹۸میلیون ریال شــد .از
ســویی دیگر ،بازار برق بورس انرژی نیز شاهد
معامله  ۱۰۰۰قرارداد معادل  ۲۴هزار کیلووات
ساعت به ارزش بیش از هفت میلیون و ۲۰۰هزار
ریال بود .شــایان ذکــر اســت در روز جاری،
نمــاد بارپایه و میان باری بــا قیمت ۳۰۰ریال
بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.
در آغاز جلســه معامالتی روز گذشته ،نمادهای
بارپیــک روزانه ،بارپایه روزانه ،میان باری روزانه
و کــم باری روزانه  ۲۲خرداد ماه  ۹۷گشــایش
و نمادهای بارپیــک روزانه ،بارپایه روزانه ،میان
باری روزانه و کم باری روزانه  ۲۷اردیبهشت ماه
 ۹۷در پایان جلســه معامالتی متوقف و فرآیند
تحویل آنها آغاز شــد .در بــازار فیزیکی بورس
انرژی ،کاالی آیزوریسایکل پاالیش نفت تهران
در رینگ داخلی عرضه شد و حجم کل معامالت
صورتگرفته به معــادل  ۱.۵۰۰تن و به ارزش
۳۹میلیارد و  ۹۱۵میلیون ریال رسید.

ســند کمپانی وانــت دو کابین
فوتون ســفید روغنــی مدل
 1393بــه شــماره موتــور
 89616961و شــماره شاسی
N A B 375829 E A 000284
مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد

مفقودی

بدینوســیله اعالم میدارد گواهینامه
موقت پایان تحصیالت دوره کارشناسی
به نام لیال جراحی به شماره /1536دم
آ تاریخ  93/3/25صادره از مؤسســه
آموزش عالی ارشــاد دماوند در رشته
مدیریت صنعتی مفقود گردیده است و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

