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اخبار انرژی

تقاضای نفت هند  ۲۸درصد کاهش مییابد
برآوردهای مؤسســه پلتس برآورد نشــان از این دارد که تقاضای نفت هند
در ســال  ۲۸ ،۲۰۲۱درصد کاهش مییابد.به گــزارش ایلنا از روزنامه بیزنس
استاندارد ،مؤسســه پلتس اعالم کرد که موج دوم شیوع ویروس کرونا در هند
طی هفتههای اخیر که ســبب اعمال محدودیتهای گستردهای در ایالتهای
کلیدی این کشــور شده است ،کاهش تقاضای نفت و گاز هند را در پی خواهد
داشــت.این مؤسسه رشد تقاضای نفت هند در سال  ۲۰۲۱را حدود  ۳۵۰هزار
بشکه در روز پیشبینی کرد ،این در حالی است که پیش از این و در ماه فوریه
این رقم  ۴۸۵هزار بشکه در روز اعالم شده بود .به این ترتیب رشد تقاضای نفت
این کشــور  ۲۸درصد کاهش مییابد.پلتس همچنین برآورد کرد که تقاضای
گاز شــهری هند هم در ماههای آینده  ۲۵تــا  ۳۰درصد کاهش یابد.کانگ وو،
سرپرست تحقیقات تقاضای جهانی نفت پلتس در آسیا گفت :با توجه به افزایش
قابــل توجه موارد ابتال بــه کرونا در نیمه دوم ماه فوریــه ،برآورد میکنیم که
تقاضای نفت هند در ســال  ۱۳۵ ،۲۰۲۱هزار بشکه در روز کاهش یابد.این در
حالی است که این مؤسسه انتظار دارد پس از رفع محدودیتها ،تقاضا افزایش
یابد و سبب تسریع رشد اقتصادی و افزایش تقاضای نفت و گاز در هند شود.

افت  ۲۸۵میلیارد دالری
سرمایهگذاریهای باالدستی نفت جهان

مؤسســه ریســتاد انرژی از کاهش  ۲۸۵میلیارد دالری سرمایهگذاریها در
بخش باالدســتی صنعت نفت جهان خبر داده اســت.به گزارش ایلنا به نقل از
ریســتاد انرژی ،این مؤسسه در تازهترین برآوردش اعالم کرد که تأثیر کاهشی
شیوع ویروس عالمگیر کرونا در سرمایهگذاریهای باالدستی صنعت نفت جهان
در سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱حدود  ۲۸۵میلیارد دالر خواهد بود و در حالی که
این سرمایهگذاریها از سال  ۲۰۲۲به آرامی روند افزایشی به خود میگیرد ،اما
همچنان به سطح پیش از بحران کرونا نمیرسد.در این میان صنعت نفت شیل
بیشترین آسیب را دیده ،در حالی که فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاری در
ذخایر متعارف و قدیمی کمترین آســیب را دیده است.مؤسســه ریستاد انرژی
فوریه  ۲۰۲۰در برآوردهایش آورده بود که سرمایهگذاریهای باالدستی جهان
در ســال  ۲۰۲۰حدود  ۵۳۰میلیارد دالر (تا حدودی مانند ســال  )۲۰۱۹و در
ســال  ۲۰۲۱هم در سطح سال پیش از آن باقی میماند.این در حالی است که
شــیوع ویروس همهگیر کرونا سبب ســقوط قیمت نفت در اوایل سه ماه دوم
پارســال شد و شرکتهای اکتشــاف و تولید بودج ههای سرمایهگذاری را برای
محافظت از جریان نقدینگی کاهش دادند ،این روند ســرمایهگذاری در ســال
 ۲۰۲۱و با وجود افزایش قیمتها تغییر چندانی نکرده است.

شکسته شدن رکورد مصرف برق در کشور

مصرف برق کشــور در بیســت و پنجمین روز اردیبهشت ماه درساعت ۱۴
و  ۳۹دقیقه با عبور از  ۴۹هزارمگاوات شکســته شــد و وارد کانال  ۴۹هزار و
 ۷۴۲مگاوات شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیز یک رکورد محسوب
میشود.به گزارش شرکت مدیریت شــبکه برق ایران ،مصرف برق روز گذشته
کشــور در ســاعت  ۱۴و  ۳۹دقیقه درحالی  ۴۹هزار و  ۷۴۲مگاوات شــد که
پارســال و در همین بــازه زمانی میزان برقی که مصرف شــده بود  ۴۰هزار و
 ۷۴۳مگاوات بود.روند مصرف برق کشــور در ســالهای گذشته نشان میدهد
به طور معمــول فراتر رفتن مصرف برق از حدود  ۴۰هــزار مگاوات متعلق به
فصل تابستان بوده و فصل بهار مصرف بیش از حد معمول ثبت نشده است اما
انگار امســال این روند تغییر کرده و دومیــن ماه فصل بهار  ۱۴۰۰مصرف برق
رکوردهای تازه ای از خود به جای گذاشــته است.روند مصرف برق در فروردین
ماه امســال نیز شــگفتی آفرین بود چنانکه «رضا اردکانیان» وزیر نیرو در این
باره گفته بود :فروردین امســال  ۲۲درصد انرژی بیشــتری نسبت به فروردین
سال گذشته در کشور مصرف شده است.وی علت آن را اینگونه توضیح دادکه
بخشی از مصرف انرژی به گرمای زودرس و کم آبی و بخشی هم با رمزارزهای
غیرمجاز مرتبط بوده که به شــدت دنبال میشود .این روزها و به دلیل افزایش
عالقه بخشی از مردم به استخراج ارزهای مجازی در منزل می توان یکی از علل
افزایش مصرف برق را به این امر نســبت داد .سخنگوی صنعت برق در این باره
گفت :استخراج کنندگان ارز مجازی که از برق خانگی استفاده کنند درصورت
شناسایی باید جریمه سنگینی پرداخت کنند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت
و گو با ایرنا افزود :اســتخراجکنندگان خانگی ارزهای مجازی به دلیل خسارتی
که به شــبکه برق وارد می کنند عالوه بر پرداخت جریمه بایدخسارات وارده به
شبکه را هم پرداخت کنند.وی ادامه داد :امسال تامین برق با دو مسئله کاهش
تولید نیروگاههای برق آبی به دلیل کاهش بارشها و اســتخراج خانگی ارزهای
مجازی درگیر است.ســخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد :تالش می شود با
جایگزینی نیروگاههای حرارتی و ســایر روشها ،کمبود تولید برق نیروگاههای
برق آبی جبران شود.

قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد «ب» امضا میشود

با توجه به سیاســتهای وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران در راستای
اســتفاده از ظرفیت شرکتهای ایرانی ،قرارداد توسعه بیع متقابل میدان گازی
فرزاد «ب» بین شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت پتروپارس امضا میشود.به
گزارش وزارت نفت ،میدان گازی فرزاد «ب» یکی از این میادین مشترک میان
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی بوده که در نوار مرزی در فاصله ۲۰
کیلومتری جزیره فارسی واقع شده است .هدف از این قرارداد با مبلغ قراردادی
 ۱۷۸۰میلیون دالر ،دســتیابی به تولید روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب گاز ترش
طی  ۵ســال اســت.گاز تولیدی این میدان برای فراورش به تاسیسات خشکی
منطقه پارس  ۲کنگان منتقل می شــود .در تاسیســات خشکی ابتدا میعانات
گازی از گاز ترش تفکیک شــده و سپس به منظور تثبیت به پاالیشگاه فازهای
 ۱۲و  ۱۹پارس جنوبی منتقل می شــود .گاز خروجی از تاسیســات خشکی
طرح فرزاد «ب» نیز برای فراورش بین پنچ پاالیشــگاه موجود در منطقه پارس
 ۲توزیع خواهد شد.مهمترین بخشهای شرح کار این قرارداد شامل حفاری ۸
حلقه چاه تولیدی ،ســاخت و نصب دو سکوی سرچاهی فرعی و اصلی ،احداث
تاسیسات جداسازی مایعات در سکوی اصلی ،احداث یک رشته خط لوله دریایی
 ۳۶اینچ بطول تقریبی  ۲۳۰کیلومتر برای انتقال سیال ترش از سکوی اصلی به
تاسیسات خشکی ،احداث یک رشته خط لوله دریایی  ۱۰اینچ به طول تقریبی
 ۲۳۰کیلومتر برای انتقال میعانات به خشــکی ،احداث یک رشته خط لوله ۲۰
اینچ رابط دو ســکو به طول  ۳کیلومتر ،احداث تاسیسات ساحلی طرح شامل
تجهیزات دریافت سیال ترش تولیدی بخش فراساحل و جداسازی میعانات به
همراه تاسیســات جانبی و خطوط لوله خشکی برای انتقال و توزیع گاز ترش و
میعانات به پاالیشگاههای مستقر در منطقه پارس  ۲است.
خبر

دالیل افزایش قیمت چشمگیر شکر چیست؟

دبیر انجمن صنفی کارخانجات تصفیه شکر افزایش قیمت جهانی شکر و باال
رفتن قیمت خرید تضمینی چقندر قند از کشــاورزان را دو دلیل عمده موثر بر
افزایش قیمت شــکر عنوان کرد.غالمحسین بهمئی در گفتوگو با ایلنا با بیان
اینکه شکر کشور از دو منبع داخلی و خارجی تامین میشود ،اظهار کرد :افزایش
قیمت شــکر از سال  98با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی آغاز
شد.وی ادامه داد :در حال حاضر قیمت ارز نیمایی تاثیر زیادی بر قیمت شکرهای
وارداتی دارد.بهمئی با تاکید بر اینکه عالوه بر نرخ ارز نیمایی نرخ جهانی شــکر
نیز در قیمت وارداتی این کاال در داخل کشور موثر است ،افزود :اخیرا با افزایش
قیمت جهانی شکر روبهرو بودهایم که بر قیمت این کاال در بازار داخلی کشور ما
تاثیر گذاشته است.به گفته وی؛ قیمت هر تن شکر وارداتی تحویل ایران از 300
دالر به  440تا  450دالر افزایش داشته است.بهمئی با اشاره به افزایش قابل توجه
هزینه حمل و نقل ،این مولفه را نیز بر افزایش قیمت شکر تاثیر گذار دانست.وی
تصریح کرد :هزینه حمل هر کیلوگرم شکر از بندر به طور متوسط از  250تومان
به  500تومان رشد داشته است.بهمئی توضیح داد :با توجه به هزینههای عنوان
شــد و هزینههای سربار هر کیلوگرم شکر خام وارداتی درب کارخانجات تصفیه
شــکر  12هزار تومان تمام میشود.دبیر انجمن صنفی کارخانجات تصفیه شکر
درباره دالیل افزایش قیمت شکر داخلی نیز گفت :عمده دلیل افزایش قیمت شکر
داخلی افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند از کشاورزان است.بهمئی یادآور
شد :چغندرقند اولین محصولی بود که شورای تخصصی قیمت گذاری محصوالت
کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشــاورزی قیمت خرید تضمینی آن با  2برابر
شــدن به هر کیلو  1247تومان رسید.وی اظهار کرد :در صورت کاهش نرخ ارز
نیمایی میتوان به کاهش قیمت شــکر وارداتــی امیدوار بود در غیر این صورت
امکان افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

نتایج یک پژوهش نشان داد

ورود  ۱۲میلیون ایرانی به بازار رمز ارز

 ۱۲میلیون ایرانی وارد بازار رمز ارزها شدهاند؛  ۷۷درصد
آنهــا با هدف حفظ ارزش پول پا به بازاری گذاشــتهاند که
معامــات روزانه آن  ۵تا  ۱۰هزار میلیارد تومان اســت.به
گــزارش اتاق بازرگانی تهران ،دو کمیســیون «بازار پول و
سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران
طی نشســتی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای
دیجیتال در کشور پرداختند.فعاالن بخش خصوصی حاضر
در این جلســه ،اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از
رفتارها و سیاستهای سلبی دست بکشد و با وجود گرایش
گســترده مردم به ســرمایه گذاری در این بــازار واقعیت
ارزهــای دیجیتال را بپذیرد و نقــش رگوالتور را ایفا کند.
امــا نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلســه حضور
داشــتند که اعالم کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در
مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانیهایی
در این زمینه دارد.فریال مســتوفی ،رئیس کمیسیون بازار
پول و ســرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلســه به اقبال
مردم به موضوع رمز ارزها اشاره کرد و گفت که عدم ثبات
اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب
بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی ســرمایهگذاری،
رفت و آمد عجوالنهای به بازارهای مختلف داشــته باشند و
الزم اســت که مسئوالن تدبیری اساسی برای مدیریت این
رفتارهای هیجانی بیندیشــند.وی با اشاره به اینکه پیش از
این ،مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکتهای
هرمی ،مؤسســات مالی غیر مجاز ،بازار سکه و ارز و بورس
رفتهانــد ،ادامه داد :در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از
شــفافیت بازار ســرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از
کنترل خارج است.مســتوفی همچنین به این نکته اشاره
کرد که به دلیل وجود تحریمهای داخلی و خارجی ،مردم
میترسند در سرمایهگذاریهای بلندمدت مشارکت کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به
ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش
کافی و مشکالتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال
طی ماههای اخیر رخ داده اســت ،ســه پیشــنهاد را برای
مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.پیشــنهاد نخست وی
ایــن بود که بانک مرکزی ،صرافیهای مجاز را برای معامله
این ارزها معرفی کند .همچنین با معرفی ETها از ســوی
دولت ،مردم به ســرمایه گذاری از طریق این صندوقها در
بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.پیشنهاد سوم مستوفی
نیز توســعه آمــوزش در این حوزه بــود و او گفت که اتاق
تهران میتواند اقدام به برگزاری دورههای آموزشی در این
زمینه کند.

ورود به بازار رمز ارز برای حفظ ارزش پول

در ادامه این جلسه فرزین فردیس ،نایب رئیسکمیسیون
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره
رمزارزهــا ارائه کــرد و در جریان ارائه ایــن گزارش گفت:
ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا  ۸می  ۲۰۲۱به ۲۴۶۰
بیلیون دالر رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین
مدت  ۱۱۱۰بیلیون دالر برآورد شده است .همچنین تعداد
رمزارزهای پذیرش و لیست شــده در صرافیهای معروف
دنیا تا  ۱۵آوریل  ۲۰۲۱عدد  ۴۷۰۱را نشــان میدهد .در
حالی که تعداد رمز ارزها در سال  ۲۰۱۳تنها  ۶۶عدد بود.
او بــا بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیســتم مالی
پولی ،مردم ،دولت و کســبوکارها هستند» ادامه داد :در
بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت
کردهاند.
بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی
 ۵۶۰۰نفر از جمعیت  ۱۸تا  ۶۵ساله کشور به انجام رسانده
است ۳۱ ،درصد از پرسش شــوندگان ادعا کردهاند که در
حال حاضر صاحب رمز ارز هستند ۶ .درصد اعالم کردهاند
که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بودهاند ۶۳ .درصد
هم گفتهاند که هیچ گاه رمز ارز نداشــتهاند.او با بیان اینکه
« ۶۲درصد مردمی که رمز ارز خریداری کردهاند ،در شش
ماه اخیر وارد بازار شدهاند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در

پایان اســفند بین  ۵تا  ۱۰هزار میلیارد تومان تخمین زده
می شود» توضیح داد ۷۷ :درصد از دارندگان رمز ارز ،اعالم
کردهاند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد
این بازار شــدهاند ۱۵ .درصد سرمایه گذاری در این بازار را
شــغل و حرفه خود برشمردهاند ۳ ،درصد به دلیل حمایت
از تکنولوژی ۳ ،درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی ،یک
درصد به دلیل جابهجایی بینالمللی پول و یک درصد برای
پرداخــت و خرید وارد این بازار شــدهاند.فردیس در ادامه
بــه موقعیت کســبوکارها در این بــازار پرداخت و گفت:
 ۸۸درصد کســب و کارها اعالم کردهانــد که رمزارز خود
را از طریــق پلت فرمهای خرید و فروش آنالین به دســت
آوردهانــد ۵ .درصد از طریق صرافــی فیزیکی ۴ ،درصد از
طریق اســتخراج ،یک درصد در ازای فروش محصوالت و
خدمات و  ۲درصد هم از طریق دریافت از دوســتان و اقوام
صاحب رمز ارز شدهاند.
او با اشاره به کوچ  ۵۰میلیون دالر سرمایه از پلت فرمهای
داخلی در  ۹۰ســاعت به دنبال ابالغ بخشنامه شاپرک به
شرکتهای پرداخت یار گفت :بررسیها نشان میدهد که
 ۲.۵میلیون حســاب کاربری رمز ارز در صرافیهای داخلی
وجود دارد که با احتســاب کارکرد چهار یــا پنج به یک،
حدودا ً دوازده میلیون نفــر در ایران رمز ارز دارند .فردیس
در ادامه بزرگترین دغدغه مردم و کســبوکارها در حوزه

رمز ارزها را بالتکلیفی مسائل قانونی ،نوسانات شدید ارزش،
عدم امنیت و کالهبرداری ،عدم پشتوانه شفاف و مالحظات
شرعی عنوان کرد .او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون
در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت،
چند پیشــنهاد را خطــاب به دولت ارائه کــرد که «ایجاد
آگاهی و آموزشهای زیربنایــی»« ،ایجاد حس آرامش در
فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها»« ،اجرای
مصوبه کمیســیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی
مورد اجماع سه تشکل بخشخصوصی»« ،تقویت و تسریع
رگوالتوری حــوزه فناوری بالکچین و رمــز ارز با رویکرد
ســندباکس»« ،ایجاد یک ســاختار فنی و حقوقی مشابه
شــاپرک یا شتاب»« ،ایجاد پروتکلهای قضائی مربوطه» و
«به رسمیت شناخته شدن داراییهای دیجیتال در کشور»
از جمله این پیشنهادات بود.در ادامه حسن سامانی پور که
به نمایندگی از بخش ارزی بانک مرکزی در این نشســت
حضور یافته بود ،با اشاره به مصوبه سیام مهر سال ۱۳۹۹
هیأت دولت گفت :طبق این مصوبه رمزارزهای دســته اول
برای واردات قابل اســتفاده خواهد بود .البته برای اجرایی
شدن این مصوبه نیاز اســت که برخی موانع برطرف شود.
او افزود :ما به دنبال آن هســتیم که دستورالعملی در این
زمینه تدوین و ابالغ شــود .ســامانی پور در ادامه با اشاره
به نگرانیهایی که در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد،
گفت که هرکس دلســوز این کشور است ،این نگرانیها را
درک میکند.
مصطفــی نقیپور ،دبیــر انجمن فین تک نیــز به این
نکته اشــاره کرد که دوره برخوردهای سلبی سپری شده و
دولتها در حال حاضر به همکاری روی آوردهاند .او در ادامه
با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه معرفی رمزارز با
پشــتوانه بانک مرکزی ،گفت که در ســال  ۱۳۹۷با وجود
سیگنالهای متناقض ،ایران نیز از یک رمز ارز رونمایی کرد
که تاکنون هیچ خروجی نداشــته است .نقیپور در ادامه از
ارائه یک ســند پیشــنهادی در خصوص مدیریت رمزارزها
در کشــور توسط تعدادی از تشکلهای بخش خصوصی به
کمیســیون اقتصادی دولت سخن گفت و اینکه سرنوشت
این سند مشخص نیست .او گفت :فضای داخلی نسبت به
موضوع رمزارزها مبهم است؛ از یک سو وزارت نیرو ،قیمت
برق را دو برابر کرده و از ســوی دیگر ،قوه قضائیه ،در حال
تبلیغات منفی علیه رمز ارزهاســت .ایــن وضعیت ما را به
سمت استفاده از منافع ارزهای دیجیتال نمیبرد .نقی پور
همچنیــن ابراز امیدواری کرد که نهــاد دولت از رفتارهای
سلبی در این زمینه دست بکشد.

بلومبرگ بررسی کرد

افزایش فروش جهانی نفت ایران تدریجی خواهد بود

همزمــان با مذاکرات غیرمســتقیم برای احیای برجام و نشــانههای مثبت
پیشرفت آن ،ایران آماده افزایش فروش جهانی نفت می شود اما حتی اگر توافقی
منعقد شــود ،عرضه بیشــتر نفت ایران به بازار ممکن اســت به شکل تدریجی
انجام گیرد .شرکت ملی نفت ایران در حال آمادهسازی میادین نفت و ارتباط با
مشتریان اســت تا اگر توافق جدید برجام اعالم شود ،بتواند صادرات را افزایش
دهد .در خوش بینانه ترین برآوردها ،ســه ماه زمان خواهد بود تا ایران به سطح
تولید چهار میلیون بشــکه در روز پیش از تحریمها بازگردد .همچنین ایران می
تواند از ذخایر شناور نفت خود برای عرضه به بازار استفاده کند.اما پیش از این که
چنین اتفاقی روی دهد ،موانعی وجود دارند که باید رفع شوند .هر گونه توافقی
باید به رفع کامل محدودیتهای آمریکا علیه تجارت ،کشــتیرانی و بیمه مربوط
به نهادهای ایرانی منتهی شــود .به گفتــه محمد علی خطیبی ،یکی از مقامات
ســابق شــرکت ملی نفت ایران ،حتی در آن زمان هم ممکن اســت خریداران
همچنان تمایلی به خرید نداشــته باشند .به گزارش ایسنا ،خطیبی در مصاحبه
ای با بلومبرگ گفت :بازگشت نفت ایران به بازار جهانی ممکن است یک فرآیند
تدریجی باشد و فوری و یکباره روی نمی دهد .این تدریجی بودن فرآیند افزایش
عرضه تا حدودی به دلیل پاندمی ویروس کرونا خواهد بود که به تقاضا به میزان
قابل توجهی لطمه زده اســت.روند بازگشت نفت ایران برای بازار جهانی اهمیت
خواهد داشت .اگرچه مصرف سوخت رو به بهبود است اما تحت تاثیر قرنطینهها
و موجهای جدید شــیوع ویروس ،شکننده مانده است .عرضه بیشتر نفت ایران
گروه اوپک پالس را که بیش از یک سال است محدودیت عرضه کم سابقه ای را
برای حذف اشباع به اجرا گذاشته است ،تحت فشار قرار می دهد.

در یک قدمی توافق جدید

دیپلماتهای آمریکایی و ایرانی که در حال حاضر از طریق دولتهای واســطه
در وین ســرگرم مذاکرات هستند ،اعالم کرده اند که به توافق نزدیک شده اند.
اگر این مذاکرات موفقیت آمیز باشــد ،توافق هسته ای که دونالد ترامپ در سال
 ۲۰۱۸به صورت یکجانبه از آن خارج شد را دوباره فعال می کند و ایران هم در
قبال رفع تحریمها ،به تعهدات برجامی بازخواهد گذاشت.تهران از کاهش فضای
خصمانه پس از به قدرت رسیدن جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا استفاده کرده
و فــروش نفت خود را افزایش داده و نفت زیادی به چین فروخته اســت .طبق

آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ ،تولید ایران امسال  ۲۰درصد افزایش یافته
و به  ۲.۴میلیون بشکه در روز رسیده است.سارا وخشوری ،رییس شرکت مشاوره
 SVB Energy Internationalدر واشــنگتن می گوید :حتی اگر تحریمها
حذف نشوند ،ایران با توجه به توانایی خود برای فروش غیررسمی نفت ،تولیدش
را افزایش بیشتری خواهد داد.

حفظ سطح تولید چاههای نفت

مقامات آگاه که مایل نبودند نامشــان فاش شــود ،اظهار کرده اند مهندسان
در شــرکت ملی نفت تولید نفت را به بین میادین مختلف چرخشی کرده اند تا
فشــار کافی ذخایر حفظ شود .این فرآیند برای حفظ سطح تولید حیاتی است.
به گفته وخشوری ،تزریق گاز در میادین نفتی قدیمی تر در جنوب کشور نقش
مشــابهی را ایفا می کند.به گفته ایمان ناصری ،مدیرکل امور خاورمیانه شرکت
مشــاوره  ،FGEاگر توافق برجام با آمریکا حاصل شود ،ایران تولید نفت خود را
در مدت ســه تا شش ماه به حدود چهار میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.
ســایرین روند کندتری را برای افزایش تولید ایــران پیش بینی می کنند .رضا
پدیدار ،مدیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه تلفنی با بلومبرگ
گفــت ۱۲ :تا  ۱۵ماه زمان خواهد بــرد تا پس از رفع تحریمها ایران تولیدش را
به  ۳.۸میلیون بشــکه در روز افزایش دهــد .اقداماتی فنی برای احیای ظرفیت
تولید در میادین باید انجام گیرند که زمان می برند.حتی پیش از افزایش تولید
هم ایران می تواند فروش نفت بیشتری داشته باشد .طبق برآورد ایمان ناصری،
ایران حدود  ۶۰میلیون بشــکه نفت ذخیره دارد .حدود  ۱۱میلیون بشکه از این
نفت بعالوه  ۱۰نفت میلیون بشکه میعانات در مخازن چین نگهداری می شوند و
آماده فروش به کاربران نهایی هستند.مقامات شرکت ملی نفت ایران می گویند
تماس با مشتریانی که مایلند خریدشان را ازسربگیرند را حفظ کرده اند.افزایش
تولیــد ایران چالشــهایی را برای گروه اوپک به وجود می آورد .این گروه ســال
گذشــته به همراه متحدانش محدودیت عرضه کم سابقه ای را به اجرا گذاشت
و اکنون با بهبود تقاضا در حال تســهیل محدودیت مذکور اســت .با این حال
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرده که این
گروه همانند گذشــته ،فضا را برای افزایش تولید ایران فراهم خواهد کرد .معلوم
نیست سایر کشورهای این گروه مانند روسیه و امارات متحده عربی با این مسئله

کفشهای ایرانی در پای عراقیها؛ اگر چین بگذارد!
رئیس کمیســیون آمار جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه عراق به تنهایی
ت ارز و افزایش
ســهم  ۵۶درصدی صادرات ایران را دارد ،گفت :اما نوســانات قیم 
قیمت تمام شده داخلی باعث شده در بازار ۳۷۴میلیون دالری عراق ،سهم ایران از
 ۲۵درصد در ســال  ۲۰۱۳به حدود  ۱۵.۷درصد در سال  ۲۰۲۰کاهش پیدا کند،
اما سهم کشور چین در بازار عراق در همین دوره از  ۲۵درصد به  ۵۱درصد افزایش
پیدا کرد.علی لشــکری در گفتوگو با ایسنا ،از صادرات  ۱۰۵میلیون دالری انواع
کفش در سال گذشته خبر داد و گفت که صادرات کفش در سال گذشته نسبت به
سال  ۱۳۹۸حدود  ۳۶.۶درصد به لحاظ ارزشی و  ۲۹درصد به لحاظ وزنی افزایش
داشته است.همچنین به گفته وی در این دوره متوسط قیمت صادرات کفش ۵.۷
درصد کاهش پیدا کرده است .به عبارت دیگر با افزایش صادرات وزنی توانستیم با
قیمتهای پایینتر صادرات بیشتری نسبت به سالهای قبل به دست آوریم.

سهم  ۵۶درصدی عراق از صادرات کفش ایران

لشــکری با بیان اینکه  ۹۰درصد صادرات ایران به کشــور عراق ،افغانســتان و
آذربایجان اســت ،تصریح کرد :عراق به تنهایی سهم  ۵۶درصدی صادرات ایران را
دارد ۲۶ .درصد صادرات کفش نیز به کشور افغانستان و مابقی به کشور آذربایجان
صادر میشود .عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با بیان این که بیشترین
صادرات در بین انواع کفش مربوط به کفشهای با رویه چرم مصنوعی و زیره پلیمر
بوده که  ۴۹درصد ارزش صادرات و  ۶۶درصد وزن کل صادرات را به خود اختصاص
داده ،اظهار کرد :اما سهم کفشهایی به رویه چرمی از کل صادرات به لحاظ وزنی
 ۸درصد و به لحاظ ریالی  ۱۲.۵درصد بوده اســت .این در حالی اســت که در دنیا
فقط  ۲۴درصد صادرات کفش با رویه پالستیکی است و بیشترین سهم از صادرات
کفشهای دنیا در ســال  ،۲۰۱۹یعنــی  ۳۶.۷درصد مربوط به کفشهایی با رویه
چرمی بوده اســت .همچنین  ۵۰درصد واردات کفش در روسیه در سال گذشته،
کفشهای با رویه چرمی و زیره پلیمری که ارزش افزوده باالتری دارد .بنابراین سهم
پایین این نوع کفش در صادرات ایران نشان دهنده فاصله زیاد ایران با همسایهها و
کشورهایی است که قابلیت صادرات به آنها را داریم.

سهم ناچیز ایران از بازار بزرگ روسیه

وی افزود :سهم ایران از واردات بیش از  ۳میلیارد دالری کفش در روسیه بسیار
ناچیز اســت .چراکه بیش از  ۵۰درصد کفشهای وارداتی به روسیه با رویه چرمی
اســت که صادرات آنها از ایران ناچیز است.همچنین به گفته عضو هیئت رئیسه
جامعه صنعت کفش ایران در سالهای اخیر شاهد رشد صادرات کفشهایی با رویه
پارچهای بودیم ،به طوری که ســهم این کفشهــا از صادرات دنیا از  ۲۴درصد در
ســال  ۲۰۱۶به  ۲۸.۵درصد در سال  ۲۰۱۹رسیده است .سهم کفشهایی با رویه
پالســتیکی نیز از حدود  ۲۷درصد در ســال  ۲۰۱۶به  ۲۴درصد در سال ۲۰۱۹

کاهش پیدا کرده اســت .این در حالی است که سهم کفشها با رویه چرمی تقریباً
ثابت بوده است .در ایران اما سهم کفشهای پارچهای از کل صادرات از  ۱۴.۵درصد
در ســال  ۱۳۹۶به  ۱۶درصد در ســال  ١٣٩٨و مجددا  ۱۴درصد در سال ١٣٩٩
رسیده است .این مسئله نشان می دهد ایران باید بیشتر همراه بازارهای جهانی شود.

ســازگار هســتند یا خیر.در هر حال مذاکرات میان تهران و واشنگتن با تالش
برای کســب بهترین امتیازها از این مذاکرات همچنان ادامه دارد و ممکن است
رسیدن به توافق طوالنیتر از حد انتظار زمان ببرد.حتی اگر تحریمها رفع شوند،
ایران با مشکالت دیگری روبروست .به گفته خطیبی ،پاالیشگاههای نفت ممکن
است قراردادهای خرید ساالنه شان را در ابتدای سال امضا کرده باشند و فضای
اندکی برای تهران به منظور انعقاد قراردادهای خرید بلندمدت وجود داشته باشد.
بزرگترین نگرانی ایران محدودیت تحمیل شده به مشتریان و نگرانی آنها از خرید
نفت ایران اســت .هر چه به پایان سال نزدیک شویم ،شاهد امضای قراردادهای
بلندمدت بیشتری خواهیم بود.
پدیدار هم خاطرنشان کرد تحریمهای ترامپ به روابط ایران با مشتریان سنتی
نظیر هند ،چین ،کره جنوبی ،ژاپن و ترکیه بســیار بیشتر از دور قبلی تحریمها
آسیب زد.بر اســاس گزارش بلومبرگ ،از نظر بسیاری از فعاالن بازار از بانکهای
وال اســتریت گرفته تا شرکتهای بازرگانی نظیر ویتول ،تقاضا برای نفت به حد
کافی بهبود پیدا می کند تا بتواند عرضه بیشــتر از ســوی ایران را جذب کند.
بکارگیری سریع واکسنها هم به برداشته شدن قرنطینهها و بهبود سریعتر تقاضا
کمک می کند و افزایش سفرها در نیمه دوم سال  ۲۰۲۱میزان مصرف را افزایش
خواهد داد.

«آگهی مزایده عمومی نوبت اول»
شماره1400/17/5315 :
تاریخ1400/2/26 :

شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده  30آئین نامه معامالتی
شــهرداری ارومیــه در خصوص واگــذاری  5باب دفتر مســافربری واقع
در ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافربری شــهرداری ارومیه را از
طریــق مزایده عمومی با عنایت به آئین نامه اجرائی تبصره  2قانون اصالح
الیحه قانونی احداث پایانه ای مســافربری به مدت دو سال واگذار نماید .از
شرکتهای مسافربری حمل و نقل داخلی دارای مجوز از اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان که هم اکنون در پایانه ارومیه مشغول به فعالیت
می باشند درخواست می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد
مزایــده همه روزه تا آخر وقت اداري روز شــنبه مورخــه  1400/03/08به
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه واقع در خیابان 7
تیر و یا به سایت شهرداري به آدرس  www.urmia.irمراجعه فرمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/2/29 :

آقازاده -شهردار ارومیه

تجدید آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

شــهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول خرداد ماه سال  1400به مدت یک سال انجام امور تنظیف خیابانها،
کوچهها ،نگهداری فضاهای سبز ،جمع آوری زباله و دفع آن ،حمل گوشت ،نظافت کشتارگا ه و امور مربوط به متوفیات
را به صورت حجمی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری واجد
صالحیت که در این امور فعالیت دارند دعوت میشــود بعد از درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری
مراجعه و تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ  1400/03/06با ارائه فیش واریزی به مبلغ  1/000/000ریال به
حســاب  2178800055707نزد بانک سپه شعبه کوهبنان به نام شهرداری بابت سپرده شرکت در مناقصه جهت
تحویل اســناد و قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمائید ،ضمنا جلسه افتتاح پاکات راس ساعت 10
صبح روز شنبه مورخ  1400/03/08در محل شهرداری میباشد ،ضمنا مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به شماره  2000092336000003ثبت گردیده است.
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1ارائه سوابق و تائید صالحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -2ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ  100/000/000ریال.
 -3در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه ،مشروط ،مخدوش ،ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب
اثرداده نخواهد شد.
 -5شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
تلفنهای تماس034-33492566 ،034-33492644 :
روابط عمومی شهرداری کوهبنان
دورنگار034-33492515 :

