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اقتصادی

بازار انرژی

آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد

افزایش ۵۰درصدی درآمد نفتی روسیه
آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAاعالم کرد درآمد نفتی روســیه با وجود
این که بسیاری از پاالیشگاهها پس از حمله نظامیمسکو به اوکراین ،از خرید
نفت این کشور خودداری کردند ،امسال  ۵۰درصد باالتر میرود.
به گزارش ایسنا ،آژانس بینالمللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعالم کرد
مسکو از ابتدای سال  ۲۰۲۲هر ماه از فروش نفت و فرآوردههای نفتی که به
حدود هشت میلیون بشکه در روز بالغ میشود ،حدود  ۲۰میلیارد دالر درآمد
داشته است.صادرات روسیه در حالی جریان دارد که اتحادیه اروپا در آستانه
ممنوعیت واردات نفت روســیه به این بلوک است و غولهای نفتی بینالمللی
مانند شل و توتال انرژیز متعهد شدهاند به خرید نفت روسیه خاتمه دهند.
اما آســیا مشــتری مشــتاق نفت روســیه مانده و چیــن و هند خرید
محمولههای نفتی که اروپا دیگر خواهان آنها نیست را افزایش دادهاند.آژانس
بینالمللــی انرژی دورنمای خود از بازارهای نفــت جهان را در این گزارش
تــا حدود زیادی بدون تغییر نگه داشــت و اعالم کرد تولید کمتر از ســوی
روسیه ،دنیا را با کمبود عرضه نفت روبرو نمیکند زیرا عرضه در مناطق دیگر
افزایــش پیدا میکند و قرنطینههای چین ،تقاضا را تحت تاثیر قرار میدهد.
با این حال بازارهای ســوخت جهان با محدودیت عرضه روبرو هستند و در
صورت بهبود تقاضای چین پس از قرنطینههای کرونایی گسترده که به اجرا
گذاشــته است ،ممکن است با کمبود شدیدی در ماههای آینده روبرو شوند.
در گزارش ماهانه آژانس خاطرنشــان شد :کاهش جریان فرآوردههای نفتی
روســیه مانند دیزل ،نفت کوره و نفتا ،کمبــود عرضه در بازارهای جهانی را
تشدید کرده است .ذخایر در هفت سه ماهه گذشته به صورت متوالی کاهش
پیدا کردهاند و ذخایر ســوختهای تقطیری به پایینترین حد خود از سال
 ۲۰۰۸نزول کردهاند.
اما مســکو از این اختالالت عرضه ،سود مالی برده است و درآمد صادرات
نفت این کشــور امسال  ۵۰درصد رشد کرده است .با این حال نشانههایی از
متزلزل شــدن تاب آوری روسیه دیده میشود .تولید این کشور ماه گذشته
یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و این کاهش ممکن است در نیمه
دوم امســال سه برابر شــود .تحریمهای اتحادیه اروپا علیه شرکتهای دولتی
روســیه نظیر روسنفت ،از  ۱۵مه به اجرا گذاشــته میشــوند و این بلوک
به سمت تحریم کامل واردات نفت روســیه گام برمیدارد.بر اساس گزارش
بلومبرگ ،آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد اگر این تحریمها تصویب شود،
تغییر جریان تجارت نفت که در حال حاضر شــکل گرفته اســت را سرعت
میبخشد و شرکتهای نفتی روســیه ناچار خواهند شد چاههای بیشتری را
تعطیل کنند.

رشد قیمت نفت محدود شد
قیمت نفت در معامالت روز جمعه ،به روند رشــد خود ادامه داد اما تحت
تاثیر نگرانیهای سرمایه گذاران نسبت به تورم و قرنطینههای کرونایی چین
که تقاضا برای ســوخت را تحــت تاثیر قرار خواهند داد ،به ســوی کاهش
هفتگی پیش میرود .به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با یک دالر
و  ۸۱سنت معادل  ۱.۷درصد افزایش ،به  ۱۰۹دالر و  ۲۶سنت در هر بشکه
رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و  ۵۵سنت
معادل  ۱.۵درصد افزایش ،به  ۱۰۷دالر و  ۶۸ســنت در هر بشکه رسید.هر
دو شاخص در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته قرار
دارند و نفت برنت حدود ســه درصد و وســت تگزاس اینترمدیت حدود دو
درصد کاهش نشان میدهد.
بازار همچنان بین چشــم انداز تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا
و کاهش عرضه این کشــور و نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضای جهانی
برای سوخت ،ســردرگم مانده است.استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی
 SPIگفت :معامله گران نفت در جست و جوی کورسوی امیدی در وضعیت
مایوس کننده بازار چین و قرنطینههای کرونایی این کشــور هستند.تورم و
افزایش ســریع نرخهای بهره ،ارزش دالر آمریکا را به باالترین حد  ۲۰سال
اخیر رســانده و رشــد قیمتهای نفت را محدود کرده است زیرا دالر قویتر،
خرید نفت را که به این ارز قیمت گذاری میشود ،گرانتر میکند .با این حال
تحلیلگران همچنان به چشم انداز ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه
اروپا چشــم دوخته اند .مسکو هفته جاری پس از اقدام اوکراین در قطع یک
مسیر ترانزیت گاز روسیه ،دو واحد اروپایی شرکت دولتی گازپروم را تحریم
کرد.جفریهالی ،تحلیلگر ارشد شــرکت  OANDAدر یادداشتی نوشت:
افزایش قیمتهای گاز طبیعی اروپا ،به شکل غیرقابل اجتنابی روی قیمتهای
نفت تاثیر میگذارد .تشدید تحریمها علیه روسیه ،احتماال روی قیمت نفت
به شدت تاثیرگذار خواهد بود.

قیمت نفت سنگین ایران کاهش یافت
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد که قیمت نفت سنگین ایران
ماه میالدی گذشــته  ۵.۴درصد ارزان شده است.به گزارش ایسنا ،قیمت هر
بشــکه نفت سنگین ایران در آوریل به  ۱۰۶دالر و  ۲۸سنت رسید که شش
دالر و  ۱۲ســنت معادل  ۵.۴درصد در مقایسه با  ۱۱۲دالر و  ۴۰سنت در
مارس ،کاهش داشت.
میانگین قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای سال  ۲۰۲۲تا به این تاریخ،
به  ۹۹دالر و  ۶۳سنت در مقایسه با میانگین قیمت  ۶۰دالر و  ۷۵سنت در
مدت مشابه ســال  ۲۰۲۱رسید.ارزش سبد نفتی اوپک پس از سه ماه رشد
متوالی ،افت چشــمگیری در آوریل داشت و به  ۱۰۵دالر و  ۶۴سنت در هر
بشکه رسید که هفت دالر و  ۸۴سنت معادل  ۶.۹درصد در مقایسه با مارس
کاهش نشــان داد و پایینترین سطح از فوریه بود .میانگین ارزش سبد نفتی
اوپک از ابتدای ســال  ۲۰۲۲تاکنون ،به  ۹۹دالر و  ۹۰ســنت در هر بشکه
در مقایســه با  ۶۰دالر و  ۹۷ســنت در مدت مشابه سال  ۲۰۲۱رسید.طبق
گزارش منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک متشــکل از  ۱۳کشــور ،در آوریل به
 ۲۸.۶۵میلیون بشــکه در روز رسید که  ۱۵۳هزار بشکه در روز افزایش ماه
به ماه داشت.
تولید نفت این گروه عمدتا در عربســتان سعودی ،عراق و امارات متحده
عربی افزایش پیدا کرد اما در لیبی کاهش داشــت .تولید نفت ایران ۱۶٠٠٠
بشکه در روز در آوریل نسبت به ماه پیش از آن رشد کرد و از  ۲.۵۴۹میلیون
بشکه در روز به  ۲.۵۶۴میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

بازبینی چشمانداز اوپک
از تقاضای جهانی برای نفت

اوپک پیش بینی میزان رشــد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲
را بــرای دومین ماه متوالی کاهش داد و به تاثیر حمله روســیه به اوکراین،
رشد نرخ تورم و ظهور دوباره واریانت اُمیکرون در چین ،به عنوان دالیل این
تجدیدنظر اشــاره کرد.اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود ،پیش بینی
کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۲به میزان  ۳.۳۶میلیون بشکه
در روز رشد میکند که  ۳۱۰هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه پیش
این گروه است.جنگ اوکراین ،قیمتهای نفت را در مارس برای مدت کوتاهی
به باالی  ۱۳۹دالر در هر بشــکه رساند که باالترین حد از سال  ۲۰۰۸بود و
فشارهای تورمیرا تشدید کرد.
اوپک به وضعیت چین اشاره کرد که اجرای گسترده قرنطینههای سخت
گیرانه ،این کشور را با بزرگترین شوک تقاضا از سال  ۲۰۲۰روبرو کرده است.
در گزارش اوپک آمده اســت :انتظار میرود تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲
تحت تاثیر تحوالت ژئوپلیتیکی در اروپای شــرقی و همچنین محدودیتهای
پاندمیکووید  ۱۹قــرار بگیرد.با این حال اوپک همچنان انتظار دارد مصرف
نفت جهان در سه ماهه سوم سال میالدی جاری از مرز  ۱۰۰میلیون بشکه
در روز عبور کند و میانگین ســاالنه آن در ســال  ۲۰۲۲باالتر از نرخ ســال
 ۲۰۱۹باشد که هنوز پاندمیآغاز نشده بود.
اوپک با اشاره به رشد تورم و تحکیم سیاستهای پولی ،پیش بینی خود از
نرخ رشــد اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۲را از  ۳.۹به  ۳.۵درصد پایین برد و
اعالم کرد پتانسیل رشد اقتصادی کامال محدود است و تنها ممکن است در
صورت پیدا شــدن راه حلی برای وضعیت روسیه و اوکراین و تدابیر محرک
مالی و ضعیف شــدن پاندمیروی دهد که عوامل مذکور به اتفاق هم ،باعث
رشــد چشمگیر فعالیت بخش خدمات خواهند شد.اوپک و متحدانش شامل
روســیه در قالب گروه اوپک پالس ،سرگرم تســهیل محدودیت عرضه ای
هستند که در اوج بحران پاندمیکووید  ۱۹در سال  ۲۰۲۰به اجرا گذاشتند
و در مقابل فشارهای غرب برای افزایش سریعتر تولید مقاومت میکنند.
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نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمیتهران با سخنان قالیباف افتتاح شد

آغاز نمایشگاهی که فقط در اسم ،بینالمللی است
فقط  ۴۴شرکت خارجی در کنار  ۱۲۰۰شرکت داخلی در نمایشگاه نفت تهران حضور دارند

گروه اقتصادی :بیستوششــمین نمایشــگاه نفت،
گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی ،دیروز جمعه با شــعار «نفت
دانشبنیــان ،تولیــد ایرانی و صــادرات جهانی» در محل
دائمینمایشــگاههای بینالمللــی تهران آغــاز بهکار کرد؛
نمایشــگاهی که فقط در اســم ،بین المللی است و خبری
از حضور شــرکتهای مهم بین المللی در آن نیست.هرچند
مســئوالن برگزاری نمایشگاه سعی کرده اند آمارهایی ارائه
دهند تا نشــانه بینالمللی بودن آن باشــد و از حضور ۴۴
شــرکت خارجی از  ۱۱کشور جهان در نمایشگاه خبر داده
اند ،اما مقایســه ای کوچک بین نمایشــگاه نفت تهران و
نمایشگاههای مشابه در کشورهای منطقه خاورمیانه نشان
میدهد فاصله زیادی بین نمایشگاه به اصطالح بینالمللی
ما و نمایشــگاههای بینالمللی آنهاست؛ چراکه تقریبا هیچ
شــرکت صاحب نام نفتــی بینالمللی در نمایشــگاه نفت
تهران حضور ندارد و اندک شــرکتهای خارجی حاضر در
نمایشگاه هم شرکتهای بزرگ و صاحب نامینیستند .ضمن
این که حضور  ۴۴شــرکت خارجی در کنار  ۱۲۰۰شرکت
داخلی ،آمار چندان قابل اعتنایی نیست.افتتاح نمایشگاه با
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمیبه
مهمترین حاشیه روز نخست تبدیل شد .از یک طرف ،این
حضور به طنز تبدیل شــد و برخی در شبکههای اجتماعی
نوشتند که قالیباف به جای نمایشگاه نفت باید به نمایشگاه
سیسمونی میرفت ،و از سوی دیگر سخنان قالیباف نشان
داد که هنوز درک دقیقی از مشــکالت صنعت نفت ندارد
و در تبیین مســائل صنعت نفت ،به هر موضوعی پرداخت
به جز مشــکل اصلی یعنی تحریم و آنجا هم که به تحریم
اشــاره کرد ،به موضــوع دور زدن تحریم پرداخت و گفت:
«فروش نفت ایران شــامل تحریم شد ،اما گاز دارای چنین
محدودیتــی نبود و گاز کشــور در زمان تحریم به ترکیه و
عــراق رفت .اعداد و ارقام اینگونه نشــان میدهد که ما در
مجموع دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان هســتیم
و هماکنون فرصت جهاد تصمیمگیری است .تجارت انرژی
کشــور هماکنون مبتنی بر نفت خام اســت و نه گاز ،گاز
طبیعی به دالیل مختلف از جمله دور زدن تحریم بســیار
مهم است ،بنابراین باید جهتگیری تغییر کند و این سوخت
پاک مبنای تجارت قرار گیرد .برای دور زدن تحریمها ،ثبات
در درآمدها و افزایش ارزش افــزوده باید جهتگیریها را
اصالح کنیم ،همســو با این موضوع الزم است گاز را مبنای
صادرات قرار دهیم که با ثباتتر از حوزه نفت اســت».این
سخنان قالیباف نشــان میدهد او هنوز شناخت دقیقی از
حــوزه گاز ندارد .چرا که افزایش مصرف گاز در کشــور ،و

همچنین کاهش ســرعت اجرای پروژههای توسعه میادین
گازی به دلیل تحریم و کمبــود منابع مالی و تکنولوژیک
موجب شــده حتی در تامین گاز صادراتی به کشــورهای
ترکیه و عراق دچار مشــکل شویم و هر دو کشور در صدد
یافتن جایگزینهای جدید برای گاز ایران هستند .بطوریکه
عراق که از گاز ایران برای تامین ســوخت نیروگاههای برق
خود استفاده میکند با عربستان برای واردات برق به توافق
رســیده است.از سوی دیگر میادین گازی کشور کم کم در
حال مواجه شــدن با افت فشــار گاز هستند و در سالهای
آینــده نه تنها فاز جدیدی در پارس جنوبی برای تولید گاز
وجود نخواهد داشت -به جز فاز  11که شرایط مبهمیدارد
– بلکه میزان تولید از فازهــای موجود نیز کاهش خواهد
یافــت و تنها راهکار برای بهبود تراز گازی کشــور ،از یک
ســو افزایش تولید گاز و جلوگیــری از افت تولید با جذب
شرکتهای خارجی دارای فناوری و همچنین سرمایه کافی و
از سوی دیگر مقابله با موضوع افزایش روزافزون مصرف گاز
در کشــور است که هیچ گام اساسی حتی از سوی مجلس
در حوزه نظارت برای آن برداشته نشده است .سایر سخنان
قالیباف هم در مراسم افتتاحیه حاوی کلیاتی همیشگی بود
که دردی از صنعت نفت دوا نمیکرد چراکه مشکل صنعت
نفت در شــرایط کنونی تحریم اســت و هر آنچه به جز آن
مطرح شــود ،دادن نشانیهای غلط برای درجا زدن است و
به همین دلیل هم وقتی رییس مجلس میگوید «مجلس

شورای اسالمیبا افتخار بهعنوان تسهیلگر و تنظیمگر برای
تحول در صنعت نفت اقدام و خدمت خواهد کرد و از هیچ
کمکــی دریغ نخواهد کرد» یک کلی گویی اســت چراکه
ســابقه عملکرد مجلس نشــان میدهد حداقل در همین
حوزه گاز که مورد تاکید قالیباف قرار گرفته نه تنها نظارت
مناسبی از سوی مجلس برای اجرای قوانین در حوزه بهینه
سازی صورت نگرفته بلکه غالبا نمایندگان مجلس به دلیل
اعمال فشار به دولتها برای گازرســانی به نقاط دورافتاده،
خود به عاملی برای افزایش مصرف تبدیل شدهاند.
در مورد مشــکل تحریم هم که مجلس با دولت همسو
اســت و هیچکدام تحریم را مشــکل نمیداننــد بنابراین
نمیتوان از آنها انتظار برداشته شدن گامیدر جهت بهبود
وضعیت داشت!سخنان جواد اوجی وزیر نفت نیز در مراسم
افتتاحیه ،غالبا تاکید بر عنوان نمایشــگاه و عنوان ســال،
یعنی شــرکتهای دانش بنیان بود .اوجی البته به نیاز مهم
صنعت نفت یعنی ســرمایهگذاری هــم پرداخت و گفت:
«با توجه به نیاز ســنگین صنعت نفت به ســرمایهگذاری،
ما از تمامیســرمایهگذاران کشورهای همسو در بخشهای
مختلف صنعت نفت ایران استقبال میکنیم ».این که وزیر
نفت برای جذب ســرمایه گذاری ،شرط گذاشته و نه همه
کشورها ،بلکه کشورهای همسو را دعوت به سرمایه گذاری
کرده نشان میدهد او متوجه شده در شرایط تحریم ،امکان
جذب ســرمایه گذاری خارجی از شــرکتهای معتبر بین

رکود شدید در بازار لوازم خانگی
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:
در بازار لوازم خانگی با رکود شــدیدی مواجه هستیم،
قیمت کاالها در سالهای اخیر افزایش و قدرت خرید
مردم کم شــده است.محمدحسن اســامیان درباره
قیمت لــوازم خانگی در بازار به خبرنــگار ایلنا گفت:
تغییر قیمت در لوازم خانگی باید با هماهنگی سازمان
صمت انجام شــود که در این سوی ســال ما هنوز با
افزایش قیمتی مواجه نبود ه و تغییری نداشــتهایم .با
این وجود در بازار لوازم خانگی با رکود شدیدی مواجه
هســتیم ،قیمت کاالها در ســالهای اخیر افزایش و
قدرت خرید مردم کم شده است.
وی افزود :با توجه به اینکه کارخانههای ما افزایش
قیمت حاملهای انرژی ،مواد اولیه و حقوق و دستمزد
را در سال جدید داشتند ولی عدم تقاضا از سوی مردم
و ندادن مجوز افزایش قیمت از ســوی وزارت صمت
باعث شده تا این لحظه افزایش قیمت در لوازم اساسی
و مطرح خود نداشــته باشــیم.نایب رئیــس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی در ادامه درباره کیفیت لوازم
خانگی داخلی اظهار کرد 3 :الی  4ســال است ،کاالی
لوازم خانگی وارد نشده و در این چهارسال برندهای به
نام ما توانستهاند ،زیرساختهای الزم را انجام دهند و

به حد مطلوبی از تولید برسند .اکنون با تولید در سطح
کیفیت جهانی فاصله داریم اما نیاز بازار تامین شده و تا
حدودی کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب وجود
دارد .سهم بســزایی از بازار را تولیدات ایرانی پوشش
داده و میتــوان گفت در حد  70درصد به خودکفایی
در لوازم خانگی رســیدهایم.وی در ادامه افزود :قدرت
خرید مردم کاهش یافته و افزایش قیمت را هم در 3
سال اخیر شاهد بودهایم که این موضوع تاثیر مستقیم
در توزیع و خرید مردم دارد .ولی به نســبت کاالهای
خارجی قیمت کاالی داخلی مناسبتر است.اسالمیان
درباره حق انتخــاب مردم برای انتخاب کاالی خانگی
مورد نیاز خود تصریح کرد :قدرت مقایســه و انتخاب
برای مردم زمانی شکل میگیرد که کاالی خارجی هم
در بازار وجود داشــته باشد ،در حالیکه  4سال است
کــه کاالیی به صورت قانونی وارد نشــده و این قدرت
انتخاب را از مردم میگیرد.وی افزود :در قسمت بعدی،
قیمت کاال مطرح میشــود که متاسفانه قدرت خرید
انقدر پایین آمده که حتی خرید کاالی ایرانی هم برای
مردم ســخت شده است .برای مثال پایینترین قیمت
یک یخچــال و فریز ایرانی معمولی حدود  10میلیون
تومان است.

المللــی وجود ندارد .اما توضیح نــداده که آیا صرفا امضای
چند قرارداد و تفاهمنامه کلی با کشورهایی همچون ونزوئال
میتواند گرهی از مشــکالت صنعــت نفت در حوزه تامین
مالــی و جذب فناوری باز کند؟!وزیر نفت البته مواردی هم
در سخنرانی خود مطرح کرده که بهتر است آنها را به خاطر
بسپاریم .او با اشاره به اینکه در  ۹ماه نخست استقرار دولت
سیزدهم این وزارتخانه موفق شده است با بهرهگیری از توان
هلدینگهای بزرگ نفتی و پتروشیمی ،ظرفیت مالی بانکها
همچنین مذاکره با شرکتهای معتبر بینالمللی بیش از ۵۰
قــرارداد و تفاهمنامه به ارزش بیــش از  ۱۶میلیارد و ۷۰۰
میلیون دالر امضا کند ،گفت :اولویت این پروژهها شــامل
توسعه میدانهای مشترک نفت و گاز ،جمعآوری گازهای
مشعل ،توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی و نیز بهرهگیری از
توان شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی بوده است.
اوجی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاستهای اصولی و کالن
دولت ،اولویت ما تکمیــل پروژههای نیمهتمام خواهد بود،
افزود :همســو با این موضوع تالشــمان این است  ۴۸طرح
کالن و اولویتدا ِر نیمهتمام در صنعت نفت را تا پایان امسال
با ســرمایهگذاری  ۱۳میلیارد دالر تکمیل و به بهرهبرداری
برســانیم و در همین سال عملیات اجرایی  ۲۵طرح عظیم
با ســرمایهگذاری  ۳۰میلیارد دالر را آغاز کنیم.شاید تنها
نکته مثبت مراسم افتتاحیه،سخنرانی محمد حامل دبیرکل
مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف) بود که در
سخنان خود نیاز صنعت گاز به سرمایهگذاری تا سال ۲۰۵۰
را حدود  ۸تریلیون دالر بیان کرد و گفت :گاز طبیعی برای
کشــورهای در حال توسعه ،سوختی برای حرکت به سوی
توسعه پایدار اســت.دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده
گاز با بیان اینکه گاز طبیعی بهعنوان سوخت هیدروکربنی
دارای ســریعترین رشــد فزاینده در جهان شناخته شده
اســت که  ۲۶درصد در دهه گذشته افزایش داشته و آینده
روشــنتری دارد ،گفت :تازهترین نسخه چشمانداز جهانی
گاز تهیهشده از سوی جیئیســیاف نشانگر آن است که
گاز تا ســال  ۲۰۵۰با سهم  ۲۷درصدی به سوخت شماره
یک در ترکیــب انرژی اولیه جهانی تبدیل خواهد شــد و
همراه با انرژیهای تجدیدپذیر ،بستر تولید برق را تشکیل
خواهد داد.برگزاری نشستهای تخصصی در حاشیه برگزاری
نمایشگاه و همچنین کنفرانسهای خبری مدیران صنعت
نفت ،از جمله اتفاقات مثبت نمایشــگاه است که همه ساله
تکرار میشــود .بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمیتا  ۲۶اردیبهشتماه هر روز از
ساعت  ۹تا  ۱۷دایر است.

باید  ۵۱۰میلیون دالر به بورس واریز شود
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه با
اشاره به تصمیم صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری
مستقیم در بازار سهام اعالم کرد :صندوق توسعه ملی در
ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایهگذاری
 ۱۲هــزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی در بازار ســهام اقدام
کرده اســت.امیرمهدی صبائی در گفت و گو با ایسنا،
با اشــاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از
پیش تعیین شــده نسبت به سرمایهگذاری  ۱۲هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان در بازار ســهام اقدام کرده اســت،
اظهار کرد :از آنجائی که صندوق توســعه ملی سرمایه
گذار اســت ،ماهیت قراردادی که بــا امضای صندوق
تثبیت بازار سرمایه رسیده ،محرمانه است؛ یعنی مبادله
قرارداد به صورت محرمانه انجام شــده است؛ هرچند
که صورتهای مالی صندوق تثبیت طبق برنامه ریزی
انجام شــده و پس از اخذ مجوزهای مربوطه قرار است
به زودی افشا شــود و پس از آن نرخ و شرایط قرارداد
در یادداشــتهای صورتهای مالی منتشر شده قابل
مالحظه اســت.وی درمورد اینکه صندوق توسعه ملی
اعــام کرده اســت قصد دارد به صورت مســتقیم در
بازار سرمایه ،ســرمایه گذاری کند ،گفت :این صندوق
سیاستگذاری کرده است تا عالوه بر منابعی که تحت

عنوان معــادل ریالی یک درصد از منابــع خود را در
صندوق تثبیت سپرده گذاری کرده ،سرمایه گذاریهای
دیگــری در بورس اوراق بهادار انجــام دهد و صندوق
تثبیت در جایگاهــی قرار ندارد که درمورد کم و کیف
سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد اما به
طور کلی صندوق تثبیت میتواند ابزاری برای تسهیل
این سرمایه گذاری باشــد.رئیس هیات عامل صندوق
تثبیت بازار سرمایه درمورد مبالغی که صندوق توسعه
ملی تاکنون به حســاب صندوق تثبیت بازار سرمایه
واریز کرده اســت ،توضیح داد :صندوق توســعه ملی
مقرر است معادل ریالی  ۵۱۰میلیون دالر را به حساب
صندوق تثبیت واریز کند .تاکنون  ۳۹۸۴میلیارد تومان
معــادل حدود  ۱۶۸میلیون دالر به حســاب صندوق
تثبیت واریز شــده است .درواقع صندوق تثبیت ریال
دریافت کرد اما تسعیر و تبدیل آن بر اساس نرخ ETS
روز واریز یا همان ســامانه معامــات الکترونیک بانک
مرکزی بود.وی ادامه داد :مابقی نیز در قالب واریزهای
مرحله ای ماهانه تا ســقف  ۶۵۰میلیارد تومان هرماه
پرداخت خواهد شد تا سقف معادل ریالی  ۵۱۰میلیون
دالر تکمیل شود .مابقی بر اساس نرخ روز حدود ۸۵۰۰
میلیارد تومان باقی مانده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق اعالم کرد

حجم کل قاچاق کاال؛  ۱۸میلیارد دالر

رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق روغن بیشــتر از آرد است،
گفت :قاچاق ورودی و خروجی کشــور به حدود  ۱۷تا  ۱۸میلیارد دالر رسیده
است.به گزارش خبرگزاری مهر ،علی مویدی خرم آبادی در یک برنامه تلویزیونی،
گفت :ارز ترجیحی در کشور ما یکی از عوامل اصلی شکلگیری قاچاق معکوس
در کشور است .دادن ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه کاالهای اساسی در واقع
باعث شــده بود که قیمت عرضه کاالهای اساسی در کشور ما به پایینترین رقم
برســد و به لحاظ شرایطی که در کشــورهای همجوار وجود دارد ،متأسفانه این
تفاوت قیمت کاالهای اساسی در داخل و خارج از کشور زمینه را فراهم آورده بود
تا بخشی از کاالهای اساسی به کشورهای همجوار قاچاق شود.
وی افزود :بنابراین با وجود تمهیدات فراوان و تالش مضاعف همه دســتگاهها
این موضوع باعث شــده بود که بخشــی از ســرمایههای مردم در این حوزه به
تاراج برود.رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :متأسفانه با وجود تمام
اقدامات انجام شــده این بستر همچنان برای خروج کاالهای اساسی به خارج از
کشور فراهم اســت؛ به عنوان مثال یک بطری روغنی که در کشور ما به قیمت
 ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان عرضه میشــد ،در کشــور پاکستان به قیمت  ۱۵۰هزار
تومان به فروش میرسید و ما شاهد بودیم که برخی افراد نیازمند با فروش فقط
 ۱۰لیتر روغن در خارج از مرزها مبلغی را کسب میکردند.وی اظهار داشت :اگر
همه مرزها نیز کنترل شــود ،حجم کار آن قدر زیاد بود که باز هم بخشی از این
کاالها قاچاق میشد و باید گفت که اختصاص ارز ترجیحی باعث شده بود تا کار
قاچاقچیان تشدید شود.مویدی خرم آبادی بیان داشت :تا قبل از سال  ۹۰حدود
 ۲۵میلیارد دالر قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات خوب نظام ،قاچاق ورودی

به  ۱۲.۵دالر رســید ،اما بعد از تحریمها و تشــدید آن در سال  ۹۷بحث قاچاق
معکوس به وجود آمد که حدود  ۵.۵میلیارد دالر اســت ،بنابراین میزان قاچاق
ورودی و خروجی کشور به حدود  ۱۷تا  ۱۸میلیارد دالر رسیده است.وی با اشاره
به واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت :در مورد پوشاک در سالهای گذشته به
واردات به صورت نسبی وابستگی داشتیم اما در چند سال گذشته تولید پوشاک
کشــور به سطحی رسیده که صادرات باعث افتخار است و این نشان میدهد که
در مهار ورود پوشــاک توفیقات قابل توجهی داشتهایم و در زمینه تولید بنگاهها
نیز تالشهای مضاعفی شــده است و اگر چه قب ً
ال نزدیک  ۲.۵تا  ۳میلیارد دالر
واردات پوشاک قاچاق داشتیم ،اکنون به کمتر از یک میلیارد دالر واردات پوشاک
قاچاق رسیده است.
مویدی خرم آبادی با اشــاره به طرح ساماندهی مرزی ،گفت :این طرح اخیرا ً
تصویب شده و در آینده نزدیک آئین نامه آن ابالغ میشود و لذا در جنوب کشور
دیگر چیزی به نام قاچاق با اشکالی که در گذشته داشتیم ،دیگر نخواهیم داشت.
یعنی رویههایی که در گذشــته بعضاً باعث قاچاق میشــد در آینده ساماندهی
میشــود و بر اساس نیاز کشور واردات انجام میشــود و حاصل آن هم به نفع
مرزنشینان و ملوانان در نظر گرفته شده و صفر تا صد در اختیار مرزنشینان است.
وی افزود :در ادامه در خصوص کوله بری هم رئیس جمهور دســتور دادهاند
و طرح مربوطه آماده شــده اســت و در آینده نزدیک در دولت مطرح میشود و
بــا توجه به نگاهی که رئیس جمهوری به مرزنشــینان دارند این طرح میتواند
دستاورد خوبی برای مردم مرزنشین داشته باشد و با این طرحها به حق و حقوق
خود نائل خواهند شد .یک طرح کام ً
ال دقیق کارشناسی است و مبادی رسمیما

امضای سند یادداشت تفاهم همکاریهای اقتصادی ایران و ارمنستان
با پایان یافتن نشســتهای هیئتهای کارشناسی
ایران و ارمنستان در مراسمیدر ایروان ،سند یادداشت
تفاهم هفدهمین کمیســیون مشترک همکاریهای
اقتصــادی جمهــوری اســامیایران و جمهــوری
ارمنســتان ،توســط وزیــر نیروی کشــورمان و مهر
گریگوریان معاون نخستوزیر جمهوری ارمنستان که
ریاست مشترک کمیسیون مشترک را بر عهده دارند
 ،امضا شد.به گزارش ایســنا ،در ابتدای این نشست،
گریگوریان معاون نخســت وزیر ارمنســتان با تقدیر
از تالشهای انجام شــده برای تدوین سند یادداشت
تفاهم ،از برگزاری منظم نشســتهای کارشناســی
و نهایی شــدن ســند جدید همکاریهای دو کشور،
ابراز خرســندی و بر اراده دولت جمهوری ارمنستان
برای تقویت روابط با کشورمان در حوزههای مختلف

تأکید کرد.معاون نخســتوزیر ارمنستان با اشاره به
نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گسترش همگرایی
و افزایش تجارت در منطقه ،آمادگی ارمنســتان برای
ادامه ایفای نقش تســهیلگر روابط ایران و اتحادیه را
یادآوری کرد.وی با اشــاره به حمل و نقل و انرژی به
عنوان دو پایه مهم گســترش روابط بین دو کشــور،
تمدید و بهروزرســانی قرارداد تبــادل گاز و برق بین
دو کشور ،پیگیری تکمیل مسیر جاده شمال  -جنوب
ارمنســتان به عنوان حلقهای از کریدور خلیج فارس
به دریای ســیاه ،تســهیل روابط گمرکی دو کشور و
برقراری روابط ریلی با ایران در صورت تحقق موضوع
رفع انســداد از مســیرهای مواصالتی در منطقه را به
عنــوان برخی از مهمتریــن برنامههای پیش روی دو
کشور بر شمرد.

کنترل میشــود و لذا از طریق این مبادی مرزنشینان بر اساس نیازی که وزارت
صمت اعالم میکند ،به تجارت خود میپردازند.مویدی خرم آبادی بیان داشت:
بر اساس این طرح در حوزه کشورهای خلیج فارس حدود  ۳میلیارد دالر امکان
واردات خواهد بود و برای مرزهای غربی نیز این رقم به زودی مشــخص خواهد
شــد.رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت :دنیا امروز با
شــرایط جدیدی به ویژه در بحث غذا مواجه شده است و فائو هم این موضوع را
اعالم کرده اســت.وی افزود :بحث کرونا ،خشکسالی و جنگ روسیه و اکراین بر
این مســائل اثرگذار داشته و در منطقه ما نیز شرایط به گونهای است که بخشی
از سرمایه ما به تاراج میرود .وقتی ارز  ۴۲۰۰تومانی در سال  ۹۷در کشور برای
واردات رقم خورد همان زمان در مورد تشــدید قاچاق با وجود این ارز مساله را
بیان کردیم.

خیز لهستانیها برای خرید فوالد ایران
رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران و لهســتان گفت:
چون ما هنوز به  FATFنپیوســتهایم ،لهســتانیها
پیشــنهاد دادند که اگر اتاقهای مشترک هر کشوری
بحث تائیدیه را انجام دهنــد ،بانکها میتوانند برای
صادرکننده یا واردکننده حســاب باز کنند در نتیجه
بخشی از مشکالت جابجایی پول اینگونه حل خواهد
شد.
رحیم بناموالیی درباره ســفر اخیر هیاتی از تجار
لهســتان به ایران به خبرنگار ایلنا گفت :بعد از کرونا
این اولین هیات اروپایی بود که وارد ایران شــد .این
هیات متخصص در حوزه فــوالد و فرآوردههای آهن
بود ،با توجه به اینکه لهستان بیشتر آهن و فوالد خود
را از اوکراین و بالروس تامین میکرد و شــرایطی که
اکنــون پیش آمده و اوضاع آن منطقه را بههم ریخته

اســت ،آنها به دنبال خرید آهن از ایران و توسعه این
بازار هســتند.رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان با
بیان اینکه این اتاق بیشــتر مشوق بخش خصوصی
در جهت این اســت که به جای خامفروشی به سمت
فروش محصول بروند ،افزود :از طرف دیگر پیشــنهاد
دادیم که در زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری در
ایران کار شود.
بــا توجه به اینکه  9درصد معــادن دنیا در اختیار
کشــور و ثروت ملی اســت ،از فرصتهایی که پیش
میآید با یک ســری جاذبــه برای ســرمایهگذاران
خارجــی و ایجاد امنیــت از طرف دولــت و ارتقای
دیپلماسیمان در منطقه استفاده کنیم تا مثل گذشته
فرصتسوزی نشود و سرمایهگذاران خارجی را تشویق
به سرمایهگذاری در ایران کنیم.

