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افزایش امیدواری ها به صعود قیمت نفت
پیش بینی ها از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر بازگشــت 
تقاضای چین، کاهش عرضه روســیه و پایان آزادسازی منابع استراتژیک نفت 
آمریــکا قوت گرفته اســت. هر چند رکود اقتصادی در جهــان فرضیه افزایش 
قیمت را با ابهــام مواجه می کند.نفت برنت در بازار جهانــی انرژی امروز روی 
قیمت ۸۷.۶۶ دالر ایســتاد. دیروز نیز طالی ســیاه، با همیــن نرخ در بازار در 
بازار قیمت گذاری شــد. رقم فعلی نســبت به دو روز گذشــته که بازار تعطیل 
نبود افزایش ۰.۲۲ درصدی داشــت. با این حساب می توان گفت روند صعودی 
قیمت نفت آغاز شده است؟اویل پرایس چشم انداز قیمت ها در بازار طالی سیاه 
را تحت تاثیر بازگشــت تقاضای چین، کاهش عرضه روسیه و پایان آزادسازی 
منابع اســتراتژیک نفت ایاالت متحده صعودی برآورد می کند.قیمت نفت روز 
دوشــنبه که حجم معامالت به دلیل تعطیالت سال نوی قمری در شرق آسیا 
کمتر بود، کاهش یافت اما عمده رشــد قیمتی را که هفته گذشته تحت تاثیر 
چشــم انداز احیای اقتصادی چین کسب کرده بود حفظ کرد.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت با ۴۶ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۷ دالر و 
۱۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۳۶ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۸۱ دالر و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت هفته گذشــته ۲.۸ درصد و شــاخص نفت آمریکا ۱.۸ درصد رشد 
هفتگی داشت.تحلیلگران می گویند خوش بینی پیرامون بازگشایی اقتصاد چین، 
احتماال قیمت نفت را باالتر خواهد برد. سوکریت ویجایاکار، مدیر شرکت مشاوره 
تریفکتا در بمبئــی، در این باره گفت: بازار خواهان حفظ موقعیتهای خرید در 
صورت ازسرگیری رشد چین اســت.تحلیلگران کاالی گروه بانکی ANZ  در 
یادداشــتی نوشتند: آمار، اوج گیری سفر در چین پس از تسهیل محدودیتهای 
کرونایی را نشان داد و از رشد ۲۲ درصدی ترافیک جاده ای از ابتدای ماه میالدی 
جاری تاکنون در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته در ۱۵ شهر بزرگ چین، 
حکایت داشــته است.فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی )IEA( جمعه 
گذشته اظهار کرد: اگر اقتصاد چین همان طور که موسسات مالی انتظار دارند، 
امســال بهبود پیدا کند، بازارهای انرژی ممکن اســت دچار محدودیت عرضه 
شــوند. بیرول در حاشیه اجالس ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: 
در خصوص بازارها، خیلی آسوده نیستم و سال ۲۰۲۳ ممکن است سالی باشد 
کــه در آن بازارها بیش از آنچه بعضی از همکارانم تصور می کنند، با محدودیت 
عرضه روبرو شوند.افزایش ترافیک جاده ای چین در آستانه تعطیالت سال نوی 
قمری، دورنمای خوبی را برای تقاضا برای ســوخت پس از دو هفته تعطیالت، 

ترسیم می کند. 
بازگشت تقاضای چین به بازار را می توان به عنوان یکی از موثرترین مولفه ها 
در تعییــن نرخ بازار نفت در نظر گرفت، آژانس بین المللی انرژی IEA، در این 
باره نوشت: لغو محدودیت های کرونایی در چین منجر به افزایش تقاضای جهانی 
طالی ســیاه در سال ۲۰۲۳ می شود و باید منتظر ثبت رکورد جدید قیمتی در 
بازارهای جهانی بود.همزمان با بازگشــایی محدودیت ها در چین، روسیه عرضه 
نفت خود را تحت تاثیر تعیین سقف قیمت کاهش داد. بنابراین به  نظر می رسد 
ناترازی در عرضه و تقاضا، قیمت نفت را در آینده با نوســاناتی روبه رو کند.اوایل 
دســامبر بود که »گروه ۷« به همراه اتحادیه اروپا و استرالیا موافقت کردند که 
شــرکت های بیمه، نفتکش ها و بروکرها، نفت روســیه را باالتر از سقف قیمت 
تعیین شده )۶۰ دالر( نخرند. چراکه از خدمات بیمه کشتی شرکت های اروپایی 
محروم می شــوند.به گزارش رویترز، اجرای این سیاســت از پنجم فوریه دنبال 
می شود و مکانیســم قیمت را برای فرآورده های نفتی اعمال می کند، به گفته 
مقام های خزانه داری آمریکا سقف قیمتی نفت روسیه با دو هدف اعمال می شود: 
نخســت قطع درآمدهای نفتی مســکو با تخفیف های زیادی که روسیه مجبور 
اســت به هند و چین بدهد و دوم تضمیــن عرضه انرژی در بازارهای جهانی.بر 
اساس آخرین آمار صادرات نفت روسیه در ماه دسامبر ۲۰۰ هزار بشکه در روز 
کاهش یافته و به ۷.۸ میلیون بشکه رسیده است. قاعدتا با اجرای سیاست تعیین 
سقف قیمت نفت روسیه و انزوای صادراتی آن بازار عرضه دچار التهاب می شود. 
بنابراین باید منتظر ماند و دید اجرای سیاســت مذکور چقدر می تواند منجر به 
خیزش ارزش نفت شــود؟پایان آزادسازی منابع استراتژیک نفت ایاالت متحده 
به دستور جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، مزید بر علت شده است و فرضیه 
افزایش قیمت نفت در آینده را تقویت می کند. با این حساب تا این لحظه صعود 
قیمت طالی ســیاه محتمل ترین فرضیه به  حســاب می آید. اما در این میان از 
متغییرهای مانع از افزایش قیمت نفت نیز نباید غافل شد. رکود اقتصادی دنیا 
یکی از این موانع مهم است که از تاثیرگذاری آن نباید غافل شد.مرکز تحقیقات 
اقتصادی و تجاری انگلیس، در این باره اعالم کرد ادامه مبارزه سیاســت گذاران 
با تورم و افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی روند رشــد اقتصاد در ســال دید 
را متوقــف و دنیا را وارد رکود می کند. بــا ورود دنیا به رکود اقتصادی احتمال 
کاهش تقاضا وجــود دارد. بنابراین باید منتظر ماند و دید واکنش متقاضیان و 

عرضه کنندگان نسبت به اتفاقات اخیر چه خواهد بود؟

تعیین سرنوشت بیت کوین در ماه آینده 
به گفته تحلیلگری، افزایش شدید قیمت بزرگ ترین دارایی رمزنگاری جهان 
از نظر ارزش بازار تازه آغاز شده است.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتوکارنسی، 
استراتژیســت، کریپتو کالیو اظهار کرد: بیت کوین در حال حاضر برای افزایش 
عظیمی آماده می شــود که می تواند ارزش آن را به ســطحی برساند که از ژوئن 
۲۰۲۲ مشاهده نشده است.این تحلیلگر گفت: »وقتی باالخره این اتفاق رخ دهد، 
شاهد قیمت ۳۰ هزار دالر خواهیم بود اما فقط فکر نکنید امروز، روزی است که 
قرار است این اتفاق بیفتد، مراقب باشید و زیاد حریص نشوید«.این استراتژیست 
ارز دیجیتال پیش بینی کرد که بیت کوین ممکن است در ماه فوریه به ۳۰ هزار 
دالر برسد و اشاره کرد که در حال حاضر اولین ارز دیجیتال الگوهایی شبیه به 
سال ۲۰۱۹ دارد که قیمت آن از ۳۰۰۰ دالر به ۱۴ هزار دالر افزایش یافت.طی 
چند روز گذشته تغییر چندانی در نســبت بیت کوین به اتریوم صورت نگرفته 
است. هنوز هم انتظار می رود که این سطح طی چند هفته آینده با ادامه تقویت 
بیت کوین کاهش یابد و نقدینگی را از آلت های مشابه با آنچه در رالی بازار نزولی 
۲۰۱۹ اتفاق افتاد، جذب کند.پیش بینی این استراتژیســت ظاهراً با پیش بینی 
یکی دیگر از تحلیلگران رمزارز مطابقت دارد که هفته گذشته به دنبال کنندگان 
خود گفت که هدف بیت کوین برای سال ۲۰۲۳ باالی ۴۰هزار دالر است.مجموع 
ارزش بــازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۴ تریلیون دالر برآورد 
می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۴۰ درصد بیشتر شده است. در حال 
حاضر ۴۱.۹۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در 
یک روز ۰.۳۸ درصد کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ 
ساعت گذشته ۵۲.۲۱ میلیارد دالر است که ۱۳.۴۲ درصد کاهش داشته است. 
حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۱۵ میلیارد دالر است که 
۹.۸۶ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام 
سکه های پایدار اکنون ۴۵.۹۳ میلیارد دالر است که ۸۷.۹۸ درصد از کل حجم 

۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

وضعیت سدهای تهران مساعد نیست
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب تهــران گفت: علی رغم بــارش برف در 
تهران اما وضعیت ســدهای پنجگانه مناسب نیست، نیازمند روان آب هستیم و 
پیش بینی می شود که در ماه های آینده وضعیت بهتر شود.محمدرضا بختیاری 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه موقعیت سدهای تهران اکنون مساعد نیست، 
اظهار کرد: دو ســال قبل نیز ســال خشک بود و امسال سومین سال خشک را 
سپری می کنیم، سال های قبل بارش ها عمدتا باران بود و بارش برف نداشتیم اما 

با جلساتی که برگزار شد، توانستیم تابستان را پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه پیش بینی هایی برای شرایط بحرانی آب تهران در تابستان 
صورت گرفت که خوشــبختانه توانســتیم از آن شرایط بدون حتی یک ساعت 
قطعی آب عبور کنیم، گفت: در شرایط فعلی وضعیت سختی داریم، مردم گمان 
می کنند چون تابســتان تمام شده، وضعیت بد نیست، قطعا بارش ها تاثیر گذار 
خواهــد بود اما به دلیل اینکه بارش ها به صورت برف اســت، روان آب نداریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با بیان اینکه بارندگی ها مناسب هستند 
و ذخیره خواهند شــد، گفت: در ماه های آینده که هوا گرم تر شود می توانیم از 
این ذخیره استفاده کنیم، بهمن ماه بسیار سختی خواهد بود که باید پشت سر 

بگذاریم.
بختیاری با اشــاره به جداســازی آب شرب از آب غیر شرب در تهران گفت: 
این مســاله به دو دلیل در تهران اجرایی نشد، یکی بحث فنی و دیگری  بحث 
اقتصادی بود، اساسا تفکیک آب شرب و غیر شرب در تهران معنا و مفهومی ندارد 

به دلیل اینکه کیفیت آب خام بسیار باال است.

بازار انرژی

ارز دیجیتال

تلنگر

تحریم نفت روسیه توسط آمریکا و اتحادیه 
اروپا، باعث ســرازیر شــدن نفت ارزان روسیه 
به ســنگاپور و ترکیب شــدن در این کشور با 
گریدهــای نفتی دیگر و صــادرات مجدد آن 
به بازارهای جهانی شــده است.ممنوعیتی که 
اتحادیه اروپا و آمریکا اواخر سال گذشته علیه 
نفت روســیه به اجرا گذاشتند، مسکو را ناچار 
کرد در جســت وجوی خریداران بیشتری در 
شرق باشــد. عالوه بر افزایش تقاضای چین و 
هند برای واردات نفت از روســیه، سیل نفت 
ارزان این کشور به سنگاپور سرازیر شده و در 
آنجا، با گریدهای نفتی دیگر ترکیب شــده و 
مجددا به جهان صادر شــده است و سودهای 
کالنی نصیب معامله گــران می کند.به گزارش 
ایسنا،گفته می شود فرآورده های نفتی روسیه، 
تابستان گذشــته به چین فروخته شده و در 
قالب محموله های چینی، به بازارهای اروپایی 
صادر شــدند. پیش از حمله نظامی روسیه به 
اوکرایــن، اروپا بزرگتریــن واردکننده نفت و 
فرآورده های نفتی روســیه بود. اما این روزها، 
تحریم های غربی، روســیه را وادار کرده است 
جریان تجارت انرژی خود را به ســمت شرق 
تغییر دهد.طبــق گزارش بلومبرگ، مســکو 
دریافته اســت که عالوه بر توسعه خطوط لوله 
به آسیا و مناطق دیگر که ممکن است ساخت 
آنها سال ها طول بکشند، اســتفاده از ناوگان 
نفتکش های شــبح، بهترین شیوه برای حمل 
نفت خواهد بــود. اکنون تقاضا در ســنگاپور 
بــرای مخازن ذخیره ســازی که پذیرای نفت 
ارزان روســیه خواهند بود، افزایش پیدا کرده 
اســت.مدیر یک اپراتور مخــزن و ارائه دهنده 
مشــاوره بــه معامله گران در این بــاره گفت: 
فضای ذخیره ســازی در ســنگاپور با افزایش 
عالقه و ســود حاصل از ترکیب سوخت ارزان 
روســیه با محموله های منابع دیگر، خریداری 
شده است. این اقدام کمک می کند مبدا اصلی 
این محموله ها مخفی بماند.برخالف بســیاری 
از کشــورهای غربی، ســنگاپور هنوز نفت و 
فرآورده هــای نفتی روســیه را ممنوع نکرده 
است. با این حال، بانکهای مستقر در سنگاپور 
اجازه ندارند در فاینانس یا معامالت مربوط به 
شرکتهای روسی، مستقیما مشارکت کنند.در 

هفته هــای آینده، اتحادیه اروپــا آماده اجرای 
تحریم های جدید علیــه واردات فرآورده های 
نفتی روســیه می شــود که جریــان تجارت 
انرژی از روســیه به آســیا را گسترش خواهد 
داد و باعث می شــود هاب هایی مانند سنگاپور، 
ســوختهای روسی را با ســوخت منابع دیگر 
ترکیب کرده و به بازارهای جهانی عرضه کنند.
سخنگوی شــرکت ذخیره سازی نفت ادواریو 
آســیا پســیفیک، اعالم کرد ما شاهد افزایش 
پرس و جو درباره اجــاره کوتاه مدت در دوره 
منتهی به دسامبر بودیم.بنا بر آمار شرکتهای 
اپراتور مخازن محلی، اجاره شــش ماهه برای 
مخــازن نفت کوره یا نفت خام در ســنگاپور، 
ســال میالدی گذشــته، حداکثر ۲۰ درصد 
افزایش یافت.آمار شرکت تحلیل انرژی ورتکسا 
نشــان می دهد پایانه های دریافت نفت، حجم 
نفتا و نفت کوره روســیه را در دسامبر بیش از 
دو برابر کردند.این پایانه ها ۲.۶ میلیون بشکه 
نفتا دریافت کردند که ۴۰ برابر بیشتر از حجم 
دریافت شده در مدت مشابه سال پیش بود.بنا 
بر اظهارات آرمان اشرف، مدیر جهانی مایعات 
گاز طبیعی در شــرکت FGE، نفتای روسی 

که در مخازن ســنگاپوری جای گرفته بود، به 
ســرعت به بازارهای آسیایی دیگر صادر شده 
اســت.ویلیام تان، نائب رئیس شرکت مشاوره 
سوخت »میابی اینداستریز« می گوید: مخازن 
ســنگاپور برای معامله گرانی کــه نفت ارزان 
روسیه را خریداری کرده و آن را با نفت منابع 
دیگر ترکیب می کنند تا حاشیه سود خوبی به 
دست آورده اند، محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. 
این معامله گران ۲۰ درصد حاشیه سود دارند.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، روسیه الزم است 
ناوگان نفتکش های شــبح خود را توسعه دهد 
زیرا تحریمهای غربی، زنجیره تامین انرژی را 
دســتخوش تغییرات کرده است. معامله گران 
روی این جریان تجارت جدید حساب می کنند. 
با این حال، غرب هنوز نتوانسته است روسیه را 
فلج کند و تنها دنیایی را شکل بخشیده است 
که در آن انرژی به هر چیزی غیر از دالر آمریکا 

معامله می شود.
نگرانی  درباره اثر تحریم روسیه 

بر بازار گازوئیل جهان
رئیــس آژانــس بین المللی انــرژی ضمن 
پیش بینــی افزایــش محدودیــت عرضه در 

بازارهای انرژی در سال جاری میالدی نسبت 
به باال نرفتــن قیمت ها ابراز امیــدواری کرد.

به گــزارش ایلنا از خبرگــزاری رویترز، فاتح 
بیرول با بیــان اینکه احتمال می رود بازارهای 
انرژی در ســال ۲۰۲۳ بــا محدودیت عرضه 
بیشــتر روبه رو شــوند، ابراز امیدواری کرد که 
به منظور کاهش فشــار بر کشورهای در حال 
توسعه واردکننده انرژی قیمت ها افزایش نیابد.

وی در گفت وگویی با رویترز در حاشیه مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس گفت: چشم انداز بنده 
درباره بــازار قدری نگران کننده اســت و این 
احتمال وجود دارد که بازارهای انرژی در سال 
۲۰۲۳ با محدودیت عرضه و فشــاری فراتر از 
حد کارشناسان و تحلیلگران بازارهای جهانی 
روبه رو شوند.نفت خام شــاخص برنت دریای 
شمال اکنون در ســطوح باالی ۸۴ دالر برای 
هربشکه معامله می شود.سهیل المزروعی، وزیر 
انرژی امارات و امین ناصر، مدیرعامل شــرکت 
دولتی نفت ســعودی آرامکــو به تازگی اعالم 
کردند که برآوردها از تعادل در بازارهای جهانی 
نفت در سال جاری میالدی حکایت دارد.بیرول 
گفت: با وجود اینکه اکنون بازار مشکل چندانی 

ندارد، ابهام هایی وجود دارد که باید مراقب آنها 
بود و آن هم مربوط به تقاضای نفت از ســوی 
چین و چگونگی عرضه این کاالی راهبردی از 
سوی روسیه است.وی افزود: اقتصاد چین که 
بسیاری از مؤسسه های مالی انتظار رونق آن را 
می کشند ممکن است با افزایش تقاضا روبه رو 
شود و این شرایط می تواند بازارها را زیر فشار 
بگذارد.رئیس آژانــس بین المللی انرژی درباره 
شــرایط عرضه نفت روسیه با توجه به چالش 
تحریم های غرب علیه مســکو گفــت: درباره 
توان صادراتی این کشــور به دلیل رویارویی با 
تحریم های غــرب و در درازمدت چالش های 
داخلی عالمت ســؤال های فراوانی وجود دارد.

بیرول تصریح کرد: شــرکت های خارجی که 
بــه بهره وری میدان های نفتی روســیه کمک 
می کردند، همگی از پروژه های نفت و گاز این 
کشور کناره گیری کرده اند، از این رو با نگاهی 
بلندمدت، بر این باورم که صنعت نفت روسیه 
با چالش هایی بزرگ روبه رو خواهد شد.آژانس 
بین المللــی انرژی تأثیــر تحریم های غرب بر 
حجم صادرات نفت روســیه در آغاز تنش های 
مسکو-کی یف را با اختالفی بسیار زیاد ارزیابی 
و اعالم کرده بود که بازارهای نفت ممکن است 
عرضه حدود ۳ میلیون بشکه در روز از دست 

بدهند.
بیرول گفت: به نظــر می آید صادرات نفت 
روسیه مقاوم تر از آنچه در ابتدای سال گذشته 
میــالدی انتظار می رفت، باشــد، امــا از نظر 
مسیر کلی برآوردها صحیح بود.رئیس آژانس 
بین المللی انــرژی ادامــه داد: همان گونه که 
پیش بینی می کردیم صادرات نفت روســیه در 
حال کاهش است و در سه ماه نخست امسال 
و پس از آن کاهش بیشــتری را تجربه خواهد 
کرد.بیــرول درباره طرح ســقف قیمتی برای 
فروش محموله های فرآورده های نفتی روسیه 
که احتمال می رود از ماه آینده میالدی اجرایی 
شــود، گفت: نگران عرضه گازوئیل هســتیم، 
ســقف قیمتی برای فرآورده هــای نفتی این 
کشــور اندکی پیچیده تر از نفــت خام به نظر 
می رسد و امیدوارم که به چالش ها و تنگناهایی 
در بازارهــای فرآورده نفتی به ویــژه گازوئیل 

منجر نشود.

بلومبرگ گزارش داد

کاسبی از تحریم نفت روسیه داغ شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت 
تولید صنعت پتروشیمی ایران اکنون حدود ۹۰ میلیون تن 
است که تا پایان برنامه هشتم توسعه این رقم به حدود ۲۰۰ 
میلیون تن خواهد رسید و سبد محصوالت پتروشیمی ایران 

متنوع تر خواهد شد.
به گزارش ایســنا، مرتضی شــاهمیرزایی با بیان اینکه 
صنعت پتروشیمی ایران باید در مسیر توسعه پایدار و متوازن 
بر اســتفاده از قابلیت های فناوری هــای دیجیتال توجه و 
تأکید داشته باشــد، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی ایران با 
توجه به وجود ذخایر گسترده نفت و گاز در کشور در مسیر 
رشــد و توسعه قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه استفاده 
از محصوالت متنوع پتروشــیمیایی در جهان در حال رشد 
اســت و بر اساس آمارها هر ۲۰ سال تقاضا ۲ برابر می شود 
کــه این موضوع بــر اقتصاد و صنعت تأثیرگذار اســت، در 

همایش سراسری تحول دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان که 
با هدف حمایت و توانمندسازی راهکارهای نوآورانه فعاالن 
و متخصصان صنعت برگزار شــد، افزود: باید در کشورمان 
با اســتفاده از ظرفیت های موجــود و بهره گیری از دانش و 
فناوری های نوین شــکوفایی این صنعت ارزشــمند را رقم 
بزنیم.شاهمیرزایی تصریح کرد: همکاری صنعت پتروشیمی با 
مراکز دانشــگاهی، پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیان 
می توانــد به تحول در این صنعت ارزش آفرین منجر شــود 
و خوشــبختانه شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در 
زمینه  داخلی سازی دانش فنی و کاتالیست ها دستاوردهای 
مطلوبی را ثبت کرده اســت، به طــوری که تا پایان فعالیت 
دولت ســیزدهم تمامی کاتالیســت های مورد استفاده در 
صنعت پتروشیمی ایران بومی ســازی خواهد شد.وی ادامه 
داد: بایــد با تکیه بر توان داخلی، کاهش واردات محصوالت 

پتروشــیمی را تحقق بخشیم و از واردات مواد اولیه از خارج 
از کشور بی نیاز شویم و از سوی دیگر با توجه به توانمندی 
ســازندگان ایرانی کاالها و تجهیــزات می توان نیاز طرح ها 
و مجتمع های پتروشــیمی را از داخل کشــور تأمین کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی  به نقش مهم و 
تأثیرگذار همکاری صنعت و فناوری اشاره کرد و گفت: باید 
برای توســعه از فناوری های مختلف بهره برد و در صنعت 
پتروشــیمی نیز با توجه به قابلیت های این صنعت پیشــرو 

می توان از فناوری های دیجیتال بهره برد.
شاهمیرزایی اظهار کرد: سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
توســعه صنعت پتروشیمی بر اســاس راهبرد شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی انجام می شــود و از تمامی هلدینگ ها، 
ســرمایه گذاران، صندوق هــای بازنشســتگی و فعاالن این 
صنعت پیشرو و ارزش آفرین می خواهیم به سرمایه گذاری در 

این صنعت با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصوالت 
نهایی بپردازند.وی افزود: حدود ۱۰۰ طرح پتروشــیمی در 
کشور در دست احداث است، بنابراین باید ذخایر نفت و گاز 
کشور برای تکمیل زنجیره ارزش محصوالتی مانند متانول 
به کار رود و به کاهش خام فروشی و ساخت محصوالت نهایی 
با ارزش افزوده بیشتری منجر شود.مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با بیان اینکه توسعه در قطب های جدید 
پتروشــیمی منجر به تحــول در صنعت پتروشــیمی ایران 
می شود، گفت: قطب های مکران، انرژی بر پارسیان، فاز دوم 
ماهشهر و جاسک به عنوان قطب های نو صنعت ارزش آفرین 
پتروشــیمی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به تولید 
محصــوالت مهم و راهبردی پتروشــیمی خواهند پرداخت 
که افزون  بــر تأمین نیاز داخلــی، در افزایش صادرات نیز 

نقش آفرین خواهند بود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران گفت: بخش خصوصی عراق 
عالقمنــد به خریــد کاال از ایران اســت بنابراین باید این 
مشــکل را حل کند. می توان وجه کاالها را هم به صورت 
دینار، درهــم، یوان، لیر ترکیه و یا یــورو پرداخت کرد و 
اگر عراق نتوانــد پول را پرداخت کند قطعا امکان خرید و 
واردات کاال از ایران نخواهند داشت.سیدحمید حسینی در 
گفت وگو با ایلنا، درباره اقدام اخیر فدرال رزرو جهت کنترل 
معامالت بین المللی دالر توســط بانک های تجاری عراق و 
تاثیر آن بر مبادالت تجاری ایران با این کشور اظهار داشت: 

فعال اظهارنظر در این خصوص زود است.
 باید ببینیم که آیا فدرال رزرو بنا دارد به همین سیاست 
خــود ادامه دهد یا خیر. روزانه حــدود ۲۵۰ میلیون دالر 
به بانک های عراقی ســوئیفت می شــد که اکنون به ۳۰ تا 
۴۰ میلیون دالر کاهش پیدا کرده اســت و باعث شده نرخ 
دینار در برابر دالر به شــدت تضعیف و از ۱۴۵۰ به بیش 
از ۱۶۰۰ برســد.وی افزود: اقدام فدرال رزرو قطعا می تواند 
باعث نارضایتی مردم عراق شده و هم به دولت این کشور 
فشــار وارد کند و هم اینکه علیه ایران جوســازی صورت 
بگیــرد که چون دالر وارد ایران می شــد امریکا این کار را 
انجام داده است.رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی با بیان اینکه تاکنون 
هیــچ نظارتی بر مبــادالت ارزی در بانک های عراق وجود 
نداشته اســت، گفت: عراق قبال روزانه ۲۵۰ میلیون دالر 

درآمد نفتی داشــته و با این رقم های جدید نفت به روزانه 
باالی ۳۵۰ میلیون دالر رســیده است، بانک مرکزی عراق 
هیچ حسابی ندارد و هیچ کار بانکی انجام نمی دهد و فقط 
به همه بانک های عراقی ســهمیه داده اســت که وظیفه 
داشتند روز قبل دینار را از بازار جمع آوری کنند و به بانک 
مرکزی تحویل بدهد. بانک مرکزی هم بر آن مبنا دســتور 
می داد که معادل آن دالر به حساب بانک ها پرداخت شود و 
بعد بانک های عراق به کسانی که دینار دریافت کرده بودند 
دالر را در عراق و یا سایر کشورها تحویل می داد، بنابراین 
اصوال  نظارتی بر اینکه در قبال دالری که پرداخت شده آیا 
کاالیی به عراق وارد شده است یا خیر، صورت نمی گرفت.

وی تاکیــد کرد: این سیاســت در این راســتا صورت 
گرفته که بر دالرهای ارســالی به عــراق نظارت و کنترل 
صورت بگیرد چون بخشــی از پول صرف فســاد و خروج 
از عراق می شــود، بخشــی باعث خروج ســرمایه و صرف 
واردات می شود و بخشی هم ممکن است در جاهای دیگر 
مورد اســتفاده قرار گیرد. بنابراین بانــک مرکزی عراق و 
فدرال رزرو امریکا در نظر دارند این موضوع را بیشتر رصد 
کنند.حســینی تصریح کرد: اکنون مهمترین بانک تجاری 
عراق که مبادالت بین المللی و صادالت انجام می دهد بانک 
تجارت و یا TBI اســت که مدیریت مالی آن به عهد یک 
امریکایی است که همه چیز را رصد می کردند. به نوعی در 
نظــر دارند بقیه بانک های عراقی را از میدان به در کنند و 
تقریبــا همه چیز را در اختیــار بانکی قرار دهند که تحت 

کنترل خودشــان است، امریکا مســتقیما مدیران بانک را 
نصــب می کند و باتوجه به اینکه شــایعاتی مطرح بود که 
رئیس بانک مرکزی و بانک TBI عراق تغییر خواهند کرد؛ 
به نظر می رســد که در این راستا است که به دولت عراق 
فشــار وارد کنند که نتواند تغییــرات را انجام دهد.وی با 
بیــان اینکه اقدام فدرال رزرو تاثیری بر روابط تجاری ایران 
و عراق نخواهد داشــت، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی 
عراق که عالقمنــد به خرید کاال از ایران اســت بنابراین 
باید این مشــکل را حل کند، می توان وجه کاالها را هم به 
صورت دینار، درهم، یوان، لیر ترکیه و یا یورو پرداخت کرد 
و اگر عــراق نتواند پول را پرداخت کند قطعا امکان خرید 
و واردات کاال از ایران نخواهند داشت. در هر حال ما نباید 
خودمان را درگیر این موضوع کنیم، اگرچه در کوتاه مدت 
خدشــه هایی در صادرات کاالی ما به عراق ایجاد می شود، 
ســوی دیگر ماجرا این اســت که باتوجه به اینکه نرخ لیر 
تضعیف شــده می تواند اثر منفی بر صادرات کاال به عراق 
نه تنها از ایران بلکه از همه بازارها داشــته باشــد و میزان 

آن را کاهش دهد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های 
نفــت، گاز و پتروشــیمی در ادامه وضعیــت دریافت وجه 
صادرات برق و گاز به عراق گفت: خرید گاز توســط دولت 
عراق انجام می شود، مکانیسیمی تعریف شده که عراق باید 
در قبال گاز کاالی مورد نیاز مــا را تحویل دهد، بنابراین 
موضوع خود عراق اســت که باید ببنیند آیا اجازه دارند به 

دالر خرید کنند و یا اینکه TBI وظیفه دارد تبدیل به یورو 
و یا درهم کند و در اختیار تجار عراقی قرار دهد که کاالی 
مورد نیاز را خرید کنند؟ عراق به شــدت عالقمند است و 
به واردات برق و گاز از ایران نیاز دارد و حتی پیگیر اســت 
که بتواند میزان واردات را افزایش دهد، بنابراین قاعدتا اگر 
بخواهد سختگیری شــود می تواند با واکنش ایران مواجه 
شود و دولت عراق را با مشکل مواجه کند. وی تاکید کرد: 
در این ماجرا ایران می توانــد به تجار توصیه کند انعطاف 
داشته باشند و از طرف عراقی ریال و یا حتی دینار دریافت 
کنند، اکنون دینار در بازارهای جهانی قابل معامله اســت، 
معامله باسایر ارزها هم می تواند کمکی باشد که ایران برای 
عبور عراق از این بحران انجام دهد.حسینی رقم مطالبات 
برقــی و گازی ایران از عراق را از رقــم ۵ میلیارد دالری 
که قبال اعالم شــده بود بیشتر عنوان کرد.وی بیان داشت: 
فعال همه نظام پرداخت عراق دچار مشــکل است و فقط 
ایران درگیر نیست، اکنون باتوجه به اینکه حواله سوئیفت 
ارز از امریکا به بانک ها کاهش پیدا کرده و از ســوی دیگر 
ارزش دینار کاهش پیدا کرده اســت قطعا به دنبال تامین 
اسکناس هســتند، بنابراین تقاضا برای تامین اسکناس به 
شدت افزایش پیدا خواهد کرد و می تواند مبادالت تجاری 
عراق را دچار مشکل کند، در هر حال امریکا در صدد است 
کنترل ارز عراق را بدســت بگیرد، در این بین قائدتا دولت 
عــراق نباید اجازه دهد آمریــکا در این حد در کار تجاری 

مردم این کشور دخالت کند.

معاون وزیر نفت:

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی  به ۲۰۰ میلیون تن می رسد

تاثیر تصمیم جدید فدرال رزرو بر تجارت تهران- بغداد

مطالبات ایران از کشور عراق بیش از ۵ میلیارد دالر است

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی شــیوه 
جدید عرضه ربع سکه در بورس کاال را تشریح کرد که 

به صورت حراج چند قیمتی خواهد بود.
به گزارش ایســنا، کرمی درباره چگونگی خرید ربع 
سکه از بورس کاال از فردا )چهارم بهمن ماه( و تفاوت 
آن با هفته گذشــته گفت: در حراج صورت گرفته در 
هفته گذشته کشف قیمت به صورت روش حراج تک 
قیمتی بود؛ یعنی اگر در هفته گذشته خریداران ثبت 
ســفارش خود را با قیمت های ۱۰۰۰ تومان، ۱۱۰۰ 
تومــان، ۱۲۰۰ تومان، ۱۳۰۰ تومــان و ۱۴۰۰ ثبت 
کــرده بودند و با توجه به شــرایط بازار بانک مرکزی 
قیمت ۱۲۰۰ تومان را برای ارز مناســب می دانســت 
کســی که عدد باالتری را نســبت بــه قیمت تعیین 
شده توسط بانک مرکزی ثبت کرده کماکان با همان 
قیمت ۱۲۰۰ تومان تعیین شده بانک مرکزی می تواند 
گواهی سکه را خریداری کند و در این روش حراج به 
شــیوه تک قیمتی و آن هم ۱۲۰۰ تومانی انجام شده 
است.وی اضافه کرد: کسانی که قیمت های پایین تری 
را ثبت کردنــد مطمئنا آنها در حراج برنده نشــدند 

اما در حراجی که از روز سه شــنبه برقرار می شود به 
صورت چنــد قیمتی خواهد بود؛ یعنــی اگر به طور 
مثال قیمت های گفته شــده در روش قبلی این هفته 
هم ثبت شــود و قیمــت ۱۲۰۰ تومانی مدنظر بانک 
مرکزی باشــد کســی که ۱۲۰۰ تومان را ثبت کرده 
باشد با قیمت ۱۲۰۰ تومان، کسی که ۱۳۰۰ را ثبت 
کرده باشــد با قیمت ۱۳۰۰ تومان و کسی هم قیمت 
باالتری ثبت کرده باشــد با آن قیمت می تواند خرید 
خود را انجــام دهد.معاون اداره عملیات بازار باز بانک 
مرکزی در ادامه در پاســخ به سوالی مبنی بر این که 
چگونــه مردم باید قیمت مناســب را برای خرید ربع 
سکه در بورس کاال تشــخیص دهند؟ اظهار کرد که 
قیمت ربع ســکه و نیم سکه و تمام سکه )اگر عرضه 
شــوند( براســاس دو مولفه قیمت جهانی و نرخ ارز 
تعیین می شــود؛ بنابراین کســانی که می خواهند در 
حراج شرکت کنند و ثبت سفارش داشته باشند باید 
کامال نســبت به شــرایط حال و آینده این دو متغیر 
توجه الزم را داشته باشند و ریسک های مترتب بر هر 

دو مولفه را در ثبت سفارش لحاظ کنند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
گفــت: در حال حاضر با نصب کنتورهای هوشــمند، 
به شــکل پایلوت مصرف انرژی را در ۱۰ ســاختمان 
بزرگ شــهر تهران مورد ارزیابــی و رصد قرار گرفته 
است.به گزارش وزارت راه وشهر سازی، محمدمهدی 
حیدری سرپرســت مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی از ضرورت راه اندازی سامانه پایش انرژی 
بر اســاس تکالیف قانونی مرکز تحقیقــات، خبر داد 
و گفت: یکــی از موضوعاتی کــه در مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرســازی بر اساس قوانین باالدستی 
الزامی شده است موضوع راه اندازی سامانه پایش انرژی 
در ساختمان هاســت که هم ساختمان های موجود و 
هم ســاختمان های در حال احداث را شامل می شود.
سرپرســت مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
گفــت: مقرر شــده بود تــا اطالعات مصــرف انرژی 
ساختمان ها در ســامانه ملی پایش اطالعات مصرف 
انــرژی بصورت برخط بارگذاری شــود تا مرکز بتواند 
ســاختمان ها را از منظر مصرف انرژی تحلیل کند و 
برای این موضوع نیز راهکارهای مناسب را ارائه دهد.

حیدری ادامه داد: متأسفانه موضوع راه اندازی سامانه 
مصــرف انرژی در ســاختمان های موجــود و جدید 
االحداث به علت عدم تخصیص اعتبار الزم از ســوی 
مراجع ذیربط و ســازمان برنامه و بودجه کشــور به 
مدت دوسال اســت که مغفول مانده است.وی گفت: 
علیرغــم هیچ گونه حمایت مالی، ایــن مرکز با تکیه 
برمنابع و ظرفیت های موجود، نسبت به راه اندازی فاز 
نخست این سامانه اقدام کرد و در حال حاضر با نصب 
کنتورهای هوشمند، به شکل پایلوت مصرف انرژی را 
در ۱۰ ساختمان بزرگ شهر تهران مورد ارزیابی قرار 
داده و اطالعات مصارف انرژی در این ســاختمان ها را 
بصورت برخط رصد می کند.سرپرست مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی افزود: عالوه بر ورود اطالعات 
مرتبط با اقدامات انجام شــده در زمینه بازرســی و 
ممیزی انــرژی تعدادی از ســاختمان های بزرگ که 
نســبت به اجرای راهکارهای اصالحــی اقدام کرده و 
موفق بــه صرفه جوئی های قابــل مالحظه در مصرف 
انرژی شــده اند، اطالعات ملکی ۴۰۰ ساختمان دیگر 

را در سطح تهران در این سامانه بارگذاری کردند.

ارزیابی مصرف انرژی در ۱۰ ساختمان بزرگ پایتختجزئیات حراج جدید ربع سکه در بورس


