
انتقال مزیت مطلق فرش ایران به خارج از کشور
شرکت سهامی فرش ایران آماده انتقال مهارت و تکنیک های بافت و مرمت فرش 

دستباف ایران به کشورهای عربی است!
به گزارش جهان اقتصاد، خبرها حاکی از این اســت که در مذاکرات تجاری اخیر 
بین شرکت سهامی فرش ایران و طرف قطری، افزون بر اخذ سفارش بافت فرشی 
بزرگ پارچه، برای راه اندازی مدرســه فرش ایرانی در آن کشــور نیز توافق شده 

است.
در شــرایطی که فرش دستباف ایران شرایط نامناسبی را از سر می گذراند و میزان 
صادرات آن به کمترین میزان در ســالهای اخیر رسیده است، این خبر می تواند به 
عنوان ضربه ای مهلک بر آبرو و اعتبار باقیمانده برای این هنر- صنعت تلقی شود.

آمارها نشــان می دهد که صادرات فرش ایران که در پایان ســال ۹۶ معادل ۴۲۶ 
میلیون دالر بود که این رقم در پایان سال گذشته به ۲۳۸ میلیون دالر رسید و در نیمه 

نخست امسال نیز تنها ۳0 میلیون دالر فرش از کشور صادر شده است.
ایــن میزان کاهش صادرات خود مــی تواند خطری را که در انتظار جمعیت انبوه 
شاغالن این حوزه است نشان دهد. حاال خبر می رسد که عالوه بر افت صادرات 
و در کنار تحریم فرش ایران از ســوی آمریکا، و نیز افزایش قیمت فرش در بازار 

داخلی، قرار است بی تدبیری دیگری تیر خالص را بر فرش ایرانی وارد آورد.
شرکت سهامی فرش ایران با سابقه ای بیش از ۸ دهه، در فرایند خصوصی سازی 
از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شد و به جای واگذاری به خریداری 
دارای اهلیت، به عنوان رد دیون دولت در اختیار بانک تجارت قرار گرفت و پس 

از آن از سوی بانک تجارت به موسسه ملل تحویل داده شد.
این واگذاری غیرتخصصی به تدریج اثرات خود را بر این شرکت کهنسال نشان داد 
و تصمیم اخیر مدیران این شــرکت -ساخت مدرسه فرش ایرانی در قطر- نه تنها 
اعتبار شرکت یادشده را خدشه دار می کند بلکه در صورت نهایی شدن و به مرحله 

اجرا درآمدن، مزیت مطلق فرش ایران را به کشورهای دیگر واگذار خواهد کرد.
این که فنون و مهارت های بافت و مرمت فرش ایران در خارج از مرزها در اختیار 
رقبا قرار بگیرد و این آموزش ها با نام و نشــان یکی از معتبرترین و مشهورترین 

برندهای فرش ایران ارائه شود، با هیچ منطقی سازگار نیست.
امیدواریم پیش از نهائی شــدن این تصمیم، جلوی این خطای نابخشودنی گرفته 

شود.

وام ازدواج 50 میلیونی تومانی 
در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: با مصوبه امروز کمیسیون، وام ازدواج 
برای هر یک از زوجین 50 میلیون تومان شد.

به گزارش ایســنا، نایب رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ســال ۹۹ از مصوبه این 
کمیســیون برای پرداخت وام ازدواج 50 میلیــون تومانی به هر یک از زوج ها در 

سال آینده خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: در جلسه امروز سه شنبه کمیسیون تلفیق جزء 
الف تبصره ۱۶ ماده واحده الیحه بودجه به تصویب رسید که بر اساس آن به منظور 
حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی موظف اســت از محل پس انداز و قرض 
الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد 
ازدواج آنها بعد از یکم فروردین ۹۶ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند 

با اولویت نخست پرداخت کند.
به گفته وی، طبق این مصوبه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها 
در سال ۹۹، 50 میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر 
و سفته است. یوسف نژاد همچنین گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق 
بانک مرکزی مکلف اســت از طریق بانک های عامل مبلغ ۷000 میلیارد تومان از 
محل منابع ســپرده های پس انداز و جاری قرض الحســنه نظام بانکی به تفکیک 
5000 میلیارد تومان به کمیته امداد و ۲000 میلیارد تومان به ســازمان بهزیستی با 
معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی 
با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله 
پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه 
تســهیالت خود را تا پایان آذر ۹۹ استفاده کند سهمیه مذکور به دیگر دستگاه های 

مشمول تعلق می گیرد.
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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

با یک حزب نمی توان کشور را اداره کرد
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3 توسعه و بازار

4 امورزیربنایی

8 بازار سرمایه

 در صفحه هاي دیگر

جمشید پژویان در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

رییس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی وعده داد: 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد در گفتگو با جهان اقتصاد عنوان کرد

 دولت ها در میزان هزینه کم گویی
 و در مورد درآمدها زیاده گویی می کنند

ارائه گزارش وقوع حادثه هواپیمای اوکراینی 
بدون سانسور 

انتظار افزایش آرام نرخ بازده اوراق تامین مالی

پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی می گوید: دولت های مختلف در الیحه 
بودجه وعده های زیادی می دهند اما خیلی از آن ها صحت ندارد و درنهایت بعضی 

از آن ها نیز به اجرا نخواهد رسید. 

دادستانی کل اوکراین از ایران درخواست کرد جعبه های سیاه هواپیمای سقوط کرده 
بوئینگ ۷۳۷ این کشــور را تحویل دهد. سازمان هواپیمایی ایران چندی پیش اعالم 

کرد که جعبه سیاه این هواپیما برای دانلود به فرانسه فرستاده می شود.

ارزش بازار اوراق تامین مالی که در مهرماه با رشد قابل مالحظه ای مواجه شده 
بود، در آبان ماه رشــد مختصری را در محــدوده 0.۴ درصد تجربه نموده و در 

محدوده ۱۱00 هزار میلیارد ریال قرار گرفته است.

سرمقاله

گره کور مدیریت کشور 
     دکتر هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف
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معاون وزیر صنعت با تشریح راهكارهای مدیریت بحران خبر داد:

نقشه واحدهای صنعتی 
پرخطر تهیه شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی شهرک ها و نواحی صنعتی در 
معرض بحران های طبیعی با استفاده از ابزار GIS خبر داد و گفت: نقشه واحدهای 
صنعتی پرخطر با توجه به ارزیابی های ریسک انجام شده در سنوات گذشته به 

تفکیک شهرک ها و نواحی صنعتی کشور تهیه شده است.
به گزارش جهان اقتصاد، محسن صالحی نیا با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای 
مدیریت بحران درجنبه های پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی اظهار داشت: 
تاریخچه مدیریت بحران ها در کشور از منظر حادثه در این سازمان مورد بررسی 
قرار گرفته و زلزله و ســیل به عنوان عوامل طبیعی و واحدهای صنعتی پرخطر 
به عنوان عوامل انسان ساخت، مهمترین منشاء امکان وقوع بحران در شهرک ها و 

نواحی صنعتی شناسایی شده اند.
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ریاست یک  فرد دو تابعیتی بر اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران که 
مخالفت دستگاه های امنیتی را نیز به دنبال داشته همچنان ادامه دارد و 
این در حالی است که سازمان صنعت، معدن، تجارت استان تهران باید 

به این موضوع رسیدگی کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، علی رغم اینکه دستگاه های امنیتی 
ریاســت یک  فرد دو تابعیتی بر اتحادیه صنف چاپخانه داران را رد 
کرده اند، ســازمان صمت استان تهران با گذشــت ۷ ماه از برگزاری 
انتخابات مانع تعیین تکلیف اتحادیه شده و همچنان این فرد رئیس 
اتحادیه اســت. در اعتراض به این وضعیت تعدادی ازعضو هیات 

مدیره اتحادیه با نامه کتبی به پیوســت طبــق قانون نظام صنفی به 
تخلفات صورت گرفته اشاره نموده اما این اعتراض از سوی سازمان 

صمت استان تهران نادیده گرفته شده است.
این  گزارش می افزاید، براســاس اعالن برخی منابع آگاه تعدادی از 
نمایندگان  مجلس در خصوص این موضوع در حال تهیه ســوال از 
وزیر صنعت،  معدن و تجارت هســتند، چراکه این اتفاق را ســهل 
انگاری این وزارتخانه می دانند، اقدامی که به ظن ایشان می تواند تبعات 

منفی جدی برای کشور به دنبال داشته باشد.
بر اســاس قانون مجوز تاسیس چاپخانه با توجه به حساسیت های 
خاص ایــن حرفه عالوه بر تایید پلیــس امنیت و همچنین برخی 
دستگاه های امنیتی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به مواففت 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز نیازمند است.

نامه نگاری تعدادی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه با دستگاه های ذیربط 

به ریاست فرد دو تابعیتی بر اتحادیه چاپخانه داران تهران پایان دهید

دبیر شــورای نگهبان گفت: نتایج اعالم شــده درباره صالحیت 
داوطلبان نهایی نیست و همچنان امکان بازبینی و بازنگری در نظرات 

اولیه توسط اعضای شورای نگهبان وجود دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، آیت 
اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح روز چهارشنبه در جلسه 
این شــورا ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت 
صدیقه کبری )س( گفت: باالخره مرحله اول بررســی صالحیت 
داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به پایان 
رسید؛ در این مرحله هیات های نظارت استانی و مرکزی زحمات 
زیادی کشــیدند و در فرصتی اندک و با دقتی زیاد کار اعالم نتایج 

بررسی ها را به پایان بردند.
وی با تاکید بر اینکه هیات های نظارت بر اساس مدارک و مستندات 
متقن از مراجع قانونی اقدام به بررسی صالحیت داوطلبان کردند، 
افزود: شورای نگهبان پاسدار حقوق مردم است و تمام تالش خود 
را می کنــد که حق و حقوق احدی ضایع نشــود از همین رو اگر 
داوطلبی فاقد شرایط اعالم شده و یا نسبت به عدم تائید صالحیت 
خود اعتراض دارد، می تواند به هیات های نظارت استانی مراجعه کند 
و شکایات خود را به همکاران ما برسانند؛ ما با گوشی شنوا شکایات 
و اعتراضات را رسیدگی می کنیم و البته تحت فشار فرد یا جریانی 

در روند بررسی صالحیت ها قرار نمی گیریم.
رئیس هیــات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی با دعوت داوطلبان به صبر و خویشتنداری تصریح 
کرد: نتایج اعالم شــده درباره صالحیت داوطلبان نهایی نیست و 
همچنان امکان بازبینی و بازنگری در نظرات اولیه توســط اعضای 

شورای نگهبان وجود دارد.
دبیر شــورای نگهبان اضافه کرد: همان طور که قبال نیز تاکید کرده 
بودیم در بررســی صالحیت ها به حــزب و جناح کاری نداریم و 
شرایط قانونی را با کلیه داوطلبان تطبیق می دهیم. در میان افراد تائید 
یا رد صالحیت شده افراد شاخصی از هر دو جناح سیاسی هستند که 

خود نشانگر این رویکرد بی طرفانه و مستقل شورای نگهبان است.
 جنتی در ادامه به شهادت مظلومانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
به دست دولت آمریکا اشــاره کرد و اظهار داشت: هم اصل و هم 
برکات شهادت حاج قاسم ســلیمانی از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت؛ اصل این واقعه از این حیث مهم بود که یکی از عالی ترین 

مقام های نظامی ایران که به دعوت رســمی مقامات عراقی در این 
کشور حضور داشت به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا ترور 
شد؛ این نشــان می دهد آمریکا بزرگترین تروریسم دولتی است و 
ترور مذکور بزرگترین جنایات رسمی است که توسط یک کشور 

انجام می شود.
وی تصریح کرد: از جمله جلوه ها و تبعات شــهادت حاج قاسم 
سلیمانی حضور میلیونی و بی سابقه مردم در سراسر ایران و حتی 
منطقه و جهان بود؛ این حضور بی ســابقه بیانگر آن است که مردم 
از آمریکا جنایتکار متنفر هستند و در عین حال به استمرار راه حاج 
قاســم سلیمانی که همان مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان و 

مستکبران عالم است، ایمان دارند.
دبیر شورای نگهبان با یادآوری این مطلب که در طول تاریخ انقالب 
اسالمی این حجم و کثرت از حضور مردم در تشییع پیکر تقریبا کم 
سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم در تشییع 
سردار سلیمانی قدرت معنوی ملت ایران و جمهوری اسالمی را به 

رخ جهانیان و دشمنان کشید.
وی در عین حال از جانباختن تعدادی از تشییع کنندگان در مراسم 

حاج قاسم سلیمانی در کرمان ابراز تاسف کرد.
جنتی با قدردانی از سپاه به دلیل پاسخ کوبنده آن ها به آمریکایی ها 
در پی شهادت سردار سلیمانی تاکید کرد: خداوند به عزت و قدرت 
ســپاه بیافزاید که با پاسخ موشکی خود هیمنه آمریکا را در مقابل 
چشــم جهانیان شکست و چنان سیلی به آن ها زدند که حتی توان 

پاسخ متقابل را نداشتند.
وی به حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی نیز اشاره کرد و گفت: از 
درگذشت هم وطنان و نخبگان مان در این حادثه، متالم و متاثر شدیم، 
امــا همان طور که فرماندهان نظامی گفتند در این مســاله، خطای 
انسانی رخ داد اگرچه فرضیه خرابکاری دشمن نیز مطرح است و 

باید منتظر ماند تا نتایج بررسی های مسئولین مشخص شود.
دبیر شــورای نگهبان با اشاره به حضور سفیر انگلیس در تهران در 
جمع فرصت طلبانی که به بهانه عزاداری برای جانباختگان حادثه 
هواپیما دست به شعارها و اقدامات ساختارشکنانه زدند، گفت: این 
اقدام سفیر خالف قواعد حقوقی و رفتار دیپلماتیک است و مسئوالن 
محترم باید طبق قانون با او برخورد و به عنوان عنصر نامطلوب وی 

را معرفی کنند.

دبیر شورای نگهبان:

نتایج اعالم شده درباره صالحیت داوطلبان نهایی نیست

دمیتری مدودیف نخســت وزیر روسیه ســاعتی پس از سخنرانی 
والدیمیر پوتین مبنی بر لزوم تغییرات اساسی در این کشور، استعفا 
کامــل دولت را به رئیس جمهوری تقدیم کــرد.   به گزارش ایرنا، 
والدیمیر پوتین روز گذشــته در سخنرانی ساالنه خود با بیان اینکه 
کشورش نیاز به تغییرات اساســی دارد و درخواست ها برای تغییر 
در جامعه روسیه واضح است، گفت: امروز در جامعه روسیه نیاز به 
تحوالت بوجود آمده است. پوتین دو سال پیش برای چهارمین بار 
با کســب بیش از ۷0 درصد آرا به ریاست جمهوری روسیه رسید و 
با وجود درخواست و انتقادهای فراوان بار دیگر مدودیف را نخست 
وزیر کرد. در یک ســال گذشته جراحی اقتصادی در روسیه مبنی بر 
افزایش سن بازنشستگی در این کشور و همچنین راه اندازی اینترنت 
ملی بشدت بر میزان منتقدان کرملین افزود و بارها آنها را به خیابان ها 
کشاند. بنظر می رسد نخستین اقدام پوتین برای ایجاد ساختاری جدید 

در روسیه از نخست وزیر این کشور شروع شده است.

نخســت وزیری که وقتی پوتین در ســال ۲00۸ امکان شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری را نداشت با حمایت وی بر مسند قدرت 
کرملین تکیه کرد و پس از یک دور دوباره به ســر جای خود یعنی 
کرسی نخست وزیری بازگشــت تا پوتین در دور سوم به ریاست 
جمهوری روسیه دســت پیدا کند با این تفاوت که از آن پس دوره 
ریاست جمهوری در روسیه از چهار سال به شش سال افزایش یافت.

مدودیف پس از دیدار با پوتین گفت: رییس جمهوری امروز تغییرات 
بنیادین در قانون اساسی را اعالم کرد. وی افزود: تغییرات اساسی نه 
فقط برخی مواد قانون اساسی بلکه کل ساختار حکومت شامل قوه 
مجریه، قوه مقننه و قضاییه را شامل می شود. نخست وزیر مستعفی 
روسیه گفت: در این پیوند بدیهی است که ما به عنوان کابینه دولت باید 
به رئیس جمهور امکان بدهیم تصمیم های الزم را در این مورد بگیرد. 
وی ادامه داد: در این شرایط من فکر می کنم که این اقدام درست بود 

تا مطابق ماده ۱۱۷ قانون اساسی دولت کنونی استعفا بدهم.

جلسه گزارش واگذاری استقالل و پرسپولیس با حضور معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد و اسحاق جهانگیری در این جلسه تاکید 
کرد که واگذاری ســرخ آبی های پایتخت مورد تاکید شخص رییس 

جمهور است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت ورزش و جوانان، جلســه 
گزارش روند واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان، فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد، محمد جواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و روسای سازمان های خصوصی سازی و بورس در دفتر 

معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلســه با قابل قبول خواندن تالش های وزارت 
ورزش و جوانان و ســازمان های  خصوصی ســازی و بورس برای 
واگذاری دو شرکت استقالل و پرسپولیس گفت: سیاست دولت و 

شخص رییس جمهور واگذاری هر چه سریع تر شرکت های دولتی از 
جمله این دو باشگاه است.

معــاون اول رییس جمهور همچنین تاکید کرد: رضایت هوادران پر 
شمار استقالل و پرســپولیس و مردم باید مد نظر باشد و البته وزیر 
ورزش و جوانــان به این مورد توجه زیادی دارد و مایه خرســندی 
اســت. وی افزود: امیدوارم با خصوصی شدن دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس شاهد رشــد بیشتر فوتبال باشگاهی و در نهایت ارتقای 
کیفیت بازی های تیم ملی فوتبال ایران باشیم.  وزارت ورزش و جوانان 
با سازمان های بورس و خصوصی سازی در اجرای قانون خصوصی 

سازی برای واگذاری این دو باشگاه همکاری خوبی دارند.
جهانگیری همچنین بیان کرد: واگذاری هر چه ســریع تر دو باشگاه 
فرهنگی - ورزشی استقالل و پرسپولیس مورد تاکید دولت است و 
امیدوارم بزودی و با طی مراحل کارشناســی و فنی این اتفاق خوب 

بیفتد.

ساعتی پس از سخنرانی والدیمیر پوتین
دولت روسیه استعفا کرد

معاون اول رییس جمهور:
 واگذاری استقالل و پرسپولیس مورد تاکید رییس جمهور است

    علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
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در وانفســای تحریم های تحمیلی در کشور چهاردهمین همایش 
سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی 
ایران با شــعار آینده صادرات در تنگنای چالش های داخلی و بین 
المللی با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
، نمایندگان سازمان های دولتی و فعالین اقتصادی، در مرکز همایش 

های بین المللی هتل ارم برگزارشد.
بــه گزارش خبرنگار جهان اقتصاد همایش ســاالنه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی ایران در ادوار گذشته همواره 
مهم ترین موانع پیش روی این بخش مهم از اقتصاد کشور را محور 

خود قرار داده است.
بنابرایــن گزارش  موضوعاتی چــون بخش خصوصی، حکمرانی 
و دیپلماسی اقتصادی، صادرات پیشــران رونق اقتصادی و توسعه 
صادرات قانون محور و بدون رانت، ازجمله محورهای همایش های 
پیشــین بوده است و این همایش هرســاله میزبان 400-500 تن از 
مدیران ارشد شرکت های تولید و صادرکننده فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی است و در نوع خود بزرگ ترین گردهمایی مدیران بخش 
خصوصی و عمومی فعال در این صنایع در کشور محسوب می گردد.

 معاون امور بین الملل وزارت نفت:  
وزارت نفت حمایت خود را از اتحادیه و صادرکنندگان اعالم 

می کند
امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزارت نفت  در چهاردهمین 
همایش ساالنه اتحادیه اوپکس )اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران( با بیان اینکه رگوالتوری یک مساله 
حاکمیتی است، اظهار کرد: بی شک تاثیرات این موضوع برای اتحادیه 
مثبت خواهد بود به همین دلیل برگزاری این همایش و صحبت در 
مورد رگوالتوری می تواند بسیار مهم باشد اما سوال این است که با 
اوضاع عدم شفافیت و فساد در کشور آیا در موقعیتی هستیم که حرف 

از رگوالتوری که موضوعی فراتر از دولت است، بزنیم.
وی افزود: رگوالتوری با معنای رایج بین الملل حاکمیت مقطعی از 
توسعه سیاسی، صنعتی و فرهنگی است که امیدوارم ما به این درجه 
رسیده باشیم اما من چندان مطمئن نیستم. وی با اشاره به چالش های 
بین الملل و داخل اظهار کرد: نه شما و نه وزارت نفت نمی تواند در 
حوزه بین الملل کاری کند اما در مورد چالش های داخلی می بایست 

به دنبال راه حل باشیم.
وی با تاکید بر اینکه همسایگان شرقی نسبت به کیفیت فرآورده ها 
شکایت دارند، تصریح کرد: این شکایت ها در یکسال اخیر بیشتر شده 

که این موضوع باعث نگرانی است.
وی با بیان اینکــه اگر بخواهیم مثال فوتبال را بزنیم، صادرکنندگان 
شبیه تیم حمله هستند، اظهار کرد: وزارت نفت حمایت خود را از 
اتحادیه و صادرکنندگان اعالم می کند چراکه در زمان تحریم رسالت 

ما حمایت از این بخش است.
وی تصریح کرد: الزم است که در شرایط فعلی به صادرات به ترکیه 
فکر شــود و روی این کشــور به عنوان بازار صادراتی تمرکز کنیم 

که اگر این تمرکز اتفاق افتد کارهای خوبی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پتروشــیمی ایران سهم قابل مالحظه ای در تامین 
مالی کشور دارد، اظهار کرد: اتحادیه اوپک نیز در همین راستا بسیار 
تاثیرگذار است و الزم است در مورد همسایگان جلساتی برگزار کنیم 

و بتوانیم روند کارها را به صورت بهتری پیش ببریم.
 دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی:

همکاری با گمرک برای تسهیل صادرات فرآورده های نفتی
 دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز گفت: برای 
تسهیل امور صادراتی و اصالح ارزش های گمرکی فرآورده های نفت، 

گاز و پتروشیمی با گمرک همکاری را آغاز کرده ایم.
سعید رفیعی فر با بیان اینکه اکنون اتحادیه باالترین رتبه بندی در اتاق 
بازرگانی ایران را کسب کرده است، اظهار کرد: این اتحادیه در سال 
۸۲ تاسیس شد و اکنون ۳5۲ عضو دارد که صادرات این اعضا نسبت 
به سال قبل بدتر نشده اما به دلیل محدودیت های گمرک نمی توانیم 

میزان صادرات را اعالم کنیم.
وی از اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت خبر 
داد و افزود: همکاری گمرک برای تســهیل امور صادراتی و اصالح 
ارزش های گمرکی انجام شده، البته درباره هیدروکربن های سبک و 
سنگین به نتیجه نرسیده اســت. همکاری با وزارت نفت در مورد 

منشاء دار کردن تولید فرآوردها و مشتقات نفتی انجام شده است.
 رفیعی فر گفت: در مصوبه اولی صنایع پایین دستی و مشتریان میانی 
دیده نشده بود و ورودی پاالیشگاه و پتروشیمی ها نادیده گرفته شده 

بود که در حال حاضر برای اصالح این موارد رایزنی می کنیم.
 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی:

سهم بخش خصوصی در اقتصاد نفتی کاهش یافته است
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: در سال های 
اخیر به دلیل مشکالت مختلف،  نقش دولت در صنایع باالدستی نفت 
افزایش داشته و از همین رو سهم بخش خصوصی نه تنها افزایش پیدا 

نکرده بلکه شاهد کاهش نقش این بخش نیز هستیم.
»حمید حسینی« در چهاردهمین همایش ساالنه اتحادیه اوپکس با 
بیان اینکه در گذشته خرید بر اساس نیاز انجام می شد، ادامه داد:  اما 
اکنون مردم خریدی را انجام می دهند که امیدوار باشــند در آینده آن 
کاال گران شود. وی افزود:  دقیقا مشکل اقتصاد ایران نیز این است که 
امکان پیش بینی آینده وجود ندارد. حسینی با بیان اینکه دولت یازدهم 
با برنامه توانست برجام را محقق کرده و تورم را کاهش دهد،   تاکید 
کرد:  اما دولت دوازدهم تنها بحران ها را فرو نشاند و برنامه ای نداشت 

که این امر صدمات جدی به بخش خصوصی وارد کرده است.
وی گفت: برای کنترل شرایط، دولت در صنایع باالدستی نفت و گاز 
وارد شــده و سهم بخش خصوصی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه 

شاهد کاهش نقش این بخش نیز هستیم.
سخنگوی اتحادیه اوپکس چالش دیگر بخش خصوصی را تحوالت 
بازار انرژی عنوان کرد و افزود:  در دنیا، انرژی های فسیلی با برق در 
حال جایگزینی است و افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت شیل 

نیز هر ساله بر اقتصاد صادرکنندگان نفت فشار می آورد.
وی مشکل دیگر را قوانین IMO دانست و گفت:  این قوانین عالوه 
بر آنکه باعث کاهش قیمت نفت خام ترش در دنیا می شود،  قیمت 
نفــت کوره تولیدی ایران را نیز کاهش خواهد داد تا آنجا که قیمت 
نفت کوره با سولفور باال به ۳۸0 دالر در هر تن رسیده و این در حالی 
است که نفت کوره با ســولفور 0.5 درصد ۶40 دالر قیمت گذاری 

می شود.
به گفته حسینی عمده میادین نفتی ایران،  دارای نفت سبک و ترش 

است و از همین رو تحوالت بازار به ضرر ایران خواهد بود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی:

 ضعف بخش خصوصی برای حضور در عرصه بین المللی
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه  اکنون 
تقریبا با 40 درصد اقتصاد دنیا کار نمی کنیم،  گفت: ما به عنوان بخش 
خصوصی در تراز جهانی ضعف داریم زیرا اندازه بنگاه ها در کشور 
ما کوچک است و مهارت مدیریتی در تراز با رقبا نداریم. همچنین 
نتوانسته ایم نیروی انسانی تربیت کنیم که نماینده بخش خصوصی 
ایران در عرصه بین المللی باشــد. »پدرام سلطانی« در چهاردهمین 
همایش ساالنه اتحادیه اوپکس با تسلیت در باره سقوط هواپیمای 
اوکراینی،   ادامه داد:  ایران با 4 چالش رو به رو است که از آن جمله 
می توان به چالش جهان بینی اشاره کرد که در این زمینه راهبرد ما با 
جهان ناســازگار است. وی افزود: تعامل ما با جهان ناپایدار است و 
در حال حاضر شریک راهبردی نداریم و سیاست ما موجب واگرایی 
منطقه ای شده است. سلطانی با اشاره به اینکه رویکرد سیاسی ما باعث 
شــده تا با تحریم های متعدد رو به رو باشیم،   تاکید کرد: در سطح 
اجرایی نیز ضعف مشارکت جهانی و منطقه ای داشته ایم زیرا نه در 
سازمان شانگهای و نه در سازمان های تجارت جهانی حضور داریم و 

نه توانسته ایم مشکل مان با FATF حل کنیم.
وی با بیان اینکه ایران در خاورمیانه ای واقع شــده که دور تا دور آن 
آتش و چالش های منطقه ای اســت، گفت: زمانی ما مادر خاورمیانه 

بودیم و اکنون آن را فراموش کرده ایم.
نایب رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:  ما به عنوان بخش 
خصوصی در تراز جهانی ضعف داریم زیرا اندازه بنگاه ها در کشور 
ما کوچک است و مهارت مدیریتی در تراز با رقبا نداریم. همچنین 

نتوانسته ایم نیروی انسانی تربیت کنیم که نماینده بخش خصوصی 
ایران در عرصه بین المللی باشد.

ســلطانی افزود: ناهمخوانی راهبرد و ســاختار نهادهای ناکارآمد 
باعث می شــود کشورها در نرخ رشد پایین باقی بمانند از همین رو 
استراتژدی ها باید با ساختار کشور متناسب باشد و اگر غیر از این باشد 

آسیب های داخلی و بین المللی به وجود می آورد.
 معاون حقوقی رییس جمهور:

شبه دولتی ها نمی توانند از آثار تحریم کم کنند
معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کــرد که اگر وزارت نفت این 
برداشــت را نداشته باشد که بخش خصوصی قوی وجود دارد باید 
فعال شــود و فعالیت ها را به بخش خصوصی بسپارد و دولت در 
نقش تنظیم گر ظاهر شود. البته پیش شرط هایی الزم است که از جمله 
تقویت بخش خصوصی در بستر بورس است تا شفافیت و اعتماد 
به وجود آید و واگذاری به صورت بلوکی در مرحله آخر قرار گیرد.

لعیا جنیدی با بیان اینکه اقتصاد ســالم اقتصادی است که دولت به 
بخش خصوصی اعتماد داشته باشد، اظهار داشت: اعتماد به بخش 
خصوصی آثار تحریم ها را کاهش داده و کشــور را در امان خواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور و با توجه به اتفاقات اخیر 
دی ماه از جمله حادثه هواپیمای اوکراین برگزاری این همایش نشان 
از فعالیت و تالش برای دوباره ساختن و به یاد آوردن دوباره زندگی 

است.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه نقش تنظیم گر برای دولت 
بســتگی به این دارد که بخش خصوصی قوی داشته باشیم، اظهار 
داشت: در همه جای دنیا اقتصادهای جهان به این فکر روی آوردند 
که بخش خصوصی به عنوان فعال بخش اقتصادی پذیرفته شود و 

دولت نقش تنظیم گری داشته باشد.

  گلناز پرتوی مهر
گروه  نفت 

 Partovimehr.1394@gmail.com

در آخرین معامالت بازارهای جهانی قیمت نفت برنت باافزایش 1.۲5  درصدی ، 
۸۶ سنت افزایش داشت و به قیمت ۶9دالر و4۶سنت رسید.

همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در آخرین معامالت با کاهش 1.9درصدی  وبا ۸1 
سنت کاهش به قیمت ۶7دالرو 15سنت تثبیت شد.

این در حالی بود که در این روز، قیمت نفت سنگین ایران با کاهش  1.۳5درصدی 
و 79سنت کاهش به57دالر و9۳سنت رسید..

بهای معامالت نفت بازار جهانی روز چهارشــنبه در پی بروز تردیدهای جدید 
نسبت به توافق تجاری میان آمریکا و چین که خوش بینی نسبت به رشد تقاضا 

برای نفت را تضعیف کرد، کاهش یافت.
وزیر خزانه داری آمریکا، یک روز پیش از امضای سند توافق میان واشنگتن و پکن، 
اعالم کرد تا زمان تکمیل فاز دوم توافق تجاری، آمریکا تعرفه های واردات روی 
کاالهای چینی را حفظ خواهد کرد و تنها در صورت پیشــرفت سریع دو کشور 
برای انعقاد فاز دوم توافق تجاری، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا ممکن است 

کاهش بیشتر تعرفه ها را در نظر بگیرد.
دونالد ترامپ قرار است روز چهارشنبه سند مربوط به فاز اول توافق تجاری را در 
کاخ سفید به همراه لیو هی، معاون نخست وزیر چین امضا کند. تحت مفاد این 
توافق، چین بیش از 50 میلیارد دالر بیشتر انرژی از آمریکا خریداری خواهد کرد.

عامل دیگری که به نگرانیها افزوده است، تصمیم دولت ترامپ برای اعالم مقرراتی 
اســت که قدرتش برای جلوگیری از فروش کاالهای خارجی به غول مخابراتی 

هواوی چین را افزایش می دهد.
در این بین، گزارش موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته 

گذشته 1.1 میلیون بشکه رشد کرده است..

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

نفت توان افزایش قیمت را ندارد

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

نمای عمومی معامالت گروه شیمیایی بورس تهران 

سهام ۲۸شرکت گروه شیمیایی تاالر اصلی بورس تهران در آخرین معامالت 
مورد دادو ستد قرار گرفت . 

تعداد ۸۳.۳55میلیون ســهم این شرکت ها در ۲4.9۸۶وبت مورد معامله قرار 
گرفت . ارزش ســهام مبادله شــده در این روز به ۸54هزار میلیارد ریال بالغ 
شد .  شــاخص گروه شیمیایی تاالر اصلی بورس تهران در آخرین معامالت 

)۶۸.40درصد( کاهش به عدد1۸.۶۸4.50رسید.

نگاهی به تحوال ت بازار نفت

نفت وپتروشیمی در بورس تهران

فرآورده های نفتی  و پتروشیمی در بورس کاالی تهران
نمای عمومی مبادالت فرآورده های نفتی و پتروشیمی 

در بورس کاالی تهران محصوالت عرضه شده 179شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار 
گرفت . در این روز بیش از1۲9.9۸9۲هزارتن کاال به فروش رسید ارزش کل مبادالت بورس 

کاالی تهران به بیش از 77۸0.۲5۶میلیارد ریال رسید.

 ۸۸۵.۰۰۰ بشکه بنزین صادر شد
۸۸5.000 بشکه بنزین اکتان ۸7 معادل بیش از 10۲.۲۳5 تن از این فرآورده با کیفیت 
ایرانــی به ارزش 5۶ میلیون و 9۸1 هزار و ۸۶9 دالر به مقاصد دریایی خارجی صادر 

شد.
  بــه گزارش ایلنا، ۲4 دی مــاه 1۳9۸ از رینگ دریایی بین الملل بورس انرژی ایران 
۸۸5.000 بشکه بنزین اکتان ۸7 معادل بیش از 10۲.۲۳5 تن از این فرآورده با کیفیت 
ایرانــی به ارزش 5۶ میلیون و 9۸1 هزار و ۸۶9 دالر به مقاصد دریایی خارجی صادر 
شد.  قیمت پایه هر بشکه از این محموله که از طریق شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی عرضه شد برابر با منهای 5 پریمیوم دالری و بر مبنای قیمت 45/۶9 دالر به ازای 
هر بشــکه بنزین اکتان ۸7 بود که با همان قیمت پایه و ارزشی بالغ بر 7 هزار و 407 

میلیارد و ۶4۳ میلیون و ۸4 هزار و ۸75 ریال معامله شده است.

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

خبر کوتاه

سال بیست و هشتم 
شماره 7218 
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