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رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
گفت وگو با ایلنا:

قاچاق آب از ایران نداریم، 
قاچاق خاک هم حاد نیست

رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان 
اینکه چیزی تحت عنــوان قاچــاق آب از ایران 
نداریم، گفت: دو مورد قاچاق خاک گزارش داده 

شد اما حاد نبودند.
علی مویدی خرم آبــادی در گفت وگو با ایلنا 
درباره آخرین وضعیت پرونده ســلطان سوخت 
در مراجع قضایی گفت: یکی از پرونده های کالن 
قاچاق سوخت،  پرونده » شرکت پرنده آبی جهان« 
است که در جریان آن بیش از 100 میلیون لیتر 
قاچاق انجام شده و این پرونده علی رغم اینکه  از 
8 سال گذشته تشکیل شده، به دالیلی به تعویق 

افتاد.
وی تاکید کرد: در حالی که ایــن افراد دارای 
سوابق متعدد در امر قاچاق درگیر این پرونده بودند 
اما اینکه چرا در این مدت با آنها برخورد نکرده اند، به 

عملکرد سال های گذشته برمی گردد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: 
در سال گذشته برای پیگیری این پرونده دستور 
ویژه از ریاست قوه قضاییه گرفتیم و با پیگیری هایی 
که در ستاد با همکاری همه دستگاه های اطالعاتی 
به ویژه اطالعات سپاه انجام شد، این پرونده تکمیل 
و رای نهایی برای آن صادر شــده است و تاکنون 
8 نفر در رابطه با این پرونده دســتگیر و بازداشت 
شده اند و رای دادگاه پرداخت جریمه بیش از 146 

میلیاردی است.   
مویدی خرم آبادی دربــاره قاچاق آب و خاک 
از ایران به کشورهای همسایه گفت: چیزی به نام 
قاچاق آب از کشورمان نشنیده ام. درباره قاچاق 
خاک هــم یکی دو مــورد گزارش داشــته ایم  و 
بررسی هایی انجام شد اما قاچاق خاک از ایران حاد 
نیســت هر چند که حتی یک گرم قاچاق آن هم 

برای ما آزار دهنده و قابل پیگیری است.
    

ترکان:
 منطقه آزاد مالی، 

نیاز امروز کشور است

دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد گفت: 
شهر دوبی یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی است 
که یک بخش آن تبدیل به منطقه آزاد مالی شده 
اســت و از قوانین مالی و بانکی مســتثنی است. 
در قانون تاســیس مناطق آزاد کشورمان نیز این 
ظرفیت دیده شــده اما متاسفانه تاکنون اجرایی 

نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشســت بررسی 
وضعیت اقتصادی مناطــق آزاد، اکبر ترکان دبیر 
سابق شــورای مناطق آزاد گفت: در کشور ابتدا 
مناطق آزاد گمرکی ایجاد شد، سپس همان مناطق 
به تجاری تغییر نام داد و پس از آن شاهد بودیم که 
مناطق صنعتی نیز ایجاد شدند. این در حالی است 

که در قانون، مناطق آزاد مالی نیز دیده شده است.
وی ادامه داد: مستثنی شدن از قانون کار زمینه 
ایجاد مناطق آزاد صنعتی را فراهم کرد اما هنوز ما 

در کشورمان منطقه آزاد مالی نداریم.
ترکان با اشاره به فعالیت های دوبی در این حوزه 
گفت: شهر دوبی یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی 
است که یک بخش آن تبدیل به منطقه آزاد مالی 
شده است و از قوانین مالی و بانکی مستثنی است. 
در قانون تاســیس مناطق آزاد کشورمان نیز این 
ظرفیت دیده شده اما متاســفانه تاکنون اجرایی 
نشــده اســت. ما یک بار تا مرحله تاسیس بانک 
مشــترک جلو رفتیم اما ناگهان اعالم کردند که 
سرمایه مورد نیاز 10 برابر شده در نتیجه آن تعداد 
افرادی که برای این کار جلــو آمده بودند انصراف 

دادند.
دبیر سابق شــورای مناطق آزاد تصریح کرد: 
نقطه معطل مانده در مناطق آزاد این حوزه است، 
مخصوصا اکنون که فشار مالی و تحریم ها به اوج 
خود رســیده، امیدواریم لجاجت ها کمتر شود و 

هرچه زودتر از این ظرفیت استفاده کنیم.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

با سرایت ویروس کرونا به بازارهای 
جهانی؛ پیش بینی می شود آثار دنباله دار 
این بحران تا 160 میلیارد دالر از رشــد 
اقتصادی دنیا کم کند. کارشناســان 
زیان اقتصاد جهانی از ایــن بیماری را 
در مقطع فعلی 40  میلیارد دالر برآورد 
کرده اند که در صورت عدم مهار تبعات 
این ویروس، این رقم با رشد فزاینده ای 

روبرو خواهد شد.
تاثیر سیاســی و اقتصادی ویروس 
کرونا به حدی گســترش پیــدا کرده 
که روز گذشته با شــروع معامالت در 
بازارهای جهانی، بازار سهام چین شاهد 
خــروج 420 میلیــارد دالر نقدینگی 
ســرمایه گذاران بود. بــازار چین که تا 
روز گذشته در تعطیالت سال نو به سر 
می برد در اولین بازگشایی سال جدید 
چینی با ریزش شدید تمام شاخص های 
بورسی مواجه شد. در این زمینه از زمان 
شــروع ویروس تمام بورس های جهان 
از جمله وال اســتریت، به این ویروس 
کشنده واکنش نشان داده و 1.۵ تریلیون 
دالر از ارزش آن ها، از بین رفته اما اینک 
نوبت به خود چین رسیده است. به دنبال 
ترس ســرمایه گذاران از حضور در بازار 
چین، بانک مرکزی این کشــور حدود 
1۷۳ میلیارد دالر نقدینگی به بازار وارد 
کرد تا از سقوط بی رویه بازار جلوگیری 
کند. پیش بینی می شود که در صورت 
ادامه گسترش اپیدمی کرونا، نرخ رشد 
اقتصادی چین حدود یک درصد در سال 

جاری کاهش یابد.
بر اســاس گــزارش رویتــرز برای 
مدیریت این شرایط، بانک مردم چین 
)بانک مرکزی چین( 1.2 تریلیون دالر 
به بازارهای پولی از طریق قراردادهای 
بازخریــد اوراق قرضــه تزریــق کرد، 
ضمن اینکه بانک مرکزی چین به طرز 
غیرمنتظره ای نرخ بهــره را نیز کاهش 

داده است.
در این میان اقتصاد تحریم شــده 
ایران که وابستگی زیادی به چین دارد 
در معرض سقوط جدی از گسترش این 
ویروس است. به نظر می رسد افت رشد 
اقتصادی چین، کاهش سطح تجارت 
جهانی آن و نیــز تاثیر بحران اقتصادی 
چین بر بازارهای جهانی، بر اقتصاد بسته 
ایران نیز تاثیر قابل توجهی داشته باشد. 

هشدار بسیاری از فعاالن اقتصادی 
از آســیب بازارهای مالی ایران متاثر از 
ویروس کرونا در روزهای اخیر منتشر 
شده است. در این زمینه پدرام سلطانی، 
عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی 
اتاق های بازرگانی در توییتی اعالم کرده 
است: »متوسط نرخ جهانی نفت خام در 
10 روز اخیر بیش از 10 درصد کاهش 
یافته است. همچنین نرخ بسیاری از مواد 
اولیه و خام که توسط ایران صادر می شود. 
ویروس کرونا پیش از آن که به سالمتی 

ایرانیان لطمه وارد کند به اقتصاد بسته 
و وابســته ما به چین آسیب خواهد زد. 
تنگی نفس اقتصاد ایران به زودی عود 

می کند«. 
تداوم ویروس کرونا و موج سواری 

اقتصاد آمریکا
رویترز در گزارشی یادآور شده است 
که اقتصاددان ها در هراس اند که ویروس 
کرونا تأثیر مخرب تــری بر اقتصاد دنیا 
نسبت به ویروس سارس در سال200۳ 
داشته باشد. ویروس سارس در سال های 
2002 و 200۳ 800 نفــر را کشــت و 
۳۳ میلیارد دالر نیز بــه اقتصاد جهان 

خسارت زد. 
در سال 200۳ اقتصاد چین، 6 درصد 
از تولید ناخالص داخلــی دنیا را به خود 
اختصاص داده بــود؛ اما آنچه که اکنون 
ترس از اثر گســترده تر ویروس کرونا را 
بیشتر کرده توجه به این نکته است که 
اکنون سهم چین از اقتصاد جهان بسیار 

بزرگ تر از 1۷سال پیش شده است.
در این زمینــه مؤسســه کپیتال 
اکونومیکس پیش بینــی کرد ویروس 
کرونا رشد اقتصادی چین و تقاضا برای 
کاالها را در ۳  ماه نخســت سال2020 
کاهش دهد. بانــک آمریکایی گلدمن 
ساکس نیز گزارش داده که شیوع کرونا 
احتماال 0.4درصد از رشــد اقتصادی 
چین را در ســال2020 کم می کند و 
ممکن است رشد اقتصادی آمریکا را هم 

پایین بیاورد. 
اما مقامات آمریکایی ابراز امیدواری 
کرده اند که اثر منفــی کرونا بر اقتصاد 
چین به موتور محرک در اقتصاد ایاالت 
متحده تبدیل شود. به رغم نزول شاخص 
بورس های مســتقر در وال اســتریت 
نیویــورک هم زمان با شــیوع ویروس 
کرونا، دولت آمریکا این امر را به فال نیک 
گرفته و معتقد است این ویروس احتماال 
منجر به بازگشت بســیاری از صنایع، 
ازجمله برخــی صنایع هایتک، پس از 
2دهه، به اقتصاد آمریکا می شود که در 
این زمینه این کشور منافع زیادی کسب 

خواهد کرد. 
بروز این رخداد تکمیل کننده همان 
سیاستی اســت که دونالد ترامپ در ۳ 
سال گذشته دنبال کرده است. ویلبور 
راس، وزیــر بازرگانی آمریکا روز جمعه 
در مصاحبه ای مناقشــه برانگیز گفت: 
»شــیوع ویروس کرونا که از چین آغاز 
شده می تواند شرکت ها را وادار به ارزیابی 
دوباره زنجیره های عرضه کرده و احتماال 

برخی فرصت های شــغلی را به داخل 
آمریکا بازگرداند. حقیقت این اســت 
که شیوع این بیماری موجب می شود 
بنگاه های اقتصادی در هنگام بررسی 
زنجیره عرضه خود عامل دیگری را در 

صدر سایر عوامل مدنظر قرار دهند.«
دولت چین، آمریــکا را مقصر ایجاد 
رعب و وحشت جهانی درخصوص شیوع 
این بیماری می داند و اعالم داشــته که 
اگر آمریکا این وحشت همگانی را ایجاد 
نکرده بود چین می توانســت به راحتی 
شــیوع ویروس کرونا را به کشورهای 

دیگر کنترل کند.
آمریکا نخستین کشوری بود که پس 
از اطالع از شــیوع این ویروس، تمامی 
اتباع و سفرای خود را از چین خارج کرد و 
برای شهروندان خود محدودیت سفر به 

چین اعمال کرد .
تاکی کامای، مدیر موسسه » سی ال 
اس ای« در واکنشی اعالم کرده است: 
»رســانه ها بردند. همه جــا صحبت از 
کرونا ویروس اســت و این باعث شده تا 
سرمایه گذاران دلیلی برای فروش سهام 

خود در بازار ها داشته باشند.«
 واکنش بازارهای جهانی 

به تب فراگیر کرونا
یکی از مهم ترین کامودیتی هایی که 
از شیوع این ویروس آسیب جدی دیده، 
نفت خام است. این کامودیتی در عرض 
یک هفته گذشته که از اعالم خبر شیوع 
کرونا می گذرد، بیش از 1۵درصد ارزش 
خود را از دست داده و به پایین ترین رقم 
خود در طول ســه ماه گذشته رسیده 
است. با توجه به اینکه چین بزرگ ترین 
مصرف کننده انرژی در جهان است، هر 
نوع اختالل تولیــد در چین می تواند به 
کاهش تقاضای جهانی نفت منجر شود تا 
جایی که کندی رشد تقاضا در این کشور، 
می تواند بازارهای نفــت را به بی ثباتی 
برساند. بانک گلدمن ساکس پیش بینی 
کرده شیوع ویروس مرگبار کرونا ممکن 
است تقاضای چین برای نفت را بیش از 
2۵0 هزار بشکه در روز، در ۳  ماه نخست 
سال جاری میالدی، کاهش دهد و این به 
معنای آن است که آسیب دیدن تقاضای 
نفت درچین، می تواند بدترین سناریو 

برای اوپک باشد.
بلومبــرگ طــی گزارشــی ضرر 
بورس هــای جهانی را به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا حــدود 1.۵ میلیارد دالر 
برآورد کرد که انتظــار می رود در هفته 

آتی این رقم افزایش یابد.

بازارهــای ســهام آســیا در پی 
گسترش ویروس کرونا متزلزل ماندند 
و قیمت کاالها در بازارهای بورس چین 
در نخستین روز گشــایش معامالت 
پس از تعطیالت سال نوی این کشور 

سقوط کردند.
یک روز پس از آنکه سازمان بهداشت 
جهانی به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
شرایط اضطراری بین المللی اعالم کرد 
دولت آمریکا نیز برای سراسر این کشور 
شرایط فوق العاده اعالم کرد و همین امر 

وال استریت را منفی کرد. 
در آســیا با اینکه اکثــر بازارها به 
علت تعطیالت ســال نو بسته بودند، 

اما شــاخص نیکی ژاپن و بازار سهام 
هنگ کنگ نیز سقوط کرد. بازارهای 
مالی اروپا نیز تحت تأثیر شــیوع این 
ویروس با افت های شدید مواجه شدند 
به طوری که مهم ترین شــاخص های 
این قاره ریزش های سنگینی را تجربه 

کردند. 
شاخص MSCI که وضعیت سهام 
4۹ کشور جهان را نشان می دهد، 0.۵ 
درصد کاهش یافته که نشــان دهنده 
وضعیت نابســامان بازارهای ســهام 

دنیاست.
از آنجا که ویروس کرونا بیشــترین 
تأثیر منفی را بر کامودیتی ها داشــت 
در نتیجه بازار کاالها بیشترین آسیب 
را دیده اند. چین بــه عنوان بزرگ ترین 
تولید کننــده و مصرف کننــده اغلب 
مواد اولیه در دنیــا و دومین واردکننده 
نفت، یکــی از مهم تریــن فاکتورهای 
قیمت گــذاری کامودیتی ها در جهان 
محسوب می شود. بر این اصل هرگونه 
بحران و حالت فوق العاده ای که بر اقتصاد 
این کشور تأثیر داشته باشد، اثر مستقیم 
بر قیمت مواد اولیه در دنیا خواهد داشت. 
با توجه به این که چین بیش از نیمی 
از مس جهان را وارد می کند و بیش از ۷0 
درصد تجارت دریایی سنگ آهن را در 
اختیار دارد، این دو کامودیتی در هفته 
گذشته کاهش قیمت زیادی را سپری 
کردند. همچنین اغلب بازارها و صنایع 
جهان مانند خودروســازی، توریسم، 
تولیــد رایانه، پوشــاک و حتی صنایع 
غذایی تحت تأثیر تبعــات این ویروس 

قرار گرفته اند.
مؤسســه کیتکو، کــه در تحلیل 
روندهای بازارجهانی طال پیشرو است، 
پیش بینی کرده که تقاضــا برای طال 
به عنوان یک کاالی امن، افزایش خواهد 
یافت و قیمت هر اونس طال می تواند در 
کوتاه مدت تا ســطح 1600دالر رشد 

کند.
 ویروس کرونا

 به بورس تهران هم رسید
بورس تهران معامالت هفته را با وجود 
موج منفی ویروس کرونا نزولی آغاز کرد. 
افت قیمت کاالها در بازار جهانی به دنبال 
شیوع کرونا اثر خود را در بورس تهران نیز 
منعکس کرد. کاهش قیمت جهانی نفت 
و مس موجب شد که قیمت این سهم ها 

در بورس تهران با ریزش همراه شود.

بــورس میلیونی تهران کــه تا آغاز 
این هفتــه از همراهی با روند ریزشــی 
بــازار جهانی امتنــاع ورزیــده بود با 
نگرانــی بازارهای مرجع همراه شــد و 
شاهد فشارهای نسبی عرضه در سهام 

کامودیتی محور شد.
بورس که این روزها در مسیر صعودی 
و جذب هجمه سنگین نقدینگی است 
در برابر عرضه ها و ریزش سریع شاخص 
تاکنون مقاومت کرده است زیرا هجوم 
افزایش سرمایه ها، پررنگ شدن نقش 
بازمانده ها از رشد عمومی بازار و هیجان 
عرضه های اولیه توانسته است تا حدودی 
مهار بازار را در دســت داشته باشد. اما 
کارشناســان می گویند ادامه واکنش 
بازارها به ویروس کرونا اهمیت ویژه ای 
برای نمادهای مرتبط بورســی خواهد 
داشت؛ بنابراین دور از انتظار نیست که 
معامله گران تامل بیشــتری نسبت به 

تحوالت بازار جهانی نشان دهند. 
تحلیل گران معتقدند در صورتی 
که نشــانه های مثبت کنتــرل این 
بیماری به بازارهــای جهانی مخابره 
شود حرکت بازارهای مالی در مسیر 
معکــوس پیش بینی می شــود ولی 
آنچه تاکنون رخ داده نشــان می دهد 
چنانچه موج کرونا در دنیا گسترده تر 
شود، احتمال نزول قیمت کاالها نیز 
وجــود دارد که براین اســاس بورس 
تهران در روزهای آینده تاثیر بیشتری 
از بازارهای جهانی دریافت خواهد کرد؛ 
ضمن اینکه اقتصاد وابســته ایران به 
چین و سقوط بازارهای سهام این کشور 
می تواند نقش آفرینی قابل توجهی در 

بورس تهران داشته باشد. 

ادامه سقوط آزاد اقتصاد جهان در سایه ویروس چینی 

»کرونای« اقتصادی در راه بازارهای مالی ایران 

تمام بورس های جهان 
از جمله وال استریت، به 

ویروس کشنده کرونا 
واکنش نشان داد و ۱.۵ 
تریلیون دالر از ارزش 

آن ها، از بین رفت؛ اما اینک 
نوبت به خود چین رسیده 

است. با شروع معامالت 
در بازارهای جهانی، بازار 
سهام چین شاهد خروج 

420 میلیارد دالر نقدینگی 
سرمایه گذاران بود

اقتصاد تحریم شده ایران 
که وابستگی زیادی به چین 
دارد در معرض سقوط جدی 
درپی گسترش این ویروس 

است. به نظر می رسد افت 
رشد اقتصادی چین، کاهش 

سطح تجارت جهانی آن و 
نیز تاثیر بحران اقتصادی 
چین بر بازارهای جهانی، 
بر اقتصاد بسته ایران نیز 
تاثیرقابل توجهی داشته 

باشد

N.I.S.O.C.
NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMOPANY

AHVAZ-IRAN
TENDER NO.: 48-32-9825000

National Iranian south Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the 
following goods

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurment Management Complex, 

 Kuoy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
Tel. No.: 061 34 12 34 55
Fax No.: 061 34 45 74 37 

Public Relation
http://iets.mporg.ir      www.nisoc.ir www.shana.ir

شماره مجوز: ۱398/67۵8

Vendors who intend to participate in aforesaid 
tender are requested to send their “ Intention 
To Partipate “ letter via fax to the following 
number along with their resume according to 
Qualitative Assessment Form No.2, available 
at: www.nisoc.ir, not later than 14 days after 
the second announcement, otherwise, their 
requests for partipation in the tender will 
be disregarded. The applicants should have 
relevant background in supplying the required 
goods and capability to provide and submit a 
bid bond of 62,343 EURO or 8,919,685,960 
RIAL , in favor fo NISOC

Tender documents including the materials 
thorough technical specifications and Qual-
itative Assessment Forms can be accessed 
via: www.nisoc.ir –material procurement 
management tab .

ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM 
IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHA-
JARI, IRAN PAYMENT TERM IS C.O.D., 
SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL 
APPROVAL NO ADVANCE PAYMENT 
WILL BE PAID.

نوبت دوم نوبت دوم


