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احتمال کاهش صادرات در 
سال آینده دور از ذهن نیست

رئیــس کنفدراســیون صادرات گفــت: اگر 
صرافی هایی که در عراق مورد تایید بانک مرکزی 
هســتند به صادرکننده ها معرفی شوند کمک 
بزرگی به بازگشت ارز به کشور خواهد شد. محمد 
الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص تفاوت آماری 
در زمینه میزان صادرات در سال جاری گفت: منبع 
و ماخذ تمام فعالین اقتصادی آمارهایی است که 
از سوی گمرک اعالم می شود اما این آمارها محل 
بحث اســت.وی در خصوص میزان صادرات در 
ماه های اخیر با توجه بــه آمارهای گمرک گفت: 
در ۸ ماه ســال جاری نسبت به سال قبل صادرات 
ما ۱۵ درصد رشد داشته اســت اما در همین بازه 
زمانی یعنی در ۹ ماه فقط سه درصد رشد داشته ایم 
که این روند کاهشــی قابل تامل است.الهوتی در 
خصوص صحبت های وزیر صنعت معدن و تجارت 
مبنی بر بازگشت روند ریالی شــدن صادرات به 
افغانســتان و عراق گفت: با توجه به رویکرد بانک 
مرکزی بعید می دانم این اتفاق صورت بگیرد. آقای 
رحمانی فقط اشاره ای به این موضوع داشتند اما اگر 
صرافی هایی که در عراق مورد تایید بانک مرکزی 
هســتند به صادرکننده ها معرفی شوند کمک 
بزرگی به بازگشت ارز به کشور خواهد شد.به گفته 
رئیس کنفدراسیون صادرات، امروز  معضل اصلی 
صادرات، ثبت سفارش و پیمان سپاری ارزی است.

الهوتی افزود: در صورت حل مشــکل واردات در 
مقابل صادرات، ثبت سفارش، پیمان سپاری ارزی 
و کاهش حداقل 30 درصدی پایه گمرکی بیشتر 
معضالت صادرکننده ها برطرف می شود. این ها 
مسائلی است که می توان مورد به مورد آن ها را حل 
کرد. اصلی ترین مسئله موضوع پیمان سپاری، قفل 
بودن ثبت سفارش و عدم امکان ارائه برخی ارزها به 
نیما است این ها اگر حل نشود صادرات افزایش پیدا 
نخواهد کرد بلکه روند کاهشی آن سرعت خواهد 
گرفت. وی در خصوص پیش بینی وضعیت صادرات 
در سال آینده گفت: بعید است کسی بتواند سال 
آینده را پیش بینی کند حتی خود وزیر هم صحبت 
از برنامه های ماهانه می کند ولی من فکر می کنم اگر 
تغییری تا پایان سال ایجاد نشود صادرات ما در سال 

آینده کاهش محسوسی خواهد داشت.
    

از تحریم ها 
سربلند بیرون می آییم

وزیر نفت گفت: ما ملت مقاومی هســتیم و از 
تحریم ها سربلند بیرون می آییم همانطور که در 
جنگ تحمیلی سرافراز بودیم.به گزارش خبرنگار 
ایلنا، »بیژن زنگنه« در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن 
در جمع خبرنگاران، افزود: در این سالها در بخش گاز 
و پتروشیمی کارهای درخشانی انجام دادیم و در دنیا 
بی نظیر بودیم و امیدواریم در آینده نیز این مسیر را 
ادامه دهیم.وی در مورد اقدام های وزارت نفت در برابر 
تحریم های ظالمانه آمریکا گفت: در جنگ طرح ها را 
نمی گویند تا دشمن بفهمد؛ ما نیز تمام تالش خود را 
می کنیم که با موفقیت دوران تحریم را سپری کنیم.

وزیر نفت با بیان اینکه تحریم مسائل و مشکالتی برای 
مردم و مسئوالن به وجود می آورد، اظهار داشت: تمام 
تالش ما این است که مشکالت را کم کنیم و با توکل 
به خدا موفق باشیم.وی دهه پنجم انقالب را برای 

صنعت نفت مبارک دانست.
    

در مناطق آزاد آغاز شد
اجرای طرح تخصیص ارز 
ثانویه به گروه کاالیی 2 و 3

با ابالغ معاون اول رئیس جمهور در مناطق آزاد 
تجاری ، صنعتی کشور به کاالهای غیر از گروه یک 
از طریق بازار ثانویه ارز تخصیص می یابد.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، با  توجه به  برگزاری جلسه ۱7 بهمن ۹7، با 
حضور معاون رئیس جمهور، وزرای امور اقتصاد و 
دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک 
مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در خصــوص روند ثبت ســفارش کاال و چگونگی 
تخصیص ارز در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور 
و ابالغ بند 4 مصوبات این جلسه از سوی معاون رئیس 
جمهور، تخصیص ارز به کاالهای غیر از گروه یک، از 
طریق بازار ثانویه امکان پذیر اســت. بر اساس این 
گزارش با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی 
سال و با هدف بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، 
متقاضیان تا تاریخ 27 بهمن امسال فرصت دارند 
sifam. سفارش خود را در سامانه سیفام به نشانی

ir ثبت کنند. بدیهی است صرف ثبت سفارش در 
سامانه مذکور هیچ گونه تعهدی برای سازمان منطقه 
آزاد کیش جهت تخصیــص ارز به متقاضی ایجاد 
نمی کند.این طرح با هدف تخصیص ارز ثانویه به 
پروژه های سرمایه گذاری صنعتی و غیر صنعتی در 

مناطق آزاد برای گروه کاالیی 2 و 3 اجرا شده است.

خبر اقتصادی
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امین قلعه ای

بــا پایــان یافتــن معافیت های 
تحریمــی خریداران نفــت ایران در 
اردیبهشــت ماه پیش رو، بازار نفت با 
معمای تمدید و یــا لغو معافیت های 
خریــداران نفــت تهران از ســوی 
واشنگتن روبرو  شده اســت. برایان 
هوک، نماینده ویژه کاخ ســفید در 
امور ایران اعالم کرد: »کشــورهای 
خریــدار نفت ایــران نبایــد منتظر 
تمدیــد معافیت های واشــنگتن در 
ماه می )اردیبهشــت ماه( باشند. لذا 
کشورهای خریدار نفت از ایران باید 
برای توقف واردات نفت از این کشور 
آمــاده شــوند.« وی در گفت وگو با 
شــبکه ان اچ کی افزود: »ما به دنبال 
به صفر رســاندن صادرات نفت ایران 
در کوتاه ترین زمان ممکن هســتیم. 
واشــنگتن نیــز تمایلی بــه تمدید 
معافیت های تحریمی پیشین ندارد.« 
در نوامبر سال گذشته، ایاالت متحده 
به هشت کشــور خریدار نفت ایران 
معافیت های موقتی اعطا کرد. بدین 
ترتیب این کشــورها باید به تدریج با 
کاهش میزان خرید نفت خود از ایران 
به انتظار اوایل ماه می 20۱۹ میالدی 
بنشینند. تعدادی از این خریداران به 
ویژه چهار غول آسیایی )چین، هند، 
ژاپن و کــره جنوبی( خریــد مقادیر 
کمتری از نفت ایــران را پس از یک 
دوره بررسی 30 تا 4۵ روزه پیرامون 
میزان و شرایط خرید، از سر گرفته اند. 

اوایل هفته جاری، ایــران از یونان و 
ایتالیا به دلیل عدم خرید نفت از ایران 
با وجود داشتن معافیت های تحریمی 
انتقاد کرد. تاکنون مقامات آمریکایی 
در مــورد عدم تمدیــد معافیت های 
تحریمی خریــداران نفــت ایران به 
صورت رســمی اظهارنظر نکرده اند، 
اما اعــالم کرده اند خواهــان به صفر 
رســاندن میزان صادرات نفت ایران 

هستند.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند، 
میان پایان دادن به سیاســت اعطای 
معافیت بــه خریداران نفــت ایران و 
قیمت نفت، یک  همبستگی مستقیم 
وجود دارد. ایــن واقعیت وجود دارد 
که ایاالت متحده تمایلــی به تمدید 
معافیت هــای تحریمــی خریداران 
نفت ایــران در ماه می آینــده ندارد، 
اما نمی توان بــا اطمینــان از پایان 
همه معافیت های تحریمی ســخن 
گفت. ایــن موضوعی اســت که در 
اظهارات هــوک و تحلیلگــران بازار 
در یک  ماه اخیر به چشــم  می خورد. 
هــوک در نشســت جهانــی انرژی 
شورای آتالنتیک که در اواسط ژانویه 
در ابوظبــی برگزار شــد، اعالم کرد: 
»ایاالت متحده تمایلــی به افزایش 
قیمت نفت ندارد. مــا تاکنون نیز در 
این بخش موفق بوده ایم.« وی افزود: 
»پس از خــروج ترامــپ از معاهده 
هســته ای برجام، قیمت هر بشــکه 
نفت 74 دالر بود. پس از اعمال تحریم 
نفت ایران و بازگشــت تحریم ها که با 
کاهش یک  میلیون بشکه ای صادرات 
نفت تهران همراه شد، قیمت نفت 72 

دالر بود.«
عدم قطعیت،تاکتیک ترامپ 

مهلت معافیــت خریــد نفت از 
ایران تا کمتر از ســه ماه دیگر پایان 
می یابد و سوال بزرگی که پیش روی 
فعاالن بازار قرار دارد این است که این 
معافیت ها تمدید خواهند شد یا خیر؟ 
عوامل مختلفی در بــازار نفت وجود 
دارد که می تواند پاســخ این ســوال 
را تشــکیل دهد. یکــی از مهم ترین 
این عوامل، قیمت نفــت در ماه مه، 
یعنی آخرین ماه معافیت های نفتی 
ایران است. چندی قبل کارشناسان 
بین المللی بــا در نظــر گرفتن این 
عامل اثرگذار و تاکید بر اینکه دونالد 
ترامپ به دنبال نفت ارزان اســت تا 
سیاست های داخلی خود در آمریکا 
را به خوبی به پیش ببرد؛ پیش بینی 
کردند آمریکا معافیت نفتی برای پنج 
کشــور را تمدید خواهد کرد. چین، 
هند، کره جنوبــی، ژاپن و ترکیه پنج 
کشوری هســتند که انتظار می رود 
معافیت آنها بــرای خرید نفت ایران 
تمدید شود. این پنج کشور خریداران 
عمده نفت خام ایران در آسیا هستند 
و تمدید معافیت ها برای آنان می تواند 
تضمینی برای تداوم عرضه نفت خام 
ایران به بازار باشد. انتظار کارشناسان 
برای تمدیــد معافیت هــا در حالی 
اســت که با توجه به سیاســت های 
کژ دار و مریز دولــت ترامپ، به نظر 
نمی رســد تکلیف این معافیت ها به 
زودی و به شکلی شفاف روشن شود. 
ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه 
 FGE موسسه مشــاوران نفت و گاز

در این زمینه می گویــد: در ماه های 
باقــی مانده تــا پایان مهلت شــش 
ماهه هشت کشــور برای خرید نفت 
ایران، بــه احتمال زیاد شــاهد باال و 
پایین شــدن های زیــادی از جانب 
آمریــکا خواهیم بود. فکــر می کنم 
تاکنون برای همه مشــخص شــده 
اســت که تصمیم و هدف تیم ترامپ 
در رابطه با تحریم هــای نفتی ایران، 
بیش از هر چیز، نگه داشــتن بازار در 
وضعیت عدم قطعیت است. این عدم 
قطعیت یکی از تکنیک های کلیدی 
تیم ترامپ اســت که شــامل تغییر 
مواضــع، رفتارهای ضــد و نقیض و 
تصمیم گیری های ناگهانی می شود. 
ناصری در ادامه حتی معافیت هایی 
که ماه نوامبر به هشت کشور اعطا شد 
را دارای ابهاماتی می داند که تاکنون 
مشخص نشده اســت. از جمله اینکه 
کشــورها براســاس این معافیت ها 
چقدر باید خریــد نفــت از ایران را 
کاهش دهند. مدیر بخش خاورمیانه 
 FGE موسسه مشــاوران نفت و گاز

عقیده دارد از این پس نیز تا پایان دوره 
شش ماهه جاری شــاهد رفتارهایی 
مشابه خواهیم بود که یک روز تمدید 
معافیت ها را رد می کند و روزی دیگر 
آن را ممکن می داند؛ امــا درنهایت 
اطالعات مشــخصی نمی دهد. او در 
این باره می گوید »چیزی که تقریبا 
می توان با قطعیت گفت این اســت 
که ترامپ بر سر دوراهی صفر کردن 
صادرات نفت خام ایران و نگه داشتن 
قیمت نفت و متعاقب آن بنزین آمریکا 
در زیر حد مطلوبی است که می خواهد 
و نمی تواند این هر دو را با هم داشته 
باشد. دفعه قبل هم اعطای معافیت ها 
به این هشت کشــور از سر دلسوزی 
برای آنها نبود چه بسا کشوری مانند 
تایوان با وجــود دریافت معافیت ها، 
اقدام به واردات نفت از ایران نکرد.« 
این کارشــناس بین المللــی نفت و 
گاز عقیده دارد دلیــل اصلی اعطای 
معافیت ها باال رفتــن قیمت نفت در 
بازار جهانی و بنزیــن در بازار آمریکا 
بود که ترامپ را به صدور معافیت های 
نفتی مجبور کــرد. در زمان اعطای 
معافیت ها، قیمــت بنزین در آمریکا 
در حال عبور از 3 دالر برای هر گالن 
بود. این سطح قیمتی به نوعی برای 
دولت ها خط قرمز محسوب می شود 
زیرا با عبــور قیمت ســوخت از این 
ســطح، مردم از قیمت هــای باالی 
سوخت احساس نارضایتی می کنند. 
بنابرایــن ترامپ تصمیــم گرفت با 
اعطای این معافیت ها التهاب را از بازار 

بگیرد که این اتفاق نیز رخ داد.
 تاثیر تحریم ونزوئال بر 

معافیت های ایران 
در حالی که تنها چند ماه به موعد 
اتمام معافیت هــای تحریمی ایران 
باقی مانده، آمریکا برای برکنار کردن 
نیکــوالس مــادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال، تحریم های نفتی شــدیدی 
علیه این کشــور اعمال کرده است. 
برخــی کارشناســان معتقدند این 
رویکرد ترامپ در قبال نفت ونزوئال، 
سیاست کاخ ســفید در برابر ایران 
را تضعیــف خواهد کــرد. مقامات 
آمریکایــی ادعا می کننــد هدف از 
تحریم شرکت دولتی »پترولئوس دو 
ونزوئال اس ای« )PdVSA( محروم 
کردن دولت مــادورو از درآمد های 
مالی اســت، اما این تحریم ها، عالوه 
بر فشاری که به ونزوئال وارد می کند، 
ممکن اســت از طریق مختل کردن 
توازن بازار های نفت، سیاست آمریکا 
در برابــر ایران را هــم تضعیف کند. 
فارین پالیســی، طی یادداشــتی به 
قلم کیت جانســون، خبرنگار ارشد 
این مجله، گفتــه تحریم های نفتی 
آمریــکا علیه ونزوئال ممکن اســت 

برای آمریکا یک هزینه استراتژیک 
بزرگتری درســت کند، چراکه این 
تحریم ها با حذف مقــدار زیادی از 
نفت ونزوئال از بازارها، اعمال فشــار 
بر صادرات نفت ایــران در بهار آینده 
را بسیار ســخت تر خواهد کرد. این 
مجله از قول یک کارشــناس انرژی 
اعالم کــرد تحریم هــای ونزوئال در 
کنار تحریم ها علیه صــادرات نفت 
ایران وضعیت بازار نفت خام را دشوار 
خواهد کــرد. این دو تحریــم با هم 
موجب صدور یک معافیت ۱۸0 روزه 
دیگر برای صادرات نفت ایران خواهد 
شد. در همین حال عدم قطعیت در 
پیش بینی آینده تحوالت سیاسی در 
چند هفته اخیر پیش بینی موسسات 
مطالعاتی در حوزه بهای نفت را دچار 
تغییرات عمده کرده اســت. گزارش 
جدید وود مکنزی نشــان می دهد 
قیمت نفــت در ماه هــای آتی بین 
60 تــا ۸0 دالر خواهد بــود. این در 
حالی است که ســقف پیش بینی ها 
در مورد قیمت نفت در سال 20۱۹ 
در بــازه 6۸ تــا 7۸ دالر بود. ســارا 
وخشوری، رئیس شرکت بین المللی 
انرژی SVB در این خصوص گفته: 
»تحریم های ونزوئــال و تحریم های 
مربوط به صادرات نفــت ایران باعث 
ایجاد بازار قوی تــری برای نفت خام 
سنگین خواهد شــد. این امر منجر 
به دور بعدی معافیت های ۱۸0 روزه 
ایاالت متحده در مورد صادرات نفت 
ایران می شــود.« در حقیقت ایاالت 
متحده در حال حاضــر تحریم های 
جدی علیه صادرات نفت خام ایران را 
در دستور کار دارد، حال آنکه فروش 
نفت تهران از حدود 2.۵ میلیون بشکه 
در روز به کمتر از یک میلیون بشکه در 
روز رســیده، در حالی که این کمبود 
با افزایش تولید در ایــاالت متحده، 
عربســتان سعودی و روســیه بهبود 
یافته اســت؛ بنابرایــن، تالش های 
بیشتر برای قطع صادرات نفت ونزوئال 
می تواند در فصل دوم ســال، درست 
قبل از آغــاز مســافرت ها در فصل 

تابستان، بهای نفت را افزایش دهد.

آیا معافیت های تحریمی آمریکا تمدید خواهد شد؟ 

ونزوئال عصای دست ایران 

تحریم های ونزوئال و 
تحریم های مربوط به 

صادرات نفت ایران باعث 
ایجاد بازار قوی تری برای 
نفت خام سنگین خواهد 
شد. این امر منجر به دور 
بعدی معافیت های ۱۸۰ 

روزه ایاالت متحده در مورد 
صادرات نفت ایران می شود

کارشناسان بین المللی با 
در نظر گرفتن قیمت نفت و 

تاکید بر اینکه دونالد ترامپ 
به دنبال نفت ارزان است تا 
سیاست های داخلی خود 

در آمریکا را به خوبی پیش 
ببرد؛ پیش بینی می کنند 

آمریکا معافیت نفتی را 
برای پنج کشور تمدید 

خواهد کرد

گزارش

معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور گفت: حقوق کارکنان 
تا 20 اسفند پرداخت می شود تا در پایان سال 

مشکلی از این بابت نداشته باشیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در سفر 
به اردبیل اظهار کرد: با وزیــر امور اقتصادی 
و دارایی و خزانــه داری هماهنگی های الزم 
انجام شده تا عیدی کارکنان طی روزهای اخیر 
پرداخت شود که بخشــی از این مبالغ دیروز 
پرداخت شد و با درخواست وزرا و درخواست 
وجه از خزانه طی امروز و فردا این پرداختی ها 
ادامه خواهد داشت.وی درباره پرداخت یارانه 
طی دو ماه پایانی سال خاطرنشان کرد: تالش 
می کنیم 26 بهمــن و در همین بازه زمانی در 
اسفندماه نیز یارانه ها را پرداخت کنیم تا یک 
انســجام کاملی به پرداختی های پایان سال 
داده باشیم.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
بــه راهپیمایی 22 بهمن و حضور گســترده 
آحاد مردم در این حرکت خروشــان اشــاره 

کرد و گفت: ملت ایــران در 22 بهمن به پاس 
مجاهدت های انجام شده بار دیگر در صحنه 
تجدید بیعت بــا نظام، انقالب، امام و شــهدا 
حاضر شده و از کیان این نظام و کشور صیانت 

می کنند.
وی در ادامــه با بیــان این که نســبت به 
سال های گذشــته ما در کشور پیشرفت های 
محیرالعقولی را شــاهد هستیم، تصریح کرد: 
در این 40 سال هیچ روزی نبوده که ملت ایران 
با سختی ها و مشــکالتی نظیر جنگ، ترور و 
تحریم های ظالمانه دشمنان مواجه نشود اما 
آنچه که برای این ملت و انقالب باعظمت است، 
رسیدن به شــاخص های اقتصادی در عرصه 
جهانی و بین المللی است؛ به طوری که به اذعان 
صندوق بین المللی پول به رغم همه مشکالت 
جمهوری اســالمی ایران امروز هجدهمین 
اقتصاد بزرگ جهان است.معاون رئیس جمهور 
اضافه کرد: ما در تحوالت اقتصادی و توسعه در 
این عرصه، حتی کشــورهایی نظیر استرالیا، 

کانادا و عربستان را پشت ســر گذاشتیم و با 
وجود همه مشکالت سعی کردیم تا راه توسعه 
و ترقی را با شــتاب بیش تر ادامــه دهیم ولی 
همچنان راضی به این شــرایط نیستیم و باید 

بیش تر از این تالش کنیم.
نوبخت گفت: در همه شاخص های توسعه 
یافتگی در این 40 سال، کارهای بزرگ و گاه 
بهت آوری انجام شده ولی گاهی احساس ما به 
رخدادها متفاوت تر از واقعیت اســت که البته 
دشــمنان ما نیز بیکار ننشستند و با برجسته 
کردن کاســتی ها سعی دارند ریشــه امید و 

اعتماد را بخشکانند.
وی خاطرنشــان کرد: آنچه کــه امروز در 
بحث اعتراض، اعتصاب و نارضایتی مشاهده 
می شود، نه تنها فقر و تبعیض و ناعدالتی نیست 
بلکه احســاس این فقر و تبعیض و ناعدالتی 
است که عده ای نیز ســعی می کنند، بر شعله 
این آتش بدمند و با بزرگنمایی در کاستی ها و 
حقیر نشان دادن پیشرفت ها مردم را نسبت به 

آینده ناامید کنند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره 
به کاســتی ها در جنــگ اقتصــادی و اظهار 
شرمندگی از مردم در بروز برخی کاستی ها و 
مشکالت اقتصادی اظهار کرد: ما امروز با حجم 
عظیمی از طرح ها و پروژه های زیربنایی نظیر 
راه آهن اردبیل - میانه که یکی از دشوارترین 
پروژه های ریلی است، روبرو هستیم که اجرای 
آن ها بخش عظیمی از منابع کشــور را درگیر 
خود کرده و نباید برخی نارسایی های کوچک 
در توزیع اقالم ضروری مردم، حالوت و شیرینی 

کارهای بزرگ و طرح هــای عظیم را به نوعی 
زیر سوال ببرد.نوبخت گفت: در این 40 سال 
شــاخص هایی که از طریق مجامع جهانی به 
ویژه صندوق بین المللی پول منتشر شده نشان 
می دهد که کشور ما در مسیر توسعه یافتگی 
قرار گرفته، هرچند که ما در رسیدن به وضعیت 
مطلوب با چالش ها و کاستی هایی روبرو هستیم 
ولی در مجموع ارتقای آموزش، رشد بهداشتی و 
جهش اقتصادی در سال های اخیر سبب شده 
تا ایران در ردیف کشــورهای توسعه یافته در 

منطقه قرار گیرد.

حقوق کارکنان تا 2۰ اسفند پرداخت می شود


