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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

گوشى تلفن 50 درصد ارزان تر مى شود فارس: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: درنتيجه كاهش نرخ ارز در روزهاى گذشته، قيمت گوشى 20 درصد كاهش يافته و بنابر ادعاى وارد كنندگان موبايل، 
درصورت شكستن حباب قيمتى ناشى از كمبود كاال، اين نرخ 30 درصد ديگر ارزان مى شود.محمدجواد آذرى جهرمى افزود: بخشى از گوشى هاى در گمرك مانده كه با ارز دولتى وارد نشده بود، با هماهنگى مراجع 

ذى صالح ترخيص شد، اما برخى از گوشى هاى در گمرك مانده، متعلق به واردكنندگانى است كه اكنون پرونده تخلف مفتوح دارند يا با ارز دولتى وارد شده اند و هنوز درباره آن ها تصميم قاطع گرفته نشده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r معامالت مسكن قفل شد
سقوط 250 هزار تومانى قيمت تيرآهن در بازار

اقتصاد- فاطمــه معتمدى: كاهش 
معنادار قيمت ارز به ديگــر بازارها نيز 
سرايت كرد و اين بار قيمت محصوالت 
فــوالدى، تيرآهــن، ميلگــرد ومصالح 
ساختمانى را تحت الشــعاع قرار داد و 
زمينه كاهش قيمت ها را در اين بازارها 
فراهم كرد. كاهش نرخ ارز، فعالً سدراه 

افزايش قيمت دربازار مسكن شده است.

 افت قيمت در بازار آهن 
مديرعامل شــركت تعاونى آهن آالت ساختمانى مشهد با اشاره به افت قيمت 
آهن آالت در پى كاهش نرخ دالر اظهارداشت: كاهش قيمت در بازار آهن آالت 
در صورت ادامه دار بودن افت قيمت دالر 100 درصد ادامه خواهد داشت چراكه 

افزايش قيمت آهن آالت در پى نوسانات نرخ ارز از مرز حباب گذشته بود.
محمد رضا عطايى در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه كرد: گران شدن ارز طى دو 
تا سه ماه اخير، قيمت هر كيلو آهن را از2700 به 5000 تومان رساند و اكنون با 
افت نرخ دالر، قيمت تيرآهن بين 100 تا 200 تومان و پروفيل و ورق بين 100 

تا 300 تومان درهركيلو كاهش يافته است.
وى با تأكيد براينكه اين گرانى در بازار آهن آالت نشأت گرفته از افزايش قيمت 
دالر بود، تصريح كرد: در اين بين ورق و پروفيل بيشترين افزايش را متحمل شد 

و از هر كيلو 2500 به 6000 تومان رسيد.
وى در ادامه گريزى نيز به قيمت هاى چند ماه اخير هر شاخه آهن و نرخ جديد 
آن زد و گفت: نرخ هر شــاخه آهن 14 اصفهان درب كارخانه در اول ارديبهشت 
ماه 480 هزار تومان بود كه همين آهن در 9 مرداد ماه به 890 هزار تومان و در 

7 مهرماه جارى به 920 هزار تومان رسيد.
وى با بيان اينكه قيمت اين آهن تا قبل از ارزان شدن نرخ دالر به يك ميليون و 
150 هزار تومان رسيد، خاطرنشان كرد: اكنون (11مهرماه) قيمت آهن شاخه 14 

در بازار با افت 250 هزارتومان به 900 هزار تومان كاهش يافته است.
وى درخصوص وضعيت بازار آهن آالت يادآورشد: بازار از قبل در ركود بوده است، 
اما باتوجه به افزايش نرخ ها در بازار مصالح ساختمانى مانند كاشى، سراميك و... 

عمق اين ركود بيشتر شد.
عطايى، ادامه داد: قيمت هر كيلو ميلگرد نيز باكاهش بيش از300 تومان از4980 

تومان به 4600 تومان كاهش يافت.
وى به اين نكته هم اشاره كرد كه قيمت آهن ذوب آهن اصفهان نيز با 200 تومان 

كاهش در هركيلو روبه رو شده كه اين كاهش ادامه دار خواهد بود.

 در راه بودن افت قيمت در بازار مسكن
رئيس اتحاديه امالك استان تهران نيز با بيان اينكه تداوم كاهش نرخ ارز مى تواند 
زمينه ساز نزول قيمت مسكن در بازار باشد، اظهار داشت: در صورتى كه وضعيت 
اقتصادى كشــور به يك ثبات و ساماندهى مناسب برسد، دالالن و واسطه گران 
از اين بازار خارج مى شوند و همين موضوع در كاهش قيمت مسكن مؤثر است. 

به گزارش خبرآنالين مصطفى قلى خســروى افزود: طى چند روز گذشته، روند 
نزولى قيمت دالر موجب عقب نشينى عده اى از دالالن شده و در برخى از مناطق 

قيمت مسكن به ثبات رسيده است.

 كاهش قيمت مسكن در مشهد
رئيس اتحاديه صنف مشاوران امالك مشهد نيز با بيان اينكه براى اثرگذارى افت 
قيمت دالربر بازار خريد و فروش مســكن بايد حداقل يك ماه صبر كرد، اظهار 
داشت: پيش بينى مى شود كه نوسانات نرخ دالر با ميل به سوى كاهش، افت پنج 

تا 10 درصدى قيمت ملك و مسكن در مشهد را به همراه داشته باشد.
على مرادزاده در گفت و گو با خبرنگار ما درخصوص وضعيت فعلى خريد و فروش 
در بازار مســكن مشهد افزود: بازار اكنون در ركود بسر مى برد و معامله اى انجام 

نمى شود، مردم به اصطالح دست نگه داشته اند تا قيمت ها به نرخ تعادلى برسد.
وى در ايــن باره كه افت قيمــت ارز چه ميزان بازاررهن و اجاره بها را كه در پى 
نوسانات نرخ دالر افزايش يافت، كاهش مى دهد، اضافه كرد: هرچند فصل رهن و 
اجاره تمام شده است؛ با اين حال براى معامالت آتى، افت قيمت دالر كاهش پنج 

تا 10 درصدى در بازار رهن و اجاره را به دنبال خواهد داشت.
وى ادامه داد: نكته مهم اين اســت كه سرعت تأثيرگذارى كاهش قيمت دالر بر 
بازار رهن و اجاره كمتر از بازار خريد و فروش مسكن و در كمتر از 15 روز است.

 توقف در افزايش قيمت
برخى مشاوران امالك نيز در گفت و گو با خبرنگار ما گفتند: هرچند هنوز براى 
اثرگذارى افت نرخ ارز بر قيمت مسكن و ملك زود است و بايد حداقل يك دوره 
دو تا سه ماه را صبر كرد؛ با اين حال كاهش قيمت ارز مانع ادامه افزايش قيمت 

مسكن در بازار خريد و فروش مسكن شده است.
به گفته آنــان افت قيمت دالر، ركود در بازار خريد و فروش مســكن را در پى 
داشته است و با اينكه خريداركم و بيش وجود دارد، اما فروشنده نيست. بنابراين 

معامله اى در بازار خريد و فروش مسكن انجام نمى شود.

  افت 20 درصدى مصالح ساختمانى 
محمد وكيلى رئيس اتحاديه مصالح ساختمان مشهد نيز به خبرنگار ما با اشاره به 
آغاز كاهش قيمت ارز و مراجعه مردم به بازار براى فروش دالر افزود: اگر روند افت 
قيمت ارز ادامه داشته باشد، اين موضوع بر روى كاهش قيمت مصالح ساختمانى 
اثر مى گذارد و كاهش 20 درصدى و حتى بيشتر از آن را مى توان در بخش مصالح 

ساختمانى متصور شد.
وى بــا بيان اينكه اين افت قيمت احتماالً طى 10 تــا 15 روز آينده خود را در 
صــورت ادامه دار بودن كاهش قيمت دالردر بازار نشــان مى دهد، گفت: گرچه 
اكنون وضعيت بازار مصالح ســاختمانى بد نيست، با اين حال مردم براى خريد 

منتظر ادامه كاهش قيمت و ثبات نرخ ارز هستند. 

 بازار مسكن جايى براى گران شدن ندارد
يك كارشناس فعال بازار مسكن نيز معتقد است: كاهش قيمت ارز بازار قيمتى 

مسكن را به سمت تعديل مى برد.
مهدى سلطان محمدى در گفت و گو با خبرنگار ما درخصوص پيش بينى وضعيت 
بازار مســكن در نيمه دوم سال جارى افزود: اين مسئله تا حد زيادى بستگى به 
انتظارات تورمى جامعه دارد. بنابراين اگر اين انتظارات تعديل شود، بازار آرامش 
خواهد داشــت بويژه اينكه بازار مســكن ديگر جايى براى افزايش قيمت ندارد؛ 

مگراينكه تورم افزايش يابد.
اظهارات كارشناسان نشان مى دهد كه بازار آهن آالت بعد از كاهش قيمت دالر 
نيز افت قيمت را شروع كرده است، اما كاهش قيمت دالر جلوى افزايش قيمت 
مســكن را گرفته اســت و طى يكى دو ماه آينده، اين بازار نيز كاهش قيمت را 

تجربه خواهد كرد.

گزارش

تا سقف 5000 يورو
خريد و فروش ارز در صرافى ها آزاد شد

ايسنا: بانك مركزى اعالم كرد كه فروش 
ارز در صرافى ها به صورت اســكناس تا 

سقف5000 يورو بالمانع است.
از ابتداى ســال جارى و تغييراتى كه 
در نحــوه فعاليت صرافى ها در بازار ارز 
ايجاد شــد در مرحله اول كًال معامالت 
اســكناس از ســوى آن هــا ممنوع و 
قاچــاق بود و در مرحله بعد با تغيير سياســت ارزى، خريد براى آن ها مجاز 
شــد، ولى فروش فقط محدود به 23 ارز مســافرتى بود، اما بانك مركزى در 
قالــب «دســتورالعمل خريد و فروش ارز در شــبكه صرافى هاى مجاز» اعالم 
كرده اســت كه صرافى هاى مجاز اجازه دارند، نسبت به فروش ارز به صورت 
اســكناس تا سقف 5000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها بر مبناى نرخ بازار 

اقدام كنند.

خبر

قاچــاق بود و در مرحله بعد با تغيير سياســت ارزى، خريد براى آن ها مجاز 

 اقتصاد  27 شــهريورماه، شــوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى با هدف متنوع ســازى 
روش هاى فروش نفت، طــرح عرضه نفت 
خــام در رينگ صادراتى بــورس انرژى در 
داخل كشور به صورت ارزى را تصويب كرد. 
براســاس اين طرح، وزارت نفت مى تواند با 
اســتفاده از ظرفيت بخش خصوصى براى 
صادرات، نفت خــام و فراورده هاى نفتى را 
بــه قيمت رقابتى، در بورس داخل كشــور 
به فروش برســاند. اوايل اين هفته هم على 
كاردر، مديرعامل شــركت ملى نفت ايران 
درباره نحوه اجراى اين مصوبه به خبرگزارى 
ايرنــا گفت: «اميدوارم عرضــه نفت خام در 
بــورس انرژى از هفته آينده آغاز شــود كه 
در آن صورت به شكل محموله هاى 5000 
بشــكه اى و در مجموع يك ميليون بشكه 

خواهد بود». 
ادامــه درخصــوص  در  وى 
راهكارهاى تسويه بهاى نفت 
نهايى  تصميم  «درباره  افزود: 
فروش  پــول  تســويه  براى 
نفت دوباره درحال بررسى و 
بازنگرى آن هستيم، اما هنوز 
نهايى نشده است». با توجه به 
اهميت بررسى ابعاد مختلف 
موضوع عرضه نفت در بورس 
از راهكارهاى  به عنوان يكى 
مؤثر بى اثر كردن تحريم هاى 
نفتى آمريكا و مصوبه شوراى 
اقتصادى  هماهنگــى  عالى 
در همين راســتا، هفته قبل 
نشســتى با حضور فعاالن و 
مسئوالن حوزه بورس و نفت 
توسط پايگاه خبرى تحليلى 
عيارآناليــن برگزار شــد كه 
گــزارش آن در ادامــه آمده 

است:

تحريم نفت ايران، نه شركت ملى نفت 
خطيبى،  محمدعلــى 
امــور  ســابق  مديــر 
بين الملل شركت نفت با 
اشاره به سازوكار اجراى 
تحريم هاى نفتى گفت: 
قبل از تصميم گيرى در مورد عرضه نفت در 
بورس بايد بررســى كرد كه آيا نفت كشور 
تحريم شــده است يا شركت ملى نفت؟ در 
واقع دليل اصلى تحريم پذيرى ما خام فروشى 
اســت زيرا نوع نفت خام با يك تست ساده 
قابل شناسايى اســت در حالى كه در مورد 
فرآورده هاى نفتى اين گونه نيست. بايد توجه 
داشــت كه عرضه كننده نفت تحريم نشده، 
بلكه خود نفت خام ايران تحريم شده است.

وى در ادامه با مقايسه بورس هاى نفت دنيا 
با مدل پيشــنهادى داخلى اظهارداشت: اگر 
هــدف گذارى ما ايجاد بورس هايى مشــابه 
نايمكس باشد، نمى توانيم اجرا كنيم چراكه 
زيرســاخت آن را نداريم. بورس هاى جهانى 
براى كشــف قيمت ايجاد شده اند در حالى  
كــه هدف ما از بورس تغييــر راه فروش در 

شرايط تحريم است. به نظر مى آيد، هدف ما 
از بورس با بورس هاى جهانى متفاوت است. 
به نظر مى رســد، هدف مــا از بورس بردن 
نفت به تاالرهاى حراج اســت و مى خواهيم 
با قيمت هاى پايين تر بفروشيم. بورس هاى 
بين المللى چنين هدفى ندارند. اگر منظورما 
تاالر حراج است، بايد مشخص شود كه فقط 
مخصوص شــركت هاى داخلى اســت يا نه 
شــركت هاى خارجى هم مى توانند در اين 
تاالر حراج حضور داشــته باشند. در نتيجه 
قبل از هرگونه تصميم گيرى ابتدا بايد ابهامات 

موجود پيرامون اين مدل را برطرف كرد.

بخش خصوصى توانايى  صادرات نفت 
در شرايط تحريم را دارد

رضــا پديــدار، رئيس 
كميسيون اتاق بازرگانى 
تهران با اشــاره به عدم 
تمايل دولت به همكارى 
بــا بخــش خصوصى 
گفت: سه مؤلفه مديريتى در نگاه وزارت نفت 
نســبت به بخش خصوصى وجود دارد كه 
باعث مى شــود تمايلى به همــكارى با اين 
بخش نداشته باشــد. وزارت نفت به بخش 
خصوصى اعتقاد و اعتماد ندارند و اعتبارى 
هم نمى دهند. در هر بخشى با شركت ملى 
نفت وارد شديم نتوانســتيم كار كنيم. در 
برخــى دفعات كه ســعى كرديم همكارى 
كنيم، اما ســخت ترين شــرايط را براى ما 

قراردادند. 
وى با اشــاره به گزارش مركز پژوهش هاى 
مجلس در مورد داليل شكست تجربه هاى 
قبلى بورس نفت گفــت: در گزارش مركز 
پژوهش ها مجلس شــوراى اسالمى كه در 
سال 91 نيز منتشر شده است، بيان مى  كند، 
مانع اصلى پياده سازى بورس نفت در كشور 
عدم تمايل شــركت ملى نفت است و اين 
مســئله بايد برطرف شود. بخش خصوصى 
توانايى الزم براى خريد نفت در ابعاد كوچك 
و صادرات نفت در شرايط تحريم را داراست.

رئيس كميســيون اتــاق بازرگانى تهران 
ادامه داد: بدون كار كارشناســى نمى توان 
در عرصه ملــى و بين المللــى در زمينه 
تحقق بورس نفت كار كرد، اما ما به عنوان 
بخش خصوصى مى توانيم مدل درآوريم؛ 
بنابراين من رسماً اعالم مى كنم دولت اين 

كار را واگذار كند.
پديدار افزود: آغاز بحث بورس نفت به سال 
1379 برمى گردد؛ در آن زمان، موضوع بند 
ج. ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه كشور 
بود كه بحث فــروش نفت درقالب بورس را 
براى اولين بار در دستوركار وزارت نفت قرار 
داد و قرار بود، مطالعات آن را كنسرســيوم 
بين المللــى انجام دهد، اما همــان جا اين 
موضوع در نطفه خفه شــد زيرا هيچ گونه 
ســازوكارى برايش پيش بينى نشــده بود؛ 
يعنى عمالً از ســال 1379 تــا 1383 كه 
تفاهمنامه راه اندازى بورس نفت نوشته شد، 
هيچ كارى صورت نگرفت. در ســال 1385 
اساسنامه را در شوراى بورس بردند و در سال 

1386 هم هيئت دولت ورود پيدا كرد.
به گفته وى مشــاركت فعاالن اقتصادى در 
اين مكانيزم در سال 93 تمرين خوبى بود، 
اما در 20 مــرداد 1393 به طور كلى عرضه 
نفت در بورس انرژى براساس دستور هيئت 
مديره شركت ملى نفت متوقف شد. در سال 
1393، روزانه 2920 بشــكه نفت در رينگ 
داخلى معامله با روش ريالى انجام مى شد، ما 
66 محموله براى سه ماه درخواست كرديم، 

ولى فقط 12 معامله صورت گرفت.

 وزارت نفت بخش خصوصى را 
رقيب خود مى داند

اكبرى،  محمد رضــا 
نفت  گــروه  مديــر 
تحليلگران  انديشگاه 
انــرژى با اشــاره به 
وزارت  نگرانى هــاى 
نفت اظهارداشت: متأسفانه در فرآيندى 
كه طى شد تا بورس نفت به اين مرحله 

برسد، وزارت نفت همراه نبود زيرا بخش 
خصوصــى را به صــورت يــك رقيب 
مى بيند؛ در حالــى كه بخش خصوصى 
مى تواند رفيق و همــراه وزارت نفت در 
شــرايط تحريمى باشد. به طور كلى سه 
نگرانى باعث شــده است كه وزارت نفت 
نســبت به راه اندازى بورس دچار شك و 
ترديد شود: 1- قيمت نفت عرضه شده 
در بورس كه ممكن اســت، حراج اتفاق 
بيفتد 2- نحوه پياده ســازى ســازوكار 
تســويه ريالى و دالرى 3- تخريب بازار 

شركت ملى نفت. 
وى در مــورد راهكارهاى تســويه بهاى 
نفت عرضه شــده در بــورس گفت: در 
مورد مكانيزم تســويه نيز ســه راهكار 
وجــود دارد: راهــكار اول تســويه بــه 
صورت ارزى است؛ به گونه اى كه بخش 
خصوصى ارز صادراتى را در حساب هاى 
ارزى بانك مركزى واريز كند كه در اين 
صورت هم بخش خصوصى شناســايى و 
تحريم شــده و هم دالرهاى نفتى بلوكه 
مى شــوند. راهكار دوم اين است كه ارز 
در حساب بخش خصوصى باقى بماند و 
طبق شــرايط تعيين شده توسط دولت 

حواله شود.
اكبرى در ادامه اظهار داشت: راهكار سوم 
اجراى تســويه ريالى است بدين صورت 
كه نفت با قيمت پايــه در بورس عرضه 
شــده و در فضاى رقابتى كشــف قيمت 
صورت گيرد و ســپس به صورت ريالى 
تســويه شود. راهكار ســوم از اين جهت 
مطلوب اســت كه ديگر بخش خصوصى 
بانكى نمى شــود و  درگيــر تحريم هاى 
پروســه فــروش نفت راحت تــر صورت 
مى گيرد، اما ممكن اســت در ســازوكار 
تنظيم نرخ ارز در بازار مشكالتى را ايجاد 
كنــد كه البته دولت مى تواند با ابزارهاى 
حاكميتــى و قانون گــذارى توانمندى 
بخش خصوصــى را در جهت منافع ملى 

به كار گيرد.

وعده عرضه يك ميليون بشكه نفت عملياتى مى شود

تحريم زدايى نفت معطل عرضه در بورس
به بهانه سفر رئيس كل بانك مركزى به روسيه

پول تجار به ايران برمى گردد
اقتصاد- زهرا طوســى: رئيس كل بانك 
مركــزى قرار اســت به روســيه بــرود تا با 
همتاى روس خود به منظــور اجرايى كردن 
توافقات مربوط به سفر اخير والديمير پوتين 
رئيس جمهورى روسيه به تهران، به گفت وگو 

بنشيند.
دراين سفر موضوعاتى چون حمايت طرفين 
از اتصال ســامانه هاى پرداخت مير و شتاب 
در كوتاه ترين زمان، تأكيد بر تبادل تجربيات 
در زمينــه مبارزه با پولشــويى و تأمين مالى 
تروريســم و تأكيد بر ادامه تالش بانك هاى 
تجارى و تخصصى دو كشــور بــراى افزايش 
تأمين مالــى تجارى و انــواع خدمات بانكى 

پيگيرى خواهد شد.

 واكنش تجار به سفر همتى 
عبداهللا مهاجر عضو هيئت مديره اتاق بازرگانى 
ايران و روسيه در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
اين سفر و نقش آن در كاهش اثراتى تحريمى، 
يكى از مشــكالت اصلى در مســير توســعه 
صادرات را مراودات بانكى بين دو كشور دانست 
و افزود: تعهدات ارزى كه بانك مركزى براى 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور ايجاد 
كرده است، صادركنندگان را دچار مشكالتى 
در زمينه برگرداندن ارزش دالرى صادراتشان 
كرده است زيرا هم اكنون بدون داشتن رابطه 
بانكى، عمًال امكان اين نقل و انتقاالت وجود 
ندارد، انتقال فيزيكى هم مشكالت خودش را 
دارد كه يكى از آن ها اين است كه اجازه انتقال 
بيشــتر از 10 هزار دالر را نمى دهند. در اين 
ســفر، رئيس كل بانك مركزى خيلى جدى 

پيگير حل اين موارد است.
وى با اشاره به اينكه توسعه روابط اقتصادى و 
تجارى مستلزم گسترش روابط بانكى بين دو 
كشور اســت، افزود: با پيگيرى هايى كه براى 
تســهيل در مراودات بانكى بيــن ايران، اروپا 
چين و روسيه درحال انجام است، چشم انداز 
خوبى براى فعاالن اقتصادى ترســيم شــده 
و يك قدم رو به جلو محســوب مى شود كه 
در مناطق مختلف بتوانيم بدون مشــكل به 

مبادالت تجارى بپردازيم. 
وى با بيان اينكه بانك مركزى درصدد است تا 
وجوه حاصل از صادرات و ساير وجوهى كه قرار 
است به ايران منتقل شود، مشروط به رعايت 
چارچــوب مقررات و ضوابط بين دو كشــور 
قابل انتقال به ايران باشــد، ادامه داد: درحال 
حاضر ما حتى از روسيه كه يكى از كشورهاى 
همســايه ما محسوب مى شــود، نمى توانيم 
پولمان را برگردانيم، خيلى از صادركنندگان 
ما اآلن مطالباتى در آنجا دارند و بسيارى هم 
پولشان از بين رفت چون نمى توانستند بموقع 
پولشان را ازطريق يك سيستمى برگردانند، اما 
طبق تفاهم هايى كه سال گذشته در ديدار بين 
رؤساى جمهور ايران و روسيه انجام شد و هم 
اكنــون رئيس كل بانك مركزى براى اجرايى 
كردن آن ها به روسيه سفر كرده است، روابط 
بانكى ما بزودى به شــكل روبل - ريال انجام 
خواهد شــد كه اتفاق بسيار مباركى در حوزه 
داد و ســتدهاى مالى اســت و اين نويد را به 
فعاالن اقتصادى مى دهد كــه با حذف دالر، 
حداقل كشورهاى سى اى اس (CIS) مشكلى 
براى تبادالت خود نخواهند داشت و مى توانند 
پولشان را به كشور برگردانده يا در همان جا 

سپرده كنند.
وى با اشاره به يكى از اهداف سفر همتى مبنى 
بر اتصال سامانه هاى پرداخت مير و شتاب در 
كوتاه تريــن زمان توضيح مى دهد: چند بانك 
بزرگ در روسيه با ما همكارى دارند، يكى از 
آن ها مير بيزينس بانك است كه مسئوالن آن 
مى گويند، تنها با هلدينگ هاى بزرگ تجارى 
كار مى كننــد در حالى كه در ايران تنها چند 
شركت بزرگ با شــرايط مذكور وجود دارد و 
اكثر شــركت هاى ما كوچك هستند. حال با 
پيگيرى اتاق بازرگانى و طى نامه اى به بانك 
مركزى قرار است در اين سفر اين مشكل هم 
با يك نگاه جامع و كارشناســى حل شود تا 
روابط تجارى با روســيه محــدود به برخى 

شركت هاى بزرگ نشود.

 تعريف سازوكار پايه ارزى جديد
ســالح ورزى نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران 
نيز در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: انجام امور 
بانكى و مراودات مالى بر پايه ارزى غير دالر، 
مســتلزم توافق بين بانك مركزى دو كشور 
ايران و روسيه اســت كه قرار است، اين مهم 
با رويه اى خاص بين دو بانك مركزى تعيين و 
تعريف شود.وى افزود: قطعاً انجام فعاليت هاى 
تجارى و تســويه حساب مالى براساس واحد 
پولى دو كشور كه جزو توافقاتى است كه قبًال 
بين ايران و روســيه انجام شــده، بايد تا قبل 
از تحريم هــاى آبان ماه صورت اجرايى بگيرد 
كه آقاى همتى در اين ســفر زمينه ايجاد و 
برقرارى آن را فراهم خواهد كرد.وى با اشــاره 
به اينكه انتظار مى رود، سطح مبادالت ما كه 
تا امروز قابل توجه نبوده با تسهيل در روابط 
بانكى افزايش پيدا كند، افزود: مشــكل ما در 
مرحله اول، بحث هاى بانكى بوده است كه بايد 
برقرار شــود و درمراحل بعدى، بايد در حوزه 
حمل و نقل نيز كارهايى انجام شــود؛ سپس 
موانع تعرفه اى است كه با توافقات تجارى بين 
دو كشور حل شده و افزايش سطح مبادالت 

دو كشور را بهبود خواهد بخشيد.

بين الملل

 آغاز بحث بورس 
نفت به سال 1379 
برمى گردد؛ در آن 
زمان، موضوع بند 
ج. ماده 95 قانون 
برنامه سوم توسعه 
كشور بود كه بحث 
فروش نفت درقالب 
بورس را براى اولين 
بار در دستوركار 
وزارت نفت قرار داد 
و قرار بود، مطالعات 
آن را كنسرسيوم 
بين المللى انجام 
دهد، اما همان جا 
اين موضوع در 
نطفه خفه شد

بــــــــرش

 وزارت نفت اعتقادى به توانمندى 
بخش خصوصى ندارد

هدايت اهللا خادمى، 
عضو كميســيون 
در  مجلس  انرژى 
بخش  نقش  مورد 
در  خصوصــى 
اقتصاد كشور و بويژه حوزه نفت گفت: 
متأسفانه يكى از مشكالت جدى اقتصاد 
كشــور دولتى بودن آن است. درحال 
حاضر دولت تالش مى كند كه خودش 
را توســعه دهد و اجــازه كار به بخش 
خصوصى نمى دهــد و به همين دليل 
است كه با وجود منابع سرشار نتوانستيم 
در حد مورد انتظار پيشــرفت داشــته 
باشيم. اين دولت بزرگى كه ايجاد شده، 
نه تنها اجــازه كار به بخش خصوصى 
نمى دهد؛ بلكه اگر بخش خصوصى نيز 
خوب عمل كند، براى نابودى آن تالش 
مى كند. درواقع دولت و بخصوص وزارت 
نفت اعتقــادى بــه توانمندى بخش 
خصوصى ندارد و درمورد عرضه نفت در 
بورس هم اين قضيــه صدق مى كند. 
براى موفقيت عرضه نفت در بورس بايد 
زمينه هــاى الزم بــراى ورود بخــش 
خصوصى فراهم شود تا اين بخش بتواند 
به دولــت در صادرات نفت خام كمك 
كند. دولت نبايد به بخش خصوصى به 
عنوان يك رقيب نگاه كند و الزم است 
انعطاف پذيرى منطقى در اين موضوع 
داشته باشد، اما شما مطمئن باشيد به 
محض اينكه دوباره تحريم ها برداشته 
شــود، موضوع عرضه نفــت در بورس 
فراموش مى شود. براى پياده سازى اين 
موضوع دولــت و وزارت نفت بايد تمام 
اراده خود را به كار گيرند و  اى كاش اين 
موضوع را زودتر و قبل از خروج آمريكا 

از برجام شروع مى كرديم.

بورس انرژى آمادگى الزم براى 
معامالت محموله هاى نفتى را دارد

صالحى فر،  محمد 
رئيــس اداره بازار 
ى  ه هــا د ر و آ فر
هيدروكربــورى 
با  انــرژى  بورس 
اشاره به قابليت هاى بورس اظهارداشت: 
بورس انرژى آمادگى الزم براى معامالت 
محموله هاى نفتــى را دارد. در بورس 
انــرژى قابليت هايى وجــود دارد كه 
تاكنون از آن غفلت شــده است. درباره 
عرضه نفت خام، بــورس انرژى امكان 
فراهم كردن شرايط را دارد،امكان عرضه 
در ابعــاد كوچك و بزرگ محموله هاى 
نفتــى را دارد. درواقع اين موضوع اصًال 
مطرح نيست كه وزارت نفت بيايد نفت 
را با قيمت پايين تر در بورس عرضه كند. 
توجه داشته باشــيد كه قيمت پايه را 
عرضه كننده اعالم مى كند و خريداران 
بر سر آن قيمت رقابت مى كنند و واضح 
اســت كه در اين پروسه كاهش شديد 
قيمت رخ نمى دهد.صالحى فر در ادامه 
توضيح داد: در مورد شــرايط وزارت 
نفت براى اعتبارسنجى مشتريان نيز 
اعــالم مى كنم كه اين ســازوكار در 
بورس ايجاد شــده است. در سازوكار 
اعتبار ســنجى مشــتريان اگر براى 
وزارت نفــت محدوديتى وجود دارد، 
اعالم كند تا در نظر گرفته شود. البته 
خــود وزارت نفت نيــز مى تواند اين 
انجــام دهــد. در  را  اعتبارســنجى 
سازوكار بورس عرضه كننده متناسب 
با قابليت هايى كه دارد؛ حجم خريد را 
تعيين مى كند. اين شرايطى است كه 
در ابتدا بايد شــركت ملى نفت اعالم 
كند تــا خريداران با اطالع از آن وارد 

بورس شوند.

 تحريم پذيرى بخش خصوصى 
عبدالعظيم ماليى، 
اقتصاد  كارشناس 
بين الملل در مورد 
ســازوكار مطلوب 
بهاى  تسويه  براى 
نفت در بورس گفــت: به نظر بنده در 
موضوعات مربوط به ســازوكار تسويه 
براســاس حجم مبادله يــك فازبندى 
انجام گيــرد. مثالً در فاز اول كه حجم 
عرضه شده زير 10 درصد است، تسويه 
تنها به صورت ريالى صورت گيرد. بين 
10 تــا 50 درصد به دو صورت ريالى و 
ارزى و بــراى 50 درصد به باال تنها به 
صورت ارزى بهاى نفت معامله شــده 
تسويه شود. ماليى با اشاره به معضالت 
موجود در سازوكار تسويه ارزى گفت: 
جهت تســهيل در اجراى عرضه نفت 
در بورس الزم است كه در ابتداى كار 
ارز را وارد ســازوكار تســويه نكرد تا 
پيچيدگى هاى اين قضيه كار را براى 
بخش خصوصــى ســخت نكند. در 
بانكدارى بين المللى ما از ســوئيفت 
نتيجــه  در  مى كنيــم  اســتفاده 
تراكنش هــاى ما قابل رصد اســت. 
درصورت اجراى تسويه ارزى و انتقال 
ارز به حساب هاى ارزى بانك مركزى 
و شــركت ملى نفت عــالوه بر اينكه 
درآمــد ارزى حاصــل از فروش نفت 
بلوكه مى شــود؛ شناســايى و تحريم 
پذيرى بخــش خصوصى نيز محتمل 
اســت. البته در بحــث پرداخت هاى 
ارزى روش هايــى مثــل بانكــدارى 
غيرمســتقيم وجود دارد كه بتوانيم 
تحريم هــاى بانكى را دور بزنيم و اگر 
بورس نفت شكل بگيرد و توسعه يابد، 
قطعاً مى توانيم براى بخش بانكى آن 

هم چاره جويى كنيم.

 وزارت نفت اراده اى براى عرضه 
نفت در بورس ندارد

ق  د صــا محمد
كريمى، كارشناس 
حوزه نفت و گاز در 
ســازوكار  مــورد 
نفت  شناســايى 
كشور گفت: در مورد سازوكار شناسايى 
نفت خام بــراى خود بنده يك ســؤال 
كارشناسى وجود دارد كه اين موضوع در 
صورت صحــت چطور صورت مى گيرد و 
فرآيند شناســايى نفت چگونه است. آيا 
مثالً اين گونه است كه مسئولين آمريكا 
وارد پااليشگاه هاى كشورهاى خريدار نفت 
ايران مى شوند و بعد يك لوله آزمايش در 
محموله هاى نفت آن پااليشگاه قرار داده و 
با بررسى API و ميزان واناديوم و گوگرد 
و مقايسه اين پارامترها با مشخصات نفت 
ايران در مورد نوع نفت خام آن پااليشگاه 
تصميم گيــرى مى كنند. يــا اينكه اين 
شناسايى از طريق رهگيرى نفتكش ها و 
رصد تراكنش هاى بانكى صورت مى گيرد. 
به نظر بنــده مورد دوم منطقى تر به نظر 
مى رسد. همچنين بايد توجه داشت، اسناد 
فروش نفت كشور قابل تغيير است و اتفاقاً 
دست بخش خصوصى در مقايسه با وزارت 
نفت در اين حوزه بازتر است.وى با انتقاد از 
عملكرد وزارت نفت گفت: چند روز پيش 
وزير نفت گفتند كه سران سه قوه با عرضه 
نفت در بورس موافق هستند. من تعجب 
مى كنم درحالى كه اين موضوع بايد بين 
بورس و وزارت نفت حل و فصل و تصويب 
مى شد، تصويب آن تا سطوح باالى كشور 
رفت و هيئت دولت مخالفت كرد تا اينكه 
شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى آن را 
تصويب كرد. اين موضوع نشــان مى دهد 
كه وزارت نفــت اراده اى براى اجراى اين 

روش ندارد.


