اخبار

همتی:

مسیرها و روندهایی را برای دریافت پول نفت پیدا کردیم

کاهش  ۱۶۰هزار تومانی قیمت سکه
در یک هفته اخیر

رئیس اتحادیه طال و جواهر از کاهش ۱۶۰
هزارتومانی قیمت س��که و کاهش  ۱۱هزار
تومانی ه��ر گرم طالی  ۱۸عی��ار در هفته
گذش��ته خب��ر داد به گزارش تس��نیم ،آیت
محمدولی با اش��اره به اقدامات مس��ئوالن
اقتصادی کش��ور با هدف ایج��اد آرامش در
بازار گفت :در پایان هفته قیمت س��که تمام
به��ار آزادی با  160ه��زار تومان کاهش به
قیمت  4میلی��ون و  645هزارتومان ،قیمت
نی��م س��که  2میلی��ون و  620هزارتومان،
ربع س��که  1میلیون و  700ه��زار تومان و
قیمت س��که یک گرمی  1میلیون و  8هزار
تومان عرضه شده است.وی گفت :درآخرین
روز هفت��ه قیمت ط�لای  18عیار به قیمت
 420ه��زار تومان و هرمثقال طال به قیمت
 1میلیون و  820هزارتومان به فروش رسید.
رئی��س اتحادیه طال و جواه��ر ثابت ماندن
قیمت ان��س جهانی و روند نزولی نرخ ارز را
ت س��که و طال
دو دلی��ل اصلی کاهش قیم 
عنوان ک��رد و افزود :امیدواریم با ادامه ثبات
در قیمتها ،ش��اهد بازگش��ت رونق به بازار
سکه و طال باشیم.
رانندگان با مسکنهای مهر فاقد
متقاضی خانهدار میشوند

وزیر راه و شهرسازی از خانهدار شدن رانندگان
و کارکنان ش��رکتهای عضو تش��کلهای
صنف��ی حملونقل مس��افر برونش��هری با
واحدهای مس��کن مهر فاق��د متقاضی خبر
داد .به گزارش گروه تس��نیم ،محمد اسالمی
با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان راهداری
و حملونقل جادهای را ایجاد تقاضای س��فر
و رون��ق بخش��ی به فض��ای کس��ب و کار
ن شهری است،
شرکتهای مس��افربری برو 
اظهار ک��رد :با توجه ب��ه اینکه طبق تفاهم
صورت گرفته ایران و عراق دیگر نیازی به اخذ
روادید نیست ،انتظار میرود شرایط حملونقل
«درب ب��ه درب» برای زوار ایرانی به مقاصد
زیارتی ع��راق هنگام اربعین امس��ال فراهم
شود .وی ادامه داد :پرهیز از روشهای سنتی،
اهتمام به رویکردهای نوین و ورود به زنجیره
سفر ،راهکار دستیابی شرکتهای حملونقل
مسافر برون شهری به رونق اقتصادی است.
وی ب��ا تاکید بر موض��وع فرهنگ و آموزش
رانن��دگان اف��زود :راننده ن��اوگان حملونقل
عموم��ی از مس��ئولیت دوگانهای نس��بت به
خودرو و جان مسافران برخوردار است و باید
در انجام صحیح مس��ئولیت خود کوشا باشد.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین با اش��اره به
درخواس��ت نمایندگان تش��کل های صنفی
حملونق��ل مس��افر برون ش��هری مبنی بر
فراهم کردن ش��رایطی برای خانهدار ش��دن
رانندگان و کارکنان شرکتهای عضو اظهار
کرد :انجمنهای صنفی ،فهرستی از اسامی بر
اساس اولویت نیازمندی و برخورداری تهیه و
ارائه کنند تا نیاز مسکن این عزیزان از طریق
واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی به غیر از
تهران تامین شود.
تمامی بازارهای سرمایه ای باید
مالیات بر عایدی پرداخت کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،می گوید
که کمیسیون متبوعش هم اکنون روی طرح
مالیات بر عایدی سرمایه در تمامی بازارها کار
کارشناسی انجام می دهد و بر این اساس از
آنچه که سرمایه تلقی شود مالیات بر عایدی
اخذ می شود .محمود بهمنی عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در گفت
وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره
ب��ه طرح مباحثی مبنی بر اخذ مالیات از نقل
و انتقال ارز ،گفت :از یکس��و مسئوالن می
گویند افراد اجازه ندارند ک��ه در بازار آزادانه
ارز معامله کنند و از سوی دیگر می خواهند
از دالر مالی��ات دریافت کنن��د ،در حالی که
این موضوع س��بب نوسان قیمت ارز در بازار
می شود.نماینده مردم ساوجبالغ ،نظرآباد و
طالقان در مجلس ش��ورای اسالمی ،با بیان
اینکه با وضع مالیات بر کاالها ،فروشنده این
رق��م را بر روی قیمت اجناس اضافه کرده و
مالی��ات را از خریدار اخذ می کند ،افزود :اخذ
مالی��ات از خرید و فروش و نقل و انتقال ارز
همانند این است که ارزش افزوده غیرمعقولی
از یک کاالیی دریافت شود که این رقم روی
قیم��ت نهایی کاال تاثیر می گ��ذارد.وی با
تاکید بر اینکه اگر از بخش مس��کن مالیات
اخذ شود فروشنده آن را روی قیمت پایه می
کشد و بر این اساس قیمت مسکن افزایش
می یابد ،ادامه داد :کمیس��یون اقتصادی هم
اکنون روی طرح مالیات بر عایدی س��رمایه
در تمامی بازارها کار کارشناس��ی انجام می
دهد و بر این اساس از آنچه که سرمایه تلقی
شود مالیات بر عایدی اخذ می شود.

رئیس کل بان��ک مرکزی گفت :آمریکا
تالش ک��رده که ف��روش نف��ت ایران
را کاه��ش ده��د ،ول��ی ما مس��یرها و
روندهایی را برای دریافت درآمدهایمان
پی��دا کردیم که هیچ ی��ک از این کارها

نمیتواند بر آن اثرگذار باشد.
ب��ه گزارش تس��نیم ،ریی��س کل بانک
مرک��زی ب��ا بی��ان اینکه ت�لاش های
آمری��کا و متحدان��ش ب��رای ب��ه زانو
درآوردن ای��ران بی نتیجه بوده اس��ت،
گفت :آمریکا و متحدانش قرار بود سال
گذشته ایران را به زانو درآورند که البته
تمام تالش هایش��ان ب��ی نتیجه بود و
امسال شرایط بهتری داریم و محکم در

این مس��یر ایستاده ایم و خوشبختانه در
ش��رایط فعلی ثبات اقتصادی نیز برقرار
شده است.وی در ادامه افزود :مهم ترین
نشانه بی اثر بودن تالش های آمریکا و
متحدانش نیز این است که در روزی که
به نام روز فلس��طین و قدس نام گذاری
شده و همگان بر علیه اسرائیل شعار می
دهند،متحدین امریکا واس��رائیل همه را
در مکه مکرمه به دور هم جمع کرده اند

و علیه ایران شعار می دهند که همه این
موارد نش��ان از قدرت و استحکام ایران
دارد و ب��ه یاری خ��دا آزادی قدس نیز
محقق خواهد ش��د.همتی با بیان اینکه
رفتار فعلی آمریکا ،نشانه شکست تالش
های این کش��ور برای افزایش فشار بر
ایران است ،تصریح کرد :در حال حاضر
آمریکا اعالم کرده اس��ت ک��ه حداکثر
فش��ار را ب��ر ایران وارد ک��رده و تالش

کرده که فروش نف��ت ایران را کاهش
ده��د ،ولی م��ا مس��یرها و روندهایی را
برای دریاف��ت درآمدهایمان پیدا کردیم
که هیچ ی��ک از این کارها نمیتواند بر
آن اثرگذار باشد.
پیغ��ام ها و رفتار فعلی آمریکا نش��ان از
شکس��ت تالش های��ش دارد و به امید
خداون��د به زودی ش��اهد پیروزی مردم
ایران خواهیم بود.

رسانههای آمریکایی :واشنگتن مجبور به عقبنشینی از تحریمهای نفتی ایران شد

گروه اقتصادی :درحال��ی آمریکاییها معتقد
بودند باید صادرات نفت از ایران را صفر کرد
که هم اکنون رسانههای مختلف بین المللی
اعالم کرده اند کشورهای متقاضی نفت ایران
مخفیانه اقدام به خرید نفت از ایران میکنند.
«برایان ه��وک» نماینده ویژه رئیسجمهور
آمریکا در ام��ور ایران و رئیس گ��روه اقدام
علیه ایران در وزارت خارجه این کشور گفت
هر کش��وری را که هر مقداری نفت از ایران
خریداری کند ،تح��ت تحریمهای خود قرار
میدهند.هوک بامداد جمعه با صدور بیانیهای
در واکنش به گزارش یک نشریه آمریکایی
اعالم کرد بعد از انقضای معافیتهای هشت
کش��ور در خرید نفت خ��ام از ایران در تاریخ
دوم م��ی ( 12اردیبهش��ت) هر کش��وری را
ک��ه از ایران نفت وارد کند ،تحریم میکنند.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» در این بیانیه
آمده اس��ت« :حتی اگر کشوری در ماههای
قبل نتوانسته بود به سقف مذاکرهشده (برای
خرید نفت) برسد ،بازهم تحریم خواهد شد.
سیاس��ت ما به صفر رس��اندن خرید نفت از
ایران است».نش��ریه «وال استریت ژورنال»
شامگاه پنجشنبه در گزارشی ،درست عکس
این س��خن هوک را گزارش و افشا کرد که
برخی کش��ورها مانند چین و هند هنوز برای
خرید مح��دود نفت از ایران ،معافیتهایی از
آمریکا دریافت کردهاند .رویترز همچنین در
یک گزارش تحقیقی نوشته بود که عربستان
س��عودی علیرغم افزایش تولید نفت در ماه
مه میالدی نتوانس��ته است کاهش صادرات
نف��ت توس��ط ای��ران را جبران کن��د .حدود
یک س��ال پی��ش ( ۱۸اردیبهش��ت )۱۳۹۷
بود ک��ه دولت آمریکا به دس��تور ترامپ ،به
بهانههای واهی و ادعاهای تکراری از توافق

فروش نفت ایران ادامه دارد

میرود ،چین طی ماه جاری نیز  11میلیون
بش��که نفت از ایران وارد کن��د و  4میلیون
بش��که نفت ایران در هند تخلیه ش��ود.البته
واردات نفت ایران توس��ط چی��ن در آوریل
س��ال جاری از  650هزار بش��که در روز در
مدت مشابه سال گذشته به  789هزار بشکه
رس��یده اس��ت.ژاپن نیز که در آوریل 2018
فقط  30هزار بش��که نفت از ای��ران در روز
وارد کرد واردات خود را  3و نیم برابر کرده و
به روزانه  141هزار بشکه در روز طی آوریل
سال جاری رساند.

بیتوجهی هنگکنگ به هشدارهای نفتی

آمریکا درباره ایران

بینالمللی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم
به «برجام» خارج ش��ده و تمام تحریمهای
هس��تهای ذیل این تواف��ق را در دو بازه ۹۰
و  ۱۸۰روزه مجددا اعمال کرد .واش��نگتن از
کشورهای مختلف از جمله ترکیه خواسته که
ضمن تبعیت از تحریمه��ای ایران ،هرگونه
واردات نف��ت و میعان��ات گازی را ب��ه صفر
برس��انند.آمریکا در ماه نوامب��ر ،چین ،هند و
شش کشور دیگر را از تحریمهای اعمالشده
علیه بخش نفت و انرژی ایران معاف کرده و
ب��ه آنها اجازه داد به خرید نفت از ایران ادامه
دهند .این معافیتها در اوایل ماه مه به پایان
رس��ید و دولت آمریکا گفت که آنها را تمدید
نخواهد کرد.

ص�ادرات نف�ت ای�ران در م�اه آوریل به

باالترین میزان طی  9ماه گذشته رسید

صادرات نفت ایران در ماه آوریل سال جاری
به بازارهای آسیایی به باالترین میزان در 9
م��اه منتهی به آن رس��ید.چین ،هند و ژاپن
در مجم��وع روزان��ه  1.62میلیون بش��که
نفت از ای��ران طی ماه آوری��ل وارد کردند.
در واقع واردات نفت کش��ورهای آسیایی از
ایران نس��بت به ماه مارس  3.2درصد رشد
داشته است.به گفته منابع آگاه ،در ماه مارس
واردات نفت ایران توس��ط چین به باالترین
میزان طی حدود  5سال گذشته رسید و این
کش��ور حدود  800هزار بشکه نفت از ایران
خریداری کرد.کره جنوب��ی در ماه آوریل با

با سقفشکنی جدید آیفکس در پایان هفته محقق شد؛

بازدهی ۲۴درصدی شاخص کل فرابورس از ابتدای امسال

شاخص کل فرابورس که در روز انتهایی هفته گذشته
در عدد  ۲۶۷۱واحدی ایستاده بود ،توانست در هفته
جاری با ثبت بازدهی هفتگی  ۵درصدی سقفشکنی
کند و بازدهی این نماگر از آغاز سال  ۹۸به  ۲۴درصد
برسد.به گزارش بازار سرمایه ،شاخص کل فرابورس
که در روز انتهایی هفته گذشته در عدد  ۲۶۷۱واحدی
ایس��تاده بود ،توانست در هفته جاری با ثبت بازدهی
هفتگی  ۵درصدی سقفشکنی کند و با صعود ۱۲۹
واحدی از ع��دد تاریخی  ۲۸۰۰واح��دی عبور کند.
بدین ترتیب بازدهی این نماگر از آغاز سال  ۹۸به ۲۴
درصد رسید.بازارهای اول و دوم فرابورس در هفتهای
که پشت سر گذاشتیم به ترتیب میزبان دادوستد ۴۵۷
و  ۵۲۶۳میلیون س��هم به ارزش  ۱۷۷۳و  ۱۱هزار و
 ۱۴۵میلیارد ریال بودند که با وجود کم ش��دن تعداد
یک روز معامالتی در مقایس��ه با هفته گذشته ،بازار
اول کاه��ش کمتر از  ۱۰واحدی را در حجم و ارزش
مبادالتی تجربه کرد .بازار دوم نیز افزایش  ۱۰۰و ۵

درصدی این متغیرها را شاهد بود.در همین حال بازار
پایه جابهجایی  ۲۲۸۰میلیون سهم به ارزش بیش از
 ۷هزار میلیارد ریال را تجربه کرد .از س��وی دیگر در
بازار شرکتهای کوچک و متوسط شاهد جابهجایی
 ۰.۲میلیون سهم به ارزش یک میلیارد و  ۴۱۰میلیون
ریال بودیم.در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس نیز
اوراق بدهی با بیشترین استقبال از سوی معاملهگران
روبهرو شد به گونهای که نقلوانتقال این اوراق میان
معاملهگران به دادوس��تد  ۵میلیون و  ۳۱۰هزار ورقه
ب��ه ارزش  ۴هزار و  ۴۷۳میلیارد ریال انجامید.در این
میان ،صندوقهای س��رمایهگذاری قاب��ل معامله و
اوراق تس��هیالت مسکن ،جایگاههای دوم و سوم را
به لحاظ حج��م و ارزش مبادالتی در بازار ابزارهای
نوین مالی به دست آوردند .بدین ترتیب  ۱۱۸میلیون
ورق��ه  ETFبه ارزش  ۲.۱۵۷میلی��ارد ریال و ./۳۶
میلیون ورقه تسه به ارزش  ۱۷۶میلیارد ریال در طول
هفته جاری خریدوفروش ش��د.از سوی دیگر ارزش
معامالت خرد بازار سهام شامل معامالت در بازارهای
اول ،دوم ،پایه ،مش��تقه و  SMEبه  ۱۶هزار و ۳۵۶
میلیارد ریال رسید که از این میزان گروه «محصوالت
شیمیایی» با ارزش معامالتی به میزان  ۲.۰۵۸میلیارد
ریال بیشترین سهم از ارزش کل معامالت را در میان
صنایع فرابورسی به خود اختصاص داد .معامالت این
گ��روه  ۱۳درص��د از ارزش کل مبادالت را در اختیار
گرفت.

پشت سر گذاشتن هند به دومین وارد کننده
بزرگ نفت ایران در آس��یا تبدیل ش��د و به
طور متوس��ط  416هزار بشکه نفت از ایران
وارد ک��رد که باالترین میزان طی دو س��ال
گذشته محسوب میشود .به گزارش فارس،
کره جنوبی که پنجمین وارد کننده نفت در
جهان محسوب میشود ،به شدت به واردات
میعان��ات گازی و نفت فوق س��بک از ایران
وابسته است.علیرغم باال رفتن واردات نفت
ایران توس��ط بازارهای آس��یایی ،اما واردات
آنها در  4ماه نخس��ت سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است
که دلیل آن نیز تحریمهای نفتی علیه ایران
بود.به گزارش مؤسس��ه رفینیتیواکون انتظار

سخنگوی وزارت تجارت و توسعه اقتصادی
هنگکن��گ درب��اره هش��دار آمری��کا در
خصوص عدم پذیرش نفتکش حامل نفت
ای��ران اعالم کرد :دول��ت هنگکنگ تمام
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را به
درس��تی اجرا میکند اما این تحریمها هیچ
محدودیتی برای صادرات نفت ایران اعمال
نمیکند.وی ب��ا بیان اینکه ای��ن تحریمها
خارج از محدوده تحریمهای شورای امنیت
سازمان ملل قرار دارد ،گفت :برخی کشورها
بر اس��اس نظرات خود اقدام به تحریمهای
یکجانب��ه میکنند.پی��ش از این یک مقام
ارش��د دولت آمریکا به هنگکنگ نسبت به
عدم اجرای تحریمهای واشنگتن علیه ایران
هشدار داده بود .این مقام آمریکایی گفته بود
برای خ��ودداری از ق��رار گرفتن در معرض
اتهام نقض تحریمه��ا ،مقامات هنگکنگ
باید مان��ع از پهل��و گرفتن ای��ن نفتکش
ش��وند و به نهادهای محلی اجازه ندهند به
کش��تیهایی که خود را ب��ه طرز صحیحی
معرفی نمیکنند خدمات ارائه دهد.

صادرات محصوالت کشاورزی امری مهم در کاهش جبران درآمدهای نفتی

آمار دقیقی از خسارت محصوالت باغی نداریم

ش��ادلو گفت :ش��رایط تولی��د محص��والت باغی به
قدری مناسب است که صادرات آن میتواند کاهش
صادرات نفت را جبران کند.مجتبی شادلو ،نایب رئیس
اتحادیه باغداران استان تهران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،از فراوانی تولید پیاز خبر داد و گفت:
با توجه به مش��کالت کشاورزان در خصوص فروش
پی��از ،طی چند روز اخیر وزی��ر صمت صادرات پیاز را
آزاد اعالم کرد .پی��ش از این صادرات پیاز به منظور
مدیریت و تنظیم بازار داخل ممنوع اعالم ش��ده بود.
وی اف��زود :در ماههای اخیر که قیمت پیاز به س��بب
تاخیر در برداشت و عرضه به بازار ناشی از وقوع سیل
با نوس��اناتی روبرو شده بود ،این نوید را داده بودم که
در تولید پیاز هیچ گونه مشکلی نداریم و نوسان قیمت
مقطعی است.شادلو ادامه داد :با توجه به آنکه پیاز در
مدت زمان کوتاهی به بهره برداری میرسد و فاصله
زمان کشت تا برداشت محصول زیاد نیست ،صادرات
محصول به سبب جلوگیری از افت قیمت و زیان تولید

کننده امری ضروری است.به گفته این مقام مسئول،
با توجه به ش��رایط مساعد اقلیمی و بارشهای اخیر
شاهد ازیاد عرضه در بسیاری از محصوالت صیفی و
جالیزی خواهیم بود که به این ترتیب اگر تصمیمات
درس��تی در صادرات از سوی وزارت جهاد کشاورزی
ب��ه عن��وان متولی تولید گرفته نش��ود ،بس��ی جای
سوال است؟وی با اشاره به اینکه قیمت محصوالت
کشاورزی همانند سایر بخشها نسبت به مدت مشابه
سال قبل نوسان داش��ته است ،بیان کرد :با توجه به
افزایش هزینههای تولید و تورم دیگر قیمتهای قبلی
جوابگوی کش��اورزان نخواهد بود و در صورت زیان
کشاورزان و از بین رفتن انگیزه تولید ،در شرایط فعلی
تحریم واردات راهگشا نیس��ت.نایب رئیس اتحادیه
باغ��داران توجه به تولید داخ��ل و رونق تولید را تنها
راهکار تنظیم بازار محصوالت کشاورزی اعالم کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه آمار
دقیقی از میزان خسارت سرمازدگی نداریم ،بیان کرد:
اگرچه محصوالتی نظیر گردو ،بادام و برخی دیگر از
محصوالت باغی در اثر سرمازدگی اخیر دچار خسارت
شدند ،اما میزان سرمازدگی امسال با سال گذشته قابل
قیاس نیست.شادلو با بیان اینکه آمار نهایی خسارت
سرمازدگی تا پایان خرداد مشخص میشود ،تصریح
کرد :شرایط تولید محصوالت باغی به قدری مناسب
است که صادرات آن میتواند کاهش صادرات نفت را
جبران کند و در اقتصاد تاثیر بگذارد.

موفقیت عرضه نفت در بورس وابسته به رویکرد فعاالنه وزارت نفت است

یک کارشناس حوزه نفت و گاز گفت :به هر
می��زان که وزارت نف��ت در اهمیت دادن به
موضوع عرضه نفت در بورس جدیتر باشد،
میتوان انتظار داش��ت که ای��ن موضوع به
نتیجه مطلوب خود خواهد رسید و برعکس.
به گ��زارش فارس ،عرضه نف��ت در بورس
یکی از بهتری��ن راهکارها برای بر هم زدن
ساختار تحریمهای نفتی آمریکاست ،اتفاقی
که یک ش��به رخ نخواهد داد .با ورود بخش
خصوص��ی به تجارت نفت ب��ه جای دولت،
س��رمایهگذاران با انعطافپذیری بیشتری
که نس��بت به بخش دولتی دارند ،میتوانند
نفت کش��ور را به فروش برسانند .باید قبول
ک��رد راهکار ضد تحریمی بورس نفت برای
موفق ش��دن نیاز ب��ه زم��ان دارد تا کمکم
سرمایهگذاران داخلی و خارجی نسبت به آن

اطمینان حاصل کنند .موضوعی که از چشم
بیژن زنگنه وزیر نفت هم دور نمانده و اخیرا
وی در مصاحب��ه با خبرگزاری خانه ملت در
این زمینه گفت« :کسب موفقیت چشمگیر
عرضه نفت در بورس کمی زمانبر است لذا
وارد میدان ش��دن کنش��گران و فعاالن این
عرصه به زمان نیاز دارد».فروش نفت ایران
تا قبل از عرضه آن در بورس تماما در اختیار
امور بینالملل ش��رکت ملی نفت بود .اما با
عرضه نفت در بورس این انحصار در فروش
نف��ت ،در ح��ال از بین رفتن اس��ت .در این
راستا ،صادق مردانی کارشناس نفت و گاز در
توگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری
گف 
توان��ا خبرگزاری فارس با اش��اره به زوایای
مختلف عرضه نفت در بورس انرژی ایران،
ای��ن روش را با مدل قدیمی فروش نفت از

طریق اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران،
مقایس��ه کرده است .وی درباره این موضوع
گفت :امور بینالملل شرکت ملی نفت قریب
پنجاه س��ال اس��ت فروش نفت را در دست
دارد .در این پنجاه سال تقریب ًا از روش های
مذاکره ای اس��تفاده کرده است .یعنی افراد
با مراجع��ه به امور بینالمل��ل اقدام به عقد
قرارداد می کردند .همین روش هم در بحث
اتاق تاریک مطرح شده و استفاده می شود.
اتاق تاریک موضوعی نیست که جدید باشد.
در واق��ع ،یک جور خواس��ته-اند که فرایند
فروش نفت در دوران غیرتحریمی را خیلی
کوتاه و فش��رده کنند و اصطالح ًا سریعتر به
نتیجه برسانند .این حرکت کمکی به توسعه
تجارت نفت نمی کند.این کارش��ناس حوزه
نفت و گاز ادامه داد :مدل سنتی فروش نفت

توس��ط امور بین الملل شرکت نفت کمکی
به پرورش بخ��ش خصوصی نمی کند .این
مدل از ف��روش ،کش��ور را در زمان تحریم
با مش��کل مواجه میکند .ولی بورس نفت
اینگونه نیست .بورس نفت بخش خصوصی
را پرورش می دهد و درآمدهای نفتی را رشد
م��ی دهد .بورس نفت در تالش این اس��ت
که روشهای جدیدی را برای تجارت نفت
در ایران گس��ترش دهد.مردانی با اش��اره به
وقف��ه یک هفتهای در عرضه نفت در تاریخ
 24اردیبهش��ت و به فروش نرس��یدن نفت
در هفت��هی بعد از ای��ن وقفه ،گفت :این بی
انضباطی امور بینالملل ی��ا وزارت نفت در
عرض��ه نفت در ب��ورس ،تأثی��رش را روی
مش��تری ها می گ��ذارد .زمانی ک��ه قانونی
وض��ع می ش��ود ،باید بر مبن��ای آن قانون

عرضه منظم باشد .منظم بودن عرضه باعث
میش��ود تا مش��تری اطمینان الزم را برای
س��رمایهگذاری در بورس نفت داشته باشد.
ب��رای آن که خریداران نف��ت بتوانند از این
فضا استفاده کنند باید مطمئن باشند که در
زمانهای مشخصی نفت عرضه میشود.
اینکه یک روز هس��ت و یک روز نیست هم
به بازاریابی ضربه می زند ،هم تأثیرات روانی
بدی می گذارد.
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اخبار
تولید فوالد ایران  ۶درصد رشد کرد

انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید
فوالد ایران در  ۴ماهه نخس��ت سال جاری
میالدی با رش��د  ۶درصدی نسبت به مدت
مشابه سال قبل به  ۸.۳۸۸میلیون تن رسید.
به گزارش تسنیم ،انجمن جهانی آهن و فوالد
در جدیدترین گزارش خود از رشد  6درصدی
تولید فوالد ایران در  4ماه نخست سال جاری
میالدی خبر داد.تولی��د فوالد ایران که در 4
ماه نخست سال  2018بالغ بر  7.917میلیون
تن گزارش ش��ده بود در  4ماه نخست سال
جاری میالدی به  8.388میلیون تن افزایش
یافت��ه اس��ت.تولید فوالد جه��ان در  4ماهه
نخس��ت سال جاری میالدی نسبت به مدت
مشابه س��ال قبل رشد  4.8درصدی داشته و
به  599میلیون تن رسیده است.بر اساس این
گزارش در چهارمین ماه سال جاری میالدی
تولید ف��والد ای��ران  2.165میلیون تن بوده
است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال
قبل رشد  2.8درصدی داشته است .ایران در
آوریل س��ال قبل  2.106میلی��ون تن فوالد
تولید کرده بود.
معامالت مسکن تهران
36/5درصد کاهش یافت

تعداد معامالت آپارتمانهای مس��کونی شهر
تهران در اردیبهش��ت س��ال  ۹۸نس��بت به
اردیبهشت سال گذشته  ۳۶.۵درصد کاهش و
قیمت مسکن نیز  ۱۱۲درصد افزایش یافت.به
گزارش مهر ،بانک مرکزی گزارش تحوالت
بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه را منتشر
کرد که بر اس��اس چکیده این گزارش ،تعداد
معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران
در اردیبهش��ت س��ال  ،۱۳۹۸به  ۱۲.۱هزار
واحد مسکونی رسید که نسبت به اردیبهشت
س��ال قب��ل  ۳۶.۵درص��د کاهش را نش��ان
میدهد.همچنین در اردیبهش��ت ماه امسال،
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی ش��هر تهران ۱۲
میلی��ون و  ۶۷۰هزار تومان بود که نس��بت
به فروردین امس��ال  ۱۲.۵درصد و نسبت به
اردیبهشت سال گذشته  ۱۱۲درصد افزایش
داشته است.
قیمت نفت  ۴درصد سقوط کرد

نگرانی از کند ش��دن اقتصاد جهانی به علت
جنگ تجاری آمریکا و چین موجب شد قیمت
نفت به ش��دت سقوط کند.به گزارش مهر به
نقل از رویترز ،روز پنجشنبه ،با وحشت از کند
ش��دن اقتصاد جهانی به علت جنگ تجاری
آمریکا و چین ،قیمت نفت به ش��دت سقوط
ک��رد.اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد
در هفته گذش��ته میزان ذخایر انبارهای نفت
آمریکا  ۳۰۰هزار بشکه کاهش یافته است که
این کمتر از  ۹۰۰هزار بشکه کاهشی است که
تحلیلگران پیشبینی کرده بودند.این درحالی
است که موسسه سوخت آمریکا اعالم کرده
بود میزان ذخایر نفت آمریکا  ۵.۳میلیون بشکه
کاهش یافته اس��ت .به این ترتیب با کمتر از
حد انتظار بودن کاهش ذخایر نفت آمریکا ،با
نگرانی از کم بودن تقاضا ،قیمتها دچار سقوط
سنگین شدند.قیمت پیشخرید هر بشکه نفت
خام برنت دریای شمال ،بنچمارک بینالمللی
قیمت نفت ،تا ساعت  ۲۳:۴۶به وقت تهران،
 ۲.۹۹دالر ی��ا  ۴.۳۱درصد س��قوط کرد و به
 ۶۶.۴۶دالر رسید.قیمت پیشخرید هر بشکه
نفت آمری��کا هم  ۲.۳۸دالر ی��ا  ۴.۰۵درصد
سقوط کرد و به  ۵۶.۴۹دالر برسد.برینستین
انرژی در یادداشت روز پنجشنبه خود نوشت:
تش��دید جنگ تجاری آمریکا و چین ،خطری
برای بازارهای نفت محس��وب میشود.یکی
از مقامات ارش��د چی��ن ،امروز جنگ لفظی با
آمریکا را ش��دت بخشید و اقدامات این کشور
را نمونه واضح تروریس��م اقتصادی دانس��ت.
برینس��تین اعالم کرد در ص��ورت وقوع یک
جنگ تجاری تمامعیار ،تقاضای جهانی نفت
نسبت به سال گذش��ته تنها  ۰.۷درصد رشد
خواه��د کرد ،که این نصف آن چیزی اس��ت
که در حال حاضر انتظار میرود.در این شرایط
بس��یاری از تحلیلگ��ران پیشبینی میکنند
تواف��ق کاهش تولیدات اوپک پالس تا پایان
سال  ۲۰۱۹تمدید شود تا از بازگشت قیمتها
ب��ه مقادیر پایینی که در انتهای س��ال ۲۰۱۸
دیده شد ،جلوگیری شود.

