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نخستین «ایرباس» نو کشور امروز وارد میشود

گزیده
سخنگوی ســـازمان هواپیمایی کشـــوری گفت :امروز
نخســـتین فرونـــد هواپیمـــای ایربـــاس نو وارد کشـــور
توگو با تسنیم اظهار
میشـــود .رضا جعفرزاده در گف 
کـــرد :بر اســـاس برنامهریزیهای صـــورت گرفته قرار
است امروز ساعت  14:30نخستین هواپیمای خریداری شده از کمپانی ایرباس
وارد ایران شود .وی با بیان اینکه هواپیمای مذکور را خلبانان هواپیمایی جمهوری
اســـامی ایران به کشـــور منتقل میکنند ،تصریح کرد :طی مراســـمی رسمی با
حضور مقامات و مسئوالن کشور امروز این هواپیما در فرودگاه مهرآباد به زمین
مینشـــیند.این هواپیما از نوع ایرباس  321است که گنجایش حدود 220مسافر
را دارد و ُبرد آن نیز حدود  4000کیلومتر اســـت .مدیرعامل ایرانایر از بهکارگیری
نخستین هواپیمای ایرباس نو کشور در مسیرهای داخلی خبر داده است.
کاهش واردات میوه قاچاق

افت قیمت خودروهای مدل ۹۵

رونـــد کاهـــش قیمت خودروهـــای مـــدل  ۹۵در بازار
اخبار
خودرو آغاز شـــده اســـت.به گزارش ایســـنا ،هر ساله
بـــا نزدیک شـــدن به ایام پایانی ســـال خودروســـازان
محصـــوالت خـــود را بـــا مـــدل ســـال جدیـــد عرضه
میکنند.امســـال نیز این اتفاق افتاده و خودروسازان
ل آینده ( )۹۶عرضـــه کردهاند.
داخلـــی برخی محصوالت خـــود را با مدل ســـا 
آغاز عرضه خودروهای مدل  ۹۶باعث شـــده استقبال خریداران از خودروهای
مـــدل  ۹۵کاهش یابد و در نتیجه به دلیل کاهش تقاضا قیمت این محصوالت
کاهش یابـــد .در این رابطه فعاالن بازار خودرو بـــه کاهش میانگین  ۲۰۰تا ۳۰۰
هزار تومانی خودروهای مدل  ۹۵که مدل  ۹۶آنها وارد بازار شده اشاره میکنند.
البتـــه فعاالن بازار خودرو معتقدند  ،روند کاهـــش قیمت خودروهای مدل ۹۵
ل جاری قیمت این خودروها به طور
همچنان ادامه خواهد داشت و تا پایان سا 
میانگین یک میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

افزایش قیمت برنج باسماتی

قیمـــت برنج باســـماتی به دلیل تقاضا از ســـوی ایران کـــه اخیراً به
ممنوعیت پنج ماهه واردات این غله از هند پایان داده اســـت ،رو به
افزایش اســـت .به گزارش ایسنا ،پایگاه خبری اکونومیک تایمز هند
نوشـــت :ایران یکی از بزرگتریـــن واردکنندگان برنج باســـماتی هند
در ســـالهای اخیر بوده اســـت و دورنمای فروش باال به این کشـــور،
قیمتها در بازار کارنال مانـــدی را به میزان  ۲۰۰تا  ۳۰۰روپیه در هر
 ۱۰۰کیلوگرم برای برنج باسماتی  ۱۱۲۱افزایش داده است.

آسانسورهای اداره ها و اماکن دولتی غیراستاندارد هستند

طالی جهانی در باالترین قیمت ایستاد

طالی جهانـــی روز چهارشـــنبه تحت تأثیر ابهامـــات اقتصادی و
سیاسی که تقاضا برای این فلز بهعنوان دارایی مطمئن را تقویت
کرد ،نزدیک به باالترین قیمت شـــش هفته گذشـــته ایســـتاد .به
گـــزارش ایســـنا ،هر اونس طال بـــرای تحویل فـــوری در معامالت
روز گذشـــته بازار ســـنگاپور تغییر چندانی نداشت و در ۱۱۸۷.۳۷
دالر ایســـتاد .طـــا که اغلب در شـــرایط بیثباتی سیاســـی و مالی
بهعنـــوان یک دارایـــی جایگزین دیده میشـــود ،روز سهشـــنبه تا
رکورد  ۱۱۹۰.۴۶دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت در حدود
دو ماه گذشـــته بود .در بازار نیویورک ،هر اونس طال برای تحویل
در فوریـــه  ۰.۱درصد رشـــد کرد و بـــه  ۱۱۸۷.۲۰دالر رســـید .بهای
معامـــات این بازار روز گذشـــته  ۶۰ســـنت یا کمتـــر از  ۰.۱درصد
افزایش داشت و در  ۱۱۸۵.۵۰دالر بسته شد.

رشد  ۱۱۸درصدی صادرات فوالد بخش خصوصی

آمارعملکـــرد صدور فوالد خام بخش خصوصی در دوره  ۹ماه امســـال نشـــان
میدهـــد در مجموع  ۲میلیـــون و  ۵۶۵هزار تن به بازارهای هدف صادرشـــده
است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد  ۱۱۸درصدی دارد .به گزارش وزارت
صنعت ،جدول صادرات فوالد بخش خصوصی در مدت یاد شده حاکی است:
از مجمـــوع این میزان صادرات ،ســـهم «بیلت و بلوم»(شـــمش فوالدی) یک
میلیون و  698هزار تن و اســـلب  867هزار تن ثبت شد.سال گذشته در  9ماهه
(منتهـــی به آذر) یک میلیون و  178هزار تن فوالد خام صادر شـــده بود که یک
میلیون و  157هزار تن بیلت و بلوم و  21هزار تن اسلب صادر شده بود.

تولید بیش از   4میلیارد لیتر بنزین یورو 4در شازند

مدیرعامل شـــرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شـــازند اســـتان
مرکـــزی گفت :چهار میلیـــارد و  480میلیون و  23هـــزار لیتر بنزین
ل جـــاری در این واحد پاالیشـــگاهی تولید شـــد .به
«یـــورو »4در ســـا 
گزارش ایرنا ،علی جمشـــیدی میزان تولید بنزین ســـوپر درمجتمع
پاالیشـــگاهی امام خمینـــی(ره) شـــازند را از ابتدای امســـال تاکنون
79میلیون و  867هزار لیتراعالم کرد.

گزارش بانک جهانی از چشمانداز اقتصاد جهانی در سال  2017منتشر شد
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بانک جهانی :رشد اقتصادی خاورمیانه  3/1و عربستان  1/6در سال  2017پیشبینی میشود /رشد اقتصادی ایران بستگی زیادی به موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی دارد
ریحانه یاسینی

«بـ ــرای خاورمیانـ ــه و شـ ــمال آفریقـ ــا،
3.1درصد رشـ ــد اقتصادی در سالجاری
میالدی پیشبینی شـ ــده است .در میان
صادرکننـ ــدگان نفـ ــت ،برای عربسـ ــتان
سـ ــعودی  1.6درصـ ــد رشـ ــد بـ ــرآورد
میشـ ــود ،در حالی که بـ ــه خاطر افزایش
تولیـ ــد نفت و گسـ ــترش سـ ــرمایهگذاری
خارجـ ــی ،انتظار م ـ ـیرود ایران به رشـ ــد
اقتصادی 5.2درصدی دسـ ــت پیدا کند.
ایـ ــن پیشبینی بـ ــر پایـ ــه افزایش قیمت
نفـ ــت بـ ــه  55دالر در هـ ــر بشـ ــکه بـ ــرای
امسال اسـ ــتوار اسـ ــت ».این روایت بانک
جهانـ ــی از وضعیـ ــت رشـ ــد اقتصـ ــادی
منطقه خاورمیانه در سـ ــال  2017اسـ ــت.
در گزارشـ ــی که این سـ ــازمان بینالمللی
با عنوان «چش ـ ـمانداز اقتصـ ــادی جهان
 »2017روز گذشـ ــته منتشـ ــر کرد ،بارها به
نـ ــام ایـ ــران بهعنـ ــوان یکـ ــی از مهمترین
اقتصادهای منطقه اشـ ــاره شده است .بر
اسـ ــاس این گزارش ،ایران در سال ۲۰۱۷
پس از کشـ ــور جیبوتی باالترین نرخ رشد
اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا خواهد داشت و نرخ رشد کشور در
سال  4.78 ،2018درصد و در سال ،2019
 4.5درصـ ــد خواهـ ــد بود .در سـ ــال ،2016
نرخ رشـ ــد اقتصادی در کل جهـ ــان2.3 ،
درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته،
 0.4درصد کاهش یافته است .سال آینده
اقتصاد جهان رشد  2.7درصدی خواهد
داشـ ــت و با اندکی افزایش ،در سالهای
 2018و  2.9 ،2019درصد رشد خواهد کرد.
کشورهای توسعه یافته نیز در سال ،2016
 1.6درصد رشـ ــد داشتهاند که این رقم در
سـ ــالجاری 0.2 ،درصـ ــد افزایش خواهد
یافـ ــت .در این میان ،موتـ ــور اقتصادهای
نوظهور و کشورهای در حال توسعه ،تندتر
چرخیدهاست.
ëëجذب ســـرمایهگذار خارجـــی ،کلید
رشد اقتصادی ایران
بررسـ ــی گزارش کامل بانک جهانی

که در  276صفحه منتشـ ــر شـ ــده نشـ ــان
میدهـ ــد در سـ ــال  ،2016اوضاع اقتصاد
جهان بر وفق مراد کشـ ــورهای واردکننده
بـ ــوده و صادرکنندهها ،سـ ــهم چندانی از
اقتصـ ــاد نبردهاند .کاهـ ــش قیمت مواد
غذایی و تجارت ضعیـ ــف جهانی ،برای
کشورهای صادرکننده کاال ،چالشهایی
ایجاد کرده است و کشورهای صادرکننده
کاال در سـ ــال  2016رشـ ــد کمتری نسبت
بـ ــه کشـ ــورهای واردکننـ ــده داشـ ــتهاند.
منطقه خاورمیانه نیـ ــز چنین وضعیتی
داشـ ــته اسـ ــت .بانک جهانی در این باره
مینویسـ ــد«:کاهش قیمـ ــت نفـ ــت بین
سـ ــالهای  2014و  ،2016بـ ــه وخامـ ــت
اوضـ ــاع مالی در کشـ ــورهای صادرکننده
نفت منجر شـ ــده اسـ ــت .البتـ ــه در میان
آنها ،ایران یک استثناسـ ــت و از نوسانات
قیمت نفت ،تأثیر کمتری پذیرفته است.
چـ ــرا که درآمد نفتی این کشـ ــور به خاطر
تحریمهـ ــای سـ ــخت بینالمللـ ــی طی
سالهای اخیر کاهش یافته بود».
ایـ ــران یک اسـ ــتثنا به شـ ــمار میرود
و بانـ ــک جهانی در گزارشـ ــش بـ ــا تأکید
بر این مسـ ــأله ادامه میدهـ ــد«:در میان
صادرکننـ ــدگان نفـ ــت ،سـ ــرعت بهبـ ــود
اقتصادی پایینتر از چیزی اسـ ــت که در
ماه ژوئن  2016تصور میشد ،بخصوص
در عربسـ ــتان و عراق .رشد اقتصادی در
عربستان سـ ــعودی برای سال 1.6 ،2017
درصـ ــد و بـ ــرای سـ ــال  2.5 ،2018درصد
پیشبینی میشـ ــود .اما ایران وضعیت
دیگری دارد ،رشـ ــد اقتصادی این کشـ ــور
وابستگی زیادی به موفقیت در مذاکرات
برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد،
اگرچـ ــه دولت این کشـ ــور بـ ــرای افزایش
تولید نفت نیـ ــز عزم خـ ــود را جزم کرده
است».
ëëنرخ تورم استثنایی
ایران در بررسـ ــی شـ ــاخص تـ ــورم نیز
یک اسـ ــتثنا به شمار میرود .پایین بودن
قیمت جهانی نفت و ارزهای تک نرخی

نسـ ــبت به دالر امریکا ،قیمت واردات را
پایین نگه داشته و به همین دلیل تورم در
کشورهای واردکننده پایین و حتی منفی
بوده اسـ ــت .با این حـ ــال وضعیت تورم
در کشـ ــورهای صادرکننده نفت پیچیده
اسـ ــت .در گزارش چش ـ ـمانداز اقتصادی
 2017آمده است« :در جمهوری اسالمی
ایـ ــران ،سیاس ـ ـتهای انقباضـ ــی پولی و
پایین بودن جهانـ ــی قیمت مواد غذایی
طی سـ ــالهای اخیر ،باعث کاهش تورم
شده است .این در شرایطی است که طی
دهه گذشـ ــته ،تورم این کشور در باالترین
سطح خود قرار داشت .این کشور در سال
 ،2011باالترین سـ ــطح تورم خود را با 45
درصد تجربه کرد».
ëëمعوقات بانکی و ارز دونرخی؛ مانع
ثبات اقتصادی ایران
بـ ــر اسـ ــاس روایـ ــت بانـ ــک جهانی،
کشـ ــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،با
 4چالش اساسـ ــی مواجه هسـ ــتند :ثبات
اقتصـ ــاد کالن ،تنوعسـ ــازی اقتصـ ــادی
در کشـ ــورهای صادرکننده نفـ ــت ،ایجاد
بخش خصوصی پویاتـ ــر و بهرهمندی از
ترکیـ ــب جمعیتی این منطقـ ــه از طریق
اصالح بازار کار .این سازمان بینالمللی
تک نرخی نبودن ارز و مسـ ــأله معوقات
بانکی را چالش اساسـ ــی ثبات اقتصادی
ایران میداند و درباره آن مینویسد«:در
جمهوری اسـ ــامی ایـ ــران بانک مرکزی
بایـ ــد ارز را تک نرخی کند که از برنامه آن
عقب ماندهاند که بهعنوان نقطه ضعف
نظام بانکی به شـ ــمار میآید .همچنین
نظارتبانکیومقرراتشدیدترمیتواند
با چالش وامهای بدون بازگشت مقابله
کند و سـ ــرمایه پایین بانکهـ ــا را افزایش
دهـ ــد .همچنیـ ــن ادامه تالشهـ ــا برای
وضـ ــع مقررات ضـ ــد پولشـ ــویی موجب
ادغام دوباره بانکهـ ــای ایرانی در نظام
مالی جهانی خواهد شد».
گزارش چش ـ ـمانداز اقتصادی ،2017
برای تحلیـ ــل اقتصـ ــاد خاورمیانه تأکید

تورم در کشورهای صادر کننده نفت

درصد

ســـــــــــکه و طال

نیمنگاه

ëëنرخ رشد کشور در سال  4.78 ،2018درصد و در سال 4.5 ،2019
درصد خواهد بود
ëëدر جمهوری اســـامی ایران ،سیاســـتهای انقباضی پولی و
پایین بودن جهانی قیمـــت مواد غذایی طی ســـالهای اخیر،
باعث کاهش تورم شده است
ëëاین سازمان بینالمللی تک نرخی نبودن ارز و مسأله معوقات
بانکیراچالشاساسیثباتاقتصادیایرانمیداند

زیـ ــادی روی جمعیت جوان این منطقه
دارد«:مقامـ ــات داخلی باید در سراسـ ــر
منطقه سیاستهایی را برای به کارگیری
مزایای ترکیب جمعیتـ ــی تنظیم کنند.
خاورمیانه نه تنها در میان تمام مناطق
در حال توسعه ،بیشـ ــترین جمعیت در
سـ ــن کار را دارد ،بلکه سـ ــهم آن تا سـ ــال
 2035افزایش نیز خواهد یافت .اگر از این
جمعیت بخوبی اسـ ــتفاده شود ،مزایای
زیادی مانند رشـ ــد باالتر و فقر پایینتر با
خود به همراه خواهند داشت».
بانک جهانـ ــی در کل به کشـ ــورهایی
آسـ ــیایی بـ ــرای رشـ ــد اقتصـ ــادی جهان
امید بسته اسـ ــت .بر این اساس ،چین و
هند تا سـ ــال  2019موتور رشـ ــد اقتصادی
جهان هسـ ــتند کـ ــه رشـ ــد آنها در سـ ــال
گذشته میالدی به ترتیب  6.7و  7درصد
بوده اسـ ــت .البته این گزارش همچنین
از کاهـ ــش میـ ــزان سـ ــرمایهگذاری در
اقتصادهای در حال توسـ ــعه و بازارهای
نوظهور حکایت میکند .این اقتصادها،

یکسوم از کل اقتصاد جهانی را به خود
اختصـ ــاص دادهانـ ــد و حدود دوسـ ــوم از
کل جمعیـ ــت و جمعیت فقیـ ــر جهان
در آن زندگـ ــی میکننـ ــد .در سـ ــال ،2010
میزان رشد سرمایهگذاری در این مناطق
 10درصـ ــد بوده و در سـ ــال  ،2015به 3.4
درصد سقوط کرده است .در سال گذشته،
میزان سرمایهگذاری نیم درصد دیگر نیز
کاهش داشته است.
در بـ ــرآوردی نهایـ ــی ،سـ ــوی نـ ــگاه
بـ ــه اقتصـ ــاد جهـ ــان بـ ــه سـ ــمتی مثبت
تمایـ ــل دارد .جیـ ــم کیم یونـ ــگ ،رئیس
بانک جهانـ ــی میگوید«:بعداز سـ ــالها
ناامیـ ــدی از رشـ ــد اقتصـ ــاد جهانی ،حاال
ما چش ـ ـماندازی قـ ــوی از اقتصاد جهان
میبینیم .حاال زمان استفاده از این فضا
و افزایش سـ ــرمایهگذاری در بخشهای
زیرسـ ــاختی و مربوط به مردم است .این
کار برای شـ ــتاب دادن به رشد اقتصادی
پایـ ــدار و فراگیر برای پایـ ــان دادن به فقر
شدید حیاتی است».
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 300میلیون بشکه مازاد عرضه نفت با تحقق توافق اوپک و غیراوپک صفر میشود

قرار است که بازار نفت در سال 2017
نفســـی تازه کنـــد و بعد از ســـپری کردن
 3سال ســـخت بار دیگر به تعادل میان
عرضه و تقاضای نفت خام دست یابد.
ایـــن موضـــوع را کارشناســـان نفت خام
پیشبینی میکننـــد .به این ترتیب که با
اجرای توافق اوپک و غیر اوپک در زمینه
کاهش یک میلیون و  800هزار بشکهای
تولید روزانه نفت خامشان به مرور طی
 6ماه حدود  300میلیون بشکه از عرضه
نفت خام کاســـته خواهد شـــد کـــه این
مقدار برابر با مـــازاد عرضه فعلی نفت
اســـت .اکنون حدود  300میلیون بشکه
مازاد انبار نفت نســـبت به متوسط پنج
سال گذشته در بخش تجاری کشورهای
توسعه یافته وجود دارد .با کاهش تولید
نفت خام به مـــرور انبارها خالی خواهد
شد و ســـاختار بازار که متشکل از عرضه
و تقاضاست دوباره به تعادل میرسد.
ëëمازاد عرضه نفت خام قیمت نفت
را به  27دالر هم رساند
ســـال  2016سختترین ســـال برای
بازار جهانی نفت خام در طی  15ســـال
اخیـــر بود .ســـالی که نفت خـــام قیمت
 27دالر بـــرای هـــر بشـــکه را نیـــز تجربه
کرد .رســـیدن قیمـــت نفـــت از  115دالر
در ســـال  2014به  27دالر در ســـال 2016
به اقتصاد کشـــورهای تولیدکننده نفت
خام ضربه ســـنگینی زد که تمـــام آن از
مـــازاد عرضه نفت خام در بازار نشـــأت
میگرفـــت .در علـــم اقتصـــاد زمانی که
عرضه از تقاضا پیشـــی بگیرد قیمتها
شروع به کاهش میکنند و نفت خام نیز
گرفتار همین مصیبت شده بود .حتی در
ســـال  2016مؤسسات تحقیقاتی معتبر
دنیا پیشبینی میکردنـــد که اگر هرچه
سریعتر عرضه و تقاضا به تعادل نرسند
قیمت نفت خـــام به بشـــکهای  15دالر
نیز خواهد رســـید .چراکه روزانه بین یک
میلیون تا یک میلیون و  700هزار بشکه
نفت خام بیشـــتر از تقاضای بازار تولید
و عرضه میشـــد و انبارهـــای نفت خام
دیگر عالقهای به ذخیره این نفت مازاد
نداشتند.

دالر

شــــــــــاخص بــــــورس
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بــــازارجـــــهانی

پیشبینی کارشناسان انرژی در گفتوگو با «ایران»:

جالب اســـت که متوسط  1.2میلیون
بشـــکه در روز به تقاضـــای جهانی نفت
طی یک ســـال افزوده میشـــود و رشـــد
تقاضـــا پاســـخگوی مـــازاد عرضه نفت
خام نیست .به هرحال اگرچه این مازاد
از افزایـــش تولید نفتهای غیرمتعارف
امریکا نشأت گرفت اما دود آن به چشم
تمـــام تولیدکنندگان نفت رفـــت .بویژه
تولیدکننـــدگان بزرگ نفـــت خام نظیر
روســـیه با ســـهم  11میلیـــون و 200هزار
بشـــکهای از بازار یا عربســـتان بـــا تولید
10میلیون و  500هزار بشـــکه نفت خام
در هر روز.
این موضوع موجب شـــد تا در ســـال
 2016تولیدکننـــدگان نفت خـــام در پی
کاهـــش عرضه نفـــت به بـــازار بیفتند و
نتیجه هزاران ســـاعت مذاکره نفتی نیز
همیـــن کاهش یک میلیـــون و  800هزار
بشکهای عرضه نفت خام به بازار بود .به
طوری که در آخرین روزهای سال ،2016
 13عضو سازمان کشورهای صادرکننده
نفت خـــام (اوپک) در طول اجالس 171
ایـــن ســـازمان تصمیم گرفتنـــد که یک
میلیون و  200هزار بشـــکه از سقف تولید
روزانه خود بکاهند و پس از آن  12کشـــور
غیر عضـــو در این ســـازمان را به رهبری
روســـیه با خـــود همراه کنند تـــا آنها نیز
نزدیک به  600هزار بشکه از تولید روزانه
نفت خـــود بکاهنـــد .این اتفـــاق از نظر
کارشناسان انرژی مهمترین اتفاق سال
 2016برای بازار نفت به شمار میرود.
ëëتوافق بیسابقه نفتی در سال 2016
مهدی عســـلی ،کارشـــناس اقتصاد
انـــرژی و مدیر کل ســـابق امـــور اوپک و
توگو
مجامع انـــرژی وزارت نفت در گف 
با «ایران» اظهار کـــرد :مهمترین اتفاق
سال  2016تصمیم اوپک و غیر اوپک در
خصوص کاهش تولید نفت بود.
او میگوید کـــه در ســـال  2016اوپک
تصمیـــم گرفـــت بـــه مدیریـــت عرضه
بازگردد؛ درحالی که از سال  2008تاکنون
چنین اتفاقی رخ نداده بود.
عسلی همکاری اوپک و غیر اوپک را
اتفاقی تاریخی دانست که هیچگاه به این
وسعت رقم نبوده اســـت .اینکه  2کشور

تومان
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غیر عضو در اوپک حاضر شوند با اوپک
همکاری کنند بیسابقه بوده است.
امـــا در خصـــوص صفر شـــدن مازاد
عرضه نفت خام در بازار ،این کارشناس
ارشـــد انرژی اذعان کرد :تقریباً یک سال
طول میکشد که مازاد نفت خام انبارها
کاهش یابد .اگر توافق اوپک و غیر اوپک
اجرایی شود و تولید از شیل اویل افزایش
نیابـــد اواخـــر ســـال  300 ،2017میلیون
بشکه نفت خام انبارشده صفر میشود
و بازار به تعادل بازمیگردد.
امـــا نفت غیرمتعـــارف که یک نفت
گرانقیمـــت به شـــمار مـــیرود تهدیدی
برای تعادل بازار در سالهای آتی است.
عسلی میگوید :افزایش تدریجی قیمت
نفت به حدود  55تا  60دالر در هر بشکه
از نظر این تحلیلگران کافی خواهد بود تا
تولید نفت شیل امریکا که اخیراً بتدریج
رو بـــه افزایش گذاشـــته اســـت افزایش
بیشـــتری داده و بار دیگر بازار را مواجه با
بحران مازاد عرضه کند.
البته تولید از این منابع زمانبر اســـت
و در ســـالجاری نمیتوانـــد در عرضه و
تقاضای بازار تغییر چندانی ایجاد کند.
عســـلی اظهـــار کرد کـــه ارقـــام آمده
در بودجـــه کشـــورهای شـــرکتکننده در
طـــرح کاهش تولید نشـــان میدهد آنها
انتظار نفت خام بشکهای  55تا  60دالر
دارنـــد .لذا احتمال پایبندی کشـــورها به
تعهداتشـــان زیاد اســـت و بعید به نظر
میرســـد که امسال رشـــد تقاضا کمتر از
1/2میلیون بشـــکه در روز باشد .از اینرو
باید با خوشبینی منتظر بازگشت تعادل
به بازار نفت خام باشیم.
ëëخداحافظی با مازاد عرضه نفت در
سال 2017
نرســـی قربان کارشـــناس و تحلیلگر
توگو با «ایران»
اقتصاد انرژی نیز در گف 
مهمتریـــن اتفـــاق ســـال  2016را توافق
اوپک و غیر اوپک عنـــوان میکند .او نیز
معتقد اســـت که اگر این توافق در 2017
پابرجـــا بماند و کشـــورها بـــه آن احترام
بگذارنـــد مازاد عرضه نفـــت خام بدون
شک از بازار خارج میشود و قیمتها با
رشد بیشتری روبه رو خواهند شد.

عکس :فارس

رئیـــس اتحادیه صنـــف آسانســـور و تولیدکننـــدگان و تعمیرکنندگان وســـایل
الکترومکانیکـــی گفـــت :بیش از  ۹۰درصد آسانســـورهای جدید کـــه درخانه ها
نصب شدهاند ،استاندارد هستند و آسانسورهای غیر استاندارد مربوط به ادارهها
و سازمانهای دولتی میشـــود که باید با اقدام کارشناسی و تشخیص معایب،
تعمیر شـــوند.علی اکبـــر ایلخانی درگفتوگو با ایســـنا ،گفـــت :آمارهایی که در
خصوص آسانســـورهای غیر استاندارد از سوی سازمان اســـتاندارد عنوان شده
مبنی اینکه  ۹۹درصد آسانســـورها غیر استاندارد هستند ،به ادارهها وارگانهای
دولتی مربوط میشود که شامل آسانسورهای قدیمی است.
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عکس :ایسنا

معـــاون امـــور باغبانی وزارت جهاد کشـــاورزی با بیـــان اینکه امکان
جلوگیری مطلق میوه قاچاق امری دشـــوار است ،گفت :در یکسال
اخیر میدانداری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز منجر به کاهش ورود
گسترده میوههای قاچاق به بازار شده است.
به گزارش ایرنا ،محمدعلی طهماســـبی روز چهارشـــنبه در حاشیه
نخســـتین همایش ملی «توانمندیهـــای مراکز کشـــت بافت» در
وزارت جهاد کشـــاورزی درباره میوههـــای قاچاق ،ضمن قدردانی از
همکاریهای خوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان
تعزیرات حکومتی با وزارت جهاد کشـــاوزی افـــزود :با برخوردهای
قانونی ســـازمانهای یادشـــده ،شـــاهد کاهش قاچاق میوه به کشور
بودیم ضمن آنکه این میوهها از ســـطح میادین و بازار جمع شـــد.
وی اظهارداشت :به طور مطلق امکان جلوگیری از ورود میوه قاچاق
نیست اما در مدت زمان یادشده برآیند همکاریهای این سازمانها
در زمینه شناسایی ،پیگیری و برخورد مثبت بوده است.
طهماسبی درباره شـــایعات منتشر شده مبنی بر صادرات نمایشی
و صوری میوه و رهاســـازی آنان به دریا و بیابانهـــای اطراف عراق،
ضمن تعجب از مطرح شدن این موضوع در رسانهها گفت :بخش
خصوصی ســـرمایه خود را براحتی از دســـت نمیدهد .طهماسبی
پیشبینی کرد که امســـال بیش از  20میلیـــون تن انواع محصوالت
باغی در ســـطح بیش از  2میلیون و  600هزار هکتار در کشـــور تولید
شـــود که از این میزان بیش از  19میلیون تن محصوالت باغی و 2.5
میلیون تن محصوالت گلخانهای است.

اقتصادی
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ëëســـال  2016ســـختترین ســـال بـــرای بـــازار جهانـــی
نفتخام در طی  15سال اخیر بود

نیمنگاه

ëëاواخـــر  2016در بـــازار جهانی نفت خـــام اتفاق بزرگی
افتـــاد .به ایـــن ترتیب کـــه اوپـــک و غیر اوپـــک کنار هم
قرارگرفتنـــد و مصمـــم شـــدند کـــه عرضـــه را کـــم کنند
و درنهایت توانستند که قیمت این کاال را افزایش دهند

قربـــان ادامـــه داد :در صـــوت تحقق
توافـــق احتمـــال افزایـــش قیمت نفت
خـــام و ورود آن به محـــدوده  60دالر نیز
وجود دارد .گفتنی اســـت قیمت نفت از
30نوامبر یعنی روز اجالس  171اوپک تا
امروز بیش از  17دالر رشد کرده و به باالتر
از  57دالر برای هر بشکه رسیده است.
تحلیلگـــر اقتصاد بینالملـــل انرژی
میگوید :رسیدن قیمت نفت به  27دالر
برای هربشـــکه و خارج شدن نفتهای
پرهزینـــه از بازار و باالخـــره توافق اوپک،
مهمترین اتفاقات سال گذشته برای بازار
نفت بود که در تاریخ ثبت خواهد شد.
ëëایران برنده سال  2016و 2017
رئیس دانشـــکده مهندســـی انرژی و
فیزیک دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیرکه
دانـــش آموختـــه انگلیـــس اســـت نیـــز
عقیده دارد افـــق  2017افق خوبی برای
بـــازار جهانی نفـــت خـــام و همینطور
ایران اســـت .حســـین آفریده در این باره
بـــه «ایران» گفـــت :اواخـــر  2016در بازار
جهانی نفت خام اتفاق بزرگی افتاد .به
این ترتیب که اوپک و غیر اوپک کنار هم
قرار گرفتند و مصمم شدند که عرضه را
کم کنند و درنهایت توانستند که قیمت

این کاال را افزایش دهند.
وی افزود :نظیر این اتفاق در گذشته
دور رخ داده بـــود .ســـال  1973قیمتها
در پی چنین تصمیمـــی جهش کرد که
یک فرصت برای کشـــورهای نفتی بود.
بعضاً در دوره قبلـــی وزارت بیژن زنگنه
نیز توافقهایی برای مدیریت بازار وجود
داشت اما هیچ کدام به این وسعت نبود.
آفریـــده ایـــران را برنده ســـال  2016و
 2017معرفی کرد و گفت :در سال 2016
کشورمان تولید نفت خامش را به سقف
قبل از تحریمها نزدیک کرد و توانســـت
بـــازار خـــود را مجـــدداً به دســـت آورد،
مذاکرات برای جذب سرمایه خارجی را
شـــروع کند .این اتفاقات کوچکی نیست
و در رأس آنهـــا به دســـت آوردن مجدد
سهمیه کشـــور در اوپک و افزایش درآمد
نفتی ایران در حالی که کشـــورهای دیگر
نفتی با کسری بودجه مواجه بودند قرار
دارد .وی افـــق  2017را افـــق خوبی برای
کشـــور خودمان دانســـت و گفت :ســـال
 2017ســـال جـــذب ســـرمایه خارجی و
افزایش درآمدهای نفتی ایران و روشـــن
شـــدن موتور اقتصـــاد با ســـوخت نفت
است.

ëëمائرسک دانمارک خدمات
ترانزیتی خود را از سر گرفت
شرکت کشتیرانی مائرسک ،با اضافه
کـــردن یـــک بنـــدر جدیـــد ایـــران به
فهرســـت بنادر ارائـــه خدمات خود،
تالش میکند پـــس از لغو تحریمها
علیـــه ایـــران ،جای پـــای خـــود را در
بازار حمل و نقل دریایی این کشـــور
گســـترش دهد.به گزارش تسنیم به
نقـــل از پایگاه اینترنتی جی او ســـی،
شرکت کشـــتیرانی مائرســـک ،کمتر
از ســـه مـــاه قبـــل ارائه خدمـــات به
ایران را از ســـر گرفته بود .این شرکت
دانمارکـــی ،کـــه در ســـال  2012ارائه
خدمات به ایران را به حالت تعلیق
درآورد ،بندر بوشـــهر را به فهرســـت
بنادر ایرانی ارائه خدمات خود اضافه
کرده اســـت .مائرســـک ،در ماه اکتبر
بندرعباس را به فهرست بنادر ارائه
خدمات خود اضافه کرده بود.
مائرسک که دارای دفتر نمایندگی در
تهران است ،گفته که به این دلیل این
بندر را انتخاب کرده که بندر بوشـــهر
بزرگترین دروازه ورود کاال در اســـتان
بوشهر است که ساالنه 7میلیون تن
کاال از طریق آن ترانزیت میشود.
ëëتولید روزانه فاز  21از  27میلیون
مترمکعب گذشت
مجری فازهای  21و  20پارسجنوبی
گفـــت :ســـکوی فـــاز  ،21هیـــچ گونه
محدودیتی در ارســـال منابع گازی به
پاالیشگاه خشـــکی این فازها ندارد و
روزانه حدود 27میلیون متر مکعب
گاز از ایـــن ســـکو بـــه بخش خشـــکی
ارســـال میشـــود .به گـــزارش روابط
عمومی شـــرکت نفـــت و گاز پارس،
علیرضا عبادی افزود :یک سوم از این
میزان در پاالیشـــگاه فازهـــای ٢٠و٢١
شیرینســـازی و مابقی به پاالیشـــگاه
فازهای 15و 16ارسال میشود.
ëëابطال پروانه  ۱۵آزمایشگاه
همکار استاندارد
مســـلم بیـــات مدیـــرکل اســـتاندارد
اســـتان تهران بـــا اعالم خبـــر ابطال
و تعلیـــق ۱۵آزمایشـــگاه همـــکار
استاندارد در استان و در  ۹ماه نخست
ســـال ،از آزمون حدود ۱۰هزار نمونه
از فرآوردههای مشـــمول اســـتاندارد
اجباری در آزمایشگاههای استاندارد،
در این مدت معین خبر داد.

