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تحلیل وزیر نفت درباره قیمت 
نفت در بازار جهانی

پس از آنکه بازار جهانی نفت به دنبال تصمیمات 
آمریکا تحت تاثیر قرار گرفت؛ بسیاری از کارشناسان 
افزایش قیمت نفت تــا ۱۰۰ دالر را نیز پیش بینی 
کردند اما وزیر نفت کشــورمان بر این باور اســت 
که آمریکا با تکیه بر جریان امپراطوری رســانه ای 
صهیونیستی سعی دارد نگذارد قیمت نفت افزایش 

یابد.
به گزارش ایسنا، در ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ 
تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین اختالالت 
موقتی ناشی از جنگ در لیبی و پیشروی نیروهای 
داعش در شمال عراق، کمک کرد قیمت نفت باالی 
۱۰۰ دالر در هر بشکه بماند. عربستان سعودی و سایر 
اعضای اوپک که دارای ظرفیت مازاد تولید هستند، 
در واکنش به کندی عمل کرده و اصرار داشتند که 
عرضه کافی در بازار وجود دارد و قیمت ها خیلی باال 
نیست. در این بین، صندوق های سرمایه گذاری روی 
افزایش قیمت نفت حساب باز کرده و قراردادهای 
خریدشان را در اواخر ژوئن ۲۰۱۴ به ۶۲۶ میلیون 
بشکه در مقایسه با ۳۶۷ میلیون بشکه در شش ماه 
پیش از آن رساندن و باعث شــدند رشد قیمت ها 
شتاب بگیرد و مشــکالت تولید و قیمت های باال، 
زمینه نهایی را برای رونق حفاری نفت شیل آمریکا 
فراهم کرد و باعث جهش تولید این صنعت و همزمان 

رشد مصرف آسیب دید.
طبق اعالم آمار اداره اطالعــات انرژی آمریکا 
اختالالت غیرمنتظره بدین سان تغییرات اساسی 
در تعادل بازار را پنهان کردنــد بنابراین زمانی که 
این مشکالت برطرف شــدند، قیمت ها در اواخر 
سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ سقوط کردند. اکنون هم بازار 
با تحریم های آمریــکا و جنگ در لیبی و هم چنین 
مشکالت کوچک تر دیگری مواجه است. قیمت های 
نسبتاً پایین نفت در ســال ۲۰۱۸ دولت آمریکا را 
تشــویق کرد تحریم هایی را علیه صــادرات نفت 
ونزوئال و ایران وضع کند اما بازار در اواخر سال ۲۰۱۸ 
بسیار سریع تر از آنچه به نظر می رسید، محدودیت 

عرضه پیدا کرد.
اختالالت غیرمنتظره کاهش تولیدی که توسط 
عربستان سعودی و متحدانش در گروه اوپک پالس 
برنامه ریزی شده بود را مؤثرتر کرد و دورنمای بازار را 
از اشباع عرضه به کمبود عرضه تغییر داد. در حقیقت، 
مشــکالت تولید غیر داوطلبانه در حدود نیمی از 
کاهش تولید اوپک سهم داشته است. در واکنش به 
این امر، صندوق های سرمایه گذاری قراردادهای 
خریدشان را از ۲۴۳ میلیون بشکه در ابتدای ژانویه 
به ۶۰۰ میلیون بشکه افزایش دادند و رشد قیمت 

معامالت تحویل فوری نفت را تسریع کردند.

آخرین وضعیت قیمت نفت
با وجود جهش بیش از دو درصدی قیمت نفت 
در معامالت پنج شنبه گذشته، بهای نفت به دلیل 
تداوم تنش های تجاری میــان آمریکا و چین که 
انتظارات برای کندی تقاضا برای انرژی در سطح 
جهانی را باال برده است، با کاهش هفتگی روبه رو 
شــد. آژانس بین المللی انرژی در گزارش تازه ای 
پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت 
را کاهش داد و اعالم کرد: عرضه فراوانی برای تأمین 

رشد تقاضا وجود دارد.
به گفته تایلر ریچی، یکی از دبیران نشریه »سون 
ریپورت ریسرچ«، ناآرامی ژئوپلتیکی از قیمت های 
نفت پشتیبانی کرد و با توجه به رویدادها زمینه 
را برای رشد چشــمگیر قیمت ها ایجاد کرد، اما 
همزمان عوامل عرضه و تقاضا وخامت پیدا کردند. 
بهای نفت روز چهارشنبه در واکنش به رشد بیش 
از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا افت چشمگیری 
را متحمل شــده بود. نگرانی های فزاینده نسبت 
به دورنمای تقاضا برای انرژی به دلیل تشــدید 
تنش های تجاری میان آمریکا و چین نیز قیمت 
این کاال را تحت فشــارهای کاهشی بیش تری 

قرار داد.
آژانــس بین المللی انرژی بــرای دومین ماه 
متوالی پیش بینی خود از رشــد تقاضای جهانی 
برای نفت را مورد بازنگری قرار داد و کمتر کرد. این 
آژانس پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای 
نفت را از ۱.۳ میلیون بشکه در روز به ۱.۲ میلیون 
بشــکه در روز کاهش داد. اوپک نیــز در آخرین 
گزارش ماهانه خود نرخ رشد مورد پیش بینی از 
تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی جاری 
را کمتر کرد. آژانس بین المللی انرژی برای سال 
۲۰۲۰ پیش بینی کرد تقاضا برای نفت ۱.۴ میلیون 

بشکه در روز رشد می کند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه 

انتخابات هیات  رئیسه اتاق بازرگانی 
ایران نشان داد که ژنرال های اقتصادی 
تصمیمی برای تغییر ندارند و گویا قرار 
است برای ۴ ســال دیگر در بر همان 

پاشنه بچرخد.
ت  بــا نتخا ا ین  تی تر یفا تشــر
هیات  رئیســه اتاق بازرگانی در حالی 
برگزار شد که غالمحســین شافعی 
و یونس ژائله ســعدآباد بــه عنوان دو 
کاندیدای پست ریاست اتاق بازرگانی 
ایران به رقابــت پرداختند و در ادامه با 
اخذ رای از ۴۴۸ نفــر از اعضای هیات 
نمایندگان )۶ رای باطل(، غالمحسین 
شــافعی بــا کســب ۳۰۲ رای، برای 
یک دوره چهار ســاله دیگر به عنوان 
رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معدن 
و کشــاورزی ایران انتخاب شد و ژائله 
سعدآباد با کسب ۱۴۰ رأی از این دوره 
رقابت حذف شــد. بــرای این منظور 
نماینــدگان تشــکل های اقتصادی 
زیرمجموعه اتاق ایــران و۲۰ نماینده 
دولت، برای انتخاب سکان دار پارلمان 
بخش خصوصــی بار دیگــر صندلی 

ساختمان طالقانی را به شافعی دادند.
ابقای مجدد شافعی در این پست به 
عنوان فینال ریاست یکی از تشکل های 
مهم بخش خصوصی تنها یک پیام را 
منعکس می کند که در بده و بســتان 
ریاست و هیات  رئیســه اتاق، اعضای 

شناخته شده راهبری و سیاستگذاری 
الزم را دارند

سه گانه رقابت
ازجملــه چهره هایــی کــه در 
ارزیابی های پیش از برگزاری انتخابات 
اتاق به عنوان ســه چهره سرشناس 
و پیشــنهادی بخــش خصوصی به 
شــدت مطرح بودند »غالمحســین 
شافعی، مسعود خوانساری و حسین 

سالح ورزی« را می توان نام برد.
مسعود خوانساری کسی است که در 
اتاق تهران بیشترین رای را در این دوره 
از انتخابات اتاق های سراسر کشور به 
خود اختصاص داد و در تهران به عنوان 
نفر اول انتخابات شــناخته شد. اما در 
آن سوی رقابت، غالمحسین شافعی 
قرار دارد که در ۲ دوره حدودا ۲ ساله، 
ریاست اتاق بازرگانی ایران را عهده دار 
بود و در این دوره نیز در اتاق مشــهد 
بیشترین رای را کسب کرد. او توانست 
۵۹۵ رای را به خــود اختصاص دهد. 
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق 
ایران نیز دیگر چهره ای است که از او به 
عنوان مدعی ریاست اتاق ایران سخن 
به میان می آید. او در حــوزه انتخابی 
خود در خرم آباد بــا ۱۰۶ رای، نفر اول 

انتخابات اتاق است.
رایزنی ها و احتماالت نشان می داد 
که با توجه به ناکامی طیف »خواستاران 
تحول« در مقابل »ائتــالف فردا« در 
کسب کرسی های اتاق تهران، گزینه 

مورد حمایــت این طیف، مســعود 
خوانساری نباشد که در عمل نیز این 

گمانه زنی به وقوع پیوست.
 لیست هایی که تغییر کردند

روز گذشته کرسی های هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی ایران برای چهار ســال 
پیش رو تعیین تکلیف شد. در نخستین 
جلســه هیات نمایندگان اتاق ایران، 
انتخابات هیات رئیســه اتاق با حضور 
منتخبان دوره نهم اتاق های بازرگانی 
برگزار شــد. ابتدا فهرستی متشکل 
از ۱۸ نفر برای کاندیداتوری کســب 
کرسی های هیات  رئیسه به صورت غیر 
رسمی روز قبل از انتخابات منتشر شد 
که بعد از آن تعدادی از اعضای مندرج در 
فهرست انصراف خود را اعالم کردند و از 
ورود به میدان رقابت خودداری کردند. 
شاید این انصراف ها در جریان جلسات 
برگزار شده توسط روسای اتاق ها باشد 
که با برگزاری یک انتخابات فرمایشی 
وغیررسمی تا حدی محوریت رای ها 

و خروجی نظرات را مشخص کردند.
آنچه که مهم است توجه به این نکته 
است که حتی البی های پشت صحنه 
نیز نتوانست تا آخرین دقایق برگزاری 
سرنوشت از پیش تعیین شده کرسی ها 

را تغییر دهد.
گزینه ای که نیامد

گمانه های مطرح شده در روزهای 
پیش از انتخابات نشــان مــی داد که 
مســعود خوانســاری و غالمحسین 

شــافعی به عنــوان گزینه های اصلی 
حتمالی برای کرسی ریاست اتاق مطرح 
شده اند، اما درســت در ساعات پایانی 
خوانســاری اعالم کرد که قصد ورود 
به رقابت برای کســب کرسی ریاست 

اتاق را ندارد.
مسعود خوانســاری لیدر»ائتالف 
برای فــردا« به عنــوان گزینه ای که 
می توانست شــانس اول ریاست اتاق 
تهران را داشته باشــد از مدت ها قبل 
به عنوان یکی ازمدعیان اصلی ریاست 
اتاق ایران مطرح بــود، ولی با انصراف 

خود ابهامات زیادی را رقم زد. 
پس از این انصراف نام یونس ژائله به 
عنوان گزینه محتمل و جایگزین شنیده 
شد تا نشان دهد که رقابت اصلی در این 
انتخابات بر سر کرسی ریاست نیست، 
بلکه گزینه هایی چــون نواب رئیس و 

خزانه دار بیشتر مدنظر است زیرا گویا 
قرار بــود در این انتخابــات نیز مانند 
دور هشــتم برای حداقل سه کرسی 
رای گیری شــود. هر چند اخبار ضد و 
نقیضی از مــورد کاندیداتوری رئیس 
اتاق تهران در کسوت نایب رئیسی اتاق 

ایران نیز مطرح شد.
پس از آن خوانســاری بــه عنوان 
گزینه ای محتمل برای کاندیداتوری 
نایب رئیســی اتــاق مطرح شــد در 
این میان اســامی دیگــری نیز برای 
کاندیداتوری نایب رئیسی مطرح شد 
ازجمله محمدرضا انصــاری، محمد 
امیرزاده، افشــین کالهی، حســین 
ســالح ورزی، مسعود گلشــیرازی، 
عبدالمهدی بخشنده )نماینده وزارت 
جهادکشاورزی در اتاق تهران و ایران(، 
صادق نجفی )نماینده وزارت صمت در 
اتاق تهران و ایران(، محســن ضرابی و 
رحیم بناموالیی؛ اما پس از نهایی شدن 
انتخاب رئیس اتــاق بازرگانی ایران، 
اعضای اتاق برای انتخاب نواب رئیس 
وارد مرحله رأی گیری شدند که پس 
از چند انصراف سرانجام هفت نفر برای 
رسیدن به چهار کرسی نایب رئیسی 
اتاق، رقابت خود را آغاز کردند تا تکلیف 

نواب رئیس اتاق هم مشخص شود.
پس از شــمارش نهایی آرا حسین 
سالح ورزی با ۳۵۳، مسعود خوانساری 
با ۳۲۰، محمــد امیرزاده بــا ۲۷۶ و 
محمدرضا انصاری با ۲۷۹ رأی به عنوان 
نایبان رئیــس اتاق بازرگانــی ایران 
انتخاب شــدند. در این رقابت رازقی 
جهرمی، شیرازی و بخشنده نیز کاندید 

بودند که رای نیاوردند.
برای کرســی خزانــه داری اتاق 
بازرگانی ایران نیز حسین پیرموذن و 
غالمحسین جمیلی کاندید شدند که با 
شمارش آرا غالمحسین جمیلی با ۲۲۲ 
رأی به عنوان خزانه دار اتاق بازرگانی به 
کار خود ادامــه خواهد داد. همچنین 
سمت منشــی هیات رئیســه کیوان 
کاشفی بدون هیچ رقیبی کاندیدا و در 

سمت پیشین خود ابقا شد.
چه کسانی مورد حمایت بودند؟

اخبار حاشــیه ای ایــن انتخابات 
نشان می دهد که طیف پیروز انتخابات 
اتاق تهران در حمایت از کاندیداهای 
انتخابات هیات  رئیســه اتــاق ایران 
غالم حسین شافعی را به عنوان رئیس 
اتاق بازرگانی مطرح کرد. خوانساری، 
انصــاری، امیــرزاده و ســالح ورزی 
نیز کاندیداهای مــورد حمایت اتاق 
تهرانی ها برای نایب رئیســی بودند. 
غالمحسین جمیلی هم گزینه مورد 

اعتماد ائتالف برای خزانه داری عنوان 
شد. نام کیوان کاشــفی نیز به عنوان 
کاندیداتوری پســت منشی، از سوی 

این گروه مطرح شد.
هیچ انتخاباتی مثل دوره فعلی با 

آرامش نبود
غالمحسین شــافعی، رئیس دوره 
هشــتم اتاق بازرگانی ایــران پیش از 
برگزاری انتخابــات اعالم کرد: »همه 
دوســتانی که امروز انتخاب می شوند 
مورد حمایت اعضای هیات نمایندگان 
خواهنــد بود. بــر اســاس آیین نامه 
انتخابات اتاق، امروز یک رئیس سنی 
برای اداره انتخابات و یک منشی و دو نفر 
ناظر انتخاب می شوند.« در این زمینه 
عالء میر محمدصادقی رئیس ســنی 

این جلسه بود.
پازل انتخابات اتاق تکمیل شد

انتخابات اتاق های سراسر کشور، 
یازدهم اسفندماه ۹۷ برگزار شد و ۳۳ 
اتاق اعضای هیات نمایندگان خود را 
شناختند. اما تنها اتاقی که انتخاب آن با 
اختالل همراه و لغو شد، اتاق بندرعباس 
بود که مقرر شد در خردادماه انتخابات 
مجددی برگزار شود تا پرونده نهمین 
دوره از انتخابات اتاق ها بسته و ماموریت 

اتاق های هشتم به پایان برسد. 
سرانجام با گذشت چند ماه از پایان 
یافتن نهمین دوره از انتخابات اتاق های 
سراسر کشــور و بعد از تعیین تکلیف 
اعضای هیات رئیسه و نمایندگان اکثر 
اتاق ها، برای تکمیل آخرین تکه از پازل 
انتخاب رئیس اتاق ایران، روز گذشته 

انتخابات نهمین دوره برگزار شد.
تحلیل آماری نتایج انتخابات اتاق 
بازرگانی ایران که در یازدهم اسفندماه 
۹۷ برگزار شــد، نشــان می دهد در 
۳۳ اتــاق بازرگانی، ۱۶ هــزار و ۴۱۲ 
نفــر در این انتخابات سرنوشت ســاز 
بخش خصوصی مشارکت داشته اند، تا 
۱۵۴۷ نفر را برای کسب ۵۳۵ کرسی 

اتاق یاری کنند.

پایان ماراتن انتخابات در پارلمان بخش خصوصی؛ 

در »اتاق بازرگانی« بر همان پاشنه چرخید!

ابقای مجدد شافعی در 
ریاست اتاق بازرگانی به 

عنوان فینال ریاست یکی 
از تشکل های مهم بخش 
خصوصی تنها یک پیام 

را منعکس می کند که در 
بده و بستان ریاست و 

هیات  رئیسه اتاق، اعضای 
شناخته شده راهبری و 

سیاستگذاری الزم را دارند

مسعود خوانساری لیدر 
»ائتالف برای فردا« به عنوان 

گزینه ای که می توانست 
شانس اول ریاست اتاق 
تهران را داشته باشد از 

مدت ها قبل به عنوان یکی 
از مدعیان اصلی ریاست 

اتاق ایران مطرح بود، ولی با 
انصراف خود ابهامات زیادی 

را رقم زد 

گفت وگو

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران)پگاه( 
گفت: بازار بکر روسیه تشنه محصوالت لبنی 
کشور ما است، اما با سدهای داخلی برای توسعه 

تولید و صادرات روبه رو هستیم.
ابراهیم حســینی در گفت و گو با خبرنگار 
ایلنا با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ضعف 
داریم، اظهار کرد: کشور ما ظرفیت باالیی برای 
تولید محصوالت لبنی با قیمت مناسب دارد، 
اما مشــکالت زیادی در زمینه مقررات، ثبات 

تصمیمات و تعرفه ها داریم.
وی ادامه داد: عالوه بر عراق و افغانستان که 
بازارهای سنتی ما هستند، بازار روسیه یکی از 
فرصت های بزرگ بــرای صادرات محصوالت 
لبنی کشور به شمار می رود که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
به گفته حسینی؛ مانع تصاحب بازار بزرگ 
روسیه نه مشکالت خارجی بلکه قوانین دست و 
پاگیر داخلی، تغییر یک شبه قوانین در کشور و 
ضعف دیپلماسی اقتصادی برای تعیین تعرفه 

منطقی برای محصوالت ما است.
وی با تاکیــد بر اینکه صادرات به روســیه 
بســیار ســخت اســت، اظهار کرد: علی رغم 
سختگیری های روسیه و سطح باالی استاندارد 

آن ها پگاه موفق شده است از این کشور برای سه 
محصول خود مجوز صادرات بگیرد.

حسینی یادآور شــد: روس ها برای صدور 
مجوز صــادرات برای محصوالت پــگاه بارها 
بازدیده گســترده ای از تمام زنجیــره تولید 
از دامداری  ها، محل دریافت شــیر، امکانات 
آزمایشــگاهی، سیســتم های زیر ساخت و 

کارخانه ها داشته اند.
وی پگاه را برنده سالمت محصوالت لبنی 
عنوان کرد و گفت: در محصــوالت پگاه هیچ 
نوع مواد نگهدارنده ای اســتفاده نمی شــود 
و محصوالت در بهترین ســطح از ســالمت و 
کیفیت هســتند، به همین دلیــل این برند 

توانسته است در صادرات پیشگام باشد.
حســینی گفــت: در حــال حاضــر از ۴ 
کارخانه ای که صادرات محصــوالت لبنی را 
انجام می دهند، ۳ کارخانه متعلق به پگاه است.

حسینی با اشــاره به آماده سازی خط های 
جدید تولید در تعــدادی از کارخانه های پگاه 
برای تولید محصوالت بر اســاس ســفارش 
روس ها، افزود: در حال آماده سازی خط تولید 
پنیرهای سخت بر اساس ســفارش روس ها 
هستیم تا پاسخگوی سفارش و نیاز آن ها باشیم. 

وی تاکید کرد: هم اکنون کارشناسان روسی در 
کارخانه های منتخب پگاه حضور دارند تا ما را 
در تولید محصول برای صادرات کمک کنند، 
آن ها حتی حاضرند ماشین آالت مورد نیاز برای 

ما وارد و نصب کنند.
مدیرعامل پگاه تنها خواسته تولیدکنندگان 
برای توســعه تولید و حضور در بازار روسیه را 
همراهی مسئوالن دولتی برای حذف مقررات 
زائــد و اقدام آن ها بــرای کاهش تعرفه های 

ورودی کاالهای ایرانی به روسیه عنوان 
کرد.

حسینی یادآور شد: این خواسته 
را چندین بــار با مســئوالن دولتی 

مطرح کرده ایم، اما پاسخ آن ها تنها این بود » 
رفتیم نشد«!

وی یکــی از نمونه هــای مشــکالت 
تولیدکنندگان محصوالت لبنی در تعرفه های 
ورودی کاالهای ایرانی را افزایش ناگهانی ۵۰ 
درصدی تعرفه ورودی ماست به کشور عراق 

عنوان کرد.
حسینی گفت: این در حالی است که ترکیه 
توانســته به واسطه دیپلماســی فعال و نفوذ 
سیاســی باالی خود، تعرفه ورودی پایینی را 

برای کاالی صادراتی خود بگیرد.
وی از دیگر نمونه های موانع توسعه تولید 
و صــادرات محصــوالت لبنی 
را تصمیــم ناگهانی دولت 
 بــرای افزایــش قیمت 

شیر و لبنیات برشمرد.
حسینی گفت: دولت 

به طور ناگهانی قیمت شیرخام که مهمترین 
ماده اولیه تولید فرآورده های لبنی است را باال 
می برد در حالی که دامداری ها برای نهاده های 

دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند.
وی تبیض در برخوردهای تعزیراتی را یکی 
از گالیه های صنایع لبنی عنوان کرد و افزود: 
برای قیمت شــیرخام نظارت تعزیراتی وجود 
ندارد، امــا ۸۰ درصد از محصوالت ما شــامل 

نظارت تعزیراتی می شود.
مدیرعامل پگاه کاهش متوســط ســاالنه 
مصرف شــیر از ۷۵ کلیوگرم به ۷۰ کیلوگرم 
را نتیجــه رفتارهای غیر کارشناســی بخش 
دولتی دانست. حسینی گفت: نتایج این اتفاق 
خود را در ســال های نه چندان دور با سونامی 
انواع بیماری های مربوط به اســتخوان نشان 

خواهد داد.
به گفته وی؛ هر ســاله حجم زیــادی ارز 
صرف واردات مکمل های مدنــی و ویتامین 
می شــود در حالی که می توان همین هزینه 
 را در توسعه تولید شــیر و فرآورده های لبنی 

به کار گرفت.
حسینی همچنین از دیگر گالیه های این 
صنعت را گرفتــن تصمیمات بــدون حضور 
تولیدکنندگان برشــمرد و گفت: نقش تولید 
کنندگان در سرنوشتشان بسیار کمرنگ است، 
اما همواره از آن ها انتظار می رود همراه با حفظ 

امنیت غذایی ایجاد اشتغال داشته باشند.

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در گفت وگو با ایلنا:

هزینه واردات مکمل های غذایی صرف توسعه تولید شیر شود


