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 افتتاح ۴ فاز پارس جنوبی، 
امروز با حضور رئیس جمهور

با بهره برداری از فازهــای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ 
ایران، برای نخســتین بار در برداشت از میدان 

مشترک پارس جنوبی از قطر پیشی می گیرد.
به گزارش ایلنا، آیین رســمی بهره برداری 
از پاالیشــگاه های گازی طرح توســعه فازهای 
۱۳ و ۲۲ تــا ۲۴ پارس جنوبی امــروز با حضور 
رئیس جمهوری، وزیر نفت، مدیر عامل شرکت 
ملی نفت ایران در استان بوشهر شهرستان کنگان 
برگزار می شود. با تکمیل عملیات اجرایی چهار 
ردیف شیرین سازی گاز در هر یک از بخش های 
خشــکی دو طرح توســعه ای پارس جنوبی، 
پاالیشگاه فاز ۱۳ با ظرفیت شیرین سازی روزانه 
۵۶ میلیون مترمکعب و فازهای ۲۲ تا ۲۴ هم با 
ظرفیت فرآورش روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب 

گاز به طور رسمی افتتاح می شود.
اجرای این طرح ها که به کنسرســیوم هایی 
متشکل از پیمانکاران، مشــاوران و سازندگان 
ایرانی واگذار شده است، با بهره گیری از حداکثر 
توان و تخصص شــرکت های داخلی به مرحله 
بهره برداری رســیده اســت. هر یک از دو طرح 
توســعه برای برداشــت و فرآورش ۵۶ میلیون 
مترمکعب گاز غنی از میدان مشــترک، ۲۹۰۰ 
تن گاز مایع )ال پی جــی(، ۲۷۵۰تن اتان، ۷۵ 
هزار بشــکه میعانــات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد 
طراحی شده اســت. ارزش اقتصادی حاصل از 
بهره برداری و دستیابی به تولیدات ساالنه طرح 
فاز ۱۳ و طرح فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با در نظر 
گرفتن ظرفیت های اسمی و قیمت های فروش 
محصوالت تولیدی با احتساب قیمت ۱۸ سنت 
برای هر مترمکعب گاز طبیعی تصفیه شده، ۵۰ 
دالر برای هر بشکه میعانات گازی، ۴۷۰ دالر برای 
هر تن گاز مایع )LPG(  و ۲۶۰ دالر برای هر تن 
اتان و ۱۰۰ دالر برای هر تــن گوگرد بالغ بر ۵.۵ 

میلیارد دالر در سال است.
با توجه به میــزان تولید ناخالــص داخلی 
)GDP( کشور در ســال ۱۳۹۶ )معادل ۴۲۷ 
میلیارد دالر(، ارزش آفرینی محصوالت این دو 
طرح فراتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
است که از منظر میزان درآمدزایی در سطح ملی، 
هیچ یک از حوزه های اقتصادی قابل رقابت با این 

بخش از اقتصاد ملی نیست.
    

سقف برداشت از خودپردازها
 به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت

سقف برداشت پول از دیروز در تمامی بانک ها 
و مؤسسات مالی و اعتباری فعال کشور از ۲۰۰ به 

۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، سیســتم بانکی هر ساله 
تمهیداتی برای رفاه حال مشتریان و ارائه خدمات 
بانکی در آخرین روزهای سال و ایام نوروز در نظر 
می گیرد که امســال نیز تمامی بانک ها با توجه 
به صدور مجوز افزایش ســقف برداشت پول از 
خودپردازهــا توســط اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی در آستانه ایام نوروز و با توجه به نیاز 
شــهروندان به پول نقد در خرید یا مسافرت این 

سقف را افزایش دادند.
بر همین اساس، طبق اعالم بانک مرکزی از 
صبح دیروز )۲۵ اسفند ماه( تا ۱۷ فروردین ماه 
به مدت ۲۱ روز سقف برداشت پول از خودپرداز 
که بر اساس قوانین بانکی ۲۰۰ هزار تومان تعیین 
شده با به روز رسانی سیستم خودپردازها به ۵۰۰ 
هزار تومان در تمامی بانک ها و مؤسســات مالی 

و اعتباری فعال کشور افزایش پیدا کرده است.
گفتنی است، با توجه به اینکه افزایش سقف 
برداشت پول از خودپردازها طبق روال هر ساله به 
صورت غیر شتابی است، متقاضیان دریافت پول 
نقد در ایام نوروز برای استفاده از سقف برداشت 
۵۰۰ هزار تومانی باید بــه خودپرداز بانک عامل 
مراجعه کنند و در صورت مراجعه به خودپرداز 
سایر بانک ها در هر تراکنش تا ۲۰۰ هزار تومان 

می توانند پول برداشت کنند.

خبر اقتصادی
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لیال جودی

از اردیبهشت ماه که آمریکا خروجش 
را از توافق هســته ای با ایران اعالم کرد 
تا به امروز که اروپا در قول و نظر بارها بر 
پایبندی خود به برجام تاکید کرده، بیش 

از ۱۰ ماه می گذرد.
به گزارش ایرنا، در این مدت اقتصاد 
ایران که با کنترل تورم و رشد اقتصادی 
به شکوفایی امید بسته بود، با تکانه های 
بیرونی شدیدی روبرو شد که نوسان نرخ 
ارز و به دنبال آن تورم شــدید در قیمت 
تمام شده کاالها و خدمات، اختالل در 
روند صادرات و واردات، به تعلیق درآمدن 
قراردادهــای خارجــی، توقف جذب 
فاینانس ها، خطــوط اعتباری خارجی 
و مهمتر از همه تحریم شــبکه بانکی، 
ســوئیفت و بانک مرکزی از مهمترین 

آنها بود.
مسئوالن ایرانی در ماه های گذشته 
بارها اعالم کرده اند که از اینســتکس 
- که اروپــا از ابتدای خــروج آمریکا از 
برجام وعده راه اندازی آن را داد - همان 
کارکردی را می خواهند که برجام برای 
اقتصاد ایران به همراه داشت و اگر قرار 
باشد تنگناهای تحریم بار دیگر اقتصاد 
و مردم ایران را تحت فشار مضاعف قرار 
دهد، طراحی و اجرای آن کاری بیهوده 

خواهد بود.
در همین رویکرد نیمه بهمن ماه سه 
کشور اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، 

آلمان و فرانسه از ســازوکاری رونمایی 
کردند که به گفته آنان در گام نخســت 
از تحریم های آمریکا مصــون مانده و 
می تواند نیازهای اقتصاد ایران را از این 

مسیر تعریف و تامین کند.
از ایــن رو رییــس و نماینــدگان 
اینستکس هفته گذشته سفر کوتاهی 
به تهران داشتند تا صحبت های طرف 
ایرانی ماجرا یعنی مسئوالن بانک مرکزی 

و فعاالن بخش خصوصی را بشنوند.
این نشســت ها بر موضوع مشخص 
نحــوه عملیاتی کردن اینســتکس و 
چگونگی همکاری آن بــا نهاد متناظر 
ایرانی که در شــرف تاســیس است، 

متمرکز شده بود.
 اینستکس محدود 
به غذا و دارو نباشد

حال پرسش اصلی این است که ایران 
از اینستکس چه می خواهد؟ همانطور 
که در صدر گفته شــد، خواسته ایران 
از این کانال مالی فقــط رفع مایحتاج و 
کاالهای اساســی و دارویی مورد نیاز 
کشور نیست؛ چنانکه طبق رای دیوان 
داوری بین المللی این اقالم از ابتدا هم 

تحت تحریم ها نبوده اند.
البته ناگفته نماند که بســته بودن 
کانال هــای نقل و انتقال مالــی، بویژه 
تحریم ایران از ســوی شبکه سوئیفت 
و نیز کارشکنی ها و سنگ اندازی های 
آمریکایی ها در روند تامین همین اقالم 

هم اختالل ایجاد کرده است.

نگاهی به آنچــه در جریان امضای 
برجام گفته شد، نشــان می دهد ایران 
از امضای این توافق چند هدف داشت؛ 
نخست آنکه نفت خود که یکی از منابع 
مهم تامین مالی و بودجه دولت اســت 
به راحتی بفروشد، با اقصی نقاط جهان 
مراودات مالی و کارگزاری بانکی داشته 
باشد، تجارت رسمی خود را بدون مشکل 
انجام دهد و بتواند به راحتی فاینانس و 

سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.
در بیش از دو ســالی کــه از اجرای 
برجام گذشــت )دی ۹۴ تا اردیبهشت 
۹۷( خواسته های ایران به تدریج در حال 
اجابت بود اما با خــروج آمریکا از برجام 
همه این موارد در اجرا متوقف شد زیرا 
طبق تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا، نه 
تنها شرکت های آمریکایی و یا آنهایی که 
سهامدار آمریکایی دارند باید تحریم ها 
را رعایت کنند، بلکه شــرکت هایی که 
در بازار این کشــور حضور دارند، نمی 
توانند با کشورها، اشخاص و شرکت های 
تحت تحریم آمریکا مــراوده اقتصادی 

داشته باشند.
همین محدودیت دست شرکت های 
بــزرگ و چنــد ملیتی نظیــر نفتی و 
خودروسازی توتال، پژو- سیتروئن، رنو 
و حتی شرکت های بیمه ای و بانکی را از 

بازار ایران کوتاه کرد.
در حوزه بانکی هرچنــد به دالیل 
غیربرجامی هنــوز روابط کارگزاری در 
سطح مطلوب نبود اما به مدد تعلیق نام 

ایران از فهرست ســیاه گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( - به عنوان نهاد مرجع 
در زمینه وضع مقررات مرتبط با مبارزه 
با پولشــویی و تامین مالی تروریسم - 
گشایش هایی ایجاد شد و حتی در زمینه 
جذب فاینانس های خارجی - تا بهمن 
۹۶ - قراردادهایــی بــه ارزش حدود 
۳۲ میلیارد دالر با کشــورهای روسیه، 
چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و 
ایتالیا امضا شد. البته با خروج آمریکا از 
برجام روند جذب این خطوط اعتباری و 

فاینانس ها دچار وقفه شده است.
ورودی اینستکس چیست؟

یکی از مهمتریــن موضوعاتی که 
درباره کارکرد اینستکس مطرح شده، 
این اســت که ورودی و منبع تغذیه آن 
چطور تامین شود؟ کارشناسان پاسخ را 
در صادرات نفت ایران به اروپا جست و جو 
می کنند زیرا پس از اجرای برجام برخی 

کشورهای اروپایی نظیر یونان، ایتالیا، 
فرانسه و اسپانیا خرید نفت از ایران را کلید 
زده بودند و برخی کشورها نیز به صورت 
تک محموله ای از ایران نفت می خریدند.

در آن دوره همین چند کشور اروپایی 
به طور متوسط تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت 
از ایران می خریدند که حدود ۲۵ تا ۳۰ 
درصد از صادرات نفت ایــران در عصر 

پسابرجام را شامل می شد.
البته نبایــد از نظر دور داشــت که 
پتروشــیمی ها هم در مدت دو ســال 
اجرای برجام، به بازارهــای اروپا ورود 
کردند و صادرات مواد و اقالم پتروشیمی 

در جریان بود.
با توجه به قطع همکاری شرکت های 
بزرگ اروپایی با ایران پس از خروج آمریکا 
از برجام، درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت و پتروشیمی نیز از این محل رو به 

افول نهاده است.
یــادآوری این نکته خالــی از لطف 
نیســت که کل صــادرات ایــران به 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 
۹۶ برابر یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون دالر 

بوده است.
بنابراین آنچه کارشناسان پیشنهاد 
می دهند، تــالش دولت های اروپایی 
برای ترغیب شرکت های خود در خرید 
نفت و فرآورده های نفتی بیشتر از ایران 
است. »سیاوش نقشینه« صاحب نظر 
پولی و بانکی و مدیرعامل بانک تجاری 
ایران و اروپا در این باره معتقد است: اگر 
مبنا را در این کانــال نفتی قرار دهیم 
که به اروپــا صادر مــی کنیم و حتی 
همه صــادرات غیرنفتی که عمده آن 
پتروشیمی و محصوالت معدنی است 
را بیفزاییم، باز هم تکافــوی نیاز ما را 

نمی دهد.
وی با یادآوری اینکه ایتالیا، اسپانیا 
و یونان بــه میزان کمــی از ایران نفت 
می خرند، افزود: می تــوان آنها را وادار 
کرد که نفت بیشتری بخرند یا بپذیرند 
که درآمد حاصل از فروش نفت به چین، 

کانال اینستکس را تغذیه کند.
با این حال یک مقام آگاه در شــبکه 
بانکی در این زمینه بــه ایرنا می گوید: 
اروپایی ها هم باید خریــد نفت خود را 
از ایران افزایــش دهند و هم باید بخش 
خصوصی خــود را بــه خریــد اقالم 
پتروشیمی و دیگر محصوالت صادراتی 

ایران تشویق کنند.
به گفتــه وی، در ایــن زمینه برگ 
برنده در اختیار شرکت های کوچک و 
متوسطی خواهد بود که در بازار آمریکا 
حضور ندارند و می توانند با این روش و با 
استفاده از تضمین و حمایت دولت های 
اروپایی کسب و کار خود را توسعه دهند.

با این حال یک فعال بازار ارز به ایرنا 
گفت کــه از اروپا نبایــد انتظار معجزه 
داشته باشــیم؛ اروپایی ها بیش از ۲۵۰ 
میلیارد دالر در ســال با آمریکا تجارت 
دارند درحالی که مراودات آنها با ایران ۱۰ 

تا ۱۵ میلیارد دالر هم نمی شود.
وی تاکید کرد: تضمین سیاســی و 
حمایتی دولت های اروپایی برای ترغیب 
شــرکت ها عنصر مهمی در گشایش 
روابــط اقتصادی ایران و اروپاســت اما 
کافی نیست؛ در اروپا ۸۵ درصد اقتصاد 
در دست بخش خصوصی است که الزاما 
از دولت دستور نمی گیرند و منافع خود 
را دنبال می کنند. درست برعکس ایران 
که ۸۵ درصد اقتصادش دست دولت و 

وابسته به دولت است.
فاینانس ها احیا شود

در عصر پسابرجام حدود ۳۲ میلیارد 
دالر فاینانس و خطــوط اعتباری بین 
ایران و کشورهای خارجی امضا شد که 
در این میان سهم سه کشــور اروپایی 
ایتالیا، اتریش و دانمــارک از این میزان 
در مجموع ۷ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون 

دالر بود.
در شــرایط کنونی که اینستکس 
گام های نهایی را برای اجرایی شــدن 
بر می دارد، یک مقام آگاه بانکی به ایرنا 
می گوید که اینستکس فرصتی است 
که بتوان ایــن فاینانس هــا و خطوط 
اعتباری را احیا کرد به شــکلی که هم 
کاالهای واســطه ای و مواد اولیه و هم 
ســرمایه گذاری خارجی و دانش فنی 

ناشی از آن وارد ایران شود.
به اعتقــاد وی در صورتی که منابع 
فاینانس به چرخه اینستکس وارد شود 
منافع دو طرف یعنی ایران و اروپا تامین 
خواهد شد و بخشی از دغدغه های ایران 

نیز از بین می رود.
 اینستکس در آغاز راه است

اکنون با گذشــت ۱۰ ماه از خروج 
آمریــکا از توافق بین المللــی برجام، 
اینستکس قرار اســت حرفی نو برای 
استقالل اقتصادی و سیاسی اروپا باشد؛ 
اقدامی که کارشناسان آن را دومین گام 
مهم اروپا پس از تعریف واحد پولی یورو 

می دانند.
در همه ماه هایی که تحریم ها علیه 
اقتصاد ایــران برقرار شــده، این مردم 
ایران بودند که بویژه در ماه های گذشته 
فشارهای ناشی از آن را تحمل کردند از 
این رو انتظار می رود اگر قرار است کانالی 
راه اندازی شــود، بی نقص و با بهترین 
کارکرد و تضمین کننــده منافع ملت 

ایران باشد.

از اینستکس چه می خواهیم؟

کانالی هوشمند برای یک حمایت هدفمند

مسئوالن ایرانی در ماه های 
گذشته بارها اعالم کرده اند 
که از اینستکس - که اروپا 
از ابتدای خروج آمریکا از 
برجام وعده راه اندازی آن 

را داد - همان کارکردی 
را می خواهند که برجام 

برای اقتصاد ایران به همراه 
داشت

اکنون با گذشت 1۰ 
ماه از خروج آمریکا از 

توافق بین المللی برجام، 
اینستکس قرار است حرفی 
نو برای استقالل اقتصادی و 
سیاسی اروپا باشد؛ اقدامی 
که کارشناسان آن را دومین 
گام مهم اروپا پس از تعریف 

واحد پولی یورو می دانند

در واپسین روزهای اسفند ماه خبرها از راه اندازی سازوکار ایرانی متناظر با »سازوکار حمایت از مبادالت تجاری 
ایران و اروپا« )اینستکس(حکایت دارد و آنگونه که »عبدالناصر همتی« رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده، سازوکار 

متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت )STFI( بزودی در تهران 
ثبت می شود. به گفته همتی، »ثبت این شرکت به هیچ وجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن سازوکار اروپا 

نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود را برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش ها و طرق ویژه ای که 
طراحی کرده ایم، بویژه از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه می دهیم«.

خبر

مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس گفت: ما از 
ابتدای امسال تقریبا چهار میلیارد دالر صادرات داشتیم که همه 
آنها بی کم و کاست به چرخه اقتصادی کشور وارد شده است البته 
بخشی از آ ن با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت نفت به برخی 
پروژه ها تزریق شده است، اما بقیه در سامانه نیما حتی کمتر از 

نرخ میانگین آن عرضه شده است. 
به گزارش ایلنا، جعفر ربیعی در مراسم پذیره نویسی اوراق 
اجاره ۱۰۰۰۰ میلیارد پتروشــیمی خلیج فــارس در بورس 
تهران گفت: هلدینگ خلیج فارس به عنوان دارنده ۴۰ درصد 
پتروشیمی کشور افتخار دارد این اوراق را با پشتوانه سهامی در 
بورس عرضه کند. در روزهای اخیر که خبر انتشــار این اوراق 
صورت گرفت با استقبال بازار سرمایه مواجه شدیم و امیدواریم 

کل این اوراق در فرصت بسیار کوتاه فروخته شود.
وی ادامه داد: البته بنده در اوایل سال جاری این وعده را داده 
بودم که حضور هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس در بورس 
متمایز و پررنگ خواهد بود به طوری که امسال پتروشیمی پارس 

را به عنوان سودآورترین پتروشیمی در بورس عرضه کردیم و 
امروز نیز از یکی از ابزارهای بازار سرمایه در راستای تامین مالی 

پروژه های خود استفاده می کنیم.
مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تصریح کرد:  ما 
به عنوان یکی از بازیگران بازار سرمایه مایل هستیم از ابزارهای 
این بازار در راســتای تامین مالی استفاده کنیم که یکی از آنها 
اوراق اجاره اســت. وقتی ما نزدیک به ۱۲ درصــد بازار بورس 
را در اختیار داریم باید از مواهب و ابزارهای آن به نحو احســن 

بهره مند شویم.
وی خاطرنشــان کرد: امیدوارم دارندگان این اوراق ســود 
مناسبی از آن دریافت کنند، نرخ سود رسمی این اوراق که هر 
سه ماه یک بار پرداخت می شــود ۱۶ درصد است اما چون این 
اوراق قابلیت معامله دارند، سهامدران می توانند از این طریق 

نیز سود کسب کنند.
ربیعی با بیان اینکه شرکت پتروشــیمی خلیج فارس در 
حال حاضر پروژه هایی در بخش باالدســتی و میان دستی در 

دست اجرا دارد گفت: این پروژه ها نزدیک به ۸.۵ میلیارد دالر 
هزینه دارند که باید آنها را تامین مالی کنیم، نباید تنها به آورده 
ســهامداران اکتفا کنیم و در کنار فاینانس خارجی یا دریافت 
تسهیالت از شبکه بانکی از اوراق اجاره نیز استفاده کنیم. ما در 
نظر داریم این منابع را بالفاصله به پروژه های در دست اجرا مانند 
پروژه آلوفین پتروشیمی ایالم تزریق کنیم. همچنین در طرح 
جمع آوری گازهای مشعل که از سال آینده اجرا خواهد شد از 

این منابع استفاده خواهیم کرد.
مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی خلیج فــارس در مورد 
میزان حجم تولیدات و صــادرات این هلدینگ گفت: نزدیک 
به ۴۰ درصد از کل تولیدات و صــادرات این صنعت در اختیار 
این هلدینگ است و شــرکت های تابعه آن یعنی پتروشیمی 
فجر، مبین، پترول، پارس و خلیج فــارس تقریبا ۱۲ درصد از 
کل بازار بورس را در اختیار دارند. ما از ابتدای امســال تقریبا 
چهار میلیارد دالر صادرات داشتیم که همه آنها بی کم و کاست 
به چرخه اقتصادی کشور وارد شــده است البته بخشی از آ ن با 

هماهنگی بانک مرکزی و وزارت نفت به برخی پروژه ها تزریق 
شده است اما بقیه در سامانه نیما حتی کمتر از نرخ میانگین آن 
عرضه شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم 
در اقتصاد تهدید نقدینگی است و گفته می شود که باید آن را در 
مسیر درست هدایت کنیم از سویی شرکت های بزرگ بورسی، 
پروژه های بزرگی در دست اجرا دارند که اگر منابع به آنها تزریق 
شود بستر اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد. یکی 
از بهترین را ه ها برای جذب نقدینگی ســهام شرکت ها است و 
شــرکت ها و هلدینگ های بزرگ می توانند از ابزارهای جدید 
مانند اوراق اجاره اســتفاده کنند و خوشبختانه شورای فقهی 

بورس نیز با این اوراق موافقت کرده است.

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس:

تمام ارز صادرات را بی کم و کاست به چرخه اقتصاد وارد کردیم 


