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وزیر اقتصاد در گفت وگو با ایلنا: 
امکان کاهش هزینه های دولت 

وجود  ندارد 

وزیر اقتصاد و دارایی درباره کاهش وابســتگی 
بودجه به نفت گفت: برای این که از لحاظ ساختاری 
نفت را از بودجه جدا کنیم یا باید هزینه ها را کمتر 
کنیم که امــکان ایــن کار وجود ندارد یــا اینکه 
درآمدهای مالیاتــی و یا ســایر درآمدهای دیگر 
را افزایش دهیم که این امر هــم نیازمند کارهای 

کارشناسی دقیق است 
فرهاد دژپسند در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایلنا، درباره این که وی چندی پیش از وابســتگی 
بودجه و اقتصاد کشور بعد از گذشت ۳ دهه از جنگ 
انتقاد کرده است، گفت: این که ما نتوانسته ایم نفت 
را از بودجه جدا کنیم دارای دو بخش است که باید 
حتما در آن ها بازنگری داشته باشیم. وزیر اقتصاد 
و دارایی ادامه داد: بخش اول این است که از لحاظ 
ســاختاری این امکان برای ما فراهم نشده است تا 
بتوانیم نفت را از بودجه جدا کنیم. وی تاکید کرد: 
برای این که از لحاظ ســاختاری نفت را از بودجه 
جدا کنیم یا باید هزینه ها را کمتر کنیم که امکان 
این کار وجود ندارد یا این که درآمدهای مالیاتی و 
یا سایر درآمدهای دیگر را افزایش دهیم که این امر 
هم نیازمند کارهای کارشناسی دقیق است تا پاسخ 
مطلوب دریافت کنیم. وی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر برای این که نفت را از بودجه جدا کنیم، سایر 
درآمدهای خود را افزایش داده ایم تا به بودجه بدون 
نفت برسیم. وزیر اقتصاد و دارایی درباره این که این 
روزها شاهد کاهش و تقریبا ثبات قیمت ارز هستیم 
آیا امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد، گفت: در 
حال حاضر فاصله بین ارز نیما و سنا بسیار کم است اما 
امکان دارد یکسری اقدامات کارشناسی نشده باعث 

شود شرایط به گونه  دیگری رقم بخورد.
وی با اشاره به نرخ ارز دولتی گفت: در اول سال 
تصمیم گرفته شد نرخ ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 

باشد که این امر  به صورت منظم مدیریت می شود.
    

وزارت صنعت تاکید کرد:
ثبت سفارش برنج وارداتی تا 

پایان فصل برداشت ممنوع است

وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعــام کرد: 
ثبت سفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت 

ممنوع است.
مرکز اطاع رسانی این وزارتخانه در اطاعیه ای 
که در پایگاه اطاع رسانی آن منتشر شده، اعام کرد: 
»در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی مجدداً 
به اطاع می رساند که ثبت سفارش برنج وارداتی 
تا پایان فصل برداشــت ممنوع بوده و برنج وارداتی 
تا پایان فصل برداشت در شبکه های توزیع عرضه 

نخواهد شد«.
این اطاعیه در حالی اســت که اخیرا موضوع 
ممنوعیــت واردات برنج و توقف مقــداری از این 

محصول در گمرک، خبرساز شده است.
اخیرا برخی تجار برنج اظهار کرده اند که ۱۵۰ 
هزار تن برنج وارداتــی آنها به دلیل عدم تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و ممنوع شدن واردات، در گمرک 

مانده و امکان ترخیص پیدا نکرده است.
در واکنــش بــه این موضــوع دبیــر انجمن 
تولیدکنندگان برنج در گفت وگو با ایســنا گفت: 
تاجرانی کــه می گویند برنج هایشــان در گمرک 
مانده است، تا زمانی که کشــور به برنج نیاز ندارد، 
برنج هایشان را در یک مکان سالم نگه دارند و وارد 
کشور نکنند. به گفته جمیل علیزاده شایق،  از سال 
۱۳۹۶ تا سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ مجموعا بیش از 
۳ میلیون تن برنج وارد کشور شده است در حالی که 
نیاز ما برای واردات برنج تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل 
۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن اســت؛ بنابراین از پایان 
خرداد ســال ۱۳۹۸ نباید برنج وارد کشور می شد 
بلکه مقداری از برنج هایی هم که وارد شده اند، نباید 

وارد بازار می شدند.
تاجری که برنج وارد می کند خیلی زرنگ تر از 
این حرف ها است که برنجش در گمرک بماند. پس 
اول حرف آنها را جدی نگیرید و دوم اینکه سال ها 
اســت که از اول مرداد ماه تا آبان مــاه واردات برنج 

ممنوع می شود. 

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

انفجار آرامکو توسط ۱۰ پهپاد فرآیند 
تولید نفت را در عربستان تا جایی مختل 
کرد که پیش بینی کارشناسان مبنی بر 
پایداری قیمت طای سیاه تا سال آینده 
در محدوده بشکه ای ۵7 دالر؛ حتی در 
شرایط بهبود روابط میان چین و آمریکا، 
متزلزل شد و در تازه ترین گزارش روز 
گذشته؛ رویترز اعام کرد که قیمت نفت 
با بازگشایی بازارهای جهانی با افزایش 
چشمگیر ۱۹.۵ درصدی مواجه شده 

است.
حمله به آرامکو همزمــان با اعام 
عربستان برای گفت و گو در حوزه نفتی 
مبنی بر فروش سهام این شرکت اتفاق 
افتاد که تولید نفت این شرکت را به نصف 
کاهش داد. البته قــدرت تخریب این 
حمات تنها به تاسیسات نفتی محدود 
نشد و شاخص سهام این شرکت نیز پس 
از حمات ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد و 
در حال حاضر ارزش سهام این شرکت 
۰.۹ درصد پایین تر از قبل انفجار است. 
این حمات یکی از بزرگ ترین حمات 
به تاسیسات نفتی عربستان بوده است؛ تا 
جایی که واشنگتن پست در گزارشی 
می نویســد، بزرگ تریــن حمات به 
تاسیسات نفتی عربستان طی دهه های 
اخیر و از زمان موشکباران صدام حسین 

در سال ۱۹۹۱ بوده است.
رویترز: انفجار آرامکو نفت را 100 

دالری خواهد کرد
بحــران انفجــار آرامکــو اکنون 
ازمرزهــای عربســتان فراتــر رفته و 
بازارهای جهانی نفت را نشــانه گرفته 
است تا براساس آن پیشروی قیمت ها از 
کانال ۶۰ دالر به مسیر 7۰ دالر ساعت به 

ساعت افزایش یابد.
تحلیلگران نفــت معتقدند قیمت 
نفت خام با باز شــدن معامات در روز 

دوشنبه ۵ تا ۱۰ دالر جهش می کند و 
در صورتی که عربستان نتواند به زودی 
تولید خود را بازیابی کند، تا ۱۰۰ دالر 

هم باال خواهد رفت.
بــاب مک کانلی از راپیــدان انرژی 
در این زمینه پیش بینــی می کند اگر 
اختال تولید نفت عربســتان 7 روزه 
باشــد، قیمت نفت بین ۱۵ تا ۲۰ دالر 
در هر بشــکه جهش خواهد کرد و در 
سناریوی وقفه ۳۰ روزه تولید، قیمت 
نفت ۳ رقمــی خواهد شــد. در حال 
حاضر ارزش آرامکو از نظر دولتمردان 
عربســتان ۲تریلیون دالر برآورد شده 
است، ولی از نظر کارشناسان اقتصادی 
با توجه به این که آرامکو هدف حمات 
گسترده ای قرار گرفته است ارزش این 

غول نفتی ۱.۵تریلیون دالر است.
این حمــات در حالــی رخ داد که 
بعد از دو ســال ناکامی بن ســلمان در 
واگذاری ۵ درصد از سهام شرکت آرامکو، 
برنامه ریزی ها نشــان مــی داد که این 
واگذاری در آینده نزدیک انجام شــود 
اما حمله گسترده پهپادی، ارزش این 

شرکت را بسیار کاهش داد.
۶درصد از عرضه نفت جهان 

خاموش شد
حملــه پهپادهای یمنی بــه  پازل 
حیاتی صنعت نفت عربستان، بیش از 
نیمی از تولید نفت این کشور را از مدار 
خارج کرده است که این برابر با ۶ درصد از 

کل عرضه نفت در جهان است.
حمله ۱۰ پهپاد به تاسیسات نفتی در 
منطقه بقیق و خریص در جنوب شرقی 
منطقه ظهران عربســتان، تولید نفت 
عربستان را با اختال مواجه کرد و حجم 
تولید را در حدود ۵.7 میلیون بشــکه 
کاهش داد یعنی بیــش از ۶۰ درصد از 
تولید نفت عربستان سعودی حاال زیر 

عامت سئوال بزرگی قرار گرفته است.
رابرت مک نالی، معاون سابق امنیت 
ملی در دولت جورج دبلیو بوش، بقیق 
را »جواهر تاج پادشــاهی عربســتان 

سعودی« می داند که اکنون خسارات 
قابل توجهی به آن وارد شــده اســت. 
براساس اعام منابع اطاعاتی آمریکا، 
۱۵ سازه در تاسیســات فرآورش نفت 
خام بقیق آســیب دیده انــد و برخی 
منابع میزان خسارات را تا ۳۱میلیارد 
دالر بــرآورد کرده اند. ضمــن اینکه از 
دست رفتن روزانه ۵/7میلیون بشکه 
صادرات نفت به معنای از دست رفتن 
حدود ۳۵۰میلیون دالر درآمد روزانه 
عربستان است.  با این حال سعودی ها 
به مشتریان خود اطمینان داده اند که 
در روند صادرات نفت این کشور اختالی 
ایجاد نخواهد شــد و عرضه با استفاده 
از نفت انبار شــده در ذخایر عربستان 
ادامه دارد. عربســتان در ماه آگوست 
روزانه ۹/۸میلیون بشــکه در روز نفت 
تولید کرده که حدود ۱۰ درصد از عرضه 
جهانی نفت محسوب می شــود. این 
کشور در نوامبر سال گذشته هم زمان 
با اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران 
تولید نفت خود را به بیش از ۱۱میلیون 

بشکه در روز رساند.
ایران در فهرست جایگزین های 

احتمالی نفت عربستان 
آمریکا در اولین اقدام اعام کردکه 
آماده رهاســازی ذخایر اســتراتژیک 
)SPR( خود برای جبران افت عرضه 
نفت عربســتان اســت، اما پاتس در 
گــزارش عنوان کرد که کارشناســان 
احتمال چنیــن اقدامی را از ســوی 
واشنگتن در کوتاه مدت عملیاتی نمی 
دانند. در این زمینه باب مک نالی، رئیس 
گروه انرژی به پاتس گفته است: »گمان 
نمی کنم این یک اتفــاق قریب الوقوع 
باشد. همه چیز بستگی به این دارد که 
چه میزان خسارت وارد شده و بازگشت 
تولید بــه روند عادی چــه مدت طول 
خواهد کشید. آمریکا باید هرگونه انتشار 
ذخایر اســتراتژیک خــود را با آژانس 
بین المللی انــرژی هماهنگ کند. اگر 
در چند روز آینده بقیــق به مدار تولید 

 SPR بازگردد، احتمال هرگونه آزادی
منتفی خواهد بود و تنها در صورت ایجاد 
اختال در درازمدت در تاسیســات یا 
انتظار افزایش درگیری نظامی و ایجاد 
اختال در روند تولید عربستان، گزینه 
آزادی ذخایر استراتژیک به طور جدی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت«.
امــا کویــن بــوک مدیرعامــل 
ClearView Energy در گفت وگو 
با پاتس اعام کرده یک اقدام موثرتر 
به جای آزادســازی ذخایر استراتژیک 
آمریکا برای جبران کمبود عرضه نفت 
عربســتان وجود دارد که آن، افزایش 
تولید دیگر اعضای اوپک است. آن طور 
که بــوک می گویــد، مســائل فنی و 
محدودیت های زیرســاختی یکی از 
موانع عملی شــدن وعده آمریکا برای 
آزادسازی ذخایر استراتژیک این کشور 

است. حجم ذخایر استراتژیک آمریکا 
حدود ۶۴۵ میلیون بشکه گزارش شده 
اســت و آنگونه کــه وزارت انرژی این 
کشور در سال ۲۰۱۶درگزارشی اعام 
کرده آمریکا حداکثــر می تواند روزانه 
۲/۱میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک 

خود را آزاد کند.
پاتس در پیشنهادی دیگر اعام 
کرده است که در صورت طوالنی شدن 
اختاالت عرضه عربستان، این کشور 
می تواند از نفت انبار شده خود در ژاپن 
برای تامیــن تقاضای مشــتریانش 
استفاده کند. اما مک نالی در این زمینه 
معتقد است»موجودی های نفت خام 
رو به کاهش است. عربستان سعودی 
حدود ۱۸۸ میلیون بشــکه نفت انبار 
شده دارد که با این میزان می تواند تنها 
به مدت ۳7 روز ۵ میلیون بشکه نفت از 

دست رفته در بقیق را جبران کند.« 
رفع تحریم های نفتی ایران نیز یکی از 
گزینه های مورد توجه تحلیلگران است 
که می تواند جایگزین در دسترس برای 
بازارهای جهانی باشد. سندی فیلدن، 
تحلیلگر بازار نفت در این زمینه می گوید 
» راه حل ســریع و آشکار چشم پوشی 
آمریــکا از تحریم های ایران اســت، 
ایرانی ها تانکرهایی پر از نفت دارند که 
آماده حرکتند. با این حال این راه حل از 
لحاظ سیاسی فشارها و تبعات بسیاری 

برای دولت ترامپ خواهد داشت.«
مک نالی نیز یادآورشــده اســت 
»همه چیز بســتگی به شدت آسیب 
و مدت زمان الزم برای بازگشــت این 
تاسیســات دارد. اگر همه چیز به درازا 
بکشد ممکن اســت از نفت ایران برای 

جبران کمبود جهانی استفاده شود.«
با توجه به تبعات این رویداد؛ نگرانی 
از ریســک های ژئوپلیتیک نیز به بازار 
جهانی بازگشته است که برپایه آن بازار 
پیش بینی ها رونق لحظه ای پیدا کرده 
است. عموم گروه های تحلیلی اثر انفجار 
در آرامکو را افزایشی دانسته و احتمال 
حمات جدید را مــی دهند که دامنه 
رشد آن به میزان خسارت ها و مدت زمان 
الزم برای بازیابی و تعمیر تاسیســات 
آسیب دیده وابسته است. براین اساس 
از آنجا که آمریکا برای رهاسازی ذخایر 
استراتژیک نفتی خود در هر دو راهکار با 
موانعی مواجه است، افزایش تولید نفت 
دیگر اعضای اوپک و کاهش تحریم ها 
علیه ایــران از جایگزین های احتمالی 

نفت آرامکو عنوان می شود.
شکست آمریکا برای صفر کردن 

صادرات نفت ایران
فایننشــیال پســت در تازه ترین 
گزارش خود اعام کرده است که ناوگان 
نفتکش های ایران علی رغم تحریم های 
آمریکا همچنان در حال فروش نفت 
در اقصی نقاط جهان هستند و آنها 
با خاموش کردن ســیگنال های 
مکان یابــی عمــا بــه معمای 

جدید در بازار جهانی بدل شده اند. در 
این گزارش آمده است که درواقع هیچ 
شکی نیســت که نفتکش های ایرانی 
علی رغم تحریم هــای آمریکا در حال 
فروش نفت هستند اما سوال این است 
که آنها چه میزان نفــت را به بازا عرضه 

می کنند؟ 
دوین گوگیان، مدیر اطاعات نفتی 
موسسه جن اسکیپ در شهر دنور ایالت 
کلرادو آمریکا می گوید؛ ایران به یک معما 
تبدیل شده است. ایران در حال انجام 
یک عملیات موفق در رســاندن نفت 
خود به دست مشــتریان و یا انبارهای 
ذخیره نفت است و در این زمینه فراتر از 

انتظارات عمل کرده است.
پــس از خــروج آمریــکا از توافق 
هسته ای با ایران، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور این کشــور، در تــاش برای 
تحمیل یــک توافق جدید به ســمت 
محدود کردن فعالیت ها و فروش نفت 

ایران روی آورده است.
این مســئله نه تنها به بروز تنش در 
منطقه منجر شــده، بلکه کارگزاران 
نفتــی را در هاله ای از ابهام نســبت به 
اطاعاتی قرار داده است که می توانند 
بر قیمت جهانی نفت تاثیرگذار باشد. 
در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا 
مدعی است صادرات نفت ایران به صفر 
رسیده، اما وزارت نفت ایران تاکید کرده 
که کشورمان شبانه روز در تاش است 
تا به صادرات نفت ادامــه دهد و در این 
مسیر گزینه های پنهانی در اختیار دارد.

براین اساس اگر حتی فقط یک نکته 
باشد که تمام شرکت ها در باره آن اتفاق 
نظر داشته باشــند، آن نکته این است 
که آمریکا هنوز نتوانسته به هدف خود 
برای صفر کردن صــادرات نفت ایران 

دست یابد.
با توجه به راه های گوناگونی که ایران 
برای تداوم صادرات نفت خود در پیش 
گرفته است، کارشناسان ارزیابی های 
متفاوتــی را در مــورد میــزان واقعی 
صادرات نفت ایران در شــرایط کنونی 
ارائه می دهند که از چند صد هزار بشکه تا 
بیش از یک میلیون بشکه در روز متفاوت 
است. براساس گزارش موسسه اطاعات 
نفتی جن اسکیپ، تولید نفت و میعانات 
گازی ایران نسبت به ابتدای سال ۲۰۱۸ 
تنها ۱۵ درصد کاهش یافته اســت و 
در حال حاضر تولیــد این محصوالت 

۳.۹میلیون بشکه در روز است.

احتمال سه رقمی شدن بهای نفت وجود دارد

پس لرزه های حمله پهپادی 

قیمت نفت تا 100 دالر 
هم باال خواهد رفت. باب 

مک کانلی از راپیدان 
انرژی پیش بینی می کند 

اگر اختالل تولید نفت 
عربستان 7 روزه باشد، 

قیمت نفت بین 15 تا 20 دالر 
در هر بشکه جهش خواهد 
کرد و در سناریوی وقفه 30 

روزه تولید، قیمت نفت 3 
رقمی خواهد شد

تبعات انفجار آرامکو نگرانی 
از ریسک های ژئوپلیتیک را 
نیز افزایش داده است. براین 

اساس از آنجا که آمریکا 
برای رهاسازی ذخایر 

استراتژیک نفتی خود در 
هر دو راهکار با موانعی 

مواجه است، افزایش تولید 
نفت دیگر اعضای اوپک و 

کاهش تحریم ها علیه ایران 
از جایگزین های احتمالی 

نفت آرامکو عنوان می شود

خبر

شرکت سپرده گذاری مرکز )سمات( اعام 
کرد: تمام متقاضیان دریافت خدمات پایه مکلف 
به ثبت اطاعات خود در سامانه جامع اطاعات 

مشتریان )سجام( هستند. 
به گزارش ایلنا، شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( در اطاعیه ای 
اعام کرد: تمام متقاضیان دریافت خدمات پایه 
مکلف به ثبت اطاعات خود در ســامانه جامع 
اطاعات مشتریان )سجام( هستند. بنا بر مصوبه 
مورخ ۲۲ فروردین ۹7 ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، کلیه متقاضیان دریافت خدمات پایه نظیر 

کد معاماتی مکلفند نســبت به ثبت اطاعات 
خود در سامانه فوق اقدام کنند. همچنین کلیه 
اشخاص تحت نظارت )ناشــران( ملزم به ثبت، 
تکمیل و به روزرسانی اطاعات مشتریان در این 

سامانه هستند.
از ۲۵ مهر ۹۸ پذیرش، ثبت و هرگونه اقدام 
بابت درخواســت ها با ارائه مستندات مبتنی بر 
ثبت و به روز رســانی اطاعات در سامانه سجام 
انجام می پذیرد. کلیه ناشــران بــرای دریافت 
آخرین نسخه فرم ها به بخش فرم های شرکت در 
تارنمای شرکت سپرده گذاری مرکزی به نشانی 

www.csdiran.com مراجعه کنند.
سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی 
مشتریان برای ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه 
ایران است که تمام فعاالن این بازار اعم از سرمایه 
گذاران، مشتریان و مدیران نهاد ها در این سامانه، 
فقط یک بار برای همیشه اطاعات خود را در آن 
ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری 
قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید 

شده خواهند بود.
بر اســاس این گزارش، از طریق این سامانه 
اطاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، 

آدرس الکترونیکــی و اقامــت دایمی فرد ثبت 
می شــود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به 

دریافت مجدد اطاعات آن سهامدار را ندارد.

سهامداران می توانند با مراجعه 
به سایت www.sejam.ir ثبت نام خود را به 

صورت الکترونیکی انجام دهند.
سمات اعالم کرد: 

شناسایی اولیه و کامل سهامداران در سامانه سجام 


