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ایــران در حال حاضــر بیش از ۲ میلیــون و ۶۰۰ 
هزار بشــکه نفت خام صادر می کند که ۶۰ درصد این 
صادرات به آســیا و ۴۰ درصد آن به اروپا است. طبق 
اعالم رســمی وزارت نفت ، ایــران هم اکنون به طور 
میانگین روزانه بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشــکه 
نفــت روانه بازارهای اروپا و آســیا می کند، بازارهایی 
که برای احیای آن ســختی های زیادی متحمل شده 
است. براســاس این گزارش، شــرکت های اروپایی از 
حدود ۲ سال گذشــته، خرید محموله های نفت خام 
ایران را ازســر گرفتند، اروپایی ها که در دوران تحریم 
خرید نفت خــام از ایران را به نزدیک صفر رســانده 
بودنــد اینک پذیرای حدود ۴۰ درصد از محموله های 
صادراتی این کشــور هســتند. اروپایی ها روزانه 15 
میلیون بشکه نفت مصرف می کنند که 11 میلیون آن 
وارد می شود؛ نیمی از 11 میلیون بشکه نفتی که اروپا 
می خرد از طریــق خط لوله و بقیه آن از طریق حمل 
و نقل دریایی محموله های نفتی تامین می شــود. در 
واقع ایران به دنبال رقابت برای ســهم گرفتن از بیش 

از چهار میلیون بشکه نفت خام وارداتی کشورهای 
اروپایی از طریق آب های آزاد است.

شــرکت های انگلیسی - هلندی شل، توتال فرانسه، 
انی ایتالیا و ســاراس ایتالیا، هلنیک پترولیوم یونان، 
رپسول اســپانیا، مول )MOL( مجارستان، بعضی از 
مشتریان محموله های نفت خام ایران در اروپا هستند 
که به طور میانگین از ابتدای سال ۲۰17 تا پایان ماه 
اوت )مرداد-شهریورماه( روزانه 7۲۰ هزار بشکه نفت 
خام خریده اند. نمودار رشــد تقاضا برای نفت در اروپا 
کاهنده و در یک دهه گذشــته تقریبا وضع به همین 
منوال بوده است. چین بزرگ ترین مشتری نفت ایران 
اســت که در دوران تحریم خریــد از ایران را متوقف 
نکرده بــود و پس از لغو تحریم ها، نیــز واردات نفت 
از تهــران را افزایش داد. تقاضای رو به رشــد نفت در 
چین، این کشور را به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان 
نفت در جهان بدل کرده اســت. این کشور هم اکنون 
به طور میانگین روزانه 13 میلیون بشکه نفت مصرف 
می کند که از این مقدار، 9 میلیون آن وارداتی اســت 
که بخش اندکی از آن بــا دریافت از طریق خط لوله 

تامین می شود.
تفاوت بزرگ چین با کشورهای اروپایی در تقاضای 
فزاینده این کشور است، نمودار تقاضای نفت چینی ها 
بر خالف اروپایی ها افزایشی است. پیش بینی ها حاکی 
از آن اســت که واردات نفت این کشور به زودی روزانه 
۲ میلیون بشکه دیگر افزایش می یابد و این به معنای 
آن اســت که پکن بازار خوبی بــرای تولیدکنندگانی 
ماننــد ایران به شــمار می آید. چینی هــا بزرگ ترین 
مشــتری نفت خام ایران هستند، این کشور از ابتدای 
ســال ۲۰17 تا پایان ماه اوت به طور میانگین روزانه 
بیش از ۶۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده 
اســت. رکورد واردات نفت چیــن از ایران در ماه اوت 
شکسته شد، این کشــور در ماه اوت به طور میانگین 
روزانه بیش از 7۰۰ هزار بشــکه نفت از ایران خریده 

است.
هند پس از چین، دومین مشــتری نفت خام ایران 
اســت، این کشــور همانند چیــن، در دوران تحریم، 
خرید نفــت از ایران را قطع نکرد، اگرچه آمریکا برای 
کم کردن خرید نفت از ایران فشــار زیادی بر دهلی نو 
وارد کرده بود، اما این کشور آسیایی در دوران تحریم 
بارها از آمریکا خواســته بود به دلیل وابستگی شدید 
به نفــت خام ایران، کشــورش را از تحریم های ایران 
معاف کند. هند یکی از بازارهای رو به رشــد نفت در 
آسیاست، پاالیشگران هندی از ابتدای سال ۲۰17 تا 
پایــان ماه اوت، به طور میانگین ۴5۰ هزار بشــکه از 
ایــران خریدند. رکورد خرید نفت هند از ایران در ماه 
ژوئیه ثبت شــد و شرکت های پاالیشگر هندی در این 

ماه 5۰۰ هزار بشکه از ایران نفت خریدند.
کــره جنوبی اگرچه در ۲۶ ژوئن ۲۰1۲، اعالم کرده 
بــود واردات نفت از ایران را با آغــاز تحریم های اروپا 
متوقــف می کند، امــا هیچ گاه ایــن کار را نکرد و در 
دوران تحریم، اگرچه به میــزان اندک، خرید نفت از 
ایران را ادامه داد و پــس از لغو تحریم ها حجمش را 
افزایــش داد. کره جنوبی با خریــد روزانه 3۰۰ هزار 
بشــکه بزرگ ترین مشــتری میعانات گازی ایران به 
شمار می آید. این کشور آســیایی از ابتدای امسال تا 
پایان ماه اوت، به طور میانگین روزانه 1۰۰ هزار بشکه 
نفت خام از ایران خریده و واردات این کشور بین 9۰ 

تا 11۰ هزار بشکه در نوسان بوده است.
ژاپن دیگر کشــور شرق آسیا، از ابتدای سال ۲۰17 
تاکنون، به طور میانگین روزانه 1۰۰ هزار بشــکه نفت 
خام از ایران خریده اســت. بررســی ها نشان می دهد 
از ابتدای ســال ۲۰17 تا پایان مــاه اوت، ایران بیش 
از ۶۰ درصــد نفت خود را روانه بازار آســیا و نزدیک 
۴۰ درصد را روانه بازارهای اروپا کرده اســت. ایران به 

طور میانگین در هشــت ماه سال ۲۰17، ۲ میلیون و 
15۰ هزار بشــکه نفت خام و حدود 5۰۰ هزار بشکه 
میعانات گازی صادر کرده است. رکورد صادرات روزانه 
۲ میلیون و 3۰۰ هزار بشــکه ای ایــران در ماه فوریه 

ثبت شد.
گاز طبیعی که از مخازن گازی اســتحصال می شود 
به طور عمده حاوی حجــم قابل مالحظه ای میعانات 
گازی اســت و زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن 
زیاد باشــد، این مقدار بیشــتر می شــود. به جریان 
هیدروکربنــی مایع که در ذخایــر گاز طبیعی وجود 
دارد، میعانات گازی می گویند که به صورت رســوب 
و ته نشــین در گاز استخراجی یافت می شود، از این رو 
در دوران تحریــم بر خالف نفــت، امکان توقف تولید 
میعانات گازی وجود نداشت. میعانات گازی در دوران 
تحریم روی آب ذخیره و بالفاصله پس از لغو تحریم ها، 
فروش این محموله ها آغاز شــد، حجم میعانات گازی 
ذخیره شــده روی آب رقمی حدود 75 میلیون بشکه 
بود که امروز همه آن فروخته شده و اکنون متقاضیان 
این ماده در داخل و خارج از کشــور به ویژه پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس افزایش یافته است.
شــرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار می تواند 
ادعا کنــد از زمان آغاز تولید میعانــات گازی با رقم 
روزانه 8۰ هزار بشکه در فازهای ۲ و 3 پارس جنوبی، 
اکنون دیگر میعانات گازی ذخیره شده برای صادرات 
ندارد، این در حالی اســت که ســال پیش در چنین 
روزهایــی5۰ میلیون بشــکه از ایــن محصول روی 
آب ذخیره ســازی شــده بود. کره جنوبی بزرگ ترین 
مشتری میعانات گازی ایران است که بیش از نیمی از 
میعانات گازی به آنجا ارســال می شود؛ ایران توانست 
در مردادماه امســال، روزانه 53۰ هزار بشکه میعانات 

گازی صادر کند.

به گزارش راشا تودی، دولت چین طرح هایی را برای آغاز انعقاد قراردادهای نفتی به یوان و قابل تبدیل به طال اعالم کرده است. این اقدام احتماال منجر به پیدایش یک شاخص جدید قیمت گذاری نفت خام در آسیا برای رقابت با شاخص های برنت و وست تگزاس 
اینترمدییت خواهد شد.

جیم راجرز، تحلیل گر مسائل مالی در این باره گفت: این یک گام دیگر در این مسیر است. بسیاری تمایل ندارند از دالر آمریکا در معامالت خود استفاده کنند زیرا اگر آمریکا از شما عصبانی باشد، می تواند از طریق دالر فشار زیادی بر شما وارد کند و از چرخه تجارت 
حذف تان نماید. چین، روسیه و دیگر کشورها این مسئله را درک می کنند و در تالش اند تا تجارت جهانی و مالی بین المللی را از زیر سلطه دالر خارج سازند. از آنجایی که چین، بزرگ ترین خریدار نفت خام جهان به شمار می رود، قراردادهای جدید احتماال به صادرکنندگان 

اجازه خواهد داد بدون گرفتارشدن در تحریم های آمریکا از طریق یوان نفت داد و ستد کنند. به گفته این کارشناس، کشورهای روسیه، ایران، پاکستان، ویتنام، چین و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی به این نوع از معامالت غیردالری عالقمندند. این نوع قراردادهای نفتی 
به معامله کنندگان اجازه خواهد داد تا بدون اینکه نیاز به نگهداری یوان داشته یا ناگزیر باشند آن را به دالر آمریکا تبدیل کنند، پول نفت را با طال بپردازند یا یوان را به طال تبدیل کنند.

چین حذف دالر 
از معامالت نفتی 

را کلید زد

حاشیه بازار

رخداد

خبر آخر

صادرات بیش  از ۲میلیون و ۶۰۰هزار بشکه نفت خام
افزایش واردات گندم ممنوعه

تغییر چالش برانگیز در بودجه سال ۹۷

به واردات خودرو، یارانه مستقیم می دهیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 5 هزار میلیارد تومان از سوی بانک ها در 
مقابل 1.5میلیارد دالر صندوق توسعه ملی، اختصاص خواهد یافت و پیش از این 
بانک ها ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند. به گزارش مهر، محمدباقر 
نوبخت، در مراســم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: آنچه که برای 
اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورای عالی اشتغال 
بوده است؛ اما آنچه که در خصوص آیین نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، 
نشان این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد 
شــد، به این معنا که برای تامین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد 
۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه 
نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته 1۰۰ میلیارد تومان برای طرح 

کارورزی تزریق کرد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود: غیر از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که نظام 
بانکی کشور، همراهی می کند، برای اشتغال روستایی و عشایری نیز مقرر شد که 
معــادل 1.5 میلیارد دالر ارزی که در حد 5 هزار میلیارد تومان تلقی می شــود، 
پرداخت شــود که به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشــت؛ ضمن 
اینکه 15۰۰ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه ســود از محل منابع بودجه 
اختصاص داده می شود. نوبخت در خصوص ضمانت اجرایی این طرح گفت: پاسخ 
این پرسش با استناد به گذشته مهیا است، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت 
رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشــتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه 
ما برای رونق اقتصادی از دو مســیر طی می شود، اول برای 75۰۰ واحد تولیدی 
1۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تســهیالت داده شــده و دوم اینکه 
375۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای، پرداخت شــود. وی افزود: در سه ماهه اول امسال، رشد 
اقتصادی بدون نفت، 7 درصد شد که بدون نفت هم به ۶.5 درصد رسید، این در 
حالی اســت که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود که 
البته به درســتی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت 

بیش از سقف تعیین شده نیز امکان پذیر نیست.
نوبخت گفت: نه تنها در رشد اقتصادی هفت درصدی بدون نفت در فصل بهار 
امسال، در اشتغال رشد داشتیم که 9۲۰ هزار نفر نیز به جمعیت فعال در سه ماهه 
کشور نسبت به سه ماهه اول ســال 95 در سال جاری، اضافه شده؛ درحالی که 
7۰3 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. نوبخت گفت: باید حجم سپرده 
مردم نزد بانک باید بیشتر شود، اما بانک ها سپرده ها را در اختیار طرح های دولتی 
قرار داده بودند، اما بازگشت پیدا نکرد، به همین جهت در سال گذشته 13۲5۰ 
میلیارد تومان از تعهداتی که دولت به نظام بانکی در گذشته داشت، پرداخت شد. 
وی افزود: تالش کردیم که در جهت افزایش ســرمایه بانک ها ۲9 هزار میلیارد 

تومان به آن ها تزریق کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه با وزیر اقتصاد، در سازمان برنامه 
و بودجه برای تعیین تکلیف شیوه بودجه ریزی و اختصاص آن، تصمیماتی گرفته 
شد، به خصوص اینکه می خواهیم به استان ها در طرح های عمرانی کمک بیشتری 
کنیم؛ ضمن اینکه در حوزه طرح های ملی نیز می خواهیم سرعت بیشتری داشته 
باشیم، چراکه منجر به تحریک بیشتر اشتغال می شود. نوبخت گفت: ظرف بیست 
روز آینده 175۰۰ میلیارد تومان در میان روســای سازمان های برنامه و بودجه 
اســتان ها توزیع خواهد شد؛ ضمن اینکه تصویب بودجه را بر اساس هزینه تمام 
شــده طرح ها در ســال 97 هدایت خواهیم کرد و البته پــول را به وزارتخانه ها 
نمی دهیــم. وی افزود: تصویب بودجه ســال 97 بر اســاس قیمت تمام شــده 
خواهد بود، البته تخصیص ها ســه ماه به سه ماه بر اساس واریز به خزانه صورت 
نمی گیرد، بلکه بر اساس عملکرد تخصیص صورت می گیرد، البته ممکن است که 
مخالفت هایی صورت گیرد، اما به هرحال همه هم داستان خواهیم شد. در ضمن، 
روســای سازمان برنامه و بودجه استان ها، هر چقدر که صرفه جویی کنند، اجازه 

خواهیم داد که مازاد بودجه را به طرح های موردنظر اختصاص دهید.

در حالی که واردات گندم از سال ۱۳۹۳ ممنوع شده، بیش از ۵۵ هزار تن از این 
محصول طی پنج ماهه امسال از شش کشور مختلف به ایران وارد شده و با توجه 
به ثبت ســفارش های انجام شده از ســال قبل، به نظر می رسد روند افزایشی آن 
همچنان ادامه دارد. به گزارش ایســنا، در آمار منتشــر شده از سوی گمرک بیش 
از ۵۵ هــزار و ۲۲۲ تن گندم به ارزشــی بالغ بر ۱۵ میلیــون و ۴۲۷ هزار و چهار 
دالر از شش کشور اســپانیا، امارات، ترکیه، چین، سوئیس و روسیه به ایران وارد 
شــده اســت که گرچه در برابر تولید حدود ۱۴ میلیون تنی و خرید تضمینی ۱۱ و 
نیم میلیون تنی گندم در ســال گذشته رقمی محسوب نمی شود اما نسبت به ماه 
گذشــته که حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم وارد شده بود، افزایش یافته است. در 
میان فروشــندگان گندم به ایران در ســال جاری روسیه با ۲۵ هزار و ۱۷۳ تن و 
۵۱۷ کیلوگرم بزرگ ترین فروشــنده این محصول به ایران محســوب می شود که 
۴۵.۵۹ درصد ســهم بازار گندم وارداتی را از آن خود کرده است و سوئیس بعد از 
آن با حدود ۱۶ هزار تن در رتبه دوم و امارات متحده عربی با حدود ۶۰۰۰ تن در 
رتبه سوم فهرست واردات گندم به ایران قرار دارد. گرچه واردات گندم ممنوع شده 
است اما اگر تاجری ثبت سفارش خود را انجام دهد و برای آن ارز دریافت کند، تا 
هر زمان که بخواهد می تواند محصولش را وارد کند اما به نظر می رسد این قانون 
برای محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی کارآمدی الزم را ندارد و با توجه به 
ضرورت حمایت از تولیدکنندگان می تواند در برخی مقاطع زمانی به تولیدکنندگان 
آســیب وارد کند؛ بنابراین انتظار می رود دستگاه های متولی به سطح اصالح این 

قانون در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازان با بیان اینکه تا زمانی که شــکاف میان 
نرخ ارز واقعی و نرخ ارز مبادله ای وجود دارد عمال یارانه مستقیم را به تولیدکننده 
داخلی پرداخــت می کنیم، گفت: بازار خودرو در قیمت هــای باالی ۱۰۰ میلیون 
دچار خال بوده است. آرش محبی نژاد در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه فضای 
کســب وکار و مقررات حاکم بر کشور عاملی برای افزایش واردات انواع کاالها از 
جمله خودرو شــده است، اظهار داشــت: زمانی که تعرفه واردات خودرو نامعقول و 
نرخ ارز هم دســتوری پایین نگه داشته شود طبیعتا شاهد افزایش واردات خواهیم 
بــود. وی با بیان اینکه تولیدکننده داخلــی با بهره های باالی بانکی امکان رقابت 
را بــا محصوالت خارجی نخواهد داشــت، افزود: امروز بــازار خودرو در خصوص 
خودروهــای با قیمت  بــاالی ۱۰۰ میلیون دچار خال بــوده و واردکنندگان هم از 
این شــرایط سوء استفاده کرده و اقدام به واردات خودرو می کنند. به عنوان نمونه 
چینی ها به راحتی خالهای بازار ایران را شناســایی و هر روز حجم واردات خود را 
به کشور افزایش می دهند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو، تصریح 
کــرد: چندین بار از دولت درخواســت کرده ایم تا تعرفه خودرو را با محاســبه ۷۵ 
درصد نرخ رقابتی و ۱۵ درصــد حمایت از تولید داخلی به ۹۰ درصد بازگرداند اما 
متأســفانه هنوز این موضوع اجرایی نشده اســت. محبی نژاد با اعالم اینکه وقتی 
واردات خودرو برای افراد ســود آور باشد به هیچ وجه حاضر به سرمایه گذاری در 
بخــش تولید نخواهند بود، افزود: تا زمانی که شــکاف میان نرخ ارز واقعی و نرخ 
ارز مبادله ای وجود داشــته باشد ما عمال یارانه مســتقیم را به تولیدکننده خارجی 

پرداخت می کنیم.

صادرات ۶۰ درصد نفت ایران به آسیا و ۴۰ درصد به اروپا

آمار 
تسهیالت نظام بانکی
 گمراه کننده است

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی در گفتگو با 
ایلنا در مورد چگونگی وصول معوقات بانکی اظهار داشــت: 
تنها با اصالح نظام اقتصادی کشور موضوع تک نرخی شدن 
ارز و یا وصول مطالبات معوق بانکی امکان پذیر خواهد بود. 
وی افــزود: عدم وصول معوقات بانکی به دلیل شــرایط 
رکودی در کشور است. اقتصاد ما همچنان در رکود است و 
هنوز رکود از کشور برچیده نشده و ما همچنان عالئم رکود 

در اقتصاد را می بینیم.
 مستخدمین حسینی با اشــاره به ارقام باالی  چک های 
برگشــتی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی و کاهش  زمان کار 
در بنگاه هــای اقتصادی گفت: نبود تقاضــا برای برخی از 
کاالها و کاهش درآمد خانوارها و کاهش ســرمایه گذاری ها 
که در پایین ترین حد خود در اقتصاد ما قرار گرفته اســت 
اقتصــاد را همچنان اقتصاد در رکود قرار داده اســت. وی 
تصریــح کرد: تا زمانی کــه اقتصاد کشــور از رکود خارج 
نشده و اقتصاد ما در مســیر یک رشد با ثبات قرار نگرفته 
نمی توانیم موضوع مطالبات معوق و یا یکسان سازی نرخ ارز 
را حل کنیم. مســتخدمین حسینی ادامه داد: میزان اعطای 
تسهیالت نظام بانکی در ســال گذشته 5۴۰ هزار میلیارد 

تومان اعالم شد که 8۰ درصد این رقم استمهال بود. 
یعنی پول  تازه ای نیســت که به این مجموعه تزریق شده 
باشــد بلکه بنگاه های اقتصادی و یا افرادی که پیش از این 
تسهیالت گرفته اند و نتوانســته اند آن را پرداخت کنند. به 
بانــک مراجعــه کرده اند و ســود آن را پرداخت کرده اند و 
اصــل آن را یک مدت دیگر تمدید کرده اند. وی افزود: این 
موضوع، گمراه کننده اســت و یک انحراف را در برداشــت 
عمومی به عمل آورده است که نظام بانکی به صورت خالص 
در ســال 95 به میزان 5۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخــت کرده اســت در حالی که این میزان تســهیالت 

پرداخت نشده است.

قیمت اوراق تسهیالت در معامالت فرابورس ایران 
مسکن نسبت به هفته گذشته مقداری روند کاهشی 
را طــی کرده اســت، در این روزها هــر ورق حدودا 
78هزار تومان معامله می شــود. به گزارش ایسنا، طی 
این روزها در فرابورس ایران هر ورق از اوراق تسهیالت 
مسکن مرداد ماه 139۶ حدودا 78 هزار و 5۰۰ تومان 
معامله شــد و قیمــت پایانی باقی تســه ها در حدود 
77 هزار تومان بود. حداکثر قیمت تســه ها نسبت به 
حداکثر قیمت آن ها در ماه های گذشته چیزی حدود 
۲ هزار تومان کاهش را نشــان می دهــد. اگر قیمت 
هر ورق از اوراق تســهیالت مســکن را تقریبا حدود 
78 تومــان در نظر بگیریم با علم بــه اینکه زوج های 
تهرانی برای دریافت وام 1۰۰ میلیون تومانی مســکن 
باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند باید 
گفــت که آن ها باید 15 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را 
صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب 
1۰ میلیــون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ 
بهادار بــه قیمت یک میلیون و 5۶۰ هــزار تومان از 
اوراق تسهیالت مسکن را خریداری کنند، در مجموع 
هزینه دریافت وام 11۰ میلیون تومانی مسکن حدود 

17 میلیون و 1۶۰ هزار تومان  می شود.
همچنین زوج هــای غیر تهرانی که در شــهرهایی 
با جمعیت بیشــتر از ۲۰۰ هــزار نفر جمعیت زندگی 
می کننــد، می توانند تا ســقف 8۰ میلیون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 1۶۰ ورق بهادار 
خریداری کنند که با این حســاب باید 1۲ میلیون و 
۴8۰ هــزار تومان بابت خرید ایــن اوراق بپردازند که 
با احتســاب یک میلیــون و 5۶۰ هــزار تومان اوراق 
وام جعاله، در مجموع بــرای دریافت وام 9۰ میلیون 
تومانــی باید 1۴ میلیون و ۴۰ هــزار تومان پرداخت 
کنند. زوج های ساکن در ســایر شهرهای با جمعیت 
زیــر ۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون 
تومان وام مسکن 1۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که 
بایــد 9 میلیون و 3۶۰ هــزار تومان بابت خرید اوراق 
بپردازند، همچنین بــرای دریافت 1۰ میلیون تومان 
دیگــر بابت وام جعاله باید یــک میلیون و 5۶۰ هزار 
تومان بپردازند. ایــن زوج ها در مجموع برای دریافت 
وام 7۰ میلیــون تومانی باید 1۰ میلیون و 9۲۰ هزار 

تومان بپردازند.

الزم بــه توضیح اســت که مجردهــای تهرانی نیز 
می توانند تا ســقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج هایی 
که در مراکز استان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارنــد تا ســقف 5۰ میلیون تومــان و در نهایت غیر 
زوج های ســاکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون 
تومــان وام دریافــت کننــد که به ترتیــب هر کدام 
بایــد 1۲۰، 1۰۰ و 8۰ برگ بهادار اوراق تســهیالت 
مســکن را از فرابورس ایران خریــداری کنند. با این 
حســاب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق 
9 میلیون و 3۶۰ هزار تومان، افراد ســاکن در مراکز 
اســتان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ 7 میلیون 
و 8۰۰ تومان و افراد گروه ســوم مبلغ شــش میلیون 
و ۲۴۰ هــزار تومان پرداخت کننــد. البته در صورت 
تمایل بــرای دریافت وام 1۰ میلیــون تومانی جعاله 
 بایــد مبلغ یک میلیون و 5۶۰ هــزار تومان دیگر هم 

بپردازند.
اوراق تسهیالت مســکن )تسه( توسط بانک مسکن 
منتشر می شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس 
ایران را دارد و ارزش اســمی هر بــرگ پنج میلیون 

ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره 
شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه 
چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت 
متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به 
اتمام رســیده و دارنده اوراق از تسهیالت آن استفاده 
نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد شــد و وجوه 
 پرداختــی دیگر به دارنــده اوراق بازپرداخت نخواهد 

شد.

رضــا پدیــدار، رئیــس هیئــت داوری انجمن 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت در گفتگو با ایلنا 
با اشــاره به اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی 
بر استفاده از ظرفیت و توانمندی های داخلی تاکید 
شده، اظهار داشت: بر این اساس توتال که به تازگی 
قرارداد توســعه فاز 11 را به امضا رســانده مطابق 
شــرایط فنی و تخصصــی خود شــرایطی را برای 
اســتفاده از تجهیزات ایرانی قائل است که باید به 
تایید برسد. وی افزود: توتال ظرفیت ها، استانداردها 
و مشخصات فنی مورد نیاز را مطابق استانداردهای 
روز تعریــف کــرده و به پیمانکاران، ســازندگان و 

مشــاوران اعالم و تبادل افکار صورت گرفته است 
و شــرکت های ایرانــی نیز باید خودشــان را با آن 
مختصــات تطبیق دهند. پدیدار تصریح کرد: حجم 
قرارداد هر عددی باشد، توتال موظف است حداقل 
51 درصد از ظرفیت های ایرانی استفاده کند و اگر 
شــرکتی صاحب صالحیت نباشــد توتال باید این 
شــرکت را به روز کند و به شــرکت سازنده ایرانی 
کمک کنــد. وی با بیان اینکه در قراردادهای نفتی 
۶۰ درصد قرارداد مربوط به تجهیزات است، یادآور 
شد: مهم ترین تجهیزات مورد نیاز در بخش جکت، 
شــناور، موتور متحرک، توربین، کمپرسور، پمپ، 

تجهیزات برقی و ثابت اســت. رئیس هیئت داوری 
انجمــن ســازندگان تجهیزات صنعــت نفت ادامه 
داد: احتمــاال بیش از ۲.5 میلیــارد دالر از قرارداد 
فــاز 11 مربوط بــه تجهیزات باشــد و  پیش بینی 
می شود اگر کل دوره کار را در فرآیند اجرای پروژه 
ببینیم 1۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می شود. پدیدار 
خاطرنشان کرد: تا آخر شهریور جمع بندی و تعیین 
صالحیت شرکت ها به طول می انجامد و در مهرماه 
تصمیم گیری و دعوت از شرکت ها انجام می شود، و 
از شرکت های خارجی زمانی که سهم 51 درصدی 
شرکت های ایرانی تکمیل شود، استفاده خواهد شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین 
مالی با بیان این که نباید برای گرفتن فاینانس ها عجله 
کنیم گفت: وجوه به دســت آمــده از برجام نباید به 
کســانی داده شود که نتوانند ارز دریافت شده را پس 
بدهند و بدهی ارزی روی دست دولت بماند. به گزارش 
تســنیم، عبده تبریزی اظهار داشت: گشایش خطوط 
اعتبــاری و اختصاص فاینانس ها باید در جایی هزینه 
شود که بازده ارزی داشته باشد. وجوه به دست آمده از 
برجام نباید به کسانی داده شود که نتوانند ارز دریافت 
شــده را پس بدهند و بدهی ارزی روی دست دولت 
بماند. مشــاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت 
و تامین مالی گفت: بخشی از این اعتبارات باید برای 
مواد اولیه و صادرات هزینه شود و بخش خصوصی از 
این موضوع استقبال می کند. عبدی تبریزی افزود: ارز 
نباید هزینه واردات ماشــین آالتی شود که در داخل 

کشور ظرفیت ساخت آن ها وجود دارد.
ایــن اقتصاددان با بیان اینکه در شــرایطی زندگی 
می کنیم که نباید آزمون و خطا کنیم گفت: بیشــتر 
منابع مالی بر اساس فشارهای سیاسی اختصاص یافته 

است. وی افزود: پولی که از خارجی ها گرفته می شود 
بهتر است ســرمایه گذاری خارجی باشد و نباید برای 
گرفتــن فاینانس ها عجله کنیــم. عضو هیئت علمی 
دانشگاه شــریف افزود: دیپلماسی ما باید متناسب با 
نیازهای اقتصادی کشور پیش برود. وی گفت: سیاست 
جایگزینی واردات بســیار ضعیف اســت و باید برای 

صادرات سرمایه گذاری کنیم.
عبده تبریزی افزود: حسابرسی خارجی، رتبه بندی 
شــرکت ها و نظام بانکداری مــا از جمله موانع پیش 
روی سرمایه گذاری خارجی است. عضو هیئت علمی 
دانشگاه شــریف گفت: ایجاد حساب های تعهدی کار 
خوبی بود که در دولت یازدهم انجام شــد و باید همه 
بدهی ها و هزینه های دولت در همه موارد مشــخص 
شده باشــد و وزیر اقتصاد پای آن ها را امضا کند. وی 
ادامه داد: بهره وری بخش خصوصی بسیار پایین است 

و همه تقصیرات را نباید گردن دولت بیندازیم.
مرتضــی اهلل داد اقتصاددان نیــز گفت: برای بخش 
خصوصی، آینده ارز مشخص نیست و برای تولیدکننده، 
دریافت تسهیالت ارزی آزمون و خطاست. وی افزود: 

ســرمایه گذاری و گشــایش اعتبار خارجــی باید در 
صنعتی باشد که درآمد ارزی داشته باشد

این اقتصاددان گفت: اگر بخش خصوصی بتواند نرخ 
ارز را پیش بینی کند دریافت تسهیالت ارزی برای آن 
مناســب اســت اما اکنون با توجه به فناوری قدیمی 
و تولیــد کاال با قیمت تمام شــده باالتر قدرت رقابت 
حتی با کشورهای همســایه را نداریم. اهلل داد گفت: 
بزرگ ترین مشکل کشور رکود و بیکاری حاصل از آن 
است و اینکه می گویند از رکورد خارج شدیم نادرست 

است.
این اقتصاد دان افزود: دولــت نمی تواند در اقتصاد 
سیاســت گذار باشــد و دخالت کند اما برای گشایش 
خطوط اعتباری و فاینانس تعهد ندهد. اهلل داد با بیان 
اینکــه دولت باید بگذارد بخش خصوصی کار خودش 
را بکند گفت: اشتباهات دولت تا کنون با درآمد نفتی 
پوشش داده شده اســت. وی افزود: دولت باید دست 
از دخالت در اقتصاد بردارد زیرا دیگر پول نفت وجود 
ندارد و این درآمد کاهش خواهد یافت و اشــتباهات 

دولت مشخص می شوند.

ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در طول دوره توسعه فاز ۱۱ 

سرمایه گذاری خارجی؛ بهتر از فاینانس


