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مديرعامل هواپيمايي آسمان تغيير كرد

امكان خريد و فروش ارز
به نرخ توافقي در صرافيها

عاليي رفت ،گرجي آمد

سازمان توسعه تجارت در اطالعيهاي از مهيا شدن امكان
خريد و فروش ارز به نرخ توافقي از طريق صرافيهاي داراي
مجوزازبانكمركزيدرسامانهجامعتجارتاز(چهارشنبه
 ۲۰تيرماه) خبر داد .در اطالعيه س��ازمان توسعه تجارت
خطاب به تمامي واردكنندگان كاالهاي اولويت سوم آمده
است؛ كه فرآيند خريد ارز در سامانه جامع تجارت همچون
گذشته است؛ درخواس��ت واردكنندگان از طريق سامانه
نيما براي صرافيهاي مجاز ارسال ميشود و آنها ميتوانند
پيش��نهادهاي خود را روي درخواست ثبت كنند ،سپس
واردكننده با انتخاب يكي از پيشنهادها فرآيند خريد ارز را
طيميكند.تنهاتفاوتدرتوافقيبودننرخارزاست.

تصويب آييننامه تسويه مطالبات
و بدهيهاي دولت

هيات وزي��ران ،آييننام��ه اجراي��ي تس��ويه مطالبات و
بدهيهاي دولت از طريق صدور اس��ناد تس��ويه خزانه را
تصويب كرد .هيات وزيران در جلس��ه روز گذش��ته خود
يكي از آييننامههاي اجرايي قانون بودجه سال  ۱۳۹۷كل
كشور درخصوص تس��ويه مطالبات و بدهيهاي دولت از
طريق صدور اسناد تسويه خزانه پرداخت را مورد بررسي و
تصويب قرار داد .در اين جلسه ،هيات وزيران به وزارت امور
اقتصادي و دارايي اجازه داد نس��بت به تسويه بدهيهاي
دولت از طريق صدور اسناد تس��ويه خزانه نوع اول تا مبلغ
دوهزار ميليارد تومان اقدام كند .اسناد نوع اول شامل اسناد
تعهدي خاصي اس��ت كه براي تسويه بدهي قطعي دولت
با مطالباتش از اش��خاص متقاضي مشمول صادر ميشود
و اسناد نوع دوم نيز آن دسته از اسناد تعهدي خاص است
كه براي تس��ويه بدهي قطعي دولت به اشخاص متقاضي
مشمول با بدهي اش��خاص مذكور به بانكها و موسسات
اعتباري غيربانكي از طريق تس��ويه بدهي آنه��ا به بانك
مركزي صادر ميش��ود .همچنين به موجب آييننامه ياد
ش��ده ،بدهيهاي قطعي دولت به اش��خاص متقاضي كه
تا پايان سال  ۱۳۹۶ايجاد ش��دهاند ،از طريق صدور اسناد
تسويه خزانه نوع اول و بدهيهاي ايجاد شده تا پايان سال
 ،۱۳۹۵از طريق صدور اسناد تس��ويه خزانه نوع دوم قابل
تسويه است .همچنين تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي
غيردولتي،بانكها،شركتهايدولتيتابعهوزارتخانههاي
ت ملي
نيرو ،جهاد كش��اورزي ،آموزش و پرورش و ش��رك 
نفت ،اتحاديهها و اس��تانهاي مقدسه ،با اولويت مطالبات
حسابرسي شده و قطعي سازمان تاميناجتماعي تا مبلغ
 ۵۰۰هزار ميليارد ريال ،تا س��قف  500ميلي��ارد تومان از
منابع اين جزو به س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام(ره)
و ش��ركتهاي وابس��ته و تابعه آن كه حداقل  ۳۰درصد از
سهاميامالكيتآنهامتعلقبهستادمذكورباشد،اختصاص
مييابد.پاد

دولتنصفارزحضوردر
نمايشگاههايبينالملليراميدهد

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :دولت 50درصد
ارز مورد نياز ش��ركتها ب��راي حضور در نمايش��گاههاي
بينالمللي را تقبل ميكند« .حس��ين اسفهبدي» افزود:
ش��ركت س��هامي نمايش��گاههاي بينالمللي جمهوري
اسالمي ايران نيمي از ارز مورد نياز شركتها براي حضور در
نمايشگاههايبينالملليرابهعنوانمشوقجديدپرداخت
ميكند .وي ادامه داد :قرار اس��ت اين ارز در سه نمايشگاه
بينالمللي آينده كه دو مورد آن در پاكس��تان و يكي ديگر
در قطر برگزار ميش��ود ،ب��ه متقاضيان پرداخت ش��ود.
مديرعاملشركتسهامينمايشگاههايبينالمللياضافه
كرد :هدف آن است كه حضور در نمايشگاههاي بينالمللي
براي افراد و ش��ركتها از صرفه اقتصادي برخوردار باشد و
بتوانند در كشورهاي مقصد به اقدامهايي مانند بازاريابي،
امضاي قرارداد ،راهاندازي دفتر يا شريكيابي دست بزنند.
اس��فهبدي گفت :اكنون ش��ركتهاي خارجي زيادي با
مشاركتايرانيهابهفعاليتمشغولندوحتيتوليداتشان
صادر ميش��ود؛ شركتهاي مش��تركي با سهم مشخص
از مالكيت دو طرف ثبت ش��ده كه تامين فناوري بر عهده
خارجيهاس��ت و طرف ايراني مس��ووليت تامين مكان،
نيروي انساني و س��رمايه ريالي را بر عهده دارد و دولت نيز
اين سرمايهگذاري را تضمين كرده است .وي بيان داشت :با
تصويب دولت ،خارجيها ميتوانند سهم درآمدي خود را از
كشورخارجوبهمقاصدديگرمنتقلكنند.ايرنا
بنگاهها

افق کوروش موفق به دریافت
جایزهملیمسوولیتاجتماعیشد

به پاسداشت اهتمام در ایفای مسوولیت اجتماعی ،دفاع از
هویت ملی و مفاخر ایران ،حمایت از فرهنگ و هنر ایران
و همچنین کاالی ایرانی ،جایزه ملی مسوولیت اجتماعی
( )CSRبه ش��رکت فروش��گاه های زنجی��ره ای همواره
تخفیفافقکوروشتعلقگرفت.بهگزارشروابطعمومی
شرکت فروش��گاه های زنجیرهای افق کوروش ،تندیس و
اعتبارنامهجایزهملیمسوولیتاجتماعیبهجهتاهتمام
درایفاینقشمسوولیتاجتماعی،دفاعازمیراثفرهنگی
ناملموس کشور و حمایت از فرهنگ و هنر ایران از سوی
س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اهدا شد.در
نخس��تین آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نس��تعلیق
میرعماد الحسنی که با حضور علی اصغر مونسان معاون
ريیسجمهوروريیسسازمانمیراثفرهنگیوجمعیاز
مدیران در مجموعه تاریخی فرهنگی سعد آباد برگزار شد،
از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به جهت
حمایت از کاالی ایرانی و دفاع از هویت ملی تجلیل شد .در
ادامه این مراسم ریاست سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ایران با اهدای گواهینامه جایزه ملی
مسوولیتاجتماعیازاقداماتارزندهمجموعهافقکوروش
به عنوان برند حامی فرهن��گ و هنر ایران و در راس��تای
حفظ هویت ملی و معرفی ظرفیت های غنی فرهنگی و
تمدنی ایران زمین ،تقدیر ش��د.در پایان این گردهمایی،
همچنین به جهت مشارکت فعال در آیین رونمایی از ثبت
ملیمکتبنستعلیقمیرعماد،برند شرکت فروشگاههای
زنجیره ای افق کوروش ب��ه پاس حمایت از فرهنگ و هنر
ایرانرویلوحوکتیبهجهانیمیرعمادثبتواینکتیبهدر
موزهسعدآبادبهعنوانیکسندملیوتاریخیقرارگرفت.
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وعد ه افزايش توليد نفت از سوي برخي كشورها توخالي از آب در آمد

عقبنشينيامريكاازتحريمنفتيايران

گروه اقتصادي | مايك پومپئ��و ،وزير امور خارجه
امري��كا در حالي كه به ج��ده رفته تا با م��ردان نفتي
عربستان در مورد تداوم افزايش عرضه نفت عربستان
به بازار نفت گفتوگو كند ،به يكباره از معافيتهاي
جديد امريكا ب��راي خريداران نفتي اي��ران خبر داده
است.
روزنامه فاينشنايلتايمز در مصاحبهاي كه از او منتشر
كرده ،نوشته است« :اياالت متحده درخواست برخي
از خريداران نفت ايران براي معاف شدن از تحريمهاي
امريكايي را بررس��ي ميكند .چند كش��ور به امريكا
خواهند آمد و درخواست معافيت ميكنند؛ ما اين را
بررسيميكنيم».
پيش از اين و در هفته گذش��ته بود كه هياتي از كره
جنوبي به امريكا رفت تا با مديران امريكايي در مورد
معافيت از تحريمه��اي مطلقگرايان��ه امريكا براي
عدم خريد نف��ت از ايران مذاكره كند .بع��د از آن بود
كه حت��ي برخي خبره��اي غيررس��مي از مذاكرات
ديگر خري��داران نفتي اي��ران صحب��ت ميكردند و
اعالم ميشد كه خريداران آسيايي نفت امريكا براي
دريافت معافيتهاي خريد نفت ايران صف كشيدهاند
و هر كدام در تالش هستند تا با دريافت مجوز خريد
نفت از ايران ،در دايره تنگنظريهاي امريكايي قرار
نگيرند.
مذاكراتي كه به هند ،چين ،كره جنوبي ،ژاپن و حتي
تركيه هم كشيده ش��د و بعيد به نظر نميرسد كه با
توجه به قيمت جهاني نفت و ترس از افزايش قيمتها
بعد از تحريم نفتي ايران دامنه آن به پااليش��گاههاي
اروپايي هم كشيده شود.
اين اظهارنظر ،نشان ميدهد كه امريكاييها به خوبي
بلوف نفتي عربستان براي تداوم افزايش عرضه نفت
به ب��ازار را درك كردهاند و ميدانند ك��ه ورود ذخاير
اس��تراتژيك نفتي عربس��تان به ب��ازار ميتواند ،در
شرايط اضطرار وضعيت قيمتها در بازار جهاني را با
مخاطرات جدي روبهرو كن��د .روالي كه حتي ممكن
است در صورت تحريم نفت ايران قيمت جهاني نفت
را به بيش از  100دالر برساند و خريداران را به مشكل
جديتريدچاركنند.
چين ،هند و تركيه از جمله واردكنندگان نفت ايران
هستند كه پيش از اين اعالم كرده بودند ممكن است
تحريمهاي امريكا را ناديده بگيرند .كارشناسان نفتي
اعالم كردهاند كه بازاره��اي جهاني به نفت ايران نياز
دارند و شايد نتوانند توقف عرضه نفت ايران را تحمل
كنند .دونالد ترامپ ،رييسجمهوري امريكا ،به تازگي
از عربس��تان خواس��ت توليد نفت خود را حداقل دو
ميلي��ون بش��كه در روز افزايش دهد ،اما نتوانس��ت
پاسخياميدواركنندهدريافتكند.بااينهمه،پومپئو

دوباره اعالم كرد هر كشوري كه از معافيت برخوردار
نش��ود ،در صورت خريد نفت از ايران مجازات خواهد
شد.
اظهارات جديد پومپئ��و را اگرچه نميتوان چرخش
سياس��ي ترامپ خواند اما به نظر ميرس��د كه ترس
از افزاي��ش قيمت جهان��ي نفت بع��د از تحريم نفت
ايران باعث ش��ده تا امريكا نرمش بيشتري در مقابل
خريداران نفت ايران نش��ان دهد؛ نرمش��ي كه رابطه
مستقيمي با عدم توانمندي عربستان براي جايگزين
كردن س��هم ايران در بازار جهاني نفت دارد و امريكا
نيز به خوبي به اين امر واقف اس��ت و بعيد نيست كه
معافيتهاي زماندار براي خري��داران نفت ايران به
دنبال برنامهريزيهاي افزايش ظرفيت توليدي باشد
كهديگرتوليدكنندگاننفتدارند.
كارشناسان نفتي معتقدند كه ممكن است امريكا با
اعالم معافيتهاي  6ماهه براي خريداران آس��يايي
نفت ايران ،فعال بازار و س��طح قيمتها را كنترل كند
و سپس چنانچه قيمتها به تعادل رسيد معافيتها
را لغو يا تمديد كند .اين گروه اعتقاد دارند كه امريكا به
خوبي ميداند شريك نفتياش نميتواند پاسخگوي

البته عراقيها پيش از اين اعالم كرده بودند كه قصد
ندارند بازار نفتي ايران را در اختي��ار بگيرند .اما بعيد
نيس��ت كه با ورود نفت ونزوئال و نفت ع��راق به بازار
قيمتها روال نزولي در پيش گيرند و از فش��ار براي
حضور نفت ايران در بازار كاسته شود.
با اي��ن ح��ال كارشناس��ان نفتي معتقدن��د كه هم
معافيته��اي نفت��ي امري��كا و ه��م ورود ذخاي��ر
استراتژيك عربستان به بازار جهاني نفت موقت است
و نميتوان به هي��چ يك از اين م��وارد اطمينان كرد
چرا كه با كاهش ذخاير استراتژيك عربستان به بازار
و پايان زمان معافيت خري��داران نفتي ايران ميتواند
قيمتها را مج��ددا صعودي ك��رده و امريكا را تحت
فش��ار جديدي براي تمديد معافيتهاي خريد نفت
ايران قرار دهد.
امريكارتبهدارميشود؟
در همين حال دول��ت امريكا اعالم ك��رد توليد نفت
اين كش��ور با وجود محدوديتهاي حمل در مناطق
شيل ،در سال آينده افزايش بيشتري پيدا خواهد كرد
و توليد نفت خام امريكا به  11.8ميليون بشكه در روز

با شرارت امريكا ،توتال رفت
مديرعامل ش�ركت توتال گفت :اين ش�ركت به دليل عدم امكان معافيت از تحريمهاي جديد
دولت امريكا ،از طرح پارسجنوبي ايران خارج ميش�ود .پاتريك پويان ،در گفتوگو با شبكه
تلويزيوني بيافام فرانس�ه ،با تاكيد بر اينكه راه ديگري جز خروج از اين پروژه نداشته است،
گفت :شما نميتوانيد بدون دسترسي به سيستم مالي امريكا در ۱۳۰كشور جهانفعاليت داشته
باشيد؛ بنابراين در حقيقت ما قوانين امريكا را اجرا ميكنيم و مجبوريم ايران را ترك كنيم .وي
افزود :ش�ركتي مثل ما بايد به قوانيني كه در موردش به اجرا گذاشته ميشود ،احترام بگذارد؛
بنابراين ما بايد از ايران خارج شويم كه بر اين اساس ،توتال به دليل خروج از طرح توسعه فاز۱۱
ميدان گازي پارس جنوب�ي در خليج فارس  ۴۰ميليون دالر متضرر ش�ده اس�ت .پويان با ابراز
اميدواري درباره اينكه يك روز بتوانيم به ايران برگرديم ،گفت :براي شركتي در مقياس توتال
كه س�االنه  ۱۵ميليارد دالر س�رمايهگذاري انجام ميدهد ،زيان  ۴۰ميليون دالري چندان قابل
توجهنيست.خبرگزاريصداوسيما
نياز بازار بع��د از تحريم نفتي ايران باش��د و به همين
جهت نيز با معافيتهاي خاص به دنبال خريد زمان
براييافتنراهكارهايجايگزيناست.
زنگ خطري به نام عراق
به تازگي عراق با اع�لام درآمد  40ميلي��ارد دالري
ص��ادرات خود اع�لام كرده اس��ت كه تولي��د فعلي
 4ميليون و  500هزار بش��كهاياش را به  8ميليون و
 300هزار بشكه خواهد رساند كه اين ميزان ميتواند
زنگ خط��ري براي جايگزين��ي نفت اي��ران در بازار
جهاني باشد و دغدغه بلوف نفتي عربستان را بپوشاند.

در سال  ۲۰۱۹ميرس��د كه باالتر از  11.76ميليون
بش��كه در روز اس��ت كه در گزارش دورنم��اي ژوئن
برآورد شده بود.
طبق پيشبيني مقامات اداره اطالعات انرژي امريكا،
توليد نفت اين كش��ور در س��ال  ۲۰۱۹به حدود ۱۲
ميليون بشكه در روز بالغ ميشود كه در صورت محقق
ش��دن ،امريكا بزرگترين توليدكنن��ده نفت جهان
خواهدشد.
به گفته منابع آگاه ،توليد نفت خ��ام امريكا از فوريه
باالي  ۱۰ميليون بش��كه در روز مانده است در حالي
كه عربستان سعودي  -بزرگترين صادركننده نفت

Reuters

اوپك  -ماه گذش��ته به منظور كنترل رشد قيمتها،
توليدش را افزايش داد و حدود  10.5ميليون بش��كه
در روز توليد كرد.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ ،اداره اطالع��ات انرژي
امريكا پيشبيني خود از توليد داخلي در سال جاري
را تغييري نداد و در  10.79ميليون بشكه در روز حفظ
كرد .طبق پيشبيني اين نهاد ،توليد نفت جهاني در
سال آينده  102.54ميليون بشكه در روز خواهد بود
در حالي كه پيشتر اين رقم  102.21ميليون بشكه
در روز پيشبيني ش��ده بود .ب��رآورد اداره اطالعات
انرژي از رشد تقاضاي جهاني در سال  ۲۰۱۹نيز كمتر
شد.
كاهشخريدهند
از س��وي ديگ��ر رايزني هنديه��ا براي اس��تفاده از
معافيت خريد نفت ايران نيز آغاز ش��ده است ،بر پايه
آمار كش��تيراني و صنعتي ،واردات نفت هند از ايران
طي ماه ميالدي گذشته  15.9درصد كاهش يافته و
نشان ميدهد كه در ژوئن  ۵۹۲هزار و  ۸۰۰بشكه در
روز نفت از ايران وارد كرده كه در مقايسه با  ۷۰۵هزار
و  ۲۰۰بشكه در روز در ماه مه كاهش نشان ميدهد.
خري��د كمت��ر پااليش��گاههاي خصوص��ي ،واردات
نفت هند از ايران در ژوئن را كاه��ش داد .با اين حال
پااليش��گاههاي دولتي خريدش��ان را افزايش دادند.
طبق آمار ،پااليشگاههاي دولتي كه حدود  ۶۰درصد
از پنج ميليون بش��كه در روز ظرفيت پااليش هند را
تشكيل ميدهند ،حدود  ۱۰درصد بيشتر نفت ايران
را در ژوئن نس��بت به ماه مه خري��داري كردند .هند
بزرگترين مشتري نفت ايران پس از چين است.
حذفامتيازاتويژههند
مس��عود رضوانيان رهقي ،ديپلم��ات ايراني در هند
در واكنش به كاهش خريد نفت ايران از س��وي هند
نيز گفته اس��ت« :اگر هند تالش كند ب��راي جبران
كاهش خري��د از اي��ران ،نفت خود را از كش��ورهايي
مانند عربس��تان س��عودي ،روس��يه ،عراق ،امريكا و
سايرين تامين كند ،تهران به امتيازاتي كه براي هند
فراهم كرده بود ،پايان خواه��د داد .ايران از هند براي
عمل نكردن به وعده س��رمايهگذاري براي توس��عه
بندر چابهار انتقاد دارد و اع�لام كرده كه اگر دهلينو
واردات نفت ايران را كاهش ده��د ،امتيازات ويژه را از
دس��ت خواهد داد .مايه تاسف اس��ت كه وعدههاي
س��رمايهگذاري هن��د براي توس��عه بن��در چابهار و
پروژههاي مواصالتي آن هنوز تحقق نيافته است .اگر
همكاري و مش��اركت هند در بندر چابهار از ماهيت
استراتژيك برخوردار اس��ت ،انتظار ميرود كه هند
بالفاصله تدابير الزم را اتخاذ كند.

بازارنامه

بازار دوم ارزي قيمت دالر را كاهش داد
گروه اقتصادي| ب��ازار ارز پس از ماهه��ا التهاب و
شيب صعودي قيمت روز گذش��ته با كاهش قيمت
چشمگيري مواجه شد كه نسبت به هفته قبل نزديك
به  600تومان افت را نشان ميدهد.
با كش��ف قيمت دالر در بازار دوم ارزي ،بازار آزاد نيز
كه هماكنون به صورت غيرقانوني مش��غول فعاليت
است ،با كاهش قيمتها روبهرو شد تا آرامش به اين
بازار بازگردد و برخي از واسطهگران نتوانند از حباب
موج��ود بين قيمتي كه در بازار دوم كش��ف ش��ده و
قيمت واقعي ارز ،سوء استفاده كنند.
به گفت��ه برخ��ي فع��االن ب��ازار ارز ،خب��ر احتمال
معافيته��اي خ��اص دول��ت امري��كا ب��ه بعضي از
خريداران نفت ايران كه باعث ت��داوم چرخه فروش
نفت و بازگشت ارز حاصل از فروش آن خواهد شد ،در
ايجاد آرامش بازار موثر بوده است .از سويي ديگر آغاز
به كار بازار دوم ارزي در سامانه نيما و تزريق ارز حاصل
از ص��ادرات غيرنفتي و كاهش قيم��ت درهم عوامل
ديگري در كاهش قيمت ارز بودهاند.
همچنين كاهش س��اعت كاري مفي��د بانكها براي
خريد و فروش ارز ،سبب ش��ده تا عمال روزانه حدود
يك س��اعت وقت براي جابهجايي ريال وجود داشته
باش��د كه اين موضوع در قس��مت عرضه باعث شده

روز آرامش ارز و سكه

در اين يك ساعت فروشندهها با هم رقابت كنند و بر
ميزانعرضهبيفزايند.
كاهش شديد قيمت سكه در بازار
آرامش در بازار ارز و روند كاهشي آن به بازار سكه نيز
سرايت كرد .قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد
روز گذشته در بازار آزاد كاهش يافت و با افت  42هزار
توماني به 2ميليون و 698هزار تومان رسيد.
همچنين قيمت سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم) با
 80هزار تومان كاهش 2 ،ميليون و  570هزار تومان
و نيم س��كه با كاهش  30هزار توماني ،يك ميليون و
 320هزار تومان به فروش رفت .قيمت هر ربع سكه
با  10هزار تومان افت 685 ،هزار تومان معامله شد.
اما سكه گرمي از تغييرات قيمتي مصون ماند و بدون
تغيير 395هزار تومان قيمتگذاري شد.
طبق اعالم اتحاديه طال و جواهر ،قيمت هر اونس طال
در بازارهاي جهاني با س��ه دالر و  33سنت كاهش به
 1250دالر و هش��ت سنت رس��يد و هر گرم طالي
خام  18عيار نيز در بازار داخلي ايران با  4هزار و 500
تومان عقبگرد 229هزار تومان عرضه شد.
در سويي ديگر در معامالت ديروز بورس كاال ،پس از
افت قيمت دالر ،بهاي معامالت آتي سكه نيز كاهش
يافت و صفهاي فروش در بازار آتي از جمله آبان ماه

ش��كل گرفت به طوري كه از سه ميليون و  107هزار
تومان به  2ميليون و  952ه��زار تومان كاهش يافته
است.
جنگ تجاري و كاهش شاخص بورس
شاخص بورس نيز روز گذشته تحت تاثير افت بهاي
ش��ركتهاي فلزي و معدن��ي يك ه��زار و  343پله
كاهش يافت و به رقم  109هزار و  505واحدي رسيد.
ادامه روند اف��ت قيم��ت كاموديتيها (م��واد پايه و
معدني) در بازارهاي جهاني همچن��ان در حال وارد
كردن فشار منفي بر شاخص بورس است به طوري كه
ديروز نيز به علت كاهش مواد فلزي و معدني ،نماگر
بازار سرمايه كاهش زيادي را تجربه كرد.
كاهش شديد قيمت مس در بازارهاي جهاني سبب
شد كه نماد فملي (ملي صنايع مس) به تنهايي 578
واحد شاخص بورس تهران را پايين بكشد.
بورس ايران با بازارهاي كاموديتي در عرصه بينالمللي
ارتباط و وابس��تگي نزديك دارد؛ يعني با رشد بهاي
كاموديتيها ،بورس ايران نيز رونق گرفته و با افت نرخ
كاموديتيهاروندينزوليراتجربهميكند.
«دونالد ترامپ» ،رييسجمهوري امريكا با كشورهاي
مختلف به ويژه چين ،اروپا و كانادا يك جنگ تعرفهاي
و تجاري را آغاز كرده كه س��بب افت قيمت اين مواد

پايه و معدني در بازارهاي جهاني شده است.
ترامپ در روزهاي اخير ب��راي ورود صدها قلم كاال و
محصول چيني به امريكا تعرفههاي سنگيني را وضع
كرد كه واكنش تند پكن را به دنبال داشت و آنها نيز
به وضع تعرفه براي واردات برخي كاالهاي امريكايي
اقدامكردند.
«شي جين پينگ» رييسجمهوري چين ،امريكا را
به آغاز بزرگترين جنگ تج��اري در تاريخ اقتصاد و
قلدري تجاري متهم كرد .آنگونه كه ايرنا گزارش داده،
جنگ تجاري و افزايش تعرفهها ،به سرعت بازارهاي
بورس كشورهاي مختلف مانند ش��رق آسيا را تحت
تاثير قرار داد و ارزش سهام در بورسهاي چين ،ژاپن
و كره جنوبي دچار ريزش شد .با توجه به اينكه چين
بزرگترين مصرفكننده مواد پايه و معدني در جهان
به شمار ميرود ،اين جنگ تجاري باعث كاهش توليد
اين كشور و به تبع آن كاهش نياز پكن به مواد پايه و
معدني ميشود .بر اين اساس ،حجم خريد و واردات
مواد پاي��ه و معدني چين از س��اير كش��ورها كاهش
مييابد و توليدكنن��دگان و صادركنندگان اين مواد
پايه كه بخش عمدهاي از آنها ش��ركتهاي بورس��ي
ايرانياند ،ب��ا افت ف��روش محصوالت خ��ود روبهرو
ميشوند.

گروه اقتصادي | با موافقت رييس صندوق بازنشستگي
كشوري ،سردار حس��ين عاليي ،مديرعامل هواپيمايي
آسمانازسمتخوداستعفادادومحمدگرجيمديرعامل
جديد اين ايرالين شد .شركت هواپيمايي آسمان كه يكي
از سه خريدار هواپيماهاي پسابرجامي محسوب ميشود،
قرار بود ناوگان خود را با هواپيماهاي پسابرجامي نوسازي
كند .سقوط هواپيماي اين ايرالين در كوههاي زاگرس در
زمستانسالگذشتهنخستيناستارتتغييرمديريتاين
ايرالين را به ص��دا درآورد اما با وجود پيگيريهاي متعدد
اس��تعفاي عاليي توس��ط رييس صندوق بازنشستگي
كشوري پذيرفته نش��د و در نهايت روز گذشته باالخره با
پذيرش اس��تعفاي وي ،محمد گرجي جايگزين وي شد.
هر چند كه عاليي علت اس��تعفاي خ��ود را پايان يافتن
ماموريتهايش براي بهبود شرايط مالي آسمان و اوضاع
مالي اين ش��ركت در ش��رايط فعلي عنوان كرده است اما
سقوط هواپيما ATR۷۲آسمان در زمستان سال گذشته
حاشيهسازترين اتفاقي بود كه در دوران رياست عاليي از
شركت آسمان اتفاق افتاد .سقوط هواپيماي مزبور سبب
شد تا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،شركت
آسمان را داراي مش��كالت مديريتي دانس��ته خواستار
استعفاي عاليي شدند .البته در هفته گذشته نيز مجددا
آتش گرفتن موت��ور يك��ي از هواپيماهاي اي��ن ايرالين
موجب شد تا دوباره موضوع تغييرات در اين ايرالين مورد
توجه قرارگيرد .در آن زمان نورقليپور ،نماينده كردكوي
و تركمن در مجل��س با تذكر ش��فاهي به وزي��ر تعاون،
كار و رفاهاجتماعي گفت :ش��ركت هواپيمايي آس��مان
زيرمجموع��ه وزارت تعاون اس��ت و به دلي��ل رخداد اين
حادثه ،حداقل انتظار اين است كه مديرعامل اين شركت
به دليل مشكالت مديريتي ،استعفا دهد .بر اين اساس در
نهايتباپذيرشاستعفايسردارعالييازسوي«جمشيد
تقيزاده» مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري ،او
طي حكمي محمد گرجي را ب��ه عنوان مديرعامل جديد
هواپيمايي آسمان منصوب كرد .عاليي ،مديرعامل سابق
ش��ركت هواپيمايي آس��مان كه آذرماه  92به اين سمت
منصوب شده بود ،در نامهاي به «علي ربيعي» وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي با ذكر داليلي ،از س��مت خود استعفا
دادو يادآورشد :آسمان با خريد ۱۵فروند هواپيماي جديد
و بازسازي هواپيماهاي زمينگير ،توانست بدهيهاي انبوه
سنواتي خود را تسويه و از يك شركت زيان ده به شركتي
س��ودآور تبديل ش��ود .همچنين س��ال  ۱۳۹۶موفق به
كسب رتبه نخس��ت ش��ركتهاي هواپيمايي در بخش
پروازهاي داخلي ش��د .محمد گرجي از نيروهاي مجرب،
متخصص و متعهد هواپيمايي آسمان است كه نزديك به
 3دهه سابقه فعاليت به عنوان معاون برنامهريزي و توسعه
ناوگان ،معاون فني و مهندسي ،مديركل كنترل كيفيت و
تضمين مرغوبيت ،مديركل تعمير و نگهداري و ...را در اين
شركتهواپيماييدركارنامهخودداردوازايننظرازجمله
متخصصدرصنعتهواييكشورمحسوبميشود.
بنگاهها

بانك آينده؛ رتبهدار اجراي طرح
رونق توليد

بانك آينده موفق به كس��ب رتبه
نخس��ت بانكهاي خصوصي ،در
اجراي ط��رح رونق توليد كش��ور
ش��د .بر اس��اس ارزيابي و گزارش
منتشر شده از سوي وزارت كشور؛
از ابتداي سال  1396تا تاريخ 20
فروردينماه س��ال  ،1397بانك آينده ،در بين بانكهاي
خصوصي ،از نظر مبلغ و تعداد تسهيالت پرداختي ،رتبه
اول را به خود اختصاص داده است .بانك آينده ،در راستاي
ن ش��ده مبني بر حمايت از بخشهاي
اولويتهاي تعيي 
واقعي اقتصاد ،افزاي��ش توليد داخل��ي و توجه به مقوله
اشتغال؛ برنامههاي هدفمندي در جهت تامين نيازهاي
مال��ي واحدهاي تولي��دي ،بهويژه واحده��اي كوچك و
متوسط ( )SMEرا در دس��تور كار خود ،قرار داده است.
بر همين اساس ،اين بانك در ارتباط با تامين منابع مالي
و پاس��خگويي به نياز فعاالن اقتصادي ،تاكنون ،توانسته
است؛ عالوه بر تعامل پويا با وزارت صنعت ،معدنوتجارت،
در اي��ن عرصه ،خ��ود نيز راس��ا و با بازاريابي مس��تقيم،
مشتريان واجد شرايط را شناسايي و پاسخگوي بخشي از
نيازهايآنها باشد.

آغازگازرسانيبه 16روستايكالت

ط��رح گازرس��اني ب��ه 16
روس��تاي شهرس��تان كالت
در خراس��انرضوي ب��ا حض��ور
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان
و تني چند از نماين��دگان مردم
مشهد و كالت در مجلس شوراي
اسالميآغازشد.بهگزارشخبرنگار«اعتماد»درمشهد،
س��يد حميد فاني در اين مراس��م گفت :ش��ركت گاز
خراس��ان رضوي ركورددار اجراي سياستهاي دولت
تدبير و اميد در بحث گازرساني روستايي در كشور بوده
است .وي افزود :در س��ال  96موفق شديم به لطف خدا
و تالش شبانهروزي كاركنان ش��ركت گاز استان365 ،
روستا را گازرساني و عمليات اجرايي  365روستا را آغاز
كنيم ،به تعبيري در س��ال گذش��ته هر  12ساعت يك
روستا گازرساني شد .امسال نيز عهد كردهايم هر روز يك
روستا و دو مورد صنعت را گازرساني كنيم .فاني در ادامه
به تشريح وضعيت گازرساني روستايي كالت مطابق با
آخرين تقسيم بنديهاي كشوري پرداخت و ادامه داد:
در حال حاضر  9روس��تاي كالت با ضري��ب نفوذ 59.6
گازدار هستند و انشاءاهلل با بهرهبرداري از اين  16روستا
باجمعيت 1800خانواربهضريب 94.4خواهيمرسيد.

