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خوانساری رئیس اتاق تهران شد

»مسعود خوانساری« به عنوان رئیس نهمین 
دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران انتخاب شــد. به گزارش ایرنا، 
نخستین نشست نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
شد. در این نشست با حضور 52 نفر از نمایندگان، 
»مسعود خوانساری« که تنها کاندیدای حاضر در 
جلســه بود، با 50 رای مجددا به عنوان رئیس اتاق 
تهران انتخاب شد. وی در دوره هشتم نیز ریاست 
اتاق تهران را به مدت چهار ســال برعهده داشت. 
همچنین »عال میرمحمد صادقــی« با 50 رای به 
عنوان نایب رئیس اول و »محمــد اتابک« با 46 به 

عنوان نایب رئیس دوم اتاق تهران انتخاب شدند.
    

هزینه های مردم 
چقدر باال رفته است؟

در فروردین امســال مردم حــدود 50 درصد 
بیشتر از همین ماه در سال گذشــته برای تامین 
کاال و خدمات خود هزینه کردند. برای خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها این رقم تا ۸4 درصد افزایش یافته 
است. به گزارش ایسنا، اعالم تورم در اولین ماه سال 
جاری نشــان از ادامه روند رو به رشد آن داشت؛ به 
طوری که در ۱2 ماهه به ۳0.6 دهم درصد رسیده 
بود که در مقایسه با اســفند ماه ۳.۷ درصد افزایش 
یافته بود. همچنین در مقایســه با فروردین سال 
گذشــته )تورم نقطه به نقطه( 5۱.4 درصد رشد 
داشت که نشــان داد خانوارهای ایرانی تا این رقم 
بیشتر از ســال ۱۳۹۷ برای خرید مجموعه کاال و 
خدمات یکسان هزینه کرده اند. اما جزئیات تغییرات 
تورم در بین ۱2 گروه کاال و خدمات از این حکایت 
دارد که شاخص در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
۸4.4 درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش 
دارد که برای ۱2 ماه منتهی فروردین به 4۳.5 درصد 
می رســد. در بین خوراکی ها گروه گوشت قرمز و 
سفید با ۱۱6 درصد و گروه گوشت قرمز و ماکیان 
با ۱۱۷ درصد و همچنین سبزیجات با ۱5۷ درصد 
باالترین تورم را در فروردین امسال نسبت به سال 
گذشته به خود اختصاص داده اند. در سایر بخش ها 
نیز مردم برای مســکن 24.۸ و اجاره 2۸.۷ در ماه 
ابتدایی امسال بیش از ماه مشابه سال قبل هزینه 
کرده اند. اما در بخش خدمات حمل و نقل با 52.5، 
مبلمان و لوازم خانگی بــا ۸0.۱ و همچنین تفریح 
و سرگرمی با ۷2 درصد جزو گروه هایی هستند که 

تورم باالیی داشته اند.
    

کارشکنی علیه هواپیماهای 
ایرانی؛ از اروپا تا خلیج فارس

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی آخرین 
وضعیت سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را 
تشریح و اعالم کرد که شرکت های سوخت رسان 
هواپیما در اکثر کشــورهای اروپایی و حاشیه 
خلیج فارس به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی 
نمی کنند.  مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو 
با ایسنا، ضمن تشــریح آخرین وضعیت  سانی 
به شــرکت های هواپیمایی ایران در دنیا، افزود: 
متأســفانه بعد از خروج آمریکا از برجام با توجه 
به اینکه بسیاری از شــرکت های سوخت رسان 
هواپیما چند ملیتی هســتند و ســهام دار آنها 
آمریکایی است و یا با آمریکایی ها مراوده دارند، 
اعالم کردند کــه به شــرکت های هواپیمایی 
ایرانی سوخت رسانی نخواهند کرد، هرچند که 
به رغم این مسئله تاکنون هیچ یک از پروازهای 
هواپیماهای ایرانی به دلیل عدم تأمین سوخت 
لغو نشده است. وی ادامه داد: مسئله ای که در حال 
حاضر برای برخی هواپیماهای ایرانی پیش می آید 
این است که باید یک نشست و برخاست اضافه 
داشته باشند تا بتوانند در فرودگاه های کشورهای 
دیگر سوخت خود را تأمین کنند؛ به طور مثال اگر 
قرار باشد پروازی از ایران به فرانکفورت برود در 
مسیر بازگشت از آلمان به یکی از فرودگاه های 
یک کشــور دیگر برود و پس از سوخت گیری به 

ایران بازگردد.

خبر اقتصادی
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زرناز غالمی

یــر  ز و  ، مپئــو پو یــک  ما
خارجــه آمریــکا، دوشــنبه )دوم 
اردیبهشــت ماه( پایان معافیت از 
تحریم های نفتی ایران را اعالم کرد 
و گفت دیگر هیــچ معافیتی در این 
زمینه به کشــورهای دیگر نخواهد 

داد.
آمریکا در ماه نوامبر به هشــت 
کشــور چین، هند، ترکیه، یونان، 
ایتالیا، ژاپن، کــره جنوبی و تایوان 
شش ماه مهلت داده بود که به طور 
محدود خرید نفــت از ایران را ادامه 
دهنــد، امــا دوم ماه مــه )کمتر از 
۱0 روز دیگر( این مهلــت به پایان 
می رسد و مشتریان باید خرید خود 

را از ایران به صفر برسانند.
اعالم تصمیم آمریــکا مبنی بر 
عدم تمدید معافیت  خریداران نفت 
ایران، واکنش های بســیاری در پی 
داشت و گمانه زنی ها درمورد تأثیر 

این تصمیم بر بازار نفت ادامه دارد. 
وزیر نفت کشورمان نیز در جلسه 
علنی دیروز مجلس درمورد بیانیه 
کاخ ســفید در مورد تمدید نکردن 
معافیت چند کشور برای خرید نفت 
از ایران، تاکید کرد که »خواب آمریکا 
برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران تعبیر نمی شــود. آمریکا و هم 
پیمانانش با سیاســی کردن نفت و 
استفاده از آن به عنوان سالح اشتباه 
بزرگی مرتکب شدند که با توجه به 
وضعیت بازار دودش به چشــمان 

خیلی ها می رود.«
بیژن زنگنه گفت: »با تمام توان در 
جهت شکستن تحریم آمریکا عمل 
می کنیم. وضعیت عرضه و تقاضا در 
بازار نفت شکننده است بیانیه آمریکا 
و حامیان منطقه اش برای اطمینان 
دادن بــه بازار نفــت و جلوگیری از 
قیمت نفت نشان دهنده  نگرانی آنها 
از بی ثباتی و شــکنندگی بازار نفت 
است که این بازار بســیار غیر قابل 

پیش بینی است.«
وزیر نفت تاکید کــرد: »در این 
اوضاع نمی توان گفت که در این بازار 
می توان به انــدازه کافی نفت تولید 
شود یا برخی کشــورها و شرکت ها 
هم به آمریکا برای مصرف نفت ایران 

فشار می آورند.« 
»مایا کاســیانچیچ« سخنگوی 
اتحادیــه اروپا هم از عــدم تمدید 
معافیت های نفتی مشتریان ایران 
توســط ایاالت متحده آمریکا، ابراز 
تأسف کرد و گفت: »این اقدام بیش 
از پیش اجرای توافق هســته ای را 

ضعیف می کند.«
با این حال به گفته کارشناسان،  
تمدید نشدن این معافیت ها ممکن 

اســت برای بازار نفــت خبر خوبی 
نباشد و نگرانی درباره کاهش عرضه 
و کم بودن ظرفیت مــازاد نفتی به 
افزایــش بیشــتر قیمــت نفت در 

بازارهای جهانی منجر شود. 
مدیر بارکلیز، یک بانک انگلیسی، 
در همین راستا،  در یادداشتی نوشت: 
»پــس از اعــالم تصمیــم آمریکا، 
بسیاری از فعاالن بازار نفت غافلگیر 
شــدند و این اقدام به محدود شدن 
شــدید عرضه در بازار منجر خواهد 

شد.«
وی افزود: »هدف واشنگتن برای 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران، 
قیمت نفت را در معرض ریسک های 

صعودی قرار می دهد.« 
تحلیلگران گروه بانکی ANZ نیز 
اظهار کردنــد: »این تصمیم احتماالً 
مشــکالت اخیر عرضه کــه به دلیل 
کاهش عرضه اوپک، تحریم ها علیه 
نفت ونزوئــال و منازعه در لیبی ایجاد 

شده است را وخیم تر خواهد کرد.«
یک کارشــناس ارشــد حوزه 
انــرژی امــا در گفت وگو بــا ایلنا، 
موضــع متفاوتی داشــت و درباره 
ســیگنال های عدم تمدید معافیت 
خریداران نفــت از ایران بــه بازار، 
گفت: »این عدم تمدید معافیت های 
نفتی از سوی ایاالت متحده شوک 
جدیدی به بازار وارد نمی کند؛ چون 
بازار از قبــل پیش بینی می کرد که 
ممکن است این اتفاق بیافتد و همه 
جوانب را در نظر گرفته اســت، ولی 
بســتگی دارد به اینکه به چه نحوی 
این کار را می کنند، آیا واردات نفت از 
ایران باید فوری قطع شود یا به تدریج 
این اتفــاق می افتد؟ آیا قرار اســت 
خریدار به طور کلی و به یکباره تمام 
خرید خود را متوقــف کند یا خیر. 

تمام اینها باید مشخص شود.«
نرســی قربان در ادامه با اشــاره 
بــه تصمیمات احتمالــی اوپک در 
نشست آتی افزود: »تصمیمات اوپک 
با اجماع است، ضمن اینکه ایران هم 
حق رای دارد؛ عالوه بر این، کشورها 
درمورد اجرای تصمیمات اوپک حق 

انتخاب دارند.«
 این درحالی است که حشمت اهلل 
فالحت پیشــه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس ایران، در توئیتر خود نوشت: 
»کف فروش نفت ایران را مناسبات 
دوجانبــه تعیین می کنــد« و این 
میزان »هیــچ گاه به کم تــر از یک 

میلیون بشکه نخواهد رسید.«
هدایــت اهلل خادمــی، عضــو 
کمیســیون انرژی مجلس نیز روز 
دوشــنبه در گفت وگــو با ســایت 
»رویداد24« گفته: »هدف آمریکا 
به صفر رســاندن نفت ایران است و 

با توجه به اینکه ســهم زیادی هم 
در بازارهــای بین المللــی نداریم و 
عربســتان می تواند ایــن میزان را 
جایگزین کند احتمال اینکه قیمت 

نفت افزایش پیدا کند، کم است.«
واکنش های متفاوت 

خریداران 
ترکیه، یکی از هشــت کشوری 
که مشــمول معافیت ها بود، به این 
تصمیم آمریکا واکنشی منفی نشان 
داد و ضمن انتقاد شــدید، گفت که 

این تصمیم را نمی پذیرد.
وزیر خارجه ترکیه، ساعتی پس 
از اعالم تصمیم آمریکا به خبرگزاری 
رســمی آناتولی گفت: »مــا زیر بار 
تحریم هــای یک جانبــه دربــاره 
چگونگی روابط با همســایگان مان 

نمی رویم.«
مولود چاوش اوغلــو، همچنین 
هشــدار داد که تصمیم آمریکا »در 
خدمت صلح و ثبات منطقه نخواهد 

بود.«
مقامــات هند کــه از مهم ترین 
خریداران نفت ایران به شمارمی آید، 
نیز گفتند که آن هــا از روند جریان 
باخبر و »در حــال تجزیه و تحلیل 
پیامدهای تصمیم آمریکا« هستند.

یک مقــام دولتی هنــد نیز به 
ایندین اکســپرس گفته اســت که 
»ما در زمان مناسب بیانیه ای صادر 

خواهیم کرد.« 
همچنیــن خبرگــزاری دولتی 
چین، کشــوری که خریدار اصلی 
نفت ایران است، به نقل از سخنگوی 
وزارت خارجــه این کشــور، اعالم 
کــرد: »چین مخالــف تحریم های 
یک جانبه آمریکا و گســتره بزرگی  
است که این تحریم ها دربرمی گیرد 
و همکاری  ما با ایــران باید محترم 

شمرده شود.«
گنگ شوانگ افزود: »همکاری 
چین با ایران همچنان باز، شــفاف، 

قانونی و منطقی است.«
وی دقیقاً نگفت آیا چین به رغم 
تحریم های آمریکا بــه خرید نفت 

ایران ادامه خواهد داد یا خیر؟
گفتنی اســت، چین بزرگ ترین 
واردکننده نفت از ایران بوده و پیش 
از تحریم های آمریکا روزانه بیش از 

600 هزار بشکه خرید نفت از ایران 
انجام می داد، اما بعــد از ماه نوامبر 
تنها مجاز به خرید روزانه ۳60 هزار 

بشکه نفت شد.
درهمین راســتا، مقام های ژاپن 
که زمانی از خریــداران اصلی نفت 
ایران بود نیز گفته انــد که تصمیم 
آمریکا برای پایان معافیت های نفتی 
»پیامدهای محــدودی« بر اقتصاد 

این کشور دارد.
به گزارش رویتــرز، وزیر صنعت 
و تجارت ژاپــن، روز دوشــنبه به 
خبرنگاران گفت: »ما از نزدیک بازار 
بین المللی نفت را زیر نظر داریم و به 
تبادل نظر با شــرکت های ژاپنی که 
نفت وارد می کننــد ادامه می دهیم 
تا در صورت لــزوم اقدامات الزم را 

انجام دهیم.«
»هیروشیگه ســکو« در واکنش 
بــه تصمیم ترامــپ مبنی بــر لغو 
معافیت ها گفت: »ایران تنها ســه 
درصد نیازهای نفتی ژاپن را تامین 
می کند و جبران چنین رقمی چالش 

بزرگی برای اقتصاد ژاپن نیست.«
امــا واکنش کره جنوبــی، دیگر 
کشــوری که شــامل معافیت های 
ایاالت متحده بود به تصمیم جدید 
آمریکا، این بود که: »برای مقابله با 
پیامدهای توقف نفت ایران آمادگی 
داریم.« یک سخنگوی بانک نفتی 
هیوندای نیز گفته اســت که نفت 
قطر، آمریکا، روســیه، اســترالیا و 
کشــورهای دیگــر جایگزین نفت 

ایران می شود.
این موضع گیری از آن روســت 
که به گفته یک مقام دولتی آمریکا، 

واشنگتن به سئول برای پیدا کردن 
جایگزینی برای نفــت ایران، قول 

همکاری داده است.
فرانســیس فانون، دستیار وزیر 
خارجــه آمریکا در امــور انرژی، به 
یون هاپ گفته  است: »دو کشور یک 
سال است در حال انجام مذاکرات در 
مورد واردات نفت ایران هســتند و 

این مذاکرات ادامه خواهد داشت.«
عربستان، مجری پروژه 
»فشار حداکثری بر ایران«

دونالــد ترامــپ روز دوشــنبه 
گفت که عربســتان سعودی و سایر 
کشــورهای عضو اوپک بــه خاطر 
کاهش صادرات نفت ایران می توانند 

»بیشتر« تولید داشته باشند.
ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده 
است که برای جبران حذف نفت خام 
ایران از بازارهای جهانی، تماس هایی 
با مقامات عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی گرفته و این دو کشور 
پذیرفته اند به همــان میزان حذف 
نفت خام ایــران از چرخــه انرژی 
جهان؛ اقدام بــه افزایش تولید نفت 

کنند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت 
متحده، پــس از انتشــار بیانیه ای 
دربــاره عدم تمدیــد معافیت های 
نفتی خریداران نفت ایران،  در یک 
کنفرانس شــرکت کــرد و گفت، 
عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی وعده داده انــد، کمبود نفت 

ایران را جبران کنند.
عربستان سعودی نیز در همین 
راســتا اعالم کرد که آماده افزایش 
صــادرات نفت خود بــرای جبران 

کسری بازار است.
خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، 
دقایقی پس از نشست خبری مایک 
پومپئو با اشاره به اینکه کشورش متعهد 
به ثبات بازار نفت است، گفت: »با اعالم 
تصمیم آمریکا تحوالت بازار را به دقت 
زیر نظر داریم  و بــا هماهنگی دیگر 
تولیدکنندگان، بــازار با کمبود نفت 

مواجه نخواهد شد.«
عربستان ســعودی پیش از این 
اعالم کرده بود کــه در صورت عدم 
تمدید معافیت های ناظر بر معامالت 
نفتی با ایران، این کشــور با افزایش 
تولید نفت خود، حــذف نفت ایران 
از بازارهای جهانی را جبران خواهد 

کرد.
روزنامه »فایننشــال تایمز« در 
تحلیلــی به این موضــوع پرداخته 
است که »آیا عربستان قادر به جبران 
حذف نفت ایران از بازارهای جهانی 
خواهد بود؟« پاســخ تحلیلگر این 
روزنامه با توجه بــه ظرفیت تولید 
نفت عربستان به این پرسش مثبت 
اســت: »عربســتان توان افزایش 
تولید نفت خام خــود به میزان ۱2 
میلیون بشــکه در روز را دارد و این 
درحالی است که میزان تولید نفت 
عربســتان در حال حاضــر کمتر از 
۱0 میلیون و ۳00 هزار بشکه در روز 
است. با این حال عربستان به تنهایی 
نمی تواند با آمریکا بر ســر افزایش 
میزان تولیــد نفت خود بــه توافق 
برسد، زیرا چنین اقدامی عمال باعث 
آن می شود که موضع عربستان در 

اوپک تضعیف شود.«
به گفته او،  افزایــش یک جانبه 
تولید نفت بیش از ســهمیه تعیین 
شــده می تواند الزام رعایت سهمیه 
تولید دیگر کشــورهای عضو اوپک 
و حتــی توافق اوپک و ۱0 کشــور 
تولیدکننــده غیرعضــو اوپک را از 
بین ببرد و ازاین رو، گفته می شــود 
که عربستان و امارات متحده عربی 
در حال حاضر هیچ توافقی با آمریکا 
در این زمینه نداشته اند و حتی اگر 
توافقی هم کرده باشند، آن را علنی 

نخواهند کرد.
به هر حال،  کارشناسان معتقدند 

که عربستان می تواند با افزایش تولید 
نفت خود ظرف دو ماه آینده، حذف 
نفت ایران را از بازارها جبران کند و 
تصمیم درباره شش ماهه دوم سال 
جاری میالدی )ژوئیه تا دســامبر( 
می تواند در اجالس ماه ژوئن وزیران 
نفت کشورهای عضو اوپک در وین، 

اتخاذ شود.
امــا گویــا ایــن خوش رقصی 
مختص عربستان نیســت، چراکه 
ســایت »اویل پرایس« با انتشــار 
مقاله ای اعالم کرده است که عالوه 
بر عربســتان؛ امارات و عــراق نیز 
ابــراز آمادگی کرده انــد، نیازهای 
جهانی به نفت خــام را پس از حذف 
 نفت ایران از چرخــه تامین انرژی، 

جبران کنند.
اینطور که در اخبار خبرگزاری ها 
آمــده اســت،  عــراق، دومیــن 
تولیدکننده نفــت در بین اعضای 
اوپک، نیــز از آمادگی برای افزایش 
250 هزار بشــکه ای صادرات نفت 

خود خبر داده است.
یک مقام ارشد دولت عراق که نام 
او ذکر نشــده به خبرگزاری فرانسه 
گفت: »آماده ایم کــه روزانه 250 
هزار بشــکه دیگر به صادرات خود 

اضافه کنیم.«
این مقام دولت عراق نگفته است 
که آیــا این تصمیم در پــی مذاکره 
با مقام های آمریکایی اتخاذ شــده 

است یا خیر.
بهای نفت در باالترین رکورد 

سال ۲۰۱۹ 
اعالم خبر عدم تمدید معافیت ها 
باعث افزایش ســه درصدی بهای 
نفت در بازارهای جهانی شد. گفته 
می شود که آمریکا برای مانع شدن 
از افزایش بهای نفت، پیش از اعالم 
رسمی سیاســت خود با عربستان و 

امارات تماس هایی گرفته بود.
قیمت نفت روز سه شــنبه پس 
از ایــن که واشــنگتن اعــالم کرد 
همــه معافیت های نفتــی ایران تا 
ماه مــه خاتمه پیــدا خواهد کرد و 
واردکنندگان را برای توقف خرید از 
تهران تحت فشار قرار داد، نزدیک به 
باالترین رکورد سال 20۱۹ ایستاد.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنــت با 0.5 درصــد افزایش 
نسبت به روز دوشــنبه، به ۷4.40 

دالر در هر بشکه رسید.
انتشــار گزارش هایــی درباره 
تصمیــم آمریــکا به عــدم تمدید 
معافیت ها باعث شــد که دوشنبه 
قیمت نفت شاخص برنت نیز با بیش 
از 2٫5 درصــد افزایش به ۷۳ دالر و 
۷۸ سنت افزایش یابد که نسبت به 
ابتدای سال جاری بیش از یک سوم 

افزایش نشان می دهد.
اقــدام آمریــکا برای تشــدید 
تحریم هــا علیه ایــران، همزمان با 
تحریم های واشنگتن علیه صادرات 
نفت ونزوئال و همچنین توافق کاهش 
تولید کشورهای اوپک و غیراوپک 
صورت گرفته کــه بازارهای جهانی 
نفت را با محدودیــت عرضه مواجه 
کرده و به باالتر رفتن قیمت ها منجر 

شده است.

واکنش ها درمورد تأثیر تصمیم اخیر آمریکا بر بازار نفت ادامه دارد

زنگنه: صفرشدن صادرات نفت ایران رویایی بی تعبیر است

وزیر نفت: با تمام توان در 
جهت شکستن تحریم 
آمریکا عمل می کنیم. 
آمریکا و هم پیمانانش 
با سیاسی کردن نفت و 
استفاده از آن به عنوان 

سالح اشتباه بزرگی 
مرتکب شدند که با توجه 
به وضعیت بازار دودش به 
چشمان خیلی ها می رود 

ایاالت متحده آمریکا 
اعالم کرده است که برای 

جبران حذف نفت خام 
ایران از بازارهای جهانی، 

تماس هایی با مقامات 
عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی گرفته و این 
دو کشور پذیرفته اند به 

همان میزان حذف نفت خام 
ایران از چرخه انرژی جهان؛ 
اقدام به افزایش تولید نفت 

کنند


