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اقتصاد

بهره وري آب در ايران
 2/8 دالر 

بان��ك جهان��ي آم��اري از مي��زان 
به��ره وري آب در كش��ورهاي مختلف 
منتش��ر كرده اس��ت. كش��ور فرانسه 
باالتري��ن مي��زان به��ره وري آب را در 
اختيار دارد. متوس��ط بهره وري آب در 
فرانس��ه معادل 71/1 دالر ب��ه ازاي هر 
مترمكعب بوده است، اين شاخص براي 
ايران معادل 2/8دالر اعالم ش��ده است 
كه بس��يار كمتر از متوسط جهان )14 
دالر( در س��ال 2012 است. همچنين 
ميزان اين شاخص در ايران در مقايسه 
با كشور تركيه بسيار كمتر است. ميزان 
بهره وري آب در كش��ور تركيه، 15/7 

دالر است. 

طلب كشاورزان
۱2۰۰ ميليارد تومان 

كش��اورزان ايران��ي باب��ت فروش 
محصوالت دانه روغن��ي، ذرت، چاي و 
چغندر قند به دولت و كارخانه ها هزار 
و 200 ميلي��ارد توم��ان طل��ب دارند. 
بخش كشاورزي به دليل تامين امنيت 
غذايي از بخش هاي حائ��ز اهميت در 
هر كشوري به شمار مي رود، به طوري 
كه در اغلب كش��ورهاي جه��ان براي 
حمايت از كشاورز و توليد توسط دولت 
به آنها يارانه پرداخت مي ش��ود. يكي از 
معضالت اساس��ي بخش كشاورزي در 
ايران، قيمت باالي تمام شده محصول 
اس��ت و يكي از داليل اصلي براي اين 
مش��كل، خرد بودن اراضي كشاورزي 
عنوان مي شود؛ چرا كه در اراضي خرد 
با توجه به توليد ك��م محصول قيمت 
تمام ش��ده افزايش مي ياب��د و در كنار 
آن اس��تفاده از ادوات و ماش��ين آالت 
كش��اورزي هم در اي��ن زمين ها صرفه 

اقتصادي ندارد. 

بدهي دولت به 
چايكاران

 33 ميليارد تومان 
براساس اين گزارش، امسال ارزش 
87 هزار تن برگ سبز چاي خريداري 
شده از كشاورزان معادل 136 ميليارد و 
500 ميليون تومان بود. اگرچه برداشت 
برگ س��بز چاي از ارديبهشت ماه آغاز 
شد و چند ماه است كه به پايان رسيده، 
اما چاي��كاران هنوز مبل��غ 33 ميليارد 
توم��ان از دولت طلب دارن��د. در حالي 
مطالبات چايكاران هنوز پرداخت نشده 
است كه دولت مصمم است تا توليد اين 
محصول كه سال ها مورد بي مهري قرار 

گرفته بود، مجدد رونق يابد. 

اضافه برداشت از 
آب هاي زيرزميني 

شش ميليارد متر مكعب 
مدي��ركل حفاظ��ت و بهره برداري 
مناب��ع آب ام��ور مش��تركان مديريت 
مناب��ع آب ايران گفت: س��االنه به طور 
متوس��ط ش��ش ميليارد مت��ر مكعب 
اضافه برداشت از مخازن آب  زيرزميني 
صورت مي گي��رد و در بلندمدت 120 
ميليارد متر مكعب كس��ري به مخازن 
آب تحميل شده است. سيد محمدعلي 
مصطفوي با اشاره به اينكه طرح احيا و 
تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني در 
برنامه شش��م توس��عه قاطعانه دنبال 
خواهد شد، گفت: مقوله آب براي دولت 
و به ويژه وزارت نيرو بسيار جدي است و 
اصل بسيار مهمي براي دولت به شمار 
مي آيد، به طوري كه ش��وراي عالي آب 
كشور از زمان تش��كيل دولت يازدهم، 
تع��داد 14 جلس��ه در ارتباط ب��ا اين 
موضوع تشكيل داده كه بيانگر اهميت 

و تاكيد دولت بر موضوع آب است. 

سازمان حمايت محصول شرايط 
زم�ان جن�گ اس�ت| قائم مقام 
بازرگاني وزير صنعت ب��ا بيان اينكه 
س��ازمان حمايت بر اساس شرايطي 
به وج��ود آم��د كه كش��ور وضعيت 
جنگ��ي داش��ت و حض��ور و نق��ش 
دول��ت در اقتصاد را طل��ب مي كرد، 
گفت: نقشي كه اين س��ازمان امروز 
مي توان��د ايفا كند با نقش��ي كه 30 
سال پيش ايفا كرده به كلي متفاوت 

است. 
درخص��وص  خس��روتاج  مجتب��ي 
ب��اره  در  صنع��ت  وزارت  موض��ع 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان اظهار كرد: سياس��ت 
كالن دول��ت به اين ترتيب اس��ت كه 
قيمت گذاري ها به س��مت كاالهاي 
عمومي و انحصاري برود و اگر قيمت 
اين كااله��ا رها يا آزاد باش��ند، باعث 
تضييع حقوق مصرف كننده مي شود.

عدد نوشت

خبر اقتصادي

گ�روه اقتص�ادي |پيش بيني ها 
از بازار جهاني نفت نش��ان مي دهد 
كه اگ��ر چ��ه برنامه ريزي ها ب��راي جذب س��رمايه   گذاري 
خارجي در س��ال جاري ميالدي انجام ش��ده است و چشم 
اميدها به برداشته شدن تحريم ها و حضور سرمايه گذاران 
خارجي در كشور اس��ت اما تحليل  هاي جديد زمان انجام 
سرمايه گذاري هاي خارجي و سرازير شدن سرمايه گذاران 
به خاورميانه را در سال آينده ميالدي نويد داده اند موضوعي 
كه ايران را صدرنش��ين جذب س��رمايه گذاري خارجي در 

خاورميانه خواهد كرد. 
با اين حال ايران همزمان برنامه هاي توسعه اي خود در 
قالب برنامه ششم توسعه را نيز در دستور كار قرار داده است؛ 
برنامه هايي كه قرار است در پنج سال آينده با برنامه هايي كه 
جزييات آن در سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين شده 
اس��ت ايران را به اهداف توس��عه اي خود در 1404 نزديك 
كند. هر چن��د كه برنامه هاي توس��عه اي قبلي ب��ه اهداف 
تعيين شده نرسيده اند اما طبق برنامه، برنامه ششم توسط 
س��ازمان مديريت وبرنامه ريزي، تدوين ش��ده در سال 95 
بايد اجرايي مي شد. هرچند كه نرسيدن اليحه اين برنامه، 
حكايت از تعويق اجراي اين برنامه در سال 96 دارد اما برخي 
برنامه ريزي هاي مورد توجه در اين برنامه توانس��ته اس��ت 
بخش هاي مربوطه را به جنب و جوش وادار كند. براس��اس 
برنامه شش��م وزارت نفت باي��د 200 ميلي��ارد دالر جذب 
سرمايه داشته باشد، موضوعي كه جداي از برنامه ششم از 
ابتداي دولت يازدهم مورد توجه خاص مسووالن عاليرتبه 
وزارت نفت ب��ود و در اين راس��تا نيز برنامه ه��ا و مذاكرات 
مختلفي برگزار شد و نتيجه نهايي آن منوط به برداشته شدن 
تحريم هاي غربي است كه قرار است در روزهاي آينده روي 

دهد. 
با اين حال وزارت نفت براي جذب اين ميزان س��رمايه 
داخلي و خارجي برنامه ريزي هايي را در نظر گرفته اس��ت. 
افخم زرواني، مديركل هماهنگي بودجه و س��رمايه گذاري 
معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت 
نفت در همي��ن رابطه به جزييات س��ناريوي200 ميليارد 
دالري وزارت نف��ت براي جذب س��رمايه اش��اره مي كند 
و از طرح هايي در اين باره صحبت مي كند كه به دو دس��ته 
خارجي و داخلي تقسيم شده اند و مي گويد: »اگر بخواهيم 
واقع بينانه نگاه كنيم و بگوييم كه به طور كلي مملكت چه 

مقدار سرمايه گذاري براي نفت مي كند، بايد گفت اين رقم 
خيلي بزرگ است. براي سرمايه گذاري بخش خصوصي هم 
بايد توان الزم را داشته باشد، چرا كه يا از طريق بازار سرمايه 
و صندوق توسعه ملي و مردم اين سرمايه را فراهم مي كند يا 
اينكه اين كار را از طريق فاينانس انجام مي دهد. هرچند كه 
بخش خصوصي خودش فاينانس را بازپرداخت مي كند، اما 
كشورهايي كه مي خواهند فاينانس كنند به مسووالن كشور 

ما نگاه مي كنند.«
اين مقام مسوول ادامه مي دهد: »اگر اين گونه نگاه كنيم، 
در پنج سال نياز به بيش از 200 ميليارد دالر سرمايه براي 
طرح هاي توس��عه اي داريم كه نفت بخش زي��ادي از آن را 
دربر مي گيرد. ما تجربه جذب 26 ميليارد دالر س��رمايه در 
يك سال در ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي را هم 
داشته ايم، اين سرمايه گذاري از طريق بيع متقابل، فاينانس، 
تسهيالت و... انجام شده اس��ت. بنابراين اگر در هر سال در 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 20 ميلي��ارد دالر 
سرمايه گذاري هم انجام شود در پنج سال 100 ميليارد دالر 
خواهد شد. از سوي ديگر، سه شركت ديگر نيز مي توانند در 

مجموع 10 ميليارد دالر سرمايه جذب كنند.«
زرواني با بيان اينكه در حال حاضر در پتروش��يمي 67 
طرح وجود دارد كه 37 م��ورد آن در اولويت قرار دارد، ادامه 
داده است: »اگر سرمايه گذاري در هر كدام از اين طرح ها را 

برابر 500 ميليون دالر در نظر بگيريم كه بعضا بيشتر است، 
بيش از 20 ميليارد دالر جذب مي شود.«

وي نيم نگاهي هم به سرمايه گذاري در بخش گاز دارد 
و مي گويد: »در اين بخش نيز با حس��اب و كتابي كه انجام 
داديم به اين نتيجه رسيديم كه گاز نيز با احتساب خط لوله 
و مخازن پااليشگاه ها رقمي در حدود 25 ميليارد دالر نياز 
دارد، بنابراين 200 ميليارد دالر سرمايه گذاري در پنج سال 

دست نيافتني نيست.«
 2۰۰ ميليارد دالر وچشم اميد صنعت نفت 

مسعود هاش��ميان، قائم مقام معاون وزير نفت در امور 
بازرگاني و بين الملل البته نگاهي اميدوارانه در عين حال با 
ش��ك به جذب اين 200 ميليارد دالر دارد و در حالي كه بر 
پيش بيني س��رمايه گذاري 200 ميليارد دالري در صنعت 
نفت كشور در برنامه ششم توسعه اميدوار به نظر مي رسد، 
مي گويد: »اقتصاد كشور طي يك دهه تحريم همچون فنري 
فشرده داراي انرژي زيادي است، با برداشته شدن تحريم ها 
پيش بيني مي شود كه يك جهش اقتصادي در كشورمان در 
زمينه سرمايه گذاري ايجاد شود. البته همه اميد مسووالن 
در پيش بيني برنامه ششم جذب س��رمايه گذاري خارجي 
نيست، بلكه استفاده از همه پتانسيل هاي داخلي و خارجي 

در دستور كار قرار دارد.«
قائم مقام معاون وزير نفت در امور بازرگاني و بين الملل 

با بيان اينكه بخشي از برنامه ششم توسعه مربوط به جذب 
منابع مالي است، ادامه مي دهد: »در اين برنامه عالوه بر اينكه 
نگاه پساتحريمي وجود دارد، چارچوب هاي اقتصاد مقاومتي 
نيز رعايت ش��ده اس��ت. بر اين اس��اس در اين برنامه براي 
مجموعه صنعت نفت كشور پيش بيني حدود 200 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري شده است. اين سرمايه گذاري براي همه 
بخش ها از جمله نفت، گاز، پتروش��يمي، پااليش و پخش، 
توسعه پااليشگاه ها و... است، البته ميزان سرمايه گذاري هاي 
داخلي و خارجي در اين طرح نيز پيش بيني شده كه اعالم 
خواهد ش��د.« پيش از اين نيز س��عيد قوام پ��ور، مديركل 
برنامه ريزي استراتژيك وزارت نفت ميزان نياز صنعت نفت 
براساس برنامه ريزي هاي انجام ش��ده به سرمايه را حداقل 
١٠٠ و حداكثر ٢٠٠ ميلي��ارد دالر خوانده و معتقد بود: »با 
توجه به مشكل منابع مالي در صنعت نفت، تالش بر اين است 
كه پروژه هاي اين صنعت، اولويت بندي و نحوه تامين مالي 

آنها مشخص شود.«
البته ناگفته پيداست كه اگرچه بيژن زنگنه، وزير نفت 
پس از آمدن به وزارت نفت به دليل مشكالت شديد منابع 
مالي در نخس��تين گام اقدام به اولويت بندي پروژه ها كرده 
بود اما در طول دو س��ال اخير با كاهش قيم��ت نفت، اين 
صنعت با مشكالت ش��ديد مالي روبه رو بوده به طوري كه 
تالش شده در تدوين برنامه ششم توسعه اين موضوع مورد 
توجه جدي قرار گيرد و محل تامين مالي پروژه هاي صنعت 
نفت مشخص باش��د. وزير نفت اخيرا در گفت وگو با برنامه 
»نگاه يك« به صورت شفاف اين موضوع را اينگونه تشريح 
كرده بود: »زماني كه قيمت هر بش��كه نفت در بازار جهاني 
به طور متوسط ١١٠ دالر بود سهم شركت ملي نفت ايران 
از صادرات روزانه 2/5 ميليون بش��كه، 14/5 درصد بود. اما 
هم اكنون اوضاع متفاوت ش��ده زيرا صادرات نفت ما به يك 
ميليون بش��كه در روز و قيمت نفت به ٥٠ دالر در هر بشكه 
س��قوط كرده، به عبارت ديگر، هم اكنون نسبت به گذشته 
سهم ش��ركت ملي نفت ايران از درآمدهاي نفتي حدود ٣ 

درصد است نه 14/5 درصد!«
زنگنه گفته بود: »در س��ال هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ به ترتيب 
١٩، ٢١ و زير ١٠ ميليارد دالر در صنعت نفت هزينه شده در 
حالي كه اين ميزان در سال گذشته به حدود ٦ ميليارد دالر 
رسيد و پيش بيني مي شود امسال بسيار پايين تر از پارسال در 

اين صنعت سرمايه گذاري شود.«

گزارش

نگاهي به جزييات جذب سرمايه خارجي نفت در برنامه ششم توسعه 

 گره 200 ميليارد  دالر سرمايه خارجي در دست كيست؟

هند بزرگ ترين مشتري نفت ايران در پساتحريم مي شود
ايران و هند براي افزايش 260 هزار بشكه اي صادرات روزانه نفت در پساتحريم به توافق 
رسيدند و هندي ها با پيش��ي گرفتن از چين به زودي بزرگ ترين مشتري طالي سياه ايران 
خواهند شد. به گزارش »رويترز«، ايران در حال حاضر 22 كشتي نفتكش غول پيكر در اختيار 
دارد كه 13 فروند از آنها با ظرفيت كامل روي دريا و با رفع تحريم ها آماده راهي شدن به اروپا 
و هند هستند. همچنين يك مقام ارشد ايراني كه خواست نامي از او برده نشود، در مصاحبه 
با رويترز گفت: مقصد اصلي اين نفتكش ها هند است. اين مقام ارشد ايراني به اين نكته اشاره 
كرد كه تقاضاي هند براي نفت از ساير كشورهاي آسيايي بيشتر است و ما هم همچون ساير 
رقباي خود نظر ويژه اي به هن��د داريم. قصد داريم صادرات خ��ود را به هند با رفع تحريم ها، 

200 هزار بشكه در روز افزايش دهيم، اين در حالي است كه صادرات فعلي ايران به هند تحت 
ش��رايط تحريم روزانه 260 هزار بشكه است. همچنين اين مقام ارش��د ايراني تصريح كرد: 
پااليشگاه هاي نفت هند اعالم كرده اند كه با شرايط فعلي قيمت نفت و فروش بيشتر خودرو در 
اين كشور خواهان واردات بيشتر نفت از ايران هستند و آمار ساالنه فروش خودرو هند در حال 
حاضر بيشتر از چين است. در همين حال، مدير عامل شركت نفت »اسار« هند گفت: با ايران 
رابطه ديرينه اي داريم و با رفع تحريم ها، واردات خود را افزايش خواهيم داد. از اين رو به دليل 
رشد كند اقتصادي چين، كره جنوبي و ژاپن، صادرات نفت ايران به اين كشورها قابل توجه 

نخواهد بود و مقصد اصلي صادرات ايران در آسيا به هند خواهد بود. 

وقتي ايرباس روي تلنگر امريكايي ها حساب مي كند
آسمان ايران در تصرف غول اروپايي

كن��ار رفتن قري��ب الوقوع تحريم ها باعث ش��ده بس��ياري از ش��ركت ها و 
سرمايه گذاران خارجي نس��بت به طرح ها و برنامه هاي ش��ان در ايران با فراغ 
بال بيشتري سخن بگويند، شركت هايي كه نس��بت به طرح هاي مدنظر ايران 
تعدادش��ان بس��يار باالس��ت و اين امر بين آنها رقابتي جدي براي تصرف اين 
بازار بسيار مهم به وجود آورده اس��ت. به گزارش خبرنگار ايسنا، قطعا در بين 
تمام گزينه هاي س��رمايه گذاري مدنظ��ر ايران، صنعت حم��ل و نقل و به طور 
خاص صنعت هواپيمايي كش��ور جزو گزينه هايي است كه بيش��ترين نياز به 
تغيير و تحول را دارد و اين امر نيز از س��وي وزارت راه و شهرسازي با توجه به 
برنامه هاي گس��ترده اي كه ارايه شده اس��ت كامال مدنظر قرار گرفته است. در 
اين بين بحث نوس��ازي ناوگان اي��ران از طريق خري��د هواپيماهاي تازه نفس 
اصلي ترين گزينه محس��وب مي ش��ود. گزينه اي كه طبق اعالم آخوندي بايد 
در س��ال هاي آينده به خريد بيش از 400 هواپيماي مس��افرتي جديد منجر 
شود. هرچند بحث تامين مالي براي خريد اين تعداد هواپيما و در نظر گرفتن 
شرايط دقيق ايرالين هاي ايراني براي فعاليت در اين عرصه نكات مهمي است 
كه بايد براي آنه��ا راه حل هايي جدي در نظ��ر گرفت، اما س��والي كه بيش از 
هرچيز ذهن طرف هاي خارج��ي را به خود معطوف كرده چگونگي اس��تفاده 
از اين بازار گسترده اس��ت. هرچند همان طور كه از قبل نيز پيش بيني مي شد 
با كنار رفت��ن تحريم ها اي��ران ترجيح مي ده��د از بازارهاي دس��ته اول براي 
خريد هواپيماهاي جديد اس��تفاده كن��د، اما روس ها نيز در اي��ن زمينه بيكار 
ننشس��ته اند و در چند مرحله تالش كردند ولو به ش��كل رسانه، ايسوخو100 
را به ايران غالب كنند. در بي��ن دو غول هواپيمايي جهان اما به نظر مي رس��د 
اوضاع ايرباس بهتر از بويينگ باش��د. مذاكرات چند مرحله اي ايران و فرانس��ه 
كه اصِلي ترين سهام دار ايرباس است برخي از نقاط تيره باقي مانده را نيز كنار 
زد تا حاال ايرباس با خيالي راحت از انتظار خ��ود براي پايان يافتن تحريم هاي 
ايران س��خن بگويد. اين در حالي اس��ت كه تحريم هاي چندگانه دولت امريكا 
عليه ايران و اوضاع نامشخص آنها در آينده، ش��رايط بويينگ را قدري سخت 
كرده و اين ش��ركت هنوز بايد براي دريافت مجوزهاي الزم در اين حوزه اقدام 
كند، مجوزهايي كه شايد دولت امريكا براي از دس��ت نرفتن بازار يك شركت 
بزرگ خود به آنها تن دهد. در طول چند روزي كه به لغو قطعي تحريم ها باقي 
مانده ايراني ها مي توانند مقدمات انتقال قطعي هواپيماهاي جديد به كش��ور 
را نهايي كنن��د و اگر تغييري خاص در ش��رايط فعلي به وج��ود نيايد احتماال 

آسمان ايران در اختيار مدل هاي جديد ايرباس قرار خواهد گرفت. 

ريزش بي سابقه بورس هاي اروپايي 
به دنبال س��قوط به��اي نفت ب��ه كان��ال 20 دالري، ش��اخص هاي بورس در 
بازارهاي اروپايي ريزش كرد. بازاره��اي اروپا به دنبال كاهش بهاي نفت به زير 30 
دالر سقوط كردند. براساس گزارش بلومبرگ، بازارهاي سهام اروپا به پايين ترين 
سطح خود طي يك سال گذش��ته رسيده است؛ موضوعي كه س��بب نگراني هاي 
بسياري براي س��رمايه گذاران شده اس��ت. به دنبال كاهش رش��د اقتصاد جهاني 
وسقوط قيمت نفت ش��اخص ها در بازارهاي اروپايي يكپارچه قرمز پوش شدند به 
طوري كه به گفته تحليلگران اين نخستين بار بعد از 2009 است كه شاخص هاي 
بورس ريزش ب��زرگ را تجربه مي كنن��د. نگراني درباره اقتصاد چي��ن و بازار نفت 
سبب شده تا ش��اخص هاي بورس در بازارهاي اروپايي به شدت ريزش كند. بنا به 
گفته تحليلگران بازار هم اكنون در ش��رايط خرس به سر مي برد. »خرس ها« نماد 
سرمايه گذاراني هستند كه معتقدند، ممكن است قيمت سهام با افت مواجه شود. 

ادامه از صفحه اول

مقابله با نفوذ، به سبك اصولگرايان
چهره زش��تي از آن به نماي��ش درمي آيد كه مثل پوس��تين وارونه اس��ت. در 
نخس��تين نمونه يكي از مس��ووالن محترم، حمله كنندگان به سفارت عربستان را 
سلطنت طلب ها معرفي كرده اس��ت. بگذريم از اينكه با گذش��ت 37 سال پس از 
س��لطنت و راي 98 درصدي به جمهوري اس��المي، معلوم نيس��ت كه اصوال چه 
كسي در اين كشور س��لطنت طلب اس��ت كه به خود اجازه چنين اقدامي را دهد؟ 
ولي اين نحوه از تحليل نفوذ، به نوعي س��اده كردن و تحريف واقعيت نفوذ اس��ت. 
اينكه سلطنت  طلب ها به ميان افراد حمله كننده به س��فارت عربستان نفوذ كرده 
باشند، موجب تحريف واقعيت مي شود. اينكه اسيدپاش��ان يا قاتالن زنجيره اي را 
نيز كار نفوذي ها بدانيم، همگي به معناي آن است كه نفوذ را از ماهيت اصلي خود 
خارج كرده ايم و به ابزاري ب��راي توجيه رفتار خودمان تبدي��ل كرده ايم و همين 

عمل، جامعه را دربرابر نفوذ ضربه پذير مي كند. 
قضيه س��خنان اين مس��وول محترم را مي ش��د، هضم كرد چرا كه براس��اس 
گذش��ته، س��خنان غيرمنتظره اي نبود. ولي اظهارات س��خنرانان اصلي همايش 
اصولگراي��ان را با چ��ه تحليلي مي ت��وان پذيرفت، آنج��ا كه دو س��خنران اصلي 
آن اظهار داش��تند كه:  »حاال ك��ه امريكا مي خواه��د به ايران بيايد، بايد س��عي 
كنيم جلوي نف��وذش را بگيريم. خطرناك ترين نفوذ اين اس��ت ك��ه در دو مركز 
تصميم گيري خبرگان رهبري كه مي خواهد به وقت خود به وظيفه اش عمل كند 
و مجلس شوراي اس��المي نفوذ كند. . . خطر نفوذ هميش��ه بوده اما در انتخابات 
مجلس دهم نمايان تر شده اس��ت، يكي از راه هاي نفوذ اين است كه مانع وحدت 

اصولگرايان شوند.«
پرسش��ي كه براي يك ناظر بي طرف به وجود مي آيد اين اس��ت كه چه ربطي 
ميان نفوذ و عدم وح��دت اصولگرايان وج��ود دارد؟ نكن��د امريكايي ها در ميان 
دوستان، كساني را فرستاده اند كه مانع از وحدت ش��وند؟ خوب مگر هر مشكلي 
وجود دارد بايد آن را به نفوذ ربط داد؟ آيا در گذشته كه ميان اصولگرايان وحدت 
برقرار نش��د، به دلي��ل وجود نفوذ ب��ود؟ نفوذ س��خت افزاري يا نرم اف��زاري؟ اگر 
سخت افزاري اس��ت، كه بايد نفوذكنندگان را معرفي كنيد و اگر نرم افزاري است، 
بايد انديش��ه ها و ذهنيت هاي موردنظر را شرح و ديگران را نس��بت به آنها پرهيز 

داد. 
آيا در سال 1388 كه به وحدت رسيديد و همه از احمدي نژاد حمايت كرديد، 
راه نفوذ بسته شده بود؟ از س��وي ديگر، يعني چه كه مي خواهند از طريق مجلس 
خبرگان و مجلس ش��ورا، نفوذ كنند. اگر منظورتان نفوذ نرم افزاري اس��ت، مبادا 
درصدد برآييد كه با استفاده از ابزار مادي و تمسك به قانون مانع از حضور رقباي 
خود در انتخابات با توجيه جلوگيري خيالي از نفوذ شويد كه اين خيلي خطرناك 
است و نه تنها مشكل اصولگرايان را حل نمي كند، بلكه تشديد هم مي كند. در اين 
صورت بهتر اس��ت مولفه هاي اين نوع از نفوذ را بيان كنيد و راه هاي مقابله فكري 
خودتان با آن را عرضه كنيد. ولي اگر منظورتان نفوذ سخت افزاري است كه طبعا 

قانون دارد و اجراي آن مورد حمايت است و نبايد فراتر از آن چيزي خواست. 
اگر منظور اصولگرايان از نفوذ واضح شود، در اين صورت خواهيم ديد كه ابعاد 
مساله موردنظر آنان در ايران، روز به روز گسترده تر شده است و اين مي رساند كه 
ش��يوه هاي مقابله با آن ناكارآمد و نادرست بوده است. ش��ايد هم از اساس درك 
درستي از ابعاد و ويژگي هاي نفوذ نداشته اند. به نظر مي رسد كه دوستان اصولگرا 
در حال فرافكني مش��كالت داخلي خود هس��تند. آنان كه در جري��ان انتخابات 
1392، دچار يك بحران جدي ش��دند، هنوز متوجه ابعاد اين بحران نيس��تند و 
گمان مي كنند كه با تكيه به گروه جديد طرف��دار احمدي نژاد مي توانند برخي از 
افراد خود را وارد مجلس كنند. در حالي كه چنين نيس��ت. مشترك شدن ليست 
آنان به ضرر اصولگرايان واقعي اس��ت و نف��ع اصلي را گ��روه احمدي نژاد خواهد 
برد. زيرا گروه »يكتا« آراي خود را دارد. آراي��ي كه براي پيروزي كفايت نمي كند 
و نيازمند حماي��ت گروه هاي ديگر اس��ت. ولي نكته اينجاس��ت ك��ه طرفداران 
يكتا چنان ماهيت��ي دارند كه راي خود را به س��اير گروه ه��اي اصولگرا نخواهند 
داد. بنابراين آن��ان در پي ارتزاق از آراي ائتالف هس��تند. نفوذپذيري واقعي براي 
اصولگرايان اينجاس��ت و نه از س��وي ديگران. راه حل نيز تن دادن به يك رقابت 
قانوني و مسالمت آميز است. اين به نفع نهاد مجلس است. شايد وحدت موردنظر 
اصولگرايان براي اصالح طلبان هم خوب باش��د، زيرا با دوقطبي كردن خودشان و 
احمدي نژاد، برنده قطعي بازي در شهرهاي بزرگ و اصلي كشور خواهند بود و در 
اين ميان اصولگرايان واقعي هستند كه زير دست و پاي اين دو گروه لِه مي شوند، 
ولي اين اتفاق به نفع نهاد مجلس نيس��ت. اگر انتخابات چندقطبي باش��د به نفع 
همه اس��ت. البته اگر ردصالحيت ها زياد نباش��د، به احتمال فراوان اصالح طلبان 
نيز داراي دو ليس��ت خواهند ب��ود و به چندقطبي ش��دن كم��ك مي كند، ولي 
 ردصالحيت گس��ترده ك��ه اميدواري��م رخ نده��د، نتيجه معك��وس و دوقطبي 

خواهد داشت. 

زاويه 

بازار جهاني

هفت��ه گذش��ته ب��ورس تهران 
روزه��اي پررونقي را تجرب��ه كرد و 
پس از مدت ه��ا وارد كانال 63 هزار 
واح��د ش��د. ش��اخص كل قيمت 
بازده نقدي بورس ته��ران در پايان 
آخرين روز معامالت هفته گذشته 
با افزايش 675 واح��دي به عدد 63 

هزار و 516 واحد دست يافت. 
اگرچه هن��وز نمي ت��وان برآورد 
دقيق��ي از عملك��رد بازار س��رمايه 

در روزهاي پس از برجام داش��ت اما كارشناس��ان 
معتقدند با اج��راي برجام برخ��ي از محدوديت ها 
در س��طح بين المللي رفع خواهد ش��د و همين امر 
باعث مي ش��ود تا اقتصادمان در ش��رايط مناسبي 
نسبت به قبل قرار گيرد. با بهبود شرايط اقتصادي 
و اصالح بخش واقعي اقتص��اد در پي رفع تحريم ها، 
بازار س��رمايه  نيز از ركود خارج شود. اما تداوم روند 
رونق بستگي به سياست هاي اقتصادي دولت دارد 
و بايد منتظر باشيم كه با اجرايي شدن برجام دولت 
چه برنامه اي در اين زمينه دارد. اين موضوع بسيار 
روش��ن اس��ت كه با اجراي برجام و رفع تحريم ها 
اثرات مثبت��ي در اقتصاد ايران رق��م خواهد خورد 
چراكه لغو تحريم ها مي توان��د بخش واقعي اقتصاد 
كشور ما را بهبود ببخشد و طبعا تاثيرات مثبتي در 

بازار سرمايه خواهد گذاشت. 
در هر ح��ال آخري��ن روز كاري هفته گذش��ته 
شاخص ها را به 63 هزار و 516 واحد رساند. شاخص 
كل هم وزن نيز با رش��د 49 واحدي ع��دد 10 هزار 
و 275 واح��د را تجربه كرد. ش��اخص س��هام آزاد 
ش��ناور نيز با افزايش 808 واحدي عدد 70 هزار و 
743 واحد را به نمايش گذاش��ت. شاخص بازار اول 
اما درحالي با رش��د 412 واحدي به رقم 43 هزار و 
662 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با هزار 
و 833 واحد افزايش عدد 143 هزار و 482 واحد را 

براي خود ثبت كرد. 
ريزش ش��اخص ها همچنان در طول يك سال 
گذشته ادامه داش��ته و اگرچه برخي اوقات به دليل 
بازارگرداني ها و معامالت كد به كد اندك افزايشي 
ايجاد مي ش��ود اما س��قوط ش��اخص ها بيش از آن 

چيزي اس��ت كه بتوان با اين تحركات آن را جبران 
كرد. 

از مهم تري��ن داليل اي��ن ميزان اف��ت، نگراني 
فع��االن ب��ازار از تغيي��رات در قيم��ت خ��وراك 
پتروش��يمي اس��ت. بالتكليف نگاه داشتن قيمت 
خوراك باعث ش��ده، س��بد س��هام پتروشيمي ها 

پررونق نباش��د. اما ب��ه جز اين دلي��ل، زمزمه 
تغيي��رات نرخ س��ود بانك��ي هم ب��ر انجماد 
فعاليت ها در بازار س��رمايه بي اثر نبوده است و 
در كن��ار آن افزايش نرخ به��ره مالكانه معادن 

توانسته است بر خريد و فروش ها در اين بخش موثر 
واقع شود. اگرچه بورس تهران پس از طي يك دوره 
طوالني مدت نزول��ي دوباره روند صع��ودي خود را 
آغاز كرده است. اما صنايع مختلف به وضعيت فعلي 
بازار واكنش متفاوتي داش��تند. بازده در حدود 0/5 
درصدي بازار اول با توجه به كل بازه مورد بررس��ي 
از نيمه آذر تا نيمه دي ماه است. با اين حال اگر نيمه 
دوم باز حساب مي شد اين بازده در حدود 4 درصد 

بوده است. 
نرخ خ��وراك پتروش��يمي ب��ار ديگ��ر در بين 
س��رمايه گذاران بازار بورس تهران داغ ش��ده است. 
بنابر نظر كارشناسان، نرخ خوراك بايد كاهش پيدا 
كند و نرخ هاي فعلي فشار سنگيني بر اقتصاد كشور 

وارد كرده است. 
برخ��ي از اين كارشناس��ان و فع��االن اقتصاد، 
فش��ار اين موض��وع را مح��دود به ش��ركت هاي 
پتروش��يمي نمي دانن��د و حتي ركود س��ال هاي 
اخير ب��ورس را نيز نتيج��ه افزايش ن��رخ خوراك 

پتروشيمي ها عنوان مي كنند. 

اگر پيش بيني ها تحقق يابد و برجام اجرايي 
شود، نوس��ان ش��ديد قيمت ها در هفته گذشته 
معن��ي دار مي ش��ود. تقويت ري��ال در براب��ر ارزهاي 
معتبر جهان��ي درحالي اتف��اق افتاد كه پي��ش از اين 
دالر ركوردش��كني هايي را در كارنامه خود ثبت كرده 
بود. هفته گذش��ته، هفته اي پر از تالط��م در بازار طال 
و ارز ايران بود. در حالي ك��ه در ابتداي هفته با افزايش 
شتابان و چش��مگير قيمت رو به رو ش��ديم، در انتهاي 
هفته اين وضعي��ت تغيير كرد و قيمت ها با كاهش��ي 
چش��مگير همراه ش��د. هفت��ه اي كه گذش��ت دامنه 
نوسان نرخ س��كه تمام بهار در آن به بيش از 30 هزار 
تومان رسيد. روز پنجش��نبه، هفته كاري در حالي به 
اتمام رسيد كه هر قطعه س��كه طالي تمام بهار آزادي 
با قيمت 930 هزار و 500 تومان مبادله مي ش��د. اين 
اتف��اق در ش��رايطي رخ داد كه روز ش��نبه قيمت اين 
سكه، 965 هزار و 500 تومان بود. همچنين هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم هم هفته را با قيمت 
931 هزار تومان به پايان رس��اند. قيمت س��كه طرح 
قديم در روز آغازين هفته گذش��ته، 963 هزار تومان 
بود. هر قطعه نيم س��كه و ربع سكه نيز به ترتيب 470 
هزار و 500 تومان و 254 هزار تومان شد. اين در حالي 
است كه در روز ش��نبه گذشته، نيم س��كه 484 هزار 

تومان و ربع سكه هم 264 هزار تومان بود. 
از ط��رف ديگر اون��س ط��ال در بازارهاي 
جهاني، در روز جمعه افزايش قيمت داشت. 
بر اين اس��اس نرخ اونس ط��ال در بازارهاي 
جهاني، در هفته گذش��ته نوسانات متعددي 
داشت و هفته را با قيمت هزار و 104 دالري 
آغاز كرد ولي آن را در روز جمعه با نرخ هزار 
و 84 دالر به اتمام رساند. اين در حالي است 
كه در روز پنجش��نبه نرخ ه��ر اونس طال در 
بازاره��اي جهان��ي، ه��زار و 75 دالر بود كه 
در روز جمع��ه ب��ا افزاي��ش 9 دالري مواجه 
ش��د. همچنين ن��رخ مظنه مثق��ال طال هم 
در آخرين روز هفته گذش��ته ب��ه 409 هزار 
و 600 توم��ان بالغ ش��د. در هفته گذش��ته 
نرخ مظنه طال، به قيم��ت 426 هزار و 600 
تومان هم رسيده بود كه در شرايطي مشابه 
با مس��كوكات از ميانه هفت��ه كاهش قيمت 
در آن آغاز شد. همچنين هر گرم طالي 18 
عيار نيز، 94 هزار و 470 تومان دس��ت به دست شد. 
در طرف ديگر ب��ازار، صرافان ب��ازار ارز هم وضعيتي 
مشابه طالفروش��ان داش��تند. در هفته هاي گذشته 
به ش��كلي مداوم، قيمت دالر، ي��ورو و ارزهاي ديگر 
روندي افزايش��ي را دنبال مي كردند، اما اين اتفاق در 
ميانه هفته گذش��ته شكل معكوس��ي به خود گرفته 
كه متعاقب آن قيم��ت دالر امريكا و ي��ورو، به كمتر 
از سه هزار و 700 تومان و چهار هزار تومان رسيدند. 
عالوه بر اين، از ش��واهد و قراين برمي آيد كه با توجه 
به اج��راي »برج��ام« در اوايل هفته ج��اري، قيمت 
ارزهاي مختلف، به ويژه دالر باز هم به روند كاهش��ي 
خود ادامه دهند. بر اين اس��اس ه��ر دالر امريكا، در 
روز پنجش��نبه، ب��ا قيمت س��ه ه��زار و 645 تومان 
دست به دست شد، در حالي كه در روز آغازين هفته 
گذشته قيمت آن به س��ه هزار و 729 تومان رسيده 
بود. همچنين هر يورو نيز، هفته را با نرخ س��ه هزار و 
990 توماني به پايان رساند. بهاي اين ارز شنبه هفته 
پي��ش، چهار هزار و 67 تومان ش��ده ب��ود. همچنين 
قيمت پوند انگليس در آخري��ن روز كاري هفته قبل 
پنج هزار و 270 هزار تومان ش��د. لي��ر تركيه نيز به 

قيمت هزار و 238 تومان مبادله شد. 

نگاهي به هفته پرنوسان بازارها، ريال تقويت شد تاالر حافظ در انتظار هفته اي پررونق
بازاربورس

صادرات انرژي

در حالي كه خريداران نف��ت ايران خود را براي لغو 
قريب الوقوع تحريم هاي ايران در چند روز آينده آماده 
مي كنند، صادرات نفت ايران در ماه ژانويه در مس��ير 
ثبت باالترين رقم خود در 9 ماه گذش��ته قرار گرفته 
اس��ت. به گزارش رويترز، در حالي كه خريداران نفت 
ايران خود را براي لغو قريب الوقوع تحريم هاي ايران در 
طي چند روز آينده آماده مي كنند، صادرات نفت ايران 
در ماه ژانويه در مسير ثبت باالترين رقم خود در 9 ماه 

گذشته قرار گرفته است. 
يك منبع صنعتي آگاه از برنامه بارگيري تانكرهاي 
نفتي ايران گفت، ايران در مسير صادرات روزانه 10/1 
ميليون بشكه نفت خام به استثناي ميعانات قرار دارد. 
آمارهاي مقدماتي صادرات نف��ت ايران كه 21 درصد 

باالتر از آمارهاي ماه دسامبر است، احتماال نگراني ها 
از مازاد عرضه در بازار نفت را افزايش خواهد داد. انتظار 
مي رود بازرس��ان آژانس بين المللي انرژي اتمي، روز 

جمعه تبعيت ايران از مفاد برجام را تاييد كنند. 
ايران هسته حس��اس رآكتور اراك را خارج كرده و 
بازرسان آژانس روز پنجشنبه براي راستي آزمايي اين 
اقدام كليدي از اراك بازديد كردند. تاييد اين اقدام راه 
را براي آزاد سازي ميلياردها دالر از دارايي هاي ايران و 
پايان يافتن تحريم صادرات ايران هموار خواهد كرد. 
تهران قصد دارد پس از لغ��و تحريم ها، بازار هند و بازار 
ش��ركاي قديمي اش در اروپا را با ارس��ال صدها هزار 
بشكه نفت خام هدف قرار دهد. ايران بارها گفته كه به 
محض لغو تحريم ها روزانه 500 هزار بشكه به صادرات 

نفت خود خواهد افزود. 
در حالي كه ب��ازار منتظر ورود مج��دد نفت ايران 
است، قيمت جهاني نفت روز جمعه كاهش يافت و به 

اندكي باالتر از 30 دالر رسيد. 
موسس��ه فيليپ فيچرز روز جمعه در يادداشتي 
نوش��ت: »با قيمت 30دالري نفت، سوددهي فروش 
نفت آنقدر پايين اس��ت كه آنها را چندان خوشحال 
نمي كند. «به گفته اين منب��ع آگاه، ايران قصد دارد 
روزانه 495 هزار بشكه نفت به مقصد چين بارگيري 
كند. اين بيش��ترين حجم نفت بارگيري شده از ماه 
آگوست است. اين منبع گفت، ايران قصد دارد در ماه 
جاري روزانه 168 هزار بشكه نفت به پااليشگاه هاي 
هندي بفروشد كه پايين تر از حدود 203 هزار بشكه 

ماه دسامبر اس��ت. انتظار مي رود ميزان فروش نفت 
به ژاپن در ماه ژانويه به 166 هزار بش��كه برس��د كه 
بيش��ترين رقم از ماه فوريه تاكنون است. اين رقم در 
ماه دس��امبر 132 هزار بش��كه بود. صادرات به كره 
جنوبي نيز بدون تغيير در رقم 161 هزار بش��كه در 
روز باقي خواهد ماند. اين منب��ع آگاه در ادامه گفت، 
صادرات نفت به تايوان كه اولين بار از ماه س��پتامبر 
تاكنون است به 65 هزار بشكه در روز خواهد رسيد. 
ايران همچنين در ماه ژانويه 106 هزار بشكه در روز 
به تركيه نفت صادر خواهد كرد كه تغييري نسبت به 
ماه دسامبر ندارد. ايران همچنين در ماه ژانويه روزانه 
بيش از 60 هزار بش��كه نفت توليدي خود را در روي 

دريا ذخيره مي كند. 

ركوردزني صادرات 9 ماهه


