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ميزهاي اجاره اي در مناطق آزاد
اكبر تركان، دبيرشوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موضوع ثبت چند شركت با يك شماره در مناطق آزاد را تكذيب كرد، در عين حال گفت شركت هاي بخش خصوصي دفاتري را تجهيز كرده و در اين 
دفاتر به شركت هاي تازه تاسيس در ابتداي كار يك ميز اجاره مي دهند. وي افزود: اين ميز تا زماني كه شركت دفتر جديدي براي خود بگيرد، آدرس اوليه مي شود. وي با تكذيب واردات بيش از نياز به مناطق 
آزاد، ادامه داد: واردات كاال همراه با مسافر در مناطق آزاد 400 ميليون دالر است كه مقايسه اين رقم با واردات كشور يا قاچاق نشان دهنده كذب بودن اخبار و هوچي گري رسانه اي است. 

پرداخت وام با چك برگشتي 
به صنايع كوچك

مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك با 
اشاره به سياس��ت هاي حمايتي از اين 
صنايع گفت: براي نخس��تين بار در سيستم بانكي وام 
بدون توجه به چك برگشتي اعطا مي شود، ضمن آنكه 
اجراييات بيمه تامين اجتماعي براي يكس��ال متوقف 
شده و مفاصاحس��اب مالياتي نيز طي يك هفته داده 
مي شود. علي يزداني با اشاره به اقدامات سازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي براي رونق واحدهاي 
توليدي، اظهار كرد: در راس��تاي ارتقاي رقابت پذيري 
صنايع كوچك با نگاه صادراتي 2000 طرح با پيشرفت 
60 درصدي در دس��تور كار قرار گرفته است. تشكيل 
خوشه هاي صنعتي براي توسعه زيرساخت هاي توليد، 
آموزش 100 هزار نفر كارآفرين و تشكيل كنسرسيوم 
صادرات��ي از جمله مواردي ب��ود كه يزدان��ي آنها را از 
مهم ترين برنامه هاي س��ازمان صنايع كوچك در سال 
جاري اعالم كرد و افزود: عالوه بر اين در 9 منطقه ويژه 
اقتصادي نيز تصميماتي در راس��تاي حمايت از توليد 
 و اشتغال بيش��تر اتخاذ شده اس��ت. در اين زمينه در

500 شهرك و ناحيه صنعتي هيچ افزايش قيمتي طي 
امسال اعمال نشده است. وي اين اقدام را در جهت جذب 
سرمايه گذاري ها دانست و ادامه داد: تخفيف 50 درصدي 
براي همه سرمايه گذاران از جمله ايثارگران،  نخبگان و 
 كارآفرينان در نظر گرفته شده است. اين تخفيف ها براي

500 شهرك اعمال مي ش��ود، همچنين زمينه خريد 
مواد اولي��ه بدون مراجعه به بان��ك، صدور ضمانتنامه 
خريد مواد اوليه به نفع فروشنده و... فراهم شده است. 
بر اساس توافق با بنياد شهيد و كميته امداد قرار است 
110 دفت��ر براي آموزش ايثارگران ايجاد ش��ود. وي با 
اشاره به تصميمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي براي تقويت صنايع، افزود: براي نخستين بار 
در سيستم بانكي، وام بدون توجه به چك برگشتي اعطا 
مي ش��ود، ضمن آنكه اجراييات بيمه تامين اجتماعي 
براي يكس��ال متوقف شده و مفاصاحساب مالياتي نيز 
طي يك هفته داده مي ش��ود. در حوزه اصناف با توافق 
س��ازمان امور مالياتي ماليات عملكرد اصناف در سال 
94 در مقايسه با سال 93 بدون هيچ افزايشي محاسبه 
خواهد شد. وي با بيان اينكه در 4 ماه ابتداي امسال در 
شهرك هاي صنعتي 530 واحد به چرخه توليد اضافه 
شده اس��ت، اظهار كرد: در چارچوب فرمايشات رهبر 
معظم انقالب و مطابق سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
مصرف توليدات داخلي تكليفي همگاني اس��ت، زنده 
بودن صنايع داخلي منوط به مصرف توليدات ملي است 
و البته مديران صنعتي نيز بايد توليدات با كيفيت داشته 
باشند.  تا پايان امسال 12000 واحد صنعتي با پيشرفت 

باالي 60 درصدي به بهره برداري مي رسد. 

 رسيدگي قضايي به قصور
و تقصير در مسووليت سياسي
كس��اني كه تندترين مواضع را علي��ه امريكا از خود به 
نمايش مي گذاشتند چگونه اس��ت كه در همان حال 
گوش��ت را جلوي دهان گربه گذاشتند، با اين برداشت 

نادرست كه حمله اي به آن گوشت نخواهد شد؟!
فارغ از اين نكته روش��ن، بايد به اين پرسش پاسخ داد 
كه چرا دادگس��تري و مقامات قضايي در انجام وظيفه 
دفاع از حقوق مردم، تاكنون پرونده اي را در اين زمينه 
نگشوده اند؟ آيا خوردن 2 ميليارد دالر پول ايران از سوي 
امريكايي ها كم اهميت تر از پرداختن به حقوق هاي باال 
از س��وي مديران داخلي اس��ت؟ كه تاكنون براي آنها 
چندين بار خط و نشان كشيده شده است و در آخرين 

مورد آن دادستان كل كشور اظهار داشته است: 
»ليس��تي از مديران در رابطه با فيش هاي حقوقي در 
دست بررسي اس��ت. اميدوارم بتوانيم در رسيدگي به 
موضوع فيش هاي حقوقي نامتعارف در برابر خواس��ت 
مق��ام معظم رهبري و مس��ووالن عاليه نظ��ام و مردم 
روس��فيد باشيم. بخشي از مس��اله فيش هاي حقوقي 
غيرمتعارف به عهده قوه قضاييه است. رياست محترم 
قوه قضاييه براي اينكه بررس��ي جامع و كاملي در اين 
رابطه صورت گيرد، تشكيل كارگروهي را مقرر فرمودند. 
به مردم اطمين��ان مي دهيم كه اي��ن موضوع با دقت 
بررسي خواهد شد. آنجايي كه پولي به ناحق گرفته شده 
باشد قطعا به بيت المال بازخواهد گشت و با آن افرادي 
كه متخلف و مجرم باشند نيز برخورد خواهد شد. البته 
اين به آن معنا نيست كه همه احيانا داراي حقوق هاي 

غيرمتعارف بودند.«
 حتما رسيدگي به هر نوع اتهامي مطابق قانون پسنديده 
و ضروري است، ولي اهمال و تقصير در قرار دادن گوشت 
بي زبان دو ميليارد دالري جلوي دهان يك گربه گرسنه 
را چگونه مي توان ناديده گرفت؟ ارقام اين دو پديده به 
هيچ وجه قابل مقايسه با يكديگر نيستند، تمامي ارقام 
دريافت حقوق هايي كه بيش از عرف ش��ناخته شده، 
اگر براي 3 سال هم حساب ش��ود، به 50 ميليون دالر 
نمي رس��د، يعني يك چهلم رقم برداشت شده از پول 
مردم در امريكا. به عالوه حداق��ل اين پول توي جيب 
ايراني رفته و در اين كش��ور مانده اس��ت، ولي آن پول 
به كلي از جيب مردم رفته و در جيب امريكايي ها قرار 
دارد و اين خيلي بدتر از گرفتن حقوق در ارقام باالست. 
اگر نظام دادرس��ي ما نسبت به قصور در اجراي وظايف 
حساس باشد، توجه به اين نوع خطاها هم براي جامعه 
اهميت بيش��تري پيدا مي كند ضمن اينكه مسووالن 
ذي ربط هنگام تصميم گيري مجبور مي شوند تا همه 
جوانب را با دقت بيش��تري رعاي��ت كنند.در اين ميان 
نبايد فراموش كرد ك��ه دولت نيز وظيفه خاص خود را 
دارد و ضرورتي ندارد كه منتظر اقدام دس��تگاه قضايي 
شود. دولت مي تواند راسا شكايتي را تسليم دادگاه كند 
يا گزارش تخلفات يا قصور و تقصيرهاي مديريتي در اين 
مورد را در قالب يك اليحه ش��كايتي به دادگاه يا حتي 
مجلس و س��اير مراجع ارجاع كند و خواهان رسيدگي 
شود. اتفاقا نامه آقاي احمدي نژاد بهترين زمينه را براي 
پيگيري اين ماجرا فراهم كرده اس��ت؛ گمان دارد كه 
مسائل سياسي را از طريق نامه هاي عاجزانه يا اخالقي 
مي توان حل كرد. اين اق��دام وي كه پول ها را از امريكا 
خارج نكرده است، نشانه اعتماد وي به طرف مقابل است، 
چون اگر ذره اي بي اعتمادي وجود مي داش��ت، اجازه 
نمي دادند چنين پول هايي در آنجا بماند و بلوكه شود. 

سرخط خبرها توليد انرژي

حاال هم پس 
از چهار ماه 

باز هم ايران 
اثر مهمي در 

موفقيت يا 
شكست فريز 
نفتي خواهد 
داشت؛ شايد 
اين بار مواضع 

ايران تغيير 
كرده باشد

گروه 
خودرويي كه از 

اول ماه جاري 
بسيار كم اقبال 
و كم تقاضا بود 
در آغاز هفته 

سوم مردادماه 
شروعي 
متعادل 

داشت و با 
گذشت زمان 

و با افزايش 
عرضه ها، روند 
منفي در پيش 

گرفت

رشد قيمت نفت

بيش از ٤ درصد 
پيش بيني آژانس بين المللي درباره به ثبات رسيدن 
بازار نفت در نيمه دوم امس��ال و س��خنان وزير نفت 
عربس��تان مبني بر اقدام هاي احتمال��ي براي بهبود 
قيمت ها سبب ش��د قيمت نفت بيش��ترين افزايش 
ماهان��ه را تجربه كن��د. خبرگزاري رويت��رز گزارش 
داد كه به دنبال س��خنان وزير ان��رژي و منابع معدني 
عربس��تان مبني بر تالش براي تثبيت قيمت نفت و 
پيش بيني هاي آژانس بين المللي انرژي درباره كاهش 
عرضه مازاد در نيمه دوم سال 2016 ميالدي، قيمت 
نفت خام با بيش از چهار درصد افزايش، باالترين رشد 
ماهانه را تجربه كرد. خالد الفالح، وزير انرژي عربستان 
گفت: كشورهاي عضو و غيرعضو سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( در حاش��يه برگزاري مجمع 
بين المللي ان��رژي در الجزاير از 26 تا 28 س��پتامبر 
)پنجم تا هفتم مهر ماه( درباره شرايط بازارهاي جهاني 
نفت خ��ام گفت وگو مي كنند و در ص��ورت نياز براي 
تثبيت قيمت هاي جهاني نفت خام اقدام هاي الزم را 
انجام مي دهند. قيمت نفت خام شاخص برنت درياي 
شمال با يك دالر و 89 سنت افزايش به 45 دالر و 92 

سنت براي هر بشكه رسيد. 

غرامت اسراييل به ايران 

1/1 ميليارد دالر
دادگاه عالي س��وييس روز پنجش��نبه حك��م خود را 
در حمايت از ايران در مورد مناقش��ه نفتي قديمي با 
اسراييل صادر كرد. به گزارش رويترز، به دليل اختالف 
دو طرف در مورد خط لوله نفتي ايران و اس��راييل كه 
پيش از انقالب اسالمي ساخته شده بود، اسراييل بايد 
1/1 ميليارد دالر همراه با سودش در دهه هاي گذشته 
را به ايران پرداخت كند. دادگاه فدرال سوييس سال 
گذشته درخواست تجديدنظر در اين حكم را با توجه 
به وجود نداشتن مدارك كافي رد كرده بود. جزييات 
اين حكم كه در تاريخ 28 ژوئن صادر شد در وب سايت 
اين دادگاه در لوزان س��وييس موجود است. بنابراين 
 حكم، اسراييل همچنين بايد 450 هزار فرانك سويس 
)461 ه��زار و 302 دالر( بابت هزينه ه��اي دادگاه و 
حق الزحمه وكال به ايران پرداخت كند. اين در حالي 
اس��ت كه با توجه به محدوديت هاي قانون »تجارت با 
دشمن« اسراييل، هنوز مشخص نيست كه اين رژيم 

اين پول را به ايران پرداخت كند. 
 

افزايش مصرف گاز نيروگاهي 

۵ درصد 
مقايس��ه نوع س��وخت مصرف نيروگاه ها در كش��ور 
از ابت��داي س��ال جاري تاكنون در مقايس��ه با س��ال 
گذشته نش��ان مي دهد مصرف گاز 5 درصد افزايش 
يافته است. در اين مدت مصرف مازوت و گازوييل به 
ترتيب 3 و 2 درصد كاهش داشته است، كه اين مساله 
نش��ان دهنده حركت نيروگاه هاي كش��ور به سمت 
مصرف سوخت هايي با آاليندگي كمتر است. تغييرات 
هفتگي متوسط دماي وزني بيست هفته گذشته نشان 
مي دهد به طور متوسط دماي وزني هوا 25/21 درجه 
بوده كه به طور متوس��ط    0/33 درجه كمتر از س��ال 
قبل 0/82درجه بيشتر از هفته گذشته است. همچنين 
كل انرژي مورد نياز مصرف اصالحي در هفته بيستم 
7 ميليون و 310 هزار و 745 مگاوات ساعت بوده كه 
نسبت به هفته قبل در سال جاري 1/93 درصد افزايش 
را نش��ان مي دهد. عالوه بر اي��ن، كل انرژي مورد نياز 
مصرف اصالحي در هفته بيس��تم در مقايسه با هفته 
متناظر سال قبل 83/15 تقريبا مشابه بوده و افزايش 

يا كاهش آنچناني را تجربه نكرده است. 
 

صادرات روزانه گازوييل 

13 ميليون ليتر
مديرعامل ش��ركت مل��ي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
 ايران گفت: در 141 روز ابتدايي س��ال ج��اري روزانه

44 ميلي��ون ليت��ر نفت كوره و 13 ميلي��ون ليتر نفت 
گاز صادر ش��ده اس��ت كه در مجموع ركورد صادرات 
فرآورده ه��اي نفتي به روزانه 56 ميليون ليتر رس��يده 
است. سيدناصر سجادي همچنين از صادرات روزانه 61 
ميليون ليتر نفت گاز و نفت ك��وره در 18 روز مردادماه 
امس��ال خبر داد و گفت: ص��ادرات فرآورده هاي نفتي 
در 141 روز ابت��داي امس��ال از م��رز 56 ميليون ليتر 
گذشته است. در اين بازه زماني، روزانه 44 ميليون ليتر 
نفت كوره و 13 ميليون ليتر نفت گاز صادر شده است كه 
در مجموع ركورد صادرات فرآورده هاي نفتي به روزانه 

56 ميليون ليتر رسيده است. 

عدد نوشت

آيا نفت فريز مي شود؟
»اعتماد« تقاضاي دوباره ونزوئال را بررسي كرد 

دوباره فريز نفتي مطرح شده است. باني 
طرح دوباره اين برنامه هم ونزوئال است. 
كش��وري كه دفعه پيش هم از مدافعان 
سرسخت آن بود. تورم فزاينده و بي پولي 
به اين كش��ور ك��ه دارن��ده بزرگ ترين 
ذخاير نفتي جهان اس��ت، فشار آورده و 
در پي آن است كه قيمت نفت را افزايش 
دهد. اين پيشنهاد در حالي مطرح شده 
كه م��ازاد توليد اوپك نس��بت به حدود 
چهار ماه پيش يك ميليون بشكه بيشتر 
شده است؛ اين به اين معناست كه زمان 
اج��الس دوح��ه، اوپك چي��زي حدود 
دوميلي��ون بش��كه در روز م��ازاد توليد 
داشت اما اكنون سه ميليون بشكه اضافه 

بر تقاضاي بازار توليد مي كند. 
ايران بار پيش نقش مهمي در شكس��ت 
طرح فريز نفتي بازي كرد. آن روز، سي ام 
فروردين ماه، وزير نفت ايران گفته بود كه 
»ايران در تالش است تنها سهميه خود را 
كه حقش است بازگرداند در نتيجه ما اين 
كار را مي كنيم و اين جهت اصلي اقتصاد 
ما است. « او به CNBC گفته بود: »اين 
درخواست از سوي كش��ورهايي عنوان 
مي شود كه مس��وول اين مازاد توليد در 
بازار هستند: آنها توليد را بيش از سهميه 
افزاي��ش داده اند و من فك��ر مي كنم اين 
براي اي��ران عادالنه نيس��ت.« حاال هم 
پس از چهار م��اه، باز هم ايران اثر مهمي 
در موفقي��ت يا شكس��ت چنين طرحي 

خواهد داشت؛ شايد اين بار مواضع ايران 
تغيير كرده باشد و همسو با موافقان فريز، 
ب��راي قيمت نفت جهاني همگام ش��ود. 
هرچن��د نبايد ناديده گرف��ت كه در اين 
 زمان عربس��تان سطح توليدش را حدود

30 هزار بش��كه افزاي��ش داده و ركورد 
جديدي در تاريخ توليد نفتش زده است. 
نكته آنجاس��ت ك��ه پي��ش از تحريم ها 
 و زماني كه س��طح تولي��د اوپك حدود

28 ميليون بشكه بود، ايران 14/5 درصد 
از كل تولي��د اين س��ازمان را در اختيار 
 داش��ت. حاال كه توليد اوپ��ك به بيش از

32 ميليون بش��كه در روز رسيده است، 
س��هم ايران بس��يار كمتر از زمان پيش 
اس��ت؛ ش��ايد طبيعي باش��د كه ايران 

سهمش را بخواهد. 

 تنش ايران و عربستان
 به نفع اسراييل

»همان ط��ور كه مخالفت اي��ران، طرح 
فريز نفتي را به شكس��ت رساند، اكنون 
هم موافقتش مي توان��د، آن را به مرحله 
اجرا برس��اند. هرچند اي��ران اكنون بين 
دو تعارض قرار دارد.« اين را سيد حميد 
حس��يني، كارش��ناس حوزه ان��رژي به 
»اعتماد« مي گوي��د. به گمان او »اكنون 
منطقه خاورميانه حال��ت بحراني دارد؛ 
تنش هاي بين ايران و عربس��تان همواره 
به نفع اسراييل تمام مي شود و اين اصال 
ب��راي ايران خوب نيس��ت. « حس��يني 
توضيح مي دهد: همكاري هاي مشترك 

كش��ورهاي عربي و اس��راييل كه پيش 
از اين در خف��ا بود، روز ب��ه روز علني تر 
مي شود. آنها كه خودشان را برابر برجام 
داراي منافع مشترك مي بينند، بيش از 
پيش و علني عليه ايران موضع مي گيرند. 
بنيانگ��ذار اصلي اتحادي��ه فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروشيمي مي گويد: منتفع 
اصلي وضعيت سوريه هم اسراييل است 
و اكنون اين تشديد اختالف ها مي تواند 
هرچه بيش��تر منطقه را به سوي جنگ 

ببرد. 

دو تناقض براي تصميم گيران ايراني
»در چنين ش��رايطي مناف��ع كلي ايران 
ايجاب مي كند، فضاي منطقه را تلطيف 
كند و اين يعني كوتاه آمدن به نفع فريز. 
از سوي ديگر منافع بلندمدت اقتصادي و 
البته سياسي ايران با فريز نفتي مغايرت 
دارد. « حسيني با بيان اين تناقض ادامه 
مي دهد: نكته اي كه در اين ميان نبايد از 
نظر دور بماند، پاسخ به اين پرسش است 
كه آيا اصال ايران توان توليد بيش از آنچه 
امروز توليد مي كند را دارد يا خير. پاسخ 
اين س��وال مي تواند سطح باالي مديران 
ايراني را به نتيجه اي مسلم براي موافقت 

يا مخالفت با فريز برساند. 
اين فعال نفتي ادامه مي دهد: نكته اينجا 
اس��ت كه گاهي نياز اس��ت براي نيل به 
اهداف بلندمدت، امتيازهايي داده شود، 
تا با تلطيف فضا، اوضاع را به نفع خودمان 
تمام كنيم. همكاري ايران مي تواند حتي 

اهداف كوتاه مدت ايران را هم تامين كند؛ 
چرا كه با اجرايي شدن فريز، قيمت نفت 
بهبود پيدا مي كند و اين به نفع ايران هم 
است. او توضيح مي دهد: هرچند چنين 
تصميمي بايد در باال ترين سطح مديريتي 
ايران و تيم شوراي عالي امنيت ملي اتفاق 
بيفتد. به گفته حسيني تصميم ايران به 
پذيرش فري��ز مي تواند اوپك را دوباره به 
س��ازماني اثرگ��ذار و تصميم گير تبديل 
كند ك��ه اين به قطع، به نف��ع خود ايران 

هم خواهد بود. 

فريز، ديگر امكان ندارد
مقابل نظر سيد حميد حسيني، نظر علي 
ش��مس اردكاني، تحليلگر مسائل حوزه 
ان��رژي قرار دارد. اردكان��ي به »اعتماد« 
مي گويد: »ب��ه هيچ روي امكان ندارد كه 
ديگر فريز نفتي اجرايي شود. « او توضيح 
مي دهد: در مجموع ب��ار پيش همه چيز 
روشن بود و بعيد است كه اتفاق جديدي 
در مورد اين طرح رخ دهد. نكته آنكه دفعه 
قبل قيمت نفت در سراشيبي سقوط بود 
و اين طرح راي ني��اورد؛ امروز كه قيمت 
نفت صعودي است احتمال موفق شدن 

نظر ونزوئال صفر است. 

تقاضاي نفت كم مي شود
اينها در حالي است كه سازمان بين المللي 
ان��رژي اع��الم ك��رده اس��ت، از آنجا كه 
چش��م انداز اقتصادي جهان براي س��ال 
2017 ميالدي مثبت نيس��ت، تقاضاي 

در حال��ي كه تغييرات ش��اخص  بورس 
درماه هاي اخير نتوانست رضايت فعاالن 
بازار س��رمايه را جلب كند، بررسي روند 
حركت��ي هفت��ه اول و دوم م��رداد ماه، 
نشان داد س��رعت رشد شاخص و ارزش 
معام��الت، افزايش قاب��ل توجهي يافته 
است. تغيير رياست س��ازمان بورس در 
اين تحوالت بي تاثير نب��وده و خيلي ها 
ك��ه به آينده ب��ازار امي��دوار و در انتظار 
يك جرقه بودند، با اطمينان بيش��تري 
به خريد و فروش سهام و انجام معامالت 

پرداختند. 
در ادامه رشد قيمت جهاني كاموديتي ها، 
خصوص��ا »روي« و ب��ا افزاي��ش اعتماد 
به گروه فل��زي و معدن��ي در اين هفته، 
معامالت بس��يار مثبت��ي در اين گروه، 
مش��اهده ش��د كه نتيجه اين تحركات، 
رش��د مثبت ش��اخص بود. در روزهاي 
آغازين هفته س��وم م��رداد م��اه، اكثر 
 گروه ه��اي كوچك و ب��زرگ، معامالت 
كم و بيش مثبتي داش��تند و ش��اخص 
كل رش��د 1700 واحدي را تجربه كرد، 
ام��ا همان طور ك��ه به روزه��اي پاياني 
هفته نزديك ت��ر مي ش��ديم، معامالت 
متعادل تر ش��ده و در روز ه��اي آخر، به 
تدريج از روند رش��د آن كاس��ته شد، تا 
جايي كه شاخص كل با افت 178 واحد، 

به ارتفاع 78190 رس��يد. ب��ا اين حال 
شاخص بورس نس��بت به هفته گذشته 
307 واح��د افزاي��ش و رش��دي معادل 
0/4 درصد را به ثبت رساند. عامل اصلي 
رش��د قيمت كاموديتي ها و سنگ آهن 
در جه��ان از نظر اقتصاددان��ان، تزريق 
مالي كش��ور چين به اقتصاد خود مطرح 
شده اس��ت. در 6 ماهه اول امسال، اين 
كش��ور 1600 ميلي��ارد دالر معادل 26 
درص��د ارزش GDP ب��ه اقتصاد خود 
تزري��ق كرده ك��ه اين عدد، بيش��ترين 
حدي اس��ت كه در جهان گزارش شده 
 اس��ت. اين مقدار باال، نه تنها عامل رشد 
10 درصدي قيمت مسكن در سال 2016 
ش��ده، بلكه قيمت كاموديتي ها، فوالد و 
سنگ آهن را نيز افزايش چشمگير داده 
است. به گفته اقتصاددانان انتظار توقف 
اين رون��د را زماني داريم ك��ه نرخ بهره 
بانكي افزايش يابد يا فرايند تزريق مالي 
به اقتصاد آن كشور كاهشي شود. همان 
طور كه گفته شد در ميان كاموديتي ها 
طي هفته هاي��ي كه گذش��ت، »روي« 
رش��د قابل مالحظه اي داش��ت. قيمت 
جهاني فلز روي با رشد 1/44 درصدي، 
باالخره مرز 2300 دالر را شكس��ت و تا 
2314 دالر افزايش داش��ت. اين قيمت 
كه باالترين، طي 10 ماه گذش��ته بوده 
اس��ت، باعث تاثير بر رش��د ب��ازار ايران 
نيز ش��د و سهام ش��ركت هاي وابسته را 
رونق بخش��يد، به طوري ك��ه در طول 

هفت��ه، معامالت نماده��اي »كروي« و 
»كمنگنز« بسيار مثبت و چشم نواز بود. 
گروه خودرويي كه از اول ماه جاري بسيار 
كم اقبال و كم تقاضا ب��ود، در آغاز هفته 
سوم مرداد ماه ش��روعي متعادل داشت 
و با گذش��ت زمان و با افزايش عرضه ها، 
روند منفي در پيش گرفت. درطول هفته 
عرضه هاي غير معمول و رنج هاي منفي 
سركوب كننده باعث شد در بين فعاالن 
بازار و طرفداران اين صنعت، زمزمه هايي 
مبني بر جلوگيري از رش��د دس��توري 
اين صنعت به گوش رس��د و خريداران 
سهام اين گروه، در انتظار آنچه در مورد 
قراردادهاي خارجي تبليغ يا شايعه شده 
است، بمانند. در صورت بر آورده نشدن 
اي��ن انتظ��ارات بيم آن مي رود، ش��اهد 
شوك ديگري به اين بخش باشيم. با اين 
اوصاف در اواخر بازار روز چهارشنبه گروه 
خودرويي با موج جديدي از تقاضا مواجه 
ش��د كه موجب بهبود دادو ستدهاي آن 
ش��د. در خصوص گروه پااليشگاهي، با 
توجه به نگراني هاي ناشي از مازاد عرضه 
جهاني نفت و تداوم رش��د توليد اعضاي 
اوپك و در عين حال پيش بيني افزايش 
سطح توليد نفت اياالت متحده امريكا و 
تاثير اين عوامل بر س��قوط قيمت نفت، 
اي��ن عنصر موثر بر اقتص��اد ايران، گروه 
پااليش��گاهي كه اين روزها در محدوده 
كف تاريخي قيمت خ��ود قرار دارد و در 
طول هفته، س��وار بر موج خوش��بيني و 

رشد ش��ارپي بود، در روز آخر معامالت، 
بيشترين تاثير منفي را بر شاخص ايجاد 
كرد. در م��اه آينده نيز جلس��ه اي براي 
حمايت از قيمت ها توس��ط كشورهاي 
عضو اوپك برگزار مي شود و اين در حالي 
است كه بسياري از تحليلگران نسبت به 
نتايج اين نشست ترديد دارند. لذا قيمت 
نفت همچنان تحت فشار باقي مانده كه 
با رش��د نرخ بهره دالر مي تواند تش��ديد 
شود.   در خصوص گروه بانكي، اين هفته 
نيز در غي��اب بزرگان گ��روه، معامالت 
پرتقاض��اي نماد »وپس��ت« خودنمايي 
مي كرد و در گروه بنيادي محور دارويي 
كه اكثر نمادها با داشتن شرايط مناسب 
سودآوري، هميش��ه مورد توجه فعاالن 
ميان مدتي بوده اند، خبر افزايش قيمت 
دارو باعث شفاف س��ازي نم��ادي چون 
»دلقما« ش��د ك��ه به گفت��ه مدير مالي 
شركت داروسازي لقمان، افزايش قيمت 
دارو آن گونه كه اعالم مي شود، با واقعيت 

سازگار نيست. 
در روز آخ��ر معامالت، با وج��ود منفي 
ب��ودن گ��روه حم��ل و نق��ل، معامالت 
نمادهاي »توري��ل« و »حريل« پرتقاضا 
و مثبت بود و گروه گس��ترش نفت و گاز 
پارس��يان اعالم كرد، در نظر دارد تعداد 
69/000/000 سهم معادل 69 درصد از 
سهام كنترلي شركت توسعه حمل و نقل 
ريلي پارس��يان را به طور يكجا با قيمت 
پايه هر سهم 15/000 ريال عرضه كند. 

در اين هفته سهام شركت تازه وارد آتيه 
پرداز با نماد »اپرداز« بس��يار پرتقاضا و 
مثبت بود به طوري كه روز آغازين هفته 
را با ص��ف خريد 42 ميليون��ي به پايان 
رس��اند، اين نماد در روز آخر معامالتي 
با صف 26 ميليوني س��هم را روانه هفته 
چه��ارم مردادم��اه كرد. درمجم��وع، با 
وجود ش��روعي بس��يار مثبت در اوايل 
هفته، انتظار اصالح كوتاه مدت بازار، در 
اواس��ط هفته به وقوع پيوست به طوري 
كه معامالت بلوكي »ج��م« و »مبين« 
هم نتوانس��ت مثبت بودن معامالت در 
ساعات اوليه بازار را حفظ كند و شاخص 
براي ساعاتي محدوده منفي را لمس كرد 
و در روز آخر معام��الت، پس از يك روز 
كم رشد، در پي عقب نشيني خريداران 
در اكثر گروه ها و نمايان شدن نوسانات 
منفي، ش��اخص كل پس از س��ه هفته 

محدوده منفي را به نمايش گذاشت. 
در پاي��ان اضاف��ه مي ش��ود ب��ا وج��ود 
پتانس��يل هاي ق��وي در ب��ازار داخلي، 
هنوز تح��رك و پوياي��ي الزم براي يك 
دوره رون��ق، اتف��اق نيفت��اده اس��ت و 
آنچ��ه اين روزها در بازار س��رمايه ديده 
مي شود خريد و فروش هاي احساسي و 
هيجاني است و سردرگمي اين روزهاي 
س��هامداران كوتاه مدت، بيش از پيش 
رونماي��ي مي كن��د. با اين ح��ال انتظار 
رونق مناس��ب در آين��ده نزديك دور از 

ذهن نيست. 

بورس در هفته اي كه گذشت

رشد نمادهاي گروه فلزي

بورس

نفت هم كم خواهد ش��د. اين س��ازمان 
مي گويد تقاضا براي نفت در سال 2017 
به يك ميلي��ون و 200 هزار بش��كه در 
روز خواه��د رس��يد. اين ميزان امس��ال 
ي��ك ميليون و 400 هزار بش��كه در روز 
بود. گزارش اين س��ازمان نش��ان دهنده 
كاهش صد هزار بش��كه اي از پيش بيني 
ماه گذشته اس��ت. اين در حالي است كه 
افزايش ميزان اراي��ه نفت بر قيمت نفت 
خام اثر گذاشته و باعث كاهش شديد آن 
در ماه پيش شده است. قيمت نفت خام 
در بازارهاي بين المللي در ماه ژوئن به 52 
دالر براي هر بشكه رس��يد. قيمت نفت 
خام برنت درياي شمال در ماه جوالي به 
دليل افزايش ميزان نفت ذخيره و نگراني  
از چشم انداز درخواست نفت در بازارهاي 
جهاني با 14/5 درصد افت مواجه ش��د. 
س��ازمان بين المللي انرژي گفته اس��ت 
كه ميزان باالي نفت ذخيره ش��ده هم بر 
قيمت نفت اثر گذاشته است. اين سازمان 
در عين حال مي گويد در چند ماه آينده از 
حجم اين نفت كاسته مي شود كه خود، 

باعث ثبات قيمت ها خواهد شد. 

چرا تقاضاي ونزوئال مهم است؟
نباي��د نادي��ده گرفت كه گ��زارش باال و 
تحليل هاي��ي از اين دس��ت مي تواند بر 
تصميم گيري كش��ورهاي صادركننده 
نفت براي بازنگري در موضوع فريز اثرگذار 
باش��د. از همين رو اس��ت كه پيش��نهاد 
ونزوئال براي بس��ياري از كش��ورها قابل 
بررسي اس��ت. »اما« ونزوئال كجاست و 
چه نقش��ي در بازار نفت ب��ازي مي كند؟ 
اين كش��ور، دارن��ده بزرگ ترين ذخاير 
نفت جهان ب��ا حجمي تقريبا مس��اوي 
مجموع ذخاير نفت��ي ايران و عراق، يكي 
از پنج عضو موس��س سازمان كشورهاي 
صادركننده نف��ت )اوپك( و توليدكننده 
روزانه دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت 

در روز است. 
حاال ونزوئ��ال با ركود، تورم و قحطي پس 
از س��قوط قيمت نفت دس��ت به گريبان 
اس��ت؛ وابس��تگي اقتصاد اين كشور به 
 نفت، مادر بحران امروز آن است. ونزوئال با

298 ميليارد بش��كه ذخاير اثبات ش��ده 
نفت، در ص��در كش��ورهاي نفت خيز و 
باالتر از عربستان با 268 ميليارد بشكه، 
كانادا با 172 ميليارد بشكه و ايران با 158 
ميليارد بشكه قرار دارد. البته اين جايگاه 
در سال هاي گذشته به دست آمده است. 
به گزارش هاي ساالنه اوپك، ذخاير نفت 
ونزوئال سال 2008 كمتر از 100 ميليارد 
بشكه بود و اين كشور پايين تر از عربستان 
ب��ا 264 ميليارد بش��كه، اي��ران با 136 
ميليارد بشكه، عراق با 115 ميليارد بشكه 
و كويت با 101 ميليارد بشكه ذخيره قرار 
داشت. س��ال 2008 حجم ذخاير نفتي 
ونزوئال به 172 ميليارد بش��كه افزايش 
پيدا كرد. تقاضاي چنين كشوري، با اين 
ميزان از ذخاير نفتي، اهميت در اوپك و... 

بايد دقيق ديده شود. 
 

ادامه از صفحه اول

  اوپك در گزارش ماهانه خود اعالم كرد: ميزان 
تولي�د نفت ايران در ماه جوالي به س�ه ميليون و 
٦٢٩ هزار بشكه در روز رسيد كه نسبت به ماه قبل 

)ژوئن( ١٢ هزار بشكه افزايش يافته است. ايسنا
  هنوز برگه قطعي ماليات خرده فروش�ان صادر 
نشده است/ قول مس�ووالن براي انجام تعهدات 

تا شهريور. فارس 
  مديرعامل ش�ركت توزيع ني�روي برق تهران: 
مصرف برق در ادارات بايد ٢0 درصد صرفه جويي 
شود/ افزايش ٩ برابري هزينه در صورت افزايش 

۳ برابري الگوي مصرف برق. خبرگزاري ها
  تامين مالي 500 ميلي�ارد ريالي تعاون با كمك 

صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون. فارس 
  خبر تعطيلي واحد EPVC مجتمع پتروشيمي 
اروند تاييد ش�د/ تعطيلي به دلي�ل عدم فروش 

محصول. روابط عمومي

تناقض
تن�ش  يط  ا ش�ر ر  د
منطق�ه اي  مناف�ع كلي 
اي�ران ايج�اب مي كند، 
فضاي منطقه را تلطيف 
كن�د و اين يعن�ي كوتاه 
آمدن ب�ه نفع فري�ز. از 
مناف�ع  ديگ�ر  س�وي 
بلندم�دت اقتص�ادي و 
البته سياس�ي اي�ران با 
فريز نفتي مغايرت دارد.  
نكته اي ك�ه در اين ميان 
نبايد از نظ�ر دور بماند، 
پاس�خ ب�ه اين پرس�ش 
اس�ت كه آيا اصال ايران 
توان توليد بيش از آنچه 
ام�روز تولي�د مي كند را 
دارد يا خير. پاس�خ اين 
س�وال مي تواند س�طح 
باالي مدي�ران ايراني را 
به نتيجه اي مسلم براي 
موافق�ت ي�ا مخالفت با 

فريز برساند.

عرفان خوشخو/ اعتماد

مهتاب قلي زاده

 نمودار رشد قيمت هر پوند روي به دالر  نمودار رشد قيمت هر بشكه نفت به دالر 

ميترا فرخ پورلنگرودي
كارشناس ارشد مديريت و فعال بازار سرمايه


