
 سكان داري ترامپ 
در بازار طال

انتخ��اب دونال��د ترام��پ ب��ه عنوان 
امري��كا و مواض��ع  رييس جمه��ور 
ضدونقيض وي، آينده اقتصاد اين كشور را با ابهامات 
زيادي روبه رو كرده است. تحوالت اقتصادي در امريكا 
به راحتي روي عرضه و تقاضاي بس��ياري از كاالها در 
اقتصاد جهاني تاثير مي گذارد و قيمت ها را دچار تغيير 
مي كند. به عنوان نمونه پس از بحران اقتصادي امريكا 
در سال 2008 قيمت مواد اوليه مثل نفت، سنگ آهن 
و س��اير فلزات سقوطي س��همگين را تجربه كرد. در 
همين زمان ط��ا به عنوان دارايي امن صعود تاريخي 
خود را آغاز كرد؛ اما امروز اقتصاد امريكا با معمايي به نام 
ترامپ روبه رو است. از ديد كارشناسان اقتصادي ترامپ 
دو چهره دارد، يكي چهره اي جنگ افروز كه مي تواند 
با ايجاد تزلزل در نظم موج��ود بين الملل تنش هايي 
غيرقابل مهار با چين و ساير قدرت هاي جهاني ايجاد 
كند و اقتصاد جهاني را به ورطه نابودي بكش��اند. اما 
چهره دوم وي تاجري هوش��مند است كه برنامه هاي 
جدي براي سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي 
امريكا و كاهش وابستگي اين كش��ور به نفت دارد.  تا 
پيش از برگزاري انتخابات امريكا به دليل جو تبليغاتي 
و تخريب��ي حاكم بر جامعه امريكا چه��ره اول ترامپ 
بيشتر خودنمايي مي كرد و لذا اكثر كارشناسان معتقد 
بودند راي آوردن دونالد ترامپ اقتصاد امريكا و به تبع 
آن اقتص��اد جهاني را با چالش مواج��ه كرده و قيمت 
طاي جهاني را به س��مت ركورد زني جديد هدايت 
خواهد كرد؛ ام��ا اندكي پس از انتخاب��ات و فروكش 
كردن هيجانات انتخاباتي، دونالد ترامپ در نخستين 
س��خنراني خود اظه��ارات معقولي داش��ت. همين 
سخنراني كافي بود تا كارشناسان بازارهاي جهاني را 
متوجه چهره تاجر مسلك خود كند و برنامه هاي وي 
براي توسعه اقتصادي امريكا موردتوجه كارشناسان 
قرار گيرد. ازاين رو اميدها نس��بت به افزايش رونق در 
اقتصاد امريكا به سرعت باال رفت و قيمت طاي جهاني 
را با افتي بيش از 9 درصد مواجه كرد.  اينكه كدام چهره 
دونال��د ترامپ آينده اقتصاد امري��كا را رقم خواهد زد 
سوالي است كه پاسخش را تنها گذشت زمان مشخص 
مي كند. در اين مدت، نكته اي كه كمتر به آن پرداخته 
شد تبعات منفي احتمالي سياست هاي اعامي ترامپ 
براي توسعه اقتصادي امريكاست. انتشار صورتجلسه 
بانك مركزي امريكا )فدرال رزرو( در اواخر هفته قبل 
نگراني هايي در مورد آينده اقتصاد امريكا ايجاد كرد. 
اين گ��زارش روي تبعات منفي سياس��ت هاي مالي 

انبساطي دونالد ترامپ متمركز شده است. 

   معاون توسعه مديريت منابع شركت فرودگاه ها: 
 درآم�د  پروازه�اي عب�وري فقط س�هم ش�ركت 
فرودگاه ها است/ ايرالين هاي خارجي از داخلي ها 

خوش حساب ترند. روابط عمومي 
  دولتي ها در تنظيم بازار گوشت ناتوانند. مهر 

  رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني: 
حمايت  دولت از صادرات در حد حرف است. فارس 

  ادعا ه�اي بابك زنجاني درباره حس�اب هايش در 
تركيه، مالزي، روسيه و تاجيكس�تان دروغ از آب 

درآمد. بانك مركزي
 افزاي�ش س�االنه ۵درص�دي س�هم محصوالت 
ارگانيك در برنامه شش�م/ برخورد با توليدكننده 

متقلب تخم مرغ ارگانيك. تسنيم 
 جالل پ�ور عنوان ك�رد: موان�ع اصالح س�اختار 
 اقتص�اد اي�ران/ مانع ب�زرگ؛ قدرت عظي�م مالي 

دولت. اتاق بازرگاني 

تشكر زنگنه از الريجاني
وزير نفت در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسالمي، ضمن قدرداني از همكاري مجلس در حذف ماده ۵٣ گفت: اين اقدام زمينه تقويت و ايجاد چشم انداز روشن و با ثبات براي سرمايه گذاري و توسعه صنعت پتروشيمي را 
فراهم مي كند. در نامه زنگنه، خطاب به علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي ايران آمده است: راي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در حذف ماده )۵٣( كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه كشور در مورد »نحوه 

تعيين نرخ خوراك پتروشيمي ها و پااليشگاه ها« بار ديگر تدبير شايسته جنابعالي، نگاه واقع بينانه مجلس به منافع ملي و اعتماد نمايندگان ملت به خادمان صنعت نفت را به اثبات رساند. 

هم افزاي��ي و كار گروهي همه هم��كاران بانك صنعت 
و معدن در س��تاد و شعب، عامل دس��تيابي اين بانك 
به موفقيت هاي داخل��ي و بين المللي بوده و همين امر 
موجب تداوم موفقيت ها در آينده خواهد بود.  به گزارش 
پايگاه اطاع رس��اني بانك صنعت و معدن، علي اشرف 
افخمي، رييس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت 
و معدن در س��ومين گردهمايي كاركن��ان اين بانك با 
بيان اي��ن مطلب افزود: ما براي اينك��ه به جايگاهي به 
مراتب باالتر از آنچه هستيم دس��ت يابيم بايد اهداف 
و برنامه هاي خود را براي سال 1404 شمسي )2025 
ميادي( تدوين كنيم.  افخمي در تشريح موفقيت هاي 
بانك صنعت و معدن در فاصله سال هاي 93 تا 95 گفت: 
در اين م��دت دارايي بانك از 19 هزار ميليارد تومان به 
35 هزار ميليارد تومان و سرمايه بانك از حدود دو هزار 
ميليارد تومان به چهار هزار ميليارد تومان افزايش يافته 
است.  وي گفت: بانك صنعت و معدن تاكنون مبلغ يك 
هزار و 700 ميليارد تومان تسهيات در راستاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي به صنايع كوچك و متوسط كشورمان 
پرداخت كرده است.  مديرعامل بانك صنعت و معدن 
ضمن تاكيد بر لزوم دستيابي به استانداردهاي جهاني 
بيان داشت: بانك صنعت و معدن نخستين بانكي بود كه 
در كشورمان از سيستمI.F.R.S براي محاسبات مالي 
خود استفاده كرده است و امروز باني آموزش اين مهم 
به ساير بانك ها است. وي با اشاره به اينكه بانك صنعت 
و معدن در سال هاي اخير هيچ گونه اضافه برداشتي نزد 
بانك مركزي نداشته اس��ت، تاكيد كرد: اين موفقيت 
حاصل تاش شما همكاران بوده و بايد تاش كنيد كه 

اين موفقيت كماكان حفظ شود.

ويژه

 هم افزايي عامل دستيابي
به موفقيت 

نفتنگاه روزسرخط خبرها
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 چشم انداز 
صنعت نفت

ش�ركت ملي نفت ايران  
در نظ�ر دارد كه ميادين 
جدي�دي را در منطق�ه 
توس�عه  كارون  غ�رب 
دهد. اين ميادين شامل 
برخ�ي ميادي�ن بزرگ 
مانن�د آزادگان، ي�اران، 
ي�ادآوران و دارخوي�ن 
و ني�ز بعض�ي از ميادين 
كوچك ت�ر مانند جفير، 
بند كرخه و سوس�نگرد 

است.

يك س��ال بعد از ق��رارداد 
برج��ام، 7/2 ميليارد دالر 
فاينانس از 3 بانك خارجي خبري است كه 
غامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي 
اع��ام كرد.   دي��روز اس��حاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور به بانك مركزي 
رفت تا با مدي��ران بانك مركزي گفت وگو 
كند. جهانگيري بانك مرك��زي را يكي از 
كليدي ترين دستگاه هاي اقتصادي كشور 
برشمرد و گفت: هر موضوعي كه در دستور 
كار بانك مركزي قرار مي گيرد اگر به نحو 
مطلوب انجام شود مي تواند اقتصاد كشور 
را به حرك��ت وادار كن��د و در بخش هاي 
مختلف اقتصادي كش��ور تح��رك ايجاد 

كند. جهانگيري دستاورد تورم تك رقمي 
و رش��د اقتصادي 6/4 درصد براساس آمار 
مركز آمار ايران يا رشد 7/4 درصد بر اساس 
آمار بانك مركزي را مورد تقدير قرار داد و 
گفت: اين آمار نشان دهنده سياست هاي 
عالمانه اي اس��ت كه دولت و بانك مركزي 
در پيش گرفته و جا دارد از تك تك مديران 
اين بان��ك قدرداني كن��م. او گفت: بانك 
مركزي بايد از استقال مطلوب برخوردار 
باشد و بايد براي بررسي اين موضوع وقت 
بگذاريم تا بانك مركزي بتواند از استقالي 
متناس��ب ب��ا ش��رايط اقتصادي كش��ور 
برخوردار شود. اشاره جهانگيري بحث هاي 
دامنه دار و قديمي است كه براي استقال 

بانك مرك��زي مطرح بوده اس��ت. اگرچه 
در دول��ت يازدهم به دلي��ل اصاح برخي 
قوانين و البته عملك��رد دولت، اصطكاك 
كمت��ري بي��ن وزارت اقتص��ادي و بانك 
مركزي درباره سياست هاي پولي بوده اما 
به معني حل مشكات نيست. جهانگيري 
گفته اس��ت: يكي از اين موضوعات اصاح 
ش��بكه نظام بانكي كشور اس��ت كه بايد 
به ص��ورت ج��دي در دس��تور كار بانك 
مركزي باش��د و به شكل مس��تمر در اين 
خص��وص گزارش دهد ت��ا چنانچه برخي 
موانع خارج از اختيارات بانك مركزي بود، 
دولت بتوان��د هماهنگي هاي الزم را ايجاد 
كند. به گفته وي انتظام بخشي بازار پولي 

و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز 
از ديگر وظايف اصلي بانك مركزي اس��ت 
و براي اي��ن موض��وع اراده اي در باالترين 
سطح كشور و در شوراي عالي امنيت ملي 
و نيز از سوي سران قواي سه گانه به وجود 
آمده كه با موسس��ات اعتب��اري غيرمجاز 
برخورد شود. موسس��ات اعتباري بايد در 
چارچوب نظام پولي و بانكي كشور فعاليت 
كنند. رييس كل بانك مركزي هم در اين 
نشست مهم ترين كاركرد بانك مركزي را 
ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد كشور اعام 
كرد و گفت: دش��منان در جنگ اقتصادي 
س��ال هاي اخير، تحريم بان��ك مركزي را 

مورد توجه جدي قرار دادند. 

چراغ سبز دولت به استقالل بانك مركزي
سيف از جهانگيري درخواست كرد

خبر

بدينوسيله از كليه س�هامداران شركت كارگزاری راهبرد 
سرمايه گذاری ايران سهام )سهامی خاص( به شماره ثبت: 
126۵٣0 و شناس�ه مل�ی:  10101699412 و ي�ا نمايندگان 
قانونی آنها دعوت می ش�ود تا  در جلس�ه مجمع عمومی 
عادی ساليانه كه در ساعت 11 مورخ 1٣9۵/10/٣0 به نشانی 
تهران- خيابان وليعصر- باالتر از خيابان ظفر- نبش كوچه 
ناصری- برج كيان- طبقه 10 – واحد ٣  تش�كيل می شود، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1-  استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد سال 
مالی منتهی به ٣1/1٣9۵/06 

2-  اس�تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت در 
خصوص صورتهای مالی منتهی به ٣1/1٣9۵/06

٣-  تصويب صورت های مالی و تراز حس�اب س�ود و زيان 
مالی منتهی به ٣1/1٣9۵/06

4- انتخاب حس�ابرس و بازرس اصلی قانونی و علی البدل 
برای سال مالی منتهی به ٣1/1٣96/06

۵- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
6- س�اير مواردی كه در صالحيت مجم�ع عمومی عادی 

ساليانه باشد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شركت كارگزاری راهبرد سرمایه گذاری 

ایران سهام )سهامی خاص(
به شماره ثبت: 126530

به شناسه ملی: 10101699412

   هيات مديره شركت كارگزاری
 راهبرد سرمايه گذاری ايران سهام )سهامی خاص(

دولت پيش بين��ي كرده در 
طول 5 سال 185/8 ميليارد 
دالر درآم��د از محل ص��ادرات نفت خام، 
ميعانات نفتي و گاز طبيعي به دست آورد. 
اما اين يك برآورد بدبينانه است. درآمدهايي 
كه دولت محاسبه كرده بر مبناي نفت 35 
دالر و گاز 12 سنت پيش بيني شده است. 
كافي بود دولت در اين محاس��بات به جاي 
ارقام بدبينانه مزبور براي فروش منابع نفتي 
پيش بين��ي مراجع معتبر جهان��ي را مورد 
توجه ق��رار مي داد آن وقت ب��ه جاي 185 

ميليارد دالر، 269 ميليارد دالر در طول پنج 
سال به عنوان درآمد نفتي به ثبت مي رسيد 
كه 44/9 درصد بيش��تر از ب��رآورد برنامه 
ششم اس��ت.  آخرين پيش بيني هاي بانك 
جهاني و واحد اكونوميس��ت لندن در مورد 
قيمت هر بش��كه نفت خام از سال 2017 
تا 2020 ب��ه ترتي��ب 55/5، 67/5، 62/8 
و 61/8 دالر اس��ت. واقعيت آن اس��ت كه 
هرچند برآورد دقيق مقدار و ارزش صادرات 
نفت و گاز براي دوران برنامه دش��وار است 
اما به لحاظ اهمي��ت نفت در بودجه دولت، 
منابع صندوق توس��عه ملي و منابع داخلي 
در اختيار ش��ركت نفت و همچنين موازنه 

تجاري ايران، نمي توان بدون برآورد دقيق 
درآمد حاصل از اين منابع، در مورد رش��د 
اقتصادي و سرمايه گذاري دولت، صندوق 
توس��عه ملي و ش��ركت ملي نف��ت ايران، 
قضاوتي نزديك به واقعيت داش��ت.  در سه 
سال اول برنامه ششم، سهم صندوق توسعه 

ملي 20 درصد عايدات نفتي در نظر گرفته 
شده است. بنابراين ميانگين ساالنه عايدات 
دولت از محل نفت در حدود 27/2 ميليارد 
دالر خواهد بود. البته معادل ريالي اين مبلغ 
بستگي به نرخ ارز در سال هاي برنامه دارد.  
ساالنه بايد 724 هزار ميليارد تومان سرمايه 
ثابت ناخالص به قيمت جاري ايجاد ش��ود. 
براي تحقق اين هدف الزم اس��ت 8 درصد 
منابع مورد نياز از طريق صندوق توسعه ملي 
تامين شود. نتايج يافته ها گوياي آن است 
كه اگر در سه سال نخس��ت اول برنامه 20 
درصد و در دو سال انتهاي برنامه 30 درصد 
عواي��د حاصل از صادرات نف��ت و ميعانات 
نفتي به صندوق واريز شود؛ مي توان از اين 
طريق به ميزان 54/8 ميليارد دالر تجهيز 
كرد و بدين ترتيب منابع م��ورد نياز برنامه 
قابل تحقق خواهد بود. ب��ا توجه به تجربه 
گذش��ته دور و نزديك اي��ران و پيش بيني 
صن��دوق بين الملل��ي پول در مورد رش��د 
اقتصادي ايران در سال هاي 2016 تا 2020 
وقفه هاي تصميمات سرمايه گذاري، اجرا و 
بهره برداري از س��رمايه گذاري ها و كيفيت 
نامطل��وب س��رمايه گذاري هاي نيمه تمام 
بخ��ش دولت��ي و خصوص��ي و همچنين 
وقفه هاي تاثير سياست ها، نشان داده شده 
است كه تحقق رشد اقتصادي، بهره وري كل 
عوامل توليد و رشد سرمايه گذاري به ميزان 
پيش بيني شده در اليحه دولت امكان پذير 
نيست.  پيش بيني مي شود كه بين سال هاي 
2016 تا 2020 افزايش بالقوه اي در توليد 
نفت شامل افزايش 300 هزار بشكه در روز 
در سال 2016 و 600 هزار بشكه در روز در 

س��ال 2017 به وجود آيد. بنابراين انتظار 
مي رود كه در سال 2017 ايران توليد نفت 
4/2 ميليون بشكه در روز خود را در زمان قبل 
از تحريم ها، يعني زماني كه ظرفيت توليد 
نفت ش��امل 3/5 ميليون بشكه نفت خام و 
0/7 ميليون بشكه ميعانات گازي بود، دوباره 
به دست آورد. اگرچه ممكن است ظرفيت 
تولي��د 4/2 ميليون بش��كه در روز تا پايان 
سال 2017 محقق ش��ود، اما چهار تحول 
مهم وجود دارد كه مي تواند ظرفيت توليد 
در طول سال هاي 2018 تا 2020 را تحت 
تاثير قرار دهد. اول آنكه ش��ركت ملي نفت 
ايران  در نظر دارد كه ميادين جديدي را در 
منطقه غرب كارون توسعه دهد. اين ميادين 
شامل برخي ميادين بزرگ مانند آزادگان، 
ياران، ي��ادآوران و دارخوين و نيز بعضي از 
ميادين كوچك تر مانند جفير، بند كرخه و 
سوسنگرد است. ميادين غرب كارون تنها 
100 هزار بشكه در روز نفت توليد مي كنند. 
شركت ملي نفت ايران انتظار دارد كه توليد 
نف��ت را از اي��ن ميادين تا نزدي��ك به يك 
ميليون بشكه در روز افزايش دهد. پيش بيني 
شده اس��ت با توجه به توانايي شركت ملي 
نف��ت در تامين س��رمايه گذاري مورد نياز، 
ظرفيت توليد اين ميادين در سال 2020 به 
400 الي 800 هزار بشكه در روز برسد. دوم 
برنامه اي براي س��رمايه گذاري اولويت دار 
به منظ��ور افزايش ظرفي��ت توليد نفت در 
ميادين بالغ نفتي نظير اهواز، گچس��اران و 
مارون و نيز ب��راي عملياتي كردن بعضي از 
ميادين نفتي كه پيشتر مسدود شده، اجرا 

خواهد شد. 

درآمد احتمالي نفت، 269 ميليارد  دالر 
»كم برآوردي« 4۵ درصدي منابع دولت از محل فروش نفت 

گروه اقتصادي

اكبر رنجبران 
كارشناس بازار سرمايه

سيدحسن حسيني

 قيمت هر بشكه نفت خام براساس پيش بيني مراجع معتبر 
جهاني )دالر(

 2014201۵20162017201820192020شرح
)Spot( 96/2۵0/84٣۵٣/2۵9/962/76۵/6بانك جهاني

واحد اطالعات 
اكونوميست لندن 

)Brent(
98/9۵2/440/٣۵۵/۵67/۵62/861/8

.2016 ,Source: World Bank, Commodity Price Forecat
2016 ,Economic Intelligence Unit, Crude Oil Price Forecast

پيش بيني درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي در دوره برنامه ششم
دوره برنامه 1٣9۵1٣961٣971٣981٣99شرح

٣7/846/7۵2/6۵۵/0۵7/6۵0/2پيش بيني قيمت نفت ايران )دالر(
22۵024962۵00247224724449٣۵0صادرات نفت و ميعانات نفتي )هزار بشكه در روز(

٣6100٣/842۵۵2/047987/849668/4۵196۵/622٣177/7درآمد ساليانه صادرات نفت و ميعانات )ميليون دالر(
1294٣۵1601٣9180٣061887٣۵19746418٣416قيمت هر ميليون متر مربع گاز صادراتي به دالر

27/79٣/91۵2/8187/222۵/02۵0609ميزان صادرات گاز ايران )ميليون متر مكعب در روز(

1٣08/7۵488/۵100۵6/01289۵/916216/74۵96۵/8درآمد حاصل از صادرات گاز در سال )ميليون دالر(

توزيع درآمدهاي نفتي در دوران برنامه ششم ميان دولت،صندوق توسعه ملي و شركت نفت  )ميليون دالر(
دوره برنامه1٣9۵1٣961٣971٣981٣99شرح

٣100٣/842۵۵247987/849668/4۵196۵/622٣177/7درآمد ساليانه صادرات نفت
449۵/66170/069۵8/27201/97۵٣۵/0٣2٣60/8سهم شركت ملي نفت )%14/۵(

6200/88۵10/49۵97/614900/۵1۵۵89/7۵4798/9سهم صندوق توسعه ملي
20٣07/۵27871/6٣14٣2/027۵66/028840/91٣6017/9سهم بودجه عمومي دولت


