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اوپك در جديدترين گزارش ماهانه خود پيش بيني كرد تقاضاي جهان براي نفت اين گروه در سال آينده كه رشد 
مصرف آهسته مي شود و توليد رقيبان افزايش پيدا مي كند، دچار افت خواهد شد. 

اوپك در گزارش ماهانه خود نخستين پيش بيني سال 2019 را ارايه و اعالم كرد كه جهان در سال آينده متقاضي 
32.17 ميليون بشكه در روز نفت اوپك خواهد شد كه 7۶0 هزار بشكه در روز كمتر از سال ميالدي جاري است.  
كاهش تقاضا براي نفت اوپك به معناي آن است كه فشار كمتري روي توليدكنندگاني مانند عربستان سعودي براي 
جبران كاهش توليد كشورهايي مانند ونزوئال و ليبي و كاهش احتمالي صادرات ايران به دليل تحريم هاي امريكا 
وجود خواهد داشت.  اوپك كه متشكل از 1۵ عضو اس��ت، در اين گزارش اعالم كرد به دنبال رشد قوي كه امسال 
ديده شد، انتظار مي رود توسعه بازار نفت در سال 2019 اندكي ماليم تر شود و اقتصاد جهان و تقاضاي جهاني براي 
نفت كمتر از آنچه پيش بيني شده بود رشد خواهد كرد.  طبق آمار منابع ثانويه، توليد نفت اوپك در ژوئن 173 هزار 
بشكه در روز نسبت به ماه پيش از آن افزايش يافت و به 32.33 ميليون بشكه در روز رسيد كه به دليل توليد باالتر 
عربستان سعودي بود.  بر مبناي محاسبات رويترز، اين آمار به معناي آن است كه سطح پايبندي اوپك به توافق 
كاهش توليد به 130 درصد كاهش يافته است و اعضاي اوپك همچنان بيش از ميزاني كه وعده داده بودند، عرضه 
خود را محدود نگه داشته اند.  باال رفتن قيمت هاي نفت كه به دنبال اجراي توافق كاهش توليد اوپك روي داد، باعث 
رشد عرضه رقيب و جهش توليد نفت شيل امريكا شد. اوپك انتظار دارد عرضه غيراوپك در سال ميالدي آينده 2.1 
ميليون بشكه در روز رشد كند كه باالتر از رشد پيش بيني شده براي تقاضاي جهاني خواهد بود.  رشد عرضه در سال 
آينده عمدتا توسط امريكا، برزيل و كانادا هدايت مي شود اما اوپك بر اين باور است كه رشد عرضه شيل امريكا در 

نيمه دوم سال 2018 و در سال 2019 به دليل محدوديت هاي زيرساختي، آهسته خواهد شد.  

بازارنفتاوپكازسكهميافتد؟

بنگاههاخبرخوان اقتصادبينالملل

گروهاقتصادي|در شرايطي كه توتال رسما خروجش 
از اي��ران را تايي��د و اعالم ك��رده كه در اي��ران نمي ماند، 
روس ها با تاييد مجدد برنامه خود براي تهاتر كاال و نفت 
بر گستره تعامالت ش��ان با ايران افزوده اند. پيش از اين و 
طبق توافق ايران و روس��يه مقرر ش��ده بود كه دو كشور 
برنامه تهاتر كاال  و نفت را اجرا كنند؛ برنامه اي كه با حضور 
علي واليتي، مش��اور ويژه مقام معظم رهبري در روسيه 
اين قرارداد جدي تر پيگيري شده و حاال زماني است كه 
كارشناسان از حضور شركت هاي روس��ي در پروژه هاي 
نفتي ايران صحبت مي كنند آن هم بدون نگراني از بابت 

تحريم هاي امريكايي. 
 پيش از اين هم روس ها اعالم ك��رده بودند كه حاضرند 
۵0 ميليارد دالر در ايران و در بخش نفتي سرمايه گذاري 
كنند و دي��روز بعد از نشس��ت پوتين و واليت��ي به نظر 
مي رسيد اين عزم جدي تر از هميشه پيگيري و احتماال 

اجرا خواهد شد. 
هر چند كه در اي��ن ميان خبري در مورد ش��ركت هاي 
روس��ي كه مي توانند در اي��ران س��رمايه گذاري كرده و 
اجراي پروژه هاي نفتي ايران را در اختيار بگيرند، منتشر 

نشده است اما به نظر مي رس��د حضور گازپروم به عنوان 
بزرگ ترين شركت نفتي روسي در ايران بيش از هميشه 
پررنگ شود. البته حسن بهشتي پور، كارشناس مسائل 
استراتژيك بين الملل در همين زمينه با اشاره به آمادگي 
پوتين براي افزايش مش��اركت ش��ركت هاي روسي در 
بخش نفت و گاز ايران به تسنيم مي گويد: »احتماال اين 
روال شامل ش��ركت هايي مي ش��ود كه مراودات مالي با 
غرب ندارند و لذا بدون نگراني بابت جرايم اين همكاري ها، 

مي توانند با ايران كار كنند.«
 همكاري تهران و مس��كو در ح��وزه انرژي از دو س��ال 
قبل و پيش از خروج امريكا از برجام ش��روع ش��ده بود و 
قراردادهايي نيز در اين زمينه به امضا رس��يده است. اما 
با توجه به تحريم هاي يكجانبه اخير امريكا كه مي تواند 
دامن ش��ركت هاي روس��ي را هم بگيرد، اعالم آمادگي 
پوتين براي افزايش مش��اركت ش��ركت هاي روسي در 
بخش نف��ت و گاز ايران احتماال ش��امل ش��ركت هايي 
مي شود كه مراودات مالي با غرب و اياالت متحده ندارند 
و لذا بدون نگراني بابت جرايم اين همكاري ها، مي توانند 

با ايران كار كنند. 

هر چند كه همكاري روس ها در ايران و در شرايط جديد 
خوشايند اس��ت و مي توان با تكيه به گسترش همكاري 
دو غول انرژي دنيا ب��ا يكديگر به روزهاي ب��ا ثبات تر دو 
كشور اميد بست. پيش از اين بود كه بيژن نامدارزنگنه، 
وزير نفت جمهوري اسالمي ايران زماني كه درمورد نوع 
جديد قرارداد نفتي سخن مي گفت به گاليه از منتقدان 
اين قراردادها اعالم كرد كه اگر اين نوع قرارداد با انتقادات 
كمتري روبه رو مي شد و مي توانستيم زودتر قراردادهاي 
جديدي را منعقد كنيم و به جاي يك يا دو قرارداد حداقل 
20 قراردادنفتي منعقد كرده بودي��م، اين روزها نگراني 

كمتري از خروج طرف هاي مذاكره داشتيم. 
يوري اوشاكوف، دستيار رييس جمهوري روسيه، پيش 
از اين و با اش��اره به احتمال س��رمايه گذاري ۵0 ميليارد 
دالري روس ها در بخش نفتي ايران گفت��ه بود: »انرژي، 
اميدواركننده تري��ن حوزه براي همكاري ميان روس��يه 
و ايران است؛ ش��ركت هاي پيش��تاز نفت و گاز روسيه، 
همچون گازپروم، گازپروم نف��ت، روس نفت، لوك اويل، 
زاروبژنفت و تات نفت به طور ساختارمند توسعه ميدان ها 
را در ايران بررس��ي مي كنند.« بر اس��اس اي��ن گزارش، 

برخي از اين ش��ركت ها، كار مطالعه ميدان ها را تكميل 
و پيش��نهادهاي خود را به ش��ركت ملي نفت ايران ارايه 
داده اند. البته الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه هم اعالم 
كرده اس��ت: »مس��كو در حال بررس��ي جوانب حقوقي 
مربوط به توافق نفت در برابر كاال با ايران است.« وي تاكيد 
كرده است كه همكاري با ايران هيچگاه متوقف نشده بود 
و همچنان پابرجاست.به گزارش خبرگزاري ريانووستي، 
»الكس��اندر نوواك« اين مطلب را در پاس��خ به پرسش 
خبرنگاران درباره احتمال تاثير تحريم هاي امريكا بر روي 

توافقات نفتي بين تهران و مسكو اعالم كرد. 
خبرگزاري ت��اس نيز در همين ارتباط به نق��ل از نوواك 
نوشت: ما عالقه مند به ادامه همكاري با ايران هستيم چرا 
كه به ايران اين امكان را مي دهد تا كاال و خدمات از روسيه 
خريداري كند كه خود منجر به افزايش مبادالت تجاري و 

ارتقاي سطح روابط بين دو كشور مي شود. 
 به نظر مي رسد روس��يه و ايران قصد دارند در تنگناهاي 
تحريم هاي امريكايي با گسترش همكاري هاي خود دايره 
فعاليت خود را گسترش داده و از دايره تحريم هاي جديد 

با اين شرايط عبور كنند. 

رييس كل بانك مركزي گفت: مخالفان وكساني كه 
منافع شان با اقدامات اصالحي بانك  مركزي به خطر 
مي افت��د طرفدار تغيي��ر اينجانب هس��تند و در اين 
خصوص جوسازي و شايعه پراكني مي كنند و البته از 
نظر اينجانب فرقي نمي كند كه ماموريت در چه زماني 
خاتمه مي يابد، آنچه براي ما مهم است اين است كه با 
جديت تمام از هيچ كوششي براي انجام وظايف و امور 

محوله دريغ نورزيم. 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي اف��زود: رانتخ��واران و 
قانون ش��كناني كه با جديت و قاطعيت بانك مركزي 
مواجه شده اند، از اين شرايط راضي نبودند و نيستند 
و بنابراين س��عي مي كنند تمام مسيرهاي ممكن را 
بيازمايند تا شايد راهي بيابند و به مقصود خود برسند؛ 
البته ما هم عزم راس��خ داريم كه ت��ا آخرين لحظه به 
حول و قوه الهي و ب��دون ترس و نگراني بايس��تيم و 

مسير درست خودمان را پيش ببريم. 
وي افزود: واقعيت مهمي كه غالب��ا آگاهانه يا از روي 
ناآگاهي ناديده گرفته مي شود درجه استقالل بانك 
مركزي در نظام اقتصادي كشور و نيز حيطه اختيارات 
اين بانك در نظام پولي و بانكي به ويژه در بعد نظارت 
بر بانك ها در مقايسه با موقعيت بانك مركزي در اغلب 
كشورهاست كه مستقيما بر اثربخشي بانك مركزي 
موثر است. در اين ش��رايط حداقل انتظار از اصحاب 
رس��انه و تحليلگران مستقل اين اس��ت كه به اصل 
منطقي سنجش عملكرد متناسب با اختيارات، توجه 

حرفه اي داشته باشند. پاد

سيف:استقاللبانكمركزيرانميببينند
رانتخواران طرفدار تغيير من هستند

گروهاقتصادي| در حالي كه پيش��بيني هاي مختلف 
از كاهش قيمت نفت با افزايش عرضه عربس��تان به بازار 
جهاني خبر م��ي داد، باال گرفتن جنگ تج��اري امريكا و 
چين و خبر بازگشايي قريب الوقوع بندر نفتي ليبي جرقه 
اتفاقات نفتي را زده و توانسته است بازار نفت را با كاهش ۵ 
درصدي قيمت مواجه كند. روالي كه به نظر مي رسد در 
صورت تداوم اتفاقات جديد نفتي مي تواند قيمت ها را باز 

هم كاهش دهد. 
روز گذش��ته و در ادامه اتفاقات جهاني قيمت بنچ مارك 
جهاني نفت از جمله برنت، بيش از ۵ درصد س��قوط كرد 
اين روال موجب شد تا قيمت پيش خريد هر بشكه نفت 
برنت، با سقوط س��نگين 4.10 دالري يا ۵.2 درصدي به 
74.7۶ دالر برس��د. با اين اوضاع نفت بزرگ ترين سقوط 
يكروزه خود را از فوريه 201۶ تاكنون ثبت كرده اس��ت. 
اخبار نشان مي دهد كه قيمت نفت خام امريكا هم با 3 دالر 

سقوط به هر بشكه 71.11 دالر رسيد. 
در هفته هاي گذشته و بعد از اينكه عربستان رسما اعالم 
كرد كه پايبندي به توافق اوپك ن��دارد و بر ميزان توليد 
خود مي افزايد پيش بيني هاي زي��ادي از كاهش قيمت 
نفت به گوش رسيد اما واقعيت هاي موجود در مورد عدم 
توانمندي عربستان براي افزايش ظرفيت توليد به ميزان 
دو ميليون بشكه موجب شد تا قيمت ها همچنان در سطح 
قبلي باقي بماند. در همين حال خبرهايي كه حكايت از 
معافيت هاي خريد نفت ايران را مي داد نيز موجب ش��د 
بر شك ها در مورد توانايي عربستان در تامين دو ميليون 
بشكه نفت بازار بيفزايد و اما به تازگي آتشي كه زير هيزم 
جنگ تعرفه اي امريكا و چين به راه انداخته شده موجب 
شده دوباره ريس��ك پذيري بازار نفت باال رفته و قيمت ها 
دستخوش تغيير ش��وند.  به گونه اي كه آبيشك كومار، 
تحليلگر ارشد انرژي در اينترفكس انرژي لندن مي گويد: 
باال گرفتن تنش هاي تجاري بين امري��كا و چين، باعث 
شده هيچ ريس��ك پذيري اي در معامالت وجود نداشته 
باشد و تاثير اين امر كامال بر قيمت هاي نفت مشهود است. 

چشم انداز تعرفه بر 200 ميليارد دالر ديگر از واردات چين 
باعث شد تا قيمت كاالها در جهان پايين بيايد و بازارهاي 
سهام هم افت كنند. مايكل مك كارتي، استراتژيست ارشد 
بازار در سي ام سي ماركتس، مي گويد: تنش هاي تجاري به 
معامالت امروز آسيب زدند. اگر اين تعرفه ها اجرايي شوند، 
بر رش��د اقتصاد جهاني و تقاضا، تاثير خواهند گذاشت. 
چين بزرگ ترين خريدار نفت خام امريكا اس��ت و اعالم 
كرده كه با باال گرفتن تنش هاي تج��اري بر نفت امريكا 

تعرفه خواهد بست. 
شركت ملي نفت ليبي هم اعالم كرده است: »4 بندر نفتي 
اين كشور دوباره بازگشايي ش��ده اند و توليد و صادرات از 
پايانه هاي مربوطه، ظرف چند ساعت آينده به سطح نرمال 
خواهد رسيد.« اين اخبار افت قيمت نفت را تشديد كرد. 
توليد ليبي با مشكالت موجود از 1.28ميليون بشكه، به 

۵27 هزار بشكه افت كرده بود. 
جان كيل��داف، يكي از ش��ركاي ش��ركت اگين كپيتال 

مي گويد: آس��ودگي از باب��ت ليبي، گفت وگ��و در مورد 
ظرفيت ذخيره بازارها را به كلي عوض مي كند. نگراني از 
نبود ظرفيت دخيره، باعث ش��ده بود قيمت ها به صورت 

مداوم رو به افزايش باشند. 
به اين ترتيب به نظر مي رسد اگر چه معافيت خريد نفت 
ايران از سوي امريكا خريداران را خوشحال كرده است اما 
رويدادهاي ديگر در بازار موجب شده تا بازار به كلي اخبار 
تقويت كننده قيمت نفت را ناديده بگيرد. البته داده هاي 
دولتي امريكا اعالم كرده اند كه ميزان ذخاير نفت تجاري 
اين كشور، خيلي بيش��تر از آنچه انتظار مي رفت كاهش 
يافته است و در هفته گذش��ته 13 ميليون بشكه كمتر 
شده اس��ت. اين بزرگ ترين افت ذخاير نفتي امريكا در 2 
سال اخير اس��ت. همچنين بازارها با افت توليد بخشي از 

تاسيسات نفتي كانادا هم تحت فشار قرار داشتند. 
اتفاق هايي ك��ه مي تواند مج��ددا قيمت ها را به س��مت 
صعودي ش��دن پيش ببرد و نزول اندك روزهاي اخير را 

پنهان كند. 
230هزار بش�كه كل افزايش تولي�د اوپك و غير 

اوپك 
در اين ش��رايط و در حالي كه بازار جهاني نفت همچنان 
تمايل به افزايش قيمت خود را حفظ كرده است، آژانس 
بين المللي انرژي روز پنجش��نبه، 21 تيرماه در تازه ترين 
گزارش چشم انداز كوتاه مدت انرژي خود، مقدار افزايش 
توليد اوپك و غي��ر اوپك را در ماه ژوئن نس��بت به ماه مه 
روزانه 230 هزار بشكه اعالم كرد. اعالم نظري كه حضور 
نفت ايران در ب��ازار جهاني را براي ثبات قيمت بيش��تر 

مورد توجه قرار مي دهد و هرگونه تغيير در ميزان عرضه 
نفت مي تواند افت ه��اي مقطعي را بي اثر ك��رده و دوباره 
فيمت ها را افزايش دهد. ايران، سومين توليدكننده بزرگ 
نفت اوپك است و مصرف كنندگان جهاني نفت به خوبي 
مي دانند در صورت حذف نفت ايران بايد براي خريد نفت 

بهاي زيادتري را پرداخت كنند. 
ش��ايد به همين دليل اس��ت كه خريداران آسيايي نفت 
ايران با ش��نيدن خبر معافيت از تحريم هاي خريد نفت 
ايران خرسند شده و در حال رايزني هاي بيشتر براي كسب 
مجوزهاي معافيتي هس��تند. چين، هن��د، كره جنوبي 
و تركيه از جمله كش��ورهايي هس��تند كه از ايران نفت 
مي خرند و در ليست معافيت هاي خريد نفت امريكا قرار 
گرفته اند. امريكا اعالم كرده است كه مجوزهاي كوتاه مدت 
براي خريداران نفت اي��ران صادر مي كند ت��ا بتواند بازار 

جهاني نفت را كنترل كند. 
انتقاد نماينده ايران در اوپك از سياست  تحريمي 

امريكا
حس��ين كاظم پور اردبيلي، نماينده ايران در هيات عامل 
اوپك گفت: قيمت هاي باالي نفت كه در پي سياست هاي 
تحريمي امريكا عليه بنيانگذاران اوپك پديد آمده است 
سبب كند ش��دن روند رش��د اقتصادي جهان مي شود. 
افزايش قيمت نفت ناشي از سياست هاي تحريمي امريكا 
به رش��د اقتصادي چين، اروپا و ديگ��ر مصرف كنندگان 
آسيب مي رس��اند؛ اين اقدام بسيار شبيه به تصميم هاي 

اخير ترامپ در حوزه تجاري است. 
او اف��زود: مجموع افزايش توليد نفت كش��ورهاي عضو و 
غيرعضو اوپك پس از فش��ارهاي ترامپ، تنها 170 هزار 
بشكه در روز بوده است و در س��ال 2019 هم بيش از اين 
افزايش نمي يابد؛ همچنين اين ش��رايط رشد اقتصادي 
جه��ان را نيز كند مي كن��د. افزايش قيمت نفت ناش��ي 
از سياس��ت هاي ترامپ س��بب باال رفتن افزايش هزينه 
قبض هاي مصرف انرژي در اروپا، ژاپن، چين و هند شده 
و اين شرايط مانند تعرفه هاي تجاري اعمال شده از سوي 
واشنگتن بر روند رشد اقتصادي اين كشورها تاثير منفي 
گذاشته است.  كاظم پور اردبيلي با بيان اينكه ترامپ اكنون 
از مقدار افزايش توليد نفت مايوس شده و به توان عربستان 
و روس��يه براي افزايش توليد ش��ك كرده اس��ت، گفت: 
عربستان سعودي اين روزها از ذخيره سازي هاي خود نفت 
وارد بازار مي كند و اين ارق��ام حاصل از افزايش توليد اين 

كشور نيست. 
نماينده ايران در هيات عامل اوپك با اشاره به اين موضوع 
كه روسيه قادر نيس��ت بيش از 200 هزار بش��كه در روز 
توليد خود را افزايش دهد، تاكيد كرد: همه آنها صحبت 
از بشكه هاي اندكي مي كنند و رشد اقتصاد جهاني سال 
آينده ميالدي كند مي شود و همه شاخص هاي اقتصادي 
نزول مي كند. اختالف مجموع توليد كش��ورهاي عضو و 
غيرعضو اوپك در ماه ژوئن نس��بت به ماه مه امسال، تنها 
170 هزار بش��كه بوده و اين رقم آقاي ترامپ را متعجب 

كرده است!

احتمالبازگشاييبنادرليبيوجنگتجاريباچينقيمتنفترا۵درصدكمكرد

نفت ريخت

بازارنفت

اما و اگرهاي نوسان؛ سهم 
نارنجي پوش تاالر شيشه اي

سهام شركت سايپا در بورس تهران با قيمتي متفاوت از 
هميشه روبه رو شد و بسياري از كارشناسان و فعاالن بازار 
را به واكنش هاي بعضا رسانه اي واداشت. هر سهم سايپا 
در ماه هاي اخير به حدود قيمتي 800 ريال رس��يد كه 
تعدادي از صاحبنظران اين كاهش قيمت را به مديريت 
كنوني اين مجموعه نس��بت داده و عملكرد تيم مديران 
فعلي را زمينه ساز رسيدن قيمت سهام سايپا به اين رقم 
دانستند. واقعيت آن است كه در زمان روي كار آمدن تيم 
مديران كنوني سايپا در اول آذرماه سال گذشته، هر سهم 
س��ايپا در بورس قيمتي در حدود 103۶ ريال داشت كه 
اين رقم به دليل يك سلسله ش��رايط خاص رقم خورده 
بود كه در اين يادداش��ت به آن مي پردازيم. حدود 4 ماه 
از س��ال مالي گروه خودروسازي سايپا گذشته و طبيعتا 
نمي توان توقع داشت نتايج فعاليت هاي تيم مديران ارشد 
اين مجموعه كه تنها 8 ماه از سكانداري آنها مي گذرد، در 
همين مدت كوتاه در بازار بورس مشخص شود از سويي 
ديگر عمده شرايط كنوني نيز مربوط به آثار برجاي مانده 
از مديران قبلي اين خودروساز اس��ت. واقعيت آن است 
كه قيمت هر سهم س��ايپا در تاريخ ابتداي اسفند 94 به 
رقمي معادل 2۶04 ريال رس��يد، اما در كمتر از يك ماه، 
انتشار برخي مسائل درخصوص فعاليت هاي اقتصادي 
سايپا زمينه  سقوط شديد قيمت س��هام به مبلغ 1۶28 
ريال را فراهم كرد كه نش��ان مي داد برنامه اي كه پيش از 
تيم مديريتي جديد از آن به عنوان اصالح ساختار سرمايه 
ياد مي كردند، در عمل چيزي به جز ب��ازي با اعداد نبوده 
است. روند افت قيمت سهام سايپا از آن زمان به بعد ادامه 
يافت تا اينكه در تاريخ 9۵/۶/23 به كمترين ميزان خود 
يعني مبلغ 1143 ريال رس��يد؛ پس از آن، مديران وقت 
س��ايپا با اجراي برخي اقدام هاي غيرش��فاف و پر شائبه 
و همچني��ن با هم��كاري برخي معامله گ��ران در لباس 
كارگزار بورسي موفق شدند قيمت هر سهم را به صورت 
تصنعي باال ببرند و به رقم 14۵4 ريال برسانند. اين گونه 
اقدام ها موجب شد س��ازمان بورس و اوراق بهادار كشور، 
نماد معامالتي سايپا را حدود چهارماه متوقف كند و در 
نهايت در تاريخ 9۶/۶/13 پس از بازش��دن نماد، س��هام 
اين ش��ركت با قيمت 1189 ريال در بازار عرضه شد كه 
نشان دهنده افت شديد قيمت هر سهم سايپا بود؛ اين افت 
قيمت در حالي رقم خورد كه بازار هم متوجه سندسازي 
مديران وقت س��ايپا ش��ده بود. ش��نيده ها حاكي است 
مديريت سابق سايپا و مجموعه وابس��ته به آن به همراه 
بعضي اعضاي هيات مديره اين مجموعه به خاطر همين 
اقدام ها و اجحافي كه در حق سهامداران شده، با شكايت 
س��ازمان بورس در حال پاسخگويي به مراجع ذي صالح 
قضايي هس��تند. در كنار آن، افت قيمت سهام سايپا در 
طول هشت ماه گذشته معادل حدود 19.۶ درصد بوده 
است؛ اين در حالي است كه سهام ديگر خودروساز مطرح 
كش��ور در همين مدت افت قيمتي بيش از اين را تجربه 
كرده است. عالوه بر آن، اساسا ارزش سهام و رونق بورس 
در همه جاي دنيا متاثر از چش��م انداز آينده كسب و كار 
شركت هاي اقتصادي و بورسي است و در شرايط كنوني 
كه آينده اقتصاد كش��ور مبهم به نظر مي رس��د، به طور 
طبيعي شاخص بورس با افت مواجه مي شود و بر ارزش 
س��هام ش��ركت ها نيز اثر مي گذارد. فراموش نكنيم كه 
اقتصاد كشور، در حال حاضر درگير يك جنگ تمام عيار با 
موانع و تحريم هاي خارجي است. قدر مسلم مجموعه اي 
اقتصادي و بورس��ي در حالي كه اختي��ار قيمت گذاري 
محصوالت خود را نداشته باش��د، طبعا سود متناسب با 
وضعيت سهامدارانش را نيز محقق نخواهد كرد و باتوجه 
به اينكه قيمت كارخانه اي خودروها متناسب با نرخ تورم 
افزايش نيافته، اين ش��ركت نمي تواند به اهداف بورسي 
خود دست يابد. اما بررسي ها نشان مي دهد از زمان روي 
كار آمدن مديريت كنوني سايپا كه شعار عملكرد شفاف 
را در زمينه مسائل مالي و اقتصادي سرلوحه فعاليت خود 
قرار داده؛ همواره ارايه اطالعات صحيح از وضعيت مالي و 
اقتصادي را در اختيار سهامداران و سازمان هاي مربوطه 
قرار داده است. قيمت كنوني سهام شركت سايپا نه تنها 
نشان دهنده افت قيمت نيست، بلكه واقعيت حاكي است 
قيمت هايي كه در چندسال گذشته سهام سايپا در بورس 
داش��ته غيرواقعي و نتيجه عددسازي هاي مديران قبلي 
بوده اس��ت كه اقدام به گمراه كردن و فريب مشتريان و 
متقاضيان خريد سهام سايپا كرده بودند؛ در واقع مقصر 
افت قيمت فعلي سهام سايپا كساني هستند كه پيش تر 
با عددسازي و سندسازي يا به بهانه هايي همچون ارزش 
منصفانه برخي دارايي ها، قيمت سهام سايپا را به صورت 

حبابي و تصنعي افزايش دادند.

وعدهروسهابرايسرمايهگذاري۵0ميليارددالريدرنفتايران

بازگشتبههمسايهشمالي

اتصال 543 روستاي فارس به 
اينترنت پرسرعت همراه اول

با حض��ور وزير ارتباط��ات آيين افتتاح فاز يك پوش��ش 
اينترنت پرسرعت روستايي همراه اول برگزار شد. با حضور 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، مديرعامل ش��ركت 
مخابرات ايران، اس��تاندار و نمايندگان استان در مجلس 
شوراي اسالمي و مسووالن محلي اس��تان فارس، آيين 
افتتاح فاز يك ايجاد پوشش شبكه 3G و 4G همراه اول 
در روستاها، با راه اندازي 230 سايت در ۵43 روستا با مبلغ 
سرمايه گذاري 93ميليارد تومان برگزار شد. همچنين به 
دس��تور وزير ارتباطات، راه اندازي سايت هاي نسل سه و 
چهار همراه اول در اين اس��تان در دو فاز ديگر ادامه پيدا 

خواهد كرد. 
در اي��ن مراس��م محمد ج��واد آذري جهرم��ي، وزي��ر 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه در س��فر 
نوروزي به استان فارس مقرر شد اتصال ۵00 روستا به 
اينترنت پرسرعت برقرار شود، گفت: امروز خوشحاليم 
كه اين وعده محقق ش��ده اس��ت و تعداد ۵۶9 روستا 
در دو ماهه اخير به ش��بكه 3G و 4G پيوستند. وزير 
ارتباطات تصري��ح كرد: ۵7۶ روس��تا ه��م پيش تر از 
اين امكانات برخوردار ش��ده بودند و ي��ك هزار و 19۵ 
روس��تا نيز در برنامه توسعه امس��ال وزارت ارتباطات 
قرار دارد. بر اس��اس اين گزارش با بررسي هاي ميداني 
و گزارش ه��اي مردم��ي، مش��تركين در روس��تاها و 
جاده هايي كه شبكه نسل سه و چهار راه اندازي شده، از 

اينترنت پر سرعت همراه اول رضايت داشته اند. 

ترامپ مجوز تحويل هواپيماهاي 
ATR  به ايران را  نمي دهد

دليل نوسانات زياد شاخص بورس 

يك مقام ارشد امريكايي تصريح كرد، بعيد است واشنگتن 
مجوزي صادر كند كه بر اس��اس آن ش��ركت هايي نظير 
ايرب��اس و اي تي آر بتوانن��د ارايه خدم��ات هوانوردي به 
ايرالين هاي ايران��ي را ادامه دهند.  اين مق��ام امريكايي 
همچنين گفت، بعيد اس��ت دولت امريكا با درخواس��ت 
جديد ش��ركت اي ت��ي آر جه��ت ف��روش هواپيماهاي 
بيشتر به ايران موافقت كند.  مارشال بيلينگسلي دستيار 
وزير خزان��ه داري امري��كا در امور تامين مال��ي تروريزم 
گفت: توليد كنندگان هواپيما براي پش��تيباني كامل از 
هواپيماهاي تحويل داده ش��ده به ايرالين هاي ايراني »از 
ما مجوز گرفته اند... در اين مقطع، من فكر مي كنم ما در 
موقعيتي نيس��تيم كه اعالم كنيم، چنين مجوزهايي را 
صادر خواهيم كرد.« بيلينگس��لي همچنين گفت، بعيد 
است دولت امريكا با درخواست اخير شركت اي تي آر براي 
صدور مجوز تحويل تعداد بيشتري هواپيماي توربوپراپ 
ب��ه ايرالين هاي ايران��ي موافقت كند. »م��ا در موقعيتي 
نيس��تيم كه در اين مقطع زماني نس��بت به معامالت با 
ايران انعطاف نشان دهيم.« به گفته اين مقام امريكايي، 
از زمان لغو مجوزه��اي فروش هواپيما به اي��ران، امريكا 
شاهد »افزايش خريدهاي پنهاني قطعات يدكي از سوي 

ايراني ها بوده است.« پرستيوي

معاون بورس تهران گفت: در ايران 30 ش��ركت بزرگ 
8۵ درصد بورس را تش��كيل مي دهد و يكي از عوامل 
نوسانات شديد شاخص در اين مدت، اخبار تاثيرگذار 
اين شركت ها است.  روح اهلل حسيني مقدم در پاسخ به 
اينكه از ديد شما نوسانات شديد شاخص بازار سرمايه 
در اين روزها به چه علت است اظهار كرد: اين نوسانات 
در كوتاه مدت مس��اله خاصي ايجاد نمي كند و مربوط 
به نوس��انات طبيعي بازار اس��ت؛ چرا كه در كشور ما 
30 شركت بزرگ بورسي 8۵ درصد بورس را تشكيل 
مي دهد. وي ادامه داد: طبيعي اس��ت كه وقتي اخبار و 
اطالعات مربوط به اين صنايع بزرگ زياد باش��د باعث 
مي شود كه ما هر روز نوسانات را در بازار داشته باشيم 
ولي بايد ببينيم در بلندمدت بازار به كدام سمت مي رود 

و آن روند را براي تحليل ها در نظر بگيريم. 
معاون شركت بورس تهران در پاسخ به اينكه مذاكرات 
ايران با اروپايي ها چقدر مي تواند در نوس��انات بورس 
تاثير بگذارد گفت: مذاك��رات ايران و اروپ��ا بر بورس 
بي تاثير نيست ولي تاثير آن بر بورس تهران بستگي به 
اين دارد كه چقدر فضاي كسب و كار شركت ها را تحت 
تاثير قرار دهد؛ در نتيجه هر يك از عوامل تاثيرگذار در 

بورس بايد به طور جداگانه بررسي شود.  ايسنا

قيمت گل در ايران ۶ برابر هلند
رييس اتحاديه توليدكنندگان گل وگياه اس��تان تهران 
قيمت گل در ايران را شش برابر هلند اعالم كرد و گفت: با 
وجود توليد انبوه گل در ايران، واردات اين محصول بسيار 
بيشتر از صادراتش است كه البته با توجه به باال رفتن نرخ 
دالر، واردات گل س��خت تر و گران تر مي شود. طبق آمار 
در سال گذش��ته صادرات گل 490 درصد نسبت به سال 
قبل از آن بيشتر شده است اما باتوجه به رتبه هفدهم توليد 
در اين بخش، صادرات جايگاه مناس��بي ندارد و به گفته 
غالمحسين سلطان محمدي، با وجود اينكه براي توليد 
انبوه گل امكانات وجود دارد، صادرات ساالنه 200 ميليون 
دالر است؛ درحالي كه هزار برابر اين مقدار، واردات گل و 

گياه  داريم. 
رييس اتحاديه توليدكنندگان گل وگياه اس��تان تهران، 
درباره تاثير نرخ ارز بر بازار گل وگياه اظهار كرد: با وضعيتي 
كه براي دالر پيش آمده اس��ت كمبودهاي توليد جبران 
خواهد ش��د، چراكه با باال رفتن قيم��ت دالر واردات گل 

سخت تر و گران تر خواهد شد. ايسنا

Reuters


