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س��هم نفت و گاز در س��بد انرژي جهان حدود 54 درصد 
اس��ت. كارشناس��ان مي گويند بر اس��اس بدبينانه ترين 
سناريو تا سال 2035 اين سهم، كاهشي 4 درصدي خواهد 
داش��ت. هر چه هس��ت نفت و گاز در دو دهه آينده بازهم 
در دوستي ها و دشمني كشورها نقش آفرين است. در اين 
ميان ايران و روسيه با در اختيار داشتن بيش از 50 درصد 
ذخاير گازي جهان در بده بستان هاي سياسي و اقتصادي 
جايگاه ممتازي را داش��ته و خواهند داشت، هرچند دارا 
بودن ذخاير انرژي محاس��ن بسياري را براي ايران داشته 
اما با نيم نگاهي به كتاب قطور تاريخ يكصد سال گذشته و 
چرايي و چگونگي دشمني ها و دوستي هاي بين المللي با 
ايران مشخص مي شود كه ماجراي نفت و جغرافياي انرژي 

روابط ما با قدرت هاي فرامنطقه اي را شكل داده است. 
 

مواهب و مصايب نفت و گاز
البته اين ذخاير و موقعيت هم فرصت هايي براي ما ايجاد 
مي كند و هم تهديدهايي را براي كش��ور دارد. تهديدها را 
در مسائلي مانند توسعه طلبي قدرت هاي فرامنطقه اي و 
تمايل آنها براي تسلط بر اين ذخاير مي توان مالحظه كرد. 
به حداقل رساندن تهديدها و حداكثر استفاده از فرصت ها 
قطعا نياز به تعامل فعال ميان دو بخش انرژي و به خصوص 
نفت و سياست خارجي خواهد داشت. در افق چشم انداز 
حجم عظيمي از سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز كشور 
بايد صورت گيرد كه تحقق اين هدف نيز بدون تعامل فعال 
اين دو دستگاه بعيد است به نحو شايسته اي اتفاق بيفتد. 

ايران سومين صادر كننده گاز جهان
اي��ران س��ومين توليدكنن��ده گاز در جهان اس��ت و در 
سال هاي گذشته تمركز زيادي براي افزايش سهم ايران در 
بازار گازي جهان انجام شده است. به طور كلي طبق اعالم 
شركت ملي گاز ايران، توليد گاز ايران از ۸00 ميليون متر 
مكعب در روز در شرايط كنوني تا پايان سال به يك ميليارد 
متر مكعب افزايش خواهد يافت و البته حجم گاز موجود 
براي صادرات بايد تا 2021 به 365 ميليون مترمكعب در 
روز برس��د كه از صادرات برترين توليدكننده گاز طبيعي 
مايع جهان يعني قطر هم بيش��تر است؛ موضوعي كه به 
نظر مي رسد قراردادهاي جديد گازي ايران با كشورهاي 
همس��ايه اش را منطقي تر از قبل نش��ان مي دهد. امضاي 
ش��ش تفاهمنامه نف��ت و گاز ب��ه ارزش 30 ميليارد دالر 
ش��ركت ملي نف��ت ايران و ش��ركت هاي »گازپ��روم« و 
»روسنفت« با حضور وزيران نفت دو كشور در جريان سفر 
اخير پوتين به تهران، به خوبي تمركز بر افزايش بازارهاي 

صادراتي را نشان مي دهد. 

اهداف مشترك ايران و روسيه
گويا دو كش��ور همس��ايه ايران و روس��يه قص��د دارند تا 
همزم��ان با اعالن تحريم هاي كاتس��ا وارد فاز جديدي از 
همكاري هاي بخش انرژي ش��وند كه نتيجه آن تامين و 

تثبيت امنيت انرژي دو غول گازي جهان است. 
حضور گس��ترده روس ها در صنعت نف��ت ايران در حالي 
منتشر مي شود كه توافقات ش��ركت گازپروم تنها شامل 
توسعه ميادين نفتي وگازي ايران نمي شود بلكه صادرات 
گاز به پاكستان و هند را هم در برگرفته و با توليد گاز مايع 
»ال ان جي« و فرآورده هاي پتروشيمي ادامه خواهد يافت. 
همان طور كه آمارهاي رسمي از شركت گاز ملي گازپروم 
روسيه خبر از تصميم اين شركت براي افزايش سهم بازار 

خود دارد، آمارهاي منتش��ر شده شان هم نشان مي دهد 
كه اين شركت طي شش ماه گذشته توانسته است ميزان 
سهم خود از بازار صادراتي را به ميزان 3/3 درصد، آن هم 
تنها در بخش صادرات گاز به اروپا افزايش دهد و چنانچه 
قراردادهاي جديد اين ش��ركت با ايران هم اجرايي شود 
رس��ما مي توان از طريق صادرات گاز ايران به اروپا سهم 

روسيه در صادرات گاز را افزايش يافته تلقي كرد. 
البته گازپروم به عنوان شركت اصلي روس ها در صادرات 
گاز هم اكن��ون ع��الوه ب��ر اروپا، ب��ه كش��ورهاي تركيه، 
صربس��تان و بلغارس��تان نيز صادرات گاز دارد. ش��ركت 
گازپروم چندي پيش اعالم كرد؛ تقاضاي گاز روس��يه از 
طريق خط لوله تركيه با افزايش چشمگيري روبه رو بوده 
و صادرات به تركيه، صربستان و بلغارستان به ترتيب 51، 

37/6 و 19/4 درصد افزايش يافته است. 

همكاري براي گذر از تحريم ها 
با اين شرايط كه دو غول گازي دنيا در فكر همكاري هاي 
بيش��تر براي تصاحب ب��ازار جهاني گاز هس��تند؛ انعقاد 
قراردادهاي س��ه جانبه بين تهران- باكو و مس��كو خبر از 
توافقي مي دهد كه نشان مي دهد غول هاي گاز قصد دارند 
با همكاري با يكديگر گام ه��اي جدي تري براي تصاحب 
بازار و البته شانه خالي كردن از تحريم هاي غربي بردارند؛ 
موضوعي كه در هفته هاي گذشته با اظهارنظرهاي خاص 
غربي ه��ا در مورد هم��كاري با ايران وارد ف��از جديدي و 
موجب ش��ده تا همكاري ان��رژي اي��ران و روس وارد فاز 
جدي تري شود. گويا روس ها قصد دارند به تنهايي جاي 

خالي شركت هاي غربي را در ايران پر كنند. 
در هفته هاي گذش��ته »ب��ي پي« اعالم ك��رد كه پرونده 
س��رمايه گذاري در ايران را بس��ته اس��ت چرا كه هزينه 
سرمايه گذاري اين غول نفتي در شرايط موجود حتي بيش 
از زمان حمله به ليبي در ايران است. مسووالن اين شركت 
حتي اعالن كردند كه س��رمايه گذاري در ايران مي تواند 
اين شركت را با جريمه هاي كاخ سفيد روبه رو كند كه در 
نتيجه مي تواند به انجماد توس��عه پروژه هاي اين شركت 
در امريكا بينجامد كه به مراتب سودآورتر از ايران است. 

از س��وي ديگ��ر نيم نگاهي ب��ه آنچه در خص��وص تغيير 
قدرت از غرب به ش��رق منتشر شده است، نشان مي دهد 
كه روسيه و ايران در عين همكاري با يكديگر قصد دارند 
تا هواي متحد س��وم خود يعني چين را نيز داشته باشند 
چرا كه هر يك از دو غول گازي به تنهايي با اين ابرقدرت 
آس��يايي مراودات خاص دارند و دوس��ت ندارند تا از اين 

محل منافع خودشان را متاثر كنند. 

چين و رشد پرشتاب انرژي 
كشور چين با رشد پرش��تاب تقاضاي گاز طبيعي، مورد 
توجه اكثر دولت ه��اي صادركنن��ده گاز طبيعي به ويژه 
روس��يه قرار دارد. رهبران دولت هاي بزرگ عرضه كننده 
گاز معتقدند اين كش��ور يك بازار مهم فروش گاز طبيعي 
در آينده فرارو خواهد بود. و با وجود عرضه قابل توجه گاز 
طبيع��ي در بازارهاي جهاني، تامين تقاضاي اين كش��ور 
چندان دشوار نخواهد بود. كارشناسان معتقدند در آينده 
نه چن��دان دور، چيني ها به بزرگ تري��ن واردكننده گاز 
طبيعي دنيا تبديل خواهند ش��د. با توسعه شهرنشيني، 
نياز به مصرف س��وخت هاي پاك و ايجاد زيرساخت هاي 
واردات و انتق��ال گازطبيع��ي، حج��م واردات چيني ها، 
افزايش چش��مگيري خواهد يافت. رهب��ران پكن اعالم 
كرده اند كه تقاضاي گاز طبيعي اين كشور در سال 2020 
به 420 ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت. اين عدد 

دو برابر تقاضا در سال گذشته است. براي نخستين بار نيز 
چيني ها اعالم كرده اند كه در سال2030، كشورشان 700 

ميليارد متر مكعب گاز طبيعي مصرف مي كند. 
 از بعد فرصت، ش��ركت هاي چيني نيز مي توانند با تامين 
مالي در توس��عه پروژه ه��اي انرژي ايران ب��ه ويژه گاز در 
زمينه ه��اي پش��تيباني از خطوط لوله جديد، س��اخت 
تاسيسات ال ان جي از جمله زيرساخت هاي ذخيره سازي 

و پايانه ها سهيم باشند. 
همچني��ن اي��ران مي تواند گاز نس��بتا ارزان خ��ود را به 
كش��ورهاي همس��ايه از جمله عراق و كش��ورهاي عربي 
پيرامون خليج فارس بفروشد. ايران مي تواند قراردادهاي 
جدي��د انتقال گاز و س��واپ آن با جمه��وري آذربايجان، 
روسيه و تركمنستان ببندد يا مسير ترانزيتي را از طريق 
تركيه، گرجس��تان و اوكراين، تنوع ببخشد. همچنين در 
قالب س��واپ و صادرات مجدد مي تواند گاز همس��ايگان 
شمالي را تبديل به ال ان جي كرده و به مشتريان اروپايي 

يا به مشتريان جنوب و شرق آسيا بفروشد. 

چين و قدرت نمايي در جهان 
چين قصد دارد كه در سال 2025 ميالدي به بزرگ ترين 
اقتصاد جهان تبديل ش��ود. بنابراين در كمتر از 10 سال 
آينده، يوآن چين به ارز حاكم جهان مبدل خواهد ش��د. 
اين مس��اله مي تواند از هژموني امري��كا در جهان بكاهد. 
در نتيجه كاخ س��فيد با فلج كردن منابعي كه مي تواند به 
توسعه زيرس��اخت هاي صنايع چين بينجامد، راه اجراي 
اين چشم انداز را سد خواهد كرد. يكي از سناريو هاي كاخ 
س��فيد براي نيل به اين موضوع، تحريم تامين كنندگان 
مواد اوليه مورد نياز صنايع چين اس��ت. ايران هم يكي از 
گزينه هاي مهم چين براي دسترسي به منابع گازي است. 
شايد بتوان گفت كه يكسوي تحريم هاي امريكا عليه ايران 

در واقع چين را نشانه رفته است.
 اين موضوع را از اذعانات كاخ س��فيد به روشني مي توان 
دريافت. در ش��رايط كنوني واش��نگتن ب��راي لغو برجام 
بيش از آنك��ه به دنبال تواف��ق نظر كش��ورهاي اروپايي 
باش��د به دنبال جلب نظر چين اس��ت كه البته با توجه به 
س��ناريو هايي كه كاخ سفيد براي نفوذ در آسياي مركزي 
و همگام��ي با مناطقي ك��ه داعيه جداي��ي از چين دارند 
چون منچوري و تبت همگامي چين با امريكا در ش��رايط 
كنوني دور از ذهن اس��ت. گرچه 35 برابر بودن  صادرات 
چين به امريكا در مقايس��ه با ايران مي تواند اين كشور را 
در تنگناي سختي قرار دهد اما اهميت ژئوپولتيكي ايران 
موجب خواهد شد كه سناريو همكاري امريكا با اين كشور 

تضعيف شود. 
چين هم پيمان روس��يه است و هر دو به روشني مي دانند 
كه س��ناريوي كاخ س��فيد براي نفوذ به اوراسيا و آسياي 
مرك��زي از ايران مي گذرد بنابراين اين دو كش��ور تالش 
خواهن��د كرد كه امنيت ملي ايران تقويت ش��ود. قرارداد 
400 ميليارد دالري انتقال گاز روسيه به چين كه توسط 
شركت »گازپروم« روسيه و شركت ملي نفت چين در ماه 
مه  2014 امضا شد، بزرگ ترين قرارداد گازي تاريخ لقب 
گرفته اس��ت. براساس اين قرارداد، روس��يه متعهد شده 
اس��ت به مدت 30 سال، س��االنه 3۸ ميليارد متر مكعب 
گاز طبيعي به چين از س��ال 201۸ صادر كند. روسيه در 
اين قرارداد براي ساخت يك خط لوله 4 هزار كيلومتري 
جهت صادرات ساالنه 3۸ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي 
به چين امضا كرد. اعالم هزينه 55 ميليارد دالري رهبران 
كرملين براي س��اخت اين خط لوله، بهت كارشناس��ان 
انرژي را به همراه آورد. چراك��ه با قيمت هاي پايين نفت 

خام و كسري بودجه هنگفت مس��كو، سرمايه گذاري در 
اين پروژه، چندان منطقي به نظر نمي رسد. همچنين اخبار 
پشت پرده نشان مي دهد تاكنون دو طرف بر سر قيمت گاز 

صادراتي روسيه به توافق كامل دست نيافته اند. 

تغيير در بازارهاي هدف صادراتي 
به هر حال، ترديدي در اين موضوع وجود ندارد كه تصميم 
پوتين براي تغيير بازارهاي هدف گاز صادراتي كشورش 
از دولت هاي اروپايي به عن��وان بازار هدف روس ها در دو 
دهه اخير، به دولت هاي آسيايي به ويژه چين و در گام هاي 
بعدي كشورهايي مانند هند، كره جنوبي و ژاپن، يك قمار 
بزرگ خواهد ب��ود. بازارهاي آس��يايي از باالترين قيمت 
پرداختي براي گاز طبيع��ي برخوردار بوده و قطري ها در 
15 سال گذشته، به رهبر اين بازار تبديل شده اند. به عالوه، 
صادركنندگان جديد بازار ال ان جي نيز خواهان سهم خود 

در اين بازار هستند. 
پيش از اين، برخي منابع و رسانه هاي روسي در 4 نوامبر 
2017 اع��الم كردند كه پوتين در جريان س��فر به تهران 
برآمادگي كشورش به صادرات گاز از طريق خطوط لوله 
جمهوري آذربايجان به ش��مال ايران كه مي تواند منافع 
اقتصادي براي متحدان اين كش��ور دربر داش��ته باش��د، 
مورد تاكيد قرارداده اس��ت. از نظر كارشناس��اني كه اين 
رسانه ها به آنها پرداخته اند، صادرات گاز روسيه از طريق 
آذربايجان به ش��مال ايران را فصل مشترك خواندند كه 
زمينه س��از حل و فصل مس��ائل اقتصادي و سياسي سه 

طرف قرارداد خواهد بود. 
اما آنچ��ه موجي از نگراني ه��ا را برانگيخت ك��ه به گفته 
برخي منابع آگاه فروش گاز روس��يه به ايران اس��ت چرا 
كه همكاري و همراهي دو رقي��ب در عرصه اي كه هر دو 
مدعي آن هستند با توجه به آماده نبودن زيرساخت هاي 
انتقال اندكي دور از ذهن اس��ت. مخصوص��ا اينكه دليل 
موافقت جمهوري آذربايجان با انتقال گاز روسيه به ايران 

شفاف سازي نشده است. 
در اين بين برخي تحليلگران معتقدند ايران براي استفاده 
از چتر حمايتي روسيه اقدام به امضاي قرارداد هاي اخير 
با ش��ركت هاي گازپروم و روس��نفت كه خود در ليس��ت 
تحريمي امريكا هستند، كرده است. به اين معني كه ايران 
براي تامي��ن امنيت انرژي نياز، به خصوص براي صادرات 
آن نيازمند برند روس��يه اس��ت تا در ميان مدت خود را از 
آسيب هاي پيش بيني ش��ده محفوظ دارد. اما نكته قابل 
تامل اين اس��ت كه از اين رواديد آذربايجان چه س��ودي 
خواهد برد و دليل ساخت خط لوله دامغان و نكا چه بوده 
اس��ت؟ غير از اين چرا ايران بارديگر ب��ه دنبال مذاكره با 

تركمن ها براي واردات گاز است؟
»والري بسل« مديرعامل گروه شركت نيوتك سرويس و 
استاد دانشگاه دولتي نفت و گاز مسكو، معتقد است زماني 
كه ايران با كمبود گازي از تركمنستان مواجه است فرصتي 
است كه روس��يه در بازار ايران حضور مستمر يابد چرا كه 
گاز تركمنستان به چين منتقل مي شود بنابراين ايران با 
دارا بودن دو خط لوله 6 و 14 ميليارد مترمكعبي مي تواند 
پذيراي گاز روسيه باشد كمااينكه اين مساله مي تواند به 
افزايش درآمدهاي گازپروم در شرايط كنوني منجر شود. 
از نظر بسل، قيمت گاز صادراتي روسيه به ايران 200 دالر 
در هزار متر مكعب از ديگر انگيزه ها و مش��وق اين قرارداد 
است كه مي تواند تثبيت درآمدهاي شركت گازپروم را در 
بر داش��ته باش��د. از طرفي با توجه به اهميت استراتژيك 
منطقه، روس��يه مي تواند مسائل سياس��ي منطقه را حل 
و فصل كن��د و باعث تقويت روابط روس��يه به عنوان يك 
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حلقه مفقوده در تجارت خارجي

 تطبيق پذيري با قوانين 
در  بيمه البرز

تصويري كه دهكده جهاني مارش��ال مك لوهان ارايه داد، 
جهاني بود بر مبناي ارتباطات؛ ارتباطاتي كه به س��رعت 
پوست اندازي مي كرد و به واسطه تكنولوژي در كهكشان 
گوتنبرگ و بعدها ماركني، شكلي فراگيرتر و حياتي تر به 

خود گرفت. 
اين تحوالت در قرن بيس��تم بر پاي��ه نيازهاي رو به تغيير 
بش��ر، رو به تكامل نهاد و لحظه به لحظه دليلي ش��د براي 
تغييرات اجتماعي. تغيير در همه شاخص هاي زندگي بشر. 

از رفتارهاي سياسي گرفته تا تجاري. 
نحوه تكوين فرديت ما به ميزان موفقيت ما در ساختن اين 
ش��بكه ها پيوند خورد. ارتباط ديگر صرفا مبادله  اطالعات 
درباره واقعيت هاي س��خت افزاري نب��ود، بلكه ارتباط به 
معناي  تبادل  افكار،  احساس��ات، عقايد و تجربيات شد. از 
نظر فردي، ارتباط، ما را قادر س��اخت تا به عضوي مفيد و 
موثر  براي اجتماع  تبديل ش��ويم و از منظر اجتماعي، بين 
اجزاي جامعه رش��د و بقاي جامعه را تضمين كرد. واسط 

همه اينها »رسانه« شد. 
يكي از نخستين تاثيرات ملموس رسانه ها – پس از انتشار 
نتايج تحقيقات پژوهش��گران اين ح��وزه به خصوص در 
فرآيند اثر گ��ذاري تلويزيون – در عالم سياس��ت به وقوع 
پيوست. پيش از رسوايي تاريخي »واترگيت«، »ديپلماسي 
پينگ پنگي« در پكن و در خالل يك تورنمنت ثبت شد. در 
مارس 1971 مقامات امريكايي در كنار كاروان پينگ پنگ 
اين كش��ور به چين س��فر كردند تا مذاكرات پنهان خود 
را در خص��وص ويتن��ام ادامه دهن��د. اي��ن ارتباط كمي 
بعدتر توسط رس��انه هاي امريكايي فاش شد. 4 سال بعد 
»واشنگتن پست« افتضاح هتل واترگيت را كه تقريبا همان 
زمان اتفاق افتاده بود به پيشگاه افكار عمومي عرضه كرد 
و ماحصل آن استعفاي نخستين رييس جمهور ابرقدرت 

آن زمان دنيا بود. 
آنچه در حافظه مخاطب ايراني هنوز تبلور دارد، مدل ايراني 
اين ارتباط زير عنوان ديپلماس��ي رسانه اي است. در طول 
مذاكرات هس��ته اي، حضور همزمان وزيران امور خارجه 
ايران و امريكا، در دو شبكه تلويزيوني امريكا در يك روز و 
بهره گيري از سخنان اين دو در دو رسانه و به وجود آمدن 
فضاي تطبيق ب��راي مخاطبان باعث ش��د حجم فراواني 
از نظرات مخاطبان رس��انه هاي امريكايي در ش��بكه هاي 
اجتماع��ي به وجود آي��د. چنين بود ك��ه مدل هايي نظير 
»وستفاليايي« علم سياست استحاله شد. به كمك رسانه، 
مرزهاي جغرافيايي در نورديده مي شد و مفاهيم نويني در 

ذهن مخاطب،  زاده مي شد. 
اما آنچه پس از ديپلماسي پينگ پنگ، ديپلماسي زيارت 
و ديپلماسي رسانه اي به فحواي ارتباطات تخصصي براي 
تعامل در راس��تاي منافع ملي اش��اره دارد حوزه اي است 
كه قرن بيس��ت و يكم را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ 
تجارت. در دهكده جهاني مك لوهان داد و س��تد چاپاري 
جاي خود را به انديشيده شده ترين روش تعامل بر مبناي 
داده هاي علمي و منفعت داده اس��ت. در حقيقت تجارت 
بين الملل نقطه هميش��ه ديده ش��ده حتي در مناسبات 
ديپلماتيك يا ايدئولوژيك اس��ت كه مي تواند پرچم سرخ 
چيني را وصله كاپيتاليست امريكايي كند. اين مفهوم دو 
منتهي س��اده– عرضه كننده و عرضه پذير – دارد درست 
منطبق با دو منتهي در بردار ارتباطي – فرستنده و گيرنده- 
و تمام فضاي حاكم بر اصل كلي ارتباطات نظير پيام، كانال 

يا پارازيت در تجارت قابل احصا است. 
حال آنچه جاي تاني دارد اين سوال است كه آيا جاي خالي 
»تجارت رس��انه اي« بر س��پهر تجارت بين المللي كشور 
خالي نيست؟ آيا به حد كافي به آن پرداخته ايم و از منافع 
اين علم محرز بهره برده ايم؟ آيا در ميانه انقالب رسانه و در 
فضايي كه ملت ها بيش از هر عصر ديگري به انحاي مختلف 
تجارت مسلح شده اند، توانسته ايم از ظرفيت رسانه ها براي 
رونق تجارت خود استفاده كنيم؟ آيا زبان ارتباطي تجارت 
را ترجم��ه كرده ايم تا »معني« مخاطب م��ان را تبديل به 

»منفعت ملي« كنيم؟
واقعيت اين اس��ت كه اكن��ون بيش از هر زم��ان ديگر به 
»تجارت رسانه« نيازمنديم. تالش هاي يونسكو و نهادهاي 
ديگر براي برهم زدن مدل ارس��ال اطالعات از ش��مال به 
جنوب نه تنها موفق نبوده اس��ت بلك��ه روز به روز تصوير 
پر اعوجاج تري از جنوب براي همه دنيا – چه ش��مال چه 
جنوب – مخابره مي شود. اكنون ديگر حتي خاورميانه ما 
نيز به خودش اعتماد ندارد. امپراتوري رسانه هاي توانمند 
به همت همان تجار آن چيز را مخابره مي كنند كه منتهي 
به صرفه اقتصادي خود اس��ت. ببيني��د وضع خوب تجار 
اسلحه را. »سوادرسانه اي« به رغم تالش بخش محدودي 
از طبقه نخبه شرقي همچنان راه به زندگي معمول مردم 
اين سرزمين ندارد و مش��خصا از سوي دولتمردان جدي 
انگاش��ته نمي ش��ود. در اين بحران بي س��وادي، يكته تاز 
ميدان، »متكلم وحده« هايي هس��تند كه كاالي خود را با 
بسته بندي از زرورق به بازار افكار عمومي عرضه مي دارند. 
 »تجارت رسانه اي« حلقه مفقود تجارت خارجي ما است. 
حد ميان تبليغات و رواب��ط عمومي كه با تركيبي عالي به 
اس��تقبال بازارهاي جهاني مي رود و ذه��ن عرضه پذير را 
مستعد نشس��تن بذر عرضه گر مي كند. صادرات تسهيل 

مي شود و »فرهنگ صادراتي« جان مي گيرد. 
اكنون عصر ش��بكه هاي اجتماعي ميهمان قدرتمندي به 
نام »آپ« دارد. به زودي آپ ها فضاي كسب و كار را بيش 
از پيش احاطه خواهن��د كرد، روش ها تغيير خواهد كرد و 
منش ها دگرگون خواهد شد. اما آنچه يكسان مي ماند نياز 
ارتباطي بشر است. همان داد و ستد چاپاري كه اگر از ابزار 
مدرنش تهي ش��ود قافيه را خواهد باخت. جهان اطالعات 
تش��نه تصوير »لبخند اقتصادي« ما است؛ لبخندي كه به 

قلم »تجارت رسانه اي« طرح زده خواهد شد. 

سمينار بين المللي بررسي خطر عدم رعايت تطبيق پذيري 
با قوانين و مقررات ازسوي شركت بيمه البرز و با همكاري 
س��نديكاي بيمه گران و با حضور مديران ارش��د شركت 
فيليپ س��يدني هلند، مدي��ران و اعض��اي هيات مديره 

شركت هاي بيمه، برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، در اين سمينار يكروزه 
كه در سالن كنفرانس اين شركت برگزار شد، سيدرسول 
تاجدار، مديرعام��ل و نايب رييس هيات مديره بيمه البرز 
تاكيد كرد: شركت هاي بيمه كشور بايد با اصالح ساختار و 
تطبيق خود با قوانين و مقررات بين المللي، سرمايه گذاران 

خارجي را براي حضور در بازار ايران تشويق كنند.  
وي اف��زود: ش��ركت هاي بيمه كش��ور اگ��ر بخواهند از 
مزاي��اي اقتصاد جهان��ي بهره مند ش��وند چ��اره اي جز 
 رعايت قوانين بين الملل��ي و تطبيق پذيري با اين قوانين، 

ندارند.  

خبر اقتصادي

قدرت جهاني با اين منطقه ش��ود. »اي��وان كاپيتونوف«، 
اس��تاد آكادمي اقتصاد ملي و مديريت دولتي روس��يه بر 
جنبه سياس��ي معتقد است، بازار ش��مال ايران مكمل و 
باثبات اس��ت و به تنوع بخشي مس��يرهاي صادراتي گاز 

روسيه كمك مي كند. 
 همچنين دور بودن مناطق اصلي استخراج و توليد نفت 
و گاز ايران و باال بودن تقاضاي شمال و شمال غرب ايران 
و حتي تهران موجب مي شود كه در شرايط كنوني انتقال 
گاز روسيه با توجه به محدوديت تامين گاز آذربايجان در 
كريدور جنوبي به دليل تعهدات صادراتي اين كش��ور به 
تركيه و اروپا نتواند عهده دار گاز ايران باش��د و با توجه به 
زيرساخت هاي ارتباطي گاز روسيه و آذربايجان، بهترين 

فرصت و گزينه باشد. 
گفته مي ش��ود كه ميزان گاز صادراتي روس��يه به ايران 
3ميليارد متر مكعب در س��ال خواهد بود و قيمت گذاري 
نيز بر اس��اس فرمول گاز صادراتي تركمنس��تان خواهد 
بود و يكي از طرح هاي پروژه كريدور ش��مال جنوبي بين 
روسيه آذربايجان و ايران همين طرح صادرات گاز روسيه 

به ايران است. 
تجربي��ات متعدد روس��يه در به گ��روگان گرفتن امنيت 
انرژي اروپايي ها موجب شده، رهبران اروپايي چاره اي جز 
پذيرش شرايط تحميلي مسكو ندارند چرا كه جايگزيني 
واردات كنوني از روس ها با مناب��ع جديد در ميان مدت، 

امكان پذير نيست. 
به اين معني ك��ه در دنياي امروز نيز ظرفيت ذخيره قابل 
جايگزيني با نفت و گاز صادرات��ي كرملين، وجود ندارد. 
شرايطي كه امنيت انرژي اروپايي ها را به گوشه رينگ سوق 
داده اس��ت و در همين حال به دنبال متنوع سازي مبادي 

صادراتي گاز است. 
اما آنچه گفته ش��د تنها يك روي س��كه است و با نگاهي 
دقيق تر مي ت��وان دريافت كه با وجود اح��داث خط لوله 
دامغ��ان نكا كه در تابس��تان س��ال گذش��ته در پي قطع 
گاز صادراتي تركمنس��تان به ايران در زمس��تان گذشته 
راه اندازي و قرار شد براي بي نيازي از گاز همسايگان، گاز 
عسلويه به مركز و شمال ايران منتقل شود، قرارداد اخير 
تنها به داليل اقتصادي و تامين امنيت انرژي دو كش��ور 
اندكي دور از ذهن است و به نظر مساله قدري پيچيده تر 

نقشه  گازي ايران و روسيه 
»اعتماد« گزارش مي دهد 

تهديدهاي امريكا شرق را متحد  مي  كند

??????

 روسيه شريك مناسبي 
براي ايران است

واردات بنزين از اول اسفند 
متوقف مي شود

12هزار ميليارد تومان به 
اشتغال روستاييان رسيد

بخشنامه افزايش سود وام 
مسكن مهر را متوقف كنيد

همسايه شمالي ايران بي شك يكي 
از قدرت ه��اي مهم ام��روز جهان 
است. اين كشور در برخي از صنايع 
ب��ه مرات��ب از هر كش��ور ديگري 
پيش��رفته تر اس��ت و در شرايطي 
كه دو كشور زير فشار يك دشمن 
مشترك، يعني اياالت متحده قرار 
دارند، طبيعي است به يكديگر نزديك شوند. در اين ميان 
بايد توجه داشت در علم اقتصاد دوست و دشمن ابدي معنا 

ندارد و تنها منفعت ابدي است. 
در چن��د هفت��ه اخي��ر و پ��س از آنك��ه مش��خص ش��د 
رييس جمهوري اياالت متحده قصد ندارد از موضع خصمانه 
خود عليه ايران بكاهد، دولتمردان ايراني بخش��ي از توجه 
خود را به همسايه شمالي معطوف كردند. اين توجه به ويژه 
در بخش انرژي مشهودتر از بخش هاي ديگر است. واقعيت 
مطلب اين است كه چه در زمان شوروي سابق و چه در زمان 
فعلي، هنگامي كه به بررسي روابط همسايه شمالي با امريكا 
توجه مي كنيم، متوجه خواهيم شد در طول تاريخ اين كشور 
با اياالت متحده بارها دست به گريبان شده است و هميشه 
اين دو كشور در مقابل يكديگر صف آرايي مي كردند. شايد 
تنها تفاوتي كه در عرصه بين المللي ميان امروز روس��يه و 
شوروي سابق قابل اتكا باشد اين است كه در زمان شوروي 
اين كشور به مراتب قوي تر بود و در معادالت جهاني قدرت 
مهم تري محسوب مي شد. در اين ميان تفاوت ها در غرب و 
شرق بيش از گذشته است. امروز اروپا در اتحاديه اي متحد 
شده و خود را تبديل به يكي از ابرقدرت ها كرده است و در 
شرق آسيا نيز چين قرار دارد. اين كشور با سرعت به سمت 
توسعه در حال حركت است و در عرض چند دهه توانست 
بيش��ترين توليد ناخالص جهان را از آن خ��ود كند و حاال 
تبديل به كش��وري شده كه بس��ياري باور دارند ابرقدرت 
بعدي جهان اس��ت. در اين مس��ير اگر ايران بتواند چين، 
روسيه و خودش را در يك بلوك سازماندهي كند مي تواند 
به اين تغيير فاز جهاني كمك كند. در حال حاضر امريكا در 
سراشيبي قرار دارد و امكان ابرقدرتي چون گذشته را ندارد 
و به همين دليل اس��ت كه تمام سياست ترامپ در منطقه 
حول گرفتن نفت رايگان از خليج فارس دور مي زند.  يكي از 
ضعف هاي ديپلماسي در سال هاي پس از انقالب اين بوده 
كه كش��ور به جاي تمركز ديپلماتيك بر منافع اقتصادي، 
در رابطه سياس��ي با دولت ها تنها مباحث سياسي را حائز 
اهميت مي دانس��ت. به همين دليل است كه براي مراسم 
اربعين بيش از دو ميليون ايراني راهي كشور عراق مي شوند 
و كمك مهمي به رش��د اقتصادي اين كشور مي كنند ولي 
صادرات غيرنفتي ايران به اين كشور به مراتب اندك تر از آن 
چيزي است كه مي توانست باشد. در مورد روسيه نيز ماجرا 
به همين شكل است؛ ايران با اين كشور رابطه نزديكي دارد 
چراكه در سياست ضد امريكايي با يكديگر همسو هستند 
اما اين روابط همواره حول اين مسائل دور زده است و از عمق 
يافتن روابط اقتصادي حذر شده است. اين ميان سوابقي در 
روابط دو كشور هم وجود دارد كه به اعتمادها خدشه وارد 
مي كن��د. مثال در زماني كه تحريم ها عليه ايران به تصويب 
مي رسيد، روسيه از حق وتو خودش استفاده نكرد و نظاره گر 
ماجرا شد حال آنكه روس ها همواره در مقابل تحريم سوريه 
ايستادگي كردند و با وتو كردن هاي مكرر خود توطئه امريكا 
را نقش برآب كردند. به هر حال در اقتصاد متحد هميشگي 
نداريم همانطور كه دشمن هميشگي هم معنا ندارد. ايران 
بايد بتواند با وجود اينكه برخي سوابق نادرست شركاي خود 
را مي داند، با آنها روابط خوبي داشته باشد و بتواند پويا عمل 
كند. ايران مي تواند بخش��ي از نيازهاي استراتژيك خود از 
جمله فناوري هاي  آي تي، غالت، چوب، كاغذ و فلزات را از 
اين كشور تامين كند و بخش هايي از نياز به تكنولوژي كشور 
هم پاسخ بگيرد.  همچنين چندان برازنده ايران نيست كه 
نيازهاي خود را از دورترين كش��ورهاي جهان تامين كند 
اما با 15 همس��ايه خ��ود روابط جدي و چنداني نداش��ته 
باشد. كمتر كشوري در جهان به اندازه ايران همسايه هاي 
گوناگ��ون دارد و اي��ن فرصتي بزرگ براي اقتصاد اس��ت. 
ايران هر چند هيچگاه قصد اس��تعمار كشورهاي همسايه 
را نداش��ته و همواره از اس��تقالل آنها دفاع كرده است ولي 
هيچگاه روابط سياسي خودرا به اقتصاد تعميم نداده است. 
اين در ش��رايطي ممكن مي ش��ود كه روابط دو كش��ور در 
سطح اقتصادي گسترش پيدا كند. با توجه به سبقه ايران 
و روسيه و دشمني مشترك اين دو با امريكا، نكته ديگر هم 
بايد مدنظر باشد. بسياري از كشورهاي جدا شده شوروي 
سابق، به ويژه كشورهاي همسايه شمالي ايران همچنان زير 
سايه و تحت سياست روسيه هستند و خود را در بلوك اين 
كشور مي بينند. اكنون براي روابط با اين كشورها چاره اي 
جز افزايش روابط با روسيه وجود ندارد و به بيان ديگر كليد 
دسترس��ي ايران به بازارهاي آس��ياي ميانه روسيه است.  
عالوه بر اين بايد مدنظر داشت كه روسيه از قدرتمندترين 
كش��ورهاي امروز و عضو كش��ورهاي G20  است و روابط 
ايران و روس مي تواند فرصت ها و ظرفيت هاي بس��ياري را 
براي اقتصاد ايران مهيا كند. همچنين كش��ور هم متحدي 
قدرتمن��د در بزرگ تري��ن نهادهاي سياس��ي و اقتصادي 
جهان خواهد داشت. البته نبايد از نظر دور داشت كه ايران 
نمي خواهد در بلوك روس��يه قرار بگيرد و خود را وابسته به 
اين كشور كند، بلكه برعكس؛ عالوه بر روابطي كه ميان دو 
كش��ور وجود دارد ايران بايد متحدان گوناگوني براي خود 
بيابد و روابط با روسيه زماني مي تواند مفيد باشد كه روابط با 
كشورهاي اروپايي و چين هم بهتر از امروز باشد و ايران بتواند 
با فراغ بال و استقالل كامل متحداني براي خود بيابد؛ اتفاقي 
كه در سال هاي پس از انقالب ايران هميشه وجود داشته و 
هيچگاه ايران خود را به هيچ يك از استراتژي ابرقدرت هاي 

جهان منوط نكرده است. 
*  كارشناس اقتصادي

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با تاكيد بر سرمايه گذاري 
ش��ركت هاي خارجي، گف��ت: براي انج��ام هرگونه فعاليت 
تجاري مش��ترك با شركت هاي خارجي در كش��ور، نياز به 
سرمايه گذاري توس��ط طرف خارجي وجود دارد و برهمين 
اساس مذاكرات با شركت چانگان بايد با جديت بيشتري دنبال 
ش��ود.  به گزارش س��ايپا نيوز؛ دكتر مهدي جمالي در ديدار 
قائم مقام كميته توسعه اقتصادي صنايع شهر چونگ چينگ 
از كشور چين گفت: به نظر مي رسد كه هردو شركت چانگان 
و سايپا تصميم اس��تراتژيكي براي همكاري اتخاذ كرده اند و 
دولت اي��ران از اين همكاري حمايت مي كن��د.  وي افزود: با 
توضيحاتي كه معاون كميته اطالعات اقتصادي شهر چونگ 
چينگ ارايه دادند نشان دهنده اين است كه اين موضوع جزو 
سياست هاي دولت چين و منطقه چونگ چينگ نيز  هست 

كه از اين همكاري حمايت خواهند كرد. 

 مديرعام��ل ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي با 
اشاره به ذخيره سازي مناسب س��وخت مايع در انبارها و 
نيروگاه ها براي سوخت رس��اني مناسب در ايام سرد سال 
گفت: صادرات گازوييل از مهر متوقف ش��ده و تمام توليد 
كش��ور براي ذخيره س��ازي صرف خواهد شد. محمدرضا 
موس��وي خواه، مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده ه��اي نفتي با بي��ان اينكه ذخيره س��ازي بنزين 
براي ايام ن��وروز نيز با تمهي��دات و هماهنگي هاي الزم با 
معاون وزير و مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش در 
دست اقدام اس��ت، گفت: در حال حاضر پااليشگاه ستاره 
خليج فارس روزانه ب��االي 10 ميليون ليتر بنزين تحويل 
مي دهد كه به زودي به 12 ميليون ليتر خواهد رس��يد كه 
ان ش��اءاهلل از اول اس��فند واردات بنزين قطع خواهد شد 
و به يك موج��ودي مطلوب خواهيم رس��يد. وي افزود: با 
اجراي طرح جديدي براي عرضه نفت سفيد كه به صورت 
آزمايشي از آبان امسال در قم اجرايي شده، كاالبرگ حذف 
خواهد شد و سفارش نفت سفيد از طريق شبكه بانكي و در 
تمام فروشندگي ها با استفاده از كدپستي و كد ملي انجام 
خواهد شد و پس از دريافت نتايج، اين طرح در ديگر مناطق 
كشور نيز اجرايي خواهد شد و تا آخر سال حذف كاالبرگ 
را در دس��تور كار خواهي��م داش��ت. مديرعامل ش��ركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اش��اره به ذخيره س��ازي 
مناسب سوخت مايع در انبارها و نيروگاه ها براي سوخت 
رس��اني مناسب در ايام سرد س��ال گفت: با توجه به اينكه 
صادرات نفتگاز از مهر متوقف شده، تمام توليد كشور براي 
ذخيره سازي به خصوص براي سوخت زمستانه نيروگاه ها 

صرف خواهد شد. پااليش و پخش 

وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماعي از تصويب طرح اش��تغال 
روستاييان و عش��اير خبر داد و گفت: در اين طرح 12 هزار 
ميليارد تومان براي اشتغال روستاييان و شهرهاي زير 10 
ه��زار نفر تخصيص خواه��د يافت. علي ربيعي با اش��اره به 
تصويب طرح اشتغال روستاييان و شهرهاي زير 10 هزار نفر 
در جلس��ه هيات وزيران، گفت: بر اساس اين مصوبه حدود 
6 هزار ميلياد تومان از صندوق توسعه ملي در اختيار بانك 
توسعه تعاون، بانك كشاورزي، پست بانك، صندوق توسعه 
كارآفريني و صندوق حمايت از كشاورزي قرار خواهد گرفت 
و به همين مقدار نيز سرمايه توسط بانك ها تزريق خواهد شد 
كه در مجموع 12 هزار ميليارد تومان براي اشتغال روستاييان 
و عش��اير منابع تخصيص خواهد يافت. وي افزود: نرخ سود 
تس��هيالتي كه در اين طرح در اختيار روستاييان و عشاير 
قرار خواهد گرفت 6 درصد اس��ت كه تقريبا 3 درصد آن از 
طريق سپرده گذاري ها به دست خواهد آمد. وزير كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي با بيان اينكه از منابع اين طرح در بخش هاي 
مختلف استفاده خواهد ش��د، گفت: در بخش كشاورزي و 
صنايع تبديلي مرتبط آن بيش از 40 درصد اين منابع صرف 
خواهد ش��د و در ديگر بخش ها شامل باغداري، دامپروري، 
پرورش آبزيان، زنبورداري و صنايع جانبي نيز سرمايه گذاري 

از محل منابع اين طرح صورت مي پذيرد.  وزارت كار 

وزير راه و شهرسازي پس از انتشار سند افزايش سود وام طرح 
مسكن مهر به بخشنامه بانك مركزي در اين زمينه واكنش 
نشان داد. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در پي نوشت 
بخشنامه مدير اعتبارات بانك مركزي نوشت: »جناب آقاي 
دكتر بت شكن با توجه به مذاكرات مكرر حضوري و مكاتباتي 
كه اينجانب با جناب آقاي كرباسيان و سيف داشته ام، بالفاصله 
اين بخش��نامه را متوقف كنيد و مطابق روال گذش��ته عمل 
كنيد.« برپايه اين گزارش، وزير راه و شهرسازي چندين بار با 
بانك مركزي براي حل وفصل اين موضوع در ماه هاي گذشته 
مكاتبه و مذاكره كرده است و در نامه اي به رييس بانك مركزي 
در 17 آبان 96 تاكيد كرده است كه »با وجود مذاكرات مورخ 
16 مهر 96 و توضيحات مديران بانك مسكن، با اصرار بانك 
مركزي تغيير نرخ سود تسهيالت متمم مسكن مهر براي اجرا 
ابالغ ش��ده كه اجراي اين تصميم با توجه به فروش اقساطي 

بسياري از واحد ها عملي نيست.«

ضرورت گفت وگوي داخلي دربرابر 
تهديد خارجي

اگ��ر گفت وگوها آغاز ش��وند و مرزهاي غيرضرور برداش��ته 
ش��وند قطعا تجربه هاي گرانبها به بار مي آورند و معضالتي 
حل خواهند شد كه هنگام قهر و دوري امكان حل شدن آنها 
وجود ندارد. به هوش باش��يم كه عده اي با تفاهم جناح هاي 
عمده كشور مخالفند و دايما بر تنور اختالف وتنازع مي دمند. 
آنان اگر ببينند ك��ه موثرين جامعه به ج��اي خنثي كردن 
نيروي يكديگر خرد به خ��رج داده از در گفت وگو برآمده اند 
لفظا و عمال كارش��كني خواهند كرد تا همچنان ماهي خود 
را از بحران گل آلود صيد كنند. ب��راي مذاكره و حل و عقد و 
گره گش��ايي عقاليي بايد حوصله به خرج داد و خسته نشد و 

از افت و خيز نهراسيد. 
*  نماينده مالير

  ترديدي در اي�ن موضوع وجود ن�دارد كه تصميم 
پوتي�ن براي تغيي�ر بازاره�اي ه�دف گاز صادراتي 
كش�ورش از دولت هاي اروپايي به عنوان بازار هدف 
روس ها در دو دهه اخير، به دولت هاي آسيايي به ويژه 
چين و در گام هاي بعدي كشورهايي مانند هند، كره 
جنوبي و ژاپن، يك قم�ار بزرگ خواهد بود. بازارهاي 
آسيايي از باالترين قيمت پرداختي براي گاز طبيعي 
برخوردار بوده و قطري ها در 15 سال گذشته، به رهبر 
اين بازار تبديل ش�ده اند. به ع�اوه، صادركنندگان 
جديد ب�ازار ال ان جي نيز خواهان س�هم خود در اين 

بازار هستند. 
  پيش از اين، برخي منابع و رس�انه هاي روسي در 4 
نوامب�ر 2017 اعام كردند كه پوتين در جريان س�فر 
به تهران برآمادگي كشورش به صادرات گاز از طريق 
خطوط لوله جمهوري آذربايجان به ش�مال ايران كه 
مي توان�د منافع اقتصادي براي متحدان اين كش�ور 
دربر داشته باش�د، مورد تاكيد قرارداده است. از نظر 
كارشناس�اني كه اين رس�انه ها به آنها پرداخته اند، 
ص�ادرات گاز روس�يه از طريق آذربايجان به ش�مال 
ايران را فصل مش�ترك خواندند كه زمينه ساز حل و 
فصل مسائل اقتصادي و سياسي س�ه طرف قرارداد 

را خواهد بود. 
  آنچه موج�ي از نگراني ه�ا را برانگيخت كه برخي 
منابع آگاه از فروش گاز روس�يه به ايران اس�ت. چرا 
كه هم�كاري و همراه�ي دو رقي�ب در عرصه اي كه 
هر دو مدعي آن هس�تند ب�ا توجه به آم�اده نبودن 
زيرس�اخت هاي انتق�ال اندك�ي دور از ذهن اس�ت. 

مخصوصا اينكه دليل موافق�ت جمهوري آذربايجان 
ب�ا انتقال گاز روس�يه به ايران شفاف س�ازي نش�ده 
اس�ت. در اين بين برخي تحليلگران معتقدند ايران 
براي استفاده از چتر حمايتي روسيه اقدام به امضاي 
قرارداد هاي اخير با شركت هاي گازپروم و روسنفت 
كه خود در ليس�ت تحريمي امريكا هس�تند، كرده 
است. به اين معني كه ايران براي تامين امنيت انرژي 
نياز، به خصوص براي صادرات آن نيازمند برند روسيه 
است تا در ميان مدت خود را از آسيب هاي پيش بيني 
شده محفوظ دارد. اما نكته قابل تامل اين است كه از 
اين رواديد آذربايجان چه س�ودي خواهد برد و دليل 
س�اخت خط لوله دامغان و نكا چه بوده است؟ غير از 
اي�ن چرا ايران بارديگر به دنب�ال مذاكره با تركمن ها 

براي واردات گاز است؟
  چين هم پيمان روس�يه اس�ت و هر دو به روش�ني 
مي دانند كه سناريوي كاخ سفيد براي نفوذ به اوراسيا و 
آسياي مركزي از ايران مي گذرد بنابراين اين دو كشور 
تاش خواهند كرد كه امنيت ملي ايران تقويت شود. 
قرارداد 400 ميليارد دالري انتقال گاز روسيه به چين 
كه توسط شركت »گازپروم« روسيه و شركت ملي نفت 
چي�ن در ماه مه  2014 امضا ش�د، بزرگ ترين قرارداد 
گازي تاريخ لقب گرفته اس�ت. براساس اين قرارداد، 
روس�يه متعهد شده اس�ت به مدت 30 سال، ساالنه 
38 ميلي�ارد متر مكعب گاز طبيعي به چين از س�ال 
2018 صادر كند. روسيه در اين قرارداد براي ساخت 
يك خط لوله 4 هزار كيلومتري جهت صادرات ساالنه 
38 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به چين امضا كرد. 

ايران رتبه بيستم ترانزيت دريايي دنيا

شناي قيمت طالي ايران خالف روال بين المللي 

آمارهاي جهاني تاييد كردند

آمارهاي مختل��ف از رتبه بندي جايگاه كش��ورهايي كه 
داراي مرز آبي هس��تند نش��ان مي دهد كه هر چند ايران 
در منطقه از حيث ناوگان توانسته است جايگاه نخست را 
از آن خود كند اما در حم��ل و نقل دريايي در جهان رتبه 
بيستم جهان را كسب كرده است كه نشان دهنده مغفول 

ماندن اين بخش در اقتصاد ايران دارد. 
طب��ق آمارهايي كه به تازگي از س��وي س��ازمان تجارت 
جهان��ي در مورد تج��ارت و توس��عه در خص��وص رتبه 
كش��ورهاي مختلف در بخش حمل و نقل دريايي منتشر 
ش��ده اس��ت؛ ايران با جابه جايي 19 ميلي��ون تن كاال در 
بخش دريايي رتبه بيس��تم جهان را كس��ب كرده است. 
اين آمار نشان مي دهد كه صدرنشين جابه جايي دريايي 
يونان اس��ت كه با 30۸ ميليون ت��ن جابه جايي در رتبه 
نخس��ت قرار دارد. رتبه دوم در اختيار ژاپن با جابه جايي 
223 ميليون تن كاالست و سپس همسايه آسياي جنوب 
شرقي اش يعني چين در جايگاه سوم قرار دارد. چيني ها 
توانسته اند در يك سال 165 ميليون تن كاال را در بخش 

دريايي جابه جا كنند. 
 رتبه چهارم اي��ن جدول در اختيار آلمان ها قراردارد. اين 
اروپايي نشين 112 ميليون تن كاال را از طريق دريا جابه جا 
كرده اس��ت. بعد از آلمان رتبه بندي ها مجددا به آسيا باز 
مي گردد و به سنگاپور مي رسد. اين كشور آسيايي توانسته 
است با جابه جايي 104 ميليون تن كاال پنجمين جايگاه 
را در اختيار خود داش��ته باش��د.  اين آمارها در رتبه دهم 
به بريتانيا با جابه جايي 51 ميليون تن مي رس��د و جايگاه 
باالتر از ايران در اختيار ايتالياست كه تنها با يك ميليون 
تن جابه جايي بيش��تر در رتبه نوزدهم پيش از ايران قرار 
گرفته است.  اين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران 
با داش��تن پنج هزار و ۸00 كيلومتر مرز آبي در جنوب و 
شمال كشور، از موقعيت استراتژيك خاصي براي توسعه 
فعاليت هاي دريايي برخوردار اس��ت اما آمارهاي جهاني 
نش��ان مي دهد كه ايران نتوانس��ته اس��ت طي سال هاي 
گذشته از اين موقعيت خود بهره الزم را ببرد و به جايگاه 

مطلوب خود دست يابد. 
اين در حالي اس��ت ك��ه در اختيار داش��تن مرزهاي آبي 
در ش��مال و جنوب و در اختيار داش��تن چني��ن ناوگان 
كشتيراني و نفتكش براي ايران موقعيت خاصي را ايجاد 
كرده اس��ت تا بتواند از اين موقعيت بهره بيشتري را ببرد 
چرا كه ن��اوگان تجاري ايران مقام نخس��ت منطقه را در 

اختيار دارد. 
در همي��ن حال حم��ل و نقل دريايي در جه��ان در حال 
تقسيم شدن به سه يا چهار بلوك در مسير گردش جهاني 
اس��ت چرا كه در گذشته هاي دور كش��تي ها با سفرهاي 
كوتاهي كه به همه بنادر س��ر راه داش��تند كاالهاي خود 
را تخلي��ه يا بارگي��ري مي كردند ليكن ام��روزه به دليل 
ارزش ب��االي كااله��ا و در مقايس��ه با آن س��رعت پايين 
كش��تي ها، امكان تغيير مسير كش��تي روز به روز كمتر و 
غيراقتصادي تر شده است از سوي ديگر منطقه اقيانوس 
هند از آسياي جنوب شرقي تا خليج فارس و درياي عمان 
كه طرف هاي تجاري روسيه و كش��ورهاي حوزه درياي 
خزر در آن قرار گرفته اند يكي از مناطقي است كه حركت 
كش��تي هايي كه س��فرهاي اقتصادي آنها در مسيرهاي 

منطقه اي صورت مي گيرد رو به افزايش است. 

بنادر كش��ورمان به خصوص بنادر جنوب��ي ايران، كانون 
اصلي تجارت با جهان هس��تند كه طي س��ال هاي اخير 
نقش فزاينده اي در اقتصاد ملي كسب كرده اند. اين نقش 
آفريني بنادر در اقتصاد كش��ورها نه فقط در ايران كه در 
بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي پيراموني 
خلي��ج فارس و درياي عمان نيز درك ش��ده و هر كدام از 
اين كش��ورها همگام با توس��عه در زمينه هاي مختلف از 
توليد انرژي گرفته و توس��عه حمل و نقل تا بهره برداري 
از ميادين نفتي و توسعه زيرساخت هاي گردشگري، گام 
در توسعه بنادر خويش نيز نهاده اند تا سهم خود را از اين 

حوزه نيز افزايش دهند. 
 س��رمايه گذاري كش��ورها در عرصه هاي بندري و دريايي 
عمدت��ا با دو ه��دف اصلي ص��ورت مي گيرد. ابت��دا اينكه 
اين عرصه سرش��ار از فرصت هاي بزرگ توس��عه مندي و 
تاثيرگ��ذار در س��اير حوزه هاي زيردس��تي و مكمل نظير 
حمل و نقل و صنعت، پتروش��يمي و... اس��ت و از س��وي 
ديگر درآمد بااليي توام با اشتغال و كارآفريني پايدار براي 
كش��ورها به ارمغان مي آورد كه تقريبا در هيچ حوزه اي به 
اندازه آن قابل اتكا نيس��ت.   از س��وي ديگر بنادر كشورها 
پيش��اني اقتصادي و تجاري آنها نيز به ش��مار مي روند و به 
همين دليل است كه عمده شهرهاي بزرگ جهان در كنار 
درياها بنا ش��ده اند تا تصويري شايسته از حركت عمومي 
ملت ها براي بسط و گسترش ارتباط با جهان و بهره مندي 
از ظرفيت درياها باش��ند تا هم س��رعت توس��عه خويش 
را افزاي��ش دهند و ه��م فرصت صدور تولي��دات خود را با 
هزينه هاي كمتر فراهم كنند.   بنابر آمارهاي موجود سهم 
اقتصاد بندري و دريايي در سال 2015 به مرز 35 ميليارد 
دالر در منطقه خليج فارس و درياي عمان بالغ مي شود كه 
اين ميزان جداي از درآمدهايي است كه هر كدام از كشورها 
مي توانند در حوزه ترانش��يب و ترانزيت كاالها از طريق يا 
به وس��يله بنادر خود انجام دهند.   اي��ن ميزان به اندازه اي 
براي كشورها وسوس��ه انگيز است كه سرمايه گذاري ها در 
حوزه بنادر نه تنها در افزايش درآمد ملي اين كشورها موثر 
است بلكه اش��تغال، آباداني، توس��عه و رفاه و برخورداري 
م��ردم را به دنبال خواهد داش��ت و ت��راز امنيت اقتصادي 
و سياس��ي كشورها را متناس��ب با افزايش توانمندي هاي 
بندري و درياي��ي آنها ارتقا مي ده��د.   نگاهي به وضعيت 
موجود كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس در بهره مندي از 
بنادر و سواحل شان در كسب سهم از تجارت منطقه اي در 
حوزه بندر و دريا نشان گر مجموعه آمارهايي است كه لزوم 
جديت هر چه بيشتر ما را براي جلوگيري از عقب ماندگي 
در اين عرصه طلب مي كند.  هم اكنون شاهد بي سابقه ترين 
حجم س��رمايه گذاري هاي كش��ورها درحوزه بنادرش��ان 
هستيم به نحوي كه كشور امارات متحده عربي با تمركز بر 
بنادر جبل علي، ابوظبي و راس الخيمه در آس��تانه رسيدن 
به ظرفيت س��االنه بيش از 30 ميليون teu كانتينر است. 
عراق با توسعه سرمايه گذاري ها در جزيره فاو و  ام القصر به 
دنبال سهم 6 ميليون teu كانتينري در منطقه خليج فارس 
را طلب مي كن��د.   عمان نيز وارد مراحل اجرايي توس��عه 
بنادر خويش به ظرفيت س��االنه 6 ميلي��ون teu كانتينر 
اس��ت و منابع مال��ي آن را نيز به طور كام��ل تامين كرده 
است. عربستان و قطر نيز هر كدام سهمي به همين نسبت 
را در حوزه تجارت منطقه اي دنبال مي كنند. همه اينها در 
حالي است كه بنادر هيچ كدام از اين كشورها از مزيت هاي 

جغرافيايي و اقليمي به مانند ايران برخوردار نيستند. 

 بازار طال در هفته گذش��ته بازار رو به افزايش��ي را پشت 
سر گذاش��ت. هر چند كه به نظر نمي رس��يد اتفاق هاي 
جهاني تاثير قاب��ل توجهي در بازار طالي ايران داش��ته 
باش��د اما روال هفته گذش��ته نش��ان مي دهد كه طال از 
فاصله نخس��تين روز هفته تا آخري��ن روز معامالت طال 
در هفته گذش��ته روال افزايش��ي خ��ود را حفظ كرده و 
تقريبا در تمام بخش هاي بازار طال شاهد افزايش قيمت 
بوده ايم؛ به گونه اي كه مقايس��ه قيم��ت اول هفته و آخر 
هفته انواع سكه، طال و ارز در بازار آزاد نشان مي دهد كه 
قيمت انواع طال و س��كه روند افزايش داشته اند هر چند 
كه اين افزايش محدود بوده اس��ت. بررسي قيمت ها در 
هفته جاري نش��ان مي دهد كه قيمت هر گرم طالي 1۸ 
عيار حدود 1000 توم��ان افزايش يافته و به 124 هزار و 
۸50 تومان رسيده است. همچنين مثقال طال با 4500 
 تومان افزايش در آخر هفته ب��ه 540 هزار و ۸00 تومان

 رسيده است. 
 بازار س��كه ني��ز با حركت صعودي همراه ش��ده اس��ت. 
س��كه تمام طرح جدي��د با افزايش قاب��ل توجهي از يك 
ميلي��ون و 320 ه��زار توم��ان در ابتداي هفت��ه به يك 
ميليون و 350 هزار تومان رس��يده است. در ميان ساير 

انواع سكه، نيم سكه 5000 تومان، ربع 
سكه 4000 تومان و سكه گرمي 1000 
تومان افزايش يافته اس��ت. دالر امريكا 
نيز در اين بازه زماني 24 تومان افزايش 
قيمت پيدا ك��رده و ب��ه 4074 تومان 
رسيده است. همچنين يورو 16 تومان 
و پوند انگلستان 76 تومان افزايش نرخ 

يافته اند. 
 اين در حالي بود كه بازار طالي جهاني 
كمي رو به كاهش گذاش��ته ب��ود و به 
پايين ترين سطح خود در هفته گذشته 
رسيد كه نش��ان از خالف حركت بازار 

طالي ايران با طالي جهاني دارد. 
در هفته گذش��ته ط��الي جهاني براي 

سومين هفته پشت س��ر هم كاهش قيمت را ثبت كرد و 
در انتهاي معامالت روز جمعه گذشته به قيمت 126۸/10 
دالر رس��يد. درحالي كه برخي كارشناسان معتقد بودند 
كه عدم انتش��ار آمارهاي اقتصادي در هفت��ه آينده نيز 

نمي تواند تاثير چنداني بر بازار بين المللي بگذارد. 
تشديد تنش ها و نگراني هاي سياسي مي تواند مهم ترين 
عامل موثر بر قيمت جهاني كاالهاي راهبردي به خصوص 
طال باشد. تقويت ارزش دالر امريكا موجب شده است تا 
قيمت طال در هفته گذشته با كاهش حدود يك درصدي 

روبرو شود. 
قيمت طال در پايان مبادالت روز جمعه هفته گذشته به 
كمتر از 1269 دالر رس��يده كه اي��ن پايين ترين رقم در 
سه ماه اخير به ش��مار مي رود. البته قيمت نقره در هفته 
گذشته تغيير چنداني نداش��ت و در پايان مبادالت روز 

جمعه گذشته به 16/۸1 دالر رسيد. 
بر اس��اس اين گزارش در ش��رايطي كه بازار جهاني طال 
در طول چند وقت گذش��ته بطور مداوم در حال كاهش 
و فاصله گرفتن از س��طح قيمت 12۸0 دالري بوده و در 
صورت ادامه روند فعلي و نرس��يدن طال به باالي س��طح 
12۸0 دالري، احتمال سقوط قيمت طال به 1267 دالر 
و بعد از آن 1260 دالر نيز وجود دارد اما بازار طالي ايران 

روالي متفاوت را در پيش گرفته بود. 
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نگاه روز -2

ويژه

نگاه روز -1 خبر اقتصادي

از چيزي است كه نمايانده مي شود. 
اي��ن موضوع را از ورود روس��يه به پروژه ص��ادرات گاز به 
پاكس��تان و هند، با توجه به امتيازات داده شده، مي توان 
دريافت. در ابتداي امر ش��ايد روس��يه به عنوان ش��ريك 
تظاهر يابد اما يك رقيب هميش��ه رقيب اس��ت. پيش تر 
روسيه بازارهاي اروپايي ايران را از چنگش درآورد؛ از اين 
رو به نظر مي رسد كه روسيه درصدد است از طريق ايران 

به بازارهاي آسيا دست يابد. 
از ديرباز، روس ها عالقه مند به توسعه مبادالت اقتصادي 
با كش��ورهاي آسيا و پاس��يفيك بوده اند. در راهبردهاي 
توس��عه روس ها نيز به لزوم افزايش ص��ادرات نفت و گاز 
طبيعي به دولت هاي آسيايي تاكيد شده است. در مجموع 
هدف گذاري روسيه اين است كه سهم آسيايي ها از نفت 
و گاز صادرات��ي آنه��ا، از 12 درصد كنون��ي به 23 درصد 
در س��ال 2035 افزايش يابد. همچني��ن 32 درصد نفت 
صادراتي روس ها بايد به مشتريان آسيايي فروخته شود. 
رهبران مس��كو اميدوارند تا با ص��ادرات 41 ميليارد متر 
مكع��ب ال ان جي در س��ال 2020 و افزايش آن به 13۸ 
ميليارد متر مكعب در س��ال 2035، به توس��عه تجارت 
انرژي با دولت هاي آس��يايي در حال رش��د و تشنه منابع 

انرژي بپردازند. 
پوتين اعالم ك��رده كه يكپارچگي خطوط لوله انتقال گاز 
طبيعي را در دستور كار دارد؛ اقدامي كه گاز صادراتي به 
مقصد اروپا را با تهديد روبرو خواهد كرد. كاهش احتمالي 
درآمدهاي صادرات روس ها به اروپا هم مي تواند شركت 
گازپروم را با چال��ش روبه رو كند چرا كه تامين مالي خط 
لوله س��اوث اس��تريم جهت دور زدن اوكراين و باال بردن 
درآمد فروش گاز به اروپايي ها به عنوان اصلي ترين شريك 

آنها، يك بحران بزرگ محسوب مي شود. 
مهم ت��ر از همه مباحث فوق، امنيت انرژي اس��ت كه هم 
باعث نگران��ي توليد كنندگان و ه��م صادركنندگان گاز 
طبيعي شده است. در اين ميان بحران در روابط روسيه و 
اوكراين و بحران روسيه و تركيه، باعث هل دادن اتحاديه 
اروپايي به سمت متنوع تر و باثبات تر ساختن منابع تامين 
انرژي شده است. شرايط توليد و صادرات فعلي گاز، براي 

ايران هم فرصت است و هم چالش. 
از بعد چال��ش نيز تنش ايران با برخي كش��ورهاي عربي 
منطقه ممكن اس��ت تاثيرات منفي بر ط��رح تبادل گاز 
با همس��ايگان عرب خليج فارس به غي��ر از عمان بگذارد 
و امكان استفاده از تاسيس��ات مايع سازي گاز طبيعي را 

كاهش دهد. 
راهبردهاي اصل��ي صادرات گاز مواردي نظير اس��تفاده 
از جغرافياي اي��ران براي امنيت عرض��ه گاز، همكاري با 
روس��يه و چين، همكاري با كش��ورهاي آسياي مركزي، 
همكاري با تركي��ه و اتحاديه اروپا و توس��عه همكاري با 
كش��ورهاي همس��ايه و خليج فارس را ش��امل مي شود. 
تبديل   ش��دن كش��ورهاي عربي حاش��يه خلي��ج فارس 
)عمان، امارات، كويت و بحرين( به واردكننده گاز طبيعي 
و برخورداري ايران از پتانس��يل ص��ادرات گاز، نمونه اي 
ديگر از توانمندي ايران ب��راي ايفاي نقش كليدي و مهم 
در تجارت انرژي منطقه است. توليد گاز ايران تا سه سال 
آينده با بهره برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي به 330 
ميليارد مترمكعب در س��ال افزايش مي يابد كه بر اساس  
اين، تالش مي ش��ود با ارتقاي ساختار ديپلماسي انرژي، 
س��هم 10 درصدي از تجارت جهاني گاز در اختيار كشور 

قرار گيرد. 

سناريو
كريدور شمال به جنوب كه در سال گذشته مورد مذاكره 
باكو- تهران و مسكو قرار گرفت در كنار انتقال گاز روسيه 
به ايران با همين مثلث سه جانبه نشان مي دهد كه تامين 
امنيت اقتصادي و سياس��ي ايران از اولويت هاي كرملين 
است به گونه اي كه به نظر مي رسد روسيه براي دستيابي 
ب��ه اهداف ژئوپلتيك خود در اي��ران، انتقال خط لوله گاز 
را بهانه كرده و حاضر اس��ت محل مورد مناقشه روسيه و 
آذربايجان را به اين كش��ور تحويل دهد ت��ا مانع از انجام 
چش��م اندازهاي تعريفي اين كش��ور براي دس��تيابي به 

قدرت جهاني نشود. 
پروژه انتقال گاز روس��يه به چين نشان داد كه اين كشور 
بودج��ه انجام آن را ن��دارد. بنابراين اگر قرار باش��د ايران 
گاز مورد نياز خود را تامين كند ناگزير اس��ت با تركمن ها 
قرارداد به امضا رساند اما تحت فرمولي كه مورد توافق سه 

جانبه روسيه و تركمنستان و ايران است. 
تشكيل ائتالف عربي و وضعيت نامساعد حاشيه خليج در 
كنار تحريم هاي كاتس��ا، انتقال انرژي ايران از تنگه هرمز 
را ب��ا برند ايران با مش��كل مواجه خواهد ك��رد. در نتيجه 
اي��ران مي تواند با برند روس��يه نفت خود را ب��ه بازارهاي 

هدف منتقل سازد. 
امريكا به دنبال س��هم خواهي از نفت و انرژي ايران است. 
موضوعي كه ب��ه روش��ني از اظهارات كاخ س��فيد قابل 
مشاهده اس��ت. حضور گسترده ش��ركت هاي روسيه در 
مبادي ان��رژي ايران نش��ان مي دهد كه اي��ران و حضور 
امريكا در اين كش��ور به اي��ن دليل حايز اهميت اس��ت 
 ك��ه مي تواند راه تضعي��ف دو رقيب را ب��راي امريكا قابل 

دسترس كند. 
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هادي حق شناس*

مشكلي براي پرداخت سود 
سهام عدالت نداريم

 احتمال عدم اجراي طرح 
كارت خريد كاال 

ممنوعيت واردات روغن 
سرخ كردني

كاهش صادرات نفت عربستان 

رييس سازمان خصوصي سازي با اش��اره به تعيين تكليف 
سهام 49 ش��ركت براي واگذاري به مردم گفت: هم اينك 
براي پرداخت س��ود سهام مش��كلي وجود ندارد. ميرعلي 
اش��رف پوري حس��يني در خصوص آينده س��هام عدالت 
گفت: اخيرا ش��وراي عالي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
44 تش��كيل جلس��ه داده و يك ماه اجازه داده شده كه اگر 
كسي خواس��ت آورده نقدي خود را تامين كند، قادر به اين 
كار باشد. 49 ش��ركت كه داراي قيمت قطعي طرح بودند، 
تصويب شد كه به مشمولين متعلق مي شود و از سهام دولتي 
خارج مي شود و باقي مانده سهام از محل سود و آورده مطابق 
مق��ررات و قوانين اص��ل 44 به دولت بازمي گ��ردد. پوري 
حس��يني با بيان اين مطلب افزود: هم اينك براي پرداخت 
سود سهام مش��كلي وجود ندارد و در هيات وزيران نيز اين 
مساله مطرح ش��ده و با توجه به اينكه سود در اختيار دولت 
بود، مصوبه شوراي عالي اصل 44 مبني بر توزيع سود بين 

مشمولين مورد تاييد هيات وزيران بوده است. 
به گزارش »اعتماد« پيش از اين موضوع پرداخت سود سهام 
عدالت به دليل كمبود منابع مالي به محلي براي اختالف نظر 
مبدل ش��د و كار را به جايي رساند كه حتي برخي خواهان 

عدم واريز سود سهام تا سال آينده شده بودند. 

حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم 
خانگي در گفت وگو با ايس��نا درباره علت تاخير طوالني در 
اجرايي ش��دن طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني در 
سال 1396 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك 
مركزي، اظهار كرد: پيگيري ه��اي مختلفي در اين رابطه 
انج��ام داده ايم، اما هنوز اين طرح به نتيجه نرس��يده و هر 
خبري در ارتباط با اجرايي شدن طرح كارت اعتباري كاالي 
ايراني در س��ال 1396 صحت ن��دارد، به هيچ وجه در حال 
حاضر اين مساله مطرح نيس��ت و به نظر مي رسد در سال 
جاري به نتيجه نرسد. وي ادامه داد: تصور ما بر اين است كه 
بانك مركزي قصد ندارد طرح كارت اعتباري خريد كاالي 
ايراني مصرفي بادوام در سال 1396 را به مرحله اجرا در آورد 
و بايد ادعا كرد كه دستوالعمل يا سياست ابالغ فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي توسط بانك مركزي به هوا رفته است. 

رييس اداره نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذايي و آشاميدني 
با منش��أ دامي و دريايي س��ازمان غذا و دارو بر ممنوع بودن 
واردات روغن س��رخ كردني تاكيد كرد. علي اكبر دادمهر در 
اين باره گفت: واردات روغن سرخ كردني به دليل حمايت از 
توليد داخل و همچنين سياست هاي اقتصاد مقاومتي ممنوع 
اس��ت. دادمهر ادامه داد: اگر روغن به صورت خام وارد كشور 
شود و در كارخانجات توليدي تصفيه و فرآيندهاي ديگر توليد 
روي آنها صورت گيرد و با برچسب گذاري و ذكر برند داخلي 
باش��د، ممانعتي در واردات نخواهد داشت. روابط عمومي 

سازمان غذا و دارو

عربس��تان اعالم كرد قصد دارد صادرات نفت خود به تمام 
مناطقي ك��ه به آنها نفت عرض��ه مي كن��د را در ماه آينده 
كاهش دهد. به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ، عربستان 
اعالم كرده قصد دارد ص��ادرات نفت خود به تمام مناطقي 
كه به آنها نفت عرضه مي كن��د را در ماه آينده كاهش دهد. 
اين اقدام در راس��تاي تالش هاي اوپ��ك و متحدانش براي 
كاستن از مازاد عرضه جهاني صورت مي گيرد. وزارت انرژي 
عربستان بدون اشاره به ميزان دقيق نفتي كه عرضه خواهد 
شد اعالم كرد، صادرات نفت عربستان در ماه دسامبر 120 
هزار بشكه در روز نسبت به ماه نوامبر كاهش خواهد يافت. 
 محاس��بات انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه صادرات نفت 
 عربس��تان در ماه اكتبر 6/9۸9ميليون بش��كه در روز بوده 

است. 
عربس��تان معموال آمار دقيق ميزان صادرات خود را اعالم 
نمي كند. به گفته سخنگوي وزارت انرژي عربستان، صادرات 
نفت عربستان به امريكا در ماه دسامبر به ميزان 10 درصد 
كاهش خواهد داشت. آمارهاي اداره اطالعات انرژي امريكا 
حاكي است، امريكا در هفته منتهي به 3 نوامبر، روزانه ۸16 
هزار بشكه در روز از عربستان نفت وارد كرده است. اين رقم 
در ماه اكتبر 506 هزار بش��كه در روز بوده است.  به گزارش 
»اعتماد« به نظر مي رس��د با اين اقدام عربستان مي توان به 
كاهش قيمت نفت در ماه هاي آينده اميدوار بود و شايد بتوان 

به قيمت70 دالر، اميد بست. 

گروه اقتصادي 

اتحاد با همسايه شمالي براي مقابله با غرب

تاكيد سايپا  بر ايجاد 
سرمايه گذاري مشترك با چين

ويژه

ادامه از صفحه اول


