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شـــرکت انگلیســـی بریتیـــش پترولیوم اعـــام کرد که
بیپـــی و شـــرکت ملـــی نفت ایـــران مجـــوز فعالیت
مشـــترک در میدان گازی «رام» در دریای شـــمال را از
وزارت خزانهداری امریکا گرفته اســـت .روز گذشته ،خبرگزاری رویترز این خبر را
منتشـــر کرد .میدان گازی رام یک میدان گازی فراســـاحلی مشترک بین ایران و
انگلیس است که در  ۴۰۰کیلومتری شهر ابردین در آبهای ساحلی اسکاتلند در
دریای شـــمال قرار دارد .بر اساس گزارش فارس ،قرارداد اکتشاف این میدان در
ســـال  ۱۹۷۳منعقد شد و در سال  ۱۹۷۷به کشـــف میدان انجامید ولی به دلیل
مشکالت فنی پیچیده اســـتخراج گاز از این میدان ،استخراج آن تا سال  ۲۰۰۶به
طولانجامید.
عملیـــات اســـتخراج مشـــترک از ایـــن میـــدان از نوامبـــر  ۲۰۱۰و در پی تصویب
تحریمهـــای تصویبی اتحادیـــه اروپا علیه صنایع نفت و گاز ایـــران تا اکتبر ۲۰۱۴
متوقف شـــده بود که از همان زمان ،دولت انگلیس که دریافت گاز این میدان را
برای کشورش حیاتی ارزیابی کرده بود ،به دنبال راهکاری جهت مستثنی شدن
اســـتخراج گاز از ایـــن میدان از بندهـــای تحریمهای اعمالی بـــود .در نهایت در
دسامبر  ۲۰۱۲معاهدهای در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شد که
بـــه موجب آن ،فعالیت روی این میدان از مفاد تحریمهای یکجانبه علیه ایران
معاف شـــد .با وجود برداشته شدن تحریم در دسامبر  ۲۰۱۲اما راهاندازی دوباره
آن نزدیک به دو سال طول کشید ،مشکالت فنی یکی از مهمترین علتهای به
تعویق افتادن بهرهبرداری مجدد از میدان رام عنوان شد.
در جریـ ــان مذاکرات میان انگلیس و ایران که شـ ــهریور سـ ــال  ۱۳۹۴میـ ــان کاردار
انگلیس در تهران و معاون وزارت نفت برگزار شد ،مقامهای انگلیسی تعهد کرده
بودند که سهم ایران از میدان مشترک گازی رام را بعد از لغو تحریمها بپردازند .در
شهریور  ۱۳۹۵علی کاردر ،معاون وزیر نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی نفت
گفت که بریتانیا «پول حاصل از مشارکت ایران در بهرهبرداری میدان گازی رام را به
حساب شرکت نفت واریز کرده ،اما فعالً این پول قابل برداشت نیست».

«ایران» از اثرات اقتصادی حمله نظامی «ترامپ» به سوریه گزارش میدهد

ترکش موشکهای امریکا در بازارهای جهان

قیمت نفت  2درصد باال رفت  /ارزش دالر در برابر سایر ارزها کاهش یافت /بازار سهام اروپا  3درصد افت یافت  /طال  1/5درصد رشد کرد
ریحانه یاسینی

ریش بلندی دارد و پیراهن مشکی بر تن
کرده است .صورتش سرخ شده ،دهانش
نیمه باز است و تمام اجزای چهرهاش در
هم کشیده شده اســـت .چشمهای مرد
میانســـال ،ملتهب اســـت و از اشکی که
داخل آنها حلقه زده ،استیصال میبارد.
میـــان دســـتهای بزرگش ،بـــدن زرد و
برهنه خردســـالی نیمه جان قرار گرفته
اســـت .گل ســـری قرمز که موهایی سیاه
را باالی ســـر جمع کردهاند و گوشوارهای
میخی در گوش ،از دختربچهای ســـوری
حکایت میکند که حمله شـــیمیایی ،او
را تـــا دم مرگ بـــرده و در آغوش پدرش
آرام گرفته اســـت .کنـــار همین عکسها
روی روزنامههـــا و ســـایتهای بزرگترین
رســـانههای خارجـــی و بینالمللـــی،
نمودارهایی قـــرار گرفته که خطوط روی
آنها ،از باال و پایین شدن قیمتها بعد
از حملههای متعدد به شهرهای سوریه
در روزهای گذشـــته روایت میکند .با هر
حمله جنگی که در جهان اتفاق میافتد،
بازارها از طـــا و دالر گرفته تا نفت ،باال و
پایین میشوند و بعضی سرمایهگذاران
سود میبرند و بعضیها ضرر میکنند.
تحلیلهـــا و نمودارهـــا نیـــز در کنـــار
عکسهای مردم غیرنظامی و کودکانی
قرار میگیرد که در میان این بازی اعداد،
ســـهمی بجز تعداد تلفات ندارند .حاال
نیز قیمت نفـــت  2درصد افزایش یافته
و دالر امریکا در برابر سایر ارزها با کاهش
ارزش روبهرو شـــده اســـت« .ایـــران» به
دنبال بمباران مواضع مختلف سوری و
بخصوص حمله امریکا به پایگاه هوایی
ســـوریه ،گزارشی از تبعات اقتصادی این
بازی سیاســـی ،بر بازارهای جهانی تهیه
کرده است.
ëëبازارنفتچهتغییریداشتهاست؟
«ســـوریه تنها  0/04درصد از کل نفت

جهـــان را عرضـــه میکنـــد؛ یعنـــی حتی
کمتر از کوبا ،نیوزلند و پاکســـتان .اما آن را
به خاطر همسایگانش ،یکی از بزرگترین
مناطقتولیدنفتجهانمینامند.عراق،
دومین عضو بزرگ ســـازمان کشـــورهای
صادرکننده نفـــت و دیگر غولهای تولید
نفت جهـــان مانند ایران و عربســـتان ،در
کنار این کشـــور قرار گرفتهاند ».بلومبرگ
روز گذشته گزارشـــش را چنین آغاز کرده
و از افزایـــش  2درصدی قیمت نفت خبر
داده اســـت .بر اساس این گزارش ،سوریه
در ســـال  ،2016روزانـــه  35هـــزار بشـــکه
نفت و سایر محصوالت نفتی تولید کرده
و شـــصت و ششـــمین تولیدکننده بزرگ
جهان به حساب میآید.در حالی که این
کشور طی ســـالهای  2008تا  ،2010پیش
از درگیریهـــای نظامـــی و تحریمهـــای
اقتصـــادی ،روزانه  400هزار بشـــکه نفت
تولید میکرده است.
تارون بانســـال ،مدیر صنعت مشاوره
 LVYدر حوزه انرژی جهانی این تحوالت
را چنین تحلیل میکند« :با توجه به اینکه
دو تولیدکننـــده بزرگ ،روســـیه و امریکا با
هم درگیر شـــدهاند ،خطرات جغرافیای
سیاســـی حتماً بیشـــتر میشـــود و همین
مســـأله ،قیمتهـــا را باال برده اســـت .اگر
بعد از این حمالت اولیه اتفاقات دیگری
نیفتـــد ،قیمتهـــا به جـــای قبلـــی خود
برمیگردند».
روز جمعه قیمت نفت خام برنت با
 2.2درصد رشـــد بـــه  56.08دالر به ازای
هر بشکه رســـید و وستتگزاس نیز با 2.4
درصـــد افزایش ،به  52.94دالر رســـید که
به معنی رسیدن به باالترین قیمت چهل
روز گذشته است.
بـــر اســـاس تحلیـــل کارشناســـان
بینالمللـــی ،مهمترین عامـــل افزایش
قیمـــت ناگهانـــی نفـــت ،نگرانـــی بـــازار
از واکنـــش احتمالـــی ایـــران و روســـیه،
دو متحـــد دولـــت بشـــار اســـد ،اســـت.

معاون رئیسجمهوری:

اقتصاد مقاومتی کشور را
در برابر تکانههای اقتصاد جهانی بیمه میکند

معـ ــاون رئیـ ــس جمهـ ــوری و رئیـ ــس
سـ ــازمان امور اداری و استخدامی کشور
گفـ ــت :اجـ ــرای سیاس ـ ـتهای اقتصـ ــاد
مقاومتـ ــی بر مبنـ ــای تولید و اشـ ــتغال،
کشـ ــور را در برابـ ــر تکانههـ ــای اقتصـ ــاد
جهانی بیمه میکند.
بـ ــه گـ ــزارش ایرنـ ــا ،جمشـ ــید انصـ ــاری
در نشسـ ــت سـ ــتاد فرماندهـ ــی اقتصـ ــاد
مقاومتـ ــی اسـ ــتان آذربایجـ ــان غربی در
شهرسـ ــتان تکاب با اشاره به بیانات رهبر
معظـ ــم انقـ ــاب وموضـ ــوع شعارسـ ــال
افزود:نامگذاری 2سـ ــال پیاپی براسـ ــاس
ضـ ــرورت اقتصـ ــاد مقاومتـ ــی از سـ ــوی
رهبـ ــر معظـ ــم انقـ ــاب نشـ ــانه اهمیت

سیاس ـ ـتهای کلی اقتصـ ــاد مقاومتی به
منظور توسعه کشـ ــور و حرکت به سمت
افق چشمانداز  20ساله کشور است.
وی اظهار کرد :بر اساس تأکیدات رهبری
برنامههـ ــای کوتـ ــاه مدت ،میـ ــان مدت و
بلند مدت از سـ ــوی دولت بـ ــرای تحقق
سیاس ـ ـتهای اقتصاد مقاومتـ ــی تدوین
شـ ــده که بر اسـ ــاس آن بایـ ــد بتوانیم در
افق چشمانداز  20ساله به توسعه پایدار
دستیابیم.
انصاری بیان کرد:سال گذشته  200طرح
ملـ ــی دربرنامههـ ــای اقتصـ ــاد مقاومتی
تعریف شـ ــد که  130طـ ــرح در حال اجرا
بوده و  70طرح آن تکمیل شده است.

قیمت نفت با حمله به سوریه اوج گرفت

دالر امریکا به ازای هر بشکه نفت

تک خبر

مجوز خزانهداری امریکا به ایران و «بیپی»
برای فعالیت در میدان گازی «رام»

یکاقتصاددانگفت:یکیازبزرگترینخطاهایدولت
یازدهم این است که حتی یک مورد از گروگانگیریهای
دولت قبل را به اطالع مردم نرسانده است ،در صورتی
که مردم برای رأی دادن در انتخابات آینده باید از این مسائل مطلع باشند.
به گزارش ایسنا ،فرشاد مؤمنی در همایش در تداوم تدبیر و امید به کالبدشکافی
شـ ــرایط سیاسـ ــی و اقتصـ ــادی کشـ ــور در دولـ ــت روحانـ ــی پرداخـ ــت و از لفـ ــظ
«گروگانگیری» نسـ ــبت به دولت سابق استفاده کرد و دولت روحانی را موظف به
انتشار اطالعات و آمار از حجم دروغها ،نابسامانیها و مفاسد آن دولت دانست.
وی خطاب به نهادهای نظارتی هشـ ــدار داد :باید به جای شعارهای عوامفریبانه
و کشورسـ ــوز فرصت طلبها را به مردم معرفی و آنان را محاکمه کرد .وی ادامه
داد :طی سـ ــالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۳با پس افتادگیها و سـ ــقوطهای بیسابقهای
در عملکرد اقتصادی دولت روبهرو بودیم و یکی از بزرگترین کوتاهیهای دولت
فعلی عدم انتشار عمومی گزارشهای کارشناسی از عملکرد دولت گذشته است.
البته باید امیدوار بود این مسأله بهعنوان مسألهای ملی و کارشناسی و نه مسألهای
باندی و تبلیغاتی ،مورد تحلیل قرار گیرد تا از تکرار عملکردهای نادرست گذشته
جلوگیریشود.
این اسـ ــتاد علم اقتصاد دولت روحانی را خوش شـ ــانسترین و بدشـ ــانسترین
دولت پس از انقالب دانسـ ــت و افزود :خوش شانسترین از این بابت که اگر این
دولت هر کاری انجام دهد با هر متری که سنجیده شود در قیاس با دولت گذشته
عملکرد بهتری داشته و بد شانسترین از این بابت که بخشی از ظرفیتهایی که
باید در اختیار این دولت قرار داشـ ــته باشـ ــد ،در اختیارش نیست .وی به انحراف
کشـ ــاندن دولت از مسـ ــیر درسـ ــت اداره کشـ ــور را از بزرگترین ظلمهای منتقدان
سیاست زده دولت روحانی دانست و افزود :حداقل انتظار از دولت یازدهم افشای
رفتار این منتقدان است .دولت روحانی به گونهای رفتار میکند که گویی مسئول
نابسامانی و مفاسد دولتهای قبل هم است ،در حالی که شرایط کشور در دوران
اضطرار شدید است.
این استاد دانشگاه خواستار تفکیک بین مسائل ملی و سهم قوه مجریه در این امور
شد و پیشنهاد داد :در حیطه اقتصاد باید مشخص شود امکانات اقتصادی که در
اختیار نهاد رهبری قرار دارد چیست تا نسبت آن با اختیارات قوه مجریه مشخص
شود .همچنین باید مشخص شـ ــود امکاناتی که در اختیار نظامیها ،امنیتیها و
نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارد چقدر است و نسبت آن با اختیارات دولت
شـ ــفاف شـ ــود ،این کار برای کل نظام ،رهبری ،نظامیها ،امنیتیها و دولت بهتر
است .شفافسازی یک مسأله حیاتی است.

سال بیستوسوم شماره  6465شنبه  19فروردین 1396

نمودار :بلومبرگ

گزیده

فرشاد مؤمنی :دولت روحانی باید
دروغهای دولت قبل را منتشر کند

اقتصادی
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نیم نگاه

ëëروز جمعـــه قیمت نفت خام برنـــت با  2.2درصد رشـــد به
 56.08دالر به ازای هر بشکه رسید
ëëگزارش ســـی ان بیسی از ســـایر بازارهای جهانی هم نشان
میدهد ،شـــاخص بورس کشورهای آســـیایی نیز ناخواسته،
مورد هدف حمله امریکا به سوریه قرار گرفته است
ëëواکنش بازار طال که یک پناهگاه سرمایهگذاری امن به شمار
میرود ،به این حملهها  1.5درصد رشد بوده است

ناامنیهای خاورمیانه و شـــمال آفریقا
پیش از این نیز موجـــب افزایشهایی
در قیمت نفت خام شـــده بود اما این
نخستین پرش ناگهانی در قیمت نفت
در ســـال  2017اســـت .جرج مـــک کنا،
تحلیلگر ارشـــد بازار نفت به سیانان
مانی میگوید« :تنشهای ژئوپلیتیکی،
جغرافیـــای سیاســـی ،محـــرک بزرگی
بـــرای بازار نفـــت هســـتند .ضربه زدن
امریکا به کشـــوری که روســـیه پشتوانه
آن اســـت و از طرف دیگر ،ایرانیها نیز
از آن حمایـــت میکننـــد ،واکنشهایی
را بـــه همراه خواهد داشـــت ».او ادامه
میدهـــد« :روســـیه و ایـــران هـــر دو از
تولیدکننـــدگان بـــزرگ نفت هســـتند و
واکنشهـــای احتمالی آنهـــا ،تاجران
نفـــت را ســـردرگم و نگـــران میکنـــد.
ایـــن نااطمینانـــی از قیمـــت نفـــت،
در کوتـــاه مـــدت اثـــرات خود را نشـــان
خواهد داد».

ëëســـرمایهگذاران در بازارهای ارز ،طال و
سهامچهاوضاعیدارند؟
اگرچـــه قیمـــت نفـــت بـــه باالترین
حد خـــود طی یک ماه گذشـــته رســـیده
اســـت ،اما بازار بورس و دالر ،دربرابر این
افزایش قیمت ،بازی متفاوتی داشتهاند.
خبرگزاری رویترز با این تحلیل ،از کاهش
ارزش دالر در برابر ســـایر ارزهای اصلی و
ریزش شاخص  S&Pامریکا ،به اندازه 0/1
درصد خبر داده اســـت .بازارســـهام اروپا
نیز  0/3درصد افت داشـــته اســـت .یک
مقام دفاعی امریکا بـــرای کمک به آرام
کردن بازارها ،بـــه رویترز گفته این حمله
موشکی ،فقط برای یک بار بوده است.
بـــه هـــر حـــال شـــاخص ارزش دالر
در برابر شـــش ســـبد اصلی ارز جهان با
۳دهم درصد کاهش روبهرو شده است.
همچنیـــن ارزش دالر در برابـــر ین ژاپن
هم روند نزولی هفتگی  ۸دهم درصد را
تجربهکرد.

گـــزارش ســـی ان بیســـی از ســـایر
بازارهـــای جهانی هم نشـــان میدهد،
شاخص بورس کشـــورهای آسیایی نیز
ناخواســـته ،مورد هدف حملـــه امریکا
به ســـوریه قرار گرفته اســـت .شـــاخص
بـــورس نیکی ژاپن میانگین با رســـیدن
به  ۱۸,۵۱۷.۴۳واحد ،کمترین میانگین
رشـــد خود را در  4ماه اخیر شـــاهد بوده
است .کاسپیکره جنوبی هم با  ۱.۲درصد
رونـــد نزولی به  ۲,۱۵۱.۷۳واحد رســـید.
شـــاخص بـــورس ۲۰۰ ASXاســـترالیا،
6هزار و  215واحد کاهش و بورس هنگ
کنگ نیز  62دهم درصد افت داشتهاند.
البتـــه در چین برخـــاف ایـــن روند ،دو
شـــاخص بورس شـــانگهای و شنزن هر
کدام با ۲۲دهم درصد و  ۴۳دهم درصد
با روند صعودی روبهرو شدند.
واکنـــش بازار طـــا که یـــک پناهگاه
سرمایهگذاری امن به شمار میرود ،به
این حملهها  1.5درصد رشد بوده است.
قیمت منطقهای طال به یک هزار و ۲۶۴
دالر و  ۴۰ســـنت در هر اونس رســـید که
بیشـــترین رقم در  ۵ماه اخیر محسوب
میشود .بر اساس گزارش رویترز ،ارزش
اوراق قرضـــه  10ســـاله دولت آلمان نیز
کاهش یافته و به پایینترین حد یک ماه
اخیر خود رسیده است .همچنین بازده
اوراق وزارت خزانـــهداری امریـــکا نیز با
 2.29درصد به پایینترین ســـطح خود
در  4ماه گذشته رسیده است.
دنیـــل لنـــز ،تحلیلگر بانـــک  DZبه
رویترز میگوید« :جریانهای مطمئن و
امن بازارها همیشه با اتفاقهای سیاسی
تحـــت تأثیر قـــرار میگیرنـــد .زمانی که
امریکا و روسیه با هم دچار تنش باشند،
سرمایهگذارانبیشترازهمیشهعصبانی
و نگـــران خواهنـــد بود .در حـــال حاضر
مذاکرات بین امریکا ،چین و کره شمالی
نیز به این نااطمینانی و بیثباتی بازارها
دامن زده است».

اخبار
ëëخوزستان ظرفیت تولید
 50هزار تن چغندر را دارد
وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی گفـــت :در
خوزســـتان ظرفیت تولید  50هزار تن
چغندر در روز وجود دارد و الزم است
متناسب با این ظرفیت برای توسعه
کشت وتولید این محصول اقتصادی
برنامهریـــزی شـــود .به گـــزارش ایرنا
محمود حجتی اظهار کرد :باتوجه به
ایـــن ظرفیت باال ،در طـــرح  550هزار
هکتـــاری رهبر معظم انقالب باتوجه
بـــه الگوی کشـــتی کـــه تعریف شـــده
80هزار هکتار از اراضی باید به کشت
چغندر قند اختصاص پیدا کند.

ëëســـیف درباره نرخ رشد اقتصادی
سال  96اظهار نظری نکرده است
روابـــط عمومـــی بانـــک مرکـــزی در
خصوص مصاحبـــه روز چهارشـــنبه
«ولیاهلل ســـیف» در حاشـــیه جلســـه
هیـــأت دولت اعـــام کرد :ســـیف در
توگوی رســـانهای خود در حاشیه
گف 
جلسه هیأت دولت ،بر دو رقمی بودن
نرخ رشـــد اقتصـــادی در دوره دوازده
ماهه ســـال  ١٣٩٥تأکید کرده و درباره
سال  ١٣٩٦اظهار نظری نکرده است.
در روزهای پایانی سال ،بانک مرکزی
نـــرخ رشـــد اقتصـــادی در  9ماهه اول
سال  ١٣٩٥را 11/6درصد اعالم کرد.

ëëافزایش  7درصدی صادرات
صنایع غذایی
طبـــق تازهتریـــن تحویـــل آمـــاری
وضعیت صـــادرات اقالم عمده گروه
صنایع غذایی هشت گروه دارای رشد
ارزش دالری بودهاند و سه گروه غذایی
بـــا کاهـــش ارزش دالری طـــی ۱۱ماه
ســـال  ۱۳۹۵نســـبت به مدت مشابه
سال مواجه شـــدند .به گزارش ایسنا،
صادرات محصـــوالت صنایع غذایی
کشور طی ۱۱ماه سال  ۱۳۹۵در مقایسه
با ســـال  ۱۳۹۴با افزیش  ۷.۷درصدی
در ارزش بـــه رقمـــی معـــادل ۱۸۷.۶
میلیـــون دالر و از نظر وزنی  ۱۰۷۲هزار
تن رسیده است.

