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ایلنا بررسی کرد؛
آیا بنزین باید گران شود؟

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی گفت: بعد از سال ها تالش 
توانســته ایم بنزین مازادی تولید کنیم که امکان 
صادرات برای کشور فراهم شــود و از طرف دیگر با 
توجه به افزایش قیمت دالر ارزش دالری بنزین ما 

بشدت کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، وزیر نفت 
در جدیدترین اظهــار نظر خود دربــاره احتمال 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه 
سال جاری گفته است: هر چیزی ممکن است اتفاق 
بیفتد. در حال حاضر سهم بنزین از مجموع یارانه 
فراورده های نفتی، هشت درصد یعنی حدود 200 
هزار میلیارد تومان است بنابراین یکی از اولویت های 
سیاستگذاری با هدف اصالح و کاهش یارانه انرژی 
است. به رغم آن که سهم دهک اول از یارانه انرژی 
5.06 درصد بوده و از دیگر دهک ها کمتر اســت، 
نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، 
با 15 درصد بیشــترین مقدار را به خود اختصاص 
می دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت 
دیگر دهک ها به مراتب به یارانه انرژی وابســتگی 
بیشتری دارد.   عالوه بر موضوع تخصیص یارانه به 
این حامل استراتژیِک انرژی؛ ناعدالتی در پرداخت 
که منجر به این شده که فقط دارندگان خودرو از این 
بخش از یارانه سهم برده و دیگران بی نصیب بمانند، 
ارزان بودن آن نسبت به نرخ های منطقه، قاچاق را 
توجیه پذیر کرده، اسراف در مصرف نیز صادرات آن 
را در شرایط اما و اگر قرار داده، اتخاذ یک راهکار برای 
حل این چالش ها را ضروری کرده اســت. بنابراین 
قیمت منطقی یک عامل بازدارنده از مصرف، قاچاق 
و باز شدن مسیر صادرات است. سید حمید حسینی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم 
افزایش قیمت بنزین اظهار داشــت: بعد از سال ها 
تالش توانســته ایم بنزین مازادی تولید کنیم که 
امکان صادرت برای کشور فراهم شود و از طرف دیگر 
با توجه به افزایش قیمت دالر ارزش دالری بنزین ما 
بشدت کاهش پیدا کرده، سال گذشته قیمت بنزین 
30 سنت بود و اکنون به 10 سنت رسیده که این نرخ 
با رقم 60 و 70 سنتی منطقه فاصله معناداری دارد 
بنابراین قاچاق توجیه پیدا کرده اســت. وی افزود: 
بنابراین برای اینکه بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم و 
هم اینکه دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را که 
امسال شدیدا با آن مواجه است، جبران کند منطقی 

این است که بنزین را دو نرخی کنیم.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: با دو نرخی شدن، 
سهمیه ای با قیمت های فعلی در اختیار مردم قرار 
می دهیم اگر کســی مصرف و  نیاز بیشتری دارد 
قیمت باالتری در نظر بگیریم، اما اینکه بنزین را برای 

همه مردم گران کنیم موافق نیستم.
    

نوزدهمین نمایشگاه صنعت 
افتتاح شد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران 
اغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ در مراســم 
افتتاحیه این نمایشــگاه مهدی صادقی نیارکی 
سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت با اشاره به 
برگزاری میز دوم  تعمیق قطعات خودروسازی گفت: 
وزارت صمت برنامه ویژه ای برای حمایت از تولید 
دارد و عالوه بر برگزاری پنج میز تا پایان سال برای 
صنعت خودرو برای دیگر صنایع پیشران اقتصادی 
همچون لوازم خانگی، موتورســیکلت نیز اینگونه 
میزهای تخصصی را برگزار خواهد کرد. ما امیدوار 
هستیم که تا پایان سال 25 درصد از قطعات وارداتی 
خودرو را در داخل کشور تولید کنیم که این امر باعث 
جلوگیری از خروج قابل توجهی از منابع ارزی جهت 

واردات قطعات خودرو خواهد شد.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از 18 تا 
21 مهر ماه در فضایی به وسعت 13 هزار متر مربع با 
حضور 440 شرکت داخلی و 16 شرکت خارجی از 
ساعت 9 صبح تا ساعت 17 آماده بازدید عالقمندان 
است و سالن  38 و سالن های پیرامونی آن میزبان 

بازدیدکنندگان خواهند بود.

خبر اقتصادی
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وقتی آمریکا پشت  عربستان را در 
ادعای شان نسبت به دخالت ایران 
در حمله های اخیر خالی کرد بیشتر 
به این نتیجه رسیدند که یک متحد 
ممکن اســت فقط یک روز همراه 

باشد اما همسایه همیشه هست.
به گــزارش ایلنا، بیــژن نامدار 
زنگنــه در آخریــن اظهارنظر خود 
درباره وزیر نفت جدید عربســتان 
گفت: »بنده هیچ مشکلی با ایشان 
ندارم و بیش از 22 سال است که با او 
دوست هستم. در فراز و نشیب هایی 
که در روابط ایران و عربســتان بوده 
این دوســتی همچنان ادامه داشته 
اســت. عالوه بر این ما نبودیم که با 
عربســتان ایجاد اختــالف کردیم. 
ما می خواهیــم با همه کشــورها 
دوســت باشــیم و هیچ کس را در 
منطقه دشمن خود تلقی نمی کنیم. 
کشــورها نباید ما را دشــمن خود 
بدانند. دشــمن همه مــا بیرون از 

منطقه است«.
ایــران و عربســتان هــر دو از 
صادرکننــدگان عمده نفــت و گاز 
هســتند و هر چند سیاســت های 
متفاوتی در حوزه انرژی دارند، اما در 
کل می توان گفت اهداف مشترکی 
دارند و آن سردمداری بر بازار نفت 
اســت. در دنیای سیاست نیز هر دو 
کشــور مدعی صیانت و رهبری بر 
سایر کشورهای مسلمان خاورمیانه 

هستند.
اکنون اوضــاع منطقه دیگرگون 
است، ایران در تحریم به سر می برد، 
آن ســوتر حمله به تاسیسات نفتی 
بزرگترین تولیدکننده را نمی توان 

ساده انگاشت، همانقدر که همگان 
در صددند ایران را در این خصوص 
متهم جلوه دهند، خود سعودی ها 
نیز در مظــان اتهــام و بزرگنمایی 
آنچه رخ داده، قــرار گرفته  و متحد 
همیشگی شــان در واشنگتن را نیز 
کنار خود ندارند، حال ســوال این 
است که در این شــرایط مناسبات 
دو کشــور به لحــاظ سیاســی و 
اقتصــادی می تواند شــکلی دیگر 
به خود بگیرد؟ آیــا می توان منافع 
اقتصــادی دو کشــور را بازتعریف 
کرد؟ ممکن اســت به جایی برسیم 
که اقتصادی در هم تنیده داشــته 
باشیم؟ آیا می توان با استفاده ابزاری 
 از نفت به درک مشترکی در دنیای 

سیاست رسید؟
در این ارتباط ســعید ساویز در 
گفت وگو بــا خبرنــگار اقتصادی 
ایلنا، گفــت: از دیربــاز مادامی که 
منطقه ناامن بوده همه کشــورهای 
منطقه، تولیدکنندگان نفت و همه 
کســب و کار و تجارت ها بخصوص 
نفــت و گاز دچار ضرر می شــدند، 
مشــابه آنچه بعد از اتفاقاتی چون 
فجیره، بقیق، تنگه هرمز و یا جنگ 
 ایــران و عــراق و یا جنــگ کویت

 و عراق رخ داد.
وی تاکید کرد: اگر کشــورهای 
منطقه نگاه عاقالنه داشــته باشند 
باید توجه داشته باشند ما بیش از هر 
چیزی به امنیت نیاز داریم و نبود آن 
باعث متضرر شدن همه خواهد شد.

این کارشــناس حــوزه انرژی 
تصریح کرد: در حال حاضر با آمدن 
بن سلمان، عربستان از سیاست های 

پیرمردمآبانــه و محافظه کارانه ای 
که سال ها داشــت، فاصله گرفته، 
او جوانــی اســت کــه النعیمی را 
برکنــار کــرد و خالد الفالــح را که 
آلت دســت خودش بود، منصوب 
کرد. عربســتانی که همیشه سعی 
می کرد نفت را از سیاست جدا کند 
تا خللــی در درآمدهایشــان ایجاد 
نشــود، با روی کار آمدن بن سلمان 
تغییر کرد، او بــه امریکا کمک کرد 
که ایــران را تحریم کنــد اما در هر 
حال این سیاست ها و سیاست هایی 
که در یمن و ســوریه دنبال شــده 
نتیجه خوبی نداد، بنابراین پدر بن 
ســلمان برادرش را که با مواضع بن 
سلمان زاویه دارد به عنوان وزیر نفت 
منصوب کرد این یعنــی که قدرت 
بن سلمان که دشــمن شماره یک 
سیاست رابطه با ایران است، کم شده 
و یعنی عربستان پالسی فرستاده که 

می خواهد روابــط بهتری در زمینه 
نفت و اوپک داشته باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وقتی 
آمریکا پشت شان را در ادعای شان 
نسبت به دخالت ایران در حمله های 
اخیر خالی کرد بیشتر به این نتیجه 
رسیدند که یک متحد ممکن است 

فقط یک روز همراه باشد و روز دیگر 
نباشد اما همسایه همیشه هست و 

نمی توان آن را عوض کرد.
ســاویز گفت: اکنون پالس های 
مثبتی از ســمت دو کشــور روانه 
شــده و حداقل در زمینــه نفت و 
اوپــک می توانند با هــم همکاری 
داشــته باشــند و کنترل بازار را از 
دســت نفت شــیل و آمریــکا در 
 بیاورند و حتی شاید قدرت اوپک را 

احیا کنند.
وی یادآور شد: سوال اینجاست 
که نفت تا چند سال دیگر دوام دارد؟ 
تا چــه زمانی می توان بــا پول نفت 
کشور را اداره کرد؟ دنیا پرشتاب به 
سمتی می رود که سوخت فسیلی را 
کنار بگذارد، روزهــای آخر جنگی 
بین تولیدکنندگان اصلی و سنتی 
و تولیدکننــدگان نامتعاوف بوجود 
می آید که تتمه بازار را چه کســی 
بدست بگیرد و تا جایی که می تواند 
تولید کند. در چنین شرایطی قطعا 
سیاست گذار نفتی امریکا و اروپایی 
بیشتر عالقه دارد با یک اوپک ضعیف 
شده طرف معامله باشد تا یک اوپکی 
که تولیدکننــدگان با هــم منافع 
مشترک تعریف کرده اند و این همان 
چیزی است که شاید دو کشور را بر 

آن می دارد با هم باشند.
مرتضی بهروزی فر امــا معتقد 
اســت: دنیای ارتباطــات حرفه ای 
کوچک اســت تا مشکالت سیاسی 
حل نشود حتی اگر دو برادر هم وزیر 
نفت دو کشور باشــند، نمی توانند 
مشــکالت خود را حل کنند، اما اگر 
مشکل سیاســی حل شود دوستی 
دیرینــه می تواند باعــث تعمیق و 

تسهیل کننده روابط باشد.
وی تاکید کرد: انتظار نداشــته 
باشیم که مشکالت اقتصادی ورای 
وجود مشکالت سیاسی حل شود، 

این یک خوشبینی است. 
این کارشناس انرژی خاطرنشان 
کرد: وقتی با یک کشــور ارتباطی 
نداشته و مشکل سیاسی هم نداریم، 

روابط اقتصــادی می تواند تحکیم 
بخش روابط سیاسی باشد اما وقتی 
با یک کشــوری سرشــاخ سیاسی 
هســتیم، اقتصاد نمی تواند حالل 
مشکل باشد. ما عمال بعد از اتفاقاتی 
که اخیــرا افتاده تا مــرز جنگ هم 
جلو رفتیم و مشکالت حاد سیاسی 
داریم، مســائل اقتصادی نمی تواند 
حل کننده مســائل سیاسی باشد. 
باید گشایشــی در مسایل سیاسی 
پیش بیاید و رفع کدورت شــود در 
این صورت مشکالت اقتصادی هم 

حل می شود.
وی ادامــه داد: ما کشــورهای 
تولیدکننده نفت منافع مشــترکی 
داریم، همه دنبال ثبــات در بازار و 
افزایش درآمدها و سهم مان از بازار 
هستیم که تا مســائل سیاسی حل 

نشود، هیچ یک تحقق نمی یابد.
بهروزی فر گفت: مســلما تنش 
دو کشــور به نفــع هیچ یک حتی 
کشــورهای منطقه نخواهــد بود و 
فقط برخــی بازیگــران خاص در 
 بــازار انــرژی می تواننــد از آن

 استفاده کنند.
وی افزود: ما با عربســتان حتی 
زمانی که مشــکل حاد سیاســی 
نداشتیم هیچوقت خیلی نزدیک هم 
نبودیم. با توجه به اینکه ایران دنبال 
درآمد و عربستان دنبال سهم بوده 
خیلی به هم نزدیک هم نشدیم. ولی 
می توانستیم در بازار تاثیر بگذاریم 
در شرایطی که قیمت ها پایین است 
و بــازار به خاطر عرضــه زیاد تحت 
فشار است، می توانستیم همکاری 
بیشتری با هم داشــته باشیم ولی 
اکنون که تنش هســت از همکاری 
اقتصادی صحبت کــردن غیرواقع 

بینانه است.
این کارشناس حوزه انرژی یادآور 
شد: تا مشکل سیاســی حل نشود 
نمی توان وارد بحث اقتصادی شــد 
وقتی به تاسیسات این کشور حمله 
شده و عربســتان انگشت اتهام را به 
سمت ایران گرفته نمی توان انتظار 
داشت در مورد همکاری نفتی با هم 

صحبت کنیم.

آیا روابط دو کشور وارونه می شود؟

پالس های نفتی ایران و عربستان 

مرتضی بهروزی فر، 
کارشناس انرژی: ما 

کشورهای تولیدکننده 
نفت منافع مشترکی 

داریم، همه دنبال ثبات در 
بازار و افزایش درآمدها و 
سهم مان از بازار هستیم 
که تا مسائل سیاسی حل 

نشود، هیچ یک تحقق 
نمی یابد

سعید ساویز، کارشناس 
حوزه انرژی: اکنون 

پالس های مثبتی از ایران 
و عربستان روانه شده 

و حداقل در زمینه نفت 
و اوپک می توانند با هم 

همکاری داشته باشند و 
کنترل بازار را از دست نفت 
شیل و آمریکا در بیاورند و 
حتی شاید قدرت اوپک را 

احیا کنند

خبر

مدیرعامــل بــورس تهــران گفــت: به 
ســهامداران و عالقمندان سرمایه گذاری در 
بازار ســرمایه توصیه می کنم پس اندازهای 
خــود را وارد بازار ســرمایه کنند نــه اینکه 
دارایی هایشان را بفروشند و سرمایه حاصل از 

آن را تبدیل به خرید سهام کنند.
به گزارش ایلنا، علی صحرایی در مراســم 
عرضه اولیه یک شرکت دیگر در بورس تهران 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ششــمین 
عرضه اولیه سال جاری امروز در بورس تهران 
انجام می شود گفت: این شــرکت در زمینه 
فوالد فعال اســت و ظرفیت تولید 950 هزار 
تن در سال را دارد و با کشف قیمتی که انجام 
 شــده هر ســهم 620 تومان قیمت گذاری 

شده است.
وی افزود: ارزش اسمی آن در بازار 1500 

میلیارد تومان اســت و 240 میلیارد تومان 
سرمایه عرضه می کند.

مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر اعتماد 
مردم به عرضه اولیه ها گفت: خوشــبختانه 
مردم اعتماد خود را به عرضه های اولیه نشان 
دادند تمام عرضه اولیه ها هم توســط بخش 
خصوصی بوده است و نه شرکت ها و نهادهای 
عمومی. انتظــار داریم از ســایر عرضه های 
اولیه در ســال جاری هم همین استقبال باال 

صورت بگیرد.
وی گفت: هر روز تعداد مشارکت کنندگان 
و خریداران سهام شــرکت های عرضه اولیه 
افزایش می یابد بــه طوری کــه 850 هزار 

شرکت کننده در عرضه اولیه داشتیم.
صحرایی با اشــاره به نوســانات چند روز 
گذشــته بازار ســرمایه گفت: نوســان جزو 

ذات بــازار اســت و البته باید توجه داشــته 
باشیم که اخیرا شــاخص رشد قابل توجهی 
داشــته و دلیل آن هم این است که عده ای از 

سرمایه گذاران نهادی بورس را شناسایی 
کردند و شرکت های جدیدی اطالعات 

خود را ارائه کردند.
مدیرعامل بــورس تهــران با بیان 

اینکه چنــد روز گذشــته شــاهد 
نوســانات جزئی در بورس 

بودیم، گفت: امیدواریم 
این نوســانات و کاهش 
شاخص به اتمام برسد و 
در هفته آینده شرایط 
بورس آرام شود البته 
بســتگی به شرایط 
روز دارد و اطالعات 

بنیادی که شرکت ها ارائه می دهند.
وی درباره بســته شــدن نماد برخی از 
شرکت ها گفت:  در حال حاضر اکثر نمادها 
باز اســت و میانگین توقف نماد از 
36 روز به یک روز کاری رسیده 
است تالش ما این است که بین 
نقدشوندگی و شفافیت در بازار 
توازن برقرار کنیم اما در برخی 
از مواقع الزم اســت 

نمادها بســته شوند تا شــرکت ها اطالعات 
دقتق تری ارائه کنند.

صحرایی بــا توصیه به ســهامداران خرد 
و غیرحرفــه ای تاکید کرد: به این دســته از 
ســهامداران و عالقمندان سرمایه گذاری در 
بازار ســرمایه توصیه می کنم پس اندازهای 
خــود را وارد بازار ســرمایه کنند نــه اینکه 
دارایی هایشان را بفروشند و سرمایه حاصل از 

آن را تبدیل به خرید سهام کنند.
صحرایی افزود: سرمایه داران خرد با توجه 
به بنیاد شرکت ها نســبت به خرید و فروش 
سهام اقدام کنند و تحت تاثیر فضای مجازی و 

برخی از سوء استفاده گران قرار نگیرند.
وی ادامه داد: ســهامداران خــرد از یک 
مرجع معتبر بــرای خرید یا فروش ســهام 

مشاوره بگیرند.

مدیرعامل بورس تهران:

مردم پس اندازهای خود را وارد بازار سرمایه کنند، نه دارایی هایشان را


