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یک کارشناس بین الملل حوزه انرژی 
گفت: در واقع توافــق اخیر در آتش بس 
قره باغ این هشدار را می دهد که پیشنهاد 
ایران برای شبکه انرژی خزر را قرار است 
روسیه و ترکیه و سایر کشورها از مسیری 

غیر از ایران شروع و اجرایی کنند.
محمــود خاقانــی در گفت وگــو 
با ایلنــا، دربــاره پایان جنگ قــره باغ 
و بهره برداری های انرژی کشــورهای 
درگیر و همچنین جایــگاه انرژی ایران 
در منطقه مورد مناقشه گفت: بسیاری 
شاید به دلیل گذر زمان این نظریه را باور 
نکنند ولی واقعیت این است که بیشترین 
مشکالتی که ما امروز در اقتصاد و روابط 
خارجی کشور تجربه می کنیم، ناشی از 
سیاست های پوپولیســتی دولت نهم و 
دهم است که موجب خلق کاسبان تحریم 
در ایران شد. ورود ترامپ به کاخ سفید نیز 
این زنگ خطر را به صدا در آورد که اینگونه 
سیاســتمداران عوام فریب باز هم روی 
کار بیایند، اکنون شاید شکست ترامپ 
در انتخابــات 2020 آمریکا پایانی برای 
عوام فریبــی و روی کار آمدن نظام های 
عقالیی باشد. یکی از موارد سیاست های 
عقالیی همین نقشی بود که ایران قرار بود 
در صلح قفقاز بین جمهوری آذربایجان و 

جمهوری ارمنستان ایفا کند.
انرژی برای صلح به کجا رسید؟

وی ادامه داد: در دولت هشتم طرحی 
تحت عنوان »انرژی برای صلح« تعریف 
شــد که در چارچوب طرح مذکور ایران 
با جمهوری آذربایجــان معاوضه گاز با 

گاز )واردات گاز از جمهوری آذربایجان 
در آســتارا و تحویل گاز بــه جمهوری 
خودمختار نخجوان( و معاوضه گاز با برق 
با جمهوری ارمنستان را توافق و اجرایی 
کرد. در آن زمان نیروگاه اتمی ارمنستان 
به دلیل زلزله آسیب شدید دیده بود و اروپا 
خواهان تعطیلی این نیروگاه بود. طرح 
»انرژی برای صلح« در سال 1383 مورد 
حمایت بسیاری از کشورها قرار گرفت 
و اجرایی شــد. اما، در همان زمان برخی 
کشــورها که این روزها در جنگ قره باغ 
ایفای نقش می کنند، بــا حمایت های 
نظامی، تدارکاتی و یا با سکوت و اقدام و 
عمل های پنهان با این طرح موافق نبودند 
و کارشکنی می کردند، این طرح در دولت 
هشتم شروع و تقریبا در پایان دولت هشتم 
به اتمام رسید، ولی میوه آن  را دولت نهم 
چید و افتتاح کرد. اما متاسفانه آنطور که 
باید و شاید در چارچوب دیپلماسی انرژی 
طراحی شده و مورد نظر دولت هشتم در 
دولت نهم و دهم پیگیری نشــد بلکه به 

فراموشی هم سپرده شد.
جنگ قره باغ و سیاست تحریک 

احساسات ملی گرایانه
این کارشناس بین الملل حوزه انرژی 
تصریح کرد: دولت ها به ویژه دولت هایی 
کــه مادام العمر هســتند وقتــی که با 
مشکالت داخلی وسیع دست به گریبان 
می شوند دنبال راه فرار برای بقا می گردند. 
پس از شیوع کرونا تقریبا تمام دولت های 
مادام العمر در منطقه بدلیل مشــکالت 
اقتصادی با نگرانی شورش های مردمی 

دست به گریبان بوده و هستند. بنابراین 
سیاست تحریک احساسات ملی گرایانه 
مردم یکی از راه های حصول اطمینان از 

بقای دولت مادام العمرشان است.
غول های نفتی مشوق جنگ!

وی گفــت: در واقــع دولت هــای 
شــرکت های چندملیتــی نفتــی در 
جمهوری آذربایجان دالیلی داشــتند 
که دولت باکــو را برای حمله و شــروع 
جنگ قره باغ تشویق و حمایت کنند. در 
واقع ترکیه به تنهایــی در مقام حمایت 
از جمهوری آذربایجان وارد جنگ نشد 
و ارمنی هــا که با روســیه توافق دفاعی 
داشتند از عدم جدیت و حمایت روسیه 
برای دفاع از ارمنســتان شوکه شدند و 
گفتند که پهپادهای اســرائیلی درگیر 
جنگ با ارمنستان هستند. کشورهایی 
مثل انگلیس که شــرکت نفتی بی پی 
نقش مهمی در جمهــوری آذربایجان 
ایفا می کند و نیز حداالقــل 51 درصد 
سرمایه گذاری های خارجی در جمهوری 
آذربایجان را سرمایه گذاران انگلیسی در 
اختیار دارند، سکوت کرده و پشت پرده 
با روســیه، ترکیه و دولت باکو موضوع را 
پیگیری می کردند. در واقع به نظر می رسد 
که در طرحی که باید منتظر ماند تا ابعاد 
بیشتر آن باز شود دولت باکو تشویق به 
شروع جنگ شــد و دولت ارمنستان که 

چنین انتظاری نداشت شوکه شد.
برندگان و بازندگان یک مناقشه 

خاقانی خاطرنشان کرد: در این جنگ 
مردم ارمنستان و جمهوری آذربایجان 

بازندگان واقعی بودند. دولت باکو توانست 
با تحریک احساســات ملی گرایانه تمام 
ناکامی هــای اقتصادی و غیــره خود را 
مخفی کند و مدعی شود که برنده جنگ 
بوده است. ولی توافقی که برای آتش بس 
امضا شد؛ به نظر بسیاری از کارشناسان 
دستاورد مهمی برای باکو نبود و نیست. 
این طرح در همان سال 1383 و قبل از آن 
که ایران طرح انرژی برای صلح را مطرح 
کرد با باکو و ایروان مطرح شده بود. ایران در 
آن زمان سعی بسیار کرد تا خط آهن ایران 
به روسیه از مسیر جلفا را فعال کند؛ ولی 
دولت های ذینفع اروپایی و حتی روسیه 
عالقه ای نشان ندادند. به همین دلیل در 
دولت هشتم  ایران با احداث یک جاده ویژه 
بین آستارا و نخجوان میان باکو و نخجوان 
اتصال برقرار کرده بود و با لغو روادید و غیره 
در این راستا به مردم جمهوری آذربایجان 
و نخجوان تسهیالت بسیاری داد که هنوز 

برقرار است.
 لیر ترکیه و باخت ترامپ 
مهر پایان جنگ را زدند؟

وی در ادامــه توضیــح داد: برخی 
کارشناسان معتقدند سقوط لیر ترکیه، 
باخت ترامپ در انتخابات، وضعیت بازار 
نفت و مشــکالتی که لندن و اروپا با آن 
دست به گریبان هســتند ممکن است 
ایروان، باکو، مسکو و آنکارا را بر بی نتیجه 
بودن جنگ و اعــالم آتش بس متقاعد 
کرده باشــد. این نکته را باید مورد توجه 
قرارداد کــه در طول تاریــخ ارمنی ها و 
مسلمانان در ایران و جمهوری آذربایجان 
در همین منطقه قره باغ و سایر مناطق با 
هم زندگی می کردند و دوست، همسایه 
و شریک تجاری بودند. آنچه آنها را جدا 
کرد سیاســت دول خارج از منطقه بود 
که در آن زمان ارمنســتان را حمایت و 
تحریک کردند که مسلمانان آذری را از 
منطقه قره باغ بیرون کنند، امروز وقتی 
رئیس جمهوری ارمنســتان می گوید 
ناگزیر توافق تلخی را قبول کرده اســت 
در واقع  بهای اشتباه دولتمردان پیشین 

را می دهد.
پیام روسی پایان جنگ

این کارشناس بازار نفت با بیان اینکه 
روسیه و ترکیه رفقای راهبردی نفتی و 
گازی هستند، گفت: باید توجه داشت که 
روابط روسیه با ایران یک روابط راهبردی، 
تاکتیکی و مقطعی اســت و هر زمان که 

منافع روسیه ایجاب کند به تهران نزدیک و 
هر زمان ایجاب کند از تهران دور می شود. 
اما، از آنجا که روزانه نزدیک به یک میلیون 
بشکه نفت خام روسیه از مسیر دریایی 
ترکیه از دریای سیاه به دریای مدیترانه 
وارد می شود و مســیرهای خطوط لوله 
گاز روســیه از ترکیه عبــور می کنند و 
عالوه بر آن در کنسرسیوم های نفتی و 
گازی جمهوری آذربایجان مشــارکت 
دارند روابط شان راهبردی و استراتژیک 
اســت و با هم در موضوع قره باغ همکار 
بوده و هستند. بنابراین منافع دولی که 
در کنسرســیوم های نفتی جمهوری 
آذربایجان مشــارکت دارند و همچنین 
روســیه و ترکیه ایجــاب می کند که 
وابســتگی جمهوری آذربایجان برای 
ارتباط بیــن باکو و نخجــوان از طریق 
جمهوری اسالمی ایران کمتر بشود و به 
نظر می رســد توافق آتش بس اخیر این 

پیام را دربردارد.
نقش ایران انکارناپذیر است

وی با اشاره به نقش ایران تاکید کرد: 
شرایط دوران کرونا و پساکرونا در اقتصاد 
انرژی تولید و صــادرات نفت خام و گاز 
طبیعی حوزه دریای خزر به نحوی است 
که نمی توان نقش ایران را انکار کرد. زیرا 
قیمت تمام شــده برای تولید نفت و گاز 
در منطقه خزر و قفقاز گران و مسیر ایران 
از نظر اقتصادی و حفظ محیط زیســت 

بهترین است.
 شبکه انرژی خزر 

ناجی قره باغی ها شد؟
خاقانی در ادامه به جلسات سال های 
گذشته برای حل موضوع قره باغ پرداخت 
و گفت: در دســامبر 2014 در نشستی 
که به این منظور با حمایت سازمان ملل 
و منشــور انرژی )ECT( در عشق آباد 
برگزار شد، با پیشــنهاد ایران درباره در 
نظرگرفتــن این واقعیت کــه موضوع 
تبدیل گاز به برق و صادرات برق راه حلی 
مناسب برای منطقه است، زمینه الزم 
فراهم آمد تا کارشناسان از سوی میزبان 
در نشست مذکور در سخنرانی های شان 
در ارتباط با پیشنهادهایی که قبال به ایران 
و سازمان همکاری اقتصادی اکو داده شده 
بود »طرح شبکه انرژی خزر« را مطرح 
کنند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 
متعاقبا موضوع ضــرورت مطالعه طرح 
مذکور طی پیشــنهادی به وزارت نیرو 

در ایران ارائه شد که متاسفانه پیگیری 
نشد. واقعیت این است که طی چند سال 
اخیر فناوری تبدیل گاز به برق و انتقال از 
طریق کابل های برق مستقیم با ولتاژ باال 
)HVDC( چنان پیشرفتی داشته که 
به طور مثال در حال حاضر راندمان تولید 
برق تا ۶0 درصد بهینه شده است. اکثر 
کارشناسان هم عقیده هستند که با توجه 
به سرمایه گذاری های خوبی که در زمینه 
پژوهش برای دستیابی به فناوری های 
بهتر شده است، درصد راندمان تولید و 

انتقال برق از این هم بهتر خواهد شد.
وی یادآور شد: متاســفانه در ایران 
طرح کالن و برنامــه کالن انرژی برای 
کشــور نداریم و وزارت و نیرو و وزارت 
نفت رقابت می کنند تا همکاری. برخی 
معتقدند که فروش گاز طبیعی از طریق 
خط لوله به کشــورهای همســایه به 
دلیل پایین بودن راندمــان تولید برق 
در نیروگاه های ایران مقرون به صرفه تر 
از تبدیل گاز به برق اســت. درحالی که 
وزارت نیرو و بخش خصوصی می توانند با 
مشارکت در تولید در بخش پایین دستی 
صنعت انرژی کشور با صاحبان فناوری 
برای افزایش راندمان تبدیل گاز طبیعی 
ایران و منطقه خزر به برق و صادرات آن 
به جای صــادرات گاز طبیعی از طریق 
خط لوله و غیره به اقتصاد انرژی ایران 
و منطقه کمک کننــد. به همین دلیل 
به ابتکار اتاق بازرگانی، دانشگاه تهران 
و یک شرکت اسکاتلندی در  20 ژوئن 
201۶ توافق نامه ای در تهران امضا شد 
که براســاس آن پلتفرمی ایجاد شد تا 
 Caspian( طرح شــبکه انرژی خزر
Energy Grid –CEG( را پــس از 
جلب و جذب حمایــت مالی و صنعتی 

الزم مطالعه کنند.
وی تاکید کرد: متاســفانه در دولت 
نهم و دهم و بعد در دولت یازدهم و امروز 
در دولت دوازدهم اهداف تعریف شده در 
دیپلماسی انرژی دولت هفتم و هشتم 
پیگیری نشد و به دست فراموشی سپرده 
شــد. درواقع توافق اخیــر در آتش بس 
قره باغ این هشدار را می دهد که پیشنهاد 
ایران برای شبکه انرژی خزر را قرار است 
روسیه و ترکیه و سایر کشورها از مسیری 
غیر از ایران شروع و اجرایی کنند که الزم 
است این موضوع در ایران با جدیت مورد 

بازنگری و اقدام و عمل الزم قرار گیرد.

روسیه و ترکیه رفقای راهبردی نفتی و گازی و بهره برداران از آتش بس قره باغ  هستند؛

ایران؛ پیشنهاددهنده شبکه انرژی خزر و مطرود آن!  

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

افزایش ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی خودروهای خارجی
 قیمت خودرو دوباره صعودی شد 

نایب رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودرو 
گفت: در چند روز گذشته 
و با پاییــن آمدن قیمت 
دالر، قیمت خودرو بین 

20 تا 25 درصد کاهش داشت، اما با افزایش دوباره 
نرخ ارز، قیمت خودرو نیز دوباره حدود 5 تا ۶ درصد 
باال رفته است. اسد کرمی، در گفت وگو با ایلنا در مورد 
افزایش قیمت خودروهای خارجی خاطرنشــان 
کرد: خودرو های خارجی نیز حد 40 تا 50 میلیون 
افزایش قیمت داشتند. قیمت سراتو 40 میلیون، 
تیوولی50 میلیون و ســانتافه 50 میلیون تومان 
افزایش داشته است. قیمت ماشین های سنگین نیز 

150 تا 200 میلیون تومان رشد یافت.
    

برگزاری نهمین کمیته مشترک 
تجاری ایران و پاکستان در تهران 

معــاون وزیــر و 
رئیــس کل ســازمان 
توســعه تجارت ایران در 
سفر به پاکستان، با معاون 
وزیر امور اقتصاد پاکستان 

دیدار و در خصوص برگزاری نهمین کمیته مشترک 
تجاری دو کشــور به میزبانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت طی یکماه آینــده در تهران، گفتگو کردند. 
به گزارش ایلنا، حمید زادبوم در حاشیه سفر هیات 
بلند پایه جمهوری اسالمی ایران به ریاست وزیر امور 
خارجه کشورمان به اسالم آباد، با اعزاز آدار، معاون 
وزیر امور اقتصادی پاکستان در خصوص برگزاری 
نهمین کمیته مشــترک تجاری دو کشور مالقات 
و گفتگو کرد. در این دیدار ضمن طرح و بررســی 
محورهای مهم تجارت و سرمایه گذاری و حمل و نقل 
دو کشور، مقرر شد نهمین نشست کمیته مشترک 
تجاری دو کشــور طی یک ماه آینــده به میزبانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شود 
و همزمان نیز پنجمین نشســت کمیته مذاکرات 
تجارت آزاد بین ایران و پاکســتان، با مســئولیت 
سازمان توسعه تجارت ایران، در تهران تشکیل شود.

    
 وعده وزارت صمت 

برای کاهش قیمت پوشک
فتــر  د ن  و معــا
برنامه ریزی تامین، توزیع 
و تنظیــم بــازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( وعــده داده که 

قیمت پوشک بچه به صورت تدریجی کاهش خواهد 
یافت. به گزارش ایسنا، سعید صارمی گفت: در حوزه 
تولید پوشک بچه مشکلی نداریم، اما ۷0 درصد از 
مواد اولیه تولید پوشک وارداتی و متاثر از نرخ ارز است 
و به علت کمبود این مواد قیمت پوشک در هفته های 
اخیر باال رفته بود. وی افزود: مقرر شد ترخیص این 
مواد از گمرکات به صورت اعتباری انجام شود و بانک 
مرکزی ارز مورد نیاز برای این موضوع را نیز تامین 
کند. همچنین در راستای قطع وابستگی و خودکفایی 
تمهیدات الزم برای تولید داخلی مواد اولیه پوشک که 

امکان تولید داخل دارند انجام شده است.
    

طالی جهانی صعودی شد
قیمــت طــال در 
معامالت روز چهارشنبه 
بــازار جهانی تحت تاثیر 
ضعیف شدن ارزش دالر 
و نگرانی ها نسبت به روند 

افزایش مــوارد ابتال به ویروس کرونــا در آمریکا و 
چالش های لجســتیکی تولید واکســن، اندکی 
افزایش یافت. هر اونس طــال برای تحویل فوری با 
0.3 درصد افزایش، به 1882 دالر و شــش سنت 
رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 
0.2 درصد افزایش، به 1880 دالر و 20 سنت رسید. 
شاخص دالر با 0.1 درصد کاهش در برابر سبدی از 
ارزهای رقیب، طال را برای خریداران غیرآمریکایی 
ارزانتر کرد. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره برای تحویل فوری با 0.8 درصد افزایش، به 24 
دالر و 40 سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با 0.۶ درصد افزایش، 888 دالر و ۶۶ ســنت 
معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 
0.5 درصد افزایش، به 24۶5 دالر و ۹5 سنت رسید.

خبر اقتصادی

وزیر اقتصاد گفت: تا آخر سال شرکت هایی به عنوان عرضه 
اولیه در بورس عرضه می شوند.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نوسان در ذات بازار سرمایه و 
بازار سهام است. به عبارت دیگر این بازار عمدتا بر رفتار سهام داران 
و عرضه کنندگان سهام بازمی گردد. دولت با قواعدی که تعریف 
می کند، سعی دارد این نوسانات به سمتی برود که تحرکات به بازار 

قابل رشد تبدیل شود.
وی ادامه داد: در تمام دوره ها بازیگران این عرصه نقش موثری 
در چارچوب قواعد و مقرراتی که توسط شــورای عالی بورس 
تصویب می کند، دارند. اخیرا یکسری مواردی مطرح شد که بر 
بازار اثر گذاشت. یکی از موارد این بود که مطرح شد نرخ سود بانکی 
می خواهد افزایش پیدا کند. همه فعاالن بازار دیدند که رئیس کل 
بانک مرکزی تکذیبش کرد. بحثی است که نرخ سود بین بانکی 
مقداری باال رفته که درست است؛ داریم برنامه ریزی می کنیم از 

این روند جلوگیری کنیم.
دژپســند گفت: برخی التهابات به دلیــل اظهارنظرهای 
مداخله گرانه ای است که در برخی امور بازار سرمایه صورت گرفته 
است. این موضوع به نظر من سبب می شود سهامداران حقیقی 
و خرد دچار زیان و خسران شوند. اگر ما مدافع منافع سهامداران 

خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که مداخله ایجاد می کند به 
شدت پرهیز کنیم. وی افزود: برای برخی سهامداران این نگرانی 
ایجاد شد که این شاخص روندی کاهنده داشته باشد. باید توجه 
داشته باشــیم آنچه که ما را امیدوار می کند برنامه های ما برای 
عرضه است. وی گفت: سازمان بورس برنامه ای دارد که تا پایان 
سال جاری می تواند صد شرکت به صورت عرضه اولیه را عرضه 
کند. این موضوع بدین معنا است که خوشبختانه استقبال و اقبال 
خوبی وجود دارد بنابراین کسانی که در بازار سرمایه وارد می شوند 

باید با دقت عمل کنند.

دژپســند خاطرنشــان کرد: اوراق برای تامین مالی دولت 
نیست. بازار سرمایه ظرفیت هایی دارد. بازار بدهی جزئی از بازار 

سرمایه است.
وی گفت: تصمیم این است که تمام واگذاری های ما در دولت 
در بازار بورس صورت بگیرد. این بــه خاطر نقش و اهمیت بازار 

بورس و در راستای تببین اهمیت بازار بورس و سرمایه است.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: مطالعه، مشاوره و معامله جمله 
همیشگی من است که باید در بازار سرمایه سرلوحه کارمان باشد. 
االن خوشبختانه بازارمان بازارگردان دارد. یکی از ویژگی های 
بازار سرمایه این است که نقدشوندگی اش باال برود. یعنی من به 
هر دلیلی اراده کردم سهمم را بفروشم با سهولت این کار را بکنم. 
بنابراین ان شاءاهلل برنامه داریم این بازار مدرن تر شود و امیدواریم 

بتوانیم نوسانات را به حداقل برسانیم.
وی گفت: هنوز معتقدیم نوســانات منفی  اثر منفی بر بازار 

می گذارد که امیدواریم به حداقل برسد.
تجمع سهامداران مقابل سازمان بورس

دیروز درحالی وزیر اقتصاد در حاشیه هیأت دولت از چشم انداز 
آتی بورس سخن گفت که گروهی از سهامداران بورس در سومین 
روز متمادی مقابل سازمان بورس در تهران تجمع کرده بودند 
تا اعتراض شان را نســبت به کاهش روزافزون شاخص بورس 

مطرح کنند. آنها با سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به این 
وضعیت شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تعدادی از ســهامداران 
معترض که اغلب از سهامداران خرد بازار محسوب می شوند باز 
هم صبح دیروز مقابل ســازمان بورس و اوراق بهادار در منطقه 

ونک تجمع کردند.
پس از دعوت گسترده دولت از مردم برای سرمایه گذاری در 
بورس، کدهای بورسی به طور قابل توجهی افزایش یافت و برخی 
از مردم با فروش اموال خود در این بازار سرمایه گذاری کردند و 
با رشد بی سابقه، شاخص در مردادماه به باالی 2 میلیون واحد 
رسید اما از اواخر مردادماه شاهد ریزش بازار بودیم به طوری که 
روز چهارشنبه شاخص در کانال یک میلیون و 200 هزار واحد 
قرار گرفت. دولت هر چند وعده هایی برای تقویت و حمایت از 
بازار و سهام داران خرد داده اما تاکنون به اجرا نرسیده است و از 
این رو سهامداران خرد که خود را بازنده این بازار می دانند در چند 
هفته گذشته نســبت به تجمع مقابل مجلس و سازمان بورس 

اقدام کرده اند.   

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

توضیحات دژپسند درباره آخرین تحوالت بازار سرمایه 

خبر
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