
www.shahrvand-newspaper.ir445 5شنبه 15 آذر 1393 | سال دوم | شماره

بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

9560000

9570000

4780000

2710000

1720000

977700

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1201/40

16/40

66/27

66/39

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1/2352

1/5679

3/673

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

33750

41800

52700

9200

26910

33110

42200

7320

-

سرزمین کنونی عراق با داشتن منابع سرشار نفت 
و گاز از بدو استقالل و پیدایش همواره محل منازعه 
نیروهای داخل��ی و قدرت های خارجی بوده اس��ت. 
پس از س��قوط دولت صدام توس��ط آمریکا و تغییر 
آرایش نیروها و تقس��یم بندی سیاسی این کشور به 
قومیت ها و مذاهب س��اکن در این س��رزمین عمالً، 
هریک از این بلوک بندی ها برای تسلط بر منابع عظیم 
نفتی به عنوان س��کوی دس��تیابی به قدرت ترغیب 
شده اند. ارسال نخستین محموله نفتی توسط دولت 
خودمختار اقلیم کردستان از طریق خط لوله کرکوک 
به ترکیه )بندر جیهان( چند ماه پیش از حمله داعش 
به کردستان عراق تنش هایی در روابط دولت مرکزی 
و دولت خودمختار کردستان ایجاد کرد که به زودی 
تحت الشعاع اشغال بخش هایی از خاک عراق و اقلیم 
کردس��تان توس��ط داعش قرار گرفت، اما فراموش 
نشد. خش��نودی ترکیه از این معامله شیرین، یعنی 
صادرات روزانه 100 هزار بش��که نفت از کردس��تان 
عراق، بندر جیهان را به یکی از ذخایر مهم نفت خام 
ارزان کردس��تان عراق تبدیل کرده است. با این  حال 
دولت خودمختار کردستان عراق برای صادرات روزانه 
400 هزار بشکه  تا یک میلیون بشکه برای  سال 2017 
برنامه ریزی کرده است. پس از یورش گروه تروریستی 
داعش به عراق و تصرف برخ��ی از نقاط نفت خیز در 
مناطق شمالی و مرکزی این کشور ازجمله کرکوک 
و موصل و اشغال پاالیشگاه »بیجی« در نزدیکی بغداد، 
شریک جدیدی برای منابع نفتی این کشور پیدا شد 
و البته ش��رکت هایی مانند توتال و اگزون موبیل که 
حضور در کردس��تان عراق را بر سرزمین اصلی عراق 
ترجیح دادند. دولت کردستان عراق که هنگام یورش 
نیروهای داع��ش به عراق منطقه کرک��وک را بدون 
دردس��ر به اقلیم کردستان ضمیمه کرده بود، ضمن 
به چنگ آوردن مقادیر هنگفتی منابع نفتی و معدنی 
منطقه کرکوک ساکنان منطقه را نیز به جمعیت خود 
اضافه کرد و اکن��ون جمعیت اقلیت 8 میلیون نفری 
قدرتمندی در کشور عراق محسوب می شود. چنانچه 
روند اوضاع سیاسی و آرایش نیروهای سیاسی و رزمی 
این کشور به س��مت تجزیه کامل یا نوعی فدرالیسم 
متشکل از 3 منطقه شمالی اقلیم کردستان، مرکز و 
شرق سنی نشین تحت سلطه شبه نظامیان سنی، و 
جنوب و غرب شیعه نش��ین پیش رود، منابع عظیم 
نفتی عراق که در مناطق شمالی تحت کنترل اقلیم 
خودمختار کردس��تان و جنوب و غرب تحت سلطه 
بالمنازع ش��یعیان قرار دارد. بازنده اصلی مردم سنی 
عراق خواهن��د بود ک��ه در صحراه��ای محصور در 
خشکی هم مرز با س��وریه و اردن، بدون دسترسی به 
دریا و بی به��ره از منابع طبیعی و معدنی در محاصره 

اقتصادی و سیاسی خواهند بود.
نفت 84 درصد کل صادرات عراق

عراق که پ��س از جنگ به س��رعت به بازس��ازی 
ظرفیت های تولید و صادرات نف��ت خود اقدام کرد، 
توانست در  سال 2012 به ششمین تولید کننده نفت 
اوپک تبدیل شود. این درحالی است که میزان ذخایر 
ثبت ش��ده نفت عراق که پیش از ای��ن 115 میلیارد 
بشکه برآورد می شد، به 141 میلیارد بشکه رسیده 
اس��ت و دولت عراق برنامه های بلندپروازانه ای برای 
تولید و صادرات روزانه 12 میلیون بش��که نفت خام 
را در برنام��ه دارد. اقتصاد عراق ب��ا درآمدهای نفتی 
گره خورده اس��ت، به طوری که در 2012 میالدی، 
کل صادرات عراق بالغ ب��ر 93/91 میلیارد دالر بود و 
84 درصد آن را صادرات نفت خام تش��کیل می داد. 
همچنین درآمده��ای بودجه ای ع��راق در همین  
س��ال 103/4 میلیارد دالر، مص��ارف بودجه ای نیز 
88/34 میلی��ارد دالر و بده��ی خارج��ی آن نیز در 
همین  سال 50/26 میلیارد دالر گزارش شده است. 
وابستگی عراق به نفت نه تنها در بودجه و نقش آن در 
تولید ناخالص ملی، بلکه در بخش انرژی مصرفی این 
کشور نیز خود را به خوبی نشان می دهد، به گونه ای 
که بیش از 90 درصد انرژی مورد نیاز این کشور چه 
در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی را نفت تأمین 

می کند.
 عکس 1 | نگاهی به نقش��ه های منابع نفتی عراق 
نش��ان می دهد که عمده ظرفیت های شناخته شده 
و بررسی شده این کش��ور در مناطق شرقی و جنوبی 
این کشور در نزدیکی مرزهای ایران و در خاک اقلیم 
کردس��تان عراق قرار دارند که در کنترل شیعیان و 
کردهای عراق هس��تند. بر این پایه 60 درصد ذخایر 

ثابت ش��ده نفت عراق در 5 میدان عظیم در جنوب 
)شکل 1( 17 درصد در شمال، در نزدیکی کرکوک و 
موصل و خانقین قرار دارد که حدود 4 میلیارد بشکه 
برآورد می شود؛ که البته دولت خودمختار کردستان 
عراق ادعا می کند ای��ن ذخیره ها بیش از 45 میلیارد 

بشکه برآورد شده است. )نقشه 2(
 عکس 2 |گذش��ته از میزان واقع��ی ذخایر نفت 
عراق آنچه مورد توجه باید  باش��د میزان استخراج و 
صدور نفت در این کشور اس��ت. براساس آمار مرکز 
مطالعات ان��رژی آمری��کا، تولید نفت خام کش��ور 
در 2012 روزان��ه 3 میلیون بش��که بود ک��ه بیش از 
سه چهارم آن از میدان های نفتی جنوب این کشور و 
مابقی از میدان های نفتی کرکوک شمالی استخراج و 
صادر می شود. به بیان دقیق تر بیشترین نفت تولیدی 
عراق از رمیله شمالی و رمیله جنوبی در جنوب عراق 
و کرکوک اس��تخراج   می شود. مجموع قراردادهایی 
ک��ه در دو دور مناقصه و در فاصله چند ماه در  س��ال 
2009 میالدی در عراق انجام شد 60 میلیارد بشکه 
ذخایر نفتی اثبات ش��ده یعنی حدود نیمی از ذخایر 
نفتی اثبات ش��ده در عراق را زیر پوش��ش ق��رار داده 
اس��ت. این درحالی است که ش��رکت های حاضر در 
پروژه های عظیم نفتی در عراق ک��ه طبق برآوردها 

قرار اس��ت تا  س��ال 2017 تولید نفت خام آن کشور 
را به مرز روزانه 12 میلیون بش��که در روز برس��انند 
کنسرسیوم هایی از ش��رکت های نفتی بریتانیایی، 
آمریکایی، هلندی، ایتالیا، روسی، ترکیه ای و چینی به 
رهبری شرکت هایی چون شل، بی پی، اگزون موبیل 
و توتال هس��تند. دولت عراق برای باال بردن ظرفیت 
پاالیشگاه های نفت این کشور و همچنین بازسازی 
و بهسازی پاالیشگاه های موجود قراردادهای کالنی 
به مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون دالر با شرکت های 

آمریکایی و فرانسوی امضا کرده است.

 مش�کل تنه�ا اس�تخراج نف�ت نيس�ت
 خط لوله نابوکو و ش�اه لوله جریان جنوبی|  خط 
لوله باکو - جیهان که به تشویق آمریکا و برای دور زدن 
ایران، نفت باکو را به بندر جیهان ترکیه می رساند؛ قرار 
بود در مرحله بعدی نفت عراق و مصر را نیز از این خط 
لوله منتقل کند. ب��ا این وجود عراق هنوز ش��دیداً به 
صادرات نفت از 5 اس��کله  در ساحل خلیج فارس دارد 
وابسته است. به گونه ای که از صادرات روزانه 2 میلیون و 
400 هزار بشکه ای نفت خود تنها 300 هزار بشکه را از 
طریق خط لوله این کشور به ترکیه انجام داده و بقیه را 
روزانه از طریق بندر بصره در خلیج فارس صادر می کند. 
موضوعی که همواره پس از استقالل عراق از انگلیس 
این کشور را رنج داده عدم دسترسی کامل و مطمئن به 

خلیج فارس است.
جایگزین هایی برای مسيرخليج فارس

همانگونه که در نقشه دیده می شود چند خط لوله، 
نفت عراق را به کشورهای همسایه در ترکیه، سوریه و 
سپس لبنان می رساند ازجمله خط لوله جیهان، خط 
لوله استراتژیکی که قرار بوده عمده نفت عراق را از راه 
خشکی به کشورهای همس��ایه حمل کند، خط لوله 
انتقال نفت جنوب عراق به عربس��تان هم از سال های 
دور کش��یده ش��ده اس��ت اما کوچک بودن بازارهای 
کشورهای همسایه و تنش ها و درگیری های سیاسی 
و نظامی با این کشورها مانع از وابستگی عراق به بندر 
بصره برای صدور نفت خود به بازارهای جهانی ش��ده 

است. 
مهم ترین این خط لوله ها عبارتنداز: 

مس�ير ش�مالی |  کرکوک - جيهان، بصره - 
جيهان

این خط لوله رفت و برگش��ت نفت شمال عراق را از 
میدان نفتی کرکوک به بندر جیهان ترکیه می رساند و 
در بهترین حالت ظرفیت 600 هزار بشکه در روز را دارد. 
همان گونه که در نقشه شماره 3 می بینید این خط لوله 
دوقلو به گونه ای طراحی ش��ده بوده ک��ه بتواند روزانه 
بیش از یک میلیون و 650هزار بش��که نفت را به این 
بندر مدیترانه ای ترکیه برساند اما مشکل های فراوان 
تاکنون مان��ع از بهره برداری کامل از ظرفیت اس��می 
این خط لوله ش��ده و تنها یکی از ای��ن دو خط لوله در 
دسترس هست. ضمن این که برای استفاده از ظرفیت 
اسمی این خط لوله نیاز به نفت جنوب برای پر کردن 
آن است که همان گونه که در نقشه می بینید برای این 
امر باید از خط لوله استراتژیک که نفت بصره را با لوله 
از مناطق بیابانی غربی به سوریه و اردن می رساند بهره 
برد. اما این خط لوله در سال های جنگ داخلی و جنگ 

با آمریکا آسیب های فراوانی دیده که استفاده از آن را 
ناممکن کرده است. دولت ترکیه پیشنهاد بازسازی این 
خط لوله برای رساندن ساالنه یک میلیون بشکه نفت 

خام به ترکیه را داده است.
 عک�س 3 |خ�ط لول�ه اس�تراتژیک اقلي�م 

کردستان به ترکيه
هنگامی که قرارداد این خط لوله اس��تراتژیک )که 
می تواند تحول بزرگی در اس��تراتژی های منطقه ای 
ایجاد کند( افش��ا ش��د، اعتراض جدی دولت مرکزی 
عراق را در پی داشت. این قرارداد میان ترکیه و منطقه 
خودمختار کردس��تان برای انتق��ال نفت این منطقه 
در ش��مال عراق به ترکیه ب��رای صدور ب��ه بازارهای 
جهانی بسته شده اس��ت. این خط لوله قرار بود روزانه 
2 میلیون بشکه نفت خام و 10 میلیون متر مکعب گاز 
از کردستان عراق به بازارهای جهان منتقل کند. این 
طرح جسورانه که شامل دو خط لوله یکی برای انتقال 
نفت خام س��بک و دیگری برای انتقال نفت سنگین 
میدان »تاوکه« و »تق تق« و همچنین خط لوله انتقال 
گاز به میزان روزانه 10 میلیون مترمکعب ساخته  شد، 
نه تنها ترکیه را از خرید گاز ایران بی نیاز می کرد بلکه 
منبع درآمد سرش��اری برای ترانزیت نفت و گاز عراق 
را برای ترکیه فراهم کرده و بندر جیه��ان را در ردیف 
یا حتی باالتر از جزیره قشم ایران قرار می دهد. دولت 
مرکزی عراق امکان استفاده و نظارت بر این خط لوله 
را خواهد داش��ت و به این وس��یله عراق را به خواسته 
تاریخی خود یعنی متن��وع کردن راه ه��ای صادرات 
نفت می رساند. این خط لوله درحالی به مقصد ترکیه 
ساخته می ش��ود که پش��توانه آن تمهیدات سیاسی 
بسیار گسترده و طوالنی مدت از س��وی آمریکا بوده 
اس��ت. دولت ایران می توانست با خرید و انتقال نفت و 
گاز از کردستان عراق به کردس��تان ایران و کرمانشاه 
بخش های بزرگی از غرب ای��ران را از نیاز به انرژی برق 
آبی و نفت بی نیاز کند و نف��ت و گاز خود را به راحتی 
صادر کند. ضمن این که قدرت منطقه ای و استراتژیکی 
خود را نیز حفظ می کن��د. در صورتی که با اجرای این 
قرارداد عظیم توسط شرکت بوتاس ترکیه و با حمایت 

همه جانبه آمریکا،  ای��ران بیش از پی��ش در منطقه 
منزوی و از معادله ه��ای قدرت دور ش��ده و از درآمد 

سرشار ترانزیت نفت و گاز عراق نیز محروم خواهد شد.
خط لوله غرب

دولت ع��راق دو خط لوله در غرب را در دس��تورکار 
دارد. خط لوله موج��ود به نام کرک��وک - بانیاس که 
پس از اشغال این کشور توسط آمریکا در سال 2001 
از کار افتاده بود. این خط لوله نفت کرکوک را به سوریه 
می رساند و ظرفیت اسمی آن روزانه 700 هزار بشکه 

بود.
مسير جنوبی

خط لوله از جنوب عراق به عربستان یا ظرفیت روزانه 
1/65 میلیون بشکه در روز که پس از عملیات صحرا در 
 سال 1991 بسته شده است و فعال شدن آن با توجه به 
اختالف های رشدیابنده عربستان با دولت عراق دست 

کم به این زودی ها ممکن نخواهد بود.
داعش شریک تازه نفتی عراق و سوریه

نگاهی به نقشه اراضی اشغال ش��ده توسط داعش 
نش��ان دهنده عزم این گروه تروریستی برای تسلط بر 
منابع نفتی و استخراج و فروش نفت است. موضوعی 
که به اغتشاش بازار بیش از پیش دامن زده شده است. 
اشغال پاالیشگاه بیجی و تسلط بر اراضی غربی عراق 
که خط لوله های نفتی عراق به سوی س��وریه و اردن 
از آنها می گذرد به خوبی عطش داعش را برای تسلط 
بر منایع نفتی س��وریه و عراق نشان می دهد. شاید به 
همین جهت بود که داعش در ابتدا نام خود را خالفت 

عراق و شام نهاده بود.

عراق در چنبره نفت
|فریبرز مسعودی| روزنامه نگار|

از تاالر چه خبر 

  استقالل و پرسپوليس امروز قيمت گذاری 
می ش�وند | پوری حس��ینی رئیس کل س��ازمان 
خصوصی سازی از قیمت گذاری 2 باشگاه استقالل و 
پرسپولیس در جلسه روز شنبه هیأت واگذاری خبر 
داد. وی گفت: با حض��ور وزیر اقتصاد قیمت گذاری 
2 باشگاه استقالل و پرس��پولیس شنبه 15 آذر در 
جلس��ه هیأت واگذاری انجام خواهد گرفت. وی در 
مورد قیمت پایه 2 باش��گاه استقالل و پرسپولیس 
تصریح کرد: در این مورد هیأت واگذاری اس��ت که 
تصمیم می گیرد و هنوز در این خصوص تصمیمی 
گرفته نشده و پیش از تصویب هیات، هرگونه اظهار 

نظر، غیرموجه و غیرمستند است.
  کاهش قيمت نفت بورس را هم متأثر کرد| 
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: کاهش قیمت نفت ب��ر بخش های مختلف 
اقتصاد ازجمله بر بازار س��رمایه اثرگذار است. وی 
با اشاره به این که بس��یاری از تحوالت اقتصادی در 
حوزه اقتصاد کالن در بازار س��رمایه اثرگذار است، 
افزود: س��رمایه گذاران جدید و خرد در این شرایط 
باید با افق بلندمدت به بازار س��رمایه نگاه کنند تا 

خطرپذیری آن کاهش یابد.
  زمان مناس�بی ب�رای عرض�ه نفت خام 
نيست|  سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی 
گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و نوسانات این 
بازار، خریداران هم تمایل زیادی به این بازار ندارند. 
وی افزود: بهتر اس��ت عرضه نفت خام در شرایطی 
صورت گیرد که ثبات نس��بی بر قیمت نفت خام و 
مشتقات آن حاکم باش��د. او ادامه داد: چند ماهی 
است معامالت نفت خام متوقف شده اما میعانات آن 

درحال عرضه است.
  تن�ش های ب�ورس ب�ه دلي�ل ای�راد در 
تصميم گيری است|  ابراهیم نکو عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان این که نوس��ان ش��اخص 
بورس به دلیل ایراد در تصمیم گیری اس��ت، گفت: 
دولت تنها در نقش یک ب��ازوی تقویت کننده حق 
دخالت در امور بورس را دارد و نمی تواند سیاس��ت 
های خ��ود را ابالغ کن��د.ا ودر رابطه ب��ا دالیل افت 
ش��اخص بورس طی روزهای اخیر افزود:  بورس ما 
اکنون دچار بیماری هولناکی تحت عنوان تصمیم 
گیری های غیر مرسوم بورسی شده و به همین دلیل، 

تصمیمات بر اساس علم بورس اخذ نمی شود.

اتفاق روز

با وجود کاهش 6 ميليون ليتری مصرف روزانه

واردات بنزین ادامه دارد
مه�ر| همزم��ان ب��ا تأخی��ر در راه اندازی 
طرح های جدید بنزین س��ازی پاالیشگاه ها، 
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی با ارایه پیش��نهادی به دول��ت به دنبال 
تمدید مج��وز واردات روزانه 10میلیون لیتر 
بنزین در  س��ال 94 شد. مس��ئوالن شرکت 
مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
تابس��تان  س��ال جاری وعده داده بودند که با 
بهره برداری از طرح های جدید بنزین س��ازی 
در پاالیش��گاه های نفت اصفهان، بندرعباس 
و ستاره خلیج فارس، کش��ور از واردات بنزین 
در  س��ال آینده نه تنها خودکفا می شود بلکه 
به یکی از صادرکنندگان ای��ن فرآورده نفتی 
هم تبدیل خواهد ش��د. با این وجود، بررسی 
پیش��رفت س��اخت و راه اندازی 3طرح بزرگ 
بنزین سازی در پاالیشگاه های نفت اصفهان، 
بندرعب��اس و س��تاره خلیج ف��ارس نش��ان 
می دهد که دس��ت کم برای  س��ال آینده هم 
کشور نمی تواند روی حدود 40 تا 45 میلیون 
 لیتر تولید روزانه بنزین این 3پروژه حس��اب

 باز کن��د اما ب��ا فروکش ک��ردن تب مصرف 
بنزین در کشور و اجرای طرح هایی همچون 
حذف کارت های بنزی��ن خودروها یا تبدیل 
سهمیه های ویژه بنزین به عادی عمال، حجم 
مصرف بنزین کشور به حدود 5.5 تا 6 میلیون 
لیتر در روز کاهش یافت. این در حالی اس��ت 
که با ورود ب��ه فصل بودجه ری��زی در دولت، 
چانه زنی و مذاکرات مس��ئوالن شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی با دولت 
برای تمدید قراردادهای واردات بنزین و ادامه 

روند خرید خارجی بنزین آغاز شده است.

ش�يوا س�عيدی، ش�هروند| با قدرت گرفتن گزارش 2
اقتصاد آمریکا و ارزشمندتر شدن دالر، طبیعی است 
که باید منتظر کاهش قیمت سرمایه های فیزیکی 
مانند طال و نفت باشیم؛ اما کاهش ناگهانی بهای نفت 
همه معادالت را بر هم زد و بس��یاری را شگفت زده 
کرد. بازار درهم ریخت و حتی برخی دست اندرکاران 
بورس در ماه جاری به فکر فروش س��هام های خود 

بودند زیرا در بازار نفت نیز معامالت کساد شد.
در بررس��ی چرای��ی این آش��فتگی تحلیل های 
فراوانی ش��ده اس��ت اما مهم ترین موضوع، جنگی 
است که درخاورمیانه یا مهد نفت درحال وقوع است؛ 
کشورهای این منطقه که عموما اقتصاد نفتی دارند 
اکث��را بودجه های خود را با قیمت نف��ت  100دالر 
تعیین کرده بودند، اکنون با وضع نابسامانی روبه رو 
هس��تند. از س��وی دیگر کاهش قیمت به معنای 
کاهش سهم آنها از بازار نفت است و به همین دلیل 
برای دستیابی به مشتریان بیشتر با یکدیگر رقابت 
می کنند. اما این یک روی ماجراس��ت؛ قیمت نفت 
هرچند به سود کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای 
نفت محور نیست اما در هر حال برای برخی صنایع 
و شرکت ها سود سرشاری به همراه دارد و روزهای 
خوشی را برایش��ان رقم زده است البته تا زمانی که 
قیمت نفت دوباره اوج بگیرد. در این بررسی تالش 
داریم ت��ا برخی از بخش های اقتص��ادی که در این 
سقوط قیمتی نفع کالن می برند را با هم مرور کنیم  :  

خرده فروشان کوچک با درآمد کم
به طور فرضی تمام کسب وکارها و مشتریان )البته 
به اس��تثنای  تولیدکنندگان نفت( از کاهش بهای 

نفت س��ود می برند. بنابراین در بورس شرکت های 
نفتی با کاهش و شرکت های تولید کاالهای مصرفی 
با افزایش قیمت روبه رو می شوند. از آن جا که رشد 
اقتصادی آمریکا و اروپا کند اس��ت، روند افزایش��ی 
چندان محسوس نیست. ش��رکت های والمارت و 

تارگت برندگان اصلی این چالش هستند.  
توليدکنندگان الستيک     و پالستيک 

گ��زارش وزارت ان��رژی آمریکا نش��ان می دهد 
18 درصد نفت خامی ک��ه در آمریکا به کار می رود 
ب��رای تولید خ��وراک پتروش��یمی و در درجه اول 
الستیک و پالس��تیک است. ش��رکت هایی که از 
نفت  برای تولید این محصوالت استفاده می کنند از 
هزینه های کاسته مواد خام بهره می برند. همچنین 
ش��رکت هایی که از الس��تیک محصوالتی تولید 
می کنند با کاهش هزینه های تولید روبه رو می شوند. 
در هرحال محصوالت الس��تیکی و پالستیکی در 
همه جا و برای هر کاالیی استفاده می شوند از لیوان 

یک بار مصرف گرفته تا تایر خودرو.
 صاحبان خودروهای شخصی

 و شرکت های حمل ونقل
یکی دیگر از ذینفع��ان قیمت کم نفت، صاحبان 
خودروهای ش��خصی هس��تند زیرا قیمت بنزین 
کاسته شده اس��ت. پس از آن شرکت های  هوایی، 
حمل ونقل و کش��تیرانی نیز از هزینه های کاسته 
سوخت بهره می برند. شرکت های حمل ونقل از نفت 

زیادی استفاده می کنند و کاهش بهای نفت به آنها 
کمک می کند سودآوری خود را بیفزایند. حتی اگر 
کاهش بهای نفت نشانه ضعف تقاضا برای خدمات 
حمل ونقل باش��د، بازهم شرکت هایی در این حوزه 
وجود خواهند داش��ت که از این ش��رایط زیاد رنج 
نمی برند. به عنوان مثال ش��رکت های حمل ونقل 
ریلی. »یونیون پاسیفیک«، یک شرکت حمل و نقلی، 
شاهد افزایش رشد عایدی خود با سرعتی بیشتر از 
رشد اقتصاد است. این شرکت محصوالتی را حمل 
می کند که از لحاظ اقتصادی حساس��یت چندانی 
ندارند مانند کاالهای کشاورزی و افزایش سودآوری 
آن برای کارشناس��ان بسیار جالب اس��ت. از سوی 
دیگر شرکت هایی مانند UPS و فداکس با عملکرد 
اقتصادی خوبی روبه رو شده اند که دلیل آن کاهش 
بهای نفت است اما اگر اقتصاد نوسان یابد، با کاهش 

سریع عایدی روبه رو خواهند شد.
شرکت های هوایی

صنعت هوایی به ش��دت به سوخت وابسته است 
و باید درنظر داش��ت یکی از هزینه های اصلی این 
شرکت ها به همین امر مربوط می ش��ود. بنابراین 
کاهش قیمت سوخت به سود آنان نیز است. قیمت 
نقطه ای س��وخت جت از اوایل سپتامبر 16 درصد 
کاسته شده است. کارشناسان پیش بینی می کنند با 
این وضع 5 میلیارد دالر از پیش بینی بودجه سوخت 
این صنع��ت در 2015 می کاهد. به گفته اس��کات 

کربی، رئیس گروه آمریکن ایرالین )بزرگترین حامل 
هوایی آمریکا براس��اس ترافیک هوایی( این پول به 
عایدی شرکت اضافه می ش��ود. این درحالی است 
که برخی ایرالین ها مانند ی��واس ایرالین با وجود 
کاهش قیمت سوخت تغییری در بهای بلیت های 
خود نداده اند و حتی با شروع فصل تعطیالت و سفر 
در این کش��ور  احتمال افزایش بهای بلیت خطوط 

هواپیمایی وجود دارد.

پاالیشگران   بنزین 
هرچند عملیات های پاالی��ش در بی پی و رویال 
داچ شل که در سال های اخیر بسیار ضعیف بوده اما 
بهای باالی نفت بسیاری از شرکت ها را مجبور کرده 
بود این صنعت را ترک کنند اما اکنون شرایط تغییر 
کرده است. چون عملیات های پایین دست که نفت 
را به بنزین و گازوئیل تبدیل می کند، با نفت ارزانتر، 
پرسودتر خواهد بود. بهای کاالهای پاالیش شده با 
سرعت نفت خام باال نمی رود. با توجه به نقش مهم 
بنزین در زندگ��ی روزمره مردم آمریکا )براس��اس 
آمار سازمان اطالعات انرژی خانوارهای آمریکایی 
4 درصد درآمد قبل از مالی��ات خود را صرف خرید 
بنزی��ن می کنند( کاهش قیمت ها تاثیر ش��گرفی 
در ساختار هزینه های مشتریان این کشور خواهد 
داشت. مصرف سرانه بنزین در این کشور حدود 400 
گالن به ازای هر نفر است به این ترتیب وقتی بنزین 
ارزانتر باشد، پول بیش��تری به اقتصاد برمی گردد. 
کاهش قیمت نفت سبب ش��د بهای بنزین در این 

کشور به 3 دالر برسد.

 برندگان نفت ارزان را بشناسید

معامله 429 هزار میلیارد ریالی
 ش�هروند | هفته گذش��ته در ب��ورس تهران 
چهار میلیارد و 579 میلیون سهم به ارزش 12 هزار 
و 307 میلیارد ریال در ب��ورس اوراق بهادار تهران 
معامله ش��د.در این مدت 107 هزار و 590 خریدار 
در 382 هزار و 786 دفعه به داد و س��تد پرداختند.

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار ه��م در هفته ای 
که گذش��ت با کاهش 2.99 درصدی به 71 هزار و 
860 واحد رسید.در عین حال شاخص صنعت در 
آخر هفته، روی عدد 60 هزار و 323 واحد ایستاد. 
شاخص بازار اول به 52 هزار و 793 واحد و شاخص 

بازار دوم به 142 هزار و 275 واحد رسید.

نرخ نامهبازار سرمایه

رکوردزنی ذخای�ر گاز آمریکا: س��ازمان 
جهانی انرژی میزان ذخایر این کشور در 2013 
را فاش کرده و مش��خص ش��د کل ذخایر ثبت 
ش��ده این کش��ور 10 درصد افزایش یافته و به 
رقم بي س��ابقه Tcf 354 رس��یده است. )نورث 

سنترال(.
عربستان نفت را با تخفيف می فروشد: 
نفت برنت به پایین ترین قیمت طی 4 سال اخیر 
رسیده زیرا عربستان سعودی به مشتریان اروپایی 
خود بیشترین تخفیف را می دهد تا سهم خود از 
بازار را افزایش دهد. این کشور نفت را 2دالر زیر 
قیمت به مشتریانش عرضه می کند که بیشترین 
تخفیف طی 14 س��ال اخیر محسوب می شود. 
چنی��ن تصمیمی نش��ان می دهد عربس��تان 
تصمیم ندارد به ایران، عراق و ونزوئال کمکی کند. 

)بلومبرگ(
افزای�ش قيمت نفت در س�ال های آتی: 
کارشناسان حوزه انرژی پیش بینی می کنند پس 
از کاهش 40 درصدی قیمت نفت در  سال جاری 
می��الدی در 2015 و 2016 می��الدی دوب��اره 
افزایش یابد. براس��اس تحلیل آنان در  سال آتی 
قیمت نفت نسبت به س��طح کنونی، به ازای هر 

بشکه 10دالر بیشتر می شود )رویترز(.
کاه�ش 4 درص�دی واردات نفت ترکيه: 
واردات نف��ت ترکی��ه از ایران در 9ماه نخس��ت 
 سال جاری میالدی با کاهش 4 درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه  س��ال قبل به 3.949میلیون 
تن رس��ید. واردات نفت ترکیه از ای��ران در 9ماه 
نخست 2014 نسبت به مدت مشابه  سال قبل 
4 درصد کاهش داش��ته است. ترکیه در ماه های 
ژانویه تا سپتامبر  س��ال میالدی گذشته بالغ بر 
4.126 میلیون تن نفت از ای��ران وارد کرده بود. 
پاالیشگاه توپراش ترکیه به عنوان تنها پاالیشگاه 
این کشور بخش مهمی از نفت موردنیاز خود را از 

ایران تأمین می کند. )یورو استات(

اقتصاد جهان

رخداد

کاهش صادرات فرآورده ها در پی ارزانی نفت

آغاز صادرات ال پی جی به اروپا 
ایسنا| حسن خس��روجردی، رئیس اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفت��ی، گازی و 
پتروشیمی با تشریح آثار کاهش قیمت نفت روی 
ص��ادرات فرآورده ها، از آغاز ص��ادرات ال پی جی 
به اروپا خبر داد. وی با اش��اره ب��ه این که کاهش 
قیمت نفت خام نرخ فرآورده های نفتی را کاهش 
داده است، اظهار کرد: این کاهش قیمت در مورد 
مازوت که عمده صادرات ما را دربر می گیرد، بیشتر 
بوده است. او با بیان این که پیش از کاهش قیمت 
نفت خام، قیمت هر تن م��ازوت 600دالر بود که 
اکنون به حدود 465دالر رس��یده اس��ت، اضافه 
کرد: عالوه بر کاهش قیمت، به دلیل این که بازار 
هنوز به ثبات نرسیده و برخی خریداران به دلیل 
کاهش قیمت ها متضرر شد ه اند، خرید و سفارش 
جدید ب��ا احتیاط بیش��تری ص��ورت می گیرد. 
خس��روجردی در ادامه درب��اره ورود به بازارهای 
اروپایی و نقش تحریم ها خاطرنشان کرد: ما برای 
عرضه محصوالت تحریم نیس��تیم بلکه خریدار 
تحریم اس��ت که در این راس��تا برخی کش��ورها 
خرید را از طریق شرکت های ثالث انجام می دهند. 
وی با اش��اره به این که صادرات ف��رآورده به اروپا 
انجام نمی ش��ود، اضافه کرد: صادرات ال پی جی و 
محصوالت پتروش��یمی به اروپا اخیرا آغاز شده 

است که هنوز حجم آن قابل توجه نیست.

معامالت سهام و حق تقدم
نوع

12307

4579

107590

هفته گذشته

-10/9

-19/4

-15/9

درصد تغيير

ارزش کل معامالت و حق تقدم  
ميليارد ريال

 
حجم و حق تقدم معامله شده 

ميليون سهم

تعداد خريداران

-

-

-

-

-

-

--

-

--

--

-

ل 1
شک

  

ل2
شک

  

ل 3
شک

  


