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بازار سرمایه

ورود اکسون موبیل به رقابت شرکت های خارجی

افت 44درصدی ارزش معاملههای سهام

شهروند| با نزدیکترشدن زمان مذاکرات هستهای در ماه ژوئن،
شرکتهای نفتی بزرگ با دقت بیش��تری اوضاع را کنترل میکنند
تا بتوانن��د جای پای خ��ود را در ایران محکم کنن��د .به همین دلیل
بسیاری از شرکتهای نفتی اروپایی مدتی است که رایزنیهای خود
را آغاز کردهاند؛ اما تنها آنها نیس��تند که به ذخایر نفت ایران چش��م
دوختهاند .در همین زمینه سایت خبری ریگزون فاش کرده شرکت
اکس��ون موبیل به تالشهای خود برای ردیاب��ی فعالیتهای دولت
آمریکا درباره تحریمهای ایران افزوده است.این شرکت که بزرگترین
تولیدکنندهنفتخامجهانازلحاظارزشسهامنیزمحسوبمیشود،
از یک شرکت تحقیقات در کنگره متعلق به سناتور دان نیکلز (سناتور
جمهوریخواهاهلاوکالهما)،خواستهفعالیتهایمرتبطباتحریمهای
ایران را در اسناد فدرال بررسی کند .این نخستین مرتبه پس از2010
میالدی است که ش��رکتی نفتی درباره وضع سرمایهگذاری در ایران
تحقیق میکند .در آن زمان شرکت نفتی تگزاسی «ایروینگ» از یک
شرکت خواس��ت تا درباره ایران تحقیقاتی انجام دهد .این تحریمها
سبب شده بزرگترین غول نفتی جهان بیش از سه دهه از این کشور

شهروند|در هفته منتهی به 30اردیبهشتماه
س��ال  ،94ارزش کل معامالت س��هام و حقتقدم
به 25میلی��ارد و 595میلیون ریال بالغ ش��د که
نس��بت به ماه قب��ل 44. 4درصد کاه��ش یافته
اس��ت .در این ماه تعداد 12186میلیون سهم در
یکمیلیونو40هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت
و به ترتیب 55درصد و 34درصد کاهش را نسبت
بهماهگذشتهتجربهکرد.
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اروپا چشم انتظار بازگشت پتروشیمی ایران به بازار جهانی
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تغيير

اقتصاد جهان

شهروند| چندی از امضای بیانیه مطبوعاتی لوزان
میگذرد و بسیاری از بخشهای اقتصادی ایران مانند
صنعت نفت و گاز ،خودروسازی ،معادن و بازار سرمایه
مورد توجه س��رمایهگذاران خارجی قرار گرفته اس��ت
تا به محض لغ��و تحریمها به ای��ران بازگردند .صنعت
پتروش��یمی ایران نیز به دلیل پتانسیلهای باال توجه
بسیاری از ش��رکتهای خارجی را به خود جلب کرده
اس��ت .ایران بهعن��وان یکی از تولیدکنن��دگان بزرگ
محصوالت پتروش��یمی در خاورمیانه نقش مهمی در
ب��ازار جهانی آن دارد .هنگامی ک��ه تحریمها ،صادرات
محصوالتپتروشیمیایرانرابامحدودیتمواجهکرد،
عالوه بر ایران خریداران محصوالت ایرانی نیز با افزایش
قیمت محصوالت پتروشیمی متضرر شدند ،بهطوری
که تولید برای بسیاری از آنان سخت شد ،اما با افزایش
احتماللغوتحریمهاخریدارانقدیمیبرایدستیابیبه
سودآوریدورانقبلامیدوارترشدهاند.
گسترشبازارصادراتایران
در همین زمینه وبسایت تحلیلی تخصصی «پلتز»
طی یادداشتی مهمترین فرصتهای بازار پتروشیمی
ایران پس از لغو تحریمها را برش��مرده است .به نوشته
این سایت پایان تحریمها سبب میش��ود دوباره یکی
از بزرگتری��ن صادرکنندگان پالس��تیک جه��ان وارد
بازار ش��ود .در ادام��ه این یادداش��ت آمده اس��ت :اگر
تحریمهای ایران بهطورکلی لغو شود ،بانکها باید خود
رابرایسرمایهگذاریدرتجارتپالستیکومحصوالت
پتروشیمیآمادهکنند.ازسویدیگرمشکالتپرداخت
نیز از میان خواهد رفت .این درحالی است که تحریمها
سبب شد صادرات محصوالت اصلی پتروشیمی ایران
یعنی متانول و پلیاتیلن به شدت کاهش یابد و فروش
موادصادرشدهنیزمشکل باشد.دراینوضعمحصوالت
باید بهطور نقد در دوبی خریده میش��د یا معامالت از
طریقبانکهایچینی،هندیوکرهایانجاممیشد.
کارشناس��ان پیشبینی میکنن��د ظرفیت تولید
پتروشیمی ایران طی 10س��ال آتی رشد قابل توجهی
یا
دد
اش

براس��اس گزارش��ی از س��ازمان گم��رک ایران
میزان ص��ادرات در دوماهه او ل س��ال جاری تا 28
اردیبهشتماه حدود 7میلیارد و 500میلیون دالر
ی اس��ت که میزان صادرات
بوده اس��ت ،این درحال 
در این مدت نسبت به مدت مش��ابهسال گذشته
7.3درصد کاهش داشتهاس��ت .به گزارش ایسنا،
رئیسکل گمرک ،علت کاهش حدود 20درصدی
صادرات در نخستین ماه امس��ال را کاهش قیمت
میعاناتگازیوسایرمحصوالتپتروشیمیدانست
که تحتتأثیر قیمت جهانی نف��ت قرار دارند .البته
علت دیگر کاهش ص��ادرات در این مدت به اعتقاد
کرباسیانقرارگرفتنروزهایبیشتربینتعطیالت
و در نتیجه افزایش تعطیالت در این ماه بودهاست .با
نگاهیبهآمارصادراتدرفروردینماه،اگرچهمیزان
صادرات میعانات گازی کمی بیشتر از مدت مشابه
سال گذشته بوده است ،اما به دلیل کاهش قیمت
ای��ن کاال ،ارزش صادرات��ی آن از 800میلیون دالر
به 520میلیون دالر س��قوط و نزدیک به 35درصد
کاه��ش پیدا ک��رد .در ادام��ه آمار گمرک نش��ان
میدهد که در دوماهه او ل سال نیز ،با وجود افزایش
16.23درصدی صادرات این کاال به لحاظ وزنی ،به
لحاظ ارزش��ی صادرات میعانات گازی از 3میلیارد
دالر در این مدت نزدیک به2میلیارد و400میلیون
دالر کاهش یافته اس��ت .به لحاظدرصدی نیز این
کاهش معادل 20.5درصد نس��بت به دوماهه اول
سال قبل بودهاس��ت .این درحالی است که اگرچه
صادرات محصوالت پتروش��یمی به لحاظ ارزشی
در این دوماهه کاهش نداش��ته است ،اما نسبت به
میزان افزایش وزنی ،به لحاظ ارزش��ی صادرات این
کاال افزایش چندانی را نشان نمیدهد؛ به این معنا
که براساس گزارش گمرک میزان صادرات میعانات
گازی در دوماهه نخس��تس��ال معادل 50درصد
افزایش داشته است ،درحالیکه میزان رشد ارزشی
آن معادل تنها 16.5درصد بود .البته کاهش میزان
صادرات در نخستین ماه سال تنها به کاهش ارزشی
میعانات گازی و محصوالت پتروش��یمی محدود
نمیشود ،بلکه این کاهش در میزان وزنی صادرات
برخیمحصوالتصنعتی،معدنیوحتیکشاورزی
نیزوجودداشت.

شرکت آمریکایی نیس��ت که میتواند در ایران فعالیت کند .شرکت
«استاندارد اویل» در نیوجرسی نیز نخستین مرتبه در سال 1947در
ایرانسرمایهگذاریکرد.درسال 1954اینشرکت،یکیاز 8موسسه
خارجی بود که فعالیتهای روزانه صنعت نفت ایران را به مدت 2دهه
برعهده داشت« .آلن گود» از شرکت تحلیل بازار «مورنینگ استار» در
اینباره میگوید :شرکتهای انرژی غربی تمایل بسیار زیادی دارند تا
وارد حوزههای نفتی ایران شوند .دسترسی به این حوزهها بسیار ارزان
و آسان اس��ت .تحریمهای وارد ش��ده بر ایران پس از پیروزی انقالب
اسالمی و سپس برنامههای هستهای سبب ش��ده دسترسی به این
ذخایر برای ش��رکتهای آمریکایی به رویایی تبدیل شود .او در ادامه
میافزاید :ب��ا توجه به تحریمها و تخریب حوزهه��ا طی زمان ،به نظر
میرسد شرکتهای خارجی که س��عی در احیای صنعت نفت ایران
دارند ،کار سختی در پیش دارند .اما برخالف عراق که در آن یک جنگ
داخلی مداوم وجود دارد ،در ایران مسیر برای رشد هموارتر است.
این درحالی است که ش��رکت اکسون اعالم کرده فعالیتهایی که
شرکتنیکلزبرایانجامشاستخدامشدهدرگزارشهاموجودنیست.

اروپا محصولی صادر نکردهان��د ولی اکنون این تجارت
داشته باشد .برداشتن تحریمها سبب میشود صادرات
آغاز میشود .با توجه به آنچه گفته شد حجم صادرات
فناوریهای اساسی و واردات کاتالیزورها به این کشور
به این س��رعت افزایش نخواهد یافت .باید به یاد داشت
افزایش یابد و در نتیجه آن س��اخت واحدهای تولیدی
تأثیر لغو موقت تحریمها تأثیر کمی روی تجارت میان
جدی��د نیز رونق بگی��رد« .هتیان میس��تری» یکی از
ایران و غرب داش��ت زیرا بانکه��ای جهانی تمایلی به
تحلیلگرانارشدصنعتپتروشیمیدراینبارهمیگوید:
ارایه اعتبارنامه ب��ه محمولههای ایرانی نداش��تند و از
پیشبینیمیکنیمظرفیتتولیدساالنهپلیاتیلنایران
س��وی دیگر از تحریمهای آمریکا بیمناک بودند .یکی
طی 10سال آتی حداقل 2میلیون تن افزایش یابد .اگر
از تاجران مس��تقر در دوبی میگوی��د :ما منتظر تأثیر
فضای کسب و کار این کشور همچنان مناسب بماند،
لغو محدودیتهای بانکداری بر تجارت ایران هستیم.
این رقم به 3میلیون تن هم میرسد .این درحالی است
هنگامیک��ه بانکی ب��زرگ برای
که ظرفیت کنونی پلیاتیلن ایران
شرکتهایایرانیاعتبارنامهصادر
ساالنه3.7میلیونتناست.
تحریمسودآوری
ایرانتصمیمداردظرفیتتولید واردکنندگاناروپاییمحصوالت کند ،ش��اهد آن خواهی��م بود که
محمولههای ب��زرگ محصوالتی
متانول خود را نیز طی 5سال آتی
ایرانراکاست
مانندپلیاتیلن،متانولوMTBE
به 25میلیون تن درسال برساند
دوبیسودسرشاریازصادرات ایران را به مقصد اقصی نقاط جهان
و خ��ود را بهعن��وان بزرگتری��ن
ترکخواهندکرد.
تولیدکننده این محصول در بازار
پتروشیمیایرانمیبرد
تاجراناماراتیآماده
جهانی اثبات کند .همچنین این
بازگشتایران
کشور درحال س��اخت یک خط
ظرفیتتولیدساالنهپلیاتیلن
در ای��ن میان به نظر میرس��د
لوله 2700کیلومتری برای انتقال
ایران2میلیونتنافزوده
دوبی بهعن��وان یک مرکز تجاری،
اتیل��ن از عس��لویه در جنوب به
میشود
از این امر س��ود سرش��اری ببرد.
واحدهای تولید پلیاتیلن در غرب
شرکتهای تجاری مصرفکننده
کشور است .هرچند لغو تحریمها
تحریمهاسببشدصادرات
بزرگدرهندوچینازپایان2013
ب��ه ش��کوفایی س��رمایهگذاری
متانولوپلیاتیلنبهشدت
و در انتظ��ار ارس��ال محمولههای
درایران ط��ی بازه زمان��ی بلندتر
کاهشیابد
پتروشیمی بزرگتر از ایران ،دفاتر
منج��ر میش��ود ،ام��ا در کوتاه و
خود را در ام��ارات و تهران افتتاح
میانمدت ،تأثیری محدود دارد،
کردهاند .برخی از ش��رکتهای بزرگ مانند سینوپک
چراکهاغلبمحصوالتایرانتوانستهاندمشتریانیثابت
چین و شرکت هندی  .Hazel Mercantileبه دقت
درآسیابیابند.طیسالگذشتهچینحدود1.6میلیون
آمار تجارت ایران را تحت نظ��ر دارند .بنابراین تعجبی
تن پلیاتیلن و 1.63میلیون تن متانول از ایران خریده
ندارد تاجران اماراتی نیز خود را ب��رای ورود دوباره ایران
است .در این میان هند نیز تقریبا 900هزار تن متانول
به بازار پتروش��یمی آماده کردهاند .روزنامه «نیش��ن»
ایران��ی ط��ی  2013-2014وارد کرده اس��ت .یکی از
نیز در گزارش��ی به موضوع افزایش فروش محصوالت
مقامات شرکت نفتی چینی «سینوپک» میگوید :لغو
پتروشیمی ایران به اروپا میپردازد .در این گزارش آمده
تحریمها سبب میش��ود ایرانیان گزینههای بیشتری
اس��ت :تحریمهای پیچیدهای که درسال  2012وضع
برای صادرات داش��ته باش��ند .آنها در دوران تحریم به

شد نهتنها به صنعت پتروش��یمی ایران ضربه زد بلکه
به صنایع اروپایی که به محص��والت ارزانقیمت ایرانی
وابسته بودند تا بتوانند در بازار رقابت کنند نیز خسارت
وارد کرد .پس از امضای تفاهمنامه درباره چارچوب لغو
تحریمها« ،احمد مه��دوی» رئیس انجمن کارفرمایان
صنعت پتروش��یمی ایران اعالم کرد این صنعت آماده
ارس��ال 5میلیارد دالر محصوالت پتروش��یمی اضافی
به اروپا به محض لغو ش��دن تحریمهاس��ت .ایرا ن سال
گذش��ته حدود 40میلیون تن مواد پتروشیمی تولید
کرد که ارزش محصوالت صادر شده آن بالغ بر9میلیارد
دالر بوده است .در مقابل ش��رکت سابیک ( )Sabicدر
عربستانسعودی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
محصوالتپتروشیمیدرجهاناست،حدود70میلیون
ت��ن در  2013تولید ک��رد .ای��ران یک��ی از مهمترین
تولیدکنندگانموادپتروشیمیاصلیبهخصوصمتانول
در بازار جهان اس��ت .براساس گزارش گمرک ایران این
کشور سال گذشته 19.124میلیون تن میعانات گازی
صادر کرده است که بهطور متوس��ط معادل 440هزار
و  113بش��که در روز اس��ت و نش��اندهنده افزایشی
44.64درصدی در مقایس��ه با س��ال قبل است .در بازه
زمانی فوریه تا مارس گذشته نیز ایران 271هزار بشکه
میعانات گازی صادر کرد ،اما این رقم نشاندهنده مقدار
دقیق گازی که ایران فروخته نیس��ت و در اصل بیانگر
حجمبارگیریوحملشدهبهبازارهایجهانیاست.این
درحالی است که گفته میشود ایران بخشی از میعانات
خود را در چین ذخیره میکند .از سوی دیگر در همین
بازهزمانیصادراتمحصوالتپتروشیمیایرانبهترتیب
 28.35و 31.79درص��د در حجم و ارزش افزایش یافته
اس��ت .همچنین ایران 2.279میلی��ارد دالر پروپان (با
83.74درصد افزای��ش) و 1.468میلیارد دالر بوتان (با
43.17درصد افزایش) طیس��ال مالی گذش��ته صادر
کرده است .با تمام این اوصاف به نظر میرسد ورود دوباره
ایرانبهبازارپتروشیمیجهانبسیاریازمعادالتحاکم
بربازارراتغییرخواهدداد.

ت

میعانات گازی
عامل اصلی کاهش 20درصدی صادرات

خاورمیانهای دور بماند« .آلن جفرز» سخنگوی این شرکت طی یک
مصاحبه تلفنی به س��ایت خبری «ریگزون» گفت :ما قصد دور زدن
تحریمهای ایران را نداریم .ما مشغول بررسی فعالیتهای مربوط به
ایران در دولت آمریکا هستیم .سناتور نیکلز نیز در بیانیهای جداگانه
اعالم کرده بیش از یک دهه است که شرکتش نماینده اکسون است
و فرمهای تحقیقاتی آنها را برای کنترل بیشتر بررسی میکند .او در
اینباره میگوی��د :ما به هیچوجه قصد تأثیرگذاری یا ترویج بیش��تر
تحریمه��ای ای��ران را نداریم .کار م��ا مربوط به کنت��رل و نظارت بر
فعالیتهایقانونگذاریآمریکادربارهتحریمهااست.
این درحالی است که شرکتهای نفتی اروپایی از هماکنون مشغول
رایزنیشدهاند.
مدیر ارشد ش��رکت انی که دوهفته قبل به ایران سفر کرده بود ،به
رس��انههای ایتالیایی گفت :در صورت لغو تحریمها ایران میتواند از
کشورهایخارجیسرمایهموردنظرخودراجمعکند.
بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ایران نیز قبال به ایده همکاری با اکسون
موبیل در ش��رایط پس از تحریم اش��اره کرده بود .البته اکسون تنها

بازار سکهوطال

«شهروند» روند احیای دوباره جهانی صنعت پتروشیمی ایران را بررسی می کند

از تاالر چه خبر

اتفاق روز

نرخنامه

بزرگترین غول نفتی جهان در اندیشه نفت ایران به سر می برد

بازار سرمایه در هفتهای که گذشت

افتتاح معامالت آتی کنجاله سویا در بورس
کاال| قرارداد آتی کنجاله سویا در شانزدهم خرداد
در بورس کاالی ایران راهاندازی میش��ود .حسین
پناهیان ،مدیرعامل بورس کاالی ایران در اینباره
گفت :بورس کاال با هدف پوش��ش ریسک قیمت
معامالت کنجاله س��ویا در ایران و در پی آن ،دادن
امکان برنامهری��زی و مدیری��ت بلندمدت عرضه
و تقاض��ا به فعاالن ای��ن بازار و همچنی��ن دولت و
نیز توس��عه معامالت ابزارهای مشتقه که یکی از
ستونهایاصلیتوسعهبازارسرمایهکشوربهشمار
میرود ،راهاندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا را
در دستورکار قرار داد.
افت ش�اخص فراب�ورس در اردیبهش�ت|
حجم و ارزش معامالت بازارهای فرابورس ایران در
اردیبهشت امسال با کاهش روبهرو شد و آیفکس
نیز ب��ا ۳.۱درصد ری��زش روی ع��دد  ۷۲۷واحد
متوقف ش��د؛ معامالت اردیبهش��تماه بازارهای
فراب��ورس ایران درحالی به پایان رس��ید که تعداد
3هزار و 743میلیون ورقه بهادار به ارزش 26هزار و
628میلیاردریالدراینماهدادوستدشد.
زم�ان توقف نمادها ی�ک روز تا یک هفته|
محمدرضا معتمد ،رئیس اداره نظارت بر ناش��ران
بورسی س��ازمان بورس و اوراق بهادار طی تبیین
و تش��ریح ویژگیهای انتشار مس��تقیم اطالعات
شرکتها در سامانه کدال گفت :با این امکان زمان
توقف نماده��ا از یک روز تا حداکث��ر یک هفته به
طول میانجامد.وی درباره زمان توقف نمادها بعد
از انتش��ار مستقیم اطالعیه ش��رکتها در سامانه
کدال گف��ت :از اول خردادماه با هماهنگی صورت
پذیرفتهبینسامانهکدالوسامانهمعامالت،ناشران
بالفاصله پس از اینکه اطالعیه را در کدال منتشر
کردند ،این اطالعیه در سامانه معامالت مینشیند
و پس از آنکه اطالعیه در سامانه معامالت نشست،
نماد بالفاصله بسته میش��ود و پس از توقف نماد،
ظرفیکروزکارینمادبازگشاییمیشود.
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صنایع پتروشیمی در حسرت خصوصیسازی واقعی
مجیدسلیمیبروجنی
کارشناساقتصادی

پیش از ابالغ سیاستهای اصل  44قانون اساسی
توسط مقام معظم رهبری ،خصوصیسازی در سطح
صنایع پتروشیمی ایران آغاز شده بود .بر این اساس
در اواخر برنامه اول توسعه حدفاصل سالهای1368
تا  1373ش��رکتهای مختلفی با مشارکت بخش
ی تاس��یس ش��د .با آغاز برنامه دوم توسعه،
خصوص 
سیاست خصوصیسازی در صنایع پتروشیمی ایران
ش��تاب گرفت و در طول این برنامه پنجس��اله چند
مجتمع پتروشیمی با دولت خداحافظی کردند و به
ی پیوس��تند .در ادامه سیاست
جمع بخش خصوص 
خصوصیسازی،دربرنامهسوموچهارمتوسعهکشور
هم چندین طرح دیگر پتروشیمی به تولید نرسیده،
خصوصی ش��دند .از س��ال  1387با عرضه سهام در
شرکت پتروشیمی اصفهان ،اراک و خارک ،مرحله
جدید خصوصیسازی آغاز شد و سهام این شرکتها
از طریق بورس به عموم عرضه ش��د و تا پایان س��ال
 1381این شرکتها صددرصد خصوصی شدند .در

ادامه این واگذاریها هم صددرصد سهام پتروشیمی
رازی و خراسان و بخش��ی از سهام پتروشیمیهای
شیراز ،بندر امام و تبریز واگذار ش��د اما با این وجود
این حج��م از واگذاریها به طور مش��خص به نحوه
خصوصیسازی پتروش��یمیها انتقاداتی وارد است
که واقعی نبودن آن ،عدم اعتقاد برخی از مس��ئوالن
به خصوصیس��ازی ،رفع دیون به واس��طه واگذاری
پتروش��یمیها ،نحوه عرضه س��هام و ...از جمله این
انتقادات است .با توجه به سود و بازده مالی گسترده
نفت و صنایع وابسته به آن ،طبیعی است دولتهایی
که صاحب ذخایر ارزش��مند نفت هس��تند ،توجه و
حساسیت ویژهای بر این بخش داشته باشند .صنایع
پتروشیمی،ازجملهصنایعیاستکهاگرچهبهعنوان
زیرمجموع هفعالیتهاینفتیطبقهبندیمیشوداما
بهطورمستقلسودسرشاریرابرایصاحبانصنایع
پتروشیمی به ارمغان میآورد .بر این اساس ،بسیاری
از کشورها در حوزه پتروش��یمی ،فعالیتها و البته
صادرات گستردهای انجام میدهند .گسترش دامنه
ت شرکتهای کهنهکار ،فعالیت صدها شرکت
فعالی 
کوچک و بزرگ جدیدالتاس��یس ،افزایش تقاضای
جهانی برای محصوالت وابس��ته به پتروشیمی و در

نتیجهرشدنرخصادراتصنایعپتروشیمی،ازعوامل
موثر بر پیشرفت کش��ورهای خاورمیانه ،در بخش
پتروشیمیمحسوبمیشود.
به اعتقاد اکثر کارشناس��ان ،خصوصیسازیهای
انجامگرفتهدرپتروشیمیبهشکلواقعینبودهاست
و اکثر خریداران ،سازمانها و شرکتهای شبهدولتی
بودهاند .اجرای کامل خصوصیسازی منوط به عزم و
ارادهدولتاست.البتهدراینمیانوجودچندموضوع
ضروری اس��ت که ش��فافیت در واگذاری ،استفاده
از افراد متخصص و دارای ش��ناخت از بازار و در کنار
آن مهیاکردن فضای رقابتی عادالنه ،میتواند بخش
خصوصی را برای خریداری س��هام پتروش��یمیها
ترغیب کند .این در حالی اس��ت ک��ه تاکنون در هر
زمینهای که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه
وارد شده است ،ش��اهد رونق و شکوفایی بودهایم اما
متاس��فانه در مورد واگذاری پتروشیمیها به بخش
خصوصی ،از آنجا که سود ش��یرینی نصیب عدهای
میش��ود و برخی به دنبال داللب��ازی و بورسبازی
هستند ،باید افراد متخصص ورود پیدا کنند و حتی
اگ��ر دولت در بخش��ی از این صنع��ت تصدیگری
دارد ،باید فضای رقابت عادالنه را مهیا کند .در مورد

خصوصیسازیصنعتپتروشیمیاعتقادنمایندگان
مجلس این اس��ت که از نقدینگی مردم عادی برای
فروش سهام پتروشیمیها اس��تفاده شود اما قاعدتا
مردم زمانی به خرید س��هام پتروش��یمیها تمایل
خواهند داش��ت که بتوانند به مدیری��ت واحدهای
پتروش��یمی اعتماد کنند .این در حالی است که در
حالحاضرایناعتماددرموردمدیریتپتروشیمیها
وجود ندارد .ع�لاوه بر این با توجه به فروش س��هام
پتروشیمیها به ش��کل بلوکی ،امکان این موضوع
که مردم اقدام به خریداری سهام کنند وجود ندارد،
زیرا طبیعتا برای مردم بسیار سخت است که در این
زمینه ورود پیدا کنند و اقدام به خریداری سهام این
تشکیالت کنند .از سوی دیگر به دلیل عدم اعتماد به
فضایتولیددرکشور،بسیاریازمردمرغبتچندانی
ندارند که سهام یک واحد تولیدی را خریداری کنند
و در آن سهمی داشته باشند .از سوی دیگر وضعیت
اقتصاد رکودزده و سقوطهای پیدر پی بازار سرمایه
و بورس نیز مزید بر علت بوده اس��ت و در این شرایط
مردم ترجیح میدهند که سرمایه خود را در بانکها
ت کنند ،بدون اینکه وارد
سپردهگذاری و سود دریاف 
حوزههایتولیدیشوند.

اس�تراتژی اوپک ب�دون تغیی�ر میماند|
براساس نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ33 ،نفر
از 34کارشناس شرکتکننده در تحقیق معتقدند
س��ازمان اوپک در اجالس  5ژوئن میزان تولیدات
خود را در 30میلیون بش��که در روز حفظ خواهد
کرد .به عقیده آنان با افزایش تولید در کش��ورهای
رقی��ب ،اوپک همچنان حفظ س��هم از ب��ازار را به
افزایشقیمتترجیحخواهدداد(.ریگزون)
ترکمنستان خواس�تار کمک برقی ایران|
وزیر امور خارجه ترکمنس��تان گفت کش��ورش
درحال مذاکره با دولت جمهوری اس�لامی ایران
برای افزایش ظرفیت تولید برق در ترکمنس��تان
است .به دلیل پیش��رفتهای ایران در بخش برق،
این کش��ور در صادرات الکتریسیته به کشورهای
همس��ایه نظی��ر ع��راق ،جمهوریآذربایج��ان،
ترکمنستان،افغانستان،ارمنستانوپاکستانموفق
بوده است .رش��ید مردوف ،اخیرا برای دیدار با وزیر
نیروی ایران و توس��عه بخش برق ترکمنستان به
تهرانسفرکردهبود(.وستهرالد)
افزایش تقاضا برای نفت در  |٢٠١٥ش��رکت
معاملهگر نفت��ی ویتول به تازگی اع�لام کرده که
کاهش قیمتهای نفت سبب افزایش ١,٤میلیون
بش��کهای تقاضای روزانه این محص��ول در جهان
میشود .کریس بیک ،مدیرعامل ویتول در اجالس
نفت خام جهان موسس��ه پالتس گفت :بازارهای
جه��ان از افزایش تقاضا متعجب ش��دهاند .رش��د
تقاضای جهانی به  ١,٣تا ١،٤میلیون بشکه در روز
بازمیگردد(.رویترز)

رخداد
 ۷سناریوی گازی ایران در اروپا

پیشنهاد جدید گازی ناباکو به ایران
عزیزاهلل رمضانی ،مدیر امور بینالملل شرکت ملی
گازبااشارهبهپیشنهادسهامدارانناباکوبرایپیوستن
ایران به این خط لوله انتق��ال گاز به اروپا گفت :ایران
برای صادرات گاز به اروپا با ۷پیشنهاد و مسیر روبهرو
اس��ت .به گزارش مهر ،مدیر امور بینالملل شرکت
ملی گاز ایران با اعالم اینکه ایران برای صادرات گاز
به اروپا تمامی مسیرها و گزینهها همچون خط لوله
ناباکو و ترانس آناتولین را مورد بررسی و ارزیابی قرار
میدهد ،تصریح کرد :قطعا ایران برای انتقال گاز خود
به اروپا صرفا محدود به یک مس��یر نخواهد شد .این
مقام مسئول درخصوص پیشنهاد اخیر سهامداران
ناباکو به منظ��ور انتقال گاز ایران از مس��یر این خط
لوله به بازار اروپا اظهار داشت :مقامات خط لوله ناباکو
پیشنهادهاییرابهایرانارایهکردهاندامااینمذاکرات
و پیشنهادها به صورت غیرمستقیم انجام شده است.
این عضو هیأتمدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه
درحال حاضر ایران با ۷پیشنهاد و مسیر برای انتقال
گازبهاروپامواجهشدهاست،بیانکرد:خطلولهایران،
عراق و سوریه ،مسیر ترکیه ،مسیر ایران ،ارمنستان،
گرجستان و دریای سیاه و مس��یر ایران ،جمهوری
آذربایجان ،گرجس��تان و دریای س��یاه ازجمله این
گزینههاست .رمضانی با تاکید بر اینکه در بازار گاز
اروپا قیمت فروش گاز طبیعی در ش��رق و غرب این
قاره متفاوت اس��ت ،تبیین کرد :بر این اساس بسته
به نوع ق��رارداد ،حجم فروش س��االنه و زمان فروش
گاز طبیعی قیمتگذاری برای این انرژی پاک انجام
میشود .رمضانی همچنین با اشاره به کاهش تولید
گاز طبیعی در بین کشورهای اروپایی بهویژه نروژ و
هلند تصریح کرد :با توجه به اختالفات بین روسیه و
اوکراین و سیاس��ت جدید متنوعسازی مسیرهای
تأمین گاز اروپا به ایران با در اختیار داشتن بزرگترین
ذخیره گاز جهان میتواند سهم قابل توجهی از این
بازاربزرگمصرفرادراختیاربگیرد.

