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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

914000

914000

461000

265000

170000

93610

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1189.50

16.32

75.15

75.91

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.2523

1.5669

3.6731

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3246

4085

5130

890

2675

3351

4192

728

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

حسام مهدوی، شهروند| دولت ها برای تنظیم 
ب��ازار از حربه های مختلف اس��تفاده می کنند. مثال 
دولت قبل برای این کار بیشتر به انجام واردات متکی 
بود و با اس��تفاده از واردات س��عی می کرد نیازهای 
داخلی را تأمی��ن کند. اما آنچه در کالم مس��ئوالن 
دولت یازدهم مشاهده می شود، این است که دولت 
قصد دارد ب��رای تنظیم بازار از محص��والت داخلی 
اس��تفاده کند. روزنامه »ش��هروند« برای موشکافی 
این موض��وع و همچنین تأثیر تحریم ه��ا بر اقتصاد 
کش��ور و امکان حضور در بازار روسیه گفت وگویی با 
»مجیدرضا حریری« عضو اتاق بازرگانی ایران انجام 

داده که در ادامه می خوانید: 
دخال�ت دولت در ام�ر تنظيم بازار ب�ا چه الگویی 
بيش�تر به موفقيت نزدیک می ش�ود؟ واردات یا 

تأمين نياز بازار با محصول داخلی؟
دولت برای تنظیم بازار بیش��تر در مواردی دخالت 
می کند که ب��ه کاالهای اساس��ی مربوط می ش��ود. 
کاالهایی مانند برنج و گندم که ب��رای تنظیم بازار به 
واردات نیاز است. اما نکته مهم این است که زمانی که 
کاالی داخلی به اندازه نیاز بازار وجود دارد، واردات دیگر 
لزومی ندارد. به عنوان نمونه نیاز داخلی گندم ساالنه 
12 میلیون تن است که اگر این رقم توسط کشاورزان 
داخلی تولید شود، دیگر نیازی به واردات نیست. اما در  
سال گذشته گندم و برنجی که وارد شد بیشتر از نیاز 
داخلی بود. قاعدتا این موضوع باعث می شود که روند 

عرضه و تقاضا در بازار داخلی به هم بریزد. 
اما دولت یازده�م ظاهرا قصد دارد با اس�تفاده از 

محصوالت داخلی بازار را تنظيم کند.
ش��اید دول��ت یازده��م درکالم قص��د حمایت از 
محصوالت داخلی را داشته باشد، اما درعمل شاهدیم 
که سیاس��ت دولت مبتنی بر حمای��ت ازمحصوالت 
داخلی ومنع واردات نیست. البته شاید کاهش قدرت 
خرید مردم طی چند س��ال اخیر باعث شده تا تقاضا 
برای محصوالت وارداتی کاهش یابد وهمین موضوع 
دلیلی برای کاهش واردات ی��ک نوع محصول خاص 

باشد. اما این موضوع را نمی توان به سیاست های دولت 
در جهت کاهش واردات و استفاده از محصوالت داخلی 

مرتبط دانست. 
بعد از تحریم های غرب عليه ایران ش�اهد خروج 
بس�ياری از ش�رکت های خارجی فع�ال از ایران 
بودیم. اما بعد از توافق ژنو برخی از این ش�رکت ها 
برای بازگشت ابراز تمایل کردند. تأثير این اتفاق بر 

اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنيد؟
بنگاه ها و کمپانی های تج��اری و صادراتی به میل 
خودش��ان ایران را ترک نکردند وخودش��ان مایل به 
تحریم ایران نبودند. به عنوان نمونه شرکت های بزرگی 
که در زمینه پتروشیمی فعالیت داشتند بعد ازتحریم 
به دلی��ل زیان های وارده به ش��دت نس��بت به وضع 
تحریم ها ناراضی و نگران بودند. همچنین بسیاری از 
بانک ها و موسسات مالی از ترک ایران به دلیل تحریم ها 
اظهار پشیمانی کردند. اما این شرکت ها برای بازگشت 
به ایران تابع تصمیمات دولت های خود هستند و باید 

در انتظار نتایج مذاکرات بمانند. 

آیا آماری در این خصوص وجود دارد که چه تعداد 
از ش�رکت های خارجی بعد از تواف�ق ژنو به ایران 

بازگشتند یا ابراز تمایل برای بازگشت داشتند؟
دراین خصوص آماری نداریم که چند  درصد از این 
شرکت ها می خواهند به ایران بازگردند. اما مسلم این 
است که بسیاری از این شرکت ها تمایل به بازگشت به 
ایران دارند. چراکه یک فعال اقتصادی هرچه بیشتر در 
بازارهای مختلف حضور داشته باشد، سود اقتصادی 

بیشتری به دست می آورد. 
طی این چند  سال که کشور ما با تحریم های غرب 
مواجه شده این تحریم ها تا چه اندازه در اقتصاد ما 

تأثيرگذار بوده است؟
مس��لما تحریم ها در بحث صادرات و واردات ایران 
تأثیر س��وء گذاش��ته اس��ت. بارزترین لطمه ای که از 
تحریم ه��ا به اقتصاد ای��ران وارد ش��د، محدودیت در 
انتخاب ش��رکای تجاری و اقتصادی بوده است. وقتی 
کشور ما با تحریم روبه رو ش��د، مقدار بسیار زیادی از 
مبادالت تجاری و در کنار آن امکان دریافت تکنولوژی 

را از دست داد. مس��لما این موضوع باعث عقب ماندن 
اقتصاد ایران در قیاس با پیش��رفت کش��ورهای دیگر 
می شود. درحال حاضر رقبای تجاری ما به کشورهای 
چین، هند، کره، امارات و ترکیه محدود ش��ده است. 
درواق��ع این پنج کش��ور ش��رکای اصلی تج��اری ما 
محس��وب می ش��وند و در کنار آن مقداری صادرات 
به عراق و افغانس��تان ه��م داریم. در تج��ارت جهانی 
هرچه محدود تر عمل کنیم زیان بیشتری را متحمل 

می شویم. 
با توج�ه به تحریم ه�ای اعمال ش�ده غرب عليه 
روسيه آیا امکان حضور ما در بازارهای این کشور 

وجود دارد؟
به دلیل این که اقتصاد روس��یه و ایران شبیه به هم 
هس��تند، ای��ن دو اقتصاد مکمل یکدیگر محس��وب 
نمی شوند. یعنی روس ها هم مانند ما نفت، گاز و فوالد 
تولید می کنند و با ف��روش آن کاال می خرند. بنابراین 
روسیه نمی تواند شریک تجاری مناسبی برای ما باشد. 
دو اقتصادی که شبیه هم باشند، نمی توانند در مبادالت 
تجاری موفق باش��ند بلکه دو اقتصاد باید مکمل هم 
باشند تا بتوانند روابط تجاری خوبی شکل گیرد. نمونه 
این موضوع در روابط تجاری ایران و چین وجود دارد. 
اقتصاد ایران و چین به دلیل این که مکمل هم هستند 
ما به چین انرژی می دهیم و از آنها کاال می خریم. این 
موضوع باعث شده تا طی این س��ال ها روابط تجاری 
مناس��بی با این کشور داشته باش��یم. به همین دلیل 
امیدواری زیادی وجود ندارد تا در سایه تحریم روسیه 
بتوانیم در بازار این کشور حضور پررنگی داشته باشیم. 
چرا که عالوه بر موارد ذکر ش��ده بازار روسیه به دلیل 
این که س��ال ها با محص��والت اروپایی تغذیه ش��ده، 

پذیرای محصوالت ما نیست. 
همچنین ما به دلیل نداش��تن راه آهن مناس��ب و 
کانتینرهای یخچال دار امکان مناسبی برای صادرات 
محصوالتی مانند میوه به این کشور نداریم. عالوه براین 
کش��ورهایی مثل ترکیه دراین زمینه از ما بهتر عمل 

کرده و امکان حضور بیشتری در روسیه دارند.

بررسی تجارت خارجی ایران در گفت وگو با عضو اتاق بازرگانی ایران

تحریم قدرت انتخاب را گرفت؛ 5 کشوردنیای  ما  شدند
 واردات  سال 92 بيش از نياز بازار بود               دولت از توليد داخل برای تنظيم بازار استفاده نمی کند              نمی توان به روسيه دل بست

از تاالر چه خبر 

   7.5 ميليون کد سهامداری| تعداد کدهای 
معامالتی در تاریخ سوم آبان ماه امسال به 7 میلیون 
و 760 هزار و 931 عدد رسید که در قیاس با مدت 
مشابه پارسال 14.5 درصد افزایش داشت. مطهره 
مروج مدیر امور ناش��ران شرکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )CSD( با بیان 
مطلب باال گفت: تعداد کل کدهای سهامداری در 
مدت مشابه پارس��ال 6 میلیون و 776 هزار و 341 

عدد بود. 

نزول روی شیب مالیم

شهروند| در پایان معامالت دیروز بورس تهران، 
ش��اخص کل با تداوم روند نزولی، 17 واحد منفی 
شد اما ارزش معامالت بازار به 365 میلیارد تومان 
نزدیک شد. ش��اخص کل درحالی 17 واحد منفی 
شد که هلدینگ تاپیکو، مخابرات، ملی مس، گروه 
مپنا، فوالد مبارکه اصفهان، پتروش��یمی شازند و 
چادرملو بیشترین تأثیر منفی را داشتند. در این روز 
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
به مرز 365 میلیارد تومان نزدیک شد و در مجموع 
بیش از یک میلیارد و 250 میلیون برگ س��هم نیز 

دادوستد شد.

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

75929.4

3484.1

87304.2

56142.1

147981.1

63402

)17.1(

8.7

246.3

2.4

)131.9(

)98.7(

)0/02(

0/25

0/29

0

)0/08(

)0/15(

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

 کمک عربستان 
به صندوق بین المللی پول 

روز گذش��ته ریاض اعالم کرد که جهت پیشبرد 
اهداف های صندوق بین المللی پول به این صندوق 
مبلغ 15 میلیارد دالر وام می دهد و این گفته عربستان 
درحالی است که این کش��ور بزرگترین اقتصاد را در 

بین کشورهای عربی و خاورمیانه دارا است. 

 سودجویی اقتصادهای بزرگ 
در مقوله تأمین انرژی 

رهبران قدرتمندترین اقتصادهای جهان توافق 
کرده اند امنیت انرژی باید به یک��ی از اولویت های 
اجالس جی 20 تبدیل شود زیرا ثبات در این بازار 
برای رش��د آنها حیاتی اس��ت. ثبات بلندمدت در 
بازارهای نفت موفقیت اصالحاتی را تضمین می کند 

که رهبران این اجالس تعهد کرده اند.  

 G20 نگرانی 
از فرار مالیاتی شرکت های بزرگ 

اجالس 20 کشور صنعتی بر موضوعاتی مانند 
رشد اقتصاد جهانی، جلوگیری از دور زدن پرداخت 
مالیات توس��ط ش��رکت های  بزرگ و همچنین 
جلوگیری و کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای 
متمرکز بود و با حضور قدرت ه��ای جهانی در این 
اجالس تا حدودی بح��ران اوکراین به موضوعات 

مورد بحث جی 20 تبدیل شد.

اقتصاد جهان

اتفاق روز

لجبازی ترانزیتی ادامه دارد

ترکیه پیشنهاد مذاکره را نپذیرفت
داوود کش��اورزیان، معاون وزیر راه وشهرسازی 
درباره اختالف ترانزیتی ب��ا ترکیه اعالم کرد: پس 
از صحبت های ابتدایی انجام ش��ده با ترکیه برای 
حل موضوع تعرفه ترانزیت، دیگر مذاکره  جدیدی 
نداش��ته ایم و اوضاع به شکل س��ابق است. رئیس 
س��ازمان راهداری درباره بحث های مطرح ش��ده 
مبنی بر طراحی مس��یرهای جایگزی��ن برای دور 
زدن ترکیه نیز تصریح کرد: در شرایطی که تعرفه 
کامیون ها بس��یار باال رفته و هزینه رفت وآمد را به 
اوج خود رسانده است می توان به طراحی مسیرهای 
جایگزین و موازی با ترکیه نیز فکر کرد زیرا ترکیه 
پیشنهاد مذاکره را نپذیرفت. به گزارش ایسنا، وی 

بررسی مسیرهای جایگزین ترکیه  را خبر داد.

نخستین نشست منطقه ای سازمان هماهنگی 
شبکه اروپایی نشانه های اینترنتی »رایپ« 27 آبان 

ماه درتهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های 
آس��یاتک، نشس��ت منطقه ای رایپ با اسپانسری 
شرکت آس��یاتک برای اولین بار در سطح منطقه و 
به میزبانی پژوهش��گاه دانش های بنیادین برگزار 
می ش��ود. علیرضا صالح دبیر نخس��تین نشس��ت 
منطقه ای »رایپ« هدف از برگزاری این نشس��ت را 
تشویق همکاری میان اپراتورهای کشورهای منطقه، 
توانمند س��اختن آنان در تبادل اطالعات و واکاوی 
موضوعاتی که این کشورها را بالقوه تحت تاثیر قرار 
می دهد، دانس��ت و گفت: فراهم آوردن زمینه های 

الزم برای حمای��ت از مراجع ثبتی اینترنتی منطقه 
توس��ط س��ازمان رایپ ، ارایه آخرین دستاوردهای 
موجود در صنعت اینترنت، شناسایی ، تبادل نظر و 
حل مسایل ویژه و تاثیر گذار بر اپراتورهای فعال در 
منطقه و چگونگی ایجاد مج��ال و فرصت همکاری 
بیشتر از جمله مهم ترین موارد مطرح شده در این 

نشست خواهد بود.
مدیر مرکز ثبت دامنه .IRدر مورد سابقه فعالیت 
سامان هماهنگی شبکه اروپایی نشانه های اینترنتی 
»رایپ«گفت: این س��ازمان، س��ازمانی غیر انتفاعی 
و مستقل واقع در آمس��تردام هلند است که از سال 
1992 میالدی تاس��یس ش��ده و وظیفه اصلی آن 
پشتیبانی زیرساخت اینترنت از طریق همکاری فنی 

در منطقه است. صالح فعالیت اصلی این سازمان به 
عنوان یکی از پنج مرجع ثبتی منطقه ای اینترنت 
را فراه��م آوردن و تخصیص منابع اینترنتی جهان 
 ، IPV 6،IPV4 و خدم��ات مرتبط ب��ا آن نظی��ر
AS Number Resources ب��رای اعضای این 
س��ازمان عنوان و اظهار داش��ت:اعضای اصلی این 
سازمان عمدتا ش��رکت های ارایه دهنده خدمات 
اینترنتی ) ISPs(، سازمان های ارتباطات راه دور 
و شرکت های عظیم شبکه های اینترنتی واقع در 
منطقه اروپ��ا، خاورمیانه و بخش هایی از آس��یای 
مرکزیهس��تند که در حال حاضر بیش از 10 هزار 
عضو از 76 کشور در مناطق اعالم شده دارد و سهم 

ایران در این میان161 عضو است. 

س��ومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان 
با حضور اس��اتید و س��خنران هایی از کش��ورهای 
انگلستان، روسیه، امارات و ترکیه 30 آبان ماه در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

به گ��زارش دبیرخان��ه س��ومین کنفرانس بین 
المللی باش��گاه مش��تریان، علیرضا جعفری دبیر 
کنفرانس هدف از برگ��زاری کنفرانس بین المللی 
 باشگاه مشتریان را بررسی جدیدترین راهکارهای
 برنامه ه��ای وفاداری مش��تری دانس��ت و گفت: 
افزایش رقابت در بازارهای مختلف باعث شده است 

که علم بازاریابی همواره روند رو به رشدی را تجربه 
کند که در این میان هزینه باالی جذب مش��تری 
جدید وحفظ مش��تریان موجود سازمان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی راه ان��دازی باش��گاه مش��تریان را یک��ی از 
راهکارهای نوی��ن فرآیندهای حرف��ه ای بازاریابی 
دانست که در س��ال های گذشته در ایران نیز مورد 

توجه قرار گرفته است.
جعف��ری در ادامه با بی��ان اینک��ه مخاطبان این 
کنفرانس مدیران ارش��د س��ازمان ه��ا، ارگان های 

دولتی و بخش خصوصی هستند، اظهار داشت: محور 
کنفرانس امسال بررس��ی اهمیت باشگاه مشتریان 
در حفظ و جذب مش��تری در صنایع مختلف مانند 
بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه، صنایع تند 
مصرف و فروش��گاه های زنجیره ای، صنایع غذایی، 

صنعت توریسم، خطوط هوایی و ... خواهد بود.
 الزم به ذکر اس��ت عالقه مندان به حضور در این 
کنفرانس می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر 
از نح��وه برگزاری این کنفرانس و حض��ور در آن به 

آدرس www.ir3c.ir مراجعه نمایند. 

نخستین نشست منطقه ای »رایپ« 27 آبان ماه در ایران برگزار می شود

سومين کنفرانس بين المللی باشگاه مشتریان برگزار می شود

گردهمایی بزرگان باشگاه مشتریان جهان در ایران
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ويژه

کمی بی��ش از نیم قرن پیش، یعنی در ش��هریورماه 
سال 1339، نمایندگان پنج کشور حاشیه خلیج فارس 
یعنی ایران، عراق، کویت و عربستان به همراه ونزوئال در 
شهر بغداد گردهم آمدند؛ گردهمایی ای که نتیجه آن 
شکل گیری سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک 
بود. مجادالتی که از س��ال ها پیش در اکثر کشورهای 
عضو اوپک با شرکت های نفتی صاحب امتیاز شروع شده 
بود و زورگویی هایی که این شرکت ها تحمیل می کردند، 
اندک اندک این کش��ورها را به این نتیجه رساند که به 
تنهایی نمی توانند در برابر هفت خواهران نفتی، مقاومت 
کنند. این کشورها به تکنولوژی و سرمایه نیاز داشتند 
و اگر شرایط قراردادی س��خت تری را وضع می کردند، 
شرکت های مزبور سرمایه خودشان را به جای دیگری 
انتق��ال می دادند. لذا به این نتیجه رس��یدند که باید با 
همکاری دسته جمعی این کار را به سرانجام برسانند. این 
سیاست که در سال های اوج قیمت نفت اجرا شد زمینه 
را برای کوتاه آمدن کشورهای غربی در جنگ فراهم کرد 
و در آن زمان از این سیاس��ت و نتایج آن به عنوان اولین 
پیروزی جهان س��وم بر قدرت های غربی یاد کردند. با 
افزایش تدریجی تعداد کشورهای عضو سازمان، نفوذ 
اوپک افزایش یافت و مذاکراتی بین طرف های قرارداد 
صورت گرفت که از جمله می توان به طرح مش��ارکت 
در دهه 1960 اش��اره کرد که براس��اس آن کشورهای 

عضو سازمان در تولید و صادرات نفت سهیم می شدند. 
بر اس��اس آمار اوپک، قیمت نفت از 1/67 دالر در سال 
1970 به 3/05 دالر در س��ال 1973 و 10/73 دالر در 
س��ال 1974 رس��ید. ارزش صادرات نفتی کشورهای 
عضو اوپک از 17/2 میلیارد دالر در سال 1970 به 41/3 
میلیارد دالر در س��ال 1973 و 125/2 میلیارد دالر در 
سال 1974 رسید. شوک اول نفتی در سال 1973 عامل 
اصلی افزایش قیمت نفت در این زمان بود. با بروز شوک 
نفتی دوم در سال 1979 که همزمان با پیروزی انقالب 
اس��المی ایران بود، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک 
مجددا افزایش یافت و به 214 میلیارد دالر رس��ید. در 
سال 1986، شوک نفتی جدید این بار در جهت کاهش 
قیمت های جهانی نفت روی داد. قیمت نفت از 27/01 
دالر در س��ال 1985 به 13/53 دالر رسید و باعث شد 
درآمد کشورهای اوپک از محل صادرات نفت از 152/9 
میلیارد دالر در س��ال 1985 به 98/4 میلیارد دالر در 

سال 1986 کاهش یابد.
اما با گذش��ت چند دهه از عمر این سازمان، به نظر 
می رس��د از آن قدرت زیاد و اثرگذاری باالی اوپک در 
عرصه جهانی خبری نیس��ت. افول ق��درت اوپک در 
جهان به دنبال سرمایه گذاری های کالنی که در زمینه 
انرژی های نو انجام شده اس��ت و تنش های سیاسی و 
ژئوپلیتیکی که در خاورمیانه وجود دارد، س��بب شد 
بازار نفت دنیا از انحصار اوپک خارج شود. افول اوپک در 
عرصه صنعت نفت دنیا مقوله ای است که در سال های 
اخیر بارها به آن پرداخته ش��ده است. شاید مهم ترین 
دلیل این موض��وع را بتوان از بین رفتن همبس��تگی 
کش��ورهای عضو اوپک و عدم پایبندی ب��ه قوانین و 
سیاست های تدوین شده در جلسه دانست. دلیل دیگر 
را می توان به سرمایه گذاری های کالن آمریکا در تولید 
انرژی های نو و اثربخشی این سرمایه گذاری ها در کنار 
افزایش تولید گاز طبیعی ش��یل در این کشور دانست 

که می تواند آمریکا را به ی��ک صادرکننده گاز تبدیل 
کند. افزایش قدرت روس��یه در بازار انرژی دنیا کاست. 
درواقع سیاست اوپک برای باال نگهداشتن قیمت نفت 
از طری��ق محدود کردن حجم تولید با سیاس��ت های 
روسیه در تناقض است و اغلب سبب می شود تا اوپک 
توانایی کنترل قیمت و کنترل بازار را از دس��ت بدهد. 
ولی مهم ترین نش��انه افول اوپک در بی��ن اعضای این 
س��ازمان به خصوص تولیدکنندگان بزرگش به نقش 
خود در بازار نفت دنیاس��ت. در کل به نظر می رسد که 
این روزها اعضای اوپک تمایلی به افزایش قیمت نفت 
در ب��ازار ندارند زیرا بر این باورن��د که با افزایش قیمت 
این منبع انرژی بیش از پیش ق��درت رقابت خود را در 
بازار نفت دنیا از دس��ت می دهد. از طرفی بحران های 
ایجادشده در کشورهای خاورمیانه، درگیری های کشور 
عراق، تحریم های غرب علیه برنامه هس��ته ای ایران و 
وضعیت نفت این کشور همگی سبب شد تا به تدریج 
قدرت اوپک در بازار نفت دنیا کاهش یابد. شکاف میان 
کشورهای عضو سازمان و به طور خاص ایران و عربستان 
تصمیم گیری در بسیاری از موارد را با مانع روبه رو کرده 
است. نمونه هایی از موارد باال نشان می دهد این ایده که 
قدرت اوپک در بازار نفت با افول مواجه شده، روز به روز 
در حال گسترش و فراگیری اس��ت؛ ایده ای که هر روز 

دالیل بیشتری در دفاع از آن اعالم می شود.

نگاهی به تاثيرگذاری سازمان صادرکنندگان نفت

ظهور نشانه های افول اوپک
|  مجید سلیمی بروجنی  |   
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