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شوک رئیس به بازار سرمایه
توسعه ایرانی - 
رئیس ســازمان بورس 
طی پیامــی تلگرامی 
اعالم کرد: همانطور که 
می دانیــد دوره هیات 
مدیره سازمان ۵ سال اســت و افرادی که در میانه 
دوره جایگزین می شوند بقیه همان دوره را ادامه می 
دهند. این دوره از چند ماه قبل به پایان رسیده است 
و صرفا به دلیل تغییر دولت و به تبع آن تغییر وزیر 
اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، تعیین 
تکلیف به تاخیر افتاده است. آقای دکتر خاندوزی 
روز پنجشــنبه ۸ مهرماه به من اطــالع دادند که 
برنامه شان تغییر تیم مدیریتی سازمان بورس است. 
من هم از همان روز پیگیر هستم که این اتفاق زودتر 
بیفتد. حتی مصر بودم که طبق برنامه شورای عالی 
بورس همین هفته تشکیل شود ولی امکان برگزاری 

فراهم نشد. امیدوارم هرچه زودتر اتفاق بیفتد.
    

دالیل باد کردن سیب درختی 
روی دست باغداران

ایلنا- نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور گفت: 
اولویت خرید ســیب درختی برای امارات متحده 
عربی، محصول ایرانی است اما برخی سیاسی بازی ها 
باعث شد تا بازار این کشــور از حالت رقابتی خارج و 
بیشتر سیاسی شود. مجتبی شادلو درباره دالیل باد 
کردن سیب درختی روی دست باغداران، گفت: من 
این شرایط را پیش    بینی می کردم و برای پیشگیری 
از آن هشــدارهای الزم را به مسئوالن مربوطه دادم 
اما متاسفانه گوشی برای شــنیدن پیدا نکردم. وی 
با اشاره به نبود تمایل به ســرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی، گفت: قوانین در بخش صادرات محصوالت 
کشاورزی همواره در حال تغییر است از این رو ریسک 
سرمایه گذاری در این بخش باالست به  عنوان مثال 
شرایط فعلی که برای سیب درختی ایجاد شده نتیجه 

مصوبه وزیر صمت در دولت پیشین است. 
    

مدیرعامل کشتیرانی:
اجازه ورود به بنادر چین را نداریم

مدیرعامل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران 
گفت: از سال گذشته ورود 
ناوگان ملی کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران 
به بنادر چین ممنوع است و به همین دلیل تا ۴ ماه 
متوقف مانده بودیــم. محمدرضا مدرس خیابانی 
گفت: در حال حاضر هم امــکان تردد به بنادر مهم 
چین را نداریم. وی با بیان اینکه افتخار ما پیام تبریک 
رهبری بابت جابجایی سوخت به ونزوئال است گفت: 
این افتخارآفرینی در حوزه کشتیرانی کشور باقی 
می ماند و تمام افتخار ما این پیام تبریک رهبری است 
که توانستیم با دو فروند از ناوگان کشتیرانی و سه 
فروند از ناوگان نفتکش محموله سوخت را جابه جا 
کنیم. مدیرعامل شرکت کشتیرانی با بیان اینکه ۵۴ 
سال از عمر این شرکت می گذرد، اعالم داد: با سابقه 
۵۴ ساله ماموریت لجســتیک را انجام می دهیم و 
دارایی این شرکت 32 هزار میلیارد تومان محاسبه 
شده اســت و ارزش لجستیکی شرکت کشتیرانی 

21۵6 میلیاردتومان است.
    

صندوق بین المللی پول:
 رشد اقتصادی ایران 

امسال 2.5درصد است
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش 
چشــم  انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران 
در سال جاری میالدی را 2.۵ درصد برآورد کرد که 
نسبت به پارسال کاهش یافته و پیش بینی کرد که 
در سال بعد نیز به 2 درصد کاهش یابد. بر اساس این 
گزارش، نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال 2019 
برابر با منفی 6.۸ و در ســال 201۸ برابر با منفی 6 

عنوان شده است.
    

افزایش ۱۰درصدی قیمت میوه 
در بازار

باشگاه خبرنگاران 
جوان- دارایــی نژاد، 
رئیس اتحادیه بارفروشان 
میدان مرکزی میوه و تره 
بار گفت:گرانــی موز و 
هزینه نگهداری میوه در سردخانه علت اصلی گرانی 
میوه در بازار است به طوری که ۷0 درصد محصوالت 
10 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. وی افزود 
:امسال برآوردها حاکی از آن است که تولید مرکبات 
اســتان مازندران به 2 میلیون و ۵00 تا 2 میلیون و 
600هزار تن برسد. او تاکید کرد :از االن هشدار می 
دهیم که امســال اجازه ذخیره سازی به هیچ یک از 
میوه ها را نمی دهیم؛ چرا که ذخیره سازی منجر به 

افزایش قیمت میوه می شود.

خبر اقتصادی
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 ایمان ربیعی

 دولت ســیزدهم کار تدوین اولین 
بودجه خود را با ابالغ بخشــنامه بودجه 

سال آینده رسما آغاز کرد.
 در حالی که مقامات دولت سیزدهم، 
از ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری تا رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات 
مسئول، همگی معتقد بودند الزم است 
ســفره ایرانی ها معطل تحریم نشود و 
چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید؛ در 
اولین بخشنامه بودجه از تاثیر تحریم بر 
اقتصاد ســخن گفته و اعالم شده است: 
»کسری بودجه سنواتی و جبران آن از 
محل افزایش پایــه پولی، کاهش ارزش 
پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد 
تورم های انتظاری و بی انضباطی در نظام 
پولی و بانکی در کنار تحریم های ظالمانه 
باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات 
کافی برخوردار نباشد. شرایط بی ثبات 
اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش 
فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اقتصادی 
به وجود آورده است و این نوسانات انگیزه 
مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده 

است.«

در این بخشــنامه تاکید شده است: 
»اگرچه به صورت سنتی قریب به نیمی 
از درآمدهای بودجــه عمومی از محل 
نفت تأمین می شده است، لیکن اعمال 
تحریم های ظالمانه و کاهش شــدید 
درآمدهــای ارزی حاصــل از صادرات 
نفت، تنظیم بودجه را با دشــواری های 
فراوانی روبه رو کرده اســت که انتخاب 
روش های مخــرب برای جبــران آن، 
می تواند آثار منفی و زیان باری به دنبال 
داشته باشد و منجر به بی ثباتی گردد.« 
با این حــال در مقدمه این بخشــنامه، 
بار دیگر سیاســت های دولت پیشین 
نشانه گرفته شده و انتقادی جدی به امر 
مذاکره وارد شده اســت. در این مقدمه 
آمده اســت: »دولت در شرایطی اولین 
الیحه بودجه خود را تدوین می کند که 
اقتصاد کشور با آسیب های جدی روبه رو 
است. در اقتصاد کالن، مهم ترین معیار، 
رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه 
تاکنون سرمایه گذاری های عظیمی در 
بخش های مختلف اقتصادی کشور انجام 
شده اســت، لیکن به تعبیر مقام معظم 
رهبری خطای در محاسبات در چند سال 
اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به جای 
پرداختن به ظرفیت های کشور رشدهای 

متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با 
نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای 
مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم 
ننموده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی 
از ســهم پایین و حتی منفی بهره وری و 
عدم تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص، 
که باعث کاهش شــدید حجم اقتصاد 
کشور شــده است، شــرایط اقتصادی 
کشور را بســیار پایین تر از ظرفیت ها و 
اســتعدادهای ملی در مقیاس جهانی 
قرار داده است، همچنین رشد اقتصادی 
بین اســتان های مختلــف، نامتوازن و 
میان بخش های مختلف نیز فاقد روند 
مستمر و تعادلی بلندمدت است. در این 
شرایط دستگاه های ملی و استانی و حتی 
شهرســتان ها می توانند نقش مؤثری 
برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم 
و بهبود بهره وری و پیشبرد اهداف رشد 
اقتصادی کشــور ایفا کنند.« این اولین 
باری نیست که سیاست دولت پیشین 
در حوزه اقتصاد مور انتقاد شدید و جدی 
قرار می گیرد. مسعود میرکاظمی، رئیس 
جدید سازمان برنامه و بودجه نیز در بدو 
ورودش به این سازمان از سیاست های 
ســازمانی که مســئولیت تصدی آن را 
پذیرفت، انتقاد کرد. در این شــرایط نیز 

با انتقاد از روند بودجه ریزی گفته است: 
»ســناریوی جبران کســری بودجه و 
هزینه های جاری با خلق پول نادرست 
است و سناریوهای گذشته روش کار ما 
نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در 
کشور مشهود است و چنین سناریویی 
ایجاد فاصله طبقاتــی و هدایت بخش 
بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است 
و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه 

شده است که باید تغییر کند.«
تاکید بر رشد 8 درصدی اقتصاد 

اقتصاد ایران در شرایط کنونی یکی 
از متورم ترین دوره های خود را پشــت 
سر می گذارد. رشد منفی اقتصاد در یک 
دهه گذشته در کنار بحران های شدید 
اقتصــادی وضعیتی پیچیــده را پیش 
روی کشور قرار داده است با این حال، در 
بخشنامه بودجه 1۴01 تاکید شده است: 
»تمام دســتگاه ها با محوریت سازمان 
برنامه و بودجه کشــور با اهتمام جدی 
و مســاعی جمعی و با تدوین برنامه ای 
منظم و تالشی فراگیر و منضبط، کشور 
را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق 
جهش اقتصادی در ســال آینده مهیا 
کنند. بررسی مفاد بخشــنامه بودجه 
نشان می دهد اشاراتی به برخی مشکالت 
موجود در عرصه اقتصاد صورت گرفته 
است. از یک سو بر مضرات محدود شدن 
مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد 
اولیه یا با فناوری پایین و آســیب جدی 
به صدور خدمات از جمله خدمات فنی 
مهندسی تاکید شده اســت و از سوی 
دیگر  تکانه شــدید کرونا و خشکسالی 
که بسیاری از شاغلین را از بازار کار خارج 

کرده ، مورد اشاره قرار گرفته است.«
در بخش دیگری از این بخشــنامه 
آمده اســت: »ضریب جینی به عنوان 
معیار اندازه گیــری توزیــع درآمد در 
سال های اخیر افزایش یافته که به معنی 
تشدید شــکاف طبقاتی اســت. تعداد 
زیادی از مــردم جامعه دچــار فقر در 
تأمین کالری برای زندگی روزمره خود 
هستند و ســرمایه گذاری های دولت و 
بخش خصوصی در پهنه ســرزمین نیز 

غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز 
پرداخت های حقوق و دستمزد مبتنی بر 
عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان 
و مستمری بگیران دریافتی اندکی دارند.« 
در انتقاد از ماهیت بودجه، در این بخشنامه 
اشاره شــده اســت: »وجود ردیف های 
بودجه ای متعدد و دستگاه های متکثر 
و طرح های فراوان نیمه تمــام، کارایی 
بودجه عمومی را به حداقل رسانده است 
و بودجه را از برنامه محوری به ســمت 
ردیف محــوری و دســتگاه محوری 
ســوق داده اســت. هزینه ها متصلّب و 
رو به تزاید شــده و قدرت برنامه ریزی و 
انعطاف و اولویت بندی را از دستگاه های 
سیاست گذار گرفته است، در این شرایط، 
ظرفیت پاسخگویی دستگاه ها نسبت 
به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس 
شــورای اســالمی بر عملکرد و تحقق 
برنامه ها به حداقل رســیده است و هیچ 
نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص های 

کالن اقتصادی نیست.«
تغییر در ساختار افزایش دستمزد

یکی از محوری تریــن انتقادات به 
افزایش دستمزد بازنشستگان، فرهنگیان 
و دیگر کارکنان دولت از سوی مقامات 
دولت سیزدهم، در اولین روزهای استقرار 
دولت جدید به گوش رسید و برخی حتی 
از منتفی شدن مســاله افزایش حقوق 
بازنشستگان ســخن به میان آوردند . 
حاال در بخشــنامه بودجه ســال آینده 
تصمیمات مهمی در حوزه حقوق گرفته 
شده است . گفته می شود سازمان برنامه 
و بودجــه قصد دارد برای حقوق ســال 
آینده همه کارکنان دستگاه های دولتی 
سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط 
خاص دســتگاه ها در این زمینه ملغی 
شود. از سوی دیگر در شرایطی که نرخ 
رســمی تورم در محدوده ۴0 درصدی 
قرار دارد، در بخشنامه بودجه سال 1۴01 
شــرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و دستورالعمل 
تهیه و تنظیم بودجــه، افزایش ضریب 
ریالی حقوق کارکنان شرکت های دولتی 
علی الحساب 10 درصد تعیین شد که 

معموال همه ساله این ضریب با کارمندان 
دولت یکسان است.

رویکردهای کالن بودجه سال 1401 
چیست؟

سید ابراهیم رئیسی در این بخشنامه 
چهار محور را به عنوان محورهای اصلی 
بودجه برشمرده و تاکید کرده است: رشد 
اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری،  
ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر 
ســاختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد 
محورهــای اصلی بودجه ســال آینده 
هستند. آنچه مهم است اینکه بخشنامه 
بودجه ســال آینده تغییــری جدی را 
نسبت به بخشــنامه های بودجه سال 
گذشته تجربه نکرده است و همواره در 
بخشــنامه های بودجه تغییر ساختار 
بودجه و برنامه محوری، حذف یارانه های 
غیرهدفمند، تالش برای رشد و توسعه 
اقتصای و قرارگیــری اقتصاد روی ریل 
ثبات مورد تاکید قرار می گیرد . باید دید 
تیم قتصادی دولت سیزدهم که مشخصا 
انتقادی جدی را متوجه ماهیت بودجه و 
برنامه ریزی در ایران کرده است می تواند 
از پس دستورات تکرارشونده در اقتصاد 
ایران، به برنامه ای جدیــد و اجرایی که 
منجر به رفع برخی از مشکالت ساختاری 

اقتصاد ایران شود، برسند؟

اولین بخشنامه بودجه دولت سیزدهم ابالغ شد 

دستورات تکراری برای رسیدن به اهداف جدید 
رشد منفی اقتصاد در یک 

دهه گذشته وضعیتی 
پیچیده را پیشروی کشور 

قرار داده است با این حال، در 
بخشنامه بودجه 1401 تاکید 
شده است: تمام دستگاه ها 
با محوریت سازمان برنامه و 

بودجه کشور با اهتمام جدی 
و مساعی جمعی و با تدوین 

برنامه ای منظم و تالشی 
فراگیر و منضبط، کشور را 

برای رشد اقتصادی 8 درصد 
و تحقق جهش اقتصادی در 

سال آینده مهیا کنند

بررسی  بازار خودروی پایتخت حاکی از باال 
بودن قیمت ها در ســایت ها و فضای مجازی با 
وجود روند کاهشــی نرخ دالر است؛ معامالت 
نیز همچنــان قفل بــوده و خبــری از خرید و 
فروش  نیســت. به گزارش ایرنا، از ابتدای هفته 
جاری قیمت دالر بر مدار کاهشــی قرار گرفت 
به طوری که دوشنبه، 19مهرماه در صرافی های 
بانکی در مقایســه با روز کاری قبل از آن با 300 
تومان کاهش به قیمت 26 هزار و ۸9۵ تومان داد 
و ستد شد. کاهش نرخ ارز همواره حامل سیگنال 
کاهشی برای بازار خودرو بوده، اما رصد قیمت ها 
در سایت های خودرویی و فضای مجازی چنین 
چیزی را نشان نمی دهد و قیمت ها به روال چند 

روز گذشته همچنان با ثبات همراه بوده است.
دیروز در سایت های خودرویی در گروه سایپا، 
هر دســتگاه پراید 111 مــدل 99 حدود 1۵۴ 
میلیون تومان، پراید 131 مدل 99 حدود 139 
میلیون تومان، تیبا صنــدوق دار 1۴۸ میلیون 

تومــان، تیبا صندوق دار پــالس 1۵۴ میلیون 
تومان، تیبا هاچ بک مدل 99 حدود 1۵۴ میلیون 
تومان، تیبا هاچ بک پالس 1۷3 میلیون تومان، 
ســاینا دنده ای 1۵۸ میلیون تومــان، کوئیک 
دنده ای 160 میلیون تومان، کوئیک  آر دنده ای 
16۷ میلیون تومان و شاهین 3۴0 میلیون تومان 
قیمت گذاری شد. در گروه ایران خودرو نیز هر 
دســتگاه پژو ۴0۵ اس. ال. ایکس 2۵0 میلیون 
تومان، ســمند ال. ایکس مدل 99 حدود 2۵۵ 
میلیون تومان، ســمند ال. ایکس دوگانه سوز 
2۸0 میلیون تومان، پژو 206 تیپ2 حدود 2۴۵ 
میلیون تومان، پژو 206 تیپ۵ مدل 99 حدود 
296 میلیون تومان، پــژو 20۷ اتوماتیک ۴20 
میلیون تومان، پــژو 20۷ پانوراما دنده ای 320 
میلیون تومان، دنا معمولی 316 میلیون تومان، 
دنا دنده ای توربو ۴3۵ میلیون تومان، دنا پالس 
اتوماتیک توربو ۴60 میلیون تومان و تارا دنده ای 

۴۵0 میلیون تومان قیمت خورد.

به صفر رسیدن معامالت بازار
در این زمینه، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخت به ایرنا گفــت: قیمت های 
اعالمی در ســایت های خودرویــی همچنان 
باالست، این در حالی است که خرید و فروش ها 
در بازار به صفر رسیده است. »سعید موتمنی« 
بیان داشــت: با توجه به اینکه معامله ای در بازار 
انجام نمی شــود، نمی توان از قیمت ها ســر در 
آورد، به عنوان مثال هر دســتگاه رنو کولئوس 
در ســایت ها تا 2 میلیارد و ۵۵0 میلیون تومان 
قیمت گذاری می شود، اما اندک معامالت این 
خودرو در بازار تا سقف 2.2 میلیارد تومان بوده 
است. وی افزود: با توجه به اخبار مثبت و منفی 

واصله از نوسانات بازار ارز و همچنین مشخص 
نشدن وضعیت واردات خودرو، خریدها به حداقل 
رسیده و خریداران منتظرند تا نتیجه کار را ببینند. 
موتمنی ادامه داد: این در حالی است که فروشنده 
خودرو در بازار هســت، اما خریــداران به طور 
طبیعی زمان خرید خود را تا ثبات نســبی بازار 
و نرخ ارز به تعویــق می اندازند. وی تصریح کرد: 
روز گذشته قیمت دالر تا کانال 26 هزار تومان 
پایین آمد و این اتفاق بار دیگر بازار را در رکود فرو 
خواهد برد، اما اگر ثبات نرخ را در این کانال شاهد 
باشــیم معامالت جانی تازه خواهد گرفت. این 
مقام صنفی یادآور شــد: مشتریان در یک سال 
گذشته نرخ های متفاوتی برای دالر از 21 هزار و 
۵00 تومان تا 2۸ هزار تومان و اکنون در کانال 26 
هزار تومان را تجربه کرده اند و تا زمانی که ثباتی 
حداقل چند هفته ای شاهد نباشیم، معامالت راه 

نخواهد افتاد.
بازار خارجی ها در خوابی عمیق

فعاالن بازار خودروهای خارجی نیز از ثبات 
قیمت ها و رکود عمیق بازار خبر می دهند.

»کوروش طواحــن« نمایشــگاه دار نیز از 

بی تاثیر بودن روند کاشــی نرخ ارز بر قیمت ها 
گفت و افزود: اکنون هیچ معامله و خرید و فروشی 
در بازار شاهد نیستیم. وی با بیان اینکه برآیند 
تحوالت سیاسی و اقتصادی از جمله اخبار مثبت 
واصله از تحوالت سیاسی بین المللی، کاهشی 
شــدن نرخ دالر و نامشــخص بودن وضعیت 
واردات خودرو، ثبات قیمت خودروهای خارجی 
را از ابتــدای هفته در پی داشــته، تصریح کرد: 
اکنون همه از خریدار و فروشنده در بازار دست 
نگه داشته اند تا نتیجه قطعی تحوالت را شاهد 

باشند. 
در دسته مونتاژی ها و خارجی ها هر دستگاه 
چانگان مدل 9۸ حــدود ۵3۵ میلیون تومان، 
جک اس ۵ نزدیک به ۷30 میلیون تومان، هایما 
اس ۷ حدود ۷90 میلیون تومــان، پژو 200۸ 
مدل 99 حدود 9۵۵ میلیون تومان، سیتروئن 
سی 3 مدل 9۸ نزدیک به 9۵0 میلیون تومان، 
فیدیلیتی پرایم پنج نفــره حدود 9۸0 میلیون 
تومان، هیوندای النترا مونتاژی یک میلیارد و 310 
میلیون تومان و بی. ام. و 21۸i  حدود 2 میلیارد و 

100 میلیون تومان قیمت گذاری شدند.

خریداران خودرو در انتظار کاهش قیمت ها

خبر

یک کارشــناس بین الملل حوزه انرژی گفت: همکاری دو 
کشور ایران و عربستان در بازار انرژی بخصوص اوپک در زمینه 
قیمت گذاری نفت و صادرات و عرضه آثار مهمی داشــته کما 
اینکه همواره بازار نفت تحت تاثیر تصمیمات ایران و عربستان 

بوده است.
علی اصغر زارعی در گفت وگو با ایلنــا، درباره تاثیر مثبت 
مذاکرات ایران و عربســتان بر بازار انــرژی ایران و همچنین 
مناسبات دو کشور در اوپک اظهار داشت: ایران و عربستان با 
میانجی گری برخی کشورهای منطقه از جمله عراق در سطح 
مقامات میانی دو کشور  گفت وگوهایی در موضوعات مبتالبه دو 
کشور داشته اند که یکی از موضوعات اصلی هم تعیین تکلیف 

جنگ یمن است که اگر عربستان از این موضوع خود را رها کند 
و با توجه به نظر ایران منجر به آتش بس شود، می تواند در بهبود 
روابط دو کشور آثار مثبتی به همراه داشته باشد و هرگونه تغییر 
در روابط ایران و عربستان که باعث بهبود روابط شود خیلی از 
مسائل سیاسی امنیتی و اقتصادی منطقه را تحت الشعاع خود 

قرار می دهد. 
وی همکاری مثبت در حــوزه انــرژی را از تبعات مثبت 
و ســازنده مذاکرات دو کشور برشــمرد و افزود:  همکاری دو 
کشــور در بازار انرژی بخصوص اوپک در زمینه قیمت گذاری 
نفت و صادرات و عرضه آثار مهمی داشــته کما اینکه همواره 
بازار نفت تحت تاثیر تصمیمات ایران و عربســتان بوده است، 

اما در عین حال نباید خوشبین باشیم که عربستان گام هایی 
در جهت کاهش عرضه نفت و افزایش قیمت نفت را در دستور 

کار قرار دهد.
این کارشناس بین الملل حوزه انرژی تصریح کرد: عربستان 
همیشه مخالف کاهش عرضه و تولید و افزایش قیمت نفت بوده 
و همین سیاست انقباضی باعث شده بازار نفت به لحاظ عرضه 
و افزایش قیمت ها تحت الشعاع عربستان به عنوان بزرگترین 
صادرکننده نفت و انرژی دنیا باشد، با این حال هرگونه بهبود 
روابط دو کشــور می تواند آثار مثبتــی در حوزه های مختلف 

بخصوص انرژی به همراه داشته باشد.
وی درباره تاثیر روابط ســازنده و تعامل دو کشور به لحاظ 

سیاسی بر امکان توسعه یکپارچه میادین مشترک گفت: توسعه 
یکپارچه میادین مشترک با عربســتان در حوزه خلیج فارس 
موضوعاتی بود که از قدیم مطرح بوده اما بزودی حل نمی شود، 
توسعه یکپارچه بیشــتر در میادین مشــترک با عراق و قطر 
امکان پذیر و بسیار حائز اهمیت است اما در حوزه میادین نفتی 
که در منتهی الیه جنوب خلیج فــارس و در فالت قاره جزیره 

فارسی و عربی همکاری دوجانبه نفتی فعال میسر نیست.

سایه مذاکرات سیاسی ایران-عربستان بر بازار نفت

اوپک به دوران سردمداری تهران-ریاض بازمی گردد؟


