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ﺑﻮرس
حرکت آرام و مثبت بورس ادامه دارد

حضور پررنگ فوالدیها در بورس
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نیلي و عبدهتبریزي در گردهمایي دانشآموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

ابرچالشها با زلزله ایجاد نشدهاند
در سال  ۶۱با تغییر یك قانون  ،بحران آب ایران آغاز شد

ﻋﻠﻰ آﻫﻮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺪﮔﺮدان ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ
 بــورس معامالت روز گذشــته خــود را با روندی
صعــودی آغاز کرد و شــاخص کل در پایان معامالت
آرام به رشد  ۱۰۰٫۱۳واحدی رسید .در این روز همچون
روزهای گذشــته نمادهــای »فارس ،فوالد و شــپنا«
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند.
دیروز  ۷۲۵میلیون انواع ســهم و اوراق بهادار به
ارزش چهارهزارو  ۱۷۶میلیارد ریال دادوســتد شد که
 ۵۵۵میلیون سهم و حق تقدم آن به ارزش دوهزارو
 ۳۸۲میلیارد ریال در بورس تهران و  ۱۶۹میلیون انواع
سهم و اوراق بهادار به ارزش هزارو  ۷۹۴میلیارد ریال
در فرابورس دادوستد شد.
در پــی ایــن معامــالت شــاخص کل بــا رشــد
 ۱۰۰٫۱۳واحــدی به رقم ۸۳هــزارو  ۴۶۹٫۲واحدی و
شاخص فرابورس با رشد  ۰٫۳واحدی به رقم ۹۴۳٫۷
واحدی رسیدند .شــاخص قیمت رشد  ۳۲٫۴واحدی
و شــاخص آزاد شناور نیز رشــد  ۷۵٫۸۸واحدی را به
ثبت رساند.
روز گذشته معامالت »فارس ،فوالد ،شپنا و کگل«
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل گذاشــتند و
»پاکشــو« نیز با تأثیر منفی بر شاخص کل مانع از رشد
بیشتر شاخص شد .در فرابورس با توجه به انتشار خبر
آغاز تولید انبوه ریل ملی در روز گذشــته و همزمان با
حضور فعاالن بازار ســرمایه در نــورد  ۶۵۰ذوبآهن
اصفهــان ،معامالت این ســهم روند مثبــت به خود
گرفت و بر شاخص این بازار تأثیر مثبت  ۱٫۲۳واحد را
بر جای گذاشت ،اما معامالت »زاگرس« با تأثیر منفی
 ۰٫۶۴واحدی جلوی رشد بیشتر شــاخص این بازار را
گرفــت .دیروز باالخره بعــد از  ۲۳روز کاری و با ثبت
بازدهی اولیه حدود ۲۰۰درصدی ،صف خرید »اوان«
متعادل شــد و ســهم آن دست به دســت از قیمت
ســههزارو  ۴۷۰ریــال در روز عرضــه اولیه به قیمت
۱۰هــزارو  ۶۳۹ریــال رســید .از ســوی دیگــر مدیر
نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بــورس اعالم کرد
ســازمان بورس ابالغیه کاهش ســقف سپردهگذاری
صندوقهــای با درآمــد ثابت را تا پایــان هفته ابالغ
میکند .مســئوالن معتقدند که صدور این ابالغیه در
جهت پویاشدن صندوقهای سرمایهگذاری تأثیرگذار
اســت .در معامالت دیروز؛ سهام »چدن« برای اولین
بار در بورس عرضه شــد و به هر کد معامالتی حدود
 ۵۵۳سهم در قیمت هزارو ۹۵۰ریال )سقف قیمت(
تعلق گرفت .این درحالی اســت که امروز برای اولین
بار ســهام »هایوب« نیــز در بورس تهــران عرضه
میشود که محدوده قیمتی هر سهم آن برای سفارش
هم بین دوهزارو  ۷۱۵ریال تا دوهزارو  ۸۵۰ریال تعیین
شــده و حداکثر سهمی هر کد حقیقی و حقوقی پنج
هزار سهم خواهد بود.

ﯾﺎدداﺷﺖ

سرمایهها و توسعه پایدار

ﺟﻮاد ﺷﺮفﺧﺎﻧﻰ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدى
 راهکار اصلــی دســتیابی به توســعه پایدار،
رویکــرد یکپارچــه مبتنیبــر پارادایــم مدیریت
انعطافپذیر است .در این پارادایم که در یک دهه
اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته ،سیاستگذاران
به جای پاســخ مثبت به ابهامــات ،به دنبال ارائه
پاسخهای متعدد و چندگانه هستند.
ادامه در صفحه ۱۵

نقش وزارت نفت در تأمین منابع
هدفمندی
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﻰ ﻧﻔﺖ
 رؤیایی کــه در ذهن دولت دهم برای پرداخت
نقــدی یارانــه به مردم نقش بســته بــود ،نهایتا
با تصویــب قانونــی تحتعنــوان هدفمندکردن
یارانهها در مجلس شــورای اســالمی محقق شد
تــا عایدیهایی کــه در همان زمان هــم کفایت
پرداخت تعهــدات دولت در این قانون را نمیداد
از محــل افزایش قیمــت حاملهای انــرژی )و
بعضا دستاندازی به سایر منابع در قالب »یارانه
نقدی« و سایر مدلهای حمایتی( پرداخت شود.
فــاز اول قانون هدفمندکــردن یارانهها که در
اواخر پاییز  ۱۳۸۹بــه اجرا درآمد؛ دولت وقت را
نیز با مشــکالتی مواجه کرد و دردســرهای تأمین
منابع آن )علیالخصوص در بخش یارانه نقدی(
تا حــدی گریبــان دولتهای بعــد را هم گرفت،
چراکــه با وجود تعریف منابع و مصارف معین در
قوانین بودجه ســنواتی ،اجرای آن با محدودیت و
موانعی مواجه میشد.
ادامه در صفحه ۱۵

سیدمســعود آریادوســت :در گردهمایــی
دانشآموختــگان دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد
دانشگاه صنعتی شــریف ،دو نفر از اقتصاددانهای
شناختهشده کشور سخنرانی کردند .مسعود نیلی که
اکنون دســتیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی
است و حســین عبدهتبریزی ،مشــاور مدیریت تأمین
مالــی وزارت راه و شهرســازی .فضــا و محوریــت
ســخنرانیها ،حول معرفــی مشــکالت اقتصادی
کشــور و راهحل رفع این مشــکالت بــود .برخالف
برخــی از همایشها و گردهماییها ،در اینجا خبری
از مــدح دولت و ترســیم آینــده زیبا نبود .رســالت
اخالق ،چاشــنی کار این دو ســخنران بود .به خوبی
از چالشهای اقتصادی کشــور اطالع داشــتند و با
ذکر یکایک این مشــکالت ،خط ممیزی بین مشاوران
دولتهــای نهــم و دهم بــا مشــاوران دولتهای
یازدهم و دوازدهم ترســیم کردند .مهمترین چالشی
که هر دو ســخنران بر آن تأکید داشتند ،مسئله نظام
بانکداری بود؛ چنانکه مســعود نیلی یکی از شروط
خوشیمنبودن قرن پیــشرو ،یعنی  ۱۴۰۰را در گرو
اصالحات نظام بانکداری کشــور میدانســت .نیلی
معتقد بود برای حل و رفع نهایی این مشــکالت به
یک وفــاق و گفتوگوی ملی نیاز داریــم .در ادامه
حســین عبدهتبریزی ،آغــاز و پایــان گفتههای خود
را ذیــل نظام بانکداری و مشــکالت آن قــرار داد .از
دیــدگاه عبدهتبریزی ،برای رفع مشــکالت بانکی و
اقتصــادی پیشروی کشــور ،تعیین دســتوری نرخ
ســود تنها راه چاره بود .عبدهتبریزی هشدار داد که
از پس این تصمیم ،ممکن اســت مشــکالت دیگری
دامنگیر اقتصاد کشور شود که دولت باید برای رفع
این مشــکالت هوشیار عمل کند .گزارش اختصاصی
»شرق« از این گردهمایی را در ادامه بخوانید.
مسعود نیلی
ابهام در ۱۴۰۰
اقتصاد در سال  ۱۴۰۰چه شرایطی خواهد داشت.
این موضوعی است که قرار است درباره آن صحبت
کنیــم .قاعدتا صحبت از آینده اقتصادی یک کشــور
اهمیت دارد .شاید موضوعی را با این درجه اهمیت،
کمتر بتوان پیدا کرد .چند ســال آینده ما ،ســالهای
سرنوشتســازی اســت ،از این نظر که چه مسیری
را باید طی کنیم .ســناریوهای متفاوتی پیشروی ما
قرار دارند که هریک از آنهــا مقصد متفاوتی را رقم
میزننــد؛ لذا ایــن موضوع اهمیت پیــدا میکند که
کدام مسیر باید محقق شود .بههرحال مشخصا سال
 ۱۴۰۰خواهد آمد و مهم اســت که ما نســبت به آن
زمان کدام مقصد و راه را برگزینیم.
َبرچالش واقعی
 ۶اَ
مطلبی که انتخاب مقصدها و راهها را از یکدیگر
متمایز میکند ،نحوه عبور ما از شش اَبَرچالشی است
که پیشتر هم به آن پرداختهام .اشتغال و بیکاری،
نظام بانکی ،بودجه ،صندوقهای بازنشســتگی ،آب
و محیط زیســت .این همان شش مسئله بزرگ است
که بایــد به آن بپردازیم .میخواهیــم برای حل این
مشــکالت راهحلهایی ارائه کنیم .ســؤال این است
اطالق اَبَرچالش به این مشــکالت آیا واقعی است یا
اغراق میکنیم؟ راهحل این مشــکالت ،ساده هستند
یا دشوار؟ این راهحلها در زمینه منابع و مصارفشان
به چه شــکلی خواهد بود؟ آیا این مباحث مباحثی
اجتماعی – سیاســی هستند؟ مشخصا برای بررسی
ایــن موضوعات ،باید گفتوگوی ملی صورت بگیرد.
راجعبــه چگونگی پــردازش این مشــکالت نیاز به
اجماع در ســطح عموم نیروهای مؤثر داریم .واقعا
این مســائل ،مســائل بزرگی هســتند و صرفا در حد
مشکالتی فنی نباید به آنها نگریست.
قدم اول در ایجاد راهحل
اگر بخواهیم هر مســئلهای را حل کنیم ،طبیعتا
قدم اول این اســت کــه بدانیم چرا آن مســائل به
وجود آمدهاند .اگر ما اینگونه به موضوع نگاه نکنیم
ممکن اســت در برخورد با آن مســئله دچار خطای
اســتراتژیک شــویم؛ بهعبارتی اگر توجــه نکنیم به
اینکه این مشــکل چگونه به وجــود آمده ،نخواهیم
توانســت برای حل آن راهحل مناســبی ارائه کنیم.
وقتی میگوییم باید یک آسیبشناســی ارائه شــود،
منظور ما این است که بدانیم چه مجموعه عواملی
این مشــکالت را به وجود آوردهاند و از چه جنســی
هســتند و چقــدر عمیقانــد .آیا از جنــس مواردی
هستند که خیلی ساده میشود با یک تغییر سیاسی
آنها را حل کرد یا تالش بیشــتر را باید در حل آنها به
فرجام رساند؟
هویتشناسی مشکالت حاضر
برای شناخت بهتر این مشکالت ،میتوان هریک
از مشــکالت را بهعنوان یک موجود تلقی کرد و دید
شناســنامه آن مشــکل صادره از چه سالی است و
درحالحاضر چه ابعاد و شکلی دارد؟ اگر به گذشته
و مثال به دهــه  ۳۰بازگردیم ،میتوان گفت شــاهد
یک اقتصاد روســتایی هســتیم کــه از جمعیت ۱۶
میلیوننفری آن ۱۳ ،میلیون روســتایی و سه میلیون
آن هم شهری بودهاند و دولت خیلی ضعیفی آن را
اداره میکرد .از دهه  ۳۰درآمدهای نفتی به صورت
جــدی در اقتصاد ما نقش پیدا کرد .به قیمت امروز،
حــدود  ۱۶تا  ۱۸میلیارد دالر درآمد حاصل از فروش
نفت خام کشور بود .منتها این مقدار فروش نفت در
زمانی بود که اندازه و حجم اقتصادی کشور ،به جای
 ۴۳۰میلیارد دالر فعلی ،حدودا  ۴۰میلیارد دالر بود.
دولت به معنی آموزشوپرورش ،بهداشت و درمان
و دانشــگاه و مخابرات ،با  ۱۶میلیارد دالر ایجاد شد؛

آنچنانکه شــهر و صنعت هم با همین مقدار شکل
گرفتند.
دهه  ۴۰را تکرار میکنم
در ایران یک تمرین اجتماعی بزرگ شکل گرفت که
توسعه را با دولت معنا کردند؛ بدین معنا که توسعه
با دولــت ایجاد میشــود .هر دولتمردی احســاس
رسالت کرد؛ لذا مباحثی که ذیل عنوان موانع توسعه
مطرح میشد ،مفهوم خود را از دست داد .من بارها
این مســئله را گفتهام و دوباره تکرار میکنم که دهه
 ۴۰برای کشــور یــک دهه طالیی بود .امــا بزرگترین
بیماری اقتصاد ما نیز از همین دوران شروع شد و این
بیماری همان کســری بودجه اســت .تقریبا از اواسط
دهه  ۴۰دولت ما دچار کسری بودجه شد؛ دولتمردان
ما خودشــان را مقید به بودجــه نمیدیدند .این نوع
عملکرد شبیه همان ســخن »خروشچوف« است که
میگوید سیاســتمداران دوســت دارند پل بســازند
اگرچه رودخانهای هم نباشــد! سیاستمدار دوست
دارد راه بســازد ،ساختمان بســازد و . ...سیاستمدار
از این ســخن اقتصاددانها که میگویند منبع محدود
اســت بیزارند .در نتیجه کسری بودجه بهعنوان مادر
مشــکالت اقتصادی ایــران ،در همــان اوج عملکرد
مثبت اقتصاد ایران متولد شــد .وقتــی وارد دهه ۵۰
شــدیم ،تا ســال  ۵۶کــه اوج درآمدهــای اقتصادی
تاریخی ایران بود ،همچنان این کســری بودجه ادامه
داشت .با وجود آن درآمدهای سرشار نفتی نیز کسری
بودجه باز هم ادامه داشــت و این مشکل به اقتصاد
ایران سنجاق شد و تا به امروز هنوز ادامه دارد.
سال  ۵۷و آغاز توسعه مشکالت
در ســال  ۵۷آنچه بهعنــوان »کمبود در فعالیت
دولت« به چشــم میآمــد مفهوم »عدالــت« بود.
تعریفی که از عدالت ارائه شد ،به معنای فراگیرشدن
توزیع بود؛ لذا دولتی با وظایف بســیار گستره ایجاد
پیشروی خود هیچ سنخیتی
شــد که اصال با منابع ِ
نداشــت .همزمان با این مسئله رخداد دیگری اتفاق
افتاد کــه برخالف این رویکرد دولت بود .درآمدهای
نفتی با کاهش قابلتوجهی صورت گرفت و از شش
میلیون بشــکه به کمتر از سه میلیون بشکه کاهش
یافــت .این به معنای یک کســری بودجه کالن بود.
تعــداد پرســنل و وظایف دولت گســترش پیدا کرد
امــا درآمدهای کشــور نیــز کاهش یافت .از ســوی
دیگر ،جمعیت کشــور نیز افزایشــی بود .این مسئله
مخارج دولت را بیشــتر کرد که دستبرقضا همراه
با جنگ هشتساله شــد .مجموع این مسائل منجر
به این شــد که سال  ۶۷نسبت به ســال  ،۵۷درآمد
نفتی کشــور تقریبا یکششم شــود و مخارج دولت
به نصف کاهش پیدا کند .این یعنی کســری بودجه
کالن .همین کسری بودجه ادامه پیدا کرد و به زخم
عمیقی در اقتصاد ایران تبدیل شد.
ماه عسل دولت با بانک و صندوق بازنشستگی
دولت برای جبران این مشــکل ،ســراغ دو منبع
مالی رفت؛ یکی بانک و دیگری صندوق بازنشستگی.
دولت به صندوقهای بازنشســتگی بدهکار شــد .از
سویی به دلیل دخالت در بانکها ،مریضی دولت به
بانکها منتقل شــد و اینگونه بود که بودجه ،بانک
و صندوقهای بازنشســتگی دچار بیماری شدند .در
این میان نگاه دیگری هم وجود داشت؛ اینکه منابع
نفت و منابع انرژی مادام که در اختیار دولت اســت،
باید آن را با قیمــت ارزان در اختیار مردم قرار دهد.
دولــت موظف بود کاالها را با قیمت ارزان در اختیار
مــردم قرار دهد .بنابراین قیمت حاملهای انرژی در
قیمت پایین و نرخهــای کمتر از نرخ تورم در اختیار
مردم قرار گرفت و اینگونه مصرف انرژی در اقتصاد
ما شدت گرفت و ما با سرعت بسیار زیادی تبدیل به
مصرفکننده انرژی شدیم.
آغاز قانونی برای نابودی منابع آب از ۱۳۶۱
دربــاره آب هم همین نگاه حاکــم بود .در ابتدا
محدودیتهایــی دربــاره حفر چاه و اســتفاده از
آبهای زیرزمینی اعمال میشد .این محدودیتها
در ســالهای  ۴۰و  ۵۰بهگونــهای بود که کســانی
که امتیازات سیاســی داشــتند ،میتواســتند از آن
منابــع اســتفاده کنند .با رفــع این امتیــازات ویژه
درباره اســتفاده از آب ،این منابــع در اختیار همه
قرار گرفت .در ســال  ۱۳۶۱قانونی تصویب شد که
تقریبا دسترسی همه به آب آزاد شد و یکدفعه با
تخلیه شــدیدی از آبهای زیرزمینی مواجه شدیم.
اینگونه ما مسیر را طی کردیم و به سالهای کنونی
رسیدیم.

کمک آیندگان به رفاه گذشتگان
وقتی امروز ارزیابی میکنیم و به مســیری که در
گذشــته طی کردیم مینگریم ،میبینیم در گذشــته
رفاهی داشــتیم که این رفاه ناشــی از مصرف آب،
مصرف انــرژی ،مصرف صندوقهای بازنشســتگی
و همچنین اســتفاده از ســپردههای مردم در بانک
بوده اســت .رفاه امروز ما ،رفاه آیندگان اســت و نه
رفــاه حاصل از درآمــد خودمان .این مســئله را به
صورت کمــی هم میتوان بیان کــرد» :اکنون تولید
ناخالص داخلی ســرانه ما ،تقریبــا  ۷۰درصد تولید
ناخالص داخلی سرانه سال  ۱۳۵۵است ،اما مصرف
ســرانه ما تقریبا  ۱,۷برابر ســال  ۱۳۵۵است!« .این
یک معماســت کــه باید به آن جــواب بدهیم .ما از
کجا این شــکاف را پر کردهایم؟ مــا  ۴۵درصد تولید
ناخالص را مصرف کردهایم؛ این شــکاف را از طریق
مصرف داراییهای مالی و دارییهای طبیعی کشور
پر کردهایــم .بنابراین چون اینها متغیرهای اســتاک
هستند ،وقتی این مصرف شدت میگیرد ،روبه اتمام
میگذارند .اگــر فکری برای این موضــوع نکنیم ،با
فاجعه مواجه میشویم.
از ماست که بر ماست
بنابراین مطلب مهمیکــه اینجا پیشِروی ما قرار
میگیرد این است که شش ابرچالش اقتصاد که اکنون

با آن مواجه هســتیم ،چیزی نبــوده که بیرون از نظام
تصمیمگیری بر ما تحمیل شــده باشد .بلکه سیاستی
بوده که ما خودمان اتخاذ کردیم .این مســئله ناشی از
ارادههایی بوده که خودمان اخذ کردهایم .نتیجهای که
میخواهیم بگیریم این است که بدون اینکه بخواهیم
رخداد را به یک رخداد سیاسی و جناحی تبدیل کنیم،
به لحاظ کارشناسی باید گفت ما دهها سال اشتباهات
اســتراتژیک داشــتهایم که در آن منابع مالی کشــور
مصرف شــده و در نتیجه ظرفیت کمی برای آیندگان
باقی مانده است.
نیاز به وفاق ملی
برای اینکه بتوانیم سیاســتهای درستی را اعمال
کنیــم الزمهاش این اســت کــه در ابتدا اشــتباهات
خودمان را بپذیریم و این حداقل چیزی است که به آن
نیاز داریم .در یک فضای کامال دوستانه و مسالمتآمیز
و در قالب گفتوگوی ملی ،باید این مسئله را بشکافیم
که چرا امروزه با مشکالتی روبهرو شدهایم که پیش از
وقوع ،قابل پیشبینی بودند .اینگونه نبوده که ناگاه با
یک زلزله این مشــکالت بر ما عرضه شود؛ بلکه براي
مثال کمشدن منابع آبی کشور ،مشکالت صندوقهای
بازنشستگی و ...آرامآرام صورت گرفته است .اگر ما به
مشــکالتی که اتفاق افتاده توجــه نکنیم و در پی حل
آنها حرکت نکنیم ،مشــکالت عدیده دیگری به وجود
میآید.
گفتن واقعیات به مردم
اگر فارغ از شــناخت دالیل مشــکالت ،به ســمت
اصــالح آنها برویم ،به ســمت راهحلهــای ناممکن
کشیده میشویم .اما اینکه بخواهیم سراغ راهحلهای
درســت اقتصادی برویم ،مفهومش این اســت که در
حوزه سیاســتگذاری ،باید تغییر رفتارهای اساســی
ایجاد شــوند .ایــن تغییــر رفتارهای اساســی بدون
گفتوگوی اجتماعی و بــدون متقاعدکردن مردم در
تغییردادن سیاســتها ،امکانپذیر نیست .بنابراین ما
با مسئله بزرگی مواجه هستیم .مسیر حرکت ۶۰ساله
اخیر به مشــکلی برخــورد کرده کــه تجدیدنظرهای
اساســی و مهمی را طلب میکند .هیچ کارشناســی
مشــخصا توصیه نمیکند که ضرباالجلی به سمت
دیگــری بچرخیم .قدم اول این اســت بدانیم چرا این
مشــکالت امروزه بــه وجود آمده اســت .این تصویر
دوچهره را در اقتصاد ما درست کرده است.
ادامه در صفحه ۱۵
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سازمان ملل متحد تحریمهای
نفتی کرهشمالی را تصویب کرد
 ایلنا :شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمهای
جدی علیه بخش نفت کرهشــمالی را تصویب کرد.
به گزارش شــینهوای چین از مقر سازمان ملل متحد،
تحریمهای جدید بهشدت واردات نفت کرهشمالی را
محدود ،صادرات منســوجات این کشور را بهطورکلی
ممنــوع و کارگران فعال در خارج از این کشــور را به
بازگشت به این کشور ملزم میکند.

رکورد مصرف بنزین شکسته شد
 ایسنا :سیدمحمدرضا موســویخواه ،مدیر تأمین
و توزیع شــرکت ملی پخــش فراوردههــای نفتی از
رکوردشــکنی مصرف بنزین در ســال جــاری در ۱۶
شــهریور با میزان  ۱۰۴.۷میلیون لیتر خبر داد و گفت:
تمهیدات الزم در راستای تأمین سوخت برای بازگشت
حجاج ،آغاز سال تحصیلی و ماه محرم در نظر گرفته
شده است.

کار پالسکو
به ریاستجمهوری کشید
 ایســنا :رئیــس اتحادیــه پیراهــندوزان از قرار
تنظیم جلســهای میان اهالی پالســکو با مســئوالن
ریاستجمهوری خبر داد .مجتبی درودیان اظهار کرد:
روز گذشته تماسی گرفته شده و از سوی ریاست دفتر
بازرسی ریاستجمهوری اینگونه اعالم شد که در این
هفته یک جلسه حضوری در این زمینه برگزار خواهد
شــد تا پیگیری خواستههای کســبه پالسکو از سوی
ریاستجمهوری صورت بگیرد.

بازار نفت
در حال بازگشت به تعادل است
 تسنیم :دبیرکل اوپک گفت ،توافق کاهش تولید به
رهبری اوپــک در حال کمک به برقراری توازن مجدد
در بازار جهانی نفت اســت.به گزارش رویترز ،محمد
بارکیندو گفت ،توافق کاهــش تولید به رهبری اوپک
در حال کمک به برقراری توازن مجدد در بازار جهانی
نفت اســت و افزایش تقاضا در ماههای باقیمانده از
سال جاری میالدی منجر به کاهش بیشتر ذخایر نفتی
خواهد شــد .محمد بارکیندو گفت :روشــن است که
فرایند برقراری تــوازن مجدد با حمایت تبعیت باالی
اوپک و غیراوپکیها از توافق ،در جریان است.

