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طي معامالت روز گذشته بورس تهران، شاخص 
كل در اثر افزايش فشار فروش با افت رو به رو 
شد؛ به نظر مي رسد بازار سرمايه در نگهداري 
س�رمايه در اين بازار ضعيف عمل مي كند، به 
طوري كه متأس�فانه ش�اهد خروج نقدينگي 
از ب�ازار هستيم، ش�اخص بورس ته�ران در 
پنج روز كاري گذش�ته، تقريبًا ۲۰ هزار واحد 
)معادل 1۰/4درصد( از ارتفاع خود را از دست 
داده است. اين در حالي است كه تا قبل از افت 
سنگين روزهاي اخير، شاخص بورس از ابتداي 
سال جاري بيش از 1۰۳ درصد رشد كرده بود. 
به گزارش »جوان«، چندي پيش بازار بورس به 
دليل رشد بهاي ارز ش��اهد ورود سرمايه گذاران 
جديد و نقدينگي جدي��د بود، اما همزمان با افت 
به��اي ارز در بازار ش��اهد ريزش ش��اخص هاي 
بورس و خ��روج نقدينگي از اين ب��ازار بوديم. در 
اين ميان چ��ون همزمان با افت ش��اخص هاي 
بورس به طور مجدد تحركاتي در بازار ارز و سكه 
به چشم مي خورد، كارشناسان اقتصادي با اشاره 

به ضرورت ايج��اد ابزارهاي مالي جديد از ضعف 
ماندگاري نقدينگي در بازار انتقاد دارند. 

روز گذشته ش��اهد خروج بيش از ۲۳۰ ميليارد 
تومان نقدينگي اش��خاص حقيقي از بازار بوديم 
كه بيش��ترين حجم خروج از گروه هاي بانكي و 

فرآورده هاي نفتي رقم خورد. 
در پنجمين روز ريزش هاي پياپي بورس تهران، 
معامالت در فضاي هيجاني منفي شروع به كار 
كرد كه بخش��ي از اين روند به اصالح ش��اخص 
به دلي��ل افزايش هاي پيش از اين نس��بت داده 
مي شود از س��وي ديگر ورود تازه واردان به بازار 

سبب التهاب بازار شد ه است. 
حج��م و ارزش معامالت خ��رد نس��بت به روز 
يكش��نبه افت ۳۰ درصدي را تجربه كرد. با اين 
وجود ارزش معامالت روزان��ه بورس و فرابورس 
هنوز حدود بيش از يك  هزار ميليارد تومان است. 
در ميانه هاي بازار ش��اهد حمايت حقوقي ها در 
اغلب نمادهاي فلزي و پااليشي بوديم كه جلوي 
ريزش بيش��تر ش��اخص را گرفت. البته تالش 

حقوقي ها در حمايت از نمادهاي پااليشي بسيار 
قابل توجه بود تا جايي كه اين گروه ديروز بيش از 

۳9 ميليارد تومان سهم از حقيقي ها خريدند. 
اما گروه اس��تخراج كانه هاي فلزي روز مثبتي را 
پشت سر گذاشتند. سه نماي اصلي »ومعادن«، 
»كگل« و »كچ��اد« در صف خري��د به كار خود 
ادامه دادند. از اين رو اين سه نماد تأثيرگذار ترين 
نمادها در جلوگيري از ريزش بيش��تر شاخص 
كل بودند. همچنين به جه��ت معامالت مثبت 
و پُرحجم نمادهاي مذكور شاهد بازدهي ۲/18 

درصدي گروه معدني ها بوديم. 
همچنين در گ��روه فلزي ها نيز با مثبت ش��دن 
معامالت »فوالد« و »فملي« از ميانه هاي ساعت 
معامالتي، شاهد تغيير جهت ساير نمادهاي گروه 
به محدوده سبزرنگ بوديم. در مجموع اين گروه 
نيز با دادوستد ۲84 ميليون سهم به ارزش 184 
ميليارد تومان بازده��ي1/8 درصدي را نصيب 

سهامداران كرد. 
از سوي ديگر اما گروه بانكي و خودروسازي روز 

منفي را پشت سر گذاش��تند. در اين بين شاهد 
تش��كيل چندين باره صف فروش در نمادهاي 
بانكي بوديم كه با حماي��ت حقوقي ها، صفوف 
فروش جمع شد. گفتني است بيشترين خروج 
حقيقي ها در اين گروه و به ميزان 41/7 ميليارد 

تومان اتفاق افتاد. 
  آمار و ارقام بازار 

در مجم��وع معام��الت، ش��اخص كل در ادامه 
ريزش هاي اصالحي خود با افت 1۲۳۳واحدي 
)معادل ۰/7 درصد( حدود 175 هزار و 185 واحد 
به كار خود در پنجمين روز افت هاي متوالي خود 
پايان داد. شاخص هم وزن نيز پس از افت بيش 
از 615 درص��دي در پله ۳۰ ه��زار و 189 واحد 
ايس��تاد. در اين بين بي��ش از۳/۲ ميليارد ورقه 
بهادار به ارزش يك هزار و 189 ميليارد تومان در 
بورس دادوستد شد كه از اين ميزان بيش از يك 
هزار ميليارد تومان به معامالت خرد سهام و حق 

تقدم در اين بازار اختصاص داشت. 
اما در بي��ن گروه هاي ب��زرگ حاض��ر در بازار، 
گروه فرآورده هاي نفتي و ش��يميايي و بانكي ها 
بيش��ترين ارزش معامالت را به خود اختصاص 
دادند. همچنين در بين نمادهاي تأثيرگذار نيز 
»ف��والد«، »كگل« و »ومعادن« از افت بيش��تر 
ش��اخص جلوگيري كردند. از س��وي ديگر اما 
معامالت منفي »فارس« و »جم« مجموعاً 58۰ 

واحد شاخص كل را عقب كشيد. 
در فرابورس هم آيفكس به دنبال جو هيجان منفي 
كل بازار، ۳9 واحد عقب نشس��ت و در پله 1988 
واحد ايستاد. در اين بازار نيز بيش از يك ميليارد 
ورقه بهادار به ارزش 44۰ ميليارد تومان دادوستد 
شد كه از اين ميزان 4۰۰ ميليارد تومان به معامالت 
خرد س��هام و حق تقدم در اين ب��ازار اختصاص 
داشت. در بين نمادهاي با اهميت فرابورسي نيز 
»ذوب«، »هرمز« و »سمگا« بيشترين نقش را در 

منفي كردن آيفكس داشتند. 
  نرخ سود فروش » اخزا« 1۵ درصد شد

از سوي ديگر با تصويب دولت، آيين نامه اجرايي 
مربوط به واگذاري اس��ناد خزانه اس��المي بابت 
بدهي دولت با حفظ قدرت خريد اصالح ش��د. 
هيئت وزيران اين تصميم را ب��ا هدف پرداخت 
بخشي از بدهي دستگاه هاي اجرايي به سازمان 
تأمين اجتماعي، يكسان سازي ش��يوه اجرايي 
محاسبه و تعيين بازه زماني حفظ قدرت خريد 
اتخاذ كرد كه بر اين اساس، نرخ سود جهت حفظ 

قدرت خريد 15 درصد تعيين شد.

فاطمه عرفانيان   |   جوان

متأثر از جنگ تجاري با امريكا
بورس چين همچنان شاهد تشكيل صف هاي 

فروش است 
به رغم اقدامات انجام ش�ده توس�ط بانك مركزي چي�ن، نگراني 
س�رمايه گذاران نس�بت به تداوم جن�گ تجاري ب�ا امريكا باعث 
ش�ده بورس هاي اين كش�ور روندي نزول�ي را در پي�ش بگيرند. 
به گ��زارش »ف��ارس« به نق��ل از دويچه ول��ه، طي روزهاي گذش��ته 
بانك مركزي چين تالش كرده اس��ت با تزريق نقدينگ��ي به بازار افت 
بازارهاي مالي را در اين كش��ور كنترل كند، اما به نظر مي رسد نگراني 
س��رمايه گذاران نس��بت به تداوم جنگ تجاري اين كش��ور با امريكا 

همچنان باعث شده است كه آنها اقدام به فروش سهام خود بكنند. 
ش��اخص CSI ۳۰۰ بورس چين در معامالت اولي��ه امروز ۲/۳درصد 
ريخت و چند ساعت بعد به منفي ۳/6 درصد رسيد. شاخص كامپوزيت 
شانگهاي نيز ۳ درصد افت كرد، در واقع امروز نخستين روز كاري بود 
كه سرمايه گذاران به تشديد مناقشه تجاري بين چين و امريكا واكنش 
نشان دادند. طي روزهاي گذشته به دليل تعطيالت بلندمدت سال نو 
در چين بورس اين كش��ور بسته بود. هفته گذش��ته همچنين بورس 
هنگ كنگ نيز شاهد تش��كيل صف هاي فروش بود كه چيني ها امروز 
به آن هم واكنش نشان دادند. ارزش يوآن اين كشور نيز همان طور كه 
انتظار مي رفت در معامالت امروز كاهش يافت؛ چراكه هم بانك مركزي 
اين كشور اجراي سياست هاي تس��هيل پولي را در پيش گرفته و هم 
چين قصد دارد اوراق قرضه دولت��ي وزارت خزانه داري امريكا را كه در 

اختيار دارد پيش از سررسيد عرضه كند.

معاون اول رئيس جمهور:
 تخصيص 3/5ميليارد دالر

براي تأمين دارو و تجهيزات پزشكي    
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه داروهاي مورد نياز كشور در هر 
شرايطي تأمين خواهد شد، گفت: در سال جاري ۳/۵ ميليارد دالر براي 
تأمين دارو و تجهيزات پزشكي پيش بيني شده تا دغدغه اي در زمينه 
تأمين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور وجود نداشته باشد. 
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر روز دوشنبه به رياست معاون اول 
رئيس جمهور و با موضوع مديريت تأمين دارو و تجهيزات پزشكي در شرايط 
تحريم برگزار شد. اسحاق جهانگيري در اين جلسه صنعت دارو سازي را از 
جمله صنايع خوب و پراهميت كشور برشمرد و گفت: شركت هاي داروسازي 
به ويژه شركت هاي دانش بنيان فعال در اين زمينه، نقش پراهميتي در تأمين 
داروي مورد نياز كشور دارند و حدود 96 درصد داروهاي مورد نياز در داخل 

كشور توليد مي شود كه اين موضوع از افتخارات كشور است. 
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دولت حساسيت ويژه اي نسبت به 
تأمين داروي مورد نياز مردم دارد، تصريح كرد: در همين راستا در سال 
جاري ۳/5 ميليارد دالر براي تأمين دارو و تجهيزات پزشكي پيش بيني 
شده تا دغدغه اي در زمينه تأمين دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز كشور 
وجود نداشته باشد. معاون اول رئيس جمهور اضافه كرد: ۳۰۰ ميليون دالر 
نيز با مديريت بانك مركزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي به عنوان تنخواه قرار گرفته تا اين وزارتخان��ه بتواند در مواقع 
ضروري و مورد نياز از اين منابع در جهت رفع مشكالت احتمالي تأمين 
دارو استفاده كند. وي همچنين با اشاره به برخي مشكالت شركت هاي 
داروسازي كشور در تأمين نقدينگي مورد نياز، از سازمان برنامه و بودجه 
خواست اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد و با تمركز ويژه بر آن، 

مشكل نقدينگي اين شركت ها را حل و فصل كند. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به برخي گزارش ها از وجود قاچاق و 
خروج دارو از كشور گفت: خوشبختانه براساس گزارش وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي ميزان قاچاق دارو از كشور اندك است كه البته 
الزم است وزارت كشور تمركزي جدي نسبت به اين موضوع معطوف 
دارد تا از پديده قاچاق و خروج دارو از كشور به همين ميزان اندك نيز 

جلوگيري شود و دغدغه اي در اين خصوص وجود نداشته باشد. 
وي ادامه داد: براي مبارزه با احتكار كاالهاي اساسي و دارو نيز تصميمات 
مناسبي در ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه اتخاذ شده و 
توليد كنندگان نبايد از پر بودن انبارهاي رسمي خود نگراني داشته باشند؛ 
چراكه پر بودن انبارهاي رسمي كش��ور موضوعي مثبت است و احتكار و 
اخالل به مواردي اطالق مي شود كه افرادي بخواهند كاال و دارو را از چرخه 
توزيع و دسترس مردم خارج كنند. جهانگيري از وزارت امور خارجه خواست 
موضوع تحريم واردات دارو و تجهيزات پزشكي توسط امريكا و سنگ اندازي 
اين كشور بر س��ر راه اس��تفاده از منابع مالي ايران در خارج از كشور براي 
واردات دارو را از طريق مجامع و محاكم بين المللي پيگيري حقوقي كند. 
در اين جلسه كه نايب رئيس اول مجلس شوراي اسالمي، وزراي بهداشت، 
درمان و آموزشي پزش��كي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري 
اطالعات، نيرو، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون علمي و 
فناوري رئيس جمهور، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون 
رئيس جمهور در ام��ور زنان و خانواده، رئيس كل بان��ك مركزي، فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي نيز 
حضور داشتند، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي 
از مديريت تأمين دارو و تجهيزات پزشكي در ش��رايط تحريم ارائه كرد و 
ضمن تشريح وضعيت موجود به بيان گزارشي از اقدامات صورت گرفته و 

پيگيري هاي انجام شده در جهت رفع كمبودها پرداخت.

پيش فروش لوازم خانگي هم كليد خورد
با مجوز ستاد تنظيم بازار، توليدكنندگان مي توانند بر اساس ضوابط 
سازمان حمايت اقدام به پيش فروش لوازم خانگي كنند. مرحله اول 
اين طرح با فروش 1۶۰ محصول با قيمت قطعي از فردا آغاز مي شود. 
به گزارش »جوان« در حالي كه بازار خودرو به سبب استقبال هميشگي 
با عرضه قطره چكاني چند سالي است به صورت پيش فروش محصوالت 
عرضه مي ش��وند، اينبار توليدكنندگان لوازم خانگ��ي برند هاي داخلي 
در مقابل كنار رفت��ن برندهاي خارجي ب��ه بهانه تحريم اق��دام به طرح 
پيش فروش لوازم خود كرده اند. بنا به گفته مجريان اين طرح كه با همكاري 
بانك صادرات و تأييد س��ازمان حمايت از امروز اجرايي مي شود به نوعي 
كوتاه كردن منافع بيش از حد دالالني اس��ت كه خارج ا ز قاعده و انصاف 
در اين ايام به دنبال سودهاي 5۰ تا 1۰۰ درصدي هستند و حتي كاالهاي 
ويتريني خود را گران مي فروشند. مناني، قائم مقام گروه صنعتي انتخاب 
در نشست خبري و در پاسخ به سؤال جوان مبني بر نگراني مردم از گراني 
بيشتر و سوءاستفاده دالالن از اين فضا و گرانفروشي تا 1۰۰ درصدي كاالها 
گفت: نگراني اصلي مصرف كنندگان لوازم خانگي كه در دو مبحث قيمت 
و موجودي كاال در آينده است و امروز بخش اعظمي از خريداران بازار براي 
آنكه از افزايش قيمت ها در آينده نگران هستند و يا نگران نبود كاال در زمان 
مورد نياز هستند، شروع به خريد زودرس كاال مي كنند كه دالالن از اين 

موضوع به شدت سوء استفاده كرده و گرانفروشي مي كنند. 
مناني گفت: از طرف ديگر اعمال تحريم ها و اتخاذ برخي از سياست هاي 
حمايت از توليد باعث ش��ده كه زمينه برندهاي خارج��ي در بازار كم 
شود و دالالن با سوءاستفاده از اين وضعيت 5۰ تا 1۰۰ درصد باالتر از 
قيمت هاي معمول كاال را به فروش مي رسانند. وي ادامه داد: در طرح 
پيش فروش كه شامل 16۰ محصول شامل يخچال، فريزر، لباسشويي، 
اجاق گاز، ال اي دي و لوازم خانگي كوچك اس��ت ب��راي جلوگيري از 
سوءاستفاده هر كد ملي فقط مي تواند يك سبد محصول خريداري كند. 
در اين طرح قيمت لوازم خانگي قطعي بوده و بس��ته به زمان تحويل 
متقاضي ) حداكثر ش��ش ماه( هر ماه ۲ درصد تخفيف قيمتي دارند و 
كاال به ش��كل رايگان در خانه تحويل داده مي شود. مناني توضيح داد: 
اگر تأخير در تحويل كاال صورت بگيرد، مطابق دس��تورالعمل سازمان 

حمايت از مصرف كننده ۲5 درصد ديركرد پرداخت مي شود. 
در ادامه نشست غزنوي سخنگوي انجمن توليدكننگان لوازم خانگي درباره 
نگراني مردم در عدم تحويل به موقع كاًل مانند آنچه در پيش خريد خودرو 
انجام مي شود، گفت: مقدار تحويل هر نوع كاال در هر ماه مشخص است و در 
سايت نيز اعالم شده به محض تكميل شدن سقف ديگر ما ثبت نامي براي آن 
ماه انجام نخواهيم داد. ضمن آنكه براي اينكه مشكل ديركرد را به حداقل 
برسانيم تصميم بر آن شد به محض دريافت نقدينگي از مشتري تمام قطعات 
مورد نياز وارداتي را همان موقع در سامانه نيما ثبت سفارش كنيم. كه اگر 
مش��كلي براي تحويل قطعات در آينده پيش آمد باعث عدم تحويل كاال از 
سوي ما نش��ود. وي با بيان اينكه قيمت هاي عرضه شده روي سامانه 1۲4 
موجود اس��ت، افزود: ضمن آنكه در بخش لوازم خانگي ۲۰ درصد قطعات 
وارداتي هس��تند و 8۰ درصد ديگر در داخل توليد مي ش��وند. اين طرح با 
حمايت و نظارت سازمان حمايت از مصرف كننده انجام مي شود و قيمت هاي 
فروش مورد تأييد اين سازمان اس��ت. ضمن آنكه مردم مي توانند از طريق 

سامانه 1۲4 اگر تخلفي در اين حوزه به وجود آمد، اطالع رساني كنند. 
........................................................................................................................

 شائبه وامداربودن برخي از نمايندگان
به خودروسازان جدي است 

علي عليل�و، رئيس هيئت تحقي�ق و تفحص از خودروس�ازان در 
مجلس نهم در گفت وگو با الف با اشاره به اينكه مشكل اصلي صنعت 
خودرو كش�ور، قيمت گذاري نيس�ت، بلكه انحصار، تصدي گري 
و مديريت دولتي در صنعت خودرو اس�ت، گفت: اس�ناد و مدارك 
نشان مي دهد كه رانت هاي بسياري در اين زمينه ايجاد شده است 
كه متأسفانه برخي از نمايندگان هم از اين وضعيت حمايت مي كنند. 
وي ضمن انتقاد از رفتار غيرمسئوالنه برخي از نمايندگان مجلس گفت: 
متأس��فانه برخي از نمايندگان مجلس ناخواسته از مديريت و انحصار 
دولتي در صنع��ت خودرو حمايت مي كنند،ام��ا در مورد برخي ديگر، 
ش��ائبه وامدار بودن آنان به خودروس��ازان وجود دارد كه دور از ذهن 
نيست. عليلو با بيان اينكه دستگاه هاي نظارتي بايد در اين زمينه ورود 
كنند، تصريح كرد: برخي از نماين��دگان مجلس به طور غيرمنطقي از 

تصدي گري دولت در صنعت خودرو حمايت مي كنند. 
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم با اشاره 
به نقش تأثيرگذار ش��وراي رقابت در كاهش انحصارها و تصدي گري 
دولت گفت: اگر آناني كه در اين ش��ورا هس��تند، اعم از رئيس شورا و 
چند نماينده مجلس، به اين موضوع نرسيده اند كه در صنعت خودرو 
انحصار دولتي وجود دارد و رانت ايجاد شده است، پس چرا كرسي هاي 

اين شورا را اشغال كرده اند؟

افزايش ماندگاري نقدينگي در بورس با تعريف ابزارهای مالی جديد

 رفتار هيجاني تازه واردان و اصالح قيمتي
 2 دليل ريزش بورس

هادي غالمحسینی
   گزارش یک

با وجود تالش هاي امريكا براي توقف صادرات 
نفت ايران به هندوستان، پااليشگران هندي، 
خريد 9 ميليون بش�كه نفت خ�ام را به ايران 
س�فارش دادند كه اين سفارش دقيقاً مصادف 
اس�ت ب�ا روزه�اي آغ�از تحريم ه�اي نفتي. 
به گزارش »جوان«، هندي ها به واس��طه توسعه 
روابط اقتصادي خ��ود با ايران به وي��ژه در حوزه 
تزانزيت و بنادر، قصد دارند از موقعيت ژئوپلتيك 
ايران در پيشبرد اهداف كالن اقتصادي خود بهره 
بگيرند و بر همين اس��اس، عالقه اي ندارند براي 
دور ش��دن از اين موقعيت، خريد نفت را از ايران 
متوقف كنند، ضمن آنكه در صورت توقف خريد 
نفت از ايران، جايگزين مش��خصي براي نيازهاي 
خود ندارند. 4۰ درصد پااليشگران هندي، دولتي 
هس��تند و مابقي خصوصي؛ موض��ع دولت هند 
براي ادام��ه واردات نفت از ايران بخش خصوصي 
اين كشور را هم براي تداوم واردات تشويق كرده 
است. بر اساس اين گزارش، وزير نفت هند اعالم 
كرد دو شركت هندي براي خريد نفت از ايران در 
ماه نوامبر سفارش داده اند و به گفته منابع آگاه كل 
خريد نفت اين كشور از ايران در ماه نوامبر، يعني 
ماهي كه امريكا آخرين تحريم ها را اعمال مي كند، 
به 9ميليون بشكه مي رسد. دارمندرا پرادهانا اعالم 
كرد: به  رغم اينكه معلوم نيس��ت امري��كا در باره 
تحريم هاي ايران از خريد هند چشمپوشي خواهد 

كرد يا نه، اما چنين سفارشي انجام شده است. 

پيش از اين، رويترز به نقل از دو منبع صنعتي اعالم 
كرده بود؛ هند سومين كش��ور بزرگ واردكننده 
نفت در جهان اس��ت كه در ماه نوامبر 9 ميليون 

بشكه نفت از ايران خريداري خواهد كرد. 
هندي ها ب��راي ت��داوم واردات نفت از اي��ران، از 
تحريم هاي بانكي و جريمه هاي وحش��تناك آن 
هراس دارند، ولي براي برطرف كردن اين مشكل 
قصد دارند از پرداخت هاي غيردالري بهره بگيرند. 
تس��ويه پول نفت با روپيه و يورو راهكار دهلي نو 

براي غلبه بر تبعات معامالت نفتي با ايران است؛  
چراكه با اين روش مي تواند نفوذ پول ملي خود را 
هم در معامالت جهاني افزاي��ش دهد. به همين 
دليل اس��ت كه وزير نفت هند با رد درخواس��ت 
دونالد ترامپ مبني بر توق��ف كامل واردات نفت 
ايران گف��ت: هند در نظ��ر دارد از يك سيس��تم 
پرداخت متفاوت براي خريد نفت ايران استفاده 
كند و مي تواند روپيه هند را پرداخت كند. مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه امريكا ماه گذشته در هند 

گفت كه كاخ س��فيد در صورتي براي خريداران 
نفت ايران معافيت از تحريم ها را در نظر مي گيرد 
كه قول دهند در آخر، واردات نفت ايران را به صفر 
برسانند. پااليش��گاه هاي هند حدود 1۰ ميليون 
بشكه نفت خام ايران را در ماه اكتبر وارد كردند. 
گرچ��ه بارگيري نفت آنه��ا در م��اه نوامبر كمتر 

خواهد بود. 
ايندين اوي��ل، ش��ركت دولتي نف��ت و گاز هند 
قصد دارد 6 ميليون بش��كه نفت اي��ران را در ماه 
آينده خريداري كن��د، در حالي كه پااليش��گاه 
مانگال��ور و پترو كمي��كال قرار اس��ت ۳ ميليون 
بش��كه نفت از ايران بخرند. اين خريدها نش��ان 
مي دهد مشتريان نفتي ايران و بازار نفت نسبت 
به اظهارات مقامات امريكايي و سعودي بي تفاوت 
بوده و ادعاي عربستان را براي افزايش ۲ ميليون 
بش��كه اي نفت اين كش��ور براي جبران صادرات 
نفت ايران يك بلوف دانستند. گرچه هندوستان 
در تداوم همكاري هاي اقتصادي با ايران، ديدگاه 
اس��تراتژيكي را دنبال مي كند، اما نبايد از خاطر 
برد كه به دليل عدم توانمندي برخي كشورهاي 
توليدكننده نفت در افزاي��ش توليد، نگراني هاي 
بسياري درباره اش��باع بازار نفت بدون نفت ايران 
وجود دارد. عربستان س��عودي به عنوان يكي از 
بزرگ ترين كشورهاي توليد كننده نفت در افزايش 
توليد ناتوان بوده و اميد امريكا نسبت به اين كشور 

روز به روز در حال كاهش است.

سفارش نفت ايران براي ماه تحريم
وزير نفت هند: شركت  هاي هندي براي ماه نوامبر به ايران سفارش خريد نفت دادند 
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