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کنیا، پانزدهمین مقصد صادراتی ایران

با اعالم نتایج اولیه انتخابات، شــاخص بورس ســبز شد. 
معامالت امروز بازار ســرمایه حاکی از آن اســت که با رشد 
733 واحدی، وارد کانال 81 هزار واحد شــد و روی عدد 81 
هزار و 77 واحد ایســتاد. این، نشان از افزایش 0.9 درصدی 
شــاخص نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته را دارد. 
در ابتدای معامالت امروز، شــاخص کل بورس به یک باره در 
عرض 10 دقیقه 500 واحد رشــد کرد. پس از آن، مسیر رشد 
را ادامه داد. در این میان، گروه خودرویی ها و پس از آن گروه 
پاالیشی ها به عنوان اصلی ترین گروه های پیشرو بازار سهام با 
غلبه خریداران بر فروشندگان سهام روبه رو بودند. اما در حالی 
که بورس امروز سبزپوش شــد که آمارهای رسیده از وزارت 
کشــور درباره دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
گویای پیروزی حسن روحانی بود و با خوش بینی فعاالن بازار 
سرمایه نســبت به آینده توافقات ایران و قدرت های جهان، 
دماســنج بازار ســرمایه کانال 81 هزار واحدی را رد کرد. در 
هفته های اخیر، بــورس تهران به شــدت تحت تاثیر فضای 
سیاســی حاکم بر کشور بود. این در شــرایطی بود که تغییر 
خاصی در وضعیت بنیادی وجود نداشــت، اما قدرت نقدینگی 
پارک شــده، رشدهای آرام و پیوســته ای را رقم زد. پیش از 
این، کارشناسان با اظهار خوش بینی نسبت به ادامه کار دولت 
فعلی، روند صعودی شاخص کل را پیش بینی کرده  بودند. بر 
این اساس، هماهنگی فضای سیاسی کشور با انتظار فعاالن 

بازار سهام به رشد شاخص کمک کرد.
رشد ناشی از هیجان تحوالت سیاسی

در این خصوص، عباس آرگون، عضو کمیســیون بازار پول 
و ســرمایه اتاق تهران می گوید: »شاخص کل بورس در روز 
اعالم نتایج اولیه دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری 
رشد کرد و به کانال باالتر رسید. هرچند نتیجه اولیه انتخابات 
گویای ادامه سیاست های اعمال شده در چهار سال گذشته به 
بورس و آرامش و ثبات بیشــتر بازار اســت اما نمی توان رشد 
امروز بازار سرمایه را پایدار دانست.« به اعتقاد وی، »بخشی از 
این رشد ناشی از هیجان تحوالت سیاسی است. بازار سرمایه 
ایران یکی از بخش های اثرپذیر اقتصاد از رخدادهای سیاسی 
در ایران و جهان اســت. البته یک نکته که باید به آن توجه 
کرد، این است که بقای دولت یازدهم و ادامه روند چهار سال 
گذشــته در چهار سال آتی، بار بخشی از این رشد مثبت را به 
دوش می کشــد. پس نمی توان کل رشــد را ناشی از هیجان 

دانست هرچند پایه آن هیجانی است.« آرگون متذکر می شود: 
»بازار ســرمایه  برمبنای واقعیت های اقتصاد حرکت می کند. 
امیدواریــم دولت آینده بر وعده هــا و قول هایی که در زمینه 
اقتصادی مطرح کرده، عمل کند و در چهار ســال دوم تداوم 
دولت تدبیر و امید شاهد رونق بیشتری در اقتصاد باشیم.« وی 
می گوید: »رونق بیشتر در اقتصاد به رشد شرکت های بورسی 
و به تناوب آن رشد بازار سرمایه می انجامد. در این مسیر نباید 
به رشــدهای موقتی ناشی از هیجانات بازار دل خوش باشیم. 
حرکت ها و شوک های این چنین پایدار نیست و رشد تدریجی 
بازار که بر مبنای واقعیت های اقتصادی حاصل می شود مبنای 

قضاوت ماست.« 
ضو کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران می افزاید: 
»حال سوال این جاست که کانال 81 هزار واحد حفظ می شود 
و روند رشد بازار سرمایه در ماه های آتی چگونه پیش می رود؟ 
در این بین مســاله برگزاری مجامع شرکت ها و تقسیم سود 
هم مطرح است.« آرگون تصریح می کند: »در تحلیل وضعیت 
بورس در ماه های آتی باید گفت، بحث تقسیم سود شرکت ها 
روندی است که هرساله در ماه های آغازین سال دنبال می شود 
و درصدی از رشد بازار سرمایه در ماه های آینده ناشی از همین 
روند همیشــگی است. افت وخیز شاخص در این دوره روندی 
طبیعی اســت که در هرســال رخ می دهد و مبنای تحلیل ما 
نیســت.« وی خاطرنشان می کند: »رشــد واقعی و پایدار در 
بورس بستگی به تحرک بیشتر اقتصاد دارد. مسئله اشتغال و 
رفع بیکاری یکی از مهم ترین مسائلی است که در کل بازارها 
اثرگذار اســت. اگر دولت بتواند در ادامه کارش بخش هایی از 
اقتصاد را که هنوز دچار رکود است به حرکت دربیاورد، و بیش 
از گذشــته اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، می تواند 
به رشــد پایدار در بازار ســرمایه امید داشت.« آرگون متذکر 
می شــود: »بورس به مثابه نماســنج عمل می کند و به خوبی 
نمایانگر رشد مناســب در اقتصاد است. بازار سرمایه آیینه ای 
اســت که به درستی وضعیت اقتصاد را منعکس می کند و اگر 
این آیینه زنگار گرفته باشد، حرکت های ناگهانی نمی تواند به 

شفافیت آن منجر شود.
ریسک ترس خنثی شد

مهرزاد جهانی، تحلیلگر بازار ســرمایه نیــز درباره واکنش 
بورس به نتیجه انتخابــات می گوید: »انتخاب مجدد روحانی 
عــالوه بر اینکه به ثبات شــرایط سیاســی، اقتصاد کالن و 

اقتصاد خرد از جمله بازار سرمایه کمک می کند، ریسک ترس 
از سیاست های جدید و ناآشــنای کاندیداهای دیگر را خنثی 
کرد.« وی با بیان این کــه با پیروزی یکی دیگر از کاندیداها 
بازار سرمایه حداقل برای یک مدت نامعلوم وارد فاز فرسایشی 
می شــد، می افزاید: »در صورت انتخاب کاندیــد دیگر، بازار 
ســرمایه تا روی کار آمدن دولت جدید بــه کما می رفت و 
منتظر انتخاب وزرا و اتخاذ سیاست های جدید دولت منتخب 
می ماند که این رویه موجب بازاری فرسایشی و نگران کننده 
می شــد.« این کارشــناس بازار ســرمایه عنوان می کند: »با 
انتخاب مجدد دکتر روحانی در 4 ســال آینده شاهد تثبیت و 
به سرانجام رسیدن همه طرح هایی خواهیم بود که در 4 سال 
گذشــته برنامه ریزی های آن انجام گرفته و با پیشرفت هایی 
نیز همراه بوده است، بنابراین با انتخاب مجدد دکتر روحانی، 
دولت منتخب این فرصت را خواهد داشــت که اهداف خود را 

به ثمر برساند.«
سکوت دالر در پیشتازی روحانی

با وجود انتظاری که برخی فعاالن بازار ارز و صرافان برای 
فضای پس از انتخابات ریاســت جمهوری داشتند، روز شنبه 
یعنی یک روز پس از برگزاری انتخابات و در آســتانه اعالم 
نتایج فضای بازار بر خالف برخی تصورات و گمانه زنی ها بوده 
و آرام اســت. دیگر خبری از نوســان یکباره در بازار و شدت 
گرفتن روند رشد قیمت ها و حضور گسترده دالالن و نوسان 
گیران بازار نیست. آنهم در شرایطی که برخی طی هفته های 
اخیر و با پیش بینی نوســان بازار مشــوق خرید این ارز برای 
ســودگیری پس از انتخابات بودند. به گزارش ایسنا، در حدود 
سه تا چهار ماه اخیر و بعد از نوسان تندی که در بازار ارز اتفاق 
افتاد، قیمت این ارز بعد از طی روندی کاهشی از نرخ هایی که 
از حدود 4000 تومان هم در آذرماه سال قبل عبور کرده بود، 
به کانال 3700 تومان وارد شــده و در همین رنج باقی ماند. 
اما با توجه به انتخابات ریاســت جمهوری در ۲9 اردیبهشت 
ماه، به طور طبیعی انتظار تحت الشــعاع قرار گرفتن بازار ارز 
نیز وجود داشــت همانطوری که پیش تــر نیز بارها در نتیجه 
تحوالت سیاسی داخلی و خارجی قیمت ها حتی برای دوره ای 
کوتاه مدت دچار نوسان شده بود. این در حالی است که حتی 
در اواخر هفته گذشته قیمت دالر با رشد حدود 50 تومانی نیز 
همراه شــده و به کانال 3800 تومان وارد شد. در این شرایط 
بود که صرافی ها از فروش ارز تا حدی سر باز زده و در انتظار 

نهایی شدن قیمت و نتیجه انتخابات ماندند.
برخی کارشناسان بازار ارز قبل از برگزاری انتخابات معتقد 
بودند که دو قطبی شدن انتخابات در هفته گذشته و همچنین 
پررنگ شــدن آرای ابراهیم رئیسی عاملی بود برای واکنش 
بازار و رشــد قیمت دالر. در عین حال که پیش بینی بر این 
بود که در صورت عدم ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی 
و تغییر دولت احتمال نوســان بازار و افزایش قیمت ها وجود 
داشت چراکه مشخص نبود سیاست دولت جدید برای بازار و 
مجموع اقتصاد چیست. اما دیروز و در شرایطی که کلیت نتایج 
انتخابات مشخص بوده و ماندگاری دولت قبل مشخص است 
سرکشی به بازار ارز نشان از آرامش بازار داشت. قیمت ها حدود 
37۶0 تا 3770 تومان بود که نسبت به آخر هفته قبل حتی با 
ریزش مواجه و از کانال 3800 تومان خارج شده است. در عین 
حال که تقاضای غیرمعمولی برای آن ارز وجود نداشت. آنطور 
که صرافان عنوان کردند بعید به نظر می رسد که بازار نوسان 
کند و قیمت ها نه تنها رشــد نخواهد کرد بلکه پیش بینی بر 
این است که با ریزش قیمت مواجه شویم. صرافان دلیل این 
موضوع را نیز پیشتازی حسن روحانی اعالم کرده و می گویند 
که با توجه به آرامشــی که در اغلــب مواقع در دوره روحانی 
در بازار بوده و در ماه های اخیر نیز وجود داشــته اســت، نمی 
توان انتظار جدیدی از بازار در نتیجه پیروزی وی در انتخابات 
داشــت. در عین حال که دولت به ویژه در هفته های اخیر با 
عرضه باال توانسته بازار را کنترل کرده و مانع از هیجانی شدن 
بازار در آســتانه انتخابات شود. صرافان و البته دالالن عنوان 
می کنند که حتی منتظر ریزش قیمت دالر نیز تا اواخر امروز 

خواهند بود، مگر اتفاق خاصی رخ دهد. 

مدیر گروه بانکداری اســالمی پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورویسم بانک های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع رتبه اعتباری بانک های ما 
پایین آمده و همکاری با بانک های ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی می شود. کامران  ندری، در گفتگو با ایلنا، در مورد ورود مستر کارت ها به ایران اظهار داشت: در دنیا از حدود ۲0 سال پیش تغییرات عمده و اساسی زیادی در نظام 
بانکی رخ داد و برای این که جلوی تخلفات و مبادالت غیرقانونی در سطح بین المللی گرفته شود، مستر کارت ها رواج یافت. وی در مورد FATA و ضرورت پیوستن به آن گفت: مقام قانون گذار و مقررات نویس FATA برای 
این که بتواند با قاچاق و تروریسم در سطح بین المللی مبارزه کند و جلوی نقل انتقال پول در تجارت های کثیف و همچنین کمک مالی به گروه های تروریستی را بگیرد مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کرده 
است. ندری خاطر نشان کرد: بر اساس این مقررات، بانک هایی که پول را منتقل می کنند باید اطالعات منشاء پول رد و بدل شده را بدانند. در صورتی  که منشاء این پول مشخص نباشد بانکی که این پول را پذیرفته ممکن است 

با مشکل جدی مواجه شود. وی تصریح کرد: بانک های خارجی با بانک هایی که مقررات مبارزه با پولشویی را به درستی رعایت نمی کنند، همکاری نمی کنند.

آخرین خبر 

عدم رعایت مقررات 
FATF مشکل ساز 

شده است
 

رخداد 

رایزن بازرگانی ایران در نایروبی گفت: با افزایش صادرات جمهوری اسالمی ایران 
به جمهوری کنیا، این کشور در فروردین ماه سال 139۶ قرار گرفته است. به گزارش 
ســازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی دیالن، افزود : با توجه به عضویت کشور کنیا 
در برخی ســازمان های مهم اقتصادی بین المللی و منطقه ای از قبیل سازمان تجارت 
 )COMESA( بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا ،FAO ،جهانی، بانک جهانی
و اتحادیه گمرکی شــرق آفریقا )EAC(، این کشور به عنوان دروازه ورود بازار شرق 
آفریقا شناخته شده است. رایزن بازرگانی ایران در نایروبی تصریح کرد : ، در خصوص 
ترسیم چشم انداز ۲030 در کنیا گفت: این کشور در تالش است تا در راستای هموار 
نمودن اجرای سیاست های توســعه ای )اجتماعی و فرهنگی( زیرساخت های الزم، از 
قبیل جاده ســازی، نیروگاهی و ... تا ســال ۲018 در حال اجرای طرح اســتراتژیک 
خــود خواهد بود. واز ایــن رو، ترویج همکاری های اقتصادی، تجــارت بین المللی و 
ســرمایه گذاری را در دســتور کار قرار داده که هر کدام می تواند فرصت های تجاری 
مناســبی برای ایران ایجاد نماید. دیالن با اشــاره به افزایش تعداد شرکت های فعال 
ایرانی در کنیا اظهار داشــت: براســاس برنامه ریزی ها و تالش های صورت گرفته در 
دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در نایروبی و حمایت های مستمر 
دکتر فرجوند، سفیر جمهوری اسالمی ایران و همچنین پشتیبانی دفتر بازرگانی عربی 
و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در یک سال گذشته، تعداد شرکت های ایرانی 
در کشــور کنیا از ده شــرکت به سی شــرکت فعال در حوزه های کاالیی و خدماتی 
رســیده است. وی در ادامه افزود: این رشد سه برابری موجب قرار گرفتن کشور کنیا 
در ردیف پانزدهم لیســت کشورهای صادر کننده جمهوری اسالمی ایران به جهان با 
بیشترین تراز تجاری مثبت با تنوع محصوالت صادراتی، در فرودین ماه سال 139۶، 

گردیده است. 

ریسک ترس از سیاست های جدید و ناآشنای کاندیداهای دیگر خنثی شد

مروری بر آمارهای وارداتی کشــور در اولین ماه سال جاری گویای این است که 101 جشن انتخاباتی در بازار سرمایه
کشور به ایران صادرات داشته اند که از نظر وزنی امارات متحده عربی و از نظر ارزشی چین 
در صدر صادرکنندگان کاال به ایران هستند. به گزارش ایسنا، براساس آمارهای ارائه شده 
در فروردین  139۶ همچون سال های گذشته بیشترین ارزش واردات کشور از سوی چین 
بوده و 181 هزار تن کاال از این مسیر وارد کشور شده که ارزش کاالهای واردشده از سوی 
چین 485 میلیون دالر برآورد شده و در مجموع 8.۶۶ وزن و ۲0.۶۶ ارزش دالری واردات 
ایران در فروردین ماه 139۶ به کشــور چین اختصاص داشته است. پس از چین، امارات 
متحده عربی با صادرات ۲35 هزار تن کاال به ایران در رده دوم جدول قرار گرفته اســت 
که البته از نظر وزنی بیشــترین حجم واردات ایران به امارات مربوط می شود. ارزش ارزی 
کاالی وارد شده از این کشور نیز 40۲ میلیون دالر اعالم شده است. از نظر وزنی 11.۲5 
درصد از وزن کل واردات کشــور به امارات متحده اختصاص داشته و ارزش ارزی واردات 
کاالی این کشور نیز 17.1۲ درصد بوده است. ترکیه سومین بازار عمده وارداتی ایران به 
شمار می رود که طی اولین ماه سال جاری 13۲ هزار تن کاال به ایران صادر کرده و از نظر 
وزنی ۶.3۲ درصد واردات ایران را به خود اختصاص داده است. ارزش دالری کاالهای وارد 
شده از سوی این کشور 180 میلیون دالر برآورد شده که در مجموع از نظر دالری 7.۶۶ 
درصد از کل واردات کشــور را در برمی گیــرد. جمهوری کره چهارمین صادرکننده بزرگ 
ایران در اولین ماه ســال جاری بوده که در مجموع بالغ بر ۶۲ هزار تن کاال وارد مرزهای 
ایران کرده اســت. ارزش دالری کاالهای وارد شده از سوی کره 143 میلیون دالر برآورد 
شده و در نهایت از نظر وزن و ارزش دالری به ترتیب ۲.97 و ۶.09 درصد از واردات کشور 
به کره اختصاص داشته است. از هند نیز به عنوان پنجمین صادرکننده بزرگ ایران در سال 
جاری نام برده شده که حجم وزنی واردات از این کشور 141 هزار تن بوده و ارزش دالری 
آن نیز 131 میلیون دالر برآورد می شود. در نهایت ۶.74 درصد از کل وزن واردات کشور 

و همچنین 5.5۶ درصد از ارزش دالری آن به هند مربوط می شود.

امارات صدرنشین واردات کاال به ایران شد
حاشیه بازار 

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تمایل بسیار شرکت های خارجی 
برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشــیمی ایران در پسابرجام می گوید و از شرکت های 
آلمانی، هلندی و انگلیســی در صدر این عالقه مندان نام می برد. به گزارش ایرنا، حسین 
علیمــراد درباره تاثیر برجام )برنامه جامع اقدام مشــترک( بر صنعت پتروشــیمی ایران 
می گوید: رفت و آمد شرکت های خارجی نسبت به قبل به گونه ای است که در برنامه ریزی 
که بتوانیم پاســخگوی آنها باشیم، زمان کم می آوریم. نخســتین اتفاقی که در شرایط 
پسابرجام شاهد بودیم، با توجه به باز شدن فضا برای مراودات بین المللی با ایران، این بوده 
که مراجعه شــرکت های صاحب فناوری به ویژه شرکت های اروپایی و ژاپنی بیشتر شده 
است. از آنجا که پتروشیمی را به عنوان صنعت قابل اطمینان از جهت بازگشت سرمایه خود 
می دانند، اصرارشان بر این است که با وجود موانع بانکی بتوانند راهی برای حضور بیابند. 
بیشتر شرکت ها آلمانی، هلندی و انگلیسی هستند. بزرگترین مزیتی که اکنون اتفاق افتاده، 
دیپلماسی کشور است که مدیران ارشد کشور در اختیار دارند و فضای مثبتی ایجاد کردند و 
باعث تمایل حضور آنها برای مشارکت و حضور در ایران شدند. بازار ایران بازار بکر و دست 
نخورده ای پس از هشــت یا 10 سال است که خارجی ها تمایل دارند در آن حضور یابند. 
برنامه ریزی های توسعه صنعت پتروشــیمی در پنج سال آینده به قدری برای خارجی ها 
جذاب است که تمایل دارند گوشه ای از این کیک را هرچه سریع تر برای خودشان بردارند.

علیمــراد گفت: چند توافقنامه با شــرکت های معروف اروپایی مجــددا منعقد کردیم. 
همکاری آنها با ایران در دوران تحریم ها متوقف شده بود و ایران را ترک کرده بودند که 
باز بنا به تقاضای خودشان به طور مستقیم مراجعه کردند. در همین نمایشگاه دو مالقات 
با ســفیر اســپانیا و هلند در ایران داشــتیم که دو خبر خوش در هر کدام از آنها بود. خبر 
خوش از بابت هلند این بود که برای اینکه بتوانند همکاری مستقیم شرکت های هلندی 
را در ایران هرچه سریع تر محقق کنند، فردی مطلع از قوانین بانکی خود را در سفارت از 
طرف بانک های هلندی به کار گرفتند تا بتواند نقاط خاکســتری بانکی را به قسمت های 
ســفید تبدیل بکند تا همکاری شرکت های هلندی با ایران راحت تر اتفاق بیفتد. تاکنون 
چنین اتفاقی نیفتاده بود و نشانه این است که بانک های معروف اروپایی تمایل به حضور 
در ایران دارند. در مذاکره با اسپانیا براساس اعالم سفیر متوجه شدم دو کنسرسیوم برای 
همکاری با ایران معرفی شده که تمرکزشان بر بازار پتروشیمی ایران است. قرار بر این شد 
این دو شرکت به طور مستقیم نامه هایی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بنویسند 
و شــرایط و ســاختاری را که می خواهند در آن فعالیت کنند، معرفی کنند تا براساس آن 
پروژه ها و شرکت هایی را که می توانند با آنها همکاری مستقیم داشته باشند، معرفی کنیم.

در زمینه سایر توافقنامه های امضا شده، امیدوارم در آینده نزدیک تبدیل به قرارداد شود. 
سرمایه گذاری مستقیم شرکت های خارجی با شرایط داخلی و خارجی رابطه مستقیم دارد. 
پایان این توافقنامه ها نقطه ای است که طرف مقابل ما باید تصمیم بگیرد که آیا در ایران 
برای سرمایه گذاری آماده است یا نه؟ در حوزه داخلی تمام سعی من این است که تصمیم 
آنها مثبت باشد؛ اینکه قطعا این تصمیمات مثبت خواهد شد یا خیر، به شرایط تهدیدهای 
بیرونی و داخلی بســتگی دارد. مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره 
اینکه بازگشــت به دوران پیش از تحریم چه خطری برای صنعت پتروشیمی دارد، گفت: 
نکته اساســی این اســت که در تمام مذاکراتی که با خارجی ها داریم، سعی کردم در این 
توافقنامه ها هیچ گاه گام به عقب را در آن ذکر نکنم، چون اعتقادم بر این است که در هر 
توافقنامه که گام را به عقب قرار دهیم، نقطه ای منفی در آن توافقنامه می شود. ما همیشه 
برای تمام مراودات با شرکت های خارجی و سایر سرمایه گذاران دو حالت را می بینیم؛ اما 
همیشه حالت مثبت را با آنها صحبت می کنیم و حالت بد آن را به عنوان سناریو در نظر 
می گیریم که در صورت این اتفاق چگونه و در چه شرایطی آن را مدیریت کنیم. خواسته 
من این اســت که فضای داخلی را به شــکلی درنظر داشته باشیم که بازگشت به عقب 
نداشــته باشیم. ما برگشــت به عقب را پیش بینی کردیم اما در هیچ کدام از توافقنامه ها 

اجازه ندادیم منعکس شود، زیرا بازگشت به عقب، باعث ذهنیت نامناسب آنها می شود.

عالقه شرکت های آلمانی، هلندی و انگلیسی 
براي سرمایه گذاری در پتروشیمی ایران

آماده سازی مدارک فاز دو میدان 
یادآوران برای برگزاری مناقصه

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه متن از آماده 
ســازی مدارک فاز دو میدان نفتی یــادآوران برای 
برگزاری مناقصه خبر داد. ســیدنورالدین شهنازی 
زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه درحال حاضر 
روزانه 110 هزار بشــکه از فاز یک میدان یادآوران 
تولید می شــود، اظهار کرد: میزان تولید از فاز یک 
میدان یــادآوران تا 135 هزار بشــکه در روز قابل 
افزایش اســت. همزمان مدارک فاز دو برای مذاکره 
با شــرکت هایی که قرار است با ایران در توسعه این 
میدان همکاری کنند آغاز می شود که توسعه فاز دو 
میدان نفتی یادآوران در قالب قرارداد IPC محقق 
شــود. وی به این ســوال که کدام شرکت ها برای 
توســعه فاز دو میدان نفتی یادآوران حضور خواهند 
داشت، پاســخ داد: اگر توســعه فاز دو یادآوران در 
قالب مناقصه صورت بگیرد شــرکت هایی که برای 
توسعه میدان نفتی آزادگان اعالم آمادگی کرده اند، 
از جمله شــل، توتال، اینپکــس، انی و غیره حضور 
خواهند داشت. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
متن در پیاین اعالم کرد: تولید از میدان یادآوران به 
حدود 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید. پیش از 
این مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح 
آخرین وضعیت تولیــد میادین غرب کارون از تولید 
روزانه 110هزار بشکه از میدان نفتی آزادگان جنوبی 
تا پایان خرداد خبر داد. علی کاردر با اشاره به میدان 
نفتی آزادگان جنوبی تصریح کرد: متاسفانه چاه های 
این میدان جواب نداد و تولید از آن سال های قبل از 
95 کاهش پیدا کرد. قرار بود تا ۲9 اسفند در فرآیند 
تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی 45 هزار بشکه 
به 35 هزار بشــکه قبلی اضافه شود که این امر در 
سال جدید تحقق یافت و تولید از این میدان تا پایان 

خرداد به 110هزار بشکه در روز خواهد رسید.

خرید هواپیمای میتسوبیشی فعاًل منتفی است

ایران بهشت سرمایه گذاران خارجی و داخلی می شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل 
اعــالم کــرد فعاًل خریــد هواپیماهای شــرکت 
میتسوبیشــی ژاپن متوقف شده و برنامه ای برای 
آن وجود ندارد. اصغر فخریه کاشــان در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: در طول 
ماه های گذشــته بسیاری از شــرکت های ایرانی 
مذاکرات خود را با شــرکت های هواپیماســازی 

بین المللی آغاز کردند که نهایی شدن قراردادهای 
خرید هواپیما از ســوی ایران ایر با شــرکت های 
ایربــاس بوئینــگ حاصل این مذاکرات اســت، 
همچنین در کنار آن شــرکت آســمان توانســته 

مذاکرات انجام دهد. 
وی با بیــان اینکه ایرالین هــای ایرانی نیز به 
تالش خــود برای خرید هواپیمــا ادامه می دهند 

گفــت: وزارت راه تالش می کنــد در صورتی که 
حمایت امکان تســهیل در کار ایرالین ها وجود 
داشــت با آنها همکاری و شرایط را برای رسیدن 
به توافق نهایی آماده کند. به گفته قائم مقام وزیر 
راه و شهرســازی هرچند هنــوز مذاکرات دیگر 
ایرالین ها برای خرید هواپیما به نتیجه نرســیده، 
اما شرایط برای رسیدن به توافق نهایی همچنان 

بررسی می شــود و امیدواری های زیادی در این 
زمینه وجود دارد. 

فخریه کاشــان در پاســخ به این سوال که چه 
میزان امکان رســیدن به قرارداد نهایی با شرکت 
میتسوبیشــی ژاپن وجود دارد؟ نیز گفت: در حال 
حاضر شــانس رسیدن به توافق این شرکت وجود 

ندارد و فعال خرید هواپیما از آنها منتفی است.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه  طباطبایی مــی گوید: امروز 
اقتصاد ایران دوران رکود و تورم را پشــت ســر گذاشته و وارد 
مرحله جدیدی شــده که زمینه را برای ورود ســرمایه گذاری 
خارجی فراهم کرده اســت و ایران به سکوی صادراتی منطقه 
تبدیل خواهد  شــد. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران، »مهدی تقوی« افزود: در دولت یازدهم فضا 
برای کســب وکار مناسب شــد؛ در این دوره تورم کنترل شد و 
اقتصاد به ریل اصلی باز گشــت. وی در پاسخ به منتقدانی که 
مهمترین ناکامــی دولت یازدهم را باقی ماندن در رکود عنوان 
می کنند، اظهار داشــت: »کســانی که می گویند دولت یازدهم 
نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج کند، سواد ندارند؛ صفر یا منفی 
بودن رشــد اقتصادی در دو فصل پیاپی به معنای رکود است، 
این برای اقتصاد یک کشور به معنای قرار گرفتن در لبه پرتگاه 
است؛ درحالی که اقتصاد ایران از این مرحله عبور کرده است«. 
تقوی ادامه داد: اقتصاد ایران قبل از دولت یازدهم، درگیر رکود، 
تحریم، رشــد منفی و فروش نرفتن نفت و بلوکه شدن اموال 
بود، اما اکنون از نظر ما اقتصاددان ها، دولت یازدهم، اقتصاد را 
از رکود خارج کرده و شــرایط کنونی که در آن به سرمی بریم، 
دوره رونق اقتصادی اســت. وی یادآوری کرد: سال آغاز به کار 
دولت یازدهم، یکی از تاریک تریــن دوران تاریخ اقتصاد ایران 
بوده اســت؛ شاید دوران جنگ تحمیلی شــبیه این دوره باشد؛ 
به سختی می توان دورانی را در تاریخ اقتصاد ایران پیدا کرد که 

مثاًل در طول یک دوره زمانی 18  ماهه، اقتصاد کشور حدود 10 
درصد کوچک تر شده باشــد. دولت یازدهم، اقتصاد ایران را در 
قعر پرتگاه ســقوط تحویل گرفته است. استاد بازنشسته اقتصاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی در ادامه با اشــاره به اثرات توافق 
هســته ای بر اقتصاد، تصریح کرد: توافق هســته ای یک روند 
مخرب در اقتصاد ایران را متوقف کرد و چشم انداز بسیار تیره ای 
را که پیش روی فعاالن اقتصادی بود، تغییر داد. وی اضافه کرد: 
اقتصاد کشور دیگر تصمیمات هیجان زده را به خود نمی بیند؛ از 
طرف دیگر، اقتصاد ایران درگیر مشکالت ساختاری است و این 

مشکالت در یک سال و سه سال حل نمی شود.
تقوی بیان داشــت: ما باید اجازه بدهیــم آرامش بر فضای 
اقتصــادی حاکم شــود و در این آرامش بتــوان وضع اقتصاد 
ایران را به رشــد الزم و کافی رســاند. در ســایه امنیت، ثبات 
و آرامش اســت که دولت می تواند عملکرد مناسب تری ازنظر 
اقتصادی از خود به نمایش بگذارد. وی معتقد اســت: ایران به 
دلیل نیروی کار جوان، متخصص و ارزان و انرژی ارزان بهشت 
سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران هم به این فرصت ها توجه 
دارند و در دوره جدید سرمایه گذاران داخلی و خارجی همکاری 
مشــترک خود را شــروع می کنند و البته آغــاز کرده اند. این 
کارشناس مســائل اقتصادی درباره موانع جذب سرمایه گذاری 
گفت: موانع جذب سرمایه گذاری بیشتر در حوزه کالن است نه 
خرد؛ مثاًل باید نرخ ارز به قیمت واقعی بازگردد. وی تاکید کرد: 

مهمترین مساله این است که امنیت برای سرمایه سرمایه گذار 
فراهم شــود؛ در این صورت می توانیم در کشور سرمایه جذب 
کنیم. تقوی افزود: دولت دوازدهم با تدوین اســتراتژی مناسب 
و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، زمینه را برای ورود سرمایه 
خارجی به کشــور مســاعدتر خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: 
»من به آینده اقتصاد ایران خوش بین هســتم؛ دولت می خواهد 
با حضور سرمایه گذار داخلی و تولید محصول مشترک در ایران، 
کشور را به سکوی صادراتی تبدیل کند«. به گفته تقوی، با این 
استراتژی هم اقتصاد ایران شکوفا می شود و هم سرمایه گذارها 

از کار خود سود می برند.

زهرا علی اکبــری: رییس قطار دولت دوازدهم باید به زودی 
عزم خود را بــرای اداره دولت آینده جزم تر کند؛ شــعارهای 
انتخاباتی کاندیداها از یک ســو و مطالبات مردمی کسانی که 
رای خود را به کاندیداها دادند، مشخص می کند اولویت های 
پیش رو دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد چیســت؟ بررسی ها 
نشان می دهد بازار شــعارهای انتخاباتی در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری داغ بود به طوری که نه فقط وعده 
یارانه بیشتر که وعده ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید مردم و 
پر شدن سفره ها نیز خریدارانی داشت . این امر نشان می دهد 
کارویژه مهم دولت دوازدهم در این دوره چهار ســاله پیش رو 
باید معطوف به اقتصاد و معیشــت ایرانیانی باشــد که خود را 
الیق زندگی بهتری می دانند و این احســاس نیز بدون تردید 
بیراه نیست. بررسی ها نشان می دهد دو سر بحرانی که دولت 
دوازدهم باید برای حل آن چاره بیندیشد به تازه واردان و خارج 
شــدگان از بازار کار بر می گردد. به ایجاد شغل و حل بحران 
صندوق های بازنشســتگی. در این میــان اجرای برنامه هایی 
چون یکســان ســازی نرخ ارز و همچنین پیگیری مفاد پیش 

بینی شده در برنامه اقتصاد مقاومتی نیز ضرورت دارد.
اشتغال

بــه نظر می رســد یکــی از مهمترین اولویــت های دولت 
دوازدهــم، باید معطوف بــه برنامه ریزی برای ایجاد شــغل 
باشــد. ایــران با نــرخ دو رقمی بیــکاری روبروســت و این 
بدان معناســت کــه بیــش از 3 میلیون و 300 هــزار نفر از 
یافتن کار مناســب در بازار کار ایران بازمانده اند . از ســوی 
دیگــر برخی گزارش هــا بر طوالنــی شــدن دوره بیکاری 
 یعنــی فاصله ورود بــه بازار کار تا یافتن کار مناســب داللت 

دارد. 
به هر روی اگر جمعیت دانشــجویان در حال تحصیل را نیز 
در نظر بگیریم مشخص می شــود ایران در شرایط کنونی به 
بیش از یک میلیون شــغل در سال نیاز دارد و ایجاد این تعداد 
شغل نیز البته به معنی از میان رفتن بیکاری در فضای کنونی 
اقتصاد نیست بلکه بدتر شدن وضعیت را مهار کرده و موجبات 

بهبود این وضعیت را فراهم می کند. 
بر این اســاس بــه نظر می رســد ایجاد اشــتغال یکی از 
مهمترین اولویت های جامعه ای اســت که ســن جویندگان 
کار در آن رو به افزایش اســت و اتفاقا نرخ بیکاری فشــاری 
 را به صندوق هــای تامین اجتماعی و بازنشســتگی نیز وارد 

می کند.

معیشت
معیشــت هر چند حلقه گمشــده اقتصاد ایران نیست و عدم 
مانور کاندیداها بر مســاله تورم خود نشــان می داد که حفظ 
قدرت خرید در چهار ســال گذشته اتفاق افتاده است اما با این 
حال مانور بر مســاله یارانه شاید در حوزه ای به مساله معیشت 
بازگردد . معیشت در ایران مســاله مهمی است. آنچه در سال 
های 1391 و 139۲ در ایران رخ داد ســبب شــد سفره بخش 
عمده از از جمعیت ایران آب برود و همین مســاله خود گواهی 
اســت بر نگرانی ها در این حوزه. وزیر راه و شهرســازی بارها 
درباره وضعیت نابسامان 19 میلیون بد مسکن در ایران هشدار 
داده اســت . این افراد که از منظر استانداردسازی در واحدهای 
مسکونی مناسبی زندگی نمی کنند می توانند در حوزه معیشت 
نیز با مشــکالت بغرنجی روبرو باشند که البته هستند و همین 
امر خود گواهی است بر ضرورت برنامه ریزی برای برخورداری 

حداقلی تمامی جمعیت از انچه حق زندگی خوانده می شود.
 اصالح نظام بانکی

اصالح نظام بانکی ضروری است . این امر را نه مقامات دولت 
یازدهم تکذیب می کند و نــه رقبای انتخاباتی در دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری. تمامی کارشناسان نیز بر این عقیده اند 
که اصالح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر اســت. بانک های 
ایرانی به دلیل مشــکالتی که در داخل دارند، از برقراری رابطه 

با نظام بانکی بین المللی بازمانده اند و همین امر خود گواه آن 
است که اصالح این ساختار هم برای برقراری رابطه بانک های 
ایرانی و خارجی و هم برای هدایت نقدینگی بانک ها به سمت 

تولید و فعال کردن اقتصاد مولد ضرورتی انکارناپذیر است.
توجه ویژه به صندوق های بازنشستگی

صنــدوق های بازنشســتگی بحران فردای ایران هســتند. 
صندوق های بازنشستگی در مجموع ۲50 هزار میلیارد تومان 
دارایی  دارند اما نکته اینجاســت کــه 1۶5 هزار میلیارد تومان 
از این دارایی را طلب صندوق ها از دولت شــامل می شــود که 
اگــر این میزان به پرتفوی موجود اضافه شــود امکان افزایش 
سرمایه گذاری ها و درآمدزایی نسبت به گذشته وجود دارد. پیش 
از این حجــت اهلل میرزایی ، معاون اقتصــادی و برنامه ریزی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت مطالبات 
صندوق های بازنشســتگی گفته بود : بســیاری از بنگاه های 
واگذار شده به صندوق های بازنشستگی در قالب رد دیون بوده 
اســت. بنگاه های واگذار شــده اغلب زیان ده بوده و بسیاری از 
آنان نیز در زنجیره فعالیت های صندوق ها نبوده اند و این دالیل 
موجب شــد تا وضعیت صندوق ها نامساعد باشد. در سال های 
گذشــته به دلیل عدم وجــود بخش خصوصی قــوی امکان 
واگذاری بنگاه ها به این بخش وجود نداشــت و عالوه بر آن به 

علت رکود، امکان عرضه آنان نیز فراهم نشد.

۵ اولویت اقتصاد برای دولت  دوازدهم


