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اقتصاد

تمرکز
بر توسعه صادرات
تا ۱۴۰۰

مشاور اقتصادی رییس پارلمان بخش خصوصی معتقد است :تعامل با اقتصادهای بزرگ جهان ،ارتقای صادرات و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی سه محوری است که دولت دوازدهم باید حرکت در مسیر آنها را در دستور
کار خود قرار دهد .حسین سلیمی در گفت و گو با خبرآنالین با اشاره به اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم گفت :مهمترین محوری که دولت باید در اسرع وقت در دستور کار خود قرار دهد ،ایجاد اشتغال است؛دولت باید از طریق
افزایش سرمایهگذاری زمینه های اشتغالزایی را در کشور فرهم کند .وی افزود :برای اینکه بتوانیم سرمایهخارجی جذب کنیم ،باید دولت بر بهبود ارتباط با اقتصادهای بزرگ و افزایش تعامل با دنیا تمرکز کند کشورهای خارجی به
ایران بیایند و بتوانند سرمایهگذاری کنند .این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد :ایران حتما به دلیل تکنولوژی ،افزایش صادرات و سرمایه نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد .وی عنوان کرد :از طرف دیگر دولت باید به
صادرات توجه بیشتری داشته باشد .اگر صادرات رونق یابد،به همان نسبت حجم اشتغال در کشور افزایش پیدا می کند .سلیمی بیان کرد :اگر این اهدف اجرایی شود ،ساختار دولت بهبود می یابد.از سوی دیگر انتخاب وزرای توانمند
هم به بهتر شدن وضعیت کمک می کند.

پيشبينيها از ادامه حركت دولت روحاني در مسير درست نفتي

سرعت اجراي قراردادهاي نفتي در دولت دوازدهم

بيــژن زنگنه ،وزير نفــت دولت يازدهم معتقد اســت كه
قراردادهای جدید نفتی موجب جذب بیش از  ۸۰میلیارد دالر
سرمایه خارجی میشود .او مدتي قبل در صحن علني مجلس
در پاســخ به پرســشهاي نمايندگان گفته بود كه با اجرایی
شــدن قراردادهای جدید نفتی بیــش از  ۷۰درصد ظرفیت
صنعت نفت در اختیار شرکتهای ایرانی قرار میگیرد .طبق
صحبتهاي زنگنه اگر این قراردادها به سرعت اجرایی شود
بیش از  ۸۰میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کشور میشود
و این یعنی رونق در تولید و اشــتغال که من امیدوارم کمک
کنید تا با اجرای این قراردادها سیاست اقتصاد مقاومتی توسط
وزارت نفت اجرایی شود .چند روز پس از اعالم نتيجه انتخابات
رياست جمهوري دور دوازدهم و انتخاب مجدد حسن روحاني
بهعنوان رئيسجمهوري ،برخي خبرها و گزارشهاي منتشر
شــده نشــان دهنده اراده جدي براي اجراي هرچه سريعتر
قراردادهاي جديد نفتي از سوي ايران است.
در هميــن ارتباط پايــگاه خبري بينالمللــي بلومبرگ در
تحليلي عنوان كرده اســت كه اجراي قراردادهاي جديد نفتي
با انتخاب حســن روحاني سرعت خواهد گرفت .براساس اين
تحليل تحلیلگران شرکتهای کورنراستون گلوبال آسوشیتس
و اس وی بی انرژی میگویند حسن روحانی پس از پیروزی
مجدد در انتخابات ریاســت جمهوری ایــران ،برای پیشبرد
برنامههای جذب ســرمایه گذاران خارجی که برای افزایش
تولید نفت ضروری است ،در موقعیت قدرتمندتری قرار دارد.
تالش ایران برای جذب حدود  ۱۰۰میلیارد دالر برای توسعه
بیــش از  ۵۰میدان نفتی و گاز طبیعی ،با نزدیک شــدن به
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  ۱۹مه برابر با ۲۹
اردیبهشت از پیشرفت بازمانده بود .استداللهای سیاسی روند
تایید مفاد قرارداد که دولت عرضه میکرد را متوقف کرده بود.
با اینهمــه تحریمهای مالی آمریکا و تهدید محدودیتهای
بیشــتر همچنان بســیاری از ســرمایه گذاران بین المللی را
منصرف میکند.
همچنين در اين تحليل آمده است كه روحانی با کسب بیش
از  ۵۷درصد آرا ،رقیبانش را شکســت داد .زمانی که پیروزی
روحانی در روز شــنبه اعالم شد ،دونالد ترامپ ،رییس جمهور
آمریکا در عربستان سعودی که رقیب منطقه ای ایران است،
بسر میبرد .ترامپ گفته است توافق هسته ای که قدرتهای
جهانــی با ایران امضا کرده اند ،یکــی از بدترین توافقهایی

اســت که وی دیده و وعده داده است که سیاست آمریکا در
قبال ایران را بازبینی میکند .قانم نوســیبه ،موسس شرکت
مشاوره مدیریت کورنراستون گلوبال آسوشیتس در مصاحبه
ای بــه بلومبرگ گفت :این انتخاب به روحانی اختیار میدهد
برنامههایــش را پیش ببرد .روحانی یا صبر میکند و میبیند
ترامپ چه اقدامی خواهد کرد یا به پیش حرکت میکند.
سالها تحریم بین المللی ،مانع ســرمایه گذاری در ایران
شــده بود که زمانی دومین تولیدکننده بــزرگ اوپک بود و
اقتصاد این کشور را فلج کرد .تشدید تحریمها در سال ،۲۰۱۲
صادرات نفت خام ایران را کاهش داد اما این کشــور پس از
برچیده شدن محدودیتها در ژانویه سال  ،۲۰۱۶فروش نفت
را دو برابر کرد .بیژن زنگنــه ،وزیر نفت ایران دو هفته پیش
اظهار کرد صــادرات نفت از زمان لغو تحریمها به حدود ۲.۵
میلیون بشــکه در روز افزایش یافته اســت .زنگنه در حرکت
دولت برای جذب ســرمایه گذاری خارجی ،سودمند بوده و به
تنظیم قراردادها برای ســرمایه گذاران نفتی جدید و واگذاری
پروژهها به شــرکتهای بین المللی کمک کرده است .البته
رییس جمهوری ایران هنوز درباره اعضای کابینه در دور دوم
ریاست جمهوری خود اشاره ای نکرده است .پیش از این علی
کاردر ،مدیرکل شــرکت ملی نفت ایــران گفته بود كه ایران
برای برگزاری نخستین مناقصه بین المللی حق توسعه نفت تا
پس از انتخابات دست نگه میدارد .ایران برخی از مفاد قرارداد
ســرمایه گذار جدید را در کنفرانسی که نوامبر سال  ۲۰۱۵در
تهران برگزار شد ،اعالم کرده بود و امضای نخستین قراردادها
در مارس یا آوریل ســال  ۲۰۱۶را هدف گذاری کرده بود .به
گفته پاتریک مورفی ،یکی از شرکای شرکت حقوقی کالید اند
کو ،این حقیقت که روحانی به عنوان اصالح طلبی که توافق
هسته ای را به ارمغان آورده و وعده داد سرمایهگذاری خارجی
را وارد کشور کند ،پیروز شده است نشان میدهد حمایت برای
مواردی مانند قراردادهای نفتی وجود دارد.
در همين حال به گفته ســارا وخشــوری ،رییس شــرکت
مشــاوره اس وی بی انرژی در واشنگتن دی سی ،مخالفان
سیاســی روحانی اکنون که وی در دور دوم ریاست جمهوری
پیروز شــده است ،عالقه چندانی به بالک کردن قراردادهای
جدید ندارند .با این همه سرمایه گذاران بین المللی نسبت به
تحریمهای یکجانبه آمریکا و تحریمهای آتی که ممکن است
برنامه موشکی ایران را هدف بگیرند ،همچنان نگران هستند.

بزرگترین شرکتهای نفتی تاکنون بیش از توافقهایی برای
مطالعه پروژههای انرژی یا طراحی برنامههای توسعه تعهدی
نداشته اند .توتال که برای طراحی برنامههایی برای تولید گاز
طبیعی فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت کرده بود،
توافقهای نهایی برای پروژهها در ایران امضا نکرده اســت.
به گفته نوســیبه ،اگر ترامپ توافق هسته ای را برهم زند یا
تالش کند آن را تغییر دهد ،این موضوع ســرمایه گذاران را
خواهد ترســاند .از سوی دیگر اگر روحانی اکنون قراردادهای
توســعه نفتی را عرضه کند ،عالقه در میان سرمایه گذاران و
شرکتهای اروپایی برای باز نگه داشتن ایران برای تجارت را
افزایش میدهد و این مسئله مذاکرات مجدد توافق هسته ای
را برای ترامپ پیچیدهتر خواهد کرد.
مفاد قراردادهای نفتــی در هیچ جای دنیا علنی
نیست
از طرف ديگر یک کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه
قراردادهــای نفت و گاز در هیچ جــای دنیا به صورت علنی
نیست ،گفت :در کشورهای پیشرفته هم قراردادهای باالدستی
علنی نیستند .مرتضی بهروزیفر در گفتوگو با ایسنا ،با بیان
اینکه الزم نیست جزییات قراردادهای نفتی در سایت وزارت
نفت قرار بگیرد ،اظهار کرد :در کشورهای پیشرفته قراردادهای
باالدستی علنی نیستند .من فکر نمیکنم مفاد هیچ قراردادی
بینالمللی منتشر شود .در نفت هم امکانپذیر نیست همه مفاد
را علنی کنیم .وی ادامه داد :ما همیشــه به نفع شرکتهای
داخلــی کار کردیم و عملکرد وزارت نفت به این صورت بوده
در شرایط یکسان شرکتهای داخلی به شرکتهای خارجی
ترجیه داده شدهاند .این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید
بــر اهمیت نفت و گاز تصریح کرد :تا  ۲۰ســال آینده امکان
اینکه ناف اقتصاد کشــور از نفت و گاز جدا شود ،وجود ندارد.
حداقل تا  ۲۰سال آینده انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین نفت
و گاز نخواهند شــد و من فکر نمیکنم حتی تا ســال ۲۰۵۰
نفت و گاز کنار گذاشته شود .بهروزیفر ادامه داد :زغال سنگ
همچنان بزرگترین تامینکننده انرژی دنیاســت و با آمدن
نفت و گاز ،زغال ســنگ کنار گذاشــته نشد ،بنابراین ممکن
اســت با وجود انرژیهای تجدیدپذیر همچنان دنیا به نفت و
گاز احتیاج داشته باشد.
 ۲۹شــرکت اکتشــاف و تولید خارجی تعیین
صالحیت شدند

زمستان ســال گذشته بود كه شــرکت ملی نفت ایران از
میان شــرکتهای متقاضی حضور در مناقصههای باالدستی
صنعت نفت ۲۹ ،شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز خارجی را
تعیین صالحیت کرد .این شرکت در نظر دارد برای تعدادی از
پروژه های اکتشــاف و تولید نفت و گاز ایران ،طی چند دوره
مناقصه برگزار کند و از این رو از شرکتهای اکتشاف و تولید
( )E&Pخارجی معتبر و واجد شرایط دعوت به عمل آورد تا
در فرآیند ارزیابی صالحیت شرکت کنند .شرکتهای اکتشاف
و تولیــد خارجــی در ادامه اعالم حضور خــود در مناقصات
باالدســتی ،مدارک خود را به سامانه ای که از سوی مدیریت
فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران طراحی
و بر روی وبسایت رســمی این شرکت بارگذاری شده بود،
ارسال کردند .در ضمن شرکتهای خارجی در طول این مدت
ســوالهای خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی مطرح
کردند و شــرکت ملی نفت ایران در اسرع وقت پاسخگو بوده
است .دبیرخانه مناقصات قراردادهای باالدستی نفت و گاز پس
از دریافت اطالعات شــرکتهای خارجی متقاضی و ارزیابی
مدارک و مستندات ،اسامی  ۲۹شرکت تعیین صالحیت شده
خارجــی را اعالم کرده اســت .در میان شــرکتهای تعیین
صالحیت شده خارجی ،نام شرکت های معتبری از کشورهای
آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،نروژ ،مالزی ،روسیه ،اتریش ،تایلند ،ژاپن،
لهستان ،هلند ،انگلیس ،اسپانیا ،چین و  ...به چشم می خورد.

مهمترین خواسته اقتصادی رای دهندگان چیست؟

زهرا علی اکبری
انتخابات دوزادهمین دوره ریاست جمهوری زیر سایه اقتصاد
در حالی به پایان رسید که بسیاری از شعارهای اقتصادی پیش
بینی شــده نتوانست اکثریت آرا را در این دوره از آن خود کند.
ســال  1384بود که برای اولین بار اقتصاد،آن هم در وســعت
خرد ،به شــعار انتخاباتی نامزدهای ریاســت جمهوری تبدیل
شــد .حاال دیگر آوردن نفت سر سفره های مردم نه یک شعار
انتخاباتی که شوخی تلخی است که در برخی محافل اقتصادی
و سیاســی تبدیل شده است .ســال  1384تا  1392در حالی
گذشت که تاریخ شاهد داغ ترین اتفاقات نفتی بود .قیمت ها به
شدت افزایش یافته بود و درآمد نفتی ایران از مرز صد میلیارد
دالر در یک ســال فراتر رفته بود،با ایــن حال نه تنها نصیبی
از نفت قسمت ســفره های ایرانی نشد بلکه سهم شهروندان

نیاز عربستان به افزایش
قیمت نفت

یک تحلیلگر اقتصاد سیاســی گفت :عربســتان
برای انعقاد قراردادهای تسلیحاتی باید تامین بودجه
شــود بنابراین راهی جز افزایش قیمت نفت ندارد.
اصغــر زرگر در گفتگو با ایلنا ،درباره ســفر ترامپ
به عربســتان و تاثیر آن بر بازار نفت و مشــتقات
آن اظهار داشــت 110 :میلیارد دالر از قرارداد بین
امریکا و عربســتان مربوط به خرید سالح است و
این پول باید از منابع نفتی عربستان و منابع انرژی
تامین شــود .وی افزود :البته برخی منابع مورد نیاز
برای تامین ارز مورد نیاز ذخایر ارزی عربســتان در
اروپا و امریکا اســت اما مهمترین منبع تامین ارز
فروش نفت است ،بنا بر این امکان دارد که ریاض
با کمک شرکت های نفتی امریکا بخواهد از طریق
اوپــک قیمت نفت را باال ببرد اما اکنون با توجه به
توافق کاهش ســقف تولید نباید بیش از حدی که
تعیین شــده نفت پمپاژ کند زیرا ورود بیش از نیاز
نفت به بازار قیمت را پایین می آورد و این به ضرر
عربســتان است .زرگر تصریح کرد :عربستان برای
تامین هزینه های خرید تسلیحات و سرمایه گذاری
خــود در امریکا باید قیمت نفــت را باال ببرد برای
این موضوع چند مکانیســم متصور بود یکی اینکه
میزان تولید نفت را کاهش دهد و به کشــورهای
دیگر هم دیکته کند که تولیدشان را کاهش دهند
و از ایــن طریق با عرضه کمتر نفت در بازار قیمت
را باال ببرد شکل دیگر اینکه از طریق بورس بازی
و شرکت های نفتی امریکا در بازار تحوالتی انجام
دهند .وی افزود :امــکان این هم وجود دارد که با
فعال کردن اقتصاد امریکا از طریق سرمایه گذاری
ها و یا خرید تسلیحاتی تقاضای نفت در امریکا باال
برود ،بنابراین به این صــورت قیمت نفت در بازار
جهانی تغییر کرده و روند صعودی بگیرد.

ایــران تزریق نقدینگی به اقتصادی بود که پیش تر نیز از این
مار نفتی گزیده شده و بیماری هلندی را میزبان شده بود.
وقتی وزیر هامانه،اولین وزیر نفت دولت احمدی نژاد در حال
خداحافظی از وزارت نفت بود ،مورد این سئوال قرار گرفت :آیا
از پس دو ســال فعالیت دولت نهم ،نفت سر سفره های مردم
رفته اســت؟ پاســخ وی اما خالی از طنز نبود ،گفت«:فکر می
کنم نفت ســر سفره های مردم رفته باشد ،چرا که الیاف سفره
ایرانی به پالســتیک تغییر کرده و پالســتیک مشتقی از نفت
محسوب می شــود ».هر چند مردی از جنس مردم نتوانست
معجزه ای در ســفره های ایرانی ایجاد کند و طعم اشتغال را
زیر زبان بیکاران بیاورد،اما شعارهای اقتصادی همچنان یکی
از مهمترین شــعارها باقی ماند تا همین دیرو ِز تاریخ که نتیجه
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رقم خورد .تفاوت
اما در این حوزه معنادار اســت.اگر دوازده سال پیش شعارهای
اقتصــادی توانســت اکثریت آرا را در صنــدوق ها از آن خود
کند،اما ســال  ، 1396یعنی دوازده ســال بعد،حتی این دسته
از شــعارهای اغواکننده نتوانست رای حاضران در عرصه را از
آن خود کند.
آنچه در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری رقم

خورد نشــان می دهد شــعارهای اقتصادی دیگــر نمی تواند
توجــه رای دهندگان ایرانی را که شمارشــان از  ۵۶میلیون و
 ۴۱۰هزار نفر فراتر رفته اســت را جلــب کند.اگر چنین نبود
جزییات برنامه های ارائه شــده بــرای رای دهندگان اهمیت
نمــی یافت و بیکاران به امید یافتن ماهانه  250هزار تومان و
یارانه بگیران نیز با انگیزه دریافت یارانه سه برابری رای شان
را در سبد کاندیداهایی می ریختند که شعارهایی از این دست
را ســر دادند .با این حال واکاوی نتیجه انتخابات سال 1396
می تواند راهگشــای برنامه ریزانی باشد که فردای بهترین را
برای ایران خواستارند .اگر در یک تقسیم بندی ساده بخواهیم
تصور کنیم که رای دهندگان به تمامی شــعارهای نامزدهای
ریاســت جمهوری رای داده اند می توان چنین تصور کرد که
 16میلیون از رای دهندگان ایرانی دریافت یارانه ســه برابری
و کارانه برای دوره بیکاری را به رســمیت شناخته اند.در این
صورت الزم است پیام های اقتصادی که از خالل آرای ریخته
شــده در صندوق ها به گوش می رســد ،مورد واکاوی دقیق
قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از  73میلیون ایرانی در فهرســت یارانه
بگیــران قرار دارند ،به این ترتیــب  16میلیون نفر به دریافت

یارانه ســه برابری نه گفتند و همین امر خود نشــان می دهد
یارانــه دیگر نمی تواند ابزاری برای جذب رای باشــد .با این
حــال از میان حاضران در انتخابات  16میلیون نفر را می توان
موافقــان احتمالی و ضمنی یارانه و کارانه تلقی کرد  .هر چند
این افراد اکثریت جامعه ایران را تشکیل نمی دهند و می توان
همین نکته را پیشــرفتی اساسی در چهار سال گذشته دانست
اما با این حال برنامه ریزی برای وصول مطالبات این دسته از
اهمیتی قابل توجه برخوردار است.
از ســوی دیگر باید در نظر داشت که شعارها و وعده های
انتخاباتی از دل خواســته ها و مطالبات مردمی بیرون می آید.
از این رو می توان یکی از خواسته های اصلی در شرایط کنونی
را ایجاد شغل در اقتصاد دانست.
پیــروز انتخابات دوازدهم بدون تردید مســئولیت پیگیری
خواسته صد در صد شهروندان را عهده دار است.
به نظر می رسد با توجه به اینکه اکثریت مطلق آرا پیگیری
سیاســت های دولت یازدهم را در دولت دوازدهم مورد تاکید
قرار داده اند ،نیاز است برنامه ریزی گسترده ای برای رفع فقر،
توانمند ســازی اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد شغل در دستور
کار قرار گیرد.

ابالغ «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»

بانــک مرکزی جمهوری اســامی با هدف
کنترل گســتره موسســه هــای اعتباری و
هدایت آنها به ایفای نقش واسطهگری وجوه
به عنوان کارکرد اصلی آنها« ،دســتورالعمل
ســرمایهگذاری در اوراق بهادار» را به شبکه

بانکــی ابالغ کرد .به گــزارش بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ،براساس این دستورالعمل،
ســرمایهگذاری موسســه هــای اعتباری در
صندوقهــای ســرمایهگذاری از مصادیــق
غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار
شود .کنترل گستره ســرمایهگذاری موسسه
های اعتباری در شــرکتها و تمرکز فعالیت
آنها بر واســطهگری وجوه به عنوان شالوده
و اســاس عملیات بانکی ،از اهمیت بسیاری
برخوردار اســت .در مــاده  34قانون پولی و
بانکی کشــور به این مهم پرداخته شده است
و خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه
یــک یا چند شــرکت یا خریــد اوراق بهادار

داخلی و خارجی توســط بانکها به حســاب
خود فقط بــه میزانی که بانک مرکزی تعیین
می کند ،ممکن دانسته شده است .به استناد
این ماده قانونی در سال « 1386دستورالعمل
سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب
شورای پول و اعتبار رســید و تاکنون مبنای
عمل بــود اما اوایل ســال  1394قانون رفع
موانــع تولید رقابتپذیــر و ارتقای نظام مالی
کشور تصویب شــد .در بند «ب» ماده ()16
این قانون آمده است :همه بانکها و موسسه
های اعتبــاری موظفند از تاریــخ الزماالجرا
شــدن قانون تا مدت سه ســال سهام تحت
تملک خود و شرکتهای تابع را در بنگاههایی

که فعالیتهــای غیربانکی انجام میدهند ،به
استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابع
واگذار کنند .تشــخیص «غیربانکی» بودن
فعالیت بنگاههایی که بانکها ،موسســه های
اعتباری و شرکتهای تابع در آنها سهامدارند،
بر عهــده بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران است.
بر پایه این دســتورالعمل ،ســرمایهگذاری
موسســه هــای اعتبــاری در صندوقهای
ســرمایهگذاری از مصادیــق غیربانکی احصا
شده اســت که باید ظرف مهلت مقرر در این
مقررات همه ســرمایهگذاری شــبکه بانکی
کشور در این زمینه واگذار شود.

سرمایه گذاری دولت یازدهم در صنعت لوازم خانگی

دبیرکل و رئیس ســتاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع
لوازم خانگی ایران گفت :سال  86مجموع صادرات لوازم خانگی
کشــور به حدود  90میلیون دالر می رسید ،اما در سال  94این
صــادرات به بیش از  350میلیون دالر (بــدون در نظر گرفتن
صادرات ظروف) افزایش یافته اســت .حبیــب اهلل انصاری در
گفتگو با ایرنا افزود :طی ســال های گذشته در دولت «تدبیر و
امید» توجه خوبی از نظر ک ّمی به صنعت لوازم خانگی شــده و
سرمایه گذاری مناسبی برای افزایش تولید انجام شده است .به
گفته این فعال بخش خصوصی ،در همه جای جهان کارخانجات
ســعی می کنند توسعه ک ّمی داشته و بزرگتر شوند ،زیرا این امر
خود موجب گســترش تحقیق و توســعه فناوری و بکارگیری
متخصصان می شود؛ اما اگر دامنه فروش تولیدات کم و محدود
باشــد ،نمی توان چنین امکاناتی را مهیا کرد .وی با اشــاره به
مواجهه صنعت لوازم خانگی با رکود در ســال های گذشته که
کماکان در دل این صنعت رخنه کرده ،تصریح کرد :با این وجود
تولیدکننــدگان داخلی از غافله جهانی عقب نمانده و با دریافت

آخرین فناوری های روز جهان ،حتی برای تولید برخی برندهای
خارجی در داخل کشور سفارشاتی دریافت کرده اند.
انصاری ادامه داد :این موضوع از این جهت که زمینه را برای
صادرات تولیدات از ایران به سایر کشورها فراهم می کند ،مهم
اســت و امروز نیازمند انجام سرمایه گذاری مشترک با خارجی
ها هستیم .دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خاطرنشان
کرد :ایران با دارا بودن نیــروی کار فراوان ،انرژی ارزان ،واقع
شــدن در کریدور شــمال -جنوب و همسایگی با  15کشور ،از
جذابیــت های باالیی برای خارجی ها برای حضور در کشــور
برخوردار اســت .وی با تاکید بر اینکه امــروز تولیدات داخلی
لوازم خانگی با محوریت صادرات انجام می شود ،تصریح کرد:
در حالی که ســال  86مجموع صادرات لوازم خانگی کشور به
حدود  90میلیون دالر می رســید ،اما در سال  94این صادرات
به بیــش از  350میلیون دالر (بــدون در نظر گرفتن صادرات
ظروف) افزایش یافته اســت که قطعا آمار صادرات سال گذشته
به مراتب بیشتر از این ارقام است .انصاری اضافه کرد :با برنامه

ریزی آقای روحانی در دولت دوازدهم و رفع مشــکالت بانکی،
توســعه صادرات این محصوالت بیش از گذشته میسر خواهد
شد.
وی ،یکی از دغدغه های فعاالن این بخش را باال بودن نرخ
تســهیالت بانکی برشمرد و گفت :در حالی که رقبای ایران در
بازار لوازم خانگی ،محصوالت خود را با بهره مندی از تسهیالت
ارزان قیمت با ســودهای چهار تا پنج درصدی تولید می کنند،
اما در ایران سود تسهیالت بانکی بین  20تا  30درصد است که
توان رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد.
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حاشیه بازار

یارانه چه کسانی این ماه افزایش
داشت؟

در حالی که ســازمان هدفمندی یارانهها مقرر کرده بود ،یارانه اقشــار کم درآمد جامعه
چون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی از ماه گذشته دو برابر شود که ابهامات فراوانی
در خصوص واریز یا عدم واریز یارانه دو برابری این سرپرستان خانوار وجود دارد .در حالی
که هفته گذشــته هفتاد و چهارمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز
شد که دولت در ماه قبل با توجه به وعدهای که داده بود یارانه اقشار کمدرآمد جامعه چون
عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را افزایش داد .به گزارش میزان ،عالوه بر
این در روزهای قبل از واریز هفتاد و پنجمین مرحله یارانه نقدی پیامکی از سوی سازمان
هدفمندی یارانه برای برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد مبنی بر وصل مجدد یارانه ،اما
نکته قابل توجه اینجاست که برخی از این خانوارها در مرحله دوم هدفمندی یارانه از لیست
انصــراف داده بودند ولی پیامکی مبنی بر وصل مجدد یارانهشــان دریافت کردند که این
موضوع نیز با توجه به نزدیکی به انتخابات در حالت تعلیق قرار گرفت و قرار شد تا وصل
مجدد یارانه این خانوارها به دورههای بعد موکول شــود .در این میان سازمان هدفمندی
یارانه اعالم کرد که پیامک واریز مجدد یارانه ها برای خانوارهایی ارســال شده که نسبت
به قطع یارانه خود معترض بودهاند که این اقدام در ماههای گذشــته نیز صورت میگرفته
ولی اکثرافرادی که پیامک سازمان هدفمندی یارانهها را دریافت کردند جز افراد انصرافی
بودند .حال با این اوصاف و متوقف شدن واریز مجدد یارانه برخی از خانوارها ،تکلیف یارانه
دو یا چند برابری اقشار کمدرآمد جامعه در ابهام قرار دارد.

رخداد

افزایش  ۱۰۰هزار بشکهای تولید نفت
خام میدانهای مشترک

معــاون اول رئیسجمهــوری و رئیس ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی تکالیف و
پروژههای اولویتدار وزارت نفت را برای اجرا در ســال  ۱۳۹۶ابالغ کرد که افزایش ۱۰۰
هزار بشکهای تولید نفت خام میدانهای مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰
هزار بشکه در روز یکی از این تکالیف بود .میادین نفتی آزادگان ،یادآوران و یاران به دلیل
وسعت ،ذخیره و اشــتراکی که با عراق دارند ،همواره مورد توجه مسئوالن وزارت نفت و
توسعه آنها مورد تاکید مقامات کشور بوده است .به طوریکه اسحاق جهانگیری مجددا در
آخرین تکلیفی که برای وزارت نفت در سال  ۱۳۹۶تعیین کرده است ،بر توسعه و افزایش
تولید از این میادین تاکید کرده است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا،طبق آخرین
اطالعاتی که از سوی ســیدنورالدین شهنازیزاده ،مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه
نفت (متن) ،ارائه شــده ،بهطور کلی نفت درجای کل غرب کارون  ۶۷میلیارد بشکه است
که بخش زیادی از آن را نفت سنگین تشکیل میدهد.
میدان نفتی آزادگان
طرح توســعه میدان نفتی آزادگان شــمالی بایبک یا همان بیع متقابل با یک شرکت
چینی بوده است .فاز یک آزادگان شمالی در اواسط سال  ۱۳۹۵افتتاح شد و طبق آخرین
اخبار در حال حاضر روزانه  ۷۵هزار بشــکه از این میدان تولید می شود .برخالف میدان
آزادگان شمالی ،قرارداد میدان آزادگان جنوبی بیعمتقابل نبود .برای توسعه این میدان ابتدا
حدود  ۱۰سال پیش قراردادی با یک شرکت ژاپنی و بعد اروپایی بسته شد ،اما ادامه پیدا
نکرد .در نهایت توسعه این میدان توسط یک شرکت چینی پیگیری شد اما آن هم متوقف
شد و به واسط منابع داخلی توسعه این میدان ادامه پیدا کرد .طبق آخرین اخبار روزانه ۸۰
هزار بشکه نفت خام از میدان آزادگان جنوبی تولید میشود.
میدان نفتی یادآوران
در حال حاضر روزانه  ۱۱۵هزار بشــکه نفت خام از میدان نفتی یادآوران تولید میشود،
میزان تولید از فاز یک میدان یادآوران تا  ۱۳۵هزار بشــکه در روز قابل افزایش اســت.
همزمان مدارک فاز دو برای مذاکره با شــرکتهایی که قرار اســت با ایران در توســعه
این میدان همکاری کنند آغاز می شــود که توسعه فاز دو میدان نفتی یادآوران در قالب
قرارداد  IPCمحقق شــود .اگر توســعه فاز دو یادآوران در قالب مناقصه صورت بگیرد
شــرکتهایی که برای توسعه میدان نفتی آزادگان اعالم آمادگی کرده اند ،از جمله شل،
توتال ،اینپکس ،انی و غیره حضور خواهند داشت.
میدان نفتی یاران
براساس آخرین اخبار ارائه شده از سوی مسئولین تولید زودهنگام از میدان یاران جنوبی
ظرف دو ماه آینده صورت خواهد گرفت و پس از آن شاهد تولید  ۱۰هزار بشکه زودهنگام
از میدان یاران جنوبی خواهیم بود و متعاقب آن تولید از این میدان به تولید  ۲۵هزار بشکه
خواهد رســید .درحال حاضر روزانه  ۳۰هزار بشــکه از میدان یاران شمالی تولید میشود
و قرار اســت در قالب قرارداد  HOAکه با شرکت صنعت نفت و گاز پرشیا منعقد شده،
یاران شمالی و جنوبی یکپارچه شده و با یکپارچه سازی آنها و استفاده از تکنولوژیهای
 IORو  EORتولید از یاران در مجموع به حدود  ۹۰هزار بشکه در روز برسد.
جمعبندی
براســاس این گزارش طبق آخرین اخبار ،در حــال حاضر تولید از میدان نفتی آزادگان
شمالی روزانه  ۷۵هزار بشکه ،تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی روزانه  ۸۰هزار بشکه،
تولید از میدان نفتی یادآوران  ۱۱۵هزار بشــکه و تولید از میدان نفتی یاران شمالی روزانه
 ۳۰هزار بشــکه اســت .به عبارت دیگر به طور کلی حدود  ۳۰۰هزار بشــکه از میادین
مشترک غرب کارون تولید میشود که به گفته مسئوالن قرار است تا آخر خرداد ماه تولید
از این میادین به  ۳۵۰هزار بشکه در روز برسد.

آخرین خبر

نرخ تورم اردیبهشت ٧.١
درصد شد

اطالعات مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم ماهانه کاالها و خدمات مصرفی
در اردیبهشت ماه ساالنه  ٠.٢درصد کاهش ،تورم نقطه به نقطه  ٠.٢درصد افزایش
و تورم ساالنه  ٠.٢درصد افزایش داشته است .به گزارش ایسنا ،براساس اطالعات
مرکز آمار ایران ،شــاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شــهری در
اردیبهشــت ماه امســال عدد  ٢٤٤.٤را نشان میدهد که نســبت به ماه قبل ٠.٢
درصد کاهش داشــته است .افزایش شاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل
(تورم نقطه به نقطه)  ٩.٦درصد اســت که نســبت به همین اطــاع در ماه قبل
(  ٩.٤درصد)  ٠.٢واحد درصد افزایش یافته اســت .درصد تغییرات شــاخص کل
(نــرخ تورم کاالها و خدمــات مصرفی خانوارهای شــهری) در دوازده ماه منتهی
به اردیبهشــت ماه سال  ١٣٩٦نسبت به دوره مشابه ســال قبل  ٧.١درصد است
که نســبت به فروردین ماه امســال  ٠.٢واحد درصد افزایش یافته است .همچنین
شــاخص گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیــات» در این ماه به رقم
 ٢٩٩.١رسید که نسبت به ماه قبل  ١.٣درصد کاهش نشان میدهد .شاخص گروه
عمده خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات نســبت به ماه مشابه سال قبل ١٦.٢
درصد افزایش نشــان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به
اردیبهشت ماه  ١٣٩٦نســبت به دوره مشابه سال قبل  ٩.٦درصد است که نسبت
بــه تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه  ٨٠٥( ١٣٩٦درصد) ،یک واحد درصد
افزایش یافته اســت .شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد
 ٢٩٧.٤رســید که نســبت به ماه قبل  ١.٥درصد کاهش نشان میدهد .شاخص
گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل  ١٦.٧درصد افزایش نشان
میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه  ٩.٥درصد اســت .شــاخص گروه عمده
«کاالهای غیر خوراکی و خدمات» در اردیبهشــت ماه  ١٣٩٦به رقم  ٢٢٥.٦رسید
که نسبت به ماه قبل  ٠.٣درصد افزایش داشته است .میزان افزایش شاخص گروه
عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل  ٦.٩درصد
بوده اســت و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشــت ماه  ١٣٩٦نسبت به دوره
مشــابه سال قبل این گروه  ٦.٢درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی
به فروردین ماه  ٦.٢( ١٣٩٦درصد) ،تغییری نداشته است .

