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مذاکره برای راه اندازی جایگاه های کوچک 
سوخت در تهران

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی نرخ های باالی سود 
بانکی منطق ندارد، بنابراین هم اکنون باید دو کار را همزمان 
انجام داد؛ اول این که سطح تورم در وضعیت تک رقمی پایدار 
بماند و ســپس، نرخ سود تســهیالت بانکی به سمت پایین 
هدایت شود. حدود یک ســال از آخرین تصمیم شورای پول 
و اعتبار درباره نرخ ســود بانکی می گذرد؛ زمانی که بانک ها 
در حرکتی هماهنگ و داوطلبانه، قصد کردند حداکثر نرخ های 
سود سپرده در شبکه بانکی را به 15 درصد برسانند تا این نرخ 
با سایر شاخص ها هماهنگ شود. این تصمیم در خرداد 1395 
گرفته شــد و در پی آن، شورای پول و اعتبار در جلسه ای، به 
کاهش ســود سپرده ساالنه از 18 به 15 درصد رأی داد. نرخ 
ســود تسهیالت نیز با اختالف 3 درصد از سود سپرده، به 18 

درصد کاهش پیدا کرد.
نگاهی به وضعیت نرخ های ســود تسهیالت بانکی طبق 
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که این نرخ طی 
3۲ ســال گذشــته در دامنه ۴ تا ۲5 درصد در نوسان بوده و 
هم اکنون در محدوده 18 درصد قرار دارد. گزارش ها حاکی از 
آن است که هنگامی که سال گذشته بانک ها به کاهش نرخ 
سود به 15 درصد رأی دادند، نرخ تورم خردادماه تک رقمی و 
9.7 درصد شــده بود. اما در حالی یک سال قبل نظام بانکی 
برای کاهش نرخ ســود متناســب با نرخ تورم پیش قدم شده 
بود که گزارش ها حاکی از آن اســت که در این مدت بانک ها 
به تصمیم خــود پایبند نبوده اند و برخــی بانک ها که اغلب 
خصوصی هســتند، سودهای باالتری را به سپرده گذاران خود 
پیشنهاد می کنند. گذر از شعب برخی بانک ها بیانگر آن است 
که زمانی که سپرده گذار تمایلی برای سود 15 درصدی نشان 
نمی دهد، اغلب با دریافت مبالغی باالتر و یا تعیین کفی برای 
میزان ســپرده، نرخ سودها از 18 درصد عبور کرده و گاها به 

۲۰ تا ۲3 درصد هم می رسد.

چرا کاهش نرخ سود شکست خورد؟
اما چه شــد که کاهش نرخ سود شکســت خورد؟ اگرچه 
پیــش از این خبرهایی در رابطه با ارجاع پرونده نرخ شــکنی 
برخی بانک ها به هیات انتظامی منتشــر شده بود. بنا به گفته 
ولی اهلل ســیف، رییس کل بانک مرکزی، »ســال گذشته با 
تالش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار 
بین بانکــی از حدود ۲8 درصد به مرز 17 درصد کاهش یافت 
و پیش بینی می شد کاهش آن تا هدف تعیین شده 15 درصدی 
ادامه یابد. اما فارغ از میــزان پایبندی بانک ها در این رابطه، 
انتشــار اوراق بدهی دولت با نرخ های موثر باالی ۲۰ درصد 
موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی 
بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت صندوق های با درآمد ثابت، 
با اعــالم نرخ های عموما باالی ۲۰ درصــد نیز اثر تخریبی 

دیگری را موجب شد.«
بر این اساس، رییس کل بانک مرکزی در فروردین امسال 
در مراســم آغاز به کار نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه تاکید 
کــرده بود که »با توجه به این کــه دارایی های نظام بانکی با 
حجــم غیرمتعارفی از دارایی های منجمــد و موهوم موجب 
ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شــده اســت، باید از 
اعمال سیاست ها و اقدامات ناســازگار تاثیرگذار بر بازار پول 

جدا اجتناب شود.«

پرونده نرخ سود روی میز شورای پول و اعتبار
بــا وجود این شــرایط، دوباره پرونده نرخ ســود روی میز 
شــورای پول و اعتبار قرار اســت و رییس کل بانک مرکزی 
گفته است: »گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم 
داد که براســاس آن، ممکن است نرخ ســود بانکی در سال 
جاری کاهش یابد.« بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم 
اردیبهشت ماه امسال روی رقم 9.8 درصد ایستاده است و به 
ایــن ترتیب، این انتظار وجود دارد که فاصله بین نرخ ســود 
و نرخ تورم کم شــود. پیش بینی حسین میرشجاعیان، معاون 
وزیر اقتصاد درباره تورم سال 96 نیز این است که »هم اکنون 
تورم اقتصاد ایران معقول است و با توجه به سیاست هایی که 
دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم 
سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر 1۰ درصد 

باقی می ماند.«
 بر این اساس، در حال حاضر سوالی که مطرح است، این که 
آیا در شرایط کنونی در اقتصاد ایران امکان رسیدن به نرخ سود 
تسهیالت بانکی در حد تک رقمی وجود دارد؟ رییس شورای 
پــول و اعتبار در این خصوص تاکیــد دارد: »فعال در اقتصاد 
ایران شرایط برای رســیدن به نرخ سود تسهیالت بانکی در 
حد تک رقمی وجود ندارد؛ چراکه برخی عدم تعادل ها در حوزه 
بانکی مانع از این اتفاق می شــود. اما با توجه به تک رقمی 
شدن تورم در سال گذشــته، باید نرخ سود بانکی نیز به این 
سمت ســوق پیدا کند. با این حال، زمانی که تورم تک رقمی 
پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می توان 
امیدوار بود که نرخ ســود تسهیالت نیز متناسب با آن به این 

حد برسد.«
شرط کاهش نرخ سود بانکی

در حال حاضر کارشناسان معتقدند که نرخ هاي باالي سود 
بانکــي منطق ندارد و بایــد دو کار را همزمان انجام داد؛ اول 
این که سطح تورم در وضعیت تک رقمي پایدار بماند و  سپس، 
نرخ سود تسهیالت بانکي به سمت پایین هدایت شود. در این 

خصوص، رضا بوستانی، یک کارشناس پولی و بانکی چندی 
پیش در گفت وگو با خبرآنالین عنوان کرد: »هم سیاستگذار 
و هم بازار عالقه ای ندارد که نرخ ســود بانکی باال باشد، اما 
نکته این جاســت که امکان پایین آوردن نرخ سود بانکی در 
شرایط کنونی وجود ندارد؛ به این دلیل که سیاست هایی که 
در گذشته اعمال شده شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی 
ســخت کرده است.« وی با تشــریح این شرایط متذکر شد: 
»اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، هم بانک و هم سپرده گذار 
زیان می بینند؛ چون سپرده گذار با کاهش نرخ سود سپرده ها 
سودش کم شده در نتیجه برایش نگهداری این پول در بانک 
صرف نمی کند و لذا پول خود را از بانک خارج کرده و در نتیجه 

بانک به دلیل کاهش میزان سپرده ها ورشکسته می شود.«
این کارشــناس اقتصادی، تنها راه برای خروج از بن بست 
کنونــی در نظام بانکی را انجام اصالحــات اقتصادی عنوان 
می کند و می گوید: »اگر اجازه ندهیم بانک ســودآور باشــد، 
طبیعی اســت که ورشکســت می شــود، اما مهم این است 
کــه در کنار این ســودآوری که قالبا از طریق مشــارکت در 
ســرمایه گذاری و یا پرداخت تسهیالت صورت می گیرد، باید 
منابعی که ســرمایه گذاری می شــود، دوباره به چرخه بانکی 
برگردد؛ در غیر این صورت شرایطی که امروز مواجه هستیم، 
ادامــه پیدا می کند. عالوه بــر آن، بانک باید به تعهدات خود 
نسبت به سپرده گذار عمل کند. سپرده گذار نیز باید طبق موعد 

مقرر تسهیالت دریافت شده را به بانک برگرداند.«
هادی حق شــناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که 
»یک قاعده در علم اقتصاد وجود دارد که رابطه بین نرخ تورم 
و نرخ تســهیالت بانکی باید چند درصد بیش از تورم باشــد. 
این فرمول برای اقتصادهایی اســت که در شرایط نرمال قرار 
دارند، یعنی بازارهایی مثل کاال و سرمایه در حال تعادل است، 
اما برای اقتصادی مثل ایران که  نیمی از آن در رکود به ســر 
می برد، طبیعتا این تناسب برقرار نیست، بنابراین این فرمول 

قابل اجرا نیست.«

دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از آغاز اجرای طرح »چکاوک۲« برای تجمیع آمار چک های درون بانکی با آمار چک های بین بانکی و »چکاوک3« با هدف واگذاری چک به مقصد حســاب های دولتی نزد بانک 
مرکزی از شعبه های بانکی سراسر کشور خبر داد. سیدمحمود احمدی گفت: عملیات سامانه چکاوک فقط به چک های بین بانکی مربوط می شود اما به دلیل اهمیت آمار و اطالعات چک های درون بانکی در نظر است تجمیع آمار 
چک های درون بانکی با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه سازی این اطالعات، به چکاوک۲ تعبیر می شود. احمدی ادامه داد: قرار است در وهله  نخست، اطالعات به صورت فایل 
از بانک ها گرفته شود که این امر از آغاز خردادماه به صورت روزانه امکانپذیر شد و در وهله  دوم، دریافت اطالعات به صورت برخط انجام می شود. وی گفت: در اجرای تکالیف مربوط به ماده 9۴ قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال 
همه حساب های دولتی به بانک مرکزی که در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان های مشمول این ماده قانون با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، امکان واگذاری چک 

به مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعبه های بانکی سراسر کشور ایجاد شد که  دلیل آن ساختار متمرکز بانک مرکزی و امکان اندک ارائه خدمت در شهرستان ها بود و از آن به عنوان طرح چکاوک 3 یاد می شود.

آخرین خبر 

طرح های 
چکاوک 2 و3 

کلید خورد

رخداد 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مذاکره بین شرکت های 
برند و شــهرداری برای راه اندازی جایگاه های کوچک سوخت در تهران خبر داد. 
منصور ریاحی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه یکی از مشــکالت شــهرهای 
بزرگ از جمله تهران برای راه اندازی جایگاه های ســوخت گران بودن زمین است، 
اظهار کرد:برای این مشــکل راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شــده که یکی از 
این راهکارها راه اندازی جایگاه های کوچک سوخت است. وی ادامه داد: سناریوی 
احداث و راه اندازی جایگاه های کوچک ســوخت در اصفهان و قم اجرا شده و چند 
شــهر دیگر از جمله تبرزی و مشهد نیز از این طرح استقبال کرده اند. برای اجرای 
این طرح شــرکت های برند وارد شده و جایگاه های کوچک سوخت را با همکاری 
شهرداری ها راه اندازی می کنند. البته صالحیت شرکت های برند توسط شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی تایید می شود و مکانی که جایگاه های کوچک باید احداث 
شــوند نیز توسط این شرکت تعیین و تایید می شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در ادامه درمورد راه اندازی جایگاه های کوچک ســوخت در 
تهران توضیح داد: برای راه اندازی جایگاه های کوچک ســوخت یک تا دو شرکت 
برند با شهرداری وارد مذاکره شده اند و چنانچه شهرداری ها با این موضوع موافقت 

کنند در تهران هم شاهد افتتاح این جایگاه ها خواهیم بود.

        مصائب بهره بانکي برای اقتصاد ایران
مریم فکری

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه درخواست کرد نمایشگاه اختصاصی فرش دستباف 
ایرانی در روسیه برگزار شود به گزارش مرکز ملی فرش ایران ؛ دیدار والدیمیر اوبیدنوف در 
دیدار با مسئوالن مرکز ملی فرش ایران با اشاره به عالقه و اشتیاق مردم روسیه به فرش 
دستباف ایران از تمایل این اتاق برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی فرش دستباف ایران 
در روسیه خبرداد. در این جلسه از سوی مرکز ملی فرش ایران مشکالت ترخیص موقت 
فرش دســتباف برای حضور در نمایشگاه ها و حقوق گمرکی باال از جمله موانعی عنوان 
شــد که باعث استقبال کم تولیدکنندگان و تجار برای حضور در بازار روسیه می شود. در 
ادامه رییس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه مسایل مربوط به ورود موقت فرش 
دستباف ایران به روسیه با رایزنی، بحث های کارشناسی و ارایه راهکارهای اجرایی قابل 
حل اســت، اظهار امیدواری کرد؛ اوایل ماه اکتبر یا دسامبر ۲۰17 بتوان اولین نمایشگاه 
فرش دســتباف ایران را در روسیه برگزار کرد. در این جلسه مقرر شد دستیار رییس اتاق 
مشــترک ایران و روسیه به همراه نماینده مرکز ملی فرش ایران پیگیر ارایه راهکارهای 

اجرایی برای مرتفع شدن موانع شوند.

موانع صادرات فرش دستباف به 
روسیه برطرف می شود

حاشیه بازار 

اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرائی )سادا(، زمینه انتشار 
انواع مختلف صکوک بر روی دارایی های دولت را فراهم می کند. در اقتصاد ایران، دولت 
یکی از نهادهای بســیار مهم و اساسی در اقتصاد محسوب شده و به همین دلیل، حجم 
دارایی ها و اموال در اختیار دولت بسیار قابل توجه است. هر چند این مسئله در بعد کالن 
یک تهدید به حساب آمده و فضای فعالیت را برای بخش خصوصی تنگ می کند، اما از 
ســوی دیگر می تواند فرصت هایی نیز ایجاد کند. یکی از فرصت های مذکور فراهم بودن 

دارایی های پایه کافی جهت انتشار انواع اوراق بهادار اسالمی )صکوک( است.
به گزارش ایبِنا، توضیح آنکه در چارچوب اسالمی، کلیه ابزارها و اوراقی که می تواند در 
 asset backed( بازارهای سرمایه و بدهی منتشر شود، باید اوراق به پشتوانه دارایی
securities( باشــد. به عبارت دیگر، بر خالف بازارهای بدهی و ســرمایه متعارف 
که در آنها اوراق بر اســاس عقد قرض منتشر شــده و نیازی به دارایی پایه وجود ندارد، 
در بازار اســالمی الزم اســت تمامی اوراق دارای پشــتوانه دارایی باشند. براساس آنچه 
مطرح شد، به نظر می رسد حجم عظیم دارایی های منقول و غیرمنقول در اختیار دولت و 
زیرمجموعه های آن )مانند: ساختمان ها، زمین ها، ماشین آالت، تجهیزات و غیره( فرصتی 
مناسب جهت توســعه بازار اوراق بدهی در کشــور فراهم می کند. عالوه بر این، تبدیل 
دارایی های دولتی به اوراق بهادار ســبب بازارپذیر شدن آنها می گردد و امکان معامله بر 

روی آنها را تسهیل می کند.
خوشبختانه برنامه ششم توسعه به خوبی به این مسئله توجه کرده است. به نحوی که 
در بند پ ماده 1۰ این قانون آمده اســت: »بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده 
می شود به  منظور  استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسالمی پیش بینی  شده 
در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات 
مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و ســایر دارایی های دولت، ضمن 
اجرای ســامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی )سادا(، حسب مورد 
نســبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و اســتفاده از دارایی ها و اموال دستگاه 
های اجرائی ... به منظور پشتوانه  انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان 
رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال 
مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند.تمام دســتگاه هــای اجرائی ... مکلفند ضمن 
همکاری الزم، حداکثر ظرف مدت ســه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت کلیه 
اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف 
اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی 
در ســامانه اقدام کنند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار و 
فروش اموال غیرمنقول دولتی، بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه )کد( 
رهگیری ممنوع اســت«. با توجه به آنچه مطرح شد انتظار می رود با اجرای صحیح ماده 
قانونی مذکور، از یک طرف ســامان دهی مناســبی در رابطه با تمام اموال و دارایی های 
در اختیار دولت ایجاد شــود و از ســوی دیگر، زمینه انتشار انواع گوناگونی از اوراق بهادار 

اسالمی بر روی این دارایی ها فراهم شود.

نقش صکوک در بازارپذیر کردن 
دارایی های دولت

لزوم طراحی نرم افزار 
جامع برای کاهش ریسک 

بانک ها
حسین قضاوي، معاون وزیر امور اقتصاد در امور 
بانک، بیمه و شــرکت های دولتی بر لزوم طراحی 
نــرم افزار جامع ذینفع واحد در بانک های کشــور 
تاکیــد کرد و افزود: یک بانک برای تعامل با بانک 
هــای دنیا به تطبیق اقدام های خــود با قوانین و 
مقــررات نیازمند اســت تا تطبیــق تصمیمات با 
مقررات باید به صورت سیستمی و با استفاده از نرم 
افزارهــای ویژه صورت گیرد که همه ابعاد موضوع 
را به صورت استاندارد مورد توجه قرار دهد. قضاوی 
اضافه کرد: بسیار مهم است بانک ها خود را به نرم 
افزارهای کشف بهنگام تقلب و تخلف مجهز کنند.  
وی گفت: بانک ها باید روی این سه موضوع مهم، 
سرمایه گذاری کنند تا بتوانند از ریسک عملیاتی و 
به تبع آن ریسک شهرت جلوگیری کنند.  قضاوی 
ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که در کمترین 
زمان ممکن و با استفاده از سیستم های نرم افزاری 
به روز، از بروز حــوادث و رویدادهای نامطلوب در 
بانک های کشــور جلوگیری شــود. این مسوول 
یادآوری کرد: بــا توجه به حجم عظیم رویدادهای 
مالــی یک بانک، دیگر نمی توان با تشــخیص یا 
حضــور ذهن کارکنان، میــزان تطبیق تصمیم ها 
با مقررات را تشــخیص داد. بــه گفته وی، بانک 
مرکزی در این زمینه مطالعات زیادی را انجام داده 
اســت و به تازگی دستورالعملی را تنظیم کرده که 
در کمیســیون فرعی شورای پول و اعتبار تصویب 
شده است و پس از تصویب در کمیسیون اصلی، به 
بانک ها ابالغ می شود.. به گفته قضاوی، با توجه 
به این حجم مبــادالت الکترونیک، یک بانک به 
هیچ وجه نباید ریسک عملیاتی خود را نادیده بگیرد 
زیرا اگر این ریســک کنترل نشود، ریسک شهرت 
آن افزایش یافته و شهرت آن خدشه دار می شود. 

دولتی ها نباید اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشند
حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت دوران جنگ در گفتگو 
با ایلنا با اشاره به چسبندگی و درهم تنیدگی قدرت و ثروت در کشور 
و تبدیل شدن حکومت به نهاد توزیع رانت به وفاداران، اظهار داشت: 
جامعه شناسان از چندین نهاد صحبت میکنند که باید در هر جامعه 
ای حریــم آنها محفوظ بماند مانند نهاد قــدرت، نهاد ثروت و نهاد 
تعلیم و تربیت و همچنین نهاد خانواده. وی افزود: یکی از محل ها و 
گسل هایی که در آن فساد به وجود می آید و تعریف فساد را می توان 
از آن اســتخراج کرد تداخل میان مرزهای نهادهایی اســت که در 
جامعه وجود دارد. عابدی جعفری خاطر نشــان کرد: انگیزه های هر 
یک از نهادهای قدرت و ثروت و ارزش های قالب و انگیزهای افراد 
برای حضور در این نهادها کامال متفاوت اســت. در نهاد ثروت و یا 
نهاد اقتصاد طبیعی است که افراد برای کسب سود و  افزایش ثروت 
و تثبیت و انتقال ثروت حضور پیدا می کنند و باید در یک چارچوب 
معین و معقول به خاطر انجام این کار، تحســین شوند، زیرا اشتغال 
به وجود می آورند و نیازهای مردم را برطرف می کنند. وی افزود: در 
حالی که در نهاد قدرت، انگیزه اصلی انجام خدمت به مردم اســت 

و قرار بر این اســت که تامین مالی در بحث قدرت از طریق بودجه 
دولتی تامین شــود و هیچ کس دغدغه تامین منابع مالی برای ارائه 
خدمت خود را نداشته باشد.وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی 
با اشاره به ضرورت تفکیک دو نهاد قدرت و ثروت، تصریح کرد: اگر 
قرار بر این شــد که ارزش قالب بر نهاد قدرت و ارزش قالب بر نهاد 
ثــروت و انگیزه های افرادی که در حکومت و ســازمان های تابعه 
مشغول خدمت هســتند با هم مخلوط شود عمال  در جامعه فساد 
به وجود خواهد آمد. بنا بر این یکی از محل های جدی بروز فساد، 
ورود قدرت به حوزه ثروت و هچنین ورود فعاالن اقتصادی به حوزه 
سیاست و حکومت است. در کشورهای توسعه یافته برای مقابله با 
این پدیده قوانین الزم پیش بینی شــده است. وی تصریح کرد: در 
کشــورهای پیشــرفته و قانونمند به عنوان مثال اگر کسی در یک 
پست دولتی سال ها کار کرده و اطالعاتی را به دست آورده است اگر 
بازنشسته شد و یا به هر دلیلی از سیستم جدا شد این فرد تا پنج سال 
حــق رفتن به بخش خصوصی در همان حوزه ای که در دولت کار 
کرده است را ندارد. عابدی جعفری تصریح کرد: معنی آن این است 

که نمی توانند این اطالعات به بخش خصوصی منتقل کنند چه برسد 
به این که فردی در دولت حضور داشــته باشد و هم زمان در همان 
حوزه در بخش خصوصی هم فعال باشد. وی گفت: ضمن آنکه یک 
نکته کلیدی در بحث فســاد این است که  چه در حوزه فردی و چه 
در حوزه سازمانی و چه در حوزه کالن و حکومتی، منافع فرد با منافع 

محلی که عهده دار خدمت در آنجا است با یکدیگر پیوند بخورد .

در یکسال گذشته برخی بانک ها به تصمیم کاهش نرخ سود پایبند نبودند

ایران امیدوار اســت به دنبال انتخاب دوباره حسن روحاني 
بــه عنوان رییس جمهور ایران، بــا امضاي پیش قراردادهایي 
با  شرکت هایي مثل توتال و لوک اویل در سال جاري میزان 
ســرمایه گذاري ها در صنعت نفــت افزایش یابد. بیژن زنگنه 
وزیر کهنه کار نفت ایران، در مصاحبه اي با رویترز گفته است 
که ایران در نظر دارد طي 5 ســال آینــده ظرفیت تولید نفت 
ایران یک چهارم افزایــش بدهد و این افزایش با قراردادهاي 
جدید بین المللي امکان پذیر اســت. توسعه میدان هاي جدید 
و افزایش برداشــت از میادین مشترک به ایران این امکان را 
مي دهد که سومین کشور تولید کننده نفت، تولید نفت خود را 
5 میلیون بشــکه در روز افزایش دهد  که این رقم 5 درصد از 
تولید جهاني نفت است.ایران هم اکنون ۴ میلیون بشکه در روز 
نفت تولید مي کند. قرار اســت ظرفیت تولید گاز فرآوري شده 
هم تا یک میلیــون مترمکعب افزایش یابد که با این افزایش، 

تولید گار ایران به 6۰۰ هزار مترمکعب مي رسد.
زنگنه  در جریان نشســت اعضاي صادرکننده نفت در وین 
در مصاحبه با رویترز گفت که انتخابات اخیر ایران یک مرحله 
مهم بود،به این دلیل که  مــردم در این انتخابات به تعامل با 
جهان راي مثبت دادند. او اضافه مي کند: من امیدوارم که این 
پیام مثبت خصوصا از ســوي  قدرتهــاي بزرگ جها،ن درک 

شــده باشــد. او گفته اســت که این همچنین پیام روشني به 
ایاالت متحده آمریکاست که  اخیرا دوباره تحریم هاي 1979 
زمان انقالب ایران را برقرار کرده است. دیگر  زمان برخورد با 
ایران نیســت.« اشاره زنگنه به تحریم هاي بازدارنده اي است 
که اخیرا توسط دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده است. این 
)انتخابات ایران( پیام بسیار روشني به جهان است، بیش از 65 
درصد از جوانان ایراني  و طبقه متوسط،دانشــجویان دانشگاه  
این پیــام را داده اند.من امیدوارم که جهان این تغییر مثبت را 
دریافت کرده باشــد. زنگنه مي گوید که ایران امیدوار اســت 
،قراردادهاي جدیدي را امســال با توتال فرانسه ،لوک اویک 

روسیه،مرسک دانمارک و پترومینا اندونزي به امضا برساند.
گفت وگو ها بر توسعه میادین جنوب آزادگان،یادآوران،غرب 
کارون،منصــوري و آب تیمور و همچنیــن الیه نفتي میدان 
گازي پارس جنوبي خواهد بــود. او مي گوید که این افزایش 
ظرفیت ها بر همکاري ایران با اوپک تاثیري نمي گذارد. ســه 
شنبه هفته گذشته اعضاي اوپک براي توقف تولید به مدت 9 
مــاه دیگر در جهت کاهش عرضه جهاني به توافق رســیدند. 
زنگنــه مي گوید که تصمیم اعضاي اوپــک، تصمیمي کوتاه 
مدت اســت و برنامه ایران براي افزایــش ظرفیت تولید یک 
بخش از برنامه بلند مدت این کشــور اســت. رقابت ایران با 
عربستان سعودي در جریان نشســت هاي قبلي اوپک بسیار 
تنش زا بوده،با این حال زنگنه مي گوید که او خیلي شــگفت 
زده اســت که یک همکاري خوب بین اعضاي اوپک شــکل 

گرفته و این همکاري با غیر اوپکي ها مثل روســیه براي فریز  
کردن تولید نفت تکمیل شــده است. زنگنه مي گوید:من فکر 
مي کنم که این اولین بار اســت که ما  نشســت بدون بحث 
و جدلي را داشــته ایم.من حدود ۲۰ ســال است که در اوپک 
هســتم، این اولین بار است که شاهد توافق 1۰۰ درصدي بین 

اوپک و غیر اوپک هستم.
در همین حال پس از اجرا شــدن برجام )برنامه جامع اقدام 
مشترک( و لغو تحریم ها، شرکت های نفتی بین المللی برای 
حضــور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کرده اند که در 
برخــی موارد به امضای تفاهمنامه و یا توافقنامه اصولی منجر 
شده اســت. وزارت نفت اعالم کرده است که میدان آزادگان، 
جزو نخستین میدان هایی خواهد بود که برای آن، مناقصه بین 
المللی برگزار می شود. میدان آزادگان بزرگ ترین میدان نفتی 
ایران به شــمار می رود که با کشور عراق مشترک است. قرار 
بود شــرکت ملی نفت چین )سی.ان.پی.ســی( مرحله نخست 
توســعه میدان میدان آزادگان جنوبی را انجام دهد اما به دلیل 
تاخیر چند ســاله و ناتوانی در اجرای طرح، این شرکت چینی 
پس از اولتیاتوم وزارت نفت از آزادگان جنوبی اخراج شد. البته 
این شرکت همچنان توســعه میدان آزادگان شمالی را عهده 

دار است.
پس از اخراج چینی ها از این میدان، توسعه آزادگان جنوبی 
بر عهده شــرکت های ایرانــی قرار گرفــت. هرچند پس از 
واگذاری این میدان به شــرکت های ایرانی، توسعه این میدان 

شتاب گرفت اما به دلیل فناوری پایین، میزان برداشت نفت از 
آزادگان جنوبی نزدیک به 6 درصد است. این درحالی است که 
بررسی نشان می دهد در صورت استفاده از فناوری های جدید 
ضریب برداشــت به بیش از ۲۰ درصــد افزایش خواهد یافت. 
وزارت نفت پیش تر اعالم کرد میدان آزادگان ، جزو نخستین 
میدان هایی است که برای آن، مناقصه بین المللی برگزار می 
شــود. پیش از این، وزارت نفت با شماری از شرکت های بین 
المللی از جمله توتال )فرانسه(، شل )هلند-انگلیس(، پتروناس 
)مالزی( برای توســعه این میدان نفتی موافقتنامه و تفاهمنامه 

هایی را امضا کرده است.
در ایــن میان وزیر نفت از احتمال امضای یک قرارداد جدید 
نفتی تــا پایان کار دولت یازدهم خبر داد و گفت: از شــرکت 
های بین المللی و صاحب فناوری درخواســت کرده بودیم که 
پیشــنهادات خود درباره توسعه میدان های نفتی را ارایه کنند. 
بیژن زنگنه در گفتگو با ایرنا، درباره برگزاری نخستین مناقصه 
بین المللی صنعت نفت، افزود: اکنون، مناقصه برای توســعه 
میــدان آزادگان عمال در حال اجراســت. وی با بیان اینکه از 
شــرکت ها درخواســت کرده بودیم که به ما پیشنهاد بدهند، 
اضافه کــرد: مذاکره با شــرکت های دیگری نیــز در قالب 
مناقصات محدود در حال انجام اســت. وزیر نفت در پاسخ به 
این ســوال که تا پیش از پایان کار دولت یازدهم، آیا نخستین 
قرارداد جدید امضا می شــود؟ بیان داشــت: انشااهلل بسته می 

شود.

۴ غول نفتی در راه ایران
امضاي اولین قرارداد جدید نفتي در دولت دوازدهم

وزرای دولت دوازدهم رقیب بخش خصوصی نشوند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: همگرایی 
تفکرات نوین و جسورانه جوانان و تجارب پیشکسوت ها می 
تواند کابینه ای مقتدر و عملگرا ایجاد کرده و اجزای مختلف 
اقتصاد را قدرت ببخشــد. فریال مســتوفی در گفتگو با مهر 
ضمن اشاره به نیاز به تدوین یک نقشه راه منسجم اقتصادی 
برای ۴ سال فعالیت دولت دوازدهم گفت: دولت باید با تدوین 
نقشــه راه اقتصادی مسیر و زیرساخت ها را مشخص کرده و 
اجرا را به بخش خصوصی بسپارد. به گفته این فعال اقتصادی 
دولت دوزادهم باید از دخالت در امور اقتصادی دست بردارد. 
مستوفی اعتقاد دارد: گرچه عدم دخالت در اقتصاد موضوعی 
اســت که هیچ دولتی نمی تواند یک شــبه برای آن تصمیم 
بگیرد اما توقع ما این اســت کــه برای انجام این موضوع در 

بلنــد مدت برنامه ریــزی کند. یکی از گام هــای اصلی این 
برنامه ریزی می تواند تقویت بخش خصوصی باشد. وی افزود: 
شرط اصلی استحکام و رشد مستمر اقتصادی تقویت بخش 

خصوصی اســت. رقابت با بخش خصوصی توسط دولت این 
امکان را از بخش خصوصی می گیرد. این عضو اتاق بازرگانی 
تهران با اشــاره به عدم وجود استراتژی صنعتی و اقتصادی 
مدون اظهار کرد: ما هنوز استراتژی صنعتی مشخصی نداریم 
. این اســتراتژی بارها نوشته شده اما فقط روی کاغذ بوده و 
هیچ کس به آن عمل نکرده اســت. دولت دوازدهم می تواند 
یک بار برای همیشه این استراتژی صنعتی را در قالب کالن 
تر آن به صورت استراتژی اقتصادی تدوین و به انجام برساند. 
وی افزود: این استراتژی باید مشخص کند که کدام بخش 
های اقتصاد می توانند به مقاوم ســازی اقتصاد کشور کمک 
کنند و نیاز به چه مشــوق هایی بــرای تقویت آن بخش ها 

داریم.


