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اقتصاد

افزایش
 69درصدی
صادرات ایران
به نیجریه

آمارها نشاندهنده افزایش  69درصدی حجم صادرات ایران به نیجریه در چهارماهه اول سال  ،1396در مقایسه با مدت مشابه پارسال است .به گزارش سازمان توسعه و تجارت« ،محمود حاجی یوسفی پور» دبیر میز نیجریه سازمان توسعه
تجارت ایران گفت :حجم صادرات به کشور نیجریه در چهار ماهه سال  1396به میزان تقریبا سه میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال  ،1395در مجموع  1.2میلیون دالر به حجم صادرات به این کشور آفریقایی افزوده شده
است .وی تشریح کرد :افزایش حجم صادرات به نیجریه شامل اضافه شدن کاالهای صادراتی جدید به این کشور است که عمدهترین آنها مربوط به کاالهایی از قبیل انواع شربتها ،شکالت ،بیسکویت ،رب ،انواع وازلین ،پلی اتیلین ،قطعات
خودرو ،کفپوشها ،مصالح ساختمانی و غیره است .گفتنی است ،که دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در تالش است تا هدفگذاری  25درصدی افزایش صادرات ایران به نیجریه در سال  1396محقق شود و همچنین،
برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه بینالمللی الگوس در آبان ماه امسال ،پیگیری برقراری ارتباط بانکی و ایجاد خطوط حمل و نقل دریایی با کشور نیجریه در دستور کار این دفتر قرار دارد.

وزیر رکورددار نفت ،برای ایران آبرو میخرد

برنامههاي زنگنه براي وزارت نفت

بــا  241رای پانزدهمین وزیــر نفت جمهوری
اسالمی ایران شــد؛ بیژن نامدار زنگنه که براي چهارمين
بار به عنوان وزير نفت معرفي شــد ،چندان تمایلی نداشت که
در دوره دوم ریاســت جمهوری حسن روحانی بر کرسی وزارت
نفت تکیه بزند .او در جریان دفاع از برنامههایش در مجلس هم
گفت که نمیخواسته دوباره وزیر شود":بنده خیلی اصرار کردم
فرد دیگری وزیر شود ،اما آخرش تنها ماندم و همه پشتم را خالی
کردند و گفتند خودت وزیر شــو .حال من باید چه کار میکردم.
حتی فرزندان شهدا نیز از من خواستند و من نمیتوانم در مقابل
آنها بیتفاوت باشم ".به گزارش خبرآنالين ،چهارسال گذشته
را جزو ســختترین ســالهای اداره وزارت نفت بعد از پیروزی
انقالب اسالمی عنوان کرده است.از همین رو ،بیشترین تالش
را برای اداره مهمترین منابع درآمدی کشور کرده است .اقدامات
او در این چهارسال آنقدر پررنگ و اثرگذار است که تنها میتوان
تیتروار به آنها اشاره کرد؛ از بازپسگیری سهمیه ایران در اوپک
و تدوین قراردادهای جدید نفتی گرفته تا تکمیل پروژه گازرسان
در داخل کشور.
پرسابقهترين وزير دولتهاي مختلف جمهوري اسالمي نیاز
به معرفی چندانی ندارد .در كارنامه كاري خود  ٢٢سال وزارت را
به ثبت رسانده ،حاال با احتساب رای اعتماد دوباره ركورد ديگري
در اعتماد دولتهاي جمهوري اسالمي ايران به خود را شكسته
است .بيژن نامدار زنگنه با  ٦٥سال سن سابقه يك دوره تصدي
وزارت جهاد سازندگي ٢ ،دوره وزارت نيرو و سه دوره وزارت نفت
را در كارنامه كاري خود دارد .زنگنه به مدت  ١٥سال عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام ( )١٣٧٥-٩٠بوده است و در حال حاضر

عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت پرديس دانشكدههاي
فني دانشگاه تهران است .وي  ٦دوره عضو شوراي عالي كانون
مهندســين فارغالتحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران و عضو
هيئتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران از  ١٣٩١تا
 ١٣٩٣و عضو شــوراي عالي سازمان نظام مهندسي ساختمان
كشور ( )١٣٩٢ -١٣٩٤بوده است .زنگنه از سال  ١٣٦٤تا ١٣٩٦
در دولتهاي مختلف به عنوان وزير فعاليت كرده است.
دفاع از چهار سال سخت
روایت اســت که اولین روزهایی که بیژن نامدار زنگنه بعد از
وقفه  8ساله دولتهای نهم و دهم به وزارت نفت آمد ،به عسلویه
سفر کرد .سفری که نزدیکانش میگویند ،او را آنچنان غمگین
کرده بود که به محض رسیدن به تهران ،دستور داد به سرعت کار
در پروژههای نیمه تمام پارس جنوبی دوچندان شود .پیمانکاران
این پروژهها از روزهای ســخت و پراســترس آن روزها روایت
میکنند که فرمانده نفت هر روز از آنان گزارش کار میخواسته
و کار شبانه روزی شده است.اینچنین بود که زنگنه منتظر نتایج
مذاکره محمدجوادظریف و تیم مذاکره کننده هستهای نماند وکار
را شروع کرد؛ با همان حداقل منابع و حداقل امکانات.
در مدت  ۴ســال دولت یازدهم ،توانست کارهای بزرگی را در
صنعت نفت انجام دهد .توانست سهم از دست رفته نفت ایران را
در منطقه و اوپک دوباره بدست آورد .زنگنه در جلسه دفاع خود
در صحن علنی مجلس گفت ":دشمنان میخواستند تولید ما را
فریز کنند و من ایســتادم .اما برخی میگفتند زنگنه میخواهد
ارزانفروشی کند ولی من گفتم گردن من را هم بزنید نمیگذارم
ســهم ایران در بازار جهانی را از بین ببرند و ســهممان را پس
گرفتم .لذا اگر نمیخواهید این صنعت را باال ببرید بر سر بچههای
صنعت نفت نزنید".
بعد از بازگشــت مجدد بیژن زنگنه بــه صنعت نفت ،اوضاع
صنعت نفت قابل تعریف نبود .فشــار تحریمها بر صنعت نفت
ســنگینی میکرد .روایت این روزهای سخت را خود زنگنه در
جلسه دفاع از برنامههایش بهتر توصیف میکند ":بنده وقتی که
در ســال  84وزارت نفت را ترک کردم کل نیروهای قراردادی و
رســمی حدود  120هزار نفر بودند اما وقتی که به این وزارتخانه
بازگشــتم و با توجه به اینکه عمده پتروشیمیها و پاالیشگاهها
واگذار شده بود نیروی انسانی نفت  220هزار نفر بود یعنی 100
هزار نیرو بدون اینکه کار ما اضافه شــود افزوده بودند و در عین
حال کار هم کم شده بود لذا حل این معضل خودش کار بزرگی
است ".به همین ترتیب زنگنه  ۴سال اولویت خود را «طرحهای

بهینهسازی مصرف سوخت ،تربیت مدیران نفتی و رسیدگی به
معیشت نیروهای انسانی» قرار داد.
آماده تر از چهارسال قبل
وزارتنفت حاال برای چهارسال بعدی آمادهتر از گذشته است.
هرچند زنگنه باید خود را برای نقادی کســانی که نمیخواهند
سرمایهخارجی به پروژههای نفتی ایران وارد شود ،آماده کند.او در
جریان دفاع از برنامههایش در مجلس هم تاکید کرد که":اینکه
ما بتوانیم چنین سرمایهای را جذب کنیم جز با همدلی و همراهی
همه تحت رهبــری مقام معظم رهبری عملی نمیشــود .ما
میتوانیم مخالف هم باشیم اما در حوزه منافع ملی باید یکدیگر را
همراهی کنیم ".وزیر نفت دولت دوازدهم برای  4سال آینده قرار
اســت ،قراردادهای  IPCرا به ثمر برساند .چراکه اگر وضعيت
كنوني ادامه داده شــود و ســرمايهگذاري كافي انجام نشود ،به
تدريج توليد نفــت و گاز در ايران كاهش پيدا خواهد كرد .ادامه
توسعه جدي ميادين مشــترك نفت و گازي ازدیگر برنامههای
اوســت .او باید عقد قراردادهاي جديد نفتي را با هدف توسعه
ميدانهاي مشترك و نيز افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت
كشور با بهكارگيري فناوريهاي نوين تا سال  1400دنبال کند.
زنگنه در دســتورکار برنامهاش احداث پايانه نفتي در درياي
عمان ،ادامه اجراي جهش دوم صنعت پتروشيمي با هدف تكميل
زنجيــره ارزش و افزايش توليد ،تغييــر رويكرد از صادرات نفت
خام به فرآوردههايي با ارزش افزوده باالتر و نقشآفريني جدي
در صــادرات گاز منطقه و آغاز صــادرات  LNGرا قرار خواهد
داد .برنامههایی که قرار اســت صنعت نفت را توسعه دهد ،زیرا
میخواهد درس پس بدهد .همان درســی که حسن ختام دفاع
او از مجلس شد":من این درس را از آقای خادم(قهرمان کشتی)
گرفتم که برای عزت و سربلندی ایران آدم باید از آبروی خودش
هم بگذرد".
مهمترین اولویتهای زنگنه در دولت دوازدهم
در همين حال مدیر ســابق امور اوپک وزارت نفت با تاکید بر
این که صنعت نفت ایران باید توانایی رقابت با شرکتهای بزرگ
نفتی دنیا را پیدا کند به تشریح عملکرد زنگنه در دولت یازدهم
و اولویتهایی که باید در دولت دوازدهم به آن بپردازد ،پرداخت.
مهدی عســلی در گفتگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه صنعت نفت
ایران باید به یک صنعت پیشرفته تبدیل شود ،گفت :صنعت نفت
ایران باید تا جایی پیشــرفت کند که شرکت ملی نفت بتواند با
شرکتهای بین المللی نفتی رقابت کند و چنانچه بخواهیم به
این هدف برسیم همان طور که وزیر نفت بارها تاکید کردند نیاز

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس در مــورد تخلفات
شــرکتهای زیرمجموعه شســتا و دو هلدینگ خلیجفارس
و تاپیکــو گفت :مجموعه بنگاههای اقتصــادی عمومی مثل
تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی موظفاند صورتهای
مالی خود را در سیســتم کدال بورس افشــا کنند .به گزارش
تســنیم ،محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس در مورد تخلفات شــرکتهای زیرمجموعه شستا و دو
هلدینگ خلیجفارس و تاپیکو گفت :بر اساس اصالح بندهایی
از قانون سیاستهای اصل  44که تقریبا دو سال پیش اصالح
و به تصویب رســید ،مجموعه بنگاههای اقتصادی مربوط به
بنگاههای عمومی مثل ســازمان تامیــن اجتماعی و صندوق
بازنشســتگی کشوری یا بخشهای دیگر که در قالب مجموع
نهادها در حال فعالیت هستند موظفاند صورتهای مالی خود
را در سیستم کدال بورس افشا کنند .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس گفت :وقتی این اطالعات در سیستم کدال بورس افشا
میشود هرچیزی که بهعنوان نظام کنترلی از آن نامبرده شده
چه در حوزه اطالعات مدیریتی که آیا مدیران بازنشسته هستند
یا اطالعات مربوط به حــوزه فعالیت مدیران و اطالعات مالی
شــرکتها باید در آن گذاشته شود .پور ابراهیمی افزود :اشکال
اساسی این است که نهتنها در شرکتهای زیرمجموعه شستا

تخلفات اداری و مدیریتی وجود دارد بلکه این شرکتها شفافیت
اطالعات مالی ندارند و اطالعات آنها در ســامانه کدال وارد
نمیشود .وی گفت :بر اساس اطالعاتی که وجود دارد در حال
حاضر در شــرکتهای زیرمجموعه شستا ضوابط و اطالعات
قانونــی مثل بحث تبصره اصالحی مــاده  241قانون تجارت
که میگوید یک نفر نمیتواند در هیئتمدیره دو شرکت باشد
رعایت نمیشود و افرادی هستند که در هیئت مدیره دو شرکت
اکنون مشغول کارند .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح
کرد :بخش دیگری از اطالعات در مورد حضور بازنشســتگان
و عدم اجرای بخشــنامه دیمــاه  95معاون اول رئیسجمهور
است که مشــخص هست در شرکتهای زیرمجموعه این دو
هلدینگ اجرا نمیشود .بخشنامه  19دیماه  95دکتر جهانگیری
همه این شرکتها را شــامل میشود ،اینکه این شرکتها به
این بخشنامه عملنکردهاند دولت باید پیگیری کند و ما هم در
کمیسیون اقتصادی مجلس باید این موارد را پیگیری کنیم .اگر
شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی در آیندهای نزدیک به
وظایف قانونی خود عمل نکنند ماده  236را اعمال میکنیم و
حتما مجلس به این تخلفات چه اداری و چه مالی شرکتهای
پتروشیمی ورود میکند .همچنین سیدرضا نوروز زاده مدیرعامل
شســتا در گفتگو با برنامــه پایش در مورد افشــای تخلفات

الزام پیوستن
ایران به WTO
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه
موضــوع تجارت خارجی و پیوســتن ایران به  ،WTOاز
اولویتهایی اســت که باید به آن فکر شــود تاکید کرد:
معتقد هستم که تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد و
تیم بانک مرکزی کارنامه درخشانی نداشته که باید تغییر
کند .مجیدرضا حریری در گفتگو با اقتصادآنالین با اشاره
بــه الیحه تفکیک وزارت صنعت ،معــدن و تجارت اظهار
کرد :از وزارتخانه حال حاضر بــا وزارتخانهای که تجارت
از آن جدا میشــود ،توقعهای متفاوتی ایجاد میشود .اگر
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت بماند ،باید توجه جدیتر
به مســاله تجارت بینالمللی و بازرگانی در دســتور کار
قــرار بگیرد .نایب رئیس اتاق ایــران و چین تصریح کرد:
در حــال حاضــر موضوعی که از آن غافل شــدهایم ،این
اســت که فکر میکنیم تمام مشــکالت اقتصادی که در
کشــور رخ میدهد ،با تولید حل میشــود؛ در حالی که
قبل و بعد تولید با بازرگانی انجام میشود .حریری عنوان
کرد :برای تولیدی که انجام میشــود ،اگر موارد بازرگانی
انجام نشــود و نتواند کمک کند ،آن تولید ارزشی نخواهد
داشت .وی تاکید کرد :موضوع تجارت خارجی و پیوستن
ایران به  ،WTOاز اولویتهایی اســت که باید به آن فکر
شــود .حریری با اشــاره به اقداماتی که باید در اولویت
بانک مرکزی در دولت دوازدهم باشــد ،گفت :دولت باید
تغییــر مدیریت در بانک مرکــزی را در اولویت قرار دهد؛
به این دلیل که سیاســتهای بســیار درستی که وزارت
امور اقتصادی و دارایی در پی انجام آن بوده ،همیشــه با
ســدی به نام بانک مرکزی و سازمان برنامهریزی برخورد
کرده است.

شرکتهای زیرمجموعه شستا و هلدینگ خلیجفارس گفت :این
تخلفاتی که اشــاره کردید اداری است ولی بهگونهای گفته شد
که مردم فکر میکنند تخلفات مالی است .این گفته مدیرعامل
شستا با واکنش مجری برنامه مواجه شد و اسفندیاری در پاسخ
گفت :به نظر شما استفاده از مدیران پروازی ،بازنشسته ،حضور
اعضای هیئتمدیره در دو شرکت و عدم حضور اعضای موظف
هیئتمدیره در کارخانه اینها یک سری تخلفات جزئی است؟
نوروز زاده در پاســخ گفت :نه اینها تخلف اســت ولی تخلف
مالی نیســت که مجری مجدد گفت تخلف ،تخلف است و ما
نگفتیم تخلف مالی مرتکب شــدید .مدیرعامل شستا گفت :بر
اساس تبصره  2اصالحی ماده  241قانون تجارت قانون میگوید
یک شــخص حق عضویت بیش از یک جا در دو هیئتمدیره
را ندارد و ما این قانون را رعایت کردیم و اگر کســی باشد هنوز
سال مالی آن شرکت تمام نشده اســت .وی در مورد انتصاب
بازنشستهها در شستا گفت :انتصاب بازنشستهها در شرکتهای
زیرمجموعه تامین اجتماعی ممنوع اســت اما در شرکتهای
زیرمجموعه شستا انتصاب بازنشستگان منع قانونی ندارد ولی
ما سعی میکنیم افراد بازنشسته را بهکارگیری نکنیم .نوروز زاده
در مورد پروازیبودن مدیران شرکتهای زیرمجموعه شستا و
دو هلدینگ اقتصادی گفت :بخشنامه آقای جهانگیری در مورد

به  ۲۰۰میلیارد دالر ســرمایه داریم .وی افزود :به عبارتی دیگر
چنانچه بخواهیم این  ۲۰۰میلیارد دالر را در یک برنامه پنج ساله
جذب کنیم ،باید هر سال  ۴۰میلیارد دالر سرمایه جذب شود.
مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت با بیان این که ظرفیت تولید
نفت ایران باید متناسب با ذخایر کشور شود ،اظهار کرد :در حال
حاضر میزان تولید و صادرات نفت نسبت به ذخایر کشور بسیار
کم است .همچنین توجه به بخش پایین دستی نفت از اهمیت
زیادی برخوردار است .طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
باید خام فروشی نفت کاهش پیدا کند .البته گسترش پایین دستی
پتروشیمی و صنایع جزو برنامههای آقای زنگنه نیز بود .عسلی با
تاکید بر این که برای اجرای برنامههایی که توسط زنگنه اعالم
شده مجلس و مراکز دیگر نیز باید همکاری کنند ،تصریح کرد:
برخی گمان میکنند منظور از جذب ســرمایه این است که این
سرمایه را از کشورهای دیگر قرض بگیریم در واقع دلیل اصلی
جذب ســرمایه در صنعت نفت این است که بتوانیم تجهیزات و
خدماتی که در کشور وجود ندارد را خریداری یا تولید کنیم .هدف
اصلی جذب سرمایه توســعه فناوری و در نهایت افزایش تولید
نفت ،گاز و پتروشیمی است .وی در ادامه با اشاره به  ،IPCاظهار
کرد :کلیات قرارداد  IPCبه صورت نهایی در آمد اما هر قرارداد
ویژگی منحصر به خــود را دارد .اجرای قراردادهای جدید نفتی
نیز در دولت دوازدهم دنبال خواهد شــد .مدیر سابق امور اوپک
وزارت نفت در ادامه با اشاره به برخی صحبتها مبنی بر این که
سهم ایران از بازارهای جهانی گاز بسیار کم است ،تصریح کرد :تا
زمانی که میتوانیم گاز را با بازدهی بیشتر در داخل استفاده کنیم،
صادرات گاز مورد توجه قرار نمیگیرد .برخی کارشناســان نفتی
معتقدند چنانچه بتوانیم از طریق تزریق گاز تولید نفت را افزایش
دهیم به مراتب برای کشور سودآوری بیشتری دارد .عسلی ادامه
داد :در واقــع هدف دولت یازدهم پوشــش مصرف داخلی بود.
گاز را میتــوان برای صادرات تزریق به میادین ،تبدیل به برق،
مصرف خانگی و تبدیل به پتروشیمی و غیره مورد استفاده قرار
داد ،باید بررسی شود کدام مصرف بازدهی بیشتری دارد .به طور
کلــی راهبرد دولت جایگزینی گاز به فرآوردههای دیگر بوده که
راهبرد درستی هم بوده است .وی با اشاره به بهرهبرداری رسیدن
فازهای پارس جنوبی و افزایش تولید گاز در کشور ،اظهار کرد :در
حال حاضر با بهرهبرداری از فازهای پارس جنوبی تولید بیشتر از
مصرف شد و در این راستا صادرات گاز به عراق آغاز شد و پس
از این میتوانیم شاهد صادرات گاز به کشورهای دیگر از جمله
عراق ،عمان ،کویت ،امارات متحده عربی و غیره باشیم.

مدیرعاملها نیست و مشمول مدیران مجتمع میشود .براساس
این گزارش ،در بخشــنامه دیماه  95هیچگونه استثنایی برای
مدیران عامل شرکت و تفکیک مدیر مجتمع به مدیرعامل نشده
است و آمده است  :مدیران واحدهای تولیدی ،مدیران واحدهای
بهرهبــرداری و نیــز ردههای بعدی (مانند مدیران و روســای
بهرهبرداری HSE ،و عناوین مشابه سازمانی) و همچنین کلیه
ردههای مدیریتی اجرای پروژههای بزرگ عمرانی (کارفرمائی،
پیمانکاری و غیره) الزم اســت بهطور تماموقت در محل خود
حضورداشته باشند .همچنین ضروری است حضور تماموقت در
محل خدمت در ابالغ انتصاب آنها ذکر شود و اکیدا از انتصاب
مدیرانی که به هر دلیلی قادر به حضور دائمی در محل خدمت
خود نیســتند (بهاصطالح مدیران پروازی) و یا مدیرانی که در
بیش از یک پروژه مســئولیت دارند ،خودداری شود .استفاده از
مدیران محلی و بومی در شــرایط مدیریتی تخصصی مشابه
دارای اولویت است( .بخشنامه  19دیماه  95ابالغی معاون اول
رئیسجمهور) در پایان نیز مجری برنامه با اعالم اینکه لیست
 70نفره که شــامل مدیران عامل پروازی ،بازنشسته ،اعضای
هیئتمدیرهای که در بیش از دو شرکت حضور دارند داریم که
به کمیسیون اقتصادی مجلس و شستا میدهیم تا بررسی کنند
و نتایج را برای بینندگان تشریح کنند.

برخي موسسات ،بنگاهداری را به بانکداری ترجیح میدهند

یک مســئول در نظام بانکی ،بنگاهداری ،خرید داراییهای
ثابت و اعطای تســهیالت کالن بدون اعتبارسنجی را علت
اصلی شکســت موسسات اعتباری دانســت و گفت :برخی
موسســات ،بنگاهداری را به بانکداری ترجیح میدهند .اکبر
جعفری در گفتگو با مهر گفت :با توجه به سیاست ساماندهی
بازار غیرمتشــکل پولی از ســوی بانک مرکــزی ،وضعیت
موسسات اعتباری رو به بهبود است و همانطور که رئیس کل
بانک مرکزی نیز اشاره داشته ،تا پایان سال  96این ساماندهی
کامل خواهد شد .کارشــناس ارشد مسائل بانکی افزود :پس
از قرار گرفتن یک موسســه اعتباری زیر چتر نظارتی بانک

مرکزی و قرار گرفتن نام آن در فهرســت موسسات اعتباری
مجاز ،ضروری است تمامی سپردهگذاران ،اینگونه موسسات
را هماننــد بانک تلقی نمایند و ایــن نهادهای پولی را که در
اقتصاد کشور بسیار موثرند ،به رسمیت بشناسند .وی تصریح
کرد :در عین حال موسســات اعتباری غیرمجاز موجب ایجاد
بحران نقدینگی خود شده اند؛ زیرا در چارچوب مقررات بانک
مرکزی و قوانین پولی و بانکی عمل نکرده و بنگاهداری ،خرید
داراییهای ثابت و اعطای تســهیالت کالن بدون هر گونه
اعتبارســنجی را که منجر به بلوکه شدن منابع آنها شده ،در
دستور کار قرار دادهاند؛ در نتیجه با مراجعه همزمان تعدادی از

سپردهگذاران و مطالبه وجوه سپرده خود ،دچار بحران نقدینگی
شدهاند .به گفته جعفری ،یک موسسه اعتباری یا بانک منضبط
میبایست اصول حاکمیت شرکتی از جمله گزارشگری مالی،
مدیریت ریسک و شــفافیت را رعایت کرده ،از بنگاهداری و
افزایــش داراییهای ثابت اجتناب نماید و در نهایت ،مدیریت
نقدینگی را به عنــوان یکی از مولفههای اصلی فعالیت پولی
و بانکی جدی بگیرد .وی اظهار داشت :اعتبارسنجی به عنوان
یکی از شاخصههای مهم مدیریت ریسک اعتباری به حساب
میآید ،به همین دلیل ضروری اســت که از سوی موسسات
اعتباری مجاز و بانکها رعایت شود.

کاهش نرخ سود به نفع بانکها است

بانکهای خصوصی موافق کاهش نرخ ســود بانکی هستند به
شرط آنکه زمینههای کاهش آن فراهم شود .محمدرضا جمشیدی،
توازن در نرخ بازارهای موازی بانکی نظیر بازار سرمایه و اسناد خزانه
اسالمی را برای تحقق کاهش نرخ سود ضروری دانست .به گزارش
ایرنا ،وی گفت :کاهش نرخ ســود به نفع بانکهاست ،زیرا هزینه
آنهــا را کاهش میدهد اما برای این کار نیاز اســت که بازارهای
مرتبــط به طور همگن عمل کنند .این فعال بانکی تاکید کرد :هر
نوع کاهش نرخ ســودی باید با واقعیتهای جامعه همخوان باشد
و اینگونه نباشــد که شورای پول و اعتبار رقمی را تصویب کند اما
بانکها اجرا نکنند .جمشــیدی به مصوبه تیرماه  95شورای پول و
اعتبار در تعیین نرخ ســود  15درصدی برای حسابهای یکساله
سپردهگذاران اشــاره کرد و گفت :همین نرخ هم از سوی بانکها
رعایت نمیشد و میشنیدیم که بانکها با عدول از این نرخ ،برای
جذب نقدینگی با نرخهای بیشتری به سپردهگذاران سود میدهند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی وعده داده تا نرخ سود را در بازارهای
موازی پول کنترل کند ،اظهار داشت :در بازار بین بانکی نیز نرخها

متعادل شــده و انتظار میرود بانکها به مرور از برداشتهای خود
از بازار بین بانکی بکاهند و کمتر مشــمول جریمه بانک مرکزی
شوند .جمشیدی درباره اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در
جمع مدیران عامل بانکها و درخواست از آنها برای نرخ سودهای
مصوب شــورای پول و اعتبار ،گفت :به نظر میرسد بانک مرکزی
بر رعایت نرخ سودهای فعلی تاکید دارد .ولی اله سیف در جلسهای
با مدیــران عامل بانکها بر رعایت نرخ ســود  15درصدی برای
سپردههای یکساله و نرخ  18درصدی عقود مشارکتی تسهیالت
بانکی که تیرماه پارسال شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود ،تاکید
کرد که به نظر میرسد در شرایط فعلی قرار نیست نرخ سود کاهش
یابد .در یکسالی که از مصوبه شورای پول و اعتبار میگذرد ،برخی
بانکها بهویژه آنهایی که در تامین نقدینگی خود با مشکل مواجه
بودند ،اقدام به سپردهگیری از مردم با نرخ سودهای باالی  15درصد
کردند که به تناسب رقم سپردهگذاری مردم این عدد تا  23درصد
در برخی بانکها رســید .در کنار کاهش نرخ سود در بانکها ،بازار
سرمایه در یکســال گذشته شاهد افزایش نرخ سود فروش اوراق

حاشیه بازار

تولید  2میلیون خودروی الکت ریکی در جهان

عدم شفافیت در صورتهای مالی شستا

تایید تخلفات در  ۲هلدینگ بزرگ اقتصادی
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اســناد خزانه بود که با هدف تامین مالی دولت انجام شــد اما نرخ
ســود آن در مواردی به باالی  25درصد رسید و سبب شد بخشی
از نقدینگی جامعه به ســمت بازار مالی هدایت شود .صندوقهای
سرمایهگذاری با درآمد ثابت بانکها و اقدام خودروسازان در پیش
فروش محصوالت خود به نرخهــای باالتر از نرخ بانکی ،از دیگر
رقیبان مصوبه شــورای پول و اعتبار در یکسال گذشته بودند که
ســبب شد بانکها با نرخهای باالتری اقدام به جذب سپرده کنند.
البته در این میان بانک مرکزی تالش کرد ،نرخ ســودها بازارهای
دیگر را کنترل کند .در زمینه صندوقهای ســرمایهگذاری با درآمد
ثابت نیز با همکاری بازار سرمایه مقرر شد تا بخش عمده منابع این
صندوقها در بازار سرمایه استفاده شود و به سمت بانکها هدایت
نشود .مهار موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف آنها اقدام دیگری
بود که بانک مرکزی برای ســاماندهی بازار نرخ سود در چند سال
گذشته انجام داد و با برچیده شدن فعالیت آنها که همواره سودهای
باالتر از نظام بانکی پرداخت میکردند ،زمینه را برای کاهش نرخ
سود فراهم کرد.

آژانس بینالملل انرژی اعالم کرد :تعداد خودروهای پاک در سال  ۲۰۱۶به  ۲میلیون دستگاه
افزایش یافت که  40درصد آنها در چین تولید میشــود .به گزارش فارس ،به نقل از آژانس
بینالمللی انرژی ،آژانس بینالمللی انرژی طی گزارشی با نام «چشمانداز جهانی خودروهای
الکتریکی» اعالم کرد :پس از آنکه در ســال  2016شاهد افزایش چشمگیر تولید خودروهای
برقی رد جهان بودیم تعداد این خودروها به میزان قابل توجهی افزایش یافت و در سال 2016
به  2میلیون دستگاه رسید .در این گزارش آمده است در سال  2016نیز چین با اختصاص 40
درصد کل خودروهای برقی تولیدشده در جهان ،بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی در جهان
بود .در حال حاضر چین 200میلیون دوچرخه الکتریکی و  300هزار اتوبوس الکتریکی دارد که
با فاصله زیادی کشور پیشگام در زمینه الکتریکی کردن حمل و نقل است .در حال حاضر چین،
آمریکا و اروپا بزرگترین بازارهای خودروهای الکتریکی در جهان محسوب میشوند که 90
درصد کل تولید خودروهای الکتریکی تولیدشده در جهان در این بازارها به فروش میرسد .نروژ
نیز یکی از کشورهایی است که استقبال زیادی از خودروهای الکتریکی کرده است بهگونهای
که  29درصد سهم بازار خودرو در این کشور در اختیار خودروهای برقی است .هلند و سوئد نیز
از جمله بازارهای پرفروش برای خودروهای برقی محسوب میشوند .براساس چشمانداز موجود
تا سال  ،2020تعداد خودروهای برقی  9تا  20میلیون دستگاه در جهان خواهد رسید و تا سال
 2025این تعداد به 40تا  70میلیون دســتگاه خواهد رسید که این آمارها بر اساس چشمانداز
ارائهشده از سوی شرکتهای بزرگ تولیدکننده خودرو به دست آمده است .علیرغم رسیدن
تعداد خودروهای الکتریکی به رقم  2میلیون دســتگاه در سال  2016آنها هنوز سهم بسیار
کمی از خودروهای سبک جهان را به خود اختصاص دادهاند؛ چراکه تعداد خودروهای الکتریکی
تنها  0.2درصد از کل خودروهای سبک جهان است.

رخداد

خودروهای تولید مشترک بدون
استاندارد اروپایی پالک نم یشوند

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت :خودروهای تولید مشترک با کشورهای اروپایی اگر
استانداردهای بینالمللی نداشته باشند ،اجازه ورود این خودروها به بازار را نمیدهیم .نیره
پیروزبخت در گفتگو با ایلنا با اشاره به ورود سازمان ملی استاندارد به حوزه مسکن مهر
اظهار داشــت :سازمان ملی استاندارد به موضوع تعیین کیفیت مسکن مهر ورود نکرده
اســت و اساسا اخذ استاندارد برای ساخت و سازهای ساختمانی اجباری نیست .البته در
یک بازه زمانی وارد موضوع بررسی اســتاندارد آسانسورها شدیم .وی همچنین درباره
ارتقای شاخصهای اســتاندارد و کیفیت خودروهای ایرانی از  52شاخص استاندارد به
 83شــاخص ،گفت :استانداردهای مورد نظر سازمان ملی استاندارد در دو فاکتور تجدید
نظر شــدند ،اول اینکه در اســتاندارد  52گانه را تجدید نظر کردیــم و آنها مطابق با
استانداردهای اروپا تنظیم شدند که در واقع نسبت به استانداردهای سابق سختگیریها
افزایش پیدا کرد .رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ادامه داد :از سوی دیگر تغییراتی در
شاخصهای استاندارد انجام شد و تعداد آنها از  52استاندارد به  83استاندارد ارتقا پیدا
کرد .این موضوع در برنامهای در شورای سیاست گذاری خودرو تصویب شده و قرار است
که تا  01/10/1397خودروهای تولیدی و وارداتی بر اســاس این  83استاندارد بررسی
شوند .وی تاکید کرد :خودروسازان باید تمام تولیدات خود را با این استانداردها مطابقت
بدهند .اگر این استانداردها را نداشته باشند ،تولید محصوالتشان متوقف میشود.
پیروزبخت با اشاره به نظارت بر میزان استاندارد و کیفیت تولید مشترک خودروسازان
ایرانی با شرکتهای خارجی ،گفت :این که تولیدات مشترک باید استانداردهای اروپایی
را داشته باشند در قراردادها قید شده است و تمام تولیدات باید همسطح استانداردهای
اروپایی باشــند .وی تاکید کرد :بر این موضوع نظارت جدی داریم و اگر اســتانداردها
منطبق با شــاخصهای اروپایی نباشد ،اجازه ورود تولیدات را به بازار نمیدهیم و اجازه
شمارهگذاری نخواهد داشت .رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین درباره ورود قیرهای
تقلبی به پروژههای عمرانی اظهار داشت  :تا به امروز به سازمان ملی استاندارد گزارش
و شکایتی در این باره نشده اســت اما آسفالت ،تحت پوشش استاندارد اجباری نیست.
پیروزبخــت همچنین درباره برخی از ادعاها مبنی بر اینکه آزمایشــگاههای ســازمان
اســتاندارد دقت باال برای انجام تستهای مورد نظر را ندارد و مطابق با تکنولوژی روز
نیست ،اظهار داشت :به روز بودن مساله ای جدا از میزان دقت آزمایشهای انجام شده
در آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد است .باید بپذیریم که در  10سالی که با تحریم
مواجه بودیم امکان خرید دستگاههای جدید را نداشتیم البته با وجود رفع تحریمها هم
نتوانســتیم از این فرصت استفاده کنیم چراکه اغلب این دســتگاهها در کشور آمریکا
تولید میشود .وی تاکید کرد :دستگاههای موجود هم برای انجام انواع آزمایشها مورد
اعتماد هستند و میتوان از این امکانات موجود استفاده کرد البته در حال حاضر سازمان
ملی اســتاندارد با حدود  2500آزمایشگاه همکار تعامل دارد که میتواند از ظرفیت این
آزمایشگاهها هم استفاده کند .از نظر بودجه هم سازمان استاندارد بسیار در مضیقه بوده
است.

خبر آخر

جلسه ویژه با شرکتکنندگان
در مناقصه میدان آزادگان

معاون وزیر نفت از برگزاری جلسه توجیهی برای شرکتهایی که برای حضور در مناقصه
میدان نفتی آزادگان تایید صالحیت شــده و اظهار تمایل کردهاند خبر داد .علی کاردر در
گفتگو با ایسنا با اشاره به برگزاری مناقصه برای میدان نفتی آزادگان اظهار کرد :برگزاری
مناقصه و تعیین برنده مناقصه فرآیندی زمانبر است .وی از برگزاری جلسه توجیهی برای
شرکتهایی که در مناقصه میدان نفتی آزادگان حضور دارند در روز پنجشنبه هفته جاری
خبر داد و افزود :شــرکتهایی که تایید صالحیت شدند و برای حضور در مناقصه میدان
نفتی آزادگان اظهار تمایل کردند ،بعد از اینکه در جلسه توجیهی شرکت کردند از این میدان
بازدید خواهند کرد .معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه انتخاب برنده مناقصه فرآیندی زمان
بر است ،تصریح کرد :انتخاب برنده مناقصه به شش ماه زمان نیاز دارد .براساس این گزارش
میدان نفتی آزادگان نخستین میدانی است که در قالب قراردادهای جدید نفتی به مناقصه
خواهد رفت .طبق آخرین اظهارات سید نورالدین شهنازی زاده – مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت – بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای شل،
توتال ،پتروناس ،پرشیا ،تنکو و اینپکس ژاپن برای توسعه میدان نفتی آزادگان تفاهمنامه
امضا شده است .میدان آزادگان از میدانهای نفتی ایران است که در منطقه دشت آزادگان،
در فاصله  ۱۰۰کیلومتری از غرب اهواز قرار دارد .این میدان در سال  ۱۳۷۶توسط مدیریت
اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران ،در محدودهای به وسعت  ۲۰در  ۷۵کیلومتر کشف شد.
میدان آزادگان از شــمال در مجاورت میدان مجنون عراق قرار دارد .حجم ذخیره درجای
نفت خام این میدان معادل  ۳۳میلیارد بشکه تخمین زده میشود .میدان نفتی آزادگان از
میادین تحت مدیریت شرکت نفت و گاز اروندان است که عملیات توسعه آن توسط شرکت
مهندسی و توسعه نفت ایران (متن) انجام میشود.

