
7
اقتصاد

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

چهارشنبه     3 خرداد   شماره 153

نرخ تورم اردیبهشت ٧.١ 
درصد شد

بيــژن زنگنه، وزير نفــت دولت يازدهم معتقد اســت كه 
قراردادهای جديد نفتی موجب جذب بيش از ۸۰ ميليارد دالر 
سرمايه خارجی می شود. او مدتي قبل در صحن علني مجلس 
در پاســخ به پرســش هاي نمايندگان گفته بود كه با اجرايی 
شــدن قراردادهای جديد نفتی بيــش از ۷۰ درصد ظرفيت 
صنعت نفت در اختيار شركت های ايرانی قرار می گيرد. طبق 
صحبت هاي زنگنه اگر اين قراردادها به سرعت اجرايی شود 
بيش از ۸۰ ميليارد دالر سرمايه خارجی جذب كشور می شود 
و اين يعنی رونق در توليد و اشــتغال كه من اميدوارم كمک 
كنيد تا با اجرای اين قراردادها سياست اقتصاد مقاومتی توسط 
وزارت نفت اجرايی شود. چند روز پس از اعالم نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري دور دوازدهم و انتخاب مجدد حسن روحاني 
به عنوان رئيس جمهوري، برخي خبرها و گزارش هاي منتشر 
شــده نشــان دهنده اراده جدي براي اجراي هرچه سريع تر 

قراردادهاي جديد نفتي از سوي ايران است.
در هميــن ارتباط پايــگاه خبري بين المللــي بلومبرگ در 
تحليلي عنوان كرده اســت كه اجراي قراردادهاي جديد نفتي 
با انتخاب حســن روحاني سرعت خواهد گرفت. براساس اين 
تحليل تحليلگران شركت های كورنراستون گلوبال آسوشيتس 
و اس وی بی انرژی می گويند حسن روحانی پس از پيروزی 
مجدد در انتخابات رياســت جمهوری ايــران، برای پيش برد 
برنامه های جذب ســرمايه گذاران خارجی كه برای افزايش 
توليد نفت ضروری است، در موقعيت قدرتمندتری قرار دارد. 
تالش ايران برای جذب حدود ۱۰۰ ميليارد دالر برای توسعه 
بيــش از ۵۰ ميدان نفتی و گاز طبيعی، با نزديک شــدن به 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ۱۹ مه برابر با ۲۹ 
ارديبهشت از پيشرفت بازمانده بود. استدالل های سياسی روند 
تاييد مفاد قرارداد كه دولت عرضه می كرد را متوقف كرده بود. 
با اين همــه تحريم های مالی آمريکا و تهديد محدوديت های 
بيشــتر همچنان بســياری از ســرمايه گذاران بين المللی را 

منصرف می كند.
همچنين در اين تحليل آمده است كه روحانی با كسب بيش 
از ۵۷ درصد آرا، رقيبانش را شکســت داد. زمانی كه پيروزی 
روحانی در روز شــنبه اعالم شد، دونالد ترامپ، رييس جمهور 
آمريکا در عربستان سعودی كه رقيب منطقه ای ايران است، 
بسر می برد. ترامپ گفته است توافق هسته ای كه قدرت های 
جهانــی با ايران امضا كرده اند، يکــی از بدترين توافق هايی 

اســت كه وی ديده و وعده داده است كه سياست آمريکا در 
قبال ايران را بازبينی می كند. قانم نوســيبه، موسس شركت 
مشاوره مديريت كورنراستون گلوبال آسوشيتس در مصاحبه 
ای بــه بلومبرگ گفت: اين انتخاب به روحانی اختيار می دهد 
برنامه هايــش را پيش ببرد. روحانی يا صبر می كند و می بيند 

ترامپ چه اقدامی خواهد كرد يا به پيش حركت می كند.
سال ها تحريم بين المللی، مانع ســرمايه گذاری در ايران 
شــده بود كه زمانی دومين توليدكننده بــزرگ اوپک بود و 
اقتصاد اين كشور را فلج كرد. تشديد تحريم ها در سال ۲۰۱۲، 
صادرات نفت خام ايران را كاهش داد اما اين كشــور پس از 
برچيده شدن محدوديت ها در ژانويه سال ۲۰۱۶، فروش نفت 
را دو برابر كرد. بيژن زنگنــه، وزير نفت ايران دو هفته پيش 
اظهار كرد صــادرات نفت از زمان لغو تحريم ها به حدود ۲.۵ 
ميليون بشــکه در روز افزايش يافته اســت. زنگنه در حركت 
دولت برای جذب ســرمايه گذاری خارجی، سودمند بوده و به 
تنظيم قراردادها برای ســرمايه گذاران نفتی جديد و واگذاری 
پروژه ها به شــركت های بين المللی كمک كرده است. البته 
رييس جمهوری ايران هنوز درباره اعضای كابينه در دور دوم 
رياست جمهوری خود اشاره ای نکرده است. پيش از اين علی 
كاردر، مديركل شــركت ملی نفت ايــران گفته بود كه ايران 
برای برگزاری نخستين مناقصه بين المللی حق توسعه نفت تا 
پس از انتخابات دست نگه می دارد. ايران برخی از مفاد قرارداد 
ســرمايه گذار جديد را در كنفرانسی كه نوامبر سال ۲۰۱۵ در 
تهران برگزار شد، اعالم كرده بود و امضای نخستين قراردادها 
در مارس يا آوريل ســال ۲۰۱۶ را هدف گذاری كرده بود. به 
گفته پاتريک مورفی، يکی از شركای شركت حقوقی كاليد اند 
كو، اين حقيقت كه روحانی به عنوان اصالح طلبی كه توافق 
هسته ای را به ارمغان آورده و وعده داد سرمايه گذاری خارجی 
را وارد كشور كند، پيروز شده است نشان می دهد حمايت برای 

مواردی مانند قراردادهای نفتی وجود دارد.
در همين حال به گفته ســارا وخشــوری، رييس شــركت 
مشــاوره اس وی بی انرژی در واشنگتن دی سی، مخالفان 
سياســی روحانی اكنون كه وی در دور دوم رياست جمهوری 
پيروز شــده است، عالقه چندانی به بالک كردن قراردادهای 
جديد ندارند. با اين همه سرمايه گذاران بين المللی نسبت به 
تحريم های يکجانبه آمريکا و تحريم های آتی كه ممکن است 
برنامه موشکی ايران را هدف بگيرند، همچنان نگران هستند. 

بزرگترين شركت های نفتی تاكنون بيش از توافق هايی برای 
مطالعه پروژه های انرژی يا طراحی برنامه های توسعه تعهدی 
نداشته اند. توتال كه برای طراحی برنامه هايی برای توليد گاز 
طبيعی فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت كرده بود، 
توافق های نهايی برای پروژه ها در ايران امضا نکرده اســت. 
به گفته نوســيبه، اگر ترامپ توافق هسته ای را برهم زند يا 
تالش كند آن را تغيير دهد، اين موضوع ســرمايه گذاران را 
خواهد ترســاند. از سوی ديگر اگر روحانی اكنون قراردادهای 
توســعه نفتی را عرضه كند، عالقه در ميان سرمايه گذاران و 
شركت های اروپايی برای باز نگه داشتن ايران برای تجارت را 
افزايش می دهد و اين مسئله مذاكرات مجدد توافق هسته ای 

را برای ترامپ پيچيده تر خواهد كرد.
مفاد قراردادهای نفتــی در هیچ جای دنیا علنی 

نیست
از طرف ديگر يک كارشــناس اقتصادی با تاكيد بر اين كه 
قراردادهــای نفت و گاز در هيچ جــای دنيا به صورت علنی 
نيست، گفت: در كشورهای پيشرفته هم قراردادهای باالدستی 
علنی نيستند. مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اين كه الزم نيست جزييات قراردادهای نفتی در سايت وزارت 
نفت قرار بگيرد، اظهار كرد: در كشورهای پيشرفته قراردادهای 
باالدستی علنی نيستند. من فکر نمی كنم مفاد هيچ قراردادی 
بين المللی منتشر شود. در نفت هم امکان پذير نيست همه مفاد 
را علنی كنيم. وی ادامه داد: ما هميشــه به نفع شركت های 
داخلــی كار كرديم و عملکرد وزارت نفت به اين صورت بوده 
در شرايط يکسان شركت های داخلی به شركت های خارجی 
ترجيه داده شده اند. اين كارشناس اقتصادی در ادامه با تاكيد 
بــر اهميت نفت و گاز تصريح كرد: تا ۲۰ ســال آينده امکان 
اين كه ناف اقتصاد كشــور از نفت و گاز جدا شود، وجود ندارد. 
حداقل تا ۲۰ سال آينده انرژی های تجديدپذير جايگزين نفت 
و گاز نخواهند شــد و من فکر نمی كنم حتی تا ســال ۲۰۵۰ 
نفت و گاز كنار گذاشته شود. بهروزی فر ادامه داد: زغال سنگ 
همچنان بزرگ ترين تامين كننده انرژی دنياســت و با آمدن 
نفت و گاز، زغال ســنگ كنار گذاشــته نشد، بنابراين ممکن 
اســت با وجود انرژی های تجديدپذير همچنان دنيا به نفت و 

گاز احتياج داشته باشد.
۲۹ شــرکت اکتشــاف و تولید خارجی تعیین 

صالحیت شدند

زمستان ســال گذشته بود كه شــركت ملی نفت ايران از 
ميان شــركت های متقاضی حضور در مناقصه های باالدستی 
صنعت نفت، ۲۹ شركت اكتشاف و توليد نفت و گاز خارجی را 
تعيين صالحيت كرد. اين شركت در نظر دارد برای تعدادی از 
پروژه های اكتشــاف و توليد نفت و گاز ايران، طی چند دوره 
مناقصه برگزار كند و از اين رو از شركت های اكتشاف و توليد 
)E&P( خارجی معتبر و واجد شرايط دعوت به عمل آورد تا 
در فرآيند ارزيابی صالحيت شركت كنند. شركت های اكتشاف 
و توليــد خارجــی در ادامه اعالم حضور خــود در مناقصات 
باالدســتی، مدارک خود را به سامانه ای كه از سوی مديريت 
فناوری اطالعات و ارتباطات شركت ملی نفت ايران طراحی 
و بر روی وب سايت رســمی اين شركت بارگذاری شده بود، 
ارسال كردند. در ضمن شركت های خارجی در طول اين مدت 
ســوال های خود را از طريق آدرس پست الکترونيکی مطرح 
كردند و شــركت ملی نفت ايران در اسرع وقت پاسخگو بوده 
است. دبيرخانه مناقصات قراردادهای باالدستی نفت و گاز پس 
از دريافت اطالعات شــركت های خارجی متقاضی و ارزيابی 
مدارک و مستندات، اسامی ۲۹ شركت تعيين صالحيت شده 
خارجــی را اعالم كرده اســت. در ميان شــركت های تعيين 
صالحيت شده خارجی، نام شركت های معتبری از كشورهای 
آلمان، فرانسه، ايتاليا، نروژ، مالزی، روسيه، اتريش، تايلند، ژاپن، 
لهستان، هلند، انگليس، اسپانيا، چين و ... به چشم می خورد.

مشاور اقتصادی رييس پارلمان بخش خصوصی معتقد است: تعامل با اقتصادهای بزرگ جهان، ارتقای صادرات و افزايش سرمايه گذاری داخلی و خارجی سه محوری است كه دولت دوازدهم بايد حركت در مسير آنها را در دستور 
كار خود قرار دهد. حسين سليمی در گفت و گو با خبرآنالين با اشاره به اولويت های اقتصادی دولت دوازدهم گفت: مهمترين محوری كه دولت بايد در اسرع وقت در دستور كار خود قرار دهد، ايجاد اشتغال است؛دولت بايد از طريق 
افزايش سرمايه گذاری زمينه های اشتغالزايی را در كشور فرهم كند. وی افزود: برای اينکه بتوانيم سرمايه خارجی جذب كنيم، بايد دولت بر بهبود ارتباط با اقتصادهای بزرگ و افزايش تعامل با دنيا تمركز كند كشورهای خارجی به 
ايران بيايند و بتوانند سرمايه گذاری كنند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: ايران حتما به دليل تکنولوژی، افزايش صادرات و سرمايه نياز به سرمايه گذاری خارجی دارد. وی عنوان كرد: از طرف ديگر دولت بايد به 
صادرات توجه بيشتری داشته باشد. اگر صادرات رونق يابد،به همان نسبت حجم اشتغال در كشور افزايش پيدا می كند. سليمی بيان كرد: اگر اين اهدف اجرايی شود، ساختار دولت بهبود می يابد.از سوی ديگر انتخاب وزرای توانمند 

هم به بهتر شدن وضعيت كمک می كند.

آخرین خبر 

تمرکز 
بر توسعه صادرات 

تا ۱۴۰۰

رخداد 

اطالعات مركز آمار ايران نشان می دهد كه تورم ماهانه كاالها و خدمات مصرفی 
در ارديبهشت ماه ساالنه ۰.۲ درصد كاهش، تورم نقطه به نقطه ۰.۲ درصد افزايش 
و تورم ساالنه ۰.۲ درصد افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، براساس اطالعات 
مركز آمار ايران، شــاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شــهری در 
ارديبهشــت ماه امســال عدد ۲٤٤.٤ را نشان می دهد كه نســبت به ماه قبل ۰.۲ 
درصد كاهش داشــته است. افزايش شاخص كل نســبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( ۹.۶ درصد اســت كه نســبت به همين اطــالع در ماه قبل 
) ۹.٤ درصد( ۰.۲ واحد درصد افزايش يافته اســت. درصد تغييرات شــاخص كل 
)نــرخ تورم كاالها و خدمــات مصرفی خانوارهای شــهری( در دوازده ماه منتهی 
به ارديبهشــت ماه سال ۱٣۹۶ نسبت به دوره مشابه ســال قبل ۷.۱ درصد است 
كه نســبت به فروردين ماه امســال ۰.۲ واحد درصد افزايش يافته است. همچنين 
شــاخص گروه عمده »خوراكی ها، آشــاميدنی ها و دخانيــات« در اين ماه به رقم 
۲۹۹.۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۱.٣ درصد كاهش نشان می دهد. شاخص گروه 
عمده  خوراكی ها، آشــاميدنی ها و دخانيات نســبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۲ 
درصد افزايش نشــان می دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهی به 
ارديبهشت ماه ۱٣۹۶ نســبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۶ درصد است كه نسبت 
بــه تورم دوازده ماهه منتهی به فروردين ماه ۱٣۹۶ )۸۰۵ درصد(، يک واحد درصد 
افزايش يافته اســت. شاخص گروه اصلی »خوراكی ها« در ماه مورد بررسی به عدد 
۲۹۷.٤ رســيد كه نســبت به ماه قبل ۱.۵ درصد كاهش نشان می دهد.   شاخص 
گروه اصلی »خوراكی ها« نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۷ درصد افزايش نشان 
می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۹.۵ درصد اســت. شــاخص گروه عمده 
»كاالهای غير خوراكی و خدمات« در ارديبهشــت ماه ۱٣۹۶ به رقم ۲۲۵.۶ رسيد 
كه نسبت به ماه قبل ۰.٣ درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه 
عمده »كاالهای غيرخوراكی و خدمات« نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد 
بوده اســت و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ارديبهشــت ماه ۱٣۹۶ نسبت به دوره 
مشــابه سال قبل اين گروه ۶.۲ درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی 

به فروردين ماه ۱٣۹۶ )۶.۲ درصد(، تغييری نداشته است .

  سرعت اجراي قراردادهاي نفتي در دولت دوازدهم
در حالی كه ســازمان هدفمندی يارانه ها مقرر كرده بود، يارانه اقشــار كم درآمد جامعه 
چون بهزيستی و كميته امداد امام خمينی از ماه گذشته دو برابر شود كه ابهامات فراوانی 
در خصوص واريز يا عدم واريز يارانه دو برابری اين سرپرستان خانوار وجود دارد.  در حالی 
كه هفته گذشــته هفتاد و چهارمين مرحله يارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واريز 
شد كه دولت در ماه قبل با توجه به وعده ای كه داده بود يارانه اقشار كم درآمد جامعه چون 
عضو كميته امداد امام خمينی )ره( و بهزيستی را افزايش داد. به گزارش ميزان، عالوه بر 
اين در روزهای قبل از واريز هفتاد و پنجمين مرحله يارانه نقدی پيامکی از سوی سازمان 
هدفمندی يارانه برای برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد مبنی بر وصل مجدد يارانه، اما 
نکته قابل توجه اينجاست كه برخی از اين خانوارها در مرحله دوم هدفمندی يارانه از ليست 
انصــراف داده بودند ولی پيامکی مبنی بر وصل مجدد يارانه شــان دريافت كردند كه اين 
موضوع نيز با توجه به نزديکی به انتخابات در حالت تعليق قرار گرفت و قرار شد تا وصل 
مجدد يارانه اين خانوارها به دوره های بعد موكول شــود. در اين ميان سازمان هدفمندی 
يارانه اعالم كرد كه پيامک واريز مجدد يارانه ها برای خانوارهايی ارســال شده كه نسبت 
به قطع يارانه خود معترض بوده اند كه اين اقدام در ماه های گذشــته نيز صورت می گرفته 
ولی اكثرافرادی كه پيامک سازمان هدفمندی يارانه ها را دريافت كردند جز افراد انصرافی 
بودند. حال با اين اوصاف و متوقف شدن واريز مجدد يارانه برخی از خانوارها، تکليف يارانه 

دو يا چند برابری اقشار كم درآمد جامعه در ابهام قرار دارد.

یارانه چه کسانی این ماه افزایش 
داشت؟

حاشیه بازار 

معــاون اول رئيس جمهــوری و رئيس ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی تکاليف و 
پروژه های اولويت دار وزارت نفت را برای اجرا در ســال ۱٣۹۶ ابالغ كرد كه افزايش ۱۰۰ 
هزار بشکه ای توليد نفت خام ميدان های مشترک غرب كارون و رسيدن به ظرفيت ٣۵۰ 
هزار بشکه در روز يکی از اين تکاليف بود.  ميادين نفتی آزادگان، يادآوران و ياران به دليل 
وسعت، ذخيره و اشــتراكی كه با عراق دارند، همواره مورد توجه مسئوالن وزارت نفت و 
توسعه آنها مورد تاكيد مقامات كشور بوده است. به طوريکه اسحاق جهانگيری مجددا در 
آخرين تکليفی كه برای وزارت نفت در سال ۱٣۹۶ تعيين كرده است، بر توسعه و افزايش 
توليد از اين ميادين تاكيد كرده است.به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از ايسنا،طبق آخرين 
اطالعاتی كه از سوی ســيدنورالدين شهنازی زاده، مديرعامل شركت مهندسی و توسعه 
نفت )متن(، ارائه شــده، به طور كلی نفت درجای كل غرب كارون ۶۷ ميليارد بشکه است 

كه بخش زيادی از آن را نفت سنگين تشکيل می دهد.
میدان نفتی آزادگان

طرح توســعه ميدان نفتی آزادگان شــمالی بای بک يا همان بيع متقابل با يک شركت 
چينی بوده است. فاز يک آزادگان شمالی در اواسط سال ۱٣۹۵ افتتاح شد و طبق آخرين 
اخبار در حال حاضر روزانه ۷۵ هزار بشــکه از اين ميدان توليد می شود. برخالف ميدان 
آزادگان شمالی، قرارداد ميدان آزادگان جنوبی بيع متقابل نبود. برای توسعه اين ميدان ابتدا 
حدود ۱۰ سال پيش قراردادی با يک شركت ژاپنی و بعد اروپايی بسته شد، اما ادامه پيدا 
نکرد. در نهايت توسعه اين ميدان توسط يک شركت چينی پيگيری شد اما آن هم متوقف 
شد و به واسط منابع داخلی توسعه اين ميدان ادامه پيدا كرد. طبق آخرين اخبار روزانه ۸۰ 

هزار بشکه نفت خام از ميدان آزادگان جنوبی توليد می شود.
میدان نفتی یادآوران

در حال حاضر روزانه ۱۱۵ هزار بشــکه نفت خام از ميدان نفتی يادآوران توليد می شود، 
ميزان توليد از فاز يک ميدان يادآوران تا ۱٣۵ هزار بشــکه در روز قابل افزايش اســت. 
همزمان مدارک فاز دو برای مذاكره با شــركت هايی كه قرار اســت با ايران در توســعه 
اين ميدان همکاری كنند آغاز می شــود كه توسعه فاز دو ميدان نفتی يادآوران در قالب 
قرارداد IPC  محقق شــود. اگر توســعه فاز دو يادآوران در قالب مناقصه صورت بگيرد  
شــركت هايی كه برای توسعه ميدان نفتی آزادگان اعالم آمادگی كرده اند، از جمله شل، 

توتال، اينپکس، انی و غيره حضور خواهند داشت.
میدان نفتی یاران

براساس آخرين اخبار ارائه شده از سوی مسئولين توليد زودهنگام  از ميدان ياران جنوبی 
ظرف دو ماه آينده صورت خواهد گرفت و پس از آن شاهد توليد ۱۰ هزار بشکه زودهنگام 
از ميدان ياران جنوبی خواهيم بود و متعاقب آن توليد از اين ميدان به توليد ۲۵ هزار بشکه 
خواهد رســيد. درحال حاضر روزانه ٣۰ هزار بشــکه از ميدان ياران شمالی توليد می شود 
و قرار اســت در قالب قرارداد HOA كه با شركت صنعت نفت و گاز پرشيا منعقد شده،  
ياران شمالی و جنوبی يکپارچه شده و با يکپارچه سازی آنها و استفاده از تکنولوژی های 

IOR و EOR توليد از ياران در مجموع به حدود ۹۰ هزار بشکه در روز برسد.
جمع بندی

براســاس اين گزارش طبق آخرين اخبار، در حــال حاضر توليد از ميدان نفتی آزادگان 
شمالی روزانه ۷۵ هزار بشکه، توليد از ميدان نفتی آزادگان جنوبی روزانه ۸۰ هزار بشکه، 
توليد از ميدان نفتی يادآوران ۱۱۵ هزار بشــکه و توليد از ميدان نفتی ياران شمالی روزانه 
٣۰ هزار بشــکه اســت. به عبارت ديگر به طور كلی حدود ٣۰۰ هزار بشــکه از ميادين 
مشترک غرب كارون توليد می شود كه به گفته مسئوالن قرار است تا آخر خرداد ماه توليد 

از اين ميادين به ٣۵۰ هزار بشکه در روز برسد.

افزایش ١۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت 
خام میدان های مشترک

نیاز عربستان به افزایش 
قیمت نفت

يک تحليلگر اقتصاد سياســی گفت: عربســتان 
برای انعقاد قراردادهای تسليحاتی بايد تامين بودجه 
شــود بنابراين راهی جز افزايش قيمت نفت ندارد. 
اصغــر زرگر در گفتگو با ايلنا، درباره ســفر ترامپ 
به عربســتان و تاثير آن بر بازار نفت و مشــتقات 
آن اظهار داشــت: ۱۱۰ ميليارد دالر از قرارداد بين 
امريکا و عربســتان مربوط به خريد سالح است و 
اين پول بايد از منابع نفتی عربستان و منابع انرژی 
تامين شــود. وی افزود: البته برخی منابع مورد نياز 
برای تامين ارز مورد نياز ذخاير ارزی عربســتان در 
اروپا و امريکا اســت اما مهم ترين منبع تامين ارز 
فروش نفت است، بنا بر اين امکان دارد كه رياض 
با كمک شركت های نفتی امريکا بخواهد از طريق 
اوپــک قيمت نفت را باال ببرد اما اكنون با توجه به 
توافق كاهش ســقف توليد نبايد بيش از حدی كه 
تعيين شــده نفت پمپاژ كند زيرا ورود بيش از نياز 
نفت به بازار قيمت را پايين می آورد و اين به ضرر 
عربســتان است. زرگر تصريح كرد: عربستان برای 
تامين هزينه های خريد تسليحات و سرمايه گذاری 
خــود در امريکا بايد قيمت نفــت را باال ببرد برای 
اين موضوع چند مکانيســم متصور بود يکی اينکه 
ميزان توليد نفت را كاهش دهد و به كشــورهای 
ديگر هم ديکته كند كه توليدشان را كاهش دهند 
و از ايــن طريق با عرضه كمتر نفت در بازار قيمت 
را باال ببرد شکل ديگر اينکه از طريق بورس بازی 
و شركت های نفتی امريکا در بازار تحوالتی انجام 
دهند. وی افزود: امــکان اين هم وجود دارد كه با 
فعال كردن اقتصاد امريکا از طريق سرمايه گذاری 
ها و يا خريد تسليحاتی تقاضای نفت در امريکا باال 
برود، بنابراين به اين صــورت قيمت نفت در بازار 

جهانی تغيير كرده و روند صعودی بگيرد.

ابالغ »دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار«  

سرمایه گذاری دولت یازدهم در صنعت لوازم خانگی

بانــک مركزی جمهوری اســالمی با هدف 
كنترل گســتره موسســه هــای اعتباری و 
هدايت آنها به ايفای نقش واسطه گری وجوه 
به عنوان كاركرد اصلی آنها، »دســتورالعمل 
ســرمايه گذاری در اوراق بهادار« را به شبکه 

بانکــی ابالغ كرد. به گــزارش بانک مركزی 
جمهوری اسالمی، براساس اين دستورالعمل، 
ســرمايه گذاری موسســه هــای اعتباری در 
صندوق هــای ســرمايه گذاری از مصاديــق 
غيربانکی است و بايد ظرف مهلت مقرر واگذار 
شود. كنترل گستره ســرمايه گذاری موسسه 
های اعتباری در شــركت ها و تمركز فعاليت 
آن ها بر واســطه گری وجوه به عنوان شالوده 
و اســاس عمليات بانکی، از اهميت بسياری 
برخوردار اســت.  در مــاده ٣٤ قانون پولی و 
بانکی كشــور به اين مهم پرداخته شده است 
و خريد سهام شركت ها و مشاركت در سرمايه 
يــک يا چند شــركت يا خريــد اوراق بهادار 

داخلی و خارجی توســط بانک ها به حســاب 
خود فقط بــه ميزانی كه بانک مركزی تعيين 
می كند، ممکن دانسته شده است.  به استناد 
اين ماده قانونی در سال ۱٣۸۶ »دستورالعمل 
سرمايه گذاری مؤسسات اعتباری« به تصويب 
شورای پول و اعتبار رســيد و تاكنون مبنای 
عمل بــود اما اوايل ســال ۱٣۹٤ قانون رفع 
موانــع توليد رقابت پذيــر و ارتقای نظام مالی 
كشور تصويب شــد. در بند »ب« ماده )۱۶( 
اين قانون آمده است: همه بانک ها و موسسه 
های اعتبــاری موظفند از تاريــخ الزم االجرا 
شــدن قانون تا مدت سه ســال سهام تحت 
تملک خود و شركت های تابع را در بنگاه هايی 

كه فعاليت هــای غيربانکی انجام می دهند، به 
استثنای طرح های نيمه تمام شركت های تابع 
واگذار كنند.  تشــخيص »غيربانکی« بودن 
فعاليت بنگاه هايی كه بانک ها، موسســه های 
اعتباری و شركت های تابع در آنها سهامدارند، 
بر عهــده بانک مركزی جمهوری اســالمی 

ايران است. 
دســتورالعمل، ســرمايه گذاری  اين  پايه  بر 
اعتبــاری در صندوق های  موسســه هــای 
ســرمايه گذاری از مصاديــق غيربانکی احصا 
شده اســت كه بايد ظرف مهلت مقرر در اين 
مقررات همه ســرمايه گذاری شــبکه بانکی 

كشور در اين زمينه واگذار شود.

دبيركل و رئيس ســتاد برنامه ريزی و اجرايی انجمن صنايع 
لوازم خانگی ايران گفت: سال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی 
كشــور به حدود ۹۰ ميليون دالر می رسيد، اما در سال ۹٤ اين 
صــادرات به بيش از ٣۵۰ ميليون دالر )بــدون در نظر گرفتن 
صادرات ظروف( افزايش يافته اســت. حبيــب اهلل انصاری در 
گفتگو با ايرنا افزود: طی ســال های گذشته در دولت »تدبير و 
اميد« توجه خوبی از نظر كّمی به صنعت لوازم خانگی شــده و 
سرمايه گذاری مناسبی برای افزايش توليد انجام شده است. به 
گفته اين فعال بخش خصوصی، در همه جای جهان كارخانجات 
ســعی می كنند توسعه كّمی داشته و بزرگتر شوند، زيرا اين امر 
خود موجب گســترش تحقيق و توســعه   فناوری و بکارگيری 
متخصصان می شود؛ اما اگر دامنه فروش توليدات كم و محدود 
باشــد، نمی توان چنين امکاناتی را مهيا كرد. وی با اشــاره به 
مواجهه صنعت لوازم خانگی با ركود در ســال های گذشته كه 
كماكان در دل اين صنعت رخنه كرده، تصريح كرد: با اين وجود 
توليدكننــدگان داخلی از غافله جهانی عقب نمانده و با دريافت 

آخرين فناوری های روز جهان، حتی برای توليد برخی برندهای 
خارجی در داخل كشور سفارشاتی دريافت كرده اند.

انصاری ادامه داد: اين موضوع از اين جهت كه زمينه را برای 
صادرات توليدات از ايران به ساير كشورها فراهم می كند، مهم 
اســت و امروز نيازمند انجام سرمايه گذاری مشترک با خارجی 
ها هستيم. دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگی ايران خاطرنشان 
كرد: ايران با دارا بودن نيــروی كار فراوان، انرژی ارزان، واقع 
شــدن در كريدور شــمال- جنوب و همسايگی با ۱۵ كشور، از 
جذابيــت های بااليی برای خارجی ها برای حضور در كشــور 
برخوردار اســت. وی با تاكيد بر اينکه امــروز توليدات داخلی 
لوازم خانگی با محوريت صادرات انجام می شود، تصريح كرد: 
در حالی كه ســال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی كشور به 
حدود ۹۰ ميليون دالر می رســيد، اما در سال ۹٤ اين صادرات 
به بيــش از ٣۵۰ ميليون دالر )بــدون در نظر گرفتن صادرات 
ظروف( افزايش يافته اســت كه قطعا آمار صادرات سال گذشته 
به مراتب بيشتر از اين ارقام است. انصاری اضافه كرد: با برنامه 

ريزی آقای روحانی در دولت دوازدهم و رفع مشــکالت بانکی، 
توســعه صادرات اين محصوالت بيش از گذشته ميسر خواهد 

شد. 
وی، يکی از دغدغه های فعاالن اين بخش را باال بودن نرخ 
تســهيالت بانکی برشمرد و گفت: در حالی كه رقبای ايران در 
بازار لوازم خانگی، محصوالت خود را با بهره مندی از تسهيالت 
ارزان قيمت با ســودهای چهار تا پنج درصدی توليد می كنند، 
اما در ايران سود تسهيالت بانکی بين ۲۰ تا ٣۰ درصد است كه 

توان رقابت پذيری آنها را كاهش می دهد.

انتخابات دوزادهمين دوره رياست جمهوری زير سايه اقتصاد 
در حالی به پايان رسيد كه بسياری از شعارهای اقتصادی پيش 
بينی شــده نتوانست اكثريت آرا را در اين دوره از آن خود كند. 
ســال ۱٣۸٤ بود كه برای اولين بار اقتصاد،آن هم در وســعت 
خرد، به شــعار انتخاباتی نامزدهای رياســت جمهوری تبديل 
شــد. حاال ديگر آوردن نفت سر سفره های مردم نه يک شعار 
انتخاباتی كه شوخی تلخی است كه در برخی محافل اقتصادی 
و سياســی تبديل شده است. ســال ۱٣۸٤ تا ۱٣۹۲ در حالی 
گذشت كه تاريخ شاهد داغ ترين اتفاقات نفتی بود. قيمت ها به 
شدت افزايش يافته بود و درآمد نفتی ايران از مرز صد ميليارد 
دالر در يک ســال فراتر رفته بود،با ايــن حال نه تنها نصيبی 
از نفت قسمت ســفره های ايرانی نشد بلکه سهم شهروندان 

ايــران تزريق نقدينگی به اقتصادی بود كه پيش تر نيز از اين 
مار نفتی گزيده شده و بيماری هلندی را ميزبان شده بود.

وقتی وزير هامانه،اولين وزير نفت دولت احمدی نژاد در حال 
خداحافظی از وزارت نفت بود، مورد اين سئوال قرار گرفت: آيا 
از پس دو ســال فعاليت دولت نهم، نفت سر سفره های مردم 
رفته اســت؟ پاســخ وی اما خالی از طنز نبود، گفت:»فکر می 
كنم نفت ســر سفره های مردم رفته باشد، چرا كه الياف سفره 
ايرانی به پالســتيک تغيير كرده و پالســتيک مشتقی از نفت 
محسوب می شــود.« هر چند مردی از جنس مردم نتوانست 
معجزه ای در ســفره های ايرانی ايجاد كند و طعم اشتغال را 
زير زبان بيکاران بياورد،اما شعارهای اقتصادی همچنان يکی 
از مهمترين شــعارها باقی ماند تا همين ديروِز تاريخ كه نتيجه 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری رقم خورد. تفاوت 
اما در اين حوزه معنادار اســت.اگر دوازده سال پيش شعارهای 
اقتصــادی توانســت اكثريت آرا را در صنــدوق ها از آن خود 
كند،اما ســال ۱٣۹۶ ، يعنی دوازده ســال بعد،حتی اين دسته 
از شــعارهای اغواكننده نتوانست رای حاضران در عرصه را از 

آن خود كند.
 آنچه در دوازدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوری رقم 

خورد نشــان می دهد شــعارهای اقتصادی ديگــر نمی تواند 
توجــه رای دهندگان ايرانی را كه شمارشــان از ۵۶ ميليون و 
٤۱۰ هزار نفر فراتر رفته اســت را جلــب كند.اگر چنين نبود 
جزييات برنامه های ارائه شــده بــرای رای دهندگان اهميت 
نمــی يافت و بيکاران به اميد يافتن ماهانه ۲۵۰ هزار تومان و 
يارانه بگيران نيز با انگيزه دريافت يارانه سه برابری رای شان 
را در سبد كانديداهايی می ريختند كه شعارهايی از اين دست 
را ســر دادند. با اين حال واكاوی نتيجه انتخابات سال ۱٣۹۶ 
می تواند راهگشــای برنامه ريزانی باشد كه فردای بهترين را 
برای ايران خواستارند. اگر در يک تقسيم بندی ساده بخواهيم 
تصور كنيم كه رای دهندگان به تمامی شــعارهای نامزدهای 
رياســت جمهوری رای داده اند می توان چنين تصور كرد كه 
۱۶ ميليون از رای دهندگان ايرانی دريافت يارانه ســه برابری 
و كارانه برای دوره بيکاری را به رســميت شناخته اند.در اين 
صورت الزم است پيام های اقتصادی كه از خالل آرای ريخته 
شــده در صندوق ها به گوش می رســد، مورد واكاوی دقيق 

قرار گيرد.
 در حال حاضر بيش از ۷٣ ميليون ايرانی در فهرســت يارانه 
بگيــران قرار دارند، به اين ترتيــب ۱۶ ميليون نفر به دريافت 

يارانه ســه برابری نه گفتند و همين امر خود نشــان می دهد 
يارانــه ديگر نمی تواند ابزاری برای جذب رای باشــد. با اين 
حــال از ميان حاضران در انتخابات ۱۶ ميليون نفر را می توان 
موافقــان احتمالی و ضمنی يارانه و كارانه تلقی كرد . هر چند 
اين افراد اكثريت جامعه ايران را تشکيل نمی دهند و می توان 
همين نکته را پيشــرفتی اساسی در چهار سال گذشته دانست 
اما با اين حال برنامه ريزی برای وصول مطالبات اين دسته از 

اهميتی قابل توجه برخوردار است. 
از ســوی ديگر بايد در نظر داشت كه شعارها و وعده های 
انتخاباتی از دل خواســته ها و مطالبات مردمی بيرون می آيد. 
از اين رو می توان يکی از خواسته های اصلی در شرايط كنونی 

را ايجاد شغل در اقتصاد دانست.
 پيــروز انتخابات دوازدهم بدون ترديد مســئوليت پيگيری 

خواسته صد در صد شهروندان را عهده دار است.
 به نظر می رسد با توجه به اينکه اكثريت مطلق آرا پيگيری 
سياســت های دولت يازدهم را در دولت دوازدهم مورد تاكيد 
قرار داده اند، نياز است برنامه ريزی گسترده ای برای رفع فقر، 
توانمند ســازی اقشار كم درآمد جامعه و ايجاد شغل در دستور 

كار قرار گيرد.

مهمترین خواسته اقتصادی رای دهندگان چیست؟

پیش بیني ها از ادامه حرکت دولت روحاني در مسیر درست نفتي

زهرا علی اکبری


