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آثار اقتصادي رفع تحريمها
در زندگي مردم
محسوس خواهد بود
اخبار کوتاه
قيمت گوشت کاهش مييابد

رئيس اتحاديه گوش��ت گوس��فندي
گف��ت :پيشبيني ميش��ود ب��ا ورود
ب��ره جديد به بازار ت��ا دو هفته آينده
ت��ا اواس��ط ارديبهش��ت ماه ش��اهد
کاه��ش قيم��ت گوش��ت گوس��فند
توگو
باش��يم .علياصغر ملکي در گف 
با باش��گاه خبرن��گاران ،با اش��اره به
افزايش قيمت گوش��ت گوسفند قبل
از تعطي�لات نوروز گف��ت :هماکنون
ه��ر کيل��و ش��قه ب��دون دنب��ه بين
 31ت��ا  32هزار تومان به مش��تري
عرضه ميشود.

صادرات  ۱۹۰ميليون دالري
زعفران

ناي��ب رئيس ش��وراي مل��ي زعفران
ميزان صادرات اي��ن محصول را طي
 ۱۱ماه س��ال قبل  ۱۳۳تن به ارزش
 ۱۹۰ميليون دالر اعالم کرد .غالمرضا
توگو با مهر ،اظهارداشت:
ميري در گف 
اي��ن ميزان نس��بت به مدت مش��ابه
س��ال  ۹۲حدود  27/6درصد افزايش
داشته است.

آغاز خريد گوشت مرغ
منجمد داخلي

خريد گوش��ت مرغ منجم��د داخلي
توس��ط شرکت س��هامي پش��تيباني
امور دام کش��ور در سال  94آغاز شد.
ب��ه گزارش ش��رکت پش��تيباني امور
دام ،اين ش��رکت براس��اس ضوابط و
دستورالعملهاي ابالغي مصوب و در
راستاي حمايت از توليدکنندگان مرغ
و تنظيم بازار نسبت به خريد گوشت
مرغ منجمد اقدام کرده است .براساس
اين گزارش ،تمام��ي توليدکنندگان،
تش��کلها ،اتحاديهها و ش��رکتهاي
زنجي��ره کامل تولي��د ميتوانند براي
انعقاد قرارداد و تحويل مرغ به ادارات
کل و مديريته��اي اين ش��رکت در
استانها مراجعه کنند.

سال بیست ویکم شماره 5900
پنجشنبه 20فروردین 1394

نايب رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اس�لامي با بيان اينكه كشورمان
در ح��ال حاضر نيازمند مديريت ويژه با همت مضاعف اس��ت ،گفت :آثار اقتصادي
رفعتحريمها در سالهاي آتي در زندگي مردم محسوس خواهد بود.
توگ��و با ايرن��ا ،درخصوص دس��تاوردهاي بياني��ه اخير تيم
اب��وذر نديم��ي در گف 
مذاكرهكننده هس��تهاي كشورمان با گروه  5+1در سوئيس افزود :آثار احتمالي رفع
تحريمها به طور حتم نيازمند زمان اس��ت و در كوتاه مدت خود را نش��ان نخواهد

نخستين قرارداد سرمایهگذاری پس از تحریمها با یک شرکت انگلیسی منعقد شد

جذب سرمایه اروپاييها
در بورس تهران

بازار سرمایه
درحالي كه س��ه ماه تا اجرايي ش��دن بندهاي
بياني��ه س��وئيس و لغو كامل تحريمه��ا زمان باقي
مانده است ،اما تحركات شركتها و سرمايهگذاران
خارجي نشان ميدهد كه آنها براي ورود يا بازگشت
به ب��ازار ايران منتظر لغو تحريمه��ا نميمانند و از
هماكنون براي آغاز همكاريهاي اقتصادي خود با
طرفهاي ايراني مشغول مذاكره شدهاند.
ط��ي روزهاي اخير خبرگزاري رويترز با انتش��ار
گزارش��ي اعالم ك��رد كه يك ش��ركت انگليس��ي
متخص��ص در مديري��ت داراييها ،با ش��ركتي كه
دفت��ر آن در ايران اس��ت براي ايج��اد صندوقهاي
س��رمايهگذاري در ب��ازار اوراق مال��ي اي��ران
همپيمان ميشود.
گروه مالي «شارلمان كاپيتال» كه متخصص در
مديريت داراييها در بازارهاي نوپا اس��ت و مديريت
ح��دود دو ميليارد و  500ميليون دالر دارايي را در
اختيار دارد روز سهش��نبه هفته ج��اري اعالم كرد
صندوقهايي مشترك با ش��ركت «تركواز پارتنرز»
ايجاد خواهد كرد .ش��ارلمان قصد دارد نخس��تين
صندوق خود را حتي پيش از اين تاريخ يعني ظرف
چند هفته آينده داير كند« .دومينيك پوكور انگرام»
از مشاوران اين شركت گفت پيشبيني ميكند اين
صن��دوق كار خود را با بي��ش از هفتاد ميليون دالر
آغ��از كند كه آن را از س��رمايهگذاران جهاني جمع
خواه��د كرد و در كوتاه مدت اين رقم را به بيش از
 200ميليون دالر خواهد رساند.
نخستين قرارداد خارجي پس از تحریمها
درهمين زمينه رامي��ن ربيعي مديرعامل گروه
في��روزه ك��ه طرف ق��رارداد با ش��ركت انگليس��ي
ش��ارلمان كاپيتال اس��ت ،به «ايران» گفت :گروه
فيروزه پس از  9ماه مذاكره با اين ش��ركت اروپايي
و چند ماه پس از به نتيجه رس��يدن مذاكرات اوليه
ژنو ،با اين ش��ركت به توافق رسيديم كه نخستين
نمونه از قراردادهاي مشاركتي(جوينت ونچر) است
كه پ��س از تحريمهاي هس��تهاي با يك ش��ركت
اروپايي منعقد ميش��ود .وي ادامه داد :اين قرارداد

داد .وي با بيان اينكه در حال حاضر بين  30تا  70درصد بودجه عمومي  240هزار
ميليارد توماني كش��ور به درآمدهاي بيروني وابسته است ،نيازمندي فعلي بسياري
از بخشهاي اقتصاد كش��ور بخصوص بخش صنعت ب��ه تأمين مواد اوليه ،كاالهاي
واس��طهاي و تجهي��زات تكنولوژيك به خارج از كش��ور را يادآور ش��د و گفت :رفع
تحريمهاي بينالمللي بخش صنعت را به استفاده از ظرفيت كامل از توانمنديهاي
موجود هدايت خواهد كرد.

آشکاری آثار بیانیه سوئیس بر صنعت نفت و گاز

اعالم آمادگی <شل>
برای بازگشت به ایران
بازار انرژی

به منظور ايج��اد صندوقهاي تخصصي و بازاريابي
و همچني��ن مديريت اين صندوقها منعقد ش��ده
اس��ت .وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه با توجه به
تحريمهاي موجود اين ش��ركت در انعقاد قرارداد و
انتقال س��رمايه به ايران مش��كلي ندارد ،اظهاركرد:
قراردادي كه ميان دو طرف منعقد ش��ده در قالب
تحريم نميگنجد چراكه سرمايهگذاري خارجي در
ايران ممنوع نيست.
ربيع��ي اضافه ك��رد :س��رمايهگذاراني را كه در
آين��ده در اين صن��دوق س��رمايهگذاري ميكنند
ميت��وان به دو دس��ته تقس��يم كرد .دس��ته اول
مربوط به كش��ورهايي ميش��ود كه بدون توجه به
تحريمهاي موجود اقدام به سرمايهگذاري ميكنند
و در واقع ريسك پذير هستند .اما دسته دوم شامل
كشورهايي ميشود كه ريسك كمتري ميپذيرند و
بعد از لغو رسمي تحريمها وارد عمل ميشوند.
اين فعال بازار س��رمايه درباره آثار لغو تحريمها
بر بورس و اقتصاد ايران گفت :مديران اين ش��ركت
انگليسي ،ايران را به عنوان آخرين بازار بكر نوظهور
دني��ا ميدانند و اعتقاد دارند ك��ه بين واقعيتها و
تبليغات فاصل��ه زيادي وج��ود دارد .ربيعي تأكيد
كرد :درصورتي كه تحريمها لغو شود ظرفيت ورود
س��رمايه خارجي به بورس اي��ران به صدها ميليارد
دالر ميرس��د .وي درپايان درباره اينكه چه زماني
س��رمايه اين صندوق مش��ترك ب��ه  200ميليون
دالر ميرس��د ،پاس��خ داد :درحال حاضر نميتوان
پيشبيني دقيقي از اين سرمايه كرد چراكه شركت
شارلمان كاپيتال به عنوان بازارياب ،سرمايه بالقوه
در س��اير كش��ورها را جذب و وارد ايران ميكند و
ميزان آن به شرايط بسياري وابسته است.

ب��ا نتيجه بخش بودن تالشه��اي ديپلماتيك
اي��ران و قرار گرفت��ن پرونده هس��تهاي ايران در
آس��تانه حل و فصل نهايي به نظر ميرسد درهاي
بس��ته روابط بينالمللي نيز درحال بازشدن است.
اكن��ون هر چند كه ش��رايط تحريمي ايران تغيير
قاب��ل مالحظهای نداش��ته اس��ت ام��ا موجي از
خوش��بيني براي وضع آتي اين كشور در جهان به
راه افتاده ك��ه افزايش رفت و آمدهاي بينالمللي،
درخواس��تهاي مبني بر آمادگي براي گس��ترش
روابط و استقبال سرمايهگذاران خارجي براي حضور
در ايران ب��ه محض لغو تحريمه��ا بخوبي گوياي
آن است.
بيش��ك بع��د از لغ��و تحريمها اي��ران قدرت
چانهزن��ي بيش��تري درعرص��ه بينالمللي خواهد
داش��ت كه افزاي��ش ت��وان ص��ادرات گاز و نفت
موج��ب تقويت اين ق��درت نيز خواهد ش��د .در
ح��ال حاض��ر زمينهه��اي اين تح��والت در حال
شكلگيري است.
افزایش صادرات گاز به تركيه
عص��ر سهش��نبه ( ١٨فروردين م��اه) ايران و
تركيه هشت سند همكاري و يك بيانيه مشترك
امضا كردند .رجب طيب اردوغان رئیسجمهوري
تركيه هدف از اين سفر را گسترش روابط با ايران
عنوان كرد و طي اين س��فر ب��راي كاهش قيمت
گاز واردات��ي از اي��ران رايزني كرد .ب��ه گفته وي
تركي��ه بخش اعظمي از گاز اي��ران را ميخرد كه
گرانترين گاز است و رأي داوري بينالمللي الهه
در مورد اين ادعاي تركيه قرار است در ماه آوريل
اعالم شود.
البت��ه در اي��ن خصوص مع��اون وزير نفت در
امور گاز گفت :شركت ملي گاز در پاسخ به ادعاي
طرف ترك اع�لام كرد آمادگي كاهش قيمت گاز
صادراتي را ب��ه تركيه نداريم مگ��ر اينكه قرارداد
جديد نوشته شود و طبق آن قرارداد تركيه حجم
بيشتري گاز از ايران خريداري كند.
تج��ارت گاز از محوره��اي مهم برنامه شش��م

توسعه به شمار ميرود و پيشبيني ميشود عالوه
بر كش��ورهاي خليج فارس و كشورهاي همسايه،
ايران بتواند س��همي را ب��ه ص��ادرات گاز به اروپا
اختصاص دهد.
حميدرضا عراقي مع��اون وزير نفت در امور گاز
در خص��وص آخرين وضعيت صادرات گاز كش��ور
با بيان اينكه س��ال گذش��ته حجم ص��ادرات گاز
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال پيش از آن شاهد
افزايش بيش از هش��ت درصدي بوده اس��ت گفت:
حج��م صادرات در اين م��دت بيش از يك ميليارد
مترمكعب نس��بت به مدت مشابه سال  ٩٢افزايش
يافته است.
عالقه «شل» براي بازگشت
مديرعام��ل ش��ركت نفتي ش��ل از عالق ه اين
ش��ركت براي بازگشت به صنعت نفت و گاز ايران
خب��ر داد .به گزارش اكس��پرس نيوز ،مديرعامل
ش��ركت هلندي انگليسي شل گفته است :اگر راه
فعاليت اقتصادي در ايران باز ش��ود ش��ركت شل
موضوع س��رمايهگذاري را در اين كشور مورد نظر
قرار خواهد داد.
رايزني ايران و چين
دور جديد مذاكرات نفتي جمهوري اس�لامي
اي��ران و چي��ن ب��ا س��فر وزي��ر نفت ب��ه پكن از
دي��روز با محور فروش بيش��تر نف��ت و همچنين
س��رمايهگذاريهاي نفت و گاز آغاز ش��د .رويترز
در اي��ن خصوص اعالم كرد :تنه��ا چند روز پس
از تفاهم س��وئیس ،يك هيأت ايراني اين هفته در
جريان سفر به پكن درباره افزايش فروش نفت به
چين و همچنين سرمايه گذاريهاي نفت و گاز با
گفتوگو ميكنند.
يكديگر 

اقتصادی
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یادداشت

پيوند سرمايههاي ايرانيان به خارج از كشور
مجيد رضا حريري

عضو اتاق بازرگانی ایران

ب��ه طور اصولي ايران با كش��ورهاي همس��ايه خود
مانند عراق ،افغانستان و تركيه از مدتها قبل همكاري
ميك��رد و در زم��ان اوج گرفتن تحريمه��ا نيز روابط
كش��ورمان با همسايگان قطع نشد .البته تمام كشورها
در تجارت فرامرزي خود ابتدا كشورهاي همسايه خود
را هدف ميگيرند چ��را كه اينگونه بازارها براحتي در
دسترس است و نوع نيازها به دليل موقعيت جغرافيايي
نزديك ،قابل شناس��ايي است .اما با لغو تحريمهاي مربوط به انرژي هستهاي ايران
تا س��ه ماه آينده فرصت دوبارهاي در گس��ترش روابط كشورها با همسايگان فراهم
ميش��ود .لذا نخستين نكتهاي كه بايد به آن توجه شود سروسامان دادن تجارت و
ارتباطات محلي اس��ت كه در اين صورت تجارت پايدار بين كشورمان و كشورهاي
همسايه ايجاد ميشود .در اين خصوص ضمن ادامه روال منطقي همكاريها ،بايد از
بازارهاي منطقه مراقبت شود تا ساير كشورها با توسعه صادرات خود اين فرصت را از
ايران نگيرند .از سويي ديگر كنترل قيمت و كيفيت كاالهاي ايراني موضوع ضروري
است كه صادركنندگان بايد مدنظر قرار دهند.
در ش��رايطي كه كش��ورها در حال رقابت براي گرفتن بازارهاي جديد هس��تند
ص��دور كاالهاي بيكيفيت ضربه جدي به ايران خواه��د زد .از اينرو با نظارتهاي
دقيق از س��وي مراجع مختلف بخصوص س��ازمان ملي اس��تاندارد بايد از صادرات
كااله��اي نامرغوب جلوگيري ش��ود .نكته ديگري كه دولت باي��د به آن توجه كند
تشويق برندهاي معتبر براي حضور و س��رمايهگذاري در كشورهاي همسايه است.
اين بدان معنا نيس��ت كه دولت از سرمايهگذاران به طور خاص حمايت كند .بنگاه
س��رمايهگذار بايد بتواند روي پاي خود بايس��تد و با اس��تفاده از خدمات كنسولي
فعاليتهاي خود را گس��ترش دهد بدين جهت اگر دولت وارد چنين مقولهاي شود
قطعاً سبب رانت ميشود و كساني به بازار كشورهاي همسايه دسترسي پيدا ميكنند
كه پتانسيل باالي ندارند .يكي از نكات كليدي كه به آن اشاره شد خدمات كنسولي
اس��ت .اگر ديپلماتهاي تجاري تقويت نشوند مانند گذشته رشد سرمايهگذاري و
صادرات به آرامي صورت خواهد گرفت و در مقاطعي هم به بنبس��ت ميرس��د از
اينرو براي هدايت سرمايهگذاران ايراني به كشورهاي همسايه و ثبات در اين بخش
نيازمند خدمات كنس��ولي قوي هستيم .با پيوند سرمايههاي ايرانيان با سرمايههاي
خارجي ،ايران در منطقه به جايگاه واقعي خود ميرسد .چه بسا اگر از مدتها قبل
سرمايههايمان با خارج از كشور گره خورده بود هيچ كشوري نميتوانست دور ايران
ديوار بكشد.
زمانيكه «جوينت ونچر»هاي قوي بين س��رمايهگذاران داخلي و خارجي ايجاد
شود به دليل به مخاطره افتادن سرمايههاي خارجي تحريمها افزايش پيدا نميكند.
متأسفانه در سالهاي اخير به دليل بيتوجهي به مقوله ياد شده فشار تحريم مضاعف
ش��د و اين امر اقتصاد كشور را با چالشهاي جدي روبهرو كرد .تا سالهاي گذشته
هدف ايران در صادرات كاال تأمين ارز داخلي بود و حتي شاخص كيفيت در برخي
از مواقع ناديده گرفته ميش��د اما اكنون وضعيت تغيير كرده است .ما نميخواهيم
تنها براي درآمد ارزي با كش��ورهاي همس��ايه مبادالت داش��ته باش��يم بلكه قصد
حضور پايدار در بازار منطقه را داريم  .هدف ،صادرات كاال نيس��ت ما ميخواهيم به
سمت سرمايهگذاري نيز حركت كنيم .ايران در همكاري با كشورهاي همسايه بايد
برنامهريزي جدي كند و حتي با كش��ورهايي كه رابطه كمرنگي داشته نيز نيازمند
گس��ترش رابطه است .در مورد كشور تركيه خوشبختانه موافقتنامه ترجيحي امضا
ش��ده است البته با س��فر رئيس جمهوري تركيه به ايران نيز موضوع حذف ارزهاي
بينالمللي در مبادالت بين دو كشور مطرح شد .يعني به جاي ارزهاي قوي ،ريال و
لير جايگزين شود اما دولت بايد به اين جمعبندي برسد كه منفعت حذف ارزهاي
بينالمللي در رابطه با تركيه در چيست؟به هر ترتيب تجارت فرامرزي ميتواند منجر
به توسعه فعاليتهاي ايران بخصوص در زمينه خدمات فني و مهندسي شود.

