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مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با تشريح برنامه جديد دوگانه سوز کردن نيروگاههای
برق از کاهش انتقال نفت و فرآورده نفتي در سال  ۹۳خبر داد .به گزارش مهر ،عباسعلي جعفري
گفت :در شرايط فعلي  ۲۰نيروگاه برق کشور به شبکه خطو لوله انتقال فرآوردههاي نفتي متصل
شدهاند .مديرعامل ش��رکت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران با اشاره به برنامهريزي به منظور
اتصال دو نيروگاه جديد برق به ش��بکه انتقال فرآوردههاي نفتي ،تصريح کرد :بر اين اس��اس تا
خرداد ماه سالجاري نيروگاه برق زنجان هم به عنوان بيست و يکمين نيروگاه به شبکه خطوط

نيروگاههاي برق
دوگانهسوز ميشوند
اخبار کوتاه

تغييرات نرخ  11گروه
مواد خوراکي اعالم شد

بان��ک مرک��زي گ��زارش هفتگي
متوس��ط قيمت خرده فروشي برخي از
م��واد خوراکي در ته��ران را براي هفته
منتهي به  18ارديبهشت ماه  94اعالم
کرد که براساس آن نرخ  5گروه افزايش
و قيمت س��ه گروه کاهش يافت و نرخ
س��ه گروه ديگ��ر ثابت ماند .براس��اس
اعالم بان��ک مرک��زي در هفته مذکور
نرخ لبني��ات  ،0/1برن��ج  ،0/1حبوب
 ،1/3سبزيهاي تازه  8/7و قند و شکر
0/5درصد افزاي��ش و قيمت تخم مرغ
 ،1/8ميوههاي تازه  0/1و گوش��ت مرغ
 0/7درصد کاهش داشته است.

راهاندازي فرودگاه ماکو
تا  2ماه ديگر

مدي��ر عامل منطق��ه آزاد ماکو از
راهاندازي فرودگاه ماکو در اواخر تيرماه
خبر داد و گفت :کل سرمايهگذاري در
نظر گرفته شده براي اين فرودگاه 70
ميليارد تومان است.حس��ين فروزان
به ايس��نا ،اظهار کرد :از سال گذشته
ط��رح راهاندازي ف��رودگاه ماکو براي
هواپيماهاي فوکر  100آغاز ش��د که
بع��د از آغاز طرح ،م��دل طراحي آن
را ب��راي پ��رواز هواپيماه��اي ايرباس
 A320تغيير و توسعه داديم.

ميوههاي تابستانه وارد بازار شد

ميوههاي تابس��تانه از جمله گيالس
و زردآل��و با قيمتهاي گ��ران وارد بازار
شدند.س��يد حس��ين مهاجران رئيس
اتحاديه ميوه و س��بزي ب��ه مهر گفت:
زردآلو حدود يک هفته است که وارد بازار
ش��ده ،ضمن اينکه قيمت آن در ميدان
ميوه و ترهبار ۴۰ه��زار تومان بود که در
حال حاضر مقداري کاهش يافته است.
مهاج��ران ،قيمت گوجه س��بز را از  ۴تا
 15هزار تومان عنوان کرد و افزود :چغاله
کرجي  14هزار تومان و چغاله کاش��ان
 6000تومان به فروش ميرسد.

خريد تضميني  17هزار تن چاي

محمدولي روزبهان رئيس سازمان
چاي كش��ور از خريد  17هزار و 291
تن برگ سبز چاي بهصورت تضميني
خب��ر داد و گفت :از اي��ن ميزان برگ
سبز خريداري شده  16هزار و  669تن
درجه يك و  ۶۲۳تن درجه دو اس��ت
كه ارزش ريالي برگ س��بز خريداري
ش��ده  ۳۷۰ميليارد و  ۹۱۰ميليون و
 ۲۶۳هزار و  ۶۰۰ريال است.

افزایش تجارت خارجی با لغو
تحریمکشتیرانی

داجمر مديرعامل شرکت کشتيراني
ايران ب��ا بيان اينکه ب��ا لغو تحريمها
ميزان تجارت خارجي افزايش مييابد
و با فعال ش��دن خط اروپايي در بحث
حمل و نقل دريايي به حجم بااليي از
تجارت خارجي دس��ت پي��دا خواهيم
کرد ،تأکيد کرد :آلمان جزو نخستين
کش��ورهايي بود که در بحث تجارت با
آنها تعامل داشتيم ولي در حال حاضر
کش��ورهاي ش��رقي مثل چين و هند
طرف اول معامله با ايران شدهاند.

انجام  ۶۰درصد پروازها
توسط  ۳ايرالين

معاون سازمان هواپيمايي کشوري با
اش��اره به اينکه  60درصد پروازها را سه
ايرالين انجام ميدهند ،گفت ۱۲ :شرکت
ديگ��ر فقط  35درص��د از جابهجايي را
برعهده دارند که ادغام شرکتها ميتواند
به توازن اين موضوع کمک کند.
محمد خداکرمي درباره موضوع ادغام
ايرالينهاي کوچک که از اوايل کار دولت
يازدهم مطرح شده بود افزود :ايده آل ما
اين اس��ت که ش��رکتهاي هواپيمايي
کوچک ادغام شوند.

لوله نفتي متصل خواهد شد .اين مقام مسئول از اتصال نيروگاه برق علي آباد به شبکه خطوط
لوله نفتي هم تا پايان س��ال جاري خبر داد و افزود :اين در حالي اس��ت که سال گذشته هم در
راستاي سياست اتصال نيروگاهها به شبکه نفتي کشور ،دو نيروگاه سمنان و شاهرود به خط لوله
انتقال فرآروده متصل شدند .به گفته مديرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ،با توجه
به افزايش توليد گاز و کاهش مصرف سوخت مايع در نيروگاهها ،به دليل ايمني و صرفهجويي
اقتصادي به عنوان يک سوخت پشتيبان از اولويت بيشتري برخوردار است

گزارش <ایران> از دستور وزیر اقتصاد برای کمک فوری بانکها به بازار سرمایه

بورس دوباره رونق میگیرد

واریز يارانه نقدي ارديبهشت
پنجشنبه شب

سازمان هدفمندسازي يارانهها اعالم
کرد :پنجاه و يکمين مرحله يارانه نقدي
مربوط به ارديبهشت ماه سال  94ساعت
 24پنجش��نبه  24ارديبهش��ت ماه ،به
حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود.
براس��اس اع�لام س��ازمان هدفمندي
يارانهها ،ميزان يارانه نقدي در اين مرحله
همانند پنجاه مرحله گذشته ،به ازاي هر
فرد  45هزار و  500تومان است ،ضمن
آنکه يارانه مربوط به ارديبهش��ت ماه از
زمان واريز قابل برداشت است.

سال بیست ویکم شماره 5928
چهارشنبه  23اردیبهشت 1394

گروه اقتصادی  -ريزش شاخص بورس طي
هفتههاي اخير و بيتأثيري کاهش  2درصدي نرخ
س��ود سپردههاي بانکي در رش��د آن باعث شد تا
عدهاي از س��هامداران از دولت اس��تمداد بطلبند.
س��هامداران بورس��ي که در ماههاي اخير بازدهي
چنداني کس��ب نکردهاند ،به مصوبه ش��وراي پول
و اعتبار اميد بس��ته بودند تا با کاهش نرخ س��ود
س��پرده جريان حرکت نقدينگي به س��مت بازار
سرمايه تغيير جهت دهد.
اما تصميم اين ش��ورا ب��راي کاهش 2درصدي
نرخ سود سپرده آن چيزي نبود که فعاالن بورس
انتظار داش��تند ،چرا که به اعتقاد کارشناسان اين
کاه��ش اندک انگي��زه الزم را ب��راي انتخاب بازار
ديگري ب��راي س��رمايه گذاري فراه��م نميکند.
البت��ه روزهاي کم فروغ تاالر شيش��هاي نيز براي
سرمايهگذاران جذابيت ندارد.
از س��وي ديگر نه تنها کاهش نرخ سود سپرده
به رشد شاخص و ارزش بازار منجر نشد بلکه پس
از رش��د کم رمق  4واحدي شاخص که همزمان با
تصويب مصوبه شوراي پول و اعتبار رقم خورد ،در
روزهاي بعدي ش��اخص کل رو به نزول گذاش��ت
ب��ه طوري که از نهم ارديبهش��ت(يک روز پس از
تصويب کاهش نرخ سود در شوراي پول و اعتبار)
تا  20ارديبهشت ماه جاري شاخص با افت 4991
واحدي مواجه شده اس��ت .البته همزمان با اعالم
برنامه مس��ئوالن دولت��ی در روزهای دوش��نبه و
سهش��نبه ش��اخص بورس روند صعودی به خود
گرفت.
اين ش��رايط خاص بورس و درخواس��ت کمک
س��هامداران از دولت باعث ش��د تا علي طيب نيا
وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي عصر روز دوش��نبه
هفته جاري در جلس��هاي ويژه مديران عامل پنج
بانک بزرگ کش��ور را به س��اختمان باب همايون
فرابخواند تا چارهاي براي حل مشکل بورس اوراق
بهادار بيابند.
در اين جلس��ه طيب نيا از مديران عامل چند
بانک بزرگ خواس��ت براي حماي��ت فوري از بازار
س��رمايه اقدام��ات الزم را از طريق ش��رکتهاي
سرمايه گذاري و شرکتهاي حاضر در بورس انجام
دهند .درنهايت مقرر ش��د بانکها اقدامات الزم را
براي حمايت از بورس انج��ام دهند و داراييهاي
خود را در بازار سهام عرضه کنند .وزير اقتصاد در
اين جلسه ويژه مبلغ يا سقف خاصي براي تزريق
بانکها به بازار سرمايه مشخص نکرد اما از بانکها
خواست از هر طريق که ميتوانند به بازار سرمايه
کمک کنند.
مدي��ران عامل بانکه��ا نيز در اين جلس��ه با
موافقت براي حمايت از بازار سرمايه اعالم کردند
که از طريق شرکتهاي س��رمايه گذاري بانکها
و همچنين ش��رکتهاي بانکي حاض��ر در بورس
حمايتهاي الزم را انجام دهند.
اين جلس��ه با حضور مدي��ران عامل بانکهاي
ملي ،صادرات ،تجارت ،س��په ،مل��ت و همچنين

دومين روز پياپي رشد شاخص کل بورس
ش�اخص کل بورس و اوراق بهادار در پايان معامالت روز گذش�ته بازار سرمايه با  246واحد
رشد نسبت به ديروز در ارتفاع  63هزار و  316واحدي ايستاد .عالوه براين تمام شاخصها
در تاالر شيش�هاي همانند ديروز روند صعودي داش�ت که بنابر اين دومين روز پياپي مثبت
براي بورس رقم خورد .به گزارش ايرنا ،ش�اخص  30ش�رکت بزرگ در معامالت روز گذش�ته
 16واحد ،شاخص آزاد شناور  463واحد ،بازار اول  254واحد ،شاخص بازار دوم  21واحد و
شاخص صنعت نيز  89واحد رشد را تجربه کردند .همچنين شاخص قيمت(وزني  -ارزشي)
 105واحد ،شاخص کل (هم وزن)  34واحد و شاخص قيمت(هم وزن)  31واحد رشد را تجربه
کردند .معامله گران بورس و اوراق بهادار تهران روز گذشته بيش از  689ميليون برگ سهم
و ح�ق تق�دم را در بيش از  48هزار دفعه و به ارزش  143ميليارد تومان داد و س�تد کردند.
ارزش روز بازار هم با حدود يک هزار ميليارد تومان رشد به حدود  285هزار ميليارد تومان
افزايش يافت .در بازار ديروز نمادهاي ش�بندر ،وبملت ،وبصادر،وتجارت وش�پنا بيش�ترين
تأثيرمثبت و نمادهاي فارس و کچاد بيشترين تأثير منفي را بر نماگر بورس داشتند.

محم��د فطان��ت رئيس س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهادار برگزار ش��د .در اين جلس��ه وي��ژه معاونان
اقتص��ادي و بانک و بيمه وزي��ر اقتصاد نيز حضور
داش��تند .پيش از اين نيز بهدس��تور وزير اقتصاد
قرار ب��ود بانکهاي مل��ي ،ملت ،س��په و تجارت
ب��ا تزريق 4هزار ميلي��ارد تومان به بازار س��رمايه
کم��ک کنند .بنابراين به نظر ميرس��د با دخالت
بانکهاي بزرگ کش��ور و تزريق نقدينگي به بازار
س��رمايه اين بازار جاني تازه بگيرد و زمينه رشد و
رونق آن فراهم شود.
ني�از ب�ه همراهي تزري�ق مناب�ع مالي با
سياستهاي ديگر
در اين خصوص اس��تاد دانشگاه تهران با بيان
اينکه درخواس��ت وزیر امور اقتص��ادی و دارایی از
بانکه��ای بزرگ مبن��ي بر کمک ف��وری به بازار
س��رمایه نيازمند بس��تههاي حمايتي ديگری نيز
هس��ت ،اظهار کرد :کمک از طری��ق تزریق منابع
مالي به بورس اقدامي گذرا و مس��کن وار اس��ت.
از اين رو اگر قرار باش��د اين اقدام بانکها به بازار
س��رمايه کمک کن��د بايد با بس��تههاي حمايتي
ديگ��ر و تصميم��ات صحي��ح اقتص��ادي ديگ��ر
همراه شود.

حميد ميرمعيني در گفتوگو با <ایران> با تأکيد
بر اينک��ه دولت بايد اقدامهايي را براي نجات بازار
س��رمايه در دس��تور کار قرار دهد که منابع مالي
را به صورت هوش��مند به س��مت اين بازار جذب
کند،افزود :هرچند که تزريق منابع مالي ميتواند
در کوتاه مدت حال بورس را بهتر کند اما بيشک
نخس��تين و مهمترين اقدام دولت براي تعديل و
حمايت از بازار س��رمايه برقراري امنيت اقتصادي
در فضاي کسب و کار کشور و تصميم گيريهاي
صحيح در س��طح وزارتخانهها اس��ت .به طور کل
بازار سرمايه بازاري با حساسيت بسيار باال نسبت
به تصميم گيريهاي اقتصادي و سياس��ي اس��ت
ک��ه اگر از طريق تئوريها و اصول اقتصادي به آن
کمک شود در بلند مدت نيز رونق خواهد يافت.
اين کارش��ناس بازار س��رمايه گفت :دولت اگر
بخواهد از بازار سرمايه حمايت کند بايد به دنبال
راهکارهاي واقعي باش��د .به نظر ميرس��د اکنون
زمان آن فرا رسيده است که به منظور نجات بورس
راهکارهاي مصنوعي و زودگذر با راهکارهاي واقعي
نظير تقويت بخش خصوصي و صنعت همراه شود.
چراکه اگر منابع مالي به بازار سرمايه وارد شود اما
س��رمايه گذاران در اين بازار احساس امنيت مالي

نکنند حمايتهاي دولت منته��ي به تقويت بازار
نخواهد شد.
دکت��ر ميرمعيني تصريح ک��رد :اگر تصميمات
اقتصادي دولت صرف��اً به منظور حمايت از منافع
دولت��ي نباش��د و بخش خصوصي را ني��ز در نظر
بگي��رد ميتواند به بازار س��رمايه کمک کند .اين
اصل در زنجيره مؤلفههاي اقتصادي نهفته است و
دولت از اين طريق ميتواند به بازار س��رمايه رونق
ببخشد.
وي همچنين افزود :تحريمها و توافق هستهاي
بهاندازه چشمگيري بر وضع بازار سرمايه اثر دارد و
از اين رو در کنار حمايتهاي دولت که بر بازار به
صورت گذرا اثر خواهند داشت يک شوک مثبت يا
منفي نيز در انتظار اين بازار است.
همراه�ي ب�ازار پ�ول و س�رمايه ت�ا لغ�و
تحريمها
ي��ک کارش��ناس بازار س��رمايه با بي��ان اينکه
همراه��ي بازار پول و س��رمايه ميتواند به تعديل
وضع بورس تا به نتيجه رس��يدن مذاکرات کمک
کند ،اظهار کرد :تزريق منابع مالي بانکهاي بزرگ
به بازار س��رمايه اتفاق مثبتي است که نتيجه بلند
مدت ندارد .به عبارت ديگر اگر شرکتهاي سرمايه
گذاري اين  5بانک بزرگ در بازار س��رمايه حضور
پررنگ تري داش��ته باش��ند و از اين طريق منابع
مالي به بورس وارد کنند ميتواند بازار س��رمايه را
در کوتاه مدت از رکود خارج کند اما در بلند مدت
راهکار تزريق منابع مال��ي به بورس اقدامي بياثر
خواهد بود.
ش��اهين ش��ايان آراني در گفتوگو ب��ا ایران با
تأکي��د ب��ر اينکه حمايته��ا از س��وي دولت بايد
قاعدهمند باشد ،اظهار کرد :دولت بايد حمايتهايي
را در دس��تور کار قرار دهد که دستوري و مقطعي
نباش��د ،چراکه حمايتهاي دستوري و گذرا رانت
ايجاد ميکند .اکنون دولت از بانکها خواسته است
به رونق بازار سرمايه کمک کنند و اين درخواست
دول��ت اق��دام مطلوب��ي در کوتاه مدت برش��مرده
ميشود .حال اگر قرار است اثر اين حمايت در بلند
مدت نيز ديده شود بايد بستههاي حمايتي ديگري
نيز با تزريق منابع مالي بانکها همراه شود.
اين کارش��ناس بازار سرمايه گفت :آنچه اکنون
بازار س��رمايه را ب��ا رکود مواجه كرده مش��کالت
س��اختاري است .در حال حاضر اين بازار به سبب
پا برجايي تحريمها و احتمال لغو آنها در آينده در
هالهاي از ابهام به سر ميبرد ،اما اگر تحريمها لغو
ش��ود پويايي به بورس باز خواهد گشت .از اين رو
اگر تا زمان لغو تحريمه��ا بانکها با بورس همراه
ش��وند تعادلي در اين بازار شکل خواهد گرفت که
درخواس��ت اخي��ر دولت را تا ح��دي توجيه پذير
ميکن��د .ش��ايان آراني حف��ظ بقا و ثب��ات بازار
س��رمايه را يکي از مس��ئوليتهاي دولت برشمرد
و تصريح کرد :اساس��اً دولت باي��د با تقويت توليد
و بخ��ش خصوص��ي و اصالح قوانين اي��ن بازار را
برپا نگه دارد.

بنز ،نیسان  ،رنو ،سیتروئن و ولوو عالقه مند بازگشت به ایران هستند

مذاکره با  5خودروساز خارجی برای ورود به بازار ایران

گروه اقتصادی  -چند وقتی اس��ت
ک��ه ب��ازار خ��ودرو  ،میهمان��ان خارجی
دارد؛میهمانان��ی که زمانی خودش��ان در
ایران ،خودرو تولید می کردند و بواس��طه
گس��ترش تحری��م ه��ا مجبور ب��ه قطع
همکاری ش��دند.حال تمام ش��رکت ها از
برگش��ت به بازار ایران سخن میگویند و
اینکه می خواهند با ش��رایط گذش��ته به
تولید خ��ودرو بپردازند.اما آن رفتن باعث
شد که وزارت صنعت برای خودروسازان
خط و نش��ان بکش��د تا تم��ام توافق ها
برد-برد باش��د.با شرایط جدید ایران ،سه
شرکت دیگر بنز ،نیسان و سیتروئن اعالم
آمادگی کردند و آنگونه که عنوان ش��ده
تا س��ه ماه آینده وضعیت ق��رارداد با این
ش��رکت ها نهایی خواهد شد.روز گذشته
در مراس��م راه اندازی خط تولید ولوو در
س��ایپا دیزل مدیران خودروی��ی بر ورود
خودروسازان جدید تأکید کردند و اظهار
داش��تند صنعت خودرو بزودی ش��کل و
شمایل جدیدی به خود می گیرد.
مذاکره با نیسان و سیتروئن
مديرعامل سايپا از مذاکره جديد اين
شرکت براي انعقاد قرارداد با پژو سيتروئن
فرانس��ه خبر داد .سعيد مدني در حاشيه
مراس��م رونمايي از خ��ط توليد محصول
جديد کامي��ون ولوو از هم��کاري جديد
شرکت س��ايپا با پژو سيتروئن خبر داد و
اظهار داشت :درحال حاضر مشغول مذاکره
براي انعقاد قرارداد با پژو سيتروئن هستيم
اما به نظر ميرس��د اگر مذاکرات ايران با
گروه  5+1به نتيجه نرسد قراردادي ميان
ما و اين ش��رکت منعقد نخواهد شد .وي
با اشاره به اينکه هر محصولي که بخواهد
براي نخستين بار وارد ايران شود با تعداد
محدودي در قالب س��ي بيي��و وارد بازار
ميشود ،گفت :در ادامه ما به تحليل بازار
و استقبال مردم نسبت به اين محصوالت
توجه كرده و اقدام به افزايش همکاريها
و تولي��د اي��ن محص��والت خواهيم کرد.
مديرعامل س��ايپا افزود :در قرارداد جديد
س��ايپا و پژو س��يتروئن در ت�لاش براي

نیم نگاه

مديرعامل سايپا :درحال حاضر مشغول مذاکره براي انعقاد قرارداد با پژو سيتروئن هستيم.
در قرارداد جديد سايپا و پژو سيتروئن در تالش براي توليد محصول جديدي تحت عنوان  B73هستيم.
شرکت نيسان نيز همکاري خود را به سايپا اعالم کرده است و ميخواهد همکاري خود را با سايپا افزايش
دهد.

مديرعامل سايپا ديزل :امضاي قرارداد جوينتونچر(مشارکت) با بنز نيز براي توليد کاميونهاي
سبک ،سنگين ،کشنده ،اتوبوس و مينيبوس در حال انجام است.

توليد محصول جديدي تحت عنوان B73
هس��تيم .وي در رابطه با وضعيت تنظيم
قرارداد جديد سايپا با شرکت رنو نيز گفت:
در حال مذاکره با اين شرکت جهت اصالح
قراردادها هستيم اما هنوز به مرحله نهايي
دس��ت پيدا نکردهايم .در رابطه با خودرو
نيس��ان نيز در حال مذاکره هستيم حتي
ش��رکت نيس��ان نيز همکاري خود را به
س��ايپا اع�لام ک��رده اس��ت و ميخواهد
همکاري خ��ود را با س��ايپا افزايش دهد.
مدني در خصوص شيوه همکاري شرکت
ول��وو با اي��ران نيز گف��ت :در حال حاضر
همکاري س��ايپا با اين شرکت به صورت
فن��ي و تأمين قطعات اس��ت اما در آينده
همکاريهاي خود را با اين شرکت افزايش
خواهيم داد چرا که ولوو در شرايط فعلي
که هنوز تحريمهاي بينالمللي بر کش��ور

پابرجا است همکاري خود را با ايران قطع
نکرده است.
هم�کاري ايران با بن�ز براي توليد
انواع کاميون
مديرعامل س��ايپا دي��زل از مذاکره با
شرکت خودروسازي بنز خبر داد و گفت:
در اين همکاري ميتوان کاميون س��بک،
س��نگين ،کش��نده ،اتوبوس و مينيبوس
تولي��د کرد .زعف��ر تنهاپور ب��ا بيان اين
مطلب افزود :هم اکنون  ۱۳۷هزار دستگاه
خودروي تجاري در کشور وجود دارد که
بايد خودروهای فرسوده آن با خودروهاي
ن��و جايگزين ش��ود ک��ه بر اين اس��اس
تصميم بر اين اس��ت که  ۶۷هزار دستگاه
جايگزيني خودروي نو با فرسوده صورت
گيرد .مديرعامل سايپا ديزل افزود :در کنار
توس��عه محصول از مذاکره با شرکتهاي

معتبر غافل نش��ده ايم که بر اين اس��اس
امضاي قرارداد جوينتونچر(مش��ارکت)
با بنز نيز براي توليد کاميونهاي س��بک،
سنگين ،کشنده ،اتوبوس و مينيبوس در
حال انجام است ،ضمن اينکه اين شرکت
معتبر خودروساز اقداماتي را در خصوص
توليد اتوبوسهاي برقي آغاز کرده اس��ت.
وي تصريح کرد :اميدواريم تا پايان س��ال
ج��اري بتواني��م قرارداده��اي خ��ود را با
خودروسازان خارجي نهايي کنيم.
ذائق�ه ايران�ي ،خ�ودروي اروپايي
ميپسندد
معاون وزير صنع��ت ،معدن و تجارت
درب��اره اس��تراتژي وزارت صنعت ،معدن
وتجارت ب��راي هم��کاري ش��رکتهاي
خودروس��ازي چين��ي گفت :چي��ن نيز
مانند س��اير ش��رکتهاي خودروسازي با

ايران هم��کاري ميکند ام��ا ذائقه مردم
بيش��تر تمايل به خريد توليدات اروپايي
اس��ت .رضا نوروززاده در حاش��يه مراسم
رونمايي از نس��ل جديد کاميونهاي ولوو
با اش��اره به اينکه تعرفههاي تنظيم شده
ميان خودروهاي س��يبييو و سيکيدي
اختالف معناداري دارد ،اظهار داشت :اگر
در اين خودروها وارد عمق بخشي ساخت
داخل ش��ويم امکان رقابت وجود ندارد به
همين منظور سياس��ت ما عمق بخش��ي
به س��اخت داخل است .وي با بيان اينکه
سياس��ت وزارت صنعت رسيدن به توليد
ساالنه  3ميليون دستگاه است ،افزود :در
س��الهاي  90و  91صنعت خودروسازي
باالتري��ن خط تولي��د را تجربه ک��رد اما
درس��ال  92تشديد تحريمها باعث شد با
افت توليد مواجه ش��ويم .البته در نهايت
درسال  93با سياستهاي مناسب وزارت
صنعت و شرکتهاي خودروسازي سطح
توليد از مرز يک ميليون دستگاه گذشته
اس��ت .معاون وزير صنعت ب��ا بیان اینکه
هدف ما درسال جاري توليد يک ميليون
و  400هزار دس��تگاه اس��ت ،گفت :براين
اساس از سايپا ديزل به عنوان يک بازوي
قدرتمند در ش��رکت خودروسازي سايپا
درخواس��ت ميکنيم تا فصل جديدي در
توليد محصوالت خود آغاز کرده و تمرکز
بيش��تري را بر س��اخت داخ��ل توليدات
داش��ته باشد .نوروززاده در رابطه با قيمت
خودروهاي وارداتي وچگونگي رقابت آنها
با خودروهاي داخل��ي به ارائه توضيحاتي
پرداخ��ت و اظهار داش��ت :دول��ت براي
حماي��ت از تولي��د داخل تعرف��ه واردات
خودرو را هر س��اله مديريت ميکند .هم
اکنون رقابت مناس��ب مي��ان خودروهاي
داخل��ي و وارداتي به وج��ود آمده و حتي
آزاد اس��ت چ��را که دولت امس��ال تعرفه
 45درصدي را ب��راي واردات خودروهاي
با کمتر از حجم موتور  2500س��ي سي
تصويب کرده اس��ت که اين موضع باعث
ميشود تا رقابت بيشتري ميان توليدات
داخلي و خارجي فراهم آيد.

اقتصادی

5

یادداشت

کارنامه اقتصادي و ادعاي منتقدان
دکتر جالل ميرزايي

استاد دانشگاه

از زمان آغاز مذاکرات ميان نمايندگان جمهوري
اس�لامي با اعضاي  5+1در خصوص برنامه هستهاي
کش��ورمان و باالخص پس از دس��تيابي به بیانیه ژنو
و پ��س از آن بیانیه لوزان برخي از فعاالن سياس��ي
ب��ا ناديده گرفتن برنامههاي اجرا ش��ده براي کاهش
نرخ تورم ،رشد اقتصادي و ...دولت اعتدال را به غفلت
از توجه به ظرفيتهاي داخلي براي حل مش��کالت
اقتصادي متهم کردهاند .يکي ميگويد «متأسفانه اين دولت حل تمامي مشکالت
را در دس��تان کدخدا ميداند»ديگري«دل بستن به اينکه رفع تحريم مشکالت
م��ردم را حل ميکند» را نگاهي خوش��بينانه و نادرس��ت دانس��ته و آن ديگري
که در دولت گذش��ته حضور داشته و مسئوليت مس��تقيمي در به وجود آوردن
نابس��امانيهاي موجود داش��ته ،از موضعي حق به جانب ،به ريشهيابي مشکالت
پرداخت��ه و ميگويد«:افرادي آمدند که از صحنه اجرايي کش��ور چند س��ال دور
بودند ،حاال به يک باره دوباره وارد صحنه اجرايي شدند و با مشکلي مواجهاند که
ميخواهند آن را حل کنند .آن مشکل ،مشکل اقتصاد است .حاال اقتصاد را به چه
چيزي وصل ميکنند؟ به موضوع هسته اي» .و در ادامه معتقد است که اقتصاد
ما به صنعت هستهاي گره نخورده است.
فعال سياسي ديگري با برشمردن امتيازات کشور در زمينه « ظرفيت نيروي
انس��اني باال ،منابع طبيعي مطلوب ،تنوع اقليمي و موقعيت جغرافيايي سياس��ي
معتقد است که از اين امتيازات استفاده بهينه نشده است و در موضعي غيرمنصفانه
و غيرواقعي توجه مخاطب را به س��مت خط خاص خبري برده و ميگويد« :مبنا
قرار دادن توجه کشور به بيرون اين فرصتها را ميسوزاند و ما را از واقعيت دور
ميکند ».اين رويکرد نس��بت به دولت تنها به فعاالن سياسي محدود نبوده بلکه
برخي تشکلهاي سياسي جناح اصولگرا نيز بيانيههايي در سرزنش نگرش دولت
در پيوند دادن حل مسأله هستهاي با حل مشکالت اقتصادي صادر کردهاند .دبير
سياس��ي يکي از تشکلهاي دانشجويي «تمرکز بيش از حد بر مذاکرات با »5+1
را موجب بازماندن از توجه به ظرفيت داخلي دانس��ته که اين مسأله ميتواند به
پيشرفت کشور صدمه بزند.
در همين راستا يک فعال مطبوعاتي اصولگرا نيز در يادداشت روز روزنامه اش
مينويسد« :ايده آل دشمن وضعيتي از تعليق و انتظار و بيعملي و بيتدبيري در
رفتار مسئوالن يا احاله همه گشايشها به توافق کذايي است» و در ادامه خطاب
به مسئوالن مينويسد«:همه تخم مرغهاي آرزوي خود را در سبد مذاکره و توافق
با امريکا نگذاريم که با تلنگري از واقعيات در هم بشکند».
يکي از تش��کلهاي سياس��ي اصولگرا نيز با باور به مفروضات فوق در ارتباط
با عملکرد دولت ،مينويس��د« :گره زدن همه يا اکثر مس��ائل کشور به مذاکرات
هس��تهاي و در نتيجه ايجاد حجم بس��يار زياد مطالبات در جامعه و عدم توجه
به رويکرد مقاومس��ازي کش��ور از طريق راهبردهاي ترسيم شده با رويکرد تکيه
بر ظرفيته��اي دروني و غفلت از اقدامهاي مرتبط ب��ا اقتصاد مقاومتي ،خطاي
استراتژيک بزرگي است که منافع ملي را تأمين نمينمايد ».اين قضاوتهاي غير
واقعي نسبت به عملکرد دولت ،متأسفانه از محدوده منتقدان اصولگرا فراتر رفته
و شمار اندکي از فعاالن سياسي در جناح مقابل را نيز به قضاوتهاي شتاب زده
و س��طحي واداشته است به گونهاي که به انتقاد از شيوه دولت در رفع مشکالت
پرداختهان��د و مدعي آن ش��دهاند که دولت همه چيز را به توافق هس��تهاي گره
زده است.
مرور دقيقتر موضعگيريهاي اين دس��ته از منتقدان دولت نش��ان ميدهد
که هيچ مص��داق يا آماري در رابطه با ش��اخصهاي کالن اقتصادي براي اثبات
ادعاهايش��ان ارائه نکردهاند و درصدد القا و جا انداختن اتهاماتي نظير کم کاري،
بيتوجهي به ظرفيتهاي داخلي ،چشم اميد داشتن به خارج براي حل مشکالت
اقتصادي و ...هستند.
اي��ن اتهامات ناروا در رابطه با عملکرد دولت در حالي اس��ت که اين دولت از
هم��ان ابتداي آغاز به کار خود ،براي حل مش��کالت بغرن��ج اقتصادي بازمانده از
دولت قبل نظير تورم افس��ار گسيخته ،رشد اقتصادي منفي ،نااميدي نسبت به
آينده و انتظار براي افزايش روزانه قيمت کاالها و خدمات و ....اهتمام و برنامههاي
ويژهاي داشته تا جايي که در شرايط ادامه تحريمهاي غرب توانسته است نه تنها
ت��ورم را مهار و کاهش دهد بلکه با تکيه بر ظرفيتهاي داخلي رش��د اقتصادي
را مثب��ت نماي��د .عالوه بر اينه��ا برخي از صنايعي که در رکود به س��ر ميبردند
نظير کارخانههاي خودروسازي را فعالتر نمايد ،و اميد هست که با رونق صنايع،
وضعيت اش��تغال نيز بهبود يابد .ع�لاوه بر اين دولت با اصالح س��اختاري نظام
بهداشت و درمان در کشور ،قدمهايي اساسي براي ارتقاي سالمت اقشار پايين و
متوسط جامعه برداشته است.
انتظار ميرود منتقدان دولت اگر به اين س��خن رئيس جمهوري که در واقع
پاس��خي به نقدهاي آنهاس��ت توجه ندارند « ما قبل از آنکه تحريمها برداشته و
لغو ش��ود ،تورم را توانس��تيم مهار کنيم و از رکود خارج ش��ويم ،اگر تحريمها را
ميشکستيم و آن وقت از رکود خارج ميشديم ،ميگفتند چشم دولت به بيرون
اس��ت ».براي اثبات ادعاي خود عملکرد دولت را نقد کنند نه آنکه از احساس��ات
همگاني بهرهبرداري سياسي کنند.

گزارش خبری

صف مشتريان نفتي ايران طوالني شد

توگو با مش��تريان
ايران در حال گف 
احتمالي اروپايي و غربي درباره صادرات
نفت خود اس��ت نش��انهاي ک��ه بيانگر
اطمينان اين کش��ور به لغ��و زودهنگام
بخش عمده يا تمام تحريمهاي سازمان
ملل است.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اويل
پرايس ،به گفته معاون وزير نفت ديگر
شرکتهاي غربي از آلمان ،ايتاليا و هلند نيز در حال پيروي از شرکت شل هستند.
به گفته مهدي حسيني مسئول تيم بازبيني قراردادهاي نفتي ايران بخشي از
منافع ش��رکتهاي انرژي غربي ،شرکتهاي روسي و چيني در قراردادهاي جديد
نفتي ايران است .وي افزود :شرکتهاي نفتي بينالمللي از مدل جديد قراردادهاي
نفتي ايران بش��دت استقبال کردهاند .آنها منتظر نتيجه مذاکرات هستهاي ايران و
لغو تحريمها هستند .حتي شرکتهاي نفتي امريکايي در حال آغاز گفتوگوهايي
با مس��ئوالن انرژي ايران درباره آينده همکاريها هستند .هفته گذشته گروهي از
مقامات شرکتهاي نفتي امريکايي و س��رمايهگذاران ظاهراً براي مذاکره درباره از
سرگيري فعاليتها در ايران در صورت لغو تحريمها به تهران سفر کردند.
 ëقاره سياه بازار جديد نفتي ايران
دور جدي��د مذاکرات نفتي ايران با کش��ورهاي آفريقايي بويژه آفريقاي جنوبي
براي ازس��رگيري صادرات نفت آغاز شده است و پيشبيني ميشود در صورت لغو
تحريمها بخشي از بشکههاي نفت ايران به قاره سياه صادر شود.
سيد محسن قمصري مدير امور بينالملل شرکت ملي نفت ايران با اشاره به اعالم
آمادگي آفريقاي جنوبي به منظور ازسرگيري صادرات نفت خام ايران در صورت لغو
تحريمها ،گفت :در دوران تحريم رابطه نفتي ايران با مشتريان بويژه پااليشگرهاي
آفريقاي جنوبي قطع نشده است.
 ëافزايش یک ميليون بشکهاي توليد نفت ايران
رويترز طي گزارشي پيشبيني کرد در صورت لغو تحريمها توليد نفت ايران در
طي  ۱۲تا  ۱۸ماه يک ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت.
براس��اس این گزارش ،جذب س��رمايه گذاريهاي جديد و افزايش صادرات نفت
انگيزه هايي بزرگ براي ايران جهت دستيابي به توافق هستهاي هستند .اقتصاد ايران
از تحريمها بشدت آسيب ديده است .ايران ميتواند حتي با وجود قيمتهاي پايين با
افزايش صادرات نفت و گاز ،اقتصاد خود را ترميم کند.بر اساس سناريوهاي مطلوب،
ايران ميتواند پس از تحريمها صادرات نفت خود را با اس��تفاده از نفت ذخيره شده
روي دريا ،حدود  300هزار بشکه در روز افزايش دهد .اين رقم ميتواند در طي  12تا
 18ماه پس از لغو تحريمها به يک ميليون بشکه در روز برسد .اين عامل در کنار رشد
ضعيف اقتصاد جهاني موجب کاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد و اين خبري خوب
براي مصرف کنندگان و چالش��ي براي توليد کنندگان است .براي عربستان ،رقيب
سنتي تهران در منطقه ،افزايش عرضه نفت ايران به بازار خبر خوبي نخواهد بود.

