نفت

تداوم ارتباط وزارت نفت با شرکتهای خارجی در دوران تحریم

میز خبر

 tمحوريت توسعه كشور  ،مبتني بر انرژي گاز است
معاون وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جمع
كاركنان ش��ركت پاالي��ش گازفجرجم با تاكي��د بر اهميت
جهاني گاز اظهار داشت :بدون شك محوريت توسعه كشورما
نيز ،مبتني بر انرژي گاز است وكاركنان بايد قدر اين فرصت
عظي��م را بدانند .به گزارش روابط عمومي ش��ركت پااليش
گازفجرجم،مهندس حميدرضا عراقي خاطرنشان كرد:تمامي
مسئوالن ارشد نظام درصحبت ها وديدارهاي خود تالش ها
ودستاوردهاي شركت ملي گازرا مورد توجه وتقديرخود قرار
مي دهند و اين مس��ئله نش��ان از اعتمادي است كه به اين
ش��ركت مي شود.وي گفت :اكنون شركت ملي گاز ايران به
مرحله جديدي از عقالنيت در عرصه هاي ملي وبين المللي
رسيده است وبه شبكه اي تبديل شده كه تمامي اركان نظام
به آن نياز دارند .مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد:
اكن��ون ،روزانه  600میلیون مترمکعب گاز درش��ركت ملي
گاز ک��ه باالترین مقدار تولید گاز در طول تاریخ صنعت گاز
به شمار می رود ،فرآورش می شود وهمچنان براي افزايش
تولي��د نيز برنامه داريم .وي تصري��ح كرد:اين افزايش توليد
وتوس��عه اي كه در اين بخش شاهد هستيم با زمان جنگ
ك��ه تنها توليد كش��ور ب��ه  25ميليون متر مكع��ب در روز
مي رسيد ،قابل مقايسه نيس��ت.مهندس عراقي با اشاره به
اینکه ماهيانه  900میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه از
محل ش��رکت ملی گاز ایران تامین میشود گفت :ماموريت
ما تنها تامين گازمردم نيس��ت بلكه در بخش هاي مختلف
جامعه به اين شركت اعتماد وجود دارد.
t

بهای سکه طی یکسال  9/7درصد کاهش یافت
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رفت و برگشت شاخص كل بورس به کانال

بانک مرکزی متوس��ط قیمت فروش یک س��که تمام بهار
آزادی(طرح قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران را برای
 ۱۱ماه سال  ۹۳اعالم کرد که براین اساس نرخ سکه جدید
نس��بت به دوره مشابه س��ال  ۹۲حدود  ۹.۷درصد کاهش
یافته اس��ت .در یازده ماه اول س��ال  1393متوسط قیمت
فروش یک س��که تمام بهار آزادی در بازار آزاد ش��هر تهران
ب��ا طرح قدیم  9میلی��ون و  629هزار و  495راله و با طرح
جدید  9میلیون و  650هزار و  321رالد بود که نس��بت به
دوره مش��ابه س��ال 92به ترتی��ب  8.6و  9.7درصد کاهش
یافته است.همچنین براساس اعالم بانک مرکزی ،در بهمن
ماه  1393متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی
در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به  10میلیون و 127
هزار و  796ریال و با طرح جدید به  10میلیون و  164هزار
و هشت ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 1.8
و  2درصد و نسبت به ماه مشابه سال  1392به ترتیب 14.1
درصد و  14.3درصد افزایش را نشان می دهد.
 ۷۱هزار واحد

ش��اخص کل ب��ورس و اوراق بهادار دی��روز در پی رفت و
برگش��ت به کانال  ۷۱هزار واحد ،س��رانجام با رش��د ۵۸۲
واح��دی در رقم  ۷۰هزار و  ۸۴۳واحد توقف کرد.به گزارش
مهر ،ش��اخص کل بورس در معامالت دیروز تا رقم  ۷۱هزار
و  ۴۰۸واح��دی افزای��ش یافته بود ام��ا در نهایت در پایان
معامالت با افت مواجه شد و دوباره به کانال  ۷۰هزار واحدی
بازگشت.
ای��ن در حالی اس��ت که ش��اخص کل بورس ط��ی دو روز
گذش��ته که با صفهای خرید در برخی نمادها همراه بود و
بیش از  ۴هزار واحد افزایش یافته بود ،روزگذشته با افزایش
عرضه ها به تعادل نس��بی رسید .دیروز شاخص  ۳۰شرکت
بزرگ  ۵۵واحد ،آزاد شناور هزار و  ۳۸واحد ،بازار اول ۷۱۵
واحد و بازار صنعت با  ۲۹۸واحد رشد مواجه شد اما شاخص
بازار دوم در معامالت روزگذش��ته با  ۷۱۴واحد افت مواجه
ش��د.همچنین ش��اخص کل (هم وزن) در معامالت دیروز
 ۳۲واحد و شاخص قیمت (هم وزن)  ۲۹واحد افت را تجربه
کردند اما در همین حال ش��اخص قیمت(وزنی  -ارزش��ی)
 ۲۵۱واح��د رش��د کرد.معامله گران ب��ورس و اوراق بهادار
تهران دیروز بیش از س��ه میلیارد و  ۶۲۳میلیون برگ سهم
را در بیش از  ۱۸۱هزار دفعه و به ارزش  ۷۳۲میلیارد تومان
داد و س��تد کردند .ارزش روز بازار نيزبه  ۳۱۶هزار میلیارد
تومان رسید.
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عربستان تخفیف نفتی خود را کم کرد

به دنبال کاهش تخفیف نفتی عربس��تان و نامشخص بودن
س��قف تولید نفت ایران ،قیمت طالی س��یاه افزایش یافت.
به گزارش مهر به نق��ل از پایگاه خبری بلومبرگ ،به دنبال
نامشخص بودن سقف تولید نفت ایران بعد از برداشته شدن
تحریمها و کاهش تخفیف نفتی عربستان در نفت سبک به
مشتریان آسیایی خود در ماه آینده میالدی ،قیمت نفت با
افزایش روبرو ش��د.در همین حال ،نف��ت دریای برنت برای
تحویل در ماه "می" با افزایش  ۱.۱۱دالر با  ۲درصد رش��د،
با قیمت  ۵۶.۰۶دالر در هر بش��که معامله ش��د ،همچنین
نفت وست تگزاس اینترمیدیت برای تحویل در ماه "می" با
افزایش  ۱.۲۱دالری به رقم  ۵۰.۳۵دالر در هر بشکه رسید.

امسال شاهد تحرک در اقتصاد خواهیم بود

صدور مجوز جدید تاسیس بانک متوقف شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید
بر اینکه پیش از رفع کامل تحریم ها شاهد تحرک در اقتصاد خواهیم
بود ،گفت :اگر مردم احساس کنند که آینده ای امن و امیدبخش پیش
رو است فضا را برای تحرک اقتصاد فراهم می کنند.علی محمد احمدی
در گفتگو با خانه ملت ،در خصوص نقش دستیابی به توافق هسته ای
بر رونق فضای کس��ب و کار کش��ور ،گفت :معموال رفتارهای اقتصادی
بر اساس مسایلی از قبیل تورم ،انتظارات و رونق شکل می گیرد و اگر
مردم احس��اس کنند که آینده ای امن و امیدبخش پیش رو اس��ت فضا را برای تحرک اقتصاد
فراهم می کنند .نماینده مردم دهلران ،آبدانان و دره ش��هر در مجلس شورای اسالمی با تاکید
ب��ر اینکه قطعا پیش از رفع کامل تحریم ها ،ش��اهد تحرک های��ی در فضای اقتصادی خواهیم
بود ،گفت :بنده معتقدم که در س��الجاری ،ش��رایط جدیدی را تجربه خواهیم کرد.این نماینده
مردم درمجلس نهم در خصوص تاثیر تفاهم صورت گرفته در مذاکرات هسته ای ایران بر بازار
جهانی نفت نیز عنوان کرد :پیش بینی نرخ نفت به چندین عامل وابسته است ،از یکسو حصول
نتیجه در مذاکرات هسته ای ،تقاضای خرید نفت در بازارهای جهانی را افزایش خواهد داد که
این موضوع رش��د نرخ نفت را به همراه خواهد داش��ت ،اما در مقابل آن ،عرضه نفت ایران نیز
افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز کاهش نرخ طالی سیاه در بازارهای جهانی را به همراه
خواهد داش��ت ،لذا پیش بینی نرخ نفت وابسته به میزان تقاضای موجود است.به گفته احمدی
موضوعاتی از قبیل تحوالت یمن و درگیری آن با عربستان  ،باعث شده که دورنمای میان مدت
از قیمت نفت قابل مشاهده نباشد ،اما با ایجاد رونق اقتصادی در دنیا و افزایش تقاضا ،نرخ نفت
نیز با افزایش همراه خواهد شد.نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در
خصوص تاثیر جنگ عربس��تان و یمن بر نرخ طال در بازارهای جهانی نیز بیان کرد :قیمت طال
و نفت با هم در ارتباط اند ،بطور حتم با ادامه داشتن این جنگ ،صادرات نفت عربستان کاهش
یافته و این موضوع بر قیمت طال اثرگذار خواهد بود.

مدی��رکل مقررات ،مجوزها و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی گفت:
بان��ک مرکزی فع ً
ال برنامهای برای صدور مجوز جدید فعالیت بانک یا
موسسات اعتباری ندارد.
به گزارش فارس ،عبدالمهدی ارجمند نژاد با اشاره به بخشنامه صادر
ش��ده مبنی بر محدودیت برای تراکنشهای کارتی اظهارداشت :هم
اکنون کارتهایی که دراختیار مردم اس��ت س��قف خاصی در بخش
خرید ن��دارد و یک فرد میتواند تا چن��د ده میلیارد تومان از طریق
پایانههای فروشگاهی نقل و انتقال کند .وی افزود :در همه کشورهای دنیا برای نقل و انتقال
کارتی محدودیت وجود دارد زیرا این کارت تنها برای خریدهای خرد است.مدیرکل مقررات،
مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه نقل و انتقالهای کالن باید به وسیله
س��اتنا و چک انجام شود ،گفت :در بررس��ی که بانک مرکزی انجام داد مشخص شد که تنها
 7صدم درصد از پرداختهای ش��بکه پایانههای فروشگاهی بیش از  50میلیون تومان است
وبه همین دلیل در گام اول مقرر ش��د که خرید بیش از  50میلیون تومان در این سیس��تم
محدود شود و هویت طرفین معامله باید احراز شود.
ارجمندنژاد با اش��اره به بخش��نامه صادر ش��ده تاکید کرد :از  20فروردین ماه حداکثر سقف
پرداخت در ش��بکه (ش��اپرک)  50میلیون تومان اس��ت که البته تا  3ماه آینده یک فرد در
یک روز میتواند تا س��قف  50میلیون تومان خرید کند.مدیرکل مقررات ،مجوزها و مبارزه با
پولشویی بانک مرکزی با اشاره به بند دیگری از این بخشنامه گفت :پس از گذشت این  3ماه
متوسط تراکنش روزانه به  50میلیون تومان خواهد رسید و این مهلت تعیین شده برای این
اس��ت که بانکها اصالحات الزم را در سیستمهای خود انجام دهند .ارجمندنژاد در خصوص
درخواست تاسیس بانک و صدور مجوز جدید فعالیت برای موسسات مالی گفت :درخواستها
بس��یار زیاد اس��ت و به صورت روزانه ارائه میشود اما بانک مرکزی فع ً
ال برنامهای برای صدور
مجوز جدید فعالیت بانک یا موسسه اعتباری ندارد.

آفتاب یزد چشم انداز تجارت خارجی پس از لغو تحریم ها را بررسی کرد

رونمایی از هم پیمانان جدید ایران

آفتابيزد–اميدكاجيان:چنانچهتوافقنامهتيرماهمحقق
ش��ود رفع تحريم ها مي تواند گشايش هاي بسياري را به
روي اقتصاد كش��ور باز كند  .از حذف واسطه ها بگيريد تا
تعامالت بيشتر با ساير كشورهايي كه كمتر به دليل شرايط
تحريم ،فرصت تعامالت با آن ها مهيا مي ش��د .از طرفي با
توجه به اينكه مسير و چشم انداز متفاوتي باز مي شود اين
امر مي تواند منجر به افزايش صادرات و همينطور بهبود و
توازن آن ها با واردات ما باشد اين در حالي است كه ممكن
است افزايش حجم تجارت با كشورهاي جديد باعث كاهش
تجارت با كشورهايي شود كه پيش از اين تنها جايگاه براي
تبادالت ما بوده اند .علي عليلو نماينده مجلس در گفتگو با
آفتاب يزد در اينب��اره مي گويد :چنانچه لغو تحريم ها آن
طور كه مسئولين مي گويند مهيا شود هر چند در گذشته
ني��ز چارچوب مح��دودي براي تعامل با كش��ورها نبود اما
هم اكنون با چشم انداز بيشتري روبه رو مي شويم  .وي با بيان
اينكه يكي از پايه هاي اقتصاد مقاومتي توجه به توليد داخلي
است مي افزايد:بايد سياست هاي ما با خارجي ها در بحث
صادرات و واردات با توجه به اين امر ش��كل بگيرد.از سويي
مشكالت پولي -مالي و بانكي ما با لغو تحريم ها حل خواهد
شد و در اين صورت ما به نرم بين المللي مي رسيم بنابراين
نمي توانيم خارج از آن چارچوب خاص عمل كنيم و بايداين
جاي��گاه خودمان را در اقتصاد جهاني ترميم كنيم اين يك
اصل مهم است كه با لغو تحريم هابه تحقق مي پيوندد  .وي
مي گويد:در جنگ اقتصادي گذشته ،كشور ما آسيب هايي
خورده كه بايد اين آس��يب ها ترميم و صادر كننده هايمان
با كم��ك دولت ،جايگاه بهتري پيدا كنن��د تا بخش هاي
خصوص��ي ما با بخش هاي خصوصي خارجي بتوانند بهتر
تج��ارت و بازرگاني و معامله اقتص��ادي انجام دهند.عليلو
ميافزايد:اگرواقعاًبخشخصوصيبايدشكلبگيردصرفاًباشعار
به تحقق نمي پيوندد .چرا که همچنان اقتصاد ما در چنگال
دولت بوده و ناموفق بوده ايم و اين باعث ضعف ما در رقابت
بيروني بوده است  .حال كه بعد از سالها چنين فرصتي با لغو
تحريم ها پيش مي آيد بايد از آن بهينه و درست در جهت
پويا كردن اقتصادمان استفاده كنيم بنابراين نيازمند بازنگري
در اين عرصه بعد از تحريم ها خواهيم بود چراكه اين يك
فرصت طاليي است تا در حركتي جهشي اقتصاد خودمان
را به وضعيت جديد و پويا برس��انيم.علي عليلو در پاسخ به
اين س��وال كه با لغو تحريم ها با كش��ورهايي كه به عنوان
واسطه با آن ها در تجارت بوديم چه سياستي بايد اتخاذ كرد،
پاسخ مي دهد :در دوره  35ساله تحريم يكسري هم پيماناني
داشتيم كه دوست تجاري ما حساب مي شوند و در شرايط
سخت اقتصادي با ما ايستادند و تعاملشان را باكشورمان قطع
نكردند با توجه به اينكه در هر زماني ايران ممكن اس��ت ،
دوباره دچار مشكل تحريم يا مواردي از اين دست شود بايد
اين دوستان رادر شرايط بهبود وضعيت اقتصادي هم حفظ
كنيم .وي ادامه داد :اما با كشورهايي كه پيش از اين در اين
مبادالت تجاري شركت نداشتند بايد تعامل معقول و كاري
خود را شروع كنيم تا در راستاي منافعمان گام برداريم .عضو
كميسيون صنايع ومعادن مجلس ادامه مي دهد :بايد بدانيم
كه بهترين كشورهايي كه در هر شرايطي مي توانيم با آن ها
تبادل تجاري داشته باشيم كدام اند و اطالعات را به خوبي
در اختيار بخش خصوصي خودمان هم بگذاريم  .آن بخشي
كه به ناچار بايد دولتي وارد شد ،وارد ودر آن بخشي كه بايد
خصوصي وارد شد بخش خصوصي را راهنمايي كنيم تا در
كشورهاي مقصد وارد شوند.اين نماينده مجلس در اينباره
كه با توجه به افزايش واردات  ،در چند سال اخير پس از لغو
تحريم ها در زمينه افزايش صادرات و توازن آن با واردات چه
بايد كرد؟ پاسخ مي دهد :بايد صادرات به هر ترتيبي افزايش
بيابد يعني بايد صادرات بيش از واردات باشد و تمامي بالقوه
هاي خود را در صادرات به بالفعل تبديل كنيم و واردات را به
حداقل برسانيم.وي ادامه مي دهد :جلب مشتري هاي داخلي
هم يك شرط اساسي دارد و آن كيفي سازي است كه با رفع
مکث

تحريم ها اين امكان وجود دارد و بايد باالترين بهره را در اين
زمين��ه ببريم .عليلو ادامه مي ده��د :بايد پس از تحريم ها
بيشازپيشازتوليدكنندگانحمايتكنيموبهبودذخايرارزي
فرصت خوبي براي اين كاراست  .البته واردات در هر كشوري
هم وجود داردچرا كه در برخي كاالها منطق اينگونه حكم
مي كند كه واردات داشته باشيم و بنابراين با لغو تحريم ها
نماینده مجلس در گفتگو با آفتاب یزد :

 nواقع ًا بخش خصوصي بايد ش�كل بگيرد
صرف ًا با شعار به تحقق نمي پيوندد .همچنان
اقتصاد ما در چنگال دولت بوده و ناموفق

بوده ايم
n

ب�ا كش�ورهايي كه پي�ش از اين در اين

مب�ادالت تج�اري ش�ركت نداش�تند بايد

تعامل معقول و كاري خود را شروع كنيم
تا در راستاي منافعمان گام برداريم

بايد برنامه ريزي اساسي و منطقي در اين باره صورت بگيرد.
 tکاهش حجم تجارت ایران با امارات
بعد از لغو تحریمها

گفتنی است در رابطه با لغو تحریم ها رئیس اتاق بازرگانی
مش��ترک ایران و امارات نیز گفت :با توجه به اینکه امارات
به عنوان مرکز تجارت مجدد محسوب میشود ،پس از لغو
تحریمها ،حجم تجارت ایران با این کش��ور کاهش مییابد.
مسعود دانشمند در گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد :به دلیل تحریم
 tآسیا و اروپا پیشتاز در واردات کشور
بیشترین سهم واردات کشور طی  11ماهه سال گذشته
مربوط به دو قاره آس��یا و اروپا با رقمی حدود  98درصد
بوده اس��ت.به گزارش ایس��نا ،طی  11ماهه سال 1393
بیش از  97.95درصد از ارزش کل واردات کش��ور مربوط
به دو قاره آسیا و اروپا بوده است.همچنین سهم سه قاره
دیگر از واردات رقم  48میلیارد و  258میلیون دالر کشور
را به خود اختصاص داده اس��ت که این میزان تنها 2.05
درصد است.بنا بر این گزارش قاره آسیا  37میلیارد و 337
میلیون دالر ،قاره اروپا  9میلیارد و  929میلیون دالر ،قاره
آمریکا  732میلیون دالر ،قاره اقیانوسیه  192میلیون دالر
و قاره آفریقا  66میلیون دالر بوده است در هر یک از این
قارهها به ترتیب بیشترین سهم در کشورهای طرف معامله
به ترتیب چین ،آلمان ،برزیل ،استرالیا و آفریقای جنوبی
بوده است.

حمل بسیاری از کاالها از کشورهای واسطه مثل امارات این
کار صورت میگرفت و کاالها برای خروج از کش��ور ابتدا به
امارات برده و از آنجا به بازار کشورهای هدف ارسال میشود و
برای واردات بسیاری از کاالها نیز همین روند صورت میگیرد
و کاالها بعد از ورود به امارات به ایران منتقل میش��ود.وی
افزود :بعد از لغو تحریم ها ،اینگونه هزینههای اضافی حذف
میشود و صادرات و واردات کاالها به صورت مستقیم انجام
میشود و با قیمت ارزان تری به دست مصرفکننده میرسد.
دانشمند در عین حال بیان کرد :در حال حاضر تامین مالی
برای واحدهای تولیدی و خرید مواد اولیه از بازار بینالمللی
با یوزانس  180روزه (فروش کاال به صورت نسیه طی مدت
 180روز) و با بهره سه تا چهار درصدی است و این درحالی
است که این بهره در کشور ما حدود  30درصد بوده و طبیعی
اس��ت با لغو تحریمها بهره  30درصد فعلی به حدود چهار
درصد بازارهای جهانی کاهش یابد و همین موضوع قیمت
کاالها را نیز کاهش میدهد .این عضو اتاق بازرگانی یادآور
شد :طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ،مجموع صادرات
غیرنفتی در س��ال گذش��ته  49.7میلیارد دالر و مجموع
واردات غیرنفتی نیز حدود  55.4میلیارد دالر بود که با لغو
تحریمها حجم تجارت خارجی ما افزایش و قیمت تمام شده
محصوالت نیز کاهش مییابد.
t

ایران پس از تحریم بهشت واردات نشود

از سوی دیگر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید
بر اینکه باید مراقب بود کش��ور پس از لغو تحریم بهش��ت
واردات نش��ود ،گفت :به جای جذب س��رمایهگذار خارجی
بنگاههای تولیدی باید به دنبال مشارکت با سرمایهگذاران
خارجی باش��ند .پدرام سلطانی در گفتگو با فارس ،در مورد
تاثیر موج مثبت توافقات ایران و  5+1بر اقتصاد کشور اینگونه
توضیح داد که باید یک اصل را بپذیریم که یک اقتصاد بدون
تحریم قطعا پویایی و پایداری بیش��تری نسبت به اقتصاد
بسته دارد چرا که تحریم مخل رشد اقتصادی کشور بوده
و فزآینده هزینههاست.وی با تاکید بر اینکه هر تغییری در
اقتصاد تبعات مثبت و منفی خاص خود را دارد ،خاطرنشان
کرد :به جهت تنوع در بخشهای اقتصادی ممکن است با
تغییراتی که به نفع کل نظام است ،برخی بخشها متضرر
ش��ود به طور مثال به واس��طه تحریم ورود برخی کاالها
به کش��ور محدود یا غیرممکن بود ک��ه آن کاال در داخل
تولید میش��ود یا از مجاری غیرقانونی وارد میشود که با
برداش��ته شدن تحریم این دو دسته ممکن است در تنگنا
ق��رار گیرند.عضو هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی تهران به
این نکته اش��اره کرد که اقتصاد ما در چند س��ال اخیر به
نوعی در انزوا قرار گرفته و به همین دلیل از برخی جوانب
برای ارتباط سریع با دنیا آمادگی ندارد و باید ازهم اکنون به
فکر ایجاد زیرساختهای الزم برای رشد و توسعه اقتصادی
کشورباشیم.

انعقاد تجارت ترجیحی با هند وارد فاز مذاکره شد

رئیس سازمان توسعه تجارت در نخستین نشست کارگروه
مش��ترک بازرگانی ایران و هند با اشاره به نگهداری برخی
از منابع مال��ی ایران در هند گفت :دولت هند باید ترتیبی
اتخ��اذ کند که کاالهایی که ایران با توجه به منابع خود در
هند از کش��ورهای ثالث خریداری میکند مشمول تعرفه
نش��ود .ول��یاهلل افخمیراد در نخس��تین جلس��ه کارگروه
مش��ترک ای��ران و هند که ب��ا محوریت تس��هیل تجارت،
صادرات خدمات فنی ـ مهندس��ی ،گسترش روابط تجاری
و افزایش سرمایهگذاریهای مش��ترک برگزار شد با اشاره
به نتیجه مذاکرات هس��تهای در لوزان گفت :ما امیدواریم

که مشکالتمان در زمینه تجارت بینالمللي هرچه سریعتر
حل ش��ود ،اما توقع داریم مسائل بانکی ایران و هند هرچه
سریعتر در دستور کار قرار گرفته و بتوانیم واردات کاالها را
با مجوزهای بانکی دو کشور حل کنیم.وی به بحث تعرفهها
اش��اره کرد و گفت :تمایل داریم که برای تس��هیل تجارت
مش��کالتی که درخصوص تعرفهها وجود دارد ،حل ش��ود.
برخ��ی از کاالها که از ایران به هند صادر میش��ود ،تعرفه
باالی��ی دارد و همین عاملی برای کاه��ش رقابت کاالهای
ایران��ی در بازار هند اس��ت.معاون وزیر صنع��ت ،معدن و
تج��ارت با بیان اینکه بخش��ی از درآمدهای نفتی ایران در

هند نگهداری میشود ،تصریح کرد :ما میخواهیم ترتیبی
اتخاذ داده شود که استفاده از منابع مالی ایران برای خرید
از کشور ثالث با کمترین هزینه برای خریداران ایرانی همراه
ش��ود ،یعنی دولت هند به این خریدها تعرفهای نبندد.وی
انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی را گام دیگر برای توس��عه
روابط دو کش��ور خواند و افزود :فهرس��تی ب��رای مبادالت
دوجانبه با تخفیفات ترجیحی آماده ش��ده اس��ت که باید
زمانبندی مش��خصی را برای تبادل این فهرست مشخص
کرد و سپس تفاهمنامه ترجیحی بین دو کشور را به امضاء
رساند.
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اقتصادی

معاون وزیر نفت گفت :وزارت نفت همیشه با شرکتهای خارجی در حال
مذاکره بوده اس��ت و این گونه نیست که ارتباط با آنها به دلیل تحریم ها
قطع شده باشد.منصور معظمی در گفتگو با شانا با اشاره به بیانیه مشترک
ایران و کشورهای عضو گروه  ٥+١در  ١٣فروردین ماه امسال با بیان اینکه
شرکتهای خارجی به دنبال فرصت برای حضور در بازار ایران هستند ،گفت:
طبیعی اس��ت شرکتهای خارجی با به دست آوردن فرصت ،عالقه مند به
سرمایه گذاری در ایران خواهند بود .وی با بیان اینکه شرایط سرمایه گذاری
در ایران قابل مقایسه با دیگر کشورهای منطقه نیست ،اظهار کرد :بدون شک شرکتهای خارجی با
برداشتن تحریم و موانع حقوقی در پروژه های صنعت نفت ایران حضور می یابند.معاون برنامه ریزی
و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره اینکه بسیاری معتقدند فضا و شرایط اقتصادی ایران
آمادگی برداشته شدن تحریمها را ندارد ،اظهار کرد :اینگونه نیست؛ ما نیازهای فراوانی برای سرمایه
گذاری داریم که در این سالها نسبت به آن غفلت شده است؛ بنابراین پروژه های صنعتی ایران عطش
زیادی برای جذب سرمایه و سرمایه گذار دارد.وی افزود :منتهی باید به این نکته توجه کرد یک موتور
پس از روشن شدن زمان می برد تا داغ شود؛ به یقین جذب سرمایه زمانبر است.معظمی با تاکید بر
اینکه جذب سرمایه گذار و هزینه درست و منطقی ،کارسختی است ،تصریح کرد :من خوشبینم با لغو
تحریمها و قرار گرفتن سرمایه گذاری کشورهای خارجی در مسیر منطقی و برداشتن شدن برخی از
محدودیتهای داخلی ،عالقه مندان زیادی متمایل به سرمایه گذاری در ایران باشند .معاون وزیر نفت
در ادامه با یادآوری اینکه صنعت نفت پارسال با مشکل شدید تامین مالی در طرحها و پروژه ها روبرو
بود ،گفت :این سختی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت خام ،اعمال تحریمهای سخت و ظالمانه و
تامین مبالغ یارانه ها بود.وی با بیان اینکه با وجود همه سختی های پارسال وزارت نفت توانست به
تعهد خود به مردم ،دولت و مجلس به خوبی عمل کند ،گفت :همه تالش مجموعه صنعت نفت این
است در سال نو با همکاری کارکنان صنعت نفت ،دولت و مجلس قدم های بزرگتری در صنعت نفت
برداشته شود.

نگاه نماینده
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میز خبر
t

صادرات پسته ایرانی به آمریکا غیر مجاز است

اسداهلل عس��گراوالدی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره روند صادرات پس��ته
ایرانی توضیح داد.اسداهلل عسگراوالدی که در زمینه صادرات
پس��ته به عنوان یکی از اصلی ترین تجار ایرانی شناخته می
شود گفت «:صادرات رسمی پسته به آمریکا نداریم».اسداهلل
عسگراوالدی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در
مجله اقتصادی روزآمد که هر روز صبح از ش��بکه پنج سیما
پخش می ش��ود درباره روند صادرات پسته در سال گذشته
گفت «:پس��ته یکی از اقالم مهم صادراتی کشور مان است و
سال گذشته ما یک محصول  230هزار تنی را داشتیم که در
ده س��ال اخیر بی س��ابقه بوده اس��ت .از این مق��دار حدود
 20تا  25هزار تن مصرف داخلی داشتیم که نسبت به سال های
گذشته ده درصد رشد مصرف داشتیم .از این مقدار توانستیم
در  11م��اه  165هزار تن صادر کنیم که رقم باالیی اس��ت.
اسفند هم  10هزار تن صادر کرده ایم که آمار آن هنوز منتشر
نشده است».او در پاسخ به سوالی درباره صادرات پسته آمریکا
که ظرف سال های گذشته رقیبی جدی برای محصول ایرانی
بوده است اینگونه پاسخ داد «:سال گذشته تولید پسته آمریکا
برابر تولید ما بوده اما در بازار صادرات ما از آنها جلو افتادیم.
صادرات آمریکا  120هزار تن بود اما صادرات ما  165هزار تن
بود که بر این اساس می توان گفت که صادرات ما  40درصد
از آمریکا جلو است» .عسگراوالدی افزود «:یکی از بزرگترین
بازارهای ما چین اس��ت که حدود  60هزار تن توانس��تیم به
آنجا صادر کنیم .دومین بازار ما روس��یه بود که در حدود 20
هزار تن صادرات داشتیم .به کشورهای عربی مختلف  20هزار
تن و اروپا نیز  15هزار تن صادرات پس��ته ایرانی صادر شده
است».این تاجر شناخته شده ایرانی در واکنش به این سوال
که آیا صادرات پسته ایرانی به آمریکا صورت می گیرد یا خیر،
گفت «:صادرات به آمریکا نداریم اما به کانادا صادرات داریم.
صادرات پسته به آمریکا غیر مجاز است .صادرات پسته ایرانی
به آمریکا مجاز نیست چرا که به خاطر نقل و انتقال پول دچار
مش��کل هستیم و نمی توانیم صادر کنیم ».وي پیش بینی
کرد در سال  94بین  220هزار تن تا  250هزار تن پسته در
ایران تولید شود.
t

کاهش قیمت مرغ و انباشت محصول

روی دست مرغداران

عضو اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت :از هفته
گذش��ته به دلیل کاهش تقاضا ،قیمت مرغ در سراسر کشور
س��قوط کرد و در حال حاضر میزان زیادی مرغ روی دس��ت
مرغ��داران مانده است.محمدحس��ین زمان��ی راد در گفتگو
با ایس��نا اظهار کرد :اگرچه قیمت تمام ش��ده هر کیلوگرم
م��رغ در مرغداریه��ا بی��ش از  5000تومان اس��ت اما هم
اکن��ون هر کیلوگرم مرغ زن��ده  4500تومان درب مرغداری
خریداری میش��ود.وی افزود :در حال حاض��ر میزان زیادی
مرغ روی دست مرغداران مانده که اعالم آمادگی دولت برای
ذخیرهسازی مازاد تولید و صادرات گوشت مرغ ،راهکار خروج
از این وضعیت اس��ت.زمانی راد تصریح کرد :در اواخر اسفند
پارسال و اوایل فروردین امسال قیمت مرغ بسیار مناسب بود
اما از هفته گذش��ته به دلیل کاهش تقاضا ،قیمت آن ناگهان
سقوط کرد.این عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران
عنوان کرد :از آنجا که بازار تابع عرضه و تقاضاست در شرایطی
که عرضه مرغ بر تقاضا غلبه کند الزم است فکری برای مازاد
تولید شود.
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توسعه بازار لوازم یدکی خودرو با بیانیه سوئیس

برخ��ی از فعاالن حوزه صنعت ل��وازم یدکی خودرو معتقدند
که با انتشار بیانیه سوئیس و رفع تحریم ها ،بازار لوازم یدکی
خودرو از توسعه الزم برخوردار خواهد شد به گونه ای که به
جایگاه اصلی خود دس��ت خواهد یافت.به گزارش ایرنا ،آنان
همچنین بر این باور هس��تند که با توافقات صورت گرفته به
طور قطع زمینه برای توس��عه بازار لوازم یدکی خودرو ایران
فراه��م می ش��ود و نتیجه آن ،تولید داخل��ی قطعات یدکی
خودرو با کیفیت و با تکنولوژی جدید برای ایران است.حسن
دهقان از توزیع کنندگان برتر لوازم یدکی خودرو با اشاره به
بیانیه س��وئیس و توافقات به عمل آمده در مذاکرات ایران با
کشورهای  ،5+1گفت :با این بیانیه بازار لوازم یدکی روند رو
به رشدی را طی خواهد کرد و به جایگاه واالیی خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه با وجود توافقات ،قیمت ارز و دالر کاهش
می یابد ،خاطرنشان کرد :این توافق هزینه تولیدکننده فعلی
را که در مسیر دشواری است با شتاب بیشتری اصالح خواهد
کرد که فرصت بس��یار مهمی برای کاهش قیمت تمام شده
کاالهای تولید داخلی به حساب خواهد آمد .این توزیع کننده
برتر لوازم یدکی خودرو با اشاره به واردات کاالهای بی کیفیت
خارج��ی ،افزود :با کاهش قیم��ت ارز و دالر واردات کاالهای
ب��ی کیفیت و ارزان نیز کاهش خواهد یافت و این مس��ئله
ب��ه نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد بود زیرا که کاالهای با
کیفی��ت ایرانی جایگاه خ��ود را در میان قطعات لوازم یدکی
خودرو پیدا خواهند کرد.

