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تولید برق کشور بیش از  ۳درصد افزایش یافت
مجموع تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به  ۹۱هزار و  ۴۶۶.۶گیگاوات ساعت رسیده که این میزان  ۳.۰۱درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است .به گزارش ايلنا ،میزان
تولید انرژی داخل کشور از ابتدی امسال تاکنون به  90هزار و  79گیگاوات ساعت رسیده که این میزان  2.82درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه سال گذشته است.

شرکت های بین المللی به صف شدند؛

اخبار

مسابقه ای براي حضوردر بازار ايران

قیمت نفت تحت تاثیر تحوالت سیاسی
راغفر با اشاره به نقش آفرینی تحوالت سیاسی منطقه در قیمت نفت،
افزایش عرضه ایران را در کنار دیگر عوامل موثر خواند.
حسین راغفر کارشناس ارشد اقتصادی در گفت وگو با ایلنا در خصوص تاثیر توافق
هسته ای بر بازار نفت و این صنعت در ایران گفت :قیمت نفت تحت تاثیر عوامل متعدد و
پیچیده ای است و بازار نفت را باید با سنجیدن عوامل متعددی تبیین کرد.وی افزود :امریکا
و انتظارات این کشور از بازار نفت در آینده نزدیک تاثیر بسزایی بر قیمت ها خواهد داشت
و ممکن است سناریوهای مختلفی داشته باشند تا بازار نفت را به جهتی که خودشان می
خواهند هدایت کنند.راغفر تصریح کرد :بطور طبیعی عرضه نفت ایران بعد از توافق حاصل
شده افزایش پیدا خواهد کرد اما این به آن معنا نیست که کاهش قیمت نفت هم داشته
باشیم زیرا قیمت نفت فقط به مسئله عرضه و تقاضا مربوط نیست و عوامل مختلفی هم
در آن دخیل است.وی با اشاره نگرانی های اعراب بخصوص عربستان سعودی از قرارداد
نزدیکی و توافق ایران با کشورهای بزرگ جهان گفت :عربستان در این میان نقش بدی
بازی کرد که از جمله آنها اقدامات گروه های افراطی و آسیبهایی که برای اقتصاد جهانی
داشته ،بوده که هزینه های سنگین انسانی را بر کشورهای دیگر عربی تحمیل کرده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی اظهار داشت :فعال باید دید مناسبات بعدی سیاسی چه
مسئله ای رقم خواهد زد ضمن اینکه انتظار می رود تحوالت جدی سیاسی در فرایند
موجود منطقه ای شکل گیرد.وی با اشاره به اینکه باید منتظر بمانیم و ببینیم که پیامدهای
توافق در منطقه چه خواهد بود ،افزود :توافق ایران در کوتاه مدت در قیمت نفت تاثیر دارد
اما تاثیر آن را باید در کنار دیگر عوامل منطقه ای و سیاسی لحاظ کرد و به تنهایی تاثیرگذار
نیست.راغفر یادآور شد :عرضه نفت ایران می تواند موجب کاهش قیمت شود اما حضور
فعال ایران در بازارهای جهانی ضرورتا منجر به کاهش قیمت نفت نمی شود .وی در ادامه
در خصوص تاثیر توافق هسته ای بر صنعت نفت کشور نیز گفت :این تاثیرگذاری منوط به
برنامه دولت و وزارت نفت است که بتوانند از فرصت های پیش آمده استفاده کرده و بتوانند
در منابع نفتی نقش مهمی ایفا کنند و هزینه های استحصال را کاهش دهند.این کارشناس
خاطرنشان کرد :نتیجه توافق و استفاده از تجهیزات جدید در صنعت نفت می تواند میزان
برداشت را افزایش دهند و همه اینها مشروط به این است که صنعت نفت ایران از این
فرصت بهره ببرد.وی ادامه داد :دولت باید بتواند از فرصت پیش آمده در جهت پاالیش
محصوالت نفتی و مشتقات آنها که ارزش افزوده باال دارد که می تواند موجب افزایش تولید
ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی شود ،استفاده کند.

خودبانک )(VTMبرای نخستین بار در شهر
مدیر عامل بانک شهر ،با اشاره به اهمیت سهولت دسترسی شهروندان به
خدمات بانکی24ساعته ،راهاندازی خودبانک)(VTMرا یکی از اساسیترین
اقدامات در این زمینه دانست.
دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به این که توسعه شعب الکترونیکی به جای
شعب فیزیکی در دستور کار بانک شهر قرار دارد ،گفت :پیشخوانهای شهرنت ،مجهز
به خودبانک) ، (VTMدر واقع همان شعب بانک شهر است که به صورت 24ساعته
بخشی از خدمات بانکی را مانند خوددریافت ،خودپرداز و دستگاه صدور کارت هدیه به
مشتریان ارائه میدهد که در این پیشخوانها ،شهروندان این امکان را خواهند داشت
تا با کارشناسان شعب الکترونیکی به صورت مجازی در ارتباط باشند و امور بانکی خود
را با سهولت بیشتری انجام دهند.

پیام دکتر صالح آبادی به مناسبت دستیابی به
توافق هسته ای
مـــدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ،به مناسبت دستیابی به توافق
هسته ای ،پیام تبریکی صادر کرد.
دکتر علی صالح آبادی در این پیام از تالش ها دست اندركاران عرصه دیپلماسی
خارجی در روند مذاکرات تشکر کرده و آورده است :موفقیت دیپلماسی ایران در عرصه
مذاکرات هستهای نماد مقاومت ،نجابت ،صبوری و دوراندیشی مقام معظم رهبري،
دولت و ملت ایران در برابر بزرگترین قدرتهای جهانی است .رئیس هیات مدیره
بانک توسعه صادرات ایران افزود :بازگشت چرخ صادرات غیرنفتی به ريل توسعه و
پیشرفت و اتصال مجدد آن به اقتصاد جهانی نیازمند همتی جهادي برای بازسازی
و نوسازی خود و حضور مؤثرتر در روابط بانکی بینالمللی است .وی خواستار عزم
جدی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران در دوران پساتحریم شد و گفت :بخشهای
مختلف بانک برای استفاده از این موقعیت استثنایی و دور نماندن از مسيري که برای
اقتصاد ایران رقم خواهد خورد باید طرحي نو دراندازند و با حفظ روحیه همگرایی،
خدمت مضاعف ،پاسخگویی وکارآمدی ،برنامههای مصوب را پيگيري و اجرا نمايند.
دکتر صالح آبادی در این پیام خاطرنشان کرد :الزم است با ایجاد زیرساختها ،به روز
رسانی دانش بانکی بین الملل و ارایه خدمات نوین ،مدیریت صحیح و هدفمند منابع،
برنامههای جدید و منسجمي تدوین و حركتي هوشمندانه با عزم و اراده جدي و
مشاركت تمامي همكاران در شعب و واحدهاي ستادي بانك ،در دستور کار قرار گیرد.

افتخاری دیگر برای سایپایدک؛

کسب رتبه یک در ارائه خدمات پس از فروش به
محصوالت گروه سایپا
شرکت سایپا یدک در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک خدمات پس از فروش به
خودروهای سواری گروه سایپا شد.
بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،این شرکت موفق شد
درزمینه ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو ،
رتبه یک را در بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش کسب نماید.کسب
مقام ممتاز در بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو و صادر
کننده نمونه کشور از دیگر افتخارات سایپایدک در سالهای اخیر میباشد .سایپایدک
همچنین به عنوان تنها شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو در دو سال
متوالی موفق به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی گردیده است.این شرکت با بیش
از  600نمایندگی مجاز ،ابزار و تجهیزات استاندارد و به روز تعمیرگاهی ،استفاده از
نیروهای فنی آموزش دیده و ارائه خدمات نوین و با کیفیت توانسته است گام مهمی
در تحقق اهداف گروه خودروسازی سایپا بردارد.

توسعۀ فروش با افزایش توانگری مالی
شرکت بیمۀکوثر با افزایش توانگری مالی میتواند در راستای نفوذ در بازار،
جذب قراردادها ،افزایش مشتری و در نهایت جذب پرتفوی بیشتر گام بردارد.
با افزایش سرمایه ،شرکت در لیست ردهبندی توانگری مالی جهش خوبی خواهد
داشت و این امر به مانند افزایش پرتفوی و درآمد ،موجبات برتری شرکت در صنعت
بیمه را میسر میسازد .محمدرضا مجدرضایی افزایش سرمایه را عامل مؤثر در رشد
سودآوری سهام شرکت و به سود سهامداران دانست و گفت :اثرات این افزایش سرمایه
را در کوتاهمدت در رشد سود و قیمت سهام خواهیم دید.

ادامه از صفحه یک

به گزارش مهر ،با توافق هستهای ایران و غرب پیش بینی
میشود در قالب یک برنامه زمان بندی وزنه  ۱۱تحریم بینالمللی
از پای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ایران باز شود.براساس توافق
ایران با گروه  ،۵+۱صادرات و واردات و حمل نفت ،فرآورده نفتی،
گاز و پتروشیمی ایران ،واردات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی نفتی
به کشور ،سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و انرژی ،طراحی
و ساخت نفتکش ،خدمات بیمهای یا بیمه اتکائی نفتکشها ،ارائه
خدمات پرچم و تعیین وضعیت برای کشتیهای نفتکش و گازبر
ایرانی آزاد خواهد شد .همزمان با قوت گرفتن احتمال لغو یکجای
تمامی تحریمهای نفتی ایران بازارهای جهانی نفت و انرژی و
همچنین شرکت های بزرگ چند ملیتی به لغو تحریم های نفتی
ایران واکنشهای مختلفی نشان دادهاند.
اشتیاق توتال برای سرمایهگذاری در ایران
مدیر عامل شرکت توتال اعالم کرد :مشارکت این شرکت در
توسعه میدانهای نفت و گاز ایران بستگی به شرایطی دارد که
ایران به سرمایه گذاران خارجی ارائه میدهد.به گزارش «رویترز»،
«پاتریک پویان» مدیر عامل شرکت «توتال» فرانسه گفت ،تمایل
به سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران داریم.در همین حال،
این مقام مسئول تصریح کرد که اولویت اول ما در ایران سرمایه
گذاری در حوزه گاز است .وی همچنین اشاره ای به همکاری
این شرکت در حوزه گاز در قبل از تحریمها داشت.پاتریک پویان
اظهارداشت :ایران با داشتن  ۳۴تریلیون متر مکعب ذخیره گاز
یا  ۱۸درصد از ذخایر گاز جهان می تواند به عنوان بزرگترین
صادرکننده گاز جهان باشد.
شلمبرژه آماده بازگشت شد
پال کیبزگارد مدیر اجرایی شرکت انگلیسی-آمریکایی شلمبرژه
که یکی از بزرگ ترین شرکتهای خدمات نفتی در جهان به
شمار میرود از بازگشت قریب الوقوع خود به صنایع نفت و گاز در
صورت لغو تحریمها خبر داده است.
آفریقای جنوبی مشتری نفت شد
آنکوانا ماشابان وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی هم با بیان
اینکه با توجه به امضای توافق هستهای به ایران و  ۶قدرت جهانی،
آفریقای جنوبی به دنبال از سرگیری روابط تجاری با ایران از
جمله واردات نفت است ،گفت :آفریقای جنوبی هرگز موافق اعمال
تحریمها علیه ایران نبوده و پاالیشگاههای نفت این کشور از منع
صادرات نفت علیه ایران لطمه خوردند.
آسیاییها کاندیدای خرید نفت ایران
خبرگزاریهای بینالمللی گزارش می دهند :پاالیشگاه های

آسیایی که انتظار دارند تهران در تالش برای باز پس گیری
سهم خود از بازار ،نفت خام خود را با قیمتی رقابتی عرضه
کند ،آماده اند تا به محض شنیدن خبر لغو تحریم ها ،نفت
بیشتری از ایران وارد کنند.بی کی نامدو رئیس چند پاالیشگاه
شرکت هندوستان پترولیوم در واکنش به لغو تحریمهای نفتی
ایران ،تصریح کرد :اگر پس از توافق خدمات بیمه ای برای
پاالیشگاههای هند در دسترس باشد و ایران به ارائه تخفیف
در قیمت نفت و هزینه حمل آن ادامه دهد ،ما به دنبال خرید
نفت این کشور خواهیم بود
عالقه مندی دوباره شل برای بازگشت
سخنگوی شرکت انگلیسی-هلندی هم با بیان اینکه این
شرکت خواهان همکاری و مشارکت در پروژه های نفت و گاز
ایران با رعایت کامل قوانین موجود در بندهای توافق هسته ای
است ،تاکید کرد :شل خواهان حضور در طرح های توسعهای و
ظرفیت های موجود در صنعت نفت و گاز ایران است.در همین
حال در طول یک ماه گذشته تاکنون شرکت انی ایتالیا ،توتال
فرانسه ،لوک اویل و گازپروم روسیه و چندین شرکت سوئیسی،
آلمانی و فرانسوی خواستار بازگشت به بازار و صنایع نفت و
انرژی ایران شده اند.

واکنش نفتی ایران به لغو تحریمها
سید محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی
نفت ایران با بیان اینکه قراردادهای فروش نفت برای سال
 ٢٠١٥با مشتریان سنتی ،به صورت کامل امضا شده است،
گفت :مشتریان سنتی ایران آماده افزایش خرید نفت از ایران
هستند.حسین اسماعیلی مدیرکل اروپا ،آمریکا و همسایگان
دریای خزر وزارت نفت لینده ،زیمنس ،مرسدس دایملر ،باسف،
فولکس واگن ،جی آی زد ( )GIZو دهها شرکت آلمانی،
اوایل هفته آینده و بعد از توافق ایران و  ٥+١بعنوان نخستین
هیئت بلند پایه اروپایی وارد تهران می شوند.محمد حسن
پیوندی معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره
به برگزاری کنفرانس همکاری مشترک ایران و اتحادیه اروپا
در هفته آینده ،اظهار داشت :در این کنفرانس که می توان
آن را نخستین اقدام مشترک اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا
باشد ،بسیاری از مسئوالن تجاری و صنعتی کشورمان سخنرانی
خواهند داشت.علی محمد بساق زاده مدیر تولید شرکت ملی
صنایع پتروشیمی هم تاکید کرد :با ورود مشتریان اروپایی به
بازار جهانی محصوالت پتروشیمی ایران قیمت این محصوالت
افزایش می یابد ،زیرا پیش از این شرکت های پتروشیمی به

دلیل محدودیت مشتری مجبور به کاهش قیمت ها بودند.
آخرين طراحي پژو در بازار ايران
شرکت اتومبيل سازي فرانسوي پژو سيتروئن روز سه شنبه
اعالم کرد که در حال مذاکره براي توليد خودرو در ايران است.
ژان کريستوف کوئه ،مدير شرکت در بخش آفريقا و خاورميانه
گفته است که توافق جديد بين ايران و جامعه بين المللي به
دست آمده در وين ،پيشرفت قابل مالحظه اي در بحث هاي
جاري ما محسوب مي شود.کوئه گفت که پژو قصد دارد فن
آوري و قطعات را به داخل ايران منتقل کند تا بتواند اتومبيل
هايي براساس آخرين طراحي ها و موتورهاي پژو توليد کند.
اين پروژه ،يک جهش نسلي در توليد خودرو محسوب مي
شود .شرکتهاي خودروسازي بين المللي بهويژه پژو و رنو از
مدتها پيش در انتظار دستيابي به توافق هسته اي براي ورود
به بازار ايران هستند .اين دو شرکت در سال  2011و پيش از
اعالم تحريم هاي بين المللي بيش از يک ميليون و ششصد
هزار خودرو در ايران توليد کردند .هم پژو و هم رنو تصميم
دارند که بار ديگر بعد از رفع تحريم ها سرمايه خود را به ايران
منتقل کنند.
اپل برای ورود به بازار ایران وارد مذاکره شد
وال استریت ژورنال اعالم کرد شرکت آمریکایی اپل در حال
مذاکره با توزیع کنندگان ایرانی برای صادرات محصوالت خود به
این کشور است.به گزارش وال استریت ژورنال ،توافق هسته ای
اخیر بین ایران و غرب ظاهرا پیامدهای دیگری عالوه بر امن تر
کردن جهان در پی دارد .بخشی از این توافق شامل لغو تحریم ها
در زمینه تجارت با ایران است که درها را برای حضور محصوالت
شرکت اپل در این کشور باز می کند.شرکت اپل در حال مذاکره با
توزیع کنندگان ایرانی برای صادرات محصوالت خود به این کشور
است .قبل از ورود شرکت های غربی به بازار ایران ،این کشور باید
تبعیت خود از توافق را به اثبات برساند .این روند ممکن است تا
سال  2016ادامه پیدا کند.ظاهرا این اولین باری نیست که اپل
به فکر حضور در بازار ایران افتاده است .در حالی که کشورهای
حاضر در مذاکرات هسته ای در حال چانه زنی با ایران بودند ،بر
اساس گزارش ها شرکت اپل در طی  2سال گذشته در انتظار لغو
تحریم ها بوده است.
مک دونالد در تهران درخواست پذیرش نمایندگی داد
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که طی سال های گذشته
هیچ کمپانی خارجی برای حضور در بازار ایران داوطلب نمی شد .با
این حال سایت رسمی کمپانی مک دونالد برای پذیرش نمایندگی
در ایران اعالم آمادگی کرده است.

اخبار
ایران و آلمان در همه زمینههای نفتی همکاری میکنند
سفیر ایران در آلمان در آستانه ورود هیئت اقتصادی این کشور به تهران
گفت :ایران و آلمان در همه زمینه های نفتی اعم از باالدستی و پایین دستی
و همچنین صادرات متقابل تکنولوژی و محصوالت پتروشیمی و گاز زمینه
آماده همکاری هستند.
به گزارش ایلنا ،علی ماجدی با بیان این که پس از توافق ایران و  ٦قدرت برتر جهانی مانع
اصلی توسعه همکاری اقتصادی با غرب و اروپا به طور کامل برداشته شده است ،به سفر
هیئت عالی رتبه آلمان به تهران اشاره کرد و افزود :در این سفر ضمن آشنایی شرکتهای
خصوصی دو کشور با یکدیگر قرار است درباره نحوه دریافت تکنولوژی از شرکتهای بزرگ
آلمانی و همچنین صادرات محصوالت پتروشیمی به آلمان مذاکراتی انجام شود.وی با بیان
این که شرکتهای آلمانی همچنین قرار است در بخش باالدستی پروژه های نفت ایران فعال
شوند ،در پاسخ به این سوال که شرکتهای آلمانی شرکتهای قدرتمندی در بخش باالدستی
صنعت نفت نیستند ،گفت :درست است آنها نمی توانند در پروژه های بزرگی مثل آزادگان
حضور پیدا کنند اما می توانند در پروژه های متوسط بخش باالدستی حضور داشته باشند.
سفیر ایران در آلمان گفت :دریافت تکنولوژی از آلمان و صادرات محصوالت پتروشیمی
ایران به این کشور در سفر هیئت اقتصادی ژرمنها به تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
ماجدی با یادآوری این که آلمان ،پیش از تحریمها دومین شریک تجاری ایران بوده است
در این خصوص که آیا در این سفر درباره صادرات گاز به آلمان نیز مذاکراتی انجام شود،
تصریح کرد :احتمال صحبت در این زمینه وجود دارد؛ صادرات گاز به آلمان می تواند از
دو طریق ال ان جی و خط لوله انجام شود.سفیر ایران در آلمان با بیان این که پس از لغو
تحریمها پروژه های ال ان جی در ایران فعال می شود ،اظهار کرد :صادرات گاز بوسیله خط
لوله با توجه به زمانبر و طوالنی بودن آن و همچنین با توجه به قیمت گاز در اروپا بعنوان
آلترناتیو مطرح است که نیاز به عزم سیاسی دو کشور دارد.

بهای نفت افزایش یافت
بهای هر بشکه نفت خام سبک برنت دریای شمال که از آن به عنوان مرجع
و پایه برای قیمت گذاری دیگر انواع نفت در بازار اروپا استفاده میشود ،برای
تحویل در ماه سپتامبر با  ۱۳سنت افزایش نسبت به پایان معامالت روز کاری
پیشین ،به  ۵۷دالر و پنج سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن ،بهای این شاخص نفتی در حالی در معامالت
ديروز افزایش یافت که همچنان تحت فشار افزایش ارزش دالر در مقابل دیگر ارزهای
معتبر جهان است .چون اظهاراتی که جنت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا ایراد کرده
است حاکی از آن است که به احتمال زیاد این نهاد در نظر دارد نرخ بهره بانکی را در
این کشور افزایش دهد .در صورتی که نرخ بهره بانکی در آمریکا افزایش یابد .زمینه
برای افزایش ارزش دالر در برابر دیگر ارزهای معتبر جهان فراهم خواهد شد .افزایش
ارزش دالر دربرابر دیگر ارزهای معتبر جهان ،سرمایه گذارانی را که ارزهای دیگری به
جز دالر در اختیار دارند ،با توجه به آنکه خرید نفت در این حالت گران تر تمام میشود،
برای خرید نفت دلسرد میکند و این امر باعث کاهش قیمت نفت خواهد شد« .اولیه
جاکوب» کارشناس پترو ماتریکس ،همین نظر را دارد و میگوید افزایش ارزش دالر در
برابر یورو در معامالت روز گذشته نقش مهمی در کاهش قیمت نفت داشت .با این حال،
افزایش عرضه نفت به بازار جهانی اشتیاق سرمایه گذاران برای طالی سیاه را کاهش
داد .کارشناسان و تحلیلگران شرکت کارگزاری نفتی «پی وی ام اویل فیوچرز» نهادی
نوسانات قیمت نفت را در بازار جهانی تحلیل میکند در این باره می گویند عرضه نفت
همچنان درسطحی گسترده در جهان صورت میگیرد .به طوری که سازمان کشورهای
صادر کننده نفت (اوپک) حتی باالتر از رقم اسمی که به عنوان سقف برای میزان تولید
نفت خود تعیین کرده است نفت به جهان صادر میکند .از دیگر سو ،سرمایه گذاران
نگران بازگشت ایران به بازار نفت هستند .چون با برداشته شدن تحریمها ایران میتواند
نفت بیشتری به بازار عرضه کندو بازار از همین حاال اشباح ،را اشباح تر خواهد کرد .البته
تا قبل از سال  ۲۰۱۶افزایش تولید نفت ایران متصور نیست.

