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اقتصاد

طرح تبدیل
سازمان برنامه
و بودجه به
وزارتخانه

سخنگوی کمیسیون برنامه  ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه مغایر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است و امکان پذیر نیست .محمدمهدی مفتح ،درخصوص
طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه و بودجه ،اظهارداشت :بنده اطالعی از این طرح ندارم اما اگر چنین طرحی وجود داشته باشد با توجه به قانون اساسی که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را از
شئونات مستقیم رئیسجمهور میداند نمیتواند در قالب وزارتخانه شکل بگیرند .وي با بیان اینکه شخص رئیسجمهور مسئولیت مدیریت بر دو سازمان امور اداری ،استخدامی و برنامه و بودجه را بر عهده دارد ،گفت :طبق
قانون اساسی رئیسجمهور میتواند این اختیارات را به معاونین خود بدهد در قالب معاونت رئیسجمهور این فعالیتها در حال انجام است .مفتح با اشاره به اینکه حوزه کار اداری ،استخدامی و برنامه و بودجه با وجود قانون
اساسی نمیتواند در قالب وزارتخانه فعالیت کند ،اضافه کرد :این کارها از شئونات رئیسجمهور است که توسط معاونین اداره میشوند.

معاون وزير نفت خبر داد:

تفاهمنامهها با توتال و شل به مراحل عملی رسیده است

مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی گفت:
تفاهمنامههای امضا شــده با شرکتهای توتال و شل به
مراحل عملی رسیده اســت و تیمهای ایرانی و خارجی
در حال بررســی نهایی امور فنی و اقتصادی هســتند.
به گزارش ایلنا ،مرضیه شــاهدایی اظهــار کرد :حضور
شــرکتهای خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی
ایران بهمنظور بهبــود فرآیند و ارتقای دانش فنی و نیز
سرمایهگذاری روند خوبی دارد وی افزود :تفاهمنامههای
امضا شده با شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگلیسی-
هلندی شــل به مراحل عملی رســیده است و تیمهای
ایرانــی و خارجی بــا جدیت درحال فعالیــت در حال
بررســی امور فنی و اقتصادی طرحها هستند که حاصل
این بررســی منجر به امضای قرارداد اصلی خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود :برای
قرارداد توتال در تفاهمنامه ۶ ،ماه زمان تعیین شده بود
کــه در پایان  ۶ماه نتایج بــرآورد اقتصادی و فنی اعالم
خواهد شد.
شاهدایی همچنین در باره مشکل صادرات محصوالت
پتروشیمی به چین اظهار کرد :با رایزنیهای انجامشده
میــان مقامهای دولتــی ایران و چیــن موانع صادرات

محصوالت پتروشــیمی و نقــل و انتقــال منابع مالی،
بهطور کامل تســهیل خواهد شــد .وی افزود :برخی از
مجتمعهای پتروشــیمی در مورد صادرات محصول به
کشــور چین و نقل و انتقال پول با مشکل مواجه شدند
که خوشــبختانه با پیگیریهــای وزارتخانههای نفت و
اقتصاد ،روند صادرات ادامه دارد .مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشــیمی با بیان اینکه همه تعهدها در متن
قراردادیهای صادراتی پتروشیمی اجرا میشود ،تصریح
کرد :با پیگیریهای انجام شــده برخی مشکالت موجود
بهزودی حل خواهد شد.
شاهدایی درباره خوراک مورد نیاز پتروشیمیها گفت:
کاهش خوراک ارســالی به پتروشــیمیها که در برخی
از ماههای ســال اتفاق میافتد نیــز از دیگر چالشهای
صنعت پتروشیمی است که گاه فازهای پارس جنوبی به
حالت اورهال میرود و خوراک یا میزان تولید اتان کمتر
میشــود بنابراین همیشه فراز و نشــیبهایی در مسیر
تولید وجود دارد ،اما در شرایط کنونی در تولید و توسعه
با روند خوبی روبهرو هســتیم .وی ادامه داد :امســال و
ســال آینده با توجه به برنامهریزیهای انجامشده حجم
خوراک ارســالی بــه مجتمعهای پتروشــیمی افزایش

خواهد یافت.
شــاهدایی درباره برنامه پنجساله شــورای راهبردی
گفت :ابعاد برنامه پنجســالهای که در شورای راهبردی
تعیین شده است از برنامه  CSRیا مسئولیت اجتماعی
بینالمللــی تبعیت میکند و شــرکتها بــه این باور
رســیدند که تامین اهداف مسئولیت اجتماعی میتواند
در جهت پیشــبرد اهداف شرکت یاری رسان باشد .وی
افزود :شــورای راهبردی تصمیم گرفته است که متولی
انجام کار نباشــد یعنی اگر قرار اســت مدرسه ساخته
شود سازمان نوســازی مدارس را متولی کند و شورای
راهبردی از لحاظ مالی پروژه را تأمین کند اگر قرار است
در توســعه دانشگاهی سرمایهگذاری شود متولی توسعه
آن باید وزارت فرهنگ وآموزش عالی و یا دانشــگاه آزاد
باشــد .معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تصریح کرد:
بیمارســتان جدیدی درعسلویه ســاخته نخواهد شد و
همین بیمارستان کنونی با تالش همه همکاران تجهیز
شده و زیرساختهای الزم فراهم خواهد شد.
شــاهدایی درباره ساخت تروماسنتر در عسلویه گفت:
واحد تروماســنتر مرکزی برای فوریتهای درمانی است
که قرار بود در عســلویه اجرا شــود و ساختمان آن نیز
ساخته شده است اما طبق بررسیهایی که انجام دادیم
تروماســنتر باید درکنار یک بیمارستان قرار گیرد تا در
صورت بروز حادثه اگر فرد در شــرایط حاد قرار داشت
محلی وجود داشته باشد که مصدوم را به شرایط پایدار و
قابل انتقال به بیمارستان برساند مواردی مثل سوختگی
شــدید در اثر انفجارها یا آتشسوزیها و شکستگیهای
شدید و آسیبهای مغزی شرایط بیمار را پایدار کند.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز پیشتر با بیان اینکه ایجاد
مشــکل در دریافت پول صادرات پتروشــیمی از چین،
یک موضوع تجاری اســت و سیاسی نیست ،متذکر شد:
البته دولت در حال کمک برای حل مشکل مجتمعهای
پتروشیمی اســت .وی درباره وضع رفع مشکل دریافت
پول صادرات پتروشــیمی به چین ،گفت :این شرکتها
دولتی نیســتند و خصوصی هســتند و خودشــان این
موضوع را پیگیری میکنند .وزیر نفت درباره زمان حل
این مشکل گفت :مشخص نیست ،یک طرف این مسئله

ما هســتیم ،اما طرف دیگر ،چین اســت .در هفتههای
اخیر ،مشــکالتی در نقــل و انتقال پــول محمولههای
صادرات پتروشــیمی به چین رخ داد کــه برخی از آن
به عنوان مسدودشــدن پولهای ایران در چین نام برده
بودند.
برخی منتقدان نیز بدون بررســی موضوع ،اعالم کرده
بودند که چین واردات محصوالت پتروشــیمی ایران را
تحریم کرده اســت کــه این موضوع ازســوی نهادهای
ذیربط ،تکذیب شــد .در واقع ،دلیل اصلی بروز مشکل
در دریافت پول ناشی از صادرات محصوالت پتروشیمی
به چین این اســت کــه از ابتدای ماه مــه ۱۱( ۲۰۱۷
اردیبهشــت) ،قوانین مبارزه با پولشــویی در بانکهای
چیــن به اجــرا در آمده اســت که بر اســاس آن برای
صادرات محصوالت پتروشــیمی و انتقال پول ســخت
گیری میشود.
پيــش از ايــن معــاون وزیــر نفــت اظهــار کــرد:
زیرمجموعههای خصوصی و دولتی شــرکت ملی صنایع
پتروشــیمی در مناطق ماهشهر و عسلویه ۱۰۲ ،میلیارد
تومان در بخش مســئولیت اجتماعی در سه سال اخیر
هزینه کرده اند .مرضیه شاهدایی گفت :زیرمجموعههای
خصوصی و دولتی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۲
منطقه ماهشــهر و عسلویه در سه سال اخیر در مجموع
 ١٠٢میلیارد تومان در بخش مسئولیت اجتماعی هزینه
کرده اند .وی با بیان این که صنعت نفت سالیان زیادی
اســت که در جهــت مســئولیتهای اجتماعی فعالیت
میکند ،افــزود :واژه  CSRتوانســته ماهیت اقدامات
این صنعت را نمایان کند .معــاون وزیر نفت ادامه داد:
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی در هر مکانی که برای
اجرای پروژه وارد شــده به دنبال ایجاد زیرساختهایی
برای عموم بوده اســت .شــاهدایی از وجود شــوراهای
راهبردی متشــکل از کمیتههای فنــی ،مالی ،دبیر و ...
در این شــرکت ملی صنایع پتروشیمی نام برد و گفت:
این شوراها به ریاست شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
و همــکاری تمــام شــرکتهای دولتــی و خصوصی
زیرمجموعه در جهت ادامه موفق و توسعه پایدار شرکت،
مسئولیتهای اجتماعی خود را ایفا کرده اند.

قیمت نفت حدود ۱۰دالر کمتر از پیشبینی قانون بودجه شــد

وزرای نفت کشــورهای عضو اوپک فردا برای بررســی
قیمتهــا در بازار نفت گردهم میآینــد تا برای جلوگیری
از کاهش بیشــتر قیمتها چاره اندیشی کنند ،قیمتهایی
کــه کاهش آن به زودی اقتصادهای آنها را تحت فشــار
قرار خواهد داد .به گزارش خبرآنالین ،بازار نفت دیگر رمق
ندارد.قیمتهــا رو به کاهش اســت.دوپینگ تمدید توافق
کاهش تولید دیگر جواب نمیدهد .هرچند که قرار اســت
وزرای نفت عضو اوپک فردا در ســنتپترزبورگ روســیه
گردهم بیایند تا برای بحران قیمتها چارهاندیشــی کنند،
اما به نظر میرسد ،پیشبینیهایی که برای افزایش قیمت
نفت در سال جاری میالدی بین  55تا  60دالر اعالم شده
بود ،دیگر کارکرد ندارد و به رویا پیوسته است.
اوپکیها خودشــان توافق کاهش تولید را نقض کردهاند.
لیبی و الجزایر در ماههای اخیر ،عربســتان و روسیه نیز که
قرار بود همان روزهای اول تمدید توافق کنار اوپکیها قرار
گیرند و قدرتی برای تنظیم قیمت نفت در بازار باشــند ،اما
تولیدکنندههای آمریکایی نفت شیل دست اوپک را خواندند
و به همان نســبت که اوپک تولید خــود را کاهش داد ،به
همان میزان عرضه آنها به بازار افزایش یافت .شرایط بازار
نفت برای کشــورهای نفتخیز ،حال رو به بحرانی شــدن
گذاشــته؛ برای اقتصادهایی که پایه اصلی درآمدشان نفت

دولت برنامهای برای
افزایش قیمت بنزین
ندارد

منصور ریاحی مدیر عامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی
در گفتگو با ایلنا با اشاره به ثابت ماندن میزان مصرف سی ان
جی در کشور اظهار داشت :در حال حاضر روزانه  21میلیون و
 700هزار متر مکعب ســی ان جی در کشور مصرف میشود،
در حالیکه تنها 40میلیون متر مکعب ظرفیت ایجاد کردهایم.
وی با اشــاره به اینکه حدود  48درصد ظرفیت ایجاد شــده
برای سوخت سی ان جی بالاســتفاده مانده است ،افزود :اگر
بخواهیم وارد این ظرفیت ایجادشده شویم ،باید سیاست قیمتی
بــرای بنزین اعمال کنیم .ریاحی تصریح کرد :عالوهبر اعمال
سیاســتهای افزایش قیمت بنزین برای سوق دادن مردم به
سمت مصرف سی ان جی باید برای تبدیل ناوگان خودروها و
کیتها برای مصرف ســی ان جی سوبسید داده شود که فعال
دولت شرایط الزم برای اجرای آن را ندارد .وی تاکید کرد :اگر
سیاست قیمتی روی بنزین داشــته باشیم قطعا رویکردها در
مورد سی ان جی تغییر کرده و مردم گرایش بیشتری به سمت
این سوخت خواهند داشــت اما فعال افزایش قیمت بنزین در
دستور کار دولت نیست .مدیر عامل شرکت پخش فرآوردههای
نفتی یادآور شــد :در حال حاضر با توجه به فصل تابســتان و
افزایش تعداد ســفرها و همچنین اســتفاده بیشتر از کولر در
خودروها مصرف بنزین حدود  10درصد افزایش داشته است.

بودجههای نفتی زیر شالق کاهش قیمت نفت

اســت،کاهش قیمتها بهمعنی کسری بودجههای سنگین
اســت .اتفاقی که بیش از همه عربستان را تحت فشار قرار
میدهد ،اگرچه این کشور از  2014تاکنون با فشار کسری
بودجه دســت و پنجه نرم کرده و بــه ناچار به ذخایر ارزی
خود پناه برده ،اما حاال باید منتظر آسیبهای بیشتر باشد.
مواجهه ایران با کاهش بهای نفت
این شــرایط با کمی تخفیف برای ایران هم وجود دارد.
با وجودی که دولت حســن روحانی در ســالهای گذشته
تالش کرده تا وابســتگی منابع بودجه عمومی کشــور را
به نفت کاهش دهد ،اما براســاس قانون بودجه امســال،
قیمت نفت  50دالر در هر بشــکه پیشبینی شده که این
پیشبینی در ســه ماه گذشته محقق نشده است .هماکنون
قیمــت نفت ایران بین  40دالر در هر بشــکه در نوســان
اســت .این رقم حدود  10دالر کمتر از پیشبینیهاســت.
هرچند در يكي دو ســال گذشته تولید نفت ایران در تالش
بوده تا به ســطح پيش از تحريمها برسد ،اما مساله اصلی
امروز نوسان قیمتهاســت .پس از توافق دوم اوپک برای
تمدید توقف تولید،آنطور که پیشبینی میشــد ،قیمتها از
ســقوطی که دنبال میکرد بازنایستاد .آمریکا روز به روز با
فناوریهای تازه ،هزینههای تولید نفت شیل را کاهش داده
و میزان نفتی که تولید میکند ،رو به افزایش است .آمریکا

مشــاور رئیس ســازمان خصوصیسازی
از واگذاری چهار شــرکت دولتی در ابتدای
مرداد ماه خبر داد .جعفر ســبحانی ،مشــاور
رئیسســازمان خصوصیســازی در گفتگو
بــا ایلنا با بیان اینکه نهم مــرداد ماه مزایده
بزرگ  ۴شــرکت دولتی برگزار خواهد شــد
گفت :مزایــده جایگاه ســوخت آوج قزوین
به صــورت وکالتی به قیمت پایه  ۲۲میلیارد
ریال ( ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان) و ۱۰۰

بزرگتریــن مصرفکننده نفت جهان و جــزء بزرگترین
تولیدکنندههای نفت اســت .بازی این کشور در بازار نفت
حاال همه رشــتههای اوپک را پنبه کرده اســت ،زیرا آنچه
از کاهش قیمتها تصور میشــد با انجام این امر دســت
نیافتنی شده است.
تابلوهایی که قرمز میشوند
قیمتهایی که این روزها تابلوهای بورس جهانی را قرمز
میکند و نشان از کاهش قیمت نفت دارد ،خبر خوبي برای
اقتصادهای نفتي نیست .با این حال سرمایهگذاران صنعت

نفت همچنان به دنبال کســب ســود ازاین صنعت هستند.
رقابت پیــدا و پنهانی که بین اعضــای اوپک برای جذب
ســرمایهگذاری خارجی نشــان میدهد این صنعت هنوز
زنده اســت و صنعت نفت و گاز همچنان در دنیا مهمترین
صنعت برای سرمایهگذاری است،حتی اگر قیمتهای امروز
رو بــه کاهش بگذارد .چالش دیگر كشــورهای نفتي قطع
وابستگی اقتصادها به نفت است .در میان کشورهای عضو
اوپک تنها ايران و عربستان تالش کردهاند که اقتصادشان
را مقــاوم کــرده تا بــا شــوکهای قيمتي نفتــي به هم
نريزند.
سیاســتگذاران اقتصادی در ایران با افزايش مالياتها و
كاهش هزينههای عمومي و مصــرف هدفمند درآمدهای
نفتي در مسیر كاهش وابستگي به نفت حركت کرده است.
هرچند هنوز در ابتدای راه اســت،اما به گفته کارشناســان
تالش ارزشــمندی اســت .برخي موفقيتهای نسبي هم
بدســت آمده که حاال کارشناسان به شدت توصیه به ادامه
این راه دارند .دولت حسن روحانی در چهارسال گذشته نفت
را بر ریل توســعه بازگردانده است.کارشناسان صنعت نفت
توصیه میکنند که در  4ســال دوم ریاست جمهوری الزم
اســت سرعت توسعه صنعت نفت بیشــتر شود ،اما کاهش
قیمتها حتما کار را سختتر خواهد کرد.

ی در مردادماه
واگذاری  ۴شرکت بزرگ دولت 
درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامغان
که بزرگترین شــرکت کشاورزی محسوب
میشــود به قیمت پایه  ۲۳۵۰میلیارد تومان
(  ۱۰درصــد آن به صورت نقدی و مابقی در
اقساط  ۸ســاله) در روز نهم مرداد ماه برگزار
خواهد شــد .وی افزود :همچنین ۱۰۰درصد
سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به
قیمت پایه ۷۳۰میلیارد تومان(  ۱۰درصد به
صورت نقدی و مابقی در اقســاط  ۸ساله) و

شرکتهای پروتئینیکردستان و شرکت قند
دزفــول هر کدام به قیمــت پایه  ۱۰میلیارد
تومــان (  ۲۰درصد آن بــه صورت نقدی و
مابقی در اقســاط  ۴ســاله) واگذار خواهند
شد .مشــاور رئیس سازمان خصوصیسازی
خاطرنشان کرد :آخرین فرصت برای ارسال
پاکتهای پیشنهادی متقاضیان  ۸مرداد ماه
است .سبحانی همچنین تصریح کرد :همایش
ی ارزیابی عملکرد خصوصیســازی در
ملــ 

اجرای سیاســتهای اصل  ۴۴هشتم مرداد
مــاه در مرکز همایشهای صدا و ســیما با
حضور مقامات ارشد کشــوری و نمایندگان
بخش خصوصــی برگزار خواهد شــد .وی
گفت :با ارزیابی علمی و دقیق  ۲۲شــرکت
از  ۱۰۰شرکت چندین شاخصکلی اشتغال،
بهره وری ،سودآوری ،سرمایهگذاری  ،توسعه
و  ...مورد سنجش قرار گرفت و تا پایان تیرماه
اسامی شرکتهای برتر ،نهاییخواهند شد.

عراق؛ تا  15سال دیگر بزرگترین بازار منطقه است
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق
با بیان اینکه بازار عراق جاده ســنگالخی است
و نیاز به روحیه سختکوشی دارد ،گفت :عراق
تا  15ســال دیگر بزرگترین بازار منطقه است.
یحیی آل اســحاق در گفتگو با ایرنــا ،در مورد
موقعیت جغرافیایی ایران با کشورهای همسایه،
اظهار داشت  15 :کشور همسایه با  400میلیون
مشــتری بالقوه ،بازار بسیار مناسبی برای کشور
محسوب میشوند .وی تصریح کرد :توسعه و
امنیت کشور تا حدی در گرو استراتژی و روابط
تجاری با کشورهای همسایه است و در بین این
کشورها ،عراق به لحاظ سابقه تاریخی ،فرهنگی
و شــرایط خاص اقتصادی اهمیت زیادی برای
ما دارد .این موضوع نیازهای توسعه ای طوری
است که میتوان تعامل کرد و اقدامات توسعه ای
زیادی در این زمینه انجام داد.
آل اسحاق با بیان اینکه عراق تا  15سال دیگر
همچنان بزرگترین بازار منطقه اســت ،افزود:
کشور عراق به دلیل مسائل نظامی در  40سال
گذشته با نارساییها و تخریبهای زیادی مواجه

بوده از طرفی این کشور به دلیل امکانات بالقو ه
و مالیای که دارد بازار هدف خوبی برای تعامل
اقتصادی است .وی با تاکید براینکه عراق با کف
نیاز حداقل ساالنه  20میلیارد دالر در سال بازار
خوبی اســت ،افزود :نیاز این کشور از نظر سطح
تکنولوژی و استاندارد با تولیدات ما همخوانی دارد
و میتوان گفت که محصوالت ما باب مصرف
آنهاست .رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
عراق درباره اقالم صادراتی کشــورمان به عراق
گفت :عمدهترین محصوالتــی که میتوان به
کشور عراق صادر کرد مواد غذایی ،پوشاک ،انواع
و اقسام مصالح ساختمان مثل فوالد ،سیمان ،آجر،
سنگ ،مسائل مربوط به صنایع ،سرمایهگذاری و
راه اندازی صنایع ،انواع ماشــینآالت و کارهای
خدماتی همچون کارهای فنــی ،بیمه ،بانک،
سامانههای تجاری و فناوری است.
آل اســحاق بیان کرد :ساالنه یک میلیون و
 700هزار عراقی برای زیارت و درمان وارد کشور
میشوند و از طرفی حدود یک میلیون و  600هزار
زائر به عراق اعزام میشــود .وی درباره اقدامات

الزم برای صادرات به عراق گفت :شناخت بازار
عراق جزو مسائل اساسی است زیرا نظام حاکم
بر این کشور نظامی دولتی ،شبه دولتی و امنیتی
است و بودجه در اختیار دولت ،احزاب و گروهها
است و در مرحله بعد تجار هستند که به مرور زمان
وارد بازار تجارت این کشور میشوند .آل اسحاق
با بیان اینکه مساله امنیت در عراق نیز اهمیت
ویژه ای دارد ،گفت :در طول ســالهای گذشته
این کشور از ثبات امنیتی الزم برخوردار نبوده و
درگیر داعش و جنگهای داخلی بوده اســت و
این فضای ناامن موجب نبود حضور کشورهای

همچون چین ،ترکیه و کشورهای اروپایی در آنجا
میشد که با برقراری امنیت شاهد حضور جدیتر
رقبایی همچون چین ،ترکیه و کشورهای اروپایی
خواهیم بود .رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
عراق محدودیت دیگر صادرات به عراق را فضای
متالطم و نبود نظام تصمیم گیری متمرکز در
این کشور دانست و گفت :مقررات گمرکی ،حمل
و نقل و رویکرهای متالطم سیاستهای عراق
باعث شده هر روز قانون جدیدی در این کشور
وضع شود که این امر مشکالت زیادی برای تجار
و بازرگانان ایجاد کرده است.
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حاشیه بازار

سایپا خودروی برقی تولید م یکند
مدیرعامل ســایپا اعالم کرد كه بیش
از یکســال قبل معاونت خــودرو برقی
را تــدارک دیدیــم که خــودرو  sp0و
 sp100را وارد بــازار خواهیــم کرد و
با تکیه بر توان مهندســی داخل پیشتاز
صنعت خودرو کشــور خواهیــم بود .به
گــزارش خبرآنالین ،مهــدی جمالی در
مراســم رونمایی از خانــواده موتور ملی
سه سیلندر (پرقدرت کم مصرف یورو)۶
اظهار داشــت :تنوع محصــول در فاصله
دو ســال از  ۱۳محصول به  ۲۳محصول
افزایش یافته اســت؛ در شــرایطی کــه در دورههای قبل تغییــرات فیس لیفتی با
هزینههای باال اتفاق میافتاد .وی افزود :امروز در سایپا اعالم میکنیم که مگاپلتفرم
ســایپا طراحی شده است و بخشی از موتوری که امروز رونمایی شده ،بخشی از این
پلتفرم اســت .مدیرعامل سایپا تصریح کرد :در قرارداد با سیتروئن در لحظات آخر
وزیر صنعت ،معدن و تجارت روی موتور نیو تاکید کرد که به زودی با سرمایهگذاری
مشترک و با توان رقابتی باال این اتفاق میافتد .جمالی متذکر شد :بیش از یکسال
قبــل معاونت خودرو برقی را تدارک دیدیم که خودرو  sp0و  sp100را وارد بازار
خواهیم کرد و با تکیه بر توان مهندســی داخل پیشتاز صنعت خودرو کشور خواهیم
بود .وی یادآور شــد :آمادگی داریم هر ســاله دو محصول جدیــد را به بازار عرضه
کنیم؛ البته توســعه محصول نیاز به سرمایهگذاریهای جدید دارد .مدیرعامل سایپا
خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۴۰۰میلیارد دالر سرمایهگذاری انجام شده است.

رخداد

قرار بود قیمت آب و برق آزاد شود
وزیر نیرو گفت :هدف قانونگذار از تصویب هدفمندی یارانهها این بود که قیمتهای
انرژی به سطح معقولی برسد تا هزینهها از مردم دریافت شود ،قرار بود قیمتها بهتدریج
تا پایان  ۵سال افزایش یابد و به قیمتهای واقعی برسد که چنین نشد .حمید چیتچیان
افزود :ظرفیتهای بسیار باالیی در صنعت آب و برق وجود دارد و این دو صنعت کمترین
وابستگی را به خارج از کشور دارد ،اما با چالشهای بزرگی دست و پنجه نرم میکند .به
گزارش اقتصاد آنالین وی گفت :در ســالیان گذشته بهرغم مشکالت زیادی که صنعت
آب و بــرق با آن مواجه بوده کیفیــت و کمیت خدمات به مردم کاهش پیدا نکرده بلکه
هر آن این کیفیت و کمیت ارتقاء یافته است به طور مثال ،در  4سال گذشته ما بیش از
 4و نیم مشترک جدید برق و  2میلیون و  190هزار مشترک جدید آب جذب کردیم.
وزیر نیرو افزود :همچنین تعداد قابل توجهی تصفیهخانه ،توسعه شبکه ،احداث شبکه،
نیروگاهها و احداث پســتها انجام شــده و مردم از کیفیت بهتری نسبت به قبل در این
زمینه برخوردارند .چیتچیان تاکید کرد :میزان خاموشیها بسیار نسبت به  4سال گذشته
کاهــش یافته و از طرفی میزان قطعی آب نیــز کاهش قابل توجهی دارد گرچه حوادث
پیش میآید .وی افزود :میزان بســیار زیادی بدهی به شــرکتهای خصوصی که برق
تولید میکنند و در اختیار شــبکه قرار میدهند که ما به مشــترکین خود میفروشــیم،
داریم و به شرکتهای خصوصی ،سازندگان تجهیزات نیروگاهی مانند پستها ،کابلها،
دکلها ،انواع تابلوهای برق ،لوله و اتصاالت و تصفیهخانهها و همچنین شرکتهایی که
پیمانکاری انجام میدهند ،بدهکاریم .وزیر نیرو گفت :نگذاشــتیم خدمات صنعت آب و
برق با وجود این مشکالت افول کند بلکه افزایش یافته ،اما این افزایش ارائه خدمات با
افزایش بدهی صنعت برق به بخش خصوصی مواجه اســت .چیتچیان افزود :عالوه بر
درآمدهایی که صرف هزینههای صنعت آب و برق شــد از روشهای دیگری هم مانند
اسناد خزانه اسالمی ،صکوک اجاره ،اوراق مشارکت و انواع مکانیزمهای مالی توانستیم
این مشــکالت را پوشش دهیم .وی تاکید کرد :بهرهوری صنعت آب و برق را با کاهش
هزینهها ارتقاء دادیم به طور مثال میزان تلفات شبکه توزیع برق از  15و  2دهم درصد به
 10و  7دهم درصد رسید یعنی  4و نیم درصد کمتر شد که این موضوع به اقتصاد صنعت
کمک کرده و هزینهها را کاهش داده اســت .چیتچیان افــزود :از نیروگاههای موجود
توانستیم  940مگاوات برق بیشــتر تولید کنیم و توانستیم از نیروگاههای داخلی بیشتر
استفاده کنیم و واردات را کاهش دهیم که این نیز موجب کاهش هزینهها شده است .وی
افزود :در چهار سال گذشته تحقیقات نزدیک به  40فناوری جدید در کشور شروع شد و
هم اکنون از آنها استفاده میکنیم مانند ساخت انواع تصفیه خانهها ،ساخت نیروگاههای
 25مگاواتی 45 ،مگاواتی ،استفاده از فناوری جدید در نیروگاههای گازی با ظرفیت 160
مگاوات که به  180مگاوات ارتقاء پیدا کرد و راندمان این نوع نیروگاهها  5درصد افزایش
یافت و استفاده از انواع کابلها ،ساخت سیستمهای  63 GISکیلوولت از آن جمله است.
وزیر نیرو گفت :از طرق مختلف توانســتیم فاصلــه بین درآمد و هزینه را کاهش دهیم،
امــا هنوز راه زیادی تا تعــادل منطقی باقی مانده که مهمترین آن اصالح نظام قیمت و
تعرفههای منطقی است .چیتچیان در پاسخ به این سوال که آیا اجرا نشدن کامل قانون
هدفمندی یارانهها برای صنعت آب و برق یک چالش به حساب میآید ،افزود :بله ،هدف
قانونگذار از تصویب هدفمندی یارانهها این بود که قیمتها به سطح معقولی برسد که
بنگاههای عرضهکننده این خدمات بتوانند هزینهها را از مردم دریافت کنند و در برابر آن
دولت نیز هدفمندی یارانههــا را اجرا کرد تا افزایش قیمت را جبران کند .وی گفت :اما
یارانهها به مردم داده شد و در همان سال  89قیمتهای حاملهای انرژی و آب مقداری
افزایش یافت در حالیکه قانونگذار حکم کرده بود این قیمتها بهتدریج تا پایان  5سال
افزایش یابد و به قیمتهای واقعی برسد که چنین نشد ،سال به سال هزینههای صنعت
افزایش پیدا کرد و چون حقوقها افزایش یافت قیمتها تحت تاثیر تورم افزایش یافت،
اما درآمدها ثابت ماند و شکاف زیادی بین درآمد و هزینه بهوجود آمد.

آخرین خبر

خ سود بانکی عل یالحساب محاسبه شود
نر 
عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی تهران
گفت :کاهش نرخ ســود بانکی ممکن است
اثر منفی هم داشته باشد؛ اما برای جلوگیری
از این آثار باید برنامهریزی الزم صورت گیرد.
با اینکه چندوقتیست صحبت از کاهش نرخ
سود بانکی میشود و شایعههایی از نرخ ۱۲
درصد برای سپردههای بلندمدت عنوان به
میــان میآید ،اما روز چهارشــنبه ولی اهلل
ســیف ،رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
شورای پول و اعتبار هیچ درصدی برای سود
ســپردهها اعالم نکرده است .او حتی از مکانیزم جدیدی برای سود سپرده بانک مطرح
کرد که البته به قول خودش در گذشته نیز همین مکانیزم اجرا میشده است .به گزارش
اقتصاد آنالین ،وی اظهار داشــت« :یکی از بحثهای مــا اجرای دقیق بانکداری بدون
رباست که در جلسات مدیران بانکها نیز این مساله بیان شده است .مکانیزم بانکداری
بدون ربا براین اســاس است که سپردهها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در
فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپردهگذار در
آخر دوره مالی ،پس از حسابرسی و بستن صورتهای مالی مشخص شود .در گذشته به
تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانکها به صورت علیالحساب
به سپردهگذار بدهند اما در بازار رقابتی این علیالحسابها افزایش یافت ».او همچنین
ادامه داد :موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعالم میکنیم
این اســت که هیچ بانکی مجاز نباشد که ســود علیالحساب را بیشتر از میزانی که در
شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علیالحساب شورای پول و
اعتبار نیز  ۱۵درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود
 ۱۵درصد علیالحساب حداکثری است که پرداخت میشود و در بررسی آخر سال اگر
سود مکتســبه ای که قابل تخصیص و حق سپردهگذار است بیشتر از  ۱۵درصد باشد
مابه التفاوت پرداخت میشود.

