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اقتصاد

پایبندی دوحه به
فریز نفتی اوپک

محمد الساده ،وزیر نفت قطر گفت ،با وجود بحران به وجود آمده در شورای همکاری خلیج فارس ،دوحه همچنان به فریز نفتی سازمان صادرکنندگان نفت اوپک و دیگر تولیدکنندگان خارج از این سازمان پایبند است .به گزارش شبکه
خبری روسیا الیوم ،الساده در بیانیهای افزود :اوضاع جاری منطقه هرگز مانع از آن نخواهد شد که قطر به تعهدات بینالمللی خود درباره فریز نفتی اوپک پایبند نباشد .وزیر نفت قطر به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است .چهار کشور
عربستان ،امارات متحده عربی ،بحرین و مصر روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع و اعالم کردهاند سفرهای هوایی ،دریایی و زمینی به قطر یا برعکس را لغو میکنند .تحلیلگران همچنین احتمال تشدید این تنشها و تاثیر منفی
آن را بر بازارهای انرژی جهان ناچیز می دانند .در همین راستا« ،گرگ مک کنا» تحلیلگر ارشد شرکت تحقیقاتی سی اف دی( )CFDآمریکا به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته است :من فکر می کنم ،عربستان ،قطر و ایران و هر
عضو دیگر اوپک بخوبی تالش خواهند کرد تا تولید نفت شان حفظ شود زیرا وضع اقتصادی همه این کشورها  12ماه پیش به شدت وخیم بود و تنها ظرف سه ماهه گذشته کمی بهتر شده است.

امضای  15میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی در سال جاری

آزادگان و فاز  11پارس جنوبی در اولویت توسعه

در ســال های تحریم ،کشــورهای همسایه با استفاده از
منابع مالی شــرکت های چند ملیتــی ،میدان های نفت و
گاز مشــترک با ایران را به بهره برداری رســانده و ســود
سرشاری کسب کردند .همچنین به دلیل کمبود منابع مالی
و ســوءمدیریت در دولت های نهم و دهم  ،ایران نتوانست
این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین
بهره را از غفلت مســئوالن پیشــین بردند .بر این اساس،
دولــت یازدهم تالش کرد توســعه میدان های مشــترک
را دراولویت قــرار داده و با ارایه مــدل جدید قراردادهای
نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل اســت،
کاستی های گذشــته را جبران کرده و توسعه میدان های
مشــترک را شتاب دهد .پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت
در گفت وگــو با ایرنا از احتمال امضای نخســتین قرارداد
جدید نفتی تــا پایان کار دولت یازدهم خبــر داده و گفته
بود :از شرکتهای بین المللی و صاحب فناوری درخواست
کرده ایم پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان های نفتی
ارایه کنند .وی درباره برگزاری نخستین مناقصه بین المللی
صنعت نفت ،یادآور شــده بود :اکنــون ،مقدمات برگزاری
مناقصه توســعه میدان آزادگان در حال انجام اســت .وزیر
نفــت اظهار امیدواری کرده بود نخســتین قرارداد جدید تا
پایان کار دولت یازدهم امضا شود.
پس از اجرا شــدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و
لغو تحریم ها ،شــرکت های نفتی بین المللی برای حضور
در صنعــت نفت ایــران مذاکراتی را آغاز کــرده اند که در
برخی مــوارد به امضای تفاهمنامه و یــا توافقنامه اصولی
منجر شــده اســت .وزارت نفت اعالم کرده اســت میدان
آزادگان ،جزو نخســتین میدان هایــی خواهد بود که برای
آن ،مناقصــه بین المللی برگزار می شــود .میدان آزادگان
بزرگ ترین میدان نفتی ایران به شمار می رود که با کشور
عراق مشترک اســت .فاز  11پارس جنوبی ،طرح اولویت
دار دیگر صنعت نفت اســت که در مــاه های آتی ،قرارداد
نهایی توســعه آن امضا خواهد شد .شرکت ملی نفت ایران
هجدهم آبان ماه سال  1395موافقتنامه اصولی طرح توسعه
فاز  11پارس جنوبــی را در قالب الگوی جدید قراردادهای

نفتی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه ،شرکت ملی
نفت چین (سی.ان.پی.ســی) و پتروپارس ایران امضا کرد.
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز  11پارس جنوبی
چهار میلیارد و  ٨٠٠میلیون دالر است که با به ثمر رسیدن
این طرح توسعهای ،روزانه 56میلیون مترمکعب به ظرفیت
برداشــت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده
میشود.
در همین حال معاون وزیر نفت از آماده شــدن شــرایط
برای امضای قراردادهای جدید نفتی خبر داد و گفت :توسعه
فــاز  11پارس جنوبی ،میــدان آزادگان و الیه نفتی پارس
جنوبی در اولویت قرار دارنــد .علی کاردر در گفتگو با ایرنا
درباره امضای قراردادهای جدید نفتی ،بیان داشــت :برآورد
می شــود تا پایان ســال جاری بتوانیم بیش از  15میلیارد
دالر قرارداد جدید نفتی را با شــرکت های بین المللی امضا
کنیم .مدیرعامل شــرکت ملی نفت درباره طرح هایی که
قرارداد آنها به امضا می رســد ،ابراز امیدواری کرد توسعه
فــاز  11پارس جنوبی ،میــدان آزادگان و الیه نفتی پارس
جنوبی به مرحله امضای قرارداد برسند .وی یادآور شد :این
میدانها به دلیل مشترک بودن ،دراولویت توسعه قرار دارند
و وزارت نفت بر توسعه آنها تاکید دارد .کاردر افزود :مناقصه
میدان مشــترک آزادگان بزودی برگزار می شود که در آن
شرکتهای بین المللی حضور خواهند داشت.
از طرف دیگر یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت
حضور شــرکتهای بــزرگ نفتی در ایران برای توســعه
میادین نفتی و گازی اظهــار کرد :نفت ایران بدون حضور
شرکتهای بزرگ نفتی در کشور نمیتواند نقشی در جهان
ایفــا کند ،زیرا ایران به تنهایی پولی برای ســرمایهگذاری
ندارد و بیش از  ۷۰درصد منابع الزم برای توســعه میادین
نفتی و گازی باید توســط شــرکتهای بــزرگ نفتی دنیا
تامین شــود .مرتضی بهروزیفر با تاکید بر اهمیت حضور
شرکتهای بزرگ نفتی در ایران برای توسعه میادین نفتی
و گازی اظهار کرد :ایران برای توســعه منابع هیدروکربنی
خود به سه عنصر ســرمایه ،تکنولوژی و مدیریت پیشرفته
نیاز دارد که هر ســه این موارد با حضور شرکتهای طراز

اول نفتی در کشــور محقق میشود و چنانچه شرکتهای
بزرگ نفتی دنیا در ایران حضور نداشته باشند ،امکان توسعه
ذخایــر برای ایران وجود ندارد .وی با تاکید بر اینکه حضور
شرکتهای بزرگ نفتی امکانات بالقوه نفتی و گازی ایران
را به بالفعل میکنــد ،افزود :ایران از دارندگان بزرگ منابع
هیدروکربنی در جهان است اما اگر شرکتهای بزرگ نفتی
در ایران حضور نداشته باشند ،نمیتواند نقشی در جهان ایفا
کنند و در سطحی که باید خود را نشان بدهد .تنها راهی که
ایران میتواند متناسب با ذخایری که دارد ،عمل کند حضور
شرکتهای بزرگ نفتی در کشور است.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به دوران تحریمها
تصریح کرد :دولت یازدهم در سه سال نخست با مشکالت
تحریم دســت به گریبان بود .امکانات آماده بود اما بســتر
جذب فراهم نبود ،اما در یک سال گذشته که سد تحریمها

برداشته شد شاهد توسعه میدان پارس جنوبی ،افزایش تولید
نفت ،بازاریابی و  ...بودیم .دولت یازدهم با بسترســازی که
فراهم کرد ،امکان حضور شــرکتهای بزرگ نفتی در دنیا
را ایجاد کرد .بهروزیفر با تاکید بر اهمیت ســرمایهگذاری
شــرکتهای نفتی خارجی در ایران گفت :ایران به تنهایی
امکان سرمایهگذاری برای توسعه میادین نفتی و گازی خود
را ندارد .به عبارتی دیگر پولی برای سرمایهگذاری در کشور
موجود نیست و بیش از  ۷۰درصد سرمایهگذاری در توسعه
میادین نفتی و گازی باید توســط منابع خارجی تامین شود.
وی بر لزوم حضور شرکتهای خارجی طراز اول در توسعه
میادیــن نفتی و گازی ایران تاکید کرد و گفت :باید بســتر
برای حضور شرکتهای تراز اول فراهم شود .این شرکتها
که همراه با خودشان سرمایه ،تکنولوژی و مدیریت پیشرفته
به داخل کشور وارد میکند.
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حاشیه بازار

عرضه گوشت وارداتی با نظارت وزارت بهداشت

رییس اتحادیه گوشــت گوســفندی گفت :بازار گوشــت قرمز به خاطر شیوع تب
کریمه و گرمای شــدید هوا و ماه رمضان ،راکد شده و به همین دلیل کاهش اندکی
در قیمتها صورت گرفته است .علی اصغر ملکی ،رییس اتحادیه گوشت گوسفندی
در گفتگو با ایلنا ،در خصوص قیمت گوشــت قرمز اظهار کرد :گوشت گوسفندی به
خاطر بروز تب کریمه کنگو در کشــور با رکود مواجه شده و عدم خرید توسط مردم
قیمت این محصول دامی را  2000تومان کاهش داده است و با قیمت حدودی 41
هزار تومان به فروش میرســد .وی افزود :تب کریمــه یکی از دالیل این کاهش
قیمت است اما تاثیر گرمای شدید هوا و ماه مبارک رمضان را نیز در کاهش استفاده
مردم از گوشت نباید نادیده گرفت .ملکی در رابطه با توزیع گوشت وارداتی در بازارها
خاطر نشــان کرد :به منظور کاهش قیمت گوشــت قرمز در بازار طی چند هفته آتی
گوشــت قرمز وارداتی به بازار عرضه خواهد شد که این گوشت تحت نظارت وزارت
بهداشت عرضه میشود و کامال بهداشتی و استاندارد خواهد بود لذا از این نظر مردم
هیچ نگرانی نداشــته باشــند .وی در واکنش به خبر واردات  200تن گوشت قاچاق
به کشــور تاکید کرد :تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر ورود گوشت قاچاق اعالم نشده
اســت و نهادهای نظارتی هر نوع ورود غیر قانونی این نوع گوشت را به کشور رصد
می کنند و این خبر صحت ندارد.

رخداد

توقف مذاکره فروش هواپیما به
ایران توسط ژاپن

نرخ کمیسیون مشاوران امالک پایین است
آنچه این روزها همزمان با افزایش حجم معامالت مســکن
اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره موجبات نارضایتی مردم
را فراهم کرده ،اخذ مبالغ ســنگین از موجران ،مســتأجران،
خریــداران و فروشــندگان واحدهای مســکونی یــا تجاری
به عنوان حق کمیســیون از سوی مشــاوران امالک است.
براســاس مصوبه کمیســیون امالک هیئت عالی نظارت بر
ســازمان های صنفی ،مصوب  ۱۱اســفند  ۹۴که تا به حال
تغییر نیافته ،کمیســیون مشــاوران امــاک در تهران برای
خرید و فروش ملک و همچنین رهن و اجاره واحد مســکونی
نرخهای مشــخص و جداگانه ای دارند .در این دستورالعمل
آمده مشــاوران امالک می توانند تا  ۵۰۰میلیون تومان (مبلغ
فروش مسکن) را به صورت نیم درصد از کل معامله به عنوان
حق واسطه گری عقد قرارداد ثبت کنند؛ همچنین در صورت
خرید و فروش واحدهای مســکونی به نرخ هایی باالتر از این
رقم ،مشــاور امالک می تواند معادل  ۲۵صدم درصد از مابه

تولید ناخالص
داخلی ایران
۴۰۰میلیارد دالر است
معــاون وزیر اقتصاد با اعالم اینکه ایران آماده جذب
سرمایههای خارجی است ،گفت :تولید ناخالص داخلی
ایران  ۴۰۰میلیارد دالر و بدهی خارجی زیر  ۱۰میلیارد
دالر بــرآورد می شــود .معاون امور بانکــی ،بیمه و
شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در خصوص انتظارات
مردم از مدیران اقتصادی کشور ،گفت :اقتصاد کشور با
 ۴شاخص کلیدی رشد اقتصادی ،ثبات قیمت ها ،ثبات
نسبی نرخ ارز و همچنین میزان اشتغال زایی ،سنجیده
می شــود .به گزارش ایبنا ،وی افزود :تجزیه و تحلیل
انتظارات مردم از دولت در  ۴ســال آینده ،مشخص می
کند مردم به دنبال ثبات نســبی قیمت و بهبود هر چه
بیشــتر متغیرهای اقتصادی هســتند .دولت یازدهم در
این مســیر با تدبیر و عقالنیت و به دور از احساســات،
توانست وضعیت اقتصاد را در قالب  ۴شاخص کلیدی،
تا حدودی ســامان ببخشد .قضاوی تاکید کرد :در حال
حاضر ،انتظارات قیمتی در نگاه مردم و فعاالن اقتصادی
بهبود پیدا کرده اما هر چقدر طول مدت ثبات نســبی
قیمت ها بیشتر شــود ،این انتظارات نیز بیشتر اصالح
خواهد شــد .معاون وزیر اقتصاد همچنین از شــرایط
ایدهآل ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی خبر داد.
قضاوی گفت :اقتصــاد ایران با  ۴۰۰میلیارد دالر تولید
ناخالص داخلی و  ۱۷۰میلیــارد دالر مبادالت خارجی
در کنار کمترین بدهی خارجی که زیر  ۱۰میلیارد دالر
برآورد می شــود ،یک اقتصاد ذاتا جذاب برای سرمایه
گذاران خارجی محســوب می شود .چنین اقتصادی به
ندرت در منطقه قابل جســتجو است؛ بنابراین می توان
انتظار داشت روند سرمایه گذاری خارجی در کشور طی
سالهای آینده افزایش پیدا کند و بخشی از نیاز کشور
به سرمایه و ظرفیت سازی برای اشتغال بیشتر ،از این
محل ،برطرف شود.

التفاوت را به عنوان حق وســاطت عقد قرارداد (کمیسیون) از
هر دو طرف مطالبه کند.
این در حالی اســت که علی رغم وجود تعداد زیادی مشاور
امالک در سطح شهر تهران که علی القاعده بخش مهمی از
آنها مجوز از اتحادیه صنف مشــاوران امالک اســتان تهران
اخــذ نکرده اند ،با این حال هیچ رقابتی میان آنها در خصوص
تخفیف به مشــتریان دیده نمی شود؛ همچنین با وجود آنکه
تبلیغات خرید ،فروش ،رهن و اجاره امالک در رســانه ها در
اختیار بنگاه داران و مشــاوران امالک است ،هیچ یک حاضر
نیستند رقم کمیسیون واسطه گری را در تبلیغات ذکر یا با رقم
هایی کمتر از سایر رقبا اقدام به جذب مشتری بیشتری کنند.
این موضوع نشــان دهنده عدم تغییر رویه مشاوران امالک از
رویکرد ســنتی جذب مشتری و عدم اســتفاده از روش های
نوین بازاریابی و توســعه مشتریان واحدهای صنفی این حوزه
اســت که به گفته رئیس اتحادیه مشــاوران امالک ،به عدم
ســوددهی تعدادی از آنها و انصــراف از ادامه فعالیت در این
شغل دامن می زند.
همچنیــن یکی از شــایع ترین تخلفات بنــگاه داران ،اخذ
حق کمیســیون هایی بســیار باالتر از درصدهای ذکر شده
در دســتورالعمل هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی

است که مســئول رسیدگی به این تخلفات ،اتحادیه مشاوران
امــاک ،اتاق اصنــاف و مراجع قضایی (ســازمان تعزیرات
حکومتی) هســتند که معموال با توجه به اینکه بخش بســیار
کوچکی از مردمی که از این تخلف متضرر شــده اند ،از واحد
صنفی متخلف شکایت می کنند و همچنین با توجه به نظارت
ضعیف بازرسان اتحادیه ،برخی از بنگاه داران متخلف به تکرار
تخلفات صنفی ادامه می دهند.
بنگاهداری سود ندارد
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک استان
تهران در گفتگو با مهر در پاســخ به پرسشی در خصوص باال
بودن رقم کمیسیون مشاوران امالک گفت :رقم فعلی از نظر
بنگاه داران امالک در تهران بســیار پایین است و ما مترصد
افزایش آن هستیم .مشــاوران تهرانی امالک تنها نیم درصد
از محل فروش به عنوان کمیسیون می گیرند در حالی که در
سایر شهرستان ها ،این رقم یک درصد مبلغ فروش است .وی
همچنین در پاسخ به این پرسش که مردم از قیمت هایی که
مشاوران امالک بابت حق کمیسیون واسطه گری امالک اخذ
می کنند ،ناراضی هستند ،اظهار کرد :این طبیعی است؛ مردم
همیشــه از همه رقم هایی که بابت خدمات دیگر هم دریافت
می کنند ناراضی هســتند؛ اگر از مردم بابت هزینه قبض برق

یا سایر خدمات هم نظرســنجی کنید ،از مبالغی که پرداخت
می کنند ،ناراضی اند!
عقبایــی درباره تخلفــات برخی بنــگاه داران در خصوص
اخذ مبالغی باالتر از نرخ مصوب کمیســیون ،در اظهار نظری
عجیب گفت :به هر حال تخلف در این زمینه وجود دارد و این
امری شایع است که مختص به بنگاه داران نیست .در بسیاری
از صنوف شــاهد تخلف گران فروشی هستیم .مگر همه میوه
فروش ها میوه را به نرخ مصوب می فروشــند یا دیگر اصناف
مطابق نرخ های مصوب اتحادیه های صنفی به مردم خدمات
می دهند!؟ وی با بیان اینکه در ماه گذشــته تنها  ۸هزار فقره
معامله ملکی در ســامانه جامع امالک به ثبت رسیده و این در
حالی اســت که  ۱۲هزار واحد صنفی مشاور امالک در تهران
فعالیت می کنند ،تصریح کرد :این موضوع نشان دهنده زیان
ده بودن این شــغل است و ما هر ماه شاهد تعطیلی تعدادی از
واحدهای صنفی مشاور امالک هستیم .ضمن اینکه مالیات بر
درآمد صنف مشاوران امالک  ۴۵درصد است که بخش مهمی
از درآمد آنها را از بین می برد؛ به این هزینه ،پرداخت پورسانت
بازاریاب های مشــاوران امالک نیز افزوده می شود که عمال
مبلــغ خاصی به عنوان درآمد خالص و نهایی برای خود بنگاه
دار باقی نمی ماند.

گسترش همکاریهای بانکی ایران و سوریه بر مبنای ارز ملی
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار همتای ســوری خود
با اشــاره به زمینههای مشــترک روابط اقتصادی طرفین
گفت :راهکارهای گســترش همکاری در روابط بانکی دو
کشــور ایران و سوریه با اســتفاده از ارز ملی باید مدنظر
قرار گیرد .به گزارش ایلنا ،ولیاله ســیف در دیدار هیات
بانکی کشــور ســوریه با بیان اینکه دیدارهای دوجانبه با
توجه به مسائل مشترک اقتصادی و بانکی دو کشور ایران
و سوریه آثار مثبتی برای طرفین داشته ،افزود :خوشبختانه
در گذشــته همکاریهای اقتصادی مناسبی بین طرفین
انجام شــده که با آسیبشناسی مســائل و رفع مشکالت
ضمن توسعه روابط میتوانیم به دستاوردهای بزرگی نائل

شویم .سیف با اشاره به سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی
در پروژه های اقتصادی کشور سوریه گفت :پیشنهادهایی
از جانب شــرکتهای ایرانی و بانــک عامل درباره نحوه
همکاریها و تامین مالی در پروژههای اقتصادی کشــور
سوریه مطرح شــده که الزم است طرف مقابل با بررسی
این پیشنهادها و یافتن زمینههای مشترک ،به فراهم شدن
بســتر همکاریهای دوجانبه کمک کند .همچنین دورید
درغام رئیس کل بانک مرکزی سوریه در این دیدار با بیان
اینکه این مالقات با هدف گسترش همکاریهای طرفین
انجام میشــود ،گفت :باتوجه به ســطح مناسب روابط دو
کشور الزم اســت روابط اقتصادی و بانکی بیش از پیش

گسترش و تعمیق یابد .برای تقویت این همکاری ها الزم
است بانک های دو کشور با بررسی موضوع های مشترک
زمینــه حمایت از پــروژه های اقتصــادی را فراهم آورد.
درغام با برشــمردن برخی پروژههای اقتصادی مشترک
ایران و ســوریه تاکید کرد :با امضــای قراردادها و انجام
پروژههای مشترک زمینه همکاریهای اقتصادی طرفین
بیش از پیش گسترش خواهد یافت ضمن آنکه در ارتباط
بــا پروژههای اقتصادی ،دغدغهها و انتظارت طرف ایرانی
توســط هیئت ســوریه به دقت مورد بحث و بررسی قرار
گرفته و مایلیم با ســفر هیات ایرانــی این موضوعات در
جلسات مشترک با جزییات بیشتر حل و فصل شود.

عدم تحقق اهداف ادغام وزارتخانهها

پژوهشــگر موسســه مطالعات بازرگانی گفت:اگر بعد از
تفکیک وزارت صنعت شرایط به قبل از ادغام بازگردد هیچ
توفیقی حاصل نخواهد شــد .این تفکیک در شرایط فعلی
اقتصاد باید کامال برنامه ریزی شــده و دقیق باشد .حسن
حیــدری در گفتگو با مهر گفــت :ماجرای ادغام و تفکیک
وزارت صنعت به ســالها قبل بازمی گردد .بارها وزارتخانه
صنعــت و بازرگانی ادغام و تفکیک شــده اند .وی افزود:
حدود  ۶ســال قبل هم وزارت بازرگانــی با وزارت صنعت
ادغام و وزارت صنعت،معدن و تجارت ایجاد شــد .به گفته
این پژوهشگر هدف اصلی برای ادغام این وزارتخانهها این
بود سیاســت گذاری تولید و صنعــت و تجارت به صورت
یکپارچه و همســو شــود تا تا سیاســتگذاری تجاری در
خدمــت صنعت و تولید قرار گیرد .این الگو را از مدل های
کشــورهایی مانند ژاپن ،کره جنوبی و ترکیه برداشت کرده
بودند .وی تاکید کرد :طراحی و هدف درست بود اما اجرا و
روش ادغام به گونه ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست
به آن اهداف دست پیدا کند .حیدری خاطرنشان کرد :یکی
دیگر از دالیلی که بعد از ادغام اهداف وزارتخانه بر مبنای

الگوها محقق نشد تحریم های اقتصادی بود که محدودیت
های فراوانی را برای بازرگانی به وجود آورد .شاید اگر این
تحریم ها نبود ،و شوک شدید ارزی و نوسانات قیمت نفت
و  ...ســایر آشــفتگی ها اتفاق نمی افتاد می توانستیم به
صورت نســبی انتظار داشته باشــیم ادغام کار درستی بود.
وی از دیگــر دالیل عملکرد ناقص وزارت صنعت،معدن و
تجارت بعد از ادغام را ســوء مدیریت دانسته و اظهار کرد:
باید دید آیا مدیریت بر این وزارتخانه درست نبود یا ساختار
به نوعی بود کــه یک وزیر توان کافی برای مدیریت همه
بخش ها را نداشــت .حیدری تصریح کرد :وزارت صنعت
بدنه بســیار بزرگی دارد که یک وزیر بــرای مدیریت این
بدنه توان کافی ندارد .بخش صنعت ،معدن و بازرگانی هر
یک زیر مجموعه های بســیار متنوع و متعددی دارد .این
پژوهشگر موسسه مطالعات اظهار کرد :در زمان ادغام یکی
از مباحثی که مطرح شــد این بود که با ادغام بدنه دولت را
کوچک سازی می کنیم .در حالی که ابتدا باید این پرسش
را پاســخ داد که آیا دولت با تعداد وزارتخانهها کوچک با
بزرگ می شود؟ یا اینکه حجم دولت با سطح تصدیگری

و اموال و زیر مجموعه های خود سنجیده می شود؟ اینکه
تعداد وزارتخانه کم شود اما بدنه همان وزارتخانه ها عظیم
و پرتعداد باشــد تصدی دولت همچنان ادامه دارد پس این
ادعا کامال مردود اســت .حیــدری در پایان گفت :در زمان
ادغام وزارتخانه ها هم طرح کامال توجیه و درســت بود اما
بعد از ادغام در اجرا با مشــکالت فراوانی مواجه شد .حال
اگر طرح تفکیک هم کامال توجیه شــده و درست باشد اما
بعد از تفکیک همچنان مشکالت قبل از ادغام موجود باشد
هیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت.

یک مقام مسئول گفت :ژاپنی ها بدون ذکر هیچ دلیلی به مذاکرات سفارش ساخت و خرید
هواپیما میان آســمان و میتسوبیشی پایان دادند .سیدامیررضا مصطفوی ،سخنگوی شرکت
هواپیمایی آسمان در گفتگو با مهر درباره خرید  ۶۰فروند هواپیمای بوئینگ از سوی شرکت
هواپیمایی آسمان گفت :در قرارداد روز گذشته خرید  ۶۰فروند هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷مکس
از این هواپیماســاز آمریکایی ،آسمان به صورت دو «تیپ ـ فروند» سفارش ساخت و خرید
آنها را به بوئینگ داده است .وی ادامه داد :بوئینگ در سال  ۲۰۲۲نخستین فروند و در سال
 ۲۰۲۴سی امین فروند آن را به شرکت آسمان تحویل می دهد .پس از آن نیز می توانیم ۳۰
فروند دوم را سفارش بدهیم که در مجموع خرید مستقیم این ایرالین از بوئینگ به  ۶۰فروند
می رسد .وی افزود :این هواپیما ( ۷۳۷مکس) هواپیمای بسیار مجهز و مدرنی است که ۱۶۸
نفر ظرفیت آن و  ۶۰۰کیلومتر نیز برد آن است که برای مسیرهای داخل کشور ،و کشورهای
منطقه ای استفاده می شود.
به گفته مصطفوی ،با ورود این هواپیماها ،شــرکت هواپیمایی آسمان نوسازی می شود؛
ضمــن اینکه هزینه خریــد این  ۶۰فورند ،حدودا  ۳میلیارد دالر می شــود که هر فروند به
صورت مستقیم و غیر مســتقیم مجموعا هزار شغل ایجاد می کند بنابراین با ورود این ۶۰
فروند هواپیمای جدید به کشــور ۶۰ ،هزار شغل ایجاد می شود .سخنگوی آسمان تصریح
کرد ۹۵ :درصد هزینه خرید این هواپیماها را شــرکت بوئینگ فاینانس می کند و  ۵درصد
آن را نیز شــرکت آسمان از محل منابع صندوق بازنشستگی تأمین خواهد کرد .وی با بیان
اینکه صندوق بازنشستگی مالک هواپیمایی آسمان است ،درباره نحوه تعامالت مالی شرکت
هواپیمایی آسمان با این صندوق اظهار کرد :نوع بازگشت سرمایه ای که صندوق بازنشستگی
در موضوع خرید هواپیماها ســرمایه گذاری کرده به نحوه حساب و کتاب های داخلی این
شرکت برمی گردد.
مصطفــوی در خصوص خرید هواپیما از شــرکت ژاپنی میتسوبیشــی نیز تصریح کرد:
ژاپنیها خودشان ادامه مذاکرات را متوقف کردند و به تعامالت با آسمان پایان دادند؛ مدیران
میتسوبیشــی هیچ توضیحی در خصوص این موضوع به ما ندادنــد و دالیل خود را اعالم
نکردند؛ وگرنه ما آماده ادامه مذاکرات خرید هواپیما از میتسوبیشی بودیم .سخنگوی شرکت
آسمان با اشاره به انجام مذاکرات مختلف از سوی مدیران آسمان با هواپیماسازان مختلف دنیا
گفت :به جز شرکت روسی تولیدکننده جت سوخود  ،۱۰۰این ایرالین با دیگر تولیدکنندگان
هواپیما مذاکراتی داشــته که تا به حال هیچ کدام به نتیجه نرسیده و به همین دلیل اطالع
رسانی نمی شود .به محض اینکه آسمان بتواند با هر شرکت هواپیماساز به تفاهم برسد که
منجر به عقد قرارداد شود ،آن را اطالع رسانی خواهد کرد .کما اینکه مذاکرات ما با بوئینگ
به نتیجه رسید و قرارداد آن در یک فضای رسانه ای به امضای دو طرف رسید .گفتنی است
مدتی پیش شرکت هواپیمایی آسمان قراداد خرید  ۶۰فروند هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷مکس را
با این شرکت به امضا رساند .علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیئت امنای
صندوق بازنشستگی به عنوان مالک هواپیمایی آسمان و جیمز الرسن نماینده فروش بوئینگ
در خاورمیانه و روسیه امضاکنندگان این قرارداد بودند .قرار است بوئینگ این  ۶۰فرند را در دو
مرحله  ۳۰فروندی به آسمان تحویل دهد.

آخرین خبر

مشخصات یک میلیارد دالر طرح معدنی کشور
ارزش طرح های معدنی که تا پایان نیمه اول سال  1396وارد مدار تولید
می شود بیش از یک میلیارد دالر خواهد بود .به گزارش ایمیدرو ،تعداد این
طرح ها که بخش زیادی از آن ها با مشــارکت بخش خصوصی راه اندازی
می شــود ،به  19می رسد و در اســتان های مختلف کشور واقع شده اند.
همچنین طرح های شــاخصی که در ماه های آتی افتتاح می شوند شامل
کارخانه کارخانه کک ســازی زرند(میدکو) ،روسازی راه معادن مهاباد ،راه
دسترســی در معادن الیگودرز ،راه دسترسی به معادن سیمان زابل ،گندله
سازی سنگان مبارکه ،خط انتقال منطقه پارسیان ،خط انتقال برق سنگان
و کارخانه های آهن اســفنجی فوالد نی ریز و میانه هستند .از سوی دیگر
ارزش پروژه هایی که کلنگ احداث آن ها در شش ماه نخست سال 1396
زده می شــود به بیش از  2.2میلیارد دالر می رســد .تعداد طرح های این
بخش به  21می رسد .از طرح های شاخصی که طبق برنامه ریزی تا پایان
شــهریور امســال قرار است شــاهد آغاز عملیات اجرایی شوند می توان به
معادن گل گهر 5 ،4و  6و همچنین زغالســنگ زون  5پروده شــرقی ،اپال
سنگان به ظرفیت  2.4میلیون تن ،کارخانه سولفات پتاسیم خور و بیابانک،
شورابه های قم اشاره کرد .عالوه بر این طرح بزرگ معدن روی مهدی آباد
نیز طی همین مدت عملیات اجرایی را آغاز می کند.

