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اقتصاد

برگزاری مزایدهای
به ارزش  ۳هزار و
 ۲۵۰میلیارد تومان

مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :مزایده ای روز  ۹مرداد به ارزش حدود  ۳هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان توسط این سازمان برگزار خواهد شد .سیدجعفر سبحانی ،در گفتگو با گسترش با بیان اینکه در سال جاری
 ۳۳۷بنگاه در لیست واگذاری سازمان خصوصیسازی قرار دارند ،بیان کرد :تالش داریم ،امسال برای تمامی این شرکتها مزایده برگزار شود .به گفته سبحانی ،از تعداد  ۳۳۷بنگاه که در لیست واگذاری قرار دارند حدود
 ۲۶۴مورد آن براساس ماده  ۲اصل  ۴۴قانون جز گروه  ۲محسوب میشوند و حدود  ۷۳مورد آن نیز خارج از اصل  ۴۴قانون قرار دارند به عبارتی به گروههای  ۱و  ۲مربوط نمیشوند .سبحانی معتقد است ،براساس اصل
 ۴۴قانون اساسی ،شرکتهایی که باید سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود در  ۳گروه تقسیم بندی شده اند .گروه اول شرکتهایی هستند که  ۱۰۰درصد سهام آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود مانند
شرکتهای پاالیشی و شرکتهای گروه  ۲جزو گروههایی محسوب میشوند که حداقل  ۸۰درصد آنها باید واگذار شود این در حالیست که شرکتهای گروه  ۳مانند صدا و سیما حق واگذاری سهام را ندارند.

بلوغ تئوریک آری ،بلوغ عملیاتی خیر!

خدیجه رمضان بیگی
کارشناسان معتقدند که بودجهریزی بر مبنای عملکرد
در بخش تئوریک به بلوغ رســیده اما در بخش عملیاتی
اقدام چندانی صورت نگرفته و اجرای آن برای شــفاف
ســازی سیاســتگذاریها به تعامل مجلــس و دولت
نیازمند است .برای هر کشور و سازمانی همواره افزایش
کارایی و اثر بخشــی از نکات بســیار مهم بوده که این
میان اســتفاده از بودجهریزی عملیاتــی نیز به منظور
افزایــش کارایی و اثر بخشــی در هزینههای عمومی به
شمار میرود .موضوعی هفته گذشته بود که کنفرانسی
بینالمللــی در زمینــه بودجهریزی بــر مبنای عملکرد
دستگاهها در تهران برگزار شد.
در ابتدا فقط کشــورهای پیشــرفته و توسعه یافته از
این روش اســتفاده میکردند ،اما به مرور کشــورهای
در حال توســعه نیز از بودجهریزی عملیاتی اســتفاده
و یــا تالشهایی در جهت اجرای آن و اصالح سیســتم
بودجهریزی خود به ســمت بودجهریزی عملیاتی انجام

در هیات وزیران الیحه اصالح قانون پولی بانکی تصویب شد
و واحد پول رسمی کشور ،تومان و معادل ده ریال تعیین شد .به
گزارش خبرآنالین ،طی چند ده سال گذشته مردم با تومان ،پول
خود را حساب و با ریال خرید و فروش میکردند .به طوری که
سردرگمی میان تومان و ریال به یک مشکل جدی در بانکها
و حتی مغازهها تبدیل شده بود .در حالیکه امروز باالخره به این
سردرگمی خاتمه داده شد و در الیحه اصالح قانون پولی بانکی،
واحد پول رسمی کشــور ،تومان و معادل ده ریال تعیین شد و
موضوعی که مدتها قبل از ســوی مــردم و در تمام مبادالت
پولی مورد اســتفاده بود ،یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال،
رسمیت یافت.
محســن حاجی میرزایی دبیر هیات دولــت درباره مصوبات
یکشنبه عصر دولت درباره مصوبات قانون پولی و بانکی نوشت:
درجلســه یکشــنبه اول مرداد ماه هیات وزیران الیحه اصالح
قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد .در این روزها که برخی
از موسسات مالی اعتباری با مشکالتی روبرو بودند نقص قانون
پولی بانکی بیش از پیش آشــکار شد و در الیحه اصالحی که
بیش از شش ماه در کمیسیون اقتصادی دولت با دقت زیاد مورد
بررســی قرار گرفته بود نقائص قانون از جمله احکام مربوط به
نظارت ،توقف ،بازسازی ،ورشکستگی ،انحالل ،تصفیه  ،مدیریت
بانکها و موسسات اعتباری ،صندوق ضمانت سپرده و مقررات
انتظامی تدوین و بر طرف شده است و گام بزرگی در جهت نیل
به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز
دنیا برداشته شده است.

ترکیه خودرو میسازد؛
قطعه صادر کنیم

دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه گفت :ترکیه
در فکر تولید نخستین خودروی ملی است و این فرصت خوبی
برای صادرات قطعه از ایران اســت .ســید جالل ابراهیمی در
گفتگو با گسترش خبر داد :ایران در تولید قطعات خودرو موفق
بوده است به طوری که تا چند سال پیش ،قطعات پژوی ایران
به شــاخ آفریقا هم ارســال میشــد اما بعد از بهار عربی این
صادرات کم شد و بازار ما را ترکها تصاحب کردند .ابراهیمی
افزود :باید با اتحادیههای قطعه ســازی و قطعه فروشی ترکیه
همکاری کنیم به ایــن ترتیب ،میتوانیم با ورود به بازارهای
مشــترک و مذاکره ،جا پای ایــران را باز کنیم .در حال حاضر
ترکیه برای تولید خودروی ملی آماده میشود که این فرصتی
بســیار خوبی برای ایران اســت .وی افزود :اتحادیه اتاقهای
بازرگانی ترکیه ســهم بخش خصوصی در تولید خودرو ملی را
 ۵۱درصد و ســهم دولتی را  ۴۹درصد در نظر گرفته است که
بتوانند کنسرســیومی از چند شرکت به وجود آورند و نخستین
خودروی ملی خود را تولید کنند .این تولید ،تاثیر منفی بر روی
ورود اتومبیل به ترکیه میگــذارد .ابراهیمی بیان کرد :ترکیه
بازاری برای قطعات ایران اســت به شرطی که ما همزمان با
ایجــاد تفکر تولید خودرو در ترکیه خود را برای صادرات قطعه
به این کشور آماده کرده و سهل انگاری نکنیم.

دادنــد ،ایران نیز بــرای عقب نمانــدن از قافله جهانی
چندین سال است که بر بودجهریزی بر مبنای عملکرد
و بودجهریزی عملیاتی تاکیــد میکند ،اما هنوز فاصله
زیــادی بین حرف و اجــرا باقی اســت و تاکنون اقدام
عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.
این در حالی اســت که کارشناســان مــدرن ترین و
بهترین سیستم بودجهریزی که در جهان آزمون خود را
پــس داده نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد ()PBB
اســت که در بند(پ) ماده هفت قانون برنامه پنج ساله
ششم توسعه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است و به
اهتمام دولت برای اجرا نیازمند اســت .در همین رابطه
رئیس دیوان محاســبات کشور نیز در حاشیه هشتمین
کنفرانس بینالمللی بودجهریزی بــر مبنای عملکرد با
تاکید بر اقتصاد مقاومتی به اظهار نظر پرداخته اســت.
عــادل آذر مهمترین چالش کشــور در حــوزه مالی را
انضبــاط مالی و توجه کمتر به اســتقرار نظامات علمی
میدانــد و میگوید :از لحاظ نظــری و تئوریک به بلوغ
خوبی در زمینه بودجهریزی بر مبنای عملکرد رسیدهایم

خداحافظی با ریال؛ تومان رسما پول ایران شد

اهداف این اصالحات تامین ثبات ،ســامت و پایداری نظام
پولــی و بانکی بر مبنای موازین شــرعی و صیانــت از منافع
سپردهگذاران است که مشــتمل بر اقدامات مناسب ب ه منظور
برونرفت موسسات اعتباری از شرایط نامطلوب ،نحوه رسیدگی
به تخلفات موسســات اعتباری و اقدامــات مقتضی در زمان
ورشکستگی این موسسات میباشد .همچنین به منظور تضمین
سپردههای اشخاص در موسسه اعتباری ،عضویت تمامی این
موسسات در صندوق ضمانت سپردهها الزامی شده است .عالوه
بر این ،برای کمک به پیشــرفت حرفه بانکداری ،اعالم موارد
عملکرد غیرحرفهای اعضا بــه بانک مرکزی ،تصمیمگیری و
اقدام در جهت پیشــگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین
اعضــا ،هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و
اطالعرسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی ،تشکیل
ت داوری بــا ضمانت اجرا در جهت حل اختالف بین اعضا
هیا 
و مشــتریان و ارائه نظرات مشــورتی به اعضا ،کانون بانکها
با مشارکت موسســات اعتباری که در ایران فعالیت میکنند،
تشکیل شــده و تمامی موسسات اعتباری ملزم به عضویت در
کانون بانکها هستند .همچنین ،بر اساس این الیحه واحد پول
رســمی کشور ،تومان و معادل ده ریال تعیین شد که سبب شد
موضوعی که مدتها قبل از ســوی مــردم و در تمام مبادالت
پولی مورد اســتفاده بود ،یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال،
رسمیت یافت.
بر اين اســاس هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به
ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس

جمهور ،گزارش کمیسیون اقتصاد را در خصوص الیحه اصالح
قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد .در این الیحه به احکامی
درباره نظارت ،مقررات انتظامی ،صندوق حمایت سپردهها ،توقف،
بازسازی ،ورشکســتگی ،انحالل و تصفیه بانکها و موسسات
اعتباری پرداخته شــده است .هدف از این الیحه ،تامین ثبات،
سالمت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی
و صیانت از منافع ســپردهگذاران است که مشتمل بر اقدامات
مناســب بهمنظور برونرفت موسســات اعتباری از شــرایط
نامطلوب ،نحوه رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری و اقدامات
مقتضی در زمان ورشکستگی این موسسات میباشد .همچنین
به منظور تضمین سپردههای اشخاص در موسسه اعتباری ،به
صندوق ضمانت سپردهها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر

اقتصادی خبرگــزاری خانه ملت ،به گفت و گو پرداخته
اســت .نماینــده مردم گچســاران در مجلس شــورای
اسالمی ،با اشــاره به عدم اجرای بودجهریزی بر مبنای
عملکرد معتقد اســت برای اجرای بودجه عملیاتی باید
بیــن مجلس و دولت اتفاق نظر وجود داشــته باشــد.
تاجگردون بهعنوان شــخصی که بــا کار بودجه ارتباط
مســتقیم دارد از این موضوع که چــرا بودجه عملیاتی
اجرا نمیشود ،ناراحت بوده و افزود ،البته سازمان برنامه
و بودجه  90درصــد مقدمات اجرای کار را فراهم کرده
اســت و مجلس باید تا اندازهای برای اجرایی شدن آن
کمک کند .رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی ،معتقد است دولت باید در الیحه
بودجــه ،بودجهریــزی عملیاتی را اجــرا کند و مجلس
نمیتواند در این زمینه کار زیادی انجام دهد ،بلکه دولت
باید این کار را انجام دهد و ســپس اختیارات موردی را
از مجلس اخذ کند.
بــه گفتــه وی بودجهریــزی عملیاتــی نظــارت و
حسابرســی بر نحوه هزینــه کرد بودجه را آســانتر
میکنــد ،اما بــدون اراده از ســوی دولــت امکانپذیر
نیست.
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس،
در بخش پایانــی گفت وگوی خود ،با اشــاره به اینکه
الزمهی اجرای بودجهریزی عملیاتی و برمبنای عملکرد
تغییر در سیستم حسابداری اســت ،گفت :ایران دارای
سیستم ســنتی حســابداری اســت و به همین دلیل
تغییرات کار بسیار ســختی است؛ البته زمینههای اجرا
فراهــم بوده امــا دالیل عدم اجــرا نپرداختن به آن در
مجلس و دولت اســت .اگرچه دیر یا زود ایران نیز باید
همســو با دنیا به بودجهریزی بر مبنــای عملکرد روی
آورد ،اما سوال اینجاست در حالیکه دنیا از نتایج خوب
این طرح بهره مند میشــود ،تا چه زمانی کشــور باید
از ایــن عدم اجرا زیان ببیند ،و تــا چه زمانی طرحها و
برنامههــای اینچنینی باید روی کاغذ مانده و روی میز
مدیران خاک بخورد.

در این الیحه به فعالیتهای خود ادامه دهد که بر این اســاس
عضویت تمامی موسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
عالوه بر این ،برای کمک به پیشــرفت حرفه بانکداری ،اعالم
موارد عملکرد غیرحرفهای اعضا به بانک مرکزی ،تصمیمگیری
و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین
اعضــا ،هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و
اطالعرسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی ،تشکیل
ت داوری بــا ضمانت اجرا در جهت حل اختالف بین اعضا
هیا 
و مشــتریان و ارائه نظرات مشــورتی به اعضا ،کانون بانکها
با مشارکت موسســات اعتباری که در ایران فعالیت میکنند،
تشکیل شــده و تمامی موسسات اعتباری ملزم به عضویت در
کانون بانکها هســتند .تغییر واحد پول ملی کشور از ریال به
تومان که آذرماه سال گذشته به تصویب دولت رسید ،برای اجرا
نیاز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان دارد .به گزارش
مهر ،هیات دولت  ۱۷آذرماه ســال  ۹۵در بررسی الیحه اصالح
قانون پولی و بانکی کشور که از سوی بانک مرکزی ارائه شده
بود ،واحد پول کشور را «تومان» و معادل « ۱۰ریال» تصویب
کرد .در جلسه عصر يكشنبه ،گزارش کمیسیون اقتصادی دولت
درباره جزئیات این الیحه مورد بررسی قرار گرفت که در آن به
مصوبه آذرماه گذشــته درباره تغییر واحد پول اشاره شده بود و
برخی رسانهها به اشتباه تصور کردند این مصوبه جدیدی است؛
ضمن اینکه برخی نیز اینگونه تلقی کردند که با این مصوبه ،واحد
پــول ملی تغییر خواهد کرد ،حال آنکه مصوبه دولت برای الزم
االجرا شدن نیاز به مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.

مصرف روزانه چهار میلیون لیتر سوخت هواپیما
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از
پرداخت بدهیهــای معوقه ایرالینها به
شرکت پخش فرآوردههای نفتی خبر داد.
مقصود اسعدی سامانی در گفتگو با مهر
در واکنش به خبر بازاریابی شرکت نفتی
شل برای سوخت هواپیمای تولیدی ایران
گفت :این اتفاق به خاطر توانمندی شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران است که میتواند بیش از نیاز حمل

و نقل هوایی داخل سوخت هواپیما تولید
کرده و مازاد آن را صادر کند .دبیر انجمن
شرکتهای هواپیمایی افزود :ایرالینهای
ایرانی مشکل تهیه سوخت هواپیما ندارند.
وی بــا بیان اینکه روزانــه چهار میلیون
لیتر ســوخت هواپیما در بخش مسافری
مطرح می شــود ،افزود :این حجم تولید
مقدار کمی نسبت به ســایر کشورهای
همسایه اســت که در نتیجه با توجه به

باال بــودن تولید بنزین هواپیما در داخل
مــازاد آن صادر خواهد شــد .وی درباره
بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایــران گفت :در حــال حاضر بدهیهای
قبلی پرداخت شــده و ایرالینها بدهی
معوق ندارند .ضمن اینکه برای خریدهای
جدید ســوخت نیز توافق شده تا هر بار
که ایرالینها سوخت خریداری میکنند

از طرف شرکت پخش فرآوردههای نفتی
صورت حساب صادر شده و شرکتهای
هواپیمایی پول آن را پرداخت میکنند.
به گفته اسعدی سامانی ،در حال حاضر
شــکایت شــرکت پخــش از ایرالینها
متوقف مانده و موضوع بدهی شرکتهای
هواپیمایی بابت ســوخت هواپیما محل
اختــاف ایرالینهــا بــا وزارت نفــت
نیست.

مشکل تامین واگن تا پایان برنامه ششم حل میشود
در مراســم امضای توافق نامه تاســیس
شــرکت مشــترک همکاری بیــن ایدرو،
آلستوم فرانســه و شرکت ایریکو تاکید شد
کــه با توجه بــه نیاز  ۸تا  ۱۰هــزار واگن
در کشــور حداکثر تا پایان برنامه ششــم
توســعه مشــکل تامین این تعداد دستگاه
حل میشــود .محمدرضا نعمــت زاده در
مراســم امضای توافق نامه تاسیس شرکت
مشترک همکاری بین ســازمان گسترش
و نوســازی صنایع ایران (ایدرو) ،آلســتوم
فرانســه و شــرکت ایریکو (شرکت توسعه
صنایــع ریلی ایرانیان) با اشــاره به این که
علی رغم رکود سالهای اخیر صنایع کشور
تدبیر دولت یازدهم و سیاستهای صنعتی
کشــور در برنامه ششم توسعه صنایع ریلی
جزو اولویتها قرار گرفته است ،اظهار کرد:
ســهم حمل و نقل ریلی با وجود تاکیدات
بسیار از ابتدای انقالب همواره ناچیز بوده و
با توجه به نیاز صنعتی و معدنی کشور باید
توسعه صنایع ریلی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پاسخ به اقتصاد آنالین ،بیان کرد:
این مســاله مهم به ویژه با آغاز پروژههای
مترو در هفت کالنشهر کشور حائز اهمیت
است که یکی از نیازمندیهای اولیه آنها
واگن خواهد بود ،بنابراین با توجه به اعتماد
شــورای اقتصاد به ایــدرو مدیریت پروژه
 ۲۰۰۰واگــن مترو به این ســازمان واگذار
شده است و با افزایش توانمند سازی داخلی
از طریق مشارکتهای بینالمللی به دنبال
اجرای این پروژه هستیم .همچنین منصور
معظمــی – رئیس هیات عامل ایدرو – در
مراســم امضای توافق نامه تاسیس شرکت
مشترک همکاری بین ســازمان گسترش
و نوســازی صنایع ایران (ایدرو) ،آلســتوم
فرانسه ،شرکت ایریکو ،اظهار کرد :مطابق
برنامه ششــم توســعه و تاکید دولت برای
توسعه صنعت ریلی مصوبه شورای اقتصاد
برای ســاخت  ۲۰۰۰واگن مترو به تصویب
رســید که ایــدرو به عنــوان مجری طرح
برگزیده شد.

وی ادامــه داد :قرار اســت بــا امضای
این قرارداد همکاری ســه جانبه ،مشــکل
واگنهای شــهری و حومه حل شود و باید
بدانیم که بین هشــت تا  ۱۰هزار واگن در
کشور مورد نیاز است که یکی از مشکالت
فعلی نبود توان ســاخت داخل با استفاده از
منابع مالی و دستیابی به آخرین فناوریهای
روز است.
رئیس هیــات عامل ایدرو با بیان این که
پس از برجام شــرکتهای مختلف خارجی

حاشیه بازار

مذاكره شرکت شل برای
فروش سوخت ایرانی هواپیما

زیر و بم بودجهریزی بر مبنای عملکرد دستگاهها
که امیدواریم این بلوغ تئوریک راهکاری برای تشویق و
ترغیب ســازمانها و دستگاهها برای استفاده از سیستم
بودجهریزی بر مبنای عملکرد باشد.
موضوعی که تاکید دکتر علی الریجانی رئیس مجلس
شــورای اسالمی را نیز در پی داشــت  .دکتر الریجانی
که سخنران روز نخســت این کنفرانس بینالمللی بود،
اظهار داشــت که حجم وســیع دولت یکی از مشکالت
ساختاری در کشور است چراکه در ایران چندین میلیون
کارمند دولت وجــود دارد و در عین حال ،خدمات ارائه
شــده نیز نارس هســتند؛ به عبارت دیگر چنین حجم
وسیعی از فعالیتهای دولتی نه تنها سودی نداشته ،که
مانع پیشــرفت شده و هزینه اداره کشور را افزایش داده
اســت .دکتر الریجانــی در ادامه ســخنان خود در این
کنفرانس همچنین میافزاید برخی آمارها نشــاندهنده
مشــکالت موجود در امور دیوانی کشــور است از جمله
اینکه ایران از نظر پارامتر زمان برای ســرمایهگذاری در
میان  20کشــور منطقه در جایــگاه پانزدهم و در بین
 ۱۳۸کشور دنیا در رتبه هشتاد و هفتم قرار دارد که این
امر نشان میدهد پیچیدگی امور دیوانی موانعی را مقابل
ســرمایهگذاری ایجاد کرده اســت ،همچنین بر اساس
پارامتر شــفافیت در سیاســتگذاری در بین  ۲۰کشور
منطقــه ،در رتبه هجدهم و در بین  ۱۳۸کشــور جهان
در جایگاه  136قــرار دارد؛ به عبارت دیگر امور دیوانی
ایران در برخی مواقع به جای شــفافیت ،پنهانکاری را
پیشه کرده است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ،ضمن تاکید بر ایجاد
ســاز و کارهای الزم برای تحقق بودجهریزی بر مبنای
عملکرد معتقد است که در مقایسه میان اهداف مندرج
در برنامههای بودجه در ســالهای گذشــته و عملکرد
صورت گرفته ،ضریب تحقق اهداف باال نیست که گاهی
دلیل اجرایی نشدن اهداف برنامه بودجه ،درست تنظیم
نشــدن برخی اهداف بوده اما در بسیاری از موارد ،این
امر ناشی از اشکاالت عملکردی و کارآمدی ضعیف است.
در همین رابطــه غالمرضا تاجگردون با خبرنگار گروه
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برای حضور در ایــن بخش اعالم آمادگی
کردنــد و همین موضوع فرصت مناســبی
برای کشــور اســت تا به ارتقا توان تولید
داخلی بپردازد ،گفت :عالوه بر این قرارداد
دیگری نیز با حمایت وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت در بخش واگنهــای مورد نیاز
راه آهن جمهوری اســامی منعقد میشود
که میتوانیم حداکثر تا پایان برنامه ششــم
توسعه مشکل تامین واگن در کشور را حل
کنیم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههای نفتی ایران از برنامه شرکت
انگلیســی -هلندی شــل برای فروش
ســوخت هواپیمای تولیــدی ایران در
سایر بازارها خبر داد .منصور ریاحی در
گفتگو با ایرنا درباره حضور شرکتهای
بینالمللی ،بیان داشــت :شــرکت شل
(انگلیس-هلنــد) مذاکراتی برای فروش
ســوخت هواپیما با ما داشته است .وی
اضافه کرد :شــرکت شــل تمایل دارد
سوخت هواپیما را از ایران تحویل گرفته
و در فرودگاههای حاشــیه خلیج فارس و کشــورهای همســایه به فروش برساند.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد :شل میتواند به عنوان
یک برند اقدام به فعالیت کند .وی گفت :این شــرکت میتواند ســوخت را نه فقط
در فــرودگاه بینالمللی امام (ره) بلکه در ســایر مناطق نیز عرضه کند .با توجه به
شــیوه اداره جایگاههای عرضه سوخت در کشور که به شکل سنتی و فردی است،
قرار شــده است با استفاده از تجربه ســایر کشورها ،طرح برندسازی پمپ بنزینها
اجرا شــود .اکنون نزدیک به  3600جایگاه عرضه فرآورده نفتی (بنزین و گازوییل)
و  2400جایگاه عرضه سی.ان.جی (گاز مایع) در کشور فعالیت میکنند؛ به عبارتی
 6هزار جایگاه ،به خودروها ســوخت رسانی میکنند که همگی آنها طرف حساب
وزارت نفت به شــمار میروند اما نظارت منســجمی بر آنها وجود ندارد .با اجرای
برندســازی ،چند شــرکت شــماری از جایگاههای عرضه را زیر پوشش خود قرار
میدهند .به گفته مدیر بازرگانی شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی ،تاکنون
 53شرکت در سراسر کشور به عنوان برند ،تاییدیه ایجاد جایگاههای زنجیره ای را
دریافت کرده اند و میتوانند در قالب طرح برند فعالیت خود را آغاز کنند.

رخداد

زنگنه :یا قانون را عوض کنید یا وزیر را!
وزیر نفت گفت« :قراردادهای تجاری در دنیا عموما منتشــر نمیشوند؛ ضمن اینکه
مجلس در ســال  90تصویب کرد که متن قراردادها منتشــر نشود .االن دو راه پیش
روســت؛ یا قانون را عوض کنیــد یا وزیر را!» وزیر نفت با حضــور در گفتگوی ویژه
خبری شــبکه دو ســیما ،درخصوص قرارداد اخیر توتال گفت«:قرارداد توتال یک نوع
سرمایهگذاری خارجی است که دو میلیارد فوت مکعب گاز غنی را در روز تولید میکند.
برای رسیدن به این هدف در مرحله اول  2.5میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز است که
در بازه زمانی ســه سال و نیم باید به تولید اولیه برسد ».وی افزود« :با توجه به اینکه
فازهای پارس جنوبی کم کم شــروع به افت تولید میکنند ،الزم است که فشار را سر
چاهها نگه داریم که بتوانیم تولید را به خشکی برسانیم  ،برای این که فشار را سر چاه
نگه داریم ،یک ســازه در دریا ساخته میشود که بیست هزار تن وزن دارد .این بیست
هزار تن یک ســرمایه گذاری جدی میخواهد که االن بــرای این فاز در حال انجام
است؛ ما نه تنها برای این فاز احتیاج به این سازه داریم بلکه برای باقی فازها هم باید
صاحب این تکنولوژی شویم تا از افت تولید جلوگیری کنیم».
زنگنــه اظهار کرد« :این قرارداد اولین قراردادی اســت کــه در قالب الگوی جدید
قراردادهای نفتی اجرا میشــود ،صدا و سیما هم بارها درباره قراردادهای جدید بحث
کرده -البته فقط انتقاد بوده -به هرحال ما بعد از یکسال به یک اجماع ملی رسیدیم،
مصوباتی به قراردادها اضافه شــد و نهایتا مورد تایید مجلس قرار گرفت و عمال قانون
شــد ».وزیر نفت عنوان کرد« :به دنبال آن ،متن قرارداد توتال را نوشــتیم .قرارداد با
توتال در 12تیر منعقد شــد .عمده کاری که توتــال در ایران انجام میدهد ،فعالیت
نرمافزاری اســت ،نه چاه حفر میکند ،نه لوله میسازد .توتال فقط مدیریت مهندسی
و تامین مالی انجام میدهد و مابقی را شــرکت ایرانی انجام میدهد .البته یک شریک
چینی همکار توتال هم اســت ».وی ابا اشــاره به اینکه ما اجازه قانونی داشــتیم که
با ترک تشــریفات عمل کنیم ،یادآور شــد «:بر این اســاس هم ،این قرارداد با ترک
تشــریفات انجام شد .شرکتهای خارجی بینالمللی جز توتال به طور جدی دنبال این
کار نبودند ،برای همین هم با یک شرکت نمیشد مناقصه برگزار کرد .سوالی که پیش
میآید این اســت که چرا ایرانیها در این طرح شرکت نداشتند؟ به این دلیل که طبق
برنامه ششم توســعه صنعت نفت نیاز به جذب  200میلیارد دالر سرمایه گذاری دارد
که باید  130میلیارد دالر آن از خارج کشــور تامین شــود ،اگر قرار است شرکتهای
ایرانی وارد عمل شوند این پول چطور تامین میشود؟»
زنگنه با اشاره به اهمیت سرعت کار در کشور گفت« :بحث دیگر سرعت انجام کار
اســت که برای ما مهم است .هر ســالی که طرحهای توسعه ای به تعویث بیفتد،ضرر
میکنیم ».وی با اشاره به اینکه یکی از انتقادهای وارد به این قرارداد این است که چرا
قرارداد را منتشــر نمیکنید،خاطرنشان کرد«:قراردادهای تجاری در دنیا عموما منتشر
نمیشوند ،ضمن اینکه مجلس در سال  90تصویب کرد که متن قراردادها منتشر نشود.
االن دو راه پیش روســت؛ یا قانون را عوض کنید یا وزیر را!» زنگنه در ادامه با تاکید
بر اینکه اولویت وزارت نفت توليد نفت از اليه نفتي پارس جنوبي ،افزایش برداشت از
میادین يادآوران و آذر است ،گفت« :هفته آينده خط  ٤٢اينچ ساري به شبكه سراسري
متصل مي شود و زمستان امسال مشكل كمبود گاز نخواهيم داشت».

آخرین خبر

افزایش صادرات ایران به روسیه
در سال ۲۰۱۷
بر اساس آمارها صادرات ایران به روسیه
در سه ماهه نخست سال  ۲۰۱۷نسبت به
مدت مشــابه در سال  ۲۰۱۶رشد داشته
اســت .به گزارش ایســنا ،بررسی آمارها
نشان میدهد که صادرات ایران از حدود
 ۱۷۳میلیون دالر در سال  ۱۳۹۴به حدود
 ۲۱۸میلیون دالر در سال  ۱۳۹۵رسیده
است .اما از ســوی دیگر بررسیها نشان
میدهد که در پنج ســال گذشته ،یعنی
از سال  ۱۳۹۱تا  ،۱۳۹۵صادرات ایران به
روسیه از حدود ۴۹۹میلیون دالر به حدود
 ۲۱۸میلیون دالر رســیده و به حدود یک دوم کاهش یافته است .ارزش صادرات
ایران به روسیه در سال  ،۱۳۹۱حدود  ۴۹۹میلیون دالر بود که در سال  ۱۳۹۲به
 ۳۱۷میلیون دالر و در سال  ۱۳۹۳به  ۲۸۶میلیون دالر کاهش یافت .ارزش صادرات
ایران به روســیه در سال  ۱۳۹۴نیز روند نزولی خود را ادامه داد و به  ۱۷۳میلیون
دالر رسید .اما در سال  ۱۳۹۵ارزش صادرات ایران به روسیه روندی افزایشی گرفته
و با کمی جبران کاهشهای ســالهای قبل ،به  ۲۱۹میلیون دالر رســیده است.
افزایش صادرات لبنیات و انگور خشک در سال  ۱۳۹۵به افزایش صادرات ایران به
روسیه منجر شده است ،با این وجود ،سهم صادرات ایران به روسیه در سال ۱۳۹۱
حدود  ۱.۵درصد کل صادرات را تشــکیل داده است که این سهم در سال ۱۳۹۵
بــه حدود نیم درصد از کل صادرات تنزل یافته اســت .ارزش صادرات محصوالت
غذایی ایران به روســیه در سال  ۱۳۹۵حدود  ۱۵۲میلیون دالر برآورد شده است
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل از نظر وزنی  ۵۵درصد و از نظر ارزشی ۳۸
درصد رشــد داشته است .اما مقایسه این رقم با صادرات همین محصوالت در سال
 ۱۳۹۳که  ۱۶۴میلیون دالر برآورد شــده ،حدود  ۱۰میلیون دالر کاهش را نشان
میدهد.

