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خوش بینی روسیه و عربستان نسبت به 
کاهش ذخایر نفت

به زودی دومین ثمره توافق برجام در صنعت نفت به ثمر 
می نشــیند؛ اولین حاصل لغو تحریم ها در سال گذشته با 
بازگشــت تولید به دوران پیش از تحریم های بین المللی 
حاصل شــد و ثمره دوم امســال با اولین قــرارداد خارجی 
صنعت نفت کلید می خورد. آخرین شــرکت نفتی خارجی 
کــه با برقراری تحریم های بین المللی از ایران رفت، حاال 
بعد از یکســال و نیم مذاکره به صنعــت نفت ایران برمی 
گردد.جسته و گریخته در خبرها اشاره شده که شرکت نفتی 
توتال فرانسه آخر همین هفته پای میزقرارداد توسعه فاز 11 
پارس جنوبی آخرین فاز باقیمانده از مجموعه پارس جنوبی 
می نشــیند تا اولین شرکت خارجی باشد که براساس مدل 

جدید قراردادهای نفتی )IPC( با ایران قرارداد می بندد.
از آذر 94 که طی کنفرانســی در تهــران از مدل جدید 
قراردادهای نفتی رونمایی شد و فهرست طرح های توسعه 
ای یا نیمه تمام برای جذب همکار و ســرمایه گذار خارجی 
ارایه شــد، نزدیک به یکسال و نیم می گذرد. آن روزها به 
نظر می رسد،پس از برگزاری کنفرانس روند عقد قراردادها 
ســرعت می گیرد، چه آنکه حضور گســترده شرکت های 
بزرگ نفتی دنیا در تهران پیام رفع تحریم ها را می داد، اما 
مجلس نهم در آخرین ماههای حضورش، بارها مســئوالن 
وزارت نفــت را فراخواند تا دربــاره قراردادهای تازه نفتی 

توضیح بدهد.
کار به طرح سئوال از بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس 
کشید و بحث بارها به کمیســیون ارجاع شد. احمد توکلی 
نماینده وقت تهران در مجلس شــورای اسالمی در خرداد 
ماه سال گذشــته به معاون اول رییس جمهور نامه نوشت 
وخواســتار اصالح این قرارداد شــد. اسحاق جهانگیری در 
پاســخ به نامه توکلی از وزارت نفت خواست تا قراردادهای 
جدیــد نفتی را مطابق با نقدهای وارده اصالح کنند. همین 
نامه، ســبب شــد تا کارمذاکره جدی برای بستن قرارداد با 
شــرکت های خارجی که برای ســرمایه گذاری منطبق با 
مــدل جدید قراردادهای نفتی اعــالم آمادگی کرده بودند، 
به تعویق بیفتد. اصالحاتی که حاال درســت یکسال طول 

کشیده تا به سرانجام برسد.
IPC فرمان حرکت قطار

هرچنــد وزارت نفــت هم فرصت را از دســت نداد و در 
فاصله زمانی تصویب قراردادهــای جدید نفتی در مجلس 
اولین نســخه این قرارداد را  با یک شرکت ایرانی، شکست 
اما حجم انتقادات نسبت به ماهیت قراردادهای جدید نفتی 
از ســوی منتقدان به حدی بود که وزارت نفت را ملزم می 

ساخت که ســرعت بیشتری در تایید نهایی الگوی جدید و 
اجرای ساختن آن به خرج دهد. غالمرضا منوچهری معاون 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در ماه گذشته گفته بود 
که در صورت فراهم بودن تمام بسترها، تا پایان سال یک 
تــا 3 قرارداد بر مبنای الگوی جدید منعقد خواهد شــد. به 
دنبال منوچهری، علی کاردر مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
هم  تاکید کرده بود که برنامه وزارت نفت جذب 10 میلیارد 
دالر سرمایه خارجی در نیمه اول سال است. مجموعه این 

اظهارنظرها نشان می دهد که حاال کار آماده است.
در گام نخســت، با اولین قرارداد، رسما سوت حرکت بر 
ریل IPC به حرکت در خواهد آمد.  قراردادهایی که مورد 
تایید این بار، هیات دولت و مجلس شــورای اسالمی - به 
پشتوانه هیات تطبیق قوانین مجلس به عنوان مرجع اصلی 
بررسی این الگو قرار دارد و به این معنا دیگر مانعی از منظر 
حقوقــی و قانونی در مقابل الگوی جدیــد قراردادها وجود 
نخواهد داشــت. مهمتر آنکه حاال کار برای مشارکت جدی 
تر با شــرکتهای غربی در قالب الگــوی جدید قراردادهای 

نفتی فراهم است.
آنچه نهایی شــده، قراردادهایی اســت که بر مبنای آنها 
بازپرداخت ها مشــروط به عملکرد پیمانکار در طول زمان 
و میزان تولید شــده اســت. موضوعی که سبب می شود 
شــریک خارجي هم به تولید بیشتر ترغیب شود. آنطور که 
طراحان این قراردادها می گویند، اگر به هر دلیلي در فرایند 
توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زماني که تولیدي صورت 
نگیرد، پرداختي نیز در کار نیســت.امتیاز دیگراین است که 
حتی اگر تولید هم متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد 
شــد و همــواره بازپرداخت پیمانکار از محــل تولید همان 
مخــزن موضوع قرارداد خواهد بود. ایــن مهمترین تفاوت 
قراردادهاي جدید نفتي با بیع متقابل است که البته به سود 

منافع ملي است.
در عین حال کــه در قراردادهاي جدیــد، مالکیت نفت 
منتقل نمي گردد ولي به پیمانکار این تضمین داده مي شود 
که به صورت طوالني مدت با وي همکاري خواهد شــد و 
ایــن مدت همکاري عاري از هرگونه ریســک قراردادي و 
غیر قراردادي اســت. برهمین اساس است که کارشناسان 
معتقدند، انعقاد قراردادهای جدیــد نفتی را می توان نقطه 
آغــازی بر حیات تازه صنعت نفت با تکیه بر نوع جدیدی از 

مشارکت با شرکتهای خارجی ارزیابی کرد.
تقویت شرکتهای ایرانی با مدل جدید

یکــی از مهمترین رویکردها نســبت بــه الگوی جدید 

قراردادهای نفتی، ضرورت تقویت شــرکتهای ایرانی است 
که مهمتریــن انتقادات درباره ایــن قراردادها هم به دلیل 
نگرانی از به حاشــیه رفتن شــرکتهای ایرانــی در مقابل 
شــرکتهای بین المللی بود. این درحالی است که تجربیات 
گذشــته، اثبات می کند که حضور شرکت های معتبر بین 
المللی در ایران و مشــارکت آنها در توسعه میادین نفت و 
گاز، به طور کلی نه تنها در جهت افزایش تولید نفت و گاز 
در کشــور ما نقش مثبتی داشته، بلکه در ارتقا توان شرکت 

های داخلی هم تاثیر مثبتی داشته است .
یکی از نمونه های تاثیرگذاری مثبت شرکت های خارجی 
در ارتقا توان شرکتهای ایرانی، حضور شرکت استات اویل 
در پروژه های حفاری دریایــی میدان گازی پارس جنوبی 
بود. در زمان حضور استات اویل در ایران تکنولوژی حفاری 
بر مبنــای کاهش هزینه های حفاری و افزایش ســرعت 
حفاری توسط این شرکت ارائه شد که پس از آغاز تحریمها 
و خروج استات اویل از ایران، این روشها توسط متخصصان 
پتروپارس که در کنار اســتات اویل فعالیت می کردند ادامه 
یافت و همان مشــارکت، موجبات رشــد و توسعه شرکتی 
ایرانی همچــون پتروپارس بویژه در حوزه حفاری را فراهم 

ساخت.
قراردادهای جدیدنفتی اشتغال آفرین است

در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
گفت: قراردادهای جدید نفتی )IPC( موجب شــفافیت در 
روند ســرمایه گذاری به خصوص جذب ســرمایه گذاری 
خارجی می شــود. رضا پدیدار در گفتگو بــا خبرآنالین با 
تحلیــل تاثیر قراردادهــای جدید نفتــی در اقتصاد ایران 
اظهارداشــت: از زمان اســتقرار دولت یازدهم  تمام تالش 
این بود که روند توسعه تســریع پیدا کند، باید پذیرفت که 
اقتصاد ایران کماکان وابســته به نفت است و تحوالت این 
صنعت تاثیر مستقیم  بر اقتصاد کشور دارد. از سویی توسعه 
پروژه های نفت و گاز اثرات مستقیمی بر روند توسعه کشور 
دارد. وی افزود: به جزآثار داخلی که قراردادهای جدید نفتی 
می تواند بر اقتصاد کشور برجای بگذارد، در منطقه هم این 
قراردادها می تواند میزان ریسک پذیری ایران را در منطقه 

برای جذب سرمایه خارجی کاهش دهد.
رئیس انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت ایران 
بابیان اینکه در شرایط تحریم ریسک سرمایه گذاری ایران 
افزایش یافته بود،خاطرنشان کرد: باالبودن ریسک سرمایه 
گذاری در ایران ســبب شده بود که سرمایه گذاران خارجی 
تمایلی برای حضور در پروژه های صنعت نفت و گاز نداشته 

باشند. او با تاکید بر اینکه قراردادهای جدید نفتی با رویکرد 
برد-برد تنظیم شده است، یادآورشــد: تفاوت قراردادهای 
جدید با قراردادهای قبلی این اســت که امکان مشــارکت 
به صورت مســتقیم در پروژه ها برای سرمایه گذار خارجی 
فراهم می شــود و دو طرف ســهم خــود را در این پروژه 
خواهند داشــت. پدیدار با بیان اینکه قراردادهای جدیدنفتی 
موســوم به )IPC( آغازگر یک رویکردنوین در راســتای 
تحقق اهداق توســعه ای کشــور اســت، گفت: از مجموع 
فراخوانی که ســال گذشته برای ســرمایه گذاری خارجی 
داده شــد، 29 شرکت )E&P( برای ســرمایه گذاری در 
پروژه های صنعت نفت و گاز ایران تعیین صالحیت شدند 
که از بین آنها اولین قرارداد موســوم به )IPC( به زودی 
امضا خواهد شد. وی افزود: این قرارداد به صورتی است که 
ســرمایه گذار خارجی پول و تکنولــوژی با خود می آورد و 
شرکت ایرانی طرف قرارداد هم نیروی انسانی و مخازن را؛ 

نتیجه قرارداد حتما برد-برد است.
این کارشناس صنعت نفت با پیش بینی جذب 20 میلیارد 
دالر ســرمایه خارجی با قراردادهای جدید نفتی خاطرنشان 
کرد: برآورد آقای کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت جذب 
سرمایه گذاری 15 میلیارد دالری تا پایان سال است، اما به 
نظر می رسد این برآورد می تواند افزایش هم داشته باشد و 
با توجه به تمایل شــرکت های خارجی میزان جذب سرمایه 
گذاری تا پایان ســال 20 میلیارد دالر از طریق قراردادهای 

جدید نفتی امکان پذیر است.
 پدیدار قراردادهای IPC را اشتغال آفرین توصیف کرد و 
عنوان کرد: حتی در صورت تحقق 15 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری خارجی تا پایان سال 100 پیش بینی می شود 100 
هزار شغل به صورت مســتقیم ایجاد شود که همین تعداد 
500 هزار شغل غیرمستقیم و تخصصی را به دنبال خواهد 
داشــت. او همچنین گفت: با سرمایه گذاری خارجی که تا 
پایان ســال خواهیم داشت، پیش بینی می شود 2.6 درصد 

به رشد اقتصادی کشور اضافه شود.

مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری منطبق با استانداردهای نوین نظارت بانکی بین المللی در یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به گزارش 
اقتصاد آنالین، در جلسه 23 خردادماه 1396 شورای پول و اعتبار، با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین المللی،  ارتقای ثبات و استحکام بانک ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات 
بین المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصالح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با عنوان "دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" 
تصویب شد. این دستورالعمل، جایگزین مقررات سرمایه پایه و کفایت سرمایه  می شود که در سال 13۸2 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و با وجود تمام محدودیت ها و کاستی های مترتب بر آن ها و نیز  به رغم تحوالت و 
دگرگونی های فراوان در استانداردهای نظارت بانکی بین المللی، تاکنون بدون تغییر باقی مانده بود. بر اساس این گزارش، در دستورالعمل جدید مقرر شده است که بانک ها ظرف مدت پنج سال خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق 

دهند.

آخرین خبر 
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وزیر انرژی روسیه اظهار کرد که توافق میان کشورهای تولیدکننده نفت 
برای محدود کردن تولید و متعادل کردن بازار اشباع شده در سه ماهه اول 
سال میالدی آینده به هدف خود دست خواهد یافت. به گزارش خبرآنالین، 
خالد الفالح در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با الکساندر نوواک، همتای 
روســی خود  در آســتانه، پایتخت قزاقســتان، اظهار کرد: ذخایر نفت در 
سراســر جهان رو به کاهش اســت و کاهش ذخایر نفت خام ظرف ســه تا 
چهار ماه آینده ســرعت خواهد گرفت. وی در ادامه افزود: ذخایر نفت پیش 
از پایان ســال میالدی جاری به متوسط ســطح پنج ساله که هدف اوپک 
اســت، خواهد رسید.  با این همه اگر کاهش تولید نتیجه مطلوب را نداشته 
باشد، عربستان سعودی که بزرگ ترین تولید کننده اوپک است ممکن است 
در سیاســت خود تغییراتی دهد. فالح به خبرنگاران گفت: اگر تا سه ماهه 
چهارم نیاز باشد حرکت متفاوتی را انجام دهیم، به طور جدی آن را بررسی 
خواهیم کرد. وزیر انرژی عربســتان سعودی همچنین گفت: عربستان قصد 
دارد صادراتش به آمریکا را در بلند مدت افزایش دهد. وزیر انرژی روســیه 
نیز اظهار کــرد: این توافق موثر بوده و ذخایر جهانی به تدریج کاهش پیدا 
می کند. تقاضا در سه ماهه اول بهبود پیدا خواهد کرد و ذخایر کاهش پیدا 
می کند. روسیه متعهد است هر آنچه در توان دارد برای متعادل کردن بازار 
انجام دهد. نواک در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: نیازی به بازبینی توافق 
جهانی درباره کاهش تولید نفت نیســت و هنوز زود است هرگونه تصمیمی 
در این زمینه گرفته شود. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک و سایر 
تولیــد کنندگان از جمله روســیه در ۲۵ ماه مه توافق کردند توافق کاهش 
تولید را تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ ادامه دهند، اما قیمت ها از زمان 
اعالم این خبر به دلیل این که این تولید کنندگان کاهش بیشــتری اعمال 

نخواهند کرد، اُفت شدیدی پیدا کرده است.

آغاز حیات تازه صنعت نفت

تولید کشــورهای اوپک در ماه مه بدنبال افزایش تولید نیجریه و لیبی که کاهش 
تولید ســایر اعضای این ســازمان را جبــران کرد، افزایش یافت. این دو کشــور از 
مشارکت در توافق کاهش تولید که از ژانویه به اجرا درآمد و در ماه مه به مدت 9 ماه 
دیگر تمدید شد، معاف شده اند. آماری که در گزارش ماهانه بازار نفت اوپک مشاهده 
می شود، جدیدترین چالش پیش روی این گروه را که همچنان با روند نزولی تجدید 

شده نفت و احیای صنعت شیل آمریکا در کشمکش است، نمایان می کند.
طبق آمار مشــاوران و تحلیلگران که به بازوی تحقیقاتی اوپک ارایه شده، اگر چه 
تولید در هر دو کشــور نیجریه و لیبی به دلیل بی ثباتی سیاسی و خشونت پرنوسان 
مانده است، مجموع تولید آنها در ماه گذشته بیش از 350 هزار بشکه در روز افزایش 
یافت. این میزان معادل بیش از یک چهارم محدودیت عرضه ای اســت که اوپک از 
ابتدای سال میالدی جاری اجرا کرده است. عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک 
اســت، سومین افزایش بزرگ تولید را در میان کشــورهای اوپک داشت و تولیدش 
بیش از 44 هزار بشــکه در روز افزایش یافت. بغداد هنــوز تولیدش را به حد کافی 
کاهش نداده تا به ســهمیه 4.35 میلیون بشکه در روز که تحت توافق کاهش تولید 
برای این کشــور تعیین شده است، برســد. این کشور در ماه مه 4.42 میلیون بشکه 

در روز تولید داشت.
بر پایه گزارش ماهانه بازار نفت اوپک، لیبی و نیجریه باعث شــدند مجموع تولید 
نفــت اوپک به 32.1 میلیون بشــکه در روز در ماه مه در مقایســه با 31.۸ میلیون 
بشــکه در روز در ماه پیش از آن افزایش پیدا کند. تنها تولید نفت چهار کشور شامل 
عربســتان ســعودی، آنگوال، کویت و قطر در سطح توافق شده یا پایین تر از آن بود. 
براســاس آمار منابع ثانویه، تولید از سوی عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده 
اوپک است، ماه گذشته به بیش از 9.9 میلیون بشکه در روز رسیده است. آمار رسمی 
عربستان که به اوپک ارسال شده، سطح تولید این کشور را حدود 9.۸ میلیون بشکه 

در روز نشان می دهد.
آمار جداگانه از سوی بازوی تحقیقاتی اوپک نشان می دهد متوسط قیمت هر بشکه 
نفت اوپک از 49.49 دالر در سال 2015 به 40.۷6 دالر در سال 2016 کاهش یافته 
است. بر اساس گزارش فایننشــیال تایمز، بولتن آمار ساالنه اوپک نشان داد ارزش 
صادرات نفت اعضای این ســازمان به 446 میلیارد دالر در سال 2016 رسید که 53 
درصد نســبت به سطح سال 2014 که رکود بازار نفت در جریان بود، کاهش داشته 
اســت. اوپک و سایر صادرکنندگان ماه گذشــته موافقت کردند کاهش 1.۸ میلیون 
بشــکه در روز از تولیدشان را به منظور کوچک کردن مازاد عرضه جهانی نفت خام 
تمدید کنند. ذخایر نفت در کشــورهای عضو ســازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
)OECD(  که گروهی متشکل از کشورهای ثروتمند است، در ماه مه 251 میلیون 

بشکه ماند که باالی متوسط 5 ساله بود.
با وجود این، اوپک همچنان دیدگاه خوش بینانه ای نســبت به دورنمای اقتصادی 
جهانــی دارد و در گزارش خود اعالم کرد بهبود تدریجی اقتصاد جهانی ادامه دارد و 
رشد قوی تر از حد انتظار در سه ماهه اول سال 201۷، پیش بینی رشد تولید ناخالص 
داخلی جهان برای ســال 201۷ را به 3.4 درصد می رساند که باالتر از 3.1 درصد در 
سال 2016 اســت و انتظار می رود این روند مثبت در نیمه دوم سال میالدی جاری 
ادامه پیدا کند. اوپک پیش بینی خود از میزان رشد عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان 
غیراوپک در ســال میالدی جاری را 110 هزار بشــکه در روز کاهش داد و 5۸.14 
میلیون بشــکه در روز برآورد کرد. با این همه پیش بینی می شود تولید نفت آمریکا 
بــه تنهایی از میزان تقاضای جهانی در ســال میالدی جاری فراتر رود. اوپک پیش 
بینی کرد تقاضای جهانی 1.3 درصد رشــد کرده و به 1.2۷ میلیون بشــکه در روز 
می رســد. در این بیــن، عرضه آمریکا 5.۸ درصد یا حدود ۸00 هزار بشــکه در روز 

افزایش خواهد یافت.

جدیدترین وضعیت تولید دوگانه سوزها

رخداد 

                     قراردادهای جدید نفتی آماده اجرا می شوند

صادرات گاز مجانی به ترکیه صحت ندارد
بیــژن زنگنه، وزیر نفت که برای پاســخ بــه ابهامات مربوط به 
صادرات گاز ایران به کمیســیون انرژی مجلس رفته بود، در این 
باره اظهار کرد: این قرارداد فراز و نشــیب هایی برای تعدیل قیمت 
داشــته و ترکیه، 2 بار مســئله صادرات گاز به این کشور و قیمت 
آن را در داوری بین المللی مطرح کرده اســت. وی با بیان این که 
ایران توانســته با استفاده از ظرفیت ها و پیگیری های شرکت ملی 
گاز ایران درخواســت و ادعاهای ترکیــه را در داوری تعدیل کند، 
افزود: قرارداد صــادرات گاز ایران به ترکیه هم اکنون جریان دارد 
و ایران و شــرکت ملی گاز در هیــچ موردی جریمه و یا مکلف به 
پرداخت خســارت به ترکیه نشده است. وزیر نفت ادامه داد: ایران 
در 2 مرحله، نخست در ســال 91 و دوباره در سال 95 به کاهش 
قیمت مکلف شــد که این کاهش 12.5 درصد در سال 91 و 13.3 
درصد در ســال 95 بوده است. زنگنه با بیان این که کاهش قیمت 
گاز از چند ســال پیش مقرر شــده بود که اعمال شود، یادآور شد: 
بخشــی از این پول که در این سال ها مازاد دریافتی بوده باید به 
ترکیه بازگردانده شــود. وی افزود: ایــران در طی این دوره 14.2 
میلیــارد دالر از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده اســت، که 
بــا کاهش 13.3 درصدی که داوری بین المللی تصویب کرده باید 
13.3 درصــدی از 14.2 میلیارد دالر به ترکیــه به عنوان اعمال 
کاهش قیمت بازپرداخت شود. وزیر نفت با بیان این که این موضوع 
در قراردادهای بین المللی متعارف بوده و نوعی تســویه حســاب 
محسوب می شود، ادامه داد: صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ 
وجه صحت ندارد و گازی که به این کشور صادر می شود، برای آن 
صورتحســاب صادر می شود و رقم مشخصی برای تسویه حساب 
اســت. وزیر نفت تصریح کرد: ایران به جای پرداخت نقدی بابت 

مازاد دریافتی، به قیمت روز، گاز به ترکیه صادر می کند.

تکمیل 20 هزار طرح نیمه تمام در دولت یازدهم
مدیــرکل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: از آغاز شــهریور 1392 تاکنون 
20 هزار طــرح نیمه تمام با ســرمایه ۷60 هزار میلیارد 
ریال تکمیل و بهره برداری شــد که برای 31۷ هزار نفر 
اشــتغال زایی داشــت. به گزارش ایرنا، سیدمهدی نیازی 
در نشســت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
افزود: در دولت تدبیر و امید 1۷2 طرح به ارزش هشــت 
میلیارد و ۸00 میلیون دالر با ســرمایه گذاری خارجی به 
تصویب رسید  که بیش از هفت میلیارد دالر آن به مراحل 

اجرایی خود وارد شــده اســت. نیازی تاکید کرد: افزایش 
مقاصد صادراتی محصوالت داخلــی از مهمترین برنامه 
های دولت یازدهم بود و ادامه داد: کشورهایی که مقصد 
صادرات کاالهای تولیدی کشــور بودند از 14 کشور در 
ســال 1392 به 20 کشــور در پایان سال 1395 افزایش 
یافت. وی اضافــه کرد: دولت تدبیر و امید کشــورهای 
اروپایی را به مقاصد صادراتی محصوالت تولیدی کشــور 
اضافه کرد. این مسوول گفت: امضای 11۷ سند همکاری 
با شــرکت های معتبر خارجی که 63 مورد آن به مراحل 

اجرایی سرمایه گذاری وارد شده، از مهمترین اقدام های 
دولت تدبیر و امید در بخش سرمایه گذاری خارجی است. 
افزایش مقاصد صادراتی و جذب سرمایه خارجی از برنامه 
های تعیین شــده برای دستیابی به سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به شمار می روند. به گفته وی، نرخ رشد بخش 
صنعــت در ســال 1395 مثبت 6.5 درصــد و در بخش 
بازرگانــی مثبت 4.5 درصد بود. نیــازی افزود: در دولت 
یازدهم ظرفیت استخراج مواد معدنی از 5۸0 میلیون تن 

به بیش از 6۸0 میلیون تن افزایش یافت.

تولید نفت اوپک در ماه گذشته 
افزایش یافت

طبــق تازه ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات شــاخص 
اقالم عمده گروه صنایع غذایی طی 12 ماهه ســال گذشته، 
صادرات محصوالت صنایع غذایی کشــور در مقایسه با سال 
گذشته با افزایش هشت درصدی در ارزش به 20۷۷.5 میلیون 
طبق تازه ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات شاخص اقالم 
عمده گروه صنایع غذایی طی 12 ماهه سال گذشته، صادرات 
محصوالت صنایع غذایی کشــور در مقایسه با سال گذشته با 
افزایش هشــت درصدی در ارزش به 20۷۷.5 میلیون دالر و 
از نظر وزنی به 11۷۸.4 هزار تن رســیده اســت. به گزارش 
ایســنا، محصوالت متنوع صنایع غذایی به جهت ایجاد ارزش 
افزوده باالتر نســبت به محصوالت کشاورزی مزیت بیشتری 
در صادرات دارند. صادرات محصوالت صنایع غذایی کشــور 
طی 12 ماهه سال 1395 در مقایسه با سال 1394 با افزایش 
هشــت درصدی در ارزش، به 20۷۷.5 میلیون دالر و از نظر 
وزنــی به 11۷۸.4 هزار تن رســید. عالوه بر این طی 12 ماه 
سال گذشــته 9 گروه دارای رشــد ارزش دالری بوده اند که 
شــامل صنعت روغن نباتی، اســانس و عرقیات، محصوالت 
خوراکــی گوناگــون، فرآورده های غالت، بیســکویت، نان 
شــیرینی، فرآورده های لبنی، خمیرهــای غذایی، ماکارونی و 
خمیر مایه، رب گوجه فرنگی، قند و شــکر و فرآورده های آن 
و در مقابل طی این مدت، چهار گروه با کاهش ارزش دالری 
مواجه شده اند که شامل کمپوت و کنسرو، کنسانتره و آبمیوه، 
عســل و نوشیدنی ها می شوند.طی این مدت در مقایسه با 12 

ماهه سال 1394، روند صادرات کمپوت و کنسرو پنج درصد، 
کنســانتره و آبمیوه 29 درصد، عسل 16 درصد و نوشیدنی ها 
10 درصد کاهش داشــته اند و در مقابل فرآورده های لبنی 19 
درصد، فرآورده های غالت 3.۷ درصد، بیسکویت، نان شیرینی 
و انواع شکالت 10 درصد خوراکی های گوناگون، 14.4 درصد، 
روغــن نباتی 15.6 درصد، اســانس و عرقیات 16.6 درصد و 
خمیرهای غذایی، ماکارونی و خمیرمایه دو درصد، رب گوجه 
فرنگی یک درصد، قند و شــکر و فرآورده های آن 4.1 درصد 
رشد صادراتی را نشان می دهند. با توجه به ارتقای سطح کیفی 
تولیدات لبنی کشور و انطباق با استانداردهای بازار هدف، رفع 
موانع صادراتی و روان سازی فرآیند صادرات محصوالت لبنی 
طی 12 ماهه ســال 1395 از نظر ارزشی جمعا به میزان 634 
میلیون دالر به وزن 3۸۷ هزار تن اســت که نسبت به مدت 
مشابه سال 1394 به ترتیب از نظر ارزشی معادل 19 درصد و 
از لحــاظ وزنی نیز با 9.3 درصد افزایش صادرات روبه رو بوده 
اســت. در 12 ماهه سال 1395، 194 هزار تن انواع شیرینی، 
شــکالت و بیسکوئیت به ارزش 4۸9.3 میلیون دالر به خارج 
از کشور صادر شــده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 10 درصد ارزشــی و به لحاظ وزنی با 2.5 درصد افزایش 
صادرات روبه رو بوده اســت و عمــده بازارهای صادراتی این 
محصوالت کشــورهای عراق و افغانســتان هستند.در سال 
گذشته صادرات انواع کمپوت و کنسرو، براساس ارزشی معادل 
19۷ میلیون دالر و از نظر وزنی ۷۸ هزار تن بوده اســت که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزشی 5.2 درصد کاهش 
داشــته و وزنی 21.۸ درصد افزایش را نشان می دهد؛ بنابراین 
با توجه به تولید محصوالت مرغوب از مرکبات کشور و تامین 

مواد اولیه تولید با قیمت های متعادل، زمینه ی رشــد صادراتی 
این بخش از صنعت غذایی کشــور فراهم می شود. صادرات 
رب گوجه فرنگی طی 12 ماهه ســال 1395، با 203 میلیون 
دالر ارزش به وزن 14۷ هزار تن در مقایســه با مدت مشابه 
سال از لحاظ ارزشی یک درصد و 24.5 درصد از لحاظ وزنی 
افزایش صادرات را نشــان می دهــد. تولید رب گوجه فرنگی 
متاثر از تغییرات میزان تولید گوجه فرنگی کشــور و نیز قیمت 
گوجه فرنگی در کشور است.در سال 1395، 5۸ هزار تن انواع 
ماکارونی و محصوالت مشــابه به ارزش 52 میلیون دالر به 
خارج از کشــور صادر شــده که نســبت به مدت مشابه سال 
1394 به لحاظ ارزشی دو  درصد و به لحاظ وزنی 1.۷ درصد 
افزایش داشته است. صنعت ماکارونی یکی از صنایع نوین در 
حوزه صنعت غذا است که در حال حاضر محصوالت متنوعی 
با ارزش افزوده باال تولید و صادر می کند و با بازاریابی وسیع، 
سهم مناسبی از بازارهای منطقه ای را از آن کشور نموده است، 
لذا بایستی تمهیداتی اندیشیده تا تامین مواد اولیه اساسی این 
صنعت در بخش صادرات به ویژه تامین آرد یا گندم به صورت 
ورود موقت با شــرایط مطلوب تری انجام شود. همچنین در 
سال گذشته، 60.5 هزار تن انواع آبمیوه و کنسانتره میوه جات 
به ارزش ۷2.5 میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است 
که در مقایســه با مدت مشابه ســال 1394 از لحاظ ارزشی 
29 درصــد و از لحــاظ وزنی 22.4 درصــد کاهش صادراتی 
داشته ایم. در این بین نوســانات تولید محصوالت کشاورزی 
در سال های مختلف به دالیل گوناگون و افزایش هزینه های 
تولید به صورت ساالنه، از جمله مهم ترین نگرانی های تولید و 
صادرات محصوالت این گروه است که با تاثیر پذیری از این 

عوامل، وضعیت صادرات این محصوالت در سال های مختلف 
با افــت و خیزهایی مواجه بوده اســت.صادرات آب معدنی و 
آشامیدنی طی 12 ماهه سال 1395، 21 هزار تن به ارزش 25 
میلیون دالر بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال 1394، 
به لحاظ ارزشی تغییری نداشته و از لحاظ وزنی با 4.5 درصد 
کاهش صادراتی روبه رو بوده است. الزم به ذکر است با توجه 
به افزایش ظرفیت تولید در برخی واحدهای تولیدی کشــور 
و نیز حضور شــرکای بین المللی با خرید ســهام شرکت های 
مهم داخلی کشور در آینده نزدیک، تغییر روند فعلی صادرات 
این محصــوالت دور از انتظار نخواهد بــود. از جمله عوامل 
کاهش روند صادرات می توان به مشــکالت تامین مواد اولیه 
تولید بطری و همچنین شــرایط ســخت بازار هدف در قبول 
اســتانداردهای آب معدنی ایران برشــمرد. همچنین افزایش 
هزینه حمل ونقل از عوامــل کاهش صادرات واحدهای تولید 
باید در نظر داشــت. صادرات روغن نباتی طی 12 ماهه سال 
1395 با توجه به محدودیــت ورود موقت روغن خام تصفیه 
نشــده و محدودیت ورود روغن پالم جهت استفاده در روغن 
خوراکی صادراتی، توانسته است به لحاظ ارزشی معادل ۷6.۷ 
میلیون دالر و از نظر وزنی 51 هزار تن صادرات داشــته باشد 
که در مقایســه با مدت مشابه در ســال 1394، 15.6 درصد 
افزایش ارزشــی و از لحاظ وزنی 3۷ درصد افزایش صادراتی 
داشته است. در  نهایت طی سال گذشته، صادرات قند و شکر 
و فرآورده هــای آن به ارزش 25.3 میلیــون دالر و به میزان 
34.6 هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، 
به لحاظ ارزشــی 4.1 درصد افزایــش و به لحاظ وزنی با 9.4 

درصد افزایش در صادرات روبرو بوده است.

افزایش ۸ درصدی صادرات صنایع غذایی

اردیبهشت ماه امســال تولید برخی خودروهای سواری دوگانه سوز کاهش و برخی 
نیز افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید پژو 405 دوگانه سوز ایران 
خودرو مرکزی با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 1103 دســتگاه در اردیبهشت 
ماه سال گذشته به صفر رسیده است. تولید پژو پارس دوگانه سوز ایران خودرو مرکزی 
اما برخالف پژو 405 افزایش یافته و از صفر دستگاه در اردیبهشت ماه 1395 به 9۷4 
دستگاه افزایش یافته است. تولید سمند دوگانه سوز ایران خودرو مرکزی اما مانند پژو 
405 دوگانه سوز متوقف شده و از 2110 دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر 
رسیده است. اردیبهشت ماه امسال تولید پژو 405 دوگانه سوز ایران خودرو خراسان اما 
افزایش یافته و با رشــد 15.6 درصدی از 3103 دســتگاه در اردیبهشت ماه 1395 به 
35۸۷ دستگاه افزایش یافته است. تولید پژو پارس دوگانه سوز ایران خودرو خراسان اما 
متوقف شــده و از 1312 دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر رسیده است. 
تولید سمند دوگانه سوز ایران خودرو تبریز اما با افزایش 26626.۷ درصدی همراه بوده 
و از 15 دســتگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به 4009 دستگاه افزایش یافته است. 
در این مدت تولید پراید دوگانه سوز پارس خودرو نیز متوقف شده و از ۸9۸ دستگاه در 
اردیبهشــت ماه 1395 به صفر رسیده است. تولید پراید دوگانه سوز سایپا نیز همچون 
پارس خودرو متوقف شــده و از 1۸04 دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر 
کاهش یافته اســت. تولید تیبا دوگانه سوز سایپا کاشــان نیز با کاهش ۷0.9 درصدی 

همراه بوده و از 561 دستگاه در اردیبهشت ماه 1395 به 163 دستگاه رسیده است.

مدیرکل توســعه اشــتغال وزارت کار از ابالغ طرح »مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی« به سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
خبرداد. عالءالدین ازوجی در گفتگو با مهر، با اشاره به ابالغ طرح 
»مهارت آموزی در محیط کار واقعی« به سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای گفت: این طرح ذیل برنامه کاج )کارانه اشتغال جوانان( 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی سازمان فنی و حرفه ای 
اجرا می شــود. وی با بیان اینکه قرار نیست تمام جمعیت جوان 
کشور پس از تحصیالت متوسطه، روی به تحصیالت دانشگاهی 
بیاورند گفــت: امروز جوانان باید مهارتهای مورد نیاز بازار کار را 
بی آموزند چرا که نیاز جامعه اســت. مدیر کل توسعه اشتغال و 
سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید 
بر اینکه بســیاری از مشاغل کشور امروز از کمبود نیروی ماهر 
رنج می برند گفت: اگر نیروی کار ماهر متناســب با این مشاغل 
تربیت نشود، ساختار نظام شغلی کشور به هم می خورد. ازوجی با 

اشاره به هدف کلی طرح »مهارت آموزی در محیط کار واقعی« 
گفت: طبیعتا بســیاری از افراد به رغم اینکه به سن قانونی کار 
)15 ســال( می رسند اما بازار کار به دلیل کمبود تجربه، تمایلی 
به جذب این افراد ندارد. ضمن اینکه افراد از یک ســنی باید در 
جهت مهارت های مورد نیاز بازار کار هدایت داده شوند بنابراین بر 
اساس این طرح، مهارت و شایستگی های مورد نیاز در چارچوب 
استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای همزمان با فرآیند 
تولید محصــول و ارائه خدمت از مربی بــه مهارت آموز منتقل 

می شود. 
وی دربــاره جامعــه هدف طرح »مهارت آمــوزی در محیط 
کار واقعــی« و تفاوت آن با طــرح »کارورزی« نیز گفت: طرح 
کارورزی ویژه اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار است 
که دانش آموختگان مشول این طرح در یک دوره حدود 6 ماهه 
در بنگاه های تولید و اقتصــادی در قالب کارورز با محیط کار و 

مهارت های مورد نیاز آشــنا می شوند، اما در طرح مهارت آموزی 
در محیط کار واقعــی تمرکز بر آمــوزش مهارت های فنی به 
مهارت آمــوزان آماده به کار در ســنین پایین تر اســت که این 
مهارت ها می تواند در حوزه هایی مانند جوشکاری، نقاشی و غیره 
باشــند.  مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار کمبود 
نیروی کار مورد نیاز در برخی از مشــاغل فنی گفت: در صورت 
ادامــه روند فعلی و عدم تمرکز بر روی مهــارت افراد در زمان 
رسیدن به سن قانونی کار)15 ســال(، ممکن است بسیاری از 
این افراد نیز به دلیل نداشتن مهارت کافی و به تبع آن شغل، به 
تحصیالت دانشگاهی روی بیاورند که در این شرایط بسیاری از 
مشاغل که به آموزش های عالی وابسته نیستند، با کمبود نیروی 
کار و مشکل مواجه می شوند.  بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی باید با طیفی از برنامه ها، نیازهای مورد نیاز بازار کار را 

در نظر بگیرد.

ابالغ طرح جدید اشتغالی دولت به سازمان فني و حرفه اي


