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اقتصاد

اتمام پروژه
پتروشیمی ایالم
تا سال آینده

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) از اتمام پروژه پتروشیمی ایالم تا اواخر سال  ۱۳۹۶یا اوایل سال  ۱۳۹۷خبر داد .سیدعماد حسینی در گفتگو با ایسنا ،با اشاره به پروژههای
در دست اجرای تاپیکو اظهار کرد :یکی از مهمترین پروژههای درحال انجام تاپیکو ،پاالیشگاه میعانات گازی سیراف است ،شرکت نفت و گاز آریا که زیرمجموعه تاپیکو محسوب میشود این پروژه را دنبال میکند .تاپیکو
درحال انجام بررسیهای الزم درمور بخشی از سیراف است که توسعه آن بر عهده تاپیکو گذاشته شده است .وی افزود :برای انجام پروژه سیراف روشهای مختلفی دنبال میشود .در حال حاضر در حال بررسی این موضوع
هســتیم که با شــرکتهای دیگر جوینت شویم و مجموع ًا چند پروژه را همزمان انجام دهیم .عالوه بر اینکه قصد داریم از این پاالیشگاه فرآوردههای نفتی تولید کنیم ،پروژه دیگر طرح پترواولوفین فناوران است .همچنین
یکی از پروژههای مهم دیگر ،پتروشــیمی ایالم اســت که تاپیکو ســهم  ۱۷درصدی در آنجا دارد و پروژه آن تقریب ًا در حال اتمام است و احتماال تا پایان سال  ۱۳۹۶یا اوایل سال  ۱۳۹۷به اتمام میرسد .وی در ادامه با اشاره
به پروژه پتروشیمی مرجان گفت :ظرفیت تولید پتروشیمی مرجان بعد از بهرهبرداری یک میلیون و  ۶۰۰هزار تن متانول در سال خواهد بود که  ۳۳درصد سهام آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تملک تاپیکو قرار دارد.

بخش صنعت و معدن باید به موضوع مشترک برای اقدام تبدیل شود

وزیر صنعــت ،معدن و تجارت گفــت :بخش صنعت،
معدن و تجارت در ســالجاری  450هزار شــغل ایجاد
خواهد کرد .به گزارش خبرآنالین ،محمدرضا نعمتزاده
در مراســم روز ملی صنعت و معدن اظهار داشــت :بیش
از  ۱۸هزار میلیارد تومان تســهیالت رونق تولید در سال
گذشــته به بیش از  ۲۴هزار واحد صنعتی و کشــاورزی
پرداخت شــد .وی با اشــاره به اینکه حدود یک میلیون
اشتغال جدید در بخش صنعت و معدن و تجارت در چهار
سال گذشــته ایجاد شــد ،عنوان کرد :در دولت یازدهم
رشــد تشکیل سرمایه ثابت از منفی  ۴۱به حدود مثبت ۷
رسیده اســت .وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد:
پیشبینی میشود در برنامه اجرایی چشمانداز  ،۱۴۰۰در
بخش صادرات صنعت و معدن به رقم  ۸۰میلیارد دالر و
در  ۱۴۰۴به رقم  ۱۲۰میلیارد دالر برســیم .نعمتزاده در
عین حال گفت :پیشبینی میشود صادرات غیر نفتی در
 ۱۴۰۰به  ۱۳۰میلیــارد دالر و در  ۱۴۰۴به  ۱۸۰میلیارد
دالر برسد که در صورت تحقق این اهداف ،به کشورهای
نوظهــور صنعتی تبدیل خواهیم شــد .وی افزود :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ایجاد  ۴۵۰هزار شغل جدید را در
سالجاری پیشبینی میکند.
چرا رئیسجمهور نیامد؟
وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت درباره عــدم حضور
رئیسجمهور در مراســم روز ملی صنعت و معدن گفت:
رئیسجمهــور تا دیروز قــرار بر حضور در این مراســم
داشــتند ،اما به دلیل گرفتگی صدا و کســالت نتوانستند
حضور داشته باشند .نعمتزاده توضیح داد :از ابتدا قرار بود
برنامه  ۴عصر برگزار شــود ،اما به دلیل جلسات شورای
امنیت که ایشــان داشتند ،برنامه را به صبح امروز موکول
کردیم ،اما در نهایت به دلیل دستور پزشک ایشان با وجود
عالقه فراوان برای حضور امکان حضور فراهم نشد .وی
در ادامه با اشــاره به وضعیت این حوزه در ابتدای فعالیت
دولــت یازدهم ،تصریح کرد :ما با تالش فراوان  ۳۵مورد
از قوانین مزاحم را از مســیر تولید برداشتیم .وزیر صنعت،

اعتدالی و دارای امید شــدهایم که امیدواریم در مســیر
درست گام برداریم.
بانکها به تنهایی مشــکل صنعت و معدن را
حل نمیکنند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش
و اهمیــت بانکها در حوزه صنعت و معدن اشــاره کرد
و افزود :بانکها به تنهایی نمیتوانند مشــکالت بخش
صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری
در بخشهای مختلف مدنظر قرار گیرد .نعمتزاده عنوان
کرد :ما طی ســالیان اخیر شــاهد پیشیگرفتن صادرات
و واردات در ســالهای  ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴بودهایــم .عالوه
بر این شــاهد افزایش تولیدات پیشــرفته و دانش بنیان
هســتیم و از دیگر اقداماتی که انجام دادهایم اص ً
الحات
در تعرفههای گمرکی و کاهــش طبقات تعرفهای از ۱۵
به هشــت مورد است .وی با اعالم اینکه طی چهار سال
گذشــته با راهاندازی  ۲۰هزار واحد تولیدی راکد بیش از
 ۳۰۰هزار شــغل ایجاد شده اســت ،توضیح داد :بیش از
یکهزار و  100واحد تحقیق و توســعه در صنایع کشور
نیز در دولت یازدهم ایجاد شــده است و تثبیت تامین ۵۰
درصد هزینههای پژوهشــی بخــش خصوصی از طریق
دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای رســیدن به
کشــورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از 5

هزار و  800دالر به  ۱۰هزار دالر و ســهم ارزش افزوده
سرانه صنعت از  ۵۲۰دالر به بیش از یک هزار دالر برسد.
نعمتزاده افزود :رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به
بیش از  ۱۰درصد رســیده و معافیــت  ۳۰درصد مالیات
بر درآمد برای پنج ســال جهت تولید برندهای خارجی با
مشــارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت
یازدهم بوده است .وی در ادامه با تأکید بر این که یکی از
الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است
که پس از برجام این مســیر هموار شــده است ،تصریح
کرد :امســال  ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیالت برای احیا
و کمک به واحدهای کوچک و متوســط ،نوسازی صنایع
و اصنــاف تولیدی و خدمات فنی و مهندســی اختصاص
مییابد .همچنین معاون اول رئیس جمهور :بخش صنعت
و معدن بخش بســیار مهم و تاثیرگذاری در سرنوشــت
کشور اســت و باید به موضوع مشــترک ما برای اقدام
تبدیل شود .اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت
و معدن با شــعار تولید و اشتغال و ســاخت ایران افزود:
باید به مفهوم توســعه و پیشرفت کشور باور داشته باشیم
و بــه آن عمل کنیم .وی گفــت :اقتصاد امروز مهمترین
مسئلهای است که پیش روی ما قرار دارد صرف ًا بیان این
مطلب کافی نیست و توســعه اقتصادی الزاماتی دارد که
باید به آن توجه کرد .جهانگیــری افزود :در پایان دولت
یازدهــم قرار داریم و هر دســتگاهی باید خود را ارزیابی
کند و نقاط ضعف و قوت خود را بررسی کند همچنین در
آســتانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و مردم با انتخاب
رئیس جمهور در  ۲۹اردیبهشت امسال جهتگیری خود را
اعالم کردند و دولت با مشورت ،دولتی را انتخاب خواهد
کرد که در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
بتواند راهگشا باشــد .معاون اول رئیس جمهور افزود :ما
راهی نداریم جز اینکه لیگ اقتصاد کشــور را بزرگ کنیم
یا مردم هر سال احساس کنند هر سال وضع زندگی آنها
بهتر شده است و صنعت مستقیم و غیر مستقیم میتواند
اقتصاد کشور را بزرگ کند.

هشدار جدید بانک مرکزی به سپردهگذاران کاسپین

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت :تنها  ۸۰شعب ه
کاسپین که اسامی آنها در ســایت بانک مرکزی وجود
دارد مجاز به پرداخت ســپردهها هســتند و اتفاقی که در
خارج از این شــعب رخ دهد ،مورد تأیید این بانک نیست.
عباس کمــرهای در گفتگو با مهر در خصوص جدیدترین
مراحل ســاماندهی پرونده سپردهگذاران مؤسسه اعتباری
کاسپین در پاسخ به این سوال که وقتی که سپردهگذاران
این مؤسســه به شعب مراجعه میکنند ،اعالم میشود که
تنها  ۵۰درصد ســپردهها به مــردم برمیگردد و مابقی را
به حساب ســودی میگذارند که در ســالهای گذشته،
ســپردهگذار از تعاونیهای منحله دریافت کرده است .آیا
این کار قانونی است ،گفت :بر اساس اعالم بانک مرکزی،
سپردههای تا ســقف  ۲۰میلیون تومان ،به سپردهگذاران
برگردانده شــده اســت و تعیین تکلیف سپردههای تا ۵۰
میلیــون تومان هم تا پیش از عید فطر آغاز شــد و مردم
میتوانند به شعب منتخب مراجعه کرده و پولشان را پس
بگیرند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسســات اعتباری بانک
مرکــزی افــزود :در واقــع کار به این ترتیب اســت که
تعاونیهــای غیرمجاز ،از یک تاریخی بــه بعد ،انحالل
یافتهانــد و بنابرایــن از زمــان انحالل به بعــد ،فعالیت
اقتصادی نداشــتهاند و مؤسسه منحل شده است؛ بنابراین

سودی نمیتواند بپردازد .موضوع دیگر این است که زمانی
که سپردهگذار به شعب کاسپین برای دریافت سپرده خود
مراجعه میکند ،شــعب  ۹۰درصد وجه را پس میدهند،
این پرداخت به صورت علیالحســاب اســت و زمانی که
دارایی تعاونیهای منحله به صورت کامل شناسایی شود،
تصمیمهای بعدی اتخاذ خواهد شــد .در مورد سپردههای
ده میلیون تومانی ،بیســت میلیــون تومانی و  ۵۰میلیون
تومانی ،روش کار ما این بود که البته پرداخت سپردههای
زیر  ۱۰۰میلیون تومان هم به زودی آغاز میشــود .وی
تصریح کــرد :البته این روش را بانــک مرکزی خود به
تنهایی اتخاذ نکرده ،بلکه راهکاری اســت که با همکاری
و هماهنگی قوه قضاییه در جلســهای که برگزار شد ،به
توافق رســید و بر اساس آن هم ،اقدام میشود .به عنوان

مبارزه با فرار مالیاتی
با تکیه بر
سامانههای اطالعاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار
با همکاران اداره کل امور مالیاتی اســتانی گفت:
مبــارزه مؤثر و جدی با فــرار مالیاتی با تکیه بر
سامانههای اطالعاتی در بستر طرح جامع مالیاتی
امکانپذیر است .سیدکامل تقوینژاد با اشاره به
تجربه موفق استفاده از سامانههای اطالعاتی در
شناســایی مودیان مالیاتی جدید و مبارزه با فرار
مالیاتی خاطرنشــان کرد :مالیات عادالنه مالیاتی
است که بر مبنای اطالعات صحیح و دقیق تعیین
شود و از همین رو ،ســازمان امور مالیاتی کشور
به ســمت اجرای طرح جامــع مالیاتی به عنوان
مهمترین بانــک اطالعات مالیاتــی در حرکت
است .وی تأکید کرد :مالیات جزو حقوق عمومی
و بیتالمال است و نباید در وصول مالیات ،غفلت
کــرد و از طرفی هم مالیات حق الناس اســت و
باید حقوق مودیان را نیز محترم بشماریم .تقوی
نژاد ادامه داد :برای اینکه از عدالت خارج نشویم
نه ،باید یک ریال از بیتالمال بگذریم و نه اینکه
یک ریال از مــردم اضافه بگیریــم .تقوینژاد،
اعتمــاد به مــردم را جزو اولویتهــای کلیدی
نظام مالیاتی بر شــمرد و گفت :تعامل با مردم و
مودیمداری باید سرلوحه اقدامات کارکنان نظام
مالیاتی قرار بگیرد و توافق سال گذشته سازمان
و اصناف کشور نمونه بارزی از این رویکرد جدید
بــود که اعتماد متقابل مودیان به نظام مالیاتی را
در پی داشــت .رئیس کل ســازمان امور مالیاتی
کشور با یادآوری این نکته که نباید در حق مردم
سختگیری کنیم ،گفت :اعتماد ،زیربنای رابطه
نظــام مالیاتی و جامعه مودیان اســت و تا جایی
که ممکن اســت باید با مردم مــدارا کنیم .وی
با بیان اینکه قاطبه مردم به درســتی به تکالیف
مالیاتی خود عمل میکنند و باید با مردم صادقانه
و محترمانــه برخورد کنیم ،گفت :در کنار رعایت
احترام به مودیان و برخورد مناسب با آنها ،باید
با کســانی که کتمان درآمد میکنند و یا مرتکب
فرار مالیاتی میشــوند ،مطابق قانون برخوردی
قاطعانه داشته باشیم.

مثال اگر فردی ده میلیون تومان سپرده دارد ،سود دوران
انحالل به بعد آن کنار میرود و بنابراین اگر جمع سپرده
و ســود ،ده میلیون تومان میشــود ۹ ،میلیون تومان به
صورت علیالحســاب باید به مشتری پرداخت شود .البته
همانطور که گفتم زمانی که نقل و انتقال داراییها قطعی
شده باشــد و میزان داراییها روشن باشــد ،وارد مراحل
بعدی میشویم.
کمرهای گفت :این روش کار ،از ســوی شعب کاسپین
الزم االجرا است؛ ضمن اینکه یادمان باشد که هر هشت
تعاونی منحله در مجموع حدود  ۴۰۰تا  ۴۳۰شعبه داشتند
و امروز فقط  ۸۰شعبه کاسپین که مجوز بانک مرکزی را
دارند و اسامی آنها در سایت بانک مرکزی موجود است،
اجازه پرداخت سپردهها را دارند؛ بنابراین تعداد شعب مجاز
هم اکنون  ۸۰شــعبه اســت و مابقی شعبی که متعلق به
تعاونیهای منحله هســتند ،باید تعطیل شوند و ما هم به
نیروی انتظامی اسامی آنها را اعالم کرده ایم.
بنابراین در آن شعبی که خارج از این فهرست  ۸۰گانه
است ،هر اتفاقی بیفتد ،غیرمجاز است و مورد تأیید بانک
مرکزی نیســت .این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید
کرد :اگر ســپردهگذار فرشــتگان و هفت تعاونی منحله
که پولش را میخواهند ،باید به ســایت مؤسسه اعتباری
کاســپین مراجعه کرده و اسامی شــعب مجاز را مشاهده

و اقدام کند .هم اینک امر تســویه سپردههای ده میلیون
تومانی ،بیســت میلیون تومانــی و  ۵۰میلیون تومانی در
حال انجام است.
در حال حاضر کاســپین با  ۸۰شعبه فعالیت میکند و
اکنون کاســپین یک مؤسسه اقتصادی است و باید شعب
اقتصادی هم داشته باشد؛ بنابراین اگر در یک شهرستان
شعبه نداشته باشد ،ســپردهگذار میتواند به نزدیک ترین
شــهری که نام شــعب آن در فهرســت  ۸۰گانه شعب
مجاز کاسپین برای تسویه ســپردهها است ،مراجعه کند.
البته حتی االمکان سعی شــده که در شهرهای بزرگ و
استانهای مهم ،شعب وجود داشته باشد.
کمرهای در پاســخ به این سوال که شعبی که جزو آن
فهرست نیستند آیا باید کار تسویه با مردم را انجام دهند؟
گفت :این شعب اص ً
ال نباید کار تسویه انجام بدهند .آنها
در حال تعطیلی هســتند و اگر ایــن کار را صورت دهند،
غیرمجاز اســت و به مدیریت واحــد در این پرونده لطمه
وارد میشود.
وی اظهار داشــت :در این میان اگر مردم به مشــکلی
برخــورد کردند که خــارج از ضوابط ،ســپردهها به آنها
برگردانده میشود ،مراتب را با اداره رسیدگی به شکایات
بانک مرکزی در میان بگذارند تا همکاران ما رســیدگی
کنند.

روایت زنگنه از تهدید نفتی هندیها

وزیــر نفــت در رابطه با نامــه چندی پیــش برخی از
تشــکلهای دانشــجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای
عالــی امنیت ملــی مبنی بــر تخلــف و غیرقانونی بودن
قراردادهای نفتی تصریح کرد« :آنها اشــتباه میگویند».

قانون ،مســئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در
قراردادها را مشــخص کرده است .بیژن زنگنه در رابطه با
گزارش چندی پیش رویترز مبنی بر این که هند به تالفی
عــدم واگذاری قرارداد توســعه میدان فــرزاد بی درصدد
کاهــش خرید نفت خــود از ایران اســت ،گفت :هندیها
قبــ ً
ا نیز این تهدید خود را بارهــا مطرح کرده بودند .او با
بیان اینکه ایران مشکلی برای صادرات و فروش نفت خود
ندارد ،اظهار داشــت :در روابط اقتصادی ،زبان مناســبات
باید زبان منطق باشــد و نه ارعــاب و تهدید .وزیر نفت در
رابطه با نامه چندی پیش برخی از تشــکلهای دانشجویی

حاشیه بازار

افزایش ۱۴میلیارد دالری درآمدهای نفتی

برنامه ایجاد  ۴۵۰هزار شغل در سالجاری

معــدن و تجــارت عنوان کرد :در ســال  ۱۳۹۱و ۱۳۹۲
شرایط کشــور خاص بود و با رشد منفی  ۱۰درصدی در
بخش صنعت همراه بودیم .عالوه بر این ،طی آن سالها
مشکالت مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مسالهای بود
که مشکلآفرین شده بود .نعمتزاده ادامه داد :تعطیلی و
توقف واحدهای تولیدی ،تورم بــاال ،تصمیمات روزمره،
واگــذاری واحدهای تولیدی دولتی بــه واحدهای دولتی
دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره ،از جمله مشــکالتی
بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم .وی
متذکر شد :با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایتهای
مقام معظم رهبری ،شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا
جهت سرمایهگذاریهای اقتصادی شدیم.
میتوانیم به کشــور نوظهور صنعتی تبدیل
شویم.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت :رشــد اشــتغال،
افزایــش تولید ،صــادرات و نیز تهیه برنامــه راهبردی
در وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت ،از جمله مهمترین
اقداماتی بــود که مدنظر قــرار گرفت و براســاس این
برنامه راهبــردی ،میتوانیم به کشــور نوظهور صنعتی
تبدیل شویم؛ هر چند براســاس شاخصهای بینالمللی
این امکان وجود ندارد که در ســال  ۱۴۰۴به کشــوری
صنعتی تبدیل شویم .نعمتزاده با اشاره به این که جهت
رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تالش
و کار بیشتر هستیم ،افزود :تولید نیروی انسانی و آموزش
مهارتهای الزم به این نیروها ،رقابتپذیرشدن تولیدات،
توجــه به بــازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشــور و
نیز ســرمایه گذاری با اهــداف صادراتی از دیگر مواردی
اســت که باید مدنظر قرار گیــرد .وی همچنین با تأکید
بر این که در بخش کارآفرینــی ،تجارت و تولید نیازمند
حمایتهای دولت هســتیم ،تصریح کرد :امیدواریم بیش
از گذشته شاهد حمایســت دولت چه در بخش مالیات و
چــه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشــیم؛ چرا که با
روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی،
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منتقد دولت به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی مبنی
بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی تصریح کرد:
«آنها اشتباه میگویند .قانون ،مسئول و مرجع تشخیص
تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشــخص کرده است.
زنگنه در این رابطه خاطرنشــان کرد :بر اســاس مصوبات
دولت ،مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم
مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع ،این کار را انجام
میدهد .او در پاســخ به این سوال که این مرجع کیست؟
ابراز داشت :این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای
رئیس جمهور آن را مشخص کرده است».

اوپک در گزارش ســاالنه خود اعالم کرد ،صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۱۶
در مقایسه با سال قبل از آن  ۷۷.۷درصد افزایش یافته و به بیش از  ۱.۹۲۱میلیون
بشــکه در روز رسیده است .اوپک در گزارش ساالنه خود اعالم کرد ،صادرات نفت
خام ایران در ســال  2016در مقایسه با ســال قبل از آن  77.7درصد افزایش یافته
و به بیش از  1.921میلیون بشــکه در روز رسیده است .به گزارش اقتصادآنالین به
نقل از تسنیم ،ایران در ســال گذشته میالدی ،روزانه  497هزار و  300بشکه نفت
به اتحادیه اروپا صادر کرده که این رقم در ســال  2015میالدی  111هزار و 400
بشکه در روز بوده است .صادرات نفت ایران به آسیا نیز از  969هزار و  700بشکه به
یک میلیون و  423هزار بشکه در روز افزایش یافته است .این گزارش حاکی است،
ایران همچنین در سال  2016صادرات فرآوردههای نفتی (شامل میعانات گازی ،ال
ان جی و سایر فرآوردههای نفتی) را  74.6درصد افزایش داده و به  897هزار و 900
بشکه در روز رسانده است .در مجموع ،صادرات نفت ایران در سال گذشته میالدی
به  2.819میلیون بشکه در روز رسیده ،در حالی که این رقم در سال 1.595 ،2015
میلیون بشکه بوده است .درآمد حاصل از صادرات نفت ایران نیز از  27میلیارد و 3.08
میلیون دالر در ســال  2015به  41میلیارد و  123میلیون دالر رسیده است .اوپک
گفته ،واردات فرآوردههای نفت به ایران نیز در سال گذشته  17درصد رشد داشته و
به  61هزار و  600بشکه در روز رسیده است .کل صادرات ایران از  76.793میلیارد
دالر در ســال  2015به  97.386میلیارد دالر رسیده ،در حالی که میزان واردات این
کشور از  65.822میلیارد دالر به  73.300میلیارد دالر رسیده است.

رخداد

هزینه باالی تفکیک صنعت از تجارت

رئیس تعاونــی تولیدکنندگان صنایع غذایی دربــاره تفکیک وزارتخانه صنعت،
معدن و تجارت گفت :اگر تغییر ســاختار صورت گیرد ،بهتر از این است که بخواهیم
کال همه ســاختارها را عوض کنیم؛ مردم یا صاحبان صنایــع دیگر به قضیه ادغام
عادت کردهاند .مهدی کریمیتفرشــی در گفتگو با خبرآنالین درباره تفکیک وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت« :در رابطه با جداسازی وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت باید بگویم که این تغییرات اگر بخواهد صورت گیرد ،برای دولت هزینه در
بر دارد .باید اص ً
الح ساختار صورت گیرد ،تغییر ساختار نباید اتفاق بیفتد ،».وی افزود:
«در وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیاز به یک وزیر چابک ،باتجربه و مدبر نیاز داریم
و وزیــر باید  3قائممقام را برای خود در نظر بگیرد .یک قائممقام برای صنعت ،یکی
هــم برای تجارت و یکی هم برای معدن بگذارد و بــا اختیاراتی که میدهد ،بتواند
کارها را به خوبی انجام دهد».
رئیــس تعاونــی تولیدکنندگان صنایع غذایــی با تأکید بر اینکه تغییر ســاختار
هزینــه زیادی را در پــی دارد ،تصریح کرد« :در حال حاضر ،یکســری از وظایفی
کــه روی دوش وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گذشــته بوده ،روی دوش وزارت
جهادکشــاورزی گذاشته شده اســت .در این میان ،برخی بروکراسیها کمتر شده و
تولیدکنندگان با تســهیالت راحتتری مراجعه میکننــد و کارهای اداری را انجام
میدهند ».کریمیتفرشــی عنوان کرد«:به نظر من اگر تغییر ســاختار صورت گیرد،
بهتر از این اســت که بخواهیم کال همه ساختارها را عوض کنیم .مردم یا صاحبان
صنایع دیگر به قضیه ادغام عادت کردهاند ».وی ادامه داد« :البته در زمان ادغام نیز
یکسری مخالف و موافق وجود داشت ،اما این کار انجام شد .حاال بعد از مدت کمی
اگر دوباره تفکیک صورت گیرد ،هزینههایی که در زمان ادغام ایجاد شــده ،ممکن
است همه این هزینهها را دوباره بدهیم».
رئیــس تعاونی تولیدکننــدگان صنایع غذایی با بیان اینکه بــه نظر من در این
شــرایط ،تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت به صالح نیست ،درباره هزینههای
تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت« :در این میان ،باید مجدداً بودجههای
مختلفی صادر شــود و برای هر کدام از وزارتخانهها باید بودجه تعریف شــود .برای
هر کدام از وزارتخانهها باید وزیر تعریف شــود ».کریمیتفرشی افزود«:حساب کنید
تعــداد حقوقبگیرانی که در وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت هســتند ،در صورت
تفکیک شــاید چند برابر شــوند .این هزینه ریالی را روی دوش دولت قرار میدهد.
در کل از نظر بنده این کار صورت نگیرد ،بهتر اســت ».وی در پاسخ به این پرسش
که در صورت تفکیک وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ،بهتر است به ساختار قبلی
برگردند یا ســاختار جدیدی باید داشته باشند؟ تصریح کرد« :در صورت تصویب این
الیحه در مجلس ،باید ساختارهایی را که در گذشته دچار ضعف بوده و باعث شده که
از آن حالت تفکیک در بیاید ،تغییر کند .طبق اطالعاتی که من دارم ،اگر قرار باشــد
مجلس الیحه را تصویب کند ،یکسری ساختارهای جدید شامل حال وزارتخانههای
جدید خواهد بود».

آخرین خبر

اتصال مجدد اقتصاد ایران و اروپا

افزایش تولید ،وابستگی به نفت نیست
مهدی عسلی ،کارشناس نفتی و مدیرکل
ک و روابط با مجامع انرژی
ســابق امور اوپ 
وزارت نفــت در گفتگــو بــا خبرآنالیــن
اظهارداشــت« :جهان به ســرعت در حال
دگرگون شــدن اســت و ورود شیل اویل،
محاسبات کشورهای دارنده نفت را در یک
دهه آینده تحت تأثیر قــرار خواهد داد».
وی با تأکید بر اینکه این نکته را بســیاری
از دارندگان نفت و کشورهایی که اقتصادی
وابســته به نفت دارنــد را درک کرده اند،
عنوان کرد« :تحرکاتی که عربستان و دیگر
کشــورها برای کاهش وابستگی به نفت در
دستور کار قرار داده اند ،نیز ناشی از همین
تغییرات اســت چرا که این کشــورها نیز
شــرایط جدید را درک کرده اند ».او گفت:
«زمانی کشورهای خاورمیانه معتقد بودند
نفت فراوانی دارند و با توجه به هزینههای
پایین تولید نفت در این منطقه  ،تحت هر
شــرایطی میتوانند تولید باال را در دستور
کار قــرار دهند و جهــان نیز به نفت آنها
محتاج اســت اما این محاسبات در جهان

امروز دیگر معنایی ندارد».
این کارشــناس ارشــد انرژی یادآورشد:
«امروزه متوسط هزینه تولید نفت در میان
اعضای اوپک دیگر بین  4تا  5دالر نیست،
محاسبات نشــان میدهد متوسط هزینه
تولید نفت در میان اعضای اوپک به حدود
 20دالر رسیده است که همین امر قدرت
رقابت این کشــورها را در بازار جهانی نفت
کاهش میدهد ».عسلی ذخایر شیل اویل
را در جهان بسیار باال ذکر کرد و خاطرنشان
ســاخت« :همانطور که قیمت تمام شده
تولید نفت در میان تولیدکنندگان ســنتی
یا اعضای اوپــک افزایش یافته ،این رقم با
ورود تکنولوژیهای جدید برای کشورهای
دارای این ذخایر در حال کاهش اســت».
وی افزود« :به این ترتیب میبینید که این
مولفه نیز قدرت رقابت را برای کشــورهای
عضــو اوپک کاهش میدهد در نتیجه الزم
است با توجه به شرایط تازه ،سیاستگذاری
در حوزه نفت صورت گیرد».
این کارشناس انرژی پیشبینی کرد« :در

یــک دهه آینده اقتصاد نفــت با تغییراتی
جدی روبرو شود ،به این ترتیب در این فضا
ممکن است کشــوری صاحب ذخایر نفتی
باشد اما با توجه به فراگیر شدن تولید نفت
از ذخایر نامتعارف ،نیاز جهان به این نفت
از میان برود».
تسریع بر امضای قراردادهای تازه
عســلی امضای قراردادهای نفتی در این
فضا را اقدامی ضروری برای ایران دانســت
و گفــت« :ماندن نفت در زیر زمین ممکن
اســت با از میان رفتن نیــاز جهان به این
نفت همراه شــود در نتیجه باید محاسبات
و مناســبات جدید در عرصه اقتصاد نفتی
مد نظــر کشــورهای دارنــده ذخایر قرار
گیرد».
وی برنامــه عربســتان بــرای کاهــش
وابســتگی به نفت را در راســتای همین
تغییــرات ارزیابی کرد و عنــوان کرد« :در
این قالب عربســتان فروش ســهام آرامکو
و افزایش منابــع درآمدی خود را پیگیری
میکنــد و قصــد دارد تــا ســال 2035

وابســتگی به نفت را کاهش دهد ».عسلی
همچنین اجرای این سیاست را برای ایران
و دیگر کشــورهای نفتی ضروری دانست و
تأکید کــرد« :افزایش تولید نفت به معنی
افزایش وابستگی به نفت نیست و میتوان
در عین باال بردن حجم تولید ،با شناسایی
منابع درآمدی جدید ،وابستگی به نفت را
کاهش داد ».این کارشــناس نفتی تصریح
کرد« :باید با توجه بــه افق پیش رو برای
نفت سیاســتگذاری کرد ،بدون تردید در
یک دهه آینده مفاهیــم در عرصه اقتصاد
و نفت به شــدت دستخوش تغییر خواهد
شد و این امری گریزناپذیر است».

اتحادیه اروپا در بروشــوری درباره توافق هستهای که آن را به زبان فارسی
انتشــار داد ،تأکید کرد :با اتصال مجدد اقتصاد اتحادیه اروپا و ایران ،رفاه و
ســعادت ایرانیان و اروپاییها به طور یکســان افزایش خواهد یافت .در این
بروشــور که با عنوان فصل جدید در روابط ایران و اروپا ،منتشــر شــد ،به
سخنان فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون
اروپا در سفر ماه آوریل  2016به تهران اشاره و از برنامه جامع اقدام مشترک
بهعنوان آغازی برای روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و ایران نام برده شده
است .به گزارش ایرنا ،در بخشی از این بروشور با عنوان اتصال مجدد اقتصاد
ایران و اروپا آمده اســت :اتحادیه اروپا بهعنوان یک قدرت اقتصادی جهانی
دارای بزرگترین بازار منفرد جهان با بیش از  500میلیون نفر جمعیت است.
پیش از اعمال تحریمهای هســتهای ،اتحادیه اروپا با  28کشــور عضو خود
مهمترین شــریک تجاری ایران بود و با اتصال مجدد اقتصاد اتحادیه اروپا و
ایران ،رفاه و سعادت ایرانیان و اروپاییها بهطور یکسان افزایش خواهد یافت.
همچنین تأکید شده است :اتحادیه اروپا و ایران در مورد همکاری به منظور
مقابله با چالشهای جهانی مانند تغییرات آب و هوا ،مواد مخدر ،مهاجرت و
پناهندگی به توافق رسیدند.

