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اقتصاد

شرط اصلی
کاناداییها برای
ورود به جزیره
قشم

مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتگو با ایسنا ،گفت :از ماهها قبل مذاکراتی با شرکت هواپیماساز بمباردیه کانادا صورت گرفته تا این شرکت تعدادی هواپیمای جدید به سفارش ایران بسازد
و در این بین منطقه آزاد قشم نیز پیشقدم شده تا مقدمات ابتدایی کار را فراهم کند .به گفته وی شرکت کانادایی از نهایی شدن این قرارداد استقبال میکند اما شرط اصلی نهایی شدن این مذاکرات را فعال شدن ایرالینی
در منطقه آزاد قشم میداند و از این رو اعالم کرده حمایتهای الزم را نیز از اجرای این طرح در دستور کار قرار خواهد داد .دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود :به دنبال این صحبتها ،خوشبختانه اقدامات مثبتی برای
تأسیس ایرالینی جدید در جزیره قشم آغاز شده و گامهای ابتدایی مورد نیاز برداشته شده تا در آینده تأسیس این ایرالین با احتمال بیشتری دنبال شود .سامانی معتقد است در صورت نهایی شدن صدور مجوزهای الزم برای
فعال شدن این شرکت هواپیمایی ،کاناداییها چه در فرایند آغاز به کار ایرالین و چه در تأمین ناوگان مدنظر فعال خواهند بود .بهعالوه ،فروش تعدادی هواپیمای جدید بمباردیه به این ایرالین در دستور کار قرار خواهد گرفت.

                  شکست یخ تماسگرفتن با تولیدکنندگان نفت شیل

پشت پرده دیدار اوپک و تولید کنندگان نفت شیل

دبیــر کل اوپک گفــت که اتحادیه تحــت نظارت او
«یــخ تماس گرفتن با تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا
را شکستهاست».آیا او تالش دارد تا تولیدکنندگان نفت
شیل را با تصمیم اوپک همراه کند؟ به گزارش فوربس،
دبیــر کل اوپک ،محمد بارکیندو گفت که اتحادیه تحت
نظارت او «یخ تماس گرفتن با تولیدکنندگان نفت شیل
آمریــکا را شکســتهاند» .اعالم این مطلــب برای همه
تعجببرانگیز بود چراکه بسیاری اوپک و تولیدکنندگان
شیل را همیشه درگیر جنگی طوالنی در بازار نفت فرض
میکننــد .بارکیدو اعــام کرد کــه او و تولیدکنندگان
کلیدی نفت شیل در حاشیه اجالس جهانی اخیر سوخت
در اســتانبول دیدار کردهاند.به گزارش اقتصاد آنالین ،او
گفت :این دیدار مفید و ســازنده بود ،اعتقاد بر این است
که اوپک و صنعت شــیل مذاکرات خود را در ماه مارچ
در  CERAWeekکه یک کنفرانس ساالنه انرژی
در هوستون است ،آغاز میکنند .گزارشها حاکی از این
اســت که اوپک به دنبال گفتگوی بیشــتر و جدیتر با
تولیدکنندگان نفت شیل آمریکاست.

تــا آن زمان ،گفتــه بارکیندو همچنــان راز آلود باقی
میماند چرا که او ًال هیچ نهاد واحدی برای تولیدکنندگان
نفت شــیل آمریــکا وجود نــدارد .شــرکتهای منفرد
چاههای نفت شــیل در آمریکا را مورد بهرهبرداری قرار
میدهد .برخی از آنها حفارانــی کوچکاند ،برخی دیگر
غولهای نفتی مثل رویالداچشل و بعضی هم میان این
دو هســتند .همه این شرکتها به سازمان تجاری مانند
( APIموسســه نفت آمریکا)تعلق دارند اما این سازمان
هم هیچ سیاســتگذاری برای تولیــد ،تنظیم نمیکند.
هارولدهــم ،یکی از معروفترین چهرهها در صنعت نفت
شــیل آمریکا و مدیر اجرایی ارشد کانتیننتالریسورسز با
چهل سال سابقه ریاســت ،هرگز با تولیدکنندگان دیگر
مثل اکســونموبایل ،ایجی ،پایونیرنچرالریسورسز و یا
یک شرکت حفاری کوچک تبانی و همکاری نمیکند و
نمیتواند هم بکند .او ممکن است بخواهد برای کاهش
تولیــد تبانی یا همــکاری کند اما قوانیــن مقابله با غیر
رقابتی بودن (آنتیتراســت) آمریکا ایــن کار را ممنوع
کرده است.
در گذشــته آمریکا به دالیل خاص اجازه داده بود که
شرکتهای نفتی با همدیگر همکاری داشته باشند؛ مثل
تأمیــن نفت متحدین در جنــگ جهانی دوم و مذاکرات
با اوپــک در  .۱۹۷۳حتی اگر دولت آمریــکا در قوانین
امروزی خود اســتثنایی برای تولیدکنندگان شــیل قائل
شــود که بتوانند با اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم (به
ویژه روســیه) همکاری کنند ،همکاری با شــرکتهای
بزرگ نفت شــیل بــه تنهایی بــرای کنتــرل تولید یا
افزایش قیمت نفت کافی نخواهد بود .تولید نفت شــیل
آمریکا به این شکل تقســیم شده است که شرکتهای

کوچک ســهم بســیار زیادی از تولید را به عهده دارند.
تولیدکنندگان کوچــک به طور ویژه از لحاظ مالی برای
کاهش تولید بسیار با مشــکل مواجه خواهند شد؛ آنها
سرمایهگذاران و ســهامدارانی مضطرب در والاستریت
دارند که باید با آنها روبهرو شوند.
اگر قــرار باشــد قیمــت نفــت افزایش پیــدا کند،
تولیدکنندگان کوچک بیشــتر مشــتاق میشــوند که از
این شــرایط نهایت اســتفاده را ببرند و تولید بیشــتری
با قیمت باال داشــته باشــد .تولیدکنندگان نفت شیل به
ویژه تولیدکنندگان کوچک همیشه با وامها و بدهیهای
ســنگینی مواجهاند و اگر قرار باشد توافقی برای کاهش
تولید صــورت بگیرد ،حتی اگر دولت هــم اجازه آن را
داده باشــد آنها توانایی اجرای آن را نخواهند داشــت.
بنابراین پاسخ آنچه بارکیندو به دنبال آن است در دست
تولیدکنندگان کوچک و غیر مطرح نفت شیل آمریکاست
و او باید در دیدارهایش به دنبال این باشد.
در همين حال ،طي روزهاي گذشــته طبق آمار منابع
ثانویه ،تولیــد نفت اوپک با افزایش تولید اعضایی که از
مشارکت در توافق کاهش تولید معاف شده اند ،در ژوئن
بیش از  ۳۰۰هزار بشــکه در روز افزایش یافت .سازمان
کشــورهای صادر کننده نفت اوپک موافقت کرده است
برای حذف مــازاد عرضه و حمایت از قیمتها ،تولیدش
را حدود  ۱.۲میلیون بشکه در روز از ژانویه سال جاری تا
مارس سال آینده کاهش دهند .روسیه و  ۱۰تولیدکننده
غیر اوپــک موافقت کردنــد تولیدشــان را حداکثر نیم
میلیون بشــکه در روز کاهش دهند .طبق ارزیابی منابع
ثانویه اوپک که این سازمان از آنها برای رصد تولید خود
اســتفاده میکند ،با در نظر گرفتن نیجریه و لیبی که از

توافق کاهش تولید معاف شدهاند ،تولید  ۱۳عضو اوپک
در ژوئن به حدود  ۳۲.۴۷میلیون بشــکه در روز افزایش
یافت .میزان تولید ژوئن  ۳۳۰هزار بشــکه در روز باالتر
از رقم تولید ماه مه بود که از ســوی اوپک منتشر شده
بود .افزایش تولید نیجریه و لیبی که تولیدشــان به دلیل
مناقشــات داخلی محدود شــده بود ،قیمتهای نفت را
تحت فشار قرار داده است.
افزایش تولید این کشــورها موجب شده صحبتهای
بیشتری در میان تولید کنندگان برای درخواست از لیبی
و نیجریه برای پیوســتن به توافــق کاهش تولید مطرح
شــود .براســاس اطالعات منابع ثانویه ،تولید  ۱۱کشور
عضو اوپک که در توافق کاهش تولید مشــارکت دارند،
به  ۲۹.۸۴۰میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن رسید .این
رقــم به معنای پایبندی  ۹۷درصــدی به توافق کاهش
تولید در ماه ژوئن اســت و نســبت به ماه مه که میزان
پایبندی باالی  ۱۰۰درصد بود ،کمتر شده است .گزارش
بازار نفت ماهانه اوپک که شــامل ارزیابی تولید ژوئن بر
مبنای آمار منابع ثانویه است ،روز جاری منتشر میشود.
این آمار ممکن اســت پیش از انتشار تحت بازبینی قرار
گیرد ،زیرا برآوردهای منابع ثانویه بیشتری به آن اضافه
میشود .اوپک از دو آمار برای مونیتور تولید خود استفاده
میکند که یکی آمار فراهم شــدن از سوی هر کشور و
دیگری آمار منابع ثانویه شامل رسانههای صنعتی است.
براساس گزارش رویترز ،شش منبع ثانویه مورد استفاده
اوپــک ،آژانــس بینالمللی انــرژی ،آژانسهای قیمت
گــذاری نفت پالتس و آرگــوس ،اداره اطالعات انرژی
آمریکا ،انجمن تحقیقات انرژی کمبریج و نشریه صنعتی
هفتهنامه پترولیوم اینتلیجنس هستند.
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حاشیه بازار

واردات آب معدنی فرانسوی با
مجوز قانونی

دبیر انجمن آبهای معدنی و آشــامیدنی با اشــاره به ادامه عرضه آب معدنی
وارداتی در کشــور ،گفت :در فهرست ممنوعیت  ۱۱۴قلم محصول خارجی مشابه
تولید داخل ،منعی برای واردات آب معدنی یا مواد غذایی لحاظ نشده است .پیمان
فروهــر در گفتگو با فارس با بیان اینکه در حال حاضــر ممنوعیتی برای واردات
آب معدنی به کشــور وجود ندارد ،اظهار داشت :در فهرستی که اخیراً از  114قلم
کاالی خارجی مشــابه تولید داخل برای ممنوعیــت واردات این محصوالت تهیه
شد ،نامی از آب معدنی و یا آشامیدنی برده نشده و ممنوعیتی در این زمینه لحاظ
نمیشــود .همچنین منعی برای واردات آشامیدنیها و محصوالت غذایی صورت
نگرفته اســت .وی تصریح کرد :البته یکی از الزامات پیوســتن به سازمان تجارت
جهانی ،آزاد بودن واردات اســت و باید برای رقابتپذیری تمرین کنیم .فروهر با
اشــاره به حضور  4شــرکت بزرگ خارجی در عرصه بستهبندی آب آشامیدنی در
ایران ،گفت :اخیراً آب معدنی با  3برند فرانســوی در کشــور توزیع شده که بیشتر
در  20تا  30سوپر مارکت شمال تهران عرضه شده است؛ البته حجم این آبهای
وارداتی در حد کم و قابل صرفنظر کردن اســت .وی ادامه داد :قیمت نیم لیتر
آب معدنی وارداتی حدود  30هزار تومان اســت که مشتریان خاص این نوع آبها
در واقع برخی ســفارتخانهها و تعدادی افراد خاص جهت اســتفاده در ضیافتها
هســتند و مصرفکننده دائمی ندارند .به گفته وی ،شرکتهای عرضهکننده این
آب معدنیهــای وارداتــی هماکنون در ایران تولید دارنــد .دبیر انجمن آبهای
معدنی توضیح داد :واردات آبهای معدنی فرانســوی به صورت قانونی و با مجوز
صورت گرفته که در دی و بهمن ســال گذشــته فرایند واردات انجام شده که در
سال جاری توزیع شدهاند.

رخداد

توقف روند نزولی درآمد نفت

اخذ مالیات ۱۰درصدی از خانههای نوساز به صالح نیست

راهاندازي سامانه شناسایی خانههای خالی برای اخذ مالیات

رئیس کل ســازمان امــور مالیاتــی از رایزنی با وزارت
راه و شهرســازی برای ایجاد ســامانهای جهت شناسایی
خانههای خالی برای اخذ مالیات تا پایان ســال جاری خبر
داد و گفت :در شــرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰
درصدی از خانههای نوســاز به صالح نیست .به گزارش
اقتصاد آنالین ،ســید کامل تقوینژاد ،با اشــاره به تالش
ســازمان امــور مالیاتی در خصــوص عملیاتی کردن اخذ
مالیــات از خانههای خالی طبق قانــون گفت :برای اخذ
مالیــات از خانههای خالی باید وزارت راه و شهرســازی
ســامانهای برای شناســایی این واحدها ایجاد کند .رئیس
کل ســازمان امور مالیاتی ادامه داد :طبق وعده وزارت راه
و شهرســازی تا پایان سال  96سامانه شناسایی واحدهای
خالی ایجاد شده و اطالعات این خانهها استخراج میشود
تا ســازمان امور مالیاتی طبق آن بــه اجرای قانون اقدام
کند .وی با بیان اینکــه در زمینه اخذ مالیات از خانههای
خالی قانون وجــود دارد ،افزود :اطالعات باید از ســوی
وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون
مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم.
آخرین وضعیت اخذ مالیــات  10درصدی از
خانههای نوساز

وابستگی  ۸۳درصدی
صنعت نساجی به واردات پنبه

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت:
از مجموع پنبه مصرفی صنعت نســاجی کشــور
 ۳۵هزار تــن بهصورت داخلی و  ۱۸۰هزار تن(۸۳
درصد) از طریق واردات تأمین میشود .رمضانعلی
سبحانیفر در گفتگو با رادیو افزود :با توجه به وجود
بازار وســیع مصرف چادر مشکی درکشور ضرورت
دارد موانع جدی بر ســر راه توسعه سرمایهگذاری
در این حوزه برداشــته شــود .وی همچنین موانع
جدی توسعه سرمایهگذاری در این حوزه را واردات
بیحســاب و کتاب ،تعرفه گذاری نامناسب ،دست
قدرتمند مافیای قاچاق ،هزینه باالی تولید و سایر
موارد برشــمرد و اظهارداشــت :برنامهریزیها در
مملکت باید به نحوی باشد که بخش عمده از بازار
داخلــی در قبضه تولیدات ایرانی قرار گیرد .وی در
بخش دیگری از ســخنان خود افزود :پوشاک بعد
از خوراک دومین نیاز ضروری مردم است بنابراین
میطلبد بیشــتر مورد توجه قرار گیرد .سبحانیفر
رونق صنعت نســاجی و پوشاک در کشور را منوط
به تأمین مواد اولیه مرغوب دانست و اظهارداشت:
پنبــه از جمله مواد اولیه این صنعت اســت .عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ضمن اشاره
به این جمله کــه از مجموع پنبه مصرفی صنعت
نساجی کشور  35هزار تن بهصورت داخلی و 180
هــزار تن از طریق واردات تأمین میشــود ،گفت:
برنامهریزی و سیاســتگذاری مسئوالن ذیربط در
این حوزه باید به نحوی باشد که تعرفه واردات مواد
اولیــه پائین تا تولید جنبه اقتصادی پیدا کند .عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
در ادامــه واردات بیرویه و قاچــاق را بالی جان
صنعت پوشــاک بهویژه چادر مشکی دانست و بر
لزوم مبارزه جدی با این پدیده مخرب در کشــور
تأکید کرد.

تقوینژاد در پاســخ به ســوالی مبنی بر اخذ مالیات 10
درصدی از خانههای نوســاز به کجا رسید ،گفت :در ماده
 77قانون مالیاتهای مســتقیم یک حکم وجود داشت که
بر آن اســاس  10درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز
عالوه بــر مالیات ماده  59دریافت شــود ،طبق اصالحیه
قانون مالیاتهای مســتقیم که در سال  94تصویب شد بر
اساس الیحه ارائه شده از ســوی دولت دهم قرار بر این
شــد که مالیات نقل و انتقال مسکن مثل سایر واحدهای
تولیدی تلقی شــود .وی ادامه داد :در قانون مذکور گفته
شــده که باید به ماخذ اشــخاص حقیقی و حقوقی از سود

و زیــان مربوط بــه واحدهای تولید مســکن مالیات اخذ
شــود ،البتــه در آییننامهای که در دولت تصویب شــده
تالش بر لحاظ شــرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده
اســت .تقوینژاد گفت :تا حــدودی آییننامه اخذ مالیات
از خانههای نوســاز به نحوی تنظیم شده که مشوقهای
مربوط به سرمایهگذاری در این بخش کم رنگ نشود.
مشوقهای سرمایهگذاری در بخش مسکن
تقوینژاد با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای
سرمایهگذاری در بخش مسکن ،تصریح کرد :دایره شمول
این ماده مربوط به کســانی است که پروانه ساخت آنها
از ســال  95به بعد صادر میشــود و دیگر مشوقی که در
این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص قیمت تمامشده
مســکن اســت ،با توجه به اینکه که زمیــن نقش مهمی
در نرخ مســکن دارد مقرر شــده تا قیمت زمین به قیمت
فروش لحاظ شــود .وي ادامه داد :وقتی قیمت فروش را
بــرای زمین در نظر گرفتیم یعنــی عمده هزینههای قابل
قبول مالیاتی در قیمت تمام شــده زمین لحاظ خواهد شد.
وی افزود :در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف
 3ســال نقل و انتقال صورت بگیرد مالیات اخذ میشود و
برای شهرهای زیر  100هزار نفر این امتیاز لحاظشده که

مالیات اخذ نشود .رئیس کل سازمان مالیاتی کشور یادآور
شــد :برای اشخاص حقوقی به نســبت سود و زیان آنها
مالیات اخذ میشــود و اگر واحد مسکونی سودی نداشته
باشد مالیاتی پرداخت نمیشود.
ضرورت وصول مالیات مقطوع
وی بــا بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشــناس امور
مالیاتی اجرای ماده  77و اخذ مالیات از خانههای نوســاز
در شــرایط فعلی را نمیپســندم ،گفت :اعتقــاد من این
اســت که مالیات هر چه به ســمت مالیــات مقطوع میل
پیدا کنــد هم کار وصول راحتتر میشــود و هم تکلیف
تولیدکنندگان مشخص میشود.
تقوینژاد ادامه داد :اجرایی نشــدن این ماده شــاید از
جهت درآمدهای مالیاتی نســبت بــه دوره قبل  10درصد
میــزان مالیات مــا را کاهش دهد اما مــا نمیخواهیم در
شــرایطی که نیاز است مسکن رونق بگیرد التهابی در این
بخش به وجود بیاید .رئیس کل ســازمان مالیاتی کشور از
آمادگی ســازمان امور مالیاتی برای همکاری با مسئوالن
وزارت راه و شهرسازی و ســایر مسئوالن مربوطه نسبت
به اصالحیهای این ماده خبر داد و تصریح کرد :ما خواستار
خروج مسکن از رکود هستیم.

رئیس اتاق تهران خواستار تسریع در تکنرخی شدن ارز شد

رئیس اتــاق بازرگانی تهران بــا تأکید
بر اینکه ،یکــی از مهمترین عوامل ورود
ســرمایهگذار خارجــی به کشــور ،ثبات
اقتصــاد اســت ،گفت :تک نرخی شــدن
ارز از جملــه عوامــل مهــم و تأثیرگذار
برای جذب ســرمایهگذار خارجی اســت.
مســعود خوانساری با اشاره به اهمیت تک
نرخی شــدن ارز ،افزود :یکی از مهمترین
مؤلفهها در اقتصاد کشــور ،حرکت نرخ ارز
به سمت واقعی شــدن و تک نرخی شدن
اســت .وی با بیان اینکه ،دولت یازدهم از

ابتــدای فعالیت تمام تــاش خود را برای
تک نرخی شــدن نرخ ارز بــه کار گرفت
اما متأســفانه به دالیــل متفاوتی تاکنون
این اقدام انجام نشده است ،اظهار داشت:

اندیشکده آمریکایی شــورای آتالنتیک
نوشــت :اگر بحران قطر طوالنیتر شــود،
احتمــاالً هم به لحــاظ ژئوپلتیک و هم به
لحاظ اقتصادی بــه نفع ایران تمام خواهد
شــد و برخالف تصور ســعودیها ،ممکن
اســت ایران برنده بزرگ بحران پدید آمده
فعلی باشــد .به گزارش تسنیم ،اندیشکده
آمریکایی «شورای آتالنتیک» در مقالهای
با عنوان «محاصره قطر توسط عربستان و
متحدانش موجب تقویت ایران میشــود»
نوشــت ،اگر بحران قطر طوالنیتر شــود،
احتمــاال هم به لحــاظ ژئوپلتیک و هم به
لحاظ اقتصادی بــه نفع ایران تمام خواهد
شد.
 4کشــور عربــی منطقــه بــه رهبری
عربســتان ،با متهم کردن قطر به حمایت
از تروریزم ،عرضه کاالهای مختلف به این
کشور را متوقف کردهاند و این موجب شده
تا تیم بن حامــد آل ثانی حاکم قطر برای
تأمین مایحتاج ضروری این کشــور دست
به دامان ایران شود .این گزارش مینویسد،
به عقیده بســیاری از کارشناسان ،قطر ،به
عنوان ثروتمندترین کشــور جهان از نظر
ســرانه تولید ناخالص داخلی برای مدتی
میتواند طوفان ناشــی از تحریم  4کشور
عربی منطقه را تحمل نماید.
فلورنــس اید اوکدنف اقتصاددان ارشــد

مؤسســه عربیا مانیتور گفت« :این بحران
پرهزینــه اما قابل مدیریت اســت  ...قطر
کشــور کوچکی است .ســیر کردن شکم
جمعیت پایین این کشــور در مقایســه با
عربســتان و امارات کار آســانتری است
بنابرایــن میتوان بــا انجام چنــد پرواز
سوپرمارکتهای این کشــور را مجددا ً پر
از کاال کرد ».ایــران و ترکیه از زمان آغاز
بحران مواد غذایی تــازه مورد نیاز قطر را
تأمیــن کردهاند .ایــران همچنین به قطر
پیشــنهاد کرده که از سه بندر این کشور
برای واردات اقالم مورد نیاز خود استفاده
نماید .قطریها هنوز از این بنادر استفاده
نکردهاند ،اما این پیشــنهاد نشــاندهنده
آمادگــی ایران برای به حداکثر رســاندن
منافع خود از شــکاف به وجــود آمده در
بین کشــورهای عضو شــورای همکاری
خلیج فارس اســت .قطر خــود را متعهد
به حفظ روابط حســنه با ایران میداند که
دلیل عمده آن سهم مشترک دو کشور از
بزرگترین میدان گازی جهان است .قطر
حدود  60درصد از درآمد صادراتی خود را
از این میــدان تأمین میکند .ایران و قطر
دارای دومین و سومین ذخایر بزرگ گازی
جهان بعد از روســیه هستند .تحریمهای
کشورهای عربی همچنین احتماالً قطر را
ناگزیر خواهد ساخت تا برای تکمیل پروژه

واقعی شــدن نرخ ارز به این معنی اســت
که فعــاالن اقتصــادی بتوانند محصوالت
خود را بــه بازارهای صادراتــی با قیمت
واقعی صادر کنند .خوانســاری افزود :اگر
قیمت ارز کمتر از حد معمول باشــد ،باید
بــه کاالی خارجــی یارانه پرداخت شــود
اما اگــر قیمت ارز واقعی باشــد ،این امر
باعث رشــد اقتصادی کشــور میشود که
نتیجــه آن رونق تولید و افزایش اشــتغال
خواهد بود .این فعــال اقتصای با تأکید بر
اینکه واقعی و تک نرخی شــدن ارز باعث

تقویت بنیه اقتصادی کشــور خواهد شــد،
گفــت :همچنین واقعی بــودن نرخ ارز با
تأثیری کــه بر بازارهای مالی در کشــور
و ثبــات اقتصادی دارد ،باعث میشــود تا
ســرمایهگذاران بتوانند پیشبینی دقیقی از
اقتصاد و آینده کشــور داشته باشند .رئیس
اتــاق بازرگانی تهــران در پایان گفت :به
همین دلیل برای تســهیل سرمایهگذاری
خارجی در کشــور و ورود هرچه ســریعتر
منابــع مالی خارجی ،باید در کمترین زمان
شاهد تک نرخی شدن ارز در کشور باشیم.

طوالنی شدن بحران قطر به نفع ایران تمام میشود

آخرین گزارشها حاکی است که درآمد نفتی ایران در سال گذشته به بیش
از  55میلیارد دالر رســیده اســت .به گزارش خبرآنالین ،افزایش درآمدهای
نفتی ایران به بیش از  55میلیارد دالر و  700میلیون دالر  ،رشد  66درصدی
درآمدهای ایران از محل صدور نفت و گاز را به همراه داشت .به این ترتیب
آخرین محاســبات صورت گرفته توســط بانک مرکزی ایران نشان میدهد،
دولت یازدهم از ســال  1392تا پایان ســال  1395درآمدی معادل با 209
میلیارد و  267میلیون دالر از محل صادرات نفت و گاز به دســت آورده که
این رقم بســیار پایینتر از درآمد دولت دهم از محل مذکور است .دولت دهم
در فاصله ســالهای  1388تا پایان سال  346 ، 1391میلیارد و  515میلیون
دالر نفت فروخت اما آمارها نشــان میدهد یکی از بدترین شرایط اقتصادی
ایران در دورههای مذکور در این دوره زمانی اتفاق افتاد .کاهش شــدید رشد
اقتصادی که به منفی شــدن آن در سال  1391منجر شد از یک سو و تورم
باال و توام با رکود اقتصاد از سوی دیگر ،قدرت خرید مردم و وضعیت رفاهی
کشور را نشانه رفت.
بــه این ترتیب در حالــی فعالیت دولت یازدهم آغاز شــد که ایران بخش
مهمی از بازارهای نفتی خود را از دســت داده بود و میزان درامد نفتی ایران
در ســال  1391نســبت به مدت مشــابه پیش از آن نیز گواه از دست رفتن
بازارهــای نفتی ایران بود .تحریم خرید نفت ایران در این ســال بحرانهای
اقتصادی کشور را بسیار پیچیده کرد .به طوری که درآمد  118میلیارد دالری
نفت ایران در ســال  1390به  68میلیارد و  135میلیون دالر در سال 1391
کاهش یافت .به این ترتیب میزان درامدهای نفتی به دســت آمده در دولت
یازدهم نزدیک به چهل درصد کمتر از دولت دهم است .در سالهای استقرار
دولت یازدهم ،برنامه احیای بازارهای جهانی نفت از یک ســو و تالش برای
هماهنگی با دیگــر تولیدکنندگان نفتی به منظــور حمایت از قیمت نفت از
ســوی دیگر در دستور کار قرار گرفت .این سیاســت توامان سبب شد روند
نزولی درآمدهای نفتی که از ســال  1391آغاز شــده بود  ،باالخره در سال
 1395متوقف شــود و ایران بار دیگر شــاهد افزایــش درآمدهای حاصل از
فروش نفت  ،پس از وقفه ای چهار ساله باشد.
دولت یازدهم در حالی توانســت نســبت به کنترل نــرخ تورم و همچنین
افزایش رشــد اقتصادی نائل شود که در سه ساله اول فعالیت خود ،هر سال
با کاهش درآمد نفتی نســبت به سال پیش از آن روبرو بود .درآمدهای ایران
از محل فروش نفت و گاز در ســال  1392برابر با  64میلیارد و  540میلیون
دالر گزارش شده است .این رقم در سال  1393به  55میلیارد و  406میلیون
دالر و در ســال  1394به  33میلیــارد و  569میلیون دالر کاهش یافت .به
نظر میرسد اجرای سیاستهایی مبتنی بر بازپسگیری بازارهای نفتی ایران
در جهان از یک ســو و تالش برای هماهنگــی اوپک و غیر اوپک با هدف
حراســت از قیمتها که به رشــد قیمت نفت در بازار منجر شــد ،مهمترین
دالیل افزایش درآمدهای نفتی ایران در سال  1394بوده است.

آخرین خبر

انرژی پاک با سرمایه خارج یها توسعه م ییابد

عظیــم  200میلیارد دالری خــود برای
میزبانی از مســابقات جام جهانی فوتبال،
روابط تجاری خود با تهران را توسعه دهد.
در حالــی که پیمانــکاران خارجی فعال
در قطر ممکن اســت در صورت تشــدید
بحــران این کشــور را ترک کننــد ،ایران
میتواند از صادرات خدمات مهندســی که
فضای زیادی برای رشــد در این کشــور
دارد منتفع شــود .در عین حال ،به گفته
اید اوکدن« :تعداد زیادی از شــرکتهایی
که در این پروژهها با قطر همکاری میکند
در دوبی مستقر هستند .از این جهت این
پروژهها ممکن اســت لغو شود یا به تأخیر

بیافتد ».این اتفاق میتواند درها را به روی
شرکتهای ساخت و ساز و مهندسی ایران
باز کند .به گفته محمدرضا انصاری ،رئیس
اتحادیه مشاوران و پیمانکاران بین المللی
ایران ،از زمــان اجرایی شــدن برجام در
ژانویه  ،2016این کشــور حدود  2میلیارد
دالر خدمات فنی و مهندسی به کشورهای
مختلف جهان صادر کرده است .وی افزود:
«فضا بــرای افزایش صادرات خدمات فنی
و مهندســی ایران به حداقــل  25میلیارد
دالر در ایران وجود دارد ».بدین ترتیب بر
خالف تصور سعودیها ایران ممکن است
برنده بزرگ بحران پدید آمده فعلی باشد.

ایــران پتانســیلهای باالیی برای توســعه انرژیهــای تجدیدپذیر دارد به
همین دلیل پس از برجام اســتقبال زیادی از ســوی کشورهای خارجی برای
ســرمایهگذاری در این انرژی صورت گرفت به طوری که طبق گفتههای وزیر
نیرو  ۳.۶میلیارد دالر درخواســت سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژیهای
نو وجود دارد .به گزارش ایسنا ،اهمیت حفاظت از محیط زیست ،در دسترس
بودن امکان احداث نیروگاههای تجدیدپذیر برای اکثر نقاط کشور و عدم نیاز به
خطوط انتقال و توزیع و اشتغالزایی از جمله اهداف پیگیری ایجاد پروژههای
تجدیدپذیر در کشــور از سوی وزارت نیرو مطرح شده که احداث نیروگاههای
خورشــیدی در اراک ،اصفهــان و همدان به ظرفیتهای زیــر  ۱۰مگاوات از
پروژههای موفق خورشــیدی اســت که تاکنون در مرحله اجــرا قرار گرفته
اســت .در این میان مقررات روشــن و انگیزهبخش ایران برای سرمایهگذاری
در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر یکی از دالیل اســتقبال کشورهای خارجی
از این پروژهها شــده اســت چراکه تاکنــون  ۳میلیــارد و  ۶۰۰میلیون دالر
درخواســت سرمایهگذاری خارجی در این حوزه ثبت شده که بیشترین حجم
ســرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص میدهــد .طبق برنامهریزیهای
صــورت گرفته تاکنون بیــش از  ۳۵۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشــور
نصب شــده و پیشبینی میشود که این میزان ظرفیت تا سال  ۲۰۳۰میالدی
به  ۷۵۰۰مگاوات برســد .در ایــن میان وزارت نیرو برای حمایت از توســعه
انرژیهای تجدیدپذیر ،تسهیالتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده که برق
تولیدی از نیروگاههای تجدیدپذیر را به قیمت قابلتوجهی در مقایســه با برق
تولیدی از نیروگاههای فسیلی و متداول خریداری کنند.

