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اقتصاد

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :به موضوع پنجره واحد سرمایهگذاری صد درصد قائل هستم و معتقدم که باید این سیاست در دولت آینده ادامه پیدا کند .محمد شریعتمداری با بیان اینکه این وزارتخانه در صنعت و
محمد شریعتمداری:
صد درصد به اشتغال جایگاه اساسی دارد افزود 22.5 :درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در محدوده سیاستگذاری این وزارتخانه است و حدود  30درصد در اشتغال کشور نقش دارد .شریعتمداری در ادامه تصریح کرد :اگر به اصول و سیاستهای اقتصاد
موضوع پنجره مقاومتی پایبند باشیم باید به تولید توجه کنیم .وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه دغدغه مجلس در خصوص سرمایهگذاری دغدغه ماست ،خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین راهها برای توسعه فعالیتهای صنعتی
واحد گمرکی قائل حمایت از سرمایهگذاری برای تولید است که اگر این مهم محقق شود میتواند به اشتغال با هزینه کم تبدیل شود .وی تصریح کرد :امروز چه کسی است که نداند نرخ باالی سود بانکی مشوق امر تولید در کشور نیست و اگر قرار باشد تولید
صورت گیرد باید از سیاستهای اصولی اقتصاد پیروی کرد .وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد :صد درصد به موضوع پنجره واحد قائل هستیم.
هستم

افزايش شركتهاي اكتشاف و توليد به  17عدد

وزنه غولهای نفتی ایران آینده سنگینتر شد

وزارت نفت با هدف حمایت از ایجاد شــرکتهای اکتشــاف و
تولید ایرانی و با هدف انتقال و توسعه فناوری در جریان مشارکت
شرکتهای نامبرده با شرکتهای معتبر خارجی ،شرکتهای ایرانی
حائز توانمندی حداقلی برای عهده داری وظایف مقرر شرکتهای
اکتشاف و تولید را مشــخص کرده است .این شرکتها که تعداد
آنها از  ۱۱به  ۱۷مورد افزایش پیدا کرده ،قرار است بدون مالکیت
در مخزن ،در بهرهبرداری حضور داشــته باشــند که میتوانند با
تجربهای که طی مشارکت با شرکتهای بین المللی نفتی کسب
میکنند به غولهای نفتی آینده ایران تبدیل شوند.
به گزارش ایســنا ،پنجم آذرماه ســال  ،۱۳۹۴شیوهنامه تعیین
صالحیت شــرکتهای اکتشاف ،توســعه و تولید از میدانهای
نفت و گاز کشــور از ســوی بیژن زنگنه ،وزیر نفت ابالغ و در آن
تصریح شد در شرایط عمومی ،ساختار و الگوی قراردادهای جدید
باالدستی نفت ،پیشبینی شده است که افزون بر استفاده حداکثری
از ظرفیتهای سازندگان داخلی برای تامین تجهیزات و کاالهای
مورد نیاز پروژهها و نیز بهرهگیری از ظرفیتهای پیمانکاران داخلی
برای اجرای پروژههای نفتی و انجام عملیاتی مانند حفاری و تکمیل
چاهها در دریا و خشــکی ،از اهرم و امکان امضا و اجرای این نوع
از قراردادها برای تاسیس و تقویت ظرفیتهای مدیریتی و فناوری
کشور برای اجرای پروژههای بزرگ نفتی در حوزه اکتشاف و تولید
حداکثر بهره ممکن گرفته شــود؛ از این رو تاسیس شرکتهای
 E&Pدر بندهای متعدد شــرایط و الگوی جدیــد قراردادهای
نفتی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است .در نهایت قرار شد این
شرکتها در قالب سه سطح مدل ارزیابی شوند که مدل اولیه ،مدل
غربالگری ،مدل دوم ،مدل پیش ارزیابی و مدل سوم ،مدل ارزیابی
است که بر اساس آن ،صالحیت و توانمندی شرکتهای داوطلب
در کارگروههای ویژهای که تعیین شده است ،بررسی شده و فهرست
نهایی به شــرکتهای خارجی معرفی شود .فراخوان شناسایی و
ارزیابی شــرکتهای ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و
تولید  ٢٨اردیبهشــت ماه سال  ۱۳۹۵اعالم شد و در اواسط تیرماه
همان سال وزارت نفت پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی برای
فعالیت در قالب شرکتهای اکتشــاف و تولید ( ،)E&Pهشت

شــرکت را به عنوان شرکتهای ایرانی صاحب صالحیت در این
حوزه تعیین و معرفی کرد .پتروپارس ،مهندسی و ساختمان صنایع
نفت ( ،)OIECانرژی دانا ،توسعه پتروایران ،گروه مپنا (شرکت
نفت و گاز مپنا) ،قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا ،سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران)
و ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا)،
شرکتهایی بودند که به گفته محمدرضا مقدم ،معاون سابق وزیر
نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرست معاونت امور مهندسی
وزارت نفت توانســتند از بین  ۳۷شــرکت حد نصابهای الزم را
در ارزیابیهای صورت گرفته کســب کننــد .حدود  ۶ماه پس از
معرفی  ۱۱شرکت  E&Pمعاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری
وزارت نفت از تعیین فرصتــی مجدد برای ارائه و تکمیل مدارک
و مســتندات شرکتهای ایرانی خواهان فعالیت در حوزه اکتشاف
تهایی که برای
و تولید خبر داد و اعالم کرد آن دســته از شــرک 
فعالیت در حوزه اکتشــاف و تولید ،در فراخوان عمومی اعالمشده
این معاونت در سال  ٩٥شرکت کردند و به دالیلی موفق به کسب
تهای
حداقل امتیازهای الزم جهت حضور در فهرست نهایی شرک 
ذیصالح نشــدهاند ،تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت
به تکمیل و ارائه مستندات و مدارک خود اقدام کنند .این تصمیم
تهای ایرانی ذیصالح در زمینه
با هدف تکمیل فهرست شــرک 
تهای فنی
اکتشاف و تولید ( ،)E&Pبه کارگیری حداکثری ظرفی 
تهای
و مهندسی داخل کشور و ایجاد فرصت رشد و ارتقاء شرک 
ایرانی در حوزه باالدســتی صنعت نفت اتخاذ شد .به این منظور،
ضمــن برگزاری جلســات و دریافت و بررســی برنامههای این
تها جهت اصالح سازمان عملیاتی ،رویهها و برنامه کسب
شــرک 
و کار به منظور تطابق هرچه بیشتر با استانداردها و بهترین تجارب
تها
جهانی در حوزه اکتشاف و تولید( ،)E&Pنحوه حرکت شرک 
در مســیر تبدیل شدن به شرکت اکتشاف و تولید پایش و ارزیابی
میشود و بر این اساس امکان بازنگری و تجدید نظر در فهرست
تهای ذیصالح وجود دارد .غالمرضا منوچهری ،معاونت
شــرک 
مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز حدود یک ماه گذشته
با اشــاره به رشد شرکتهای  E&Pایرانی تصریح کرد :تاکنون

صالحیت بیش از  ۱۲شــرکت  E&Pایرانی تایید شده است که
میتوانند با عنوان شریک ذیصالح در کنار شرکتهای بین المللی
فعالیت کنند حتی چنانچه این شــرکتها صالحیت داشته باشند
وزارت نفت توسعه میدانی را به آنها واگذار میکند و شرکتهای
ایرانی میتوانند شرکتهای بین المللی را به عنوان شریک انتخاب
کنند .در راستای تعیین فرصتی مجدد برای ارائه و تکمیل مدارک
و مستندات شرکتهای ایرانی خواهان فعالیت در حوزه اکتشاف و
تولید و پایش و ارزیابی عملکرد شرکتهای ایرانی تایید صالحیت
شده  ۶شرکت صاحب صالحیت دیگر به مجموع  ۱۱شرکت ایرانی
مســتعد برای فعالیت در قالب شرکتهای اکتشاف و تولید اضافه
شد .به گفته حبیباله بیطرف ،معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری
تهای مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
وزارت نفت برای شرک 
ایران ،کیسون ،توسعه صنعت ایران افق ،شرکت مهندسی و خدمات
پارس پتروزاگرس ،گلوبال پتروتک کیش و حفاری شمال (هلدینگ
انرژی گستر سینا) ،مجوز فعالیت به عنوان شرکت ایرانی اکتشاف
و تولید ( )E&Pدر ساختار قراردادهای نفتی صادر شده و به این
تهای ایرانی دارای مجوز فعالیت در این حوزه
ترتیب ،تعداد شرک 
یها و
به  ۱۷شرکت رسیده است .نام این شش شرکت پس از ارزیاب 
بررسی اسناد و مدارک واصله توسط کارگروه تخصصی ،بر اساس
مدل سهمرحلهای تشخیص صالحیت که با استفاده از استانداردها
و بهترین تجارب جهانی تدوین شده ،اعالم شده است.
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
شــرکت مهندسی و ساخت تاسیســات دریایی ایران در زمینه
مهندسی ،طراحی ،ساخت و نصب ،تعمیر و اجرای سازههای ثابت
و متحرک دریایی از قبیل ســکوهای شناور و نیمهشناور دریایی،
اسکلهها ،خطوط لوله و تاسیسات فراساحلی در صنایع نفت و گاز
فعالیت میکند .این شرکت که در سال  ۱۳۸۰تاسیس شد دارای
چندین یارد کشتیسازی و سایتهای صنعتی و کارخانجات جانبی
مرتبط ،همچنین مالک ناوگان گستردهای از کشتیهای لولهگذار،
شناورهای جرثقیلدار ،تجهیزات و ماشینآالت است .اکثریت سهام
این شرکت در اختیار شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
صنعت نفت قرار دارد .ماموریت این شرکت مدیریت ،طراحی ،تامین
کاال ،ســاخت ،تصب و راهاندازی برای انجام پروژههای «کلید در
دست» در قالب پیمانکار عمومی ( )GCدر بخش انرژی به ویژه
تاسیسات نفت ،گاز و پتروشیمی در دریا ،خشکی و سایر بخشهای
مرتبط است.
کیسون
کیسون یک شرکت خصوصی اســت که خدمات مهندسی و
ساخت را در یک تراز جهانی در زمینه طراحی ،مدیریت ،تدارک و
اجرای پروژههای بزرگ و چند نظامه به کارفرمای داخل و خارج از
ایران ارائه میدهد.این شرکت طی بیش از یک دهه گذشته بخش
مهمی از منابع خود را به حضور راهبردی در بازار جهانی ســاخت
و ساز اختصاص داده است .کیسون شش بار در سالهای ،۱۳۷۹
 ۱۳۸۰،۱۳۸۸ ،۱۳۶۸ ،۱۳۷۸و  ۱۳۸۹بــه عنوان صادرکننده نمونه
خدمات فنی و مهندسی انتخاب شده است.

توسعه صنعت ایران افق
شرکت توسعه صنعت ایران افق در سال  ۱۹۸۷با مشارکت گروه
افق و ادگو ()Edgoتاسیس شــد .این شرکت از همکاری بین
شــهرت افق در بخش نفت منطقه خوزستان و شناخت از صنعت
نفت ایران و تجربه ادگو در خدمات میدان نفتی و پروژههای توسعه
انرژی در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا(منا) ســود میبرد و با
هدف تبدیل شدن به یک فراهمکننده بخش خصوصی بزرگ در
زمینه خدمات یک پارچه برای صنعنت نفت ایران تشــکیل شده
اســت .انجام امور فنی و مهندســی در زمینه نفت و گاز و تامین
کاالهای مــورد نیاز صنعت نفت جزو فعالیتهای این شــرکت
محسوب میشود.
شرکت مهندسی و خدمات پارس پتروزاگرس
شرکت مهندسی و خدمات پارس پترو زاگرس توسط مدیران و
متخصصان شرکت ملی نفت ایران راهاندازی شد .این تیم تجربه
گســتردهای در زمینههای فنی و مدیریتی در رشتههای مختلف
صنعت نفت و گاز ،مدیریت و مهندســی مخزن ،مهندسی تولید،
مطالعات زمین شناســی ،مطالعات پتروفیزیک ،مهندسی حفاری،
عملیات حفاری و ...دارد.
گلوبال پتروتک کیش
گلوبال پتروتک کیش یک شرکت خصوصی ایرانی با تخصص
در زمینه حفاری چاههای نفت و گاز است که فعالیت خود را برای
برآورده کــردن نیازهای صنعت نفت و گاز ایران با دو دســتگاه
حفاری خشــکی آغاز کرد .در حال حاضر این شــرکت عالوه بر
دارابودن دستگاههای ملکی حفاری خشکی و دریایی ،دستگاههای
استیجاری دیگری را نیز به صورت قرارداد طوالنیمدت اجاره در
اختیار دارد .شرکت گلوبال پتروتک کیش با در اختیار داشتن عمده
بازار دستگاههای حفاری دریایی در ایران ،به عنوان پیمانکار حفاری
پیشرو در این کشور ،شناخته میشــود .تمرکز شرکت بر کارهای
اکتشافی و توسعه حفاری ،در وهله نخست ،استفاده از دستگاههای
حفاری کارا و سالم است .با توجه به نوع دستگاه حفاری و موقعیت
آن ،ما توان حفــاری تا عمق  ۲۴هزار پا در آبهای تا عمق ۳۰۰
پا را داریم.
حفاری شمال (هلدینگ انرژی گستر سینا)
شرکت انرژی گستر ســینا به عنوان یکی از شرکتهای مادر
تخصصی پیشگام در حوزه نفت و گاز ،با ماموریت تمرکزیافته بر
پاسخگویی به تمامی ابعاد پروژههای باالدستی صنعت نفت و گاز
از جمله ارزیابی و توســعه میدان در سال  ۱۳۸۶پا به عرصه وجود
گذاشته و در ادامه ،فعالیت در کلیه حلقههای زنجیره نفت و گاز را
در هدف قرار داده و در این راستا به بخش میاندستی و پاییندستی
زنجیره نیز ورود داشته است .اکتشاف و لرزه نگاری ،حفاری دریایی
و خشکی در قالب پیمانهای  ،EPDطراحی ،اجرا ،بهرهبرداری
و توسعه مجتمعهای پاالیشگاهی ،پترو شیمی ،خطوط انتقال نفت
و گاز ،معادن و فلزات و دیگر صنایع وابســته ،پاالیش برشهای
نفت خام ،تولید و عرضه انواع روانکارها و سیاالت خنککننده و...
مهمترین فعالیتهای این شرکت است.

رفع اتهام لغو ممنوعیت واردات برنج از جهاد کشاورزی

با وجــود ممنوعیــت واردات برنج از ســوی وزارت جهاد
کشاورزی ،از سوی معاون اجرایی رئیسجمهور این ممنوعیت
لغو و واردات برنج که از اول مرداد عملی شــده بود آزاد اعالم
شد .به گزارش ایلنا ،در بهمن سال  95وزارت جهاد کشاورزی
در حکمــی واردات برنج را تا اول مــرداد  96آزاد اعالم کرد.
این حکم بدان جهت بود که در این ایام برداشــت محصول از
شالیزارها در کشور کم است و یا اصال وجود ندارد و برنج مورد
نیاز کشور از خارج وارد میشود.
گمرک در بهمن ماه سال گذشــته اعالم کرد که براساس
بخشنامه وزارت جهاد و سازمان توسعه تجارت ،واردات برنج تا
مردادماه ســال آینده آزاد شده است و یک مدت  5ماهه برای
این ممنوعیتها در نظر گرفته شد که از سال قبل از  95بیشتر
بود .اما با نزدیک شدن به زمان ممنوعیت واردات از سوی دفتر
معاونت اجرایی ریاســتجمهوری؛ آقای محمد شریعتمداری؛

حکمی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات از اول مرداد صادر شــد
که طی این حکم اجازه ورود برنج در زمان برداشــت محصول
در داخل به واردکنندگان داده شــده بود و این امر باعث افت
قیمت برنج داخلی در کشــور شد .در این مصوبه آمده بود که
تاریخ ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد به اول شهریور تغییر
خواهد کرد در حالیکه بیشترین برداشــت محصول برنج در
مرداد ماه انجام میشــود .این لغو ممنوعیت که به نفع تجار و
واردکنندگان و به ضرر تولید کنندگان و کشاورزان داخلی تمام
شد با واکنش شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و موضوع تا
آنجا پیش رفت که مقصر اصلی این امر وزارت جهاد کشاورزی
شناخته شده و بارها درخواست توضیح از سوی مجلس شورای
اسالمی دریافت کرد .این در حالی است که از ابتدای امر وزارت
جهاد کشاورزی و شخص مهندس حجتی با این لغو ممنوعیت
مخالفت کردند و سعی در رد این اقدام داشتند اما بارها از سوی

زندگی  ۱۰میلیونایرانی
در حاشیه شهرها
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم ،گفت :متاسفانه در
حال حاضر  ۱۰میلیون نفر از شــهروندان ایرانی در حاشیه شهرها در
وضعیت نامناسبی زندگی میکنند .عباس آخوندی در گفتگو با خانه
ملت ،با اشاره به اینکه در دوره یازدهم دولت بیشترین تمرکز بخش
مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ساماندهی مسکن مهر بود ،گفت:
در دولت دوازدهم تمرکــز عمده وزارتخانه روی چهار محور عمده
است که نخست ،بازآفرینی شهری در حوزه بافتهای حاشیهای بوده
که متاســفانه در حال حاضر  ۱۰میلیون نفر از شهروندان ایرانی در
حاشیه شــهرها در وضعیت نامناسبی زندگی میکنند ،لذا وزارت راه
و شهرســازی برنامه گستردهای در بخش حاشیه نشینها دارد .وزیر
پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم ،با بیان اینکه محور دوم
در وزارت راه و شهرســازی دوره جدید بازآفرینی بافتهای شهری
اســت ،افزود :بازآفرینی بافتهای شــهری در بافتهای فرســوده
صورت میگیرد که میتواند اشــتغالزایی داشته و کیفیت زندگی را
افزایش دهد .وی با اشاره به طرحهای وزارت راه و شهرسازی دولت
دوازدهم ،برای خانه اولیها ادامه داد :موضوع خانه اولیها از طریق
صندوق پسانداز یکم پیگیری شــده که بر این اساس بیش از ۲۳۰
هزار نفر در این صندوق پسانداز کردهاند که به تدریج از سال جاری
وارد بازار تقاضای مسکن میشوند و ورود آنها میتواند بازار مسکن
را توسعه داده و تقاضای جدید و اشتغال در بازار مسکن ایجاد کند و
خانه اولیها نیز صاحبخانه شوند .وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
دولــت دوازدهم ،با بیان اینکه محور چهارم فعالیت بخش مســکن
وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید مسکن اجتماعی است ،تصریح
کرد :مقرر شــده که به کمک سازمان بهزیســتی ،تامین اجتماعی،
کمیته امداد و بنیاد مسکن برای گروهها و طبقات کم درآمد مسکن
در نظر گرفته شــود چراکه در مسکن اجتماعی به دنبال ایجاد صف
جدید نیستیم.

مجلس درخواســت توضیح دراین زمینه داده شد .با این وجود
اســنادی مبنی بر ابالغ این حکم توسط محمد شریعتمداری
وجود دارد که مســئولیت آن را از شانه وزارت خانه برمیدارد.
حال که موضوع جلوس آقای شریعتمداری بر مسند وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت مطرح شــده و وی نیاز به رای اعتماد
از مجلس شــورای اسالمی را دارد از موضع خود کوتاه آمده و
مصوبه را رد کرده اســت .مصوبهای که بــه مدت  22روز در
کشور اجرا شــده و زمان ممنوعیت واردات را از اول مرداد به
اواخر آن کشانده حاال که معاون اجرایی رئیسجمهور نیازمند
رای اعتماد بهارســتانیها شده باید به حالت اول خود بازگردد
که سند آن در ذیل آمده است .بیشتر نمایندگان مجلس در این
مدت از حجتی به وفور درخواســت کرند تا از اجرایی شدن آن
جلوگیری کند و این مصوبــه را لغو نماید .وی نیز با مخالفت
با این طر ح ســعی در لغو آن داشــت و نامههایی را به نعمت

زاده وزیر صنعت و معدن و همچنین شمانی مدیر کل واردات
مناطــق آزاد ابالغ کرد که در هــر دونامه تاکید بر ممنوعیت
وارد از تاریخ  96/5/1شــده است .با وجود عقب نشینی آقای
شــریعتمداری برای جــذب رای اعتماد از ســوی نمایندگان
میتوان گفت این شــبهه که واردات برنج در زمان حجتی و
به دستور او انجام شــده است ،از پایه بیاساس بوده و شواهد
بر بیتقصیر بودن وزارت جهاد کشــاورزی در کاهش قیمت
برنج داخلی و ضرر به کشــاورزان داللت میکند که میتواند
در گرفتن رای اعتماد از ســوی بهارستاننشینان برای حجتی
مؤثر باشد که پیش از این کمی نگرانکننده بود .با این تفاسیر
و عملکرد نســبتا مثبت مجمود حجتــی در مقام وزارت جهاد
کشاورزی میتوان به حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم
امیــدوار بــود و نگرانیای بابت رای اعتماد مجلس شــورای
اسالمی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی نداشت.

نگرانی از افزایش تورم ناشی از رشد واردات خودرو

عضــو هیئت علمی دانشــگاه خواجه نصیرالدین
طوســی گفت :سیاستگذاران اقتصادی کشور باید
بررســی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو
در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از
کشــور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش
تورم در کشور نشــود .شهرام آزادی در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :مشــتری ایرانی حق دارد که به
انواع خــودرو با کیفیتها و قیمتهای مختلف چه
داخلی و چه وارداتی دسترســی داشــته باشد .وی
با بیان اینکه بنابراین برای پاســخ به نیاز مشتریان،

واردات خــودرو در کنار تولیــد داخلی باید صورت
گیرد ،خاطرنشــان کرد :با این حال باید توجه کرد
که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال
است تا واردات .این کارشناس صنعت خودرو ادامه
داد :در ایــن زمینــه صنایع خودروســازی داخلی
باید در کنار تولیــد خودروهای اقتصادی با قیمت
پایین برای قشــر اصلی مصرفکنندگان ،در زمینه
تولید خودروهای با قیمت باالتر نیز سرمایهگذاری
کنند تا نیاز تمام مشــتریان ایرانی تامین شود .وی
افزود :اما گذشــته از واردات ،تهدیدی نیز از ناحیه

خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود
دارد بهگونــهای که اگر تولیــد خودروهای چینی
بــه صورت فعلی کــه واردات کامل قطعات و صرفا
مونتاژ در داخل کشــور صورت میگیرد ،ادامه یابد
ایــن کار نیز از نظر خروج ارز از کشــور و احتمال
افزایش نرخ تورم ،تفاوتی با واردات خودرو نخواهد
داشت .آزادی تصریح کرد :در شرایط رفع تحریمها
و برقراری ارتبــاط با خودروســازان مطرح جهان
باید خودروســازان بینالمللــی را ترغیب به تولید
محصوالتشان در داخل ایران کرد.

قانونی بودن قرارداد خودرویی جدید با رنو
رئیس هیئت عامل ســازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو) با تاکید بر اینکه قرارداد ایدرو
با رنو به هیچ عنوان غیرقانونی نیســت ،از منتقدان
خواست به ابعاد فنی و تبعات اقتصادی و اجتماعی
انعقاد ایــن گونه قراردادها که به اشــتغالزایی در
کشــور کمک میکند ،توجه کنند .منصور معظمی
در گفتگــو با ایرنا در تاکیــد مجدد بر قانونی بودن
قرارداد ایدرو با شــرکت خودروســازی رنو فرانسه
افزود :مفاد اصل  44قانون اساسی و اساسنامه ایدرو
(مصوب مجلس شورای اسالمی) این اجازه را صادر
کرده اســت .معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
افزود :مطابق اصل  44قانون اساسی سهام دولت در
گروه  2نباید بیش از  20درصد باشد؛ این در حالی
است که اینک ســهام دولت در خودروسازی کمتر
از  10درصد است و بر این اساس هیچ محدودیتی
وجود ندارد.

با گذشت بیش از  10ماه از امضای توافق اولیه در
نمایشگاه خودرو پاریس  ،2016قرارداد بزرگترین
ســرمایهگذاری تاریــخ صنعت خــودرو ایران بین
شرکت خودروســازی رنو فرانسه و ایدرو به عنوان
نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین
ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد.
این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و
خرید جدید برای حمایت از قطعه ســازان داخلی
و یک کارخانــه تولیدی با ظرفیت اولیه ســالیانه
150هزار دستگاه است .براساس این توافقنامه ،رنو
برای نخســتین بار در ایران ،مراکز توزیع ،فروش و
خدمات پس از فروش خواهد داشــت .این شرکت
در حوزه تحقیق و توســعه ،خرید و بومیســازی،
تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شــبکه توزیع
و تحت اســتاندارد شــرکت رنودر بازارهای داخلی
و خارجی ،فعال خواهد بود .بــا این وجود ،اما این

روزها برخی تهمت غیرقانونی بودن به قرارداد ایدرو
با رنو میزنند.
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حاشیه بازار

وضعیت دخل و خرج دولت در بهار امسال

آمارهای بانک مرکــزی از وضعیت دخل و خرج دولت در بهار امســال گویای درآمد
 188.9هزار میلیارد ریالی فروش نفت و فرآوردههای نفتی اســت .به گزارش ایرنا ،در سه
ماهه نخست امسال ،دولت  181.9هزار میلیارد ریال از محل مالیات و  54.5هزار میلیارد
ریال از محل سایر درآمدها برای پوشش هزینههایی جاری خود درآمد کسب کرده است.
همچنین در این مدت درآمدهای ناشــی از واگذاری داراییهای سرمایهای به عدد 189.7
هزار میلیارد ریال رسیده که سهم فروش نفت و فرآوردههای نفتی از این رقم  188.9هزار
میلیارد ریال است و بقیه از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول حاصل شده است .در
بهار امســال مجموع واگذاریهای مالی دولت یعنی فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه
که ســومین محل درآمد بودجه کشور محسوب میشــود 184.4 ،هزار میلیارد ریال بوده
است .بر این اساس در سه ماهه نخست امسال دولت در مجموع  610.5هزار میلیارد ریال
درآمد کسب کرده است .نگاهی به مخارج دولت در این مدت نیز گویای آن است که سهم
پرداختهــای هزینهای  548.8هزار میلیارد ریــال ،پرداختهای عمرانی دولت  8.2هزار
میلیارد ریال و تملک داراییهای مالی  9.7هزار میلیارد ریال بوده است .در مجموع سهم
بیشــتر پرداختهای دولت در بهار امسال مربوط به پرداختهای هزینهای یعنی مواردی
چون حقوق و دســتمزد کارکنان ،واریز یارانهها و هزینههای بهداشتی ،آموزشی و دفاعی
کشــور بوده که  43.1درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی و ســایر درآمدها پوشش داده
شده است .همچنین دولت در این مدت از محل تنخواه گردان  43.8هزار میلیارد ریال از
هزینههای جاری خود را پوشــش داده که تا پایان سال و با کسب درآمدهای بیشتر این
ردیف تسویه و صفر میشود.

رخداد

عدم توقف ثبت سفارش واردات خودرو
قائممقام وزیر صنعت در امور تجارت اعالم کرد که واردات خودرو در  ۶ماه آتی میتواند
منجر به کاهش قیمتها شــود زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ۳۰درصد
افزایش یافته اســت .به گزارش خبرگزاری سازمان توســعه تجارت ،مجتبی خسروتاج
قائممقام وزیر صنعت و ریاســت سازمان توسعه تجارت ایران ،در خصوص اخبار مبنی بر
مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار کرد :در نیمه اول مردادماه سال جاری ،به دلیل
تغییراتی که در سیســتم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانه جامع تجارت پیش
آمد ،مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه
به سیاســتها و دســتورالعملهای جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن
درخواست رسیدگی کردهایم ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابالغ شود .اما
این به معنی توقف واردات نیست .رئیس سازمان توسعه تجارت افزود :دستورالعمل جدید
با رعایت تاکید بر تولیدات داخلی ،سرمایهگذاری مشترک ،توسعه صادرات و  ...خواهد بود،
آنچه در حال حاضر وارد میشــود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و  ۴ماهه اول
ســال جاری است و تا دی ماه ســال جاری فرصت ورود آن وجود دارد .بنابراین ،واردات
آنها با مانع مواجه نیســت ،خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو
از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه که در  ۴ماهه اول امسال ثبت سفارش
شده به مراتب باالتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در صورت واردات در
 ۶ماه آتی میتواند منجر به کاهش قیمتها شود .زیرا عرضه نسبت به دوره مشابه سال
گذشته نیز افزایش یافته است .وی با اشاره به قوانین محدودکننده در واردات خودرو گفت:
در حال حاضر واردات تابع قانون خودرو و آئیننامه ضوابط فنی مربوطه است که مطابق
آن بایستی ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد ،محیط زیست ،بهینهسازی سوخت
و شرایط نمایندگی رعایت گردد که در خصوص شرایط نمایندگی ،ابالغیه دی ماه سال
 ۱۳۹۵معاون اول ریاستجمهوری ،دستورالعمل وزارتخانه و سیاستهایی که دولت به
وزارتخانه ابالغ میکند مبنای اقدام خواهد بود .خسروتاج با تاکید بر بیاعتبار بودن ثبت
سفارشهای پس از تاریخ ابالغ بخشنامه معاون اول رئیسجمهور ،تشریح کرد :تا پیش
از بخشــنامه دی ماه سال  ۱۳۹۵عالوه بر نمایندگیهای رسمی ،شرکتهای واسط هم
میتوانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمایند ولی از دی ماه سال ۱۳۹۵
به بعد با بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگیهای رسمی
معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است .قائممقام
وزیر در امور تجارت در خصوص امکان تمدید ثبت سفارشات صورت گرفته قبلی اظهار
داشــت :این ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار  ۶ماهه برخوردار هستند که چنانچه در
سررسید نیاز به تمدید باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم خواهد شد .توقف
ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید
ابالغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد .تکرار میکنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته
و  ۴ماهه ابتدای ســال جاری حداقل تا  ۶ماه آینده از محل این ثبت سفارشــات واردات
خودرو به کشور در جریان هســت و خواهد بود .خسروتاج افزود :در چهارماهه اول سال
جاری حدود  ۲۶هزار دســتگاه خودرو سواری وارد و در گمرکهای کشور ترخیص شده
که در مدت مشابه سال گذشته حدود  ۱۸هزار دستگاه بوده است که نشاندهنده افزایش
 ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه ســال گذشته است .وی درباره محدودیتهای ثبت
سفارش گفت :طراحی سیستمها و سامانهها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سواستفاده
از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرمافزارهای جدید فراهم شود
نرمافزارهای گذشــته به روز شود .بنابراین ،تمام سیستمها و سامانهها امکان مواجهه با
اینگونه سواستفادهها هستند و در دورههای خاصی نیاز به چنین محدودیتهای موقت
برای تغییرات سیســتمی وجود دارد .خسروتاج در پایان در خصوص سهمیه برای واردات
خودرو اعالم کرد :هر زمان که دستورالعمل جدید از سوی دولت ابالغ شود ،طبق ضوابط
و مقررات آن عمل خواهیم کرد.

آخرین خبر

افزایش  ۲.۲درصدی دارای یهای خارجی نظام
بانکی

میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال  ۵۸۰۴.۸هزار میلیارد ریال
بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل  ۲.۲درصد افزایش یافته است .تازهترین گزارش
بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در خردادماه سال جاری نشان میدهد که بدهی
بخش دولتی در دوره مورد بررسی  2299.5هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه
سال  95به میزان  20.6درصد رشد یافته است .به گزارش اقتصاد آنالین ،طبق اعالم بانک
مرکزی ،بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی  9302.3هزار میلیارد ریال است که نشان
دهنده  22.5درصد رشــد نسبت به مدت مشــابه سال قبل و رشد  1.4درصدی نسبت به
اسفندماه است .میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به 5246.7
هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل  4.2درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز  627هزار میلیارد
ریال است که نشان دهنده  6.3درصد رشد است .بدهیهای ارزی بانک مرکزی در خرداد
ماه سال جاری  1556.0هزار میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 2.2درصد رشــد داشته اســت .میزان داراییهای خارجی در این بخش با  0.3درصد رشد
نســبت به مدت مشابه سال گذشته به  3409هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و
مســکوک نیز با  12درصد رشد 70.8 ،هزار میلیارد ریال است .سپرده بانکها و موسسات
اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با  20.1درصد رشد به  1387.5هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خردادماه سال  96با  22.8درصد رشد9220.6 ،
هزار میلیارد ریال اســت .میزان داراییهای خارجی بانکهای تجاری کشور در خرداد ماه
امســال  3500هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  19.9درصد
رشد نشان میدهد .سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی نیز  279.2هزار میلیارد ریال
بوده که  38درصد افزایش یافته است .جمع کل داراییهای بانکهای تجاری در دوره مورد
بررسی 3954.5 ،هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال  95دارای  25.5درصد
رشد اســت .بر پایه این گزارش ،میزان داراییهای خارجی بانکهای تخصصی در خرداد
ماه سال جاری  572.8هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 11.7
درصد رشــد یافته است .جمع کل داراییها و بدهیهای بانکهای تخصصی در این دوره
رقم  4500.3هزار میلیارد ریال است که  13.2درصد رشد دارد.

