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معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:

تا پایان سال مکلف به امضای  10قرارداد نفتی هستیم

مذاکره با توتال به سالمترین شکل بود/امتیاز ویژهای به توتال ندادیم /بدترین قراردادهای نفتی در دولت احمدینژاد امضا شد
باالخره امریکا شیطان بزرگ است یا ادعایش قابل استناد؟

منگاه
نی 

بـــه گـــزارش اداره کل روابط عمومـــی وزارت نفت،
همـــان گونه که بیژن زنگنه ،وزیـــر نفت در اظهارات
اخیرش در جلســـه علنی مجلس شـــورای اسالمی
بیان کرد ،دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد
و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد
در هـــر قراردادی مدارک و مســـتنداتی بـــرای اثبات
ادعاهایشـــان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی
مکلف بودهانـــد این مدارک را بیدرنـــگ در اختیار
مراجع ذیصالح قضایی قـــرار دهند تا طبق موازین
قانونی به آن رسیدگی شود.
منتشـــرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن بهعنوان
سند رشوهدهی و رشوهگیری یاد کردهاند از واقعیت
موضـــوع و اعتبـــار این برگ کـــه مربوط بـــه ماه مه
ســـال  ۲۰۱۳یعنی ابتدای ســـال  ۱۳۹۲است بخوبی
آگاهنـــد و انتشـــار آن در مقطع کنونی این پرســـش
را پدیـــد میآورد کـــه اگر این کاغذ ،مـــدرک متقن و
محکمه پســـندی بود چرا تاکنـــون در اختیار مراجع
قضایی کشـــور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و
قانونی به آن رسیدگی شود؟! گویا جماعتی که سال
هاســـت وانمود کردهاند به اســـرار مگو و سّری کشور
دسترســـی دارند تصور کردهاند میتوانند خود را در
جایـــگاه ارکان و نهادهای قانونی کشـــور قـــرار داده،
رأســـاً مدرک جمعآوری کرده ،پروندهسازی و حکم
صـــادر کننـــد و حتی گاهـــی ابتدا حکم صـــادر کنند
و ســـپس پروندهســـازی نمایند و انتظار هم داشـــته
باشند که حکمشان برای همگان الزماالتباع باشد!
اکنون بیش از یک ســـال از آغاز مذاکرات با شـــرکت
توتال برای مشارکت در توســـعه فاز  ۱۱میدان گازی
پارسجنوبی گذشـــته اســـت و این موضـــوع هم به

ملی با تأکید بر اینکه در قرارداد توسـ ــعه
فاز  ۱۱پارس جنوبی امتیاز ویژهای به توتال
داده نشـ ــده است ،اظهار کرد :مذاکرات با
توتال به سـ ــالمترین شکل ممکن بوده و
مراقبتهای امنیتـ ــی الزم صورت گرفته
اسـ ــت .برخی عقیده دارند از آنجایی که

عکس :توتال

گـــروه اقتصـــادی /در زمـ ــان تحریمهـ ــا
برای توسـ ــعه میادین نفتی و گازی کشور
قراردادهایی در قالب ( EPCمهندسـ ــی،
تدارکات و سـ ــاخت) امضا شد که معاون
توسـ ــعه و مهندسـ ــی شـ ــرکت ملی نفت
ایـ ــران آن را عجیبترین اقدام شـ ــرکت
ملی نفت برای توسـ ــعه میادین معرفی
میکند .غالمرضا منوچهری میگوید :در
هیچ نقطهای از دنیا مشـ ــابه آن مالحظه
نمیشـ ــود چراکـ ــه در ایـ ــن نوع قـ ــرارداد
پیمانکار تعهدی نسبت به تولید و ریسک
تأخیر و افزایش هزینهها ندارد.
بـ ــه گـ ــزارش «ایـ ــران» ،منوچهری در
نشسـ ــتی خبری با اشـ ــاره به قراردادهای
جدیـ ــد نفتـ ــی و تکلیـ ــف صنعـ ــت نفت
و گاز در برنامـ ــه ششـ ــم توسـ ــعه اذعـ ــان
کـ ــرد :قـ ــرارداد توتـ ــال بـ ــر اسـ ــاس مدل
جدید قراردادهـ ــای نفتی ،یـ ــک قرارداد
پیمانکاری-خدماتـ ــی بسـ ــیار متعـ ــارف
به شـ ــمار م ـ ـیرود کـ ــه مدت اجـ ــرای آن
طوالنی شده است .بر اساس این قرارداد،
مخـ ــزن و هیـ ــچ تأسیسـ ــاتی در مالکیت
کنسرسیوم نخواهد بود و توتال ،فقط رهبر
کنسرسیوم است .به گفته معاون توسعه
و مهندسـ ــی شـ ــرکت ملی نفت ،توتال و
سایر شـ ــرکتهای عضو کنسرسیوم حق
ندارند ،خرید تجهیزات و اجرای کارهای
این طـ ــرح را بدون مناقصـ ــه واگذار کنند.
البته بعـ ــد از برگزاری مناقصـ ــه بار دیگر
شرکت ملی نفت باید برنده را تأیید کند و
در تمام مراحل نظارت خواهد کرد.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــرای اینکـ ــه بتوانیم
شـ ــرکتهای ایرانی را در فهرسـ ــت تأیید
صالحیت قرار دهیم برای آنها جلسـ ــات
توجیهی برگزار میکنیم .شرکت خارجی
الـ ــزام دارد  ۵۰درصـ ــد سـ ــهم خدمات و
کاالی ایرانـ ــی را رعایـ ــت کنـ ــد .همچنین
بخش عمده فاز  ۱۱مانند سکوی افزایش
فشار باید در یارد ایرانی ساخته شود.
ëëمذاکرات،بسیارسختونفسگیربود
معاون توسـ ــعه و مهندسـ ــی شرکت

پاسخ وزارت نفت به ادعای رشوهدهی توتال:

هیـــچ عنوان مخفی نبـــود؛ بویژه بـــرای برخی افراد
و رســـانههای خاص که معلوم نیســـت چرا و با چه
مجـــوزی به انواع و اقســـام اطالعات ســـری کشـــور
دسترسی دارند – یا حداقل اینگونه وانمود میکنند
– رویـــدادی ناگهانـــی نبـــود از ایـــنرو فرصت کافی
در اختیار داشـــتند تا این مدارک به زعم خودشـــان
محکمهپسند را برای ممنوعالمعامله کردن توتال
در اختیار مراجع ذیصالح کشور قرار دهند.
اتهام مذکـــور در هیـــچ محکمه داخلـــی و خارجی
به اثبات نرســـیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است
که ظاهـــرا مورد تایید کیهان و دوســـتانش هم واقع
شده و معلوم نیست که از منظر این آقایان باالخره
ادعاهـــای نهادهـــا و ســـازمانهای آمریکایـــی علیه
ایـــران را باید پذیرفت و مورد اســـتناد قـــرار داد یا در
این زمینه هم این آقایـــان از رانت ویژه برخوردارند
و هر وقت آنها صالح دانســـتند ادعاهای شـــیطان
بزرگ درست است و هر وقت صالح ندانستند ،این
ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!

برای نخسـ ــتین بار اسـ ــت که ایران با یک
شـ ــرکت بزرگ بینالمللی قرارداد امضا
میکند پس به این شرکت امتیاز ویژهای
داده شده است در حالی که این موضوع
صحت ندارد .مذاکرات بسـ ــیار سـ ــخت و
نفسگیر بود و به دسـ ــتاوردهای خوبی در

مقایسه با گذشته دست یافتیم .البته باید
در نظر داشـ ــت که این قـ ــرارداد دو طرفه
است.
ëëامضای ۱۰قراردادنفتیتاپایانسال
معاون توسـ ــعه و مهندسـ ــی شرکت
ملی نفـ ــت ایـ ــران از امضای  ۱۰قـ ــرارداد

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در گفتوگو با «ایران» از مذاکره با «بمباردیه» خبر داد

توافق ایران با غول هوایی کانادا برای خرید 10هواپیما

مدیرعامل سـ ــازمان منطقه آزاد قشم با
اشـ ــاره به صدور پروانـ ــه راهاندازی ایرالین
اختصاصی قشـ ــم تـ ــا هفته آینـ ــده گفت:
پیـ ــرو مذاکرات با شـ ــرکت هواپیماسـ ــازی
بمباردیـ ــه کانادا برای تحویـ ــل  10هواپیما
به ایرالین قشـ ــم و آماده شـ ــدن مقدمات
کار ،پروازهـ ــای ایرالین قشـ ــم از  22بهمن
مـ ــاه آغـ ــاز میشـ ــود .مذاکـ ــرات در زمینه
راهاندازی ایرالین اختصاصی در قشـ ــم با
شرکت کانادایی – فرانسوی بمباردیه سال
گذشته بین حمید رضا مؤمنی مدیرعامل
سـ ــازمان منطقه آزاد قشـ ــم و پیر بودوئن
مدیرعامل شـ ــرکت هواپیمایی بمباردیه
انجـ ــام گرفت .به گفته مسـ ــئوالن منطقه
آزاد قشم این مذاکرات در راستای اجرای
سیاست اقتصاد مقاومتی انجام گرفت و
قرار است با راهاندازی ایرالین قشم تمام
نیازهـ ــای مربوط به ایـ ــن ایرالین از جمله
تعمیر و نگهـ ــداری و لوازم مصرفی آن به
منطقه آزاد قشم منتقل شود.
راهاندازی ایرالین اختصاصی در قشم و
ارتباط این منطقه با نقاط مختلف جهان با
توجه به جایگاه اقتصادی این جزیره ،برای

فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی
مهم خواهد بـ ــود« .اگر ایربـ ــاس میتواند
ایـ ــن کار را انجام دهد چرا بمباردیه این کار
را نکند؟ کانادا با خسـ ــارت زدن به صنعت
خود ،چگونه به کانادا یـ ــا مردم ایران یا هر
کس دیگـ ــر کمک میکند؟» این سـ ــخنان
وزیـ ــر خارجه کانـ ــادا در واکنش بـ ــه برنامه
ایرباس برای فروش هواپیما به ایران بود.
لغـ ــو تحریمها باعث شـ ــده شـ ــرکتهای
بینالمللـ ــی بویـ ــژه تولیدکننـ ــدگان بزرگ
جهان خود را آمـ ــاده حضور و البته رقابتی
سـ ــخت آماده میکنند .در همیـ ــن ارتباط
کاناداچندماهپیشباتأییدلغوتحریمهای
خود علیه ایران اعالم کرد اگر ایرباس اجازه
دارد بـ ــه ایران هواپیما بفروشـ ــد ،بمباردیه
(شرکت هواپیماسـ ــازی کانادایی) نیز باید
اجازه صادرات به ایران را داشته باشد.
ëëجزئیاتقراردادایرانوبمباردیه
در خصوص آخریـ ــن اقدامات انجام
شده برای خرید هواپیما و همچنین ثبت
ایرالین قشـ ــم ،مدیرعامل منطقـ ــه آزاد
قشـ ــم گفت :مجوزهای الزم از سـ ــازمان
هواپیمایـ ــی کشـ ــوری جهـ ــت راهانـ ــدازی

ایرالین اختصاصی قشـ ــم تا هفته آینده
صادر میشـ ــود .وی افزود :پیرو مذاکرات
با شرکت بمباردیه این شرکت  10هواپیما
را بـ ــه صـ ــورت لیزینگ خرید یـ ــا از طریق
اجاره به شـ ــرط تملیک به ایرالین قشـ ــم
اختصـ ــاص میدهد که تاکنـ ــون خرید 5
هواپیمـ ــا بهصورت لیزینگ نهایی شـ ــده
اسـ ــت و هواپیماهـ ــای دیگر نیز بـ ــه مرور
خریداری میشـ ــود .وی افزود :کانادا ابتدا
گفته بود برای فـ ــروش هواپیماها باید 20
درصـ ــد مبلغ کل ابتدا پرداخت شـ ــود اما
شرکت بمباردیه و شرکتهای خصوصی
در داخل بـ ــرای پرداخت ایـ ــن  20درصد
اعالم امادگی کردهاند اما خرید  5هواپیما
در ابتدا بهصورت لیزینگ است و ما هیچ
پولی پرداخـ ــت نکردهایم .مؤمنی گفت:
کشور کانادا با پرداخت مبلغ  ۱۰۰میلیون
دالر وام به شـ ــرکت بمباردیه که شـ ــرکت
تولید هواپیماسـ ــت ،موافقت کـ ــرده و ۸۰
درصـ ــد این مبلـ ــغ به منطقه آزاد قشـ ــم
اختصـ ــاص داده شـ ــده اسـ ــت .بـ ــه گفته
مؤمنی نمایندگانی از منطقه آزاد قشـ ــم
برای انجام مذاکـ ــرات فنی مالی و بحث

پیش قراردادها حداکثر تا  20روز آینده به
کانادا میروند .وی خاطرنشان کرد :چون
این قرارداد قراردادی بینالمللی اسـ ــت
اجـ ــرای آن زمانبر اسـ ــت اما چـ ــون تأکید
کردهایم که کار هر چه سریعتر پیش برود
احتماالً تـ ــا  22بهمن پروازهـ ــای ایرالین
اختصاصی قشم راهاندازی خواهد شد.
ëëافزایشرونقگردشگریواقتصادیقشم
باراهاندازیایرالین
مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن
توگو
شـ ــرکتهای هواپیمایی نیـ ــز در گف 
با «ایران» راهانـ ــدازی ایرالین اختصاصی
قشـ ــم را موجـ ــب افزایـ ــش گردشـ ــگری و
رونـ ــق اقتصادی منطقه دانسـ ــت و گفت:
پیشبینی میکنیم استقبال از این ایرالین
مانند ایرالین جزیره کیش بسیار زیاد باشد.
وی افزود :در صورت نهایی شـ ــدن صدور
مجوزهـ ــای الزم بـ ــرای فعـ ــال شـ ــدن این
شـ ــرکت هواپیمایی ،کاناداییها در آغاز به
کار ایرالین و تأمین هواپیماهای مورد نیاز
ایرالین مشارکت خواهند داشت و فروش
تعدادی هواپیمای جدید بمباردیه به این
ایرالین در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی:

قرارداد <برد  -برد> با <رنو> یک ماه آینده امضا میشود

«قرارداد سازمان گسترش و نوسازی با رنو تا قبل از پایان
دولت یازدهـ ــم امضا میشـ ــود؛قراردادی کـ ــه میتوان
گفت کامالً برد  -برد اسـ ــت و در نهایت مردم نفع آن را
خواهند برد.مدیریت شـ ــرکت مشـ ــترک بین ایدرو و رنو
به صورت صددرصدی با شـ ــریک فرانسـ ــوی اسـ ــت اما
تمام موارد در چارچوبهای حقوقی اداره میشـ ــود لذا
میتوان گفت یکی از دالیلی که باعث شد این قرارداد با
تأخیر به امضا برسد پرداختن به تمام بندهای آن است.
ما نمیخواهیم قراردادی که سـ ــالهای گذشته در مورد
تنـ ــدر  90امضا شـ ــد در همکاریهای جدیـ ــد هم اتفاق
بیفتـ ــد ».ایـ ــن صحبتهـ ــای منصور معظمـ ــی رئیس
سـ ــازمان گسـ ــترش و نوسـ ــازی بود که در نشست خبری
پنجاهمین سـ ــالگرد تأسـ ــیس ایـ ــن سـ ــازمان در جمع
خبرنـ ــگاران عنوان کـ ــرد .وی اظهار داشت:مشـ ــارکت با
رنو امسـ ــال شروع میشود و برنامه تولید مشترک با این
شرکت طی سال جاری روزانه 11دستگاه است.وی با بیان
اینکه حدود  10ماه است که با رنو در حال مذاکره هستیم،
گفت :باید قراردادی منعقد شـ ــود که منافع دو طرف را
تأمین کند ،هدف ما حداکثر استفاده از توانمندی داخلی
اسـ ــت .بنا نیسـ ــت قراردادی ببندیم که باعث تسـ ــهیل
واردات به کشـ ــور شـ ــود.معظمی ادامه داد :در این نوع
طرحها طرف خارجی باید بخشی از منابع مالی را تأمین
کند ،آنها میگویند اگر قرار است سهم بیاوریم پس شما
نباید در زمینه سـ ــهم داخلیسـ ــازی محدودیتی ایجاد

کنید ،اما از نظر ما قراردادها نباید طوری باشد که هر طور
دلشان میخواهد از آن برداشت حقوقی کنند.
ëëشکستهشدنانحصارخودروسازان
وی در پاسـ ــخ به این سـ ــؤال که همکاری ایدرو با رنو به
منزلـ ــه انحصار شـ ــکنی در صنعـ ــت خودرو اسـ ــت اظهار
داشت :این سازمان برای رقابت در بازار خودرو و در اختیار
قراردادن امکانات و تسهیالت به مردم این تفاهمنامه را
امضا کرد.هدف نهایی در این قراردادها خدمت به مردم
اسـ ــت.وی با اشاره به اینکه تمام سعی ما ایجاد رقابت در
بازار خودرو است ،افزود:می خواهیم خودروهای با کیفیت
و ارزان را در کشور تولید کنیم .در همین زمینه تأکید میکنم
قرارداد رنو را سیاسـ ــی نبینید بلکه نفـ ــع مردم و صنعت
خـ ــودرو باید در آن مدنظر قـ ــرار گیرد.معظمی همچنین
در پاسخ به این پرسش که گفته شده دلیل طوالنی شدن
زمـ ــان قرارداد بـ ــا رنو ،به «کوئید» ارتبـ ــاط دارد ،گفت :من
پشت پرده را نمیدانم ،چون خودم پشت پرده هستم ،اما
طبیعی است که ما دنبال تنوع محصول باشیم.
ëëایرانخودرودرفروش 2008بیسلیقگیکرد
وی در ادامـ ــه بـ ــه قیمت خـ ــودرو  2008اشـ ــاره کرد.
هر چنـ ــد ترجیح میداد کـ ــه مدیر عامل ایـ ــران خودرو
نسـ ــبت به آن اظهار نظـ ــر کند امـ ــا در البهالی صحبت
هایش گفت:ایران خـ ــودرو در اعالم قیمت این خودرو
بیسـ ــلیقگی کرد.اگر از همان ابتدا قیمـ ــت آن را اعالم
میکرد دیگری نیازی نبود که مردم با  60میلیون تومان

این خودرو را خریداری کنند و این رقم حدود  50میلیون
تومانمیشد.
ëëمعرفی50طرحصنعتیبهبخشخصوصی
موضـ ــوع دیگـ ــری که در نشسـ ــت خبری مطرح شـ ــد
معرفـ ــی  50پروژه به ارزش  10هزار میلیـ ــارد تومان برای
سـ ــرمایهگذاری اسـ ــت.لذا بخش خصوصـ ــی میتواند با
مشـ ــارکت ایـ ــدرو وارد طرحهـ ــای جدید شـ ــود.معظمی
دربـ ــاره قراردادهای نفتی و ورود ایدرو به این حوزه متذکر
شد :اردیبهشت امسال مجوز وزارت نفت را برای توسعه
یک میدان نفتی دریافت کردیم.ایـ ــن مجوز برای انجام
مطالعه روی میدان نفتی سوسـ ــنگرد صادر شده که یک
شریک معتبر بینالمللی را برای این کار انتخاب کردهایم
و بعد از مطالعه قرارداد توسعه و اکتشاف را نیز خواهیم
داشت .حجم سـ ــرمایهگذاری در این پروژه حدود  800تا
 900میلیون دالر اسـ ــت .معظمی همچنین در پاسخ به
این سؤال که آیا ایدرو عالوه بر فاز  14قصد ورود به فازهای
دیگر را دارد یا خیر اظهار داشـ ــت فـ ــاز جدیدی برای ورود
سازمان گسترش و نوسـ ــازی نمانده است و تا پایان سال
آینده سفره فازهای پارس جنوبی بسته خواهد شد.
ëëپولهاییکهبهخزانهمیدهیمبرنمیگردد
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه  2250میلیـ ــارد تومـ ــان بابـ ــت
واگذاریها طلـ ــب داریم ،افزود :امیدواریم هرچه زودتر
بخشـ ــی از این منابع برای اجرای طرحهای صنعتی در
اختیار ایدرو قرار گیرد.

نفتی تا پایان سال خبر داد و گفت :وزارت
نفت براسـ ــاس مصوبه شـ ــورای اقتصاد
مقاومتی مکلف شده  ۱۰قرارداد را تا پایان
امسـ ــال به پایان برسـ ــاند که دراین راستا
مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش
میرود.
وی در مورد نحوه بازپرداخت توضیح
داد :بازپرداخت در دوره  ۲۰سـ ــاله و در دو
تا  ۱۰سـ ــال اسـ ــت .اگر تولید سال چهارم
آغاز شـ ــود بازپرداخت از چهار تا  ۱۵سال
صورت میگیرد .میزان پاداش پیمانکار
نیـ ــز تـ ــا انتهـ ــای  ۲۰سـ ــال از زمـ ــان تولید
است .در این قرارداد تأکید بیشتری روی
سـ ــاخت تجهیزات شـ ــده اسـ ــت .شرکت
نفت حساسـ ــیت زیادی روی این قرارداد
و قراردادهای آتـ ــی دارد .تمام تماسها
و مذاکرات ثبت شـ ــده اسـ ــت .من اعتقاد
دارم مذاکرات به سالمترین شکل ممکن
ایجاد شده و مراقبتهای امنیتی به عمل
آمده است.
ëëباپایینتریننرخسودسرمایهخارجی
جذبکردیم
منوچهـــری در پاســـخ بـــه ســـؤال
«ایـــران» قـــرارداد توتـــال را همراســـتا
بـــا سیاســـتهای اقتصـــاد مقاومتـــی
برشـــمرد و گفت :کنسرســـیوم متشکل
از ســـه شـــرکت توتال ،ملی نفت چین
و پتروپـــارس حدود  4.8میلیـــارد دالر
ســـرمایهگذاری طـــی دو مرحله انجام
خواهند داد که نرخ بهره آن  2.5درصد
اســـت .این ارزانترین ســـرمایهگذاری
شـــرکت ملی نفت در میادین به شمار
میرود .اگر این پـــول را از دولت ،بانک
مرکزی یـــا صندوق توســـعه ملی اخذ
میکردیم فرصت از سایر نهادها گرفته
میشد و تبعات ثانویه مانند تورم را نیز
در پی داشت.
منوچهری با اشاره به اینکه کنسرسیوم
یـ ــک میلیـ ــارد دالر سـ ــرمایهگذاری
غیرمستقیم نیز انجام خواهد داد ،گفت:
اگر کل سـ ــرمایهگذاری را شـ ــش میلیارد
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در نظـ ــر بگیریم این رقـ ــم معادل هفت
درصد تولیـ ــد میدان طی مـ ــدت قرارداد
اسـ ــت .لذا قرار نیست که  51درصد از کل
عایدی میدان را به توتال بدهیم.
ëëامکان فسخ قرارداد از سوی ایران در
سهحالت
منوچهـ ــری بـ ــا اشـ ــاره به اینکه سـ ــه
بخش در قرارداد توتال پیشبینی شده
که شـ ــرکت ملی نفت ایران میتواند به
یکباره قرارداد را منحل کند ،گفت :یک
بخش در ابتدای قرارداد است و شرکت
توتال موظف اسـ ــت در مدت دو سـ ــال
 500میلیـ ــون دالر را بـ ــرای تجهیزات به
داخـ ــل ایـ ــران آورد و کار را پیش ببرد که
اگر این کار صورت نگیرد قرارداد منحل
میشـ ــود .در جایـ ــی دیگر آمده اسـ ــت
که این شـ ــرکت بایـ ــد بتواند بـ ــه اهداف
تعیین شـ ــده خود برسـ ــد که اگر این امر
محقق نشـ ــد ،بازهم قـ ــرارداد به یکباره
منحل خواهد شـ ــد .در واقع با این موارد
بایـ ــد گفت که پیمانکار به حال خود رها
نیست و اعمالش نظارت میشود.
معـ ــاون مدیرعامـ ــل شـ ــرکت ملی
نفت ایران با اشـ ــاره بـ ــه اینکه ضمانت
اجرای کار سـ ــرمایهگذاری شرکتهای
خارجی در ایران اسـ ــت ،گفت :در واقع
پیمانـ ــکار بـ ــا آوردن سـ ــرمایه تضمین
میدهـ ــد کـ ــه کار را به اتمام برسـ ــاند و
به اهداف تعیین شـ ــده برسد که در هر
دو مرحله سـ ــرمایهگذاری نیز تضمین
همان مبالغی اسـ ــت که کنسرسیوم به
طرح میآورد.
ایـ ــن مقام مسـ ــئول با اشـ ــاره به اینکه
غیرممکـ ــن بـ ــودن ادامـ ــه فعالیـ ــت در
قرارداد شـ ــرح داده شده ،گفت :بازگشت
تحریمهای شـ ــورای امنیت سازمان ملل
نیز میتواند یکی از این شرایط باشد که در
هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید
رسـ ــماً و طی نامهای از مقامات کشورش
بـ ــه ما اعالم کننـ ــد توان ادامـ ــه حضور در
ایران را ندارند.
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راهاندازی سامانه شناسایی
خانههای خالی برای اخذ مالیات

رئیس کل ســـازمان امور مالیاتـــی از رایزنی با وزارت
راه و شهرســـازی بـــرای ایجاد ســـامانهای به منظور
شناســـایی خانههـــای خالی خبـــر داد و گفـــت :این
ســـامانه تا پایان ســـالجاری راهاندازی میشود .به
گزارش مهر به نقل از خانه ملت ،سیدکامل تقوینژاد گفت :در شرایط فعلی
رکود مسکن اخذ مالیات  ۱۰درصدی از خانههای نوساز به صالح نیست ،البته
برای اخذ مالیات از خانههای خالی باید وزارت راه و شهرســـازی ســـامانهای
برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.

نرخ سود بانکی کاهش مییابد

رئیس شـــورای هماهنگی بانکهای دولتی در خصـــوص زمزمههای کاهش
نرخ ســـود بـــه  ۱۲درصد ،گفت :نرخ بهـــره بانکی به طور قطع بـــه کمتر از ۱۵
درصد کاهش خواهد یافت .محمدرضا حســـینزاده در پاســـخ به سؤال مهر
از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و
گفت :بانکهای دولتی تصمیم گرفتند که نرخها را پایین بیاورند.

خبر خوش برای صادرکنندگان کاالهای ایرانی

مجتبی خســـروتاج ،قائم مقام وزیر صنعت ،معدن وتجارت با اشاره به بخشی
از وظایـــف حاکمیتی دولت برای بسترســـازی توســـعه صـــادرات ،از توافقهای
گسترده با اتحادیه اوراســـیا خبر داد و گفت :براساس این توافقها چنانچه ایران
به کشورهای عضو اوراســـیا همچون روسیه ،قزاقســـتان ،قرقیزستان ،بالروس و
ارمنستان صادرات کاال داشته باشد از بخشی از این کاالها سود بازرگانی صفر یا با
تخفیفهای  ۲۰تا  ۸۰درصد دریافت میشود ،البته با امتیازاتی کم و بیش مشابه
با محصوالت آنها در ایران اقدام خواهد شد.

واشنگتن پست :توتال ثابت کرد اروپا تابع امریکا نیست

قرارداد «توتال» که ثمره توافق هســـتهای است ثابت کرد که اروپا در قبال ایران؛
دیگر تابع امریکا نیســـت ،ایران هرچند در خاورمیانه مشـــکل آفرین ،اما کلیدی
اســـت .روزنامـــه امریکایی در تفســـیری به قلم «اریـــن کارینگهام» با اشـــاره به
اینکه «کمپانی معظم نفتی «توتال» ( )Totalفرانســـه ماه گذشـــته یک قرارداد
فوقالعاده مهم قریب به پنج میلیارد دالری با ایران امضا کرد ،افزود« :پاتریک
پایونـــه» (مدیر اجرایی توتال) این قرارداد را یک فکر بدیع و خالقانه در راه ایجاد
صلح نامید.واشنگتن پست در ادامه تفسیر خود افزود :پایونه هنگام امضای این
قرارداد در تهران به «خبرگزاری فرانسه» گفت «ما اینجاییم تا پل بزنیم؛ نه اینکه
دیواربکشیم».

ساخت 3600واحد مسکن روستایی برای خانوارهای دو معلول

مدیرکل مســـکن روســـتایی بنیاد مســـکن انقالب اســـامی ایران گفت :بنیاد
مسکن ساخت ســـه هزار و  600واحد مسکونی روســـتایی برای خانوارهای دو
معلول به باال را در دســـتور کار خود قرار داده است .حمیدرضا سهرابی با بیان
اینکه هماکنون بیش از یک هزار و  400واحد مســـکونی خانوارهای دو معلول
در روستاها در مرحله نازک کاری قرار دارند ،گفت :انتظار داریم این واحدها تا
 3ماه آینده به بهرهبرداری برسند .سهرابی بیان کرد :در مجموع تاکنون بیش
از  900واحد مسکن روستایی خانوارهای دو معلول در روستاها به بهرهبرداری
رسیده است.

