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افزايش  20درصدي
صادرات و توليد
در پي لغو تحريمها

ستاد مديريت حملونقل
و سوخت به وزارت راه رفت

پرداخت ماليات شرط بستن
قرارداد جديد ورزشکاران

رئي��س کل س��ازمان ام��ور ماليات��ي
کش��ور گف��ت :براس��اس هماهنگي
ب��ا فدراس��يونها ،هم��ه قراردادهاي
ورزش��کاران براي ما فرستاده ميشود
و شرط بستن قرارداد جديد پرداخت
ماليات اس��ت .علي عس��کري با بيان
اينکه تا دو ماه پيش حدود  ۲۶۰نفر از
ورزشکاران کشور به دليل بدهيهاي
مالياتي ممنوع الخروج بودند ،گفت :در
اين مدت خيلي از اين افراد بخشي از
بدهي خود را پرداخت کردند و بخشي
نيز در حال پرداخت هستند.

بليت هواپيم ا گران نميشود

محمد خداكرمي سرپرس��ت سازمان
هواپيمايي از اجراي آزمايشي آييننامه
حقوق مس��افر تا مهر امسال خبر داد
و گف��ت :نرخ بليت هواپيم��ا با وجود
افزايش هزينه شركتهاي هواپيمايي
و قانون آزادسازي نرخ خدمات حمل و
نقل هوايي فع ً
ال افزايش نمييابد.

فرصت  ۳ماهه بانك مركزي
به بدهكاران ارزي

طب��ق بخش��نامه بان��ك مرك��زي،
گيرندگان تس��هيالت ارزي تا سهماه
فرص��ت دارند بدهي خ��ود به قيمت
روز گش��ايش را با بانك عامل تأديه يا
تعيين تكليف كنند.

پيشرفت  ٩٨درصدی
اليه نفتي پارس جنوبي

مي��زان پيش��رفت طرح توس��عه اليه
نفتي پارس جنوبي با هدف برداش��ت
روزانه  ٣٥هزار بش��كه نف��ت تا پایان
ارديبهش��ت ماه  ٩٤ب��ه  98/8درصد
رس��يد .به گزارش ش��انا ،ب��ا توجه به
پيش��رفت  98/8درص��دي اليه نفتي
پارس جنوبي تا انتهاي ارديبهشت ماه
امس��ال ،پيشبيني ميشود برداشت
نفت از اليه نفتي پارس جنوبي از نيمه
دوم سال  ٩٥شروع شود.

فستفودهای تک شعبه
مشمول ماليات نیستن د

معاون س��ازمان ام��ور مالياتي گفت:
اغذيه فروش��يها و س��اندويچيهاي
تك ش��عب ه مجاز ب��ه دريافت ماليات
ارزش اف��زوده نيس��تند .عليرض��ا
طاريبخ��ش بي��ان داش��ت :در كنار
فراخوان چلوكبابيها و رس��تورانها،
فس��تفودهاي زنجيرهاي نيز مشمول
مالي��ات ارزش اف��زوده هس��تند و
اغذيهفروشيها و ساندويچيهاي تك
ش��عبه حق دريافت اي��ن ماليات را از
مصرفكننده ندارند.

واردات خودرو
 ۶۸درصد کاهش يافت

اميرحس��ين قناتي مدي��رکل صنايع
خ��ودرو و نيرومحرک��ه وزارت صنعت
از کاه��ش  ۶۸درص��دي واردات
خودرو خبرداد و گفت :استانداردها و
شاخصهاي توليد خودرو مدام کنترل
ميشود.

رايزني براي صادرات فرش
دستباف ايران به امريكا

حميد كارگ��ر رئيس مركز ملي فرش
از انج��ام رايزني جهت لغو تحريمهاي
مربوط به ص��ادرات فرش دس��تباف
ايران به امريكا خبر داد و گفت :تا سال
 1388ح��دود  80ميليون دالر فرش
به امريكا صادر ش��د ك��ه حدود يك
پنجم بازار صادرات كش��ور را تشكيل
داده است.

هندیها بازار تخممرغ ایران
را گرفتند

ناص��ر نبیپور ش��یری رئی��س هیأت
مدیره اتحادیه م��رغ تخمگذار تهران
گفت :پس از اعالم ش��یوع آنفلوانزا در
بی��ن جمعیت مح��دودی از پرندگان
بومی مازندران ص��ادرات تخممرغ به
کشورهای همسایه متوقف و هندیها
از این فرصت برای صادرات به عراق و
افغانستان استفاده کردند.

رئيس س��ازمان توس��عه تجارت گفت :تأثير لغو تحريمها در كوتاهمدت ،افزايش حداقل
20درص��دي حجم صادرات و توليد داخ��ل خواهد بود .ولياهلل افخم��يراد معاون وزير
صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با ايسنا ،اظهار كرد :اگر تحريمها برداشته شوند كه
حتماً برداشته خواهد شد ،پيشرفت خوبي در بخش صادرات و توليد داخل نسبت به قبل
شاهد خواهيم بود .وي بيان كرد :البته اثرات لغو تحريم در كوتاهمدت بهطور كامل مشهود
نخواهد بود و تا زماني كه تحريمها بهطور كامل برداشته و رسماً اعالم شوند و تا مقطعي

كه فرآيند نقل و انتقال پول و ارز بتواند روال متعارف خود را پيدا كند ،زمانبر است .رئيس
سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در ميانمدت و درازمدت اثرات مطلوب توافق را شاهد
خواهيم بود ،گفت :افزايش چرخ حركت واحدهاي توليدي و سرمايهگذاريهاي جديد در
كشور براي تأمين نياز داخل و صادرات از نخستين تبعات لغو تحريمهاست .وي با بيان
اينكه با افزايش حجم صادرات ،زمين ه بهكارگيري نيروي انساني در بخش توليد و خدمات
فراهم ميشود ،تأكيد كرد :بايد خودمان را متناسب با شرايط جديد آماده كنيم.

اتاقهای بازرگانی رونق دوباره را تجربه میکنند

اخبار کوتاه

هيأت وزيران با انتزاع س��تاد مديريت
حمل و نقل و س��وخت از نهاد رياست
جمهوري و انتق��ال آن به وزارت راه و
شهرسازي موافقت كرد.

سال بیست ویکم شماره 5987
سهشنبه  6مرداد 1394

گروه اقتصادی اين روزها بيش از هرزمان ديگري
اتاقهاي بازرگاني ايران فعال شده است .دستيابي
به تواف��ق تاريخي ميان ايران و  6کش��ور مذاکره
کننده به اشتياق و رقابت کشورهاي خارجي براي
بازگش��ت و حضور در بازارهاي ايران منجرش��ده
است .اتفاقي که هر روز گسترده تر شده و دايره آن
کشورهاي جديدي را در بر ميگيرد.
دراين مي��ان نقش فعاالن بخ��ش خصوصي و
پارلمان آنها(اتاق بازرگاني) بس��يار پررنگ ش��ده
اس��ت .آنها در اکثر مذاکرات ب��ا هيأتهايي که به
ايران ميآين��د حضور دارند و هيأتهاي اقتصادي
ايران در کش��ورهاي خارجي را همراهي ميکنند.
اين موضوع باعث شده است تا تشکيل و فعالسازي
اتاقهاي بازرگاني مشترک ميان ايران و کشورهاي
خارجي نيز در دستور کار قرار گيرد.
ط��ي س��الهاي گذش��ته اتاقهاي مش��ترک
بازرگاني تنها به چند کشور منطقه محدود ميشد
ولي اکن��ون خبرهاي تازهاي از تش��کيل اتاقهاي
مشترک به گوش ميرس��د .خبرهايي که با اعالم
راهاندازي س��ايت اتاق بازرگاني مش��ترک ايران و
امريکا به اوج خود رس��يد .برهمين اساس اعضاي
ات��اق بازرگاني قصد دارن��د تا از فرصت پيش آمده
در جهت گسترش روابط با همتايان خارجي خود
نهايت بهره برداري را کنند.
اع�زام هي�أت  ۷۰نف�ره تج�اري ايراني به
يونان
دو هی��أت از بازرگانان ايران��ي براي رايزنيهاي
تجاري در ح��وزه دارو و كش��تيراني بزودي راهي
يونان خواهد ش��د .به گزارش روابط عمومي اتاق
بازرگاني تهران ،در مالقات س��فير جديد ايران در
يونان با هيأت رئيسه اتاق تهران ،دو طرف در مورد
توگو
توسعه مناسبات تجاري ايران و يونان به گف 
نشستند .مجيد مطلبي شبستري ،پيش از سفر و
اس��تقرار در آتن به اتاق تهران آمد و در نشس��تي
با هيأت رئيس��ه اين اتاق ،نس��بت به مساعدت در
زمين��ه افزايش همكاريهاي اقتصادي دو كش��ور
اعالم آمادگي كرد.
بختياري معاون بينالملل اتاق تهران به س��طح
روابط تجاري دو كش��ور اشاره كرد و گفت :يكي از
كااله��اي عمده صادراتي ايران به يونان نفت بوده و
بيش��ترين اقالمي كه ايران از اين كش��ور خريداري
كرده ،در حوزه دارو و تجهيزات بوده است .حال آنكه
به دليل فروش نفت ،موازنه تجاري ايران و يونان در
اغلب مواقع به نفع ايران رقم خورده است.
بختياري س��پس برخ��ي زمينههاي مس��تعد
هم��كاري مي��ان دو كش��ور ،نظير حم��ل و نقل،
گردش��گري و كشاورزي را مورد اش��اره قرار داد و
البته ابراز اميدواري كرد كه با استقرار سفير جديد
ایران در يونان ،فرصتهاي جديدي براي همكاري
اقتصادي ايران و يونان كشف شود.
در ادام��ه اي��ن مالقات ،مجيد مواف��ق قديري،
دبيركل ش��وراي مش��ترك اي��ران و يون��ان نيز با

نسيم صدرنيا

صف هیأتهای تجاری اروپا برای سفر به ایران

نیم نگاه

ëëهیأت فرانسوی متش�کل از صاحبان صنایع ،کارآفرینان و سرمایهگذاران این کشور
اواسط شهریور به تهران میآید
ëëيك هيأت تجاري  ۷۰نفره ايراني براي رايزنيهاي تجاري در حوزه دارو و كش�تيراني
بزودي راهي يونان خواهد شد
ëëهيأته�اي زيادي اكنون براي س�فر به اي�ران در نوبت قرار دارند .هيأتي از اس�پانيا
متش�كل از س�ه وزير و يك گروه بزرگ اقتصادي در اواخر شهريورماه ،هيأتي از ايتاليا
متش�كل از  2وزير و كارآفرينان و س�رمايهگذاران و هيأتهايي از اتريش ،لهس�تان و
مجارستان براي مالقات و مذاكره با همتايان ايراني خود ،به تهران سفر خواهند كرد
اشاره روند ش��كلگيري اين شورا خطاب به سفير
جديد ایران در يونان «تبديل ش��وراي مشترك به
اتاق مشترك ايران و يونان» و نيز «تسهيل صدور
رواديد براي بازرگانان ايراني براي ورود به يونان» را
درخواست كرد .او در بخش ديگري از سخنانش از
اعزام هيأت تجاري  70نفره به يونان ظرف  45روز
آينده خبر داد و گفت :اين هيأت تجاري در زمينه
دارو فعاليت ميكنند و اعضاي اين هيأت قرار است
براي بررسي زمينههاي همكاري به اين كشور سفر
كنند .قديري همچنين از اعزام هيأتي متش��كل از
فعاالن حوزه كشتيراني به يونان نيز خبر داد.
س�فر هيأت فرانس�وي به ايران در اواسط
شهريورماه
معاون ام��ور بينالملل ات��اق بازرگاني ،صنايع،
معادن و كش��اورزي ايران از سفر هيأت فرانسوي
متش��كل از صاحب��ان صناي��ع ،كارآفرين��ان و
س��رمايهگذاران اين كشور در اواس��ط شهريورماه
امسال به ايران خبر داد.
توگو ب��ا ايرنا با بيان
عل��ي اكبر ف��رازي در گف 
آنكه اين هيأت فرانسوي قرار بود پس از پايان ماه
مبارك رمضان به ايران س��فر كند ،گفت :ماه اوت
تعطيالت فرانس��ويان شروع ميشود كه اين هيأت
قرار ش��د پس از اتمام تعطيالت كه همان اواس��ط
شهريورماه ميشود ،خود را براي سفر به ايران آماده

كند .وي با تأكيد براينكه هنوز زمان دقيق س��فر
هيأت فرانسوي به ايران قطعي نشده است ،گفت:
ب��راي اين هيأت ،اتاق ايران برنامه مش��ترك دارد
تا با دعوت از طرفهاي ايراني ،جلس��ات مشترك
بين طرفين در بخشه��اي مختلف همكاريهاي
اقتصادي برگزار شود.
فرازي س��پس تعداد اعضاي هيأت فرانسوي را
بي��ش از  100نفر عنوان ك��رد و افزود :به احتمال
زياد يك وزير فرانس��وي اين هيأت را در س��فر به
ايران همراهي خواهد كرد.
مع��اون بينالمل��ل اتاق ايران اضاف��ه كرد :اين
هيأت فرانسوي در زمينههاي خودروسازي ،نفت،
گاز ،پتروش��يمي ،داروس��ازي و صناي��ع وابس��ته،
سيس��تمهاي آبياري و ف��والد فعالي��ت دارند كه
ب��ا طرفهاي ايران��ي در اين زمينهها ب��ه مذاكره
ميپردازن��د .وي از عالق��ه ديگر س��رمايهگذاران
خارج��ي براي س��فر به اي��ران خب��ر داد و گفت:
هيأتهاي زيادي اكنون براي سفر به ايران در نوبت
قرار دارند و جدا از هيأت آلماني كه به ايران س��فر
كرد و هيأت فرانس��وي كه قرار اس��ت بزودي وارد
كشور ش��ود ،هيأتي از اسپانيا متشكل از سه وزير
و يك گروه بزرگ اقتصادي در اواخر ش��هريورماه،
هيأتي از ايتاليا متش��كل از  2وزير و كارآفرينان و
س��رمايهگذاران و هيأتهايي از اتريش ،لهستان و

مجارستان براي مالقات و مذاكره با همتايان ايراني
خود ،به تهران سفر خواهند كرد.
ف��رازي ادامه داد :تا پاييز امس��ال حداقل هفت
هيأت ديگر از ايالتهاي مختلف آلمان براي توسعه
همكاريها در بخشهاي مختلف اقتصادي به ايران
سفر ميكنند.
جايزه خوشاخالقي ايران به ايتالياييها
رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و ايتاليا به
تش��ريح چش��مانداز و ضرورتهاي روابط تجاري
اي��ران و ايتالي��ا پرداخت و گف��ت :ايتاليا به دليل
بداخالقي نكردن در زمان تحريمها ،شانس بااليي
براي حض��ور در بازار اي��ران دارد .احمد پورفالح
در گفتوگو با ايس��نا ،درباره اهميت توسعه روابط
تجاري ايران و ايتاليا در آينده عنوان كرد :در ميان
ي اروپايي ،ايتاليا تنها كشوري است كه
كش��ورها 
ت��راز تجاري ايران نس��بت به آن مثبت اس��ت؛ به
اين معني كه ايتاليا بيش��تر از آنكه به ايران جنس
بفروشد از ايران جنس خريده است.
وي با بيان اينكه ايتاليا در زمان تحريمها ،بسيار
ماليم با ايران برخورد كرده است ،ادامه داد :رئيس
كنفدراس��يون صنايع ايتاليا با صراحت و شجاعت
ل ندارد كه بتواند
اع�لام كرد كه ايتاليا آنقدر پ��و 
نفت را از كش��ور ديگري به غير از ايران خريداري
كند ،چراكه براي اين كار بايد تجهيزات نفتي خود
را بر اس��اس نفت كش��ورهاي ديگر مانند ليبي يا
الجزاير تغيير دهد كه هزينه زيادي خواهد داشت.
اين كارش��ناس اقتصادي با بي��ان اينكه همواه
روابط اي��ران و ايتالي��ا در عاليترين س��طح بوده
است ،عنوان كرد :ايتاليا به دليل بداخالقي نكردن
در س��الهاي اخير ،در حال حاضر ش��انس بااليي
براي حضور در بازار ايران دارد .به طور كلي ايتاليا
براي روابط تجاري با ايران از مزيتهايي نسبت به
كشورهاي ديگر برخوردار است.
پورفالح اف��زود :ايتاليا در بخش صنايع كوچك
عملك��رد مطلوبي داش��ته اس��ت .بس��ياري از زير
س��اختهاي صنايع ايران از جمله صنايع نساجي،
لوازم خانگي ،پروفيلها و ...ايتاليايي هس��تند .در
چند س��ال اخير و به دليل تحريمها مجبور شديم
به س��راغ كش��ورهايي برويم كه تكنولوژي پاييني
داشتند؛ اتفاقي كه باعث صدمه خوردن صنايعمان
ش��د .اين عضو پيش��ين هيأت نماين��دگان اتاق
بازرگاني تهران همچنين معتقد است كه ايتاليا در
زمين��ه صنايع كوچك تجربه زيادي دارد و ايران و
ايتاليا ميتوانند در زمينه اشتغال تبادالت زيادي با
يكديگر داشته باشند.
پورف�لاح به ظرفيت باالي اي��ران و ايتاليا براي
روابط در حوزه گردش��گري اش��اره و تصريح كرد:
ت
ايتالي��ا در زمين��ه جذب توريس��ت و زيرس��اخ 
جاذبههاي توريس��تي در ردههاي ب��االي دنيا قرار
دارد .ب��ا توجه به ظرفيت ب��االي ايران براي جذب
گردشگر ،ايتاليا ميتواند در آينده كمك زيادي در
اين زمينه به ايران داشته باشد.

حضور فعال شركتهاي داخلي در صنعت <فراساحل> نفت و گاز

بس��ياري از نظريهپ��ردازان در صنعت نفت« ،رويك��رد ارتقاي توان
ساخت داخل» و «تكيه بر ظرفيتهاي داخلي» را به عنوان پررنگترين
فرصت در برابر تهديدهايي كه صنعت نفت با آن دست به گريبان است،
برميشمارند و بر اين باورند بايد بستر را بهمنظور ارتقاي توان داخلي در
بخشهاي مهندسي،ساخت،پيمانكاري و مشاورهاي فراهم ساخت.
صنعت فراساحل به عنوان يكي از صنايع «هايتك» در قلمرو نفت
و گاز از اين قافله مستثني نيست .اين صنعت توانسته است در سه دهه
حيات مؤثر خود در كشور ،موجبات ارتقاي سهم داخلي را در حوزههاي
مختلف صنعت نفت و گاز ،فراهم آورد.
دس��ت اندركاران اين عرصه با ارائه رويكرد توجه به س��اخت داخل
تجهيزات و اقالم مورد نياز صنعت فراساحل ،تالش داشته و دارند كه سهم
و نقش «س��اخت داخل» و «تكيه بر ظرفيتهاي داخلي» را دوچندان
كنند .در اين زمينه رحيم تبريزي قائم مقام مديرعامل شركت مهندسي
و ساخت تأسيسات دريايي ايران نقش پررنگي براي شركتهاي ايراني
در بخشهاي مختلف مهندس��ي ،تداركات،س��اخت ،نصب و راهاندازي
( )EPCICطرحهاي فراساحل نفت و گاز قائل است.
ëëسازههاي دريايي گواهي بر ارتقاي طرحهاي فراساحلي
در يك برآورد كلي فعاليتهاي مهندسي بالغ بر  10درصد از حجم
طرحه��اي فراس��احلي را به خ��ود اختصاص ميدهد .تا پي��ش از اين،
فعاليتهاي مهندسي همه سازههاي دريايي طرحهاي نفت و گاز توسط
ش��ركتهاي بينالمللي انجام ميشد ،اين در حالي است كه در شرايط
كنوني ،مهندسي سكوها در شركتهاي ايراني زيرمجموعه وزارت نفت
(از جمله ش��ركت مهندسي و ساخت تأسيس��ات دريايي ايران) كام ً
ال
بومي شده است.
عبارت «مهندسي» در اين واژهها؛ الزاماً ناظر بر فعاليتهاي مهندسي
و فني (به معناي متداول آن) نيست بلكه ميتوان گسترهاي از فعاليتها
از «فن��ي» تا «عمومي» و «تأمين كاال» و «برآوردها» و امثال آن را در
اين شمول طبقهبندي كرد.
براي مثال «مهندسي تأمين كاال» به عنوان يكي ديگر از بخشهاي
مهم اجراي طرحهاي فراس��احلي ،از سوي عوامل و شركتهاي ايراني
انجام پذيرفته و فرآيندهاي اجرايي از قبيل ارزيابي سازندهها از نظر فني
توسط مهندسان ايراني صورت ميگيرد.
اين پيش��رفت در بخش خريد تا حدي اس��ت كه ميتوان گفت ،در
حال حاضر خريد كاال به طور كلي با استفاد ه حداكثري از توان داخلي
كشور (سازندگان داخلي) محقق ميشود.
در كن��ار آن باي��د به تواناييهاي ش��ركتهاي زيرمجموعه نفت در
بخش «تجهيزات تخصصي» اش��اره كرد .قائم مقام مديرعامل شركت
مهندس��ي و ساخت تأسيسات دريايي ايران در اين زمينه معتقد است
كه در بخشهاي فراساحلي ،هماكنون نصب و اجراي تجهيزات سكوها
نيز تماماً به دست پيمانكاران ايراني انجام ميگيرد تا جايي كه حتي يك
نفر كارشناس خارجي جهت سوپروايزري و نظارت در ياردهاي ساخت
شركت تأسيسات دريايي حضور ندارد .به گفته وي در بخش تجهيزات
جانب��ي نيز ،واگذاري عمليات س��اخت كليه تابلوهاي ب��رق مورد نياز
سكوهاي نفت و گاز حتي تابلوها و سيستم كنترل (از جمله فازهاي 20

و  21پارس جنوبي) به س��ازندگان ايراني؛ از پيشرفتهاي اخير ارتقاي
توان ساخت داخل به شمار ميآيد .اين در حالي است كه سيستم كنترل
كليه سكوهاي فازهاي پارس جنوبي تا پيش از اين توسط شركتهاي
خارجي س��اخته ميشد .درباره عمليات بارگيري سكوها نيز بايد گفت
كه در گذش��ته؛ تجهيزات بارگيري توس��ط ش��ركتهاي بينالمللي و
بهكارگيري نيروي انساني خارجي انجام ميشد .اما هماكنون تجهيزات
بارگيري سكوها از سوي شركت تأسيسات دريايي و به صورت صددرصد
ايراني تأمين ميشود.
نصب سكوها نيز به عنوان يكي از بخشهاي مهم اجراي طرحهاي
فراس��احلي از اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت .به منظ��ور نصب اين
سازههاي س��نگين ،نياز به بهكارگيري تجهيزات و شناورهاي ويژهاي
وجود دارد .موضوعي كه بزرگترين ش��ركت فراساحلي كشور ،گامهاي
بلن��دي را در اي��ن خصوص برداش��ته و ب��ا بهرهگيري از ش��ناورهاي
غ��ول پيكر و منحصر به فرد خود؛ بهرهگيري از خدمات ش��ركتهاي
بينالمللي ي��ا نيروهاي متخصص خارجي را در اين عرصه ،به «صفر»
رسانده است.
به طور كلي نصب جكتها و سكوهايي به وزن  3000تا  3500بايد
الزاماً با بهرهگيري از «شناور جرثقيلدار» با قابليت نصب حدود  5هزار
تن صورت گيرد .موضوعي كه دستاندركاران شركت تأسيسات دريايي
را بر آن داشت تا با تأمين «شناور»ي با قابليت ياد شده؛ عمليات نصب
سازههاي سنگين فراساحلي را به طور كامل به اجرا درآورد.
عملي��ات «هوكآپ» و راهاندازي س��كوهاي درياي��ي را نيز بايد به
اين فهرس��ت اضافه كرد .با نگاهي به گذشته صنعت فراساحل كشور،
مشاهده ميشود كه راهاندازي سكوهاي دريايي در طرحهاي نفت و گاز
غالباً با مديريت و سوپروايزرهاي شركتهاي خارجي انجام ميشد .اما
اكنون براساس تالشهاي صورت گرفته؛ نيروي متخصص ايراني سهم
برجس��تهاي را از راهاندازي س��كوهاي فازهاي  9و  10پارس جنوبي به
خود اختصاص داده تا آنجا كه ميتوان ادعا كرد راهاندازي اين سازههاي
س��نگين (به طور اختصاصي سكوهاي  17 ، 16 ،15 ،12و  ) 18تماماً
توسط نيروهاي ايراني راهاندازي شدهاند .دستاوردهاي موجود نه تنها در
س��طح كشور بينظير بوده ،بلكه اكنون ميتوان ادعا كرد كه در منطقه
خليج فارس هم كام ً
ال منحصر به فرد است.
از جمله اين موارد بايد به راهاندازي پكيجهاي به كارگرفتهشده روي

سكوها اشاره كرد كه به دليل محدوديتهاي ناشي از تحريم عليه ايران
و حضور نداشتن كارشناسان شركتهاي خارجي سازنده تجهيزات در
كشور ،نهايتاً توسط كارشناسان ايراني محقق شد.
ëëخودکفایی در لولهگذاري دريايي
با نگاهي به اجراي عمليات لولهگذاري دريايي طرحهاي فراساحلي
نيز ميتوان گفت؛ ش��ركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران
هماكنون با بهكارگيري دو فروند شناور  ،DPقابليت لولهگذاري دريايي
فازهاي پارس جنوبي و برخي از ميادين نفتي كش��ور را به طور كامل
انجام ميدهد.
به گفته رحيم تبريزي انجام عمليات مهندسي و طراحي ،خط لوله
و همچنين «مهندس��ي اجرا» كه تا پيش از اين ،از س��وي شركتهاي
بينالمللي انجام ميگرفت نيز توس��ط عوامل و مهندسين اين شركت
اجرا ميشود كه در نوع خود بينظير است (البته فعاليتهاي تخصصي
مربوط��ه نيز ب��ه طور صددرصدي توس��ط پيمان��كاران ايران��ي انجام
ميپذيرد ).توجه به اين مهم ضروري است كه در برخي از فازهاي قديم
پارس جنوبي ،فرآيند س��اخت لولهها با همكاري شركتهاي خارجي و
در داخل كشور (و به دست كارخانجات ايراني) صورت ميگرفت .اكنون
شركتهاي داخلي نيز به منظور تأمين خطوط لوله دريا؛ فازهاي آتي را
به سازندگان داخلي واگذار خواهند كرد.
ëëساخت گوي شناور براي نخستين بار
يك��ي از اعجابانگيزترين و اساس��يترين دس��تاوردهاي ش��ركت
تأسيسات دريايي ،ساخت گوي شناور يا  SPMاست.
اين «گوي» در واقع يكي از مهمترين تجهيزات در صادرات ميعانات
گازي پارس جنوبي است .فناوري ساخت اين تجهيز هماكنون در كشور
بوميس��ازي شده اس��ت .تا پيش از اين ،گوي شناور طرحهاي دريايي
نفت و گاز از خارج كشور خريداري ميشد.
اما ش��ركت مهندسي و س��اخت تأسيس��ات دريايي ايران؛ با وجود
محدوديتهاي بينالمللي ناش��ي از تحريم درص��دد برآمد تا عمليات
مهندسي خريد و س��اخت  SPMرا به صورت كامل در يارد خرمشهر
(گوي شناور جايگزين فاز  )12بوميسازي كند.
اين گوي ش��ناور هماكنون مراحل انتهايي س��اخت را ميگذراند و
ش��ركت تأسيس��ات دريايي آمادگي دارد ،عمليات ساخت گوي شناور
(براي طرحهاي آتي) را به صورت مشابه اجرا ،حمل ،نصب و راهاندازي
كن��د .در مجم��وع و ف��ارغ از تمامي هجمههايي كه در حوزه س��اخت
داخ��ل و بهكارگيري توان داخل��ي عليه وزارت نفت ب��ه راه افتاده ،اما
اكنون ميتوان با تمامي اين مس��تندات ادعا كرد كه وزارت نفت يكي
از پيش��گامان استفاده از توان س��اخت داخل و استفاده از ظرفيتهاي
موجود بوده است.
از نظر دور نداش��ته باش��يم كه اگر در اين زمينه توفيقاتي در داخل
مجموعه وزارت نفت حاصل آمده است؛ مسلماً بايد آن را متوجه تمامي
تالشگران و زحمتكشان بخش صنعت و توليدكنندگان ايراني دانست.
توصيهه��اي رهبر معظم انقالب در ذيل مقول��ه اقتصاد مقاومتي و
اهتمام وزير و مديران ارشد نفت ،ثابت كرد كه در راهبرد «عزم همگاني
و ملي» و بواسطه «اعتماد» به صنعتگر ايراني؛ ميتوان به خود اتكايي،
خود باوري و توسعه صنعتي كشور نائل آمد.

اقتصادی

5

یادداشت

کاهش فساد و رانت با لغو تحريم
محمد نصر اصفهاني

استاد دانشگاه علوم اقتصادي

اقتصاد اي��ران بهخاطر بزرگ بودن دولت ،دولتي
بودن اقتصاد و نقش زيادي که دولت در اقتصاد دارد
اقتصادي رانتي است .تحريمها به داليل مختلف رانت
اقتصادي و فس��اد را افزايش داد .لغو تحريمها بويژه
تحريمهاي بانکي رانت و فس��اد ناش��ي از تحريمها
را قطعاً کاهش ميده��د .بهخاطر تحريمهاي بانکي
و س��وئيفت نقل و انتقال پول با کش��ورهاي ديگر از
راههاي پنهاني و در مواردي غير قانوني انجام شد و اين موضوع شفافيت مالي را
بشدت کم کرد .تحريمهاي غرب که اقتصاد ايران را مورد هدف قرار داد فرصتي
براي برخي از مفسدان اقتصادي ايجاد کرد که از راههاي غيرقانوني منابع کشور
را چپاول کنند .بهخاطر مشکالت ساختاري در اقتصاد نميتوان انتظار داشت که
با رفع تحريمها فس��اد و رانت خواري از مجموعه اقتصاد حذف ش��ود .بيترديد،
فساد موضوعي ادامه دار است و نميتوان آن را به کلي و در زمان کوتاهي از بين
برد ولي ميتوان با بهکار بردن راهکارهايي آن را مهار کرد و شفافيتهاي مالي
را افزايش داد و عرصه را بر رانت جويان تنگ کرد.
در بخشهاي��ي از اقتصاد مانند بخ��ش پولي و بانکي با رفع تحريمها بايد در
انتظار کاهش فس��اد و رانت خواري باش��يم اما در بخشهاي ديگر ممکن است
فس��اد بازهم پابر جا بماند مث ً
ال اگر صادرات نفت افزايش يابد مش��کل فساد نيز
بيش��تر ميشود چون درآمدهاي نفتي هميش��ه براي اقتصاد ايران عاملي براي
رشد فساد است.
ح��ال که کم کم گش��ايش ه��اي اقتصادي در انتظار کش��ور اس��ت يکي از
راهکارهايي که براي کاهش سوءاس��تفاده سودجويان از موقعيت به دست آمده
ميتوان بهکار برد واگذاري بخش هايي از اقتصاد به مردم است .در دوران تحريم
به دليل محدوديت هايي که ايجاد ش��ده بود ش��رايطي در کشور حاکم بود که
الزم بود دولت دخالت مستقيم در امور اقتصادي داشته باشد اما بعد از تحريمها
ب��ا برنامه ريزي ميتوان اموري را که مردم توانايي انجام و پيش��برد آن را دارند
به خود آنان واگذار کنيم .دولت ميتواند در بخش هايي از اقتصاد که نميتوان
فع ً
ال به مردم سپرد دخالت کند اما اين دخالت نيز نبايد بهصورت صد درصدي
و انحصاري باش��د ،بلکه دخالت دولت بايد بهصورت نظارتي باشد .تغيير مسیر
اقتصادي از دولتي به اقتصاد مردمي نقش مهمي در کاهش فساد دارد.
دول��ت با برنامه ريزي و بهکارگيري سياس��تهاي مردمي ميتواند از فرصت
ايج��اد ش��ده بعد از لغو تحريمها اس��تفاده کن��د ،البته اتخاذ اي��ن تصميمها و
سياستها به هيچ وجه آسان نيست و حتي تصميم سختي است اما براي کاهش
فساد و رانت در اقتصاد چارهاي جز اجراي اين روش نداريم.
ايجاد شفافيت و استفاده از تکنولوژي براي شفافسازي در اقتصاد بخصوص
در بخ��ش پولي و مالي و مبادالت از پيامده��اي لغو تحريمها خواهد بود .اخيراً
رئيس کل بانک مرکزي اعالمکرده است  8ميليون حساب بانکي جعلي در نظام
بانکي در جريان است که اين موضوع ضايعهاي بزرگ در اقتصاد است .همچنين
ح��دود  100هزار ميليارد تومان پول در گردش در مؤسس��ات غير مجاز عامل
اصلي افزايش نقدينگي اس��ت .اين تخلفات فقط بهخاطر ش��فاف نبودن فضاي
اقتصادي بهوجود آمده ،که تحريمها به آن دامن زده اس��ت .با لغو تحريم بانکي
مطمئناً ش��فافيتها را بيش��تر ميکند و راههاي انجام فس��اد را ميبندد و دوره
جديدي براي بهبود شرايط اقتصادي فراهم ميشود.

گزیده

خبر خوش سيف براي رونق توليد كشور

رئي��س كل بانك مرك��زي در جريان س��فر كاروان تدبير و اميد به اس��تان
كردستان از تصميم نظام بانكي براي تأمين منابع سرمايه در گردش واحدهاي
توليدي و بنگاههاي كوچك و متوسط در استانهاي كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،ولياهلل سيف در جلسهاي كه با حضور
مديران عامل بانكها و سرپرس��تان مناطق بانكهاي اس��تان كردستان برگزار
شد ،با اشاره به تخصيص اعتبار براي استان كردستان عنوان كرد :در اين جلسه
 1000ميلي��ارد تومان براي طرحهاي اس��تان كردس��تان اختصاص پيدا كرد و
مقرر شد كارگروهي تحت نظر استاندار كردستان ،طرحهايي را كه مبناي دقيق
كارشناسي دارند شناسايي و به بانكها براي استفاده از تسهيالت خاص منظور
شده در اين سفر ،معرفي كنند.
وي برخورداري طرحها از توجيه فني و اقتصادي مناسب ،آورده متقاضي به
ميزان  25درصد ،داش��تن مزيت نس��بي در استان ،اهليت و تخصص در اجراي
طرح توس��ط س��رمايهگذار و وثيقه مناس��ب را از جمله ش��روط و ويژگيهاي
اختصاص اعتبار سرمايه در گردش عنوان كرد.

همکاری بزرگترین مجموعه پاالیشی جهان با ایران

ش��رکت هن��دی رالین��س
اینداس��تریز ب��ه عن��وان بزرگترین
مجموعه پاالیشی جهان که پیش از
تحریم ها فروش��نده عمده بنزین به
ای��ران بود اعالم ک��رد به محض لغو
تحری��م ها ،به دنبال برقراری مجدد
روابط تجاری با ایران خواهد بود .به
گزارش پایگاه خبری الیو مینت ،ش��رکت هندی رالینس اینداستریز ،اپراتور
بزرگتری��ن مجتم��ع های پاالیش نف��ت جهان به محض لغ��و تحریم ها علیه
ای��ران ،به دنبال برقراری مجدد روابط تجاری با ایران خواهد بود .س��ریکانت،
مس��ئول بخش مالی رالینس اینداستریز در این باره گفت« :به وضوح فرصت
هایی در هر دو طرف ایجاد ش��ده ،هم در بخش تأمین منابع و هم در بخش
محصوالت ...ما همچنین تالش می کنیم ارزیابی کنیم که ش��اهد چه میزان
مش��ارکت خواهیم بود».

اشتهاي باال براي خريد اوراق قرضه ايران

بلومبرگ طي گزارش��ي با اش��اره به جذابيت اوراق قرضه دولت ايران براي
ش��ركتهاي خارجي به نقل از مدير يك صندوق تأميني مس��تقر در نيويورك
نوش��ت« :اشتها براي بازار اوراق قرضه ايران بس��يار باال خواهد بود ».بلومبرگ
طي گزارش��ي نوش��ت :زماني كه مقامات ايراني در وين مش��غول انعقاد توافق
هس��تهاي با غرب بودند ،هانس هومس ،مدير يك صندوق تأميني مس��تقر در
نيويورك به ايران س��فر كرد تا فرصتهاي موجود در اين كشور را براي كسب
و كار خ��ود ارزياب��ي كند .وي پس از بازگش��ت از اين س��فر ده روزه ميگويد،
وقت��ي ايران ش��روع به فروش بدهيه��اي خود جهت تأمي��ن مالي طرحهايي
ك��ه در دوران تحريمها به صرفه نبودند كن��د ،وي خريدار اين بدهيها خواهد
ب��ود .هومس ،مؤس��س صندوق تأمين��ي گريالك كپيت��ال منجمنت در اين
باره گفت« :اش��تها براي بازار اوراق قرضه بس��يار باال خواه��د بود ».وي گفت
مدت زماني مش��خص ،شايد يك سال يا بيشتر ،طول خواهد كشيد تا مقامات
دولت��ي خود را آماده كنند« ،اما آنها قرار اس��ت به س��وي بازارهاي بينالمللي
رو بياورند».

تورم از حرکت ایستاد

بان��ک مرکزی از ثابت ماندن تورم در تیرماه خبر داد .ش��اخص بهای کاالها
و خدم��ات مصرفی در مناطق ش��هری ایران در تیرم��اه  1394به عدد 224/7
رس��ید که نس��بت به ماه قبل 0/4درصد کاهش یافت .این در حالی اس��ت که
ن��رخ ت��ورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه  1394نس��بت به دوازده ماه منتهی
به تیرماه  1393معادل 15/6درصد رسیده که در مقایسه با خرداد ماه تغییری
ندارد .ثبات نرخ تورم در حالی از س��وی بانک مرکزی اعالم شده است که اخیراً
مرکز آمار از کاهش  0/1درصدی تورم تیرماه نس��بت به ماه قبل خبر داده بود.
بنابراین گزارش ،در حال حاضر تفاوت تورم  15/6درصدی اعالمی بانک مرکزی
و14/1درصدی مرکز آمار به 1/5درصد رس��یده اس��ت .بر این اساس تورم نقطه
به نقطه یعنی تغییرات ش��اخص بهای کاال در تیرماه نس��بت به ماه مشابه سال
گذشته به  14/2درصد رسید.

