
پس از بدعهدي ش�ركت نفتي توت�ال درباره 
س�رمايه گذاري در صنع�ت نف�ت اي�ران و 
گاليه ه�اي ش�فاف وزي�ر نف�ت از اظه�ارات 
مديرعام�ل اين ش�ركت، ح�اال اف�رادي كه 
توضيحات وزير نف�ت را در ض�رورت اجراي 
قرارداده�اي جدي�د نفتي »مقب�ول« عنوان 
مي كردن�د، ب�ه اش�تباه خ�ود پ�ي بردن�د. 
به گزارش جوان، يك��ي از افرادي ك��ه به شكل 
وي��ژه اي از شخ��ص وزي��ر نف��ت و قراردادهاي 
IPC حمايت مي كرد فريدون حس��نوند رئيس 
كميسيون انرژي مجلس بود. حسنوند كه به دليل 
حمايت هاي بيش از حد از وزير نفت مورد انتقاد 
قرار گرفته بود همواره از اهميت IPC مي گفت 
و نقدهاي صورت گرفته بر اي��ن مدل قراردادي 
را ج��دي نمي گرفت در ي��ك موضع گيري 180 
درجه اي و به صورت ضمني پرده از اشتباه خود 
برداشت و اعالم كرد وزارت نفت بهتر است دست 

از لجاجت بردارد. 
وي در گفت وگو ب��ا خانه ملت، با اشاره به انتش��ار 
اخب��اري مبني بر اينك��ه شركت توت��ال اطالعات 
ميادين ايراني را به طرف قطري داده است، گفت: اين 
اتفاقات ثابت كرد كه دغدغه برخي دلسوزان مبني 
بر وجود برخي اشكاالت در الگوي جديد قراردادهاي 
نفتي دغدغه اي جدي بود و برخي دلسوزان با آشنايي 
به ماهيت برخي شركت هاي خارجي و اشكاالت در 

الگوي جديد اعتراضاتي داشتند. 
نماين��ده مردم انديمش��ك در مجل��س شوراي 
اسالمي، با بيان اينكه اعالم موضع توتال نسبت 
به عدم حضور در ايران تا تعيين تكليف از طرف 
ترامپ و تحريم ها نشان دهنده اين بود كه الگوي 
قراردادهاي جديد نفتي ايراد دارد، افزود: خدا را 
شاكريم كه تا پيش از انعقاد قراردادها اشكاالت 
ساختاري IPC خود را نشان داد و مشخص شد 
كه هيچ تضميني نيست كه از شركتي كه به بهانه 
تحريم كنار بكشد بتوان طلب غرامت كرد يا اين 

شركت را در محاكم مورد تعقيب قرار داد. 
حسنوند ادامه داد: برخي از مسئوالن، شركت هاي 
داخلي را نامحرم و شركت توتال با برخي سوابقش 
را محرم نظام مي دانند، لذا مجموعه وزارت نفت با 
بازنگري در سياست ها بايد پروژه هاي نفتي را به 

نيروهاي نظام و انقالب بدهد. 
وي با بيان اينكه مسئوالن وزارت نفت بايد اعتراف 
كنند كه اشتباه كرده اند و بي��ش از اين لجاجت 
نكنند، يادآور شد: كميسيون انرژي و هيئت عالي 
نظارت بر منابع هيدروكرب��وري موضوع مذكور 
را پيگيري مي كند و اگر اثب��ات شود كه قصور و 
تقصي��ري در اين زمينه صورت گرفته از مس��ير 

مجلس و دستگاه قضايي پيگيري مي شود. 
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، 
با اشاره به اينكه اقدام توتال از محاكم بين المللي 

قابل تعقيب است، تصريح كرد: اگر تمام طرح ها 
و برنامه ها در اختيار رقيب اقتصادي و توسعه اي 
قرار بگيرد، ضررها و خسارات جبران ناپذيري به 

اقتصاد كشور وارد مي شود. 
   اعتراف تلخ

بس��ياري از مدافع��ان وزي��ر نف��ت در خصوص 
قراردادهاي نوين نفتي در جلس��ات خصوصي و 
عمومي بارها از غيركارشناسي ب��ودن انتقادات 
صورت گرفته به قراردادهاي جديد نفتي گفتند 
كه يكي از آنها رئيس كميسيون انرژي بود. يكي 
از توجيه��ات وزارت نفت در اين ب��اره، بي تأثير 
بودن تحريم هاي امريك��ا به قرارداده��ا بود كه 
به نحوي عنوان مي شد ب��ا جذاب سازي IPC و 
شريك ك��ردن سرمايه گ��ذاري خارجي در سود 
بلند مدت ميدان نفتي ي��ا گازي، امنيت سياسي 
ايران هم افزاي��ش مي يابد و مي ت��وان از قدرت 
شركت هاي بزرگ نفتي در شكس��ت تحريم ها و 
حتي جلوگيري از تحريم ه��ا استفاده كرد كه در 

نوع خود تحليل بسيار خامي بود. 
اين تحليل در شرايطي عنوان شد كه بسياري از 
كارشناسان ارشد نفتي مانند فريدون بركشلي، 
غالمحسن حسنتاش، محمد صادق معماريان و... 
با ارائه مصداق هاي فراواني اين موضوع را رد كردند 
ولي باز هم مدافعان به دفاع سطحي پرداختند. آنها 
در شرايطي از بي اهميت بودن تحريم هاي امريكا 

در قبال ايران گفتند كه شركت توتال رسماً اعالم 
كرد تحريم هاي امريكا تعيين كننده حضور آنها در 
ايران است و تابع قوانين اين كشور هستند. البته با 
وجود اين اظهار نظر وزير نفت در اقدامي كه نشان 
روشني از فرار به جلو بود اظهار داشت فرانسوي ها 
پيرو سياست هاي اتحاديه اروپا هستند نه امريكا. 
از سوي ديگر برخي مدافعان گفتند اين شركت 
فرانس��وي است و اصاًل ارتباطي به امريكا ندارد 
در حالي كه سعي داشتند اين موضوع را مخفي 
نگاه دارند كه توتال يك شركت بين المللي است 
و با حضور در بورس نيويورك، قوانين اين كشور 
را پذيرفته است ولو آنكه مح��ل ثبت شركت در 

فرانسه باشد. 
با اثبات نظ��ر كارشناسان در اين ب��اره، ترديدها 
افزايش يافته است كه بيش از پيش بيانگر درست 
بودن انتقاداتي بود كه وزي��ر نفت آنها را سياسي 
خوانده بود ولي گذر زمان مؤيد صحت انتقادات 
بود مانند انتقادات ديگر كه هفته گذشته فضاي 

سنگيني را به وزارت نفت حاكم كرد. 
رئيس كميس��يون انرژي مجلس ه��م به جمع 
منتق��دان پيوس��ت و با قب��ول اشتباه��ات اين 
كميسيون در پذيرفتن IPC عنوان كرد كه حق 
با منتقدان بود. گرچه اين اعتراف بسيار تلخ است 
ولي آنچه كه از اهميت وي��ژه اي برخوردار است 
اين بود ك��ه منتقدان قرارداده��اي جديد نفتي 
بر اساس تجارب و دانش خ��ود روي موضوعاتي 
دست گذاشتند كه با توجيهات ابتدايي رد شد و 
حاال با كنار رفتن لفاظي ها، مهر تأييد بر آنها زده 
شد. وزارت نفت حتي از يكي از اعضاي كميسيون 
انرژي مجلس شكايت نيز كرد و درباره دليل اين 
شكايت نيز گف��ت: هدايت اهلل خادم��ي بيش از 
وظيفه نمايندگي اش از IPC انتقاد كرده و بايد 

پاسخگوي انتقادات خود باشد. 
با وجود تبرئه شدن خادمي از اين شكايت، حتي 
اب��راز شكايت هم نتوانس��ت منتق��دان را از پاي 
بنشاند و همه اتفاقات چند هفته اخير ثابت كرد 
كه حق با وزارت نفت ب��ود. متأسفانه در مجلس 
بيش��تر نمايندگان با اظهارات وزي��ر نفت موافق 
بودند و خواهان اج��راي IPC بودند كه البته به 
دليل عدم احاطه آنها به مسائل قراردادي، نمي شد 
به آنها انتقادي وارد كرد ولي كميسيون انرژي اگر 
كمي هوشمندانه تر عمل مي كرد اوضاع بس��يار 
بهتر از آني بود كه امروز شاهد آنيم. كميس��يون 
انرژي فقط يك متخصص نفتي داشت كه منتقد 
بود و از او ه��م شكايت شد. رئيس كميس��يون 
انرژي مجلس كمي دير به صح��ت انتقادات پي 
برد ولي اگر در جلس��ات به انتق��ادات آن روزها 
كمي حوصله به خرج مي داد نه تنها وزارت نفت 
جسارت شكايت از مجلس را به خود نمي داد بلكه 
نيازي به اعتراف رئيس كميسيون انرژي در باره 

اشتباهاتش نبود. 
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شنبه 30 بهمن 1395 | 20  جمادی االول 1438 | اقتصاد مقاومتي به كجا رسيد؟
از 29 آذر 1392 كه رهبر معظم انقالب سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
را ابالغ كردند سه سال مي گ��ذرد. سياست هايي عليه جنگ اقتصادي 
كه تشديد فش��ارهاي اقتصادي و دلس��رد شدن مردم را هدف گذاري 
كرده است. ايش��ان بخاطر اهميت موضوع امس��ال را نيز سال »اقتصاد 
مقاومتي، اقدام و عمل« نامگذاري كردند تا مسئوالن توجه ويژه تري به 
مسائل اقتصادي و معيشتي مردم داشته باشند. اما در اين سه سال كه از 
عمر دولت يازدهم گذشته چه ميزان رويكردهاي اقتصاد مقاومتي نظير 
عدالت مح��وري، درون زايي، برون گراي��ي، دانش بنياني و مردمي بودن 
تحقق يافته است؟ اين مطالبه مردم و رهب��ر معظم انقالب است كه در 
جمع مردم آذربايجان پرسيدند: هر يك از مسئوالن دولت و ديگر قوا بايد 

به مردم گزارش دهند در اين باره چه كرده اند؟
در بند 22 سياست ه��اي ابالغي آمده: دولت مكل��ف است براي تحقق 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه  

امكانات كشور، اقدامات زير را معمول دارد:
- شناساي��ي و بكارگيري ظرفيت ه��اي علمي، فن��ي و اقتصادي براي 

دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب. 
- رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن. 

- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح هاي واكنش هوشمند، 
فعال، سريع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختالل هاي داخلي و خارجي. 
از عمر برجام دو سال نگذشته اما رون��د تحريم هاي جديد ايران توسط 
دولت امريكا كه به بهانه آزمايش موشك يا مسائل مرتبط با حقوق بشر 
تداوم داشته است و دستگاه ديپلماسي كشور نتوانسته تدبيري در اين 
باره بينديشد تا اين اتفاق منجر به هزينه براي دشمن شود. امروز همان 
چند شركت بزرگ اروپايي نظير توتال نيز كه براي حضور در صنعت نفت 
ايران اعالم آمادگي كردند تمام برنامه هاي خود را موكول به سياست هاي 

تحريمي جديد كاخ سفيد كرده اند. 
برون گرايي و افزايش صادرات غير نفتي و پرهيز از خام فروشي به عنوان 
يكي از اصول اين سياست ها متأسفانه به چشم داشتن به برون براي حل 
مسائل تعبير شده است. اين در حالي است بيش از 2500 طرح صنعتي و 
خدماتي و درماني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه بيشترين تالش براي 
اتمام آنها نگاه به بيرون از مرزها براي جذب سرمايه خارجي بوده است. 
صنايع كشور به ويژه صنايع مرتبط با بخش انرژي كشور به جاي مرتبط 
شدن با شركت هاي داخلي و تقوي��ت شركت هاي دانش بنيان به دنبال 
ارتباط با شركاي خارجي بي نام و نشان بعضاً از كشورهاي همسايه هستند 
كه به دليل اختالف نظر در مسائل منطقه اي هر لحظه مي توانند كشور را با 

بحران مواجه ساخته و توان آفندي كشور را به مخاطره بيندازند. 
در حالي كه ركود و عدم رونق اقتصادي گريبان اقتصاد كش��ور را گرفته، 
ميزان بيكاري به ويژه در جوانان تحصيلكرده افزايشي چشمگير داشته و 
برخي گزارش ها حكايت از گسترش فس��اد در نهادهاي اقتصادي دارد، 
 دولت بيشترين وجهه تبليغي خود را براي فرار از نتيجه عملكردش روي 
حمله به دولت قبل، كاهش قيمت نفت و عدم رفع كامل تحريم ها بنا كرده 
است. اين اختالل داخلي در حوزه اقتصاد قطعاً توان كش��ور را با واكنش 
هوشمند و سريع با مشكل روبه رو خواهد كرد. دستاوردهاي دولت در حوزه 
طرح هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در برخي بخش ها نظير توليد و ذخيره 
محصوالت غذايي استراتژيك نظير گندم كه به مردم اتكا شده ارزشمند 
بوده اس��ت و در بخش هايي كه كار به تأمين بودج��ه و خارج گره خورده 
ناموفق. بي دليل نيست كه مقام معظم رهبري فرمودند: مسئوالن نبايد به 

مردم بگويند »بايد چنين بشود«، بلكه بايد بگويند »چنين شد. «

۹۰ درصد گوشي هاي بازار قاچاق است
عضو هيئت مديره فدراسيون واردات ايران با بيان اينكه ساالنه نزديك 
به 12و نيم ميليون گوشي تلفن همراه به داخل كشور قاچاق مي شود، 
گفت: بخش خصوصي در انتظار رجيستر شدن گوشي هاي موبايل است. 
حسين غروي در گفت وگو با مهر در خصوص آمار واردات گوشي تلفن 
همراه اظهار داشت: تقاضاي بازار در كشور ما، ساالنه حدود 1۴ميليون 
دستگاه است كه طبق برآورده��اي اعالم شده از سوي مراجع رسمي، 

كمتر از 10درصد آن از طريق واردات قانوني پوشش داده مي شود. 
وي با بيان اينكه به عبارت ديگر ساالنه نزديك به 12و نيم ميليون گوشي 
تلفن همراه به داخل كشور قاچاق مي شود، افزود: حال سؤالي كه ايجاد 
مي شود اين است كه حمل و نقل ماهانه ي��ك ميليون دستگاه گوشي 
قاچاق، چگونه در كشور صورت مي گيرد و امنيت شبكه ورود و توزيع آن 
چگونه تأمين مي شود كه خبري از شناسايي و دستگيري مجرمان آن 
شنيده نمي شود؟ به گفته غروي، اين موضوع حاكي از وقوع دو اختالل 
جدي در اقتصاد كش��ور است. اول اينكه بايد اعتراف كنيم به رغم همه 
شايستگي هايي كه در بخش خصوصي شناسنامه دار وجود دارد، تأمين 
بازار كشور سال هاست كه به قاچاقچيان واگذار شده است و دوم اينكه 
برخي دستگاه ها و سازمان ها در اين فرايند مقصر هس��تند و خواسته يا 
ناخواسته جاده صاف كن قاچاق شده اند. غروي تصريح كرد: اگر قيمت 
هر گوشي تلفن همراه را ب��ه طور ميانگي��ن 200 دالر در نظر بگيريم، 
ساالنه حدود 2/5 ميليارد دالر از سرمايه اين كشور، توسط بخش پنهان 
و زيرزمين��ي اقتصاد بلعيده مي ش��ود و اين براي يك كش��ور با واردات 
حدود 50 ميليارد دالري، يك فاجعه تمام عيار است. عضو هيئت مديره 
فدراسيون واردات ايران ادامه داد: مجموع حقوق از دست رفته دولت از 
ناحيه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي و همچنين ماليات ارزش 
افزوده، بالغ بر 350 ميليون دالر در سال مي شود و البته به اين عدد بايد 

درآمد از دست رفته ناشي از ماليات عملكرد را هم اضافه كرد. 
وي افزود: از آنجايي كه كاالي قاچاق، فرصت هاي اشتغالزايي را از بين 
مي برد، نبايد فراموش كنيم به م��وازات فربه شدن ب��ازار قاچاق، توان 
شركت هاي قانوني و رسمي براي جذب نيروي انساني نيز كاهش پيدا 
مي كند كه با توجه به بحران بيكاري در كشور، ضرر بسيار بزرگي نيز از اين 
ناحيه به اشتغالزايي در كشور وارد مي شود، كه بايد به هزينه هاي از دست 
رفته دولت اضافه كرد. عضو هيئت مديره فدراسيون واردات ايران با اشاره 
به تعديل نيروي انساني در شركت هاي رسمي ادامه داد: آنچه دراين ميان 
رنج آور است، تعدد فرايندهاي واردات قانوني بين سازمان هاي مختلف و 
درهم پيچيدگي و موازي كاري ها است كه در كنار بوروكراسي كند و دست 
و پاگير اداري و تراكم مقررات زائد، سبب مي شود شركت هاي قانوني و 
رسمي روز به روز در گردونه رقابت به حاشيه رانده شوند. وي افزود: بخش 
خصوصي رسمي و قانوني كشور در عطش راه اندازي طرح رجيستر شدن 
گوشي هاي تلفن همراه، لحظه شماري مي كند و اين درحالي است كه 
سود بادآورده ناشي از قاچاق، همچون تسهيالت بالعوضي است كه براي 

فربه شدن قاچاق از جيب مردم پرداخت مي شود. 
---------------------------------------------------
165 هزار ميليارد تومان درآمد بودجه در ۹ ماه

36 درص�د از عمراني ه�ا پرداخ�ت ش�د و درآمده�اي مالياتي 
9ماهه امس�ال بالغ بر 65 هزار و 500 ميليارد تومان وصول ش�د. 
براساس گزارش بانك مركزي از وضعيت بودج��ه عمومي دولت، درآمدها 
)درآمد مالياتي، ساير درآمدها( 88 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است كه 
رقم مصوب 9 ماهه آن 119 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود و با عدم 
تحقق روبه رو است. همچنين براساس اين گزارش رسمي، منابع حاصل از 
نفت و فرآورده هاي نفتي در اين مدت، ۴2 هزار ميليارد تومان بوده كه رقم 
مصوب 9 ماهه 56 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده بود. در پرداخت هاي 
تملك دارايي هاي سرمايه اي )پرداخت هاي عمراني( در 9 ماهه امسال 15 
هزار و 800 ميليارد تومان پرداختي نسبت به مصوب 12 ماهه كه 57 هزار و 
۴00 ميليارد تومان است وجود دارد كه 36/3 درصد محقق شد. تراز عملياتي 
بودجه در 9 ماهه منفي 53 هزار و 500 ميليارد تومان بوده كه سال گذشته 
اين كسري منفي ۴۴ هزار ميليارد تومان ثبت شده بود. همچنين كسري تراز 
عملياتي و سرمايه اي روي هم در حال حاضر منفي 26 هزار و 800 ميليارد 
تومان است كه سال گذشته اين رقم 19 ه��زار ميليارد تومان بود. براساس 
اين گزارش، در اين مدت 3۴ هزار و ۴00 ميليارد تومان از دارايي هاي مالي 
واگذار شد. نس��بت درآمدها به پرداخت هاي هزينه اي در اين مدت 63/2 
درصد بوده، همچنين نسبت ماليات ها به پرداخت هاي هزينه اي از مصوب 
9 ماهه )۴8/6درصد( عقب مانده و در اين مدت ۴6/8 درصد است. نس��بت 
تملك دارايي هاي سرمايه اي به پرداخت هاي هزينه اي 11/3 درصد است كه 
بايد طبق پيش بيني هاي مصوب 26/9 درصد باشد اين نسبت بدان معنا است 
كه سهم عمده )حدود 89 درصد( بودجه را پرداخت هاي هزينه اي تشكيل 
مي دهد. از مجموع مصوب 213 هزارو 700 ميليارد تومان هزينه هاي جاري 

تاكنون 1۴0 هزار ميليارد تومان پرداختي وجود داشته است. 
---------------------------------------------------
تعيين قيمت به جاي بازار به دالالن سپرده شد
در حال�ي كه ب�ا وجود م�ازاد تولي�د تخم م�رغ در ب�ازار هر عدد 
تخم مرغ 150 ت�ا 200 تومان از توليدكننده خريداري مي ش�ود اما 
مصرف كننده بايد رقمي بين 400 ت�ا 650 تومان براي هر تخم مرغ 
بپ�ردازد و اين دالالن هس�تند ك�ه ب�ازار را به دس�ت گرفته اند. 
به گزارش فارس، تا پيش از اي��ن دولت براي كنترل و مهار قيمت ها در 
بازار نرخ گذاري دستوري را عاملي براي كنترل قيمت ها مي دانست كه در 
برخي موارد آه از نهاد توليدكنندگان به دليل افزايش قيمت توليد و نرخ 
تورم برآورده بود اما با روي كار آمدن دولت يازدهم رويكرد بعضي وزرا از 
جمله نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت بر اين بود كه عرضه و تقاضا 
در بازار بايد تعيين كننده قيمت باشد نه نرخ گ��ذاري دستوري دولت. 
حميد كاشاني يكي از توليدكنندگان عمده تخم مرغ در مورد وضعيت 
توليد و توزيع تخم م��رغ مي گويد: متأسفانه زنجي��ره توزيع تخم مرغ 
با مش��كل مواجه است چراكه تخم مرغ از توليد ت��ا زماني كه به دست 
مصرف كننده برسد بايد دست سه، چهار نفر دالل بچرخد كه آنها با انبار 
كردن قيمت را در بازار باال و پايين مي كنند. يك سال است كه تخم مرغ را 
كيلويي 2هزار و 300 تا 3 هزار و 600 تومان يعني هر عدد 150 تا 200 
تومان درب مرغداري فروخته ام در حالي كه مردم آن را حداقل كيلويي 

5 هزار و 500 تومان و هر عدد ۴00 تا 650 تومان مي خرند. 
اين سخنان در حالي است كه طب��ق عرف بازار و تج��ارت از توليد تا 
مصرف نهايتاً بايد 30 درصد به قيمت اوليه اف��زوده شود. اما جالب تر 
اينجاست كه به گفته توليد كنندگان تخم مرغ يك شركت بزرگ دولتي 
توليد كننده تخم مرغ با عنوان »س« به دليل رانت هايي كه در توليد، 
 تأمين نهاده و توزيع دارد به راحتي مي تواند محصول خود را تا هر عدد 
تخم مرغ 650 تومان هم به فروش برساند. يكي ديگر از توليدكنندگان 
تخم مرغ از افزاي��ش قيمت نهاده هاي مصرفي طي��ور توسط يك فرد 
خاص كه انحصار واردات نهاده هاي دامي را در اختيار دارد مي گويد و 
اينكه 70 درصد واردات نهاده هاي دامي در دست »م« قرار دارد تا حدي 
كه به راحتي با كمبود نهاده دامي در بازار ذرت دامي بي كيفيت خود 
را كه در سايت هاي رسمي 670 تومان قيمت خورده را كيلويي هزار و 

200 تومان به توليدكننده مي فروشد. 
وي مي افزايد: بدتر آنكه برخي بنكداران ب��ا توليد كنندگان تخم مرغ 
تهاتر كرده و به جاي پول به آنها نهاده دامي يا ساير ملزومات را مي دهند 
و توليدكننده به ناچار توليد يك دوره زمان��ي خود را بايد به بنكداران 
تخم مرغ بدهد. موضوع جالب تري كه حين تهيه گزارش به آن برخورديم 
انبار كردن تخم مرغ هاي توليدي در برخي مراكز توليد تخم مرغ است. 
طبق قانون تاريخ توليد هر روز روي تخم مرغ هاي توليدي چاپ شود، 
اما ظاهراً اين تخم مرغ ها تا 20 روز در انبارها مانده و سپس تاريخ توليد 

روي آنها با فاصله 20 روز درج شده و روانه بازار مي شود. 

 اتحاديه اروپا به دنبال جريمه ايران
به اتهام دامپينگ فوالد 

يك منبع آگاه اعالم كرد: اتحاديه اروپا مي گويد ايران فوالد بيشتري 
را به كشورهاي اروپايي با قيمت پايين صادر كرده است كه از نظر 
آنها دامپينگ محسوب مي شود و مي خواهند ايران را جريمه كنند. 
به گزارش رويترز، اتحادي��ه فوالدسازان اروپا )يوروف��ر( مي گويد ايران 
صادرات فوالد تخت رولي گرم خود را در به سرعت در بازارهاي اتحاديه 
اروپا افزاي��ش داده و ايران را متهم كرده كه معياره��اي تجاري را به هم 
زده است. يك منبع هيئت اروپايي كه نخواست نامش فاش شود، گفت: 
اتحاديه اروپا تا 7 آوريل تصميم مي گيرد كه آيا ايران را به خاطر اين عمل 
جريمه كند يا نه؟ آنها مي گويند ايران، فوالد خود را به قيمت بسيار پايين 
در اين بازارها به فروش رسانده است. همچنين آنها تأييد مي كنند كه ايران 
صنعت فوالد خود را توسعه داده است و منابع كشتيراني اعالم مي كنند 
كارخانه ه��اي زيادي تجارت ه��اي متفاوتي را با همتاي��ان ايراني انجام 
مي دهند، اما در اين ميان بانك هاي غرب��ي همچنان براي حمايت هاي 
مالي و مب��ادالت بانكي به دليل ترس از جريمه ه��اي سنگين امريكا در 
ترديد هستند. طي روزهاي گذشته، مقامات ايراني اعالم كرده بودند كه 
ميزان صادرات فوالد خود را تا سال 2025 مي خواهند به 20 تا 25 ميليون 
تن برسانند، در حال حاضر ايران 10 ميليون تن صادرات فوالد دارد. بازار 
فوالد جهان در حدود 1/6 ميليارد تن است كه تحليلگران مي گويند توليد 

فعلي فوالد ايران يك درصد سهم جهاني را شامل مي شود. 
---------------------------------------------------
بالروس به جمع مشتريان نفت ايران پيوست

شركت بل اويل بالروس ۸0 هزار تن نفت خام سبك و سنگين از شركت 
ملي نفت ايران براي بارگيري در ماه فوريه خريداري كرده اس�ت. 
به گزارش رويترز، چه��ار منبع آگاه گفتند شرك��ت بل اويل بالروس 
80 هزار تن نفت خام سبك و سنگي��ن از شركت ملي نفت ايران براي 
بارگيري در ماه فوريه خريداري ك��رده است. اين اولين باري است كه 
بالروس از ايران نفت خام خريداري مي كند. پس از آنكه روسيه بر سر 
اختالف در مورد قيمت گذاري گاز بين مسكو و مينسك، صادرات نفت 
خود به بالروس را در نيمه دوم سال 2016 كاهش داده و تهديد كرده كه 
امسال نيز صادرات خود به اين كشور را بيشتر كاهش بدهد، اين كشور 
به فكر تنوع بخشي به منابع تأمين نفت خود افتاده است. بر اساس يك 
برنامه جديد بارگيري نفت ايران در ماه فوريه، شركت ملي نفت ايران 
600 هزار بشكه نفت )معادل 80 هزار تن( به شركت بل اويل پولسكا، 

شركت تابعه بل اويل در لهستان اختصاص داده است.

حسنوند: وزارت نفت دست از لجاجت بردارد
رئيس كميسيون انرژي هم به جمع منتقدان IPC پيوست

سحر  الله

وحیدحاجیپور
گزارشیک

درحالي كه وزارت امور  گزارش2
خارجه در واكنش به 
انتقادها نسبت به برگزاري مراسم رسمي امضاي 
توافقات با سوئد در منزل سفير اين كشور گفته 
تفاهمنامه ها بين بخش خصوصي دو كشور امضا 
ش�ده اما پارلمان بخش خصوصي كشور در اين 
ارتب�اط اظه�ار بي اطالع�ي ك�رده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، در سفر نخست وزير سوئد و هيئت 
همراه وي به تهران چند تفاهمنامه تجاري ميان دو 
كشور –از جمله افتتاح دفتر تجاري ايران و سوئد- به 
امضا رسيد. نكته تأمل برانگيز قضيه آنجاست كه اين 
قراردادها در منزل مس��كوني سفير سوئد در تهران 
امضا شد. در اين مراسم برخ��ي از مقامات بلندپايه 
دولتي از جمل��ه نعمت زاده وزير صنع��ت و معدن و 
تجارت، چيت چيان وزير نيرو و تخت روانچي معاون 
اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه كشورمان حضور 
داشتند. مشخص نيس��ت علت برگزاري اين مراسم 
رسمي در منزل شخصي سفير سوئد چه بوده است. 
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان 
در خصوص سفر نخس��ت وزير سوئد به تهران نكاتي 

را متذكر شد:
»آنچه در مهماني سفارت سوئد و در حاشيه افتتاح 
دفتر اقتصادي سوئد در تهران امضا شد، صرفاً چند 
توافق ميان بخش خصوصي ايران و بخش خصوصي 
سوئد بود كه به عن��وان نماد افتت��اح دفتر تجاري و 
نشان دادن عزم نخست وزير براي حمايت از فعاليت 
بخش خصوصي سوئد در ايران انجام شد كه خالف 
هيچ روي��ه بين المللي نبوده و بس��يار معمول است. 

يك��ي از برنامه هاي اصلي مراس��م در اقامتگاه سفير 
سوئد، افتتاح دفتر اقتصادي سوئ��د در ايران توسط 
نخست وزير اين كش��ور بود كه گامي مهم در جهت 
گس��ترش هرچه بيش��تر همكاري ه��اي اقتصادي 
دو كش��ور و تبديل توافقات روي كاغ��ذ به اقدامات 
عملي و اجرايي محسوب مي شود. امضاي توافق هاي 
بخش هاي خصوصي دو كشور به عنوان نماد شروع 
همكاري هاي عملي بخش خصوص��ي با افتتاح اين 
دفتر صورت گرفت. ضيافت در اقامتگاه سفير سوئد 
در پايان سفر و به افتخار نخست وزير آن كشور برگزار 
شد. اين مراس��م در چارچوب ع��رف رايج و مقررات 

بين المللي حاكم ب��ر نمايندگي هاي ديپلماتيك كه 
همواره در كشور ما مورد احترام بوده و مبناي حضور 
نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج نيز 
هس��ت، برگزار شد. حضور مقامات كشور در چنين 
مراسمي ب��ا رعايت موارد ض��روري و بر اساس عمل 
متقابل صورت مي گيرد و تصميم شخصي نيست. اين 
مشاركت محدود و ضابطه مند، در دولت هاي مختلف 
قبلي نيز بدون حاشيه سازي و تحريك افكار عمومي 

صورت مي گرفته و موضوع تازه اي نيست.«
بنابراين گزارش بر اساس اظهارت سخنگوي وزارت 
امورخارجه مبني بر امض��اي توافق هاي بخش هاي 

خصوصي دو كشور در مراسم منزل مسكوني سفير 
سوئد از بخش هاي خصوص��ي مرتبط اين موضوع را 
جويا شديم. يكي از نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در 
اين ارتباط گفت: ما در اين ارتباط، حضوري در منزل 
سفير سوئد نداشتيم و قرار دادي امضا نكرديم و خدا 
مي داند چه كسي در اين مراسم تفاهمنامه امضا كرده 
است. يكي از اعضاي هيئت رئيسه اتاق مشترك ايران 
و سوئد نيز در اين ارتباط گفت: ما نيز در اين مراسم 

حضور نداشتيم و اطالعاتي در اين خصوص نداريم.
اما يكي از مس��ئوالن وزارت صنعت در اين خصوص 
گفت: در اين نشست قرار داد خاصي به امضا نرسيده و 

صرفاً تفاهمنامه به امضا رسيده است. 
وي همچنين براي دريافت اطالعات بيش��تر ما را به 
سازمان توسعه تجارت ارجاع داد كه در گفت وگو با اين 

سازمان نيز جواب مشخصي به دست نيامد. 
بنابراين گزارش در توضيحات سخنگوي وزارت امور 
خارجه نيز در اين باره آمده اس��ت: كليه قراردادها و 
يادداشت هاي تفاهم رسمي ميان دو كش��ور مطابق 
رويه معمول بين المللي صبح روز شنبه در سعدآباد 
و در حضور رياست محترم جمهوري و نخس��ت وزير 
سوئد به امضاي مقامات دو كش��ور رسيد، كه شامل 
پنج سند مهم همكاري در حوزه هاي مختلف علمي، 
فناوري، مخابراتي، اقتصادي و تجاري است كه توسط 
وزرا و مسئوالن دو كشور در حضور رؤساي دو دولت 
و در محل رسمي مالقات امضا شد. گفتني است در 
اظهارات قاسمي هيچ اشاره به تفاهمنامه هاي به امضا 
رسيده در منزل سفير سوئد و اينكه توسط كدام بخش 

خصوصي به امضا رسيده نشده است.

تفاهمنامه ها در منزل سفير سوئد را چه كسي امضا كرد؟

بخش خصوصي: ما نبوديم

معاون وزي�ر نيرو در  نیرو
امور ب�رق و انرژي از 
قرارداد جديد صادرات برق ايران به عراق براي 
س�ال 201۷ خبر داد و گفت: عراق تعهد كرد 
بخش�ي از بدهي برقي خود را در حدود 350 
ميليون دالر پرداخت كند كه بخش عمده اي از 
اي�ن مبل�غ چن�د روز پي�ش پرداخت ش�د. 
هوشنگ فالحتيان در گفت وگو با فارس، در پاسخ 
به اين سؤال كه مذاكرات هيئت عراقي با وزارت 
نيرو براي ازسرگيري صادرات برق ايران به عراق 
به كجا رسيد، گفت: پس از حضور هيئت عراقي در 
تهران، مذاكرات خوبي براي ازسرگيري صادرات 
برق به اين كش��ور و پرداخت بدهي اين كشور از 

بابت خريد برق از ايران صورت گرفت. 
وي افزود: در اين مذاكرات، قرارداد صادرات برق 
ايران به ع��راق براي س��ال 2017 تمديد شد اما 

در اين مذاكرات مقرر شد طرف عراقي بخش��ي 
از بدهي برق��ي خود را ب��راي از سرگيري مجدد 

صادرات برق پرداخت كند. 
فالحتي��ان ادام��ه داد: در اين مذاك��ره و تمديد 
قرارداد، مقرر شد طرف عراقي 350 ميليون دالر 
از يك ميليارد و 200 ميليون دالر بدهي قبلي را 
پرداخت كند كه چند روز پيش بخش مهمي از 

اين 350 ميليون دالر پرداخت شد. 
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تأكيد كرد: 
از اين پس عراق از بابت خريد ب��رق از ايران بايد 
پول برق را از طريق گشايش ارزي پرداخت كند 
كه اميدواري��م ديگر همانند گذشته به مش��كل 

برنخوريم. 
از اواخر سال 2016 )دي ماه( صادرات برق ايران 
به عراق به دليل نبود ق��رارداد جديد و پرداخت 

نشدن بدهي ها قطع شده بود.

پرداخت بخشي از بدهي برقي عراق به ايران
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره 95/57/م

ــد  ــی بن ــه اجرائ ــن نام ــر آئی ــزد در نظــر دارد بناب ــن ی اداره کل راه آه
ــی  ــی کیف ــه ارزیاب ــبت ب ــات نس ــزاري مناقص ــون برگ ــاده 12 قان ج م
پیمانــکاران واجــد شــرایط جهــت دعــوت بــه شــرح زیــر اقــدام نماید.
 1. موضــوع: خدمــات پشــتیبانی از انبارهاي کاال و ســوخت اداره کل راه آهن یزد 
2. مــدت و محــل اجــرا: مــدت 12 مــاه- محــل انجــام اداره کل راه آهــن  یــزد  
ــود  ــارد و هفتصــد و ن ــت میلی ــال (هف ــه: 7/795/625/077 ری ــرآورد اولی 3. ب
ــال) ــت ری ــاد و هف ــزار و هفت ــج ه ــون و ششــصد و بیســت و پن ــج میلی  و پن
4. مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: 389/781/254 ریــال 
(ســیصد و هشــتاد و نــه میلیــون و هفتصــد و هشــتاد و یــک هــزار و دویســت 

ــال)  ــار ری و پنجــاه و چه
ــد  ــان می توانن ــی: متقاضی ــی کیف ــناد ارزیاب ــت اس ــل دریاف ــت و مح 5. مهل
حداکثــر تــا ســاعت 14:00 روز شــنبه مورخ 1395/12/07 با در دســت داشــتن 
معرفــی نامــه کتبــی جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی بــه نشــانی: یــزد، میــدان 
 راه آهــن، اداره کل راه آهــن یــزد، اداره تــدارکات و پشــتیبانی مراجعــه نماینــد.
6. مهلــت و محــل تحویــل اســناد تکمیــل شــده: حداکثــر تــا ســاعت 

ــان  ــوق.    7. متقاضی ــانی ف ــه نش ــورخ 1395/12/21 ب ــنبه م 14:00 روز ش
می تواننــد جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی یــک فقــره فیــش 
بانکــی بــه مبلــغ 200/000 ریــال (دویســت هــزار ریــال) بــه حســاب 
جهــت   2176405901009 شــماره  بــه  آهــن  راه  ملــی  بانــک  ســیبا 
ــن اداره کل  ــتیبانی ای ــدارکات و پش ــه اداره ت ــز و ب ــناد واری ــه اس ــه تهی هزین
ــی  ــی کیف ــناد ارزیاب ــت اس ــد.    8. دریاف ــه نماین ــوق مراجع ــانی ف ــه نش ب
می باشــد.    پذیــر  امــکان   http://iets.mporg.ir ســایت  طریــق   از 

9. هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
ــات  ــه خدم ــت در زمین ــد صالحی ــر تأیی ــا تصوی ــه ی ــی نام ــه گواه 10. ارائ
ــد.  ــی باش ــی م ــی الزام ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی از وزارت تع عموم

پــس از ارزیابــی کیفــی از پیمانــکاران واجــد شــرایط کــه حداقــل امتیــاز الزم را 
کســب نمــوده باشــند جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعوت بــه عمــل خواهدآمد.

م.الف: 3940 - اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی


