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ایران به جمع کشورهای دارنده 
لیسانس تولید پلی اتیلن پیوست 

معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی گفت: به 
دنبال تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پلی اتیلن با 
دانش ایرانی هستیم زیرا در تولید محصوالت مشتق 

از اتیلن نیاز زیادی داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کشــور ایران بدلیل 
بهره مندی از منابع و ذخایر عظیم گاز مزیت بزرگی 
برای تولید پلی الفین ها منجمله پلی اتیلن دارد. در 
دهه های 70 و 80 شمسی توسعه قابل توجهی در 
صنعت پتروشیمی رخ داد که طی آن مجتمع های 
پتروشــیمی متعددی به بهره برداری رسیدند. با 
وجود افزایش ظرفیت خوراک اتیلن هر چند زمینه 
مساعدی برای تداوم این توســعه بوجود آمد ولی 
تنگ تر شدن حلقه تحریم ها سبب شد تا عالوه بر 
کمرنگ شدن یا حتی قطع ارتباط مجتمع های در 
حال تولید با شرکت های خارجی صاحب لیسانس، 

خرید لیسانس های خارجی نیز میسر نشود.
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در طی 
2 دهه عمرش تالش های خود را معطوف به کسب 
دانش فنی بومی در حوزه مواد شیمیایی و پلیمری 
و کاتالیست های آنها کرده و عالوه بر دستاوردهای 
قابل توجــه در این خصوص، زمینه ســاز تحرک 
بزرگی در کشور برای شکست انحصار کاتالیست ها 
و فرآیندهای تولید مواد پتروشیمیایی شده است. از 
جمله دستاوردهای بزرگ و قابل توجه این شرکت 
می توان به کسب دانش فنی فرایند تولید پلی اتیلن 
سنگین و کاتالیست های آن اشاره کرد. این مهم در 
سایه تالش های شبانه روزی پژوهندگان و مدیران 
شرکت پژوهش و فناوری و برخوداری از حمایت های 
مادی و معنوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت 
ایجاد زیرساخت های الزم برای انجام پژوهش های 

کاربردی حاصل شده است.
با برخورداری از چنین توانمندی بود که با هدف 
کاهش وابســتگی علمی و فنی، شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی به پشتوانه شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و اعتماد شــرکت پتروشیمی تبریز به 
توانمندی داخلی، گام بزرگــی را در جهت احداث 
اولین واحــد تولید پلی اتیلن ســنگین بر مبنای 

لیسانس بومی برای این شرکت برداشت.
    

زادبوم مطرح کرد:
ضرورت حل مشکالت ورود موقت 

هفتمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات 
به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران و بــا حضور کلیه اعضــای کارگروه 

برگزار شد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید 
زادبوم، در حاشیه این جلســه، با اشاره به مصوبات 
پیشین جلسات قبلی کارگروه، استقبال سازمان های 
دولتی، تشکل ها و اتحادیه های صادراتی از تشکیل 
جلسات کارگروه و درخواست طرح موضوعات در 
کارگروه را حائز اهمیت توصیف کرد و رمز موفقیت 
کارگــروه را در انجام فعالیت های کارشناســی و 
تصمیم گیری با در نظر گرفتن کلیه جوانب دانست.

دبیر کارگــروه توســعۀ صادرات، اســتمرار 
پیگیری ها جهت اخذ اختیارات اصل ۱27 قانون 
اساسی جهت کارگروه را با اهمیت عنوان کرد و از 
کلیه دستگاه های عضو درخواست کرد نسبت به 

پیگیری این مهم اقدام کنند.
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایران، پیگیری مشکالت صادرکنندگان 
درخصوص واردات موقت را یکــی از مهم ترین 
برنامه های کارگروه دانســت و اظهار امیدواری 
کرد با تدوین دستورالعمل مربوطه توسط کمیته 
منتخب کارگروه شــامل بانک مرکزی، وزارت 
جهاد کشاورزی، کنفدراسیون صادرات، معاونت 
صنایع وزارت صنعت، معــدن و تجارت، گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، دفتر مقررات صادرات 
و واردات، سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه 
تجارت ایران، در آینده نزدیک شــاهد تصویب و 
اجرایی شدن دستورالعمل مربوطه در کارگروه 

توسعه صادرات باشیم.

خبر اقتصادی
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وزیر نفت گفت: با امضای پنجمین 
قــرارداد IPC، 6 میلیارد دالر افزایش 

درآمد خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
بیژن نامدار زنگنه در مراســم امضای 
قــرارداد طرح توســعه میادین نفتی 
پارســی و ترنج که بین شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب و مپنا برگزار 
شــد، گفت: این قرارداد بعد از فاز ۱۱ 
پارس جنوبی، آبان و پایدار غرب، سپهر 
و جفیر، پایدار شــرق چشمه خشک و 
 IPC دالپری پنجمین قــرارداد از نوع
است. تا حدی این قرارداد خوزستانی 
 IPC است اما به لحاظ محتوا براساس

تبیین شده است.
وی افزود: سال 95 بعد از بحث های 
زیادی که در هیات مدیره شد، قرارداد 
تصویب و به نتیجه رســید. این مدل 
قراردادی طرح جدیدی است و اولین 
نوع قرارداد در این قالب در حوزه مناطق 

نفت خیز جنوب است.
وزیر نفت با بیان اینکه ۱2۱ میلیون 
بشکه نفت تولید تجمعی از این میادین 
خواهد بود، افزود: میزان سرمایه گذاری 
آن 6 میلیارد دالر و مــدت قرارداد ۱0 

سال است.
زنگنه خاطرنشان کرد: برنامه مهم 
برای این میادین فشارافزایی است که 

نیاز به ماشین های دوار و توربین دارد 
که با حضور شرکت مپنا، کار به صورت 

۱00درصد ایرانی انجام خواهد شد.
وی گفــت: بنده وقتی پیشــنهاد 
شــرکت ایرانی را برای توسعه میادین 
به دولت فرستادم عده ای گفتند اینها 
گرگ زاده هســتند. همچنین وقتی 
مپنا را احداث کردم گفته شد که خالف 
منابع ملی است، همین ها بعدها گفتند 
جزو افتخارات ملی اســت؛ این افراد 
بسیار جسور در دروغگویی و حقه بازی 
هستند. همین افرادی که این سخنان 
را می گویند قطعا دو ســال دیگر این 
اقدامات ما را جزو افتخارات ملی خود 

می دانند.
وزیر نفت با بیان اینکه بعد از موضوع 
فناوری در توســعه میادین نفتی باید 
روی تامین مالی کار شود، خاطرنشان 
کرد: در این قراردادها 876.5 میلیون 
دالر کار خالــص انجام می شــود که 
تالش می شود بیشترین سهم متعلق 

به شرکت های ایرانی باشد.
زنگنه با تاکید بر اینکه در شــرایط 
تحریم باید حتما شــرکت های ایرانی 
در قراردادهــای IPC و EPC صنایع 
باالدست فعال شــوند، ابراز امیدواری 
کرد: در ادامــه کار و مجموعه اقدامات 
مناطــق نفت خیز جنوب و شــرکت 

ملی نفت هرچه زودتر ایــن قرارداد را 
تمدید کنند.

مقــام عالــی وزارت نفت یــادآور 
شــد: امیدوارم طــوری کار کنیم که 
امید و نشــاط زنده باشــد و مجموعه 
ظرفیت سازی در کشور بالاستفاده نماند 

و به اهداف تعیین شده برسیم.
 تفکر عدم امکان تحریم فرآورده 

قابل اثبات نیست 
وزیر نفت گفت: ساخت پاالیشگاه 
نوع دیگری از حضور در بــازار نفت به 
صورت فرآورده اســت اما این تفکر که 
اگر فرآورده صادر کنیم کسی نمی تواند 
ما را تحریم کند و قابل تحریم نخواهیم 

بود، قابل اثبات نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه قرارداد 
طرح توســعه میادین پارسی و ترنج از 
نظر حقوقی در مرحله کســب مجوز 
است، گفت: مبلغ قرارداد 876 میلیون 
دالر و دوره آن ۱0 ساله و بازپرداخت از 
محل حداکثر 50 درصد افزایش درآمد 

حاصل از اجرای طرح است.
وی با بیــان اینکه ایــن دو میدان 
ظرفیت افزایش بازیافت دارند و در طول 
 EOR قرارداد در حدی که طرح های
هم تصویب شود می تواند به طرح اضافه 
شود، افزود: این قرارداد بسیار مهم است 
چراکه برای اولین بار اســت که بعد از 
انقالب شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب قراردادی را در باالدست نفت در 

کالس بین المللی امضا و اجرا می کند.
وزیر نفت با اعــالم اینکه بعد از این 
قرارداد، امضای قرارداد با شرکت های 
ایرانی برای توسعه میدان نفتی شادگان 
امضا می شود، درباره تامین مالی پروژه 
گفت: غیر از تامین مالــی از صندوق 
توســعه ملی، باید به منابــع دیگر نیز 

توجه شود.
زنگنه درباره سهمیه بنزین نوروزی 
گفت: هنوز چیزی به ما ابالغ نشــده و 

پیشنهادی مطرح نیست.
وی در پاسخ به پرسش ایلنا درباره 
جلسه اضطراری در اوپک به خاطر شیوع 
کرونا گفت: فعال صحبتی مطرح نیست 
و فقط در حد همان جلسه نیمه اسفند 

است که برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: ما پیشــنهادی برای 
جلســه ندادیم. فقط آنچه بنده تاکید 
کردم اینکه اگر قرار اســت جلسه ای 
برگزار شود قبال تفاهم صورت گیرد، نه 
اینکه بحث کنیم و بدون نتیجه باشیم. 
در جلسه ای که تفاهمی صورت نگیرد 

افت قیمت خواهیم داشت.
وزیر نفت درباره کاهش 600 هزار 
بشــکه ای برای حفظ تعادل بازار بیان 
کرد: هر کشوری برای کاهش دالیلی 
دارد. موضوع پیچیده است. به هر حال 
هر چقدر کاهــش داده شــود ما هم 

استقبال می کنیم.
زنگنه در پاسخ به دیگر سوال ایلنا 
درباره برنامه ســاخت پاالیشــگاه و 
پتروپاالیشگاه و اینکه آیا این پروژه ها 
به معنای قبول خروج ایران از بازار نفت 
نیست، توضیح داد: ساخت پاالیشگاه 

نوع دیگری از حضور در بــازار نفت به 
صورت فرآورده اســت اما این تفکر که 
اگر فرآورده صادر کنیم کسی نمی تواند 
ما را تحریم کند و قابل تحریم نخواهیم 

بود، قابل اثبات نیست.
وی ادامــه داد: ولی اگر کســانی 
ســرمایه گذاری برای تولید فرآورده 
انجام دهنــد به خصــوص در بخش 
پتروپاالیشگاهی از آن حمایت می کنیم 

و جزو برنامه های ما است.
وزیر نفت همچنین درباره آینده بازار 
نفت گفت: آمریکا اگر بخواهد جنجال 
درست کند و کشــورهای دیگر را هم 
تحریم کند تا برای نفت خودشان بازار 
درست کنند، باالخره باید شری درست 
کنند. با توجه به اینکه تقاضا کم شده، 

عرضه هم باید کم شود.
زنگنه ادامه داد: تمام کارهای آمریکا 
برای این اســت که بین عرضه و تقاضا 
توازن ایجاد شــود تا نفت خود را ارزان 
نفروشــد. وی درباره تاثیر کم شــدن 
تقاضای نفت از ســوی چین در ایران 
گفت: این قضیه تاثیــری روی ایران 
ندارد و  بیشتر عربستان و روسیه تحت 

تاثیر قرار می گیرند.
امضای ۹ قرارداد نفتی و گازی تا 

۲هفته آینده 
مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز از 
امضای 9 قرارداد دیگــر طی دو هفته 
آینده خبــر داد و گفت: از ۳۳ بســته 
قراردادی ۱0 قــرارداد به ارزش 6500 
میلیارد تومان امضا شــده، 25 دکل 
حفاری به کار گرفته شده، بعضی چاه ها 
حفر شده و در کل ۱2 درصد پیشرفت 

کار داشته ایم. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
مسعود کرباســیان در مراسم امضای 
قرارداد طرح توســعه میادین نفتی 
پارسی و ترنج که بین شرکت ملی منابع 
ملی نفت خیز جنوب و مپنا برگزار شد، 
یادآور شد: یکی از مواردی که در سال 
جاری به شرکت ملی نفت ابالغ شده 
خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک 
برای ساخت پمپ است. این خط لوله 
به طول 5۱00 کیلومتر ۱.8 میلیون 
بشکه نفت را از گوره به جاسک منتقل 
می کند. ۱00درصد کار تولید داخل 

بوده است.
وی افزود: تختال مــورد نیاز تولید 
نفت ترش برای اولیــن بار تماماً ایرانی 

و به میزان ۱50 میلیون تــن از فوالد 
مبارکه تامین شده است که بالغ بر 70 
هزار تن اوکسین تبدیل به ورق شده و 
 LC بر این اساس ۱600 میلیارد تومان

باز شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
افزود: همچنین بندرگاه و گوی شناور 
به ارزش ۳500 میلیارد تومان امضای 

قرارداد داشته ایم.
کرباسیان از امضای 9 قرارداد دیگر 
طی دو هفته آینده خبر داد و گفت: از 
۳۳ بسته قراردادی ۱0 قرارداد به ارزش 
6500 میلیارد تومان امضا شــده، 25 
دکل حفاری به کار گرفته شده، بعضی 
چاه ها حفر شــده و در کل ۱2 درصد 

پیشرفت کار داشته ایم.
وی با بیان اینکه 80 درصد تجهیزات 
تولید داخل بوده اند، تاکید کرد: نفت 

پشت تولید داخل ایستاده است.
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت 
ایران دو اکتشــاف مهم میدان نفتی 
نام آوران و میدان گازی ارم را از جمله 
اکتشافات مهم سال جاری برشمرد و 
افزود: میدان نام آوران و میدان گازی 
ارم با ذخیره ۱50 هزار میلیارد فوت 
مکعب و 220 میلیون بشکه میعانات 
از جمله اقدامات مهم سال جاری در 

حوزه اکتشاف بوده است.

وزیر نفت مطرح کرد:

IPC افزایش ۶ میلیارد  دالری درآمد با امضای پنجمین قرارداد

قرارداد طرح توسعه 
میادین نفتی پارسی و ترنج 
که بین شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب و مپنا 
امضا شد، بعد از فاز 11 پارس 
جنوبی، آبان و پایدار غرب، 
سپهر و جفیر، پایدار شرق 

چشمه خشک و دالپری 
پنجمین قرارداد منعقد 

شده از نوع IPC است

زنگنه در پاسخ به ایلنا 
درباره جلسه اضطراری 
در اوپک به خاطر شیوع 

کرونا گفت: فعال صحبتی 
مطرح نیست. ما پیشنهادی 

برای جلسه ندادیم. 
فقط اینکه اگر قرار است 

جلسه ای برگزار شود باید 
قبال به تفاهم برسیم، زیرا 

در جلسه ای که تفاهمی 
صورت نگیرد افت قیمت 

خواهیم داشت

خبر

وزیر اقتصــادی گفت: این احســاس تلقی 
می شود که به دلیل شــرایط مالی دولت دنبال 
مولدســازی دارایی ها اســت اما مولدســازی 

دارایی ها بحث جدیدی نیست. 
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، فرهاد 
دژپسند در نشست هم اندیشی با صاحب نظران 
جوان در حــوزه اقتصادی درباره مولدســازی 
دارایی ها با بیان اینکه خوشحالم که می توان از 
توانمندی های اقتصاددانان جوان در موضوعات 
مختلف و بخش های اقتصادی و رفع مشکالت 
اســتفاده کــرد و گفــت: بحث هــای علمی و 
کارشناســی باید بدون پاالیش های مصنوعی 
انجام شــود تا بتوانیم برای تصمیم سازی ها با 

صراحت الزم اقدام کنیم.
وی ادامه داد: این احساس تلقی می شود که 
به دلیل شرایط مالی دولت به دنبال مولدسازی 
دارایی ها هستیم اما مولدسازی دارایی ها بحث 
جدیدی نیست و این پروژه بعد از ابراز نارضایتی 
رهبری از روند تحقق اقتصاد مقاومتی شروع شد 
که یکی از پروژه ها برای تسریع در اجرای اقتصاد 

مقاومتی بحث مولدسازی دارایی ها بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مولد سازی دارایی ها 
به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای عبور از 
این شرایط است اما کارکرد اولیه آن تامین مالی 
دولت نیست و 49 هزار و 500 میلیارد تومانی که 
مطرح می شود فقط مرتبط با بحث مولد سازی 
دارایی ها نیســت و این رقم شــامل واگذاری و 

خصوصی سازی هم می شود .

دژپسند افزود: با اجرای مولدسازی دارایی ها 
می توانیم در هزینه ها انضباط ایجاد کنیم. البته 
باید قیمت تمام شده خدمات دولت را هم در این 
روند محاســبه کنیم. تا زمانی که اموال دولت 
تبدیل نمی شود و هزینه آن در هزینه تمام شده 
خدمت حساب نشوند این واگذاری منصفانه و 

شفاف نیست.
وزیر اقتصاد با بیــان اینکه باید ببینیم هدف 
از مولد سازی ها چیســت، گفت: عده ای بر این 
باورند که در ابتدا باید رشد اقتصادی ایجاد کرد و 
تامین مالی دولت از طریق مالیات بر بورس انجام 
شود که این قابل قبول است اما باید برای اجرایی 

سازی آن تفکیک دارایی ها انجام شود.
وی تاکید کرد: در هفته گذشته در راستای 
تحقق مولد سازی  دارایی های دولت قررادادی 
بین بانک سپه و بانک مســکن به اجرا رسید که 
در آن زمینی با ارزش 4 هــزار میلیارد تومان در 
تهران متعلق به بانک سپه برای ساخت شهرک 

در اختیار بانک مسکن قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی با تاکید بر اینکه مجموعه 
قوای حاکم در دولت اســالمی ایران در جهت 
تحقق اقتصــاد مقاومتی اقدام به مولد ســازی 
دارایی های دولــت کند اظهار داشــت: وقتی 
قرار نیســت اتکاء بودجه به نفت باشــد باید در 
ساختار دولت تحول اساسی ایجاد کرد. وی در 
ادامه با بیان اینکه در بحث درآمدهای مالیاتی 
روش هایی را تهیه کردیم که بدون فشار مؤدیان 
مالیاتی خوش حســاب درآمدهای مالیاتی را 

افزایش دهیم، گفت: با بخشــودگی صددرصد 
جرایم مالیاتی موفق شــدیم ۱0 هزار میلیارد 
تومان مالیات معوق را وصول کنیم و سیاســت 
بخشودگی جرایم مالیاتی رها نمی شود و آبان ماه 
این سیاست را با بخشودگی 98 درصد و ماه بعد 
آن با عدد 95 درصد دنبال کردیم که با این اقدام 
توانستیم دغدغه بخش خصوصی را هم کاهش 
دهیم. دژپســند افزود: اصالح قانــون مالیات 
مستقیم را به دولت فرستادیم تا از طریق مجلس 

و دولت پیگیری شود.
وی درباره ساماندهی معافیت های مالیاتی 
اظهارداشت: دلیل ندارد معافیت مالیاتی برخی 
از این نهادها ادامه پیدا کند و به همین دلیل است 
که حذف معافیت های مالیاتی را دنبال نمی کنیم 
بلکه از ادبیات ساماندهی معافیت های مالیاتی 

استفاده می کنیم.
وزیر اقتصاد با اشــاره به مالیات و مجموعه 
درآمد افراد گفت: تمام بسترها برای وضع مالیات 
بر مجموعه درآمدها آماده شده و این موضوع را 
هم در دولت مطرح کرده ایم. همچنین مالیات 
بر ارزش افزوده هم در دســت اجرا است و قانون 
صندوق های مکانیزم هم در افزایش درآمدهای 

مالیاتی در نظر گرفته شده است.
دژپسند با تاکید بر اینکه به دنبال این نیستیم 
که دارایی های دولت را بفروشــیم و آن را وارد 
خزانه کنیم، گفت: عنوان این پروژه را مولدسازی 
دارایی ها گذاشــته ایم چراکه قرار بر این است 
دارایی های دولت اهرمی برای رشــد اقتصادی 

باشد وگرنه نام پروژه را فروش دارایی های دولت 
می گذاشتیم. عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان 
اینکه دامنه مولدسازی دارایی ها بسیار زیاد است 
اظهار داشت: روش PTP فقط برای پروژه های 
عمرانی نیســت و در این حوزه هم می توان بکار 
گرفت. دولت باید بدون تعصب دســتگاهی در 
این میدان ورود کند تا دارایی با مالکیت دولتی 
در ایران بر زمین نماند. دژپســند افزود: در این 
میان عــده ای می گویند در شــرایط اقتصادی 
امروز برای واحد ۱50 متری خریدار وجود ندارد 
چطور می خواهید امالک هزار متری را به فروش 
برسانید؛ در پاسخ به آنها باید بگویم می توان آن را 
افراز کرد و در بورس کاال امکان فروش آنها وجود 
دارد امــا در روش دیگر همیــن زمین می تواند 
تبدیل به کارخانه شود بنابراین هر مسیری که به 
رشد بیشتر اقتصاد کمک کند ارزیابی می کنیم و 
آن را برای مولدسازی دارایی ها انتخاب خواهیم  

کرد.
دژپســند با بیان اینکه در حال حاضر ۳ هزار 
میلیارد تومان در بازار سرمایه عرضه کرده ایم، 

گفت: اگر مسیر را به اشتباه رفته ایم کارشناسان 
اقتصادی باید ما را هدایت کنند.

دژپســند درباره ارزش گذاری دارایی های 
دولت گفت: ارزش گذاری ها را به کارشناســان 
کانون دادگستری ارجاع می دهیم و آنها نظر خود 
را در هیات واگذاری ارایه می دهند و قیمت نهایی 

در هیات واگذاری اعالم می شود.
وی گفت: در برخی واگذاری ها فقط دارایی 
شرکت ها در نظر گرفته می شود و کارشناسان از 
بدهی های آن شرکت غفلت می کنند و به همین 
دلیل اســت که عده ای مدعی می شوند که این 

قیمت ها واقعی نیست.
دژپســند تاکید کرد: تا جایی کــه بتوانیم 
واگذاری دارایی هــا را از طریق بــورس و بازار 
ســرمایه انجام می دهیم و ارجاع به کارشناس 
برای قیمت گذاری ها هم بایــد در یک فرآیند 

رقابتی انجام بگیرد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: یک ذره هم حاضر 
نیستیم چوب حراج به بیت المال زده شود و در 

واگذاری ها بسیار مراقبت هستیم.

وزیر اقتصاد: 

مولدسازی دارایی ها برای تامین مالی دولت نیست 


