ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از ﻃﺮﺣـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ در
ﻓﺮدو
][ad_1
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ رآﮐﺘﻮر اراک ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺟﺎم را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻزم را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ
و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺮان ،ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﯽ
ﻣﺪرن ﺳﺎزی اﯾﻦ رآﮐﺘﻮر ﺷﺪﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ
اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪی ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘــﻪ در
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ رآﮐﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده …
… ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺟﻬﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺴﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت دﻟﯿﺠﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  397ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  440ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  34واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ… .
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﯾﻮرو  4و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﻮرو  5ﯾﻌﻨﯽ
 50ﺗﺎ  10ﭘﯽ ﭘﯽ ام )واﺣﺪ ﮔﻮﮔﺮد در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮔﺎزوﯾﯿﻞ( ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻮﮔﺮد در ﮔﺎزوﺋﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ*** .
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮔﺮﻧﺖ  2017اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺷﺪ …
ـﻦ
ـﻮم س :اﯾـ
ـﺎح :وزارت ﻋﻠـ
ـﺖ؟ ﻓﺘـ
ـﻪ اﺳـ
ـﺎن ﮔﺮﻓﺘـ
ـﺪام ﺳﺎزﻣـ
…< س :ﮐـ
اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﭼﻘﺪر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﻣﺪاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ …
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ،اﻣﻀﺎ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺮارداد
را ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺴﺖ .آﻗﺎی ﭼﺎﻧﮓ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ
ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و
داراﯾﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎره …
… ،ﻗﺮارداد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وام ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و اﮔﺰﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ارزش  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻮرو ﻣﻌﺎدل 10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺌﻮل اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺗﺎزه در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان درﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد وام ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم آورد… :
… ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری اﺷﺘﺒﺎه و ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺳﻘﻮط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺒﺮ داد؛ اﯾﻦ
آﻣﺎر در ﮐﻨﺎر ﻧﺰول ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی در وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ… .
… ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺧﻞ را دور زد و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺣﻖ ﺳﮑﻮت ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ادﻋﺎﯾﯽ
درﺑﺎره ﭘﺮوژه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﭘﺮوژه دارﺧﻮﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎری ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر دﺳﺖ دوم ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﻮد ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮد… .
واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارزش اﯾﻦ ﻗﺮارداد
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  12ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻗﺮاردادی در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻣﻀﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺣﺠﻢ ﻗﺮارداد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در اداﻣﻪ
اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺧﻮدرو ﻣﯿﺎن اﯾﺮان …
اﻧﺪازی ﺧﻂ  2ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪام
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺧﻂ  2ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ  23.5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ  22اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻬﺮک
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق را ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪای ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﭘﯿﺶ ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎزوت ﺑﻪ …
… ،در ﻣﺮاﺳﻤﯽ رﺳﻤﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد وام ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺷﺪ .ﺧﺰاﻋﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺮه ،ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد ،اﻣﻀﺎ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری را
ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ .او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد
از اﯾﻦ وام اﺳﺘﻔﺎده …
…؛ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺟﯽ در
دوره ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم در ﺳﺌﻮل ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
و داراﯾﯽ و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮑﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭼﺎﻧﮓ ﻣﺪﯾﺮ اﮔﺰﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ وام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ … 12 .
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