
انـرژی

تکیه بر اقتصاد بدون نفت

»اقتصــاد بــدون نفــت« شــاید در نــگاه اول عبــارت درســتی نباشــد، چراکــه ایــران 
منابــع خــدادادی بســیاری در حــوزه نفــت و گاز دارد کــه نادیــده گرفتــن آنهــا نــه 
ممکــن اســت نــه درســت اســت. در واقــع طــرح اقتصــاد بــدون نفــت، نــه طرحــی 
ــیوه  ــه ش ــور، بلک ــاد کش ــت اقتص ــی در کلی ــای نفت ــن درآمده ــده گرفت ــرای نادی ب
ای بــرای عــدم توجــه بــه ایــن درآمدهــا در تامیــن «هزینــه هــای جــاری« کشـــور 
اســت. یعنــی تالشــی اســت بــرای آنکــه اداره کشــور بــا تکیــه بــر درآمدهــای نفتــی 
انجــام نگیــرد، بلکــه از ایــن درآمدهــا بــه عنــوان ســرمایه ملــی اســـتفاده کنیــم کــه 

روزبــه روز بــه آنهــا افــزوده شــود. 
ایــن یکــی از پایــه هــای رویکــردی اســت کــه بــه عنــوان اقتصــاد مقاومتی شـــناخته 
مــی شــود. بــرای تحقــق ایــن رویکــرد کــه سیاســتهای اجرایــی آن نیــز ابــالغ شــده، 
ــه  ــرد، چراک ــودداری ک ــی خ ــام فروش ــکان از خ ــد ام ــا ح ــد ت ــت بای ــش نف در بخ
ــر انجــام  ــزوده باالت ــا ارزش اف ــر و ب ــازار بســیار راحــت ت ــا در ب ــرآورده ه ــروش ف ف
مــی گیــرد. همچنیــن بایــد تــالش کــرد میعانــات را کــه در حــال حاضــر در ســبد 
خــام فروشــی قــرار دارد، پاالیــش کــرده و بــه صــورت فــرآورده بفروشــیم. امــروزه 
بــا گســترش تکنولوژیهایــی کــه بــه مــا امــکان مــی دهــد گاز را نیــز بــه فــرآورده 
ــا خــام فروشــی نفــت، گاز  نفتــی تبدیــل کنیــم، م یتــوان راهکارهایــی اندیشــید ت
ــه فــروش  ــرای کســب ارزش افــزوده بیشـــتر ب ــه صفــر رســانده و ب ــات را ب و میعان

فــرآورده هــای آنهــا روی بیاوریــم.
در حــوزه هــای غیرنفتــی نیــز مثــل تمامــی عرصــه هــای اقتصــاد دو بخــش اصلــی 
وجــود دارد؛ یکــی بخــش درآمدهــا و دیگــری بخــش هزینــه هــا. در بخــش درآمدهــا 
بایــد مطابــق رونــد ســالهای اخیــر، صــادرات غیرنفتــی را مرتــب افزایــش داد و بــا 
ــه رشــد آن شــتاب  ــد روب ــه رون ــع و مقــررات دســت وپاگیــر ب ــردن موان از میــان ب
بخشــید و دولــت کمــک هایــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت هــای صــادرات غیرنفتــی 

انجــام دهــد.
در بخــش هزینــه هــا، متاســفانه عمــده درآمدهــای نفتی کشــور صــرف واردات شــده 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه تحقــق درآمدهــای ارزی مــا نیــز مدتهاســت بــا مشــکالت 
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ــر  ــتر از تدبی ــرو بیش ــد در وزارت نی ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ســخن بگوییم،گفــت: همــه مــی دانیــم کــه آب یکــی از مســائل مهــم امــروز 

و فــردای مــا اســت.
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم والمســلمین حســن روحانــی در صحــن 
ــد از  ــه بع ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر پیشــنهادی نی ــاع از وزی ــس در دف ــی مجل علن
ــروز  ــا ام ــرای مهــار آب انجــام شــد و ت ــی ب ــات فراوان ــی اقدام جنــگ تحمیل
تقریبــا بیشــتر کارهــا انجــام شــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: در مقطعــی در 
دنیــا 46 هــزار ســد بــزرگ ســاخته شــد کــه نصــف آن در چیــن بــود.  بعــد از 

جنــگ تحمیلــی نیــز مــا ســدهای فراوانــی بــرای مهــار آب ســاختیم.
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــون ب ــاخته ایم اکن ــه س ــدهایی ک ــی س ــزود: در برخ وی  اف
آب نداریــم کــه در آنجــا ذخیــره کنیــم. تــا آنجایــی کــه مــی شــد مــا ســد 
ســاخته ایم و اکنــون دیگــر دســت مــا خیلــی بــاز نیســت. زمانــی مطــرح بــود 
ــی صــورت  ــن زمینــه مذاکــرات فراوان کــه وارد کننــده آب باشــیم کــه در ای
ــا  ــن مــورد منتفــی نیســت، ام گرفــت و امــروز نیــز صــورت مــی گیــرد و ای
ــرا برخــی از  ــود زی ــدوار ب ــن موضــوع امی ــه ای ــد ب ــی نبای ــن حــال خیل درعی
ــد از کشــور  ــا نیســتند و آب بای ــد همســایه م ــراوان دران کشــورها کــه آب ف
ــا کشــور واســطه مشــکل  دیگــر عبــور کنــد کــه کشــور صــادر کننــده آب ب

ــه همیــن دلیــل مشــکل سیاســی هــم دارد. ــی و ب آب
بــه گــزارش ایســنا، رئیــس جمهــور در ادامــه دفــاع خــود از وزیــر پیشــنهادی 
ــد کــه  نیــرو، اظهــار کــرد: شــما نماینــدگان در اکثــر اســتان ها مطــرح کردی
ــد تامیــن  ــا جنــوب بای ــا دریاچــه و شــمال ی ــا ی ــا از فــالن دری آب اســتان م
ــه آن فکــر و  ــه ایــن هــم یکــی از راه هایــی اســت کــه مــی شــود ب شــود،  بل
برایــش برنامــه ریــزی کــرد و در برخــی مــوارد هــم اقدامــات عملــی شــروع 
شــده،  امــا بایــد بدانیــم آب بــه چــه قیمتــی بــه محــل مصــرف خواهــد رســید. 
ایــن هــم از مــواردی اســت کــه بایــد کار کنیــم و نیــاز بــه ســرمایه گذاری و 
حضــور بخــش خصوصــی و ســرمایه خارجــی داریــم کــه بایــد تــالش را ادامــه 

دهیــم.
ــزء  ــردش آن ج ــالب و گ ــه و فاض ــآب و تصفی ــاله پس ــرد: مس ــه ک وی اضاف
مــواردی بــوده کــه دولــت بــه آن وارد شــده و ســرمایه گــذاری کــرده و خواهــد 
ــرای محیــط زیســت ضــروری اســت و هــم  ــن مســاله هــم ب کــرد، چــون ای
ــری  ــای دیگ ــود. بحث ه ــتفاده می ش ــه شــده اس برخــی مصــارف از آب تصفی
ماننــد آبهــای ژرف مطــرح اســت کــه مباحــث خــودش را دارد. در کل هیــچ 
یــک از ایــن هــا از لیســت فعالیت هــای دولــت خــط نخــورده و مــا در همــه 
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»اردکانیان « 
مدیری با تجربه 

است

روحانی در دفاع از وزیر پیشنهادی نیرو :
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اخبار کوتاه اعناوین اخبار اصلی

ــک  ــا کلی ــی ب ــکار گرام ــات : هم *توضیح
ــه  ــه صفح ــار ب ــروح اخب ــه ی مش ــر روی کلم ب
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا 

ــرد  ــد ک خواهی

میادیــن کوچــک نفتــی، هــدف بســته ۵ میلیارد 
ــروح خبر دالری مش

امضــای قــرارداد ۱.۵ میلیــارد دالری بــا 
خبــر مشــروح  ایرانــی  شــرکت های 

ــا  ــدت ب ــای بلندم ــای قرارداده ــک امض ریس
ــر ــروح خب ــت مش ــی باالس ــورهای خارج کش

ــران و  ــات ای ــی در معام ــان ارز اصل دالر همچن
ــه مشــروح خبــر ترکی

اردکانیــان بــا روی خــوش نماینــدگان مجلــس 
ــر ــروح خب ــد مش ــد ش ــه خواه مواج

ــه  ــرق ب ــادرات ب ــرای ص ــران ب ــی ای آمادگ
ــر ــروح خب ــتان مش پاکس

ــرز  ــرق از م ــه ب ــای دوجانب ــت قرارداده ظرفی
ــر ــروح خب ــت  مش ــگاوات گذش ۱۰۴۳ م

ــام  ــران اع ــگاه ته ــار در پاالیش ــل انفج دالی
ــر ــروح خب ــد  مش ش

بازرســی خطــوط انتقــال بــرق توســط پهبادهــا 
مشــروح خبــر

ــش  ــکل های بخ ــری تش ــت همفک ــزوم تقوی ل
خصوصــی بــرای مصونیــت صنعــت نفــت 

ــر ــروح خب مش

ــد  ــران ش ــت ای ــت نف ــر دوم صنع ــک زن نف ی
ــر ــروح خب مش

ــه  ــدی ب ــیدی هیبری ــروگاه خورش ــن نی اولی

ــره  ــدران به ــووات در مازن ــه کیل ــت س ظرفی
ــر ــروح خب ــد. مش ــرداری ش ب

ــا از  ــی برقی ه ــارد تومان ــزار میلی ــب ۳۰ه طل
ــت  مشــروح خبــر دول

 هدیــه مالیاتــی بــه فعــاالن اقتصــادی مشــروح
خبــر

ــداران  ــن خری ــت بزرگتری ــش واردات نف افزای
ــر ــروح خب ــران مش ــیایی از ای آس

ــات  ــفر هی ــرارداد در س ــدن 1۰ ق ــی ش نهای
ــر ــروح خب ــران مش ــه ای ــا ب ــاری ایتالی تج

آفریقــا در اولویــت توســعه روابــط کارگــزاری 
ــر ــروح خب ــادرات استمش ــعه ص ــک توس بان

ــه  ــت ب ــادرات نف ــرای ص ــوس ب ــمارش معک ش
ــر ــروح خب ــیه مش روس

ــت.  ــه اس ــا تجرب ــری ب ــان « مدی »اردکانی
ــرو  ــد در وزارت نی ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب رئیس جمه
ــم  ــی دانی ــه م ــت: هم ــر ســخن بگوییم،گف بیشــتر از تدبی
کــه آب یکــی از مســائل مهــم امــروز و فــردای مــا اســت.

مشروح خبر

اولویــت اردکانیــان منافــع ملــی اســـت نه 
منطقــه ای  نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق 
ــران  ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
تاکیــد کــرد نبایــد مســائل مربــوط بــه آب و بــرق 

را سیاســی و منطقــه ای کــرد مشــروح خبــر

رشــد ارزشــی تحکیــم بنیــان صــادرات 
ــا خلــق ارزش افــزوده بیشــتر محقــق  غیرنفتــی ب
ــری (( مشــروح  ــام باق می شــود؟ )) یاداشــتی از پی

ــر خب

خدمــات  قــرارداد  دالر  میلیــون   465
ــی  ــورهای خارج ــا کش ــی ب ــی و مهندس فن
منعقدشــد مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات 
خدمــات و محصــوالت دانــش بنیــان ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران گفــت: شــرکت هــای ایرانــی 
ــاد 465  ــه انعق ــق ب ــال موف ــت امس ــاه نخس در 6 م
میلیــون دالر قــرارداد بــرای صــادرات خدمــات فنــی 
ــد مشــروح  و مهندســی در خــارج کشــور شــده ان

ــر خب

ــاد و  ــر اقتص ــای وزی ــت ه ــه از صحب 7 نکت
ــه  ــی در جلس ــاد و دارای ــر اقتص ــی وزی دارائ
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ش
ــور  ــی در کش ــش خصوص ــگاه بخ ــت جای ــر اهمی ب

ــر ــروح خب ــرد  مش ــد ک تاکی

پیشــنهاد ایجــاد شــرکت مدیریــت صــادرات 
بــرای صنعــت پتروشــیمی  در جریــان برگــزاری 
انتخابــات هیــات رییســه کمیســیون تســهیل 
ــرای  ــران ب ــاق ته ــادرات ات ــعه ص ــارت و توس تج
دومیــن دوره فعالیــت ایــن کمیســیون، ایــن توافــق 

حاصــل شــد کــه مشــروح خبــر

ــه  ــا ترکی ــارت ب ــهیل تج ــد تس گام جدی
براســاس توافق نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن 
ایــران و ترکیــه کــه پــس از ۱۱ ســال در دی مــاه ۹3 
بــه امضــا رســید، قــرار بــود کــه مبــادالت تجــاری 
ــه 3۰  ــده ب ــال آین ــد س ــی چن ــور ط ــن دو کش ای

ــر ــروح خب ــد مش ــارد دالر برس میلی

ــا در  ــی ه ــات آلمانـــ ــتفاده از تجربی اس
انــرژی هــای نــو رییــس مرکــز توســعه صــادرات 
و پشــتیبانی وزارت نیــرو گفت:ایــن وزارتخانــه 
براســاس برنامــه ششــم توســعه بنــا دارد تــا ســال 
ــر  ــای تجدیدپذی ــروگاه ه ــی نی ــت فعل ۲۰۲5 ظرفی
ــروح  ــاند. مش ــگاوات برس ــزار م ــه 5 ه ــور را ب کش

ــر خب

ــی  ــزرگ بخش خصوص ــاد ب ــارکت دو نه مش
ــت  ــت  در نشس ــت نف ــت صنع ــرای تقوی ب
ــاق  ــران و ات مشــترک فدراســیون صنعــت نفــت ای

ــر ــروح خب ــد مش ــی ش ــران بررس ــی ته بازرگان

۸۰ درصــد صــادرات خدمــات فنــی و 
ــرق مدیرعامــل  ــت ب ــبد صنع ــی در س مهندس
شــرکت توانیــر گفــت: ۹۰ درصــد صــادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی در دســت وزارت نیــرو 
اســت کــه ۸۰ درصــد آن، مربــوط بــه صنعــت بــرق 

ــر ــروح خب ــود. مش می ش
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هــم فکــر کــرد چــرا کــه موضــوع آب میــان نســلی اســت.
ــه اینکــه وزارت نیــرو، وزارت تدبیــر  ــا اشــاره ب ــی ب روحان
اســت بیــان کــرد: وزارت نیــرو بایــد بــرای اقلیــم و حیــات 
ایــران در بلنــد مــدت فکــر کنــد. آمــار،  ارقــام و اطالعــات 
مــا کامــال بایــد بــه روز باشــد کــه چــه مقــدار آب بــا اضافه 
شــدن جمعیــت و نیــاز بــه مــواد غذایــی، توســعه شــهرها، 
صنعــت و گردشــگری کــه بــا آب ارتبــاط دارد  بایــد تامین 

شــود و البتــه همــه این هــا شــدنی اســت.
ــا و  ــه دریاچه ه ــن حقاب ــرد: م ــوان ک ــن عن وی همچنی
تاالب هــا را هــم فرامــوش نمی کنــم. دیدیــم کــه در 
ــه  ــورت نگرفت ــت الزم ص ــته دق ــوارد در گذش ــی م برخ
ــا در  ــوده ام ــی ب ــه کار خوب ــاخته ایم ک ــدی س ــت. س اس
ــر  ــور زی ــاالب و ه ــه،  ت ــه دریاچ ــد حقاب ــزی س برنامه ری
ــا  ــن ه ــه ای ــر حقاب ــم. اگ ــرار نداده ای ــر ق ــت را مدنظ دس
مراعــات نشــود محیــط زیســت مــا دچــار معضــالت 
ــرو  ــان وزارت نی ــاط می ــا ارتب ــد. اینج ــد ش ــراوان خواه ف
و کشــاورزی اســت کــه بــه هــم پیوســته اند و همــه 
ــم از  ــا بتوانی ــم ت ــم بدهی ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــا بای م
معضــالت عبــور کنیــم. ایــن کار ســخت و مشــکل بزرگــی 

ــود دارد. ــل وج ــا راه ح ــا حتم ــت،  ام اس
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه پیشــنهادش بــه اردکانیــان 
بــرای وزارت نیــرو خاطــر نشــان کــرد: علــت دعــوت من از 
آقــای دکتــر اردکانیــان بخاطــر مهــارت، تخصــص و دانــش 
ــن،  ــای ای ــه معن ــود. البت ــاله آب ب ــه مس ــان در زمین ایش

غفلــت از انــرژی و بــرق نیســت. آن هــا هــم مهــم هســتند 
امــا امــروز مشــکل اول مــا آب اســت. مــا امــروز بیــن شــرق 
ــر  ــادا و وزی ــرو در کان ــر نی ــم و وزی ــع کردی ــرب جم و غ
ــان  ــای اردکانی ــد. آق ــل کرده ان ــترالیا تحصی ــوم در اس عل
شــخصیت دانشــگاهی، عالــم، تحصیــل کــرده ای اســت کــه 
در ســازمان  بیــن المللــی  کار کــرده اســت و بــا طرح هــای 
منطقــه ای آشــنایی دارد و می دانــد کشــورهایی کــه دچــار 

ــد. ــی دارن ــه طرح های ــده اند چ ــالی ش خشکس
ــکاری  ــت ، از هم ــه اس ــا تجرب ــان ب ــرد: ایش ــه ک وی اضاف
ــا حضــور در وزارت کشــور  ــه ت ــپور گرفت ــهید عباس ــا ش ب
و نیــرو. مــن در دورانــی کــه در دبیرخانــه بــودم،  آشــنایی 
ــا ایشــان پیــدا کــردم. در آن زمــان دو مســاله  بیشــتری ب
ــود  ــاد داشــتیم یکــی آب در غــرب کشــور ب در دهــه هفت
ــن  ــه ای ــم ک ــی می کردی ــتیم و بررس ــی داش ــه طرح های ک
طــرح آمــاده و نهایــی شــد. تقریبــا در اواخــر دوره ریاســت 
مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی بــود کــه آن مرحــوم 

ــرد. ــری می ک ــداوم پیگی ــن طــرح را بطــور م ای
ــای  ــاب آق ــد: در دوران جن ــادآور ش ــه ی ــی در ادام روحان
خاتمــی هــم مرتــب پیگیــری مــی کــرد و حتــی در دوره 
ــرود  ــا پیــش ب ــود کاره ــدوار نب ــی امی ــه خیل ــد هــم ک بع
بــاز پیگیــری می کــرد و بــه مــن کــه در دبیرخانــه مجمــع 
ــد  ــودم می گفــت کــه چــه شــد. آقــای اردکانیــان می دان ب
ــا  ــران مخصوص ــی ای ــرای آبادان ــمی ب ــوم هاش ــه مرح ک
ــاخته  ــت و س ــاورزی،  صنع ــاک، کش ــظ خ ــرای آب، حف ب

وزیر نیرو مطرح کرد؛
ــه بیشــترین  ــد ک ــد نکنی ــه تردی ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
ســرمایه گذاری بایــد در ســمت تقاضــا انجــام شــود، 
یــادآور شــد: بایــد تــالش کنیــم و ببینیــم از آب موجــود 
ــردن  ــراف نک ــم. اس ــرداری کنی ــتفاده و بهره ب ــه اس چگون
یکــی از مــوارد بســیار ارزشــمند اســت کــه چگونــه بایــد 
انجــام شــود. دولــت و مجلــس بایــد بــا هــم تــالش کننــد، 

بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم.
بیشــترین آب در کشــاورزی مصــرف  داد:  ادامــه  وی 
می شــود. بایــد ببینیــم آیــا محصوالتــی کــه بــه آب 
ــد  ــا نبای ــد کشــت شــوند؟ آی ــد همــه بای ــاز دارن ــاد نی زی
از کشــت فراســرزمینی اســتفاده کنیــم؟ مــا بایــد کشــت 
ــه کشــور  ــد را ب ــاد دارن ــه آب زی ــاز ب ــه نی ــی ک محصوالت
ــت.  ــده اس ــروع ش ــم ش ــن کار ه ــه ای ــم ک ــری ببری دیگ
بنابرایــن مــا در زمینــه تقاضــا قدم هــای فراوانــی را 
ــود کــه  ــر ایــن ب بایــد برداریــم. تــالش دولــت یازدهــم ب
ــنتی  ــیوه های س ــم و از ش ــاال ببری ــره وری را در آب ب به
ــاری  ــرای آبی ــدرن ب ــیوه های م ــم و از ش ــه بگیری فاصل
ــر ســابق  ــرو و وزی ــد از وزارت نی ــه بای ــم ک اســتفاده کنی
ــه  ــن زمین ــه در ای ــر کشــاورزی ک ــن وزی ــرو و همچنی نی

ــم. ــکر کنی ــد تش ــیاری کردن ــالش بس ت
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف 
ــر، آب  ــن کمت ــا زمی ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــالش م و ت
کمتــر،  محصــول بیشــتری برداشــت کنیــم،  خاطــر نشــان 
کــرد: شــما راه حل هــای عملــی را می دانیــد کــه در 
بخش هــای مختلفــی هــم اجــرا شــده و دولــت قدم هــای 
خوبــی در ایــن زمینــه در خوزســتان،  ایــالم،  کرمانشــاه و 
ســایر اســتان ها برداشــته و برخواهــد داشــت کــه ایــن راه 
اصلــی مــا اســت. اگــر در مصــرف آب کشــاورزی کــه 90 و 
85 درصــد اســت  بتوانیــم 10 تــا 20 درصــد صرفه جویــی 
ــر اســت  ــن امکانپذی ــود و ای ــاز می ش ــا ب ــم دســت م کنی

ــد. ــرمایه گذاری  می خواه ــه س ــه البت ک
ــرمایه  ــا س ــن کاره ــه ای ــرد: البت ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ــر  ــد. در ه ــک کن ــد کم ــت بای ــد و دول ــذاری می خواه گ
ــی اســت کــه چقــدر  ــع مال مســیری اولیــن موضــوع منب
بیاوریــم و چــه مقــدار بخــش خصوصــی و ســرمایه 
خارجــی جــذب کنیــم. معضــل آب بــا تدبیــر،  هماهنگــی 
ــل حــل اســت و بحــث دولــت دوازهــم  و برنامه ریــزی قاب
ــده  ــرای نســل آین ــد ب ــس نیســت،  بلکــه بای ــن مجل و ای

شــدن ایــران شــب و روزش را گذاشــته بــود. هاشــمی بعــد 
ــا  ــول روز و ت ــرش در ط ــر و ذک ــه فک ــح،  هم ــاز صب از نم

ــود. وقتــی کــه بــه خــواب مــی رفــت آبادانــی کشــور ب
رئیــس جمهــور همچنیــن گفــت: کمتــر کســی در 
تاریــخ ایــران دیــدم کــه بــرای آبادانــی کشــور ایــن 
ــد.  ــته باش ــرح داش ــد و ط ــر کن ــد. فک ــوز باش ــه دلس هم
هــر کشــوری رفتیــم و بــا هــر رئیــس دولتــی کــه 
می نشســت می پرســید چقــدر آب دارنــد؟ چنــد ســد 
دارنــد و آبیاری شــان ســنتی یــا مــدرن اســت. همــه 
ــران  ــی ای ــرای آبادان ــا ب ــه دنی ــت از تجرب ــا می خواس ج
ــای هاشــمی  ــه آق ــی ب ــم لقب ــر بخواهی ــد. اگ اســتفاده کن
بدهیــم شــخصیتی بــود کــه تمــام ذهــن،  فکــر و تالشــش 
ایــران آبــاد بــود و همــه تــوان خــود را بــرای آبادانــی ایــران 

ــت. گذاش
روحانــی در ادامــه خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس گفــت: 
ــی  ــای اصل ــی از برنامه ه ــده یک ــالهای آین ــه س در بودج
مســئله مهــار تقاضــا در بحــث آب باشــد تــا آب کشــور را 

بــه ســامان برســانیم.
ــا بیــان اینکــه مشــکالت بــرق مــا کمتــر  وی همچنیــن ب
ــاز  ــذاری نی ــرمایه گ ــه س ــه ب ــن زمین ــی در ای ــت، ول اس
داریــم خاطــر نشــان کرد:یکــی از مشــکالت مــا از د ســت 

ــت. ــال اس ــیر انتق ــرق در مس دادن آب و ب
ــه  ــاب در منطق ــم ه ــی توانی ــا م ــرد: م ــد ک ــی تاکی روحان
ــرقی و  ــای ش ــایه ه ــیم همس ــرق باش ــده ب ــادر کنن و ص
ــم  ــی توانی ــی م ــا حت ــد. م ــی خواهن ــرق م ــا ب ــی از م غرب
بــه کشــور ثالــث بــرق صــادر کنیــم، زیــرا امکانــات کافــی 
را داریــم نیــروگاه مــی ســازیم، دارای گاز و انــرژی بــوده و 
دانشــمندان صاحــب نــام داریــم البتــه نمــی توانیــم صــادر 
ــح  ــهای صحی ــه روش ــد ب ــه بای ــیم، بلک ــده آب باش کنن
ــی را  ــای زیرزمین ــرده و آبه ــن ک ــود را تامی ــای خ نیازه

ــم. ــدار کنی پای
ــر رای  ــه خاط ــدگان ب ــکر از نماین ــا تش ــور ب رئیس جمه
اعتمــاد بــه 16 وزیــر پیشــنهادی خــود در مرحلــه تشــکیل 
ــر  ــد ه ــده بای ــت: دو وزارت باقیمان ــم گف ــه دوازده کابین
چــه زودتــر کار خــود را شــروع کننــد، چــون ایــن بــه نفــع 
ــراد صاحــب  ــی شــده اف ــر معرف کشــور اســت هــر دو وزی
ــه الزم  ــص و تجرب ــه دارای تخص ــتند ک ــی هس صالحیت
بــوده و امیدواریــم هرچــه زودتــر کابینــه تکمیــل شــود تــا 

مــا ســریعتر راه خــود را طــی کنیــم.

ــه ادامه از صفحه ۱ ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
اردکانیــان  بــه  پیشــنهادش 
بــرای وزارت نیــرو خاطــر نشــان 
کــرد: علــت دعــوت مــن از 
ــان بخاطــر  ــر اردکانی ــای دکت آق
دانــش  و  تخصــص  مهــارت، 
ــاله آب  ــه مس ــان در زمین ایش
بــود. البتــه معنــای ایــن، غفلــت 

ــت ــرق نیس ــرژی و ب از ان
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ــرژی  ــیون ان ــس کمیس ــب ریی ــا- نای ــران- ایرن ته
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــد مس ــرد نبای ــد ک ــران تاکی ته
ــرق را سیاســی و منطقــه ای کــرد؛ اولویــت  آب و ب
ــز  ــرو نی ــنهادی نی ــر پیش ــان« وزی ــا اردکانی »رض

ــت. ــی اس ــع مل منفاف
بــا خبرنــگار  »حمیدرضــا صالحــی« در گفــت و گــو 
ــه خاطــر دلخــوش کــردن  ــا افــزود: نبایــد ب اقتصــادی ایرن
یــک نماینــده محلــی، بــا آینــده تامیــن آب و انــرژی مــردم 

ــرد. ــازی ک ب
وی اطمینــان داد اردکانیــان مســائل تخصصــی را از مباحث 
سیاســی و منطقــه ای تمیــز مــی دهــد و گفــت: مطمئنــم 
همــه زاگــرس نشــینان و مــردم منطقــه خوزســتان، مخالف 
اســتفاده از منابــع آب نیســتند؛ همــه نگرانــی هــای 
ــده از  ــه هــای حــوزه رود »کارون«، برآم ــدگان منطق نماین

ــای نادرســت کالن در گذشــته اســت. سیاســت ه
ــاد  ــوان »نه ــت عن ــاختارهایی تح ــاد س ــر ایج ــی ب صالح
رگوالتــوری آب« تاکیــد کــرد و گفــت: بخــش آب بــه 

ســاختاری نیــاز دارد کــه سیاســتگذاران یــک جــا بنشــینند 
و فــارغ از نــگاه سیاســی و منطقــه ای، بــرای مســائل کالن 
حــوزه آب تصمیــم بگیرنــد؛ ایــن نهــاد مــی توانــد بــا حمایت 
دولــت، مجلــس و قــوه قضاییــه شــکل بگیــرد و بــه مســائلی 
از جملــه اینکــه یــک ســد در منطقــه ای از کشــور ســاخته 
شــود یــا خــط لولــه آب از نقطــه ای بــه نقطــه دیگر کشــیده 

شــود یــا خیــر، تصمیــم گیــری کنــد.
ــرد ایجــاد  ــد ک ــاق تهــران تاکی ــدگان ات ــات نماین عضــو هی
ــوزه آب،  ــا در ح ــالف ه ــود اخت ــی ش ــث م ــاد باع ــن نه ای
ــاد  ــن نه ــاد ای ــوان ایج ــان ت ــود و اردکانی ــر ش ــم و کمت ک

رگوالتــوری را دارد.
وی گفــت: منابــع آب کشــور بــه مدیریــت نیــاز دارد؛ نمــی 
ــالی در  ــبب خشکس ــه س ــط ب ــروز فق ــم ام ــم بگویی توانی
ــر  ــن ام ــل ای ــن دلی ــم؛ مهمتری ــه ای ــرار گرفت ــران آب ق بح
فقــدان مدیریــت آب اســت؛ زیــرا در بخــش آب و اســتفاده از 
منابــع بــه شــکلی کارآمــد نــگاه کالن نداریــم؛ وقتــی اجــازه 
دهیــم از چــاه هــای غیرمجــاز برداشــت شــود و ارزش آب را 
نادیــده مــی انگاریــم، نمــی توانیــم سیاســت هــای کالن آب 

را بــه صــورت راهبــردی جلــو ببریــم.
صالحــی افــزود: بــا شــناختی کــه از اردکانیــان وجــود دارد، 
ــد  ــاد بتوان ــس از اخــذ رای اعتم ــی رســد وی پ ــه نظــر م ب
نگاهــی مثبــت و راهبــردی را در بخــش آب تنظیــم کنــد و 
ــه ســمتی  ــرژی را ب ــدرکاران حــوزه آب و ان همــه دســت ان

ببــرد کــه ایــن منابــع حفــظ شــود.
ــی  ــکاندار آت ــور از س ــی کش ــه اصل ــرد: مطالب ــه ک وی اضاف
ــرژی و از  ــن ان ــن مطمئ ــرف تامی ــک ط ــرو از ی وزارت نی
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــع آب اس ــظ مناب ــر حف ــرف دیگ ط

ــند. ــبی برس ــت نس ــه رضای ــان ب ــه ذینفع هم
ــا  ــت: ت ــران گف ــاق ته ــرژی ات ــیون ان ــس کمیس ــب ریی نای
ــگاه درســتی در کشــور  ــرق و آب، ن ــه ب ــروز در زمین ــه ام ب
ــاره آب  ــروز درب ــه ام ــور ک ــت و همانط ــته اس ــود نداش وج
ــه  ــن رفت ــع آب از بی ــرا مناب ــه چ ــدیم ک ــاس ش ــه حس هم
ــود؛  ــی ش ــاز برداشــت م ــای غیرمج ــاه ه ــرا از چ اســت؛ چ
ــرده  ــدا ک ــا کاهــش پی ــی م ــای زیرزمین چــرا ســطح آب ه
ــن  ــر، همی ــداری کمت ــز مق ــرق نی ــوزه ب ــت و ...، در ح اس

ــم. ــته ای ــا را داش ــتباه ه اش
وی ادامــه داد: توقــع از وزیــر جدیــد نیــرو ایــن اســت کــه 
ــیر  ــن مس ــد در ای ــردی بتوان ــی راهب ــتفاده از نگاه ــا اس ب
موفــق شــود؛ وزیــر آب و بــرق نبایــد درگیــر کارهــای 
روزمــره شــود؛ بایــد مدیــری راهبــردی باشــد و بتوانــد بــرای 

ــد  ــد؛ بای ــزی کن ــه ری ــرژی کشــور برنام ــده ان 20 ســال آین
ــته باشــد. ــا را داش ــی کســب فرصــت ه توانای

»وزیــر نیــرو بایــد تیمــی قــوی و همفکــر دور خــود جمــع 
کنــد. آنهایــی کــه در صنعــت آب و بــرق تــا امروز مشــکالتی 
را ایجــاد کــرده انــد، نمــی تواننــد همــان مشــکالت را 
ــا  ــرادی را ب ــد اف ــرو بای ــر نی ــن وزی ــد؛ بنابرای ــرف کنن برط
خــود همــراه کنــد کــه تفکرشــان بــا وزیــر همــراه باشــد«.

بــه گفتــه وی، اردکانیــان ویژگــی هایــی ماننــد تفکــر 
راهبــردی، آشــنایی بــا مســائل فرابخشــی در عرصــه انــرژی، 
تشــخیص مســائل تخصصــی از مســائل سیاســی و... را دارد 
ــه مســائل تخصصــی اســت. و دارای فهمــی کالن و آشــنا ب

ــا، پــس از آنکــه مجلــس شــورای اســالمی  بــه گــزارش ایرن
در جلســه بیســت و نهــم مردادمــاه بــه »حبیــب اهلل 
ــم  ــت دوازده ــه پیشــنهادی دول ــوان گزین ــه عن بیطــرف« ب
بــرای تصــدی وزارت نیــرو رای اعتمــاد نــداد، رییــس 
ــاه،  ــم مهرم ــت و نه ــی در بیس ــد، یعن ــاه بع ــوری دوم جمه
ــس  ــه مجل ــرای اخــذ رای اعتمــاد ب ــان« را ب »رضــا اردکانی

ــرد. ــی ک معرف
ــر  ــت اهلل اکب ــوری آی ــت جمه ــای ریاس ــه در دوره ه وی ک
ــئولیت  ــی، مس ــد خاتم ــید محم ــنجانی و س ــمی رفس هاش
ــر نیــرو، معاونــت برنامــه  ــم مقامــی وزی هایــی همچــون قائ
ــور آب  ــت ام ــرو، معاون ــادی وزارت نی ــور اقتص ــزی و ام ری
ــع آب  ــت مناب ــرکت مدیری ــت ش ــز مدیری ــرو و نی وزارت نی
ایــران را بــر عهــده داشــت، در ســالهای اخیــر حــوزه فعالیــت 

ــی گســترش داده اســت. ــن الملل ــه ســطوح بی خــود را ب
مدیــر مرکــز منطقــه ای مدیریــت آب شــهری تحــت 
ــی آب،  ــن االملل ــه بی ــه ده ــر برنام ــکو، مدی ــش یونس پوش
سرپرســت معاونــت دانشــگاه ســازمان ملــل متحــد در اروپــا، 
مدیــر انســتیتوی مدیریــت منابــع زیســت محیطــی دانشــگاه 
ســازمان ملــل متحــد و همچنیــن عضویــت در هیــات علمــی 
دانشــکده علــوم زیســت محیطــی دانشــگاه فنــی »درســدن« 
آلمــان از جملــه مســوولیت هــای بیــن المللــی اردکانیــان در 

یــک دهــه اخیــر اســت.
ــران  ــی عم ــته مهندس ــه رش ــش آموخت ــه دان ــان ک اردکانی
از دانشــگاه صنعتــی شــریف )1362( اســت و مــدرک 
ــع آب )1372(  کارشناســی ارشــد در رشــته مهندســی مناب
و دکتــری خــود را در زمینــه مدیریــت منابــع آب )1376( از 
ــادا گرفتــه اســت ، اکنــون بعــد از  دانشــگاه مــک مســتر کان
کســب تخصــص و تجربــه هــای ملــی و بیــن المللــی، آمــده 

ــر عهــده بگیــر ــا ســکان وزارت نیــرو را ب اســت ت

 اولویــت اردکانیان 
منافع ملــی اسـت

نــه منطقه ای 

ــا بهــره وری  ــت بیشــتری شــده و ب ــه هــا دق  در بخــش هزین
ــود. ــتفاده ش ــری از آن اس باالت

ــا ضــروری اســت  ــه واقع ــی ک ــه میزان ــا ب ــد درآمده ــی بای یعن
ــای  ــه ه ــرف هزین ــرف، از ص ــود و از آن ط ــه ش ــه کار گرفت ب
ــد  ــی بای ــور کل ــه ط ــرد. ب ــز ک ــدت پرهی ــه ش ــروری ب غیرض
ــا  ــه تنه ــه ن ــرد ک ــت ک ــمتی هدای ــه س ــور را ب ــاد کش اقتص
ــه  ــرد، بلک ــرل ک ــکان کنت ــا ســرحد ام ــا را ت ــه ه بخــش هزین
ــس،  ــای لوک ــه، واردات کااله ــی روی ــودداری از واردات ب ــا خ ب
مصرفــی و غیرضــروری و بــا حمایــت از بخــش داخلــی تولیــد، 
ــه  ــد ک ــای مول ــت نیروه ــا تقوی ــل را ب ــای داخ ــن نیازه تامی
ــه گــردش  ایجادکننــده اشــتغال هســتند و چــرخ اقتصــاد را ب
ــد  ــن راســتا، بای ــرد. در ای ــه پیــش ب ــان ب ــد همزم درمــی آورن
ابتــدا بــه ســمت صنایعــی رفــت کــه هزینــه و وقــت کمتــری 
ــازده را  ــد، پــس صنایــع کوچــک و بخــش هــای زودب مــی برن
ــه کار  ــرار داد و آنهــا را ب ــت ق ــد شناســایی کــرد و در اولوی بای

ــت. گرف
 بــا توجــه بــه حجــم بیــکاری کــه در کشــور وجــود دارد مــی 
تــوان بــه بخشــهای اشــــتغال زا نیــز توجــه ویــژه ای داشــت. 
اســــتفاده از جوانــان تحصیــل کــرده کــه برای کشــور ســرمایه 
و امتیــاز محســوب مــی شــوند مــی توانــد کشــور را از تنگنایــی 
کــه در آن قــرار دارد عبــور دهــد. اینهــا مــواردی اســت کــه می 

تــوان در بخــش نفــت، درآمدهــا و هزینــه هــا درنظــر گرفــت.
 از طــرف دیگــر مکانیــزم هــای افزایــش نقــش اقتصــاد غیرنفتی 
در درآمدزایــی کالن کشــــور راهبردهایــی اســـت کــه در آینده 
چــه قیمــت نفــت کاهــش بیایــد، چــه در همیــن ســطح باقــی 
بمانــد و چــه افزایــش پبــدا کنــد نبایــد آنهــا را فرامــوش کــرد. 
متاســفانه بارهــا در طــول تاریــخ مــان شــاهد بــوده ایــم، زمانــی 
کــه قیمــت نفــت کاهــش پیــدا مــی کنــد و درآمــد کشــور نیــز 
کاهــش مــی یابــد، اندیشــه یافتــن راهــکار بــرای افزایــش آن، 
ــه  ــی ک ــال های ــل، در طــول س ــا در مقاب ــرد ام ــی گی ــوت م ق
ــزون  ــش روزاف ــود و افزای ــدا نکــرده ب ــد نفــت کاهــش پی درآم
داشــت، بحــث اقتصــاد بــدون نفــت هرگــز پیگیــری نمــی شــد.

ایــن کاهــش قیمــت نفــت تهدیــدی اســت کــه مــی تــوان 
آن را بــه فرصــت تبدیــل کــرد، تــا بحثهــای ایــن چنینــی 
بیشــتر مطــرح و جدیرتــر دنبــال شــود و در نهایــت 
وابســتگی کشــور بــه نفــت را کاهــش داد. در واقــع بایــد 
ــا پاییــن آمــدن قیمــت نفــت، از  ــاال ی ــارغ از ب کوشــید ف
درآمدهــای نفتــی بــه عنــوان یــک ســرمایه اســتفاده کــرد 

ــزود. ــر ارزش آن اف ــه روز ب و روز ب

ادامه از صفحه ۱
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ــذاری  ــه و اثرگ ــای ظالمان ــکل گیری تحریم ه ــا ش ــارن ب مق
آن بــر درآمدهــای ارزی ناشــی از فــروش نفــت، موضــوع 
توســعه صــادرات غیرنفتــی بــه طــور جــدی در کانــون 
ــوان  ــه عن ــت و از آن ب ــرار گرف ــات مســووالن کشــور ق توجه
ــد و در  ــاد ش ــود ی ــران و رک ــروج از بح ــران خ ــور پیش موت
همیــن راســتا حمایــت از صــادرات غیرنفتــی و فعــاالن ایــن 
حــوزه محــور بســیاری از طرح هــا، لوایــح، آیین نامه هــا، 
دســتورالعمل ها و قوانیــن واقــع شــد امــا اینکــه در خــالل ایــن 
ــق  ــی توفی ــادرات غیرنفت ــعه ص ــزان در توس ــه می ــال ها چ س
داشــته ایم و قطــار صـــادرات غیرنفتــی بـــه کــدام ریــل هدایت 

شـــده نکتــه ای اســت کــه نیــاز بـــه تعمــق بیشــتر دارد.
ــه آمــار میــزان صــادرات غیرنفتــی می تــوان بــه  ــا نگاهــی ب ب
رشـــد آرام بــا ضرباهنــگ نوســان دار آن پــی بـــرد کــه بــه طور 
ــود را  ــده و اوج خ ــا مان ــاالنه ج ــذاری س ــول از هدف گ معم
در مقاطعــی از ســال های اخیــر مرهــون رشــد بخــش نفتــی 
ــات گازی و هیدروکربورهــا و  صــادرات غیرنفتــی یعنــی میعان
ــه ویــژه در دوران پســابرجام  پروپــان و گاز مایــع و امثالهــم ب

بــوده اســت کــه ایــن ارقــام بــه لحــاظ کمــی بــا اهــداف ســند 
ــر  ــه ب ــتی ک ــناد باالدس ــاً اس ــق 1404 و ایض ــم انداز در اف چش
اســاس کســب جایــگاه اول در منطقــه تهیــه شــده اند، فاصلــه 

دارنــد.
ــا از منظــری دیگــر آنچــه امــروز مســتلزم توجــه بیشــتر از  ام
ــتگذاری کالن در  ــت، ضــرورت سیاس ــر اس ــان ام ــرف متولی ط
ــق ارزش  ــه خل ــر پای ــی ب ــا توســعه صــادرات غیرنفت ــاط ب ارتب
ــش  ــر افزای ــز ب ــعاع تمرک ــه تحت الش ــت ک ــتر اس ــزوده بیش اف
ــادرات  ــالت ص ــه رس ــال آنک ــده ح ــع ش ــادرات واق ــت ص کمی
غیرنفتــی، بــه کارگیــری تمــام منابــع و ظرفیت هــا در راســتای 

ــری اســت. ــق ارزش حداکث خل
ــی پســندیده  ــه صــادرات اقدام ــیده نیســت ک ــر کســی پوش ب
ــادی  ــعه اقتص ــاخص های توس ــن ش ــی از مهم تری ــوده و یک ب
قلمــداد می شــود امــا ســوال اینجاســت کــه مــا در خلــق ارزش 
افــزوده در فرآینــد صــادرات غیرنفتــی تــا چــه میــزان توفیــق 
ــا نگاهــی بــه آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت  داشــته ایم؟ ب

ارزیابــی بهتــری از ایــن موضــوع خواهیــم داشــت.
ــه ســال 1395 حاکــی از ایـــن اســت  آمــار تجــاری منتهــی ب
کــه 43930 میلیــون دالر صــادرات کاال بــا احتســاب میعانــات 
گـــازی صــورت پذیرفتــه کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل 38 درصــد رشــد وزنــی و 5 /3 درصــد رشــد ارزشــی را در 
ایــن بخــش شــاهد هســتیم و از طـــرفی 43684 میلیــون دالر 
کاال وارد کشـــور شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل 
ــش  ــی و 2 /5 درصــد افزای ــج درصــد کاهــش از لحــاظ وزن پن
بــه لحــاظ ارزشــی در پــی داشــته اســت. ســـرعت قابــل اعتنای 
رشــد وزنــی صــادرات در قیاس بــا رشــد ناچیز ارزش صـــادرات 
در ســـال گذشــته نشــان می دهــد رویکــرد صـــادرات غیرنفتــی 
ــر تولیــدات پایــه  ــه ســمت صــادرات کمــی مبتنــی ب کشــور ب
بـــا حداقــل ارزش افــزوده یــا بــه عبارتــی خـــام فروشی متمایل 
اســت در حالــی کــه کشــورهای موفــق در عـــرصه صـــادرات، 
خلــق ارزش افــزوده بیشــتر را هدف گیــری کرده انــد و بــه 
همیـــن دلیــل واردات مــا از نظــر وزنــی کـــاهش و بــه لحــاظ 
ارزشــی رشــد داشــته اســت. در واقــع ما حجــم بیشــتری از کاال 
را بــا ارزش کمتــری صــادر و حجــم کمتــری از کاال را بــا ارزش 
بیشــتری وارد کرده ایــم. شــاخص دیگــری کــه بــر ایــن مطلــب 
صحــه می گــذارد متوســط قیمــت هــر تـــن کاالی صادراتــی و 
وارداتــی اســت. در ســال 1395 متوســط قیمــت هر تـــن کاالی 
صـــادراتی بــا 25 درصــد کـــاهش بــه رقمــی معــادل 339 دالر 
ــی کــه همیــن شــاخص در واردات 1308 دالر  ــد در حال رسیـ
ــود کــه 7 /10 درصــد رشــد را نشــان می دهــد و البتــه ایــن  ب

رونــد در ســال های اخیــر هــم بــه همیــن ترتیــب بــوده کــه بــا 
مراجعــه بــه آمــار کامــاًل مشــهود اســت.

ــزوده  ــا ارزش اف ــه ب ــواد پای ــادرات م ــمت ص ــه س ــت ب حرک
ــه  ــی ب ــی منته ــادرات غیرنفت ــی ص ــار تفکیک ــی در آم حداقل
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــه اســت ب ــل مالحظ ــم قاب ــال 1395 ه س
همیــن ســال، پنــج قلــم عمــده صادراتــی بــه ترتیــب عبــارت 
ــای  ــبک و فرآورده ه ــای س ــات گازی، روغن ه ــد از میعان بودن
ــع  ــان مای ــع، پروپ ــی مای ــن، گاز طبیع ــر از بنزی ــه غی ــی ب نفت
و گازهــای نفتــی بــه همــراه هیدروکربورهــای گازی کــه 
ــا 8 /77 درصــد رشــد وزنــی و 4 /56 درصــد  میعانــات گازی ب
ــار  ــی کشــور در کن رشــد ارزشــی، پرچــم دار صــادرات غیرنفت
ــی  ــام معدن ــواد خ ــی و م ــیمی و گاز طبیع ــوالت پتروش محص
بــوده اســت و در ایــن میــان بخــش صنعــت بــا 7 /11 درصــد 
ــاکام  ــش ارزش، ن ــد کاه ــال 5 /15 درص ــی در قب ــد وزن رش

ــدان اســت. ــن می ــی ای اصل
ــذاری  ــد هدف گ ــادرات 88 درص ــش ص ــال در بخ ــن ح در عی
ــون دالر  ــزار میلی ــی از 50 ه ــده یعن ــق ش ــال 1395 محق س
ــته ایم  ــادرات داش ــون دالر ص ــال 43930 میلی ــدف کل س ه
کــه بــه لحــاظ کمــی هــم بــه هــدف تعیین شــده نرســیده ایم.

ــای  ــی و معافیت ه ــوق های صادرات ــب مش ــورداری از مواه برخ
مالیاتــی چنــان جذابیتــی ایجــاد کــرده کــه صنایــع باالدســتی 
تولیدکننــده محصــوالت پایــه را بــه ســوی صــادرات گســترده 
ــه از  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــوق داده اس ــای ارزان س ــا قیمت ه ب
ــع واســطه ای و  ــن صنای ــره تامی ــی خــود در زنجی رســالت اصل
ــار  ــا در اختی ــال ب ــن ح ــد و در عی ــه گرفته ان ــی فاصل تکمیل
ــه ای کــه بخــش قابــل توجهــی از قیمــت  ــرژی یاران داشــتن ان
تمام شــده آنهــا را تشــکیل می دهــد، در عرصــه صــادرات 

ــی پیشــتاز هســتند. غیرنفت
ــق  ــا خل ــادرات ب ــمت ص ــه س ــت ب ــر جه ــلم تغیی ــدر مس ق
ــه  ــه از آن جمل ــد ک ــی را می طلب ــتر الزامات ــزوده بیش ارزش اف
ــتای  ــد در راس ــا و توانمن ــع پوی ــت از صنای ــه حمای ــوان ب می ت
توســعه صــادرات محصــوالت و خدمــات فنــی و مهندســی آنهــا 
اشــاره کــرد و صنعــت بــرق کشــور نمونــه بــارزی در ایــن حــوزه 

ــود. ــوب می ش محس
صنعــت بــرق کشــور در انطبــاق کامــل بــا مولفه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی ضمــن عبــور از پیچ وخــم مشــکالت و موانــع، نه تنهــا 
ــده  ــارج ش ــالمی خ ــالب اس ــل انق ــدی در اوای ــتگی ج از وابس
بلکــه امــروز بــه صنعتــی پیشــرو و توانمنــد تبدیــل شــده و بــه 

مرزهــای خودکفایــی نزدیــک شــده اســت.
ــش  ــه بی ــی ب ــی و مهندس ــات فن ــزات و خدم ــادرات تجهی ص

ــی  ــا گوشــه ای از ظرفیت هــای صادرات ــا تنه از 40 کشــور دنی
ــدد  ــای متع ــام پروژه ه ــود. انج ــوب می ش ــت محس ــن صنع ای
ــروگاه،  ــد و نی ــف س ــای مختل ــت در بخش ه ــدی در دس کلی
خطــوط انتقــال نیــرو و پســت های فشــار قــوی و شــبکه های 
ــا  ــار کســب رتبــه اول منطقــه و چهاردهــم دنی ــع در کن توزی
ــا بالــغ بــر 77000 مــگاوات ظرفیــت نصب شــده نیروگاهــی  ب
ــه ای و  ــای منطق ــان رقب ــدر در می ــه کشــوری مقت ــران را ب ای
ــز  ــر چی ــش ه ــه بی ــا آنچ ــت ام ــرده اس ــل ک ــی تبدی جهان
ــزات  ــادرات تجهی ــه زدن ص ــد تکی ــم می آی ــه چش ــری ب دیگ
ــرم ارزش  ــات ه ــن طبق ــت در باالتری ــن صنع ــات ای و خدم
ــه  ــبت دالری ب ــاخص نس ــه ش ــه ای ک ــه گون ــت ب ــزوده اس اف
وزنــی در ایــن صنعــت هشــت دالر اســت و همیــن شــاخص در 
متوســط کل صنعــت حــدود یــک دالر اســت و در کنــار خلــق 
ارزش افــزوده بــاال، صنعــت بــرق در ســال های اخیــر همــواره 
حائــز رتبــه نخســت صــادرات خدماتــی فنــی و مهندســی آن 
ــع  ــایر صنای ــه س ــبت ب ــه ای نس ــل مالحظ ــهم قاب ــا س ــم ب ه

ــوده اســت. کشــور ب
ــق ارزش  ــا خل ــه ب ــی ک ــن صنایع ــت از چنی ــد حمای بی تردی
ــادی،  ــعه اقتص ــد و توس ــیر رش ــه در مس ــل توج ــزوده قاب اف
ــد، صــادرات  ــرار دارن ــد بیشــتر ق اشــتغال زایی و کســب درآم
ــد و  ــم می زن ــوب و اثربخــش رق ــه شــکلی مطل ــی را ب غیرنفت
دســتیابی بــه ایــن مهــم مســتلزم تغییــر رویکــرد متولیــان امر 
ــر پایــه خلــق ارزش  ــه ســمت توســعه صــادرات غیرنفتــی ب ب
ــتگذاری  ــل سیاس ــع ماحص ــه بالطب ــت ک ــتر اس ــزوده بیش اف
کالن و برنامه ریــزی دقیــق در ایــن بخــش خواهــد بــود 
ــورت  ــت در ص ــن دس ــی از ای ــرق و صنایع ــت ب ــه صنع چراک
برخــورداری از حمایت هــای الزم، قــادر بــه تبدیــل مــواد 
ــاال،  ــوژی ب ــا تکنول ــزات ب ــه تجهی ــه ب ــدات پای ــه و تولی اولی
دانش بنیــان و روزآمــد و صــادرات آن بــه کشــور هــدف 
هســتند و بدیــن ترتیــب می تواننــد آنچــه بــه طــور واقعــی از 

ــد. ــق کنن ــی رود را محق ــار م ــی انتظ ــادرات غیرنفت ص
ــق ارزش  ــر خل ــی ب ــم مبن ــی آن ه ــادرات غیرنفت ــعه ص توس
ــن راهکارهــای پیــش روی اقتصــاد  ــزوده بیشــتر از مهم تری اف
ــد و رشــد اقتصــادی، اشــتغال زایی،  ــه حســاب می آی ــران ب ای
ــش  ــاً افزای ــعه یافتگی و نهایت ــب وکار، توس ــای کس ــق فض رون
رفــاه ملــی را بــه دنبــال دارد از ایــن رو بــا توجــه بــه تحــوالت 
سیاســت های  اتخــاذ  بین المللــی،  بازارهــای  نوســانات  و 
ــت  ــر حمای ــی ب ــی مبتن ــادرات غیرنفت ــعه ص ــردی توس راهب
از صنایــع اولویــت دار در توســعه اقتصــادی کشــور امــری 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

رشد ارزشی
 تحکیم بنیان صادرات غیرنفتی با خلق ارزش

افزوده بیشتر محقق می شود؟

یـادداشـتــــ

پــیــام بــاقــری
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ــادرات  ــعه ص ــر توس ــرکل دفت ــا- مدی ــران- ایرن ته
خدمــات و محصــوالت دانــش بنیــان ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران گفــت: شــرکت هــای ایرانــی 
ــاد 465  ــه انعق ــق ب ــال موف ــت امس ــاه نخس در 6 م
میلیــون دالر قــرارداد بــرای صــادرات خدمــات فنــی 
ــه در  ــد ک ــده ان ــور ش ــارج کش ــی در خ و مهندس
همســنجی بــا پارســال بیــش از هــزار درصــد رشــد 

ــد. ــی ده ــان م نش

ــا  ــو ب ــروز )دوشــنبه( در گفــت وگ »محمــود اســکندری« ام
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا در بــاره رشــد اظهــار داشــت: ســال 
ــه ارزش  ــا ب ــتانی ه ــا تاجیکس ــی ب ــرارداد بزرگ ــته ق گذش
تقریبــی یــک میلیــارد و 600 میلیــون دالر منعقــد، امــا پــس 
ــرارداد  ــن ق ــر ای ــد؛ اگ ــو ش ــل لغ ــی دالی ــه برخ ــی ب از مدت
پابرجــا مــی مانــد رقــم صادراتــی کشــور در ایــن حــوزه بــه 
ــغ مــی شــد کــه چنیــن رشــدی  حــدود 2 میلیــارد دالر بال

ــم. را شــاهد نبودی
ــور از  ــدی کش ــوع عای ــئول، مجم ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســال 95 نزدیــک بــه 

460 میلیــون دالر بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه قراردادهــای امســال، خاطرنشــان کرد:عمده 
ــراق، ازبکســتان،  ــه، ع ــا کشــورهای نیجری ــا ب ــن قرارداده ای
تانزانیــا، تاجیکســتان، ســریالنکا، پاکســتان، ســوریه، بولیــوی 
ــد  ــا و بولیــوی بازارهــای جدی ــوده کــه تانزانی و افغانســتان ب

ایــران در ایــن عرصــه بــه شــمار مــی رونــد.
ــوالت  ــات و محص ــادرات خدم ــعه ص ــر توس ــرکل دفت مدی
ــاره  ــا اش ــران ب ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــان س ــش بنی دان
بــه مشــکالت فــراروی صادرکننــدگان خدمــات فنــی و 
ــای  ــه ه ــرش ضمانتنام ــدم پذی ــرد: ع ــح ک مهندســی، تصری
بانــک هــای ایرانــی از ســوی طــرف هــای خارجــی متاثــر از 
ــن مشــکالت  ــاکان یکــی از مهمتری ــا، کم ــم ه مســاله تحری

ــی رود. ــمار م ــه ش ــوزه ب ــن ح ای
وی ادامــه داد: بــه ایــن منظــور راهکارهــای مختلفــی 
پیشــنهاد شــده کــه بانــک مرکــزی ایــران نیــز در حــال کار 
کــردن روی آنهاســت، از جملــه آنهــا انجــام ســپرده گــذاری 
ــم از محــل  ــا بتوانی ــی اســت ت در کشــورهای هــدف صادرات

ــم. ــذ کنی ــه اخ ــان ضمانتنام ــپرده هایم س
ــای  ــک ه ــه بان ــون ضمانتنام ــت: اکن ــان داش ــکندری بی اس
ایرانــی از ســوی کشــورهایی نظیــر عــراق، افغانســتان، 

ســوریه، امــارات متحــده عربــی و عمــان پذیرفتــه مــی شــود، 
ــورهای  ــه و کش ــیای میان ــژه آس ــا بوی ــایر بازاره ــا در س ام
آفریقایــی کــه وابســتگی بیشــتری بــه آمریکایــی هــا دارنــد، 

ــود. ــی ش ــه نم پذیرفت
ــورهای  ــی از کش ــی در برخ ــای ایران ــرکت ه ــت: ش وی گف
هــدف از جملــه عــراق، کمــاکان بــا مشــکل محقــق نشــدن 
ــه ای  ــور مصوب ــن منظ ــه ای ــد و ب ــه ان ــان مواج درآمدهایش
ــرکت  ــن ش ــه ای ــی ب ــت ده ــرای مهل ــران ب ــات وزی در هی
ــرای امهــال بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی شــان در  هــا ب
ــان اســت؛ حــدود 35 شــرکت صــادرات خدمــات فنــی  جری
ــا ایــن مشــکل مواجــه  و مهندســی فقــط در کشــور عــراق ب

انــد.

ــات  ــادرات خدم ــارد دالری ص ــیل ۳5 میلی ** پتانس
ــی ــی و مهندس فن

ــرد: دســتکم  ــح ک ــت تصری ــام مســئول وزارت صنع ــن مق ای
ــرای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی  35 ملیــارد دالر ب
ــه  ــن اســت ک ــا مســتلزم ای کشــور پتانســیل وجــود دارد ام
همــه دســتگاه هــای متولــی تابــع قوانیــن حمایتــی باشــند 
ــور  ــادرات را بط ــت از ص ــای حمای ــوق ه ــا و مش ــته ه و بس

ــد. ــی کنن کامــل اجرای
ــوی  ــا از س ــک ه ــب ریس ــش مناس ــه پوش ــاره ب ــا اش وی ب
صنــدوق ضمانــت صــادرات، گفــت: مشــکل ایــن اســت کــه 
ــده  ــای صادرکنن ــرکت ه ــور ش ــت حض ــدوق باب ــن صن ای
خدمــات فنــی و مهندســی در کشــورهای هــدف کــه 

هــدف صادراتــی بپــردازد تــا گشــایش هــای بیشــتری در کار 
ایجــاد شــود.

تضمیــن  بــرای  هایــی  اقــدام  شــد:  یــادآور  ســیدعلی 
قراردادهــای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــا اســتفاده 
از ارزهــای محلــی کشــورهای همســایه و هــدف انجــام شــده، 
امــا بایــد بــا کار اساســی بتــوان ضمانتنامــه هــا را بــه دالر یــا 

ــورو صــادر کــرد. ی
وی همچنیــن خواســتار فعــال تــر شــدن بیشــتر وزارت امــور 

خارجــه بــرای توســعه صــادرات بــه ایــن کشــورها شــد.

ــراق و  ــارد دالری ع ــاری 2 میلی ــژه اعتب ــط وی ** خ
ــوریه س

مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات خدمــات و محصــوالت 
دانــش بنیــان ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه 
خــط ویــژه اعتبــاری 2 میلیــارد دالری در نظــر گرفتــه شــده 
بــرای کشــورهای عــراق و ســوریه، خاطرنشــان کــرد: شــرکت 
هــای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی نیــز مــی تواننــد 
از ایــن خــط اســتفاده کننــد کــه البتــه مشــروط بــه تمایــل 

طــرف عراقــی خواهــد بــود.
پیشــتر »ناصــر بهــزاد« رایــزن اقتصــادی ایــران در بغــداد بــا 
اشــاره بــه بســته حمایتــی ویــژه دولــت بــرای حضــور پرقدرت 
در بــازار عــراق و ســوریه، بــه ایرنــا گفتــه بــود: در ایــن بســته 
خــط اعتبــاری 2 میلیــارد دالری بــرای توســعه حضــور 
ــی  ــش بین ــن 2 کشــور پی ــازار ای ــی در ب ــای ایران شــرکت ه
ــی نیــز  شــده کــه در صــورت تخصیــص، شــرکت هــای ایران
بــرای اســتفاده از آن و توســعه مناســبات اقتصــادی بــا طــرف 

ــد. هــای عراقــی و ســوری آمادگــی کامــل دارن
اســکندری در ادامــه بــه حضــور پرقــدرت خارجــی هــا بویــژه 
ــی  ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــازار ص ــا در ب ــرک ه ت
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــران اش ــی ای ــدف صادرات ــورهای ه کش
ترکیــه رقیــب اصلــی ایــران در مناقصــه هاســت کــه قیمــت 
هــای پیشــنهادی شــان بــه قیمــت شــرکت هــای ایرانــی نیــز 
ــد. ــه ندارن ــا مشــکالت بانکــی و ضمانتنام ــک اســت، ام نزدی

وی بــا اشــاره بــه البــی هــای مختلــف سیاســی تــرک هــا در 
زمــان حضــور در مناقصــه هــا، ادامــه داد: ایــن البــی هــا کــه 
معمــوال بــا حضــور مقــام هــای عالیرتبــه سیاســی کشورشــان 
نیــز همــراه اســت، موفقیــت خوبــی بــرای ایــن شــرکت هــا 
ــی اســت کــه گاهــی  ــن در حال ــال داشــته اســت؛ ای ــه دنب ب
اوقــات اختالفــات موجــود در قوانیــن متعــدد کشــورمان فضــا 
را بــرای حضــور و کار شــرکت هــای ایرانــی در خــارج تنــگ 

مــی کنــد.

کشــورهایی بــا ریســک بــاال هســتند، ارقــام باالتــری مطالبــه 
ــن  ــد و انتظــار مــی رود شــرکت هــای حاضــر در ای مــی کن

ــوند. ــده ش ــژه« دی ــورها »وی کش
ــای  ــراق و شــرکت ه ــه ع ــا اشــاره ب اســکندری در خاتمــه ب
ــره  ــرد: مذاک ــان ک ــور، خاطرنش ــن کش ــر در ای ــی حاض ایران
ــراق در  ــا ع ــادی ب ــای اقتص ــت ه ــداوم فعالی ــرای ت ــا ب ه
ســطح مقــام هــای ارشــد دو کشــور انجــام شــده و بــا ریشــه 
ــعه  ــاهد توس ــم ش ــه، امیدواری ــش در منطق ــدن داع ــن ش ک

ــیم. ــور باش ــن کش ــا ای ــادی ب ــبات اقتص مناس
بــه گــزارش ایرنــا، صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی 
ــی در  ــای ایران ــک ه ــی بان ــته از ناتوان ــال گذش ــد س در چن
ــاری  ــتیبانی اعتب ــتن پش ــای الزم و نداش ــن ه ــن تضمی تامی
بــرای اخــذ پیــش پرداخــت پــروژه هــا، گالیــه داشــتند و در 
ــوارد  ــروز مشــکالتی ســبب شــده در برخــی م عیــن حــال ب
ــب  ــای رقی ــرکت ه ــه ش ــرود و کار ب ــت ب ــا از دس ــروژه ه پ

ــذار شــود. ــی واگ ــای هــدف صادرات کشــورمان در بازاره
پیشــتر »ســیدکمال ســیدعلی« رییــس هیــات مدیــره و 
ــرده  ــالم ک ــران اع ــت صــادرات ای ــدوق ضمان ــل صن مدیرعام
ارتقــای صــادرات خدمــات فنــی و  ایــران بــرای  بــود، 
مهندســی بایــد در مرحلــه نخســت سیســتم بانکــی را فعــال 
ســازد و صنــدوق توســعه ملــی نیــز منابعــی بــرای ایــن مهــم 

ــد. ــاص ده اختص
وی تصریــح کــرد: سیســتم بانکــی کشــور بویــژه بانک توســعه 
صــادرات بایــد بــه ارایــه تســهیالت بــا نــرخ هــای ارزان و قابل 
رقابــت بــا ســایر صادرکننــدگان رقیــب حاضــر در کشــورهای 

 465 میلیون دالر قرارداد خدمات فنی و
مهندسی با کشورهای خارجی منعقدشد
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مــراودات تجــاری بــا 15 درصــد تخفیــف قــرار داده اســت
ــداری  ــه کار بانک ــگاه داری ب ــای بن ــه ج ــا ب ــک ه 5- بان

بپردازنــد.
ــا موضــوع  ــازاد بانک ه ــای م ــوال و دارایی ه ــروش ام 6- ف
قانونــی اســت و هــم دســتور رئیس جمهــور اســت و یکــی 
ــور  ــرف رئیس جمه ــب از ط ــم اینجان ــای حک از اولویت ه

بــوده کــه بــه مــن ابــالغ شــده اســت.
7- بانک هــا بایــد بــه ســمت کار بانکــی برونــد، نــه اینکــه 
ــری  ــد پیگی ــوع بای ــن موض ــاً ای ــد و حتم ــگاه داری کنن بن
ــد کــه شــاید عرضــه  ــی دارن ــه آنهــا نگرانی های شــود، البت
ــن  ــه پایی ــازار، منجــر ب ــه ب ــا ب ــوال بانک ه ــه ام ــک  دفع ی
ــه ایــن منظــور مــن از آنهــا  آمــدن قیمت هــا شــود کــه ب

برنامــه زمــان بنــدی خواســته ام.
همچنیــن در جلســه صبــح امــروز شــورای گفــت و گــوی 
ــس کمیســیون اقتصــادی  ــت و بخــش خصوصــی رئی دول
ــی را  ــکات مهم ــم ن ــی ه ــا پورابراهیم ــس محمدرض مجل

ــان کــرد: ــی در کشــور بی ــان مالیات ــاره فراری درب
۱- 70 درصــد تراکنش هــای گــزارش شــده بانکــی مربــوط 
بــه کســانی اســت کــه فاقــد هویــت مالــی هســتند کــه بــر 
ایــن اســاس، ظــرف پنــج مــاه گذشــته، 5 هــزار میلیــارد 
تومــان منابــع از درآمــد کســانی کــه تاکنــون حتــی یــک 
بــار مالیــات پرداخــت نکرده انــد، وصــول شــده اســت؛ بــه 
نحــوی کــه 5 هــزار میلیــارد تومــان منابــع از افــرادی کــه 
ــد؛ از  ــت نکرده ان ــات پرداخ ــار مالی ــک ب ــی ی ــون حت تاکن
ســوی ســازمان امــور مالیاتــی دریافــت شــده و بــه منابــع 

دولــت اضافــه شــده اســت.
۲- برنامــه بــر ایــن اســت کــه تمامــی پرداخت هــا و 
ــی  ــاب های بانک ــادی در حس ــاالن اقتص ــای فع دریافتی ه
ــال  ــه س ــه در فاصل ــی ک ــود؛ در حال ــا ش ــال 95 افش از س
هــای 90 تــا 94 بررســی دریافــت و پرداخــت در حســاب 
ــادی  ــاالن اقتص ــان فع ــارد توم ــر 5 میلی ــی زی ــای بانک ه

ــی شــد. منتف

وزیــر اقتصــاد و دارایــی در جلســه شــورای گفــت و گــوی 
ــش  ــگاه بخ ــت جای ــر اهمی ــی ب ــش خصوص ــت و بخ دول
ــی،  ــاق بازرگان ــرد و از ات ــد ک ــور تاکی ــی در کش خصوص
ــی  ــا نمایندگان ــت ت ــاورزی خواس ــادن و کش ــع، مع صنای
ــه تناســب موضوعــات جلســات کمیســیون اقتصــادی  را ب
دولــت بــرای شــرکت در ایــن جلســات معرفــی کنــد. مهــم 
ــی کــه مســعود کرباســیان در جلســه شــورای  ــن نکات تری
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی و حاشــیه ایــن 

ــت: ــگاران گف جلســه در جمــع خبرن
ــی ده رتبــه  ــران در فضــای کســب و کار جهان 1- رتبــه ای
ــاق  ــه ات ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــه اس ــود یافت بهب
ــن رابطــه کمــک کــرده و از نظــرات  ــد در ای ــی بای بازرگان
بخــش خصوصــی بــرای بهبــود ایــن فضــا اســتفاده کنــد.

بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی  اتــاق  از   -2
ــادی  ــیون اقتص ــات کمیس ــود در جلس ــت می ش درخواس
دولــت حضــور یابــد؛ زیــرا اســتفاده از نظر بخــش خصوصی 
در تصمیــم گیــری هــا کمــک کننــده اســت؛ از آنجــا کــه 
موضــوع جلســات متفــاوت اســت اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی بــه تناســب موضــوع نماینــدگان خــود 

را معرفــی کنــد.
ــی  ــت های ــادی مقاوم ــای اقتص ــاخص ه ــود ش ۳- در بهب
از ناحیــه حــذف مجوزهــا و مــوازی کاری هــا وجــود دارد 
ــن مشــکل را  ــری و کمــک یکدیگــر ای ــا پیگی ــد ب ــه بای ک

رفــع کنیــم.
را کــه 10 دالر  ایرانــی کاالهایــی  4- صادرکننــدگان 
ــت کشــور روســیه 2 دالر  ــه دول ارزش اقتصــادی دارد را ب
ــما  ــن 2 دالر رس ــن ای ــد؛ بنابرای ــار می کنن ــالم و اظه اع
ــازار  ــد در ب ــول را دارد و 8 دالر دیگــر بای ــال پ اجــازه انتق
ــران نمــی توانیــم  ــت ای ــه عنــوان دول ــا ب تبدیــل شــود. م
ــی  ــق قانون ــم ح ــی خواهی ــا نم ــم م ــت بگویی ــه آن دول ب
شــما را بپردازیــم. در حالــی کــه ایــن کشــور از حضــور مــا 
ــرای  ــم ب ــبزی ه ــرده و مســیر س ــتقبال ک ــازارش اس در ب

7 نکته از صحبت های 
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ــره انجمــن ســازندگان  رئیــس پیشــین هیــات مدی
ــرارداد ۱.5  تجهیــزات نفــت )اســتصنا( از امضــای ق
میلیــارد دالری ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت بــا 

3۲ شــرکت ایرانــی خبــر داد.
رضــا پدیــدار در گفت وگــو بــا ایســنا از امضــای 55 قــرارداد 
در 10 گــروه کاالیــی مــورد نیــاز صنعــت نفــت خبــر داد و 
گفــت: تاکنــون 55 قــرارداد بــا شــرکت هــای ایرانــی بــرای 
ــه  ــت ب ــت نف ــتراتژیک صنع ــروه کاالی اس ــاخت 10 گ س
ارزش یــک میلیــارد و 500 میلیــون دالر امضــا شــده اســت.
ــرکت هایی  ــا ش ــور ب ــای مذک ــه قرارداده ــان اینک ــا بی وی ب
افــزود:  دارنــد،  کاال  تولیــد  ســابقه  کــه  شــده  امضــا 
ــته  ــی داش ــریک خارج ــک ش ــد ی ــور بای ــرکت های مذک ش
باشــند و وظیفــه ایــن شــریک  خارجــی انتقــال دانــش فنــی 
ــع  ــر مناب ــی دیگ ــه عبارت ــت. ب ــی اس ــرکت های ایران ــه ش ب
مالــی مــورد نیــاز بایــد توســط شــرکت ایرانــی تامیــن شــود.

رئیــس پیشــین هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
ــروه کاالی  ــی 10 گ ــه معرف ــاره ب ــا اش ــتصنا( ب ــت )اس نف
ــرد:  ــار ک ــال 1393 اظه ــت در س ــت نف ــتراتژیک صنع اس
از ســال 1393 تاکنــون ســازندگان هــر گــروه کاالیــی 
شناســایی شــده اند و بعــد از آن اســناد مناقصــه بــرای 
ســاخت تجهیــزات توزیــع شــد. هــر شــرکت ایرانــی موظــف 
شــد یــک شــریک خارجــی معرفــی کنــد و ســرانجام 
ــده  ــزات برگزی ــاخت تجهی ــرای س ــرکت ب ــب ترین ش مناس
شــد. بــه طــور کلــی 32 شــرکت تاکنــون انتخــاب شــده اند.

ــه  ــه در زمین ــی ک ــه انتقادات ــاره ب ــا اش ــه ب ــدار در ادام پدی
خریــد تجهیــزات صنعــت نفــت از ســازندگان داخلــی وجــود 
ــزات  ــه کاال و تجهی ــع و یکپارچ ــتم جام ــت: سیس دارد، گف
ــوزه  ــا در ح ــه کارفرماه ــط هم ــوز توس ــت هن ــت نف صنع
ــی  ــت و برخ ــه اس ــرار نگرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــت م نف
از کارفرماهــا هنــوز بــرای تامیــن تجهیــزات از ســامانه 

خودشــان اســتفاده می کننــد.
ــزود: ممکــن اســت در ســامانه های مذکــور تعــدادی  وی اف
ــا نماینــده شــرکت های خارجــی باشــند  شــرکت واســطه ی
ــزات  ــد تجهی ــه خری ــادات در زمین ــل انتق ــن دلی ــه همی و ب
حاضــر  درحــال  دارد.  وجــود  ایرانــی  شــرکت های  از 
شــرکت های ایرانــی توانایــی ســاخت 70 درصــد تجهیــزات 

ــد. ــت را دارن ــت نف ــاز صنع ــورد نی م

امضای قرارداد 1.5 میلیارد دالری با 
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مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اشــاره بــه آمــاده 
ــش  ــرای افزای ــارد دالری ب ــج میلی ــته های پن ــازی بس س
ــن  ــدف ای ــرد: ه ــار ک ــی، اظه ــای نفت ــد از میدان ه تولی

ــتند. ــی هس ــک نفت ــن کوچ ــا میادی ــته ه بس
ــن  ــرای ای ــزود: ب ــنا، اف ــا ایس ــو ب ــی کاردر در گفت وگ عل
منظــور از شــرکت های ایرانــی دعــوت و ایــن فرآینــد 
ــناد و  ــال اس ــد. فع ــد ش ــام خواه ــه انج ــورت مناقص ــه ص ب
مســتندات میادیــن درحــال آمــاده ســازی و قــرار اســت بــه 
ــی  ــن شــرکت های ایران ــک مناقصــه بی ــدان ی ــر می ازای ه

ــزار شــود. برگ
اکثــرا در مناطــق  ایــن میادیــن کوچــک  وی گفــت: 
ــده  ــع ش ــند واق ــد می رس ــه تولی ــر ب ــه زودت ــی ک عملیات
اســت؛ میادینــی کــه افزایــش تولیــد در دوره هــای کوتاه تــر 

ــد. دارن
ــن از  ــش از ای ــه پی ــژن زنگن ــزارش، بی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــرای  ــارد دالری ب ــج میلی ــته پن ــک بس ــازی ی ــاده س آم
ــرداری  ــره ب ــال به ــای در ح ــد در میدان ه ــش تولی افزای
ــود: یــک بســته پنــج میلیــارد دالری  خبــر داده و گفتــه ب
ــول  ــت در ط ــرار اس ــه ق ــت ک ــازی اس ــاده س ــال آم در ح
ــال  ــای در ح ــد در میدان ه ــش تولی ــرای افزای ــال ب دو س
بهــره بــرداری اجــرا شــود کــه بخشــی از آن شــامل تعمیــر 
ــد  ــای جدی ــر چاه ه ــامل حف ــر ش ــی دیگ ــا و بخش چاه ه
ــز  ــت خی ــق نف ــه مناط ــی از جمل ــف نفت ــق مختل در مناط
ــود.  ــره می ش ــرزی و غی ــق م ــاره، مناط ــالت ق ــوب، ف جن
ــم  ــوت می کنی ــی دع ــرکت های ایران ــتا از ش ــن راس در ای
کــه آنهــا می تواننــد یــک شــریک خارجــی داشــته باشــند.

بــه گفتــه وی، جلســات بــرای آماده ســازی بســته های 
مذکــور برگــزار می شــود.در ایــن جلســات در مــورد تامیــن 
مالــی نیــز صحبــت می شــود. بــرای تامیــن مالــی بســته ها 
ــس  ــروش اوراق مشــارکت فاینان ــه ف ــن روش از جمل چندی
ــره  ــی و غی ــعه مل ــدوق توس ــف، وام از صن ــی، یوزان داخل
ــت را  ــد نف ــم تولی ــن بســته ها ه مدنظــر اســت. اجــرای ای
ــف  ــاد می کند.تعری ــتغال ایج ــم اش ــد و ه ــش می ده افزای
ــرای مناقصــه و  بســته ها در حــال انجــام اســت و اســناد ب
گرفتــن مجــوز در حــال آمــاده ســازی اســت. اجــرای  ایــن 

ــاوت اســت. ــی ســی متف ــا اجــرای ای پ بســته ها ب

میادین کوچک نفتی، هدف بسته 5 
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اخـــبــار کــوتـــــاه

ــور  ــس جمه ــاون اول رئی ــر مع ــفر اخی ــه در س ــت ک اس
ــا  ــی ب ــه ترکیــه توافقــات جدیــدی در زمینــه پیمــان  پول ب

ــه اســت. ــه صــورت گرفت ترکی
وی افــزود: دالر هنــوز از مبــادالت تجــاری ایــران و ترکیــه 
حــذف نشــده اســت امــا تجــار دو کشــور می تواننــد بــدون 
ــد،  ــتفاده کنن ــی اس ــای محل ــه و از پول ه ــم معامل دالره
ــه وســیله  ــا ترکیــه را ب یعنــی مــا می توانیــم تجارت مــان ب

پــول ملــی هــم انجــام دهیــم.
دبیــرکل شــورای مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه 
ادامــه داد: مــا قبــل از برقــراری پیمــان پولــی در مواقعــی 
ــادر  ــه ص ــال گندل ــم. مث ــام می دادی ــر انج ــه تهات ــا ترکی ب

می کردیــم. وارد  آهــن  آن  ازای  در  و  می کردیــم 
ابراهیمــی ادامــه داد: دالر نمی توانــد از معامــالت بــازار 
جهانــی حــذف شــود. کشــورهای اروپایــی هــم همگــی بــا 
یــورو معاملــه می کننــد امــا در برخــی مــوارد بــا پــول ملــی 
ــض  ــد ناق ــی نمی توان ــان پول ــد. پیم ــم کار می کنن ــود ه خ

عملیــات تجــاری جهانــی شــود.
وی اضافــه کــرد: مــا 9 میلیــارد و 700 میلیــون دالر فقــط 
گاز و نفــت بــه ترکیــه می فروشــیم. اگــر ایــن مبلــغ را بــه 
صــورت لیــر بــه مــا بدهنــد چگونــه می توانیــم ایــن حجــم 
ــرف  ــرای مص ــازاری ب ــا ب ــم؟ طبیعت ــرف کنی ــر را مص از لی
ــه  ــار معامل ــوان در کن ــا می ت ــدارد. ام ــود ن ــی آن وج جهان

بــا دالر، بــا ریــال و لیــر هــم کار کــرد.

اردکانیان با روی خوش نمایندگان مجلس مواجه 
خواهد شد

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان ایــن که 
دولــت بــه جمــع بنــدی خوبــی رســید و آقــای اردکانیــان 
را بــه عنــوان وزیــر نیــرو پیشــنهاد کــرد، گفــت: بــا توجــه 
ــان در بخــش آب  ــای اردکانی ــده ای کــه آق ــه ارزن ــه تجرب ب
ــدگان  ــوش نماین ــا روی خ ــم ب ــر می کن ــد فک ــور دارن کش

مواجــه خواهنــد شــد.
ــا حضــور درغرفــه ایســنا در بیســت  هوشــنگ فالحتیــان ب
ــا اشــاره  و ســومین نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگزاری هــا ب
ــرای انتصــاب وزارت  ــس ب ــه مجل ــان ب ــی اردکانی ــه معرف ب
نیــرو، اظهــار کــرد: دولــت بــه جمــع بنــدی خوبــی رســید و 
آقــای اردکانیــان کــه از مدیــران اســبق وزارت نیــرو بودنــد 
و در طــول یــک دهــه گذشــته بــه عنــوان نماینــده ایــران 
ــه  ــد را ب ــل در بخــش آب فعالیــت می کردن در ســازمان مل

مجلــس معرفــی کــرد.

وی بــا اشــاره بــه جلســه روز آینــده مجلــس شــورای 
ــرو،  ــر پیشــنهادی نی ــاد وزی ــزاری رای اعتم اســالمی و برگ
افــزود: فکــر می کنــم آقــای اردکانیــان روز آینــده بــا 
روی خــوش نماینــدگان مواجــه خواهــد شــد، زیــرا تجربــه 

ارزنــده ای در بخــش آب کشــور دارد.
ــن  ــان ای ــا بی ــرژی ب ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
کــه مدیــران صنعــت آب و بــرق اســتقبال خوبــی از حضــور 
آقــای اردکانیــان در وزارت نیــرو انجــام داده انــد، ادامــه داد: 
ــع  ــرای مجم ــه ب ــی ک ــا توضیحات ــد ب ــردا بتوان ــدوارم ف امی
ــد  ــه کرده ان ــور ارائ ــف کش ــتان های مختل ــدگان اس نماین

ــد. ــری اعتمــاد را کســب کنن رای حداکث
ــت آب و  ــران صنع ــرد: مدی ــد ک ــان تاکی ــان در پای فالحتی
بــرق کشــور حضــور آقــای اردکانیــان را مغتنــم می شــمارند 
ــد خــود  ــان در مســوولیت جدی ــای اردکانی ــم آق و امیدواری

موفــق باشــند.

آمادگی ایران برای صادرات برق به پاکستان
ــرای  ــورمان ب ــی کش ــتان از آمادگ ــران در پاکس ــفیر ای س
ــه پاکســتان  ــرق ب ــا ســه هــزار مــگاوات ب صــادرات هــزار ت
ــر داد. ــور خب ــن 2 کش ــرارداد آن بی ــای ق ــورت امض در ص

ــت: در  ــتان گف ــران در پاکس ــفیر ای ــت س ــدی هنردوس مه
ــران  ــتان، ای ــران و پاکس ــن ای ــرارداد بی ــای ق ــورت امض ص
ــه  ــرق ب ــگاوات ب ــزار م ــه ه ــا س ــزار ت ــاالنه ه ــد س می توان

ــد. ــادر کن ــتان ص پاکس
وی افــزود: اجــرای خــط لولــه صلــح نیــز می توانــد برخــی 
مشــکالت جــدی در زمینــه تأمیــن انــرژی بــرای پاکســتان 
را مرتفــع کــرده و منافــع اقتصــادی بســیاری را بــرای 

ــه همــراه داشــته باشــد. پاکســتان ب
هنردوســت ادامــه داد: ایــران تاکنــون میلیون هــا دالر بــرای 
ــه بــه مــرز پاکســتان هزینــه کــرده امــا  رســاندن خــط لول
طــرف پاکســتانی تاکنــون پیشــرفتی در ســاخت خــط لولــه 

نداشــته اســت.
ســفیر ایــران در پاکســتان گفــت: حجــم مبــادالت تجــاری 
بیــن دو کشــور در ســال 2017 بــه 1.2میلیــارد دالر رســید 
کــه البتــه تــا رســیدن بــه پتانســیل واقعــی فاصلــه زیــادی 

دارد.
ــا  ــود میلیارده ــایگان خ ــر همس ــا دیگ ــران ب ــزود: ای وی اف
دالر رابطــه تجــاری دارد و از مقامــات پاکســتانی خواســت 
ــا  ــه توســعه همــکاری اقتصــادی ب ــر ب ــه طــور جدی ت ــا ب ت

ــگاه کنــد. ایــران ن

همکاری هــای  توســعه  زمینــه  در  گفــت:  هنردوســت 
ــد  ــرده و بای ــف ک ــادی را تل ــت زی ــتان وق ــادی پاکس اقتص
ــت  ــرای توســعه مناســبات اقتصــادی بیــن دو کشــور دول ب

پاکســتان قدم هــای محکمــی را بــردارد.
ــام  ــتان تم ــران در پاکس ــفارت ای ــزود: س ــن اف وی همچنی
ــط تجــاری و اقتصــادی  ــرای توســعه رواب تــالش خــود را ب

ــد داد. ــام خواه ــن دو کشــور انج بی

ظرفیت قراردادهای دوجانبه برق از مرز 1۰4۳ 
مگاوات گذشت

ــروگاه  ــن نی ــرارداد بی ــن ق ــروز، ای ــرژی ام ــزارش ان ــه گ ب
ــر( و  ــر مه ــده نگ ــی آین ــات بازرگان ــرکت خدم کازرون )ش
ــتان  ــارت( در اس ــزی ایران)چغ ــن مرک ــنگ آه ــرکت س ش
ــا  ــد. ب ــرا درآم ــه اج ــاه ب ــان م ــدای آب ــته و از ابت ــزد بس ی
انعقــاد ایــن قــرارداد، جمــع ظرفیــت قراردادهــای دوجانبــه 
فعــال در صنعــت بــرق از مــرز 1043 مــگاوات در هــر 

ــت. ــر رف ــاعت فرات س
ــران  ــات وزی ــه هی ــرق مشــمول مصوب ــدگان ب مصــرف کنن
مــی تواننــد بــا انعقــاد قراردادهــای دوجانبــه، هزینــه 
هــای تامیــن بــرق خــود را تعدیــل نمــوده و یــا بــه تامیــن 

ــند. ــوع بخش ــود تن ــی خ ــرق مصرف ــدگان ب کنن

دالیل انفجار در پاالیشگاه تهران اعالم شد
ــد  ــت: واح ــران گف ــت ته ــش نف ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
آتش گرفتــه در پاالیشــگاه تهــران از دســترس خــارج و 
ــر برداشــتن مســدودکننده ها رخ  ــر اث ــی ب ــواد نفت نشــت م

ــود. داده ب
ــه  ــر جمع ــفانه عص ــرد: متأس ــار ک ــی اظه ــف اهلل هنگ لط
آتش ســوزی  در واحــد آیزوماکــس پاالیشــگاه نفــت تهــران 
ــه خــود را  ــن حادث ــدادی از همکارانمــان در ای رخ داد و تع

ــد. ــدا کردن ف
وی تصریــح کــرد: بــه خانواده هــای همــکاران شــرکت 
ــه جــان باختنــد،  پاالیــش نفــت تهــران کــه در ایــن حادث
ــا در  ــرد ت ــم ک ــعی خواهی ــم و س ــرض می کنی ــلیت ع تس
ــم و  ــام دهی ــای الزم را انج ــت، پیگیری ه ــتین فرص نخس
بتوانیــم تســالی خاطــر خانواده هــای ایــن عزیــزان باشــیم.

ــوص  ــران در خص ــت ته ــش نف ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
ــد  ــرد: واح ــه ک ــوزی اضاف ــرعت آتش س ــه و س ــق حادث عم
ــه از  ــوده ک ــس ب ــد آیزوماک ــوزه، واح ــن ح ــی در ای عملیات
ــرکت  ــرات ش ــد تعمی ــار واح ــارج و در اختی ــرویس خ س

ریسک امضای قراردادهای بلندمدت با کشورهای 
خارجی باالست

و  گاز  نفــت،  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
ــد  ــه بلن ــای تفاهم نام ــه امض ــان اینک ــا بی ــیمی ب پتروش
مــدت بــا کشــورهای خارجــی بــرای صــادرات فرآورده هــای 
نفتــی توســط بخــش خصوصــی امکان پذیــر نیســت، 
ــا و  ــی فرمول ه ــر برخ ــوع تغیی ــن موض ــل ای ــت: دلی گف

ــت. ــا اس ــرای کارخانه ه ــه ب ــواد اولی ــن م ــدم تامی ع
احســان باقریــان در گفت وگــو بــا ایســنا، در مــورد امضــای 
بــا کشــورهای خارجــی  مــدت  بلنــد  تفاهم نامه هــای 
بــرای صــادرات فرآورده هــای نفتــی توســط اتحادیــه 
صادرکننــدگان نفــت، گاز و پتروشــیمی اظهــار کــرد: بــرای 
ــد  ــای بلن ــد قرارداده ــوالت بای ــی از محص ــادرات برخ ص
مــدت امضــاء شــود، زیــرا بســیاری از مــواردی کــه شــامل 
ــوالت  ــه محص ــوط ب ــود مرب ــدت می ش ــای بلندم قرارداده
میانــی و محصوالتــی هســتند کــه کامــال نهایــی نشــده اند 
و بــه عنــوان خــوراک در کشــورهای دیگــر مــورد اســتفاده 

ــد. ــرار می گیرن ق
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای محصوالتــی کــه بــه 
ــد  ــد بای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــوراک م ــوان خ عن
قراردادهــای بلنــد مــدت امضــاء شــود، اظهــار کــرد:  
در  بلندمــدت  قراردادهــای  در  ســرمایه گذاری  امنیــت 
ــرا  ــد زی ــرار ندارن ــوب ق ــت مطل ــر در وضعی ــال حاض ح
برخــی از فرمول هــا در حــال تغییــر هســتند. مــواد اولیــه 
ــن  ــود و ای ــی ش ــن نم ــی تامی ــه خوب ــا ب ــرای کارخانه ه ب
ــدت را  ــد م ــای بلن ــای قرارداده ــک امض ــا ریس موضوع ه

افزایــش داده اســت.

دالر همچنان ارز اصلی در معامالت ایران و ترکیه
ــه  ــه ب ــران و ترکی ــی ای ــرکل شــورای مشــترک بازرگان دبی
ــران و  ــان ای ــی می ــان پول ــت پیم ــن وضعی ــریح آخری تش
ــادالت دو  ــح کــرد کــه دالر از مب ترکیــه پرداخــت و تصری
کشــور حــذف نشــده اســت امــا می تــوان در کنــار معاملــه 

ــا ریــال و لیــر هــم کار کــرد. ــا دالر، ب ب
ســید جــالل ابراهیمــی گفــت: پیمــان پولــی توافقــی بیــن 
ــاری  ــادالت تج ــراودات و تب ــهیل م ــرای تس ــور ب دو کش
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ــت. ــوده اس ــران ب ــت ته ــش نف پاالی
ــدودکننده ها،  ــتن مس ــر برداش ــت: در اث ــان داش ــی بی هنگ
نشــت مــواد نفتــی رخ داده کــه دلیــل اصلــی وقــوع حادثــه 
پــس از بررســی های کامــل بــه اطــالع مــردم خواهــد 

رســید.
وی تاکیــد کــرد: در نخســتین فرصــت بــا هماهنگــی 
ــت بحــران شهرســتان ری و اســتان تهــران و  ســتاد مدیری
ــر نفــت، جلســه بحــران را تشــکیل  ــا حضــور معــاون وزی ب
ــه  ــوع حادث ــاره علــل وق ــم و بررســی های ابتدایــی درب دادی

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــس از  ــزود: پ ــران اف ــت ته ــش نف ــل شــرکت پاالی مدیرعام
بررســی های نهایــی توســط واحــد HSE وزارت نفــت، 
اطالعــات دقیق تــر در اختیــار مــردم قــرار خواهــد گرفــت.

ــات  ــر اطالع ــال حاض ــفانه در ح ــرد: متأس ــان ک ــی بی هنگ
ــاًل  ــه داد؛ فع ــوان ارائ ــه نمی ت ــن حادث ــاره ای ــتری درب بیش
جلســات برگــزار می شــود تــا بتوانیــم اطالعــات دقیق تــری 

ــاره حادثــه داشــته باشــیم. درب
اول  دقایــق  همــان  در  حریــق  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــار شــد،  ــای آتش نشــانی مه ــالش نیروه ــا ت آتش ســوزی ب
ــالش  ــا ت ــی ب ــود؛ ول ــاد ب ــوزی زی ــرعت آتش س ــت: س گف

ــد. ــار ش ــراوان مه ف

بازرسی خطوط انتقال برق توسط پهبادها
یکــی از شــرکت هــای زیرمجموعــه توانیــر در حــال بررســی 
روی اســتفاده از پهبادهــا در بازرســی خطــوط انتقــال بــرق 

. ست ا
ــال  ــی در ح ــروز ، متخصصــان ایران ــرژی ام ــزارش ان ــه گ ب
بررســی بهــره گیــری از پهبادهــا در بازرســی خطــوط 
انتقــال بــرق، بــه ویــژه در مناطــق صعــب العبــور هســتند.

برایــن اســاس، کنتــرل پذیــری و مانــور مناســب، مقاومــت 
مناســب  ارتفــاع  پــروازی،  مداومــت  دربرابــر خطاهــا، 
ــردن  ــک ک ــت نزدی ــا قابلی ــب ب ــن مناس ــروازی، دوربی پ
ــگ  ــب، مانیتورین ــی مناس ــتم ارتباط ــر)زوم(، سیس تصاوی
ــود  ــای عم ــای سیســتم ه ــی ه ــه ویژگ برخــط و... از جمل

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــا پهباده ــرواز ی پ
بــا توجــه بــه ایــن ویژگی هــا، ســه تــن از محققــان شــرکت 
ــوع خاصــی از  ــرق منطقــه ای فــارس طــرح اســتفاده از ن ب
پهبادهــا را در بازرســی خطــوط انتقــال بــرق در حــال اجــرا 

دارنــد.

ــن  ــان ای ــط متخصص ــده توس ــام ش ــه انج ــاس مطالع براس
شــرکت کــه در قالــب مقالــه ای در کنفرانــس بیــن المللــی 
ــبکه،  ــوط ش ــاد خط ــول زی ــت، ط ــده اس ــه ش ــرق ارای ب
گســتردگی جغرافیایــی و عبــور از مناطــق صعــب العبــور و 
عمــر بــاالی شــبکه از دالیــل بازرســی خطــوط انتقــال بــرق 

ــه شــمار مــی رود. ب
ــی از  ــدی توکل ــور و مه ــد اقتدارپ ــی، نوی ــی رییس محمدتق
ــا  ــارس، ب ــه ای ف ــرق منطق ــان ب ــگران و کارشناس پژوهش
ــوان  ــا( عن ــای عمودپرواز)پهباده ــتم ه ــی روی سیس بررس
ــرق  ــال ب ــوط انتق ــی خط ــر بازرس ــال حاض ــد: در ح کردن
کشــور بــه روش قدیمــی و بــه صــورت بازدیــد صعــودی و 

ــی شــود. ــی انجــام م عموم
براســاس ایــن مطالعــه انجــام شــده، ســرعت و دقــت کــم، 
ــاد، احتمــال آســیب دیدگــی نیــروی متخصــص  هزینــه زی
و... از جملــه معایــب اســتفاده از روش هــای مرســوم کنونــی 

در بازدیــد خطــوط انتقــال بــرق اســت.
ایــن درحالــی اســت بازدیــد از خطــوط انتقــال بــرق توســط 
ــه روش هــای  ــای بســیار بیشــتری نســبت ب ــا مزای پهباده
کنونــی دارد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه افزایــش دقــت 
و ســرعت بازرســی از خطــوط، امــکان بازرســی در شــرایط 
برقــدار، کاهــش صدمــات جانبــی نیــروی هــای متخصــص، 
ــای  ــخیص در روش ه ــل تش ــوب غیرقاب ــازی عی آشکارس
مرســوم و امــکان بررســی شــرایط محیطــی و ارزیابــی 

وضعیــت آنهــا اشــاره کــرد.

لزوم تقویت همفکری تشکل های بخش خصوصی 
برای مصونیت صنعت نفت

تشــکل های  تقویــت همفکــری  لــزوم  اتــاق  دبیــرکل 
ــران  ــت ته ــت نف ــت صنع ــرای مصونی ــی ب ــش خصوص بخ
در ســخنانی، بــا اشــاره بــه مصوبــات ســال گذشــته ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی برمبنــای پیشــنهادهای 
ــب و کار  ــهیل کس ــوزه تس ــه در ح ــران ک ــاق ته ــه ات ده گان
ارائــه شــده بــود، گفــت: اتــاق تهــران در تــالش اســت تــا 
فهرســت دوم پیشــنهادهای عملیاتــی خــود را بــا همــکاری 
کمیســیون های تخصصــی ایــن اتــاق از جملــه کمیســیون 
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س ــت ب ــط زیس ــرژی و محی ان

ــد. ــه ده ــی ارائ مقاومت
ــران در  ــاق ته ــه ات ــه آیین نام ــن ب ــقی همچنی ــن عش بهم
ــزود: در  ــرد و اف ــاره ک ــکل ها اش ــت از تش ــوص حمای خص
ــور  ــه کش ــی علی ــای خارج ــه تنش ه ــی ک ــرایط کنون ش

ــت  ــدن صنع ــای مصــون مان ــی از راهکاره ــداوم دارد، یک ت
ــکاری و  ــت هم ــی، تقوی ــارهای احتمال ــت کشــور از فش نف
همفکــری نهادهــای بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه بــرای 
ــن  ــه در ای ــت ک ــه ای اس ــای مقابل ــه راهکاره ــتیابی ب دس
ــون بخــش خصوصــی  ــه عنــوان کان ــاق تهــران ب زمینــه ات

ــود. ــل ش ــی وارد عم ــه خوب ــد ب می توان
دبیــرکل اتــاق تهــران همچنیــن بــه بیــان خدمــات مختلف 
ــت و  ــو پرداخ ــکل های عض ــا و تش ــه بنگاه ه ــاق ب ــن ات ای
ــاالن  ــا و فع ــای مطالبه گــری بنگاه ه ــزود: یکــی از ابزاره اف
ــت و بخــش  ــت، شــورای گفت وگــوی دول اقتصــادی از دول
خصوصــی اســتان تهــران اســت کــه دبیرخانــه آن در 
ــاق تهــران مســتقر اســت و فدراســیون صنعــت نفــت و  ات
ــود را از  ــته های خ ــد خواس ــو آن می توانن ــکل های عض تش

طریــق ایــن نهــاد قانونــی پیگیــری کننــد.

یک زن نفر دوم صنعت نفت ایران شد
ــوان  ــه عن ــاهدایی را ب ــه ش ــی مرضی ــت در حکم ــر نف وزی

ــرد. ــوب ک ــود منص ــام خ ــم مق قائ
بــه گــزارش ایســنا، در متــن حکــم وزیــر نفــت خطــاب بــه 

مرضیــه شــاهدایی آمــده اســت:
ــور  ــر ام ــی ب ــه تجــارب و اشــراف ســرکار عال ــا توجــه ب »ب
ــر  ــام وزی ــم مق ــوان قائ ــه عن ــیله ب ــت، بدینوس ــت نف صنع

ــوید. ــی ش ــوب م ــت منص نف
ــام  ــا در انج ــروردگار یکت ــتعانت از پ ــا اس ــت ب ــد اس امی
ــریف  ــت ش ــه مل ــزاری ب ــداوم خدمتگ ــه و ت ــف محول وظای
ــران، نظــام جمهــوری اســالمی و اعتــالی صنعــت نفــت  ای

ــید.« ــق باش موف
ــر  ــاون وزی ــن در ســمت مع ــش از ای ــه شــاهدایی پی مرضی
نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی انجــام 

وظیفــه مــی کــرد.

اولین نیروگاه خورشیدی هیبریدی به ظرفیت سه 
کیلووات در مازندران بهره برداری شد.

ــدران  ــرق مازن ــع ب قاســم شــهابی مدیرعامــل شــرکت توزی
ــدی  ــروگاه هیبری ــروژه نی ــه پ ــنبه در افتتاحی ــح دوش صب
خورشــیدی بــادی ملــرد ســوادکوه بــا بیــان اینکــه امــروزه 
حــدود 80 درصــد انــرژی جهــان از منابــع فســیلی تأمیــن 
ــا توجــه  می شــود گفــت: تولیــد انــرژی از منابــع فســیلی ب
بــه آالیندگــی زیســت محیطــی، موجــب گــرم شــدن زمیــن 
ــردد.  ــدد می گ ــرات اقلیمــی و ایجــاد مشــکالت متع و تغیی

ــورت  ــه ص ــر ب ــد پذی ــع تجدی ــرژی از مناب ــد ان ــذا تولی ل
فزاینــده افزایــش یافتــه اســت.

شــهابی اظهــار داشــت: در ایــن راســتا در تعــدادی از 
کشــورها نیروگاه هــای حرارتــی تعطیــل شــده و بــار عمــده 
ــرار  ــر ق ــد پذی ــای تجدی ــده نیروگاه ه ــر عه ــرق ب ــد ب تولی
ــوان پشــتوانه  ــه عن ــا ب ــی تنه ــه و نیروگاه هــای حرارت گرفت
ــوند. ــدار می ش ــراری وارد م ــع اضط ــرژی در مواق ــد ان تولی

طلب ۳۰هزار میلیارد تومانی برقی ها از دولت
ــرق  ــدگان ب ــندیکای تولیدکنن ــره س ــات مدی ــس هی ریی
ــور  ــی کش ــرق مصرف ــد ب ــش از 60 درص ــون بی ــت: اکن گف
ــن  ــت ای ــرر اس ــد و مق ــن می کن ــی تامی ــش خصوص را بخ
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد؛ ای ــد برس ــه 80 درص ــزان ب می
وزارت نیــرو 30 هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی 

ــکار اســت.  بده
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی »انــرژی امــروز«، محمدعلــی 
ــه  ــری ک ــت خب ــب در نشس ــن مطل ــالم ای ــا اع ــی ب وحدت
صبــح امــروز برگــزار شــد؛ افــزود: از ســوی دیگــر در ســال 
هــای گذشــته قانــون حمایــت از تولیدکننــده مصــوب شــد 
ــا میــزان بدهــی دولــت تهاتــر  ــر اســاس آن متناســب ب و ب

ــرد. ــورت می گی ص
ــا  ــوده ام ــد ب ــیار مفی ــون بس ــن قان ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــا  ــه بانک ه ــکاران ب ــی پیمان ــده بده ــول مان ــش مغف بخ
اســت کــه تهاتــر نمــی شــود. امیــد داریــم در ســال جــاری 
ــده شــود.  ــر دی ــن ام ــرای ای ــون بودجــه راهــکاری ب در قان
ــا  ــا ب ــی بانک ه ــای کنون ــه »رفتاره ــان اینک ــا بی ــی ب وحدت
تولیدکننــدگان مناســب نیســت«، گفــت: ببخــش خصوصــی 
ــن و  ــدگان در قوانی ــه تصمیم گیرن ــت ک ــن اس ــد ای نیازمن
ــم  ــوری داری ــه رگوالت ــاز ب ــند.  نی سیاســت ها بیطــرف باش
کــه وابســته بــه دولــت یــا وزارتخانــه خــاص نباشــد تــا در 

ــود. ــاد ش ــاد اعتم ــرمایه گذاران ایج س
ــی  ــر کیلووات ــه ازای ه ــرو ب ــان اینکــه »وزارت نی ــا بی وی ب
ــن،  ــود و بنابرای ــکار می ش ــداری بده ــد، مق ــه می فروش ک
درخواســت مصــرف کمتــر بــرق را دارد«، گفــت: بــر 
ــرخ  ــرق و ن ــی ب ــت تکلیف ــاوت قیم ــون مابه التف ــاس قان اس
تمام شــده بایــد توســط دولــت پرداخــت شــود و اگــر ایــن 
ــا  ــد. ام ــادل می رس ــه تع ــا ب ــرد؛ هزینه ه ــورت گی کار ص
اکنــون کــه ایــن اتفــاق نمی افتــد و وزارت نیــرو در تنگنــا 

ــه اســت. ــرا گرفت ق
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ــد. ــان مي ده ــد نش رش

صنعــت  در  خصوصی ســازی  بازنگــری  لــزوم 
پتروشــیمی

در پایــان ایــن جلســه و در جمع بنــدی پیشــنهادات و 
نظــرات، محســن بهرامــي ارض اقــدس، بــا اشــاره مباحــث 
مطــرح شــده، از حاضــران درخواســت کــرد که نظــرات خود 
ــیمي،  ــت پتروش ــکالت صنع ــایل و مش ــوص مس را در خص
ــن  ــوزش در ای ــعه آم ــازار و توس ــعه ب ــرمایه گذاري، توس س
ــاق  ــیون هاي ات ــه کمیس ــه دبیرخان ــیمی ب ــت پتروش صنع

تهــران ارایــه کننــد.
ــادرات  ــعه ص ــارت و توس ــهیل تج ــیون تس ــس کمیس ریی
ــور خارجــه  ــران گفــت: از وزراي نفــت و وزارت ام ــاق ته ات
بــراي حضــور در نشســت هیــات نماینــدگان دعــوت 
ــا  ــاب روابــط ب ــا دغدغه هــاي خــود را در ب خواهیــم کــرد ت
همســایگان بــا نــگاه بــه توســعه بــازار پتروشــیمي بــا آنهــا 

ــم. ــان بگذاری در می
بهرامــي  هم چنیــن بــا اســتقبال از پیشــنهادات ارایــه شــده 
ــا حضــور  ــه اي ب ــزود: الزم اســت کمیت ــن نشســت اف در ای
ــه  بازیگــران اصلــي صنعــت پتروشــیمي تشــکیل شــده و ب
ســتاد اقتصــاد مقاومتــي متصــل شــود. از ایــن رو مناســب 
ــرای صــادرات  ــژه ب اســت کــه در کمیســیون کمیتــه ای وی
ــای  ــاب آق ــا مســوولیت جن ــات گازی ب پتروشــیمی و میعان
ــث را  ــه مباح ــه ادام ــود ک ــکیل ش ــس تش ــریفی نیک نف ش
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــا س ــن ب ــد و همچنی ــری کن پیگی

مقاومتــی ارتبــاط برقــرار کنــد.

ــه  ــا توج ــتیک، ب ــث لجس ــه بح ــژه ب ــه وی ــرورت توج  ض
ــران در  ــارد دالری ای ــل 1.5 میلی ــل و نق ــه حم ــه هزین ب
زمینــه حمــل محصــوالت صادراتــی پتروشــیمی و پیشــنهاد 
ســرمایه گذاری در جهــت خریدکشــتی و راه انــدازی نــاوگان 
ــل و  ــل و نق ــه حم ــش هزین ــدف کاه ــا ه ــل ب ــل و نق حم
ــی و اشــتغالزایی در داخــل، از دیگــر  ایجــاد مزیــت صادرات
ــدس  ــی ارض اق ــد بهرام ــورد تاکی ــه م ــود ک ــی ب موضوعات

ــت. ــرار گرف ق
برندهــای  تجمیــع  بــه  توجــه  ضــرورت  هم چنیــن  او 
ــا  ــد، ب ــاس تولی ــود مقی ــق بهب ــیمی از طری ــت پتروش صنع
ــتیک،  ــوزه لجس ــل در ح ــای حم ــش هزینه ه ــدف کاه ه
تســهیل جــذب ســرمایه گذاري خارجــي، توجــه بــه انعقــاد 
قراردادهــاي بلندمــدت، توجــه بــه نیازهــاي آتــي صنعــت، 
ترمیــم نیازهــاي آموزشــي و ایجــاد یــک شــرکت مدیریــت 
ــت  ــه در نشس ــیمی را ک ــت پتروش ــرای صنع ــادرات ب ص
ــرار داد. ــرای پیگیــری ق ــود مــورد تاکیــد ب مطــرح شــده ب

ــت  ــن نشس ــای ای ــدس در انته ــی ارض اق ــن بهرام محس
گفــت: خصوصي ســازي در صنعــت پتروشــیمي بایــد مــورد 
بازنگــري قــرار گیــرد تــا زمانــي کــه از پتروشــیمي ســخن 
ــاع  ــا دف ــاه ی ــر رف ــي نظی ــد وزارتخانه های ــان مــي آی ــه می ب
بــرای  نباشــند. جــذب ســرمایه های خارجــی  مدعــي 
اجــرای طرح هــای برنامــه ششــم، تجدیدنظــر در خصــوص 
ــی  ــای آت ــه نیازه ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــته از طرح های آن دس
ــرای بهبــود  ــازار توجیــه خــود را از دســت داده انــد نیــز ب ب
ــورد  ــد م ــیمی بای ــوالت پتروش ــادرات محص ــت ص وضعی

ــرد. ــرار گی ــژه ق توجــه وی

--

ــه  ــات رییس ــات هی ــزاری انتخاب ــان برگ  در جری
ــادرات  ــعه ص ــارت و توس ــهیل تج ــیون تس کمیس
ــن  ــت ای ــن دوره فعالی ــرای دومی ــران ب ــاق ته ات
ــن  ــه ای ــد ک ــل ش ــق حاص ــن تواف ــیون، ای کمیس
کمیســیون بیــش از گذشــته بــه مصائــب صادراتــی 
ــردازد.  ــی بپ ــورت تخصص ــه ص ــف ب ــع مختل صنای
ــادرات  ــعه ص ــارت و توس ــهیل تج ــیون تس کمیس
ــن  ــرده و در چهارمی ــاز ک ــد را آغ ــن رون ــز ای نی
ــي  ــاي صادرات ــی چالش ه ــه بررس ــود ب ــت خ نشس

ــت. ــیمي پرداخ ــت پتروش صنع

مسووالن نسبت به صادرات حساس نیستند
ــهیل  ــیون تس ــو کمیس ــي، عض ــا صالح حمیدرض
تجــارت و توســعه صــادرات، بــه ضــرورت تغییــر 
پارادایــم در مــورد صــادرات اشــاره کــرد و گفــت: تــا زمانــي 
ــاس  ــاله را احس ــن مس ــزي ای ــک مرک ــس کل بان ــه ریی ک
نکنــد کــه کشــور بــه صــادرات نیــاز جــدی دارد بــراي رفــع 
مشــکالت بانکــي بــا مقامــات بانــک مرکــزي ســایر کشــورها 
نظیــر پاکســتان کــه فعــاالن اقتصــادی ایرانــی بــا مشــکالت 
ــیند،  ــره ننش ــز مذاک ــاي می ــتند، پ ــه هس ــیاری مواج بس
مســایل بانکــی مــا در حــوزه صــادرات حــل نمی شــود. ایــن 
مشــکل در مــورد تمامــی مســووالن ارشــد کشــور نیــز صدق 
ــور  ــه رییس جمه ــد ک ــر داری ــه خاط ــما ب ــا ش ــد. آی می کن
بــراي اجــراي پروژه هــا توســط فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در 
کشــورها بــه محــل اجــرای پــروژه ســفر کــرده و بــا مقامــات 
ــای جمهور  ــه روس ــي ک ــرده باشــد؟ در حال ــره ک ــا مذاک آنه
ــاره  دیگــر کشــورها ماننــد ترکیــه صرفــا بــراي مذاکــره درب
ایــن مــوارد بــه کشــورهای خارجــی ســفر مي کننــد و 
بــا مقامــات دولت هــا وارد مذاکــره می شــوند تــا رونــد 

ــد. صــادرات بخــش خصوصــی را تســهیل کنن
 او همچنیــن بــا بیــان اینکــه کشــور فاقــد متولــي صــادرات 
اســت،گفت: الزم اســت فــردي بــه عنــوان متولــي صــادرات 

برگزیــده شــود کــه داراي اختیــارات بــاال باشــد.
کیمیایــي، رییــس گــروه پتروشــیمي وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت از اقدامــات ایــن وزارتخانــه در جهــت توســعه بازار 
ــم  ــزود: به رغ ــت و اف ــخن گف ــمي س ــاي پتروش فرآورده ه
ــیمي  ــوالت پتروش ــادرات محص ــر ص ــه در براب ــایلي ک مس
وجــود دارد، صــادرات ایــن محصــول در پنــج ماهــه نخســت 
ســال جــاري نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل دو درصــد 

 پیشنهاد ایجاد شرکت مدیریت صادرات
تراکنش هــای زیــر 5 میلیــارد تومــان فعــاالن اقتصــادی از برای صنعت پتروشیمی

تیــررس ســازمان مالیــات خــارج شــد؛ البتــه بــه شــرطی 
ــده  ــام ش ــال 95 انج ــش از س ــا پی ــن تراکنش ه ــه ای ک

باشــد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ــه نشســت کمیســیون اقتصــادی  ــا اشــاره ب ــت، ب خانه مل
بــا رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و روســای 
اتاق هــای اصنــاف، بازرگانــی و تعــاون کشــور درخصــوص 
بــا  گفــت:  بانکــی  تراکنش هــای  وضعیــت  بررســی 
ــفافیت  ــث ش ــوص بح ــه درخص ــی ک ــه اقدامات ــه ب توج
ــت،  ــام اس ــال انج ــور در ح ــادی در کش ــات اقتص اطالع
یکــی از محورهــای آن ایــن اســت کــه بتوانیــم از طریــق 
تراکنش هــای بانکــی بــه خیلــی از موضوعــات چــون 
پولشــویی در اقتصــاد کشــور و فــرار مالیاتــی تســلط پیــدا 
ــرآورد مــا درخصــوص 30  کنیــم.  پورابراهیمــی افــزود: ب
ــد،  ــام می دهن ــی انج ــش بانک ــه تراکن ــری ک درصــد دیگ
ــوند و  ــوب می ش ــادی محس ــال اقتص ــه فع ــت ک ــن اس ای
ــال  ــان از س ــر 5 میلیاردتوم ــه زی ــانی ک ــد کس ــرر ش مق
90 تــا 94 تراکنــش داشــتند، بررســی صــورت مالــی آنهــا 
منتفــی شــد و در دســتورکار نیســت؛ امــا از ســال 95 بــه 
ــالغ و مشــخص  ــون اب بعــد هــر تراکنشــی کــه طبــق قان
ــادی  ــال اقتص ــت و فع ــی اس ــود باق ــدرت خ ــه ق ــده ب ش
ــداری  ــد را نگه ــه بع ــال 95 ب ــناد از س ــام اس ــد تم بای
ــاالی 5  ــش ب ــه تراکن ــانی ک ــرای کس ــت: ب ــد. او گف کن
ــازمان  ــه س ــد ک ــرر ش ــته اند، مق ــان داش ــارد توم میلی
مالیاتــی بخشــنامه ای را ابــالغ کنــد کــه تیــم مشــخصی 
بــرای رســیدگی بــه پرونده هــا در اســتان ها تشــکیل 
ــی اســتان،  ــن کارگــروه ســازمان مالیات شــود، اعضــای ای
نماینــدگان دســتگاه تخصصــی و نماینــدگان مجلــس 
ــا بیــان اینکــه در  خواهنــد بــود. ایــن نماینــده مجلــس ب
برخــی اســتان ها تراکنــش مشــکوک وجــود نــدارد، گفــت: 
همچنیــن مقــرر شــد بــرای صــدور رای قطعــی درخصوص 
پرونده هایــی کــه تراکنــش مشــکوک دارنــد نشســت 
ــکل های  ــس، تش ــدگان مجل ــور نماین ــا حض ــترکی ب مش
بخــش خصوصــی و ســازمان مالیاتــی تشــکیل تــا بعــد از 
رســیدن بــه نتیجــه قطعــی مالیــات مربوطــه اخــذ شــود.

هدیه مالیاتی به فعاالن اقتصادی
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افزایش واردات نفت بزرگترین 
خریداران آسیایی از ایران

صــادرات نفــت خــام و میعانــات ایــران بــه دلیــل مشــکالت 
ــاه  ــه م ــبت ب ــم نس ــک پنج ــدود ی ــر ح ــد، در اکتب تولی
پیــش از آن کاهــش خواهــد یافــت و بــه پایین تریــن 
ــر در  ــد کمت ــد. تولی ــته می رس ــه گذش ــزان در 9 ماه می
ایــران کــه ســومین تولیدکننــده بــزرگ اوپــک اســت، بــه 
ــی کمــک  ــردن عرضــه جهان ــازمان در محــدود ک ــن س ای
ــتری  ــت بیش ــت حمای ــای نف ــش قیمت ه ــرده و از افزای ک

می کنــد.
ــی  ــرکت مل ــل ش ــور بین المل ــر ام ــرو، مدی ــعید خوش س
ــود:  ــه ب ــرز گفت ــه رویت ــپتامبر ب ــر س ــران اواخ ــت ای نف
صــادرات میعانــات بــه دلیــل یــک مشــکل فنــی در 
ــی رود  ــار م ــه و انتظ ــش یافت ــی کاه ــارس جنوب ــدان پ می
تکمیــل فعالیت هــای تعمیراتــی حداکثــر دو مــاه بــه طــور 

ــد. بینجام
آمــار مقدماتــی بــرای اکتبــر نشــان می دهــد میــزان 
ــه  ــبت ب ــکه در روز نس ــزار بش ــدود 800 ه ــادرات ح ص
ــن  ــه - باالتری ــون بشــکه در روز در فوری ــورد 2.9 میلی رک
ــت.  ــزان در شــش ســال گذشــته- کاهــش خواهــد یاف می
ــد  ــا رون ــی ب ــای بین الملل ــو تحریم ه ــان لغ ــران از زم ته
ــازارش را افزایــش داده  ســریع تر از حــد انتظــاری ســهم ب

اســت.
ــر 2.09  ــران در اکتب ــات ای ــام و میعان ــت خ ــادرات نف ص
میلیــون بشــکه در روز خواهــد بــود کــه پایین تریــن 
ــا  ــه ب ــت و در مقایس ــال 2016 اس ــارس س ــزان از م می
ــپتامبر کاهــش نشــان  ــون بشــکه در روز در س 2.57 میلی

می دهــد.
ــر  ــا در اکتب ــه اروپ ــن منبــع آگاه، صــادرات ب ــه ای ــه گفت ب
ــت  ــد یاف ــش خواه ــپتامبر کاه ــه س ــبت ب ــد نس 39 درص
ــه  ــی ک ــد، در حال ــکه در روز می رس ــزار بش ــه 510 ه و ب
صــادرات بــه آســیا بــا 9 درصــد کاهــش، بــه 1.47 میلیــون 
بشــکه در روز می رســد. صــادرات بــه خاورمیانــه نیــز 111 
هــزار بشــکه در روز خواهــد بــود، بــا این همــه صــادرات بــه 
ژاپــن 83 درصــد افزایــش یافتــه و بــه 218 هــزار بشــکه در 
ــد، در  ــش از آن می رس ــاه پی ــه م ــبت ب ــر نس روز در اکتب
حالــی کــه صــادرات بــه چیــن دو درصــد افزایــش خواهــد 

یافــت.
ــزرگ  ــدار ب ــه عنــوان دومیــن خری ــی ب هنــد از کــره جنوب
ــکه  ــزار بش ــت و 377 ه ــد گرف ــی خواه ــران پیش ــت ای نف
ــره  ــری ک ــرد. بارگی ــد ک ــت وارد خواه ــران نف در روز از ای
جنوبــی نیــز در اکتبــر 48 درصــد نســبت بــه مــاه پیــش از 
ــه 238 هــزار بشــکه در روز  آن کاهــش خواهــد یافــت و ب

می رســد.
ــت  ــران نف ــه از ای ــار از فوری ــتین ب ــرای نخس ــالروس ب ب

ــرد. ــد ک ــداری خواه خری
طبــق بررســی رویتــرز، ایــران در چنــد مــاه گذشــته حــدود 
3.8 میلیــون بشــکه در روز تولیــد داشــته اســت و بــه گفتــه 
ــل و تجــارت وزارت  ــور بین المل ــاون ام ــا، مع ــر زمانی نی امی
نفــت، افزایــش ظرفیــت تولیــد بــه 4.7 میلیــون بشــکه در 

روز تــا ســال 2021 را هــدف گرفتــه اســت.

براســاس توافق نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و ترکیــه 
ــید،  ــا رس ــه امض ــاه 93 ب ــال در دی م ــس از 11 س ــه پ ک
قــرار بــود کــه مبــادالت تجــاری ایــن دو کشــور طــی چنــد 
ســال آینــده بــه 30 میلیــارد دالر برســد؛ هدف گــذاری کــه 
به اعتقــاد محمــد شــریعتمداری بــرای تحقــق آن فاصلــه ای 
معنــادار وجــود دارد و افــزودن 60 کاالی دیگــر بــه لیســت 
همــکاری  زمینه هــای  می توانــد  ترجیحــی  کاالهــای 
ترکیــه و ایــران را بیــش از گذشــته افزایــش دهــد. در ایــن 
ــره  ــران و 140 فق ــره کاال از ســوی ای ــه 125 فق موافقت نام
ــال  ــا اعم ــه و ب ــش تعرف ــرای کاه ــه ب ــوی ترکی کاال از س
ــا  ــمت ایرانی ه ــه از س ــد ک ــخص ش ــی مش ــه ترجیح تعرف
»محصــوالت کشــاورزی« و »شــیالت« و از ســوی ترک هــا 

ــدند. ــه ش ــن توافق نام ــمول ای ــی« مش ــای صنعت »کااله
ــه  ــران و ترکی ــاری ای ــط تج ــعه رواب ــی گام اول توس درحال
انعقــاد ایــن تفاهم نامــه بــود کــه دومیــن گام بــرای 
گســترش تعامــالت بیــن ایــن دو کشــور بــا امضــای اولیــن 
ــر ســال جاری برداشــته شــد؛  ــی در اواســط مه ــان پول پیم
اقدامــی کــه براســاس آن »ریــال« و »لیــر« جایگزیــن 
ــی شــد و ســوآپ ارزی  ــادالت کاالی ــای مرجــع در مب ارزه
ــی  ــن درحال ــم زد. ای ــا همســایه شــمال غربی را رق ــران ب ای
ــی  ــان پول ــای پیم ــن انگیزه ه ــی از مهم تری ــه یک ــت ک اس

ــعه  ــا را از توس ــپ اروپایی ه ــرد: ترام ــح ک ــام، تصری و برج
ــریعتمداری  ــه ش ــت. به گفت ــانده اس ــران ترس ــا ای ــط ب رواب
ــز  ــا را نی ــر دنی ــا بلکــه کشــورهای دیگ ــا اروپ ــپ نه تنه ترام
ــا از کاری  ــت، ام ــانده اس ــران ترس ــا ای ــط ب ــعه رواب از توس
ــدارد. وی  ــود ن ــی وج ــه نگران ــرده هیچ گون ــپ ک ــه ترام ک
افــزود: ایــران در رونــد یــک مذاکــره کامــال برابــر و برد-بــرد 
بــا حضــور آمریــکا و رقبــای تجــاری اروپایــی بــه توافق نامــه 
ارزشــمند )برجــام( دســت یافتــه اســت. متولــی صنعــت بــا 
ــام  ــض برج ــوان ناق ــچ  عن ــه  هی ــران ب ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
نیســت، اظهــار کــرد: ایــران در چارچــوب توافق نامــه امضــا 
شــده، توســعه همکاری هــا بــا تمــام کشــورها به ویــژه 
کشــورهای دوســت و همســایه را دنبــال خواهــد کــرد، ایــن 
ــی اســت کــه ترکیــه در دوران تحریــم هــم بهتریــن  درحال

ــود. ــا ب ــاری ایرانی ه ــریک تج ش
حــال بایــد دیــد برداشــته شــدن ســه گام مهــم بــرای افزایش 
روابــط اقتصــادی و توســعه مناســبات تجــاری میــان ایــران و 
ترکیــه تــا چــه حــد بــرای دســت یافتــن بــه هدف گــذاری 
چاره ســاز  ترکیه ای هــا  و  ایرانی هــا  دالری  میلیــارد   30
خواهــد شــد. ترکیــه یکــی از شــرکای اصلــی تجــاری ایــران 
اســت کــه در طــول ســال های تحریــم نیــز ســعی در حفــظ 
روابــط سیاســی و اقتصــادی خــود بــا ایــران داشــته اســت. 
ــی  ــه اقدام ــادی هرگون ــران اقتص ــاور تحلیلگ ــن رو به ب از ای
ــود،  ــور ش ــاری دو کش ــط تج ــهیل در رواب ــب تس ــه موج ک

ــد باشــد. ــرای تجــار مفی ــد ب می توان
ــه گانه  ــای س ــد گام ه ــادی معتقدن ــاالن اقتص ــن فع بنابرای
ــارت  ــعه تج ــرای توس ــد مســیر را ب ــه می توان ــران و ترکی ای
ــش  ــا کاه ــن همکاری ه ــداف ای ــی از اه ــد. یک ــوار کن هم
هزینه هــای مالــی میــان ایــن دو کشــور اســت. تــراز 
تجــاری بیــن ایــران و ترکیــه نشــان می دهــد اگرچــه 
ترکیــه یکــی از اصلی تریــن شــرکای تجــاری کشــور اســت 
امــا آمــار 10 ســاله رونــد تجــاری ایــران بــا ترکیــه حاکــی از 
ایــن اســت کــه همــواره تــراز تجــاری ایــران بــا ایــن کشــور 
منفــی بــوده اســت به طــوری کــه ارزش صــادرات ایــران بــه 
ترکیــه در ســال 1384بالــغ بــر 205 میلیــون دالر در برابــر 
867 میلیــون دالر واردات گــزارش شــده اســت. البتــه رونــد 
ــک  ــم ی ــه رق ــوده و ب ــال 1394 افزایشــی ب صــادرات در س
میلیــارد و 315 میلیــون دالر رســیده اســت. ایــن درحالــی 
ــن  ــور در همی ــن کش ــران از ای ــد واردات ای ــه رون ــت ک اس
ســال نیــز افزایــش یافتــه و بــه 2 میلیــارد و 995 میلیــون 

دالر رســیده اســت.

دوجانبــه ایــران و ترکیــه، بــه چشــم انداز 30 میلیــارد 
دالری تجــارت دو کشــور کــه چنــدی پیــش از ســوی 
روســای جمهور آنهــا اعــالم شــد، باز می گــردد. حســن 
روحانــی در جریــان ســفر رجــب طیــب اردوغــان بــه تهــران 
در ایــن زمینــه اعــالم کــرد: توســعه روابــط بانکــی، تجــارت 
ــران  ــان ای ــت ســه مرز می ــن فعالی ــی و همچنی ــول مل ــا پ ب
و ترکیــه به صــورت شــبانه روزی، از جملــه تصمیماتــی 
اســت کــه در مذاکــرات فشــرده دو طــرف اتخــاذ شــده اند. 
ارتقــای  باهــدف  گفــت:  نیــز  ترکیــه  رئیس جمهــوری 
حجــم روابــط به میــزان 30 میلیــارد دالر، تصمیــم گرفتیــم 
همکاری هــای بانک مرکــزی دو کشــور و ســایر بانک هــا 
ــط  ــات رواب ــرای نج ــود و ب ــت ش ــتر تقوی ــه بیش ــر چ ه
ــادالت  ــم مب ــم گرفتی ــار ارز، تصمی ــود از فش ــادی خ اقتص
تجــاری خــود را بــا اســتفاده از پــول ملــی خودمــان انجــام 

ــم. دهی
ــا گذشــت کمتــر از یک مــاه از برداشــته شــدن گام  حــال ب
ــوم  ــز گام س ــارت از خی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع دوم، وزی
ــا  ــا ترکیه ای ه ــور ب ــادی کش ــط اقتص ــعه رواب ــرای توس ب
خبــر داد. به گــزارش »شــاتا«، وزیــر صنعــت، معــدن و 
ــت  ــالم جمهوری ــالگرد اع ــم س ــیه مراس ــارت در حاش تج
ترکیــه در ســفارت ایــن کشــور در تهــران بــا اعــالم اینکــه 
ــدود 6  ــت ح ــدون نف ــه ب ــران و ترکی ــادی ای ــط اقتص رواب
میلیــارد دالر و بــا احتســاب نفــت 7/ 12 میلیــارد دالر 
بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل میــالدی رونــد افزایشــی 
داشــته اســت، گفــت: عــالوه بــر کاالهایــی کــه در گذشــته 
ــت،  ــرار داش ــور ق ــی دو کش ــای ترجیح ــت کااله در فهرس
پــس از اتمــام مذاکــرات 60 کاالی دیگــر بــه لیســت ایــن 
کاالهــا اضافــه خواهــد شــد تــا زمینــه همــکاری دو کشــور 
ــه  ــریعتمداری در ادام ــد. ش ــش ده ــن افزای ــش از ای را بی
ــران و ترکیــه همــواره در  ــخ، ای اظهــار کــرد: در طــول تاری
ــی و  ــترکات دین ــان مش ــن می ــد و در ای ــم بوده ان ــار ه کن
ــد  ــم پیون ــور را به ه ــن دو کش ــته ای ــش از گذش ــی بی قوم
زده اســت کــه امیدواریــم در کنــار روابــط سیاســی، روابــط 
اجتماعــی و اقتصــادی نیــز توســعه یابــد. وی افــزود: روابــط 
سیاســی، صنعتــی و اجتماعــی دو ملــت به خصــوص در 
ــرده و  ــپری ک ــدی را س ــه رش ــد رو ب ــر رون ــال های اخی س
اراده رهبــران دو کشــور بــر توســعه روابــط تهــران- آنــکارا 

بنــا شــده اســت.
ــش  ــن در واکن ــارت همچنی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــران  ــوص ای ــکا درخص ــوری آمری ــارات رئیس جمه ــه اظه ب

 گام جدیـد تسهیل تجارت
با ترکیـه
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نهایی شدن 1۰ قرارداد در سفر هیات 
تجاری ایتالیا به ایران

رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی وزارت نیــرو 
ــعه  ــم توس ــه شش ــاس برنام ــه براس ــن وزارتخان گفت:ای
بنــا دارد تــا ســال 2025 ظرفیــت فعلــی نیــروگاه هــای 

تجدیدپذیــر کشــور را بــه 5 هــزار مــگاوات برســاند.
ــرو  ــل از وزارت نی ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
حمیدرضــا تشــیعی در نخســتین کمیتــه مشــترک ایران 
و آلمــان اظهــار داشــت: ایــران و آلمــان از ســال ها پیش 
روابــط دو جانبــه بســیار خوبــی بــا یکدیگــر داشــته انــد 
و ایــن امــر بــه نوعــی در میــزان مبــادالت اقتصــادی و 
تجــاری کشــور خــود را نشــان مــی دهــد. برگــزاری ایــن 
کمیتــه مشــترک بیــن مســوالن وزارت انــرژی و اقتصــاد 
آلمــان بــا وزارت نیــرو مــی توانــد نقــش بســیار مهمــی 
در تعمیــق ایــن روابــط و تبــادل تجربــات داشــته باشــد.

وی تصریــح کــرد: وزارت نیــرو همــواره در طــی ایــن ســال ها 
نگاهــی مثبــت بــه توســعه روابــط بــا کشــور آلمــان داشــته 
و همــواره ســعی کــرده از تجربیــات ایــن کشــور در زمینــه 
ــن  ــرد. ای ــره بب ــو به ــای ن ــرژی ه ــژه ان ــرژی بوی ــعه ان توس
وزارتخانــه براســاس برنامــه ششــم توســعه بنــا دارد تــا ســال 
2025 ظرفیــت فعلــی نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور را 
بــه 5 هــزار مــگاوات برســاند و ایــن امــر مــی توانــد زمینــه 
ــن  ــد. همچنی ــور باش ــط دو کش ــق رواب ــرای تعمی ــی ب خوب
در ایــران بســته هــای تشــویقی بســیار خــوب و نــرخ هــای 
تضمینــی جذابــی بــرای ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان 
خارجــی وجــود دارد کــه براســاس قراردادهــای موجــود تــا 

20 ســال ادامــه خواهــد داشــت.
رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی وزارت نیــرو 
ــران  خاطــر نشــان کــرد: براســاس برآوردهــای موجــود ای
ــام ســال و وجــود  ــور افتــاب در بیشــتر ای دلیــل تابــش ن
ــور از  ــاط کش ــی از نق ــب در برخ ــیار مناس ــای بس باده
ــد  ــه نصــب و تولی ــی در زمین ــای بســیار خوب ــت ه ظرفی
ــت.همچنین  ــوردار اس ــور برخ ــو در کش ــای ن ــرژی ه ان
ایــران از نظــر ظرفیــت کلــی تولیــد بــرق از جایــگاه بســیار 
خوبــی در جهــان و رتبــه اول خاورمیانــه برخــوردار اســت 
ــی و  ــر توانای ــی بیانگ ــه نوع ــد ب ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ک
ــدوارم  ــت در کشــور باشــد. امی ــن صنع ــای ای ــت ه ظرفی
ــه  ــد زمین ــته باشــد و بتوان ــداوم داش ــا ت ــن نشســت ه ای
ــه  ــور در زمین ــن دو کش ــتر فیمابی ــای بیش ــکاری ه هم

ــد. ــم کن ــرژی در کشــور را فراه ــعه ان توس
ــاون  ــراک، مع ــن نشســت ارســال بُ ــه ای ــن در ادام همچنی
ــار  ــز اظه ــان نی ــرژی و اقتصــاد آلم ــل وزارت ان ــن المل بی
داشــت: روز گذشــته نیــز صحبــت هــای خوبــی بــا 
مســئوالن وزارت نفــت ایــران داشــتیم و امــروز نیــز ایــن 
نشســت را بــا وزارت نیــرو داریــم، امیــدوارم ایــن نشســت 
هــا بتوانــد بســتر مناســبی بــرای توســعه روابــط دو کشــور 
ــعه  ــث توس ــروز بح ــد.  ام ــم کن ــرژی فراه ــه ان در زمین
ــگاه بســیار مهمــی در اســتراتژی  ــو از جای ــرژی هــای ن ان

ــرح  ــا در ط ــت و م ــوردار اس ــان برخ ــرژی آلم ــعه ان توس
ــداف  ــور« اه ــادی کش ــول اقتص ــرح تح ــه »ط ــوم ب موس
ــی  ــش بین ــش پی ــن بخ ــعه ای ــرای توس ــی ب ــیار بزرگ بس
ــا ســال 2050  ــن اســت کــه ت ــم.  هــدف آلمــان ای کردی
ســهم انــرژی هــای نــو از تولیــد بــرق در کشــور را بــه 80 
درصــد و ســهم مصــرف آن را بــه 60 درصــد از کل مصــرف 

ــرق کشــور برســاند. ب
ــدار در  ــرژی پای ــراک تأکیــد کــرد: برنامــه مــا تأمیــن ان ب
ــد در کاهــش میــزان  کشــور آلمــان و ایفــای نقــش جدی
انتشــار گازهــای گلخانــه از محــل مصــرف انــرژی در جــو 
ــز برنامــه هــای  ــران نی ــه نظــر مــی رســد در ای اســت.  ب
ــود  ــا وج ــرژی ه ــن ان ــعه ای ــرای توس ــی ب ــیار خوب بس
ــه  ــن زمین ــه در ای ــم ک ــالم کنی ــم اع ــا مفتخری دارد و م
از تجربیــات بســیار خوبــی برخورداریــم و حاضریــم آن را 
ــران در  ــم. ای ــرار دهی ــی ق ــای ایران ــار شــرکت ه در اختی
ایــن زمینــه از سیاســت هــا و بســته هــای بســیار خوبــی 
برخــوردار اســت و ایــن امــر مــی توانــد نقــش مهمــی در 
ــان از  ــد. آلم ــا کن ــی ایف ــذاران خارج ــرمایه گ ــذب س ج
ــز  ــرق نی ــال ب ــد و انتق ــه تولی ــی در زمین ــوژی خوب تکنول
ــار  ــا را در اختی ــد آن ه ــی توان ــه م ــت ک ــوردار اس برخ

ــد. ــرار ده ــی ق شــرکای ایران

استفاده از تجربیات 
آلمانـــی ها در

 انرژی های نو

ــر  ــرد براب ــالم ک ــران اع ــاق ته ــل ات ــور بین المل ــاون ام مع
ــای  ــرب اروپ ــت اداره کل غ ــرف سرپرس ــه از ط ــه ای ک نام
ــران نوشــته و ارســال  ــاق ته ــه رییــس ات وزارت خارجــه ب
شــده اســت، هیــات تجــاری ایتالیایــی از شــهر میــالن، بــا 
ــی  ــود، از میزبان ــفر خ ــتاورهای س ــندی از دس ــراز خرس اب
ــره  ــرایط مذاک ــم آوردن ش ــل فراه ــه دلی ــران ب ــاق ته ات

ــاق  ــارت ات ــعه تج ــر توس ــی، مدی ــو ایلوم ــتی مانلی سرپرس
ــد و  ــران آمدن ــاق ته ــه ات ــوس( ب ــالن )پروم ــی می بازرگان
در نشســتی رو دررو بــا فعــاالن اقتصــادی، صنعتگــران 
ــعه  ــای توس ــی زمینه ه ــه بررس ــورمان ب ــان کش و بازرگان
همــکاری  و مشــارکت در پروژه هــای اقتصــادی و گســترش 

ــد. ــه پرداختن ــاری دوجانب ــادالت تج مب
بختیــاری افــزود: اکنــون در نامــه ای کــه از ســوی حمیــد 
بیــات، سرپرســت اداره کل غــرب اروپــای وزارت امــور 
ــران  ــاق ته ــس ات ــاری، ریی ــعود خوانس ــه مس ــه، ب خارج
ــاری  ــات تج ــت هی ــرف سرپرس ــت از ط ــده اس ــال ش ارس
ایتالیــا بــه دســتاوردهای قابــل توجــه حضــور ایــن هیــات 

ــت. ــده اس ــاره ش ــران اش در ای
اســاس  بــر  خارجــه  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن   
ــود  ــه خ ــالن در نام ــران در می ــولگری ای ــزارش سرکنس گ
ــه  ــرای هم ــران ب ــت: »ته ــی آورده اس ــل از ایلوم ــه نق ب
ــزرگ  ــب، ب ــده ای جال ــور خیره کنن ــه ط ــات ب ــای هی اعض
و حتــی مدرن تــر از میــالن بــود. همــه اعضــای هیــات بــا 

ذهنیتــی کامــال متفــاوت از آنچــه  رفتــه بودنــد، بازگشــتند. 
برنامه ریزی هــا و مالقات هــا بســیار خــوب و هماهنــگ 

ــود.« ــم شــده ب تنظی
مانلیــو ایلومــی در مالقــات خــود بــا مقامات سرکنســولگری 
ایــران در میــالن بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه اتــاق تهــران 
ــی و 24 شــرکت از  ــا حضــور بیــش از 150 شــرکت ایران ب
میــالن تنظیــم شــده بــود، افــزوده اســت: »در ایــن برنامــه 
تعــداد 250 مالقــات صــورت گرفــت و حداقــل 10 قــرارداد 
ــا   ــه کار ب ــی ب ــرکت های ایران ــیاری از ش ــد. بس ــی ش نهای

ایتالیــا عالقمنــد بودنــد.«
ــا توجــه  ــه مســعود خوانســاری ب ــات ب ــد بی ــه حمی در نام
ــه  ــا ب ــتیاق ایتالیایی ه ــی، اش ــو ایلوم ــت مانلی ــه خواس ب
همــکاری بــا ایــران و تجربــه خوبــی کــه فعــاالن اقتصــادی 
میــالن از حضــور در اتــاق تهــران داشــتند نســبت بــه ادامه 
ــگاه  ــده ن ــراودات بیــن بخــش خصوصــی دو کشــور و زن م
ــراز امیــدواری  داشــتن نشســت های مشــترک اقتصــادی اب

شــده اســت.

مســتقیم و گفت وگوهــای موثــر بــا بنگاه هــای ایرانــی 
ــرده اســت. ــر ک تقدی

ــترک  ــت مش ــه نشس ــاره ب ــا اش ــاری ب ــا بختی محمدرض
ــه در  ــالن ک ــران- می ــاری ته ــای تج ــعه همکاری ه توس
ــال  ــاه س ــوم مهرم ــت: س ــد، گف ــزار ش ــران برگ ــاق ته ات
جــاری هیاتــی متشــکل از 24 شــرکت ایتالیایــی بــه 
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بــه   چینــی  بانک هــای  محدودیت هــای    
دانشــجویان ایرانــی  رســید. گفتــه می شــود 
بانک هــای چینــی  بــا ارســال پیامکــی بــه 
دانشــجویان ایرانــی، بــه آنهــا خبــر داده اســت که 
ــات  ــه خدم ــی، ارائ ــاب های بانک ــداد حس ــا انس ب

مالــی بانکــی بــه آنهــا متوقــف می شــود.

ایــن خبــر را خبرگــزاری مهــر اعــالم کــرده  و در ادامــه بــه 
ــت:  ــن آورده اس ــی چی ــجویان ایران ــی از دانش ــل از یک نق
»بانــک آوچاینــا کــه یــک بانــک دولتــی چیــن اســت، بــا 
ــه دانشــجویان، اعــالم کــرده کــه ارایــه  ارســال پیامکــی ب
هرگونــه خدمــات بــه اتبــاع کشــورهای کره شــمالی، 
ــن  ــه همی ــن اینک ــت؛ ضم ــوع اس ــران ممن ــوریه و ای س
بانــک، خدمــات دالری بــه اتبــاع کشــورهای ســودان، کوبــا 
ــا  ــن تنه ــرده اســت. ای ــالم ک ــوع اع ــم ممن و کریمــه را ه
بانــک چینــی اســت کــه تــا پیــش از ایــن بــا دانشــجویان 
ایرانــی کار می کــرد و آن طــور کــه پیداســت، اکنــون 
شــرایط بــرای دانشــجویان بــا ســخت گیری بســیار همــراه 

شــده اســت.«
ــه  ــن نســبت  ب ــار نیســت کــه چی ــن نخســتین ب ــه ای البت
ــان  ــه ایرانی ــات بانکــی ب ــه خدم ــت در ارائ ایجــاد محدودی
اقــدام کــرده اســت؛ چــه پیــش از ایــن  و در تابســتان ســال 
جــاری، خبــر رســید کــه بانک هــای چینــی حســاب تجــار 
ایرانــی بــا گــردش مالــی بــاالی 500 هــزار یــوآن در مــاه 
در  گمانه هایــی  مقطــع،  آن  در  و   کرده انــد  مســدود  را 
مــورد دالیــل ایــن اقــدام مطــرح شــد کــه همراهــی  چیــن 
ــی   ــد بانک ــا قواع ــی ب ــکا و هماهنگ ــای آمری ــا تحریم ه ب

ــود. ــه آن ب ــی از جمل  بین الملل
کشــور چیــن در ســال 1395 در جایــگاه نخســت شــرکای  
تجــاری ایــران قــرار گرفتــه اســت. ایــن کشــور بــا واردات 
ــدار  ــن خری ــون دالر بزرگتری ــارد و 377 میلی ــت میلی هش
ــارد و 753  ــدور 10 میلی ــا ص ــوده، و ب ــی ب ــای ایران کااله
میلیــون دالر کاال بــه ایــران، در جایــگاه صادرکننــده 

ــه اســت. ــرار گرفت نخســت ق
سیدحســین ســلیمی، عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهران 
ــت:  ــی، گف ــای چین ــدام بانک ه ــن اق ــه ای ــش ب در واکن
ــن  ــه ای ــبت ب ــد  نس ــرعت  بای ــه س ــی ب ــتگاه دیپلماس دس
اقــدام واکنــش نشــان داده  و بــا توجــه بــه  حجــم مبــادالت 
ــا  ــن  محدودیت ه ــف  ای ــان  توق ــور، خواه ــاری  دو کش تج

ــا  اگــر بحــث  تحریم هــا  مطــرح اســت، دســت کم  شــود. ی
مســتثنی  محدودیت هــا  ایــن  از  را  دانشــجویان  بایــد 

باشــند.
ــارد  ــدود 30 میلی ــا ح ــن ب ــه، چی ــان اینک ــا بی ــلیمی ب س
مــراودات  تجــاری بــا ایــران، شــریک اصلــی تجــاری ایــران  
ــال   ــان  اعم ــا  در  زم ــت: چینی ه ــود، گف ــوب  می ش محس
تحریم هــا علیــه ایــران، ســود های کالنــی بــه جیــب 
ــش  ــد افزای ــا 8 درص ــا 7 ت ــاالت را ب ــل و انتق ــد و نق زدن

ــاندند. ــام  می رس ــه انج ــه ب هزین
ــژه  ــروه وی ــررات کارگ ــه،  مق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلیمی ب س
ناعادالنــه  تحریم هــای  و حتــی    )FATF( مالــی  اقــدام 
ــا شــرکت های مشــخص و  ــراد  ی ــا اف ــه ب ــه، معامل یک جانب
تعییــن شــده را ممنــوع و اعــالم  می کنــد، گفــت: تعمیــم 
ــژه  ــه وی ــه ســایر شــرکت ها، کاالهــا و ب ایــن ممنوعیــت ب
دانشــجویانی کــه بــرای تحصیــل و آمــوزش بــه کشــورهای 
خارجــی از جملــه چیــن رفته انــد، بــه هیــچ عنــوان 

ــی  نیســت. پذیرفتن

 ایجاد محدودیت
 مالی برای ایرانیان

پذیرفتنی نیست

هیــات مدیــره فدراســیون صنعــت نفــت ایــران همــراه بــا 
ــدار  ــزرگ بخش خصوصــی در دی ــن تشــکل ب اعضــای ای
بــا دبیــرکل و مدیــران اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــا را  و کشــاورزی تهــران راهکارهــای توســعه همکاری ه

بررســی کردنــد.
و  انــرژی  بــا همــکاری کمیســیون  ایــن نشســت   
اتــاق تهــران، معاونــت کســب و کار و  محیط زیســت 
ــاق  ــی ات ــوولیت اجتماع ــکل ها و مس ــور تش ــد ام واح
تهــران برپــا شــد و در حالــی کــه دبیــرکل اتــاق تهــران 
ــران حــوزه نفــت کشــور حضــور  ــز در جمــع صنعتگ نی
ــورد بحــث  ــای دو طــرف م داشــت، خواســته ها و نیازه
ــن  ــت همچنی ــن نشس ــت. در ای ــرار گرف ــو ق و گفت و گ
مدیــران بخش هــای مختلــف اتــاق تهــران حضــور 
ــه  ــاق تهــران ب ــی کــه ات داشــتند و در خصــوص خدمات
ــی  ــد، توضیحات ــه می ده ــو ارائ ــکل های عض ــا و تش اعض

ــد. دادن
ــدای  ــران، در ابت ــاق ته ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــن نشســت، رامیــن خســروخاور رییــس هیــات مدیــره 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــت ای ــت نف ــیون صنع فدراس
ــای  ــاه ســال گذشــته فعالیت ه ــن فدراســیون از تیرم ای
ــال  ــت: در ح ــت، گف ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــکلی خ تش
ــن  ــو ای ــور عض ــت کش ــت نف ــکل صنع ــر 16 تش حاض
ــت  ــز از هف ــره آن نی ــات مدی ــتند و هی ــیون هس فدراس

ــت. ــده اس ــکیل ش ــو تش ــکل های عض ــده تش نماین
وی ســپس از ایجــاد شــش کمیســیون رگوالتــوری، 
اجتماعــی،  مســوولیت  آینده پژوهــی،  تجاری ســازی، 

در  کســب و کار  فضــای  توســعه  و  تصمیم ســازی 
ــول  ــزود: در ط ــر داد و اف ــت خب ــت نف ــیون صنع فدراس
مــدت کوتاهــی کــه از عمــر تشــکیل فدراســیون صنعــت 
نفــت ایــران می گــذرد، تــالش شــده اســت موانــع 
موجــود بــر ســر راه صنایــع فعــال ایــن بخــش شناســایی 
و در تعامــل بــا دولــت و مجلــس بــرای آن راهکارهایــی 

ــود. ــل ش حاص
رضــا پدیــدار، رییــس کمیســیون انــرژی و محیط زیســت 
صنعــت  فدراســیون  نایب رییــس  و  تهــران  اتــاق 
نفــت ایــران نیــز در ســخنانی، یکــی از رســالت های 
در  بخش خصوصــی  مشــارکت  را  فدراســیون  ایــن 
ــرد  ــوان ک ــت عن ــت نف ــوزه صنع ــازی های ح تصمیم س
ــه دنبــال تعییــن مدلــی مطلــوب  و افــزود: فدراســیون ب
بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای کشــور در بخــش صنعــت 

ــت اســت. نف
ــرکت های  ــا ش ــزرگ ب ــکل ب ــن تش ــکاری ای ــه هم وی ب
نویــن  مدل هــای  تدویــن  راســتای  در  بین المللــی 
ــرد و  ــاره ک ــران اش ــت ای ــش نف ــرمایه گذاری در بخ س
گفــت: تعامــل و مشــارکت فدراســیون صنعــت نفــت بــا 
ــران  ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــا و  ــت بنگاه ه ــرای تقوی ــد بســترهای مناســبی ب می توان

ــد. ــاد کن ــیون ایج ــن فدراس ــو ای ــکل های عض تش
ــی کشــور  ــران تشــکل های نفت ــه، برخــی از مدی در ادام
ــد  ــر پیون ــرح و ب ــود را مط ــرات خ ــا و نظ ــز دیدگاه ه نی
ــاق تهــران تاکیــد  ــا ات کاری فدراســیون صنعــت نفــت ب

ــد. کردن

 مشارکت دو نهاد بزرگ
 بخش خصوصی برای تقویت

صنعت نفت

 در نشست مشترک فدراسیون صنعت نفت 
ایران و اتاق بازرگانی تهران بررسی شد
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ــت: 90 درصــد صــادرات  ــر گف ــل شــرکت توانی مدیرعام
خدمــات فنــی و مهندســی در دســت وزارت نیــرو اســت 
ــرق می شــود. ــه صنعــت ب ــوط ب کــه 80 درصــد آن، مرب
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا وســیما؛ 
آرش کــردی، بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات صنعــت بــرق 
ــش اول  ــت: بخ ــود، گف ــی ش ــیم م ــش تقس ــه دو بخ ب
مربــوط بــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و بخــش 
دوم مربــوط بــه صــادرات بــرق اســت کــه در ســال هــای 
ــی  ــات فن ــادرات خدم ــورددار ص ــرو رک ــر، وزارت نی اخی
ــان، بیــش از 50 درصــد  ــن می و مهندســی اســت. در ای
تولیــد بــرق کشــور در دســت بخــش خصوصــی اســت و 
عــالوه بــر آن ســرویس و نگهــداری، ایجــاد شــبکه هــای 
جدیــد، صــد در صــد تولیــد تجهیــزات بــرق، و بســیاری 
از کارهــای ریــز صنعــت بــرق در دســت بخــش خصوصــی 

قــرار دارد.
\مدیــر عامــل شــرکت توانیــر در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــرق  ــه بخــش خصوصــی از صــادر نکــردن مســتقیم ب ک
و نبــود آنهــا در مذاکــرات بــا هیات هــای خارجــی 
ــده  ــن درخواســت ای ــرد: ای ــح ک ــد اســت، تصری ــه من گل
ــی  ــرام م ــا احت ــه آنه ــه ب آل بخــش خصوصــی اســت ک
گذاریــم و خواســته مــا ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی، 
بازارهــای کشــورهای منطقــه را فتــح کننــد و بــه دولــت 
ــکا نداشــته باشــند. در ایــن میــان، خواســته مــا ایــن  ات
ــه بازارهــای  اســت کــه بخــش خصوصــی خودشــان را ب
منطقــه معرفــی کننــد و دولــت هــم مانــع آنهــا نیســت 
اگــر بخواهنــد کار پیمانــکاری را شــروع کننــد و حتــی از 

آنهــا حمایــت هــم مــی کنــد.
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس

ــی از  ــی حمایت ــود دیپلماس ــل نب ــه دلی ــت ب ــد اس معتق
بخــش خصوصــی شــرکت هــای خصوصــی ایرانــی حتــی 
ــه  ــا ب ــوند؛ ام ــی ش ــده م ــا برن ــه ه ــی از مناقص در برخ
دلیــل نبــود حمایــت الزم طــرح بــه نفــرات دوم یــا ســوم 
ــای  ــرکت ه ــی ش ــه راحت ــود و ب ــی ش ــه داده م مناقص
ــه  ــن نکت ــت: ای ــوند، گف ــی ش ــته م ــار گذاش ــی کن ایران
ربطــی بــه وزارت نیــرو نــدارد؛ بلکــه آنهــا اگــر بخواهنــد 
ــد  ــا بخواهن ــه ای از م ــد و رزوم در کشــوری حضــور یابن
یــا تاییــده ایــی الزم داشــته باشــند، کامــال حمایــت مــی 

کنیــم
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــرکت توانی ــل ش مدیرعام
موفقیــت در صــادرات غیــر نفتــی بایــد از صــادرات نفتــی 
خــالص شــویم، افــزود: شــرکت هــای خصوصــی بایــد بــا 
فرهنــگ کار اقتصــادی جدیــد، صــادرات خدمــات فنــی 
و مهندســی و صــادرات کاالهــای غیرنفتــی بیشــتر آشــنا 
شــوند. در ایــن میــان، پیگیــری مشــکالت شــرکت هــای 
ایرانــی در مناقصــات، مربــوط بــه وزارت خارجــه اســت و 
نمایندگــی هــا و ســفارتخانه هــا بایــد موضــوع را پیگیری 
ــواردی کــه شــرکت هــای خصوصــی الزم  ــا م ــد؛ ام کنن
مــی داننــد تــا وزارت نیــرو اقداماتــی انجــام دهــد، تــالش 
ــا وزارت خارجــه هماهنگــی الزم را انجــام  ــم ب ــی کنی م

دهیــم.
ــی  ــت بده ــه پرداخ ــر در زمین ــرکت توانی ــل ش مدیرعام
عــراق بابــت خریــد بــرق از ایــران افــزود: مشــکل تــا حــد 
ــال  ــی در ح ــاط بانک ــکان ارتب ــده و ام ــل ش ــادی ح زی
فراهــم شــدن اســت بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه مســائل 
بانکــی و ال ســی را حــل نماییــم، تــا بتوانیــم طلــب خــود 

را از عــراق دریافــت کنیــم.

ــا  ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــه  ــوط ب ــی مرب ــکالت بانک ــع مش ــالم رف اع
ــر  ــیه و امکانپذی ــه روس ــت ب ــادرات نف ص
شــدن گشــایش اعتبار اســنادی )ال ســی(، از 
آغــاز صــادرات نفــت ایــران بــه روســیه در 

ــر داد. ــک خب ــده ای نزدی آین
ــان  ــا بی ــی کاردر ب ــروز، عل ــرژی ام ــزارش ان ــه گ ب
ایــن مطلــب، دربــاره شــیوه دریافــت پــول صــادرات 
نفــت گفــت: قــرار اســت 50 درصــد ارزش صــادرات 
ــق  ــاس تواف ــر اس ــم ب ــی ه ــورو و باق ــکل ی ــه ش ب
دولت هــای دو کشــور در قالــب کاالهــا و تجهیــزات 

دریافــت شــود.
ــس از  ــه زودی و پ ــت ب ــر نف ــاون وزی ــه مع ــه گفت ب
ــران  ــت ای ــادرات نف ــات کار، ص ــازی مقدم آماده س

ــود. ــاز می ش ــیه آغ ــه روس ب
بــر اســاس ایــن گــزارش، خبرگــزاری روســی 
از  نقــل  بــه  امســال  مردادمــاه  »ایتارتــاس« 
ــرژی روســیه، نوشــت:  ــر ان ــواک« وزی »آلکســاندر ن
ــی  ــرکت دولت ــق ش ــران از طری ــت از ای واردات نف
»پــروم ســریو ایمپــورت« روســیه در آینــده نزدیــک 

می شــود. آغــاز 
نــواک پیــش از ایــن نیــز اعالم کــرده بــود: دو طرف 
بــرای عرضــه روزانــه 100 هــزار بشــکه نفــت ایــران 
ــد  ــت می یابن ــق دس ــه تواف ــه زودی ب ــیه ب ــه روس ب
ــا  ــی ی ــه فیزیک ــب عرض ــت در قال ــن اس ــه ممک ک

ســوآپ )معاوضــه( انجــام شــود.
ــش  ــدی پی ــز چن ــت نی ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن بی
ــی از  ــت بخش ــرار اس ــود: ق ــه ب ــاره گفت ــن ب در ای
ــه صــورت کاال  ــد و بخشــی ب ــه صــورت نق ــول ب پ
دریافــت شــود امــا هنــوز دربــاره نــوع کاالیــی کــه 
قــرار اســت دریافــت کنیــم توافــق نکرده ایــم، زیــرا 
هنــوز هیــچ نفتــی بــه روســیه صــادر نشــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه والدیمیــر پوتیــن، رئیــس 
جمهــوری روســیه نیــز قــرار اســت بــه تهــران ســفر 
ــن ســفر، همــکاری دو  ــه می شــود در ای ــد. گفت کن
کشــور در بخــش انــرژی نیــز بررســی خواهــد شــد.

شمارش معکوس برای صادرات 
نفت به روسیه

۸۰ درصد صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در سبد صنعت برق

علــی صالــح آبــادی عصــر یکشــنبه بعــد از بازدیــد از غرفــه 
خبرگــزاری جمهــوری اســالمی در بیســت و ســومین 
ــو  ــت و گ ــا در گف ــزاری ه ــات و خبرگ ــگاه مطبوع نمایش
ــرح  ــورهای مط ــر کش ــالوه ب ــزود: ع ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ب
اروپایــی، آســیای شــرقی و همســایگان بــرای توســعه 
روابــط کارگــزاری، کشــورهای آفریقایــی در اولویــت هــای 

ــد. ــرار دارن ــا ق ــای م ــه ه برنام
وی یکــی دیگــر از اولویــت هــای بانــک توســعه صــادرات 
ــت: در  ــرد و گف ــوان ک ــاری عن ــوط اعتب ــایش خط را گش
ــامل  ــای خارجــی ش ــک ه ــاری از بان بحــث خطــوط اعتب
فاینانــس و ری فاینــاس، قراردادهایــی را بــا کــره جنوبــی، 
ــا روســیه  ــه زودی ب ــم کــه ب چیــن و اتریــش امضــا کردی
هــم بــه توافــق خواهیــم رســید و در مــورد کشــور چیــن 
هــم عــالوه بــر بانــک هــای قبلــی اش دو بانــک دیگــر بــه 

قــرارداد خواهــد رســید.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات افــزود: البتــه بــه غیــر 
از ایــن خطــوط اعتبــاری کــه داریــم در اروپــا و کشــورهای 
دیگــر هــم در حــال مذاکــره هســتیم کــه در زمــان 
ــه امضــا خواهــد رســید و اعــالم خواهــد شــد. خــودش ب
صالــح آبــادی گفــت: صنــدوق توســعه ملــی، امســال هفــت 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــار بان ــال در اختی ــارد ری ــزار میلی ه
ــدود 3  ــال ح ــه اول امس ــش ماه ــا در ش ــه م ــرار داد ک ق
ــرای  ــرخ مناســب ب ــا ن ــارد تومــان تســهیالت ب هــزار میلی

ــم. بخــش صــادرات پرداخــت کردی
وی دربــاره بســته هــای تشــویق صادراتــی و اعتبــار بــرای 
ــرای  ــک ب ــن بان ــای ای ــه ه ــدگان و برنام ــادرات کنن ص
ــی  ــای اصل ــح داد: یکــی از بحثه اعطــای تســهیالت توضی
مــا در امســال، ارائــه بســته صــادرات غیــر نفتــی ســال 96 

اســت کــه در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی تصویــب شــد.
ــبختانه  ــت: خوش ــادرات گف ــعه ص ــک توس ــل بان مدیرعام
امســال هفــت هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار از ســوی 
صنــدوق توســعه ملــی منابــع در اختیــار ایــن بانــک قــرار 
گرفتــه اســت و چیــزی حــدود ســه برابــر ایــن را مبلــغ را 
ــص داده  ــادرات تخصی ــش ص ــرای بخ ــک ب ــود بان ــم خ ه

اســت.

آفریقا در اولویت توسعه روابط 
کارگزاری بانک توسعه صادرات است
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ــخ  ــل تاری ــه وتحلی ــه تجزی ــی ب ــر کالســیک، کارل پوالن ــن اث ــا در ای پیامدهــای سیاســی و اقتصــادی و ریشــه هــای عصــر م
ــی  ــالب صنعت ــزرگ ( از انق ــی ب ــی از )دگرگون ــی ناش ــادی واجتماع ــرات اقتص ــن تغیی ــی و همچنی ــه اجتماع ــادی و نظری اقتص
ــوه   ــی بالق ــای اجتماع ــد ه ــز پیام ــم و نی ــود تنظی ــازار خ ــف ب ــاط ضع ــده نق ــل وی دربردارن ــه و تحلی ــت. تجزی ــه اس پرداخت
وخیــم بــازار ســرمنایه داری را توضیــح مــی دهــد. indexایــن کتــاب بــه صــورت مقدماتــی بــه تجزیــه و تحلیــل تجــارت آزاد 
و عصرجهانــی ســازی مــی پــردازد. کارل پوالنــی اقتصــاددان سیاســی آمریکایی-مجارســتانی اســت. ایــن کتــاب بــه بررســی 
تحــوالت اجتماعــی و سیاســی کــه در طــول ظهــور اقتصــاد بــازار آزاد در انگلســتان بــه وجــود آمــده اســت پرداختــه اســت. 
پوالنــی مدعــی اســت کــه اقتصــاد بــازار آزاد و همچنیــن دولــت ملــی، عناصــر جــدا از هــم نیســتند ولــی بــه دلیــل مفهمــوم 
جدیــد ” جامعــه مبتنــی بــر بــازار” آن هــا را از هــم تفکیــک مــی کننــد. یکــی از ویژگــی هــای متمایــز ” انجمــن بــازار” ایــن بود 
کــه ذهینتیــت اقتصــادی بشــریت را تغییــر دادنــد. قبــل از تحــول بــزرگ، مــردم اســاس اقتصــاد را بــر پایــه روابــط متقابــل و 
توزیــع مجــدد منابــع مــی دانســتند. پــس از تحــول بــزرگ، بیشــتر مــردم عقالیــی فکــر مــی کردنــد و رفتــار آن هــا را مــی 
تــوان دقیقــا بــر اســاس اصــول اقتصــاد نئــو کالســیک پیــش بینــی کــرد. ایجــاد نهادهــای ســرمایه داری، نــه تنهــا قوانیــن 
بلکــه اساســا ذهنیــت اقتصــادی بشــر را نیــز تغییــر داد. ایــن تغییــر آنچنــان بــود کــه قبــل از تحــول بــزرگ، بازارهــا نقــش 
بســیار جزیــی در امــور انســانی را بــازی مــی کــرد و بــه دلیــل انــدازه کوچــک خــود حتــی قــادر بــه تعییــن قیمــت هــم نیــود. 
امــا تنهــا پــس از ایجــاد نهادهــای صنعتــی و تجــاری جدیــد، میــل بشــریت بــه داد و ســتد کاال ئتجــارت افزایــش یافــت و نهــاد 
هــای جدیــد در تــالش انــد کــه قالــب طبیعــت انســان را بــه تناســب بازارهــای جدیــد و نهادهــای اقتصــادی شــکل دهنــد. 
ــا ”  ــل ب ــام ” جانشــین ســازی” را پیشــنهاد مــی دهــد کــه در تقاب ــه ن ــگاری جدیــد ب بنابرایــن پوالنــی یــک رویکــرد قــوم ن
فرمالیســم” اســت و هــر مبــدع هــر دو واژه خــود پوالنــی بــوده اســت.. ایــن کتــاب کــه پــس از نزدیــک بــه ۷۰ ســال توســط 

محمــد مالجــو در ســال ۱3۹۱ بــه فارســی ترجمــه شــد و توســط شــرکت نشــر و پژوهــش شــیرازه کتــاب، منتشــر شــد.

دگرگونی بزرگ


