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سال  ،96سال انتقال دانش فنی
به صنعت نفت

رضا پدیدار ،رئیس انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت

در ســال  ،95درزمینــهٔ نفــت و گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی بــه دالیــل
مختلــف بایــد مســیر را رشــد را طــی میکردیــم .بخــش عمــدهای از منابــع
مالــی کشــور از بخــش نفــت تأمیــن میشــود .اقتصــاد مــا اقتصــاد نفتــی
اســت و در بودجــه ســال آینــده هــم ایــن وابســتگی بیــش از  36درصــد
اســت کــه نشــاندهنده نقــش تعیینکننــده نفــت در توســعه اقتصــادی
کشــور اســت .در ســال  95در صنعــت نفــت خــوب عمــل کردیــم هرچنــد
در طرحهــای توســعهای بــه دســتاوردهایی کــه انتظــار داشــتیم نرســیدیم.
دلیــل اصلــی ایــن مســئله ،عــدم شــفافیت در مبــادالت پولــی و بانکــی و
محدودیتهــا در ایــن زمینــه بــود و از ســوی دیگــر ،در جــذب ســرمای
گــذاران خارجــی کنــد عمــل کردیــم و الزم اســت ســریعتر حرکــت کنیــم.
در بحــث ســرمایهگذاران خارجــی شــاهد حضــور گروههــای عالقهمنــد بــه
حضــور در پروژههــای توســعهای صنعــت نفــت در ســال  94در کنفرانــس
نفــت تهــران بودیــم .بســیاری از ایــن گروههــا از طریــق پارلمــان بخــش
خصوصــی و وزارت نفــت وارد گفتوگــو و مذاکــره شــدند امــا بهطورجــدی
قــراردادی بــه مرحلــه اجــرا درنیامــد .در ســال  ،95مهمتریــن دســتاورد
مــا در ایــن زمینــه امضــای تفاهمنامههــای پای ـهای یــا  HOAبــوده اســت.
در ایــن تفاهمنامههــا بهقولمعــروف یــک دل و یکزبــان شــدیم تــا
باهــم کارکنیــم و ایــن توافقــات بــه مرحلــه مطالعاتــی نزدیــک شــده اســت.
مهمتریــن تفاهمنامــه در ســال  ،95تفاهمنامــه پــرگاس اســت کــه
بهموجــب آن دانشــگاه صنعتــی شــریف هــم در ایــن زمینــه وارد میــدان
شــده اســت.
عــاوه بــر اینیکــی از موفقیتهــای صنعــت نفــت ایــن بــود کــه رویکــرد
مناســبی در بحــث  10گــروه خانــواده کاالهــای اســتراتژیک اتخــاذ کــرد .و
از مجمــوع ده گــروه کاالیــی کــه وزارت نفــت در طــول اینیــک ســاله بــه
آنهــا بــرای عقــد ادامــه در صفحــه 4

بیانیه مشترک غیردولتی ها:

هفتخوان اقتصاد قدرتمند
ســه تشــکل بــزرگ غیردولتــی در بیانیــهای مشــترک کــه خطــاب
بــه سیاســتگذاران اقتصــادی نوشــته شــده اســت ،خواســتار هفــت
اقــدام بــرای تقویــت اقتصــاد ایــران شــدهاند.
هفــت اقــدام مــورد اشــاره کــه میتوانــد بــه منزلــه هفتخــوان در تحکیــم
اقتصــادی ایــران توصیــف شــود ،بــا اســتناد بــه تجــارب کشــورهای موفــق در
اصالحــات اقتصــادی پیشــنهاد شــده اســت .ســه تشــکل توانایــی ایســتادگی بــاال
برابــر رخدادهــا و چالشهــای منطقــهای و بینالمللــی را ویژگــی مشــترک ایــن
کشــورها قلمــداد کردهانــد .فعــاالن اقتصــادی در ســه اتــاق بازرگانــی ،تعــاون و
اصنــاف در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه اجمــاع پیرامــون رشــد تولیــد اشــتغالزا
را اولویــت اول حرکــت بهســوی افزایــش قــدرت اقتصــادی عنــوان میکننــد .بــه
بــاور ایــن ســه تشــکل پــس از اجمــاع ملــی پیرامــون ایــن هــدف بایــد در گام
بعــدی سیاســتهای پولــی ،بانکــی و ارزی بــا اهــداف مهــم تولیــد و اشــتغال
ســازگار شــود .فعــاالن اقتصــادی پیشــنهاددهنده ایــن مســیر در کنــار معرفــی
راهبردهــای ایجابــی خواســتار برخــورد ســلبی بــا برخــی رویههــا و چرخههــای
موجــود در اقتصــاد ایــران شــدهاند .حــذف گلوگاههــای فســاد و رویههــای
رانتــی شــرط اصلــی افزایــش انگیزههــای ســرمایهگذاری و رشــد تولیــد عنــوان
شــده اســت .نویســندگان بیانیــه اعتقــاد دارنــد برخــورد حذفــی بــا ایــن روندهــای
ضدتولیــد در کنــار بهبــود محیــط کســبوکار از طریــق قوانیــن پیشبرنــده از

اولویتهــای سیاســتگذاری در ســالجاری بــا هــدف تقویــت قــدرت اقتصــادی
اســت.
بــه نقــل از دنیــای اقتصــاد ،ســه تشــکل بــزرگ غیردولتــی بــه منظــور ایجــاد
یــک اقتصــاد قدرتمنــد در ایــران ،هفــت خــوان را برشــمردند .دبیرخانــه مشــترک
ســه اتــاق بازرگانــی ،اصنــاف و تعــاون در بیانی ـهای ضمــن اشــاره بــه نامگــذاری
ســال جدیــد مرتبــط بــا تولیــد و اشــتغال ،بــه آنچــه در کشــورهای قدرتمنــد
بــه لحــاظ اقتصــادی رخ داده ،اشــاره و در ایــن بــاره بیانیــهای هفــت بنــدی را
منتشــر کردنــد .در ایــن بیانیــه بــه مــواردی از جملــه موانــع موجــود بــر ســر راه
محقــق كــردن اهــداف اقتصــاد مقاومتــي اشــاره و از فســاد اداری و وجــود شــرايط
رانتــي در اقتصــاد كشــور بهعنــوان بزرگتری ـن مانــع در تحقــق ایــن هــدف یــاد
شــد .همچنیــن ســازگار شــدن سياســتهاي پولــي ،بانكــي و ارزي بــا اهــداف
مهــم توليــد و اشــتغال فزاينــده و پايــدار را شــرط اساســي بــراي پيــاده شــدن
هــدف راهبــردي امســال دانســتند .متــن کامــل بیانیــه را در ایــن گــزارش خواهیــد
خوانــد .از ســوی دیگــر رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی در نخســتین نشســت
هیــات نماینــدگان ،پنــج دس ـتانداز توســعه اقتصــادی در ایــران را برشــمرد .بــر
ایــن اســاس ،حرکــت و تکــرار فعالیتهــای بیثمــر گذشــته ،ســایه ســنگین
بخشهــای غیرمولــد بــر تولیــد ،اســتراتژی نامناســب بــرای توســعه اقتصــادی،
توجــه بــه ابــزار اقتصــادی بهجــای هــدف ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
بیانیــه مشــترک غیردولتــی هــا
هفتخــوان اقتصــاد قدرتمنــد ســه تشــکل

بــزرگ غیردولتــی در بیانیــهای مشــترک کــه
خطــاب بــه سیاســتگذاران اقتصــادی نوشــته
شــده اســت ،خواســتار هفــت اقــدام بــرای تقویــت
اقتصــاد ایــران شــدهاند مشــروح خبــر

راهــکار مقابلــه بــا سیاســت جدیــد قطــر
در پارسجنوبــی رییــس کمیســیون انــرژی

اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران بــا انتقــاد
از عملکــرد مجلــس و مســئوالن در امــور نفــت و گاز
گفــت :نبایــد اجــازه دهنــد حتــی مشــروح خبــر

اســتقبال وزارت نیــرو از تشــکیل کارگــروه
تســهیل صــادرات بخــش خصوصــی آب و
ـرق قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل
بـ

و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق ،تشــکیل کارگــروه
مشــترک وزارت امورخارجــه ،بانــک مرکــزی،
صنــدوق توســعه ملــی ،صنــدوق ضمانــت صــادرات
و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت را در حــل
ســریعتر مشــکالت بخــش خصوصــی آب و بــرق
«موثــر» دانســت .مشــروح خبــر

ـرد؟
ـه کـ
ـرق چـ
ـت آب و بـ
ـا صنعـ
ـام بـ
برجـ

شــرایط پیــش آمــده بعــد از برجــام و همزمــان بــا
آن اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی بــا
چارچــوب و ســاختار جدیــد در صنعــت آب و بــرق

مشــروح خبــر

 2مســئله فنــی و مهندســی هــا در ســال
جدیــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در

ســال  ،95دوران ســختی را پشــت ســر گذاشــته
اســت امــا هــم چنــان بایــد بــه بهبــود اوضــاع
امیــدوار بــود .هرچنــد عالئمــی بهطــور آشــکار
دیــده نمیشــود کــه مســائل ایــن بخــش مهــم از

اقتصــاد حــل شود.مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه

فرصتهــاي همــكاري ايــران و ناميبيــا افزایــش واردات خــودرو در دولــت یازدهــم
نشســت فعــاالن اقتصــادي ايــران و ناميبيــا بــا محوريــت درآمدهــای گمرکــی را افزایــش داده مشــروح
توســعه روابــط اقتصــادي فــي مابيــن در اتــاق ايــران برگــزار خبــر
شــد مشــروح خبــر

رشــد  16درصــدی ارزش معامــات امســال
مذاكــرات عملياتــي شــدن  50ميليــارد دالر بــازار بــرق نســبت بــه دوره مشــابه پارســال
فاينانــس وام يكــي از اقدامــات دولــت پــس از مشــروح خبــر
برجــام مذاكــره بــا بيــش از  ۱۵بانــك و موسســات
ـدوق
ـادرات و صنـ
ـعه صـ
ـک توسـ
ـه بانـ
ـم نامـ
بيمــه اعتبــار صادراتــي در جهــت تاميــن مالــي تفاهـ
پروژههــاي كالن كشــور بــوده اســت مشــروح خبــر ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک
امضــا شــد مشــروح خبــر

مشــکل اقتصــاد کشــور ،تبدیــل شــدن

ـت هیــات حضــور فعــاالن تجــاري و صنعتــي ايــران در
ـدف اسـ
ـه هـ
ـادی بـ
ـای اقتصـ
ابزارهـ
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران در ســال جدیــد ،نمايشــگاه گرجســتان مشــروح خبــر
افــزود :نــرخ ســود ،مالیــات ،بودجــه ،هزینــه کــرد
دولــت ،تخصیــص اعتبــارات ،تعرفــه هــای گمرکــی ،قیمتگــذاری دولتــی مانــع اصلــی تولیــد
نــرخ ارز و  ...ابزارهــای اقتصــاد اســت امــا اکنــون انرژیهــای نــو مشــروح خبــر
تغییــر در ایــن نــرخ هــا بــه هــدف اصلــی تبدیــل
پرداخــت 10ميليــارد دالر تســهيالت جديــد
شــده اســت مشــروح خبــر
.
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دیـ
رئیســه اتــاق ایــران  26فروردیــن برگــزار
میشــود مشــروح خبــر
وزیــر صنعــت  :واردات را محــدود مــی کنیــم

مشــروح خبــر

ســهم یــک درصــدی ایــران در مصــرف
انرژیهــای نــو مشــروح خبــر

رشــد صادراتــي ايــران بــه امريــكا مشــروح
خبــر
هیاتــی از نماینــدگان بانــک هــای بــزرگ
مجارســتانی بــه ایــران مــی آینــد مشــروح

خبــر

ـی
ـت و حکمرانـ
ـه مدیریـ
ـد در زمینـ
ـران و هلنـ
ایـ
ـد مشــروح خبــر
ـی کننـ
ـکاری مـ
آب همـ

قراردادهــای جدیــد نفتــی موجــب جــذب

بیــش از  ۸۰میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی آمادگــي لهســتان بــراي تاســيس بانــك در
میشــود وزیــر نفــت گفــت :بــا اجرایــی شــدن ايــران مشــروح خبــر
قراردادهــای جدیــد نفتــی بیــش از  ۷۰درصــد
ظرفیــت صنعــت نفــت در اختیــار شــرکتهای بیپــی بــرای همــکاری بــا ایــران از آمریــکا
ـت مشــروح خبــر
ـوز گرفـ
مجـ
ایرانــی قــرار میگیــرد .مشــروح خبــر
حضــور  351شــرکت داخلــی و بیــــن عملکــرد ضعیــف ایــران در شــاخص معمــاری
المللــی در دهمـــین نمایشــگاه بــورس ،انــرژی مشــروح خبــر

بانــک و بیمــه نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار از حضــور  351شــرکت داخلــی و بیــن مناســبات بانكــي ايــران و اروپــا بــا يــورو
المللــی در دهمیــن نمایشــگاه بــورس ،بانــک و بیمــه خبــر انجــام ميشــود مشــروح خبــر
داد مشــروح خبــر
کاهــش درآمــد روســیه از محــل صــادرات
بــرق مشــروح خبــر

پروانه کارگزاری

فدراسیون صـادرات انرژی و صنایع وابسـته ایران
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
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نهایــی در اقتصــاد و عیــال وار بــودن دولــت ،نکاتــی اســت
کــه غالمحســین شــافعی بــه آن اشــاره داشــت.

بیانیه مشترک سه اتاق درباره نامگذاری سال
 1396به نام تولید و اشتغال

تجربــه ســایر کشــورها در تاریــخ معاصــر نشــان میدهــد،
آن گــروه از كشــورها كــه اقتصــاد نیرومندتــری بــرای خــود
پایهگــذاری كردهانــد در برابــر رخدادهــا و چالشهــای
منطقــهای و بینالمللــی توانایــی ایســتادگی باالتــری
داشــتهاند .مقــام معظــم رهبــری بــا درك عمیــق و دقیــق
از ایــن تجربــه جهانــی اســت كــه در ســالهای اخیــر و
بهعنــوان هــدف راهبــردی ،نیرومندســازی اقتصــاد ایــران
را بــه مدیــران و مــردم كشــور یــادآوری میكننــد.
ایشــان ســال  1396را نیــز بــه موضــوع بســیار بااهمیــت
اقتصــاد اختصــاص دادهانــد و از همــه نهادهــای ادارهكننــده
و موثــر در جامعــه خواســتهاند بــه دو مقولــه تولیــد و
اشــتغال بــرای مقاومتــر كــردن اقتصــاد كشــور بپردازنــد.
فعــاالن بخشخصوصــی ایــران اعــم از بازرگانــان،
صنعتگــران ،معدنــكاران ،تعــاون گــران ،اصنــاف ،صاحبــان
بنگاههــای كشــاورزی و فعــاالن حوزههــای گردشــگری
و خدمــات ضمــن ابــراز خرســندی از توجهــات جــدی
مقــام معظــم رهبــری بــه حــوزه اقتصــاد بهویــژه تولیــد
و اشــتغال ،همــه نیــروی مــادی و فكــری خــود را بــرای
محقــق كــردن ایــن مهــم بــه كار خواهنــد بســت.
امــا محقــق كــردن دو هــدف بســیار مهــم تولیــد بیشــتر
و اشــتغال پایــدار و افزونتــر ،بــدون تردیــد الزامهایــی
دارد كــه ارکان موثــر در اداره كشــور از دولــت ،مجلــس
و قــوه قضائیــه گرفتــه تــا ســایر نهادهــا بایــد آن الزامهــا
را بــه رســمیت بشناســند و در مســیر محقــق كــردن آن
حركــت كننــد .از ایــنرو برخــی از مهمتریــن الزامهــای
پوشــاندن لبــاس عمــل بــه راهبــرد اقتصــاد مقاومتــی،
تولیــد و اشــتغال را یــادآور شــده و امیــد داریــم كــه در
كانــون توجــه نظــری و عملــی قــرار گیــرد:
 -1راهبــرد تولیــد و اشــتغال بیشــتر و پایدارتــر بایــد
تبدیــل بــه «گفتمــان ملــی» شــود .بــه ایــن معنــی كــه
حاکمیــت و نهادهــای مدنــی درك یكپارچــه و منســجم و
هماهنــگ از ایــن دو مقولــه پیــدا كننــد و از تعریفهــای
متفــاوت اجتنــاب كننــد .تولیــد و اشــتغال بایــد بهعنــوان

بیانیه مشترک سه اتاق درباره نامگذاری
سال  1396به نام تولید و اشتغال
تضمینكننــده منافــع ملــی محــور همــه تصمیمگیریهــا
و اقدامهــا از ســوی دولــت ،ســایر نهادهــا و بخشخصوصــی
باشــد .تبعیــت از تصمیمهــای فرماندهــی ســتاد اقتصــاد
مقاومتــی از اختالفهــا جلوگیــری میكنــد و بــر
هماهنگیهــا میافزایــد و ســد راه موازیكاریهــا خواهــد
شــد.
 -2محقــق كــردن اهــداف بــزرگ تولیــد بیشــتر و اشــتغال
پایدارتــر در کشــور بــا دو دســته از موانــع ســاختاری و موانع
سرچشــمه گرفتــه از روشهــای ناكارآمــد مواجــه اســت .در
ســال  1396ضمــن تــاش و برنامهریــزی بــرای برطــرف
كــردن ســدها و موانــع ســاختاری بایــد روشهــای اداره
اقتصــاد را بــا اتخــاذ سیاســتهای مناســب در حوزههــای
پولــی ،ارزی ،تجــاری و صنعتــی تصحیــح و دیوانســاالری
عظیــم موجــود را در مســیر محقــق كــردن اهــداف یادشــده
كارآمــد كــرد .بهبــود محیــط کســبوکار بــا اســتفاده
از قانونهــای پیشبرنــده موجــود و حــذف مقــررات
بازدارنــده در ســال  1396بــا هــدف دســتیابی بــه تولیــد و
اشــتغال باالتــر و پایدارتــر بایــد در دســتور كار قــرار گیــرد
و راههــای برونرفــت از شــرایط ســخت تحمیــل شــده بــر
تولیــد شناســایی و اجــرا شــوند.
 -3نظرســنجیها از جامعــه فعــاالن اقتصــادی و مردم نشــان
میدهــد یكــی از موانــع بــزرگ بــر ســر راه محقــق كــردن
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی فســاد اداری و وجــود شــرایط
رانتــی در اقتصــاد كشــور اســت .تجربــه اقتصادهــای موفــق

نشــان میدهــد كــه حــذف ایســتگاههای فســاد اقتصــادی
و فرصتهــای رانــتزا ،بــرای رســیدن بــه تولیــد بیشــتر و
اشــتغال پایــدار یــك شــرط اصلــی اســت تــا زمانــی كــه
فســاد اداری و شــرایط اقتصــاد رانتــی وجــود دارد حفــظ
ســرمایهگذاری و اشــتغال موجــود و نیــز ســرمایهگذاری
گســترده جدیــد و كارآمــد ناممكــن اســت و عمــا برخــاف
اهــداف مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری ،اســاس تولیــد و
اشــتغال لطمــه خواهــد دیــد -4 .تولید و اشــتغال پایــدار در
ایــران هماننــد همــه کشــورهای پیشــگام در مقــاوم كــردن
اقتصادشــان نیــاز بــه ایــن دارد كــه بازارهــای بزرگتــر برای
كاالهــا و تولیــدات ایرانــی فراهــم شــود .توســعه صــادرات
غیرنفتــی و صــادرات كاالهــای صنعتــی و كشــاورزی یكــی
از الزامهــای انكارناشــدنی بــرای تولیــد بیشــتر اســت.
در ســال  1396بایــد موانــع و ســدهای قانونــی و ســلیقهای
در مســیر توســعه صــادرات حــذف شــود .وصــل شــدن بــه
بــازار جهانــی افــق دیــد فعــاالن و بنگاههــای ایرانــی را
بلندتــر میكنــد و بدیهــی اســت كــه ایــن نیــاز بــا توجــه
بــه صــادرات مســتمر ،پایــدار و منطبــق بــر نیــاز بازارهــای
منطقـهای و جهانــی ممكــن خواهــد شــد .توســعه صــادرات
بــا ارزش افــزوده بیشــتر در شــرایط رقابــت نفســگیر امــروز
و برطــرف كــردن موانــع سیاســی در كشــورهای هــدف از
ضروریتریــن اقدامهــای دولــت بــه حســاب میآیــد.
 -5تجربــه همــه جوامــع كامیــاب و موفــق در ایجــاد
اقتصــادی نیرومنــد و پایــدار و تــابآور مویــد ایــن
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اســت كــه آنهــا دارای بخشخصوصــی قــوی و دارای
ظرفیتهــای بــاال هســتند .در ایــن جامعههــا ،نهادهــای
ادارهكننــده جامعــه بهویــژه نهــاد دولــت سیاســتگذار
اســت و امــور اجرایــی بــه جــز برخــی مســائل حاكمیتــی
از ســوی بخشخصوصــی انجــام میشــود .در ســال
 1396ایــن مهــم بایــد در كانــون توجــه جدیتــر باشــد.
بخشخصوصــی ضعیــف و نحیــف كــه سرنوشــت آن در
اختیــار ســلیقههای سیاســی باشــد نمیتوانــد تولیــد و
اشــتغال بیشــتر را تضمیــن كنــد .بــا توجــه بــه ایــن مســاله
اســت كــه در ســال  1396موانــع تقویــت بخشخصوصــی
بایــد برطــرف شــوند تــا راه بــرای ســرمایهگذاری بیشــتر
فراهــم شــود .بدیهــی اســت ســرمایهگذاری خارجــی هــم
در شــرایطی كــه بخشخصوصــی داخلــی احســاس امنیــت
بیشــتری كنــد رشــد محسوســی را تجربــه خواهــد كــرد.
 -6ســازگار شــدن سیاســتهای پولــی ،بانكــی و ارزی بــا
اهــداف مهــم تولیــد و اشــتغال فزاینــده و پایــدار شــرط
اساســی بــرای پیــاده شــدن هــدف راهبــردی امســال
خواهــد بــود .واقعیــت ایــن اســت كــه در حــال حاضــر
و بــا وجــود تالشهــای انجــام شــده ،ســازگاری در
سیاســتهای صنعتــی و تجــاری بــا سیاســتهای پولــی
و بانكــی بــه انــدازهای نیســت كــه تضمینكننــده تولیــد
بیشــتر باشــد.
 -7نهادهــای قانونــی متعلــق بــه بخشخصوصــی و تعاونــی
شــامل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و كشــاورزی
ایــران ،اتــاق اصنــاف ایــران و اتــاق تعــاون ایــران بــه مثابــه
نماینــدگان كلیــت بخــش مردمــی ایــران از توجهــات مقــام
معظــم رهبــری بــه مقولههــای سرنوشتســاز تولیــد و
اشــتغال خرســند اســت و همــه نیــروی مــادی و اندیشـهای
خــود را بــرای محقــق كــردن ایــن هــدف بــه كار خواهــد
گرفــت .ایــن نهادهــا بــا توجــه بــه طیــف گســتردهای از
فعــاالن بخشهــای مختلــف صنعــت ،بازرگانــی ،معــدن،
كشــاورزی ،خدمــات از بنگاههــای كوچــك و بــزرگ،
اصنــاف و تعاونیهــا توانایــی كافــی بــرای ارائــه راهكارهــای
مشــخص و اجرایــی و كارشناســانه بــه دولــت و مجلــس در
مســیر محقــق كــردن تولیــد و اشــتغال دارد و پوشــاندن
لبــاس عمــل بــه راهبــرد امســال را وظیفــه خــود میدانــد.
ارائــه گزارشهــای كارشناســی از روندهــا و فرآینــد اجــرای
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال بــه
نهادهــای حاكمیتــی از اقدامهایــی اســت كــه ایــن  3نهــاد
در ســال  1396در دســتور كار خــود قــرار خواهنــد داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

راهکار مقابله با
سیاست جدید قطر در
پارسجنوبی
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و
صنایــع و معــادن ایــران بــا انتقــاد از عملکــرد
مجلــس و مســئوالن در امــور نفــت و گاز گفــت:
نبایــد اجــازه دهنــد حتــی یــک دالر از پــول
صــادرات و فــروش نفــت و یــک ریــال از پــول
فــروش فراوردههــای نفتــی در داخــل ،جــز در
ســرمایهگذاری در امــور نفــت و گاز صــرف شــود

رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و صنایــع و
معــادن ایــران بــا انتقــاد از عملکــرد مجلــس و مســئوالن
در امــور نفــت و گاز گفــت :نبایــد اجــازه دهنــد حتــی
یــک دالر از پــول صــادرات و فــروش نفــت و یــک ریــال
از پــول فــروش فراوردههــای نفتــی در داخــل ،جــز در
ســرمایهگذاری در امــور نفــت و گاز صــرف شــود.
علــی شــمس اردکانــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران دربــاره انگیزههــای احتمالــی قطــر در برداشــت از
میــدان شــمالی مشــترک بــا ایــران گفــت :ممکــن اســت
قطــر قراردادهــای  LNGجدیــدی بســته باشــد و یــا در
حــال مذاکــره بــرای انعقــاد قــرارداد باشــند؛ بنابرایــن
نیــاز بــه تولیــد بیشــتر داشــته باشــند.
او افــزود :ممکــن اســت قطریهــا بخواهنــد مانــع از
امضــای معامــات ایــران و هنــد و پاکســتان شــوند و بــا
توجــه بــه جــو بــازار جهانــی و عــدم حضــور جــدی ایــران
در بــازار جهانــی  LNGبخواهــد از ایــن فرصــت اســتفاده
کنــد و جایــگاه خــود را در بــازار  LNGمســتحکم کنــد.
عضــو اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران اظهــار کــرد :قطــر در برداشــت از ایــن میــدان،
منافــع مالــی بســیاری بــه دســت م ـیآورد؛ آنهــا بــرای
افزایــش تولیــد بــه ســرمایه نیــاز دارنــد کــه ایــن ســرمایه
در بــازار بــرای آنــان بهراحتــی در دســترس اســت و
بســیار راحتتــر از ایــران میتواننــد ســرمایه جــذب
کننــد؛ عــاوه بــر آن از حمایــت برخــی کشــورها ماننــد
عربســتان ســعودی برخــوردار هســتند.
ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
«اســتراتژی ایــران در برابــر ایــن تصمیــم قطــر چــه
خواهــد بــود؟» ،گفــت :بایــد توســعه در پــارس جنوبــی با
ســرعت بیشــتری ادامــه یابــد و ســرمایه بیشــتری صــرف
توســعه ایــن میــدان شــود.
تمــام پــول حاصــل از صــادرات و فــروش نفــت
بایــد ســرمایهگذاری شــود
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و صنایــع و
معــادن ایــران بــا انتقــاد از عملکــرد مســئوالن در حــوزه
میادیــن مشــترک گفــت :مســائل عمــده منافــع علمــی
در دیــدگا ه بســیاری از مدعیــان سیاســتمداری در ایــران
جایگاهــی نــدارد و برخــی از آنهــا حتــی درک درســتی از
منافــع ملــی در میادیــن مشــترک ندارنــد.
عضــو اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران

انـرژی

شماره هفتاد //هفته سوم فروردین هزار و سیصد نود و شش

بــا بیــان اینکــه «مجلــس مــا مجلــس تفکــر اقتصــادی
نیســت و تفکــر جهانبینــی نــدارد» ،گفــت :مجلــس
مــا مجلــس فرهیختــگان نیســت و برخــی از نماینــدگان
بــا علــم و دانــش بســیار کمــی وارد مجلــس شــدهاند و
درک درســتی از شــرایط موجــود ندارنــد.
پاردکانــی بــا بیــان اینکــه «متاســفانه اکنــون پــول
حاصــل از فــروش نفــت را بــه ســرمایهگذاری اختصــاص
نمیدهنــد» ،افــزود :توصیــه مــن بــه مجلــس ایــن اســت
کــه اجــازه ندهنــد یــک دالر پــول نفــت و یــک ریــال
از پــول فــروش فرآوردههــای نفتــی در داخــل جــز در
ســرمایهگذاری در امــور نفــت و گاز صــرف شــود.
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و صنایــع و
معــادن ایــران تصریــح کــرد :هزینــه کــردن پــول حاصــل
از صــادرات نفــت و فــروش فرآوردههــا در امــور جــاری
جنایــت در حــق نســلهای آتــی اســت.
او بــا تاکیــد براینکــه «تمــام پــول حاصــل از صــادرات و
فــروش نفــت بایــد ســرمایهگذاری شــود» ،گفــت :اولویــت
ســرمایهگذاری در نفــت و گاز اســت؛ ســرمایهگذاری کــه
بــا تکنولــوژی نیــز همــراه شــود؛ چراکــه یکــی از دالیــل
عقبافتادگــی ایــران ایــن اســت کــه ســرمایهگذاری
نکردهایــم.
اردکانــی بــا اعتقــاد بــر اینکــه «یکــی از مشــکالت
اساســی مــا بروکراســی کشــور اســت» گفــت :قطــر خــود
را بــه فرهیختــگان علــم انــرژی در کشــور وصــل کــرده
اســت ،درحالــی کــه مــا حتــی در داخــل خــود کشــور
هــم از متخصصــان حــوزه انــرژی اســتفاده نمیکنیــم.پ
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و صنایــع و
معــادن ایــران تاکیــد کــرد :در حــوزه انــرژی بایــد از
بهتریــن حقوقدانهــا ،بهتریــن اقتصاددانهــا ،و بهتریــن
دیپلماتهــا اســتفاده کــرد.
او بــا بیــان اینکــه «در  ۳۰ســال گذشــته مجلــس و
ســازمان برنامــه و بودجــه درامدهــای نفتــی را بــدون
اینکــه ســرمایهگذاری کننــد تبــاه کردنــد» ،گفــت :بــه
طــور مثــال در دوره احمدینــژاد ،بــه جــای اینکــه ۸۰۰
میلیــاد دالر درآمــد موجــود ،ســرمایهگذاری و همچنیــن
ســه میلیــون شــغل ایجــاد شــود ،اصــا مشــخص نشــد
کــه ایــن پــول در کجــا صــرف شــد.
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قــرارداد بهصــورت مشــارکت ســاخت در داخــل کشــور
توجــه کــرده اســت ،شــش گــروه از ده گــروه محقــق
شــده و بــا در شــش گــروه  57قــرارداد بستهشــده
اســت .حجــم قــرا دادهایــی کــه بــا بخــش خصوصــی
ایــران در ایــن گروههــای کاالیــی بستهشــده 50
میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
گــروه اول ،خانــواده کاالی اســتراتژیک پــروژه ســاخت
تجهیــزات ســر چاهــی و تجهیــزات رشــته تکمیلــی
درونچاهــی اســت .گــروه دوم ،پــروژه ســاخت
پمپهــای درونچاهــی و ســر چاهــی اســت .گــروه
ســوم کــه در مســیر توســعه بخــش نفــت بســیار حائــز
اهمیــت اســت ،در پروژههــای مربــوط بــه ســاخت
انــواع متههــای حفــاری مطــرح اســت و در گروههــای
بعــدی انــواع شــیرهای کنترلــی ،ایمنــی و تجهیــزات
جانبــی و پــروژه ســاخت الکتروموتورهــای ضــد انفجــار
مدنظــر اســت .در ایــن زمینههــا قراردادهــا کامــل
شــده اســت و درزمینــهٔ دیگــری کــه کامــل کــردن
قــرارداد را دنبــال میکنیــم ،ســاخت ماشــینهای
دوار ،پمــپ ،کمپرســور ،پروژههــای ســاخت فوالدهــای
آلیــاژی و انــواع لولههــای جــداری اســت کــه در حــال
حاضــر اندازههــای کوچــک آن را در کشــور داریــم
امــا بــرای تولیــد اندازههــای بــزرگ قصــد مشــارکت
بــا طرفهــای خارجــی راداریــم .دو پــروژه دیگــر
درزمینــهٔ ابزارهــای اندازهگیــری در حفــاری را
دنبــال میکنیــم و پــروژه پایانــی بــرای ســال ،95
پــروژه ســاخت پیــگ هــای هوشــمند اســت.
در ســال  96قراردادهــا در ایــن  10گــروه کاالیــی
را دنبــال میکنیــم و عــاوه بــر ایــن ،دو  10گــروه
بــه ایــن گروههــا اضافــه میشــود .صنعــت نفــت در
ســال آینــده بــا دنبــال کــردن قــرارداد بــا شــرکتهای
خارجــی و جــذب ســرمایه زمینــه انتقــال تکنولــوژی را
بیــش از گذشــته فراهــم خواهــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش واردات خودرو در دولت یازدهم
درآمدهای گمرکی را افزایش داده
صالحــی گفــت :آمارهــا نشــان میدهنــد کــه
واردات خــودرو بیشــتر شــده اســت .ایــن افزایــش
واردات خــودرو بــا وجــود تعرفــه بــاالی واردات آن
کــه حــدود  ۵۵درصــد اســت ،منجــر بــه افزایــش
درآمــد قابــل توجهــی اســت.
بــه گــزارش عیارآنالیــن ،حمیــد رضــا صالحــی ،نایــب
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و
معــادن تهــران در خصــوص رکــورد شــکنی دولــت یازدهــم
در افزایــش درآمدهــای گمــرک گفــت :اینکــه ایــن درآمــد
حاصــل کــدام دســته از تعرفههــا یعنــی واردات یــا صــادرات
اســت ،جــای بررســی دارد .آمارهــا نشــان میدهنــد کــه
واردات خــودرو بیشــتر شــده اســت .ایــن افزایــش واردات
خــودرو بــا وجــود تعرفــه بــاالی واردات آن کــه حــدود ۵۵
درصــد اســت ،منجــر بــه افزایــش درآمــد قابــل توجهــی
اســت.
وی افــزود :پــس وقتــی از بــاال رفتــن درآمد گمــرک صحبت
میکنیــم بایــد دیــد کــه فــی نفســه ایــن شــاخص مثبــت
ارزیابــی میشــود یــا خیــر .اگــر کشــور کامــا واردکننــده
هــم باشــد ،درآمــد گمرکــی افزایــش مییابــد ،امــا ایــن
شــاخص مفیــد نیســت .اگــر کشــور صادرکننــده مــواد خــام
بــا ارزش افــزوده کمتــر باشــد هــم درآمــد گمــرک بیشــتر
میشــود کــه بــاز هــم نشــانه خوبــی نیســت.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تصریــح کــرد :بــه صــورت کلــی
آن بخــش از درآمــد دولــت کــه ناشــی از مالیاتهــا و
درآمدهــای گمرکــی اســت ،مبتنــی بــر شــاخصهایی اســت
کــه الزامــا نشــان دهنــده رونــدی رو بــه رشــد نیســت .امــا
از ایــن منظــر کــه درآمــد دولــت را از تــک قطبــی بــودن و
تکیــه داشــتن بــر درآمدهــای نفتــی دور میکنــد ،مثبــت
اســت.
صالحــی گفــت :در مــورد درآمــد گمرکــی بایــد بــه صــورت
جزئــی بررســی کــرد کــه حاصــل چــه نــوع واردات و
صادراتــی بــوده اســت و آیــا بــر تقویــت نظــام اقتصــادی یــا
رشــد و توســعه اقتصــادی و فضــای کســب و کار اثرگــذار
اســت یــا خیــر

رشد  16درصدی ارزش معامالت امسال
بازار برق نسبت به دوره مشابه پارسال
تهــران -ایرنــا -ارزش معامــات امســال بــازار
بــرق بــا احتســاب ســهم امــروز ،بــه  154میلیــارد
و  219میلیــون ریــال رســید کــه نســبت بــه دوره
مشــابه پارســال رشــد  16درصــدی را نشــان
میدهــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــازار بــرق بــورس انــرژی ایــران امــروز
(یکشــنبه) ،شــاهد معاملــه  645قــرارداد معــادل 8,072
مــگاوات ســاعت بــه ارزش بیــش از  2میلیــارد و 594
میلیــون ریــال بــود.
امــروز نمــاد بــار پایــه بــه قیمــت  328هــزار و  951ریــال
و نمــاد کمبــاری  309هــزار و  745ریــال داد و ســتد شــد.
نمــاد میانبــاری نیــز بــا نــرخ  329هــزار و 990ریــال بــر
مــگاوات ســاعت معاملــه شــد.
در آغــاز جلســه معامالتــی امــروز ،نمادهــای بــار پیــک
روزانــه ،بــار پایــه روزانــه ،میــان بــاری روزانــه و کــم بــاری
روزانــه بــرای تاریــخ نوزدهــم اردیبهشــت مــاه 1396
گشــایش یافتنــد.
همچنیــن نمادهــای بــار پیــک روزانــه ،بــار پایــه روزانــه،
میــان بــاری روزانــه و کــم بــاری روزانــه بــرای تاریــخ
بیســت و چهــارم فروردیــن مــاه  1396در پایــان جلســه
معامالتــی امــروز متوقــف و فرآینــد تحویــل آنهــا آغــاز
شــد.
امــروز در تابلــو ســلف مــوازی اســتاندارد بــرای قراردادهای
بــا سررســید یکســال و بیشــتر در بــازار مشــتقه بــورس
انــرژی ایــران ،در نمــاد ســتاره 515 ،961قــرارداد بــا
ارزشــی یــک میلیــارد و  241میلیــون ریــال معاملــه شــد.
در مجمــوع ارزش معامــات بــازار مشــتقه بــورس انــرژی
ایــران ،بــه ســه میلیــارد و  835میلیــون ریــال رســید.
بــه گــزارش ایرنــا ،ظرفیــت نیروگاهــی کشــور در دولــت
یازدهــم بــه بیــش از  76هــزار مــگاوات رســیده اســت.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو ،بیــش از  90درصــد فنــاوری مــورد
نیــاز بخــش بــرق کشــور در داخــل تولیــد مــی شــود و
ســبب شــده اســت ایــران از ایــن نظــر بیــن هفــت کشــور
برتــر جهــان قــرار گیــرد.
ژاپــن ،چیــن ،ایتالیــا ،آلمــان ،فرانســه و آمریــکا کشــورهای
پیشــرو در زمینــه تامیــن بــرق خــود بــه شــمار مــی رونــد.

انـرژی

شماره هفتاد //هفته سوم فروردین هزار و سیصد نود و شش

تفاهم نامه بانک توسعه صادرات
و صندوق ضمانت سرمایه گذاری
صنایع کوچک امضا شد

تهــران -ایرنــا -تفاهــم نامــه تامیــن ضمانــت نامــه اعتباری
تســهیالت اعطائــی بیــن بانــک توســعه صــادرات و صنــدوق
ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک امضا شــد.

بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی صنــدوق ضمانــت
ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک ،موضــوع ایــن تفاهــم
نامــه صــدور ضمانــت نامــه هــای اعتبــاری بــه نفــع بانــک
توســعه صــادرات ایــران بــرای پوشــش کســری وثیقــه
تســهیالت اعطایــی بــه متقاضیــان صنایــع کوچــک اســت.
براســاس یکــی از بندهــای ایــن تفاهــم نامــه ،ســقف
ضمانــت نامــه صنــدوق بــرای هــر متقاضــی  30میلیــارد
ریــال و بــه منظــور پوشــش  70درصــد اصــل و ســود
تســهیالت اعطایــی بانــک اســت .ســقف ایــن ضمانــت نامــه
در مناطــق محــروم تــا 85درصــد اســت.
صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک متعهــد
شــده اســت ،درصــورت عــدم بــاز پرداخــت اصــل و ســود
بدهــی از طــرف متقاضــی تاســقف مبلــغ منــدرج در
ضمانــت نامــه صــادره ،وجــه آن را بــه بانــک بپــردازد.

حضور فعاالن تجاري و صنعتي ايران در
نمايشگاه گرجستان
ايســنا نمايشــگاه بينالمللــي تفليــس در  6بخــش
مختلــف درحالــي برگــزار خواهــد شــد كــه از فعــاالن
اقتصــادي ،تجــاري و صنعتــي ايــران دعــوت بــه عمــل
آمــده تــا بــه عنــوان يكــي از كشــورهاي اصلــي و فعــال
در زمينههــاي نمايشــگاهي مــد نظــر شــركت كننــد.
نمايشــگاه بينالمللــي تفليــس گرجســتان در  6بخــش و
در  3دوره زمانــي آوريــل ،اكتبــر و نوامبــر بــه ميزبانــي ايــن
كشــور برگــزار خواهــد شــد و طــي دعوتنامههــاي رســمي
ت امورخارجــه كشــورهاي مختلــف از بخشهــاي
بــه وزار 
دولتــي و خصوصــي فعــال بازرگانــي-صنعتــي دعــوت بــه
عمــل آمــده تــا تواناييهــاي خــود در بخشهــاي مذكــور
را نشــان دهنــد .نمايشــگاه بينالمللــي تفليــس در  6بخــش
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بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه  ،بانــک توســعه صــادرات
ایــران در صــورت معرفــی متقاضیــان از ســوی صنــدوق،
اعطــای تســهیالت را صرفــا بــا اخــذ ضمانــت نامــه صندوق
بعنــوان بخشــی از وثایــق متقاضــی انجــام دهــد.
ایــن تفاهــم نامــه بــه امضــای علــی صالــح آبــادی
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران و محمــد
حســین مقیســه مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه
گــذاری صنایــع کوچــک رســیده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری
صنایــع کوچــک بــه منظــور توســعه ســرمایه گــذاری
بخــش غیــر دولتــی در صنایــع کوچــک ،کوتــاه کــردن
مــدت زمــان اجــرای طــرح هــای اشــتغالزا و دارای توجیــه
اقتصــادی و تضمیــن و تســهیل در توثیــق تســهیالت
اعطایــی بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری  ،تفاهــم
نامــه هــای مختلفــی را بــا بانــک هــا منعقــد کــرده اســت.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع
کوچــک پیــش از ایــن در گفــت و گــو بــا ایرنــا از تصویــب
صــدور ضمانتنامــه بــرای  323طــرح صنعتــی خبــر داد و
گفــت :بــا اجــرای ایــن ضمانتنامــه هــا 2 ،هــزار و 400
میلیــارد ریــال ضمانتنامــه بــرای صنایــع کوچــک صــادر
مــی شــود.
شــامل نمايشــگاه بينالمللــي گردشــگري قفقــاز ،نمايشــگاه
بينالمللــي ســاخت و ســاز قفقــاز ،نمايشــگاه بينالمللــي
اكواتــرم ،سيســتم گرمايــي ،آبرســاني ،تجهيــزات اســتخر،
تهويــه و ...نمايشــگاه بينالمللــي انــرژي ،نيــرو و ارتباطــات،
نمايشــگاه بينالمللــي تجهيــزات بهداشــتي،دندانپزشــكي،
زيبايــي و نيــز نمايشــگاه بينالمللــي كشــاورزي ،مــواد
غذايــي ،نوشــيدني بســتهبندي و تجهيــزات پــردازش
خواهــد بــود .بــر ايــن اســاس گرجســتانيها بــا ارســال
دعوتنامهيــي بــه ايــران بــه عنــوان يكــي از كشــورهاي
مــورد نظــر در ايــن نمايشــگاههاي بينالمللــي خواســتار
حضــور تجــار و بازرگانــان ايرانــي در بخــش خصوصــي و
دولتــي هســتند تــا عــاوه بــر رونــق بخشــيدن بــه ايــن
نمايشــگاه بينالمللــي بــا انجــام مذاكــرات دوجانبــه و
چندجانبــه و نيــز مالقاتهــاي رودررو ،حجــم مبــادالت
تجــاري فعــاالن اقتصــادي ايــران و گرجســتان را افزايــش
دهنــد.
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استقبال وزارت نیرو از تشکیل
کارگروه تسهیل صادرات بخش
خصوصی آب و برق
تهــران -ایرنــا -قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور
بینالملــل و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق ،تشــکیل
کارگــروه مشــترک وزارت امورخارجــه ،بانــک مرکــزی،
صنــدوق توســعه ملــی ،صنــدوق ضمانــت صــادرات و
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت را در حــل ســریعتر
مشــکالت بخــش خصوصــی آب و بــرق «موثــر»
دانســت.
بهگــزارش شــنبه تارنمــای وزارت نیــرو« ،علیرضــا
دائمــی» امــروز (شــنبه) در دیــدار بــا تشــکلهای
خصوصــی بخــش بــرق در ســاختمان ســتادی ایــن
وزارتخانــه دربــاره ایــن پیشــنهاد یکــی از شــرکتهای
بخــش خصوصــی گفــت :بــا توجــه بــه ســهم صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور و رتبــه برتــر ایــن
وزارتخانــه در چنــد ســال گذشــته در بیــن ســایر
وزارتخانههــا ،تشــکیل ایــن کارگــروه میتوانــد در
حــل ســریعتر مشــکالت ایــن بخــش موثــر باشــد.
دائمــی تاکیــد کــرد دولــت نمیتوانــد نقــش رقیــب،
تولیدکننــده یــا صادرکننــده را داشــته باشــد و بایــد
شــرایط الزم را بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی فراهــم
کنــد.
بــه گفتــه ایــن مســوول ،صنایــع نیــز بایــد جایــگاه
خــود را بشناســند و بــا خودبــاوری ،حضــور گســترده
تــری در بــازار جهانــی داشــته باشــند؛ زیــرا بــدون
«توســعه صــادرات ،ایجــاد شــرکتهای بینالمللــی،

توانمندســازی آنهــا و افزایــش ظرفیــت ایــن شــرکتها
بــرای حضــور در مجامــع جهانــی» ،مشــکالت ایــن
بخــش رفــع نمــی شــود.
وی تصریــح کــرد :بــرای توانمندســازی شــرکتهای
خصوصــی بایــد بــازار ســرمایه فراهــم شــود کــه در
ایــن زمینــه نقــش ســرمایهگذاران خارجــی و خطــوط
اعتبــاری و بانکهــا بســیار مهــم اســت و تقویــت ایــن
بخــش را بــه دنبــال دارد.
دائمــی تاکیــد کــرد بایــد ظرفیتهــا بــه شــکل
واقعــی در اختیــار صنایــع قــرار گیــرد و دولــت در ایــن
زمینــه موظــف اســت تنظیــم مقــررات ،تســهیلگری و
نظــارت بــر مقــررات را بــه گون ـهای اعمــال کنــد کــه
در عرصــه بیــن المللــی و داخلــی ،تولیــد و اشــتغال را
بــه عرصــه عمــل برســد.
وی افــزود :پیــش از برجــام نیــز ظرفیتهــای کشــور
دارای رشــد بــود امــا بــا همــکاری مضاعــف و برنامــه
ریــزی مشــخص میتــوان رشــد صــادرات بــرق و
خدمــات و تجهیــزات فنــی و مهندســی را افزایــش داد.
بــه گــزارش ایرنــا ،چنــدی پیــش وزیــر نیــرو تاکیــد
کــرد بخــش خصوصــی جایــگاه ویــژهای در اجــرای
برنامههــای وزارت نیــرو دارد و ایــن مهــم حتــی در
انعقــاد قــرارداد بــا شــرکتهای خارجــی و لــزوم
اســتفاده آنهــا از مشــارکت بخــش خصوصــی ایرانــی
بــه روشــنی دیــده شــده اســت.

پروانه کارگزاری

فدراسیون صـادرات انرژی و صنایع وابسـته ایران

بــا عنایــت بــه اهمیــت مقولــه توســعه و گســترش صــادرات غیــر نفتــی بــرای کشــور
نقــش بــی بدلیــل صنــدوق در ایــن مهــم باســتحضار مــی رســاند فدراســیون موفــق بــه
تمدیــد کارگــزاری بیمــه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــرن گردیــده اســت.
یقینــا اطمینــان خاطــر صادرکننــدگان تجهیــزات صنعتــی و خدمــات فنــی و مهندســی از
فراینــد صــادرات از مرحلــه تولیــد و حمــل و نقــل تــا مرحلــه تحویــل و متعاقبــا وصــول
صورتحســاب هــا و صــورت وضعیــت هــای صــادره راهگشــای توســعه صــادرات و ابــزاری
در جهــت حفــظ ســرمایه ملــی مــی باشــد.
در ایــن رابطــه انتظــار دارد کــه اعضــای محتــرم بــا بهــره گیــری پوشــش بیمــه ای حاصــل
از صنعــت بیمــه و مشــخصا کارگــزاری بیمــه فدراســوین ضمــن ایجــاد امنیــت در فراینــد
تولیــد محصــوالت و یــا خدمــات و وصــول بهــای آنهــا از کارفرمــای مربوطــه نســبت بــه
توســعه و رشــد فعالیتهــای حــوزه کســب و کار خــود اقــدام نمایــد.
در صــورت تمایــل و اســتحضار بیشــتر از موضــوع ،مراتــب را بــه دبیرخانــه فدراســیون
اعــام تــا کارشناســان کارگــزاری بیمــه فدراســیون حضــورا اطالعــات الزم را در اختیــار
قــرار دهنــد.

6

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــرایط پیــش آمــده بعــد از برجــام و همزمــان بــا آن
اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی بــا چارچــوب و
ســاختار جدیــد در صنعــت آب و بــرق بــه اهــداف کامــل
بــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی کشــور بصــورت کامــل
منجــر نشــد ،چــرا کــه هنــوز مشــکالت بیــن بانکــی
برطــرف نشــده و همچنــان امــکان توســعه بــازار ســرمایه
و افزایــش مشــارکت اقتصــادی بیــن طرفهــا فراهــم
نشــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،برنامــه جامــع مشــترک (برجــام)
از دی مــاه  ۱۳۹۴تاکنــون شــاخصهای مثبتــی را بــه
مؤلفههــای اقتصــادی کشــور افــزوده اســت .فشــارهای
تورمــی کاهــش یافــت و برداشــته شــدن تحریمهــا بــر
صــادرات نفتــی باعــث شــد کــه رشــد منفــی و بســیار
کــم (رشــد دوره  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۴بهطــور متوســط ۰.۵
درصــد بــوده اســت) بــه رشــد اقتصــادی مثبــت تبدیــل
شــود .بــر اســاس پیــش بینــی مؤسســات بیــن المللــی
رشــد اقتصــادی ایــران در ســالهای  ۱۳۹۵تــا  ۱۳۹۷بــه
طــور متوســط  ۴.۵درصــد خواهــد بــود.
اجــرای برجــام همــراه بــا عملیاتــی ســاختن سیاسـتهای
اقتصــاد مقاومتــی و افزایــش تــوان تــاب آوری ،عامــل
مهمــی در سرنوشــت اقتصــاد ایــران در ســالهای آتــی
خواهــد بــود .در ایــن راســتا چهــار اقــدام اساســی در
کشــور بایــد صــورت گیــرد و در صورتــی کــه اهتمــام
ملــی بهویــژه بیــن دولــت مــردان و تصمیــم گیــران قــرار
گرفتــه و کل جامعــه در ایــن راه قــدم نهنــد ،میتــوان
بــه شــکوفایی اقتصــادی کشــور در بعــد داخلــی اطمینــان
کــرد و اجــرای برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعی
و فرهنگــی کشــور را در ســالهای پیــش رو بــا موفقیــت بــه
اجــرا گذاشــت.
کاهــش تنشهــای ملــی ،منطقــهای و بیــن المللــی و
فراهــم کــردن فرصــت بــرای دســت یافتــن بــه اهــداف
و سیاســتهای اقتصــادی مبتنــی بــر تولیــد درون زا،
مردمــی و دانــش بنیــان و قابــل رقابــت در بــازار جهانــی،
افزایــش ســرمایهگذاری خارجــی و ایجــاد شــرکتها
و مؤسســات مشــترک بیــن المللــی بــا هــدف تولیــد
دانــش بنیــان در داخــل و توســعه صــادرات خدمــات
مهندســی توســط بخشهــای غیردولتــی توانمنــد،
اصــاح رویههــای مصــرف آب و انــرژی بــا اســتفاده از
مؤلفههــای اقتصــادی ،فرهنگــی و فنــاوری بــا مشــارکت
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قیمتگذاری دولتی مانع اصلی
تولید انرژیهای نو

برجام با صنعت
آب و برق چه
کرد؟
مــردم ،اعتمــاد ســازی مابیــن مــردم (مشــترکین) و دولــت
(مجریــان اقتصــادی و تأمیــن ،توزیــع آب و انــرژی) چهــار
اقــدام اساســی در ایــن بــن شــناخته شــده اســت.
بــرای اجــرای سیاس ـتهای فــوق ،مقــاوم ســازی اقتصــاد
و نظــارت بــر اجــرای برنامــه بهصــورت بهــم پیوســته نیــز
ضــروری اســت .اکنــون تصویــر روشــنی از برنامههــای
اجرایــی بهویــژه بــا مســیر راه تعییــن شــده توســط
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی پیــش رو اســت لــذا
اجــرای صحیــح ایــن برنامههــا میتوانــد راه بــرون رفــت
از مشــکالت باشــد.
علیرضــا دائمــی قائممقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن
الملــل ،توســعه صــادرات و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق
بــر ایــن بــاور اســت کــه آهنــگ ایجــاد اشــتغال در کشــور
میبایســتی حــدود یــک میلیــون شــغل در ســال باشــد
و در صنعــت آب و بــرق بــا فعــال شــدن بخــش غیــر
دولتــی امــکان اشــتغال زایــی حداقــل یــک صــد هــزار
نفــر در ســال فراهــم خواهــد شــد .در صــورت ادامــه و
اجــرای سیاس ـتهای پولــی و مالــی ســنجیده ،ایــن رشــد
ســریع تــر اقتصــاد بــا مســاعدت ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی اســت کــه بــرای نیــل بــه ایــن هــدف اهمیــت
حیاتــی را دارد.
وی بــر ایــن بــاور اســت معتقــد اســت کــه دسترســی بــه
فرصتهــای شــغلی در صنعــت آب و بــرق و مردمــی کــردن
اقتصــاد در ایــن عرصههــا میتوانــد بــه کاهــش فقــر و
افزایــش مشــارکت مــردم در صنعــت کمــک کنــد .حمایــت
وســیع و مؤثــر از صنایــع بــا توجــه بــه ظرفیتهــای ایجــاد

شــده مبتنــی بــر عدالــت اجتماعــی میتوانــد منجــر بــه
ایجــاد صدهــا شــغل غیردولتــی جدیــد در کشــور در
عرصههــای آب و بــرق شــود.
بهگفتــه دائمــی بایــد اذعــان کــرد کــه اســتفاده از
حداکثــر تــوان تولیــدی صنایــع موجــود آب و بــرق
اولویــت بیشــتری نســبت بــه ایجــاد صنایــع جدیــد دارد
و در مرحلــه اول توانمندســازی ایــن صنایــع و بازتوانــی
واحدهــای مهندســی و صنعتــی ضــروری اجتنــاب ناپذیــر
اســت.
اجــرای صحیــح و خــوب برنامــه اجرایــی کشــور در برنامــه
ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور
درچارچــوب سیاس ـتهای اقتصــادی مقاومتــی در صنعــت
آب و بــرق ملزوماتــی همچــون توانمندســازی و بازتوانــی
بخشهــای غیردولتــی صنعــت آب و بــرق بــا اولویــت
صنایــع موجــود ،جلــب مشــارکتهای مردمــی و منابــع
مالــی داخلــی بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت آب و
بــرق و مردمــی کــردن اقتصــاد ،جــذب ســرمایه گــذاری
مســتقیم خارجــی و ایجــاد مؤسســات مشــترک بیــن
شــرکتهای ایرانــی و خارجــی بــا هــدف افزایــش تولیــد
و صــدور خدمــات فنــی و مهندســی ،ارتقــای تولیــدات
صنعتــی در بخشهــای آب و بــرق بــا استانداردســازی
و ایجــاد آزمایشــگاههای مرجــع بــرای ارتقــای کیفــی و
رقابــت پذیــر کــردن تولیــدات داخلــی ،رفــع مشــکالت
تولیــد صنایــع آب و بــرق بــا رفــع موانــع بانکــی و اقتصادی
و اســتفاده حداکثــری از شــرکتهای دانــش بنیــان و
مؤسســات علمــی بــرای ارتقــای تولیــد را میطلبــد.

حمیدرضــا صالحــی ،عضوهیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران در گفتوگــو بــا ســایت اتــاق تهــران
بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه برخــورداری ایــران
از ســوختهای فســیلی ارزانقیمــت همچــون نفــت
ســبب شــده اســت ،ســرمایهگذاری در حــوزه توســعه
انرژیهــای نــو بــرای مســئوالن دولتــی فاقــد توجیــه
اقتصــادی باشــد .در چنیــن شــرایطی ،دولــت دســت
کــم بایــد اجــازه مـیداد کــه بخــش خصوصــی وارد ایــن
عرصــه شــود امــا بــه دلیــل قیمتگذاریهــای غیــر
واقعبینانــه ،فعــاالن اقتصــادی نیــز از انگیــزه کافــی برای
تولیــد انرژیهــای جایگزیــن برخــوردار نبودهانــد.
ایــن عضــو ســندیکای بــرق البتــه میگویــد کــه در ســه
ســال اخیــر بــه دلیــل توجــه دولــت بــه ایــن بخــش و
تعییــن قیمتهــای واقعــی ،صنعــت تولیــد انرژیهــای
نــو ،حرکــت رو بــه رشــدی را آغــاز کــرده اســت.
صالحــی بــا بیــان اینکــه ایــران در شــمار هشــت کشــور
دارنــده بیشــترین تشعشــع خورشــیدی قــرار دارد،
افــزود :بــه رغــم حرکــت رو بــه رشــد ایــن صنعــت در
کشــور ،عملکــرد ایــران در بهرهگیــری از ایــن ظرفیــت
در قیــاس بــا ســایر کشــورها ،قابــل دفــاع نیســت.
او افــزود :پــس از اجرایــی شــدن برجــام و ورود هیاتهــا
بــه ایــران ،اغلــب آنهــا نســبت بــه ســرمایهگذاری در
ایــن بخــش تاکیــد داشــتند .امیدواریــم ایــران بتوانــد
از ایــن ظرفیــت بــه عنــوان فرصتــی بــرای جــذب
ســرمایهگذاریهای خارجــی بهرهمنــد شــود.
محیط زیست و فناوری
بنــا بــر گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد ،کاهــش
گازهــای گلخانــهای هــدف اصلــی کشــورهای بــرای
مصــرف انرژیهــای تجدیدپذیــر معرفــی شــده اســت.
اروپــا میخواهــد در عیــن حــال از تامیــن انــرژی
خــود ،اطمینانــی نســبی داشــته باشــد و وابســتگی
خــود بــه واردات انــرژی را کــم کنــد .ضمــن ایــن کــه
نوآوریهــای صنعتــی و فنــاوری نیــز بــه کمــک اروپــا
آمــده تــا ســهم اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر را
افزایــش دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
پرداخت 10ميليارد دالر تسهيالت جديد
قائممقــام صنــدوق توســعه ملــي بــا اشــاره بــه هدفگــذاري
بــراي پرداخــت 10ميليــارد دالر تســهيالت در ســال جــاري
گفــت :دولــت و بانــك مركــزي بــه صنــدوق بدهــكاري
ندارنــد.
عليرضــا صالــح در گفتوگــو بــا فــارس بــا اشــاره بــه
اولويتهــاي صنــدوق توســعه ملــي در ســال جــاري اظهــار
كــرد :بــراي امســال طبــق برنامــه ششــم و تســهيالت
تكليفــي كــه در بودجــه وجــود دارد ،هدفگــذاري پرداخــت
10ميليــارد دالر تســهيالت اعــم از ارزي و ريالــي انجــام
شــده اســت.
وي بــا تاكيــد بــر اينكــه ســال گذشــته 7هــزار ميليــارد
تومــان ســپردهگذاري بــراي پرداخــت تســهيالت ريالــي در
بانكهــاي عامــل صــورت گرفتــه اســت ،يــادآور شــد :تــا
بهمنمــاه ســال  95بالــغ بــر 5ميليــارد دالر تســهيالت در
بخشهــاي پتروشــيمي ،ســيكل تركيبــي و ديگــر بخشهــا
پرداخــت شــده اســت.
قائممقــام صنــدوق توســعه ملــي بــا اشــاره بــه اينكــه 80
درصــد تســهيالت صنــدوق بــه بخــش خصوصــي واقعــي
پرداخــت ميشــود ،عنــوان كــرد :ســهم شــبهدولتيها و
نهادهــاي عمومــي حداكثــر 20درصــد اســت.
وي در مــورد اينكــه آيــا  4.1و 1.2ميليــارد دالري ســالهاي
گذشــته توســط دولــت كــه بــا مصوبــه ســتاد تدابيــر ويــژه
انجــام شــد تاكنــون بازگشــته اســت ،گفــت :بانــك مركــزي
مــاه بــه مــاه ســهم صنــدوق را واريــز ميكنــد و طلبــي
در ايــن زمينــه از بانــك مركــزي نداريــم و همچنيــن از
گذشــته تاكنــون دولــت هيــچ بدهــي بــه صنــدوق توســعه
ملــي نــدارد.
آمادگي لهستان براي تاسيس بانك در ايران
معــاون وزيــر توســعه اقتصــادي لهســتان گفــت :اكنــون
گــردش مالــي ميــان دو كشــور در حــدود ۳۰۰ميليــون
دالر اســت و انتظــار مــيرود ايــن رقــم بــه ميــزان قابــل
توجهــي افزايــش يابــد .تــادوز كاسينســكي معــاون وزيــر
توســعه اقتصــادي لهســتان در گفتوگــو بــا مهــر تاثيــر
توافــق هســتهيي ايــران بــر روابــط تجــاري و اقتصــادي

دو كشــور را تشــريح كــرد و گفــت :بــا وجــود رفــع
تحريمهــا و اطمينانبخشــي از ســوي امريــكا مبنــي بــر
اينكــه تراكنشهــاي تجــاري در حــال حاضــر بــا تهــران
مجــاز اســت .وي افــزود :اگــر سيســتم مالــي ايــران ميلــي
بــه همــكاري نشــان ندهــد در ايــن صــورت هيــچ بانــك
لهســتاني بــه ايــران نخواهــد آمــد و طبيعتــا اگــر سيســتم
خدمــات مالــي لهســتان هــم ميلــي بــراي صــادرات
خارجــي نداشــته باشــد در ايــن صــورت بانكهــاي ايرانــي
عالقهمنــد بــه انجــام تراكنــش بــا مــا نخواهنــد بــود ،بــراي
تحقــق توســعه اقتصــادي بايــد يــك سيســتم بانكــداري
رســمي بــراي حمايــت از بنگاههــاي اقتصــادي كوچــك،
متوســط و شــركتها راهانــدازي شــود و بــا توجــه بــه
اينكــه در ايــران و لهســتان اكثريــت شــركتها در انــدازه
كوچــك و متوســط فعاليــت ميكننــد نيازمنــد فاينانــس
ويــژه هســتند امــا بانكهــا لزومــا نميداننــد كــه چگونــه
شــركتهاي كوچــك و متوســط را فاينانــس كننــد .در
عيــن حــال فاينانــس شــركتهاي كوچــك و متوســط
بســيار ســخت اســت و بــه هميــن دليــل ايــران و لهســتان
بــه همــكاري يكديگــر نيــاز دارنــد كــه منتظريــم ارتبــاط
سيســتم خدمــات مالــي در ايــران و سيســتم خدمــات مالــي
لهســتان برقــرار شــود .بنابرايــن دو كشــور بايــد تمايــات
يكديگــر را ارزيابــي و نظــام بانكــي ،شــركتها ،نــوع توســعه
صــادرات و زيرســاختهاي مــورد نيــاز را بــراي توســعه
همــكاري ترغيــب كننــد.
بیپی برای همکاری با ایران از آمریکا مجوز گرفت
شــرکت بــی پــی توانســت بــرای همــکاری بــا ایــران بــرای
بهــره بــرداری از یــک میــدان گازی در دریــای شــمال کــه
در مالکیــت آن بــا ایــران شــریک اســت ،از دولــت آمریــکا
مجــوز بگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری رویتــرز نوشــت :شــرکت
بــی پــی اعــام کــرد بــه همــراه شــرکت ملــی نفــت ایــران،
ســال گذشــته میــادی از خزانــه داری آمریــکا بــرای بهــره
بــرداری از یــک میــدان گازی متعلــق بــه ایــن دو شــرکت در
دریــای شــمال ،مجــوزی دریافــت کــرده اســت.
تولیــد میــدان گازی روم در ســال  ٢٠١٠میــادی بــه دلیــل
تحریــم متوقــف شــده بــود و دولــت انگلســتان ســازوکاری
ایجــاد کــرد کــه بــر اســاس آن ،همــه درآمدهــای متعلــق
بــه ایــران تــا زمــان برداشــته شــدن تحریــم هــا ،در حســابی
نگهــداری مــی شــد.

انـرژی
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بــا پایــان تحریــم هــا در مــاه ژانویــه ســال  ٢٠١٦میــادی،
ســازوکار یــاد شــده متوقــف شــد.
شــرکت بــی پــی در گــزارش ســاالنه  ٢٠١٦خــود اعــام
کــرد کــه ایــران اکنــون مدیریــت ســهم خــود در میــدان
روم را بــاز پــس گرفتــه و از  ٢٩ســپتامبر ســال ٢٠١٦
میــادی ،شــرکت بــی پــی از دفتــر کنتــرل دارایــی هــای
خارجــی وابســته بــه وزارت خزانــه داری آمریــکا ،بــرای
ادامــه عملیــات در میــدان یــاد شــده ،مجــوزی دریافــت
کــرده اســت.
پیــش از ایــن نیــز بــی پــی بــرای بررســی زمینــه هــای
همــکاری بــا ایــران ،کمیتــه ای تشــکیل داده بــود کــه
بــاب دادلــی ،مدیــر عامــل آمریکایــی ایــن شــرکت ،در آن
عضویــت نداشــت.

شــاخص معمــاري انــرژي بــه ويــژه كارايــي مصــرف انــرژي
بســيار ضعيــف اســـت .بــه عنــوان مثــال كشــور آذربايجــان
در شــاخص معمــاري انــرژي رتبــه  ،36تركيــه رتبـــه
 41و تاجيكســتان رتبـــه  46را دارد .در گــزارش 2017
مجمــع جهانــي اقتصــاد ،در ايــران بــه ازاي مصــرف هــر
واحــد انـــرژي  5.4واحــد دالر توليــد ناخالــص داخلــي
ایجــاد ميشــود در حالــي كــه ميانگيــن ايــن رقــم بــراي
كشــورهاي در حــال توســعه و اقتصادهــاي نوظهـــور برابــر
 6.79دالر و بــراي كشــور تركيــه 12 ،دالر (يعنــي  2.2برابــر
ايــران) اســت .بــا توجــه بــه ايــن گــزارش ،يكــي از اصالحات
ســاختاري مهــم در كشــور ،اصــاح وضــع موجــود در بخــش
انــرژي بــا تاكيــد بــر حــذف يارانههــاي انــرژي و اســتفاده
از ابــزار پرتــوان اعمــال ماليــات بــر مصــرف انــرژي اســت.

عملکرد ضعیف ایران در شاخص معماری انرژی
از میــان  127کشــوری کــه مجمــع جهانــی اقتصــاد
( )World Economic Forumآنهــا را براســاس
شــاخص معماری انــرژی ()Energy Arcgitecture
ردهبنــدی کــرده اســت ،ایــران در جایــگاه نامطلــوب 122
قــرار گرفتــه اســت.
معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق تهــران ،خالصــه
گزارشــی از مجمــع جهانــی اقتصــاد را منتشــر کــرده اســت
کــه در آن کشــورهای جهــان براســاس ســه مولفــه رشــد و
توســعه اقتصــادی ،پایــداری زیس ـتمحیطی و دسترســی و
امنیــت انــرژی نمــره گرفتــه و رتبهبنــدی شــدهاند.
برابــر ایــن گــزارش ایــران بیــن صفــر تــا یــک ،نمــره کلــی
 0.46را کســب کــرده کــه جایگاهــی بهتــر از  122را نصیب
کشــور مــا نکــرده اســت .ایــران در معیــار رشــد و توســعه
اقتصــادی نمــره  0.27و رتبــه  ،125پایــداری زیســت
محیطــی  0.36و رتبــه  118و در بعــد دسترســی و امنیــت
انــرژی نمــره  0.75و رتبــه  57را بــه خــود اختصــاص داده
اســت.
وضعيت كشــور در بعد دسترســـي و امنيـــت انـــرژي بهتـــر
از ســاير ابعــاد و ميانــه كشــورهاي جهــان اســت .بــاال بــودن
شــدت مصــرف انــرژي ،درجــه انحــراف قيمتـــي بـــاالي
ســـوخت در ايــران بــا قيمتهــاي جهانــي ،بــاال بــودن ذرات
معلق آلودهكننده ،انتشـــار بـــاالي متـــان و ميـانگين بـاالي
مصـــرف ســـوخت در خودروهــاي ســواري از مهمترين نقاط
ضعــف ايــران در شــاخص معمــاري انــرژي اســت.
در مقايســه بــا كشــورهاي منطقــه ،عملكــرد ايــران در

مناسبات بانكي ايران و اروپا با يورو انجام ميشود
هياتــي تجــاري از فرانســه ميهمــان فعاالن بخــش خصوصي
در اتــاق ايــران بــود .ايــن درحالــي اســت كــه اســفند مــاه
ســال  95نيــز شــاهد حضــور هيــات بلندپايــه فرانســوي بــه
سرپرســتي وزيــر خارجــه ايــن كشــور در تهــران بوديــم كــه
حاصــل آن امضــاي  5ســند همــكاري بيــن شــركتهاي
تجــاري ايــران و فرانســه بــود .رفــت و آمــد فرانســويها
بــه ايــران بــا وجــود تصميمــات مبهــم سياســي و اقتصــادي
«دونالــد ترامــپ» رييسجمهــور امريــكا ميتوانــد حامــل
پيــام مهمــي بــه دنيــا و در عيــن حــال ترغيبكننــده
ديگــر كشــورها بــراي از ســرگيري مــراودات اقتصــادي و
تجــاري خــود بــا ايــران بــه دور از ترديــد و واهمــه باشــد .به
طــوري كــه پــس از برجــام ،فرانســه از معــدود كشــورهاي
اروپايــي بــود كــه بــدون توجــه بــه سياس ـتهاي خصمانــه
امريــكا بــه امضــاي  3قــرارداد تجــاري مهــم بــا تهــران در
زمينه«حضــور خودروســازان فرانســوي در ايــران ،خريــد
نفــت خــام از ايــران و فــروش هواپيمــا بــه ايــران» اقــدام
كــرد .حــال در ادامــه ايــن رفــت و آمدهــا ،نماينــده مجلــس
و رييــس شــوراي دپارتمــان اودوســن فرانســه در ديــدار
بــا نايبرييــس اتــاق ايــران از آمادگــي دو موسســه مالــي
بــراي انجــام مناســبات بينبانكــي بــا ايــران خبــر ميدهــد
و ميگويــد :عــزم فرانســه بــراي تعامــل اقتصــادي بــا ايــران
نســبت بــه ســاير كشــورها جديتــر اســت .رفــع موانــع
بانكــي كــه يكــي از محورهــاي اصلــي ايــن ديــدار بــود كــه
«پاتريــك دايويدجيــان» ،رفــع نشــدن مشــكل بانكــي بيــن
ايــران و فرانســه را ناشــي از سياســتهاي امريــكا عنــوان

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

كــرد .وي بــر ايــن بــاور اســت كــه سيســتم بانكــي اروپــا
بــه خاطــر تــرس از فشــار امريــكا بــر سيســتم اقتصــادي،
ارتبــاط بــا ايــران را شــروع نكردهانــد و بــا جلســات متعــدد
بــه ايــن جمعبنــدي رســيديم كــه بايــد مناســبات بانكــي
اروپــا و ايــران فقــط بــا يــورو انجــام شــود.
البتــه ايــن مقــام فرانســوي ،علــت اصلــي فشــار امريــكا
بــر بانكهــاي اروپايــي را حمايــت از واحــد پولــي دالر
ميدانــد و اظهــار ميكنــد ،روابــط ايــران و فرانســه بيشــتر
حــول مســائل سياســي و ناشــي از رفتــار امريكاســت .امــا
بــه گفتــه وي ،بهانههــاي امريكايــي نميتوانــد دســتاويزي
بــراي ايجــاد گــره در روابــط بيــن شــركتهاي ايرانــي و
فرانســوي شــود.
کاهش درآمد روسیه از محل صادرات برق
درآمــد حاصــل از صــادرات بــرق روســیه در فاصلــه بیــن
مــاه هــای ژانویــه تــا فوریــه  ۲۰۱۷میــادی  ۸.۳درصــد
کاهــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از  ،RNSبــر ایــن اســاس درآمــد
روســیه در ایــن بــازه زمانــی  ۸۶.۶میلیــارد دالر بــوده
کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته میــادی بیــش از ۹۴.۴
میلیــارد دالر بــوده اســت.
همچنیــن روســیه در فاصلــه زمانــی ژانویــه تــا فوریــه
امســال  ۲.۶۶۲میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد کــرده
اســت کــه یــک درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال
 ۲۰۱۶میــادی کاهــش نشــان مــی دهــد.
روســیه از حیــث تــوان صادراتــی بــرق ،در مــکان هشــتم
جهانــی قــرار دارد کــه مشــتریان اصلــی آن کشــورهای
مســتقل مشــترک المنافــع بــه شــمار میرونــد.
دیدار نوروزی تشکلها با ریاست و هیات رئیسه اتاق
ایران  26فروردین برگزار میشود
دیــدار نــوروزی تشــکل هــا بــا ریاســت و هیــأت رئیســه
اتــاق ایــران بــه منظــور تبــادل نظــر و افزایــش همفکــری
و هماهنگــی ،روز شــنبه  26فروردیــن مــاه در محــل اتــاق
ایــران برگــزار خواهــد شــد.
معاونــت تشــکل هــای اتــاق ایــران بــا انتشــار اطالعیــه ای
اعــام کــرد دیــدار نــوروزی تشــکل هــا بــا ریاســت و هیــأت
رئیســه اتــاق ایــران بــه منظــور تبــادل نظــر و افزایــش
همفکــری و هماهنگــی ،روز شــنبه  26فروردیــن مــاه در

محــل اتــاق ایــران برگــزار خواهــد شــد.
\در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :بــا توجــه بــه شــعار امســال
و شــرایط اقتصــادی کشــور ،بــی شــک افزایــش همدلــی و
همراهــی میــان بدنــه و ارکان اتــاق بــا حــوزه ریاســت بــه
تحقــق اهــداف و برنامــه هــای پیــش روی اتــاق و اقتصــاد
کشــور ،کمــک فراوانــی خواهــد کــرد.
الزم بــه یــادآوری اســت ایــن نشســت از ســاعت 14:30در
طبقــه نهــم اتــاق ایــران برگــزار خواهــد شــد.
کنترل خطوط برق با استفاده از بالگرد و پهپاد
وزیــر نیــرو اقدامــات وزارتخانــه متبــوع خــود را در مقابلــه
بــا آســیب ریزگردهــا ،مــورد تاییــد کارشناســان بیــن
المللــی دانســت و گفــت :اســتفاده از بالگــرد و پهپــاد هــم
بــه مجموعــه عملیاتــی بــرای کنتــرل خطــوط بــرق اضافــه
شــد.
حمیــد چیــت چیــان روز چهارشــنبه پــس از جلســه هیــات
وزیــران در جمــع خبرنــگاران افــزود :مــا تمــام اقدامــات
ممکــن بــرای محفــوظ نگــه داشــتن شــبکه بــرق را اجــرا
کردیــم و در حــال اجــرا هســتیم.
بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن بــه نقــل از ایرنــا ،وی ادامــه
داد :بــرای ایــن کار یــک پنــل بیــن المللــی دو روزه تشــکیل
دادیــم و افــراد صاحــب نظــر را از چنــد کشــور صنعتــی
دعــوت کردیــم.
وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد :ایــن متخصصــان بــه همــراه
صنتعگــران و دانشــمندان ایرانــی موضــوع را بررســی کردنــد
و نهایتــا آنچــه حاصــل شــد ایــن بــود کــه تمــام اقدامــات
وزارت نیــرو مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
چیــت چیــان اضافــه کــرد :فقــط یــک راهــکار جدیــد هــم
نشــان دادنــد کــه بــا اســتفاده از هلــی کوپتــر و پهپــاد هــم
امــکان کنتــرل خطــوط را داریــم کــه ایــن هــم بــه مجموعه
عملیاتــی در بحــث مقابلــه بــا ریزگردهــا اضافــه شــد.
نیروگاه  ٤٠٠کیلو واتی فتوولتاییک در تصفیهخانه
فاضالب تهران احداث می شود
تهــران  -ایرنــا  -مدیرعامــل شــرکت فاضــاب تهــران گفــت:
نیــروگاه فتــو ولتاییــک در تصفیهخانــه فاضــاب تهــران بــا
تولیــد بــرق  ٤٠٠کیلــو وات احــداث مــی شــود ،طــرح هــای
مطالعاتــی ایــن نیــروگاه از  1393آغــاز شــد.
بــه گــزارش ایرنــا از شــرکت فاضــاب تهــران« ،اصغــر
ریاضتــی» افــزود :ایــن شــرکت بــرای بهرهگیــری از انــرژی

انـرژی
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خورشــیدی ،طرحهــای مطالعاتــی ســاخت ایــن نیــروگاه را
از ســال  ١٣٩٣آغــاز کــرده و دو مرحلــه مطالعــات اولیــه و
یــک مرحلــه مطالعــات تکمیلــی آن در ســال  ١٣٩٥انجــام
شــد.
ریاضتــی گفــت :نیــروگاه مزبــور بــا نصــب ١٦٠٠پنــل
فتوولتائیــک  ٢٥٠واتــی و  ٢٠دســتگاه اینورتــر بــا
ســرمایهگذاری افــزون بــر  20میلیــارد ریــال در زمینــی
بــه مســاحت  6هــزار مترمربــع در محوطــه مرکــز تحقیقــات
تصفیهخانــه فاضــاب جنــوب تهــران ایجــاد میشــود.
وی اضافــه کــرد :راهانــدازی ایــن نیــروگاه موجــب مــی
شــود ســالیانه  ٦٤٨مــگاوات ســاعت انــرژی بــرق تولیــد
شــود کــه ایــن میــزان بــا حمایــت ســازمان انرژیهــای نــو
(ســانا) فروختــه و درآمــدی معــادل ســه میلیــارد و 175
میلیــون ریــال در ســال عایــد ایــن شــرکت خواهــد کــرد.
ســاخت نیــروگاه فتوولتاییــک اکنــون در مرحلــه برگــزاری
مناقصــه انتخــاب پیمانــکار قــرار دارد و مــدت زمــان احداث
آن  6مــاه و بهرهبــرداری آن  ٢٠ســال پیشبینــی شــده
اســت.
ریاضتــی کاهــش آالیندههــای زیســتی ،فــروش بــرق
تولیــدی و تامیــن بخشــی از نیــاز الکتریکــی ســاختمان
ســبز مرکــز تحقیقــات تصفیهخانــه فاضــاب را از اهــداف
ســاخت ایــن نیــروگاه برشــمرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،سیســتمهای فتوولتائیــک بــرای
مصــارف عمومــی و کشــاورزی ،بصــورت نیــروگاه هــای
مســتقل از شــبکه سراســری یــا سیســتم هــای متصــل بــه
شــبکه سراســری بــا ســاختار نصــب ثابــت و یــا متحــرک
در واحدهــای کوچــک باتــوان پاییــن بــرای تامیــن انــرژی
الکتریکــی مــورد نیــاز ماشــین حســابهای کوچــک تــا
سیســتمهای بــزرگ نیروگاهــی ،بــه کار مــی رود.
وزیر صنعت  :واردات را محدود می کنیم
تهــران – ایرنــا – وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام
کــرد :ایــن وزارتخانــه در حــال تکمیــل لیســتی از کاالهایــی
اســت کــه تولیـ ِد داخــل آن ،پاســخگوی نیــاز کشــور اســت
و یــا مــازاد بــر نیــاز تولیــد مــی شــود تــا بــا تصویــب دولت،
ثبــت ســفارش واردات آن کاالهــا محــدود شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،محمــد رضــا نعمــت زاده امــروز
(چهارشــنبه) در حاشــیه نشســت هیــات دولــت در جمــع
خبرنــگاران افــزود :ایــن لیســت بــه زودی تکمیــل و تقدیــم
دولــت خواهــد شــد.
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وی ادامــه داد :نشــانه هایــی مثبــت از آمارهــا ،اطالعــات و
بازدیدهــای مجتمــع هــای صنعتــی مشــاهده مــی شــود که
نشــان از حرکــت رو بــه پیشــرفت بخــش صنعــت اســت.
نعمــت زاده افــزود :بــا تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب
بــر تولیــد ،اشــتغال و مبــارزه بــا قاچــاق ،کارآفرینــان و
تولیدکننــدگان بیشــتر بــه آینــده امیــدوار شــده انــد.
وزیــر صنعــت اضافــه کــرد :از طــرف دیگــر ،مــردم هــم
بیشــتر بــه ســمت اســتفاده از کاالهــای داخلــی روی آورده
انــد و کیفیــت کاالهــای داخلــی بیشــتر از گذشــته شــده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســفر روز گذشــته رئیــس جمهــوری
بــه اســتان مازنــدران گفــت :دیــروز در شهرســتان نــکا از
کارخانــه ای بازدیــد کردیــم کــه همــه تولیــدات خــود را
صــادر مــی کــرد؛ در چنیــن شــرایطی کــه کاالهــای داخلــی
بــا رغبــت در بازارهــای خارجــی مــورد اســتقبال قــرار مــی
گیــرد ،دلیلــی نــدارد خودمــان نســبت بــه آنهــا کــم توجــه
باشــیم.
نعمــت زاده اظهــار امیــدواری کــرد کــه امســال هــم ماننــد
ســال گذشــته رشــد خوبــی در بخــش صنعــت را داشــته
باشــیم.
وزیــر صنعــت افــزود :طــرح رونــق تولیــد کــه بــا اجــرای آن
تســهیالتی بــه صنایــع کوچــک و متوســط پرداخــت شــد،
امســال نیــز عملیاتــی خواهــد شــد.
وی همچنیــن در مــورد ثبــت نــام نامزدهــای انتخاباتــی
امــروز (احمــدی نــژاد و بقایــی) گفــت :تصمیــم بــا خــود
مــردم و مقامــات اســت.
نعمــت زاده در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه شــرایط ایــن
دوره از انتخابــات ریاســت جمهــوری را چگونــه ارزیابــی مــی
کنیــد؟ گفــت :بــرای ارزیابــی هنــوز زود اســت؛ اجــازه دهید
جلوتــر برویــم و همــه ثبــت نــام کننــد.
وی ادامــه داد :آنچــه تاکیــد همــه ،رهبــر معظــم انقــاب
و رئیــس جمهــوری اســت ،ایــن اســت کــه بایــد هــر چــه
بیشــتر در حــوزه هــای انتخاباتــی حضــور داشــته باشــیم و
بــه دنیــا نشــان دهیــم کــه ملــت در مســایل کالن کشــور
وحــدت کلمــه دارنــد و بــرای پیشــرفت کشورشــان عالقــه
مندنــد و ســعی مــی کننــد فــردی را انتخــاب کننــد کــه
بتوانــد بــرای پیشــبرد امــور کشــور و اهــداف نظــام بیــش از
دیگــران موثــر واقــع شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 2مسئله
فنی و مهندسی ها
در سال جدید
محمدرضا انصاری ،نائب رییس اتاق ایران

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســال  ،95دوران
ســختی را پشــت ســر گذاشــته اســت امــا هــم چنــان بایــد
بــه بهبــود اوضــاع امیــدوار بــود .هرچنــد عالئمــی بهطــور
آشــکار دیــده نمیشــود کــه مســائل ایــن بخــش مهــم از
اقتصــاد حــل شــود.
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی دو مســئله عمــده در
ســالهای گذشــته داشــت کــه هــم چنــان پابرجاســت و
امیدواریــم در ســال  96ایــن مشــکالت حــل شــود .مســئله
اول تقویــت بنیــه رقابــت شــرکتهای فعــال درزمینــهٔ
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی اســت.
شــرکتهای داخلــی بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی
و رقابــت بــا حریفــان چینــی ،تــرک و کــرهای نیــاز بــه
مشــوقهای صادراتــی دارنــد .مشــوقهایی کــه هزینــه
چندانــی هــم بــرای دولــت نــدارد امــا میتوانــد کمــک
شــایانی بــرای ایــن شــرکتها باشــد .شــرکتهای
صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی در دنیــا بــا اتــکای
بــه مشــوق دولتهایشــان بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد.
شــرکتهای ایرانــی بــه دلیــل تحریمهــا دچــار هــزار و
یــک مشــکل در ســطح بــازار جهانــی هســتند و بهشــدت
بــه مشــوقهای دولتــی بــرای قــدرت رقابــت یافتــن نیــاز
دارنــد .اگــر مشــوقهای صادراتــی بــرای ایــن شــرکتها
برقــرار شــود ،بــا توجــه بــه عملکــرد موفــق آنهــا طــی
بیســت ســال فعالیــت در بازارهــای جهانــی میتــوان
بــه پیــروزی در مناقصههــای بیشــتری در رقابتهــای

بینالمللــی امیــدوار بــود.
مســئله دیگــری کــه شــرکتهای خدمــات فنی و مهندســی
بــا آن دســت بــه گریبانانــد ،مســئله ضمانتنامههاســت.
مناســبات بانکــی مــا هــم چنــان بــا بانکهــای جهانــی
دچــار مشــکل اســت .محدودیتهــای بانکــی هــم چنــان
اعمــال میشــود .شــرکتهایی کــه بــه دلیــل تحریمهــا
اعتباراتشــان در خــارج از کشــور شــکل نگرفتــه ناچارنــد
از بانکهــای ایرانــی ضمانتنامــه بگیرنــد .حــل مســئله
ضمانتنامــه بــدون پشــتیبانی مســتمر دولــت بــرای حــل
ایــن قضیــه ممکــن نیســت .مســئله ضمانتنامههــا امــروز
بــه اصلیتریــن مشــکل صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور تبدیلشــده
اســت.
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران ظرفیــت صــادرات ســاالنه
 25میلیــارد دالر را دارد .تأثیــر کیفــی ایــن بخــش از اقتصاد
در توســعه اقتصــادی ،فنــاوری و مهندســی کشــور و البتــه
توســعه مناســبات خــوب سیاســی بــا ســایر کشــورهای دنیا
مشــهود اســت .شــاید بایــد ظرفیــت  25میلیــارد دالری را
بــا ضریــب چنــد برابــری محســوب کنیــم .طبیعــی اســت
کــه اشــتغال  400واحــد تولیــدی در کشــور بــه رونــق
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران در بازارهــای صادراتــی
وابســته اســت و بایــد ایــن فرصــت را مغتنــم دانســت.
از ســوی دیگــر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی یعنــی

انـرژی
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اســتفاده از تقاضــای رایــگان بیــرون از کشــور .ایــن بــه ایــن
معناســت کــه مــا بــرای تحریــک تقاضــا و ایجــاد بــازار
هزین ـهای نمیکنیــم .تنهــا هزینــه دولــت در ایــن زمینــه
مشــوقهای صادراتــی اســت.
حــل مســئله مشــوقها و ضمانتنامههــا دو هدفــی اســت
کــه امیدواریــم در ســال جــاری بــه آن پرداختــه شــود.
اگــر ایــن دو معضــل در توســعه صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی حــل شــود ،میتوانیــم ظــرف چهــار ســال،
از ظرفیــت  25میلیــارد دالری صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی اســتفاده کنیــم و اقتصــاد کشــور از آثــار خــوب
آن بهرهمنــد شــود.
یکــی از بازارهــای مهــم در صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی کشــورمان ،بــازار عــراق اســت .عــراق در ســال
گذشــته بــا مشــکل ناامنــی بــه دلیــل حضــور نیروهــای
داعــش در ایــن کشــور ،کاهــش قیمــت نفــت و نداشــتن
بودجــه دولتــی مواجــه بــوده اســت و ایــن مســائل حضــور
شــرکتهای ایرانــی در ایــن کشــور را بهشــدت دچــار
مشــکل کــرده اســت .کارفرمــا در ایــن کشــور بهطــور
مطلــق دولــت اســت و دولــت پولــش را صــرف هزینههــای
جنــگ در عــراق میکنــد و پولــی بــرای توســعه عمرانــی
ایــن کشــور باقــی نمیمانــد .ایــران  47شــرکت در عــراق
دارد کــه ســال گذشــته بــه دلیــل کمــک  200میلیــون
دالری دولــت کــه بهطــور وام در اختیــار شــرکتها قــرار
گرفــت غــرق در گِل نشــدند امــا هــم چنــان پایشــان در گِل
اســت و گرفتــار مشــکالت ایــن کشــور هســتند .برخــی از
مســائل صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه عــراق را
میتــوان در فضــای سیاســی و در مذاکــره دو دولــت حــل
کــرد و بعضــی دیگــر از مشــکالت را میتــوان در قالــب
کمکهــای مالــی جدیــد بــه شــرکتها فروکاســت .بــا
کمکهــای جدیــد میتــوان بــه کمــک شــرکتها آمــد و
بــه دوام آوری آنهــا تــا زمانــی کــه صحنــه جهانــی بــرای
آنهــا بــاز شــود کمــک کــرد.
توضیــح :صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی یکــی
از مهمتریــن بخشهــای صــادرات غیرنفتــی اســت.
شــرکتهای ایرانــی حتــی در ســالهای تحریــم
توانســتند بــا توســعه عملکردشــان در بازارهایــی مثــل عراق
و افغانســتان بــه ســهم قابلتوجهــی در صــادرات برســند .بــا
توجــه بــه لغــو تحریمهــا و آغــاز ســال جدیــد ،شــرکتهای
فعــال در صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی چــه مســائلی
دارنــد؟
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معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق تهــران بــا بررســی و
تحلیــل تازهتریــن گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد در مــورد
ســهم انرژیهــای تجدیدپذیــر در ســبد انــرژی کشــورهای
اروپایــی ،گــزارش میدهــد کــه کشــور ســوئد بــا ســهم 53.9
درصــدی در صــدر کشــورهای اســتفادهکننده از انرژیهــای
نــو قــرار دارد .فنالنــد ،لیتوانــی ،اتریــش و دانمــارک نیــز
کشــورهایی هســتند کــه ســهم بیشــتری در ســبد انــرژی
مصرفــی خــود بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر دادهانــد.
در ایــن گــزارش بــه ســهم انرژيهــاي تجديدپذيــر از كل
مصــرف انــرژي در اتحاديــه اروپــا نیــز اشــاره شــده و طبــق
ارزیابــی ایــن نهــاد بینالمللــی ،ســهم مصــرف انرژیهــای
تجدیدپذیــر در اروپــا ،تقريب ـاً بــه  17درصــد در ســال 2015
رســيده كــه ایــن رقــم ،دو برابــر ســهم  8.5درصــدي آن در
ســال  2004اســت .دســتیابی بــه ایــن میــزان رشــد ،نشــان
مــي دهــد کــه ايــن اتحاديــه بــه هــدف  20درصــدي ســال
 2020نزديــك شــده اســت .بررس ـيها نشــان میدهــد در 22
كشــور از  28كشــور عضــو اتحاديــه اروپــا ،ســهم انرژيهــاي
تجديدپذيــر طــي ســال گذشــته افزايــش يافتــه اســت.
بــه گــزارش معاونــت بررسـیهای اقتصــادی اتــاق تهــران ،هــر
يــك از كشــورهاي عضــو اتحاديــه اروپــا بــراي ســهم مصــرف
انرژيهــاي تجديدپذيــر خــود در ســال  2020هــدف تعييــن
كردهانــد .هماکنــون  11كشــور از اتحادیــه اروپــا ،پیــش از
ایــن بــه هــدف تعييــن شــده بــراي ســال  2020رســيدهاند.
ايــن كشــورها عبارتنــد از ســوئد ،فنالنــد ،دانمــارك ،كرواســي،
اســتوني ،ليتوانــي ،رومانــي ،بلغارســتان ،ايتاليــا ،جمهــوري
چــك و مجارســتان .برخــي از كشــورهای اروپایــی نیــز ماننــد
اســتراليا و اســلواكي بــه طــور اميدواركننــدهاي بــه هــدف
تعييــن شــده نزديــك شــده و تنهــا یــک درصــد تــا هــدف
ســال  2020فاصلــه دارنــد .امــا برخــي كشــورها ماننــد آلمــان،
فرانســه و انگلســتان هنــوز از لحــاظ مصــرف انرژيهــاي
تجديدپذيــر بــه هــدف ملــي تعييــن شــده دســت پیــدا
نکرد هانــد
برابــر ایــن گــزارش ســهم ایــران از تولیــد و مصــرف انرژیهــای
نــو در حالــی درســطح تقریبــی یــک درصــد باقــی مانــده اســت
کــه بــه اذعــان فعــاالن ایــن حــوزه ،ایــران از پتانســیل باالیــی
در اســتحصال انرژیهــای تجدیدپذیــر برخــوردار اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رشد صادراتي ايران به امريكا

تســنيم افــت شــديد صــادرات امريــكا بــه ايــران در
ماههــاي ژانويــه و فوريــه امســال تــراز تجــاري ايــران
بــا ايــن كشــور را مثبــت كــرد .جديدتريــن آمــار منتشــر
شــده از ســوي اداره آمــار امريــكا نشــان ميدهــد،
مبــادالت تجــاري ايــن كشــور بــا ايــران در 2ماهــه ســال
 2017افــت 44درصــدي داشــته اســت .مبــادالت تجــاري
دو كشــور در ماههــاي ژانويــه و فوريــه ســال ميــادي
گذشــته بيــش از 46.2ميليــون دالر بــوده كــه ايــن رقــم
در مــدت مشــابه امســال بــه 25.7ميليــون دالر كاهــش
يافتــه اســت .براســاس ايــن گــزارش ،صــادرات امريــكا
بــه ايــران در ماههــاي ژانويــه و فوريــه امســال حــدودا
بــه يكچهــارم صــادرات امريــكا بــه ايــران در مــدت
مشــابه ســال قبــل رســيده اســت .امريــكا در ماههــاي
ژانويــه و فوريــه ســال قبــل 44.1ميليــون دالر كاال بــه
ايــران صــادر كــرده بــود .ايــن رقــم در مــدت مشــابه
ســال جــاري بــه 12.2ميليــارد دالر رســيده اســت .بــا
وجــود افــت شــديد صــادرات امريــكا بــه ايــران واردات
ايــن كشــور از كشــورمان در ماههــاي ژانويــه و فوريــه
امســال رشــد  6.5برابــري نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل داشــته و بــه 13.5ميليــون دالر رســيده
اســت .واردات امريــكا از ايــران در 2ماهــه نخســت ســال
قبــل 2.1ميليــون دالر اعــام شــده بــود .دولــت امريــكا
براســاس برنامــه جامــع اقــدام مشــترك كــه از نيمــه
ژانويــه  2016بــه اجــرا گذاشــته شــده ،واردات برخــي
كاالهــا ازجملــه فــرش ،زعفــران ،پســته و خاويــار از ايــران
را آزاد كــرده اســت .طــي ســالهاي گذشــته و در پــي
تحريمهــاي ايــن كشــور ،صــادرات ايــران بــه امريــكا بــه
مــرز صفــر رســيده بــود.
از ســوي ديگــر ،در دو مــاه نخســت ســال جــاري
ميــادي ،صــادرات ايــران بــه تركيــه  ۵۰درصــد افزايــش
يافــت .آمارهــاي منتشــر شــده توســط اداره آمــار تركيــه
نشــان ميدهــد ،مبــادالت تجــاري ايــران بــا ايــن كشــور
در مــدت مذكــور ،رشــد 29درصــدي داشــته اســت.
مبــادالت تجــاري ايــران و تركيــه در 2مــاه نخســت ســال
جــاري ميــادي يــك ميليــارد و 712ميليــون دالر اعــام
شــده اســت .ايــن رقــم در دو مــاه نخســت ســال قبــل
يــك ميليــارد و 323ميليــون دالر بــوده اســت .براســاس

ايــن گــزارش صــادرات تركيــه بــه ايــران در ماههــاي
ژانويــه و فوريــه  2017بــا رشــد 0.5درصــدي نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و بــه 562
ميليــون دالر رســيده اســت .تركيــه در ماههــاي ژانويــه و
فوريــه ســال قبــل  560ميليــون دالر كاال بــه ايــران صادر
كــرده بــود .همچنيــن واردات تركيــه از ايــران در 2مــاه
نخســت امســال رشــد قابــل توجــه  50درصــدي نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته اســت .تركيــه در
ماههــاي ژانويــه و فوريــه ســال قبــل 763ميليــون دالر
كاال از ايــران وارد كــرده بــود كــه ايــن رقــم در مــدت
مشــابه امســال بــه 1.15ميليــارد دالر افزايــش يافتــه
اســت .بــر ايــن اســاس ،ايــران نهميــن مقصــد صادراتــي
و هفتميــن منبــع واردات تركيــه در 2مــاه نخســت 2017
شــناخته شــده اســت.

فرصتهاي همكاري ايران و
»«ناميبيا

نشســت فعــاالن اقتصــادي ايــران و ناميبيــا بــا محوريــت
توســعه روابــط اقتصــادي فــي مابيــن در اتــاق ايــران برگــزار
شــد .ايــن نشســت بــا حضــور شــهرام خاصيپــور ،مديــر
اداره كشــورهاي آفريقايــي و عربــي امــور بينالملــل اتــاق
ايــران ،ارگينــس انجــاال اســتاندار اســتان اموســاتي ناميبيــا،
حســن خســروجردي رييــس شــوراي ايــران و آفريقــا و
فعــاالن بخــش خصوصــي در اتــاق ايــران برگــزار شــد.
مديــر اداره كشــورهاي آفريقايــي و عربــي امــور بينالملــل
اتــاق ايــران در ايــن نشســت ،نقــش پارلمان بخــش خصوصي
ايــران را ارائــه مشــاوره بــه قــواي سـهگانه در كشــور تصريــح
كــرد و گفــت :اتاقهــاي مشــترك ،تشــكلها ،اتاقهــاي
اســتاني و تمامــي زيرمجموعههــاي اتــاق ايــران بــه عنــوان
بازوهــاي همــكاري ،اتــاق ايــران را در پيگيــري منافــع
بخــش خصوصــي يــاري ميكننــد.
شــهرام خاصيپــور در عيــن حــال ،دليــل پاييــن بــودن
ســطح روابــط اقتصــادي ميــان ايــران و ناميبيــا را عــدم
شــناخت از ظرفيتهــاي تجــاري يكديگــر عنــوان و گفــت:
اميدواريــم كــه حضــور ايــن هيــات آغــازي بــراي افزايــش
حجــم مناســبات اقتصــادي بيــن دو كشــور باشــد.
خاصيپور«صــادرات فرآوردههــاي نفتــي ،تراكتــور،
ترانســفورماتور ،گاز  ،LPGســيلندرهاي گاز ،مخــازن نفــت
و خدمــات ســامت و دارو» را از زمينههــاي مســاعد بــراي
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همــكاري بيــن دو كشــور عنــوان كــرد و گفــت :شــركتهاي
ايرانــي در خدمــات فنــي و مهندســي ماننــد جادهســازي،
سدســازي تجربيــات برونمــرزي فراوانــي دارنــد كــه
ميتواننــد در پروژههــاي زيرســاختي ناميبيــا و كشــورهاي
همســايه آن فعاليتهــاي اقتصــادي را آغــاز كننــد.
از ســوي ديگــر «ارگينــس انجــاال» اســتاندار اســتان
اموســاتي ناميبيــا ،زيرســاختهاي ايــن كشــور را بــراي
توســعه مناســبات اقتصــادي بــا ايــران مســاعد توصيــف كرد
و گفــت :بندرهــاي دريايــي و كريدورهــاي حملونقــل
ريلــي و جادهيــي ،ناميبيــا را بــه هــاب منطقــه جنــوب
غربــي آفريقــا تبديــل كــرده اســت .وي افــزود :ثبــات
سياســي و صلــح ،برخــورداري از منابــع غنــي زيرزمينــي
ماننــد اورانيــوم ،ســرب ،روي ،المــاس ،طــا و ســنگهاي
قيمتــي ،محصــوالت كشــاورزي ،شــيالت و گردشــگري،
همگــي شــرايط مســاعد ســرمايهگذاري و كار مشــترك را
در ناميبيــا فراهــم آوردهانــد.
«انجــاال» كشــور ناميبيــا را يــك كشــور درحــال توســعه
توصيــف كــرد و افــزود :در بخشهــاي مالــي و بانكــي،
ارتباطــات و مخابــرات ،توســعه فرودگاههــا و بنــادر
فرصتهــاي مناســبي بــراي همــكاري و ســرمايهگذاري
موجــود اســت.
در هميــن رابطــه حســن خســروجردي ،رييــس شــوراي
ايــران و آفريقــا نيــز گفــت :مديريــت در ناميبيــا بــه
لحــاظ فنــي ،تجــاري و خدمــات عمومــي بســيار مناســب
پايهريــزي شــده و ايــن كشــور يكــي از كشــورهاي برتــر
جنــوب غــرب آفريقــا بــه شــمار مــيرود .خســروجردي
فرصــت همــكاري و اســتفاده از ظرفيتهــاي حملونقــل
ايــن كشــور بــراي دسترســي بــه بازارهــاي منطقــه را بســيار
مســاعد عنــوان كــرد و افــزود :مقامــات ايــن كشــور در
نظــر دارنــد كــه در زمينــه انــرژي بـ ه طــور مســتقل عمــل
كننــد و پااليشــگاهي جهــت توليــد فرآوردههــاي نفتــي و
صــادرات آن بــه كشــورهاي همســايه احــداث كننــد.
خســروجردي بــا تاكيــد بــر اينكــه اكنــون بهتريــن فرصــت
بــراي اتصــال بانكهــاي خصوصــي ايــران بــا بانكهــاي
ناميبياســت ،خواســتار ســفر فعــاالن اقتصــادي ايــران بــراي
مطالعــه و بررســي فضــاي ايــن كشــور شــد و افــزود :در
زمينههــاي مختلفــي ماننــد ساختمانســازي كــه بازگشــت
ســرمايه خوبــي دارد ،فرصــت بــراي همــكاري فراهــم اســت
و بايــد بــا آگاهــي از شــرايط ايــن منطقــه از ايــن فرصتهــا
اســتفاده كــرد.
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افت شاخص ارزش دالر در
بازارهاي آسيايي

ايــن درحالــي اســت كــه در بازارهــاي جهانــي شــنيده
ميشــود دونالــد ترامــپ ،رييسجمهــور امريــكا موجــب
كاهــش قابــل توجــه ارزش شــاخص دالر شــده و اعــام
كــرده كــه افزايــش قــدرت دالر بــه ضــرر اقتصــاد ايــن
كشــور اســت .بــه گــزارش وال اســتريت ژورنــال،
دونالــد ترامــپ ،رييسجمهــور امريــكا بــه طــور رســمي،
دســتكاري در دالر را بــه نفــع اقتصــاد ايــن كشــور و در
راســتاي رقابــت بــا ســاير كشــورها دانســت .در هميــن
حــال وي گفتــه كــه بــه نظــر او ،ارزش دالر درحــال
بــاال رفتــن اســت و تقريبــا ايــن موضــوع ،تقصيــر اوســت
كــه در نهايــت بــه اقتصــاد ايــاالت متحــده لطمــه وارد
ميكنــد .ترامــپ تصريــح كــرد :نــكات بســيار مثبتــي
ميتوانــد بــراي دالر قدرتمنــد وجــود داشــته باشــد؛
امــا ايــن موضــوع باعــث ميشــود زمانــي كــه دالر
قدرتمنــدي در دســت داريــد ،رقابــت بــراي شــما بســيار
بســيار ســخت شــود؛ درحالــي كــه ســاير كشــورها درحال
دســتكاري ارز خــود بــراي كاهــش ارزش آن هســتند .بــه
دنبــال اظهــارات ترامــپ ،شــاخص ارزش دالر در بــازار
ارز كشــورهاي آســيايي بــا رونــد نزولــي روبــهرو شــده
و ايــن ارز بــه كمتريــن ميــزان در برابــر يــن ژاپــن از
نوامبــر ســال گذشــته ميــادي رســيد .ايــن درحالــي
اســت كــه تحليلگــران اقتصــادي بــر ايــن بــاور هســتند
كــه بــه دليــل شــايعات در مــورد افزايــش نــرخ بهــره
بانكــي از ســوي فــدرال رزرو امريــكا در اوايــل مــاه ژوئــن،
نــرخ دالر تثبيــت خواهــد شــد .همچنيــن گروهــي از
كارشناســان اقتصــادي معتقــد هســتند كــه ترامــپ داراي
يــك شــخصيت دمدمــي مــزاج و غيرقابــل پيشبينــي
اســت و پاييــن نگــه داشــتن ارزش دالر نميتوانــد بــراي
يــك مــدت طوالنــي ادامــه داشــته باشــد .بــر هميــن
اســاس ترامــپ گفــت :در گــزارش آتــي اداره خزانـهداري
امريــكا ،ديگــر چيــن را متهــم بــه دســتكاري در پــول
خــود نخواهيــم كــرد؛ ايــن درحالــي اســت كــه پيــش از
ايــن دونالــد ترامــپ بارهــا پكــن را متهــم بــه دســتكاري
يــوآن بــراي بهــره بيشــتر اقتصــادي در مقابــل دالر كــرده
بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هیاتی از نمایندگان
بانک های بزرگ
مجارستانی به ایران می
آیند

وزارت اقتصاد اعالم كرد
يكــي از اقدامــات دولــت پــس از برجــام مذاكــره بــا بيــش
از  ۱۵بانــك و موسســات بيمــه اعتبــار صادراتــي در جهــت
تاميــن مالــي پروژههــاي كالن كشــور بــوده اســت ،از ايــن
رو طبــق گــزارش ســازمان ســرمايهگذاري و كمكهــاي
اقتصــادي و فنــي ايــران ،حــدود  ۵۰ميليــارد دالر تــدارك
منابــع مالــي خارجــي در قالــب فاينانــس وام بــا كشــورهاي
متعــددي مذاكــره انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش «تعــادل» ،طبــق آمــار ســازمان ســرمايهگذاري
و كمكهــاي اقتصــادي و فنــي ايــران در حــدود ۵۰ميليارد
دالر تــدارك منابــع مالــي خارجــي در قالــب فاينانــس وام
بــا كشــورهاي مختلــف تــا تاريــخ  ۱۲اســفند ســال ۱۳۹۵
مذاكــره انجــام شــده اســت .ايــن احتمــال داده ميشــود
كــه در ســال  ۱۳۹۶ايــن مذاكــرات عملياتــي شــود .هــر
چنــد كــه در حــال حاضــر خــط اعتبــاري روســيه بــا رقــم
بيــش از  ۲ميليــارد يــورو ،قــرارداد آن بــه امضــا رســيده
اســت.
ســعيد خانياوشــاني مديــركل دفتــر وامهــا ،مجامــع و
موسســات بينالمللــي يكــي از شــيوههاي تاميــن مالــي
بــراي انجــام پروژههــاي كالن را فاينانــس دانســت و در
ادامــه اظهــار كــرد :بعــد از برجــام بــا بانكهــاي خارجــي
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تهران-ایرنــا -معــاون نخســت وزیــر مجارســتان گفــت در
آینــده نزدیــک هیاتــی از بزرگتریــن بانکهــای مجارســتانی
بــه ایــران ســفر مــی کننــد تــا بــا بانکهــای ایرانــی
قراردادهــای همــکاری منعقــد کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا ؛ ژولــت شــمین در
حاشــیه مراســم امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بــا علــی
اکبــر صالحــی گفــت :روابــط جمهــوری اســامی ایــران و
مجارســتان بــه خوبــی گســترش مــی یابــد و قراردادهــای
جدیــدی منعقــد خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای تفاهــم نامــه اجتنــاب از اخــذ
مالیــات مضاعــف بیــن دو کشــور از نظــر اقتصــادی اهمیــت
زیــادی دارد ،اظهارداشــت :شــب گذشــته مطلــع شــدیم
کــه بروکســل حمایــت از ســرمایه گــذاری دو کشــور را
قبــول کــرده و در آینــده نزدیــک هیاتــی از بزرگتریــن
بانــک هــای مجارســتان بــه ایــران ســفر مــی کننــد تــا بــا
بانــک هــای ایرانــی قــرارداد منعقــد کننــد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور قائــم مقــام وزارت رشــد و توســعه

ملــی مجارســتان در هیــات همــراه خــود اظهــار داشــت در
ایــن ســفر مذاکــرات جداگانــه ای در حــوزه هایــی همچــون
نفــت انجــام مــی شــود.
شــمین یــاداور شــد  :در جریــان ایــن ســفر بــا چهــار
اســتاندار ایرانــی دیــدار و مذاکــره کــردم و بیشــتر در حــوزه
جهانگــردی بــه توافــق رســیدیم ؛ توافــق کردیــم روابــط را
افزایــش دهیــم
معــاون نخســت وزیــر مجارســتان اضافــه کــرد :بانــک هــای
مجارســتانی  85میلیــون یــورو بــرای تامیــن مالــی طــرح
هــای مشــترک اختصــاص داده انــد.
وی بــا اشــاره بــه دیــدار خــود بــا آیــت اهلل مــکارم شــیرازی
گفــت :افتخــار داشــتم در قــم بــه دیــدار آیــت اهلل مــکاری
شــیرازی بــروم وگفــت و گــوی بسیارســودمندی بــا ایشــان
داشــتم .
شــمین بــا بیــان اینکــه مطمئــن هســتم روابــط ایــران و
مجارســتان در آینــده نزدیــک رشــد خواهــد کــرد ،اظهارکرد:
ضمانــت ایــن اتفــاق ایــن اســت کــه هــم اکنــون یــک هــزار

و  400دانشــجوی ایرانــی در مجارســتان مشــغول بــه
تحصیــل هســتند و تاکنــون در مجمــوع چهــار هــزار نفــر
ایرانــی از دانشــگاه هــای مجارســتان فــارغ التحصیــل
شــده انــد.
معــاون نخســت وزیــر مجارســتان بــا بیــان اینکــه ایــن
دانشــجویان ســفرای فرهنگــی دو کشــور هســتند و دو ملــت
را بــه هــم نزدیــک مــی کننــد  ،گفت:امیدواریــم همــکاری دو
کشــور هــر چــه بیشــتر گســترش یابــد.
وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص اجرایــی شــدن تفاهمات
دو کشــور اظهــار داشــت مجارســتان عضــو اتحادیــه اروپاســت
و تمــام تفاهــم نامــه هــا و قراردادهایــی کــه امضــا کــرده ایــم
بــر اســاس مقــررات اتحادیــه اروپــا و مقــررات بیــن المللــی
اســت و بــه تمــام تفاهــم نامــه هــا عمــل خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ژولیــت شــیمن معــاون نخســت وزیــر
مجارســتان عصــر امــروز بــا حضــور در ســازمان انــرژی اتمــی
بــا علــی اکبــر صالحــی دیــدار و تفاهــم نامــه همــکاری بیــن
دو کشــور را امضــا کردنــد.

مذاكرات عملياتي
شدن  50ميليارد
دالر فاينانس وام

اميدواريــم در ســال  ۱۳۹۶عملياتــي شــود.
اوشــاني ادامــه داد :فاينانســي همچنيــن خطــوط اعتبــاري
بخشهــاي خصوصــي و دولتــي را تاميــن مالــي ميكنــد،
چراكــه منابــع مالــي دولــت بــراي پروژههــاي دولتــي و
منابــع مالــي بانكهــا كفايــت تاميــن مالــي پروژههــاي
متعــدد را نميكنــد و از طــرف ديگــر بــه خاطــر ايــن كمبــود
منابــع كــه در داخــل وجــود دارد ايــن تاميــن مالــي ميتوانــد
چــه بــراي بخــش دولتــي چــه بــراي بخــش خصوصي بســيار
موثــر باشــد.
وي در مــورد تاثيــرات اجتماعــي فاينانــس (تســهيالت
خارجــي) گفــت :يكــي از بزرگتريــن مشــكالت مــا در
جامعــه بيــكاري اســت .بــراي رفــع ايــن معضــل دولــت بايــد
منابــع مالــي پروژههــاي متعــددي را تاميــن كنــد تــا بــا
راهانــدازي ايــن پروژههــا شــاهد كاهــش بيــكاري و افزايــش
اشــتغال باشــيم.

بــا 6كشــور ژاپــن ،روســيه ،ســنگاپور ،عــراق ،اســلواكي
و لوكزامبــورگ را بــه امضــا رســاند .همچنيــن وزارت
اقتصــاد يادداشــت تفاهــم تشــكيل كارگــروه مشــترك
بــا كشــورهاي آفريقايجنوبــي ،ايتاليــا ،كرهجنوبــي،
بــاروس ،اندونــزي ،بلغارســتان ،اســلواكي و قرقيزســتان
را نيــز بــراي گســترش روابــط اقتصــادي بــا كشــورهاي
مذكــور بــه امضارســانده اســت.
وزارت اقتصــاد در هفتادوپنجميــن روز از اجــراي برنامــه
 ١٠٠روز  ١٠٠اقــدام خــود كــه در آن بــه معرفــي ١٠٠
اقــدام وزارت اقتصــاد در دولــت يازدهــم ميپــردازد بــا
معرفــي «موافقتنامــه پوشــش ريســك ســرمايهگذاري بــا
 ۶كشــور» ،بهعنــوان يكــي از دســتاوردهاي مهــم ايــن
وزارتخانــه در گزارشــي آورده اســت:
برنامــه جامــع اقــدام مشــترك (برجــام) كــه در تيرمــاه
 ۱۳۹۴بيــن جمهــوري اســامي ايــران و اعضــاي دايــم
شــوراي امنيــت ســازمان ملــل متحــد ،موســوم بــه 5+1
(شــامل چيــن ،فرانســه ،روســيه ،انگلســتان ،اياالتمتحــده
امريــكا و آلمــان) انجــام گرفــت منجــر بــه لغــو جامــع
همــه تحريمهــاي شــوراي امنيــت ســازمان ملــل متحــد
و همچنيــن تحريمهــاي چندجانبــه و ملــي مرتبــط بــا
برنامــه هســتهيي ايــران شــد.

مذاكــرات متعــددي را آغــاز كرديــم كــه در ايــن ميــان
ميتــوان بــه كشــورهاي چيــن ،ژاپــن ،دانمــارك ،آلمــان،
اتريــش ،ايتاليــا ،نــروژ ،روســيه و برزيــل اشــاره كــرد.
اوشــاني فاينانــس را راهــكار مناســبي بــراي تاميــن مالــي
پروژههــاي عمرانــي و زيربنايــي كشــور دانســت و افــزود:
حــدود  ۵۰ميليــارد دالر بعــد از برجــام تــدارك منابــع
مالــي در قالــب فاينانــس وام در دســت مذاكــره اســت كــه

موافقتنامه پوشش ريسك سرمايهگذاري با  ۶كشور
وزارت اقتصــاد در دولــت يازدهــم بــراي جــذب ســرمايهگذار
خارجــي بيشــتر ،برقــراري پوشــش بيمهيــي و كاهــش
درجــه ريســك ســرمايهگذاري در كشــور ،موافقتنامــه
دوجانبــه تشــويق و حمايــت متقابــل از ســرمايهگذاري

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مشکل اقتصاد
کشور ،تبدیل شدن
ابزارهای اقتصادی
به هدف است

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،غالمحســین
شــافعی امــروز یکشــنبه در نخســتین نشســت
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران در ســال
جدیــد ،افــزود :نــرخ ســود ،مالیــات ،بودجــه ،هزینه
کــرد دولــت ،تخصیــص اعتبــارات ،تعرفــه هــای
گمرکــی ،نــرخ ارز و  ...ابزارهــای اقتصــاد اســت امــا
اکنــون تغییــر در ایــن نــرخ هــا بــه هــدف اصلــی
تبدیل شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه هــدف اصلــی توســعه
اقتصــاد کشــور ناپیداســت ،گفــت :بجــای ایــن کــه بــه

تعریــف اهــداف در برنامــه هایمــان بپردازیــم و ابزارهــا را
متناســب بــا هــدف هایمــان انتخــاب کنیــم ،بطــور مــداوم
بــا ایــن ابزارهــای بــازی مــی کنیــم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه نامگــذاری
ســال جدیــد گفــت :تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بــر
اقتصــاد مقاومتــی،تولیــد و اشــتغال حاکــی از آن اســت
کــه موضــوع اقتصــاد اولویــت نخســت کشــور اســت؛ تاکیــد
ایشــان بــر موضــوع تولیــد نیــز نشــان دهنــده ایــن اســت
کــه تحــول اساســی در موضــوع اقتصــاد کشــور بیــش از
هــر چیــز بــا تولیــد و شــیوه هــای تولیــد در ارتبــاط اســت
و جامعــه همــگام و متناســب بــا ریتــم تولیــد در مســیر
دگرگونــی قــرار مــی گیــرد.
شــافعی اضافــه کــرد :مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه
علــی رغــم اجماعــی کــه در توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی
وجــود دارد ،متاســفانه در درک درســت از مفهــوم اقتصــاد
مقاومتــی هنــوز بــه وجــود نیامــده اســت و ایــن مفهــوم بــا
برداشــت هایــی متفــاوت روبــرو اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،تعییــن کانــون هــای آســیب
پذیــری ،شناســایی و اولویــت بنــدی ریســک و خطــرات
پیــش رو را گام نخســت در دسترســی بــه اقتصــاد مقاومتــی
عنــوان کــرد و افــزود :مســایلی کــه مــا را بــا مخاطــره روبــرو
مــی کنــد بایــد شناســایی کنیــم؛ مثــا در شــرایطی کــه
تولیــد و صــادرات رونــق نگرفتــه و اقتصــاد بــه درآمدهــای
نفتــی وابســتگی شــدید دارد ،بــه محــض کوچکتریــن
شــوک بــا بحــران مواجــه خواهیــم شــد.
وی در مــورد تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب و نامگــذاری
امســال بــه عنــوان ســال اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و
اشــتغال ،اضافــه کــرد :ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در
ســال  1396بایــد بــه یــک گفتمــان ملــی تبدیــل شــود
و همــه بــه صــورت اصولــی بــا مفهــوم واقعــی شــعار ســال
برخــورد کننــد؛ نبایــد هیــچ اختــاف ســلیقه ای باعث درک
هــای متفاومــت از مفهــوم درســت اقتصــاد مقاومتی،تولیــد
و اشــتغال شــود.
شــافعی گفــت :ایــن موضــوع بایــد محــور توســعه و منفعــت
ملــی تلقــی شــود و مشــغله فکــری همــه گــروه هــا و تــک
تــک آحــاد جامعــه باشــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد در شــرایط موجود،نقطــه
حرکــت کشــور تشــدید و تکــرار فعالیــت هــای گذشــته
نباشــد و همــه بخــش هــا توجــه داشــته باشــند کــه رشــد
تنهــا راهــکار دســتیابی بــه توســعه قلمــداد نمــی شــود؛

انـرژی

شماره هفتاد //هفته سوم فروردین هزار و سیصد نود و شش

چــرا کــه امــورزه کامــا روشــن اســت کــه رشــد بــی
کیفیــت و بــدون برنامــه منســجم ،ارزش آفریــن نیســت
و نمــی توانــد نویــد دهنــده خوبــی بــرای توســعه پایــدار
کشــور باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران در ایــن ارتبــاط افــزود :بخــش
مولــد اقتصــاد تابحــال بیــش از آنکــه بــه تولیــد بپــردازد
گرفتــار بروکراســی بخــش هــای نامولــد جامعــه بــوده و
ناگزیــر اســت تــا تامیــن کننــده خواســته هــای آنهــا باشــد؛
ســایه ســنگین بخــش هــای نامولــد بایــد از دوش بخــش
هــای مولــد برداشــته شــود تــا بخــش هــای مولــد امــکان
رشــد پایــدار را پیــدا کننــد.
شــافعی ادامــه داد :تجربــه توســعه اقتصــادی نمایانگــر ایــن
نکتــه اســت کــه توســعه اقتصــادی بــر عامــل تصادفــی
بــودن در زمینــه نهادســازی و ســازماندهی کل اقتصــاد
حاصــل نمــی شــود؛ مشــکالت و موانــع تنهــا بــا لیســت
کــردن حــل نمــی شــود و برنامــه ریــزی تنهــا ردیــف
کــردن تعــدادی پــروژه هــای اقتصــادی نیســت.
** فاضلــی :اقتصــاد مردمــی نشــود ،برنامــه اقتصــاد
مقاومتــی بــی اثــر مــی مانــد
علــی فاضلــی رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران نیــز در ایــن
نشســت گفــت :بایــد بپذیریــم تــا زمانــی کــه اقتصــاد مــردم
محــور نشــود ،برنامــه اقتصــاد مقاومتــی بــی اثــر مــی مانــد.
وی اضافــه کــرد :نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در ســالهای
گذشــته دســتاوردهای قابــل توجهــی در بخــش اقتصــاد
حاصــل شــده اســت؛ آن هــم در بدتریــن شــرایطی کــه
دشــمن بــرای کشــور ایجــاد کــرده بــود؛ بــا توجــه بــه
آن مشــکالت ،در اقتصــاد بــد عمــل نکردیــم امــا مســاله
اینجاســت کــه وضعیــت کنونــی ،جایــگاه مناســب اقتصــاد
ایــران نیســت.
فاضلــی بــا تاکیــد بــر مردمــی کــردن اقتصــاد گفــت :ایــن
ســالهای گذشــته بنــگاه هــا را در ایــن زمینــه حمایــت
نکردیــم و در کنــار آن ،قوانیــن و مقــررات هــم در راســتای
مردمــی شــدن اقتصــاد تغییــر نکــرد.
رئیــس اتــاق اصنــاف بــا اشــاره بــه نقــش خدمــات در ایجــاد
اشــتغال نیــز گفــت :بایــد بــرای اشــتغالزایی بــه حــوزه
خدمــات نیــز توجــه داشــت چــرا کــه اشــتغال فقــط در
توســعه تولیــد نیســت و خدمــات در ایــن بخــش مغفــول
مانــده اســت.
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ایران و هلند در زمینه مدیریت و
حکمرانی آب همکاری می کنند

تهــران -ایرنــا -نخســتین نشســت کمیتــه راهبــری
همکاریهــای مشــترک وزارتخانــه هــای نیــرو ( ایــران) و
زیرســاخت و محیــط زیســت هلنــد بــا محوریــت همــکاری
در زمینــه مدیریــت و حکمرانــی آب امــروز (یکشــنبه) در
تهــران برگــزار شــد.
بهگــزارش ایرنــا از وزارت نیــرو ،میزبانــی ایــن نشســت را
وزارت یــاد شــده برعهــده داشــت« ،بهــرام طاهــری» مشــاور
وزیــر و مدیــر دفتــر محیــط زیســت وزارت نیــرو بــا «هنــک
اســنوکن» مدیــر امــور بینالملــل وزارت زیرســاخت و
محیــط زیســت هلنــد در مــورد چگونگــی همکاریهــای
دو دولــت ایــران و هلنــد و همچنیــن نحــوه همــکاری
شــرکتها و کســب و کارهــای فعــال در حــوزه آب و انــرژی
تبــادل نظــر کــرد.
براســاس ایــن گــزارش ،دو طــرف در ایــن نشســت بــر روی
زمینههایــی چــون مدیریــت آب ،حکمرانــی آب ،تحقیــق و
توســعه در زمینــه مســائل آب ،برنامههــای کاهــش ریســک
و ...تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،آبــان مــاه ســال گذشــته تفاهــم نامــه
همــکاری بیــن وزیــر نیــرو ایــران و وزیــر زیرســاخت و محیط
زیســت هلنــد در زمینــه آب و انــرژی در تهــران بــه امضــا
رســیده بــود.
خانــم «مالنــی شــولتزفان هیگــن» وزیــر زیرســاخت و
محیــط زیســت هلنــد در دیــدار مزبــور گفتــه بــود ،هلنــد
مــی توانــد در زمینــه نمــک زدایــی و اســتفاده از پســاب
هــا در بخــش کشــاورزی بــا ایــران همــکاری داشــته باشــد.
بــه گفتــه شــولتزفان هیگــن ،مباحثــی همچــون مدیریــت
رودخانــه ای ،مدیریــت ســیالب ،مدیریــت کمبــود آب
و همــکاری هــای دانــش محــوری ،آمــوزش مدیــران در
موسســه هــای علمــی و آموزشــی هلنــد و  ...مــی توانــد
زمینــه ســاز افزایــش همــکاری هــا بیــن دو کشــور باشــد.
قــرارداد همــکاری بیــن شــرکت هلنــدی و ســازمان انــرژی
هــای نــو ایــران (ســانا) دربــاره ســاخت نیــروگاه خورشــیدی،
آبــان مــاه پارســال امضــا شــده بــود.
حجــم تجــارت ایــران و هلنــد در ســال  640 ،1394میلیــون
دالر بــود کــه بیــش از  600میلیــون دالر آن را واردات
ایــران از هلنــد و  40میلیــون دالر آن را صــادرات جمهــوری
اســامی بــه ایــن کشــور تشــکیل مــی داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قراردادهای جدید نفتی
موجب جذب بیش از ۸۰
میلیارد دالر سرمایه خارجی
میشود
وزیــر نفــت گفــت :بــا اجرایــی شــدن قراردادهــای
جدیــد نفتــی بیــش از  ۷۰درصــد ظرفیــت صنعــت
نفــت در اختیــار شــرکتهای ایرانــی قــرار
میگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در جلســه ســوال  ۱۴نفــر از نماینــدگان
مجلــس از بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت کــه در جلســه علنــی
امــروز (یکشــنبه) مجلــس پرســیده شــد کــه چــرا بــا
وجــود عــدم اصــاح ایــرادات اصلــی در الگــوی پیشــنهادی
قراردادهــای جدیــد نفتــی و تضــاد آن بــا سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و ســایر قوانیــن و طــی نشــدن
تشــریفات قانونــی و در نظــر نگرفتــن منافــع ملــی ،وزارت
نفــت در طــی اجرایــی کــردن ایــن قرارداهــا اســت ،زنگنــه
پاســخ داد :اگــر ایــن قراردادهــا بــه ســرعت اجرایــی شــود
بیــش از  ۸۰میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی جــذب کشــور
میشــود و ایــن یعنــی رونــق در تولیــد و اشــتغال کــه
مــن امیــدوارم کمــک کنیــد تــا بــا اجــرای ایــن قراردادهــا
سیاســت اقتصــاد مقاومتــی توســط وزارت نفــت اجرایــی
شــود.
وزیــر نفــت متذکــر شــد :هــر آنچــه کــه بــه فکرتــان برســد
طــی دو ســال قبــل بــه بنــده منتســب کردنــد و بنــده نیــز
بــا ســینه بــاز و گــوش شــنوا همــه نظــرات را شــنیدم و
امــروز بــا اصالحاتــی کــه در قراردادهــای نفتــی انجــام

گرفــت اجمــاع ملــی حاصــل شــده اســت.
زنگنــه تأکیــد کــرد :بنــده کوچکتریــن کاری کــه مقــام
معظــم رهبــری در آن دغدغــه داشــته باشــند ،قــدم
برنخواهــم داشــت.
وی تأکیــد کــرد :قراردادهــای جدیــد نفتــی اکنــون در
شــورای عالــی امنیــت ملــی در حــال بررســی اســت.
زنگنــه بــا اشــاره بــه مشــکل وزارت نفــت در میادیــن نفتــی
و توســعه ایــن میادیــن ،گفــت :مهمتریــن مشــکل مــا
ایــن اســت کــه در میادیــن نفتــی و توســعه ایــن میادیــن
ایــن اســت کــه بــرای افزایــش ضریــب بازیافــت بــه
فناوریهــای جدیــد نیازمندیــم .بــا فناوریهــای موجــود،
ضریــب بازیافــت  ۷درصــد اســت.
وزیــر نفــت ادامــه داد :در میدانهــای نفتــی آزادگان،
یــادآوران و کارون غــرب  ۷۰میلیــارد بشــکه نفــت درجــا
داریــم کــه بایــد از طریــق قراردادهــای جدیــد نفتــی
اســتخراج شــود.
وی متذکــر شــد :هــر حرفــی زده میشــود بایــد بــا دلیــل
و ســند اثبــات شــود .گفتــه میشــود بــا فــان شــرکت کــه
فــان کار را انجــام داده کار میکنیــد .اگــر بــه بنــده ابــاغ
شــود بــا فــان شــرکت کار نشــود بنــده آن شــرکت را کنــار
میگــذارم .هرچــه فکــر کنیــد طــی دو ســال قبــل بــه
بنــده نســبت دادنــد و بنــده نیــز بــا ســینه بــاز و گــوش
شــنوا آنهــارا شــنیدم و امــروز اجمــاع ملــی حاصــل شــده
اســت .بنــده در کوچکتریــن کاری کــه مقــام معظــم رهبری
در آن دغدغــه داشــته باشــند قــدم برنخواهــم داشــت.
زنگنــه از نماینــدگان پرســید آیــا بــرای شــما قابــل قبــول
اســت همســایهای کــه کمتــر از یــک میلیــون بشــکه در
روز تولیــد نفــت داشــت و نصــف مــا نفــت صــادر میکــرد
اکنــون بیــش از یــک میلیــون بیشــتر از مــا نفــت صــادر
کنــد؟ آیــا نبایــد بــه تــوازن تولیــد نفــت در منطقــه توجــه
داشــته باشــیم؟
وزیــر نفــت خطــاب بــه نماینــدگان گفــت :از بنــده
نمیپرســید چــرا قراردادهــای نفتــی هنــوز امضــا نشــده
اســت؟ ســاختار ایــن قراردادهــا بــه گونــهای اســت کــه
بیشــتر از  ۷۰درصــد ظرفیــت صنعــت نفــت در اختیــار
شــرکتهای ایرانــی قــرار میگیــرد کــه اگــر بــه ســرعت
عمــل شــود بیــش از  ۸۰میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی
نیــز جــذب مــی شــود و ایــن یعنــی رونــق در تولیــد و
اشــتغال کشــور .امیــدوارم کمــک کنیــد تــا سیاســت
اقتصــاد مقاومتــی را اجرایــی کنیــم.
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حضور  351شرکت داخلی
و بیــن المللی در دهمـین
نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه
تهــران -ایرنــا -نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار از حضــور  351شــرکت داخلــی و بیــن المللــی
در دهمیــن نمایشــگاه بــورس ،بانــک و بیمــه خبــر داد و
گفــت :ســرمایه گــذاران کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
بــه اســتارتاپ هــای (شــرکت هــای نوپــا) ایرانــی تمرکــز
کــرده انــد و بــه دنبــال ســرمایه گــذاری و فعالیــت در ایــن
بخــش هســتند.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،علــی ســعیدی امــروز
(یکشــنبه) در نشســت خبــری بــا تشــریح برگــزاری دهمیــن
نمایشــگاه بــورس ،بانــک و بیمــه ،بیــان داشــت 40 :درصــد
شــرکت کننــدگان در ایــن دوره از نمایشــگاه ،مربــوط بــه
ارائــه کننــدگان خدمــات مالــی و اعتبــاری اســت.
وی افــزود :ســه شــرکت مهــم بیــن المللــی 16 ،کارگــزاری
و  9بانــک از جملــه شــرکت کننــدگان در دهمیــن دوره
نمایشــگاه بــورس ،بانــک و بیمــه هســتند.
نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
اضافــه کــرد :شــرکت هــای ســرمایه گــذاری و مشــاور
ســرمایه گــذاری نیــز حــدود  11درصــد از شــرکت کننــدگان
در ایــن دوره را تشــکیل مــی دهنــد.
ســعیدی لــزوم گســترش فعالیــت هــای بــازار ســرمایه را
یــادآور شــد و ادامــه داد :امســال ،پنجاهمیــن ســالگرد
تاســیس بــورس در ایــران اســت.
وی بیــان داشــت :در ســالهای اخیــر ،بــازار ســرمایه رشــد
قابــل توجهــی یافتــه کــه ایــن موضــوع ســبب رویکــرد
جوانگرایــی در آن اســت.
نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
دربــاره تامیــن مالــی در بــازار ســرمایه ،گفــت :برخــی صنایــع
ســودآوری خوبــی دارنــد کــه بایــد در بازار ســرمایه شناســایی
شــوند ،زیــرا ســرمایه گــذاری در آنهــا ،جذابیــت دارد.
ســعیدی بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای فعــال در بخــش
فنــاوری اطالعــات ،جذابیــت زیــادی دارنــد ،افــزود :در ســال
هــای گذشــته ،ســرمایه گــذاران تنهــا بــه یــک بخــش خــاص
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توجــه مــی کردنــد ،در نتیجــه شــاهد بودیــم کــه در دهــه
 ،1380ســرمایه گــذاری گســترده ای در بخش ســیمان شــد.
وی یــادآور شــد :میــزان ســرمایه گــذاری و توســعه بخــش
صنعــت ســیمان بــه حــدی اســت کــه شــاید بتــوان کل
منطقــه را پوشــش دهیــم.
نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
بــا تاکیــد بــر لــزوم فرصــت هــای جدیــد ســرمایه گــذاری
در کشــور اضافــه کــرد :بــر ایــن اســاس ،صنــدوق هــای
جســورانه و شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاوری هــای
جدیــد در بــازار ســرمایه معرفــی شــده انــد تــا فرصــت هــای
ســرمایه گــذاری جدیــد ،فراهــم شــود.
ســعیدی گفــت :ســرمایه گــذاران کشــورهای حاشــیه خلیــج
فــارس بــه اســتارتاپ هــای (شــرکت هــای نوپــا) ایرانــی
تمرکــز کــرده انــد و بــه دنبــال ســرمایه گــذاری و فعالیــت
در ایــن بخــش هســتند.
نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای خارجــی بــرای اســتارتاپ هــا و
فنــاوری هــای جدیــد و پیشــرفته صــف کشــیده انــد ،افــزود:
امیدواریــم کــه ایــن بخــش بــه ســرعت بــه محلــی بــرای
جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی تبدیــل شــود.
ســعیدی بــه افزایــش شــرکت اســتارتاپ هــا در ایــن دوره از
نمایشــگاه اشــاره کــرد و ادامــه داد :پارســال  50شــرکت نوپــا
حضــور داشــتند کــه امســال تعــداد آنهــا بــه  100شــرکت
افزایــش یافتــه اســت.
وی دربــاره تاثیــر برگــزاری نمایشــگاه در فرهنــگ ســازی
بــرای بــازار ســرمایه ،بیــان داشــت :بایــد بــرای فرهنــگ
ســازی در خــارج از تهــران و بخــش هــای مختلــف تــاش
کــرد.
نائــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
یــادآور شــد :نبایــد تصــور کــرد کــه انباشــت ســرمایه فقــط
در تهــران اســت بلکــه بایــد بــرای فرهنــگ ســازی در ســایر
اســتان هــا نیــز برنامــه ریــزی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی بــورس،
بانــک و بیمــه بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد مالــی کشــور از
 26تــا  29فروردیــن در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران
برگــزار مــی شــود.
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ،تشــکیل کارگاه بیــن المللی
مالــی اســامی و معرفــی دســتاوردهای بــازار ســرمایه ایــران
از جملــه برنامــه هــای ایــن دوره از نمایشــگاه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد به روایت دیگر
کتــاب پیــش رو مجموعــه مقاالتــی اســت کــه ویرایــش نخســت آنهــا در ضمیمــه تحلیلــی ماهانــه روزنامــه دنیــای اقتصــاد در
فاصلــه ســالهای  1383تــا  1387منتشــر شــده اســت .هــدف ایــن مقــاالت معرفــی اندیشـههای اقتصــادی برخــی از مشــاهیر
در کنــار دیگــر متفکرانــی اســت کــه بهرغــم اهمیــت اندیشههایشــان ،کمتــر شــناخته شــدهاند .اغلــب کســانی کــه معرفــی
شــدهاند اقتصــاددان حرفهایانــد ،امــا ،در ایــن میــان برخــی قدیمیترهــا هــم هســتند کــه بــه لحــاظ فعالیــت حرفــهای
اهــل دیــن ،فلســفه یــا تجــارت بــه شــمار میآینــد.
ایــن مجموعــه ،در واقــع ،حاصــل نگاهــی گــذرا بــه برخــی تحــوالت اندیشــه اقتصــادی ،از قــرون وســطی تــا زمــان معاصــر
اســت .رعایــت توالــی زمانــی تنهــا بــه طــور بســیار کلــی و برحســب ســدهها صــورت گرفتــه ،و بــرای متفکــران ســده بیســتم
ترتیــب خاصــی مدنظــر نبــوده اســت .کتــاب بــا معرفــی تامــات اقتصــادی تومــاس آکوئینــی ،از متألهیــن دوران ســاز مســیحی
ســده ســیزدهم میــادی ،دربــاره قیمــت عادالنــه آغــاز میشــود و بــا مباحــث گــری نــورث ،اقتصــاددان مســیحی معاصــر،
دربــاره ارزشهــای ذهنــی و قیمتهــای عینــی بــه پایــان میرســد.
ویژگــی ایــن کتــاب نســبت بــه آثــار مشــابه در زبــان فارســی ،آشــنا کــردن خواننــدگان ،از یــک ســو ،بــا متفکــران و نمایندگان
مکاتبــی اســت کــه کمتــر مــورد توجــه بودهانــد ماننــد تومــاس آکوئینــی ،کانتیــون ،ســاموئل بیلــی و باســتیا ،و از ســوی
دیگــر ،بازخوانــی متفــاوت اندیش ـههای مشــاهیری ماننــد آدام اســمیت ،مارکــس و کینــز اســت .ایــن کتــاب بیــش از آن کــه
تاریــخ اندیشــه اقتصــادی بــه معنــای مصطلــح کلمــه باشــد ،گــزارش متفاوتــی از اندیشـههای متفــاوت اســت تــا بــا گشــودن
پنجــرهای بــه افقهــای جدیــد ،انگیــزهای فراهــم آورد بــرای پژوهشــگرانی کــه نمیخواهنــد تختــه بنــد روایتهــای رســمی
و رایــج باشــند.
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