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دوره توسعه دولتی تمام شد

نخســتین صبحانــه کاری دوره هشــتم بــا نــگاه پررنــگ هیاترییســه اتــاق
بازرگانــی ایــران بــه اقتصــاد دانشبنیــان و دعــوت از معــاون علمــی و فنــاوری
رییسجمهــوری برگــزار شــد.
«در دوران حســاس کنونــی و بــا توجــه بــه اینکــه در دوران پســاتحریم قــرار
خواهیــم گرفــت؛ بــه نظــر میرســد ایــن نهــال نوپــا اکنــون نیــاز بــه حراســت
بیشــتری دارد تــا در مقابــل توفــان پرقــدرت آمــاده وزیــدن بــه اقتصــاد کشــور
بتوانــد رشــد طبیعــی خــود را بــا بهــره بــردن از تجــارب و تخصــص دنیــا
طــی کنــد و تبدیــل بــه درختــی تنومنــد و بــارآور شــود » .اینهــا بخشــی
از توصیفــات محســن جاللپــور رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران اســت کــه در
شــبکه تلگــرام خــود قبــل از دیــدار بــا ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی فنــاوری
رییسجمهــوری منتشــر کــرد.
جاللپــور در ایــن نشســت بــر تاثیــر بخــش دانشبنیــان در افزایــش GDP
کشــور تاکیــد کــرد و گفــت :بخــش خصوصــی قائــل بــه وصــول مالیــات اســت
امــا اعتقــاد دارد کــه اگــر براســاس قانــون شــرکتهای دانشبنیــان از پرداخــت
مالیــات معــاف شــوند تاثیــر چندانــی در منابــع حاصــل از آن نخواهــد داشــت،
چــرا کــه شــرکتهای فعــال در ایــن بخــش تنهــا یــک درصــد اقتصــاد کشــور
را تشــکیل میدهنــد.
وی شــروع دوره جدیــد فعالیــت اتــاق بازرگانــی ایــران را همــراه بــا مشــکالت
ناشــی از وجــود پروژههــای نیمهتمــام ،حجــم بــزرگ تعهــدات دولــت،
بدهیهــای معــوق ،فراوانــی هزینههــای جــاری ،بــزرگ بــودن بیــش از حــد
دولــت در کنــار ارزان شــدن بهــای نفــت دانســت و توضیــح داد :بــا وجــود
همــه ایــن بحثهــا آغــاز دوره هشــتم اتــاق بازرگانــی ایــران بهدلیــل انجــام
مذاکــرات و تفاهــم بــا تزریــق امیدهــای تــازه در بیــن افــراد همــراه بــود.
جاللپــور از پایــان دوره توســعه دولتــی ســخن گفــت و تاکیــد کــرد :آینــده
در دســت بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاری آن اســت .هــر چنــد اثرگــذاری
ایــن مســئله بــه دورهای ۱۰ســاله نیــاز دارد .امــا معتقدیــم بخــش دانشبنیــان
میتوانــد در بهبــود و پیشــبرد اهــداف موثــر عمــل کنــد.
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:در سی امین جلسه هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته صورت گرفت

از اکو تا بازارهای عراق و ترکمنستان بررسی شد
ـرژی :ســی امیــن جلســه هیــات مدیــره فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره ایــن
هــاب انـ
تشــکل بــه بررســی و تصمیــم گیــری پیرامــون مصوبــات اخیــر دولــت دربــاره وام هــای ارزی بــه صادرکننــدگان ،تدابیــر تجــاری جدیــد در
عــراق و کردســتان عــراق ،تشــکیل کنسرســیوم هــای نفتــی بــرای معرفــی بــه اکــو ،بررســی تشــکیل کنسرســیوم هــای جدیــد و تعییــن
تکلیــف کنسرســیوم ترکمنســتان ،بررســی و راهکاریابــی بــرای حــل مشــکل شــرکت هــای صادرکننــده و ...پرداخــت .ایــن جلســه کــه در
تاریــخ ســه شــنبه 94/8/5در محــل فدراســیون و طــی دو ســاعت بــه طــول انجامیــد ،بــا گــزارش ســیامک دولتشــاهی عضــو هیــات مدیــره
در خصــوص نحــوه تخصیــص وام  200میلیــون دالری بــه صادرکننــدگان عــراق آغــاز شــد
ســیامک دولتشــاهی :بانــک مرکــزی مصوبــه ای را در خصــوص تخصیــص
 200میلیــون دالر وام ارزی بــرای حمایــت از صادرکننــدگان بــازار عــراق از
طریــق ایــن بانــک ،در اختیــار بانــک توســعه صــادرات قــرار گرفتــه اســت .انجمن
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ایــران هــم پــس از بررســی مســتندات
اعضــا ضمانــت نامــه الزم را بــرای اخــذ وام بــه تعــدادی از شــرکت هــای عضــو
.اعطــا کــرده اســت .ایــن وام هــا فــارغ از مطالبــات ســنوات گذشــته اســت
محمــد پارســا :نکتــه کلیــدی در ایــن میــان وجــود دارد و آن اســتفاده از بیمــه
بــرای پوشــش ریســک صــادرات راهــکار ســهل الوصــل تــر و ســریعتری اســت.
فدارســیون هــم شــرایط ویــژه ای بــرای اعضــا بــه وجــود آورده کــه مــی تواننــد
از بیمــه هــای پوششــی خوبــی اســتفاده کننــد و فعالیــت هــای تجــاری خــود
را ایمــن کننــد .بــا توجــه بــه ریســک بــاالی حضــور در بازارهــای ماننــد عــراق
و وجــود داعــش در منطقــه بیمــه هــا مــی تواننــد کمــک بزرگــی در تحقــق

اهــداف صادراتــی داشــته باشــند و امنیــت فعالیــت هــای تجــاری ایرانیــان در
.بازارهــای خــاری را تضیــن نماینــد
ســیامک دولتشــاهی :وام اعطایــی  200میلیــون دالری فــازغ از مطالبــات
ســنوات گذشــته اجــرا مــی شــود .انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســی ایــران در جلســات متعــددی کــه بــا بانــک مرکــزی و ســایر
بانــک هــا داشــته ،همــواره در خصــوص مشــکالت اعضــای خــود بــا ســیتم
بانکــی صحبــت کــرده اســت .ضمــن پیگیــری ایــن مــورد ،مــواردی دیگــری
هــم در رونــد تجــاری اعضــای مــا رخ داده اســت .در حالــی کــه ایــن وام بــه
صادرکننــدگان بــازار عــراق اختصــاص داده شــده امــا بــه نظــر مــی رســد در
مــاه هــای آینــده دوبــاره تجــار در ایــن بــازار بــه مشــکل برخواهنــد خــورد و
مطالبــات دوبــاره شــکل خواهــد گرفــت .بــرای حــل و فصــل مشــکالت و وصــول
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات نفت ،صادرات نعمت و صادرات غیرنفتی،
صادرات همت است

اعناوین اخبار
حمایت از شرکتهای ایرانی عالقهمند به
فعالیت در اروپا

رییــس مرکــز تجــارت ایــران در اروپــای ســازمان
توســعه تجــارت پیرامــون اصــول و راهکارهــای
موثــر تجــارت متقابــل ایــران و اروپــا ســخنرانی
کرده...مشــروح خبــر

مذاکرات داغ اقتصادی بنگاههای ایرانی
و آلمانی

ایالــت باواریــا ،یــا بــه تعبیــر ژرمنهــا «بایــرن»،
بزرگتریــن و جنوبیتریــن ایالــت جمهــوری فــدرال
آلمــان است...مشــروح خبــر

شناسایی شرکتهای توانمند ایرانی برای
معرفی به سرمایهگذاران خارجی

مهــدی جهانگیــری عضــو هیــات رئیســه اتــاق
تهــران ،برنامــه هــای اتــاق بــرای مذاکــرات
اقتصــادی در پســا تحریــم را تشــریح کــرد
مشــروح خبــر

فرصت طالیی برای بازاریابی در سرزمین
ثروتها

هماهنگــی
و
هماندیشــی
شســت
مشــارکتکنندگان در نمایشــگاه بینالمللــی
نفــت و گاز ترکمنســتان صبــح روز گذشــته
مشــروح خبــر

نشســت کمیســیون توســعه صــادرات خانــه اقتصــاد
ایــران بــا حضــور فعــاالن تجــاری کشــور و همچنیــن
رییــس و نایــب رییــس ایــن کمیســیون و رییــس
اتــاق مشــترک ایــران و راوکرایــن برگــزار شــد....
مشــروح خبر

 10سال تا پررنگ شدن نقش بخش خصوصی

محســن جاللپــور ،رییــس پارلمــان
بخشخصوصــی کشــور در نشســتی کــه بــا حضــور
نماینــدگان تشــکلهای دانشبنیــان ،ســتاری
معــاون علمــی و فنــاوری ریاس ـتجمهور و فاضلــی
رییــس اتــاق اصنــاف ایــران ،تشــکیل شــده
مشــروح خبر

ـاي
ـركت هـ
ـر شـ
ـي در برابـ
ـت خوبـ
فرصـ
ـرار دارد
ـي قـ
المانـ

رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان
گفــت  :باتوجــه بــه شــرایط محیطــی و امکانــات و
ظرفیــت هــای مناســب و همچنیــن جمعیــت جــوان
و امــوزش دیــده در ایــران ....مشــروح خبــر

اخبار کوتاه
قــرارداد ســاخت اولیــن نیــروگاه خورشــیدی
در تهــران بــا ســرمایهگذاری آلمانهــا
آمــاده شــد ...مشــروح خبــر
ارتقــاء ســطح تجــاری ایــران و یونــان بــا
تأســیس اتــاق مشــترک ...مشــروح خبــر
ـرژی
ـازار انـ
ـدت در بـ
ـور درازمـ
ـال حضـ
ـه دنبـ
بـ
ـروح خبر
ـران هستیم.......مشــ
ـت ایـ
و صنعـ

انـرژی
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بــرق گزینــه برتــر بــرای صــادرات ارزآور....
مشــروح خبــر
ـتور کار
ـد در دسـ
ـرایط جدیـ
ـا شـ
ـایش  LCبـ
گشـ
ـر
ـروح خبـ
ـول و اعتبار...مشـ
ـورای پـ
شـ

2

ـزات
ـرق از تجهیـ
ـرکتهای بـ
ـاز شـ
ـد نیـ
 90درصـ
ســاخت داخــل تامیــن میشــود ...مشــروح
ـر
خبـ

*

توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
عقبگــرد  ۸۶واحــد ی شــاخص کل ...مشــروح
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
خبــر
بورس انرژی میزبان  19عرضه در بازار فیزیکی بود شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
...مشــروح خبر
خواهیــد کــرد
تامیــن مالــی صنعــت پتروشــیمی از طریــق
ـعه
ـای توسـ
ـرح هـ
ـل طـ
ـبب تکمیـ
ـورس کاال سـ
بـ
ای مــی شود...مشــروح خبــر
ـوری» اول جهان
ـد کشـ
ـد «برنـ
ـران از نظر رشـ
ایـ
شد....مشــروح خبر
ـه امارات
ـادرات گاز بـ
ـرای صـ
ـران بـ
ـره ایـ
مذاکـ
وکویت..مشــروح خبر
تولیــد نفــت ایــران از میــدان مشــترک بــا
امــارات افزایــش یافــت مشــــروح خبــر
ـی10
ـور طـ
ـرق کشـ
ـای بـ
ـاخت هـ
ـودی زیرسـ
نابـ
ســال گذشته...مشــروح خبــر
 25میلیــون دالر بــرای توســعه صنایــع
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از اکو تا بازارهای
عراق و ترکمنستان بررسی شد
کردســتان عــراق ،بــا نخســت وزیــر ایــن منطقــه تجــاری،
مذاکراتــی جهــت وصــول مطالبــات شــرکت هــای ایرانــی
صــورت گرفــت .بــا توجــه بــه ایــن کــه آنهــا اعــام کردنــد
کــه اعتبــارات الزم را بــرای پرداخــت بدهــی هــای خــود
ندارنــد ،مذاکراتــی بــرای بررســی شــرایط دیگــر پرداخــت
صــورت گرفــت و نهایتــا منتــج بــه تســویه بدهــی هــا و
مطالبــات تجــار ایرانــی بــا نفــت شــد  .طبــق ایــن توافقــات
مقــرر شــد عــراق بدهــی هــای خــود را در قالــب فــروش
تهاتــری نفــت تســویه کنــد .مســئولیت ایجــاد ســازو کار
الزم بــرای تســویه مطالبــات نیــز برعهــده انجمــن گذاشــته
شــده اســت .انجمــن هــم در حــال جمــع آوری اطالعــات
و بررســی راهــکاری مناســب بــرای اجــرای توافقــات اســت.
البتــه کردســتان عــراق پیــش از ایــن موافــق فــروش نفــت
.بــه ایــران نبــود
بــا توجــه بــه ایــن کــه اکثــر قراردادهــای یــک طرفــه
بــوده و شــرکت هــای ایرانــی از روی اجبــار آنهــا را منعقــد
کــرده انــد و بــه نوعــی تداعــی کننــده ،قــرارداد ترکمنچــای
هســتند ،پیگیــر تشــکیل هیــات یــا کمیتــه  6نفره متشــکل
از ســه ایرانــی و ســه عراقــی بــا اختیــارات کافــی بــرای
بررســی وحــل و فصــل مشــکالت قــراردادی شــرکت هــای
ایرانــی در ایــن کشــور هســتیم .پیشــنهاد شــد کــه تیــپ
قراردادهــای فــی مابیــن بــه تیــپ قراردادهــای بیــن المللــی
تغییــر یابــد کــه مقبــول افتــاد و پیگیــری هــا در ایــن
.خصــوص تــا حصــول نتیجــه قطعــی ادامــه دارد
در حــال حاضــر فــروش نفــت بــه ســهولت بــرای ایــران
ممکــن نیســت مــا راهکارهــای را کــه بــرای یکــی از پــروژه
هــای کــه قرارســت در جلســه آتــی بررســی شــود .در بــازار
عــراق موقعیــت مناســب دیگــری بــرای ســرمایه گــذاری در
بخــش ریلــی بــه وجــود آمــده اســت .پــروژه خــط ریلــی
کربــا بــه نجــف اســت کــه بیــش از یــک و میلیــارد و نیــم
دالر ارزش گــذاری شــده اســت .ســال گذشــته چندیــن
فدارســیون مذاکراتــی را بــا دولــت عــراق انجــام داده انــد
و تقریبــا طــرح اولیــه ایــن پــروژه بــه دســت آمــده اســت.

قــرار بــود کــه ایــران و عــراق مشــترکا ایــن پــروژه را
فاینــاس کننــد و ایــن پــروژه انجــام شــود .ولی متاســفانه در
چنــد مــاه اخیــر بــه دلیــل مشــکالت مالــی هــر دو دولــت
از اجــرای پــروژه انصــراف داده انــد و طــرح اجرایــی نشــد.
بــا ایــن حــال حــدود مــاه پیــش ســفیر عــراق در ایــران
در مکاتباتــی اعــام کــرد کــه دو شــرکت تــرک ،حاضــر
بــه ســرمایه گــذاری در ایــن پــروژه شــده انــد .پیــرو ایــن
موضــوع در وزات راه و شهرســازی و بــا محوریــت انجمــن
جلســاتی جهــت بررســی راهــکار بــرای حضــور ایــران در
ایــن پــروژه برگــزار شــد .در ایــن جلســه اعــام کــردم
کــه ایــن پــروژه توجیــه اقتصــادی نــدارد و تنهــا راهــکار
توجیــه پذیــر شــدن ایــن طــرح تهاتــر نفــت اســت .بــرای
پشــبرد ایــن راهــکاری نیــز بــا یــک ســرمایه گــذار خارجــی
وارد مذاکــره شــدیم کــه قــرار شــد نفــت تهاتــر شــده بــا
عــراق در ایــن پــروژه ریلــی را بــه او بفروشــیم و از ایــن
طریــق هزینــه اجــرای پــروژه را دریافــت کنیــم .در جلســه
آتــی شــرکت هــا و انجمــن ابعــاد بیشــتر ایــن همــکاری
بررســی خواهــد شــد .بــا توجــه بــه ایــن تجربــه بــه نظــر
مــی رســد در کردســتان عــراق هــم بایــد چنیــن سیاســت
.هــای تجــاری اجــرا کــرد
محمــد پارســا :چندیــن شــرکت خارجــی را مــی توانــم
معرفــی کنــم و فکــر مــی کنــم اتحادیــه هــم چنیــن
.امکانــی داشــته باشــد
مهــدی اســفندیاری :جابــه جایــی نفــت فقــط از طریــق
خــط طولــه امــکان پذیــر اســت و ایــن در حالــی اســت کــه
خــط لولــه انتقــال نفــت از ایــران بــه عــراق یــک طرفــه بوده
و بارهــا در ایــن خــط لولــه حوادثــی رخ داده اســت .نفــت
.عــراق از کیفیــت الزم هــم برخــوردار نیســت
محمــد پارســا :نفــت را داخــل اســتفاده نمــی کنیــم از
خــط لولــه هــای موجــود اســتفاده کــرده و نفــت را مــی
فروشــیم و درآمــد آن را در پــروژه هــای عــراق ســرمایه
.گــذاری مــی کنیــم
ســیامک دولتشــاهی :دولــت عــراق بــه صــورت مســتقل
و بــا اســتفاده از کشــتی هــای خــود در بنــادر جنوبــی،
نفــت صــادرات مــی کنــد .یــک خــط لولــه انتقــال نفــت از
جنــوب عــراق بــه ترکیــه هــم وجــود دارد؛ البتــه بــا توجــه
بــه مشــکالت انتقــال از ایــن خــط لولــه ،تمایلــی بــرای
اســتفاده از آن نداریــم .امــا بــراس ســهولت در سیاســت
هــای تجــاری مــی تــوان از محمولــه هــای نفتــی دولــت
.کردســتان عــراق ،در بنــادر جنوبــی مطالبــه کــرد
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محمــد پارســا :دیــروز بــه نمایندگــی شــورای هماهنگــی
در جلســه اکــو بــودم .اکــو قراراســت دو مــاه آینــده همایش
دو روزه ای را برگــزار کنــد .طبــق توافقــات و مذاکــرات
پیشــین مقــرر شــده بــود کــه پــرژه هــا بــه کنسرســیوم
هــای مشــترک کشــورها داده شــود .مقــرر شــده بــود کــه
پــروژه هــا بــه کنسرســیوم هــای دو یــا چنــد ملیتــی کــه
در منطقــه حضوردارنــد واگــذار شــوند ،امــا ایــن مســئله
هنــوز اجــرا نشــده اســت .نهایتــا مقــرر شــد کــه بــرای
تشــکیل کنسرســیوم هــا  5کارگــروه تشــکیل شــود .ایــن
کنسرســیوم هــا در همایــش دو روزه ای کــه بــا حضــور
وزرا برگــزار خواهــد شــد ،نشســت هــای تخصصــی خواهنــد
داشــت ،تــا کنسرســیوم هــای منطقــه ای بــا حمایــت دولت
شــکل بگیرنــد .مســئولیت تشــکیل کارگــروه هــای بخــش
فاینــاس و نفــت و گاز و پتروشــیمی را آقــای مهنــدس
دولتشــاهی متقبــل شــدند .بخــش هــای دیگــری ماننــد
تولیــد ،توزیــع ،انتقــال بــرق و بهــره وری و ذخیــره انــرژی
بــه فدارســیون ســپرده شــده و انجمــن صادرکننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی ایــران نیــز مســئولیت تشــکیل
کارگــروه هــای نفــت  ،گاز و فاینــاس را بــر عهــده دارد.
در راســتای تســهیل تشــکیل کنسرســیوم هــا بایــد اطــاع
.رســانی خوبــی صــورت بگیــرد
ســیامک دولتشــاهی :بایــد از ایــن موقعیــت بــه نحــو
احســنت اســتفاده کنیــم بــه گونــه ای کــه میــدان را بــرای
.حضــور بخــش خصوصــی بیــش از گذشــته آمــاده ســازیم
حمیدرضــا صالحــی :بــرای حصــول بــه نتایــج بهتــر و
جلوگیــری از ایجــاد دور باطــل مصوبــات جلســه قبــل را
مــرور کنیــم .در جلســه قبــل موضــع تســویه بدهی از ســوی
مهنــدس ســماک مطــرح شــد کــه اطــاع رســانی بــه اعضــا
انجــام شــد .دبیرخانــه لیســت و پرونــده اعضــا را بازبینــی
و پیگیــر اخــذ حــق عضویــت اعضــا هســت .براســاس
مصوبــات هیــات مدیــره بازنگــری بــر روی معوقــات حــق
عضویــت هــا صــورت گرفــت .بــا مهندســین گلســرخی
و قانــع جلســه تشــکیل و تدابیــری جهــت دریافــت حــق
.عضویــت اندیشــیده شــد
بــه پیشــنهاد آقــای آهنگــران مقــرر شــد تشــکل هــا
مســایلی را کــه تمایــل دارنــد ،فدارســیون بــه بررســی
آنهــا بپــردازد ،پیشــنهاد دهنــد امــا متاســفانه تــا کنــون
هیــچ تشــکلی در ایــن بــاره اقدامــی نکــرده اســت .طبــق
اساســنامه فدراســیون مســئولیت بررســی مســایل و
مشــکالت باالدســتی صادرکننــدگان اســت و تشــکل هــا
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مــی تواننــد بــر همیــن اســاس پیشــنهادات خــود را مطــرح
کننــد .در جلســه قبلــی تهیــه اســتراتژی فدارســیون هــم
مطــرح شــد کــه در همــان جلســه بــه پیشــنهاد آقــای صفــر
نــوراهلل ،تدویــن اســتراتژی فدارســیون بــه اتــاق بازرگانــی
.اصفهــان واگــذار شــد
علــی اصغــر گلســرخی :طبــق تمــاس هــای تلفنــی کــه
بــا جنــاب صفرنــوراهلل داشــتم ،ایشــان کارشناســی را در
.ایــن بــاره بــه فدارســیون معرفــی خواهنــد کــرد
..آقای صفر نوراهلل انجام دهند
حمیدرضــا صالحــی :فعــال ســازی کنسرســیوم هــا یکــی
دیگــر از مصوبــات جلســه قبلــی فدراســیون اســت .تــا
کنــون دو کنسرســیوم ترکمنســتان و ریلــی در فدراســیون
تشــکیل شــده اســت .کنسرســیوم ریلــی بــه مســئولیت
آقــای کفشــککنان رونــد رو بــه رشــدی را طــی مــی کنــد
امــا کنسرســیوم ترکمنســتان بــه دلیــل ایــن کــه مســئولیت
مســتقیمی نــدارد ،چنــدان فعــال نیســت ،بــه همیــن دلیــل
پیشــنهاد مــی کنــم کــه شــرکت صانیــر بــه عنــوان مســئول
ایــن کنسرســیوم ،تعییــن شــود( .ایــن پیشــنهاد بــا موافقــت
حضــار تصویــب و مســئولیت کنسرســیوم ترکمنســتان بــه
.شــرکت صانیــر محول شــد
علیرضــا کفشــکنان :در حــال حاضــر اعضــای
کنسرســیوم ریلــی در حــال بررســی و اجــرای خطــوط
ریلــی برقــی ماننــد برقــی کــردن خــط ریلــی تهــران
تبریزاســت .جلســات ایــن کنسرســیوم بــه صــورت مرتــب
.برگــزار مــی شــود
خارج از دستور
حمیدرضــا صالحــی :چندیــن بــار آقــای نعمــت زاده
در جلســات پیشــنهاد دادنــد کــه شــرکت هــای صادراتــی
تشــکیل شــوند و مــا هــم از مشــکالت شــرکت هــای
.صادرکننــده صحبــت کردیــم
محمــد پارســا :در راســتای بهبــود فضــای کســب و کار
صادرکننــدگان کشــورچندین پیشــنهاد دارم و از فدراســیون
مــی خواهــم رفــع مشــکالت مالــی ،مالیاتــی و رتبــه بنــدی
کنسرســیوم هــای صادراتــی را در ســازمان مدیریــت و
.برنامــه ریــزی دنبــال کنــد
گفتنــی اســت در ایــن جلســه اعضــای هیــات مدیــره :
محمــد پارســا،علی اصغــر گلســرخی ،ســیامک دولتشــاهی،
اســماعیل مســگرپور طوســی ،حمیدرضــا صالحــی ،ســعید
آهنگران،علــی کهفــی قانــع ،محمــد حســین ترابــی و
اســفندیاری و تنــی چنــد تــن از اعضــای فدراســیون حضــور

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییس مرکز تجارت ایران در اروپای سازمان توسعه تجارت عنوان کرد

حمایت از شرکتهای ایرانی عالقهمند به فعالیت در اروپا
رییــس مرکــز تجــارت ایــران در اروپــای ســازمان توســعه
تجــارت پیرامــون اصــول و راهکارهــای موثــر تجــارت
متقابــل ایــران و اروپــا ســخنرانی کــرده و در عیــن حــال
تاکیــد کــرد :پشــتیبانیهای الزم از شــرکتهای ایرانــی
کــه تمایــل دارنــد در دیگــر کشــورها فعالیــت کننــد و
همچنیــن شــرکتهای اروپایــی کــه عالقهمنــد بــه تجــارت
.بــا ایــران هســتند انجــام میدهیــم
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،شــاهرخ میرزاحســینی در
همایــش کاربــردی تجــارت بــا آلمــان کــه صبــح امــروز
در مرکــز همایشهــای صداوســیما برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :بــه دنبــال فرصتهایــی بــرای تجــارت موفــق بــا
کشــورهای اروپایــی هســتیم و ایــن مســوولیت بــه عنــوان
متصــدی تجــارت بــه مــا داده شــده و میدانیــم ایــران
بــازار قــوی دارد کــه در زمینههــای مختلفــی از جملــه
رشــتههای مهندســی و پزشــکی بــه خوبــی فعالیــت
.میکنــد
وی افــزود :فرهنــگ روابــط دوجانبــه بــا اروپاییهــا بــه
خصــوص بیــن شــرکتهای ایرانــی و آلمانــی در حــال
شــکلگیری در بــازار ایــران اســت کــه بــا توجــه بــه
اینکــه بــازاری جــوان و متخصــص داریــم میتوانــد
فرصــت مناســبی محســوب شــود و بــازار ایــران را بــرای
.اروپاییهــا جــذاب میکنــد
رییــس مرکــز تجــارت ایــران در اروپــای ســازمان توســعه
تجــارت در عیــن حــال بیــان کــرد :بــا برداشــته شــدن
تحریمهــا مانعــی بــرای بازســازی روابــط وجــود نــدارد و
وظیفــه بنــده در اروپــا ایــن اســت کــه زبــان تجــارت بیــن
.اروپــا و ایــران را بــه یکدیگــر نزدیــک کنــم
میرزاحســینی بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال تجــارت
بلندمــدت و شــرایط دوســربرد هســتیم گفــت :مســالهی
انتقــال تکنولــوژی بــه ایــران از موضوعاتــی اســت کــه همــه
بخشهــا پشــتیبان آن هســتند و مــا بــه دنبــال توســعه
روابــط بــا مراکــز و آکادمیهــای علمــی و شــرکتهای
آلمانــی هســتیم تــا ایــن روابــط بــا شــرکتهای ایرانــی
تقویــت شــود و ســرمایهگذاری موضــوع مهمــی اســت کــه

.میتوانــد کمــک زیــادی بــه ایــن موضــوع کنــد
وی بــا بیــان اینکــه شــرکتهای آلمانــی ذهنیتــی از
ریســک و خطرپذیــری در روابــط خــود بــا ایــران ندارنــد،
اظهــار کــرد :بهطــور شــفاف نمیدانیــم آلمانیهــا در
زمینـهی تجــارت بــا ایــران بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند
و اینجــا جمــع شــدیم تــا ایــن مســائل را بــا یکدیگــر در
میــان بگذاریــم تــا روابــط بهتــری بــا آلمــان داشــته باشــیم
.و میتوانیــم رابطــه پایــداری را ضمانــت کنیــم
رییــس مرکــز تجــارت ایــران در اروپــای ســازمان توســعه
تجــارت در عیــن حــال بیــان کــرد :از طرفــی دوســتان
آلمانــی مــا نیــز بایــد دولــت خــود را مجــاب کننــد کــه
ســرمایهگذاریهایی در نواحــی مختلــف تجــاری ایــران
.انجــام دهنــد
میرزاحســینی ادامــه داد :مــا در عیــن حــال وظیفــه داریــم
بــه صــادرات محصــوالت ایرانــی کمــک کنیــم کــه بــرای
ایــن موضــوع چندیــن پایــگاه هماهنگســازی در اروپــا
تاســیس میکنیــم و همچنیــن از شــرکتهای ایرانــی
و شــرکتهای اروپایــی کــه تمایــل بــه فعالیــت دارنــد،
.پشــتیبانیهای الزم را انجــام میدهیــم
وی بــا بیــان اینکــه از ســوی وزارتخانــه وظایــف مختلفــی
بــه مــا داده شــده کــه یکــی از آنهــا انجــام شــدن اقداماتــی
در حــوزه معــدن اســت ،افــزود :جلســاتی بیــن ایــران و
.شــرکتهای بینالمللــی دیگــر در آینــده خواهیــم داشــت

انـرژی

شماره ده  ///هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

قرارداد ساخت اولین نیروگاه خورشیدی در
تهران با سرمایهگذاری آلمانها آماده شد

فــارس :مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان تهــران
از آمــاده شــدن متــن قــرارداد بــرای ســاخت نیــروگاه
خورشــیدی تــا  100مــگاوات در تهــران توســط آلمانیهــا
خبــر داد و گفــت :خریــد تضمینــی بــرق از آلمانیهــا بــه
ازای هــر کیلــووات ســاعت  500تومــان اســت .ســیدعلی
بربنــد بــا اشــاره بــه ایــن کــه ژرمنهــا قصــد داشــتند
نخســتین نیــروگاه بــرق خورشــیدی را در شــرکت صنعتــی
شــمسآباد بــه ظرفیــت  50مگاواتــی احــداث کننــد،
گفــت :پــس از مذاکــرات صــورت گرفتــه آلمانیهــا اعــام
آمادگــی کردنــد کــه میتواننــد ظرفیــت ســاخت نیــروگاه
خورشــیدی را بــه ظرفیــت  100مــگاوات و حتــی 200
.مــگاوات هــم برســانند

به دنبال حضور درازمدت در بازار انرژی و
صنعت ایران هستیم

شــینهوا :وزیــر تجــارت و ســرمایه گــذاری انگلیــس
روز یکشــنبه خاطــر نشــان کــرد کــه لنــدن بــه دنبــال
حضــور درازمــدت در بــازار انــرژی و صنعــت ایــران در
دوران پســاتحریم اســت .فرانســیس آنتونــی آیلمــر مــاد
در مصاحبــه بــا ایــن خبرگــزاری چینــی گفــت :شــرکت
هــای انگلیســی بــه دنبــال حضــور درازمــدت در بــازار
انــرژی و صنعــت ایــران در دوران پســاتحریم اســت.وی
کــه بــه تهــران ســفر کــرده اســت ،گفــت :وجــه تمایــز این
شــرکت هــای انگلیســی کــه امــروز بــا خــود بــه ایــران
آورده ام ایــن اســت کــه تمامــی آنهــا شــرکت هایــی
هســتند کــه بــه صــورت جهانــی فعالیــت مــی کننــد .ایــن
مقــام انگلیســی خاطــر نشــان کــرد :تمامــی ایــن شــرکت
هــا بــر پایــه همــکاری و ســرمایه گــذاری هــای درازمــدت
فعالیــت مــی کننــد و هیــچ کــدام از ایــن شــرکت بــه
.دنبــال همــکاری هــای کوتــاه مــدت نیســتند

4

ارتقاء سطح تجاری ایران و یونان با تأسیس
اتاق مشترک
ه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محســن جــال پــور»
رئیــس اتــاق ایــران ،بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه دو کشــور
اظهــار داشــت« :ایــران و یونــان پیشــینه تاریخــی ،تمدنــی،
صنعتــی و کشــاورزی دارنــد و روابــط اقتصــادی ایــران و یونــان
».در طــول ســال هــای گذشــته دچــار نوســان بــوده اســت
جــال پــور ادامــه داد« :علیرغــم ظرفیــت هــای موجــود ،روابط
تجــاری و اقتصــادی بطــور مناســبی رشــد نکــرده اســت .در
ســال هــای گذشــته اســناد مختلفــی بــه منظــور توســعه و
ارتقــاء مناســبات اقتصــادی و تجــاری فیمابیــن بــه امضــا
رســیده اســت ،امــا ظرفیــت هــا و توانایــی هــای دو کشــور
بــرای تجــار و ســرمایه گــذاران هــر کشــور ناشــناخته باقــی
».مانده اســت
رئیــس اتــاق ایــران خاطــر نشــان کــرد« :در شــرایط جدیــد و
رفــع ضعــف هــای گذشــته انتظــار مــی رود بــا تأســیس اتــاق
هــای بازرگانــی مشــترک ایــران و یونــان در تهــران و آتــن،
».توانایــی هــا و ظرفیــت هــای دو کشــور معرفــی گــردد
وی زمینــه همــکاری هــا و ســرمایه گــذاری هــای مشــترک
بیــن دو کشــور را کشــاورزی ،مــواد غذایــی ،صنعتــی ،آهــن و
فــوالد ،ســیمان ،گردشــگری ،دارو و صنایــع دســتی دانســت و
گفــت« :بــا رفــع دغدغــه هــای موجــود ،همــکاری بیــن بخــش
هــای خصوصــی دو کشــور در آینــده بیشــتر و بهتــر خواهــد
.شد
ســفیر یونــان از کشــورش بــه عنــوان دروازه اروپــا یــاد کــرد و
خــاط نشــان کــرد« :یونــان دارای ظرفیتهــای بســیاری در
زمینههــای مختلــف اســت و اقتصادهــای ایــران و یونــان در
».بســیاری از عرصــه هــا ،میتواننــد مکمــل یکدیگــر باشــند
وی ادامــه داد« :نبــود مؤسســه مشــترک بانکــی بیــن دو
کشــور ،مانعــی بــر ســرراه تجــارت اســت .بــا تأســیس بانــک
مشــترک مــی توانیــم مشــکالت مالــی و انتقــال پــول را رفــع
».نماییــم
آیفانتیــس»؛ مخابــرات ،انــرژی ،تولیــد کابــل بــرق«،
زیرســاختارها ،ســاختمان ،لولــه ،شــیرآالت ،تجهیــزات
پاالیشــگاهی را از زمینــه هــای همــکاری بیــن دو کشــور
دانســت و خواســتار معرفــی شــرکای تجــاری ایرانــی معتبــر از
.ســوی اتــاق ایــران بــه شــرکت هــای یونانــی شــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایالــت باواریــا ،یــا بــه تعبیــر ژرمنهــا «بایــرن» ،بزرگتریــن
و جنوبیتریــن ایالــت جمهــوری فــدرال آلمــان اســت بــا
جمعیتــی حــدود  12میلیــون نفــر و درآمــد ناخالــص داخلــی
نیــم تریلیــون یورویــی .ایالتــی کــه صنایــع بــزرگ آلمــان در
آن جمــع شــدهاند و آن را بــه ایالتــی قدرتمنــد در اروپــا
بــدل کــرده اســت .طــی روزهــای گذشــته هیاتــی اقتصــادی و
صنعتــی از ایــن ایالــت قــوی و ثروتمنــد بــه دعــوت اتــاق تهــران
و اتــاق مشــترک ایــران و آلمــان ،بــه تهــران آمــد و بــا برخــی
ت کــرد و رودرروی مذاکــرات اقتصــادی
مقامــات دولتــی مالقــا 
.بــا فعــاالن بخشخصوصــی نشســت
ایــن هیــات کــه نزدیــک بــه  130فعــال اقتصــادی و نماینــدگان
بنگاههــای بــزرگ صنعتــی باواریــا مســافر آن هســتند ،عصــر
دیــروز سهشــنبه ،مهمــان اتــاق بازرگانی،صنایــع ،معــادن و
.کشــاورزی تهــران در هتــل پارســیان آزادی بودنــد
ایــن نشســت در حالــی برگــزار شــد کــه شــب پیــش از
آن ،تفاهمنامــهای میــان اتــاق تهــران و اتحادیــه اقتصــاد و
صنایــع باواریــا امضــا شــد تــا همکاریهــا میــان ایــن دو
نهــاد بخشخصوصــی از ایــران و آلمــان بــر مــدار توســعه
مناســبات قــرار بگیــرد .در نشســت هتــل پارســیان آزادی،
فعــاالن اقتصــادی ایرانــی و نماینــدگان برندهــا و شــرکتهای
بخشخصوصــی توانســتند شــرکای صنعتــی خــود از ایالــت
باواریــا آلمــان را شناســایی کننــد و بــرای برقــراری همکاریهــا
.مذاکــرات کاری داشــته باشــند
تضمین مناسبات بر پایه سرمایهگذاری مشترک

رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران در ابتــدای ســخنان خــود در نشســت مشــترک بــا
هیــات فنــی و صنعتــی باواریــا ،بــه ســابقه دیرینــه روابــط
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی ایــران و آلمــان اشــاره کرد
و گفــت« :ایــران بــا جمعیتــی حــدود  80میلیــون نفــر کــه
اکثــر آن را جوانــان و افــراد تحصیلکــرده تشــکیل میدهــد
بــا  15کشــور در منطقــه همســایه اســت کــه از طریــق
ایــن کشــورها بــه بــازار  300میلیــون نفــری وصــل اســت،
از طــرف دیگــر نیــز آلمــان بــا جمعیــت  80میلیــون نفــری
از موقعیتــی ممتــاز در اتحادیــه اروپــا و جهــان برخــوردار
اســت از ایــن رو ،هــر دو کشــور از ویژگــی و مزیتهــای
باالیــی بــرای همکاریهــای مشــترک اقتصــادی و

انـرژی
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و صنایــع باواریــا ،گفــت« :قــدرت مــا ،شــرکت و صنایــع
متوســط و توانمنــدی هســتند کــه در جایــگاه باالیــی در
آلمــان و اروپــا دارنــد ».بــه گفتــه وی ،صنایــع فعــال در
باواریــا  26.5درصــد تولیــد ناخالــص ملــی ایــن ایالــت
را ایجــاد میکنــد کــه ایــن نــرخ در آلمــان  20درصــد
و در کشــوری ماننــد فرانســه  16درصــد اســت .آقــای
بروشــتات ،ایــن توضیــح را نیــز داد کــه  3.5درصــد درآمــد
ناخالــص داخلــی باواریــا صــرف تحقیقــات و توســعه
فنــاوری میشــود کــه ایــن میــزان در ســایر ایالتهــای
آلمــان  3درصــد و در ســایر کشــورهای اروپــا زیــر  3درصد
اســت .وی در پایــان ســخنان خــود بــه اهمیــت و جایــگاه
بوکار در ایالــت باواریــا اشــاره کــرد
اخالقمــداری در کسـ 
و افــزود« :ویژگــی «اخــاق بایرنــی» ســالها و دهههــا
تهــران بــرای کمــک بــه توســعه و تقویــت مناســبات و بــر ســر زبانهــا بــوده اســت و شــرکتهای باواریایــی در
همکاریهــای مشــترک اقتصــادی میــان ایــران و آلمــان همــکاری خــود بــا شــرکتهای خارجــی اعتمــاد و احتــرام
خبــر داد و امضــای تفاهمنامــه مشــترک میــان اتــاق بــه طرفهــای متقابــل را مــاک عمــل قــرار میدهنــد
تهــران و اتحادیــه اقتصــاد و صنایــع باواریــا را نقطــه شــروع
مذاکرات مقامات اتاق تهران و هیات تجاری باواریا
.ایــن همکاریهــا عنــوان کــرد
پیــش از برگــزاری نشســت عمومــی اتــاق تهــران،
سرپرســت هیــات تجــاری و صنعتــی باواریــا بــه همــراه
»همکاری بر پایه سنت «بایرنی
مدیرعامــل اتحادیــه اقتصــاد و صنایــع باواریــا نیــز در ایــن تنــی چنــد از چهرههــای شــاخص ایــن هیــات از جملــه
جلســه طــی ســخنانی ،نمایــی از وضعیــت کنونــی اقتصادی آلفــرد کافــال و برتــرام بروشــتات ،رئیــس و مدیرعامــل
ایــن ایالــت را تشــریح کــرد .آقــای «برتــرام بروشــتات» اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد ایالــت باواریــا و حتــی پــل
گفــت« :باواریــا ،ایالتــی در جنــوب جمهــوری فــدرال آلمان برایتنــر فوتبالیســت ســابق باشــگاه بایــرن مونیــخ کــه
بــا جمعیتــی در حــدود  12میلیــون و  600هــزار نفــر بــه عنــوان ســفیر ایــن برنــد در هیــات حضــور داشــت در
اســت کــه درآمــد ناخالــص ملــی داخلــی ایــن ایالــت بالــغ اتــاق تهــران حاضــر شــدند و بــا رئیــس و دبیــرکل اتــاق
بــر  522میلیــارد یــورو میشــود کــه برابــر  18درصــد تهــران دیــدار و گفتوگویــی از نزدیــک داشــتند .در
درآمــد ناخالــص ملــی داخلــی آلمــان اســت ».وی بــا بیــان ایــن نشســت ایلــزه ایگنــر ،وزیــر اقتصــاد ،انــرژی ،رســانه
اینکــه نــرخ بیــکاری در ایالــت باواریــا  3.4درصــد اســت ،و فنــاوری ایالــت باواریــا بــا تشــریح وضعیــت اقتصــادی
افــزود« :نــرخ بیــکاری در باواریــا کمتریــن میــزان در کل ایالــت باواریــا و نقــش مهمــی کــه ایــن ایالــت در صنعــت
آلمــان اســت کــه بــه دنبــال یــک اقتصــاد و صنعــت ســالم و تولیــد آلمــان دارد ،بــر عالقمنــدی وافــر صنعتگــران
ایــن ایالــت بــرای توســعه مــراودات خــود بــا ایــران تاکیــد
».و موفــق بــه وجــود آمــده اســت
بــه گفتــه آقــای بروشــتات ،ایالــت باواریــا آلمــان کــرد .ایگنــر کــه در ســفر خــود بــا مقامــات دولتــی نیــز
شــرکتها و صنایــع بزرگــی را در خــود جــای داده دیــدار کــرده بــود ،از امضــای تفاهمنامههایــی کــه بیــن
اســت و شــرکتهای بــزرگ جهانــی از جملــه زیمنــس ،اتــاق تهــران و تشــکلهای بخــش خصوصــی باواریــا در
خودروســازی آئــودی و بیامدبلیــو بخشــی از صنایــع زمینههــای صنعتــی و آموزشــی بــه امضــا رســیده اســت
فعــال در ایــن ایالــت هســتند .مدیرعامــل اتحادیــه اقتصــاد .ابــراز خرســندی کــرد

مذاکرات داغ اقتصادی بنگاههای ایرانی و آلمانی
صنعتــی برخــوردار هســتند ».مســعود خوانســاری بــا بیــان
اینکــه ســایه تحریــم بــه ماننــد روابــط بــا ســایر کشــورها،
بــر مناســبات اقتصــادی ایــران و آلمــان نیــز اثــر منفــی
گذاشــت ،افــزود« :حجــم روابــط اقتصــادی دو کشــور در
ســالهای تحریــم حــدود  2.5میلیــارد یــورو بــود در
حالــی کــه پیــش از اعمــال تحریمهــا ،دو کشــور تجــارت
بیــش از  5میلیــارد یورویــی بــا یکدیگــر داشــتند ».او
بــا اشــاره بــه آغــاز دوران جدیــد پســاتحریم و بازگشــایی
دوبــاره مناســبات اقتصــادی ایــران و کشــورهای جهــان،
افــزود« :دوره جدیــد کــه پــس از توافــق هســتهای میــان
ایــران و کشــورهای قدرتمنــد جهــان بــاز شــده اســت،
زمینــه را بــرای گســترش مناســبات اقتصــادی در همــه
بخشهــای آن فراهــم کــرده اســت امــا بــرای توســعه
روابــط بایــد از چارچوبهــای گذشــته فراتــر رفــت و
همکاریهــای اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای مطــرح
».جهــان محــدود بــه مبادلــه کاال نخواهــد بــود
بــه گفتــه رییــس اتــاق تهــران ،روابــط اقتصــادی ایــران بــا
کشــورهایی ادامــه خواهــد یافــت کــه توســعه زیرســاختها
و ورود تکنولــوژی بــه ایــران در آن نقــش پررنگــی داشــته
باشــد .خوانســاری افــزود« :در شــرایط کنونــی ،برقــراری
ســرمایهگذاریهای مشــترک در پروژههــای فنــی و
تولیــدی در داخــل کشــور یــا در کشــورها و بازارهــای
ســوم ،دوام مناســبات اقتصــادی و تجــاری دو کشــور
ایــران و آلمــان را تضمیــن میکنــد ».او از آمادگــی اتــاق

5

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تشکیل کمیته مشترک بین اتاق بازرگانی ایران
و معاونت علمی و فناوری رییسجمهور

دوره توسعه دولتی تمام شد

رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران جمعیــت نخبــگان ،پهنــای
بانــد و محیــط کســبوکار را  ۳اصــل مهــم در بخــش
دانشبنیــان دانســت .وی بــه موضــوع مالیــات و لــزوم
معافیــت بخــش دانشبنیــان از آن اشــاره و تاکیــد کــرد:
مالیــات از بخــش شــفاف بــه طــور کامــل و حتــی بیــش از
آنچــه بایــد گرفتــه میشــود ولــی از بخــش ســیاه و غیــر
شــفاف اقتصــاد دریافــت نمیشــود .فعــاالن اقتصــادی
دریافــت عادالنــه مالیــات را امــری ضــروری میداننــد و
از ســوی دیگــر میخواهنــد کــه ایــن منابــع بــه نفــع
فضــای کســبوکار هزینــه شــود.
جاللپــور یــادآور شــد :براســاس قانــون ،شــرکتهای
دانشبنیــان از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند .بدیــن
ترتیــب خواســتار اجــرای کامــل قانــون بــوده و تاکیــد داریــم
کــه معافیــت ایــن بخــش تاثیــر چندانــی در منابــع حاصــل از
مالیــات نــدارد ،چــرا کــه شــرکتهای ایــن حــوزه تنهــا یــک
درصــد اقتصــاد کشــور را تشــکیل میدهنــد.
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــه کمکهــای دولــت و
مجلــس شــورای اســامی بــه ایــن حــوزه از طریــق ارائــه
تســهیالت اشــاره و تصریــح کــرد :کمکهایــی انجــام
شــده ولــی تاثیــر الزم را نداشــته ،بنابرایــن بایــد شــالوده
و فلســفه فکــری ایــن نــوع کمکهــا را تغییــر دهیــم و بــه
جــای اینکــه دولــت بــا تکتــک ایــن واحدهــا روبـهرو شــود،
بهتــر اســت حمایــت مالــی را در چرخــه مدیریتــی ،حرفـهای
و تــوان قــرار دهــد .بهطــور حتــم بــا ایــن اقــدام میتــوان
از برخــی برخوردهــای ســلیقهای جلوگیــری کــرد.
جاللپــور همچنیــن پیشــنهاد کــرد کمیت ـهای مشــترک بــا
حضــور فعــاالن ایــن حــوزه و مســئوالن مربوطــه دولتــی در
اتــاق بازرگانــی ایــران بــه منظــور بررســی مشــکالت و ارائــه
راهکارهــا تشــکیل شــود..
وی بــا تاکیــد بــر نقــش بخــش خصوصــی در ایجــاد فرهنــگ
الزم در ایــن حــوزه توضیــح داد :بــا نگاهــی بــه شــهرهای
ایــران و وضعیــت صنعتــی و زیســتمحیطی آنهــا ،متوجــه
میشــویم کــه راهــی جــز تکیــه بــر فنــاوری بــرای کســب

درآمــد و ایجــاد اشــتغال نداریــم و در ایــن مســیر بــرای
اســتفاده از ظرفیتهــای خــود بهویــژه نیــروی انســانی
متخصــص بایــد فرهنگســازی کنیــم.
براســاس اظهــارات معــاون علمــی و فنــاوری رییسجمهوری،
بیوفنــاوری آینــده کشــورهای دنیــا خواهــد بــود هــر چنــد
خوشــبختانه ایــران در ایــن حــوزه مزیــت باالیــی دارد.
دانشــگاهها بایــد از طریــق پیونــد بــا صنعــت ،در تولیــد
ســهیم شــده و تــوان فکــری خــود را در تولیــد ثــروت بــرای
کشــور افزایــش دهنــد.
فعاالن بخش خصوصی چه گفتند؟
محمدرضــا طالیــی ،رییــس هیاتمدیــره مجمــع
تشــکلهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــران ،تســهیل
فرآینــد دانشبنیــان شــدن شــرکتهای نرمافــزار و
فعــال در بخــش  ،ICTگســترش اعطــای مشــوقهای
صادراتــی بــه شــرکتهای فعــال در همــه حوزههــای
فناوریهــای نــو و فراتــر از شــرکتهای دانشبنیــان و
ایجــاد همــکاری عمیقتــر بیــن اتــاق و معاونــت را ازجملــه
مطالبــات فعــاالن ایــن حــوزه دانســت.
ســعید رســولاف ،عضــو مجمــع تشــکلهای دانشبنیــان
نیــز فرآینــد صــدور وتمدیــد مجوزهــا بــا توجــه بــه تعــدد
مراکــز ذیربــط و فشــارهای ناشــی از مالیــات و تامیــن
اجتماعــی بــر شــرکتهای کوچــک فعــال در ایــن حــوزه
را مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت :بــا بحــران مدیریتــی در
شــرکتهای فعــال در بخــش دانشبنیــان روب ـهرو هســتیم.
افشــین کالهــی ،رییــس هیاتمدیــره مجمــع تشــکلهای
دانشبنیــان ،تدویــن اســتراتژی ،بهبــود فضــای کس ـبوکار،

انـرژی
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پیونــد بیــن تشــکلها و ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی،
حضــور تشــکلها در کمیتههــای مربــوط بــه صندوقهــا
بهدلیــل شــناخت ایــن تشــکلها از شــرکتهای فعــال و
ایجــاد دفاتــر صادراتــی را ازجملــه درخواس ـتهایی دانســت
کــه بــا تشــکیل کمیتــه بیــن اتــاق بازرگانــی ایــران و معاونت
علمــی و فنــاوری رییسجمهــوری میســر میشــود.
محســن احتشــام ،رییــس اتــاق بازرگانــی بیرجنــد نیــز
اجــرای طرحهــای ملــی فناورانــه را از الزمههــای امــروز
کشــور برشــمرد و گفــت :اتــاق بیرجنــد در ایــن زمینــه
فعــال شــده و خواســتار حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســتجمهوری اســت .وی تجدیدنظــر در شــیوه
اختصــاص بودجــه بــه حــوزه نشــان(برند) و بازارســازی در
بخــش دانشبنیــان را خواســتار شــد.
مســعود شــنتیایی فعــال حــوزه دانشبنیــان ،مشــکالت
مربــوط بــه ارائــه مجوزهــا و تاییــد صالحیتهــا را مــورد
توجــه قــرار داد و تاکیــد کــرد :بوروکراســیهای حاکــم
موجــب شــده کــه ایــن شــرکتها امــکان فعالیــت
گســترده را پیــدا نکننــد .در حالــی کــه امــروز همگــی بــر
اهمیــت و نقــش ایــن شــرکتها تاکیــد میکننــد.
نگاه دولتی را کنار بگذاریم
ســتاری در واکنــش بــه مطالبــات ،پیشــنهادات و
اظهارنظرهــای بخــش خصوصــی ،تصریــح کــرد :بــا وجــود
نقایــص بســیار ،امــروز همــه از اهمیــت ایــن بخــش ســخن
میگوینــد و همیــن دغدغــه ذهنــی بــه نتایــج مطلــوب
میانجامــد .وی تصریــح کــرد :معاونــت علمــی و فنــاوری،
اعتقــاد جــدی و واقعــی نســبت بــه بخــش خصوصــی دارد
و بــرای حــل چالشهــای موجــود اقدامــات الزم را انجــام
میدهــد ،در همیــن راســتا بــا گمــرک وارد مذاکــره شــده
و در حــال پیــدا کــردن راهکارهــای الزم در ایــن بخــش
هســتیم .معــاون علمــی و فنــاوری رییسجمهــوری
اذعــان کــرد :نــگاه دولتــی راکنــار بگذاریــم .بایــد بــازار
خــود را بخــش خصوصــی ببینیــم .بــا اجــرای ایدههــا در
کشــور میتــوان نســبت بــه توســعه ایــن صنعــت امیــدوار
بــود .وی در پایــان بررســی دقیــق پیشــنهادات و مشــکالت
را بــه کمیتــه مشــترک واگــذار کــرد و از آمادگــی خــود برای
مذاکــره بیشــتر بــا نماینــدگان شــرکتهای دانشبنیــان
خبــرداد.
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ایلنــا :دبیــرکل فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران عنــوان کــرد :وام هــای زود بــازده در دولــت
نهــم و دهــم بــه مراکــزی اعطــا شــد کــه برنامــه ای بــرای
کار و اشــتغال نداشــتند و وام را گرفتنــد و تبدیــل بــه
بدهــکار بیــکار شــدند .حمیدرضــا صالحــی بــا اشــاره
بــه بســته جدیــد اقتصــادی دولــت  ،گفــت :بــه جــای
تزریــق نقدینگــی جهــت خریــد خــودرو بایــد بــه واحدهــای
تولیــدی واقعــی وام پرداخــت شــود .بــرای عبــور از رکــود
فقــط تزریــق پــول مشــکل را حــل نمیکنــد .اینکــه مبالغــی
بــه مــردم داده شــود کــه مــردم اتومبیــل خریــداری کننــد،
موجبــات تــورم بیشــتر را هــم فراهــم مــی کنــد .وی افــزود:
نقدینگــی را بایــد بــه ســمت روشــن شــدن موتــور تولیــد
و اســتفاده از ظرفیتهــای صادراتــی کشــور ســوق دهیــم
و بخشهایــی مثــل خدمــات صادراتــی بخــش بــرق را
رونــق دهیــم .صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه
ورود کشــور بــه مرحلــه رونــق اقتصــادی و افزایــش تقاضــا
بــرای نیــروی بــرق خاطــر نشــان کــرد :بایــد بتوانیــم از
فرصــت هــای اینچنینــی اســتفاده کــرده و موجبــات
ایجــاد اشــتغال را نیــز فراهــم کنیــم .دبیــرکل فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته یــادآور شــد :بــا توجــه به
ابالغیــه اقتصــاد مقاومتــی بایــد به ســمت اقتصــاد درونزای
برونگــرا برویــم یعنــی صنعــت و داشــته هــای خودمــان را
حفــظ کنیــم و نگذاریــم در معــرض آســیب واردات قــرار
بگیرنــد تــا اقتصــاد مصــون بمانــد و از طرفــی ایــن صنعــت
رشــد کــرده و قابلیــت صــادرات داشــته باشــد و بتوانــد
در بازارهــای خارجــی بــا قیمــت رقابتــی وارد شــود و هــم
اقتصــاد را از رکــود خــارج کنــد کــه در ایــن بیــن صــادرات
بــرق و ملزومــات و تجهیــزات ایــن بخــش مــی توانــد گزینــه
.خوبــی بــرای ارزآوری کشــور تلقــی شــود
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عقبگرد  ۸۶واحد ی شاخص کل

بــازار ســرمایه در روز گذشــته بــه مــدار نزولــی بازگشــت و
بــا افــت  ۸۶واحــدی بــا کاهــش روب ـهرو شــد .بــه گــزارش
خبرنــگار صمــت از تــاالر حافــظ در معامــات روز گذشــته،
شــاخص کل بــه ۶۲هــزار و  ۸۵۵رســید.
ســرمایهگذاران در ایــن روز ،بیــش از ۸۲۷میلیــون برگــه
حقتقــدم در بــازار دستبهدســت کردنــد کــه ارزش ایــن
مبــادالت بیــش از یکهــزار و ۵۰۶میلیــارد ریــال بــود و در
۲۴هــزار نوبــت معامالتــی انجــام شــد.
در روز گذشــته ملــی صنایــع مــس ایــران ،پتروشــیمی
پردیــس ،صنایــع پتروشــیمی خلیجفــارس و گســترش
نفــت و گاز پارســیان دارای بیشــترین تاثیــر منفــی بــر
شــاخص کل بودنــد .مخابــرات ایــران ،ایرانخــودرو و
نفــت بهــران دارای بیشــترین تاثیــر مثبــت بــر مهمتریــن
متغیــر بورســی بودنــد .همچنیــن در روز دوشــنبه نیروکلــر،
ملــی ســرب و روی ایــران ،آهنگــری تراکتورســازی ایــران،
داروســازی روزدارو ،پــارس ســویچ ،ســخت آژنــد و قنــد
نیشــابور بیشــترین افزایــش قیمــت را تجربــه کردنــد.
بیشــترین کاهــش قیمــت نیــز در ایــن روز متعلــق بــه
حملونقــل بینالمللــی خلیجفــارس ،ملــی صنایــع مــس
ایــران ،صنایــع شــیمیایی فــارس ،ســرماآفرین ،کابــل البــرز،

کمباینســازی ایــران و ماشینســازی نیــرو محرکــه بــود
و ایــن نمادهــا در انتهــای جــدول معامــات قــرار گرفتنــد.
همچنیــن در ایــن روز ســرمایهگذاران طوالنیتریــن
صفهــای خریــد را بــرای اوراق مشــارکت شــهرداری
ســبزوار ،کارخانجــات قنــد قزویــن ،قنــد اصفهــان ،گــروه
صنعتــی ملــی ،قنــد شــیرین خراســان ،البراتــوار داروســازی
دکتــر عبیــدی و ســرمایهگذاری آتیــه دماونــد تشــکیل
دادنــد .در مقابــل نمادهــای ســیمان اصفهــان ،تولیــدی
گرانیــت بهســرام ،ســازه پویــش ،اوراق مشــارکت شــهرداری
شــیراز ،ح .فــوالد مبارکــه اصفهــان ،خــوراک دام پــارس و
فــوالد خراســان بــا ســنگینترین صفهــای فــروش بــه
کار خــود پایــان دادنــد .گفتنــی اســت در روز گذشــته
بانــک پاســارگاد بــا ۳۴۱میلیــون ســهم در صــدر بیشــترین
حجــم معامــات قــرار گرفــت و پــس از آن ایرانخــودرو
بــا معامالتــی بــه حجــم  ۱۳۳میلیــون ســهم و معاملــه
بلوکــی بانــک پاســارگاد بــه حجــم  ۴۰میلیــون ســهم در
جایگاههــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد .همچنیــن بانــک
پاســارگاد بــا معامالتــی بــه ارزش ۴۳۸میلیــارد ریــال در
جایــگاه نخســت بیشــترین ارزش معامــات قــرار گرفــت
و پــس از آن ایرانخــودرو بــا معامالتــی بــه ارزش
۲۶۲میلیــارد ریــال و شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران بــا
معامالتــی بــه ارزش ۱۰۰میلیــارد ریــال در جایگاههــای
دوم و ســوم بیشــترین ارزش معامــات قــرار گرفتنــد.

شماره ده  ///هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

انـرژی

معاون وزیر اقتصاد:

گشایش  LCبا شرایط جدید در دستور کار
شورای پول و اعتبار

شــاپور محمــدی امــروز در جمــع خبرنــگاران در مــورد بســته
بازگشــت رونــق اقتصــادی بــا محوریــت خــروج از رکــود
اقتصــادی ،گفــت :ایــن بســته بحــث تحریــک تقاضــا از طریــق
اعطــای وام را پیگیــری مــی کنــد .بانــک مرکــزی در ایــن
راســتا ســازوکار تحریــک تقاضــای خریــد کاالهــای بــادوام
ایرانــی را انجــام خواهــد داد و ایــن موضــوع را نهایــی مــی
کنــد.
معــاون وزیــر امــور اقتصادیــی و دارایــی افــزود :براســاس
بســته قبلــی دولــت ،اعطــای تســهیالت بــه بخــش ســرمایه
درگــردش واحدهــای تولیــدی بــا اعطــای  ۶۰درصــدی
تســهیالت پیــش بینــی شــده بــود امــا در بســته فعلــی،
بخشــی از تســهیالت بــرای کاالهــای بــادوام اختصــاص مــی
یابــد ،در نتیجــه کاالهــای دپوشــده در انبارهــا فــروش
خواهــد رفت.
وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس منابعــی کــه بایــد بــه بخــش
فــروش اختصــاص مــی یافــت ،تامیــن مــی شــود .در عیــن
حــال خریــداران کاالهــا هــم بــا تســهیالت دریافتــی مــی
تواننــد کاالهــا را راحــت تــر از قبــل خریــداری کننــد.
محمــدی بــا اشــاره بــه کاهــش  ۳درصــدی نــرخ ذخیــره

بورس انرژی میزبان  19عرضه در بازار
فیزیکی بود

جناب آقای مهندس فریبرز خسروی

مدیرعامل محترم شرکت فنی مهندسی توان آزمایان
بدیــن وســیله عضویــت شــما را در فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
خــوش آمــد مــی گویــم.
روابط عمومی فدراسیون

هــاب انــرژی :بــورس انــرژی ایــران در روز دوشــنبه
میزبــان  19عرضــه در تــاالر فیزیکــی شــده اســت .از
میــان عرضههــای روز یــک شــنبه ،نفتــای ســنگین
پاالیــش نفــت تهــران در طــول بــازار بــا اســتقبال
خــوب خریــداران مواجــه گردیــده و تمامــی حجــم
عرضــه شــده معاملــه شــد .در جلســه معامالتی ایــن روز،
در کنــار معامــات مســتمر قراردادهــای ســلف مــوازی
اســتاندارد بــرق و نفــت کــوره در بــازار مشــتقه ،کاالهــای
بــرش ســنگین پتروشــیمی جــم ،نفتــای ســنگین تصفیــه
نشــده ،آیزوریســایکل ،آیزوفیــد ،حاللهــای ،402
 404و  410پاالیــش نفــت شــیراز ،نیتــروژن مایــع
پتروشــیمی مبیــن ،بــرش ســنگین ،پنتــان ،نیتــروژن

7

قانونــی بانکهــا از  ۱۳بــه  ۱۰درصــد ،گفــت :بانــک مرکــزی،
بانکهایــی کــه قانونمندتــر و منضبــط تــر رفتــار کــرده انــد
را در ایــن زمینــه لحــاظ خواهــد کــرد و بــا صالحدیــد ایــن
بانــک ،ایــن تســهیالت بــرای بانکهــای مدنظــر اعمــال
خواهــد شــد.
وی بــه بحــث حمایــت از صــادرات بــه عنــوان نکتــه دیگــر
بســته تســریع رونــق اقتصــادی اشــاره کــرد و اظهارداشــت:
تقاضــای داخلــی بــرای برخــی کاالهــا محــدود اســت،
بنابرایــن بایــد بــه ســمت صــادرات آنهــا حرکــت کنیــم کــه
ایــن موضــوع نیــز در بســته دیــده شــده اســت.
معــاون وزیــر امــور اقتصادیــی و دارایــی همچنیــن گفــت:
یارانــه تولیــد در بســته مدنظــر قــرار گرفتــه و بــر ایــن اســاس
بســته بــه تامیــن مالــی و افزایــش تــوان تولیــد کمــک خواهــد
کــرد.
معــاون اقتصــادی وزیــر اقتصــاد گفــت :گشــایش اعتبــار
اســناد داخلــی یــا  LCبراســاس بســته جدیــد اقتصــادی در
دســتور کار اســت ،ایــن موضــوع پیــش از ایــن در جلســات
قبلــی شــورای گفتگــو هــم مطــرح شــده بــود و در حــال
حاضــر شــورای پــول و اعتبــار ایــن موضــوع را بررســی مــی
کنــد تــا بــه ســرعت نهایــی شــود.

مایــع ،ســوخت کــوره ســبک پتروشــیمی تبریــز،
نفتــای ســبک پاالیــش نفــت تهــران و هگــزان
پاالیــش نفــت کرمانشــاه در رینــگ داخلــی و نف ـتگاز
( گازوئیــل) شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی ایــران بــه مقصــد افغانســتان از مبــادی تحویــل
انبارهــای ســاری ،اصفهــان و مشــهد همچنیــن حــال
 402پاالیشــگاههای تبریــز و اصفهــان در رینــگ
.بینالملــل عرضــه شــدند
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تامین مالی صنعت پتروشیمی از طریق بورس
کاال سبب تکمیل طرح های توسعه ای می شود

پیــام آرمــات در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا
افــزود :شــرکت هــای مختلــف بایــد از مبــادالت و تامیــن
مالــی بــه شــیوه هــای قدیمــی فاصلــه بگیرنــد و از ظرفیــت
.هــای بــورس کاالی ایــران در ایــن زمینــه اســتفاده کننــد
بــه گفتــه وی ،در ایــن بیــن ســرمایه گــذاران بــا ورود بــه
اوراق ســلف مــوازی عــاوه بــر اینکــه بــا ســود مناســبی
روبــه رو مــی شــوند بــه تامیــن مالــی شــرکت هــای
.پتروشــیمی نیــز کمــک شــایانی مــی کننــد
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره بــه اینکــه ســرمایه
گــذاری در اوراق ســلف بــه نفــع خریــدار و فروشــنده
اســت ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه ســرمایه گــذار
مــی توانــد از افزایــش قیمــت کاال در ایــن ســرمایه گــذاری
اســتفاده کنــد ،بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان گفــت کــه خرید
اوراق ســلف پتروشــیمی بــرای ســرمایه گــذاران بســیار
.جذاب اســت
وی ادامــه داد :مســاله مهــم آن اســت کــه خرید اوراق ســلف
اســتاندارد از ســوی ســرمایه گــذاران ،ســبب تامیــن مالــی و
اشــتغالزایی در صنعــت پتروشــیمی مــی شــود و بــه راحتــی
طــرح هــای بســیاری در ایــن صنعــت تامیــن مالــی خواهــد
.شد
آرمــات بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن مالــی شــرکت هــای
مختلــف از جملــه پتروشــیمی از طریــق اوراق ســلف بــه
مراتــب آســان تــر از گرفتــن تســهیالت از سیســتم بانکــی
اســت ،تاکیــد کــرد :در صــورت حمایــت مســئوالن و اطــاع
رســانی مناســب ،اوراق ســلف مــی توانــد جایگزیــن مســیر
پــر پیــچ و خــم اخــذ تســهیالت از سیســتم بانکــی شــود
تــا تامیــن مالــی صنایــع در شــرایط ســخت اقتصــادی نیــز
.آســان باشــد
وی گفــت :عــاوه بــر شــرکت هــای پتروشــیمی،
تولیدکننــدگان محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیــز مــی
تواننــد از طریــق انتشــار اوراق ســلف بــرای شــرکت هــای
خــود تامیــن مالــی کننــد تــا ایــن شــیوه کارآمــد بــه خوبــی
..در بین فعاالن اقتصادی جا بیفتد

تغییر سقف تولید اوپک ،دور از انتظار
تحلیلگــری کــه ســال گذشــته رونــد قیمــت نفت را درســت
پیــش بینــی کــرده بــود ،معتقــد اســت ،اوپــک احتمــاال در
نشســت بعــدی ایــن گــروه ،تولیــد خــود را تغییــر نخواهــد
داد زیــرا شــکاف میــان تقاضــا و عرضــه در حــال بســته
شــدن اســت .گــری راس موســس و رییــس شــرکت
انــرژی پــی.آی.آر.ای روز گذشــته در ســنگاپور گفــت :فکــر
نمیکنــم الزم باشــد آنهــا (کشــورهای عضــو اوپــک) کاری
انجــام دهنــد .وی افــزود :در ســال آینــده میــادی ،در
حالــی کــه تولیــد کشــورهای غیراوپــک کاهــش مییابــد،
مصــرف نفتخــام در جهــان افزایــش خواهــد یافــت و بــه
متعــادل شــدن بــازار کمــک خواهــد کــرد .قیمــت نفــت
ســال گذشــته ،بیــش از  48درصــد کاهــش پیــدا کــر د زیــرا
ذخایــر انبــاری و تولیــد نفــت در آمریــکا افزایــش پیــدا
کــرد و ســبب مــازاد عرضــه در بازارهــا شــد .مقــدار ایــن
مــازاد عرضــه بــه حــدی بــود کــه آژانــس بینالمللــی انــرژی
پیشبینــی کــرد دس ـتکم ایــن وضعیــت تــا اواســط ســال
 2016ادامــه خواهــد داشــت .اســتراتژی دفــاع از ســهم
بــازار اوپــک نیــز اشــباع بــازار نفــت را تســریع کــر د زیــرا
ایــن گــروه نفتــی کــه در نشســت ژوئــن ســال گذشــته،
ســقف تولیــد خــود را تغییــر نــداد و آن را در ســطح 30
میلیــون بشــکه در روز حفــظ کــر د در  17مــاه گذشــته از
.ایــن ســقف نیــز بیشــتر تولیــد کــرده اســت

ایران از نظر رشد «برند کشوری» اول جهان
شد

ا یــک موسســه بینالمللــی اعــام کــرد ارزش «برنــد
کشــوری» ایــران در ســال  2015بــا رشــد  59درصــدی
نســبت بــه ســال قبــل مواجــه شــده کــه باالتریــن رشــد
.بیــن کشــورهای جهــان اســت
بــه گــزارش تســنیم ،بــر اســاس گــزارش موسســه برنــد
فایننــس کــه در اکتبــر  ،2015گــزارش ســاالنه خــود در
مــورد معتبرتریــن برندهــای کشــوری جهــان را منتشــر
کــرده ،ایــران باالتریــن رشــد از ایــن نظــر را در ســال 2015
.بــه دســت آورده اســت
برنــد فایننــس یــک موسســه معتبــر و مســتقل در
زمینــه ارزیابــی ارزش برندهــا و ارایــه مشــاوره در زمینــه
استراتژیهاســت کــه ارزش برندهــای شــرکتها،
.ســازمانها و کشــورها را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد

انـرژی

شماره ده  ///هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

ارزش برنــد کشــوری ایــران در ســال  2015بالــغ بــر
 159میلیــارد دالر اعــام شــده کــه ایــن رقــم بــا رشــد
59درصــدی نســبت بــه ســال قبــل مواجــه شــده اســت.
ارزش برنــد کشــوری ایــران در ســال قبــل  100میلیــارد
.دالر اعــام شــده بــود
ایــن گــزارش رتبــه ایــران از نظــر ارزش برنــد کشــوری در
.ســال  2015را  46اعــام کــرده اســت
براســاس ایــن گــزارش ،آمریــکا همچنــان بــا  19/7تریلیــون
دالر ارزش ،معتبرتریــن برنــد کشــوری جهــان اســت و پــس
..از آن برنــد کشــورهای چیــن و آلمــان قــرار دارد

مذاکره ایران برای صادرات گاز به
امارات و کویت

همزمــان بــا راهانــدازی برخــی از طرحهــای افزایــش
ظرفیــت تولیــد گاز ایــران در منطقــه خلیجفــارس همچــون
طــرح توســعه ســازند گازی میــدان مشــترک ســلمان،
بهرهبــرداری از کارخانــه ان.جــی.ال ســیری و راهانــدازی
برخــی از زیرســاخت همچــون خــط لولــه دریایــی ،مذاکراتی
بــا کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیجفــارس بــرای صــادرات
.آغاز شــده اســت
بــر ایــن اســاس مســووالن وزارت نفــت از مذاکــره بــا امارات
متحــده عربــی و کویــت بــرای صــادرات گاز طبیعــی خبــر
.دادهاند
بــه همیــن منظــور ،مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز
بــا اشــاره بــه آغــاز دور جدیــد مذاکــرات گازی ایــران و
امــارات متحــده عربــی ،دو ســناریوی صــادرات گاز طبیعــی
.بــه کویــت را تشــریح کــرد
علیرضــا کاملــی دربــاره آخریــن وضعیــت مذاکــرات بــا
کشــورهای عربــی بــه منظــور فــروش و صــادرات گاز
م گفــت :امــارات متحــده
طبیعــی ایــران در دوران پســاتحری 
.عربــی بــه دنبــال واردات گاز طبیعــی از ایــران اســت
وی بــا اعــام اینکــه مذاکــرات بــا چنــد شــرکت اماراتــی
بــا موضــوع فــروش گاز طبیعــی آغــاز شــده اســت ،تصریــح
کــرد :عــاوه بــر امــارات ،مذاکراتــی هــم بــا کویــت بــرای
.صــادرات گاز از مســیر خطــوط لولــه انجــام شــده اســت
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــا تاکیــد
بــر اینکــه مذاکــره بــا کویتیهــا بــه طــور جــدی در حــال
انجــام اســت و امیدواریــم بــه نتیجــه برســد ،اظهــار داشــت:
تاکنــون بــه منظــور انتقــال گاز طبیعــی ایــران بــه کویــت
.دو ســناریو و مســیر تعریــف شــده اســت
کاملــی بــا بیــان اینکــه یکــی از مســیرهای انتقــال گاز ایران
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بــه کویــت از منطقــه بصــره اســت ،بیــان کــرد :از ایــن رو بــا
ســاخت بخــش کوتاهــی خــط لولــه امــکان اتصــال شــبکه
.گاز ایــران بــه کویــت وجــود دارد
ایــن مقــام مســوول بــا یــادآوری اینکــه مســیر دوم انتقــال
ت از منطقــه بنــدر گنــاوه در
گاز طبیعــی ایــران بــه کویــ 
حاشــیه خلیجفــارس اســت ،اظهــار داشــت :در ایــن مســیر
امــکان انتقــال گاز ایــران از طریــق دریــا بــه کویــت وجــود
.دارد
کاملــی بــا بیــان اینکــه حجــم درخواســتی کویــت بــرای
خریــد گاز طبیعــی از ایــران بــاال بــوده اســت ،خاطرنشــان
کــرد :حجــم درخواســتی کویتیهــا بــرای خریــد گاز ایــران
کــم نیســت و قطعــا در صــورت نهایــی شــدن مذاکــرات
.جزییــات آن اعــام خواهــد شــد
علــی العمیــر ،وزیــر نفــت کویــت اخیــرا یکــی از اهــداف و
سیاس ـتهای پیــش روی انــرژی کویــت را احتمــال واردات
گاز طبیعــی از ایــران بــه منظــور تامیــن نیروگاههــای بــرق
.ایــن کشــور حاشــیه خلیجفــارس اعــام کــرده اســت
در همیــن حــال ،اخبــاری وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
کویــت و ایــران در حــال بررســی گزینههایــی بــرای
.صــادرات گاز ایــران بــه کویــت از طریــق عــراق هســتند

تولید نفت ایران از میدان مشترک با امارات
افزایش یافت

ایســنا :یــک مقــام مســئول در شــرکت نفــت فــات قــاره
بــا اشــاره بــه فعالیــت همزمان دو دســتگاه دکل حفــاری در
میــدان مشــترک ســلمان ،اعــام کــرد :بــا اجــرای یــک
طــرح حفــاری و تزریــق گاز ،تولیــد نفــت از ایــن میــدان
مشــترک بــا امــارات افزایــش یافــت .ابراهیــم پاکســیما در
تشــریح جزئیــات طــرح جدیــد افزایــش ظرفیــت تولیــد
نفــت از ســکوی میــدان ســلمان در خلیــج فــارس ،گفــت:
بــا پایــان یافتــن عملیــات بهرهبــرداری نفــت و تزریــق گاز
چــاه حفاریشــده میــدان مشــترک ســلمان ،تولیــد از
ایــن ســکو حــدود ســه هــزار و  500هــزار بشــکه در روز
.افزایــش یافتــه اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نابودی زیرساخت های برق کشور طی
 10سال گذشته

ایلنــا :نایــب رئیــس کمیســیون انــر ِژ اتــاق بازرگانــی تهــران
 :دولــت در همــه بنگاههــای اقتصــادی  ۳۰درصــد شــریک
اســت لــذا بایــد بتوانــد ایــن بنگاههــا را حفــظ کنــد و
از ایــن طریــق بــه درآمدهــای مالیاتــی خــود نیــز دســت
یابــد .نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
تهــران در خصــوص مطالبــات بخــش خصوصــی از دولــت
و ایــن کــه از  ۳۵هــزار میلیــاردی کــه دولــت در بســته
جدیــد اقتصــادی بــه پیمانــکاران پرداخــت میکنــد
چقــدر بایــد بــه پیمانــکاران صنعــت بــرق اختصــاص یابــد،
گفــت :بدهــی ایــن وزارت خانــه بــه پیمانــکاران ســازندگان
و فروشــندگان صنعــت بــرق بیــش از  ۳۰هــزار میلیــارد
اســت و ایــن رقمــی کــه از ســوی دولــت بــرای پرداخــت
بدهــی پیمانــکاران و بخــش خصوصــی اعــام شــده
فقــط بــرای وزارت نیــرو کفایــت میدهــد .وی بــا بیــان
اینکــه بــرای خــروج از رکــود فقــط تزریــق پــول کفایــت
نمیکنــد ،افــزود :بــا توجــه بــه بدهیهایــی کــه ایــن
وزارتخانــه بــه حوزههــای آب و بــرق بخــش خصوصــی و
ایــن بخشهــا بــه بانکهــا دارنــد رقــم یــاد شــده کفــاف
نمیدهــد .صالحــی بــا بیــان ایــن کــه در صــورت عــدم
پرداخــت بدهــی پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــرای تولیــد
بــرق بــا مشــکل مواجــه میشــویم ،تصریــح کــرد :االن
 ۷۰درصــد واحدهــای صنعتــی تعطیلنــد و اگــر ظــرف ۲
تــا  ۳مــاه آینــده یعنــی بعــد از لغــو کامــل تحریمهــا و
رونــق اقتصــادی مــا بــه بــرق بیشــتری بــرای راه انــدازی
واحدهــای تولیــدی نیــاز داریــم کــه در صورتــی کــه
بدهیهــا پرداخــت نشــود ایــن رونــد بــا چالــش مواجــه
.میشــود

 25میلیون دالر برای توسعه صنایع الکترونیک
کشور اختصاص یافت

هــاب انــرژی :بــا تصویــب هیئــت دولــت و بــا هــدف
کمــک بــه توســعه صنعــت الکترونیــک ،معــادل ریالــی 25
میلیــون دالر بــه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه
صنایــع الکترونیک(صحــا) اختصــاص یافــت و ســرمایه
صحــا بــه بیــش از  2/5برابــر ســرمایه قبلــی افزایــش

یافــت .مدیرعامــل صحــا بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :مجــوز
افزایــش ســرمایه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه
صنایــع الکترونیــک بــه اســتناد اصــل یکصــد و ســی و
هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و بنــد
(ز) تبصــره ( )٥قانــون بودجــه ســال  ١٣٩٤کل کشــور
صــادر شــده اســت « .علــی وحــدت » بــا اشــاره بــه عــدم
رشــد ســرمایه صحــا در ســالهای اخیــر گفــت :بــا توجــه
بــه تاکیــد همهجانبــه اســناد باالدســتی توســعه کشــور
از جملــه ســند چشــمانداز ایــران  ،1404سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و علــم و فنــاوری ابالغــی از ســوی
مقــام معظــم رهبــری بــر نقــش و جایــگاه ویــژه اقتصــاد
دانشبنیــان و صنایــع پیشــرفته و ســهم چشــمگیر صنایــع
الکترونیــک در فناوریهــای پیشــرفته کشــور ،ســال
گذشــته بــا رایزنیهــای بــه عمــل آمــده ،پیشبینــی
مناســبی در الیحــه بودجــه ســال  1394جهــت تقویــت
صندوقهــای حمایتــی وزارت صمــت در نظــر گرفتــه شــد
کــه بــا مســاعدت نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در
قانــون بودجــه ســال  ١٣٩٤افزایــش  ٢٥میلیــون دالری
.ســرمایه صحــا منظــور شــد

باید از واردکننده به صادرکننده تبدیل شویم

ایلنــا :عضــو هیــات رئیســه فراکســیون تولیــد و اشــتغال
مجلــس شــورای اســامی بــا تشــریح مهمتریــن چالــش
هــای صنعــت و تولیــد داخلــی ،گفــت :رفــع ایــن مشــکالت
راه حــل توســعه اقتصــادی کشــور و تبدیــل ایــران از
کشــوری واردکننــده بــه صادرکننــده اســت .محمــد
اســماعیل نیــا ،اظهــار داشــت :در حالــی کــه مالیــات بــر
ارزش افــزوده یکــی از چالــش هــای صنعت و تولیــد داخلی
اســت تمــام صادرکننــدگان دنیــا از مالیــات معــاف هســتند
و مالیــات بــر ارزش افــزوده کاال را هــم تقریبــا در همــان
گمــرک زمانــی کــه محصــول خــارج مــی شــود ،دریافــت
مــی کننــد .وی بــا اشــاره بــه معافیــت صــادرات براســاس
قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،افــزود :بــه موجــب ایــن
قانــون دولــت مکلــف اســت کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده
دریافتــی را بــه صادرکننــدگان آنهــا بازگردانــد .براســاس
مــاده  10قانــون بودجــه  93ســازمان امــور مالیاتــی و
ادارات تابعــه در اســتان هــا مکلــف شــده انــد مالیــات بــر
ارزش افــزوده اخــذ شــده از صادرکننــدگان مــواد معدنــی و
کاالهــای غیرنفتــی را حداکثــر  15روز پــس از ارایــه بــرگ

انـرژی

شماره ده  ///هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

ســبز گمرکــی و تاییــد گمــرک جمهــوری اســامی ایــران
عــودت دهنــد .وی ادامــه داد :ایــن درحالیســت کــه بــه
گفتــه صادرکننــدگان و فعــاالن بخــش خصوصــی و حتــی
اعتــراف مســووالن دولتــی ،ایــن حکــم قانونــی بــه درســتی
اجــرا نشــده و تاکنــون وعــده هــای مکــرر مبنــی بر تســریع
در اســترداد مالیــات ارزش افــزوده صادرکننــدگان عملــی
نشــده اســت .بــه گفتــه وی ،تاخیــر در اســترداد مالیــات
بــر ارزش افــزوده کاالهــای صادراتــی ،بــا کاهــش رشــد
صــادرات غیرنفتــی ،مشــکالتی را نیــز از جهــت نقدینگــی
.برای صادر کنندگان ایجاد می کند

مالیات فقط از بخش شفاف اقتصادی
گرفته میشود

ایلنــا :رئیــس اتــاق ایــران عنــوان کــرد کــه در کشــور مــا
مالیــات فقــط از بخــش شــفاف اقتصــادی گرفتــه میشــود
و بخــش زیرزمینــی و غیرشــفاف در حاشــیه امــن قــرار
دارنــد و مالیــات نمیدهند.محســن جــال پــور در نشســت
صبحانــه کاری بــا معــاون علمــی فنــاوری رئیسجمهــور
گفــت :دوره هشــتم اتــاق بازرگانــی ایــران در حالــی شــروع
شــد کــه دوران امیــد بــه آینــده بــه ســبب تعامــل دولــت
یازدهــم بــا دنیــا و تفاهــم بــا  5قــدرت جهانــی بــه وجــود
آمــده بــود .جــال پــور ادامــه داد :مــا از لحــاظ اقتصــادی
در دوران خوبــی بــه ســر نمیبریــم ســوءمدیریتها،
تحریمهــای بینالمللــی ،پروژههــای نیمــه تمــام ،بدهــی
دولــت ،هزینههــای جــاری دولــت و بــزرگ بــودن آن در
ت نفــت ســبب شــد کــه عــاوه بــر
کنــار کاهــش قیمــ 
دولــت فشــار زیــادی بــه بخــش خصوصــی وارد شــود و
دوران ســختی را طــی کنــد .وی افــزود :مــا بایــد ایــن
واقعیــت را قبــول کنیــم کــه دوران توســعه نفتــی بــه اتمــام
رســیده و اکنــون بایــد توســعه بخشهــای خصوصــی را در
اولویــت قــرار دهیــم .رئیــس اتــاق ایــران تصریــح کــرد :در
ســال  2008تــا  2010کمتــر از  2در هــزار شــرکتهای
دانشبنیــان در اقتصــاد امریــکا نقــش داشــتند کــه ایــن
امریــکا را تشــکیل میدهــد GDP .مقــدار کــم  20درصــد
جــال پــور در خصــوص ضــرورت مالیــات گفــت :مالیــات
بــرای کشــور جــزو حقــوق حق ـهای اســت کــه بــر گــردن
بخــش خصوصــی وجــود دارد و مــا معتقدیــم مالیات ســبب
توســعه کشــور میشــود .امــا مــا ایرادهــای اساســی بــه
.نحــوه اخــذ مالیــات داریــم

قیمت گاز در بازار جهانی گران شد
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مهــر :بــا وجــود کاهــش قیمــت نفــت در هفتــه گذشــته،
امــا در یــک هفتــه اخیــر قیمــت محمولههــای گاز طبیعــی
متاثــر از احتمــال ســرمای شــدید زمســتانی و  LNGو
وقــوع پدیــده «ال نینــو» در اروپــا و آســیا افزایــش یافــت.
قیمــت جهانــی شــاخصهای معتبــر نفــت خــام همچــون
ت تگــزاس آمریــکا ،ســبد نفتــی
برنــت دریــای شــمال ،وسـ 
اوپــک ،دبــی ،عمــان و قیمــت هــر بشــکه نفــت ســبک
و ســنگین صادراتــی ایــران هفتــه گذشــته بــا کاهــش
قیمــت همــراه شــد .بــا ایــن وجــود ،کاهــش قیمــت
نفــت در هفتــه گذشــته ،امــا قیمــت محمولههــای گاز
طبیعــی در ســه بــازار آســیای شــمال شــرقی ،اروپــای
جنــوب غربــی و انگلیــس افزایــش یافــت .بــر ایــن اســاس،
قیمــت گاز طبیعــی تــک محمولــه در بــازار آســیای شــمال
شــرقی هفتــه گذشــته بــا افزایشــی  ۱۰ســنتی بــه  ۶دالر
و  ۹۰ســنت در هــر میلیــون ب ـی تــی یــو افزایــش یافــت.
انگلســتان هــم قیمــت  NBPعــاوه بــر ایــن ،در بــازار
تــک محمولــه گاز طبیعــی بــا افزایشــی  ۲۳ســنتی هــر
میلیــون بــی تــی یــو  ۶دالر و  ۴۱ســنت بــه مشــتریان
اروپایــی تحویــل داده شــده اســت .برخــاف بــازار آســیای
انگلســتان قیمــت گاز تــک  NBPشــمال شــرقی و بــازار
محمولــه در بــازار جنــوب غــرب اروپــا تغییــری پیــدا نکــرد
بــه طــوری کــه هــر میلیــون بــی تــی یــو گاز تــک محمولــه
 ۶دالر و یــک ســنت عرضــه شــد .در بــازار هنــری هــاب
ایــاالت متحــده آمریــکا هــم قیمــت تــک محمولــه گاز
طبیعــی بــدون تغییــر مانــد بــه طــوری کــه هــر میلیــون
بــی تــی یــو گاز طبیعــی  ۲دالر و  ۴۳ســنت بــه مشــتریان
عرضــه شــد .پــس از افزایــش قیمــت گاز طبیعــی در
بازارهــای آســیایی و اروپایــی ،قیمــت تــک محمولــه
هــم هفتــه گذشــته در بــازار شــمال شــرق آســیا LNG
انگلســتان بــا افزایــش قیمــت روبــرو شــد  NBPو بــازار
در بــازار جنــوب غــرب  LNGامــا قیمــت تــک محمولــه
...اروپــا بــدون تغییــر ثابــت مانــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شناسایی شرکتهای توانمند ایرانی برای معرفی به
سرمایهگذاران خارجی
مهــدی جهانگیــری عضــو هیــات رئیســه اتــاق
تهــران ،برنامــه هــای اتــاق بــرای مذاکــرات
اقتصــادی در پســا تحریــم را تشــریح کــرد
.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران از شــکل گیــری ســتاد اقتصــادی پســاتحریم در
اتــاق تهــران خبــر داد و برخــی از اقدامــات ایــن ســتاد را
تشــریح کــرد.
مهــدی جهانگیــری بــا اشــاره بــه تــاش هــای اتــاق تهــران
بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر میــان فعــاالن اقتصــادی
ایــران و ســایر کشــورها در پســاتحریم بــه پایــگاه خبــری
اتــاق تهــران گفــت :ســتاد اقتصــادی پســاتحریم در اتــاق
ایــران شــکل گرفتــه تــا موانــع ســرمایه گــذاری خارجــی
و موانــع ســرمایه گــذاری داخلــی را بــه طــور اصولــی
شناســایی کنیــم و پیشــنهادات خــود را بــه عنــوان مشــاور
قــوا بــه دولــت و مجلــس ارائــه دهیــم .رفــع ایــن موانــع و
کوتــاه کــردن مســیرها مــی توانــد هــدف ســرمایه گــذاری
را محقــق ســازد.
او ادامــه داد :اقداماتــی کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف
دنبــال مــی کنیــم در چنــد جهــت پیــش مــی رود .بــه
دنبــال آن هســتیم تــا شــرکت هــای توانمنــد ایرنــی را
شناســایی و همچنیــن شــرکت هــای خارجــی عالقمنــد را
شناســنامه دار کنیــم تــا بتوانیــم ایــن شــرکت هــا را بــر
مبنــای اصــول بــه هــم معرفــی کنیــم .ســایت اتــاق در ایــن
بخــش قــرار اســت بــه طــور پررنــگ بــه اطــاع رســانی
بپــردازد.
جهانگیــری همچنیــن از برنامــه ای جدیــد بــرای پیشــبرد
مذاکــرات اقتصــادی ســخن گفــت :ســرکار خانــم مســتوفی
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران مامــور شــده انــد تــا
مرکــز مشــاوره ســرمایه گــذاری در اتــاق تهــران را راه
انــدازی کنــد تــا پاســخگوی ب ـهروز ســرمایه گــذاران ،چــه
داخلــی و چــه خارجــی باشــد.

عضــو هیــات رئیســه اتــاق تهــران افــزود :کارگــروه و کمیته
رتبــه بنــدی شــرکتهای داخلــی نیــز بــا مســوولیت آقــای
فروزانفــر از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،راه
انــدازی شــده کــه اطالعــات شــرکت هــا را بــا کمــک
کمیســیون هــا اســتخراج مــی کنــد و بــه درجــه بنــدی
آن مــی پــردازد.
جهانگیــری تاکیــد کــرد :ایــن اقدامــات در ســتاد اقتصــادی
پســاتحریم در کنــار ســایر وظایــف و فعالیــت هــای اتــاق
تهــران ،ســاماندهی شــده اســت تــا بتوانیــم بهتریــن نتایــج
را از فضــای جدیــد اقتصــادی بگیریــم .راهــی جــز پیوســتن
بــه چرخــه اقتصــاد جهانــی نداریــم .لغــو تحریــم هــا کــه بــا
تــاش دیپلماتیــک ،دســتگاه دیپلماســی کشــور در حــال
تحقــق اســت ،ایــن فرصــت را در اختیــار اقتصــاد ایــران
قــرار مــی دهــد کــه پیونــد خــود را بــا اقتصــاد جهــان
مســتحکم کنــد و مســیر توســعه را در پیــش بگیــرد.
وی افــزود :بایــد از فرصــت پیــش آمــده و تمایــل بــاالی
فعــاالن اقتصــادی کشــورهای دیگــر بــه حضــور در ایــران،
حداکثــر بهــره بــرده شــود .برنامــه ریــزی صحیــح و منطقی
در داخــل بــرای طبقــه بنــدی و فصــل بنــدی فرصــت هــای
جــذب ســرمایه ،بایــد انجــام شــود .بایــد آمادگــی مــا بــرای
مذاکــرات اقتصــادی و ارائــه پیشــنهادهای مشــخص بــه
طــرف هــای خارجــی بــاال بــرود .بــه همیــن منظــور در
اتــاق تهــران و ســتاد اقتصــادی پســاتحریم بــه دنبــال رتبــه
بنــدی شــرکت هــا و اقدامــات دیگــر بــرای مشــورت دهــی
بــه فعــاالن اقتصــادی داخلــی و خارجــی هســتیم.

انـرژی
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نشست هماندیشی نمایشگاه نفت و گاز ترکمنستان

فرصت طالیی برای بازاریابی در سرزمین ثروتها
نشســت هماندیشــی و هماهنگــی مشــارکتکنندگان
در نمایشــگاه بینالمللــی نفــت و گاز ترکمنســتان صبــح
روز گذشــته بــا حضــور محمدتقــی امانپــور مشــاور وزیــر
نفــت در امــور کاال و خدمــات فنــی و مهندســی ،اســرافیل
پوررســتمی مدیــرکل ســامانه تامیــن کاالی وزارت نفــت،
رســول محققیــان ،مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاههای
بینالمللــی اســتان اصفهــان و جمعــی از فعــاالن و
صنعتگــران کشــورمان در ســالن کنفرانسهــای هتــل
.هویــزه تهــران برگــزار شــد
محققیــان در ابتــدای ایــن نشســت ،ضمــن تشــکر از
فعــاالن اقتصــادی کشــور کــه از شــهرهای مختلــف بــه
تهــران آمــده بودنــد گفــت :ایــن نشســت بــا بهانــه حضــور
ایــران در نمایشــگاه نفــت و گاز عشــقآباد ترتیــب داده
شــده و ســعی داریــم بــرای هماهنگــی هرچــه بیشــتر
دوســتان و فعــاالن در حــوزه صنعــت نفــت و گاز بــا
نمایشــگاه اصفهــان تــاش کنیــم .وی ادامــه داد :بــرای
برقــراری یــک ارتبــاط تجــاری موثــر میــان دو کشــور
میتــوان از صنعــت نمایشــگاهی بهعنــوان مهمتریــن
ابــزار بــرای بازاریابــی و معرفــی محصــوالت اســتفاده کــرد.
مــا از حــدود  ۴ســال قبــل برنامهریــزی بــرای حضــور در
ایــن رویــداد مهــم را آغــاز کردیــم و بــا همــکاری وزارت
نفــت هــر ســال بــر کیفیــت آن افزودیــم .امســال هــم
امیدواریــم کــه بهــرهوری الزم را در نمایشــگاه نفــت و گاز
داشــته باشــیم .امانپــور در ادامــه ایــن نشســت بــا ابــراز
خرســندی از برگــزاری ایــن رویــداد گفــت :مــا ســعی
داریــم از وزارت نفــت نماینــدهای را بــرای حضــور در ایــن
رویــداد معرفــی کنیــم .امــا قبــل از آن بهتــر دیدیــم از
شــما دعــوت کنیــم تــا در یــک فضــای دوســتانه اهــداف
خــود را از حضــور در نمایشــگاه بیــان کنیــد .ممکن اســت
مــا هــم بــرای تعامــل بهتــر شــما بــا فعــاالن ایــن صنعــت
در ترکمنســتان راهکارهــای ســودمندی داشــته باشــیم تــا
.از ایــن طریــق هزینههــای شــما بــه ســود برســد

نماینــده وزیــر نفــت تصریــح کــرد :وزارتخانــه مــا یــک
رابطــه عمیــق و حــدود ۲۰ســاله بــا همتایانــش در کشــور
ترکمنســتان دارد کــه همیــن امر باعث شــده کارشناســان
مــا بــه خوبــی از بازارهــای ایــن کشــور شــناخت داشــته
باشــند .امیدواریــم ایــن جلســه هماندیشــی باعــث شــود
شــما چــه قبــل و چــه بعــد از نمایشــگاه فرصــت ایــن
را داشــته باشــید کــه محصــوالت مختلــف خــود را در
خــاک ایــن ســرزمین بــا موفقیــت ارائــه کنیــد .براســاس
قــراردادی کــه مــا بــا ترکمنســتان داریــم قــرار اســت یــک
تهاتــر گســترده را بــا آنهــا کلیــد بزنیــم .وی ادامــه داد:
سیاســت راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران حمایــت از
توســعه صــادرات اســت .بنابرایــن مــا ترکمنهــا را موظــف
و تشــویق کردیــم کــه بخشــی از پــول مربــوط بــه صــدور
گازشــان بــه ایــران را در قالــب دریافــت کاال و خدمــات
فنــی مهندســی دریافــت کننــد .ایــن مقــام مســئول بــا
اشــاره بــه جزییــات طــرح تهاتــر بــا ترکمنســتان افــزود:
بســتهای کــه بــا حمایــت و پیگیــری وزیــر نفــت اجرایــی
شــد بــه قــرارداد ۳۰میلیــارد دالری مشــهور اســت.
بدیــن ترتیــب کــه مــا تــا ۱۰ســال خریــد گاز بــه ارزش
۳۰میلیــارد دالر از ترکمنســتان را در دســتور کار قــرار
دادیــم امــا بــه جــای پــول بــه آنهــا کاال و خدمــات فنــی
مهندســی ارائــه میکنیــم .امانپــور در پایــان گفــت:
امــروز البتــه ایــن بســته ۳۰میلیــارد دالری قابــل افزایــش
بــه ۵۰میلیــارد دالر اســت ،بنابرایــن شــرایط از هــر زمــان
دیگــری بــرای شــما مهیاتــر اســت تــا بــه ایــن کشــور
ســفر کــرده و ضمــن آشــنایی بــا همتایانتــان نســبت
بــه فــروش کاال و خدمــات خــود اقــدام کنیــد .امیــدوارم
نمایشــگاه نفــت و گاز ترکمنســتان فرصــت و بهانــه
خوبــی بــرای حضــور موثــر شــما در ترکمنســتان و جــذب
.بازارهــای جدیــد بــرای کســبوکارتان باشــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

۱۲درخواست صادراتی از دولت

صادرات نفت ،صادرات
نعمت و صادرات غیرنفتی،
صادرات همتـ است

نشســت کمیســیون توســعه صــادرات خانــه اقتصــاد
ایــران بــا حضــور فعــاالن تجــاری کشــور و همچنین
رییــس و نایــب رییــس ایــن کمیســیون و رییــس
اتــاق مشــترک ایــران و اوکرایــن برگــزار شــد
.
در ایــن نشســت بــر افزایــش هرچــه بیشــتر صــادرات
غیرنفتــی کشــور تاکیــد شــد و توجــه بــه تولیــد صادراتــی
در بســته خــروج از رکــود ،احیــای کارگروههــای صادراتــی
در اســتانها ،هماهنگــی بیشــتر دولــت و بخــش خصوصــی،
اجــرای ســند راهبــردی توســعه صــادرات ،دریافــت کمــک
از صادرکننــدگان نمونــه ،تعریــف دقیــق فرآینــد صــادرات،
ارتبــاط بیشــتر بــا وزارت خارجــه و ســفیران ،اصــاح
ســاختارها ،وجــود ثبــات و امنیــت در بازارهــای صادراتــی،
شناســایی بازارهــای هــدف خارجــی ،انتقــال تجربیــات و
تشــکیل دانشــگاه علمــی کاربــردی از دولــت خواســته شــد.
رییــس کمیســیون توســعه صــادرات خانــه اقتصــاد ایــران در
ایــن نشســت اظهــار کــرد :در ســال گذشــته ارزش صــادرات
خــودرو  ۱۰۷میلیــون دالر امــا میــزان صــادرات گوجــه
فرنگــی و رب اســپتیک ۳۶۰میلیــون دالر بــوده و ایــن نشــان
میدهــد کــه میــزان ارزآوری گوجــه فرنگــی ۳برابــر خــودرو
بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در بســته خــروج از
رکــود دولــت بــه صــادرات کاالی تولیــدی توجهــی نشــده
اســت .کیومــرث فتـحاهلل کرمانشــاهی افــزود :صــادرات بیــش
از انــدازه مظلــوم واقــع شــده و حتــی در اقــدام آخــر دولــت
و ارائــه بســته خــروج از رکــود نیــز بــه ایــن موضــوع توجــه
.نشــده است
بــه گفتــه وی در ۶مــاه نخســت امســال صــادرات ۱۵درصــد
کاهــش داشــته و از ســوی دیگــر در بخــش معــدن نیــز
در همیــن مــدت بــا ۵۰درصــد کاهــش صــادرات روبــهرو

بودهایــم ،در حالیکــه مســئوالن تجــاری ایــن موضــوع را
متوجــه کاهــش قیمــت نفــت میداننــد امــا نبایــد همــه
موضوعــات را بــه نفــت گــره زد .یعنــی نبایــد ســرمایه ملــی
را خــرج هزینههــای جــاری کشــور کــرد .وی بــا اشــاره
بــه اینکــه درحالحاضــر مــوج چهــارم فنــاوری در دنیــا
بــه وجــود آمــده ادامــه داد :در حــوزه معــدن ،اســترالیا
بــه چیــن ســنگآهن صــادر میکنــد البتــه ایــران نیــز
ایــن صــادرات را انجــام میدهــد امــا اســترالیا بــرای
اینکــه هزینــه حملونقــل خــود را کاهــش دهــد کشــتی
۶۰۰هــزار تنــی خریــداری کــرده و اکنــون هزینــه حمــل بــار
از مبــدا اســترالیا بــه چیــن ۴دالر در هــر تــن اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه هزینــه حمــل ســنگآهن از بافــت بــه
بندرعبــارس در داخــل کشــور ۱۷دالر اســت
.
احیای جلسات کارگروه توسعه صادرات استانها
فتـحاهلل کرمانشــاهی تصریــح کــرد :مســئله مهــم ایــن اســت
کــه ایــن مشــکالت را چگونــه و بــا چــه روشــی حــل کنیــم.
پیــش از ایــن جلســات کارگــروه توســعه صــادرات اســتانها
تشــکیل و مشــکالت در آن مطــرح میشــد امــا مدتــی اســت
کــه جلسـهای در ایــن کارگــروه تشــکیل نشــده و الزم اســت
کــه ایــن جلســات احیــا شــود .او ادامــه داد :در خواســت مــا
ایــن اســت کــه بــه موضــوع صــادرات در کارگــروه توســعه
صــادرات اســتانها و پــس از آن در کارگــروه ســازمان
توســعه تجــارت و در نهایــت در شــورایعالی صــادرات
توجــه شــود .بــه گفتــه رییــس کمیســیون توســعه صــادرات
خانــه اقتصــاد ایــران ،براســاس بانــک اطالعــات هــزار و
 ۵۰۰صادرکننــده نمونــه ملــی و اســتانی داریــم کــه حــدود
۴۰۰نفــر آنهــا صادرکننــده نمونــه ملــی هســتند؛ درخواســت
فعــاالن تجــاری ایــن اســت کــه شــورای مشــورتی صــادرات
کــه رییــس آن مشــاور صادراتــی رییسجمهــور باشــد
تشــکیل شــود تــا از ایــن افــراد در امــر صــادرات کمــک
.گرفتــه شــود
او ادامــه داد :دولــت اعــام کــرده کــه بخــش خصوصــی
میتوانــد بــا دولــت صحبــت کنــد و دیدگاههــای خــود
را انتقــال دهــد تــا دولــت نیــز هنــگام تصمیمگیــری و
سیاســتگذاری نظــر بخــش خصوصــی را هــم اعمــال کنــد.
بــه ایــن ترتیــب بایــد مســائلی چــون فرهنــگ ســازی،
آمــوزش و تشــکیل شــرکت مدیریــت واردات و صــادرات بــه
دغدغــه فعــاالن اقتصــادی تبدیــل شــود .بــه گفتــه فتـحاهلل
کرمانشــاهی ،اطالعــات ،حلقــه گمشــده در بحــث صــادرات
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اســت .وی بیــان کــرد :ســندی بــا نــام ســند راهبــردی
توســعه صــادرات وجــود دارد کــه بــا کمــک کارشناســان
تدویــن شــده و اجرایــی شــدن آن عــزم ملــی میخواهــد.
امــا نکتـهای کــه بایــد در امــر صــادرات بــه آن توجــه داشــت
ایــن اســت کــه صــادرات نفــت ،صــادرات نعمــت اســت و
صــادرات غیرنفتــی صــادرات همــت .ایــن در حالــی اســت
کــه زمانــی کــه قیمــت نفــت بــاال م ـیرود صادرکننــدگان،
صــادرات غیرنفتــی را فرامــوش میکننــد و بــه ســمت
.صــادرات نفتــی میرونــد
تعریف دقیقی از صادرات ارائه شود
در ادامــه ایــن جلســه علیرضــا حســینزاده ،یکــی از
صادرکننــدگان ،بــا اشــاره بــه اینکــه انگیــزه صــادرات
بــرای صادرکننــدگان وجــود نــدارد گفــت :مســئله ایــن
اســت کــه بایــد تعریفــی دقیــق از صــادرات ارائــه دهیــم.
بــه عنــوان نمونــه میتــوان صــادرات را توانایــی شــرکتها
بــا توجــه بــه ظرفیــت بازارهــای جهانــی دنیــا دانســت .بــه
گفتــه او درحالحاضــر بســیاری از همســایههای مــا در
حــال جنــگ بــوده و بــه ناچــار مجبورنــد مــواد غذایــی و
محصــوالت غیرنفتــی را از ایــران و بــه دلیــل ارزان بــودن
ایــن مــواد خریــداری کننــد ،در حالیکــه مســئوالن ایــن
خریــد و فــروش را صــادرات میداننــد امــا بایــد دانســت
کــه ایــن امــر فــروش خارجــی نــام دارد .ایــن صادرکننــده
ادامــه داد :در گام نخســت کمیســیون توســعه صــادرات را
یــک کمیســیون غیرانتفاعــی و شــخصی میدانــم کــه ۳بعــد
را در نظــر دارد ،نخســتین بعــد اعضــای خــود کمیســیون
اســت ،دومیــن منظــر جامعــه و ســومین مــورد هــم دولــت
اســت .بــه ایــن ترتیــب ایــن کمیســیون بایــد از نظرهــا و
دیدگاههــای اعضــای کمیســیون اســتفاده و حتــی ایدههــا
را پــردازش کنــد و از ســوی دیگــر عملکــرد آن بــرای جامعــه
.و دولــت مفیــد باشــد
ضرورت همکاری با وزارت خارجه و سفیران
دیگــر ســخنران ایــن نشســت ،ســادینا آبائــی ،رییــس
شــورای بازرگانــی مشــترک ایــران و اوکرایــن بــود .او گفــت:
در روز ملــی صــادرات آقــای ظریــف گفتنــد کــه سیاســت
وزارت امــور خارجــه دربــاره کشــورهای مختلــف بــر امنیــت
و سیاســت کاری بــود امــا درحالحاضــر وزارت امــور خارجــه
رویکــرد اقتصــادی دارد ولــی مســئله ایــن اســت کــه مــا
اقتصــاد را نمیشناســیم .وی افــزود :یکــی از برنامههــای
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کمیســیون صــادرات خانــه اقتصــاد ارتبــاط بــا وزارت امــور
خارجــه و ســفیران اســت و درحالحاضــر کــه تمامــی
ســفیران در کشــور حضــور دارنــد بایــد خــود را نشــان دهیــم
و ایــن امــر برنامهریــزی دقیــق میخواهــد .آبائــی بیــان
کــرد :بایــد صــادرات دانشبنیــان را قــدرت دهیــم در ایــن
.شــرایط اســت کــه صــادرات غیرنفتــی توســعه مییابــد
تحقیق در کنار توسعه صادرات باشد
ســعید عباسپــور ،یکــی دیگــر از صادرکننــدگان نیــز در
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد  ۴کارگــروه قوانیــن
و مقــررات ،کارگــروه دارویــی ،کشــاورزی و غذایــی ،کارگــروه
نفتــی و شــیمیایی و کارگــروه کاالهــای فلــزی داشــته باشــیم
افــزود :بســیاری از رویههــای صادراتــی مــا اشــتباه اســت و
ایــن خــود میتوانــد هدفــی بــرای اصــاح ســاختار باشــد.
در واقــع تــا زمانــی کــه ســاختارها اصــاح نشــده موفــق
نخواهیــم بــود .بــه گفتــه او بایــد کلمــه تحقیــق را بــه
توســعه اضافــه کنیــم یعنــی کمیســیون تحقیــق و توســعه
.صــادرات داشــته باشــیم
لزوم وجود ثبات در صادرات
در ادامــه ایــن نشســت حســین جــوادی از دیگــر
صادرکننــدگان کشــور گفــت :هیــچ امنیتــی در بازارهــای
هــدف مــا وجــود نــدارد .بــه ایــن معنــی کــه بازارهــای هــدف
مــا مــداوم نیســت و تــا زمانــی کــه ایــن مشــکل حــل نشــود،
وضعیــت صــادرات مــا نیــز خــوب نمیشــود .او ادامــه داد:
وضعیــت بیثباتــی صــادرات در حالــی اســت کــه برخــی
صادرکننــدگان بازارهــای هــدف خــود را نمیشناســند.
یعنــی نمیداننــد کاالیــی را کــه بــه کشــوری صــادر
میکننــد ،در آن کشــور چــه مصرفــی دارد در حالیکــه
اگــر صادرکننــدگان ایــن اطالعــات را داشــته باشــند در امــر
صــادرات موثــر خواهــد بــود .جــوادی گفــت :از ســوی دیگــر
صــادرات ســرمایه میخواهــد ،البتــه در ایــن امــر بایــد
قوانیــن و مقــررات را نیــز پشــت ســر گذاشــت کــه ایــن خــود
.ماننــد هفــت خــوان رســتم اســت و مشــکالت خــود را دارد
شناسایی بازارهای هدف خارجی
علیرضــا رحمتــی ،یکــی دیگــر از صادرکننــدگان ،بــا
اشــاره بــه اینکــه در داخــل کشــور شــرایط باثباتــی
بــرای صــادرات وجــود نــدارد ادامــه در صفحــه 13
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رییس اتاق بازرگانی ایران خبر داد؛

 10سال تا پررنگ
شدن نقش بخش
خصوصـی
محســن جاللپــور ،رییــس پارلمــان بخشخصوصــی
کشــور در نشســتی کــه بــا حضــور نماینــدگان تشــکلهای
دانشبنیــان ،ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری
ریاســتجمهور و فاضلــی رییــس اتــاق اصنــاف ایــران،
تشــکیل شــده بــود بــا اشــاره بــه اهمیــت بخشهــای
دانشبنیــان در دوره هشــتم گفــت :بــا توجــه بــه جایــگاه
و نقــش ایــن شــرکتها در اقتصــاد و توســعه آن ،اولیــن
نشســت صبحان ـهکاری در دوره هشــتم را بــه ایــن موضــوع
اختصــاص دادیــم.
محســن جاللپــور ،رییــس اتــاق ایــران در ایــن نشســت
بــر تاثیــر دانشبنیــان در افزایــش  GDPکشــور تاکیــد
کــرد و گفــت :بخشخصوصــی قائــل بــه وصــول مالیــات
اســت ولــی اعتقــاد دارد کــه طبــق قانــون اگــر شــرکتهای
دانشبنیــان از پرداخــت مالیــات معــاف شــوند تاثیــر
چندانــی در منابــع حاصــل از آن نخواهــد داشــت چراکــه
شــرکتهای فعــال در ایــن بخــش تنهــا یــک درصــد
اقتصــاد کشــور را تشــکیل میدهنــد.
وی شــروع دوره جدیــد فعالیــت اتــاق ایــران را همــراه بــا
مشــکالت ناشــی از وجــود پروژههــای نیمهتمــام ،حجــم
بــزرگ تعهــدات دولــت ،بدهیهــای معــوق ،فراوانــی
هزینههــای جــاری ،بــزرگ بــودن بیــش از حــد دولــت
در کنــار ارزان شــدن بهــای نفــت دانســت و توضیــح داد:
باوجــود همــه ایــن بحثهــا آغــاز دوره هشــتم اتــاق ایــران
بــه دلیــل انجــام مذاکــرات و تفاهــم بــا تزریــق امیدهــای
تــازه در بیــن افــراد همــراه بــود.
جاللپــور در ادامــه از پایــان دوره توســعه دولتــی ســخن
گفــت و خاطرنشــان کــرد :آینــده در دســت بخشخصوصــی

و ســرمایهگذاری آن قــرار دارد .هرچنــد بهــای اثرگــذاری
ایــن مســاله بــه دورهای  10ســاله نیــاز دارد .امــا معتقدیــم
بخــش دانشبنیــان میتوانــد در بهبــود و پیشــبرد اهــداف
موثــر عمــل کنــد .رییــس اتــاق ایــران جمعیــت نخبــگان،
پهنــای بانــد و محیــط کســبوکار را ســه اصــل مهــم در
بخــش دانشبنیــان دانســت و توضیــح داد :در ایــن مرحلــه
بهبــود فضــای کســبوکار از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت کــه امیدواریــم بــا فعالیــت ایــن بخــش ،بهبــود موثــر
در ایــن فضــا محقــق شــود.
وی در ادامــه بــه موضــوع مالیــات و لــزوم معافیــت بخــش
دانشبنیــان از آن اشــاره و تاکیــد کــرد :مالیــات از بخــش
شــفاف بــه طــور جامــع و حتــی بیــش از آنچــه بایــد گرفتــه
میشــود ولــی از بخــش ســیاه و ...شــفاف اقتصــاد دریافــت
نمیشــود .فعــاالن اقتصــادی دریافــت عادالنــه مالیــات را
امــری ضــروری میداننــد و از ســوی دیگــر میخواهنــد
کــه ایــن منابــع بــه نفــع فضــای کسـبوکار هزینــه شــود.
جاللپــور یــادآور شــد :طبــق قانــون ،شــرکتهای
دانشبنیــان از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند .بــه ایــن
ترتیــب خواســتار اجــرای کامــل قانــون بــوده و تاکیــد
داریــم کــه معافیــت ایــن بخــش تاثیــر چندانــی در منابــع
حاصــل از مالیــات نــدارد چراکــه شــرکتهای ایــن حــوزه
تنهــا یــک درصــد اقتصــاد کشــور را تشــکیل میدهــد.
رییــس اتــاق ایــران در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه
کمکهــای دولــت و مجلــس بــه ایــن حــوزه از طریــق ارایــه
تســهیالت اشــاره و تصریــح کــرد :کمکهایــی انجــام شــده
ولــی تاثیــر الزم را نداشــته اســت بنابرایــن بایــد شــالوده
و فلســفه فکــری ایــن نــوع کمکهــا را تغییــر دهیــم و
بــه جــای اینکــه دولــت بــا تکتــک ایــن واحدهــا روب ـهرو
شــود ،بهتــر اســت حمایــت مالــی را در چرخــه مدیریتــی
حرفـهای و تــوان قــرار دهــد .بــه طــور حتــم بــا ایــن اقــدام
میتــوان از برخــی برخوردهــای ســلیقهای جلوگیــری
کــرد.
جاللپــور همچنیــن پیشــنهاد داد کمیت ـهای مشــترک بــا
حضــور فعــاالن ایــن حــوزه و مســووالن مربوطــه دولتــی در
اتــاق ایــران بــه منظــور بررســی مشــکالت و ارایــه راهکارهــا
تشــکیل شــود.
وی در ادامــه بــه ســرمایهگذاری خارجــی و تاثیــرات آن
در اقتصــاد ســخن گفــت و افــزود :بــه اعتقــاد فعــاالن
بخشخصوصــی ،ســرمایهگذاری خارجــی ،تیــغ دو لبــهای

انـرژی

شماره ده  ///هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

اســت کــه بایــد براســاس اســتراتژی ملــی مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد.
جاللپــور در پایــان گفــت :بــه عنــوان فعــاالن
بخشخصوصــی در کمــال آمادگــی و فهــم از نیــاز مبــرم
جامعــه بــه دانشبنیــان قــرار داریــم و در کنــار دولــت بــرای
همــکاری در ایــن حــوزه ایســتادهایم.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و المان

فرصت خوبي در برابر شركت
هاي الماني قرار دارد
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان گفــت :
باتوجــه بــه شــرایط محیطــی و امکانــات و ظرفیــت هــای
مناســب و همچنیــن جمعیــت جــوان و امــوزش دیــده در
ایــران  ،مــی توانیــم همــکاری هــای خوبــی
.داشته باشیم
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما ؛ رنــه
هــارون در همایــش کاربــردی تجــارت بــا المــان بــا حضــور
تجــار و بازرگانــان ایــران و المــان در مرکــز همایــش هــای
بیــن المللــی صــدا و ســیما افــزود  :شــش هفتــه اســت کــه
در ایــران حضــور دارم و بــه ســرمایه گــذاران المانــی بــرای
ســفر بــه ایــران تبریــک مــی گویــم و اعــام مــی کنــم کــه
برغــم تصاویــر و اخبــار ناگــواری کــه رســانه هــای المــان از
ایــران منتشــر مــی کننــد از شــرایط خوبــی بــرای ســرمایه
گــذاری و کار و فعالیــت برخــوردار اســت و نبایــد بــه بخش
هــای تاریکــی کــه رســانه هــای غربــی برجســته مــی کنند
 ،.فکــر کــرد
وی گفــت  :ایرانــی هــا از کاالهــای ایرانــی بــه خاطــر
کیفیــت بــاال خاطــره خوبــی دارنــد و بــا توجــه بــه تــاش
ایــران بــرای خــروج از اقتصــاد مبتنــی بــر نفــت در دوره
جدیــد  ،شــرکت هــای المانــی از فرصــت خوبــی بــرای
.حضــور در ایــن بــازار و توســعه همــکاری هــا برخوردارنــد
رنــه هــارون افــزود  :نیــروی جــوان تحصیلکــرده در ایــران
در واقــع همــکاران خوبــی بــرای طــرف هــای المانــی در
دوره جدیــد هســتند و رســانه هــای المــان بــرای پــاک
کــردن ذهنیــت اروپایــی هــا بایــد تفــاوت هــای امــروز
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.ایــران را نشــان دهنــد
وی گفــت  :مــا بایــد مســائل فاینانــس و تبــادالت مالــی را
در ســریع تریــن زمــان حــل کنیــم و مجبــور نباشــیم ایــن
فعالیــت هــا را از طریــق کشــورهای ثالــث مثــل امــارات
انجــام دهیــم کــه البتــه بــرای تحقــق ایــن مهــم بایــد
.تغییــرات و اقداماتــی در داخــل ایــران انجــام شــود
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و المــان بــا اشــاره
بــه همــکاری هــای ایــران و المــان در دهــه هــای اخیــر
افــزود  :مــا چــه در دوران قبــل از انقــاب و چــه پــس از ان
همــکاری هــای پــر ثمــری بــا هــم داشــتیم و اکنــون ایــن
فرصــت در مقابــل مــا قــرار دارد کــه همــکاری های خــود را
از طریــق تولیــد مشــترک و نــه فقــط صــادرات کاال بــه بازار
.ایــران اغــاز کنیــم
وی گفــت  :اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و المــان اکنــون
 2هــزار عضــو دارد و المــان در حــال حاضــر در  100کشــور
.دنیــا دارای نمایندگی اســت
رنــه هــارون همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد فرصــت
هــا را از دســت داد بــه نقــل قولــی از گورباچــف در زمــان
فروپاشــی شــوروی پرداخــت و افــزود  :هرکــس دیــر برســد
فرصــت هــا را از دســت مــی دهــد و مــن هــم ایــن موضــوع
.را بــه همــکاران المانــی توصیــه مــی کنــم
 .تصویر دارد

 90درصد نیاز شرکتهای برق از تجهیزات
ساخت داخل تامین میشود

هــاب انــرژی :مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــهای
تهــران گفــت :هماکنــون بیــش از  90درصــد نیــاز
شــرکتهای بــرق منطقــهای کشــور از تجهیــزات بــرق
ســاختداخل تامیــن میشــود .غالمرضــا خوشخلــق بــا
بیــان ایــن مطلــب کــه صنعــت بــرق ایــران در ســالهای
اخیــر توانســته خــود را بهعنــوان یــک صنعــت پیشــرو در
خاورمیانــه مطــرح کنــد ،اظهــار داشــت :قبــل از انقــاب
وابســتگی بســیار شــدیدی در حیطــه صنعــت بــرق بــه
کارشناســان خارجــی احســاس میشــد ،امــا جنــگ
تحمیلــی و قطــع ارتبــاط کشــورهای صنعتــی بــا ایــران
و پــس از آن نیــز شــرایط ســخت تحریــم ،از کارشناســان
و متخصصــان و مهندســان ایرانــی مــردان سختکوشــی
ســاخت تــا بتواننــد بــا اتــکا بــه نیــروی ایمــان و خودباوری
زمینههــای خودکفایــی را در خــود پــرورش دهنــد
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صادرات نفت ،صادرات نعمت و صادرات
غیرنفتی ،صادرات همتـ است

گفــت :ایــن عامــل باعــث شــده کــه بــرای صــادرات نتوانیــم
بــه صــورت طوالنیمــدت برنامهریــزی کنیــم .بنابرایــن
بایــد بــه طــور روزانــه بــرآورد کــرد کــه کــدام محصــول
بــرای صــادرات مناســب اســت .وی ادامــه داد :مــا در داخــل
کشــور مشــکل بســتهبندی نداریــم بلکــه مشــکل مــا بــازار
.هــدف اســت یعنــی مــا بازارهــای هــدف را نمیشناســیم
تجربیات منتقل شود
در ادامــه ایــن برنامــه علــی علیآبــادی از صادرکننــدگان
کشــور اظهــار کــرد :بایــد بدانیــم کــه از صــادرات چــه
میخواهیــم و هــدف مــا چیســت .بنابرایــن کمیتــه توســعه
صــادرات بایــد راهــکار را انتخــاب کنــد تــا بــه هــدف
برســد .بــه گفتــه او در ایــن جلســات بایــد راهکارهــا خلــق
شــود و ایــن راهکارهــا از زبــان خانــه اقتصــاد ایــران بــه
جلســات رســمی انتقــال یابــد و تجربیــات مطــرح شــود .بــه
ایــن ترتیــب ترکیــب جلســه مهــم نیســت بلکــه رســیدن
بــه هــدف مهــم اســت .او همچنیــن ادامــه داد :رایزنــان
بازرگانــی بایــد بــا وزارت امــور خارجــه هماهنــگ باشــند و
.آموزشهــای الزم را ببیننــد
تشکیل دانشگاه علمی کاربردی
علیرضــا ملــک پــوری ،نایــب رییــس دوم کمیســیون توســعه
صــادرات نیــز در ایــن نشســت گفــت :بایــد از غــر زدن
بیــرون آمــد و بــه دنبــال راهکارهــا بــود .بایــد هدفهــا را
مشــخص و افــرادی را بــرای پیگیــری ایــن اهــداف تعییــن
کــرد .بــه عنــوان مثــال اگــر هــدف بهبــود وضعیــت صــادرات
و سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی را در نظــر داریــم بایــد در
کمیســیون کســی را بــه عنوان مســئول ایــن موضــوع انتخاب
کنیــم .بــه گفتــه او بایــد از رایزنــان بازرگانــی در کمیســیون
دعــوت کــرد تــا کمیســیون توســعه صــادرات کاربردیتــر
شــود .همچنیــن بایــد از نماینــدگان صادرکننــدگان ایــران
بــه صــورت دورهای دعــوت کنیــم .او بــه تشــکیل دانشــگاه
علمــی کاربــردی توســعه صــادرات یــا مدرســه صــادرات نیــز
.اشــاره کــرد

انـرژی

مأموریت کنفرانس :
زمینــه ســازی و توســعه همــه جانبــه صنعــت احــداث و
انــرژی در کشــور
اهداف کنفرانس :
* ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای دولــت جهــت ایجــاد
بســترهای الزم بــه منظــور توانمندســازی و مانــدگار
نمــودن
شرکتها در راستای توسعه مهندسی کشور
*توجیــه و تشــویق شــرکتهای پــروژه محــور بــه بازنگــری
در ســاختار درونیخــود بــرای ایجــاد بهبــود مســتمر
عملکــرد و پیریــزی زمینههــای مانــدگاری خــود در صنعت
احــداث و انرژی کشــور
* شناســایی تهدیدهــا و فرصتهــا و تبییــن راهکارهــای
ارتقــای جایــگاه شــرکتهادر بازارهــای جهانــی بــرای
انتقــال
و استفاده از فناوریهای نوین و ایجاد اشتغال در کشور
ضرورتها و ابعاد کنفرانس :
* تأثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان )دولت و تشکلها(
* تبییــن نقــش دولــت در ظرفیتســازی ،ایجــاد توانمنــدی
و مانــدگاری شــرکتهای پــروژه محــور
* فراهــم آوردن زمینــه توســعه همــه جانبــه شــرکتها و
ســازمانهای پــروژه محــور
* تبییــن نقــش متقابــل شــرکتها و ســازمانهای پــروژه
محــور ،دولــت و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی بــرای
زمینــه-
ســازی و تحقــق توســعه ملــی بــر مبنــای اهــداف ســند
چشــم انــداز بیســت ســاله
* تبییــن ضرورتهــای نــام تجــاری)  ( Brandدر شــرکتها
و ســازمانهای پــروژه محــور بــرای ظرفیــت ســازی،
ایجاد توانمندی و ماندگاری آنها
* تبییــن ضرورتهــای زیســت محیطــی در عملکــرد
شــرکتها و ســازمانهای پــروژه محــور
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معرفی کتاب
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طرح  50ایده مهم اقتصادی در یک کتاب
ادمونــد کانــوی» نویســنده اثــر ،در ایــن کتــاب ســعی کــرده تــا مفاهیــم پایــهای اقتصــاد کســبو کار را بــه طــور
خالصــه و بــا زبانــی ســاده در قالــب عباراتــی کوتــاه ،بــرای مخاطــب بیــان کنــد.
آشــنایی بــا آموزههــا و اصــول اقتصــادی کســب وکار از نیازهــای مبــرم مدیــران در دنیــای امــروز اســت و اســتفاده
کاربــردی از ایــن اصــول در دنیــای واقعــی ،هــم در زندگــی شــخصی و هــم در مدیریــت ســازمانهای تحــت کنتــرل،
ضــروری اســت.
نخســتین فصــل کتــاب بــا عنــوان «مبانــی» بــه مفاهیــم اساســی ماننــد دســت نامرئــی« ،دام مالتــوس» و مزیــت نســبی
میپــردازد .نویســنده در فصــل بعــدی کــه «جنبشهــا» نــام گرفتــه اســت ،بــه بررســی ســرمایهداری ،کینزگرایــی،
کمونیســم ،فردگرایــی ،اقتصــاد جانــب عرضــه و انقــاب مطلوبیــت گرایــی پرداختــه اســت .اینکــه اقتصــاد چگونــه
عمــل میکنــد ،محوریــت ســومین فصــل ایــن اثــر را تشــکیل میدهــد« .بازارهــا ومالیــه»« ،مســائل» و «اقتصادهــای
جایگزیــن» عناویــن دیگــر فصلهــای کتــاب « 50ایــدهی اقتصــادی کــه بایــد بدانیــد» اســت.
در بخشــی از کتــاب کــه بــه انقالبهــای تکنولوژیکــی اختصــاص دارد ،آمــده اســت« :در مســئله پیشــرفت اقتصــادی
آنچــه کــه حکــم انقــاب نــدارد ولــی حرکتــی جهشــی و پلـهای اســت ،جهــش قورباغــه ای نامیــده میشــود .خیلــی
از بخشهــا جهــان مدیــون تاسیســات زیربنایــی خــود میباشــند ماننــد ریلهــا بــرای راه آهــن یــا بــرق بــرای یــک
شــبکه الکتریســیته».
کتــاب « 50ایــده اقتصــادی کــه بایــد بدانیــد» بــا شــمارگان هــزار نســخه ،در  209صفحــه و بــه بهــای  100هــزار ریــال
روانــه بــازار کتــاب شــده اســت.
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