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به کیفیت عشق بورزیم و بدانیم کیفیت
بخشی از زندگی است
رتقــای کیفیــت کاال و خدمــات در تولیــدات داخلــی تنهــا بــا نظاممنــد شــدن فرآینــد
نظــارت و کنتــرل در کشــور محقــق میشــود.
ایــن موضوعــی اســت کــه محمــد شــریعتمداری ،معــاون اجرایــی رییسجمهــوری بــر
آن تاکیــد کــرده و از قوانیــن متناقــص و مــوازی در کیفیــت تولیــدات داخلــی خبــرداد
و ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا تشــکیل کمیســیون مشــترک مجلــس و ســازمان
اســتاندارد ،قانــون ســازمان اســتاندارد بــه شــکل نظاممنــد تدویــن و از قوانیــن
متداخــل جلوگیــری شــود .مراســم روز ملــی کیفیــت بــا حضــور معــاون اجرایــی
رییسجمهــور ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،نماینــدگان مجلــس و رییــس
ســازمان ملــی اســتاندارد روز گذشــته در ســالن همایشهــای صداوســیما برگــزار و
از واحدهــای برتــر در زمینــه کیفیــت تجلیــل شــد .محمــد شــریعتمداری در مراســم
بزرگداشــت روز ملــی کیفیــت بــر ضــرورت نظــارت و کنتــرل کیفــی محصــوالت
تولیــدی تاکیــد کــرد و گفــت :ارتقــای کیفیــت کاال و خدمــات تنهــا بــا نظاممنــد
شــدن فرآینــد نظــارت و کنتــرل محقــق میشــود .او بــا اشــاره بــه اینکــه ارتقــای
کیفیــت تنهــا از طریــق یــک قانــون نظاممنــد و یکپارچــه محقــق میشــود افــزود:
در موضوعــات مختلفــی همچــون بهــرهوری ،کیفیــت و اســتاندارد بــا قوانیــن مــوازی،
متداخــل و گاهــی متناقــص روب ـهرو هســتیم کــه امیدواریــم بــا تشــکیل کمیســیون
مشــترک مجلــس شــورای اســامی و ســازمان اســتاندارد ،قانــون ســازمان اســتاندارد
بــه شــکل نظاممنــد تدویــن و از قوانیــن متداخــل جلوگیــری شــود .شــریعتمداری
در ادامــه اظهــار کــرد :بــا وجــود همــه تفاوتهــای مفهومــی بــر مســئله کیفیــت،
دســتاندرکاران بایــد بــه بهبــود مســتمر کیفیــت محصــوالت خــود توجــه جــدی
داشــته باشــند .بــه گفتــه او ،بــرای رســیدن بــه جایــگاه واقعــی کیفیــت همــه مــا در
مراکــز علمــی ،صنعتــی و تولیــدی بایــد بــه تولیــد محصــوالت کیفــی توجــه کــرده و
از روشهــای مختلــف و تجربههــای موفــق بــرای ارتقــای کیفــی محصــوالت بهــره
ببریــم .معــاون اجرایــی رییسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه بهبــود مســتمر کیفیــت
محصــوالت داخلــی حاصــل تــاش نخبــگان جامعــه اســت ،افــزود :مــا هــر روز شــاهد
ارتقــای کیفیــت محصــوالت تولیــدی در بخشهــای ادامــه در صفحــه 5

وزیر نیرو در آیین آغاز بهکار نمایشگاه صنعت برق مطرح کرد:

محصوالت ایرانی در  26کشور جهان
هــاب انــرژی :پانزدهميــن نمايشــگاه بينالمللــي صنعــت بــرق روزیکشــنبه بــا حضورحمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو در محــل دائمــي نمايشــگاه
.بينالمللــي آغــاز ب ـهکار کــرد .در ایــن دوره از نمایشــگاه  541شــرکت شــامل  200شــرکت خارجــي و  341شــرکت داخلــي حضــور دارنــد
ایــن نمایشــگاه در فضايــی بــه مســاحت حــدود  45هــزار مترمربــع دایــر شــده تــا شــرکتهاي داخلــي و خارجــي بتواننــد آخريــن دســتاوردهاي
.برقــي خــود را در معــرض بازديــد عمــوم قــرار دهنــد
بــا حضــور شــرکتهايي از کــره جنوبــي ،ترکيــه ،چيــن ،آلمــان ،اســپانيا ،هنگکنــگ ،اســلواني ،ســوئد ،چــک،تايــوان ،کانــادا ،بلژيــک ،اکرايــن،
.هلنــد و فنالنــد در ایــن دوره از نمایشــگاه آخریــن دســتاوردهای صنعــت بــرق بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد
پانزدهميــن نمايشــگاه بينالمللــي صنعــت بــرق ،ازیکشــنبه  17آبــان تــا چهارشــنبه  20آبانمــاه در محــل دائمــی نمايشــگاههاي بينالمللــي
.تهــران واقــع در بزرگــراه چمــران دایــر خواهــد بــود
وزیــر نیــرو عنــوان کــرد کــه محصــوالت ایرانــی در خطــوط بــرق و انتقــال  25یــا
 26.کشــور هــان بــه کار گرفتــه شــده اســت
حمیــد چیتچیــان در آییــن گشــایش پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت
بــرق ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت :در زمــان حاضــر صنعــت بــرق
کشــور از بلــوغ خوبــی برخــوردار اســت و در ایــن نمایشــگاه بــه دنبــال چنــد هــدف
.هســتیم
وی گفــت :هماکنــون محصــوالت و تجهیــزات ســاخت ایــران در  25یــا  26کشــور
جهــان در حــال عرضــه اســت و در شــبکههای بــرق و خطــوط انتقــال آن کشــورها
.مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
چیتچیــان بــا بیــان ایــن کــه ایــن نمایشــگاه فرصتــی بــرای یافتــن بازارهــای

جدیــد جهانــی اســت ،گفــت :بــا حضــور شــرکتهای خارجــی میتوانیــم از فــن
آوریهــای روز دنیــا مطلــع شــده و بــا ایجــاد همــکاری بیــن شــرکتهای داخلــی و
خارجــی بــه ارتقــای محصــوالت داخلــی کمــک نمــوده و تبــادل اقتصــادی بیشــتری
.را بــا جهــان داشــته باشــیم
وزیــر نیــرو افــزود :بســیاری از کســانی کــه نیازمنــد تجهیــزات بــرق هســتند ماننــد
کارخانجــات فــوالد و ســایر کارخانجــات صنعتــی ،ممکــن اســت اطــاع کافــی از
تجهیــزات ســاخت داخــل نداشــته باشــند و ایــن نمایشــگاه فرصتــی بــرای آشــنایی
.صنایــع داخلــی بــا تجهیــزات داخلــی نیــز خواهــد بــود
وی تصریــح کــرد :نمایشــگاه هــر ســاله رشــد صعــودی داشــته و همــه ســاله
در ایــن نمایشــگاه شــاهد عرضــه محصــوالت ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ـک
ـه کمـ
ـی بـ
ـش خصوصـ
ـازی بخـ
توانمندسـ
ـی
ـاق بازرگانـ
ـوتان اتـ
پیشکسـ

اعناوین اخبار
فدراسیون به بسته خروج از رکود ورود

خســتین جلســه شــورایعالی پیشکســوتان اتــاق
بازرگانــی ایــران شنبهشــب بــا حضــور محمــد
نهاوندیــان رییــس دفتــر رییسجمهــوری
مشـروح خبر

برند مشترک» فصل جدید روابط اقتصادی
ایران-ارمنستان

کارن چشــمارتیان در حاشــیه جلســه امــروز
کند
اتــاق بازرگانــی ایــران بــا ابــراز موافقــت خــود در
رییس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی تولیدکنندگان همــکاری هــای مشــترک اقتصــادی بــا ایــران
تابلوهــای بــرق ایــران از عــدم گنجانــدن امــر مشـروح خبر
صــادرات در بســته خــروج از رکــود دولــت اعتراض
کــرد مشــروح خبر
جزئیات کاهش  15درصدی صادرات غیرنفتی
آمارهــای رســمی گمــرک نشــان مــی دهــد کــه در
بازگشت افریقایجنوبی به صنعت پتروشیمی هفــت مــاه نخســت ســال جــاری صــادرات غیــر
نفتــی بــا کاهــش  15.09درصــدی نســبت بــه مــدت
ایران
نشســت همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری ایــران مشــابه ســال گذشــته مواجــه شــده اســت
و افریقایجنوبــی دیــروز بــا حضــور وزیــر صنعــت ،مشـروح خبر
معــدن و تجــارت ایــران و معــاون رییسجمهــوری
.افریقایجنوبــی برگــزار شــد مشـــروح خبــر

انـرژی

اخبار کوتاه

0توانیر منحل نمیشود ...مشروح خبر

پاکستان قرارداد خرید گاز از قطر را نهایی کرد
...مشروح خبر

چه چیز سد راه صادرات برق است؟ ..مشروح خبر

ساخت بزرگترین واحد متانول جهان در ایران
...مشروح خبر

تدوین نقشه جدید همکاریهای اقتصادی ایران در
پساتحریم ..مشروح خبر

آخرین وضعیت بدهیهای برقی عراق
...مشروح خبر

اصناف بپذیرند شرایط نظام مالیاتی عوض شده
..مشروح خبر

نفت خود را برای پساتحریم آماده کند
...مشروح خبر

رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی در کنفرانس
...مشروح خبر

کاهش نرخ سود بانکی فعال منتفی شد
...مشروح خبر

مجوز افزایش سرمایه بانک ها صادر شد
...مشروح خبر
تارنمایی اینترنتی مناقصات تونس مشخص شد
...مشروح خبر
تقاضای انرژی آسیا -اقیانوسیه افزایش مییابد.
ا...مشروح خبر

ـورهای
ـران کشـ
ـت سـ
ـاه؛ نشسـ
دوم آذرمـ
ـران
ـده گاز در تهـ
صادرکننـ
آب» موضوع همکاری ایران و آلمان در شرایط

تالش جمعی برای بهبود جایگاه بخش خصوصی  :معــاون بینالملــل وزیــر نفــت از برگــزاری
ســومین نشســت ســران کشــورهای عضــو مجمــع
و اتاق بازرگانی
صادرکننــدگان گاز  GECFدر  ۲آذرمــاه در تهــران
یــات رئیســه اتــاق تهــران در ادامــه دیــدار بــا
خبــر داد مشـــروح خبــر
تشــکلهای بخــش خصوصــی کــه در انتخابــات
اســفند مــاه گذشــته هیــات نماینــدگان اتاقهــای
ساخت نیروگاهها در مکان نامناسب با فشار
بازرگانــی حضــور داشــته و فعــال بودنــد،
مشــروح خبر
نمایندگان
توســعه پایــدار کشــور ملزوماتــی دارد کــه یقینــا در
کاالهای صادراتی ایران در راه انبارهای غیــاب هــر یــک از آنهــا بخــش عمــدهای از اهــداف
توســعهای محقــق نخواهــد شــد مشــروح خبــر
بورس لندن
عضــو هیــات مدیــره شــرکت بــورس کاال بــا
اعــام مهمتریــن اقدامــات چندمــاه گذشــته از
برنامههــای آتــی بــورس مشــروح خبــر
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توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
مصاحبه اختصاصی با مهندس قانع

پساتحریم ...مشـروح خبر

هشدار صندوق بین المللی پول به کشورهای شورای
همکاری خلیج فارس  ...مشـروح خبر
 90درصد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از
صنعت آب و برق است  ...مشـروح خبر
ساخت پاالیشگاه در آفریقای جنوبی مشروط به
خرید نفت از ایران  ...مشـروح خبر
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مصاحبه اختصاصی با مهندس پارسا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

.برتــر بــا کیفیــت بــهروز شــده دنیــا هســتیم
چیتچیــان در ادامــه گفــت :همــه ســاله شــرکتهای
مختلــف محصــوالت متنــوع و باکیفیــت بــا کاربردهــای
مختلــف را در نمایشــگاه عرضــه میکننــد تــا بتواننــد نیــاز
.داخلــی صنعــت بــرق کشــور را تامیــن کننــد
وی ادامــه داد :ســال گذشــته حــدود  110شــرکت خارجــی در
نمایشــگاه حضــور داشــتند کــه امســال بــا افزایش چشــمگیری
ایــن حضــور بــه  200شــرکت خارجــی از  24کشــور جهــان و
 341.شــرکت ایرانــی رســید
وزیــر نیــرو اظهــار امیــدواری کــرد پانزدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق ایــران فرصتهــای جدیــدی را در
زمینههــای توســعه صنعــت بــرق و مشــارکت شــرکتهای
.داخلــی و خارجــی فراهــم کنــد
وی در خصــوص میــزان بدهیهــای وزارت نیــرو گفــت:
ایــن بدهیهــا ثابــت نیســت و بــه صــورت شــناور افزایــش و
کاهــش مییابــد؛ امیدواریــم درقالــب طــرح هدفمنــدی یارانــه
.هــا بــه تعــادل میــان هزینههــا و درآمــد برســیم
استقبال از حضور سرمایهگذاران خارجی در پروژههای
صنعت برق
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی نیــز در ایــن مراســم
گفــت :بــا توجــه بــه خیــز صنعــت بــرق در مســیر توســعه ،از
حضــور ســرمایهگذاران خارجــی در پروژههــای صنعــت بــرق
کشــور اســتقبال میکنیــم .هوشــنگ بــا اعــام ایــن مطلــب
گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی ایجــاد شــده و نــگاه
مثبــت ســایر کشــورها بــه ایــران فضــای مناســبی بــرای تعامل
موثــر بیــن تولیدکننــدگان داخلــی و خارجــی فراهــم شــده
کــه امیدواریــم در پرتــو ایــن تعامــات انتقــال تکنولــوژی را
بــه داخــل کشــور داشــته باشــیم و کیفیــت محصــوالت داخلــی
را ارتقــا بدهیــم .وی افــزود :بــا ظرفیــت موجــود صنعــت بــرق
کشــور بایــد بتوانیــم حضــور موثــری در بازارهــای خارجــی
از نقطــه نظــر صــدور کاالهــای برقــی و خدمــات مهندســی
صنعــت بــرق داشــته باشــیم .معــاون وزیــر نیــرو ادامــه داد:
نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق زمین ـهای را فراهــم مــی
کنــد کــه شــرکت هــای توانمنــد داخلــی در زمینــه تولیــد ،
انتقــال و توزیــع بــرق و ســازندگان تجهیــزات برقــی بتواننــد
بــا شــرکت هــای خارجــی تعامــل داشــته و در ایــن راســتا
کیفیــت محصــوالت داخلــی را افزایــش داده و بــا همــکاری
متقابــل بــا آنهــا در بازارهــای جهانــی و منطقــه ای حضــور

انـرژی

شماره یازده ///هفته سوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

:وزیر نیرو در آیین آغاز بهکار نمایشگاه صنعت برق مطرح کرد

محصوالت ایرانی در  26کشور جهان
گســترده تــری داشــته باشــیم .وی از اعــام آمادگــی وزارت
نیــرو در جهــت حمایــت از ســرمایه گــذاران خارجی خبــر داد و
گفــت :وزارت نیــرو از حضــور کشــورها و شــرکتهای خارجــی
بــرای اجــرای صددرصــد پروژههــای برقــی و یــا بــه صــورت
.یــا کلیــد دردســت اســتقبال مــی کنــد EPCF
وی تصریــح کــرد :در ایــن طرحهــا ضمانــت الزم را بــرای
خریــد بــرق تولیــدی از آنهــا داده میشــود تــا بتوانیــم بــا
همــکاری شــرکت هــای داخلــی و خارجــی رســالت خــود را در
.زمینــه تامیــن بــرق بــه خوبــی انجــام دهیــم
نیروگاه های قدیمی از رده خارج می شوند
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی همچنیــن اعــام
کــرد کــه نیــروگاه هــای قدیمــی بــا راندمــان  20درصــد یــا
کمتــر بــه زودی از مــدار تولیــد خــارج شــده و بازنشســته مــی
شــوند .فالحتیــان اظهــار داشــت :طــی ســال هــای اخیــر تالش
شــد تــا بــه ســمت احــداث نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی گام
برداریــم و در یــک دهــه گذشــته نیــروگاه بخــار جدیــدی ،وارد
مــدار نشــده اســت .وی تصریــح کــرد :اســتفاده از نیــروگاه
هــای ســیکل ترکیبــی ،ارتقــای بهــره وری در ســوخت و انــرژی
.را بــه همــراه دارد
معــاون وزیــر نیــرو ،مذاکــره اولیــه بــا بــا یــک شــرکت
در کشــور  fاروپایــی بــرای تولیــد توربیــن هــای گازی کالس
را خاطرنشــان ســاخت و گفــت  :اینــک توربیــن هــای کالس
در  Fدر کشــور تولیــد مــی شــود ،امــا توربیــن هــای کالس E
نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی قــادر اســت میــزان بهــره وری
.انــرژی را بیــش از  50درصــد افزایــش دهــد
ایــن مقــام مســئول،ضمن تاکیــد بــر تبدیــل نیــروگاه هــای
گازی بــه ســیکل ترکیبــی ،گفــت :ســرمایه گذارانــی کــه در

ایــن بخــش ســرمایه گــذاری کننــد بــه میــزان ســوخت صرفــه
جویــی شــده مــی تواننــد معــادل ریالــی آن را دریافــت کننــد.
وی اضافــه کــرد :متوســط راندمــان نیــروگاه هــای کشــور
اکنــون  37درصــد اســت و تــا ســه ســال آینــده بیشــتر
نیــروگاه هــای بخــش بخــار کشــور بایــد بــه ســیکل ترکیبــی
تبدیــل شــوند تــا بتواننــد راندمــان نیــروگاه هــا را بــه 45
.درصــد افزایــش دهنــد
هدف گذاری کاهش تلفات برق به  6درصد
بــه گفتــه فالحتیــان ،برپایــه بودجــه ســال  95منابــع عمومــی
بــه بهینــه ســازی شــبکه هــای توزیــع تخصیــص خواهــد
یافــت و چنانچــه زیرســاخت هــای اساســی اجرایــی شــود،
.تلفــات توزیــع از ســه بــه دو درصــد کاهــش خواهــد یافــت
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو ،در خصــوص کاهــش تلفــات
بــرق در شــبکه هــای توزیــع گفــت :میــزان تلفــات در ســال
 ،92حــدود  15درصــد بــود کــه پارســال بــه  12.9درصــد و در
.ســال جــاری بــه  11درصــد رســید
وی اضافــه کــرد :مدیریــت بهینــه در ســامانه انــدازه گیــری
قــادر خواهــد بــود تــا ســال آینــده ایــن رقــم را بــه پنــج یــا 6
درصــد کــه برابــر بــا میــزان تلفــات کشــورهای توســعه یافتــه
 .اســت ،برســاند
ایــن مقــام مســؤول خاطرنشــان کــرد :کاهــش میــزان تلفــات
بــرق از رقــم  20بــه  15درصــد  ،بــه بیــش از  10ســال زمــان
نیــاز دارد و طــی دو ســال گذشــته تلفــات  15درصــدی بــه
 11درصــد کاهــش یافتــه کــه ایــن یــک موفقیــت چشــمگیر
.است
وی انجــام مذاکــرات بــا تولیدکننــدگان کنتــور در خصــوص
تولیــد کنتورهــای هوشــمند را یــادآور شــد و گفــت :طراحــی
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و ســاخت کنتورهــای هوشــمند ضــروری اســت و قابلیــت
برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر را نیــز بایــد داشــته باشــند تــا
چنانچــه بــه هــر دلیــل یــک پیمانــکار نتوانســت در ســال بعــد
برنــده مناقصــه شــود ،کنتورهــای پیمانــکار بعــدی بــا کنتورهــای
قبلــی ســازگار بــوده و خللــی در ســامانه توزیــع بــرق ایجــاد
.نشــود
وی خاطــر نشــان کــرد :برنامــه اســتفاده از کنتورهای هوشــمند از
اوایــل ســال  95اجرایــی مــی شــود و بــه مــرور زمــان کنتورهــای
 .قدیمــی نیــز بــا کنتورهــای هوشــمند تعویض خواهند شــد
فالحتیــان بــا بیــان ایــن کــه در حــوزه بهــره وری انــرژی
تــاش مــی شــود از تجهیزاتــی اســتفاده بــه عمــل آیــد کــه
تلفاتــی نداشــته باشــد ،گفــت  :در ایــن زمینــه ،اســتفاده از
.ترانســفورماتورهای کــم تلفــات مــی توانــد راهگشــا باشــد
وی افزایــش دو برابــری حضــور در پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت بــرق را نســبت بــه ســال گذشــته یــادآور شــد
و افــزود :براســاس فضــای ایجــاد شــده بیــن تولیــد کننــدگان
داخلــی و خارجــی ،انتظــار مــی رود در آینــده نزدیــک شــاهد
همــکاری فنــی و تجــاری بیــن شــرکت هــای ایرانــی و خارجــی
بــه ویــژه شــرکت هایــی کــه اعتبــار صنعتــی دارنــد؛ باشــیم و
ایــن مســاله بــه بهبــود کیفــی تجهیــزات داخلــی منجــر مــی
.شــود
تامین برق بخش صنعت در پساتحریم نیازمند حمایت
دولت است
قائــم مقــام شــرکت توزیــع بــرق اســتان تهــران نیــز طــی
ســخنرانی خــود در ایــن مراســم گفــت ۴۳ :درصــد از مشــترکین
توزیــع بــرق اســتان تهــران را مشــترکان صنعتــی تشــکیل
میدهنــد بنابرایــن یکــی از ضرورتهایــی کــه ایــن شــرکت
در دوران پســاتحریم بــا آن مواجــه خواهــد بــود تامیــن بــرق
بــرای توســعه فعالیتهــای بخــش صنعــت اســت .حســن
شــاکری بــا بیــان ایــن کــه در دوره پســاتحریم بــا حمایــت از
ســرمایهگذاریها در زمینــه تولیــد بــرق نیــاز برقــی بخــش
صنعــت را تامیــن خواهیــم کــرد ،گفــت :از آنجــا کــه حضــور
ســرمایهگذاران خارجــی در نمایشــگاه امســال چشــمگیرتر
اســت میتــوان در زمینــه بهرهگیــری از توانمندیهــای مالــی
و فنــی کشــورهای خارجــی بــرای توســعه فعالیتهــای صنعــت
.بــرق در دوره پســاتحریم بهــره گرفــت
شــاکری خاطرنشــان کــرد :همزمــان بــا ســرمایهگذاریهای
خارجــی بایــد تمهیــدات الزم بــرای تامیــن منابــع داخلــی
نیــز در نظــر گرفتــه شــود تــا بتــوان در زمینــه ارائــه خدمــات
مطمئــن برقــی بــه رشــد صنعــت در دوران یــاد شــده در کشــور

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عضو هیات مدیره
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته:

فدراسیون به بسته خروج
از رکود ورود کند

شــما بــه نمایندگــی از انجمــن تابولســازان
صنعــت بــرق ایــران وضعیــت ایــن صنعــت را
چگونــه مــی بینیــد؟

امــروز بیــش از گذشــته صنعــت تابلوســازی احتیــاج بــه
نــگاه صادراتــی دارد ،چــرا کــه ظرفیــت بــازار داخلی نســبت
بــه ظرفیــت تولیــد در ایــن صنعــت پاییــن تــر اســت و
تولیدکننــدگان بایــد بــرای پوشــش ایــن حدفاصــل تولیــد
تــا فــروش ،بــه صــادرات توجــه کننــد
.

در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد و ظرفیــت
بــازار داخلــی تابلوهــای بــرق چقــدر اســت؟

انـرژی
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در عیــن حــال بایــد کاری کــرد کــه برخوردهــای ســلیقه
ای در اجــرای قوانیــن نیــز بــه حداقــل برســند و هزینــه
هــای پیشــروی صادرکننــده کامــا مشــخص گردنــد.
بــه ایــن کــه شــکل هــر صادرکننــده بــرای صــادرات
یــک کاال بدانــد کــه چــه هزینــه هــای دارد تــا آن را
در هزینــه تمــام شــده خــود محاســبه کنــد .زمانــی کــه
یــک صادرکننــده بتوانــد هزینــه تمــام شــده خــود را بــه
صــورت شــفاف و بــا ضریــب حداقلــی و قریــب بــه یقیــن
بــرآورد کنــد ،ریســک کمتــری در تجــارت خــود مــی
.پذیــرد و بــه نوعــی امنیــت تجــارت او تضمیــن مــی شــود

میــزان نیــاز و تــوان جــذب محصــوالت صنعــت تابلوهــای بــا تمــام ایــن تفاســیر فدراســیون صــادرات
بــرق در بــازار داخلــی در اوج مصــرف و پیــک مصــرف بــرق انــرژی و صنایــع وابســته ایــران چــه بایــد
 85هــزار ســلول اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت کنــد؟
تولیــد کارخانــه هــای تابلوســازی  250هــزار ســلول در ســال
اســت .در نتیجــه مــا ظرفیــت مــازاد بــر تولیــد داریــم کــه
مــی توانیــم بــرای صــادرات بــه کشــورهای منطقــه از آن
اســتفاده کنیــم .بــرای ایجــاد بــازار صادراتــی مناســب هــم
بایــد دیــدگاه مــان را گســترش دهیــم .یعنــی از ابتــدا تولیــد
را بــر پایــه صــادرات برنامــه ریــزی کنیــم .بایــد بــازاری بزرگ
تــر از ظرفیــت  80میلیــون ایرانــی تعریــف کنیــم و تولیــد
خــود را بــر پایــه  300تــا  400میلیــون نفــر منطقــه برنامــه
ریــزی کنیــم .بــا ایــن گونــه برنامــه ریــزی مــی توانیــم بــه
.اهــداف خــود در تولیــد و صــادرات نایــل بیایــم

هــاب انــــــرژی :رییــس هیــأت مدیــره بــه چــه طــرح و برنامــه ای بــرای تحقــق
انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان تابلوهــای اهــداف صادراتــی نیــاز دارم؟
بــرق ایــران از عــدم گنجانــدن امــر صــادرات در راســتای حمایــت از صــادرات و تحقــق اهــداف بایــد
در بســته خــروج از رکــود دولــت اعتــراض تمــام زیرســاخت هــای الزم را فراهــم کنیــم .از ســوی
کــرد .ســیدعلی کهفــی قانــع در گفــت و دیگــر بایــد شــفافیت الزم را در خصــوص قوانیــن و مالیــات
گــو بــا «هــاب انــرژی» عنــوان کــرد کــه بــا هــای مشــمول صــادرات بــه وجــود بیاوریــم .بــه گونــه
ای کــه تمــام زیرســاخت هــا و مالیــات هــا و کســورات
وجــود اهمیــت صــادرات در خــروج از رکــورد،
امــر صــادرات در بســته هــای جداگانــه تجمیــع شــوند
بســته خــروج از رکــود دولــت فــارغ از ایــن
و شــفافیت الزم در امــور تجــاری بــه وجــود بیاینــد .بــه
امــر تدویــن شــده اســت .ایــن عضــو هیــات ایــن معنــی کــه در یــک بســته بســترها و زیرســاخت هــای
مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع صادراتــی مشــخص و برنامــه ریــزی شــوند و در بســته دیگــر
وابســته از فدارســیون خواســت کــه جهــت تمــام شــموالت صادراتــی اعــم از بیمــه هــا ،عــوارض ،حقوق
اصــاح ایــن موضــوع بــه ایــن مســله ورود و دولتــی ،حقــوق گمــرکات و ...شــفاف و روشــن گنجانــده
پیشــنهادات خــود را بــه دولــت ارائــه کنــد. ..شــوند

بــا توجــه بــه شــرح وظایــف کلیــه فدارســیون هــا و
مصوبــات داخلــی فدارســیون در مــورد شــرح وظایــف
خــودش ،ایــن تشــکل موظــف بــه پیگیــری امــور کالن
صادراتــی اســت .ایــن انتظــار هســت کــه فدارســیون در
ایــن زمینــه وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام دهــد و
پیشــنهادات مطلــوب و کارشناســانه ای را هــم بــه دولــت
بدهــد .فدارســیون بــا ورود کارشناســانه بــه مســایل و
موضوعــات صــادرات کشــور بایــد فضــا را بــرای همیــاری
دولــت در امــر صــادرات بــه وجــود بیــاورد .در حــال حاضر
دولــت بســته خــروج از رکــود را داده کــه متاســفانه اصــا
در ایــن بســته صــادرات دیــده نشــده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و توانمنــدی
هــای صادراتــی کشــور ،صــادرات یکــی از راهکارهــای
اساســی خــروج از رکــود اســت .کارشناســان دولتــی
و خصوصــی هــم بــه ایــن مســئله اذعــان دارنــد کــه
صــادرات موتــور محــرک خــروج از رکــود اســت .امــا در
بســته خــروج از رکــود اصــا بــه صــادرات بهــا داده نشــده
اســت .بــه همیــن دلیــل ایــن انتظــار بــه وجــود آمــده کــه
فدارســیون بــه ایــن مســئاله ورود کنــد .فدارســیون مــی
توانــد بــه نمایندگــی از تشــکل هــای صادراتــی اعتــراض
تشــکل هــای صادراتــی را در خصــوص عــدم دیــده شــدن
صــادرات در ایــن بســته ابــراز کنــد .عــاوه بــر ایــن از
فدارســیون توقــع داریــم کــه جهــت بازاریابــی صادراتــی،
قــوی تــر عمــل کنــد و بــه شناســایی بازارهــای جدیــد
.بپــردازد
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فــارس :معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر بــا
بیــان اینکــه هــدف از تشــکیل شــرکت تولیــد بــرق
حرارتــی ،جــذب ســرمایهگذار خارجــی و تخصصــی
شــدن تولیــد بــرق بــوده  ،گفــت :تشــکیل شــرکت
تولیــد بــرق حرارتــی کــه  ۲هفتــه پیــش انجــام شــد ،بــه
.معنــای انحــال توانیــر نبــوده اســت
محمودرضــا حقــی فــام در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه
در دســتوری کــه وزیــر نیــرو دو هفتــه پیــش صــادر کــرد
شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی تشــکیل
شــد آیــا ایــن بــه معنــای انحــال و یــا مــوازی کاری بــا
شــرکت توانیــر نیســت؟ گفــت :در واقــع در تمــام دنیــا
ســه بخــش اساســی تولیــد ،انتقــال و توزیــع بــرق داریــم
پــس بــرای اینکــه تخصصــی بــه موضــوع نــگاه شــود
شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی تشــکیل
شــد .وی افــزود :بنابرایــن فع ـ ً
ا بخــش توزیــع و انتقــال
بــرق تحــت مدیریــت توانیــر قــرار دارد و هــر سیســتمی
کــه بخواهــد اجــرا شــود بایــد برنــد توانیــر در آن تقویــت
شــود ،چــرا کــه در تمــام دنیــا و در داخــل توانیــر
شــناخته شــده اســت.حقی فــام تاکیــد کــرد :هیــچ
طرحــی بــرای انحــال توانیــر در وزارت نیــرو مطــرح
نیســت بلکــه در حقیقــت بــرای اینکــه بــه بخــش تولیــد
بــرق تخصصیتــر نــگاه شــود و بــه جــذب ســرمایهگذار
خارجــی کمــک شــود شــرکت مزبــور بــا حکــم وزیــر
نیــرو تشــکیل شــد .معــاون جدیــد هماهنگــی توزیــع
شــرکت توانیــر ادامــه داد :در حقیقــت بــا آمــدن شــرکت
مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بحــث
تولیــد بــرق تخصصیتــر دنبــال مــی شــود و در بخــش
توزیــع و انتقــال بــرق نیــز توانیــر بــا فــراغ بیشــتری کار
را دنبــال خواهــد کــرد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت
شــبکه بــرق ،ســابا و ســانا زیــر نظــر توانیــر اســت و بحث
انحــال توانیــر بــه هیــچ وجــه مفهومــی نــدارد ،گفــت:
شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی
مســتقل عمــل خواهــد کــرد و زیــر نظــر معــاون وزیــر
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی فعالیــت خواهــد داشــت.
حقــی ادامــه داد :بــه هــر حــال بــا حکــم چیتچیــان
وزیــر نیــرو کــه دو هفتــه پیــش صــادر شــده مدیرعامــل
.ایــن شــرکت «محســن طــرز طلــب حــال» اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم روز ملی «کیفیت»:

به کیفیت عشق بورزیم و بدانیم کیفیت بخشی از زندگی است
مختلــف اقتصــادی هســتیم .شــریعتمداری ادامــه داد :در
برنامهریزیهــای ارتقــای کیفیــت بایــد بیــش از پیــش بــه
نتایــج حاصــل از آن توجــه کنیــم زیــرا بهتریــن مقولــه کیفیــت،
اخــذ رضایتمنــدی مــردم از یــک کاال یــا خدمــات اســت .وی
خاطرنشــان کــرد :بدونشــک کســانی کــه در ایــن عرصــه انجــام
وظیفــه میکننــد بایــد بــه نتیجهگرایــی ارتقــای کیفیــت
توجــه کننــد تــا همــه بتوانیــم بــه هــدف خــود در ایــن زمینــه
برســیم .معــاون اجرایــی رییسجمهــوری بــه اهمیــت اســتفاده
از علــم مدیریــت و تجربههــای جهانــی در ایــن بخــش اشــاره
کــرد و گفــت :در جهــان همــواره صاحبــان علــم و دانــش
توانســتند کیفیــت را در عمــل اجرایــی کننــد .شــریعتمداری
یادآورشــد :در ایــن عرصــه ،افــراد بســیاری در خلــق مفاهیــم
پیشــرو بودنــد و بــا ابتــکار و خالقیتهــای خــود توانســتند
کیفیــت را در همــه عرصههــا بــه وجــود آورنــد.
کیفیت را تنها انسانهای کیفی میتوانند محقق کنند
در ادامــه ایــن مراســم مهنــدس محمدرضــا نعم ـتزاده ،وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،کیفیــت را متــرادف بــا تعالــی انســان
دانســت کــه تنهــا انســانهای کیفــی میتواننــد آن را عرضــه و
ســپس بــه همراهــان خــود ارائــه کننــد.
او بــا تبریــک روز ملــی «کیفیــت» بــه تولیدکننــدگان فکــر و
اندیشــه و راه حــل زندگــی مطلــوب بیــان کــرد :آنچــه مــن بــا
تکیــه بــر تجربههــای خــود میتوانــم عرضــه کنــم ایــن اســت
کــه کیفیــت بــا تعالــی انســان متــرادف اســت.
نعمــتزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه ارتبــاط پــدر خــود بــا
عالمــه امینــی قبــل از انقــاب اســامی اظهــار کــرد :عالمــه
امینــی فــردی کیفــی بــود کــه بــرای پیــدا کــردن یــک منبــع
نســخه خطــی بــه امریــکا و هندوســتان ســفر کــرد و ســرانجام
در نجــف نســخه مــورد نظــر خــود را یافــت .وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه بــرای رســیدن بــه کیفیــت
بایــد خودمــان تــاش کنیــم افــزود :ابتــدا بایــد خــود را کیفــی
کنیــم ،بــه کیفیــت عشــق بورزیــم و بدانیــم کیفیــت بخشــی
از زندگــی ماســت .او همچنیــن تصریــح کــرد :دنبــال کیفیــت
نبایــد در جــای دیگــری بگردیــم ،بلکــه بایــد دانــش خــود را
افزایــش دهیــم و اگــر تجربــه کافــی نداریــم از تجربههــای

دیگــران اســتفاده کنیــم.

کیفیت از استاندارد تفکیک شود

در ادامــه ایــن مراســم نیــره پیروزبخــت ،رییــس ســازمان ملــی
اســتاندارد ،مفهــوم کیفیــت و اســتاندارد را جــدا از هــم عنــوان
کــرد و گفــت :بایــد نــگاه جداگان ـهای بــه کیفیــت و اســتاندارد
شــود .متاســفانه در کشــور مــا مفهــوم کیفیــت گــم شــده و
بســیاری از افــراد از بیکیفیتــی در همــه عرصههــا گلهمنــد
هســتند .او بــا اشــاره بــه مــدل راهبــردی کیفیــت کــه از طــرف
ســازمان ملــی اســتاندارد و انجمــن کیفیــت ایــران ارائــه شــده
گفــت :در ایــن مــدل بــه کیفیــت محصــول در کشــور پرداختــه
میشــود و ایــن مــدل در عرصــه بینالمللــی معرفــی شــده
اســت .در چنــد ســال گذشــته یکــی از دغدغههــای مــا در
کشــور ایــن بــود کــه مفهــوم کیفیــت گــم شــده و متاســفانه بــه
طــور کامــل بــه آن پرداختــه نشــده و همــواره از بیکیفیتیهــا
در همــه عرصههــا گلــه بســیار بــوده اســت .رییــس ســازمان
ملــی اســتاندارد بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش کیفیــت تنهــا
وظیفــه یــک ســازمان نیســت افــزود :بایــد تمامــی ســازمانها
بــه نحــوی بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند کــه در زنجیــره
تولیــد ،رضایتمنــدی مشــتری را تامیــن کننــد .پیروزبخــت
بــه ســند راهبــرد ملــی کیفیــت اشــاره و اظهــار کــرد :یکــی
از اهدافــی کــه در ایــن ســند دنبــال میشــود دوری از
مــوازیکاری اســت.
او در ادامــه صحبتهــای خــود از تعــدد قوانیــن در کشــور گلــه
کــرد و گفــت :بســیاری از قوانیــن نــه تنهــا تســهیالتی را بــرای
کس ـبوکار ایجــاد نمیکنــد بلکــه مانعــی نیــز بــر ســر راه آن
اســت .پیروزبخــت ،اعطــای جایــزه ملــی ارزیابــی کیفیــت را
مثبــت مثبــت دانســت و گفــت :ایجــاد فضــای رقابتــی تشــویق
ســازمانها بــه ارزیابــی خــود و ایجــاد فضــای الزم بــرای انتقــال
تجربیــات و همچنیــن افزایــش میــزان رضایتمنــدی مــردم از

انـرژی
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اصناف بپذیرند شرایط نظام مالیاتی
عوض شده

رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور گفــت کــه در
برخــی مــوارد ظرفیتهــای قانونــی ،اختیــارات مــا را ســلب
کــرده اســت امــا اصنــاف هــم بایــد بپذیرنــد شــرایط نظــام
مالیاتــی در ســالهای اخیــر تغییــر کــرده اســت.به گــزارش
ایســنا ،علــی عســکری در نشســتی کــه بــا حضــور نماینــدگان
اصنــاف در خصــوص بررســی مشــکالت نظــام مالیاتــی در
محــل مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
بســیاری از مــوارد در خصــوص مالیــات حــل و فصــل شــده
امــا بعضــی از مســایل بــه ســادگی قابــل حــل و فصل نیســت.
نــه مــا گناهــکار هســتیم و نــه اصنــاف بلکــه در جاهایــی
ظرفیتهــای قانونــی اختیــارات مــا را بســته و نمیتوانیــم از
قانــون خــارج شــویم.
وی افــزود :از طــرف دیگــر اصنــاف هــم بایــد بپذیرنــد
کــه شــرایط نظــام مالیاتــی بــرای تشــخیص مالیــات طــی
ســالهای اخیــر تغییــر کــرده اســت و ســازمان مالیاتــی
امــروز ســازمان چنــد روز پیــش نیســت.

تدوین نقشه جدید همکاریهای اقتصادی
ایران در پساتحریم
وزیــر اقتصــاد گفــت کــه نقشــه راه همکاریهــای
اقتصــادی ایــران بــا خــارج بــر مبنــای ظرفیتهــای
حوزههــای گوناگــون و کشــورها پیشبینــی و در
مراحــل پایانــی تدویــن قــرار دارد.بــه گــزارش مهــر ،علــی
طیبنیــا کــه پــس از دیــدار بــا وزیــر تجــارت خارجــه
بوســنی درجمــع خبرنــگاران ســخن میگفــت ،اظهــار
داشــت :در ایــن دیــدار برنامــه اقــدام مشــترک دو کشــور
بــه امضــا رســید.وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت:
ســطح روابــط تجــاری ایــران و بوســنی نزدیــک بــه صفــر
اســت کــه بــا توجــه بــه روابــط سیاســی بســیار خــوب
دو کشــور و اراده رهبــران آنهــا بــرای گســترش روابــط
امیدواریــم بــه ســطح مطلوبــی برســد.وی ادامــه داد :در
ایــن برنامــه مجموعــه همکاریهــا و قدمهایــی کــه بایــد
برداشــته شــود تــا بــه ســطح مطلــوب روابــط اقتصــادی
برســیم ،تفاهــم و توافــق شــد جلســات کمیســیون
مشــترک و مذاکــرات در زمینــه موافقتنامههــای پای ـهای
.و تجــارت دو کشــور بــه صــورت جــدی ادامــه یابــد
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چه چیز سد راه صادرات برق است؟
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه پتانســیل
صــادرات بــرق بــه عــراق و تاجیکســتان،گفت :بــه علــت
ســوء مدیریــت و کمبــود ســرمایهگذاری ،ظرفیتــی کــه
بایــد در کشــور وجــود نــدارد .امــا اگــر ایــن ظرفیــت
وجــود داشــت میتوانســتیم در ســاعات پیــک نیــز
بــرق صــادر کنیــم و درآمــد بیشــتری بــه دســت آوریــم.
توگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،بــا
علیرضــا کالهــی در گف 
بیاناینکــه پتانســیل صــادرات  30هــزار مــگاوات بــرق
در شــرایط عــادی از کشــور وجــود دارد،اظهــار کــرد :بــه
دلیــل تغییــر الگــوی مصــرف یــک اختــاف فاحــش بیــن
مصــرف در زمــان عــادی و اوج بهوجــود آمــده اســت.
وی بــا بیاناینکــه در فصــول غیرتابســتان بــرق اضافــی
در کشــور وجــود دارد و ســرمایه عظیمــی بــه اســم
ظرفیــت نیروگاهــی بیــکار اســت ،ادامــه داد :میتــوان از
ایــن ظرفیــت بــه نحــو احســن اســتفاده و بــرق آن را
صــادر کــرد .رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا اشــاره
بــه خاموشــی و نیــاز عــراق و تاجیکســتان بــه بــرق
ایران،گفــت :عــراق و تاجیکســتان در فصــل زمســتان نیــز
بــا کمبــود بــرق مواجــه هســتند  ،امــا مــا بــه علــت سـوء
مدیریــت و کمبــود ســرمایهگذاری از آن ظرفیتــی کــه
.بایــد در کشــور وجــود داشــته باشــد برخــوردار نیســتیم
کالهــی بــا اشــاره بــه مزایــا صــادرات بــرق گفت:صــادرات
بــرق هــم درآمــدزا اســت و هــم اگــر ایــران هــاب
انتقــال انــرژی الکتریکــی منطقــه شــود ،اثــرات زیــادی
در زمینــهی ارتباطــات کشــورهای همســایه بــه دســت
م ـیآورد.وی بــا بیاناینکــه امیدواریــم ایــن فرصــت نیــز
ماننــد هــاب حملونقــل از دســت نروود،اظهــار کرد:مــا
در شــرایط عــادی  30هــزار مــگاوات ظرفیــت مــازاد
داریــم کــه میتوانیــم آن را صــادر کنیــم امــا در شــرایط
پیــک دچــار مشــکل هســتیم .بهگفتــه رییــس ســندیکای
صنعــت بــرق اگــر تاکنــون خاموشــی نبــوده بــه دلیــل
وجــود صنعــت و کاهــش مصــرف صنایــع بــوده اســت
و اگــر مصــرف صنایــع بــه شــرایط عــادی برگــردد تــا
.حــدی مجبوریــم خاموشــی را اعمــال کنیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری ایــران
و افریقایجنوبــی دیــروز بــا حضــور وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت ایــران و معــاون رییسجمهــوری
.افریقایجنوبــی برگــزار شــد
عــاوه بــر ایــن دو مقــام عالیرتبــه ،رییــس
ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،رییــس افریقایــی
شــورای مشــترک ایــران ـ افریقایجنوبــی و
رایــزن بازرگانــی ایــران در افریقایجنوبــی نیــز در
ایــن مراســم حضــور داشــتند ۱۶۰ .شــرکت فعــال
اقتصــادی افریقایجنوبــی نیــز بــا همتایــان ایرانــی
دیــدار و رایزنــی کردنــد

افریقایجنوبی هاب تجاری منطقه افریقا

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :افریقایجنوبــی در
حــوزه پتروشــیمی بــا ایــران همــکاری خوبــی داشــت کــه بــه
دلیــل تحریمهــا از کشــور خــارج شــد و امیدواریــم در ایــن
حــوزه دوبــاره فعالیتهــا از ســر گرفتــه شــود ،از طــرف دیگــر
ایرانیهــا نیــز در صنایــع معدنــی افریقایجنوبــی فعالیــت
کننــد .محمدرضــا نعمــتزاده در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه رابطــه تاریخــی و اقتصــادی دو کشــور ،اظهــار کــرد:
از ســال ۱۹۹۹میــادی بــا ســفر نلســون مانــدال بــه ایــران
بــاب همکاریهــای تجــاری دو کشــور بــاز شــد و ســفری در
دوران ریاسـتجمهوری هاشــمی رفســنجانی بــه ایــن کشــور
داشــته و یــک بــار هــم بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
افریقایجنوبــی بــه ایــن کشــور ســفر کــرده و مذاکراتــی
انجــام دادیــم .وی تصریــح کــرد :در آن زمــان حــدود یــک
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری در صنعــت پتروشــیمی ایــران
بــه صــورت مشــترک انجــام شــد و طرفیــن از ایــن کار راضی
بودنــد تــا اینکــه بنــا بــر فشــارهای خارجــی و تحریمهــای
ظالمانــه علیــه ایــران ،شــرکتهای افریقایجنوبــی بــه
طــور موقــت مجبــور بــه تــرک ایــران شــدند کــه امیدواریــم
بــا تغییــر شــرایط ایــران در جهــان همکاریهــا از ســر
گرفتــه شــود .نعمـتزاده ادامــه داد :امــروز بزرگتریــن گــروه
تجــاری و اقتصــادی افریقایجنوبــی بــه ایــران ســفر کــرده
اســت ۱۶۰ .شــرکت و تاجــر فعــال ایــن کشــور در تهــران
حضــور دارنــد و مــا عالقهمندیــم در حوزههــای مختلــف

انـرژی
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بازگشت افریقایجنوبی به صنعت پتروشیمی ایران
ســرمایهگذاری مشــترک داشــته باشــیم .بــه عنــوان نمونــه
معدنــی در بوکســیت افریقــا داریــم کــه میتوانــد ظرفیــت
خوبــی بــرای همــکاری باشــد .وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــه ســرمایهگذاریهای مشــترک در کشــورهای
آســیای میانــه نیــز اشــاره کــرد و گفــت :در حــوزه معــادن،
بــه تازگــی بــا وزیــر معــدن افغانســتان تفاهمنام ـهای امضــا
شــده تــا در ایــن حــوزه در افغانســتان فعالیــت کنیــم .وی
افــزود :افریقایجنوبــی در زمینــه تجــارت میتوانــد هــاب
منطقــه افریقــا باشــد و رییسجمهــور کشــورمان بــر ایــن
نکتــه تاکیــد دارد کــه روابــط تجــاری بــا کشــورها را توســعه
دهیــم و یکــی از دالیــل اهتمــام بــه رفــع ابهاماتــی کــه
کشــورهای غربــی بــرای مــا ایجــاد کــرده بودنــد همیــن
مســئله اســت .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت کشــورمان به
محدودیتهــای روابــط تجــاری بــا افریقایجنوبــی اشــاره
کــرد و گفــت :روابــط بانکــی یکــی از ایــن محدودیتهاســت
کــه بــدون برداشــته شــدن ایــن مهــم ،توســعه تجــارت معنــا
و مفهــوم نــدارد؛ بحــث حملونقــل یکــی دیگــر از مســائلی
اســت کــه امیدواریــم بــه زودی حــل شــود و بهطــور حتــم
بایــد در زمینــه حملونقــل هوایــی ،پروازهــای مســتقیم
بیــن دو کشــور ایجــاد شــود تــا تاجــران و فعــاالن اقتصــادی
بــه راحتــی تــردد کننــد نــه آنکــه چنــد پــرواز و مســیرهای
وقتگیــر را طــی کننــد .نعمــتزاده فعــال کــردن خــط
کشــتیرانی بیــن ایــران و افریقایجنوبــی را از دیگــر مــواردی
عنــوان کــرد کــه در توســعه روابــط تجــاری بســیار اثرگــذار
اســت و افــزود :امیدواریــم بــا رفــع تحریمهــا هرچــه
.ســریعتر ایــن ارتبــاط را برقــرار کنیــم

لزوم هماهنگی با قاره افریقا در انعقاد تعرفه ترجیحی
رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا بیــان اینکــه ســال
گذشــته بــه دلیــل تحریمهــا ،ایــران و افریقایجنوبــی
تنهــا در حــوزه خدمــات و کاال مبــادالت تجــاری حــدود
 ۵۰میلیــون دالری داشــتهاند ،اظهــار کــرد :مــا امیدواریــم
حجــم تجــارت دو طــرف  ۱۰برابــر رقــم فعلــی شــود .ولـیاهلل
افخم ـیراد ،افــزود :بــا رفــع تحریمهــا ،صــادرات محصــوالت
پتروشــیمی و نفــت وگاز بــه ایــن کشــور انجــام خواهــد شــد
و از طــرف دیگــر دو طــرف بــه دنبــال گســترش روابــط
اقتصــادی و تجــاری در زمینههــای مختلــف هســتند تــا بــه
اهــداف تبییــن شــده در تجــارت دســت پیــدا کننــد .وی بــا
بیــان اینکــه ســال گذشــته حجــم تجــارت کشــور مــا در
صــادرات و واردات انــواع کاال و خدمــات حــدود  ۱۵۰میلیــارد
دالر بــوده ،گفــت :ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه عنــوان
یکــی از معاونتهــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
وظیفــه دارد در راســتای تســهیل تجــاری بیــن ایــران و ســایر
کشــورهای جهــان اقدامــات الزم را انجــام دهــد .معــاون وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح کــرد :جمهــوری اســامی
ایــران عالقهمنــد اســت بــا کشــورهای مختلــف از جملــه
کشــورهای افریقایــی ،بهویــژه کشــور افریقایجنوبــی
در راســتای توســعه روابــط تجــاری اقــدام کنــد و حجــم
تجــارت بیــن دو کشــور را کــه درحالحاضــر بــر اســاس
آمــار ســال ۲۰۱۴میــادی ۴۹میلیــون دالر اســت ،افزایــش
دهــد .افخمـیراد ادامــه داد :ســازمان توســعه تجــارت ایــران
براســاس ضوابــط قانونــی مکلــف اســت موانــع موجــود در
مســیر تجــارت بــا کشــورهای مختلــف جهــان را شناســایی و
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مرتفــع کــرده و بــا بکارگیــری مکانیزمهــای شــناخته شــده
بینالمللــی در راســتای تجــارت بیــن دو کشــور اقــدام کنــد
و در ایــن مســیر از اعــزام و پذیــرش هیاتهــای تجــاری
و برگــزاری نمایشــگاههای متقابــل بــه منظــور شــناخت
هــر چــه بهتــر تاجــران و بازرگانــان و صنعتگــران دو کشــور
اســتقبال میکنــد .معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن وتجــارت
بــا بیــان اینکــه زمینــه نرمافــزاری بــرای انعقــاد تعرفــه
ترجیحــی بــا افریقایجنوبــی فراهــم نیســت ،تصریــح کــرد:
تجــارت ترجیحــی دو کشــور نیازمنــد تطبیقپذیــری ایــران
بــا کل قوانیــن قــاره افریقاســت کــه هــر دو طــرف بایــد بــه
دنبــال تحقــق آن باشــند .افخمـیراد اظهــار کــرد :برگــزاری
ایــن نشســت ،بهویــژه تشــکیل میزهــای تخصصــی کاالیــی
بــرای مذاکــرات رودررو شــرکتهای مختلــف و تاجــران دو
کشــور را بــه فــال نیــک میگیریــم و امیدواریــم از ایــن
مذاکــرات بــه عنــوان یــک فرصــت مهــم در راســتای توســعه
روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا افریقایجنوبــی ،بــا کمــک و
.تعامــل همدیگــر حداکثــر بهرهبــرداری را ببریــم
مصمم به برقراری روابط تجاری دائمی با ایران
معــاون رییسجمهــوری افریقایجنوبــی گفــت :آمــاده
برقــراری روابــط تجــاری و ســرمایهگذاریهای دائمــی و
همکاریهــای مســتحکم بــا ایــران هســتیم .رامافــوزا نیــز در
ایــن نشســت افــزود :مــا درجریــان مذاکــرات هســتهای ایــران
هســتیم و پیــروزی ایــران در ایــن مذاکــرات مقابــل امریــکا را
تبریــک میگوییــم و اعــام میکنیــم کــه افریقایجنوبــی
بــا گســترش همکاریهــای خــود قصــد دارد ایــن موفقیــت
ایــران را کامــل کنــد .وی ادامــه داد :تمامــی کشــورهای
دنیــا بــرای ورود بــه قــاره افریقــا از کشــور افریقایجنوبــی
اســتفاده میکننــد و ایرانیهــا نیــز ایــن فرصــت را دارنــد
تــا بــا گســترش همــکاری و ســرمایهگذاری متقابــل در
افریقــای جنوبــی زمینــه گســترش همکاریهــای اقتصــادی
خــود را بــا کشــورهای قــاره افریقــا فراهــم کننــد .رامافــوزا
بــا بیــان اینکــه افریقایجنوبــی بــا چالشهــای متعــددی
همچــون بیــکاری و تولیــد پاییــن مواجــه اســت ،اظهــار کــرد:
مــا دولتــی جــدی هســتیم کــه بــا دشــواریهای موجــود
در کشــورمان مقابلــه کــرده و تــاش میکنیــم گذشــته
دهشــناک خــود را بــا توســعه روزافــزون اقتصــادی پشــت
ســر بگذاریــم .وی افــزود :ایــران و افریقایجنوبــی ســابقه
همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی فراوانــی بــا یکدیگــر
دارنــد امــا متاســفانه بــه ادامــه در صفحــه 13

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره یازده ///هفته سوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی
در کنفرانس

تالش جمعی
برای بهبود جایگاه بخش
خصوصی و اتاق بازرگانی
هیــات رئیســه اتــاق تهــران در ادامــه دیــدار بــا
تشــکلهای بخــش خصوصــی کــه در انتخابــات اســفند
مــاه گذشــته هیــات نماینــدگان اتاقهــای بازرگانــی
حضــور داشــته و فعــال بودنــد ،نشســت مشــترکی بــا
هیــات مدیــره مجمــع فعــاالن توســعه اقتصــاد ایــران
برگــزار کــرد.
ایــن نشســت کــه دومیــن گام از حرکــت ابتــکاری هیات رئیســه
دوره هشــتم اتــاق تهــران اســت ،بــرای همفکــری و هماندیشــی
بیشــتر بــا چهرههــای شــاخص و گروههــای شناختهشــده
بخــش خصوصــی برگــزار شــد .پیــش از ایــن نیــز هیــات رئیســه
اتــاق تهــران در شــهریور مــاه میزبــان تعــدادی از اعضــای هیــات
موســس کانــون کارآفرینــان توســعهگرا بــود.
ایــن نشســت بــا ســخنان مســعود خوانســاری رئیــس اتــاق
تهــران آغــاز شــد  .او بــا خوشــامدگویی بــه اعضــای هیــات
مدیــره مجمــع فعــاالن توســعه اقتصــاد  ،بــر تــداوم همــکاری بــا
گروههــای فعــال در انتخابــات گذشــته تاکیــد کــرد .خوانســاری
اعــام کــرد کــه اتــاق تهــران در پــی ایجــاد فضایــی گــرم،
صمیمانــه و دوســتانه بــرای پیگیــری بهتــر مشــکالت بخــش
خصوصــی و موانــع موجــود در فضــای کسـبوکار کشــور بــرای
یافتــن راهکارهاســت.
عــاء میرمحمدصادقــی نیــز کــه بــه عنــوان چهــره مشــترک هم
در هیــات رئیســه اتــاق تهــران هــم در هیــات مدیــره مجمــع
فعــاالن توســعه حضــور دارد ،عنــوان کــرد کــه دیدگاههــا و
نظــرات دو گــروه در دوران انتخابــات نیــز قرابــت بســیاری بــا
هــم داشــته اســت و اکنــون نیــز میتــوان بــا همفکــری و
مشــورت بــه ســوی اهــداف مشــترک حرکــت کــرد
مهــدی جهانگیــری ،نایــب رئیــس اتــاق تهــران نیــز گفــت« :مــا
بــرای رفــع نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت اتــاق تهــران
نیازمنــد کمــک فکــری دیگــر چهرههــای بخــش خصوصــی

هســتیم و بــه پشــتوانه ایــن همــکاری و همفکــری اســت کــه
خواهیــم توانســت ایــن مســوولیت را بــه دوش بکشــیم».
ســیدحامد واحــدی نیــز بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه تــداوم
تعامــل فعــاالن بخــش خصوصــی بــا هیــات رئیســه و هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران عنــوان کــرد کــه تضــارب آرا و تفکــرات
مختلــف میتوانــد بــه بهبــود عملکــرد اتــاق و پیشــرفت بخــش
خصوصــی بینجامــد .همچنیــن ســیده فاطمــه مقیمــی دیگــر
عضــو هیــات رئیســه اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه ســابقه همــکاری
بــا چهرههــای شــاخص مجمــع فعــاالن توســعه در ادوار پیشــین
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران از تالشهــای بیدریــغ آنهــا
بــرای بهبــود فضــای کسـبوکار بخــش خصوصــی تقدیــر کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت احمــد پورفــاح ،نایــب رئیــس مجمــع
فعــاالن توســعه کــه ســابقهای طوالنــی در هیــات نماینــدگان
اتــاق تهــران دارد ،تاکیــد کــرد کــه بایــد همدلیهــا بیشــتر
شــود و چنیــن نشســتهایی جنبــه تشــریفاتی بــه خــود
نگیــرد .پورفــاح همچنیــن اعــام کــرد کــه فعــاالن بخــش
خصوصــی بایــد مشــارکت بیشــتری در برنامههــای اتــاق داشــته
باشــند.
همچنیــن محمدمهــدی راســخ در ابتــدا بــا اشــاره بــه وضعیــت
نامطلــوب اقتصــاد کشــور و بــه ویــژه رکــود حاکــم بــر بخــش
خصوصــی ،بــه بنگاههــای کوچــک و متوســط اشــاره کــرد کــه
رو بــه تعطیلــی میرونــد .راســخ بــا بیــان ایــن کــه ســکوت
شــهرکهای صنعتــی از ســکوت گورســتانها نیــز عمیقتــر
شــده اســت تاکیــد کــرد کــه اتــاق بــا توســعه مــراودات خــود بــا
تشــکلها میتوانــد در بهبــود و توســعه اقتصــاد و برونرفــت
از وضعیــت جــاری نقــش ایفــا کنــد .او گفــت« :بهتریــن راه
ارتبــاط بــا بدنــه اعضــای اتــاق ارتبــاط بــا تشکلهاســت».

راســخ همچنیــن بــا اشــاره بــه مســتقل بــودن اتاقهــای
بازرگانــی در دنیــا افــزود« :اتــاق تهــران بایــد بــا حفــظ اســتقالل
خــود همــواره نقشــی پیشــرو داشــته باشــد تــا بقیــه اتاقهــای
بازرگانــی کشــور نیــز بــه تأســی از اتــاق تهــران وارد ایــن راه
شــوند ».او در پایــان ســخنان خــود بــه اهمیــت کمیســیونهای
مشــورتی اتــاق نیــز اشــاره و عنــوان کــرد کــه پیگیــری تشــکیل
جلســات صبحانــه بــا مســووالن در اتــاق تهــران کــه بــا حضــور
نماینــدگان تشــکلها باشــد میتوانــد در پیگیــری مشــکالت
بخــش خصوصــی بســیار اثرگــذار باشــد.
عباســعلی قصاعــی نیــز خواســتار تــاش اتــاق تهــران بــرای رفع
قوانیــن و مقــررات زائــد و دســتوپاگیر در فضــای کســبوکار
کشــور شــد و علیمــردان شــیبانی ،حمزهنــژاد ،شــاهرخ ظهیــری
و جعفــر ذرهبینــی نیــز در ســخنانی جداگانــه از دعــوت هیــات
رئیســه اتــاق تهــران تقدیــر و اعــام آمادگــی کردنــد تــا بــرای
ارتقــای جایــگاه بخــش خصوصــی و اتــاق تهــران نهایــت تــاش
خــود را بــه کار گیرنــد.
مســعود خوانســاری در پایــان ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه تــاش اتــاق تهــران افزایــش همدلــی در جبهــه بخــش
خصوصــی بــوده اســت ،از حضــور هیــات مدیــره مجمــع در
نشســت هیــات رئیســه اتــاق تهــران تقدیــر کــرد .رئیــس
اتــاق تهــران همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور افــرادی چــون
عــاء میرمحمدصادقــی ،محمدرضــا بهرامــن و محمدرضــا
نجفیمنــش در اتــاق تهــران کــه از چهرههــای شــاخص
مجمــع هســتند افــزود« :اتــاق تهــران ارتبــاط خــود بــا تمامــی
گروههــا و تشــکلهای بخــش خصوصــی را حفــظ میکنــد
و از تمامــی گروههــای فعــال نیــز در نشســتها و جلســات
بعــدی هیــات رئیســه دعــوت خواهــد کــرد».
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هــاب انــرژی :کنفرانــس بیــن المللــی نفــت و گاز ایــران؛
موســوم بــه «کنفرانــس تهــران» بــا موضــوع رونمایــی
در  – IPC،از مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی ایــران
روزهــای هفتــم و هشــتم آذرمــاه ســال جــاری در ســالن
اجــاس ســران کشــورهای اســامی برگــزار خواهــد شــد.
بیــژن زنگنــه در آخریــن اظهــار نظــر خــود در خصــوص
رونمایــی از قراردداهــای جدیــد نفتــی در تهــران بــا تاکیــد
بــر لــزوم اســتفاده از فنــاوری هــای کشــورهای پیشــرفته در
صنعــت نفــت گفــت :مــدل جدیــد قــراردادی و پــروژه هــای
صنعــت نفــت ظــرف یــک مــاه آینــده در کنفرانــس معرفــی
در بخــش باالدســتی نفــت ،رونمایــی  IPCقراردادهــای
خواهــد شــد .ارائــه راه کارهــای همــکاری دو جانبــه ،ســرمایه
گــذاری خارجــی و ایجــاد همــکاری مشــترک بیــن شــرکت
هــای ایرانــی و خارجــی از جملــه اهدافــی اســت کــه بــه
گفتــه وزیــر نفــت در ایــن کنفرانــس دنبــال خواهــد شــد.
همچنیــن رکــن الدیــن جــوادی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی
نفــت ایــران نیــز بــا تاکیــد بــر اهمیــت کنفرانــس تهــران
بــا بیــان ایــن کــه حــدود یــک مــاه دیگــر کنفرانــس
رونمایــی از قراردادهــای جدیــد نفتــی برگــزار مــی شــود از
نماینــدگان شــرکت هــای داخلــی و بیــن المللــی خواســت
در ایــن کنفرانــس حضــور یابنــد و زمینــه را بــرای برداشــتن
گام هــای پرشــتاب تــر در حــوزه اقتصــادی پــس از کنــار
رفتــن تحریــم هــای ظالمانــه فراهــم کننــد .بــر پایــه اعــام
دبیرخانــه اجرایــی کنفرانــس تهــران ،پیــش بینــی مــی شــود
در فضــای پســاتحریم بــه وجــود آمــده ،بیــش از  300مدیــر
و ) (IOCعالــی رتبــه از شــرکت هــای بیــن المللــی نفتــی
پیمانــکاران و ســازندگان باالدســتی داخلــی ،بــا هــدف جلــب
پــروژه هــای بــزرگ صنعــت نفــت ایــران و حضــور در بــازار
پــر رونــق پیــش رو ،در ایــن کنفرانــس حضــور یابنــد .بــر
ایــن اســاس تاکنــون بیــش از  40شــرکت بــزرگ اروپایــی
و آســیایی آمادگــی خــود را بــرای حضــور در ایــن رویــداد
مهــم نفتــی کــه در روزهــای هفتــم و هشــتم آذر مــاه ســال
جــاری در ســالن اجــاس کشــورهای اســامی برگــزار مــی
.شــود ،اعــام کــرده انــد
ســایت ایــن کنفرانــس بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی بــا
نیــز  http://www.tehransummit.com/fa/آدرس
.خواهنــد بــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کاالهای صادراتی ایران در راه
انبارهای بورس لندن

عضــو هیــات مدیــره شــرکت بــورس کاال بــا اعــام
مهمتریــن اقدامــات چندمــاه گذشــته از
برنامههــای آتــی بــورس کاال بــرای جهانــی شــدن و
همچنیــن عرضــه اوراق بســیار جــذاب آن هــم از جنــس
خــودرو خبــر داد .بــه گــزارش بورسپــرس ،حســین
خزلیخــرازی کــه بعــد از حضــور در هیــات مدیــره
بــورس کاال طــی ســالهای  ۸۶تــا  ۸۸از چهــار مــاه
پیــش بهعنــوان نماینــده بانــک کشــاورزی وارد ترکیــب
هفــت نفــره ایــن بــورس شــده ،دربــاره مهمتریــن
اقدامــات انجــام شــده طــی ماههــای اخیــر گفــت :بــا
توجــه بــه توســعهیافتگی بــورس کاال و بهکارگیــری
ابزارهــا و محصــوالت متنــوع و لــزوم بهروزرســانی
فرآیندهــا و مقــررات حاکــم بــر بــورس کاال،
کمیتــه بازنگــری قوانیــن و مقــررات در حال بررسـیهای
الزم اســت .وی بــه اجــرای مــاده « »۳۳قانــون افزایــش
بهــرهوری بخــش کشــاورزی و منابعطبیعــی اشــاره
کــرد و گفــت :طــرح قیمــت تضمینــی از کاالی جــو در
اســتان کرمانشــاه شــروع شــده و طــی مــاه جــاری بــا
ذرت اســتان خوزســتان ادامــه مییابــد .در ایــن میــان
حلقــهای از خدماتدهنــدگان بــه محوریــت شــرکت
بــورس کاال ،ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ،بانــک
کشــاورزی و کارگــزاران بــورس کاال و در نهایــت ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی ،تامینکننــده الزامــات ایــن
طــرح هســتند .مدیرعامــل کارگــزاری بانــک کشــاورزی

تقاضای انرژی آسیا -اقیانوسیه افزایش
مییابد
گــروه نفــت و انــرژی -وزیــر انــرژی بــا اشــاره بــه افزایــش
تقاضــای انــرژی از ســوی منطقــه آســیا -اقیانوســیه گفــت
کــه صــادرات نفــت روســیه بــه ایــن منطقــه را تــا ســال
 ٢٠٣۵دو برابــر میکنــد .الکســاندر نــواک بــا انتشــار
مقالـهای اعــام کــرد کــه انتظــار مـیرود منطقــه آســیا-

انـرژی

شماره یازده ///هفته سوم آبان هزار و سیصد نود و چهار

مجوز افزایش سرمایه بانک ها صادر شد
ادامــه داد :همچنیــن درحالــی صندوقهــای مبتنــی بــر
کاال ،حلقــه مفقــوده بــورس کاال بهشــمار میرونــد
کــه برنامههایــی بــرای راهانــدازی ایــن ابــزار بــرای
محصــوالت پتروشــیمی ،طــا و زعفــران مدنظــر اســت.
عــاوه بــر ایــن در صــورت نهایــی شــدن ارز تکنرخــی
در ســال آینــده ،امــکان معاملــه ارز همــه صرافیهــا و
بانکهــا در بــورس کاال فراهــم میشــود .خزلیخــرازی
خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر ایــن مــوارد بــا توجــه
بــه ســابقه خریــد و فــروش حوالههــای خــودرو،
برنامههایــی بــرای عرضــه بســیار جــذاب گواهــی
ســرمایهگذاری خــودرو و معاملــه آن در بــورس کاال
مدنظــر اســت .وی بینالمللــی شــدن بــورس کاال از
طریــق مســیر درســت را از برنامههــای مهــم
هیــات مدیــره ایــن بــورس اعــام کــرد و ادامــه داد :بــا
اســتفاده از مشــاور بینالمللــی معــروف ،طرحــی مدنظــر
اســت تــا بــا همــکاری بــورس کاالی لنــدن( )LMEو بــه
امانــت گذاشــتن محصــوالت ارزشــمند صادراتــی ایــران
در  ۶۵۰انبــار بــورس لنــدن در جهــان از جملــه  ۱۰انبــار
بــزرگ اروپایــی ،گواهــی ســپرده الکترونیکــی منتشــر و در
بورسهــای جهانــی معاملــه شــود.
خزلیخــرازی ادامــه داد :در ایــن صــورت ضمــن فراهــم
شــدن جهشــی بــزرگ بــرای بینالمللــی کــردن بــورس
کاال ،زیرســاختهای مناســب و اســتانداردی بــرای
صــادرات محصــوالت ایــران ایجــاد میشــود و میتــوان
بــا وثیقهگــذاری ایــن گواهیهــا ،قــادر بــه دریافــت
تســهیالت ارزانقیمــت از بانکهــای معتبــر دنیــا شــد و
در نهایــت شــاهد حرکــت بــورس کاال بــه ســمت تبدیــل
اقیانوســیه در میانمــدت ســبب افزایــش تقاضــای
انــرژی و رشــد اقتصــادی چیــن رونــد بســیار کنــدی
خواهــد داشــت .وی بــدون اشــاره بــه رقــم خاصــی اعــام
کــرد :روســیه در نظــر دارد صــادرات نفتخــام خــود بــه
خریــداران در منطقــه آســیا -اقیانوســیه تــا ســال ٢٠٣۵
دوبرابــر کنــد.

بانــک مرکــزی ،آئیــن نامــه اجــرای تبصــره 29
قانــون بودجــه امســال مصوبــه هیــات وزیــران
.را بــرای اجــرا بــه بانکهــا ابــاغ کــرد
بانــک مرکــزی بخشــنامه تبصــره ( )۲۹قانــون بودجــه ســال
 ۱۳۹۴کل کشــور را بــه کلیــه بانکهــای دولتــی و شــرکت
.دولتــی پســت بانــک ابــاغ کــرد
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت :براســاس مفــاد تبصــره ()۲۹
قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۴کل کشــور ،دولــت مجــاز شــد
در ســال  ۱۳۹۴در صــورت درخواســت بانکهــای دولتــی،
تا ســقف یکصــد هــزار میلیــارد ()۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریــال طرحهــای تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای نیمــه
تمــام را بــا حفــظ کاربــری و پــس از قیمــت گــذاری طرحها
تحــت شــرایطی خــاص ،بــه عنــوان افزایــش ســرمایه بــه
.آنهــا واگــذار کنــد
در اجــرای حکــم قانونــی یــاد شــده و بــه اســتناد بنــد
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( )۵آن ،هیــات وزیــران بنــا بــه پیشــنهاد مشــترک بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران ،وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور در
جلســه مــورخ « 1394 / 7 / 12آئیــن نامــه اجرایــی تبصــره
( )۲۹قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۴کل کشــور» را مــورد
تصویــب قــرار داد کــه نســخه ای از آن بــه پیوســت جهــت
.اســتحضار ایفــاد مــی گــردد
بــا عنایــت بــه مراتــب مذکــور ،ضمــن لــزوم ابــاغ آئیــن
نامــه یــاد شــده بــه واحدهــای تابعــه ذی ربــط ،خواهشــمند
اســت در صــورت تمایــل بــه اســتفاده از راهــکار پیــش
بینــی شــده بــرای افزایــش ســرمایه آن بانــک ،مراتــب بــا
هماهنگــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی کشــور و وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی بــه مــورد اجــرا گــذارده شــود .در
پایــان متذکــر مــی شــود کــه طــرح هــا بایــد پــس از ســه
ســال از زمــان بهــره بــرداری بــه بخــش خصوصی یــا تعاونی
واگــذار شــود .در غیــر ایــن صــورت بانــک ذی ربط مشــمول
مجــازات هــای مقــرر در مــاده  ۱۷قانــون رفــع موانــع تولیــد
.رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور خواهــد شــد
تصویــر مصوبــه هیــات وزیــران مبنــی بــر آئیــن نامــه
اجرایــی تبصــره  29قانــون بودجــه امســال بــه شــرح ذیــل
:ا ست

تارنمایی اینترنتی مناقصات تونس مشخص شد
هــاب انــرژی :ســفارت ایــران در تونــس طــی نامــه ای ســایت هــا و تارنماهــای رســمی جهــت مناقصــات در ایــن کشــور را اعــام
کــرد .بنــا بــر اطالعیــه اســن ســفارت خانــه از ایــن پــس ســه تارنمایــی ذیــل بــه عنــوان مراجــع رســمی اعــام مناقصــات خواهنــد
بو د :
ســایت  : WWW.MARCHESPUBLICS.GOV.TNمناقصــات ملــی و بیــن المللــی بــرق وآب ،خریــد مــواد
.1
اولیــه ،تجهیــزات صنعتــی و شــیمیایی ،هیدروالکتریــک و...
ســایت  :WWW.TRANSPORT.TNمناقصــات ملــی و بیــن المللــی حمــل و نقــل تونــس مشــتمل بــر مناقصــات
.2
بیــن المللــی مربــوط بــه خریــد واگــن هــای قطــار ،اتوبــوس شــهری ،سیســتم اطالعــات مســافرین بــرای حمــل و نقــل بخــش
دولتــی و...
سایت  :WWW.EQUIPEMENT.TNمناقصات ملی و بين المللي وؤارت مسكن و آمایش کشور تونس
.3
گفتنــی اســت شــرکت هــای خارجــی کــه در ایــن مناقصــات شــرکت مــی کننــد بایــد در ایــن کشــور بــه ثبــت رســیده باشــند و
یــا بعــد از برنــده شــدن در مناقصــه  ،شــرکت خــود را در ایــن کشــور بــه ثبــت برســانند.
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آب» موضوع همکاری ایران و آلمان
در شرایط پساتحریم
هــاب انــرژی :وزیــر نیــرو گفــت :آب بــه عنــوان زیرســاخت
اصلــی توســعه یکــی از اولویتهــای اساســی دولــت ایــران
اســت و ایــن موضــوع بســتر مناســبی بــرای مشــارکت بــا
شــرکتهای آلمانــی در شــرایط پســاتحریم میتوانــد
باشــد .حمیــد چیتچیــان در اولیــن گردهمایــی مشــترک
ایــران -آلمــان در بخــش آب و فاضــاب کــه در تــاالر
آبگینــه شــرکت آبفــای اســتان تهــران برگــزار شــد ،بــا
اعــام ایــن مطلــب اظهــار کــرد :مشــارکت کشــور مــا بــا
آلمــان بــه نفــع اقتصــاد هــر دو کشــور خواهــد بــود و وزارت
نیــرو از ایــن همکاریهــای دو جانبــه بــه خوبــی حمایــت
خواهــد کــرد .وی ادامــه داد :موضــوع ّآب در ایــران و در
سیاس ـتها و برنامههــای دولــت جایــگاه ویــژهای دارد ،بــه
طــوری کــه در ســه محــور اصلــی در برنامــه پنــج ســاله
ششــم بــه «آب»« ،محیــط زیســت» و صندوقهــای
تامیــن اجتماعــی» توجــه ویــژهای شــده اســت .وی بــا
بیــان اینکــه دو مســئله اول موضوعــی اســت کــه وزارت
نیــرو و صنعــت آب و بــرق در آن نقــش بســیار مهمــی را
ایفــا میکنــد ،گفــت :در موضــوع آب و محیــط زیســت
وزارت نیــرو و شــرکتهای آب و بــرق تنهــا باریگــر اصلــی
نیســتند ،بلکــه ســایر نهادهــا نیــز نقشهــای مهمــی ایفــا
میکننــد .چیتچیــان قــرار گرفتــن ایــران در منطقــه
خشــک و نیمــه خشــک را از عوامــل مهــم دانســت و تاکیــد
کــرد :کشــور مــا بــا  15ســال خشکســالی مســتمر روبــرو
بــوده و ایــن شــرایط را بــرای مــا ســختتر کــرده اســت.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :آمارهــا نشــان میدهــد کــه میــزان
آب تجدیدشــونده کشــور از  130میلیــارد مترمکعــب بــه
حــدود  150میلیــارد مترمکعــب کاهــش پیــدا کــرده اســت.
وی عامــل اساســی تغییــر الگوهــای بــارش در کشــور
را موضــوع تغییــر اقلیــم دانســت و گفــت :هماکنــون
در کشــور بــه جــای بارندگیهــای ممتــد شــاهد
بارندگیهــای کوتاهمــدت هســتیم و بــر ایــن اســاس اّب
بــاران تبخیــر شــده و بــه منابــع آب زیرزمینــی و ســطحی
اضافــه نمیشــود؛ از ســویی افزایــش درجــه حــرارت و
تبخیــر منجــر بــه کاهــش منابــع آب در کشــور مــا شــده
اســت و مــا روز بــه روز شــاهد افزایــش شــدید مصــرف
در بخشهــای شــرب ،صنعــت و کشــاورزی هســتیم .وی

همچنیــن ادامــه داد :آب یــک زیرســاخت اصلــی جهــت
توســعه و تامیــن حیــات بشــر اســت ،زیــرا کــه ســامتی
مــردم در گــرو تامیــن منابــع آب کافــی اســت .وزیــر نیــرو
تاکیــد کــرد :اکنــون وزارت نیــرو بــا اولویتهایــی کــه مــد
نظــر دارد میخواهــد بــر ایــن مشــکالت فائــق آمــده و
ایــن اولویتهــا زمینههــای همــکاری شــرکتهای
آلمانــی و ایرانــی را فراهــم خواهــد کــرد .وی اولویــت دیگــر
ایــن وزارتخانــه را توســعه ابزارهــای اندازهگیــری چــه در
شــبکههای شــهری ،آبیــاری و زهکشــی دانســت و گفــت:
مهمتریــن مســاله اندازهگیــری آب اســت کــه اهمیــت
بســیاری بــرای مــا دارد و نتیجــه ایــن کار هوشــمند کــردن
شــبکه هــای آب کشــور خواهــد بــود .وی همچنیــن افــزود:
توســعه شــبکههای فاضــاب و احــداث تصفیهخانههــای
فاضــاب در بخــش شــرب ،صنعــت ،شــهری ،ســاختمانی و
محــات تنهــا در حــوزه جلوگیــری از آلودگــی آب معنــا
پیــدا میکنــد .وی خاطــر نشــان کــرد :مــا ناچــار هســتیم
بــه تصفیــه آب نیــز توجــه ویــژهای داشــته باشــیم ،چــرا که
تصفیــه آب از نیتــرات و فلــزات ســنگین مــا را ناگزیــر کــرده
.اســت کــه از منابــع نامتعــارف آب اســتفاده نکنیــم
مشارکت با آلمانیها زمینهساز بالندگی صنعت آب
و فاضالب خواهد شد
همچنیــن قائممقــام وزیــر نیــرو گفــت :انتخــاب آلمانیهــا
بــه عنــوان شــرکای برتــر و همــکاری بــا آنهــا ســبب
بالندگــی صنعــت آب و فاضــاب در کشــور خواهــد شــد.
ســتار محمــودی بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار کــرد:
شــرکای آلمانــی قابــل اعتمــاد و اهــل انتقــال اطالعــات
فنــی هســتند و بــه دلیــل پایــداری کــه در همــه ایــن
ســالها داشــتهاند ،زمینــه خوبــی را جهــت ادامــه ایــن
همکاریهــا بــه وجــود آوردهانــد .قائــم مقــام وزیــر نیــرو
بــا بیــان ایــن کــه کادر فنــی و حوزههــای مهندســی و
تکنیکــی ایــران در منطقــه خاورمیانــه همــان نقــش آلمــان
را در اروپــا دارد ،تصریــح کــرد :تجربــه و ســرمایهگذاری
طوالنــی میتوانــد راه بازارهــای ســوم را بــه خوبــی همــوار
کنــد .وی ادامــه داد :مــا در گذشــته نســبتا طوالنــی در
زمانــی کــه نســل جدیــد مدیریــت و ســاختار و ســاماندهی
آب و فاضــاب در ایــران بــه وجــود آمــد ،موسســات آلمانــی
را بــه عنــوان شــرکای خــود برگزیدیــم و مــا خواهــان
طالیـهداری و پیشــروی آلمانهــا بــا بخــش آب و فاضــاب
ایــران هســتیم .محمــودی نــگاه کشــور ایــران را تقویــت و
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توســعه و بهبــود وضــع بنــگاه داری ،مدیریــت هوشــمند در
صنعــت آب و فاضــاب ،فنــاوری هــای نویــن ،شــیوههای
اصــاح ســاختاری ،اصــاح حســابداری و اصــاح شــیوههای
اقتصــادی در بخشهــای آب و فاضــاب دانســت و تاکیــد
کــرد :در بخشهــای تکنولــوژی جدیــد نــگاه مــا انتقــال
ایــن نــوع تکنولــوژی اســت تــا حــوزه آب و فاضــاب ایــران
بــا همــکاری موسســات آلمانــی بتوانــد کار را جلــو بــرده و
پایــگاه علمــی و فنــی بــرای پروژههــای بــزرگ باشــد
.
هشدار صندوق بین المللی پول به کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس
خبرگــزرای فرانســه :مدیرعامــل صنــدوق بیــن المللــی پــول
نســبت بــه تــداوم ارزانــی انــرژی درچنــد ســال )(IMF
آینــده ،بــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج
هشــدار داد و از آنهــا خواســت هزینــه ) (GCCفــارس
هــای خــود در قالــب بودجــه هــای ســاالنه کاهــش دهنــد.
کریســتین الگارد گفــت :کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
دیگــر نمــی تواننــد وابســته بــه درآمــد نفــت و گاز باشــند.
مدیرعامــل صنــدوق بیــن المللــی پــول تاکیــد کــرد :قیمــت
هــای نفــت طــی چنــد ســال آینــده پاییــن باقــی خواهنــد
مانــد و در نتیجــه کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج
فــارس بایــد دســت بــه برخــی اصالحــات مالــی بزننــد .وی
اظهــار داشــت :صنــدوق بیــن المللــی پــول پیــش بینــی
مــی کنــد ،نــرخ رشــد اقتصــادی کشــورهای عضــو شــورای
همــکاری خلیــج فــارس از  3.2در ســال  2015بــه 2.7
درصــد در ســال  2016کاهــش خواهــد یافــت و درآمدهــای
نفتــی ایــن کشــورها امســال ،بــه دلیــل کاهــش قیمــت
نفــت 275 ،میلیــون دالر کمتــر از ســال  2014خواهــد
.بــود
 90درصد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از
صنعت آب و برق است
هــاب انــرژی :مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات و صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی وزارت نیــرو گفــت :امــروز
صنعــت آب و بــرق  90درصــد صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی را در کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بهــرام نظامالملکــی در نشســت تخصصــی حمایــت از
کســب و کار ،توســعه صــادرات صنعــت بــرق کــه در حاشــیه
پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت بــرق ایــران
برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع اظهــار داشــت :بــه
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برکــت انقــاب اســامی و تالشهــای ارزنــدهای کــه وزارت
نیــرو و شــرکتهای آب و بــرق داشــتهاند ،صنعــت آب و
بــرق کشــور بــه خودکفایــی رســیده و  95درصــد نیازهــای
تجهیزاتــی خــود را داخــل کشــور تولیــد میکنــد کــه
مقایســه آن بــا صنایــع دیگــر نشــان دهنــده تــوان تخصصی
ایــن صنعــت اســت .وی ادامــه داد :حضــور گســترده
شــرکتهای آب و بــرق در مناقصههــای بینالمللــی و
اخــذ پروژههــای بینالمللــی و داشــتن تــوان رقابتــی در
ایــن عرصــه بــا کشــورهای بــزرگ دنیــا نیــز نشــان دهنــده
ایــن مهــم اســت کــه بهرغــم تحریمهــا و موانــع ،ایــن
صنعــت رونــد توســعهای خــود را بــه خوبــی طــی کــرده
اســت .نظامالملکــی بــا اشــاره بــه سیاسـتهای و تاکیــدات
مقامــات و مســئولین کشــور در اقتصــاد مقاومتــی بــر بخــش
صــادرات در کشــور گفــت :در دنیــا کشــورهایی پیوســته در
حــال رشــد هســتند کــه کارخانههــای تولیــد آنهــا فعــال و
صــادرات آنهــا زیــاد اســت ،بنابرایــن در کشــور هــم بایــد
زیرســاختهای بانکــی ،حمایتــی و  ...توســط دولــت ایجــاد
شــود .وی تصریــح کــرد :بخــش خصوصــی نیــز همــراه و
همــگام بــا دولــت و مســئوالن خواهــان توســعه صــادرات
.باشــد و در ایــن مســیر برنامهریــزی کنــد
ساخت پاالیشگاه در آفریقای جنوبی مشروط به
خرید نفت از ایران
ایلنــا :وزیــر نفــت از عالقمنــدی ایــران بــرای صــادرات نفــت
خــام بــه آفریقــای جنوبــی خبــر داد و گفــت :نخســتین
گام بــرای آغــاز همــکاری ایــران و آفریقــای جنوبــی پــس
از لغــو تحریــم هــا ،خریــد محمولــه هــای جدیــد نفــت
خــام از ایــران اســت .بیــژن نامــدار زنگنــه پــس از دیــدار
بــا ســیریل رامــا فــوزا ،معــاون رئیــس جمهــوری آفریقــای
جنوبــی ضمــن مثبــت ارزیابــی کــردن فضــای کلــی
مذاکــرات بــا اشــاره بــه ایــن کــه آفریقــای جنوبــی یکــی
از وارد کننــدگان نفــت از ایــران بــوده اســت ،تصریــح کــرد:
ایــران عالقمنــد بــه از ســرگیری صــادرات نفــت بــه ایــن
کشــور اســت.وی بــا بیــان ایــن کــه ایــران حاضــر اســت در
صــورت مشــارکت حداکثــری شــرکت هــای خارجــی اقــدام
بــه ســاخت پاالیشــگاه در آفریقــای جنوبــی کنــد ،افــزود:
ســاخت پاالیشــگاه در ایــن کشــور بــا مشــارکت حداقلــی،
مشــروط بــه خریــد نفــت خــام از ایــران اســت .بــه گفتــه
زنگنــه ،آفریقــای جنوبــی همچنیــن عالقمنــد بــه دریافــت
.فــرآورده نفتــی از ایــران اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جزئیات مذاکرات جدید نفتی ایران-عراق
مهــر :مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری بــا اشــاره بــه
امضــای تفاهمنامــه بــا شــرکت نفــت عــراق گفــت :در
صــورت مشــارکت بیشــتر شــرکتهای خصوصــی در
طرحهــای حفــاری داخــل کشــور ،امــکان ارائــه خدمــات
فنــی و مهندســی حفــاری بــه عــراق فراهــم مــی شــود.
حیــدر بهمنــی در تشــریح مهمتریــن برنامههــای شــرکت
ملــی حفــاری ایــران در صــورت لغــو تحریمهــا ،گفــت:
شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــرای پســاتحریم خــود را
آمــاده کــرده اســت و قطعــا بــا لغــو محدودیتهــا حجــم
فعالیتهــای حفــاری ایــن مجموعــه نفتــی افزایــش مــی
یابــد .مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــا اعــام
ایــن کــه مذاکــرات جدیــدی بــا شــرکت ملــی نفــت عــراق
بــه منظــور توســعه همــکاری هــای دو جانبــه آغــاز شــده
اســت ،تصریــح کــرد :حتــی تفاهــم نامــه ای بــا شــرکت
.ملــی نفــت عــراق امضــا شــده اســت
ایــن عضــو هیــات مدیــره شــرکت ملــی حفــاری بــا
یــادآوری اینکــه تاکنــون عــاوه بــر شــرکت نفــت عــراق،
مذاکــرات و نشســت هایــی هــم بــا شــرکت هــای بخــش
خصوصــی عــراق برگــزار شــده اســت ،اظهــار داشــت :بــا
توجــه بــه حجــم بــاالی درخواســت در داخــل صنعــت
نفــت کشــور ،فعــا تامیــن نیازهــای داخلــی بــه خدمــات
حفــاری چاههــای نفــت و گاز در اولویــت شــرکت ملــی
.حفــاری ایــران قــرار دارد
انتقال دانش تولید پایههای چدنی برق به ایران
هــاب انــرژی :طبــق قــرارداد منعقــد شــده بــا کشــور
ایــران ،قــرار اســت تعــدادی پایــه چدنــی داکتیــل در
صــورت جایگزیــن پایههــای بتونــی در شــرکتهای
توزیــع در کشــور ایــران بــه صــورت پایلــوت اجــرا شــود و
در مرحلــه بعــد تکنولــوژی ســاخت آن بــه داخــل کشــور
ایــران انتقــال یابــد .رئیــس دپارتمــان تجــارت بینالمللــی
چیــن از انتقــال دانــش تولیــد  Filrm poleاز شــرکت
پایههــای چدنــی بــرق بــه ایــران خبــر داد .لیــو ســین در
ایــن بــاره گفــت :در ســال گذشــته توافــق نامــه همــکاری
در خصــوص بازاریابــی و انتقــال تکنولــوژی ســاخت
پایههــای چدنــی در مجموعــه تولیــدی هامــون در ایــران
منعقــد شــد .ایــن ســازههای چدنــی داکتیــل میتوانــد

جایگزیــن پایههــای بتونــی شــرکتهای توزیــع مــورد
بهرهبــرداری قــرار میدهنــد .وی ادامــه داد :طبــق قــرارداد
منعقــد شــده بــا کشــور ایــران ،قــرار اســت تعــدادی پایــه
چدنــی داکتیــل در صــورت جایگزیــن پایههــای بتونــی در
شــرکتهای توزیــع در کشــور ایــران بــه صــورت پایلــوت
اجــرا شــود و در مرحلــه بعــد تکنولــوژی ســاخت آن بــه
داخــل کشــور ایــران انتقــال یابــد .ســین در خصــوص
مزایــای ایــن ســازه هــا در مقایســه بــا پایههــای بتونــی
گفــت :عمــر طوالنــی در حــدود  80ســال ،ضدخوردگــی،
مقاومــت بســیار بــاال ،قابلیــت بازیافــت پــس از  80ســال،
.ســبکتر بــودن و راحتــی نصــب اســت
ساخت بزرگترین واحد متانول جهان در ایران
هــاب انــرژی :معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی گفــت :از زمــان کاهــش قیمــت نفــت تاکنــون
حــدود  1.5تریلیــارد دالر از کشــورهای تولیــد کننــده بــه
کشــورهای مصــرف کننــده منتقــل شــده اســت .در ایــن
رابطــه آمریــکا در ســال گذشــته  80میلیــارد دالر ســود
کــرد .محمدحســن پیونــدی در مراســم افتتــاح نمایشــگاه
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در پســا تحریــم بــا اشــاره
بــه شــرایط ســرمایه گــذاری در صنعــت پتروشــیمی
افــزود :ایــن صنعــت ارتبــاط تنگاتنگــی بــا اقتصــاد
مقاومتــی دارد و در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی رشــد ســریعی را تجربــه کــرد.وی بــا بیــان اینکــه
در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد  60میلیــون تــن انــواع
محصــوالت پتروشــیمی در ســال وجــود دارد افــزود :بــه
دالیــل مختلــف ،فقــط  45میلیــون تــن تولیــد صــورت
مــی گیــرد .معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی اضافــه کــرد :بــا اضافــه شــدن  60میلیــون تــن
دیگــر ،ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی تــا ســال
 1397بــه  120میلیــون تــن و تــا ســال  1404بــه 180
میلیــون تــن افزایــش خواهــد یافــت.وی در ادامــه بــا بــر
شــماری چالــش هــای توســعه صنعــت پتروشــیمی ،گفــت:
برنامــه دولــت چیــن بــرای تولیــد گاز از ذغــال ســنگ و
افزایــش تولیــد شــیل گــس در آمریــکا از عواملــی هســتند
.کــه بــر ایــن صنعــت تاثیرگــذار خواهنــد بــود
پاکستان قرارداد خرید گاز از قطر را نهایی کرد
رادیــو پاکســتان :وزیــر نفــت و منابــع طبیعــی پاکســتان
اعــام کــرد کــه کشــورش قــرارداد خریــد گاز طبیعــی

انـرژی
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مایع(ال.ان.جــی) از قطــر را بــه ارزش  16میلیــارد دالر و
بــرای یــک دوره  15ســاله ،نهایــی کــرده اســت‹ .شــاهد
خاقــان عباســی› اعــام کــرد کــه قــرار اســت نخســتین
کشــتی حامــل گاز طبیعــی مایــع قطــر مــاه آینــده
میــادی بــه پاکســتان برســد .وزیــر نفــت پاکســتان
گفتــه اســت کــه براســاس قــرارداد نهایــی شــده بــا قطــر،
کشــورش ســاالنه یــک و نیــم میلیــون تــن گاز طبیعــی
مایــع از ایــن کشــور عربــی حــوزه خلیــج فــارس وارد
خواهــد کــرد .دولــت پاکســتان درحالــی از نهایــی شــدن
قــرارداد خریــد گاز از قطــر خبــر داده اســت کــه بســیاری
از نماینــدگان مجلــس ایــن کشــور ســخت مخالــف ایــن
قــرارداد هســتند و معتقدنــد کــه باتوجــه بــه قیمــت بــاالی
واردات گاز طبیعــی مایــع از قطــر ،ایــن قــرارداد هرگــز بــه
.نفــع کشورشــان و مــردم پاکســتان نیســت
نفت خود را برای پساتحریم آماده کند
هــاب انــرژی :معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا تاکیــد بــر
لــزوم آمادگــی بــرای ورورد بــه دوران پســاتحریم گفــت:
نخســتین صنعتــی کــه تحــت تاثیــر لغــو تحریمهــا قــرار
مــی گیــرد صنعــت نفــت اســت .ســیدعباس عراقچــی،
معــاون وزیــر امــور خارجــه اظهــار کــرد :صنعــت نفــت
بایــد خــود را بــرای دوران پــس از تحریــم آمــاده کنــد و
در شــرایط کنونــی نیــز بســیاری از کشــورها بــرای ورود
بــه بــازار نفــت ایــران عالقــه منــدی نشــان داده انــد و
قراردادهــای متعــددی آمــاده امضــا اســت .وی افــزود:
همــه بایــد بــرای ورود بــه فضــای جدیــد آمــاده باشــیم
و ایــن فضــا هــم فرصــت اســت و هــم تهدیــد هرچنــد کــه
.فرصتهــا بیــش از تهدیدهــا اســت
پیش بینی تحلیلگران چینی از جهش در صادرات
نفت ایران
ایرنــا :دو تحلیلگــر اقتصــادی چینــی پیــش بینــی کردنــد
کــه اجــرای «برنامــه جامــع اقــدام مشــترک» و لغــو
تحریــم هــا علیــه ایــران ،صــادرات نفــت ایــن کشــور را
بــا جهــش قابــل مالحظــه ای روبــرو مــی کنــد .گائــو پــان
خبرنــگار و تحلیلگــر چینــی البتــه گفــت کــه تحــوالت
بــازار نفــت و کاهــش بهــای آن ،ارتبــاط مســتقیمی بــا
توافــق هســته ای ایــران و کشــورهای عضــو گــروه 5+1
و برنامــه جامــع اقــدام مشــترک نــدارد .جینــگ چــی
هانــگ دیگــر تحلیلگــر اقتصــادی چیــن نیــز در تحلیلــی
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کــه «شــین هــوا» خبرگــزاری رســمی چیــن آن را منتشــر
کــرد ،نوشــت :اگــر چــه بهــای نفــت در ســال جــاری
میــادی پاییــن آمــد ،امــا احتمــال تغییــر ایــن وضعیــت
در ســال آینــده میــادی کامــا احســاس مــی شــود .وی
گفــت :لغــو تحریــم هــای ایــران ارتباطــی بــه صــادرات
نفــت ایــن کشــور و بــازار نفــت پیــدا نمــی کنــد و قطعــا
ایــران بــرای صــادرات نفــت بــا مشــکل خاصــی روبــرو
.نخواهد شــد
آخرین وضعیت بدهیهای برقی عراق
مهــر :معــاون وزیــر نیــرو بــا تشــریح جزئیــات ســقوط آزاد
مصــرف بــرق ایــران ،دالیــل افزایــش صــادرات بــرق بــه
ترکیــه را اعــام کــرد .هوشــنگ فالحتیــان در پاســخ بــه
پرسشــی دربــاره میــزان افزایــش صــادرات بــرق ایــران بــه
کشــورهای همســایه همچــون ترکیــه ،عــراق ،پاکســتان و
افغانســتان توضیــح داد :بــا فروکــش کــردن مصــرف بــرق
تابســتانی در اکثــر کشــورهای همســایه ،صــادرات بــرق
ایــران بــه عــراق در فصــل پاییــز و زمســتان بــا افزایــش
قابــل توجهــی روبــرو نخواهــد شــد .ایــن مقــام مســئول بــا
اعــام اینکــه برخــاف عــراق ،تقاضــا بــرای مصــرف بــرق
در ترکیــه بــا ورود بــه نیمــه دوم ســال و ســرد شــدن
هــوا افزایــش مییابــد ،گفــت :برایــن اســاس ،ایــران
آمــاده افزایــش صــادرات بــرق بــه ترکیــه در فصــل پائیــز
و زمســتان اســت .وی بــا یــادآوری اینکــه هماکنــون کل
مبــادالت برقــی ایــران شــامل واردات و صــادرات انــرژی
الکتریکــی بــه حــدود یــک هــزار و  ۷۰۰مــگاوات رســیده
اســت ،خاطرنشــان کــرد :در شــرایط فعلــی بــه طــور
متوســط حــدود یکهــزار و  ۱۵۰تــا یکهــزار و ۲۰۰
مــگاوات بــرق از ایــران بــه کشــورهای مختلــف همســایه
همچــون افغانســتان ،پاکســتان ،عــراق ،ترکیــه و اقلیــم
کردســتان عــراق صــادر میشــود .ایــن مقــام مســئول در
بــاره افزایــش بدهیهــای برقــی عــراق بــه ایــران بیــان
کــرد :در اینبــاره نمیتــوان یــک رقــم قطعــی را بــه
عنــوان بدهیهــای برقــی عــراق بــه ایــران اعــام کــرد،
.زیــرا حجــم بدهیهــا شــناور شــده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیشکسوتان تجارت ایران تاکید کردند

توانمندسازی بخش خصوصی
به کمک پیشکسوتان اتاق
بازرگانی

نخســتین جلســه شــورایعالی پیشکســوتان
اتــاق بازرگانــی ایــران شنبهشــب بــا حضــور
محمــد نهاوندیــان رییــس دفتــر رییسجمهــوری،
عــاء میرمحمــد صادقــی رییــس شــورایعالی
پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی ایــران ،محســن
جاللپــور رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،مســعود
خوانســاری نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و
جمعــی دیگــر از فعــاالن بخــش خصوصــی برگــزار
.شد
در ایــن جلســه میرمحمــد صادقــی ،پیشکســوت تجــارت
کشــور بــر توانمندســازی بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از
.پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی تاکیــد کــرد
محمــد نهاوندیــان ،در ایــن جلســه اظهــار کــرد :تــاش
بــرای افــزودن ســرمایه تجربههــا بــه ســرمایه موجــود اتــاق
بازرگانــی بــه منظــور خدمــت بــه اقتصــاد کشــور ،کاری
.تشــریفاتی نیســت بلکــه ریشــه قــوی فکــری دارد
وی گفــت :در جوامعــی کــه هــم بــه اصالــت و ریشــه فکــر
میکننــد و هــم امــکان نــوآوری و میــدان را بــه جوانهــا

میدهنــد اســاس پیشــرفت آن جامعــه تضمیــن شــده
اســت .رییــس دفتــر رییسجمهــوری تشــکیل شــورایعالی
پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی را در وقتــی مناســب و در پاســخ
بــه ضــرورت زمانــی دانســت کــه فرصتــی در فصــل جدیــد
اقتصــاد کشــور بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود در
.داخــل و خــارج از کشــور اســت
نهاوندیــان تصریــح کــرد :پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی در
توقعاتــی کــه از اتــاق بازرگانــی مــیرود میتواننــد نقــش
پررنــگ تــری داشــته باشــند ازجملــه اینکــه فضــای حقوقــی
اقتصــاد کشــور بــا انباشــت قوانیــن مواجــه اســت کــه بایــد
ایــن تراکــم قوانیــن را اصــاح کنیــم زیــرا نهادهایــی ماننــد
دولــت و مجلــس کارشــان اضافــه کــردن قوانیــن اســت یعنی
.در جلســات خــود بــه ایــن تراکــم قوانیــن اضافــه میکننــد
وی افــزود :اکنــون کــه عــزم بــر تغییــر فضــای حقوقــی
اقتصــاد کشــور اســت راهحــل منســجمی نیــاز اســت و
اتــاق بازرگانــی در اینبــاره نقشــی بینظیــر دارد ،البتــه
پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی کــه بیــش از  ۴۰ســال تجربــه
چالــش بــا مقــررات اقتصــادی را دارنــد میتواننــد بــه اتــاق
.در ایــن بــاره کمــک کننــد
رییــس دفتــر رییسجمهــوری اصــاح ســاختار اقتصــادی
بــا هــدف افزایــش بهــرهوری در دولــت و بخــش خصوصــی
را دیگــر حــوزهای دانســت کــه پیشکســوتان اقتصــادی چــه
در اتــاق بازرگانــی و چــه در خــارج از آن میتواننــد نقــش
کمککننــدهای در آن داشــته باشــند و نهضــت ارتقــای
بهــرهوری در بخــش دولتــی و خصوصــی را بــه نتیجــه
.برســانند
وی ادامــه داد :پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی ایــران در
افزایــش و تقویــت ارتباطــات درونــی اقتصــاد و در طراحــی
راهبردهــای تســهیل ارتبــاط صنعــت ،معــدن و کشــاورزی
.نیــز میتواننــد نقــش آفریــن باشــند
نهاوندیــان بــا تأکیــد بــر نقــش پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی
ایــران در افزایــش ارتباطــات برونــی اقتصــاد افــزود :ســرمایه
اعتبــار بســیاری از پیشکســوتان و شــناخت آنهــا از طرفهای
خارجــی ممکــن اســت از بســیاری از ســازمانهای دولتــی
.مــا بیشــتر باشــد

قدمی در راه پیشرفت و اعتالی کشور

محســن جاللپــور ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در ایــن
جلســه بــا اســتقبال از نقــش مشــورتی پیشکســوتان بــرای

انـرژی
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پیشــبرد اهــداف بخــش خصوصــی گفــت :امیدواریــم بــا
پشــتوانه تجربــه پیشکســوتان بخــش خصوصــی قدمــی
در راه پیشــرفت و اعتــای کشــور برداریــم .وی تجلیــل از
پیشکســوتان ،انتقــال تجربیــات بــه نســلهای بعــدی و
شناســایی مشــکالت اقتصــادی و ارائــه راهحلهــای آن را
از جملــه اهــداف شــکلگیری شــورایعالی پیشکســوتان
بیــان کــرد .جاللپــور همچنیــن از مســتند کــردن تجربیــات
پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی بــه صــورت تصویــری و مکتــوب
.بــه منظــور انتقــال تجربــه بــه نس ـلهای بعــدی خبــر داد

استفاده از دانش و تجربه پیشکسوتان

رییــس شــورایعالی پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی ایــران
گفــت :در شــرایط کنونــی اقتصــادی کــه انتظــار افزایــش
تعامــات و ارتباطــات اقتصــادی ،صنعتــی و تجــاری وجــود
دارد بخــش خصوصــی نقــش اصلــی را برعهــده دارد امــا
ایــن بخــش بــرای موفقیــت هرچــه بیشــتر در ایــن امــر
خطیــر نیازمنــد اســتفاده از روشهــای حمایتــی ،آموزشــی و
الگوهــای جهانــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا توجــه
بــه خــرد جمعــی و اســتفاده از دانــش و تجربــه پیشکســوتان
اســت .عــاء میرمحمــد صادقــی بــا بیــان اینکــه اســتفاده
از تجربــه پیشکســوتان در کشــور مــا کمتــر مــورد توجــه
بــوده افــزود :پیشکســوتان بــه واســطه تــاش فراوانــی کــه
در تســلط بــر حــوزه کاری و اندوختــن دانــش و تجربــه
داشــتهاند میتواننــد راهگشــای حــل مشــکالت و موجــب
پرهیــز از آزمــون و خطــای دوبــاره در موضوعــات تجربــه
.شــده ،شــوند
وی ادامــه داد :اتــاق ایــران در دوره هشــتم کــه راهبــرد خــود
را بــر توانمندســازی بخــش خصوصــی بــه عنــوان اتــاق فکر و
کانــون تصمیمســاز کشــور قــرار داده بــا ایجــاد شــورایعالی
پیشکســوتان تــاش میکنــد تــا بــه نحــوی ســازمان یافتــه از
ایــن ســرمایه عظیــم بهــره ببــرد از ایــن رو قــرار اســت تجربه
و دانــش افــراد پیشکســوت کــه در حوزههــای مختلــف
اقتصــادی عملکــردی تاثیرگــذار داشــتهاند بــرای تحقــق
اهــداف و برنامههــای اتــاق بازرگانــی ایــران و پیشــبرد
.مطلــوب اقتصــاد کشــور بــه کار گرفتــه شــود
میرمحمــد صادقــی یکــی دیگــر از محورهــای فعالیــت ایــن
شــورا را تمرکــز بــر برنامههــای توســعهای ازجملــه احیــای
.روســتاها و کارآفرینــی در حــوزه روســتایی برشــمرد
رییــس شــورایعالی پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی ایــران
افــزود :یکــی از خألهــای جــدی کنونــی کشــور نبــود
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جانشــینان الیــق بــرای اداره و مدیریــت اقتصــاد اســت از این
رو موضــوع جانشــین پــروری مــورد توجــه جــدی در اتــاق
بازرگانــی دوره هشــتم قــرار گرفتــه تــا بــا کمــک ســرمایه
عظیــم پیشکســوتان بتــوان جانشــینان الیقــی بــرای اداره
.اقتصــاد کشــور تربیــت کــرد
وی گفــت :مدیریــت بحــران و ارائــه مشــاوره حرفــهای و
مشــفقانه در صــورت وقــوع بحــران ازجملــه محورهایــی
اســت کــه شــورایعالی پیشکســوتان اتــاق بازرگانــی ایــران
بــرای مدیریــت بهتــر واحدهــا و جلوگیــری از آســیب بــه
کســبوکار و اشــتغال واحدهــای تولیــدی در نظــر گرفتــه
.است
میرمحمــد صادقــی ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای بهبــود
محیــط کس ـبوکار و کارآفرینــی ،تعریــف روشهــای جــذب
ســرمایههای داخلــی و خارجــی ،راهکارهــای توســعه
صــادرات غیرنفتــی ،انتقــال فنــاوری ،اشــتغالزایی ،ایجــاد
ارزشافــزوده ،توزیــع ثــروت و برقــراری عدالــت اجتماعــی
را ازجملــه محورهایــی بیــان کــرد کــه شــورایعالی
پیشکســوتان اتــاق ایــران میتوانــد نظــر مشــورتی خــود را
.در آن ارائــه کنــد
وی گفــت :بعــد دیگــری از تکالیــف مهــم اعضــای شــورای
پیشکســوتان اتــاق ایــران ،اظهارنظــر دربــاره سیاســتهای
اقتصــادی ،طرحهــا و الیحههــای قانونــی ،مســائل اقتصــادی
و مطالبــات بخــش خصوصــی اســت کــه موجــب میشــود
تصمیمگیریهــای منطقیتــر و کاربردیتــر در اقتصــاد
.انجــام شــود

راهگشای بخشی از مشکالت اقتصادی کشور

مســعود خوانســاری ،نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز
بــا بیــان اینکــه راهحــل برونرفــت از مشــکالت اقتصــادی
کشــور تکیــه بــه بخــش خصوصــی اســت گفــت :اســتفاده از
حضــور و تجربــه پیشکســوتان میتوانــد راهگشــای بخشــی
از مشــکالت اقتصــادی کشــور باشــد ضمــن اینکــه بایــد بــه
بحــث فرهنگــی و اهمیــت اخــاق در اقتصــاد نیــز بیــش از
.پیــش توجــه کنیــم
علینقــی خاموشــی از روســای پیشــین اتــاق بازرگانــی ایــران
نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه تجربــه اتاقهــای بازرگانی
دیگــر کشــورها و ســهم زیــاد آنهــا در اقتصــاد کشــورها ،فعال
شــدن بیــش از پیــش اتاقهــای بازرگانــی کشــور را بــه
.منظــور تحــرک اقتصــاد کشــور خواســتار شــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برند مشترک» فصل جدید روابط
اقتصادی ایران-ارمنستان

وزیر اقتصاد ارمنستان از موافقت با همکاری
اقتصادی با ایران در ایجاد برند مشترک خبر داد.

کارن چشــمارتیان در حاشــیه جلســه امــروز اتــاق
بازرگانــی ایــران بــا ابــراز موافقــت خــود در همــکاری
هــای مشــترک اقتصــادی بــا ایــران گفــت :تمــام
برنامــه هایــی کــه امــروز دربــاره آن صحبــت مــی شــود
را پشــتیبانی مــی کنــم و در تمــام زمینههــای توســعه
موافقــم تــا بــا ایــران همــکاری شــود و تاکیــد دارم کــه
در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه نتیجــهای برســیم
تــا کاالهایــی بــا برنــد مشــترک را در بــازار کشــورهای
منطقــه و عضــو اتحادیــه اوراســیا و دیگــر کشــورهای
منطقــه ایــران را داشــته باشــیم.
وزیــر اقتصــاد ارمنســتان هــم چنیــن از دو پــروژه
زیرســاختی در توســعه روابــط اقتصــادی خبــر داد و
گفــت :عملــی شــدن پــروژه ی اتوبــان شــمال-جنوب
بــرای توســعه اقتصــادی ارمنســتان و توســعه روابــط
اقتصــادی ایران-ارمنســتان اهمیــت خاصــی دارد.
ســاخت راه آهــن ارمنســتان و اتصــال بــه شــبکه خــط
راه آهــن ایــران نیــز بــرای دو منظــور صــورت خواهــد
گرفــت .اول اینکــه ارتبــاط خــط راه آهــن برقــرار شــود
و دوم آنکــه ایــن ارتبــاط بــرای جــاده ابریشــم نیــز
مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت کــه مــی توانــد
بــرای منطقــه و هــم بــرای روابــط دو جانبــه مفیــد
باشــد و در توســعه روابــط اقتصــادی نیــز ایــن ارتبــاط
خــط راه آهــن تاثیرگــذار خواهــد بــود.
وی هــم چنیــن بــا اشــاره بــه قراردادهــای تجــارت آزاد
ارمنســتان دربــاره عملــی شــدن همــکاری اقتصــادی
بــا تولیــد برنــد مشــترک بــا ایــران گفــت :ارمنســتان
قراردادهــای تجــارت آزاد بــا کشــورهایی چــون اوکراین
و مجارســتان امضــا کــرده اســت بــا کشــورهای عضــو

اتحادیــه اروپــا و ایالــت متحــده آمریــکا روابــط
اقتصــادی خوبــی دارد .موافقــم تــا بــا تولیــد و ایجــاد
برنــد مشــترک بــا ایــران توســعه اقتصــادی خوبــی را
شــاهد باشــیم .چراکــه وظیفــه هــر دولتــی گشــودن
دروازه هــای اقتصــادی اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه آمادگــی از ســوی
ارمنســتان بــرای توســعه روابــط اقتصــادی و همــکاری
وجــود دارد افــزود :بایــد روابــط اقتصــادی میــان ایــران
و ارمنســتان باالتــر از ســطح روابــط تاریخی-سیاســی
و فرهنگــی ایــران و ارمنســتان کــه از لحــاظ تاریخــی
ببریــم و امیدواریــم تــا دولتهــا بــا تمــام تــاش و
ابتــکار عمــل بتواننــد در امــور توســعه زیرســاختها،
ارتباطــات جــاده ای کــه یکــی از آنهــا پــروژه جــاده
شــمال-جنوب ،پــروژه ســاخت راه آهــن ارمنســتان و
ایجــاد تمــاس هــای مســتقیم در زمینــه ارتباطــات و
مخابــرات کــه شــرط مهمــی در روابــط اقتصــادی و
تجــاری اســت بــه وجــود آیــد تــا باعــث ســهولت کار
در میــان واحدهــای اقتصــادی شــود.
چشــمارتیان در پایــان درخصــوص مقــررات تجــاری
در ارمنســتان گفــت :ارمنســتان پــروژه بــرای بهســازی
مقــررات بــرای تجــار در نظــر دارد .هــم چنیــن
بهســازی مقــررات اقتصــادی بــرای ارمنســتان از
ســوی وزارت اقتصــاد در حــال پیگیــری اســت .مــا
ســاختارهایی در ارمنســتان داریــم کــه در صــورت
بــروز هــر نــوع مشــکل بــرای هــر تاجــر خارجــی
پیگیــری هــا در اســرع وقــت صــورت گیــرد کــه
ایــن امــر بــا ارزیابــی ســازمان هــای بیــن المللــی
دربــاره شــرایط ارمنســتان بــرای فعالیــت اقتصــادی
در چارچــوب مشــترک المنافــع هــر دو طــرف قابــل
مشــاهده اســت .اتــاق بازرگانــی ارمنســتان ،اتحادیــه
تجــار ارمنســتان و اتــاق بازرگانــی ایــران و ارمنســتان
بــه همــراه تمــام ســاختارهای کمکــی در زمینــه
تجــرات در تــاش بــرای دو برابــر ســاختن فعالیتهــا
هســتند کــه بــه نظــر مــی آیــد در ایــن مــدت زمــان
شــاهد نتایــج خوبــی باشــیم.
اظهــارات وزیــر اقتصــاد ارمنســتان دربــاره دو برابــر

انـرژی
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شــدن فعالیــت تجــاری میــان ایران-ارمنســتان در
حالــی اســت کــه بــه گفتــه محســن جاللــی پــور،
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران حجــم مبــادالت اقتصادی
ایــن دو کشــور در آینــده از  300میلیــون دالر حجــم
مبادلــه اقتصــادی کــه تاکنــون صــورت گرفتــه بــه یــک
میلیــارد دالر افزایــش یابــد.
آمارها از تاثیر باالی قیمت نفت بر کاهش صادرات
حکایت دارد

جزئیات کاهش  15درصدی
صادرات غیرنفتی

میعانــات گازی بــا افــت  40درصــدی صــادرات
بیشــترین کاهــش را در میــان گــروه هــای
.کاالیــی تجربــه کــرده اســت
آمارهــای رســمی گمــرک نشــان مــی دهــد کــه در هفــت
مــاه نخســت ســال جــاری صــادرات غیــر نفتــی بــا کاهــش
 15.09درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
.مواجه شــده اســت
در گــروه هــای مختلــف صادراتــی شــامل میعانــات گازی،
محصــوالت پتروشــیمی و ســایر کاالهــا ،بیشــترین افــت
صــادرات مربــوط بــه میعانــات گازی بــوده اســت کــه
نســبت بــه ســال گذشــته افــت  40درصــدی را تجربــه
.کرده اســت
در بخــش محصــوالت پتروشــیمی از نظــر ارزش صــادرات
تقریبــا تغییــری نســبت بــه ســال گذشــته رقــم نخــورده
اســت و تنهــا  0.01درصــد بــه صــادرات ایــن بخــش اضافــه
.شــده است
ســایر کاالهــا کــه شــامل كاالهــاي صنعتــي ،كشــاورزي،
معدنــي ،فــرش و صنايــع دســتي مــی شــود نیــز در مجموع
.بــا کاهــش  7.78درصــدی صــادرات مواجــه شــده اســت
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه افــت قیمــت نفــت کــه بــر
قیمــت محصــوالت پتروشــیمی و میعانــات گازی اثرگــذار
بــوده اســت ،بیشــترین نقــش را در کاهــش ارقــام مربــوط
.بــه صــادرات غیرنفتــی داشــته اســت
بــر اســاس اعــام گمــرک در هفــت ماهــه ســال جــاری

12

صــادرات میعانــات گازی از نظــر وزن بــا افزایــش 1.78
درصــدی نســبت بــه هفــت ماهــه ســال گذشــته مواجــه
شــده اســت امــا آمــار از نظــر ارزش افــت  40درصــدی را
نشــان مــی دهــد کــه ناشــی از افــت قیمــت صادراتــی ایــن
.محصوالت اســت
در محصــوالت پتروشــیمی نیــز عــدم تغییــر ارزش صــادرات
نســبت بــه ســال گذشــته مدیــون افزایــش  36.36درصــدی
.وزن صــادرات ایــن محصوالت اســت
بــا وجــود تاثیــر قیمــت نفــت بــر صــادرات غیرنفتــی ،عوامل
دیگــر نیــز بــر کاهــش صــادرات موثــر بــوده اســت .ایــن
موضــوع در آمــار مربــوط بــه كاالهــاي صنعتــي ،كشــاورزي،
معدنــي ،فــرش و صنايــع دســتي نمایــان شــده اســت بــه
طــوری کــه ایــن کاالهــا از نظــر وزن نســبت بــه هفــت
ماهــه ســال گذشــته بــا کاهــش  16.19درصــدی صــادرات
و از نظــر ارزش بــا افــت  7.78درصــدی صــادرات مواجــه
شــده انــد .ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن
قیمــت ایــن نــوع کاالهــای صادراتــی بــا افزایــش نســبی
.مواجــه بوده اســت
طبــق آمــار گمــرک ،در هفــت ماهــه ســال جــاری ،میعانات
گازی  20.21درصــد از کل صــادرات را بــه خــود اختصــاص
.داده است
محصــوالت پتروشــمی ســهم  34درصــدی از کل صــادرات
داشــته و ســایر کاالهــا شــامل كاالهــاي صنعتــي،
كشــاورزي ،معدنــي ،فــرش و صنايــع دســتي ،ســهم 45.79
.درصــدی از کل صــادرات داشــته اســت
در هفــت ماهــه ســال جــاری مجموعــا  24میلیــارد و 131
میلیــون دالر کاال از ایــران صــادر شــده اســت کــه کاهــش
 15درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
نشــان مــی دهــد .از نظــر وزن صــادرات کشــور در ایــن
.مــدت  3.39درصــد کاهــش یافتــه اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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دلیــل تحریمهــای ظالمانــه اتحادیــه اروپــا و ســازمان ملــل
متحــد ،ســطح همکاریهــا کاهــش یافــت امــا امــروز بــا
توجــه بــه توافــق هســتهای ،دیگــر مانعی بر ســر راه گســترش
همکاریهــا وجــود نــدارد و افریقایجنوبــی در حوزههــای
مختلــف آمــاده همــکاری اســت .معــاون رییسجمهــوری
افریقایجنوبــی زمینههــای همکاریهــای ایــن کشــور بــا
ایــران را پتروشــیمی ،نفــت و گاز ،کشــاورزی ،محصــوالت
شــیمیایی ،دارو ،زیرســاختی و زیربنایــی ،خدمــات مالــی و
بانکــی ،هتلــداری وگردشــگری عنــوان کــرد و گفــت :ایــران و
افریقایجنوبــی بایــد صفحــه جدیــدی در روابــط خــود بــاز
کننــد .وی بــا بیــان اینکــه افریقایجنوبــی حمایتهــای
ایــران از ایــن کشــور را در زمــان اســتقرار رژیــم آپارتایــد
فرامــوش نکــرده ،اظهــار کــرد :مــا همــواره روابــط سیاســی
خوبــی بــا ایرانیهــا داشــتهایم و از برنامــه هســتهای
ایــران ،در مجامــع بینالمللــی دفــاع کردهایــم ،امــروز
نیــز مصمــم بــه گســترش همکاریهــا در بعــد اقتصــادی
و تجــاری هســتیم و حضــور هیاتــی متشــکل از مقامــات
عالیرتبــه افریقــا و بازرگانــان بــزرگ ایــن کشــور نشــانگر
عــزم جــدی مــا بــرای گســترش روابــط بــا ایــران اســت.
) (GDPرامافــوزا تولیــد ناخالــص داخلــی افریقایجنوبــی
را  ۴۹۰میلیــارد دالر عنــوان کــرد و گفــت :مــا معتقدیــم
اقتصــاد ایــران ماننــد هواپیمــای در حــال بلنــد شــدن از بانــد
اســت چراکــه از زیرتحریمهــای فلجکننــده خــارج شــده و
بــه زودی بــه شــکوفایی خواهــد رســید .وی افــزود :ایــران
بــا جمعیــت  ۸۰میلیونــی و تولیــد ناخالــص داخلــی ۴۰۰
میلیــارد دالری ،بزرگتریــن بــازار منطقــه بــه شــمار میآیــد
و فرصتهــای جدیــد ،موقعیــت اقتصــادی ایــران را باالتــر
خواهــد بــرد .معــاون رییسجمهــوری افریقایجنوبــی
ادامــه داد :برداشــته شــدن تحریمهــا ،فرصــت جدیــدی
بــرای همــکاری دو جانبــه و مشــارکتهای تجــاری  ۲طــرف
ایجــاد میکنــد .چــرا کــه ایــران هماکنــون در دروازه
پیشــرفت اقتصــادی قــرار گرفتــه و مــا هــم همــواره کنــار
.ایــران خواهیــم بــود
وی بــا اشــاره بــه ســفر نلســون مانــدال ،رییسجمهــوری
فقیــد افریقایجنوبــی در ســال ۱۹۹۹م بــه ایــران
اظهارکــرد :از آن زمــان تاکنــون همکاریهــای  ۲کشــور در
قالــب کمیســیونهای مشــترک آغــاز شــده و امیدواریــم ایــن
.روابــط هــر چــه زودتــر گســترش یابــد

دوم آذرماه؛ نشست سران کشورهای
صادرکننده گاز در تهران

هــاب انــرژی  :معــاون بینالملــل وزیر نفــت از برگزاری ســومین
نشســت ســران کشــورهای عضــو مجمــع صادرکننــدگان گاز
 GECFدر  ۲آذرمــاه در تهــران خبــر داد و گفــت :براســاس
اطالعــات رســیده ،ســران کشــورهای عضــو در ســطح خوبــی
در ایــن نشســت شــرکت خواهنــد کرد.امیرحســین زمانینیــا
اظهــار داشــت :بــه صــورت رســمی اعــام میکنــم کــه ســومین
اجــاس ســران مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز در تاریــخ
 2آذرمــاه در تهــران برگــزار میشــود .وی بــا اشــاره بــه 12
عضــو اصلــی و  5عضــو ناظــر مجمــع کشــورهای صادرکننــده
گاز گفــت :کشــورهای الجزایــر ،بولیــوی ،مصــر ،گینــه اســتوایی،
ایــران ،لیبــی ،امــارات ،نیجریــه ،قطــر ،روســیه ،ترینیــداد و
توباگــو و ونزوئــا اعضــای اصلــی ایــن مجمــع و کشــورهای
هلنــد ،نــروژ ،عمــان ،عــراق و پــرو اعضــای ناظــر آن هســتند.
معــاون بینالملــل وزیــر نفــت ادامــه داد :دعوتنامــه از طــرف
آقــای روحانــی رئیسجمهــور بــرای همــه اعضــا ارســال شــده
و انتظــار داریــم ســومین اجــاس ســران  GECFدر ســطح
خوبــی برگــزار شــود .وی ادامــه داد :پیــش از ایــن اجــاس،
چنــد جلســه دیگــر بــرای آمــاد ُهازی برگــزار خواهــد شــد کــه
از جملــه آنهــا جلســه هیأتهــای عالیرتبــه در  29آبــان اســت
کــه بررســی و مذاکــره دربــاره دســتورکار اجــاس ســران و

کاهش نرخ سود بانکی فعال منتفی شد

بــا وجــود تمامــی هیاهویــی کــه در چنــد روز
گذشــته در رابطــه بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی
و اعــام نــرخ  18درصــد بــرای ســود ســپرده بــه
راه افتــاد در نهایــت کاهــش نــرخ ســود حداقــل
.در دوره فعلــی منتفــی شــد
بعــد از تمامــی چالشهــا و بحــث هایــی کــه در مــورد
کاهــش نــرخ ســود بانکــی وجــود داشــت و تاکیداتــی
کــه در ایــن مــورد از ســوی وزارت اقتصــاد و ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی در هفتــه هــای گذشــته
مطــرح شــد ،در دو روز اول هفتــه جــاری جلســاتی در
قالــب شــورای هماهنگــی بانکهــا بیــن بانکهــای دولتــی
و خصوصــی برگــزار شــد کــه حــاوی اخبــاری مبنــی بــر
.توافــق بــرای کاهــش نــرخ ســود ســپرده بانکــی بــود

انـرژی
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بیانیــه پایانــی را انجــام خواهنــد داد و در روز  30آبــان اجــاس
وزرا بــرای تأییــد مصوبــه هیــأت عالیرتبــه و پیشــنهاد آن بــه
اجــاس ســران برگــزار خواهــد شــد .زمانینیــا توضیــح داد :در
 30آبــان دو جلســه ورزا برگــزار خواهــد شــد کــه یکــی از آنهــا
هفتمیــن اجــاس وزارتــی عــادی اســت کــه همیــن امــروز بــه
حدنصــاب رســید و بعدازظهــر همــان روز ،اجــاس فوقالعــاده
وزارتــی بــه منظــور آمادهســازی زمینــه هــای اجــاس ســران
برگــزار خواهــد شــد .وی در خصــوص پیــام اجــاس ســران
گفــت :ســومین اجــاس ســران ،پیــام مهمــی بــه منظــور ارتقــا
بخشــیدن بــه درجــه اعتبــار و ســودمندی گاز بــه عنــوان یــک
ســوخت صــادر خواهــد کــرد .وی ادامــه داد :همچنیــن ایــن
اجــاس ســران یــک پیــام بــه اجــاس کاپ  21کــه در دســامبر
دربــاره محیــط زیســت برگــزار میشــود ارســال خواهــد کــرد
کــه بــر افزایــش نقــش گاز در ســبد انــرژی جهــان و کاهــش
آالیندههــای زیســتمحیطی تأکیــد خواهــد داشــت .معــاون
بینالملــل وزیــر نفــت تأکیــد کــرد :ایــن پیــام مهــم بــرای
کاپ  21گاز را بــه عنــوان ســوخت منتخــب آینــده مطــرح
خواهــد کــرد .وی اظهــار داشــت :در مقطــع فعلــی  24درصــد
از ســبد انــرژی جهــان بــه گاز اختصــاص دارد و رشــد مصــرف
گاز از رشــد مصــرف نفــت بــه مراتــب بیشــتر اســت ،چنــان کــه
پیشبینــی میشــود ســهم گاز در ســال  2035بــه 36.11
درصــد ســبد انــرژی دنیــا برســد .زمانینیــا اضافــه کــرد :در
ایــران  33.8تریلیــون متــر مکعــب ذخایــر اثباتشــده گاز

وجــود دارد کــه بــا همیــن رقــم ایــران دارای بزرگتریــن ذخایر
گاز دنیاســت .وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال  2013حــدود
 166.6میلیــارد مترمکعــب گاز در ایــران تولیــد شــد ،اضافــه
کــرد :فــاز  12پــارس جنوبــی چنــد مــاه پیــش افتتــاح شــد و
بــه همیــن منــوال هــر چنــد مــاه یــک بــار فازهــای دیگــری
افتتــاح خواهــد شــد و تولیــد گاز از  750میلیــون مترمکعــب
در روز تــا آخــر برنامــه ششــم بــه  1300میلیــون مترمکعــب
در روز خواهــد رســید .معــاون بینالملــل وزیــر نفــت افــزود:
گاز یــک ســوخت منتخــب در  50ســال آینــده جهــان خواهــد
بــود و تمرکــز روی آن بیشــتر و بیشــتر خواهــد شــد .وی
در ادامــه گفــت :معمــوالً بــه دالیــل متعــدد ســران کشــورها
تــا یــک تــا دو روز قبــل از اجــاس ،حضــور قطعــی خــود را
اعــام نمیکننــد ولــی مــا بــا توجــه بــه تمــاس هــا تصــور
میکنیــم مشــارکت ســران در اجــاس ســوم در حــد خوبــی
خواهــد بــود .وی دربــاره پیشــینه  GECFگفــت :نخســتین
اجــاس ســران  GECFدر  24آبــان  90در دوحــه و دومــی
در تیــر  92در مســکو برگــزار شــد و ســومین اجــاس ســران
نیــز در آذر  94در تهــران برگــزار خواهــد شــد.وی ادامــه داد:
زمانــی مقــام معظــم رهبــری نکاتــی دربــاره تشــکیل اوپــک
گازی فرمودنــد کــه ایــن ایــده براســاس فرمایشــات ایشــان
شــکل گرفــت و نهادینــه شــد و بــا ابتــکار ایــرانGECF
تأســیس شــد.

آنطــور کــه مدیــران عامــل بانکهــا اعــام کردنــد توافقاتــی
در زمینــه کاهــش نــرخ ســود ســپرده از  20بــه  18درصــد
انجــام و قــرار شــد کــه بعــد از کاهــش نــرخ ســود بیــن
بانکــی تــا  24درصــد و کاهــش تدریجــی ســود ســپرده کــه
در نهایــت بــه کاهــش بهــای تمــام شــده پــول و هزینــه
هــای بانکهــا مــی انجامــد ،در مــورد نــرخ ســود تســهیالت
.نیــز تصمیــم گیــری شــود
در حالــی اعــام شــد کــه از ابتــد ای آذرمــاه توافــق بــرای
کاهــش نــرخ ســود ســپرده تــا  18درصــد در بانکهــا اجرایی
خواهــد شــد کــه بــه اســتناد آخریــن توضیحاتــی کــه
همتــی -رییــس شــورای هماهنگــی بانکهــا  -اعــام کــرده
اســت در نهایــت ایــن تغییــر بــه تاییــد شــورا نرســیده و
.کاهــش نــرخ ســود فعــا منتفــی خواهــد بــود
آنطــور کــه همتــی توضیــح داده ،نظــرات متفاوتــی در مــورد
کاهــش نــرخ ســود ســپرده از جملــه  17و  18درصــد مطرح

شــده اســت ولــی در نهایــت بــا توجــه بــه عــدم پایبنــدی
بانکهــا در رعایــت نــرخ هــای قبلــی تصمیــم بــر ایــن شــد
کــه قبــل از کاهــش مجــدد ،سیســتم نظارتــی قــوی
تــری بــرای اجــرای ســود اعمــال و بعــد از رفــع تخلفــات
و تثبیــت نــرخ هــای مصــوب شــورای پــول و اعتبــار در
آینــده ای نزدیــک در مــورد بازنگــری در ســودهای فعلــی
.تصمیــم گیــری شــود
امــا موضــوع مطــرح شــده دیگــر در مــورد کاهــش نــرخ
ســود و توافقــی کــه بیــن بانکهــا انجــام شــد مربــوط بــه
عــدم نیــاز بــه تصویــب شــورای پــول و اعتبــار و تاییــد
بانــک مرکــزی بــود کــه در ایــن مــورد هــم رییــس
شــورای هماهنگــی بانکهــا عنــوان کــرده اســت کــه بــدون
هماهنگــی بــا بانــک مرکــزی و وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی اقدامــی در مــورد تغییــر نرخهــا انجــام نخواهــد
.شد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ساخت نیروگاهها در
مکان نامناسب با فشار
نمایندگان

توســعه پایــدار کشــور ملزوماتــی دارد کــه یقینا در
غیــاب هــر یــک از آنهــا بخــش عمــدهای از اهــداف
توســعهای محقــق نخواهــد شــد .صنعــت بــرق
بهعنــوان صنعتــی کــه پویایــی اجتمــاع و صنعتــی
را بهطــور مســتقیم تحتتأثیــر قــرار میدهــد،
یکــی از ارکان توســعهای اســت کــه بــه گفتــه
رئیــس ســابق و عضــو هيأتمديــره ســنديكاي
بــرق ،برخــاف اهــداف پیشبینیشــده در ســند
چشــمانداز  ٢٠ســاله مــورد بیمهــری فــراوان
قــرار گرفتــه اســت و جــدا از اینکــه تمهیــدی برای
افزایــش ظرفیــت تولیــد در ایــن صنعت اندیشــیده
نشــده ،بــه علــت وصولنشــدن مطالبــات از وزارت
نیــرو و دولــت ،گرفتــار چرخــه اســتهالک و کاهــش
.راندمــان نیز شــدهاســت

بــه گــزارش آفتــاب ،محمــد پارســا ضمــن اینکــه تأییــد
میکنــد گســتردهنبودن خاموشــی در چنــد ســال اخیــر بــه
دلیــل کاهــش فعالیــت صنایــع اســت تأکیــد میکنــد بــرای
وقتــی کــه رونــق بــه اقتصــاد بازآیــد و یــا بــا لغــو تحریمهــا
صنایــع بخواهنــد کار خــود را توســعه دهنــد ،ایــن صنعــت
یقینــا تــوان تأمیــن بــرق مــورد نیــاز را نخواهــد داشــت و
احتمــاال بــا خاموش ـیهای گســترده مواجــه خواهیــم شــد.
در ایــن میــان یکــی از چالشهــای اساســی صنعــت بــرق
و ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت ،عــدم پرداخــت بهموقــع
بهــای بــرق تولیــدی ،از ســوی دولــت و وزارت نیــرو اســت
کــه هــم فعــاالن داخلــی ایــن صنعــت را زمینگیــر کــرده
و هــم جذابیــت ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق ایــران را
بــرای فعــاالن خارجــی کاهــش داده اســت؛ بهگونهایکــه
هیأتهــای تجــاری خارجــی در مواجهــه بــا ایــن مســئله
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق محتاطتــر
میشــوند .بــرای اطــاع از چندوچــون صنعــت بــرق و
شــرایط ایــن صنعــت ،گفتوگــوی محمــد پارســا ،عضــو
هيأتمديــره ســنديكاي بــرق ،بــا «شــرق» را در ادامــه
بخوانیــد؛ بــه گفتــه او صنعــت بــرق و صنایــع وابســته،
حــال و روز خوبــی ندارنــد و ایــن اواخــر مــوج ورشکســتگی،
.تعطیلــی و تعدیــل نیــرو را نیــز شــاهد بودهانــد
جنــاب پارســا ،اغلــب صنایــع مدعــی هســتند
بخــش عمــدهای از ظرفیــت تولیــدی خــود را
بالاســتفاده گذاشــتهاند و برخــی حتــی از احتمــال
تعطیلشــدن ســخن میگوینــد .در ایــن شــرایط
وضعیــت صنعــت بــرق چطــور اســت؟
وضعیــت صنعــت بــرق بــه دلیــل اینکــه آزادســازی
قیمتهــای بــرق انجــام نشــد و از آنجــا کــه قبــل از
آزادســازی قیمتهــا ،نیروگاههایــی را بــه بخــش خصوصــی
واگــذار کردنــد ،بدهــکاری وزارت نیــرو بــه تولیدکننــدگان
و پیمانــکاران بــرق هــر روز بیشتروبیشــتر شــد ،چراکــه
حــاال وزارت نیــرو بایــد پــول اســتهالک ســرمایهگذاری را
بــرای خریــد بــرق بدهــد درحالیکــه قبــا الاقــل هزینــه
اســتهالک ســرمایه را نداشــت و همــان قیمــت تمامشــده
تولیــد و بهرهبــرداری از جیبــش میرفــت و اگــر پــول
ســوخت را بــه وزارت نفــت نمـیداد هــم گرفتــاری چندانــی
نداشــت ،امــا حــاال متأســفانه طلبــکاری پیمانــکاران و
تولیدکننــدگان بــرق از وزارت نیــرو بســیار باالســت و از
طرفــی دیگــر ،بودجــه چندانــی در اختیــار وزارت نیــرو
قــرار نمیگیــرد تــا در طرحهــای عمرانــی و نیروگاهــی

انـرژی
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ســرمایهگذاری کنــد .در ایــن شــرایط هــم برخــی
نیروگاههــا مســتهلک شــده و نیازمنــد تعمیــر اســت و هــم
بــا توجــه بــه رشــد مصــرف ســاالنه ،هــر ســال حداقــل بایــد
ش هــزار مگابایــت بــه تــوان تولیــد بــرق اضافــه
پنــج ،ش ـ 
شــود امــا نــه توانــی بــرای بهســازی و نوســازی نیرگاههــای
فعلــی وجــود دارد و نــه توانــی بــرای آن میــزان اضافــه
مصــرف ســاالنه اضافــه میشــود .در تابســتان گذشــته
مشــکالتی بــه شــکل قطعــی بــرق داشــتیم امــا مطمئنــا
ایــن مشــکالت در تابســتان آینــده از تابســتان قبلــی بیشــتر
خواهــد شــد ،چراکــه در کنــار احداثنشــدن نیروگاههــای
جدیــد ،بودجــه بــرای نوســازی و بهســازی نیروگاههــای
موجــود ،شــبکه توزیــع و انتقــال هــم اختصــاص داده
نمیشــود .ایــن مســئله لطمــات شــدیدی در دو ،ســه ســال
آینــده بــه کشــور وارد خواهــد کــرد حتــی بــه نظــر مــن
اگــر خاموشــی زیــاد شــود ،میتوانــد امنیــت اقتصــادی-
اجتماعــی در کشــور را نیــز زیــر ســؤال ببــرد .کار بــه
جایــی برســد کــه کســی جرئــت نکنــد بــه اتــکای برقــی
کــه نیــاز دارد ،ســرمایهگذاری کنــد ،چراکــه در آن شــرایط
واقعــا هیــچ تضمینــی وجــود نخواهــد داشــت کــه دائمــا
بــه کارخانــه بــرق داده شــود .وقتــی قــرار باشــد کارخانــه
دو ،ســه مــاه در ســال خامــوش و تعطیــل باشــد ،راندمــان
پاییــن م ـیرود و بــا افزایــش قیمتهــای تمامشــده تــورم
.نیــز افزایــش مییابــد
گفتیــد قبــل از آزادســازی قیمتهــا ،تعــدادی
نیــروگاه بــه بخــش خصوصــی واگــذار کردنــد ،آیــا
بــه ایــن دلیــل کــه قیمــت بــرق افزایــش نیافتــه،
مابهالتفاوتــی از ســوی وزارت نیــرو بــه ایــن
نیروگاههــا پرداخــت میشــود؟پ
نــرخ بــرق افزایــش اندکــی پیــدا کــرده ولــی بــه ایــن دلیــل
کــه پــول دریافتــی توســط وزارت نیــرو از مــردم درنهایــت
بــرای شــبکه توزیــع و انتقــال کفایــت میکنــد ،پولــی
بــرای تولیــد نمیمانــد ازایــنرو هزینــه تولیــد بــرق را
دولــت بایــد بــه وزارت نیــرو پرداخــت کنــد امــا در هفــت،
هشــت ســال اخیــر پولــی پرداخــت نکــرده اســت .وزارت
نیــرو هــم درآمدهــای خــود را صــرف شــبکه توزیــع و انتقال
میکنــد و اصــل پولــی را کــه بایــد بــه تولیدکننــدگان
.بــرق پرداخــت کنــد نمیتوانــد بدهــد
بــا ایــن تفاســیر ،وضعیــت بخــش خصوصــی فعــال
در صنعــت بــرق چگونــه اســت؟
وضعیتشــان نامطلــوب اســت .یعنــی تــا اینجــای قضیــه
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 ٤٠،٣٠درصــد از کارخانجــات مرتبــط بــا صنعــت بــرق
ورشکســته شــدهاند یــا تولیــد را متوقــف کردهانــد .بقیــه
نیــز اکثــرا در همیــن زمــان کــه صحبــت میکنیــم در
.حــال تعدیــل نیــرو یــا در پــی تعطیلکــردن هســتند
ایــن وضعیــت چقــدر بــه بدهــی دولــت بــه صنعـت
بــرق بســتگی دارد؟ اصــا بدهــی وزارت نیــرو بــه
نمایندگــی از دولــت بــه ایــن صنعــت چقــدر اســت
و تاکنــون دولــت چــه اقدامــی بــرای پرداخــت
بدهــی خــود کــرده اســت؟
مجمــوع بدهــی وزارت نیــرو بــه تولیدکننــدگان و
پیمانــکاران بــرق اعــم از بانکهــا و بخــش خصوصــی
 ٣٢هــزا ر میلیــارد تومــان اســت و غیــر
حــدود  ٣١تــا 
از اوراق خزانــه کــه قــرار شــده مقــداری بــرای پرداخــت
بدهــی منتشــر کننــد ،کــه ایــن هــم شــاید  ١٥ ،١٠درصــد
ایــن بدهــی را پوشــش دهــد ،تاکنــون هیــچ فکــر دیگــری
نشــده اســت .حتــی فکــر افزایــش قیمــت سالبهســال در
حــد نــرخ تــورم و کمــی باالتــر هــم اجــرا نشــده تــا الاقــل
یــک امیــدواری بــه وجــود بیایــد کــه از محــل دریافــت
پــول از مــردم بهتدریــج منابــع درآمــدی وزارت نیــرو و
.صنعــت بــرق بــاال بــرود
بانکهــا چــه ربطــی بــه بــرق دارنــد کــه وزارت
نیــرو بــه آنهــا بدهــکار اســت؟
وزارت نیــرو بــرای ســاخت بســیاری از نیروگاههایــی کــه
واگــذار کــرده از بانکهــا وام گرفتــه اســت .بعــد هــم
متأســفانه دولــت بخشــی از داراییهــای وزارت نیــرو را
برداشــته و بابــت بدهــکاری خــود بــه نهادهــای مختلــف
ماننــد شــهرداری و وزارت دفــاع داده اســت .حتــی بابــت
بدهــی وزارت نیــرو هــم نــداده ،بلکــه بــرای بدهــی خــود،
آنهــا را رد دیــون کــرده امــا بدهــی وزارت نیــرو باقــی مانــده
.است
گفتــه میشــود در شــرایط فعلــی بــه ایــن دلیــل
کــه صنایــع بــا ظرفیــت کامــل کار نمیکننــد،
دچــار قطعــی بــرق نمیشــویم .آیــا اگــر رکــود
اقتصــادی برطــرف شــود و ظرفیــت تولیــدی صنایع
فعــال شــوند ،بــرق بــه انــدازه کافــی داریــم؟
نــه نداریــم .درســت گفتــه شــده اســت .بــه دلیــل اینکــه
تولیــد مــا بــا  ١٠٠درصــد ظرفیــت کار نمیکنــد،
خاموشـیها گســترده نبــوده اســت .بــه محــض اینکــه مــا از
محاصــره اقتصــادی و تحریــم رها شــویم و امکانــات تولیدی
کارخانههــا بیشــتر شــود ،طبعــا مصــرف بــرق بــاال مـیرود
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و اگــر وضعیــت صنعــت بــرق در همیــن حــد کــه هســت
.باقــی بمانــد ،خاموش ـیهای گســتردهای خواهیــم داشــت
در شــرایطی کــه رونــق اقتصــادی داشــته باشــیم و
صنایــع بــا ظرفیــت معمــول فعالیــت کننــد ،چقــدر
کمبــود بــرق خواهیــم داشــت؟
در کشــور ،هــم ســاالنه چهــار ،پنجهــزار مگابایــت رشــد
مصــرف داریــم و هــم مصرفــی کــه در اثــر رفــع تحریــم
و کارکــردن تماموقــت کارخانجــات ایجــاد میشــود.
بنابرایــن حداقــل بــرای دو ،ســه ســال آتــی بایــد حــدود
١٠هــزار مگابایــت بــرق بــه مــدار وارد کنیــم تــا ایــن
مصــارف اضافــی را پوشــش دهــد .البتــه کارخانجــات
جدیــدی هــم بــه راه خواهنــد افتــاد کــه بایــد بــرق آنهــا
.نیــز تأمیــن شــود
ن
در شــرایط فعلــی کل بــرق تولیــدی و میــزا 
مصــرف آن در بخشهــای مختلــف کشــور چقــدر
اســت؟
 ٧٥هــزار مگابایــت ظرفیــت نصبشــده داریــم
فعــا حــدود 
کــه در پیــک بــار ،بــا توجــه بــه اینکــه راندمــان نیروگاههــا
در ارتفــاع زیــاد از ســطح دریــا کــم اســت ،بیشــتر از ٥٠
هــزار مگابایــت نمیتوانیــم از ایــن ظرفیــت اســتفاده
کنیــم .یعنــی ایــن ظرفیــت ٧٥هــزار مگابایتــی در پیــک
بــار کــه مصــرف تابســتان کشــور اســت ،بیــش از ٥٠هــزار
مگابایــت را پوشــش نمیدهــد .در شــرایط فعلــی حــدود
 ٣٥درصــد بــرق تولیدشــده کشــور در مصــارف خانگــی،
 ١٥درصــد مصــارف تجــاری ١٥ ،درصــد کشــاورزی و ٣٥
.درصــد امــور صنعتــی مصــرف میشــود
ایــن ٧٥هــزار مگابایــت میــزان تــوان تولیــد اسـت
یــا مجمــوع ظرفیــت اســمی نیروگاههــا؟
.این ظرفیت اسمی نیروگاههاست
منظورتــان اتالفــی اســت کــه در شــبکه توزیــع
!انجــام میشــود؟
مــا مقــداری تلفــات در شــبکه انتقــال و توزیــع داریــم امــا
مقــدار بیشــتری از اتــاف بــه راندمــان پاییــن نیروگاههــا
مربــوط میشــود .راندمــان نیروگاههــا در دمــای بــاالی
 ٤٠درجــه  ١٠تــا  ٢٠درصــد کــم میشــود همچنیــن
نیروگاههایــی کــه در ارتفــاع زیــاد از ســطح دریــا ســاخته
شــدهاند ،هــم راندمانشــان کــم میشــود ،مثــا اگــر
یــک نیــروگاه ١٠هــزار مگابایتــی در کرمــان در ارتفــاع

دوهزارمتــری از دریــا ســاخته شــده باشــد ،ظرفیــت
تولیــدیاش بــه حــدود هشــتهزار مگابایــت کاهــش
.مییابــد
پــس چــرا نیروگاههــا را در ارتفــاع زیــاد از ســطح
دریــا ایجــاد کردهایــم؟
حتمــا مالحظاتــی وجــود داشــته اســت .اغلــب مســائل
محلــی و فشــار نماینــدگان باعــث شــده مــکان مناســب
.بــرای احــداث نیــروگاه انتخــاب نکــرده باشــیم
علمــش را داشــتهایم و مــکان درســت انتخــاب
نکردهایــم یــا حــاال فهمیدهایــم کــه عامــل
ارتفــاع از ســطح دریــا در راندمــان تأثیــر دارد؟
هــم علمــش بــوده و هــم میدانســتهاند .امــا فشــار
نماینــدگان بــرای ایــن بــوده کــه در شــهر و روســتای
خودشــان نیــروگاه داشــته باشــند بــرای همیــن بــه وزارت
نیــرو فشــار آورد ه و نیروگاههــا در مــکان نامناســب ســاخته
.شــدهاند
بهتریــن و مناســبترین نقــاط کشــور بــرای
احــداث نیــروگاه کجاســت؟
کنــار خلیــج همیشــه فــارس و کنــار دریــای خــزر
مناس ـبترین نقــاط هســتند .ایــن نقــاط بهتریــن راندمــان
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را دارنــد چــون هــم همســطح دریاســت هــم آب بــه انــدازه
کافــی وجــود دارد .بــه جــای اینکــه بــا خــط لولــه توزیــع،
گاز را بــه نقــاط مختلــف ببرنــد و بــرق تولیــد کننــد،
بایــد در ایــن مناطــق نیــروگاه ســاخت و بــا اســتفاده از
شــبکههای انتقــال سراســری ،بــرق را در کشــور توزیــع
کــرد .گرچــه بایــد نیروگاههــای محلــی هــم وجــود داشــته
باشــد امــا در مقیــاس محــدود و ظرفیــت کــم و بهتــر بــوده
و هســت کــه عمــده نیروگاههــا در ایــن مناطــق طراحــی
.و ســاخته شــود
بــه میــزان مصــرف بــرق در بخشهــای مختلــف
کشــور اشــاره کردیــد ،کدامیــک از بخشهــا
دچــار اضافهمصــرف هســتند و آیــا همــراه بــا
ایــن اضافهمصــرف ،تولیــد و خلــق ارزش آنهــا
نیــز بیشــتر میشــود؟
همــه بخشهــای خانگــی ،تجــاری ،صنعتــی و تجــاری
دچــار اضافهمصــرف هســتند ،بــرای اینکــه قیمــت بــرق
نســبت بــه دیگــر کشــورها بســیار ارزان اســت و در ایــن
شــرایط بــرای کســی صــرف نمیکنــد در خانــه از وســایل
و سیســتمهای کممصــرف اســتفاده کنــد تــا مصــرف
کــم شــود .در بخــش صنعــت نیــز همینطــور اســت.
موتورهــای صنعتــی ارزانقیمــت را از کشــورهای آســیایی
و شــرقی خریدهایــم کــه مصــرف بــرق بســیار باالیــی
دارنــد درحالیکــه اگــر موتورهــای کممصــرف اروپایــی
میخریدیــم ،مصــرف بــرق در کارخانههــا بســیار کاهــش
مییافــت امــا بــه دلیــل ارزانبــودن بــرق ،موتورهــا،
گردانندههــا و ماشــینآالتی خریدهایــم کــه مصــرف
باالیــی دارنــد .در بخــش کشــاورزی هــم بــرق قیمتــی
نــدارد و همیــن باعــث میشــود موتــور ٢٤ســاعته کار کنــد
و حتــی وقتــی آب چــاه تمــام شــود هــم موتــور خامــوش
.نشــود
گفتیــد بایــد حــدود ١٠هــزار مگابایــت بــرق بــرای
دو ،ســه ســال آینــده بــه شــبکه وارد کنیــم .بــرای
ایــن میــزان بــرق چقــدر ســرمایه نیــاز اســت و
بخــش خصوصــی قــادر اســت چــه میــزان از ایــن
رقــم را تأمیــن کنــد؟
درصورتیکــه امنیــت ســرمایهگذاری و خریــد بــرق
تضمینــی و پرداخــت تضمینــی وجــه آن وجــود داشــته
باشــد ،بخــش خصوصــی میتوانــد ســاالنه بــرای هفــت،
هشــتهــزار مگابایــت ظرفیــت تولیــد بــرق ســرمایهگذاری
کنــد؛ چــون تولیــد بــرق و صــادرات مــازاد آن از نظــر
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اقتصــادی بهصرفــه اســت و کشــورهای همســایه از قبیــل
عــراق ،ترکیــه ،افغانســتان و پاکســتان میتواننــد خریــداران
.بــرق مــا باشــند
ســاالنه بــرای نگهــداری وضعیــت فعلــی و تولیــد
بــرق موردنیــاز چــه میــزان ســرمایهگذاری نیــاز
اســت؟
ســاالنه بــرای اینکــه صنعــت بــرق ســرپا باشــد ،حداقــل
بــرای تولیــد ،انتقــال و توزیــع بایــد جمعــا ١٥میلیــارد دالر
توســط وزارت نیــرو و بخــش خصوصــی ســرمایهگذاری
.شــود
چقــدر از ایــن میــزان از طریــق جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی قابلتأمیــن اســت و آیــا
نیــاز اســت کــه دولــت هــم وارد ســرمایهگذاری
ایــن بخــش شــود؟
در صــورت ایجــاد امنیــت ،در همــه جــای دنیــا بخــش
خصوصــی بــرای تولیــد بــرق فعالیــت میکنــد .شــبکه
انتقــال را بایــد دولــت ایجــاد کنــد و ســرمایهگذاری
بــرای بازســازی و نوســازی شــبکه انتقــال و توزیــع نیــز
بایــد برعهــده دولــت باشــد امــا ســرمایهگذاری روی
نیروگاههــا را بخــش خصوصــی انجــام میدهــد و بــرق
را بــه مصرفکننــدگان میفروشــد ،بنابرایــن نیمــی از
ســرمایهگذاری بــه عهــده دولــت و نیمــی بــه عهــده بخــش
.خصوصــی یــا ســرمایهگذار خارجــی اســت
صنعــت بــرق مــا بــرای ســرمایهگذار خارجــی
جــذاب اســت؟
در صورتــی کــه پرداخــت پــول بــرق تضمیــن شــود ،بــرای
.هــر دو بخــش داخلــی و خارجــی جــذاب اســت
بههرحــال در شــرایط فعلــی هیأتهایــی از خــارج
میآینــد و قصــد ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق ایــران
در دوران پســاتوافق را دارنــد ،تاکنــون هیأتهــای تجــاری
و ســرمایهگذاری کــدام کشــورها بــرای ســرمایهگذاری در
ایــن بخــش مذاکــره کردهانــد و آیــا قــراردادی بســته شــده
اســت؟
ســرمایهگذارانی از کشــورهای روســیه ،ترکیــه ،کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس ،کشــورهای اروپایــی شــامل آلمــان،
فرانســه و اســپانیا عالقهمنــد بــه ســرمایهگذاری هســتند.
البتــه اروپاییهــا بیشــتر در زمینــه انرژیهــای خورشــیدی
.و بــادی قصــد حضــور دارند
آیــا ایــن عالقهمندیهــا بهخصــوص از طــرف روســیه،
نتیجــهای هــم دربــر داشــته اســت؟
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روسهــا در مذاکــرات ابــراز عالقــه کردهانــد امــا حقیقــت
ایــن اســت کــه وقتــی هیأتهــای خارجــی بــه اینجــا
میآینــد و بــا یــک شــریک ایرانــی قصــد گفتوگــو و
مشــارکت دارنــد ،مباحــث مربــوط بــه عــدم پرداختهــا
آنهــا را نگــران میکنــد .آنهــا میخواهنــد مطمئــن باشــند
کــه یــک تولیدکننــده بــرق میتوانــد بــرق تولیــدی خــود
را بــا آزادی بــه شــبکه بفروشــد یــا صــادر کنــد ،یعنــی
میخواهنــد دستشــان بــاز باشــد امــا ایــن امنیــت هنــوز
.کامــا ایجــاد نشــده اســت
پــس یکــی از محورهــای مذاکــرات همیــن گرفتــن تضمیـن
اســت ،یعنــی روی تضمیــن و امنیــت ســرمایهگذاری هــم
مذاکــره میشــود؟
بلــه ،حتمــا .یکــی از اصــول ســرمایهگذاری همیــن اســت
چراکــه هیــچ ســرمایهگذار خارج ـیای نمیخواهــد جایــی
پولــش را بخوابانــد کــه خیالــش از برگشــت ســرمایه راحــت
.نباشــد
مــا چنــد ســالی رکــود داشــتیم .وضعیــت
ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق در ایــن دوران
چطــور بــوده و پیمانــکاران و فعــاالن خصوصــی
ایــن صنعــت چــه وضعیتــی داشــتهاند؟
از ســال  ٨٢کــه مجلــس هفتــم از افزایــش ســاالنه قیمــت
بــرق ،آب ،بنزیــن و ...جلوگیــری کــرد ،کســری بودجــه
وزارت نیــرو شــروع شــد و از آن موقــع بهتدریــج شــرکتها
بــه تحلیــل رفتنــد و ضعیــف شــدند .عــدهای از بیــن رفتنــد
و فقــط عــدهای کــه کمــی صــادرات داشــتند ،توانســتند،
ســرپا بماننــد آن هــم نــه بــه شــکل وضعیتــی کــه در ســال
 ٨٢و قبــل از آن داشــتند بلکــه بــه حالتــی ضعیفتــر از
آن .در حقیقــت وضعیــت صنعــت بــرق در ایــن ١٢ ،١٠
ســال ،ســرازیری بــوده اســت و رو بــه افــول .متأســفانه
نتوانســتهایم رشــدی کــه مدنظــر برنامــه  ٢٠ســاله بــود،
داشــته باشــیم .اگــر طبــق برنامــه  ٢٠ســاله جلــو میرفتیم،
ســاالنه هفــت درصــد رشــد تولیــد بــرق داشــتیم و حــاال
بایــد ســاالنه ١٠میلیــارد دالر فقــط صــادرات بــرق داشــته
باشــیم امــا امــروز نــه رشــد داشــتهایم و نــه صادراتــی بــه
.ایــن ارزش داریم
فعاالنی هم در این صنعت ورشکسته شدهاند؟

.بله ،تعداد زیادی از فعاالن ورشکست شدند
بــه چــه صــورت؟ یعنــی نیــروگاه را بســتند و
رفتنــد؟
نــه اینکــه نیــروگاه بســته شــده باشــد .کارخانههــای تولیــد
تجهیــزات ،دکلســازان ،ترانسســازها و تولیدکننــدگان
تجهیــزات و پیمانــکاران زیــادی بــه ایــن بــا دچــار
شــدند .در شــرایطی کــه از دولــت طلبــکار بودنــد زمیــن
و خانــه خــود را فروختنــد تــا بدهــی بانکهــا را بدهنــد
امــا نتوانســتند اصــل پــول و خســارت ایــن تأخیرهــا را از
دولــت بگیرنــد .دولــت گرچــه در مقابــل تأخیــر پرداخــت
بخــش خصوصــی خســارت میگیــرد امــا بخــش خصوصــی
.نمیتوانــد از دولــت خســارت بگیــرد
آیــا محاســبه شــده کــه چــه میــزان خســارت ب ـه
صنعــت بــرق وارد شــده اســت؟
محاســبه بــه آن صــورت نبــوده کــه بشــود آمــار دقیقــی داد
امــا خســارت بســیار زیــادی وارد شــده اســت چراکــه هــر
ک بــار بایــد در کارخانجــات بهســازی
چهــار ،پنــج ســال یـ 
و نوســازی انجــام شــود تــا بــا صنعــت بــرق روز دنیــا همپــا
شــوند امــا شــرکتهایی کــه دائمــا طلبــکار از دولــت و
بدهــکار بــه بانکهــا بودهانــد ،توانایــی نــوآوری و واردات
تکنولــوژی جدیــد را نداشــتهاند و شــاید  ١٠ســال کامــا از
.جریــان روز صنعــت بــرق دنیــا عقــب افتادهانــد
در ایــن ســالها کــه گویــی بــه صنعــت بــرق
ســخت گذشــته اســت ،آیــا شــرکتهای خارجــی
نیــز در صنعــت بــرق کشــور فعــال بودهانــد و آیــا
مشــمول ایــن بحــران و رکودهــا شــدهاند؟
خوشــبختانه در صنعــت بــرق  ٩٥درصــد در تولیــد ،انتقــال
و توزیــع خودکفــا شــدهایم .همــه چیــز در ایــران تولیــد
میشــود و شــرکتهای خارجــی خیلــی فعــال نبودهانــد
شــاید بتــوان گفــت اصــا نبودهانــد ،صنعــت بــرق مــا
.خودکفــا بــود
حــاال ســرمایهگذاران خارجــی قصــد مشــارکت
بــا طــرف ایرانــی را دارنــد یــا میخواهنــد کار
جداگانــهای انجــام دهنــد؟
مــا رابطههــای قــوی بــا کشــورهای همســایه داریــم ،مــا
بــه خارجیهایــی کــه بــرای ورود بــه صنعــت بــرق ایــران
ابــراز تمایــل میکننــد ،میگوییــم بایــد تولیــد و خدمــات
بــرق مــا بــه صورتــی باشــد کــه فراتــر از بــازار ٨٠میلیونــی
ایــران بــرای بــازار ٤٠٠میلیونــی منطقــه مدعــی باشــد .آنها
هــم موافــق هســتند کــه در ایــن تولیــد و خدماتدهــی بــه
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ایــران و منطقــه مشــارکت کننــد امــا همانطــور کــه گفتــم
مقدماتــی مدنظــر آنهاســت ،ماننــد امنیــت ســرمایهگذاری و
تضمیــن خریــد بــرق و پرداخــت پــول آن ،کــه هنــوز زمینه
.آن کامــا مهیا نیســت
بهتریــن کشــورهایی کــه میتواننــد وارد صنعــت
بــرق ایــران شــوند کــدام کشــورها هســتند و آیــا
تاکنــون اقدامــی انجــام دادهانــد؟
بهتریــن ســرمایهگذاران ترکهــا ،عراقیهــا و
پاکســتانیها میتواننــد باشــند کــه بیاینــد بــا همــکاری
در تولیــد بــرق ،بــرق تولیــدی را بــه کشــورهای خــود هــم
صــادر کننــد .مقــداری هــم آمدهانــد و صحبتهایــی
انجــام شــده اســت .کشــورهای اروپایــی هــم بیشــتر بــرای
.انرژیهــای نــو آمدهانــد و حرفهایــی زدهانــد
ایــن کشــورها در ایــران ســرمایهگذاری میکننــد
کــه بــرق را صــادر کننــد یــا در قامــت خریــدار
بــرق میآینــد؟
شــرکتهایی هســتند کــه خودشــان جــواز واردات بــرق
را از دولــت متبــوع خــود گرفتهانــد و ترجیــح میدهنــد
بــه جــای خریــد بــرق از یــک نیــروگاه ایرانــی ،در تولیــد
بــرق مشــارکت کننــد تــا بتواننــد بــرق را بهصــورت دائمــی
و پایــدار صــادر کننــد .طبیعــی اســت ایــن شــرکتها بــا
.هــدف ســرمایهگذاری و مشــارکت وارد ایــران میشــوند
ایــن مــواردی کــه میگوییــد نتیجــهای هــم در
قالــب قــرارداد داشــته اســت؟
نتایــج محــدود بــوده اســت .درحالحاضــر بیشــتر مذاکــره
انجــام میشــود .درحقیقــت همــه منتظــر اتمــام تحریمهــا
و بازشــدن مســیر ســوئیفت هســتند تــا هــم امــکان
نقلوانتقــال پــول مهیــا شــود هــم بتواننــد پوشــش ریســک
را از بیمههــای کشــورهای خــود بگیرنــد تــا دولتشــان
.ریســکهای ســرمایهگذاری آنهــا را پوشــش دهــد
جــدا از مشــارکت ســرمایه خارجــی و مشــکالتی
کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد و بایــد رفــع شــود،
مهمتریــن مشــکالتی کــه فعــا در صنعــت بــرق
وجــود دارد ،چیســت؟
.کمبود منابع مالی
اینکه درد مشترک همه حوزههاست .دیگر؟
ایــن درد مشــترک اســت امــا در صنعــت بــرق محــل تأمیــن
ایــن کمبــود هــم وجــود دارد .بایــد با یــک برنامه چندســاله،
قیمــت بــرق کمــی بیــش از نــرخ تــورم افزایــش پیــدا کنــد
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تــا صرفهجوییهــا در بخــش مصــرف شــروع شــود و مــردم
شــده را درســت مصــرف کننــد.مجــاب شــوند بــرق گران
اگــر قیمــت بــرق واقعــی شــود همــه چیــز ایــن صنعــت
ســر جــای خــودش قــرار میگیــرد ،هــم مصــرف بهینــه
میشــود و هــم وســایل و تجهیــزات روزآمــد و کممصــرف
وارد کشــور میشــود .نکتــه دیگــری کــه هســت اینکــه
مــا پیــک بــار داریــم معمــوال ســر شــب یکبــاره پنــج،
شــشهزار مگابایــت مصــرف بــرق افزایــش پیــدا میکنــد
و بــرای ایــن چنــد ســاعت بایــد ســرمایهگذاری هنگفتــی
را انجــام دهیــم و معطــل نگــه داریــم تــا در ســه ،چهــار
ســاعت پیــک بــار ایــن نیروگاههــا را بــه شــبکه اضافــه
کنیــم .بایــد شــبکه را مــدرن و هوشــمند کنیــم آنوقــت
میتوانیــم قیمــت بــرق در پیــک بــار را گــران کنیــم تــا
مصرفکننــده در ایــن ســاعات از مصــرف بــاال پرهیــز کنــد
و تعــادل در مصــرف ایجــاد شــود و از دیگــر ســو در ســاعاتی
کــه بــرق ارزانتــر اســت مشــوقهایی بــرای صنایــع و
تولیدکننــدگان تعریــف کنیــم کــه مصــرف بــاال رود .ایــن
کاری اســت کــه کشــورهای پیشــرفته انجــام دادهانــد و بــا
.بــازی قیمــت ،پیــک بــار را کنتــرل کردهانــد
شــما چنــد بــار بــر واقعیشــدن قیمــت بــرق
تأکیــد کردیــد .مگــر نیروگاههــا بــرق را بــه قیمــت
واقعــی بــه دولــت نمیفروشــند و دولــت روی بــرق
یارانــه نمیدهــد تــا بــرق ،ارزانتــر بــه دســت
مــردم برســد؟ پــس پــول از جیــب دولــت م ـیرود
نــه نیروگاههــا .واقعیشــدن یــا نشــدن قیمــت
چــه فایــدهای بــرای نیروگاههــا دارد؟
درســت اســت یارانــه را دولــت میدهــد امــا نیروگاههــای
بــرق چنــد ســال اســت پــول هنگفتــی از دولــت طلــب
دارنــد و نمیتواننــد ســرمایهگذاری جدیــدی انجــام
دهنــد .یارانــه بــرق از جیــب نیــروگاه داده نمیشــود امــا
باعــث شــده طلبشــان از دولــت و وزارت نیــرو وصول نشــود.
در ایــن شــرایط بخــش عمــدهای از نیروگاههــای کشــور بــه
دلیــل بهسازینشــدن ،راندمــان  ٣٥درصــدی دارنــد حــال
آنکــه بایــد بــا ســرمایهگذاری ،راندمــان را بــه بــاالی ٥٠
درصــد برســانند تــا مصــرف ســوخت آنهــا هــم کــم شــود.
بههرحــال ،فعــا صنعــت بــرق تــوان مالــی بــرای بهســازی
نــدارد و جذابیتــی هــم بــرای فعــاالن ایــن صنعــت باقــی
نمانــده اســت تــا صاحــب یــک نیــروگاه ،نیروگاهــی دیگــر
.هــم کنــار قبلــی احــداث کنــد
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فرهنگ و اقتصاد
نویسنده  :الکه ِد یونگ
مترجم  :سهيل سمي -زهره حسين زادگان
موضوع کتاب  :فرهنگ و مدیریت
( در بــاب ارزشهــا  ،علــم اقتصــاد و کســب و کار بینالمللــی ) از اوایــل دهــه  90فرهنــگ بــار دیگــر در حــوزه تحلیــل
اقتصــادی مطــرح شــد  ،حــال آن کــه در بخــش اعظــم نیمــه دوم قــرن بیســتم محلــی از ا ِعــراب نداشــت .در آن دوره
 ،دیــدگاه غالــب در اقتصــاد بــر رفتــار منطقــی اســتوار بــود و بــه زمین ـهای کــه فراینــد تصمیمگیــری در آن تحقــق
مییافــت توجهــی نمیشــد  .نتایــج مأیوسکننــدة ناشــی از ایــن رویکــرد و نیــز تحــوالت رخ داده در اقتصــاد جهــان
 ،بــذر آگاهــی و توجــه نســبت بــه محیــط و زمینــة تصمیمگیریهــا را پاشــید  .البتــه در عالــم اقتصــاد همــواره
گرایــش نهفت ـهای وجــود داشــته کــه بــر اهمیــت زمینــه در تصمیمگیریهــا تأثیــر خاصــی داشــته اســت  .بــه عــاوه
 ،در رشــتههای دیگــر علــوم اجتماعــی نیــز در بــاب تأثیــر اصــول اخالقــی و باورهــا بــر رفتــار اقتصــادی و موفقیــت
اقتصــادی تحقیقاتــی انجــام شــد  .در عالــم اقتصــاد  ،ضــرورت توجــه بــه فرهنــگ بــه مثابــه عاملــی تبیینــی نخســتین
بــار در دو حــوزه احســاس شــد  ،حوزههایــی کــه محققــان در آنهــا بــا تفاوتهــای فرهنگــی روبــرو شــدند  ،یعنــی
اصطالحــ ًا اقتصــاد توســعه و بازرگانــی بینالمللــی  .از آنجــا کــه اکثــر محققانــی کــه در مــورد توســعه کشــورهای
توســعه نیافتــه مطالعــه میکننــد شــهروندان کشــورهای صنعتــی هســتند  ،ناگزیــر بــا تفاوتهــای میــان کشــورهای
زادگاه خــود و جوامــع مــورد تحقیقشــان روبــرو میشــوند  .ایــن تفاوتهــا هــر چــه بیشــتر باشــند  ،گرایــش محققــان
بــه تشــریح ایــن تفاوتهــا بــر حســب فرهنــگ نیــز عمیقتــر خواهــد شــد  .بــر همیــن مبنــا  ،عــدم پیشــرفت
در رونــد توســعة اقتصــادی بــی هیــچ شــک و تردیــدی بــه حســاب عقبافتادگــی فرهنگــی گذاشــته و پیشــرفت
غیرمنتظــره اقتصــادی نیــز نتیجــة ارزشهایــی خــاص در فرهنگــی بیگانــه قلمــداد میشــود .
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