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درآمدهای صادرات برق پایدارتر از
درآمدهای صادرات گاز

مقایســه تغییــرات قیمــت گاز و بــرق صادراتــی کشــور در ســالهای اخیــر و
بررســیهای پارلمــان اتحادیــه اروپایــی نشــان میدهــد قیمــت گاز در مقایســه بــا
قیمــت بــرق وابســتگی بیشــتری بــه قیمــت جهانــی نفــت دارد و در نتیجــه درآمدهــای
حاصــل از صــادرات بــرق پایدارتــر از درآمدهــای صــادرات گاز اســت.
ایــران بــا داشــتن  34تریلیــون متــر مکعــب ذخایــر گازی ،دومیــن دارنــده ایــن ذخایــر
و بــا تولیــد روزانــه بیــش از  600میلیــون متــر مکعــب ســومین تولیــد کننــده گاز در
جهــان بــه شــمار مـیرود.
بــر اســاس اظهــارات مســئولین وزارت نفــت قــرار اســت بــا تکمیــل طرحهــای افزایــش
تولیــد از جملــه فازهــای باقیمانــده پــارس جنوبــی ،میــزان تولیــد گاز کشــور تــا پایــان
برنامــه ششــم توســعه دو برابــر شــود و در ایــن صــورت امــکان صــادرات گاز تــا 200
میلیــون متــر مکعــب در روز ( 8برابــر میــزان فعلــی) فراهــم خواهــد شــد.
بــرای کســب درآمــد حداکثــری و اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیــت ،گزینههــای
متعــددی وجــود دارد کــه بــرای اولویتبنــدی بیــن آنهــا الزم اســت مالحظــات
مختلــف اقتصــادی را در نظــر گرفــت .یکــی از ایــن مالحظــات پایــداری درآمدهــای
صادراتــی اســت زیــرا بــا تحقــق برنامــه افزایــش تولیــد و صــادرات گاز در برنامــه
ششــم ،درآمدهــای حاصــل از فــروش گاز نقــش قابــل توجهــی در بودجــه دولــت پیــدا
میکنــد و پایــداری درآمدهــا در بودجــه دولــت اهمیــت ویــژهای دارد .مشــکالت
پیــش آمــده بــرای کشــور بــر اثــر نوســانات شــدید درآمدهــای نفتــی دولــت در
دورههــای زمانــی مختلــف بــه ویــژه در ســالهای اخیــر ،لــزوم توجــه جــدی بــه ایــن
موضــوع را بیــش از پیــش روشــن میکنــد.
تأثیرپذیــری قیمــت محصــول از نوســانات قیمــت نفــت ،یکــی از معیارهــای مهمــی
اســت کــه بــرای ســنجش پایــداری درآمــد میتوانــد اســتفاده شــود .بررســی نوســانات
شــدید قیمــت جهانــی نفــت بــه ویــژه در یــک ســال اخیــر نشــان میدهــد کــه
عوامــل متعــدد سیاســی و امنیتــی در شــکلگیری ایــن نوســانات موثــر هســتند و
کشــورهای متخاصــم جمهــوری اســامی ایــران بــه ابزارهــای کنتــرل قیمــت نفــت
مســلط شــدهاند .در نتیجــه بــرای کاهــش آســیبپذیری دولــت از ایــن نوســانات،
الزم اســت وابســتگی منابــع درآمــدی دولــت بــه قیمــت نفــت کاهــش یابــد .لــذا بــرای
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت صــادرات انــرژی ادامــه در صفحــه 4

نخستین نشست خانه اقتصاد با رایزنان بازرگانی برگزار شد

 ۵+۳پیشنهاد کلیدی برای توسعه صادرات
هــاب انــرژی :جلســه مشــترک خانــه اقتصــاد ایــران و رایزنــان
بازرگانــی جمهــوری اســامی ایــران در  ۲۴کشــور بــا حضــور
برخــی از اعضــای خانــه اقتصــاد ایــران برگــزار شــد .در ایــن
جلســه بــه برخــی معضــات صادراتــی کشــور اشــاره و بــرای رفــع
آنهــا و توســعه و رونــق صــادرات راهکارهایــی ارائــه شــد
در ایــن نشســت  ۵پیشــنهاد از ســوی بخــش خصوصــی و  ۳پیشــنهاد از ســوی
بخــش دولتــی ارائــه شــد .بــه گفتــه رییــس کمیســیون توســعه صــادرات خانــه
اقتصــاد ایــران تمامــی رایزنــان آمــوزش الزم را دیدهانــد و در کشــور هــدف آمــاده
کمــک بــه ســرمایهگذاری افــراد هســتند .کیومــرث فت ـحاهلل کرمانشــاهی در ایــن
جلســه ضمــن بیــان ایــن مطلــب افــزود :امــروزه یافتــن راهکارهــای موثــر در
افزایــش صــادرات در صــدر مهمتریــن برنامههــای کشــور قــرار گرفتــه اســت.
بــه عقیــده او پیــش نیــاز صــادرات ،تولیــد و پیــش نیــاز تولیــد ،ســرمایهگذاری
اســت .بــا ایــن حــال رایزنــان در کشــورهای مختلــف بــه دنبــال توســعه صــادرات
و واردات هســتند .فتحاهللکرمانشــاهی بیــان کــرد :صــادرات امــروزه از نــان شــب
بــرای کشــور واجبتــر اســت .بــا ایــن حــال رایزنــان زمانــی میتواننــد ماموریــت

خــود را در کشــور هــدف بــه خوبــی انجــام دهنــد کــه اطالعــات کافــی از تــوان و
بــازار کشــور خــود و بــازار کشــور مقابــل داشــته باشــند .بنابرایــن الزمــه ایـنکار
کارشناســی و مطالعــه کشــور هــدف اســت .وی تصریــح کــرد :بایــد از فرصتهــا
اســتفاده کــرد تــا بتــوان صــادرات را توســعه داد چراکــه صــادرات موتــور محــرک
اقتصــاد اســت .بــا ایــن حــال بایــد دیــد کــه کشــور هــدف بــه چــه کاالهایــی
نیــاز دارد و متناســب بــا نیــاز کشــورها وارد بــازار شــد .در ایــن زمینــه نیازمنــد
شناســایی تواناییهــای بخــش خصوصــی هســتیم و همچنیــن بایــد کاالهــا را بــا
کیفیــت بــاال و بســتهبندی مناســب بــه بــازار عرضــه کنیــم .رییــس کمیســیون
توســعه صــادرات خانــه اقتصــاد ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــه ورود کارشناســان و مدیــران بــه کشــور بــرای آمــوزش بــه تاجــران
ایرانــی اشــاره کــرده بــود؛ افــزود :مــا در برخــی زمینههــا نیــاز بــه آمــوزش داریــم
و از ســویی صاحــب نشــان(برند) نیســتیم .بنابرایــن بایــد از ظرفیتهــا اســتفاده
کــرد تــا راه مــا بــه بازارهــای جهانــی بــاز شــود .تولیدکننــدگان رســالت رایزنــان را
نمیداننــددر ادامــه ایــن نشســت علیرضــا ملکپــوری ،نایبرییــس کمیســیون
توســعه صــادرات خانــه اقتصــاد ایــران ،گفــت :رســالت رایزنــان ایــن اســت کــه بــه
تولیدکنندگان در صنوف مختلف از کشورهای ادامه در صفحه 3
م

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار

ـادرات
ـه صـ
ـد بـ
ـي توانـ
ـرق مـ
ـت بـ
صنعـ
 25ميليــارد دالري برســد رئيــس کميتــه

توســعه صــادرات ســنديکاي صنعــت بــرق ايــران
گفــت :بــا اصــاح نظــام بانکــي و حــل مشــکالت
غيرفنــي صنعــت بــرق مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه
شــیوا دوبــاره رییــس شــورای رقابــت شــد
مشــروح خبــر

ـران
ـه تهـ
ـارات بـ
ـرژی امـ
ـر انـ
ـاون وزیـ
معـ
ســه پیشــنهاد ویــژه بــرای بهبــود میآیــد مشــروح خبــر
 ۵+۳پیشــنهاد کلیــدی بــرای توســعه

ـورس رئیــس ســابق ســازمان بــورس
صــادرات جلســه مشــترک خانــه اقتصــاد ایــران اوضــاع بـ
و رایزنــان بازرگانــی جمهــوری اســامی ایــران در ۲۴
کشــور بــا حضــور برخــی از اعضــای خانــه اقتصــاد
ایـ�ران برگـ�زار شـ�د .شـ�د مشــروح خبــر

ـر از
ـرق پایدارتـ
ـادرات بـ
ـای صـ
درآمدهـ
ـادرات گاز
ـای صـ
درآمدهـ

مقایســه تغییــرات قیمــت گاز و بــرق صادراتــی کشــور
در ســالهای اخیــر و بررســیهای پارلمــان اتحادیــه
اروپایــی نشــان میدهــد .مشــروح خبــر

ـران رقم
ـان در تهـ
ـت گاز جهـ
ـده صنعـ
آینـ

2

ـن
ـه ژاپـ
ـت بـ
ـده نفـ
ـن صادرکننـ
ـران پنجمیـ
ایـ
ـر
ـروح خبـ
ـد مشـ
شـ
افزایــش حجــم صــادرات گاز ایــران بــه
عــراق مشــروح خبــر
اصــول دهگانــه وزارت نفــت بــرای
قراردادهــای جدیــد نفتــی مشــروح خبــر

بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد یــک دوره اعتمــاد ســازی برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در
مقیمــت تمامشــده آب  1500تومــان اســت
ـدارد مشــروح خبــر
عمــان مجــوزی نـ
،در بــازار ســرمایه اتفــاق بیافتــد مشــروح خبــر
ـر
ـروح خبـ
مشـ
صــادرات فــرآورده هــای گازی و نفتــی از
ـی بیســتمین نمایشــگاه بینالمللــی نفــت و گاز
ـش مـ
ـر افزایـ
ـی و باهنـ
ـهید رجایـ
ـای شـ
218میلیــارد دالر طــرح و پــروژه نفتــی بندرهـ
ترکمنســتان آغــاز بــه کار کــرد مشــروح
آمــاده اجراسـ
ـتمعاون اول رییــس جمهــور بــا یابــد مشــروح خبــر
ـر
خبـ
اشــاره بــه مســائل و مشــکالت اقتصــادی کشــور
ـارج از
ـروژه در خـ
ـران  95پـ
ـرق ایـ
ـت بـ
نظیــر رکــود و تــورم کــه ناشــی از ســوءمدیریت در صنعـ
:ســال هــای گذشــته اســت ،مشــروح خبــر
ـر
ـروح خبـ
ـرا دارد مشـ
ـت اجـ
ـور در دسـ
کشـ
توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
ســود بانکــی بــرای امــور صــادرات اقتصــاد منتظــر تزریــق ســرمایه جدیــد شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
کاهــش مییابدمدیــرکل دفتــر خدمــات مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد

*

میخوردمجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت قیمــت کاالی
کــه بــه  GECFمشــهور اســت ،عمومــا بــا «اوپــک صادراتــی مشــروح خبــر
گازی» اشــتباه گرفتــه مــی شــود مشــروح خبــر

ـاد در
ـد اقتصـ
ـدن رشـ
ـی شـ
ـر منفـ
خطـ
ـاری در حــال حاضــر اقتصــاد ایــران
رونــد صــادرات گاز ایــران تغییــر ســال جـ

میکندبیــژن زنگنــه ظهــر امــروز در نشســتی بــا بحــث کاهــش تقاضــا روبــرو اســت کــه در عیــن
دربــاره برنامههــا و اهــداف برگــزاری ســومین حــال بــا کاهــش بودجــه خانــوار و درآمــد ســرانه
اجــاس ســران و هفدهمیــن نشســت وزیــران کشــور هــم همزمــان شــده اســت مشــروح خبــر
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز ( )GECFاظهــار
شــرایط واگــذاری تســهیالت بــه
کــرد مشــروح خبــر

ایــران دومیــن اقتصــاد بــزرگ منطقــه
میشــود مشــروح خبــر
ـگاه
ـزاری نمایشـ
ـرای برگـ
ـوز بـ
ـدور مجـ
عدم صـ
ـروح خبر
ـان مشـ
ـران در عمـ
ـی ایـ
اختصاصـ

 15میلیــارد دالر صــادرات داشــتیم اگــر
مشــروح خبــر

ریشه مشکالت اقتصادی ایران چیست؟

ـروح
ـران مشـ
ـرژی ایـ
ـورس انـ
ـازه بـ
ـورد تـ
رکـ
واحدهــای تولیــدی در بســته خــروج
خبر

افــت  15درصــدی مبــادالت تجــاری از رکــود نیــاز بــه اصــاح دارد حســین
ایرانمقــرر بــود کــه اعضــای کمیســیون تســهیل ســلیمی از کارشناســان قدیمــی بانکــی در کشــور
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران در نهمیــن محســوب مــی شــود کــه ســال هــا تجربــه فعالیــت در
ایــن حــوزه را دارد مشــروح خبــر
گردهمــای مشــروح خبــر

اســتقبال صنعــت بــرق از فاینانســورهای
خارجــی مشــروح خبــر

معرفی کتاب هفته

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره دوازده //هفته آخر آبان هزار و سیصد نود و چهار

ادامه از صفحه اول
حــل ماموریــت خــود اطالعــات بدهنــد .بــه گفتــه او
تولیدکننــدگان رســالت رایزنــان را نمیداننــد.

خامفروشی نکنیم

ســیدفرج شــهیدی ،رایــزن بازرگانــی ایــران در جمهــوری
آذربایجــان ،بــا اشــاره بــه اینکــه در بــازاری نابرابــر هســتیم
گفــت :در دوران پســاتحریم کشــورهای دیگــر ایــران را بازاری
میداننــد کــه قصــد صدورکاالهایشــان بــه ایــن بــازار را
دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن کشــورها پیشــرفته
هســتند و بایــد بــرای انتخــاب و میــزان ورود کاالهــای
صادراتــی از ایــن کشــورها بــا ظرافــت برنامهریــزی کــرد .بــه
عــاوه بــا افزایــش تــوان تولیــد و ارتقــای کیفیــت میتــوان
صــادرات بــه بازارهــای ایــن کشــورها را نیــز افزایــش داد .وی
ادامــه داد :نمیتــوان راه صدســاله را یــک شــبه طــی کــرد
بلکــه بایــد بــا تســهیل ســرمایهگذاری خارجــی و بــا کمــک
گرفتــن از مستشــاران خارجــی کارهــا را پیــش بــرد .بــه
گفتــه او بهتــر اســت بــا جــذب ســرمایهگذاری خارجــی و
صــادرات کاالهــای فــرآوری شــده ارزشافــزوده را بــاال ببریــم
و از ســوی دیگــر خامفروشــی نکنیــم

کنیا؛ بازاری مناسب برای ایران

در ادامــه مرتضــی دیــان ،رایــزن بازرگانــی ایــران در کنیــا،
بــا اشــاره بــه توســعه و پیشــرفت افریقــا در ســالهای
اخیرگفــت :نبایــد افریقــای امــروز را افریقــای قــرن بیســتم
دانســت چراکــه ایــن قــاره بــا رشــد و توســعه چشــمگیری
مواجــه اســت .بــه طوریکــه یــک چهــارم جمعیــت دنیــا
را در خــود جــای داده و حــدود ۲۵درصــد بــازار صادراتــی
ایــران را در اختیــار دارد .بــه گفتــه او ایــن قــاره حلقــه
گمشــده فــروش کاالهــای ایرانــی اســت .دیــان تصریــح
کــرد :درحالحاضــر کنیــا ســومین مقــر ســازمان ملــل و
مقــر گردشــگری شــرق افریقاســت .ایــن کشــور میتوانــد
بــازار مناســبی بــرای تولیــدات ایرانــی باشــد و بایــد در ایــن
زمینــه برنامهریــزی کــرد.

نخستین نشست خانه اقتصاد با رایزنان بازرگانی برگزار شد
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کاالهــا صفــر اســت و از ســوی دیگــر ایــن کشــور عضویــت
ســازمان تجــارت جهانــی را نیــز دارد ،بنابرایــن اگــر فــردی
قصــد تجــارت بــا ایــن کشــور را داشــته باشــد میتوانــد بــا
کســب اطالعــات بــه راحتــی در ایــن عرصــه فعــال شــود .بــه
گفتــه او فعــاالن اقتصــادی میتواننــد در زمینههایــی مثــل
ورق ،فــوالد ،چــرم ،خشــکبار ،پســته ،کشــمش و محصــوالت
کشــاورزی بــه معرفــی کاالهــای خــود بپردازنــد.

کشورهای هدف را تعیین کنیم

تولیدکننــدگان میتوانــد راهــکار موثــری بــرای افزایــش
صــادرات و شناســایی بازارهــای هــدف باشــد .بهطوریکــه
رایزنــان بازرگانــی ایــران در کشــورهای مختلــف میتواننــد
کاالهایــی را در کشــور مقصــد از بــازار خوبــی برخــوردار
اســت شناســایی و بــه خانــه اقتصــاد اعــام کننــد .خانــه
اقتصــاد نیــز بــا اعــام ایــن اطالعــات بــه تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان میتوانــد گام مثبتــی در راســتای رونــق بــازار
صادراتــی ایــران بــردارد .وی بــا اشــاره بــه زیرســاختهای
صادراتــی و تولیــد میگویــد :در برخــی از پایانههــای
صادراتــی و گمرکــی دیــده میشــود کــه زمینههــای
صادراتــی از ســاختار مناســبی برخــوردار نیســت و گاهــی در
برخــی از مناطــق بــا مشــکالتی مثــل قطعــی بــرق ،اختــال
در سیســتمها و ...روبـهرو هســتیم .البتــه در دولــت یازدهــم
گمــرک بــا برنامهریــزی و اعمــال سیاســتهای جدیــد از
پیشــرفت قابلتوجهــی برخــوردار شــده و در بســیاری از
پایانههــای صادراتــی مشــکالت گمرکــی رفــع شــدهاند.

دوره اقتصاد دولتی سپری شده است

مســعود دانشــمند ،دبیــرکل خانــه اقتصــاد ایــران نیــز
از دیگــر اعضــای ایــن نشســت بــود کــه بــا اشــاره بــه
فاصلــه بیــن رایزنــان بازرگانــی کشــور بــا فعــاالن بخــش
خصوصــی گفــت :در خانــه اقتصــاد تــاش بــر ایــن اســت
کــه ایــن فاصلــه را از بیــن ببریــم .وی خطــاب بــه رایزنــان
بازرگانــی درخواســت کــرد کــه در جلســات بعــدی بــا گزارش
زمینههای نامساعد صادرات در ایران
در ادامــه ایــن نشســت علیرضــا رحمتــی ،عضــو کمیســیون عملکــرد خــود در جلســه حضــور داشــته باشــند تــا اقدامــات
توســعه صــادرات خانــه اقتصــاد ایــران گفــت :همــکاری دوطــرف مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــرای افزایــش
تنگاتنــگ رایزنــان بازرگانــی بــا فعــاالن اقتصــادی و تعامــل برنامهریــزی شــود .بــه گفتــه دانشــمند نتیجــه ایــن

کار پیشــرفت و توســعه کشــور اســت .وی بــا بیــان اینکــه
دوران اقتصــاد دولتــی ســپری شــده ،ادامــه داد :تنهــا راه
نجــات اقتصــاد وابســته بــه نفــت ایــران ،اقتصــاد خصوصــی و
رقابتــی اســت ،بنابرایــن بایــد تــاش کــرد تــا تصویــر منفــی
کــه علیــه ایــران در جهــان وجــود دارد را از ذهــن پــاک
کــرده و رایزنــان بازرگانانــی متعهــد و بــا اخــاق تجــاری بــه
جهــان معرفــی کنیــم.
دانشــمند بــا اشــاره بــه کاســتیهای موجــود در راه صــادرات
اضافــه کــرد :گاهــی از سیســتم دولتــی پاســخ بــه موقــع
دریافــت نمیشــود ،بنابرایــن تاجــران و رایزنــان بازرگانــی
بایــد بــه خانــه اقتصــاد اعتمــاد کــرده چراکــه بخــش
خصوصــی رایزنــان و فعــاالن اقتصــادی را بهتــر درک
میکنــد .بــه گفتــه او بایــد از نفــت و اقتصــاد نفتــی جــدا
شــد و بــه ســمت تولیــد ارزش افــزوده رفــت کــه ایــن ارزش
افــزوده بــا صــادرات و واردات ایجــاد میشــود.

تاکید بر بخش خصوصی

مجیــد قربانیفــراز ،رایــزن بازرگانــی ایــران در تونــس نیــز بــا
اشــاره بــه اینکــه ســازمان توســعه تجــارت و وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت نیــز بــر فعالیــت بخــش خصوصــی تاکیــد
کــرده و آمادگــی ارائــه خدمــات بــه ایــن بخــش را دارنــد
گفــت :رایزنــان بازرگانــی در تمامی کشــورها از طریق ســایت
بــه مــردم و فعــاالن اقتصــادی اطالعرســانی میکننــد؛
بهعنــوان مثــال برگــزاری نمایشــگاه بینالمللــی در
کشــورهای هــدف از طریــق ایــن ســایتها اعــام میشــود.
وی تصریــح کــرد :تونــس دومیــن کشــور توســعهیافته
قــاره افریقــا اســت و تعرفــه وارداتــی آن بــرای بســیاری از

رضــا حمزهلــو ،رییــس کمیســیون نفــت ،گاز و انــرژی خانــه
اقتصــاد ایــران نیــز گفــت :بایــد کشــورهای هــدف را انتخــاب
و صــادرات بــه آن کشــورها را افزایــش دهیــم .بــرای ایــن
کار بایــد از ابزارهایــی کــه در کشــور وجــود دارد بــه نحــو
درســتی اســتفاده کنیــم .او بــا اشــاره بــه تــوان فعالیــت
بخــش انــرژی در عرصــه تولیــد و صــادرات گفــت :در حــوزه
نفــت و گاز آمادگــی حضــور در بســیاری از کشــورهای دور
را نیــز داریــم.

کالم آخر...

رایزنــان بازرگانــی بهعنــوان ســفیران اقتصــادی کشــور
وظیفــه معرفــی کشــور محــل ماموریــت خــود را بــه فعــاالن
اقتصــادی و تاجــران ایرانــی دارنــد و از ســوی دیگــر بایــد
کشــور خــود را نیــز بــه تاجــران کشــور هــدف معرفــی کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن عملیــات میتــوان بــه
نقــش مهــم بخــش خصوصــی نیــز اشــاره کــرد .نقشــی کــه
بــه کمرنگتــر کــردن حضــور دولــت در ایــن بــازار فعالیــت
اشــاره دارد و حضــور بخــش خصوصــی را نیــز پررنــگ
میکنــد.
شیوا دوباره رییس شورای رقابت شد
ر جلســه روز گذشــته شــورای رقابــت ،بــا رای اعضــای
شــورا ،رضــا شــیوا بــرای بــار دوم بهعنــوان رییــس
شــورای رقابــت انتخــاب شــد .حکــم قطعــی انتصــاب
رییــس شــورای رقابــت توســط رییسجمهــور صــادر
خواهــد شــد .در جلســه روز گذشــته شــورای رقابــت،
دوستحســینی ،نماینــده وزیــر صنعــت در شــورای
رقابــت نیــز بهعنــوان نایــب رییــس ایــن شــورا انتخــاب
شــد .ماموریــت شــش ســاله شــورای رقابــت اواخــر تیــر
امســال بــه پایــان رســیده بــود
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آینده صنعت گاز جهان در
تهران رقم میخورد
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز کــه بــه
 GECFمشــهور اســت ،عمومــا بــا «اوپــک گازی»
اشــتباه گرفتــه مــی شــود GECF .ســازمان
تازهبنیانــی اســت کــه بــه منظــور هماهنگــی در
تولیــد ،صــادرات و کنتــرل قیمــت گاز طبیعــی در
ســطح جهــان ،توســط ایــران ،روســیه و قطــر و
تعــداد دیگــر از کشــورهای صادرکننــده گاز ،در ۲۳
دســامبر  2001تاســیس شــد.
ایــده اولیــه تاســیس چنیــن ســازمانی از جانــب جمهــوری
اســامی ایــران بــود ،امــا دولــت وقــت نتوانســت از
ســمتهای عالیرتبــه ایــن ســازمان ،ســهمی را از آن خــود
کنــد؛ بدیــن ترتیــب کــه دبیــر کل مجمــع از کشــور روســیه
انتخــاب و دبیرخانــه آن نیــز در دوحــه قطــر مســتقر شــد.
همچنیــن نخســتین نشســت ســران کشــورهای صادرکننده
گاز ،آبــان مــاه  1390در دوحــه قطــر و دومیــن نشســت در
تیرمــاه  ١٣٩٢در مســکو برگــزار شــد.
کشــورهای عضــو مجمــع صادرکننــدگان گاز ۴۲ ،درصــد از
تولیــد گاز جهــان ۷۰ ،درصــد از ذخایــر گازی جهــان۳۸ ،
درصــد از انتقــال گاز بــا خــط لولــه و  ۸۵درصــد از تجــارت
گاز طبیعــی مایــع شــده (الانجــی) را در اختیــار دارنــد.
کشــورهای الجزایــر ،بولیــوی ،مصــر ،گینــه اســتوایی ،ایــران،
لیبــی ،نیجریــه ،قطــر ،روســیه ،ترینیــداد و توباگــو ،ونزوئــا،
امــارات ١٢ ،عضــو اصلــی ایــن مجمــع جهانــی بــه شــمار
مــی رونــد.
همچنیــن هلنــد ،نــروژ ،عــراق و عمــان و پــرو بــه عنــوان
عضــو ناظــر در مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز مطــرح
هســتند.
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز پــس از اوپــک ،دومیــن
نهــاد بــزرگ سیاســت گــذاری در بخــش عرضــه انــرژی
در جهــان محســوب مــی شــود ،اگرچــه هنــوز نوپــا اســت

و عمــا تاکنــون تأثیرپذیــری آن در مرحلــه کارهــای
کارشناســی و شــناخت بیشــتر بــازار گاز مانــده امــا وزرای
کشــورهای عضــو ایــن نهــاد بیــن المللــی نســبت بــه آینــده
آن امیدوارنــد.
از اهــداف اصلــی مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز،
تبــادل تجربــه و اطالعــات میــان کشــورهای صادرکننــده
گاز دربــاره مســائل مختلــف از جملــه بررســی ســاختار
بــازار گاز ،طــرح هــای توســعه میــدان هــای گاز ،چگونگــی
صــادرات گاز ،تجــاری ســازی و آزادســازی تجــارت گاز
طبیعــی و چارچــوب هــای قــراردادی بــرای اجــرای پــروژه
هــای گازی تعییــن شــده اســت.
همچنیــن یافتــن راه هــای بهبــود ســهم گاز در ترکیــب
انــرژی هــای مصرفــی و اســتفاده هــای دیگــر از گاز ،ماننــد
تبدیــل آن بــه بــرق و تدویــن چارچــوب هــای قــراردادی
بــرای اجــرای پــروژه هــای گاز ،ایجــاد اتحــاد گازی بــه
منظــور تحکیــم بــازار ســوخت ،توســعه میــدان هــای گازی،
مشــارکت و ســاماندهی در بــازار و ایجــاد شــرایط مناســب
بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز جهــان و مصــرف کننــدگان
و در نهایــت ایجــاد امنیــت عرضــه ،ثبــات بــازار و ایجــاد
درآمــد پایــدار و تشــکلی منســجم بــرای حــذف رقابــت
هــای ناســالم ،از دیگــر اهــداف تشــکیل مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز اســت.
ســومین نشســت ســران مجمــع کشــورهای صادرکننــده
گاز ،دوم آذرمــاه در تهــران برگــزار خواهــد شــد و انتظــار
مــی رود در ایــن نشســت از نخســتین مــدل جهانــی گاز و
راهبــرد بلندمــدت  GECFرونمایــی شــود.
در حالــی کــه دوره دو ســاله دبیرکلــی دکتــر ســیدمحمد
حســین عادلــی ،دبیــرکل کنونــی امســال تمــام مــی شــود؛
انتخــاب دبیــرکل جدیــد ایــن ســازمان یــا احتمــال تمدیــد
دوره دبیرکلــی عادلــی بــرای دو ســال دیگــر نیــز یکــی از
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محورهــای مهــم نشســت وزیــران ایــن مجمــع در تهــران
خواهــد بــود.
معــاون اول رییــس جمهــور چنــدی قبــل در دیــدار بــا
محمــد حســین عادلــی ،دبیــر کل مجمــع صادرکننــدگان
گاز اعــام کــرده بــود ایــران آمادگــی دارد در دوران پــس از
تحریــم ،بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات زیســت محیطــی،
مشــارکتی فعــال در تأمیــن نیازهــای گازی جهــان داشــته
باشــد
جهانگیــری در ایــن دیــدار تحــوالت دو ســال اخیــر مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز و ارتقــای جایــگاه بیــن المللــی
آن را مثبــت و قابــل قدردانــی ارزیابــی و برگــزاری اجــاس
ســران کشــورهای ایــن مجمــع در تهــران را پراهمیــت
قلمــداد و تاکیــد کــرد :ایــن اجــاس کــه آذرمــاه در تهــران
برگــزار میشــود فرصتــی بــرای تبــادل نظــر در باالتریــن
ســطح دربــاره بــازار گاز جهانــی بــه شــمار مــی رود.
محمدحســین عادلــی روز بعــد از دیــدار بــا جهانگیــری ،بــه
دیــدار بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران رفــت کــه در ایــن
دیــدار بــه اهمیــت نشســت ســران  GECFاشــاره و اعــام
کــرد :قــرار اســت در نشســت تهــران دو ســند راهبــردی در
نشســت وزیــران بررســی و تصویــب و بــه نشســت ســران
ارائــه شــود.
عادلــی راهبــرد بلندمــدت جــی یــی ســی اف را کــه
هــم اکنــون در حــال نهایــی شــدن در کمیتــه اجرایــی
ایــن مجمــع اســت ،نخســتین ســند نامیــد و گفــت :ایــن
ســند بایــد در نشســت وزیــران نهایــی و تصویــب شــود
و ایــن نخســتین راهبــرد بلندمــدت مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز خواهــد بــود.
دبیــرکل جــی یــی ســی اف همچنیــن اعــام کــرد دومیــن
ســندی کــه قــرار اســت در نشســت تهــران ارائــه شــود،
نتیجــه مطالعــات روی مــدل جهانــی گاز خواهــد بــود کــه
حــدود چهــار و نیــم ســال در حــال بررســی بــوده و هــم
اکنــون تکمیــل شــده اســت.
تــا امــروز والدیمیــر پوتیــن رییــس جمهــور روســیه ،اوو
مورالــس ،رییــس جمهــور بولیــوی و فــواد معصــوم ،رییــس
جمهــور عــراق تــا امــروز حضــور خــود در ســومین نشســت
ســران مجمــع کشــورهای صــادر کننــده گاز را اعــام
کردنــد و بایــد دیــد در چنــد روز باقــی مانــده کــدام
کشــورها مقامــات عالــی رتبهشــان را عــازم تهــران مــی
کننــد.
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ادامــه از صفحــه اول بــه کشــورهای منطقــه ،راهــکاری در
اولویــت قــرار میگیــرد کــه وابســتگی کمتــری بــه نوســانات
قیمــت جهانــی نفــت داشــته باشــد.
بــرای کســب درآمــد از محــل مــازاد تولیــد گاز دو گزینــهی
مطــرح وجــود دارد:
الف) صادرات گاز به صورت مستقیم
ب) تبدیل گاز به برق و صادرات برق
بــر اســاس اطالعــات موجــود ،بــا تغییــر قیمــت جهانــی
نفــت از  100دالر بــه  50دالر بــه ازای هــر بشــکه در ســال
گذشــته ،قیمــت گاز صادراتــی کشــور از  45ســنت بــه 25
ســنت بــه ازای هــر متــر مکعــب کاهــش یافــت .بــه عبــارت
دیگــر بــا تغییــر  50درصــدی قیمــت جهانــی نفــت ،قیمــت
گاز صادراتــی  44درصــد تغییــر کــرده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در ایــن شــرایط قیمــت بــرق صادراتــی کشــور بــه
عــراق -بــه عنــوان بزرگتریــن وارد کننــده بــرق ایــران -از 12
ســنت بــه  10ســنت بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت کاهــش
پیــدا کــرد کــه معــادل  17درصــد تغییــر اســت .در نتیجــه
درآمدهــای صــادرات گاز کشــور در مقایســه بــا درآمدهــای
صــادرات بــرق وابســتگی بیشــتری بــه قیمــت جهانــی نفــت
دارنــد.
گزارشهــای معتبــر بینالمللــی نیــز وابســتگی بیشــتر قیمــت
گاز بــه قیمــت نفــت را تأییــد میکنــد .بــه عنــوان نمونــه
میتــوان بــه گــزارش شــماره  518.747پارلمــان اتحادیــه
اروپــا اشــاره کــرد کــه بــا عنــوان «تأثیــر قیمــت نفــت بــر
قیمتهــای انــرژی اتحادیــه اروپــا» در ســال  2014منتشــر
شــده اســت.
ایــن گــزارش پــس از بررســی تاثیــرات مســتقیم و غیــر
مســتقیم قیمــت نفــت بــر قیمــت حاملهــای انــرژی از
جملــه گاز و بــرق ،نتیجــه میگیــرد کــه« :رابطــه وابســتگی
( )correlationقیمــت نفــت بــا قیمتهــای گاز قــوی
اســت (هــم بــرای قیمتهــای وارداتــی و هــم بــرای قیمــت
نقــدی)  ...درحالیکــه ارتبــاط قیمــت بــرق بــا قیمــت نفــت
متوســط اســت».
بــا توجــه بــه اهمیــت پایــداری درآمدهــای بودجــه ،الزم اســت
دولــت بــه پایــداری بیشــتر درآمدهــای صــادرات بــرق نســبت
بــه صــادرات گاز در اولویــت بنــدی بیــن ایــن دو گزینــه توجــه
کافــی داشــته باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روند صادرات گاز ایران تغییر میکند
بیــژن زنگنــه ظهــر امــروز در نشســتی دربــاره برنامههــا
و اهــداف برگــزاری ســومین اجــاس ســران و هفدهمیــن
نشســت وزیــران مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز
( )GECFاظهــار کــرد :اجــاس کشــورهای صادرکننــده
گاز نشســتی بــرای همــکاری رقیبــان بــا یکدیگــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت مــا بــرای صــادرات گاز،
کشــورهای همســایه اســت افــزود :تمایــل داریــم بــه
کردســتان عــراق هــم گاز صــادر کنیــم.
زنگنــه اولویــت صــادرات  LNGرا ابتــدا بازارهــای صادراتــی
و ســپس اروپــا اعــام کــرد.
مذاکرات برای سواپ گاز با سوریه ،ترکمنستان و
آذربایجان
وزیــر نفــت در پاســخ بــه ایســنا تاکیــد کــرد بــا توجــه بــه
اینکــه کشــورهای عضــو  GECFدر بــازار گاز بــا یکدیگــر
رقیبنــد در نشســت عمومــی مذاکــره ای بــرای پروژههــای
گازی نخواهــد شــد .امــا در گفــت و گوهــای دو جانبــه درباره
ســواپ گاز بــا روســها ،ترکمنســتان و حتــی آذربایجــان
مذاکراتــی خواهیــم داشــت.
ن کــه در اجــاس GECF
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه ایــ 
نتیجــه مهــم ایــن اســت کــه رقبــا در حــوزه صــادرات گاز
بــا یکدیگــر جمــع شــده و بــه ایــن حــد از بلــوغ رســیدند کــه
در کنــار رقابــت بــا یکدیگــر همــکاری کننــد ،اظهــار کــرد:
بــه عنــوان یــک کشــور بــزرگ ،ایــران اولیــن مصــرف گاز
خــود را در تزریــق دارد و  90درصــد شــهرها و جمعیتهــای
روســتایی تحــت پوشــش گاز قــرار گرفتــه و نیروگاههــا نیــز
بــرای بخــش عظیمــی از ســوخت خــود گاز مصــرف میکنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا تقریبــا بــه انــدازه صــادرات،
واردات نیــز داریــم ،گفــت :البتــه مــا در درازمــدت نیازمنــد
ایــن واردات هســتیم ،امــا میخواهیــم بــا کشــورهایی ماننــد
ترکمنســتان صــادرات و واردات متقابــل داشــته باشــیم تــا
آنهــا در مقابــل خریــد گاز از مــا کاال و خدمــات بخرنــد.
زنگنــه بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت وزارت نفــت در فــروش
گاز صــادرات بــه کشــورهای همســایه اســت ،خاطــر نشــان
کــرد :چــرا کــه هرچــه مســیر حمــل گاز دورتــر شــود بــه
خطــوط بیشــتری نیازمنــد هســتیم و ســود صادرکننــده
کاهــش پیــدا میکنــد.

وی دربــاره اولویتهــای ایــران بــرای صــادرات گاز بــا تاکیــد
بــر اینکــه ایــران تصمیــم دارد همــان راه گذشــته صــادرات
 40درصــدی بــه اروپــا و  60درصــدی بــه آســیا را ادامــه دهد
گفــت :عــراق ،کردســتان ،افغانســتان و کشــورهای جنــوب
خلیــج فــارس کشــورهای هــدف هســتند و بــا پاکســتان نیــز
قــرارداد داریم.
وزیــر نفــت همچنیــن ادامــه داد :در خطــوط لولــه بــه
اروپــا بــه دلیــل هزینــه و هماهنگیهایــی کــه الزم اســت
بــا کشــورهای مســیر انجــام شــود تــا بــه حــال موفقیتــی
نداشــتهایم.
وی همچنیــن دربــاره صــادرات  LNGبــا تاکیــد بــر لــزوم
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در ایــن بخــش خاطــر نشــان
کــرد :در صــادرات  LNGبــازار آینــده خــود را بیشــتر بــه
ســمت بازارهــای آســیایی ســوق میدهیــم.
وی همچنیــن دربــارهی بهرهبــرداری سیاســی از کنفرانــس
 GECFبــا تاکیــد بــر اینکــه بــازار نفــت و گاز یــک بــازار
اقتصــادی اســت کــه بایــد از سیاســت دور بمانــد ،تصریــح
کــرد :مــا بــه دنبــال کنتــرل سیاســی در بــازار نیســتیم و
کســانی کــه در بــازار نفــت کار سیاســی کردهانــد همــان
کشــورهای تحریمکننــده بودنــد .الزم اســت در حــوزه
اقتصــادی کار کامــا اقتصــادی باقــی بمانــد تــا روابــط آزاد
بیــن مشــتری و فروشــنده باشــد تــا فروشــنده بتوانــد بــه
انــدازه کافــی عرصــه ورود داشــته باشــد.
وزیــر نفــت ادامــه داد :کار سیاســی کــه در مــورد تحریــم
نفــت ایــران صــورت گرفــت ظالمانــه و غیرقانونــی بــود و در
 GECFو اوپــک مــا بــه دنبــال آثــار سیاســی نیســتیم.
بــه گفتــه زنگنــه در ایــن کنفرانــس قــرار اســت کشــورهای
تولیدکننــده در حــوزه گاز و تولیــد گاز بــا یکدیگــر نشســت
مشــترک تحقیقاتــی و پژوهشــی داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه کشــورهای حــوزه خلیــج
فــارس بــه جــز قطــر مصرفکننــده گاز هســتند ،اظهــار
کــرد :دیپلماســی گازی مــا در ایــن اجــاس تعییــن
نمیشــود بلکــه سیاســت ملــی و دیپلماســی مــا در حــوزه
گاز در منافــع ملــی مــا تدویــن میشــود و از ایــن اجــاس
تنهــا بــه عنــوان اهــرم اســتفاده میکنیــم.

انـرژی
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معاون وزیر انرژی امارات به تهران
میآید

مطــر حامــد النیــادی ،معــاون وزیــر انــرژی امــارات
بــرای شــرکت در ســومین اجــاس ســران مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز بــه تهــران ســفر میکنــد.
ایــن مقــام مســئول بــه همــراه دســتیار خــود در امــور
نفــت ،گاز و معــادن در ایــن اجــاس حضــور پیــدا
خواهــد کــرد.
مدیــر امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع انــرژی وزارت
نفــت ایــران در گفتوگویــی بــا رســانه هــا از حضــور
ســران  ٦کشــور عضــو مجمــع کشــورهای صادرکننــده
گاز و یــک رئیــس جمهــوری از کشــورهای دوســت
غیــر عضــو مجمــع در ســومین اجــاس ســران مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز خبــر داده اســت .
ســومین اجــاس ســران مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز در دوم آذرمــاه در تهــران در ســالن
اجــاس ســران برگــزار خواهــد شــد .

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان
مجوزی ندارد
ســازمان توســعه تجــارت اعــام کــرد :هیــچ مجــوزی
بــرای برگــزاری نمایشــگاهی بــا عنــوان نمایشــگاه
اختصاصــی ایــران در عمــان صــادر نشــده و اســتفاده از
لوگــوی ایــن ســازمان در چنیــن نمایشــگاهی غیرقانونــی
.ا ست
بــه گــزارش ایســنا ،ســازمان توســعه تجــارت طــی
اطالعیـهای اعــام کــرده کــه نمایشــگاه اختصاصــی ایران
در عمــان ،خــارج از برنامهریزیهــای ســازمان توســعه
تجــارت اســت و هیــچ مجــوزی نیــز بــرای ایــن منظــور
.صــادر نشــده اســت
بــا توجــه بــه عــدم صــدور مجــوز برگــزاری نمایشــگاه
مذکــور ،ســازمان توســعه تجــارت ،هیچگونــه مســئولیتی
در قبــال تبعــات احتمالــی حضــور شــرکتها در ایــن
.نمایشــگاه نــدارد
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صادرات فرآورده های گازی و نفتی از بندرهای
شهید رجایی و باهنر افزایش می یابد

هــاب انــرژی :معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی
گاز ایــران گفــت :در نیمــه دوم ســال جــاری صــادرات میعانــات
گازی  ،LPGگوگــرد و فــرآورده هــای نفتــی از بندرهــای شــهید
رجایــی و باهنــر هرمــزگان افزایــش مــی یابــد .حمیدرضــا عراقــی
روز چهارشــنبه در بازدیــد از بخــش هــای مختلــف منطقــه ویــژه
اقتصــادی بنــدر شــهید رجایــی ،اظهــار کــرد 700 :میلیــون
مترمکعــب تولیــد گاز طبیعــی در اختیــار ایــن شــرکت بــوده
کــه قــرار اســت صــادرات ایــن فــرآورده هــا را از طریــق بنــادر
هرمــزگان توســعه دهیــم .وی بــا اعــام ایــن که قــرارداد صــادرات
گاز ایــران بــه عــراق از بنــدر بصــره امــروز در تهــران منعقــد مــی
شــود ،گفــت :در مــاه هــای آینــده بــا گشــایش هــای بیشــتر
تعامــات تجــارت بیــن المللــی در شــرایط پســاتحریم ،بنــدر
شــهید رجایــی در زمینــه هــای نفتــی فعــال تــر و پربارتــر مــی
شــود  .عراقــی خاطرنشــان کــرد :قــرار اســت بــا افتتــاح پاالیشــگاه
نفــت ســتاره تــا ســال آینــده صــادرات بنزیــن نیــز از ایــن بنــدر
انجــام شــود .معــاون وزیــر نفــت تصریــح کــرد :ظرفیــت مناســب
در بنــادر هرمــزگان فراهــم شــده تــا بــا صــادرات فــرآورده هــای
نفتــی ،صنایــع پاییــن دســتی و پتروشــیمی کــه ارزش افــزوده
باالتــری دارنــد ،ارزهــای کشــور را تامیــن و کشــور را بســوی
توســعه بیشــتر پیــش ببرنــد .بنــدر شــهید رجایــی کــه از آن بــه
عنــوان دروازه طالیــی اقتصــاد ایــران یــاد مــی شــود ،دارای 40
پســت اســکله و  18دســتگاه جرثقیــل دروازه ای (گنتــری کریــن)
و دیگــر تجهیــزات پیشــرفته بنــدری اســت60 .درصــد از مجمــوع
عملیــات تخلیــه و بارگیــری در بنــادر کشــور و  90درصــد عملیات
کانتینــری ایــن بنــادر در بنــدر شــهید رجایــی بندرعبــاس
انجــام مــی شــود .بنــدر شــهید رجایــی دارای ظرفیــت تخلیــه
و بارگیــری 100میلیــون تــن کاال در ســال اســت .ایــن بنــدر در
 23کیلومتــری غــرب بندرعبــاس مرکــز اســتان هرمــزگان واقــع
شــده اســت .بنــدر شــهید باهنــر در مرکــز اســتان هرمــزگان واقع
شــده و بــا دارابــودن آبخــور بیــش از 10متــر پــس از بنــادر امــام
خمینــی(ره) و شــهید رجایــی ،باالتریــن آبخــور را در بیــن بنــادر
کشــور دارد .پنــج درصــد عملیــات صــادرات ،واردات و ترانزیــت
کشــور در ایــن بنــدر صــورت مــی گیرد.دسترســی بــه آبهــای آزاد
جهــان از خلیــج فــارس ،اتصــال بــه شــبکه بیــن المللــی راه آهــن
و شــبکه راه هــای بیــن المللــی ،نزدیکــی بــه منطقــه آزاد قشــم
و بنــادر تجــاری خلیــج فــارس از جملــه مزیــت هــای بندرشــهید
باهنــر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مقــرر بــود کــه اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت و
توســعه صــادرات اتــاق تهــران در نهمیــن گردهمایــی
خــود بــا حضــور برخــی معاونــان بانــک مرکــزی از جمله
دکتــر پیمــان قربانــی ،معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی،
و دکتــر غالمعلــی کامیــاب ،معــاون ارزی بانــک مرکــزی
در خصــوص سیاســتهای پولــی و ارزی بــه بحــث
و تبــادل نظــر بپردازنــد .امــا ایــن دو معــاون بانــک
مرکــزی بــه دلیــل حضــور در نشســتهای همزمــان،
موفــق بــه حضــور در نشســت کمیســیون نشــدند امــا
نماینــدگان خــود را بــه اتــاق تهــران فرســتادند.
در ایــن جلســه فعــاالن اقتصــادی عضــو کمیســیون
تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران
دغدغههــای صادرکننــدگان را در مواجهــه بــا
سیاســتهای ارزی بیــان کردنــد وخواســتار چــاره
جویــی در مــورد مشــکالت آنــان شــدند.
در ابتــدای ایــن نشســت ،محســن بهرامــی ارض
اقــدس ،رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران ،بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه
سیاســتهای پولــی و ارزی اثرگــذاری ویــژهای روی
تجــارت کشــور دارد .او گفــت« :انتظــار ایــن بــوده کــه
در دوران پســاتحریم ،حــوزه تجــارت رونــق بیشــتری را
تجربــه کنــد .ضمــن آنکــه نگرانــی از کاهــش نــرخ ارز،
صــادرات را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .بــه طــوری
کــه در شــش ماهــه نخســت ســال حــدود 15درصــد
صــادرات و واردات کاهــش یافتــه اســت ».او افــزود:
«افــت مبــادالت تجــاری ،حاکــی از آن اســت کــه بخش
تجــاری کشــور در دوره انتظــار اســت .اینجاســت کــه
دولــت بایــد ابتــکار عمــل را بــه دســت گیــرد و خــط
مشــی تجــاری و سیاس ـتهای ارزی و پولــی کشــور را
مشــخص کنــد ».رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت
و توســعه صــادرات اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه تثبیــت
مصنوعــی نــرخ ارز در دولــت قبــل اعــام کــرد کــه ایــن
سیاســت آســیبهای قابــل توجهــی بــه اقتصــاد ایــران
وارد کــرد.

انـرژی
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نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران برگزار شد

افت  15درصدی مبادالت تجاری ایران
انتقاد به حذف جایزه صادراتی
محمدرضــا انصــاری دیگــر عضــو کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات بــه برخــی مشــکالت حــوزه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی اشــاره کــرد و گفــت:
«شــرکتهای فعــال در بخــش صــادرات فنــی و مهندســی،
پیــش از ایــن بــا  55کشــور تعامــل داشــتند امــا بعــد
از تشــدید تحریمهــا صــادرات در ایــن بخــش تنهــا بــه
کشــور عــراق محــدود شــد .در ســالهای اخیــر نیــز
صادرکننــدگان بــه واســطه ظهــور داعــش در ایــن منطقــه
یــا نتوانســتند حقالزحمــه خــود را دریافــت کننــد یــا
از مناطــق محــل فعالیــت خــود فــرار کردنــد .در نهایــت
میخواهــم بگویــم ،وضعیــت کنونــی عــراق بــه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی لطمــه زد ».او گفــت« :بــه دلیــل
وارد آمــدن ایــن لطمــات بــه صادرکننــدگان ایــن حــوزه،
دولــت مصوبــهای را بــرای حمایــت  200میلیــون دالری
گذرانــد کــه در دســت اجراســت».
او بــا بیــان بــه اینکــه ایــران حــدود  25میلیــارد دالر
ظرفیــت صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی دارد ،افــزود:
«صــادرات در ایــن بخــش در عیــن حــال بــه دلیــل عــدم
پذیــرش ضمانتنامههــا آســیب دیــد کــه امیدواریــم بــا
لغــو تحریمهــا پذیــرش ضمانتنامههــا از ســر گرفتــه
شــود ».او همچنیــن نســبت بــه توقــف اعطــای جایــزه
صادراتــی انتقــاد کــرد و گفــت« :بــا تشــدید تحریمهــا،
دولــت اعطــای جایــزه صادراتــی را هــم لغــو کــرده اســت».
یغمــور قلــیزاده ،معــاون ســازمان توســعه تجــارت ایــران
نیــز توضیــح داد کــه جایــزه صادراتــی از ســال  1389و

طــی برنامــهای کــه در نظــر گرفتــه شــده بــود ،متوقــف
شــد .پــس از مــرور ایــن اخبــار ،کمیســیون بررســی دســتور
اصلــی خــود را آغــاز کــرد.
مصائب بانک مرکزی در شرایط تحریم
عبدالرســول شــعباني معــاون اداره سياســتها و مقــررات
ارزي بانــک مرکــزي دربــاره سیاســتهای ارزی بانــک
مرکــزی گفــت« :مهمتریــن عاملــی کــه در ســالهای
اخیــر ،چرخــه انتقــال ارز و سیاســتهای ارزی را تحــت
تاثیــر قــرار داد ،تحریمهــا بــود .بــه طــوری کــه مبــادالت
ارزی بــا چالــش رو بــه رو شــد و اعتبارات اســنادی برگشــت
میخــورد .در عیــن حــال ،روابــط کارگــزاری ایــران قطــع
شــد و خطــوط اعتبــاری فاینانــس و ریفاینانــس را هــم از
دســت دادیــم .از مصائــب دیگــر ایــن دوران ،عدمشــفافیت
اســناد حمــل بــود .ضمــن آنکــه ،هزینــه واردات نیــز
افزایــش یافــت ».او بــا اشــاره بــه اینکــه دسترســی بــه
منابــع ارزی بانــک مرکــزی نیــز بــا چالــش مواجــه شــده
بــود ،افــزود« :بــروز ایــن مشــکالت در طــول تاریــخ بانــک
مرکــزی بیســابقه بــود .در ایــن شــرایط ،بانــک مرکــزی
فعالیــت بــازار مــوازی را گســترش داد و بانکهــا را نیــز
مجــاب کــرد کــه منابــع ارزی مــورد نیــاز خــود را از
صرافیهــا تامیــن کننــد .ضمــن آنکــه ســعی شــد مصــارف
ارزی محــدود شــود».
شــعبانی در ادامــه بــه مقــررات ارزی نیــز اشــاره کــرد و
گفــت« :پــس از ســال 1381کــه چارچــوب مقــررات
ارزی بــر مبنــای یکسانســازی نــرخ ارز تنظیــم شــد،
بــه جــای تغییــر ایــن چارچــوب ،نوســانات ارزی از طریــق
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دســتورالعمل و نامــه کنتــرل شــد ».معــاون اداره سياسـتها
و مقــررات ارزي بانــک مرکــزي دربــاره سیاس ـتهای ارزی
ایــن نهــاد افــزود« :بانــک مرکــزی اکنــون تــاش میکنــد،
نــرخ ارز را مدیریــت کنــد نــه آنکــه ،آن را در نقطــه ثابتــی
نــگاه دارد .درعیــن حــال تــاش میشــود کــه روابــط
کارگــزاری بــرای نقلوانتقــال ارزی برقــرار شــود ».او ادامــه
داد« :همچنیــن مقــرر شــده اســت در زمــان افتتــاح اعتبــار
اســنادی ،جریمــه عدمارائــه پروانــه ســبز گمرکــی از 25
درصــد بــه  15درصــد کاهــش یابــد».
محمداســماعیل دانشــور نیــز کــه بــه نمایندگــی از بانــک
مرکــزی در ایــن نشســت حضــور یافتــه بــود ،گفــت« :بانــک
مرکــزی قصــد دارد بــه صــورت تدریجی نــرخ ارز را یکســان
کنــد .یکــی دیگــر از برنامههــای ایــن نهــاد در بخــش
سیاس ـتهای ارزی ایــن اســت کــه بــا کشــورهای منطقــه
پیمــان پولــی منعقــد کنــد ».بــه گفتــه او ،ایــن پیمــان پولی
بــا ترکیــه منعقــد شــده و درمــورد عــراق نیــز رایزنیهایــی
صــورت گرفتــه اســت.
» محمدرضــا شــجاعالدینی ،دیگــر عضــو ایــن کمیســیون
گفــت« :تصمیــم بهینــه آن اســت کــه اتــاق ،نــرخ آزاد ارز
را مبنــای یکسانســازی قــرار دهــد .از طرفــی ،فشــارهایی
بــر بانــک مرکــزی وارد میآیــد کــه نمیگــذارد ایــن نهــاد
بــه طــور مســتقل و مبتنــی بــر منطــق اقتصــاد تصمیــم
بگیــرد».
رخ ارز تعدیل نشد
ی بــه برخــی
در ادامــه ایــن نشســت ،محســن بهرامــ 
مشــکالت در بخــش سیاســتهای ارزی اشــاره کــرد .او
گفــت« :در ســال  1391و  1392در شــرایط وفــور ارز،
بــرای واردات ارز مرجــع تخصیــص داده شــد کــه معلــوم
نیســت آیــا بــا ایــن منابــع ،کاالی اساســی وارد شــد یــا
خیــر .همچنیــن مشــخص نیســت کــه آیــا واردکننــدگان
ایــن کاالهــا را بــر مبنــای ارز مرجــع در بــازار عرضــه کــرده
باشــند ».او افــزود« :براســاس برنامــه چهــارم و پنجــم،
مقــرر بــود کــه دولــت نــرخ ارز را برحســب تفاضــل تــورم
داخلــی و خارجــی تعدیــل کنــد .بــا ایــن همــه آیــا دولــت
بنــا دارد ایــن احــکام را همچنــان نادیــده بگیــرد؟» او در
مــورد وضعیــت داراییهــای بلوکــه شــده نیــز پرسشــی را
مطــرح کــرد .پــس از بهرامــی ،چنــد تــن دیگــر از اعضــای
کمیســیون پرســشهایی را در مــورد سیاســتهای ارزی
بانــک مرکــزی مطــرح کردنــد.
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انـرژی

صنعت برق ایران  95پروژه در خارج
از کشور در دست اجرا دارد

صنعت برق مي تواند
به صادرات  25ميليارد
دالري برسد
هــاب انــرژی :رئيــس کميتــه توســعه صــادرات
ســنديکاي صنعــت بــرق ايــران گفــت :بــا اصــاح نظــام
بانکــي و حــل مشــکالت غيرفنــي صنعــت بــرق ،مــي توانيــم
ســاالنه حداقــل  25ميليــارد دالر صــادرات داشــته باشــيم.
پيــام باقــري ،رئيــس کميتــه توســعه صــادرات ســنديکاي
صنعــت بــرق ايــران ،گفــت :تــا پيــش از ســال  90در صنعــت
بــرق و شــايد بتــوان گفــت بيشــتر صنايــع زيربنايــي ،نــگاه
صــادرات محــور چنــدان جايگاهــي نداشــت؛ چراکــه در بــازار
داخلــي آنقــدر پــروژه و کار وجــود داشــت کــه کســي بــه
صرافــت توســعه بازارهــا در آن ســوي مرزهــا نيفتــد.

تحريم؛ شمشير دو لبه

وي افــزود :ســاالنه بــه طــور متوســط بــا رشــدي  7درصــدي
در مصــرف بــرق مواجــه هســتيم کــه ايــن ميــزان ،حــدود 3
تــا  5هــزار مــگاوات ســرمايه گــذاري جديــد مــي طلبــد و از
آنجــا کــه تــا قبــل از تحريــم هــا ،دولــت بــه طــور نســبي بــا
کمبــود منابــع مالــي رو بــه رو نبــود ،امــکان ســرمايه گــذاري
و در نتيجــه فضــاي کار در داخــل بــراي فعــاالن صنعــت بــرق
مهيــا بــود.
باقــري ادامــه داد :پاييــن نگــه داشــتن نــرخ ارز بــه طــور
مصنوعــي و در عيــن حــال غلبــه نــگاه واردات محــور بــر اقتصــاد
کشــور نيــز از جملــه مــواردي بــود کــه مانــع از توســعه بيشــتر
صــادرات از جملــه صــادرات در صنعــت بــرق مــي شــد.
عضــو هيــات مديــره ســنديکاي صنعــت بــرق ايــران خاطرنشــان
کــرد :بــا جهــش يکبــاره قيمــت ارز و در کنــار آن کاهــش
درآمدهــاي دولــت کــه ناشــي از تحريــم هــا بــود ،بــازار داخــل
بــا رکــود مواجــه و در ايــن شــرايط ،گرايــش شــرکت هــا بــه
صــادرات بيــش از پيــش شــد.

همه مشکالت از تحريم نبود

وي افــزود :بــا ايــن حــال مشــکالت در هميــن حــد نبــود؛ چراکه

از يــک ســو تحريــم ،خــود عامــل ايجــاد معضــات فراوانــي
در زمينــه گشــايش اعتبــار و نقــل و انتقــاالت بانکــي شــد و
از طــرف ديگــر زيرســاخت هــاي الزم بــراي توســعه صــادرات
نــه در بدنــه دولــت و قوانيــن و نــه حتــي در بخــش خصوصــي
وجــود نداشــت و عمــده قوانيــن موثــر در توســعه صــادرات بــه
خصــوص قانــون رفــع موانــع توليــد و ارتقــاي نظــام بانکــي تــازه
در يکــي دو ســال اخيــر بــه تصويــب رســيده اســت؛ بــا وجــود
ايــن خوشــبين هســتيم بــا رفــع تحريــم هــا و ايجــاد بســترهاي
الزم ،صــادرات رونــق بيشــتري بيابــد
باقــري بــا اشــاره اينکــه بــه عنــوان يــک کارشــناس صنعــت
بــرق بــه جــد معتقــدم پتانســيل و ظرفيــت صــادرات خدمــات
فنــي مهندســي و نيــز کاال در صنعــت بــرق و هميــن طــور آب،
بســيار بيشــتر از اعــداد و ارقــام فعلــي اســت ،تصريــح کــرد:
ســال گذشــته 2.5 ،ميليــارد دالر صــادرات در صنعــت بــرق و
آب داشــتيم کــه بــه بيانــي ديگــر ،بيــش از  90درصــد صــادرات
خدمــات فنــي  -مهندســي کل کشــور را شــامل مــي شــود
.

چرايي عدم تناسب ميان صادرات خدمات فني –
مهندسي و کاال

وي بــا اشــاره بــه عــدم تناســب ميــان صــادرات خدمــات فنــي
– مهندســي بــا صــادرات کاال و تجهيــزات نيــز اشــاره کــرد و
گفــت :مســاله اصلــي اينجاســت کــه در صــادرات خدمــات فنــي
– مهندســي ،پيمانــکار رغبتــي بــه اســتفاده از کاالي ســاخت
داخــل نــدارد زيــرا بــه عللــي غيــر از مباحــث فنــي از جملــه
مســائل بانکــي ،قيمــت تمــام شــده محصــول داخلــي بيشــتر
از مشــابه خارجــي اســت؛ شــرکت خارجــي توليــد کننــده يــک
تجهيــز ،بــه راحتــي امــکان گشــايش اعتبــار و برخــورداري از

تســهيالت بانکــي ارزان و غيــره را دارد امــا توليدکننــده ايراني از
همــه ايــن امتيــازات محــروم اســت؛ هرچنــد کيفيــت محصــول
مــا هيــچ تفاوتــي بــا مشــابه خارجــي نــدارد ،لــذا همــه ايــن
مــوارد پيمانــکار ايرانــي را بــه ســوي اســتفاده از کاالي خارجــي
ســوق مــي دهــد تــا بازنــده رقابــت نباشــد.

صادرات خدمات فني-مهندسي نبايد محور صادرات
کشور شود

وي افــزود :بارهــا هشــدار داده ايــم کــه نــگاه صادراتــي کشــور
بــه ســوي صــادرات فني-مهندســي مــي رود ،کمــا اينکــه وقتــي
بــر اســاس مصوبــه دولــت مقــرر مــي شــود  200ميليــون دالر
بــراي پرداخــت مطالبــات معوقــه پيمانــکاران تخصيــص داده
شــود ،بــاز شــرکت هــاي صادرکننــده خدمــات فني-مهندســي
در اولويــت قــرار مــي گيرنــد و توليدکننــدگان کاال ديــده نمــي
شــوند هــر چنــد کــه آنهــا نيــز مطالبــات فراوانــي دارنــد.

صادرات يک زنجيره است

رئيــس کميتــه توســعه صــادرات ســنديکاي صنعــت بــرق ايــران
فراينــد صــادرات را فراتــر از صادرکننــده و مصــرف کننــده
دانســت و تکيــد کــرد :در مســاله صــادرات ،بــا يــک زنجيــره
مواجــه هســتيم و مهــم تريــن حلقــه آن ،نظــام بانکــي اســت
کــه هــر چنــد تحريــم هــا مشــکالت فراوانــي بــراي نظــام بانکــي
ايجــاد کــرد امــا واقعيــت ايــن اســت تحريــم همــه مشــکالت
نيســت و سيســتم بانکــي مــا اشــکاالت عديــده ســاختاري دارد
تــا جايــي کــه وزيــر اقتصــاد نيــز طــرح اصــاح ايــن ســاختار را
بــه دولــت ارائــه کــرده اســت کــه اميدواريــم بــه ســرانجام برســد
ادامــه در صفحــه .13
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هــاب انــرژی :مدیرعامــل شــرکت ســهامی مدیریــت تولید،
انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران (توانیــر) گفــت:
صنعــت بــرق ایــران  95پــروژه بــه ارزش  6.6میلیــارد دالر
در خــارج از کشــور در دســت اجــرا دارد .آرش کــردی
در آییــن اختتامیــه پانزدهمیــن نمایشــگاه صنعــت بــرق
ایــران در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی
تهــران اظهــار داشــت :صنعــت بــرق ایــران رتبــه نخســت
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ایــن عرصــه را
در منطقــه دارد بطــوری کــه در دوران تحریــم بــا وجــود
همــه فشــارها ،کمتریــن صدمــه در خدمــت رســانی بــه
مــردم وجــود داشــت.وی گفــت :بررســی شــاخص هــای
کالن صنعــت بــرق از جملــه ظرفیــت تولیــد  74هــزار
مگاواتــی ،ترکیــب ســبد تولیــد ،وضعیــت مصــرف انــرژی،
تعــداد مشــترکان ،ضریــب نفــوذ بــرق ،تعــداد روســتاهای
بــرق دار 604 ،واحــد نیروگاهــی و  121هــزار کیلومتــر
شــبکه انتقــال فــوق توزیــع  ،نشــان از عظمــت و بزرگــی
شــبکه بــرق کشــور دارد.
کــردی افــزود :صنعــت بــرق کشــور بــا رشــد ســاالنه
چهــار تــا  6درصــدی نیازمنــد حداقــل پنــج هــزار مــگاوات
ظرفیــت نیروگاهــی جدیــد در ســال اســت کــه بــرای
دســتیابی بــه ایــن مهــم  ،ســاالنه هفــت الــی هشــت
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری دولتــی و غیردولتــی بایــد
صــورت گیــرد .
بــه گفتــه وی  ،لغــو تدریجــی تحریــم هــا ،موجــب رشــد
هفــت درصــدی در مصــرف انــرژی کشــور خواهــد شــد و
ضــرورت دارد نســبت بــه ایــن موضــوع آمادگــی داشــته
باشــیم.
ایــن مقــام مســوول خاطرنشــان ســاخت  :طــی ســه تــا
چهــار ســال آینــده حداقــل  25میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری بــرای توســعه زیــر ســاخت هــا و تامیــن نیازهــای
کشــور مــورد نیــاز اســت.
کــردی بــا اشــاره بــه فرصــت هــا و برنامــه هــای پیــش
روی صنعــت بــرق  ،افزایــش بازدهــی نیــروگاه هــای تحــت
پوشــش از متوســط  39درصــد بــه بیــش از  58درصــد
طــی پنــج ســال آینــده ،کاهــش تلفــات بــرق و رســاندن
آن بــه  6.5تــا هفــت درصــد در برنامــه ششــم توســعه،
افزایــش بهــره وری و بهبــود ادامــه در صفحــه 11
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اقتصاد منتظر تزریق سرمایه جدید

سه پیشنهاد ویژه برای بهبود اوضاع بورس
رئیــس ســابق ســازمان بــورس بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد
یــک دوره اعتمــاد ســازی در بــازار ســرمایه اتفــاق بیافتــد،
ســه پیشــنهاد بــرای جــذب منابــع و برگشــت اعتمــاد بــه
بــورس ارائــه داد.
علــی صالــح آبــادی مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات در
خصــوص علــت رونــد نزولــی بــورس تهــران گفــت:در حــال
حاضــر برخــی عوامــل کالن ماننــد رکــود اقتصــادی ،کاهــش
قیمــت جهانــی نفــت ،کاال و تاثیــر آن در بودجــه دولــت و
تصمیماتــی کــه در خصــوص خــوراک پتروشــیمیها و بهــره
مالکانــه معــادن اتخــاذ میشــود در بــورس اثــر گــذار اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط حتمــا بایــد دوره ای
از اعتمادســازی در بــازار ســرمایه اتفــاق بیافتــد تــا بتوانیــم
بــا اتخــاذ راهکارهایــی اعتمادهــا رابــه ســمت بــازار ســرمایه
جلــب کنیــم ،گفــت :در ایــن شــرایط حداقــل انجــام  3اقــدام
ضــرورت دارد.
وی در ایــن خصــوص توضیــح داد :یکــی از اقدامــات اساســی
کــه بایــد هرچــه زودتــر عملیاتــی شــود ،ســهام خزانــه
اســامی اســت کــه در قانــون ارتقــای نظــام تامیــن مالــی
دیــده و تصویــب شــده اســت .زیــرا در ایــن ســهام ،خــود
شــرکتها مــی تواننــد ســهام خــود را خریــد و فــروش
کــرده و آن را بازارگردانــی کننــد.
رئیــس ســابق ســازمان بــورس بــه اقــدام دوم اشــاره کــرد و
افــزود :اقــدام دوم ایجــاد صنــدوق هــای بازارگردانــی اســت
کــه در آن زمــان شــروع و راه انــدازی شــد زیــرا بــه اعتقــاد

عدم صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه
اختصاصی ایران در عمان
ســازمان توســعه تجــارت در اطالعیــهای اعــام
کــرد :هیــچ مجــوزی بــرای برگــزاری نمایشــگاهی بــا
عنــوان نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در عمــان صــادر
نشــده و اســتفاده از لوگــوی ایــن ســازمان در چنیــن
نمایشــگاهی غیرقانونــی اســت.

مــن ســهامداران عمــده شــرکتها بایــد از طریــق صنــدوق
هــای بازارگردانــی منابعــی را بــه بــازار تزریــق کننــد و در
شــرایط ســختی کــه عوامــل کالن در بــازار اثرگــذار اســت،از
قیمــت ســهام خــود مراقبــت کننــد.
صالــح آبــادی اقــدام ســوم را راهانــدازی صنــدوق تثبیــت
ریالــی دانســت و عنــوان کــرد :منابــع صنــدوق تثبیــت ریالــی
از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــوده کــه در قانــون
ارتقــای نظــام تامیــن مالــی هــم دیــده شــده اســت کــه اخیــرا
آییــن نامــه آن در دولــت تصویــب شــده اســت و بایــد هرچــه
زودتــر عملیاتــی شــود کــه منابــع جدیــدی وارد بــازار ســرمایه
کنــد.
وی اضافــه کــرد :بــا ایــن کار بــازار ســرمایه دیگــر نگرانــی از
پاییــن آمــدن قیمــت ســهم نداشــته و کــم کــم اعتمادهــا بــه
بــازار جــذب مــی شــود تــا شــرایط کالن بهبــود پیــدا کنــد و
تــرس بــازار کــم شــود و بــه تدریــح قیمــت هــا رو بــه بــاال
حرکــت کنــد.
رئیــس ســابق ســازمان بــورس بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد منابع
جدیــدی وارد بــازار شــود ،تصریــح کــرد :بهبــود وضعیــت
بــورس بــه شــرایط کالن داخلــی و بیــن المللــی بســتگی دارد
بــه طــوری کــه قیمــت نفــت و کاالهــا در ایــن وضعیــت موثــر
اســت .بنابرایــن نمــی تــوان زمــان دقیقــی بــرای آغــاز رونــد
صعــودی بــورس ارائــه داد.
منبع :ایسنا
بــه گــزارش رواب ـط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت،
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت نمایشــگاه اختصاصــی
ایــران در عمــان ،خــارج از برنامهریزیهــای ســازمان
توســعه تجــارت اســت و هیــچ مجــوزی نیــز بــرای ایــن
منظــور صــادر نشــده اســت .بــا توجــه بــه عــدم صــدور
مجــوز برگــزاری نمایشــگاه مذکــور ،ســازمان توســعه
تجــارت ،هیچگونــه مســوولیتی در قبــال تبعــات
احتمالــی حضــور شــرکتها در ایــن نمایشــگاه نــدارد.

یــک کارشــناس مســایل اقتصــادی بــا اشــاره بــه اهمیــت
جــذب ســرمایه و فنــاوری در فرآینــد توســعه کشــو ر گفــت:
بایــد هــر ســال ســرمایههای جدیــدی بــه اقتصــاد تزریــق
شــود زیــرا ســرمایهپذیر بــودن یــک اقتصــاد ،شــرط الزم
.جــذب و جلــب ســرمایههای جدیــد اســت
محمدقلــی یوســفی افزایــش ســرمایهگذاری و تقاضــا بــرای
تولیــد را دو مولفــه بــرای ارتقــای رشــد اقتصــادی در فضای
کنونــی کشــور دانســت و بــه ایرنــا گفــت :اقتصــاد مــا در
شــرایط فعلــی بیــش از هــر چیــز بــه ســرمایهگذاریهای
جدیــد نیــاز دارد ،هرچنــد جــذب ایــن ســرمایهها نیــز
منــوط بــه ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای ایجــاد اعتمــاد و
.اطمینــان در صاحبــان ســرمایه اســت
وی بــا بیــان آنکــه بایــد محیــط امــن و بســتر آرامــی در
حــوزه اقتصــاد کالن بــرای ســرمایه گــذاران فراهــم شــود،
افــزود :در شــرایطی کــه اقتصــاد بــه تزریــق نقدینگــی
داخلــی و خارجــی نیــاز دارد ،تمــام نهادهــای مرتبــط بایــد
.بســترهای الزم در ایــن بخــش را فراهــم کننــد
یوســفی بــا اشــاره بــه مولفههــای تاثیرگــذار در جــذب
ســرمایهها ،گفــت :از جملــه ایــن مولفههــا کاهــش بــار
قوانیــن و مقــررات از دوش ســرمایه گــذار اســت تــا صاحبان

ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه میشود
رئیــس بخــش خاورمیانــه و شــمال آفریقــای موسســه مالــی
بینالمللــی  IIFگفــت :ایــران در ســال آینــده میــادی پــس
از عربســتان بهعنــوان دومیــن اقتصــاد بــزرگ منطقــه قــرار
خواهــد گرفــت.
بــه نقــل از پایــگاه خبــری «شــینهوا» ،براســاس مطالعــات
موسســه مالــی بیــن المللــی  IIFکــه در «واشــنگتن»
آمریــکا قــرار دارد ،بــا رفــع تحریمهــا از ایــران ،اقتصــاد
ایــن کشــور در ســال  ۲۰۱۶میــادی بهتریــن عملکــرد را
در میــان کشــورهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا خواهــد
داشت.
در همیــن حــال ،ایــن موسســه تحقیقاتــی اعــام کــرد ،بــه
دلیــل کاهــش جهانــی قیمــت نفــت رشــد اقتصــادی ۱۵
کشــور در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در ســال
جــاری میــادی بیــش از  ۳درصــد نخواهــد بــود؛ ایــن
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ســرمایه بــه ایــن جمعبنــدی برســند کــه در یــک محیــط
اقتصــادی مطلــوب میتواننــد بــا اطمینــان خاطــر از
ثبــات رویکردهــا و جهتگیریهــای قانونــی ،اقــدام بــه
.برنامهریــزی بــرای کســب و کار خــود کننــد
ایــن اقتصــاددان بــا بیــان آنکــه ســرمایهگذاری معمــوال
در کشــورهایی صــورت میگیــرد کــه وضعیــت شــفاف
اقتصــادی ،پولــی ،مالــی حقــوق و شــرایط کاری مناســب
وجــود داشــته باشــد ،گفــت :صاحبــان ســرمایه معمــوال در
کشــورهایی دســت بــه ســرمایهگذاری میزننــد کــه از
.آینــده ســرمایه خــود و ســود حاصلــه مطمئــن باشــند
وی بــا بیــان اینکــه عمــده ســرمایهگذاریها در کشــور
در بخشهــای گاز ،نفــت و در حجــم بســیار محــدود در
زمینــه معــادن زغــال ســنگ و ســنگآهن بــوده اســت،
گفــت :از چنــد ســال قبــل کــه تحریمهــا شــدت گرفــت
و تحریمهــای نفتــی و بانکــی نیــز بــه آن اضافــه شــد،
بانکهــای بینالمللــی تمایلــی بــه ضمانــت ســرمایهگذاری
در ایــران ندارنــد و ایــن موضــوع بــه فعالیتهــای بخــش
نفــت ،انــرژی و انتقــال تکنولــوژی آســیبزده و ضربــه وارد
.کرده اســت
وی تاکیــد کــرد کــه رفــع تحریمهــا و شفافســازی بــازار
پولــی و مالــی و نیــز وضعیــت حقوقــی و تصمیمگیریهــا
بــدون تردیــد بــه بــاال رفتــن ســرمایهگذاری کمــک
.میکنــد
درحالــی اســت کــه میانگیــن رشــد اقتصــادی ایــن کشــورها
از ســال  ۲۰۰۵تــا  ۲۰۱۴میــادی  ۴.۵درصــد گــزارش شــده
بــود.
همچنیــن موسســه مالــی بیــن المللــی  IIFبــه ایــن نکتــه
اشــاره کــرد کــه در ســال آینــده میــادی تنهــا تعــداد
اندکــی از کشــورهای ایــن منطقــه دارای رشــد اقتصــادی
قابــل قبولــی خواهنــد بــود کــه در میــان آنهــا جمهــوری
اســامی ایــران بــا رشــد اقتصــادی چشــمگیر نزدیــک بــه ۶
درصــد روبــرو خواهــد شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــش
بینــی از رشــد اقتصــادی ایــن کشــور در ســال جــاری
میــادی تنهــا  ۱.۴درصــد اســت.
بــر همیــن اســاس «گاربیــس ایرادیــان» رئیــس بخــش
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا موسســه مالــی بیــن المللــی
 ILFگفــت :ایــران در ســال آینــده میــادی بعــد از
عربســتان بــه عنــوان دومیــن اقتصــاد بــزرگ منطقــه خواهــد
بــود و امــارات در جایــگاه ســوم قــرار خواهــد گرفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیشبینی جهانی از رشد اقتصاد ایران در سال
آینده

مقدمــات اجــرای توافــق هســته ای در حــال انجــام اســت و
پیــش بینــی هــا از آغــاز رســمی اجــرا تــا قبــل از پایــان ســال
جــاری میــادی حکایــت دارد.
برآوردهــا نشــان مــی دهــد کــه از ســال آینــده میــادی
امــکان افزایــش صــادرات نفــت و ایجــاد ارتباطــات بانکــی
بــرای دریافــت وجــوه حاصــل از صــادرات و انتقال وجــوه ارزی
فراهــم خواهــد شــد بــر همیــن اســاس پیــش بینــی آغــاز
حرکــت جدیــد اقتصــاد ایــران در مــاه هــای آینــده در محافــل
داخلــی و خارجــی مطــرح شــده اســت.
ســال آینــده میــادی از دی مــاه آغــاز خواهــد شــد و بــر
همیــن اســاس پیــش بینــی شــده اســت کــه در ســال 95
امــکان رســیدن بــه رشــد اقتصــادی حــدود  5درصــد فراهــم
خواهــد شــد.
در ســال جــاری شمســی امــا نگرانــی هایــی در مــورد رشــد
اقتصــادی وجــود دارد .رکــود حاکــم بــر اقتصــاد ایــران کــه
بــا توجــه بــه دوران انتظــار بــرای پایــان تحریــم هــا ،عمیــق
تــر شــده اســت ،دولــت را بــه ارائــه بســته محــرک اقتصــادی
بــرای دوره کوتــاه مــدت تــا زمــان رســیدن بــه شــرایط پــس
از تحریــم وا داشــته اســت.
در ایــن شــرایط موسســات بیــن المللــی پیــش بینــی عبــور از
رکــود را بــرای ایــران داشــته انــد.
براســاس بررســی مؤسســه مالــی بینالمللــی و انجمــن
بانکــداری جهانــی مســتقر در واشــنگتن( ،)IIFبــا فروریختــن
تحریمهــا ،ایــران در ســال  ۲۰۱۶در میــان کشــورهای
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا( )MENAبیشــترین رشــد
اقتصــادی را خواهــد داشــت.
براســاس گــزارش ایــن موسســه ،بــه خاطــر رکــود قیمــت
نفــت ،کشــورهای  MENAدر ســال  2015رشــدی حــدود
 3درصــد را پشــت ســر گذاشــتند کمتــر از میانگیــن 4.5
درصــد در ســالهای  2005تــا .2014
ایــن گــزارش میگویــد کــه کشــورهای کمــی در ســال
 2016رشــدی قویتــر را تجربــه خواهنــد کــرد و در ایــن میــان
انتظــار م ـیرود کــه رشــد اقتصــادی ایــران بیــن  1.4درصــد
تــا حــدود  6درصــد باشــد.
دکتــر «گاربیــس ایرادیــان» رئیــس موسســه  IIFمیگویــد
کــه ایــران دومیــن اقتصــاد بــزرگ خاورمیانــه و شــمال آفریقــا

بعــد از عربســتان و قبــل از امــارات متحــده عربــی خواهــد
شــد.
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هــاب انــرژی :ظرفیــت نیروگاهــی نصــب شــده مــا رتبــه 14
جهــان بــوده و 100درصــد خانــوار ایرانــی از نعمــت بــرق
برخوردارنــد در حالــی کــه کشــوری مثــل پاکســتان فقــط 50
درصــد از ایــن نعمــت اســتفاده مــی کننــد
علیرضــا کالهــی رییــس ســندیکای صنعــت بــرق در مراســم
اختتامیــه پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت بــرق
بــا بیــان اینکــه امــروز کشــور مــا بــا عمیــق تریــن رکــود
اقتصــادی در ســالهای بعــد از انقــاب دســت و پنجــه نــرم
مــی کنــد اظهــار داشــت :اصلــی تریــن دارایــی مــا ذخایــر
ســوخت فســیلی اســت کــه  35تریلیــون دالر ارزش دارد
ذخایــر معدنــی بــا  3تریلیــون دالر ارزش رتبــه  4ســیمان
دنیــا رتبــه اول فــوالد خاورمیــان iو همچنیــن بــه لحــاظ
معنــوی نیــز از دیگــر کشــورهای نفــت خیــز متمایــز هســتیم
بــه نحــوی کــه  800هــزار فــارغ التحصیــل بــا  250فــارغ
التحصیــل رشــته هــای فنــی و مهندســی در دنیــا هســتیم.
وی ادامــه داد :ظرفیــت نیروگاهــی نصــب شــده مــا رتبــه 14
جهــان بــوده و 100درصــد خانــوار ایرانــی از نعمــت بــرق
برخوردارنــد در حالــی کــه کشــوری مثــل پاکســتان فقــط
 50درصــد از ایــن نعمــت اســتفاده مــی کننــد و ایــن نشــان
دهنــده قــدرت صنعــت بــرق کشــور مــا اســت .لــذا اطمینــان
داریــم کــه بــا کمــی توجــه و حمایــت از ایــن صنعــت مــی
توانیــم موتــور محــرک اقتصــاد کشــور باشــیم.
کالهــی خاطرنشــان کــرد  :اگــر ده درصــد توجــه و حمایــت
بــه خــودرو بــه صنعــت بــرق مــی شــد  15میلیــارد دالر
صــادرات داشــتیم.
وی بــه نمایندگــی از مســوولین صنعــت بــرق خواســت کــه در
دوران پســا تحریــم و بــاز شــدن درب هــای اقتصــاد جهانــی
بــه کشــور زحمــات صنعتگــران داخلــی فرامــوش نشــود و ایــن
شــرکت هــا مــورد هجــوم واردات قــرار نگیرنــد ضمــن اینکــه
بایــد بــه صــادرات ایــن صنعــت نیــز توجــه شــود چــرا کــه
اگــر مــی خواهیــم ایــن صنعــت زنــده بمانــد بایــد بــه لحــاظ
صــادرات مــورد حمایــت قــرار گیــرد.

رکورد تازه بورس انرژی ایران

هــاب انــرژی :در جلســه معامالتــی روز یکشــنبه  24آبانمــاه
بــورس انــرژی ایــران ،رکــورد ارزش معامــات بــرق بــار دیگــر
شکســته شــد.
ارزش معامــات بــرق انجــام شــده در بــورس انــرژی ایــران

انـرژی
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بــا عبــور از مــرز  288میلیــارد ریــال ،رکــورد تــازهای را بــه
ثبــت رســاند.
در ایــن روز حجــم معامــات در مجمــوع  779هــزار و 44
مــگاوات ســاعت ،بــه ارزش کل  288میلیــارد و  254میلیــون
و  73هــزار و  608ریــال بــود .بــر اســاس ایــن گــزارش ،پیــش
از ایــن بیشــترین ارزش معامــات در روز  19آبــان مــاه ســال
جــاری بــا ارزش  177میلیــارد ریــال صــورت پذیرفــت کــه بــا
معامــات امــروز ایــن رکــورد شکســته شــد.

استقبال صنعت برق از فاینانسورهای خارجی

ایلنــا :هوشــنگ فالحتیــان معــاون امــور بــرق و انــرژی وزیــر
نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون مراجعــات و تقاضاهــای
زیــادی از کشــورهای خارجــی بــرای ســرمایهگذاری و
فاینانــس پروژههــای بــرق کشــور داشــتهایم گفــت :مــا از
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی جهــت حضــور و توســعه
صنعــت بــرق حمایــت میکنیــم .وی افــزود :مــا در شــبکه
بــرق ایســتگاههای فشــار قــوی نیــاز بیشــتری بــه حضــور
ســرمایهگذاران داریــم .فالحتیــان خاطرنشــان کــرد :توصیــه
مــا ایــن اســت کــه چنانچــه خدماتــی جهــت احــداث نیــروگاه
و ایســتگاههای تاسیســات زیربنایــی بــرق داده میشــود بــا
مشــارکت شــرکتهای داخلــی و همــراه بــا انتقــال دانــش و
تکنولــوژی بــه داخــل کشــور باشــد.

ایران پنجمین صادرکننده نفت به ژاپن شد

ایرنــا :ایــران در مــاه سپتامبر(شــهریورماه) بــا تامیــن 5.1
درصــد نفــت مــورد نیــاز پاالیشــگاه هــای ژاپــن ،در جایــگاه
پنجمیــن صادرکننــده نفــت بــه ایــن کشــور قــرار گرفــت.
واردات روزانــه نفــت خــام ژاپــن در مــاه ســپتامبر حــدود
 230هــزار بشــکه در روز نســبت بــه مــاه پیــش از آن کاهــش
یافــت و بــه میانگیــن  3.26میلیــون بشــکه در روز رســید .بــر
اســاس گــزارش اداره اوپــک و روابــط مجامــع انــرژی وزارت
نفــت ،ایــن رقــم همچنیــن حــدود  140هــزار بشــکه در روز
کمتــر از میانگیــن واردات روزانــه نفــت خــام ایــن کشــور در
ســه ماهــه ســوم ســال  2015اســت .کاهــش فعالیــت هــای
پاالیشــی بدلیــل انجــام تعمیــرات فصلــی ،مهمتریــن عامــل
کاهــش واردات بــوده اســت .در میــان صادرکننــدگان نفــت
خــام بــه ژاپــن ،عربســتان بــا صــادرات  1.12میلیــون بشــکه
در روز ،جایــگاه نخســت را بــه خــود اختصــاص داده بــه طوری
کــه  33.8درصــد نفــت مــورد نیــاز ایــن کشــور را تامیــن
کــرده اســت .پــس از آن امــارات بــا صــادرات  27درصــد و
قطــر  8.7درصــد نفــت بــه پاالیشــگاه هــای ژاپــن رتبــه هــای
بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد .ایــران درمــاه ســپتامبر
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بــا تامیــن  5.1درصــد نفــت مــورد نیــاز ژاپــن در جایــگاه
پنجمیــن صــادر کننــده نفــت بــه ایــن کشــور قــرار گرفتــه
اســت .گــزارش هــا نشــان مــی دهــد ،واردات نفــت خــام هنــد
از ایــران در مــاه اکتبــر ،بــا  41.5درصــد کاهــش نســبت بــه
مــاه اکتبــر ســال گذشــته بــه پاییــن تریــن میــزان خــود در
هفــت مــاه اخیــر رســید .توقــف فعالیــت مجتمــع پاالیــش
و پتروشــیمی مانگلــور بــه دلیــل انجــام تعمیــرات دورهــای،
اصلیتریــن دلیــل ایــن کاهــش بــوده اســت .براســاس گــزارش
هــای منتشــر شــده ،میانگیــن واردات روزانــه نفــت خــام هنــد
از ایــران در مــاه اکتبــر بــه  181.2هــزار بشــکه در روز رســید
کــه در مقایســه بــا مــاه پیــش از آن نیــز  22درصــد کاهــش
داشــته اســت .مجتمــع پاالیــش و پتروشــیمی مانگلــور از 18
ســپتامبر ( 27شــهریور) بــه مــدت یــک مــاه فعالیــت هــای
تولیــدی خــود را بــه نصــف کاهــش داد و در ایــن مــدت ،تنهــا
 45هــزار بشــکه در روز نفــت خــام از ایــران وارد کــرد

سرمایهگذاری یک میلیارد دالری خارجیها برای
تولید LNG

فــارس :مدیــر ســرمایهگذاری شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان
ایــن کــه نزدیــک بــه  800میلیــون تــا  1میلیــارد دالر از
طــرف خارجیهــا بــرای تولیــد  FLNGســرمایهگذاری
خواهــد شــد ،گفــت :طرفهــای خارجــی در حــال مطالعــه
هســتند کــه ببیننــد بــا ایــن شــرایط انجــام چنیــن پــروژهای
صرفــه اقتصــادی دارد یــا نــه .علــی کاردر  ،دربــاره پیشــنهاد
ت خارجــی بــرای تولیــد  LNGاز گازهــای مشــعل
 3شــرک 
میادیــن نفتــی خلیــج فــارس گفــت :چــون ایــن پیشــنهادات
نهایــی نشــده اســت اگــر دربــاره جزئیــات آن اطالعرســانی
کنیــم ممکــن اســت آن را بســوزانند؛ چراکــه اجــرای ایــن
پروژههــا در خــارج از ایــران مخالــف دارد و مــا منتظریــم تــا
قطعیتــر شــود و ســپس آن را اعــام کنیــم .وی بــا بیــان
ایــن کــه در ایــن پروژههــا  200میلیــون فــوت مکعــب گاز
مشــعل تبدیــل بــه  LNGخواهــد شــد ،اضافــه کــرد :نزدیــک
بــه  800میلیــون تــا  1میلیــارد دالر از طــرف خارجیهــا
بــرای تولیــد  FLNGســرمایهگذاری خواهــد شــد .مدیــر
ســرمایهگذاری شــرکت ملــی نفــت ادامــه داد :طرفهــای
خارجــی در حــال مطالعــه هســتند کــه ببیننــد بــا این شــرایط
انجــام چنیــن پــروژهای صرفــه اقتصــادی دارد یــا نــه .امــا اگــر
آنهــا بــه ایــن نتیجــه برســند کــه پــروژه برایشــان اقتصــادی
اســت حتم ـاً بــرای مــا هــم اجــرای ان صرفــه دارد چــرا کــه
در حــال حاضــر ایــن گاز در مشــعلهای خلیــج فــارس در
حــال ســوختن اســت .وی بــا بیــان اینکــه پروژههــای تولیــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 LNGاز گاز همــراه بــرای زمــان قبــل از بهرهبــرداری از
پروژههــای  NGLطراحــی شــده اســت ،افــزود :مــا بــه
جــز  2ســالی کــه صــرف ســاخت واحــد  FLNGخواهــد
شــد ،بــرای  3ســال بــه آنهــا گاز تخصیــص خواهیــم داد.
کاردر اضافــه کــرد :البتــه آنهــا درخواســت زمــان بیشــتری را
دارنــد ،امــا مــا بــا توجــه بــه پیشــرفت بقیــه پروژههــا در ایــن
بــاره تصمیــم خواهیــم گرفــت کمــا اینکــه در زمــان مزایــده
هــم بحــث تخصیــص  3ســاله گاز را اعــام کــرده بودیــم .وی
تصریــح کــرد :مــا براســاس آنچــه در مزایــده اعــام کــرده
بودیــم ،گاز تــرش مشــعل را بــا توجــه بــه میادیــن مختلــف بــا
قیمتهــای متفاوتــی بــه ایــن شــرکتها اختصــاص خواهیــم
داد کــه از  1.75ســنت تــا بیــش از  4ســنت در میادیــن
مختلــف متغیــر خواهــد بــود.

افزایش حجم صادرات گاز ایران به عراق

هــاب انــرژی :جمهــوری اســامی ایــران براســاس قــراردادی
کــه امــروز امضــا کــرد ،روزانــه  ٤٠تــا  ٦٥میلیــون مترمکعــب
گاز بــه عــراق (بغــداد و بصــره) صــادر مــی کنــد .مدیرعامــل
شــرکت ملــی گاز ایــران در آییــن امضــای قــرارداد صــادرات
گاز بــه بصــره گفــت :ارســال گاز بــه ایــن منطقــه تــا یک ســال
و نیــم آینــده بــا اجــرای خطــوط لولــه و تاسیســات جدیــد
آغــاز مــی شــود .حمیدرضــا عراقــی افــزود :مــدت زمــان ایــن
قــرارداد  ٦ســاله اســت و طــی ســه مرحلــه اجــرا مــی شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه ،ایــن قــرارداد بــا ارســال روزانــه هفــت
میلیــون مترمکعــب گاز در فــاز نخســت آغــاز مــی شــود ،اعالم
کــرد :بــر اســاس قــرارداد ،روزانــه  ٢٠میلیــون مترمکعــب گاز
در فصــول ســرد و  ٣٥میلیــون مترمکعــب نیــز در فصــول
گــرم بــه منطقــه بصــره ارســال مــی شــود .معــاون وزیــر نفــت
بــا بیــان ایــن کــه تامیــن گاز منطقــه بصــره از طریــق خــط
ششــم سراســری و در پنــج مرحلــه انجــام مــی شــود ،یــادآور
شــد :در  ٦مــاه نخســت اجرایــی شــدن قــرارداد ،روزانــه هفــت
میلیــون مترمکعــب ١٢ ،مــاه پــس از مرحلــه نخســت ١٤ ،تــا
 ١٨میلیــون مترمکعــب و در نهایــت حجــم صــادرات گاز بــه
مــرز  ٢٠تــا  ٣٥میلیــون مترمکعــب مــی رســد.وی اظهــار
کــرد :هــم اکنــون ســرمایه گــذار پــروژه اجــرای خــط لولــه
انتخــاب و مقدمــات مطالعــات طــرح نیــز انجــام شــده و در
ماههــای آینــده اجــرای خطــوط و تاسیســات آغــاز مــی شــود.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز ادامــه داد :بــرای صــادرات گاز
بــه بصــره ،یــک انشــعاب  ٤٨اینــچ از خــط ششــم سراســری

در منطقــه اهــواز گرفتــه مــی شــود و ایــن خــط در مســیر
خرمشــهر امتــداد خواهــد یافــت.

برجام و افزایش سرمایه گذاری خارجی عوامل
توسعه صادرات غیرنفتی

هــاب انــرژی :مدیــرکل دبیرخانــه شــورای عالــی صــادرات
غیــر نفتــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،افزایــش اعتمــاد
بــه نفــس و نشــاط ملــی ،فرجــام برجــام و گرایــش ســرمایه
گــذاران خارجــی بــه ســرمایه گــذاری در بخــش هــای
مختلــف را از عوامــل رونــق توســعه صــادرات غیرنفتــی در
دولــت یازدهــم عنــوان کــرد .همایــون ربانــی فــر بــا بیــان ایــن
کــه شــرایط کشــور بــر رونــد صــادرات غیرنفتــی تاثیــر مثبــت
یــا منفــی دارد ،گفــت :اجــرای ناقــص قانــون هدفمنــدی یارانه
هــا ،تحریــم هــا و کاهــش بــی ســابقه قیمــت نفــت بــر رونــد
صــادرات غیرنفتــی تاثیــر منفــی گذاشــت .وی تصریــح کــرد:
دولــت یازدهــم در وضعیــت ویــژه اقتصــادی کشــور ،نــگاه
خاصــی بــه صــادرات غیرنفتــی دارد و کشــور نیــز از اقتصــاد
آمیختــه بــا رکــود و تــورم رنــج مــی بــرد و ســال هــای
گذشــته نیــز شــرایط نابســامان و معضــات ویــژه بــر اقتصــاد
وارد شــد .ربانــی فــر تاکیــد کــرد :برنامــه ریــزان اقتصــادی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه خــروج از رکــود در اقتصــاد کشــور
مســتلزم تحریــک تقاضــا بــا رونــق تقاضــای داخلــی صــورت
گیــرد کــه ایــن موضــوع ،افزایــش نقدینگــی اجتنــاب ناپذیــر را
بــه همــراه دارد و دولــت یازدهــم نیــز بــا ایــن مشــکالت روبــرو
اســت .مدیــرکل دبیرخانــه شــورای عالــی صــادرات غیــر نفتــی
ســازمان توســعه تجــارت ایــران اضافــه کــرد :در برنامــه پنــج
ســاله توســعه پنجــم نیــز صــادرات غیرنفتــی پررنــگ تــر از
گذشــته شــد و ایــن مهــم بــه عنــوان اصــل اجتنــاب ناپذیــر
در راس امــور اقتصــادی قــرار گرفــت .مدیــر کل دبیرخانــه
شــورای عالــی صــادرات غیــر نفتــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران در ادامــه ،پیگیــری رویکــرد صــادرات محــور ،رونــق
کارگاه هــای زودبــازده ،تامیــن زیرســاخت هــا ،ترویــج تجــارت
الکترونیکــی و هدفمنــد کــردن کارکــرد مناطــق آزاد تجــاری
را از جملــه مــوارد تاثیرگــذار در بهبــود رونــد صــادرات در
کشــور دانســت .وی بــر لــزوم تقویــت رقابــت پذیــری در
صــادرات کاال تاکیــد کــرد و افــزود :از ســوی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،طــرح هــای یارانــه ای بــا اعتبــار  2هــزار
میلیــارد ریــال در نظــر گرفتــه شــد کــه از ایــن میــزان،
 500میلیــارد ریــال تخصیــص یافتــه اســت.ربانی فــر بیــان
کــرد :دســتور العمــل ایــن طــرح در حــال نــگارش اســت کــه
تخصیــص آن بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در نظــر

انـرژی
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گرفتــه مــی شــود.

خرید تضمینی ،پاشنه آشیل انرژی تجدیدپذیر

ایســنا :مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفــت :خریــد تضمینــی از
بخــش خصوصــی ،پاشــنه آشــیل انــرژی تجدیدپذیــر اســت؛
بنابرایــن ایــن کار بایــد صــورت بگیــرد تــا انــرژی تجدیدپذیــر
ارتقــا پیــدا کنــد و تولیــد آن توجیهپذیــر باشــد .آرش کــردی
 ،بــا اشــاره بــه بســته جدیــد اقتصــادی دولــت دربــاره خریــد
انــرژی تجدیدپذیــر ،اظهــار کــرد :گرچــه قیمتــی کــه در حــال
حاضــر اعــام شــده اســت توجیــه اقتصــادی دارد و میتــوان
بــه ســطح تولیــد پنــج هــزار مــگاوات دســت پیــدا کــرد امــا به
نظــر نمیتــوان بــه دسترســی بــه بیشــتر از ایــن میــزان امیــد
داشــت .وی بــا بیــان اینکــه از بســته اخیــری کــه وزیــر نیــرو
بابــت خریــد تضمینــی بــرق از انــرژی تجدیدپذیــر اعــام
کــرد عمــر طوالنــی نمــی گــذرد ،اظهــار کــرد :تــا زمانــی کــه
ســرمایهگذاران بــا ایــن بســته و مراتــب کاری آن آشــنا شــوند
قطعــا مــدت زمانــی طــول میکشــد امــا بــه جــد ایــن طــرح
در حــال انجــام اســت .مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا بیــان
اینکــه بــرای ایــن کار منابــع مجزایــی را در راســتای حمایــت
در نظــر گرفتهایم،گفــت :منابــع ایــن حمایــت تامیــن شــده
و بــه ایــن گونــه نیســت کــه دچــار مخاطــره شــویم بنابرایــن
امیدواریــم بــا حمایــت مجلــس از نظــر تخصیــص اعتبــارات
الزم بــه ایــن بخــش بتوانیــم بــه اهــداف در نظــر گرفتــه شــده
برســیم .کــردی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر انــرژی پایــه
در کشــور متکــی بــر انرژیهــای فســیلی اســت ،گفــت :طــی
دورههــای گذشــته ایــن موضــوع محدودیتهایــی را بــرای
ارتقــا انــرژی تجدیــد پذیــر ایجــاد کــرده اســت .وی ادامــه داد:
موضوعــی کــه موجــب عقبماندگــی انــرژی تجدیــد پذیــر
شــده قیمــت تمــام شــده بــرق اســت چراکــه در حــال حاضــر
قیمــت تمــام شــده بــرق در انــرژی تجدیدپذیــر بــه نســبت
انــرژی فســیلی بســیار باالتــر اســت .وی بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر یــک شــرکت ترکیــهای بــرای ســرمایهگذاری
بــاالی  1000مــگاوات معرفــی شــده و مجوزهــای اصولــی
اولیــه را دریافــت کــرده اســت،گفت :امیدواریــم ایــن تحــرک
بــرای جــذب بخــش خصوصــی و ارتقــا انــرژی تجدیــد پذیــر
ایجــاد شــود.

اصول دهگانه وزارت نفت برای قراردادهای
جدید نفتی

ایســنا :ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلس شــورای اســامی
از مقایســه قراردادهــای جدیــد نفتــی بــا قراردادهــای پیشــین
در ایــن زمینــه در جلســه امــروز ایــن کمیســیون خبــر داد.
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حســین امیــری خامکانــی  ،اظهــار کــرد :عمــده بحــث در
جلســه امــروز کمیســیون انــرژی ،گــزارش مســئولین وزارت
نفــت از قراردادهــای جدیــد نفتــی بــود کــه گفتــه شــد احــکام
برنامــه ششــم و سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در ایــن
قــرارداد جدیــد مدنظــر قــرار گرفتــه اســت .وی بــا اشــاره بــه
اظهــارات مخالفــان ،موافقــان و دســتگاههای نظارتــی دربــاره
قراردادهــای نفتــی ،یــادآور شــد :در ایــن جلســه مقایس ـهای
بیــن قراردادهــای قبلــی و قراردادهــای جدیــد صــورت گرفــت
و مقــرر شــد جلســهای بــا محوریــت مرکــز پژوهشهــای
مجلــس و کارشناســان دســتگاههای نظارتــی تشــکیل و
نظــرات کارشناســی جمعبنــدی شــود .نماینــده مــردم زرنــد
در مجلــس ادامــه داد :مقایســه قراردادهــای نفتــی پیشــین
و فعلــی از جهــت اقتصــادی و کارآیــی بــود و اینکــه چــه
قراردادهایــی بــرای شــرکتهای خارجــی کــه میخواهنــد
در ایــران ســرمایهگذاری کننــد ایجــاد انگیــزه میکنــد .در
ایــن زمینــه اصــول دهگان ـهای مدنظــر وزارت نفــت قــرار دارد
کــه حفــظ منافــع ملــی ،رعایــت حاکمیــت دولــت بــر منابــع و
مخــازن نفتــی و عــدم مالکیــت شــرکتها و بخــش خصوصــی
بــر مخــازن از جملــه ایــن چارچوبهاســت .ســخنگوی
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی اضافــه کــرد:
بررســی وضعیــت صنعــت بــرق نیــز دیگــر دســتور کار جلســه
امــروز کمیســیون بــود کــه در همیــن رابطــه آقــای فالحتیــان
معــاون بــرق وزارت نیــرو و مدیرعامــل شــرکت توانیــر
گزارشــی را در مــورد عبــور از پیــک (اوج مصــرف) بــرق در
ســال  94را ارائــه کردنــد .وی افــزود :ایــن گــزارش حاکــی از
ایــن بــود کــه اگــر رونــد فعلــی ادامــه یابــد در ســال  95و
بخصــوص در ســال  96بــا مشــکالتی مواجــه خواهیــم شــد بــه
ویــژه اینکــه در ســال جــاری بــا مدیریــت توزیــع و مصــرف،
پیــک امســال پشــت ســر گذاشــته شــد و بایــد بــرای ســال
بعــد فکــری شــود و در بودجــه  95و برنامــه ششــم مجلــس و
دولــت تمهیــدی بیندیشــند کــه صنعــت بــرق دچــار مشــکل
نشــود .امیــری خامکانــی در پایــان از تصویــب طــرح اصــاح
بنــد یــک تبصــره دو قانــون بودجــه  94در مــورد اعطــای
دو میلیــون تــن قیــر رایــگان خبــر داد و گفــت کــه در ایــن
طــرح ســهم دســتگاههای مختلــف در ایــن زمینــه مشــخص
شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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هــاب :معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه مســائل و
مشــکالت اقتصــادی کشــور نظیــر رکــود و تــورم کــه ناشــی
از ســوءمدیریت در ســال هــای گذشــته اســت ،گفــت:
افــرادی کــه ســوءمدیریت هــای دولــت قبــل را نادیــده
گرفتنــد و رییــس جمهــور وقــت هــر طــور خواســت بــا آنهــا
صحبــت کــرد و یکبــار هــم لــب بــه اعتــراض نگشــودند،
امــروز بــا دکتــر روحانــی اهانــت آمیــز حــرف مــی زننــد و
بــا تعابیــر نادرســتی راجــع بــه رییــس جمهــور صحبــت مــی
کننــد .اســحاق جهانگیــری دوشــنبه در پنجمیــن کنفرانــس
بیــن المللــی صنعــت احــداث و انــرژی اداشــت :البتــه دولــت
بــرای حــل مســائل مــردم و کشــور بــا ایــن گونــه موضــع
گیریهــا عصبانــی نمــی شــود و مشــکالت را تحمــل مــی
کنــد زیــرا دولــت یازدهــم آمــده اســت تــا مشــکالت مــردم
را برطــرف کنــد .معــاون اول رییــس جمهــور در ادامــه بــا
بیــان اینکــه دارایــی هــا و ســرمایه هــای یــک کشــور فقــط
منابــع طبیعــی نیســتند ،خاطرنشــان کــرد :ســرمایه هــای
انســانی نیــز از مهمتریــن دارایــی هــای یک کشــور محســوب
مــی شــوند کــه بایــد قــدر آنهــا را بدانیــم و از آنهــا حفاظــت
کنیــم .وی افــزود :شــرکت هــای بزرگــی کــه طــی یــک
دوره ی زمانــی شــکل مــی گیرنــد و تبدیــل بــه شــرکت
هایــی مــی شــوند کــه قــادر هســتند در پــروژه هــای بــزرگ
کشــور نقــش ایفــا کــرده و در مناقصــات بیــن المللــی نیــز
برنــده شــوند ،اینهــا نیــز ســرمایه هــای مهمــی بــرای کشــور
محســوب مــی شــوند کــه بایــد قــدر ایــن بنــگاه هــا را بدانیم
و اجــازه ندهیــم آســیب ببیننــد . .معــاون اول رییــس جمهور
ادامــه داد :یکــی از اتفاقــات بــدی کــه در دوره ی گذشــته
رخ داد ،فقــط اتــاف منابــع و درآمدهــای حاصــل از فــروش
نفــت نبــود بلکــه بدتــر از اتــاف ایــن منابــع ،اتــاف نظــام
مدیریتــی و نظــام تصمیــم گیــری کشــور بــود کــه بــه شــدت
دچــار آســیب شــد و در آینــده دربــاره جزئیــات ایــن موضــوع
ســخن خواهــم گفــت جهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه
واگــذاری هــای انجــام شــده در ســال هــای قبــل خاطرنشــان
کــرد :براســاس گــزارش هــای رســمی کــه در ایــن زمینــه

اعــام شــده تنهــا  12درصــد از واگــذاری هــا بــه بخــش
خصوصــی واقعــی صــورت گرفتــه اســت .وی در ادامــه بــا
اشــاره بــه کاهــش درآمدهــای دولــت و محدودیــت هــای
بودجــه تصریــح کــرد :پیــش از تحریمهــا ،میــزان فــروش
نفــت روزانــه  2میلیــون و  200هــزار بشــکه بــود کــه ایــن
میــزان پــس از تحریــم هــا بــه  1میلیــون بشــکه در روز
کاهــش یافــت و عــاوه بــر ایــن هــر بشــکه نفــت در ســالهای
گذشــته حــدود  108دالر قیمــت داشــت کــه هــم اکنــون بــه
 40دالر رســیده اســت .معــاون اول رییــس جمهــور ادامه داد:
ســال گذشــته و امســال حــدود  20میلیــارد دالر از منابــع
کشــور کــه در کشــور چیــن بــود ،صــرف فاینانــس اجــرای
پــروژه هــای مهــم کشــور شــد کــه برخــی از آنهــا بــه مرحلــه
ی ال ســی رســیده و ال ســی برخــی از آنهــا نیــز گشــایش
یافتــه اســت .جهانگیــری اضافــه کــرد :ســال گذشــته مجــوز
برداشــت حــدود  10میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه
ی ملــی اخــذ شــد تــا بــرای اجــرای طــرح هــای آب و خــاک
کشــور هزینــه شــود و خوشــبختانه پیمانــکاران ایــن بخــش
هیــچ دغدغــه ای بــرای تامیــن منابــع مالــی ندارنــد .وی
پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران را یکــی از اولویــت هــای
مهــم دولــت برشــمرد و گفــت :نظــام بانکــی کشــور نیــز بــا
مشــکالت جــدی روبروســت از یــک ســو بخــش زیــادی از
منابــع بانکــی کشــور در قالــب مطالبــات معــوق بانکــی اســت
و از ســوی دیگــر موسســات غیرمجــاز در نظــام پولــی کشــور
شــکل گرفتــه انــد کــه دولــت مصمــم اســت همــه ی ایــن
مســائل را حــل و فصــل کنــد .معــاون اول رییــس جمهــور
بــا تاکیــد براینکــه دولــت مصمــم اســت مطالبــات بخــش
خصوصــی و پیمانــکاران را پرداخــت نمایــد ،افــزود :بــازار
بدهــی دولــت بــه خصــوص در ارتبــاط بــا پیمانــکاران ایجــاد
خواهــد شــد و تــاش دولــت ایــن اســت کــه مطالبــات
پیمانــکاران ظــرف امســال و ســال آینــده تســویه شــود.
جهانگیــری صــادرات کاال و خدمــات فنــی و مهندســی را نیــز
از دیگــر اولویــت هــای مهــم کشــور دانســت و گفــت :منابــع
صنــدوق توســعه ی ملــی از ابتــدای تشــکیل ایــن صنــدوق
حــدود  70میلیــارد دالر بــوده اســت کــه در ایــن مــدت
 30میلیــارد دالر آن هزینــه شــده و موجــودی فعلــی آن
 40میلیــارد دالر اســت .وی ادامــه داد :از صنــدوق توســعه
ی ملــی خواســته ایــم کــه بخــش عمــده ای از موجــودی
صنــدوق را بــرای حمایــت و پشــتیبانی بخــش صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی قــرار دهــد .معــاون اول رییــس
جمهــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه دســتگاه هــای اجرایــی خــود

انـرژی
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را آمــاده کــرده انــد کــه در دوران پســاتحریم طــرح هــای
مهمــی بــه ارزش ده هــا میلیــارد دالر در کشــور اجــرا شــود،
گفــت :در بخــش نفــت حــدود  218میلیــارد دالر طــرح و
پــروژه آمــاده ی اجراســت و طــرح هــای متعــدد دیگــری نیــز
در بخــش بــرق و انــرژی و راه وجــود دارد کــه مطالعــات آن
انجــام شــده و آمــاده ی اجــرا هســتند .جهانگیــری از بخــش
خصوصــی کشــور خواســت بــرای جــذب فاینانــس در جهــت
اجــرای پــروژه هــای مهــم کشــور فعــال شــوند و گفــت:
بایــد راهــکاری پیــدا کنیــم کــه پیمانــکاران ایرانــی بتواننــد
خودشــان بــرای اجــرای پــروژه هــای بــزرگ تامیــن مالــی
کننــد .وی ادامــه داد :نبایــد تــوان شــرکت هــای مهندســی
ایرانــی را در دوران پســاتحریم نادیــده بگیریــم و مقرراتــی در
ایــن زمینــه وضــع شــده اســت کــه پیمانــکاران خارجــی نیــز
بــرای اینکــه بتواننــد پــروژه هــای مختلــف را اجــرا کننــد،
بایــد حداقــل  50درصــد از نیــروی کار آنهــا ایرانــی باشــد.
وزیــر راه و شهرســازی نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه
تنگناهــای مالــی و مشــکالت اقتصــادی کشــور ،بــر لــزوم
بررســی دالیــل ایجــاد ایــن وضعیــت تاکیــد کــرد و گفــت:
بایــد علــل بــروز ایــن مشــکالت بررســی شــود تــا بتوانیــم
سیاســت گــذاری درســتی بــرای آینــده داشــته باشــیم.
آخونــدی انباشــت بدهــی هــای دولــت را یکــی از مشــکالت
اقتصــادی کشــور دانســت و گفــت :بــرای حــل ایــن مشــکل
چــاره ای جــز اتخــاذ تصمیمــات شــجاعانه نداریــم زیــرا
بدهــی هــای دولــت بــا اقداماتــی نظیــر انتشــار اوراق
مشــارکت قابــل پرداخــت نیســت.
وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن پولهــا و دارایــی هــای
ســمی نظــام بانکــی را یکــی دیگــر از مشــکالت اقتصــاد
کشــور برشــمرد و افــزود :ایــن پــول هــای ســمی همــان
رانــت هــای مختلفــی هســتند کــه در یــک بــازار غیــر شــفاف
در قالــب تســهیالت بانکــی بــه افــراد و نهادهــای مختلــف
داده شــده و امــروز بــه شــکل دارایــی هــای ســمی دولــت
یازدهــم را آزار مــی دهــد و کل نظــام بانکــی را نیــز دچــار
مشــکالت جــدی کــرده اســت.
وی افــزود :بــرای خــروج از رکــود و شــکوفایی اقتصــادی
نیازمنــد یــک تصمیــم اســتراتژیک هســتیم و الزم اســت
بدهــی هــای دولــت و دارایــی هــای ســمی تعییــن تکلیــف
شــود کــه ایــن امــر نیازمنــد یــک اقــدام حقوقــی قاطــع
علیــه همــه ی کســانی اســت کــه ثــروت هــای ملــی را
تصاحــب کــرده انــد.
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صنعت برق ایران  95پروژه در خارج از کشور
در دست اجرا دارد

ادامــه از صفحــه  7ضریــب بــار در شــبکه هــا و
هوشــمند ســازی شــبکه از جملــه ایــن برنامــه هــا ذکــر
کــرد .
مدیرعامــل توانیــر اضافــه کــرد :ســه دهــه قبــل بیــش
از  90درصــد نیــاز صنعــت بــرق از خــارج تامیــن مــی
شــد،اما امــروز ایــن رونــد معکــوس شــده و جمهــوری
اســامی بــه عنــوان یــک کشــور صــادر کننــده خدمــات
فنــی ومهندســی  ،بــه بیــش از  95درصــد خودکفایــی در
ایــن عرصــه دســت یافتــه اســت.
بــه گفتــه وی  ،ســال  93بیــش از  90درصــد صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور مربــوط بــه وزارت نیــرو
بــود (  80درصــد ایــن رقــم مربــوط بــه شــرکت هــای
بــرق بــود) و اکنــون  95 ،پــروژه بــه ارزش  6.6میلیــارد
دالر در خــارج کشــور در دســت اجــرا قــرار دارد.
کــردی ،مهمتریــن کارکــرد صنعــت بــرق را توســعه
صــادرات برشــمرد کــه از طریــق آشــنایی بســیاری از
شــرکت هــای خارجــی حاضــر در نمایشــگاه بــا ظرفیــت
هــای صنعــت بــرق ایــران حاصــل خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه فضــای امیــد و رونــق در نمایشــگاه
امســال ،خاطرنشــان کــرد :ارائــه دســتاوردهای صنعــت
بــرق ،ارزیابــی کاالهــا و خدمــات و فرصــت شــرکت
هــای خارجــی ،فراهــم ســازی زمینــه هایــی بــرای جلــب
فنــاوری هــای جدیــد و فرصــت شــناخت نســبت بــه نیــاز
بازارهــای بیــن المللــی بــه عنــوان دیگــر دســتاورد هــای
ایــن نمایشــگاه بــه حســاب آمــد.
پانزدهمیــن نمایشــگاه صنعــت بــرق کشــور کــه از روز
یکشــنبه هفتــه جــاری آغــاز بــکار کــرده بــود  ،عصــر
امروز(چهــار شــنبه) بــا حضــور قائــم مقــام وزیــر نیــرو
خاتمــه یافــت.
تعــداد  541شــرکت در ایــن نمایشــگاه مشــارکت داشــتند
کــه شــمار شــرکتهای داخلــی  341و تعــداد  200شــرکت
خارجــی نیــز حاضــر بودنــد.
شــرکتهای کــره جنوبــی ،ترکیــه ،چیــن ،آلمــان ،اســپانیا،
هنــگ کنــگ ،آمریــکا ،اســلوونی ،هنــد ،ســوئد ،جمهــوری
چــک ،ســوئیس ،ژاپــن ،کانــادا ،بلژیــک ،تایــوان ،اوکرایــن،
هلنــد ،فنالنــد و امــارات متحــده عربــی ،از کشــورهای
حاضــر در ایــن دوره از نمایشــگاه بودنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان توسعه تجارت به ایسنا خبر داد

سود بانکی برای امور صادرات
کاهش مییابد

مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان
توســعه تجــارت قیمــت کاالی صادراتــی را یــک
چهــارم قیمــت کاالی وارداتــی و کمتــر از  500دالر
عنــوان و اعــام کــرد :چهــار مقولــه کاهــش ســود
تســهیالت بانکــی شــامل کاهــش هزینــه حمــل
کاالهــای صادراتــی ،کمــک هزینــه بــه تبلیغــات
و برندســازی ،کاهــش هزینههــای بازاریابــی و
حضــور تولیدکننــدگان در نمایشــگاههای خــارج
از کشــور و قــرارداد عاملیــت بانکهــا در حــال
انجــام اســت.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت
قیمــت کاالی صادراتــی را یــک چهــارم قیمــت کاالی
وارداتــی و کمتــر از  500دالر عنــوان و اعــام کــرد :چهــار
مقولــه کاهــش ســود تســهیالت بانکــی شــامل کاهــش
هزینــه حمــل کاالهــای صادراتــی ،کمــک هزینــه بــه
تبلیغــات و برندســازی ،کاهــش هزینههــای بازاریابــی و
حضــور تولیدکننــدگان در نمایشــگاههای خــارج از کشــور
و قــرارداد عاملیــت بانکهــا در حــال انجــام اســت.
توگــو بــا خبرنــگار ایســنا در گیــان،
فرهــاد نــوری در گف 
اظهــار کــرد :تحریــک تقاضــا آغــاز شــده اســت و ســال آتــی
ســالی بســیار امیدوارکننــده بــرای کشــور در بحــث توســعه
صــادارت اســت.
وی افــزود :در حــال حاضــر قیمــت کاالی صادراتــی یــک
چهــارم قیمــت کاالی وارداتــی اســت ،یعنــی کمتــر از 500
دالر لــذا الزم اســت قیمــت هــا بــه نفــع صــادارت تغییــر
کنــد .رونــد بسترســازی بــرای صــادرات آغــاز شــده امــا
هنــوز راضیکننــده نیســت.
نــوری بــا بیــان اینکــه در ســالجاری رشــد اقتصــاد دچــار
رکــود شــد ،تصریــح کــرد :وضعیــت پــردازش صــادرات
از مناطــق آزاد راضیکننــده نیســت و برخــی مناطــق
آزاد محــل واردات آســان شــدهاند .ایــن درحالــی اســت
کــه مناطــق ویــژه اقتصــادی بــرای جــذب ســرمایهگذار
خارجــی و کمــک در رونــد توســعه صــادرات کشــور

راهانــدازی شــدند و بایــد در ایــن خطــوط قــرار گیرنــد.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت
در خصــوص میــزان واردات برنــج اظهــار کــرد :میــزان نیــاز
واردات برنــج از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه مــا
اعــام میشــود و مــا نیــز بــر اســاس میــزان اعــام نیــاز،
مجــوز واردات صــادر کــرده ایــم.
وی اضافــه کــرد :برنــج یکــی از اقــام مهــم وارداتــی بــه
کشــور بــوده اســت کــه مــدت زمانــی پــس از برداشــت
برنــج انجــام شــد.
نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت ســنجی هــا از ســوی
اصنــاف بررســی شــده و انبــار هــا نیــز دقیــق بررســی شــده
انــد ،تصریــح کــرد :پــس از برنــج ،گنــدم ،ســویا و خــوراک
دام از جملــه اقالمــی بودنــد کــه وارد کشــور شــدهاند.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت
بــا بیــان اینکــه گیــان اســتانی پرنعمــت اســت و پتانســیل
هــای صادراتــی زیــادی دارد ،ادامــه داد :بایــد توســعه
تجــارت خارجــی و اقتصــاد را در ایــن اســتان ماننــد ســایر
اســتانهای کشــور رو بــه جلــو نگــه داریــم.
وی تاکیــد کــرد :بــرای توســعه تجــارت خارجــی و اقتصــاد
در کشــور بــر بنگاههــای بــزرگ مقایــس تکیــه خواهیــم
کــرد ،زیــرا مــی تواننــد در صحنههــای بینالمللــی
هزینههــا را پوشــش دهنــد و قــدرت چانهزنــی داشــته
باشــند.
:قائممقام وزیر نیرو خبر داد

قیمت تمامشده آب  1500تومان است
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در مراســم همایــش آب و رســانه
بــا اشــاره بــه دغدغههــای وزارت نیــرو اظهــار کــرد کــه
قیمــت تمامشــده هــر مترمکعــب آب  1500تومــان اســت
کــه بــا یکســوم قیمــت در اختیــار مصرفکننــدگان قــرار
میگیــرد .ســتار محمــودی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکه
در کشــور خشکســالی وجــود دارد و از گذشــته تاکنــون
ایــن مســاله بــا بحــران جدیتــری مواجــه میشــود ،لــذا
بــه اعتقــاد مــا حــل ایــن مســاله تنهــا بــا کمــک مــردم
صــورت میگیــرد .محمــودی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا
ایــن اســت کــه مــردم فرماندهــی مدیریــت خشکســالی را
برعهــده گیرنــد ،اظهــار کــرد :مدیریــت منابــع آب موضوعی
اســت کــه تنهــا بــا خلــق اعتمــاد در کارفرمایــان اصلــی کــه

انـرژی
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همــان مــردم هســتند بــه وجــود میآیــد .وی بــا بیــان
اینکــه در ســال  1380در تهــران جیرهبنــدی آب صــورت
گرفــت ،تصریــح کــرد :مــا بایــد بــا کمــک یکدیگــر بتوانیــم
در مــردم اعتمادســازی ایجــاد کنیــم و از ایــن طریــق بــا
انجــام راهکارهــای الزم در راســتای مدیریــت آب بتوانیــم
.کشــور را از ایــن بحــران نجــات دهیــم

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور شرایط
اقتصاد ایران را تشریح می کند

خطر منفی شدن رشد اقتصاد در
سال جاری

در حــال حاضــر اقتصــاد ایــران بــا بحــث کاهــش تقاضــا
روبــرو اســت کــه در عیــن حــال بــا کاهــش بودجــه خانــوار
و درآمــد ســرانه کشــور هــم همزمــان شــده اســت ،بــه
همیــن دلیــل امــروز شــاهد آثــار ناشــی از ایــن چالشهــا
هســتیم .حــال بــرای رســیدن بــه درآمــد ســرانه ســال ،۹۰
اگــر بتوانیــم ســاالنه  ۴.۵درصــد رشــد در ایــن وادی داشــته
باشــیم ،تــا ســال  ۱۳۹۷بــه هــدف خواهیــم رســید.
خــروج از رشــد منفــی اقدامــی ســخت و پیچیــده اســت.
شــرایط نامســاعد مالــی دولــت و انباشــت بدهیهــا،
موضــوع دیگــری اســت کــه بارهــا مطــرح شــده و همچنــان
ادامــه دارد .در ایــن بیــن نظــام بانکــی و رونــد تامیــن
مالــی واحدهــای اقتصــادی بــه عنــوان مهمتریــن مســئله
خودنمایــی میکنــد .امــروز نقدشــوندگی درآمدهــای
بانکــی بــا چالــش جــدی روبــرو اســت و همیــن امــر باعــث
افزایــش وابســتگی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی شــده اســت.
در پــی آن شــاهد کاهــش تــورم و ثبــات در نــرخ ســود
بانکــی هســتیم و نتوانســتیم متناســب بــا کاهــش تــورم ،بــه
کاهــش نــرخ ســود بانکــی اقــدام کنیــم .در دورهای وفــور
درآمدهــای نفتــی را شــاهد بودیــم و همیــن مســاله باعــث
شــد کــه ســرمایهای بــرای دوران کمبــود منابــع نفتــی
نداشــته باشــیم ،ایــن در حالــی اســت کــه میــزان کاهــش
درآمدهــای نفتــی هــم در  ۶۰ســال گذشــته بیســابقه
ارزیابــی بــوده و هیــچگاه اقتصــاد ایــران تــا ایــن انــدازه
در مضیقــه منابــع نبــوده اســت .چشــمانداز بهرهبــرداری
کشــور از منابــع نفتــی  ۴۰میلیــارد دالر اســت .موضــوع
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تنگنــای منابــع بعــد از تحریمهــا موضــوع جــدی اســت
کــه بایــد بــرای آن برنامهریــزی داشــته باشــیم و آن را
جــدی گرفــت ،ایــن در حالــی اســت کــه انتظــارات مثبــت
در اقتصــاد باعــث شــده کــه از پاییــز ســال  ۹۳تــا بهــار
 ۹۴بــا همــه رونــد موجــود ،میــزان مشــارکت اقتصــادی در
کشــور افزایــش یابــد ،بنابرایــن نمیتــوان نســبت بــه منفــی
شــدن رشــد اقتصــاد بیتفــاوت باشــیم و بایــد تــاش کنیــم
بــا رشــد مثبــت اقتصــادی ســال را بــه پایــان برســانیم.
بــا نگاهــی بــه اقتصــاد در ســال  ۹۳و کاهــش بهــای نفــت
بایــد ذکــر کنــم کــه مخــارج دولــت کاهــش یافــت و همیــن
امــر باعــث شــد کاهــش تقاضــا همهگیرتــر شــود ،در عیــن
حــال بــا رکــود در مســکن ســرمایهگذاریها افــت کــرد و
مجمــوع ایــن مــوارد موجــب شــد واحدهــای تولیــدی بــا
کاهــش فــروش و افزایــش موجــودی انبــار مواجــه شــوند.
همــه ایــن اتفاقــات دلیلــی شــد بــر کاهــش بیشــتر از انتظــار
تــورم در کشــور بــوده بــه نحــوی کــه از دی مــاه  ۹۳رونــد
کاهــش تــورم آغــاز شــد و تــا پایــان مهــر  ۹۴ادامــه داشــت
و انتظــار داریــم کــه تــا پایــان آذر مــاه تــورم نقطــه بــه
نقطــه کــه االن در حــدود  ۱۰درصــد اســت ،بــه وضعیــت
تــک رقمــی برســد.
جــال ســوال ایــن اســت کــه بــا وجــود شــرایط انجــام
توافقــات ،ادامــه تحریــم و انتظــارات تشــدید کننــده
رکــود ،چــه بایــد کــرد؟ شــکاف بزرگــی در اقتصــاد روی
داده و اگــر تــا ســال  ۹۵ابعــاد ایــن شــکاف عمیقتــر و
تحریــم لغــو شــود ،آن گاه بــا مســائل پولــی هیجانــی
تهدیدآمیــزی مواجــه خواهیــم بــود .بدیــن ترتیــب الزم
اســت سیاس ـتهای کنترلــی لحــاظ شــود .مالحظــه بــرای
تحریــک تقاضــا امــری ضــروری اســت و بایــد از ســوی
دولــت انجــام شــود ۷ .هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان بــرای
اجــرای طرحهــای عمرانــی ،صرفهجویــی در مصــرف
انــرژی و صــادرات از ســوی دولــت لحــاظ میشــود و بــرای
رفــع تنگنــای مالــی ،انتشــارات اســناد خزانــه را در دســتور
کار قــرار داد کــه البتــه حجــم محــدودی دارد .ایــران در
شــرایطی در ســال  ۹۵بــا لغــو تحریمهــا روبــه رو میشــود
کــه بازپرداخــت بدهیهــا اصــاح نظــام بانــک و غیــره منابــع
زیــادی الزم دارد .نیازهــای ســرمایهگذاری را نیــز بایــد بــه
ایــن لیســت اضافــه کنیــم؛ بنابرایــن بــرای حرکــت در مســیر
حــل ایــن مشــکالت بایــد وفــاق ایجــاد شــده و گفتمــان
همــه بــه اقتصــاد معطــوف شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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وي بــا بيــان اينکــه اگــر توليدکننــده نتوانــد بــا کمــک
تســهيالت بانکــي ،هزينــه محصــول خــود را پاييــن نگــه دارد
تــوان رقابــت بــا طــرف هــاي خارجــي و صــادرات را نــدارد،
تصريــح کــرد :توليدکننــده امــروز نــه فقــط مطالبــات فــراوان
از دولــت دارد ،بلکــه در حــوزه بانــک و ماليــات و بيمــه و غيــره
نيــز بــا چالــش هايــي جــدي رو بــه روســت در عيــن حــال
پولــي هــم بــراي ورود بــه رقابــت و برنــده شــدن مناقصــات
نــدارد.

بانک تنها راه تامين منابع مالي نبايد باشد

باقــري بــا اشــاره بــه اينکــه ســال گذشــته ،ميــزان وابســتگي
بخــش خصوصــي صنعــت بــرق بــه بــازار پــول  89.2درصــد
بــود ،گفــت :پــس جايــگاه بــازار ســرمايه و بــورس در ايــن
ميــان ،کجاســت و فقــط بايــد ســراغ بانــک رفــت؟ آن هــم در
شــرايطي کــه خــود بانــک بــا کســري فــراوان رو بــه روســت
و از نظــر شــاخص هايــي چــون کفايــت ســرمايه ،وضعيــت
وخيمــي دارد هرچنــد دولــت در بســته خــروج از رکــود
تورمــي بــه دنبــال تعديــل ايــن وضعيــت اســت.
عضــو هيــات مديــره ســنديکاي صنعــت بــرق افــزود :ســهم
مــا از ســرمايه گــذاري خارجــي نيــز بــه شــدت پاييــن اســت
و مــوج فعلــي رفــت و آمــد هيــات هــاي خارجــي نيــز صرفــا
ارزيابــي شــرايط اســت و هيــچ شــرکتي را نمــي يابيــد کــه
پــاي قــراردادي امضــا گذاشــته باشــد؛ آنهــا فقــط زمانــي اقدام
بــه کار جــدي مــي کننــد کــه امنيــت ســرمايه گذاري داشــته
و بازپرداخــت ســرمايه آنهــا تضميــن شــده باشــد و نظــام
بانکــي نيــز آمــاده پذيــرش فعــل و انفعــات تــازه شــود.
رييــس کميتــه توســعه صــادرات ســنديکاي صنعــت بــرق
ايــران در پايــان گفــت :اگــر نظــام بانکــي از صــادرات حمايــت
نکنــد بــه هيــچ يــک از اهــداف چشــم انــداز  1404نخواهيــم
رســيد؛ بــا قاطعيــت مــي گويــم کــه صــادرات  2.5ميليــاردي
ســال گذشــته در صنعــت بــرق دســت کــم مــي توانــد بــه
 25ميليــارد دالر برســد کــه جلــوه هايــي از ايــن توانمنــدي
در نمايشــگاه امســال صنعــت بــرق ديــده شــد امــا مشــکالت
صنعــت بــرق بــه عواملــي بيــرون از آن ربــط دارد؛ مــا مثــل
دونــده اي هســتيم کــه دســت و پــاي او را بســته انــد ولــي
انتظــار دارنــد بــا رقيبــان ،مســابقه دهــد و بــا وجــود ايــن در
برخــي از مواقــع برنــده هــم شــده ايــم.

انـرژی

شماره دوازده //هفته آخر آبان هزار و سیصد نود و چهار

شرایط واگذاری تسهیالت به واحدهای تولیدی در بسته خروج از
رکود نیاز به اصالح دارد
حســین ســلیمی از کارشناســان قدیمــی بانکی در کشــور
محســوب مــی شــود کــه ســال هــا تجربــه فعالیــت در
ایــن حــوزه را دارد و در راه انــدازی و تاســیس چنــد بانک
خصوصــی نیــز نقــش اساســی داشــته اســت ،بــا او کــه
عضــو هایــت نماینــدگان اتــاق تهــران نیــز هســت
دربــاره بســته خــروج از رکــود دولــت و توجــه بــه
بخــش تولیــد در ایــن بســته گفــت و گــو کــرده ایــم:
شــاهد فــروش تعــداد زیــادی خــودرو در جریــان
اجــرای بســته خــروج از رکــود و پرداخت وام هســتیم،
بــه نظــر شــما ایــن اقــدام دولــت آیــا مثبــت اســت و
مــی توانــد بــه خــروج از رکــود کمــک کنــد؟
وقتــی اقتصــاد در رکــود خیلــی شــدید قــرار دارد دادن هــر نــوع
قــرص مســکن کمــک کننــده اســت و ایــن بســته دولــت هــم
حتمــا کمــک مــی کنــد و خواســته خودمــا بــه عنــوان بخــش
خصوصــی همیــن بــوده اســت چــون مشــکل اساســی مــا ایــن
نبــود کــه تولیــد کننــده امکانــات تولیــد نــدارد بلکــه طــرف
تقاضــا در بــازار خریــدار نبــوده و پیشــنهاد کردیــم دولــت بــه
دنبــال راهکارهایــی بــرای تحریــک تقاضــا باشــد کــه ایــن وام
هــا همگــی تحریــک طــرف تقاضاســت.

با حضور  ۲۰شرکت ایرانی

بیستمین نمایشگاه بینالمللی نفت و گاز
ترکمنستان آغاز به کار کرد
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری فــارس در عش ـقآباد،
بیســتمین نمایشــگاه و کنفرانــس بینالمللــی نفــت و گاز
ترکمنســتان ( )2015 OGTســاعتی پیــش در محــل
قصــر نمایشــگاهی عش ـقآباد آغــاز بــه کار کــرد.
ایــن نمایشــگاه بــه مــدت  3روز برپــا بــوده و در آن
 160شــرکت خارجــی از  40کشــور دنیــا از جملــه 20
شــرکت ایرانــی در زمینــه صنعــت نفــت ،گاز ،پاالیــش و
پتروشــیمی حضــور دارنــد.
شــرکتهای ایرانــی حاضــر در نمایشــگاه بینالمللــی

بخــش از بســته خــروج از رکــود هــم بــه تولیــد
اختصــاص دارد و وام هایــی بــرای ایــن بخــش هــم
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه البتــه در روزهــای
گذشــته تحــت شــعاع وام  25میلیــون تومــان قــرار
گرفتــه ،دربــاره ایــن وام هــا چــه توضیحــی داریــد؟
دولــت در بســته پرداخــت وام  50میلیــارد تومــان را بــرای
تولیدکننــدگان در نظــر گرفتــه کــه البتــه بــه صــورت تــن خــواه
اســت مــی توانــد کمــک کننــده باشــد البتــه باوجــود ویژگــی
هــای بســیار خــوب مشــکالتی هــم دارد؛ براســاس نظــر دولــت
در بســته خــروج از رکــود بانــک هــا موظــف شــده انــد تــا
ســقف  50میلیــارد تومــان وام بــه عنــوان تــن خــواه بــه تولیــد
کننــدگان پرداخــت کننــد امــا چالــش اصلــی در ایــن اســت کــه
نحــوه پرداخــت و نــوع تســهیالت را « عقــد مرابحــه» تعییــن
کــرده اســت.
و این چه شرایطی را پیش می آورد؟
عقــود مرابحــه از عقــود مبادلــه ای هســتند و عقــود مبادلــه هــم
طبــق قانــون کنونــی ســقف تســهیالتش  21درصــد اســت و این
مشــکالتی را ایجــاد مــی کنــد زیــرا بــا عــدد  26 ،25درصــدی
کــه االن بانــک هــا تســهیالت مــی دهنــد فاصلــه دارد و از
نفــت و گاز ترکمنســتان بیشــتر در زمینــه ســاخت دکلهــای
حفــاری ،تجهیــزات و خدمــات میادیــن نفــت و گاز ،اجــرای
طرحهــا و پروژههــای بــزرگ بــه روش  EPCدر صنایــع
نفــت و گاز و پتروشــیمی و تولیــد تجهیــزات خطــوط تحــت
فشــار و پمپهــا و کمپرســورهای گاز فعــال هســتند کــه
آخریــن خدمــات و توانمندیهــای خــود را بــه نمایــش
گذاشــتهاند.
شــرکت ملــی گاز ایــران ،شــرکت پتــرو تریــد ،گــروه
«ســدید» ،شــرکت «روشــاک» ،شــرکت «فراســان»،
شــرکت «پتروشــیمی اصفهــان» ،شــرکت «گداختــار» از
جملــه شــرکتهایی هســتند کــه در بیســتمین نمایشــگاه و
همایــش بیــنالمللــی نفــت و گاز ترکمنســتان حضــور دارند.
نمایشــگاه بینالمللــی نفــت و گاز ترکمنســتان از برتریــن
نمایشــگاههای تخصصــی صنعــت نفــت و گاز ایــن کشــور
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طــرف دیگــر چــون تامیــن ایــن بخــش تســهیالت بســته خــروج
از رکــود و پرداخــت آن بــه تولیدکننــدگان بــا بانــک هاســت
بنابرایــن بــه نظــر نمــی رســد کــه بانــک هــا اقدامــی در ایــن
زمینــه انجــام دهنــد و در عمــل تســهیالتی بــه تولیدکننــدگان
بــه عنــوان تــن خــواه پرداخــت کننــد و عمــا مشــکل نقدینگــی
واحدهــای تولیــدی بــه همیــن شــکل باقــی مــی مانــد .شــما
توجــه داشــته باشــید کــه منابــع مــورد نیــاز بــرای وام هــای 25
میلیــون تومانــی خــودرو از ســوی بانــک مرکــزی تامیــن شــده
اســت و شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه بانــک مرکــزی بــرای
بانــک هــا هــم ســودی در نظــر گرفتــه اســت.
اصــا ایــن وام بــه تولیدکننــدگان برچــه اساســی
پرداخــت مــی شــود؟
ایــن یــک حســاب ویــژه اســت بــه عنــوان تــن خــواه بــرای
واحدهــا کــه براســاس عملکــرد متوســط ســه ســال تولیدشــان
مــی تواننــد وام دریافــت کننــد و ســقف ایــن وام هــم حداکثــر
 50میلیــارد تومــان اســت .البتــه ایــن پــول بایــد در یک حســاب
متمرکــز شــود و فقــط بــرای تولیــد و خریــد مــواد اولیــه امــکان
اســتفاده دارد ،البتــه ایــن وام هــم ســقف یــک ســاله دارد و
طوالنــی مــدت نیســت و اســمش را هــم گذاشــته انــد حســاب
ویــژه تــن خــواه و آییــن نامــه بســیار خوبــی هــم بــرای اجــرای
آن نوشــته شــده انــد ولــی تنهــا مشــکلش همــان عقــود مرابــه
بودنــش اســت کــه بانــک هــا را تشــویق بــه پرداخــت ایــن تــن
خــواه نمــی کنــد و بــه نظــر بایــد در ایــن زمینــه اصالحــی
صــورت گیــرد.
و نیــز فرصتــی بــرای معرفــی و ارائــه توانمنــدی و
ظرفیتهــای جمهــوری اســامی ایــران بــرای طــرف
ترکمنــی محســوب میشــود.
توســعه صنایــع نفــت و گاز ترکمنســتان و جــذب ســرمایه
گــذاران خارجــی ،بازاریابــی ،عرضــه حاملهــای انــرژی بــه
بازارهــای بینالمللــی ،توســعه و بهرهبــرداری از منابــع
هیدرکوربــور و بررســی فضــای ســرمایهگذاری در صنعــت
نفــت و گاز و پتروشــیمی ترکمنســتان از اهــداف برگــزاری
نمایشــگاه و کنفرانــس بینالمللــی نفــت و گاز میباشــد
بــر پایــه گــزارش بررســی آمــاری ســاالنه شــرکت
انگلیســی بــی پــی ،ترکمنســتان پــس از روســیه ،ایــران
و قطــر چهارمیــن ذخایــر بــزرگ گاز طبیعــی جهــان را در
اختیــار دارد..

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ریشه مشکالت
اقتصادی ایران
چیست؟

محمد طبیبیان

بســيارى از صاحبنظــران و انديشــمندان بــه دفعــات ايــن
پرســش را مطــرح كردهانــد كــه ريشــه مشــكالت اقتصــاد
كشــور چيســت؟ بســيارى بــر ايــن باورنــد كــه بهرينهجويــى
يــك مشــكل اساســى اســت .عالوهبــر آن بســيارى مســائل
ديگــر نيــز مطــرح مىشــود كــه نيازمنــد توجــه هســتند .در
.اينجــا بــه برخــى از آنــان اشــاره مىشــود
بهطــور كلــى مىتــوان گفــت كــه از نظــر توليــد پايــدار،
اقتصــاد كشــور مــا هنــوز يــك اقتصــاد كشــاورزى اســت ،آن
هــم يــك بخــش كشــاورزى در كشــورى كــه بــا بحــران آب
روبــهرو اســت .ســاير بخشهــا عمدتــا ماننــد يــك خيمــه
بــادى هســتند كــه اگــر از طريــق درآمــد نفــت بــه داخــل
آنــان دميــده نشــود آثــار فــرو نشســتن آنهــا هــر آينــه ظاهــر
مىشــود و دولتهــا در مقاطعــى كــه درآمــد نفــت مكفــى

نبــوده دميــدن نقدينگــى را چــاره امــر ديدهانــد كــه آن نيــز
يــك اثــر حقيقــى كوتاهمــدت و در مقابــل آن تــورم بلندمــدت
ايجــاد كــرده اســت .بــه جــز برخــى از مســووالن دولتــى از
قبــل انقــاب تاكنــون هيــچ فــرد مطلــع اقتصــادى منكــر ايــن
واقعيــت كــه تزريــق نقدينگــى تــورمزا اســت ،نبــوده اســت .در
ارتبــاط بــا مســووالن اقتصــادى گرانقــدر دولــت فعلــى نيــز يك
بىتوجهــى شــگفتانگيز خــود را آشــكار مىكنــد .از اول
شــروع بــه كار دولــت ،فعــاالن بخــش خصوصــى و اقتصاددانــان
طيفهــاى مختلــف تذكــر دادهانــد كــه مشــكل اقتصــاد
كشــور در حيطــه توليــد و اشــتغال از طــرف عرضــه بايــد حــل
شــود .برخــى افــراد ايــن نكتــه را تحتعنــوان بهبــود فضــاى
كسـبوكار مطــرح كردهانــد كــه بخشــى از همــان بحــث كلــى
ضــرورت حــل مشــكالت طــرف عرضــه بخشهــاى اقتصــادى
اســت ليكــن مســووالن اقتصــادى حتــى شــنيدن ايــن بحــث را
نيــز تایيــد نمىكننــد چــه رســد بــه اينكــه حداقــل بگوينــد
ايــن مســائل وجــود دارد ،امــا بــه هــر دليــل مــا راه چــاره را
نمىدانيــم يــا مىدانيــم و بــه دالیلــى دســتمان بســته اســت و
مشــابه ايــن نــوع توجيههــا .عالئمــى كــه از اخبــار رايــج ديــده
مىشــود ،بيانكننــده برخــى واقعيتهــا اســت كــه بــراى
.يــك ناظــر بيرونــى پرســشبرانگيز بــه نظــر ميرســد
بــراى مثــال بــه نامــه چهــار وزيــر دولــت مىتــوان توجــه
كــرد .يــك واقعيــت اينكــه طبــق قانــون اساســى هــر
وزيــر عالىتريــن مديــر اجرائــى بخــش مربــوط اســت.
رئيسجمهــور وظيفــه اداره هيــات دولــت را بــه عهــده دارد.
حــال مشــاهده مىشــود بــه جــاى اينكــه رئيسجمهــور از
وزرا در مــورد مشــكالت بخــش تحــت مديريــت آنــان و احيانــا
چرائــى عــدم پيشــرفت امــور بازخواســت كنــد ،وزيــر اجرایــى از
رئیسجمهــور مىخواهــد كــه مشــكالت بخــش او حــل شــود!
آن هــم نــه اينكــه راه چــارهاى بــراى مشــكالت انديشــيده
شــود بلكــه مشــخصا هــدف اصلــى مــورد نظــر ،رونــق در بــازار
ســهام از طريــق تزريــق نقدينگــى اســت! تصويــرى كــه ترســيم
مىشــود نقــش شــركتدارى ايــن مســووالن اســت و آن هــم
شــركتدارى يــك ســرمايهگذار مالــى ،يعنــى كســى كــه بــه
چنــد و چــون كاركــرد بخشهــاى اقتصــاد كارى نــدارد و در
درجــه اول مالحظــه و خواســته او افزايــش قيمــت دارایىهــاى
كاغــذى ماننــد ســهام اســت .بــه ايــن نكتــه هــم ظاهــرا توجــه
نمىشــود كــه رونــق اقتصــاد منجــر بــه رونــق بــورس مىشــود،
ولــی رونــق دادن بــه بــازار ســهام عامــل رونــق اقتصــادى نبوده،
بلكــه عامــل ايجــاد يــك بــازار مخــدوش مالــى اســت .ايــن نامــه
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خــود در واقــع شــرح مبســوطى اســت .پــس از ايــن كنشهــا
و واكنشهــا در دولــت كــه جزئيــات آن بــر ناظــران بيرونــى
پوشــيده اســت ،دولــت بــا يــك بســته سياســتى بــه ميــدان
آمــده اســت همــان بســته قديمــى كــه در گذشــته نيــز بــاز
كــردن آن جــز تــورم و آشــفته حالــى اقتصــاد نتيجــه ديگــرى
نداشــته اســت .يكــى اينكــه بــه جــاى توجــه بــه مشــكالت
طــرف عرضــه ،تحريــك تقاضــا مــورد توجــه اســت ،آن هــم
از طريــق اقداماتــى از قبيــل اعتبــارات بانكــى ،هزينههــاى
بودجــهاى و كمــك مالــى بــه صــادرات و ماننــد آن كــه
عــدم توفيــق ايــن شــيوهها بــه دفعــات آزمــون شــده اســت.
بهطــور خالصــه بايــد گفــت كــه وجــود تــورم موجــود ،خــود
نشــاندهنده عــدم پاســخگويى عرضــه بــه تقاضــا اســت؛ يعنــى
نشــان از وجــود مــازاد تقاضــا اســت و تحريــك بيشــتر تقاضــا
.نيــز بــه جــز تــورم بيشــتر نتيجــهاى بهدســت نخواهــد داد
اخیــرا مطالبــی در نشــریات پیرامــون سیاســت اعتبــاری فــروش
خــودرو مطــرح شــده اســت .ســابقه امــر نیــز چنیــن اســت کــه
طــی ســالهای اخیــر مــردم از خریــد خــودروی نــو داخلــی
اجتنــاب میکردهانــد .دلیــل آن نیــز گرانــی خودروهــای کــم
کیفیــت بــوده اســت .طــی همیــن مــدت برخــی مطالــب در
مــورد ضــرورت کاهــش قیمــت خــودرو در محافــل دولتــی
مطــرح شــده کــه بــا مقاومــت صاحــب نســقهای مربوطــه
مواجــه شــده و بیاثــر میمانــده اســت .گفتــه شــده کــه صــد
هــزار خــودرو در انبارهــای تولیدکننــدگان انبــار شــده و روی
دســت آنــان مانــده اســت .از نظریــه اقتصــاد میدانیــم کــه
مــردم حاضرنــد بــرای خریــد کاالی خــوب قیمــت کاالی خــوب
و بــرای خریــد کاالی بــد قیمــت کاالی بــد را بپردازنــد ،لیکــن
حاضــر نیســتند قیمــت کاالی خــوب را در مقابــل دریافــت
کاالی بــد بپردازنــد! ریشــه مســاله فــروش نرفتــن خودروهــا
هــم همیــن بــوده اســت .بــر حســب آنچــه در نشــریات آمــده
اســت ،اخیــرا تمهیــدی اندیشــیده شــده و آن هــم پرداخــت 25
میلیــون تومــان (تــا  80درصــد قيمــت خــودرو) وام بــا نــرخ
 16درصــد بــه خریــداران اســت .اگــر تعــداد خودروهــای مــورد
نظــر  100هــزار باشــد ایــن معــادل اعتبــار  2500میلیــارد
تومانــی اســت کــه بانــک مرکــزی قــرار اســت تامیــن کنــد
(بخوانیــد از طریــق افزایــش نقدینگــی) .در حالــی کــه بانکهــا
نرخهایــی در حــد  20تــا  22درصــد بــرای ســپردههای
یــک ســاله پرداخــت میکننــد و نــرخ ضمنــی ســود اوراق
خزانــه کــه در ماههــاى اخیــر منتشــر شــد نیــز  23درصــد
محاســبه شــده اســت .پرداخــت ایــن وام بــه انتقــال رانــت
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قابلمالحظــهای بــه خریــداران و فروشــندگان خــودرو منجــر
میشــود .مشــخصا اگــر بازپرداخــت وام را پنــج ســال در نظــر
بگیریــم بــرای نــرخ  20تــا  23درصــد ســود ،ارزش حــال رانــت
انتقالــی معــادل  140تــا  240میلیــارد تومــان اســت .اینکــه
باالخــره مــردم خودروهــا را ارزانتــر خریدهانــد (از طريــق
وام ارزان قيمــت) نشــان میدهــد کــه مصرفکننــده حــرف
خــود را بــه کرســی نشــانده اســت .اینکــه خودروســازها هــم
خودروهــا را بــه قیمــت دلخــواه فروختهانــد نشــان میدهــد
کــه آنــان نیــز حــرف خــود را بــه کرســی نشــاندهاند .لیکــن
هــر دو اینهــا بــا هزینــه عمومــی کــه بهصــورت تــورم و ســایر
هزینههــای محیــط زیســتی و تــداوم ناکارآیــی بــه جامعــه
تحمیــل میشــود و ایــن نیــز داســتان تکــراری اســت؛ یعنــی
کســانی کــه طــی دههــا ســال سیاســت صنعتــی کشــور را بــر
اســاس همیــن رویههــای تزریــق منابــع پــی گرفتهانــد و
همیــن شــاکله صنعتــی را ایجــاد کردهانــد بــاز هــم موفــق
بــه ادامــه آن ،بــدون کوچکتریــن تــاش بــراى اصــاح در
ســاختارها شــده و بهدنبــال همــان چارههــای قدیمــی بــا
.همــان آثــار قدیمــی رفتهانــد

ويژگىهاى سياستگذارى اقتصادى در كشور
اقتصــاد ايــران تــا آنجــا كــه بــه كاركــرد بخــش عمومــى
مربــوط بــوده اســت ،هنــوز يــك اقتصــاد پولــى كامــل نيســت.
در گذشــتههاى دور جوامــع از طريــق معاملــه كاالیــى بــه
دادوســتد مىپرداختهانــد تــا اينكــه پــول بهعنــوان وســيله
مبادلــه ايجــاد شــد و نقــش مهمــى يافــت .اقتصادهــاى
پيشــرفته توجــه خاصــى بــه پــول خــود معطــوف مىدارنــد
تــا آن را يــك واحــد ارزش و مبادلــه قابــل اعتمــاد بــا ثبــات و
شــفاف نگــه دارنــد .در واقــع ايــن اتفاقــى اســت كــه در كشــور
مــا هرگــز رخ نــداده اســت .نــه اينكــه اصــوال مــا سياســت پولــى
نداشــتهايم (چــون نقدينگــى پيوســته بــا رونــد نمایــی رشــد
كــرده و عملــى شــدن ايــن پديــده نيــز سياســت پولــى تلقــى
نمىشــود و اصــوال ابزارهــاى سياســت پولــى هــم بــه جــز
نســبت ذخيــره قانونــى وجــود نداشــته اســت)؛ بلكــه پولــى
شــدن اقتصــاد بهصــورت كامــل رخ نــداده و ايــن امــر موجــب
خســران و ناكارآمــدى وســيع بــوده اســت؛ بــه ايــن معنــى كــه
دولتهــا خــود بــه اقداماتــى دســت زدهانــد كــه بــه زيــان
شــفافيت و اعتبــار پــول كشــور تمــام شــده اســت .بــراى مثــال
تهيــه بودجــه ارزى و واگــذارى ســهميه ارزى و ماننــد آن.
باتوجــه بــه اينكــه واحــد ادامــه صفحــه بعــد
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پــول كشــور ريــال اســت همــه معامــات بخــش عمومــى بايــد
بــر حســب ريــال ثبــت و قابــل اجــرا باشــد ،بــه ايــن معنــى كــه
منطقــا بایــد بودجــه بــر حســب ريــال بــه بخشهــا تخصيــص
يافتــه و اگــر دالر يــا ارز خارجــى ديگــر الزم مىشــود آن
بخــش بــراى خريــد ارز مــورد نيــاز خــود از بــازار رقابتــى،
بــا پرداخــت ريــال اقــدام كنــد .تــدارك بودجــه ارزى يــا
ســهميهبندى ارزى نيــز ناشــى از نرخهــاى متفــاوت ارز بــوده
و تخصيــص ارز نشــان برخــورد ترجيحــى بــا دريافتكننــدگان
ارز رســمى بــوده اســت .ايــن اقــدام خــود عامــل ابهــام بــارز
در ارزش پــول مىشــود؛ يعنــى اگــر بــه دو بخــش هــر كــدام
صــد ريــال بودجــه تخصيــص داده شــده و اولــى اجــازه داشــته
باشــد كــه معــادل  50ريــال ارز ســهميه خريــدارى كنــد و
دومــى چنيــن اجــازهاى نداشــته باشــد .صــد ريــال بــراى ايــن
دو بخــش بــه يــك معنــى نيســت زيــرا صــد ريــال اولــى بيــش
از صــد ريــال دومــى اســت و معنــى صــد ريــال دچــار ايــراد.
بهعنــوان مثــال ديگــر ،دولتهــا و موسســات ســهميه كاال
ماننــد روغــن نباتــى و برنــج و شــكر بــه كاركنــان و كارگــران
ارائــه مىكننــد (از طريــق تعاونــى ادارات ،ســهميه و اعانــه
در مناســبتهاى مختلــف و بــن كارمنــدى و كارگــرى ،بســته
كاالى حمايتــى )...و ايــن اقــدام را بهعنــوان كمــك بــه جامعــه
.يــا كاركنــان معرفــى مىکننــد
در صورتــى كــه ايــن اقدامــات عالوهبــر اينكــه پرهزينــه و
ناكارآمــد و ضايعــه آفريــن اســت فايــده ظاهــرى آن نيــز ناشــى
از ابهــام در قيمــت كاالهــا و در نتيجــه ابهــام در ارزش پــول
كشــور اســت .چــون اگــر قيمتهــا مخــدوش نمىبــود و ارزش
پــول نيــز شــفاف مىبــود كافــى بــود كــه كمكهــاى دولتــى
بــر حســب ريــال انجــام مىشــد و دريافتكننــده نيــز خــود
بــه خريــد مايحتــاج مىپرداخــت؛ بنابرايــن ريــال در برابــر
برنــج دولتــى داراى يــك ارزش و در مقابــل همــان برنــج در
بــازار ،داراى ارزشــى متفــاوت اســت .يــك نمونــه ديگــر اقدامات
شــهردارىها اســت كــه جزئــى از بخــش عمومــى تلقــى
مىشــوند .ايــن مطلــب بارهــا شــنيده شــده كــه بهعنــوان
پرداخــت ،مثــا بــه پيمانــكاران ،شــهردارى تراكــم واگــذار كرده
اســت .بــه ايــن معنــى كــه بــه افــرادى اجــازه داده بهعنــوان
مابــهازای كاال يــا خدمــت ارائــه شــده بــه شــهردارى ،فــرد
دريافتكننــده تراكــم قواعــد محدوديــت ســاختمانى را زيــر
پــا گذاشــته و از طريــق تعــدى بــه حقــوق مــردم اقــدام بــه

ساختمانســازى كنــد كــه قاعدتــا در آن حــد ساختســاز
بــراى ديگــران غيرمجــاز بــوده اســت .در ايــن مواقــع نيــز
دريافتكننــدگان ايــن امتيازهــا در اســتفاده از آن پروايــى بــه
خــرج نمىدهنــد و حــدى بــراى خــود نمىشناســند و نمونــه
آن نيــز در يكــى از مناطــق غــرب تهــران رخ داد كــه بهدليــل
گودبــردارى ،بخــش بزرگــى از ســاختمانهاى محــل در آســتانه
تخريــب قــرار دارد .رســميت يافتــن مبادلــه اجــازه تخلــف بــه
جــاى پــول -يعنــى تبديــل كــردن اجــازه تخلــف بــه يــك واحد
مبادلــه -در مقابــل در يافــت كاال يــا خدمــت ،خــود پديــده
بســيار عجيبــى اســت كــه نمونــه آن كمتــر يافــت مىشــود.
ايــن ســاز و كار چنــان ضايعــه بــار اســت كــه حتــى قيمــت
تمــام شــده پــروژه انجــام شــده از طريــق واگــذارى تخلــف
مشــخص نيســت و خــود تخلــف هــم قربانــى نامشــخص بــودن
قيمــت اســت؛ زيــرا كســانى كــه نهايتــا آن را بــه ساختوســاز
تبديــل مىكننــد بايــد منتظــر بماننــد تــا ابنيــه بــه اتمــام
رســانده و فروختــه شــود .بگذريــم از هزينههــاى صدهــا ســال
آتــى كــه ايــن ساختوســازهاى تخلــف بنيــاد بــر زيســت
بــوم شــهر وارد مىكننــد .يــا يــك نمونــه ديگــر اينكــه بــه
فــان بخــش يــا نهــاد يــا صنــدوق و ســازمان و ...در مقابــل
«رد ديــون» كارخانههــا و شــر كتهــاى دولتــى واگــذار شــده
اســت .ايــن نيــز ايجــاد ابهــام در ارزش دارایىهــاى عمومــى و
ايجــاد ابهــام در جريانپذيــرى و قابليــت مبادلــه شــفاف واحــد
پــول كشــور اســت .روش اصولــى ايــن اســت كــه اگــر قــرار
اســت دارایــى بخــش عمومــى بــه فــروش رود بایــد از طريــق
مزايــده بــه فــروش برســد و مابــهازای آن بــا پــول رســمى
دريافــت و اگــر قــرار اســت ديــون دولتــى پرداخــت شــود بایــد
بــر اســاس پــول رســمى محاســبه و پرداخــت شــود .ايــن نــوع
اقدامــات در نظامهایــى كــه داراى ســابقه مديريــت كارآمــد
هســتند عواقــب قضايــى و سياســى گســترده دارد ليكــن در
كشــور مــا متاســفانه روشهــاى عــادى و مرســوم اســت و شــايد
.نيازمنــد بازنگــرى
يــك اثــر ديگــر مخــدوش كــردن قيمتهــا مخــدوش شــدن
تعيــن خلــق ارزش در نظــام اقتصــادى اســت .بــه ايــن مثــال
توجــه مىكنيــم .يــك بخــش خــاص محصــول خــود (مثــا
گاز طبيعــى) كــه نهــاده ورودى بــه يــك بخــش ديگــر اســت
را بــه قيمتــى بــه مراتــب كمتــر از قيمــت بينالمللــى بــراى
بخــش ديگــرى تاميــن كــرده اســت .بخــش دوم (مثــا صنايــع
پتروشــيمى) بــا اســتفاده از ايــن نهــاده ارزان ،كاالیــى توليــد
كــرده كــه در مجمــوع بعضــا بــه قيمتهــاى آزاد فروختــه
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اســت و ســود نشــان داده اســت .پرسشــى كــه مطــرح مىشــود
ايــن اســت كــه ايــن ســود در حقيقــت بــه كــدام بخــش تعلــق
دارد و اگــر ارزشــى ايجــاد شــود ايــن ارزش را كــدام بخــش
ايجــاد كــرده اســت؟ منطقــا بــه انــدازه اختــاف ارزش اســمى
و ارزش دســتورى نهــاده ،ارزش در حقيقــت توســط بخــش اول
توليــد شــده و بهدليــل تصميــم ادارى فقــط بــه بخــش دوم
منتقــل شــده اســت .اگــر بخشــى از ايــن ارزش كــه بــه بخــش
دوم انتقــال يافتــه ،بهعنــوان ســهم ســود ســهامدار و ســهم
ســود مديــران توزيــع شــده باشــد ،بــراى انتقــال ايــن درآمدهــا
مبنــاى منطقــى وجــود نــدارد؛ زيــرا ايــن بخــش توليدكننــده
آن ارزش نبــوده اســت .بــرای دههــا ســال برداشــت عمومــی
چنیــن بــوده اســت کــه کار ساختوســاز شــهری کاری
پرســود اســت و در واقــع نیــز چنیــن بــوده اســت .پرســش
ایــن اســت کــه آیــا آنچــه بــه نظــر میرســد ارزش تولیــد
شــده در ایــن فعالیــت اســت توســط همیــن بخــش تولیــد
شــده اســت؟ و پاســخ نیــز ایــن اســت کــه بهدلیــل کنتــرل
اداری بــر قیمــت مصالــح ســاختمانی ماننــد ســیمان و فــوالد
و ســایر مصالــح ســاختمانی ،در واقــع بخشــی از ارزش تولیــد
شــده در بخــش ســاختمان از بخشهــای تولیــدی دیگــر بــه
ایــن بخــش منتقــل شــده اســت .بــه ایــن نحــو بخشهــای
مزبــور بهدلیــل تولیــد ارزش و عــدم دریافــت آن ضعیفتــر
از آن چیــزی ماندهانــد کــه بایــد باشــند و بخــش ســاختمان
شــهری پررونقتــر از آن چیــزی اســت کــه ارزشآفرینــی آن
اجــازه م ـیداده اســت .بهعنــوان نمونــه ديگــر مــواردى وجــود
داشــته كــه از هــر واحــد محصــول يــك بخــش خــاص مبالــغ
ثابتــى دريافــت مىشــود كــه ايــن دريافــت بــر قيمــت آن كاال
منعكــس مىشــود و قيمــت تمــام شــده آن را باالتــر از چيــزى
.كــه واقعــا هســت نشــان مىدهــد
ايــن منابــع در اختيــار توليــد كاالیــى ديگــر قــرار مىگيــرد
(تحــت عنــوان كاالى ضــرورى) كــه بهدليــل هميــن انتقــال در
آمــدى ،ايــن كاال ،بــر اســاس روشهــاى دســتورى بــه قيمتــى
پایينتــر از آنچــه مىتوانســت داشــته باشــد بــر خريــدار
عرضــه مىشــود .بهعنــوان نمونــه ديگــر مخــدوش شــدن
ارزش ،بــه شــرايط محصــوالت كشــاورزى داخلــى مىتــوان
توجــه كــرد .واردات حجيــم بــا ارز دولتــى و قيمتگــذارى
ادارى و خريــد اجبــارى برخــى محصــوالت از كشــاورزان كــه
از دههــا ســال قبــل از انقــاب مرســوم بــوده و ادامــه يافتــه،
زيانهــاى گســتردهاى بــه بخــش كشــاورزى كشــور وارد
آورده اســت؛ زيــرا ارزش توليــد شــده در ايــن بخــش را بــه

15

مصرفكننــدگان و ســاير بخشهایــى كــه از ايــن محصــول
بهعنــوان نهــاده اســتفاده كردهانــد ،منتقــل كــرده اســت .يكــى
از يافتههــاى شــناخته شــده علــم اقتصــاد نقــش عالمتدهــى
قيمتهــا در تخصيــص منابــع اســت ،چــه در توليــد يــا توزيــع.
در كشــور مــا از قبــل از انقــاب روش قيمتگــذارى ادارى بــر
اســاس روشهــاى حســابدارى و مالحظــات سياســى و تنبيــه
كارآفرينــان بــه علــت تخطــى از ايــن قيمتهــاى ادارى
مرســوم بــوده و ايــن امــر كــه بــه نظــر نگارنــده بيشــترين
تاثيــر منفــى را در شــكلدهى بخــش توليــد ناكارآمــد ايفــا
كــرده در ســالهاى پــس از انقــاب نيــز تشــديد شــده و در
برخــى مقاطــع ابعــاد وســيعى را در بــر گرفتــه و روشهــاى
تنبيــه كارآفرينــان و كســبه بــه حيطــه تعزيــرات تســرى داده
شــده اســت .بســيارى از كارآفرينــان بــا ارزش و خدمتگــزار
كشــور ســالها وقــت خــود را صــرف پيگيــرى پروندههايــى
كردهانــد كــه برخــى افــراد ادارى بــراى آنــان ســاختهاند و
البتــه ايــن افــراد نيــز واجــد انتقــاد نيســتند؛ زيــرا بــر اســاس
قوانينــى كار مىكننــد كــه بهرغــم نيــت تهيهكننــدگان آن،
در تضــاد بــا توليــد ،ســرمايهگذارى و كارآفرينــى قــرار دارنــد.
ايــن گونــه اقدامــات كــه در مقاطــع زمانــى مختلــف بــا شــدت
و ضعــف بيشــتر يــا كمتــر انجــام شــده بــه ســادگى مراحــل
توليــد ارزش را مخــدوش و غبارآلــود مىكنــد و ايــن ضــرورت
را كــه فراگردهــاى توليــد كاالهــا بــر اســاس ميــزان ارزشــى
كــه تولیــد مىكننــد ارزيابــى شــوند ،عمــا غيرممكــن ســاخته
و امــكان اينكــه بخشهــا و بنگاههــا براســاس ارزش خلــق
شــده رشــد يابنــد را منتفــى مىكنــد .اينكــه بــه پــول كشــور
منزلــت يــك واحــد مبادلــه و ارزش قابــل اعتبــار بــا ثبــات و
شــفاف بخشــيده شــود و فراگــرد ايجــاد قيمتهــاى اقتصــادى
بــراى عالمتدهــى صحيــح بســامان شــود و همچنيــن جايــگاه
خلــق ارزش در اقتصــاد بــه رســميت شــناخته شــده و ارزش
توليــد شــده در اختيــار توليدكننــدگان آن قــرار گيــرد يــك
گام اوليــه اســت (عــدل چــه بــود؟ آب ده اشــجار را /ظلــم چــه
بــود؟ آب دادن خــار را) .همچنيــن ضــرورى اســت تصحيــح
اختاللهــاى تاريخــى در ايــن مــوارد مــورد عنايــت قــرار
گيــرد و آن اقدامــات اوليـهاى كــه قرنهــا اســت اقتصــاد كشــور
نيازمنــد و منتظــر تحقــق آن باقــى مانــده و جــز از عبــور از ايــن
مرحلــه راهــى بــراى ايجــاد رشــد پايــدار در كشــور قابــل تصــور
.نيســت ،يــك بــار بــا جديــت مــورد توجــه قــرار داده شــود
منبع :دنیای اقتصاد
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«چرا کشورها شکست میخورند
ایــن کتــاب بــه قلــم دارون عجــم اوغلــو و جیمــز ای .رابینســون و توســط پویــا جبلعاملــی و محمــد رضــا فرهــادی
پــور ترجمــه شــده اســت.
«ایــن اثــر بــا معیارهــای متعــارف دانشــگاهی اثــری اقتصــادی بــه شــمار نم ـیرود و در عیــنحــال اثــری سیاســی،
جامعهشــناختی ،حقوقــی و تاریخــی نیــز نیســت و در عیــن حــال کتابــی اســت دقیــق و جامــع دربــاره تمامــی ایــن
رشــتهها کــه تحســین برجســتگان تمامــی ایــن رشــتهها را برانگیختــه اســت».
«چــرا کشــورها شکســت میخورنــد» اثــری اســت جامــع دربــاره بررســی علــت فقــر و غنــای کشــورها .از جماعــات و
آبادیهــا اولیــه تــا ســاختارهای مــدرن امــروزی .ارجاعــات پرشــمار مولفــان کتــاب بــه تجربههــای جهانــی موجــود در
بــاب نظریههــای خودشــان بــه ایــن اثــر خصلتــی تاریخــی نیــز داده اســت و بــه همیــن دلیــل میتــوان عنــوان کــرد
ایــن اثــر بــه نوعــی راوی تاریــخ تحــوالت اقتصــادی جوامــع بــا تاکیــد بــر مبحــث توســعه اســت.
ایــن کتــاب اگــر چــه توســط دو اقتصــاددان برجســته نوشــته شــده امــا در متــن آن هیــچ خبــری از فورمولهــای
پیچیــده ریاضــی نیســت و متــن کتــاب ،متنــی بســیار ســاده و قابــل درک بــرای عمــوم اســت.
مولفــان ایــن اثــر در بخشــی از مقدمــه خــود بــر ایــن اثــر دربــاره آن نوشــتهاند« :ایــن کتــاب دربــاره تفاوتهــای
عظیــم درآمدهــا و اســتانداردهای زندگــی در کشــورهایی ماننــد آمریــکا ،بریتانیــا و آلمــان بــا کشــورهایی در جنــوب
آفریقــا و آســیا اســت ...در واقــع در ایــن اثــر بــه دنبــال آنیــم کــه بدانیــم آنچــه بــرای تبدیــل یــک کشــور فقیــر بــه
کشــوری ثروتمنــد نیــاز اســت چیســت؟»
ایــن کتــاب در  ۱۶فصــل تدویــن شــده و بســیاری از فصــول آن بــرای بیــان مطالــب خــود روایتــی داســتانی از پدیــده
مدنظــر خــود بــرای شــرح دارنــد..
برنــدگان نوبــل اقتصــاد در ســالهای  ۲۰۰۱ ،۲۰۱۰ ،۱۹۹۲ ،۱۹۷۲و  ۱۹۸۷از جملــه افــرادی هســتند کــه از ایــن اثــر تمجیــد
کردهانــد.
این کتاب در ترجمه فارسی با حجم  ۵۶۰صفحه و قیمت  ۳۵هزار تومان منتشر شده است.
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