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رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران:

دولت از پس از برجام بگوید

هــاب انــرژی :رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی ایــران معتقــد اســت کــه صــادرات امــروز بیــش از گذشــته در گــرو شــفاف
ســازی دولــت اســت .ســیدرضی میــری در گفــت و گــو بــا هــاب انــرژی عنــوان مــی
کنــد :امــروز صــادرات بــا مشــکل بزرگــی بــه نــام بــی برنامگــی مواجــه اســت و هنــوز
نســخه درمانــی بــرای رفــع ایــن نقیصــه نوشــته نشــده اســت.
خوانساری در هفتمین مراسم تقدیر از صادرکنندگان برگزیده استان تهران اعالم کرد:
میــری ادامــه داد :در حالــی کــه مــا امــروز در خوشــحالی توافقــات هســته ای
دولتمــردان رویاهــای شــیرینی بــرای آینــده کشــور متصوریــم ،امــا بــه دلیــل وجــود
ابهامــات و عــدم شــفاف ســازی دولــت ،صــادرات متوقــف شــده اســت.
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران ادامــه داد :هــر چنــد توافقــات در
حــوزه بیــن الملــل صــورت گرفتــه و هــر دو طــرف خــود را متعهــد بــه انجــام آن مــی
داننــد ،امــا جزئیــات دقیقــی از نحــوه اجــرای توافقــات منتشــر نشــده اســت.
میــری اضافــه کــرد :عــدم شــفافیت الزم در مــورد زمــان و نحــوه چگونگــی برجــام ،رییــس اتــاق تهــران  ،جمــع صادرکننــدگان برگزیــده اســتان اتفاقاتــی ماننــد توافــق هســتهای همــه بــه آینــده امیــدوار هســتیم».
قــدرت هــر گونــه تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی را از صادرکننــدگان ســلب کــرده تهــران را فرصــت مناســبی بــرای تاکیــد بــر یکــی از مهمتریــن خوانســاری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ثبــات و توســعه اقتصــاد هــر کشــوری بــه تــوان
مطالبــات و خواســتههای بخــش خصوصــی ارزیابــی کــرد و صادراتــی آن وابســته اســت گفــت« :کشــورهای توســعهیافته و بازارهــای نوظهــور
اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت فعلــی تجــار در نقــل و انتقــاالت ارزی گفــت :در حــال شــاهبیت ســخنانش را تاکیــد بــر لــزوم تکنرخــی کــردن و بــا اتــکا بــر بازارهــای صادراتــی خــود توانســتهاند عملکــرد مناســبی در اقتصــاد
داشــته باشــند و یــک نمونــه روشــن در ایــن زمینــه کشــور چیــن اســت کــه
حاضــر صادرکننــدگان بــا ابهامــات زیــادی در بــازار خارجــی مواجــه انــد .آنهــا نمــی واقعــی کــردن قیمــت ارز قــرار داد .مســعود خوانســاری کــه بــه
توانســت بــا تکیــه بــر صــادرات کاال و خدمــات رشــد اقتصــادی خیرهکننــدهای
داننــد کــه بعــد از اجــرای شــدن برجــام نحــوه انتقــال ارز و اعتبــارات از طریــق کــدام
شــبکه هــای امــکان پذیــر اســت و بــه چــه میــزان مــی تواننــد از خدمــات بانکــی و دعــوت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان تهــران در طــی دهههــای اخیــر داشــته باشــد ».او افــزود« :چیــن دروازههــای خــود را بــا
مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان برگزیــده اســتان حاضــر شــده ایــن شــرط بــه روی ســرمایهگذاران خارجــی بــاز کــرد کــه تولیــد صــادرات
بیمــه ای در فضــای تجــارت خارجــی اســتفاده کننــد؟
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات پارلمــان بخــش خصوصــی اضافــه کــرد :در دوران بــود عنــوان کــرد کــه اعمــال سیاســتهای نادرســت در تعییــن محــور داشــته باشــند .مــا نیــز بایــد امــروز در برابــر ســرمایهگذاران خارجــی
تحریــم ،اعتبــارات زیــادی از تجــار بلوکــه شــد و امــروز بعــد از از توافقــات کســی نمــی نــرخ ارز در ســالهای گذشــته زمینهســاز زیانــی هنگفــت بــرای کــه ابــراز تمایــل میکننــد قــدم بــه اقتصــاد ایــران بگذارنــد ،چنیــن روی ـهای در
دانــد ،نحــوه آزادســازی ایــن اعتبــارات چگونــه اســت و بــه چــه صورتــی مــی تــوان اقتصــاد ایــران بــوده اســت و اکنــون الزم اســت کــه بــرای توســعه پیــش بگیریــم ».او همچنیــن تاکیــد کــرد کــه بایــد مکانیزمهــای حمایتــی و
مشــوقهای صادراتــی کشــور تــا ســرحد امــکان محــرک باشــد و بــرای فعــاالن
صــادرات کشــور ،ارز بــه قیمــت واقعــی مبادلــه شــود.
آنهــا را دوبــاره در گردونــه تجــارت جهانــی بــه کار گرفــت؟
اقتصــادی تولیــد انگیــزه کنــد.
میــری دوبــاره انتقاداتــی را بــه عــدم شــفاف ســازی دولــت وارد ســاخت و گفــت :بــا
رییــس اتــاق تهــران توضیــح داد کــه سیاسـتهای اقتصــادی ایــران در دهههــای
وجــودی کــه مقامــات بارهــا در مــورد سیاســت هــای خــود دربــاره موضوعــات مهمــی
ماننــد نــرخ ارز اظهــار نظــر کــرده انــد ،امــا صریحــا در خصــوص اجــرای یــک سیاســت بــه گــزارش ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران ،گذشــته عمدتـاً متکــی بــر واردات بــوده اســت و ایــن وابســتگی بــه ویــژه در دوره
مســعود خوانســاری بــا بیــان ایــن کــه ســال جــاری یکــی از ســختترین دولتهــای نهــم و دهــم کــه درآمــد نفتــی کشــور بالــغ بــر  700میلیــارد دالر
صحبتــی بــه میــان نیامــده اســت ادامــه در صفحــه 10
ســالهای اقتصــاد ایــران اســت گفــت« :بــا وجــود ایــن ســختیها ،در پــی شــد ،افزایــش یافتــه اســت .ادامــه در صفحــه 3

فشار برای ارز تکنرخی با قیمت واقعی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار

شماره سیزده //هفته اول آذر هزار و سیصد نود و چهار

انـرژی

از پســاتحریم بــرای تولیــد مشــترک
بهــره ببریــم لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی

اخبار کوتاه

صنعــت بــرق در رتبــه اول صــدور
ـور در ســال
ـي کشـ
ـي و مهندسـ
ـات فنـ
خدمـ

ـت
ـن نیسـ
ـت ممکـ
ـاد و صنعـ
ـام وزارت اقتصـ
ادغـ
ـر
ـروح خبـ
مشـ

ـه
ـتان در زمینـ
ـران و ترکمنسـ
ـم ایـ
ـت تفاهـ
دریچــه نوینــی در برابــر اقتصــاد ایــران خواهــد یادداشـ
گشود.مشــروح خبــر
اســتاندارد مشــروح خبر
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لغــو تحریــم هــای ایــران بــه نفــع پاکســتان
اســت مشــروح خبــر
ـت
ـران اسـ
ـرای ایـ
ـردی بـ
ـریکی راهبـ
ـیه شـ
روسـ
مشــروح خبــر

*

توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
جــاري آئيننامــه اصــاح حريمهــا ابــاغ شــد و
فشــار بــرای ارز تکنرخــی بــا قیمــت
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
ـادرات
ـرای صـ
ـران بـ
ـه ایـ
ـی بـ
ـار روسـ
ـفر تجـ
الزامــي کــردن اجــراي ســامانه ارت در ســاختمانها بــه سـ
واقعیکشــورهای توســعهیافته و بازارهــای
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ـر
ـروح خبـ
ـارد دالری مشـ
عنــوان آرزوي ديرينــه صنعــت بــرق کشــور مشــروح  21میلیـ
خواهیــد کــرد
نوظهــور بــا اتــکا بــر بازارهــای صادراتــی خــود خبــر
توانســتهاند عملکــرد مناســبی در اقتصــاد داشــته
باشــند مشــروح خبــر
دولــت از پــس از برجــام بگویدرئیــس
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران معتقــد اســت مشــروح خبــر

همــکاری بــرای حمایــت از منافــع
جمعــی رییــس جمهــوری اســامی ایــران در

ســخنرانی ســومین اجــاس ســران کشــورهای
صادرکننــده گاز گفــت :مشــروح خبــر

 17میلیــارد ریــال درآمــد بــورس انــرژی
مشــروح خبــر
واردات نفــت کــره جنوبــی ازایــران افزایــش
یافــت مشــروح خبــر
ایجــاد واحــد اختصاصــی بازیافــت گاز مایــع در
پاالیشــگاه تبریــز مشــروح خبــر

همــکاری  ۲کشــور آســیایی بــرای
ـی معــاون وزیر
ـای اروپایـ
ـور در بازارهـ
تــاش بــرای ایجــاد تشــکل هــای حضـ
جدیــد در کســب و کارهــای نـ
ـو کســب بازرگانــی تایلنــد در راس یــک هیــات تجــاری بــه تایلنــد خواســتار واردات نفــت از ایــران شــد

و کارهــای جدیــد در هــر مرحلــه از زمــان شــکل
میگیرنــد و البتــه شــکلگیری آنهــا طــی دورههــای
گذشــته ســرعت بیشــتری داشــته مشــروح خبــر

پایــان ســومین اجــاس ســران
ـده گاز ســومین اجــاس
ـورهای صادرکننـ
کشـ

ســران مجمــع عمومــی کشــورهای صــادر کننــده
گاز پــس از ســه ســاعت نشســت مشــروح خبــر

جوایــز صادراتــی جبــران کننــده
تالطمــات ارزی اســتدر زمینــه صــادرات

خدمــات فنــی و مهندســی در برخــی مــوارد
پروژههــای عملیاتــی در کشــورهای دیگــر انجــام
میشــود بهطــور مثــال یــک پاالیشــگاه مشــروح
خبــر

ایــران آمــد مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

ایــران و روســیه در رقابــت بــر ســر
بازارهــای اروپــا اجــاس اخیــر گازی کــه

معامالت برق روی مدار رشدمشروح خبر

برگزارشــد از کشــورهای صادرکننــدهای تشــکیل شــده
بــود مشــروح خبــر

نمایشــگاه «ایران-اکســپو  »۲۰۱۵در
ـتان منایشــگاه «ایران-اکســپو  »۲۰۱۵در
تاجیکسـ

شــهر دوشــنبه بــا حضــور پررنــگ شــرکتهای
ایران��ی برگ��زار ش��د .مشــروح خبــر
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه اول
مســعود خوانســاری بــا انتقــاد از ایــن کــه در دوره وفــور
هیــچ هزینــهای بــرای ایجــاد اشــتغال و گســترش تولیــد
بــرای صــادرات صــورت نگرفــت گفــت« :امــروزه همــه
مســووالن بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه توســعه اقتصــادی
در صورتــی ایجــاد میشــود کــه بخــش خصوصــی محــور
باشــد و تکیــه اقتصــاد بــر تولیــد صادراتمحــور باشــد».
خوانســاری تســهیل فضــای قوانیــن و مقــررات را اولیــن
گام در جهــت توســعه کســبوکارهای صادراتــی خوانــد و
گفــت« :دقــت داشــته باشــیم کــه تنهــا دولــت نیســت کــه
بایــد زمینــه توســعه صــادرات را فراهــم کنــد بلکــه تمامــی
ارکان نظــام ماننــد قــوای س ـهگانه و همــه نهادهــای بخــش
دولتــی ،عمومــی و خصوصــی بایــد بــه ایــن نگــرش برســند
کــه صــادرات غیرنفتــی کلیــد توســعه اقتصادی ماســت ».وی
افــزود« :توســعه زیرســاختهای صــادرات نیــز گام دیگــری
اســت کــه بایــد بــا هماهنگــی و همدلــی کامــل برداشــته
شــود ».یکــی از عــوارض ناگــوار دوران تحریــم بــرای مــا
ایجــاد مکانیزمهایــی بــود کــه کار ســخت را ســخت تــر
کــرده اســت .قوانیــن گمرکــی ،اســتاندارد و حتــی شــرایط
حاکــم بربنــادر کشــور همگــی محصــول دوران تحریــم اســت
و ایــن قوانیــن اکنــون حداقــل در فضــای پســاتحریم معنایــی
ندارنــد.
خوانســاری بــا بیــان ایــن کــه نــوع کاال و کیفیــت کاالی
صادراتــی بایــد توســط بنگاههــا و در بــازار تعییــن شــود
گفــت« :بــا توجــه بــه تمــام محدودیتهایــی کــه طــی
ســالهای گذشــته داشــتیم ،صادرکننــدگان مــا تــاش
زیــادی بــرای توســعه صــادرات انجــام دادنــد و نســبتا هــم
صــادرات خوبــی بــه کشــورهای همســایه داشــتیم .اکنــون
زمانــی اســت کــه بایــد راه صــادرات کاال و خدمــات ایــران بــه
بازارهــای بینالمللــی بــاز شــود ».خوانســاری عنــوان کــرد
کــه بایــد از تمامــی صادرکنندگانــی کــه در ایــن شــرایط
ســخت و بــا وجــود تحریمهــای بینالمللــی ،رکــود و تــورم،
نبــود نقدینگــی و مشــکالت عدیــده در نقــل و انتقــال پــول
کار خــود را ادامــه دادنــد و بــرای توســعه صــادرات تــاش
کردنــد تقدیــر کــرد .او در ادامــه ســخنان خــود بــه تشــکیل
کمیتــه پســاتحریم در اتــاق تهــراق اشــاره کــرد و افــزود:
«ایــن کمیتــه وظیفــه رصــد کــردن شــرایط اقتصــادی داخل
و بازارهــای بینالمللــی را برعهــده گرفتــه اســت تــا در دوران

فشار برای ارز تکنرخی با قیمت واقعی

پســاتحریم بتوانیــم حداکثــر اســتفاده از فرصتهــای فراهــم
شــده را بــا محــور توســعه پایــدار داشــته باشــیم».
رییــس اتــاق تهــران در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه
مســاله نــرخ ارز پرداخــت و گفــت« :مــا بــه عنــوان فعــاالن
بخــش خصوصــی بایــد روی تکنرخــی شــدن ارز پافشــاری
کنیــم .نــرخ ارز ابتــدا بایــد تکنرخــی و ســپس واقعــی شــود.
نمیتــوان بــا قیمــت ســاختگی ارز صــادرات را تقویــت کرد».
او افــزود« :نتیجــه سیاســت تثبیــت نــرخ ارز در دهههــای
گذشــته جــز تفــوق کاالی چینــی بــر ایرانــی و تعطیــل و
نیمهتعطیــل شــدن صنایــع کشــور نبــوده اســت».

انـرژی
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تالش برای ایجاد تشکل های جدید
در کسب و کارهای نو
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،هومــن حاجیپــور،
معــاون امــور تشــکل هــای اتــاق ایــران در جلســه در نشســت
خبــری نخســتین کنگــره ملــی شناســایی و مکانیابــی
رادیویــی ،گفــت :کســب و کارهــای جدیــد در هــر مرحلــه
از زمــان شــکل میگیرنــد و البتــه شــکلگیری آنهــا طــی
دورههــای گذشــته ســرعت بیشــتری داشــته ،ایــن در شــرایطی
اســت کــه اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران تــاش
کــرده اســت تــا بــا توجــه بــه ظهــور ایــن کســب و کارهــای
جدیــد ،تشــکلهای مربــوط بــه آنهــا را نیــز ســاماندهی کنــد.
در ایــن رابطــه ،آییننامههــا و ضوابــط بــه نوعــی بازنگــری
شــده تــا بتــوان بــه ســرعت ،ایــن نیــاز را پوشــش داد.
معــاون امــور تشــکلهای اتــاق ایــران ادامــه داد :بــا توجــه
بــه ســرعت شــکل گیــری کســب و کارهــای دانــش بنیــان،
اتــاق ایــران هــم تــاش کــرده تــا تشــکلهای مرتبــط بــا
ایــن رشــته فعالیتهــا را ســاماندهی کنــد و بــه عنــوان یــک
ابــزار حرفــه ای در خدمــت رشــد و توســعه و نیــز شــکوفایی
اقتصــادی کشــور قــرار دهــد.
وی تصریــح کــرد :امــروز صحبــت از تجربــه و تخصــص در
کســب و کارهــای جدیــد اســت و بنابرایــن در ســالهای اخیــر،
انتقــال دانــش و تجربــه و نیــز تکنولــوژی بایــد صــورت مــی
گرفتــه ،بنابرایــن مجمعــی بــرای تشــکل هــای دانــش بنیــان
ایجــاد شــده اســت کــه امیــد مــی رود بــا گام نهــادن در ایــن
حــوزه و اطــاع رســانی بــه ذی نفعــان خــود ،زمینــه ســاز رونق
کل اقتصــاد ایــران بــر پایــه اقتصــاد دانــش بنیــان شــود.
در ادامــه افشــین کالهــی ،رئیــس تشــکلهای دانــش بنیــان
اتــاق ایــران تشــریح کــرد :قــرار اســت بــرای پیشــگیری از
هدررفــت ســوخت ،نصــب جــی پــی اس روی خودروهــا بــر
اســاس پیمایــش ســوخت اختصــاص یابــد و بــا وجــود بیــش از
 ۵۰شــرکت بخــش خصوصــی ایــن پــروژه بــه شــرکت وابســته
بــه یکــی از نهادهــا واگــذار شــده کــه قــرار اســت تجهیــزات از
رده خــارج وارد کنــد.
ایــن فعــال اقتصــادی خاطرنشــان کــرد :بــه نظــر میرســد
کــه نبایــد فقــط بــه درآمدهــای نفتــی متکــی باشــیم بلکــه بــا
اســتفاده از حوزههــای دانشبنیــان و ایجــاد ارزش افــزوده بــه
حوزههــای دیگــر نیــز کمــک شــود.
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وی ادامــه داد :یکــی از نــکات فرامــوش شــده در صنایــع
دانشبنیــان آن اســت کــه میتوانــد بهــرهوری و رفــاه
اجتماعــی ســایر حوزههــا را افزایــش و میــزان ســرمایهگذاری
در بســیاری از بخشهــا را کاهــش دهــد.
کالهــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه نقــش
فناوریهــای نویــن در کاهــش حــوادث و هزینههــا و
ســرعتدهی بــه گــردش کار اشــارهای کــرد و گفــت:
بــا سیســتمهای روز دنیــا در لحظــه میتــوان بــه راحتــی
موجــودی انبــار و ســوپرمارکتها را داشــته باشــیم و یــا بــه
راحتــی بــا اســتفاده از یــک سیســتم  GPSمیتــوان از
وضعیــت جــاده و جلوگیــری از حــوادث احتمالــی اســتفاده
کــرد.
رئیــس مجمــع تشــکلهای دانشبنیــان اتــاق بازرگانــی
ایــران بــه نقــش و اهمیــت اســتفاده از سیســتمهای فنــاوری
نویــن در بخــش حمــل و نقــل و حتــی ســوخت کشــور اشــاره
کــرد و گفــت :بــا اســتفاده از ایــن سیســتمها پروژههایــی
در زمینــه جلوگیــری از قاچــاق کاال و ردیابــی در دســتور کار
قــرار دارد و در کنــار آن پــروژهای بــا عنــوان تحویــل ســوخت
بــه ازای پیمایــش تحویــل شــده تــا بــا نصــب  GPSبــر روی
خودروهــا و ســنجش میــزان نیــاز ســوخت اختصــاص یابــد تــا
از هدررفــت ســوخت در کشــور جلوگیــری شــود.
وی بــا اظهــار تاســف از اینکــه علیرغــم وجــود بیــش از 50
شــرکت بخــش خصوصــی داخلــی کــه توانمندیهــای بســیار
باالیــی در ایــن عرصــه دارنــد امــا ایــن پــروژه بــه یکــی از
شــرکتهای وابســته بــه نهادهــا واگــذار شــده کــه تاکنــون
کاری انجــام نشــده اســت و بــه نوعــی تجهیــزات خــارج از رده
بــرای ایــن پــروژه قــرار اســت بــه کشــور وارد شــود.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت ،محمدرضــا طالیــی رئیــس
کمیســیون فنــاوری اطالعــات اتــاق ایــران عنــوان کــرد:
مشــکالت اقتصــادی کشــور امــروز میتوانــد بــا اطالعــات
دانشبنیــان حــل شــود چــرا کــه نیــاز بــه ســرمایهگذاری
کمتــر و ارزش افــزوده بیشــتری دارد.
وی تصریــح کــرد :کشــور مــا هــم راه دیگــری جــز اســتفاده از
فعالیتهــای دانــش بنیــان نخواهــد داشــت و اگــر در گذشــته
ثــروت کشــورها براســاس نفتــی کــه صــادر میکردنــد ،بــود
ولــی امــروز براســاس اطالعاتــی اســت کــه بــه روز دارنــد.
جذب سرمایهگذاری استفاده شود.
نخســتین کنگــره ملــی شناســایی و مکانیابــی رادیویــی 28
تــا  29دیمــاه در مرکــز مطالعــات بهرهبــرداری وابســته بــه
ســازمان مدیریــت صنعتــی برگــزار میشــود ،داشــت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هــاب انــرژی :ســومین اجــاس ســران مجمــع عمومــی
کشــورهای صــادر کننــده گاز پــس از ســه ســاعت نشســت
عمومــی و ســخنرانی  22رییــس هیــات کشــورهای شــرکت
کننــده دقایقــی پیــش در ســالن اجــاس ســران کشــورهای
اســامی پایــان یافت.ســومین اجــاس ســران کشــورهای
صــادر کننــده گاز عصــر امــروز (دوشــنبه) از ســاعت  16و
 15دقیقــه بــا ســخنرانی دکتــر حســن روحانــی رییــس
جمهــوری اســامی ایــران در تهــران آغــاز شــد.وی پــس از
پایــان ســخنرانی خــود از پیوســتن جمهــوری آذربایجــان
بــه عنــوان کشــور عضــو ناظرصــادر کننــده گاز خبــر داد و
بــه ایــن کشــور تبریــک گفــت .رییــس جمهــوری همچنیــن
انتصــاب محمــد حســین عادلــی را بــه عنــوان دبیــرکل
مجمــع کشــورهای صــادر کننــده گاز تبریــک گفــت .پــس
از ســخنرانی رییــس جمهــوری ،عادلــی دبیــرکل مجمــع
کشــورهای صــادر کننــده گاز کــه بــرای دومیــن بــار بــرای دو
ســال دیگــر انتخــاب شــد ،گزارشــی از عملکــرد ایــن مجمــع
بــه اعضــا ارایــه کــرد .ســپس رییســان جمهــوری شــرکت
کننــده در ایــن اجــاس ســخنرانی کردنــد کــه بــه ترتیــب
اوو مورالــس رییــس جمهــوری بولیــوی ،تئــودور اوبیانــگ
رییــس جمهــوری گینــه اســتوایی  ،محمــد بوهــاری ریییــس
جمهــوری نیجریــه ،والدیمیــر پوتیــن رییــس جمهــوری
روســیه  ،نیکــوال مــادورو رییــس جمهــوری ونزوئــا ،
فــواد معصــوم رییــس جمهــوری عــراق ،قربــان قلــی بــردی
محمــداف رییــس جمهــوری ترکمنســتان  ،عبدالمالــک ســال
نخســت وزیــر الجزایــر بودنــد .پــس از پایــان ســخنرانی ســران
کشــورها نوبــت روســای هیــات هــای کشــورهای شــرکت
کننــده در ایــن اجــاس رســید .در پایــان مراســم افتتاحیــه
ســالم البــدری دبیــرکل اوپــک و آلدوفلــورس دبیــرکل مجمــع
بیــن الملــی انــرژی نیــز ســخنرانی کردنــد.
بیانیه پایانی سومین اجالس کشورهای صادر کننده گاز
متــن ایــن بیانیــه کــه محمــد حســین عادلــی دبیــرکل مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز آن را قرائــت کــرد بــه ایــن شــرح
زیر اســت:
مــا ســران دولــت هــا و کشــورهای عضــو مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز ( )GECFبــر مبنــای همبســتگی و همــکاری
در تاریــخ  23نوامبــر  2015بــه منظــور شــرکت در ســومین
اجــاس ســران کشــورهای عضــو مجمــع بــه دعــوت جنــاب

انـرژی
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پایان سومین اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز
آقــای دکتــر روحانــی ،رییــس جمهــور اســامی ایــران در
تهــران گــرد هــم آمدیــم و مــوارد ذیــل را مــورد عنایــت قــرار
دادیم:
* تأکیــد مجــدد بــر حقــوق حاکمیتــی مطلقــه و دائمــی
کشــورهای عضــو مجمــع بــر ذخایــر گاز طبیعــی اشــان و
پایبنــدی بــه اصــول و اهــداف اساســنامه مجمــع
* تصدیــق مجــدد مفــاد بیانیــه هــای اجــاس هــای اول و دوم
ســران کشــورهای عضــو مجمــع کــه بــه ترتیــب در تاریــخ
هــای  15نوامبــر  2011و  1ژوئیــه  2013در دوحــه و مســکو
برگزار شــد.
* آگاهــی از توانایــی هــای کشــورهای عضــو بــه عنــوان
صادرکننــدگان قابــل اتــکای گاز طبیعــی در زمینــه برنامــه
ریــزی و مدیریــت مؤثــر فرآینــد توســعه منابــع گاز طبیعــی و
مشــارکت در ارتقــاء امنیــت عرضــه گاز طبیعــی
* اذعــان بــه اهمیــت انــرژی گاز و ثبــات بــازار مالــی در تأمیــن
ســرمایه گــذاری کافــی در پــروژه هــای جــاری و آتــی گاز
طبیعــی
* تأکیــد بــر اهمیــت همــکاری و هماهنگــی بیــن کشــورهای
عضــو مجمــع از طریــق تبــادل اطالعــات در زمینــه صنعــت گاز
و اســتفاده مشــترک از بهتریــن روش هــای کاری و اقدامــات
مشــترک در راه ارتقــای اســتفاده از گاز طبیعــی در کل دنیــا
* تأکیــد بــر مزایــای گاز طبیعــی بــه عنــوان منبــع پــاک و
فــراوان انــرژی و امــکان مشــارکت بالقــوه آن در توســعه پایــدار
جهانــی
* تأکیــد بــر اهمیــت قایــل شــدن ارزش منصفانــه و معقــول
بــرای منابــع گاز طبیعــی بــا توجــه بــه چالــش هــای ناشــی از

نااطمینانــی هــای اقتصــادی و سیاســی و نگرانــی هــای زیســت
محیطــی
* اذعــان بــه اینکــه تقاضــای فزاینــده بــرای گاز طبیعــی
ناشــی از رشــد جمعیــت ،رشــد اقتصــادی و مالحظــات زیســت
محیطــی عنایــت بیشــتر نســبت بــه امنیــت تقاضــا و عرضــه
و هــم چنیــن اعمــال ســاز و کارهــای بــا ثبــات قابــل اتــکا و
ســاز و کارهــای بــازار شــفاف عــاری از محدودیــت هــای ناشــی
از مقاصــد سیاســی و تصمیمــات یــک جانبــه و دخالــت هــا را
طلــب مــی کنــد.
در ضمــن عــزم جمعــی خــود را بــرای تحقــق مــوارد ذیــل
اعــام مــی داریــم:
 -1حمایــت از منافــع مشــترک کشــورهای عضــو مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز از طریــق اجــرای سیاســت هــا و
اســتراتژی هــای هماهنــگ در ســطح بیــن المللــی بــه منظــور
ارتقــای منافــع اجتماعــی و اقتصــادی حاصــل از منابــع گاز
طبیعــی اشــان
 -2ارتقــای میــزان مصــرف گاز طبیعــی بــه عنــوان پــاک تریــن
ســوخت کــه دارای نقــش حیاتــی در ترکیــب انــرژی جهانــی
دارد بــا هــدف نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار بــرای منبــع
انــرژی پــاک ،قابــل اتــکا و کارآمــدی انــرژی .ایــن پیــام قــرار
اســت توســط دبیــرکل بــه اجــاس کنوانســیون تغییــر اقلیــم
ســازمان ملــل متحــد موســوم بــه «کاپ »21منتقــل شــود.
 -3ارتقــای ســطح تــاش هــا بــرای ســرمایه گــذاری مشــترک
میــان کشــورهای عضــو بــا هــدف تأمیــن کارآمــد و قابــل
اتــکای عرضــه گاز بــه بازارهــای جهانــی
 -4تأکیــد بــر نقــش بنیادیــن قراردادهــای بلندمــدت عرضــه
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گاز در تأمیــن مالــی پــروژه هــای عظیــم گازی در کل زنجیــره
عرضــه و توســعه چارچــوب هــای قــراردادی ضمــن لحــاظ
کــردن تــاش هــای گســترده ،ســرمایه گــذاری هــا ،تعهــدات
و مخاطــرات تقبــل شــده توســط کشــورهای عضــو
 -5ارتقــای گفتگوهــای بــاز و ســازنده بــا واردکننــدگان
گاز طبیعــی از طریــق ســازمان هــا و مجامــع بیــن المللــی
و منطقــه ای انــرژی در زمینــه موضوعاتــی همچــون تقاضــا
بــرای گاز طبیعــی و توســعه زیرســاخت هــای الزم فرامــرزی
بــا هــدف تســهیم مســاوی مخاطــرات بیــن عرضــه کننــدگان
و مصــرف کننــدگان گاز طبیعــی از طریــق اجــرای سیاســت
هــای غیرتبعیــض آمیــز و قابــل پیــش بینــی در زمینــه هــای
مالــی ،تجــاری ،انــرژی و زیســت محیطــی ضمــن احتــرام بــه
چارچــوب هــای ملــی حقوقــی و خــط مشــی کشــورها
 -6ارتقــا و تقویــت همــکاری ،هماهنگــی و تبــادل دیــدگاه هــا
میــان کشــورهای عضــو و تمامــی فعــاالن صنعــت گاز در راه
رســیدن بــه اهــداف مجمــع بویــژه از طریــق ایجــاد مؤسســه
تحقیقــات گاز مجمــع ،یــادآوری مــی شــود کــه ایــن مؤسســه
تحقیقــات گاز قــرار اســت در الجزایــر بــر پــا شــود و همچنیــن
همــکاری در زمینــه هــای فنــاوری ،پشــتیبانی ،مدیریــت و
توســعه منابــع انســانی بــه منظــور ارتقــای کارآیــی ،نــوآوری،
انتقــال فنــاوری و بهتریــن روش هــای کاری بیــن المللــی.
 -7اذعــان بــه ضــرورت اتخــاذ روش مبتنــی بــر تســهیم
مخاطــرات در مقولــه تعییــن قیمــت و ســاز و کار قیمــت
گــذاری گاز طبیعــی مبتنــی بــر قیمــت نفــت خــام و فــرآورده
هــای آن در قراردادهــای بلندمــدت عرضــه گاز بــه منظــور
تضمیــن ســرمایه گــذاری بــه موقــع در زنجیــره گاز و اذعــان
بــه ضــرورت دســتیابی بــه قیمــت منصفانــه و معقــول بــرای
گاز طبیعــی بــه عنــوان منبــع تجدیدناپذیــر و هــم چنیــن
مزایــای آن از نقطــه نظــر موضوعــات کارآیــی انــرژی و مســایل
زیســت محیطــی
 -8ابــراز نگرانــی عمیــق از اعمــال فــرا ســرزمینی قوانیــن و
مقــررات و اعتــراض نســبت بــه تحریــم هــای اقتصــادی یــک
جانبــه در تجــارت گاز و علیــه کشــورهای عضــو مجمــع کــه
مــورد تأییــد نهادهــای ســازمان هــای ملــل نمــی باشــد.
 -9تقویــت نقــش مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز بــه
عنــوان بســتری بــرای تعریــف و پیشــبرد جایــگاه کشــورهای
عضــو در ارتبــاط بــا چالــش هایــی کــه گاز طبیعــی در صحنــه
بیــن المللــی انــرژی بــا آنهــا روبــه رو اســت.
 -10ترغیــب مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز بــه ترتیــب
دادن گفتگوهــای جدیــد و ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جوایز صادراتی جبران کننده تالطمات ارزی است
در زمینــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در برخــی
مــوارد پروژههــای عملیاتــی در کشــورهای دیگــر انجــام
میشــود بهطــور مثــال یــک پاالیشــگاه و یــا جــاده ســاخته
میشــود ،بــرای اجــرای ایــن پروژههــا نیــاز بــه مــواد اولیــه،
مصالــح ســاختمانی اســت کــه اگــر از هــر دو ایــن امکانــات
اســتفاده شــود میتــوان گفــت کــه هــم خدمــات و هــم کاال
بــه کشــورهای هــدف صــادر شــده اســت.
کاالهــای ایرانــی بــرای صادرکننــده گرانتــر از کاالهــای برخی
کشــورهای دیگــر تمــام میشــوند و پیمانــکاران بــرای برنــده
شــدن در مناقصــات مجبــور بــه اســتفاده از کاالی غیرایرانــی
هســتند کــه ایــن مســئله نشــاندهنده ایــن واقعیــت اســت
کــه تولیــدات داخلــی مــا از رقابتپذیــری بــرای صــادرات
برخــوردار نیســتند .درحالحاضــر؛ در صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی تنهــا کمتــر از ۵درصــد از ارزش صــادرات مربــوط
بــه صــادرات جنــس و کاال بــوده اســت .البتــه میــزان کمــی
از اجنــاس صــادر شــده رقابتپذیــر هســتند امــا بیشــتر
کاالهــای صــادر شــده بــرای پروژههــای خدمــات فنــی و
مهندســی؛ قابلیــت رقابــت در بازارهــای جهانــی را ندارنــد.
گفتنــی اســت؛ در شــرایط کنونــی بایــد اقداماتــی در راســتای
رقابتپذیــر شــدن تولیــد انجــام شــود و یکــی از ایــن راههــا
اختصــاص مشــوقها و تســهیالت صادراتــی بــه کاالهــای
صــادرات محــور اســت و اینکــه هــر کاالیــی کــه ارزشافــزوده
بیشــتری ایجــاد کــرده باشــد تســهیالت بیشــتری دریافــت
کنــد .بهطــور مثــال صادراتــی کــه ۸۰درصــد ارزشافــزوده
ایجــاد میکنــد ،تســهیالت بیشــتری دریافــت کــرده و
صــادرات محصــول خــام تســهیالتی دریافــت نکنــد و ایــن
شــرایطی اســت کــه در اختصــاص تســهیالت صادراتــی از
طــرف معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه آن اشــاره
شــده اســت .خبــر اختصــاص تســهیالت از ســوی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بهطــور قطــع نشــانه خوبــی
در راســتای حمایــت از صــادرات و رقابتپذیــر کــردن
محصــوالت صادراتــی اســت .اتخــاذ ایــن تصمیــم بــرای
پرداخــت تســهیالت بــه صادرکننــدگان محصــوالت غیرنفتــی
نشــان میدهــد کــه در کشــور بــرای موضــوع صــادرات
هوشــمندانه تصمیمگیــری میشــود .درحالحاضــر؛ اگرچــه

میــزان تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده بــرای صادرکننــدگان
کاالهــای غیرنفتــی چنــدان بــاال نیســت امــا ســبب میشــود
اگــر قیمــت تمــام شــده  ۵تــا ۶درصــد گرانتــر بــود بتــوان بــا
ایــن تســهیالت ،کاال را کمــی ارزانتــر صــادر کــرد تــا قیمــت
آنهــا رقابتــی شــود .امــا بایــد تاکیــد کنــم کــه بــرای اینکــه
در زمینــه صــادرات همیشــه بــا یــک ثبــات روب ـهرو باشــیم
نــرخ ارز مهمتریــن عامــل اســت و اگــر نــرخ ارز در کشــور
پاییــن نگــه داشــته شــود بایــد میــزان بیشــتری تســهیالت
صادراتــی تعلــق گیــرد کــه آن هــم تــا حــدی امکانپذیــر
اســت .بهطــور قطــع پاییــن نگــه داشــتن نــرخ ارز هــم ســبب
نابــودی تولیــد داخلــی میشــود و هــم بــه صــادرات لطمــه
خواهــد زد .بــه طــور قطــع کشــورهایی کــه میخواهنــد در
امــر صــادرات موفــق باشــند بایــد نــرخ ارز خــود را تثبیــت و
واقعــی کننــد .بــا توجــه بــه تورمــی کــه تولیدکننــدگان بــا آن
مواجــه هســتند ،افزایــش دســتمزد کارگــران ،هزینــه مــواد
اولیــه و هزینــه انــرژی کــه بــا آن روبـهرو شــدند؛ ســبب شــد
تــا قیمــت تمــام شــده کاالی تولیــد داخــل بــاال بــرود .امــا
کاالی وارداتــی بهدلیــل پاییــن نگــه داشــته شــدن نــرخ ارز
روی همــان قیمــت ســابق باقــی مانــده اســت کــه ایــن منجــر
بــه آســیب جــدی بــه تولیــد داخــل شــد .بــه عقیــده مــن؛
اثــر ایــن تســهیالت ،اثــری مقطعــی اســت زیــرا میــزان آن
نمیتوانــد مابــه التفــاوت ارز واقعــی و از تعییــن تکلیــف شــده
را پوشــش دهــد ،اگــر نــرخ ارز واقعــی شــود نیــازی هــم بــه
اختصــاص ایــن مشــوقها نیســت همانطــور کــه در ســالهای
گذشــته هــم شــاهد اختصــاص نیافتــن مشــوقها بودیــم.
تجربــهای کــه صادرکننــدگان از اختصــاص ایــن تســهیالت
دارنــد ،حاکــی از ایــن اســت کــه اختصــاص ایــن نــوع
تســهیالت بهصــورت منظــم و مســتمر انجــام نشــده و بــه
تعویــق افتــاده اســت .در راســتای حمایــت از صادرکننــدگان
محصــوالت غیرنفتــی و صادرکننــدگان واقعــی؛ پیشــنهاد
فعــاالن بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه نــرخ ارز بــا شــیبی
حرکــت کنــد کــه واقعــی شــود زیــرا تــا زمانــی کــه نــرخ ارز
واقعــی نشــود نمیتــوان بــه صــادرات پایــدار فکــر کــرد.
حمیدرضا صالحی  -عضو اتاق بازرگانی تهران

انـرژی
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یادداشت تفاهم ایران و ترکمنستان در
زمینه استاندارد

سفر تجار روسی به ایران برای صادرات
 21میلیارد دالری

ه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،همزمــان بــا ســفر رئیــس
جمهــور ترکمنســتان بــه تهــران ،ســند یادداشــت تفاهــم
همــکاری در زمینــه هــای استانداردســازی ،صــدور گواهــی،
تاییــد صالحیــت و انــدازه شناســی بــه امضــا روســای
اســتاندارد دو کشــور رســید .ایــن ســند همــکاری در ۸
بنــد ،محورهــای همــکاری هــا و فعالیــت هــای مشــترک
دو دســتگاه ملــی متولــی اســتاندارد ایــران و ترکمنســتان
را تعییــن و ترســیم مــی کنــد.
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و اداره دولتــی اســتاندارد
ترکمنســتان هــر دو عضــو ســازمان بیــن المللــی
اســتاندارد(ایزو) بــوده و عــاوه بــر همــکاری هــای بیــن
المللــی در ســطح منطقــه ای و در چارچــوب ســازمانهایی
نظیــر اکــو نیــز تعامــات نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد

ایلیــا تاراســنکو ،رییــس جدیــد شــرکت هواپیمایــی ســوخوی
اعــام کــرده اســت ایــن شــرکت در مرحلــه مذاکــرات
پیشــرفته بــرای فــروش  100فرونــد ســوپرجت مســافری
منطقــه ای بــه ایــران اســت .وی اظهــار کــرد :مــا ســرگرم
مذاکــره بــوده و آمــاده هســتیم پــس از برداشــته شــدن
.تحریمهــا ،ایــن ســفارش را بــه ایــران صــادر کنیــم
بــا امضــای توافــق هســته ای میــان ایــران و قدرتهــای جهانــی،
انتظــار م ـیرود تحریمهــا علیــه تهــران بــه تدریــج برداشــته
.شــوند
مذاکــرات دربــاره فــروش ســوپرجت ســوخوی کــه ظرفیــت
حــدود  80مســافر را دارد در شــرایطی مطــرح میشــود کــه
دنیــس مانتــوروف ،وزیــر صنعــت و بازرگانــی روســیه در راس
گروهــی متشــکل از شــرکتهای فعــال در صنایــع مختلــف
از جملــه گازپــروم ،هلیکوپتــر روســیه و یونایتــد ایرکرفــت
کورپوریشــن اواســط دســامبر بــه تهــران خواهــد آمد .شــرکت
روستــک کــه بزرگتریــن شــرکت دفاعــی روســیه اســت
اعــام کــرده اســت بــه طــور عمــده صــادرات غیرنظامــی
در بخشــهایی ماننــد هوافضــا ،زیرســاخت و انــرژی را هــدف
گرفتــه اســت بــا اینهمــه شــرکتهای دفاعــی روســیه بــه
.پتانســیل بــازار ایــران در دوران پســاتحریم چشــم دوختــه اند
والدیمیــر پوتیــن ،رییــس جمهــور روســیه بــرای نخســتین
بــار در هشــت ســال گذشــته بمنظــور تحکیــم روابــط سیاســی
و اقتصــادی میــان دو کشــور روز جــاری بــه تهــران ســفر
میکنــد .روســیه در جنــگ علیــه گــروه تروریســتی داعــش در
ســوریه کنــار ایــران قــرار گرفتــه و یکــی از مذاکــره کننــدگان
مهــم در مذاکــرات در خصــوص برنامــه هســته ای ایــران بــوده
اســت .ایــن کشــور مــاه جــاری اعــام کــرد قــراردادی بــرای
تحویــل سیســتمهای موشــکی زمیــن بــه هــوای اس  300بــه
.ایــران تــا پایــان ســال  2016امضــا کــرده اســت
یکــی از شــرکتهایی کــه امیــدوار اســت در نمایشــگاه تجــاری
مــاه آینــده قراردادهــای صــادرات بزرگــی را بــه ایــران امضــا
کنــد ،شــرکت هلیکوپتــر روســیه اســت کــه درصــدد افزایــش
فــروش هلیکوپترهــای شــهری بــه ایــران و ســایر کشــورهای
.منطقــه خاورمیانه اســت
پزمینــه را بــرای دیــدار پوتیــن و امضــای توافقــات بیشــتر در
.نمایشــگاه تجــاری مهیــا کننــد

ادغام وزارت اقتصاد و صنعت ممکن نیست
علــی طیبنیــا ،وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در حاشــیه
جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در
پاســخ بــه شــایعاتی کــه امــروز پیرامــون احتمــال ادغــام
وزارت اقتصــاد و وزارت صنعــت و معــدن مطــرح شــده بــود
در پاســخ بــه ایســنا اظهــار کــرد :امــروز بــا وزیــر اقتصــاد
هلنــد دیــداری داشــتم کــه در آن دربــاره ســازمانهای
تابعــه وزارت اقتصــاد صحبــت کردیــم .اکنــون وزارت
اقتصــاد بیــش از  50ســازمان مســتقل تابعــه دارد کــه
هرکــدام از آنهــا ماننــد گمــرک ،ســازمان خصوصــی
ســازی و  ...بــه انــدازه یــک وزارتخانــه هســتند .قطعــا
چنیــن خبرهایــی شــایعه اســت و وزارت اقتصــاد خــودش
بــه انــدازه کافــی بــزرگ اســت.
او افــزود :بزرگتــر شــدن وزارت اقتصــاد اصــا بــه
صــاح نیســت بلکــه بایــد تــاش شــود کــه شــاخههای
زیرمجموعــه وزارت اقتصــاد خودشــان وظایــف خــود را
بــه درســتی انجــام دهنــد و حتــی شــاید الزم اســت کــه
وزارت اقتصــاد از انــدازه کنونــیاش کوچکتــر شــود.
منبع :ایسنا
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از پساتحریم برای تولید
مشترک بهره ببریم

لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی دریچــه نوینــی در برابــر
اقتصــاد ایــران خواهــد گشــود .در دوران پســاتحریم
ارتبــاط بیــن ایــران بــا کشــورهای غربــی و صاحــب
صنعــت احیــا مــی شــود .بهبــود ارتباطــات میــان ایــران
و کشــورهای غربــی بــر جذابیــت بــازار ایــران در میــان
کشــورهای صنعتــی خواهــد افــزود و فرصــت هــای
بســیاری را بــه وجــود خواهــد آورد .فرصــت هــای کــه
بایــد هوشــمندانه و مقتدرانــه از آنهــا بهــره بــرد .در
سیاســت گــذاری پســاتحریم بایــد بــه گونــه ای عمــل
کنیــم کــه ایــران بــه بهشــت واردات و کشــورهای
دیگرتبدیــل نشــود .بــرای جلوگیــری از ایــن عارضــه

در دوران پســاتحریم بایــد سیاســت هــا و راهکارهــای
مناســبی را در پیــش بگیریــم و بــه نوعــی بایــد عــاج
واقعــه را قبــل از وقــوع کــرد .رایزنــی و برقــرار ارتباطــات
مناســب بــا کشــورهای صنعتــی در راســتای تولیــد
مشــترک یکــی از مهــم تریــن و بهتریــن راهکارهــای
اســت کــه مــی تــوان در ایــن میــان برنامــه ریــزی و
اجــرا کــرد .ایــن گونــه ضمــن ایــن کــه ار دروازهــای
بــاز تجــارت خارجــی اســتفاده کــرده ایــم ،ظرفیــت
اشــتغالزایی و زمینــه ورود تکنولــوژی هــای نویــن
بــه بــازار کشــور را فراهــم مــی کنیــم .حتــی از ایــن
طریــق مــی تــوان امیــدوار بــود کــه تولیــد مشــترک
بــا غــول هــای صنعتــی دنیــا ،موجبــات افزایــش تولیــد
صــادرات محــور و نهایتــا صــاردات را فراهــم کنــد .از
ایــن طریــق حتــی مــی تــوان امیــدوار بــود مــا بــه
اهــداف صادراتــی مــان کــه همانــا ،قطــب اول تولیــدی
تجــاری منطقــه باشــد نایــل شــویم .در پیشــبرد اهــداف
تولیــدی -صادراتــی دوران پســا تحریــم و رایزنــی در
تولیــد مشــترک بایــد بــه ظرفیــت هــای صنایــع داخــل
نیــز توجــه داشــته باشــیم .مثــا در صنعــت خــودرو،
خوکفایــی مــا را بــه جــای نرســاند و چنــدان توفیقــی
بــه دســت نیامد.امــا مــی تــوان بــا سیاســت گــذاری
مناســب آینــده بهتــری را بــرای ایــن صنعــت رقــم زد.
خودروســازان داخلــی مــی تواننــد از این دوران اســتفاده
کننــد و ســعی کننــد خودروســازان بــزر را بــرای تولیــد
مشــترک جــذب کننــد .در ایــن راســتا بایــد بــا قطعــه
ســازان نامــی دنیــا نیــز مذاکــرات الزم را انجــام دهیــم،
تــا اهــداف مــد نظــر در خودروســازی کشــور محقــق
شــوند .بــا توجــه بــه پتانســیل هــا و ظرفیــت هــا در
برخــی صنایــع مــی تــوان بــه شــرکای خــارج پیشــنهاد
کــرد کــه در قالــب تولیــد مشــترک از ایــران در قالــب
هــاب منطقــه ای یــک کاال اســتفاده کنند.همــکاری در
قالــب ســرمایه گــذاری هــای مشــترک یکــی دیگــر از
سیاســت هــای اســت کــه مــی توانــد بــه بهبــود شــرایط
کلــی اقتصــاد کشــور بیانجامــد .در حــال حاضــر یــک
نمونــه از همــکاری هــای بــا کشــورهای خارجــی در
کشــور در حــال انجــام اســت و کارخانــه تولیــد ســلولی

انـرژی
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هــای خورشــیدی بــا مشــارکت کشــورهای دیگــر بــه
زودی راه انــدازی مــی شــود .در ایــن طــرح نیــز عــاوه
بــر تامیــن نیــاز داخــل ،اهــداف صادراتــی در نظــر
گرفتــه شــود.
تشکل ها دست به کارشوند
در عیــن حــال رســیدن بــه اهــداف و بالندگــی اقتصادی
محقــق نمــی شــود مگــر ایــن کــه تشــکل هــا در ایــن
بیــن نقــش خــود را بــه درســتی ایفــا کننــد .فدارســیون
صــادرات انــرژی نیــز بــه عنــوان یکــی از از تشــکل
هــای فعــال در حــوزه صــادرات بایــد بیــش از گذشــته
در قامــت مشــاروه دولــت درآینــد .فدارســیون مــی
توانــد بــا توجــه بــه سیاســت هــای آتــی کــه در صنعــت
بــرق و انــرژی اجــرا خواهنــد و ایــن صنعــت بــه ســوی
اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــری چــون انــرژی
خورشــیدی پیــش خواهــد رفــت ،فدارســیون مــی توانــد
جهــت ســاخت و تهیــه قطعــات نیــروگاه هــای جدیــد
خورشــیدی پیــش قــدم شــود .بــا توجــه بــه ایــن کــه
صنایــع داخلــی امــکان تولیــد قطعــات و تجهیــزات
مــورد نیــاز نیــروگاه هــای جدیــد را نــدارد ،فدارســیون
مــی توانــد زمینــه تامیــن ایــن قطعــات از طریــق تولیــد
مشــترک کشــورهای خارجــی و ایرانــی را فراهــم کنــد.
در صورتــی کــه فدراســیون و شــرکت هــا بتواننــد از این
فرصــت اســتفاده کننــد و ایــن بهــره منــدی بــه تولیــد
مشــترک در کشــور بیانجامــد ،دیگــری نیازی بــه واردات
ایــن اقــام بــه داخــل کشــور وجــود نخواهــد داشــت.
بــاز هــم تاکیــد مــی کنــم کــه فدراســیون در ایــن
جهــت و بهینــه ســازی روابــط تجــاری جهــت تحقــق
ایــن امــر بایــد بــه جگــد ایــن مســاله را پیگــری کنــد
و پیشــنهادات کارشناســانه خــود را جهــت سیاســت
گــذاری بــه دولــت بدهــد و برنامــه ریــزی مناســبی
بــرای جــذب ســرمایه گجــذار خارجــی و افزایــش
تعامــات تشــکل در ایــن رابطــه انجــام دهــد.
نکته آخر
نکتــه آخــر ایــن کــه هــر چنــد قوانیــن در راســتای
حمایــت از صــادرات و تولیــد صــادرات محــور تدویــن
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شــده انــد امــا در اجــرا بســیار از قوانیــن بــه صــورت
ســلیقه ای نادیــده گرفتــه مــی شــوند .یکــی از مهــم
تریــن قوانینــی کــه مجریــان از آن چشــم مــی پوشــند،
معافیــت مالیاتــی و بیمــه ای اســت ،در حالــی کــه
صــادرات معــاف از مالیــات اســت و برخــی از قراردادهــا
هــم بــه دلیــل مــکان اجــرا مشــمول پرداخــت بیمــه
نمــی شــوند .بــا ایــن وجــود ممیزیــن مالیاتــی فــارغ
از قانــون خواهــان اخــذ مالیــات هســتند و کارگــزاران
بیمــه نیــز مطالبــات خــود را قانونــی مــی داننــد .ایــن
در حالــی اســت کــه اخــذ ایــن دو هزینــه قیمــت تمــام
شــده کاالهــای ایرانــی را در بــازار جهانــی افزایــش مــی
دهــد و از تــوان رقابــت پذیــری آن مــی کاهــد.
ایــن موضــوع مخاطــرات و چالــش هــای را بــرای
صادرکننــده بــه وجــود آورده و از قــدرت رقابتی کاالهای
ایرانــی در بازارهــای خارجــی مــی کاهــد .کاهــش تــوان
رقابتــی از ایــن جهــت شــامل کاالهــای ایرانــی مــی
شــود کــه در بســیاری از کشــورها کاالهــای صادراتــی
از معافیــت مالیاتــی بهــره مــی برنــد .در پــروژه هــای
خــارج از کشــور ایــن مســاله محســوس تــر اســت .بــه
گونــه ای کــه اخــذ مالیاتــاز صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی ،باعــث عــدم موفقیــت شــرکت هــای ایرانــی
در مناقصــات و اجــرای پــروژه مــی شــود .فدارســیون
بایــد در ابــن خصــوص هــم راســا اقــدام کنــد و ایــن
رونــد غیــر قانونــی را کــه تبعــات ســوئی بــر صــادرات
دارد ،را متوقــف کنــد .از ســوی دیگــر فدارســیون بایــد
ایــن مســاله را از طریــق تشــکل هــای خصوصــی باالتــر
ماننــد اتــاق بازرگانــی ایــران و ...پیگیــری و حــل و
فصــل کنــد.
علیرضا کفشکنان ،مدیرعامل صانیرو
و عضو فدراسیون صادرات انرژی
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هــاب انــرژی :در ســال جــاري آئيننامــه اصــاح حريمهــا ابــاغ
شــد و الزامــي کــردن اجــراي ســامانه ارت در ســاختمانها بــه
عنــوان آرزوي ديرينــه صنعــت بــرق کشــور در شــرف اجرا اســت.
معــاون وزيــر نيــرو در امــور بــرق و انــرژي گفــت :در طــول
ســالهاي گذشــته صنعــت بــرق کشــور همــواره رتبــه اول
صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي کشــور را داشــته اســت.
مهنــدس هوشــنگ فالحتيــان) در آئيــن گشــايش ســيامين
کنفرانــس بيــن المللــي صنعــت بــرق در محــل پژوهشــگاه نيــرو
بــا بيــان ايــن مطلــب اظهــار داشــت :افزايــش کيفيــت تجهيــزات
برقــي و بازاريابــي و افزايــش صــادرات کاال متناســب بــا صنعــت
بــرق ضــرورت دارد .وي بــا تقديــر از مديــران صنعــت بــرق
کشــور در بخــش ،توليــد ،انتقــال و توزيــع و جامعــه دانشــگاهي
و نخبــگان کشــور کــه در کنــار صنعــت بــرق تــاش کردنــد تــا
بتوانيــم در تابســتان ســال جــاري ،بــا موفقيــت از پيــک مصــرف
بيــش از  50هــزار مــگاوات گــذر کنيــم ،گفــت :تــاش ميکنيــم
بــا مطــرح کــردن  10ضــرورت و اولويــت صنعــت بــرق کشــور،
در کنــار هــم و بــا يــک همنوايــي ،صنعــت بــرق ایــران را بــه
جایــگاه یــک صنعــت بينالمللــي ارتقــا دهيــم.
فالحتيــان بــا بيــان اوليــن ضــرورت در ايجــاد شــرايط جديــد
بــراي انتقــال تکنولــوژي پــس از توافقــات گــروه  5+1بــه منظــور
ســرمايهگذاري و انتقــال تکنولــوژي بــه داخــل کشــور ،از
طريــق ســرمايهگذاري شــرکتهاي خارجــي گفــت :اينگونــه
تمايــات بايســتي حتمــا بــه انتقــال تکنولــوژي و امــر تحقيقــات
و پژوهــش توامــان بيــن شــرکتهاي داخلــي و خارجــي
ختــم شــود.وي درخصــوص ضــرورت دســتيابي بــه انــواع
تکنولوژيهــاي مرتبــط بــا انرژيهــاي تجديدپذيــر بــه منظــور
کاهــش هزينههــاي توليــد بــرق ،افزايــش ســهم توليــد بــرق از
طريــق انرژيهــاي نــو و بهبــود محيــط زيســت اظهــار داشــت:
بــا گذشــت  35ســال از پيــروزي انقــاب از ســهم ناچيــزي
از انــرژي تجديدپذيــر در توليــد بــرق برخــوردار هســتيم کــه
تــاش ميکنيــم در انتهــاي افــق ســال  1399و حداکثــر 1400
بتوانيــم از ظرفيــت  5هــزار مــگاوات انرژيهــاي تجديــد پذيــر
در ســبد انــرژي کشــور بهرهمنــد شــويم.معاون وزيــر نيــرو بــا
بيــان ايــن مطلــب کــه بــراي ســاماندهي ســاختار اقتصــادي بــرق
بــا تمرکــز بــه افزايــش راندمــان نيروگاهــي و کاهــش تلفــات
و منطقــي نمــودن تعرفههــا و حرکــت بــه ســوي توســعه و
بــورس انــرژي و افزايــش صــادرات بــرق ،نيازمنــد همکاريهــاي
بيشــتر جامعــه علمــي کشــور هســتيم ،گفــت :اگــر بــه ســمت

انـرژی

شماره سیزده //هفته اول آذر هزار و سیصد نود و چهار

صنعت برق در رتبه اول صدور خدمات فني و مهندسي کشور
ايــن موضوعــات حرکــت نکنيــم نميتوانيــم در آينــده تصويــر
روشــني را بــراي صنعــت بــرق کشــور متصــور شــويم.وي ادامــه
داد :در ســال جــاري آئيننامــه اصــاح حريمهــا ابــاغ شــد و
الزامــي کــردن اجــراي ســامانه ارت در ســاختمانها بــه عنــوان
آرزوي ديرينــه صنعــت بــرق کشــور در شــرف اجــرا اســت.
وي بــا اشــاره بــه مــاده  12بــه منظــور رفــع موانــع توليــد در
پــروژه هــاي مختلــف گفــت :بــراي افزايــش راندمــان نيروگاههــا،
اجــراي بخــش بخــار نيروگاههــاي گازي موثــر خواهــد بــود.
معــاون وزيــر نيــرو در امــور بــرق و انــرژي بــا تاکيــد بــر اينکــه
بــراي اصــاح تعرفههــاي بــرق هميشــه بــا چالشهايــي روبــرو
بــوده ايــم و بايــد تــاش کنيــم تــا ســاماندهي صنعــت بــرق،
بــاال بــردن راندمــان نيروگاههــا و کاهــش هزينــه هــاي توليــد
بــرق در دســتور کارمــان باشــد ،گفــت :يکــي از موضوعــات قابــل
بررســي اســتفاده از پتانســيل و ظرفيــت فيبــر نــوري بــراي
حرکــت بــه ســمت خدمــات ديتــا و ســاير خدماتــي اســت کــه
شــرکتهاي مخابراتــي و ارتباطــي ارائــه ميکننــد کــه ايــن
امــر نيــاز بــه خالقيــت و طــرح و ايجــاد زيرســاخت هــاي الزم
دارد .او تصریــح کــرد :اطمينــان دارم صنعــت بــرق کشــور اگــر در
ايــن زمينــه وارد شــود حتمــا توانايــي بالقــوه و بالفعلــي دارد کــه
مــي توانــد آن را بــکار گيــرد و طــرح هــاي کــه در ايــن زمينــه
ارائــه شــود پــس از بررســي مــورد اقــدام قــرار خواهــد گرفــت.
فالحتيــان بــا تاکيــد بــر ضــرورت افزايــش کيفيــت تجهيــزات
برقــي و بازاريابــي و افزايــش صــادرات کاال متناســب بــا صنعــت
بــرق افــزود :در طــول ســالهاي گذشــته صنعــت بــرق کشــور
همــواره رتبــه اول صــادرات کاال و خدمــات فنــي و مهندســي را
داشــته اســت ،بهطوريکــه از  3ميليــارد دالر صــادرات کشــور،
 2.7تــا  2.8ميليــارد دالر مربــوط بــه صــادرات کاال و خدمــات
فنــي و مهندســي و ســهم ســاير صنايــع حــدود  200تــا 300

ميليــون دالر بــوده اســت.وي ضــرورت بعــدي را توجــه بيشــتر
بــه شــرکتهاي دانــش بنيــان و ضــرورت تعامــل موثــر و
مســتمر ايــن شــرکتها بــا شــرکتهاي زيــر مجموعــه صنعــت
بــرق کشــور دانســت و افــزود :بايــد بــا همــه دانشــگاهها و
شــرکتهاي دانــش بنيــان کــه در سرنوشــت بــرق کشــور تاثيــر
گــذار هســتند ،پروتکلهــاي همــکاري بــه معنــاي واقعــي امضــا
شــود.
معــاون بــرق و انــرژي وزارت نيــرو اســتفاده از کنتورهــاي
هوشــمند را از ديگــر ضرورتهــا در ايــن صنعــت دانســت و
افــزود :تــاش ميکنيــم تــا پايــان امســال کنتورهــاي هوشــمند
بهصــورت  100درصــد داخلــي شــوند و ايــن کنتورهــا بــه
گونــهاي طراحــي ،برنامهريــزي و توليــد شــوند کــه بتوانــد در
تعامــل کامــل بــا يکديگــر قــرار گيرنــد.

پیشبرد اقتصاد مقاومتی بر دوش صنعت برق است

قائممقــام وزیــر نیــرو نیــز در ایــن مراســم گفــت :در حــال
حاضــر پیشــبرد اقتصــاد مقاومتــی در ایــران بــر دوش صنعــت
بــرق نهــاده شــده اســت.
ســتار محمــودی اظهــار داشــت :امــروز صنعــت بــرق کشــور
توانســته بــه همــت متخصصــان توانمنــد ایــن صنعــت بــه
قلههــای رفیعــی دســت پیــدا کنــد و از هنظــر بتوانــد بــه خــود
متکــی باشــد.
وی ادامــه داد :وضعیــت صنعــت بــرق کشــور بــه صورتــی پیــش
بینــی شــده اســت کــه در چشــم انــداز ســال  ،1404ایــران در
منطقــه در جایــگاه نخســت از نظــر ظرفیــت تولیــد بــرق اســتقرار
مییابــد.
وی بــا بیــان اینکــه مجموعــه ســرمایه علــم و دانــش
(دانشــگاهیان ،نخبــگان و مهندســان) میتوانــد پشــتوانه خوبــی
بــرای صنعــت بــرق کشــور باشــد ،گفــت :در جامعــه امــروزی
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هیــچ چیــز نمیتوانــد جایــگاه انــرژی بــرق را بگیــرد و بــرای
آن نمیتــوان جایگزینــی یافــت.
محمــودی تصریــح کــرد :همــان طــور کــه آب از دیربــاز نمــاد
زندگــی اســت ،امــروزه انــرژی بــرق نمــاد حیــات بشــر و جامعــه
اســت کــه اگــر ایــن انــرژی از اجتمــاع گرفتــه شــود ،امیــد بــه
زندگــی دههــا ســال پاییــن خواهــد آمــد.
محمــودی بــا بیــان اینکــه تکنولــوژی بــدون بــرق کارایــی ندارد
و در حــال حاضــر پیشــبرد اقتصــاد مقاومتــی بــر دوش صنعــت
بــرق کشــور اســت ،گفــت :از دیگــر ویژگیهــای صنعــت بــرق
ایــن اســت کــه در تمــام دنیــا شــاخص بــرق شــاخص توســعه
اســت.
قائممقــام وزیــر نیــرو بــا اشــاره یــه اینکــه شــاخص مصــرف
بــرق کشــور بــاال اســت و ســاالنه حــدود شــش درصــد رشــد
دارد ،گفــت :ایــن ســوال ایجــاد مــی شــود کــه آیــا ایــن مصــرف
بــاال بــه توســعه یافتگــی ختــم خواهــد شــد یــا بخشــی از ایــن
افزایــش مصــرف بــه توســعه تبدیــل نشــده اســت.
وی تصریــح کــرد :هــر طراحــی خوبــی میتوانــد امیــد اجــرای
طــرح خوبــی را داشــته باشــد و هــر طراحــی بــد امیــد بــه
اجــرای خــوب نخواهــد داشــت.
محمــودی بــا بیــان اینکــه ایــران بــا کشــورهای بســیاری مــرز
خاکــی و آبــی مشــترک دارد و بایــد تــاش شــود تــا از نظــر
تبــادل انــرژی نیــز کارآمــد باشــد ،گفــت :در زمینــه اســتفاده
از انرژیهــای نــو کــه در حــال حاضــر حــدود  250مــگاوات از
آن اســتفاده میکنیــم و از تمــام پتانســیل و ظرفیــت موجــود
کشــور کــه حــدود  77هــزار مــگاوات اســت در طــول ســالهای
آینــده اســتفاده ببریــم.
وی در بحــث هوشمندســازی ســامانهها و شــبکههای بــرق
گفــت :بایــد در ایــن امــر مهــم مشــترکینی را نیــز شــریک
کنیــم تــا بــا کمــک آنــان اقتصــاد بــرق کشــور را پویــا ســازیم.
محمــودی سیاســت بــرق وزارت نیــرو را بــه گونـهای خوانــد کــه
بــه ســمت پاییــن آوردن تلفــات و هوشــمند ســازی شــبکههای
بــرق و اســتفاده از صنعــت بهینــه بــرق گام بــر مـیدارد.
وی ادامــه داد :صنعــت بــرق کشــور صنعتــی اســت کــه
مهندســی مجــدد شــده و بالنــده اســت و کارشناســانی و
مدیــران آن در کار خــدا مجتهــد هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق از شــرکتهای خارجــی
کــه بــرای کار آفرینــی و ســرمایهگذاری و انتقــال تکنولــوژی
پیشــقدم میشــوند ،اســتقبال خواهــد کــرد ،گفــت :تــاش
میکنیــم هزینــه را بــرای ایــن شــرکتها در امــر بازاریابــی و
مشــارکت بــا شــرکتهای داخلــی پاییــن آوریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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هــاب انــرژی :شــرکت بــورس انــرژی ایــران ،بــه صــورت
حسابرســی شــده اعــام کــرد در نیمــه نخســت ســال ،مبلــغ
 16میلیــارد و  993میلیــون ریــال درآمــد حاصــل از فــروش
خالــص داشــته اســت .ســود ناخالــص دوره نیــز مبلــغ 16
میلیــارد و  993میلیــون ریــال محاســبه شــد.
از ســود ناخالــص دوره نیــز هزینــه هــای اداری ،عمومــی
کســر شــد و ســود عملیاتــی دوره بــه مبلــغ  48میلیــون
ریــال محاســبه شــد.

ایجاد واحد اختصاصی بازیافت گاز مایع در
پاالیشگاه تبریز

هــاب انــرژی :بــرای نخســتین بــار در کشــور واحــد تصفیــه
گاز مایــع تولیــدی واحــد ایزوماکــس در پاالیشــگاه تبریــز
بــا اســتفاده از تــوان داخلــی طراحــی ،ســاخت و راه انــدازی
شــد.مدیرعامل شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز گفــت :بــرای
نخســتین بــار در کشــور واحــد تصفیــه گاز مایــع تولیــدی
واحــد ایزوماکــس در پاالیشــگاه تبریــز بــا اســتفاده
از تــوان داخلــی طراحــی ،ســاخت و راه انــدازی شــد.
محمدباقــر دخیلــی در مراســم بهــره بــرداری ایــن پــروژه
گفــت :بــا اجــرای ایــن طــرح بــرج عریــان کننــده گاز مایــع
در واحــد ایزوماکــس بــرای نخســتین بــار در داخــل واحدهــای
پاالیشــگاهی کشــور توســط مهندســان و کارکنــان ایــن
شــرکت در تبریــز طراحــی و ســاخت شــده اســت.
دخیلــی ،ظرفیــت تصفیــه گاز مایــع ایــن واحــد را چهــار
هــزار و  300متــر مکعــب در مــاه برشــمرد و اظهــار کــرد:
بــرای اجــرای ایــن پــروژه در حــدود  100میلیــارد ریــال
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه بــه جهــت اســتفاده از
تجهیــزات داخلــی شــرکت و تــوان مهندســان و کارشناســان
ایــن شــرکت هزینــه تمــام شــده آن بــه دو میلیــارد ریــال
کاهــش یافــت .وی گفــت :بــا راه انــدازی ایــن واحــد محصــول
گاز مایــع (  )LPGتولیــدی پاالیشــگاه بــا بیــش از  33هــزار
تــن در ســال در مناطــق دور دســت خانگــی و شــبکه ســوخت
رســانی حمــل و نقــل مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
وی اســتفاده از امکانــات بالاســتفاده و ســرمایه هــای راکــد
شــرکت بــرای ســاخت و تجهیــز ایــن واحــد ،کاهــش مصــرف

نفــت ســفید و گازوئیــل بــه عنــوان کاهنــده ویســکوزیته نفــت
کــوره بــه میــزان بیــش از  50میلیــون لیتــر در ســال و روزانــه
دو میلیــارد و  200میلیــون ریــال ســوددهی ایــن واحــد را از
جملــه مزایــای اقتصــادی آن عنــوان کــرد.

رونق بازار فیزیکی با معامله نفتای سبک پاالیش
نفت تهران

هــاب انــرژی :در جریــان معامــات روز دوشــنبه  2آذر ،94
در بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران معاملــه نفتــای ســبک
پاالیــش نفــت تهــران ،باعــث رونــق معامــات در ایــن
بازار شــد.
حجــم کل کاالهــای معاملــه شــده در بــازار فیزیکــی بــورس
انــرژی معــادل  6هــزار و  645تــن بــه ارزش  83میلیــارد و
 718میلیــون ریــال بــوده اســت .در جریــان معامــات روز
دوشــنبه  2آذر  ،94در بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران
کاالهــای آیزوریســایکل و نفتــای ســبک پاالیــش نفــت
تهــران ،حــال  402و  410پاالیــش نفــت شــیراز ،حــال
 402پاالیشــگاههای کرمانشــاه و بندرعبــاس ،بــرش ســنگین
پتروشــیمی جــم ،قطــران ذوبآهــن اصفهــان و نیتــروژن
مایــع پتروشــیمی مبیــن در رینــگ داخلــی مــورد عرضــه قــرار
گرفتنــد .در ایــن روز همچنیــن در تابلــوی ســلف مــوازی
اســتاندارد بــرق بــازار مشــتقه 2 ،هــزار و  935قــرارداد در
قالــب  46معاملــه و معــادل بــا  67هــزار و  668مــگاوات
ســاعت بــه ارزش  26میلیــارد و  110میلیــون ریــال مــورد
معاملــه قــرار گرفــت.

بهای نفت پیش از اجالس اوپک افزایش یافت

خبرگــزاری فرانســه :بهــای نفــت در آســیا پیــش از نشســت
کلیــدی کارتــل نفتــی اوپــک و ارائــه گــزارش مربــوط بــه
میــزان ذخایــر نفتــی آمریــکا بــه عنــوان بزرگتریــن مصــرف
کننــده انــرژی در جهــان ،افزایــش یافــت .تحلیلگــران گفتنــد؛
اظهــارات وزیــر نفــت عربســتان مبنــی بــر آمادگــی کشــورش
بــرای همــکاری بــا دیگــر تولیــد کننــدگان نفــت بــه منظــور
تثبیــت قیمــت هــا ،تأثیــر اندکــی داشــته اســت؛ چراکــه هیــچ
گونــه عالمــت قــوی در مــورد کاهــش تولیــد بــرای مقابلــه بــا
عرضــه بیــش از حــد نفــت بــه بازارهــا دریافــت نشــده اســت.
بــازار نفــت ،گردهمایــی ســازمان کشــورهای صــادر کننــده
نفــت (اوپــک) را در تاریــخ دهــم دســامبر بــرای شــنیدن
اعالمیــه هایــی قــوی در مــورد کاهــش احتمالــی ســطح

انـرژی
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تولیــد از نزدیــک دنبــال خواهــد کــرد.

واردات نفت کره جنوبی ازایران افزایش یافت

رویتــرز :براســاس داده هــای گمرکــی کــره جنوبــی ،واردات
نفــت ایــن کشــور از ایــران در مــاه اکتبــر ســال جــاری
میــادی  98.8درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
افزایــش یافــت .واردات نفــت خــام ایــن کشــور در ایــن مــدت
در مجمــوع  12.6درصــد افزایــش یافتــه و بــه  83.9میلیــون
بشــکه رســیده اســت .درمــاه اکتبــر (مهــر  -آبــان) کشــورهای
عربســتان ســعودی ،کویــت ،امــارات متحــده عربــی ،قطــر و
ایــران پنــج صــادر کننــده بــزرگ نفــت بــه کــره جنوبــی بــوده
اند.

تایلند خواستار واردات نفت از ایران شد

مهــر :معــاون وزیــر نفــت از درخواســت تایلنــد بــه منظــور
واردات نفــت خــام از ایــران در دوران پســاتحریم خبــر داد.
دور جدیــد مذاکــرات نفتــی ایــران و تایلنــد امــروز بــا انجــام
گفتگوهایــی بیــن امیرحســین زمانــی نیــا معــاون امــور بیــن
الملــل وزیــر نفــت ایــران و «ســوویت مائــه میســینی»
معــاون وزیــر بازرگانــی تایلنــد بــه میزبانــی تهــران انجــام
شــد .امیرحســین زمانــی نیــا در تشــریح محــور مذاکراتــی
نفتــی انجــام شــده بــا طــرف تایلنــدی گفــت :تایلنــد در
ایــن مذاکــرات بــرای خریــد نفــت از ایــران در پســاتحریم
اعــام آمادگــی کــرد .معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه
نیــاز روزافــزون تایلنــد بــه انــرژی باعــث شــد آنهــا خواســتار
دریافــت نفــت خــام از ایــران شــوند ،تصریــح کــرد :تایلنــد
مــی توانــد دروازه ورود ایــران بــه کشــورهای اتحادیــه ملــل
جنــوب شــرق آســیا (آ ســه آن) باشــد .ایــن مقــام مســئول بــا
اعــام اینکــه در ایــن دیــدار فرصــت هــای ســرمایه گــذاری
و همــکاری مشــترک دو کشــور پیــش از اجــاس کمیســیون
اقتصــادی ایــران  -تایلنــد کــه بــا حضــور معــاون نخســت
وزیــر تایلنــد اوایــل ســال آینــده برگــزار مــی شــود مــورد
بررســی قــرار گرفــت ،اظهــار داشــت :در ایــن دیــدار عــاوه
بــر معــاون وزیــر بازرگانــی و ســفیر ایــن کشــور نمایندگانــی از
شــرکت ســیام گاز و شــرکت پــی تــی تــی تایلنــد هــم حضــور
داشــتند.

معامالت برق روی مدار رشد

هــاب انــرژی :در جریــان معامــات روزســه شــنبه  26آبــان
 ،94بــازار بــرق روز پــر رونــق دیگــری را بــرای بــورس انــرژی
ایــران رقــم زد .در ایــن روز در تابلــوی ســلف موازی اســتاندارد
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بــرق بــازار مشــتقه 13 ،هــزار  689قــرارداد در قالــب 234
معاملــه و معــادل بــا  302هــزار  168مــگاوات ســاعت بــه
ارزش  111میلیــارد و  751میلیــون ریــال مــورد معاملــه قــرار
گرفــت .در آغــاز جلســه معامالتــی ایــن روز نمادهــای بــار
پیــک ،کــم بــاری ،میــان بــاری و بارپایــه روزانــه  26آذر 94
گشــایش یافتــه و در پایــان نمادهــای بــار پیــک ،کــم بــاری،
میــان بــاری و بارپایــه روزانــه  30آبــان 94متوقــف شــدند .در
ایــن روز در بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران نیــز کاالهــای
نفتــای ســبک ،آیزوریســایکل ،آیزوفیــد و حــال 404
پاالیــش نفــت شــیراز ،متانــول پتروشــیمی شــیراز،
متانــول پتروشــیمی فــن آوران ،حــال  410آبــادان،
میعانــات مجتمــع پــارس جنوبــی و میعانــات پاالیــش گاز
ایــام در رینــگ داخلــی مــورد عرضــه قــرار گرفتنــد.
در مجمــوع کل معامــات صــورت گرفتــه در بــازار فیزیکــی
معــادل  4هــزار و  853تــن بــه ارزش  33میلیــارد و 370
میلیــون ریــال بــوده اســت .از نــکات حائــز اهمیــت معامــات
ایــن روز بــازار فیزیکــی میتــوان بــه رقابــت خریــداران بــر
ســر کاالهــای متانــول شــیراز ،میعانــات مجتمــع پــارس
جنوبــی و میعانــات پاالیــش گاز ایــام در رینــگ داخلــی
اشــاره کــرد.

ایجاد تغییرات فنی شبکههای آب؛ هدف ایران در
دوران پساتحریم

هــاب انــرژی :مــا بــه شــرایط بعــد از تحریــم بســیار امیدواریم؛
چــرا کــه کشــور ایــران از جملــه کشــورهای مهــم بــرای مرکــز
همکاریهــای خاورمیان ـهای ژاپــن محســوب میشــود .مدیــر
مرکــز همکاریهــای خاورمیانــهای ژاپــن گفــت :ایجــاد
تغییــرات فنــی شــبکهها هــدف ایــران در دوران پســاتحریم
خواهــد بــود کــه ایــن موسســه تمامــی ایــن اهــداف را پوشــش
خواهــد داد .ناکانیشــیه بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار کرد:برای
رســیدن بــه اهــداف فنــی کشــور ایــران میتــوان گروههایــی
را بــرای آموزشهــای خــاص بــه ایــن کشــور اعــزام کــرد،
همچنــان کــه در ســالهای گذشــته همکاریهــای الزم بــا
ایــن کشــور انجــام شــد.وی ضمــن تشــکر از تمامــی همــکاران
در شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور کــه تمامــی ایــن
برنامههــا بــا همیــاری آنهــا انجــام شــده اســت ،عنــوان
کــرد :هــدف مــا عــاوه بــر موضوعــات فنــی آمــوزش مســایل
فرهنگــی هــم اســت.وی ادامــه داد :مــا بــه شــرایط بعــد از
تحریــم بســیار امیدواریــم؛ چــرا کــه کشــور ایــران از جملــه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کشــورهای مهــم بــرای مرکــز همکاریهــای خاورمیانــهای
ژاپــن محســوب میشــود .ناکانیشــی بــا اشــاره بــه اینکــه
در مــاه گذشــته شــرایط حضــور شــرکتهای خصوصــی
ایرانــی را در ژاپــن فراهــم کردیــم ،خاطرنشــان کــرد :ایــن
مالقاتهــا ادامــه خواهــد داشــت تــا بتوانیــم در آینــده
و روزهــای پیــش رو تبــادل نظــر در صنایــع بــزرگ را بــا
برنامهریزیهــای مفیــد بــه ســرانجام برســانیم .وی ادامــه
داد :ژاپنیهــا مردمانــی محتــاط هســتند و مســئولیت باالیــی
در کار همــواره احســاس میکننــد و اگــر چــه رقابــت بــرای
ســرمایهگذاری در ایــران زیــاد اســت ،امــا مــا در کنــار ســایر
کشــورها میتوانیــم کمــک زیــادی را بــه ایــن کشــور ارائــه
دهیــم

پذیرش  ۶نیروگاه برق آبی در بورس انرژی

فــارس :مدیــر عامــل بــورس انــرژی خبــر داد :فرآینــد پذیرش
و دریافــت کــد معامالتــی  ۶نیــروگاه برقآبــی در بــورس
انــرژی ایــران انجــام شــد .ســید علــی حســینی مدیــر عامــل
شــرکت بــورس انــرژی ایــران؛ بــا اعــام ایــن خبــر گفــت:
بــا هماهنگــی انجــام شــده بــا شــرکت توانیــر و مدیریــت
شــبکه بــرق ایــران ،نیروگاههــای برقآبــی ســازمان آب و
بــرق خوزســتان شــامل نیروگاههــای ســد مــارون ،کرخــه،
عباســپور ،دز ،مســجد ســلیمان و کارون  3در بــورس انــرژی
ایــران پذیرفتــه شــدهاند و در صــورت تکمیــل فرآینــد ثبــت
دارایــی بــه زودی شــاهد عرضــه ایــن نیروگاههــا در بــورس
انــرژی خواهیــم بــود .ســید علــی حســینی تصریــح کــرد:
تــا پیــش از ایــن تنهــا نیروگاههــای خصوصــی و حرارتــی
عرضهکننــدگان بــرق بــورس انــرژی را تشــکیل میدادنــد کــه
از ایــن بــه بعــد نیروگاههــای برقآبــی نیــز کــه در دســته
نیروگاههــای دولتــی جــای دارنــد ،بــه جمــع فروشــندگان
بــرق پیوســتهاند .وی بــا اشــاره بــه رشــد معامــات بــرق
در بــورس انــرژی طــی ســال گذشــته ،ابــراز امیــدواری کــرد:
بــا افزایــش تعــداد خریــداران و فروشــندگان بــرق در بــورس
انــرژی شــاهد بــازار پویاتــر و پــر رونقــی در معامــات بــرق
باشــیم .حســینی همچنیــن از اعــام آمادگــی بــورس انــرژی
بــرای پذیــرش و معاملــه ســایر نیروگاههــای دولتــی در
بــورس انــرژی خبــر داد و گفــت :بــورس انــرژی بــه دنبــال
انجــام معامــات مصرفکننــدگان بــزرگ کشــور در ایــن

بــازار و تســهیل معامــات آنهــا اســت.
مذاکــره ایــران بــا چنــد شــرکت اروپایــی بــرای ســرمایهگذاری
در گاز مایــع طبیعی
هــاب انــرژی :معــاون وزیــر نفــت از مذاکــره بــا چنــد شــرکت
اروپایــی بــه منظــور ســرمایهگذاری در طرحهــای LNG
ایــران خبــر داد و گفــت :در صــورت پیــدا شــدن ســرمایهگذار
مناســب ،ایــران  LNGتــا  ۱.۵ســال دیگــر بــه بهرهبــرداری
میرســد .حمیدرضــا عراقــی بــا اشــاره بــه اینکــه در جلســه
امــروز مســائل مربــوط بــه اتحادیــه و بــازار گاز و همچنیــن
جایگزینــی گاز بــا ســوخت مایــع مــورد بررســی قــرار گرفـت،
گفــت :قــرار اســت اجــاس آتــی ایــن اتحادیــه بینالمللــی 3
ســال دیگــر در آمریــکا برگــزار شــود ،امــا تا  2ســال آینــده دو
کمیتــه از ایــن اتحادیــه در ایــران جلســاتی را بــرای هماهنگی
بیشتــر در مــورد کنفرانــس اصلــی برگــزار خواهنــد کــرد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا اشــاره بــه قراردادهــای
صــادرات گاز ایــران بــه کشــورهای همســایه گفت :دو قــرارداد
صــادرات گاز بــا عــراق امضــا شــد کــه قــرار اســت  1.5ســال
آینــده ایــن قــرارداد اجرایــی شــود .عراقــی بــا اشــاره بــه در
دســت ســاخت بــودن  5طــرح  LNGگفــت :مهمتریــن
ایــن طرحهــا ایــران  LNGاســت کــه هماکنــون 60
درصــد پیشــرفت دارد و اگــر بتوانیــم ســرمایهگذار بــرای ایــن
طــرح پیــدا کنیــم ،حداکثــر تــا  1.5ســال آینــد ایــن طــرح
بــه بهرهبــرداری رســیده و ایــران وارد باشــگاه تولیدکننــدگان
 LNGدر جهــان میشــود .معــاون وزیــر نفــت ادامــه داد:
اگرچــه صــادرات گاز از طریــق خــط لولــه محدودیــت دارد،
امــا  LNGدر کنــار پاییــن بــودن قیمــت کــه یــک نکتــه
منفــی محســوب میشــود ،محدودیتــی بــرای صــادرات نــدارد
و تولیــد  LNGدر ایــران یکــی از برنامههــای اســتراتژیکی
شــرکت ملی گاز اســت.

کمیته بررسی واگذاری مهاب قدس و مپنا به
آستان قدس تشکیل شد

فــارس :بــا گذشــت چندیــن مــاه از واگــذاری برخــی
شــرکتهای بــزرگ زیــر مجموعــه وزارت نیــرو مثــل مهــاب
قــدس و مپنــا بــه آســتان قــدس گزارشــها حاکــی از ایــن
اســت کــه بــه دســتور جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور
کمیتــه ای متشــکل از ســه وزیــر بــرای بررســی ایــن موضــوع
تشــکیل شــده اســت.

انـرژی

شماره سیزده //هفته اول آذر هزار و سیصد نود و چهار

آغاز مذاکرات جدید نفتی ایران-فرانسه

مهــر :دور جدیــد مذاکــرات ایــران بــا نماینــدگان و مدیــران
 ۲۶شــرکت نفتــی فرانســه در تهــران در حالــی آغــاز شــد
کــه شــرکت تکنیــپ فرانســه مذاکــرات متعــددی را بــرای
بازگشــت بــه صنعــت نفــت ایــران انجــام داده اســت .دور
جدیــد مذاکــرات نفتــی ایــران بــا مدیــران  ۲۶شــرکت
فرانســوی فعــال در صنایــع نفــت ،گاز و انــرژی در تهــران
انجــام شــد .بــر ایــن اســاس هیاتــی  ۴۰نفــره متشــکل از
 ۲۶شــرکت بــزرگ نفــت ،گاز و انــرژی فرانســه در تهــران
بــا مدیــران و مقامــات برخــی از شــرکتهای نفتــی ایــران
دیــدار و گفتگــو کردنــد کــه پیــر فابیانــی مدیرعامــل اســبق
شــرکت توتــال فرانســه سرپرســتی هیــات نفتــی فرانســویها
در تهــران را برعهــده دارد .اعضــای ایــن هیــات فرانســوی
در بخشهــای مختلــف پیمانــکاری و مهندســی و ســاخت
تجهیــزات صنعــت نفــت فعــال هســتند کــه مهمتریــن محــور
ایــن مذاکــرات نفتــی ،برقــراری تعامــات ،همکاریهــای
دوجانبــه و حضــور در صنعــت نفــت ایــران بــوده اســت .پیــر
فابیانــی سرپرســت هیــات نفتــی فرانســوی و مدیرعامــل
اســبق شــرکت توتــال همــکاری شــرکت هــای نفتــی ایــران و
فرانســه را نقطــه عطفــی بــرای دو کشــور اعــام کــرد و گفــت:
شــرکتهای فرانســوی مــی تواننــد بــا شــرکتهای توانمنــد
صنعــت نفــت ایــران همچــون شــرکت مهندســی و ســاختمان
صنایــع نفــت ایــران (اویــک) همکاریهــای مشــترکی داشــته
باشــند.

رشد اقتصادی ایران در سال آینده میالدی ۴
درصد است

بانــک مرکــزی :موسســه رتبهبنــدی بیــن المللــی Capital
 Intelligenceرشــد اقتصــادی ایــران را در ســال 2016
4 ،درصــد و تــورم را  11.5درصــد پیــش بینــی و اعــام
کرد:حجــم داراییهــای خارجــی ایــران برابــر  15مــاه
واردات اســت .موسســه رتبــه بنــدی بیــن المللـی Capital
 )Intelligence(CIرتبــه اعتبــاری ایــران ،در بازپرداخــت
تعهــدات بلندمــدت خارجــی و داخلــی ،را از  Bبــه +B
افزایــش داده اســت .همچنیــن ایــن موسســه رتبــه کشــور را
در بازپرداخــت تعهــدات کوتــاه مــدت داخلــی و خارجــیB ،
تعییــن کــرد .در عیــن حــال ،موسســة مذکــور چش ـم انــداز
کلــی اعتبــاری ایــران را از «مثبــت» بــه «باثبــات» تغییــر
داده اســت.در ایــن گــزارش علــت تغییــر رتبــه ،ناشــی از
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بهبــود در روابــط خارجــی جمهــوری اســامی ایــران و اثــر
مثبــت آن بــر تقویــت اعتبــار حاکمیتــی آن عنــوان شــده
است.

لغو تحریم های ایران به نفع پاکستان است

پــاک تریبــون :رئیــس جمهــور پاکســتان اعــام کــرد لغــو
تحریــم هــای غــرب علیــه ایــران بــه نفــع پاکســتان اســت و
مناســبات اقتصــادی و تجــاری بیــن دو کشــور را افزایــش
خواهــد داد .ممنــون حســین ،رئیــس جمهــور پاکســتان،
اعــام کــرد لغــو تحریــم هــای غــرب علیــه ایــران بــه نفــع
پاکســتان بــوده و مناســبات تجــاری و اقتصــادی دو جانبــه
را افزایــش خواهــد داد .رئیــس جمهــور پاکســتان در دیــدار
باعلیرضــا حقیقیــان ،ســفیر ایران در پاکســتان،ضمن اســتقبال
از توافــق هســته ای ،ابــراز امیــدواری کــرد ایــن اقــدام راههــای
جدیــدی را بــرای گســترش روابــط تجــاری دو جانبه ،ســرمایه
گــذاری و همــکاری مشــترک در بخــش انــرژی بــاز کنــد.
رئیــس جمهــور پاکســتان تأکیــد کــرد پتانســیل باالیــی بیــن
دو کشــور در راســتای افزایــش مبــادالت تجــاری وجــود دارد و
پاکســتان امیــدوار اســت تــا هدفگــذاری افزایــش مبــادالت
تجــاری دو کشــور بــه  5میلیــارد دالری ســاالنه طــی 3
ســال آینــده تحقــق یابــد.

اعالم آمادگی عربستان برای همکاری در
برقراری ثبات بازار نفت

رویتــرز :کابینــه عربســتان اعــام کــرد کــه آمــاده همــکاری با
اوپــک و کشــورهای خــارج از ایــن ســازمان بــرای دســتیابی
بــه ثبــات در بــازار نفــت اســت .در فاصلــه چنــد روز مانــده
بــه نشســت وزرای نفــت ســازمان کشــورهای صادرکننــده
نفــت (اوپــک) در ویــن بــرای بازبینــی سیاســت یــک ســال
گذشــته ایــن ســازمان مبنــی بــر عــدم حمایــت از قیمتهــا،
کابینــه عربســتان اعــام کــرد کــه آمــاده همــکاری بــا اوپــک
و غیراوپــک اســت .بهــای نفــت در پــی اعــام ایــن موضــوع
از ســوی عربســتان یــک دالر افزایــش یافــت ،اگرچــه
ایــن ســخنان تکــرار حرفهــای قبلــی عل ـی النعیمــی وزیــر
نفــت عربســتان در هفتــه گذشــته بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییــس جمهــوری اســامی ایــران در ســخنرانی
ســومین اجــاس ســران کشــورهای صادرکننــده
گاز گفــت :بــدون شــک اجــاس ســران مجمــع
کشــورهای صادرکننــدگان گاز یکــی از مهمتریــن
رویدادهــای مربــوط بــه انــرژی ،بهویــژه صنعــت
گاز بــه شــمار مــیرود.
بــه گــزارش ایرنــا ،حســن روحانــی در ســخنان آغازیــن و
خوشــامدگویی بــه شــرکتکنندگان در ســومین مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز در محــل ســاختمان اجــاس
ســران تهــران اظهــار کــرد :هــدف از ایــن اجــاس ،همــکاری
بــرای یافتــن راهکارهایــی بــه منظــور حمایــت از منافــع
جمعــی کشــورهای عضــو مجمــع ،توســعه همــکاری میــان
کشــورها در زمینههــای مختلــف از جملــه اکتشــاف ،تولیــد
و تجــارت گاز طبیعــی ،هماهنگــی سیاســتها در راســتای
افزایــش ســهم گاز طبیعــی در ترکیــب انــرژی مصرفــی
جهــان و ارتقــای جایــگاه مجمــع در عرصــه بینالمللــی
انــرژی اســت .روحانــی ادامــه داد :بــا وجــود اهمیــت و
ضــرورت اســتفاده از انــرژی فســیلی ،بهرهبــرداری ناپایــدار
از ایــن منابــع انــرژی ،باعــث بــروز برخــی آســیبهای
اجتماعــی شــده و آثــار منفــی بــر محیطزیســت داشــته
و جهــان را بــا مســئله خطیــر موازنــه ،میــان اســتفاده از
انــرژی بــرای توســعه اقتصــادی و حفــظ محیطزیســت
مواجــه کــرده اســت .وی افــزود :در پاســخ بــه دو چالــش
تغییــرات نامطلــوب اقلیمــی و امنیــت دسترســی بــه منابــع
اولیــه انــرژی ،بســیاری از جوامــع پیشــرفته مصرفکننــده
انــرژی ،در صــدد توســعه و اســتفاده از منابــع انرژیهــای
تجدیدپذیــر برآمدهانــد .رییــس جمهــوری اظهــار کــرد:
براســاس چشــماندازهای معتبــر انــرژی ،ســهم انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،در تامیــن انــرژی مــورد نیــاز جهــان ،تــا آینــده
قابــل پیشبینــی ،محــدود خواهــد بــود و بــرای گــذار از
دوران ســوختهای فســیلی بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر،
راهــی طوالنــی در پیــش اســت.
روحانــی افــزود :بنابرایــن ،ایــن ســوال مطــرح اســت کــه
بــرای تامیــن انــرژی بــا آالیندگــی کمتــر و هزینــه قابــل
قبــول ،در ایــن دورانگــذار ،چــه بایــد کــرد؟
رییــس جمهــوری ادامــه داد :گاز طبیعــی بــه عنــوان
ســوختی پــاک بــا منابــع غنــی قابــل دســتیابی بــرای

انـرژی
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دولت از پس از برجام بگوید

روحانی در اجالس سران مجمع
کشورهای صادرکننده گاز مطرح کرد

همکاری برای حمایت
از منافع جمعی
218میلیارد دالر طرح و
پروژه نفتی آماده اجراست
دهههــای آینــده ،ســهم قابلتوجهــی از ترکیــب انــرژی
مصرفــی جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت و
مزیتهــای اقتصــادی ،فنــی و زیس ـتمحیطی گاز طبیعــی،
در مقایســه بــا ســایر ســوختها باعــث شــده تــا اهمیــت آن
بــه عنــوان یــک منبــع مهــم انــرژی افزایــش یابــد .روحانــی
بــا اشــاره بــه اینکــه انتظــار مــیرود مصــرف گاز طبیعــی
در دهههــای آینــده نیــز افزایــش چشــمگیری داشــته
باشــد ،گفــت :همــه کشــورها بــه ویــژه کشــورهای درحــال
توســعه بــر ایــن باورنــد کــه گاز طبیعــی میتوانــد بــه
عنــوان پلــی مطلــوب ،برایگــذار از دوران ســنتی اســتفاده
از ســوختهای فســیلی ،بــه دوران بهرهبــرداری بیشــتر از
انرژیهــای تجدیدپذیــر تبدیــل شــود .رییــس جمهــوری
گفــت :عــاوه بــر ایــن ،افزایــش تجــارت گاز طبیعــی باعــث
افزایــش همبســتگی میــان جوامــع شــده و بــه ثبــات،
امنیــت و یکپارچگــی در روابــط بینالمللــی کشــورها
کمــک میکنــد .وی اظهــار کــرد :بــه همیــن دلیــل
ارتقــای جایــگاه جهانــی مجمــع کشــورهای صادرکننــده
گاز در بازارهــای انــرژی ،مســتلزم ایجــاد نگاهــی فراگیرتــر
از گذشــته بــه موضــوع اســت ،تــا مجمــع نقشــه راه آینــده
خــود را بــه درســتی تنظیــم کــرده و زمینــه را بــرای افزایــش
نقــش خــود در تامیــن امنیــت انــرژی جهانــی فراهــم کنــد.
رییــس جمهــوری ادامــه داد :همکاریهــای ســازمانیافته و
مبتنــی بــر تفاهــم کشــورهای تولیدکننــده گاز در بازارهــای
منطق ـهای از ارکان تعامــل بلندمــدت کشــورهای عضــو بــه

شــمار مــیرود و میتوانــد موجبــات بهرهگیــری اقتصــادی
و بهینهســازی بهــرهوری از منابــع محــدود و تجدیدناپذیــر
را فراهــم کنــد .رییــس جمهــوری اظهــار کــرد :ایــران بــه
عنــوان یکــی از بزرگتریــن دارنــدگان ذخایــر گاز طبیعــی
جهــان ،از ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای تولیــد و صــادرات
گاز طبیعــی و مشــارکت بیشــتر در تامیــن امنیــت عرضــه
انــرژی جهانــی برخــوردار اســت .روحانــی گفــت :کشــور ما در
ســالهای گذشــته سیاســت جایگزینــی گاز بــه جــای ســایر
ســوختهای فســیلی را بــه کار بســته و در حــال حاضــر
حــدود  ۷۰درصــد ترکیــب انــرژی ایــران را گاز تشــکیل
میدهــد .وی افــزود :حــدود  ۹۰درصــد خانوارهــای شــهری و
روســتایی ایــران بــه شــبکه سرتاســری توزیــع گاز دسترســی
دارنــد و ظرفیــت تولیــد گاز ایــران تــا  ۲ســال آینــده بــه
بیــش از  ۱۰۰۰میلیــون متــر مکعــب در روز خواهــد رســید،
امــا مقایســه نســبت میــزان تولیــد بــا حجــم ذخایــر و
بهویــژه نســبت صــادرات گاز طبیعــی ایــن کشــور بــه حجــم
ذخایــر آن نشــان میدهــد کــه محدودیتهــای تحمیلــی
سیاســتهای بینالمللــی در گذشــته مانــع بهرهبــرداری
مطلــوب ایــران از ایــن ظرفیتهــا شــده اســت.

ادامــه از صفحــه  1و شــفاف ســازی در ایــن بــاره صــورت
نگرفتــه اســت.
وی ادامــه داد :در حالــی کــه فضــای تجــارت خارجــی مــا در
ابهامــات فــرو رفتــه اســت و دولت شــفاف ســازی هــای الزم را
انجــام نمــی دهــد ،عــدم ثبــات در قوانیــن نیــز مزیــد بــر علــت
شــده و بیــش از گذشــته بــر مشــکالت صادرکننــدگان افــزوده
شــده اســت.
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران در
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا ایــن اوصــاف وضعیــت صادراتــی
کشــور را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد ،پاســخ داد :بــا توجــه بــه
ابهامــات تجــارت خارجــی و همچنیــن عــدم ثبــات در قوانیــن
نمــی تــوان پیــش بینــی از وضعیــت آتــی صــادرات کشــور
داشــت.
وی در ادامــه بــه اهمیــت نقــش صــادرات در اقتصــاد کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :صــادرات و اتفاقاتــی کــه بــر آن مــی رود،
نــه تنهــا بــر جامعــه صادراتــی کشــور تاثیــر مــی گــذارد ،بلکــه
بازتــاب هــای گســترده ای در بخــش کالن اقتصــاد ،بخــش
خصوصــی و احــاد مختلــف جامعــه دارد .بــه همیــن دلیــل
حمایــت و بهبــود شــرایط صــادرات کشــور ،تاثیــرات مثبتــی
بــر بخــش هــای مختلــف اقتصــاد کشــور دارد .امــا متاســفانه
بــا وجــود چنیــن نقــش و تاثیــری نــگاه کالنــی بــه صــادرات
نیســت.
میــری یکــی از راهکارهــای مهــم در خــروج از اقتصــاد تــک
محصولــی و نفتــی را توجــه و حمایــت از صــادرات دانســت
و گفــت :صــادرات غیــر نفتــی عمومــا توســط صادرکننــدگان
بخــش خصوصــی انجــام مــی شــود و نیازمنــد حمایــت اســت.
وی در پایــان از دولــت خواســت تــا بــا تبیــن قوانیــن ضمــن
حمایــت از تولیــد صــادرات محــور ،صــادرات و نســبت بــه
شــفاف ســازی شــرایط اقتصــادی ایــران پــس از برجــام ،راه
صادرکننــدگان را همــوار کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همکاری  ۲کشور آسیایی برای
حضور در بازارهای اروپایی
معــاون وزیــر بازرگانــی تایلنــد در راس یــک هیــات تجــاری
بــه ایــران آمــد تــا در کنــار دیگــر کشــورها ماننــد روســیه،
هلنــد و ...کــه ایــن روزهــا مهمــان تهرانانــد ،شــکل
دیگــری بــه روابــط تجــاری فیمابیــن بدهــد.
دیــروز هیــات تایلنــدی بــا مســئوالن دولتــی و همچنیــن
رییــس پارلمــان بخــش خصوصــی دیــدار و گفتوگــو
کردنــد تــا حداقــل بتواننــد ســطح روابــط را از ۹۹میلیــون
دالر فعلــی بــه یــک میلیــارد دالر برســانند.

بررسی عوامل موثر در تحرک روابط تجاری
ایران و تایلند

در دیــدار رییــس ســازمان توســعه تجــارت بــا همتــای
تایلنــدیاش ،موانــع و فرصتهــای تجــاری ایــران و
تایلنــد بــه منظــور افزایــش و ایجــاد تحــرک در حجــم
تجــارت دو کشــور ،کالبدشــکافی شــد .بــه گــزارش روابــط
عمومــی ســازمان توســعه تجــارت ،در ایــن دیــدار ول ـیاهلل
افخمــیراد گفــت :مــردم ایــران مردمــی مهماننــواز و
مایــل بــه همــکاری و تعامــل بــا همــه مــردم دنیــا هســتند
و امیدواریــم کــه ســفر شــما بــه ایــران مقدمــهای بــرای
افزایــش ســطح تعامــات دو جانبــه و بــه ویــژه ارتبــاط بیش
از پیــش بخــش خصوصــی دو کشــور باشــد .افخمــیراد
بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از توافــق ایــران و  ۵+۱فضــای
اقتصــادی و تجــاری کشــور ،شــرایط متفاوتــی را تجربــه
کــرده اســت ،تصریــح کــرد :مــا بــه صــورت روزافزونــی
شــاهد حضــور مقامــات مســئول کشــورهای خارجــی و
هیاتهــای تجــاری همــراه آنهــا بــه ایــران هســتیم کــه گاه
تعــداد ایــن هیاتهــا بــه  ۴۰۰تــن میرســد؛ ایــن موضــوع
حاکــی از رفــع محدودیتهــا و تمایــل همــه کشــورهای
جهــان بــه توســعه روابــط تجــاری بــا ایــران اســت .وی بــه
حجــم تجــارت ایــران و تایلنــد در ســالهای گذشــته نیــز
اشــارهای کــرد و افــزود :ســطح مناســبات تجــاری دو کشــور
بــه راحتــی قابــل افزایــش اســت ،آمارهــای گمــرک ایــران

نشــان میدهــد کــه ســال ۲۰۱۴م حجــم تجــارت ایــران و
تایلنــد  ۳۰۰میلیــون دالر بــود در حالــی کــه بــا اهتمــام دو
طــرف بــه رفــع موانــع تجــاری ،اعــزام و پذیــرش هیاتهــای
تجــاری و تشــویق ســرمایهگذاریهای مشــترک میتــوان
تحولــی در تجــارت دو طــرف ایجــاد کــرد .رییــس ســازمان
توســعه تجــارت برگــزاری کمیســیونهای مشــترک
اقتصــادی را نیــز از عوامــل موثــر در تحــرک روابــط تجــاری
برشــمرد و یــادآور شــد :بــر اســاس آنچــه پیــش از ایــن
مقــرر شــده اســت ،نهمیــن اجــاس کمیســیون مشــترک
ایــران و تایلنــد بــه زودی در تهــران برگــزار خواهــد شــد
و امیدواریــم در نشســت آتــی ،بخــش خصوصــی دو کشــور
نیــز حضــور موثــری داشــته باشــند .وی بــا برشــمردن
مزایــای ســرمایهگذاری در ایــران تصریــح کــرد :معافیــت
 ۲۰ســاله از مالیــات ،معافیــت از مالیــات بــر ارزش افــزوده،
امــکان ورود مــواد اولیــه و تجهیــزات و ماشــینآالت بــدون
پرداخــت هرگونــه وجهــی و تــردد بــدون ویــزا ،امکانــات
ویــژهای اســت کــه ایــران بــرای جــذب ســرمایهگذاران
خارجــی در مناطــق آزاد اقتصــادی فراهــم کــرده اســت؛
ضمــن اینکــه کســانی کــه در مناطــق آزاد ایــران مشــغول
بــه کار میشــوند مجــوز فعالیــت خــود را از همــان مناطــق
در حداقــل زمــان ممکــن دریافــت میکننــد و هــر
کاالیــی را هــم کــه بــه تولیــد برســانند میتواننــد بــدون
کمتریــن مانعــی صــادر کننــد؛ در مناطــق ویــژه اقتصــادی
نیــز مزایــای مشــابهی وجــود دارد کــه بــرای هرگونــه
ســرمایهگذاری جــذاب اســت .معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت ضمــن تاکیــد بــر آمادگــی ایــران بــرای همــکاری
بــا تایلنــد ،افــزود :در ایــن مســیر مــا آمــاده هســتیم کــه
موانــع تجــاری و محدودیتهــا را حــذف کنیــم و در صــورت
امــکان بــا تخفیفهــای تعرفــهای ،تجــارت ترجیحــی را
بیــن دو کشــور برقــرار کنیــم .وی بــر عــزم ایــران بــرای
پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی تاکیــد کــرد و گفــت:
بــرای تحقــق ایــن هــدف ،مــا درصــدد حضــور گســترده
در پیمانهــای منطق ـهای و افزایــش تجــارت ترجیحــی بــا
کشــورهای همســایه هســتیم؛ در ایــن مســیر ضــرورت دارد
کــه همکاریهــای متقابــل تجــاری خــود را افزایــش دهیــم،
ضمــن اینکــه پیوســتن بــه اتحادیــه ملــل جنــوب شــرق
آســیا (آس ـهآن) هــم مــورد عالقــه ماســت.
افخم ـیراد بــا تاکیــد بــر تســهیل رفتوآمدهــای تاجــران
و بازرگانــان دو کشــور گفــت :اگــر تــردد تاجــران و فعــاالن
اقتصــادی دو کشــور آسانســازی نشــود ،طبیعــی اســت

انـرژی
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کــه تغییــر چندانــی در حجــم روابــط تجــاری دو کشــور
ایجــاد نخواهــد شــد؛ بــه همیــن دلیــل از طــرف تایلنــدی
میخواهیــم کــه در ایــن مســیر اهتمــام الزم را داشــته
باشــد ،ایــران نیــز درمقابــل تســهیالتی را بــرای صــدور
روادیــد تاجــران تایلنــدی در نظــر خواهــد گرفــت.

۳میلیارد دالر حجم تجارت تا  ۷سال دیگر

هیــات تجــاری تایلنــد بــه اتــاق بازرگانــی ایــران هــم رفــت.
در ایــن دیــدار رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران ،ســهم ایــران
از تجــارت ۲۰۰میلیــارد دالری تایلنــد را تنهــا ۹۹میلیــون
دالر اعــام کــرد و گفــت :بایــد بــه تجــارت مشــترک یــک
میلیــارد دالری برســیم .محســن جاللپــور در دیــدار
بــا معــاون وزیــر بازرگانــی تایلنــد بــا اشــاره بــه ســابقه
دیرینــه روابــط تجــاری میــان ایــران و تایلنــد ،گفــت:
برقــراری ارتبــاط بــا بلــوک شــرق جــزو سیاســتهای
اســتراتژیک ایــران اســت ،چراکــه اتحادیــه اقتصــادی
آســهآن پنجمیــن اقتصــاد بــزرگ دنیاســت کــه اهمیــت
ویــژهای بــرای کشــور مــا دارد و تایلنــد نیــز بهعنــوان
موســس ایــن اتحادیــه ،دومیــن قــدرت اقتصــادی در ایــن
حــوزه بــه شــمار م ـیرود کــه میتوانــد شــریک راهبــردی
بــرای ایــران باشــد .رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود:
ســهم ایــران از بــازار ۲۰۰میلیــارد دالری تایلنــد فقــط
۹۹میلیــون دالر و ســهم تایلنــد نیــز از بــازار ۷۸میلیــارد
دالری ایــران فقــط ۱۱۵میلیــون دالر اســت .وی تصریــح
کــرد :هــدف مــا رســیدن بــه حجــم روابــط تجــاری یــک
میلیــارد دالری بیــن  ۲کشــور در  ۳ســال آینــده اســت و
امیدواریــم تــا  ۷ســال آینــده نیــز ایــن رقــم بــه  ۳میلیــارد
دالر برســد .بــه گفتــه جاللپــور قیــر ،مشــتقات نفتــی،
مــواد اولیــه پالســتیک ،مــس و کــود شــیمیایی بــه ارزش
۶۰میلیــارد دالر بخشــی از نیــاز تایلنــد را از طریــق ایــران
تامیــن میکنــد ،همچنیــن تایلنــد میتوانــد در حــوزه
محصــوالت الکترونیــک ،ســختافزار ،رایانــه و قطعــات
خــودرو بخشــی از بــازار ایــران را در اختیــار گیــرد .وی
اظهــار کــرد :ســرمایهگذاری در بنگاههــای کوچــک و
متوســط هــم اشــتغالزایی بیشــتری در پــی دارد و هــم از
طریــق آن در کوتاهمــدت میتــوان بــه نتیجــه مطلــوب
رســید ،مضــاف بــر اینکــه ایــران و کشــورهای اطــراف
ظرفیــت بــازار ۴۰۰میلیــون نفــری را دارنــد کــه میتــوان
بــا ســرمایهگذاری مشــترک و تولیــد کاال ،آن را بــه ایــن
بازارهــا صــادر کــرد.

زنگنه:
روسیه شریکی راهبردی برای
ایران است
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وزیــر نفــت در دیــدار بــا وزیــر انــرژی روســیه بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــن کشــور شــریکی راهبــردی و بلندمــدت
بــرای ایــران اســت ،گفــت :ایــران و روســیه پیــش از
ایــن در بســیاری از زمینههــا مذاکراتــی داشــتهاند
و اکنــون زمــان عملیاتــی شــدن ایــن مذاکــرات فــرا
رســیده اســت.
بیــژن زنگنــه ،صبــح امــروز (دوشــنبه دوم آذرمــاه) در
ادامــه دیدارهــای دوجانبــه بــا وزرای کشــورهای عضــو
جیییســیاف ،پیــش از دیــدار بــا آلکســاندر نــواک
بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :برگــزاری اجــاس ســران
فرصتــی شــد تــا مســووالن ایــران و روســیه دیدارهــای
بیشــتری داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه روســیه شــریکی بلندمــدت و
راهبــردی بــرای ایــران در همــه دورانهــا بــه شــمار
مـیرود ،تصریــح کــرد :امیــدوارم بــا همــکاری دوطــرف
روابــط درازمــدت و پایــداری در حــوزه نفــت و گاز در
دوران پســاتحریم میــان دو کشــور برقــرار شــود.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه هماکنــون نیــز بــا
شــرکتهای روســی در ارتبــاط هســتیم ،ادامــه داد:
زمینــه همــکاری میــان دو کشــور بســیار اســت و
هماکنــون زمــان عملیاتــی شــدن مذاکــرات قبلــی فــرا
رســیده اســت.
همچنیــن ،آلکســاندر نــواک  -وزیــر انــرژی روســیه -
نیــز از حضــور در ایــن نشســت دو جانبــه کــه پیــش از
ســومین اجــاس ســران مجمــع کشــورهای صادرکننده
گاز در حــال برگــزاری اســت ،ابــراز خرســندی کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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مؤثــر بیــن کشــورهای عضــو ،کشــورهای مصــرف کننــده و
بازیگــران گاز طبیعــی بــه منظــور ارتقــای شــفافیت و ثبــات
بــازار و تســهیل انتقــال فنــاوری بــرای بهــره منــدی کشــورهای
عضــو
ســران کشــورها و دولــت هــای مجمــع کشــورهای صادرکننــده
گاز مراتــب قدردانــی خــود را از جنــاب آقــای دکتــر حســن
روحانــی ،رییــس جمهــور اســامی ایــران بــرای رهبــری عالــی
ایشــان در ســومین اجــاس ســران مجمــع و هــم چنیــن دولت
و ملــت جمهــوری اســامی ایــران بــه واســطه میهمــان
نــوازی گــرم ایشــان ابــراز مــی دارنــد.
ســومین اجــاس ســران مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز
بــا حضــور  9رئیــس دولــت و بــه ریاســت حجــت االســام و
المســلمین حســن روحانــی ،عصــر روز دوشــنبه در ســالن
اجــاس ســران افتتــاح شــد.
ســومین اجــاس ســران مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز
( )GECFبــا حضــور رئیســان جمهــوری روســیه ،عــراق،
بولیــوی ،ونزوئــا ،گینــه اســتوایی ،نیجریــه ،ترکمنســتان و
نخســت وزیــر الجزایــر در ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد.
همچنیــن در ایــن اجــاس فرســتاده ویــژه رئیــس جمهــوری
آذربایجــان ،ســالم البــدری دبیــرکل ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت و آلــدو فلــورس کویــرگان دبیــر مجمــع
بیــن المللــی انــرژی حضــور داشــتند.
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی بــه عنــوان
رئیــس اجــاس ،در مراســم آغــاز بــه کار ســومین اجــاس
ســران مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز (،)GECF
ســخنرانی کــرد.
کشــورهای عضــو مجمــع صادرکننــدگان گاز ٤٢ ،درصــد از
تولیــد گاز جهــان ٦٧ ،درصــد از ذخایــر گازی جهــان٣٨ ،
درصــد از انتقــال گاز بــا خــط لولــه و  ٨٥درصــد از تجــارت
گازطبیعــی مایــع شــده (ال.ان.جــی) را در اختیــار دارنــد.
کشــورهای الجزایــر ،بولیــوی ،مصــر ،گینــه اســتوایی ،ایــران،
لیبــی ،نیجریــه ،قطــر ،روســیه ،ترینیــداد و توباگــو ،ونزوئــا
و امــارات ١٢ ،عضــو اصلــی ایــن مجمــع جهانــی بــه شــمار
مــی رونــد و هلنــد ،نــروژ ،عــراق ،آذربایجــان ،عمــان و پــرو
بــه عنــوان اعضــای ناظــر در مجمــع کشــورهای صادرکننــده
گاز حضــور دارنــد.

انـرژی
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ایران و روسیه در رقابت بر سر بازارهای اروپا
اجــاس اخیــر گازی کــه برگزارشــد از کشــورهای
صادرکننــدهای تشــکیل شــده بــود کــه از ۱۸۸میلیــارد
مترمکعــب ذخایــر گاز جهــان ۳/۶۲درصــد را دراختیــار
دارنــد.
گرچــه ایــن کشــورها ۳/۶۲درصــد از کل ذخایــر جهــان را در
اختیــار دارنــد ،نقــش آنهــا در تولیــد گاز ۵/۳۶درصــد از کل
تولیــد گاز در جهــان اســت و ســهم صــادرات ایــن کشــورها نیــز
۵/۴۶درصــد از کل صــادرات گاز جهــان اســت در بیــن این روســیه،
۴/۱۷درصــد از کل ذخایــر گاز جهــان ،ایــران بــا ۲/۱۸درصــد ،قطــر
۱/۱۳درصــد ،امــارات  ۳/۳و الجزایــر  ۲/۲را از کل ذخایــر گازی
جهــان دراختیــار دارنــد .بــه عــاوه در ایــن میــان کشــور روســیه،
ایــران و قطــر حجــم قابــل توجــه ذخایــر گازی جهــان را در اختیــار
دارنــد .روســیه بهعنــوان دومیــن دارنــده ذخایــر بــزرگ گازی
بزرگتریــن صادرکننــده گاز در بیــن ایــن کشورهاســت اگــر چــه
ایــران دارنــده بزرگتریــن ذخایــر گازی جهــان اســت امــا کمتــر
از یکدرصــد صــادرات جهــان را در اختیــار دارد در ایــن بیــن
ســهم قطــر از صــادرات گاز ۱/۱۲درصــد اســت .گرچــه روســیه

نمایشگاه «ایران-اکسپو »۲۰۱۵
در تاجیکستان
منایشــگاه «ایران-اکســپو  »۲۰۱۵در شــهر دوشــنبه بــا
حضــور پررنــگ شــرکتهای ایرانــی برگــزار شــد .در این
نمایشــگاه تعــداد زیــادی از مقامــات ،بازرگانــان و مــردم
و همچنیــن نماینــدگان ســفارتخانه و ســازمانهای
خارجــی مقیــم دوشــنبه حضــور داشــتند.
«شــریف ســعید» رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع
تاجیکســتان در ســخنانی افتتــاح نمایشــگاه «ایــران
اکســپو »۲۰۱۵ -را رخــدادی مهــم خوانــد و از زحمــات
شــرکت مدیریــت نمایشــگاهی ،ســازمان توســعه تجارت
و ســفارت جمهــوری اســامی ایــران بــرای برگــزاری آن
قدردانــی کــرد .وی بــا بیــان اینکــه در تاجیکســتان
بیــش از  ۱۵۰شــرکت ایرانــی فعــال هســتند ،اظهــار

و قطــر بهعنــوان نخســتین و دومیــن صادرکننــده گاز هســتند
امــا ایــران تنهــا کشــوری اســت کــه در بیــن ایــن کشــورها
پــروژه طــرح توســعهای گازی بــرای منابــع خــود تعریــف کــرده
اســت از ای ـنرو و بــا نبــود زیرســاخت الزم ،میــزان تولیــد ایــن
کشــورها همچنــان محــدود باقــی خواهــد مانــد .بــا توجــه بــه
ســرمایهگذاریهای اخیــر ایــران در ۱۰فــاز پــارس جنوبــی بــه
نظــر میرســد ایــران بــا بهرهبــرداری از ایــن فازهــا ،تولیــد خــود
از ۷۰۰میلیــون مترمکعــب در روز را بــه ۱۰۰۰میلیــون مترمکعــب
در روز برســاند بــا وجــود ایــن زیرســاختها ایــران بــرای صــادرات
گاز خــود بــه دنبــال  ۲گزینــه اســت :نخســت ،صــادرات بــه ترکیــه
و اروپــا و دوم کشــورهای همســایه .آمــار ســال ۲۰۱۴م از میــزان
واردات گاز کشــورهای هنــد ،پاکســتان امــارات متحــده عربــی،
عمــان ،کویــت ،ترکیــه و اروپــا نشــان میدهــد کــه در مجمــوع
ایــن کشــورها ۸۵۰میلیــون مترمکعــب واردات گاز داشــتند کــه
ایــن میــزان در ســال۲۰۲۴م بــه ۱۳۳۳میلیــون مترمکعــب
خواهــد رســید و ایــن فرصــت بزرگــی بــرای کشــوری هماننــد
ایــران اســت کــه بتوانــد از آن اســتفاده الزم را ببــرد .از طرفــی،
کــرد :بیــن  ۲کشــور دوســت بیــش از  ۱۰۰ســند در
راســتای توســعه همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری بــه
امضــا رســیده و در ســال گذشــته میــادی میــزان تبــادالت
تجــاری حــدود ۲۳۰میلیــون دالر بــوده اســت .ایــن مقــام
تاجیــک راهانــدازی خطــوط تولیــد داخلــی بــا اســتفاده از
منابــع محلــی را از اولویتهــای دولــت متبوعــش دانســت
تــا محصــوالت تاجیکســتان بــه بازارهــای جهانــی راه پیــدا
کنــد .ســعید تصریــح کــرد :نمایشــگاه امــروز گامــی مهــم
در راســتای کمــک بــه تحقــق ایــن اهــداف خواهــد بــود.
«راضیــه علیرضایــی» رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت خراســان رضــوی نســبت بــه برگــزاری نمایشــگاه
«ایــران اکســپو »۲۰۱۵ -در کشــور دوســت و همزبــان
ابــراز خشــنودی کــرد و گفــت :ایــن اقــدام بــه بهبــود
همکاریهــای مشــترک اقتصــادی و تجــاری  ۲کشــور
کمــک خواهــد کــرد .وی گفــت :شــرکتهای ایرانــی
کــه در زمینههــای مختلــف از تجربیــات ارزشــمندی
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کشــورهای هنــد و پاکســتان از بازارهــای مهــم ایــران هســتند
گرچــه انتقــال گاز ایــران بــه اروپــا ابعــاد اســتراتژیکی بــه دنبــال
خواهــد داشــت امــا از منظــر فایــده هزینــه توســعه انتقــال گاز بــه
کشــورهای همســایه ابعــاد پراهمیتتــری بــه خــود میگیــرد از
ایـنرو ایــران بــا توســعه خــط لولــه عــراق کــه انتظــار مـیرود تــا
پایــان کار میــزان صــادرات بــه ایــن کشــور تــا ۴۰میلیونمتــر
افزایــش یابــد .ایــران بــرای صــادرات بــه اروپــا از پــل دیپلماســی
روســیه عبــور خواهــد کــرد .از آن جایــی کــه گاز اروپــا از روســیه
تامیــن میشــود از ای ـنرو بــه نظــر میرســد ایــران بــرای حضــور
در ایــن بــازار بــزرگ اســتراتژیک نیــاز بــه همراهــی روســیه دارد
گرچــه منافــع ملــی ایــن دو کشــور هرگــز بــر مواضــع مشــترک
داللــت نخواهــد کــرد امــا تعامــل منطقــی دو طرفــه راهگشــای
ایــران بــرای حضــور در بازارهــای اروپــا اســت .از آنجایــی کــه
روسهــا سالهاســت بــازار اروپــا را دراختیــار دارنــد ،ایــران را
بهعنــوان تهدیــدی بــرای مواضــع اســتراتژیک بینالمللــی و نیــز
اقتصــادی خــود خواهنــد دیــد امــا اروپــا بهدنبــال تنــوع ســبد
انــرژی بــوده و ایــن فرصتــی اســت بــرای ایــران تــا بــا تحکیــم
حــوزه سیاســت بینالملــل از فضــای بــاز سیاســی بــه ســود
منافــع ملــی خــود اســتفاده کنــد.

منصور معظمی  -استاد دانشگاه نفت

برخوردارنــد ،آمــاده مشــارکت در تحقــق برنامههــای
توســعه اقتصــادی و صنعتــی تاجیکســتان هســتند .ایــن
اقــدام بــرای حضــور مشــترک در بازارهــای منطقــه و
خــارج از آن فرصــت فراهــم خواهــد کــرد.
«هوشــیاریپور» معــاون ســفیر جمهــوری اســامی ایــران
در تاجکســتان نیــز در ســخنانی روابــط تهــران و دوشــنبه
را دوســتانه توصیــف کــرد و برگــزاری نمایشــگاه «ایــران
اکســپو »۲۰۱۵ -را در راســتای کمــک به آشــنایی بیشــتر
بــا ظرفیتهــای متقابــل و دســتیابی بــه توافقــات جدیــد
در زمینــه همــکاری بیــن شــرکتها و ســازمانهای
اقتصــادی و تجــاری ۲طــرف دانســت .وی از تاجــران و
ســرمایهگذاران ایــران خواســت بــا آشــنایی بــا مقــررات
مربــوط بــه حــوزه تجــارت و ســرمایهگذاری تاجیکســتان
وارد ایــن کشــور شــوند تــا بتواننــد فعالیتهــای مثمــر
داشــته باشــند .ایــن نمایشــگاه امــروز (سهشــنبه) بــه
پایــان میرســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همه آن چه باید درباره صنعت پتروشیمی بدانید در
:گفت و گو با مهدی شریفی نیک نفس

پتروشیمی موتور
محرک اقتصاد کشور

ســال گذشــته درحالــی پنجاهمیــن ســالگرد
تاســیس صنایــع پتروشــیمی در ایــران جشــن
گرفتــه شــد کــه کــه از ایــن صنعــت بــه عنــوان
موتــور محــرک اقتصــاد کشــور نــام بــرده مــی
شــود؛ صنعتــی کــه محصــوالت آن در بین صــادرات
غیــر نفتــی کشــور هــر ســال معمــوال باالتریــن
جایــگاه را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و از طرف
دیگــر بــا اجــرای طــرح هــای توســعه مــی توانــد
عــاوه بــر جلوگیــری از خــام فروشــی ذخایــر نفــت
و گاز ایــران؛ ارزش افــزوده بســیاری را بــرای کشــور
بــه ارمغــان بیــاورد و بــه اشــتغال زایــی و توســعه
کشــور کمــک هــای بســیاری کنــد .ا

بعــد از گذشــت  50ســال از شــروع بــه کار نخســتین
واحــد پتروشــیمی در شــیراز و در شــرایطی کــه 38
واحــد پتروشــیمی بــزرگ و کوچــک در کشــور وجــود
دارد کارشناســان معتقدنــد هنــوز ایــن صنعــت نقشــه راه
مشــخص و یــک طــرح توســعه همــه جانبــه نــدارد و بایــد
دولــت و وزارت نفــت بــه عنــوان متولــی ســر رشــته کار را
در دســت بگیرنــد و بــا جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی
و خارجــی و فعــال کــردن حضــور بخــش خصوصــی از
پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای ایــن صنعــت بــه بهتریــن
شــکل اســتفاده کننــد؛ در ایــن گــزارش «مهــدی شــریفی
نیــک نفــس» مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی از
چالــش هــا و مزیــت هــای ایــن صنعــت مــی گویــد و بــه
اصلــی تریــن پرســش هــا و راهکارهــا در ایــن حــوزه پاســخ
مــی دهــد:
 5چالش اصلی صنعت پتروشیمی:
 -1کمبود خوراک :
نخســتین و اصلــی تریــن مشــکل صنعــت پتروشــیمی
هــم اکنــون کمبــود خــوراک و تامیــن نیــاز واحدهــای
پتروشــیمی اســت کــه باعــث شــده برخــی از ظرفیــت هــای
صنایــع پتروشــیمی خالــی بمانــد و واحدهــا زیــر ظرفیــت
کار کننــد؛ بــه صــورت میانگیــن هــم اکنــون واحدهــای
پتروشــیمی بــا  60تــا  70درصــد ظرفیــت کار مــی کننــد
کــه بــه نظــر مــی رســد بــا راه انــدازی فازهــای  17و 18
( کــه حــدود  40تــا  50درصــد پیشــرفت داشــته انــد)
در ســال هــای آینــده بتــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد و
ظرفیــت تولیــد پتروشــیمی هــا را بــه  100درصــد رســاند.
 -2تامیــن ســرمایه بــرای راه انــدازی واحدهــای
جدیــد و نیمــه کاره:
هــم اکنــون شــاهد ســاخت حــدود  69واحــد پتروشــیمی
کوچــک و بــزرگ در کشــور هســتیم کــه در نقــاط مختلــف
جــای گرفتــه انــد و بیــن  5تــا  95درصــد پیشــرفت
فیزیکــی و ســاخت داشــته انــد و حــاال بــرای تکمیــل و
بهــره بــرداری نیــاز بــه ســرمایه گــذاری ،منابــع و نقدینگــی
دارنــد و عمــا فعالیــت هــای ســاخت و ســاز در بســیاری
از آن هــا بــه دلیــل نبــود منابــع تعطیــل و متوقــف شــده
اســت؛ براســاس اعــام شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
بــرای راه انــدازی ایــن واحدهــای نیمــه کاره نیــاز بــه 40
میلیــارد دالر ســرمایه اســت تــا ایــن واحدهــا قبــل از اینکــه

انـرژی
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آســیب ببیننــد ،ظــرف  5ســال آینــده افتتــاح شــوند .پیــش
بینــی مــی شــود در صــورت افتتــاح ایــن واحدهــا میــزان
ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور دو برابــر و
از  60میلیــون تــن اســمی کنونــی بــه  120میلیــون تــن
برســد و بــا ایــن اتفــاق کشــورمان بــه یکــی از بــزرگ تریــن
تولیــد کننــدگان محصــوالت پتروشــیمی در ســطح منطقــه
و جهــان تبدیــل خواهــد شــد.
 -3سرمایه و نقدینگی:
یکــی از چالــش هــای مهــم کنونــی در صنعــت پتروشــیمی
کمبــود نقدینگــی واحدهــا و ســرمایه بــرای بــه ســرانجام
رســاندن طــرح هــای توســعه و نیمــه کاره اســت کــه بــه
نظــر مــی رســد تنهــا بــا جــذب ســرمایه گــذاران و ارائــه
تســهیالت و حمایــت هــای دولــت ایــن مشــکل قابــل حــل
باشــد.
 -4بهــره وری پاییــن و بــاال بــودن هزینــه هــای
تولیــد:
بخشــی از محصــوالت پتروشــیمی ایــران گــران تــر
از قیمــت اســتاندارد جهانــی تولیــد مــی شــوند و بــه
صــورت کلــی قیمــت تمــام شــده محصــوالت پتروشــیمی
در کشــور باالســت و بهــره وری واحدهــا آن چنــان کــه
بایــد باشــد نیســت؛ ایــن اتفــاق هــا باعــث شــده در زمــان
صــادرات شــانس چانــه زنــی بــرای فــروش پاییــن بیایــد
و مجتمــع هــای پتروشــیمی انگیــزه و توجیــح اقتصــادی
چندانــی بــرای فــروش نداشــته باشــند؛ امــا شــاید ســوال
ایــن باشــد کــه چــرا هزینــه هــای تولیــد باالســت؟ زیــرا
اکثــر واحدهــای پتروشــیمی بــرای پــروژه هــا تســهیالت
بانکــی دریافــت کــرده انــد و نــرخ تســهیالت باالســت بــه
همیــن دلیــل وقتــی ایــن هزینــه روی تولیــد ســر شــکن
مــی شــود ،قیمــت تولیــد بــاال تــر مــی رود؛ از طــرف دیگــر
برخــی از واحدهــای پتروشــیمی هــم بــا فاینانــس هــای
خارجــی راه انــدازی شــده انــد و تســهیالت بــا نــرخ دالر
پاییــن؛ هــزار و هــزار و  200تومــان دریافــت کــرده انــد امــا
حــاال بایــد بــا نــرخ دالر بیــش از ســه هــزار تومانی تســهیات
را پــس دهنــد کــه ایــن موضــوع نیــز خــود شــرایط ســختی
را بــه وجــود آورده اســت؛ عــاوه بــر ایــن هــا تحریــم هــای
اقتصــادی هــم هزینــه هــای زیــادی را بــر تولیــد ،حمــل
و نقــل ،صــادرات و ...تحمیــل کــرده اســت کــه اثــرات
بســیاری بــر باالرفتــن قیمــت تولیــد داشــته اســت.
 -5قیمت خوراک:
یکــی از فاکتورهــای بســیار مهــم در قیمــت تمــام شــده
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محصــوالت پتروشــیمی قیمــت خــوارک اســت کــه اتفاقــا
همیشــه از آن بــه عنــوان یکــی از مزیــت هــای کشــور
مــا یــاد مــی شــود؛ زیــرا واحدهــای پتروشــیمی در کشــور
مــا باتوجــه بــه داشــتن منابــع عظیــم گاز مــی تواننــد از
خــوراک ارزان تــری نســبت بــه کشــورهای دیگــر برخــوردار
باشــند امــا در مــاه هــای گذشــته تعییــن قیمــت خــوراک
بــه چالــش مهمــی تبدلــی شــده اســت بــه شــکلی کــه در
نامــه  4وزیــر بــه رئیــس جمهــور هــم بــه آن و تاثیــرش بــر
بــازار بــورس و ســرمایه و ...اشــاره شــده بــود .بــه صــورت
کلــی قیمــت خــوراک روی قیمــت تمــا م شــده اثــر مــی
گــذارد و قیمــت تمــامشــده روی ســود و آن مارجینــی (
ی مانــد .هــر چقــدر
حاشــیه ســودی ) کــه بــرای فــروش مـ 
ی را از دســت
حاشــیه ســود باالتــر باشــد ،قــدرت چانــهزنـ 
مــی دهیــم زیــرا رقیــب بــا قیمــت بهتــری محصولــش را
عرضــه ی کنــد.
 3مزیت اصلی صنایع پتروشیمی کشور:
 -1وجود منابع فراوان گازی است:
ایــران از نظــر داشــتن ذخایــر گاز جــزو ســه کشــور اول
جهــان محســوب مــی شــود و ایــن موضــوع باعــث شــده که
فرصــت هــای بســیاری برای توســعه صنایــع پتروشــیمی در
کشــور وجــود داشــته باشــد.
-2دسترسی به آبهای آزاد:
در جنــوب کشــور مــا کیلومترهــا مــرز آبــی داریــم کــه
بــه آب هــای آزاد راه دارد و ایــن فرصــت صادراتــی بســیار
مهمــی بــرای محصــوالت صنایــع پتروشــیمی بــه وجــود
آورده اســت؛ از ســوی دیگــر باتوجــه بــه آب بــر بــودن (
در بیــن صنایــع ،پتروشــیمی بیشــترین ســرانه مصــرف آب
را دارد) ،صنعــت پتروشــیمی مــی توانــد در خــط ســاحلی
جنــوب کشــور توســعه پیــدا کنــد و عــاوه بــر تامیــن آب
بــه ســادگی محصوالتــش هــم صــادر شــود.
 -3نیروی انسانی متخصص :
ســرمایه هــای انســانی و نیروهــای متخصــص هــم مزیــت
دیگــر کشــور اســت ،مــا در ایــن زمینــه حــرف بــرای گفتــن
داریــم و بخشــی از ایــن رشــد بــه دلیــل محدودیــت هایــی
کــه در ســال هــای تحــرم شــکل گرفــت ،بــه وجــود آمــد.
صنعــت پتروشــیمی ایــران قبــل و بعــد از تحریــم اصــا
قابــل مقایســه نیســت؛ نیــروی انســانی کشــورمان در ایــن
ســال هــا اعتمــاد و تجربــه فراوانــی بــه دســت آورده انــد و
حتــی بخــش مهمــی از تجهیــزات و تکنولــوژی مــورد نیــاز

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پتروشــیمی هــای کشــور را هــم اکنــون در داخــل ســاخته
و تامیــن مــی کنیــم.
 3پرسش
-1دولــت و بخــش خصوصــی چــه نقــش و جایگاهی
در صنعــت پتروشــیمی دارند؟
ی ســازی عمــا
پتروشــیمیها بعــد از داســتان خصوصــ 
خصولتــی شــدهاند ،یعنــی زیــر نظــر دولــت هــم هســتند
و هــم نیســتند .مــی تــوان گفــت بعــد از خصوصـی ســازی
هــا وزارت نفــت دیگــر متولــی نیســت و قــدرت خــود را
در صنایــع پتروشــیمی از دســت داده ولــی جایگزینــش
ســازمان هــای زیــر مجموعــه وزارت تعــاون ،کار و تامیــن
اجتماعــی و وزارت دفــاع شــده انــد؛ االن تنها حضــور وزارت
نفــت و شــرکت صنایــع ملــی پتروشــیمی در هلدینــگ
خلیــج فــارس اســت کــه آن هــم بــه صــورت کلــی 40
درصــد ســهم بــازار صنعــت پتروشــیمی را برعهــده دارد و
بــه جــز ایــن مابقــی ســهام پتروشــیمی هــا را خصولتــی
هــا و بخــش کمــی (حــدود  10تــا  15درصــد) را هــم
خصوصــی هــا در اختیــار دارنــد .البتــه باوجــود همیــن
ســهم کــم بایــد گفــت کــه بخــش خصوصــی در ســال هــای
گذشــته در صنعــت پتروشــیمی کارنامــه موفقــی داشــته و
دولــت بایــد نهادهــای عمومــی و خصولتــی را اجبــار کنــد
کــه سهامشــان در بخــش پتروشــیمی در بــازار عرضــه
کننــد و بــه مــردم و شــرکت هــا و بخــش خصوصــی واقعــی
واگــذار کننــد و خودشــان هــم بــه کارهــای تخصصــی روی
بیاورنــد و در حــوزه تخصصیشــان ســرمایه گــذاری کننــد.
مجتمعهــای پتروشــیمی بــا مدیریــت حرف ـهای ،آزادشــدن
ســهام و عرضــه در بــورس بهتــر اداره خواهنــد شــد .البتــه
در ایــن بیــن بایــد دولــت از بخــش خصوصــی حمایــت کند
و در موقعیــت هــای مشــابه و شــرایط مســاوی امتیازهایــی
را بــه بخــش خصوصــی اختصــاص دهــد زیــرا بــه دلیــل
مشــکالت مختلــف در مــاه هــا و ســال هــای گذشــته
بخــش خصوصــی نیــرو و انــرژی خــود را از دســت داده
اســت .دولــت بایــد در نظــر داشــته باشــد اگــر بــه دنبــال
اقتصــادی پویــا در بخــش هــای مختلــف از جملــه صنعــت
پتروشــیمی اســت تنهــا بــا حضــور فعــال بخــش خصوصــی
و ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بــه آن خواهــد رســید.
-2موانــع حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی و

جــذب ســرمایه در صنعــت پتروشــیی چیســت؟
قوانیــن و مقــررات ،موانــع کســب و کار ،مشــکالت بانکــی،
فســاد اداری موجــود ،بروکراســی اداری و  . ...رتبــه ریســک
ایــران بــرای ســرمایه گــذاری را بــاال بــرده اســت و
امیدواریــم در رتب ـه بنــدی ریســک جایــگاه کشــور پاییــن
بیایــد تــا بتوانیــم تعامــل الزم را بــا اقتصــاد جهــان برقــرار
کنــد کــه ســرمای ه گــذاران حضــور پیــدا کننــد .البتــه در
مــاه هــای گذشــته شــرکت هــای مختــف عالقمنــدی
خــود را بــرای ســرمایه گــذاری اعــام کــرده انــد امــا بــه
اعتقــاد مــن مــا در بهتریــن حالــت بــه شــرایط برنامــه
ســوم و دوران اصالحــات خواهیــم رســید کــه بیشــترین
میــزان جــذب ســرایه گــذاری خارجــی را شــاهد بودیــم و
بــه عــدد  3تــا  3.5میلیــارد دالر رســیدیم موضوعــی کــه
حتــی بانــک جهانــی هــم آن را در گــزارش خــود پیــش
بینــی کــرده اســت و اعــام کــرده مــا در ســال  2017بــه
عــدد  3.2میلیــارد دالر خواهیــم رســید .بــه نظــرم باتوجــه
بــه ایــن شــرایط بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــه پشــتوانه
رشــد صــادرات از فاینانــس هــای خارجــی بــرای توســعه
اســتفاده کنیــم ،ســرمایه گــذاران داخلــی را بــا فراهــم
کــردن بســترها تشــویق بــه ســرمایه گــذاری کنیــم و
همچنیــن روی جوینــت ونچرهــا ( مشــارکت شــرکت هــای
داخلــی و خارجــی) ســرمایه گــذاری کنیــم.
-3آیــا ایــران در صــادرات پتروشــیمی موفــق
عمــل کــرده اســت؟
اگرچــه کــه در صــادرات محصــوالت پتروشــیمی موفقیــت
هایــی بــه دســت آورده ایــم و ســال گذشــته  11میلیــارد
دالر صــادرات داشــته ایــم امــا در صــادرات بــا مشــکالت
مهمــی هــم رو بــه رو هســتیم کــه مهــم تریــن آن جزیــره
ای عمــل کــردن اســت و آن هــم بــه ضعــف فرهنگــی مــا
و عــدم جمــع گرایــی بــاز مــی گــردد؛ تجــار کشــورما هــر
یــک بــه صــورت مجــزا بــرای فــروش عمــل مــی کننــد و
ایــن هزینــه هــا را افزایــش مــی دهــد زیــرا مثــا بایــد بــه
جــای یــک کشــتی بــرای محمولــه هــای پتروشــیمی چنــد
کشــتی گرفتــه شــود و از ســوی دیگــر وقتــی چنــد قیمــت
وجــود داشــته باشــد قــدرت تعییــن قیمــت در بــازار کاهش
مــی یابــد و شــرکت هــای داخلــی بــه رقیــب بــرای یکدیگــر
تبدیــل مــی شــوند؛ در صورتــی کــه بــا تشــکیل ائتــاف و
اتحادیــه هایــی مــی توانیــم ســود بیشــری حاصــل کنیــم و
جایــگاه بهتــری در بــازار داشــته باشــیم و محصــول خــود را
بــا قیمــت بهتــری بفــروش برســانیم .مشــکل دیگــر کشــور

انـرژی
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در بحــث صــادرات محصــوالت پتروشــیمی عــدم برندســازی
و برندینــگ اســت کــه باعــث شــده مــا جایــگاه ویــژه و
تاثیــر گــذار خودمــان را نتوانیــم آن چنــان کــه بایــد کســب
کنیــم .عــاوه برایــن هــا بــا مســائلی همچــون قوانیــن و
مقــررات دســت و پــا گیــر ،تعرفــه هــا ،نبــود مشــوق هــای
صادراتــی الزم و نوســان در تولیــد کاالهــای بــا کیفیــت رو
بــه رو هســتیم.
راهکار:
بــرای رســیدن بــه قیمــت مناســب خــوراک
پتروشــیمی چــه بایــد کــرد؟
بحــث تعییــن قیمــت خــوارک مــورد نیــاز پتروشــیمی هــا
بــه یکــی از موضوعــات مهــم اقتصــادی کشــور تبدیــل شــده
اســت کــه روی بــورس و بــازار ســرمایه بــه شــدت تاثیــر
داشــته و حتــی یکــی از بندهــای نامــه دو مــاه پیــش 4
وزیــر بــه رئیــس جمهــور و هشــدار نســبت بــه رکــود در
کشــور بــوده اســت؛ امــا در ایــن بیــن ایــن ســوال مطــرح
مــی شــود کــه چگونــه مــی تــوان بــه قیمتــی مناســب برای
صنایــع پتروشــیمی رســید؛ وزیــر نفــت بیــژن نامــدار زنگنــه
معتقــد اســت نبایــد بــه پتروشــیمی هــا خــوراک ارزان داد
و بــرای یــک بــار هــم شــده بایــد جلــوی ادامــه ایــن کار
گرفتــه شــود ،از ســوی دیگــر فعــاالن حــوزه پتروشــیمی
مــی گوینــد بــا ایــن اتفــاق مزیــت مهــم تولیــد پتروشــیمی
در کشــور از بیــن خواهــد رفــت؛ بــا توجــه بــه ایــن شــرایط
راهــکار چیســت؟
شــریفی نیــک نفــس مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی
پتروشــیمی:
ی گویــم قیمــت کنونــی خــوراک مناســب یــا
مــن نمــ 
پاییــن اســت ،بــه نظــرم در کشــور بایــد یــک نقطــه اپتیمــم
پیــدا کنیــم؛ یعنــی دولــت و وزارت نفــت بایــد بــه ایــن
نقطــه و تعییــن آن برســند؛ بهتــر اســت یــک محاســبات
عمومــی نســبت بــه ســطح قیمتهــای جهانــی و منطقــه
انجــام شــود و بعــد بــه یــک قیمــت منطقــی برســیم کــه
هــم پتروشــیمی هــا ســود ده باشــند و اجــرای طــرح هــای
توســعه توجیــح پذیــر باشــد و هــم شــرایط ذخایر کشــور در
نظــر گرفتــه شــود .ببینیــد مزیــت اصلــی کشــورما قیمــت
خــوراک اســت و اگــر ایــن از بیــن بــرود دیگــر توســعه
پتروشــیمی ممکــن نخواهــد شــد و واحدهــای کنونــی
هــم بــا مشــکل رو بــه رو مــی شــوند؛ رســیدن بــه قیمــت
منطقــی مهــم اســت زیــرا آینــده ایــن صنعــت بــه آن
بســتگی دارد و توســعه ،ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی

14

همگــی براســاس تعییــن قیمــت خــوراک رخ خواهــد داد .به
نظــرم حســاس تریــن بخــش صنعــت پتروشــیمی و پاشــنه
آشــیل آن خــوارک اســت و دولــت بایــد در تعییــن قیمــت
ایــن مهــم را ئــر نظــر بگیــرد .از طــرف دیگــر مــی خواهــم
ایــن موضــوع را هــم در پاســخ بــه کســانی کــه مــی گوینــد
قیمــت خــوراک در کشــور پاییــن اســت بگویــم کــه قیمــت
خــوراک در کشــورما همچنــان نســبت بــه کشــورهای
منطقــه و رقیــب یعنــی عربســتان و قطــر باالتــر اســت.
امیــدورام انشــااهلل وزارت نفــت و دولــت بــرای یــک بــار هــم
کــه شــده قیمــت خــوراک را بــه صــورت منطقــی تعییــن و
فرمولــی را بــرای افزایــش آن حداقــل در  10ســال آینــده
مشــخص کننــد تــا تکلیــف ســرمایه گــذاران هــم روشــن
شــود؛ بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ســرمایه
گــذاری در صنعــت پتروشــیمی طوالنــی مــدت و چنــد
میلیــون دالری اســت و اگــر بــه دنبــال تشــویق ســرمایه
گــذار هســتیم بایــد ابتــدات تکلیــف قیمــت خــوراک را
نهایــی کنیــم.
منبع :مجله آینده نگر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی

شماره سیزده //هفته اول آذر هزار و سیصد نود و چهار

15

تبهکاران اقتصادی
کتاب « تبهکاران اقتصادی  :فساد  ،خشونت و فقر ملت ها «  ،به حوزه « اقتصادتوسعه « تعلق دارد.
Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nations
نوشته:
ریموند فیسمن و ادوارد میگل
ترجمه:
دکتر فرخ قبادی
انتشارات نگاه معاصر
ســوالی کــه ایــن کتــاب مــی کوشــد بــه آن پاســخ دهــد ایــن اســت کــه چــرا طــی چهــار دهــه اخیــر  ،برخــی از
کشــورها گام هــای بلنــدی در مســیر رشــد و توســعه اقتصــادی برداشــته انــد و بــه موفقیــت هــای چشــمگیری در ایــن
زمینــه دســت یافتــه انــد  ،در حالــی کــه بســیاری از کشــورهای دیگــر کــم و بیــش در وضعیــت ســابق خــود «درجــا
زده انــد» و شــرایط زندگــی مــردم آن هــا در ایــن مــدت تغیــر چندانــی نیافتــه اســت.
بــی تردیــد ناکامــی در دســتیابی بــه نــرخ رشــد ســریع اقتصــادی و بهبــود شــرایط زندگــی مــردم در یــک کشــور ،
ناشــی از عوامــل متعــدد و متنوعــی اســت کــه بحــث در مــورد همــه آنهــا در یــک کتــاب نســبتا کوتــاه ( ۲۸۷صفحــه
ای) نامیســر اســت .از جملــه بــه همیــن دلیــل  ،نویســندگان ایــن کتــاب  ،دو عامــل مشــخص را کــه بــه اعتقــاد آنهــا
از مهــم تریــن عوامــل بازدارنــده رشــد اقتصــادی در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه بــه شــمار مــی رونــد ،
موضــوع مطالعــه خــود قــرار داده و بــا اســتفاده از ابــزار تحلیلــی علــم اقتصــاد و تحقیقــات میدانــی ،بــه نتایجــی بکــر
و جالــب توجــه دســت یافتــه انــد .یکــی از ایــن دو عامــل  ،فســاد مالــی اســت کــه در بســیاری از کشــورهای درحــال
توســعه جنبــه ای فراگیــر دارد و دیگــری انــواع گوناگــون خشــونت و از جملــه جنــگ هــای محلــی پایــان ناپذیــری
اســت کــه بــه ویــژه در قــاره افریقــا از موانــع اصلــی ناکامــی در پیشــرفت اقتصــادی بــه شــمار مــی آید.ابزارهــای
تحلیلــی و کاربــردی علــم اقتصــاد (بــه ویــژه اقتصادســنجی) صــورت گرفتــه و بســیاری از آنهــا بــه صــورت مقــاالت
مســتقل  ،در معتبرتریــن نشــریات اقتصــادی انگلیســی زبــان منتشــر شــده انــد.
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