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چگونه سرمایهگذاران خارجی را فراری ندهیم
فــرار ســرمایهگذاران از بیبرنامگــی اقتصــادی و تجــاری ،موضوعــی اســت کــه
بایــد فراتــر از مباحــث دیپلماســی اقتصــادی بــه آن نــگاه شــود .در فضــای
اقتصــادی ،نمیتــوان بــه وعــده و وعیدهــای سیاســی دل خــوش کــرد .البتــه
دیپلماســی سیاســی ،ضــروری اســت ولــی کافــی نیســت و بایــد بــا تدبیــر و
هوشــمندی شــرایط و زیرســاختهای اقتصــادی بــرای جــذب ســرمایهگذاری
را فراهــم کــرد.
تجربــه جهانــی در خصــوص جــذب ســرمایهگذاران خارجــی نشــان داده در
همــه جــای دنیــا ســرمایهگذارها از مشــارکت در پروژههــای کشــورهایی کــه
نتوانســتهاند بــه اوضــاع و احــوال اقتصــادی خــود سروســامانی دهنــد ،شــانه
خالــی کردهانــد.
کشــورهایی کــه در جــذب ســرمایههای خارجــی موفــق عمــل میکننــد در
واقــع پسانــدازی فراتــر از پسانــداز داخلــی پیــدا میکننــد و گشــایشهای
اقتصــادی دوره پســابرجام نیــز از همیــن نقطــه اســت کــه میتوانــد بــرای
اقتصــاد کشــورامیدآفرین باشــد.
شــرایط اقتصــادی ایــران در ســالهای اخیــر ایــن اجــازه را نــداده کــه
رتبههــای خوبــی از حیــث امنیــت ســرمایهگذاری و جــذب ســرمایهگذاران بــه
نــام کشــورمان بــه ثبــت برســد ولــی بــا بهرهگیــری مناســب از پتانســیلهای
پســابرجام میتوانیــم شــرایط را بــرای مشــارکت ســرمایهگذاران خارجــی
فراهــم کنیــم.
ایجــاد و تصویــب قوانیــن حمایتــی از ســرمایه و ســرمایهگذاری ،حمایــت
و تشــویق دولــت از ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی ،تعییــن اهــداف
کوتاهمــدت و بلندمــدت اقتصــادی ،تامیــن امنیــت ســرمایهگذاری و توجــه
خــاص بــه مولفــه مالکیــت مــادی و معنــوی فرهنگســازی ســرمایهگذاری،
برداشــتن موانــع و بوروکراســی اداری از ســر راه ســرمایهگذاری ،ایجــاد بــاور
داخلــی بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی و پذیــرش رویههــای علمــی
تجربهشــده در دنیــا میتوانــد در ایــن مســیر گرهگشــا باشــد.
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در دومین روز کنفرانس تهران  ۵۲پروژه نفت و گاز به سرمایهگذاران معرفی شد

ورود شرکتهای ایرانی به بازارهای بینالمللی کلید خورد
یکشــنبه ایــن هفتــه در ســالن اجــاس ســران ،شــاهد برگــزاری دومیــن
روز از برگــزاری کنفرانــس تهــران بــود .کنفرانســی کــه در آن زنگنــه
و معاونانــش بــه همــراه همکارانشــان ،میزبــان مدیــران ارشــد
صنعــت نفــت و نماینــدگان شــرکتهای داخلــی و خارجــی فعــال
در حوزههــای نفــت و گاز بودنــد.
در نخســتین روز ایــن کنفرانــس مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی ایــران از
ســوی تدوینکننــدگان ایــن قــرارداد معرفــی شــد و در اختیــار ســرمایهگذاران
و شــرکتهای داخلــی و خارجــی قــرار گرفــت .دیــروز همچنیــن طرحهــای
نفتــی بــه ســرمایهگذاران معرفــی شــد و بیــش از  ۵۰۰شــرکت خارجــی و
داخلــی بــه ارزیابــی قراردادهــا و شــرایط جدیــد ایــران بــرای همــکاری در حــوزه
نفــت و گاز پرداختنــد.
طرحهــای باالدســتی نفتــی ازجملــه پروژههــای مهــم شــرکت مهندســی
و توســعه نفــت (متــن) ،طرحهــای نفتــی خشــکی و دریایــی و طرحهــای
اکتشــافی ازجملــه طرحهــای معرفــی شــده در ایــن جلســه بــود کــه قــرار
اســت در قالــب قراردادهــای جدیــد نفتــی بــه ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی
واگــذار شــود .پیــش از ایــن گفتــه میشــد فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی نیــز ازجملــه
طرحهایــی اســت کــه قــرار اســت همزمــان بــا معرفــی مــدل جدیــد قراردادهــای

نفتــی بــه ســرمایهگذاران خارجــی معرفــی شــود ،امــا ایــن فــاز در فهرســت
معرفــی بــه ســرمایهگذاران خارجــی قــرار نگرفــت .برهمیــن اســاس ایــن فــاز
در قالــب مناقصــه بــه پیمانــکاران واگــذار خواهــد شــد.

کلید ورود به بازارهای بینالمللی

وزیــر نفــت معتقــد اســت؛ راه بــرای حضــور همــه شــرکتها اعــم از خارجــی
و داخلــی بــه صنعــت نفــت ایــران بــاز اســت .در همیــن حــال غالمرضــا
منوچهــری ،مشــاور وزیــر نفــت معتقــد اســت کــه بــا وجــود رکوردهــای خــوب
پیمانــکاران داخلــی در زمینــه حفاریهــای پــارس جنوبــی ،آنهــا بایــد بتواننــد
بــا زبــان بینالمللــی کار کننــد و ایــن قراردادهــا کلیــد ورود بــه بازارهــای
بینالمللیانــد .وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای خارجــی براســاس
اســتانداردهای خــود در ایــران کار میکننــد ،ایــن قراردادهــا فرصــت خوبــی
بــرای رشــد شــرکتهای داخلــی اســت تــا بتواننــد رفتــار بینالمللــی داشــته
باشــند کــه ایــن مســئله کلیــد ورود بــه بازارهــای بینالمللــی اســت .بــه ایــن
ترتیــب شــرکتهای ایرانــی میتواننــد در جایــگاه واقعــی خــود قــرار گرفتــه
و بــه نوعــی بینالمللــی شــدن را تمریــن کننــد .در ایــن میــان بانکهــا و
بیمههــا بایــد نقــش خــود را ایفــا کننــد تــا پروژههــای بخــش نفــت رشــد پیــدا
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار
ورود شــرکتهای ایرانــی بــه بازارهــای
بینالمللــی کلیــد خــورد در نخســتین روز

ایــن کنفرانــس مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی
ایــران از ســوی تدوینکننــدگان ایــن قــرارداد
معرفــی شــد مشــروح خبــر

چگونــه ســرمایهگذاران خارجــی را
فــراری ندهیــم فــرار ســرمایهگذاران از

بیبرنامگــی اقتصــادی و تجــاری ،موضوعــی اســت
مشــروح خبــر

چالــش بــزرگ اســترداد مالیــات بــر
ارزش افــزوده صادرکننــدگان در دهمیــن

نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران ،مســایل مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

کاهــش  8 /5درصــدی صــادرات نفــت ایــران
ـروح
ـر مشـ
ـاه اکتبـ
ـیایی در مـ
ـداران آسـ
ـه خریـ
بـ
ـر
ضــرورت تشــکيل کميتــه هماهنگــي خبـ
ـي ايــران کشــوري
ـرق و گاز طبيعـ
ـادرات بـ
صـ
اســت بــا ذخايــر عظيــم نفــت و گاز کــه از نظــر طــول
هزینه تولید کم شد مشروح خبر
مــرز و تعــداد کشــورهاي همســايه مشــروح خبــر
گازوئیــل زیــادی بــرای صــادرات داریــم؛
روابــط اقتصــادی ترکیــه بــا ایــران بـ
ـه مشــکل کیفیــت اســت مشــروح خبــر
بازنگــری نیــاز دارد انتقــاد از بیتوجهــی
ترکیــه و بخــش خصوصــی ایــن کشــور نســبت بــه نشســت آبــی  ۸کشــور جهــان در ایــران
لــوزم بازنگــری مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

ایــران و آلمــان مشــتاق گســترش
مناســبات اقتصــادی خــود بــا یکدیگــر  30میلیــارد دالری بــا ایــران را دنبــال
در دیــدار قائــم مقــام اتحادیــه صنایــع آلمــان بــا
نائــب رئیــس اتــاق ایــران کــه عصــر روز ســه شــنبه مـ
ـی کندرئیــس فدراســیون اتــاق هــای بازرگانــی واحدهــای صنعتــی بــا انجــام تحقیقــات
بخــش خصوصــی ترکیــه تحقــق تجــارت رشــد  86درصــدی معامــات بــرق و 68
درصــدی بــازار فیزیکیمشــروح خبــر

مشــروح خبــر

اخــذ عــوارض از واردات جهــت تقویــت
صنــدوق ضمانــت صادراترئیــس فدارســیون

و بــورس هــای ترکیــه ( )TOBBدر دیــدار بــا هیئــت معافیــت مالیاتــی مــی گیرندمشــروح خبــر
اقتصــادی مشــروح خبــر

ترافیــک عرضههــای شــرکت ملــی پخــش در
جزئیــات ســرمایهگذاری بلژیکیهــا در رینــگ بینالملــل بــورس انرژیمشــروح خبــر

صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته از تهیــه بســته احــداث  ۵۵۰۰مــگاوات نیــروگاه بــرق

پیشــنهادی ایــن تشــکل بــه دولــت خبــر داد.
مشــروح خبــر

ســرمایهگذاری  7400میلیــارد تومانــی
خارجیهــا در دو پــروژه کشــوردر شــرایطی

کــه از اواخــر آذرمــاه بــه عنــوان زمــان احتمالــی لغــو
تحریمهــای اقتصــادی یــاد میشــود مشــروح خبــر

ـه جهانی
ـران اتحادیـ
ـان و مدیـ
ـد کارشناسـ
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان بازدیـ
ـر
ـروح خبـ
ـی مشـ
ـارس جنوبـ
گاز ( )IGUاز پـ
ایــن کــه بحــث کــه مشــروح خبــر
فصــل تــازه روابــط اقتصــادی ایــران و روسهــا درایــران گاز ذخیــره میکننــد
مشــروح خبــر
ـا تهــران روزیکشــنبه پذیــرای ۳۶۰صنعتگــر،
ایتالیـ
فعــال اقتصــادی و کارآفریــن ایتالیایــی بــود مشــروح
حریمهــای نفتــی ایــران ســال  ۲۰۱۶لغــو
خبــر
میشودمشــروح خبــر

ـاد آمادگــی بــزرگ تریــن بیمــه ایتالیــا
ـکانداری اقتصـ
ـد سـ
ـذاری  ۸۰درصـ
واگـ
بــه بخــش خصـــــوصی تهیــه و تدویــن

راهبردهــای مدیریتــی نظــام تجــاری و بازرگانــی
کشــور مشــروح خبــر

واردات در پســاتحریم پنجــره هوشــمند باشــد
بــرای حمایــت از طرحهــای ایــران مشــروح خبــر
مدیرعامــل «ســاچه» بزرگتریــن شــرکت

مشــروح خبــر

ـارد
ـه  7میلیـ
ـا بـ
ـران و ایتالیـ
ـادالت ایـ
ـم مبـ
حجـ
ـر
ـروح خبـ
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توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

معرفی کتاب

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران و آلمان مشتاق
گسترش مناسبات اقتصادی
خود با یکدیگر
در دیــدار قائــم مقــام اتحادیــه صنایــع آلمــان بــا نائــب
رئیــس اتــاق ایــران کــه عصــر روز ســه شــنبه ســوم آذر مــاه
در محــل اتــاق ایــران برگــزار شــد ،احیــای همــکاری هــای
اقتصــادی پایــدار و ســرمایه گــذاری هــای مشــترک بیــن
دو کشــور مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران «پــدرام ســلطانی»
نائــب رئیــس اتــاق ایــران ضمــن محکــوم کــردن حملــه
تروریســتی در پاریــس ،همــدردی خــود را از طــرف مــردم
ایــران بــا بازمانــدگان ایــن واقعــه ابــراز کــرد.
ســلطانی بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه دو کشــور گفــت:
اعــزام هیــات هــای تجــاری آلمــان بــه ایــران نشــان دهنــده
عالقــه و جدیــت آن کشــور بــرای احیــای همــکاری هــای
اقتصــادی گذشــته اســت.
نایــب رئیــس اتــاق ایــران بــه رویکــرد جدیــد دولــت
جمهــوری اســامی ایــران در خصــوص تغییــر جهــت
از اقتصــاد دولتــی ،و پــر رنــگ تــر شــدن نقــش بخــش
خصوصــی اشــاره کــرد و گفــت :اقتصــاد مــا در حــال تحــول
اســت و هئیــت هــای مختلــف طــی چنــد مــاه گذشــته بــه
ایــران ســفر کــرده انــد و امیــدوار هســتند کــه بــا شــرایط
مســاعد پــس از تحریــم ،روابــط اقتصــادی بــا بخشهــای
خصوصــی ایــران را توســعه دهنــد.
وی ضمــن معرفــی کامــل بخــش خصوصــی ایــران
خاطرنشــان کــرد :در ســال هــای اخیــر سیاســت اقتصــادی
دولــت بــر پایــه خصوصــی ســازی قــرار گرفتــه اســت.
بخــش خصوصــی کشــور آمادگــی و اشــتیاق الزم بــرای
بهــره گیــری از سیاســت گــذاری هــای صنایــع آلمــان از
طــرق شــرکای خــود در ایــن کشــور را دارنــد تــا اینکــه
ایــران بــه عنــوان قطــب صنعتــی بــه جهــان معرفــی شــود.
ســلطانی افــزود :آلمــان صنعــت قــوی دارد و در زمینــه
صنایــع ســنگین ،کوچــک و متوســط جایــگاه باالیــی را
بــه خــود اختصــاص داده هرچنــد در ایــن بیــن صنایــع
کوچــک بــرای شــرکت هــای ایرانــی و اعضــای اتــاق ایــران

از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
نائــب رئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه شــرایط فعلــی
کشــور ادامــه داد :شــرایط و موقعیــت فعلــی ایــران کامــا
بــا گذشــته تفــاوت دارد و از ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای
فراوانــی در زمنیــه هــای مختلــف صنعتــی برخــوردار اســت.
وی اعــام کــرد :بــا توجــه بــه برگــزاری اجــاس ســران
کشــورهای صادرکننــده گاز در روز گذشــته در تهــران،
زمینــه هــا و فرصــت هــای جدیــد زیــادی بــرای همــکاری
هــای اقتصــادی پایــدار بــا دیگــر کشــورها در زمینــه نفــت
و گاز تعریــف شــده اســت.
ســلطانی ضمــن معرفــی اتــاق ایــران بــه عنــوان پارلمــان
بخــش خصوصــی کشــور و چتــر حمایتــی بیــش از 200
انجمــن و اتحادیــه وابســته بــه اتــاق خواســتار توســعه
همــکاری هــا و برقــراری ارتبــاط بیــن شــرکت هــای
آلمانــی ،انجمــن هــا و اتحادیــه هــای زیرمجموعــه اتــاق
ایــران گردیــد.
در ادامــه ایــن دیــدار «کایتــل» قائــم مقــام اتحادیــه صنایــع
آلمــان اظهــار کــرد :شــرایط الزم بــرای توســعه روابــط
تجــاری میــان دو کشــور در حــال فراهــم شــدن اســت و
خواهــان روابــط و همــکاری هــای طوالنــی مــدت بــا ایــران
هســتیم.
قائــم مقــام اتحادیــه صنایــع آلمــان خواســتار آشــنایی
بیشــتر بــا زمینــه هــای همــکاری و معرفــی شــرکت هــا و
شــرکای ایرانــی شــد و گفــت :تجــارت فقــط حــرف نیســت
بلکــه از عمــل و اجــرا در کنــار هــم تشــکیل مــی شــود،
پــس امیــدوارم کــه تجــار و بازرگانــان دو طــرف در آینــده
نزدیــک بــا یکدیگــر مذاکــرات رو در رو داشــته باشــند تــا بــا
زمینــه هــای فعالیــت یکدیگــر بیشــتر آشــنا شــوند.
در پایــان ایــن دیــدار؛ «ســید حســین ســلیمی» رئیــس
انجمــن ســرمایه گــذاری هــای خارجــی مشــترک« ،رضــا
پدیــدار» رئیــس اتحادیــه ســازندگان تجهیــزات نفتــی،
«حســن حســین قلــی» ،رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان
فــرآورده هــای صنایــع و معــادن ســرب و روی ایــران و
«حجــت اهلل ذبیحــی» ،رئیــس ســندیکای تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان داروهــای دامپزشــکی ایــران ضمــن معرفــی
انجمــن و اتحادیــه هــای مربوطــه ،زمینــه هــای همــکاری
و عالقمنــدی خــود را بــرای افزایــش روابــط تجــاری بــا
شــرکای آلمانــی ابــراز داشــتند.

انـرژی
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رئیس فدارسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته:

اخذ عوارض از واردات جهت تقویت صندوق ضمانت صادرات
هــاب انــرژی :رئیــس فدارســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته از تهیــه بســته پیشــنهادی ایــن تشــکل
بــه دولــت خبــر داد .محمــد پارســا گفــت :فدارســیون در
راســتای بهبــود اوضــاع اقتصــادی در برنامــه ششــم توســعه
و همچنیــن حمایــت از صــادرات بســته پیشــنهادی را
در دســت تهیــه دارد کــه بــه زودی نهایــی و بــه مراجــع
دولتــی ارائــه خواهدشــد.
وی در خصــوص جزئیــات ایــن بســته گفــت :یکــی از
پیشــنهادات فدارســیون در ایــن بســته تامیــن منابــع بانــک
توســعه صــادرات و صنــدوق ضمانــت صــادرات ،از محــل
اخــذ عــوارض از واردات کاال اســت.
پارســا بــا اشــاره بــه تاریخچــه تاســیس صنــدوق ضمانــت
صــادرات گفــت :ســال  ،53صنــدوق ضمانــت صــادرات راه
انــدازی شــد و برهمیــن اســاس قــرار شــد کــه از محــل
اخــذ عــوارض از واردات کاال ،ســرمایه ایــن صنــدوق تامیــن
شــود .در آن زمــان طبــق قوانیــن از واردات کاال یــک
درصــد عــوارض اخــذ و در ایــن صنــدوق واریــز مــی شــد.
رئیــس فدارســیون صــادرات انــرژی اضافــه کــرد :بــا توجــه
بــه وضعیــت اقتصــادی فعلــی و کمبــود منابــع صنــدوق
ضمانــت ارزی ،در بســته پیشــنهادی ،اخــذ عــوارض 5
درصــدی از واردات کاال را مطــرح کــرده ایــم.
پارســا ادامــه داد :از  5درصــد عــوارض واردات 2 ،درصــد
صــرف افزیــش ســرمایه صنــدوق ضمانــت صــادرات شــود
و  3درصــد نیــز جهــت افزایــش منابــع بانــک توســعه
صــادرات هزینــه شــود.
وی پیــش بینــی کــرد کــه در صــورت موافقــت دولــت بــا
ایــن قانــون و اجرایــی شــدن آن ضمــن ایــن کــه منابــع
الزم بــرای توســعه صــادرات فراهــم مــی شــود ،تولیــد و
اشــتغال کشــور نیــز رشــد چشــمگیری پیــدا کنــد.
پارســا گفــت :تامیــن منابــع ایــن دو منبــع اصلــی ،تامیــن
اعتبــارات و تضمیــن صــادرات کشــور ،باعــث کاهــش
ریســک و افزایــش تمــای بــه صــادرات مــی شــود.
وی همچنیــن عنــوان کــرد کــه ارائــه جوایــز صادراتــی در
راســتای کاهــش ریســک صــادرات موثــر اســت .پــاراس
گفــت :تخصیــص جوایــز صادراتــی مــی توانــد ،هزینــه

هــای احتمالــی صــادرات ،ماننــد نوســان یکبــاره نــرخ ارز یــا
افزایــش هزینــه هــای حمــل را پوشــش دهــد و از ضــرر و
زیــان هــای احتمالــی بکاهــد.
تکرار نرخ ارز به خودی خود بد نیست
رئیــس فدارســیون صــادرات انــرژی همچنیــن تحلیلــی از
سیاســت هــای ارزی دولــت ارائــه کــرد .پارســا ضمــن تاییــد
سیاســت ارزی دولــت در ســال جــاری ،عنــوان مــی کنــد کــه
نــرخ ارز در ایــن ســال متناســب بــا متغییرهــای ماننــد تــورم
داخلــی و خارجــی تغییــر کــرده اســت .رئیــس فدارســیون
صــادرات انــرژی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تثبیــت نــرخ
ارز در بودجــه  95را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد ،گفــت:
تکــرار نــرخ ارز  94در بودجــه  ،95بــه خــودی خــود نــه اثــر
مخــرب دارد و نــه بــه نفــع صــادرات اســت .وی بــا تشــریح
سیاســت هــای ارزی دولــت در ســال  94بــا نــرخ 2850
تومــان عنــوان مــی کنــد کــه عملکــرد دولــت دربــاره نــرخ
ارز قابــل قبــول بــوده اســت.
پارســا گفــت :زمــان بودجــه نویســی ســال  94ابتــدا نــرخ ارز
 2650تومــان در نظــر گرفتــه شــده بــود امــا بانــک مرکــزی
بــا کمــی تعدیــل ایــن نــرخ را بــه  2850تومــان تعدیــل
کــرد.
وی ادامــه داد :متعــادل ســازی نــرخ ارز در بودجــه  94بــه
همیــن جــا ختــم نشــد ،بلکــه بانــک مرکــزی در طــول ســال
دائمــا نــرخ ارز را بــا فرمــول در نظــر گرفتــه شــده (تــورم
داخلــی منهــای تــورم خارجــی) ،متعــادل کــرد بــه صورتــی
کــه امــروز نــرخ ارز مبادلــه بــه  3020تومــان تعدیــل شــده
اســت.
رئیــس فدارســیون صــادرات انــرژی پیــش بینــی کــرد کــه
بــر پایــه همیــن متعــادل ســازی ،نــرخ ارز تــا پایــان مــاه بــه
 3200تــا  3300تومــان برســد.
پارســا گفــت :بــا توجــه بــه ایــن کــه دولــت در تنظیــم نــرخ
ارز ،نســبتا موفــق عمــل کــرده اســت و توانســته تناســب الزم
را در ایــن بیــن برقــرار کنــد ،در صورتــی کــه ایــن متعــادل
ســازی ادامــه داشــته باشــد ،تکــرار دوبــاره ارز  2850تومانــی
در بودجــه ســال آینــده ،مشــکل زا نیســت.
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انـرژی

شماره چهارده  //هفته دوم آذر هزار و سیصد نود و چهار

ادامه از صفحه اول
و در یــک دهــه آینــده کار زیــادی بــرای رشــد و توســعه
صنعــت نفــت انجــام شــود .هرچنــد کــه منوچهــری بــر این
نکتــه نیــز تاکیــد دارد کــه پیمانــکاران داخلــی در بخــش
حفــاری توانســتند رکوردهــای خوبــی را در پــارس جنوبــی
کســب کننــد ،امــا هنــوز بــا رکوردهــای جهانــی فاصلــه
دارنــد .مشــاور وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه چنانچــه
شــرکتهای ایرانــی از اســتعداد و ظرفیــت مناســبی در
بخــش باالدســتی برخــوردار باشــند ،میتواننــد بهعنــوان
شــریک در قراردادهــای  IPCحضــور داشــته باشــند،
خاطرنشــان کــرد :شــرکتهای ایرانــی در بخــش دریایــی
رشــد کردهانــد و فعالیتهایــی ماننــد لولهگــذاری،
ســاخت ســکوها و جکتهــا صددرصــد از ســوی
شــرکتهای ایرانــی انجــام شــده اســت .وی بــا اشــاره
بــه اینکــه صــادرات نفــت در زمــان جنــگ ،تولیــد نفــت
مناطــق نفتخیزجنــوب و فــات قــاره در زمــان جنــگ
و بهرهبــرداری از فازهــای پــارس جنوبــی در ایــام تحریــم
متوقــف نشــد ،گفــت :همــه ایــن قابلیتهــا بــا حضــور
شــرکتهای خارجــی دوچنــدان شــده و ســبب ارتقــای
تــوان شــرکتهای داخلــی خواهــد شــد.

ایجاد ساختار جدید برای پیگیری
امور قراردادها

در همیــن حــال ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران
در جمــع خبرنــگاران خارجــی از اعمــال ســاختار جدیــد
در شــرکت ملــی نفــت ایــران و زیــر نظــر مدیرعامــل ایــن
شــرکت خبــر داد کــه براســاس آن همــه امــور مرتبــط
بــا قراردادهــای  IPCدر قالــب ایــن ســاختار ســازمانی
پیگیــری خواهــد شــد .رکنالدیــن جــوادی گفــت :بــا
ایجــاد ایــن ســاختار همــه امــور مربــوط بــه مــدل جدیــد
قراردادهــای صنعــت نفــت در یــک جــا متمرکــز میشــود
و پــس از انجــام مراحــل مختلــف ماننــد مناقصــه ،تاییــد
صالحیــت ،مذاکــرات و امضــای قــرارداد در نهایــت قــرارداد
بــه شــرکت عامــل مرتبــط بــا هــر طــرح انتقــال مییابــد.
جــوادی در پاســخ بــه ســوال یــک خبرنــگار دربــاره نحــوه
همــکاری شــرکتهای خارجــی بــا شــریک ایرانــی اظهــار
کــرد :انتظــار داریــم ســهم طــرف ایرانــی ۷۰درصــد باشــد
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صادرات نفت ایران به خریداران
آسیایی در ماه اکتبر

ورود شرکتهای ایرانی به بازارهای بینالمللی کلید خورد
و براســاس مفــاد قراردادهــای  IPCشــرکتهای خارجــی
بــرای کار در طرحهــا و پروژههــای مــا بایــد انتقــال
فنــاوری بــه شــریک ایرانــی را در دســتور کار قــرار دهنــد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران در پاســخ بــه ســوالی
دربــاره تکلیــف توســعه فــاز دوم میدانهــای آزادگان
شــمالی و یــادآوران گفــت :فــاز نخســت میــدان آزادگان
شــمالی کــه توســعه آن بــر عهــده شــرکت «»CNPC
چیــن اســت در آســتانه بهرهبــرداری قــرار دارد و بــرای
انجــام فــاز دوم نیــز ایــن شــرکت در اولویــت اســت .وی
ادامــه داد :اگــر بــا ایــن شــرکت بــه توافــق برســیم،
همــکاری در فــاز دوم توســعه آزادگان شــمالی نیــز ادامــه
مییابــد ،در غیــر ایــن صــورت ،ایــن طــرح توســعه نیــز در
قالــب قراردادهــای  ،IPCســرمایهگذار و توســعهدهنده
میپذیــرد .بــه گفتــه وی ،ایــن شــرایط در زمینــه طــرح
توســعه فــاز دوم میــدان یــادآوران نیــز وجــود داشــته و
احتمــال دارد توســعه فــاز دوم نیــز ماننــد فــاز نخســت از
ســوی شــرکت چینــی «ســینوپک» انجــام شــود.

پروژههـای معرفــی شـده به سرمایهگذاران

بــا معرفــی مــدل جدیــد قــرارداد نفتــی ( )IPCاز ســوی
مســئوالن و کارشناســان امــور حقوقــی و قــراردادی
صنعــت نفــت ،طرحهــای باالدســتی نفتــی ازجملــه
پروژههــای مهــم شــرکت مهندســی و توســعه نفــت
(متــن) بــه ســرمایهگذاران معرفــی شــد .فــاز دوم توســعه
میــدان آزادگان جنوبــی ،فازهــای دوم و ســوم توســعه

میــدان گازی کیــش ،میدانهــای گلشــن ،فردوســی
و چنگولــه از جملــه طرحهــای شــرکت مهندســی و
توســعه نفــت (متــن) هســتند کــه در فهرســت معرفــی بــه
ســرمایهگذاران قــرار گرفتنــد .طرحهــای نفتــی خشــکی
نیــز بــا حضــور نماینــدگان و افــراد کلیــدی از شــرکت
ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب ،شــرکت نفــت مناطــق
مرکــزی ،شــرکت مهندســی و توســعه نفــت و شــرکت نفــت
ارونــدان معرفــی شــدند .ازجملــه ایــن طرحهــا میتــوان
بــه توســعه میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی ،میــدان نفتــی
چنگولــه و فــاز ســوم میــدان نفتــی دارخویــن اشــاره کــرد.
همچنیــن در ایــن جلســه ۲۹میــدان نفتــی بــرای معرفــی
بــه ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی برگزیــده شــده
اســت کــه  ۲۱میــدان در بخــش خشــکی و  ۸میــدان در
بخشهــای فراســاحلی قــرار دارد .بــا معرفــی مــدل جدیــد
قراردادهــای نفــت ،پروژههــای بخــش خشــکی ،دریایــی و
اکتشــاف در قالــب  ۳نشســت بــه ســرمایهگذاران داخلــی
و خارجــی معرفــی شــدند؛ میدانهــای هیدروکربنــی
شــامل  ۵۲میــدان نفتــی و گازی اســت .بیــش از ۲۰
میــدان گازی نیــز در بخشهــای خشــکی و فراســاحلی
کــه برخــی توســعهیافته و برخــی توســعهنیافته هســتند،
بــرای معرفــی بــه ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی
انتخــاب شــدهاند کــه بیشــتر ایــن میدانهــای گازی در
بخــش خشــکی واقــع شــدهاند .از میدانهــای فراســاحلی
گازی ،تنهــا  ۸میــدان توســعهنیافته بــرای معرفــی بــه
ســرمایهگذاران برگزیــده شــده اســت.

رویتــرز بــا اســتناد بــه آمــار غیررســمی ردیابــی
نفتکشهــا اعــام کــرد ،صــادرات نفــت ایــران
بــه خریــداران آســیایی در مــاه اکتبــر نســبت
بــه پارســال  8 /5درصــد کاهــش یافــت و بــه
 803هــزار و  674بشــکه در روز رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،رویتــرز براســاس
آمارهــای ردیابــی نفتکشهــا اعــام کــرد ،صــادرات
نفــت ایــران بــه آســیا در اکتبــر (مهرمــاه) بــه کمتریــن
رقــم در  2ســال گذشــته رســید .بــر اســاس آمارهــای
دولتــی و ردیابــی کشــتیها ،چهــار خریــدار بــزرگ نفــت
ایــران یعنــی چیــن ،هنــد ،ژاپــن و کــره جنوبــی در مــاه
اکتبــر  803هــزار و  674بشــکه نفــت در روز از ایــران
خریدنــد کــه کمتریــن رقــم از اکتبــر  2013بــه شــمار
م ـیرود و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته نیــز
 8 /5درصــد کمتــر اســت .بــر اســاس ایــن آمــار ،مجمــوع
صــادرات نفــت بــه ایــن  4خریــدار پــس از اینکــه در
مــاه مــه(اردیبهشــت مــاه) بــه باالتریــن رقــم برابــر بــا
یــک میلیــون و  205هزاربشــکه در روز رســید ،کاهــش
یافــت و از مــاه جــوالی (تیــر مــاه) در حــدود 1 /02
میلیــون بشــکه در روز ثابــت مانــده اســت .آمارهــای
وزارت تجــارت ژاپــن دیــروز نشــان داد :خریــد نفــت
توکیــو از تهــران بیــش از  6درصــد در مــاه اکتبــر نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش یافــت و بــه
روزانــه  152هــزار و  851بشــکه رســید .چیــن در مــاه
گذشــته میــادی  338هــزار و  300بشــکه نفــت در روز
از ایــران خریــده اســت کــه نســبت بــه اکتبــر پارســال
 0 /1درصــد کاهــش یافتــه اســت .واردات نفــت هنــد
نیــز در ایــن مــاه بــا کاهــش  41 /5درصــدی نســبت
بــه اکتبــر پارســال بــه  181هــزار و  200بشــکه در روز
رســیده اســت .امــا واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران
در ایــن مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته /8
 98درصــد افزایــش یافتــه و بــه  131هــزار و  323بشــکه
در روز رســیده اســت.
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سرمایهگذاری  7400میلیارد تومانی
خارجیها در دو پروژه کشور
در شــرایطی کــه از اواخــر آذرمــاه بــه عنــوان زمــان
احتمالــی لغــو تحریمهــای اقتصــادی یــاد میشــود بــه
نظــر میرســد بســیاری از ســرمایهگذاران خارجــی بــا
پشــت سرگذاشــتن مقدمــات الزم خــود را بــه خــط شــروع
رقابــت اقتصــادی در ایــران پســاتحریم رســاندهاند تــا
جایــی کــه صحبــت از ســرمایهگذاری کالن آنهــا در دو
پــروژه ایرانــی اســت.
پــس از رفــت و آمــد گســترده شــرکتهای خارجی بــه ایران
در طــول ماههــای گذشــته و مذاکراتــی کــه بــا طرفهــای
ایرانــی بــا حضــور در ایــران داشــتهاند ایــن روزهــا بیــش از
هــر زمــان دیگــری نزدیــک بــه بســتن قراردادهــای نهایــی
هســتند تــا کار اجرایــی را آغــاز کننــد .در ایــن بیــن بــا
توجــه بــه اهمیتــی کــه طرحهــای عمرانــی بــرای ایــران
داشــته بخــش قابــل توجهــی از توجهــات ســرمایهگذاران
بــه ایــن ســمت جــذب شــده اســت.
در بیــن تمــام پروژههــای کوچــک و بزرگــی کــه ایــن
روزهــا صحبــت از جــذب ســرمایهگذار خارجــی بــرای آنهــا
مطــرح اســت شــاید دو طــرح عمــده مطــرح باشــد کــه بــه
شــکلی مســتقیم ســرمایه کالن را وارد کشــور کــرده و البتــه
اهــداف مدنظــر را بــرآورده میکنــد .دو پــروژهای کــه طبــق
اعــام مســئوالن وزارت راه یــک میلیــارد و  200میلیــون
دالر در یکــی از آنهــا و یــک میلیــارد و  200میلیــون یــورو
در دیگــر پــروژه ســرمایهگذاری خواهــد شــد.
نخســتین پــروژه در ایــن زمینــه ترمینــال ایرانشــهر اســت
کــه در فــرودگاه امــام خمینــی و بــا هــدف افزایش مســافران
ایــن فــرودگاه بــه بیــش از  30میلیــون نفر در ســال ســاخته
میشــود .بنــا شــده در قــراردادی کــه بــا یــک شــرکت
اروپایــی در آذر مــاه ســال جــاری بســته میشــود 1.2
میلیــارد یــورو ســرمایه گــذاری شــود کــه رقمــی معــادل
 3800میلیــارد تومــان خواهــد شــد .پــروژهای کــه بناســت
بــا ســرمایهگذاری قطعــی خارجیهــا صــورت گیــرد و
بودجــه دولتــی بــه آن وارد نشــود.
در کنــار آن و در حاشــیه دیــدار مدیرعامــل راه آهــن بــا
مســئوالن روســی در جریــان ســفر پوتیــن بــه تهــران نیــز

قــرارداد جدیــدی منعقــد شــده کــه ایــن بــار یــک میلیــارد
و  200میلیــون دالر ســرمایه خارجــی را بــه کشــور وارد
میکنــد.
ایــن ســرمایه کــه در قالــب فاینانــس و بــه ارزش حــدود
 3600میلیــارد تومــان خواهــد بــود بــه برقــی ســازی خــط
آهــن گرمســار ســاری گــرگان و اینچــه بــرون اختصــاص
پیــدا میکنــد تــا یکــی از اصلیتریــن اهــداف ریلــی
کشــور را بــرآورده ســازد.
تنهــا بــا جــذب ســرمایهگذار بــرای ایــن دو پــروژه بیــش از
 7400میلیــارد تومــان پــول خارجــی وارد کشــور میشــود
کــه ایــن بــه خوبــی تفــاوت شــرایط فعلــی کشــور را بــا
حوزههــای قبــل از لغــو تحریمهــا نشــان میدهــد .در
صورتــی کــه بتــوان چنــد پــروژه عمــده کشــور دیگــر را
نیــز بــا اســتفاده از همیــن روشهــای جــذب ســرمایهگذار
تعییــن تکلیــف کــرد قطعــا اوضــاع کشــور بــرای پیگیــری
اهدافــش در روزهــای پســاتحریم بهبــود خواهــد یافــت.

هزینه تولید کم شد
ایســنا -آخریــن گــزارش بانــک مرکــزی حاکــی از کاهــش 0/7
درصــدی تــورم ســاالنه بــرای تولیدکننــده و صفــر بــودن تــورم
ماهانــه آن در آبــان مــاه اســت .شــاخص بهــای تولیدکننــده در
ایــران در  12ماهــه منتهــی بــه آبانمــاه نســبت بــه همیــن
دوره در ســال قبــل  7/8درصــد افزایــش دارد .البتــه ایــن
افزایــش در مقایســه بــا مــاه قبــل از آن رونــدی کاهشــی دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه تــورم تولیدکننــده در مهرمــاه 8/5
درصــد ثبــت شــده بــود کــه بــا ادامــه رونــد کاهشــی 0/7
.درصــد کاهــش داشــته و بــه  7/8درصــد رســیده اســت
در عیــن حــال کــه بــا عــدم تغییــر شــاخص بهــای تولیدکننــده
آبــان در عــدد  216/0تــورم ماهانــه ایــن بخــش صفــر بــوده
اســت .تــورم ماهانــه «صنعــت» و «حملونقــل و انبــارداری» در
مــاه قبــل صفــر ثبــت شــده اســت .از ســویی دیگــر آمــوزش بــا
 21درصــد بیشــترین و صنعــت بــا  0/3درصــد کمتریــن تــورم
.نقطه به نقطه را به خود اختصاص دادهاند

انـرژی

شماره چهارده  //هفته دوم آذر هزار و سیصد نود و چهار

گازوئیل زیادی برای صادرات داریم؛ مشکل
کیفیت است

هــاب انــرژی :عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان
فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی گفــت :مــا االن
گازوئیــل زیــادی بــرای صــادرات داریــم امــا مشــکل
اصلــی کیفیــت گازوئیــل تولیــدی کشــور اســت کــه
فقــط در افغانســتان و بعضــی کشــورهای آفریقایــی
فــروش م ـیرود .اســفندیاری دبیــرکل دهمیــن همایــش
صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا
بیــان ایــن کــه اســاس کار مــا صــادرات فرآوردههــای
نفتــی اســت و تــاش مــا در روانتــر شــدن جریــان
صــادرات اســتوار اســت ،گفــت :مــا در ایــن همایشهــا
از مســئولین و مقامــات دولتــی خواهــش میکنیــم
حضــور پیــدا کننــد تــا بتوانیــم مشــکالت را مطــرح
کــرده و در سادهســازی آن تــاش کنیــم .وی بــا اشــاره
بــه همــکاری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز،اداره
اســتاندارد و گمــرک بــا ایــن اتحادیــه گفــت :در گذشــته
تحــت فشــار تحریــم بودیــم کــه امیدواریــم پــس از آن در
زمینــه صــادرات پویاتــر بــوده و شــاهد افزایــش صــادرات
فرآوردههــای نفتــی باشــیم .اســفندیاری ادامــه داد :قانون
عمــدهای کــه دســت و پاگیــر صــادرات باشــد نداریــم امــا
بعضــی بخشــنامهها کــه کیفیــت محصــوالت تحویلــی
پاالیشــگاهها را تغییــر میدهــد بــرای مــا مشــکالتی
ایجــاد میکنــد .وی ادامــه داد:در زمینــه حمــل و نقــل
هــم مشــکالتی داشــتهایم کــه برخــی از آنهــا حــل شــده
اســت و امیدواریــم بعــد از تحریــم بتوانیــم گامهایــی در
اقتصــاد مقاومتــی برداریــم.

نشست آبی  ۸کشور جهان در ایران

هــاب انــرژی :دبیــر علمــی اولیــن ســمپوزیوم بینالمللــی
تصفیــه آب گفــت :اگــر امکان اســتفاده از پســاب را نداشــته
باشــیم ،ایــران بــه بیابــان تبدیــل میشــود.مهدیه مصطفوی
بــا بیــان ایــن کــه امــروز آب بــه عنــوان عنصــری مشــابه بــا
نفــت در نظــر گرفتــه شــده و روز بــه روز بــر تقاضــای آن
در ســطح جهــان افــزوده مــی شــود ،گفــت :بــا توجــه بــه
کمبــود منابــع آب شــیرین در جهــان ،بشــر ناچــار اســت
جهــت حفــظ منابــع آب شــیرین و توســعه پایــدار منابــع،
قســمتی از احتیاجــات آبــی خــود را از ســایر منابــع ماننــد
دریاهــا ،رودخانــه هــا و حتــی پســاب هــا تامیــن کنــد.
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چگونه سرمایهگذاران خارجی را
فراری ندهیم

ادامه از صفحه اول

در زمینههــای مختلــف چــون کاالهــای آیتــی،
کاالهــای ســامتمحور ،توریســم ،حملونقــل ریلــی،
هوایــی ،کاالهــای مرتبــط بــا مصــرف دانشآمــوزی
نظیــر نوشــتافزار ،کشــاورزی ،فــوالد و نفــت و گاز و
پتروشــیمی بــه صراحــت میتــوان گفــت از یکســو
مزیتهــای رقابتــی و از ســوی دیگــر تقاضــای مصــرف
و عــاوه بــر همــه اینهــا ،نیــاز بــه تکنولــوژی فنــی و
مدیریتــی وجــود دارد .بنابرایــن ســرمایهگذار خارجــی
میتوانــد بــه شــکل واقعــی شــیوههای مــدرن و بــهروز
را بــرای فعالســازی ظرفیتهــای موجــود بــه کار گیــرد.
بــر همیــن اســاس بایــد هــدف مــا از ورود ســرمایهگذار
خارجــی تامیــن ایــن نیازهــا باشــد و اجــازه ندهیــم
بیبرنامگیهــای اقتصــادی و تجــاری ســبب فــرار
ســرمایهگذاران از کشــور شــود.

علیرضا مناقبی
*رییس مجمع واردات

دبیــر علمــی اولیــن ســمپوزیوم بینالمللــی تصفیــه آب
کــه بــا حضــور شــرکتهایی از آمریــکا ،آلمــان ،ژاپــن،
هندوســتان ،ســوئیس ،اســپانیا ،ایتالیــا و اتریــش برگــزار
شــد ،بــا تاکیــد بــر اینکــه بازیافــت پســاب جــدی گرفتــه
نشــود ،ایــران بــه بیابــان تبدیــل مــی شــود ،اظهارداشــت:
اســتفاده دوبــاره از پســاب در کشــورهای خشــک و نیمــه
خشــک ماننــد ایــران یــک امــر اجتنــاب ناپذیــر بــرای
تامیــن قســمتی از نیازهــای آبــی اســت؛ بنابرایــن اگــر
.جــدی نگیریــم ایــران بــه بیابــان تبدیــل مــی شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

واگذاری  ۸۰درصد
سکانداری اقتصاد به
بخش خصـــوصی
تهیــه و تدویــن راهبردهــای مدیریتــی نظــام تجــاری و
بازرگانــی کشــور در حالــی در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه
گیــان بــه عنــوان نمونــه آزمایشــی ایــن طــرح نقشآفرینــی
خواهــد کــرد.
بــه اعتقــاد کارشناســان برخــورداری از سیســتم توزیــع
اســتاندارد و حمایتهــای قانونــی از آن ،میتوانــد
حیاتبخــش تولیــد و آرامــش بخــش مصرفکننــده در
جامعــه باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه اجــرای ایــن طــرح
در  ۱۲بخــش ،بــا در نظــر گرفتــن مدتزمــان دســتیابی
بــه اهــداف مــورد نظــر ،میتوانــد فوایــد بســیاری را نصیــب
کشــور کنــد.
خدمات بازرگانی حلقه اتصال تولید تا مصرف
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت درگفتوگــو بــا صمــت میگویــد :هدفگــذاری
و برنامهریــزی در ابعــاد مختلــف تولیــد ،بازاریابــی ،پخــش
و توزیــع در افزایــش ســهم درآمــد ناخالــص ملــی بســیار
اثرگــذار اســت.
کاظــم ســلیمی ،هرگونــه تصمیمســازی را عاملــی در ایجــاد
بازخوردهــای مختلــف در جامعــه عنــوان کــرده و میافزایــد:
شــناخت مســیر ،آگاهــی از نیازهــای جامعــه و روشهــای
نیــل بــه هــدف ۳رکــن اساســی در تصمیمســازیهای

خــرد و کالن هســتند.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــا اشــاره بــه نقشآفرینــی بخــش خصوصــی
در اقتصــاد و خودکفایــی کشــور خاطرنشــان میکنــد :در
تدویــن ســند  ۵ســاله برنامــه ششــم توســعه بیــش از ۸۰
درصــد ســکانداری اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی واگــذار
شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر نقشآفرینــی خدمــات بازرگانــی در ایجــاد
درآمــد در کشــورهای پیشــرفته دنیــا تصریــح میکنــد:
بخــش خدمــات بازرگانــی حلقــه اتصــال تولیــد تــا مصــرف
اســت و بیــش از  ۶۲درصــد از تولیــد درآمدهــای کشــورهای
پیشــرفته را بــر عهــده دارد.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان میگویــد۳۲ :درصــد درآمدهــا در فاصلــه
تولیــد تــا مصــرف ،مربــوط بــه ذخیرهســازی و ۶درصــد آن
مربــوط بــه مدیریــت و کنتــرل اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه مــا از ایــن اســتانداردها فاصلــه زیــادی داریــم.
وی بــر لــزوم توانمندســازی شــرکتهای پخــش ،مراکــز
خدمــات بازرگانــی و ایجــاد نظــام کارآمــد توزیــع و ذخیــره
کاال تاکیــد کــرده و میافزایــد :تمامــی ایــن ضرورتهــا در
راهبــرد زیرســاخت نظــام تجــاری و بازرگانــی کشــور تدویــن
شــده و بهصــورت نمونــه آزمایشــی در اســتان گیــان و
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۵اســتان خراســان رضــوی ،آذربایجانشــرقی ،فــارس و
هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان اجرایــی میشــود.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،بــا تاکیــد بــر آمادهســازی و تدویــن الیحــه
پیشــنهادی زیرســاختهای نظــام تجــاری کشــور ،خواســتار
همراهــی و همفکــری مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی
بــرای غنیســازی آن بــه منظــور ارائــه بــه مجلــس شــورای
اســامی شــد.
ســلیمی تاکیــد میکنــد :بــرای توســعه بخــش تجــارت بایــد
در مباحثــی ماننــد نشان(برند)ســازی ،استانداردســازی کاال و
توزیــع مناســب بیــش از پیــش پرداختــه شــود.
ســلیمی ،کســب درآمدهــای کالن و ایجــاد اشــتغال در
کشــورهای ثروتمنــد را اهمیتبخشــی بــه درآمدهــای ناشــی
از فــروش و توزیــع کاال و خدمــات عنــوان کــرده و میگویــد:
ایــن بخــش از فعالیتهــای اقتصــادی بیشــترین ســهم را در
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــورها برعهــده دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه تدویــن راهبردهــا و برنامههــای
زیرســاختی نظــام تجــاری و بازرگانــی کشــور در  ۱۲اولویــت،
تصریــح میکنــد :تدویــن الیحــه جامــع نظــام توزیــع
کاال و خدمــات ،توســعه و نوســازی شــبکههای توزیــع،
استانداردســازی فروشــگاههای زنجیــرهای در کشــور ،تهیــه
شناســنامهای از زیرســاختهای تجــاری موجــود در کشــور،
توســعه نهادهــای غیردولتــی بــه منظــور گســترش بازاریابــی،
تقویــت و توســعه زیرســاختهای حملونقــل و ذخیــره
کاال ،ســاز و کارهــای مناســب بــرای افزایــش خودکنترلــی و
ایجــاد اعتمــاد بیــن دولــت و بخــش غیردولتــی ،تدوین ســند
کاهــش هزینههــای مبادلــه در نظــام توزیــع ،اولویتبنــدی
بــه منظــور ســرمایهگذاری در زیرســاختهای تجــاری و
تعییــن نیازهــای اولویــتدار در اســتانهای محــروم بــرای
ایجــاد زیرســاختهای ذخیرهســازی ،ســرفصلهای
اساســی ایــن راهبردهــا بهشــمار میرونــد.

نخستین مدرسه بازاریابی در گیالن

همچنیــن دبیــر انجمــن شــرکتهای پخــش اســتان گیــان
در گفتوگــو بــا صمــت ،از راهانــدازی نخســتین مدرســه
بازاریابــی در گیــان خبــر داده و میگویــد :آمــوزش علمــی
و تخصصــی در عرصــه بازاریابــی از مهمتریــن اهــداف ایــن
مدرســه اســت کــه میتوانــد نقــش موثــری در اقتصــاد و
اشــتغالزایی اســتان ایفــا کنــد.
حســین کوچــک از فعالیــت  ۱۵۰شــرکت پخــش در اســتان
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خبــر داده و تصریــح میکنــد :صنعــت پخــش بــا مشــکالت
متعــددی از جملــه لــزوم تهیــه برنامــه بــرای پخــش ،میــزان
بهــره انــدک بــرای شــرکتهای پخــش ،نــدادن پذیــرش
مجــوز شــرکتهای پخــش نــزد بانکهــا ،نبــود امنیــت در
ســرمایهگذاری ایــن حــوزه ،اعمــال ســهم بــاالی پرداخــت
مالیــات بــر مشــاغل ،مشــکالت در بخــش بیمــهای ،امــور
مالیاتــی و تعزیراتــی مواجــه اســت.

فرسودگی ناوگان حملونقل

همچنیــن ،معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی
اســتانداری گیــان در گفتوگــو بــا صمتمیگویــد :ســهم
بزرگــی از درآمدزایــی و اشــتغال در کشــورهای پیشــرفته
دنیــا از طریــق سیســتمهای نویــن عرضــه و توزیــع کاال
و خدمــات ماننــد آیتــی و آیســیتی و ســایر روشهــا
بهدســت میآیــد .محمدحســین اصغریــان میافزایــد:
پرداختــن بــه نظــام بازرگانــی تولیــد و خدمــات میتوانــد
متضمــن ارزش افــزوده فــراوان و بیــش از ســایر فعالیتهــای
اقتصــادی باشــد .معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی
اســتانداری گیــان ،جهــش از ســاختارهای ســنتی بــه
ســاختارهای نویــن در تجــارت را از ضرورتهــا اساســی در
نیــل بــه ایجــاد نظــام بازرگانــی تولیــد و خدمــات عنــوان
کــرده و میگویــد :فرســودگی شــدید نــاوگان حملونقــل،
ضعــف برخــی قوانیــن در نظــام تامیــن تــا توزیــع کاال
و خدمــات ،کمبودهــای زیرســاختی در حملونقــل از
مهمتریــن نواقــص موجــود در عرصــه تجــارت اســت .وی
خاطرنشــان میکنــد :در ایــن راســتا تکمیــل زیرســاختها
و اصــاح برخــی از قوانیــن ناکارآمــد از مهمتریــن امــوری
اســت کــه بایــد بــا جدیــت بــه آن پرداختــه شــود.
همجــواری بــا کشــور روســیه بــا دارا بــودن  ۳۰۰میلیــون
نفــر جمعیــت ،تحریمهــای اخیــر غــرب بــر علیــه روســیه و
از ســوی دیگــر وجــود مناســبتهای دوســتانه بیــن ایــران
و ایــن کشــور ،و نیــاز روســیه بــه تامیــن اقــام و محصــوالت
کشــاورزی و صنعتــی ،میتوانــد نقطــه عطفــی در توســعه
تجــارت و بازرگانــی خارجــی بــرای اســتان گیــان باشــد.
امیدواریــم بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات در برنامــه ششــم
توســعه و دوری از بخش ـینگری و اولویتبخشــی بــه منافــع
کشــور شــاهد رشــد و بالندگــی تولیــد و تجــارت در اســتان
گیــان باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در دهمیــن نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران ،مســایل و مشــکالت بازرگانــان در ارتباط
بــا گمــرک رویههــای گمرکــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
البتــه ،قــرار بــود ایــن مشــکالت در حضــور مســعود کرباســیان،
رییــس کل گمــرک بازگــو شــود ،امــا او بــه دلیــل حضــورش در
جلســه هیــات دولــت« ،فــرود عســگری» ،معــاون فنــی و امــور
گمرکــی خــود را بــه اتــاق تهــران فرســتاد.
ایــن جلســه نیــز بــه ســیاق جلســات پیشــین بــا اعــام
اخبــاری از حــوزه تجــارت آغــاز شــد؛ چنانکــه ،محمدرضــا
شــجاعالدینی ،از کاهــش ســهم صنــدوق توســعه ملــی از
درآمدهــای نفتــی خبــر داد و گفــت« :مقــرر شــده بــود کــه
ســاالنه دو درصــد بــه ســهم صنــدوق از درآمدهــای حاصــل از
فــروش نفــت اضافــه شــود امــا ظاهــرا ً بــه دلیــل آنکــه دولــت بــا
کمبــود منابــع مواجــه اســت ،ایــن ســهم قــرار اســت کاهــش
پیــدا کنــد».

اعطای یارانه صادراتی به صادرکنندگان

ابوالحســن خلیلــی از تنشهــای بــه وجــود آمــده میــان ترکیــه
و روســیه ســخن گفــت و بــه اثــر پدیــدار شــدن ایــن تنــش
روی افزایــش قیمــت نفــت اشــاره کــرد .ولیالــه افخمــیراد،
رییــس ســازمان توســعه تجــارت نیــز از انعقــاد تفاهمنام ـهای
میــان ســازمان متبــوع خــود ،بانــک توســعه صــادرات و ســازمان
مدیریــت خبــر داد و گفــت« :بــه موجــب ایــن تفاهمنامــه 200
میلیــارد تومــان در اختیــار بانــک توســعه صــادرات قــرار گرفتــه
اســت و اگــر صادرکننــدگان ،تســهیالتی دریافــت کردهانــد تــا
کاالیــی صــادر کننــد ،از ایــن محــل 6 ،درصــد در نــرخ بهــره
ایــن تســهیالت تخفیــف اعمــال خواهد شــد ».او ادامــه داد« :در
روزهــای آینــده ،ســازمان توســعه تجــارت ،فهرســت کاالهــای
مشــمول ایــن تفاهمنامــه را بــه بانــک توســعه صــادرات ارائــه
خواهــد کــرد .هــر شــرکت نیــز بــه میــزان  300میلیــون تومــان
میتوانــد از ایــن تســهیالت اســتفاده کنــد و ایــن رقــم بــرای
واحدهــای نمونــه بــه  500میلیــون تومــان میرســد».
افخمـیراد در ادامــه گزارشــی هــم از وضعیــت تجــارت خارجــی
کشــور در  7ماهــه نخســت ســال ارائــه کــرد و گفــت« :صــادرات
در هفــت ماهــه نخســت ســال ،بــه حــدود  24میلیــارد دالر
رســیده اســت .صــادرات میعانــات از نظــر وزنــی 3 ،درصــد و
از لحــاظ ارزشــی  15درصــد کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی از لحــاظ وزنــی  36درصــد

انـرژی
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کســانی را کــه از سیســتم بانکــی تســهیالت صادراتــی دریافت
میکننــد ،دربرمیگیــرد و شــامل تســهیالت صادراتــی کــه
از تاریــخ  94/1/1اخــذ شــده نیــز میشــود ».او همچنیــن از
ایجــاد خــط اعتبــاری در بانــک توســعه صــادرات بــه میــزان
 15میلیــون یــورو بــرای صــادرات بــه روســیه نیــز خبــر داد.

مشکلی به نام تعیین نرخ پایه صادراتی

افزایــش یافتــه امــا از لحــاظ ارزشــی ،تفاوتــی بــا ســال گذشــته
نــدارد».
علیرضــا کالهــی ،عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه  82درصــد
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت بــرق اتفــاق
میافتــد ،از رییــس ســازمان توســعه تجــارت درخواســت کــرد
کــه صادرکننــدگان ایــن بخــش و حــوزه صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی مشــمول ایــن تخفیــف قــرار گیرنــد .او در
بخــش دیگــری از ســخنانش از واقعــی شــدن نــرخ ارز دفــاع
کــرد و گفــت کــه نــرخ ارز متناســب بــا نــرخ تــورم تعدیــل
شــود.

ارز ارزان روی صادرات اثر منفی میگذارد

عبــاس آرگــون دیگــر عضــو ایــن کمیســیون بــا اشــاره بــه
آنچــه در الیحــه قانــون بودجــه ســال  1395بــرای نــرخ ارز،
پیــش بینــی شــده ،گفــت« :تعییــن قیمــت  2850تومــان
بــرای نــرخ ارز ،بــا توجــه بــه نــرخ تــورم و افزایــش هزینههــا
میتوانــد روی صــادرات اثرگــذار باشــد .بــه طــوری کــه قــدرت
رقابتــی کاالهــای صادراتــی ایــران را کاهــش داده و واردات را
توجیهپذیــر میکنــد ».او همچنیــن گفــت« :اگــر کاهــش
تــورم مبتنــی بــر ســاختار اقتصــادی نباشــد ،ممکــن اســت
تولیــد را متوقــف کنــد و بــه نظــر میرســد در ایــن زمینــه
الزم اســت ،در سیاســتها بازنگــری صــورت گیــرد».
ســید رضــی حاجــی آقــا میــری ،بــا اشــاره بــه اینکــه کاالهــای

مرجوعــی مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده نیســت ،گفــت:
«برخــی از فرشهــایدســتبافت در زمــان صــادرات مســتعمل
اســت و برخــی نمونههــای آن کهنــه شــور نیــز میشــود .ایــن
فرشهــا اگــر در بازارهــای خارجــی بــه فــروش نرونــد و بــه
کشــور بازگردنــد در گمــرک دچــار مشــکل میشــوند .ضمــن
اینکــه بخشــی از ایــن فرشهــا بــرای نمایــش در نمایشــگاهها
بــه خــارج از ایــران انتقــال مییابنــد کــه در هنــگام بازگشــت
بــه کشــور در گمــرک متوقــف میشــود ».او از عســگری
درخواســت کــرد کــه بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنــد.
مریــم خزاعــی ،معــاون اقتصــادی اتــاق تهــران نیــز از انتشــار
گــزارش 2015بانــک جهانــی از وضعیــت کســبوکار خبــر
داد و گفــت« :ایــران در میــان  189کشــور ،رتبــه  167را بــه
خــود اختصــاص داده اســت و جایــگاه ایــران نســبت بــه ســال
گذشــته ،یــک پلــه افــت داشــته اســت ».او گفــت« :نکت ـهای
کــه در مــورد ایــن گــزارش وجــود دارد ایــن اســت کــه
مشــخص نیســت اطالعــات ایــران از طریــق چــه کســانی ارائــه
شــده اســت و الزم اتــاق بازرگانــی در ایــن زمینــه نقــش فعالــی
داشــته باشــد».

خط اعتباری  15میلیون یورویی برای صادرات به
روسیه

محمــد جعفــر مــزده ،عضــو هیــات مدیــره بانــک توســعه
صــادرات نیــز گفــت« :تفاهمنامــه بانــک توســعه صــادرات بــرای
اعطــای تخفیــف شــش درصــدی بــه صادرکننــدگان ،همــه

محمــد الهوتــی نیــز گفــت« :یکــی از مشــکالت صادرکنندگان
پــس از راهانــدازی ســامانه گمرکــی ،عــدم در اختیــار داشــتن
اظهارنامههــای فیزیکــی اســت .بانکهــا ضمانتنامههــای
بانکــی را صرفــا در ازای اظهارنامــه فیزیکــی ارائــه میکننــد
و ایــن مشــکالت بســیاری را بــه وجــود آورده و بــه رغــم
نامهنگاریهــای بســیار هنــوز حــل نشــده اســت ».او گفــت:
«تعییــن نرخهــای پایــه صادراتــی یکــی دیگــر از مشــکالت
صادرکننــدگان اســت .در حالــی کــه برخــی کاالهــا دارای
نرخهــای پایــه نیســت و ایــن نرخهــا بایــد بــر اســاس
اظهــار صادرکننــدگان تعییــن شــود ».الهوتــی همچنیــن
ضوابــط مربــوط بــه ورود موقــت را نیــز مــورد انتقــاد قــرار
داد و گفــت کــه ضوابــط ایــن بخــش بــه گون ـهای اســت کــه
صنایــع کوچــک و متوســط نمیتواننــد از امــکان ورود موقــت
اســتفاده کننــد.

چالش استرداد مالیات صادرکنندگان

پــس از ســخنان مقدماتــی عســگری ،برخــی اعضــای
کمیســیون نیــز بــه طــرح برخــی مســایل در ارتبــاط بــا
گمــرک پرداختنــد .رییــس ســازمان توســعه تجــارت ،اســترداد
مالیــات بــر ارزش افــزوده صادرکننــدگان را بــه عنــوان یــک
چالــش مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت« :بــرای مثــال ،یکــی
از صادرکننــدگان ،حــدود  2/5ســال اســت کــه طبــق اســناد
مثبتــه  15میلیــارد تومــان ،بایــد از گمــرک اســترداد کنــد
امــا موفــق نمیشــود ».او گفــت« :بایــد ســازوکاری فراهــم
شــود تــا مالیــات بــر ارزش افــزوده جــزو حقــوق دولتــی در
نظــر گرفتــه شــود و ضــرورت دارد اتــاق تهــران ایــن موضــوع
را مــورد پیگیــری قــرار دهــد ».افخمـیراد ،از ضــرورت دروازه
مشــترک مــرزی بــا برخــی کشــورها نیــز ســخن گفــت؛ بــه
ایــن معنــا کــه اســناد در یــک کشــور بررســی شــود و از تراکــم
محمولههــا در مــرز جلوگیــری شــود .او همچنیــن خواســتار
توجــه بــه اهلیــت دارنــدگان کارت بازرگانــی شــد و اینکــه
مســیر ســبز بــه کســانی اختصــاص پیــدا کنــد کــه دارای
اهلیــت هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رشد  86درصدی معامالت برق و  68درصدی
بازار فیزیکی

هــاب انــرژی :بــورس انــرژی شــاهد رشــد  86درصــدی
ارزش معامــات بــرق و  68درصــدی ارزش معامــات در
بــازار فیزیکــی بــورس در ســه هفتــه اخیــر نســبت بــه دوره
مشــابه گذشــته بــود.
ســه هفتــه معامالتــی منتهــی بــه  29آبــان  94در حالــی
بــه پایــان رســید کــه طــی ایــن دوره ارزش تجمعــی
معامــات در بــورس انــرژی ایــران از ابتــدای فعالیــت از
مــرز  42هــزار میلیــارد ریــال عبــور کــرد .طــی ســه هفتــه
گذشــته معامــات اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق بــا
ثبــت رشــد  86درصــدی نســبت بــه ســه هفتــه قبــل از آن
و بــا ارزشــی بالــغ بــر یــک هــزار و  120میلیــارد ریــال
بیشــترین ســهم از ارزش معامــات بــورس انــرژی ایــران را
طــی دوره مذکــور بــه خــود اختصــاص داد .طــی ایــن دوره
 143هــزار و  433قــرارداد ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق
معــادل بــا  3میلیــون و  13هــزار و  676مــگاوات ســاعت
مــورد معاملــه قــرار گرفــت .نکتــه حائــز اهمیــت در ارتبــاط
بــا معامــات بــرق در بــورس انــرژی ایــران ،رونــد صعــودی
ســهم ارزش ایــن معامــات از مجمــوع ارزش معامــات
بــورس انــرژی ایــران اســت؛ در حــال حاضــر  23درصــد از
مجمــوع ارزش معامــات در ایــن بــورس بــه معامــات اوراق
ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق اختصــاص یافتــه اســت.
طــی ایــن دوره بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران نیــز
میزبــان  154عرضــه از کاالهــای آیزوریســایکل ،آیزوفیــد،
بــرش ســنگین ،بنــزول ،پروپــان ،حاللهــای ،402 ،400
 406 ،404و  ،410ســوخت کــوره ســبک ،قطــران ،گاز
مایــع خــام ،گاز مایــع صنعتــی ،متانــول ،میعانــات گازی،
نف ـتگاز ،نفتــای ســنگین ،نفتــای ســنگین تصفیــه نشــده
و نیتــروژن مایــع بــود کــه در مجمــوع معاملــه بالــغ بــر 77
هــزار تــن از کاالهــای مذکــور منجــر بــه ثبــت ارزشــی بالــغ
بــر  839میلیــارد ریــال در ایــن بــازار شــد کــه حکایــت
از رشــد  68درصــدی ارزش معامــات ایــن بــازار نســبت
بــه دوره گذشــته دارد.همچنیــن  3هــزار و  487قــرارداد
ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت کــوره نیــز در  89نوبــت و
بــه ارزش بالــغ بــر  32میلیــارد ریــال مــورد معاملــه قــرار

گرفــت تــا مجمــوع ارزش معامــات بــورس انــرژی ایــران
طــی دوره مذکــور از یــک هــزار و  993میلیــارد ریــال فراتــر
رود .بدیــن ترتیــب مجمــوع ارزش معامــات بــورس انــرژی
ایــران طــی دوره مذکــور از یــک هــزار و  993میلیــارد ریــال
بالــغ شــد.

ترافیک عرضههای شرکت ملی پخش در رینگ
بینالملل بورس انرژی

هــاب انــرژی :در جریــان معامــات روز شــنبه  7آذر
 ،94در بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی ایــران کاالهــای
آیزوریســایکل ،آیزوفیــد و حــال  402پاالیــش نفــت
تبریــز ،حــال  402پاالیــش نفــت کرمانشــاه ،آیزوریســایکل
پاالیــش نفــت بندرعبــاس و متانــول پتروشــیمی زاگــرس
در رینــگ داخلــی و حــال  402پاالیــش نفــت تبریــز در
رینــگ بینالملــل مــورد عرضــه قــرار گرفتنــد.
کل معامــات صــورت گرفتــه بــر روی کاالهــا و
عرضههــای مــازاد بــازار فیزیکــی معــادل  4هــزار و 888
تــن بــه ارزش  53میلیــارد و  830میلیــون ریــال بــود .در
جریــان معامــات روز شــنبه  7آذر  ،94در بــازار فیزیکــی
بــورس انــرژی ایــران کاالهــای آیزوریســایکل ،آیزوفیــد و
حــال  402پاالیــش نفــت تبریــز ،حــال  402پاالیــش
نفــت کرمانشــاه ،آیزوریســایکل پاالیــش نفــت بندرعبــاس
و متانــول پتروشــیمی زاگــرس در رینــگ داخلــی و حــال
 402پاالیــش نفــت تبریــز در رینــگ بینالملــل مــورد
عرضــه قــرار گرفتنــد .در ایــن روز در تابلــوی ســلف مــوازی
اســتاندارد بــرق بــازار مشــتقه نیــز  4هــزار و  605قــرارداد
در قالــب  49معاملــه و معــادل بــا  59هــزار و  600مــگاوات
ســاعت بــه ارزش  22میلیــارد و  169میلیــون ریــال مــورد
معاملــه قــرار گرفــت .در ابتــدای جلســه معامالتی نخســتین
روز هفتــه نمادهــای بــار پایــه ،کمبــاری ،میانبــاری و بــار
پیــک روزانــه  5دی  6 ،94دی 94و  7دی  94گشــایش
یافتــه و در پایــان جلســه نیــز نمادهــای بــار پایــه،
کمبــاری ،میانبــاری و بــار پیــک روزانــه  11آذر 94
متوقــف شــدند .الزم بــه ذکــر اســت در جلســه معامالتــی
ایــن روز در ســمت تقاضــا  6شــرکت توزیــع و در ســمت
عرضــه نیــز  7نیــروگاه تولیــد نیــروی بــرق حضــور داشــتند.
همچنیــن طــی جلســه معامالتــی روز شــنبه در تابلــوی
ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت کــوره بــورس انــرژی ایــران،
در مجمــوع پنــج نمــاد 852 ،قــرارداد بــه ارزش  7میلیــارد
و  212میلیــون ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت .و در
مجمــوع ارزش کل معامــات قریــب بــه  83میلیــارد و 211

انـرژی
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میلیــون ریــال شــد.

نفت پاسارگاد با  ۳۰هزار تن قیر به تاالر
صادراتی رفت

هــاب انــرژی :شــرکت نفــت پاســارگاد در نخســتین
روز هفتــه جــاری بــا  ۳۰هــزار تــن انــواع قیــر در تــاالر
صادراتــی بــورس کاالی ایــران حضــور مــی یابــد .تــاالر
مذکــور همچنیــن شــاهد عرضــه  ۵هــزار تــن قیــر ۶۰۷۰
شــرکت معمــاران تجــارت آفتــاب و یــک هــزار تــن قیــر
 ۶۰۷۰شــرکت فومــن شــیمی گســتر بــه همــراه  ۱۰۰تــن
عایــق رطوبتــی شــرکت صــدف گســتر دلیجــان اســت.
همچنیــن در تــاالر فــرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی۵۳ ،
هــزار و  ۴۰۰تــن انــواع قیــر ۱۳ ،هــزار و  ۳۵۰تــن انــواع
مــواد شــیمیایی ۷ ،هــزار تــن وکیــوم باتــوم ،یــک هــزار تــن
لــوب کات ۳۳۰۰ ،تــن گوگــرد و یــک هــزار تــن ســاپس
واکــس عرضــه مــی شــود.
برخی افراد و نهادها مانع از اجرای اصل  44میشوند
ایلنــا :یــک فعــال بخــش خصوصــی گفــت :بایــد توجــه
داشــته باشــیم تــا مادامــی کــه دولــت ســاختار بــازار را
رقابتــی نکنــد هیــچ یــک از اصالحــات و اقدامــات جــواب
نخواهــد داد.ســید حمیــد حســینی گفــت :ســاختار کشــور
ضــد رقابتــی اســت ،قوانینــی کــه مجلــس تصویــب میکنــد
بــه هیــچ وجــه رقابتــی نیســت و ایــن درحالــی اســت کــه
مجمــوع قوانیــن ،مقــررات و رفتارهــا ســه مولفــه مهــم
در اقتصــاد رقابتــی هســتند .وی افــزود :در قانــون جدیــد
مالیاتــی شــعار دولــت ایــن بــود کــه مــا عــدم پرداخــت
مالیــات نهادهــا را حــذف کردیــم امــا در قانــون جدیــد
هنــوز  12نهــاد از دادن مالیــات معــاف هســتند و همــه
فشــار ایــن قانــون بــه بخــش خصوصــی وارد میشــود.
رئیــس مجمــع صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی ادامــه
داد :مجلــس و وزارت اقتصــاد کــه بــر شفافســازی و ایجــاد
رقابــت تاکیــد داشــته اســت نشــان دادنــد کــه در عمــل بــه
آن اعتقــادی ندارنــد و بــه نظــر میرســد مشــکل از جــای
دیگــری اســت و مــا تــا رویکردهــای خــود را نســبت بــه
بخشخصوصــی تغییــر ندهیــم همیــن روال حاکــم خواهــد
بــود .حســینی افــزود :قــرار بــود در برنامــه ســوم توســعه
خصوصیســازی انجــام دهیــم امــا در آن آزادســازی
کردیــم و اجــازه دادیــم بخشخصوصــی وارد برخــی از
حوزههــا از جملــه راه و ترابــری ،هواپیمایــی و دیگــر جاهــا
بخشخصوصــی واردشــود.

8

واحدهای صنعتی با انجام تحقیقات معافیت
مالیاتی می گیرند

هــاب انــرژی :معــاون آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در بــاره بســته هــای حمایتــی
ایــن وزارتخانــه از تحقیــق و توســعه در واحدهــای تولیــدی
گفــت :همــه واحدهــای صنعتــی کــه تحقیقــات مســتندی
داشــته باشــند مــی تواننــد تــا  10درصــد از میــزان
مالیــات ابــرازی را بــه دولــت پرداخــت نکنند.علــی اصغــر
توفیــق در جمــع فعــاالن اقتصــادی شهرســتان آبــاده
افــزود :معــادن نیــز مــی تواننــد تــا میــزان  10درصــد
حقــوق دولتــی را بــرای انجــام فعالیــت هــای تحقیقاتــی در
معــدن صــرف کننــد و از ســوی دیگــر ،صنایــع کوچــک
هــم مــی تواننــد نیمــی از هزینــه هــای تحقیقــات را بــا
ارائــه اســناد و مــدارک از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
دریافــت کننــد .معــاون آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن گفــت :تدویــن الیحــه
ای بــرای صیانــت از حقــوق مــادی و معنــوی مخترعــان و
مبتکــران کشــور را در دســتور کار داریــم تــا دیگــر شــاهد
کپــی بــرداری از اختراعــات در کشــور نباشــیم .وی گفــت:
ایــن الیحــه کــه بــا همــکاری قــوه قضائیــه تدویــن مــی
شــود ،حقــوق مــادی و معنــوی ثبــت اختــراع را تبییــن
مــی کنــد و ســبب مــی شــود اختــراع هــا تنهــا بــه نــام
ارائــه دهنــدگان نــوآوری و اختــراع ثبــت شــود .توفیــق در
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه فعالیــت
در عرصــه تولیــد بــه خاطــر عشــق و عالقــه و بــا وجــود
مشــکالت ســتودنی اســت ،خطــاب بــه فعــاالن عرصــه
صنعــت ،معــدن و تجــارت شهرســتان آبــاده افــزود :بــی
تردیــد دوران ســربلندی و رفــع مشــکالت فــراروی تولیــد
در پیــش اســت.

اقتصاد در این دوره از انتخابات مجلس نقش
کلیدی دارد

ایلنــا :یــک فعــال بخــش خصوصــی گفــت :در ایــن دوره از
انتخابــات مجلــس اقتصــاد نقــش کلیــدی دارد و بایــد دیــد
کــه نامزدهــای ایــن دوره چــه راهکارهایــی بــرای اقتصــاد
ایــران دارنــد .ســید حمیــد حســینی فعــال بخــش خصوصی
در خصــوص انتخابــات آتــی مجلــس و تاثیــر آن در اقتصــاد
کشــور گفــت :گروههــا اگــر بــا شــعار اقتصــادی وارد عرصــه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رقابــت شــوند میتواننــد بــرای اقتصــاد کشــور مفیــد
باشــند چراکــه اکنــون اقتصــاد مهمتــر از مســائل دیگــر
اســت.وی افــزود :در حــال حاضــر تنهــا گــروه سیاســی
کــه شــعار مشــخص اقتصــادی دارد کارگــزاران هســتند
کــه اعتقــاد بــه اقتصــاد آزاد دارنــد ،مــن نمیخواهــم از
ایــن گــروه جانبــداری کنــم امــا ایــن گــروه تــا بــه امــروز
تنهــا حزبــی بــوده اســت کــه حــرف منطقــی در خصــوص
اقتصــاد زده اســت و آن ایــن اســت کــه مــا بــه دنبــال
اقتصــاد بــازار و اقتصــاد رقابتــی هســتیم.وی تصریــح کــرد:
امیــدوارم دولــت و مجلــس بحــث رقابــت را جــدی گیرنــد
و در ابتــدا شــورای رقابتــی را اصــاح کنــد .خوشــبختانه
بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه اکنــون انجــام شــده اســت و
افــراد جدیــدی کــه وارد ایــن شــورا شــدهاند امیدواریــم
آنــان بتواننــد بــازار را بــه ســمت رقابتپذیــری هدایــت
کنند.ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا اشــاره بــه فوایــد و
معایــب اقتصــاد آزاد ،گفــت :هــر ایــده دارای خوبیهــا و
بدیهــای مختــص بــه خــود اســت و مــا نمیتوانیــم در
هنــگام پیــاده ســازی یــک نظریــه جنبههــای مثبــت آن
را بگیریــم و جنبههــای منفــی آن را کنــار گذاریــم بلکــه
بایــد بــا ســبک و ســنگین کــردن آن نتیجــه بگیریــم کــه بــا
توجــه بــه توســعه و رشــد اقتصــادی ،اقتصــاد آزاد و رقابتــی
کــه حاصــل از اجرایــی شــدن ایــن نظریــه اســت مطلــوب
اقتصــاد ایــران اســت و یــا خیــر.

بازدید کارشناسان و مدیران اتحادیه جهانی گاز
( )IGUاز پارس جنوبی

هــاب انــرژی :جمعــی از کارشناســان و مدیــران اتحادیــه
جهانــی گاز ( )IGUدر قالــب کارگــروه کاربــری گاز طبیعی
بــا هــدف شــناخت و آشــنایی بــا ظرفیــت هــای عظیــم
پایتخــت انــرژی ایــران ،از مجتمــع گاز پارس جنوبــی بازدید
کردنــد .کارگــروه کاربــری گاز طبیعــی اتحادیــه جهانی گاز،
از بخــش هــای مختلــف پاالیشــگاه دیــدن و کارشناســان و
متخصصــان پاالیشــگاه ســوم توضیحاتــی در مــورد حجــم و
ظرفیــت تولیــد و فراینــد کار پاالیشــگاه بــرای آنــان ارایــه
کردنــد.
مدیرعامــل مجتمــع گاز پــارس جنوبــی در ابتــدای ایــن
بازدیــد ،گفــت :توســعه پاالیشــگاه هــای پــارس جنوبــی

ســرعت بســیار باالیــی دارد ،طوریکــه تولیــد  57درصــد گاز
کشــور امــروز در ایــن مجتمــع محقــق مــی شــود و بــزودی
در ســال  2018بــه  82درصــد معــادل  850میلیــون
مترکعــب در روز خواهــد رســید.
مســعود حســنی افــزود :ایــن حجــم تولیــد بــا حضــور بیــش
از  21هــزار نفــر نیــروی انســانی متخصــص محقــق خواهــد
شــد کــه در نــوع خــود در جهــان بــی نظیــر اســت.
کشــورهای شــرق اروپــا نگــران روابــط گازی روســیه بــا
آلمــان هســتند
انــرژی وویــس :Energy Voice /طــرح هــای دولــت
روســیه بــرای گســترش روابــط گازی اش بــا آلمــان ،نگرانی
برخــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا را برانگیختــه اســت بــه
گونــه ای کــه  10دولــت اروپایــی بــا ارســال نامــه ای بــه
کمیســیون اروپــا آن را بــر خــاف منافــع اتحادیــه اروپــا و
عامــل بــی ثباتــی بیشــتر اوکرایــن ارزیابــی کردنــد .گروهــی
از شــرکت هــای اروپایــی ســپتامبر گذشــته (شــهریور)
توافقــی را بــا شــرکت گازپــروم روســیه امضــا کــرده انــد کــه
خــط لولــه موســوم بــه جریــان شــمالی یــا ‹نــورد اســتریم›
( )Nord Streamرا بــا دور زدن اوکرایــن بــه آلمــان
گســترش مــی دهــد .چهارشــنبه پیــش ،شــرکت گازپــروم
روســیه اعــام کــرد انتقــال گاز بــه اوکرایــن را متوقــف
خواهــد کــرد و کــی یــف بــا اعــام ایــن کــه اوکرایــن نیــاز
گازی اش را از منابــع ارزان تــری تامیــن خواهــد کــرد ،بــه
آن واکنــش نشــان داد .در نامــه ای کــه روز پنجشــنبه
از ســوی کشــورهای بلژیــک ،جمهــوری چــک ،اســتونی،
یونــان ،مجارســتان ،لیتوانــی ،لتونــی ،لهســتان ،رومانــی و
اســلواکی تهیــه و امضــا شــد ،نظــارت دقیــق بــر پــروژه
انتقــال گاز روســیه بــه آلمــان و «گفــت و گوهــای جامــع»
در ایــن زمینــه در نشســت مــاه آینــده ســران اتحادیــه اروپــا
درخواســت شــده اســت .در ایــن نامــه کــه نســخه ای از آن
را خبرگــزاری رویتــرز رویــت کــرده ،آمــده اســت :موضــع
کمیســیون اروپــا در قبــال پــروژه موســوم بــه «نــورد
اســتریم  »2اساســا بــر درک کلــی از سیاســت امنیتــی
و خارجــی اتحادیــه اروپــا در میــان همپیمانــان اصلــی و
شــرکای قدیمــی ایــن اتحادیــه تاثیــر خواهــد داشــت .ایــن
نامــه مــی افزایــد :گســترش خــط لولــه نــورد اســتریم بــرای
انتقــال مســتقیم حجــم فزاینــده ای از گاز بــه آلمــان مــی
توانــد تبعاتــی جــدی بــرای کــی یــف و کشــورهای اتحادیــه
اروپــا داشــته باشــد .حفــظ مســیر انتقــال ایــن محصــول از

انـرژی
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طریــق اوکرایــن منافــع راهبــردی اتحادیــه اروپــا را نــه تنهــا
از حیــث امنیــت انــرژی بلکــه تقویــت ثبــات در شــرق اروپــا
تامیــن مــی کنــد.

روسها درایران گاز ذخیره میکنند

مهــر :ایــران بــا ارائــه پیشــنهادی بــه شــرکت گازپــروم
روســیه خواســتار مشــارکت ایــن شــرکت بــزرگ گازی
جهــان بــرای اجــرای طرحهــای جدیــد ذخیــره ســازی گاز
طبیعــی در کشــور شــده اســت .دور جدیــد مذاکــرات نفــت
و گازی جمهــوری اســامی ایــران و روســیه توســط بیــژن
زنگنــه و الکســاندر نــواک وزرای نفــت و انــرژی دو کشــور
هفتــه جــاری در حاشــیه برگــزاری ســومین اجــاس ســران
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز در تهــران برگــزار
شــد .بــر ایــن اســاس در ایــن دور از گفتگوهــا ،ایــران بــا
ارائــه پیشــنهادی بــه شــرکت گازپــروم روســیه خواســتار
مشــارکت ایــن شــرکت بــزرگ گازی جهــان بــه منظــور
اجــرای طرحهــای جدیــد ذخیــره ســازی گاز طبیعــی در
کشــور شــده اســت .بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت بــا بیــان ایــن
کــه روســیه یکــی از شــرکای صنایــع نفــت و گاز ایــران
در دوران پســاتحریم اســت ،گفــت :از شــرکتهای روس
بــه منظــور ســرمایه گــذاری در طرحهــای ذخیــره ســازی
زیــر زمینــی گاز طبیعــی کــرده ایــم .وزیــر نفــت بــا اعــام
ایــن کــه بــه ایــن منظــور قــرار شــده شــرکت گازپــروم
بــرای همــکاری در ایــن حــوزه و دیگــر حوزههــا بــا ایــران
مذاکراتــی داشــته باشــد ،تصریــح کــرد :ایــران آمــاده
همــکاری بــا شــرکتهای روســی بــه منظــور اجــرای طــرح
هــای زیــر زمینــی ذخیــره ســازی گاز طبیعــی اســت.

ادامه سقوط آزاد قیمت گاز در بازار

بیزینــس الیــن :مدیــر اجرایــی آژانــس بینالمللــی بــا بیــان
اینکــه رونــد رو بــه کاهــش قیمــت گاز در بــازار جهانــی
ادامــه مییابــد از رقابــت آمریــکا و روســیه در بــازار ۴۰۰
میلیــارد مترمکعبــی گاز در آســیا خبــر داد .فیــس بیــرول
مدیــر اجرایــی آژانــس بیــن المللــی انــرژی گفــت :انتظــار
مــی رود بــا ورود شــرکتهای جدیــد تامیــن کننــده گاز
بــه بــازار انــرژی ،رونــد نزولــی قیمــت جهانــی گاز شــدت
یابــد.در همیــن حــال ،ایــن مقــام عالــی رتبــه آژانــس بیــن
المللــی انــرژی بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــر ایــن بــاور
هســتیم بــازار جدیــد و بســیار مهمــی در آســیا در حــال
شــکل گرفتــن اســت.همچنین فیــس بیــرول تصریــح کــرد:
تقاضــای بــازار آســیا در حــدود  ۴۰۰میلیــار متــر مکعــب
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اســت و مــی تــوان گفــت کــه آمریــکا ،روســیه ،اســترالیا و
حتــی بعضــی از کشــورهای آفریقایــی هــم در حــال رصــد
ایــن بــازار نوظهــور هســتند .مدیــر اجرایــی آژانــس بیــن
المللــی در ادامــه تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر قیمــت
جهانــی گاز کاهــش یافتــه اســت و پیــش بینــی مــی شــود
تــا چنــد ســال آینــده پروژهــای متعــدد گازی روی کار
بیاینــد و اکنــون زمــان مناســبی بــرای عقــد قراردادهــای
گازی اســت.

5درصــد از هــزار میلیــارد دالر بودجــه
نفتــی جهــان وارد ایــران مــی شــود

در ادامــه ایــن نشســت علــی کاردر عضــو کمیتــه بازنگــری
در قراردادهــای نفتــی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه کاهــش
قیمــت نفــت هــزار میلیــارد دالر بودجــه نفــت وگاز از
آمریــکا شــمالی بــه دیگــر نقــاط دنیــا روانــه خواهــد شــد
و برداشــت مــا ایــن اســت کــه پنــج درصــد ایــن مبلــغ بــه
برنامــه هــای اجرایــی نفتــی ایــران شــامل مــی شــود و پیش
بینــی بــر ایــن اســت کــه 2.5درصــد ایــن مبلــغ بــه ســمت
حــوزه نفــت و گاز ایــران روانــه شــود کــه عــدد بزرگــی
نیســت و اطمینــان داریــم کــه ایــن میــزان ســرمایه وارد
ایــران خواهــد شــد
.

حریمهای نفتی ایران سال  ۲۰۱۶لغو میشود

مهــر :یــک مقــام ارشــد توتــال فرانســه بــا بیــان ایــن کــه
پیــش بینــی میشــود تحریمهــای نفتــی ایــران ســال
 ۲۰۱۶میــادی لغــو شــود ،اعــام کــرد :توتــال آمــاده
بازگشــت بــه صنایــع نفــت و گاز ایــران اســت .اســتفان
میشــل بــا بیــان ایــن کــه توتــال فرانســه بــرای بازگشــت به
صنعــت ایــران تــاش مــی کنــد ،گفــت :در شــرایط فعلــی
بــا توجــه بــه شــرایط تحریمهــا در حــال انجــام مذاکــره
بــا بــا مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران هســتیم .مدیــر
خاورمیانــه و شــمال آفریقــای توتــال بــا اعــام اینکــه توتــال
پیــش از لغــو کامــل تحریمهــای ایــران نمــی توانــد در
صنایــع نفــت و گاز ایــران فعالیــت کنــد ،تصریــح کــرد:
پیــش بینــی مــی شــود کــه تحریمهــا علیــه ایــن کشــور
ســال آینــده میــادی لغــو شــوند کــه بــا لغــو تحریمهــا
توتــال فعالیتهــای خــود را در صنایــع نفــت و گاز ایــران از
ســر مــی گیــرد .ایــن مقــام فرانســوی اظهــار داشــت :توتــال
آمادگــی حضــور در هــر دو پــروژه هــای نفتــی و گازی را
در ایــران دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

يــران کشــوري اســت بــا ذخايــر عظيــم نفــت و گاز کــه از
نظــر طــول مــرز و تعــداد کشــورهاي همســايه و قــرار گرفتن
در مســير جــاده ابريشــم موقعيــت منحصــر بــه فــردي را در
منطقــه آســيا و خاورميانــه ايجــاد کــرده و ايــن وضعيــت
بــراي صــادرات و تبــادل بــرق شــرايط ويــژهاي اســت.
در حــال حاضــر ايــران بــا تمامــي کشــورهاي همســايه
(بــه اســتثناي کشــورهاي حاشــيه جنوبــي خليــج فــارس)
داراي ارتبــاط الکتريکــي اســت .عــاوه بــر آن وجــود نيــروي
انســاني متخصــص و ماهــر و بــاال بــودن ســطح خــود اتکايــي
در صنعــت بــرق و ســاخت تجهيــزات بــرق در منطقــه
خاورميانــه و آســياي ميانــه از برتــري نســبي برخــوردار
اســت .مــوارد ذکــر شــده شــرايط و قابليــت هايــي را در
بخــش بــرق بــراي کشــور ايجــاد کــرده کــه امــکان جــذب
ســرمايه خارجــي ،افزايــش توليــد و افزايــش همــکاري هــاي
فنــي ،اقتصــادي را در منطقــه فراهــم خواهــد کــرد.
در بخــش گاز طبيعــي ايــران بــا داشــتن حــدود  34تريليــون
مترمکعــب ذخايــر گازي دوميــن دارنــده ايــن ذخايــر و بــا
توليــد روزانــه  600ميليــون متــر مکعــب ســومين توليــد
کننــده گاز در جهــان بــه شــمار مــي رود و  18.5درصــد
گازهــاي جهــان در ايــران اســت .بــر اســاس اظهــارات
مســئوالن وزارت نفــت قــرار اســت بــا تکميــل طرحهــاي
افزايــش توليــد از جملــه فازهــاي باقيمانــده پــارس جنوبــي
ميــزان توليــد گاز کشــور تــا پايــان برنامــه پنــج ســاله ششــم
توســعه دو برابــر شــود و در ايــن صــورت امــکان صــادرات گاز
تــا  200ميليــون مترمکعــب در روز ( 8برابــر ميــزان کنونــی)
فراهــم خواهــد شــد.براي کســب حداکثــر درآمــد و اســتفاده
بهينــه از ايــن ظرفيــت گزينههــاي متعــددي وجــود دارد
کــه بــراي اولويتبنــدي بيــن آنهــا الزم اســت مالحظــات
مختلــف اقتصــادي را در نظــر گرفــت .يکــي از ايــن
مالحظــات ثبــات و پايــداري درآمدهــاي صادراتــي اســت؛
زيــرا بــا تحقــق برنامــه افزايــش توليــد و صــادرات گاز طبيعي
در برنامــه ششــم ،درآمدهــاي حاصــل از فــروش گاز نقــش
قابــل توجهــي در بودجــه دولــت پيــدا ميکنــد و لــذا ثبــات
درآمدهــا در بودجــه دولــت اهميــت ويــژهاي دارد .همچنيــن
نوســانات شــديد درآمدهــاي ارزي ناشــي از صــدور نفــت
ايجــاب مــي کنــد کــه وابســتگي بــه ايــن درآمدهــا کاهــش
و از منابــع انــرژي در مســيري اســتفاده شــود کــه وابســتگي
کمتــري بــه نوســانات قيمــت جهانــي داشــته باشد.مقايســه
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تغييــرات قيمــت گاز و بــرق صادراتــي کشــور در ســالهاي
اخيــر در کشــور و همچنيــن بررس ـيها نشــان ميدهــد کــه
قيمــت گاز در مقايســه بــا قيمــت بــرق وابســتگي بيشــتري
بــه قيمــت جهانــي نفــت دارد و درنتيجــه درآمدهــاي حاصــل
از صــادرات بــرق پايدارتــر از درآمدهــاي صــادرات گاز اســت.
بــا کاهــش پنجــاه درصــدي قيمــت نفــت از  100دالر بــه
 50دالر در هــر بشــکه قيمــت گاز صادراتــي کشــور از 45
ســنت در هــر مترمکعــب بــه  25ســنت (حــدود  44درصــد)
کاهــش يافتــه اســت .ايــن در حالــي اســت کــه قيمــت بــرق
صادراتــي بــه کشــور عــراق بــه عنــوان بزرگتريــن خريــدار
بــرق کشــور از  12ســنت در هــر کيلــووات ســاعت بــه 10
ســنت بــه ازاي هــر مترمکعــب کاهــش يافتــه اســت (16.6
درصــد) گــزارش هــاي بيــن المللــي نيــز وابســتگي بيشــتر
قيمــت گاز طبيعــي بــه نفــت را تاييــد ميکنــد .همچنيــن
بــا توجــه بــه پيشبينيهــاي صنــدوق بيــن المللــي پــول
و ســاير مراجــع بيــن المللــي پائيــن بــودن نــرخ نفــت و گاز
بــراي ســالهاي آينــده نيــز وجــود دارد ،ثبــات و پايــداري
درآمدهــاي ارزي حاصــل از صــادرات بــرق و ارزش افــزوده
بيشــتر ايــن بخــش در مقايســه بــا صــادرات گاز طبيعــي،
مــي بايســت بــر ضــرورت و نقــش صــادرات بــرق را بيشــتر
از گذشــته تاکيــد کــرد .همچنيــن ســاير صرفههــاي فنــي
و اقتصــادي بــرق بــه گونــه اي اســت کــه صــرف نظــر از
يــک کاالي اقتصــادي قابــل صــدور ،ويژگيهــاي منحصــر
بــه فــردي کاهــش ذخيــره توليــد بــه کمتــر از  10درصــد و

اختــاف افــق روزانــه و تفــاوت پيــک فصلــي بــا کشــورهاي
همجــوار از ديگــر مزايــاي مبــادالت خارجــي بــرق اســت
کــه بهــرهوري نيروگاههــا را افزايــش ميدهد.بــا توجــه
بــه اختالفــات موجــود بيــن وزارت نيــرو و وزات نفــت بــراي
تعيييــن قيمــت ســوخت نيروگاههــاي خصوصــي و حمايــت
از صادرکننــدگان خصوصــي بــرق بــراي رفــع تنگناهــاي
توليــد بــرق در کشــور و ممانعــت از رقابــت هــاي مخــرب
در بازارهــاي جهانــي صــادرات انــرژي کشــور الزم اســت
رياســت جمهــوري بــه تشــکيل ايــن کميتــه اقــدام کــرده تــا
بــا هماهنگــي بيشــتر بيــن وزارتخانههــاي نفــت و نيــرو از
فرصتهــاي موجــود حداکثــر منافــع کالن اقتصــادي بــراي
کشــور ايجــاد شــود و صــادرات ايــن دو کاال بــه صــورت دو
کاالي مکمــل در کشــور افزايــش يابــد .مزايــاي حاصــل از
اجــراي ايــن طــرح در چهــار بخــش کاهــش ذخيــره توليــد
و مشــکالت ســاختاري بخــش بــرق ،افزايــش تقاضــاي گاز
در نيروگاههــا بــا اســتفاده از ســرمايه خارجــي ،بررســي
تقاضــاي بــرق و گاز طبيعــي در بازارهــاي بينالمللــي و
جــذب ســرمايهگذاري خارجــي بــراي تبديــل و انتقــال بــرق
و افزايــش قــدرت چانهزنــي در صــادرات گاز و بــرق عنــوان
شــده اســت.

بهرام نظامالملکی ،مدیرکل دفتر توسعه
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واردات در پساتحریم پنجره
هوشمند باشد
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نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا
تاکیــد بــر لــزوم قــرار دادن عــوارض بــر کاالهــای آســیب
رســان ماننــد ســیگار در عیــن حــال گفــت :در فضــای
پســاتحریم بایــد بــه گون ـهای عمــل کنیــم کــه واردات مــا
.پنجــره هوشــمند باشــد
عبدالرحمــان رســتمیان در پنجمیــن کنگــره تخصصــی
اســتانداردهای تجهیــزات پزشــکی و مــواد کنتــرل عفونــت
و استرلیزاســیون بــا بیــان اینکــه در تدویــن برنامــه ششــم
بایــد اهــداف را بــر اســاس دادههــای علمــی وارد کنیــم
گفــت :چنیــن کنگرههایــی میتوانــد آمارهــای صحیــح
را درآورده و آنهــا را مشــخص کنــد؛ بنابرایــن بایــد
راهکارهایــی را شناســایی کنیــم تــا بتوانیــم آمارهــای
دقیــق را پیــدا کنیــم .بایــد در برنامههــای ســاالنه و برنامــه
.ششــم پیوســت پژوهشــی داشــته باشــیم
وی افــزود :در فضــای پســاتحریم بایــد بــه گون ـهای عمــل
کنیــم کــه واردات مــا پنجــره هوشــمند باشــد و بدانیــم
چــه چیــزی را وارد میکنیــم؛ اگــر وســیلهای را وارد کشــور
میکنیــم ورود آن تــوام بــا ورود تکنولــوژی باشــد و مــا
.بایــد در تولیــدات و صــادرات نقــش داشــته باشــیم
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســالها بــه جــای اینکــه پنجــره
هوشــمند واردات داشــته باشــیم دروازه واردات داشــتهایم
گفــت :اکنــون فصــل بودجــه و برنامــه ششــم اســت و شــاید
بتوانیــم یــک جملــه را دربــاره عفونتهــا در ایــن برنامههــا
.قــرار دهیــم تــا راهکارهــای زیــادی ایجــاد شــود
رســتمیان بــا بیــان اینکــه مــا گفتهایــم بایــد بــرای
کاالهــای آســیب رســان جریمــه بزنیــم و پــول آن را بــرای
عــوارض ســامت هزینــه کنیــم گفــت :امیدواریــم بتوانیــم
منابعــی را بــرای ایــن موضوعــات قــرار دهیــم و راهکارهــا را
اجــرا کنیــم .در برخــی از قســمتهای قــراردادن عــوارض
و کاالهــای آســیب رســان آنــرا بــه جــد دنبــال میکنیــم.
اکنــون مــا در بیــن  23کشــور منطقــه ارزانتریــن قیمــت
ســیگار را داریــم امــا بایــد بتوانیــم بــر ایــن کاالهــا عــوارض
ایجــاد کنیــم؛ چــرا کــه هــر  10درصــد عــوارض چنــد
درصــد کاهــش مصــرف را بــه دنبــال دارد .بنابرایــن بایــد
کمــک کنیــم تــا در ایــن فصــل بودجــه بتوانیــم بودجـهای
.را بــرای ایــن موضوعــات اختصــاص دهیــم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روابط اقتصادی ترکیه با ایران به
بازنگری نیاز دارد
انتقــاد از بیتوجهــی ترکیــه و بخــش خصوصــی ایــن کشــور
نســبت بــه لــوزم بازنگــری در شــیوه روابــط اقتصــادی بــا
ایــران در شــرایطی کــه همــه کشــورهای دنیــا از حضــور
در بــازار ایــران و همکاریهــای مشــترک بــا ایــن کشــور
اســتقبال میکننــد ،موضوعــی بــود کــه در دیــدار هیــأت
اقتصــادی اتــاق ایــران از مرکــز روابــط اقتصــادی خارجــی
ترکیــه (دییــک) از ســوی رئیــس اتــاق ایــران ،مطــرح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محســن
جاللپــور» رئیــس اتــاق ایــران ،بــا تأکیــد بــر ایــن
کــه بایــد مبــادالت تجــاری بــه اقدامــات درهــم تنیــده
اقتصــادی تبدیــل شــود و اجــازه ندهیــم کــه نــگاه صــرف
بــه فعالیتهــای تجــاری موجــب کاهــش میــزان روابــط
بیــن دو کشــور گــردد ،تصریــح کــرد :نگرانــم در ایــن
شــرایط کــه همــه کشــورها در پــی ورود بــه بــازار ایــران
هســتند ،اگــر تغییــری در رویکــرد فعالیتهــای اقتصــادی
ترکیــه بــا ایــران اتفــاق نیفتــد ،روابــط دو کشــور رو بــه
افــول گــذارد .از دییــک میخواهــم کــه بــا توجــه بــه لــزوم
حفــظ امنیــت منطقــه از طریــق گســترش روابــط دو کشــور
زمینــه الزم بــرای ایــن موضــوع فراهــم شــود.
جاللپــور ادامــه داد :در  5مــاه اخیــر اتــاق ایــران پذیــرای
بیــش از  60هیــأت اقتصــادی بــوده کــه هیــچ کــدام در
آنهــا بــه کشــور ترکیــه مربــوط نبودنــد ،در ایــن رابطــه دو
مرتبــه بــا ســفیر ترکیــه در ایــران دیــدار داشــتم و از ایشــان
درخواســت کــردم کــه ایــن مطالــب را بــه دییــک ،دولــت
و بخــش خصوصــی ترکیــه منتقــل کنــد .کار بــا ترکیــه
بــرای اتــاق ایــران نــه تنهــا جنبــه اقتصــادی بلکــه جنبــه
تاریخــی ،فرهنگــی و امنیتــی در منطقــه دارد.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی اســتفاده از ظرفیتهــای
موجــود و روابــط دو کشــور را مهــم برشــمرد و تاکیــد
کــرد :تبدیــل روابــط بــه کار و همکاریهــای مشــترک و
ورود بــه بازارهــای یکدیگــر موضوعــی اســت کــه آن را از
دییــک درخواســت میکنیــم .ایــران در شــرایط جدیــد بــه
کار اقتصــادی مشــترک نیــاز دارد .امــروز ترکیــه از طریــق

دییــک بــا  123کشــور ارتبــاط دارد کــه همیــن ســاختار و
ظرفیــت در اختیــار ایــران نیــز قــرار دارد.
جاللپــور افــزود :ایــران در شــرایط تحریــم ،فضــای
ســخت و پیچیــدهای را پشــت ســر گذاشــت .امــا توانســت
منابــع انســانی خوبــی را تعریــف کــرده و آمــوزش دهــد.
ظرفیتهــای فراوانــی شــکل گرفــت کــه میتوانــد پایــه
خوبــی بــرای اقدامــات مشــترک باشــد.
وی در پایــان گفــت :رفــع موانــع بیــن ایــران و ترکیــه بــه
ویــژه درمســائل مــرزی و حملونقــل بســیار مهــم اســت.
مــا نمیخواهیــم مشــکالت کوچــک مانــع کارهــای بــزرگ
پی ـشرو باشــد .حــل ایــن چالشهــا بــه حضــور دییــک و
اتاقهــای دو کشــور نیــاز دارد.
در ادامــه «عمــر جیهــاد واردان» رئیــس مرکــز روابــط
اقتصــادی خارجــی ترکیــه (دییــک) ،ارتبــاط بــا ایــران را
تاریخــی قلمــداد و تشــریح کــرد :ایــن مرکــز از ســال 1986
میــادی از ســوی بخــش خصوصــی ترکیــه فعالیــت خــود
را آغــاز کــرد .در ابتــدا ســطح اقدامــات انجــام شــده بســیار
ناچیــز بــود امــا امــروز توانســتهایم از بیــن  130کشــور
بــا  123کشــور در ارتبــاط باشــیم و ایــران نیــز از همیــن
طریــق ظرفیــت حضــور خوبــی دارد.
وی تشــریح کــرد :ترکیــه در اندیشــه ســرمایهگذاری
مشــترک در روابــط اقتصــادی خــود بــا ســایر کشــورها
اســت .در همیــن وادی میتوانیــم هماهنگیهــای الزم
را انجــام دهیــم تــا ســرمایهگذاریهای ایــران در کشــور
ســوم نیــز انجــام شــود.
رئیــس دییــک بــا بیــان ایــن مطلــب کــه امــروز مرکــز
روابــط اقتصــادی خارجــی ترکیــه بــا  102ســازمان مرتبــط
در ارتبــاط اســت گفــت :ایــران اگــر بــا ایــن مرکــز ارتبــاط
مســتمر داشــته باشــد میتوانــد از ظرفیتهــای موجــود
بــرای توســعه روابــط شــرکتهای تــرک بهــره ببــرد.
واردان در پایان خاطرنشــان ســاخت :بســیاری از کشــورهای
اروپایــی امــروز بــرای برقــراری روابــط بــا ایــران از مســیر
ترکیــه وارد میشــوند و همیــن میتوانــد عاملــی بــرای
لــزوم گســترش مناســبات دو کشــور تلقــی گــردد.

انـرژی
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بخش خصوصی ترکیه تحقق تجارت 30
میلیارد دالری با ایران را دنبال می کند
رئیــس فدراســیون اتــاق هــای بازرگانــی و بــورس
هــای ترکیــه ( )TOBBدر دیــدار بــا هیئــت
اقتصــادی از اتــاق ایــران ،تحقــق تجــارت 30
میلیــارد دالری بیــن ایــران و ترکیــه را از اهــداف
جــدی بخــش خصوصــی ایــن کشــور دانســت
و گفــت :آنچــه امــروز بیــن ایــران و ترکیــه بــه
عنــوان مناســبات اقتصــادی در جریــان اســت،
تنهــا یــک درصــد از ظرفیــت موجــود در ایــن
زمینــه را تشــکیل مــی دهــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،دیــدار هیئــت
اقتصــادی اتــاق ایــران متشــکل از رؤســای اتاق های سراســر
کشــور بــه سرپرســتی رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی بــا
«رفعــت حصارجیکلــی اوغلــو» رئیــس فدراســیون اتــاق
هــای بازرگانــی و بــورس هــای ترکیــه ( )TOBBدومیــن
برنامــه هیئــت اقتصــادی ایــران بــه آنــکارا بــود کــه پــس از
تشــریح الگــوی فدراســیون اتــاق هــای بازرگانــی ترکیــه در
گــذر از اقتصــاد دولتــی توســط نائــب رئیــس و دو نفــر از
مدیــران اتــاق ،انجــام شــد.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت ،تفاهــم نامــه ای بیــن رئیس
اتــاق ایــران و رئیــس فدراســیون اتــاق هــای بازرگانــی و
بــورس هــای ترکیــه ( ) TOBBبــه امضــا رســید.
در ایــن جلســه «حصارجیکلــی اوغلــو» اشــاره ای بــه ســفر
رئیــس جمهــور ایــران بعــد از  18ســال بــه ترکیــه داشــت
و گفــت :مهــم تریــن ســفری کــه پــس از حضــور رئیــس
جمهــور ایــران از ســوی ایــن کشــور بــه ترکیــه انجــام شــده
مربــوط بــه همیــن حضــور رئیــس ،نــواب رئیــس و هیئــت
اقتصــادی اتــاق ایــران مــی شــود.
وی بــا تاکیــد براینکــه انتخــاب ترکیــه بــه عنــوان نخســتین
مقصــد هیئــت تجــاری از اتــاق ایــران در دوره جدیــد هیئــت
نماینــدگان ایــن اتــاق مایــه افتخــار اســت ،تصریــح کــرد:
ایــن نشــان مــی دهــد کــه رئیــس اتــاق ایــران و روســای
اتــاق هــای سراســر ایــن کشــور ،مــا را بــه عنــوان بــرادران
خــود مــی بیننــد.
در ادامــه؛ موضــوع مشــکالت اقتصــادی ناشــی از ناامنــی
هــای اخیــر در منطقــه مــورد توجــه قــرار گرفــت .بــه
اعتقــاد رئیــس فدراســیون اتــاق هــای بازرگانــی ترکیــه ایــن
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مســئله ماننــد طوفانــی اســت کــه هــم از نظــر اقتصــادی
و از منظــر اجتماعــی و فرهنگــی تبعــات نامطلوبــی بــر
منطقــه وارد آورده و تجــار ایرانــی و تــرک را بــا ریســک
هــای جــدی مواجــه ســاخته اســت .البتــه فرامــوش نکنیــم
کــه چالــش موجــود از منطقــه هــم فراتــر رفتــه و اروپــا را
نیــز درگیرخــود کــرده اســت.
طبــق آمــار ارائــه شــده از ســوی وی درحــال حاضــر 3
میلیــون پناهجــو در ترکیــه حضــور دارنــد کــه نزدیــک بــه
 8میلیــارد دالر هرینــه بــرای کشــور ترکیــه درپــی داشــته
است.
حصارجیکلــی اوغلــو ،در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
لغــو تحریــم هــا علیــه ایــران را اقدامــی مثبــت و رو بــه
جلــو ارزیابــی کــرد و افــزود :کارفرمایــان و صاحبــان
صنایــع ســتون روابــط تجــاری و اقتصــادی بیــن دو کشــور
بــه شــمار مــی آینــد کــه درواقــع ایــن موضــوع نــوع نــگاه
اتــاق بازرگانــی ترکیــه را نســبت بــه لــزوم همــکاری هــای
مشــترک نشــان مــی دهــد.
وی یــادآور شــد TOBB :در قبــال رســیدن بــه حجــم
تجــارت اعــام شــده بیــن ترکیــه و ایــران کــه بالــغ بــر 30
میلیــارد دالر اســت ،احســاس مســئولیت کــرده و بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف تــاش مــی کنــد .خوشــبختانه
قراردادهــای متعــددی کــه بیــن ایــران و ترکیــه در قالــب
تجــارت ترجیحــی و ســایر مــدل هــای مطــرح ،منعقــد
شــده انــد کــه شــرایط خوبــی را بــرای مــا مهیــا ســاخته
است.
رئیــس فدراســیون اتــاق هــای بازرگانــی و بــورس هــای
ترکیــه ،چالــش هــای موجــود در سیســتم بانکــداری ،
حمــل و نقــل جــاده ای و دریایــی را مهــم تریــن موانــع
توســعه مناســبات اقتصــادی ایــران و ترکیــه معرفــی کــرد.
وی در ادامــه آنچــه امــروز بیــن ایــران و ترکیــه بــه عنــوان
مناســبات اقتصــادی درجریــان اســت را تنهــا یــک درصــد
از ظرفیــت موجــود در ایــن زمینــه بــرآورد کــرد و ادامــه
داد :حــوزه معــدن ،گردشــگری ،شــیمی ،ماشــین آالت و
عمــران زمینــه هــای خوبــی بــرای فعالیــت مشــنرک بیــن
دو کشــور هســتند توجــه داشــته باشــیم کــه مــا بــه عنــوان
روســای اتــاق هــا وظیفــه داریــم کــه پــس از آشــنایی و
شــاخت کافــی از ظرفیــت کشــورهای مختلــف راهنمــای
خوبــی بــرای واحدهــای زیرمجموعــه خــود باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایتالیایی ها در کدام صنعت ایران
موفق تر خواهند بود؟
 خوانســاری گفــت :اتــاق بازرگانــی تــاش مــی کنــدامکانــی فراهــم کنــد کــه بنــگاه هــای متوســط و کوچــک
بتواننــد بــا ســرمایه گــذار هــای خارجــی ارتبــاط برقــرار
کننــد.
در نشســت اتــاق ایران-ایتالیــا بــا هیــات ایتالیایــی کــه
در اتــاق تهــران بــا حضــور رئیــس اتــاق تهــران ،رئیــس و
مشــاوره اتــاق ایران-ایتالیــا برگــزار شد،مســعود خوانســاری،
رئیــس اتــاق تهــران ضمــن خوشــامدگویی بــه هیــات ایتالیا
گفــت «:اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــش از  ۱۵هــزار عضــو
حــدودا  ۶۰درصــد اقتصــاد ایــران را پشــتیبانی مــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از توافــق هســته ای اتــاق تهــران
میزبــان کشــور هــای مختلــف اروپایــی و آســیایی بــوده
اســت،عنوان کــرد :تــا بــه حــال روابــط ایــران و ایتالیــا
خــوب بــوده ،اگــر چــه چندســال اخیــر بــه دلیــل تحریــم
هــا روابــط کــم شــده بــود ولــی روابــط مســتحکمی بیــن دو
کشــور از قدیــم برقــرار بــوده اســت.
خوانســاری تصریــح کــرد :ایتالیــا جــزو اولیــن کشــور هــای
اســت کــه بعــد از لغــو تحریــم هــا بــا آنهــا مشــارکت
خواهیــم داشــت.البته اتــاق ایران-ایتالیــا بســیار در ایــن
زمینــه فعــال بــوده اســت و زمینــه هــای خوبــی بــرای
تبــادل اطالعــات و هماهنگــی دربــاره ســرمایه گــزاری
ایتالیــا در ایــران شــکل گرفتــه اســت.
او بــا بیــان اینکــه حضــور  ۳۸۰بــازرگان و شــخصیت هــای
مهــم ایتالیایــی در ایــران نشــانه بســیار خوبی اســت،گفت:در
ایــن هیــات بانــک هــا و بیمــه هــای ایتالیایــی قــرار دارنــد».
خوانســاری بــا امیــد بــه اســتحکام روابــط دو کشــور ایــران و
ایتالیــا از گذشــته ،گفــت «:زمینــه هــای خوبــی پیــش روی
روابــط اقتصــادی دو کشــور قــرار دارد و پتانســیل زیــادی
بــرای ســرمایه گــذاری است؛پتانســیل هایــی مثــل نفــت و
گاز ،پتروشــیمی،صنایع غذایــی بــه خصــوص انــرژی هــای
نــو قطعــا مــی توانــد بــرای مــا مفیــد باشــد .هــای بــزرگ
خارجــی برگــزار کننــد.

انـرژی
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جزئیات سرمایهگذاری بلژیکیها در احداث  ۵۵۰۰مگاوات نیروگاه برق
فارس :معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان
ایــن کــه بحــث کــه تشــریفات و عــدم برگــزاری مناقصــه در
قــرارداد  ۶میلیــارد دالری ســاخت نیــروگاه توســط بلژیکــی
هــا صحــت نــدارد ،گفــت :مصوبــه ســاخت نیروگاههــای
ســیکل ترکیبــی توســط بلژیکیهــا را از شــورای اقتصــاد
گرفتیــم .هوشــنگ فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور
بــرق و انــرژی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وزارت نیــرو
یــک قــرارداد  6میلیــارد دالری بــا بلژیکیهــا بــرای ســاخت
نیــروگاه منعقــد کــرده کــه بــدون برگــزاری مناقصــه بــوده
اســت آیــا ایــن صحــت دارد ،گفــت :بــه هیــچ وجــه ایــن
موضــوع صحــت نــدارد چــرا کــه وزارت نیــرو اساســا بــرای
احــداث نیروگاههــا بــه روش  B.O.Tو  B.O.Oاقــدام
میکنــد .وی افــزود :در مصوبــه شــورای اقتصــاد آمــده
اســت کــه اگــر ســرمایهگذار خارجــی اظهــار تمایــل کــرد
کــه در ایــران ســرمایه گــذاری و بــا ســرمایه خــود نیــروگاه
احــداث کنــد وزارت نیــرو بــرق ایــن نیــروگاه را بــه صــورت
تضمینــی بــه مــدت  5ســال بــا نــرخ مصــوب شــورای
اقتصــاد خریــداری کنــد و بعــد از  5ســال هــم بایــد در
بــازار بــرق یــا بــورس انــرژی بــرق آن نیــروگاه را بفروشــد.

فالحتیــان خاطــر نشــان کرد:موضوعــی کــه در ارتبــاط بــا
بحــث ســرمایهگذاری بلژیکیهــا مطــرح شــده اســت ایــن
اســت کــه یــک شــرکت بــزرگ اروپایــی اعــام آمادگــی
کــرده بــود معــادل  6میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
بــرای احــداث  3520مــگاوات نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی بــا راندمــان حداقــل  58درصــد کــه 10
درصــد باالتــر از نیروگاههــای ســاخت داخــل اســت
انجــام دهــد .وی ادامــه داد :همچنیــن ایــن شــرکت اعــام
آمادگــی گــرده اســت تــا  2031مــگاوات نیــروگاه بــادی
در کشــور احــداث کنــد بنابرایــن هیچگونــه پولــی هــم ایــن
شــرکت خارجــی از ایــران اعــام نیــاز نکــرده و مقــرر کــرده
اســت کل ســرمایهای کــه بــرای احــداث ایــن نیروگاههــا
نیــاز اســت خــود آن شــرکت بلژیکــی از منابــع خــود از
خــارج از کشــور تامیــن کنــد .معــاون وزیــر نیــرو در امــور
بــرق و انــرژی اظهــار داشــت :ســرمایهگذاری ایــن موضــوع
کــه بیــش از  55000مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی اســت
در کمیســیون اقتصــادی دولــت و ســپس شــورای اقتصــاد
بررســی شــد و بــرای اینکــه ســرمایه گــذار بتوانــد در داخــل
کشــور ســرمایهگذاری کنــد بایــد ضمانــت پرداخــت پــول
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بــرق را بــه ایــن شــرکت بدهیــم .فالحتیــان افــزود :یعنــی
میــزان بــرق تولیــد شــده را کــه مصوبــه شــورای اقتصــاد
نیــز هســت بایــد بــرای  5ســال از آن شــرکت بخریــم
و بــه ایــن شــرکت بایــد تضمیــن پــول پرداخــت نیــز
بدهیــم ،بنابرایــن بحــث مناقصــه و تــرک تشــریفات مطــرح
نبــوده اســت .وی افــزود :علــت طــرح موضــوع در شــورای
اقتصــاد ایــن بــوده اســت کــه وقتــی یــک کشــور خارجــی
میخواهــد در یــک کشــور دیگــر ســرمایهگذاری کنــد
بایــد بــه صــورت متعــارف بــه او یــک ضمانــت پرداخــت
بدهیــم .وی ادامــه داد :هنــوز قــرارداد مبادلــه نشــده اســت
و صرفـاً مصوبــه شــورای اقتصــاد را گرفتهایــم و امیــد داریــم
در  2یــا  3هفتــه آینــده قــرارداد تبدیــل انــرژی بــا ایــن
شــرکت بلژیکــی بســته شــود و مقدمــات آن فراهــم شــود.
فالحتیــان افــزود :بــه هــر حــال مــا تاکنــون توانســتهایم
مصوبــه شــورای اقتصــاد را در خصــوص نیروگاههــای
ســیکل ترکیبــی بگیریــم امــا در خصــوص نیروگاههــای
بــادی هنــوز موضــوع در شــورای اقتصــاد مطــرح نشــده
اســت و اگــر در شــورای اقتصــاد تصویــب شــود مــا قــادر
خواهیــم بــود اقدامــات مناســب را انجــام دهیــم.

حجم مبادالت ایران و ایتالیا به  7میلیارد دالر افزایش می یابد
رئیس اتاق ایران گفت :حجم روابط اقتصادی ایران و ایتالیا در دو سال آینده میتواند به رقم سابق که  ۷میلیارد دالر است ،برگردد

محســن جــال پــور در همایــش مشــترک اقتصــادی ایــران و ایتالیــا گفــت :ســطح روابــط اقتصــادی ایــران بــا ایتالیــا کــه در گذشــته بــه خاطــر تحریــم ظالمانــه بــه نصــف کاهــش
یافتــه بــود ،بایــد بازســازی کنیــم و بــر ایــن اســاس پیشبینــی مــی شــود کــه ایــن حجــم ظــرف دو ســال آتــی ،بــه رقــم قبلــی برگــردد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران افــزود :پــس از دســتیابی بــه توافــق ویــن ،شــرایط اقتصــادی جدیــدی بــرای ایــران بــه وجــود آمــده و ایــن توافــق عــاوه بــر ایــران،
بــرای کل جهــان ثمربخــش اســت .از اینجــا بــود کــه ایتالیــا در جمــع شــرکای مهــم اقتصــادی ایــران قــرار گرفــت ،ایــن در شــرایطی اســت کــه بنــگاه هــای اقتصــادی کوچــک و
متوســط در اقتصــاد ایتالیــا اهمیــت دارد و ایــن موضــوع ،همــکاری مــا را بــا ایــن کشــور جــذاب تــر مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد :ایــران اقتصــادی در حــال رشــد دارد و بــا بهــره گیــری از ظرفیــت و توانمندیهــای هــای مختلــف و نیروهــای انســانی ،بــه آســانی مــی توانــد بــا همــکاری ایتالیــا
بــازار  ۴۰۰میلیــون نفــری منطقــه را در اختیــار گیــرد ،ایــن در حالــی اســت کــه معــادن ،نیــروگاه هــا و زمیــن هــای کشــاورزی ایــران را بســترهای مناســبی بــرای پیشــرفت
همکاریهــا دانســت کــه بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان تحقــق خواهــد یافــت .
بــه گفتــه جــال پــور ،دسترســی بــه آبهــای آزاد ،نفــوذ اقتصــادی در کشــورهای همســایه ،اشــتغال بــه کار نیروهــای متخصــص و توســعه گردشــگری مــی توانــد مجموعــه ای از
دیگــر زمینــه هــای همــکاری ایــران وایتالیــا محســوب شــود
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فصل تازه روابط اقتصادی ایران و ایتالیا

بــرج میــاد تهــران روزیکشــنبه پذیــرای۳۶۰
صنعتگــر ،فعــال اقتصــادی و کارآفریــن
ایتالیایــی بــود .ایتالیاییهــا در قالــب
بزرگتریــن هیــات تجــاری در تهــران حضــور
پیــدا کردنــد تــا در کنــار برگــزاری همایــش
تجــاری ایــران و ایتالیــا ،بــا شــرکت در
گفتوگویهــای مشــترک بــا شــرکتهای
ایرانــی بــه نتایــج مثبــت اقتصــادی ،تجــاری،
بازرگانــی دســت یابنــد.
ایــران و ایتالیــا عــاوه بــر اشــتراک در رنگهــای پرچــم
خــود ،مشــترکات فرهنگــی و اجتماعــی بســیاری دارنــد
و ســابقه ارتبــاط و همکاریهــای بیــن دو کشــور بــه

ســالهای بســیار دور برمیگــردد .ایــن همایــش دو
روزه فرصتــی اســت تــا ارتباطــات تجــاری کمرنگشــده
در ســالهای اخیــر بــر اثــر تحریمهــا ،جــان دوبــاره
گرفتــه و ســرمایهگذاریهای مشــترک شــکل بگیــرد.
در مراســم افتتاحیــه ایــن همایــش محمدرضــا نعم ـتزاده
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و تنــی چنــد از مســئوالن
اقتصــادی ایرانــی و ایتالیایــی بــه ســخنرانی پرداختنــد.
مهنــدس محمدرضــا نعمــتزاده وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت در ایــن همایــش ضمــن خوشــامدگویی بــه معــاون
وزیــر توســعه اقتصــادی ،جامعــه صنعتــی ،اقتصــادی ،بانکی
و انجمنهــای تخصصــی ایتالیــا ،بــا یــادآوری ۲ســال
مذاکــره بیــن ایــران و کشــورهای  ۵+۱و دســتیابی بــه
توافــق منطقــی ،منصفانــه و بــرد -بــرد گفــت :ایــن مذاکرات
نشــان داد پیچیدهتریــن مشــکالت بینالمللــی را میتــوان

انـرژی
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بــا گفتوگــو حــل و فصــل کــرد .وی در ادامــه افــزود:
ایــران معتقــد اســت میتوانــد بــا تمــام کشــورهای جهــان
بهویــژه کشــورهای دوســت ماننــد ایتالیــا روابــط مســتحکم
تجــاری داشــته باشــد .نعم ـتزاده بــا بیــان اینکــه روابــط
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی میــان دو کشــور ایــران و
ایتالیــا بــه ســالهای گذشــته برمیگــردد ،اظهــار کــرد:
در ســالهای اخیــر بهدلیــل تحریمهــای ظالمانــه ،حجــم
مبــادالت تجــاری و اقتصــادی بیــن دو کشــور بــه حداقــل
رســید امــا در همیــن شــرایط نیــز ،مبــادالت تجــاری
در حــدود ۵/۱میلیــارد دالر بــود و ایــن نشــاندهنده
عالقهمنــدی  ۲کشــور بــه همکاریهــای دوجانبــه اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه
حضــور تاجــران ،صاحبــان صنایــع و کارآفرینــان ایتالیایــی
در ایــران نشــانه عــزم جــدی طرفیــن بــرای ازســرگیری
همکاریهــای جدیــد در فضــای بینالمللــی بهوجودآمــده
اســت ،گفــت :علیرغــم تحریمهــای چنــد ســال گذشــته،
دانشــمندان ،صنعتگــران و کارآفرینــان ایرانــی تــاش کردند
تــا بــا ارتقــای تــوان علمــی ،فنــی و صنعتــی خــود ،راه
تعالــی را بپیماینــد و فاصلــه خــود بــا فناوریهــای روز دنیــا
کاهــش دهنــد .ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم ادامــه
داد :سیاســتهای پیشــنهادی ایــران بــرای همکاریهــای
جدیــد تغییــر یافتــه و اولویتهــای کشــور در همــکاری بــا
شــرکتهای خارجــی بــر مبنــای همکاریهــای درازمــدت
و اســتراتژیک اســت .البتــه بــرای نیــل بــه ایــن سیاسـتها
بایــد ســرمایهگذاریهای مشــترک بــا هــدف تامیــن نیــاز
داخــل و صــادرات بــا تکیــه بــر فناوریهــای نویــن ،تولیــد
رقابتپذیــر و همــکاری مشــترک بــرای تولیــد و توســعه
محصــوالت بــا فناوریهــای جدیــد ،در کشــور انجــام
شــود .وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــران در برخــی زمینههــا ماننــد صنایــع پتروشــیمی،
فــوالد ،خودروســازی و ســایر صنایــع پایــه کشــور دارای
واحدهــای صنعتــی بــزرگ اســت ،افــزود :از لحــاظ تعــداد
نیــز حــدود ۹۰درصــد از صنایــع کشــور را صنایــع کوچک و
متوســط تشــکیل میدهنــد بنابرایــن بایــد از تواناییهــای
تشــکلهای صنعتــی ایتالیــا بــرای همــکاری بیشــتر در
صنایــع کوچــک اســتفاده کــرد .نعمــتزاده بــا اشــاره
بــه حضــور حــدود  ۱۰بانــک ایتالیایــی در ایــران همــراه
بــا مدیــران بیمــه صادراتــی ســاچه ،خاطرنشــان کــرد:
بانکهــای ایــران نیــز آمــاده همــکاری هســتند زیــرا بــدون
ارتبــاط بانکــی روان ،توســعه تجــارت چنــدان موفقیتآمیــز
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نخواهــد بــود .وی همچنیــن دربــاره ظرفیتهــای کشــور
اظهــار کــرد :ایــران بــا دارا بــودن ظرفیتهــای بــاال
ماننــد جوانــان تحصیلکــرده ،انــرژی فــراوان و بــا قیمــت
رقابتــی ،معــادن متعــدد ،فرآوردههــای نفتــی ،محصــوالت
پتروشــیمی ،زیرســاختهای الزم ،وجــود  ۷۵۰شــهرک
و ناحیــه صنعتــی فعــال و مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی
صنعتــی و تجــاری و بــازار بــزرگ داخلــی و منطقــه
کــه بــرای حــدود ۴۰۰میلیــون نفــر اســت ،شــریک
خوبــی بــرای شــرکتهای اروپایــی و ایتالیایــی اســت.
نعمــتزاده خاطرنشــان کــرد :قانــون جــذب و حمایــت از
ســرمایهگذاری ایــران ،هرگونــه ســرمایهگذاری خارجــی
را تضمیــن کــرده و حقــوق مســاوی بــرای ســرمایهگذاران
ایرانــی و خارجــی قائــل اســت .وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت از ســفارتخانههای دو کشــور خواســت تســهیالت
الزم بــرای ســفر بازرگانــان و مدیــران صنایــع یکدیگــر را
فراهــم کــرده و بــا صــدور روادیــد طوالنــی و امــکان ورود
مکــرر ،موجــب تحــرک بیشــتر بازرگانــان و کارآفرینــان
شــوند.
نعمــتزاده همچنیــن در نشســت خبــری کــه پــس از
همایــش تجــاری ایــران و ایتالیــا بــا حضــور خبرنــگاران
ایتالیایــی و ایرانــی برگــزار شــد ،در پاســخ بــه خبرنــگار
ایتالیایــی مبنــی بــر ارائــه آمــار و ارقامــی در رابطــه بــا
ســرمایهگذاریها در زمینــه زیرســاختها گفــت :در
ایــران پروژههــای متعــددی در حــوزه زیرســاختها،
جادههــا و برنامههــای ریلــی در دســت اجــرا اســت.
همچنیــن توافقــی نیــز در رابطــه بــا یکــی از خطــوط ریلــی
بــا روســیه امضــا شــده اســت و زمینــه بســیار خوبــی نیــز
بــرای همــکاری شــرکتهای ایتالیایــی وجــود دارد .در
زمینــه احــداث فرودگاههــا هــم شــرکتهای فرانســوی
بــرای ســرمایهگذاری اعــام آمادگــی کردهانــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد :در خلیجفــارس
و دریــای عمــان دو شــهرک صنعتــی بــزرگ در حــال
طراحــی اســت کــه نیــاز بــه بنــدر بــرای واردات و صــادرات
دارنــد .هفتــه پیــش نیــز بــا حضــور رییسجمهــور روســیه
در ایــران ،توافــق برقیکــردن خــط راهآهــن تهــران بــه
شــمال و افزایــش ظرفیــت آن امضــا شــد .در زمینــه نفــت
و گاز نیــز متــن قراردادهــای جدیــد و جــدی اعــام شــده
اســت .نعمـتزاده در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی در زمینــه
مشــکل اتصالهــای بانکــی بــا بیــان اینکــه بــدون ارتبــاط
بانکــی ادامــه در صفحــه بعــد
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ادامه از صفحه قبل

نمیتــوان اقتصــاد و تجــارت را توســعه داد ،گفــت :بانــک
مرکــزی ایــران و بانکهــای دیگــر چنــد ماهــی اســت بــا
بانکهــای اروپایــی و غیراروپایــی در حــال مذاکــره هســتند
و امیدواریــم در پایــان دســامبر کــه برجــام عملیاتــی
میشــود ،بانکهــا بتواننــد بــه توافــق نهایــی برســند.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن در پاســخ بــه
ســوالی دربــاره همــکاری ایــران بــا شــرکت خودروســازی
فیــات خاطرنشــان کــرد :مــا برنامــه داریــم کــه در کمتــر
از  ۱۰ســال آینــده بــه تولیــد ۳میلیــون خــودرو برســیم و
پیشبینــی شــده یــک ســوم ایــن میــزان صــادر شــود ،بــه
همیــن دلیــل مــا بــه دنبــال شــرکای معتبــر هســتیم کــه
ســرمایهگذاری مشــترک داشــته باشــیم .چنــد مــورد هــم
بــا شــرکتهای اروپایــی در حــال نهایــی شــدن اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم اظهــار کــرد :در ایــران،
شــرکتهای متعــدد قطعهســاز در ایــران داریــم و
عالقهمنــد هســتیم در رابطــه بــا ســاخت قطعــات خــودرو
بــا شــرکتهای قطعهســاز ایتالیــا مشــارکت داشــته
باشــند .وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :از ۱۰ســال پیــش
مذاکراتــی بــا شــرکت فیــات را شــروع کردیــم امــا بهدلیــل
مشــارکت فیــات بــا یــک شــرکت امریکایــی ،امریــکا اجــازه
ادامــه مذاکــرات بــا ایــران را نــداد و کار جــدی بــا ایــن
شــرکت انجــام نشــد .در چنــد مــاه اخیــر مذاکراتــی را یکــی
از خودروســازان کشــور بــا فیــات آغــاز کــرده و آنهــا بــرای
همــکاری اعــام آمادگــی کردهانــد امــا گفتوگوهــا در
مراحــل ابتدایــی اســت .مــا از ســرمایهگذاری فیــات در
ایــران بــرای تولیــد خودروهــای ســبک ،تجــاری و موتورهای
گازســوز بــرای اتوبــوس و غیــره اســتقبال میکنیــم .وجــود
ضمانــت الزم بیــن واحدهــای خصوصــی دو کشــور در
زمینــه همکاریهــای صنعــت چــرم ،ســوال دیگــری بــود
کــه نعمــتزاده در پاســخ بــه آن اظهــار کــرد :سیاســت
صنعتــی کشــور بــر ســرمایهگذاری مشــترک بنــا گذاشــته
شــده و همچنیــن اســتفاده از بازارهــای یکدیگــر؛ همانطــور
کــه بــازار ایــران را در اختیــار کشــورهای دیگــر قــرار
میدهیــم انتظــار داریــم از ســهم بازارهــای خــارج از ایــران
برخــوردار شــویم ،بنابرایــن تفاهمنامههــای امضاشــده بیــن
تشــکلها و انجمنهــا کمککننــده بخــش خصوصــی
ایــران و ایتالیــا اســت تــا بــرای افزایــش تولیــد و صــادرات
وارد مذاکــرات جــدی شــوند .وی خاطرنشــان کــرد :ایتالیــا

در زمینــه چــرم ،کیــف و کفــش دانــش خوبــی دارد ،یکی از
کشــورهایی اســت کــه میتوانیــم بــا آن در ایــن زمینــه کار
کنیــم ،در نمایشــگاهی کــه در تهــران در حــال برگــزاری
اســت نیــز تعــدادی از شــرکتهای ایتالیایــی حضــور دارنــد
و مذاکراتــی بــرای همــکاری و مشــارکت در حــال انجــام
اســت.

امضای  ۴تفاهمنامه همکاری

گفتنــی اســت ،در همایــش تجــاری ایــران و ایتالیــا،
دو کشــور بــا یکدیگــر  ۴تفاهمنامــه در زمینههــای
گردشــگری و تجــاری امضــا کردنــد .رییــس هیاتمدیــره
انجمــن چــرم ایــران بــا ریکاردومونتــی ،در زمینــه صنعــت
چــرم ازجملــه آمــوزش تخصصــی انتقــال فناوریهــای
جدیــد ،مدرنســازی و تاســیس یــک مرکــز مــدرن،
تفاهمنامــهای را امضــا کردنــد .همچنیــن مالنــوروزی،
معــاون ســازمان گردشــگری و میــراث فرهنگــی نیــز بــا
یکــی از مســئوالن پیشــین وزارت فرهنــگ ایتالیــا بــرای
گســترش فعالیتهــای فرهنگــی میــان ۲کشــور ،اقــدام بــه
امضــای قــرارداد کردنــد .یکــی دیگــر از تفاهمنامههایــی
کــه امضــا شــد از ســوی نماینــده یــک شــرکت خصوصــی
ایرانــی بــا فالویــو فارابــی ،عضــو ســازمان صنایــع ایتالیــا
بــود کــه ایــن تفاهمنامــه در زمینــه بازاریابــی صنعتــی
منعقــد شــده اســت .الزم بــه یــادآوری اســت؛ تفاهمنامــه
هایــی نیــز میــان بخشهــای مختلــف خصوصــی ایــران
بــا همتایــان ایتالیایــی در بخــش فنــاوری و همکاریهــای
مشــترک منعقــد شــد.
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آمادگی  5میلیارد یورویی بزرگ ترین بیمه ایتالیا برای
حمایت از طرحهای ایران
مدیرعامــل «ســاچه» بزرگتریــن شــرکت
بیمــهای ایتالیــا گفــت :در گام نخســت آمــاده
ارائــه پوشــش بیمـهای بیــن ایــران و ایتالیــا تــا 5
میلیــارد یــورو هســتیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه و نوســازی
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) ،جووانــی
کاســتِالن ِتا ( )Giovani Castellanetaکــه بــرای
نخســتین بــار پــس از فراهــم شــدن زمینــه همــکاری
ایــران و اروپــا ،بــا رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو گفتوگــو
میکــرد ،تصریــح کــرد :در نظــر داریــم هماننــد ســالهای
پیــش از تحریــم ،روابــط خــود بــا ایــران را توســعه دهیــم
و اکنــون آمــاده ارائــه خدمــات بیمــهای تــا  5میلیــارد
یــورو هســتیم .وی کــه در آســتانه ســفر رئیسجمهــوری
اســامی ایــران بــه ایتالیــا ســخن میگفــت ادامــه داد:
ایــن میــزان پوشــش بیمــهای بــرای تمامــی فعالیتهــای
اقتصــادی ایــران و ایتالیــا نیســت ،بلکــه شــروعی دوبــاره
بــرای دو طــرف در مناســبات اقتصــادی اســت و از نظــر
مــا محدودیتــی بــرای افزایــش ســقف پوشــش بیمــهای
بــرای اجــرای طرحهــا در ایــران وجــود نــدارد .شــرکت
بیمــه صادراتــی ســاچه ایتالیــا کــه تحــت پوشــش دولــت
آن کشــور قــرار دارد یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای
بیمـهای در اروپــا و جهــان بــه شــمار میآیــد .ایــن شــرکت
در ســالهای پیــش از تحریــم علیــه ایــران ،بیمــه بســیاری
از طرحهــای بــزرگ از جملــه پروژههــای بخــش معــدن
و صنایــع معدنــی ایــران از جملــه فــوالد ،آلومینیــوم و ...را
عهــدهدار بــود و اکنــون بــه گفتــه مدیرعامــل آن ،ســاچه
بــه دنبــال از ســرگیری روابــط بــا ایــران اســت.
کاســتِالن ِتا تاکیــد کــرد کــه ایمیــدرو و ســاچه میتواننــد
زمینــه حضــور و مشــارکت شــرکتهای دو طــرف در
طرحهــای اقتصــادی را فراهــم کننــد .وی بــا بیــان اینکــه
در هفتــه جــاری مذاکراتــی بــا بانــک مرکــزی و تعــدادی
از بانکهــای ایرانــی خواهــد داشــت ،ادامــه داد :تهیــه

فهرســتی بــرای همکاریهــای دو طــرف بــه ویــژه بخــش
معــدن و صنایــع معدنــی بــه تســهیل در شــکلگیری
ارتبــاط کمــک خواهــد کــرد .مدیرعامــل ســاچه خاطــر
نشــان کــرد :بــرای مــا ارتبــاط منســجم بــا ایمیــدرو مهــم
اســت و ایــن ســازمان میتوانــد ضمانتهــای الزم بــرای
پوشــش بیمــهای طرحهــای معدنــی و صنایــع معدنــی را
برعهــده گیــرد .رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو نیــز در ایــن
دیــدار اظهــار کــرد :در ماههــای گذشــته تفاهمنامههایــی
بــا شــرکتهای ایتالیایــی در بخشهــای فــوالد و
آلومینیــوم امضــا کردهایــم کــه ایــن امــر میتوانــد حرکــت
مناســبی بــرای اجــرای طرحهــای ایــران و پوشــش بیمـهای
از طــرف ســاچه باشــد .مهــدی کرباســیان بــا بیــان اینکــه
تحریمهــا ســبب زیــان طرفهــای اقتصــادی ایــران در
اروپــا نیــز شــد ،گفــت :اطمینــان دارم دولتهــای ایــران و
ایتالیــا عــزم راســخی بــرای شــکلگیری ارتبــاط مســتحکم
بیــن شــرکتهای دو طــرف دارنــد .وی تصریــح کــرد :مــا
نیــز آمــاده ارائــه طرحهایــی هســتیم کــه میتوانــد از
طــرف ســاچه تحــت پوشــش بیم ـهای قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد در یک درس
نویسنده :هنری هازلیت

مترجمان :محسن رنجبر ،نیلوفر اورعی

کتــاب «اقتصــاد در یــک درس» تحلیلــی اســت بــر پندارهــای اقتصــادی باطلــی کــه ایــن روزهــا چنــان فراگیــر شــدهاند کــه
تقریبــ ًا آیینــی جدیــد را پدیــد آوردهانــد .عاملــی کــه از آیینــی شــدن کامــل آنهــا ممانعــت کــرده ،تناقضهایــی اســت کــه
درون ایــن پندارهــا و توهمــات وجــود دارد و کســانی را کــه بــه مبانــی یکســانی بــاور دارنــد ،بــه صدهــا «مکتــب» مختلف تقســیم
کــرده اســت .ایــن روزهــا هیــچ دولــت مهمــی در دنیــا وجــود نــدارد کــه سیاسـتهای اقتصــادیاش ،اگــر تقریبـ ًا بــه طــور کامــل
بــا پذیــرش برخــی از ایــن اوهــام و خیــاالت تعییــن نشــده باشــد ،دس ـتکم از آنهــا اثــر نپذیرفتــه باشــد .شــاید کوتاهتریــن
و مطمئنتریــن راه بــرای دســتیابی بــه درکــی مناســب از اقتصــاد ،تحلیــل ایــن گونــه خطاهــا و بــه ویــژه واکاوی در اشــتباه
بنیادینــی باشــد کــه ایــن خطاهــا در آن ریشــه دارنــد .ایــن اســت فرضــی کــه در پــس ایــن کتــاب و عنــوان نســبت ًا ســتیزهجویانه
و بلندپروازانــه آن قــرار دارد.
هازلیــت در آغــاز کتــاب «اقتصــاد در یــک درس» مینویســد :ایــن کتــاب نخســتین بــار در ســال  1946منتشــر شــد .از آن هنــگام
تاکنــون بــه هشــت زبــان برگردانــده شــده و چنــد ویرایــش آن بــه بــازار آمــده اســت .در ویرایــش  1961فصــل تــازهای بــا موضوع
کنتــرل اجــاره بــه آن افــزوده شــد کــه در نســخه اولیــه ســال  1946بــه طــور خــاص و جــدا از مســئله کلــی قیمتگــذاری دولتــی
بــدان پرداختــه نشــده بــود .در ویرایــش جدیــد تعــداد اندکــی از آمــار و ارجاعــات توضیحــی بــه-روز شــدهاند.
تاکنــون هیــچ تغییــر دیگــری در ویرایــش اولیــه داده نشــده و دلیــل اصلــی آن هــم ایــن بــوده کــه ضرورتــی بــرای چنیــن
کاری حــس نمیشــد .نویســنده میگویــد «کتــاب را بــا هــدف تاکیــد بــر اصــول کلــی اقتصــادی و هزینــه بیتوجهــی بــه
آنهــا و نــه بــا تمرکــز بــر آســیب ناشــی از یــک قانــون خــاص نوشــتهام .هــر چنــد مثالهــا و توضیحاتــی کــه آوردهام ،عمدت ـ ًا
بــر تجربــه آمریــکا اســتوارند ،امــا نــوع دخالتهــای دولتــی کــه در ایــن کتــاب محکــوم شــدهاند ،چنــان جنبــه بینالمللــی
پیــدا کردهانــد و در همــه کشــورها تکــرار میشــوند کــه از نــگاه بســیاری از خواننــدگان خارجــی کتــاب ،گویــی سیاس ـتهای
اقتصــادی کشــور آنهــا را شــرح دادهام».
«بــا ایــن همــه معتقــدم امــروز بــا گذشــت  32ســال از زمــان چــاپ نخســت ،گریــزی از بازبینــی گســترده در کتــاب نیســت .در
ویرایــش جدیــد افــزون بــر روزآمــد کــردن همــه توضیحــات و آمارهــا ،فصــل کام ـ ً
ا جدیــدی را پیرامــون کنتــرل اجــاره بهــا
اضافــه کــردهام ،چــون بحثــی کــه در ســال  1961در ایــن بــاره بیــان کــردم ،امــروزه ناقــص بــه نظــر میرســد .همچنیــن بخــش
جدیــدی را در پایــان کتــاب بــا عنــوان «درس پــس از ســی ســال» اضافــه کــردهام تــا نشــان دهــم کــه چــرا امــروز بیــش از هــر
زمــان دیگــری بــه ایــن درس نیــاز داریــم».
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