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 5پیشنهاد وزارت صنعت برای بودجه ۹۵
ـرژی :وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از ارائــه  ۵پیشــنهاد صنعتــی
هــاب انـ
و معدنــی بــرای گنجانــدن در پیــش نویــس الیحــه بودجــه ســال آینــده خبــر داد
و گفــت :ایــن پیشــنهادها صبــح امــروز بــه ســازمان مدیریــت ارســال شــده اســت
تــا در جلســه فوقالعــاده دولــت بررســی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری معــدن ایــران (معدنــا) ،محمدرضــا نعمــت
زاده در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری گفــت۵ :
پیشــنهاد صنعتــی و معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای بودجــه ســال
 ۹۵کل کشــور تدویــن و صبــح امــروز بــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی ارســال
شــده اســت تــا در جلســه فــوق العــاده امــروز مــورد بحــث قــرار گیــرد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــدون ارائــه توضیحــات بیشــتر در خصــوص
ایــن پیشــنهادات افــزود :وزارت صنعــت معــدن و تجــارت همــواره از مشــارکت
دانشــگاهها در صنایــع اســتقبال کــرده و امیــدوار اســت بتوانــد بهتریــن بهــره وری
را از شــرکتهای دانــش بنیــان کوچــک در جهــت رونــق و شــکوفایی صنعــت و
معــدن کشــور داشــته باشــد.
وی تصریــح کــرد :در یــک ســال و نیــم گذشــته از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
درخواســت کــرده ایــم تــا نظــام حســابداری کشــور را متحــول کنــد در حالــی کــه
هنــوز ایــن درخواســت عملیاتــی نشــده اســت.
نعمــت زاده تصریــح کــرد :صنعــت کشــور بایــد دانــش بنیــان شــود بــه نحــوی کــه
صنایعــی همچــون خودروســازی ،نســاجی ،فــوالد و لــوازم خانگــی بــه ســمت ورود
نوآوریهــای جدیــد در درون خــود پیــش برونــد.
وی تصریــح کــرد :وزارت صنعــت برنامــه ای را طــی دو ســال گذشــته بــرای
همــکاری بیشــتر صنعــت و دانشــگاه تــدارک دیــده و براســاس آن ،اســاتید دانشــگاه
هــا بــه جــای ســپری کــردن دوره هــای تکمیلــی در خــارج از کشــور ،میتواننــد
بــا مراکــز تولیــدی و صنعتــی ارتبــاط گرفتــه و ایــن دوره هــا را در داخــل بگذراننــد.
ایــن عضــو کابینــه یازدهــم خاطرنشــان کــرد :براســاس تفاهــم نامــه امضــا شــده بــا
وزیــر علــوم ،امیدواریــم فرصتهــای مطالعاتــی در مراکــز صنعتــی کشــور ایجــاد
شــود ،ضمــن اینکــه دســتورالعمل مربــوط بــه دوره هــای پســادکتری نیــز تدویــن
و بــه صــورت آزمایشــی در حــال انجــام اســت.

موضع گیری های متفاوت در تشکیل وزارت انرژی

دیدگاه های مخالفان و موافقان ادغام
ـرژی :انتشــار خبــر ادغــام وزارت نفــت و نیرو و تشــکیل
هــاب انـ
وزارت انــرژی واکنــش هــای متفاوتــی در وزارت خانــه هــای
مختلــف نفــت و نیــرو و فعــاالن بخــش بــرق را در پــی داشــت.
اوایــل ســال  1390در دولــت دهــم ،بــا تصمیــم احمدینــژاد و بــه
بهانــه اجــرای مــاده  53قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،تشــکیل
وزارت انــرژی بــا ادغــام نفــت در نیــرو کلیــد خــورد امــا پــس از
چنــد مــاه جنجــال میــان دولــت و مجلــس ،نهایتــا ایــن ادغــام
منتفــی شــد.
ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو در حد پیشنهاد است

معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه برخــی درصدنــد انتظــارت
مــردم از دولــت را در پســاتحریم افزایــش دهنــد تــا دولــت هــر چــه تــاش
میکنــد انتظــارات بــرآورده نشــود گفــت :ادغــام وزارتخانههــای نفــت و
نیــرو در حــد یــک پیشــنهاد اســت .جهانگیــری خبرهــای منتشــر شــده در
مــورد انحــال وزارت نفــت و نیــرو و ادغــام آنهــا در وزارتخانــه جدیــد انــرژی
را در حــد یــک پیشــنهاد دانســت و گفــت:در مــورد ایــن موضــوع تصمیمــی
نگرفتــه نشــده و نیــاز بــه بحــث کارشناســی اســت.

انحالل شتابزده وزارت نیرو نتایج خوبی بههمراه نخواهد داشت

معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو گفــت :هرگونــه
شــتابزدگی در مباحــث تشــکیالت دولــت و تغییــر در وزارتخانههــا بــه
نتایــج خوبــی نخواهــد رســید؛ بلکــه بایــد بــا دقــت بیشــتری اینگونــه
تصمیمــات رســیدگی و بعــد بهعنــوان پیشــنهاد مطــرح شــود .علیرضــا
دائمــی اظهــار داشــت :بحــث انحــال وزارت نیــرو هنــوز قطعــی نیســت
و در حــد یــک طــرح و پیشــنهاد اســت .وی افــزود :ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی در تهیــه الیحــه برنامــه ششــم توســعه ،انحــال وزارت نیــرو را
پیشــنهاد داده کــه قــرار اســت ایــن پیشــنهاد در هفتــه پیــش رو در هیئــت
وزیــران مطــرح و در خصــوص آن تصمیــم گیــری شــود .معــاون برنامــه
ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :هرگونــه شــتابزدگی
در مباحــث تشــکیالت دولــت و تغییــر در وزارتخانههــا بــه نتایــج خوبــی
نخواهــد رســید؛ بلکــه بایــد بــا دقــت بیشــتری اینگونــه تصمیمــات
رســیدگی و بعــد بهعنــوان پیشــنهاد مطــرح شــود .دائمــی بــا بیــان اینکــه
هرگونــه اعمــال تغییــرات در ســاختار دولــت بایــد در جهــت اصــاح باشــد،
گفــت :اگــر ادغامهــا و تغییــرات بهصــورت غیرواقعــی باشــد و همانطــور
ک��ه در گذش��ته نی��ز ش��اهد بودی��م ،ادامــه در صفحــه 4

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار
دیــدگاه هــای مخالفــان و موافقــان
ـام انتشــار خبــر ادغــام وزارت نفــت و نیــرو
ادغـ

و تشــکیل وزارت انــرژی واکنــش هــای متفاوتــی
در مشــروح خبــر

صنعــت بــرق اســت براســاس رویــهای کــه
کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق تهــران در پیــش
گرفتــه اســت ،در هــر نشســت مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

تجمیــع ســمبلیک وزارت خانــه هــا صنعــت ،معــدن و تجــارت انگشــتانی هســتند
کــه در کنــار هــم مشــت میشــوند مشــروح
ـه ای نـ
نتیجـ
ـدارد کوچــک ســازی دولــت ،بــاز خبــر
شــدن فضــا بــرای عملکــرد بهتــر بخــش خصوصــی

مشــروح خبــر

ادغــام وزارت نفــت و نیــرو مــی توانــد بــه
پرداخــت بدهــی هــا بینجامــد مشــروح خبــر

ـه
ـرای بودجـ
ـت بـ
ـنهاد وزارت صنعـ
 5پیشـ
تــورم نقطــه بــه نقطــه آذرمــاه تــک
: ۹۵وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از ارائــه ۵
ـود رئیــس کل بانــک مرکــزی رکوردشــکنی صــادرات نفــت ایــران مشــروح
ـی شـ
ـی مـ
رقمـ

پیشــنهاد صنعتــی و معدنــی بــرای مشــرح خبــر

آمادگــی ایــران بــرای تامیــن 5000
مــگاوات بــرق در کنیــا اعضــای اتــاق

بازرگانــی «نایروبــی» (پایتخــت کنیــا) بــا حضــور
در شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات صنایــع
آب و بــرق ایــران (صانیــر) مشــروح خبــر

از تــک رقمــی شــدن نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه خبــر
در آذرماه خبر داد مشروح خبر
تبدیــل ایــران بــه بســته اقتصــادی شــگفت
ـی انگیــز جهانــی مشــروح خبــر مشــروح خبــر
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اختصـ
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ـادرات معــاون کمــک هــای تجــاری کاهــش  70درصــدی فعالیتهــای ارزی
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سـ
بانکهــا مشــروح خبــر
یارانــه تســهیالت بانکی(کمــک ســود) بــه
صادرکننــدگان مشــروح خبــر
ـارد
ـش از  773میلیـ
ـه بیـ
ـرق بـ
ـات بـ
ارزش معامـ

بررســی راه هــای حضــور پایــدار در
بــازار روســیه کمیســیون توســعه صــادرات انحصــار عرضــه بــرق توســط دولــت
ـت بــا امضــای نخســتین قــرارداد مســتقیم ســومین کنفرانــس ملــی کاربــرد اطالعــات
اتــاق ایــران در تازهتریــن نشســت مشــروح خبــر شکسـ
ریــال رســید مشــروح خبر

ـزار
ـرق برگـ
ـت آب و بـ
ـت صنعـ
ـی در مدیریـ
تأمیــن بــرق بیــن بخــش خصوصــی و صنعــت ،مکانـ
انحصــار دولــت در عرضــه بــرق شکســت .مشــروح شــد مشــروح خبــر

چــه عاملــی موجــب رونــق دوبــاره
بــورس میشــود؟ دبیــرکل کانــون نهادهــای خبــر

ســرمایهگذاری معتقــد اســت کــه بــرای رونــق
مجــدد بــورس مشــروح خبــر
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امضــای نخســتين قــرارداد فــروش بــرق يــك
ـده مشــروح
ـرف كننـ
ـه مصـ
ـي بـ
ـروگاه خصوصـ
نيـ
قانــون حمایــت از صنعــت بــرق ابـ
ـاغ خبــر
ـد قانــون حمایــت از صنعــت بــرق کشــور
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ـاالنه  600ميليـ
ـرق سـ
صادرات بـ
ـت مشــروح خبــر
ـته اسـ
مشـــوح خبرــــــــــــــــــــــ داشـ

بــه واســطه تحریمهــا و مشــکالت متعــدد تولیــد ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت مشــروح ــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ...

هفــت درصــد اشــتغال کل صنعــت در

ـارد دالر
ـه ارزش  ٧٠میلیـ
ـروژه بـ
ـرای  ٣٥٠پـ
اجـ
ـم مشــروح خبــر
در دوران تحریـ
ســرمایهگذاری  ۶میلیــارد دالری بزرگتریــن
ـر
ـروح خبـ
ـران مشـ
ـان در ایـ
ـیمی جهـ
پتروشـ
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فضــای ســرمایه گــذاری در ایــران بهترشــده
اســت مشــروح خبــر
آمادگــی ســایپم ایتالیــا بــرای همــکاری در
زمینــه نوســازی صنعــت پتروشــیمی مشــروح
خبــر
محصــوالت پتروشــیمی ایــران قابــل رقابــت در
ـت مشــروح خبــر
ـازار اروپاسـ
بـ
ـکل
ـل مشـ
ـرای حـ
ـکاری بـ
ـف راهـ
ـه و ظریـ
زنگنـ
ـد مشــروح خبــر
ـدا کننـ
ـت پیـ
ـت نفـ
قیمـ
وزارت نیرو منحل نمیشود مشروح خبر
هیــات تجــاری ســوئیس بــه ایــران میآیــد
مشــروح خبــر
ـزار
ـان برگـ
ـران در عمـ
ـی ایـ
ـگاه اختصاصـ
نمایشـ
میشــود مشــروح خبــر
ـب
ـوان نائـ
ـه عنـ
ـران بـ
ـاق ایـ
ـس اتـ
ـاب رئیـ
انتصـ
رئیــس اتــاق بازرگانــی بیــن الملــل جــاده
ابریشــم مشــروح خبرــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ

*

توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. . .ــــــــــــــــــــــــــ

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ـرژی :اعضــای اتــاق بازرگانــی «نایروبــی»
هــاب انـ
(پایتخــت کنیــا) بــا حضــور در شــرکت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران
(صانیــر) ،از همــکاری ایــن شــرکت درحــوزه هــای
مختلــف انــرژی اســتقبال کردنــد.
دبیــرکل فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته در
دیــدار دو تــن از اعضــای اتــاق بازرگانــی نایروبــی از شــرکت
صانیــر ،بــرای حضــور ایــن شــرکت در کشــور کنیــا و اجرای
پــروژه هــای مختلــف در حــوزه هــای آب ،بــرق ،گاز ،نفــت،
انــرژی هــای نــو و خودکارســازی اداری (اتوماســیون) در
ایــن کشــور اعــام آمادگــی کــرد.
حمیدرضــا صالحــی کــه عضــو هیــات مدیــره شــرکت
صانیــر اســت ،ایــران آمادگــی تامیــن بــرق  5000مگاواتــی
کنیــا را بــا ســاخت نیــروگاه دارد و میتوانــد در ایــن زمینــه
برنامهریــزی کنــد.
وی عنــوان کــرد کــه مجمــوع ظرفیــت کنونــی نیــروگاه
هــای کشــور  74هــزار مــگاوات اســت و همــه تجهیــزات
تولیــد ،انتقــال و توزیع بــرق در حــد اســتانداردهای اروپایی،
داخــل کشــور ســاخته مــی شــود.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،ایــران همچنیــن نزدیــک بــه دو
هــزار مــگاوات مبــادالت بــرق بــا همســایگان خــود دارد کــه
 80درصــد آن مربــوط بــه صــادرات اســت کــه بیشــتر آن
بــه عــراق ،ترکیــه و افغانســتان صــادر مــی شــود .همچنیــن
ایــران بــرای توســعه شــبکه بــرق بــا همــه  16همســایه
خــود برنامــه دارد.
راه اندازی موسسه همکاری های مشترک ایران -کنیا

یانــگ ماکونــه عضــو اتــاق بازرگانــی نایروبــی ،در ایــن دیــدار
بــه راه انــدازی موسســه همــکاری هــای مشــترک ایــران-
کنیــا اشــاره کــرد کــه در ایــن کشــور بــه ثبــت رســیده
اســت و مــی توانــد ورود شــرکت هــای ایرانــی بــه کنیــا را
تســهیل کنــد .وی گفــت :کنیــا دروازه ورود بــه بــازار بــزرگ
و جــذاب آفریقاســت« .ادویــن کومبــا» فعــال اقتصــادی
کنیــا و یکــی دیگــر از اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانی
نایروبــی ،تاکیــد کــرد «کنیــا بــرای توســعه همــکاری هــای
خــود بــا ایــران و شــرکت هــای ایرانــی تمایــل زیــادی دارد.
وی بیــان داشــت :کنیــا از زمــان اســتقالل خــود تاکنــون،
افــزون بــر  1500مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی ایجــاد کــرده

انـرژی

شماره شانزده  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و چهار

آمادگی ایران برای تامین 5000
مگاوات برق در کنیا
و بــا توجــه بــه جمعیــت  45میلیونــی خــود ،بــه شــدت
بــه توســعه نیــروگاه هــا بــه ویــژه در عرصــه نیــروگاه هــای
تجدیدپذیــر نیازمنــد اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی تاکیــد کــرد اعضــای اتــاق بازرگانــی
نایروبــی اطــاع کافــی از مشــکل تحریــم اقتصــادی ایــران
دارنــد و افــزود :نداشــتن مــراودات بانکــی ،بــزرگ تریــن
مشــکل فــراروی فعــاالن اقتصــادی دو کشــور اســت کــه بــا
رفــع ایــن مشــکل ،زمینــه حضــور هــر چــه بیشــتر شــرکت
هــا و فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در ایــن کشــور و بــازار
بــزرگ آفریقــا فراهــم مــی شــود.
رفع مشکل بانکی ،امکان سرمایه گذاری در پروژه ها را
فراهم می کند

مســعود حجــت قائــم مقــام شــرکت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران ،در پایــان حضــور اعضای
هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی نایروبــی در ایــن شــرکت
در جمــع خبرنــگاران گفــت :کنیــا از کشــورهای بــزرگ
آفریقایــی اســت و ظرفیــت باالیــی بــرای حضــور شــرکت
هــای ایرانــی دارد .وی نیــز تاییــد کــرد بــزرگ ترین مشــکل
فــراروی فعــاالن اقتصــادی ایــران و کنیــا ،فقــدان مــراودات
بانکــی متاثــر از تحریــم هــا و فشــارهای اقتصــادی اســت.
قائــم مقــام شــرکت صانیــر ادامــه داد :رفــع مشــکل بانکــی،
امــکان فاینانــس (ســرمایه گــذاری) پــروژه هــا را فراهــم
مــی کنــد کــه در ایــن صــورت همــه  21ســهامدار شــرکت

صانیــر و ســایر شــرکت هــای ایرانــی تــوان حضــور در بــازار
بــزرگ کنیــا را خواهنــد یافــت .حجــت ابــراز امیــدواری
کــرد بــا رفــع تحریــم هــای اقتصــادی علیــه ایــران ،امــکان
حضــور شــرکت هــای ایرانــی در بــازار ایــن کشــور بیــش از
گذشــته فراهــم شــود .پیــرو توافــق هســته ای جمهــوری
اســامی ایــران و گــروه  5+1کــه تیرمــاه امســال امضا شــده،
قــرار اســت در ازای برخــی تعهدهــای فنــی تهران ،بســیاری
از تحریــم هــای اعمــال شــده علیــه ایــن کشــور لغــو شــود.
وی گفــت :کنیایــی هــا بــه دنبــال توســعه نیــروگاه هــای
تجدیدپذیــر در کشــور خــود هســتند و بــا توجــه بــه
ظرفیــت و توانمنــدی بــاالی ایــران در ایــن عرصــه ،بایــد
فرصــت حضــور در ایــن کشــور را مغتنــم شــمرد .بــه گفتــه
او ،شــرکت صانیــر در مناقصــه ســاخت پنــج پُســت بــرق
 33/11و راه انــدازی  120کیلومتــر پُســت  33کیلوولــت
در کنیــا برنــده شــده اســت .اکنــون شــرکت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر)،
 17پــروژه را بــه ارزش  657میلیــون دالر در کشــورهای
پاکســتان ،افغانســتان ،ارمنســتان ،عــراق ،اقلیــم کردســتان
عــراق ،ســریالنکا ،اتیوپــی و عمــان در دســت اجــرا دارد.
بــر پایــه آمارهــای منتشــر شــده ،ایــران در ســال 2014
میــادی بیــش از یکصــد میلیــارد دالر مبــادالت تجــاری
بــا آفریقــا داشــت .قیــر نفــت ،خمیرهــای غذایــی پختــه
نشــده ،مــوم پارافیــن ،چــای ســیاه تخمیــر شــده ،روغــن
صنعتــی و اوره مهمتریــن قلــم هــای صادراتــی ایــران بــه
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کنیــا و آب آنانــاس ،درختچــه هــای گل رز ،نوشــابه هــای
غیرالکلــی و وســایل نقلیــه بــا موتــور پیســتونی ،مهمتریــن
کاالهــای وارداتــی ایــران از ایــن کشــور آفریقایــی طــی
ســال هــای گذشــته بــوده اســت .شــانزدهم آذرمــاه نیــز
مدیرعامــل شــرکت ملــی مهندســی ســاختمان نفــت ایــران
گفــت :مذاکراتــی بــا کشــور آفریقایــی ســیرالئون بــرای
ســاخت پاالیشــگاه ،انبــار نفــت و ذخیــره ســازی نفــت خــام
در ایــن کشــور انجــام شــده اســت .یــک روز بعــد نیــز اعــام
آمادگــی مدیرعامــل گــروه مپنــا بــرای توســعه همــکاری
در عرصــه انــرژی ســنگال ،بــا اســتقبال ســفیر تــازه ایــن
کشــور آفریقایــی در تهــران روبــرو شــد.
واکنش معاون وزیر صنعت به پیشنهاد سازمان مدیریت:

صنعت ،معدن و تجارت انگشتانی هستند
که در کنار هم مشت میشوند
معــاون وزیــر صنعــت گفــت :بخشهــای مختلــف
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ماننــد انگشــتهای
دســتی هســتند کــه در کنــار هــم میتواننــد مشــت
شــوند بنابرایــن صنعــت و تجــارت بایــد کنــار هــم و بــه
صــورت همافــزا فعالیــت کننــد تــا بــرای کشــور بیشــتر
اثرگــذار باشند.حســین ابوییمهریــزی دربــاره پیشــنهاد
جداســازی بخــش بازرگانــی وزارت صنعــت و ادغــام آن
بــا وزارت اقتصــاد در پیشنویــس الیحــه برنامــه ششــم
توســعه اظهــار کــرد :نظــر شــخصی بنــده مخالفــت بــا
جداســازی بخــش بازرگانــی از وزارت صنعــت و الحــاق
آن بــه وزارت اقتصــاد اســت امــا نظــر رســمی در ایــن
ارتبــاط را بایــد وزیــر صنعــت ارائــه دهــد.وی در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه آیــا ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
بــرای الیحــه پیشــنهادی برنامــه ششــم درخصــوص وزارت
صنعــت ،وزارتحانــه ذینفــع را مــورد مشــورت قــرار داده
اســت یــا خیــر ،گفــت :ایــن ســازمان بــرای تصمیمگیــری
خــود در ایــن خصــوص 30 ،شــورا تشــکیل داده بــود و
پیشــنهادهایی کــه بــرای ادغــام بخشهــای مختلــف بــا
یکدیگــر داده شــده ،بــر اســاس فعالیــت و بررســی ایــن
شوراهاســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ادامه از صفحه اول
برخــی ادغامهــا بهصــورت عمیــق نبــوده و هنــوز
پــس از چنــد ســال ،دســتگاههای زیرمجموعــه یــک
نهــاد دولتــی نتوانســتهاند خودشــان را بــا وضعیــت
جدیــد تطبیــق دهنــد ،ایــن ادغامهــای غیرواقعــی پــس
از مدتــی موجــب بــروز مشــکالت متعــددی خواهنــد
شــد .وی ادامــه داد :اعتقــاد شــخصی مــن ایــن اســت
کــه بــرای انجــام کاری بــه ایــن بزرگــی بایــد مطالعــات
جامعــی صــورت بگیــرد و در خصــوص انحــال وزارت
نیــرو ،تــا امــروز در خــود بدنــه کارشناســی وزارت نیــرو
هیچگونــه مطالعاتــی انجــام نشــده اســت .معــاون وزیــر
نیــرو بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو در انجــام مطالعــات
تشــکیل وزارت انــرژی و انحــال وزارت نیــرو در قالــب
برنامــه ششــم نقشــی نداشــته ،گفــت :البتــه تشــکیل
وزارت انــرژی ،طــرح جدیــدی نیســت و در گذشــته
نیــز مطــرح شــده بــود ،امــا انجــام شــتابزده آن در ســال
اول برنامــه ششــم مطمئنــاً بــه نتایــج خوبــی نخواهــد
انجامیــد .وی افــزود :نــکات دیگــری هــم بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد کــه اساســاً نهــاد ملــی آب کشــور
نمیتوانــد یــک نهــاد غیراجرایــی باشــد؛ ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت کــه ادغــام بخــش آب وزارت
نیــرو بــه ایــن ســازمان پــس از انحــال وزارت نیــرو
پیشــنهاد شــده ،یــک نهــاد اجرایــی نیســت.دائمی
بــا بیــان اینکــه بــه نظــر میرســد در ایــن خصــوص
مطالعــات عمیقــی صــورت نگرفتــه ،خاطرنشــان کــرد:
نمیگویــم ایــن طــرح و پیشــنهاد از اســاس نادرســت
اســت ،شــاید ایــن موضــوع یــک ضــرورت هــم باشــد و
انجامــش درســت باشــد ،امــا ابتــدا بایــد مطالعــه کنیــم،
بعــد بــه اقنــاع و بعــد بــه مرحلــه اجــرا برســیم
.
ادغام نفت و نیرو چالش میآورد

عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی تهــران معتقد اســت
کــه وزارتخانههــای نیــرو و نفــت بــه لحــاظ ســاختاری
بــا یکدیگــر تفاوتهــای جــدی دارنــد و بــا توجــه بــه
مشــکالتی از جملــه بدهیهــای وزارت نیــرو بــه بخــش
خصوصــی و دولتــی ،ادغــام ایــن دو وزارتخانــه بــا
چالشهایــی همــراه خواهــد بــود .حامــد واحــدی دربــاره
مطــرح شــدن موضــوع ادغــام وزارت نیــرو و وزارت نفــت
در پیشنویــس برنامــه ششــم توســعه ،گفــت :معمــوال

کالهی:
ادغام وزارت نفت و نیرو می تواند
به پرداخت بدهی ها بینجامد

دیدگاه های مخالفان و موافقان ادغام
برنامههــا در کشــور مــا بــه صــورت کامــل اجــرا
نمیشــوند .دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه در مســیر
اجــرا دچــار تغییــر میشــود یــا اینکــه مجریــان برنامــه،
روشــی حاکــم بــر روح برنامــه را اجــرا نمیکننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه موضــوع ادغــام برخــی وزارتخانهها
از جملــه تشــکیل وزارت انــرژی بــه ســالهای قبــل
برمیگــردد و همــواره موافقــان و منتقدانــی داشــته
اســت ،ادامــه داد :دو وزارتخانــه نفــت و نیــرو بــا یکدیگــر
بــه لحــاظ ســاختاری بســیار متفــاوت هســتند و هــر
دو از وزارتخانههــای چالشــی محســوب میشــوند .از
ســوی دیگــر وزارت نیــرو بدهــی بســیارکالنی بــه بخــش
خصوصــی و دولتــی دارد و همچنیــن تــا کنون اســتراتژی
منظمــی در خصــوص تعییــن قیمــت آب و بــرق تهیــه
نشــده اســت .ایــن مســائل از جملــه چالشهایــی اســت
کــه ادغــام ایــن دو وزارتخانــه بــا آن روبــرو خواهــد بــود.
عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود :مزیت
ادغــام ایــن دو وزارتخانــه ایــن اســت کــه برخــی ابهامــات
و ســواالت در حوزههــای انــرژی را از بیــن خواهــد
بــرد و میتوانــد باعــث بهینــه شــدن شــرکتهای
مادرتخصصــی شــود و اســتفاده از کنتورهــای هوشــمند
در ایــن راســتا میتوانــد بــه کوچــک ســازی دولــت
کمــک کند.واحــدی در بخــش دیگــری از صحبتهایــش
دربــاره اینکــه ادغــام وزارتخانههــا در گذشــته تــا چــه
میــزان در کوچــک ســازی دولــت موثــر بــوده اســت،
گفــت :مطمئنــا اگــر رویکــرد وزارتخانههــا درســت باشــد
ادغامهــا میتوانــد بــه کوچــک ســازی دولــت کمــک

کنــد .درگذشــته آنگونــه ای کــه انتظــار میرفتــ ه
وظایــف ســازمانها بعــد از ادغــام یکــی نشــده اســت
امــا مطمئنــا در مــواردی از جملــه صــورت وضعیتهــا
و صــورت حســابهای کشــوری میتوانــد موثــر باشــد.
برخــی حوزههــا ماننــد آب و گاز را نمیتــوان بــا
یکدیگــر ادغــام کــرد ،چــرا کــه هــر کــدام بایــد منابــع،
مصــارف و حوزههــای تخصصــی خــود را داشــته باشــند.
ادغام فیزیکی وزارتخانه ها فایده ای ندارد

عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه لــزوم ادغــام
راهبــردی وزارتخانــه هــا گفت:ادغــام راهبــردی و نــه
فیزیکــی وزارتخانــه هــا مــی توانــد بــرای اقتصــاد کشــور
مفیــد باشــد  .حمیدرضــا صالحــی ،نایــب رییــس اتــاق
بازرگانــی تهــران گفــت :بــر اســاس ســند چشــم انــداز
 20ســاله کــه برنامــه هــای توســعه نیــز بایــد در راســتای
آن باشــند ،مقــرر شــده اســت کــه بــا کوچــک و چابــک
ســازی دولــت ،از حجــم آن کاســته شــود و برنامــه هایــی
چــون ادغــام وزارتخانــه هــا مــی تواننــد بــه چنیــن
هدفــی کمــک کننــد .وی افــزود :آنچــه در ایــن زمینــه
مهــم اســت ،ادغــام راهبــردی و نــه صرفــا فیزیکــی
وزارتخانــه هاســت کمااینکــه پیــش از ایــن ادغــام 2
وزارتخانــه صنعــت و بازرگانــی نــه فقــط بــه کاهــش
تصــدی گــری دولــت یــاری نرســاند کــه برعکــس بــه
افزایــش حجــم دولــت نیــز منتهــی شــد.صالحی بــا بیــان
اینکــه تغییــر وزارتخانــه هــا در کشــورهای توســعه یافتــه
امــری بدیهــی اســت ،ادامــه صفحــه 14
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رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران گفــت :ادغــام وزارت
نیــرو بــا وزارت نفــت و وزارت جهــاد کشــاورزی میتوانــد
اثــرات مثبــت و منفــی را بــه همــراه داشــته باشــد کــه ایــن
مســاله نیــز بســتگی بــه تمهیــدات دولــت دارد.
علیرضــا کالهــی بــا بیــان اینکــه ادغــام وزارت نیــرو و
وزارت نفــت میتوانــد تاثیــرات مطلوبــی را داشــته باشــد،
اظهــار کــرد :اگــر مســائل مربــوط بــه انــرژی کشــور تحــت
کنتــرل یــک وزارتخانــه قــرار بگیــرد از جهــات مختلفــی
همچــون تامیــن بدهیهــای وزارت نیــرو میتوانــد مفیــد
تلقــی شــود.
وی ادامــه داد :بخــش آب نیــز بایــد زیرمجموعــه وزارت
کشــاورزی قــرار گیــرد و یــا بــه عنــوان یــک وزارتخانــه
مســتقل تشــکیل شــود بهطــوری کــه یــک مجموعــه
سیاســتگذاری مشــترک انــرژی صــورت بگیــرد.
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا اشــاره بــه اثــرات
منفــی ادغــام وزارت نیــرو و وزارت نفــت اضافــه کــرد :در این
زمینــه نیــز مباحــث منفــی همچــون بیتوجهــی بــه صنعــت
بــرق و گــم شــدن ایــن صنعــت در دل نفــت وجــود دارد.
کالهــی ادامــه داد :اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد بهطــور قطــع
نمیتوانیــم بــه نتیجــه دلخــواه برســیم ،لــذا بایــد از همیــن
ابتــدا تمهیــدات اساســی بــرای ایــن مهــم اندیشــیده شــود.
وی در خصــوص بحــران آب کشــور اظهــار کــرد :برطــرف
کــردن بحــران آب نیازمنــد یــک عــزم ملــی اســت بهطــوری
کــه میتــوان گفــت حتــی اگــر ادغــام صــورت بگیــرد بــدون
عــزم ملــی کاری از پیــش نم ـیرود.
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا اشــاره بــه ســبقه
طوالنــی مشــکالت آبــی کشــور بیــان کــرد :بــرای ایــن مهــم
بایــد برنامهریــزی دقیقــی صــورت گیــرد ،امــا مســالهی
مبرهــن داشــتن نتایــج مثبــت و منفــی ادغــام وزارت نیــرو
اســت.
بــه گفتــه کالهــی بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بــار دولــت
عزمــی جــدی بــرای ادغــام وزارت نیــرو دارد میتــوان
پیشبینــی کــرد کــه ایــن مســاله اتفــاق میافتــد و بایــد
منتظــر نتایــج آن بــود.
منبع :ایسنا
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کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران در
تازهتریــن نشســت  ،موضــوع در اختیارگرفتــن
بــازار روســیه پــس از تحریمهــا علیــه ترکیــه را
بــا حضــور رئیــس اتــاق ایــران ،رئیــس ســازمان
توســعه صــادرات ،رئیــس ســازمان دامپزشــکی و
جمعــی از فعــاالن اقتصــادی مــورد بررســی قــرار
داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران« ،محســن
جاللپــور» رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور در
رابطــه بــا آنچــه بیــن روســیه و ترکیــه اتفــاق افتــاده اســت،
گفــت :پــس از اقدامــی کــه ترکیــه علیــه روســیه انجــام
داده ایــن کشــور اقــدام بــه تحریــم ترکیــه کــرد و در پــی
آن صــادرات ترکیــه بــه روســیه متوقــف شــد .از آنجایــی
کــه  30درصــد از صــادرات ایــن کشــور بــه روســیه بــوده و
بســیاری از کاالی مصرفــی آن توســط ترکیــه تامیــن مــی
شــد ،حــال فرصتــی بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــران بــه
وجــود آمــده تــا در روســیه حضــور پررنگــی داشــته باشــند.
وی ادامــه داد :در منطقــه ،همــواره ترکیــه رقیــب جــدی
بــرای ســایر کشــورها محســوب میشــود .ترکیــه در
افغانســتان ،عــراق و کشــورهای ســی.آی.اس بــازار خوبــی
بــه دســت آورده کــه آن را مدیــون توانمنــدی فعــاالن
اقتصــادی و حمایتهــای دولــت خــود اســت و از طــرف
دیگــر اصلیتریــن رقیــب آن یعنــی ایــران ،دچــار تحریــم
شــده و تــوان حرکــت جــدی نداشــت .حــال کــه ایــن
کشــور از ســوی روســیه تحریــم شــده اســت ،میتوانیــم
خــود را در بــازار روســیه جایگزیــن ترکیــه کنیــم.
رئیــس اتــاق ایــران در ادامــه بــه جلســه خــود بــا وزیــر
جهــاد کشــاورزی در زمینــه بررســی راههــای توســعه
تجــارت بــا روســیه ،اشــاره و تصریــح کــرد :در ایــن
نشســت بــه مذاکــرات اخیــر رئیــس جمهــور ایــران بــا
رئیــس جمهــور روســیه اشــاره شــد .مهمتریــن موضــوع در
ایــن رابطــه ،تعرفــه و آنچــه بــه عنــوان عــوارض ورودی
کاال در روســیه دریافــت میشــود ،اســت .در همیــن راســتا،
ســعی کردیــم بــا کمــک ســفیر ایــران در روســیه نســبت به
حــل چالشهــای صادراتــی اقــدام کنیــم از ســوی دیگــر از
همــه نهادهــای مربــوط بــه ایــن حــوزه ،اعــم از دولتــی و
خصوصــی خواســتاریم کــه مــا را یــاری دهنــد.
جاللپــور حضــور مــداوم در بــازار را کــه در کنــار

انـرژی

شماره شانزده  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و چهار

از سوی کمیسیون صادارت اتاق ایران انجام شد؛

بررسی راه های حضور پایدار
در بازار روسیه

تعرفههــا ،عــوارض و مســائل مربــوط بــه حمــل و نقــل
کاال بــه عنــوان مهمتریــن دغدغههــای موجــود در بــازار
روســیه مطــرح اســت را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود:
تجــار روســی نیــز از غیرقابــل پیشبینــی بــودن برخــی
سیاســتهای اقتصــادی ایــران انتقــاد میکننــد و همــه
ایــن موضوعــات بایــد حــل شــود تــا ســرمایهگذاران بــرای
حضــور در ایــن وادی ترغیــب شــده و ایــن گونــه زمینــه
بــرای داشــتن بــازاری مســتحکم و مــداوم آمــاده گــردد.
وی همچنیــن از حــل شــدن چالشهــای پیــشروی
صــادرات آبزیــان بــه روســیه خبــر داد و افــزود11 :
ســازمان و نهــاد دولتــی و غیردولتــی در رابطــه بــا تســهیل
تجــارت و روابــط اقتصــادی بیــن ایــران و روســیه فعــال
هســتند و بایــد کمیتـه ای را بــرای حــل مســائل موجــود
در ایــن رابطــه تشــکیل دهنــد کــه بــه اعتقــاد مــن ایــن
کمیتــه بــه  20نفــر عضــو نیــاز دارد .هرچنــد پیشــنهاد
مــن ایــن اســت کــه در ابتــدا کمیتــه کوچکتــری را
تشــکیل دهیــم و کار را ایــن گونــه دنبــال کنیــم.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور از کمیســیون
صــادرات اتــاق ایــران نیــز درخواســت کــرد که بــا همکاری
همــه مســووالن در راســتای حــل مشــکالت قدم بــردارد و
از ســوی دیگــر اتــاق مشــترک نیــز از ظرفیتهــای خــود
در همیــن وادی اســتفاده کنــد.

جاللپــور همافزایــی بیــن همــه بخشهــای مربــوط
بــرای اســتفاده از ایــن فرصــت تکــرار ناپذیــر را ضــروری
ارزیابــی کــرد و خواســتار حرکــت هماهنــگ ،مــدون و
علمــی بیــن ایــن بخشهــا شــد.
گفتنــی اســت مقــرر گردیــد  2هفتــه دیگــر ،نشســت
کمیتــه مذکــور برگــزار شــده و آنچــه در ایــن مــدت انجــام
میشــود ،مــورد بررســی قــرار گیــرد.
همچنیــن قدیرقیافــه نایــب رئیــس اتــاق مشــترک ایــران
و روســیه اعــام کــرد کــه تــا فراهــم شــدن زمینههــای
حضــور ایــران در روســیه و حــل چالشهــای موجــود،
مســئله از ســوی اتــاق مشــترک پیگیــری مــی شــود.
لزوم اعزام هیأت اقتصادی ایران به روسیه

در ادامــه ولــی اهلل افخمــیراد ،رئیــس ســازمان توســعه
تجــارت از مذاکــرات ایــن ســازمان بــا وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت در رابطــه بــا برنامهریزیهــا الزم بــه منظــور
حضــور موثــر در بازارروســیه ،خبــر داد و گفــت :نخســتین
برنامــه ایــن اســت کــه هیاتــی بلندپایــه بــا حضــور فعــاالن
اقتصــادی تــراز اول ایــران بــه روســیه اعــزام و بــا فعــاالن
اقتصــادی ایــن کشــور آشــنا شــده و گفتوگــو کنیــم .در
قــدم دوم بحــث اعــزام رایــزن بازرگانــی بــه روســیه مطــرح
شــد کــه ایــن موضــوع نیــز بایــد هــر چــه زودتــر تعییــن
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تکلیــف شــود.
ایــن مقــام مســوول نیــز وجــود تعرفههــای تجــاری بیــن
ایــران و روســیه را از اهــم مســائل برشــمرد و ادامــه داد:
حــدود چهــار مــاه قبــل بــه روســیه ســفر کــرده و در
مذاکــرات خــود بــا مســووالن ،افزایــش مناســبات اقتصــادی
بــا اتحادیــه اوراســیا و کاهــش تعرفههــای کاالهــای ایرانــی
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت .پــس از ایــن وزیــر اقتصــاد
اوراســیا بــه ایــران آمــد و در نشســتی کــه داشــتیم ،اعــام
کردنــد کــه شــاید ایــران نیــز بتوانــد در حــوزه تعرفههــا از
امکانــات اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســتفاده کنــد.
گفتنــی اســت نتیجــه ایــن مذاکــرات طــی همیــن هفتــه
مشــخص خواهــد شــد.
برقــراری پــرواز مســتقیم بیــن تهــران و آســتاراخان موضــوع
دیگــری بــود کــه افخمــی راد بــه آن اشــاره کــرد و طبــق
گفتههــای وی ایــن خــط هوایــی در آینــدهای نزدیــک
راهانــدازی میشــود.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن برگــزاری
نمایشــگاه کاالهــای ایرانــی در روســیه تــا پایــان ســال
جــاری را از موضوعاتــی دانســت کــه در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت.
در روابط بین المللی شفافیت و اعتماد بخشی اهمیت
باالیی دارد

شــریف معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران نیــز بــا حضــور
در ایــن نشســت اصــل شــفافیت در نــوع و میــزان کاالی
صادراتــی را یکــی از مولفههــای مهــم در تجــارت بیــن ایــران
و روســیه دانســت و بــا تاکیــد بــر لــزوم اعتمــاد بخشــی
بیــن دو طــرف گفــت :حرکــت بــر اســاس یــک برنامهریــزی
دقیــق و نــگاه بــه ایــن موضــوع کــه بهتــر اســت در ایــن
وضعیــت در چــه زمینههایــی بــا روســیه مــراوده داشــته
باشــیم ،یکــی از الزمههــای در اختیــار گرفتــن بــازار و
تقویــت حضــور در آن جاســت.
وی ادامــه داد :بخــش خصوصــی در ایــن وادی بایــد
ســطح توقعــات خــود از دولــت را تعییــن کنــد و از ســوی
دیگــر دولــت را مجــاب کنــد کــه ایــران نمیتوانــد طــرف
اقتصــادی معتبــری بــرای ســایر کشــورها باشــد ولــی در
همیــن حــال بــا دســتورالعملها و بخشــنامههای ناگهانــی
از ســوی دولــت مواجــه گــردد.
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چه عاملی موجب رونق دوباره
بورس میشود؟
دبیــرکل کانــون نهادهــای ســرمایهگذاری معتقــد
اســت کــه بــرای رونــق مجــدد بــورس نبایــد
بــه دنبــال عوامــل درون زا باشــیم زیــرا عوامــل
سیاســی و تحریمهــا نقــش پــر رنگتــری در
ایــن رونــق دارد.
بهــروز خدارحمــی گفــت :در بودجــه ســال  1394توجهــی
بــه بــازار ســرمایه و تامیــن مالــی از ایــن بــازار نشــده بــود و
مــوارد مربــوط بــه بــازار ســرمایه بیشــتر حالــت شــعارگونه
داشــت ،لــذا بیشــترین دغدغــه ســهامداران ایــن بــود کــه
بــه خواســته آنهــا توجــه نشــده اســت.
وی افــزود :امــا بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه در یکســال اخیــر
رخ داده اســت ،بــه نظــر مــی رســد مســئولین بــا یکدیگــر
هــم صــدا شــدند و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بایــد
بــه بــازار ســرمایه توجــه جــدی تــر شــود کــه بــه نظــر مــی
رســد ایــن همصدایــی خــود را در بودجــه  95در مباحــث
مرتبــط بــا بــازار ســرمایه نشــان دهــد.
دبیــر کل کانــون نهــادی هــای ســرمایه گــذاری بــا بیــان
اینکــه دغدغــه اصلــی ســهامداران عــدد نیســت ،تصریــح
کــرد :دغدغــه اصلــی ســهامداران ایــن نیســت کــه در بودجه
ســال آینــده نــرخ خــوراک و نــرخ بهــره مالکانــه چگونــه
تعییــن شــود ،بلکــه اصلــی تریــن خواســته ســهامداران
اســتمرار سیاســت هــای مســئولین در خصــوص قوانیــن
اســت ،زیــرا تغییــر هــر ســاله قانــون مثــا در خصــوص

کاهش  70درصدی فعالیتهای ارزی
بانکها
در ســالهایی کــه تحریمهــای یکجانبــه غــرب علیــه
ایــران شــدت گرفــت ،فعالیتهــای ارزی بانکهــا
حــدود  70درصــد کاهــش یافــت .در حالــی کــه تــا
پیــش از ســال  90رشــد فعالیتهــای ارزی در بخــش
اســناد اعتبــاری و حوالجــات ارزی دیــده میشــد امــا

نــرخ خــوراک یــا بهــره مالکانــه آســیب جــدی بــه بــازار
ســرمایه وارد مــی کنــد و بایــد سیاســت هــای کلــی و
ســند چشــم انــداز  5تــا  10ســاله بــرای بــازار ســرمایه در
نظــر گرفتــه شــود.
خدارحمــی در خصــوص زمــان رونــق دوبــاره بــورس
گفــت :در شــرایط فعلــی انتظــار رونــق بــازار ســرمایه قبــل
از برداشــته شــدن تحریــم هــا و ورود ســرمایه گــذاران
خارجــی  ،انتظــار معقولــی نیســت بــه همیــن دلیــل بــرای
رونــق مجــدد بــورس نبایــد بــه دنبــال متغیــر درون زا
باشــیم زیــرا نقشــی کــه تعامــات بیــن المللــی و تحریــم
هــا در بــازار ســرمایه دارد  ،متغیرهــای داخلــی نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــورس کشــور در برابــر اخبــار
واکســینه شــده اســت ،در خصــوص بــی واکنشــی بــورس
بــه اخبــار مثبــت گفــت :در یکســال گذشــته بــه انــدازه
کافــی اخبــار مختلــف شــنیده شــده و بــازار ســرمایه در
برابــر اخبــار واکســینه شــده اســت بنابرایــن در شــرایط
فعلــی بــورس تنهــا منتظــر نتایــج عملــی و تاثیــر اخبــار
مثبــت بــر اقتصــاد اســت.
دبیــر کل کانــون نهادهــای ســرمایه گــذاری تصریــح
کــرد :در حــال حاضــر بــازار ســرمایه بــه دنیــال یــک
شــوک اســت و میخواهــد خبــری در خصــوص لغــو
یکبــاره تحریــم هــا و برداشــته شــدن آن بشــنود ،زیــرا
در بــازار ســرمایه بــه دلیــل طوالنــی شــدن رونــد نزولــی
و کاهشــی ،ســطح انتظــار بــاال رفتــه و در صــورت محقــق
شــدن  50درصــدی انتظــار بــاز هــم نارضایتــی ایجــاد مــی
شــود و همــه بــه دنبــال تحقــق  100درصــدی انتظــار
خــود هســتند ،بنابرایــن بــه نظــر میرســد بایــد اقــدام
عملــی قــوی در ایــن خصــوص صــورت بگیــرد.
منبع :ایسنا
از ســال  1391افــت ایــن فعالیتهــای ارزی بهویــژه
در ایــن دو بخــش دیــده میشــود .بــه گــزارش تابنــاک،
مجمــوع فعالیتهــای ارزی انجامشــده در ســال ،1392
 98میلیــارد و  61میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا
ســال قبــل از آن  41درصــد و در قیــاس بــا ســال  1388بــا
 231میلیــارد و  877میلیــون دالر فعالیــت انجامشــده 58
درصــد کاهــش نشــان میدهــد.
در زیرمجموعــه فعالیتهــای ارزی مهمتریــن آن اعتبــارات
اســنادی اســت کــه میتوانــد راه خریــد کاالهــای واســطهای

انـرژی
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رکوردشکنی صادرات نفت ایران
خبرگــزاری رویتــرز از رکوردزنــی صــادرات نفــت ایــران در
مــاه دســامبر خبــر داد و اعــام کــرد :ایــران در مــاه جــاری
میــادی در مســیر صــادرات روزانــه  1/26میلیــون بشــکه
نفــت خــام گام برمــیدارد.
تحلیگــران بــر ایــن بــاور هســتند کــه رونــد صــادرات نفــت
ایــران در مــاه دســامبر بــه بیشــترین میــزان در شــش مــاه
اخیــر میرســد.همچنین یــک منبــع آگاه در اوپــک اعــام
کــرد ،در مــاه جــاری میــادی ایــران در مســیر صــادرات
 1/26میلیــون بشــکه نفــت خــام در روز گام بــر مــیدارد،
ضمــن اینکــه ایــن رقــم در مقایســه بــا دو مــاه از رشــد یــک
چهــارم برخــوردار خواهــد بــود.در همیــن حــال تحلیلگــران
ایــن پایــگاه خبــری اعــام کردنــد بــا رفــع تحریمهــا از
ایــران ،صــادرات نفــت ایــن کشــور تــا پایــان ســال ۲۰۱۶
میــادی  ۷۰۰هــزار بشــکه در روز افزایــش خواهــد یافــت.
براســاس گــزارش منابــع ثانویــه ،در شــرایط فعلــی چیــن
بــه عنــوان بزرگتریــن مشــتری نفتــی ایــران قــرار اســت
روزانــه  ۴۶۰هــزار بشــکه نفــت خــام و میعانــات نفتــی از
ایــران در مــاه جــاری میــادی خریــداری کند.هنــد در مــاه
جــاری میــادی روزانــه  ۲۰۳هــزار بشــکه نفــت از ایــران
خریــداری میکنــد ،ضمــن اینکــه ژاپــن خریــد نفتــی خــود
را از ایــران در مــاه جــاری میــادی بــه  ۱۸۸هــزار بشــکه در
روز افزایــش داده اســت کــه بیشــترین رقــم از هشــت مــاه
اخیــر بــه بعــد محســوب میشــود.همچنین کــره جنوبــی بــه
عنــوان چهارمیــن مشــتری بــزرگ نفتــی ایــران ،خریــد نفــت
و میعانــات نفتــی از ایــران را بــه  ۱۸۹هــزار بشــکه در روز
افزایــش داده و مصــر هــم در مــاه گذشــته میــادی روزانــه
 ۳۳هــزار بشــکه نفــت از ایــران خریــداری کــرده اســت.
و ســرمایهای را بــرای بخــش تولیــد کشــور همــوار کنــد.
ایــن اعتبــارات بــه عنــوان پشــتوانه رشــد اقتصــاد کشــور
امــا در دو ســال متوالــی  1391و  1392بــا کاهــش
مواجــه بــوده اســت .ســال  1392بــا هشــت میلیــارد و
 946میلیــون دالر اعتبــارات اســنادی  68درصــد و در
ســال  1391بــا  28میلیــارد و  67میلیــون دالر اعتبــار
اســنادی  45/6درصــد افــت عایــد کشــور شــد.
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تبدیل ایران به بسته اقتصادی
شگفت انگیز جهانی
جمهــوری اســامی ایــران بــه اســتناد ســه دلیــل
منطقــی میتوانــد در ســال آینــده میــادی بــه
بســته اقتصــادی شــگفت انگیــز جهانــی تبدیــل
شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری
«ســیتی وایــر گلوبــال» ،جمهــوری اســامی ایــران بــه
اســتناد ســه دلیــل منطقــی مــی توانــد در ســال آینــده
میــادی تبدیــل بــه بســته اقتصــادی شــگفت انگیــز
جهانــی شــود.
نخســت و مهمتــر از همــه اینکــه بــا رفــع تحریمهــا از
ایــران صــادرات نفــت ایــن کشــور تقریبــا بیــن  ۵۰۰هــزار
تــا یــک میلیــون بشــکه در روز افزایــش خواهــد یافــت.
ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد نفــت فعلــی ایــران کمتــر
از  ۳میلیــون بشــکه در روز اســت و صــادرات آن روزانــه
در حــدود یــک میلیــون بشــکه در روز اســت و بــا افزایــش
صــادرات ،تاثیــر آن در اقتصــاد ایــران خیلــی زود نمایــان
خواهــد شــد ،ضمــن اینکــه دسترســی ایــران بــه سیســتم
شــتاب بانــک جهانــی تســهیل مییابــد و هزینــه هــای
تجــارت ایــن کشــور را کاهــش مــی دهــد.
ثانیــا ،مقادیــر قابــل توجهــی از پولهــای بلوکــه شــده
ایــن کشــور در حــدود  ۳۰میلیــارد دالر بــه اقتصــاد
ایــران تزریــق خواهــد شــد کــه معــادل  ۸درصــد از
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور اســت و بــرآورد مــی
شــود کــه ذخایــر ارزی ایــن کشــور بــه  ۱۳۰میلیــارد دالر
برســد.
نکتــه ســوم اینکــه اعتمــاد ایرانیان بــه فضای کســب و کار
در ایــن کشــور افزایــش خواهــد بافــت و تولیــدات صنعتــی
و غیــر صنعتــی از رونــق قابــل توجهــی برخــوردار خواهنــد
شــد کــه در نتیجــه بــه شــکوفایی بیشــتر اقتصــادی ایــران
مــی انجامــد و نمونــه آن اوج تولیــد خــودرو در ایــران در
ســال  ۲۰۱۱میــادی اســت کــه بــه  ۱.۶میلیــون دســتگاه
رســید امــا ایــن رقــم در ســال  ۲۰۱۳میــادی بــه نصــف
کاهــش یافت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات یک انتخاب
نیست ،بلکه الزام است
سالهاســت کــه رویکــرد صادراتمحــور بــه واســطه
تحریمهــا و مشــکالت متعــدد تولیــد بــه فراموشــی ســپرده
شــده اســت در حالــی کــه توجــه بــه آن ،زمینــه خــروج از
رکــود و ایجــاد رونــق در صنایــع را در پــی خواهــد داشــت.
بــه گفتــه برخــی کارشناســان ،جــای خالــی ایــن رویکــرد
در بســته اقتصــادی خــروج از رکــود دولــت بــه خوبــی
احســاس میشــود چراکــه توجــه بــه تولیــد بــر مبنــای
صــادرات ،بســیاری از مشــکالت صنایــع را حــل خواهــد
کــرد بهطــوری کــه بــه گفتــه دبیــر کمیســیون صنایــع
و معــادن مجلــس شــورای اســامی حــدود ۴۰درصــد
ظرفیــت خالــی صنایــع را میتــوان بــا توجــه بــه همیــن
امــر فعــال کــرد .از ســوی دیگــر بــا رفــع تحریمهــا و بــاز
شــدن دروازههــای جهــان بــه روی ایــران تنهــا راه حفــظ
حیــات و پیشــرفت صنایــع در گــرو تولیــد صادراتمحــور
خواهــد بــود.

امــروز یکــی از چالشهــای مهــم ،مدیریــت بــه روز و
ورود دانــش مدیریتــی بــه کشــور اســت بــه نحــوی کــه
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در روز ملــی صــادرات
یکــی از راهکارهــای توســعه صــادرات را اســتفاده از تجربــه
مدیــران اقتصــادی از خــارج از کشــور عنــوان و اظهــار
کــرد :صــادرات یــک انتخــاب نیســت بلکــه الزامــی بــرای
ایجــاد اشــتغال و رونــق تولیــد کشــور اســت؛ بــه همیــن
منظــور همانطــور کــه در بخشهــای ورزشــی ،مربــی
خارجــی بــه کشــور میآوریــم در بخــش صــادرات نیــز
بــرای توســعه بازارهــای صادراتــی ،نیازمنــد ورود مدیــران
اقتصــادی خارجــی هســتیم .درحالحاضــر بــه دلیــل
شــرایط عمومــی کشــور کــه ناشــی از طوالنــی شــدن
اجــرای برجــام ،ناامنــی در بازارهــای هــدف و کشــورهای
همســایه و افــت قیمــت جهانــی نفــت بــوده در ۶مــاه
نخســت امســال شــاهد کاهــش صــادرات بودهایــم ،امــا
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت امیــدوار اســت کــه در
نیمــه دوم امســال بــا فراهــم آمــدن بازارهــای هدف شــاهد
رشــد صــادرات کاالهــای غیرنفتــی باشــیم .درحالحاضــر
رتبــه ایــران در میــان  ۲۲۹کشــور صادرکننــده کاال ۵۱
و در میــان  ۱۵۲کشــور صادرکننــده خدمــات  ۶۰اســت
کــه ایــن رتبــه بــا احتســاب صــادرات نفــت اســت و در
صــورت جــدا کــردن نفــت ،شــرایط نامناس ـبتر خواهــد
شــد .از ســوی دیگــر میــزان صــادرات کاال و خدمــات بــه
رقــم ۶۳میلیــارد دالر میرســد کــه مطابــق برنامــه ســند
چشــمانداز  ۱۴۰۴ایــن میــزان بایــد بــه ۱۹۰میلیــارد
دالر برســد بــه همیــن منظورصمــت در گفتوگــو بــا
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان بخــش
خصوصــی بــه راهکارهــای ارتقــای تولیــد صادراتمحــور و
تاثیــر آن بــر خــروج از رکــود پرداختــه اســت.
غفلت در توجه به صادرات در بسته اقتصادی

محمــد بیاتیــان ،دبیــر کمیســیون صنایــع و معــادن
مجلــس شــورای اســامی درگفتوگــو بــا صمــت دربــاره
نقــش صــادرات در رونــق و توســعه صنایــع گفــت :هــر
محصــول تولیــدی در کشــور اگــر در معــرض رقابــت قــرار
نگیــرد خــود بــه خــود از بیــن خواهــد رفــت و کیفیــت
نیــز در بــازار رقابــت قابــل تعریــف اســت بنابرایــن اگــر
استفاده از مدیران خارجی در توسعه صادرات
البتــه تحقــق تولیــدات صادراتمحــور نیازمنــد حــل در تولیــد هــر محصولــی بــه فکــر حضــور در بــازار جهانــی
مشــکالت زیرســاختی اســت امــا ایــن مشــکالت تنهــا و صــادرات نباشــیم آن محصــول در داخــل نیــز مــورد
در بحثهــای مالــی و فنــاوری خالصــه نمیشــود بلکــه اســتقبال قــرار نخواهــد گرفــت.

انـرژی
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بیاتیــان بــا بیــان اینکــه صــادرات باعــث رشــد
فنــاوری و ارتقــای دانــش فنــی میشــود گفــت :تفکــر
مشــتریمداری ،ارتقــای کیفیــت ،کاهــش عوامــل
تاثیرگــذار بــر قیمــت تمامشــده و ...فقــط بــا نــگاه
صادراتــی محقــق میشــود.
دبیــر کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه توجــه بــه
صــادرات در بســته خــروج از رکــود دولــت مــورد غفلــت
واقــع شــده ،اظهــار کــرد :بســته خــروج از رکــود دولــت
یــک بســته مســکنی اســت و آنچــه بیــش از هــر چیــز در
ایــن بســته نمــود پیــدا کــرده ،مصرفکننــده داخلــی و
ارتقــای تــوان خریــد اوســت .بنابرایــن دولــت بایــد یــک
بســته غیرمســکنی بلندمــدت تدویــن کنــد تــا در آن
بــه صــادرات ،رشــد رقابــت و ارتقــای کیفیــت تولیــدات
داخلــی شــود .وی در ادامــه افــزود :مصــرف داخلــی بــر
تولیــد تاثیرگــذار اســت امــا بــا توجــه بــه ارتباطاتــی کــه
وجــود دارد مــردم محصــوالت مشــابه را در سراســر دنیــا
مشــاهده میکننــد و اگــر تولیــدات ،مطابــق فناوریهــا
و کیفیــت خارجــی نباشــد طبیعتــا مصــرف داخلــی
نیــز تحتتاثیــر قــرار خواهــد گرفــت و مــردم ترجیــح
میدهنــد نمونههــای خارجــی را بخرنــد.
اولویت صادرات بر مصرفکننده داخلی
بیاتیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد صــادرات را در اولویــت
قــرار داد ،گفــت :بــا توجــه بــه صــادرات ،مصــرف داخلــی
نیــز ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد .دبیــر کمیســیون صنایــع و
معــادن مجلــس شــورای اســامی دربــاره موانــع صادراتــی
کشــور افــزود :مهمتریــن مشــکل تولیدکننــدگان،
مباحــث مالــی اســت امــا بعــد از آن مشــکلی کــه وجــود
دارد ایــن اســت کــه در ســالهای گذشــته در بازارهــای
صــادرات و ارتقــای کیفیــت تولیــدات کار چندانــی انجــام
نشــده و اســتانداردها در بســیاری مــوارد دچــار مشــکل
هســتند؛ دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه دولتهــا بــرای
ایــنکار برنامــه نداشــتهاند .وی دربــاره ورود مدیــران
خارجــی بــرای توســعه صــادرات گفــت :ایــن موضــوع از
نظــر تخصصــی کار بســیار درســتی اســت البتــه شــاید
بتــوان از نظــر عقیدتــی و انقالبــی نقدهایــی بــر آن وارد
کــرد امــا برداشــتی کــه از اظهارنظــر مهنــدس نعمـتزاده
بیشــتر متوجــه ایــن بخــش اســت آن اســت کــه در دوران
پســاتحریم بــا ورود ســرمایهگذاران خارجــی طبیعتــا آنهــا

راهکارهای تولید صادراتمحور

7

آرمــان خالقــی ،عضــو خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت
در گفتوگــو بــا صمــت دربــاره ویژگیهــای کاالی
صادراتــی گفــت :الزمــه رشــد در زمینــه صــادرات
بســتگی بــه عواملــی دارد کــه توجــه بــه آنهــا منجــر
بــه رونــق تولیــد میشــود ،نخســتین شــرط حضــور
در بازارهــای بینالمللــی ،رقابتپذیــری از نظــر
کیفیــت و قیمــت اســت .وی بــا بیــان اینکــه شــرط
دوم یــک کاالی صادراتــی داشــتن خدمــات پــس از
فــروش اســت ،افــزود :بایــد تعهداتــی کــه بــه مشــتری
داده میشــود بــه موقــع و درســت انجــام شــود و
نبایــد بــا هــر تغییــر در مقــررات و قوانیــن کشــور در
انجــام تعهــدات صادرکننــده خللــی وارد شــود چراکــه
آفــت صــادرات بــد قولــی و انجــام نــدادن تعهــدات
اســت بنابرایــن ثبــات قوانیــن و مقــررات الزمــه اصلــی
تولیــد صادراتگراســت .عضــو خانــه صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا تاکیــد بــر اینکــه الزمــه تامیــن کیفیــت بــه
روز کــردن دانــش فنــی اســت ،اظهــار کــرد :از ســوی
دیگــر نوســازی تجهیــزات صنعتــی و ماشــینآالت
تاثیــر بســیار زیــادی بــر کیفیــت محصــوالت دارد و
بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای اخیــر تحریمهــا
مانــع پیشــرفت در ایــن زمینــه شــده ســرمایهگذاری
و تقویــت ایــن بخــش بســیار حیاتــی اســت؛ از ســوی
دیگــر ایــن بخــش بــر قیمــت تمامشــده کاال نیــز
موثــر اســت چراکــه ماشــینآالت فرســوده ضایعــات
را افزایــش میدهــد و افزایــش ضایعــات منجــر بــه
افزایــش قیمــت تمامشــده میشــود .وی بــا اشــاره
بــه اهمیــت ارتقــای ســطح کنتــرل کیفیــت محصوالت
گفــت :دسترســی بــه دانــش فنــی مربــوط بــه تضمیــن
کیفیــت محصــول و آزمایشهــای فنــی از مــوارد
بســیار مهــم در تولیــد کاالی صادراتــی اســت .داشــتن
اســتانداردهای بینالمللــی کــه بتوانــد کیفیــت
محصــول را تضمیــن کنــد از مســائل مهمــی اســت
کــه چنــد ســالی اســت از آن دور افتادهایــم و تاثیــر
زیــادی بــر توســعه صــادرات دارد.
فعال شدن ظرفیتهای خالی با صادرات

خالقــی بــا اشــاره بــه عوامــل تاثیرگــذار در افزایــش
رقابتپذیــری در قیمــت گفــت :افزایــش تیــراژ تولیــد،
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــر اســاس رویــهای کــه کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق
تهــران در پیــش گرفتــه اســت ،در هــر نشســت نماینــدگان
رشــتههای مختلــف صنعتــی بــه طــرح چالشهــا و
راهکارهــای توســعه صنعتــی کــه در آن فعــال هســتند
میپردازنــد .بــه ایــن ترتیــب ،پــس از حضــور نماینــدگان
خانــه معــدن در نشســت پیشــین ایــن کمیســیون ،اکنــون
نوبــت بــه نمایندگانــی از ســندیکای صنعــت بــرق رســید.
اعضــای کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق تهــران در
چهاردهمیــن گردهمایــی خــود بــه مشــکالت موجــود در
صنعــت بــرق کشــور پرداختنــد و رییــس ســندیکای بــرق
و همراهــان او مهمانــان ایــن نشســت کمیســیون صنعــت و
معــدن اتــاق تهــران بودنــد .فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت
بــرق کشــور در ایــن نشســت بــه تشــریح مختصــات ایــن
صنعــت پرداختنــد و تنگناهــای مهــم آن را برشــمردند تــا
بنابــر آنچــه «مهــدی پورقاضــی» رییــس کمیســیون صنعــت
و معــدن اتــاق تهــران وعــده داد ،رفــع ایــن تنگناهــا از ســوی
اتــاق تهــران مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.

اقتصاد ایران چگونه به حالت اولیه باز میگردد؟

در ابتــدای ایــن نشســت و جهــت بررســی اخبــار و رویدادهــای
روز حــوزه صنعــت و معــدن ،مجتبــی خســروتاج ،قائممقــام
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و عضــو کمیســیون در مــورد
تصمیمــات اخیــر دولــت اعــام کــرد کــه درکمیســیون لوایــح
دولــت در جریــان تدویــن آییننامههــای مــواد  5و  6قانــون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ،ایــن پیشــنهاد مطــرح شــده
اســت کــه ســامانههایی بــرای ایجــاد نظــام کالن بازرگانــی
و کنتــرل و ردیابــی کاالهــا راهانــدازی شــود .بــه گفتــه
خســروتاج گروهــی بــر ایــن عقیدهانــد کــه راهانــدازی ایــن
ســامانهها ،نوعــی ضــرورت اســت و گروهــی دیگــر مخالــف
هســتند .خســروتاج اعــام کــرد کــه در نهایــت مقــرر شــده
اســت تــا ایــن موضــوع در جلســاتی جداگانــه مــورد بررســی
قــرار گیــرد.

عدم تمکین بانکها از مصوبات قانونی

انـرژی

شماره شانزده  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و چهار

هفت درصد اشتغال کل صنعت
در صنعت برق است
تســهیالت ارزی اختصــاص دارد و چهــار بانــک دولتــی
کمــاکان از اجــرای ایــن دســتورالعمل شــانه خالــی میکننــد.
بــه طــوری کــه اکنــون صنایعــی کــه از طریــق بانــک ملــت
اقــدام بــه دریافــت ایــن تســهیالت کــرده بــا مشــکل مواجــه
شــدهاند و بانــک ملــت ،همــه نامههــا را بیپاســخ گذاشــته
اســت»

ضرورت پایش اجرای قوانین

در ادامــه ایــن نشســت ،محمدرضــا ســتوده کــه بــه
نمایندگــی از انجمــن مدیــران صنایــع در ایــن نشســت
حضــور یافتــه بــود ،گفــت« :انجمــن مدیــران صنایــع در حــال
پایــش اجــرای قانــون رفــع موانــع تولیــد اســت و تاکنــون
دو گــزارش در ایــن بــاره منتشــر کــرده اســت ».او بــا بیــان
اینکــه ،بانکهــا بــه صــورت ســلیقهای بــا دســتورالعملهای
بانــک مرکــزی برخــورد میکننــد ،افــزود« :ایــن قانــون در
ابتــدای ســال  1394ابــاغ شــده اســت و معلــوم نیســت چــه
نهــادی اجــرای آن را رصــد میکنــد ».او ادامــه داد« :شایســته
اســت کــه کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق تهــران اجــرای
ایــن قانــون را مــورد پیگیــری قــرار دهــد ».محمدرضاســتوده
گفــت« :انجمــن مدیــران صنایــع آثــار لغــو تحریمهــا را نیــز
در گزارشــی مــورد بررســی قــرار داده اســت و اینکــه صنایــع
پــس از  25آذرمــاه ،موعــد لغــو تحریمهــا چــه رویکــردی را
در پیــش بگیرنــد مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت».

صنعت برق در ایران بومی شده است

محمــد اتابــک نیــز پیــش از ورود کمیســیون بــه بحــث اصلــی،
بــا اشــاره بــه آنچــه در آییننامههــای  20و  21قانــون رفــع پــس از آنکــه حاضــران ،بــه برخــی از مهمتریــن رویدادهــای
موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــا نظــام مالــی کشــور آمــده حــوزه صنعــت اشــاره کردنــد ،نوبــت بــه بررســی دســتور
اســت گفــت« :ایــن مــواد قانونــی بــه نحــوه تعییــن تکلیــف اصلــی ایــن نشســت ،یعنــی بررســی چالشهــای صنعــت

بــرق بــا حضــور نماینــدگان ســندیکای بــرق رســید .در
ابتــدا علیرضــا کالهــی ،رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــه
تشــریح جایــگاه صنعــت بــرق در اقتصــاد کشــور پرداخــت و
گفــت« :برداشــت مــا ایــن اســت کــه سیاســتگذاران و افــکار
عمومــی بــه اهمیــت ایــن صنعــت در کشــور واقــف نیســتند
و در شــرایطی کــه بــه گــواه ادعــای مســئوالن ،صنعــت
نفــت ،هنــوز درکشــور بومــی نشــده ،صنعــت بــرق در ایــران،
صنعتــی بومــی اســت و بــا وجــود برخــی بیمهریهــا ،چــراغ
آن هنــوز روشــن اســت».

هفت درصد اشتغال کل صنعت در صنعت برق است

در ادامــه ایــن نشســت ،علیرضــا اســدی یکــی دیگــر از
نماینــدگان ســندیکای صنعــت بــرق بــه ارائــه گزارشــی
در مــورد ایــن صنعــت پرداخــت و گفــت« :شــرکتها و
بنگاههــای صنعــت بــرق شــامل  16شــرکت بــرق منطق ـهای،
 40شــرکت توزیــع بــرق و  1100واحــد نیروگاهــی و تولیــد
بــرق اســت کــه  60شــرکت مهندســی در بخــش بــرق
منطق ـهای 130 ،شــرکت پیمانــکاری در بخــش توزیــع بــرق
و  520شــرکت در خــش نیــروگاه فعالیــت میکننــد .ضمــن
آنکــه ایــن صنعــت ،هفــت درصــد اشــتغال در کل صنعــت را
بــه خــود اختصــاص داده اســت».
او ادامــه داد« :ســهم ارزش افــزوده بخــش بــرق از ارزش
افــزوده بخــش صنعــت ،از حــدود  3درصــد در ســال  1370بــه
بیــش از  12درصــد در ســال  1390رســیده اســت .درعیــن
حــال صــادرات صنعــت بــرق از  1380تــا  1390بــه طــور
متوســط ســاالنه  17درصــد رشــد داشــته اســت ».بــه گفتــه
او صــادرات کاال و تجهیــزات صنعــت بــرق  245میلیــون دالر
بــرآورد میشــود کــه بــه طــور متوســط حــدود یــک درصــد
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از صــادرات کاالی غیرنفتــی کشــور را تشــکیل میدهــد.
او در ادامــه بــه راهبردهــای توســعه ایــن صنعــت اشــاره
کــرد و گفــت« :اصــاح نظــام مالــی صنعــت بــرق و ایجــاد
تــوازن در درآمدهــا و هزینههــای ایــن صنعــت ،اصــاح رژیــم
حقوقــی و قــراردادی بیــن شــرکتهای دولتــی و بنگاههــای
بخــش خصوصــی ،مشــارکت بخــش خصوصــی در جریــان
سیاســتگذاری و برنامهریــزی آینــده صنعــت بــرق ،تســهیل
مقــررات بانکــی بــرای جــذب نقدینگــی و ســرمایهگذاری
در ایــن صنعــت و حمایــت از صــادرات کاال و خدمــات فنــی
و مهندســی صنعــت بــرق از جملــه ایــن راهبرهــا بــود ».در
ادامــه ،برخــی از بــه طــرح دیدگاههــای خــود در مــورد ایــن
صنعــت پرداختنــد.

تولید برق در ایران معادل روسیه و آمریکا

رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه «صنعــت
بــرق میتوانــد موتــور محــرک کل صنعــت باشــد» گفــت:
«مقیــاس تولیــد بــرق در ایــران حــدود  74هــزار مــگاوات
اســت و بــا ایــن میــزان تولیــد ،ایــران در جایــگاه  18تولیــد
بــرق در جهــان ایســتاده اســت .همچنیــن قــرار اســت حــدود
 6هــزار مــگاوات نیــز بــه ظرفیــت تولیــد بــرق افــزوده
شــود کــه در ایــن صــورت ،میــزان تولیــد بــرق در ایــران،
معــادل تولیــد در روســیه و آمریــکا میشــود ».او همچنیــن
گفــت کــه  82درصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بــه صنعــت بــرق اختصــاص دارد ».ایــن عضــو کمیســیون
صنعــت و معــدن بــا بیــان اینکــه ،تولیــدات صنعــت بــرق
بایــد صادراتمحــور باشــد ،گفــت« :بــا ارزیابیهایــی کــه
از بــازار عــراق صــورت گرفتــه اســت ،انــدازه ایــن بــازار بــه
300میلیــارد دالر میرســد و ایــران میتوانــد بــازار خــود را
تــا هنــد بگســتراند ».کالهــی افــزود« :بــه رغــم وجــود مــواد
اولیــه در ایــران ،ارزش صــادرات کابــل از حــدود  150میلیون
دالر فراتــر نرفتــه اســت .در حالــی کــه حجــم صــادرات ترکیه
در ایــن بخــش  2.3میلیــارد دالر اســت ».کالهــی ســپس بــه
برخــی چالشهــای ایــن صنعــت پرداخــت و گفــت« :یکــی
چالشهــا در ایــن بخــش ،اشباعشــدگی بــازار ایــران اســت
و البتــه ،تعــدد واحدهــا در ایــن صنعــت نیــز جــز اتــاف
منابــع ملــی ،عایــدی دیگــری نداشــته اســت ».بــه گفتــه او،
بــاال بــودن هزینــه تامیــن مالــی از دیگــر چالشهــای ایــن
صنعــت اســت .کالهــی خواســتار حمایتهــای منطقــی،
هدفمنــد شــدن اعطــای جوایــز صادراتــی ،اعمــال تخفیــف
در تامیــن مــواد اولیــه بــرای ایــن صنعــت شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
ارزش معامالت برق به بیش از  773میلیارد
ریال رسید
هــاب انــرژی :در هفتــهای کــه گذشــت بــه طــور کلــی 2
میلیــون و  99هــزار و  716مــگاوات ســاعت بــرق بــه ارزش
بیــش از  773میلیــارد ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت .در
هفتــه گذشــته ،ارزش معامــات بــرق در بــورس انــرژی بــه
بیــش از  773میلیــارد ریــال رســید.
در هفتــه گذشــته ( 14تــا  18آذر مــاه) بــه ترتیــب در
نمــاد کــم بــاری روزانــه معــادل  116هــزار و  504مــگاوات
ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  337هــزار و  693ریــال
بــر مــگاوات ســاعت ،در نمــاد میــان بــاری روزانــه معــادل
 87هــزار و  852مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط
 379هــزار و  462ریــال بــر مــگاوات ســاعت ،در نمــاد بــار
پیــک روزانــه معــادل  28هــزار و  856مــگاوات ســاعت بــرق
بــا قیمــت متوســط  399هــزار و  513ریــال بــر مــگاوات
ســاعت و در نمــاد بــار پایــه روزانــه معــادل یــک میلیــون و
 866هــزار و  504مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط
 369هــزار و  455ریــال بــر مــگاوات ســاعت ،بیــن خریداران
و فروشــندگان در بــورس انــرژی معاملــه شــد .بــر ایــن
اســاس ،در هفتـهای کــه گذشــت بــه طــور کلــی  2میلیــون
و  99هــزار و  716مــگاوات ســاعت بــرق بــه ارزش بیــش از
 773میلیــارد ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت.
سومین کنفرانس ملی کاربرد اطالعات مکانی در
مدیریت صنعت آب و برق برگزار شد
هــاب انــرژی :در ســومین کنفرانــس ملــی کاربــرد اطالعــات
مکانــی در مدیریــت صنعــت آب بــرق کــه در ســاری برگــزار
شــد آبفــای اســتان تهــران بــا  18مقالــه و رونمایــی از یــک
عنــوان کتــاب ،حضــور یافــت .مدیــر دفتــر نظــارت بــر
اطالعــات  GISآبفــای اســتان تهــران دربــاره چنــد و چــون
پژوهشهــای ارائهشــده از ســوی شــرکت آب و فاضــاب
اســتان تهــران در ایــن کنفرانــس گفــت :از میــان  60مقالــه
پذیرفتهشــده بخــش آب و فاضــاب 18 ،مقالــه از ســوی

شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران ارائــه شــد کــه ایــن
مســئله نشــاندهنده فعالیــت چشــمگیر پژوهشگــران
آبفــای اســتان تهــران در حــوزه اطالعــات مکانــی اســت.
حمیدرضــا شــریفواقفی همچنیــن بــه رونمایــی از یــک
عنــوان کتــاب از ســوی آبفــای اســتان تهــران در جریــان
ایــن کنفرانــس اشــاره و اضافــه کــرد :در روز نخســت ایــن
کنفرانــس از شــش جلــد کتــاب در حــوزه ســامانههای
اطالعــات مکانــی رونمایــی شــد کــه در ایــن میــان از کتــاب
« ایجــاد سیســتم اطالعــات جغرافیایــی شــبکه هــای توزیــع
آب شــهری بــا رویکــرد مدیریــت پایــدار هدررفــت آب»
تالیــف همــکاران شــرکت آبفــای اســتان تهــران نیــز در ایــن
نمایشــگاه رونمایــی شــد.
امضای نخستين قرارداد فروش برق يك نيروگاه
خصوصي به مصرف كننده
هــاب انــرژی :نخســتين قــرارداد دوجانبــه مســتقيم تولیــد
کننــده و مصــرف کننــده بخــش خصوصــی ،امــروز (دوشــنبه
 23آذرمــاه) بــه امضــا مــی رســد .رضــا ریاحــی سرپرســت
شــركت مديريــت شــبكه بــرق ايــران گفــت :امروز نخســتین
قــرارداد دو جانبــه مســتقیم فــروش بــرق ،میــان نیــروگاه
شــهید منتظــری و فــوالد مبارکــه تــا ســقف  200مــگاوات
و بــه صــورت یکســاله بــا قابلیــت تمدیــد بــرای ســالهای
آتــی امضــا مــی شــود .ریاحــی بــا اشــاره بــه ايــن كــه امضاي
ايــن قــرار داد زمينــه الزم بــراي انعقــاد قراردادهــاي مشــابه
توســط توليدكننــدگان و مصــرف كننــدگان را فراهــم مــي
كنــد ،گفــت :چــون بــرق مــورد قــرارداد ميــان توليدكننــده
و مصــرف كننــده از طريــق شــبكه سراســري منتقــل مــي
شــود ،هزينــه ترانزيــت در قالــب مصوبــه شــوراي اقتصــاد
توســط وزارت نيــرو اخــذ خواهــد شــد و شــركت توانيــر
در ايــن قــرارداد نقــش ترانزيــت كننــده بــرق را برعهــده
خواهــد داشــت .ریاحــی در خصــوص تضمیــن تامیــن بــرق
مــورد نیــاز مصــرف کننــده ابــراز داشــت :شــرایط تضمیــن
بــرق مــورد نیــاز مصــرف کننــده در ایــن دســتورالعمل
مشــخص شــده اســت و نگرانــی بــرای تامیــن مــداوم بــرق
مصــرف کننــده وجــود نــدارد .او در خصــوص مبلــغ ایــن
قــرارداد بیــان کــرد :ســقف قــرارداد  200مــگاوات اســت
کــه در واقــع مبلغــی کــه بــرای هــر کیلیــو وات ســاعت
بیــن مصــرف کننــده و تولیــد کننــده مبادلــه خواهــد شــد،
بــه توافقــی کــه بیــن دو طــرف صــورت گرفتــه بســتگی
خواهــد داشــت.

انـرژی

شماره شانزده  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و چهار

صادرات برق ساالنه  600ميليون دالر ارزآوري
داشته است
هــاب :مديرعامــل شــرکت مــادر تخصصــي توانيــر گفــت:
صــادرات بــرق ســاالنه حــدود  600ميليــون دالر ارز آوري
بــراي کشــور داشــته اســت .آرش کــردي در حاشــيه امضــاي
قــرارداد دو جانبــه بيــن نيــروگاه شــهيد منتظــري و فــوالد
مبارکــه گفــت :صــادرات بــرق بــراي کشــور مطلوبيــت و
اهمیــت دارد؛ اگــر بتوانيــم بــه شــبکههاي بــزرگ ماننــد
روســيه متصــل شــويم و در مواقــع پيــک مصــرف بتوانيــم
تبــادالت برقــي داشــته باشــيم ،بــه لحــاظ شــبکهاي نيــز
بــه ســود مــا خواهــد بــود .او افــزود :پيشبينــي مــا ايــن
خواهــد بــود کــه در  4يــا  5ســال آينــده ،ميــزان صــادرات
بــرق را از رقــم  10ميليــارد کيلــووات ســاعت در ســال بــه
 20تــا  25هــزار کيلــووات ســاعت ارتقــا دهيــم .کــردي
گفــت :در زمــان حاضــر نــوع قراردادهــا و مدلهايــي
کــه بــراي حضــور بخــش خصوصــي در توليــد بــرق در
تمامــي بخشهــا از جملــه انرژيهــاي تجديدپذيــر ماننــد
انرژيهــاي خورشــيدي و بــادي و DGهــا و واحدهــاي
توليــدي مقيــاس کوچــک و نيروگاههــاي بــزرگ ســاليان
ســال اســت کــه در صنعــت بــرق در حــال اجــرا اســت و
بــه يــک رونــد مطلوبــي در ايــن بخــش رســيده اســت.
او بــا بيــان اينکــه حضــور بخــش خصوصــي بايســتي در
توليــد بــرق نيــز پررنگتــر شــود ،بــه گون ـهاي کــه دولــت
بــه عنــوان سياســتگذار و ناظــر در ايــن بخــش حضــور
يابــد ،گفــت :در انعقــاد قــرارداد دو جانبــه امــروز بيــن
توليدکننــده و مصــرف کننــده بخــش خصوصــي ،ايــن دو
بخــش در مباحــث قيمتــي بــه تفاهــم رســيدند و عرضــه
بــرق بهصــورت مســتقيم از توليدکننــده بــه مصــرف کننــده
ارائــه خواهــد شــد و شــرکت توانيــر نيــز بــه نمايندگــي از
وزارت نيــرو ،ترانزيــت بــرق مذکــور را بــه عهــده خواهــد
گرفــت .وي در خصــوص زياندهــي صنعــت بــرق گفــت:
زياندهــي مربــوط بــه مابــه التفــاوت قيمــت تمــام شــده و
قيمــت تکليفــي اســت کــه قيمــت تکليفــي همــان قيمتــي
اســت کــه در اختيــار مشــترکان قــرار ميگيــرد کــه
ميانگيــن نــرخ امســال حــدود  60تومــان اســت .مديرعامــل
توانيــر ادامــه داد :هزينههــاي تمــام شــده در ســالهاي
اخيــر حــدود  885ريــال بــود و دولــت تکليــف دارد ايــن
مابــه التفــاوت را جبــران کنــد و اخيــرا رقمــي حــدود 2
هــزار ميليــارد تومــان از طريــق عرضــه اوراق خزانــه اســامي
را بــه طلبــکاران بپردازيــم .وي تصريــح کــرد :عمــده بدهــي
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وزارت نيــرو بــه بانکهــا و توليدکننــدگان بــرق اســت.
اجرای  ٣٥٠پروژه به ارزش  ٧٠میلیارد دالر در
دوران تحریم
هــاب انرژی :شــرکت هــای توانمنــد داخلــی در دوران تحریم
بیــش از  ٣٥٠پــروژه نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی بــه
ارزش  ٧٠میلیــارد دالر اجــرا کــرده انــد .مدیــر طــرح هــای
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا بیــان ایــن کــه ایــران
هــم اکنــون  ٦٠میلیــون تــن ظرفیــت پتروشــیمی نصــب
شــده در اختیــار دارد ،گفــت :بــه دلیــل کمبــود خــوراک،
 ٤٤,٥میلیــون تــن از ایــن ظرفیــت در حــال تولیــد اســت
کــه امیدواریــم بــا بهــره بــرداری از فازهــای باقیمانــده
پــارس جنوبــی ایــن کمبــود خــوراک برطــرف شــود .مرضیــه
شــاهدایی افــزود :از  ٤٤,٥میلیــون تــن تولیــد ســاالنه ایــران،
 ٣٢.٢میلیــون تــن آن قابــل فــروش اســت .وی در ادامــه
بــه  ٦٧طــرح نیمــه کاره موجــود در صنعــت پتروشــیمی
اشــاره کــرد و گفــت :بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا،
 ٦٠میلیــون تــن بــه ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
ایــران افــزوده مــی شــود کــه از ایــن میــزان ٤٨,٦ ،تــن آن
قابــل فــروش اســت.مدیر طــرح هــای شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی ادامــه داد :بــر اســاس برآوردهــا ،ایــن  ٦٧طــرح
بــه  ٤٠میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری نیــاز دارد .وی بــه
 ٣٦طــرح جدیــد پتروشــیمی در مناطــق جدیــد و هــاب
هــای پتروشــیمی از جملــه ســواحل دریــای عمــان اشــاره
کــرد و گفــت :بــا بهــره بــرداری از ایــن طرحهــا کــه ٣٢
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری نیــاز دارد ٦٤ ،میلیــون تــن
بــه ظرفیــت تولیــد پتروشــیمی کشــور افــزوده مــی شــود.
سرمایهگذاری  ۶میلیارد دالری بزرگترین
پتروشیمی جهان در ایران
فــارس :مدیــر برنامهریــزی شــرکت ملــی پتروشــیمی
گفــت :شــرکت آلمانــی باســف قصــد دارد نزدیــک بــه ۶
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری در صنعــت پتروشــیمی ایــران
انجــام دهــد کــه محــل ایــن ســرمایهگذاری ،منطقــه
عســلویه خواهــد بــود .حمیدرضــا رســتمی اظهــار داشــت:
یکــی از اصلیتریــن زمینههــای ســرمایهگذاری خارجــی
در پتروشــیمی ایــران همیــن مــواردی اســت کــه شــرکت
آلمانــی «باســف» اخیــرا ً مطــرح کــرده اســت.وی افــزود:
آقــای وزیــر در ســخنرانی اخیــر گفتنــد مــا  4تــا 4.5
میلیــون تــن اتــان 12 ،میلیــون تــن  LPGو خــوراک مایــع

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه میــزان زیــادی در دســترس داریــم و نفتــای حاصــل از
طرحهــای در دســت احــداث هــم بــه عنــوان خــوراک در
دســترس ســرمایهگذاران خواهــد بــود .مدیــر برنامهریــزی
شــرکت ملــی پتروشــیمی اضافــه کــرد :ســرمایهگذاری کــه
تکنولــوژی را مــیآورد ،زنجیــره ارزش را تکمیــل میکنــد
و مبنــای صــادرات را فراهــم میکنــد ،میتوانــد از ایــن
خــوراک در دســترس بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنــد و مــا
هــم بــه شــدت در ایــن حــوزه از ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی اســتقبال میکنیــم .وی توضیــح داد :بخشــی از
ت آلمانــی بــه مســیر اســتیم کراکرهــا
ی شــرک 
ســرمایهگذار 
و الفینهــا و تکمیــل زنجیــره ارزشــی آن و بخشــی بــه
مســیر پروپیلــن و  GTPو  MTOو زنجیــره ارزشــی آن
مــیرود .رســتمی تصریــح کــرد :ایــن شــرکت خارجــی
تصمیــم گرفتــه اســت ســرمایهگذاری مســتقیم در ایــران
انجــام دهــد و به همــراه خــود ســرمایه ،تکنولــوژی ،مدیریت
و بــازار تضمیــن شــده محصــوالت را هــم بیــاورد و مــا هــم از
چنیــن مــواردی اســتقبال میکنیــم.
فضای سرمایه گذاری در ایران بهترشده است
پایــگاه خبــری اویــل پرایــس آمریــکا :ایــران بــرای
افزایــش ســرمایه گــذاری خارجــی در بخــش نفــت و گاز
خــود ،مکانیســم جدیــدی بــرای قراردادهــای نفــت و گاز
خــود معرفــی کــرده اســت .ایــران در همایشــی کــه  28و
 29نوامبــر (ششــم و هفتــم آذر) در تهــران برگــزار شــد،
چارچــوب قراردادهــای جدیــد نفتــی خــود را بــرای ســرمایه
گــذاران خارجــی تشــریح کــرد .در قراردادهــای جدیــد کــه
در مقــام عمــل از شــفافیت بیشــتری برخوردارنــد ،ســرمایه
گــذاران از برخــی ریســک هــای مشــخص از جملــه ریســک
هــای سیاســی مرتبــط بــا نوســانات قیمــت نفــت ،در امــان
مــی ماننــد .بــا ایــن حــال ،واضــح اســت کــه ایــران همچنان
کنتــرل خوبــی روی پیمانــکاران خارجــی خواهــد داشــت
زیــرا براســاس قراردادهــای جدیــد نیــز ،ایــران مالکیــت
هیــچ میــدان نفتــی را بــه شــرکت هــای خارجــی نمــی
دهــد .قراردادهــای جدیــد نفــت و گاز ایــران بــا شــرکت
هــای خارجــی مــی تواننــد بــرای  15تــا  20ســال اعتبــار
داشــته باشــند و تــا  25ســال نیــز قابــل تمدیــد هســتند.
قراردادهــای قبلــی کوتــاه تــر بودنــد و ریســک تجــاری و
فنــی بیشــتری بــرای ســرمایه گــذاران بــه همــراه داشــتند.

همچنیــن در قراردادهــای جدیــد ،آن دســته از شــرکت های
خارجــی کــه نســبت بــه برنامــه اولیــه خــود ،نفــت بیشــتری
تولیــد کننــد ،عایــدی بیشــتری خواهنــد داشــت .براســاس
قراردادهــای جدیــد همچنیــن شــرکت هــای خارجــی بایــد
بــا یــک شــرکت ایرانــی ســرمایه گــذاری مشــترک انجــام
دهنــد .ایــن مــدل هــای جدیــد قــرارداد ،تضمیــن کار
شــرکت هــای خارجــی در ایــران پــس از شــروع فعالیتشــان
را نیــز خواهــان شــده اســت .دولــت ایــران  22و  23فوریــه
(ســوم و چهــارم اســفند) همایشــی در تهــران برگــزار
خواهــد کــرد کــه در آن بــرای شــرکت هــای خارجــی کــه
پــس از تحریــم هــا ،فعالیتشــان در ایــران را آغــاز خواهنــد
کــرد ،قوانیــن جدیــد مرتبــط بــا تولیــد نفــت و گاز طبیعــی
را تبییــن مــی کنــد.
آمادگی سایپم ایتالیا برای همکاری در زمینه
نوسازی صنعت پتروشیمی
هــاب انــرژی :مدیــر فنــاوری شــرکت ســایپم ایتالیــا گفــت:
ایــن شــرکت توانایــی هــای مختلفــی در زمینــه نوســازی
صنعــت پتروشــیمی بــا توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی
دارد کــه مــی توانــد آنهــا را پــس از اجــرای توافــق هســته
ای در اختیــار ایــران قــرار دهــد .مــاورا بریانتــی تاکیــد کــرد
:اکنــون در انتظــار لغــو تحریــم هــا بــرای حضــور دوبــاره
در صنعــت نفــت و پتروشــیمی ایــران نشســته ایــم .بــر
پایــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) کــه بیســت
و ســوم تیرمــاه بیــن جمهــوری اســامی ایــران و گــروه
( 5+1انگلیــس ،فرانســه ،آمریــکا ،روســیه و چیــن بــه
همــراه آلمــان) بــا حضــور اتحادیــه اروپــا نهایــی شــد ،در
ازای کاهــش برخــی فعالیــت هــای اتمــی تهــران ،تحریــم
هــای هســته ای علیــه ایــن کشــور لغــو خواهــد شــد .مدیــر
فنــاوری شــرکت ســایپم ایتالیــا تصریــح کــرد :ایــن شــرکت
هــم اکنــون عالقــه منــد اســت در بــازار پتروشــیمی ایــران
حضــوری فعــال داشــته باشــد .وی گفــت :از مزیــت هــای
فنــاوری هــای شــرکت ســاپیم ایتالیــا ،تولیــد چنــد محصول
در یــک واحــد پتروشــیمی اســت.
فناوری تولید متانول در ایران را نوسازی می کنیم
ایرنــا :مدیــر عمومــی بخــش پتروشــیمی شــرکت ماروبنــی
ژاپــن ( )Marubeniبــا بیــان اینکــه صنعــت نفــت و
پتروشــیمی ایــران تــا مــاه فوریــه (بهمــن /اســفند) بــه
موقعیــت و جایــگاه قبلــی خــود در دوران پیــش از تحریــم

انـرژی
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هــا بازمــی گــردد ،گفــت :در حــال مذاکــره بــا ایــران بــرای
نوســازی فنــاوری هــای جدیــد در تولیــد متانــول هســتیم.
ماســاهیرو یامــادا بــا بیــان ایــن کــه از گذشــته تاکنــون
در حــال معاملــه و تجــارت بــا ایــران بــوده ایــم ،افــزود:
حجــم تجــارت ســاالنه مــا  400میلیــون یــورو اســت؛ در
ســال گذشــته  300میلیــون یــورو از ایــران مواد پتروشــیمی
خریــده و بــه کشــورهای آســیایی از جملــه مالــزی ،چیــن،
ســنگاپور و ژاپــن صــادر کردیــم .وی افــزود :بــا توجــه بــه
ایــن کــه اتیلــن مهمتریــن مــاده در صنعــت پتروشــیمی
اســت و اکنــون بازارهــا بــا کمبــود آن روبــرو هســتند و بــا در
نظــر گرفتــن ایــن مســاله کــه ایــران 3.5میلیــون تــن اتیلــن
تولیــد مــی کنــد ،شــرایط مناســبی بــرای بازگشــت ایــران به
بــازار فراهــم شــده اســت .مدیــر عمومــی بخــش پتروشــیمی
شــرکت ماروبنــی اضافــه کــرد :پرواتیلــن تولیــدی ایــران بــه
دلیــل تحریــم هــا فقــط بــه چیــن صــادر مــی شــود امــا
بایــد کشــورهای دیگــر بــه ویــژه کشــورهای آفریقایــی را
نیــز در نظــر داشــت.
محصوالت پتروشیمی ایران قابل رقابت در بازار
اروپاست
ایرنــا :مدیــر توســعه تجــاری شــرکت نــروژی ایســت پــورت
مریتایــم (  )Eastport Maritimeگفــت :محصــوالت
پتروشــیمی ایــران از اســتانداردهای بیــن المللــی برخــوردار
بــوده و قابــل رقابــت در بــازار اروپاســت .رینــر بــرگ بــا
بیــان ایــن کــه مــا از  15ســال گذشــته بــا ایــران داد و
ســتد داشــته ایــم ،افــزود :توانایــی ،اســتعداد ،دانــش و بــازار
خوبــی در داخــل و اطــراف ایــران وجــود دارد .مدیــر توســعه
تجــاری شــرکت نــروژی «ایســت پــورت مریتایــم» افــزود:
مهمتریــن چالــش ایــران ایــن اســت کــه بتوانــد ســهم خــود
را از بــازار برگردانــد .بــرگ ،دربــاره تمایــل بــه ســرمایه
گــذاری در صنعــت پتروشــیمی ایــران نیــز گفــت :هــر
چنــد اولویــت شــرکت مــا ســرمایه گــذاری نیســت ،امــا بــه
طــور قطــع مــی توانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم .وی ادامــه
داد :بایــد شــرکایی در ایــران پیــدا کــرده و در حــوزه هــای
مختلــف بــا آنهــا همــکاری کنیــم .مدیــر توســعه تجــاری
شــرکت نــروژی ‹ایســت پــورت مریتایــم› اضافــه کــرد:
مــا بیــن تولیدکننــدگان ،خریــداران و دارنــدگان کشــتی
هــای نفتــی رابطــه برقــرار مــی کنیــم؛ ایــن شــرکت بــه
تولیدکننــدگان بــرای یافتــن کشــتی هــای مناســب بــرای
حمــل و نقــل محصــوالت پتروشــیمی خدمــات مــی دهــد.
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بــرگ ادامــه داد‹ :ایســت پــورت مریتایــم› بیشــتر ماننــد یک
شــرکت واســطه ای کار مــی کنــد و بخــش مهمــی از نقــش
مــا تمرکــز بــر بخــش پشــتیبانی اســت .وی دربــاره صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی ایــران نیــز گفــت :همــه محصــوالت
پتروشــیمی ایــران کــه در اروپــا عرضــه مــی شــوند ،از نظــر
کیفیــت از اســتانداردهای بیــن المللــی برخوردارنــد و مــی
تواننــد رقابــت کننــد .مدیــر توســعه تجــاری شــرکت نــروژی
‹ایســت پــورت مریتایــم› ادامــه داد :پــس از لغــو تحریــم هــا،
چیــن مهمتریــن خریــدار ایــران بــه شــمار خواهــد رفــت.
ایــن کشــور در دوران تحریــم ،مهمتریــن شــریک ایــران
باقــی مانــد و ایــن رونــد در آینــده نیــز ادامــه مــی یابــد.
زنگنه و ظریف راهکاری برای حل مشکل قیمت نفت
پیدا کنند
فارس:معــاوناول رئیسجمهــور گفــت :آقایــان زنگنــه و
ظریــف بایــد رایزنــی کــرده و راهــکار سیاســی بــرای حــل
مشــکل نفــت پیــدا کننــد .اســحاق جهانگیــری اظهارداشــت:
در ایــن مقطــع نیازمنــد تدبیــر ،فکــر و اندیشــه جدیتــری
بــرای آینــده اقتصــاد کشــور هســتیم.وی بــا بیــان ایــن
کــه تالشهــای تیــم مذاکــره کننــده در حــال رســیدن
بــه نقطــه نهایــی اســت ،گفــت :در هــر مرحلــه عــدهای
در نتیجهبخــش بــودن ایــن اقدامــات شــک میکردنــد
امــا تــا االن کار بــه خوبــی پیشرفتــه اســت .معــاون اول
رئیــس جمهــور اضافــه کــرد :تــا پایــان ایــن هفتــه آژانــس
خاتمــه بحثهــای گذشــته را اعــام میکند،بعــد از
صــدور قطعنامــه میتــوان روشــنتر دربــاره دســتاوردها
صحبــت کــرد .آن موقــع معلــوم میشــود چــه کار بزرگــی
انجــام شــده و چــه پروندههــای مهمــی حــل شــده و چــه
قطعنامههــای مهمــی لغــو شــده اســت .وی افــزود :بایــد
کارهــای دیگــری انجــام دهیــم تــا در چنــد روز آینــده بــه
روز اجــرا برســیم .جهانگیــری بــا بیــان اینکــه بــه صــورت
طبیعــی بعــد از توافــق در مردادمــاه مصمــم شــدیم بــرای
ی کنیــم ،گفــت :کارهــای
پســاتحریم در دولــت برنامهریــز 
مهمــی در بخشهــای مختلــف انجــام شــد کــه وزارت
نفــت در ایــن زمینــه پیشــتاز اســت ،چنانکــه هــم در
ســرمایهگذاری در حــوزه نفــت و گاز چارچــوب قراردادهــا
در دولــت تصویــب و از طرحهــای بخــش نفــت رونمایــی
شــده و امــروز هــم در بخــش پتروشــیمی کار مشــابهی
انجــام میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تورم نقطه به نقطه آذرماه
تک رقمی می شود

رئیــس کل بانــک مرکــزی از تــک رقمــی شــدن نــرخ تــورم
نقطــه بــه نقطــه در آذرمــاه خبــر داد و گفــت :هــر چنــد
نــرخ تــورم در نیمــه ســال  1392بیــش از  40درصــد
بــود امــا ایــن رقــم در آبــان مــاه امســال بــه  10.1درصــد
رســیده و بــر همیــن اســاس پیــش بینــی مــی شــود نــرخ
تــورم در آذرمــاه تــک رقمــی شــود.
ولــی اهلل ســیف امروز(ســه شــنبه) در پنجمیــن مراســم
بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری افــزود :مهــار تــورم
در کوتــاه مــدت دســتاورد بزرگــی بــود کــه حاصــل شــد
امــا تــداوم آن در ســطح تــک رقمــی در میــان و بلندمــدت
نیــاز بــه سیاســت هــا و الزاماتــی دارد .وی بــا تاکیــد بــر
اهمیــت پایــداری تــورم تــک رقمــی گفــت :بانــک مرکــزی
بــا سیاســت کنتــرل نقدینگــی و حفــظ ثبــات بــازار ارز
موفــق شــد نــرخ تــورم را کاهــش دهــد.
پیــش از ایــن طیــب نیــا وزیــر اقتصــاد اعــام کــرده بــود
کــه تــورم نقطــه بــه نقطــه در دی مــاه امســال تــک رقمــی
حمیدرضا صالحی

تجمیع سمبلیک وزارت خانه ها
نتیجه ای ندارد

کوچــک ســازی دولــت ،بــاز شــدن فضــا بــرای عملکــرد
بهتــر بخــش خصوصــی و رفــع برخــی قوانیــن ناکارآمــد را
از جملــه مزیــت هــای ادغــام وزارت خانــه هاســت .کــره
جنوبــی عــاوه بــر تشــکیل وزارت انــرژی ،ایــن وزارت
خانــه را در گام دوم ،در وزارت اقتصــاد تجمیــع کــرده
اســت.
نائــب رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
تهــران در گفــت و گــو بــا وب ســایت خبــری اتــاق تهــران
گفــت :ادغــام بــه شــکل صــوری و ادغــام بــه معنــی
واقعــی و راهبــردی اش دو بحــث کامــا مجزاســت و
متاســفانه تــا کنــون ادغــام وزارتخانــه در ایــران موفقیــت

انـرژی
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مــی شــود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی مطالبــات غیرجــاری را از
مشــکالت نظــام بانکــی عنــوان کــرد و افــزود :افزایــش
مطالبــات غیرجــاری موجــب قفــل شــدن منابــع جــاری
بانــک هــا و کاهــش قــدرت تســهیالت دهــی مــی شــود .در
عیــن حــال ترازنامــه بانــک هــا را در معــرض ریســک هــای
بــزرگ قــرار مــی دهنــد.
وی ،بحــث بنگاهــداری ،اســتقرار اصــول حاکمیــت شــرکتی
و کیفیــت ارائــه خدمــات را از مباحــث مهــم نظــام بانکــی
برشــمرد و گفــت :البتــه نظــام بانکــی کشــور بــا آخریــن
اســتانداردهای نظــارت بیــن المللــی بانــک فاصلــه دارد؛
بنابرایــن رتبــه بنــدی و ارتقــای نظــام بانکــی از موضــوع
هــای روز اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ،اصــاح نظــام بانکــی را یکــی
از اولویــت هــای مهــم پژوهشــی در نظــام بانکــی دانســت
و تاکیــد کــرد کــه مســئوالن و برنامــه ریــزان بایــد بــرای
اصــاح نظــام بانکــی برنامــه ریــزی کننــد.
ســیف در ادامــه بــه تامیــن مالــی غیــر تورمــی تولیــد نیــز
اشــاره کــرد و افــزود :بخــش تولیــد هــم اکنــون در تنگنــای
تامیــن مالــی و ســرمایه گــذاری قــرار دارد .ضمــن اینکــه
ارتقــای تامیــن مالــی بــدون تــورم از ضروریــات اساســی

بــرای رونــق اقتصــادی کشــور بــه شــمار مــی رود .وی
ادامــه داد :بنابرایــن بهــره گیــری از سیاســت هــا و اقدامــات
غیــر تورمــی تولیــد ،یکــی از مــوارد ضــروری بــرای انجــام
پژوهــش اســت.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــر اصــاح نظــام ارزی کشــور
تاکیــد کــرد و گفــت :بانــک مرکــزی در دو ســال اخیــر
توانســت بــازار ارز را بــه ثبــات برســاند و هــم اکنون یکســان
ســازی نــرخ ارز و مدیریــت آن در راســتای حفــظ ثبــات در
بلندمــدت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .بنابرایــن موضــوع
مدیریــت نظــام ارزی ،نیازمنــد پژوهــش کاربــردی اســت.
ســیف دربــاره اصــاح ســاز و کار تعییــن نــرخ ســود بانکــی
نیــز گفــت :نــرخ ســود بانکــی از مســائل چالــش برانگیــز
در نظــام بانکــی اســت و در ایــن حــوزه عــاوه بــر اینکــه
نیازمنــد چارچــوب نظــری هســتیم بایــد بــه ســاز و کار
مناســبی دســت یابیــم .بنابرایــن نــرخ ســود نیــز نیــاز بــه
پژوهــش دارد.
وی تدویــن نقشــه راه بانکــداری اســامی را از دیگــر مــوارد
مــورد نیــاز اعــام کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه چالــش
هــای موجــود در داخــل و ضــرورت توجــه بــه بانکــداری
اســامی ،تدویــن بانکــداری اســامی بــرای جهــت دهــی
مناســب اســت.
منبع:ایرنا

آمیــز نبــوده اســت .صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت
تجمیــع وزارت بازرگانــی و صنعــت و معــدن بــه جایــی کــه
مــی خواســتیم نرســید گفــت :ایــن ادغــام بیشــتر فیزیکــی
بــود و ارزیابــی مثبتــی نســبت بــه آن وجــود نــدارد.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران دربــاره تشــکیل
وزارت انــرژی و تجمیــع وزارت خانــه هــای نیــرو و نفــت
گفــت :در خیلــی از کشــورها ،از جملــه کــره جنوبــی
شــاهد بودیــم کــه یــک وزارت خانــه راهبــردی بــرای
انــرژی تشــکیل شــده و حتــی بعــد ایــن وزارت خانــه
بــا وزارت اقتصــاد ادغــام شــده .آنهــا حتــی از مــا هــم رد
شــده انــد و جلوتــر هســتند .یعنــی در قــدم اول صنعــت و
اقتصــاد را یکــی کردنــد و بعــد انــرژی و اقتصــاد را .اگــر مــا
قــرار باشــد ایــن راه را ســمبلیک طــی کنیــم ،بطــور قطــع
بــه نتیجــه نخواهیــم رســید.
صالحــی کوچــک ســازی دولــت ،بــاز شــدن فضــا بــرای
عملکــرد بهتــر بخــش خصوصــی و رفــع برخــی قوانیــن

ناکارآمــد را از جملــه مزیــت هــای ادغــام برشــمرد و گفــت:
ادغــام بایــد دولــت را از تصــدی گــر بــودن خــارج کنــد.
دولــت توســعه گــرا بایــد بــه دنبــال ایجــاد وزارت خانــه
هــای ناظــر باشــد کــه در حــوزه باالدســتی سیاســت
گــذاری کنــد.
نائــب رییــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق
تهــران از جملــه فوایــد تشــکیل یــک وزارت خانــه مســتقل
در حــوزه انــرژی را ســاماندهی وضعیــت نفــت دانســت و
گفــت :مــا کشــور نفــت خیــزی هســتیم کــه ســالیانه
بــه درآمدهــای نفتــی مــان اضافــه مــی شــود .بخشــی از
درآمدهــای نفتــی مــا صــرف سوبســید انــرژی مــی شــود
و یــک وزارت خانــه تخصصــی انــرژی مــی توانــد راهبــرد
جلوگیــری از تلفــات انــرژی چــه در نفــت ،بلکــه در آب
و بــرق و گاز را دنبــال کنــد .در واقــع اســتفاده بهینــه
انــرژی مــی توانــد یکــی از راهبردهــای اصلــی وزارت
انــرژی باشــد.
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وزارت نیرو منحل نمیشود
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق گفــت :وزارت نیــرو منحــل
نمیشــود و در شــرایط فعلــی نیــز نظــری دربــاره ایــن مســاله
نــدارد و در شــرایط مناســب وزارت نیــرو نظــرات خــود را بــه
صــورت رســمی اعــام میکنــد.
هوشــنگ فالحتیــان در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه
اطالعــی از جزئیــات طــرح تشــکیل وزارت انــرژی و ادغــام
وزارت نیــرو بــا وزارت نفــت نــدارد ،اظهــار کــرد :مســاله ادغــام
وزارت نیــرو موضوعــی اســت کــه بــه تصمیمــات دولــت کــه
در مجلــس شــورای اســامی گرفتــه میشــود ارتبــاط پیــدا
میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه دیدگاههــای متفاوتــی کــه دربــاره ایــن
طــرح وجــود دارد ،تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه اهمیــت آب و
اســتراتژیک بــودن ایــن حــوزه مبرهــن اســت کــه بایــد توجــه
جــدیای بــه ایــن حــوزه شــود .تمرکــز ســاختاری وزارت
نیــرو بایــد بــه حــوزه آب باشــد بــه طــوری کــه میبایســت
خدماترســانی بــه مــردم ارتقــا یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد در هــر ســاختار بهــرهوری افزایــش
پیــدا کنــد ،گفــت :مســوولینی کــه موضــوع طــرح ادغــام و یــا
انحــال وزارت نیــرو را مطــرح کردهانــد بایــد مــوارد مختلفــی
را مدنظــر قــرار دهنــد و در نهایــت آنچــه کــه بــه صــاح کشــور
اســت رقــم بخــورد.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــرای نوشــتن ایــن طــرح و
جزئیــات آن از شــما نظرســنجی صــورت گرفتــه اســت؟ اظهــار
کــرد :تاکنــون از مــا هیــچ نظــری خواســته نشــده اســت.
فالحتیــان درخصــوص مطالبــات وزارت نیــرو از کشــورهای
خارجــی در دوران پســاتحریم تاکیــد کــرد :انتظــار مــا ایــن
اســت کــه در ایــن دوران مطالبــات برقــی کــه از کشــورهای
همســایه داریــم را از طریــق گشــایش اعتبــار و الســی وصــول
کنیــم.
معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مطالبــات مــا از کشــورهای
طــرف قــرارداد بابــت صــادرات بــرق حــدود یــک میلیــارد و
 400میلیــون دالر اســت ،گفــت :عمــده ایــن مطالبــات از کشــور
عــراق اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم بــه زودی آن را وصــول
کنیــم .درخصــوص آخریــن آمــار دربــاره پرداخــت بدهــکاران
اظهــار کــرد :اخیــرا ً دو هــزار میلیــارد تومــان از اســناد خزانــه
اســامی بیــن طلبــکاران توزیــع شــده اســت کــه بــه زودی
ســهم هــر کــدام از شــرکتها پرداخــت میشــود.
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اختصاص یارانه تسهیالت بانکی
به صادرات
هــاب انــرژی :معــاون کمــک هــای تجــاری ســازمان
توســعه تجــارت ایــران از اختصــاص یارانــه تســهیالت
بانکی(کمــک ســود) بــه صادرکننــدگان خبــر داد
واظهــار کــرد :بــه صادرکننــدگان معمولــی حداکثــر
 300میلیــون تومــان و بــه صادرکننــدگان ملــی
مبلــغ  500میلیــون تومــان پرداخــت مــی شــود.
مــودودی گفــت :درصــدد هســتیم تــا ایــن یارانــه را
بــه کاالهایــی کــه دارای ارزش افــزوده باالیــی هســتند
پرداخــت کنیــم .وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایــن
امــر  200میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت،
افــزود :پرداخــت یارانــه تســهیالت بانکــی از طریــق
بانــک هــای عامــل انجــام مــی شــود و ایــن ســازمان
در قالــب شــش درصــد از بهــره بانکــی را بــه آن هــا
اختصــاص مــی دهــد .مــودودی اظهــار کــرد :از ســوی
دیگــر مجــوز پرداخــت  50میلیــارد تومــان نیــز در
قالــب کمــک هــای تجــاری از ســازمان مدیریــت
برنامــه ریــزی گرفتــه شــده اســت کــه در قالــب کمک
هــای نــرم افــزاری و بــرای انجــام کارهایــی همچــون
شــرکت در نمایشــگاه هــا ،اعــزام و پذیــرش هیــات
هــای تجــاری پرداخــت مــی شــود .وی در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه پرداخــت جوایــز صادراتــی بــه کجــا
رســید؟ بیــان کــرد :ایــن جوایــز بــه رغــم اینکــه ســال
هــا پرداخــت شــد امــا در تقویــت صادرکننــدگان و
صــادرات موثــر نبــوده و مــا در صــدد هســتیم حمایــت
هــای خــود را در قالــب دو مــورد فــوق کــه بیــان شــد،
پرداخــت کنیم.دمــودودی میــزان صــادرات انجــام
شــده طــی ســال جــاری را 29میلیــارد و  630میلیــون
دالر بیــان کــرد و گفــت :هنــوز 10درصــد نســبت بــه
ســال گذشــته عقــب هســتیم.معاون کمــک هــای
تجــاری ســازمان توســعه تجــارت ایــران میــزان
واردات را نیــز  27میلیــارد و 300میلیــون دالر بیــان
کــرد .وی تصریــح کــرد :امســال بــرای اولیــن بــار تــراز
جــاری ایــران مثبــت شــد .معاون کمــک هــای تجاری
ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت :هنــوز رقابت در

تفکــر صادراتــی مــا غایــب اســت .مــودودی بــا اشــاره
بــه اینکــه 12ســال اســت بــا تحریــم هــا مواجــه ایــم
و آن را حــس کردیــم ،افــزود :تیــم مذاکــره کننــده
تــاش هــای زیــادی بــرای رفــع آن هــا انجــام داده
انــد ،و تعــدادی از افــراد بــر ایــن معتقــد هســتند کــه
بــا رفــع ایــن تحریــم هــا مشــکالت حــل خواهنــد
شــد امــا ایــن طــور نیســت .وی ادامــه داد :اگــر
ایــن ســنگ و دیــوار نیــز برداشــته شــود امــا جــاده
رقابــت وجــود دارد ،و در شــرایط فعلــی ،دنیــا در
حــوزه تجــارت دچــار یــک دگردیســی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 12ســال علیــه ایــران صحبــت
کردنــد ،تهمــت زدنــد و ایــران هراســی کردنــد امــا
طــی چنــد مــاه اخیــر و بعــد از مذاکــرات شــاهد
رفــت و آمــد هیــات هــای تجــاری مختلفــی بــه
ایــران هســتیم ،تاکیــد کــرد :امــا نبایــد خیلــی بــه
ایــن رفــت و آمدهــا خــوش بیــن باشــیم چــرا کــه
دنیــا دچــار رقابــت شــده و ایــن بــه دلیــل آن اســت
کــه انبارهــای آن هــا انباشــتی از کاال شــده اســت.
مــودودی بــا طــرح ایــن ســوال کــه روابــط اقتصــادی
ایــران هموارتــر شــود و برندهــای مــا پیشــرفته تــر
شــود آیــا مــی تــوان صــادرات را تقویــت کنیــم ،اظهار
کــرد :هنــوز مــا بــا پارادایــم هــای قدیــم در خصــوص
صــادرات صحبــت مــی کنیــم امــا آیــا هــم اکنــون
برنــد و تولیــد صــادرات محــور پارادایــم بــازار اســت؟
و مگــر غیــر از آن اســت کــه زعفــران ایــران در دنیــا
بهتریــن کیفیــت و برنــد را دارد ولــی چــرا نتوانســته
ایــم از آن بهــره چندانــی ببریــم؟ وی توضیــح داد:
یــک بــار دیگــر بــه مهندســی مجــدد در حــوزه تفکــر
و نــگاه بــه امــر صــادرات نیازمندیــم و ایــن امــر بایــد
در خــود دولــت نیــز انجــام شــود .مــودودی تصریــح
کــرد :بــرای اولیــن بــار تــراز تجــاری ایــران مثبــت
شــد و حجــم صــادرات از واردات پیشــی گرفــت امــا
تــا آن فلســفه و نگــرش اصیلــی کــه بایــد در حــوزه
تجــارت داشــته باشــیم ،فاصلــه داریــم .مشــاور وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :جغرافیــای صادراتی
متفــاوت شــده و دیگــر کســی جغرافیــای صادراتــی
را بــا جغرافیــای کشــور همســان نمــی بینــد و ایــن
روش تمــام شــده اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد
دو رویکــرد ســرمایه گــذاری و آوردن ســرمایه گــذار
خارجــی را داشــته باشــیم ،تاکیــد کــرد :ایــران کشــور

انـرژی
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فقیــری نیســت و نیــازی بــه ســرمایه نــدارد امــا
نیــاز دارد تــا بــا آوردن ســرمایه گذارهــای خارجــی
آمــوزش ببینــد و تقویــت شــود تــا تــوان رقابــت بــا
خــود آن هــا را پیــدا کنــد .وی افــزود :مــا اعتقــاد
بــر ایــن داریــم کــه رقابــت در تفکــر صادراتــی مــا
غائــب اســت و آن بــه خاطــر ایــن اســت کــه مــدام
حمایــت کــرده ایــم و هنــوز هــم حــرف از پرداخــت
جوایــز صادراتــی مــی زنیــم .مــودودی ادامــه داد :اگــر
مرزهــا بــاز شــود و بــه  WTOمتصــل شــویم عمــده
ای مشــکالت حــل مــی شــود هــر چنــد کــه بســیاری
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن امــر موجــب فلــج شــدن
اقتصــاد کشــور مــی شــود .وی اظهــار کــرد :هــم
اکنــون  162کشــور عضــو  WTOهســتند امــا هــم
اکنــون آن هــا بــه ســمت اتحادیــه هــای منطقــه ای
رفتــه انــد امــا مــا چــه قــدر بــا همســایه هــای خــود
در ارتبــاط هســتیم و ایــن ســهم را افزایــش داده ایــم.
مــودودی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ترکیــه ســهم
زیــادی از صــادرات کاال بــه عــراق و روســیه داشــته
و ایــن میــزان در حــال کاهــش اســت ،گفــت :امــا
چــه برنامــه ای در خصــوص بــه دســت گرفتــن ایــن
بازارهــا داریــم و بایــد بخــش خصوصــی بــه ســوی
ایجــاد شــرکت هــای مــگا ســایز و تخصصــی گام
بردارنــد و در حــال حاضــر جــای ایــن شــرکت هــا در
ایــران خالــی اســت.
منبع :ایسنا

هیات تجاری سوئیس به ایران
میآید

رئیــس روابــط اقتصــادی دوجانبــه و نماینــده
شــورای فــدرال در امــور قراردادهــای تجــاری
( )SECOســوییس ،از ســفر هیاتــی تجــاری از
کشــور متبوعــش بــه ایــران خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر« ،لــوی آگوســتی» در دیــدار
بــا رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،ضمــن تاکیــد
بــر گســترش روابــط تجــاری و اقتصــادی دو کشــور ،در
خصــوص برنامهریزیهــای الزم بــرای ســفر هیــات
عالیرتبــه دولتــی و تجــاری سوییســی در بهمنمــاه ســال
جــاری بــه تهــران و دیــدار بــا همتایــان ایرانــی بحــث و
مذاکــره کــرد.
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همچنیــن ولیالــه افخمــی راد ،رئیــس ســازمان توســعه
تجــارت در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر جایــگاه ســوییس در
برنامههــای تجــاری ایــران ،گفــت :مــا آمــاده هســتیم تــا
بــرای حضــور هیــات تجــاری ســوییس برنامهریزیهــای
الزم را انجــام دهیــم تــا حاصــل ایــن ســفر بــرای هــر دو
کشــور مثبــت و ســازنده باشــد.
وی بــا اشــاره بــر توافــق ایــران و  5+1خاطرنشــان کــرد:
امیــدوارم بهمنمــاه و زمــان ســفر هیــات تجــاری ســوییس
بــه ایــران ،تحریمهــای اعمــال شــده علیــه کشــور مــا بــه
کلــی حــذف شــود و مذاکــرات هیــات تجــاری ســوییس در
همــان زمــان بــه نتایــج عملیاتــی بینجامــد.
افخمــیراد بــا تاکیــد بــر روابــط خــوب دو کشــور طــی
ســالهای پیــش ،تصریــح کــرد :مــا همــکاری خــوب
ســوییس بــا ایــران را در ســالهای گذشــته فرامــوش
نمیکنیــم و هــم اکنــون نیــز خواســتار گســترش روزافــزون
روابــط و حــذف موانــع تجــاری دو کشــور هســتیم
نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران در عمــان
از ششــم تــا دهــم بهمــن مــاه ســالجاری در مســقط
برگــزار میشــود.

نمایشگاه اختصاصی ایران در
عمان برگزار میشود
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،نمایشــگاه اختصاصــی
جمهــوری اســامی ایــران در عمــان ،از ششــم تــا دهــم
بهمــن مــاه ســالجاری در مســقط برگــزار میشــود.
ایــن نمایشــگاه قــرار اســت فرصتهــای الزم را بــرای
ارائــه خدمــات ســرمایهگذاری ،امــور بازرگانــی و تولیــدی،
کاالهــای مصرفــی ،خدمــات بانکــداری و بیمــه ،خدمــات
فنــی و مهندســی ،گردشــگری و صنایــع دســتی و
توانمندیهــای صادراتــی کشــور فراهــم کنــد.
ایــن نمایشــگاه بــا هــدف فعالیــت مشــترک شــرکتهای
ایرانــی بــرای بــه دســت آوردن ســهمی از بــازار کاال و
خدمــات عمــان در پایتخــت ایــن کشــور عربــی برگــزار
میشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه دیمــاه ســال گذشــته
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی جمهــوری
اســامی ایــران بــه نمایندگــی از دولــت ،نمایشــگاه
اختصاصــی در مســقط پایتخــت عمــان برگــزار کــرده بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تامیــن مــاده اولیــه بهطــور مناســب از عوامــل
تاثیرگــذار اســت ،از ســوی دیگــر تکمیــل زنجیــره
ارزش بــا حداکثــر کــردن بهــرهوری در ایــن زمینــه
اهمیــت بســیاری دارد بــه نحــوی کــه اگــر کاالی
باکیفیــت و قیمــت ارزان تولیــد کنیــم امــا لجســتیک
قــوی نداشــته باشــیم بــاز هــم دچــار مشــکل خواهیم
شــد .عضــو خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکید
بــر اینکــه توجــه بــه تولیــد صادراتگــرا میتوانــد
رســیدن بــه مــرز صنعتیشــدن را همــوار کنــد،
گفــت :توجــه بــه صــادرات یکــی از ارکان مهــم تولیــد
اســت کــه میتوانــد ظرفیتهــای خالــی صنایــع را
فعــال کــرده و رونــق صنعــت را در پــی داشــته باشــد.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،بــه گفتــه کارشناســان توجــه
بــه صــادرات در صنعــت بــر مصرفکننــدگان داخلــی
اولویــت دارد چراکــه بــا تحقــق آن مصرفکننــدگان
داخلــی نیــز بــه اســتفاده از کاالهــای ایرانــی کــه
مطابــق اســتانداردهای جهانــی تولیــد و توزیــع
شــده ترغیــب میشــوند کــه تحقــق ایــن امــر
عــاوه بــر حــل مشــکالت مالــی و دانــش فنــی
نیازمنــد مدیریــت قدرتمنــد بــه روز اســت کــه بــا
ورود مدیــران خارجــی میتــوان ایــن نقطهضعــف را
بهبــود بخشــید .گفتنــی اســت صمــت در تــاش بــود
تــا نظــر مســئوالن وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
را نیــز در ایــن زمینــه منعکــس کنــد امــا متاســفانه
موفــق بــه برقــراری تمــاس بــا آنهــا نشــد.

انـرژی

شماره شانزده  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و چهار

انحصار عرضه برق توسط دولت شکست
بــا امضــای نخســتین قــرارداد مســتقیم تأمیــن بــرق بیــن
بخــش خصوصــی و صنعــت ،انحصــار دولــت در عرضــه بــرق
شکســت.
نخســتین قــرارداد خریــد و فــروش بــرق بیــن بخــش
خصوصــی و صنعــت ،امــروز میــان نیــروگاه شــهید منتظری
اصفهــان و شــرکت فــوالد مبارکــه بــه امضــا رســید.
آرش کــردی مدیرعامــل توانیــر در ایــن مراســم اظهــار
داشــت :تجدیــد ســاختار صنعــت بــرق از موضــوع هــای
ویــژه اســت کــه طــی حــدود  15ســال اخیــر همــواره مــورد
توجــه کارگــزاران ایــن بخــش و دولــت و مجلــس بــوده
اســت .
وی افــزود :موضــوع خصوصــی ســازی تولیــد و مصــرف بــرق
در یــک دهــه اخیــر بــه طــور مطلوبــی انجــام شــده اســت و
بایــد بــه ســمتی حرکــت مــی کردیــم کــه انحصــار بخــش
تولیــد و توزیــع بــرق را از دســت دولــت خــارج کنیــم و
دولــت تنهــا نقــش ناظــر و هماهنــگ کننــده داشــته باشــد.
کــردی بــا بیــان اینکــه حــدود  33درصــد از بــرق مصرفــی
کشــور در بخــش صنعــت بــه مصــرف مــی رســد ،گفــت

توسط رییس جمهور

قانون حمایت از صنعت برق
ابالغ شد

قانــون حمایــت از صنعــت بــرق کشــور در قالــب
 ۶مــاده و یــک تبصــره تصویــب شــده و از ســوی
رئیــس جمهــور بــرای اجــرا بــه وزارت نیــرو و
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ابــاغ
شــد.
مطابــق قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و
ارتقــای نظــام مالــی کشــور مصــوب اول اردیبهشــت
مــاه ســال  ،۱۳۹۴پیــش بینــی شــده کــه ۷۰
درصــد منابــع حاصــل از واگــذاری هــای مرتبــط
بــا صنعــت بــرق در بودجــه ســنواتی ،بــرای تکمیــل
طــرح هــای نیمــه تمــام صنعــت بــرق بــه شــرکت

 :در حــال حاضــر بیــش از  50درصــد از بــرق کشــور در
بخــش خصوصــی انجــام مــی شــود امــا شــبکه انتقــال بــرق
همچنــان در اختیــار دولــت اســت و در قراردادهایــی کــه
بیــن بخــش هــای خصوصــی بــرای عرضــه و مصــرف بــرق
انجــام مــی شــود از طریــق شــبکه انتقــال صــورت مــی
گیــرد کــه هزینــه انتقــال از دو طــرف خریــدار و فروشــنده
دریافــت مــی شــود.
مدیرعامــل توانیــر اذعــان داشــت :در دنیــا تعامــل بیــن
بخــش هــای خصوصــی در ســطح خــرده فروشــی و
مصــارف خانگــی هــم وجــود دارد در حالــی کــه مــا در ایــن
عرصــه کمتــر شــاهد حضــور بخــش خصوصــی هســتیم.
وی ادامــه داد :تــا انتهــای برنامــه ششــم  70درصــد بــرق
تولیــدی از طریــق بــورس و ســایر بازارهــا عرضــه خواهــد
شــد.
بهــرام ســبحانی مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز
در ایــن مراســم اظهــار داشــت :فــوالد مبارکــه بــا مصــرف
ســاالنه بیــش از  1400مــگاوات بــرق بزرگتریــن مصــرف
کننــده بــرق در کشــور اســت و مــا بــرای تامیــن مطمئــن
توانیــر اختصــاص یابــد.
همچنیــن تعییــن قیمــت انــواع ســوخت مصرفــی
نیــروگاه هــا بــر اســاس ارزش حرارتــی ســوخت
و تعییــن و ابــاغ جــدول هزینــه هــای برقــراری
انشــعاب بــرق بــه تفکیــک مناطــق مختلــف کشــور ،در
کالنشــهرها بــه تفکیــک مناطــق شــهرداری از ســوی
وزارت نیــرو ،از جملــه مفــاد ایــن قانــون اســت.
عــاوه برایــن پیــش بینــی عــوارض مصــرف هــر
کیلــووات ســاعت بــرق در بودجــه ســاالنه از ســوی
دولــت و اعتبــار الزم بــرای پرداخــت مــا بــه التفــاوت
قیمــت فــروش تکلیفــی انــرژی بــرق و انشــعاب بــا
قیمــت تمــام شــده از دیگــر مــوارد ایــن قانــون اســت.
معافیــت هــای قانونــی اعمــال شــده بــرای هزینــه
هــای انشــعاب در بودجــه ســنواتی کل کشــور از
ســوی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ،بــه
عنــوان مــواد ششــگانه ایــن قانــون ذکــر شــده اســت.

13

بخشــی از بــرق مــورد نیــاز خــود بــا نیــروگاه شــهید
منتظــری بــرای خریــد  200مــگاوات در ســال توافــق
کردیــم.
وی افــزود :ایــن قــرارداد گامــی بــرای شکســتن انحصــار
عرضــه بــرق اســت و تشــویق ســرمایه گــذاران بــه تولیــد
بــرق  ،تامیــن بخشــی از نقدینگــی مــورد نیــاز فعــاالن ایــن
بخــش همچنیــن رقابتــی شــدن قیمــت بــرق از مزیــت
هــای ورود بخــش خصوصــی در ایــن عرصــه اســت.
منبع :تسنیم

برابــر تبصــره ایــن قانــون ،ســازمان مدیریــت و
برنامــه ریــزی کشــور موظــف اســت مابــه التفــاوت
موضــوع ایــن مــاده را از ســال  ۱۳۸۸تــا ســال ۱۳۹۳
بــر اســاس صــورت هــای مالــی مــورد تاییــد ســازمان
حسابرســی محاســبه و در لوایــح بودجــه ســال هــای
آتــی پیــش بینــی و در اختیــار وزارت نیــرو قــرار
دهــد و بــه منظــور پرداخــت بدهــی هــای بخــش
بــرق اعــم از پیمانــکاران ،مشــاوران ،ســازندگان
تجهیــزات بــرق ،فروشــندگان بــرق ،بانــک هــا و
ســایر طلبــکاران قــرار دهــد.
قانــون مزبــور مشــتمل بــر  ۶مــاده و یــک تبصــره
در جلســه علنــی روز یکشــنبه مــورخ دهــم آبــان
مــاه  ۱۳۹۴مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد
و در تاریــخ  ۲۷آبــان مــاه  ۱۳۹۴بــه تاییــد شــورای
نگهبــان رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 4
خاطرنشــان کــرد :بــه عنــوان مثــال مــی تــوان از کــره
جنوبــی نــام بــرد کــه بــا ایجــاد تغییــر و تحــول هــای
مکــرر در چنــد وزارتخانــه در نهایــت وزارت انــرژی،
اقتصــاد و صنعــت تاســیس شــد .عضــو اتــاق بازرگانــی
تهــران بــا تاکیــد بــر لــزوم واقعــی شــدن قیمــت حامــل
هــای انــرژی ،تصریــح کــرد :نبایــد فرامــوش کــرد کــه
بــدون واقعــی شــدن قیمــت هــا ،ادغــام وزارتخانــه
هــا هیــچ تاثیــر مثبتــی نخواهــد داشــت چراکــه مــا را
همچنــان دســت بــه گریبــان بــا مشــکالت فعلــی خواهــد
ســاخت چراکــه در حــال حاضــر بخــش قابــل توجهــی از
منابــع کشــور صــرف پرداخــت یارانــه هــا مــی شــود و
ایــن وضــع بایــد اصــاح شــود .صالحــی در پایــان تاکیــد
کــرد :در عیــن حــال بایــد بــا برنامــه ریــزی شــرایطی
ایجــاد کــرد کــه واقعــی شــدن قیمــت هــا در نهایــت
بــه افزایــش درآمــد مــردم هــم منتهــی شــود .برخــی بــه
مــا انتقــاد مــی کننــد چــرا بــه دنبــال آزادســازی قیمــت
هــا هســتیم حــال آنکــه معتقدیــم بــا اجــرای درســت
آزادســازی قیمــت هــا ،نــه فقــط شــکوفایی اقتصــادی
بیشــتری ایجــاد مــی شــود کــه جامعــه بیشــتری از
کیــک اقتصــاد هــم مــی بــرد
.
تجمیع انرژی در یک وزارتخانه گام مثبت دولت است

یــک کارشــناس حــوزه انــرژی گفــت :تجمیــع
سیاســتگذاری حــوزه انــرژی در یــک وزارتخانــه و در
دســت گرفتــن ســکان کار توســط یــک مدیــر قطعــا
میتوانــد اثــرات خوبــی را بــرای کشــور داشــته باشــد.
عزیــزاهلل حاجولــی بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن ادغــام
وزارت نفــت و نیــرو و تشــکیل وزارت انــرژی در الیحــه
برنامــه ششــم توســعه ،اظهــار کــرد :چندیــن ســال اســت
کــه تجمیــع وزارتخانــه نفــت و نیــرو مطــرح بــوده ،امــا
هیـچگاه صحبتــی از ســازمانی شــدن وزارت نیــرو نبــوده
اســت.
وی ادامــه داد :اعتقــاد شــخصی مــن ایــن اســت کــه اگــر
متولــی انــرژی کشــور یکــی باشــد قطعــا میتــوان در
توزیــع و تامیــن ســوخت و انــرژی کارهــای مفیدتــری
را انجــام داد.
مدیرعامــل شــرکت تولیــد بــرق عســلویه بــا بیــان

اینکــه وزارت نفــت تامینکننــده ســوخت نیروگاههــا
اســت ،تاکیــد کــرد :اگــر وظیفــه تمــام مــواردی کــه در
حــوزه انــرژی اســت زیــر چــرخ یــک مجموعــه قــرار
بگیــرد میتوانــد موجــب ارتقــاء انــرژی در کشــور باشــد.
حاجولــی بــا اشــاره بــه سیاســتگذاری حــوزه آب اظهــار
کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه بخــش آب متفــاوت از بــرق
اســت و مخــارج آب در حوزههــای کشــاورزی شــرب و
صنعتــی تقســیم میشــود و بــه نوعــی هیــچ ارتباطــی
بــا وزارت انــرژی نــدارد ،میتــوان گفــت کــه بایــد
مطالعــه بیشــتری در ایــن حــوزه صــورت بگیــرد.وی
ادامــه داد :بایــد در حــوزه نیــروگاه آبــی مشــکالت اصلــی
را پیــدا کــرد بــه طــور مثــال بــه دلیــل اینکــه بیشــترین
مصــرف آب کشــور در بخــش کشــاورزی اســت میتــوان
گفــت کــه اگــر وزارت نیــرو بــا وزارت کشــاورزی متصــل
شــود ،میتــوان منافــع خوبــی را بــرای کشــور بــه ارمغان
آورد.بــه گفتــه ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی ،زمانــی کــه
دربــارهی ادغــام وزارتخانــه صحبــت میشــود بایــد تمــام
کارهــای عمرانــی و اجرایــی در یــک وزارتخانــه قــرار
گیرد.حاجولــی اظهــار کــرد :بــه اعتقــاد مــن تجمیــع
انــرژی منهــای دیدگاههــای بخشــینگری کــه در ایــن
حــوزه وجــود دارد ،میتوانــد اثــرات خوبــی را بــرای
کشــور بــه وجــود آورد.
وزارت انرژی تشکیل شود یا خیر؟باید نفت و برق را
خصوصی کنیم

نائــب رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت گفــت :نبایــد ادغــام وزارت خانــه هــا بــه معنــی
اجمــاع آن هــا باشــد و دولــت بایــد آرام آرام از قســمت
بخــش صنعــت بیــرون آیــد.
پــس از جنــگ تحمیلــی کوچــک کــردن دولــت یکــی
از نخســتین اقداماتــی بــود کــه مطــرح شــد ولــی
همچنــان بــر اســاس نظــر بســیاری از کارشناســان نظــام
اقتصــادی و اجرایــی دولــت بــزرگ اســت .آنــان بــر ایــن
باورنــد متاســفانه دولــت هــا تجربیــات موفقــی در بــاب
خصوصــی ســازی و ادغــام وزارت خانــه هــا نداشــته
انــد بــه طوریکــه اکثــر شــرکت هایــی کــه بــه اســم
خصوصــی کار مــی کننــد نیمــه دولتــی انــد و تعــداد
شــرکت هــای خصوصــی بســیار کــم اســت کــه حتــی
مــی تــوان آن هــا را نادیــده گرفــت.
درحــال حاضــر ادغــام پنــج وزارتخانــه در برنامــه توســعه

انـرژی

شماره شانزده  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و چهار

ششــم آمــده اســت کــه از ایــن طریــق دولــت  ۱۵درصــد
کاهــش یابــد امــا ایــن طــرح بــا واکنــش هــای متفاوتــی
روبــرو بــوده اســت .گروهــی ایــن اتفــاق را بــرای چابــک
ســازی دولــت مفیــد ارزیابــی مــی کننــد و برخــی دیگــر
تجربــه ناموفــق ادغــام وزارت بازرگانــی و صنعــت را
دلیلــی بــرای پایــان دادن بــه اینگونــه ادغــام وزارتخانــه
هــا عنــوان مــی کننــد.
در ایــن رابطــه ســیامک صمیمــی دهکــردی ،نائــب
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
در گفــت و گــو بــا خبرگــزاری خبرآنالیــن بــه ادغــام
وزارت نفــت و نیــرو و تشــکیل وزارت انــرژی اشــاره کــرد
و پیرامــون جزییــات آن ،اینگونــه اظهــار نظــر کــرد«:
واقعیــت ایــن اســت کــه تمــام دنیــا بــه ایــن ســمت رفته
انــد کــه دولــت نقــش خــود را بــه عنــوان سیاســت گــذار
تنهــا عمــل کنــد و اجــرای کار و انجــام آن هــا بــه عهــده
بخــش مردمــی و خصوصــی باشــد .در گذشــته وزارت
معــادن و صنایــع ســنگین داشــتیم .دولــت آرام آرام ایــن
وزارتخانــه هــا را ادغــام کــرد و از بخــش صنعتــی کــه بــا
بازرگانــی هماهنــگ اســت بیــرون آمــد و وزارت خانــه
صنعــت ایجــاد شــد .دولــت کــه نبایــد کار بازرگانــی
کنــد».
او افــزود «:سیاســت هــا بایــد بــا بخــش تولیــد هماهنــگ
باشــند .متاســفانه نبایــد بــد اجــرا کنیــم و نبایــد بــه
جــای ادغــام ٫اجمــاع کنیــم .خــود اصــل بســیار درســت
و عاقالنــه اســت ولــی در اجــرا بایــد درســت اجــرا شــود.
بخــش انــرژی را در کل دولــت سیاســت گــذاری مــی
کنــد و قطعــا بایــد نفــت و بــرق قســمت خصوصــی
داشــته باشــد»
نائــب رئيــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت در بــاره قــدرت اجرایــی شــدن ایــن اصــل گفــت«:
اصــل مــورد تاییــد اســت ولــی بایــد بــه ســمت برویــم
تــا پتانســیل اجــرا شــدن آن نیــز ایجــاد شــود .هــر دفعــه
بــا آمادگــی نداشــتن اصــل موضــوع را اجــرا نکنیــم نمــی
توانیــم ایــن اصــل را اجــرا کنیــم .بخــش نفــت تصــدی
گــری زیــادی دارد .در بــرق بیشــتر از نفــت تصــدی
گــری وجــود دارد .در بخــش نفــت بخــش خصوصــی
ایجــاد نشــده اســت و بایــد بــه ایــن ســمت برویــم و بایــد
از امکانــات بهــره وری خــوب اســتفاده کنیم.اگــر بخــش
خصوصــی در نفــت باشــد بهــره وری آن نیــز در دســت
مــی شــود .دولــت نمــی خواهــد کــه تصــدی گــری را
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رهــا کنــد و بایــد حکــم باشــد کــه دولــت نیــز بتوانــد
ایــن احــکام را اجــرا کنــد».
واکنش های قبلی به ادغام وزارت نفت و نیرو

در ســال  1390کــه دولــت دهــم قصــد داشــت
وزارتخانههــای نفــت و نیــرو را ادغــام کنــد ،مســئوالن
وزارت نیــرو از ایــن موضــوع اســتقبال کردنــد و اتفاقــا
حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــروی فعلــی نماینــده تــام
االختیــار نیــرو در کارگــروه ادغــام نفــت و نیــرو بــود.
چیــت چیــان در آن زمــان ،مشــاور عالــی وزیــر و
رئیــس شــورای مشــاوران وزارت نیــرو بــود.
حضــور وی بــه عنــوان نماینــده تــام االختیــار نیــرو
در کارگــروه ادغــام نفــت و نیــرو ،هرچنــد از جنبــه
شــخصیت حقوقــی او صــورت گرفــت ،امــا طبیعتــا
اگــر وی بــا ایــن موضــوع مخالــف بــود هی ـچگاه قبــول
نمیکــرد در کارگــروه ادغــام نفــت و نیــرو حضــور یابــد.
بــا ایــن حــال ،چنــد مــاه پیــش کــه موضــوع ادغــام
مطــرح شــد ،چیتچیــان صراحتــا بــا آن مخالفــت کــرد؛
صراحتــی کــه در زمــان دولــت دهــم مطــرح نشــده بــود.
وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه طــور کلــی در
کشــور در خصــوص ادغــام هایــی کــه صــورت گرفتــه
قضاوتهــا خیلــی مثبــت نیســتند ،تصریــح کــرد :در
ســال هــای قبــل نیــز در دولــت هــای گذشــته ایــن
ایــده مکــررا مطــرح شــده کــه وزارت نیــرو و وزارت نفــت
در یــک ســاختار ادغــام شــوند ،امــا هــر بــار کــه ایــن
موضــوع مطــرح شــده اســت ،بــا اســتدالل هــای صــورت
گرفتــه در دولــت و مجلــس در نهایــت مقــرر شــده ایــن
تصمیــم اتخــاذ نشــود و همچنــان دو تشــکیالت ،یکــی
بــرای بــرق و آب و دیگــری بــرای نفــت و گاز ،مجــزا از
هــم بــه کارشــان ادامــه دهنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد توجــه داشــت
کــه بــه طــور کلــی در کشــور در خصــوص ادغــام هایــی
کــه صــورت گرفتــه ،قضــاوت هــا ،خیلــی مثبت نیســتند،
ادامــه داد :نمیخواهــم بگویــم هیــچ توفیقــی در ایــن
زمینــه نداشــته انــد .خیــر ،توفیقــات بزرگــی هــم داشــته
انــد ،امــا همچنــان عــده ای هســتند کــه معتقدنــد اگــر
ایــن ادغــام هــا صــورت نمــی گرفــت بهتــر بــود.
بــه عنــوان نمونــه بــرای ادغــام وزارتخانــه هــای مســکن
و راه  ،کار زیــادی انجــام شــد و ادغــام صــورت گرفــت
امــا همچنــان عــده ای معتقدنــد کــه بهتــر بــود ســاختار
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جلــو مــی بــرد و همچنــان جلــو خواهــد بــرد.
ایــن دو بخــش بــه همــان شــکل قبلــی خــود باقــی مــی
مانــد.
چیــت چیــان در ادامــه گفــت :همچنیــن مــی تــوان بــه
جهــاد ســازندگی کــه در آن زمــان خیلــی فعــال بــود،
اشــاره کــرد؛ خیلــی هــا معتقــد هســتند اگــر همچنــان
ایــن تشــکیالت باقــی مــی مانــد اکنــون مــی توانســتیم
در زمینــه توســعه و عمــران روســتایی توفیقات بیشــتری
داشــته باشــیم.
وزیــر نیــرو بــار دیگــر بــا تاکیــد بــر اینکــه در تجربــه
هایــی کــه در ادغــام هــا داشــته ایــم ،مشــاهده مــی
شــود نظــرات بیانگــر ایــن مســئله اســت کــه همــه
کارشناســان ،ادغــام هــا را قبــول ندارنــد ،افــزود :نمــی
خواهــم وارد مســاله مربــوط بــه وزارتخانــه هــای جهــاد
ســازندگی و مقولــه راه و مســکن شــوم بلکــه مــی خواهم
بگویــم کــه تلقــی هــا همچنــان تلقــی هــای مثبتــی
نبــوده اســت؛ لــذا بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه
تجربیــات در بخــش انــرژی و تجربــه هــای اخــذ شــده
در ادغــام هــای دیگــر ،هیــچ گاه از ابتــدای تشــکیل ایــن
دولــت موضــوع ادغــام هــا اعــم از انــرژی و غیــر انــرژی
مطــرح نشــده و زمینــه ایــن بحــث درحــال حاضــر در
دولــت مطــرح نیســت و دســتگاه هــا کار خــود را بــه
صــورت طبیعــی و در چارچــوب قوانیــن موجــود پیــش
مــی برنــد.
ن ســئوال کــه اگــر ادغــام
وزیــر نیــرو در پاســخ بــه ای ـ 
یــا تفکیــک ســاختار مفیــد نیســت چــرا از خــود بدنــه
وزارت نیــرو زمزمــه هایــی مبنــی بــر لــزوم تشــکیل
وزارت انــرژی و وزارت آب شــنیده مــی شــود؟ گفــت:
اصــوال دیدگاههــای کارشناســی راجــع بــه ایــن مســئله
بســیار بســیار متفــاوت اســت.
بــا نگاهــی بــه کشــورهای گوناگــون دیــده مــی شــود
الگوهــای مختلفــی بــرای ســاختارهای آب و بــرق وجــود
دارد ،ایــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه دیــدگاه هــای
کارشناســی گوناگونــی در ایــن مــورد در داخــل وزارت
نیــرو ،در خــارج وزارت نیــرو ،در دانشــگاه هــا و در
مجامــع تصمیــم گیــری وجــود دارد؛ مــا الزامــی نمــی
بینیــم کــه همــه نظــرات کارشناســی را بــر هــم منطبــق
کنیــم .مهــم ایــن اســت کــه اکنــون وزارت نیــرو در
چارچــوب ســاختاری کــه دارد ،بــا قــوت کار خــود را

سکوت زنگنه
در چنــد ســال اخیــر کــه در دولتهــای دهــم و یازدهــم
بحــث تشــکیل وزارت انــرژی مطــرح شــده ،بیــژن زنگنــه
هی ـچگاه بــه طــور رســانهای موضــع خــود را نســبت بــه
ایــن موضــوع اعــام نکــرده اســت.
ســال گذشــته نیــز کــه ایــن موضــوع مطــرح شــد ،وزیــر
نفــت در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر ایــن کــه آیــا بحــث
ادغــام وزارت نفــت و نیــرو و تشــکیل وزارت انــرژی
مطــرح اســت ،پاســخ دیپلماتگون ـهای داد تــا موضعــش
مشــخص نشــود :در ایــن زمینــه چیــزی نشــنیدهام و
دربــاره چیــزی کــه نشــنوم نمــی توانــم صحبــت کنــم.
مخالفت الریجانی
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس بــه شــدت بــا اقــدام
دولــت دهــم در ادغــام وزارتخانـه نفــت در نیــرو هــم بــه
لحــاظ شــکلی و هــم بــه لحــاظ محتوایــی مخالــف بــود؛
بــا ایــن حــال مشــخص نیســت موضــع او نیســت بــه
شــیوه دولــت یازدهــم بــرای ایــن ادغــام چیســت.
در هــر حــال ،الریجانــی در  20اردیبهشــت ســال 1390
در یــک برنامــه تلویزیونــی در مــورد طــرح دولــت دهــم
بــرای ادغــام وزارتخانههــا اینچنیــن گفــت :ایــن یــک
موضــوع تعارفبرانگیــز نیســت یــا یــک موضــوع اخالقــی
کــه بتــوان متواضعانــه بــا آن برخــورد کــرد ،زیــرا ایــن
حــق مــردم اســت.
رئیــس قــوه مقننــه ادامــه داد :در برخــی ادغامهــا ماننــد
ادغــام وزارت نفــت و نیــرو ،نماینــدگان مالحظــات جــدی
دارنــد و قــرار هــم نیســت کــه صرف ـاً بــه خاطــر اینکــه
لفــظ انــرژی در برگیرنــده ایــن دو وزارتخانــه اســت
آنهــا را ادغــام کنیــم .زیــرا اصــوال مشــکل بــر ســر لفــظ
وزارتخانــه نیســت.
حمایت قاطع کاتوزیان
حمیــد رضــا کاتوزیــان کــه در دولــت یازدهــم بــا
حکــم زنگنــه بــه عنــوان رئیــس پژوهشــگاه صنعــت
نفــت منصــوب شــد ،در ســال  1390از حامیــان اقــدام
احمدینــژاد در تشــکیل وزارت انــرژی بــود.
او کــه در آن زمــان رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس
بــود در ایــن بــاره گفتــه بــود :اعتقــاد دارم تشــکیل

انـرژی
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وزارتخانــه انــرژی کــه مســائل مربــوط بــه بخــش انــرژی
کشــور را بــر عهــده بگیــرد ،الزم و ضروریســت.
وی افــزود :وزارت نیــرو بــه علــت کــم شــدن حجــم کاری
و واگــذاری بســیاری از شــرکت هــای بــزرگ تبدیــل بــه
وزارت خانــه ای ســتادی شــده و مــی توانــد در قالــب
یــک معاونــت وزارت نفــت فعالیتــش را ادامــه دهــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس تاکیــد کــرد :بایــد
بــه ســمت تشــکیل وزارت انــرژی حرکــت کنیــم؛ وزارت
نیــرو یــک معاونــت آن شــود و مابقــی فعالیــت وزارت
نفــت هــم در همــان وزارت انــرژی متمرکــز شــود.
کاتوزیــان ادامــه داد :تشــکیل وزارت انــرژی آســیبی بــه
وزارت نفــت و نیــرو نمــی زنــد ،هــم دولــت بــه ســمت
کوچــک ســازی ســوق پیــدا مــی کنــد و هــم کل فعالیت
هــای بخــش انــرژی کشــور اعــم از تولیــد منابــع هیــدرو
کربنــات  ،صــادرات و فــراورش و همچنیــن تولیــد انــرژی
الکتریکــی کــه بخشــی از انــرژی کشــور اســت ،در قالــب
یــک وزارتخانــه متمرکــز مــی شــود.
وی افــزود :ایــن کاریســت کــه سیســتم قــوه مجریــه را به
ســمت چابکــی بیشــتر مــی بــرد و و تصمیــم گیــری هــا
بــا ســهولت بیشــتری انجــام خواهــد گرفــت و بســیاری از
مشــکالت مرتفــع مــی شــود.
کاتوزیــان تصریــح کــرد :ایــن ادغــام بــه نظــر بنــده
اصــا سیاســی نیســت ،کمــا کــه ادغــام وزارت صنایــع و
معــادن وراه و مســکن و رفــاه کار هــم در پیــش رو اســت.
آقــای احمــدی نــژاد اگــر مــی خواســت مــی توانســت
وزیــر نفــت را بــردارد  ،مثــل وزارت خانــه هــای دیگــر
کــه ایــن کار را انجــام داد و منعــی بــرای انجــام ایــن کار
نداشــت.
وی افــزود :وزیــر وزارتخانــه ادغــام شــده انــرژی بایــد
کســی باشــد کــه تجربــه کافــی و نــگاه اســتراتژیک بــه
مســائل کالن در حــوزه انــرژی داشــته باشــد و ایــن
موضــوع از اهمیــت زیــادی بــر خــوردار اســت؛ امــا تمــام
ایــن اقدامــات منــوط بــر ارائــه الیحــه از ســوی ریــس
جمهــور بــه مجلــس اســت ،کــه پــس از آن ماموریــت
هــای جدیــد وزارتخانــه تعیــن شــود و مجلــس تصویــب
کنــد.
بــه گفتــه کاتوزیــان ،هــدف از موضــوع ادغــام در تشــکیل
وزارت بــزرگ انــرژی ایــن اســت که اســکلت اصلــی آن را
نفــت تشــکیل میدهــد و نیــرو معاونــت آن اســت .البتــه
کار بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه بــه هیــچ یــک از ایــن
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دو بخــش لطمــه وارد نشــود.
وی بــا اشــاره بــه برخــی از دیدگاههــا مبنــی بــر اینکــه «
در اثــر ایــن ادغــام ،تولیــد صیانتــی آســیب میبینــد» آن
را غیرمرتبــط بــا موضــوع ادغــام دانســت و گفــت :گفتــه
میشــود کــه بدنــه وزارت نفــت از چنیــن ادغامیراضــی
نیســتند در ایــن زمینــه بایــد مطالعــه کارشناســی بــرای
ادغــام صــورت گیــرد و بایــد گفــت کــه بدنههــا معمــوال
نســبت بــه ادغــام مقاومــت میکننــد.
وی تاکیــد کــرد کــه نظــر شــخصی وی آن اســت
کــه ادغــام وزارتخانههــای نفــت و نیــرو بــر ســرعت
بخشــیدن بــه تجمیــع فعالیتهــای بخــش انــرژی
تاثیرگــذار اســت.
وی در عیــن حــال گفــت :یــک مالحظاتــی در ایــن
زمینــه وجــود دارد و آن اینکــه بهتــر اســت بخشــی مثــل
آب و فاضــاب بــه جهــاد کشــاورزی یــا محیــط زیســت
انتقــال یابــد.

انتصاب رئیس اتاق ایران به عنوان نائب رئیس
اتاق بازرگانی بین الملل جاده ابریشم
اجــاس افتتــاح اتــاق بازرگانــی بیــن المللــی جــاده
ابریشــم و مجمــع ســرمایه گــذاری بیــن المللــی جــاده
ابریشــم بــا همــکاری فدراســیون اتــاق هــای بازرگانــی
جهــان ( ،) WCFبــا حضــور مســئوالن و نماینــدگان
 31اتــاق بازرگانــی واقــع درمنطقــه و ســازمان هــای
منطقــه ای و بیــن المللــی از قبیــل فدراســیون اتــاق
هــای بازرگانــی و صنعــت آســیا -اقیانوســیه ،فدراســیون
اتــاق هــای بازرگانــی جهــان ،بانــک توســعه آســیایی و
ســازمان ملــل از تاریــخ  18الــی  19آذرمــاه در هنــگ
کنــگ برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،در خــال
برگــزاری ایــن اجــاس ،ضمــن ارائــه تندیــس و
گواهــی نامــه مربوطــه ،محســن جاللپــور ،رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع  ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــه
عنــوان نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی بیــن الملــل جــاده
ابریشــم منصــوب شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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