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صادرات خدمات ،راه برون رفت از رکود

امــروزه اهميــت ســازمان هــاي توليــدي نســبت بــه ســازمان هــاي خدماتــي ملمــوس
تــر اســت ،امــا فعاليــت هــاي خدماتــي نــه تنهــا تعــداد بيشــتري از فعاليــت هــاي
اقتصــادي را بــه خــود اختصــاص داده ،بلکــه از نظــر ارزش نيــز از اهميــت بــه ســزايي
برخــوردار اســت .بــه طــوري كــه مــي تــوان گفــت همــه ســازمان هــا ،ســازمان هــاي
خدماتــي هســتند ،امــا برخــي از ايــن ســازمان هــاي خدماتــي محصوالتــی هــم توليــد
مــي کننــد .فرآينــد جهانــي شــدن و نيازمنــدي هــاي مختلــف كشــورها ،آنهــا را بــه
يكديگــر وابســته تــر كــرده و بخــش خدمــات نيــز كــه بخــش زيــادي از فعاليــت هــاي
اقتصــادي را تشــكيل مــي دهــد ،نقــش عمــده اي در تغييــرات ســاختارهاي اقتصــادي
كشــورهاي جهــان در ســال هــاي گذشــته داشــته و ســهم بااليــي در تجــارت جهانــي
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .رونــد بخــش هــاي مختلــف اقتصــادي در دنيــا
بــه ســمت توســعه بخــش خدمــات اســت بــه طــوري کــه هــر روز ســهم آن در حــال
افزايــش اســت .در طــول تاريــخ اقتصــادي کشــورها ،صــادرات خدمــات نقــش برجســته
اي در مبــادالت و تعميــق و تحكيــم روابــط اقتصــادي و مانــدگاري در بازارهــا و
معرفــي فرهنــگ را داشــته و بــه عنــوان نشــانه پويايــي و رونــق اقتصــادي اســت.
براســاس طبقــه بنــدي ســازمان تجــارت جهانــي ( )WTOخدمــات شــامل بخــش
هــاي خدمــات بازرگانــي ،خدمــات ارتباطــات ،ســاخت و خدمــات مهندســي مرتبــط بــا
آن ،خدمــات توزيــع ،خدمــات آموزشــي ،خدمــات زيســت محيطــي ،خدمــات مالــي،
خدمــات اجتماعــي و بهداشــتي ،خدمــات مرتبــط بــا گردشــگري و مســافرت ،خدمــات
تفريحــي ،فرهنگــي و ورزشــي ،خدمــات حمــل ونقــل و ســاير خدمــات اســت .در
حــوزه خدمــات ،كشــور مــا از پتانســيل هــا و ظرفيــت هــاي بســياري در بخــش هــاي
مختلــف خدماتــي از جملــه صــادرات خدمــات فنــي مهندســي بــه جهــت دارا بــودن
دانــش ،تجربــه ،برخــورداري از نيــروي انســاني متخصــص ،مــواد و مصالــح و تجهيــزات
مــورد نيــاز در حــوزه گردشــگري بــه جهــت دارا بــودن رتبــه بــاال در شــاخص هــاي
جــذب گردشــگر و در خدمــات حمــل و نقــل بــه جهــت موقعيــت ويــژه كشــور در
منطقــه از موقعيــت ممتــازي برخــوردار اســت كــه بــا رفــع تحريــم هــاي كشــورهاي
غربــي عليــه كشــورمان بــا توجــه بــه ارزش افــزوده نهفتــه در ايــن حــوزه و گســتردگي
بازارهــاي خارجــي نســبت بــه بازارهــاي داخلــي ،بايــد بــا برنامــه ريــزي و ســرمايه
گــذاري بيشــتر بــراي فراهــم کــردن ،بهبــود و اصــاح زيرســاخت هــاي الزم بــراي
افزايــش ســهم صــادرات غيرنفتــي از كل صــادرات و اصــاح و تركيــب آن بــه
ســمت صــادرات بخــش ادامــه در صفحــه 4

وزیر نفت:

از خصولتی ها حمایت نمی کنم
هــاب انــرژی :نشســت اخیرصبــح اتــاق تهــران بــا ســخنان
صریــح و بیپــرده وزیــر نفــت همــراه بــود .بیــژن زنگنــه
کــه مهمــان هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و فعــاالن بخــش
خصوصــی حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــود بــا بیــان ایــن کــه
هیچگونــه حمایتــی از خصولتیهــا نمیکنــد تاکیــد کــرد کــه
بــه بخــش خصوصــی اعتقــاد کامــل دارد امــا بخــش خصوصــی
بایــد بــه طــور طبیعــی خــودش را تقویــت کنــد.
در ایــن نشســت فعــاالن بخــش خصوصــی نیــز بــه بیــان موانع و مشــکالت
موجــود در حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی پرداختنــد و از وزیــر نفــت
خواســتند تــا بــا اســتفاده از راهکارهــای پیشــنهادی بخــش خصوصــی
بــه فکــر حــل ایــن مشــکالت و رفــع موانــع توســعه نقشآفرینــی بخــش
خصوصــی باشــد .زنگنــه نیــز بــا اســتقبال از گســترش فعالیتهــای
بخــش خصوصــی اعــام کــرد کــه معتقــد اســت بایــد فضــای رقابتــی
شــکل بگیــرد .او همچنیــن بــا اشــاره بــه نــرخ خــوراک پتروشــیمی و
تعییــن قیمــت آن تاکیــد کــرد کــه زیــر بــار فشــار نمـیرود و تنهــا منافــع
ملــی در درازمــدت را مدنظــر میگیــــــــــــــــــــــــــــــــرد.

مساله مطالبات پیمانکاران جدی است
در ابتــدای ایــن نشســت رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران ،بــا اشــاره بــه اثــرات زیــاد تحریمهــا روی حــوزه نفــت ،بازســازی در
بخــش نفــت را یکــی از مهمتریــن اقدامــات حــال حاضــر عنــوان کــرد و گفــت:
وزارت نفــت و شــخص وزیــر ،در طــول دو ســالی کــه از عمــر دولــت یازدهــم
میگــذرد بــا وجــود فشــارهای داخلــی و بینالمللــی توانســته بخشــی از
مشــکالت حــوزه نفــت را برطــرف کنــد امــا هنــوز مشــکالت عدیــدهای باقــی
مانــده اســت.
مســعود خوانســاری ،افزایــش تولیــد گاز در کشــور ،اولویتبنــدی روی میادیــن
نفتــی و نیــز تاکیــد بــر پــرورش مدیــران وزارت نفــت را از جملــه اقدامــات
مناســب وزیــر نفــت در طــول دو ســال اخیــر عنــوان کــرد و افــزود :زمانــی
کشــورهای همجــوار مــا در اســتخراج میادیــن مشــترک بــا ســرعت زیــاد
عمــل میکردنــد مــا از ایــن میادیــن غافــل بودیــم .کــه خوشــبختانه در دو
ســال گذشــته وزارت نفــت روی ایــن میادیــن تمرکــز زیــادی داشــته اســت .او
همچنیــن بــه حضــور واســطهها در فــروش نفــت و غیرشــفاف شــدن فرآینــد
فــروش نفــت ادامــه در صفحــه 4

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار
از خصولتــی هــا حمایــت نمــی کنــم

نشســت اخیرصبــح اتــاق تهــران بــا ســخنان
صریــح و بیپــرده وزیــر نفــت همــراه بــود.
بیــژن زنگنــه کــه مهمــان هیــات نماینــدگان
اتاق تهران مشروح خبر

صــادرات خدمــات ،راه بــرون رفــت از
رکــود امــروزه اهميــت ســازمان هــاي توليــدي

نســبت بــه ســازمان هــاي خدماتــي ملمــوس تر اســت،
امــا مشــرح خبر

خیــز فدارســیون بــرای عضویــت 40
ـد ســی و دومیــن جلســه هیــات
ـکل جدیـ
تشـ

مدیــره فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته در تاریــخ هفدهــم آذرمــاه در محــل
فدارســیون تشــکیل شــد .مشــروح خبــر
علــت بیاعتمــادی ســهامداران یکــی
از مقامــات ســازمان بــورس در حالــی طــی هفتــه
گذشــته در یکــی از مصاحبههــای خــود بــا برخــی
رســانهها از کاهــش مشــروح خبــر

رشد ١٠برابری صــادرات به ترکمنستان با
خیز بزرگ ایــران حریمهای اقتصادی ایران از

نخستین سالهای پیروزی انقالب ایران آغاز شده است
اما مشــروح خبر

ـد در
تجـــارت ،ارز تکنرخــی میخواهـ
افــکار عمومــی اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه
صادرکننــدگان از دالر گــران خوششــان میآیــد،

مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

راه را بــرای خصوصیهــا بــاز کنیــد کوچــک
مانــدن بخشخصوصــی و فعالیتهــای آن از دیــدگاه
ـت
ـادرات نفـ
ـکه ای صـ
ـون بشـ
ـم میلیـ
ـش نیـ
برخــی تحلیلگــران یکــی از بزرگتریــن مشــکالت افزایـ
ـروح
ـا مشـ
ـم هـ
ـو تحریـ
ـد لغـ
ـاه بعـ
ـران  ۶مـ
حــال حاضــر اقتصــاد کشــور اس ـت .مشــروح خبــر ایـ
ـر
خبـ

صــادرات کاال در گمــرکات بیــش از

یــکروز نمیمانــد معــاون وزیــر اقتصــاد رتبهبنــدی شــرکتها بعــد از لغــو تحریمهــا
ـر
ـروح خبـ
بــا بیــان اینکــه صــادرات کاال در گمــرکات بیــش از مشـ
یـکروز نمیمانــد ،گفــت :زمــان صــادرات کاالهــای
بــرق ســال آینــده گــران میشــود مشــروح
پتروشــیمی طوالنیتــر اســت مشــروح خبــر
ـر
خبـ

افقــی روشــن پیــش روی صنعــت
ـاری و
ـای تجـ
ـکاری هـ
ـترش همـ
ـال گسـ
ـه دنبـ
بـ
ـت کشـ
نفـ
ـر
ـروح خبـ
ـتیم مشـ
ـا هسـ
ـا دنیـ
ـی بـ
ـور خوزســتان ،اســتانی کــه بیــش از صنعتـ

نیمــی از نفــت کشــور در آن تولیــد میشــود ،ایــن
ـبی
ـه راه مناسـ
ـد نقشـ
ـس میتواننـ
ـران و تونـ
بــار میزبــان برگــزاری ســومین نمایشــگاه تخصصــی ایـ
صنعــت نفــت بــود مشــروح خبــر
را بــرای توســعه روابــط در همــه زمینههــا
ـر
ـروح خبـ
ـد مشـ
ـن کننـ
تدویـ

خطــر ورشکســتگی در صنعت بــرق جدی

ـت رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق علیرضا عــزم جــدی ایــران و روســیه بــرای توســعه
اسـ
کالهــی مــی گویــد :در حــال حاضــر خطر ورشکســتگی روابــط تجــاری و ســرمایه گــذاری هــای
در صنعــت بــرق خیلــی جــدی اســت مشــروح خبــر مشــترک مشــروح خبــر
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خــواب بلندمــدت دموکراتهــا بــرای قیمــت
ـر
ـروح خبـ
ـت مشـ
نفـ
ـاه
ـان دیمـ
ـا پایـ
ـران تـ
ـکایت گازی ایـ
ـه شـ
نتیجـ
ـر
ـروح خبـ
ـود مشـ
ـی شـ
ـام مـ
اعـ
ـارد
ـه  140میلیـ
ـه بودجـ
ـاز بـ
ـرژی نیـ
ـرق و انـ
بـ
ـر
ـروح خبـ
ـی دارد مشـ
تومانـ
ایــران و جمهــوری آذربایجــان ســند تبــادل
بــرق امضــا کردنــد مشــروح خبــر
ـادرات
ـای صـ
ـدف هـ
ـراق؛ هـ
ـتان و عـ
ـد ،پاکسـ
هنـ
ـر
ـروح خبـ
ـران مشـ
گاز ایـ
رتبــه نامناســب ایــران در زیرســاخت هــای
تجــاری مشــروح خبــر
صــادرات نفــت ایــران بــه چیــن افزایــش
یافــت مشــروح خبــر

*

توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
کاهــش  50درصــدی معاملههــای بــرق در روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
مشــکالت را شناســایی کنیــم محســن بــورس انــرژی مشــروح خبــر
جاللپــور ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران دربــاره
خواهیــد کــرد
واگــذاری طرحهــای نیمهتمــام بــه بخــش بهســوی خوداتکائــی و تعمیــق بنیانهــای
خصوصــی در شــبکه تلگــرام خــود نوشــت مشــروح علمــی و فنــی صنایــع آب و بــرق مشــروح
خبــر
خبــر
ـر
ـت آخـ
ـش را در اولويـ
ـات و پژوهـ
ـد تحقيقـ
نبايـ
ـر
ـروح خبـ
ـم مشـ
ـرار دهيـ
قـ
قــدرت چانــه زنــی ایــران در تعامــات بیــن
المللــی افزایــش مییابــد مشــروح خبــر
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هــاب انــرژی :ســی و دومیــن جلســه هیــات
مدیــره فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته در تاریــخ هفدهــم آذرمــاه در محــل
فدارســیون تشــکیل شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه علیرضــا کالهــی انتقاداتــی را
بــه عــدم ثبــات در سیاســت هــای جــذب ســرمایه گــذار
خارجــی وارد کــرد .وی عنــوان کــرد کــه عــدم شــفافیت
در متولــی ایــن امــر باعــث ســردرگمی هــای شــده
اســت .ایــن عضــو هیــات مدیــره فدارســیون صــادرات
انــرژی در عیــن حــال عنــوان کــرد کــه بــا توجــه بــه
شــرایط کشــورهای رقیــب در منطقــه فرصــت مناســبی
بــرای جــذب ســرمایه گــذار خارجــی بــه وجــود آمــده و
ایــن فرصــت را نبایــد از دســت داد.
در ایــن جلســه دبیــرکل فدارســیون نیــز وضعیــت را
بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی و آزادســازی هــا
مناســب دانســت .صالحــی گفــت :تناســب نــرخ ارزی در
کشــور ایــن امــکان را فراهــم کــرده کــه تمــام یارانــه
هــای کاالهــا را بــه صــورت پلکانــی حــذف و اقتصــاد را
بــه ســوی اقتصــاد آزاد پیــش بــرد .وی گفــت :چندیــن
بــار هــم از وزارت نیــرو خواهــان اصالحــات قیمــت
انــرژی شــده ایــم کــه بــه دالیلــی دولــت فعــا انجــام
اصالحــات در ایــن زمینــه را بــه صــاح نمــی دانــد.
صالحــی عنــوان کــرد کــه در صــورت عــدم اصالحــات
قیمــت حامــل هــای انرژی وابســتگی بــه نفــت همچنان
ادامــه خواهــد داشــت .وی گفــت :بایــد اصالحاتــی در
تولیــد بــرق و انــرژی انجــام شــود و جلــوی تولیــد انرژی
از طــری شــبکه هــای آب و گازوئیــل را گرفــت .وی
پیشــنهاد کــرد کــه در راســتای بهینــه ســازی در تولیــد
بــرق ،تولیــد از طریــق انــرژی خورشــیدی جایگزیــن،
شــبکه هــای تولیــد بــرق از طریــق آب یــا ســوخت
هــای فســیلی شــود.
ســیامک دولتشــاهی نیــز در ایــن جلســه افــت قیمــت
نفــت را یکــی از مشــکالت اساســی اقتصــاد کشــور
دانســت .ایــن عضــو هیــات مدیــره گفــت :عربســتان
ســعودی در اپــک اعــام کــرده کــه قیمــت نفــت
بایــد بــه  30دالر برســد .وی عنــوان کــرد کــه در ایــن
برهــه از زمــان ایــن اتفــاق در شــرف وقــوع اســت و در
صورتــی کــه ایــن اتفــاق حــادث شــود ،تولیــد انــرژی از

انـرژی
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دبیر کل فدارسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته:

خیز فدارسیون برای عضویت  40تشکل جدید
طریــق ســوخت هــای غیــر فســیلی زیــر ســوال خواهــد
رفــت .دولتشــاهی ادامــه داد :نفــت  30دالری ،بســیاری
از برنامــه هــا و پــروژه هــا را در ســطح دنیــا بــا چالــش
مواجــه کــرد و اقتصــاد مــا نیــز ایــن موضــوع متاثــر
خواهــد شــد.
صالحــی درادامــه ایــن جلســه بــه برگــزاری جلســه
کمیتــه عضویــت اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه
نزدیــک بــودن زمــان برگــزاری مجمــع در ایــن جلســه
در خصــوص تعییــن تکلیــف وضعیــت پرداخــت حــق
عضویــت هــا و حــق مشــارکت در مجمــع تصمیــم
گیــری شــد.
ایــن عضــو هیــات مدیــره فدارســیون صــادرات انــرژی
ادامــه داد :بــر پایــه اساســنامه تعییــن وضعیــت در
خصــوص پرداخــت حــق عضویــت هــا بــر عهــده هیــات
مدیــره گذاشــته شــده اســت.
صالحــی عنــوان کــرد کــه ایــن فدارســیون تــا کنــون
 19تشــکل فعــال در حــوزه احــداث و انــرژی را بــه
عضویــت خــود درآورده و قصــد دارد در آینــده نیــز 40
تشــکل جدیــد را بــه عضویــت خــود درآورد.
دبیــرکل فدارســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته

همچنیــن عنــوان کــرد کــه ایــن فدارســیون طــرح
تامیــن منابــع صنــدوق ضمانــت صــادرات و بانــک
توســعه صــادرات از محــل واردات را بــه دولــت ارائــه
کــرده اســت.
علــی کهفــی قانــع دیگــر عضــو فدارســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ،نیــز در ایــن جلســه خواهــان
تعدیــل حــق عضویــت هــا و اســتفاده بیشــتر از امکانــات
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
شــد.
دولتشــاهی نیــز خواهــان ارائــه راهکارهــای ســریع و
همچنیــن پیشــنهاد اصــاح قوانیــن بانکــی در خصــوص
صــادرات شــد.
در ایــن جلســه روح اهلل آهنگــران خواهــان غربــال گــری
و بررســی قوانیــن و تهیــه بســته هــای پیشــنهادی
جهــت رفــع موانــع صادراتــی را پیشــنهاد کــرد.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه اعضــای هیــات مدیــره:
حمیدرضــا صالحــی  ،علــی اصغــر گلســرخی ،کاظــم
ســماک ،ســیامک دولتشــاهی،علی کهفــی قانــع ،ســعید
مهــذب ترابــی ،علیرضــا کالهــی و روح اهلل آهنگــران
حضــور داشــتند.
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ادامه از صفحه اول

خــام از صدماتــی کــه منافــع ملــی متحمــل شــدند
گفــت ادامــه و افــزود :بخشخصوصــی نیــز از صدمــات و
آســیبهای چنــد ســال اخیــر در امــان نبــوده و بخــش
خصولتــی توانــی بــرای شــرکتهای بخــش خصوصــی
نگذاشــتهاند .وی گفــت :انتظــار فعــاالن اقتصــادی از وزیــر
نفــت ایــن اســت کــه بــه بخــش خصوصــی بهــای بیشــتری
داده شــود و فعــاالن ایــن بخــش در یــک رقابــت واقعــی
جایــگاه خــود را بــه دســت آورنــد.
خوانســاری در ادامــه بــه برنامههــا و اقدامــات اتــاق تهــران
در راســتای توانمندســازی بنگاههــای بخشخصوصــی
اشــاره کــرد و افــزود :پــس از توافــق هســتهای در اتــاق
تهــران تالشهــای زیــادی بــرای آمادهســازی بخــش
خصوصــی بــرای ورود بــه دوره پســاتحریم صــورت گرفتــه
اســت کــه همچنــان تــداوم دارد .بــه گفتــه رئیــس اتــاق
تهــران جلســات متعــددی بــا روســای ســازمانها و
معاونــان وزارتخانههــا برگــزار میشــود تــا مشــکالت
بخــش خصوصــی ارائــه و موشــکافی شــود.
رییــس اتــاق تهــران ،یکــی از مشــکالت جــدی
بخشخصوصــی را مطالبــات معوقشــان از دولــت عنــوان
کــرد و گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه فشــار ســازمان امور
مالیاتــی بــر بنگاههــای اقتصــادی و پیمانــکاران منجــر بــه
توقــف فعالیــت هــای ایــن بخــش شــده اســت .خوانســاری
بــا اشــاره بــه ایــن کــه برخــی از ایــن مطالبــات هــم در
حوزههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی اســت عنــوان کــرد
کــه شــرکتهای قدرتمنــدی از بخــش خصوصــی در ایــن
حــوزه شــکل گرفتــه اســت کــه فعالیتهــای قابــل توجهــی
انجــام میدهنــد .او گفــت :امیــدوارم ایــن جلســه محفــل
مناســبی بــرای بیــان مشــکالت بخــش خصوصــی و ارائــه
راهــکار بــرای توســعه ایــن بخــش و رفــع بالتکلیفیهــا
باشــد.
بدهی  50میلیارد دالری شرکت ملی نفت
پــس از ســخنان رئیــس اتــاق تهــران ،منصــور معظمــی کــه
ریاســت کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران را برعهــده دارد
مدیریــت جلســه را برعهــده گرفــت تــا برابــر برنامـهای کــه
از پیــش معیــن شــده بــود نماینــدگان بخــش خصوصــی
ســواالت خــود را از وزیــر نفــت بپرســند .معظمــی ابتــدا
بــا بیــان ایــن کــه صنعــت نفــت زیــر فشــار نــوک تیــز
تحریمهــا بــود ،عنــوان کــرد کــه ورود ســرمایه و ورود

تکنولــوژی بــه ویــژه از ســال  1390و  1391بــه خاطــر
تحریمهــا بســیار کــم شــد .او بــا اشــاره بــه هشــت ســاله
گذشــته در دوران دو دولــت قبــل گفــت :اگــر نخواهیــم از
جــاده انصــاف دور شــویم بایــد بگوییــم آنچــه در آن هشــت
ســال بــر صنعــت نفــت رفــت نتیجــهای جــز ویرانــی و
بدهــی نداشــت.
معظمــی افــزود :صنعــت نفــت تــا حــدودی در ســالهای
بعــد از  91کــه تحریمهــا بســیار شــدید شــد توانســت
بــا اســتفاده از روشهایــی ســرمایه جــذب کنــد امــا ایــن
مقــدار کافــی نبــود .بــه گفتــه رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق تهــران اوج ســرمایهگذاریها در صنعــت نفــت
بــه ســالهای  80تــا  84برمیگــردد کــه نتیجــه آن
ســرمایهگذاریها نیــز در توســعه صنعــت پتروشــیمی،
توســعه فازهــای مختلــف پــارس جنوبــی ،ایجــاد خــط
لولههــا و گازرســانیها دیــده میشــود.
منصــور معظمــی بــا اشــاره بــه اثــرات تحریــم و
ســوءمدیریتها گفــت :شــرکت ملــی نفــت ایــران بیــش
از  50میلیــارد دالر بدهــی دارد و در پرداخــت حقــوق و
دســتمزد کارکنــان خــود هــم مشــکل دارد .او بــا تاکیــد
بــر ایــن کــه مجموعــه وزارت نفــت در دولــت یازدهــم
توانایــی حــل مشــکالت را دارد ابــراز امیــدواری کــرد کلیــد
دولــت تدبیــر و امیــد بیشــتر در قفلهــای صنعــت نفــت
بچرخــد .رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران در ادامــه
ســخنان خــود بــه مشــکالت بخــش خصوصــی در حــوزه
نفــت و گاز و پتروشــیمی اشــاره کــرد و گفــت :بخــش
خصوصــی مایــل اســت بدانــد کــه نــگاه وزارت نفــت در
رابطــه بــا چش ـمانداز صنعــت پتروشــیمی چیســت .نکتــه
دیگــر ایــن کــه طلــب پیمانــکاران و ســازندگان تجهیــزات
و مشــاوران چــه زمانــی پرداخــت خواهــد شــد .مســاله دیگر
تعییــن قیمــت خــوراک پتروشیمیهاســت .معظمــی افــزود:
بخــش خصوصــی معتقــد اســت کــه قابــل درک نیســت کــه
تولیدکننــده ،فروشــنده ،قیمتگــذار ،سیاســتگذار ،و همــه
اینگونــه نقشهــای مرتبــط را یــک نهــاد بــازی کنــد
و ایــن مســاله نتیجــهای جــز انحصــار نخواهــد داشــت .از
ایــن رو صنعــت نفــت بــه یــک رگوالتــوری نیازمنــد اســت.
او ادامــه داد :تعییــن تکلیــف گازهــای فلــر کــه اکنــون
ســوزانده میشــود بــه کجــا رســید و چــرا آنچــه شــما در
نظــر داشــتید محقــق نشــد.
منصــور معظمــی همچنیــن از قــول فعــاالن بخــش
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ادامه از صفحه اول

خصوصــی یــادآور شــد کــه زنگنــه پیــش از انتخــاب شــدن
بــه عنــوان وزیــر نفــت قــول داده بــود کــه در فرصتهــای
مناســب جلســاتی بــا بخــش خصوصــی بگــذارد کــه
تاکنــون محقــق نشــده اســت .معظمــی بــه درخواســت
بخــش خصوصــی در مــورد کنــار کشــیدن وزارت نفــت از
مخــزنداری نیــز اشــاره کــرد .او افــزود :نفــت از ســه حــرف
نــون ،ف و ت تشــکیل شــده اســت کــه اگــر بــه درســتی از
ایــن نعمــت اســتفاده کنیــم ایــن ســه حــرف میتوانــد بــه
نیــرو ،فخــر و توانمنــدی تعبیــر شــود و چنانچــه بــه درســتی
از آن اســتفاده نشــود ،ایــن ســه حــرف را میتــوان بــه
نابــودی ،فقــر و تباهــی تعبیــر کــرد .در ادامــه ایــن نشســت،
تعــدادی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و روســای
تشــکلهای حــوزه صنعــت نفــت بــه طــرح دیدگاههــا و
انتظــارات خــود پرداختنــد.
لزوم ظرفیتسازی در صنعت نفت
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران،
از ضــرورت ظرفیتســازی در صنعــت نفــت ســخن گفــت
و افــزود :پیــش از انقــاب در صنعــت بــرق ظرفیتهــای
پیمانــکاری وجــود نداشــت .امــا امــروز میتوانیــم ادعــا
کنیــم کــه ایــران در واقــع از صنعــت بــرق برخــوردار
اســت .امــا چنیــن ادعایــی را نمیتــوان در مــورد صنعــت
نفــت مطــرح کــرد .کشــور مــا فاقــد شــرکتهایی نظیــر
پترونــاس یــا گازپــروم اســت .او همچنیــن بــه ورود
هیاتهــای تجــاری بــه ایــران در ماههــای اخیــر اشــاره
کــرد و گفــت ادامــه در صفحــه13

خدمــات بــراي فعــاالن اقتصــادي اقــدام کــرد ،چــرا كــه
امــروز مســاله اصلــي كشــور مشــکالت اقتصــادي از قبيــل
باالبــودن ســطح بيــكاري ،تــورم و ركــود اســت و يكــي
از راه هــاي بــرون رفــت از آن ،افزايــش صــادرات غيرنفتــي
در قالــب كاال و خدمــات اســت .در حــال حاضــر صــادرات
خدمــات در كشــور بــا مشــكالت متعــددي مواجــه اســت
كــه در ايــن خصــوص مــي تــوان بــه فقــدان نــگاه
اســتراتژيك و برنامــه راهبــردي ،مشــكالت بانكــي ،بيمــه اي
و ضعــف در سيســتم هــاي تاميــن مالــي و عــدم عضويــت
ايــران در ســازمان تجــارت جهانــي و برخــي پيمــان هــاي
بيــن المللــي در حــوزه صــادرات خدمــات و وجــود رقبــاي
قدرتمنــد و ...اشــاره کــرد كــه مــي تــوان بــا پوشــش ريســك
ســرمايه گــذاري صادركننــدگان خدمــات ،انجــام حمايــت
هــاي مالــي ،سياســي ،بيمــه اي و بانكــي ،پرداخــت يارانــه هــا
و جوايــز صادراتــي ،تســهيل شــرايط دريافــت ضمانــت نامــه
هــاي بانكــي و ...نســبت بــه تقويــت ايــن بخــش اقــدام كــرد.
عــاوه بــر مــوارد مذكــور بــراي افزايــش صــادرات خدمــات
نيازمنــد رعايــت الزاماتــي هســتيم كــه از آن جملــه مــي
تــوان بــه ايجــاد زيــر ســاخت هــاي الزم ،پيونــد بــا اقتصــاد
جهانــي و تعامــل ســازنده بــا آن و از بيــن بــردن مشــكالت
فــي مابيــن ،تغييــر شــيوه هــاي مديريــت از نگــرش ســنتي به
نگــرش مبتنــي بــر شــيوه هــا و ســبك هــاي نويــن ،تدويــن
اســتراتژي شناســايي و انتخــاب بازارهــاي هــدف بــه خصــوص
بازارهــاي جديــد ،آشــنايي بــا بازارهــاي بيــن المللــي و
شــرايط و نحــوه ورود بــه بازارهــا ،تــداوم حضــور در بازارهــا و
نــگاه بلندمــدت و باالبــردن آســتانه تحمــل ،بازاريابــي حرفــه
اي خدمــات مبتنــي بــر ســبك بيــن المللــي نــه بازاريابــي
بــه ســبك داخلــي ،مديريــت حرفــه اي و صحيــح صــادرات
خدمــات ،ســرعت عمــل و اســتفاده از فرصــت هــاي پيــش
رو در ايــن حــوزه ،نــوآوري در ارائــه خدمــات و توجــه بــه
كيفيــت و بهــاي تمــام شــده و در اولويــت قــرار دادن منافــع
ملــي نســبت بــه هــر منفعــت ديگــري ،كار تشــكيالتي و
ســازمان يافتــه و متكــي بــر نيــروي انســاني متخصــص بــا
نگــرش سيســتمي و بــه صــورت تيمــي و پرهيــز از فردگرايــي،
آشــنايي بــه قواعــد در ســطح بيــن المللــي ،شناســايي مزيــت
هــاي كشــور در حــوزه خدمــات و تمركــز بــر آنهــا و اســتفاده
از ظرفيــت هــاي سياســي بــراي توســعه روابــط تجــاري بــا
كشــورهاي دنيــا اشــاره كــرد.
عباس آرگون *عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

علت بیاعتمادی سهامداران
یکــی از مقامــات ســازمان بــورس در حالــی طــی
هفتــه گذشــته در یکــی از مصاحبههــای خــود بــا
برخــی رســانهها از کاهــش قیمــت خــوراک مصرفــی
واحدهــای پتروشــیمی در روزهــای آتــی خبــر داد کــه
ایــن موضــوع بــا واکنــش منفــی ســهامداران و فعــاالن
بــازار ســرمایه مواجــه شــد و رونــد قیمتــی ســهام
شــرکتهای پتروشــیمی همچنــان در مســیر نزولــی
ادامــه یافــت .در همیــن ارتبــاط ،قائممقــام انجمــن
گــروه کارفرمایــان صنعــت پتروشــیمی عنــوان کــرد:
اقتصــاد کشــور مــا بــه دولــت و مســایل حاکمیتــی
وابســتگی زیــادی دارد و متاســفانه مقامــات مســوول
در ایــن بخــش طــی دو ســال اخیــر مناســب عمــل
نکردهانــد .بــه گونــهای کــه در ایــن مــدت شــاهد
از بیــن رفتــن اطمینــان در حوزههــای مختلــف
ناشــی از اتخــاذ تصمیمــات خلقالســاعه دولتمــردان
همچــون افزایــش قابــل توجــه قیمــت خــوراک
مصرفــی واحدهــای پتروشــیمی بودیــم .از ایــن رو در
شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه اتفاقــات رخ داده طــی دو
ســال اخیــر ،فعــاالن بــازار ســرمایه نســبت بــه آینــده
اقتصــاد کشــور و رفتــار و عملکــرد مســووالن بیاعتمــاد
شــدهاند و طبیعــی بــه نظــر میرســد کــه ناهماهنگــی
ایجــاد شــده میــان نظــام اقتصــادی کشــور و فعــاالن
اقتصــادی موجــب بیاعتنایــی ســرمایهگذاران نســبت
بــه انتشــار هــر خبــری شــده اســت .فریبــرز کریمایــی
بــه لــزوم بررســی ابعــاد مختلــف جهــت تعییــن قیمــت
خــوراک مصرفــی واحدهــای پتروشــیمی اشــاره کــرد
و در گفتوگــو بــا بــورس نیــوز ابــراز داشــت :در ایــن
راســتا بایــد مزیتهــای رقبــای خارجــی مــورد بررســی
قــرار گیــرد و قیمــت مناســبی در بــازه بلندمــدت
تعییــن شــود .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا
مذاکــرات انجامشــده بــرای کاهــش قیمــت خــوراک
مصرفــی شــرکتهای پتروشــیمی بــه نتیجــه مثبتــی
ختــم شــده اســت ،گفــت :انجمــن گــروه پتروشــیمی
مذاکــرات و مکاتبــات متعــددی بــا وزارت نفــت انجــام
داده و دولــت بایــد براســاس آنچــه کــه در قانــون بودجه
مصــوب کــرده نســبت بــه تعییــن قیمــت گاز طبیعــی

در بــازه بلندمــدت اقــدام کنــد و نــرخ خــوراک فعلــی
اصــاح شــود .چراکــه قیمــت  13ســنتی بــرای گاز
طبیعــی مصرفــی در شــرایطی تعییــن شــده کــه
بهــای جهانــی نفــت در محــدوده  100تــا  120دالر
بــوده اســت ،حــال آنکــه اکنــون قیمــت نفــت بــه 30
دالر رســیده و قیمــت فــروش محصــوالت تولیــدی بــه
شــدت کاهــش یافته اســت .از ایــن رو ،براســاس قانون
بایــد قیمــت گاز طبیعــی مصرفــی بــا در نظــر گرفتــن
عواملــی همچــون قابلیــت رقابتپذیــری و میانگیــن
قیمتهــای موجــود در کشــورهای خارجــی اصــاح
شــود و در همیــن راســتا وزارت نفــت زمانهــای
مختلفــی را جهــت تعییــن تکلیــف نــرخ نهایــی گاز
طبیعــی اعــام کــرده کــه البتــه محقــق نشــده اســت.
ایــن مقــام مســوول بــا تاکیــد بــر اینکــه نــرخ خــوراک
واحدهــای پتروشــیمی بایــد کاهــش یابــد ،ادامــه داد:
بــه نظــر اعضــای انجمــن و بــا توجــه بــه تمام شــرایط
موجــود حداکثــر قیمــت خــوراک مصرفــی واحدهــای
پتروشــیمی بایــد بــه ازای هــر مترمکعــب  8/5ســنت
تعییــن گــردد .بــا ایــن حــال امیدواریــم وزارت نفــت
نظــر خــود را در خصــوص قیمــت نهایــی گاز طبیعــی
مصرفــی واحدهــای پتروشــیمی طــی هفتههــای
آتــی اعــام کنــد.
قائممقــام انجمــن گــروه کارفرمایــان صنعــت
پتروشــیمی در خصــوص اثــرات احتمــال رشــد نــرخ
دالر در بــازار آزاد بــر وضعیــت ســودآوری صنعــت
پتروشــیمی بــه عنــوان صنعــت صــادرات محــور
اظهــار داشــت :ارزش تولیــدات گــروه پتروشــیمی
حــدود  23هــزار میلیــارد تومــان محاســبه میشــود
کــه  50درصــد از آن بــه کشــورهای خارجــی صــادر
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،نظــام اقتصــادی کشــور
شــناور یــا مدیریتــی نیســت و مهمتریــن ابــزار بانــک
مرکــزی بــرای کنتــرل نــرخ ارز ،میــزان عرضــه آن در
بــازار آزاد میباشــد کــه بــا توجــه بــه افــت بهــای نفت
امــکان رشــد دالر در بــازار آزاد وجــود دارد .بــر ایــن
اســاس ،میتــوان گفــت بــه طــور قطــع افزایــش نــرخ
ارز بــر وضعیــت ســودآوری شــرکتهای پتروشــیمی
اثــر مثبــت اعمــال میکنــد کــه ایــن امــر بــه میــزان
رشــد قیمتــی ارز بســتگی دارد.

انـرژی

شماره هفده  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار
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رتبهبندی شرکتها بعد از
لغو تحریمها

آژانــس بیــن المللــی انــرژی اعــام کــرد ،در
طــی  ۶تــا  ۱۲مــاه بعــد از لغــو تحریــم هــای
ایــران ،صــادرات نفــت ایــن کشــور ممکــن
اســت نیــم میلیــون بشــکه در روز افزایــش
یابــد.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی روز دوشــنبه اعــام کــرد،
در طــی  6تــا  12مــاه بعــد از لغــو تحریــم هــای ایــران،
صــادرات نفــت ایــن کشــور ممکــن اســت نیــم میلیــون
بشــکه در روز افزایــش یابــد و ایــن افزایــش صــادرات
بــر مــازاد عرضــه ای کــه موجــب شــده قیمــت نفــت
بــه پاییــن تریــن رقــم هــا از ســال  2004برســد خواهــد
افــزود.
فیــث بیــرول ،مدیــر اجرایــی آژانــس بیــن المللــی
انــرژی در توکیــو گفــت« :بــه محــض اینکــه تحریــم هــا
علیــه ایــران برداشــته شــود ،ایــران در طــی  6مــاه تــا
یــک ســال ،روزانــه  500هــزار بکشــه دیگــر نفــت بــه
بــازار خواهــد آورد».
بشــکه هــای بیشــتر نفــت ایــران فزونــی عرضــه در بــازار
را تشــدید خواهــد کــرد .فزونــی عرضــه موجــب شــده
قیمــت نفــت خــام از اواســط ســال  2014تاکنــون
بیــش از دو ســوم کاهــش یابــد.
بیــرول همچنیــن گفــت ،انتظــار نــدارد قبــل از اواخــر
ســال  ،2016قیمــت نفــت افزایــش قابــل توجهــی را
شــاهد باشــد.
منبع :تسنیم

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت:
دســتورالعمل رتبهبنــدی شــرکتها و موسســات بعــد
از لغــو تحریمهــا اعــام میشــود.
محمــد فطانــت بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه دلیــل
مشــکالت بانــک هــا ،نقــش بــازار ســرمایه بایــد در
تامیــن مالــی تقویــت شــود ،گفــت :بایــد بــا گســترش
بــازار صکــوک (اوراق قرضــه اســامی) و بــازار مشــتقه
ارزی ســرمایهها را جــذب بــازار ســرمایه کنیــم.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار با اشــاره بــه اینکه
افزایــش شــفافیت مالــی الزمــه جــذب ســرمایهگذاران
خارجــی اســت کــه د ر آن حســابداران نقــش موثــری
دارنــد ،تاکیــد کــرد :بایــد تبــادل الکترونیکــی
اطالعــات مالــی بــرای تحلیلهــای مختلــف و جــذب
ســرمایهگذاران خارجــی و داخلــی ایجــاد کنیــم.
وی افــزود :بکارگیــری اســتاندارهای حســابداری،
برقــراری نظــام حاکمیتــی شــرکتی و گســترش زبــان
گزارشــگری بینالمللــی از مــواردی اســت کــه بایــد در
شــرایط پســاتحریم و ایجــاد زمینههــای جدیــد بــرای
توســعه اقتصــادی توجــه کنیــم.
فطانــت اضافــه کــرد :در هفتههــای آتــی بعــد از لغــو
تحریمهــا دســتورالعمل رتبهبنــدی موسســات را
اعــام خواهیــم کــرد و هــر چقــدر شــفافیت بنگاههــا
افزایــش یابــد از رتبــه اعتبــار باالیــی برخــوردار خواهنــد
شــد.
منبع:مهر

ایســنا :مدیرعامــل توانیــر از برنامــه افزایــش قیمــت بــرق
در ســال آینــده خبــر داد .آرش کــردی گفــت :افزایــش
قیمــت بــرق بــرای ســال آینــده در حــال حاضــر در
ســطح یــک طــرح در وزارت نیــرو و هیــات دولــت مطــرح
شــده ،امــا طبیعــی اســت ایــن افزایــش قیمــت صــورت
میگیــرد.وی بــا بیــان اینکــه هــر ســاله در حــوزه
خدمــات افزایــش قیمــت صــورت میگیــرد ،اظهــار کــرد:

صنعــت بــرق نیــز از ایــن مســاله مســتثنی نخواهــد بود
و براســاس مکاتبــات صــورت گرفتــه احتمــال افزایــش
قیمــت بــرق بــرای ســال آینــده وجــود دارد .وی در
خصــوص تعامــل توانیــر بــا بخــش خصوصــی تصریــح
کــرد :در شــرایط فعلــی اگــر بخــش خصوصــی بخواهــد
بــرای صــادرات قــراردادی را منعقــد کنــد بــه لحــاظ
فنــی و تکنیکــی تــا جایــی کــه قوانیــن مــا اجــازه دهــد
آنهــا را حمایــت میکنیــم.

برق سال آینده گران میشود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحریمهــای اقتصــادی ایــران از نخســتین ســالهای پیــروزی
انقــاب ایــران آغــاز شــده اســت امــا در ١٠ســال اخیــر ایــن
تحریمهــا شــدت بیشــتری پیــدا کــرد و همیــن موضــوع
درنهایــت باعــث محــدود شــدن تجــارت جهانــی ایــران شــد.
تحریــم سیســتم بانکــی و مشــکالت نقــل و انتقــال پــول بــر
شــدت ایــن مشــکالت افــزود و در عمــل اقتصــاد ایــران را بــا
مســائل خاصــی روب ـهرو ســاخت .در تمــام ایــن ســالها ،بــه
منظــور کاهــش هزینــه مــراودات تجــاری از یــک ســو و تمایــل
کشــورهای هممــرز ،رونــق تجــارت بــا کشــورهای همســایه
در دســتور کار دیپلماســی تجــاری کشــور قــرار گرفــت؛
بهگونــهای کــه روابــط تجــاری ایــران بــا تمــام کشــورهای
همســایه باوجــود تحریمهــا از رونــد صعــودی برخــوردار بــود.
یکــی از ایــن کشــورها ترکمنســتان اســت کــه طــی ســالهای
تحریــم بــه شــریک تجــاری مهمــی بــرای ایــران تبدیــل شــد.
بدینترتیــب صــادرات ایــران بــه ترکمنســتان از ٩٤,٢میلیــون
دالر در ســال  ٨٣بــه ٩٩٧.٢میلیــون دالر در ســال  ٩٣رســید و
اینگونــه توانســت در میــان  ٣کشــور نخســت در زمینــه تــراز
تجــاری مثبــت بــا ایــران قــرار گیــرد .حــال در آســتانه لغــو
تحریمهــای اقتصــادی ،دولتمــردان ایرانــی برنامــه توســعه
روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا کشــورهای جهــان بهویــژه
همســایگان را در دســتورکارخود قــرار دادهانــد .در ایــن میــان،
حســن روحانــی رئیسجمهــوری کشــورمان در ســفر اخیــر
رئیــس جمهــوری ترکمنســتان بــه ایــران ،بــر بهبــود روابــط
اقتصــادی  ٢کشــور ظــرف ۱۰ســال آینــده و افزایــش حجــم
مبــادالت تجــاری  ٢کشــور بــه ۶۰میلیــارد دالر تاکیــد کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه حجــم مبــادالت بازرگانــی  ٢کشــور
درحــال حاضــر بالــغ بــر ٥میلیــارد دالر اســت.
تجارت با ترکمنستان به نفع ایران

ایــران و ترکمنســتان بــا حــدود  ١٢٠٠کیلومتــر مــرز مشــترک
در ٢٢ســال گذشــته روابــط اقتصــادی گســتردهای بــا یکدیگــر
داشــتهاند .آمارهــای صــادرات و واردات گویــای ایــن اســت کــه
از ســال  ٨٣تاکنــون رونــد صــادرات ایــران بــه ترکمنســتان
بــا رشــد چشــمگیری همــراه شــده ،در مقابــل واردات از
ایــن کشــور رونــد کاهشــی داشــته اســت .ارزش واردات
کاال از ترکمنســتان کــه در ســال  ٨٠حــدود ١٥,٩میلیــون
دالر بــود بــه رقــم ٤٠٣.٧میلیــون دالر در ســال  ٨٨افزایــش
یافــت ،امــا ا ز ســال بعــد واردات از ایــن کشــور بــه شــدت
افــت کــرد؛ چنانکــه طبــق آمــار ارایــه شــده از ســوی گمــرک

انـرژی

شماره هفده  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

رشد ١٠برابری صادرات به ترکمنستان
با خیز بزرگ ایران

ایــران میــزان واردات از ترکمنســتان در ســال گذشــته بــه
١١٣میلیــون دالر رســیده اســت .در مقابــل صــادرات کاالهــای
ایرانــی بــه ترکمنســتان بــه رونــد صعــودی خــود ادامــه داده
اســت و از ٩٤.٢میلیــون دالر در ســال  ٨٣بــه ٩٩٧.٢میلیــون
دالر درســال  ٩٣رســیده اســت.
براســاس آمــار موجــود میــزان صــادرات ایــران بــه ترکمنســتان
در  ٧مــاه نخســت امســال یکمیلیــون و ١١٩هــزار تــن کاال
بــه ارزش ٤٥١میلیــون و ٧٠٠هــزار دالر بــوده اســت ،حــال
آنکــه واردات از ایــن کشــور٢١هزار و  ٧٩٦تــن بــه ارزش
١٣میلیــون و ٦٠٠هــزار دالر بــرآورد شــده کــه از تــراز
بازرگانــی مثبــت ٤٣٨میلیــون و ٦٨هــزار دالری بــه نفــع
ایــران حکایــت میکنــد .بــر ایــن اســاس میتــوان ادعــا کــرد
کــه میــزان حضــور کاالهــای ایرانــی در ایــن کشــور بــه لحــاظ
ارزشــی حــدود  ٣٤برابــر و بــه لحــاظ حجمــی حــدود  ٥٣برابــر
کاالهــای ترکمنســتان در کشــور مــا اســت .بیشــترین صــادرات
ایــران بــه ترکمنســتان را مــواد غذایــی ،فلــز و محصــوالت
فلــزی ،وســائل نقلیــه ،محصــوالت صنایــع ســبک ،تجهیــزات،
لــوازم خانگــی ،محصــوالت شــیمیایی ،لــوازم برقــی و مصالــح
ســاختمانی تشــکیل میدهــد .بیشــترین واردات ایــران از
ترکمنســتان نیــز شــامل فرآوردههــای نفتــی ،محصــوالت
کشــاورزی (پنبــه ،کنجالــه و ابریشــم) ،محصــوالت شــیمیایی
و محصــوالت نســاجی میشــود .در ایــن میــان فرآوردههــای

نفتــی بیــش از ٤٤درصــد از حجــم و ٦١درصــد از ارزش کل
صــادرات ایــن کشــور بــه ایــران را تشــکیل داد ه اســت.
همکاریهای مشترک ایران وترکمنستان

ترکمنســتان کشــوری در آســیای میانــه کــه از جنــوب بــا
افغانســتان و ایــران ،از شــمال بــا ازبکســتان و قزاقســتان و از
باختــر بــا دریــای خــزر همســایه و از طریــق ایــن دریــا بــا
کشــورهای جمهــوری آذربایجــان و روســیه نیــز همســایه
اســت از اهمیــت بســزایی در زمینــه تجــارت بــا ایــران
برخــوردار اســت .ایــن کشــور درحالــی در فهرســت  ٤کشــور
بــزرگ تولیدکننــده گاز طبیعــی و  ٤کشــور تولیدکننــده
نفــت در شــوروی ســابق قــرار دارد کــه ذخایــر اثبــات
شــده نفــت و گاز ایــن کشــور ٢هــزا ر میلیــارد مترمکعــب
گاز و ۵۴۶میلیــون بشــکه نفــت بــوده اســت .در ایــن میــان
گفتــه میشــود کــه بیشــتر ذخایــر نفتــی کشــور در غــرب
ترکمنســتان ازجملــه در پهنــه دریــای خــزر متمرکــز شــده
حــال آنکــه ذخایــر گاز طبیعــی تقریبــا در سراســر خــاک
ایــن کشــور پراکنــده اســت .ناگفتــه نمانــد کــه در زمینهــای
کشــاورزی ترکمنســتان محصوالتــی همچــون پنبــه ،میــوه،
ترهبــار و انگــور پــرورش داده میشــود .ضمــن اینکــه
طــی ســالهای اخیــر ،شــاهد رشــد چشــمگیری در زمینــه
تولیــد گنــدم در ایــن کشــور بودهایــم .احــداث کارخانــه فیبــر
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نــوری و تصفیهخانــه مــرو ،پــروژه تولیــد بنزیــن در پاالیشــگاه
ترکمــن باشــی ،اجــرای  ٨ســیلوی فلــزی در اســتانهای
مختلــف ترکمنســتان و اجــرای ســد مشــترک دوســتی بــر
رودخانــه تجــن و پروژههــای جادهســازی و احــداث  ٢خــط
لولــه گاز ازجملــه اقدامــات انجــام شــده توســط شــرکتهای
ایرانــی در ترکمنســتان در طــول ســالهای بعــد از انقــاب بوده
اســت .امــا در زمینــه بازرگانــی ،اعطــای اعتبــارات ،کاهــش
معضــات و موانــع گمرکــی ،گشــایش یــک شــعبه بانــک
ایرانــی در عشــقآباد ،برگــزاری نمایشــگاههای اختصاصــی
تجــاری ،افتتــاح فروشــگاههای عرضــه محصــوالت و احــداث
بازارچههــای مــرزی مشــترک را میتــوان نــام بــرد .یکــی
دیگــر از زمینههــای همــکاری  ٢کشــور انتقــال بــرق اســت و
دکلهــای بــرق در مســیر حــدود  ٢٠٠کیلومتــری نفــت داغ در
شــمال غــرب ترکمنســتان بــه علیآبــاد در اســتان گلســتان
نصــب شــده اســت .همچنیــن احــداث خــط آهــن مشــهد ـ
ســرخس ـ تجــن ،اتصــال خــط آهــن ترکمنســتان بــه شــبکه
حملونقــل زمینــی ایــران در نقطــهلطفآبــاد ،بازســازی
جــاده عشــقآباد ـ گــردان بــا همــکاری شــرکتهای ایرانــی،
بازســازی جــاده قوچــان ـ باجگیــران ،احــداث جــاده عشــقآباد
ـ گوکدپــه و ادامــه احــداث و بازســازی شــهر بنــدری ترکمــن
باشــی ،ترمینــال گاز مایــع در بنــدر قیانلــی در ســاحل دریــای
خــزر و احــداث دومیــن خــط لولــه گاز دولتآبــاد -ســرخس
 خانگیــران از اقدامــات انجــام شــده بیــن ٢کشور در زمینه توسعه ترانزیت است.

در مقولــه نفــت و گاز بیشــترین مشــارکت عملــی فیمابیــن
مشــاهده میشــود .ســفر خاتمــی رئیسجمهــوری ســابق
جمهــوری اســامی ایــران درســال  ١٣٧٦بــه ترکمنســتان و
افتتــاح خــط لولــه گاز ایــران  -ترکمنســتان در نقطــه ُکرپجــه
بــه کردکــوی متعاقــب امضــای قراردادهــای مهــم
ایــران ـ ترکمنســتان بــرای انتقــال گاز و اکتشــاف نفــت،
صفحــه جدیــدی از روابــط  ٢کشــور را بــه نمایــش گذاشــت.
ایــن خــط لولــ ه بــا هزینــه ١٩٠میلیــون دالر بــه طــول
 ٢٥مایــل و بــه قطــر  ٤٠اینــچ از ُکرپجــهترکمنســتان بــه
کردکــوی توســط ایــران احــداث شــد.
رشد  ٩درصدی اقتصاد ترکمنستان
در  ٢سال آینده

ترکمنســتان کشــوری کــه اقتصــاد آن پیــش از ایــن تنهــا بــر
پایــه گاز و پنبــه بــود ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در افــکار عمومــی اینگونــه بــه نظــر میرســد
کــه صادرکننــدگان از دالر گــران خوششــان
میآیــد ،بنابرایــن بــه نفــع آنهاســت کــه نــرخ ارز
افزایــش یابــد .امــا ایــن همــه داســتان نیســت؛
صادرکننــدگان و بهطــور کلــی تاجــران واقعــی
کــه در کنــار ســود خــود بــه منافــع ملــی نیــز
فکــر میکننــد معتقدنــد نــرخ ارز بایــد ثابــت
باشــد و البتــه تکنرخــی.
ایــن همــان خواســت دلبخواهــی تاجــران بــزرگ اســت کــه
ارز بــا هــر قیمتــی بایــد ثابــت باشــد تــا بتــوان براســاس
آن بــرای حضــور در بازارهــای هــدف برنامهریــزی دقیــق
و مدونــی داشــت .ایــن روزهــا بحــث تعییــن نــرخ ارز در
بودجــه داغ اســت و شــنیدهها خبــر از نــرخ ارزی حتــی
کمتــر از ارز مبادلــهای میدهنــد .هرچنــد تجربــه نشــان
داده کــه دولتهــا از دالر گرانتــر اســتقبال کردهانــد امــا
بایــد نیمنگاهــی هــم بــه افــت شــدید قیمــت نفــت داشــت.
بــر همیــن اســاس شــد کــه بــا ایــن کاهــش قیمــت نفــت
حســاب و کتــاب دولــت بههــم ریخــت چراکــه عــاوه بــر
آن صــادرات غیرنفتــی نیــز کاهــش ۱۵درصــدی را تجربــه
کــرد.
ارز در بودجه نمیتواند کمتر از نرخ مبادلهای باشد
نایبرییــس ســابق کمیســیون واردات اتــاق بازرگانــی
ایــران بــا تاکیــد براینکــه بهطــور قطــع نــرخ ارز در بودجــه
 ۹۵کمتــر از ارز مبادلـهای نخواهــد بــود ،اظهــار کــرد :بــرای
تعییــن نــرخ ارز واقعــی بهطــور معمــول تفــاوت نــرخ
تــورم داخلــی و خارجــی را کــم میکننــد و بــر نــرخ ارز
پایــه ســال بعــد قــرار میدهنــد .محمدرضــا برخــوردار در
گفتوگــو بــا صمــت تصریــح کــرد :در ایــن صــورت ،نــرخ
ارز بــا قیمــت بــازار آزاد واقعیتــر میشــود ،دوگانگــی
ایجــاد نمیشــود و در نتیجــه قیمــت ارز نیــز یکســان
خواهــد شــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا این روش مشــخص
کــردن نــرخ ارز ،رانتهــا از بیــن م ـیرود ،ادامــه داد :اگــر
ارز هــم تکنرخــی شــود ،هــر کســی تــاش میکنــد تــا
فعالیتهــای اقتصــادی خــود را بــا ارز تکنرخــی تطبیــق
دهــد .زمانــی کــه ارز دونرخــی اســت و قیمــت آن را دولــت
پیشــنهاد میدهــد و مجلــس نیــز مصــوب میکنــد امــا
نــرخ بــازار آزاد میــزان دیگــری اســت بــه طــور قطــع تاثیــر

انـرژی

شماره هفده  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

دیــدگاه خصوصیهــا در
واکنــش بــه تعییــن نــرخ
ارز در بودجــه ۹۵

تجـارت ،ارز تکنرخی میخواهد ...
منفــی بــر تجــارت خواهــد گذاشــت .برخــوردار بــا بیــان
اینکــه صادرکننــدگان خواســتار ارز تکنرخــی و بــا ثبــات
هســتند ،اظهــار کــرد :بــا چنــد نرخــی بــودن ارز عدالــت
ایجــاد نمیشــود و برخــی ارز بــا نــرخ کمتــر میگیرنــد
و برخــی دیگــر امکانــات ندارنــد و بــازار آزاد را مبنــای
فعالیــت قــرار میدهنــد .ایــن فعــال بخــش خصوصــی
کــه حــاال در دولــت و شــرکت دخانیــات پســت گرفتــه و
بهطــور کلــی از اتــاق بازرگانــی خــارج شــده ،گفــت :بــا
توجــه بــه اینکــه قیمــت نفــت نیــز بســیار پاییــن آمــده،
اگــر دولــت فکــر میکنــد بــا قیمــت حــدود  ۲۹۰۰تومــان
میتوانــد کســری بودجــه نداشــته باشــد و منجــر بــه
چــاپ پــول و ایجــاد تــورم هــم نشــود ،ایــن میــزان ،قیمــت
مناســبی اســت .وی افــزود :بایــد کار کارشناســی بیشــتری
انجــام شــود چــون هماکنــون درآمدهــا و هزینههــا بــا
یکدیگــر ســازگار نیســت .ضمــن اینکــه بــه نظــر میرســد
مرکــز مبادلــه هــم بایــد جمــع شــود و ارز فقــط از طریــق
بانــک مرکــزی در اختیــار شــعبات قــرار گیــرد و آنهــا نیــز
بــا قیمــت یکســان اقــدام بــه عرضــه ارز کننــد .برخــوردار
اظهــار کــرد :نــرخ ارز روزانــه نبایــد دچار نوســان شــود و این
در حالــی محقــق میشــود کــه تثبیــت را در ایــن بخــش
شــاهد باشــیم .بــه گفتــه برخــوردار ،زمانــی کــه انتظــار
داریــم ســرمایهگذاران بســیاری در ایــران ســرمایهگذاری
کننــد بایــد اقتصــاد را نیــز براســاس معیارهــای جهانــی
تعریــف کنیــم تــا اطمینــان خاطــر ایجــاد کنــد.
همچنان مشکل تجارت و پای نفتی که در میان است
عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات بــا

اشــاره بــه آنچــه در برنامــه پنجــم توســعه آورده شــده،
اظهــار کــرد :برمبنــای مابهالتفــاوت تــورم داخلــی و خارجی
قیمــت ارز هــر ســال افزایــش مییابــد.
ســیدرضی حاجــی آقــا میــری در گفتوگــو بــا صمــت
تصریــح کــرد :بــا احتســاب ایــن روش ،نــرخ ارز بایــد ۳۲۰۰
تومــان در بودجــه تعییــن شــود یعنــی براســاس همــان ۱۵
درصــد تــورم اعــام شــده از ســوی دولــت .ایــن امــری
قانونــی اســت کــه دولتهــای گذشــته از آن ســرباز زدنــد
ودولــت یازدهــم هــم نبایــد ایــن رفتــار را ادامــه دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه ارز معلــول تــورم اســت نــه علــت آن،
ادامــه داد :بایــد دیــد چــرا دولــت از ایــن معادلــه تبعیــت
نمیکنــد و نمیخواهــد بــاور کنــد کــه اگــر میخواهیــم
بــه ســمت ارز تکنرخــی پیــش برویــم بایــد شــفاف
باشــیم ،شــفاف بــودن هــم کامــا مشــخص اســت؛ یعنــی
بــه طــور قطــع نــرخ واقعــی ارز  ۳۰۰۰تــا  ۳۲۰۰تومــان
اســت .بــه گفتــه عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و
توســعه صــادرات ،اینگونــه کــه آقایــان عمــل میکننــد
ارز بــه ســمت ۳نرخــی شــدن در حــال حرکــت اســت،
نرخــی کــه در بودجــه بســته میشــود ،نــرخ مبادلــهای
و نــرخ بــازار آزاد .حاجــی آقامیــری افــزود :بــه نظــر مــن
ارز بایــد بــا نــرخ بــازار تطبیــق یابــد .ضمــن اینکــه اتــکا
بــه اقتصــاد نفتــی همیشــه بــرای مــا مشــکالتی بــه همــراه
خواهــد داشــت و برهمیــن اســاس بایــد صــادرات غیرنفتــی
را تقویــت کــرد و نفــت را کنــار گذاشــت .تــا زمانــی کــه
پارادایــم مــا همچنــان صــادرات نفــت محــور اســت درگیــر
مشــکالت ایــن چنینــی در اقتصــاد هســتیم .وی تصریــح
کــرد :صادرکننــدگان بــرای برنامهریــزی بهتــر بــه طــور
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قطــع خواهــان نــرخ ارز ثابــت هســتند و از دولــت انتظــار
دارنــد تدابیــری بیندیشــد تــا قیمــت هــا مــدام دچــار
نوســان نشــود .ضمــن اینکــه همیــن شــفاف نبــودن ایــن
مولفــه مهــم در بــازار یکــی از عواملــی اســت کــه اقتصــاد
ایــران را دچــار مشــکل کــرده اســت بنابرایــن در شــرایط
جدیــد بینالمللــی بایــد فضــا را بــه گون ـهای فراهــم کــرد
کــه ســرمایهگذاران نیــز بــرای حضــور در ایــران اطمینــان
کامــل داشــته باشــند.
صادرکننده ریسک باالیی میکند
پیــش از ایــن نیــز ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تهــران بــه صمــت گفتــه بــود :نــرخ تصنعــی ارز بــه شــدت
باعــث افــت تجــارت میشــود ،ایــن درحالــی اســت کــه در
۵مــاه نخســت امســال نیــز شــاهد ایــن کاهــش بودهایــم.
اســداهلل عســگراوالدی افــزود :زمانــی کــه نــرخ ارز روزانــه
افزایــش مییابــد نفعــی بــرای صــادرات نخواهــد داشــت
و تنهــا بــه نفــع کســانی اســت کــه در گذشــته کاال
صــادر کردهانــد و درحالحاضــر ارز را بــه قیمــت بــاال
میفروشــند .بــه گفتــه وی ،صادرکننــدگان براســاس
عــددی کــه در گذشــته بــر ســر آن توافــق شــد برنامهریــزی
صــادرات داشــتهاند و بــه عقیــده بنــده نــرخ ارز بایــد بیــن
 ۳۲۰۰تــا  ۳۳۰۰تومــان باشــد و در طوالنیمــدت تثبیــت
شــود .عســگراوالدی اظهــار کــرد :بــا نــرخ مصنوعــی ارز ،نــه
صادرکننــده میتوانــد ترقــی کنــد و نــه صــادرات بــا رشــد
مواجــه میشــود.
در آخر اینکه...
بــه روزهــای پایانــی ســال میــادی نزدیــک میشــویم و
مثــل گذشــته تقاضــای ارز بــرای بازرگانــان و تاجــران
افزایــش یافتــه میتــوان گفــت احســاس نگرانــی از نبــود
ارز در بــازار منجــر بــه افزایــش غیرمنطقــی قیمتهــا در
بــازار شــده اســت .یکــی دیگــر از نــکات مهــم در صعــود
قیمــت دالر ،کاهــش مقــدار تقاضــای اجابــت شــده بــرای
واردات کاال از محــل ارز مبادلــهای اســت .درحالحاضــر
و در ماههــای اخیــر حــدود ۴۰درصــد از واردات کشــور از
محــل ارز مبادلـهای تامیــن شــده و ۶۰درصــد دیگــر بــرای
تامیــن ارز بــه ســراغ بــازار آزاد رفتهانــد .درســت همیــن
وضعیتــی کــه بــه گفتــه کارشناســان ایجــاد رانــت میکنــد
و بــه ضــرر اقتصــاد و تجــارت کشــور خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
به دنبال گسترش همکاری های تجاری و صنعتی با
دنیا هستیم
هــاب انــرژی :وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در حاشــیه
اجــاس وزرای ســازمان جهانــی تجــارت در کنیــا بــا چنــد
تــن از وزرای کشــورهای مختلــف دیــدار و گفتگــو کــرد
 .محمــد رضــا نعمــت زاده در دیــدار بــا کارلــو کالنــدا
معــاون وزیــر اقتصــاد ایتالیــا بــر ادامــه مــراودات بــرای
عملیســازی توافقــات انجــام شــده در جریــان ســفر
هیــات ایتالیایــی بــه ایــران تاکیــد کــرد .وی بــا اشــاره بــه
وضعیــت طوالنــی الحــاق ایــران کــه از ســال  1996تاکنون
ادامــه دارد ،گفــت  :زمــان تســریع ایــن فراینــد رســیده
اســت .در ایــن دیــدار همچنیــن کارلــو کالنــدا بــا مــروری
بــر فهرســت همکاریهــا  ،جزییــات برنامههــای مشــترک
فیمابیــن را در حــوزه فعالیتهــای بانکــی و مالــی ،نفــت
و گاز و برنامــه دیدارهــای مشــترک آتــی را مطــرح کــرد.
کارلــو کالنــدا ضمــن حمایــت از الحــاق ایــران بــه WTO
بــه پــارهای از اقدامــات اشــاره کــرد تــا بــه واســطه آنهــا
فراینــد الحــاق ایــران تســریع شــود .وی کــه در حــال
حاضــر یکــی از معاونیــن رییــس اجــاس وزرای ســازمان
جهانــی تجــارت در کنیــا نیــز هســت ،اعــام کــرد کــه هــم
ایتالیــا از الحــاق ایــران حمایــت میکنــد و هــم موضــوع
را بــه اتحادیــه اروپــا منعکــس خواهــد کــرد .نعمــت زاده
در حاشــیه دهمیــن اجــاس وزرای ســازمان تجــارت
جهانــی در نایروبــی همچنیــن بــا همتــای اندونزیایــی خــود
درخصــوص روابــط دوجانبــه و کاهــش مبــادالت تجــاری
در ســایه تحریمهــای اقتصــادی و اهتمــام دو طــرف بــرای
تغییــر ایــن شــرایط بحــث و گفتگــو کــرد .نعم ـتزاده بــه
زمینههــای گســترده همــکاری در دو کشــور از جملــه
در زمینههــای معدنــی ،پتروشــیمی و صنعتــی اشــاره
نمــود و تــاش مقامــات دو کشــور را بــرای عملــی کــردن
همکاریهــا ضــروری دانســت .وی همچنیــن بــه مذاکــرات
فیمابیــن بــرای عقــد موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی
اشــاره و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن کار بــه تقویــت
همکاریهــا کمــک نمایــد .تومــاس تریکاســی لمبونــگ
وزیــر تجــارت و صنعــت اندونــزی نیــز بــر روابــط مثبــت

بیــن دو کشــور اشــاره کــردو از الحــاق ایــران در ســازمان
جهانــی تجــارت پشــتیبانی نمــود .وزیــر تجــارت و صنعــت
اندونــزی پذیــرش یــوان چیــن را توســط کشــورهایی مثــل
ایــران مفیــد دانســت و آنــرا عاملــی مثبــت در بســط روابــط
تجــاری فیمابیــن برشــمرد.
ایران و تونس میتوانند نقشه راه مناسبی را برای
توسعه روابط در همه زمینهها تدوین کنند
در حاشــیه اجــاس کنیــا وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
کشــورمان بــا همتــای تونســی خــود دیــدار کــرد و
کشــورهای عضــو ســازمان جهانــی تجــارت از جملــه تونــس
را بــه عنــوان تصمیمگیرنــدگان در ایــن ســازمان ذینفــع
الحــاق ایــران عنــوان کــرد .وی گفــت :بــا تعییــن رییــس
گــروه کاری الحــاق ایــران در ســازمان جهانــی تجــارت
،ایــران میتوانــد مذاکــرات تجــاری بــا طرفهــای تجــاری
خــود را آغــاز نمایــد .نعمــتزاده افــزود  :ایــران و تونــس
میتواننــد نقشــه راه مناســبی را بــرای توســعه روابــط
در همــه زمینههــا از جملــه توریســم ،تجــارت و مســایل
مالــی و فعالیتهــای صنعتــی و پتروشــیمی طراحــی و
نقــش تمامــی ذینفعــان از جملــه فعالیــن بخــش خصوصــی
را در ایــن نقشــه راه تعییــن و تدریجــاً بــه مــورد اجــرا
بگذارنــد .رضــا الهــول وزیــر تجــارت کشــور تونــس نیــز
بــه عالقمنــدی کشــورش بــرای توســعه روابــط بــا ایــران
اشــاره نمــود و ســطح روابــط فعلــی را ناچیــز دانســت
و از اراده کشــورش بــرای افزایــش تجــارت فیمابیــن و
تبــادل توریســت و فعالیتهــای مشــابه خبــر داد .وی
افــزود  :در ماههــای آینــده کمیســیون مشــترک تجــاری
ایــران و تونــس تشــکیل خواهــد شــد کــه امیدواریــم
هماهنگیهــای اصلــی در ایــن کمیتــه بــه نحــوی انجــام
شــود تــا راه را بــرای ارتقــای ســطح همکاریهــا فراهــم
آورد.
عزم جدی ایران و روسیه برای توسعه روابط تجاری
و سرمایه گذاری های مشترک
هــاب انــرژی :وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ضمــن
تاکیــد بــر اهمیــت و تســریع فرآینــد الحــاق ایــران بــه
ســازمان تجــارت جهانــی خواســتار حمایــت اعضــای ایــن
ســازمان شــد.
محمــد رضــا نعمــت زاده در دیــدار آلکــس الیاکــوف وزیــر
توســعه اقتصــادی روســیه کــه در حاشــیه اجــاس وزرای

انـرژی
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ســازمان جهانــی تجــارت در کنیــا برگــزار شــد ســفر
اخیــر رئیــس جمهــور روســیه بــه ایــران و توافقهــای
انجــام شــده را مثبــت دانســت و بــه آمادگــی ایــران
جهــت رفــع موانــع تجــارت فیمابیــن تاکیــد کــرد .نعمــت
زاده بــه بررســی در زمینــه توافــق تجــاری بیــن ایــران
و اورآســیا پرداخــت و انجــام مذاکــرات در ایــن زمینــه
را بــرای رســیدن بــه تفاهــم الزم دانســت.وی همچنیــن
افزایــش ســطح همکاریهــای بانکــی بیــن دو کشــور را بــرای
افزایــش ســطح همکاریهــای اقتصــادی و افزایــش مبــادالت
الزم دانســت .در ایــن نشســت همچنیــن الکســی الیاکــوف
مذاکــرات در اجــاس وزرای ســازمان جهانــی تجــارت در
کنیــا را دشــوار خوانــد و حصــول توافــق در بســیاری از
زمینههــا را نیازمنــد عــزم جــدی تمامــی اعضــای ســازمان
جهانــی تجــارت عنــوان کــرد .الیاکــوف توافقهــای انجــام
شــده بیــن دو کشــور را در ماههــای اخیــر مهــم ارزیابــی
کــرد و عــزم روســیه را بــرای افزایــش ســرمایهگذاریها
جــدی دانســت.
کاهش  50درصدی معاملههای برق
در بورس انرژی
هــاب انــرژی :در هفت ـهای کــه گذشــت ،در مجمــوع یــک
میلیــون و  42هــزار و  336مــگاوات ســاعت بــرق بــه ارزش
بیــش از  383میلیــارد ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت.
حجــم معاملههــای بــرق بــورس انــرژی در هفتــه چهــارم
آذر مــاه ،در مقایســه بــا هفتــه قبــل از آن  50درصــد
کاهــش یافــت.
در هفتــه گذشــته ( 22تــا  25آذر مــاه) در بــورس انــرژی
روزانــه بــه ترتیــب در نمــاد کــم بــاری معــادل  14هــزار و
 632مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  334هــزار
و  892ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمــاد میــان بــاری
معــادل  86هــزار و  640مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت
متوســط  378هــزار و  37ریــال بــر مــگاوات ســاعت مــورد
معاملــه قــرار گرفــت.
همچنیــن در نمــاد بــار پیــک ،روزانــه معــادل  33هــزار و
 768مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  398هــزار
و  241ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمــاد بــار پایــه،
روزانــه معــادل  907هــزار و  296مــگاوات ســاعت بــرق
بــا قیمــت متوســط  366هــزار و  302ریــال بــر مــگاوات
ســاعت ،بیــن خریــداران و فروشــندگان بــورس انــرژی
معاملــه شــد.
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در هفت ـهای کــه گذشــت ،در مجمــوع یــک میلیــون و 42
هــزار و  336مــگاوات ســاعت بــرق بــه ارزش بیــش از 383
میلیــارد ریــال مــورد معاملــه قــرار گرفــت.
حجــم معامــات انجــام شــده در ایــن هفتــه در شــرایطی
کاهــش  50درصــدی را نســبت بــه هفتــه قبــل از خــود
نشــان مــی دهــد کــه شــاهد کاهــش قیمــت متوســط
مــوزون تمــام نمادهــا نیــز هســتیم.
بهسوی خوداتکائی و تعمیق بنیانهای علمی و فنی
صنایع آب و برق
هــاب انــرژی :ابــاغ سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی از
ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی ،فرصــت ارزشــمندی
را بــرای توانمندســازی و خوداتکایــی کشــور و بــه ویــژه
بومیســازی در امــور مهــم راهبــردی پدیــد آورده اســت.
تفاهمنامــه همــکاری آموزشــی و پژوهشــی بیــن دو
وزارتخانــه نیــرو و علــوم در پژوهشــگاه نیــرو بــه امضــا
رســید .ایــن تفاهمنامــه همــکاری بــه مناســبت هفتــه
پژوهــش بیــن حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو و محمــد
فرهــادی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه امضــا
رســید.
نبايد تحقيقات و پژوهش را در اولويت
آخر قرار دهيم
هــاب انــرژی :هــر زمانــي کــه بيشــترين مشــکالت مالــي را
داريــم بايســتي بيشــترين هزينــه را بــراي امــور تحقيقــات
در نظــر بگيريــم ،زيــرا بــا ســرمايهگذاري بــر تحقيقــات
ميتــوان هزينههــا را کاهــش و کارايــي را افزايــش داد.
وزيــر نيــرو در جشــنواره پژوهــش و فنــاوري وزارت نيــرو
گفــت :وظيفــه مــا فقــط تاميــن آب و بــرق مشــترکان
نيســت و نبايــد تحقيقــات و پژوهــش را در اولويــت آخــر
کار خــود قــرار دهيــم .حميــد چيتچيــان در جشــنواره
پژوهــش و فنــاوري وزارت نيــرو در پژوهشــگاه نيــرو بــا
بيــان ايــن مطلــب اظهــار داشــت :موسســه تحقيقــات آب
و پژوهشــگاه نيــرو بايــد بــه محــور تحقيقــات در وزارت
نیــرو معرفــی شــوند ،زيــرا ايــن دو موسســه ميتواننــد
نيازهــاي صنعــت را بهخوبــي تشــخيص دهنــد .وزيــر
نيــرو بــا بيــان اينکــه مقــام معظــم رهبــري در ديــدار بــا
مســئوالن تحقيقــات وزارت نيــرو کليــد حــل مشــکالت
کشــور را در کار تحقيقاتــي و رشــد علــم دانســتهاند ،گفــت:
مشــکالت اقتصــادي و فنــاوري متعــددي در کشــور وجــود
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دارد ،امــا بايســتي بــه ايــن نکتــه کليــدي توجــه داشــت که
حــل همــه مشــکالت بــا فعاليتهــاي علمــي ،تحقيقاتــي
و فنــاوري حــل خواهــد شــد .وي تصريــح کــرد :هــر زمانــي
کــه بيشــترين مشــکالت مالــي را داريــم بايســتي بيشــترين
هزينــه را بــراي امــور تحقيقــات در نظــر بگيريــم ،زيــرا
بــا ســرمايهگذاري بــر تحقيقــات ميتــوان هزينههــا را
کاهــش و کارايــي را افزايــش داد .چيتچيــان بــا بيــان
ايــن کــه در نمايشــگاه بينالمللــي صنعــت بــرق ســال
جــاري يکــي از شــرکتهاي کابلســازي موفــق شــد تــا
بــا توليــد کابلهــاي جديــد  400کيلوولــت ميلياردهــا
تومــان در هزينــه توليــد کابــل و حفــر تونــل صرفهجويــي
کنــد ،افــزود :در ســاخت نيــروگاه تلمبــه ذخيــرهاي
سياهبيشــه نيــاز بــه دســتگاهي بــود کــه بــا شــيب 60
درجــه کانالــي را حفــر کنــد و ايــن دســتگاه بايســتي از
خــارج از کشــور تاميــن ميشــد کــه بــا همــکاري دانشــگاه
صنعتــي شــريف موفــق شــديم رباتــي بــا هزينــه کمتــر
و ارتقــاي فنــاوري بيشــتر طراحــي نمائيــم تــا مشــکل را
مرتفــع کنيــم.
همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره پژوهــش و فنــاوری
وزارت نیــرو صــورت گرفــت :امضــای توافقنامــه همــکاری
بیــن شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و پژوهشــگاه
نیــرو براســاس ایــن توافقنامــه پژوهشــگاه نیــرو در
قالــب ( MCمدیریــت اجرایــی) نســبت بــه تهیــه نقشــه
راه ،پیشــنهاد نحــوه اجــرا ،تهیــه برنامــه زمانبنــدی و
مشــخص نمــودن بودجــه مــورد نیــاز بــا توجــه محورهــا و
حوزههــای مدنظــر شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی
بــرق حرارتــی اقــدام خواهــد کــرد.
قدرت چانه زنی ایران در تعامالت بین المللی
افزایش مییابد
هــاب انــرژی :مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز
جنــوب بهــره گیــری از تولیدهــای بومــی در کنــار توجــه
ســازندگان داخلــی بــه حفــظ و ارتقــای کیفیــت را اهرمــی
بــرای افزایــش قــدرت چانــه زنــی کشــور در تعامــات بیــن
المللــی دانســت .بیــژن عالیپــور د بــا اشــاره بــه رهنمودهــا
و تأکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر هدایــت کشــور بــه
ســمت خوداتکایــی و تقویــت بنیــان هــای داخلــی صنعــت
نفــت گفــت :تــاش مســتمر کارشناســان ،خالقیــت ،ابتــکار

و نــوآوری بخشــهای پژوهشــی و مهندســی ســاخت داخــل
بویــژه در ســالهای اخیــر ،افــق تــازه ای را بــه روی ایــن
صنعــت عظیــم گشــوده کــه تدویــن دانــش فنــی و تولیــد
انبــوه قطعــات حســاس و ماشــین آالت پیچیــده فرآینــدی
در قالــب  ١٠گــروه کاالیــی ابالغــی از ســوی وزیــر نفــت از
ثمــرات ایــن حرکــت جهــادی اســت .وی افــزود :شــرکت
ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در کنــار تولیــد صیانتــی،
توســعه میدانهــای جدیــد ،ســاخت و افتتــاح طرحهــای
عظیــم نمکزدایــی و فرآورشــی ،مشــارکت در طرحهــای
ازدیــاد برداشــت بــا دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ،توجــه
بــه توســعه متــوازن و آبادانــی شــهرها و اســتانهای نفتخیــز
حــوزه فعالیــت ،اجـــرای پــروژه هــای متعــدد عــام المنفعــه
را نیــز همســو بــا عمــل بــه مســئولیتهای اجتماعــی ایــن
شــرکت در دســتور کار دارد کــه بــرای انجــام بهینــه ایــن
دو مقولــه مهــم از یــک برنامــه مــدون میــان و بلنــد مــدت
پیــروی مــی کنــد.
خواب بلندمدت دموکراتها برای قیمت نفت
ایلنــا :برکشــلی سیاســی کاری دموکراتهــا را دلیــل
افزایــش نــرخ بهــره بانکــی بــا هــدف کاهــش ســرمایه
گــذاری و درنتیجــه افــت قیمــت نفــت خوانــد .فریــدون
برکشــلی ،کارشــناس ارشــد انــرژی دربــاره تاثیــر افزایــش
نــرخ بهــره بانکــی آمریــکا بــر قیمــت نفــت گفــت :افزایــش
نــرخ بهــره بانکــی آمریــکا نمیتوانــد تاثیــر آنــی روی
قیمــت نفــت داشــته باشــد و حداکثــر چنــد ســنت
قیمتهــا را کاهــش میدهــد امــا در درازمــدت تاثیــر
دارد .وی افــزود :اگــر اســتنباط بــازار ایــن باشــد کــه
بانــک مرکــزی آمریــکا قصــد دارد بــه صــورت دورهای
نــرخ بهــره را افزایــش دهــد ،روی قیمــت نفــت اثــر دارد.
برکشــلی تصریــح کــرد :قیمــت نفــت روی ارزش ســهام
شــرکتها و انگیــزه شــرکتهای نفتــی بــرای ســرمایه
گــذاری جدیــد تاثیــر منفــی داشــته و ســرمایه گذاریهــا
را پاییــن م ـیآورد .ایــن کارشــناس انــرژی اظهــار داشــت:
اگــر افزایــش نــرخ بهــره تــداوم داشــته باشــد بایــد شــاهد
کاهــش بیــش از ایــن در قیمــت نفــت باشــیم .وی بــا
اشــاره بــه انگیزههــای سیاســی فــدرال رزرو بــرای کاهــش
قیمــت نفــت ،خاطرنشــان کــرد :فــدرال رزرو آمریــکا در
ســال پایانــی دوران ریاســت جمهــوری دموکراتهــا مایــل
اســت تمــام تــاش خــود را بــرای کاهــش ســرمایه گــذاری
در بخــش دولتــی صنعــت نفــت بعمــل آورد ولــی آنچــه

انـرژی
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مســلم اســت در کوتــاه مــدت تاثیــری بیــش از چنــد
ســنت نخواهــد داشــت.
نتیجه شکایت گازی ایران تا پایان دیماه اعالم می
شود
ایلنــا :دیــوان داوری بیــن المللــی کمــاکان در حال بررســی
پرونــده شــکایت گازی شــرکت بوتــاش ترکیــه از شــرکت
ملــی گاز ایــران بــوده و تاکنــون بــه نتیجــه نرســیده اســت.
مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملی گاز ایــران اظهــار کرد:
نتیجــه شــکایت گازی ترکیــه از ایــران تــا پایــان دیمــاه
اعــام مــی شــود .عزیــزاهلل رمضانــی افــزود :شــرکت بوتــاش
در ژانویــه ســال  ٢٠١٢میــادی دو شــکایت در زمینــه
نامطمئــن بــودن شــرکت ملــی گاز ایــران در تحویــل گاز
و کاهــش قیمــت گاز بــه دلیــل تجــاری بــه دیــوان داوری
بیــن المللــی ارائــه کــرد .وی ادامــه داد :ایــن دیــوان بــا رای
 ١٠نوامبــر  ٢٠١٤میــادی ،شــکایت گازی ترکیــه از ایــران
را مبنــی بــر نامطمئــن بــودن شــرکت ملــی گاز ایــران
در تحویــل گاز رد کــرد و بــر دفــاع انجــام شــده توســط
شــرکت گاز صحــه گذاشــت .مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز
ایــران نیــز پیشــتر بــه خبرنــگار شــانا گفتــه بــود :ترکیــه
در ارتبــاط بــا ادعــای دوم و شــکایت از ایــران ،قیمــت بــازار
جهانــی ،خریــد گاز از روســیه ،بــازار انرژیهــای غیــر گاز در
ایــن کشــور را جمــع بنــدی کــرده و معتقــد اســت کــه
ایــن گاز نســبت بــه انرژیهــای دیگــر گــران بــوده و ایــران
بایــد آن را ارزان کنــد .بــه گفتــه حمیدرضــا عراقــی ،ترکیــه
همــه اســتداللها را در دادگاه ارائــه کــرده اســت و از طــرف
دیگــر ،شــرکت ملــی گاز ایــران نیــز همــه دفاعیــات را بــه
دادگاه اعــام کــرده و بایــد منتظــر رای دادگاه باشــیم.
ایــران و ترکیــه در ســال  ١٩٩٦قــرارداد  ٢٥ســاله ای بــرای
صــادرات ســاالنه تــا  ١٠میلیــارد مترمکعــب گاز امضــا
کردنــد کــه بــر اســاس آن روزانــه  ٣٠میلیــون مترمکعــب
گاز بــه ترکیــه ارســال مــی شــود.
برق و انرژی نیاز به بودجه  140میلیارد
تومانی دارد
هــاب انــرژی :قائــم مقــام پژوهشــگاه نیــرو گفــت  :صنعــت
بــرق و انــرژی در بخــش تحقیقــات در قالــب برنامــه
ششــم توســعه  ،نیازمنــد  140میلیــارد تومــان ســرمایه
گــذاری اســت تــا تحولــی در بخــش پژوهــش ایجــاد
شــود .سیدمحســن مرجــان مهــر اظهــار داشــت :براســاس
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برنامــه ریــزی بــه عمــل آمــده اعتبــارات صنــدوق پژوهــش
و فنــاوری صنعــت بــرق بــرای یــک دوره پنــج ســاله بــه
 500میلیــارد تومــان خواهــد رســید کــه مــی توانــد
تحولــی در شــرکت هــای دانــش بنیــان ایجــاد کند.بــه
گفتــه وی  ،اکنــون  40درصــد اعتبــارات صنــدوق دولتــی
اســت و بقیــه بــه بخــش خصوصــی تعلــق دارد و اینــک 10
میلیــارد تومــان اعتبــار دارد  .مرجــان مهــر یــادآور شــد:
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری صنعــت بــرق تعامــل مناســبی
بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری دارد و بــا ســایر صنــدوق هایــی کــه بــه
نوعــی ماهیــت پژوهشــی دولتــی داشــته باشــند  ،همــکاری
مــی کنــد  .مرجــان مهــر افــزود :پژوهشــگاه یــاد شــده
بــا ایجــاد زیرســاخت هــای مرکــز رشــد ،پــارک توســعه
فنــاوری بــرق و انــرژی  ،صنــدوق پژوهــش و فنــاوری،
حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان در زمنیــه تحقیقات
صنعــت بــرق را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت  .ایــن
مقــام مســئول در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ایرنــا در بــاره
بودجــه هــای پژوهشــگاه اظهــار داشــت  :امســال در بودجــه
 20میلیــارد تومــان اعتبــارات دولتــی بــرای ایــن بخــش
پیــش بینــی شــده بــود کــه طــی  9ماهــه گذشــته ،بدلیــل
محدودیــت هــای اعتبــاری 35 ،درصــد آن جــذب شــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :پژوهشــگاه بــا کمــک بخــش
خصوصــی ،بتوانــد برنامــه تجــاری ســازی نتایــج تحقیقــات
بــا زیرســاخت هــای الزم بــه مــورد اجــرا گــذارد.
ایران و جمهوری آذربایجان سند تبادل ب
رق امضا کردند
ایرنــا :ســند تجــاری ســازی و تبــادل بــرق بیــن ایــران و
جمهــوری آذربایجــان بــا حضــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ایــران و وزیــر اقتصــاد و صنعــت جمهــوری
آذربایجــان بــه امضــا رســید .ایــن ســند را مدیرعامــل
شــرکت توانیــر ایــران و رئیــس دولتــی صنعــت بــرق
جمهــوری آذربایجــان در محــل وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات امضــا کردنــد .بــر اســاس ایــن ســند ،مبادلــه
تجــاری بــرق بیــن دو کشــور در ســه ماهــه ابتدایــی ســال
 2016میــادی وارد فــاز عملیاتــی خواهــد شــد .طبــق
ایــن ســند ،شــبکه سراســری بــرق دو کشــور بــه یکدیگــر
متصــل مــی شــود .بــا اجرایــی شــدن ایــن برنامــه ،زمینــه
اتصــال شــبکه بــرق کشــورهای جمهــوری آذربایجــان،
گرجســتان و روســیه نیــز فراهــم خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات کاال در گمرکات بیش از
یکروز نمیماند

معــاون وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه صــادرات
کاال در گمــرکات بیــش از یــکروز نمیمانــد،
گفــت :زمــان صــادرات کاالهــای پتروشــیمی
طوالنیتــر اســت.
مســعود کرباســیان بــا بیــان اینکــه صــادرات كاال در
گمــركات كشــور بيــش از يــکروز نميمانــد ،گفــت:
زمــان را بــراي فعــاالن ترانزيــت بــه لحظــه ميرســانيم.
رئيــس گمــرک ايــران افــزود :در سياســتهاي
ابالغشــده از ســوي رهبــر معظــم انقــاب در اقتصــاد
مقاومتــي  ۹بنــد آن مربــوط بــه ســرمايهگذاري روي
صــادارت كاال اســت .حمايــت همهجانبــه هدفمنــد از
صــادرات كاال ،گســترش خدمــات تجــاري و ثبــات در
امــر صــادرات كاال ،از بندهــاي مربــوط بــه صــدور كاال
در سياس ـتهاي ابالغــي رهبــري در اقتصــاد مقاومتــي

راه را برای خصوصیها باز
کنید

کوچــک مانــدن بخشخصوصــی و فعالیتهــای آن
از دیــدگاه برخــی تحلیلگــران یکــی از بزرگتریــن
مشــکالت حــال حاضــر اقتصــاد کشــور اســت.
از زمــان آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم ،همــواره
موضــوع ایجــاد فضــای بهتــر و بیشــتر بــرای
خصوصیهــا بــر ســر زبــان دولتیهــا بــوده اس ـت.
امــا در تازهتریــن اقــدام جــدی در ایــن خصــوص
در یکــی از بندهــای پیشنویــس برنامــه ششــم
توســعه ،کوچکســازی  15درصــدی بدنــه دولــت
مطــرح شــده اســت.
کــوروش پرویزیــان ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران بــر ایــن بــاور اســت کــه زمــان آن رســیده
کــه دولــت ســکان اصلــی امــور اقتصــادی را بــه
بخشخصوصــی واگــذار کنــد.

انـرژی

شماره هفده  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

اســت.
وي دربــاره اقدامهــاي دولــت تدبيــر و اميــد در
ي شــدن سياســتهاي ابالغــي رهبــري در
اجرايــ 
اقتصــاد مقاومتــي و در حــوزه صــادرات كاال گفــت:
تاكنــون اقدامهــاي خوبــي از ســوي دولــت روحانــي در
حــوزه تجــارت خارجــي و صــادرات انجــام شــده اســت.
كرباســيان ،حــذف مجوزهــاي غيرضــرور ،حــذف
پيمانســپاري ،ممنــو ع كــردن عــوارض كاالهــاي
صادراتــي و شفافســازي در بحــث گمــركات را از
جملــه اقداماتــي برشــمرد كــه در جهــت تســهيل
صــادرات توســط گمــرک در ســالهاي اخيــر انجــام
شــده اســت.
معــاون وزیــر اقتصــاد بیــان داشــت :صــادرات كاال از
گمــركات كشــور بيــش از يــک روز باقــي نميمانــد و
فقــط صــادرات كاالي پتروشــيمي ميمانــد .ســاماندهي
صــادرات كاال از گمــركات كشــور از اقدامهــاي مهمــي
اســت كــه ســالهاي اخيــر توســط گمــركات بــراي
رفــع نگرانــي صادركننــدگان انجــام شــده اســت.
وی ،ارزيابــي در محــل كاالهــاي صادراتــي ،انجــام
تشــريفات گمــرک در خــارج از وقــتاداري ،اصــاح

قانــون گمركــي و مكانيزهكــردن كســب و كار را از
ديگــر اقدامــات حــوزه گمــرک كشــور عنــوان كــرد.
كرباســيان دربــاره ارائــه خدمــات بــه فعــاالن ترانزيــت
اظهارداشــت :تــاش ميشــود زمــان را بــراي فعــاالن
ترانزيــت بــه لحظــه برســانيم تــا بــا كمتريــن هزينــه و
زمــان انجــام شــود .اكنــون زمــان ترخيــص كاال از ۲۶
روز بــه  ۲روز كاهــش يافتــه و بــراي صــادرات از  ۷روز
بــه يكــروز رســيده اســت.
کرباســیان بــا بيــان اينكــه در  ۸مــاه نخســت امســال
تــراز تجــاري كشــور مثبــت بــوده اســت ،افــزود :ايــن
امــر نشــاندهنده ايــن اســت كــه صــادرات بــر واردات
در كشــور برتــري دارد و ايــن موفقيــت در شــرايط
تحريــم بــه دســت آمــده اســت .در شــرايط تحريــم
كارهــاي خوبــي در امــر صــادرات كاال در كشــور انجــام
شــده و بايــد خودمــان را بــاور كنيــم كــه اتحاديــه
اروپــا پذيرفتــه ايــران پايلــوت شــود و ارتبــاط بــا ۷۰
كشــور را برقــرار كنيــم .اميدواريــم بعــد از برجــام بــه
كل دنيــا دسترســي پيــدا كنيــم.
منبع :مهر

پرویزیــان میگویــد :دولــت چابــک و دولــت منعطــف
همــواره یکــی از موضوعــات مهمــی بــوده کــه درمورد
آن نقطــه نظــرات مختلــف وجــود دارد .کاهــش حجــم
تصدیگــری دولــت موضوعــی اســت کــه مــورد
عالقــه فعــاالن اقتصــادی اسـت .ایــن در حالــی اســت
کــه در سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه
مقــام معظــم رهبــری تاکیــد بســیاری بــر اجرایــی
شــدن آن دارنــد ،سیاســتهای مردمیســازی
اقتصــاد در آن مطــرح شــده اســت .تمــام ایــن
موضوعــات نشــان میدهــد کــه چــارهای جــز
کوچــک کــردن حجــم دولــت نداریـم .وی بــه صــدای
اقتصــاد گفــت :در ایــن میــان بایــد بــه شــاخصهای
مختلــف اقتصــادی نیــز پرداخـت .دولــت از یــک ســو
بــا کاهــش محســوس و بیســابقه قیمــت جهانــی
نفــت مواجــه شــده و درآمدزایــی آن بــه دلیــل افــت
بهــای نفــت دچــار چالــش شــده اســت و همیــن
موضــوع باعــث شــده نتوانــد هماننــد ســالهای
گذشــته روی کســب درآمدهــای حاصــل از منابــع
زیرزمینــی خــود حســاب بــاز کنــد .ایــن درحالــی

اســت کــه بــرآورد خوبــی نیــز از افزایــش قیمــت
جهانــی نفــت در روزهــا و ماههــای آتــی نیــز وجــود
نــدارد .عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران اظهــار
کــرد :از ســوی دیگــر دولــت بــا موضــوع درآمدهــای
مالیاتــی مواجــه شــده اســت کــه ایــن درآمدهــا در
شــرایط فعلــی امــکان رشــد وســیع و ســریع را نــدارد.
همچنیــن رکــودی کــه در بــازار کشــور حاکــم اســت،
عالمــت خوبــی بــرای افزایــش درآمدهــای مالیاتــی
نمیدهن ـد .بنابرایــن بســیار بعیــد اســت کــه دولــت
بتوانــد بــه ایــن زودی درآمدهــای مالیاتــی خــود را بــا
درآمدهــای نفتــی جایگزیــن کنــد.
پرویزیــان گفــت :بنابرایــن دولــت ناچــار اســت
فعالیتهــا و خدمــات را کــه مــازاد کار اصلــی
خــودش اســت ،محــدود کن ـد .دولــت بایــد اینگونــه
فعالیتهــای خــود را بــه بخشخصوصــی واگــذار
کنــد .دولــت بایــد نشــان دهــد کــه میخواهــد
فعــاالن اقتصــادی و مــردم بیشــتر وارد صحنــه
اقتصــادی شــوند و اجــازه ایــن اقــدام را بدهــد تــا
بخشخصوصــی اقتصــاد را در اختیــار بگیرنــد.
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صادرات گاز ایران

ایرنــا :جمهــوری اســامی ایــران در ادامــه تنــوع بخشــی و
گســترش مشــتریان بــازار انــرژی خــود ،صــادرات روزانــه
 20میلیــون مترمعکــب گاز بــه پاکســتان تــا ســه ســال
آینــده و همچنیــن آغــاز گازرســانی بــه بصــره تــا ســال
آینــده را در دســتور کار دارد .طــرح صــادرات گاز بــه هنــد
نیــز در حــال بررســی اســت .علیرضــا کاملــی مدیرعامــل
شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران ،گفــت :بــا تکمیــل
زیرســاخت هــا در خــاک پاکســتان ،تــا ســه ســال آینــده
 ٢٠میلیــون مترمکعــب گاز ایــران بــه ایــن کشــور صــادر
مــی شــود .وی تاکیــد کــرد زیرســاخت صــادرات گاز بــه
پاکســتان ،در ایــران آمــاده اســت .مدیرعامــل شــرکت ملی
صــادرات گاز ایــران ادامــه داد :تاکنــون دو قــرارداد بــرای
صــادرات گاز بــه عــراق امضــا شــده کــه پــروژه مربــوط بــه
صــادرات گاز بــه بغــداد ،بــه مرحلــه نهایــی رســیده اســت
امــا زیرســاخت هــای صــادرات گاز بــه بصــره تــا یــک ســال
آینــده آمــاده مــی شــود.
البتــه واگــذاری فعالیتهــای اقتصــادی بــه
بخشخصوصــی هــم جــزو برنامههــای دولــت
یازدهــم اســت و هــم جــزو سیاسـتهای کلــی آن.
بنابرایــن کاهــش حجــم  15درصــد از فعالیتهــای
دولــت ،فرصــت و سیاســت بســیار خوبــی اســت و
امیدواریــم ایــن اتفــاق طــی برنامــه ششــم توســعه
بیفتــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :احکامــی کــه بــه
صــورت دائمــی در برنامــه ششــم توســعه آمــده،
برخــی از آنهــا مثــل قوانیــن پولــی و بانکــی ،مربوط
بــه قوانیــن مــادر اســت مثــا درمــورد ترکیــب
شــورای پــول و اعتبــار .انتظــار مــا بــه عنــوان بدنــه
بخشخصوصــی ایــن اســت کــه ایــن احــکام بــه
اصــاح همــان قوانیــن اصلــی کــه وجــود دارد،
برگــرد د زیــرا در حــال حاضــر قوانیــن پولــی و
بانکــی کشــور مــورد نظــر کمیســیون اقتصــادی
مجلــس اســت کــه اصــاح شــود .بنابرایــن ایــن
اقدامــات را بــه نظــر میرســد کــه در آنجــا بایــد
انجــام دهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افقی روشن پیش روی
صنعت نفت کشور

خوزســتان ،اســتانی کــه بیــش از نیمــی از نفــت کشــور در
آن تولیــد میشــود ،ایــن بــار میزبــان برگــزاری ســومین
نمایشــگاه تخصصــی صنعــت نفــت بــود؛ نمایشــگاهی کــه بــا
هــدف دســتیابی بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن
تقویــت ســاخت داخــل و بــا حضــور بیــژن عالیپــور،
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب و حیــدر
بهمنــی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران آغــاز بــه
کار کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی «جهانصنعت» به خوزســتان،
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا حضور
در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه
مــواردی چــون تــاش مســتمر کارشناســان ،خالقیــت،
ابتــکار و نــوآوری بخشهــای پژوهشــی و مهندســی ســاخت
داخــل بهویــژه در ســالهای اخیــر ،افــق تــازهای را روی
ایــن صنعــت عظیــم گشــوده کــه تدویــن دانــش فنــی و
تولیــد انبــوه قطعــات حســاس و ماشــینآالت پیچیــده
فرآینــدی در قالــب  ١٠گــروه کاالیــی ابالغــی از ســوی وزیــر
نفــت از ثمــرات ایــن حرکــت جهــادی اســت.
افزایش قدرت چانهزنی ایران در تعامالت بینالمللی
بیــژن عالیپــور از جملــه اقدامــات صورتگرفتــه بــرای
افزایــش قــدرت چانهزنــی کشــور در تعامــات بینالمللــی
را بهرهگیــری از تولیــدات بومــی در کنــار توجــه ســازندگان
داخلــی بــه حفــظ و ارتقــای کیفیــت دانســت.
وی افــزود :شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در کنــار
تولیــد صیانتــی ،توســعه میدانهــای جدیــد ،ســاخت
و افتتــاح طرحهــای عظیــم نمکزدایــی و فرآورشــی،
مشــارکت در طرحهــای ازدیــاد برداشــت بــا دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی ،توجــه بــه توســعه متــوازن و آبادانــی
شــهرها و اســتانهای نفتخیــز حــوزه فعالیــت ،اجـــرای
پروژههــای متعــدد عامالمنفعــه را نیــز همســو بــا عمــل
بــه مســوولیتهای اجتماعــی در دســتور کار دارد کــه بــرای
انجــام بهینــه ایــن دو مقولــه مهــم از یــک برنامــه مــدون
میانمــدت و بلندمــدت پیــروی میکنــد.
عالیپــور بــا بیــان اینکــه توجــه و اهتمــام بــه تکمیــل فرآیند
بومیســازی و حمایــت از ســازندگان داخلــی در ایــن برنامــه

از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت ،اظهــار کــرد :بــه همین
منظــور شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــا تشــریک
مســاعی شــرکت ملــی حفــاری ایــران اقــدام بــه برگــزاری
نمایشــگاه تخصصــی ســاخت داخــل تجهیــزات صنعــت
نفــت خوزســتان کــرده تــا فرصتــی مناســب بــرای ارائــه
توانمندیهــای صنعتگــران ،ســازندگان و تامینکننــدگان
کاالی صنعــت نفــت و همچنیــن ارائــه نیازمندیهــای
شــرکتهای نفتــی را فراهــم کند.مدیرعامــل شــرکت ملــی
مناطــق نفتخیــز جنــوب اســتقبال مطلــوب ســازندگان و
شــرکتهای داخلــی از نمایشــگاههای گذشــته و حضــور
موثــر آنهــا در ایــن نمایشــگاه را نشــان از اعتمــاد و اقبــال
آنــان بــه ســاخت داخــل و نویدبخش آینــدهای روشــن برای
صنعــت عظیــم نفــت کشــور عنــوان کــرد.وی بــا اشــاره بــه
اینکــه نــگاه ملــی و متعهدانــه بــه فرآینــد بهرهگیــری از
تولیــدات بومــی در کنــار توجــه ســازندگان داخلــی بــه
حفــظ و ارتقــای روزافــزون کیفیــت ،اهرمــی بــرای افزایــش
قــدرت دولتـــمردان ایـــن مـــرز و بــوم در چانهزنیهــای
بینالمللــی اســت ،تصریــح کــرد :بــه ایــن منظــور داشــتن
برنامــه مناســب بــرای اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــد
داخلــی و ورود بــه زمینههــای مهــم نیازمنــد تعامــل
بیشــتر و ســازندهتر صنعــت ،دانشــگاه و ســازندگان اســت.
حضور در عرصههای بینالمللی
همچنیــن حیــدر بهمنــی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی
حفــاری ایــران نیــز بــا حضــور در مراســم افتتاحیــه ســومین
نمایشــگاه ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه
 ١٢٠هــزار قطعــه دســتگاه حفــاری در شــرکت ملــی
حفــاری ایــران وجــود دارد ،گفــت :روزانــه  ٣۴هــزار قطعــه
در ایــن شــرکت اســتفاده میشــود کــه از ایــن میــان
ســاخت  ٢٠هــزار قطعــه آن بومــی شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــا بیــان اینکــه
ایــن شــرکت هــر ســاله  ٨٠٠میلیــارد ریــال در زمینــه
بومیســازی و خریــد تجهیــزات و قطعــات از منابــع داخلــی
هزینــه میکنــد ،افــزود :ایــن شــرکت هماکنــون بــا ١٠
مرکــز علمــی و پژوهشــی همــکاری دارد و در ایــن مراکــز،
دفاتــر پژوهــش راهانــدازی کــرده اســت.
بهمنــی بــا بیــان اینکــه شــرکت ملــی حفــاری ایــران یــک
شــرکت بینالمللــی اســت ،اظهــار کــرد :ایــن شــرکت در
کشــورهای ترکمنســتان و لیبــی در حــال اجــرای پــروژه
اســت و بنــا داریــم در دریــای شــمال انگلیــس نیــز وارد
فعالیــت شــویم.
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وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت ملــی حفــاری بنــا دارد
کارهــا را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد و خــود
بیشــتر بــه نظــارت بپــردازد ،ادامــه داد :اکنــون  ۴٠درصــد
پروژههــای ایــن شــرکت از ســوی بخــش خصوصــی اجــرا
میشــود امــا سیاس ـتمان ایــن اســت کــه ایــن میــزان را
افزایــش دهیــم.
محمدرضــا تاکایــدی ،قائــم مقــام شــرکت ملــی حفــاری
ایــران نیــز در حاشــیه ایــن نمایشــگاه بــا اشــاره بــه
پروژههــای در دســت اجــرای ایــن شــرکت اظهــار کــرد:
اکنــون  ٨۵درصــد حفــاری  ٢٢حلقــه چــاه فــاز ١۴
پارسجنوبــی ،انجــام شــده اســت و براســاس برنامهریــزی
انجــام شــده نیمــه دوم ســال  ٩۵ایــن پــروژه را بــه پیمانکار
تحویــل خواهیــم داد.
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور  ٣٠٠شــرکت و ســازنده داخلــی،
دانشــگاهها ،مراکــز علمــی ،پژوهشــی و دانشبنیــان کــه
در زمینــه ســاخت قطعــات و تجهیــزات مــورد اســتفاده در
صنایــع نفــت ،گاز ،پاالیــش ،پتروشــیمی و حفــاری فعالیــت
میکننــد ،برگــزار شــده اســت.
شــرکتکنندگان ایــن نمایشــگاه در  ٢٩٠غرفــه جانمایــی
شــدهاند کــه  ۵٠درصــد آنهــا از شــرکتهای اســتان
خوزســتان و  ۵٠درصــد نیــز از دیگــر اســتانها هســتند
کــه حضــور شــرکتکنندگان نســبت بــه ســال گذشــته
رشــدی  ۴٠درصــدی را داشــته اســت.
همچنیــن در حاشــیه ایــن نمایشــگاه ،ســمینار و
نشس ـتهای تخصصــی بــا حضــور شــرکتها ،دانشــگاهیان
و مراکــز عملــی و پژوهشــی نیــز انجــام میشــود.
ســومین نمایشــگاه تخصصــی ســاخت داخــل ،امســال از
ســوی شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب و شــرکت
ملــی حفــاری ایــران برگــزار شــده اســت و از روز شــنبه ٢٨
آذرمــاه تــا یکــم دیمــاه همــه روزه از ســاعت  ٩صبــح تا ١٧
در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی خوزســتان،
پذیــرای متخصصــان ،کارشناســان و عالقهمنــدان
خواهد بود.
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زیرســاختهای تجــاری کشــور در شــرایط
پســاتحریم ،ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
نظــر دارد مشــکالت و چالشهــای زیرســاختهای
حملونقــل صادراتــی و لجســتیک تجــارت خارجــی
کشــور را عارضهیابــی و در راســتای توســعه ایــن
حــوزه برنامهریــزی کنــد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود:
شــاخصهای ارزیابــی کارایــی و تســهیل تجــارت
کــه توســط ســازمانهای گوناگــون بینالمللــی،
از جملــه بانــک جهانــی ارزیابــی و اندازهگیــری
میشــوند ،نشــان میدهــد کشــورمان از جایــگاه و
رتبــه مناســبی در زیرســاختهای تجــاری برخــوردار
نیســت.
وی تصریــح کــرد :کشــورمان در شــاخصهایی
از جملــه شــاخص تجــارت فرامــرزی دارای رتبــه
 ،۱۶۷شــاخص توانمندســازی تجــاری دارای رتبــه
 ۱۳۸و شــاخص عملکــرد لجســتیک دارای رتبــه
 ،۱۱۲گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه توســعه
تجــارت و تعامــل بــا کشــورهای دیگــر در شــرایط
پســاتحریم ،مســتلزم عارضهیابــی وضعیــت موجــود
زیرســاختهای تجــاری و برنامهریــزی در راســتای
توســعه ایــن حــوزه اســت.
افخمـیراد از تمامــی مســئوالن ،صاحبنظــران ،تجــار
و عالقهمنــدان دعــوت کــرد تــا در هماندیشــی
تخصصــی حملونقــل صادراتــی در  ۱۳دی مــاه
نظــرات کارشناســی خــود را ارایــه دهنــد.
منبع :مهر

صادرات نفت ایران به چین افزایش یافت

رویتــرز :صــادرات نفــت ایــران بــه چیــن در مــاه
گذشــته میــادی یعنــی نوامبــر نســبت بــه مــاه اکتبــر
 ۴۵.۲درصــد افزایــش داشــت .صــادرات نفــت ایــران بــه
بزرگتریــن مشــتری خــود یعنــی چیــن در مــاه گذشــته
میــادی در مقایســه بــا مــاه قبــل از آن یعنــی اکتبــر
افزایــش یافــت.در همیــن حــال ،صــادرات نفــت ایــران
رتبه نامناسب ایران در زیرساخت های
بــه چیــن در مــاه نوامبــر بــه  ۲.۰۲میلیــون تــن ،معــادل
 ۴۹۱هــزار و  ۱۰۰بشــکه در روز رســید کــه نســبت بــه
تجاری
مــاه قبــل از آن یعنــی اکتبــر ۴۵.۲ ،درصــد افزایــش
ولیالــه افخمــیراد گفــت :بــه منظــور اجــرای نشــان میدهــد.
سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در
راســتای اقتصــاد مقاومتــی و ضــرورت توســعه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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 ،اخیــرا بــا گســترش صــادرات گاز بــه چیــن و اروپــا تــا
حــد زیــادی بــه رونــد تولیــد ناخالــص داخلــی خــود کمــک
کــرده اســت .حــال آنکــه ایــن کشــور همچنــان از فســاد
اقتصــادی ،سیســتم ضعیــف آموزشــی ،اســتفاده ناکارآمــد از
منابــع و بیمیلــی دولــت بــه اصالحــات بــازار رنــج میبــرد.
در ایــن میــان گــزارش بانــک جهانــی از ســرعت رشــد
بــاالی اقتصــادی ایــن کشــور در فاصلــه ســالهای ٢٠١٤
تــا  ٢٠١٧حکایــت میکنــد ،بهطــوری کــه پیشبینــی
میشــود میــزان رشــد اقتصــادی در ایــن ســالها بــه
٩,٠٧درصــد برســد .بنابــر گــزارش مذکــور ،رشــد اقتصــادی
ایــن کشــور درســالجــاری میــادی ٨درصــد،ســال
 ٢٠١٦و  ٢٠١٧نیــز معــادل ٩درصــد خواهــد بــود.
افزایش  ٧,٦درصدی صادرات گاز

ترکمنســتان از ابتــدایســال  ٢٠١٥تاکنــون بــا وجــود
ســقوط قیمــت نفــت ،شــاهد رشــد اقتصــاد در بخــش نفتــی
خــود بــوده اســت .بــا وجــود آنکــه اغلــب کشــورهای نفتــی
در چنــد مــاه گذشــته شــاهد کاهــش رشــد اقتصــادی خــود
بــه دلیــل افــت قیمــت نفــت بودنــد ،دولــت ترکمنســتان
ســال گذشــته اعــام کــرد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی
ایــن کشــور در ماههــای ژانویــه و فوریــهســال جــاری،
١٠,١درصــد و تولیــد صنعتــی آن نیــز ١٠.٢درصــد رشــد
داشــته اســت.
همچنیــن تولیــد میعانــات نفتــی و گازی ترکمنســتان از
ابتــدایســال جــاری میــادی تاکنــون ٩,٢درصــد و تولیــد
گاز  ٥.٢درصــد افزایــش داشــته کــه همیــن مســأله موجــب
افزایــش  ٧.٦درصــدی صــادرات گاز طبیعــی ترکمنســتان
نیــز شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ،تولیــد فرآوردههــای نفتــی شــامل بنزیــن،
پلــی پروپلیــن ،روغنهــا و گاز مایــع نیــز در مقایســه
بــا دوره مشــابه  ٢٠١٤بــا افزایــش همــراه بــوده اســت.
دولــت ترکمنســتان همچنیــن تاکیــد کــرده کــه شــمار
ل جــاری
حفاریهــای نفتــی ایــن کشــور از ابتــدایســا 
میــادی تاکنــون  ١,٨برابــر شــده اســت .بــا توجــه بــه
درحــال اجــرا بــودن پروژههــای ســرمایهگذاری وســیع
ترکمنســتان ،ازجملــه ســاخت تاسیســات جدیــد فــرآوری
نفــت و گاز ،انتظــار مــیرود رونــد رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی ایــن کشــور همچنــان رو بــه رشــد باشــد.

انـرژی

شماره هفده  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

خطر ورشکستگی در صنعت برق جدی است

رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق علیرضــا کالهــی مــی
گویــد :در حــال حاضــر خطــر ورشکســتگی در صنعــت بــرق
خیلــی جــدی اســت ،شــرکت هــای برقــی کــه در ایــن ســالها
دولــت پــول و بدهیشــان را نــداده و زیــر بــار بهــره بانکــی بــوده
انــد ،بــه رهــن ســاختمانها روی آوردنــد و گرفتــن وام بــرای
اینکــه فقــط اموراتشــان بگــذرد ،خــود نشــان دهنــده ایــن
شــرایط ســخت اســت ».او مــی گویــد «:شــرکت هــا همــه
در قرضنــد و اگــر بــه آنهــا کمکــی نشــود دچــار بحــران
میشــوند ،شــرکت هایــی کــه تمامشــان بــا زحمــت ســاخته
شــدند و بــه اینجــا رســیدند؛ مــا شــرکتهای توانمنــدی

مشکالت را شناسایی کنیم

محســن جاللپــور ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران دربــاره
واگــذاری طرحهــای نیمهتمــام بــه بخــش خصوصــی
در شــبکه تلگــرام خــود نوشــت :یکــی از مســائلی کــه
ذهــن مــن را درگیــر کــرده ،گــزارش مهنــدس علــی
عبدالعلــیزاده دربــاره نحــوه واگــذاری پروژههــای
نیمهتمــام بــه بخــش خصوصــی اســت.
بــا توجــه بــه لــزوم اجرایــی شــدن طــرح واگــذاری
پروژههــای نیمهتمــام بــه بخــش خصوصــی ،مدتــی
پیــش از مهنــدس عبدالعلــیزاده خواســتیم مســئولیت
پیگیــری ایــن موضــوع را بــر عهــده بگیرنــد .در نشســت
کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی مهندســی کــه
بهتازگــی برگــزار شــد گــزارش ایشــان را شــنیدیم کــه
مهــم و پــر محتــوا بــود.

داریــم ،کارهایــی کــه مــا داریــم در ایــران میکنیــم؛ ســاخت
نیــروگاه ،تجهیــزات نیــروگاه ،احــداث پســت و خطــوط فشــار
قــوی ،درهیــچ کشــوری در منطقــه ایــن چنیــن انجــام نمــی
شــود».
او در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت در حالــی برنامــه راهبــردی خــود را تدویــن کــرده
اســت کــه هیــچ اشــاره ای بــه صنعت بــرق در آن نشــده اســت،
مــی گویــد «:بــرای مــن خیلــی تعجببرانگیــز اســت برنامــه
راهبــردی وزارت صنایــع در  7رکــن منتشــر مــی شــود و در
آن روی یــک ســری صنایــع ورشکســته برنامــه ریــزی صــورت
مــی گیــرد ماننــد لــوازم خانگــی کــه همــه چیــز آن در چیــن
تولیــد مــی شــود و در ایــران تنهــا لیبــل مــی خــورد ،ولــی
در آن هیــچ اشــاره ای بــه صنعــت بــرق و پتانســیل هــای آن
نشــده اســت .در شــرایطی کــه بــرق یــک صنعــت زیربنایــی و
مــادر اســت کــه  ۸۲درصــد صــادرات خدمــات فنی و مهندســی
کشــور بــه آن اختصــاص دارد؛ وزارت صنایــع بایــد مشــخصا
بــرای صنعــت بــرق برنامــهای تدوبــن کنــد».
او بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در ایــران معــادل آمریــکا و روســیه
براساس این گزارش ،در حال حاضر  ۳نوع طرح
وجود دارد:

نخســت :طرحهایــی کــه توجیــه فنــی و اقتصــادی
دارنــد و بخــش خصوصــی میتوانــد اجــرای ایــن
طرحهــا را برعهــده گیــرد .واگــذاری اینگونــه
طرحهــا میتوانــد از طریــق مزایــده باشــد و خــب
طبیعــی اســت کــه بایــد بــه باالتریــن پیشــنهاد
واگــذار شــود .دوم طرحهایــی کــه شــک داریــم تــا
پایــان پــروژه ،توجیــه اقتصــادی داشــته باشــند یــا
خیــر کــه بــه اعتقــاد ایشــان ،درایــن گونــه طرحهــا
بایــد دولــت تضمیــن خریــد خدمــت را همــراه بــا
واگــذاری بــه متقاضــی داده و اطمینــان الزم را
ایجــاد کنــد .ســوم طرحهایــی کــه توجیــه اقتصــادی
ندارنــد و بایــد درحــال حاضــر کنــار گذاشــته شــوند
و در مراحــل بعــدی مــورد رســیدگی قــرار گیرنــد.
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نیــروگاه میســازیم و رتبــه  ۱۴ظرفیــت نصبشــده بــرق
دنیــا را داریــم ،مــی گویــد «:در حــال حاضرکســری ســرمایه
گــذاری جــدیای در صنعــت بــرق وجــود دارد .وزارت نیــرو
جــزو وزارتخانههایــی بــود کــه در شــرایط بســیار بــدی تحویــل
دولــت آقــای روحانــی شــد بــرای همیــن هــم مــا االن خیلــی
انتقــادی نمیکنیــم چــون فکــر میکنیــم انتقادکــردن از
وزیــر فعلــی شــاید ناعادالنــه باشــد؛ چــون در شــرایط دشــواری
ســکان هدایــت وزارتخانــه را در دســت گرفــت و چالــش هــا
و بدهــی هــای کالن آن را بــه ارث بــرد .بودجــه نداشــتند و
چــون اقتصــاد بــرق ایــراد دارد؛ قیمــت فــروش و تولیــد باهــم
همخوانــی نــدارد ،دســتش بســته اســت و خــب بدهــی بزرگــی
هــم بــه ارث بــرده اســت».
او در ادامــه بــا انتقــاد ازعملکــرد چیــت چیــان وزیــر نیــرو،
مــی گویــد «:باوجــود همــه چالــش هــا اقدامــات وزیــر نیــرو
در ایــن مــدت بــرای مــا رضایتبخــش نبــوده اســت.به عنــوان
مثــال در قضیــه کاهــش تلفــات ،وزارت نیــرو در اســتفاده از
ظرفیتهــای بنــد «ق» و بعدهــا قانــون رفــع موانــع موفــق
نبــوده اســت درحالــس کــه وزارت راه بــرای راهآهــن جمهــوری
اســامی ایــران ۱۹ ،میلیــارد دالر پــروژه مصوبــه در شــورای
اقتصــاد تحــت بنــد «ق» گرفتــه اســت در صورتــی کــه وزارت
نیــرو نــه تنهــا اقدامــی نکــرده اســت حتــی موانعــی جلــوی
پــای بخــش خصوصــی ایجــاد کــرده اســت بــا بروکراســی.

و امــا بــرای شــروع عملیــات اجرایــی ،کمیتــه
زیــر نظــر آقــای عبدالعلــیزاده درحــال تدویــن
آییننامــهای بــرای ارائــه بــه دولــت اســت و آن
چــه مهــم بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه اگــر
دولــت موافقــت کنــد ،کار انتقــال پروژههایــی کــه
در دســته نخســت جــا دارنــد میتوانــد تــا پایــان
امســال عملیاتــی شــود کــه عمــا مســیر بــرای
ایــن واگذاریهــا همــوار خواهــد شــد .قــرار شــد
بــرای اطمینــان از نحــوه واگذاریهــا و پیشــگیری
از برداش ـتهای ســلیقهای ،مــاده واحــدهای تنظیــم
کنیــم و بــه دولــت پیشــنهاد دهیــم تــا در برنامــه
ششــم گنجانــده شــود .بــه نظــر میرســد بــا شــروع
عملیــات واگــذاری ،رفتهرفتــه بایــد مشــکالت را
هــم شناســایی کنیــم تــا بــا تعامــل بــا دولــت ،در
جهــت رفــع آن اقــدام الزم انجــام شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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کــه نگرانــی ایــن اســت کــه ســرمایهگذاران خارجــی
بــه طــور مســتقیم بــا وزارت نفــت قــرارداد ببندنــد و
بخــش خصوصــی نتوانــد در ایــن زمینــه نقشآفرینــی
کنــد .صالحــی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســاماندهی تشــکلها در
اتــاق ایــران گفــت :اکنــون فدراســیون نفــت تشــکیل شــده و قــرار
اســت بــا تجمیــع فدراســیونهای نفــت ،آب و ســایر بخشهــای
انــرژی کنفدراســیون انــرژی نیــز تشــکیل شــود .امــا درحــال حاضــر
انجمنــی تحــت عنــوان انجمــن نفــت نیــز شــکل گرفتــه اســت کــه
بــه نظــر میرســد ،میــان ایــن انجمــن و کنفدراســیون انــرژی
مــوازیکاری صــورت گیــرد.
موفقیتی که عامل شکست میشود
سیدحمیدحســینی بــا اشــاره غیرمســتقیم بــه بیــرون
آمــدن شکســت از دل پیروزیهــا پیاپــی و ایجــاد تفکــر
عدمنیــاز بــه مشــاوره گفــت :در بنگاههــای بخــش
خصوصــی موفقیــت میتوانــد عامــل شکســت باشــد .در
واقــع ایــن موفقیــت ممکــن اســت ،در فــرد اعتمــاد بهنفســی
ایجــاد کنــد کــه خــود را از هرگونــه مشــورت بینیــاز ببینــد.
او بــا انتقــاد از افزایــش وابســتگی شــرکت ملــی نفــت بــه
شــخص وزیــر و وزارت نفــت در اتخــاذ تصمیمــات افــزود :نــه
بــه دولــت قبــل کــه منابــع شــرکت ملــی نفــت را صــرف امــور
غیرمرتبــط کــرد و نــه بــه دوره فعلــی کــه شــما بــه دنبــال
منافــع حداکثــری بــرای ایــن شــرکت هســتید .حســینی
گفــت :وزارت نفــت بایــد دوســتدار رقابــت باشــد و رویههــای
ضدرقابتــی را تغییــر دهــد .بخــش خصوصــی بیشــتر از تعــدد
آییننامههــا و رفتارهــا ناراضــی اســت.
او همچنیــن در مــورد اســتراتژی وزارت نفــت بــرای حضــور
در بازارهــای بینالمللــی و همچنیــن ســرمایهگذاری در
پاالیشــگاههای خارجــی پرســید .او افــزود :کشــور چیــن،
چنــد پاالیشــگاه احــداث کــرده و امــکان خریــد نفــت خــام
بــرای ایــن پاالیشــگاهها را صــادر کــرده اســت .برخــی از
کشــورها نیــز مخازنــی از ایــن پاالیشــگاهها را خریــداری
کردهانــد .آیــا ایــران آمادگــی حضــور در ایــن بــازار را دارد؟
تعیین قیمت خوراک محافظهکارانه نباشد
احمــد مهــدوی ،دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت
پتروشــیمی ،خواســتارتعییــن قیمــت خــوراک پتروشــیمیها
شــد .مهــدوی تقاضــا کــرد قیمــت بــه نحــو تعییــن شــود
کــه منافــع ملــی را تامیــن کنــد و محافظهکارانــه نباشــد.

او همچنیــن تقاضــا کــرد ،ســازوکاری مناســب بــرای رفــع
مشــکل تضامیــن طراحــی شــود و انــواع خــوراک بــه میــزان
کافــی در اختیــار فعــاالن صنعــت پتروشــیمی قــرار گیــرد.
حمایت از صنایع داخلی چگونه خواهد بود؟
محمــد پارســا نیــز ایــن موضــوع را مطــرح کــرد کــه بــا
توجــه بــه ابــاغ سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی حمایــت
از صنایــع داخلــی چگونــه خواهــد بــود و مشــکالت
پیمانــکاران چگونــه برطــرف خواهــد شــد؟ او گفــت :یکــی
از راهکارهــای حمایــت از صنایــع داخلــی ایــن اســت که در
پوشــش ریس ـکها ،صنعــت بیمــه جایگزیــن نظــام بانکــی
شــود .پارســا ادامــه داد :شــاید الزم باشــد بدهــی دولــت
بــه بخشهــای مختلــف یــک بــار بــرای همیشــه صفــر
شــود و منابــع مــورد نیــاز بــرای ایــن اقــدام میتوانــد از
طریــق انتشــار  100میلیــارد دالر اوراق قرضــه بینالمللــی
تامیــن شــود.
واگذاری پاالیشگاه برای رد دیون اشتباه است
علــی ســنگینیان ،دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران ،نیــز گفــت کــه بــه نظــر میرســد ،وزارت نفــت
بــه خصوصیســازی عالقهمنــد نیســت .او بــا اشــاره بــه
ایــن کــه در ســایر کشــورها ،واگــذاری پاالیشــگاهها منجــر
بــه ســوددهی آنهــا شــده ،خواســتار واگــذاری پاالیشــگاهها
بــه بخــش خصوصــی شــد .او ادامــه داد :خصولتیهــا را
هــم دولــت ایجــاد کــرده اســت .بــرای مثــال مگــر ســازمان
تامیــن اجتماعــی از دولــت پاالیشــگاه خواســته اســت؟ امــا
دولــت بــرای رد دیــون ،بــه ایــن نهادهــا ،پاالیشــگاه واگــذار
کــرده اســت .در چنیــن شــرایطی بــه چــه دلیــل آنهــا بایــد
تنبــه شــوند؟
جلوی بروکراتهای وزارت نفت را بگیرید
علــی شــمس اردکانــی دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان اتاق
تهــران و عضــو کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت ایــن
اتــاق ،طــی ســخنانی بــه انتقــاد از آنچــه کــه وی ،وجــود
بروکراتهــا در وزارت نفــت عنــوان کــرد ،پرداخــت و
گفــت :مجموعـهای در وزارت نفــت حضــور و قــدرت دارنــد
کــه بــا ســمتهای بروکراتیــک ،مانــع انجــام امــور مربــوط
بــه بخــش خصوصــی میشــوند .وی بــه عنــوان نمونــه ،بــه
مقولــه مربــوط بــه گاز فلــر و مقــررات و دســتورالعملهای
آن اشــاره کــرد و افــزود :بــه رغــم تاکیــد وزیــر نفــت،
شــاهد آن هســتیم کــه بــا وجــود قانــون حتــی یــک متــر
مکعــب گاز فلــر در اختیــار بخــش خصوصــی و متقاضیــان
فعالیــت در ایــن بخــش قــرار نگرفتــه اســت .شــمس
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اردکانــی همچنیــن بــه تعییــن آییننامــهای در وزارت
نفــت اشــاره کــرد کــه بــه گفتــه وی ،بــرای ارزیابــی بخــش
خصوصــی تصویــب شــده اســت .وی ایــن رویــه را بــر ضــد
بخــش خصوصــی و منجــر بــه فاصلــه گرفتــن وزارت نفــت از
بخــش خصوصــی عنــوان کــرد.
زنگنه :از خصوصیسازی حمایت میکنم
پــس از آن کــه فعــاالن اقتصــادی نقطهنظــرات خــود را در
رابطــه بــا مســایل عمــده صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــمی
بیــان کردنــد ،نوبــت بــه بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر نفــت
دولــت یازدهــم رســید تــا دربــاره دغدغههــای بخــش
خصوصــی توضیحاتــی را ارائــه کنــد .او ســخنانش را بــا
ایــن عبــارت آغــاز کــرد کــه «مــن بــه حمایــت و توســعه
بخــش خصوصــی اعتقــاد جــدی دارم امــا از خصولتیهــا
هیــچ حمایتــی نمیکنــم ».زنگنــه افــزود :البتــه حــرف
مــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه خصولتیهــا آســیبی
وارد میکنــم بلکــه بــه عنــوان وزیــر وظیفــه دارم از آنهــا
و ادامــه سرمایهگذاریهایشــان صیانــت کنــم .زنگنــه
ادامــه داد :بــه همیــن منظــور در تدویــن برنامــه ششــم،
تشــکیل کمیســیونی بــرای تقویــت بخــش خصوصــی پیــش
بینــی شــده اســت .وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه ســخنان علــی
ســنگینیان گفــت کــه در میــان خصولتیهــا ،تامیــن
اجتماعــی بــه خاطــر نــگاه ملــی کــه دارد ،بهتریــن اســت
امــا قــرار نیســت وزارت از آنهــا حمایــت کنــد .او گفــت:
ایــن بخشهــا قــوی هســتند .در واقــع ،بخشــی کــه
ضعیــف اســت بایــد مــورد حمایــت قــرار گیــرد و مــن از
بخــش خصوصــی و خصوصیســازی حمایــت میکنــم.
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با واگذاری به عنوان رد دیون مخالفم
زنگنــه از اینکــه بخشهــای مرتبــط بــا وزارت نفــت
توســط نهادهــای دیگــر مدیریــت میشــود ،انتقــاد کــرد
و گفــت :اگــر قــرار اســت دولــت پاالیشــگاه داشــته باشــد
ایــن پاالیشــگاه بایــد در اختیــار وزارت نفــت باشــد .یــا اگــر
دولــت قــرار اســت بــرق تولیــد کنــد ،تولیــد بــرق را بایــد
وزارت نیــرو انجــام دهــد .امــا اکنــون ،نهادهــای دیگــری
هســتند کــه هــم مرغــداری دارنــد و هــم بــرق تولیــد
میکننــد .او افــزود :مــن بــا واگــذاری ســهام بــه عنــوان
رد دیــون مخالفــم .اگــر قــرار اســت دیــون دولــت تســویه
شــود ،بهتــر اســت ایــن ســهام فروختــه شــود و پــول آن
بــه نهادهــای طلبــکار پرداخــت شــود .زنگنــه گفــت :اکنــون
انحصــار تولیــد کــود اوره و متانــول در دســت یک نفر اســت
کــه نــه کارآفریــن اســت ،نــه از بخــش خصوصــی اســت و
نــه اینکــه بــر اســاس توانمندیهایــش منصــوب شــده
اســت .بلکــه بــا صــدور یــک حکــم بــه ایــن جایــگاه رســیده
اســت .او ادامــه داد« :در صنعــت نفــت ،چیــزی نمانــده کــه
خصوصــی شــود؛ فقــط پاالیشــگاههای اراک و آبــادان مانــده
کــه آن را هــم اگــر خریــدار باشــد واگــذار میکنیــم ».وزیــر
نفــت دربــاره وضعیــت صنعــت پتروشــیمیهم گفــت :در
ایــن بخــش خطاهایــی رخ داد کــه قابــل بازگشــت نیســت.
بــه صنعــت پتروشــیمی ،ضربــات بنیانافکنــی وارد آمــده
و متالشــی شــده اســت .در ســایر کشــورها شــرکتها بــا
یکدیگــر ادغــام شــده و بــزرگ میشــوند امــا در ایــران
صنعــت پتروشــیمی تکهتکــه شــده اســت .حــاال پرســش
اینجاســت کــه ایــن تکههــای کوچــک و کوتولــه بــا چــه
شــرکتی در دنیــا میتواننــد رقابــت کننــد .او گفــت :بــا
پذیــرش واقعیتهــای فعلــی بایــد ایــن وضعیــت را اصــاح
کنیــم .در ایــن شــرایط بــا دســتور هــم نمیتــوان ایــن
شــرکتها را ادغــام و بــزرگ کــرد؛ بلکــه بایــد بــا توصیــه
آنهــا را بــرای حرکــت در ایــن مســیر ترغیــب کــرد .وزیــر
نفــت افــزود :صنعــت پتروشــیمی ایــران در مقایســه بــا
مقیاسهــای منطقــهای کوچــک اســت.
تسویه بدهی اکثر پیمانکاران نفتی
وزیــر نفــت همچنیــن در پاســخ بــه ســوال یکــی از اعضــای
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در خصــوص واکنــش ایــن
وزارتخانــه در قبــال فاینانسهــای خارجــی گفــت :طبــق
مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر ،بــه
شــرکتهایی کــه اقــدام بــه فاینانــس کننــد ،نفــت خــام یــا
میعانــات میدهیــم .زنگنــه همچنیــن در ارتبــاط بــا طلــب
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پیمانــکاران از وزارت نفــت ،گفــت :در حــال حاضــر بــا دو
نــوع از پیمانــکاران طلبــکار مواجــه هســتیم؛ یــک دســته از
پیمانــکاران بــه طــور مســتقیم از شــرکت نفت و شــرکت گاز
طلــب دارنــد ،و دســته دیگــر ،طلبهایــی اســت کــه بخشــی
از پیمانــکاران از پیمانــکاران دســت اول وزارت نفــت دارنــد .وی
افــزود :در اکثــر مــوارد ،تــا  100درصــد پــول قراردادهــا را بــه
پیمانــکاران دادهایــم و آنهــا هیــچ طلبــی از وزارت نفــت ندارنــد.
زنگنــه گفــت :بــه طــور نمونــه 1/8 ،میلیــارد دالر بــه شــرکت
صــدرا دادهایــم کــه تاکنــون هیــچ بخشــی از پــروژه اعطــا شــده
بــه ایــن پیمانــکار را تحویــل نگرفتهایــم .وزیــر نفــت در ادامــه
افــزود :یکــی از فازهــای پــارس جنوبــی را بــا قــرارداد یــک
میلیــارد دالری بــه خارجیهــا واگــذار کردیــم کــه تحویــل
داده شــد .در همــان پــروژه بــا وجــود آنکــه  3.7میلیــارد دالر
بــه پیمانــکار ایرانــی دادهایــم ولــی هنــوز آن پــروژه تمــام نشــده
اســت .او بــا اشــاره بــه برخــی از تهمتهــا در مــورد خــودش و
همکارانــش در وزارت نفــت گفــت :میگوینــد زنگنــه و تیـماش
طرفــدار خارجیهــا هســتن .میگوینــد زنگنــه انگلیســی
اســت .مــن معتقــد بــه رقابــت هســتم و ترجیــح مــن همیشــه
شــرکتهای ایرانــی اســت .امــا بــه نتیجــه کار هــم بایــد فکــر
کنــم.
تاکید بر مشارکت خارجیها با شرکتهای داخلی
زنگنــه در ادامــه ســخنانش بــا بیــان اینکــه وزارت
نفــت عاشــق همــکاری بــا خارجیهــا نیســت ،گفــت:
تامیــن مالــی پروژههــای نفتــی نیــاز بــه ســرمایههای
هنگفتــی دارد کــه قطعــاً نمیتــوان آن را از داخــل
تامیــن کــرد .وی افــزود :تنهــا راه آنکــه صنعــت نفــت
ایــران در دنیــا بــه یــک برنــد معتبــر تبدیــل شــود ایــن
اســت کــه بــا شــرکتهای خارجــی و بینالمللــی در
تعامــل باشــیم و اقتصــاد برونگــرا را در پیــش بگیریــم.
وی در خصــوص ســاخت تجهیــزات نفتــی در داخــل
کشــور نیــز گفــت :هــر کاال و محصولــی کــه در داخــل
ســاخته شــود ،اجــازه واردات آن را نمیدهیــم بــه
شــرط آنکــه رقابتهــا نیــز شــکل بگیــرد و تولیــدات از
کیفیــت بینالمللــی برخــوردار باشــد .وی افــزود :ایــن
کــه تولیدکننــده تجهیــزات بگویــد از مــن بخــر بــه دو
برابــر قیمــت قابــل قبــول نیســت .مگــر نمیگوینــد
نیــروی کار ارزان و مزیــت دارنــد پــس چــرا میخواهنــد
کاال را بــه دو برابــر قیمــت بــه وزارت نفــت بدهنــد؟ من

از تولیدکننــده داخلــی حمایــت میکنــم بــه شــرطی
کــه بــا کیفیــت بینالمللــی و بعــد از تحریــم هــم
بــا برنــد باشــد .او بــا تاکیــد بــر شــکلگیری برنــد
در صنعــت نفــت بــرای انجــام بهتــر کارهــا گفــت :مــا
میگوییــم برندســازی شــود .تولیدکننــده مــا نبایــد
کاالیــی تولیــد کنــد کــه جــز شــرکت نفــت خودمــان
هیــچ جــای دیگــر خریــدارش نباشــد .زنگنــه بــا بیــان
ایــن کــه در مالقــات بــا خارجیهــا بــه آنهــا تاکیــد
کردهایــم کــه بایــد بــا شــرکتهای ایرانــی همــکار
شــوند ،گفــت« :وزارت نفــت ضمانــت خریــد کاالهــا و
تجهیــزات ســاخته شــده در داخــل را میدهــد.
وزیــر نفــت در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه
موضــوع جایگاههــای ســوخت در کشــور اشــاره کــرد
و گفــت :وزارت نفــت بــه دنبــال آن اســت تــا در
حــوزه جایــگاهداری برندســازی کنــد .او بــا اشــاره بــه
تعــداد بــاالی مالــکان جایگاههــای عرضــه ســوخت
گفــت :حــدود چهــار هــزار پمــپ بنزیــن داریــم و
بــا چهارهــزار مالــک طــرف هســتیم .چــرا یــک برنــد
نمیآیــد  30یــا  50تــا جایــگاه داشــته باشــد؟ یــک
جایــگاه بــه نــام یــک شــخص حقیقــی اســت .خــدای
ناکــرده فــوت میکنــد؛ ناگهــان همــه چیــز بــه هــم
میریــزد؛ مــا نمیتوانیــم بــه جایــگاه پــول بدهیــم تــا
انحصــار وراثــت نشــود .ممکــن اســت فرزنــدان مرحــوم
اختــاف پیــدا کننــد .بعــد پــول کارگــر پرداخــت
نمیشــود چــون مــا هــم نمیتوانیــم پــول بدهیــم
میبینیــد جایــگاه تعطیــل شــد .در هیــچ جــای دنیــا
بــا ایــن همــه جایــگاه و جایــگاهدار طــرف نیســتید.
بــه گفتــه زنگنــه ،میتــوان بــا ایجــاد چندیــن برنــد در
ایــن عرصــه و ایجــاد رقابــت ایــن عرصــه را بهبــود داد.
وزیــر نفــت گفــت :در همــه جــا جایــگاهداران اشــخاص
حقوقــی اســت امــا در کشــور ما اشــخاص حقیقــی این
کار را میکننــد .اگــر برندهــا وارد شــوند میتوانیــم
اوضــاع را ســامان دهیــم .مثــا بــه آنهــا مخــزن واگــذار
کنیــم و ســوخت را همــان در پاالیشــگاه تحویــل
دهیــم .کمکــم قیمــت ســوخت را هــم آزاد کنیــم تــا
جایگاههــای خصوصــی بــرای فــروش بنزیــن قیمــت
دســتوری نداشــته باشــند .برخــی جایگاههــا هــم
دولتــی بماننــد و ســوخت دولتــی عرضــه کننــد.
بیــژن زنگنــه بــا اشــاره بــه واگذاریهــا نامشــخص و
وضعیــت غیرشــفاف برخــی بنگاههــا گفــت :برخــی
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بنگاههــا تــا کار میکننــد خصوصــی هســتند امــا
همیــن کــه بــه مشــکل میخورنــد و بدهــی بــاال
میآورنــد میگوینــد مــا دولتــی هســتیم و دولــت
بدهــی مــا را بپــردازد .وزیــر نفــت بــا انتقــاد از
نامشــخص بــودن وضعیــت کلــی اقتصــادی گفــت :در
اوایــل انقــاب گفتیــم اقتصــادی میســازیم کــه هــم
خوبیهــای اقتصــاد ســرمایهداری را داشــته باشــد
و هــم خوبیهــای اقتصــاد سوسیالیســتی را .حــاال
اقتصــادی ســاختهایم کــه خوبیهــای هیــچ کــدام را
نــدارد و بدیهــای هــر دو را هــم دارد.
وزیــر نفــت همچنیــن بــر ایجــاد نظــام رگوالتــوری در
بخــش نفــت تاکیــد کــرد و یــادآور شــد کــه وزارت
نفــت بــه دنبــال ایجــاد ایــن نظــام اســت .زنگنــه در
عیــن حــال در خصــوص گاز فلــر و اعطــای آن بــه
متقاضیــان و فعــاالن اقتصــادی نیــز گفــت :در برخــی
مــوارد شــاهد آن بودهایــم کــه بــه متقاضیــان ،ایــن
محصــول را بــه قیمــت یــک دالر هــم دادهایــم امــا بــه
مــا میگوینــد عــاوه بــر ایــن یــک دالر ،وزارت نفــت
هــم بایــد  2دالر بپــردازد کــه ایــن کار از تــوان مــا
خــارج اســت .زنگنــه افــزود :بــه هــر حــال مــا آمادگــی
را داریــم کــه بــا قیمتــی نزدیــک بــه صفــر و بــه طــور
رایــگان گاز فلــر را نیــز در اختیــار متقاضیــان قــرار
دهیــم.
صادرات گاز به کشورهای همسایه
وزیــر نفــت در ادامــه ایــن نشســت بــه سیاســتگذاری
ایــن وزارتخانــه بــرای صــادرات گاز اشــاره کــرد و
گفــت :اولویــت نخســت صــادرات گاز بــرای مــا،
کشــورهای همســایه اســت .وی بــه دو قــرارداد 20
میلیــارد مترمکعبــی صــادرات گاز بــه عــراق اشــاره
کــرد و افــزود :بــا کشــورهای پاکســتان ،ترکیــه و عمــان
نیــز قراردادهــای صــادرات گاز امضــا شــده اســت.
زنگنــه گفــت :در حــال حاضــر تنهــا کشــور منطقــه
کــه گاز اضافــه بــرای صــادرات دارد ،ایــران اســت .وی
در خصــوص امــکان صــادرات گاز بــه اروپــا گفــت :ایــن
کــه از طریــق خطــوط زمینــی ،بخواهیــم گاز را بــه اروپا
صــادر کنیــم ،بــه دلیــل قیمتهــای پاییــن اصــا بــرای
کشــور بــه صرفــه نیســت .او همچنیــن در پاســخ بــه
ســوال یکــی از حاضــران در مــورد خــط لولــه صلــح از
اختــاف عمیــق هنــد و پاکســتان خبــر داد و تلویح ـاً
گفــت ایــن پــروژه بــه طــور کل منتفــی اســت .زنگنــه
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توضیــح داد :طــرف پاکســتانی بــرای اجــرای ایــن
خــط لولــه منابــع مالــی نــدارد و نتوانســت فاینانــس
جــذب کنــد .طــرف هنــدی هــم در ایــن رابطــه بــه
مــن گفــت حاضــر نیســت بــه دشــمناش پــول بدهــد.
هنــد حاضــر اســت گاز را گرانتــر بخــرد امــا بــه
پاکســتان پــول ندهــد .زنگنــه همچنیــن در رابطــه
بــا اســتراتژی صنعــت پتروشــیمی ،گفــت :در حــال
حاضــر بیــش از نیــاز کشــور ،بــرای تولیــد متانــول
مجــوز داده شــده کــه ایــن اتفــاق منجــر بــه کاهــش
شــدید قیمتهــا در بــازار شــده اســت .وی افــزود :در
حــال حاضــر مجــوز بــرای تولیــد متانــول را بــه 10
میلیــون تــن کاهــش دادهایــم و بــرای اوره نیــز ایــن
میــزان در حــدود  9میلیــون تــن اســت.
دنبال ُمرده باد زنده باد نیستم
زنگنــه در ادامــه بــا اشــاره بــه فشــارهای زیــادی کــه
در مــورد قیمــت خــوراک پتروشــیمی بــه او وارد
شــده اســت گفــت :هیــچ قصابــی فقــط گوشــت لخــم
نمیفروشــد .گوشــت بــا اســتخوان اســت .نمیشــود
هــم قیمــت خــوراک را بــرای پتروشــیمی ارزان کنیــم
و هــم در تولیــدات هوایشــان را داشــته باشــیم .مــن
بــه دنبــال ایجــاد رقابــت هســتم .او افــزود :ریــش و
موهایــم را در جمهــوری اســامی ســفید شــده اســت.
مــن دنبــال محبوبیــت نیســتم .دنبــال ُمــرده بــاد
زنــده بــاد نیســتم .دائــم بــه مــن فشــار میآورنــد
کــه قیمــت را بیــاور پاییــن ،قیمــت را ببــر بــاال.
مــن بلندمــدت را میبینــم .تنهــا هدفــم ایــن اســت
کــه مــردم در بلندمــدت منتفــع شــوند .مــن مســوول
توســعه پتروشــیمی هســتم .خــودم را مســوول
میدانــم امــا زیــر فشــار کوتــاه نمیآیــم چــون بایــد
از منافــع ملــت دفــاع کنــم .مــن نمیتوانــم بــه یــک
طــرف غــش کنــم.
زنگنــه ادامــه داد« :موافــق صــادرات گاز توســط
بخــش خصوصــی هســتم امــا بعیــد میدانــم کــه
انجــام شــود ».او ادامــه داد« :ســرمایهگذاری در
پاالیشــگاههای خارجــی نیــز مشــکلی نــدارد امــا ایــن
پاالیشــگاهها بایــد از نفــت خــام ایــران اســتفاده کننــد.
مــا از ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی معتبــر در ایــن
زمینــه نیــز حمایــت میکنیــم امــا بگویــم کــه ایــن
نــوع ســرمایهگذاری ســود چندانــی نخواهــد داشــت».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بررســی تعامــات اقتصــادی یــک جامعــه و ســازوکارهای ادارهی معیشــت آن چیــزی اســت کــه در علــم اقتصــاد و تعامــات
تبیینشــده در آن بررســی میگــردد .فهــم ایــن روابــط و انتقــال آن بــه غیــر ،مســئلهای اســت کــه همیشــه منجــر بــه تألیــف
و چــاپ کتــب قطــور و پرحجمــی از جانــب اقتصاددانــان و صاحبنظــران اقتصــادی شــده اســت تــا بتواننــد تعاریــف ،مفاهیــم و
روشهــای موجــود در اقتصــاد را تبییــن کننــد .هرچنــد بعــد از نــگارش هــم بــه دلیــل علمزدگــی و اصالتبخشــی بــه صـ ِ
ـرف
همــان مفاهیــم ،از واقعیتهــای جامعــه کــه اســاس معیشــت افــراد در بــر میگیــرد بــاز میماننــد و در رویایــی از تئوریهــای
ـواب ســنگین برخیزنــد.
ناکارآمــد و ناقــص دســتوپا میزننــد تــا شــاید بــه ســاحل نجــات برســند و از ایــن خـ ِ
ـرادران پیتــر و انــدرو شــف نوشــته شــده اســت بــا بهرهگیــری از
کتــاب «چگونگــی رشــد و فروپاشــی اقتصــاد» کــه توســط بـ
ِ
نشــانههای واقعــی اقتصــاد و تعامــات جهــان واقعــی ،یــک داســتان خیالــی تبییــن کردهانــد کــه در آن آمریــکا بــا نــام خیالــی
 Usoniaحضــور دارد و بــه عنــوان جزیــرهای دورافتــاده کــه مــردم آن در شــرایط اولیـهی زندگــی بــه ســر میبرنــد قصــد رشــد
و توســعه را دارد .جامع ـهای بــا اقتصــاد بســیار ســاده کــه در شــروع داســتان هنــوز پــول اختــراع نشــده اســت و تنهــا کاالیــی
کــه مــردم در اختیــار دارنــد- ،بــه واســطهی نزدیکــی بــه دریــا -ماهــی اســت و بایــد از طریــق همیــن مــادهی غذایــی روزگار
ـوب شــرقی آســیا هــم بــا نــام خیالــی  Sinopiaحضــور دارنــد تــا
خودشــان را بگذراننــد .در ایــن بیــن کشــورهای شــرق و جنـ ِ
روابــط اقتصــادی بیــن ایــن چنــد جزیــرهی خیالــی شــکل بگیــرد.
ـادی یــک جامعــه را بــه شــکلی
پیتــر و انــدرو شــف ســعی کردهانــد بــا ایجــاد ایــن داســتان عوامــل دخیــل در ســاخت اقتصـ ِ
ســاده تبییــن کننــد و بــه جــای اســتفاده از تعاریــف گســترده و پیچیــدهی اقتصــادی کــه عمدت ـ ًا هــم بــا فرمولهــا و معــادالت
ریاضــی ترکیــب شــدهاند ،واقعیتهــای اقتصــادی جامعــه را کــه تشــکیل دهنــدهی یــک نظــام معیشــتی هســتند نشــان دهنــد
البتــه بــا پرداختــن بــه وقایــع و تصمیمــات سیاســی اثرگــذار بــر اقتصــاد .-در هــر یــک از مقاطــع زمانــی کــه اتفاقــی خــاصدر داســتان بــه وجــود میآیــد ،نمون ـهی آن را هــم در دنیــای واقعــی شــاهدِ مثــال آورده میشــود تــا فهــم دقیقــی از واقعیــت
بــه دســت آیــد.
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