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نگاه «جامع»به «اقتصاد»
«وفــاق عمومــی» یکــی از اولویتهــای دولــت تدبیــر و امیــد بــود کــه بــا شــعار
اعتــدال ســعی بــر محقــق شــدن آن داشــته و دارد و درحالحاضــر شــرایط
ایــران بــه گونـهای اســت کــه بایــد بــا یــک حرکــت ملــی و عمومــی بــه ســوی
توســعه پیــش رفــت و امــور را بــا نــگاه تــک بعــدی هدایــت نکــرد.
در ایــن فضــای رکــود اقتصــادی موضــوع وفــاق عمومــی میتوانــد نمــود
بیشــتری پیــدا کنــد بــه نحــوی کــه بایــد بــرای توســعه ملــی ،جامع ـهای نــو و
فرهنگــی اندیشــمندانه هــم داشــت .در واقــع اقتصــاد و جامعــه را بــه دوبــال مهم
توســعه تشــبیه میکننــد کــه نمیتــوان فقــط بــا یکــی از ایــن دو مولفــه بــه
هــدف تعییــن شــده دســت یافــت .جامعــه بحــرانزده بهطــور قطــع نمیتوانــد
در تحقــق رشــد اقتصــادی بــاال موثــر باشــد و بالعکــس ،اقتصــاد توســعه یافتــه
نیــز نمیتوانــد بــا جامعــه هزارمشــکل کنــار بیایــد .برهمیــن اســاس اســت
کــه برخــی معتقدنــد رشــد اقتصــادی بــاال مقــدم بــر بازســازی و نوســازی
فرهنــگ و جامعــه اســت و برخــی دیگــر برایــن باورنــد کــه ابتــدا بایــد فرهنــگ
حاکــم بــر جامعــه را بهبــود بخشــید تــا پذیــرش رشــد اقتصــادی نیــز آســانتر
شــود .از تمــام اینهــا کــه بگذریــم ،نگــرش یکجانبــه بــه موضــوع میتوانــد
مــا را از مســیر منحــرف کنــد چراکــه بایــد و بایــد اقتصــاد و جامعــه در یــک
مســیر روشــن و یکســان پیــش برونــد تــا بتــوان بــه پلــه آخــر یعنــی توســعه در
کشــور رســید .بــه عنــوان نمونــه ،دولــت برخــی از صنایــع ماننــد خودروســازی،
پتروشــیمی و فــوالد را در گــروه صنایــع پیشــران قــرار داده و عمــده تســهیالت را
بــه ایــن بخــش اعطــا میکنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه دیگــر صنایــع ،بهویــژه
صنایــع کوچــک و متوســط کشــور از کمبــود منابــع رنــج میبرنــد و نتیجــه آن
میشــود؛ خبــری کــه گاهــی مســئوالن از تعطیلــی برخــی واحدهــای کوچــک
و متوســط بهدلیــل کمبــود نقدینگــی میدهنــد .ایــن امــر مصداقــی خواهــد
بــود بــرای اینکــه بایــد نــگاه بــه تصمیمــات اقتصــادی بــرای منافــع جامعــه را از
تکبعــدی بــه نگــرش جامــع تغییــر دهیــم و تمــام ابعــاد یــک اتفــاق اقتصــادی
را بــا درنظــر گرفتــن مســائل اجتماعــی ،بینالمللــی ،سیاســی و...
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 ۱۸۰میلیارد دالر صادرات غیرنفتی تا پایان چشمانداز
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا زیرپوشــش قــرار دادن
۳بخــش کلیــدی اقتصــاد کشــور ،پیشــران رشــد و توســعه
اقتصــادی اســت.
در شــرایط پیــش رو و پــس از توافقــات هســتهای انجــام شــده بــا کشــورهای
 ،۵+۱ایــن وزارتخانــه روزهــای شــلوغی را در دیــدار بــا هیاتهــای تجــاری،
مذاکــره بــرای تســریع در رونــد پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی و
اجــرای برنامههــای رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و تحریــک تقاضــای
داخلــی و خارجــی داشــته اســت .مهنــدس محمدرضــا نعمــتزاده ،مــرد
شــماره یــک ایــن وزارتخانــه در برنامــه «نــگاه یک»صداوســیمای جمهــوری
اســامی ایــران دربــاره فعالیتهــای ســازمان متبوعــش بــه تشــریح اقدامــات
انجــام شــده پرداخــت .عضــو کابینــه دولــت یازدهــم در ســخنان خــود بــه
رونــد پیوســتن ایــران بــه ســازمان تجــارت جهانــی پرداختــه و گفــت:
سیاســت کلــی نظــام جمهــوری اســامی بــر تعامــل منطقــی و قانونمنــد
بــا جهــان اســت ،ایــران از کشــورهایی اســت کــه از ابتــدای پایهریــزی
ســازمان تجــارت جهانــی در فــرم کنونــی در ســال ۱۹۹۵م ،درخواســت
عضویــت کــرده اســت کــه تــا ســال ۲۰۰۵م کشــور را بــه عنــوان عضــو ناظــر
پذیرفتنــد و در ایــن زمــان مــا رژیــم تجــاری خــود را تهیــه و ارائــه دادیــم.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه متاســفانه ایــن فرآینــد همزمــان بــا تحریمهــا
علیــه کشــورمان شــد ،تصریــح کــرد :بــرای عضویــت ،الزم اســت رییــس یــک
کشــور بــه عنــوان رییــس کارگــروه توســط ســازمان تعییــن شــود ،ســوئیس
آمادگــی خــود را اعــام کــرد امــا امریــکا مانــع شــد.
نعمــتزاده افــزود :پــس از تفاهمــات اخیــر دربــاره انــرژی هســتهای ،در
اجــاس نایروبــی بــا حــدود  ۲۰کشــور مذاکراتــی بــرای حمایــت از ایــران
داشــتم و بــه همکارانشــان دســتور همــکاری دادنــد ،نخســتین اقدامــی کــه
بایــد انجــام شــود ایــن اســت کــه کشــوری بایــد بــه عنــوان رییــس کارگــروه
انتخــاب شــود و احتمــاال ایــن کشــور همــان ســوئیس خواهــد بــود .وی در
همیــن بــاره بیــان کــرد :رژیــم تجــاری خــود را بــروز کــرده و آمــاده هســتیم،
تاکنــون نیــز کارشــکنیهای سیاســی مانــع پیوســتن ایــران بــه ســازمان
تجــارت جهانــی شــده اســت و توانمندیهــای فنــی و اقتصــادی کشــور
دلیــل ایــن امــر نبــوده اســت ،شــاید نیــاز باشــد برخــی مقــررات و تعرفههــا
را بــر اســاس ضوابــط عمومــی ســازمان اصــاح کنیــم .وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه ممکــن اســت برخــی از شــرکتها و صنایــع
بــرای حضــور و رقابــت در بازارهــای جهانــی دچــار مشــکل شــوند ،اظهــار
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار

اقتصــادی ایــران و روســیه بســیار چشــمگیر شــده
اســت امــا مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه

چرخــه تجــارت کشــور تســهیل میشــود
ـا
ـی تـ
ـادرات غیرنفتـ
ـارد دالر صـ
 ۱۸۰میلیـ
چــرا بــورس مثبــت شــد مدیرعامــل
مشــروح خبــر
پایــان چشــمانداز وزارت صنعــت ،معــدن کارگــزاری بانــک آینــده مهمتریــن عامــل ایجــاد
و تجــارت بــا زیرپوشــش قــرار دادن ۳بخــش حرکتهــای مثبــت مشــروح خبــر
ـورس کاال
ـات بـ
ـم معامـ
ـدی حجـ
ـد  18درصـ
رشـ
کلیــدی اقتصــاد کشــور ،پیشــران رشــد و
ـر
ـروح خبـ
مشـ
توســعه اقتصــادی اســت مشــروح خبــر
ـاد» وفــاق عمومــی»
نــگاه «جامع»بــه «اقتصـ

دولــت جلــوی صــدرو مجوزهــای جدیــد
ـه
ـران بـ
ـت ایـ
ـادرات نفـ
ـدی صـ
ـش  ۳درصـ
در صنایــع اشــباع شــده را بگیــرد رئیــس افزایـ
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کاهــش  ۱۱درصــدی صــادرات غیرنفتــی
مشــروح خبــر
حضــور غــول فوالدســازی اروپــا در ایــران
مشــروح خبــر
ظرفیــت  ٤٠میلیــارد دالری صنعــت گاز بــرای
ســرمایه گــذاری در پســاتحریم مشــروح خبــر

*

ـر
ـروح خبـ
ـته مشـ
ـاه گذشـ
ـن در مـ
هیــات مدیــره ســندیکای بــرق ایــران مــی ژاپـ
توضیحــات همــکار گرامــی بــا کلیــک بــر
یکــی از اولویتهــای دولــت تدبیــر و امیــد بــود کــه بــا
گویــد در دوران کنونــی مشــروح خبــر
روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــعار اعتــدال مشــروح خبــر
ـتان
ـیه ،گرجسـ
ـران ،روسـ
ـه ایـ
ـت چهارجانبـ
نشسـ
ـر شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ـروح خبـ
ـرق مشـ
ـادل بـ
ـرای تبـ
ـتان بـ
و ارمنسـ
کنسرســیوم هــای انــرژی اکــو تشــکیل کارت بازرگانــی مجــوز فعالیــت
خواهیــد کــرد

ـران
ـت از ایـ
ـش واردات نفـ
ـی افزایـ
ـد در پـ
ـود اولیــن نشســت تشــکیل کنسرســیوم تجــاری اســت دفتــر امــور اقتصــادی و هنـ
ـی شـ
مـ
ـر
ـروح خبـ
سیاســتهای تجــاری وزارت صنعــت ،معــدن و مشـ
هــای انــرژی اکــو و نمایشــگاه جانبــی و پنجمیــن
تجــارت ،طــی نامــهای مشــروح خبــر
مشروح خبر

پیشــنهاد کویــت بــرای تاســیس منطقــه آزاد
ظرفیــت هــای صــادرات خدمــات در اولویــت هــای توســعه اقتصــاد دانـ
ـش بــا ایــران مشــروح خبــر
ـران کشــور مــا بــه دليــل موقعيــت جغرافيايــي بنیــان تعییــن شــود وزیــر صنعــت ،معــدن و
ایـ
تجــارت گفــت :اولویــت هــا در جریــان تدویــن و اجــرای واگــذاری  13هــزار میلیــارد ریــال ســهم
خــاص ،وســعت و پتانســيل هايــي کــه دارد ،ظرفيــت
دولتــی مشــروح خبــر
برنامــه ملــی توســعه اقتصــاد مشــروح خبــر
بــاالي مشــروح خبــر
یارانههــا مانــع ســرمایهگذاری نفتــی در
بــورس بهتریــن محــل بــرای تامیــن بانــک هــای ایــران آمــاده ورود بــه
کشــور مشــروح خبــر
ـتند نائــب رئیــس اتــاق
مالــی در ۲ســال اخیــر تصمیمگیرنــدگان عصــر پســاتحریم نیسـ
ـر
خبـ
ـروح
مشـ
ـالیانه
سـ
اقتصــادی همــه توجــه خــود را معطــوف بــه ایــران در دهمیــن همایــش
ـروح
ـور مشـ
ـمال کشـ
ـف واردات بنزین از شـ
توقـ
خبر
کنتــرل تــورم کردهانــد تــا بلکــه مشــروح
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معرفی کتاب

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اولیــن نشســت تشــکیل کنسرســیوم هــای انــرژی
اکــو و نمایشــگاه جانبــی و پنجمیــن کنفرانــس بیــن
المللــی رویکردهــای نویــن در نگهداشــت انــرژی
 ایتــک»  28-29دی مــاه در تهــران برگــزار مــیشــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران بــه نقــل از اتــاق
اکــو  ،جلســه هماهنگــی ایــن نشســت  7دی مــاه بــا حضــور
نماینــدگان انجمــن هــا و اتحادیــه هــای بخــش خصوصــی،
وزارت نفــت ،وزارت امــور خارجــه ،ســازمان اکــو ،دبیرخانــه
ایتــک و اتــاق اکــو در محــل اتــاق ایــران برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور «هــادی شــریف» معــاون
امــور بیــن الملــل اتــاق ایــران و «هاشــمیان» قائــم مقــام
معاونــت بیــن الملــل وزارت نفــت برگــزار شــد« ،محمدرضــا
کرباســی» دبیــرکل اتــاق اکــو ،ضمــن اشــاره بــه مصوبــه
وزرای انــرژی اکــو بــرای تأســیس کنسرســیوم انــرژی اکــو
و فعالیــت هــای اتــاق اکــو و دبیرخانــه ایتــک بــا همــکاری
دیگــر ســازمان هــای دولتــی و خصوصــی فعــال در زمینــه
انــرژی کشــور طــی چنــد مــاه اخیــر بــا هــدف برگــزاری
ایــن رویدادهــا و تشــکیل کارگــروه هــای پنــج گانــه از میــان
ســازمان هــای بخــش خصوصــی بــه منظــور انجــام دادن
اقدامــات ایــن رویــداد ،بــه اســتقبال شــرکت هــا و مقامــات
داخلــی و خارجــی بــرای مشــارکت در ایــن رویــداد اشــاره
کــرد.
در ادامــه اشــاره شــد کــه حضــور جــدی ایــران در ایــن
رویــداد در وضعیــت کنونــی و اجرایــی شــدن برجــام ،مــی
توانــد بــه تقویــت صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی انــرژی
و ارتقــاء همــکاری هــای منطقــه ای و بیــن المللــی منجــر
شــود.
ســپس هــر یــک از کمیتـ ه هــای پنــج گانــه شــامل (ســوخت
هــای فســیلی و پتروشــیمی و منابــع مالــی بــه مدیریــت
«دولتشــاهی» دبیــرکل انجمــن صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی ایــران) (تولیــد ،انتقــال و توزیــع بــرق
بــه مدیریــت «پارســا» رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون
صادرکننــدگان در حــوزه انــرژی و صنایــع وابســته) (انــرژی
هــای تجدیــد پذیــر بــه «ســاتکین» رئیــس انجمــن انــرژی
ایــران) و (بهینــه ســازی و بهــره وری بــه مدیریــت «رجبــی»
مشــاور عالــی فدراســیون صادرکننــدگان در حــوزه انــرژی)
گــزارش اقدامــات و هماهنگــی هــای انجــام داده در زمینــه

انـرژی
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ظرفیت های صادرات خدمات
در ایران

کنسرسیوم های انرژی اکو تشکیل می شود
برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن رویــداد را بــه جلســه ارائــه
کردنــد.
در ادامــه پیشــنهاد شــد شــرکت هــا و انجمــن هــای فعــال در
زمینــه انــرژی ایــران ،همتایــان خــود را در ســایر کشــورهای
عضــو اکــو شناســایی و بــه ایــن رویــداد دعــوت کننــد .از
طــرف دیگــر پــروژه هــای انــرژی ایــران و دیگــر کشــورهای
اکــو در وب ســایت هــای اطــاع رســانی موجــود اســت کــه
بایــد اســتخراج شــود.
از دیگــر مــوارد اشــاره شــده در ایــن نشســت ،اهمیــت
دسترســی بــه تســهیالت بــه منظــور ورود بــه پــروژه هــای
منطقــه ای مــی باشــد کــه گفتــه شــد امیدواریــم بــا حضــور
بانــک توســعه تجــارت اکــو و بانــک توســعه اســامی بــه
عــاوه دیکــر تأمیــن کننــدگان و ســرمایه گــذاران از منطقــه،
ایــن مشــکل مرتفــع شــود.
در ادامــه کرباســی ،بــه دعــوت هــا و هماهنگــی هــای انجــام
شــده طــی چنــد مــاه اخیــر بــا شــرکت هــا و مجموعــه هــای
دولتــی و خصوصــی کشــورهای عضــو اکــو بــرای مشــارکت
فعــال در ایــن رویــداد اشــاره داشــته و بیــان کــرد بــرای
جلــب مشــارکت هــر چــه بیشــتر ایــن مجموعــه هــا نیــاز بــه
زمــان بیشــتری داریــم.
یکــی دیگــر از پیشــنهادات مطــرح شــده بــه منظــور طــرح در

ایــن رویدادهــا ،اشــاره بــه بحــث مســوولیت اجتماعــی حــوزه
انــرژی در کاهــش فقــر بــوده اســت.
هاشــمیان بــا اشــاره بــه ضعیــف بــودن همــکاری هــا در حوزه
انــرژی در اکــو ،بیــان داشــت کــه ایــن اولیــن تجربــه و شــروع
انجــام پــروژه هــای مشــترک انــرژی در منطقــه اکــو اســت.
بــه میــزان فعالیتمــان در ایــن موضــوع ،مــی توانیــم از منافــع
انجــام پــروژه هــای مشــترک در منطقــه اکــو منتفــع شــویم.
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای داخــل کشــور در بخــش
انــرژی و اینکــه نــگاه نبایــد ملــی باشــد و نــگاه منطقــه ای
و بیــن المللــی نیــاز اســت ،تأکیــد کــرد کنسرســیوم هــا بــر
اســاس پــروژه هــا شــکل گیــرد .ایــن پــروژه هــا و طرفیــن
تجــاری بخــش خصوصــی در منطقــه بایــد شناســایی و وارد
کار شــویم .حتــی مــی توانیــم از شــرکت هــای اروپایــی نیــز
دعــوت کنیــم در پــروژه هــای اکویــی فعــال شــوند.
در پایــان؛ « شــریف» بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن رویــداد در
ارتقــای همــکاری هــای منطقــه ای کشــور ،تاکیــد کــرد بــا
توجــه بــه پتانســیل هــای شــرکت هــای ایرانــی فعــال در
زمینــه انــرژی ،الزم اســت از شــرکت هــای قدرتمنــد اکویــی
و غیراکویــی بــرای حضــور در ایــن نشســت دعــوت بــه عمــل
آیــد تــا بــا برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن رویــداد ،بــه تقویــت
وضعیــت کشــورمان در ایــن حــوزه اقــدام شــود.

3

کشــور مــا بــه دليــل موقعيــت جغرافيايــي خــاص ،وســعت و
پتانســيل هايــي کــه دارد ،ظرفيــت بــاالي صــادرات خدمــات
بــه ســاير کشــورهاي جهــان دارد .بــراي نمونــه ترانزيــت کاال
خدمتــي اســت کــه مــي توانــد بــراي کشــور درآمدزايــي
بااليــي داشــته باشــد .ترانزيــت شــامل حمــل و نقــل مســافر
و کاال اســت .در مثالــي ديگــر توريســم ســامت از خدماتــي
اســت کــه امــروزه در کشــورهايي ماننــد تايلنــد بــه دليــل
هزينــه هــاي پاييــن و کيفيــت نســبتا بــاالي هزينــه هــاي
درمــان توانســته اســت از فرصــت هــاي درمانــي ســود بســيار
بااليــي را کســب کنــد و جــذب گردشــگران ســامت را در
کشورشــان افزايــش دهنــد .توريســت درمانــي بــه ايــن معنــا
اســت کــه افــرادي کــه مــي خواهنــد تحــت عمــل جراحــي
بــراي برطــرف کــردن بيمــاري قــرار گيرنــد در کشــورهايي
کــه صاحــب نــام هســتند و هزينــه پايينــي دارنــد ايــن کار
را انجــام مــي دهنــد .بــه طــور مثــال در اروپــا ،مجارســتان
کــه قطــب عمــل هــاي زيبايــي اســت يــا تايلنــد کــه بــه آن
اشــاره شــد بــه دليــل مــکان هــاي طبيعــي و هزينــه پاييــن
درمانــي در ايــن کشــور ،مقصــدي جالــب توجــه بــراي درمــان
افــراد از سراســر دنيــا بــه شــمار مــي رود .مــواردي کــه ذکــر
شــد ،طيفــي از خدمــات هســتند کــه کشــور مــا نيــز در آن
مزيــت دارد و قابليــت صــادرات دارد .امــا در حــال حاضــر ،در
بخــش صــادرات خدمــات ،اغلــب خدمــات فنــي و مهندســي
مدنظــر فعــاالن اقتصــادي بــوده اســت .اقتصــاد مــا ،در برهــه
اي از زمــان حــدود  4ميليــارد دالر ارز آوري در ايــن حــوزه
داشــته اســت ،امــا متاســفانه بــه دليــل سياســت هــاي غلــط
و نــه فقــط بحــث تحريــم هــا ،بلکــه بــه دليــل ســوءمديريتي
کــه وجــود داشــت ،حمايــت ســازمان توســعه تجــارت ،از
خدمــات فنــي و مهندســي برداشــته شــد .بــه هميــن دليــل
ارزآوري آن بــه شــدت کاهــش يافــت و بــه يــک ميليــارد دالر
رســيد .اقتصــاد مــا ظرفيــت بســيار بااليــي بــراي صــادرات
خدمــات دارد ولــي در حــال حاضــر شــرايط بــه گونــه اي
اســت کــه ظرفيــت رقابــت بــا ســاير کشــورها را از دســت داده
ايــم .زمانــي کــه شــرکت هــاي مــا در حــوزه خدمــات فنــي
مهندســي ،قصــد دارد بــا کشــورهاي رقيــب ،رقابــت کننــد
و در مناقصــه هــا شــرکت مــي کننــد ،بــا اختــاف دو ســه
درصــدي مناقصــه را واگــذار مــي کننــد .در صورتــي کــه اگــر
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ادامه از صفحه اول
بــه نظــر مــن صنایــع کشــور ایــن آمادگــی را دارنــد و
بســیاری از آنهــا درحالحاضــر نیــز رقابتپذیــر هســتند
و در شــرایط تحریــم کاالهــای خــود را صــادر میکردنــد،
بنابرایــن پــس از برداشــته شــدن تحریمهــا و کاهــش
هزینههــای اضافــی بهتــر میتواننــد رقابــت کننــد ،امــا
ممکــن اســت از میــان  ۹۰هــزار واحــد تولیــدی موجــود
در کشــور برخــی نیــز تــوان پایینــی داشــته باشــند کــه
بایــد تــوان کیفــی خــود را ارتقــا دهنــد.
وی بــه رشــد  ۲۰درصــدی صــادرات کاالهــای صنعتــی
در ســال گذشــته اشــاره کــرده و گفــت :امســال رکــود
جهانــی و کاهــش قیمتهــای جهانــی ســبب شــده
صــادرات غیرنفتــی رونــد رو بــه رشــد ســال گذشــته را
نداشــته باشــد.
رکود جهانی و بالتکلیفی داخلی

نعمــتزاده بــا بیــان اینکــه نبــود اطمینــان از رســیدن
بــه توافــق هســتهای پــس از  ۱۲ســال نوعــی بالتکلیفــی
در تصمیمســازیهای تجــاری فعــاالن اقتصــادی را
ســبب شــد کــه بــه رکــود اقتصــادی در کشــور دامــن
زد ،خاطرنشــان کــرد :مــا معتقدیــم کــه کار تمــام شــده
و از ابتــدای ســالجاری میــادی روابــط بانکــی برقــرار
خواهــد شــد ،اقتصاددانــان در کشــور نیــز بایــد تــاش
کننــد نظــرات جمعــی و کارشناســانه را انتشــار دهنــد و
از ابــراز نظــرات شــخصی خــودداری کننــد .وی همچنین
تصریــح کــرد :زمانــی کــه دولــت یازدهــم کار خــود را
آغــاز کــرد اعــام شــد کــه کشــور گرفتــار رکــود و تــورم
اســت و بایــد تــورم  ۴۰درصــد کاهــش پیــدا میکــرد.
از ســال  ۹۳کار روی رکــود نیــز آغــاز شــد ،اگرچــه
در عمــل ایــن اقــدام مقــداری دیــر آغــاز شــد ،اثــر
برنامههــای رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر از ســال
آینــده خــود را نشــان خواهــد داد .دولــت بــه ایــن
جمعبنــدی نیــز رســید کــه در کنــار تقویــت تولیــد،
تقاضــا نیــز تحریــک شــود کــه ایــن بخــش نیــز بــه دو
قســمت تحریــک تقاضــای داخلی و خارجی تقســیم شــد.
در بخــش تحریــک بــازار خارجــی ،بنابرایــن شــد کــه از
محــل هدفمنــدی یارانههــا ،تســهیالت ارزانقیمــت بــه
صــادرات اختصــاص یابــد .حــدود  ۲۵۰میلیــارد تومــان

بــرای ایــن طــرح پیشبینــی شــده اســت ۵۰ ،میلیــارد
تومــان از آن واریــز شــده و مابقــی بــه زودی از طریــق
بانــک توســعه صــادرات اختصــاص خواهــد یافــت و در
بخــش داخلــی نیــز تحریــک تقاضــا از طریــق اختصــاص
وام خریــد خــودرو انجــام شــد .وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا بیــان اینکــه چنــد ســالی بــود ارتبــاط جــدی
بــا کشــورهای صنعتــی وجــود نداشــت ،تصریــح کــرد:
در  ۹مــاه نخســت امســال  ۳۶هیــات عالیرتبــه از ۱۷
کشــور را پذیــرا بودیــم کــه آنهــا را صاحبــان صنایــع،
مدیــران بانکهــا و بیمههــا همراهــی میکردنــد .گاهــی
اوقــات برنامــه مالقــات در یــک هفتــه بــرای  ۴گــروه
متفــاوت برقــرار بــود و برنامــه ســنگینی بــود .حــدود
 ۷هیــات نیــز بــه خــارج از کشــور بــرای شــرکت در
کنفرانسهــای تشــکیل شــده بــه منظــور توســعه بــازار
کشــور و شناســاندن شــرایط تولیــد و ســرمایهگذاری
اعــزام کردیــم .مشــخصات حــدود  ۳۵طــرح را بــه
زبــان التیــن تهیــه کــرده و در اختیــار عالقهمنــدان
گذاشــتیم .بیشــتر هیاتهــای تجــاری کــه وارد کشــور
شــدند عالقهمنــد بــه فعالیتهــای مشــترک بــا ایــران
بودنــد .در مــواردی متــن قراردادهــا بیــن طرفیــن نهایــی
شــده و منتظــر اجرایــی شــدن برجــام بــرای امضــای آن
هســتند .دههــا موافقتنامــه بیــن شــرکتهای ایرانــی و
خارجــی بــه امضــا رســیده اســت ،خوشبیــن هســتم
کــه از اوایــل ســال میــادی پیــشرو شــاهد برقــراری
روابــط بانکــی و تجــاری مشــترک باشــیم .وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه فرآینــد تنظیــم ســند
راهبــردی صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :پــس از
ادغــام وزارت صنایــع و معــادن بــا وزارت بازرگانــی در
دولــت قبــل فرصــت نشــد ســندی بــه صــورت جامــع
بــرای هــر بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت تهیــه شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اعــام ایــن مطلــب
افــزود :از ابتــدای ســال  ۹۳بــا تشــکیل کمیســیونهای
تخصصــی و پــس از فعالیتهــای تخصصــی ،ســند
راهبــردی جمعبنــدی شــده و در مــرداد منتشــر شــد،
اگرچــه هنــوز میتوانــد کاملتــر شــود .وی در همیــن
بــاره ادامــه داد :ایــن برنامــه راهبــردی  ۱۰ســاله اســت و
اهــداف کمــی آن در مقاطــع  ۲ســاله تــا پایــان دولــت
یازدهــم ،پایــان برنامــه ششــم توســعه (ســال  )۹۹و
همچنیــن تاریــخ چشـمانداز  ۱۴۰۴تهیــه و تدویــن شــده
اســت .همچنیــن در ایــن چشــمانداز سیاســتهای
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کلــی ،اهــداف عمومــی و اهــداف کمــی در مقاطــع ۵ ،۲
و  ۱۰ســاله مشــخص و تمــام چالشهــای وضــع موجــود
بررســی شــده اســت .البتــه در برخــی مــوارد عملکــرد
خــود را بــا شــاخصهای جهانــی مقایســه کردهایــم.
نعم ـتزاده بــا بیــان اینکــه ســازمان بینالمللــی یونیــدو
کشــورها را بــه  ۴گــروه کمتــر توســعه یافتــه ،درحــال
توســعه ،صنعتــی نوظهــور و پیشــرفته صنعتــی ،تقســیم
کــرده اســت ،اظهــار کــرد :امیدواریــم بــا اهــداف تعییــن
شــده در پایــان ایــن چشــمانداز بــه ســطح کشــورهای
نوظهــور صنعتــی برســیم ،بــرای رســیدن بــه ایــن جایگاه
بایــد یکدرصــد ارزش افــزوده صنعتــی جهــان را کســب
کنیــم (کــه درحالحاضــر ایــن میــزان ۴/۰درصــد
اســت) و یــا درآمــد ســرانه کشــور حداقــل  ۱۰هــزار دالر
باشــد (کــه درحالحاضــر کمتــر از  ۵هــزار دالر اســت).
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت کشــورمان بــا اشــاره بــه
اینکــه وظایــف فعــاالن اقتصــادی و دســتگاههای دولتــی
را در ایــن ســند مشــخص کردهایــم ،گفــت :صــادرات
کاال و خدمــات غیرنفتــی کشــور در ســال گذشــته حــدود
 ۶۳میلیــارد دالر بــوده اســت کــه بایــد بــه  ۱۳۰میلیــارد
دالر در پایــان برنامــه ششــم و بــه  ۱۸۰میلیــارد دالر در
افــق چش ـمانداز کشــور برســانیم .وی بــا بیــان اهمیــت
صــادرات غیرنفتــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی افــزود:
صــادرات صنعتــی و معدنــی در ســال گذشــته حــدود
 ۳۲میلیــارد دالر بــوده و پیشبینــی مــا ایــن اســت
کــه در پایــان برنامــه ششــم بــه  ۸۵میلیــارد دالر و در
چشــمانداز بــه  ۱۲۰میلیــارد دالر برســد .نعمــتزاده
در ادامــه خاطرنشــان کــرد :در بخــش معــدن ســهم
ارزش افــزوده در کل اقتصــاد ملــی حــدود ۳/۱درصــد
اســت و پیشبینــی میکنیــم در چشــمانداز بــه
حــدود ۵/۲درصــد برســد .در بخــش صنعــت ســهم
ارزش افــزوده در کل اقتصــاد ملــی حــدود ۵/۱۶درصــد
اســت .امیدواریــم در چشـمانداز بــه  ۵/۱۸تــا  ۱۹درصــد
برســد .وی دربــاره فضــای کســب و کار کــه نقــش
مهمــی در ســرمایهگذاری و توســعه و فعالیتهــای
بخــش خصوصــی دارد ادامــه داد :رتبــه شــاخص فضــای
کســب و کار ســال گذشــته بــه  ۱۳۰کاهــش یافــت،
امســال بــه  ۱۱۸رســید و امیدواریــم در ســال آینــده بــه
 ۱۰۰رســیده و در چشــمانداز رتبــه کشــور بــه  ۶۰یــا
پایینتــر برســد.
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مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران از برنامــه دولــت بــرای تســهیل چرخــه تجــارت کشــور
خبــر داد.
فرهــاد نــوری گفــت :تســهیل تجــارت در دهههــای اخیــر
از جملــه مباحــث مهــم مجامــع بینالمللــی بــوده و ایــن
موضــوع ،در برگیرنــده دامنــه وســیعی شــامل قوانیــن و
مقــررات از مرحلــه سیاســتگذاری تــا مرحلــه عملیــات و
حمــل و نقــل اســت ،ضمــن اینکــه مدیریــت لجســتیک و
تامیــن و ارســال کاال از مبــدا تــا مقصــد از اهمیــت ویــژهای در
تجــارت بینالمللــی برخــوردار اســت بهطوریکــه ســازمان
آنکتــاد از ســال  ۲۰۱۲کمیتــه ملــی تســهیل حم ـل و نقــل
و تجــارت را یکــی از کمیتههــای مهــم تســهیل تجــارت
قلمــداد کــرده اســت.
مدیــرکل دفتــر خدمــات بازرگانــی ســازمان توســعه تجــارت
ایــران افــزود :ســازمان توســعه تجــارت ایــران در راســتای
تقویــت و تســهیل تجــارت خارجــی کشــور در فضــای
پســاتحریم اقــدام بــه برنامهریــزی جهــت برگــزاری
نشســت هماندیشــی فرصتهــا و چالشهــای پیــشروی
لونقــل صادراتــی کشــور کــرده اســت تــا از ایــن طریــق
حم 
بــه تســهیل تجــارت کمــک کنــد.
وی تصریــح کــرد :درآمدهــای ترانزیتــی ،کاهــش هزینههــای
لجســتیک تجــاری ،برقــراری خطــوط منظــم حمــل صادراتی،
شــرکتهای مدیریــت حمــل و نقــل و برقــراری خطــوط
منظــم حمــل صادراتــی مــورد کنــکاش قــرار میگیــرد،
ضمــن اینکــه طیــف وســیعی از فعــاالن اقتصــادی کشــور از
ل و نقــل ،شــرکتهای
جملــه شــرکتهای مدیریــت حمــ 
مدیریــت صــادرات ،کشــتیرانیهای داخلــی و خارجــی،
صادرکننــدگان بــزرگ و معتبــر ،شــرکتهای خدمــات
بنــدری و تشــکلها ،انجمنهــا و ســندیکاهای فعــال در
حــوزه حملونقــل بینالمللــی نیــز مشــارکت خواهنــد
داشــت.
بــه گفتــه نــوری ،ســازمان توســعه تجــارت ایــران در
راســتای تقویــت و تســهیل تجــارت خارجــی کشــور در
فضــای پســاتحریم اقــدام بــه برنامهریــزی جهــت برگــزاری
نشســت هماندیشــی فرصتهــا و چالشهــای پیــشروی
لونقــل صادراتــی کشــور کــرده اســت تــا از ایــن طریــق
حم 
بــه تســهیل تجــارت کمــک کنــد.
منبع :مهر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بورس بهترین محل برای تامین مالی
در ۲ســال اخیــر تصمیمگیرنــدگان اقتصــادی همــه
توجــه خــود را معطــوف بــه کنتــرل تــورم کردهانــد
تــا بلکــه پــس از ســالها تابــوی دو رقمــی بــودن
ایــن غــول اســترسزا و کاهنــده ســطح زندگــی قشــر
متوســط و کمدرآمــد از ســر آنهــا رخــت بربنــدد.
در ایــن دوره شــاهد بودهایــم کــه بــا کنتــرل و
احتیــاط در اجــرای سیاســتهای انبســاطی کنتــرل
نشــده و بهویــژه سیاس ـتهایی کــه بیمحابــا و بــدون
پشــتوانه منجــر بــه افزایــش پایــه پولــی میشــوند تــا
حــد امــکان از نــرخ تــورم کاســته شــده اســت .ایــن
امــر اگرچــه مزایــای فراوانــی داشــته امــا بــا کاهــش
عرضــه پــول منجــر بــه بــاال رفتــن قیمــت آن شــده
و بانکهــا ،نهادهــا و بســیاری از شــرکتها را بــرای
تصاحــب پــول وادار بــه پرداخــت هزینههــای گــزاف
کــرده اســت .بیشــک تامیــن مالــی بــا حداقــل
هزینــه و بــه شــکلی بهینــه ،بهویــژه در شــرایط رکــود
تورمــی ازجملــه مهمتریــن فاکتورهــای عملکــردی
هــر شــرکتی میتوانــد بــه شــمار آیــد .باتوجــه بــه
نیــاز مبــرم بســیاری از صنایــع بــه نقدینگــی بــرای
تکمیــل پروژههــای بــر زمیــن مانــده و نیــاز مفــرط
بســیاری از شــرکتها بــه ســرمایه در گــردش بــرای
بــه جریــان انداختــن هرچــه بهتــر فعالیتهــای
اقتصــادی ،یافتــن روشهــای بهینــه بــرای تامیــن
مالــی ارزان و مطمئنتــر بایــد ســرلوحه فعالیــت
شــرکتهای نیازمنــد بــه ســرمایه قــرار گیــرد .در
شــرایطی کــه تامیــن مالــی از طریــق گرفتــن وام
گــران بــه صرفــه نیســت ،تامیــن مالــی از طریــق
افزایــش ســرمایه میتوانــد مــد نظــر قــرار گیــرد،
امــا شــرکتها بایــد توجــه داشــته باشــند کــه
ســرمایهگذار بــه ســادگی حاضــر نیســت در شــرایط
رکــودی از بهــره بــاالی بــدون ریســک بانکــی یــا
اوراق مشــارکت چشمپوشــی کنــد و وجــوه خــود را
در اختیــار شــرکتهای نیازمنــد نقدینگــی قــرار دهــد.
بنابرایــن نیــاز اســت ابتــدا شــرکتها بــا مدیریــت و
عملکــرد مناســب و در صــورت دســتیابی بــه وجــوه

مــورد نظــر چش ـمانداز مناســبی از آینــده خــود بــه
تصویــر بکشــند .بــازار ســرمایه بــه عنــوان بــازاری
شــفاف ،نقدشــونده و کارا میتوانــد بــه عنــوان
بهتریــن محــل بــرای تامیــن مالــی مــورد توجــه قــرار
گیــرد .از ای ـنرو شــرکتهای خــارج از بــورس بایــد
تــاش کننــد شــرایط حضــور خــود در بــورس را
همــوار کننــد و همچنیــن شــرکتهای بورســی نیــز
بــا ارائــه عملکــردی شــفاف و برنامهریــزی مــدون،
اعتمــاد ســرمایهگذاران را بــه خــود جلــب کننــد تــا
نهتنهــا در جــذب ســرمایههای جدیــد در قالــب
افزایــش ســرمایه موفــق باشــند بلکــه ســهامداران
فعلــی نیــز بــا تقســیم ســود کمتــر و در اختیــار
قــرار دادن آن بــرای پیشــبرد پروژههــا و افزایــش
ظرفیــت موافقــت کننــد .بــه ایــن ترتیــب بــا
گســترش و عمیقتــر شــدن بــورس ،شــاهد تامیــن
مالــی ارزانتــر ،متنوعتــر و منعطفتــری نســبت
بــه تامیــن مالــی از طریــق وامهــای بانکــی خواهیــم
بــود و همچنیــن بــا افزایــش اعتمــاد در بــازار
ســرمایه ،ســرمایهگذاران نیــز ترجیــح میدهنــد
نقدینگیهــای خــود را بــه ایــن بــازار وارد کننــد
و از ایــن طریــق و بــا کســب درآمــد بیشــتر ،بــه
صنعــت و کشــاورزی کمــک کننــد .از ســوی دیگــر
در بــازار ســرمایه نیــز شــرایطی مهیــا شــده تــا افــراد
ریس ـکگریز نیــز از ابزارهــای تامیــن مالــی موجــود
در بــورس ماننــد اوراق ســلف ،مرابحــه و اجــاره بهــره
ببرنــد.

محمد صابونچی
مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشوری

انـرژی

شماره هجده  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود و چهار

رشد  18درصدی حجم معامالت
بورس کاال

در آذرمــاه در تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی
بــورس کاال  657هــزار و  210تــن انــواع کاال بــا
ارزشــی افــزون بــر هفــت هــزار میلیــارد ریــال
دادوســتد شــد کــه از نظــر حجــم و ارزش نســبت
بــه مــاه قبــل  18/6و  3/6درصــد افزایــش داشــت.
در ایــن تــاالر بالــغ بــر  332هــزار و  878تــن
انــواع محصــوالت فــوالدی 33 ،هــزار و  60تــن
انــواع مــس 14 ،هــزار و  660تــن آلومینیــوم300 ،
تــن کک متالــورژی 700 ،تــن ســولفور مولیبــدن
و  50کیلوگــرم شــمش طــا توســط مشــتریان
خریــداری شــد .حجــم معامــات گروههــای مــس
و آلومینیــوم در ایــن مــاه بــه ترتیــب بــا رشــد 23
و  164درصــدی مواجــه شــد .ســنگ آهــن نیــز در
تــاالر صادراتــی ایــن بخــش بــه میــزان  275هــزار
تــن بــرای صــادرات بــه بازارهــای جهانــی مــورد
معاملــه قــرار گرفــت کــه از رشــد  150درصــدی
حجــم و  74درصــدی ارزش برخــوردار شــد.
همچنیــن در دو بخــش داخلــی و صادراتــی تــاالر
فرآوردههــای نفــت و پتروشــیمی جمعــا  842هــزار
و  938تــن انــواع کاال بــه ارزش بیــش از  10هــزار و
 851میلیــارد ریــال بــه فــروش رفــت .در ایــن تــاالر
 284هــزار و  437تــن انــواع قیر 157 ،هــزار و 228
تــن مــواد پلیمــری 265 ،هــزار و  350تــن وکیــوم
باتــوم 56 ،هــزار و  716تــن مــواد شــیمیایی51 ،
هــزار و  630تــن لــوبکات 20 ،هــزار و  150تــن
گوگــرد100 ،تــن انــواع گاز و خــوراک و  5500تــن
ســاپس واکــس توســط مشــتریان خریــداری شــد.

نشست چهارجانبه ایران ،روسیه ،گرجستان و
ارمنستان برای تبادل برق

حمیــد چیتچیــان در راس هیاتــی عالیرتبــه از مدیــران
ارشــد وزارت نیــرو و صنعــت آب و بــرق ،بــه منظــور برگزاری
ســیزدهمین کمیســیون مشــترک جمهــوری اســامی ایــران
و جمهــوری ارمنســتان ،عــازم ایــن کشــور شــد.
وزیــر نیــرو در ســفر ســه روزه خــود به ارمنســتان بــا مقامات
ارشــد ایــن کشــور و وزیــران محیــط زیســت و انــرژی ایــن
کشــور مالقــات خواهــد کــرد .در حاشــیه برگــزاری ایــن
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افزایش  ۳درصدی صادرات نفت ایران
به ژاپن در ماه گذشته
صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن در یازدهمیــن
مــاه ســال جــاری میــادی برابــر بــا آبــان مــاه ۳
درصــد افزایــش یافــت و بــه  ۱۷۷هــزار بشــکه در
.روز رســید
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم،
وزارت اقتصــاد و تجــارت ژاپــن در جدیدتریــن
گــزارش خــود از افزایــش  3درصــدی واردات نفــت
.ایــن کشــور از ایــران در نوامبــر  2015خبــر داد
بــر اســاس آمارهــای ایــن وزارتخانــه ،خریــد نفــت
ژاپــن از ایــران در مــاه نوامبــر  2015بــه  802هــزار
کیلــو لیتــر برابــر بــا  177هــزار بشــکه در روز
رســید .ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل رشــد  3درصــدی داشــته اســت .واردات نفــت
ژاپــن از ایــران در نوامبــر ســال گذشــته میــادی
 778هــزار کیلــو لیتــر برابــر بــا  171هــزار بشــکه
.در روز اعــام شــده بــود
واردات نفــت ایــن کشــور جنــوب شــرق آســیا از
ایــران در نوامبــر امســال نســبت بــه مــاه قبــل از
آن نیــز بــا افزایــش  6درصــدی روبــرو شــده اســت.
ایــران در مــاه اکتبــر امســال  166هــزار بشــکه در
.روز نفــت بــه ژاپــن صــادر کــرده بــود
ایــران در نوامبــر امســال  5.2درصــد نفــت مــورد
نیــاز ژاپــن را تامیــن کــرده و پــس از عربســتان،
امــارات ،کویــت و قطــر پنجمیــن صادرکننــده نفــت
.بــه ایــن کشــور شــناخته شــده اســت
کمیســیون ،یادداشــت تفاهمــی در زمینههــای تجــارت،
امــور اقتصــادی ،انــرژی ،محیــط زیســت و موضوعــات
فرهنگــی و اجتماعــی امضــا میشــود.
همچنیــن در ایــن ســفر ،نشســت چهــار جانبــهای بیــن
ایــران ،روســیه ،گرجســتان و ارمنســتان در زمینــه تبــادل
انــرژی الکتریکــی برگــزار میشــود.
ریاســت ســیزدهمین کمیســیون مشــترک جمهــوری
اســامی و جمهــوری ارمنســتان بــه عهــده وزیــر نیــروی
کشــورمان اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افــت شــدید قیمــت نفــت و کســری بودجــه ناشــی از آن
کشــورهایی کــه اقتصــاد وابســته بــه نفــت دارنــد را در چالــش
اســتفاده یــا توســعه ســایر منابــع انــرژی قــرار داده اســت،
بهگونــهای کــه ایــران بــه عنــوان یکــی از ایــن کشــورها،
بــرای جبــران کســری درآمدهــای نفتــی سیاســت تمرکــز بــر
اســتراتژی گاز را درپیــش گرفتــه اســت تــا شــاید از ایــن طریــق
اندکــی از کســری بودجــه اخیــر جبــران شــود.
امــا از آنجــا کــه قیمــت گاز تابعــی از قیمــت نفــت اســت و
رزوماســیون ایــن مــاده اســتراتژیک در مقایســه بــا دیپلماســی
نفــت دیربازدهتــر اســت ،بــه نظــر میرســد چــارهای جــز
ســرمایهگذاری بــر چاههــای پیــر ایــران بــرای جبــران ایــن
کســری وجــود نــدارد .بنابرایــن بازآمــوزی مدیــران بــرای
مدیریــت در دورانــی کــه بــا اقتصــاد نرمــال و بــه دور از
دورزدن تحریمهــا الزم اســت چراکــه جامعــه تحری ـمزده ایــران
کــه ســالها بــا تحریــم و اقتصــاد مبتنیبــر تحریــم درهــم
آمیختــه ،تاثیــرات بســیاری بهویــژه در حــوزه مدیریتــی ایــران
گذاشــته اســت بــه گونــهای کــه مدیــران ایــن کشــور را بــه
شــدت تحریممحــور کــرده اســت کــه بــه ایــن صــورت بــا
از دســت رفتــن قــدرت ریســکپذیری آنهــا را بــه مدیرانــی
تحریمپذیــر و گاه تحریمگریــز تبدیــل کــرده کــه ایــن نــوع
مدیریــت بــا مشــکالت اقتصــادی موجــود ،اقتصــاد ایــن کشــور
را بــه اقتصــادی راکــد و درهــم تندیــده تبدیــل کــرده اســت.
جایگزین مناسبی برای جبران کسری بودجه نداریم

برایــن اســاس و بــرای توضیــح بیشــتر چراهــا و چگونگیهــای
جبــران کســری بودجــه در دوران پســاتحریم کــه امیدهــا را
بــرای کاهــش اثــرات تحریــم روزبــهروز کاهــش میدهــد بــا
طــرح مســائلی ،راهحــل جبــران ایــن کســری بودجــه را بــه
چالــش میکشــیم .فریــدون برگشــلی ،تحلیلگــر انــرژی در
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در شــرایط کنونــی چنــد درصــد
از درآمدهــای نفتــی از محــل صــادرات گاز جبــران میشــود،
بــه صمــت گفــت :قیمــت گاز تابعــی از قیمــت نفــت اســت و
کاهــش قیمــت نفــت تاثیــر مســتقیم در کاهــش قیمــت گاز دارد
از ایــن رو نمیتــوان بــر اســتراتژی صــادرات گاز بــرای جبــران
کســری بودجــه ناشــی از کاهــش قیمــت نفــت حســاب کــرد.
ایــن تحلیلگــر انــرژی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع

انـرژی
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آیا صادرات
گاز کسری درآمد نفت را جبران میکند؟
کــه بهتریــن اســتراتژی گاز در شــرایط کنونــی صــادرات
«الانجــی» اســت کــه ایــران فنــاوری آن را دراختیــار نــدارد،
تصریــح کــرد :ایــران  ۵کارخانــه «الانجی»ســاز نیمهتمــام
دارد کــه بــا انحصــار فنــاوری «الانجــی» از ســوی امریــکا ،ایــن
فنــاوری تاکنــون در ایــران کاربــردی نشــده اســت کــه بــرای
اجرایــی شــدن ســرمایهگذاری بســیار عظیمــی را میطلبــد.
وی همچنیــن خــط لولــه ایــران بــه اروپــا را از برنامههــای
دیربــازده دانســت و افــزود :ایجــاد خــط لولــه جدیــد نیــاز
بــه ســرمایهگذاری کالنــی دارد .گرچــه بزرگتریــن اســتراتژی
کشــور پیوســتن خــط لولــه ایــران بــه اروپــا از طریــق خــط
لولــه ترکیــه ،یــا اتصــال بــه خــط لولــه تامیــن گاز آســیایمیانه
بــا بهرهبــرداری از خــط لولــه صلــح اســت کــه در ایــن زمینــه
نیــز نیازمنــد ســرمایهگذاریهای گزافــی اســت بــا ایــن
اوصــاف جایگزینــی درآمدهــای گازی بــا درآمدهــای نفتــی
فرآینــدی زمانبــر اســت و ایــن اســتراتژی جایگزیــن ســریع
و کوتاهمدتــی بــرای ایــران بــه شــمار نمیآیــد .بنابرایــن بــه
جــرات میتــوان گفــت کــه در کوتاهمــدت جایگزیــن مناســبی
بــرای جبــران ایــن کســری بودجــه نداریــم .درآمدهــای گازی
ایرانمرتضــی شــجاعی ،تحلیلگــر انــرژی در خاورمیانــه نیــز در
تاییــد اینکــه پروژههــای گازی موســوم بــه اســتراتژی گاز
طرحهــای بلندمدتــی هســتند کــه بــرای بــه نتیجــه و بــه
بهــرهوری اقتصــادی رســیدن زمانبــر اســت بــه صمــت گفــت:
شــاید گاز بــر درآمدهــای نفتــی ایــران تاثیرگــذار باشــد امــا
تعیینکننــده نیســت زیــرا قیمــت گاز همــواره تحتتاثیــر
قیمــت نفــت اســت بنابرایــن نمیتــوان بــر ایجــاد درآمدهــای
گازی بــرای جبــران ایــن کســری بودجــه حســاب کــرد گرچــه
پیوســتن ایــران بــه شــبکه گاز اروپــا و چیــن اثــرات راهبــردی

بزرگــی بــرای ایــران درپــی دارد امــا ایــن منافــع راهبــردی
بــرای اجــرا ،بایــد از یــک منطــق اقتصــادی پیــروی کنــد.
وی در توضیــح ایــن مطلــب کــه کاهــش قیمــت گاز بــه هــر
دلیلــی ازجملــه کاهــش قیمــت نفــت ،نحــوه انتقــال گاز را
تحتتاثیــر قــرار خواهــد داد ،افــزود :اگــر قیمــت گاز بــه هــر
دلیلــی ازجملــه کاهــش قیمــت نفــت افــت پیــدا کنــد ،انتقــال
گاز بــه نقــاط دوردســت از طریــق خــط لولــه اقتصــادی ممکــن
نخواهــد بــود بــا ایــن اوصــاف میتــوان دریافــت کــه انتقــال
شــبکه گاز تنهــا تحتتاثیــر مولفههــای اقتصــادی نیســت و
بیشــتر جنبــه اســتراتژیک دارد بــه ایــن معنــی کــه ایــران نیــز
میتوانــد بــا بهرهگیــری از ایــن حربــه اقتصــادی اســتفاده
راهبــردی ببــرد هماننــد روســیه کــه از ایــن مقولــه بــه عنــوان
اهــرم فشــاری در مســئله گرجســتان و نیــز اوکرایــن اســتفاده
راهبــردی کــرد .وی همچنیــن افــزود :ایــران میتوانــد بــه
جــای خامفروشــی از فضــای پســاتحریم بــرای توســعه کاالهــای
صنعتــی بهویــژه آن دســته کــه در گذشــته مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه اســت اســتفاده کنــد .بــه گفتــه ایــن تحلیلگــر انــرژی،
وقتــی همســایگان ایــران مشــتری گاز ایــن کشــور هســتند و
ایــران میتوانــد بــا فــروش گاز خــود بــه همســایگان تاحــدودی
منافــع اقتصــادی کشــور را جبــران کنــد ،لزومــی بــه ایجــاد
خطــوط لولــه طوالنــی در شــرایط کنونــی نیســت و فــروش گاز
بــه همســایگان روش اســتراتژیکی و اقتصــادی خوبــی بــه نظــر
میرســد .وی بــا بیــان اینکــه قیمــت گاز مولف ـهای تحتتاثیــر
قیمــت نفــت اســت و نمیتــوان برنامهریــزی کوتاهمدتــی
بــرای جبــران کســریهای ایجــاد شــده از ایــن طریــق داشــت،
تصریــح کــرد :درآمدهــای گازی بــرای جبــران درآمدهــای نفتــی
تاثیرگــذار خواهــد بــود امــا تعیینکننــده قطعیــت نیســت بــه

6

ایــن معنــی کــه شــاید تــا حــدودی ایــن کســری را جبــران کنــد
امــا بــا ایــن درآمدهــا بــرای ایــران بهشــت بــه وجــود نخواهــد
آمــد .ایــن تحلیلگــر انــرژی همچنیــن افــزود :اســتراتژی گاز
ایــران بــا توجــه بــه موضوعیــت آن طبقهبنــدی میشــود بــا
توجــه بــه کاهــش اینچنینــی قیمــت نفــت کــه پیشبینــی
میشــود تــا ســالهای آینــده خبــری از افزایــش آن نباشــد
صــادرات «الانجــی» بــرای بــازار مصــرف دور و خــط لولــه
بــرای بازارهــای مصــرف نزدیــک پیشــنهاد میشــود.
تنها گزینه ،افزایش تولید نفت

فریــدون برگشــلی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه
بــه پیــر بــودن چاهــای نفــت ایــران و اینکــه حفــر چاههــای
نفــت هزینهبــر اســت و ایــران جــز بــا جــذب ســرمایهگذار
نمیتوانــد کاری از پیــش ببــرد ،حــال بــه هــر دلیلــی اگــر
ایــران نتوانــد بــه انــدازه کافــی ســرمایهگذار جــذب کنــد و
بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا راه جبــران کســری بودجــه کشــور
افزایــش تولیــد نفــت و در نتیجــه ،صــادرات آن اســت،
پیشبینــی شــما از ایــن وضعیــت چگونــه اســت ،تصریــح کــرد:
ایــن سیاســت براســاس جــذب ســرمایهگذار خارجــی و نیــز
ورود فنــاوری عملــی خواهــد شــد بــا توجــه بــه گــپ دانــش
فنــی کــه بیــن فناوریهــای موجــود در ایــران بــا فناوریهــای
روز جهانــی اســت ازدیــاد برداشــت از چاههــای نفــت ایــران
بــه شــدت نیازمنــد جــذب ســرمایهگذار و فنــاوری اســت چــه
میدانهایــی کــه در نیمــه دوم عمــر خــود هســتند و چــه
میدانهــای جدیــد ،بــه فنــاوری روز بــرای بــاال بــردن ظرفیــت
تولیــد بــه شــدت نیازمنــد اســت .برگشــلی در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه آیــا اثــرات تحریــم خــود را بــه صورتــی مشــهود در
صنعــت نفــت و گاز ایــران نشــان داده اســت و بــه نظــر یــک
فرآینــد طوالنیمــدت کــه حتــی تــا  ۱۰ســال نیــز بــه طــول
خواهــد انجامیــد ،تصریــح کــرد :متاســفانه حتــی ایــن مســئله
شــاید بــه شــکل دائمــی و ادام ـهدار در صنعــت و نیــز اقتصــاد
ایــران مانــدگار باشــد بــه صورتــی کــه اینکــه فرهنــگ خــود
را نیــز تحمیــل کــرده و نظــام مدیریتــی کنونــی را نیــز یــک
نظــام تحریممحــور ســاخته اســت بــه گونــهای کــه اکنــون
مدیــران مــا بزرگتریــن تخصصشــان دور زدن تحریــم اســت
و متاســفانه هنــوز بــا ایــن دیــدگاه بــه مســائل نــگاه میکننــد.
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه دوران طوالنــی تحریــم بهویــژه
بعــد از ســال ۲۰۰۵م مدیــران مــا بــه شــدت نیازمنــد بازآمــوزی
هســتند تــا بتواننــد خــود را بــا شــرایط اقتصــاد عــادی در
جهــان حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد ،تطبیــق دهنــد.
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دیوارکشی روسها
برای ایـــران

ش بــرای گســترش روابــط اقتصــادی
در ماههــای اخیــر تــا 
ایــران و روســیه بســیار چشــمگیر شــده اســت امــا بــه
گفتــه رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و روســیه ،کــه اعتقــاد
دارد روسهــا کمــی «ناپــز» هســتند ،مشــکالت زیــادی
بــرای توســعه تجــارت بیــن دو کشــور وجــود دارد .اســداهلل
عســگراوالدی ایــن حجــم نــه چنــدان زیــاد تجــارت ایــران
و روســیه را مدیــون تالشهــای ٢٥ســاله اتــاق مشــترک
میدانــد و ضمــن گالیــه از پیگیرنبــودن مقامــات روس بــرای
حــل مشــکالت ،از تصمیــم بــرای دوبرابرکــردن صــادرات
ایــران بــه روســیه میگویــد کــه بــا جایگزینــی ریــال و روبــل
ب ـ ه جــای یــورو و دالر ،مســیر هموارتــری در پیــش خواهــد
داشــت.
مدتــی اســت کــه از رایزنیهــای تجــاری دو کشــور
میگــذرد .در ایــن مــدت آیــا تغییــری در وضعیــت
تجــارت ایــران و روســیه بــه وجــود آمــده اســت؟
تجــارت مســتقیم بــا روســیه هنــوز بــه صورتــی کــه دلخــواه
ماســت انجــام نمیشــود .چنــد اشــکال ســاختاری بــا آنهــا
داریــم کــه هنــوز حــل نشــده اســت .اخیــرا وزیــر صنعــت و

تجــارت روســیه کــه بــه ایــران آمــده بــود ،قــول داد مســئله
را پیگیــری کنــد .قبــل از او هــم رئیسجمهــوری روســیه در
ایــران بــود کــه او هــم قــول داد امــا هنــوز اتفاقــی نیفتــاده
اســت.
مقامــات روســی بــرای حــل چــه مســائلی قــول
مســاعد داده بودنــد؟
یکــی از مســائل بــه تعرفــه مربــوط میشــود .روسهــا
بــر اســاس قیمتگــذاری خودشــان تعرفههــا را اعمــال
میکننــد؛ یعنــی بــرای کاالهایــی کــه بــه روســیه وارد
میشــود ،قیمتهایــی دارنــد و بــر اســاس همــان ،تعرفــه
را اعمــال میکننــد .مثــا اگــر کاالیــی در ایــرانهــزار
تومــان باشــد و بــه روســیه صــادر شــود ،آنهــا قیمتگــذاری
خودشــان را در گمــرک دارنــد و مثــا روی نــرخ دوهــزار
تومــان خودشــان ،تعرفــه را اعمــال میکننــد کــه غلــط
اســت .بــا نــرخ تصنعــی و دیکتهشــده آنهــا ،رقــم تعرفــه
پرداختــی دو برابــر میشــود.
ایــن نرخهــای تصنعــی و دیکتهشــده بــرای واردات
از همــه کشورهاســت یــا فقــط بــرای ایــران اعمــال
میشــود؟
بــرای همــه کشورهاســت امــا روسهــا در هــر بنــدر و هــر
اســتانی یــک نــرخ دارنــد .یعنــی نــرخ بــرای هــر کشــوری بــا
توجــه بــه اینکــه از کــدام ورودی اســتفاده میکنــد ،متفــاوت
اســت .مــا از بنــدر آســتاراخان اســتفاده میکنیــم و مشــمول
نرخهــای تصنعــی ایــن اســتان میشــویم کــه اکثــرا باالتــر
از نرخهــای بینالمللــی اســت.
علت چیست؟
روسهــا اصــا یــک حالــت ویــژه دارنــد .یکجورهایــی
میگوینــد «همینــی کــه هســت» .نمیشــود بــا آنهــا حــرف
زد .بــه آنهــا میگوییــم اشــتباه میکنیــد امــا فایــدهای
نــدارد .جــدای از ایــن قیمتهــای تصنعــی ،روســیه بــرای مــا
بیــن چهــار تــا  ١٧درصــد عــوارض گمرکــی وضــع کــرده امــا
بــا دیگــر همســایگان خــود تعرفــه صفــر دارد.
ترکیه در تجارت با روسیه چه شرایطی داشت؟
ترکهــا هــم از تعرفــه صفــر کشــورهای همســایه روســیه
اســتفاده میکننــد؛ کاالهــای خودشــان را بــه ایــن کشــورها
میبرنــد و از مســیر ایــن کشــورها بــا تعرفــه صفــر ،کاال را
بــه روســیه میفرســتند .مــا هــم میتوانیــم کاال را مثــا بــه
آذربایجــان بفرســتیم و از آنجــا بــه روســیه صــادر کنیــم امــا
جــدا از اینکــه بایــد بــرای ایــن کار هزین ـهای بــه آذربایجــان
بپردازیــم ،بــرای توســعه تجــارت نمیتوانیــم ایــن مســیر را
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انتخــاب کنیــم.
وزیــر صنعــت و تجــارت روســیه گفتــه بــود ایــن
کشــورها عضــو مجمــع اقتصــادی اوراســیا هســتند و
بــه همیــن دلیــل تعرفــه صفــر دارنــد .اگــر اینگونــه
باشــد ،بــرای حــل معضــل تعرفــه چــه بایــد کــرد؟
ایــران هــم بــه عنــوان ناظــر در مجمــع حضــور دارد و تقاضــای
عضویــت هــم کــرده اســت و در جلســه آتــی ایــن مجمــع هــم
حاضــر خواهــد بود.
یعنــی اگــر عضــو ایــن مجمــع شــویم ،مشــکل حــل
میشــود؟
قســمتی از مشــکالت حــل میشــود امــا مشــکالت مــا فقــط
منحصــر بــه ایــن حــوزه نیســت.
دربــاره مشــکل تعرفــه ،کــدام کشــور مقصــر اســت و
چــه کســی بایــد بــرای رفــع آن اقــدام کنــد؟
هــر دو کشــور مقصــر هســتند و کمیســیون مشــترک دو
کشــور مســئول حــل آن اســت .امســال ایــن کمیســیون
بــا حضــور وزیــر ارتباطــات ،بــه عنــوان نماینــده ایــران ،در
مســکو برگــزار شــد کــه ســه روز بــرای حــل مشــکالت تــاش
کردیــم ،همــه قــول دادنــد تــاش کننــد .حتــی وزیــر روس
امضــا کــرده کــه مســائل حــل شــود ،امــا در عمــل هنــوز
اتفاقــی نیفتــاده اســت.
روسهــا بــرای واردات بــه ایــران چــه مشــکالت
تعرفــهای دارنــد؟
روسهــا مشــکل تعرفــهای بــرای واردات بــه ایــران ندارنــد؛
امــا وقتــی صــادرات مــا را بــا مانــع روبــهرو میکننــد ،مــا
هــم کمــی آنهــا را بــرای واردات بــه ایــران اذیــت میکنیــم،
چــارهای هــم نداریــم.
چه اذیتی؟
مــا هــم قیمتگــذاری و عــوارض گمرکــی و تعرفــه داریــم.
میگوییــم صــادرات را بــاز کــن تــا اجــازه واردات بدهیــم.
اگــر بــدون تســهیل صــادرات بــه روســیه ،راه واردات از روســیه
را بــاز کنیــم ،دو ،سـ ه میلیــارد واردات خواهیــم داشــت بــدون
اینکــه صادراتــی داشــته باشــیم.
مشکالت دیگر چیست؟
مشــکالت حــوزه حملونقــل و روادیــد از مهمتریــن
مشــکالت هســتند .بیشــتر خریــداران محصــوالت ایــران در
جنــوب روســیه هســتند امــا مــا پــرواز مســتقیم بــه ایــن
مناطــق نداریــم .ترکیــه روزانــه پنــج پــرواز بــه مناطــق
جنوبــی روســیه دارد امــا مــا یــک پــرواز بــه مســکو داریــم
کــه بــرای رفتــن بــه جنــوب ،بایــد  ١٥ ،١٠ســاعت معطــل
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شــویم .البتــه ایــن نقــص کامــا از جانــب ماســت .نمیتوانیــم
انتظــار داشــته باشــیم کــه روســیه بــرای مــا هواپیمــا
بفرســتد .در حــوزه حملونقــل ریلــی هــم راهآهــن در
خدمــت تجــارت خارجــی نیســت .در حــوزه دریایــی ،ظرفیــت
کشــتیرانی بــرای افزایــش حجــم تجــارت بــا روســیه ضعــف
دارد .حملونقــل زمینــی هــم از آنجــا کــه کامیونهــا بایــد
از داغســتان چچــن رد شــوند ،مقامــات امنیتــی روســیه بــه
راننــدگان ایرانــی ویــزا نمیدهنــد.
بــا ایــن تفاســیر ،حجــم مبــادالت ایــران و روســیه
چقــدر اســت؟
مجمــوع تجــارت ایــران و روســیه حــدود دومیلیــارد دالر
 ٤٠٠میلیــون
اســت کــه از ایــن میــزان ،حــدود یکمیلیــاردو 
 ٦٠٠میلیــون دالر هــم
دالر ،واردات ایــران و حــدود  ،٥٠٠
صــادرات ایــران اســت کــه همــه هــدف مــا ایــن اســت کــه
ایــن حجــم را دو برابــر کنیــم.
کل حجم واردات و صادرات را؟
ما دنبال افزایش صادرات هستیم.
روسهــا هــم گویــا قصــد دارنــد کل بــازار ایــران را
بــا واردات در دســت بگیرنــد .آیــا در ازای افزایــش
واردات بــه ایــران اجــازه صــادرات بــه روســیه را بــه
مــا میدهنــد؟
متأســفانه اذیــت میکننــد .روسهــا خریــدار و دوســتدار
لبنیــات و مــرغ ایــران هســتند امــا یــک پروتــکل دامپزشــکی
داریــم کــه همــه بــا آن موافقــت کردهانــد ،ولــی مســئول
دامپزشــکی روســیه آن را امضــا نمیکنــد.
مقامــات روســی کــه ایــن پروتــکل را امضــا کردهانــد
بــرای نهاییشــدن آن اقدامــی هــم انجــام دادهانــد؟
وزیــر صنعــت و تجــارت و وزیــر اقتصــاد روســیه قــول دادهانــد
ایــن مشــکل را حــل کننــد ،هــر بــار بــا هــم حــرف میزنیــم
میگوینــد مشــکل را حــل میکنیــم ،امــا وقتــی از هــم جــدا
میشــویم پیگیــر حــل آن نمیشــوند .مــا همیشــه ایــن
مشــکالت را بــا روسهــا داریــم؛ کمــی بــه اصطــاح مــن
«ناپــز» هســتند.
اتــاق بازرگانــی ایــران و روســیه فعــال اســت،
آیــا کاری بــرای توســعه روابــط اقتصــادی انجــام
مید هــد ؟
بلــه ،فعالیــت میکنــد و مــن هــم مســئول اتــاق هســتم.
هشــت نفــر از ایــران و چهــار نفــر از روســیه در ایــن اتــاق
حضــور دارنــد .ســه عضــو هیأتمدیــره را افســران اقتصــادی
روس تشــکیل میدهنــد ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
هند در پی افزایش واردات نفت از ایران
بنــا بــر گفتــه رییــس کارگــروه انــرژی ایــران در دهلینــو،
هنــد آمــاده اســت تــا بــه محــض لغــو تحریمهــا علیــه
تهــران ،حجــم خریــد نفــت خــود از ایــران را مجــددا
افزایــش دهــد .در جریــان گفتوگوهــای ایــن هفتــه
کمیســیون اقتصــادی ایــران و هنــد در دهلینــو ،دو
کشــور در مــورد همکاریهــای انــرژی ،توســعه شــهری،
تبــادل اطالعــات و مدرنیزهســازی زیرســاختها بحــث
و تبادلنظــر کردنــد .مرضیــه ریاحــی ،رییــس کارگــروه
انــرژی ایــران گفــت :قبــل از تحریمهــا ،تهــران  16درصــد
نفــت مــورد نیــاز دهلینــو را تامیــن میکــرد .وی افــزود:
طــی دوران تحریــم ایــن رقــم بــه شــش درصــد کاهــش
یافتــه اســت .غــرب ســالها تهــران را بــه توســعه پنهانــی
ســاحهای هســتهای تحــت پوشــش فعالیتهــای
صلحآمیــز هســتهای متهــم میکــرد .تحریمهــای
ضدایرانــی فــروش نفــت ایــران بــه اتحادیــه اروپــا و برخــی
مناطــق آســیا را ممنــوع کــرده اســت.
پیشنهاد کویت برای تاسیس منطقه آزاد با ایران
ایســنا -هیاتهــای ســرمایهگذاری زیــادی در چنــد مــاه
اخیــر بــه ایــران آمدهانــد .چنــدی پیــش نیــز دو هیــات
لبنانــی و قبــل از آن هیاتهایــی از کشــورهای اروپایــی
مثــل آلمــان و فرانســه بــا ترکیبــی از مقامــات دولتــی و
خصوصــی بــه ایــران ســفر و از ظرفیتهــای ســرمایهگذاری
مناطــق آزاد بازدیــد کردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه
تازگــی کویــت بــرای تاســیس منطقــه آزاد مشــترک بــا
ایــران پیشــنهاداتی داده اســت .بــر همیــن اســاس فــروزان
زیادلــو ،مدیــر ســرمایهگذاری دبیرخانــه شــورای عالــی
مناطــق آزاد از پیشــنهاد کویــت بــرای تاســیس منطقــه
آزاد مشــترک بــا ایــران خبــر داد و بــا بیــان اینکــه
میتوانیــم مناطــق آزاد مشــترک بــا کشــورهای همســایه
داشــته باشــیم ،گفــت :بــرای پیشــنهاد اخیــر کویــت بایــد
طــرح اجرایــی تهیــه و بــه دولــت و مجلــس ارائــه شــود
تــا مراحــل قانونــی و تصویــب خــود را ســپری کند.مدیــر
ســرمایهگذاری دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد بــا

بیــان اینکــه هیاتهــای ســرمایهگذاری زیــادی در چنــد
مــاه اخیــر بــه ایــران آمــده و بــا بررســی بــازار کشــور ،بــا
فرصتهــای ســرمایهگذاری ایــران آشــنا شــدند ،گفــت:
البتــه هیچکــدام از ایــن مالقاتهــا بــه قراردادهــای
ســرمایهگذاری منتهــی نشــد چراکــه همــه منتظــر نهایــی
شــدن لغــو تحریمهــا هســتند تــا بتواننــد برنامههــای
مــورد نظــر را اجرایــی کننــد.
واگذاری  13هزار میلیارد ریال سهم دولتی
ز ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه بالــغ بــر  13هــزار و
 206میلیــارد ریــال ســهم دولتــی واگــذار شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،از ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه
بالــغ بــر  13هــزار و  206میلیــارد ریــال ســهم دولتــی
توســط ســازمان خصوصیســازی واگــذار شــده کــه از
ایــن میــزان 11681 ،میلیــارد ریــال در بــورس368 ،
میلیــارد ریــال در فرابــورس و  1157میلیــارد ریــال از
طریــق مزایــده بــه فــروش رســیده اســت .همچنیــن از 13
هــزار و  206میلیــارد ریــال ســهم دولتــی واگذارشــده در
ایــن مــدت 11497 ،میلیــارد ریــال بــه صــورت بلوکــی،
 169میلیــارد ریــال بــه صــورت تدریجــی و  1539میلیــارد
ریــال بــه صــورت ترجیحــی واگــذار شــده اســت .افــزون
بــر ایــن از ایــن میــزان واگــذاری در  9مــاه گذشــته1508 ،
میلیــارد ریــال مربــوط بــه شــرکتهای گــروه یــک مــاده
« »2قانــون اصــل  44و  11698میلیــارد ریــال مربــوط بــه
شــرکتهای گــروه  2مــاده « »2ایــن قانــون بــوده اســت.

یارانهها مانع سرمایهگذاری نفتی در کشور
مشــاور وزیــر نفــت از لغــو تحریــم ســوئیفت ایــران تــا
چنــد روز آینــده خبــر داد و همچنیــن یارانههــا را مانعــی
بــرای ســرمایهگذاری جدیــد در بخــش نفــت و انــرژی
کشــور عنــوان کــرد.
بــه گفتــه منصــور معظمــی ،اینکــه دولــت و مجلــس
موضــوع یارانههــا را بــه یکدیگــر پــاس بدهنــد ،درســت
نیســت و بایــد یــک عــزم ملــی بــرای حــل ایــن معضــل
ایجــاد شــود.
مشــاور وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه بــا لغــو تحریمهــا
امــکان افزایــش صــادرات غیرنفتــی کشــور در دوران
پســاتحریم فراهــم میشــود ،تصریــح کــرد :پرداخــت
یارانههــا نهتنهــا در تعــادل بخشــیدن بــه اقتصــاد کشــور
نــاکام بــود بلکــه باعــث شــده وزارتخانههــای نفــت و

انـرژی
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نیــرو ،بودجــه خــود را بابــت پرداخــت یارانههــای نقــدی
واگــذار کننــد.
منصــور معظمــی بــا اشــاره بــه ســقوط آزاد قیمــت جهانــی
نفــت خــام گفــت :بــرای جبــران کاهــش درآمدهــای
نفتــی ،بایــد میــزان صــادرات غیرنفتــی افزایــش یابــد و
از  ۴۸میلیــارد دالر بــه حــدود  ۶۰تــا  ۷۰میلیــارد دالر
افزایــش یابــد.
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
بیــان اینکــه بــه دلیــل پرداخــت بودجــه وزارتخانههــای
نفــت و نیــرو بــرای تامیــن هزینــه یارانههــای نقــدی،
ســرمایهگذاری در بخــش نفــت و انــرژی کشــور تقریبــا
تعطیــل شــده اســت ،اظهــار داشــت :برخــاف تصــور
اولیــه ،طــرح هدفمنــدی یارانههــا نتوانســت ضریــب
جینــی را بهبــود بخشــیده و تولیــد را در کشــور رونــق
دهــد.
ایــن مقــام مســوول بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت و مجلــس
موضــوع یارانههــا را بــه یکدیگــر پــاس بدهنــد ،درســت
نیســت و بایــد یــک عــزم ملــی بــرای حــل ایــن معضــل
ایجــاد شــود ،اظهارداشــت :در صــورت پایبنــدی آمریــکا
بــه برجــام و لغــو تحریمهــا ،ســوئیفت دوبــاره برقــرار
شــده و فرصــت مناســبی بــرای رشــد اقتصــادی کشــور
فراهــم میشــود.
معظمــی بــا بیــان اینکــه بــا لغــو تحریمهــا ،ایــران قــادر
اســت بــه ســرعت میــزان تولیــد نفــت خــود را  ۵۰۰هــزار
بشــکه در روز افزایــش دهــد ،تاکیــد کــرد :ایــران بــه
منظــور افزایــش یــک میلیــون بشــکه ای صــادرات نفــت
خــود در فاصلــه زمانــی شــش مــاه پــس از لغــو تحریمهــا
مشــکلی نــدارد و ایــن هــدف محقــق خواهــد شــد.
توقف واردات بنزین از شمال کشور
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی از
توقــف واردات بنزیــن از مرزهــای شــمالی کشــور خبــر
داد .ناصــر ســجادی دربــاره وضــع مصــرف بنزیــن در
کشــور اظهــار کــرد :از ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه
بــه صــورت میانگیــن روزانــه  71/1میلیــون لیتــر بنزیــن
در کشــور مصــرف شــده اســت .مدیرعامــل شــرکت ملــی
پخــش فرآوردههــای نفتــی دربــاره واردات بنزیــن نیــز
گفــت :از ابتــدای ســال  ٩۴تــا پایــان آذرمــاه بــه صــورت
میانگیــن روزانــه  ٩میلیــون لیتــر بنزیــن بــه کشــور وارد
شــده کــه البتــه بخشــی از آن بــرای مصــرف در روزهــای
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پرمصــرف تعطیــات نــوروز ذخیرهســازی میشــود.
ســجادی بــا تاکیــد بــر اینکــه بنزیــن وارداتــی بــه کشــور
از همــه اســتانداردهای یــورو  ۴برخــوردار اســت ،افــزود:
اکنــون فقــط از بندرهــای جنوبــی کشــور بنزیــن توســط
امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت وارد میشــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
دربــاره واردات بنزیــن از کشــور ترکمنســتان نیــز گفــت:
در فصــل تابســتان بــه دلیــل افزایــش مصــرف تصمیــم
گرفتــه شــد از بنــادر شــمالی کشــور نیــز بنزین وارد شــود.
وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس قــرار شــد محمولههــای
بنزیــن از ترکمنســتان وارد شــود امــا پــس از تخلیــه
نخســتین محمولــه و پــس از ایــن کــه متوجــه شــدیم ایــن
بنزیــن از اســتانداردهای الزم برخــوردار نیســت واردات از
ایــن کشــور متوقــف شــد.
لغو تحریمها پای شرکت های آمریکایی را به ایران
باز میکند
حریــم هــا علیــه ایــران از ابتــدای ســال آینــده میــادی
برداشــته خواهــد شــد .بســیاری انتظــار دارنــد قواعــد
ســختگیرانه ای کــه معاملــه بــا ایــران را محــدود کــرده
بــود در مــاه ژانویــه لغــو شــود.
اکثــر شــرکت هــای آمریکایــی در طــی یــک دهــه گذشــته
از معاملــه بــا ایــران منــع شــده بودنــد و مقــررات تنهــا بــه
صنایــع خاصــی اجــازه مــی داد تــا معامــات محــدودی در
تهــران داشــته باشــند ،امــا بــر اســاس توافــق جدیــد ،اکثــر
شــرکت هــای آمریکایــی قــادر خواهنــد بــود بــه بــازار رو
بــه رشــد ایــران دسترســی داشــته باشــند.
شــرکت هــای تکنولــوژی الکترونیــک از مهمتریــن
منتفعــان گشــایش بــازار ایــران خواهنــد بــود .بــر اســاس
اعــام شــرکت بــی ام آی ریســرچ ،انتظــار مــی رود
جمعیــت بیــش از  77میلیــون نفــری ایــران در طــی 4
ســال آینــده بــازاری بــه ارزش  13میلیــارد دالر ایجــاد
کنــد و تقاضــا بــرای کاالهایــی ماننــد رایانــه هــا ،کنســول
هــای بــازی و گوشــی هــای تلفــن همــراه مطــرح شــود.
ایــن مــی توانــد بــه خصــوص بــرای شــرکت هایــی نظیــر
اپــل و اچ پــی پــر ســود باشــد ،زیــرا هــر دوی آنهــا مدتــی
اســت زمینــه ســازی بــرای ورود بــه بــازار ایــران بــه
محــض لغــو تحریــم هــا را آغــاز کــرده انــد.
صنعــت مالــی بخــش دیگــری اســت کــه احتمــاال بعــد از
لغــو تحریــم هــای ایــران شــاهد رشــد خواهــد بــود .بانــک
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هــای بیــن المللــی بــه دلیــل تحریــم هــا از معاملــه بــا
بانــک هــای ایرانــی منــع شــده بودنــد ،امــا مقــررات جدید
اجــازه معاملــه بــا ایــن بانــک هــا را مــی دهــد .بنابرایــن
بانــک هــای خارجــی آزادی بیشــتری بــرای معاملــه بــا
بانــک هــای ایرانــی خواهنــد داشــت.
در گذشــته ،شــرکت هایــی نظیــر داچ بانــک آلمــان جریمه
هــای ســنگینی بــرای همــکاری بــا ایــران پرداخــت کــرده
انــد ،امــا بــه محــض اینکــه تحریــم هــا لغــو شــود ،انجــام
ایــن تراکنــش هــا مجــددا قانونــی خواهــد شــد.
انتظــار مــی رود بــه محــض لغــو تحریــم هــا ،تقاضــا بــرای
خودروهــای غربــی مجــددا افزایــش یابــد و شــرکت هــای
خودروســازی اروپایــی از ایــن وضعیــت منتفــع شــوند.
شــرکت هایــی نظیــر فولکــس واگــن آلمــان و پــژوی
فرانســه قبــل از تحریــم هــا در ایــران مشــتریان زیــادی
داشــتند .بــه محــض اینکــه تحریــم هــا برداشــته شــود،
انتظــار مــی رود ایــن شــرکت هــا مجــددا از ورود بــه بــازار
ایــران منتفــع شــوند.
بدهی دولت به بانک مرکزی
 25هزار میلیاردی شد
آخریــن آمــار ارائــه شــده از متغیرهــای پولــی و اعتبــاری
از ســوی بانــک مرکــزی حاکــی از افزایــش بدهیهــای
دولــت بــه ایــن بانــک و همچنیــن ســایر بانکهــا اســت.
براســاس ایــن گــزارش میــزان بدهــی دولــت بــه بانــک
مرکــزی در پایــان خردادمــاه ســال جــاری بــا رشــد 29.4
درصــدی بــه  24هــزار و  700میلیــارد تومــان رســیده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه میــزان بدهــی دولــت
در ابتــدای امســال حــدود  22.5هــزار میلیــارد تومــان
در پایــان ســه ماهــه ابتدایــی ســال گذشــته  19.1هــزار
میلیــارد تومــان بــوده اســت .بــر ایــن اســاس دولــت از
پایــان ســال  1392کــه حــدود  15.8هــزار میلیــارد تومان
بــه بانــک مرکــزی بدهــکار بــود تــا پایــان خردادمــاه ســال
 1394حــدود  10هــزار میلیــارد تومــان دیگــر بدهــکار
شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر
دولــت بــه ســایر بانکهــا نیــز بالــغ بــر  100هــزار میلیــارد
تومــان بدهــی دارد کــه یکــی از معضــات اساســی بخــش
دولتــی محســوب شــده و آن را جــزو بدهــکاران بدحســاب،

البتــه بــه قــول خــود مدیــران دولتــی قــرار داده اســت.
بــر اســاس گزارشــی کــه بانــک مرکــزی منتشــر کــرده در
حــال حاضــر بدهــی شــرکتها و موسســات دولتــی بــه
شــبکه بانکــی (بانــک مرکــزی و بانــک هــا) بــه حــدود 29
هــزار میلیــارد تومــان میرســد کــه  25هــزار میلیــارد
تومــان آن بــرای بانــک مرکــزی و  3.6هــزار میلیــارد دیگــر
مربــوط بــه ســایر بانکهاســت.
بهرهوری انرژی در ایران دو برابر
عقبتر از جهان
درخصــوص وضعیــت بهــرهوری انــرژی در ایــران اظهــار
کــرد :اگــر بخواهیــم بهــرهوری انــرژی را نســبت بــه
شــاخص شــدت انــرژی بررســی کنیــم بایــد گفــت کــه
وضعیــت ایــران در ایــن موضــوع مطلــوب نیســت.
وی ادامــه داد :براســاس متدهایــی کــه بــرای شــدت انرژی
در نظــر گرفتــه میشــود ایــران نســبت بــه متوســط
جهــان دو برابــر عقبماندگــی دارد .لــذا بایــد بــرای ایــن
مهــم راهکارهــای اساســی اندیشــیده شــود.
مدیرعامــل ســازمان بهــرهوری انــرژی بــا بیــان اینکــه
جبــران ایــن عقبماندگــی نیازمنــد یــک نــگاه متفــاوت
در عرصههــای گوناگــون اســت ،اظهــار کــرد :ایــن مســاله
نیــاز چندانــی بــه وجــود منابــع مالــی نــدارد بلکــه بایــد
حمایتهــای مجلــس و دولــت در ایــن زمینــه افزایــش
یابــد.
ســجادی بــا اشــاره بــه تعرفههــای بــرق و ســوخت تاکیــد
کــرد :بایــد بــه دنبــال ایــن باشــیم کــه بــا نــرخ معقــول
بــرق و ســوخت را بــه مشــتریان بفروشــیم چراکــه اگــر
ایــن اتفــاق بیفتــد مشــترکین توجــه و دقــت بیشــتری
نســبت بــه میــزان مصــرف خــود دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت رســیدن بــه قیمــت واقعــی
انــرژی گفــت :رســیدن بــه قیمــت واقعــی انــرژی تاثیــر
مثبتــی در نــوع مصــرف مشــترکان دارد .لــذا بایــد در ایــن
زمینــه برنامههایــی صــورت بگیــرد.
بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان بهــرهوری انــرژی،
فرهنگســازی در زمینــه مصــرف انــرژی در میــزان ارتقــاء
بهــرهوری نقــش مهمــی دارد بنابرایــن بایــد فرهنگســازی
در ایــن زمینــه افزایــش یابــد.
ســجادی بــا بیــان اینکــه پارامترهــای زیــادی در زمینــه
افزایــش بهــرهوری انــرژی وجــود دارد ،اظهــار کــرد:
استانداردســازی ،ارتقــاء حمایتهــای مالــی و وجــود

انـرژی
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فرهنگســازی میتوانــد تاثیــرات قابــل قبولــی را در
افزایــش بهــرهوری انــرژی داشــته باشــد کــه بایــد بــه آن
توجــه جــدی شــود.

منبع :ايسنا

کاهش  ۱۱درصدی صادرات غیرنفتی
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،گمــرک ایــران گــزارش داد:
واردات كشــورمان در مــدت يــاد شــده بــه  ۳۰ميليــارد و
 ۱۶۷ميليــون دالر رســيد كــه ايــن ميــزان واردات ۲۲.۳۴
درصــد كمتــر از مــدت مشــابه ســال قبــل بــوده اســت.
همچنيــن در  ۹ماهــه امســال ميــزان صــادرات غيــر نفتــي
كشــورمان بــه  ۳۲ميليــارد و  ۳۱ميليــون دالر رســيد
كــه در مقايســه بــا مــدت مشــابه پارســال  ۱۱.۱۶درصــد
كاهــش داشــت.
اقــام عمــده صــادرات غيــر نفتــي در مــدت يــاد شــده
شــامل گازهــاي نفتــي و هيدروكربورهــاي گازي شــكل،
پروپــان مايــع شــده و قيــر نفــت بــوده و عمــده تريــن
خريــداران كاالهــاي صادراتــي كشــورمان هــم بــه ترتيــب
چيــن ،عــراق ،امــارات متحــده عربــي ،هنــد و افغانســتان
بــوده انــد.
عمــده واردات كشــورمان هــم بــه ترتيــب بــه ذرت دامــي
بــا ســهم  ۳و  ۵۰صــدم درصــدي از كل ارزش واردات،
گنــدم بــا  ۲و  ۹صــدم درصــد ،لوبيــاي ســويا بــا يــك و ۹۴
صــدم درصــد و كنجالــه ســويا بــا يــك و  ۷۳صــدم درصــد
اختصــاص دارد كــه بــه ترتيــب از كشــورهاي چيــن،
امــارات متحــده عربــي ،كــره جنوبــي ،تركيــه و ســوئيس
وارد كشــور شــده اســت.
حضور غول فوالدسازی اروپا در ایران
ششــمین دوره همایــش چشــمانداز صنعــت فــوالد
و معــدن ایــران بــا نگاهــی بــه بــازار ،قــرار اســت بــار
دیگــر شــاهد حضــور غولهــای فوالدســازی جهــان در
ایــران باشــد .یکــی از شــرکتهای مطــرح در صنعــت
فــوالد اروپــا ،شــرکت «دانیلــی» ایتالیــا اســت کــه بــار
دیگــر در ایــن دوره همایــش حضــور دارد و مدیرعامــل
ایــن شــرکت یعنــی جیانپتــرو بندیتــی (Gianpietro
 )Benedettiدر مــورد بــازار تولیــد فــوالد و خریــد قطعات
اولیــه ســخنرانی میکنــد.
ایــن شــرکت کــه فعالیــت خــود را از ســال 1914
میــادی شــروع کــرده ،بیــن ســه شــرکت بــزرگ دنیــا

9

در حــوزه ســاخت کارخانههــا و ماشــینآالت صنعــت
فــوالد قــرار میگیــرد .ســال گذشــته مدیرعامــل ایــن
شــرکت در مــورد الزامــات و نیازهــای توســعه فــوالد
در ایــران ســخنرانی کــرده بــود .وی همچنیــن در
توصیههایــش بــه مســووالن ایرانــی از آنــان خواســته
بــود تــا بــا انجــام برخــی اصالحــات بــرای کاســتن
بوروکراســی حاکــم بــر فضــای کســب و کار ،حکمرانــی
فــوالد منطقــه را بــه دســت آورنــد .بــه گفتــه وی،
مســووالن و کارآفرینــان ایرانــی در رابطــه بــا صنعــت
فــوالد خیلــی حســاس هســتند تــا بتواننــد بــا اســتفاده
از مزیــت نفــت و گاز کشــور ظرفیــت تولیــد فــوالد را
بــاال ببرنــد .بــر ایــن اســاس الزم اســت کــه در ایــران بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای خلیجفــارس ،ضمــن افزایــش
تولیــد بــا قیمــت رقابتــی فــوالد را بــه بازارهــای خارجــی
عرضــه کــرد .مرکــز شــرکت «دانیلــی» در ایتالیــا اســت،
امــا عــاوه بــر آن در کشــورهای اروپایــی مثــل آلمــان
و ســوئد هــم فعالیــت دارد .ایــن شــرکت عــاوه بــر
ایــران ،در چیــن ،هنــد ،ویتنــام و تایلنــد نیــز فعالیــت
میکنــد .مســووالن ایــن شــرکت اعــام میکننــد
کــه بزرگتریــن بــازار هــدف ایــن شــرکت ،منطقــه
خاورمیانــه اســت .ایــن شــرکت احــداث کارخان ـهای در
اصفهــان را از ســال  92آغــاز کــرده کــه قــرار اســت
بعــد از تکمیــل و راهانــدازی آن بیــن  40تــا  50درصــد
محصوالتــش در بــازار ایــران بــه فــروش برســد و مابقــی
آن نیــز بــا در نظــر گرفتــن بــازار منطقــهای فــروش
بــرود .رقابتپذیــری راهــکار توســعه پایــدار ،فــروش و
راهکارهــای خــروج از رکــود بــازار و چشــم انــداز بــازار
ایــران و جهــان در ســال  1395از جملــه محورهــای
ایــن همایــش اســت .بررســی وضعیــت طرحهــای در
دســت اجــرا ،بررســی چرایــی رکــود بــازار فــوالد ،پاســخ
بــه پرســش کلیــدی زمــان خــروج از رکــود در بــازار
فــوالد ،همچنیــن برقــراری ارتبــاط بــا شــرکای جدیــد
تجــاری از جملــه موضوعــات کلیــدی اســت کــه در
ایــن همایــش بررســی میشــود .ایــن همایــش قــرار
اســت در روزهــای  27و  28بهمــن مــاه در مرکــز
همایشهــای بینالمللــی صــدا و ســیما برگــزار شــود.
عالقهمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر یــا حضــور
در ایــن همایــش میتواننــد بــا شــماره 87762430
تمــاس بگیرنــد یــا بــه وب ســایت https:/ / events.den.
 irمراجعــه کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چرا بورس مثبت شد
مدیرعامــل کارگــزاری بانــک آینــده مهمتریــن عامــل ایجــاد
حرکتهــای مثبــت در رونــد معامالتــی بــورس و دو شــرط
تــداوم وضعیــت فعلــی را اعــام و چشـمانداز بــازار ســرمایه
را پیشبینــی کــرد .فردیــن آقابزرگــی بــا اشــاره بــه رشــد
نســبی بــورس از ابتــدای هفتــه جــاری ،اظهــار داشــت:
مهمتریــن مســالهای کــه وزن بیشــتری در بهوجــود آمــدن
ایــن شــرایط داشــته اســت ،احتمــال کاهــش نــرخ ســود
بانکــی اســت کــه البتــه هنــوز بــه صــورت رســمی اعــام
نشــده اســت .البتــه نبایــد اتفاقــات روزانه و رشــد چنــدروزه
بــورس را بــه تغییــر رونــد در ایــن بــازار تعبیــر کــرد .وی بــا
اشــاره بــه اظهــارات رییــس کل بانــک مرکــزی مبنــی بــر
لــزوم کاهــش نــرخ ســود بانکــی بــا توجــه بــه تــورم موجــود
در اقتصــاد تاکیــد کــرد :براســاس همیــن گمانهزنیهاســت
رئیس هیات مدیره سندیکای برق:

دولت جلوی صدرو مجوزهای جدید در
صنایع اشباع شده را بگیرد

کــه زمینــه اولیــه امیــدواری تحریــک تقاضــا در بــورس و
کاهــش جذابیــت ســپردهگذاری در سیســتم بانکــی بــه
عنــوان رقیــب بــازار ســرمایه در جــذب ســپردههای
جامعــه بــه وجــود آمــده اســت .ایــن فعــال بــازار ســرمایه
بــا بیــان اینکــه شــرط تــداوم وضعیــت فعلــی بــازار ســهام
تغییــر در سیاس ـتهای اقتصــادی دولــت از جملــه کاهــش
نــرخ ســود بانکــی اســت ،گفــت :در شــرایط حــال حاضــر
توجیهــی بــرای کاهــش قیمتهــا در بــورس وجــود نــدارد
بــه طــوری کــه بعــد از گذشــت  24مــاه از کاهــش پیدرپــی
قیمتهــا در بــورس و افــت ارزش بــازار ،انتظــار ایــن
اســت کــه بــه شــرط عــدم تغییــر اساســی در تصمیمــات
اثرگــذار دولــت ،رونــد بهبــود حجــم معامــات و افزایــش
مالیــم شــاخص بــرای مدتــی ادامــهدار باشــد .آقابزرگــی
ادامــه داد :چنانچــه در ایــن وضعیــت کاهــش نــرخ بهــره
بینبانکــی نیــز عملیاتــی شــود ،میتــوان شــاهد تقویــت
حجــم معامــات کــه ایــن روزهــا بــه میــزان پاییــن صــورت
میگیــرد ،بــود .وی تــداوم ثبــات در تصمیمــات اقتصــادی
دولــت را دومیــن قــدم بــه منظــور برگشــت ثبــات بــه بــازار
ســرمایه عنــوان کــرد و گفــت :پاییــن آوردن نــرخ بهــره
بانکــی ،تزریــق نقدینگــی و عملیاتیکــردن سیاســتهای
علیرضــا کالهــی:در دوران کنونــی یکــی از راههــای
توســعه صنعتــی در ایــران منطقــی و یکپارچــه ســازی
صنایــع اســت
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق ایــران مــی
گویــد در دوران کنونــی یکــی از راههــای توســعه
صنعتــی در ایــران منطقــی و یکپارچــه ســازی صنایــع
اســت .او مــی گویــد آن چــه در ایــران شــاهد هســتیم
وجــود ده هــا و حتــی صدهــا واحــد تولیــدی کوچــک
در هــر رشــته ای اســت کــه بــه شــکل جزیــره هــای
کوچــک عمــل مــی کننــد در صورتــی کــه در جهــان
کشــورها در صنعــت بــه ســمت یکپارچــه شــدن پیش
رفتــه انــد مثــا در کشــور عربســتان تنهــا  3شــرکت
کابــل ســازی بــزرگ وجــود دارد کــه  500میلیــون
دالر گــردش مالــی آن هــا اســت ،در کل اتحادیــه
اروپــا هــم تعــداد کل شــرکت هــای کابــل ســازی 20
تــا  25اســت ولــی مــا در ایــران  250واحــد کابــل
ســازی داریــم و کل گــردش مالــی آن هــا هــم در
مقابــل ســه شــرکت عربســتانی و  25شــرکت اروپایــی

انـرژی

شماره هجده  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود و چهار

خــروج از رکــود میتوانــد اثرگــذاری بیــش از تاثیــرات
اجــرای برجــام و رفــع تحریمهــا داشــته باشــد .مدیرعامــل
کارگــزاری بانــک آینــده در ادامــه ظرفیــت بالقــوه بــورس
بــرای رشــد بــا توجــه بــه حرکتهــای سینوســی بازارهــای
رقیــب از جملــه بــازار ســپردهگذاری در بانــک و ارز را مــورد
توجــه قــرار داد و گفــت :چنانچــه اطالعــات منفــی بــه بــازار
ســرمایه وارد نشــود ،شــرایط ایــن بــازار بــرای بازگشــت
فعــاالن بــازار ســرمایه مهیاســت و چشــمانداز مثبتــی
بــرای آن پیشبینــی میشــود .آقابزرگــی بــا بیــان اینکــه
بــا ارزیابــی نــرخ تــورم میتــوان امیــدوار بــود فعــاالن
بــازار و ســرمایهگذاران بخشــی از نقدینگــی راکــد خــود را
وارد بــازار ســهام کننــد ،گفــت :بــا وجــود اینکــه وضعیــت
فعلــی بــورس چــه از لحــاظ میــزان بازدهــی و چــه از حیــث
حجــم معامــات در شــرایط نامناســب و آشــفتهای بــه ســر
میبــرد امــا شــاهد بازدهیهــای قابــل توجــه در برخــی
از تکســهمها و صنایــع بورســی از جملــه گــروه قنــد و
شــکر بودیــم کــه نشــاندهنده وجــود ظرفیــت رشــد در
ایــن بــازار اســت.
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ادامه از صفحه اول

ببینیــم .بــه بیــان دیگــر نبایــد بــه اقتصــاد انتزاعــی نــگاه
کــرد و همانطــور کــه از واژه «جامعــه» نیــز مشــخص اســت
یعنــی نــگاه جامــع بــه امــور داشــتن؛ یعنــی اقتصــاد بــا
محوریــت مــردم .بــه هــر حــال؛ اینکــه بهدلیــل تمــام
اینســالهای محدودیــت و ضعــف اقتصــادی ،جامعــه بــه
نقطــه کنونــی رســیده و بــه گفتــه برخــی از کارشناســان و
تحلیلگــران اقتصــادی بــه بحــران نزدیــک شــده اســت بــر
کســی پوشــیده نیســت امــا حــاال کــه در فضــای تــاش
ملــی بــرای باالبــردن شــاخصهای اقتصــادی قــرار داریــم
بایــد مولفههــای بازســازی جامعــه بــرای پذیــرش اقتصــاد
تغییریافتــه را هــم بــه نحــو احســن و البتــه جامــع و همــه
جانبــه فراهــم کنیــم.

منبع:جهان صنعت

شــوخی اســت.
علیرضــا کالهــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بســیاری از
صنایــع در ایــران اشــباع شــده انــد ،مــی گویــد «:در
حــال حاضــر مــا  400شــرکت تابلوســاز در حــوزه
بــرق داریــم کــه  10برابــر نیــاز کشــور اســت و ایــن
اتفــاق را در حــوزه هــای دیگــر هــم شــاهدیم؛ شــما
بــه اقتصــاد و صنعــت آلمــان نــگاه کنیــد ،در ایــن
کشــور چنــد شــرکت خــودرو ســاز داریــم کــه تــازه
همــه تولیداتشــان هــم صادراتــی اســت امــا مــا در
ایــران چــه تعــدادی خودروســاز بــرای یــک بــازار
بومــی داریــم».
او در مــی گویــد «:بحــث اصلــی ایــن اســت کــه دولت
بایــد بــه رشــته هــای صنعتــی کــه در آن هــا اشــباع
شــده ایــم ،مجــوزه ندهــد ،البتــه ایــن بــه معنــی
ایجــاد انحصــار در بــازار نیســت و مــا نمــی گوییــم
بــازار رقابتــی نباشــد امــا ایــن بــازار رقابتــی بایــد
منطقــی شــکل بگیــرد و پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه
دولــت حداقــل تســهیالت ویــژه و وام هــای صنــدوق
توســعه ملــی را بــه واحدهــای جدیــد در رشــته هایــی

کــه اشــباع شــدند ،اختصــاص ندهــد در حالــی کــه
شــاهدیم وام هــای دولتــی در ایــران همیشــه در
جهــت احــداث واحدهــای جدیــد بــوده اســت».
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران ،مــی
گویــد «:در خیلــی از مــوارد شــاهد هســتیم کــه
افــراد واحدهــا را تنهــا بــه دلیــل گرفتــن وام
و تســهیالت احــداث مــی کننــد و در شــرایط
کنونــی شــاهدیم کــه ایــن مشــکالت بســیاری بــه
وجــود آورده اســت ،افــراد بــرای گرفتــن وام ســوله
زده انــد و بعــد کــه وام دریافــت شــده آن را بــه
ســرمایه گــذاری دیگــری بــرده انــد و حتــی حــاال
در بازپرداخــت وام دچــار مشــکل شــده انــد».
علیرضــا کالهــی مــی گویــد «:بــرای داشــتن
صنایــع قدرتمنــد در ایــران چــاره ای جــز ادغــا
صنایــع خــرد و یکپارچــه شــدن آن هــا و حتــی
مشــترک شــدن آن هــا بــا شــرکت هــای قــدر
بیــن المللــی نداریــم .اتفاقــی کــه مــی توانــد باعــث
شــود صنایــع مــا رقابــت پذیــر شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کارت بازرگانی مجوز فعالیت
تجاری است

دفتــر امــور اقتصــادی و سیاســتهای تجــاری وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،طــی نامــهای کــه بــه اتاقهــای بازرگانــی
سراســر کشــور ارســال شــده اســت ،بــه فعــاالن اقتصــادی
نســبت بــه دراختیــار قــرار دادن کارت بازرگانــی هشــدار داده
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،متــن ایــن اطالعیــه
بــه تاییــد قائممقــام وزیــر و معــاون امــور اقتصــادی و بازرگانــی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت رســیده و هــدف آن پیشــگیری
از تبعــات سوءاســتفادههای احتمالــی از کارتهــای بازرگانــی
اســت کــه قطعــا موجــب متضــرر شــدن فعــاالن اقتصــادی
میشــود.
پیــش از ایــن نیــز اتاقهــای بازرگانــی ،بــه ویــژه اتــاق تهــران در
اطالعیههــای متفــاوت و آگهیهــای مجــزا نســبت بــه عواقــب
حقوقــی اســتفاده از کارت بازرگانــی دیگــران یــا در اختیــار قــرار
دادن کارت بازرگانــی خــود ،بــه فعــاالن اقتصــادی هشــدار داده و
توصیــه کــرده بــود .در همیــن راســتا نیــز اتــاق بازرگانــی نهایــت
تــاش خــود را بــه کار گرفتــه اســت تــا فرآینــد اخــذ کارت
بازرگانــی تســهیل شــود و هــر فعــال اقتصــادی کــه بــه امــر
واردات و صــادرات اشــتغال دارد بتوانــد کارت بازرگانــی بگیــرد.
اتــاق تهــران عــاوه بــر الکترونیــک کــردن تمــام فرآیندهــای
صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی ،در واحــد عضویــت خــود
اقــدام بــه ایجــاد پنجــره واحــد کــرده اســت بــه طــوری کــه
مراجعــان پــس از تکمیــل مراحــل اولیــه ثبتنــام از طریــق
ســایت بــرای ارائــه اصــل مــدارک تنهــا بــه یکــی از کارشناســان
واحــد عضویــت مراجعــه میکننــد و تمامــی امــور مربــوط بــه
صــدور و تمدیــد کارت اعــم از ارائــه مــدارک ،پرداخــت ســه در
هــزار و  ...نــزد همــان کارشــناس انجــام میشــود.
انتظــار مـیرود فعــاالن اقتصــادی بــا جــدی گرفتــن توصیههــای
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و اتــاق بازرگانــی ،نســبت بــه
عواقــب حقوقــی اســتفاده نادرســت از کارت بازرگانــی توجــه
ویــژه داشــته باشــند.
متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
قابلتوجــه کلیــه فعالیــن حــوزه تجــارت ،تجــار و بازرگانــان،
تولیدکننــدگان و صاحبــان مشــاغل
نظــر بــه گزارشهــای واصلــه از دســتگاههای اجرایــی در

مــورد واگــذاری کارتهــای بازرگانــی بــه غیــر ،بــا عنایــت
بــه ضــرورت رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــه اســتفاده
از کارت بازرگانــی حســب تبصــره ( )4ذیــل بنــد ( )4مــاده
( )10آییننامــه اجرایــی قانــون مقــررات صــادرات و واردات،
دارنــدگان کارت بازرگانــی حــق واگــذاری آن بــه غیــر بــرای
اســتفاده از مزایــای کارت بازرگانــی را ندارنــد.
از ســوی دیگــر از آنجــا کــه کارت بازرگانــی مجــوز فعالیــت
تجــاری اســت و قانونگــذار بــرای دارنــدگان آن حقــوق و
وظایفــی را قائــل شــده اســت کــه میبایســت شــخصاً از آن
اســتفاده نماینــد ،واگــذاری اختیــارات و یــا اســتفاده از منافــع
آن بــه هــر صــورت برخــاف مــاده ( )2قانــون تشــدید مجــازات
مرتکبیــن ارتشــا ،اختــاس و کالهبــرداری و قابــل تعقیــب
کیفــری خواهــد بــود.
بــر ایــن اســاس بــه اطــاع عمــوم فعالیــن حــوزه تجــارت ،تجــار
و بازرگانــان ،تولیدکننــدگان و صاحبــان مشــاغل بــه اســتناد
بنــد ( )6ذیــل مــاده ( )10آییننامــه اجرایــی قانــون مقــررات
صــادرات و واردات در صورتــی کــه پــس از صــدور کارت بــرای
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مشــخص شــود کــه دارنــده
کارت فاقــد یــک یــا چنــد شــرط از شــرایط دریافــت کارت
میباشــد یــا پــس از صــدور فاقــد شــرط مذکــور گــردد ،ضمــن
ابطــال کارت برخــورد قانونــی بــا صاحــب کارت و صاحــب کاال
صــورت خواهــد پذیرفــت.
بنابرایــن ضــروری اســت صاحبــان کارت از هرگونــه واگــذاری
حــق اســتفاده از مزایــای کارت بــه غیــر بــه جــد خــودداری
نماینــد و متقاضیــان واردات کاال در ابعــاد تجــاری یــا
غیرتجــاری ضمــن رجــوع بــه قانــون مقــررات صــادرات و
واردات و آییننامههــای مربوطــه از رجــوع بــه ســایرین جهــت
اســتفاده از اختیــارات صاحــب کارت بازرگانــی در تامیــن کاالی
مــورد نیازشــان خــودداری نماینــد.
محمد رضا کالمی
مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی و سیاســتهای
تجــاری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

ظرفیت  ٤٠میلیارد دالری صنعت گاز برای
سرمایه گذاری در پساتحریم
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار کــرد :بــا ایجــاد
ارتبــاط منطقــی و معقــول در دوران پســاتحریم مــی توانیــم
بــا کشــورهای همســایه رابطــه داشــته باشــیم و بــه راحتــی،
گاز را بــه ایــن کشــورها صــادر کنیــم.

انـرژی

شماره هجده  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود و چهار

حمیدرضــا عراقــی بــا اشــاره بــه موقعیــت اســتراتژیک ایــران
در منطقــه و جهــان افــزود :ایــران بــا دارا بــودن مزیتهایــی
از جملــه کوتاهتریــن مســیر بــه بازارهــای گاز ،بزرگتریــن
ظرفیــت تولیــد گاز در جهــان ،دارا بــودن زیرســاختهای
بــزرگ بــرای صــادرات گاز بــه نقــاط مختلــف ،نیــاز بــه
حداقــل ســرمایه گــذاری و داشــتن امــکان صــادرات ،مــی
توانــد بــه راحتــی روابــط بیــن الملــل خــود را افزایــش دهــد.
وی اعــام کــرد :از ســوی دیگــر مــی توانیــم گاز را بــه
فــرآورده هــای بــا ارزش بیشــتر تبدیــل کنیــم؛ همچنیــن بــا
تزریــق آن بــه چاههــای نفــت ،مقــدار برداشــت و تولیــد نفــت
را افزایــش دهیــم.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنون
در جهــان ،صــادرات گاز بــه روش خــط لولــه و ال ان جــی
در انجــام مــی شــود ،اعــام کــرد :صــادرات گاز تــا ســه هــزار
کیلومتــر بــا قطرهــای بــاالی خــط لولــه توجیــه پذیــر اســت.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران ،بــرای
دســتیابی بــه فنــاوری ال ان جــی چنــد پــروژه تعریــف شــده
کــه یکــی از آنهــا  ٦٠درصــد پیشــرفت دارد.

منبع:ايسنا

نعمت زاده:
اولویت های توسعه اقتصاد دانش
بنیان تعیین شود

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :اولویــت هــا در جریــان
تدویــن و اجــرای برنامــه ملــی توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان،
بایــد مشــخص شــوند کــه ایــن امــر نیازمنــد مطالعــه ،برنامــه
ریــزی و هدفگــذاری مناســب اســت.
محمدرضــا نعمــت زاده در ســومین نشســت کارگــروه برنامــه
ملــی توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان کــه بــا حضــور ســورنا
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری  ،حمیــد
چیــت چیــان وزیــر نیــرو ،واعضــاء کارگــروه برنامــه ملــی
توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان برگــزار شــد ،بــر ضــرورت
اهمیــت پرداختــن بــه موضــوع اقتصــاد مقاومتــی در بخــش
هــای مختلــف اقتصــادی کشــور تاکیــد کــرد.
وی افــزود :تــاش مــی شــود در نشســت هــای کارگــروه برنامــه
ملــی توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان  ،هــر چــه ســریع تــر بــه
روش هــای عملیاتــی و اجرایــی الزم دســت یابیــم و برنامــه هــا
را بــا انســجام و یکپارچگــی بــه پیــش ببریــم.
نعمــت زاده گفــت :دســتیابی بــه ایــن برنامــه هــا ،پنــج رویکــرد
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اصلــی  ،مردمــی بــودن ،اقتصــاد دانــش بنیــان  ،درون زایــی و
بــرون گرایــی و همچنیــن عدالــت محــوری را شــامل مــی شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود  :ســومین نشســت
کارگــروه برنامــه ملــی توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در تعییــن
اهــداف برنامــه ملــی اقتصــاد دانــش بنیــان بــرای دوره هــای دو،
پنــج و  10ســاله در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
نعمــت زاده اضافــه کــرد  :برنامــه هــای اجرایــی در نظــر گرفتــه
شــده در ارتبــاط بــا موضــوع مزبــور  ،بایــد منطبــق بــا سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی انجــام شــود.
وی گفــت :اجــرای برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی بایــد امکانــات
غیردولتــی و وظایــف هریــک از دســتگاهها و نقــش آنها مشــخص
و از توانایــی هــای آنهــا بطــور شایســته اســتفاده شــود.
وی درایــن نشســت همچنیــن بــه اهمیــت جایــگاه کشــاورزی در
اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کــرد و ضــرورت توســعه اقتصــاد دانــش
بنیــان را در ایــن بخــش مــورد تاکیــد قــرار داد و بــر نیازمنــدی
هــای الزم بــرای توســعه هرچــه بیشــتر پرداخــت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری نیــز بــا اشــاره بــه
اینکــه پرداختــن بــه تحقیــق و پژوهــش و گام برداشــتن در
ایــن راه بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد ،گفــت :پژوهــش
دولتــی در شــرایط کنونــی جوابگــوی نیازهــا نیســت.
ســتاری اضافــه کــرد :دولــت بایــد تنهــا مدیریــت پژوهــش را
بــر عهــده داشــته باشــد و فعالیــت شــرکت هــا و موسســه هــای
پژوهشــی و تحقیقاتــی خصوصــی بایــد بیــش از پیــش پررنــگ
شــود.
وزیــر نیــرو نیــز در ایــن نشســت پیرامــون جایــگاه بخــش
کشــاورزی در برنامــه ملــی توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان افــزود:
ارتقــای بهــره وری آب  ،یکــی از سیاســت هــای اصولــی در ایــن
بخــش ،محســوب مــی شــود ،کــه از روش هــای موثــر آن ،
اصــاح شــیوه هــای آبیــاری اســت.
حمیــد چیــت چیــان تاکیــد کــرد :بخــش کشــاورزی نیازمنــد
تزریــق دانــش اســت و ضمــن انجــام ســرمایه گــذاری  ،از
مــواردی اســت کــه درایــن مســیر بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی گفــت  :قیمــت هــای یارانــه ای باعــث شــده ارزش دانــش
از نظــر اقتصــادی کاهــش پیــدا کنــد و در تمــام بخــش هــای
اقتصــادی بایــد بــه نحــوی از نظــام یارانــه ای اســتفاده شــود کــه
موجــب از بیــن رفتــن انگیــزه در دانــش بنیــان کــردن اقتصــاد
نشــود.
وزیــر نیــرو افــزود :ایجــاد زمینــه الزم بــرای اســتفاده بهینــه از
فنــاوری هــای جدیــد ضرورتــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار بگیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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و وابســته بازرگانــی روســیه هــم در ایــن اتــاق حضــور دارد.
 ٢٥ســال اســت ایــن اتــاق فعــال اســت .اگــر اتــاق نبــود و
تــاش نمیکردیــم حــاال تجــارت بــا روســیه صفــر بــود.
اخیــرا رئیــس کل بانــک مرکــزی از تجــارت بــا
روســیه بــا ریــال و روبــل خبــر داد .ایــن فراینــد
چگونــه خواهــد بــود؟
ایــن مســئله مهمــی اســت .قــرار شــده در تجــارت ایــران و
روســیه ،بــه جــای یــورو و دالر ،پــول خودمــان یعنــی ریــال
و روبــل را جایگزیــن کنیــم .بانــک مرکــزی ایــران و روســیه
مطالعــات را انجــام داده و توافــق کردهانــد .ایــن توافــق بایــد
روی کاغــذ بیایــد و بــه پروتــکل و موافقتنامــه تبدیــل شــود
تــا در یکــی ،دو مــاه آینــده از شــر آمریــکا خــاص شــویم و
پــول خودمــان را در تجــارت اســتفاده کنیــم.
روسها حاضرند با ریال کار کنند؟
بلــه ،چــارهای ندارنــد .طرفیــن برابــری ریــال و روبــل را
تضمیــن میکننــد .فرضــا اگــر در بودجــه مــا ،دالر ســههــزار
تومــان تعییــن شــد ،در تبدیــل هــم ایــن رقــم را رعایــت
میکننــد .متقابــا روسهــا هــم بــرای روبــل ایــن کار را
میکننــد.
مشــکالت بانکــی چقــدر بــر توســعه تجــارت ایــران
و روســیه تأثیرگذار اســت؟
در ایــن حــوزه هــم گفتوگوهایــی را انجــام دادهایــم .فعــا
بــا یــک بانــک (میــر بیزینــس بانــک ،کــه در حقیقــت یــک
بانــک مشــترک اســت و بانــک ملــی هــم ســهامدار عمــده
آن محســوب میشــود) کار میکنیــم .پیشــنهاد دادهایــم بــه
جــای یــک بانــک ،چهــار بانــک وارد حــوزه تجــارت دو کشــور
شــود؛ یعنــی هــر کشــور ســه بانــک دیگــر اضافــه کنــد .بــا
چارچــوب آن موافقــت شــده اســت امــا اجرائیشــدن آن
را از تــرس آمریکاییهــا ،بــه پســاتحریم موکــول کردهانــد.
ترس به دلیل تحریمها؟
بلــه ،بانکهــای روســی میترســند بــه دلیــل ارتبــاط بانکــی
بــا ایــران ،جریمــه شــوند .گفتیــم شــما کــه ادعــا داشــتید بــه
تحریمهــای ضــد ایرانــی پایبنــد نیســتید و کاری بــه تحریــم
نداریــد پــس چــرا بهانــه میآوریــد.
منبع :شرق

انـرژی
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قــرار مــی دهــد کــه بایــد بــه آنهــا توجــه کنیــم.
سه الزام صنعت نفت در پسا تحریم

نائــب رئیــس اتــاق ایــران در دهمیــن همایــش ســالیانه اتحادیــه
صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه
کــه بــرای موفقیــت در دوران پســاتحریم و بهــره گیــری کافــی از
فرصــت هــای ایجــاد شــده ،بایــد نســبت بــه تهدیدهــای موجــود
هوشــیار باشــیم و بدانیــم کــه برگــزاری ایــن همایــش کافــی
نیســت و بــرای حرکــت بــه طراحــی مــدل هــای منطقــی و نــو
نیــاز داریــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،در ایــن روزهــا ،برنامــه
ریــزی بــرای دوران پســاتحریم در هــر بخشــی مــورد توجــه قــرار
گرفتــه و بحــث هــای کارشناســی حــول ایــن محــور مــی چرخد.
«پــدرام ســلطانی» نایــب رئیــس اتــاق ایــران نیــز بــا حضــور
در «همایــش ســالیانه اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و
پتروشــیمی» بــر لــزوم افزایــش ســرعت توســعه اقتصــادی
تأکیــد کــرد و گفــت :ســاختار بانکــی ایــران حتــی در صــورت
لغــو تحریــم هــا ،آمــاده پیونــد خــوردن بــا نظــام جهانــی نیســت.
وی در تشــریح وضعیــت کنونــی نظــام بانکــی کشــور ،تصریــح
کــرد :نظــام مقرراتــی بانــک هــای جهانــی در روزهایــی کــه
ایــران بــا تحریــم هــا دســت و پنجــه نــرم مــی کــرد ،تغییــرات
اساســی دیــده و بســیار جلوتــر از ایــران گام برمــی دارد .حــال

کــه قــرار اســت تحریــم هــا برداشــته شــود ،متأســفانه نظــام
بانکــی ایــران آمادگــی پیوســتن بــه نظــام بانکــی بیــن المللــی
را نــدارد.
بــر اســاس اظهــارات ســلطانی ،ریســک کار بــا ایــن نظــام بــرای
بانــک هــای جهانــی باالســت.
نایــب رئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :در شــرایط کنونــی ،مــا بــا
نفــت ارزان و یــک دولــت بــی پــول و بدهــکار مــی خواهیــم بــه
اقتصــاد جهانــی متصــل شــویم .اقتصــاد دنیــا ،امــروز از عصــر
ارتباطــات عبــور کــرده اســت؛ امــا مــا هنــوز درگیــر الکترونیکــی
کــردن دولــت هســتیم.
بــه گفتــه وی ،ســرعت توســعه اقتصــاد جهانــی بــه انــدازه ای
اســت کــه اگــر ایــران بــا همیــن ریتــم کنونــی خــود حرکــت
کنــد ،فاصلــه اش روز بــه روز بــا کشــورهای توســعه یافتــه بیشــتر
خواهــد شــد.
ســلطانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر لــزوم
بررســی مزیــت صادرکننــدگان کوچــک در دوران پســاتحریم
یــادآوری کــرد کــه مزیــت هــای گذشــته از مــا گرفتــه شــده
اســت و در اقیانوســی از رقابــت هــا رهــا خواهیــم شــد.
پســاتحریم افــزون بــر فرصــت ،تهدیدهایــی را پیــش روی مــا

نایــب رییــس اتــاق ایــران در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه شــرکت
هــای فعــال د ر بخــش فــرآورده هــای نفــت و گاز و پتروشــیمی
در پســاتحریم بایــد بــه ســه نکتــه توجــه کننــد ،گفــت :توجــه بــه
مدیریــت ،افزایــش بهــره وری و تمرکــز بــر تحــول در فرایندهــا ،از
واجبــات دوران پســاتحریم اســت.
وی افــزود :تــا امــروز اقتصــاد ایــران مبتنــی بــر دولــت نفتــی
بــوده و در ایــن راســتا هــر کــس بنــا بــر تــوان خــود از رانــت
موجــود بهــره منــد شــده اســت.
اقتصــاد ایــران بــا نفــت ارزان نتوانســت بــه اقتصــاد خــاق تبدیــل
شــود .هــم اکنــون مزیــت ایــران در مقابــل کشــورهای دیگــر در
حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی دچــار تهدیــد شــده؛ بنابرایــن
اگــر در پســاتحریم تهدیدهــا از فرصتهــا بیشــتر نباشــد ،کمتــر
نیســت.
ســلطانی بــر ایــن بــاور اســت کــه دنیــا شــکاف اطالعاتــی را
میــان تجــارت و بهــره منــدی از آن بــه حداقــل رســانده و ایــن
تهدیــدی اســت بــرای صادرکنندههــای کوچــک و متوســط؛
دوران تجــارت بــدون ارزش افــزوده بــه پایــان رســیده اســت و
مزیــت هــای گذشــته از اقتصــاد ایــران رفتــه اســت.
وی بــر اهمیــت ســرعت حرکــت بخــش خصوصــی بــرای اینکــه
جایگزیــن دولــت شــود ،تأکیــد کــرد و الزمــه آن را هــم افزایــی،
اجمــاع و بــزرگ شــدن بخــش خصوصــی دانســت.

خدمــات فنــي و مهندســي را در قالــب تشــويق از صــادرات
حمايــت مــي کرديــم ،شــرکت هــاي ايرانــي قــادر بودنــد
بخشــي از ايــن  10درصــد را بــه صــورت تخفيــف بــه
خريــدار ارائــه دهنــد و در ايــن حالــت مــي توانســتند بــا
رقبايشــان ماننــد ترکيــه رقابــت کننــد .ايــن عوامــل بــه
اعتقــاد بنــده بيشــتر از تحريــم هــا بــر صــادرات خدمــات
کشــورمان تاثيــر داشــته اســت .گرچــه بــه دليــل تحريــم
هــا نيــز عمــا امــکان ارائــه ضمانــت نامــه بــه انــدازه کافــي
نداشــتيم و هميــن طــور بــه دليــل مشــکالت ناامنــي کــه
در عــراق اتفــاق افتــاد ،صــادرات خدمــات بــه ايــن کشــور
تحــت تاثيــر قــرار گرفــت .پــس از ناامنــي هــاي بــه وجــود
آمــده در عــراق ،مهندســان و کارشناســان مــا از ايــن کشــور
خــارج شــدند و تجهيــزات و طلــب هايشــان در عــراق باقــي
مانــد .ايــن عوامــل باعــث کاهــش خدمــات فنــي و مهندســي
کشــور شــد .ناگفتــه نمانــد ايــن صــادرات در صورتــي بــراي

مــا ارزآوري خواهــد داشــت کــه تمــام گــروه هايــي کــه در
بخــش خدمــات فنــي و مهندســي در خــارج از کشــور فعاليــت
مــي کننــد از نيــروي انســاني ايرانــي و کاالي توليــد داخــل
اســتفاده کننــد .اگــر صادرکننــدگان خدمــات کشــور مــا
بخواهنــد در ايــن بازارهــا حضــور پيــدا کننــد و از نيــروي کار
و کاالهــاي همــان کشــور يــا کشــور هــاي همســايه اســتفاده
کننــد ،بــراي کشــور مــا ارزآوري نخواهــد داشــت .زمانــي ايــن
صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي ،ارزشــمند اســت کــه باعث
ايجــاد اشــتغال يــا افزايــش توليــد ديگــر صنايــع نيــز بشــود،
صنايعــي کــه توليدکننــده محصــوالت مــورد نيــاز ايــن پــروژه
هــا هســتند و محصــوالت خدمــات فنــي مهندســي را توليــد
مــي کننــد .نکتــه آخــر هــم ايــن اســت کــه نبايــد بــه مســاله
خدمــات تنهــا در بخــش پيمانــکاري توجــه شــود .کشــور مــا
در گردشــگري ســامت مزيــت نســبي دارد ،چراکــه در کشــور
دکترهــاي حاذقــي هســتند .هميــن طــور مــکان هــاي طبيعــي
کــه در کشــور وجــود دارد و متناســب بــا توريســت درمانــي

اســت .نکتــه ديگــر بحــث ترانزيــت اســت کــه بــه آن اشــاره
شــد .همچنيــن بــا توجــه بــه مناطــق ويــژه اقتصــادي بايــد بــه
مقولــه صــادرات مجــدد توجــه بيشــتري شــود .امــارات در ايــن
حــوزه بســيار فعــال اســت .کاالهايــي بــه مناطــق آزاد وارد مــي
شــود و از آنجــا بــه مناطــق دورتــر در همــان کشــور صــادر
مــي شــود .ايــن نــوع تجــارت کاالصــادرات مجــدد ناميــده
مــي شــود .در حــال حاضــر امــارات از ايــن راه درآمــد بســيار
بااليــي کســب مــي کنــد و ايــن در حالــي اســت کــه مــا بــه
لحــاظ مناطــق آزاد و ويــژه بــه مراتــب موقعيــت بهتــري از
امــارات داريــم .ايــن عوامــل نشــان مــي دهنــد کــه ظرفيــت و
پتانســيل بســيار بااليــي بــراي صــادرات خدمــات وجــود دارد
کــه بــا مديريــت صحيــح و اجــراي دقيــق و تعييــن اســتراتژي
مشــخص بــراي تخصيــص ايــن منابــع مــي توانيــم بــه عنــوان
يــک هــاب صــادرات خدمــات در منطقــه ،پــس از اجــراي
برجــام قــرار بگيريــم.
محمد الهوتی *رییس کنفدراسیون صادرات
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چهارمیــن جشــنواره نفــت و رســانه همزمــان بــا شــب
میــاد نبیاکــرم(ص) بــا حضــور وزیــر نفــت و برخــی
مســووالن نفتــی کشــور و اهالــی رســانه برگــزار شــد.
بیــژن زنگنــه در ایــن مراســم بــه نقــش رســانه در
جلوگیــری از بــروز فســاد اشــاره کــرد و بــه گفتــه وی،
رســانه زنــده ،جلــوی فســاد را میگیــرد و در فضایــی
کــه رســانهها نتواننــد در آن حــرف بزننــد ،فســاد ایجــاد
میشــود.
بــه گفتــه وی ،در فضایــی کــه رســانهها نتواننــد در
آن حــرف بزننــد فســاد ایجــاد میشــود و اگــر همــه
جــا هماننــد نورافکــن روشــن باشــند ،کســی نمیتوانــد
اقــدام بــه فســاد کنــد و در خاموشــی و تاریکــی اســت که
فســاد ایجــاد میشــود.
اتحاد رسانهها در موضوع منافع ملی

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی کــه امــروز در
حــوزه رســانه کار میکننــد ،فراتــر از یــک خبرنــگار
هســتند و از جنبــه تخصصــی و حرفــهای نســبت بــه
 ١۵ســال گذشــته بســیار رشــد کردهانــد ،بــه موضــوع
منافــع ملــی کشــور پرداخــت و گفــت :هیــچ موضوعــی
فراتــر از منافــع ملــی ایــران نیســت و رســانهها بایــد در
ایــن زمینــه متحــد باشــند.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی فــردی بــه عنــوان
نماینــده ایــران صحبــت میکنــد ،بایــد از او حمایــت
همهجانب ـهای صــورت گیــرد ،خواســتار رعایــت خطــوط
قرمــز شــد و گفــت :احتــرام بــه مقــام معظــم رهبــری
بایــد حفــظ شــود و بــه صحبتهایشــان احتــرام
گذاشــته شــود.
با دروغگویی نمیتوان آینده بهتری ساخت

زنگنــه در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــه عنــوان
مدیــران و عناصــر سیاســی میآییــم و میرویــم و
شــما جوانــان ادارهکننــده کشــور خواهیــد بــود تــا آن
را بــا شــرایط بهتــر بــه نســل آینــده تحویــل دهیــد،
خاطرنشــان کــرد :بــرای محقــق شــدن ایــن شــرایط باید
از دروغ پرهیــز کــرد چــون بــا دروغگویــی نمیتــوان
آینــده بهتــری بــه دســت آورد.
بــه گفتــه وی ،بایــد ایــران را بــزرگ بداریــم اگــر

انـرژی

شماره هجده  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود و چهار

زنگنه در چهارمین جشنواره نفت و رسانه:

نفت عنصر پیشتاز توسعه در پساتحریم

میخواهیــم بــزرگ شــود و بــرای منافــع ملــی بایــد از
جانمــان هــم اگــر الزم شــد ،دریــغ نکنیــم.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه رســانهها هماکنــون قــدرت
بزرگــی هســتند کــه بایــد اخــاق حرفــهای را پــاس
بدارنــد ،یــادآور شــد :اگــر افــرادی ایــن اخــاق را رعایــت
نمیکننــد ،بایــد آنهــا را طــرد کــرد.
زنگنــه در ایــن خصــوص کــه تفــاوت توســعهیافتگی
و نیافتگــی تنهــا بــه پــول ،امکانــات و قانــون نیســت،
اظهــار کــرد :اگــر کشــوری دارای مــردم توســعهیافته
باشــد بــه کویــر هــم بــرود آنجــا را توســعه خواهــد داد و
برعکــس آن هــم اتفــاق خواهــد افتــاد.
وی افــزود :بایــد انســانهای توســعهیافته در کشــور
تربیــت و از آنهــا حمایــت شــود تــا کشــورمان بــا
اینگونــه افــراد توســعه پیــدا کنــد در واقــع انســانهای
فرهیختــه میتواننــد کشــوری درســت کننــد کــه در آن
فرهیختگــی اصــل باشــد
نان عدهای در پساتحریم آجر میشود

وزیــر نفــت در ادامــه بــه دوران پســاتحریم اشــاره کــرد و
بــا بیــان اینکــه زحمــات زیــادی بــرای رســیدن بــه ایــن
مرحلــه کشــیده شــد ،یادآورشــد :ایــران هماکنــون در
نقطـهای قــرار دارد کــه همــه قطعنامههــا علیــه آن لغــو
شــده اســت و وارد دوران پســاتحریم میشــود.
وی افــزود :ایــران وارد دورانــی خواهــد شــد کــه دیگــر

مجبــور نخواهــد بــود اجنــاس را بــه ســه برابــر قیمــت
خریــداری کنــد یــا بــرای انتقــال پــول ٣٠ ،درصــد مبلــغ
اضافــی پرداخــت کنــد یــا ...در واقــع ایــران هــر کاری
کــه یــک ملــت آزاد انجــام میدهــد ،در پســاتحریم
انجــام خواهــد داد.
زنگنــه در واکنــش بــه برخــی کــه معتقدنــد پــس از لغــو
تحریمهــا اتفــاق خاصــی نمیافتــد ،گفــت :حتمــا نــان
عــدهای آجــر خواهــد شــد ولــی زندگــی ملــت بــه مــرور
زمــان بهتــر خواهــد شــد و دیگــر نمیتــوان ایــن تعــداد
ماشــین گرانقیمــت خریــداری کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه برنامههــای زیــادی بــرای دوران
پســا تحریــم پیـشرو داریــم و ســرمایهگذاران زیــادی به
ایــران خواهنــد آمــد ،افــزود :شــرط حضــور شــرکتهای
خارجــی در ایــران همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی
اســت تــا از مســیر شــرکتهای خارجــی ،داخلیهــا
تقویــت شــوند.وزیر نفــت بــه موضــوع درونزایــی و
برونگرایــی در تولیــد و ســاخت تجهیــزات و صــادرات
آن در پســاتحریم اشــاره کــرد و گفــت :درونزایــی در
تولیــد بــه آن معناســت کــه ارزش تولیــد داخلــی را بــاال
ببریــم؛ بــه عنــوان نمونــه اگــر تولیــد پتروشــیمی از ٢۵
میلیــارد دالر کنونــی بــه  ۶٠میلیــارد دالر برســد بــه
نوعــی  ٣۵میلیــارد دالر تولیــد درونزایــی صــورت
گرفته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر از ایــن میــزان ســهم بیشــتری

13

بــه ســاخت داخــل و کارخانههــا اختصــاص داده شــود
بــار دیگــر درونزایــی شــده ،خاطرنشــان کــرد :بــا بــه
دســت آوردن تکنولــوژی ،درونزایــی خواهــد شــد.
زنگنــه ســپس بــه موضــوع برونگرایــی پرداخــت و گفــت:
بــا ســاخت تجهیــزات و صــادرات آن بــه دیگــر کشــورها
نوعــی برونگرایــی خواهــد شــد کــه ســبب بــاال بــردن
قــدرت اقتصــادی کشــور میشــود.
وی بــار دیگــر خواســتار راســتگویی از ســوی رســانهها
شــد و بــا بیــان اینکــه کســانی کــه حقیقــت را
نمیگوینــد بــه مــرور حــذف خواهنــد شــد ،تصریــح
کــرد :بدتریــن تنبیــه بــرای یــک رســانه پربیننــده از
دســت دادن مخاطــب اســت.
از طرفــی وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه بایــد از فضــای
پســاتحریم بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک قــدرت
بــزرگ اســتفاده کــرد بــه برخــی دشــمنیها از ســوی
کشــورهای منطقــه علیــه ایــران اشــاره کــرد و گفــت:
در صورتــی کــه کارهــا بــه درســتی انجــام شــود ،ایــران
ظــرف کمتــر از  ١٠ســال آینــده قــدرت اول اقتصــادی،
فرهنگــی و تکنولوژیــک منطقـهای خواهــد بــود و کســی
نمیتوانــد بــا مــا رقابــت کنــد.
بــه گفتــه وی ،تبدیــل شــدن بــه قــدرت نخســت منطقــه
برخــی کشــورهای منطقــه را ناراحــت میکند.
زنگنــه جوانــان تحصیلکــرده را مهمتریــن عامــل توســعه
دانســت و گفــت :پــول بــه تنهایــی عامــل توســعه نیســت
بلکــه عقــل عامــل اصلی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایرانــی نبایــد هیــچگاه احســاس
حقــارت کننــد ،گفــت :بایــد بــا عــزت و از موضــع قــدرت
کشــورمان را بســازیم.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه نفــت عنصــر پیشــتاز توســعه
در پســاتحریم خواهــد بــود چــون ســرمایهگذاران
خارجــی نخســتین جایــی کــه در آن ســرمایهگذاری
خواهنــد کــرد صنعــت نفــت خواهــد بــود ،گفــت :بــا
توســعه صنعــت نفــت دیگــر بخشهــای اقتصــادی نیــز
جــان تــازهای خواهنــد گرفــت و چرخهــای اقتصــاد
کشــور بــه حرکــت میآیند.زنگنــه بــا بیــان اینکــه
بایــد بعــد از لغــو تحریمهــا بــه صــورت شــبانهروزی
کار کــرد و از ایــن فرصتهــا اســتفاده بــرد ،خاطرنشــان
کــرد :همچنیــن بایــد تــاش شــود ذهنهــای مــردم
بــرای توســعه آمــاده باشــد و مــردم توســعهخواه و
راســتیطلب باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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زنگنــه در حاشــیه چهارمیــن جشــنواره نفــت و رســانه در
جمــع خبرنــگاران در پاســخ ایــن ســوال کــه آیــا قیمــت
 ٣۵دالر بــرای نفــت در بودجــه ســال  ٩5پیشــنهاد
شــده اســت ،گفــت :چیــزی کــه فعــا تــا اینجــا مطــرح
شــده  ۴٠دالر اســت و ســعی شــده قیمتــی کــه
پیشــنهاد میشــود نزدیکتریــن عــدد بــه
بــازار باشــد و بایــد ببینیــم کــه در بــازار چــه
پیــش میآیــد ،مــا نمیتوانیــم از قبــل عالئــم بــدی
بــه بــازار بدهیــم.
وزیــر نفــت دربــاره تحقــق درآمدهــای نفتــی در بودجــه
امســال نیــز گفــت :تــا چندمــاه اول امســال کــه نفــت
روی قیمــت  ۵۴دالر بــود و رقــم صــادرات هــم کمــی
بیشــتر از رقمــی بــود کــه در مجلــس در نظــر گرفتــه
بودنــد.
وی درخصــوص اینکــه بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت
نفــت آیــا اجــاس اضطــراری اوپــک برگــزار میشــود،
خاطرنشــان کــرد :همــان طــور کــه بارهــا گفتــهام
زمانــی کــه اجمــاع و توافقــی در میــان اعضــای اوپــک
صــورت نگرفتــه هــر تصمیمگیــری بــه ضــرر بــازار اســت.
بنابرایــن بایــد از قبــل اجمــاع صــورت بگیرد.زنگنــه
افــزود :عــدهای گمــان میکننــد هرچــه در جلســات
اوپــک دربــاره قیمتهــا بیشــتر صحبــت کنیــم بیشــتر
اثرگــذار اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه تصمیمهــا در
مــورد قیمــت در اوپــک در مراکــز باالتــر از وزارت نفــت
کشــورها گرفتــه شــده اســت و زمانــی کــه وزیــران بــه
اجــاس میآینــد تصمیــم دربــاره قیمتهــا از قبــل در
کشورشــان گرفتــه شــده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تغییــر ادبیــات
رفتــاری دولــت میتوانــد در رســیدن بــه اجمــاع موثــر
باشــد ،تصریــح کــرد :ایــن یــک مســاله سیاســی اســت
کــه دولــت هــم بــه آن توجــه داشــته و در ســطح عالــی
آن را پیگیــری میکنــد.
بهای بنزین امسال ثابت میماند

زنگنــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تصمیــم
گرفتهایــد قیمــت بنزیــن را تغییــر دهیــد ،تصریــح
کــرد :هیــچ تصمیمــی تــا امــروز در ایــن بــاره گرفتــه
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انـرژی

نشــده تعییــن نــرخ بنزیــن در اختیــار مــا نبــوده و در
اختیــار دولــت اســت کــه در دولــت هــم هیــچ بحثــی
در ایــن خصــوص مطــرح نبــوده اســت.
وزیــر نفــت درخصــوص اینکــه اگــر نــرخ فــوب خلیــج
فــارس پاییــن بیایــد ،قیمــت بنزیــن نیــز کاهــش
مییابــد ،گفــت :در ایــن ارتبــاط نبایــد تنهــا بــه قیمــت
بنزیــن توجــه کنیــم بــه عنــوان مثــال قیمــت گازوییــل
براســاس فــوب بایــد بــاالی  ١٢٠٠تومــان باشــد کــه مــا
االن  ٣٠٠تومــان میفروشــیم و نفــت ســفید را
نیــز  ١۵٠عرضــه میکنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد نــرخ همــه فرآوردههــا
را بــا هــم در نظــر بگیریــم ،افــزود :نبایــد تنهــا بــه
قیمــت بنزیــن در ایــن مســاله توجــه داشــته باشــیم.
وی همچنیــن درخصــوص اینکــه آیــا اکنــون بهتریــن
زمــان بــرای آزادســازی نــرخ بنزیــن نیســت ،گفــت:
نمیشــود تنهــا یــک قیمــت را آزاد کــرد امــا دولــت
فعــا برنامـهای بــرای آزادســازی نــدارد از ســوی دیگــر
در حــال حاضــر قیمتهــا بیــش از  ٢٠٠تومــان زیــر
قیمــت فــوب خلیــح فــارس اســت بنابرایــن بایــد قیمــت
همســنگ شــده را در ایــن بــاره در نظــر گرفــت.
کاهش میزان بنزن ،آروماتیک و گوگرد در تهران

وزیــر نفــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گفتــه شــده
علــت آلودگــی هــوا توزیــع بنزینهــای بیکیفیــت
اســت ،گفــت :در تهــران بنزیــن و گازوییــل یــورو ۴
توزیــع میکنیــم ،اخیــرا هــم در کمیســیون انــرژی
در ایــن بــاره صحبــت و گزارشهایــی ارائــه شــد کــه
براســاس آن بنــزن ،گوگــرد و آروماتیــک موجــود در
تهــران بــه شــدت کاهــش یافتــه و در حــد معقولــی
است.
زنگنــه بــا اشــاره بــه عوامــل موثــر در آلودگــی هــوا ادامه
داد :بــرای نمونــه بنزیــن نســوخته موتورســیکلتها و
خودروهــای مــا کــه بیشــتر از میــزان بنزیــن مصــرف
میکننــد در آلودگــی نقــش دارنــد.وی افــزود :تــا
جایــی کــه بــه مــن گــزارش شــده بیشــترین آلودگــی
مربــوط بــه  CO2اســت کــه گاز آالینــده نیســت بلکــه
مقــدار زیــاد آن در شــرایط ویــژه کــه وارونگــی ایجــاد
میشــود ،مشــکل ایجــاد میکنــد.
زنگنــه گفــت :براســاس گــزارش ارگانهــای دیگــر
ماننــد ســازمان هواشناســی و معــاون امــور پاالیــش

و پخــش کــه در کمیســیون انــرژی حضــور داشــتند،
میــزان گوگــرد ،بنــزن و آروماتیــک موجــود در تهــران به
کمتریــن میــزان در طــول  ٢٠ســال اخیر رســیده اســت.
وی افــزود :بــا ایــن حــال نمیدانــم چــرا عــدهای اصــرار
دارنــد کــه میــزان آالیندگــی ناشــی از ســوخت بــاال
رفته اســت.
بنزین برندسازی نمیشود

زنگنــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قــرار اســت
بنزیــن برندســازی شــود ،گفــت :خیــر امــا بــا توجــه
بــه اینکــه نزدیــک بــه چهــار هــزار جایــگاه داریــم و
نمیتــوان بــه صــورت دقیــق بــه نظــارت و کنتــرل
ایــن چهارهــزار جایــگاه پرداخــت بنابرایــن بایــد
شــرکتهایی باشــند تــا بتواننــد ایــن جایگاههــا را
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تحــت پوشــش خــود قــرار دهنــد.وی ادامــه داد :زمانــی
کــه شــرکتهایی بــرای تحــت پوشــش قــرار دادن
جایگاههــا ایجــاد شــوند ،میتوانیــم فــرآورده را از انبــار
نفــت بــه آنهــا تحویــل داده و حملونقــل و مخــزنداری
را بــه آنهــا منتقــل کنیــم.
زنگنــه گفــت :میتوانیــم از ایــن شــرکتها بخواهیــم
اســتانداردها را رعایــت کــرده و کیفیــت خدمــات
در پمپبنزینهــا ،اچاسای و رعایــت مســایل
زیس ـتمحیطی را از طریــق آنهــا پیگیــری کنیم.زنگنــه
بــا تاکیــد بــر رعایــت اچاسای در جایگاههــای ســوخت
افــزود :در حــال حاضــر نمیتوانیــم از هــر جایــگاه
بنزیــن بخواهیــم کــه یــک مامــور اچاسای در جایــگاه
خــود مســتقر کنــد چراکــه ایــن کار بــرای جایگاهــدار
صرفــه اقتصــادی نــدارد امــا زمانــی کــه شــرکتی ایجــاد
شــود و مثــا  ۵٠جایــگاه را تحــت پوشــش خــود قــرار
دهــد در آن صــورت میتــوان بــرای ایــن جایگاههــا یــک
مامــور اچاسای تعییــن کرد.وزیــر نفــت افــزود :انجــام
چنیــن کاری بــرای بــاال بــردن کیفیــت بهتــر خدمــت
اســت و قــرار نیســت چیــزی هــم از ایــن بابــت بــه
مــردم تحمیــل شــود بــه ایــن ترتیــب اگــر برنــدی هــم
در ایــن ارتبــاط تشــکیل شــود مربــوط بــه آزادســازی
نــرخ بنزیــن نیســت و ایجــاد ایــن برنــد بــه جایگاههــا
ارتبــاط دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا شــرکتهای خارجــی بــرای
برندســازی در جایگاههــا صحبتــی نشــده اســت ،افــزود:
برندهــا در مجموعههــای حملونقــل و بــه خصــوص
روی کیفیــت و اچاسای کار خواهنــد کــرد.
سعی میکنم ارتباط خوبی با رسانهها داشته باشم

وی بــا بیــان اینکــه ســعی میکنــم رابطــه خوبــی بــا
رســانهها داشــته باشــم ،گفــت :رســانهها از اجــزای
تعیینکننــده کشــور بــرای اطالعرســانی ،ایجــاد بنیــان
فکــری و پیشــرفت در کار هســتند.وزیر نفــت بــا تاکیــد
بــر توجــه رســانهها بــه رســالت حرف ـهای خــود ،افــزود:
رســانهها بایــد بــا کار حرف ـهای و اخالقــی اطالعرســانی
شــفاف کننــد ضمــن اینکــه در بســیاری از مــوارد
رســانهها از بــروز فســاد و اشــکال در کار جلوگیــری
میکننــد بنابرایــن میتواننــد بــه عنــوان بخشــی از
اندیش ـهورزی در جامعــه نقــش تعیینکننــدهای داشــته
باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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