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نماینده خوب از نگاه بخش خصوصی

محســن جاللپــور ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در شــبکه تلگــرام
خــود بــا توجــه بــه اینکــه در فضــای انتخاباتــی دوره دهــم مجلــس
شــورای اســامی قرارداریــم نوشــت :ثبتنــام انتخابــات بــه پایــان
رســیده و کنــش گــران سیاســی منتظــر اعــام نظــر نهادهــای نظارتــی
هســتند.
در همیــن حــال گروههــا و جناحهــای مختلــف سیاســی فعالیتهــای
انتخاباتــی را آغــاز کردهانــد و درســایتها و رســانهها و گروههــای
مجــازی ،عمــا یارکشــی و تبلیغــات انتخاباتــی شــروع شــده اســت.
مــدت زمــان زیــادی هــم تــا مرحلــه نهایــی انتخابــات باقــی نمانــده
و در حالــی کــه انتظــار مــیرود گروههــای سیاســی در ایــن دوره
برنامههــای جامعــی در زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و...
تدویــن کــرده باشــند ،تــا امــروز چنیــن برآینــدی مشــاهده نمیشــود.
بــه نظــر میرســد تمایــات گروههــای فعــال انتخاباتــی بــه جــای
تکیــه بــر تخصــص و فرســتادن افــراد فــن ســاالر بــه رقابتهــای
انتخاباتــی ،هــم چنــان روی مســائل جنســیتی ،قومــی ،مذهبــی و
سیاســی اســت .در حالــی کــه مجلــس آینــده بایــد مجلســی کامــا
اقتصــادی باشــد چــون مهمتریــن مســئله ســالهای آینــده اقتصــاد
کشــور اســت.
اقتصــاد ایــران بیــش از هرزمــان دیگــری از وجــود چنــد عارضــه در رنج
اســت .هرکــدام از ایــن عــوارض بــرای زمینگیــر کــردن اقتصــادی در
حــدو انــدازه اقتصــاد ایــران میتوانــد کافــی باشــد .مســائل اقتصــادی
مــا حــل نشــده و از ســالهای دور همچنــان الینحــل باقــی مانــده
اســت .انباشــت مســائل حــل نشــده در حــوزه اقتصــاد ،بهطــور قطــع
عواقــب اجتماعــی و سیاســی خواهــد داشــت.
کشــورهای اطــراف مــا پــر اســت از تجربههــای مختلــف سیاســی و
اجتماعــی کــه هــر کــدام بــرای مــا پیامــی و درســی دارد .از وقایــع
مصــر کــه جرقــهاش را جوانــان بیــکار زدنــد تــا شــکلگیری داعــش
کــه بهطــور قطــع ناکارآمــدی دولــت نوریالمالکــی یکــی از مهمتریــن
عوامــل آن بــود ادامــه در صفحــه 4

چیتچیان در همایش مدیران ارشد وزارت نیرو عنوان کرد؛

اقتصاد ایران گرفتار« وابستگی نفتی »
پانزدهمیــن همایــش مدیــران ارشــد وزارت نیــرو صبــح روز
گذشــته بــا هــدف تشــریح برنامههــای راهبــردی وزارت نیــرو
در صنعــت آب و بــرق بــا حضــور وزیــر نیــرو و مدیــران عامــل
شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نیــرو در ســاختمان پژوهشــگاه
نیــرو برگــزار شــد.
وزیــر نیــرو بــا حضــور در ایــن همایــش ضمــن مــرور شــرایط اقتصــادی
جامعــه ،بــه کاهــش قیمــت جهانــی نفــت اشــاره کــرد و بــه گفتــه وی بایــد
بهگونـهای عمــل کنیــم کــه اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی کاهــش یابــد و در
شــرایط ایجــاد شــده بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت و تقلیــل صــادرات،
ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کــرده و کشــور را از وابســتگی و اتــکا بــه
درآمــد نفتــی نجــات داد.
حیمــد چیتچیــان در جمــع مدیــران ارشــد ایــن وزارتخانــه اظهــار
داشــت :اگرچــه واگــذاری فعالیتهــا و اجــرای پروژههــا بــه بخــش
خصوصــی رویکــرد بســیار مناســبی اســت کــه تمامــی شــرکتها بایــد آن
را مــورد توجــه قــرار دهنــد امــا مدیــران ارشــد آب و بــرق کشــور بایــد بــه
ایــن مســاله توجــه ویــژه داشــته باشــند کــه کیفیــت کار بخــش خصوصــی

کــه اجــرای پــروژهای را برعهــده میگیــرد ،مطلــوب باشــد.
وی تاکیــد کــرد :در قراردادهایــی کــه بــا بخــش خصوصــی منعقــد
میشــود کیفیــت خدمــات ارائــه شــده و رعایــت اســتانداردهای الزم
را مدنظــر داشــته باشــید تــا در واگــذاری پروژههــا ،مــردم متحمــل
هزینههــای غیرعادالنــه نشــوند.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه واگــذاری  97پــروژه بــه بخــش خصوصــی در
بخــش آب و فاضــاب کشــور گفــت :رویــه مناســبی کــه در صنعــت آب
و فاضــاب شــکل گرفتــه بایــد بــه دیگــر بخشهــا تســری پیــدا کنــد و
شــاهد افزایــش ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در صنعــت آب و بــرق
کشــور باشــیم.
منع تبلیغ کاندیدایی با امکانات دولتی

چیتچیــان در بخشــی از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه پیــشرو بــودن
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و خبرنــگار رهبــری افــزود :وزارت
نیــرو یــک وزارتخانــه خدماتــی اســت کــه بایــد در هــر لحظــه بــه تامیــن
نیازهــای آب و بــرق جامعــه پاســخ دهــد و کارکنــان ایــن وزارتخانــه
وظیفــه دارنــد ،ادامــه در صفحــه 3
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انـرژی

اخبار کوتاه

قیمــت حاملهــای انــرژی بایــد واقعــی
شــود عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی،

ـی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت دانمــارک از پیوســتن ایــران بــه WTحمایــت
ـتگی نفتـ
ـار« وابسـ
ـران گرفتـ
ـاد ایـ
اقتصـ
» پانزدهمیــن همایــش مدیــران ارشــد وزارت مشــروح خبــر
میکنــد مشــروح خبــر
نیــرو صبــح روز گذشــته بــا هــدف تشــریح
توســعه همــکاری دربخــش انــرژی نــرخ ســود ســپرده هــا تعییــن شــد مشــروح
برنامههــای مشــروح خبــر
وزیــر نفــت روز گذشــته بــا کریســتین ینســن ،خبــر
ـش خصوصی وزیــر امــور خارجــه دانمــارک دیــدار کــرد
ـگاه بخـ
ـوب از نـ
ـده خـ
نماینـ
شــرط موثــر بــودن بــازار آتــی ارز مشــروح
ـر
خبـ
ـروح
مشـ
محســن جاللپــور ،رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران
خبــر
در شــبکه تلگــرام خــود بــا توجــه بــه اینکــه در
ـش توافــق بــرای صــادرات گاز ایــران بــه
فضــای انتخاباتــی مشــروح خبــر
 60درصــد بــرق کشــور توســط بخـ
ـود در زمــان کنونــی گرجســتان مشــروح خبــر
ـی شـ
ـی اداره مـ
خصوصـ
مطالبــه بخــش خصوصــی بــرای بیــش از  32میلیــون مشــترک بــرق در کشــور
 120شــرکت درفهرســت واگذاریهــا مشــروح
ـوی موجــود اســت کــه شــامل مشــروح خبــر
ـگ و بـ
ـا رنـ
ـی بـ
ـه مجلسـ
ـتیابی بـ
دسـ
ـر
خبـ

اقتصــاد رئیــس اتــاق ایــران در نشســت میــان
راســتای
در
نیــرو
وزارت
هــای
ه
برنام
مــاه شــورای رؤســای اتــاق هــای سراســر کشــور ،بــر
ـرژی
ـورس انـ
ـل در بـ
ـن گازوییـ
ـه  5000تـ
معاملـ
ـاد مقاومتـ
ـرای اقتصـ
حضــور فعــال بخــش خصوصــی در مشــروح خبــر اجـ
ـر
ـروح خبـ
ـی همایــش الزامــات مشـ
اقتصــاد مقاومتــی بــر پایــه اقتصــاد دانشبنیــان،
ـران صبــح روز گذشــته مشــروح خبــر
کاهــش نــرخ مالیــات بــر درآمــد مشــروح
ـش ایـ
ـان تنـ
ـورس در میـ
ـبز بـ
روز سـ
خبــر
ـراب بــا وجــود تشــکیل دومینــوی قطــع
و اعـ
ـت
ـش یافـ
ـد کاهـ
ـر درآمـ
ـات بـ
ـرخ مالیـ
روابــط سیاســی میــان ایــران و کشــورهای نـ
همپیمــان عربســتان بازارســهام مشــروح رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از مشــاور وزیــر نفــت :شــدت مصــرف انــرژی
کاهــش نــرخ مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی ایــران ٣برابــر میانگیــن جهانــی اســت
خبــر

مشــروح خبــر

نگاهــی بــه تجــارت ایــران بــا 6
ـط اقتصادی
ـاره روابـ
ـد دربـ
ـه بایـ
کشــورعربی خلیجفــارس کشــورهای هرآنچـ
ـد همایــش تجــاری
ـارک بدانیـ
ـران و دانمـ
حاشــیه خلیــج فــارس روابــط تجــاری خوبــی بــا ایـ

مشــروح خبــر

ـک مرکزی
ـتقراض از بانـ
ـت در اسـ
ـرد دولـ
رویکـ

مشــروح خبر

ایــران دارنــد و در عیــن حــال بــازار مناســبی بــرای ایــران و دانمــارک بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی ،واکنــش بــازار بــه تنــش ایــران و عربســتان
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران برگــزار شــد .مشــروح خبــر
افزایــش صــادرات مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

ـران را رد
ـه ایـ
ـن بـ
ـروش بنزیـ
ـف فـ
ـزی توقـ
مالـ
ـر
ـروح خبـ
ـرد مشـ
کـ

اولویتهــای اقتصــادی ایـــران در
پســاتحریم توافــق هســتهای کــه بیــن ایــران و وایکینگهــا بــرای ســرمایهگذاری بــه
ـتگاه
ـه همه دسـ
ـی وظیفـ
ـاد مقاومتـ
ـق اقتصـ
کشــورهای  5+1روز  14ژوئیــه  2015بــه امضــا رســید ،تهــران آمدنــد امضــای تفاهمنامــه همــکاری تحقـ

طیفــی از فرصتهــای اقتصــادی مشــروح خبــر

میــان اتــاق تهــران و کنفدراســیون صنعــت
دانمــارک مشــروح خبــر

ـر
ـروح خبـ
ـت مشـ
ـا اسـ
هـ
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فــروش میعانــات گازی ایــران بعــد از لغــو
تحریمهــا مشــروح خبــر
ـرق
ـادرات بـ
ـرای صـ
ـرو بـ
ـرط وزارت نیـ
ـش شـ
پیـ
ـر
ـروح خبـ
ـی مشـ
ـش خصوصـ
ـط بخـ
توسـ
وزیــر امــور خارجــه دانمــارک مهمــان ویــژه
ـران مشــروح خبــر
اتــاق تهـ
دفتــر اقتصــادی اســترالیا در تهــران گشــایش
مییابــد مشــروح خبــر
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ادامه از صفحه 1
ضمــن تامیــن ایــن دو نیــاز جامعــه بــا شــرکت در
انتخابــات همچــون افــراد عــادی جامعــه ،بــه کاندیــدای
موردنظــر خــود رای دهنــد و از مدیــران صنعــت آب
و بــرق و کارکنــان ایــن بخــش خواســت در مســاله
انتخابــات بــه هیــچ عنــوان از کاندیــدای خاصــی
طرفــداری نکننــد.
وی تصریــح کــرد :اگــر فــردی کــه مســوولیتی در
شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نیــرو دارد از امکانــات
دولتــی بــرای تبلیــغ کاندیدایــی اســتفاده کنــد ،بــه
شــدت بــا وی برخــورد خواهــد شــد.
از طرفــی وزیــر نیــرو در خصــوص کاهــش قیمــت جهانی
نفــت و ضمــن مــرور شــرایط اقتصــادی جامعــه گفــت:
متاســفانه کشــور مــا بــا بیمــاری کهنــه و مضمنــی بــه
نــام وابســتگی بــه بودجــه نفتــی مواجــه بــوده و هســت،
بایــد اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی کاهــش یابــد و در
شــرایط ایجــاد شــده بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت
و تقلیــل صــادرات ،ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل
کــرده و کشــور را از وابســتگی و اتــکا بــه درآمــد نفتــی
نجــات داد.
وی تصریــح کــرد :اگرچــه طــی ســالها تــاش شــده
ایــن وابســتگی کاهــش یابــد و در ایــن راه موفقیتهایــی
نیــز کســب شــده امــا بایــد بــه نقطــهای برســیم کــه
بــه جــای وابســتگی بــه نفــت و درآمدهــای آن ،از منابــع
جدیــدی همچــون آب و خــاک و خورشــید و صــدور
تجهیــزات فنــی و مهندســی و ســایر منابــع موجــود
اســتفاده بــرد و بــه دانــش فرزنــدان دانشــمند ایــن
کشــور متکــی باشــیم.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در برنامه ششم توسعه

حمیــد چیتچیــان در حاشــیه ایــن همایــش بیــان
کــرد :برنامــه ششــم توســعه دارای اهــداف کمــی،
کیفــی و راهبــردی اساســی اســت و توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر در ایــن برنامــه بــه منظــور عمــل بــه تعهــد
ایــران در کاهــش انتشــار گازهــای گلخانـهای در دســتور
کار قــرار گرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :احــداث نیروگاههــای تجدیدپذیــر و
تامیــن هفــت هــزار و  500مــگاوات انــرژی از ایــن محــل
در دســتور کار وزارتخانــه اســت بــا توجــه بــه شــرایط
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پانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو
امــروز کشــور و بــه ویــژه محدودیتهــای ایجــاد
شــده در درآمدهــای نفتــی ،اعتبــارات عمرانــی ایــن
وزارتخانــه مطابــق چارچــوب مصــوب ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی کشــور در حــد اعتبــارات مصــوب امســال
یعنــی  70هــزار میلیــارد ریــال پیشبینــی شــده اســت
کــه امیدواریــم مــورد تصویــب مجلــس قــرار بگیــرد.
شرایط دشوار آبی برای تابستان سال آینده

همچنیــن قائممقــام وزیــر نیــرو ضمــن شــرکت در ایــن
همایــش ضمــن اشــاره بــه رشــد بارندگیهــای پاییــزی
امســال نســبت بــه ســال گذشــته ،هشــدار داد کــه ایــن
میــزان ذخایــر آبــی نبایــد اتــاف شــود ،زیــرا تابســتان
آینــده شــرایط دشــواری خواهیــم داشــت.
ســتار محمــودی در پانزدهمیــن همایــش مدیــران
ارشــد وزارت خواســتار آمادگــی همهجانبــه بــرای
پدافنــد غیرعامــل و مقابلــه بــا حــوادث غیرمترقبــه شــد
و افــزود :شــفافیت در اطــاع رســانی ،ارائــه خدمــات
و محصــوالت بــا کیفیــت بــه مــردم ،ضامــن تحقــق
برنامههاســت.
وی تامیــن آب بیشــتر مناطــق کشــور را بــا بهرهگیــری
از صنعــت سدســازی میســر دانســت و گفــت :اکنــون

بــرای برطــرف کــردن آثــار منفــی آن تــاش میشــود.
قائممقــام وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه امــروز ایــران از
توانایــی احــداث هــر نــوع ســد بــا ظرفیتهــای مختلــف
و پیچیدهتریــن فنــون ســازههای آبــی برخــوردار اســت،
اظهــار کــرد :برخــی منتقــدان ایرادهایــی در زمینــه
سدســازی کــه بــا شــرایط کشــور تناســب دارد ،مطــرح
میکننــد کــه وزارت نیــرو بــرای جبــران تبعــات منفــی
احتمالــی ایــن مســاله تــاش میکنــد.
محمــودی ادامــه داد :چنانچــه وزارت نیــرو نســبت بــه
ســاخت ســد مینــاب (هرمــزگان) برنامهریــزی نکــرده بــود،
آبهــای ناشــی از بارندگیهــای پاییــزی بــه ســهولت از
دســترس خــارج شــده بــود.
بــه گفتــه قائممقــام وزیــر نیــرو امــروز ایــران در حــوزه
آب ســابقه  70ســاله دارد و پیشــینه مدیریتــی رســمی
 46ســاله در حــوزه بــرق ســبب شــده تــا انــواع نیــروگاه و
ســدها بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی در کشــور ســاخته شــود.
محمــودی خاطرنشــان کــرد :وزارت نیــرو یکــی از
ارکان اقتصــاد کشــور بــه حســاب میآیــد و فعــاالن
و دســتاندارکاران صنعــت آب و بــرق بایــد بــدون
کوچکتریــن ابهــام و تزلــزل در کار بــه فعالیــت خــود
ادامــه دهنــد.

مهنــدس محمدرضــا نعمـتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت کشــورمان بــا کریســتین ینســن ،وزیــر
امــور خارجــه دانمــارک در محــل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ضمــن تاکیــد
بــر گســترش روابــط دو کشــور گفــت :ایــران و دانمــارک
میتواننــد شــرکای مناســبی بــرای تعمیــق روابــط اقتصــادی
و تجــاری یکدیگــر باشــند .محمدرضــا نعمـتزاده در دیــدار بــا
وزیــر امــور خارجــه دانمــارک افــزود :ظرفیتهــای همــکاری
ایــران و دانمــارک بــه مراتــب بیشــتر از حــال حاضــر اســت
و امیدواریــم ایــن روابــط کــه بهدلیــل تحریمهــا کمرنــگ
شــده بــود بــه حــد مطلــوب ارتقــا یابــد .وی بــا اشــاره بــه
اینکــه همکاریهــای بلندمــدت و ســرمایهگذاری مشــترک از
اهــداف مهــم مــا محســوب میشــود ،تصریــح کــرد :صنعــت،
فنــاوری ،انــرژی ،پتروشــیمی ،صنایــع غذایــی و صنعــت فــرش
از زمینههــای مختلفــی اســت کــه میتــوان روابــط دو کشــور
را در ایــن حوزههــا گســترش داد .وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت در ادامــه ضمــن یــادآوری ایــن مطلــب کــه در  ۶مــاه
گذشــته شــرکتهای زیــادی از کشــورهای مختلــف تقاضــای
همــکاری بــا ایــران را داشــتهاند افــزود :در تــاش هســتیم
کــه از عضــو ناظــر بــه عضــو اصلــی ( WTOســازمان تجــارت
جهانــی) تبدیــل شــویم .نعمــتزاده بــا بیــان اینکــه ایــن
وزارتخانــه از تمــام همکاریهــا حمایــت الزم را بــه عمــل
خواهــد آورد ،افــزود :زمینــه الزم بــرای انجــام تولیــدات و
ســرمایهگذاریهای مشــترک نشــان(برند)های شــما در بــازار
ایــران فراهــم اســت و در ایــن رابطــه میتوانیــد ایــران را مرکــز
خاورمیانــه قــرار دهیــد .بــه گفتــه وی؛ ایــران کشــوری صنعتــی
اســت و دارای جوانــان و فارغالتحصیــان زیــاد کــه همــکاری
بــا ایــن نســل جــوان همافزایــی بیشــتر را بــه دنبــال خواهــد
داشــت .همچنیــن در ایــن دیــدار کریســتین ینســن ،وزیــر امور
خارجــه دانمــارک ضمــن ابــراز خرســندی از برقــراری روابــط
اقتصــادی بــا ایــران ابــراز امیــدواری کــرد؛ تحریمهــا هــر چــه
زودتــر لغــو شــود تــا بتوانیــم قراردادهــای محســوس داشــته
باشــیم .وی ضمــن اســتقبال از گســترش همکاریهــای بــرد-
بــرد خاطرنشــان کــرد :عالقهمنــد هســتیم تــا بــا ایرانیهــا در
بــازار ایــران همــکاری برقــرار کنیــم و از پیوســتن ایــران بــه
ســازمان تجــارت جهانــی اســتقبال میکنیــم.
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رئیــس اتــاق ایــران در نشســت میــان مــاه شــورای رؤســای اتــاق
هــای سراســر کشــور ،بــر حضــور فعــال بخــش خصوصــی در
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی تأکیــد کــرد و گفــت :اتــاق
هــای سراســر کشــور بــدون هیــچ گونــه حرکــت هــای جناحــی،
حضــور پررنگــی در انتخابــات مجلــس خواهنــد داشــت و تنهــا
انتظــار آنهــا ،داشــتن مجلســی بــا رنــگ و بــوی اقتصــادی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران «محســن جــال پــور»
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور در ایــن جلســه بــه
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و فعالیــت هــای خــوب اتــاق
هــا در ایــن رابطــه اشــاره کــرد و گفــت :ایــن روزهــا اتــاق هــا
تمرکــز خــود را بــر روی انتخابــات مجلــس شــورای اســامی
گذاشــته و بــدون شــک بــدون هیــچ گونــه جنــاح گرایــی در
ایــن وادی حضــور پیــدا مــی کننــد.
وی تصریــح کــرد :تنهــا دغدغــه و معیــار آنهــا در انتخــاب
نامزدهــا ،تخصــص و نــوع نــگاه اقتصــادی آنهاســت ،چراکــه در
حــال حاضــر چالــش اصلــی نظــام ،اقتصــاد بــوده و نیــاز داریــم
کــه افــرادی بــا نــگاه هــای ویــژه نســبت بــه اقتصــاد وارد
مجلــس شــوند.
اتــاق ایــران توجــه بــه برنامــه و اســتراتژی اقتصــادی کاندیــدای
مجلــس را امــری ضــروری برشــمرد و تصریــح کــرد :بایــد بــا
نگاهــی دقیــق و منطقــی دســت بــه انتخــاب بزنیــم و فرامــوش
نکنیــم کــه برنــد اتــاق بــرای انتخــاب هیــچ نامــزدی اســتفاده
نخواهــد شــد.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه ،موضــوع رونــد وصــول یــک
درهــزار و ســه درهــزار و مراحــل صــدور کارت هــای بازرگانــی
مــورد بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد کــه تســهیل رونــد
صــدور کارت عضویــت اتــاق در اســرع وقــت از ســوی هیئــت
رئیســه اتــاق پیگیــری شــود.
همچنیــن بنــا بــه درخواســت رؤســای اتــاق هــا در مــورد لــزوم
داشــتن رونــدی یکســان و هماهنــگ بــرای نحــوه وصــول
حقــوق اتــاق و تمدیــد کارت هــای بازرگانــی ،قــرار شــد
جلســات مشــخصی از ســوی معاونــت خدمــات فنــی و بازرگانــی
بــا هماهنگــی خزانــه دار اتــاق ایــران برگــزار و بخشــنامه نهایــی،
تهیــه شــود.
الزم بــه ذکــر اســت «حســین پیرمــوذن» عضــو هیئــت رئیســه
اتــاق ایــران و رئیــس اتــاق اردبیــل در ایــن رابطــه تشــریح
کــرد :اعضــا بایــد حقــوق اتــاق را بــه موقــع پرداخــت کننــد تــا
بتواننــد از خدمــات اتــاق بهــره ببرنــد؛ اتــاق هــا بــدون داشــتن
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بودجــه کافــی قــادر بــه ارائــه خدمــت نخواهنــد بــود.
وی ادامــه داد :از طرفــی اتــاق ایــران خــود را مقیــد بــه حمایــت
هــای مالــی از اتــاق هــای سراســر کشــور مــی دانــد و ســعی
مــی کنــد همــه وظایــف خــود را در ایــن رابطــه بــه طــور کامــل
انجــام دهــد.
در ادامــه «کیــوان کاشــفی» عضــو هیئــت رئیســه اتــاق ایــران
و رئیــس اتــاق کرمانشــاه بــه برخــی ابهامــات موجــود در کارت
هــای بازرگانــی پنــج ســاله و عــدم پرداخــت حقــوق اتــاق از
ســوی برخــی دارنــدگان کارت اشــاره و تأکیــد کــرد :بــرای
وصــول حقــوق اتــاق از دارنــدگان کارت هــای پنــج ســاله ،بایــد
نظامــی مــدون در نظــر گرفتــه شــود و اطــاع رســانی کافــی
صــورت گیــرد.
بــر اســاس اظهــارات وی مقــرر شــده اســت صــدور کارت هــای
بازرگانــی بــه اتــاق هــای هــر اســتان واگــذار شــود و بدیــن
ترتیــب رونــد صــدور کارت ،ســرعت بیشــتری پیــدا کنــد.
«محمــود توالیــی» رئیــس اتــاق کاشــان ،رســیدگی جامــع و
دقیــق بــه فرآینــد هماهنــگ و یکســان در خصوص صــدور کارت
هــای بازرگانــی و دریافــت حقــوق اتــاق و تهیــه ابالغیــه ای در
ایــن رابطــه را مهــم و ضــروری دانســت.
«علــی اکبــر شــریف پــور بوشــهری» رئیــس اتــاق بوشــهر از
عــدم همــکاری ســازمان امــور مالیاتــی و گمــرک ایــن اســتان بــا
اتــاق بوشــهر انتقــاد کــرد و آن را مانعــی بــرای کســب اطالعــات
فعــاالن اقتصــادی بــه منظــور دریافــت حقــوق اتــاق در قالــب
یــک درهــزار و ســه درهــزار واحدهــا بــرآورد کــرد.
«عبــداهلل مهاجــر» رئیــس اتــاق ســاری بــا نگاهــی بــه وضعیــت
نامســاعد تولیــد ،فــروش و صــادرات یــادآور شــد :بــرای
رســیدگی بــه مســئله وصــول حقــوق اتــاق الزم اســت ،ســاختار

و مکانیــزم جدیــدی بــه وجــود آوریــم.
در همیــن رابطــه «محمدرضــا جعفــری» رئیــس اتــاق اراک نیــز
تأکیــد کــرد کــه اتــاق ایــران بایــد در بخــش راهبــری بــرای
یکســان ســازی رویــه هــای اتــاق هــای سراســر کشــور فعــال
تــر عمــل کنــد.
در ایــن بیــن «پــدرام ســلطانی» نائــب رئیــس اتــاق ایــران بــر
ضــرورت ارتقــای کیفیــت و نــوع خدمــات اتــاق هــا بــه اعضــا
در ازای حقوقــی کــه طبــق قانــون دریافــت مــی کننــد ،تأکیــد
داشــت.
جــال پــور در جمــع بنــدی ایــن بخــش از جلســه ،میــزان
درآمدهــای اتــاق ایــران را بــا ایــن تعــداد زیرمجموعــه ،رقمــی
ناچیــز ارزیابــی کــرد و گفــت :تمــام جزئیــات دریافتــی و توزیــع
درآمدهــا بــه طــور شــفاف وجــود دارد و در اختیــار همــه اعضــا
قــرار گرفتــه اســت .از طــرف دیگــر اتــاق ایــران وظیفــه توســعه
کل کشــور را برعهــده نداشــته و بــه طــور حتــم بــا ایــن میــزان
درآمــد قــادر بــه انجــام چنیــن کاری نیســت.
وی تصریــح کــرد :هــر اســتان متناســب بــا نیــاز خــود از منابــع
درآمــدی اتــاق ایــران بهــره بــرده اســت و مکانیــزم تخصیــص
ایــن منابــع نیــز بــه طــور شــفاف در اختیــار همــه اعضــا قــرار
دارد.
در بخــش دیگــری از این نشســت «ســید کمال الدین حســینی»
رئیــس اتــاق ســنندج ،فعــال بــودن اتــاق هــای اســتانی را بــرای
توســعه منطقــه مؤثــر دانســت و تشــریح کــرد :همــه شــاخص
هــای توســعه یافتگــی کــه بــه دنبــال آن هســتیم ،بایــد در دل
همیــن اســتان هــا اتفــاق افتــد .بنابرایــن توجــه بــه وضعیــت
اســتان هــا بســیار مهــم بــوده و درکنــار آن بایــد توجــه جــدی
بــه اســتانهای مــرزی داشــته باشــیم.

ادامه از صفحه 1

4

نماینده خوب از نگاه بخش خصوصی

تــا ایــن جــای کار بــه نظــر میرســد اقتصــاد،
حلقــه گمشــده رقابتهــای انتخاباتــی اســت و تــا
امــروز هیــچ نشــانهای از اهتمــام گروههــا بــه حــل
مســائل اقتصــادی ندیدهایــم.
آیــا بــاز هــم بایــد در مجلــس دهــم شــاهد کمترین
میــزان از دانــش و تجربــه اقتصادی باشــیم؟
چــرا جناحهــا و گروههــا بــه جــای دامــن زدن
بــه اختالفــات سیاســی و گروهــی و دامــن زدن
بــه حاشــیهها ،افــراد را در تــرازوی تخصصــی کــه
دارنــد –ازجملــه اقتصــاد -وزنکشــی نمیکننــد.
اگــر فکــر کنیــم اقتصــاد و مســائل اقتصــادی امــروز
مهمتریــن و پیچیدهتریــن مشــکالت کشــور
هســتند ،بایــد در یــک هماهنگــی ملــی ایــن بــار
بــه کســانی رای دهیــم کــه دغدغــه اصلــی شــان
دغدغــه رهبــر انقــاب و مــردم یعنــی درمــان
بیمــار درحــال احتضــار اقتصــاد ایــران اســت.
دیــروز تحلیلــی بــا همیــن مضمــون در نشســت
روســای اتاقهــای کشــور مطــرح کــردم و از
همــکاران خوبــم خواســتم فهرســتی از مهمتریــن
مســائل و مشــکالت اقتصــادی کشــور را تهیــه
کننــد .قصــد داریــم بــا فکــر جمعــی اعضــای اتــاق،
شــاخصهایی تهیــه کنیــم کــه راهنمــای انتخــاب
نامزدهــای مجلــس شــورای اســامی باشــد .قصــد
تهیــه فهرســت انتخاباتــی نداریــم و هــدف ایــن
اســت کــه ویژگیهــای یــک نماینــده خــوب از نظــر
فهــم مســائل اقتصــادی را تدویــن کنیــم .همچنیــن
پرســشهایی تهیــه خواهیــم کــرد تــا نامزدهــای
انتخابــات پی ـشرو بهطــور مشــخص بگوینــد بــرای
حــل مشــکالت اقتصــادی چــه در حــوزه انتخابــی
خــود و چــه در ســطح ملــی ،چــه راهکارهایــی
دارنــد .در آینــده نتیجــه را بــه اطــاع شــما خواهــم
رســاند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

روز سبز بورس در میان تنش ایران و اعراب
بــا وجــود تشــکیل دومینــوی قطــع روابط سیاســی
میــان ایــران و کشــورهای همپیمــان عربســتان
بازارســهام بــدون توجــه بــه ایــن مســایل بــه رونــد
رو بــه رشــد خــود ادامــه داد تــا رونــد معامــات
بــرای هشــتمین روز پیاپــی صعــودی باشــد.
در شــرایطی کــه بحــران سیاســی میــان ایــران
وعربســتان باعــث شــد بازارهــای جهانــی در اولیــن
روز معامالتــی ســال  2016دچــار افــت شــوند در
داخــل کشــور اهالــی تــاالر شیشـهای بــدون توجــه
بــه ایــن رویــداد مهــم سیاســی روز پــر رونقــی را
بــرای بــورس رقــم زدنــد بــه طوریکــه بعــد از
مدتهــا ارزش معامــات واقعــی در دو بــازار
معامالتــی بــورس و فرابــورس بــه نزدیکــی 150
میلیــارد تومــان رســید .در ادامــه همانطــور کــه
در چشــم انــداز بامــدادی پیشبینــی شــده بــود
تحــت تاثیــر دو عامــل کمبــود نقدینگــی و عرضــه
اولیــه «شــتوکا» در دقایــق پایانــی بــازار دچــار
افــت شــد و قیمــت ســهام شــرکتها کاهــش
یافــت بــا ایــن وجــود از میــان  451نمــاد فعــال در
دو بــازار معامالتــی بــورس و فرابــورس  246نمــاد
در قیمتهــای مثبــت و  205نمــاد در قیمتهــای
منفــی مــورد دادوســتد قــرار گرفتنــد .همچنیــن
در میــان صنایــع بــازار کانیهــای غیرفلــزی،
ماشــینآالت و تجهیــزات ،الســتیک و پالســتیک
و بعضــی صنایــع کوچــک ماننــد چــاپ و تکثیــر،
محصــوالت کاغــذی و محصــوالت چوبــی بیشــترین
رشــد قیمــت را داشــتند و در مقابــل قندیهــا
رایانــه دچــار افــت شــدند .در زمینــه سیاســی
اگرچــه اعــدام شــیخ نمــر واکنــش منفــی بســیاری
از جوامــع ســنی و شــیعه را بــه دنبــال داشــت و
ســعودیها را بــه انــزوا کشــانده بــود تــا جایــی
کــه بســیاری از کارشناســان سیاســی عربســتان
را مســبب نــا امنیهــای منطقــه قلمــداد کردنــد
امــا بــا بــه آتــش کشــیدن ســفارت و کنســولگری
ایــن کشــور در دو شــهر تهــران و مشــهد بــا رفتــار
احساســی اوضــاع را بــرای ایــران پیچیــده کــرد و

ایــن مــوج میتوانــد بــه نگرانــی ســهامداران و
ســرمایهگذاران منجــر شــود.
آمار معامالت
در همیــن حــال رونــد رو بــه رشــد شــاخص در دی
مــاه در حالــی وارد هشــتمین روز خــود شــد کــه
روز گذشــته ســهامداران حقوقــی حمایــت کمتــری
از بــازار کردنــد و درحالــی کــه ســه نمــاد «فــوالد،
حکشــتی و وتجــارت» بــا افــت  15 ،62و  9واحدی
بیشــترین تاثیــر منفــی و در مقابــل «بترانــس و
تیپیکــو» بــا رشــد  16و هشــت واحــدی بیشــترین
تاثیــر مثبــت را بــر بــازار داشــتند ،شــاخص کل بــا
رشــد  18واحــدی و در  61هــزار و  728واحــد بــه
کار خــود خاتمــه داد بــا وجــود رویکــرد دوگانــه
شــاخص در معامــات دیــروز شــاخص کل هـموزن
کــه رونــد رو بــه رشــد خــود را تــا دقایــق پایانــی
حفــظ کــرد و بــا رشــد  100واحــدی در 9843
واحــد بــه کار خــود خاتمــه داد .همچنیــن ارزش
روز بــازار ســهام شــرکتهای بورســی بــا رشــد
 71میلیــارد تومانــی نســبت بــه روز قبــل بــه 266
هــزار و  211میلیــارد تومــان رســید .بنابرایــن
گــزارش روز گذشــته حجــم و ارزش معامــات
رشــد قابــل توجهــی داشــت بــه طوریکــه پایــان
معامــات  575میلیــون ســهم و حــق تقــدم بــه
ارزش  122میلیــارد تومــان در  50هــزار و 791
دفعــه بیــن ســهامداران داد وســتد شــد .ایــن در
حالــی اســت کــه «ســصفها» بــا صــف فــروش 206
هــزار ســهمی بیشــترین حجــم عرضــه و «فلولــه»
بــا صــف خریــد  13/2میلیونــی بیشــترین میــزان
تقاضــا را از آن خــود کردنــد .همچنیــن بیشــترین
حجــم و ارزش معامــات بــا دادوســتد 47/7
میلیــون ســهم بــه ارزش  17/6میلیــارد تومــان بــه
نمــاد «فــاذر» تعلــق گرفــت.
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نرخ سود سپرده ها تعیین شد
ناظــر شــورای پــول و اعتبــار بــا اعــام مصوبــه ســه شــنبه شــب
ایــن شــورا گفــت :نــرخ ســود ســپرده هــای یکســاله 20درصــد،
نــرخ ســود تســهیالت بانکــی بــرای عقــود مشــارکتی  24درصــد
و نــرخ ســود عقــود مبادلــه ای  21درصــد تعییــن شــده اســت.
محمدرضــا پورابراهیمــی ،افــزود :ایــن ارقــام براســاس نــرخ تــورم
 15درصــد تعییــن شــده اســت.
وی ادامــه داد :البتــه ایــن مرحلــه اولیــن مرحلــه کاهــش نــرخ
ســود اســت و بــا رصــد بازارهــا دوبــاره بــرای نــرخ ســود تصمیــم
گیــری خواهیــم کــرد.
وی تصریــح کــرد :برهمیــن اســاس نــرخ ســود ســپرده هــا دو
درصــد؛ نــرخ ســود تســهیالت عقــود مشــارکتی  4درصــد و نــرخ
ســود عقــود مبادلــه ای یــک درصــد کاهــش یافــت.
وی پیشــتر گفتــه بــود؛ قــدر مســلم کاهــش نــرخ ســود بانکــی
تاثیــرات بــه مراتــب مثبتــی بــر رونــد بــازار ســرمایه خواهــد
گذاشــت و مــوج نقدینگــی جدیــدی را روانــه ایــن بــازار مــی کنــد.
پورابراهیمــی گفــت :انتظــار مجلــس ایــن بــود کــه نــرخ ســود
کاهــش یابــد تــا بــه تبــع آن نــرخ وام هــای بانکــی نیــز اصــاح و
شــرایطی فراهــم شــود کــه ســرمایه گــذاران و تولیدگــران نســبت
بــه ســودآوری خــود اعتمــاد داشــته باشــند.
وی نظــام بانکــی را رکــن مهــم اقتصــاد دانســت و افــزود :بحــث
عــدم انطبــاق فعالیــت هــای فعلــی نظــام بانکــی و پولــی بــا رشــد
و توســعه اقتصــادی ،یکــی از اشــکاالت اصلــی نظــام اقتصــادی
محســوب مــی شــود.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس خاطرنشــان کــرد :ایــن
عملکــرد نظــام بانکــی هــم بــه لحــاظ محتوایــی و هــم بــه لحــاظ
فرآیندهــای بیرونــی بــا ســاز و کار نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور
هماهنــگ نیســت.
وی توضیــح داد :منظــور از رویکــرد محتوایــی ،ایجــاد شــرایطی
اســت کــه بتوانیــم عملیــات بانکــداری بــدون ربــای واقعــی را در
اقتصــاد کشــور جایگزیــن وضعیــت موجــودی کنیــم کــه همــه
چیــز را بــا هــم ترکیــب و کار را دشــوار کــرده اســت.
گفتنــی اســت ،هفتــه گذشــته طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــادی
و دارایــی بــا تاییــد بررســی کاهــش نــرخ ســود بانکــی در جلســه
آینــده شــورای پــول و اعتبــار اعــام کــرد :در ایــن بســته بایــد
بــه ســاماندهی نــرخ ســود براســاس منطــق اقتصــادی و قوانیــن
شــرعی توجــه و لــوازم آن از جملــه تقویــت بــازار بیــن بانکــی
فراهــم شــود.
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شرط موثر بودن بازار آتی ارز
بــازار آتــی ارز هنــوز روی کاغــذ اســت و اجــرا نشــده بنابرایــن
تــا زمانــی کــه بــه شــکل کامــل راهانــدازی و تجهیــز نشــده،
اثربخشــی نــدارد امــا اگــر ایــن مهــم بــه شــکل کامــل اجــرا
و تجهیــز شــود در کنتــرل نوســان نــرخ ارز بســیار موثــر
خواهــد بــود .بــه گــزارش ســنا ،مصطفــی حقیقیمهمانــداری،
مدیرعامــل شــرکت کارگــزاری آبــان احتمــال اســتقبال از
راهانــدازی بــازار آتــی ارز را قــوی دانســت و گفــت :نوســانات
نــرخ ارز در ســالهای اخیــر ،بــازار ارز را دســتخوش تغییــرات
گســتردهای کــرد کــه نمــود آن را در ســالهای گذشــته در
اقتصــاد و ســایر بازارهــای مــوازی مشــاهده کردیــم .وی افــزود:
بــه دلیــل وجــود واســطهها مدتهاســت کــه از نوســان نــرخ
ارز رنــج میبریــم و متاســفانه سیســتم بانکــی کشــور در ایــن
بــاره درســت عمــل نمیکنــد امــا امیــد مـیرود بــا راهانــدازی
ایــن بــازار و عــدم مخالفــت برخــی نهادهــا بتــوان نوســانات
ارز را پیشبینــی و کنتــرل کــرد .ایــن کارشــناس اقتصــادی
دربــاره برخــی شــنیدهها مبنــی بــر کاهــش بودجــه عمرانــی
ســال  95و تاثیــر آن بــر بــازار ســرمایه اظهــار داشــت :بایــد
توجــه داشــت کــه بودجــه عمرانــی کل کشــور بــر تمــام
فعالیتهــای اقتصــادی کشــور از جملــه بــازار ســرمایه
تاثیــر دارد بنابرایــن هرگونــه کاهــش آن میتوانــد برآینــد
نامطلوبــی بــر رونــد حرکتــی شــرکتها از جملــه ســیمانیها
و فوالدیهــا داشــته باشــد .بــه گفتــه وی ایــن بودجــه بــه
لحــاظ مالــی ایــن امــکان را میدهــد کــه بــازار ســرمایه
تقویــت شــود و پیشــرفت داشــته باشــد و همچنیــن میتوانــد
عملیــات عمرانــی را تهییــج کنــد بنابرایــن هــر نــوع نــگاه
مثبــت بــه آن در الیحــه بودجــه میتوانــد اثــرات مطلوبــی
بــر بــازار ســرمایه داشــته باشــد .مهمانــداری دربــاره جایــگاه
بــازار ســرمایه در برنامــه ششــم توســعه هــم گفــت :برنامــه
ششــم توســعه تمرکــز خوبــی بــر بــازار ســرمایه دارد و اگــر
ایــن برنامــه بــه درســتی اجــرا شــود ،قطعــا بــازار ســرمایه نیــز
تحقــق اهــداف برنامــه ششــم را آســانتر خواهــد کــرد .وی
در ادامــه تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه را مدنظــر قــرار داد و
گفــت :در صورتیکــه در برنامــه ششــم بهگونـهای عمــل شــود
کــه منجــر بــه حرکــت نقدینگــی از ســمت بــازار پــول بــه بازار
ســرمایه بــرای تامیــن مالــی پروژههــا شــود ،در ایــن صــورت
میتــوان نتایــج اثربخشــی را شــاهد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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را هــم دارد یــا خیــر؟
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وضعیت تجارت ایران و قطر

کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس روابــط تجــاری خوبــی بــا
ایــران دارنــد و در عیــن حــال بــازار مناســبی بــرای افزایــش
صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه حســاب میآینــد ،در عیــن
حــال ایــن تجــارت بــرای کشــورهای طــرف نیــز ســودمند
اســت امــا ایــن روزهــا یــک تصمیــم عجوالنــه و از ســر
لجبــازی میتوانــد معاملــه ایــران و ایــن کشــورها را تبدیــل
بــه معامل ـهای باخــت باخــت کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،پــس از تحوالتــی کــه روابــط
سیاســی ایــران و عربســتان را تیرهتــر از گذشــته کرد ،کشــور
عربســتان عــاوه بــر قطــع روابــط دیپلماتیــک و اقتصــادی
خــود بــا ایــران در تــاش اســت کــه ســایر کشــورهای عربــی
منطقــه را بــه قطــع روابــط بــا ایــران ترغیــب کنــد.
در راســتای اقدامــات ایــن کشــور ،روز گذشــته بحریــن،
ســودان و جیبوتــی نیــز روابــط دیپلماتیــک خــود را بــا ایــران
قطــع کردنــد و امــارات نیــز ســطح روابــط را تــا حــد کاردار
کاهــش داد .امــا ایــن آخــر راه نیســت و عربســتان تــاش
مــی کنــد ســایر کشــورهای منطقــه را نیــز وادار بــه قطــع
ارتبــاط بــا ایــران کنــد یــا حداقــل بازارهــای آنــان را بــه
تســخیر خــود درآورد.
وضعیت تجارت ایران و عربستان

بررســی روابــط تجــاری میــان ایــران و عربســتان نشــان داد
مــدت زیــادی اســت کــه روابــط ایــن دو کشــور بــه دلیــل
اختــاف نظرهــای سیاســی کــم شــده و تجــارت خاصــی
بیــن دو کشــور برقــرار نیســت.
همچنیــن مقایســه آمــار و اقــام کاالهــا و درآمــد دو کشــور
نشــان مــی دهــد کــه بــا قطــع تجــارت ،عربســتان بیــش
از ایــران متضــرر خواهــد شــد ،البتــه ایــن در حالــی اســت
کــه عربســتان اعــام کــرده کــه مشــکلی بــا حضــور زائــران
ایرانــی در ایــن کشــور مشــکلی نــدارد کــه ایــن موضــوع تــا
حــدی درآمدهــای عربســتان را بهبــود خواهــد بخشــید.
هرچنــد کــه قطــع روابــط سیاســی و اقتصــادی دو کشــور
در هــر جایگاهــی مــی توانــد یــک نقطــه منفــی بــرای دو
طــرف تلقــی شــود ،امــا نگاهــی بــه آمارهــای تجــارت میــان
ایــران و کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس مــی توانــد
میــزان ارتبــاط و تبعــات قطــع همــکاری بــرای ایــن کشــورها
و ایــران را بیــش از پیــش مشــخص کنــد.

نگاهی به تجارت ایران با  6کشور
عربی خلیجفارس
وضعیت تجارت ایران و امارات

کشــور امــارات جــزو بزرگتریــن شــرکای تجــاری ایــران
اســت و ســطح روابــط دو کشــور در ســالهای اخیــر بیشــتر
نیــز شــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ایــران در ایــن ســال
هــا همــواره از کشــور امــارات بــه عنــوان بندرگاهــی بــرای
ورود کاالهــای ســایر کشــورها بــه خــود اســتفاده مــی کــرده
و بســیاری از کاالهــا از طریــق امــارات بــه ایــران صــادرات
مجــدد مــی شــدند.
همیــن باعــث شــده بــود در ســال گذشــته امــارات بــه
بزرگتریــن صادرکننــده بــه ایــران تبدیــل شــود کــه بــر
اســاس آمــار گمــرک در ســال گذشــته  3774قلــم کاال بــه
ارزش بیــش از  11میلیــارد دالر از امــارات بــه ایــران وارد
شــده اســت.
امــا در مقابــل ،ایــران نیــز توانســته صــادرات خوبــی بــه ایــن
کشــور داشــته باشــد و امــارات نیــز بــه یکــی از مقاصــد مهــم
صادراتــی تولیدکننــدگان ایرانــی تبدیــل شــده اســت.
در ســال گذشــته میــزان صــادرات بــه ایــن کشــور 1007
قلــم کاال بــه ارزش بیــش از چهــار میلیــارد دالر بــوده اســت.
شــاید ایــن موضــوع یکــی از دالیلــی باشــد کــه امــارات
روابــط خــود را بــا ایــران بــه طــور کامــل قطــع نکــرده اســت؛
بــه عبــارت دیگــر ایــن کشــور هــم خواســته از نظــر سیاســی
دل عربســتان را بــه دســت بیــاورد و هــم روابــط تجــاری
خــود را ایــران ادامــه دهــد.
واضــح اســت کــه در صــورت قطــع ارتبــاط دو کشــور ،ایــران
مشــکالت بســیار زیــادی از بابــت واردات پیــدا خواهــد کــرد،
امــا ایــن امــر را نیــز نبایــد نادیــده گرفــت کــه قطعــا امــارات
نیــز عالقمنــد نیســت تجــارت  30میلیــارد دالری خــود بــا

ایــران را از دســت بدهــد ،بــه ویــژه کــه ایــن کشــور یکــی
از مهــم تریــن مقاصــد گردشــگران ایرانــی اســت و ســاالنه
درآمــد زیــادی از ایــن طریــق نیــز بــه دســت مــی آورد.
وضعیت تجارت ایران و بحرین

تجــارت بحریــن بــا ایــران شــکل جالبــی دارد امــا در نهایــت
مــی تــوان ســود بحریــن را بیــش از ایــران دانســت ،چراکــه
در روابــط میــان ایــن دو کشــور ،تــراز تجــاری ایــران بــه
شــدت منفــی اســت.
صــادرات  222قلــم کاال در ســال گذشــته بــه بحریــن تنهــا
 10میلیــون دالر بــرای ایــران درآمدزایــی داشــته و ایــن در
حالــی اســت کــه بحریــن بــا ارســال تنهــا  19قلــم کاال بــه
ایــران درآمــدی  328میلیــون دالری را نصیــب خــود کــرده
اســت.
البتــه دلیــل اصلــی ایــن تفــاوت واردات  280میلیــون دالری
ســنگ آهــن بهــم فشــرده شــده از بحریــن بــه ایــران اســت
کــه بــا توجــه بــه افزایــش عرضــه و کاهــش تقاضــای ســنگ
آهــن در بــازار جهانــی و کاهــش قیمــت جهانــی ایــن مــاده،
ایــران بــه راحتــی مــی توانــد آن را از کشــور دیگــری تهیــه
کنــد و دچــار مشــکلی هــم نشــود.
البتــه روغــن هــای ســبک بــه جــز بنزیــن و سیســتم صوتــی
خــودرو نیــز از دیگــر کاالهــای مهمــی اســت کــه از بحریــن
بــه ایــران وارد مــی شــود.
حــاال بحریــن بــه عنــوان اســتان چهاردهــم عربســتان روابــط
خــود را بــا ایــران قطــع کــرده بایــد دیــد کــه آیــا عــاوه بــر
روابــط دیپلماتیــک قصــد قطــع روابــط اقتصــادی و تجــاری

کشــور قطــر هنــوز تصمیمــی دربــاره قطــع روابــط بــا ایــران
نگرفتــه و مســئوالن ایــن کشــور نیــز اظهــار نظــری در ایــن
بــاره نکــرده انــد ،هــر چنــد کــه بعیــد بــه نظــر مــی رســد
قطــر بخواهــد ارتبــاط خــود را بــا ایــران قطــع کنــد .امــا
بــه طــور کلــی حجــم مبــادالت تجــاری ایــن دو کشــور نیــز
خیلــی زیــاد نیســت و بــه کمــی بیشــتر از  100میلیــون دالر
مــی رســد کــه البتــه در ایــن میــان ســهم ایــران از صــادرات
بســیار بیشــتر از واردات اســت.
عمــده صــادرات ایــران بــه قطــر را محصــوالت معدنــی،
انــواع کفپــوش ،زعفــران و پســته تشــکیل مــی دهــد و البتــه
بخشــی از ایــن صــادرات نیــز مربــوط بــه حیوانــات زنــده
اســت کــه در مجمــوع حجــم صــادرات در ســال گذشــته بــه
کشــور قطــر بــه بیــش از  89میلیــون دالر رســیده اســت.
از ســوی دیگــر میــزان واردات از قطــر در همیــن مــدت نیــز
حــدود  18میلیــون دالر بــوده کــه مهــم تریــن کاالهــای
وارداتــی از ایــن کشــور محصــوالت خونــی و مکمــل هــای
دارویــی بــوده اســت .از طــرف دیگــر ایــن وضعیــت میتوانــد
بــرای قطــر یــک فرصــت تلقــی شــود ،چراکــه ایــن کشــور
بــا عربســتان رقابــت اقتصــادی دارد و ایــران مــی توانــد
بــا اســتفاده از ایــن فرصــت ،صــادرات خــود را بــه قطــر
گســترش دهــد.
وضعیت تجارت ایران و عمان

در ایــن میــان روابــط تجــاری ایــران و عمــان بیــش از ســایر
کشــورهای منطقــه اســت و مــی تــوان ایــن کشــور را بعــد از
امــارات بهتریــن شــریک ایــران در منطقــه دانســت.
در تجــارت بــا عمــان نیــز کفــه تــرازوی صــادرات بــه نفــع
ایــران ســنگینی میکنــد و تــراز تجــاری ایــران در ایــن
مبــادالت بیــش از  200میلیــون دالر مثبــت اســت.
ایــران در ســال گذشــته توانســته  283قلــم کاال بــه ارزش
بیــش از  300میلیــون دالر بــه عمــان صــادر کنــد و در
مقابــل  71میلیــون دالر در قالــب  127قلــم نیــز کاال از ایــن
کشــور وارد کنــد.
محصــوالت فــوالدی بــاز هــم در صــدر اقــام صادراتــی ایــران
بــه عمــان هســتند و ســهم حیوانــات زنــده نیــز در ایــن میان
باالســت .بــه ایــن ترتیــب در صــورت قطــع ارتبــاط اقتصــادی
ایــن کشــور ،تولیدکننــدگان فــوالد و دامپــروران بایــد بــه
فکــر بــازار جایگزینــی بــرای محصــوالت خــود باشــند.
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مــقالـــــــه

اولویتهای اقتصادی
ایـران در پساتحریم

«دکتــر هاشــم پســران» اقتصــاددان برجســته ایرانــی
اســتاد دانشــگاههای کمبریــج و کالیفرنیــا و «دکتــر
رون اســمیت» از اســتادان نامــدار اقتصــاد در دانشــگاه
لنــدن مقالـهای دربــاره «توافــق هســتهای ایــران» بــه
رشــته تحریــر درآوردهاند.
توافــق هســتهای کــه بیــن ایــران و کشــورهای  5+1روز
 14ژوئیــه  2015بــه امضــا رســید ،طیفــی از فرصتهــای
اقتصــادی را هــم بــرای ایــران و هــم بــرای شــرکای ســنتی
ایــن کشــور در آســیا و اروپــا فراهــم مـیآورد .در حــال حاضــر
چنــد هیــات نمایندگــی از کشــورهای متعــدد بــه ایــران
آمدهانــد و امیدوارنــد بتواننــد از ایــن فرصتهــا بهــر ه ببرنــد،
امــا ظرفیتهــای بالقــوه ایــن تفاهــم هــم بــه انتخابهایــی
کــه ایــران میکنــد بســتگی خواهــد داشــت ،شــامل آنکــه ایــن
کشــور چطــور اقتصــاد بیمــار خــود را بازســازی خواهــد کــرد
و چگونــه درآمدهــای خارجــی تــازهاش را خــرج خواهــد کــرد
و هــم بــه اینکــه بقیــه کشــورها چگونــه انتخــاب میکننــد،
شــامل آنکــه تحریمهــا بــا چــه ســرعتی برطــرف خواهنــد شــد.
ایــران بــازار بزرگــی بــا جمعیتــی جــوان و تحصیلکــرده اســت
کــه بهطــور نســبی دارای ســرانه درآمــدی باالیــی بــوده و
از ظرفیــت جــذب و تــوان فنــی عالــی برخــوردار اســت .بــا
جمعیتــی نزدیــک بــه  78میلیــون نفــر ،ایــن کشــور یکــی از

پایینترینهــا از نظــر نســبت وابســتگی (نســبت مجمــوع
جمعیــت جــوان و پیــر بــه جمعیــت شــاغل) اســت .در ســال
 ،2014ایــن نســبت در ایــران  41درصــد ثبــت شــد کــه در
مقــام مقایســه ،هنــد بــا  51درصــد ،پاکســتان بــا  60درصــد
و بریتانیــا بــا  55درصــد دارای ایــن نســبت هســتند .تقاضــای
قابــل مالحظـهای بــرای کاالی ســرمایهای و دانــش خارجــی در
ایــن کشــور وجــود دارد .نیــاز اســت هواپیماهــای مســافربری
جایگزیــن شــوند ،بخــش تولیــد نیــاز بــه مدرنســازی دارد،
تولیــد خــودرو نیــاز دارد کــه بهطــور بینالمللــی از جنبــه
قیمــت و کیفیــت رقابتــی شــود ،بــر بخــش نفــت و گازبایــد
ســرمایهگذاری هنگفتــی صــورت بگیــرد و ســاخت هتــل و
مدیریــت آنهــا نیازمنــد ســرمایهگذاری و دانــش خارجــی اســت.
بــا رفــع تحریمهــا ،ایــران میتوانــد منابــع مالــی منجمدشــده
خــود را در بانکهــای خارجــی بازیابــد .موضــوع محــوری آن
اســت کــه ایــن پــول چگونــه هزینــه شــود .خزانـهداری آمریــکا
مبلــغ آن را  100میلیــارد دالر تخمیــن زده؛ در حالــی کــه
نقدینگــی کــه آزاد میشــود تنهــا حــدود یــک چهــارم ایــن
مقــدار خواهــد بــود .رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــران میگویــد
حــدود  29میلیــارد دالر قابــل اســتفاده خواهــد بــود و مابقی آن
پیشتــر تخصیــص داده شــده یــا حتــی بــا رفــع تحریــم نیــز
شــامل محدودیتهایــی خواهنــد بــود .مقــدار قابــل دســترس
در نهایــت چیــزی در حــدود  50میلیــارد دالر میتوانــد باشــد.
تحریمهــا ،بهخصــوص نظیــر آنچــه بــرای ایــران بهطــور
طوالنیمدتــی برقــرار بــود ،میتواننــد بــا تاثیــری کــه در توزیــع
درآمدهــا و ثــروت میگذارنــد ســبب آســیبهای وســیعی در
اقتصــاد شــوند .برداشتهشــدن تحریمهــا درآمــد دولــت را از
محــل صــادرات نفــت و گاز افزایــش خواهــد داد و نیــز ذخایــر
خارجــی ایــران را از انجمــاد بیــرون مــیآورد .ایــن میتوانــد
منجــر شــود تــا ضــرورت بــرای تحــول اقتصــادی کمرنگ شــده
و میلــی بــرای تــداوم سیاس ـتهای عوامگرایانــه حــال حاضــر
و پیشــین پیــدا شــود .در ابتــدا ،اقتصــاد رشــد ســریعی خواهــد
داشــت ،امــا ایــن میتوانــد تــورم مضاعفــی را بهدنبــال آورد و
ناکارآمدیهایــی را باعــث شــود کــه بــه بحــران ارزی دیگــری
بینجامــد .مهــم اســت کــه وقتــی تحریمهــا رفــع میشــوند
در برابــر موضــوع رشــد ســریع و انبســاطی اقتصــاد در حالــی
کــه تغییــرات و تحولهــا صــورت نگرفتــه و سیاس ـتهای الزم
تنظیــم نشــدهاند ،مقاومــت شــود .بــا اینکــه تحریمهــا بــدون
هیــچ شــکی باعــث لطم ـ ه بــه اقتصــاد ایــران شــدهاند ،آســیب
آنهــا نســبت بــه آنچــه ســوءمدیریت بــه اقتصــاد ایــن کشــور
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وارد کــرده ،ناچیــز اســت .اقتصــاد ایــران حتــی در زمانــی کــه
قیمــت نفــت در ســالهای  2010تــا  2012بــاال بــود ســیر
نزولــی خــود را آغــاز کــرد کــه منتهــی بــه ســقوط بــازار ارز در
ســال  2012شــد کــه ایــن امــر بــا اینکــه بــا وقــوع تحریمهــا
تشــدید شــد امــا بهطــور عمــده آن را میتــوان ناشــی از
سیاســتهای احمدینــژاد دانســت.
بــا روی کار آمــدن روحانــی در انتخابــات ســال  ،2013تــورم از
 45درصــد در اواســط ایــن ســال تــا  16درصــد در مــاه مــارس
 2015فروکــش کــرد ،اقتصــاد متنــوع شــد و نفــت حــاال بخــش
کوچکتــری از صــادرات ایــران را تشــکیل میدهــد .بعــد از
دو ســال رشــد کمتــر از صفــر ،منفــی 6 /6در ســال  2012و
منفــی 2 /6در ســال  ،2013رشــد ســال  2014مثبــت شــده
و حــدود  4بــرآورد شــده اســت و انتظــار مــیرود در ســال
 2015رشــد بــه  3درصــد برســد .پیامــد تحریمهــای ســال
 ،2012تولیــد نفــت از  4 /3بــه 3 /2میلیــون بشــکه در روز
کاهــش پیــدا کــرد و صــادرات نفــت خــام از  2 /1بــه 1 /1
میلیــون بشــکه در روز کاســته شــد ،بــا وجــود ایــن از آن زمــان
تولیــد و صــادرات نفــت اکنــون بــه ترتیــب بــه  36 /6و 1 /2
میلیــون بشــکه در روز همــراه بــا  0 /4میلیــون بشــکه در روز
فرآوردههــای نفتــی افزایــش پیــدا کــرده اســت .امــا مصــرف
نفــت در داخــل کشــور (بــه خاطــر اعمــال یارانههــای فزآینــده
ناشــی از تــورم بــاال) بــه رشــد خــود ادامــه داده و اکنــون بــه /8
 1میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت کــه از صــادرات نفــت
خــام ایــران بیشــتر اســت.همچنین بــا وجــودی کــه ایــران
بزرگتریــن ذخایــر گاز را دارد ،همچنــان یکــی از بازیگــران
حاشــیهای در تجــارت بینالمللــی گاز محســوب میشــود.
برخــی نظیــر آژانــس بینالمللــی انــرژی ( )IEAگمانهزنــی
میکننــد ایــران بتوانــد بــه ســرعت بــه ســطح تولیــد ســال
 2011بازگــردد ،امــا بســیاری دیگــر در تحقــق ایــن امــر تردیــد
دارنــد و فکــر میکننــد بازیابــی ســطح تولیــد ایــن کشــور بــه
ایــن بســتگی دارد کــه چهطــور از ســرمایهگذاری و دانــش
خارجــی اســتفاده کنــد.
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در صنعــت نفــت بــه شــروط
و چارچوبهــا در قراردادهــای جدیــد نفتــی ایــران ()IPC
بســتگی دارد کــه قراردادهــای نهچنــدان جــذاب قبلــی
بــرای کارفرماهــای خارجــی را مــورد بازبینــی قــرار داده اســت.
ایــران بــه نوســان قیمــت نفــت بســیار حســاس بــوده اســت و
در بلندمــدت نیــاز دارد بــا داشــتن یــک صنــدوق ذخیــره از
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تاثیــر نوســانهای درآمــدی فــروش نفــت بکاهــد .موضــوع
کلیــدی بــرای ایمــن کــردن اقتصــاد در برابــر تغییــرات درآمــد
نفتــی نیــاز بــه قانونگــذاری خــاص و هــدفدار بــرای ایــن
منظــور اســت .در شــرایط تحریمــی اخیــر ،مصــرف خانــوار کــه
شــامل طیفــی از یارانههــا نیــز میشــود ،بهطــور مشــهودی
افــت کــرده و اثــر اصلــی ایــن بــر میــزان ســرمایهگذاری بــوده
اســت .در طــول دو ســال  2012و  ،2013میــزان حقیقــی
مصــرف خصوصــی در ایــران نزدیــک بــه  1 /4درصــد کاهــش
یافتــه و نیــز میــزان حقیقــی تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز /4
 15درصــد در مجمــوع افــت کــرده اســت .اولویــت اکنــون بایــد
آن باشــد کــه ســرمایهگذاری در زیرســاختها ،تولیــد نفــت
و گاز ،پتروشــیمی ،توریســم (ســاخت و مدیریــت هتلهــا)،
تولیــد خــودرو کــه پیــش از ایــن صنعــت موفقــی بــوده ،رشــد
و ترقــی یابــد.
در گذشــته ،دورههــای متوالــی در ســالهای ،1990-1992
 2004-2005و  2012-2013بــوده کــه تــورم بــاال و ادامـهدار
همــراه بــا بحــران ارزی روی داده اســت .ایــن اهمیــت دارد
کــه ایــن الگــو تکــرار نشــود .ایــن نیــاز بــه مدیریــت انتظــارات
تورمــی دارد کــه الزمــه آن ایجــاد اعتمــاد بــه حاکمیــت
و سیاســتگذاران پولــی کشــور ،تــک نرخــی کــردن ارز،
اعطــای اســتقالل نســبی بــه بانــک مرکــزی ،تعــادل مالــی
بخــش عمومــی و تحــول نظــام بانکــی اســت .دســت
نهادهــای شــبهدولتی کــه بــه وجودآورنــده مخــارج برگرفتــه
از انگیزههــای غیراقتصــادی و داشــتن اولویــت و رانــت در
دسترســی بــه تســهیالت بانکــی و اعتبــارات اســت بایــد کوتــاه
شــود .عامــل مهــم دیگــر در مبــارزه بــا تــورم ،سیاســت نــرخ
ســود اســت .نــرخ اســمی ســود بایــد باالتــر از نــرخ ســود
انتظــاری تعییــن شــود،در غیــر ایــن صــورت ،تقاضــای مــازاد
بــرای وامهــا (کــه در درجــه اول بــرای ســفتهبازی و داللــی
اســت) شــکل میگیــرد .در مــورد ایــران ،در پیــش گرفتــن
چنیــن سیاســتی اهمیــت ویــژهای دارد ،چــرا کــه نهادهــای
قدرتمنــد سیاســی نیمــه دولتــی و حاکمیتــی هســتند کــه بــه
وامهــای بانکــی دسترســی دارنــد .مهــم اســت کــه ســاختار
اقتصــادی متحــول شــود ،شــرایط شــفافیت و بــاز بــودن بــرای
انگیــزه بخشــی بــه بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاری خارجــی
مهیــا شــد و ایــن میتوانــد بــه شــدت بــرای نهادهــای منتفــع
اقتصــادی فعلــی تهدیدکننــده باشــد .برداشــتن کنترلهــای
قیمتــی و یارانههــا نیــز از جنبــه سیاســی دشــوار خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
توافق برای صادرات گاز ایران به گرجستان
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اشــاره بــه توافق
مقدماتــی انجــام شــده بــا گرجســتان بــه منظــور صــادرات
گاز گفــت :ایــران فعــا هیــچ برنامــهای بــرای صــادرات
گاز بــه اروپــا از مســیر خــط لولــه ندارد.علیرضــا کاملــی
در تشــریح برنامههــای جدیــد صــادرات گاز ایــران بــه
کشــورهای منطقــه قفقــاز گفــت :براســاس مذاکراتــی کــه
بــا گرجســتان انجــام شــده ،قــرار اســت گاز را بــه مــرز
ارمنســتان منتقــل کنیــم و گرجســتان در مــرز خــود از
ارمنســتان گاز را تحویــل بگیرد.مدیرعامــل شــرکت ملــی
صــادرات گاز درخصــوص طرحهــای جدیــد صــادرات گاز
اظهــار داشــت :مذاکــرات زیــادی بــا گرجســتان بــرای
صــادرات گاز بــه ایــن کشــور انجــام شــده اســت البتــه
بــرای امضــای قــرارداد ،بایــد طــرح صــادرات گاز بــه
گرجســتان مقــرون بــه صرفــه باشــد.این مقــام مســوول
دربــاره احتمــال صــادرات گاز بــه اروپا از مســیر گرجســتان
اظهــار داشــت :بحــث صــادرات بــه اروپــا از طریــق خــط
لولــه از نظــر شــرکت ملــی نفــت ایــران مــردود بــوده و
آنچــه اولویــت دارد ،صــادرات بــه شــیوه الانجــی اســت.
 120شرکت درفهرست واگذاریها
رییــس ســازمان خصوصیســازی از تــاش بــرای واگــذاری
تمــام شــرکتهای اصــل « »44تــا پایــان ســال  95خبــر
داد .بــه گــزارش وزارت اقتصــادی و دارایــی ،میرعلــی
اشــرف عبدالــه پــوری حســینی گفــت :هــر چنــد در پیــش
بــودن انتخابــات پیــش روی مجلــس کمــی از ســرعت
قطــار خصوصیســازی کاســته امــا تــاش میشــود
تــا قبــل از پایــان ســال ،ســهام حــدود  80شــرکت در
ســالجاری روی میــز فــروش قــرار گیــرد .وی بــا بیــان
اینکــه هماکنــون  120شــرکت در فهرســت واگذاریهــای
ســازمان خصوصیســازی باقیمانــده اســت عنــوان کــرد:
از مجمــوع شــرکتهای باقیمانــده حــدود 40شــرکت
در ســال  95واگــذار خواهــد شــد .وی افــزود :ســازمان
خصوصیســازی عــزم خــود را جــزم خواهــد کــرد تــا بــا

وجــود برخــی ســختیها بــا واگــذاری همــه شــرکتهای
باقیمانــده در فهرســت ،پرونــده واگذاریهــا را ببنــدد.
معامله  5000تن گازوییل در بورس انرژی
در جریــان معامــات روز یکشــنبه  13دی  ،94در بــازار
فیزیکــی بــورس انــرژی کاالهــای آیزوریســایکل پاالیــش
نفــت تهران ،حالل  410 ،406 ،402 ،400و آیزوریســایکل
پاالیــش نفــت اصفهــان ،حــال  ،404 ،402آیزوفیــد
و آیزوریســایکل پاالیــش نفــت تبریــز و بنــزول واحــد
ککســازی و پاالیــش قطــران زرنــد در رینــگ داخلــی
عرضــه شــدند .بــه گــزارش ســنا ،در رینــگ بینالملــل
گاز مایــع خــام پاالیــش گاز ایــام ،نفــت کــوره 380
ســانتی اســتوکس شــرکت ملــی نفــت ایــران و  5000تــن
نفــتگاز (گازوئیــل) شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی ایــران بــه مقاصــد مختلــف مــورد عرضــه قــرار
گرفتنــد کــه عرضههــای نفــتگاز بــه مقصــد پاکســتان
از مبــادی چابهــار و زاهــدان ،بــه مقصــد اقلیــم کردســتان
عــراق از مبــادی ســاری و تبریــز و بــه مقصــد افغانســتان
از مبــادی ســاری ،مشــهد و اصفهــان بودنــد .کل معامــات
صــورت گرفتــه بــر روی ایــن کاالهــا و عرضههــای مــازاد
معــادل  8،707تــن بــه ارزشــی قریــب بــه  66میلیــارد
و  873میلیــون ریــال بــود .همچنیــن در تابلــوی ســلف
مــوازی اســتاندارد بــرق بــازار مشــتقه نیــز دو هــزار و 826
قــرارداد در قالــب  56معاملــه و معــادل  67هــزار826
مــگاوات ســاعت بــه ارزشــی بیــش از  23میلیــارد و 822
میلیــون ریــال معاملــه شــد.
کاهش نرخ مالیات بر درآمد
ییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از کاهــش نــرخ
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی از جملــه صاحبــان
مشــاغل در راســتای اصــاح قانــون مالیاتهــای مســتقیم
خبــر داد.
بــه گــزارش «جهانصنعــت» بــه نقــل از رســانه مالیاتــی
ایــران ،ســیدکامل تقوینــژاد بــا بیــان اینکــه یکــی از
رویکردهــای اصالحیــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم
سادهســازی نرخهــا بــود ه اســت ،گفــت :ایــن تغییــرات
در بخــش مالیــات بــر ارث ،مالیــات تمبــر ،مالیــات حقــوق،
مالیــات اجــاره امــاک و مالیــات بــر درآمــد اشــخاص
حقیقــی اســت .وی در خصــوص معافیــت پایــه اشــخاص
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حقیقــی (صاحبــان مشــاغل) توضیــح داد :اشــخاص
حقیقــی میتواننــد ســاالنه از یــک معافیــت پایــه اســتفاده
کننــد کــه میــزان آن برابــر بــا معافیــت حقــوق اســت و
هــر ســال در قانــون بودجــه مشــخص میشــود .بدیهــی
اســت اگــر درآمــد اشــخاص حقیقــی بیــش از ایــن
میــزان باشــد ،مالیــات آن طبــق نــرخ مــاده « »131قانــون
محاســبه میشــود.
مشاور وزیر نفت :شدت مصرف انرژی ایران
 ٣برابر میانگین جهانی است
بــه گــزارش گــروه اقتصــادی آنــا بــه نقــل از شــانا،
منصــور معظمــی بــا بیــان اینکــه تجهیــزات و فرهنــگ
مصــرف موجــب بــاال بــودن شــدت مصــرف انــرژی در
کشــور شــدهاند ،افــزود :اگــر بپذیریــم کــه منابــع انــرژی
تجدیدناپذیــر بــوده و بــه نســلهای آینــده نیــز تعلــق
دارد یقینــا تکلیــف اخالقــی ،قانونــی و شــرعی مــا را بــر
اســتفاده صحیــح هدایــت خواهــد کــرد تــا ایــن منابــع را
بــرای آینــدگان حفــظ کنیــم.
مشــاور وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه وضــع کنونــی
مصــرف انــرژی در کشــور نگرانکننــده اســت ،ادامــه
داد :گفتــه میشــود کــه ایــران بــه لحــاظ ذخایــر انــرژی
رتبــه نخســت را در دنیــا داراســت ،امــا بایــد گفــت مــا
از نظــر ظرفیتهــا اول هســتیم و اگــر بخواهیــم ایــن
ذخایــر انــرژی را بــه فعــل درآوریــم ،میلیاردهــا دالر
ســرمایهگذاری نیــاز دارد.
معظمــی بــا تاکیــد بــر وجــود گســیختگی در بخــش
انــرژی بیــان کــرد :بایــد بــه ســمت یکپارچگــی انــرژی در
کشــور حرکــت کنیــم کــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا
ایــن رویــه وجــود دارد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در گذشــته اشــتباه راهبــردی در
موضــوع هدفمنــدی یارانههــا صــورت گرفــت ،گفــت :بنــا
بــود منابــع تأمیــن هدفمنــدی از افزایــش قیمتهــای
انــرژی باشــد .در دنیــا قیمتهــای انــرژی در حــال
کاهــش اســت در حالــی کــه قیمتهــای انــرژی در ایــران
هیــچ تغییــری نکــرد و هــر ســال نیــز بــر تعــداد یارانــه
بگیــران افــزوده میشــود.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
اگــر دولــت ،مجلــس و ارکان حکومتــی در بحــث
هدفمنــدی یارانههــا تصمیــم جــدی و عاجــل نگیرنــد بــه
مشــکل جدیتــری دچــار خواهیــم شــد.
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اعتبار عمرانی  ۱۹هزارمیلیارد تومان
پســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در
تشــریح جزییــات عملکــرد بودجــه  ۹ماهــه دولــت گفــت:
درآمــد نفــت ۴۵هــزار میلیــارد تومــان ،هزینــه جــاری
۱۰۰هــزار میلیــارد تومــان ،بودجــه عمرانــی  ۱۹هــزار
میلیــارد تومــان و پرداخــت حقــوق بــه کارمنــدان رســمی
 ۳۴هــزار میلیــارد تومــان شــده اســت.
غالمرضــا کاتــب در گفتوگــو بــا تســنیم ،در مــورد دخــل
و خــرج ســالجاری و تحقــق پیشبینیهــای قانــون
بودجــه ،اظهــار داشــت :تــا  26آذرمــاه امســال 121هــزار
میلیــارد تومــان منابــع بودجــه عمومــی و درآمدهــا
اعــم از درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری دارایــیﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای بــوده
کــه محقــق شــده اســت .وی افــزود :درآمــد  121هــزار
میلیــارد تومانــی در  9ماهــه امســال نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته افزایــش یافتــه بهطــوری کــه در 9
مــاه نخســت ســال 118 ،93هــزار میلیــارد تومــان درآمــد
محقــق شــده بــود .ســخنگوی کمیســیون برنامــه ،بودجــه
و محاســبات مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد :در  9ماه
نخســت امســال حــدود 45هــزار میلیــارد تومــان درآمــد
صــادرات نفــت ،فرآوردههــا و میعانــات 6500 ،میلیــارد
تومــان فــروش امــوال و داراییهــا و حــدود  69هــزار و
 800میلیــارد تومــان درآمــد حاصــل از مالیــات و عــوارض
بــوده اســت .کاتــب بــا اعــام اینکــه تاکنــون کســری
بودجــه نداریــم ،بیــان کــرد :اکنــون میــزان درآمدهــا
بیشــتر از هزینههاســت و ســرجمع اعتبــارات هزینــهای
در کل کشــور براســاس قانــون بودجــه امســال 171 ،هــزار
میلیــارد تومــان اســت و دولــت ماهانــه حــدود 3500
میلیــارد تومــان بــرای یارانــه نقــدی و هدفمندســازی
یارانههــا پرداخــت میکنــد.
رویکرد دولت در استقراض از بانک مرکزی
مدیــر اداره بررســیها و سیاســتهای اقتصــادی
بانکمرکــزی ،ضمــن تشــریح دالیــل افزایــش بدهــی
بخــش دولتــی بــه نظــام بانکــی در ســه ماهــه اول 1394
اعــام کــرد :نهتنهــا بدهــی دولــت بــه بانــکمرکــزی
در ســه ماهــه اول امســال نســبت بــه پایــان ســال قبــل
افزایــش نداشــته ،بلکــه نشــاندهنده کاهــش نســبی
طــی دوره اشــاره شــده نیــز هســت .بــه گــزارش «جهــان
صنعــت» بــه نقــل از بانــکمرکــزی ،جعفــر مهــدیزاده،
مدیــر اداره بررســیها و سیاســتهای اقتصــادی ،بــا
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اشــاره بــه ســهم حســاب تنخواهگــردان خزانــه از بدهــی
دولــت بــه بانــک مرکــزی عنــوان کــرد :ایــن ســهم در
پایــان خــرداد  ،1394بیــش از  26درصــد اســت کــه بــا
خــارج کــردن آن از بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی
در پایــان ایــن دوره ،نهتنهــا بدهــی دولــت بــه بانــک
مرکــزی در ســه ماهــه اول  1394نســبت بــه پایــان
ســال قبــل افزایــش نداشــته بلکــه نشــاندهنده کاهــش
نســبی آن طــی دوره مذکــور نیــز اســت .بنابرایــن بررســی
رفتــار دولــت در ایــن دوره ،نشــان میدهــد کــه دولــت
بیانضباطــی مالــی خاصــی در اســتفاده از منابــع بانــک
مرکــزی نداشــته و بــه اصــول خــود در خصــوص انضبــاط
پولــی و بانکــی پایبنــد بــوده اســت .ایــن مقــام بانــک
مرکــزی افزایــش بدهــی شــرکتها و موسســات دولتــی
بــه بانــک مرکــزی در ســه ماهــه اول  1394را بــه طــور
عمــده ناشــی از انباشــت ســود مطالبــات گذشــته دانســت
و اظهــار داشــت :ایــن افزایــش بــه معنــای اعطــای اعتبــار
جدیــد و تزریــق پــول نیســت.
قیمت نفت  2درصد افزایش یافت؛
واکنش بازار به تنش ایران و عربستان
در پــی اعــدام شــیخ نمــر ،روحانــی برجســته شــیعه
در عربســتان ،ایــن کشــور روز یکشــنبه در واکنــش بــه
اتفاقــات ســفارت خــود در تهــران ،روابــط دیپماتیــک بــا
ایــران را قطــع کــرد.
از ایــن رو بــروز تنــش در روابــط بیــن ایــران و عربســتان
نگرانیهــا را دربــاره اختــاالت احتمالــی در عرضــه نفــت
افزایــش داد کــه در نهایــت منجــر بــه افزایــش قیمــت
طــای ســیاه در بازارهــای جهانــی در معامــات روز
گذشــته شــد.
بــه همیــن منظــور قیمــت جهانــی نفــت برنــت در
معامــات روز گذشــته بــا بیــش از یــک دالر افزایــش بــه
 38دالر و  50ســنت رســید و نفــت ســبک آمریــکا بــا
 77ســنت افزایــش  37دالر و  81ســنت در هــر بشــکه
دادوســتد شــد.
بــه گــزارش رویتــرز ،تنــش بیــن ایــران و عربســتان در
شــرایطی اســت کــه ایــران کــه بخشــی از بزرگتریــن
ذخایــر اثباتشــده نفــت جهــان را در اختیــار دارد ،امیــدوار

اســت صــادرات نفــت خــود را پــس از لغــو تحریمهــا
افزایــش دهــد.
موسســه واســطه نفتــی فیلیــپ فیوچــرز اعــام کــرد :بــا
توجــه بــه افزایــش تنشهــای ژئوپلتیــک بیــن ایــران و
عربســتان ،قیمتهــا در بــازار در اولیــن روز معامــات
ســال 2016افزایــش یافــت.
بــا وجــود جهــش قیمــت نفــت در معامــات روز گذشــته،
قیمتهــا همچنــان نســبت بــه اواســط ســال 2014
دوســوم کمتــر هســتند چــرا کــه تولیدکننــدگان از جملــه
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) ،روســیه
و آمریــکا روزانــه بیــن  500هــزار تــا دو میلیــون بشــکه
باالتــر از تقاضــای جهانــی تولیــد دارنــد.
آلیانــس برنشــتین ،تحلیلگــر نفتــی میگویــد :اوپــک،
روســیه و آمریــکا از انتظــارات اولیــه مــا در خصــوص
عرضــه فراتــر رفتهانــد و ایــن امــر بــر فشــارهای کاهشــی
موجــود ناشــی از پــر شــدن ذخایــر افــزوده اســت .مــا
ســال  2016را ســال تعــادل مجــدد بــازار میدانیــم امــا
ایــن اتفــاق صرفــا از نیمــه دوم ســال رخ خواهــد داد.
برنشــتین افــزود انتظــار دارد متوســط قیمــت نفــت برنــت
از بشــکهای  53دالر در ســال گذشــته بــه  50دالر در
ســال  2016تنــزل پیــدا کنــد امــا در ســال  2017بــه 70
دالر در هــر بشــکه و در ســال  2018بــه  80دالر در هــر
بشــکه برســد.
موسســه مــورگان اســتنلی اعــام کــرد :احتمــال رســیدن
رشــد تقاضــای جهانــی نفــت بــه ســطح رشــد عرضــه
جهانــی تــا پایــان ســال  2016و تحریــک متعــادل شــدن
اولیــه بــازار وجــود دارد.
مالزی توقف فروش بنزین به ایران را رد کرد
نحیــب رزاق ،نخســت وزیــر مالــزی گــزارش هــای منتشــر
شــده در مــورد توقــف فــروش بنزیــن از ســوی کشــورش
بــه ایــران را نادرســت خوانــده اســت.
برخــی منابــع خبــری بــه نقــل از نخســت وزیــر مالــزی ،از
توقــف فــروش بنزیــن بــه ایــران خبــر داده بودنــد.
دو روز پیــش هــم خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل یــک
ســخنگوی شــرکت دولتــی نفــت مالــزی ،پترونــاس گفتــه
بــود کــه ایــن شــرکت از مــاه مــارس بــه فــروش بنزیــن
بــه ایــران پایــان داده اســت.
نخســت وزیــر مالــزی کــه بــه نیویــورک ســفر کــرده ،در
گفــت و گــو بــا خبرنــگاران ،دلیــل توقــف فــروش بنزیــن
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بــه ایــران را عــدم وجــود تقاضــا از ســوی ایــران خوانــده
اســت.
منابــع خبــری دلیــل اقــدام پترونــاس را فشــار آمریــکا بــر
ایــن شــرکت خوانــده و منابــع مطلــع صنعــت نفــت در
دوبــی گفتــه بودنــد کــه ایــن شــرکت مایــل نیســت منافــع
روابــط تجــاری بــا آمریــکا را بــه خطــر بیانــدازد.
آقــای رزاق تاکیــد کــرده کــه پترونــاس تصمیمــی در ایــن
زمینــه (توقــف فــروش بنزیــن بــه ایــران) نگرفتــه اســت
و ایــن شــرکت در مــاه مــارس ،از طریــق یــک شــرکت
ثالــث ،قــرارداد فــروش تحویــل فــوری بنزیــن بــه ایــران را
داشــت امــا از آن زمــان بــه ایــن ســو درخواســتی وجــود
نداشــته اســت.
نخســت وزیــر مالــزی گفتــه اســت ایــن معاملــه تجــاری
بــوده و در صــورت وجــود درخواســت جدیــد بــرای فــروش
تحویــل فــوری ،ایــن موضــوع از ســوی طــرف هــای درگیــر
بررســی مــی شــود.
تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه همه دستگاه ها است
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن ،حمیــد چیــت
چیــان در همایــش سراســری الزامــات اقتصــاد مقاومتــی
خواســتار مشــارکت همــه بخــش هــای کشــور در زمنیــه
اجــرای سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی شــد.
وی گفــت :مخاطــب سیاســت هــای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی فقــط دولــت نیســت  ،بلکــه مشــارکت دانشــگاه
هــا و بنــگاه هــای اقتصــادی در ایــن زمینــه مهــم اســت .
چیــت چیــان افــزود  :تمامــی بخــش هــا مــی تواننــد
در زمینــه تحقــق مقولــه اقتصــاد مقاومتــی بــه ایفــای
نقــش بپردازنــد و ایــن امــر نیازمنــد شناســایی تکالیــف و
مســئولیت هــا و برنامــه ریــزی اســت.
بــه اعتقــاد وزیــر نیــرو  ،پیــاده ســازی اقتصــاد مقاومتــی
بــدون در نظــر گرفتــن اقتصــاد دانــش بنیــان امکانپذیــر
نیســت و الزمــه آن را توســعه تحقیقــات در ایــن زمینــه
دانســت وخاطرنشــان ســاخت  :نســبت بــه نگــرش
زینتــی تحقیقــات بایــد پرهیــز شــود .
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول 41 ،پــروژه بــرق46 ،
پــروژه آب ،و  19پــروژه در حــوزه آب و فاضــاب بــه
شــورای اقتصــاد ارائــه شــده و اکنــون توســعه  16هــزار
مــگاوات نیــروگاه گازی و هشــت هــزار مــگاوات نیــروگاه
بخــار برنامــه ریــزی شــده کــه توســط بخــش خصوصــی
اجرایــی مــی شــود.
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وزیــر نیــرو  ،افزایــش پنــج درصــدی بازدهــی نیــروگاه هــا
را یــادآور شــد و گفــت  :کاهــش تلفــات انــرژی از  15بــه
 11درصــد کــه در دو ســال گذشــته حاصــل شــده ،منجــر
بــه کاهــش  660میلیــون لیتــر مصــرف نفــت و گاز شــد و
 440میلیــون دالر صرفــه جویــی بــه دنبــال داشــت .
وزیــر نیــرو چنــدی پیــش اعــام کــرد :هزینــه تولیــد،
انتقــال و توزیــع یــک کیلــووات ســاعت بــرق بــدون
احتســاب قیمــت ســوخت در کشــور حــدود  800ریــال
اســت و تصریــح کــرد :هزینــه تمــام شــده هــر کیلــو وات
تولیــد بــرق بــا احتســاب  13ســنت نــرخ گاز برابــر بــا دو
هــزار  200ریــال مــی شــود  ،در حالــی کــه نــرخ متوســط
فــروش بــرق در ســال جــاری بــه ازای هــر کیلــووات
ســاعت بــه میــزان  500ریــال اســت .
آمارهــای منتشــر شــده نشــان مــی دهــد بیــش از 50
درصــد مشــترکین کشــور ماهیانــه کمتــر از  60هــزار
ریــال بــه عنــوان پــول بــرق پرداخــت مــی کننــد.
اکنــون قیمــت بــرق در کشــور های افغانســتان و پاکســتان
کــه درآمــد کمتــری نســبت بــه مــردم ایــران دارنــد  ،بــاال
اســت  ،درحالــی کــه مــردم ترکیــه بــه ازای هــر کیلــووات
بــرق مصرفــی  17ســنت پرداخــت مــی کننــد .
فروش میعانات گازی ایران بعد از لغو تحریمها

شــانا -مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی
نفــت ایــران از فــروش میعانــات گازی روی آب
ایــران بالفاصلــه بعــد از لغــو تحریمهــا خبــر داد.
سیدمحســن قمصــری بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان
قابــل توجهــی از میعانــات گازی ایــران هماکنــون روی
آب وجــود دارد کــه بالفاصلــه بعــد از لغــو تحریمهــا
بــه فــروش میرســد ،گفــت :مذاکــره دربــاره فــروش
ایــن میــزان میعانــات گازی هماکنــون در حــال
انجــام اســت و برخــی گفتوگوهــا نیــز در آســتانه
امضــای قــرارداد اســت.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران
مشــکلی بــرای فــروش میعانــات گازی خــود پــس از
لغــو تحریمهــا نخواهــد داشــت در اینبــاره کــه آیــا
میعانــات گازی روی آب روی نفتکشهــای ایرانــی
ذخیــره شــده اســت آن را تاییــد کــرد و افــزود :مــا
در تمــام ســالهای تحریــم (ســه ســال گذشــته) از
نفتکشهــای ایرانــی اســتفاده کردیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

:عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت

قیمت حاملهای انرژی باید
واقعی شود

عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران گفــت :اقتصــاد انــرژی
ایــران بایــد متحــول شــود تــا تولیــد ثــروت در
ایــن بخــش بــه حداکثــر برســد.
بــه گــزارش شــانا،حمیدرضا صالحــی گفــت :صنعــت
بــرق زیربنایــی تریــن صنعــت در همــه کشورهاســت و ده
تــا  ١٥درصــد منابــع همــه صنایــع از جملــه صنایــع فــوالد،
ســیمان ،خــودرو و غیــره را تشــکیل مــی دهــد.
وی افــزود :هرســال پیــش بینــی رشــد هشــت درصــدی
ظرفیــت تولیــد بــرق را داریــم کــه در ســالهای اخیــر بــه
دلیــل رکــود اقتصــادی حاکــم بــر اقتصــاد و صنعــت کشــور
ایــن نــرخ رشــد تحقــق نیافتــه اســت و طرحهــای کاهــش
زنگنه با وزیر امور خارجه دانمارک دیدار کرد؛

توسـعه هـمـکاری در
بخـش انـرژی

وزیــر نفــت روز گذشــته بــا کریســتین ینســن،
وزیــر امــور خارجــه دانمــارک دیــدار کــرد و بــا
یکدیگــر در زمینــه توســعه روابــط انــرژی دو
کشــور بــه بحــث و گفتوگــو پرداختنــد.
بــه گــزارش شــانا ،بیــژن زنگنــه پــس از در دیــدار
بــا کریســتین ینســن ،وزیــر امــور خارجــه دانمــارک
در جمــع خبرنــگاران دربــاره مهمتریــن محــور ایــن
مذاکــرات بــا بیــان اینکــه گفتوگــوی خوبــی میــان
دو کشــور انجــام شــده اســت ،تصریــح کــرد :ایــران بــه
توســعه همــکاری بــا شــرکتهای دانمارکــی در بخــش
باالدســتی ،خدمــات نفتــی ،پتروشــیمی و پاالیــش
عالقهمنــد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کشــور دانمــارک دارای

انـرژی
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هدررفــت و پــرت انــرژی بــه طــور جــدی مــورد توجــه
قــرار نگرفتــه اســت.
صالحــی گفــت :پرداخــت نشــدن بدهــی دولــت بــه
پیمانــکاران و تولیدکننــدگان صنعــت و انــرژی بــرق در
بخــش خصوصــی باعــث شــده اســت تــوان اجرایــی بخــش
خصوصــی در حــوزه طرحهــای عمرانــی کاهــش یابــد .
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران بــه خبرگــزاری صــدا و ســیما
گفــت :دولــت از محــل فــروش بــرق ســاالنه حــدود ٩
هــزار میلیــارد تومــان درآمــد دارد در حالــی کــه هزینــه
هــا بــه  ١٤هــزار میلیــارد تومــان مــی رســد و بایــد بــا
اصــاح ســاختار اقتصــاد انــرژی و بــرق و واقعــی شــدن
قیمتهــا ایــن فاصلــه ترمیــم شــود و سیاســتهای یارانــه ای
و بودجــه نفــت زده نمــی توانــد مــا را بــه اهــداف توســعه
ای برســاند.
صالحــی گفــت :خوشــبختانه توانمنــدی داخلی در ســاخت
صنعــت بــرق بســیار زیــاد اســت و از مراحــل تولیــد تــا
توزیــع بــرق و ســاخت تجهیــزات  ،نیــروگاه و سدســازی
توانمنــدی در داخــل وجــود دارد و بایــد حمایــت شــود .
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی صنایــع ،معــادن

و کشــاورزی تهــران افــزود :منابــع نفتــی جــزو ثــروت ملــی
و متعلــق بــه همــه ملــت اســت و بایــد بــرای حفــظ منافــع
بیــن نســلی آن را بــه ارزش افــزوده باالتــر بــدل کنیــم
امــا بررســیها نشــان مــی دهــد بهــره وری انــرژی در ایــران
بســیار پاییــن اســت و هــر بشــکه نفــت خــام در ایــران ٢٥٧
دالر بــه تولیــد ناخالــص داخلــی اضافــه مــی کنــد در حالــی
کــه در ترکیــه بــه  ٨٧٠دالر و در ژاپــن بــه  ١٧٠٠دالر بالــغ
مــی شــود.
صالحــی گفــت :همچنیــن واقعــی نشــدن قیمــت ســوخت
باعــث افزایــش پدیــده قاچــاق بــه آن ســوی مرزهــا شــده
اســت و بــه جــای ایــن کــه بــا واقعــی کــردن قیمتهــا منابــع
الزم بــرای توســعه اشــتغال در داخــل کشــور فراهــم شــود
بــا ســوخت یارانــه ای انگیــزه قاچــاق را بــرای جوانــان
ایجــاد کــرده ایــم.

شــرکتهای توانمنــدی در بخشهــای مختلــف
صنعــت نفــت اســت ،تاکیــد کــرد :شــرکتهای
دانمارکــی میتواننــد در بخشهــای عنــوان شــده
بــا ایــران همــکاری کننــد.
وزیــر نفــت اظهــار کــرد :شــرکتهای دانمارکــی
تــاش کننــد بــا شــرکتهای بــزرگ و قــوی
ایــران همــکاری کننــد کــه در ایــن میــان دولــت
دانمــارک میتوانــد از طریــق پوشــش بیمــهای و
ســرمایهگذاری از شــرکتهای دانمارکــی بــرای
تحقــق ایــن امــر حمایــت کنــد.وی بــا اشــاره بــه
اینکــه یادداشــت تفاهمــی در زمینــه ارائــه بیمــه
صادراتــی میــان وزارت اقتصــاد و هیــات دانمارکــی بــه
امضــا رســید ،تصریــح کــرد :ایــن یادداشــت تفاهــم
بعــد از لغــو تحریمهــا عملیاتــی خواهــد شــد.
زنگنــه دورنمــای همــکاری بــا دانمــارک را مناســب
ارزیابــی کــرد و گفــت :ایــن کشــور در همــکاری بــا
ایــران ســابقه خوبــی داشــته اســت.
وزیــر نفــت درایــن بــاره کــه آیــا شــرکتهای
دانمارکــی بــه حضــور در بحــث  LNGدر ایــران

عالقهمنــد هســتند ،افــزود :شــرکتهای دانمارکــی
عالقمنــدی خــود را در ســطح پاییــن بــرای همــکاری
در ایــن زمینــه ابــراز کردهانــد امــا بایــد ایــن پیشــنهاد
طــوری باشــد کــه بــرای دو طــرف جــذاب باشــد کــه
فعــا اینگونــه نیســت.
زنگنــه در ایــن مــورد کــه آیــا پیــش از ایــن ،ایــران
بــا شــرکتهای دانمارکــی در صنعــت نفــت همــکاری
داشــته اســت ،گفــت :ایــران پیشــتر در بخــش
پتروشــیمی و در تولیــد آمونیــاک بــا لیســانس شــرکت
تاپســو همــکاری داشــته اســت.
وزیــر نفــت در اینبــاره کــه ایــران در خصــوص چــه
میدانهایــی بــا شــرکتهای دانمارکــی مذاکــره
داشــته اســت ،ادامــه داد :آنهــا بــه همــکاری در دریــای
خــزر عالقهمنــد هســتند امــا ایــران تمایــل دارد ایــن
کشــور در توســعه الیــه نفتــی پارسجنوبــی مشــارکت
کنــد.
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پیش شرط وزارت نیرو برای صادرات برق
توسط بخش خصوصی
هوشــنگ فالحتیــان بــا اشــاره بــه الزمــه صــادرات
بــرق توســط بخــش خصوصــی گفــت :بــرای انجــام
ایــن کار الزم اســت کــه در ابتــدا نــرخ ســوخت
مصرفــی نیروگاههــا تعییــن شــود ،چــرا کــه تنهــا
از ایــن طریــق بخــش خصوصــی میتوانــد صــادرات
بــرق انجــام دهــد.
بــه گــزارش بــرق نیــوز ،وی بــا بیــان اینکــه اطالعــی از اعــام
طرحهــای تشــویقی وزارت نفــت بــرای صــادرات بــرق توســط
بخــش خصوصــی نــدارد گفــت :مــا نیــز از طریــق رســانهها
متوجــه اطالعیــه وزارت نفــت بــرای مشــارکت در صــادرات
بــرق توســط بخــش خصوصــی شــدهایم؛ امــا انچــه مبرهــن
اســت ایــن اســت کــه صــادرات بــرق بایــد بــا هماهنگــی
وزارت نیــرو صــورت گیــرد.
بــه گفتــه وی مــکان یابــی نیــروگاه ،احــداث نیــروگاه و اتصــال
بــرق تولیــدی بــه شــبکه سراســری بایــد حتمــا از طریــق
وزارت نیــرو صــورت بگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه راهبــرد اصلــی وزارت نیــرو افزایــش
صــادرات بــرق اســت گفــت :در ایــن زمینــه از همــکاری وزارت
نفــت اســتفاده مــی کنیــم و بایــد ایــن نکتــه را متذکــر شــد
کــه بخــش خصوصــی مشــکل خاصــی بــرای صــادرات نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع اصلــی کــه ورود بخــش خصوصــی
را بــرای صــادرات بــرق امــکان پذیــر میکنــد تعییــن نــرخ
ســوخت نیروگاههــا از ســوی دولــت اســت گفــت :پیشــنهاد
مــا بــه دولــت در ایــن بــاب اعــام شــده اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی اظهــار کــرد :بخــش
خصوصــی بایــد میــزان نــرخ ســوختی را کــه میخــرد بدانــد
چــرا کــه در هنــگام فــروش بایــد میــزان ســوخت خــود را در
نظــر بگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون نــرخ ســوخت نیروگاههــا بــه
مــا ابــاغ نشــده اســت گفــت :بــه اعتقــاد مــا نــرخ گازی
کــه مــورد مصــرف نیروگاههــا قــرار مــی گیــرد بایــد مشــابه
مبلغــی باشــد کــه بــه خــوراک پتروشــیمی داده میشــود.
مدیرعامــل توانیــر خاطرنشــان کــرد :فضــای امیــدواری و
رونقــی در صنعــت بــرق ایجــاد شــده اســت و بایــد شــرایط
بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق
فراهــم شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 60درصد برق کشور توسط بخش
خصوصی اداره می شود
در زمــان کنونــی بیــش از  32میلیــون مشــترک بــرق
در کشــور موجــود اســت کــه شــامل  32درصــد
خانگــی 9 ،درصــد عمومــی 16 ،درصــد کشــاورزی33 ،
درصــد صنعــت ،هفــت درصــد تجــاری و  1.7درصــد
روشــنایی معابــر اســت.
هوشــنگ فالحتیــان در نشســت مدیــران ارشــد وزارت نیــرو
کــه صبــح امــروز بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور
در ســاختمان ســتادی وزارت نیــرو برگــزار شــد ،از کاهــش
تلفــات صنعــت بــرق کشــور بــه زیــر  11درصــد خبــر داد و
گفــت :برنامهریــزی شــده کــه تلفــات بــرق تــا پایــان دولــت
یازدهــم بــه کمتــر از  10درصــد برســد.
او بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته  274میلیــارد کیلــووات
ســاعت بــرق در کشــور تولیــد شــده اســت و ایــران رتبــه
نخســت تولیــد در منطقــه را داراســت ،گفــت :ظرفیــت نامــی
نیروگاههــا  73هــزار مــگاوات اســت کــه رتبــه نخســت
منطقــه و  14دنیــا را دارد.
وی تصریــح کــرد :در زمــان کنونــی بیــش از  32میلیــون
مشــترک بــرق در کشــور موجــود اســت کــه شــامل 32
درصــد خانگــی 9 ،درصــد عمومــی 16 ،درصــد کشــاورزی،
 33درصــد صنعــت ،هفــت درصــد تجــاری و  1.7درصــد
روشــنایی معابــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیــک بــار در ســال  ،70حــدود  11هــزار
مــگاوات ،ایــن رقــم در ســال ،80حــدود  23هــزار مــگاوت،
در ســال  42 ،90هــزار مــگاوات و در تابســتان جــاری بــه
 50هــزار و  177مــگاوات رســیده اســت ،گفــت :پیــش بینــی
مــی شــود در ســال آینــده پیــک بــرق بــه  54هــزار مــگاوات
برســد.
فالحتیــان اظهــار داشــت :در طــول دولــت یازدهــم ظرفیــت
نیروگاهــی کشــور بــه  4866مــگاوات رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در زمــان کنونــی رونــد تلفــات صنعــت
بــرق بــه زیــر  11درصــد رســیده اســت ،گفــت :برنامهریــزی
شــده کــه تلفــات بــرق تــا پایــان دولــت یازدهــم بــه کمتــر از
 10درصــد برســد.
وی ادامــه داد :اراده صنعــت بــرق بــر ایــن اســت کــه تلفــات

صنعــت بــرق بــه هشــت درصــد برســد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه
حجــم معامــات بــرق در بــورس انــرژی بــه شــش برابــر ســال
 92رســیده اســت ،گفــت :تــا پایــان آذرمــاه حجــم معامــات
بــرق در بــورس انــرژی بــه  662میلیــارد تومــان رســیده
اســت.
وی در تشــریح ســهم نیروگاههــای بــزرگ دولتــی و
خصوصــی حرارتــی در تولیــد بــرق گفــت :در زمــان کنونــی
 41نیــروگاه خصوصــی بــا ظرفیــت  32هــزار مــگاوات (یعنــی
 60درصــد میــزان تولیــد بــرق کشــور) و  35نیــروگاه دولتــی
بــا ظرفیــت  22هــزار مــگاوات ( 40درصــد) اســت کــه تــا
ســال  1400بــه ســهم  80درصــد خصوصــی و  20درصــد
دولتــی خواهــد رســید.
فالحتیــان تأمیــن بــرق مطمئــن و پایــدار همــراه بــا افزایــش
بهــرهوری ،بهینــه ســازی مصــرف و مدیریــت تقاضــای انــرژی
و توســعه متــوازن و پایــدار بخــش بــرق را از جملــه اهــداف
کلــی و راهبردهــای بخــش بــرق در برنامــه ششــم توســعه
عنــوان کــرد.
وی پرداخــت مابــه التفــاوت قیمــت تمــام شــده و فــروش
تکلیفــی بــرق در بودجــه  95بــه میــزان حداقــل 8510
میلیــارد تومــان در بخــش جــاری و یــا افزایــش تعرفــه،
اختصــاص حداقــل  3500میلیــارد تومــان جهــت ایجــاد
زیرســاختهای شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع از محــل منابــع
عمومــی در ســال  ،95اختصــاص ســاالنه  3میلیــارد یــورو از
محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای احــداث نیــروگاه هــای
جدیــد ،ســرمایه گــذاری خارجــی بــه میــزان  2میلیــارد یــورو
در ســال و ارائــه تضمیــن هــای مــورد نیــاز ســرمایه گــذاران
طرحهــای بیــع متقابــل و انتقــال بدهــی هــای بانکــی
نیــروگاه هــای واگــذار شــده ،بــه دولــت بــه مبلــغ 7200
میلیــارد تومــان را بــه عنــوان انتظــارات وزارت نیــرو از دولــت
عنــوان کــرد.
منبع :ایسنا

وزیر امور خارجه دانمارک مهمان
ویژه اتاق تهران

یــک هیــات تجــاری دانمارکــی بــه سرپرســتی وزیــر امــور
خارجــه ایــن کشــور امــروز وارد تهــران میشــود تــا فــردا
در همایــش تجــاری مشــترک ایــران و دانمــارک که توســط
اتــاق تهــران برگــزار میشــود ،شــرکت کنــد .در ایــن

انـرژی

شماره نوزده  //هفته سوم دی هزار و سیصد نود و چهار

نشســت کــه برنامهریــزی آن از چنــد مــاه قبــل صــورت
گرفتــه اســت ،فعــاالن اقتصــادی عضــو اتــاق تهــران میزبــان
 120فعــال اقتصــادی دانمارکــی هســتند کــه از  58شــرکت
بخــش خصوصــی ایــن کشــور بــه ایــران ســفر میکننــد تــا
ظرفیتهــای ســرمایهگذاری در اقتصــاد ایــران را بســنجند
و راههــای ورود بــه بــازار ایــران را ارزیابــی کننــد.
سرپرســتی ایــن هیــات  120نفــره را کریســتین جنســن،
وزیــر امــور خارجــه دانمــارک ،برعهــده دارد و مقاماتــی
از تشــکلهای بخــش خصوصــی ایــن کشــور نیــز در
ایــن هیــات حضــور دارنــد .همچنیــن دنــی آنــان ،ســفیر
دانمــارک در تهــران ،ایــن هیــات را در ایــن همایــش
همراهــی خواهــد کــرد.
ایــن هیــات تجــاری متشــکل از  58شــرکت اســت کــه در
حوزههــای مختلفــی ماننــد انــرژی و فناوریهــای پــاک،
حملونقــل و لجســتیک ،بهداشــت و درمــان ،کشــاورزی
و صنایــع غذایــی ،خدمــات بانکــی و مالــی ،زیرســاخت و
تاسیســات بنــدری و خدمــات دریایــی فعالیــت میکننــد.
هیــات تجــاری دانمارکــی یکــی از بزرگتریــن هیاتهــای
تجــاری محســوب میشــود کــه در چنــد مــاه اخیــر و پــس
از امضــای توافــق هســتهای ایــران و کشــورهای  5+1بــه
کشــور مــا ســفر میکند.مناســبی از بــازار ایــران و منطقــه
بــرای خــود اســت.
در همایــش تجــاری مشــترک ایــران و دانمــارک کــه اتــاق
تهــران برگــزار میکنــد ،فعــاالن اقتصــادی دو کشــور بــا
هــدف توســعه مــراودات اقتصــادی و مبــادالت تجــاری بــا
یکدیگــر بــه صــورت مســتقیم مذاکــره میکننــد تــا در
صــورت تمایــل و توافــق بتواننــد در حوزههــای معیــن
شــده همــکاری داشــته باشــند.

چیتچیان تشریح کرد؛
برنامههای وزارت نیرو در راستای اجرای
اقتصاد مقاومتی
همایــش الزامــات اقتصــاد مقاومتــی بــر پایــه اقتصــاد
دانشبنیــان ،صبــح روز گذشــته در مرکــز همایشهــای
بینالمللــی صداوســیما برگــزار شــد .در ایــن همایــش
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه اقتصــاد دانشبنیــان روح و
ماهیــت ذاتــی اقتصــاد مقاومتــی اســت ،گفــت :نبایــد
تصــور کنیــم ،میتوانیــم اقتصــاد مقاومتــی را بــدون در
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نظــر گرفتــن اقتصــاد دانشبنیــان محقــق کنیــم و ایــن
امکانپذیــر نیســت.
چیتچیــان بــا بیــان اینکــه مخاطــب سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی فقــط دولــت نیســت و بیــش از
 ۹۰درصــد مــوارد مطــرح در اقتصــاد مقاومتــی مربــوط
بــه بخشهــای مختلــف اقتصــاد یعنــی بخــش دولتــی،
خصوصــی و تعاونــی اســت و تمامــی موسســات ،نهادهــا و
مــردم مســوول هســتند ،اظهــار داشــت :هــر بخشــی بایــد
تکالیــف خــود را براســاس اقتصــاد مقاومتــی شناســایی
و بــرای آن برنامهریــزی کنــد و تــاش تمــام بخشهــا
میتوانــد اقتصــاد مقاومتــی را محقــق کنــد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه پژوهــش و تولیــد علــم و
فنــاوری فقــط وظیفــه دولــت نیســت ،گفــت :همــه
بخشهــا از جملــه دولــت ،دانشــگاه و بنگاههــای
اقتصــادی در ایــن زمینــه وظیفــه دارنــد و اهــداف اقتصــاد
مقاومتــی بــا همــکاری ایــن ســه بخــش رخ خواهــد داد.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد :حاصــل جمــع تمامــی ایــن
ی اقتصــاد
بخشهــا میتوانــد اهــداف و سیاســتها 
مقاومتــی را تحقــق بخشــد.
وی افــزود :سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی یــک برنامــه
اقتصــادی کامــل اســت و مــا نبایــد ایــن سیاســتها را
بهعنــوان پیوســت یــا ضمیمــه برنامههــای دیگــر در
نظــر بگیریــم و اگــر تولیــد و فنــاوری اجرایــی شــود
میتوانــد بــه اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
کمــک کنــد.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه برنامههــای وزارت نیــرو
در اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی گفــت:
اصــاح نظــام اقتصــادی ،افزایــش بهــرهوری ،توســعه
زیرســاختهای آب و بــرق و پایــداری و بهبــود کیفیــت
و کمیــت خدمــات آب و بــرق در راس ایــن برنامههــا
مدنظــر اســت و  ۴۱پــروژه در ایــن رابطــه در شــورای
اقتصــاد مصــوب شــده اســت.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه متوســط راندمــان نیروگاههــا
را پنــج درصــد افزایــش دادیــم ،گفــت :در مــدت دو ســال
میــزان تلفــات انــرژی نیروگاههــا را از  15بــه  11درصــد
کاهــش دادیــم کــه هــر یــک درصــد کاهــش مــا را از
ســرمایهگذاری  2/1میلیــارد دالری بینیــاز کــرد و ایــن
اقــدام ســبب کاهــش  660میلیــون لیتــر مصــرف نفــت و
گاز شــد کــه  440میلیــون دالر صرفهجویــی بــه دنبــال
داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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کویــت نیــز یکــی دیگــر از شــرکای تجــاری ایــران در
منطقــه اســت کــه قطعــا عربســتان روی آن بــرای قطــع
روابــط بــا ایــران فشــار وارد خواهــد کــرد.
ایــن کشــور از بزرگتریــن مشــتریان ســیمان ایــران اســت
و ماننــد ســایر کشــورهای منطقــه عالقمنــدی خاصــی
بــه واردات حیوانــات زنــده از ایــران دارد؛ بــه طوریکــه
بیــش از  73میلیــون دالر از صــادرات ایــران بــه ایــن
کشــور تنهــا مربــوط بــه حیوانــات زنــده اســت.
از ســوی دیگــر ایــران نیــز حجــم عمــده ای از وســایل
نقلیــه موتــوری را از طریــق ایــن کشــور وارد مــی کنــد
و در نهایــت مجمــوع مبــادالت تجــاری ایــن دو کشــور
در ســال گذشــته بــه حــدود  260میلیــون دالر رســیده
کــه از ایــن میــان  197میلیــون دالر ســهم ایــران و 63
میلیــون دالر ســهم کویــت اســت.
اینطــور کــه مشــخص اســت کشــوهای حاشــیه خلیــج
فــارس بــه جــز عربســتان روابــط تجــاری خوبــی بــا
ایــران دارنــد و مــی تــوان آن هــا را پتانســیل بســیار
خوبــی بــرای افزایــش صــادرات غیرنفتــی ارزیابــی کــرد.
البتــه بدیهــی اســت کــه ایــن کشــورها نیــز بــا توجــه
بــه شــرایط ویــژه جغرافیایــی ایــران و نزدیــک بــودن بــه
ایــن کشــور ،ســود خــود را از تجــارت بــا ایــران کتمــان
نمیکننــد و اگــر بــه دالیــل سیاســی تصمیماتــی
بگیرنــد کــه منجــر بــه قطــع روابــط اقتصــادی دو کشــور
شــود ،قطعــا ایــن اقــدام یــک معاملــه باخــت  -باخــت را
برایشــان رقــم خواهــد زد.

تهیه و تنظیم گزارش از خربنگار ایسنا :پدرام صادقی

انـرژی
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اصالحیــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم کــه از ســال 1395
اجرایــی میشــود ،بــه منظــور رعایــت حقــوق مودیــان و
ایجــاد فضــای رقابتــی ،نرخهــای مالیاتــی اشــخاص حقیقــی
(مــاده  131قانــون) کاهــش یافتــه اســت ،اظهــار کــرد :در
قانــون فعلــی ایــن نرخهــا در  5طبقــه از 15درصــد تــا
35درصــد تقســیم بنــدی شــده کــه در قانــون جدیــد بــه
3طبقــه از 15درصــد تــا 25درصــد کاهــش یافتــه اســت؛
بدیــن صــورت کــه در طبقــه اول درآمــد تــا  3میلیــون
تومــان بــا نــرخ 15درصــد محاســبه میشــد کــه در قانــون
جدیــد درآمــد تــا  50میلیــون تومــان بــا نــرخ 15درصــد
محاســبه میشــود.
وی ادامــه داد :در طبقــه دوم قانــون فعلــی درآمــد از  3تــا
 10میلیــون تومــان بــا نــرخ  20درصــد محاســبه میشــد
کــه در قانــون جدیــد درآمــد تــا  100میلیــون تومــان
نســبت بــه مــازاد  50میلیــون تومــان بــا نــرخ  20درصــد
محاســبه میشــود .بــه عبارتــی محاســبات مالیــات در دو
طبقــه اصالحیــه قانــون بــا تمــام  4طبقــه قانــون فعلــی

مطابقــت میکنــد.
تقــوی نــژاد تصریــح کــرد :در طبقــه ســوم نیــز نســبت بــه
مــازاد 100میلیــون تومــان درآمــد بــه نــرخ  25درصــد
محاســبه میشــود کــه ایــن نــرخ در قانــون فعلــی 35درصــد
اســت.
بنــا بــر اعــام رســانه مالیاتــی ایــران وی همچنیــن از
اضافــه شــدن یــک تبصــره بــه مــاده  131بــه عنــوان یکــی
از مشــوقهای اصالحیــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم
خبــرداد و تصریحکــرد :بــر اســاس ایــن تبصــره بــه ازای
هــر 10درصــد افزایــش درآمــد ابــرازی مشــمول مالیــات
نســبت بــه ســال گذشــته ،یــک واحــد درصــد حداکثــر تــا 5
درصــد از نــرخ مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی کســر
میشــود.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا بیــان اینکــه
برخــورداری از تمــام ایــن معافیتهــا منــوط بــه ارائــه
اظهارنامــه مالیاتــی و پرداخــت بهموقــع مالیــات اســت،
خاطرنشــانکرد :اگــر فــردی در موعــد مقــرر اظهارنامــه
مالیاتــی خــود را ارائــه نکنــد ضمــن اینکــه نمیتوانــد از
معافیتهــا و تســهیالتی کــه در قانــون پیشبینــی شــده
اســتفاده کنــد ،بــه هــر میــزان درآمــدی کــه کســب میکنــد
مالیــات تعلــق میگیــرد و مشــمول جریمــه نیــز میشــود.

.نخســت ســال  ۲۰۱۶خواهــد بــود ،انجــام میشــود
ســفیر اســترالیا همچنیــن از تصمیــم اتــاق بازرگانی آن کشــور
بــرای تاســیس دفتــر اقتصــادی در ایــران خبــر داد و تصریــح
کــرد :دولــت و شــرکتهای اســترالیایی از فرصتهــای
اقتصــادی بــازار ایــران آگاهــی دارنــد و توســعه همکاریهــای
.اقتصــادی بــا ایــن کشــور جذابیــت ویــژه ای بــرای آنــان دارد
پائــول فولــی بــه جایــگاه شــرکتهای مطــرح معدنــی دنیــا
اشــاره کــرد و گفــت :تنهــا چنــد کشــور همچــون برزیــل،
کانــادا و آمریــکا هســتند کــه شــرکتهای معدنــی بــه
بزرگــی شــرکتهای اســترالیا دارنــد .از همیــن رو حضــور
شــرکتهای اســترالیایی ســبب ایجــاد تحولــی چشــمگیر در
.توســعه روابــط دو کشــور در بخــش معــدن مــی شــود
بــه گفتــه ســفیر اســترالیا ،دو طــرف آینــده خوبــی بــرای
توســعه همکاریهــا بــه ویــژه در بخــش معــدن و صنایــع
.معدنــی خواهنــد داشــت
همچنیــن مهــدی کرباســیان رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو
در ایــن دیــدار از حضــور شــرکتهای اســترالیایی در ایــران

اســتقبال کــرد و گفــت :دعوتنامـهای از ســوی وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت ایــران بــرای وزیــر معــادن اســترالیا ارســال
.شــده اســت
وی تصریــح کــرد :تمایــل داریــم پیــش از ســفر هیــات
اقتصــادی اســترالیا  ،مقامــات و روســای شــرکتهای بــزرگ
آن کشــور نیــز در همایشهــای تخصصــی آهــن و فــوالد
ایــران ) (IMISو همچنیــن همایــش چشــم انــداز فــوالد
.حضــور یابنــد
کرباســیان تاکیــد کــرد :همــکاری و ســرمایهگذاری در
بخشهــای اطالعــات معدنــی ،تحقیــق و توســعه و همچنیــن
فنــاوری از اولویــت باالتــری نســبت بــه حوزهــای دیگــر
.برخــوردار اســت
کرباســیان در عیــن حــال گفــت :شــرکتهای اســترالیایی
بایــد بــرای حضــور در بــازار ایــران ســریعتر از وضعیــت
فعلــی ،اقــدام کننــد تــا از رقابــت بــا شــرکتهای اروپایــی
.و شــرق آســیا عقــب نماننــد
منبع :مهر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد

نرخ مالیات بر درآمد کاهش یافت
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از کاهــش
نــرخ مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی از جملــه
صاحبــان مشــاغل در راســتای اصــاح قانــون
مالیاتهــای مســتقیم خبــرداد.
ســید کامــل تقــوی نــژاد بــا بیــان اینکــه یکــی از رویکردهای
اصالحیــه قانــون مالیاتهــای مســتقیم سادهســازی نرخهــا
بودهاســت ،گفــت :ایــن تغییــرات در بخــش مالیــات بــر ارث،
مالیــات تمبــر ،مالیــات حقــوق ،مالیــات اجــاره امــاک و
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی اســت.
وی در خصــوص معافیــت پایــه اشــخاص حقیقــی (صاحبــان
مشــاغل) توضیــح داد :اشــخاص حقیقــی میتواننــد ســاالنه
از یــک معافیــت پایــه اســتفاده کننــد کــه میــزان آن برابــر
بــا معافیــت حقــوق اســت و هــر ســال در قانــون بودجــه
مشــخص میشــود .بدیهــی اســت اگــر درآمــد اشــخاص
حقیقــی بیــش از ایــن میــزان باشــد مالیــات آن طبــق نــرخ
مــاده  131قانــون محاســبه میشــود.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا بیــان اینکــه در

دفتر اقتصادی استرالیا در تهران
گشایش مییابد
ســفیر اســترالیا در تهــران از آمادگــی هیــات تجــاری
ســرمایه گــذاری ایــن کشــور بــرای ســفر بــه ایــران خبــر
داد و گفــت :دفتــر اقتصــادی اســترالیا در تهــران گشــایش
.مییابــد
پائــول فولــی» در دیــدار بــا رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو«
گفــت :وزیــر دولــت فــدرال در تجــارت و ســرمایه گــذاری
اســترالیا در راس یــک هیــات اقتصــادی بــه ایــران ســفر
میکنــد کــه مدیــران ارشــد شــرکتهای بــزرگ معدنــی،
صنایــع معدنــی ،صنعتــی و تجــاری اســترالیا در آن حضــور
.خواهنــد داشــت
وی افــزود :براســاس برنامهریزیهــای انجــام شــده ،ایــن
ســفر تــا اردیبهشــت مــاه ســال  ۹۵کــه پیــش از نیمــه
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حجم اندک
تجارت با
دانمارک با
وجود سابقه
طوالتی روابط
دو کشور

هرآنچه باید درباره
روابط اقتصادی
ایران و دانمارک
بدانید
همایــش تجــاری ایــران و دانمــارک بــه میزبانــی اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران برگــزار شــد.
هیــات بــزرگ اقتصــادی دانمــارک کــه بــه همــراه وزیــر
امــور خارجــه ایــن کشــور راهــی تهــران شــده انــد بــرای
انجــام مذاکــرات اقتصــادی رو در روی aفعــاالن اقتصــادی
کشــور قــرار گرفتــه انــد تــا زمینــه هــای همــکاری بیشــتر
دو کشــور را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
پــس از انجــام توافــق هســته ای و چشــم انــداز لغــو تحریــم
هــا علیــه ایــران ،فصــل جدیــدی در مذاکــرات اقتصــادی بــا
کشــورهای غربــی آغــاز شــده اســت.
در همایــش مشــترک تجــاری ایــران و دانمــارک فعــاالن
اقتصــادی عضــو اتــاق تهــران میزبــان  120فعــال اقتصــادی
دانمارکــی هســتند کــه از  58شــرکت بخــش خصوصــی این
کشــور بــه ایــران ســفر کــرده انــد.
سرپرســتی ایــن هیــات  120نفــره را کریســتین جنســن،
وزیــر امــور خارجــه دانمــارک ،برعهــده دارد و مقاماتــی
از تشــکلهای بخــش خصوصــی ایــن کشــور نیــز در
ایــن هیــات حضــور دارنــد .همچنیــن دنــی آنــان ،ســفیر
دانمــارک در تهــران ،ایــن هیــات را در ایــن همایــش
همراهــی مــی کنــد.
ایــن هیــات تجــاری متشــکل از  58شــرکت اســت کــه در
حوزههــای مختلفــی ماننــد انــرژی و فناوریهــای پــاک،
حملونقــل و لجســتیک ،بهداشــت و درمــان ،کشــاورزی
و صنایــع غذایــی ،خدمــات بانکــی و مالــی ،زیرســاخت و
تاسیســات بنــدری و خدمــات دریایــی فعالیــت میکننــد.
هیــات تجــاری دانمارکــی یکــی از بزرگتریــن هیاتهــای
تجــاری محســوب میشــود کــه در چنــد مــاه اخیــر و پــس
از امضــای توافــق هســتهای ایــران و کشــورهای  5+1بــه

انـرژی

شماره نوزده  //هفته سوم دی هزار و سیصد نود و چهار

کشــور مــا ســفر کــرده اســت.
وزیــر امــور خارجــه دانمــارک روز گذشــته بــا محمــد جــواد
ظریــف دیــدار کــرد تــا مذاکــرات دیپلماتیــک مقامــات
سیاســی شــکل گرفتــه باشــد امــا امــروز مذاکــرات اقتصادی
انجــام شــده اســت تــا شــاید زمینــه بــرای افزایــش ســطح
مــراودات اقتصــادی دو کشــور فراهــم شــود .در حــال حاضر
حجــم تجــارت دو کشــور رقــم باالیــی را نشــان نمــی دهــد.
در ســال  1393میــزان واردات ایــران از دانمــارک نزدیــک
بــه  149میلیــون دالر بــوده اســت در حالــی کــه صــادرات
ایــران بــه ایــن کشــور در ایــن ســال  11.7میلیــارد دالر
بــوده اســت.
در  8مــاه نخســت امســال واردات ایــران از دانمــارک بــه
 132میلیــون دالر رســیده اســت .صــادرات ایــران بــه
دانمــارک نیــز در ایــن مــدت  6.2میلیــون دالر بــوده اســت.
سوابق تجارت با دانمارک
رابطــه بــا دانمــارک امــا ســوابق طوالنــی دارد.آنطــور کــه
ســفارت ایــران در دانمــارک اعــام کــرده اســت ،همــکاری
هــای اولیــه در زمینــه احــداث راه آهــن سراســری ایــران
توســط شــرکت کمپســاکس در دهــه  ، 1930صنعــت
ســیمان ،راهســازی و صنایــع لبنــی بــوده اســت .اولیــن
کارخانــه شــیر پاســتوریزه تهــران بــا همکاریهــا دانمــارک
بیــش از  40ســال قبــل راه انــدازی شــده اســت .تــداوم
ایــن همــکاری ،نقــش برجســته ای در تحقــق خودکفایــی

صنایــع پنیــر کشــور داشــت و ســبب گردیــد تــا از ســال
 1375واردات پنیــر بکلــی قطــع گــردد .در حــال حاضــر
در بیــش از  80شــهر ایــران ماشــین آالت و تجهیــزات
تولیــد مــواد لبنــی ســاخت دانمــارک وجــود دارد .زمینــه
مهــم دیگــر فعالیــت شــرکتهای دانمارکــی در ایــران در
حــوزه صنعــت ســیمان اســت کــه ارزش پــروژه هــای اجــرا
شــده از ســوی شــرکت اف ال اســمیت تنهــا در یــک دهــه
گذشــته ،بــه صدهــا میلیــون دالر مــی رســد .هــم چنیــن
شــرکتهای دارویــی دانمــارک مثــل نوونوردیســک در زمینــه
تولیــد هورمــون رشــد و انســولین و شــرکت هالدرتاپســو در
زمینــه نفــت و پتروشــیمی در ایــران فعــال هســتند .اقــام
صادراتــی دانمــارک بــه ایــران عبارتنــد از :ماشــین آالت
صنعتــی ،مــواد شــیمیایی ،تجهیــزات و لــوازم پزشــکی،
دارو ،قطعــات الکترونیکــی و خدمــات مشــاوره ای در بخــش
هــای مختلــف صنعتــی.
مراودات اقتصادی و تجاری
در ســالهای اخیــر حجــم مبــادالت بازرگانــی دو جانبــه
رشــد قابــل توجهــی داشــته و از  70میلیــون دالر در ســال
 2000بــه بیــش از  230میلیــون دالر در ســال 2005
افزایــش یافــت .بدنبــال بحــران کاریکاتورهــای موهــن
و تحریــم کاالهــای دانمارکــی در کشــورهای اســامی از
جملــه ایــران ،حجــم مبــادالت تجــاری در ســال 2006
کاهــش قابــل مالحظــه ای یافــت .امــا در ســال 2007

13

رونــد افزایشــی خــود را مجــددا ً آغــاز و بــه  180میلیــون
دالر رســید .در ایــن مبــادالت ،موازنــه تجــاری بــه نفــع
دانمــارک اســت .بــر اســاس آخریــن آمــار رســمی ،میــزان
تجــارت فیمابیــن در ســال  2011بالــغ بــر  225میلیــون
دالر اســت کــه ســهم دانمــارک و ایــران بترتیــب  213و 12
میلیــون دالر اســت .همــان طــور کــه آمارهــا گویــا اســت
در ســالهای اخیــر حجــم تجــارت دو کشــور روبــه افزایــش
بــوده اســت .امــا زمینــه هــای همــکار ی اقتصــادی و
ســرمایه گــذاری مشــترک دو کشــور بیــش از آنچــه تحقــق
یافتــه ،اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه صنایــع ســیمان،
نیروگاههــای بــرق بــادی ،پتروشــیمی ،صنایــع غذایــی
و لبنــی و تولیــد دارو نــام بــرد .بــازار دانمــارک عرصــه
مناســبی بــرای کاالهــای عمومــی جمهــوری اســامی
ایــران اســت .بطــور کلــی زمینــه هــای صــادرات ایــران بــه
دانمــارک عبارتنــد از :فــرش و صنایــع دســتی ،خشــکبار و
محصــوالت کشــاورزی ،مــواد معدنــی و شــیمیایی ،مصالــح
ســاختمانی ،محصــوالت پتروشــیمی و خاویــار.
چشم انداز آینده روابط اقتصادی
دانمــارک از جملــه کشــورهای مهــم عضــو اتحادیــه
اروپاســت کــه دارای روابــط دیرینــه سیاســی و اقتصــادی
بــا ایــران بــوده و اصــوال از گذشــته هــای بســیار دور بــه
کشــورمان بعنــوان بــازاری مناســب بــرای داد و ســتد
اقتصــادی در مســیر ارتبــاط غــرب بــه شــرق و بالعکــس
نــگاه کــرده اســت .هــر چنــد در ســالهای پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی روابــط دو کشــور در چارچــوب مناســبات
کلــی بــا اروپــا و غــرب بــا فــراز و نشــیب هایــی همــراه
بــوده ،امــا نــگاه مبتنــی بــر منابــع اقتصــادی همیشــه
بــر ایــن مناســبات حاکــم بــوده اســت .شــاید بــه همیــن
دلیــل ،پــس از طــرح مســاله کاریکاتورهــای موهــن،
دانمــارک بیشــترین ضربــه را از ناحیــه کاهــش مناســبات
اقتصــادی بــا کشــورهای اســامی منجملــه ایــران متحمــل
گردیــد .بطوریکــه صــادرات دانمــارک بــه کشــورهای
خاورمیانــه در ســال  2006بــا کاهــش  11درصــدی مواجــه
شــد .هــم اکنــون رهبــران ایــن کشــور در تــاش بــرای
جبــران گذشــته و جلوگیــری از رخدادهــای مشــابه و در
نیتجــه بدنبــال بازســازی روابــط بــا کشــورهای منطقــه بــر
محــور منافــع اقتصــادی هســتند .توانمندیهــا و تجربیــات
بــاالی دانمارکــی هــا در بخــش مختلــف علمــی و صنعتی از
جملــه :فــن آوریهــای اکتشــاف و حفــر چاههــای افقــی نفت
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و گاز ،دانــش و فــن آوری هــای بــاالی ســاخت تجهیــزات
پزشــکی و اقــام دارویــی ،دانــش پیشــرفته بیــو تکنولــوژی
و نانــو تکنولــوژی ،احــداث کارخانجــات ســیمان و لبنیــات،
احــداث پــل هــا و دکل هــای حفــاری در آبهــای شــور،
فــن آوری ســاخت وســایل دقیــق و تجهیــزات تولیــد انــرژی
هــای نــو ( توربیــن هــای بــادی ،ســلولهای خورشــیدی)،
و در اختیــار داشــتن بیــش از  20درصــد حمــل و
نقــل کانتینــری جهــان ،ایــن امــکان را بــرای شــرکتهای
دانمارکــی فراهــم نمــوده اســت تــا در صنایــع نفــت ،گاز
و پتروشــیمی کشــورهای منطقــه بویــژه ترکمنســتان و قطر
( پــارس جنوبــی) حضــور فعالــی داشــته باشــند .متوســط
حجــم کلــی روابــط اقتصــادی ایــران و دانمــارک در ســال
هــای اخیــر بیــن  170تــا  225میلیــون دالر نوســان
داشــته و عمدتــاً در زمینــه تجهیــزات فنــی و قطعــات
یدکــی کارخانجــات ســیمان و لبنیــات ،احــداث نیــرو
گاههــای بــادی و خورشــیدی ،خریــد تجهیــزات و اقــام
پزشــکی و دارویــی و ...اســت .بــا ایــن حــال ،در صــورت
برنامــه ریــزی مناســب بــرای گســترش روابــط اقتصــادی
و انتقــال دانــش فنــی دانمارکــی هــا ،روابــط دو کشــور
ظرفیــت ارتقــاء و توســعه تــا ســقف دو برابــر کنونــی
در یــک دوره زمانــی میــان مــدت را دارد .بررســی
هــای اولیــه نشــان مــی دهــد ظرفیــت روابــط بویــژه
در زمینــه صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی ،نوســازی و
افزایــش بهــره وری صنعــت ســیمان ،تولیــد تجهیــزات
و داروهــای مربــوط بــه بیمــاری هــای خــاص ،همــکاری
هــای علمــی -دانشــگاهی ،احــداث نیــرو گاههــای بــادی
و حمــل و نقــل دریایــی بســیار بــاال اســت .بــه همیــن
دلیــل ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در ســالهای
اخیــر علیرغــم تنگناهــا و مشــکالت نانشــی از تحریــم
هــا غیــر قانونــی شــورای امنیــت و اتحادیــه اروپــا ،محــور
فعالیتهــای خــود را توســعه روابــط اقتصــادی قــرار
داده اســت .بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود کــه بــه
برخــی از مــوارد آن اشــاره شــده اســت ،بخــش هــای
خصوصــی و شــرکتها در ســالهای اخیــر عالقــه زیــادی
بــرای شناســایی فرصتهــا از خــود نشــان داده انــد و ایــن
امــر ســهم قابــل توجهــی در گســترش روابــط اقتصــادی
داشــته اســت و بــه نظــر مــی رســد ایــن رونــد همچنــان
ادامــه داشــته باشــد.

تکـــــمیلــــی
امضای تفاهمنامه همکاری میان
اتاق تهران و کنفدراسیون صنعت دانمارک

وایکینگها برای سرمایهگذاری به
تهران آمدند

اکنون نوبت نقشآفرینی ایران است
کریســتین جنســن ،وزیــر امورخارجــه دانمــارک نیــز مقطــع
کنونــی یعنــی زمــان لغــو تحریمهــای ایــران را نقطــه
عطــف تاریخــی رابطــه ایــران و غــرب توصیــف کــرد و گفت
خوشــحال اســت کــه در ایــن مقطــع بــه ایــران ســفر کــرده
اســت .جنســن ادامــه داد« :دانمــارک همــواره بــا ایــران کــه
دارای تاریخــی غنــی اســت ،روابــط خوبــی داشــته اســت.
مــا میدانیــم کــه کــوروش ،پادشــاه ایرانــی ،نخســتین
تمــدن مــدرن را پایهگــذاری کــرد کــه همــه بتواننــد
تحــت حاکمیــت قانــون بــدون مرزبندیهــای مذهبــی
و فرهنگــی زندگــی کننــد .غــرب نیــز از فرهنــگ ایرانــی
الهــام گرفتــه اســت ».او در ادامــه بــه فعالیــت دو شــرکت
دانمارکــی در حوزههــای خدمــات فنــی و مهندســی اشــاره
کــرد و گفــت« :ایــن دو شــرکت هــزاران کیلومتــر راه از
خلیجفــارس تــا دریــای خــزر احــداث کــرد ه و بیــش از
 250پــل و  400تونــل در ایــران ســاختهاند .ایــن اقدامــات
نشــانههایی از صالحیــت و توانایــی شــرکتهای دانمارکــی
اســت .ایــن شــرکتها همچنــان درحوزههــای فنــی در
جهــان بهتریــن هســتند ».او بــا اشــاره بــه اینکــه ســابقه
روابــط سیاســی و تجــاری ایــران و دانمــارک بــه  80ســال
میرســد ،افــزود« :اگرچــه مختصــات و تاریــخ دانمــارک بــا
ایــران متفــاوت اســت امــا زمینــه مشــترک بســیاری میــان
دو کشــور وجــود دارد و هــر دو کشــور توانســتهاند اقتصــاد
خــود را متنــوع ســازند ».وزیــر امورخارجــه دانمــارک
گفــت« :ایــران پیــام روشــنی حــاوی تمایــل بــه گســترش

انـرژی

شماره نوزده  //هفته سوم دی هزار و سیصد نود و چهار

روابــط بینالمللــی خــود بــه جهــان مخابــره کــرده اســت
و دانمــارک نیــز آمادگــی دارد کــه روابــط خــود را بــا ایــن
کشــور توســعه دهــد .نشــانه ایــن تمایــل نیــز حضــور
گســترده شــرکتهای دانمارکــی در ایــران اســت».
وزیــر امــور خارجــه دانمــارک گفــت« :دولتهــا بایــد رفــاه
اقتصــادی کشــور خویــش را تامیــن کننــد و همکاریهــای
تجــاری و اقتصــادی میتوانــد بســتر ایجــاد رفــاه را فراهــم
کنــد .تجــارت فعالیتــی صلحآمیــز ،داوطلبانــه و متمدنانــه
اســت کــه بشــر آن را اختــراع کــرده و فــارغ از تفاوتهــا از
طریــق تجــارت میتــوان رابطــه دوســتی و مفاهمــه ایجــاد
کــرد ».جنســن افــزود« :هیــات دانمارکــی نیــز اکنــون برای
تقویــت روابــط و ایجــاد رفــاه در دو کشــور بــه ایــران ســفر
کــرده اســت ».وزیــر امورخارجــه دانمــارک گفــت« :ایــران
بــازار خوبــی در منطقــه دارد و البتــه یکــی از بازیگــران
مهــم خاورمیانــه اســت؛ چنانکــه کشــور شــما بــه عنــوان
هجدمیــن کشــور دارای قــدرت خریــد بــاال شــناخته
میشــود .از ســوی دیگــر ،دومیــن بــازار خاورمیانــه مربــوط
بــه ایــران اســت و ایــن کشــور یکــی از قدرتهــای منطقــه
بــه حســاب میآیــد .بــا لغــو تحریمهــا نیــز اقتصــاد ایــران
و شــرکای تجــاری آن در مســیر رشــد قــرار میگیــرد».
جنســن ،در ادامــه بــه مذاکــرات سیاســی روز گذشــته
خــود بــا مقامــات ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت« :امیــدوارم
همکاریهــای سیاســی ایــران و دانمــارک توســعه پیــدا
کنــد ».وزیــر امورخارجــه دانمــارک افــزود« :هیــات
تجــاری دانمــارک بــه ایــران آمــده اســت کــه در اقتصــاد
ایــن کشــور مشــارکت کنــد و ایــن فعالیتهــا در ایــران و
دانمــارک منجــر بــه ایجــاد شــغل میشــود .زمــان آن فــرا
رســیده اســت کــه ایــران نقــش تاریخــی خــود را در ســطح
بینالملــل ایفــا کنــد».
توسعه همکاریها بر پایه مناسبات بلندمدت
رییــس اتــاق تهــران نیــز در ایــن همایــش طــی ســخنانی
بــا اشــاره بــه ســرمایهگذاری شــرکتهای دانمــارک در
صنایــع غذایــی و لبنــی ایــران و نیــز در بخشهــای انــرژی
کشــور ،ورود دوبــاره ســرمایهگذاران دانمارکــی بــه کشــور
را نویــد داد و یــادآور شــد کــه بــا رفــع کامــل تحریمهــا
فرصتهــای همــکاری میــان دو کشــور وارد مراحــل
جدیتــری خواهــد شــد .مســعود خوانســاری بــا اشــاره بــه
امضــای تفاهمنامــه همکاریهــای میــان اتــاق تهــران و
کنفدراســیون صنعــت دانمــارک ،افــزود« :اتــاق تهــران در
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دوره جدیــد فعالیتهــا و پــس از توافــق هســتهای میــان
ایــران و کشــورهای قدرتمنــد جهان ،توســعه ســرمایهگذاری
خارجــی در کشــور را در دســتورکار خــود قــرار داده و از این
رو ،بســترهای الزم بــرای شناســایی بنگاههــای ایرانــی
و خارجــی و نیــز زمینههــای ســرمایهگذاری در کشــور
را فراهــم کردهایــم و شــرکتهای داخلــی و خارجــی
میتواننــد از طریــق اتــاق تهــران مشــاورههای الزم در
ایــن زمینــه را دریافــت کننــد».
رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه حجــم انــدک مــراودات
تجــاری میــان ایــران و دانمــارک گفــت« :بــر اســاس آمــار،
حجــم تجــارت دو کشــور طــی ســالهای  2007تــا 2014
میــادی رقمــی بیــن  160تــا  170میلیــون دالر در ســال
بــوده اســت کــه ایــن میــزان مــورد رضایــت هیــچ یــک
از طرفیــن نیســت و امیدواریــم بــا رفــع تحریمهــا کــه
بــه زودی رقــم خواهــد خــورد ،توســعه همکاریهــای
اقتصــادی دو کشــور بــا ســرعت باالیــی بــه پیــش رود».
خوانســاری ،برقــراری ثبــات و امنیــت بــاال ،همســایگی بــا
بازارهایــی بــه وســعت  300تــا  400میلیــون نفــر و در
عیــن حــال وجــود ظرفیتهــای بــاالی صنعتــی ،تجــاری
و گردشــگری در ایــران را از جملــه مزیتهــای اقتصــادی
کشــور بــرای جــذب و جلــب ســرمایهگذاران دانمارکــی
عنــوان کــرد .وی بــا بیــان اینکــه طــی ســالهای گذشــته
بــا اعمــال تحریمهــا ،تجــارت خارجــی ایــران بــه ســمت
کشــورهای شــرقی گرایــش بیشــتری پیــدا کــرد ،گفــت:
«بــا رفــع تحریمهــا و گشــایشهای مالــی و بانکــی،
گرایــش همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی ایــران بــه
ســمت کشــورهای اروپایــی شــکل خواهــد گرفــت».
رییــس اتــاق تهــران در پایــان افــزود« :آنچــه در حــال
حاضــر از ســوی بخشهــای اقتصــادی ایــران در مواجهــه
بــا هیاتهــای خارجــی اعــام میشــود ایــن اســت
کــه ســرمایهگذاران خارجــی بــا هــدف همکاریهــای
بلندمــدت و ســرمایهگذاری در بخشهــای زیربنایــی و
انتقــال تکنولــوژی بــه ایــران بیاینــد و اتــاق تهــران نیــز بــه
عنــوان پایــگاه بخــش خصوصــی کشــور ،تاکیــد ویــژهای بــر
ایــن موضــوع دارد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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تاریخ عقاید اقتصادی
کتــاب جنــگ هــای ارزی نوشــته جیمــز ریــکاردز ،توســط حســین راهــداری ترجمــه و انتشــارات دنیــای اقتصــاد چــاپ شــده
اســت .ایــن کتــاب روایــت حیــرت انگیــزی از پشــت پــرده روابــط پولــی و اقتصــادی کشــورهای دنیــا ارائــه مــی کنــد .خوانــدن
ایــن کتــاب بــه کســانی کــه عالقــه منــد بــه درک روابــط اقتصــادی بیــن کشــورها هســتند ،بخصــوص بــا محوریــت پــول و طــا،
توصیــه مــی شــود .متــن ســاده و روان نویســنده کتــاب و پاورقــی هــای متعــدد مترجــم بــر مفاهیــم اقتصــادی و مــدرن مالــی،
آن را بــرای خواننــدگان عــادی نیــز قابــل فهــم کــرده اســت .امیــد اســت کــه بــا مطالعــه ایــن کتــاب ،ســطح آگاهــی جامعــه در
مــورد تحــوالت اقتصــادی اخیــر بیــن المللــی بیشــتر شــود.
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