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خروج از رکود تدبیر میخواهد

برنامــه دولــت بــرای خــروج اقتصــاد ایــران از رکــود موفقیتآمیــز نبــوده و تدبیــر
دولــت تدبیــر و امیــد در ســال نخســت خــوب جــواب داد امــا از ســال دوم آثــار
ایــن تدبیــر کمرنــگ شــد و شــاهد رکــود ســنگین اقتصــادی هســتیم.
بنابرايــن دولــت بــراي ســاماندادن بــه اقتصــاد بايــد ريــل را عــوض كنــد و
حركــت روي ريــل اقتصــاد دولتــي فســادآفرين بــوده و در عمــل شــاهد
بزرگتــر شــدن نقــش و تصــدي دولــت هســتيم .بهنظــرم اقتصــاد دولتــي بايــد
كوچكتــر شــده و ســهام شــركتهاي دولتــي را بــه هــر قيمتــي واگــذار كــرد،
يارانههــاي نقــدي را فقــط بــه اقشــار نيازمنــد زيــر خــط فقــر (كــه 20درصــد
جامعــه را شــامل ميشــود) داد و بــه جــاي پرداخــت يارانــه نقــدي بــه همــه
مــردم ،بــراي جوانــان بيــكار اشــتغالآفريني كــرد.
از ســوي ديگــر تضعيــف ارزش ريــال در ماههــاي اخيــر بيــش از آنكــه ناشــي از
تدبيــر دولــت بــراي تســهيل تجــارت و رونــق توليــد باشــد ،بيشــتر ناشــي از نقص
در برنامههــاي اقتصــادي دولــت اســت و برخــاف موفقيــت در سياســت خارجــي،
موفقيتــي در كارنامــه اقتصــادي دولــت مشــاهده نميشــود .در ارتبــاط بــا بهبــود
فضــاي كســب و كار و مقــررات زدايــي از فعاليتهــاي اقتصــادي مبتنــي بــر
رقابــت بايــد بــا نهايــت تأســف بگويــم كــه اصــا قانــون بهبــود مســتمر فضــاي
كســب و كار اجــرا نشــده اســت و قــرار گرفتــن ايــران در رتبــه 112از بيــن
180كشــور نشــان از عدمبهبــود شــاخصهاي كســب و كار دارد.
بهطــور مثــال اخيــرا يكــي از ســرمايهگذاران خارجــي بــراي صــادرات كاال
حاضــر شــد تــا در ايــران شــركتي ثبــت كنــد و متأســفانه ثبــت يــك شــركت
نزديــك بــه 3مــاه طــول كشــيد آنهــم فقــط بــراي تأييــد اســم شــركت! و هنــوز
منتظــر ثبــت ســرمايه شــركت نشســته كــه بهنظــر پشــيمان شــده اســت! ايــن
در حالــي اســت كــه در كشــور ســنگاپور ثبــت شــركت يــك روز ،در اردن 3روز و
در امــارت كمتــر از يــك هفتــه زمــان ميبــرد .ايــن نشــان ميدهــد كــه ايــران از
حيــث شــاخصهاي كســب و كار بهشــدت عقــب افتــاده اســت و ســاختار اداري
كشــور يــك حالــت فســيلمانند ذاتــي بهخــود گرفتــه اســت.
از ســوي ديگــر كميتــه مــاده 76اتــاق ايــران كــه وظيفــه شناســايي قوانيــن،
مقــررات و بخشــنامههاي مخــل توليــد و ســرمايهگذاري در ايــران را برابــر
قانــون برع َهــده دارد ادامــه در صفحــه 4

رییسجمهوری در آیین گشایش رسمی بهرهبرداری از فازهای  ۱۵و  ۱۶پارس جنوبی مطرح کرد

افتتاح فازهای پارس جنوبی ،کلید عبور از تحریمها
رییسجمهــوری ،افتتــاح فازهــای  ۱۵و  ۱۶را نمــاد همــکاری و
هماهنگــی میــان دســتگاههای مختلــف اجرایــی و عملیاتــی
کشــور دانســت و در پاســخ بــه انتقــاد برخــی نســبت بــه وجــود
رکــود در کشــور گفــت :توجــه داشــته باشــید مــا کشــور را بــا
نفــت  ۳۰دالری اداره میکنیــم نــه نفــت  ۱۴۷دالری.
حجتاالســام حســن روحانــی دیــروز در آییــن گشــایش رســمی بهرهبــرداری
از فازهــای  ۱۵و  ۱۶پــارس جنوبــی گفــت :خوشــحالم کــه بــا همــت و تــاش
جوانــان غیــور ،مســئوالن و تالشــگران ایــن ســرزمین ،براســاس برنامـهای کــه
ســال گذشــته مســئوالن پــارس جنوبــی دادنــد ،بحمــداهلل امســال هــم شــاهد
افتتــاح ۲فــاز  ۱۵و  ۱۶هســتیم ،همانطــور کــه ســال گذشــته ،شــاهد افتتــاح
فــاز  ۱۲پــارس جنوبــی بودیــم کــه بهطــور تقریبــی معــادل ۳فــاز اســت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد ،ســال آینــده نیــز ملــت بــزرگ ایــران شــاهد افتتــاح
چنــد فــاز دیگــر ازجملــه فازهــای  ۱۷و  ۱۸پــارس جنوبــی خواهنــد بــود.
روحانــی ،افتتــاح فــاز  ۱۵و  ۱۶را نمــاد همــکاری و هماهنگــی بیــن
دســتگاههای مختلــف اجرایــی و عملیاتــی کشــور عنــوان کــرد و گفــت:
اینکــه کار ایــن  ۲فــاز مهــم را قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــا(ص) بــه عهــده

گرفــت و آن را بــه اتمــام رســاند ،عــاوه بــر ارزشــمندی کار ایــن مجموعــه ،بــه
معنــای هماهنگــی و همــکاری بیــن دولــت و نهادهــای ایــن کشــور از جملــه
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه افتتــاح فازهــای  ۱۵و  ۱۶بــه معنــای آن اســت کــه توطئــه
تحریــم نمیتوانــد اراده ملــت مــا را در برابــر قدرتهــای بــزرگ دچــار خللــی
کنــد ،ادامــه داد :مــا در شــرایط تحریــم شــدید جهانــی علیــه ایــران مظلــوم،
فــاز  ۱۲را ســال گذشــته افتتــاح کردیــم و امســال هــم در شــرایط تحریــم،
فازهــای  ۱۵و  ۱۶را افتتــاح میکنیــم.
روحانــی ،ایــن اقــدام را در حکــم همــت و اراده قــوی ملــت بــزرگ ایــران
بــرای توســعه ،ســازندگی و رونــق کشــور عنــوان کــرد و در پاســخ بــه انتقــاد
برخــی نســبت بــه وجــود رکــود در کشــور گفــت :بعضیهــا از رکــود صحبــت
نکننــد؛ زیــرا دولــت کشــور را در شــرایط نفــت  ۳۰دالری اداره میکنــد نــه
نفــت  ۱۴۷دالری و دولــت ،کشــور را در شــرایط تحریــم اداره میکنــد؛ نــه
در شــرایط عــادی.
رییسجمهــوری بــا بیــان اینکــه بودجــه ســال  ۹۵را در شــرایطی تقدیــم
مجلــس خواهیــم کــرد ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تلفــات انــرژی ،مهمتریــن مشــکل فــراروی
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اولتیماتوم نفتی به چینیها  مشروح خبر  

افتتــاح فازهــای پــارس جنوبــی ،کلیــد عبــور ســهامی مدیریــت تولیــد ،انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق
از تحریمهــا رییسجمهــوری ،افتتــاح فازهــای  ۱۵و ایــران (توانیــر) گفــت مشــروح خبــر
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ایــران بازیگــر کلیــدی بــازار انــرژی میشـ
ـر
خبـ
ـروح
مشـ
ـت
اسـ
نقــش ایــران در بــازار جهانــی انــرژی طــی چنــد ســال
ـه
ـادی خاورمیانـ
ـد اقتصـ
ـر رشـ
ـران بـ
ـت ایـ
ـر مثبـ
تاثیـ
اخیــر بهدلیــل تحریــم کمرنــگ شــده بــود ،امــا
ـر
ـروح خبـ
مشـ

مشــروح خبــر

دولــت چطــور ســختیهای  95را پشتســر
بگــذارد مشــروح خبــر
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نــگاه همیشــگی بــه عرضــه ســهام دولتــی اصفهانــی در نشســت بــا هیئــت رئیســه اتــاق
اشــتباه اســت رویکــرد و الگــوی کلــی تامیــن مالــی بازرگانــی ایــران مشــروح خبــر
دولــت در برنامــه ششــم توســعه و بودجــه  95مشــروح
غــول آلمانــی پــای دو پــروژه بــزرگ
خبــر
ایرانــی بــه نظــر میرســد لغــو تحریمهــا
تاکیــد فعــاالن بخــش خصوصــی بــر کار خــود را کــرده و اینبــار خارجیهــا را بــه
ارزی بازکــردن گرههــای ریلــی ایــران گمــارده اســت.
یکسانســازی نــرخ ارزگفتوشــنودهای
ِ

مشــروح خبــر

ادامــه جلســات شــورایعالی آب در ســال ۹۵

مشــروح خبــر

میــزان مصــرف گازوییــل کشــور کاهــش یافــت

مشــروح خبــر

اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات مشروح خبر
اتــاق تهــران تحــت تاثیــر تعییــن نــرخ ارز مشــروح
مشــروح خبــر
ماموریــت «خصوصــی» بــرای توســعه
خبــر
«ملـ
ـروح
ـت مشـ
ـیدی اسـ
ـرژی خورشـ
ـه انـ
ـق بـ
ـده متعلـ
ـی» دهمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق آینـ
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ادامه از صفحه 1
کــه اتــکای آن بــه نفــت تنهــا ۲۵درصــد درنظــر
گرفتــه شــده اســت ،ادامــه داد :مــا در شــرایطی کــه
همــه کشــورهای تولیدکننــده و صادرکننــده نفــت در
مشــکالت عجیــب و غریبــی گرفتــار شــده ،اینگونــه
عمــل میکنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای
دیگــر منطقــه کــه گاهــی بزرگتریــن تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان نفــت خــام هســتند ،بیــش از  ۹۰درصــد
درآمدهایشــان بــه نفــت متکــی اســت.
وی گفــت :ایــن کشــورها اگــر خواســتند بــه مــا ضــرر
بزننــد ،اول خودشــان ضــرر کردهانــد و برآوردهــا و
اعالمهــا نشــان میدهــد کســری بودجــه امســال برخــی
از ایــن کشــورها ۱۰۰میلیــارد دالر اســت.
روحانــی بــا یــادآوری اینکــه دولــت افتخــار دارد در چنین
شــرایطی نیــز تــورم را مهــار و کنتــرل کنــد ،گفــت :بــا
وجــود همــه ســختیها انشــااهلل بــاز هــم رشــد اقتصــادی
مــا مثبــت خواهــد بــود و بــه ملــت ایــران قــول میدهــم
ســال  ،۹۵بــا عبــور از تحریــم و بــا همــت جوانــان ایــن
کشــور ،ســال رونــق اقتصــادی باشــد.
خبرهای خوشحالکننده در راه است
وی بــا خرســندی از اینکــه یکــی از وعدههــای دولــت در
زمینــه انــرژی ،نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــه امیــد خــدا
در حــال تحقــق اســت ،تصریــح کــرد :انشــااهلل در ســال
 ،۹۶همــه فازهــای پــارس جنوبــی بــه پایــان میرســد و
ایــن کار عظیــم و بزرگــی اســت کــه دولــت یازدهــم بــه
امیــد خــدا انجــام میدهــد و از امــروز بــه بعــد خبرهــای
خوشــحالکنندهای بــرای ملــت ایــران در راه اســت.
رییسجمهــوری بــا بیــان اینکــه تــا چنــد روز دیگــر
خبــر پایــان تحریمهــای ظالمانــه علیــه ملــت ایــران
اعــام میشــود و انشــااهلل امســال ،ســالی خواهــد بــود
کــه رحمــت و برکــت آســمانی بــر مــا نــازل خواهــد شــد،
اظهــار کــرد :دو انتخابــات بــزرگ در پی ـشرو داریــم کــه
آن را ملــت مــا بــا فرجامــی نیکــو بــه ثمــر میرســانند
و پــای صندوقهــای آرا بــا صفهــای طوالنــی حضــور
مییابنــد.
رییسجمهــوری کشــورمان در ادامــه بــا بیــان اینکــه
توســعه پــارس جنوبــی در مراحــل پایانــی قــرار دارد و
درآمــد ســاالنه ۱۰۰میلیــارد دالری از محــل آن در انتظــار

دولت چطور سختیهای  95را
پشتسر بگذارد

افتتاح فازهای پارس جنوبی ،کلید عبور از تحریمها
کشــور اســت ،گفــت :سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
کــه رهبــر معظــم انقــاب بــر آن تاکیــد دارنــد ،بــدان
معناســت کــه اقتصــادی داشــته باشــیم کــه روی پــای
خــود بایســتیم و متکــی بــه اســتعدادهای جوانــان خــود
باشــیم و حتــی تعامــل مــا بــا جهــان نیــز بــر مبنــای
ابتــکار سیاســی خودمــان باشــد
دوران پساتحریم،
نیازمند حاشیه امن سرمایهگذاری
بعــد از گذشــت  ۹ســال و  ۶مــاه از امضــای قــرارداد
طــرح توســعه فازهــای  ۱۵و  ۱۶پــارس جنوبــی ،ایــن
طــرح بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن پروژههــای گازی
اولوی ـتدار صنعــت نفــت در دولــت یازدهــم ،دیــروز بــا
حضــور رییسجمهــوری افتتــاح شــد .بــا تکمیــل اجــرای
عملیــات در بخشهــای خشــکی و دریــا و نیــز راهانــدازی
واحدهــای فرآینــدی و شیرینســازی فازهــای  ۱۵و ،۱۶
ایــن پــروژه ملــی بــه مــدار بهرهبــرداری رســید .هــدف از
ســاخت و اجــرای ایــن طــرح ،تولیــد روزانــه ۵۰میلیــون
مترمکعــب گاز شــیرین بــه منظــور تامیــن ســوخت مــورد
نیــاز کشــور ،همچنیــن تولیــد روزانــه ۸۰هــزار بشــکه
میعانــات گازی بــرای عرضــه بــه صنایــع پاالیشــگاهی بــا
کاربــری تولیــد ســوخت و فرآوردههــای بــاارزش و ۴۰۰

تــن گوگــرد بــرای صــادرات بــه بازارهــای جهانــی اســت.
از دیگــر محصــوالت پاالیشــگاه ایــن فــاز ،ســاالنه یــک
میلیــون و  ۵۰تــن گاز مایــع (پروپــان و بوتــان) بــرای
صــادرات و یــک میلیــون تــن گاز اتــان اســت کــه ایــن
حجــم از تولیــد بــه تامیــن خــوراک مــورد نیــاز صنایــع
پتروشــیمی بهویــژه مجتمعهــای پتروشــیمی واقــع در
مســیر خــط لولــه اتیلــن غــرب و نیــز واحدهــای قطــب
دوم پتروشــیمیهای پــارس جنوبــی اختصــاص پیــدا
میکنــد.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه مصــرف ۴۶درصــدی ســوخت
مایــع در نیروگاههــای کشــور گفــت :هماکنــون بــا توجــه
بــه افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز پیشبینــی میشــود
امســال ایــن میــزان بــه کمتــر از ۲۰درصــد برســد.
بیــژن نامــدار زنگنــه پیــش از برگــزاری آییــن گشــایش
رســمی فازهــای  ۱۵و  ۱۶پــارس جنوبــی در جمــع
خبرنــگاران از مراحــل نهایــی تکمیــل و راهانــدازی فازهای
 ۱۷و  ۱۸پــارس جنوبــی کــه تولیــد گاز در ایــن فازها آغاز
شــده اســت ،خبــرداد و گفــت :ایــن فازهــا آمــاده افتتــاح
اســت ،امــا بــرای افتتــاح ،اســتانداردهای الزم را نــدارد و
پیشبینــی میشــود ابتــدای ســال آینــده بــه صــورت
رســمی بــه بهرهبــرداری برســد .ادامــه درصفحــه 14
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رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس معتقــد اســت
کاهــش قیمــت نفــت بهویــژه در ماههــای گذشــته
تاثیــرات فراوانــی روی اقتصــاد گذاشــته و در بودجــه ســال
 95نیــز شــاهد تبعــات ایــن مســاله خواهیــم بــود.
ارســان فتحیپــور گفــت :امســال قیمــت نفــت کاهــش
یافــت و مطابــق پیشبینیهــای بودجــه  94پیــش نرفــت
بنابرایــن اکنــون شــاهد کســری چنــد ده هــزار میلیــاردی
هســتیم.
وی تصریــح کــرد :کاهــش قیمــت نفــت تاثیــرات فراوانــی
در بودجــه ســال آینــده کشــور دارد و دولــت ســال ســختی
را پیــشرو خواهــد داشــت و بــه نظــر میرســد تنهــا
بتوانــد از پــس هزینههــای جــاری برآیــد.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد کــرد :بــا
توجــه بــه شــرایط فعلــی ،کســری بودجــه در ســال آینــده
نیــز محتمــل اســت و نمیتــوان نســبت بــه اجــرای
پروژههــای جدیــد عمرانــی امیــدوار بــود.
فتحیپــور افــزود :دولــت بایــد نســبت بــه تقویــت ســایر
راههــای کســب درآمــد ماننــد اخــذ مالیــات اقــدام کنــد.
وی بیــان کــرد :در ســالهای گذشــته شــاهد بودهایــم
کــه برخــی افــراد حقیقــی و حقوقــی مالیــات پرداخــت
نکــرده و از ایــن کار فــرار کردهانــد امــا در ســال  95دولــت
بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای قانونــی ،مانــع ایــن کار شــود.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس توضیــح داد :عــاوه
بــر اخــذ کامــل مالیــات ،دولــت بایــد بســتری فراهــم
ســازد تــا میــزان صــادرات محصــوالت غیرنفتــی و خدمــات
افزایــش یابد.فتحیپــور بــه خبرآنالیــن گفــت 20 :درصــد
از بودجــه ســال  95بــه فــروش نفــت و درآمــد حاصــل
از آن وابســته اســت در حالــی کــه دولــت بایــد شــرایطی
را فراهــم کنــد تــا وابســتگی بــه نفــت هرچــه ســریعتر
کاهــش یابــد زیــرا ادامــه ایــن رونــد بــه صــاح کشــور
نیســت.
وی خاطرنشــان کــرد :رکــود حاکــم بــر اقتصــاد ســبب
شــده برخــی کســبه و فعــاالن اقتصــادی قــادر بــه پرداخت
مالیــات نباشــند بنابرایــن دولــت بایــد تمرکــز خــود را بــر
رونــق اقتصــادی و قطــع وابســتگی بــه نفــت بگــذارد.
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نقــش ایــران در بــازار جهانــی انــرژی طــی چنــد
ســال اخیــر بهدلیــل تحریــم کمرنــگ شــده بــود،
امــا اکنــون در آســتانه تحریمهــا وزارت نفــت
در نظــر دارد تــا بــار دیگــر کشــور جایــگاه ویــژه
خــود را در بازارهــای بینالمللــی بهدســت آورد
.
قائممقــام وزیــر نفــت بــا حضــور در افتتاحیــه نمایشــگاه
بینالمللــی انــرژی در کیــش ضمــن تشــریح اولویتهــا و
چالشهــای آینــده صنعــت نفــت در قالــب برنامــه ششــم
توســعه از تبدیــل ایــران بــه بازیگــر کلیــدی بــازار جهانــی
انــرژی در برنامــه ششــم توســعه وزارت نفــت خبــرداد.
ســیدکاظم وزیــری هامانــه بــا اشــاره بــه پتانســیلهای ایران
بــرای تبدیــل شــدن بــه بازیگــر کلیــدی در بــازار انــرژی
جهــان گفــت :وجــود ذخایــر عظیــم نفــت و گاز در کشــور
عــاوه بــر تامیــن نیازهــای داخلــی میتوانــد زمینهســاز
توســعه تعامــات بینالمللــی بــوده و جایــگاه کشــورمان را
در بــازار پــر رونــق انــرژی جهــان تثبیــت کنــد.
هامانــه بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط پســاتحریم امــکان
افزایــش تولیــد منابــع هیدروکربــوری در جهــت ایجــاد
ثروتهــای مولــد و پایــدار و شــتاب بخشــیدن بــه رشــد
همهجانبــه کشــور فراهــم و آینــدهای بســیار روشــن پیــش
روی مــا ترســیم شــده اســت ،گفــت :در افزایــش تولیــد
منابــع هیدروکربــوری توجــه بــه مولفههــای مهمــی از
جملــه آمایــش ســرزمین ،تامیــن نیــاز داخلــی نفــت و
گاز و فرآوردههــا و محصــوالت پتروشــیمی و مالحظــات
زیســتمحیطی در بهرهگیــری از ظرفیتهــا و منابــع
هیدروکربــوری ضــروری اســت.
قائممقــام وزیــر نفــت افــزود :در شــرایط پســاتحریم
اســتفاده بهینــه و هدفمنــد از تــوان بخشخصوصــی فعــال
در عرصــه نفــت و گاز و تقویــت ارتبــاط بخشهــای دولتــی
و خصوصــی حرکــت در مســیر موفقیــت و رونــق اقتصــادی
را تســهیل میکنــد.
گنجینه ارزشمند نیروی انسانی جوان
هامانــه تاکیــد کــرد :ذخایــر بــزرگ انــرژی و گنجینــه
ارزشــمند نیــروی انســانی جــوان ،توانمنــد و مجــرب نیــروی
محرکــه شــتابان توســعه اقتصــادی کشــورخواهد بــود.
وی اظهــار کــرد :تکیــه بــر نیــروی انســانی توانمنــد و
فرهیختــه بــه عنــوان ســرمایهای ارزشــمند ،در صنعــت

قائممقام وزیر نفت در تشریح اهداف برنامه
ششم توسعه صنعت نفت :

ایران بازیگر کلیدی بازار
انرژی میشود
نفــت کشــور بــا ایجــاد اشــتغال مولــد ،کشــور را بــه صــورت
جهشــی در مســیر تحقــق اهــداف توســعهای بــه پیــش
میبــرد.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بــر اهمیــت
اقتصــاد مقاومتــی در توســعه همهجانبــه کشــور گفــت:
در دوران پســاتحریم ایــران میتوانــد بــا عمــل بــر محــور
اقتصــاد مقاومتــی و تقویــت صنعــت نفــت مســیر شــتابان
توســعه را طــی کنــد و بــه همیــن دلیــل در سیاس ـتها و
راهبردهــای برنامــه ششــم توســعه ،اقتصــاد مقاومتــی محور
تدویــن برنامههاســت.
قائممقــام وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر لــزوم تغییــر نگــرش بــه
درآمدهــای حاصــل از نفــت و گاز در سیاس ـتهای ابالغــی
برنامــه ششــم توســعه کشــور اظهــار کــرد :ایــن درآمدهــا
بایــد از منابــع تامیــن بودجــه عمومــی بــه منابع ســرمایهای
و زاینــده اقتصــادی تبدیــل شــود و بــرای دســتیابی بــه ایــن
اهــداف ،ایجــاد زنجیــره ارزش صنعــت نفــت و گاز و کاهــش
شــدت انــرژی ضــروری اســت .ضمــن اینکــه بایــد عــاوه
بــر بهرهبــرداری و توســعه میادیــن نفــت و گاز بــه ویــژه
میادیــن مشــترک بــه اجرایــی شــدن سیاســتهای کلــی
اصــل « »44توجــه جــدی داشــت.
هامانــه بــا بیــان اینکــه ارزشافــزوده از طریــق تکمیــل
زنجیــره ارزش نفــت و گاز و توســعه تولیــد کاالهــای
مصرفکننــده انــرژی کــه دارای بازدهــی بهینــه هســتند
محقــق میشــود ،گفــت :ایــن رویکــرد در قالــب توســعه
همهجانبــه پایــدار ،دانشبنیــان ،مردمــی و عدالتبنیــان
و بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی شــتابان ،پویــا و
پایــدار مدنظــر دولــت اســت.
قائممقــام وزیــر نفــت گفــت :ارتقــای صنعــت نفــت
بــه عنــوان صنعتــی ســرآمد ،درآمــدزا بــا تکیــه بــر
توانمندیهــای داخلــی و همکاریهــای بینالمللــی از

انـرژی

شماره بیست  //هفته آخر دی هزار و سیصد نود و چهار

اهــداف کالن وزارت نفــت در برنامــه ششــم توســعه اســت.
وی افــزود :وزارت نفــت در راســتای تحقق اهداف چشـمانداز
نظــام جمهــوری اســامی ایــران تاکیــد ویــژهای بــر راهبــرد
اقتصــاد مقاومتــی داشــته و برنامههــای توســعهای صنعــت
نفــت بــا محوریــت اقتصــاد مقاومتــی از ابتــدای ســال 93
در حوزههــای مختلــف باالدســتی بــا تاکیــد بــر میادیــن
مشــترک و پاییندســتی شــامل گازرســانی ،ســاخت
پاالیشــگاه و پتروشــیمی بــا جدیــت پیگیــری میشــود.
حمایت از ساخت داخل
وزیریهامانــه افــزود :در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی
خــروج غیرتورمــی از رکــود و حمایــت از ســاخت داخــل،
 10قلــم اصلــی کاالی پرمصــرف داخلــی انتخــاب شــده
و اقدامــات ســریع و موثــری در جهــت عملیاتــی کــردن
مراحــل ســاخت ایــن کاالهــا انجــام شــده اســت.
همچنیــن تدویــن نقشــه راه وزارت نفــت از زمــان ابــاغ
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی از اســفند  92در
وزارتخانــه پیگیــری و در نهایــت برنامــه اقتصــاد مقاومتــی
صنعــت نفــت پنجــم خــرداد  93بــه تصویــب شــورای
اقتصــاد رســید.
قائممقــام وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه لــزوم تحلیــل دقیــق
شــرایط داخلــی و بیرونــی صنعــت نفــت و شــناخت نقــاط
ضعــف و قــوت بــرای تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصتهــا
گفــت :بررســی راهکارهــای دســتیابی ایــران بــه جایــگاه
مطلــوب در بــازار انــرژی بینالمللــی ،وضعیــت کنونــی
منابــع نفــت وگاز و تعییــن اولویــت و چگونگــی مصــرف
منابــع انــرژی بــرای تدویــن نقشــه مســیر توســعه و
پیشــرفت صنعــت نفــت ضــروری اســت .وزیریهامانــه بــا
بیــان اینکــه اصلیتریــن مزایــای اقتصــاد ایــران را بایــد در
صنعــت نفــت جس ـتوجو کــرد ،اظهــار کــرد :بــا تکیــه بــر
صنعــت نفــت ضمــن حفــظ اســتقالل بودجــه کشــور از در
آمدهــای نفتــی زمینــه الزم بــرای توســعه اقتصــادی پایــدار
کشــور فراهــم میشــود .وی پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی
و انــرژی ایــران ،کمــک بــه تضمیــن امنیــت ملــی کشــور
از طریــق توســعه همکاریهــا و تعامــات منطقــهای و
بینالمللــی همچنیــن ســهم عمــدهای از تولیــد ناخالــص
داخلــی و درآمدهــای ارزی کشــور و نیــز امــکان تامیــن 95
درصــد انــرژی اولیــه مــورد نیــاز کشــور را از اصلیتریــن
مزیتهــای صنعــت نفــت برشــمرد.
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خروج از رکود تدبیر میخواهد

بيرونقتريــن و كمخاصيتتريــن نهــادي اســت
كــه در بخــش خصوصــي ايجــاد شــده اســت و شــوراي
گفتوگــوي بخــش خصوصــي و دولــت هــم بهدليــل
عدممشــاركت جــدي وزراي دولــت و نماينــدگان مجلــس
ديگــر خاصيــت نــدارد .مشــكل اقتصــاد ايــران ايــن اســت
كــه بدنــه دولــت ،دولتــي بــودن را ميپســندند و تمــام
فســادهاي اقتصــادي در هميــن بدنههــاي دولتــي رخ
ميدهــد .نكتــه ديگــر بحــث قيمتگــذاري دولتــي
اســت كــه در واقــع نهتنهــا دولــت نتوانســته اســت از
قيمتگــذاري خــارج شــود ،بلكــه نميخواهــد دســت
از قيمتگــذاري بــردارد .بــراي بــرون رفــت از ايــن
چالشهــا بايــد بــه عامليــت و تصديگــري دولــت در
عمــل نــه گفــت و تنهــا دولــت وظيفــه ارشــاد ،هدايــت و
حاكميتــي را برعهــده بگيــرد؛ امــا دولــت حاضــر نيســت
دســت از قيمبــودن در اقتصــاد ايــران بــردارد.
اسداهلل عسگراوالدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
«بسمه تعالی»

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
بدینوســیله از کلیــه اعضــای محتــرم فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
دعــوت بعمــل مــی آیــد در جلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســاالنه کــه در تاریــخ 94/10/27
راس ســاعت  8صبــح در محــل ایــن فدراســیون
واقــع در خیابــان ســمیه بعــد از مفتــح –کوچــه
مژدهی-پالک-1طبقــه  5تشــکیل مــی گــردد
شــرکت بفرمائیــد.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:
-1ارایه گزارش هیات مدیره
-2ارایه گزارش بیالن مالی و گزارش بازرس و
تصویب آن
-3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
-4انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
-5تعیین حق عضویت و بودجه سال آتی
-6سایر موارد

هیات مدیره فدراسیون

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نگاه همیشگی به عرضه سهام دولتی اشتباه است
رویکــرد و الگــوی کلــی تامیــن مالــی دولــت در
برنامــه ششــم توســعه و بودجــه  95مثبــت ارزیابــی
میشــود و واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر تمرکــز
دولــت بــر پایــان رکــود اســت ،راهــی جــز حمایــت
از تولیــد و تامیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه
نــدارد .ابــوذر ندیمــی ،عضــو کمیســیون اقتصــادی
مجلــس در گفتوگــو بــا ســنا ضمــن بیــان اینکــه
در حــال حاضــر مشــکالت عمــده تولیــد بــه تامیــن
مالــی برمیگــردد ،گفــت :سیســتم تامیــن مالــی
اقتصــاد ایــران ســالها متکــی بــه نظــام بانکــی
بــوده و الزم اســت ایــن سیاســت از بانکمحــوری
بــه ســمت بازارمحــوری و منابعــی کــه آثــار تورمــی
ندارنــد ،تغییــر جهــت دهــد .چراکــه در شــرایط
فعلــی ،مســیر خــروج از رکــود نیــز از بــازار ســرمایه
میگــذرد .وی منابــع در دســترس و قابــل حصــول
در وضــع فعلــی را در ســه بخــش کلــی تعریــف کرد
و گفــت :هماکنــون میــزان نقدینگــی ســرگردان
بــه چندصــد هــزار میلیــارد تومــان میرســد کــه
اگــر بــه درســتی مدیریــت شــود ،بازارهایــی چــون
بــازار ســرمایه گزینههــای جذابــی بــرای صاحبــان
ایــن نقدینگــی خواهــد بــود .ایــن نماینــده مجلــس،
بخــش دوم ســرمایهها و پتانســیلهای فعلــی را
منابــع حاصــل از آزادســازی پــس از لغــو تحریمهــا
ذکــر کــرد و گفــت :ایــن منابــع در اختیــار دولــت
اســت کــه میتوانــد آن را در حوزههــای
کارفرمایــی واســپاری کنــد .ندیمــی همچنیــن
منابــع مالــی ایرانیــان خــارج از کشــور را از جملــه
ظرفیتهــا و فرصتهایــی دانســت کــه در صــورت
هدایــت صحیــح خواهــد توانســت بخــش بزرگــی
از مشــکالت تولیــد را بــه ویــژه در حوزههــای
کارآفرینــی و ایدههــای نــو برطــرف کنــد .ایــن
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد:
مــا هماکنــون  450هــزار میلیــارد تومــان پــروژه
نیمهتمــام داریــم کــه خــود دولــت هــم مایــل

اســت بخشــی از ایــن طرحهــا ســریعتر عملیاتــی
شــود بنابرایــن در ایــن فضــا ،بــورس در اولیــن
اقــدام خــود بایــد بــه دنبــال ایدهمحــوری بــرود.
بنــا هــم بــر ایــن باشــد کــه پــروژه از صفــر تــا
 100در خــود بــورس تعریــف شــود .وی بــا اشــاره
بــه اینکــه در برنامــه ششــم تاکیــد بــر ایــن اســت
کــه جذابیتهایــی همچــون ســود و امنیــت را
تقویــت کنیــم ،گفــت :البتــه در بخــش ســهام هــم
بــورس نبایــد خــود را محــدود بــه عرضــه ســهام
دولــت کنــد چــون ایــن ســهام پایانپذیــر اســت.
هــم بــه دلیــل اینکــه دولــت ،دیگــر در آینــده
فعالیــت بنگاهــداری انجــام نمیدهــد و هــم بــه
خاطــر اینکــه بخــش عمــده ایــن ســهام عرضــه
شــد ه اســت .ندیمــی افــزود :در ایــن صــورت،
بــازار متحــول میشــود و مــردم بخــش عمــدهای
از ســرمایههای خــود را میتواننــد در بــورس
تعریــف کننــد و درآمدهــای خوبــی هــم بــه
دســت آورنــد .عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس
در انتهــا بــه بودجــه عمرانــی ســال  95کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :از آنجــا کــه یکــی از راههــای
رونــق اقتصــادی و خــروج از رکــود ،فعالیــت
عمرانــی اســت دولــت در سیاس ـتهای راهبــردی
خــود نیــز بنــا را بــر افزایــش و تقویــت بودجــه
عمرانــی گذاشــته اســت .بــه گفتــه ندیمــی ،بــر
ایــن اســاس دولــت افزایــش  1/5برابــری را در
ایــن بخــش دیــده اســت امــا بایــد منتظــر مانــد
کــه آیــا میشــود جانمایــی رقمــی هــم کــرد یــا
خیــر .عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح
کــرد :ایــن افزایــش فعــا روی کاغــذ انجــام شــده
اســت و امیدواریــم در تــراز هــم انجــام شــود .بــا
ایــن حــال ،جمعبنــدی نهایــی بعــد از برگــزاری
جلســات تلفیــق اعــام خواهــد شــد.

انـرژی

روابط بانکی ایران و روسیه
برقرار شد
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علــی صالحآبــادی در نشســت تخصصــی صــادرات روســیه در
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کــرد:
براســاس آمــار موجــود تولیــد ناخالــص داخلــی (جیدیپــی)
روســیه  2.2تریلیــون دالر و تــورم ایــن کشــور  5درصــد اســت.
وی افــزود :درآمــد ســرانه در روســیه  16هــزار و  500دالر و
ذخایــر ارزی  500میلیــارد دالر اســت.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ادامــه داد :صــادرات روســیه
 492میلیــارد دالر و واردات آن  283میلیــارد دالر و مــازاد تــراز
تجــاری ایــن کشــور  209میلیــارد دالر اســت.
وی در خصــوص وضعیــت تجــارت ایــران و روســیه گفــت :در
ســال  639 ،93میلیــون دالر واردات از روســیه داشــتهایم و
میــزان صــادرات مــا  296میلیــون دالر بــوده کــه ایــن رقــم
منفــی  343میلیــون دالر بــرای ایــران بــوده اســت.
صالحآبــادی بــا بیــان اینکــه روابــط بانکــی ایــران و روســیه
برقــرار شــد گفــت :بــا همــکاری بانــک مرکــزی پیمــان پولــی
دوجانب ـهای را بــا روســیه برقــرار شــد.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات افــزود :در ایــن خصــوص
مذاکــرات متعــددی بیــن مــا و بانــک مرکــزی ایــران و
روســیه انجــام شــد کــه مذاکــرات خوبــی بــوده امــا هنــوز بــه
جمعبنــدی نهایــی نرســیده اســت.
وی تصریــح کــرد :در فــاز اول دولــت روســیه بانکــی را مشــخص
کــرده اســت کــه بــا مــا کار کنــد و مــا چنــد جلســه بــا آنهــا
برگــزار کردیــم و روابــط مــا برقــرار شــده اســت.
صالحآبــادی گفــت :طــرف روســی میتوانــد بــرای واردات از
ایــران الســی بــاز کنــد و تســویه حســاب قابــل انجــام اســت.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات گفــت:در ایــن زمینــه تمــام
مســائلی کــه بیــن مــا بایــد ردوبــدل میشــد ،انجــام شــده
اســت و از بازرگانــان میخواهیــم کــه بــا توجــه بــه اعتبــار
زیــادی کــه مــا بــرای روســیه قائــل هســتیم ،بــه ایــن بــازار
توجــه بیشــتری داشــته باشــند.
وی اضافــه کــرد :اگــر جایــی الزم باشــد اعتبــار الزم پرداخــت
میشــود و روابــط بانکــی اکنــون فراهــم شــده اســت و در
صورتــی کــه مســائل کاری شــما دچــار مشــکل نباشــد ،مطمئن
باشــید کــه از نظــر بانکــی مشــکلی وجــود نــدارد و تفاهمــات
الزم بــا بانــک روســی یــاد شــده بــه امضــا رســیده اســت.
منبع :تسنیم
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نفت  ۳۰دالر شد

در حالــی کــه تحلیلگــران بــرای کاهــش پیشبینــی خــود
بــرای ســال  2016بــه تقــا افتادهانــد و تجــار کاهــش بیشــتر
قیمتهــا را پیــش بینــی میکننــد ،افــت قیمــت نفــت روز
گذشــته نیــز ادامــه یافــت تــا میــزان افــت قیمــت نفــت از
ابتــدای امســال تاکنــون تقریبــا بــه  20درصــد برســد .قیمــت
نفــت خــام آمریــکا نیــز اوایــل روز گذشــته بــه رقــم  30دالر
و  60ســنت رســید کــه پایینتریــن رقــم از دســامبر 2003
تاکنــون بــود .قیمــت نفــت برنــت نیــز  83ســنت کاهــش
یافــت و بــه  30دالر و  72ســنت رســید .همچنیــن محاســبات
دبیرخانــه ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک)
کاهــش  4/8درصــدی قیمــت هــر بشــکه نفــت ایــن ســازمان
را نســبت بــه روز دوشــنبه هفتــه جــاری نشــان میدهــد بــه
گونــهای کــه هــر بشــکه نفــت ایــن ســازمان بــه  27دالر و
هفــت ســنت رســید .همچنیــن موسســه اســتاندارد چارتــر
نیــز در بدبینانهتریــن پیشبینــی دربــاره آینــده قیمــت
نفــت بــرآورد کــرد کــه قیمتهــا تــا  10دالر در هــر بشــکه
ســقوط خواهــد کــرد .ایــن بانــک خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه
بــه اینکــه در حــال حاضــر هیــچ رابطــه پایـهای بــرای هدایــت
بــازار بــه ســمت تعــادل دیــده نمیشــود ،قیمتهــا تقریبــا
بــه طــور کلــی بــه وســیله جریانــات مالــی حاصــل از نوســانات
در دیگــر داراییهــا همچــون دالر آمریــکا و بازارهــای ســهام
تعییــن میشــود .رســیدن قیمــت نفــت بــه  30دالر رویــدادی
اســت کــه در  12ســال گذشــته ســابقه نداشــته اســت.
فایننشــال تریبــون  :شــرکت هــای ژاپنــی ،کــره ای،
اســپانیایی و هنــدی در حــوزه انــرژی بــا ایــران وارد مذاکــره
شــده انــد.
بلومبــرگ  :بانــک «گلمــن ســاچ» پیــش بینــی کــرد،
شــاخص بــورس هــای جهــان بیشــتر ســقوط خواهنــد کرد.
عربیــن بیزینــس  :دومینــو کاهــش شــاخص بــورس

کشــورهای عربــی (عربســتان ســعودی ،امــارات،
بحریــن ،عمــان و قطــر) همچنــان ادامــه دارد.

اینوســتینگ  :ارزش پونــد انگلیــس بــار دیگــر در مقابــل
دالر آمریــکا بــه کمتریــن رقــم در  ۵ســال اخیــر رســید.
اینترفکس  :بدهی اوکراین به  ۶۵میلیارد دالر رسید.
بلومبــرگ  :آفریقــای جنوبــی بــه رکــود نزدیــک تــر شــده
ا ست .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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پیگیــری قــرار گیــرد».
ارزی اعضــای کمیســیون
گفتوشــنودهای
ِ
تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران
تحــت تاثیــر تعییــن نــرخ ارز در بودجــه ســال
 1395در دوازدهمیــن نشســت ایــن کمیســیون
نیــز ادامــه یافــت .اغلــب فعــاالن عضــو ایــن
کمیســیون کــه در زمــره صادرکننــدگان
کشــور قــرار دارنــد ،خواهــان پایــان دادن بــه
سیاســتهای تثبیــت نــرخ ارز هســتند.
در ابتــدای ایــن نشســت ،محســن بهرامــی ارضاقــدس،
رییــس کمیســیون ،بــا اشــاره بــه تعییــن نــرخ ارز
در الیحــه بودجــه ســال  1395گفــت« :امیدواریــم
نماینــدگان مجلــس در هنــگام تصویــب قانــون بودجــه،
تصمیمــی منطقــی در جهــت حفــظ منافــع ملــی اتخــاذ
کننــد و بــا ایــن تصمیمگیــری زمینــه تکنرخــی شــدن
ارز را فراهــم کننــد ».او افــزود« :بــا کاهــش قیمــت نفــت
و متعاقــب آن درآمدهــای نفتــی ،ارز مــورد نیــاز کشــور
بایــد از طریــق توســعه صــادرات غیرنفتــی تامیــن شــود
کــه ایــن دســتاورد نیــز رابطــه مســتقیمی بــا حمایــت از
بنگاههــای صادراتمحــور و افزایــش قیمــت ارز دارد ».او
ادامــه داد« :دولــت در الیحــه بودجــه قیمــت ارز را 2997
تومــان تعییــن کــرده کــه بــر اســاس تفاضــل تــورم
داخلــی و خارجــی تعییــن نشــده اســت و چنانچــه مقــرر
بــود ،نــرخ ارز بــر اســاس همیــن فرمــول تعییــن شــود،
نــرخ ارز بایــد 12درصــد در بودجــه افزایــش مییافــت
درحالــی کــه اکنــون تنهــا  5درصــد افزایــش یافتــه
اســت ».بهرامــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه مجلــس در
مــورد نــرخ ارز واقعبینانــه تصمیمگیــری کنــد.
نرخ ارز در بودجه مبنا قرار نگیرد
محمدرضــا شــجاعالدینی ،عضــو کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،بــر ایــن عقیــده
اســت کــه افزایــش یــا کاهــش صــادرات بــه نــرخ ارز
در بودجــه ارتباطــی نــدارد .او گفــت« :از قضــا نــرخ ارز
پاییــن بــه نفــع تولیدکننــدگان صادرکننــده اســت .چــرا
کــه آنهــا میتواننــد مــواد اولیــه را بــا نــرخ مبادلــهای
تهیــه کننــد و بــا نــرخ آزاد صــادر کننــد ».شــجاعالدینی
افــزود« :بهتــر اســت پارلمــان بخــش خصوصــی خواســتار
یکسانســازی نــرخ ارز باشــد ».او ادامــه داد« :آنچــه بــه
عنــوان نــرخ ارز در الیحــه بودجــه آمــده اســت ،نــرخ

تاکید فعاالن بخش
خصوصی
بر یکسانسازی نرخ ارز
حســابداری اســت و نبایــد مبنــا قــرار گیــرد».
ارز دو نرخی منشا فساد است
علیرضــا کالهیصمــدی ،دیگــر عضــو ایــن کمیســیون
نیــز گفــت« :بهتــر اســت در ایــن بــاره ســمیناری
برگــزار شــده و دیدگاههــای مختلــف در ایــن ســمینار
مطــرح شــود ».او افــزود« :ارز دو نرخــی ،منشــا فســاد و
برخــی عدمتعادلهــای اقتصــادی اســت .ضمــن اینکــه
اگــر رقابتپذیــری کاالهــای ایرانــی کاهــش یافتــه بــه
دلیــل تثبیــت نــرخ ارز در شــرایط تورمــی بــوده اســت».
عبــاس آرگــون ،دیگــر عضــو ایــن کمیســیون نیــز گفــت:
«تاکیــد بخــش خصــوص روی نــرخ نیســت بلکــه ،بخــش
خصوصــی نســبت بــه رعایــت قانــون تاکیــد دارد .اکنــون
در گفتــار و عملکــرد دولــت نوعــی تناقــض مشــاهده
میشــود؛ چنانکــه از یــک طــرف اعــام میشــود کــه
در شــش ماهــه نخســت ســال آینــده نــرخ ارز یکســان
میشــود امــا نــرخ ارز در الیحــه بودجــه 2997 ،تومــان
تعییــن شــده اســت».
حمیدرضــا صالحــی عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و
توســعه صــادرات نیــز گفــت« :دولــت بایــد توضیــح دهــد
کــه بــا چــه منطقــی نــرخ ارز در الیحــه بودجــه2997 ،
تومــان تعییــن شــده و ریشــه قانونــی آن چیســت؟» او
گفت«:نــگاه بــه نــرخ ارز ،نبایــد نگاهــی فانتــزی باشــد».
بخشنامهای علیه صادرات
فریــدون طالیــیزاده ،معــاون کســبوکار اتــاق تهــران

نیــز بــه ابــاغ بخشــنامهای از ســوی ســازمان مالیاتــی
اشــاره کــرد کــه بــه گفتــه او بــه نفــع صــادرات نیســت.
او گفــت« :ســازمان امــور مالیاتــی در زمــان تصــدی
آقــای عســگری بخشــنامهای را ابــاغ کــرد کــه مربــوط
بــه اخــذ مالیــات از تســعیر نــرخ ارز اســت و ایــن
بخشــنامه معافیتهــای مالیاتــی صادرکننــدگان را زیــر
ســوال میبــرد ».طالی ـیزاده همچنیــن از فراهــم شــدن
امــکان بخشــودگی جرایــم مالیاتــی «چگونگــی برقــراری
وصــول عــوارض و ســایر وجــوه از تولیدکننــدگان کاال،
ارائهدهنــدگان خدمــات و کاالی وارداتــی (موســوم
بــه تجمیــع عــوارض) و نیــز مالیاتهــای غیرمســتقیم
قوانیــن بودجــه ســنوات  1377تــا  »1381خبــر داد.
محســن بهرامــی ارضاقــدس نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره
کــرد کــه بــر اســاس قانــون برنامــه پنجــم ،صادرکنندگان
و فعالیتهــای صــادرات از هرگونــه مالیــات معــاف
هســتند .اتــاق تهــران بایــد درمقابــل ایــن بخشــنامه
حساســیت نشــان دهــد ».در همیــن حــال کالهــی
گفــت« :صــادرات در مناطــق آزاد و ویــژه تجــاری نیــز
از پرداخــت مالیــات معــاف اســت امــا در حــال حاضــر،
ایــن نــوع مالیــات ســتانده میشــود ».طالیــیزاده بــا
اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر الیحــه قانونــی شــدن
مالیــات بــر ارزش افــزوده در حــال بررســی اســت ،گفــت:
«اصــاح ایــن مــوارد ،اکنــون در قالــب الیحــه دائمــی
شــدن مالیــات بــر ارزش افــزوده ،میتوانــد مــورد
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با واقعی کردن نرخ ارز ،قیمت کاالهای اساسی
افزایش نمییابد
ابوالحســن خلیلــی هــم بــا اشــاره بــه کاهــش قیمــت نفت
و اثــر آن بــر کاهــش قیمــت کاالهــای اساســی گفــت« :با
وجــود ایــن کاهــش در نــرخ کاالهــای اساســی نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل ،چنانچــه دولــت نــرخ ارز را
واقعــی کنــد ،قیمــت کاالهــای اساســی در داخــل کشــور
افزایــش نمییابــد ».محمــد شــریفی نیکنفــس هــم
گفــت« :در دو ســال گذشــته دولــت ســعی کــرده اســت،
در بــازار ارز ثبــات نســبی ایجــاد کنــد .در ســال آینــده
نیــز بایــد نــرخ ارز را در یــک پکیــج مــورد بررســی قــرار
دهیــم .در واقــع بایــد ببینیــم ،نــرخ ارز پــس از لغــو
تحریمهــا و کاهــش قیمــت نفــت کــه ایــن کاهــش را
تــا  20دالر محتمــل دانســتهاند ،چــه تغییــری خواهــد
کــرد .بــر ایــن عوامــل ،نــرخ ســود بانکــی را نیــز بایــد
افــزود .ضمــن آنکــه اثــرات روانــی نــرخ ارز در بودجــه و
رانتجوییهــا را نیــز بایــد در نظــر گرفــت».
در ادامــه ایــن نشســت ،ولیالــه افخمــیراد بــه ارائــه
گزارشــی از میــزان مبــادالت تجــاری کشــور ارائــه کــرد
و گفــت« :در  8ماهــه نخســت ســال جــاری ،صــادرات
منهــای میعانــات رونــدی صعــودی در پیــش گرفتــه
اســت و  4.3درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
افزایــش یافتــه اســت ».او افــزود« :در  8ماهــه نخســت
ســال جــاری ،نــوع کاالهــای صادراتــی نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل تغییــر کــرده و کاالهایــی بــا ارزش
افــزوده باالتــر صــادر شــده اســت .در عیــن حــال ،تــراز
تجــاری ایــران بیــش از  2میلیــارد دالر مثبــت شــده
اســت».
پــس از آنکــه اعضــا دیدگاههــای خــود را در مــورد رقــم
نــرخ ارز در بودجــه اعــام کردنــد ،بهرامــی ارض اقــدس
در جمعبنــدی ایــن مــوارد گفــت« :فعــاالن اقتصــادی
نســبت بــه تکنرخــی شــدن ارز تاکیــد دارنــد و تعییــن
نرخــی کــه قابــل دوام بــوده و مبتنــی بــر واقعیتهــا
باشــد ».ویزگــی دیگــری کــه محســن بهرامــی بــرای نــرخ
ارز در بودجــه برشــمرد ایــن بود کــه در چارچــوب اقتصاد
مقاومتــی باشــد و تولیــد و صــادرات غیرنفتــی را مــورد
پشــتیبانی قــرار دهــد .معافیــت مالیاتــی صادرکننــدگان و
تاکیــد بــر الحــاق در ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

گسترش سرمایهگذاری
مشترک بین
ایــران و آلــمان

وزیــر صنعــت از توســعه همــکاری ایــران و
آلمــان بــرای ســرمايه گذاريهــای مشــترک در
زمینــه توســعه بازارهــا در داخــل و خــارج خبــر
داد و گفــت :ســهم بخــش خصوصــی در صنعــت
ایــران افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،محمدرضــا نعمــت زاده
در دیــدار بــا «گرهــارد شــرودر» صدراعظــم ســابق
آلمــان ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن دیــدار و تاکیــد
بــر توســعه روابــط اقتصــادی دو کشــور ،افــزود :کشــور،
ملــت و دولــت مــا همیشــه خواهــان صلــح و دوســتی در
منطقــه و جهــان اســت و حضــور شــما و هیــات همــراه

نیــز مویــد همیــن مطلــب اســت.
وی گفــت :خوشــحال خواهیــم شــد کــه بتوانیــم روابــط
را نــه مثــل قبــل ،بلکــه بــه شــرایط بهتــری از گذشــته
تبدیــل کنیــم و در ایــن جهــت بــرای شــرایط جدیــد،
برنامههایــی را بــر مبنــای همــکاری هــای بلنــد
مــدت،راهبــردی و ســرمایه گذاریهــای مشــترک در
نظــر گرفتــه ایــم کــه بــه عنــوان اولویتهــا قــرار دارد و
امیدواریــم بتوانیــم بــه آنهــا دســت پیــدا کنیــم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه ایجــاد روابــط
عــادی بیــن بانکــی دو کشــور و برقــراری بیمــه هــای
صادراتــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود :ایــران بــا
کشــورهای همســایه اطــراف بــازار  ۴۰۰میلیونــی بــه
وجــود آورده اســت کــه بــازار بزرگــی محســوب مــی
شــود ضمــن اینکــه از لحــاظ امنیــت و قانونمنــدی از
شــرایط بــه مراتــب بهتــری نســبت به ســایر کشــورهای
منطقــه برخــوردار اســت.
نعمــت زاده همچنیــن ســاده ســازی قوانیــن را یکــی
دیگــر از ویژگیهــای کشــور برشــمرد و افــزود :تاکنــون
چندیــن قانــون در مجلــس بــرای بهبــود در شــرایط
قانونمنــدی در حمایــت از تولیــد بــه ثبــت رســیده
اســت و ایــن راه ادامــه دارد.
وی بــا تاکیــد بــر حضــور و نقــش پررنــگ بخــش
خصوصــی در کشــور تصریــح کــرد :مــا هیــچ
محدودیتــی بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی
چــه داخلــی و چــه خارجــی تــا صــد درصــد نداریــم
بــه طوریکــه ســهم بخــش خصوصــی در صنعــت ایــران
افزایــش یافتــه اســت.
وزیــر صنعــت،معــدن و تجــارت در ادامــه،صنایــع
خودروســازی،فلــزات اساســی،صنایــع پتروشــیمی،
انــرژی،بــرق،دارو ،تجهیــزات پیشــرفته بیمارســتانی،
مصالــح ســاختمانی و باالخــص مصالــح جدیــدرا از
جملــه زمینــه هایــی ذکــر کــرد کــه آمادگــی همــکاری
و مذاکــره دربــاره آنهــا هســتیم.
نعمــت زاده یــادآور شــد :بنابــر اصلــی کــه بــه آن
پایبندیــم،وقتــی بازارهــای خــود را در اختیــار شــما
قــرار مــی دهیــم ،انتظــار داریــم بــازار شــما نیــز در
اختیــار مــا قــرار بگیــرد تــا بــه ایــن وســیله زمینــه
رونــق و توســعه صــادرات بیــش از پیــش فراهــم شــود.
بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه انــرژی هــای فــراوان و ارزان
در ایــران،شــما مــی توانیــد خیلــی از محصــوالت خــود
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را در کشــور مــا تولیــد و صــادر کنیــد .صنایعــی مثــل
پتروشــیمی،نفــت و گاز،فــوالد،آلومینیــوم،قطعــه
ســازی و صنایــع پیشــرفته و الکترونیکــی از آن جملــه
انــد.
وزیــر صنعــت،معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد:
نیمــی از جمعیــت کشــور بیــن  ۲۵تــا  ۴۰ســال را
تشــکیل میدهنــد کــه ســن کار مفیــد را شــامل
میشــود و همــکاری ایــن نســل جــوان بــا شــما بــه
هــم افزایــی بیشــتر منجــر خواهــد شــد ،ضمــن اینکــه
ایــن میــزان قشــر تحصیلکــرده جامعــه را نیــز در بــر
میگیــرد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــن نســل
دارای تحصیــات عالیــه و انگیــزه کافــی اســت کــه در
کار قطعــاً موثــر خواهــد بــود.
نعمــت زاده پیشــنهاد کــرد :یکــی از زمینــه هــای
ســرمایه گــذاری ،طــرح «کنــاف» اســت کــه تولیــد
انــرژی و بــرق از محــل جمــع آوری گازهایــی اســت کــه
حیــن تولیــد بــه هــدر مــی رود ،همچنیــن همکاریهــای
علمــی نیــز از دیگــر مــواردی اســت کــه بایــد مســیر و
برنامــه میــان مــدت و بلنــد مدتــی بــرای همکاریهــای
علمــی و آموزشــی درایــن جهــت تدویــن کنیــم.
همچنیــن در ایــن دیــدار «رهــارد شــرودر» صدراعظــم
ســابق آلمــان نیــز ضمــن ابــراز تمایــل از بســط و
تعمیــق روابــط دو کشــور بــا بیــان اینکــه آلمــان و
ملــت آن عالقــه منــد بــه برقــراری روابطــی کــه قب ـ ً
ا
وجــود داشــته تصریــح کــرد :زمانــی،همکاریهــای دو
کشــور تحــت تاثیــر روابــط بیــن المللــی و قــدرت هــای
برتــر وجــود داشــت کــه ایــن موانــع در حــال برطــرف
شــدن اســت.
گرهــارد شــرودر تاکیــد کــرد :عــاوه بــر اقتصاد مســائل
فرهنگــی نیــز نقــش بســزایی در گســترش روابــط دو
کشــور خواهــد داشــت کــه امیدواریــم روابــط ایــران و
آلمــان تنگاتنــگ تــر از گذشــته شــود چــرا کــه ایــن
دو کشــور دارای مشــترکات فرهنگــی زیــادی هســتند
ضمــن اینکــه بــه روابــط اقتصــادی نیــز توجــه داشــته
باشــیم و موجــب پیشــرفت آن شــویم.
وی ،آمــوزش،انتقــال فنــاوری و بســط روابــط اقتصــادی
را منــوط بــه بــازار بــا ثبــات دانســت و شــناخت بــازار
را بــرای فــروش محصــوالت مهــم ارزیابــی کــرد و
افــزود :اقتصــادی موفــق اســت کــه عــاوه بــر تجــارت
بــه ســرمایه گــذاری نیــز بیندیشــد و اگــر اقتصــادی
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بــازار کشــوری را مــی خواهــد بایــد ســرمایه گــذاری
کنــد .وی همچنیــن چشــم انــداز همکاریهــای علمــی
و دانشــگاهی را مثبــت دانســت و گفــت :تبــادل
دانشــجویان بســیار مفیــد اســت زیــرا بــه ایجــاد روابــط
نزدیکتــر کمــک مــی کنــد.
نعمــت زاده بــا اشــاره بــه تاکیــد دو طــرف بــر توســعه
همکاریهــای اقتصــادی و صنعتــی بــر اســاس شــرایط
جدیــد سیاســی شــکل گرفتــه در عرصــه بیــن الملــل،
افــزود :بــا طــرف آلمانــی توافــق کردیــم کــه بــا ســرمایه
گذاریهــای مشــترک همکاریهــای علمــی و پژوهشــی
و تــاش بــرای توســعه بازارهــا در داخــل و خــارج
همکاریهــای پایــدار داشــته باشــیم.
وی افــزود :مناســبات فرهنگــی ایــران و آلمــان عــاوه بر
اینکــه مــی توانــد بــه توســعه همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری بیانجامــد منشــایی بــرای همکاریهــای گســترده
تــر در آینــده خواهــد بــود.
وزیــر صنعــت بــا بیــان اینکــه بخــش اعظمــی از صنایــع
مــا بــه صــورت تاریخــی بــر پایــه فناوریهــای آلمانــی
شــکل گرفتــه اســت ،افــزود :در آینــده هــم مــی توانیــم
بــر ایــن اســاس البتــه بــا سیاســت جدیــد و مــورد
توافــق دو طــرف بــه ایــن کار ادامــه دهیــم.
صدراعظــم پیشــین آلمــان هــم بــا اشــاره بــه اینکــه
روابــط آلمــان بــا ایــران قدیمــی ،ســنتی و تاریخــی
بــوده و مــی خواهیــم ایــن روابــط را ادامــه وتوســعه
دهیــم ،افــزود :بــه محــض برداشــته شــدن تحریمهــا
مــی توانیــم آینــده خوبــی بــرای همکاریهــا داشــته
باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای آلمانــی بســیار عالقــه
منــد هســتند هــم بــرای تجــارت و بــه دســت آوردن
بــازار ایــران و هــم بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن
کشــور بــه ایــران بیاینــد ،افــزود :ایــن ســرمایه گذاریهــا
بــرای اشــتغال زایــی جوانــان تحصیــل کــرده ایرانــی
فرصــت بســیار خوبــی را فراهــم خواهــد کــرد.
شــرودر ،طرحهــای زیربنایــی ،تولید کاال و خودروســازی
را از جملــه حــوزه هایــی دانســت کــه مــی توانــد مــورد
ســرمایه گــذاری و همکاریهــای مشــترک قــرار گیــرد
و گفــت :ایــن تنهــا شــرکتهای بــزرگ نیســتند کــه
اهمیــت دارنــد بلکــه شــرکت هــای متوســط و کوچکــی
هــم کــه کیفیــت و توانایــی بســیار باالیــی دارنــد ،مــی
تواننــد در ایــن همکاریهــا مدنظــر قــرار گیرنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
چالش دولت دراجرای برنامه ششم
رییــس ســازمان گســترش ونوســازی معــادن وصنایــع
معدنــی ایــران گفــت :هــر چنــد ایــن روزهــا جــو رســانهای
بیشــتر متاثــر از برجــام و پســابرجام اســت امــا ارائــه
پیشنویــس برنامــه ششــم توســعه را میتــوان دیگــر
رویــداد مهــم کشــور دانســت .مهــدی کرباســیان افــزود:
بــه نظــر میرســد قــرار اســت اجــرای برجــام و رفــع
تحریمهــای بینالمللــی ،فضــای متفــاوت اقتصــادی و
سیاســی را بــرای کشــور رقــم بزنــد کــه ایــن فضــا بــر
اجــرای برنامــه ششــم نیــز هــم بیتاثیــر نخواهــد بــود.
بــا ایــن وجــود ،کشــور پــس از پشــت ســر گذاشــتن پنــج
برنامــه توســعهای در حالــی بــه اســتقبال برنامــه ششــم
توســعه مـیرود کــه توفیــق چندانــی در عملیاتــی کــردن
آنچــه در برنامههــای اول تــا پنجــم توســعه هدفگــذاری
شــده بــود ،نداشــته اســت .حــال کــه تنهــا دو برنامــه
ششــم و هفتــم توســعه تــا افــق چشـمانداز توســعه کشــور
باقیمانــده ،بــار ســنگینی بــر دوش ایــن دو برنامــه نهــاده
شــده اســت تــا آنچــه از دولتهــای قبــل محقــق نشــده،
طــی  10ســال باقیمانــده تــا افــق چش ـمانداز  20ســاله
کشــور جبــران شــود در چنیــن شــرایطی ،دولــت بــا
چالشهــای متعــددی در اجــرای برنامــه ششــم توســعه
مواجــه خواهــد بــود.
وی افــزود :تامیــن نقدینگــی ،ســاختار نامناســب نظــام
پولــی و بانکــی ،پاییــن بــودن بهــرهوری و عــدم اجــرای
صحیــح خصوصیســازی را میتــوان از ســرعتگیرهای
اجــرای برنامــه ششــم توســعه قلمــداد کــرد .در ایــن بیــن،
مهــدی کرباســیان ،رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو معتقــد
اســت ایــن مــوارد جــزو فرعیــات اســت و مهمتریــن
پیشنیــاز در اجــرای برنامــه ششــم توســعه ،وجــود اجمــاع
در میــان ســه قــوه اســت؛ اجماعــی کــه در دولــت نهــم بــه
خوبــی محقــق شــد امــا بــا ایــن حــال آن طــور کــه بایــد
و شــاید مــورد بهرهبــرداری قــرار نگرفــت و باعــث شــد تــا
بــا وجــود اتحــاد قــوا و درآمدهــای نفتــی کالن ،کشــور از
ریــل توســعه خــارج شــود .مشــروح گفتوگــو بــا مهــدی
کرباســیان ،رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو پیرامــون برنامــه

ششــم توســعه را در ادامــه میخوانیــد.
تاثیر مثبت ایران بر رشد اقتصادی خاورمیانه
براســاس گــزارش ژانویــه بانــک جهانــی ،رشــد اقتصــادی
منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا تحــت تاثیــر برداشــته
شــدن تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران از  2/5درصــد
در ســال  2015بــه  5/1درصــد در ســال  2016تســریع
خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،طبــق ایــن گــزارش کــه بــا عنــوان
«دورنمــای اقتصــاد جهانــی» در وبســایت بانــک جهانــی
انتشــار یافــت ،برداشــته شــدن تحریمهــای اقتصــادی
علیــه ایــران بــه ایــن کشــور امــکان میدهــد نقــش
بزرگتــری در بازارهــای انــرژی جهانــی ایفــا کنــد.
بانــک جهانــی بــا فــرض تثبیــت قیمــت نفــت پیشبینــی
کــرده اســت رشــد اقتصــادی در ســایر صادرکننــدگان
نفــت ایــن منطقــه افزایــش پیــدا میکنــد بــا ایــن
همــه ایــن منطقــه در معــرض ریســکهای جــدی
ناشــی از تشــدید منازعــه ،کاهــش بیشــتر قیمــت نفــت
و عــدم بهبــود شــرایط زندگــی شــهروندان اســت کــه بــه
نارضایتــی اجتماعــی دامــن میزنــد.
پیشبینــی بانــک جهانــی بــرای اقتصــاد ایــران ،نــرخ
رشــد  5/8درصــدی در ســال  2016اســت کــه با برداشــته
شــدن تحریمهــای اقتصــادی و مزایــای اقتصــادی حاصــل
از آن محقــق میشــود.
رکوردشکنی تزریق گاز به مخازن نفتی کشور
مهــر -همزمــان بــا بهرهبــرداری از فازهــای جدیــد
پارسجنوبــی و افزایــش نزدیــک بــه  ۲۰۰میلیــون
مترمکعبــی تولیــد روزانــه گاز طبیعــی ایــران ،رکــورد
تزریــق گاز بــه مخــازن نفــت کشــور شکســته شــد.
عبدالرضــا دبیــری ،مدیــر تولیــد شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب بــا اشــاره بــه تزریــق روزانــه  ٩٠میلیــون
مترمکعــب گاز بــه مخــازن نفتــی مناطــق نفتخیــز جنــوب،
گفــت :تزریــق گاز بــه مخــازن هیدروکربــوری در ایــن
منطقــه عملیاتــی در ســال  ٩۴نســبت بــه ســال گذشــته
 1/5برابــر بیشــتر شــده اســت.
ایــن مقــام مســوول از تزریــق حــدود دو میلیــارد فــوت
مکعــب گاز بــه میــدان آغاجــاری خبــر داد و افــزود :بــا
دســتور وزیــر نفــت و همچنیــن اجــرای پروژههــای
پارسجنوبــی امــکان تامیــن گاز بیشــتری در مناطــق
نفتخیــز جنــوب فراهــم شــده کــه ایــن امــر بــر نگهداشــت
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و افزایــش تولیــد تاثیــر مســتقیمی دارد.
ادامه جلسات شورایعالی آب در سال ۹۵
تســنیم -حمیــد چیتچیــان ،وزیــر نیــرو از برگــزاری
منظــم جلســات شــورایعالی آب در دولــت یازدهــم
خبــر داد و بــه گفتــه وی ایــن جلیــان در راســتای
افزایــش تعامــات بیــن دســتگاههای مختلــف دولــت
کــه مســوولیتی مرتبــط بــا بخــش آب دارنــد ،صــورت
میگیــرد و همچنیــن در راســتای اولویتبنــدی
پروژههــای آبــی اســتراتژیک و مهــم کشــور و جامعیــت
بخشــی بــه برنامهریزیهــا و رصــد اقدامــات اجرایــی
تمامــی دســتگاهها بســیار موثــر بــوده اســت.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه «در دو ســال و چندمــاه
فعالیــت دولــت یازدهــم  15جلســه شــورایعالی آب
برگــزار شــده اســت» ،گفــت :برگــزاری ایــن جلســات در
ســال  95نیــز ادامــه خواهــد داشــت و رییسجمهــور نیــز
نســبت بــه لــزوم توجــه همــه دســتگاهها بــه برگــزاری
منظــم جلســات شــورایعالی آب و ارائــه گزارشهــای
کامــل اقدامــات انجــام شــده از ســوی نهادهــای مربوطــه
در ایــن جلســات ،دســتور صریــح صــادر کــرده اســت.
چیتچیــان خاطرنشــان کــرد :مشــکالت آبــی کشــور
را لیســت کردهایــم و در جلســات شــورایعالی آب،
جلســات هیــات وزیــران ،نشســتهای مشــترک بــا
دیگــر دســتگاههای دولتــی و نشســتهای مشــترک
بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،بررســی ایــن
مشــکالت را تــا حــل کامــل آنهــا پیگیــری میکنیــم.
میزان مصرف گازوییل کشور کاهش یافت
ایرنــا -ایــران تــا چنــدی پیــش واردکننــده بــزرگ گازوییل
(نفــتگاز) بــه شــمار میرفــت بــه گونــهای کــه ناچــار
بــود روزانــه حجــم قابــل توجهــی از ایــن محصــول را بــرای
مصــرف در نیروگاههــا و بخــش حملونقــل وارد کنــد
امــا از ســال گذشــته و پــس از وارد مــدار شــدن فازهــای
جدیــد پارسجنوبــی ،رونــد واردات گازوییــل متوقــف و در
نهایــت ایــران بــه صادرکننــده ایــن محصــول تبدیــل شــد.
نیروگاههــا تــا پیــش از افزایــش تحویــل گاز ناچــار
بودنــد از گازوییــل و مــازوت اســتفاده کننــد کــه عــاوه
بــر ایجــاد آلودگــی شــدید ،هزینــه زیــادی نیــز صــرف
واردات گازوییــل میشــد.اما از ســال گذشــته و پــس از
راهانــدازی فازهــای جدیــد پارسجنوبــی کــه منجــر بــه
افزایــش بیــش از یکصــد میلیــون مترمکعبــی گاز کشــور
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شــد ،ســهمیه گاز نیروگاههــا افزایــش و بــه همــان نســبت
مصــرف گازوییــل کاهــش یافــت.
بــه ایــن ترتیــب بــا کاهــش مصــرف گازوییــل در
نیروگاههــا ،امــکان صــادرات ایــن محصــول فراهــم
شــده اســت و بــا توجــه بــه برنامــه وزارت نفــت بــرای
بهرهبــرداری از فازهــای جدیــد پارسجنوبــی کــه ســبب
افزایــش تولیــد گاز و باالرفتــن میــزان گاز تحویلــی بــه
نیروگاههــا میشــود ،ظرفیــت صــادرات گازوییــل بیشــتر
نیــز خواهــد شد.ســیدناصر ســجادی ،مدیرعامــل شــرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی بــا تشــریح جزییــات
صــادرات گازوییــل ایــران در امســال گفــت :در  9ماهــه
امســال یــک میلیــارد و  250میلیــون لیتــر گازوییــل از
طریــق مرزهــای زمینــی بــه کشــورهای همســایه ماننــد
افغانســتان ،عــراق ،پاکســتان و ارمنســتان و بخشــی نیــز
توســط امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت بــه جنــوب
شــرقی آســیا صــادر میشــود.
رشد  5.1درصدی اقتصاد ایران در سال 2016
در گــزارش جدیــد بانــک جهانــی از دورنمــای اقتصــاد
جهانــی ،رشــد  5.1درصــدی بــرای ایــران در ســال 2016
پیــش بینــی شــده .ایــران گرفتــار تحریــم هــا در ســال
 ،2015تنهــا  2.5درصــد رشــد اقتصــادی را تجربــه کــرد
امــا بــا تحقــق توافــق هســته ای و برداشــته شــدن تحریــم
هــا ،در ســال میــادی جدیــد نقــش بیشــتری در بــازار
انــرژی جهــان ایفــا خواهــد کــرد.
در گــزارش دورنمــای اقتصــاد جهانــی کــه در ســایت
بانــک جهانــی منتشــر شــده ،بــا برداشــتن تحریــم هــا،
ایــران مــی توانــد صــادرات نفتــش را افزایــش دهــد و
رشــد بیشــتری نســبت بــه ســال میــادی گذشــته داشــته
باشــد.
بانــک جهانــی بــا فــرض تثبیــت قیمــت نفــت پیــش بینــی
کــرده اســت رشــد اقتصــادی در ســایر صادرکننــدگان
نفــت ایــن منطقــه افزایــش پیــدا میکنــد بــا ایــن
همــه ایــن منطقــه در معــرض ریســک هــای جــدی
ناشــی از تشــدید منازعــه ،کاهــش بیشــتر قیمــت نفــت
و عــدم بهبــود شــرایط زندگــی شــهروندان اســت کــه بــه
نارضایتــی اجتماعــی دامــن میزنــد.
پیشبینــی بانــک جهانــی بــرای اقتصــاد ایــران ،نــرخ
رشــد  5.8درصــدی در ســال  2016اســت کــه با برداشــته
شــدن تحریمهــای اقتصــادی و مزایــای اقتصــادی حاصــل
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از آن محقــق میشــود.
بانــک جهانــی اعــام کــرده اســت اقتصــاد ایــران از
افزایــش پیــش بینــی شــده تولیــد نفــت در دوران
پســاتحریم تحــت پشــتیبانی بزرگــی قــرار خواهــد گرفــت
و شــرکتهای نفتــی بیــن المللــی کــه بــه دلیــل تحریمهــا
ناچــار بــه خــروج از ایــن شــده بودنــد ،فنــاوری و منابــع
خــود را بــرای توســعه میدانهــای نفتــی ایرانــی بــه ایــن
کشــور خواهنــد بــرد.
طبــق پیشبینــی بانــک جهانــی ،میــزان تولیــد نفــت
ایــران در مقایســه بــا ســطح  2.8میلیــون بشــکه در روز
در ســال  ،2015بــه میــزان  500تــا  700هــزار بشــکه در
ســال  2016افزایــش خواهــد یافــت.
آینده متعلق به انرژی خورشیدی است
اســاس نمــودار میــزان مصــرف انــرژی از ســال ۲۰۰۰
تــا  ، ۲۱۰۰انــرژی خورشــیدی انــرژی قابــل توجهــی در
جهــان خواهــد بــود.
بــه گــزارش شــانا ،عضــو کمیتــه علمــی رویــداد آب و
انــرژی گفــت :آینــده انــرژی در دنیــا متعلــق بــه اســتفاده
از انــرژی خورشــید اســت و ایــران پتانســیل خوبــی در
ایــن زمینــه دارد.
مهــدی احســان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه انــرژی محــور
یــک برنامهریــزی کالن در هــر مملکتــی اســت ،اظهــار
داشــت :بــرای بسترســازی صــادرات انــرژی در گام
نخســت بایــد برنامهریــزی انــرژی انجــام شــود کــه ایــن
برنامــه ریــزی همــه صورتهــای تولیــد انــرژی و نیازهــا را
بررســی کــرده و بــر آن اســاس مشــخص میکنــد کــه
تــا چنــد ســال آینــده روی کــدام انرژیهــا و چقــدر بایــد
برنامهریــزی کــرد.
وی ادامــه داد :در سراســر دنیــا از جملــه در کشــور مــا
رونــد تولیــد ،انتقــال و توزیــع حالــت انحصــاری دارد کــه
یــا در دســت دولــت و یــا در اختیــار شــرکت خصوصــی
اســت ،امــا از چنــد ســال گذشــته تصمیــم گرفتــه شــد
کــه بــرق را بــه بــازار بیاورنــد و از حالــت انحصــاری خــارج
کننــد .ایــن قضیــه ورود مســائل اقتصــادی را در بــرق
ایجــاد کــرد.
وی ادامــه داد :بــر اســاس نمــودار میــزان مصــرف انــرژی
از ســال  ۲۰۰۰تــا  ، ۲۱۰۰انــرژی خورشــیدی انــرژی

قابــل توجهــی در جهــان خواهــد بــود ،هــر چنــد اکنــون
زیــاد پراهمیــت نیســت ،ولــی در دهههــای آینــده پــر
رنــگ خواهــد شــد.
بهگــزارش وزارت نیــرو  ،احســان بــا بیــان ایــن کــه
آینــده بــرای اســتفاده از انــرژی خورشــید اســت ،ادامــه
داد :کشــورهای غربــی پیشــرفت خوبــی در ایــن زمینــه
داشــتند و کشــور مــا هــم فعالیتهایــی داشــته اســت ،ولــی
موانــع و هشــداری وجــود دارد کــه اگــر بخواهیــم خیلــی
ایــن انــرژی را رایــج کنیــم ،مــا واردکننــده ســلولهای
خورشــیدی میشــویم و بــازار مــا از ایــن ســلولهای
خورشــیدی چینــی پــر بشــود.
او ادامــه داد :ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه حجــم باالیــی
از کانورترهــا در محلهــای غیرقابــل اعتمــاد کــرده و وارد
بــازار شــود؛ البتــه در ایــن مــورد وزارت نیــرو در حــال کار
و فعالیــت اســت.
احســان ادامــه داد :بــرق تولیــد شــده بــا انــرژی
خورشــیدی یــا بــاد را بــه قیمــت حــدود ۹۰۰تومــان بــه
ازای هــر کیلــووات ســاعت از تولیدکننــده میخرنــد ،امــا
تعرفــه برقــی کــه بــه وزارت نیــرو پرداخــت میشــود ،هــر
کیلــووات ســاعت حــدود  ۶۰تومــان اســت.
او بــا بیــان ایــن کــه پتانســیل ایــران بــرای توســعه
انــرژی خورشــیدی و بــادی بســیار خــوب اســت ،ادامــه
داد :ســازمان انرژیهــای نــو و مرکــز تحقیقــات نیــرو منابــع
خوبــی بــرای کســب اطالعــات در ایــن زمینــه هســتند.
کاهش  ۸درصدی ارزش بورسهای آسیایی
ارزش شــاخص بورسهــای آســیایی در  ۱۲روز اخیــر ۸
درصــد کاهــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری
«ســی ان بــی ســی» ،شــاخص بــورس کشــورهای آســیایی
از ابتــدای ســال جــاری میــادی تاکنــون  ۸درصــد کاهش
داشــته اســت و در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال
گذشــته میــادی  ۱۲درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
در همیــن حــال ،ارزش شــاخص بــورس «»۲۰۰ ASX
اســترالیا بــا  ۷.۱۰واحــد کاهــش یــا  ۱۴دهــم درصــد
تنــزل روبــرو شــد ،بــورس «نیکــی» ژاپــن بــا کاهــش ۴۷۹
واحــدی معــادل  ۲.۷۱درصــد افــت مواجــه شــد ،بــورس
«کاســپی» کــره جنوبــی بــا کاهــش  ۳.۹۸واحــدی معــادل
 ۲۱دهــم درصــد تنــزل روبــرو شــد و بــورس «هنــگ
ســنگ» هنــگ کنــگ  ۶۵دهــم درصــد کاهــش داشــت.
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همچنیــن در چیــن شــاخص بــورس «شــانگهای» ۳۹
درصــد افزایــش داشــت.
درآمدهای گاز ایران از نفت پیشی میگیرد
معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه ارزش  ۶میلیــارد دالری
تولیــد محصــوالت گازی در هــر فــاز پــارس جنوبــی،
گفــت :بــا احتســاب قیمتهــای فعلــی نفــت ،پیــش
بینــی میشــود بــه زودی درآمدهــای گازی از نفــت
کشــور پیشــی بگیــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،رکــن الدیــن جــوادی
دربــاره آخریــن وضعیــت توســعه فازهــای پــارس جنوبــی
بــا بیــان اینکــه بخــش خشــکی فازهــای  ١٧و  ١٨هــم
اکنــون بــه ظرفیــت کامــل رســیده اســت ،گفــت :بــا بــه
ظرفیــت رســیدن بخــش دریایــی ایــن پــروژه ،ایــن فازهــا
ســال آینــده افتتــاح مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکــه عــاوه
بــر فــاز  ۱۷و  ،۱۸فازهــای  ٢٠ ،١٩و  ٢١پــارس جنوبــی
تــا پیــش از تابســتان ســال آینــده آمــاده افتتــاح خواهــد
شــد ،تصریــح کــرد :در صــورت رهایــی از بحــران مالــی،
باقیمانــده فازهــای پــارس جنوبــی هــم تــا پایــان دولــت
یازدهــم بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه پــارس جنوبــی
بــه عنــوان یکــی از دو قطــب تولیــد انــرژی کشــور اســت،
گفــت :تولیــد روزانــه ایــن میــدان هــم اکنــون ٤٢٠
میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی غنــی اســت کــه ســهم
اساســی در تأمیــن انــرژی کشــور دارد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تکمیــل
فازهــای پــارس جنوبــی تولیــد آن معــادل پنــج میلیــون
و  ٨٠٠هــزار بشــکه نفــت خــام در روز مــی شــود ،بیــان
کــرد :بــا قیمتهــای کنونــی نفــت ،ممکــن اســت درآمــد
میــدان پــارس جنوبــی از درآمــد تولیــد نفــت پیشــی
بگیــرد.
جــوادی در ادامــه ارزش محصــوالت فازهــای  ۱۵و ۱۶
پــارس جنوبــی را بــا قیمــت نفــت بشــکه ای  ٥٠دالر،
ســه میلیــارد دالر عنــوان کــرد و یــادآور شــد :بــا تکمیــل
ظرفیــت ،ایــن پــروژه ســاالنه  ٦میلیــارد دالر درآمــد
خواهــد داشــت کــه بــه معنــی بازگشــت اصــل ســرمایه در
کمتــر از یکســال اســت.
رتبهبندی  100شرکت برتر ایران
«جهانصنعــت» -مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی
گفــت :ایــن ســازمان در انجــام رتبهبنــدی  100شــرکت
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برتــر ایــران( )100 -IMIبــه هجدهمیــن ســال خــود
رســیده کــه باشــکوهتر از ســالهای قبــل ششــم
بهمنمــاه در ســالن همایشهــای صداوســیما بــا حضــور
مقامــات ارشــد کشــوری ،فعــاالن صنعتــی و اقتصــادی
کشــور آن را برگــزار خواهــد کــرد .محمدعلــی محمــدی
بــا اشــاره بــه اینکــه رتبهبنــدی شــرکتهای ایرانــی
( )100 -IMIبــا هــدف شفافســازی فضــای کســب و
ت بیــن شــرکتهای ایرانــی
کار کشــور و گســترش رقابــ 
از ســوی ســازمان مدیریــت صنعتــی انجــام میشــود،
افــزود :رویــه انتخــاب شــرکتهای برتــر در  28شــاخص
خالصــه میشــود کــه شــاخص «فــروش» مبنــای اصلــی
و مهــم آن اس ـت .مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت :از میــان 500
شــرکت برتــر انتخابشــده ســالجاری  100شــرکت اول
 84/8درصــد ســهم فــروش را داشــته و مابقــی بــه ترتیــب
 1/6 ،3/3 ،9/4و  0/9درصــد ســهم داشــتهاند .درویــش
در ادامــه یــادآور شــد :از حیــث پراکندگــی جغرافیایــی
اســتانی  500شــرکت برتــر انتخابشــده عمدهتریــن
آنهــا را میتــوان در اســتان تهــران بالــغ بــر  62درصــد،
اســتان اصفهــان  11درصــد ،اســتان هرمــزگان  6درصــد،
اســتان خوزســتان  5/8درصــد و اســتان بوشــهر 5/6
درصــد متمرکــز هســتند.
اولتیماتوم نفتی به چینیها
معــاون وزیــر نفــت از اولتیماتــوم نفتــی ایــران بــه یــک
شــرکت چینــی بــرای تعییــن تکلیــف قــرارداد توســعه
پاالیشــگاه آبــادان خبــر داد و گفــت :اگــر چینیهــا بــه
وقتکشــی ادامــه دهنــد ،ســایر شــرکتها را جایگزیــن
میکنیــم .عبــاس کاظمــی بــا اعــام اینکــه هماکنــون
کارهــای مهندســی ایــن طــرح پاالیشــگاهی را آغــاز
کردهایــم ،تصریــح کــرد :سیاســت فعلــی وزارت نفــت
ادامــه همــکاری بــا ایــن شــرکت چینــی بــرای اجــرای
طــرح تثبیــت پاالیشــگاه نفــت آبــادان اســت .ایــن مقــام
مســوول بــا یــادآوری اینکــه بــا توجــه بــه وقتکشــی
و دفعالوقتهــای انجامشــده ،اولتیماتــوم ســنگینی بــه
ایــن شــرکت چینــی داده شــده اســت ،بیــان کــرد :در
آخریــن اولتیماتــوم خــود بــه ایــن شــرکت چینــی اعــام
کردیــم کــه اگــر بیــش از ایــن وقــت تلــف کنــد ،پیمانــکار
دیگــری را انتخــاب میکنیــم کــه بعــد از ایــن اولتیماتــوم
فعــال شــدهاند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛

دالیل نوسانات ارزی روزهای
گذشته /نرخ دالر از بودجه
حذف شود

رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران
بــا اشــاره بــه دالیــل نوســانات ارزی در روزهــای
گذشــته گفــت :نــرخ دالر بایــد از بودجــه ۹۵
حــذف شــده و تعییــن نــرخ بــه عرضــه و تقاضــا و
بــازار رقابتــی ســپرده شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محســن جــال پــور
امــروز در جمــع خبرنــگاران در خصــوص اتفاقــات
اخیــر بــازار ارز و بــاال رفتــن قیمــت دالر در بــازار
آزاد اظهــار داشــت :تاخیــر در اجــرای برجــام
علــت اصلــی نوســانات نــرخ ارز طــی روزهــای

تلفات انرژی ،مهمترین
مشکل فراروی صنعت برق
کشور است
دیرعامــل شــرکت ســهامی مدیریــت تولیــد ،انتقــال و
توزیــع نیــروی بــرق ایــران (توانیــر) گفــت :تلفــات انــرژی
مهمتریــن مشــکل فــراروی صنعــت بــرق کشــور اســت
کــه رفــع ایــن مشــکل ،کاهــش ســایر مشــکالت ایــن
صنعــت را بــه دنبــال دارد..
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،بــا توجــه بــه کمبــود
منابــع مالــی در کشــور ،نحــوه هزینــه کــرد منابــع بــرای
کســب حداکثــر بهــره وری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اســت.
وی افــزود :نقــش و اهمیــت شــرکت هــای توزیــع بــرق
هــر روز رو بــه افزایــش اســت؛ بخــش مهمــی از آینــده
صنعــت بــرق در حــوزه توزیــع رقــم خواهــد خــورد و بــر

انـرژی

شماره بیست  //هفته آخر دی هزار و سیصد نود و چهار

گذشــته نبــوده اســت ،بلکــه مســائل متعــددی از
جملــه شــرایط کشــورهای منطقــه ،تنــش ایــران و
عربســتان در کنــار کاهــش قیمــت نفــت منجــر بــه
تنــش در بــازار ارز شــده اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران
افــزود :افــت قیمــت نفــت و شــرایط رکــودی
کشــور دســت بــه دســت هــم داده و مجموعــه
اتفاقــات و نوســانات ارزی را بــه وجــود آورده اســت
کــه ایــن نوســانات بــه تاخیــر در اجرایــی شــدن
برجــام ربطــی نــدارد.
وی تصریــح کــرد :بیــش از  ۱۵۰هیــات خارجــی
در  ۹ماهــه اخیــر و تــا پایــان آذر مــاه وارد ایــران
شــده انــد و در قالــب همیــن رفــت و آمدهــا ۸۰
تفاهمنامــه بــه امضــا رســیده اســت کــه اجرایــی
شــدن آن منــوط بــه اعــام اجــرای برجــام اســت.
جــال پــور اظهــار کــرد :اتــاق بازرگانــی و صنایــع
و معــادن ایــران پیشــنهاد کــرده اســت کــه
در بودجــه ســال  ۹۵کل کشــور قیمــت ارز بــه
صــورت مشــخص اعــام نشــود؛ چراکــه ممکــن

اســت مشــکالت و ابهاماتــی بــه وجــود آورد کــه
فســادزا باشــد ،بنابرایــن پیشــنهاد مــا ایــن اســت
کــه دولــت اجــازه دهــد عــدد ریالــی مشــخصی در
بودجــه درج شــود کــه حکایــت از عــدد و رقمــی
اســت کــه بابــت فــروش نفــت و محاســبات دولــت
در نــرخ ارز بــه خزانــه واریــز مــی شــود و مابقــی
بودجــه بــه بــازار وصــل شــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران
تصریــح کــرد :اقتصــاد کشــور بایــد تعییــن کننــده
نــرخ شــناور مدیریــت شــده ارز باشــد نــه اینکــه
قیمــت نفــت ایــن نــرخ را اعــام کنــد .در حالــی
کــه اکنــون قیمــت نفــت و میــزان صــادرات آن ارز
شــناور مدیریــت شــده را کــه هــدف دولــت اســت،
رقــم مــی زنــد.
جــال پــور افــزود :امــروز کــه مــی خواهیــم از دام
نفــت رهــا شــویم عــدد نــرخ ارز را از بودجــه حــذف
کنیــم و قیمــت ارز را بــه عرضــه و تقاضــا و بــازار
رقابتــی بســپاریم.

ایــن اســاس ،برگــزاری همایــش هــای علمــی متناســب بــا
نیــاز روز جامعــه ،خدمــات رســانی مناســب تــر بــه آحــاد
مــردم را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
کــردی تصریــح کــرد :شــرکت توانیــر بــا پیگیــری طــرح
هــا و پــروژه هایــی هماننــد اتوماســیون ،GIS ،فهــام،
هوشمندســازی شــبکه ،نیــروگاه هــای تولیدپراکنــده،
کاهــش تلفــات در شــبکه هــای توزیــع و غیــره ،بــه دنبــال
ارتقــای خدمــات رســانی بــه مــردم مطابــق دانــش روز
اســت.
وی تصریــح کــرد :کاهــش تلفــات شــبکه توزیــع و ارتقــای
بــازده نیــروگاه هــا ،دو موضــوع اساســی در صنعــت بــرق
اســت.
ایــن مقــام مســئول ،تلفــات شــبکه توزیــع را مهمتریــن
مشــکل ایــن صنعــت برشــمرد کــه کاهــش آن ،ســایر
مشــکالت ایــن صنعــت را کمتــر مــی کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :تلفــات شــبکه توزیــع از 15.5
درصــد در پایــان تابســتان ســال گذشــته ،امــروز بــه
حــدود  11درصــد رســیده و ادامــه ایــن رونــد مســتلزم
اتخــاذ تدابیــر ویــژه تــر و هزینــه برتــر اســت.

مدیرعامــل توانیــر بــا بیــان اینکــه تدویــن مــدل هــای
مالــی کاهــش تلفــات در دســتور کار اســت ،ادامــه داد:
مطالعــات و مســتندات قــوی علمــی بــرای ادامــه کاهــش
تلفــات بــرق (کــه بیشــتر غیرفنــی اســت) بــرای دســتیابی
بــه بهــره وری باالتــر مــورد نیــاز اســت.
وی بــا اشــاره بــه طــرح فهــام ،آن را طرحــی گســترده،
علمــی و فنــی توصیــف کــرد کــه اســتخراج مــدل مالــی
و اقتصــادی مناســب ،بــه پاشــنه آشــیل آن تبدیــل شــده
اســت.
طــرح فهــام (ســامانه های انــدازه گیــری هوشــمند) ،بخش
نخســت هوشمندســازی شــبکه بــرق کشــور اســت کــه در
آن از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــرای بهــره بــرداری
بهتــر از شــبکه بــرق اســتفاده مــی شــود و افــزون بــر آن
امــکان ارتبــاط دوســویه بــا مشــترکان را فراهــم مــی کنــد.
«محمودرضــا تقــی فــام» معــاون هماهنــگ کننــده
شــرکت توانیــر ،دیگــر ســخنران ایــن همایــش بــود کــه
در زمینــه نیازهــای پژوهشــی در صنعــت توزیــع بــرق و
نقــش دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی در ایــن بــاره ،بــه
ایــراد ســخن پرداخــت.
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استراتژی نفتی عربستان برای مقابله با
ایران

 :مشــاور ســابق اتحادیــه اروپــا و آژانــس توســعه بینالملــل
آمریــکا اعــام کــرد کــه اقدامــات اخیــر عربســتان بــرای
کاهــش قیمــت نفــت تالشــی بــرای ســد کــردن راه ایــران و
جلوگیــری از بازگشــت ایــن کشــور بــه عنــوان یــک رقیــب
بــزرگ صادرکننــده نفــت در جهــان اســت.
بــه گــزارش اســپاتنیک ،پائولــو فــان چیــراچ ،مشــاور ســابق
اتحادیــه اروپــا و آژانــس توســعه بینالملــل آمریــکا گفــت:
ســعودیها در حــال حاضــر ســعی دارنــد قیمــت جهانــی
نفــت را پاییــن بیاورنــد و از طریــق تولیــد بیــش از حــد بــه
پایینتریــن ســطوح برســانند تــا بــه ایــران لطمــه بزننــد .ایــن
اقــدام را میتــوان در راســتای یــک اســتراتژی هماهنــگ
ضدشــیعه تعبیــر کــرد .وی هشــدار داد :سیاســت عربســتان
بــا ایــن توجیــه پیــش م ـیرود تــا جایــی کــه ممکــن اســت
ســهم بیشــتری از بــازار را در اختیــار بگیــرد حتــی اگــر خطــر
کاهــش بیــش از حــد و خطرنــاک قیمــت جهانــی نفــت در
میــان باشــد.
ایــن تحلیلگــر توضیــح داد :اســتراتژی عربســتان بــه بهتریــن
شــکل میتوانــد تحــت عنــوان «پاییــن نگــه داشــتن قیمــت
نفــت و ربــودن مشــتریان ایــران» تعبیــر شــود .ســعودیها
علنــا ســعی دارنــد تجــارت ایــران را برباینــد.
وی ادامــه داد :ریــاض میخواهــد قبــل از اینکــه ایــران
فرصــت ارتبــاط بــا مشــتریان اروپایــی را داشــته باشــد اســپانیا،
ایتالیــا و دیگــر کشــورهای بــزرگ اروپایــی را بــه ســمت خــود
و قراردادهــای نفتــی مهــم جلــب کنــد.
فــان چیــراچ تشــریح کــرد :عربســتان اعــام کــرده کــه بــه
مشــتریان نفتــی اروپایــی تخفیفهــای بیشــتری خواهــد داد.
مشــخصا آنهــا میخواهنــد آنهــا را منحــرف کننــد تــا تجــارت
نفتــی خــود را بــا ایــران بــه عنــوان تامینکننــده قدیمــی از
ســر نگیرنــد .اســپانیا و ایتالیــا در راس فهرســت خریــداران
قدیمــی نفــت ایــران در دوران قبــل از تحریمهــا قــرار دارنــد.
وی همچنیــن اشــاره کــرد :در ســال  2015عربســتان کســری
 98میلیــارد دالری را تجربــه کــرد ،ایــن کشــور بــرای کســری
ایــن بودجــه بایــد بــه طــور گســترده منابــع و ذخایــر مالــی
خــودش را خــرج کنــد یــا اقــدام بــه فــروش اوراق کنــد کــه
ایــن نــوع کارهــا مقطعــی و مســکن اســت و بــرای همیشــه
جــواب نخواهــد داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دستور کار مدیران بانکی
در پساتحریم

معــاون وزیــر امــور خارجــه از سیســتم بانکــی کشــور
درخواســت کــرد تــا آمادگــی الزم را بــرای گشــایش LC
داشــته باشــند ،چــرا کــه منــع قانونــی در ایــن زمینــه
وجــود نــدارد.
مجیــد تخــت روانچــی امــروز در جلســه  ۸مدیــر بانکــی
بــا فعــاالن اقتصــادی بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن برجــام
طــی روزهــای آینــده گفــت :بــر اســاس برجــام ،تمامــی
تحریمهــای اقتصــادی ،تجــاری ،مالــی و بانکــی لغــو
خواهــد شــد و از ایــن پــس ایــران بــا هیچگونــه تحریمــی
از ســوی اتحادیــه اروپــا و آمریــکا کــه در گذشــته
وضــع شــده باشــد ،مواجــه نخواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه
دســتورالعملهای اجرایــی رئیسجمهــور آمریــکا نیــز
ملغــی شــده و تمــام تحریمهایــی کــه از ســوی کنگــره
بــه تصویــب رســیده ،دیگــر الزماالجــرا نخواهــد بــود.
معــاون وزیــر امــور خارجــه افــزود :رئیسجمهــور آمریــکا
بــه صــورت کتبــی نیــز تعهــد داده کــه تحریمهــا
را اجــرا نکنــد؛ ضمــن اینکــه اتحادیــه اروپــا نیــز
دســتورالعملهایی را بــه تصویــب رســانده کــه نشــان
میدهــد تحریمهــا تنهــا روی کاغــذ لغــو نشــده اســت و
از روز اجــرا بــرای لغــو آنهــا نیــاز دســتورالعمل جدیــدی
نخواهــد بــود.
وی تصریــح کــرد :بنــد  ۱۹برجــام بــه صراحــت اعــام
میکنــد کــه از روز اجــرای برجــام ،نقــل و انتقــال مالــی
بیــن اشــخاص و نهادهــای اروپایــی و اشــخاص نهادهــای
ایرانــی امکانپذیــر خواهــد بــود و فعالیتهــای بانکــی
شــامل ایجــاد روابــط کارگــزاری جدیــد ،افتتــاح شــعب،
ارائــه خدمــات بیمـهای ،بیمــه اتکایــی و ســوئیفت برقــرار
خواهــد شــد؛ ضمــن اینکــه حمایــت مالــی از تجــارت بــه
ایــران صــورت میگیــرد.
بــه گفتــه تخــت روانچــی ،هــر نــوع عمــل اقتصــادی و
اقدامــات مربــوط بــه اقتصــاد ایــران کــه در قالــب تحریــم
اجرایــی شــده اســت ،از روز اجــرای توافــق لغــو میشــود
و زمینــه کاری زیــادی بــرای ایــران فراهــم خواهــد شــد.
وی از سیســتم بانکــی کشــور درخواســت کــرد تــا
آمادگــی الزم را بــرای گشــایش  LCداشــته باشــند،

انـرژی

شماره بیست  //هفته آخر دی هزار و سیصد نود و چهار

چــرا کــه منــع قانونــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و علــی طیبنیــا در پنجمیــن همایــش ســاالنه بانکــداری
اگــر نتوانیــم خــوب برجــام را اجــرا کنیــم بایــد خــود را الکترونیــک و نظامهــای پرداخــت بــا اشــاره بــه
تنگناهــای مالــی موجــود در اقتصــاد ایــران از مجمــوع
ســرزنش نماییــم.
معــاون وزیــر امــور خارجــه ادامــه داد :در خصــوص بدهیهــای دولــت و همچنیــن بدهــی آن بــه بانکهــا
عملیاتــی کــردن مجــدد ســوئیفت ،مذاکراتــی صــورت ســخن گفــت و افــزود :در حــال حاضــر مجمــوع بدهــی
گرفتــه تــا از روز اجــرای برجــام ،کار بــا ســرعت بیشــتری دولــت طبــق بــرآورد اولیــه حــدود  380هــزار میلیــارد
پیگیــری شــود.
تومــان اســت کــه از ایــن رقــم  196هــزار میلیــارد تومــان
ـه
ـ
ب
ـام
ـ
برج
۲۱
ـاده
ـ
م
ـرد:
ـ
ک
ـان
ـ
خاطرنش
تخــت روانچــی
بدهــی خــود دولــت و بیــش از  180هــزار میلیــارد تومان
و
ریــال
بــه
معامــات
کــه
کنــد
ی
م
عنــوان
صراحــت
دیگــر مربــوط بــه شــرکتهای دولتــی اســت.
ممنوعیتــی
ایــران
بــه
آمریکایــی
دالر
اســکناس
ارائــه
وی ایــن توضیــح را هــم نیــز اضافــه کــرد کــه اگــر بدهــی
نخواهــد داشــت ضمــن اینکــه محدودیتهــای شــرکت ملــی نفــت را بــه ایــن بدهــی حــدود  180هــزار
تجــارت دوجانبــه ،نقــل و انتقــال درآمدهــا ،خریــد و
میلیــاردی اضافــه کنیــم ،آنــگاه رقــم بدهیهــای دولــت
پذیرهنویســی اوراق قرضــه دولتــی ،ارائــه خدمــات بــه
واقعیتــر خواهــد شــد .ایــن در حالــی اســت کــه در
بانــک مرکــزی و نیــز انجــام امــور بیمـهای مجــاز خواهــد
حــال حاضــر بدهــی شــرکت ملــی نفــت حــدود 55
بــود.
وی گفــت :چنانچــه در اجــرای برجــام ،گروهــی بخواهنــد میلیــارد دالر اســت.
ســنگاندازی کــرده و مانعتراشــی کننــد کــه هماکنــون طیبنیــا اشــارهای هــم بــه مجمــوع بدهیهــای دولــت
نیــز شــاهد آن هســتیم ،مــواردی در برجــام وجــود دارد بــه نظــام بانکــی و بانــک مرکــزی کــه بیــش از 100
کــه بــر اســاس آن کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی هــزار میلیــارد تومــان اســت ،داشــت و گفــت :اگــر بدهــی
متعهــد بــه بــدون بازگشــت بــودن تحریمهــای ایــران شــرکت هــای دولتــی و نفــت را هــم بــه ایــن رقــم اضافــه
داشــته و نمیتواننــد تحریــم جدیــدی را تحمیــل کننــد .کنیــم بــه حــدود  270هــزار میلیــارد تومــان افزایــش
معــاون وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد :در مــاده  ۲۸و مییابــد.
 ۲۹برجــام بــه ایــن اشــاره شــده کــه نبایــد سیاسـتهایی وزیــر اقتصــاد در رابطــه بــا تعییــن راهکارهایــی بــرای
بــا هــدف خــاص کــه تاثیــرات منفــی بــر تجــارت ایــران برطــرف کــردن بدهیهــای دولــت گفــت :تبدیــل بدهــی
دارد ،اتخــاذ شــود ضمــن اینکــه در طــول ماههــای اخیــر دولــت بــه اوراق دارایــی و نقدشــوندگی از رویکردهــای
نیــز بــا شــروع نهایــی شــدن برجــام ،هیأتهایــی نیــز بــه مهــم در برنامــه ششــم توســعه اســت کــه در دســتور کار
ایــران آمدهانــد.
قــرار خواهــد گرفــت.
آینــده
هفتــه
در
کــرد:
خاطرنشــان
روانچــی
تخــت
طیــب نیــا در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بدهــی بــرای
نیــز هیأتــی از چــک را داریــم کــه در تــداوم حضــور
یــک دولــت موضــوع بــدی نیســت و درهمــه جــای دنیــا
هیأتهــای خارجــی بــه ایــران انجــام خواهــد شــد.
دولتهــا بــه نظــام بانکــی و ســایر بخشهــا بدهــکار
در طــول ســالهای قبــل هیاتهــای اروپایــی یــا
هســتند ،یــادآور شــد :امــا موضــوع و معضــل مــا ایــن
نمیآمدنــد یــا حضــور آنهــا در ایــران کــم بــود.
اســت کــه بدهیهــای دولــت در ایــران ســازمان یافتــه
نیســت و مشــکالت زیــادی را بــرای بخشهــای مختلــف
طیبنیا میزان بدهی دولت
ایجــاد کــرده و طــی ســالهای گذشــته دولتهــا بــه
یــک بدهــکار بــد حســاب تبدیــل شــده انــد.
را اعالم کرد
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــا توجــه بــه میــزان بدهیهــای
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام کــرد کــه طبــق دولــت ،در برنامــه ششــم و بودجــه ســال آینــده بــه دنبال
برآوردهــای اولیــه میــزان بدهیهــای دولــت  380هــزار رفــع ایــن چالشهــا بــه ویــژه میــزان بدهــی دولــت
میلیــارد تومــان اســت.
بــه شــبکه بانکــی هســتیم ،گفــت :از ای ـنرو راهانــدازی
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بــازار بدهــی از جملــه برنامههــای مــا بــرای پرداخــت
بدهیهــا بــه نظــام بانکــی اســت بهطــوری کــه اوراق
از ســوی دولــت بــه طــور وثیقــه در بانــک مرکــزی قــرار
گرفتــه تــا بتوانــد نیــاز مالــی آن را تامیــن کنــد و یــا
اینکــه ایــن اوراق در بــازار ســهام بــه فــروش برســد.
از ســویی دیگــر ســود مطالبــات دولــت از شــبکه بانکــی
نیــز در بودجــه ســاالنه تامیــن شــده و بــه سیســتم
بانکــی برگــردد.
طیــب نیــا بــا بیــان اینکــه در برنامــه ششــم افزایــش
ســرمایه بانکهــا بــه طــور ویــژه مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت ،خاطــر نشــان کــرد :در حــال حاضــر
کفایــت ســرمایه بانکهــا در ســطح پایینــی قــرار دارد
و بــا اســتاندارد جهانــی فاصلــه زیــادی اســت کــه ســعی
شــده در برنامــه پیــشرو ایــن معضــل نیــز تــا حــد
زیــادی برطــرف شــود.
وی همچنیــن بــه برنامــه دولــت در فــروش امــوال مــازاد
بــه بانکهــا اشــاره کــرد و گفــت :در حــال حاضــر
بانکهــا درگیــر امــوال مــازادی هســتند کــه در طــول
ســالهای گذشــته بــه دلیــل ســودآور نبــودن عملیــات
بانکــی و یــا حتــی تحمیــل بــه آنهــا ایجــاد شــده اســت.
بنابرایــن در برنامــه ششــم بــه گونــهای برنامهریــزی
کــرده کــه فعالیــت بانکهــا ســودآور شــده و از
جهتگیــری فعلــی نســبت بــه داشــتن امــوال مــازاد و
کســب ســود از ایــن محــل خــودداری کنــد.
وی بــه مطالبــات غیرجــاری بیــش از  90هــزار میلیــاردی
بانکهــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت :متاســفانه بخــش
عمــده تســهیالتی کــه در حــال حاضــر بانکهــا پرداخــت
میکننــد از جنــس اســتمهال اســت بهطــوری کــه
تســهیالت بــه نوعــی بــه آینــده منتقل شــده و تســهیالت
جدیــد کمتــر پرداخــت میشــود.
وزیــر اقتصــاد ایــن را هــم گفــت کــه بایــد جهتگیــری
در نظــام بانکــی بــه گون ـهای باشــد کــه حداکثــر منابــع
از داخــل جــذب شــده و بــا گســترش روابــط بینالملــل
بتــوان از فضــای خارجــی نیــز در تامیــن منابــع بانکهــا
اســتفاده کــرد.
منبع :ایسنا
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ادامه از صفحه 6
ســازمان جهانــی تجــارت نیــز از دیگــر مــواردی بــود
کــه بهرامــی بــه عنــوان مصوبــات کمیســیون مــورد
تاکیــد قــرار داد.
الحاق به سازمان جهانی تجارت در کدام
مرحله است؟
در ادامــه ایــن نشســت ،عبــاس آرگــون بــا اشــاره
بــه الحــاق افغانســتان بــه ســازمان جهانــی تجــارت،
گفــت« :یکــی از مطالبــات جــدی ایــران بایــد الحــاق
بــه ایــن ســازمان بایــد».
افخمـیراد در مــورد پــروژه الحــاق ایــران بــه ســازمان
جهانــی تجــارت توضیــح داد« :اقدامــات ایــران بــرای
الحــاق بــه ســازمان جهانــی تجــارت ،اثربخــش بــوده
و اکنــون  17وزیــر از  17کشــور خواهــان مذاکــره بــا
طــرف ایرانــی در مــورد رژیــم تجــاری ایران هســتند».
او بــا اشــاره بــه مالقاتهــای وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا رییــس ســازمان جهانــی تــج
ارت گفــت« :مــا آمادگــی خــود را بــرای الحــاق بــه
ایــن ســازمان اعــام کردهایــم؛ رونــد الحــاق بــه ایــن
ترتیــب اســت کــه اکنــون بایــد بــرای ایــران گــروه
کاری تشــکیل شــود و بــرای ایــن گــروه کاری بایــد
رییــس انتخــاب شــود .براســاس ارزیابیهــا ســوییس
بهتریــن گزینــه بــرای ریاســت گــروه کاری ایــران
اســت ».او گفــت 40« :کشــور اکنــون بــرای عضویــت
در گــروه کاری ایــران ابــراز آمادگــی کردهانــد و
هرچــه تعــداد اعضــای گــروه کاری ایــران بیشــتر
شــود ،فرآینــد الحــاق دشــوارتر میشــود ».افخمـیراد
ادامــه داد« :ایــن مذاکــرات بایــد ادامــه پیــدا کنــد و
همزمــان اصالحــات ســاختاری در نظــام تعرفــهای
ماننــد کاهــش طبقــات تعرفـهای نیــز اتفــاق بیفتــد».
در پایــان ایــن نشســت و پــس از موضعگیــری
فعــاالن بخــش خصوصــی در مــورد نــرخ ارز مقــرر
شــد کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران نقــد خــود نســبت بــه تعییــن نــرخ ارز در
بودجــه ســال آینــده را از طریــق هیــات رئیســه اتــاق
تهــران پیگیــری کنــد و بــه گــوش دولــت برســاند.

انـرژی

شماره بیست  //هفته آخر دی هزار و سیصد نود و چهار

مذاکره با  ۳شرکت بین المللی بیمه برای فعالیت در ایران
عبدالرســول ُدری اصفهانــی در نشســت بــا هیئــت رئیســه
اتــاق بازرگانــی ایــران و مدیــران بانکــی کشــور اظهــار
کــرد :بانــک مرکــزی در ســه مــاه گذشــته تــاش کــرده
کــه روابــط کارگــزاری بــا بانکهــای بینالمللــی ایجــاد
کنــد کــه در ایــن زمینــه موفقیتهایــی نیــز کســب
کــرده اســت .برخــی بانکهــای بینالمللــی ایــن مهــم
را پذیرفتهانــد کــه روابــط کارگــزاری بــا ایــران داشــته
باشــند.
وی افــزود :در کنــار برقــراری روابــط کارگــزاری بایــد بــه
ایــن مهــم توجــه کــرد کــه برقــراری روابــط بیمههــای
اعتبــار صادراتــی نیــز بســیار مــورد اهمیــت اســت چــرا
کــه بــا اجــرای برجــام اجــازه گشــایش اقتصــادی بــه
ایــران داده میشــود و بانکهــا بــرای تــداوم فعالیتهــای
بانکــی و تامیــن مالــی خــود پشــتیبانی میشــوند.
مشــاور بانــک مرکــزی ادامــه داد :گشــایش اعتبــار
اســنادی آســانترین مســئله پیــش روی بانکــی در دوره
برجــام اســت .مســئله مهمــی نیــز بــه شــمار مـیرود امــا

غول آلمانی پای دو پروژه
بزرگ ایرانی
در شــرایطی کــه بــه دلیــل محدودیتهــای منابــع
اعتبــاری دولــت نمیتــوان انتظــار داشــت در ســال
آینــده نیــز اتفــاق چنــدان مثبتــی در تامیــن مالــی
راهآهــن از طریــق منابــع دولتــی در دســتور کار باشــد
و بــه نظــر میرســد لغــو تحریمهــا کار خــود را کــرده
و اینبــار خارجیهــا را بــه بازکــردن گرههــای ریلــی
ایــران گمــارده اســت.
پــس از آنکــه وزارت راه و شهرســازی موافقــت دو شــرکت
بــزرگ اروپایــی را بــرای حضــور در فــرودگاه امــام
خمینــی (ره) جلــب کــرد و مذاکــرات خــود را بــا دیگــر
کشــورها تــداوم بخشــید بــه نظــر میرســد در آســتانه
لغــو قطعــی تحریمهــا قــدری فضــای مذاکــره و عقــد
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پــول اســت.
وی گفــت :مــا هنــوز نمیدانیــم کــه قــراراداد بعــدی
کــه بــا ایــن موسســات بیمــهای منعقــد میشــود چــه
شــرایطی دارد ضمــن اینکــه ســرمایهگذاران نیــز نگــران
برقــراری مجــدد تحریمهــا هســتند.
دری اصفهانــی گفــت :امیدواریــم کــه قبــل از ســفر
رئیــس جمهــور بــه ایتالیــا و فرانســه مســائل مربــوط بــه
بیمههــای اعتبــاری یــاد شــده حــل و فصــل شــود.

مهمتــر از ایــن امــر لــزوم جــذب ســرمایهگذاریهای
خارجــی اســت کــه پشــتیبانی آنهــا مســتلزم ورود
بیمههــای اعتبــاری بینالمللــی اســت.
دری اصفهانــی گفــت :اگــر یــک ســرمایهگذار خارجــی
منابــع ارزی خــودرا بــه ایــران آورد بایــد فاینانــس را از
طریــق موسســات بینالمللــی مالــی صــورت داد امــا
ایــن موسســات پوشــش بیم ـهای ،صندوقهــای ضمانــت
خــود را نیــاز دارنــد تــا ریســکها را از بیــن ببرنــد.
وی اضافــه کــرد :در ایــن ارتبــاط مذاکراتــی بــا بیمههــای
اعتبــاری بینالمللــی از جملــه ،هرمــس ،کوفســت و
ســاچه مذاکراتــی انجــام شــده امــا اولیــن شــرط آنهــا
بــرای برقــراری روابــط بیمــهای ایــن اســت کــه ایــران
معوقــات خــود را پرداخــت کنــد.
عضــو مالــی و بانکــی تیــم مذاکــره کننــده هســتهای
ایــران یــادآور شــد معوقــات ایــران بــه سیســتمهای
بیمــهای در ســالهای گذشــته بــه دلیــل کمبــود منابــع
مالــی کشــور ناشــی ازتحریمهــا و مســائل حمــل و نقــل

عضــو مالــی و بانکــی تیــم مذاکــره کننــده هســتهای
ایــران همچنیــن در خصــوص نوســانات ارزی موجــود در
بــازار گفــت :مطمئنــا ایــن نوســانات پایــدار نیســت ،زیــرا
در حــال حاضــر عرضــه و تقاضــای ارز و دسترســی بــه
ذخایــر ارزی ناچیــز اســت امــا از روز اجــرای برجــام تمــام
ذخایــر بانــک مرکــزی آزاد شــده و عرضــه بــاال م ـیرود.
وی یــادآور شــد :افــرادی کــه در حــال حاضــر بــا هیجــان
زیــادی اقــدام بــه خریــد ارز میکننــد بداننــد کــه ایــن
نوســانات و افزایــش نــرخ ارز پایــدار نیســت و قیمتهــا
شکســته میشــود.
منبع :تسنیم

قراردادهــای جدیــد بیشــتر شــده اســت.
پــس از آنکــه یــک شــرکت مطــرح فرانســوی نوســازی و
بازطراحــی ســه ایســتگاه راهآهـن ایــران را پذیرفــت اینبــار
نوبــت یــک شــرکت مشــهور آلمانــی بــود تــا بــا نهایــی
کــردن قــراردادش بــا شــرکت راهآهــن تاثیــری مهــم در
آینــده ایــن طرحهــا باقــی بگــذارد.
براســاس توافقنامــهای کــه میــان مدیــران شــرکت
زیمنــس و مدیرعامــل شــرکت راهآهــن ایــران منعقــد شــد،
شــرکت آلمانــی در ســه حــوزه خــاص بــه فعالیــت خواهــد
پرداخــت کــه در ایــن بیــن دو پــروژه مهمــی کــه تنوعــی
جــدی در صنعــت ریلــی ایــران بــه وجــود خواهــد آورد بــه
چشــم میخــورد.
براســاس ایــن توافقنامــه شــرکت زیمنــس در حــوزه
برقیکــردن خــط ریلــی تهــران – مشــهد در حوزههایــی
ماننــد تجهیــزات و لوکوموتیــو برقــی ،واگــن مســافری و
ســرویس و نگهــداری خــط فعالیــت خواهــد کــرد.
همچنیــن در خــط پرســرعت تهــران – اصفهــان نیــز

زیمنــس بناســت تــا بــر روی یــک پیشــنهاد فنــی و مالــی
کار کــرده کــه قــادر بــه ارائــهی پیشــنهاد ســیگنالینگ و
قطــار مســافری سریعالســیر در ایــن حــوزه باشــد.
همچنیــن بنــا شــده  500دســتگاه ســالن مســافری بــه
انضمــام بررســی امــکان تامیــن فاینانس و تامیــن و نگهداری
آن از ســوی زیمنــس بــرای راهآهــن اجرایــی شــود .توســعه
و بهروزرســانی سیســتمهای راهآهــن ایــران ،آمــوزش و
انتقــال تکنولــوژی نیــز بخــش دیگــری از قــرارداد راهآهــن
ایــران بــا ایــن غــول آلمانــی را میســازد.
هرچنــد تــا لغــو قطعــی تحریمهــا هنــوز فرصــت باقــی
اســت و بســیاری از شــرکتهای اروپایــی ترجیــح
میدهنــد تــا زمانــی کــه ایــن مســاله قطعــی نشــده ،نســبت
بــه نهایــی کــردن قراردادهایشــان دســت نگــه دارنــد ،امــا
ورود شــرکتهای در ســطح زیمنــس بــه ایــران نشــان از
ایــن امیــد دارد کــه در آینــده و در شــرایطی کــه دولــت بــا
مشــکالت جــدی اعتبــاری روبهروســت خارجیهــا توســعه
زیرســاختهای حملونقــل ایــران را پیگیــری کننــد.

* نوسانات نرخ ارز پایدار نخواهد ماند
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انـرژی

شماره بیست  //هفته آخر دی هزار و سیصد نود و چهار

تهــران نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد
مقاومتــی بهتریــن فرصــت بــرای عــرض انــدام بخــش
خصوصــی در دوران پســابرجام اســت ،گفــت :الگــوی اقتصــاد
مقاومتــی ایــن فرصــت را فراهــم کــرده اســت تــا حضــور
بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور پررنگتــر از گذشــته
شــود و حتــی نســبت بــه سیاســتهای اصــل  ۴۴قانــون
اساســی نیــز یــک گام بــه جلــو اســت.

دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

ماموریت «خصوصی»
برای توسعه «ملی»

«جمعــه» روز احتمالــی لغــو کامــل تحریمهــا اعــام شــده
اســت .تحریمهایــی کــه بــا برداشتهشدنشــان اقتصــاد
و بهویــژه تجــارت ایــران روی ریــل دیگــری میافتــد و
میتوانــد در شــرایط برابــر بــا دنیــا بــه رقابــت بپــردازد.
در همیــن حــال و در آســتانه لغــو کامــل تحریمهــا،
دهمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران
بــا محوریــت بحــث و بررســی دربــاره ماموریتهــا و اهــداف
«ســتاد اقتصــادی پســاتحریم» اتــاق بازرگانــی تهــران برگــزار
شــد.
نماینــدگان بخــش خصوصــی در حالــی گردهــم آمدنــد کــه
شــوق اجــرای برجــام و رفــع تحریمهــا در چنــد روز آینــده،
مــوج تــازهای از امیــد بــه آینــده اقتصــاد ایــران را شــکل داده
اســت.
مســعود خوانســاری همچنیــن بــه حضــور محمــود حجتــی،
وزیــر جهــاد کشــاورزی ،در اتــاق بازرگانــی تهــران اشــاره کرد
و گفــت :در ایــن جلســه دربــاره ظرفیتهــای بــازار روســیه
و اســتفاده از آن بحــث شــد و وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز
تاکنــون نشــان داده کــه نســبت بــه رفــع موانــع توســعه
مــراودات بــا روســیه همــراه بخــش خصوصــی اســت .برهمین
اســاس ،در هفتــه گذشــته ۵۰۰ ،کامیــون مــواد غذایــی و
بهویــژه میــوه از طریــق آذربایجــان بــه روســیه ارســال شــد
کــه البتــه ایــن محمولــه بهدلیــل برخــی مشــکالت دچــار
توقفــی چنــد ســاعته بــود کــه بــا مداخلــه مســئوالن ایــن
مســئله رفــع شــد.
بــه گفتــه وی ،موافقتنامههــای قرنطینــه دامــی و محصــوالت
لبنــی نیــز آمــاده شــده و گفتــه میشــود کــه نخســتین
محمولــه لبنــی و دامــی تــا پایــان مــاه ژانویــه بــه روســیه
صــادر خواهــد شــد.

13

رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه ســومین نشســت
از سلســله جلســات راهبردهــای اقتصــاد ایــران گفــت :حضــور
محمــود ســریعالقلم و جــواد صالحــی اصفهانــی در ایــن
نشســت بــا اقبــال قابلتوجــه فعــاالن اقتصــادی مواجــه شــد.
او بــا اشــاره بــه بیانیـهای کــه اتــاق در جلســه پیشــین هیــات
نماینــدگان دربــاره بدهیهــای دولــت صــادر کــرد ،گفــت:
پــس از صــدور ایــن بیانیــه ،وزیــر اقتصــاد رقــم بدهیهــای
دولــت را اعــام کــرد.
رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه وضعیــت
سیســتم بانکــی کشــور بــا بیــان اینکــه بــا رفــع تحریمهــا
تمــام مشــکالت نظــام بانکــی حــل نمیشــود ،تاکیــد کــرد:
ایــن نظــام نیازمنــد اصالحــات ســاختاری اســت .او ادامــه داد:
رییسجمهــور در تیرمــاه گذشــته طــی نام ـهای بــه معــاون
اول خــود ،دســتوری مبنــی بــر اصــاح نظــام بانکــی صــادر
کــرد و انتظــار م ـیرود در ایــن زمینــه گزارشــی ارائــه شــود
تــا ببینیــم ایــن اصالحــات در چــه مرحل ـهای اســت.
بررسی مشکالت در ستاد پساتحریم
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز بــا ارائــه گزارشــی
دربــاره برخــی اقدامــات و برنامهریزیهــای ســتاد اقتصــادی
پســاتحریم ،گفــت :بــه احتمــال زیــاد جمعــه آینــده ،روز
موعــد لغــو تحریمهاســت .مهــدی جهانگیــری تصریــح کــرد:
از فروردیــن تــا آذر امســال و پــس از توافــق هســتهای ،ایــران
کانــون توجــه ســرمایهگذاران خارجــی قــرار گرفتــه اســت

کــه در همیــن مــدت حــدود  ۳۷۶۳ســرمایهگذار خارجــی
در قالــب  ۱۴۵هیــات اقتصــادی از حــدود  ۵۰کشــور جهــان
بــه ایــران آمدنــد .جهانگیــری بــا بیــان اینکــه  ۵کمیتــه
تخصصــی در ســتاد اقتصــادی پســاتحریم دســتورالعملهای
خــود را تدویــن و فعالیتهــای خــود را همزمــان بــا
تشــکیل ایــن ســتاد ،آغــاز کردهانــد ،تصریــح کــرد :بررســی
موانــع ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران توســط یکــی
از کمیتههــای ایــن ســتاد مــورد نقــد و بررســی و البتــه
ارائــه راهــکار قــرار گرفتــه و ریاســت آن را نیــز آقــای بهــروز
علیشــیری ،رییــس پیشــین ســازمان ســرمایهگذاری خارجــی
و کمکهــای فنــی و اقتصــادی ایــران ،برعهــده دارد.
خود را در جایگاه سرمایهگذار ببینیم
حمیدرضــا آصفــی ،مســئول کمیتــه بینالملــل ســتاد
اقتصــادی پســاتحریم گفــت :بــرای بهتــر دیــدن مشــکالت
کنونــی اقتصــاد بایــد خودمــان را در جایــگاه یک ســرمایهگذار
خارجــی بگذاریــم و از چشــم او موانــع و مشــکالت موجــود
را ببینیــم .ناکارآمــدی نظــام بانکــی و ناکارآمــدی بیمههــای
داخلــی دو مشــکل اصلــی اولیــه پیــش چشــم ســرمایهگذار
خارجــی اســت.
نقش بخش خصوصی با اقتصاد مقاومتی
بهــروز علیشــیری ،رییــس کمیتــه بررســی موانــع
ســرمایهگذاری ســتاد اقتصــادی پســاتحریم اتــاق بازرگانــی

ابزارهایی برای رتبهبندی شرکتها
حســن فروزانفــرد ،رییــس کمیتــه رتبهبنــدی شــرکتها
بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط پســاتحریم بــه اطالعــات
رتبهبنــدی شــده بــرای ســازماندهی ارتباطهــا و مذاکــرات
اقتصــادی نیــاز داریــم ،افــزود :در ایــن زمینــه ،بــا توجــه
بــه بســترهای شــکل گرفتــه در اتــاق ایــران در ارتبــاط بــا
رتبهبنــدی شــرکتها ،میتــوان نســبت بــه شناســایی
اعضــا و بنگاههــای اقتصــادی کشــور اقــدام کــرد.
کمیته اطالعرسانی چه برنامهای دارد؟
مدیــر حــوزه ریاســت و روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
تهــران نیــز اظهــار کــرد :کمیتــه اطالعرســانی ســتاد
اقتصــادی پســاتحریم اتــاق بازرگانــی تهــران ،هــدف غایــی
خــود را انتقــال پیــام بهبــود امــکان ســرمایهگذاری در ایــران
و همچنیــن همراهــی بــا فعــاالن اقتصــادی کشــور بــرای
یافتــن شــرکای مطمئــن خارجــی قــرار داده اســت .مصطفــی
درویشــی افــزود :برهمیــن مبنــا کمیتــه اطالعرســانی
ســتاد اقتصــادی پســاتحریم ،بخــش مهمــی از فعالیتهــای
خــود را در دل ســایت اطالعرســانی اتــاق بازرگانــی تهــران
ســازماندهی کــرده اســت و در عیــن حــال ،بخــش ویــژه
«ســتاد اقتصــادی پســاتحریم» نیــز در ایــن ســایت راهانــدازی
شــده اســت.
تعیین اولویتها
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تهــران ،نیــز بــه موضــوع تعییــن و مشــخص شــدن اولویــت
نخســت اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد چراکــه ابتــدا بایــد
اولویتهــا مشــخص شــود تــا کشــور در مســیر توســعه قــرار
بگیــرد.
از هیاتهای تجاری چگونه بهره ببریم؟
ولیالــه افخم ـیراد ،بهعنــوان عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران ادامــه در صفحــه 14
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ادامه از صفحه 13
و رییــس ســازمان توســعه تجــارت ،گفــت :یکــی از
دغدغههایــی کــه دربــاره هیاتهــای تجــاری وجــود دارد
ایــن اســت کــه چگونــه از حضــور ایــن هیاتهــا در کشــور
میتــوان بهرهبــرداری مطلــوب کــرد.
در پــی آن هســتیم کــه چارچــوب تفاهمنامــه بــا ســایر
کشــورها را بــه نحــوی تغییــر دهیــم کــه از جنبههــای کلــی
فراتــر رفتــه و بــه جزییــات نیــز بپــردازد.

ادامه از صفحه 3

ویروس خصولتی در جان اقتصاد
علــی شــمساردکانی نیــز بــر حضــور بخشهــای دولتــی
و شــبهدولتی در اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد و گفــت :تــا
زمانــی کــه ویــروس خصولتیهــا در اقتصــاد ایــران زنــده
اســت ،نمیتــوان کاری از پیــش بــرد

رشد  154درصدی ایران در جذب سرمایهگذاری
خارجی
بهــروز علیشــیری نیــز پــس از آنکــه یــه ســخنان و
دیدگاههــای ارائــه شــده از ســوی برخــی اعضــای هیــات
نماینــدگان گــوش داد ،گفــت« :ظرفیتهــای اقتصــادی
ایــران در نــوع خــود بســیار عظیــم اســت و نبایــد فرامــوش
کــرد کــه بــر اســاس گــزارش آنکتــاد ،در طــی ســالهای
اخیــر ،ایــران جــزو  6کشــور برتــر در جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی بــوده اســت و مــا توانســتهایم کــه در ایــن زمینــه
تــا  154درصــد رشــد را تجربــه کنیــم ».وی بــا بیــان اینکــه
بخشهــای نفــت و گاز و پتروشــیمی کشــور ،حــوزه پیشــران
اقتصــاد ایــران اســت ،گفــت« :بــا ایــن حــال نبایــد از ســایر
بخشهــای مزیــتدار چشمپوشــی کــرد و از ایــن رو بایــد
بــه بازتعریــف حوزههــای مزی ـتدار اقــدام کــرد ».علیشــیری
افــزود« :درهمیــن زمینــه ،نیــاز بــه تعریــف اســتراتژی و
راهبردهــای توســعه کامــا احســاس میشــود ».وی در
پایــان ســخنانش ،بــه ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای
فنــی اقتصــادی ایــران اشــاره کــرد و گفــت« :ســاختار ایــن
ســازمان بایــد متناســب بــا شــرایط بینالمللــی و جهانــی،
تغییــر کنــد و از ایــن رو ،پنــج ســناریو بــرای تقویــت ایــن
ســازمان تهیــه و تدویــن شــده اســت کــه در اختیــار دولــت
بــرای بررســی و تصویــب قــرار گرفتــه اســت».

وی بــا اشــاره بــه افزایــش  ۱۸۰میلیــون مترمکعبــی
ظرفیــت پاالیشــی کشــور از پــارس جنوبــی افــزود:
هماکنــون فازهــای  ۱۵-۱۶ ،۱۲و  ۱۷گاز مــورد نیــاز
خــود را از بخــش دریــا دریافــت میکننــد .وزیــر نفــت
بــا بیــان اینکــه اجــرا و تکمیــل فازهــا اولویــت نخســت
پــارس جنوبــی بــا وجــود شــرایط تحریــم ،کاهــش شــدید
درآمدهــای نفتــی کشــور و مشــکالت دیگــر انجــام شــده
اســت ،گفــت :ایــن فازهــا بــا تــاش مســئوالن و در
شــرایطی کــه منابــع مالــی اندکــی در دســترس بــود بــه
بهرهبــرداری رســیده اســت .همچنیــن فازهــای ۲۰ ،۱۹
و  ۲۱پــارس جنوبــی تــا پایــان امســال بــه بهرهبــرداری
خواهــد رســید.
تکمیل پارس جنوبی در دولت یازدهم
بــه گفتــه وزیــر نفــت در صورتــی کــه منابــع مالــی الزم
بــرای اجــرای پروژههــای پــارس جنوبــی تامیــن شــود،
بــه جــز بخشــی از فــاز  ۱۴پــارس جنوبــی ،همــه فازهــای
ایــن میــدان مشــترک گازی تــا پایــان دولــت یازدهــم
تکمیــل میشــود.
زنگنــه گفــت :راهانــدازی  ۶فــاز پــارس جنوبــی معــادل
۱۵۰میلیــون مترمکعــب گاز در کشــور در ۲ســال و نیــم
اخیــر بــه بهرهبــرداری رســیده کــه ایــن موضــوع ســبب
کاهــش مصــرف ســوخت مایــع در نیروگاههــای کشــور
شــده اســت.
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وی بــا بیــان ایــن کــه تــا اواســط ســال  ۹۶تولیــد
میعانــات گازی ایــران بــه حــدود یکمیلیــون بشــکه
در روز خواهــد رســید ،تاکیــد کــرد :بهطــور تقریبــی
همــه ایــن میــزان تولیــد در واحدهــای پاالیشــی جدیــد
همچــون ســتاره خلیجفــارس ،طــرح فراگیــر پاالیشــگاه
ســیراف و پاالیشــگاه دوم شــیراز فــرآورش میشــود ضمــن
اینکــه حجــم زیــادی از اتــان و «الپیجــی» تولیــدی در
فازهــای پــارس جنوبــی بهعنــوان خــوراک بــه پتروشــیمیها
تحویــل میشــود.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن برجــام در چنــد
روز آینــده گفــت :امیدواریــم بــا اجــرای برجــام هزینههــای
صنعــت نفــت کاهــش یابــد و بتوانیــم بــرای ســاخت تجهیــزات
و ارتقــای توانمنــدی ملــی در ایــن صنعــت تــاش بیشــتری
انجــام دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد پــارس جنوبــی از ابتــدای
دولــت یازدهــم تاکنــون و مقایســه آن بــا میــزان تولیــد
قطــر گفــت :از ابتــدای دولــت یازدهــم میــزان تولیــد
پــارس جنوبــی از ۲۶۰میلیــون مترمکعــب بــه ۴۶۰میلیــون
مترمکعــب رســیده کــه البتــه قطــر در ایــن دوران توانســته
اســت بــا تولیــد ۷۰۰میلیــون مترمکعــب بــه طــور تقریبــی ۲
برابــر تولیــد ایــران را داشــته باشــد.
زنگنــه بــا اشــاره بــه افتتــاح رســمی فازهــای  ۱۵و  ۱۶پــارس
جنوبــی از ســوی دکتــر حســن روحانــی ،رییسجمهــوری
گفــت :ســهم ســاخت داخــل ایــن فــاز بیــش از ۷۰درصــد
اســت .البتــه وزیــر نفــت بــه شــرکتهای مشــارکتکننده
خارجــی در تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن فازهــا کــه
ســهم  ۳۰درصــدی را بــه خــود اختصــاص میدهــد ،اشــاره
نکــرد.
زنگنــه بــا قدردانــی از تالشهــای قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــا ،شــرکت نفــت و گاز پــارس و پیمانــکاران
اجرایــی فازهــای  ۱۵و  ۱۶پــارس جنوبــی افــزود :از ســال
 ۸۵تاکنــون بــا صــرف هزینــه ۶میلیــارد دالری ،زحمتهــای
زیــادی در ایــن پــروژه کشــیده شــده اســت.
تنش اخیر ،دستاویزی برای اجرایی نشدن برجام
زنگنــه دربــاره تنــش ایــران و عربســتان و تاثیر آن بــر صادرات
نفــت و گاز ایــران گفــت :مــا نمیخواهیــم در منطقــه تنــش
وجــود داشــته باشــد امــا عــدهای بــه دنبــال تنــش هســتند
چراکــه ایــران قدرتمنــد بــرای هیــچ کشــوری تهدیــد نیســت.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه برجــام براســاس تنشزدایــی کار
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شــده و بزرگتریــن موفقیــت سیاســی ۱۰۰ســال اخیــر کشــور
اســت ،تصریــح کــرد :هیــچ اتفاقــی در ابعــاد برجــام در عرصــه
سیاســت و دیپلماســی کشــور در  ۱۰۰ســال اخیــر رخ نــداده
ا ست .
وی بــا بیــان اینکــه پــس از تثبیــت برجــام عــدهای تــاش
کردنــد کــه ایــن تفاهــم بــه مرحلــه اجرایــی نرســد و
هماکنــون نیــز بــه ایــن تالشهــا ادامــه میدهنــد ،گفــت:
اینگونــه افــراد فکــر میکننــد ایــران بــرای آنهــا تهدیــد
اســت در حالــی کــه ایــران قدرتمنــد تهدیــدی بــرای کســی
نیســت.
اراده سیاسی نهفته در روندکاهشی بازار
وزیــر نفــت دربــاره سیاســت کاهشــی ،نیــاز بــه انــرژی
خاورمیانــه ،از ســوی غــرب و عملــی کــردن تئــوری اســتقالل
نیمکــرهای افــزود :غــرب از ســالها قبــل بهدنبــال کاهــش
نیــاز بــه انــرژی ایــن منطقــه جغرافیایــی بــوده اســت ،امــا بــا
کاهــش نیــاز غــرب بــه ایــن حــوزه جغرافیایــی کــه ۶۰درصــد
انــرژی جهــان را در خــود دارد ،مصرفکننــدگان دیگــری
جایگزیــن میشــوند.
وی همچنیــن افــزود :یــک نویســنده امریکایــی گفتــه اســت
چــرا بایــد بــرای تامیــن امنیــت ایــن منطقــه همــواره نــاو
«جــرج واشــینگتن» حضورداشــته باشــد؛ کســانی کــه بــه
تامیــن انــرژی خــود از ایــن منطقــه نیــاز دارنــد بایــد امنیــت
را در ایــن منطقــه برقــرار ســازند.
وی کاهــش جهانــی قیمــت نفــت را تحــت تاثیــر اراده
سیاســی دانســت و تاکیــد کــرد :قیمــت نفــت یــک مولفــه
اقتصــادی صــرف نیســت و تعامــات سیاســی کشــورها بــر
ثبــات بــازار نفــت موثــر اســت .در نتیجــه مــن بارهــا گفتـهام
کــه اراده سیاســی نهفتــه در پشــت پــرده از عوامــل بیثباتــی
بــازار نفــت اســت.
وی دربــاره صــادرات گاز ایــران بــه آذربایجــان گفــت :هنــوز
تصمیــم قطعــی در ایــن زمینــه گرفتــه نشــده امــا مذاکراتــی
انجــام شــده و ایــران آمادگــی خــود را بــرای ســوآپ نفــت بــه
ایــن کشــور اعــام کــرده اســت.
وزیــر نفــت دربــاره قیمــت جهانــی گاز بــا تاکیــد بــه ایــن
نکتــه کــه قیمــت گاز منطقـهای اســت .نــه جهانــی ،تصریــح
کــرد :قیمــت گاز تابعــی از قیمــت زغالســنگ و نفــت اســت
و بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت ،کاهــش یافتــه اســت
بــا ایــن حــال بایــد درنظــر داشــت کــه قیمــت گاز بهصــورت
منطقــهای تعییــن میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد چگونه کار میکند
اقتصاد چگونه کار میکند
نگاه تازه به اقتصاد کالن با تاکید بر دوگانه هایک/کینز
ـي از جانــب متفكــري برجســته اســت .فارمــر ســنتهاي هايــك و كينــز را بــراي ارائــه
ـتي مهمـ ِ
ايــن كتــاب پيشــنهاد سياسـ ِ
راهــي جديــد بــراي تثبيــت اقتصــاد و تحكيــم اعتمــاد جامعــه در خصــوص چشــماندازهاي آينــده بهطــور متــوازن بــهكار
ميگيــرد .ســايمون جانســون ( ،)Simon Johnsonاســتاد كارآفرينــي مدرســه مديريــت اســلون امآيتــي و اقتصــاددان ارشــد
پيشــين صنــدوق بينالمللــي پــول در بــاره ایــن کتــاب میگویــد :راجــر فارمــر ،مــا را بــه اصــول اوليــه ارجــاع ميدهــد و
اســتداللي واضــح و موجــز را بــه زبانــي ارائــه ميكنــد كــه پيگيــري آن آســان اســت .هيــچ سياس ـتگذاری اشــتياق چندانــي
بــراي پذيــرش رويكــرد فارمــر نــدارد؛ هميــن اتفــاق در دهــه  1930بــراي كينــز هــم افتــاد .بياييــد اميــدوار باشــيم كــه مــا نيــازي
نداريــم ركــود بــزرگ ديگــري را تجربــه كنيــم تــا رهبــران اقتصــادي مــا پــس از وقــوع رکــود بهطــور جــدي اقــدام بــه بازنگــري
همهچيــز كننــد.
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