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خروج از رکود تدبیر میخواهد

توافــق هســتهای و اجــرای برجــام بهطــور حتــم یکــی از مهمتریــن اتفاقــات
اقتصــادی و سیاســی کشــور در ۱۰ســال گذشــته بهشــمار میآیــد.
اقتصــاد ایــران بهدلیــل تحمــل بیــش از  ۱۲ســال فشــار ناشــی از تحریمهــا امــروز
در موقعیتــی قــرار گرفتــه کــه بــه هــوای تــازه بــرای تنفــس نیــاز دارد .برجــام هــم
میتوانــد بــا مالحظاتــی چنیــن فضایــی را بــرای مــا مهیــا کنــد .البتــه تاکنــون
بارهــا دربــاره اثــرات برجــام صحبــت شــده امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه برجــام
دسترســی اقتصــاد ایــران بــه بازارهــای جهانــی بــرای در اختیــار گرفتــن فناوریهــای
روزآمــد و همچنیــن امــکان مبادلــه کاال بــا هزین ـهای ارزانتــر و منطقیتــر را مهیــا
میکنــد .برجــام بــرای مــا انتظاراتــی ماننــد افزایــش همکاریهــای خارجــی ،حرکــت
کاالهــای ایــران بــه ســمت بازارهــای منطق ـهای و تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب
اقتصــادی منطقــه را ایجــاد کــرده ولــی آیــا همگــی اینهــا بــه معجــزه برجــام بــه ثمــر
میرســد؟ بایــد تاکیــد کــرد کــه امــروز مــا در رکــود مطلــق هســتیم و برجــام امیــد
مــا و نــه راهــکار اقتصــاد ایــران بــرای دســتیابی بــه رونــق اســت .البتــه کــه اجــرای
برجــام بهطــور حتــم ،نقطــه عطفــی در اقتصــاد ایــران خواهــد بــود .اقتصــاد ایــران
کــه بهدلیــل تحریمهــا بــه شــدت بــه انــزوا رفتــه بــود ،امــروز میتوانــد بــه لطــف
اجــرای برجــام ،بازهــم خــود را بــه قافلــه اقتصــاد جهانــی برســاند .برهمیــن اســاس
اســت کــه بخــش خصوصــی کشــور خــود را قــدردان تمامــی زحماتــی میدانــد
کــه در راه بــه ثمــر رســیدن ایــن فرصــت تاریخــی کشــیده شــده اســت .اینکــه
امــروز دســتگاه دیپلماســی کشــور و حاکمیــت تعامــل بــا جهــان را بــه جــای تقابــل
بــا آن انتخــاب کــرده ،نشــان از تغییــر نگاههــا دارد .ایــن تغییــر نــگاه در صورتــی
کــه بــه جهــت درســتی هدایــت شــود ،زمینههــای رشــد و توســعه کشــور و رونــق
دوبــاره اقتصــاد ایــران را مهیــا میکنــد .برهمیــن اســاس امــروز برجــام و اجــرای آن
نهتنهــا یــک فرصــت کــه یــک نعمــت بــزرگ و تاریخــی بــرای اقتصــاد ایــران اســت.
امــا اگــر قــرار اســت برجــام ،التیامــی بردردهــای امــروز اقتصــاد مــا باشــد ،بایــد
حداقــل در زمینــه چنــد مولفــه تصمیمگیــری عاجــل انجــام دهیــم .نخســت اینکــه
اقتصــاد ایــران نهتنهــا بهدلیــل تحریمهــا کــه بــه جهــت فشــارهای داخلــی ماننــد
ســوءمدیریتهای بــه جامانــده از دوران کاســبی بــا تحریمهــا و فضــای نامناســب
کســبوکار بــه شــدت تحــت فشــار اســت .بنابرایــن اگــر قــرار اســت برجــام بــه
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رییس جمهوری:

رفاه مردم اولویت دولت پس از «برجام»
از امــروز تاجــران و کارآفرینــان میتواننــد از مســیر قانونــی و
معمــول نقلوانتقــاالت بانکــی ،فعالیتهــای تجــاری و صــادرات
خــود را بــا تســهیالت بیشــتر آغــاز کننــد.

بــه گــزارش ایرنــا ،حســن روحانــی دیــروز در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت آغاز
دوران پســاتحریم انجــام شــد ،ایــن مطلــب را بیــان کــرد .مهمتریــن فرازهــای ایــن
نشســت عبارتنــد از :از امــروز بــه جــای اینکــه برنامــه هســتهای بهانــه بدخواهــان
بــرای تحریــم و فشــار و فاصلــه باشــد ،بــه عنــوان برنام ـهای بــرای روابــط علمــی،
فنــاوری ،تجــاری و اقتصــادی خواهــد بــود .بــه جــای آنکــه تــا امــروز از لحــاظ
حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران زیرفشــار  ۶قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان
ملــل و  ۱۲قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس باشــد ،امــروز در برابــر قطعنامــهای
هســتیم کــه «برجــام» را بــه عنــوان مصوبــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل در
برابــر جهانیــان قــرار داده اســت .از امــروز بانکهــای کشــور بــا بانکهــای جهــان
بــرای مســائل مالــی و پولــی خدمــات الزم را اخــذ خواهنــد کــرد و خدمــات الزم
را بــه مــردم عزیــز کشــورمان خواهنــد داد .از امــروز محدودیــت صــادرات نفــت
در کشــور مــا برداشــته میشــود و بــه هــر انــدازه کــه در برنامــه کشــور باشــد در
چارچــوب مصالــح ملــی و برنامههــای مصــوب کشــور نفــت و همچنیــن میعانــات و

ســایر فرآوردههــا و پتروشــیمی صــادر خواهــد شــد .از امــروز خریــد هواپیماهــای
مــدرن در دســترس شــرکتهایی اســت کــه میخواهنــد خدمــات بهتــری بــه
مــردم ارائــه دهنــد .یعنــی از امــروز ایمنــی هوایــی مــا بــرای مســافران عزیــز مــا
بیشــتر خواهــد شــد .از امــروز پولهایــی کــه از آن ملــت ایــران و در بانکهــای
خارجــی بــود و قفــل نابجایــی بــه نــام تحریــم بــر آنهــا زده شــده بــود ،در اختیــار
ملــت ایــران بــرای فعالیتهــای اقتصــادی خواهــد بــود .در همیــن تجربــه چنــد
ســاعته  ۱۰۰۰الســی در بانکهــای مختلــف بــاز شــد و ایــن نشــان داد ،آنهــا کــه
میگفتنــد بــاور نکنیــد اشــتباه میکردنــد .مــا بــه قــدرت ملــی خــود بــاور داریــم.
ایــن دولــت از ابتــدا ،پــای بخــش خصوصــی رقابتــی غیررانتــی ،فــرش قرمــز پهــن
کــرده و امــروز هــم ایــن فــرش قرمــز را پهــن میکنــد .بخــش خصوصــی بایــد
فعــال شــود .امســال هــم رشــد اقتصــادی داریــم و ســال آینــده حداقــل  ۵درصــد
رشــد اقتصــادی خواهیــم داشــت.
در امریــکا هــر گروهــی پــس از ایــن ،دولــت را در اختیــار داشــته باشــد؛ تعهــدی
کــه امــروز دولــت در برجــام بــه مــا داده اســت ،تعهــد دولــت امریــکا اســت نــه ایــن
دولــت و نــه آن دولــت .البتــه مــا میخواهیــم بــا همــه کشــورهای همســایه روابــط
صمیمانــه داشــته باشــیم و مشــکل عربســتان از خــود آنهــا نشــات گرفتــه
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انـرژی

اخبار کوتاه

مذاکــرات نفتــی ایــران بــا ژاپــن و کــره جنوبــی
اعناوین اخبار
آغــاز شــد مدیرعامــل شــرکت بهینهســازی مصــرف
ـام» ســوخت از آغــاز مذاکــرات جدیــد بــا شــرکتهایی از
رفــاه مــردم اولویــت دولــت پــس از «برجـ
عــراق بزرگتریــن مشــتری گاز ایــران میشــود
حســن روحانــی دیــروز در نشســت خبــری کــه بــه کــره جنوبــی ،ژاپــن و مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
مناســبت آغــاز دوران پســاتحریم انجــام شــد ،ایــن
مطلـ�ب را بیـ�ان کـ�رد مشــروح خبــر
مذاکــرات نفتــی ایــران بــا ســوئیس و نــروژ روابــط بانکــی ایــران و روســیه برقــرار شــد
آغــاز شـ
ـد همزمــان بــا آغــاز لغــو تحریمهــای نفتــی ،مشــروح خبــر
خــروج از رکــود تدبیــر میخواهــد توافــق یــک مقــام مســئول در پژوهشــگاه صنعــت نفــت اعــام
هســتهای و اجــرای برجــام بهطــور حتــم یکــی از کــرد :مشــروح خبــر
اگزیــم بانــک کــره قــرارداد فاینانــس  5میلیــارد
یورویــی بــا ایــران امضــا میکنــد مشــروح خبــر
مهمتریــن اتفاقــات اقتصــادی و سیاســی کشــور در
۱۰سـ�ال گذشـ�ته بهشـ�مار میآیـ�د .مشــروح خبــر جزئیــات ســناریوی ایــران بــرای صــادرات گاز
ـق عمـ
از طریـ
ـان مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات «الپیجـ�ی» در راه صـ�ادرات بـ�ه اروپـ�ا مشــروح
ـر
ـه واکاوی مشــکالت بخــش خصوصــی در گاز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران ظرفیــت صــادرات یــک خبـ
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آینــدهای روشــن در انتظــار صنعــت پتروشــیمی
مشــروح خبــر

جذابیتهــای نفتــی و گازی ایــران بــرای
ایتالیاییهــا مشــروح خبــر
ـی
ـذاری نفتـ
ـرمایه گـ
ـارد دالری سـ
ـه  150میلیـ
ـران بـ
ایــ
احتیــاج دار مشــروح خبــر

صــادرات گاز بــه اروپــا اســتراتژی ایــران اســت

مشــروح خبــر

نفت ایران  ۴۶دالر ارزان شد مشروح خبر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
ـرمایه  200میلیارد خبــر
صنعــت نفــت در چندقدمــی سـ
ـک شکسـ
ـم  9بانـ
تحریـ
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ـتــ در جریــان اجرایــی شــدن دالری تحریــم آخریــن نفسهایــش را کشــید و وزارت
برجــام تحریــم  9بانــک ایرانــی شکســت ،هــر چنــد کــه نفــت کــه در ایــن ســالها چشــم امیــدش بــه چنیــن افزایــش  23درصـ�دی بودجـ�ه وزارت اقتصـ�اد خواهیــد کــرد
مشــروح خبــر
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تحــول اقتصــاد ایــران بــا توســـعه صنعــت خبـ�ر
نفتصنعــت نفــت بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد کشــور
دارای جایــگاه ویــژهای اســت و سالهاســت کــه عمــده
درآمــد ملــی کشــور را مشــروح خبــر
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میشـــــود وزیــر نیــرو در حاشــیه دیــدار
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اهــداف بخــش خصوصــی در پســابرجام مشــروح
خبــر
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اســت .رفتــار عربســتان در مســئله منــا و عکسالعملــش در
چارچوبهــای مســائل اخالقــی و حتــی عــرف دیپلماســی
نمیگنجیــد .اگــر در زمینههایــی امریکاییهــا بخواهنــد
اقدامــی انجــام دهنــد بــاز هــم پاســخ متقابــل را دریافــت
خواهنــد کــرد .اگــر از امریــکا ســرمایه بــه کشــور مــا بیایــد،
اگــر فنــاوری بــه کشــور مــا بیایــد ،آمادگــی داریــم ،آنهــا
ممکــن اســت موانعــی داشــته باشــند.
دوستان دوران سختی و تحریم را فراموش نمیکنیم
اینکــه میبینیــد توســعه صــادرات غیرنفتــی در حــال
افزایــش اســت ،ایــن همــان اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ یــا
اینکــه میبینیــد مــا در زمینــه شــرکتهای دانشبنیــان
حرکــت وســیعی کردهایــم ،ایــن همــان اقتصــاد مقاومتــی
اســت و در حــال پیــاده شــدن و اجراســت .در زمینــه فــروش
نفــت ،مــا از امــروز کار را شــروع کــرده و بــه فــروش بیشــتر
اقــدام کردهایــم کــه ایــن مهــم اســت .ایــران از ابتــدا دنبــال
ایــن بــوده کــه مشــکالت را در عــراق ،یمــن و ســوریه حــل
کنــد و از ابتــدا دنبــال حمایــت از دولــت عــراق و ســوریه در
برابــر تروریس ـتها بــوده اســت .اصــوال در فضــای پســابرجام
روابــط بــا اروپــا توســعه پیــدا خواهــد کــرد .مســلما آثــار
فضــای پســابرجام را در بازارهــای مالــی و ســرمایهای
خواهیــم دیــد؛ اگــر چــه در بــورس کشــور نقــش چندانــی
نداریــم و ایــن فضــا در اختیــار شــرکتها و بخشهــای
مختلــف اقتصــادی کشــور اســت .در زمینــه هســتهای وارد
بخــش تجــاری شــدیم و بــرای نخســتین بــار مــواد هســتهای
را صــادر و وارد کردیــم کــه قبــل از انقــاب ســابقه نداشــت،
در هــر صــورت شــرایط نــو شــده اســت .مــدل برجــام را بایــد
در داخــل اجــرا کنیــم؛ اطالعــات اولی ـهای هــم کــه بــه مــن
دادنــد خیلــی خوشــحالکننده نبــود .وی ادامــه داد :در دو
مرحلــه ،بســیار شــرایط خوبــی بــود .در مرحلــه ثبــت نــام،
اســتقبال خوبــی شــد ،مرحلــهای کــه هیاتهــای اجرایــی
صالحیتهــا را بررســی کردنــد ،بســیار امیــدوار کننــده بــود.
در مرحلــه نظــارت ،برخــی از افــراد احــراز صالحیــت نشــدند.
مــن بــه عنــوان رییسجمهــور از همــه اختیاراتــم در ایــن
زمینــه اســتفاده خواهــم کــرد؛ شــورای نگهبــان نهــاد بســیار
مهمــی در کشــور ماســت و پاســدار قانــون اســت .مــا در جایی
بــا شــورای نگهبــان وظایــف مشــترکی بــه یــک معنــا داریــم
یعنــی رییسجمهــور پاســدار قانــون اساســی و مســئول
اجــرای قانــون اساســی اســت و شــورای نگهبــان نیــز نگهبــان

3

ادامه از صفحه 1

قانــون اساســی اســت و دقــت میکنــد کــه قانــون اساســی
در قوانیــن موضوعــه کشــور نقــض نشــود و در انتخابــات هــم
نظــارت میکنــد کــه قانــون اجــرا شــود .امیــدوارم شــورای
نگهبــان بــا رســالت ســنگینی کــه بــر دوش دارد ،آنچــه کــه
رهبــر معظــم انقــاب تاکیــد کردنــد بــرای ایــن اســت کــه
انتخابــات پرشــوری داشــته باشــیم و حتــی ایشــان فرمودنــد
آنهــا هــم کــه بــا نظــام میانــه خوبــی ندارنــد پــای صنــدوق
انتخابــات بیاینــد ،بــرای اینکــه ایــن صنــدوق انتخابــات بــرای
کشورشــان اســت ،امیــدوارم انشــاءاهلل شــورای نگهبــان ایــن
دغدغــه خاطــر را حــل کنــد و نگــذارد دلواپســی بــه وجــود
آیــد.
بهبود شرایط زندگی مردم اولویت اصلی است
رییــس جمهــوری هنــگام تقدیــم الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۵
و برنامــه شــشم توســعه بــه مجلــس شــورای اســامی ،برنامــه
جامــع اقــدام مشــترک(برجام) را یــک فرصــت بــرای ایــران
اســامی دانســت و تصریــح کــرد:
هــر گونــه مناقشــات بیهــوده کــه مــا را از مســیر ارتقــای
معیشــت مــردم بــازدارد ،خــاف مصالــح ملــی اســت بهویــژه
کــه بــا چالشهــای اقتصــادی بزرگــی در مســیر خــود مواجــه
هســتیم .رییــس جمهــوری ســپس در تشــریح نکاتــی دربــاره
برنامــه ششــم توســعه و بودجــه ســال  ۹۵ادامــه داد :در
سیاس ـتهای کلــی برنامــه ششــم کــه از ســوی مقــام معظــم
رهبــری ابــاغ شــد ،بــه درســتی بــر نــرخ رشــد  ۸درصــدی
اقتصــاد تاکیــد شــد و هــدف اصلــی برنامــه ششــم ،دســتیابی به
رشــد شــتابان پایــدار و اشــتغالزا بــود امــا دســتیابی بــه رشــد

 ۸درصــد مســتلزم جــذب ســاالنه حداقــل  ۳۰تــا  ۵۰میلیــارد
دالر ســرمایه خارجــی اســت .رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
اهمیــت اســتفاده بهینــه از منابــع ارزی آزاد شــده ،گفــت :منابع
ارزی مســدود شــده کشــور پــس از رفــع تحریمهــا ایــن امــکان
را بــرای دولــت فراهــم مـیآورد تــا بتوانــد از منابــع ارزی خــود
و صنــدوق توســعه ملــی بــه شــکل اهرمــی بــرای جــذب هــر
چــه بیشــتر منابــع خارجــی اســتفاده کنــد .رییــس جمهــوری
تاکیــد کــرد :رفــع تحریمهــا ،شــرط الزم بــرای دســتیابی بــه
رشــد اقتصــادی  ۸درصــدی اســت ،امــا شــرط کافــی نیســت
و ایــن وظیفــه ماســت کــه بتوانیــم از فرصــت فراهــم شــده
اســتفاده کنیــم و بــا انجــام اصالحــات الزم ،ظرفیتهــای
موجــود را بــه فعلیــت درآوریــم و دولــت اصالحــات اقتصــادی
ضــروری را در قالــب برنامــه ششــم و بودجــه  ۹۵تدویــن کــرده
اســت .دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه رشــد اقتصــادی و
رکــود ســالهای  ۹۱و  ،۹۲آســیبهای عمیقــی بــر ســاختار
اقتصــاد کشــور وارد کــرده کــه آثــار آن ســالها باقــی خواهــد
مانــد ،افــزود :بــر اثــر کاهــش حــدود  ۲۰درصــدی درآمــد ملــی
ناشــی از رکــود ،ســطح تقاضــا در اقتصــاد کشــور کاهــش قابــل
مالحظــهای پیــدا کــرده و چندیــن ســال زمــان میبــرد تــا
دوبــاره بــه همــان ســطح درآمــد ملــی قبــل از رکــود برســیم.
وی افــزود :دولــت همیــن رویکــرد را در بودجــه ســال ۹۵
لحــاظ کــرده تــا بتوانــد بودجــه و سیاســت مالــی را بــه اهــرم
رشــد اقتصــادی در ســال  ۹۵تبدیــل کنــد .همچنیــن میــزان
اعتبــارات عمرانــی حــدود  ۹۰درصــد نســبت بــه پیشبینــی
عملکــرد ســال  ۹۴افزایــش داده شــده اســت.

بایــد فضــای کســب و کار هــم در کشــور بازســازی شــود.
آنچــه امــروز در کشــور حاکــم اســت نــه اجــازه کس ـبوکار
بــه ســرمایهگذار داخلــی را میدهــد و نــه اینکــه بــرای
ســرمایهگذار خارجــی مطلــوب اســت .البتــه مــا امــروز
مزیتهایــی ماننــد امنیــت ،زیرســاخت و دسترســی بــه
نیــروی کار ارزان و تحصیلکــرده را داریــم کــه همگــی
اینهــا میتواننــد بــه نقــاط مثبــت اقتصــاد کشــور بــرای
ســرمایهگذاران خارجــی تبدیــل شــوند .امــا کمــی قبلتــر
بایــد بــه فکــر ایــن باشــیم کــه اساســا محیطــی را بــرای ورود
ســرمایهگذاران خارجــی بــه کشــور مهیــا کنیــم.
دوم اینکــه درس تاریخــی تحریمهــا ایــن بــود کــه تســلط
دولــت براقتصــاد کشــور ،در دورههــای تاریخــی ماننــد
تحریمهــا موجــب فلــج اقتصــاد کشــور هــم شــد چراکــه
در زمانــه تحریمهــا هیــچ کشــوری حاضــر نبــود بــا
دولــت ایــران کار کنــد .چهبســا اگــر بخشخصوصــی در
ایــران نقــش اصلــی و محــوری را داشــت ،میــزان خســارت
تحریمهــا کمتــر میشــد .بنابرایــن دولــت یــا دولتهــا
بایــد یکبــار بــرای همیشــه بــه نقــش و جایــگاه بخــش
خصوصــی ایمــان پیــدا کننــد .ســوم اینکــه همــه مشــکالت
مــا در تحریمهــا خالصــه نبــوده و نیســت .اجــرای برجــام و
رفــع تحریمهــا بــه معنــای رفــع تنگناهــای خارجــی اســت
ولــی تکلیــف تنگناهــای داخلــی چــه میشــود؟ شــاید بهتــر
باشــد کــه دولــت در ایــن دوره زمانــی در زمینــه موضوعــات
سرنوشتســازی ماننــد واقعیســازی قیمــت دالر ،یارانههــای
نقــدی و غیرنقــدی و حتــی موضــوع نظــام مالــی و بانکــی
کشــور در همیــن مقطــع تصمیمگیــری و اقــدام کنــد .در
صورتــی کــه هرکــدام از ایــن مولفههــا بــه صــورت درســت و
دقیــق ،اصــاح نشــوند ،برجــام هــم نمیتوانــد اقتصــاد ایــران
را دگرگــون کنــد .در نظــر داشــته باشــید کــه در همیــن دوره
زمانــی ،کاهــش میــزان فســاد در اقتصــاد ایــران و برخــورد بــا
انــواع رانتهــا نیــز بایــد انجــام شــود تــا دســترنج برجــام ،کام
اقتصــاد ایــران را شــیرین کنــد .برجــام یــک فرصــت اســت و
نمیتوانــد نقــش مرهــم بــرای همــه دردهــای مــا را بــازی
کنــد .امــروز بخــش خصوصــی کشــور امیــد دارد کــه دولــت
بــا همــان منطــق و دوراندیشــی کــه بــرای توافــق هســتهای
بــه کار بســت ،بــه فکــر وفــاق ملــی بــرای بهبــود وضعیــت
اقتصــادی کشــور هــم باشــد.
مسعود خوانساری  -رییس اتاق بازرگانی تهران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

واکاوی مشکالت بخش خصوصی در صادرات برق
در گفتوگو با پیام باقری

هاب منطقه

کارشناســان انــرژی صــادرات بــرق را اقتصــادی
میداننــد امــا نــگاه مقابــل آن ایــن روزهــا وزارت
نیــرو را بــه ارزانفروشــی بــرق در بســتر صــادرات
متهــم میکنــد .ایــن در صورتــی اســت کــه نــگاه
موافــق بــا صــادرات بــرق بــر ایــن تاکیــد دارد کــه
ایــران بــا صــادرات بــرق میتوانــد هــاب انــرژی
منطقــه باشــد و تاثیرگــذاری بیشــتری نســبت بــه
صــادرات گاز بــه عنــوان مــواد خــام در منطقــه
داشــته باشــد .ســهم کــم صــادرات بــرق در
مقابــل ظرفیتهــای بــاالی موجــود ایــن نکتــه
را تاملبرانگیــز میکنــد کــه بخــش خصوصــی
تحتالشــعاع چــه موانعــی در صــادرات بــرق از
نفــس افتــاده اســت؟ از ایــنرو تجــارت فــردا بــه
ســراغ پیــام باقــری عضــو هیــات مدیــره و رئی ـس
کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران رفتــه تــا مشــکالت صادرکننــدگان بــرق
مــورد کالبدشــکافی قــرار گیــرد .او مشــکل اصلــی
را در ایــن میبینــد کــه وزارت نیــرو بدهــی کالنــی
بــه بخــش خصوصــی دارد و پیمانــکاران ایــن صنعت
در پیشــبرد پروژههــای خــود بــا مشــکالت جــدی
روبــهرو هســتند.

انـرژی

شماره بیست یکم  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و چهار

ایــران بــه لحــاظ وجــود منابــع انــرژی یکــی از
مهمتریــن کشــورهای دنیاســت و برخــورداری
از منابــع فســیلی فــراوان نفــت و گاز بههمــراه
پتانســیل انــرژی خورشــیدی کشــور مــا را در
موقعیــت ممتــازی قــرار داده .صــادرات انــرژی بــرق
کــه بــه معنــای تبدیــل انــرژی فســیلی بــه بــرق و
صــادرات آن اســت هــم مدتــی اســت در محافــل
علمــی و صنعتــی و اقتصــادی مــورد بحــث قــرار
میگیــرد .مطالعــات مختلفــی هــم کــه در ایــن
بــاره انجــام شــده ،مویــد آن اســت کــه میتــوان
از ظرفیــت موجــود بــه نحــو احســن اســتفاده
کــرد .بــه نظــر شــما صــادرات بــرق بــرای کشــور
چــه مزیتهایــی دارد و بخــش خصوصــی چطــور
میتوانــد در توســعه آن نقــش داشــته باشــد؟
در قانــون برنامــه توســعه چهــارم و پنجــم ایــن موضــوع
منعکــس شــده و قانــون بخــش خصوصــی را بــه صــادرات
بــرق مجــاز کــرده اســت .در وهلــه اول از نــگاه آمــاری
بایــد گفــت بــا وجــود اینکــه حــدود  74هــزار مــگاوات آقــای مهنــدس فــارغ از بحــث جــذب ســرمایه در
ظرفیــت نصبشــده داریــم امــا کمتــر از  1400تــا  1500صنعــت بــرق ،بــا توجــه بــه اینکــه بزرگتریــن
مــگاوات صــادرات انجــام میشــود کــه ایــن نســبت بــه طلبــکار دولــت ،صنعــت بــرق اســت ،عــدم پرداخت
ظرفیــت نصبشــده مــا بســیار کــم اســت .نکتــه دوم حائــز بدهــی پیمانــکاران صنعــت بــرق چــه آســیبی بــه
اهمیــت هــم ظرفیــت صادراتــی بالقــوه موجــود در کشــور شــرکتهای فعــال در حــوزه بــرق ،پروژههــا و
اســت کــه میتــوان بخــش خصوصــی را بیــش از ایــن در نیــروی انســانی ایــن بخــش وارد کــرده اســت؟
صــادرات بــازی داد امــا چنیــن روی ـهای دنبــال نمیشــود .ســاالنه فقــط بــرای برطــرف کــردن نیــاز مصــرف کشــور
زیــرا بخــش خصوصــی زمانــی وارد مقولــه صــادرات بــرق بایــد بیــن پنــج تــا هفــت درصــد افزایــش تولیــد بــرق
و ســرمایهگذاری در ایــن عرصــه میشــود کــه از ســه داشــته باشــیم .ایــن بــه معنــای آن اســت کــه حــدود پنــج
منظــر دغدغــه نداشــته باشــد .نخســت اینکــه دولــت بــه هــزار مــگاوات هــر ســال بایــد نیــروگاه جدیــد ایجــاد کنیــم.
آن بگویــد خیالتــان از بابــت بــازار و فــروش تولیدتــان متاســفانه بــه دلیــل مشــکالت متعــددی کــه ناشــی از
راحــت باشــد .یعنــی ســرمایهگذار بایــد مطمئــن باشــد کــه تحریمهاســت ،اقتصــاد بــرق نادیــده گرفتــه شــده اســت .در
خریــداری بــرای محصــول بــه تولیدرســانده وجــود دارد و واقــع بــرق تولیدشــده بــا قیمتــی بــه دســت مصرفکننــده
مســیر صــادرات بــه روی آن بــاز اســت .نکتــه دیگــر تفاوتــی میرســد کــه از قیمــت تمامشــده خــود بــرق نیــز کمتــر
اســت کــه مــا در پیــک مصــرف تابســتان و زمســتان داریــم .اســت .بنابرایــن ایــن یــک ســیکل منفــی از نظــر درآمــدی
در زمســتان طبیعت ـاً آنچــه تولیــد میشــود ،نســبت بــه آن بــرای وزارت نیــرو خواهــد بــود .وزارت نیــرو در مقطــع فعلی
چیــزی کــه مصــرف میشــود ،بیشــتر اســت .بنابرایــن مــا در تبدیــل بــه وزارتخانـهای شــده کــه بدهــی نســبتاً ســنگینی
زمســتان مــازاد تولیــد داریــم و صــادرات اضافــه تولیدمــان در حــدود بیــش از  30هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش
بــدون ایجــاد ســرمایهگذاری جدیــدی امکانپذیــر نیســت .خصوصــی و نظــام بانکــی کشــور دارد .طبــق محاســبات
حــال اگــر ســرمایهگذار جــذب شــود آیــا ایــن کار توجیــه انجامشــده وزارت نیــرو حــدود  15هــزار میلیــارد تومــان
اقتصــادی دارد؟ در نتیجــه اگــر بخــش خصوصــی قصــد ورود ســرمایهگذاری عقبافتــاده در خصــوص ایجــاد نیــروگاه
بــه ایــن عرصــه را دارد بایــد بابــت بازگشــت ســرمایه خــود و شــبکه یــا بخــش توزیــع دارد کــه طبیعتــاً شــرکتهای
اطمینــان پیــدا کنــد .بــه ایــن معنــا کــه بــرای صادرکننــده پیمانــکار ادامــه در صفحــه 13
بخــش خصوصــی دغدغـهای دیگــر نباشــد و با کمــک فعاالن
اقتصــادی میــزان صــادرات برقمــان افزایــش پیــدا کنــد .امــا
بــه نظــر میرســد در حــال حاضــر ایــن گارانتــی اصـ ً
ا وجود
نــدارد .بیشــتر نگرانــی بخــش خصوصــی هــم بابــت همیــن
اســت .در حــال حاضــر بیــش از  50درصــد تولیــد بــرق
کشــور توســط بخــش خصوصــی انجــام میشــود کــه ایــن
شــرکتها مبالــغ کالنــی مطالبــات معوقــه از دولــت دارنــد.
شــاید یکــی از دالیلــی هــم کــه صنعــت بــرق در اقتصــاد
مغفــول مانــده ایــن اســت کــه وزارت نیــرو بدهــی کالنــی
بــه بخــش خصوصــی دارد .همیــن موضــوع باعــث شــده
نــگاه بخــش خصوصــی بــه عرصــه تولیــد بــرق و صــادرات
آن عــوض شــود .فعــاالن اقتصــادی احســاس میکننــد
اگــر در ایــن صنعــت ســرمایه تزریــق کننــد ،تضمینــی در
خصــوص بازگشــت ســرمایه و کســب درآمدشــان نیســت و
کســب منفعتشــان در صــادرات در هال ـهای از ابهــام قــرار
دارد .بنابرایــن ایــن نگرانــی اجــازه ورود بــه آنهــا نمیدهــد.
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ایران میشود

4

معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن برجــام
گفــت :طــی ســالهای گذشــته شــاهد توســعه روزافــزون
شــبکه گازرســانی داخلــی و توســعه همــکاری و تعامــل
بــا دیگــر کشــورها بــرای افزایــش ســهم خــود در تجــارت
جهانــی گاز بــوده ایــم و بــا لغــو تحریمهــا شــاهد
شــکوفایی بیــش از پیــش ایــن صنعــت خواهیــم بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا عراقــی بــا بیــان ایــن
کــه صنعــت گاز در حالــی امســال پنجاهمیــن ســالگرد
تاســیس خــود را جشــن مــی گیــرد کــه طــی ایــن
ســالها شــاهد اجــرای پــروژه هــای متعــددی بــوده اســت،
افــزود :بــا برنامــه ریــزی و ســرمایه گــذاری وزارت نفــت
در حــوزه پــارس جنوبــی و اولویــت بنــدی فازهــای ایــن
میــدان مشــترک ،شــاهد افزایــش حجــم تولیــد گاز
کشــور بــوده ایــم و در ادامــه راه نیــز شــرکت ملــی گاز
ایــران توانســت بــا اجــرای پــروژه هــای اولویــت دار ،ایــن
گاز را بــه مبــادی مصــرف تحویــل دهــد.
وی اعــام کــرد :هــم اکنــون نزدیــک بــه  ٩٠درصــد
جمعیــت کشــور در قالــب  ٢٢میلیــون و  ٥٨٥هــزار
خانــوار از نعمــت گاز طبیعــی برخوردارنــد و بــا تدبیــر
دولــت تــا پایــان ســال  ٩٦ایــن رقــم بــه صــورت
چشــمگیری افزایــش خواهــد یافــت.
بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت ،از ســوی دیگــر عــاوه بــر
توســعه زیرســاختهای داخلــی گاز بــرای افزایــش تعــداد
مشــترکان خانگــی و صنعتــی بــا هــدف حمایــت از
محیــط زیســت و کاهــش مصــرف فــرآورده هــای نفتــی،
برنامــه ریــزی بــرای افزایــش حجــم صــادرات گاز نیــز بــه
صــورت ویــژه پیگیــری شــد و هــم اکنــون شــاهد نهایــی
شــدن قــرارداد صــادرات گاز بــه عــراق هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران ادامــه داد :بــر ایــن
اســاس ،عــراق بــا دریافــت روزانــه  ٤٠تــا  ٦٥میلیــون
مترمکعــب گاز بــه عنــوان بزرگتریــن مشــتری گاز ایــران
بــدل خواهــد شــد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز ،انتقــال
فنــاوری ،اولویــت نخســت صنعــت گاز در مذاکــره بــا
شــرکتهای خارجــی اســت و در پســاتحریم نیــز ایــن
اولویــت مــد نظــر قــرار مــی گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحریم  9بانک شکستـــــــــــ

در جریــان اجرایــی شــدن برجــام تحریــم  9بانــک ایرانــی
شکســت ،هــر چنــد کــه ســه بانــک دیگــر همچنــان در
تحریــم باقــی ماندنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،در هفتــه جــاری و بــا اعــام
اجرایــی شــدن برجــام و لغــو تحریمهــای چنــد ســاله
ایــران ،رفــع محدودیتهــا از شــبکه بانکــی از اهــم
دســتاوردهای ایــن مذاکــرات و توافقــات بــود .در ایــن
جریــان بانــک مرکــزی کــه حــدود  9ســال و از ســال
 1386تاکنــون در تحریــم قــرار گرفتــه و از بســیاری
از ظرفیتهــای قانونــی و بینالمللــی خــود محــروم و
در ایــن ســالها در شــرایط بســیار ســختی امــور خــود
را پشــت ســر گذرانــده بــود ،از تحریــم خــارج شــد.
شــرایطی کــه البتــه مدیــر کل بینالملــل ایــن بانــک
آن را یــک تحریــم اســتثنایی عنــوان کــرده ،چــرا کــه در
طــول تاریــخ هی ـچگاه ســابقه نداشــته اســت در ســخت
تریــن شــرایط هــم بانــک مرکــزی کشــوری تحریــم
شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه در کنــار بانــک مرکــزی8 ،
بانــک دیگــر کشــورمان کــه در ایــن ســالها درگیــر
تحریــم بودنــد ،محدودیــت هــای بیــن المللــی آنهــا
برداشــته شــد .بــر ایــن اســاس بانکهــای تجــارت ،رفــاه
کارگــران ،توســعه صــادرات ،ســپه ،پســت بانــک ،صنعــت
و معــدن ،ملــت و ملــی بــه همــراه بانــک مرکــزی لغــو
تحریــم شــدند .بــا ایــن حــال در حــال حاضــر ســه بانــک
دیگــر یعنــی بانــک صــادرات ،بانــک مهراقتصــاد و بانــک
انصــار همچنــان در تحریــم ماندهانــد کــه تحریــم ایــن
ســه بانــک غیرهســتهای بــوده و ممکــن اســت برخــی بــه
زودی لغــو تحریــم شــده و یــا برخــی دیگــر همچنــان در
ی بماننــد.
محدودیــت باق ـ 
عــدم لغــو تحریــم برخــی بانکهــا در حالــی اتفــاق
میافتــد کــه پیشتــر یعقوبــی -مدیــر کل بینالملــل
بانــک مرکــزی -عنــوان کــرده بــود کــه بــا وجــود اینکــه
تمامــی تحریمهــای مالــی و بانکــی کــه در متــن برجــام
دیــده شــده بالفاصلــه و بــه طــور اتوماتیــک و بــا اجرایــی
شــدن برجــام برداشــته میشــود و بــا اجرایــی شــدن
دیگــر اجــازه تحمیــل آنهــا وجــود نخواهــد داشــت ،امــا

برخــی بانکهــا در فــاز اول از تحریــم خــارج نمیشــوند.
وی کــه البتــه عنــوان کــرده بــود بانکهــای ســپه،
صــادرات ،انصــار و مهــر اقتصــاد در تحریــم هســتهای قرار
ندارنــد و بــه بهانههایــی غیــر از آن تحریــم شــدهاند
ایــن را هــم گفتــه بــود کــه دلیــل قانعکننــدهای هــم
بــرای تحریــم ایــن بانکهــا از ســوی طــرف مقابــل
وجــود نــدارد.
در حالــی اخیــرا بانــک ســپه نیــز در نتیجــه مذاکــرات
انجــام شــده لغــو تحریــم شــد کــه یعقوبــی ،عنــوان کرده
بــود کــه بانــک ســپه بــه بهانـهای کــه مفهــوم آن نظامــی
اســت تحریــم شــده بــه طــوری کــه هرچــه وکالی
بینالمللــی ایرانــی دلیــل قانعکننــدهای بــرای تحریــم
ایــن بانــک داشــته انــد از ســوی طــرف مقابــل دلیلــی
قانــع کننــده ای وجــود نداشــته و هرچــه جســتوجو
کردهانــد عمــل آنهــا قابــل توجیــح نبــوده اســت .آنهــم
در حالــی کــه اصــا بانــک ســپه بانــک نظامــی نبــود و
فقــط حقــوق بازنشســتگان ارتــش را پرداخــت میکــرد.
بــه هــر حــال بــا لغــو تحریمهــا و تحولــی کــه در نظــام
بانکــی ایجــاد خواهــد کــرد بانکهــای ایرانــی بــار دیگــر
بــه شــبکه بانکــی بینالملــل خواهنــد پیوســت .در ایــن
شــرایط بانکهــا در فضایــی قــرار مــی گیرنــد کــه امــکان
افتتــاح شــعب بانکــی ،شــرکتهای تابعــه یــا دفاتــر
نمایندگــی بانکهــای ایرانــی در خــارج از کشــور ،هــم
چنیــن ایــن مــوارد بــرای بانکهــای خارجــی در مناطــق
اصلــی و مناطــق آزاد ایــران فراهــم خواهــد شــد .آزادی
نقــل و انتقــال پــول بیــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
ایرانــی و خارجــی از دیگــر دســتاوردهای مهــم شــبکه
بانکــی خواهــد بــود.
در عیــن حــال آزادی مشــارکت و ارتبــاط بیــن بانکهــای
ایرانــی و خارجــی ایجــاد میشــود .فعالیتهــای
متعــارف بانکــی نظیــر گشــایش اعتبــار اســنادی و
صــدور ضمانتنامههــای بانکــی از ســر گرفتــه خواهــد
شــد و البتــه در اهــم ایــن دســتاوردها ،گســترش روابــط
کارگــزاری بینالملــل و رفــع تحریــم ســوئیفت قــرار
دارد.

انـرژی

شماره بیست یکم  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و چهار
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روابط بانکی ایران و روسیه
برقرار شد

اگزیم بانک کره قرارداد فاینانس 5
میلیارد یورویی با ایران امضا میکند

بــورس در معامــات ســومین روز هفتــه رونــد متفاوتــی را
آغــاز کــرد و بعــد از ثبــت رونــد شــدید ریزشــی در نیمــه
اول معامــات ،تحــرکات مثبتــی را در نیمــه دوم آغــاز کــرد و
بــا جم ـعآوری صفهــای فــروش مواجــه شــد .بــه گــزارش
ایســنا ،بــورس کــه در معامــات روز یکشــنبه و در روز اجرایی
شــدن برجــام مســیر نزولــی را طــی کــرده و بــا افــت قیمــت
و افزایــش فشــار فــروش بــه کار خــود پایــان داده بــود در
ابتــدای معامــات روز گذشــته نیــز بــه ایــن روند شــدت داد و
بــا تشــدید ریزشهــا و افــت تقاضــا مواجــه شــد امــا در نیمــه
دوم معامــات از ادامــه مســیر ریزشــی خــود صرفنظــر کــرد
و اندکــی مثبــت شــد .بــه ایــن ترتیــب ســهامداران بــورس
کــه بعــد از اطمینــان از اجــرای برجــام و بعــد از شناســایی
ســودهای کوتاهمــدت و همچنیــن بــه تبعیــت از حقوقیهــا
در قامــت فروشــنده ظاهــر شــده بودنــد ،دیــروز نیــز در میــان
تردیــد و نگرانــی از تکــرار تجربههــای تلــخ گذشــته ،نســبت
بــه فــروش ســهم و خــارج شــدن از ایــن بــازار اقــدام کردنــد
تــا جایــی کــه رونــد کاهشــی بــورس در نیمــه اول معامــات
روز گذشــته موجــب شــد تــا شــاخص بــورس افــت 800
واحــدی را تجربــه کــرده و تــا نیمــه  64هــزار واحــد افــت
کنــد .امــا ادامــه رونــد منفــی بــورس دوام چندانــی نداشــت
و بــورس در نیمــه دوم معامــات خــود شــاهد تحــرکات
مثبتــی در اکثــر ســهام شــرکتها بــود بــه طــوریکــه بــا
تعــادل پیــدا کــردن عرضــه و تقاضــا ،صفهــای ســنگین
فــروش جمــع و اندکــی از شــدت منفــی بــورس کاســته
شــد بــه طــوری کــه افــت  800واحــدی شــاخص بــورس
بــه ریــزش  304واحــدی تبدیــل شــد و شــاخص بــورس بــار
دیگــر در کانــال  65هــزار واحــدی قــرار گرفــت .کارشناســان
میگوینــد تــرس ســهامداران از تکــرار تجربــه لــوزان ،فــروش
ســهم از ســوی حقوقیهــا و همچنیــن حضــور ســهامداران
کوتاهمــدت در تــاالر شیشــهای موجــب رونــد منفــی بــازار
شــده اســت امــا ایــن رونــد طبیعــی و مقطعــی بــوده و
بــورس در روزهــای آینــده رونــد مثبــت خــود را دوبــاره آغــاز
میکنــد و تــا پایــان ســال بــه ایــن مســیر ادامــه میدهــد.
بانکــی بــا وجــود لغــو تحریمهــای ســوئیفت بــا افــت قیمــت
مواجــه شــدند و تاثیــر منفــی بهســزایی در کاهــش شــاخص
بــورس گذاشــتند

بنابــه درخواســت کشــورهای عضــو اکــو و عالقــه
منــدی ایشــان بــه حضــور بیشــتر در اوليــن
نشســت كنسرســيوم  /شــركت هــاي خصوصــي
و دولتــي فعــال در زمينــه انــرژي  /پتروشــيمي و
نمایشــگاه انــرژی اکــو و «پنجمیــن کنفرانــس بیــن
المللــی رویکردهــای نویــن در نگهداشــت انــرژی
 ایتــک» ،بــه پیشــنهاد ســازمان اکــو مقــرر شــد،ایــن رویدادهــا از  18 - 19ژانویــه  2016بــه تاریــخ
 22تــا  23فوریــه  2016برابــر بــا  3تــا  4اســفندماه
ســال جــاری موکــول و در محــل وزارت نیــرو برگــزار
گــردد.

انــک صــادرات واردات کــره جنوبــی (اگزیــم بانــک) قصــد
دارد بــرای فراهــم کــردن حــدود پنــج میلیــارد یــورو (5.45
میلیــارد دالر) فاینانــس بــرای شــرکتهای کــرهای کــه
در ایــران فعالیــت میکننــد ،بــا بانــک مرکــزی ایــران
توافقنامــه امضــا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن بانــک بازرگانــی تخصصــی در
بیانیــهای اعــام کــرد قصــد دارد در ســه ماهــه جــاری
بــرای حمایــت از قراردادهایــی کــه شــرکتهای کــرهای در
بخشهــای اقتصــادی ایــران شــامل تولیــد نیــرو ،ســاخت و
ســاز و فوالدســازی برنــده میشــوند ،توافقنامــه امضــا کنــد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،ایــن اقــدام در شــرایطی انجــام
میگیــرد کــه کــره جنوبــی امیــدوار اســت بــا برداشــته
شــدن تحریمهــای بیــن المللــی علیــه تهــران ،شــرکتهای
کــره ای کــه شــاهد کاهــش تقاضــای صــادرات از چیــن
و ســایر بازارهــای نوظهــور هســتند ،بتواننــد فرصتهــای
تجــاری جدیــد را پیــدا کننــد.
خبرگــزاری دولتــی یونهــاپ کــره جنوبــی هــم اخیــرا
گــزارش داده اگزیــم بانــک بدنبــال برداشــته شــدن
تحریمهــای بینالمللــی علیــه ایــران ،درصــدد اســت رتبــه
اعتبــار دولتــی ایــران را یــک رتبــه افزایــش دهــد و از از C3
بــه  C2ارتقــا دهــد کــه ششــمین رتبــه بــاال در سیســتم 9
رتبــه ای ایــن بانــک دولتــی اســت.
ارتقــای رتبــه ،خــط اعتبــار ایــن بانــک بــرای ایــران را کــه از
 1.44میلیــارد دالر در ســال  2011بــه  60میلیــون دالر در
ســال گذشــته رســید ،افزایــش خواهــد داد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســیزدهمین نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران بــه بحــث و بررســی پیرامــون جایــگاه
بخــش خصوصــی در برنامــه ششــم اختصــاص یافــت .در این
نشســت ،حاضــران ایــن نکتــه را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد
کــه در فرصــت باقیمانــده تــا بررســی و تصویــب برنامــه
ششــم در مجلــس شــورای اســامی ،بــرای ارتقــای جایــگاه
بخــش خصوصــی در ایــن برنامــه بــه رایزنیهــای خــود بــا
نهادهــای ذیربــط ادامــه دهنــد و بــا جدیــت بیشــتری آن را
مــورد پیگیــری قــرار دهنــد.
محســن بهرامـیارض اقــدس در ابتــدا بــا اشــاره بــه مهلــت
محــدود باقیمانــده تــا بررســی و تصویــب برنامــه ششــم
توســعه در دولــت و مجلــس ،بــر ضــرورت توجــه بخــش
خصوصــی بــه موضــوع توســعه تجــارت خارجــی و تعامــل
فرامــرزی در ایــن برنامــه تاکیــد کــرد و گفــت« :ایــن الیحــه
ســه بــار مــورد ویرایــش قــرار گرفتــه و برخــی از مــواد آن
نیــز تحــت عنــوان احــکام دائمــیاز الیحــه جــدا شــده و
جهــت تبدیــل شــدن بــه قوانیــن دائمــیبــه مجلــس رفتــه
اســت .الیحــه پیشــنهادی فعلــی مشــتمل بــر  27بنــد
اســت ».او افــزود« :برخــی بندهــای برنامــه پنجــم از جملــه
مــوادی همچــون مــاده  106 ،104 ،102 ،101 ،80و  ...کــه
در حمایــت از بخــش خصوصــی بــود نیــز در ایــن الیحــه
نیامــده اســت و از ایــن رو ،بخــش خصوصــی بایــد پیگیــر
آن باشــد تــا بتوانــد ضمــن تــاش بــرای گنجانــدن آنهــا در
برنامــه ،از ظرفیتهــای برنامــه ششــم بــرای توســعه مســیر
تجــارت کشــور و تســریع و تســهیل در ایــن امــر طــی پنــج
ســال آینــده اســتفاده کنــد».
در ادامــه ایــن نشســت ،ابراهیــم بهادرانــی رییــس ســتاد
تدویــن برنامــه ششــم در اتــاق ایــران طــی دقایقــی بــه
تشــریح مــواردی از نظــام تدویــن برنامــه ششــم پرداخــت.
پــس از آن هــر یــک از اعضــا ،دیدگاههــای خــود را دربــاره
نقــش بخــش خصوصــی در برنامــه ششــم بیــان کردنــد.
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران،
گفــت« :بخــش خصوصــی یــک مــاه فرصــت دارد تــا الیحــه
برنامــه ششــم را مــورد بازنگــری قــرار دهــد .کمیســیون
بــه ویــژه در بخــش صــادرات بایــد نظــرات خــود را اعمــال
کنــد ».او افــزود« :درالیحــه برنامــه ششــم بــار دیگــر،
بخــش غیردولتــی در الیحــه برنامــه مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت؛ درحالــی کــه بایــد بخــش خصوصــی واقعــی

انـرژی

شماره بیست یکم  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و چهار

کمرنگ دیده شدن
مطالبات بخش خصوصی
در برنامه ششم
مــورد اشــاره قــرار گیــرد ».او ادامــه داد« :موضــوع دیگــر
ایــن اســت کــه بایــد بــرای مثــال ،پنــج هــدف در بخــش
صــادرات تعییــن شــود و ســپس راهکارهــای دســتیابی
بــه ایــن اهــداف نیــز ذیــل آن مــورد اشــاره قــرار گیــرد.
اگــر خواســتههایمان را بــه طــور شــفاف بیــان نکنیــم
نمیتوانیــم آنهــا را مــورد پیگیــری قــرار دهیــم.
»
نمایندگان اتاق نقشی در تدوین الیحه برنامه ششم ندارند

رضــی میــری ،دیگــر عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و
توســعه صــادرات نیــز گفــت« :یکــی از ابزارهــای دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی ،توســعه صــادرات اســت .نمیشــود
کــه بــه رشــد اقتصــادی اندیشــید و بــرای صــادرات فکــری
نکــرد ».محمــد الهوتــی دیگــر عضــو ایــن کمیســیون
گزارشــی از جلســات شــورای تدویــن برنامــه ششــم،
موضــوع صــادرات ارائــه کــرد و گفــت« :وقتــی شــوراهای
 30گانــه بــرای تدویــن برنامــه ششــم ایجــاد شــد ،مقــرر
بــود کــه جلســات ایــن شــوراها در ســطح وزیــر برگــزار
شــود .جلســه نخســت شــورای صــادرات نیــز بــا حضــور
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت برگــزار شــد .در ابتــدا مقرر
شــد ،برخــی احــکام برنامــه پنجــم بــرای دائمیشــدن
تعییــن شــود .امــا جلســات بعــدی بــا حضــور معاونــان
وزیــر برگــزار شــد ».او بــا بیــان اینکــه مقــرر شــده برنامــه
ششــم ،در قالــب دفترچــه کوچکــی تدویــن شــود ،گفــت:
«از نماینــدگان اتــاق بیــش از ســه جلســه دعــوت نشــد .در

واقــع نماینــدگان اتــاق در جلســات حضــور داشــتهاند امــا
نقــش چندانــی در تدویــن ایــن برنامــه نداشــتهاند .در
برخــی از جلســات نیــز از مــا دعــوت نشــد و جلســات ،بــه
جلســات کارشناســی دولتــی تبدیــل شــد ».الهوتــی ادامــه
داد« :حتــی یــک مــورد از مــواردی کــه نماینــدگان اتــاق
در بخــش صــادرات پیشــنهاد کردهانــد در الیحــه برنامــه
ششــم نیامــده اســت ».ایــن عضــو کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات ،ادامــه داد« :پــس از آنکــه
هیــات دولــت مالقاتــی بــا مقــام معظــم رهبــری داشــتند،
ایشــان ،گفتــه بودنــد کــه بــرای هماهنگــی بیشــتر الیحــه
برنامــه ششــم بــا روح سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی،
ایــن الیحــه بازنگــری شــود .پــس از آن ،موضــوع صــادرات
توســط ســازمان توســعه تجــارت در الیحــه برنامــه ششــم،
بــه  13آیتــم افزایــش یافــت کــه ایــن آیتمهــا ســنخیتی
بــا یکدیگــر نداشــتند ».او گفــت« :بــه نظــر میرســد،
الزامــات توســعه صــادرات در الیحــه برنامــه ششــم لحــاظ
نشــده اســت .بــرای مثــال ،مشــخص نیســت ،نــرخ ارز و
قیمــت تمــام شــده محصــوالت بــر اســاس چــه فرمولــی
محاســبه میشــود .یــا بحــث تعرفههــای ترجیحــی و
الحــاق بــه ســازمان جهانــی تجــارت چگونــه اســت ».او
ادامــه داد« :مــن بــه ایــن الیحــه خوشبیــن نیســتم و
مشــخص نیســت در نهایــت حــاوی چــه مفــادی باشــد».
محمــد الهوتــی افــزود« :مقــرر بــود ،بانــک توســعه
صــادرات و صنــدوق ضمانــت صــادرات ،بــه منظــور ایجــاد
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اگزیــم بانــک صــادرات بــا هــم ادغــام شــوند ،امــا اکنــون
گفتــه میشــود محصــول ادغــام آنهــا بانــک دولتــی
کســبوکار خواهــد بــود.
بهرامــینیــز گفــت «:اکنــون ایــن اقــدام قابــل انجــام اســت
کــه اعــام کنیــم ،ابهاماتــی درپیــش نویــس الیحــه برنامــه
وجــود دارد و بخــش خصوصــی نیازمنــد احکامیاســت کــه
در ایــن پیشنویــس نیامــده اســت .ایــن درخواســت بخــش
خصوصــی ممکــن اســت موثــر واقــع شــود ،اگــر چنیــن
نشــد ،دســتکم ایــن درخواســت بــه عنــوان ســند باقــی
خواهــد مانــد».
بــر ایــن اســاس مقــرر شــد ،حاضــران کمیســیون ظــرف
چنــد روز آینــده نظــرات خــود را در مــورد الزامــات صادرات
دربرنامــه ششــم ارائــه کننــد .البتــه مجیدرضــا حریــری بــر
ایــن عقیــده بــود کــه بخــش خصوصــی یــک ســال پیــش
نظــرات خــود را در مــورد الزامــات توســعه صــادرات بــه
دولــت اعــام کــرده امــا ترتیبــی اتخــاذ نشــده اســت .او
توصیــه کــرد کــه بخــش خصوصــی خواســتههای خــود را
از طریــق مجلــس دنبــال کنــد».
راهکار ارائه پیشنهادات بخش خصوصی به دولت
در ادامــه ایــن نشســت حمیدرضــا صالحــی پیشــنهاد کــرد
کــه بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از ظرفیــت رســانهها،
مطالبــات خــود را اعــام کنــد امــا ابوالحســن خلیلــی ایــن
پیشــنهاد را ارائــه کــرد کــه اتــاق نظــرات خــود را بــرای
تدویــن برنامــه ششــم در قالــب یــک کتابچــه منتشــر
کنــد تــا مشــخص شــود خواســتههای بخــش خصوصــی
شــامل چــه مــواردی اســت .بــا ادامــه بحــث و بررســی
ایــن موضــوع مقــرر شــد ،کارگروهــی متشــکل از ابراهیــم
بهادرانــی و تعــدادی از اعضــای کمیســیون ،پیشــنهادات
بخــش خصوصــی در مــورد الزامــات توســعه صــادرات در
برنامــه ششــم بــه صــورت مکتــوب بــه رشــته تحریــر درآیــد
تــا در جلســه هیــات نماینــدگان ارائــه شــود.
همایــش حمایــت از صــادرات غیرنفتــی برگــزار
میشــو د

حاضــران کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران در ادامــه ســیزدهمین نشســت خــود ،بــه مــرور
مهمتریــن رویدادهــای حــوزه صــادرات و تجــارت پرداختند.
محســن بهرام ـی ارضاقــدس از برگــزاری همایــش ســاالنه
اتــاق تهــران بــا ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره بیست یکم  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و چهار

تحول اقتصاد ایران
بــــــــــا
توسـعه صنعت نفت
صنعــت نفــت بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد کشــور دارای
جایــگاه ویــژهای اســت و سالهاســت کــه عمــده درآمــد
ملــی کشــور را ایــن صنعــت تامیــن میکنــد و در واقــع
ایــن بخــش را میتــوان بــه نوعــی موتــور محرکــه اقتصــاد
ملــی دانســت کــه در تعییــن میــزان قــدرت ملــی و اعتبــار
بینالمللــی کشــور نیــز نقــش بســزایی دارد.
هرچنــد کــه در دوران تحریمهــا صدمــات بســیاری بــه
بدنــه ایــن صنعــت وارد شــد امــا در نهایــت بــا ســربلندی
از ســد تحریمهــا گذشــت و اکنــون بــا لغــو تحریمهــا
آینــدهای روشــن پیــش رو خواهــد داشــت و بــه همیــن
منظــور معــاون اول رییسجمهــوری در نخســتین روز
پــس از اجرایــی شــدن برجــام نشســت مشــترکی بــا وزیــر
نفــت و معاونــان ایــن وزارتخانــه در خصــوص نقــش مهــم
ایــن صنعــت در افزایــش تولیــد نفــت و اشــتغالزایی در
پســاتحریم برگــزار کــرد.
بیــژن زنگنــه روز گذشــته ضمــن تبریــک اجــرای برجــام و
لغــو تحریمهــای ظالمانــه ،محــور نشســت بــا جهانگیــری
را اقتصــاد مقاومتــی اعــام کــرد و در ایــن دیــدار بــه
تشــریح اقدامهــا و طرحهــای وزارت نفــت در قالــب
اقتصــاد مقاومتــی پرداخــت .معــاون اول رییسجمهــوری
در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه صنعــت نفــت در دوران
تحریــم ،بیشــترین فشــارها را تحمــل کــرد و خوشــبختانه
از ایــن دوران ســربلند بیــرون آمــد ،عنــوان کــرد :برجــام
کار بزرگــی بــود کــه بــه واســطه اجرایــی شــدن آن ،تعهــد
دولــت تدبیــر و امیــد بــه ملــت عملــی شــد و خوشــبختانه
ایــن مهــم بــا وجــود همــه بدبینیهایــی کــه در داخــل و
خــارج از کشــور وجــود داشــت و باوجــود کارشــکنیهای
اســراییل ،برخــی کشــورهای منطقــه و تندروهــای آمریکا به
ســرانجام رســید .اســحاق جهانگیــری بــه نتیجــه رســیدن

برجــام را در ســایه حمایــت کامــل مقــام معظــم رهبــری،
مدیریــت رییسجمهــور و تــاش تیــم مذاکرهکننــده
کشــورمان مــورد اشــاره قــرار داد و عنــوان کــرد :بعــد از
توافــق ایــران و گــروه  ۵+١و تــا همیــن چنــد روز پیــش،
عــدهای گمــان میکردنــد برجــام اجرایــی نخواهــد شــد امــا
بــه فضــل الهــی ایــن توافــق بــه مرحلــه اجــرا رســید و ملت
از ایــن موضــوع خرســند شــدند .بــه گفتــه وی ،ایــران در
حــال حاضــر عــاوه بــر هســتهای بــودن ،همــه تحریمهــا
را نیــز پشــت ســر گذاشــته و در ســطح بینالمللــی قــرار
گرفته اســت.
افزایش صادرات نفت
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه از امــروز بخــش قابــل توجهــی
از تحریمهــا برداشــته میشــود ،خاطرنشــان کــرد:
سیســتم بانکــی ،ســوییفت LC ،و اســتفاده از منابــع مالــی
داخلــی کــه در خــارج از کشــور قــرار دارد ،آزاد میشــود.
معــاون اول رییسجمهــوری تصریــح کــرد :فــروش نفــت
نیــز در همیــن روزهــا افزایــش مییابــد و روز بــه روز بــر
میــزان آن افــزوده خواهــد شــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
مــردم آثــار لغــو تحریمهــای ظالمانــه را در اقتصــاد کشــور
بــهزودی خواهنــد دیــد ،گفــت :بــا لغــو تحریمهــا و
افزایــش تولیــد ،اشــتغال نیــز ایجــاد میشــود و صنعــت
نفــت در ایــن حــوزه ،نقــش بســزایی ایفــا میکنــد.
اقتصاد ایران با پول نفت شکل میگیرد
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه نقــش نفــت ،تنهــا تامیــن
منابــع مالــی نیســت بلکــه نفــت محــور اصلــی توســعه
کشــور اســت ،افــزود :اقتصــاد ایــران بــا پــول نفــت شــکل
میگیــرد و اگــر تاکنــون شــکل نگرفتــه ،ناشــی از مدیریــت

ضعیــف بــوده اســت .وی بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه،
مدیــران ارشــد وزارت نفــت از نیــاز ایــن صنعــت بــه ٢٠٠
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری صحبــت کردنــد ،عنــوان
کــرد :بــه طــور طبیعــی بــا ایــن ســرمایهگذاری در صنعــت
نفــت در برنامــه ششــم توســعه ،صنعــت عظیمــی حــول
نفــت شــکل خواهــد گرفــت و اشــتغالزایی قابــل توجهــی
ایجــاد خواهــد شــد.
جهانگیــری ،صنعــت نفــت را خــط مقــدم مقابلــه بــا
تحریمهــا دانســت و افــزود :بیجهــت نبــوده اســت کــه
آمریکاییهــا و دیگــر کشــورها ،ایــن صنعــت را مــورد
تحریــم قــرار دادنــد چــون میدانســتند اقتصــاد ایــران
بــا توســعه صنعــت نفــت متحــول میشــود .معــاون اول
رییسجمهــوری بــا بیــان اینکــه دوران تحریمهــا ســپری
شــده و ایــران وارد دوران جدیــدی شــده اســت ،تصریــح
کــرد :مجموعــه مدیــران نفــت و در راس آن وزیــر نفــت
جــزو توانمندتریــن مدیــران کشــور هســتند و صنعــت نفــت
میتوانــد ســرمایهای بیبدیــل بــرای توســعه اقتصــادی
کشــور در دوران پســاتحریم باشــد .وی حضــور زنگنــه را
در وزارت نفــت در ایــن مقطــع حســاس ،فرصــت مغتنمــی
برشــمرد و گفــت :انتقادهــای آگاهانــه و ناآگاهان ـهای کــه
برخــی دارنــد ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه در تصمیمــات
مدیــران صنعــت نفــت تردیــد ایجــاد کننــد و مدیــران
بایــد تــاش کننــد از ایــن فضــا دور بماننــد .وی در ادامــه
بــا اشــاره بــه کار بزرگــی کــه طــی دو ســال گذشــته در
پارسجنوبــی انجــام شــده اســت ،اعــام کــرد :متاســفانه
همیشــه در ایــران وضــع بــه ایــن گونــه اســت کــه اگــر
کاری انجــام شــود و در فرآینــد انجــام کار ،مشــکلی پیــش
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آیــد ،همــه اعتــراض و بازخواســت میکننــد امــا اگــر هیــچ
کاری انجــام نشــود ،بازخواســتی هــم در کار نیســت.
جهانگیــری در ایــن زمینــه بــا یــادآوری اینکــه زمانــی کــه
دولــت یازدهــم روی کار آمــد ،برداشــت مــا از پارسجنوبــی
بیــش از  ٢٨٠میلیــون مترمکعــب و برداشــت قطــر حــدود
 ۵٧٠تــا  ۵٨٠میلیــون مترمکعــب بــود ،گفــت :محاســبات
نشــان میدهــد بــه واســطه ایــن فاصلــه برداشــت زیــاد
بیــن ایــران و قطــر ،دههــا میلیــارد پــول کشــور بــه بــاد
رفتــه امــا چــه کســی پاســخگو اســت؟
معــاون اول رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه مشــکالت دوران
تحریــم ،تنهــا بــه عقــب ماندگــی در طرحهــا و پروژههــا
محــدود نمیشــد ،بــه اتفاقهــای دیگــری کــه در دوران
تحریــم در صنعــت مهــم نفــت روی داد ،اشــاره کــرد و
گفــت :چــه کســی گمــان میکــرد جوانــی میلیاردهــا
دالر نفــت بفروشــد و پــول آن را پرداخــت نکنــد یــا آیــا
کســی گمــان میکــرد پــول پیمانــکاران بــرای پرداخــت در
اختیــار یــک شــخص قــرار گیــرد و او آن را بــه پیمانــکاران
پرداخــت نکنــد؟
مدل جدید قراردادهای نفتی به دقت بررسی شد
معــاون اول رییسجمهــور در ادامــه بــه تدویــن قراردادهــای
جدیــد نفتــی در وزارت نفــت پرداخــت و بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــن مــدل قــراردادی بــا اســتفاده از تجربیــات
گذشــته و لحــاظ کــردن نقــاط ضعــف و قــوت قراردادهــای
گذشــته تنظیــم شــده اســت ،تصریــح کــرد :هــدف اصلــی
ایــن قراردادهــا عــاوه بــر جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
و انتقــال فنــاوری ،صیانــت از مخــازن اســت .جهانگیــری
بــا بیــان اینکــه اینگونــه نیســت کــه همــه تشــنه
ســرمایهگذاری در ایــران باشــند و هــر شــرایطی را از ســوی
ایــران بپذیرنــد و اقــدام بــه ســرمایهگذاری در کشــورمان
کننــد ،گفــت :ایــران بایــد شــرایط الزم را بــرای حضــور
ســرمایهگذاران خارجــی فراهــم کنــد و ایــران حاضــر اســت
بــا ایــن شــرایط بــا دنیــا کار کنــد.
وی پروســه تاییــد قراردادهــای جدیــد نفتــی را در دولــت،
چنــد ماهــه عنــوان کــرد و بــا بیــان اینکــه بندبنــد ایــن
قــرارداد در هیــات دولــت بررســی و تاییــد شــده اســت،
افــزود :حــاال پــس از تصویــب ایــن قــرارداد ممکــن
اســت عــدهای کارشــناس بــا آن مخالفــت داشــته باشــند
کــه طبیعــی اســت چــون مــدل قــراردادی مهــم و بحــث
جدیــدی اســت و چارچــوب جدیــدی بــرای قراردادهــای
نفتــی وضــع شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
«الپیجی» در راه صادرات به اروپا
مدیرعامــل بازرگانــی گاز ایــران دربــاره دلیــل حــذف
«الپیجــی» از فهرســت ســوختهای مایــع توضیــح
داد :امــروز ایــران واجــد تولیــد  ۵تــا  ۶میلیــون تــن
«الپیجــی» (گاز مایــع) اســت و بــا افتتــاح فــاز ۱۵
و  ۱۶یــک میلیــون تــن بــه میــزان تولیــد افــزوده
شــده امــا سیاســت مصــرف ســوخت داخلــی بــر محــور
«ســیانجی » بنــا شــده اســت .بــه بیــان ســادهتر
سیاسـتگذاری وزارت نفــت بــر صــادرات «الپیجــی» و
مصــرف «سـیانجی» بــه عنــوان ســوخت خودروهاســت.
وی افــزود :عملــی شــدن یــا نشــدن پیشبینیهــا و
پیشفرضهــا بــه رفتــار بــازار مربــوط اســت .گرچــه بــه
نظــر میرســد بــا وجــود افــت قیمــت و نیــز مــازاد عرضــه
در منطقــه ،مصــرف داخلــی بــه ســمت گاز مایــع ســوق
پیــدا کنــد امــا عملــی شــدن آن نیــاز بــه فراهــم بــودن
زیرســاختهای الزم دارد ،از طرفــی سیاس ـتگذاری نیــز
در راســتای اجرایــی شــدن آن انجــام نشــده اســت .ایــن
مقــام مســئول از بررســی مســئوالن امــر بــرای چگونگــی
مصــرف داخلــی «الپیجــی» خبــر داد و تصریــح کــرد:
بــرای مصــرف ایــن گاز مایــع در داخــل ایــران چندیــن
دیــدگاه مــورد نظــر اســت؛ اســتفاده از «الپیجــی»
بــرای مصــارف خانگــی ،در روســتاهایی کــه در برنامــه
توســعه شــبکه انتقــال گاز هســتند بــه ایــن معنــی
کــه بــه جــای ایجــاد خــط لولــه کــه صرفــه اقتصــادی
نــدارد ،گاز مصرفــی بــه صــورت «الپیجــی» در اختیــار
مصرفکننــده قــرار گیــرد کــه در دســت بررســی اســت.
پیشــنهاد دوم مصــرف گاز در خودروهاســت کــه هیــچ
زیرســاختی منــوط بــر اســتفاده از ایــن مــاده ایجــاد
نشــده و میتــوان گفــت کــه سیاســت مصــرف ســوخت
خــودرو حــول محــور«ســیانجی» اســت.
تغییر سیاستهای صادرات انرژی
رضــا پاکدامــن ،عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
ایــران در گفتوگــو بــا صمــت «الپیجــی» را یکــی
از روشهــای اســتفاده از ذخایــر بــزرگ گازی کشــور

خوانــد و گفــت :گاز مایــع یکــی از راهکارهــای اســتفاده از
ذخایــر گازی اســت امــا آنچــه مشــهود اســت ایــن اســت
کــه در سراســر دنیــا از ایــن ســوخت مایــع برای اســتفاده
داخلــی بهرهبــرداری میشــود بــا ایــن حــال در ایــران
بــرای اســتفاده در خانههــا و نیــز خودروهــا زیرســاخت
خاصــی درنظــر گرفتــه نشــده اســت .وی در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه «الپیجــی» میتوانــد راهــی بــرای
صــادرات ایــران بــه اروپــا بــه شــمار رود ،افــزود :در
سراســر جهــان همانطــور کــه گفتــه شــد از «الپیجــی»
(گاز مایــع) بــرای مصــارف داخلــی اســتفاده میشــود و
«الانجــی» از بزرگتریــن صــادرات تکمحمولــهای گاز
اســت کــه مــورد توجهــات توســعهای قرارگرفتــه اســت.
وی در پاســخ بــه اینکــه ایــران تبــادالت انــرژی خــود بــه
ویــژه در زمینــه گاز از طریــق خــط لولــه و «الپیجــی»
را بــا پاکســتان از ســر گرفتــه اســت ،ایــن امــر بــرای
ایــران توجیــه اقتصــادی در بــر دارد ،تصریــح کــرد:
مــن همــواره در ایــن زمینــه بــه سیاســتهای موجــود
انتقــاد داشــتهام کــه چــرا طرحهــای صادراتــی کشــور در
ســطح کالن توجیــه اقتصــادی درســتی نــدارد؟ چراکــه
بایــد نقشــه راه صــادرات ایــران معیــن باشــد و صــادرات
صــرف نباشــد و سیاســتهای صادراتــی بــر مبنــای
توجیــه اقتصــادی بــازار بــزرگ مصــرف و نیــز بازپرداخــت
کاالی فروختــه شــده قــرار داده شــود بــه ایــن معنــی کــه
ایــن محصــول در بــازار داخلــی بیشــتر اقتصــادی اســت
یــا بــرای اینکــه صــادرات و نحــوه بازپرداخــت قیمــت
محصــوالت چگونــه خواهــد بــود مــورد توجــه قــرار
گیــرد .درنتیجــه نیــاز اســت کــه سیاسـتهای صادراتــی
مــا مبتنیبــر توجیــه اقتصــادی باشــد چراکــه اقتصــاد
بــرای دســتیابی بــه ســودهای کالن اســت.
افزایش  23درصدی بودجه وزارت اقتصاد
در الیحــه بودجــه ســال  ،1395بودجــه وزارت اقتصــاد
 164میلیــارد تومــان ،بودجــه ســازمان امــور مالیاتــی
 639میلیــارد تومــان و بودجــه گمــرک جمهــوری
اســامی ایــران  112میلیــارد تومــان نســبت بــه بودجــه
ســال  394افزایــش یافتــه اســت.
بودجــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در الیحــه
بودجــه ســال  ،1395نزدیــک بــه  164میلیــارد تومــان
معــادل  23درصــد افزایــش یافتــه اســت.
بودجــه ایــن وزارت خانــه در ســال  ،1394نزدیــک بــه

انـرژی
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 702میلیــارد و  748میلیــون تومــان بــوده اســت کــه
ایــن میــزان در الیحــه بودجــه ســال آینــده ،بــه 867
میلیــارد و  539میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت.
همچنیــن بنابــر الیحــه پیشــنهادی بودجــه ســال ،1395
بودجــه ســازمان امــور مالیاتــی دو هــزار و  189میلیــارد و
 392میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه این
میــزان در بودجــه ســال  ،1394نزدیــک بــه یــک هــزار و
 550میلیــارد و  118میلیــون تومــان ،بــوده اســت و در
واقــع در صــوررت تصویــب بودجــه تعییــن شــده بــرای
ســازمان امــور مالیاتــی در الیحــه بودجــه ســال ،1395
ایــن ســازمان در ســال آینــده 639 ،میلیــارد و 273
میلیــون تومــان افزایــش بودجــه را تجربــه خواهــد کــرد.
همچنیــن بودجــه گمــرک جمهــوری اســامی ایــران نیــز
در الیحــه بودجــه ســال  ،1395نســبت بــه ســال گذشــته
افزایــش یافتــه اســت .همچنانکــه در ســال  1394بودجــه
تعییــن شــده بــرای گمــرک جمهــوری اســامی ایــران
 503میلیــارد و  583میلیــون تومــان بــوده و ایــن میــزان
بــا  112میلیــارد و  362میلیــون تومــان افزایــش در
الیحــه بودجــه ســال  1395بــه  619میلیــارد و 945
میلیــون تومــان رســیده اســت.
منبع :ایسنا
عوارض برق به بهای برق اضافه شد
بــر اســاس تبصــره  6الیحــه بودجــه ســال  1395وزارت
نیــرو موظــف اســت ،عــاوه بــر دریافــت بهــای بــرق ،بــه
ازای هــر کیلــوات ســاعت بــرق فروختــه شــده مبلــغ 30
ریــال بــه عنــوان عــوارض بــرق در قبــوض مربوطــه درج و
از مشــکترین بــرق از جملــه بــاغ شــهر هــا و خانــه باهــای
اطــراف روســتاها و شــهر هــا بــه اســتثنای مشــترکان
خانگــی روســتایی و چــاه هــای کشــاورزی دریافــت کنــد.
وجــوه حاصلــه بــه حســاب خاصــی نــزد خزانــه داری کل
کشــور واریــز مــی شــود و حداکثــر تــا ســقف هفــت هــزار
میلیــارد ریــال صرفــا بابــت حمایــت از توســعه و نگهداری
شــبکه هــای بــرق روســتایی و تولیــد بــرق تجدیــد پذیــر
و پــاک توســط شــرکت توانیــر هزینــه مــی شــود.
همچنیــن بــر اســاس تبصــره  15شــرکت هــای تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی و شــرکت هــای بــرق منطقــه ای
مکلفنــد منابــع تعییــن شــده در بودجــه مصــوب ســاالنه
خــود را بــه ترتیــب بــه شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی و شــرکت توانیــر بابــت رد دیــون و
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یــا ســرمایهگذاری در توســعه نیــروگاه هــای حرارتــی و
توســعه شــبکه انتقــال کشــور پرداخــت کننــد.
عــاوه بــر ایــن شــرکت هــای فروشــنده بــرق نیــروگاه
هــای آبــی موظفنــد تمامــی وجــوه حاصــل از فــروش
انــرژی هــای بــرق خــود را پــس از وضــع هزینــه هــای
تولیــد بــرای ســرمایه گــذاری در توســعه نیــروگاه بــرق
آبــی بــه مصــرف برســانند.
بــر اســاس ایــن تبصــره وجــوه پرداختــی توســط شــرکت
هــای یــاد شــده بــرای ســرمایه گــذاری موضــوع ایــن
بنــد بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول مالیاتــی محســوب
مــی شــود و دســتورالعمل حســاداری ایــن بنــد بــا
رعایــت مقــررات قانونــی مربــوط بــه تصویــب وزرای امــور
اقتصــادی و داری و نیــرو مــی رســد.
منبع :ایسنا
واکنش هیجانی بازار نفت به برجام
صنعــت نفــت ایــران کــه طــی ســالهای اخیــر بــا
تحریمهــای چندالیــه و پیچیــده وضــع شــده در تاریــخ
ایــن صنعــت دســت بــه گریبــان بــود ،توانســت ایــن
تحریمهــا را بــا کســب تجربیاتــی گرانبهــا پشــت ســر
گذاشــته و خــود را بــرای آغــاز عصــری جدیــد آمــاده
کنــد.
در حالــی کــه بــازار بــر اثــر لغــو تحریــم و احتمــال
افزایــش صــادرات نفــت ایــران نفــت  ۲۷دالری را نیــز
تجربــه کــرد امــا تحلیلگــران معتقدنــد ایــن واکنــش بــازار
هیجانــی و بــدون فکــر اســت.
پیشبینــی میشــود بــا لغــو تحریمهــای ایــران،
احیــای اقتصــادی بــا ســرعت بیشــتری پیــش رود .البتــه
ورود یــک میلیــون بشــکه نفــت در روز بــه بــازار ،حــدود
 13درصــد از قیمتهــای کنونــی نفــت را در ســال
 2016خواهــد کاســت امــا اقتصــاد ایــران از ایــن افــول
قیمــت نفــت اثرپذیــری کمتــری خواهــد پذیرفــت.
بــه گــزارش رویتــرز ،نگرانــی در مــورد بازگشــت ایــران
بــه بازارهــای جهانــی ،قیمــت نفــت برنــت را تــا 27/67
دالر در هــر بشــکه کاهــش داد کــه کمتریــن رقم از ســال
 2003بــه شــمار م ـیرود .در لحظــه انتشــار ایــن خبــر
قیمــت نفــت برنــت بــا  2/87درصــد کاهــش نســبت بــه
روز جمعــه بشــکهای  28/11دالر فروختــه شــد.
قیمــت نفــت خــام آمریــکا نیــز در ســاعت اولیــه شــروع

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه کار معامــات بــه  28/36دالر کمتریــن رقــم از ســال
 2003تاکنــون رســید امــا در حــال حاضــر بــا 2/58
درصــد کاهــش نســبت بــه روز جمعــه بشــکهای 28/66
دالر معاملــه شــد.
بــا ایــن حــال تحلیلگــران و تاجــران ایــن کاهــش
قیمتهــا را هیجانــی و بــدون تفکــر میداننــد چراکــه
بلندپــروازی ایــران بــرای صــادرات  500هــزار بشــکه در
روز را خیلــی واقعــی نمیداننــد.
ویرنــدرا چواهــان ،تحلیلگــر بــازار در اینبــاره گفــت:
«اگــر شــما اظهــارات ایــران در  12تــا  18مــاه گذشــته
را دنبــال کنیــد ،مقامــات ایرانــی پیشبینــی کردنــد کــه
صــادرات نفــت ایــن کشــور بــه محــض لغــو تحریمهــا
یــک میلیــون بشــکه در روز افزایــش یابــد» .
تحلیلگــران انتظــار دارنــد کــه احیــای کامــل زیرســاخت
صادراتــی ایــران زمــان ببــرد امــا ایــن عضــو اوپــک
حداقــل  12نفتکــش غولپیکــر پــر و آمــاده بــرای
فــروش دارد و تاجــران معتقدنــد کــه قیمــت نفــت بیشــتر
کاهــش مییابــد.

ســال آینــده نگــران عــدم تقاضــای نفــت نیســتیم.
تهیه لیست پروژههای قابل سرمایهگذاری
تســنیم -معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا
اشــاره بــه اینکــه وزارت نیــرو در طــول  10ســال آینــده
بایــد  50هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد احــداث کنــد،
گفــت کــه لیســتی از پروژههــای آمــاده ســرمایهگذاری
در صنعــت بــرق آمــاده شــده تــا شــرکتهای داخلــی
و خارجــی کــه تمایــل بــه ســرمایهگذاری در صنعــت
بــرق ایــران دارنــد از ظرفیتهــای ســرمایهگذاری در
هــر منطقــه کشــور مطلــع شــوند .هوشــنگ فالحتیــان
اظهــار داشــت :در ایــن مجموعــه  50هــزار مگاواتــی،
نیروگاههــای بــادی ،نیروگاههــای خورشــیدی،
نیروگاههــای زمیــن گرمایــی ،نیروگاههــای زبالــه
ســوز ،نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی و نیروگاههــای
بخــار هــر کــدام ســهم و جایــگاه خودشــان را دارنــد.
وی افــزود :رفــت و آمدهــای شــرکتهای اروپایــی در
ماههــای اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه و طبیعتــا ایــن
نشســتها و مذاکــرات منجــر بــه آشــنایی بیشــتر ایــن
شــرکتها در شــرایط بعــد از تحریــم بــا زمینههــای
فعالیــت در جمهــوری اســامی ایــران خواهــد شــد.

نگران عدم تقاضای نفت نیستیم
ایلنــا -مدیــر امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع وزارت
نفــت بــا بیــان اینکــه تــا ســال  2040نفــت ســهم 22
درصــدی را در ســبد انــرژی دنیــا خواهــد داشــت ،گفــت:
تــا  25ســال آینــده نگــران عــدم تقاضــای نفــت نیســتیم.
مهــدی عســلی در خصــوص اینکــه آیــا رویکــرد جهانــی
حرکــت بــه ســمت انرژیهــای نــو ،منجــر بــه حاشــیه
رفتــن نفــت خواهــد شــد ،گفــت :کاربــرد اصلــی نفــت
در فرآوردههــای نفتــی اســت و اکنــون کشــورهای
جهــان ســوم و هنــد و چیــن بیــش از گذشــته نیــاز
بــه نفــت دارنــد .ضمــن اینکــه رشــد طبقــه متوســط
میلیونهــا اتومبیــل تولیــد میکننــد کــه نیازمنــد نفــت
و فرآوردههــای آن هســتند .وی افــزود :براســاس آنچــه
ســازمانها و شــرکتهای معتبــر دنیــا پیشبینــی
کردهانــد تــا ســال  2040یعنــی حــدود  25ســال آینــده
نفــت همچنــان ســهم  21درصــدی در ســبد انــرژی دنیــا
خواهــد داشــت .عســلی خاطرنشــان کــرد :بنابرایــن چــون
تقاضــا بــاال مـیرود تولیــد اوپــک نیــز بایــد افزایــش پیــدا
کنــد تــا تقاضــا را جبــران کنــد .وی یــادآور شــد :تــا 25

عراق بزرگترین مشتری گازی در پساتحریم
شــانا -معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن
برجــام گفــت کــه طــی ســالهای گذشــته شــاهد
توســعه روزافــزون شــبکه گازرســانی داخلــی و توســعه
همــکاری و تعامــل بــا دیگــر کشــورها بــرای افزایــش
ســهم خــود در تجــارت جهانــی گاز بودهایــم و بــا
لغــو تحریمهــا شــاهد شــکوفایی بیــش از پیــش ایــن
صنعــت خواهیــم بــود .حمیدرضــا عراقــی افــزود :بــا
برنامهریــزی و ســرمایهگذاری وزارت نفــت در حــوزه
پارسجنوبــی و اولویتبنــدی فازهــای ایــن میــدان
مشــترک ،شــاهد افزایــش حجــم تولیــد گاز کشــور
بودهایــم و در ادامــه راه نیــز شــرکت ملــی گاز ایــران
توانســت بــا اجــرای پروژههــای اولویــتدار ،ایــن
گاز را بــه مبــادی مصــرف تحویــل دهــد .بــه گفتــه
معــاون وزیــر نفــت ،هماکنــون شــاهد نهایــی شــدن
قــرارداد صــادرات گاز بــه عــراق هســتیم و بــر ایــن
اســاس ،عــراق بــا دریافــت روزانــه  ۴٠تــا  ۶۵میلیــون
مترمکعــب گاز بــه عنــوان بزرگتریــن مشــتری گاز
ایــران بــدل خواهــد شــد.

انـرژی

شماره بیست یکم  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و چهار

دولت در پسابرجام به شعارهایش عمل کند
ایلنــا -عضــو هیــات مدیــره کانونهــای عالــی انجمــن
صنفــی کارگــری میگویــد :پــس از پیــروزی برجــام
بایــد برنامــهای بــرای پرکــردن شــکاف تاریخــی
هزینــه -مــزد ارائــه شــود و شــاهد تغییــرات موثــر لغــو
تحریمهــا در معیشــت خانوارهــای کارگــری باشــیم.
ناصرچمنــی بــا بیــان اینکــه جامعــه کارگــری بــه لغــو
تحریمهــا چشــم دوختــه بــود ،گفــت :حــال کــه
دولــت در بحــث سیاس ـتهای خارجــی موفــق ظاهــر
شــده انتظــار مـیرود بــه شــعارهایی کــه در سیاســت
داخلــی و خصوصــا معیشــت کارگــران داده اســت،
عمــل کنــد.وی افــزود :طــی ایــن دو ســالی کــه آقــای
روحانــی آمــده در جلســات شــورای عالــی کار بــه مــا
گفتــه میشــد چــون در رکــود و تحریــم بــه ســر
میبریــم بایــد از دولــت حمایــت کنیــم .وی ادامــه داد:
حــال کــه ایــن مانــع برداشــته شــده ،کارگــران نیازمند
حمایــت دولــت هســتند و توقــع دارنــد بــه خواســته
برحــق افزایــش عادالنــه دســتمزدها رســیدگی شــود.
چمنــی بــا اشــاره به مــاده « »۴۱قانــون کار کــه در آن
بــر تامیــن معیشــت کارگــران بــا کلمــه «بایــد» تاکیــد
شــده اســت ،گفــت :در آنجــا دیگــر نمیتــوان خودمان
آنگونــه کــه میخواهیــم قانــون را تفســیر کنیــم یــا
آنچــه خودمــان دوســت داریــم ،بگوییــم .عضــو هیــات
مدیــره کانونهــای عالــی انجمــن صنفــی کارگــری بــا
تاکیــد بــر اینکــه مــا خواهــان اجــرای کامــل قانــون در
بخــش کارگــری هســتیم ،گفــت :توقــع داریــم پــس
از پیــروزی برجــام برنامــهای بــرای پرکــردن شــکاف
تاریخــی هزینــه -مــزد ارائــه شــود و شــاهد تغییــرات
موثــر آن در معیشــت خانوارهــای کارگــری باشــیم.
چمنــی ادامــه داد :انتظــار مــیرود پــس از اجرایــی
شــدن برجــام شــرایطی بــه وجــود بیایــد کــه کارگران
راحتتــر بــه خریــد برونــد و وســایل مایحتاجشــان
را راحتتــر فراهــم کننــد .وی بــا اشــاره بــه ایــن
شــعار دولــت کــه میخواهیــم لبخنــد بــر لبــان
فرزنــدان کارگــران بیاوریــم ،گفــت :اکنــون وقــت
آن اســت کــه بحــث لغــو تحریمهــا و تاثیــر آن بــر
افزایــش دســتمزد  ۹۵در جلســات شــورای عالــی کار
مطــرح شــود.عضو هیــات مدیــره کانونهــای عالــی
انجمــن صنفــی کارگــری بــا تاکیــد برنقــش دولــت بــه
عنــوان بزرگتریــن کارفرمــا گفــت :پــس از برجــام
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دولــت نبایــد بــه عنــوان کارفرمــا بلکــه بــه عنــوان
دولتمردانــی کــه مــا کارگــران انتخــاب کردهایــم،
در جلســات شــورای عالــی کار شــرکت کنــد .چمنــی
بــا اشــاره بــه بنــد دوم مــاده « »۴۱قانــون کار کــه
گفتــه اســت معیشــت کارگــران بــا دســتمزد کارگــران
همخوانــی داشــته باشــد ،گفــت :دولــت بایــد هزینــه
اقــام ســبد خانوادههــای کارگــری را براســاس نــرخ
واقعــی تــورم محاســبه کنــد.
اهداف بخش خصوصی در پسابرجام
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بهبــود محیــط
کســب و کار ،ارتبــاط بــا ســرمایهگذاران خارجــی
و تعامــل موثــر بــا جامعــه جهانــی را از اصلیتریــن
برنامههــا و مطالبــات بخــش خصوصــی در دوران
پســابرجام دانســت .پــدرام ســلطانی دربــاره مهمتریــن
ضرورتهــای بخــش خصوصــی در دوران پــس از
اجرایــی شــدن برجــام و رفــع تحریمهــا ،گفــت:
اســتفاده بهینــه از فرصتهــای فراهــم آمــده از اجــرای
برجــام بــه معنــای حضــور موثــر و تعامــل هــم افــزا بــا
جامعــه جهانــی بــرای تقویــت جایــگاه تجاریمــان در
.عرصــه جهانــی اســت
وی افــزود :موضــوع مهــم دیگر بــرای بخــش خصوصی
در دوران پســابرجام ارتبــاط و پیونــد خــوردن بــا
ســرمایهگذاران خارجــی بــرای ورود ســریعتر آنهــا
همــراه بــا بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری
بــه داخــل کشــور اســت .همچنیــن موضــوع مهــم
دیگــر تــاش و مطالبــه جــدی از دولــت بــرای بهبــود
فضــای کســب و کار اســت.نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی
ایــران ادامــه داد :در دو ســال و نیــم گذشــته تمرکــز
دولــت بــرای مذاکــرات هســتهای غفلتــی را از بهبــود
محیــط کســب و کار بــه وجــود آورده اســت و بخــش
خصوصــی انتظــار دارد کــه دولــت بتوانــد ایــن غفلــت
را در یــک ســال و نیــم آینــده جبــران کنــد .البتــه
ایــن اقــدام نیازمنــد ایــن اســت کــه بخــش خصــوص
بــه طــور جــدی کار کنــد ،مشــکالت را بیــان کــرده،
.نظــر کارشناســی بدهــد و راهــکار ارائــه کنــد
ســلطانی همچنیــن محیــط کســب و کار نامناســب
و فســاد اداری را اصلیتریــن چالــش و موانــع بــرای
.بخــش خصوصــی در دوران پســابرجام عنــوان کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره بیست یکم  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و چهار

وزیــر نیــرو گفــت :بســیاری از موانعــی کــه در ســر
راه انتقــال تکنولــوژی و تامیــن منابــع مالــی وجود
دارد بــا برجــام برداشــته شــده اســت و امیدواریــم
کــه بتوانــد اثــرات توســعهای خوبــی در صنعــت
آب و بــرق داشــته باشــد.
وزیــر نیــرو در حاشــیه دیــدار بــا وزیــر توســعه امــور زنــان
هنــد در خصــوص صحبتهــای صــورت گرفتــه بــا وزیــر
هنــدی اظهــار کــرد :بخشــی از صحبــت هــا مربــوط بــه
موضــوع بنیــاد جهانــی انــرژی اســت کــه امــروز مراســم
آن در تهــران برگــزار شــد  .وی ادامــه داد :بخشــی دیگــر

از مذاکــرات صــورت گرفتــه در خصــوص زمینــه همــکاری
در انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور هنــد بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اخیــرا کشــور هنــد پیشــرفتهای
خوبــی در زمینــه توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر
داشــته اســت اظهــار کــرد :بــه طــور قطــع فعالیــت هــا و
همکاریهــای مشــترک میــان ایــران و هنــد میتوانــد
موجــب ایجــاد منافــع هــر دو کشــور شــود.
وزیــر نیــرو یکــی دیگــر از آیتمهــای صحبــت بــا وزیــر
هنــد را تاثیــر نقــش زنهــا در زمینــه فعالیتهــای
احتمالــی بــه خصــوص صنعــت آب و بــرق عنــوان کــرد و
افــزود :براســاس گزارشــی کــه از امــور زنــان و خانوادههــا
ارائــه شــده اســت بــه ایــن نتیجــه رســیدهایم کــه زنــان
مــی تواننــد نقــش موثــری در میــزان مصــرف آب و بــرق
داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه اینکــه زنــان ایرانــی در ســطوح
مدیریتــی و کارشناســی نقــش موثــری دارنــد و بــه عنــوان

نیمــی از اعضــای جامعــه مــی تواننــد نقــش جــدی و
تاثیرگــذاری در مصــرف آب و بــرق داشــته باشــند لــذا بــه
ایــن مهــم توجــه ویــژهای داشــتهایم.
اعــام آمادگــی هنــدی هــا بــرای ســرمایه گــذاری در راه
آهــن ایــران
وی بــا بیــان اینکــه وزیــر هنــد نیــز نقطــه نظراتــی در ایــن
زمینــه ارائــه کردنــد کــه مــورد اســتفاده مــا قــرار گرفتــه
اســت تاکیــد کــرد :مســاله توســعه بنــدر چابهــار و ســرمایه
گــذاری در صنعــت راه آهــن یکــی از عالیــق وزیــر هنــد
بــرای برقــراری همســایگی بــا ایــران بــوده اســت.
وی ادامــه داد :مــا نیــز در ایــن راســتا عالقــه دولــت
ایــران را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری ایــن کشــور اعــام
کردهایــم و قــرار بــر ایــن شــده کــه در روزهــای آتــی
هیاتــی بــرای گفــت و گــو بــا وزیــر راه و شهرســازی وارد
ایــران شــوند.
منبع :ایسنا

آیندهای روشن در انتظار صنعت
پتروشیــمی

جذابیتهای نفتی و گازی ایران برای
ایتـــالیاییها

ایــــــران به  150میلیارد دالری
سرمایه گذاری نفتی احتیاج دارد

مسیر صنعت آب و برق پـس از
برجام هموار میشـــود

ایرنــا -پــس از تاییــد فرمــول پیشــنهادی وزارت نفــت از
ســوی معــاون اول رییسجمهــور ،در روزهــای ابتدایــی
هفتــه جــاری زنگنــه جزییــات نــرخ خــوراک گاز طبیعــی
واحدهــای پتروشــیمی را ابــاغ کــرد .بیــژن زنگنــه ،وزیــر
نفــت نــرخ خــوراک گاز طبیعــی واحدهــای پتروشــیمی
را بــا قیمتهــای کنونــی  8/5تــا  ٩ســنت بــرای هــر
مترمکعــب اعــام کــرد و گفــت :فرمــول جدیــد بــرای
ســرمایهگذاران آتــی در ایــن صنعــت پیــام خوبــی دارد.
بیــژن زنگنــه دربــاره ابهــام موجــود دربــاره نــرخ خــوراک
گاز طبیعــی واحدهــای پتروشــیمی افــزود :بــا مشــخص
شــدن ایــن فرمــول ،ســرمایهگذاران میتواننــد بــا خیــال
آســوده اقــدام بــه ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن فرمــول تلفیقــی از قیمــت داخلــی
و مجموعــهای ازهابهــای (بازارهــای) عرضهکننــده گاز
در اروپــا و آمریکاســت ،اضافــه کــرد :ایــن فرمــول قیمــت از
ابتــدای ســال  ١٣٩۵آغــاز شــده و تــا ابتــدای ســال ١۴٠۵
معتبــر اســت .بــه گفتــه وزیــر نفــت ،بــا ایــن فرمــول ،قیمت
خــوراک گازی واحدهــای پتروشــیمی در هیــچ شــرایطی از
 ٩٠درصــد هابهــای رقیــب فراتــر نخواهــد رفــت.

یــک تحلیلگــر انــرژی و نماینــده شــرکت نفتــی وگ ایتالیــا بــا
اشــاره بــه جذابیتهــای ســرمایهگذاری در حوزههــای نفتــی
و گازی ایــران گفــت :ایــران پتانســیل باالیــی در زمینـهی نفــت
و گاز دارد.
پــل اســتوارتی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،بــا اشــاره بــه
اینکــه شــرکت وگ بــه عنــوان یــک شــرکت نفتــی در ایتالیــا
در ایــران نیــز فعالیــت و شــعبه دارد ،اظهــار کــرد :نمایشــگاهی
کــه در ایــران در زمینــهی انــرژی برگــزار شــد بــا عنــوان
نخســتین نمایشــگاه حــوزه انــرژی پــس از لغــو تحریمهــا
میتوانــد فرصــت خوبــی بــرای حضــور و شــروع همکاریهــای
نفتــی بیــن شــرکتهای نفتــی ایــران و ایتالیــا باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــران جذابیتهــای زیــادی در
زمینــه ســرمایهگذاری روی نفــت و گاز وجــود دارد ،ادامــه داد:
ایــران دارای منابــع نفتــی و گازی فراوانــی و یکــی از بزرگتریــن
تولیدکنندههــای انــرژی چــه انرژیهــای تجدیدپذیــر و چــه
انرژیهــای پایــدار اســت.
نماینــده شــرکت نفتــی وگ ایتالیــا افــزود :بنابرایــن ایــران
میتوانــد پتانســیل باالیــی بــرای فعالیــت و جــذب ســرمایه در
ایــن زمینــه داشــته باشــد.

رییــس شــرکت نفتــی اِنــی ایتالیــا گفــت :خــروج
ایــران از تحریمهــای اقتصــادی بــه اروپــا کمــک
خواهــد کــرد کــه منابــع انــرژی خــود را تنــوع
ببخشــد ،امــا ایــن کشــور بــه ســرمایهگذاری
دســتکم  150میلیــارد دالری در زیرســاختهای
خــود احتیــاج دارد تــا بــه یــک تولیدکننــده بــزرگ
تبدیــل شــود.
کلودیــو دســکالزی رییــس شــرکت نفتــی اِنــی بــه
شــبکه تلویزیونــی رای گفــت :مــن بســیار خوشــحالم
کــه ایــران بــه بــازار بازگشــته اســت ،زیــرا ایــن بــرای
مــا بــه معنــی ایــن اســت کــه اروپــا منابــع انــرژی
متنــو ع تــری در اختیــار خواهــد داشــت.
وی افــزود :بــرای یــک جهــش بــزرگ کــه چهــار یــا
پنــج ســال طــول میکشــد ،جهشــی کــه یــک تاثیــر
واقعــی روی بــازار جهانــی داشــته باشــد ،ایــران بــه
جــذب  150میلیــارد دالر برای توســعه احتیــاج دارد.
دســکالزی گفــت :امــروز پیــدا کــردن  150تــا 200
میلیــارد دالر بــرای ســرمایهگذاری در ایــران چیــزی
نیســت کــه بتوانــد فــورا صــورت بگیــرد.
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صادراتـــ گاز به اروپا استراتژی
ایران است

معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت از
عالقمنــدی اســلواکی بــه خریــد گاز از ایــران خبــر
داد و گفــت :صــادرات گاز بــه اروپــا بــه عنــوان یــک
اســتراتژی ،هــم مدنظــر ایــران اســت و هــم اروپــا.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر حســین زمانــی نیــا امــروز
(ســه شــنبه ٢٩ ،دیمــاه) پــس از دیــدار بــا پیتــر
گاژمیــر ،معــاون نخســت وزیــر و وزیــر دارایی اســلواکی
بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن کشــور در زمینــه صنعتــی
کشــور موفقــی اســت کــه هــم اکنــون بــا همراهــی
 ٤٠نفــر از بازرگانــان بــه ایــران ســفر کــرده ،درایــن
بــاره کــه آیــا اســلواکی خواســتار خریــد نفــت از ایــران
اســت ،اظهــار کــرد :ایــن کشــور جزو مشــتریان ســنتی
نفــت ایــران نیســت.
وی درایــن بــاره کــه آیــا اســلواکی برنامــه ای بــرای
خریــد گاز از ایــران دارد ،بــا بیــان ایــن کــه آنهــا در
ایــن زمینــه ابــراز عالقــه کــرده انــد ،افــزود :ایــران در
شــرائط فعلــی برنامــه ای بــرای صــادرات گاز بــه اروپــا
نــدارد و صــادرات گاز از طریــق خــط لولــه بــه اروپــا
مقــرون بــه صرفــه نیســت ،امــا در میــان مــدت یــا
بلندمــدت ممکــن اســت در قالــب ال ان جــی بــه اروپــا
گاز صــادر کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــازار اروپــا هــم اکنــون
بــا مــازاد عرضــه در ایــن بخــش روبروســت کــه منجــر
بــه کاهــش قیمــت گاز شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
صــادرات گاز بــه اروپــا بــه عنــوان یــک اســتراتژی
بلندمــدت هــم مدنظــر ایــران اســت و هــم کشــورهای
اروپایــی.
زمانــی نیــا بــا بیــان ایــن کــه ایــن کشــور همچنیــن
بــرای همــکاری در زمینــه ذخیــره ســازی گاز در
ایــران اعــام آمادگــی کــرد ،تصریــح کــرد :قــرار اســت
هیئتــی در ایــن زمینــه بــزودی بــه تهــران ســفر کــرده
و بــا مســئوالن مربوطــه گفتگــو و مذاکــره کنــد.
براســاس گــزارش وزارت نفــت ،پیتــر گاژمیــر ،معــاون
نخســت وزیــر اســلواکی همچنیــن قــرار اســت امــروز
بــا اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــوری
دیــدار و گفتگــو کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکرات نفتی ایران با ژاپن و کره
جنوبی آغاز شد
مدیرعامــل شــرکت بهینهســازی مصــرف ســوخت از آغــاز
مذاکــرات جدیــد بــا شــرکتهایی از کــره جنوبــی ،ژاپــن
و برخــی کشــورهای اروپایــی بــرای اجــرای طرحهــای
جدیــد مدیریــت مصــرف ســوخت و انــرژی در ایــران خبــر
داد.
نصــرت اهلل ســیفی امــروز در هفتمیــن کنفرانــس
بینالمللــی خــودرو CNG ،و ســوختهای
جایگزیــن از طرحهــای بهینــه ســازی و
مدیریــت مصــرف ســوخت و انــرژی بــه عنــوان
مهمتریــن پتانســیل جــذب ســرمایه در دوران پســا
تحریــم یــاد کــرد و گفــت :هــم اکنــون یکــی از دالیــل
آلودگــی هــوا در کشــور بــاال بــودن شــدت مصــرف
انــرژی در حوزههــای مختلــف حمــل و نقــل،
خانگــی ،تجــاری ،صنایــع و نیروگاههــا اســت.
مدیرعامــل شــرکت بهینــه ســازی مصــرف ســوخت بــا
اعــام اینکــه در حالــی کــه در نخســتین روز هفتــه هــوای
پــاک قــرار گرفتــه ایــم ،بــه دلیــل آلودگــی هــوا شــاهد
تعطیلــی مــدارس پایتخــت هســتیم و پدیــده آلودگــی
هــوا در مناطــق شــهری از رهاوردهــای تلــخ انقــاب
صنعتــی اســت کــه از ســیصد ســال قبــل شــروع و بــا
توســعه صنعتــی و افزایــش تعــداد شــهرها ،بــه میــزان
و شــدت آن افــزوده شــده اســت ،تصریــح کــرد :تکیــه
اساســی بــه منابــع انــرژی فســیلی همچــون زغــال
ســنگ ،نفــت و گاز و مصــرف غیــر بهینــه انــرژی و در
نهایــت آزادســازی آالینــده هــای ناشــی از احتــراق ایــن
موادمهمتریــن عامــل آلودگــی هــوا اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اجمــاع تاریخــی ١٩٥
کشــور جهــان در اجــاس کاپ  ۲۱کــه بــه تازگــی در
پاریــس برگــزار شــده اســت ،اظهــار داشــت :هــدف اصلــی
ایــن توافــق جهانــی ،جلوگیــری از افزایــش دمــای کــره
زمیــن بــوده کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف حیاتــی،
ضــروری اســت شــدت انــرژی کربــن در ســطح جهانــی در
مقایســه بــا نــرخ کنونــی آن بــه میــزان حــدود  ٦٠درصــد
تــا ســال  ٢٠٥٠میــادی کاهــش یابــد؛ بــر ایــن اســاس

کشــورهای توســعه یافتــه متعهــد شــدند تــا ســال ٢٠٢٠
میــادی ســاالنه دســت کــم بودجــه ای بــه میــزان
 ۱۰۰میلیــارد دالر بــرای تحقــق ایــن هــدف تامیــن
کننــد.
وی بــا اشــاره بــه برآوردهــای آژانــس بینالمللــی انــرژی
بیــان کــرد :بهینــه ســازی انــرژی بیشــترین ســهم را در
پاســخ بــه افزایــش تقاضــای انــرژی و کاهــش انتشــار
کربــن ایفــا مــی کنــد و پــس از آن بــه ترتیــب توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،جــذب و ذخیــره ســازی کربــن
و تغییــر نــوع ســوخت ،جایگاههــای بعــدی را بــه خــود
اختصــاص داده اند.
ســیفی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه اجــرای سیاسـتهای
بهینــه ســازی انــرژی و کاهــش آلودگــی محیــط زیســت
بــا چالشهــای جــدی در کشــور مواجــه بــوده اســت،
تبییــن کــرد :در طــول دو ســال گذشــته تاکنــون
اجرایــی کــردن قانــون اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی و
طــرح هــای مــاده  ١٢قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت
پذیــر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود :اجــرای طرحهــای مصــوب مــورد اشــاره در
بخــش ســاختمان و مســکن ،صنعــت ،حمــل و نقــل و
کشــاورزی بــه جــز کاهــش مصــرف انــرژی و افزایــش
بهــره وری ،کاهــش انتشــار کربــن را نیــز بــه میــزان بیش
از یکهــزار و  ٢٠٠میلیــون تــن معــادل دی اکســیدکربن
در طــول عمــر مفیــد ایــن طرحهــا بــه همــراه خواهــد
داشت.

مذاکرات نفتی ایران با سوئیس و
نروژ آغاز شد

همزمــان بــا آغــاز لغــو تحریمهــای نفتــی ،یــک مقــام
مســئول در پژوهشــگاه صنعــت نفــت اعــام کــرد:
دور جدیــد مذاکــرات بــا دو شــرکت نفتــی نــروژی
و سوئیســی-آلمانی بــه منظــور انتقــال دانــش نویــن
حفــاری و هوشمندســازی شــیرهای کنتــرل درون
چاهــی نفــت آغــاز شــد.
محمــد کرامتــی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای کالن
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه منظــور توســعه
یکپارچــه و فنآورانــه مخــازن نفــت کشــور در دوران
پســا تحریــم ،گفــت :بــر ایــن اســاس مذاکــره بــا دو
شــرکت بینالمللــی در حــوزه هوشمندســازی مخــازن

انـرژی
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نفتــی آغــاز شــده اســت
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات مخــازن و توســعه میدان
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بیــان ایــن کــه از ایــن رو
مذاکراتــی بــا دو شــرکت سوئیســی و نــروژی آغــاز
شــده اســت ،تصریــح کــرد :یکــی از ایــن شــرکتها،
یــک شــرکت سوئیســی -آلمانــی بــوده کــه در ســاخت
تجهیــزات هوشــمند شــیرهای کنتــرل درون چاهــی
( )ICVدارای تجربــه بینالمللــی و جهانــی اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن شــرکت سوئیســی-
آلمانــی تاکنــون طراحیهــای متعــددی را
بــرای هوشمندســازی چاههــای نفتــی میادیــن
هیدروکربــوری بــا موفقیــت انجــام داده اســت ،اظهــار
کــرد :ایــن شــرکت اروپایــی ،آمادگــی خــود را بــرای
همــکاری بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت اعــام کــرده
اســت.
کرامتــی همچنیــن در خصــوص مذاکــرات نفتــی
انجــام شــده بــا یــک شــرکت نــروژی ،بیــان کــرد:
ایــن شــرکت نــروژی دارای تجربــه بســیار باالیــی در
زمینــه حفاریهــای افقــی و چندشــاخهای در مخــازن
نفتــی اســت.
رئیــس پژوهشــکده مطالعــات مخــازن و توســعه
میــدان پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه ایــن شــرکت نــروژی بــا همــکاری یکــی دیگــر از
شــرکتهای نــروژی توانســته اســت طوالنــی تریــن
چــاه افقــی جهــان را بــه طــول  9مایــل ( 6/9کیلومتر)
حفــاری و تکمیــل کنــد ،یــادآور شــد :مذاکراتــی بــا
ایــن شــرکت بــرای مشــارکت در طراحــی و اجــرای
حفاریهــای افقــی در الیههــای کــم تــراوا و بــا
ضخامــت کــم انجــام شــده اســت.
کرامتــی تاکیــد کــرد :بــه زودی بــرای انجــام گفــت
و گوهــای بیشــتر از نماینــدگان ایــن دو شــرکت
اروپایــی دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.
وی بــا یــادآوری ایــن کــه تقویــت و ارتقــای ســطح
همــکاری بــا شــرکتهای درجــه اول بینالمللــی از
اصــول انجــام توســعه یکپارچــه و فناورانــه مخــازن
نفتــی کشــور اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه
بــه ماموریــت پژوهشــگاه صنعــت نفــت در میــدان
نفتــی اهــواز و میــدان مشــترک یــادآوران ،شــبکه
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بینالمللــی شــرکای پژوهشــگاه براســاس نیازهــا و
اولویتهــای تعریــف شــده ،تعییــن میشــوند کــه بــا
اعــام آمادگــی دو شــرکت اروپایــی بــا آن هــا وارد
مذاکــره شــدیم.
منبع :ایسنا

نفت ایران  ۴۶دالر ارزان شد

متوســط قیمــت نفــت ایــران در ســال میــادی  ۲۰۱۵بــا
کاهــش  ۴۶دالری نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه  ۴۹دالر
.و  ۴۹ســنت در هــر بشــکه رســید
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت در جدیدتریــن
گــزارش ماهانــه خــود متوســط قیمــت ســبد نفتــی ایــن
ســازمان در ســال  2015را  49.49دالر در هــر بشــکه اعــام
.کــرد
قیمــت نفــت اوپــک در ایــن ســال نســبت بــه ســال قبــل از
آن  48درصــد افــت داشــته اســت .در ســال  2014قیمــت
.نفــت اوپــک  96.29دالر در هــر بشــکه گــزارش شــده بــود
بــر اســاس ایــن گــزارش متوســط قیمــت نفــت ســنگین
ایــران در ســال  2015بالــغ بــر  48.8دالر در هــر بشــکه
بــوده کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال قبــل از آن 49
.درصــد ،بالــغ بــر  46.8دالر کاهــش داشــته اســت
متوســط قیمــت ســایر نفــت هــای اوپــک در ســال 2015
بــه ازای هــر بشــکه بــه ایــن شــرح بــوده اســت :نفــت
ســبک عربســتان  49.85دالر ،نفــت ســبک عــراق 47.87
دالر ،نفــت بونیالیــت نیجریــه  52.95دالر،ســیدر لیبــی
 51.38دالر ،نفــت گیراســول آنگــوال  52.96دالر ،نفــت
صادراتــی کویــت  48.13دالر ،نفــت ماریــن قطــر 50.71
دالر ،مــری ونزوئــا  41.11دالر ،موربــان امــارات 53.87
دالر ،اورینــت اکــوادور  44.94دالر و صحــرای الجزایــر
 52.79.دالر
قیمــت نفــت برنــت دریــای شــمال نیــز در ایــن ســال بــا
کاهــش  47دالری نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه 52.41
دالر در هــر بشــکه رســید .نفــت ســبک آمریــکا نیــز بــا
کاهــش  45دالری در برابــر  48.73دالر در هــر بشــکه
.معامله شــد
منبع :تسنیم

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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محوریــت صــادرات در بهمــن مــاه خبــر داد .مرتضــی
لطفــی بــا اشــاره بــه کســری بودجــه دولــت گفــت« :ظاهــرا
دولــت برنامــه دارد ســهم صنــدوق توســعه ملــی را نپــردازد
و ایــن موضــوع خدمــات وابســته بــه صنــدوق را تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد.
الهوتــی نیــز گفــت« :کمیســیون صــادرات اتــاق ایــران در
نظــر دارد ،برگــزاری مراســم انتخــاب صادرکننــدگان برتــر را
بــر عهــده گیــرد ؛ البتــه هنــوز بــا ســازمان توســعه تجــارت
مذاکــرهای صــورت نگرفتــه اســت .اکنــون آییــن نامـهای از
ســوی ســازمان توســعه تجــارت بــه تشــکلها ارســال شــده
اســت کــه نشــان میدهــد ،بخــش معــدن و محصــوالت
چــرم از فرآینــد انتخــاب صادرکننــدگان برتــر حــذف شــده
اســت .بــا حــذف ایــن صادرکننــدگان معلــوم نیســت چــه
کســانی قــرار اســت ،جایگزیــن شــوند .جالــب اینکــه در
مراســم امســال دو خودروســاز نیــز بــه عنــوان صادرکننــده
برتــر برگزیــده شــدند».
علیرضــا کالهــی نیــز از درخواســت تولیدکننــدگان
آلومینیــم بــرای افزایــش تعرفــه ایــن فلــز خبــر داد و گفــت:
«افزایــش ایــن تعرفــه جــز ایجــاد رانــت و باالرفتــن قیمــت
تمــام شــده نتیجــه دیگــری نــدارد.
حریــری نیــز بــا اشــاره بــه مصوبـهای کــه پارلمــان بحریــن
بــرای قطــع روابــط تجــاری بــا ایــران گذرانــده اســت،
خواســتار موضــوع گیــری اتــاق شــد.
انصــاری هــم بــا اشــاره بــه مصوبــهای کــه دولــت بــرای
کمــک بــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
بــه عــراق گذرانــده اســت ،گفــت« :اجــرای ایــن مصوبــه
در مدتــی اســت کــه در پیــچ و خــم بروکراســی صنــدوق
ضمانــت صــادرات گیــر کــرده اســت ».بــر ایــن اســاس
مقــرر شــد ،نام ـهای از ســوی کمیســیون تهیــه شــود و بــا
امضــای رییــس اتــاق تهــران بــرای مدیرعامــل صنــدوق
ضمانــت صــادرات ارســال شــود.
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مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز تصریــح کــرد :هــر
قــراردادی شــرایطی دارد کــه اگــر دو طــرف بــه آن عمــل
نکننــد وارد جرائــم قــراردادی میشــوند .اگرچــه ایــران بــه
تعهــدات خــود عمــل کــرده اســت ،امــا پاکســتان ایــن کار
را انجــام نــداده اســت بــا ایــن حــال مــا مایــل نیســتیم
کــه بــا کشــورهای همســایه وارد بحــث و جرائــم شــویم
و ایــن نکتــهای اســت کــه رییــس جمهــور نیــز بــر آن
تاکیــد دارد.
کاملــی دربــارهی پــروژه انتقــال گاز بــه عمــان بــا اشــاره
بــه اینکــه ظرفیــت ایــن پــروژه بــه یــک میلیــارد
مترمکعــب در روز میرســد ،عنــوان کــرد :مــا در حــال
انجــام مطالعــات بــرای کشــیدن خــط لولــه هســتیم کــه
پــس از آن پــروژه را بــه مناقصــه خواهیــم گذاشــت و
شــرکتی را بــرای انجــام ایــن کار انتخــاب میکنیــم.
وی دربــارهی اینکــه چــه بخشــی از گاز صادراتــی ایــران
قــرار اســت در عمــان تبدیــل بــه ال ان جــی شــود ،اظهــار
کــرد :ایــن بســتگی بــه ظرفیتهــای خالــی واحــد ال ان

جــی عمــان دارد بــا ایــن حــال تمــام تولیــدات ال ان
جــی در ایــن کشــور متعلــق بــه ایــران خواهــد بــود و مــا
نســبت بــه فــروش آن اقــدام میکنیــم کــه ممکــن اســت
در ایــن زمینــه همکاریهایــی را بــا شــرکت ال ان جــی
عمــان داشــته باشــیم.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ادامــه داد :در
وهلــهی اول نهایــت تالشــمان را میکنیــم کــه گاز
صادراتــی را بــه خــود عمــان بفروشــیم ،امــا در غیــر ایــن
صــورت اولویــت مــا بــرای صــادرات بــه خــط لولــه از
طریــق عمــان کشــورهای همســایه ایــن منطقــه یعنــی
امــارات ،عربســتان و هنــد اســت.
کاملــی دربــارهی اعــام آمادگــی ایــن کشــورها و میــزان
جدیشــدن مذاکــرات پــس از برداشــته شــدن تحریمهــا
تصریــح کــرد :مــا در حــال مذاکــره بــا امــارات ،کویــت
و هنــد بــرای صــادرات گاز هســتیم و منتظریــم کــه
ســیگنالهای مثبتــی از ایــن کشــورها بــرای ادامــهی
مذاکــرات بگیریــم.
وی تصریــح کــرد :بــا برداشــته شــدن تحریمهــا و بــا
توجــه بــه رونــد تولیــد گاز در کشــور بــه دنبال کشــورهای
جدیــدی بــرای صــادرات هســتیم و اولویــت مــا در ایــن
زمینــه کشــورهای همســایه اســت.

نشســت تهــران و حضــور شــرکتهای خارجــی در آن بــرای
آشــنایی بــا مســیر جدیــدی کــه ایــران بــرای حضــور آنهــا در
صنعــت نفــت پیشبینــی کــرده اســت همــه بــا یــک مقدمــه
عملــی میشــد و آن برداشــته شــدن تحریمهــا اســت.
بــا رســیدن مذاکــرات هســتهای بــه خــط پایــان ،حــاال وزارت
نفــت میگویــد کــه در برنامــه ششــم توســعه انتظــار دارد
جــذب ســرمایه ســاالنه بــه  40میلیــارد دالر برســد تــا طــی
پنــج ســال آینــده در دوره برنامــه ششــم توســعه صنعــت نفــت
مجموعــا  200میلیــارد دالر ســرمایه را جــذب کــرده باشــد.
قائــم مقــام معــاون وزیــر نفــت در امــور بازرگانــی و بینالملــل
در اینبــاره تصریــح میکنــد کــه ایــن حجــم از ســرمایه
در مجموعــه صنعــت نفــت از جملــه نفــت ،گاز ،پتروشــیمی،
پاالیــش و پخــش ،توســعه پاالیشــگاهها و  ...ورود پیــدا
خواهــد کــرد.
صنعــت نفــت ایــران پــس از ســالها تحریــم بــرای بازگشــت
جــدی بــه بازارهــای نفــت و گاز نیازمنــد ســرمایهگذاری
زیــادی اســت ،ایــن موضوعــی اســت کــه مدیــرکل هماهنگــی

بودجــه و ســرمایه گــذاری معاونــت برنامــه ریــزی ونظــارت
بــر منابــع هیدروکربــوری وزارت نفــت ،نیــز بــه آن تاکیــد
دارد.
زروانــی میگویــد ایــران بــا نــگاه بــه آینــده ایــران طــی
پنــج ســال آینــده نیــاز بــه ســرمایهای بیــش از 200
میلیــارد دالر بــرای طــرح هــای توســعه ای دارد کــه
صنعــت نفــت بخــش مهمــی از آن اســت.
وی دربــاره جــذب ایــن حجــم از ســرمایه در قالــب برنامــه
ششــم توســعه پیشبینــی میکنــد کــه مجموعــا شــرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی ســاالنه  10میلیــارد دالر،
ســه شــرکت دیگــر نفتــی  ۱۰میلیــارد دالر ،مجمــوع طــرح
هــای پتروشــیمی  20میلیــادر دالر و خــط لولــه و مخــازن
پاالیشــگاه هــا رقمــی در حــدود  ۲۵میلیــارد دالر جــذب
ســرمایه داشــته باشــند.
زنگنــه نیــز امیــدوار اســت مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی
 25میلیــارد دالر ســرمایه جدیــد بــرای صنعــت نفــت
جــذب کنــد.

جزئیات سناریوی ایران برای صادرات گاز از طریق عمان
مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــران ظرفیــت صــادرات یــک میلیــارد مترمکعــب
در روز گاز بــه عمــان را دارد ،گفــت :مــا در حــال انجــام
مطالعــات هســتیم تــا در مراحــل بعــدی طــی مناقصـهای
شــرکت عامــل بــرای ایجــاد خــط لولههــا را انتخــاب
کنیــم.
علیرضــا کاملــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،دربــارهی
پروژههــای صــادرات گاز ایــران کــه منتظر برداشــته شــدن
تحریمهــا بــود ،اظهــار کــرد :خــط لولــه ایــران و پاکســتان
یکــی از ایــن پروژههــا اســت و اگرچــه قــرارداد آن در
طــول تحریمهــا بســته شــده بــود پاکســتان بــه بهانــه
تحریــم بــودن ایــران آن را بــه تاخیــر انداختــه اســت.
وی ادامــه داد :یکــی از دالیــل دیگــری کــه پاکســتان ایــن
پــروژه را تکمیــل نکــرده نبــود شــرکت ســرمایهگذار اســت
کــه در حــال حاضــر اعــام شــده اســت کــه ایــن کشــور
در حــال انعقــاد قــراردادی بــا یــک شــرکت ســرمایهگذار
اســت.

صنعت نفت در چندقدمی
سرمایه  200میلیارد دالری
تحری ـ م آخریــن نفسهایــش را کشــید و وزارت نفــت کــه
در ایــن ســالها چشــم امیــدش بــه چنیــن روزی بــود
حــال در چنــد قدمــی ورود ســرمایه بــه حــوزه هــای نفتــی
و گازی قــرار دارد ،ســرمایهای کــه امیــدوار اســت طــی پنــج
ســال آینــده مجموعــا بــه  200میلیــارد دالر برســد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،لحظــهای کــه تحریمهــای
علیــه ایــران لغــو شــد ،لحظ ـهای بــود کــه صنعــت نفــت
ایــران بیــش از همــه بــرای آن برنامهریــزی کــرده و روی
آن حســاب میکــرد.
اصــاح مــدل قراردادهــای نفتــی ،گردهمآیــی
صادرکننــدهگان گاز و گفتوگــو بــرای از ســرگیری و
ســوآپ و بازگشــت بــه عرصــه صــادرات گاز ،برگــزاری
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رئیس هیات مدیره سندیکای برق:

برخی از صنایع و
کارخانه های داخلی
شبیه زامبی هستند

علیرضــا کالهــی :اولیــن گــروه از ســرمایه گذارانــی کــه بــه
ایــران خواهنــد آمــد ،ایرانیــان خــارج از کشــور هســتند
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق و عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران معتقــد اســت یکــی از مشــکالت
اقتصــاد ایــران ،وجــود شــرکت هــای «زامبــی» اســت.
علیرضــا کالهــی مــی گویــد :یــک ســری شــرکت در ایــران
وجــود دارنــد کــه نــه ســودی مــی دهنــد و نــه مــی میرنــد و
دهــه هاســت کــه بــا حمایــت هــای دولتــی هســتند و رقابــت
پذیــری هــم ندارنــد بنابرایــن ماننــد زامبــی هایــی در اقتصــاد
ایــران عمــل مــی کننــد».
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه دنیــای امــروز دنیــای رقابــت و
بــزرگان اســت ،مــی گویــد «:یکــی از چالــش هــای اقتصــادی
و تولیــد در کشــورما ایــن اســت کــه منطقــی نیســت و ایــن
موضــوع ماننــد ترمــزی جلــوی پیشــرفت اقتصــاد ایــران در
طــول دهــه هــا عمــل کــرده اســت و آســیب هــای بســیاری
را نیــز بــه مــردم و مصــرف کننــدگان زده اســت ،مثــا شــما
در نظــر داشــته باشــید اگــر خودروهــای مــدرن وارد کشــور
بشــود بــا قیمــت هــای منطقــی درســت اســت کــه ایــران
خــودرو ضــرر مــی کنــد ولــی در طوالنــی مــدت هزینــه

هایــی کــه اقتصــاد کشــور بــرای آلودگــی ،مصــرف بنزیــن
کمتــر و راحتــی مــردم و کاهــش بیمــاری مــی دهنــد بســیار
بیشــتر از حمایــت از یــک شــرکت خودروســاز اســت و حــاال
ســوال ایــن اســت کــه کــدام بهتــر اســت حفــظ و ادامــه
کار در چنیــن شــرایطی بــا حمایــت هــای دولتــی یــا تغییــر
الگــو؟»
علیرضــا کالهــی مــی گویــد «:بســیاری از کارخانــه هــا در
ایــران بــه اشــتباه و در نقــاط نامناســب راه انــدازی شــده
انــد و بــه جــز آلودگــی و مصــرف سوبســیدهای دولتــی
تولیــد چندانــی ندارنــد و شــما مطمئــن باشــید اگــر ایــن
کارخانجــات بــا شــجاعت دولــت بســته شــوند بعــد از مدتــی
کوتــاه فوایــد موضــوع بســیار بیشــتر از ضررهــای کوتــاه
مــدت آن ماننــد بیــکاری هایــش خواهــد بــود».
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه اقتصــاد یــک زنجیــره اســت ،مــی
گویــد «:شــما توجــه داشــته باشــید وقتــی مثــا در دوران
دولــت گذشــته بانــک هــا بــه صــورت قارچــی رشــد کردنــد
و اقــدام بــه راه انــدازی شــعبه کردنــد بــه یکبــاره قیمــت
زمیــن و ملــک را افزایــش دادنــد و حبــاب کاذبــی شــکل
دادنــد کــه همچنــان بخــش مســکن ایــران شــاهد آســیب
هــای آن هســت ،اقدامــی کــه زمینــه هــای فســاد و ...را بــه
وجــود آورد».
او در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش بــه ورود ســرمایه
گــذاران خارجــی بــه ایــران اشــاره مــی کنــد و ایــن کــه بایــد
فضــا بــرای حضــور ســرمایه گــذاران مهیــا شــود ،علیرضــا
کالهــی مــی گویــد «:در اولیــن گام ســرمایه گذارانــی کــه به
ایــران خواهنــد آمــد از بیــن ســرمایه گــذاران ایرانــی خــارج
از کشــور خواهنــد بــود کــه در حــال حاضــر هــم فعــال شــده
انــد و حتــی گروهایــی از آن هــا مثــا در آمریــکا بــرای
حضــور ســرمایه گــذاران در ایــران تبلیغاتــی را هــم انجــام
مــی دهنــد .امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بایــد توجــه
داشــته باشــید کــه همچنــان کــه ســرمایه گــذاران ایرانــی
خــارج از کشــور مــی تواننــد اولیــن گروهــی باشــند کــه بــه
کشــور مــی آینــد ،بــه شــدت آســیب پذیــر از شــرایط داخلی
هــم هســتند زیــرا وضعیــت را مــی داننــد و دنبــال مــی
کننــد و از تنــش هــای سیاســی و ...داخلــی آســیب مــی
بیننــد ،واقعیــت ایــن اســت کــه تازمانــی کــه آن هــا شــاهد
تنــش هــای داخلــی باشــند جــرات نمــی کننــد بــا ســرمایه
هــای خــود وارد شــوند زیــرا ســرمایه گــذاری کاری طوالنــی
مــدت و زمــان بــر اســت و بــر آرامــش و امنیــت ســرمایه
اســتوار اســت».

انـرژی

شماره بیست یکم  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و چهار

استراتژی گازی ایران در پساتحریم؛

متنوعسازی بازارهای
صادراتـی

سیاســت انــرژی کشــور براســاس بهرهگیــری هــر چــه بیشــتر
از منابــع گاز طبیعــی و افزایــش ســهم گاز در ســبد مصرفــی
حاملهــای انــرژی از طریــق توســعه ظرفیــت تولیــد ،توســعه
شــبکههای انتقــال و گازرســانی و نیــز ارتقــای جایــگاه ایــران
در صــادرات گاز بــه بازارهــای بینالمللــی شــکل گرفتــه
اســت تــا از ایــن طریــق ،صرفهجویــی اساســی در مصــرف
نفــت خــام و فرآوردههــای نفتــی مایــع کــه میتوانــد
درآمدهــای صادراتــی کشــور را افزایــش دهــد ،حاصــل شــود.
ایــن صنعــت در دوران تحریمهــا بــا مشــکالت متعــددی در
زمینــه توســعه و افزایــش صــادرات مواجــه شــد امــا اکنــون
بــا لغــو تحریمهــا و همچنیــن بــا توجــه بــه راهانــدازی
فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی و افزایــش تولیــد گاز ،شــرکت
ملــی گاز در نظــر دارد تــا عــاوه بــر فعالیتهــای داخلــی
و تامیــن ســوخت صنایــع ،در ابعــاد بینالمللــی نیــز حضــور
پررنگتــری داشــته باشــد.
بــر ایــن اســاس همزمــان بــا تدویــن سیاســتهای کالن
صــادرات گاز کشــور ،طرحهــای مختلفــی بــه منظــور
افزایــش ظرفیــت پاالیــش و انتقــال گاز طبیعــی بــا طراحــی
و احــداث پاالیشــگاهها و خطــوط لولــه جدیــد انتقــال گاز
تدویــن شــده اســت تــا بــا لغــو رســمی تحریمهــا و امضــای
قراردادهــای جدیــد بــا ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی،
عملیــات اجرایــی ایــن پروژههــا آغــاز شــود.
تمایل اسلواکی برای واردات گاز از ایران
از ایــن رو بــا هــدف توســعه روابــط گازی کشــور در
پســاتحریم ،روز گذشــته معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی
وزیــر نفــت بــا پیتــر گاژمیــر ،معــاون نخســتوزیر و وزیــر
دارایــی اســلواکی دیــدار کــرد و از عالقهمنــدی ایــن کشــور
بــه خریــد گاز از ایــران خبــر داد و بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار
اروپــا هماکنــون بــا مــازاد عرضــه در ایــن بخــش روبــهرو
اســت کــه منجــر بــه کاهــش قیمــت گاز شــده اســت ،گفــت:
صــادرات گاز بــه اروپــا بــه عنــوان یــک اســتراتژی بلندمــدت
هــم مدنظــر ایــران اســت و هــم کشــورهای اروپایــی.
امیرحســین زمانینیــا بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کشــور در
زمینــه صنعتــی کشــور موفقــی اســت کــه هماکنــون بــا
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همراهــی  ۴٠نفــر از بازرگانــان بــه ایــران ســفر کــرده ،در
اینبــاره کــه آیــا اســلواکی خواســتار خریــد نفــت از ایــران
اســت ،اظهــار کــرد :ایــن کشــور جــزو مشــتریان ســنتی نفــت
ایــران نیســت.
وی درایــن بــاره کــه آیــا اســلواکی برنامــهای بــرای خریــد
گاز از ایــران دارد ،بــا بیــان اینکــه آنهــا در ایــن زمینــه ابــراز
عالقــه کردهانــد ،افــزود :ایــران در شــرایط فعلــی برنامــهای
بــرای صــادرات گاز بــه اروپــا نــدارد و صــادرات گاز از طریــق
خــط لولــه بــه اروپــا مقــرون بــه صرفــه نیســت امــا در میــان
مــدت یــا بلندمــدت ممکــن اســت در قالــب  LNGبــه اروپــا
گاز صــادر کنیــم.
زمانینیــا بــا بیــان اینکــه ایــن کشــور همچنیــن بــرای
همــکاری در زمینــه ذخیرهســازی گاز در ایــران اعــام
آمادگــی کــرده تصریــح کــرد :قــرار اســت هیاتــی در ایــن
زمینــه بــهزودی بــه تهــران ســفر کــرده و بــا مســووالن
مربوطــه گفتوگــو و مذاکــره کنــد.
همچنیــن درایــن خصــوص مدیــر امــور بینالملــل شــرکت گاز
نیــز بــا اشــاره بــه اســتقبال ایــران از ســفر هیــات مســووالن
اتحادیــه اروپــا بــه تهــران بــه منظــور توســعه همکاریهــای
دوجانبــه در حــوزه گاز طبیعــی و انــرژی ،گفــت :ایــران بــا
در اختیــار داشــتن بزرگتریــن ذخیــره گاز طبیعــی جهــان
از پتانســیل صــادرات گاز بــه کشــورهای مختلــف جهــان
برخــوردار اســت
عزیــز اهلل رمضانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه برنامــه صــادرات گاز
ایــران صرفــا نبایــد بــه کشــورهای همســایه و منطقــه محــدود
شــود ،تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس بایــد صــادرات گاز بــه
کشــورهای دوردســت بــه ویــژه کشــورهای عضــو اتحادیــه
اروپــا هــم در دســتور کار قــرار گیــرد.
مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه
گاز ایــران از مســیرهای مختلفــی همچــون دریــای ســیاه ،عراق
و ســوریه ،ترکیــه و خطــوط لولــه مختلــف قابلیــت انتقــال بــه
اروپــا را دارد ،تاکیــد کــرد :قطعــا صــادرات گاز ایــران بــه اروپــا
میتوانــد در کنــار جذابیتهــای اقتصــادی از مزیتهــای
مختلــف بینالمللــی برخــوردار باشــد.
عضــو هیاتمدیــره شــرکت ملــی گاز از پاییــن بــودن هزینــه
تولیــد گاز بــه عنــوان یــک مزیــت بــرای صــادرات گاز ایــران
بــه اروپــا یــاد و خاطرنشــان کــرد :متنوعســازی بازارهــای
صــادرات گاز یکــی از سیاســتهای تجــارت گاز ایــران در
دوران پســاتحریم خواهــد بــود .ادامــه در صفحــه 15
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یــا تولیدکننــدگان تجهیزاتــی کــه ســالهای ســال بــا
وزارت نیــرو کار کــرده و پروژههایــی بــه ثمــر نشــاندند،
بــه دلیــل نبــود منابــع مالــی و اینکــه پــروژه جدیــدی
نیســت ،در حــال حاضــر اغلــب آنهــا بــا  10تــا  15درصــد
ظرفیــت خودشــان در کارخانههــا کار میکننــد و ظرفیــت
اصلیشــان بــرای فعالیتهــای خودشــان بــه صــورت
کامــل جوابگــو نیســت .زمانــی هــم کــه ایــن شــرکتها
بــرای کار کــردن ظرفیــت نداشــته باشــند ،در پرداخــت
هزینههــای ثابــت ماننــد هزینــه پرداخــت حقــوق کارگــر
و ...دچــار مشــکل میشــوند .بــرای همیــن بــه ســمت اخــذ
تســهیالت و وام از نظــام بانکــی میرونــد و مدیــون سیســتم
بانکــی میشــوند .ایــن رویــه هــم فقــط در برهـهای از زمــان
مشکلگشاســت و در مقطــع دیگــری شــرکتهای کوچــک
و بــزرگ را درگیــر مســائل مالــی عدیــدهای میکنــد کــه
در نهایــت آنهــا را بــه تعدیــل نیــروی انســانی وادار خواهــد
کــرد .حتــی یکســری از ایــن پیمانــکاران هــم ورشکســته
شــدند و دیگــر در ایــن عرصــه مشــغول نیســتند .در واقــع
فعالیتهــای تولیــدی نمیکننــد و بیشــتر بــه ســمت
کارهــای بازرگانــی و واردات بــا اســتفاده از برنــد خودشــان
جــذب شــدهاند تــا بتواننــد محصوالتشــان را روانــه بــازار
کننــد .بنابرایــن مطالبــه معوقــه عــاوه بــر اینکــه یکســری از
پروژههــای صنعــت بــرق را متوقــف کــرده ،پیمانــکاران را
هــم از عرصــه تولیــد بــه دنیــای بازرگانــی ســوق داده اســت.
در حــال حاضــر  250هــزار نفــر در رشــتههای
فنــی و مهندســی مشــغول بــه تحصیــل هســتند
کــه برخــی از کارشناســان معتقدنــد معــادل همیــن
تعــداد دانشــجو در ایــاالت متحــده مشــغول بــه
تحصیــل هســتند و ایــن موضــوع بیانگــر توانایــی
بــاالی فنــی مهندســی در کشــور اســت .از طرفــی
صنعــت بــرق ایــران رتبــه نخســت صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی را هــم در منطقــه کســب
کــرده اســت .بــه نظرتــان چــرا دولــت از ایــن
ظرفیــت غافــل شــده و در داخــل از ایــن مزیــت
اســتفاده نمیکنــد؟
نیــروی انســانی شــاغل در صنعــت بــرق یــا نیــروی انســانی
منتظــر بــه کار در ایــن حوزه معمــوالً از قشــر فارغالتحصیالن
رشــتههای بــرق یــا فنی-مهندســی هســتند کــه بــه هــر
حــال مهارتهــای بیشــتری در زمینــه فنــی نســبت بــه

متاســفانه یکــی از بزرگتریــن
مشــکالت مــا نظــام بانکــی
اســت .صــادرات یــک فرآینــد
زنجیــروار اســت کــه حلقههــای
متعــددی بایــد کنــار هــم
شــکل بگیرنــد .اینکه صــادرات
یــک تولیدکننــده را بــه آســانی
تلقــی کــرد ،اصــ ً
ا درســت
نیســت .در صنعــت بــرق بــا
صــدور محصــوالت ارزش
افــزوده بــاال ،صــدور خدمــات
فنی-مهندســی حائــز اهمیــت
اســت.

انـرژی
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شــرکتهای صادراتــی کشــور هســتند ،محصوالتــی ماننــد
میعانــات گازی یــا فــوالد را بــدون ایجــاد ارزش افــزوده بــاال
صــادر کردهانــد .در حالــی کــه بــرای تولیــد آنهــا از انــرژی
یاران ـهای اســتفاده شــده اســت.
در خصــوص بــرق هــم میتــوان گفــت زمانــی کــه قیمــت
تمامشــده بــرق بیــش از آن چیــزی اســت کــه در اختیــار
مصرفکننــده قــرار میگیــرد ،هماننــد سوبســیدی اســت
کــه یــک شــرکت صادرکننــده مقاطــع فــوالدی کــه عمــده
قیمــت تمامشــده تولیــد آن مربــوط بــه انــرژی اســت ،بــه
راحتــی یــک محصــول خــام را تولیــد و صــادر میکنــد.
بنابرایــن ارزش افــزودهای کــه ایجــاد میشــود ،قابــل
قیــاس بــا آن ارزش افــزودهای کــه در صنعــت بــرق ایجــاد
میشــود ،نخواهــد بــود.
بنابرایــن صنعــت بــرق یــک صنعــت اســتراتژیک اســت
و صــادرات خدمــات فنی-مهندســی و صــادرات کاال و
تجهیزاتــی کــه در ایــن صنعــت مســتقیماً راهــی صــادرات
میشــود را هــم بایــد در نظــر گرفــت .در ســال گذشــته
آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه حــدود  2/ 5میلیــارد دالر
صــادرات خدمــات فنی-مهندســی در صنعــت بــرق صــورت
گرفتــه اســت .در حالــی کــه بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه
بــرای صــدور خدمــات فنی-مهندســی در کشــور وجــود
دارد ،بــه راحتــی  10برابــر ایــن عــدد را میتــوان حاصــل
کــرد .حتــی مــا پتانســیل صــادرات  25میلیــارددالری را در
بخــش خدمــات فنی-مهندســی داریــم .امــا بــرای اینکــه از
ایــن پتانســیل بالقــوه بــه خوبــی بهــره ببریــم بایــد موانعــی
کــه پیــش روی صادرکننــده اســت ،بهطــور کامــل برداشــته
شــود ،مشــکلی کــه بــا سیســتم بانکــی و قوانیــن موجــود
داریــم برطــرف شــود و موانعــی کــه در نظــام گمرکی کشــور
بــا آنهــا بــه بنبســت خوردهایــم ،حــل شــود.

همتایــان خــود دارنــد .تجربیــات بســیار خوبــی هــم کســب
کردهانــد .از ســویی خودکفایــی 95درصــدی صنعــت بــرق
در تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز نیــز نشــان میدهــد ایــن
صنعــت ،صنعــت پیشــرویی اســت کــه میتــوان بــا بهــره
گرفتــن از پتانســیلها و ظرفیتهــای موجــود ،تــوان
صــادرات را بــاال بــرد و در اقتصــاد تاثیرگــذاری بیشــتری
داشــت .در مــورد صــدور خدمــات فنی-مهندســی هــم بــه
همیــن ترتیــب اســت .آمــاری کــه در ایــن زمینــه موجــود
اســت ،میگویــد نزدیــک بــه  90درصــد صــادرات خدمــات
فنی-مهندســی در ســال  93در صنعــت آب و بــرق محقــق
شــده اســت .ایــن ســهم قابــل توجهــی اســت کــه نشــان
میدهــد مــا ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای صــدور خدمــات
فنی-مهندســی داریــم .چــرا کــه در صنعــت بــرق آنچــه
صــادر میشــود ،محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالســت.
ایــن بــه معنــای آن اســت کــه مــواد خــام وارد کارخانــه
میشــود و محصولــی ماننــد ترانســفورماتور خــارج میشــود وزرای نفــت و نیــرو دربــاره صــادرات بــرق
کــه یــک محصول بــا ارزش افــزوده بــاال و هایتک محســوب اختالفنظــر دارنــد و در حالــی وزیــر نفــت،
میشــود .محصــوالت برقــی دیگــری تولیــد میشــود کــه وزارت نیروییهــا را بــه ارزانفروشــی بــرق
عمدتـاً محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالیــی هســتند .طبیعتاً متهــم میکنــد کــه وزیــر نیــرو ،صــادرات بــرق را
صــدور چنیــن محصوالتــی هــم درآمدزایــی باالیــی بــرای اقتصــادی میدانــد .طــوری کــه در شــرایط فعلــی
کشــور دارد و هــم میــزان اشــتغالزایی را بــاال میبــرد .تــا انتقــادات و واکنشهــای بســیاری بیــن وزارت نفــت
اینکــه مــواد خــام را صــادر کنیــم! همــان مســالهای کــه و نیــرو در خصــوص شــرایط و نحــوه قیمتگــذاری
بــه راحتــی امــروز اتفــاق میافتــد .بــه آمارهــای ســاالنه بــرق صادراتــی ایــران مطــرح اســت.
ســازمان توســعه و تجــارت کــه نــگاه کنیــد ،متوجــه بلــه ،امــا مشــکل وزارت نفــت و نیــرو ،بخــش خصوصــی
میشــوید در ســالهای اخیــر ،شــرکتهایی کــه بهتریــن نیســت .درواقــع مشــکل جــای دیگــری اســت کــه وزارت
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نفــت ادعــا دارد اگــر گاز بــه صــورت مســتقیم صــادر شــود،
ارزآوری و ارزش افــزوده بیشــتری حاصــل خواهــد شــد تــا
اینکــه آن را در اختیــار نیــروگاه قــرار دهــد تــا بــرق تولیــد و
صــادر کنــد .البتــه ایــن نگاهــی اســت کــه وزارت نفــت دارد.
آنچــه مــا در صنعــت بــرق و وزارتخانــه متبــوع میبینیــم،
نــوع نــگاه دیگــری اســت .در وزارت نیــرو ایــن نگــرش حاکم
اســت کــه صنعــت بــرق ارزش افــزوده خــاص خــود را دارد.
ایــران بــه لحــاظ جغرافیایــی و سوقالجیشــی میتوانــد بــه
شــاهراه بــرق منطقــه تبدیــل شــود .مــا از شــرق تــا غــرب
اختــاف افــق داریــم و از شــمال تــا جنــوب هــم اختــاف
دمــا داریــم .یعنــی از یــک خصوصیــات ویــژه جغرافیایــی
برخــوردار شــدیم کــه ایــن خصوصیــات میتوانــد بــرای
صــادرات بــرق مزیتهایــی باشــد کــه کشــور را تبــدل بــه
هــاب بــرق منطقــه کنــد .بــه هــر حــال ایــن فرصتــی اســت
کــه شــاید در اختیــار هیــچ یــک از کشــورهای منطقــه
نباشــد .همســایگان ایــران حــدود بیــش از  500میلیــون
نفــر جمعیــت هســتند کــه تمــام آنهــا بــه بــرق نیــاز دارنــد.
کشــورهای اطــراف ماننــد عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان و
حتــی کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس ماننــد امــارات و
عمــان مذاکراتــی بــا مــا داشــتهاند تــا از طریــق کابلهــای
زیردریایــی بــه آنهــا بــرق صــادر کنیــم .بنابرایــن مــا در
یــک موقعیــت ویــژه قــرار گرفتیــم کــه بایــد از آن حداکثــر
اســتفاده را داشــته باشــیم .اگــر ایــران هــاب انــرژی منطقــه
باشــد ،طبیعــی اســت بــه لحــاظ عوایــد مــادی کــه میتوانــد
برایمــان داشــته باشــد ،بــه لحــاظ ثبــات امنیتــی کشــور هم
مثمرثمــر خواهــد بــود و ثبــات اجتماعــی کشــور را بهبــود
میبخشــد .از ایــن ابعــاد صــادرات بــرق بســیار موثرتــر از
صــادرات گاز بــه عنــوان مــواد و محصــول خــام خواهــد بــود.
بــه نظــر شــما صــادرات بــرق بــه کــدام یــک از
کشــورهای منطقــه صرفــه اقتصــادی بیشــتری بــه
همــراه خواهــد داشــت؟
در حــال حاضــر صــادرات بــرق بــه پاکســتان ،افغانســتان،
عــراق و ترکیــه انجــام میشــود و ایــران از کشــور
ترکمنســتان بــرق وارد میکنــد و بــا ارمنســتان و آذربایجــان
نیــز مبادلــه بــرق دارد .امــا در یــک اشِ ــل بســیار کوچــک در
حــال انجــام اســت .در حــد و انــدازه پتانســیلی کــه داریــم،
نیســت و ایــن ظرفیــت قابــل ارتقاســت .در مقطــع فعلــی
پاکســتان خواهــان حداقــل دو هــزار مــگاوات بــرق از ماســت
و ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عــراق بیــش از ایــن اعــدادی کــه امــروز صــادر میکنیــم،
نیازمنــد بــه بــرق اســت .بنابرایــن اینهــا مســتلزم
ســرمایهگذاری بیشــتر و ورود بخــش خصوصــی اســت.
منتهــا بــرای اجرایــی شــدن ایــن دو در وهلــه اول بایــد
دغدغههــای بخــش خصوصــی برطــرف شــود.
در دوره پســاتحریم بــا رفــت و آمدهــای هیاتهــای
تجــاری ،چــه فرصتــی بــرای صنعــت بــرق بــه وجود
خواهــد آمــد؟ در حــال حاضــر شــرکتهای خارجــی
را بــرای ســرمایهگذاری در صنایــع نیروگاهــی تــا
چــه حــد مشــتاق میبینیــد؟
در وزارت نیــرو هیاتهــای مختلفــی آمــد و شــد دارنــد.
امــا فعــ ً
ا همکاریهــا در حــد مذاکــره اســت و ایــن
هیاتهــا فقــط در حــال رفــت و آمــد و ســنجش بــازار
و پارامترهــای اقتصــادی ایــران هســتند .امــا امیــد م ـیرود
بــا برداشــته شــدن تحریمهــا ،ایــن هیاتهــا جدیتــر از
حــال بــه مــا پیشــنهاد همــکاری بدهنــد .اشــتیاق بســیاری
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق از ســوی آنهــا ابــراز
میشــود و مذاکــرات بســیاری هــم در ســندیکای صنعــت
بــرق جریــان دارد .صنعــت بــرق هــم بــا ایــن اســتقبال
غریبــه نیســت .بــه خاطــر اینکــه در ســالهای گذشــته هــم
شــرکتهای بســیاری بــرای همــکاری بــا مــا پیشقــدم
شــدند .بســیاری از شــرکتهای ایرانــی ،تکنولــوژی
شــرکتهای اروپایــی مثــل زیمنــس و آلســتوم را در کشــور
بومیســازی کردهانــد و امــروز بــه مرحلــهای رســیدهاند
کــه  95درصــد در ایــن صنعــت خودکفــا شــدهایم .منتهــا
ســرمایهگذاری خارجــی و هدایــت جریــان نقدینگــی کشــور
در پروژههــا و اینکــه بتــوان از تکنولــوژی و فنــاوری روز
اســتفاده کــرد ،دســتاوردهایی اســت کــه نبایــد بهســادگی
از کنــار آنهــا رد شــد و بایــد از ایــن فرصــت حداکثــر
اســتفاده را کــرد.
حمایــت بانکهــا از بخــش خصوصــی بایــد چگونــه
باشــد تــا صنعتگــران ایرانــی فعــال در صنعــت بــرق
بتواننــد بــا قــدرت بیشــتری بــا رقبــای خارجــی
خــود در کشــورهای منطقــه رقابــت کننــد؟
متاســفانه یکــی از بزرگتریــن مشــکالت مــا نظــام
بانکــی اســت .صــادرات یــک فرآینــد زنجیــروار اســت کــه
حلقههــای متعــددی بایــد کنــار هــم شــکل بگیرنــد .اینکــه
صــادرات یــک تولیدکننــده را بــه آســانی تلقــی کــرد ،اصـ ً
ا

درســت نیســت .در صنعــت بــرق با صــدور محصــوالت ارزش
افــزوده بــاال ،صــدور خدمــات فنی-مهندســی حائــز اهمیــت
اســت .امــکان نــدارد بتــوان قــراردادی بــا کارفرمایــی منعقــد
کــرد و بــرای کار اجرایــی یــک پــروژه خــط انتقالــی یــا
ایجــاد یــک نیــروگاه بــدون ورود نظــام و سیســتم بانکــی،
پــروژهای را انجــام داد .پــس حمایــت سیســتم بانکــی
در ایــن صنعــت بســیار حائــز اهمیــت اســت .در شــرایط
فعلــی مشــکلی کــه صادرکننــدگان را آزار میدهــد ،قیمــت
تمامشــده تولیــد اســت و سیســتم بانکــی در قیمــت
تمامشــده بــرق اثــر مســتقیم دارد .در رقابــت بــا کشــورهای
دیگــر دنیــا نــرخ ســود بانکــی عامــل تعیینکننــدهای اســت.
تولیدکننــدگان ایرانــی کــه در مناقصــه شــرکت میکننــد بــا
تکیــه بــر سیســتم بانکــی قصــد دارنــد تســهیالت بانکــی را
بــا نــرخ ســود 27درصــدی بگیرنــد ،در حالــی کــه در نظــام
بانکــی رقبــا تســهیالتی کــه بــرای صــادرات شــان در نظــر
میگیرنــد ،اغلــب صفــر درصــد اســت! ایــن بــه معنــای
آن اســت کــه رقابــت بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی بســیار
نفســگیر اســت .ابــاغ قانــون رفــع موانــع تولیــد و ارتقــای
نظــام مالــی کشــور بــه بخــش تولیــد کشــور میتوانــد بســیار
کمــک کنــد .چــرا کــه در ایــن قانــون آمــده اســت چطــور
ســرمایه بانکهــا افزایــش داده شــود و تامیــن مالــی بنگاههــا
رخ دهــد .نوســانات نــرخ ارز و دغدغههــای بســیاری کــه
تولیــد را تحتالشــعاع قــرار داده در آن پیشبینــی شــده و
مشــکالت بخــش خصوصــی کامـ ً
ا بــه دولــت منعکــس شــده
اســت .اگــر نظــام بانکــی کشــور بخواهــد بــا همیــن رخــوت
و بــا همیــن حالــت محافظ ـهکاری بــا تولیــد برخــورد کنــد
هیــچ تولیــدی ســرپا نمیمانــد .تــا زمانــی کــه سیســتم
بانکــی مــا بــه عرصــه بنگاهــداری ورود کنــد و رســالت اصلــی
خــود را انجــام ندهــد ،تولیــد رونــق نمیگیــرد .انتظــار
داریــم زمانــی کــه تصمیمســازان اقتصــادی کشــور صــادرات
را موتــور پیشــران اقتصــاد عنــوان میکننــد و شــاهبیت
اقتصــاد مقاومتــی از منظــر مقــام معظــم رهبــری صــادرات
اســت ،بیشــتر از اینهــا بــه صــادرات توجــه شــود .هــر بــار از
رئیسجمهــور و دولتمــردان میشــنویم کــه صــادرات اقتصــاد
را نجــات میدهــد امــا بــدون حمایــت نظــام بانکــی کشــور و
حضــور بخــش خصوصــی نمیتوانیــم تــوان صادراتیمــان را
افزایــش دهیــم.
در حــال حاضــر بــازار فــوالد تحــت تاثیــر دامپینــگ چیــن
قــرار گرفتــه و واردات محصــوالت چینــی بــه تولیــد داخلــی
ضربــه ســنگینی وارد کــرده اســت .شــنیدهها حاکــی از آن
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اســت کــه در کنــار واردات میلگــرد و تیرآهــن ،یکســری
ورقهــای نامرغــوب هــم وارد کشــور شــده کــه در صنایــع
کشــور بــه کار گرفتــه شــده و آنهــا را بــا خطــر جــدی
روبــهرو کــرده اســت .حتــی تولیدکننــدگان داخلــی در
خصــوص ایــن واردات مــدام نگرانــی خودشــان را از آســیب
بــه مصرفکننــدگان مطــرح میکننــد .آیــا در بــازار
مصــرف داخلــی بــرق هــم چنیــن تقلبهایــی وجــود
دارد؟ زیــرا برخــی اوقــات شــنیده میشــود در برخــی
از آتشســوزیهای منــازل علــت اصلــی سیـــــم و
کـــابلهــــای غیراســتاندارد اســت.
ســیم و کابــل بــه دلیــل اینکــه عمــده فلــزی کــه در آنهــا
مصــرف میشــود ،مــس اســت و مــس هــم عمدت ـاً نیــاز
مصرفکننــده داخلــی را فراهــم میکنــد ،واردات کمتــر
صــورت میگیــرد .امــا بــه نظــرم تقلــب بیشــتر بــه نحــوه
تولیــد خــود تولیدکننــدگان برمیگــردد کــه نظارتهــا
و اســتانداردهای درســت را چــه میــزان رعایــت کــرده
باشــند .امــا در مــورد تاثیــر فــوالد نامرغــوب در صنعــت
بــرق بایــد گفــت آنچــه عمدتــاً از کشــورهای خــارج
بــه ایــران وارد میشــود ،یکســری نبشــیهای خــاص
اســت کــه عمدتـاً بــا قیمــت پاییــن از چیــن یــا اوکرایــن
خریــداری میشــود امــا کیفیــت الزم را ندارنــد و قیمــت
پاییــن تنهــا تقاضــا ایجــاد کــرده اســت .ایــن نبشــیها
معمــوالً در جاهــای خــاص ماننــد دکلهــای انتقــال نیــرو
مصــرف میشــود و از آنجــا کــه دکلهــا تحــت فشــار
هســتند ،اگــر مــواد مصرفــی کیفیــت مناســب را نداشــته
باشــند ،ممکــن اســت اســتفاده از نبشــی نامرغــوب منجــر
بــه شکســت دکل شــود و خــط انتقــال خامــوش شــود.
اتفاقــی کــه بســیار اوقــات رخ میدهــد و در صنعــت
بــرق نیــز شکســت دکل اتفاقــی بدیــع نیســت .بنابرایــن
در وهلــه اول بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن حوادثــی
در صنایــع بایــد نظــام تعرفــهای کشــور اصــاح شــود.
اگــر کاالیــی در داخــل کشــور بــا ظرفیــت بــاال تولیــد
میشــود ،نبایــد اجــازه واردات بــه آن داده شــود یــا تــا
میزانــی تعرفههــا را بــاال بــرد کــه در مقایســه بــا کاالیــی
کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــود ،بتــوان مراقبــت الزم
را از آن کاال صــورت داد .نمونــه بــارز آن خــودرو اســت.
تعرفــه خودروهــای خارجــی آنقــدر باالســت کــه زمانــی کــه
خــودرو خارجــی وارد کشــور میشــود ،قیمــت آن بســیار
بــاال محاســبه میشــود و کمتــر کســی ســراغ آنهــا م ـیرود.
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ادامه از صفحه 13
استراتژی گازی ایران در پساتحریم...

سناریوی گازی ایران برای صادرات از طریق عمان
مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــران ظرفیــت صــادرات یــک میلیــارد مترمکعــب
در روز گاز بــه عمــان را دارد ،گفــت :مــا در حــال انجــام
مطالعــات هســتیم تــا در مراحــل بعــدی طــی مناقصـهای
شــرکت عامــل بــرای ایجــاد خــط لولههــا را انتخــاب
کنیــم .علیرضــا کاملــی دربــاره پــروژه انتقــال گاز بــه
عمــان بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت ایــن پــروژه بــه یــک
میلیــارد مترمکعــب در روز میرســد ،عنــوان کــرد :مــا در
حــال انجــام مطالعــات بــرای کشــیدن خــط لولــه هســتیم
کــه پــس از آن پــروژه را بــه مناقصــه خواهیــم گذاشــت
و شــرکتی را بــرای انجــام ایــن کار انتخــاب میکنیــم.
استفاده از ظرفیت  LNGعمان
وی دربــاره اینکــه چــه بخشــی از گاز صادراتــی ایــران قرار
اســت در عمــان تبدیــل بــه  LNGشــود ،اظهــار کــرد:
ایــن بســتگی بــه ظرفیتهــای خالــی واحــد LNG
عمــان دارد بــا ایــن حــال تمــام تولیــدات  LNGدر ایــن
کشــور متعلــق بــه ایــران خواهــد بــود و مــا نســبت بــه
فــروش آن اقــدام میکنیــم کــه ممکــن اســت در ایــن
زمینــه همکاریهایــی را بــا شــرکت  LNGعمــان
داشــته باشــیم .مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز
ادامــه داد :در وهلــه اول نهایــت تالشمــان را میکنیــم
کــه گاز صادراتــی را بــه خــود عمــان بفروشــیم امــا در غیر
ایــن صــورت اولویــت مــا بــرای صــادرات بــه خــط لولــه
از طریــق عمــان کشــورهای همســایه ایــن منطقــه یعنــی
امــارات ،عربســتان و هنــد اســت .کاملــی دربــاره اعــام
آمادگــی ایــن کشــورها و میــزان جدیشــدن مذاکــرات
پــس از برداشــته شــدن تحریمهــا تصریــح کــرد :مــا در
حــال مذاکــره بــا امــارات ،کویــت و هنــد بــرای صــادرات
گاز هســتیم و منتظریــم ســیگنالهای مثبتــی از ایــن
کشــورها بــرای ادامــه مذاکــرات بگیریــم .وی تصریــح
کــرد :بــا برداشــته شــدن تحریمهــا و بــا توجــه بــه رونــد
تولیــد گاز در کشــور بــه دنبــال کشــورهای جدیــدی
بــرای صــادرات هســتیم و اولویــت مــا در ایــن زمینــه
کشــورهای همســایه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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چرخه های افول اخالق و اقتصاد
رنانــی ،محســن ،مویدفــر ،رزیتــا ( ،)1390چرخــه هــای افــول اخــاق و اقتصــاد :ســرمایه اجتماعــی و توســعه در ایــران ،تهــران:
طــرح نــو 500 ،صفحــه
همــه مــا مــی دانیــم کــه دروغ گفتــن بــد اســت و بیشــتر مــا مــی فهمیــم کــه دروغ در بلنــد مــدت هــم بــه خودمــان و هــم بــه
دیگــران آســیب مــی زنــد .امــا همچنــان بســیاری از مــا دروغ مــی گوییــم ،یــا همــه مــا گاهــی دروغ مــی گوییــم .همــه مــا مــی
دانیــم کــه خلــف وعــده و ایجــاد بــی اعتمــادی کاری ناپســند اســت و بیشــتر مــا مــی فهمیــم کــه کار جامعــه بــدون اعتمــاد
ســامان نمــی گیــرد،
ایــن کتــاب نــه یــک کار جدیــد ،کــه حلقــه ای اســت کوچــک از زنجیــره بلنــدی از تالشــهای اندیشــگی کــه از گذشــته دور تــا
کنــون بــرای تبییــن بهتــر اقتصــاد ایــران انجــام شــده اســت .اگــر بــه گذشــته علــم اقتصــاد بازگردیــم ،از هنــگام انتشــار کتــاب
«ثــروت ملــل» آدام اســمیت در ســال  1776تــا کنــون بیــش از دو قــرن اســت کــه اندیشــه اقتصــادی در تکاپــوی نظریــه پــردازی
اســت تــا بتوانــد رفتارهــای اقتصــادی اعضــاء جامعــه را در چارچــوب هــای منطقــی و علمــی ،تحلیــل و پیــش بینــی کنــد .امــا
پیچیدگــی رفتارهــای انســانی در تمامــی حــوزه هــا ،و بــه طــور اخــص در حــوزه اقتصــاد ،اندیشــمندان را ناگزیــر ســاخت تــا بــه
تدریــج و بــا مالحظــه شــواهد ناقــص و تجربــه هــای خــاف انتظارهــای نظــری ،قیدهایــی را بــر نظریــه هــای خــود اعمــال کننــد
و از ایــن طریــق رفتــار اقتصــادی انســان هــا را بــا محدودیــت هــای حاکــم بــر دانســته هــای بشــری ســازگار ســازند .ســیر بلنــد
اندیشــه اقتصــادی بــه گونــه ای پیــش رفــت کــه بــه تدریــج برخــی فــروض پایــه ای (ماننــد عقالنیــت ابــزاری فــرد محــور) بــه
عنــوان بدیهیاتــی قلمــداد شــد کــه نیــازی بــه ســخت گفتــن در مــورد آنهــا نیســت ،امــا از ســوی دیگــر مشــاهده نتایــج تجربــی
متفــاوت در آزمــون نظریــه هــای یکســان – مثــا مشــاهده شــکاف درجــه توســعه یافتگــی در جوامعــی کــه دارای انباشــت
یکســانی از ســرمایه هــای انســانی و اقتصــادی هســتند و یــا گســترش فقــر اقتصــادی در برخــی جوامــع غنــی از ســرمایه هــای
اقتصــادی و انســانی -پرســش هــای تــازه ای را در اذهــان جســتجوگر عالمــان مطــرح ســاخت .پرداختــن بــه ایــن مســائل بــرای
یافتــن پاســخی در خــور ،اندیشــمندان اقتصــاد را وادار مــی ســاخت تــا رفتــار انســان هــا را نــه فقــط در بعــد اقتصــادی کــه از
ابعــاد دیگــر نیــز مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار دهنــد.
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