انـرژی
شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

دو پيام سرمايهگذاري خارجي صادراتمحور
خوشــبختانه يكــي از سياســتهاي اخيــر ســازمان توســعه و تجــارت خصوصــا
در دوران پســابرجام و جــذب ســرمايهگذاري خارجــي ،الزامــي اســت كــه
بــراي ســرمايهگذاران خارجــي در نظــر گرفتــه اســت .براســاس ايــن سياســت،
ســرمايهگذاران خارجــي موظــف هســتند 30درصــد از محصــوالت توليديشــان
را بــا موضوعيــت صــادرات توليــد كننــد و 70درصــد مابقــي را در بخــش داخلــي
كشــور و بــراي مصــرف داخــل عرضــه كننــد .ايــن موضــوع از ديــدگاه مــن دو پيــام
دارد .يكــي از پيامهــاي كــه در دل ايــن سياســت وجــود دارد ،ايــن اســت كــه بــا
توجــه بــه اينكــه توليدكننــده خارجــي موظــف خواهــد شــد كــه كاالي خــود را
بــراي صــادرات توليــد كنــد ،تمــام ســعياش را بــه كار ميگيــرد تــا اســتانداردهاي
جهانــي را بــه خوبــي رعايــت كنــد .هميــن موضــوع يكــي از مهمتريــن داليلــي
خواهــد بــود كــه ارزش كيفيــت كاالهــا در زمــان توليــد بــا افزايــش رو بــه رو شــود.
امــا پيــام دومــي كــه در مــورد سياســت اخيــر ســازمان توســعه و تجــارت وجــود دارد
ايــن اســت كــه بــا صــادرات كاالهــاي توليــد شــده بــه خــارج از كشــور ،موقعيــت و
فرصــت بســيار خوبــي بــراي توليدكننــدگان ايرانــي مهيــا ميشــود تــا بــه بازارهــاي
صادراتــي در دنيــا وصــل شــوند و حضورشــان را در بازارهــاي جهانــي تثبيــت كننــد.
امــا نكتـ ه ديگــري كــه در ايــن شــرايط وجــود دارد ،ايــن اســت كــه آيــا ايــن سياســت
ســازمان توســعه و تجــارت باعــث كاهــش جذابيــت ميشــود يــا خيــر؟ مــن فكــر
ميكنــم كــه بــه هــر حــال بايــد در تصميماتــي كــه اتخــاذ ميشــود منافــع ملــي
كشــور را در نظــر داشــت .در ايــن شــرايط و بــا نــگاه بــه منافــع ملــي در مييابيــم
كــه آيــا حضــور يــك ســرمايهگذار خارجــي بــراي مــا الزم و ضــروري اســت يــا خيــر.
زمانــي كــه نگــران باشــيم كــه ســرمايهگذار خارجــي بــا وجــود گنجانــدن ايــن قيــد
و شــروط در تفاهمنامههــا و توافقــات حاضــر بــه ســرمايهگذاري در كشــور نخواهــد
بــود فقــط حضــور در بــازار داخليمــان برايــش جذابيــت خواهــد داشــت؛ بهتــر كــه
در ايــران ســرمايهگذاري نكنــد چراكــه ســرمايهگذاري كــه قــرار اســت در بــازار
داخلــي حضــور پيــدا كنــد و نگاهــش فقــط بــه تاميــن خواســتههاي بــازار داخلــي
باشــد و نــگاه صــادرات محــور نداشــته باشــد ،بــراي اقتصــاد كشــور نيــز مزيتــي
نخواهــد داشــت .بنابرايــن بــه عقيــده مــن قيــدي كــه ســازمان توســعه و تجــارت
آورده بســيار هوشــمندانه ،تخصصــي و كارشناســي شــده اســت و ايــن نگــرش بــه
ســرمايهگذار خارجــي ايــن موضــوع را القــا ميكنــد كــه ادامــه در صفحــه 3

بازتاب چشمگیر سفر روحانی به اروپا در رسانه های جهان

حجم مبادالت ایـــران با اروپـــا شش برابر میشود
رئیــس جمهــور ایــران دومیــن روز خــود در ســفر بــه اروپــا را در حالــی
ســپری مــی کنــد کــه ایــن ســفر بازتــاب هــای قابــل توجهــی در رســانه
هــای جهــان داشــته اســت .در ایــن ســفر کــه یــک هیــات اقتصــادی
از فعــاالن بخــش خصوصــی حســن روحانــی را همراهــی مــی کننــد،
مذاکــرات اقتصــادی جایــگاه ویــژه ای در دیدارهــای بلندپایــگان دو
کشــور داشــته اســت .رئیــس جمهــور روحانــی و نخســت وزیــر ایتالیــا
 14ســند همــکاری را امضــا کــرده انــد و اذعــان داشــته انــد کــه دو
کشــور مصمــم بــه توســعه روابــط اقتصــادی هســتند .روحانــی اعــام
کــرده اســت کــه ایــران مــی توانــد هــاب صــادرات دو کشــور باشــد.
ســفر رییــس جمهــوری بــه اروپــا صبــح دوشــنبه بــا پــرواز تهــران -رم آغــاز شــد.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی در صــدر هیاتــی  120نفــره
متشــکل از وزرای کابینــه و فعــاالن اقتصــادی در نخســتین ســفر خــود پــس از
اجرایــی شــدن برجــام بــه ایتالیــا رفــت و در نخســتین گام تفاهــم نامــه هایــی بــه
ارزش بیــش از  18میلیــارد و  400میلیــون دالر بیــن دو کشــور بــه امضــاء رســید.
آغــاز ســفر رییــس جمهــوری بــه کشــورهای اروپایــی و امضــای تفاهــم نامــه هــای
مهــم اقتصــادی در زمینــه هــای مختلفــی از جملــه حمــل و نقــل ،انــرژی ،بهداشــت
و ســامت و دیگــر عرصــه هــا ،بازتــاب گســترده ای در رســانه هــای خارجــی

داشــت تــا جایــی کــه بســیاری از رســانه هــا ایــن مهــم را نشــان از احیــای دوســتی
قدیمــی ایــران و اروپــا دانســته و بــر تغییــر اقتصــاد ایــران در دوران پســا تحریــم
تاکیــد کردنــد
حســن روحانــی از فصــل جدیــد روابــط بــا ایتالیــا ســخن گفتــه اســت .او دیــداری
بــا  500فعــال اقتصــادی در ایتالیــا داشــته اســت .همراهــان اقتصــادی رئیــس
جمهــور هــم دیدارهــای دو جانبــه و چندجانبــه ای را بــا فعــاالن اقتصــادی ایتالیــا
برگــزار کــرده انــد .ایــن دیدارهــا و نشســت هــا بــه شــدت مــورد توجــه رســانه
هــای جهــان قــرار گفتــه اســت و گــزارش هــای مفصلــی از آن منتشــر ســاخته انــد.
حجم مبادالت ایران با اروپا شش برابر خواهد شد
دویچــه ولــه گــزارش داد :کارشــناس و مشــاور اقتصــادی اتحادیــه اروپــا مــی گویــد
کــه کشــورهای اروپــا قادرنــد تمامــی  50میلیــارد دالری را کــه ایــران در بخــش
ســرمایه گــذاری خارجــی نیــاز دارد ،تامیــن کنند؛حجــم مبــادالت ایــران بــا اروپــا
در چهــار ســال آینــده بــه بیــش از شــش برابــر خواهــد رســید.
شــبکه اینترنتــی دویچــه ولــه فارســی دوشــنبه شــب در گزارشــی بــه شــرح زیــر
نوشــت :ایــران پســابرجام ،ایــران دیگــری خواهــد بــود.
این جمله این روزها به صورت های ادامه در صفحه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار
حجــم مبــادالت ایــران بــا اروپــا شــش
ـود رئیــس جمهــور ایــران دومیــن
برابــر میشـ

انـرژی

ـوصي
ـش خصــ
ـه بخـ
ـد را بـ
ـاني كليـ
  روحــ
ـپرد راي نخســتين بار بخــش خصوصــي ايران و
ســ
ايتاليــا در حضــور روســاي جمهــور و نخســت وزيــر
ايــن دو كشــور قــرارداد امضــا كردنــد مشــروح
.خبــر

ـاد
ـر اقتصـ
ـرکت برتـ
ـت  ۱۰۰شـ
ـن وضعیـ
روز خــود در ســفر بــه اروپــا را در حالــی ســپری آخریـ
ـران مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا
مــی کنــد کــه ایــن ســفر بازتــاب هــای قابــل ایـ

توجهــی در رســانه هــای جهــان داشــته اســت اشــاره بــه اهمیــت حضــور شــرکتهای برتــر در
مشــروح خبــر
توســعه و پیشــبرد اهــداف اقتصــادی کشــور گفــت
مشــروح خبــر

دو پيــام ســرمايهگذاري خارجــي
يكــي
صادراتمحورخوشــبختانه
ـادی
ـعه اقتصـ
ـرورت توسـ
ـی ،ضـ
ـام داخلـ
از برجـ

سياســتهاي اخيــر ســازمان توســعه و نيــاز داريــم کــه برجــام داخلــي را اجــرا کنيــم
تجــارت خصوصــا در دوران پســابرجام و جــذب و يــک وفــاق ملــي را بــراي توســعه و پيشــرفت و
ســرمايهگذاري خارجــي ،الزامــي اســت مشــروح همچنيــن خــروج از مشــکالت اقتصــادي داشــته
خبــر
باشــيم مشــروح خبــر

ـود را نسـ
ـای خـ
ـدگاه هـ
ـا دیـ
ـی هـ
اروپایـ
ـادرات
ـهیل صـ
ـتاندارد برای تسـ
ـای اسـ
ـبت گام هـ
ـیه
ـن و روسـ
ـد ،چیـ
ـا هنـ
ـم بـ
ـی تفاهـ
بــه اقتصــاد ایــران تغـــییر دهنــد  رئیــس غیرنفتـ

اتــاق ایــران در حضــور رئیــس جمهــور روحانــی و رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت:
مذاکراتــی بــرای همــکاری در زمینــه اســتاندارد
نخســت وزیــر ایتالیــا ،گفــت مشــروح خبــر
بــا کشــورهای چیــن ،هنــد و روســیه انجــام شــده
اســت مشــروح خبــر

واگذاریهای بزرگ سـازمان خصوصـیسازی

ســازمان خصوصیســازی قصــد دارد در بهمــن مــاه

ســهام شــرکتهای پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه ،انگلیســیها در ایــران نیــروگاه بــرق
ـازند اولیــن قــرارداد ســاخت و راه انــدازی
توســعه خدمــات بازرگانــی نــورد ،مشــروح خبــر میسـ

یــک نیــروگاه بــرق خورشــیدی بیــن شــرکت بــرق
منطق ـهای باختــر ایــران و شــرکت انگلیســی «اس.
تغییــر اســتراتژی گازی ایــران بــرای اس .تــی» امضــا شدمشــروح خبــر
.
دســتیابی بــه قــدرت چانهزنــی
بعــد از لغــو تحریمهــا خبرهــای متعــددی مبنــی
بــر اینکــه ایــران بــا کشــورهای همســایه یــا
آســیای میانــه و گاه آســیای دور مشــروح خبــر

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

اخبار کوتاه
کاهــش صــادرات بــرق ایــران بــه ترکیــه
مشــروح خبــر
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ـم همکاری
ـند تفاهـ
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ـا ایـ
ـا بـ
ـایپم ایتالیـ
سـ
ـروح خبر
ـرد  مشـ
ـا کـ
ـی و گازی امضـ
نفتـ
ـس از
ـکا پـ
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گوناگــون از زبــان تحلیلگــران سیاســی و اقتصــادی شــنیده
مــی شــود ،امــا در عرصــه اقتصــاد شــاید ایــن دگرگونگــی
بیشــتر از عرصــه هــای سیاســی خودنمایــی کنــد.
تنهــا یــک هفتــه پــس از حصــول توافــق اتمــی بــا ایــران و
حتــی قبــل از اینکــه ایــن توافــق بــه مراحــل اجرایــی برســد،
وزیــر اقتصــاد آلمــان ،قــدرت اول اقتصــاد اروپــا ،همــراه بــا
یــک هیــأت بلندپایــه بــه ایــران رفــت.
پــس از آن شــرکت هــای بــزرگ اقتصــادی آلمــان و فرانســه
یــک بــه یــک هیــأت هــای نمایندگــی شــان را بــه ایــران
فرســتادند.
حســن روحانــی رییــس جمهــوری ایــران ،در همایــش اجــرای
برجــام ،فصلــی نــو در اقتصــاد ایــران کــه هفتــه گذشــته در
تهــران برگــزار شــد اعــام کــرده بــود کــه ایــن کشــور بــرای
رســیدن بــه رشــد اقتصــادی هشــت درصــدی بــه  50میلیــارد
دالر ســرمایه گــذاری خارجــی نیــاز دارد.
آیــا شــرکت هــای اروپایــی و نماینــدگان دولــت هایــی کــه
در ایــن چنــد مــاه بــه ایــران ســفر کــرده انــد ،توانایــی ایــن
میــزان ســرمایه گــذاری در ایــران را دارنــد؟
مهــرداد عمــادی ،مشــاور اقتصــادی اتحادیــه اروپــا ،بــه دویچــه
ولــه مــی گویــد کــه تــا چنــد روز پیــش بــر ایــن عقیــده بــوده
کــه تــا نیمــی از ایــن میــزان ســرمایه گــذاری را کشــورهای
بــزرگ اقتصــادی اروپــا مــی تواننــد تامیــن کننــد ،امــا ظــرف
هفتــه گذشــته ،بــه عنــوان یکــی از اعضــای تیمــی بــرای
بررســی همیــن مســاله و پــس از جلســاتی کــه بــا نماینــدگان
اقتصــادی ایــن کشــورها داشــته بــه ایــن نتیجــه رســیده
کــه تامیــن تمامــی ایــن  50میلیــارد دالر از طریــق پــروژه
هــای مشــترک بــا کشــورهایی چــون آلمــان ،فرانســه ،ایتالیــا،
انگلســتان ،اســپانیا و اتریــش قابــل تامیــن خواهــد بــود.
مهــرداد عمــادی مــی گویــد در جریــان ایــن جلســات بــه ایــن
نتیجــه رســیده کــه اشــتیاق و تمایــل بــرای کار بــا ایــران
بســیار باالتــر از ارزیابــی هــای موجــود اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی مــی افزایــد کــه حجــم مبــادالت
ایــران بــا اروپــا در چهــار ســال آینــده بــه بیــش از شــش
برابــر خواهــد رســید.
دویچــه ولــه فارســی توضیــح داد :بــه گفتــه مســووالن ایــران،
بیشــترین نیــاز ایــران در بخــش نفــت و انــرژی اســت ،امــا
ســهم شــرکت هــای نفتــی در میــان شــرکت هــای اروپایــی

حجم مبادالت
ایـــران با
اروپـــا شش برابر
کــه تــا کنــون بــه ایــران آمــده انــد ســهم درخــوری نیســت.
مهــرداد عمــادی در ایــن ارتبــاط مــی گویــد :مــا در بخــش
اســتخراج نفــت و گاز بــه ســرمایه گــذاری زیــادی نیــاز نداریم،
بلکــه در بخــش بــاال رفتــن از نردبــان ارزش افــزوده اســت
کــه دچــار مشــکل هســتیم ،چــون تکنولــوژی هــای روزش
را نداریــم و در نتیجــه در ایــن بخــش بــه ســود کشــورهایی
مثــل فرانســه ،آلمــان ،ایتالیــا و بریتانیاســت کــه وارد شــوند و
ســرمایهگذاریهایی کــه میکننــد در راســتای باالرفتــن از ایــن
نردبــان ارزش افــزوده باشــد.
دویچــه ولــه فارســی اضافــه کــرد :پیشــتر گــزارش هایــی در
رســانه هــای اروپایــی منتشــر شــده بــود مبنــی بــر اینکــه
شــرکت هــای اروپایــی هنــوز تمایلــی بــه ســرمایه گــذاری در
ایــران ندارنــد و همچنــان آن کشــور و کل آن منطقــه را بــرای
ســرمایه گــذاری هــای بلندمــدت ناپایــدار مــی داننــد و بــر
اســاس ایــن گــزارش هــا اشــتیاق اروپایــی هــا متوجــه بــازار
کاالهــای مصرفــی در ایــران اســت.
مهــرداد عمــادی در ایــن ارتبــاط مــی گویــد :بــرای برخــی
از کشــورهای اروپایــی ایــن حــرف درســت اســت ،از جملــه
انگلســتان.
او مــی افزایــد :بــه نظــر مــی رســد انگلســتان در حــال حاضــر
و بــه خصــوص بــا تنــش بــه وجــود آمــده میــان ایــران و
عربســتان تمایلــی بــرای ســرمایه گــذاری در بخــش هایــی
مثــل خودروســازی یــا قطعــه ســازی بــرای تولیــدات صنعتــی
در ایــران نــدارد ،امــا مشــاور اقتصــادی اتحادیــه اروپــا بــه دو
کشــور مشــخص اشــاره مــی کنــد کــه ایــن تمایــل در آنهــا

دیــده مــی شــود یعنــی آلمــان و اســپانیا.
عمــادی مــی گویــد بــر اســاس گفــت وگوهایــی کــه بــا
نماینــدگان ایــن کشــورها داشــته مــی توانــد ایــن مســاله را
تاییــد کنــد کــه ارزیابــی هــای مثبتــی بــرای ســرمایه گــذاری
هــای مشــترک بیــن ایــن دو کشــور و ایــران صــورت گرفتــه
اســت،اما او تاکیــد مــی کنــد کــه اگــر بحــران در منطقــه
ادامــه پیــدا کــرده و عمیقتــر بشــود ،امــکان اســتفاده از یــک
چنیــن پروژههــا و فرصتهایــی بســیار پاییــن خواهــد بــود.
ایــران غیــر از کاالهــای مصرفــی و تولیــدات صنعتــی ،در
بخــش هــای دیگــری مثــل راه ســازی ،جــاده ســازی یــا
ســاختن هتــل و بیمارســتان نیــز بــه ســرمایه گــذاری
خارجــی نیــاز دارد.
اخیــرا قــراردادی بــا یــک شــرکت ایتالیایــی بــرای ســاخت
پنــج بیمارســتان در ایــران بســته شــد.
از مهــرداد عمــادی ســووال مــی شــود کــه تمایــل اروپایــی هــا
بــرای شــرکت در چنیــن پــروژه هایــی تــا چــه حــد اســت؟ او
در پاســخ بــه طــور مشــخص بــه دو کشــور اســپانیا و ایتالیــا
در مرحلــه اول و در مرحلــه بعــدی فرانســه و انگلســتان اشــاره
کــرده و مــی گویــد :ایــن چهــار کشــور بــرای هتــل ســازی در
ایــران ابــراز تمایــل کــرده انــد و تنهــا همیــن چهــار کشــور
امــکان ســرمایه گــذاری بیــش از هشــت میلیــارد دالر در ایــن
بخــش را دارنــد کــه ایــن خیلــی پــول زیادیســت .هشــت
میلیــارد بــرای پــروژه هــای ســاختمانی و پایــه ســازی ،بــرای
اقتصــاد ایــران بســیار مهــم خواهــد بــود.
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اگــر ميخواهيــد در بــازار ايــران حضــور پيــدا كنيــد بايــد
نــگاه صــادرات محــور داشــته باشــيد .دولــت بايــد جهــت
حمايــت از صنايــع كوچــك و متوســط بــا ايجــاد و تشــويق
مشــاركت ســرمايهگذاران خارجــي بــه صــورت مشــترك بــا
توليدكننــدگان ايرانــي و بــا ارتقــاي دانــش فنــي ،افزايــش
بهــرهوري و كاهــش هزينههــاي توليــد و بــا توليــد مشــترك
بتــوان از مزيتهــاي حضــور در بازارهــاي جهانــي اســتفاده
كــرد.
از ســوي ديگــر حضــور بيــش از  4هــزار ســرمايهگذار و
فعــال اقتصــادي از سراســر جهــان خصوصــا كشــورهاي
صاحــب صنعــت در دنيــا بيانگــر موقعيــت بســيار خــوب
كشــور مــا و جذابيتــي اســت كــه بــراي ســرمايهگذاران
خارجــي وجــود دارد .امــا اينكــه مــا فكــر كنيــم تمــام
ســرمايهگذاراني كــه حضــور پيــدا كردهانــد در نهايــت بــه
ســرمايهگذاري ختــم ميشــود اينگونــه نيســت .مــوج اول
ســرمايهگذاراني كــه طــي  7يــا  8مــاه گذشــته بيشــتر هــدف
بررســي اوضــاع و شــرايط كشــور مــا از نظــر ســرمايهگذاري
و قوانيــن و اينگونــه مســائل بــود .يعنــي در اصــل بيشــتر
بــه دنبــال بررســي فرصتهــاي ســرمايهگذاري بــوده اســت.
امــا مــوج دوم ،ســرمايهگذاراني هســتند كــه در پســابرجام و
بــا لغــو تحريمهــا در كشــور حضــور پيــدا ميكننــد و بــه
دنبــال حضــور و اجرايــي شــدن ســرمايهگذاري در بــازار
ايــران هســتنند .از آنجــا كــه مــا بــراي رســيدن بــه رشــد
اقتصــادي  8درصــدي طبــق گفتــه رييسجمهــور محتــرم
نيازمنــد  50ميليــارد دالر ســرمايهگذاري خارجــي در ســال
هســتيم ،مــن فكــر ميكنــم كــه دولــت هــم بايــد شــرايطي
را فراهــم كنــد كــه ســرمايهگذار خارجــي بتوانــد در كشــور
بــه راحتــي حضــور پيــدا كنــد .درحــال حاضــر موضــوع
چنــد نرخــي بــودن ارز يكــي از موضوعــات اصلــي اســت كــه
بــه دليــل چنــد نرخــي بــودن ،ســرمايهگذار خارجــي را بــا
مشــكل مواجــه ميكنــد و شــرايط خــروج ســرمايه و ســود
ســرمايهگذار خارجــي نيــز بــه خوبــي مشــخص نيســت كــه
هميــن موضــوع ســرمايهگذار خارجــي را بــا نگرانــي و ترديــد
ميكنــد همچنيــن قوانيــن جــذب ســرمايهگذاري خارجــي
بــا شــرايط امــروز متناســب نبــوده و نيازمنــد بازنگــري،
تســهيل و كوتــاه شــدن زمــان ثبــت اســت.
محمد الهوتی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

توصیه رئیس پارلمان بخش
خصوصی کشور

اروپایی ها دیدگاه های خود را
نسبت به اقتصاد ایــــران
          تغـییر دهند.....
رئیــس اتــاق ایــران در حضــور رئیــس جمهــور روحانــی و
نخســت وزیــر ایتالیــا ،گفــت :اولیــن آثــار و بــرکات اجرایــی
شــدن برجــام و شهدشــیرین امضــای قراردادهــای معتبــر،
مطمئــن و ســودآور بــرای بنگاههــای اقتصــادی ایــران بــا
کشــورهای اروپایــی پــس از روز اجــرای برجــام خــود را نشــان
داده تــا آنجــا کــه در روزهــای ابتدایــی ســفر بــه ایتالیــا چندین
قــرارداد بیــن بخــش خصوصــی ایــران و شــرکتهای ایتالیایــی
بــا حضــور باالتریــن مقامــات اجرایــی دو کشــور امضــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق ایــران ،محســن جاللپــور،
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور بــا اشــاره بــه ظهــور
تحــوالت مهــم در اقتصــاد ایــران ،عنــوان کــرد :واقعیــت ایــن
اســت کــه در ایــران رفــرم اقتصــادی در جریــان اســت کــه
محــور آن حضــور حداکثــری مــردم در اقتصــاد و خــروج
دولــت از بنــگاه داری اســت.اين تغييربــزرگ كــه درابالغيــه
اقتصادمقاومتــي مقــام معظــم رهبــري تاکیــد شــده توســط
قــواي ســه گانــه نهادينــه و اجرایــی مــی شــود .بــا توجــه بــه
توانایــی مــردم ایــران  ،نــگاه بــه تولیــد صادراتــی و واگــذاري
اموربــه بخــش خصوصــي اصــل اساســی ایــن سیاســت مهــم بــه
شــمار مــی آیــد.
بــر اســاس اظهــارات رئیــس پارلمــان بخــش خصــوص کشــور
حضــور رئیــس جمهــور روحانــی در نشســتهای متعــدد
بخــش خصوصــی و دیــدگاه هایــی کــه توســط ایشــان در ایــن
ســفر و پیــش از آن مطــرح شــده ،نشــان دهنــده اراده دولــت
در میــدان دادن بــه بخــش خصوصــی اســت.برای نخســتین
بــار شــاهد آن هســتیم کــه حــدود  100فعــال اقتصــادی
،رئیــس جمهــور و وزرای اقتصــادی را در ســفرخارجی همراهــی

مــی کننــد کــه نشــان از عــزم دولــت بــرای واگــذاری امــور
اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی اســت.
گفتنــی اســت ،هیــات اقتصــادی همــراه رئیــس دولــت ایــران
در حــدود  100نفــر از کارآفرینــان ،مدیــران ارشــد صنعتــی و
معدنــی ،بانکــداران و کشــاورزان و تجــار ایــران بــوده و در ایــن
ســفر ،نشســت هــای فشــردهای بــا مدیــران ســاچه ،اعضــا و
ریاســت اتــاق ایتالیــا و اتــاق مشــترک ایتالیــا و ایــران برگــزار
شــده و تفاهمنامــه خوبــی نیــز بــه امضــا رســیده اســت.
بــر اســاس اظهــارات جاللپــور در روز دوم ،چهــار پنــل تخصصی
(صنعــت ،زیربنایــی ،کشــاورزی و انــرژی) برگزار شــده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه
در ماههــای اخیــر میزبــان هیاتهــای مختلــف ایتالیایــی در
تهــران بــود ه اســت ،گفــت :از نظــر تعــداد ،ایتالیــا بیشــترین
بازرگانــان ،صنعتگــران و کارآفرینــان را بــه ایــران اعــزام کــرده
و در عیــن حــال و بــا توجــه بــه اینکــه در شــمال آفریقــا،
خاورمیانــه ،آمریــکای جنــوب غربــی و آســیای میانــه شــاهد
ظهــور و گســترش آفــت ســلفی-تکفیری در آغــاز دورهای از
بیثباتــی قــرار گرفتهایــم ،بنگاههــای ایتالیایــی در میــان
ایــن دریــای متالطــم بــه مصونیــت ذاتــی ایــران و امنیــت
بــاال و ثبــات پایــدار کشــورايران بــا امیــد و اطمینــان نــگاه
میکننــد.
رئیــس اتــاق ایــران در ســخنرانی خــود نگاهــی بــه شــرایط و
ظرفیــت هــای ایــران در امــر ســرمایه گــذاری داشــت و تصریــح
کــرد :فرهنــگ ،ظرفیتهــای طبیعــی ،موقعیــت جغرافیایــی،
مــردم جــوان و تحصیلکــرده ،امنیــت ،ثبــات ،پایــداری کشــور،
مرزهــای آبــی ،همســايگي بــا 15کشــور و زیربناهــای آمــاده،
امــکان جــذب ســرمایهگذاری در ایــران را فراهــم کــرده اســت.
بــا ایــن توصیفــات ،ایــران میتوانــد پایگاهــی بــرای تولیــد و
صــادرات بــه کل منطقــه باشــد.
جاللپــور خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود ایــن ویژگــی هــا ،ایــران
کشــوری اســت کــه مــی توانــد بــزرگ تریــن مرکــز تولیــدی
خاورمیانــه باشــد .ایــن یــک جمــع بنــدی ســاده از بســیاری
کشورهاســت کــه در ماههــای اخیــر روی ایــران متمرکــز
شــد هاند.
بــه اعتقــاد رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور ایــران
آمادگــی دارد در زمینههایــی کــه ایتالیــا دارای «مزیــت
رقابتــی» اســت بــه ســرمایهگذاری مشــترک بــرای تامیــن
نیــاز  400میلیــون نفــر جمعیــت کــه بــازار حــوزه نفــوذ ایــران
اســت ،بپــردازد .کانیهــای معدنــی ،فلــزات ،ماشــینآالت
صنعتــی ،کفــش و چــرم ،غــذا ،پوشــاک و مبلمــان ،تجهیــزات

انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

و نیازهــای تکنولوژیکــی کشــاورزی ،امــور زیربنایــی از جملــه
جــاده ،ریــل ،فــرودگاه ،بنــادر ،نیــروگاه ،خطــوط انتقــال آب
و بــرق و بســیاری از بخشهــای دیگــر اقتصــادی از جملــه
فرصــت هــای پیــش روی بخــش خصوصــی دو کشــور محســوب
مــی شــود.
جاللپــور یــادآور شــد :در تمــام ایــن عرصههــا ایــران صاحــب
تجربــه ،صاحــب بنگاههــای قدیمــی و مســتحکم ســرد و
گــرم چشــیده در دوران تحریــم و نیــروی کار تحصیلکــرده
و متخصــص اســت.مطالعات مــا نشــان میدهــد در عرصههــای
الکتریســیته ،نفــت و گاز ،کســب و کارهــای خــاق،
خودروســازی ،گردشــگری و اقتصــاد دانــش بنیــان مــی توانیــم
بــا فعــاالن اقتصــادی ایتالیــا همــکاری داشــته باشــیم.
رئیــس اتــاق ایــران بــا تاکیــد بــر فعالیــت بنــگاه هــای کوچــک
و متوســط در ایــران ،تشــریح کــرد :در میــان اقتصادهــای
بــزرگ اروپــا هیــچ کــدام بــه انــدازه ایتالیــا وابســته بــه SME
هــا نیســتند .ایــن بــرای ایــران کــه بنگاههــای کوچــک و
متوســط فراوانــی دارد ،مزیــت بســیار خوبــی اســت بنابریــن
مــی توانیــم بــا کنفدراســیون ،اتــاق ایتالیــا و اتــاق مشــترک در
ایــن زمینههــا کارهــای بســیار زیــادی انجــام دهیــم.
جاللپــور ادامــه داد :وقتــی همــه دنیــا در صــف کار بــا ایــران
ایســتادهاند و زمانــی کــه برخــی دولتهــای اروپایــی احیــای
ســرویسهای بانکــی را در اولویــت قــرار دادهانــد ،تعلــل ایتالیــا
در ایــن امــر میتوانــد بــه معنــای از دســت دادن ســهم ایــن
کشــور در «کیــک بــزرگ فرصتهــای کار در ایــران» شــود.
توصیــه مــن ایــن اســت کــه دولــت بــا اطمینــان دهــی بــه
بانکهــا و رفــع موانــع ومشــكالت ،بانــک و بیمــه هــا را در
اولویــت اصلــی خــود قــرار دهــد؛ (از جملــه مشــکالت ســاچه
در کار بــا ایــران) تــا در اولیــن فرصــت ایــن همــکاری هــا بــه
صــورت عملــی آغــاز شــود.
وی دومیــن درخواســت بخــش خصوصــی ایــران را اعــزام
هیاتهــای هوشــمندتر و برنامهریــزی مناســبتر بــرای ایــن
هیأتهــا بــه ایــران دانســت و تاکیــد کــرد :بایــد هیأتهــا بــه
صــورت تخصصــی بــا برنامـ ه و هماهنــگ بــا بخــش خصوصــی
ایــران وارد کشــور شــوند تــا رســیدن بــه نتایــج ممکــن
باشــد.ش
رئیــس اتــاق ایــران تصریــح کــرد :بــه طــور قطــع تعریــف جدید
اقتصــاد ایــران کــه متکــی بــه مــردم و بخــش خصوصــی اســت،
میطلبــد تــا ارتباطــات ،مذاکــرات ،تفاهمــات و قراردادهــا بیــن
بخــش خصوصــی و تشــکلهای دو کشــور برقــرار شــود.

4

کاهش صادرات برق ایران
به ترکیه
بــه گــزارش پــارس بــه نقــل از فارس،هوشــنگ
فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و
انــرژی ،در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه دلیــل
کاهــش قیمــت بــرق صادراتــی ایــران چیســت،
گفــت :قیمــت صــادرات بــرق تابعــی از نــرخ ســوخت
اســت ،امــا نــه بــه صــورت مســتقیم لــذا بــه صــورت
طبیعــی اگــر کــه قیمــت نفــت کاهــش یابــد بــه
ت صــادرات بــرق هــم
صــورت طبیعــی بــر قیمــ 
تاثیــر دارد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قیمــت بــرق
صادراتــی ایــران بــه بزرگتریــن خریــدار بــرق کــه
عــراق اســت از  12ســنت در هــر کیلــووات ســاعت
بــه  10ســنت کاهــش یافتــه اســت گفــت :بــه
طــور دقیــق نمیتــوان ایــن عــدد را تأییــد کــرد
امــا بــه هــر حــال کاهــش قیمــت نفــت بــر قیمــت
بــرق صادراتــی تاثیرگــذار اســت امــا بــه طورکلــی
یــک ارتباطــی بیــن قیمــت نفــت و بــرق صادراتــی
وجــود دارد و فرمولــی کــه وجــود دارد وقتــی قیمــت
نفــت کاهــش مییابــد قیمــت بــرق صادراتــی نیــز
کاهــش مییابــد.
وی افــزود :ایــن کاهــش قیمــت نفــت بــر قیمــت
جهانــی و بــر روی ســوخت حاملهــای انــرژی
تاثیــر میگــذارد.
*کاهش صادرات برق به ترکیه
فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا میــزان
صــادرات بــرق در حــال حاضــر کاهــش داشــته
اســت یــا خیــر گفــت :میــزان صــادرات بــرق در
طــرف ترکیــه کاهــش یافتــه اســت و دلیــل آن نیــز
بــه خاطــر بارندگیهــای مناســب در ایــن کشــور
در ســال آبــی گذشــته بــوده اســت و باعــث شــده
تــا تولیــد بــرق در ایــن کشــور توســط نیروگاههــای
بــرق آبــی تامیــن شــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی افــزود:
میــزان صــادرات بــرق در طــرف عــراق و افغانســتان
و پاکســتان تغییــر چندانــی نداشــته و تــا حــدودی
هــم افزایــش داشــته اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

واگذاریهای بزرگ سازمان خصوصیسازی
ســازمان خصوصیســازی قصــد دارد در بهمــن مــاه ســهام
شــرکتهای پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه ،توســعه خدمــات
بازرگانــی نــورد ،پتروشــیمی دماونــد ،مــس شــهر بابــک،
جایگاههــای ســوخت ،پیســت اسبســواری و ســهام
بانکهــای ملــت ،صــادرات و تجــارت را مجموعــا بــه ارزش
 3300میلیــارد تومــان از طریــق بــورس ،فرابــورس و مزایــده
واگــذار کنــد .ســیدجعفر ســبحانی ،مشــاور رییــس کل ســازمان
خصوصیســازی ،در گفتوگــو بــا ایســنا ،از آغــاز واگذاریهــای
بــزرگ ســازمان خصوصیســازی خبــر داد و گفــت :قــرار اســت
در روزهــای آینــده واگذاریهــای بزرگــی از لحــاظ ارزش
ریالــی و اهمیــت شــرکتهای قابــل واگــذاری صــورت گیــرد.
وی افــزود :بــه ایــن ترتیــب قــرار اســت ســهام شــرکتهای
پتروشــیمی دماونــد بــه ارزش  1700میلیــارد تومــان ،پاالیشــگاه
نفــت کرمانشــاه بــه ارزش 580میلیــارد تومــان ،مــس شــهر
بابــک بــه ارزش  92میلیــارد تومــان و توســعه خدمــات بازرگانــی
نــورد بــه ارزش  82میلیــارد تومــان و مجموعــا بــه ارزش 2500
میلیــارد تومــان در روز  18و  25بهمــن مــاه واگــذار شــود کــه
در ایــن میــان ســهام پاالیشــگاه کرمانشــاه از طریــق فرابــورس
و مابقــی شــرکتها از طریــق مزایــده واگــذار میشــوند .وی
بــا بیــان اینکــه واگــذاری ایــن چهــار شــرکت بــه ارزش 2500
میلیــارد تومــان میتوانــد بــه بخــش خصوصــی و بــازار ســرمایه
کمــک کنــد ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه بــزرگ بــودن ارقــام
مزایــده ،واگــذاری ایــن شــرکتها میتوانــد تحولــی در فرآینــد
خصوصیســازی بــه وجــود بیــاورد .مشــاور رییــس کل ســازمان
خصوصیســازی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه
بهبــود وضعیــت بــورس ،برنامــه ســازمان خصوصیســازی بــرای
واگــذاری ســهام از طریــق بــورس چیســت؟ گفــت :طبــق آگهــی
منتشــر شــده قــرار اســت در روز دهــم بهمــن مــاه ســهام بلوکــی
بانکهــای صــادرات ،تجــارت و ملــت از طریــق بــورس واگــذار
میشــود .وی اضافــه کــرد :همچنیــن ممکــن اســت ســهام
بلوکــی شــرکتهای مشــمول ســهام عدالــت نیــز در بــورس
عرضــه شــو د بنابرایــن ســازمان خصوصیســازی در تــاش
اســت تــا قبــل از پایــان ســال عرضههــای بــزرگ دیگــری از
طریــق بــورس انجــام دهــد و مقدمــات واگــذاری شــرکتهایی
کــه از طریــق بــورس میتوانــد واگــذار شــود را فراهــم کنــد.
مشــاور رییــس ســازمان خصوصیســازی همچنیــن در خصــوص

عرضــه جایگاههــای ســوخت گفــت :عــاوه بــر عرضههــای
مذکــور ،قــرار اســت ســهام  42جایــگاه ســوخت در روز 11
بهمــن مــاه از طریــق مزایــده و بــه قیمــت پایــه  240میلیــارد
گفتــه ســبحانی ،مزایــده نوبــت اول

تومــان واگــذار شــود .بــه
جایگاههــای ســوخت در روز هفتــم دیمــاه برگــزار شــد و 20
درصــد از جایگاههــای ســوخت بــه ارزش  45میلیــارد تومــان
و  70درصــد باالتــر از قیمــت پایــه بــه فــروش رفــت .وی بــا
بیــان اینکــه مزایــده ســه قطعــه زمیــن ورزشــی پیســت اســب
ســواری بــه قیمــت پایــه حــدود  35میلیــارد تومــان در روز 11
بهمنمــاه برگــزار میشــود ،افــزود :در مجمــوع ارزش ریالــی
واگذاریهــای جدیــد ســازمان خصوصــی ســازی در بهمــن مــاه
کــه از طریــق بــورس ،فرابــورس و مزایــده صــورت میگیــرد،
رقمــی حــدود  3300میلیــارد تومــان اســت.

معامله  ۷۰هزار تنی در بورس کاال

تــاالر معامــات بــورس کاال روز گذشــته میزبــان دادوســتد
حــدود  ۸۳هــزار تــن انــواع کاال بــا ارزش نزدیــک بــه
 ۱۲۵۰میلیــارد ریــال بــود کــه بیــش از  ۷۰هــزار تــن از
حجــم معامــات بــه تــاالر داخلــی محصــوالت پتروشــیمی و
فرآوردههــای نفتــی اختصــاص داشــت .بــه گــزارش روابــط
عمومــی و امــور بینالملــل شــرکت بــورس کاال ،در ایــن
روز و در تــاالر فرآوردههــای نفتــی و پتروشــیمی ،حــدود
 ۳۰هــزار تــن انــواع مــواد پلیمــری ۱۳ ،هــزار و  ۶۹۲تــن
انــواع قیــر ۱۵ ،هــزار تــن وکیــوم باتــوم و  ۱۱هــزار و ۵۰۰
تــن لــوب کات بــه فــروش رســید .شــایان ذکــر اســت،
تــاالر صادراتــی شــاهد معاملــه  ۱۱هــزار و  ۶۰۰تــن انــواع
قیــر بــود .ایــن گــزارش همچنیــن حاکــی اســت ،شــرکت
آلومینیــوم ایــران (ایرالکــو) ۴۰ ،تــن بیلــت  ۷-۶۰۶۳و ۶۴۰
تــن انــواع شــمش آلیــاژی را در تــاالر محصــوالت صنعتــی
و معدنــی مــورد معاملــه قــرار داد .در تــاالر محصــوالت
کشــاورزی نیــز  ۱۷۸۱تــن ذرت خوزســتان ،موجــودی
انبارهــای دانــه طالیــی ،ســیبلی ۱و ،۲شــاداب دانــه،
توســعه کشــت شــوش و وحــدت در قالــب گواهــی ســپرده
کاالیــی معاملــه شــد؛ ارزش ایــن معامــات  ۱۱میلیــارد و
 ۵۵۲میلیــون ریــال بــود .عــاوه بــر ایــن ۱۵۰ ،تــن ذرت
علوف ـهای در ایــن تــاالر بــه فــروش رســید.

انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

لزوم تعامل با تحریمکنندهها
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزارت نفــت
گفــت :اگــر قــرار باشــد بــا کســانی کــه تحریمهــا را
علیــه مــا اعمــال کردهانــد معاملــه نکنیــم نبایــد بــا
کل دنیــا معاملــه کنیــم.
امیرحســین زمانینیــا دربــاره اینکــه برخــی افــراد
معتقدنــد کــه از ســرگیری صــادارت نفتخــام بــه
کشــورهایی کــه علیــه ایــران تحریمهایــی وضــع
کــرده بودنــد اشــتباه اســت ،گفــت :اینگونــه
احساســات را درک میکنــم کــه اکنــون مــا کشــورها
و شــرکتهایی را کــه در گذشــته مــا را تحریــم کــرده
بودنــد ،تحریــم کنیــم.
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزارت نفــت
ادامــه داد :امــا دنیــای نفــت و بــازار جهانــی خیلــی
بــزرگ و گســترده نیســت و کشــوری کــه میخواهــد
بــازار از دســت رفتــه خــود را پــس بگیــرد ،حــق
انتخابهــای متعــدد نــدارد.وی گفــت :همــه کشــورها
بعــد از اینکــه تحریمهــا علیــه ایــران اعمــال شــد
واردات نفــت خــود از ایــران را متوقــف کردنــد؛ حتــی
چهــار کشــور آســیایی  -چیــن ،ژاپــن ،کرهجنوبــی
و هنــد -هــم بهگونــهای واردات نفــت از ایــران را
تحریــم کردند.بــه گــزارش تســنیم ،زمانینیــا افــزود:
در واقــع ایــن چهــار کشــور نیــز در زمــان تحریمهــا،
واردات نفــت خــود از ایــران را کاهــش دادنــد .آنهــا بــه
تحریــم پایبنــد بودنــد و براســاس محدودیتهایــی
کــه آمریــکا تعییــن کــرده بــود نفــت ایــران را دریافــت
میکردنــد .اگــر قــرار باشــد بــا کســانی کــه تحریمهــا
را علیــه مــا اعمــال کردهانــد معاملــه نکنیــم نبایــد
بــا کل دنیــا معاملــه کنیــم.وی در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه آیــا راهــکاری وجــود دارد کــه قراردادهــای
صــادارت نفــت ایــن بــار بهگونــهای بســته شــود
تــا در صــورت اعمــال تحریمهــا ایــران دوبــاره
بــازار نفــت خــود را از دســت ندهــد ،گفــت :چنیــن
راهــکاری وجــود نــدارد؛ اگــر تحریمهــا مجــدد از
طریــق شــورای امنیــت ســازمان ملــل برقــرار شــود،
همــه کشــورها واردات نفــت خــود را متوقــف خواهنــد
کــرد .البتــه راهــکار ایــن اســت کــه بــه دنبــال منافــع
ملــی در بلندمــدت باشــیم.
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ادامه برنامه خروج از رکود
معــاون وزیــر اقتصــاد از ادامــه برنامــه دولــت بــرای خــروج
تولیــد از رکــود خبــر داد و جزییــات توافقــات ســهجانبه
بــورس کاال ،وزارت صنعــت و اقتصــاد دربــاره رفــع مشــکالت
معامــات پتروشــیمی در بــورس را تشــریح کــرد.
شــاپور محمــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا دولــت
پــس از دو برنامــه پرداخــت تســهیالت بــه خودروســازان
و تســهیالت خریــد کاالی داخلــی ،برنامــه دیگــری بــرای
خــروج تولیــد از رکــود اجــرا خواهــد کــرد و فــاز ســومی
هــم عملیاتــی خواهــد شــد ،بــه مهــر گفــت :دو برنامــه
اجــرا شــده برنامههــای خوبــی هســتند و بایــد اجــرای آنهــا
ادامــه یاب ـد زیــرا کافــی نبــوده اســت.
معــاون اقتصــادی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان
اینکــه برنامــه خــروج از رکــود یــک بســته اقتصــادی اســت و
اجــزای مختلــف آن بایــد اجــرا شــود ،تصریــح کــرد :برنامــه
تحریــک تقاضــا اجــزای متعــددی دارد کــه بایــد اجرایــی
شــو د بنابرایــن هنــوز ادامــه اجــرای دو برنامــه قبلــی جــا
دارد و کفایــت نکــرده اســت.
وی همچنیــن دربــاره جزییــات توافقــات صــورت گرفتــه
میــان بــورس کاال ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره بحــث خــروج
پتروشــیمیها از بــورس گفــت :جلســاتی را بــا وزارت
صمــت ،بــورس کاال و افــرادی کــه موضــوع خــروج را مطــرح
کردهانــد ،برگــزار کردهایــم و در ایــن زمینــه بــه نتایــج و راه
حلهایــی هــم دســت پیــدا کردهایــم.

ادامه سقوط بهای طالی سیاه
بــه دلیــل انتشــار آمــار رکــورد تولیــد نفــت عــراق
و همچنیــن ادامــه رونــد ســرمایهگذاری عربســتان
ســعودی در بخــش انــرژی ،قیمــت جهانــی نفــت در
ســاعات آغازیــن بــازار معامــات روز گذشــته بــا کاهــش
روبـهرو شــد .در همیــن حــال قیمــت نفــت دریــای برنت
بــا  ۳۷ســنت کاهــش بــه رقــم  ۳۰دالر و  ۱۳ســنت در
هــر بشــکه رســید ضمــن اینکــه قیمــت نفــت وســت
تگــزاس اینترمیدیــت آمریــکا بــا  ۴۳ســنت کاهــش در
.برابــر  ۲۹دالر و  ۹۱ســنت بــه ازای هــر بشــکه رســید

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بعــد از لغــو تحریمهــا خبرهــای متعــددی مبنــی
بــر اینکــه ایــران بــا کشــورهای همســایه یــا
آســیای میانــه و گاه آســیای دور در حــال بســتن
قراردادهایــی مبنــی بــر انجــام توافقاتــی بــرای
صــادرات گاز در روزهــای آینــده از خبرهــای داغ
خبرگزاریهــا و روزنامههاســت.
در ایــن خبرهــا میشــنویم کــه ایــران پیشتــر بــا تغییــر
رویــه خــود بــرای ورود بــه بــازار اروپــا تــاش کــرده اســت
کــه بســیاری آغــاز آن را بعــد از حضــور پوتیــن در ایــران
میداننــد .ایــن تغییــر بــه گونـهای اســت کــه گاه بــه نظــر
میرســد منطبــق بــر تئــوری «اســتقالل نیمکــرهای»
اســت ایــن تئــوری از ســوی امریــکا بعــد از ســال ۱۹۷۰م
پــس از نخســتین شــوک نفتــی مطــرح شــد کــه بــه
گفتــه تحلیلگــران پــس از کاهــش قیمــت نفــت در ســال
۲۰۱۴م بــه شــکل عملــی درآمــده اســت بــه گونــهای
کــه حضــور امریکاییهــا و انگلیســیها بیــش از پیــش اســت کــه ایــن عــدد حداقــل در ســالهای نزدیــک ،بیــش
در منطقــه خاورمیانــه بــرای جلوگیــری از بــروز تنــش و از نیــاز و تقاضــای عمــان بهنظــر میرســد .کشــور عمــان
بحــران کاهــش یافتــه اســت .تیــره شــدن روابــط ایــران و در ســال ۲۰۱۲م حداکثــر ۵/۲میلیــارد مترمکعــب کمبــود
عربســتان و بهوجــود آمــدن مناقشــات دیپلماتیــک ایــن گاز بــرای واحدهــای«الانجــی» خــود داشــته اســت و اگــر
دو کشــور بــر کاهــش قیمــت نفــت و بــه دنبــال آن بــه همیــن میــزان کمبــود بــرای مصــارف داخلــی را هــم فــرض
کاهــش قیمــت گاز و نیــز مشــتقات نفتــی دامــن زده اســت .بگیریــم ایــن عــدد بــه حداکثــر ۵میلیــارد مترمکعــب در
ایــن کاهــش بــه گون ـهای در بــازار جهانــی تاثیــر گذاشــته ســال میرســد » .بــر ایــن مبنــا بخشــی از گاز انتقالــی
کــه بــه نظــر میرســد ســهامداران بــزرگ نفتــی بــا ایــن بــه عمــان کــه مــورد نیــاز واحدهــای«الانجــی » ایــن
رونــد کاهشــی نفــت راه دیگــری بــرای ســرمایهگذاری کشــور اســت ،میتوانــد بهعنــوان قــرارداد تبدیــل یــا
خــود خواهنــد یافــت .ایــن سیاس ـتها در نحــوه صــادرات حقالعمــلکاری ،منعقــد شــود بــه اینصــورت کــه ایــران
گاز بــه اروپــا ،از خــط لولــه بــه «الانجــی» بــه کشــورهای گاز را تحویــل دهــد و در مقابــل«الانجــی» تحویــل
حاشــیه خلیجفــارس و نیــز آســیایمیانه تغییــر کــرده بگیــرد و خــودش نســبت بــه بازاریابــی و فــروش آن اقــدام
اســت .در حالــی کــه ایــران هنــوز بــه فنــاوری «الانجــی» کنــد .در همیــن زمینــه و در چنیــن فضایــی شــاید بتــوان
دســت نیافتــه در نتیجــه قصــد دارد بــه شــریک عمانــی از عمانیهــا بــرای آشــنایی بــا مســائل فنــاوری و فنــی
خــود اتــکا کنــد و از ظرفیــت تولیــد خالــی ۵/۲میلیــارد «الانجــی» و آمــوزش نیروهــای ایرانــی بــرای آینــده نیــز
مترمکعــب«،الانجــی » ایــن کشــور اســتفاده کــرده و وارد اســتفاده کــرد.
آغاز احداث خط لوله ایران -عمان
بــازار صــادرات «الانجــی» جهــان شــود.
بــه گــزارش شــانا ،بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ،جمعــه ۲
دی مهمتریــن محورهــای مذاکــره بــا وزیــر نفــت و گاز
استفاده از ظرفیت خالی عمان
چندیپیــش غالمحســین حس ـنتاش تحلیلگــر بــازار نفــت عمــان را صــادرات گاز بــه ایــن کشــور ،آغــاز مذاکــرات
در مقالــه صــادرات گاز ایــران بــه عمــان در وبــاگ شــخصی میــان شــرکت ملــی صــادرات گاز و طــرف عمانــی تــا ۱۰
خــود نوشــت« :حجــم گاز توافــق شــده بــرای صــادرات بــه روز آینــده بــرای اســتفاده از ظرفیــت خالــی تاسیســات
عمــان حــدود ۱۰میلیــارد مترمکعــب در ســال اعــام شــده «الانجــی » و همینطــور تبــادل نظــر دربــاره بــازار نفــت
اعــام کــرد .اظهــارات زنگنــه در حالــی عنــوان میشــود

انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

تغییر استراتژی گازی
ایران برای دستیابی به
قدرت چانهزنی

کــه صــادرات گاز ایــران بــه مقصــد کشــورهای همســایه
راهــکار مناســبی بــرای کاهــش تنشهــای سیاســی
آنهاســت چراکــه بــا تبــادل انــرژی بیــن کشــورها بــا ایجــاد
وابســتگی اســتراتژیک میتــوان بــه میــزان قابــل توجهــی
از بــروز تنشهــای ناشــی از تضــاد منافــع کــه اصلیتریــن
عامــل بــروز بحــران نظامــی و تنشهــای دیپلماتیــک
در خاورمیانــه اســت ،جلوگیــری کــرد امــا ایــران بــرای
عبــور از فضاهــای بینالمللــی بــه بازارهایــی ثروتمندتــر
و امنتــر بــرای تبــادالت انــرژی خــود نیازمنــد اســت تــا
بتوانــد ضمــن اســتفاده از قــدرت سیاســی ایــن کشــورها،
خــود را بــرای ورود بــه مرحلــه جدیــدی از فرضیههــای
معــادالت بینالمللــی آمــاده کنــد.
قیمتهای سیاسی
یکــی از ســواالت مهــم ایــن اســت کــه همراهــی بــا
کشــوری چــون عمــان چقــدر در ایــن ارتبــاط میتوانــد
در شــرایط کنونــی قیمــت نفــت و نیــز دورانــی موســوم بــه
پســاتحریم موثــر بــوده و بــرای ایــران ثمربخــش باشــد؟
مرتضــی بهروزیفــر ،تحلیلگــر انــرژی در گفتوگویــی
بــا صمــت میگویــد :ایــران از دهــه  ۷۰میــادی قــرار
بــود بــه تولیدکننــده و در نتیجــه صادرکننــده«الانجــی»
تبدیــل شــود کــه بــه دلیــل وقــوع انقــاب ،جنــگ
تحمیلــی و دســت آخــر تحریمهــا از رســیدن بــه ایــن
آرمــان بازمانــد در نتیجــه در شــرایط کنونــی ظرفیــت
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خالــی عمــان موقعیــت خوبــی اســت کــه ایــران بتوانــد
خــود را در بــازار صــادرات«الانجــی » بیازمایــد چراکــه
ایــران هیــچ تجرب ـهای در بــازار«الانجــی » نــدارد و ایــن
فرصــت بــه ایــران خواهــد گفــت کــه آیــا میتوانــد بــر
صــادرات«الانجــی » بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی بــازار
تکیــه کنــد یــا نــه ،در ایــن صــورت ایــران تصمیــم خواهــد
گرفــت کــه چــه میــزان از گاز خــود را بــرای ایــن امــر در
نظــر بگیــرد .ایــن تحلیلگــر انــرژی ،اروپــا را بهتریــن بــازار
بــرای ایــران دانســته و تصریــح کــرد :بــازار اروپــا بهدلیــل
داشــتن مولفــه امنیــت و اســتراتژیک الزم از مهمتریــن
بازارهایــی اســت کــه میتوانــد بــر قــدرت اســتراتژیکی
ایــران بیفزایــد .ایــن بــازار بهدلیــل دراختیــار داشــتن ثــروت
مــورد نیــاز بــرای پرداخــت تبــادالت انــرژی بــه مراتــب
بهتــر از پاکســتان در همســایگی ایــران یــا چیــن ،هنــد
و نیــز کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس اســت .وی افــزود:
تبــادالت گازی ایــران و هنــد نامعلــوم اســت چراکــه انتقــال
گاز از طریــق خــط لولــه «آیپــیآی» کــه از پاکســتان
عبــور میکنــد بــا توجــه بــه ناامــن بــودن مســیر خــط
لولــه عبــوری و نیــز مناقشــات دو کشــور هنــد و پاکســتان
نامعقــول اســت .از طرفــی خــط لولــه زیردریایــی نیــز بــرای
ایــران بهصرفــه نیســت .در نتیجــه بــه نظــر میرســد کــه
«الانجــی » بهتریــن محمولــه صادراتــی بــرای دو کشــور
هنــد و چیــن باشــد .وی گفــت :قیمتهــای اخیــر نفــت
و بهدنبــال آن گاز قیمتهــای سیاســی هســتند و ممکــن
نیســت کــه بــه ایــن صــورت باقــی بماننــد از طرفــی
چــارهای جــز اســتفاده از میدانهــای مشــترک نیســت
چراکــه درصــورت اســتفاده نکــردن ،کشــور همســایه از آن
بهــره خواهــد بــرد .بنابرایــن بــرای ایجــاد وابســتگیهای
اســتراتژیک در کشــورهای منطقــه و کاهــش تنــش چارهای
جــز تبــادالت انــرژی ایــران و ایــن کشــورها نیســت .گرچــه
پیشتــر سیاســتهای وزارت نفــت بــرای احــداث خــط
لولــه ایــران – ترکیــه – اروپــا از اولویتهــای اســتراتژی
گازی بــه شــمار میرفــت امــا توجیهــات اخیــر کارشناســان
نشــان از تغییــر ایــن سیاســت دارد .آنهــا بــا توجیــه اینکــه
احــداث خــط لولــه بیــش از  ۲هــزار کیلومتــر صرفــه
اقتصــادی نــدارد ،اولویتهــای خــود را تغییــر دادهانــد.
ایران ،تامینکننده گاز نیروگاههای عمان
ســید حمیــد حســینی ،رییــس هیاتمدیــره صادرکننــدگان
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انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار
فرانسويها آماده ميشوند

روحــاني كليد را به
بخش خصـــوصي
ســــــــپرد
بــراي نخســتين بــار بخــش خصوصــي ايــران و ايتاليــا در
حضــور روســاي جمهــور و نخســت وزيــر ايــن دو كشــور
قــرارداد امضــا كردنــد .ايــن بخشــي از گــزارش تلگرامــي
محســن جاللپــور ،رييــس اتــاق بازرگانــي ايــران اســت.
وي كــه در ســفر اروپايــي رييسجمهــور وي را همراهــي
ميكنــد ،نكاتــي را در گــزارش خــود مــورد اشــاره قــرار
داده اســت كــه نشــان ميدهــد ايرانيهــا بــا دســت پــر
از ايتاليــا راهــي فرانســه خواهنــد شــد .بــه گفتــه وي
ســه قــرارداد بــه ارزش ســه ميليــارد دالر در حوزههــاي
زيربنايــي ،فــوالد و كشتيســازي ميــان دو كشــور امضــا
شــده اســت .رويتــرز نيــز حجــم قراردادهــاي منعقــد
شــده ميــان ايــران و ايتاليــا را  ١٨ميليــارد دالر اعــام
كــرده اســت .بــر اســاس اعــام پايــگاه اطالعرســاني
رياســتجمهوري ،ايــران و ايتاليــا دوشنبهشــب بــه وقــت
رم  ١٤ســند همــكاري در حوزههــاي حملونقــل ،راهآهــن
و ريــل ،همكاريهــاي آموزشــي و پزشــكي ،بازرگانــي،
ايمنــي ،همكاريهــاي بنــدري ،كشــاورزي ،قرنطينــه
و حفــظ نباتــات ،پزشــكي و دارويــي امضــا كردهانــد.
جاللپــور ديــروز در يادداشــتي بــا عنــوان «چقــدر خوبيــم
مــا» در كانــال تلگــرام خــود نوشــته اســت« :مجموعــه
اتفاقاتــي كــه در ســفر رييسجمهــور روحانــي بــه رم
رخ داده ،مــو بــه تــن آدم ســيخ ميكنــد .مثــل آدمــي
هســتم كــه از بطــن يــك حادثــه دارم بــراي شــما گــزارش
مينويســم .يــك حادثــه بــزرگ كــه قطعــا نفــع آن بــراي
كشــور خواهــد بــود .خبــر ديدارهــا را داريــد و مــن هــم
تكــرار نميكنــم امــا آن چــه بــراي مــن اهميــت دارد،
اعتبــاري اســت كــه رييسجمهــور روحانــي بــه بخــش
خصوصــي ايــران ميدهــد .آنهــا كــه در ديدارهــا حضــور
دارنــد بــه خوبــي متوجــه ميشــوند كــه دكتــر روحانــي

چقــدر بــراي بخــش خصوصــي اعتبــار ايجــاد ميكنــد.
ايــن اعتبــار غيرقابــل وصــف اســت .آقــاي روحانــي كــه
خــود كليــددار دولــت تدبيــر و اميــد اســت در ديــدار متئــو
رنتســي ،نخســتوزير ايتاليــا كليــد روابــط را بــه بخــش
خصوصــي ســپرد و گفــت :بخــش خصوصــي دو كشــور
ايــران و ايتاليــا كليــد گشــايش فصــل نويــن همكاريهــاي
اقتصــادي تهــران  -رم را در دســت دارنــد و ايــران بــراي
گســترش تعامــات بينالمللــي خــود از بخــش خصوصــي
ايتاليــا بــراي حضــور در اقتصــاد پرظرفيــت خــود دعــوت
ميكنــد .همچنيــن بــراي نخســتين بــار در حضــور
رييسجمهــور ايــران و نخســتوزير ايتاليــا ســه قــرارداد
بخــش خصوصــي در زمينههــاي زيربنايــي و فــوالد و
كشتيســازي بــه ارزش حــدود ســه ميليــارد يــورو امضــا
شــد .در ضيافــت شــام نيــز نماينــدگان بخــش خصوصــي
همچــون وزرا و مقامــات ارشــد دولتــي حضــور داشــتند.
يــاد جملــه معــروف همشــهري خوبــم عــادل فردوســي
پــور ميافتــم :چقــدر خوبيــم مــا»
قراردادهاي ميليارد دالري ايران-ايتاليا منعقد  شد

از ســوي ديگــر رويتــرز بــه نقــل از يــك مقــام دولتــي
ايتاليايــي گفــت :شــركتهاي ايتاليايــي بــه ارزش
 ۱۸ميليــارد و  ۴۰۰ميليــون دالر در حــوزه انــرژي،
زيرســاختها ،فــوالد و كشتيســازي بــا ايــران قــرارداد
امضــا كردنــد .در هميــن حــال در ميــان قراردادهــاي بيــن
دو كشــور ،قــرارداد خــط لولــه بــا شــركت خدمــات نفتــي

« »Saipemايتاليــا بــه ارزش چهــار تــا پنــج ميليــارد
دالر بســته شــد .همچنيــن شــركت فــوالد «»Danieli
ايتاليــا قــراردادي بــه ارزش  ٥/٧ميليــارد يــورو و در حــوزه
زيرســاخت هــم شــركت «»Condotte d›Acqua
ايتاليــا قــراردادي بــه ارزش  ۴ميليــارد دالر بــا ايــران
منعقــد كردنــد .همچنيــن مقامــات شــركت نفــت «انــي»،
شــركت خودروســازي «فيــات» و همچيــن ســاير فعــاالن
اقتصــادي ايتاليــا در جلســه شــام نخســت وزيــر ايــن
كشــور و حســن روحانــي رييسجمهــور ايــران شــركت
داشــتند .فــارس نيــز گــزارش داد شــركت انــي ايتاليــا كــه
پيــش از ايــن هــم در پــارس جنوبــي ،فعاليــت داشــته
اســت پيشــنهادي  ۴ميليــارد دالري بــراي توســعه تنهــا
فــاز باقيمانــده پــارس جنوبــي ،مطــرح كــرده اســت .بــر
ايــن اســاس «انــي» ميــزان ســرمايهگذاري مــورد نيــاز
بــراي فــاز  ١١را چهــار ميليــارد دالر و زمــان اجــراي
پــروژه و رســيدن بــه توليــد اوليــه را  ٣٦مــاه اعــام كــرده
اســت .در عيــن حــال بــر اســاس پيشــنهاد «انــي» از زمــان
رســيدن بــه توليــد اوليــه از فــاز  ١١پــارس جنوبــي ،چهــار
تــا پنــج مــاه زمــان بــراي رســيدن بــه ظرفيــت نهايــي
توليــد از ايــن فــاز نيــاز خواهــد بــود .شــركت نفتــي
«انــي» ايتاليــا كــه تجربــه توســعه فازهــاي  ٤و  ٥پــارس
جنوبــي و دو فــاز از ميــدان نفتــي دارخويــن را در قالــب
قراردادهــاي بيــع متقابــل در كارنامــه دارد ،بــراي توســعه
ميــدان گازي پــارس شــمالي و فــاز ســوم ميــدان نفتــي
دارخويــن هــم تمايــل نشــان داده اســت
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در حالــي هيــات ايرانــي خــود را آمــاده ســفر بــه فرانســه
كــرد كــه فرانســويها بــراي ميزبانــي بــا ثمــر از باالتريــن
مقامــات دولتــي و فعــاالن بخــش خصوصــي ايــران
تداركهــاي فراوانــي ديدهانــد .منابــع آگاه بــه رويتــرز
گفتهانــد ممكــن اســت هياتمديــره خودروســاز فرانســوي
پژوســيتروئنيك نشســت بــراي بررســي فرصتهــاي
تجــاري در ايــران برگــزار كنــد .طبــق گــزارش رســانههاي
داخلــي ،دكتــر روحانــي پيــش از تــرك تهــران بــه مقصــد
رم ،اظهــار كــرده بــود احتمــال مـيرود قراردادهايــي بــا پژو
و رنــو امضــا شــود .همچنيــن رســانههاي داخلــي گــزارش
كردهانــد شــركتهاي ايرانخــودرو و پژوســيتروئن
احتمــاال قــرارداد بــراي ايجــاد يــك جوينــت ونچــر بــه
ارزش  ٥٠٠ميليــون يــورو ( ٥٤١ميليــون دالر) را بــراي
توليــد كــراس اوور پــژو  ،٢٠٠٨مدلهــاي ســوپرميني ٢٠٨
و مــدل كامپكــت  ٣٠١نهايــي خواهنــد كــرد.
پژوســيتروئن كــه پرفروشتريــن خودروســاز اروپــا در دوران
پيــش از تحريمهــا در ايــران بــود ،حاضــر بــه اظهارنظــر
دربــاره احتمــال نشســت هيــات مديــره ايــن شــركت بــراي
بررســي بازگشــت بــه صنعــت خــودروي ايــران نشــد.
ســخنگوي ايــن شــركت اعــام كــرد :مذاكــرات ادامــه دارد و
مــا دربــاره پيشــرفت رونــد مذاكــرات اظهارنظــر نميكنيــم.
پــژو در شــرايطي تــاش ميكنــد كــه بــا شــركت
ايرانخــودرو توافــق توليــد امضــا كنــد كــه هنــوز ايرانيهــا
از خــروج ناگهانــي ايــن شــركت در ســال  ٢٠١١عصبانــي
هســتند .بــراي پــژو كــه پــس از پشــت سرگذاشــتن خطــر
ورشكســتگي ،گســترش حضــور بــه خــارج از اروپــا اهميــت
بااليــي دارد ،پــس گرفتــن بــازار ايــران حياتــي بــه شــمار
مــيرود .ايــن شــركت اخيــرا اعــام كــرده روي فــروش
ســاالنه  ٤٠٠هــزار دســتگاه خــودرو در ايــران تــا ســال
 ٢٠٢٠حســاب ميكنــد .در ايــن بيــن رنــو اعــام كــرده
اســت كــه اميــدوار اســت بــا يكــي از شــركاي ايران ـياش
شــامل ايــران خــودرو و ســايپا يــك تفاهمنامــه امضــا كنــد
تــا مدلهــاي بيشــتري در ايــران عرضــه كنــد .رنــو و پــژو
تنهــا شــركتهاي خودروســازي نيســتند كــه درصــدد
فتــح بــازار ايــران هســتند .شــركتهاي خودروســازي
آلمانــي فولكــس واگــن و دايملــر هــم در تــاش بــراي ورود
بــه ايــران هســتند .مديــر فــروش رنــو هفتــه گذشــته اظهــار
كــرده بــود بــازار خــودروي ايــران پتانســيل افزايــش فــروش
بــه  ١/٥تــا دو ميليــون دســتگاه در ســال را دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
چین شریکراهبردی ایــــران
وزیــر اقتصــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــورهای دوســت در زمان
تحریــم را فرامــوش نمیکنیــم ،گفــت :جمهــوری خلــق چیــن
بــرای مــا یــک شــریک تجــاری ســاده و معمولــی نیســت .علــی
طیبنیــا در گفتوگــو بــا تلویزیــون ملــی چیــن بــه بررســی
آثــار ســفر رییسجمهــور چیــن بــه ایــران و تحــول در روابــط
پکــن -تهــران پــس از اجــرای برجــام پرداخــت .وزیــر اقتصــاد
در ایــن گفتوگــو از چیــن بــه عنــوان شــریک راهبــردی
ایــران نــام بــرد و گفــت :جمهــوری خلــق چیــن بــرای مــا یــک
شــریک تجــاری ســاده و معمولــی نیســت و بنــا داریــم روابــط
بلندمدتــی را بــا ایــن کشــور برنامهریــزی کنیــم بــه طــوری
کــه تحــت تاثیــر حــوادث کوتاهمــدت سیاســی و اقتصــادی
قــرار نگیــرد.
رد دوباره طرح کاداستر از سوی شورای نگهبان

ایســنا -شــورای نگهبــان قانــون اساســی نظــر خــود را
در مــورد طــرح جامــع حدنــگار (کاداســتر) کشــور اعــام
کــرد.
طــرح جامــع حدنــگار (کاداســتر) کشــور کــه بــا
اصالحاتــی در جلســه مــورخ شــانزدهم آذرمــاه 1393
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســیده اســت در
جلســه مــورخ  1393/9/26شــورای نگهبــان مــورد بحــث
و بررســی قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه اصالحــات بــه
عمــل آمــده نظــر ایــن شــورا بــه شــرح زیــر اعــام شــد:
اطــاق مــاده « »17کــه شــامل غیــر از درآمدهــای
ایجــاد شــده توســط ایــن قانــون نیــز میگــردد ،مغایــر
اصــل « »75قانــون اساســی شــناخته شــد .همچنیــن
درخصــوص هزینههــای مربــوط بــه ســالجاری نیــز
تکلیــف امــر روشــن نشــده اســت.
کاهش  2/8درصدی شاخص قیمت00
تولیدکننده صنعت
«جهــان صنعــت» -شــاخص قیمــت تولیدکننــده بخــش
صنعــت در فصــل پاییــز  1394بــه عــدد  189/1رســید کــه

نســبت بــه فصــل گذشته(تابســتان )  1/8درصــد و نســبت
بــه فصــل مشــابه در  1393کاهــش  2/8درصــدی داشــت.
شــاخص قیمــت بخــش صنایــع «تولیــد زغــال ســنگ-
پاالیشــگاههای نفــت» بــا  2/9درصــد کاهــش نســبت بــه
فصــل قبــل و رســیدن بــه عــدد  ،160/1بیشــترین تاثیــر را
در کاهــش شــاخص کل فصــل پاییــز امســال داشت.رشــته
فعالیــت «تولیــد فرآوردههــای نفتــی تصفیــه شــده» بــا ســه
درصــد کاهــش نســبت بــه فصــل قبــل بیشــترین تاثیــر را در
کاهــش شــاخص ایــن بخــش داشــته اســت .شــاخص قیمــت
بخــش «تولیــد فلــزات اساســی» بــا  6/4درصــد کاهــش
نســبت بــه فصــل قبــل بــه عــدد  172/6رســید و ایــن بخــش
رتبــه دوم تاثیــر گــذاری در کاهــش شــاخص کل را بــه خــود
اختصــاص داد.رشــته فعالیــت «تولیــد محصــوالت اولیــه آهــن
و فــوالد» هــم  6/8درصــد کاهــش نســبت بــه فصــل قبــل
(تابســتان ) ثبــت کــرد .برپایــه ایــن گــزارش ،شــاخص قیمــت
بخــش «صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی» بــا یــک درصــد
کاهــش نســبت بــه فصــل قبــل و رســیدن بــه عــدد ،225/3
رتبــه ســوم تاثیرگــذاری در کاهــش شــاخص کل را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
استراتژی صنعتی دولت
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تشــریح اســتراتژی
صنعتــی دولــت بــرای رونــق بخــش تولیــد کشــور در دوران
پــس از لغــو تحریمهــا گفــت :دولــت اجــازه نمیدهــد
کاالهــای وارداتــی بــه صــورت بیرویــه بــه کشــور ســرازیر
شــود.
محســن صالحینیــا در گفتوگــو بــا مهــر گفــت :وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در دوران پســاتحریم ،بــر اســاس
اســتراتژی ازپیشتعیینشــده حرکــت خواهــد کــرد و مبنــای
کار را بــر ســه محــور قــرار میدهــد کــه بــر اســاس آن،
اولویــت بــا صنایعــی اســت کــه طــی ســالهای اخیــر بــه
دلیــل شــرایط تحریــم ،بــه کاهــش ظرفیــت اقــدام کردهانــد،
بنابرایــن در گام اول تــاش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم در
ایــن دوره جدیــد آنهــا را بــه ظرفیــت اصلــی خــود بازگردانیــم.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :در گام دوم
سیاســت وزارت صنعــت ،نوســازی و بهروزرســانی صنایعــی
اســت کــه میتواننــد بــه تکنولــوژی روز دنیــا مجهــز شــده
و بــرای تصاحــب هرچــه بیشــتر بازارهــای داخلــی و خارجــی
گام بردارنــ د بنابرایــن هدفگــذاری وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت امضــای قراردادهــای جوینــت ونچــر بــا شــرکتهای
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صاحبنــام خارجــی اســت تــا بتوانیــم نوســازی صنایــع را
در دوران پســاتحریم انجــام دهیــم.وی تصریــح کــرد :اولویــت
اصلــی در قراردادهــای خارجــی بــا صنایــع کشــور ،دریافــت
دانــش فنــی روز دنیــا و ایجــاد برندهایــی اســت کــه بتــوان
در درازمــدت از آنهــا بــه نفــع حضــور جــدی در بازارهــای
صادراتــی بهــره گرفــت و بــه همیــن دلیــل ،انتقــال دانــش فنی
در دســتور کار نظــارت دولــت بــر قراردادهــای خارجــی قــرار
دارد و هــدف مــا ایــن نیســت کــه واردات کاالهــای خارجــی
داشــته باشــیم؛ بنابرایــن از واردات بیرویــه جلوگیــری
خواهیــم کرد.بــه گفتــه صالحینیــا ،دولــت از ظرفیتهایــی
کــه طــی ســالهای گذشــته در صنعــت کشــور بــه وجــود
آمــده صیانــت خواهــد کــرد و اجــازه نخواهــد داد کــه بــه بهانــه
شــراکت بــا خارجیهــا ،صرفــا کاالهــای مصرفــی وارد کشــور
شــود ،بلکــه هــدف مــا ایــن اســت کــه در ســایه همکاریهــای
خارجــی ،واردات را بــه ســمت واردات ماشــینآالت روز دنیــا و
صنایعهایتــک هدایــت کنیــم.
صادرات نفت روسیه  ۶درصد کاهش مییابد
رویتــرز -شــرکت ترانــس نفــت روســیه در جدیدتریــن بــرآورد
خــود اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه کاهــش احتمالــی تولیــد
نفتخــام ایــن کشــور در ســال  ،٢٠١۶انتظــار مــیرود
صــادرات نفتخــام از طریــق خطــوط لولــه در مقایســه بــا
ســال  ،٢٠١۵حــدود شــش درصــد کاهــش یابــد .بــه گــزارش
اداره امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع انــرژی وزارت نفــت،
پیشبینــی میشــود در ســال  ٢٠١۶روســیه مجموعــا ٢١۶
میلیــون تــن نفتخــام (معــادل حــدود  ۴/۵میلیــون بشــکه
در روز) صــادر کنــد .بیــش از  ٩۵درصــد مجمــوع صــادرات
نفتخــام روســیه از طریــق خطــوط لولــه و تحــت مســوولیت
شــرکت «ترانــس نفــت» صــورت میگیــرد .براســاس گــزارش
اخیــر ایــن شــرکت ،صــادرات نفتخــام روســیه در ســال
 ٢٠١۵در مقایســه بــا ســال  ،٢٠١۴حــدود  10/6درصــد
افزایــش یافــت کــه دلیــل آن کاهــش تقاضــای پاالیشــگاههای
ایــن کشــور و تمایــل بیشــتر بــه صــادرات نفتخــام بــرای
کســب درآمدهــای ارزی بــوده اســت.
سقوط مجدد بهای نفت
رویتــرز -در حالــی کــه قیمــت نفــت افزایشهــای اولیــه را
خنثــی کــرد و چهــار درصــد کاهــش یافــت ،قیمــت هــر بشــکه
نفــت برنــت در معامــات روز گذشــته بــا بیــش از یــک دالر
کاهــش بــه  ۳۰دالر و  ۷۸ســنت رســید و قیمــت نفــت خــام
آمریــکا نیــز یــک دالر و  45ســنت کاهــش یافــت و بــه 30
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دالر و  95ســنت رســید .در عیــن حــال ،آمارهــای ضعیــف در
بوکار در آلمــان ،نگرانیهــا دربــاره
خصــوص احســاس کســ 
چش ـمانداز اقتصــاد جهانــی را تقویــت کــرد .تــداوم نگرانیهــا
در مــورد مــازاد عرضــه و برداشــت ســود موجــب شــد کــه
قیمــت نفــت برخــاف افزایشهــای اولیــه ،روز گذشــته چهــار
درصــد کاهــش یابــد .پیشخریدهــا و افزایــش تقاضــا بــه دلیــل
بــرودت هــوا در بخشهایــی از نیمکــره شــمالی روز جمعــه
موجــب افزایــش  10درصــدی قیمــت نفــت شــده بــود .بــر
اســاس نتایــج یــک تحقیــق اقتصــادی ،روحیــه کســبوکار
تجــاری در آلمــان در مــاه ژانویــه بــه پایینتریــن رقــم در 11
مــاه گذشــته رســید .ایــن آمــار نشــاندهنده رشــد نگرانــی در
میــان مدیــران شــرکتهای مختلــف در بزرگتریــن اقتصــاد
اروپــا بــود.
تسویه بدهی نفتی یونان در قالب تفاهمنامه
شــانا -معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت از ســفر
رســمی آلکســیس ســیپراس ،نخســت وزیــر یونــان بــه تهــران
درمــاه آینــده میــادی خبــر داده اســت و بــه گفتــه وی بدهــی
نفتــی یونــان در قالــب تفاهمنامـهای کــه بیــن دو کشــور امضــا
شــده ،تســویه میشــود .امیرحســین زمانینیــا بــه ارتقــای
روابــط سیاســی ایــران و یونــان اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه
در ســفر دوروزه بــه یونــان تفاهمنامــه مقدماتــی مشــترکی
بــرای تســویه بدهــی شــرکت نفتــی هلنیــک پترولیــوم و خرید
نفــت از ایــران حاصــل شــده اســت ،تصریــح کــرد :در قالــب
ایــن تفاهمنامــه قــرار اســت بدهــی یونــان بــه ایــران تســویه
شــود .زمانینیــا بــا بیــان اینکــه آلکســیس ســیپراس ،نخســت
وزیــر یونــان مــاه آینــده میــادی بــه تهــران میآیــد ،تصریــح
کــرد :تفاهمنامههــای همــکاری انــرژی ایــران و یونــان در
ایــن ســفر نهایــی میشــود .وی در خصــوص اینکــه آیــا در
ســفر اخیــر بــه یونــان در خصــوص خریــد پاالیشــگاههای
یونــان مذاکراتــی انجــام شــده اســت ،بــا اشــاره بــه اینکــه
بخشخصوصــی ایــران عالقهمنــد بــه حضــور در ایــن بخــش
اســت ،اظهــار کــرد :وزارت نفــت از حضــور بخشخصوصــی
ایــران در پاالیشــگاه هلنیــک یونــان اســتقبال میکنــد.
رکوردشکنی بیسابقه تولید نفت عراق
ســخنگوی وزارت نفــت عــراق اعــام کــرد کــه تولیــد نفــت
ایــن کشــور در مــاه دســامبر بــه دلیــل افزایــش عرضه از ســوی
میادیــن مرکــزی و جنوبــی ایــن کشــور بــه رقــم بیســابقه 4
میلیــون و  130هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جدیدتریــن آمــار صــادرات نفــت عــراق حاکــی از ایــن اســت
کــه تولیــد نفــت ایــن کشــور در میادیــن جنوبــی و مرکــزی بــه
روزانــه  4میلیــون و  130هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.
عاصــم جهــاد افــزود :ایــن ســطح از تولیــد در مــاه دســامبر
یــک رقــم بیســابقه بــه لحــاظ تولیــد در مناطــق مرکــزی و
جنوبــی و کل عــراق اســت.
میادیــن مناطــق مرکــزی و جنوبــی عــراق کــه در جنــوب
بغــداد واقــع شــدهاند در حــال حاضــر تمــام تولیــد کشــور
را کــه تحــت کنتــرل دولــت مرکــزی بغــداد قــرار دارد ،تامیــن
میکننــد.
صــادرات نفــت از میادیــن شــمالی تحــت کنتــرل دولــت
منطقــهای کردســتان عــراق اســت .تولیــد نفــت مناطــق
شــمالی عــراق روزانــه حــدود  600هــزار بشــکه در روز اســت.
تولیــد نفــت عــراق از میادیــن مرکــزی و جنوبــی در مــاه
نوامبــر روزانــه حــدود ســه میلیــون و  660هــزار بشــکه بــود.
عــادل عبدالمهــدی وزیــر نفــت عــراق میگویــد :عــراق بــه
عنــوان دومیــن تولیدکننــده بــزرگ نفــت اوپــک انتظــار دارد
عرضــه نفــت از مناطــق جنوبــی ایــن کشــور در ســال جــاری
حــدود  400هــزار بشــکه در روز افزایــش پیــدا کنــد.
وزارت نفــت عــراق آمــار تولیــد نفــت خــود در مــاه ژانویــه را
اوایــل فوریــه منتشــر میکنــد.
منبع :ایسنا

رایــس در ادامــه افــزود ،ایــران از نظــر اســتراتژیک یــک کشــور
مهــم اســت و شــرکتهای غربــی در حــال حاضــر تــاش
دارنــد تــا موقعیــت خوبــی در بــازار ایــن کشــور بــرای خــود
دســت و پــا کننــد.
ایــن مقــام ارشــد شــرکت جنــرال الکتریــک همچنیــن
گفــت :امــا هنــوز محدودیتهایــی بهویــژه بــرای
شــرکتهای آمریکایــی وجــود دارد« ،بنابرایــن مــا در
مقایســه بــا رقبــای اروپایــی و آســیاییمان وضعیــت
نامســاعدی داریــم».
روز جمعــه ،ســخنگوی شــرکت جنــرال الکتریــک گفتــه
بــود« :مــا پیــدا کــردن راههایــی بــرای تجــارت در ایــران
را آغــاز کردهایــم و در عیــن حــال بهطــور کامــل از
مقــررات دولــت آمریــکا تبعیــت میکنیــم».
روز  16ژانویــه ،ایــران و قدرتهــای جهانــی اجــرای
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک را کــه در جــوالی 2015
منعقــد کــرده بودنــد ،آغــاز کردنــد.
پــس از اجرایــی شــدن برجــام ،تمــام تحریمهــای
مرتبــط بــا هســتهای ایــران کــه از ســوی اتحادیــه اروپــا،
آمریــکا و ســازمان ملــل اعمــال شــده بــود ،بهصــورت
دائمــی برداشــته شــد .ایــران نیــز محدودیتهایــی را بــر
فعالیتهــای هســتهای خــود اعمــال کــرده اســت.
لغــو اخیــر تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران موجــب
هجــوم شــرکتهای بیــن المللــی بــرای حضــور در بــازار
وســیع و  80میلیــون نفــری ایــران شــده اســت.

جنرال الکتریک آمریکا وارد مذاکره با ایران شد
معــاون شــرکت آمریکایــی جنــرال الکتریــک از مذاکــره ایــن
شــرکت بــا ایــران خبــر داد و گفــت :ایــران از نظــر اســتراتژیک
یــک کشــور مهــم اســت و شــرکتهای غربــی در حــال حاضــر
تــاش دارنــد تــا موقعیــت خوبــی در بــازار ایــن کشــور بــرای
خــود دســت و پــا کننــد.
شــرکت آمریکایــی جنــرال الکتریــک در حــال گفتوگــو
بــرای ورود بــه بــازار ایــران پــس از اجــرای توافــق هســتهای
بیــن تهــران و قدرتهــای جهانــی اســت.
جــان رایــس ،معــاون رئیــس شــرکت جنــرال الکتریــک در
مصاحبــه بــا روزنامــه آلمانیزبــان هاندلــس بــات ،ضمــن
ابــراز خوشبینــی نســبت بــه آینــده تجــارت بــا ایــران گفــت،
شــرکت متبــوع وی در حــال مذاکــره بــا طــرف ایرانــی اســت.
رایــس در عیــن حــال گفــت« :بحثهــای مــا هنــوز در مراحــل
خیلــی اولیــه قــرار دارد».

سایپم ایتالیا با ایران سند تفاهم همکاری نفتی و
گازی امضا کرد
خبرگــزاری انگلیســی «رویتــرز» از امضــای ســند تفاهــم
بــرای همــکاری شــرکت «ســایپم» ایتالیــا در پــروژه هــای
نفــت و گاز ایــران خبــر داد.
شــرکت «انــی» ایتالیــا ،مالــک  43درصــد ســهام شــرکت
ســایپم اســت و خطــوط لولــه نفــت و گاز بســیاری از
کشــورها را طراحــی کــرده و ســاخته اســت.
بــه گــزارش وزارت نفــت از خبرگــزاری رویتــرز ،شــرکت
ســایپم دیــروز (پنجــم بهمــن مــاه) بــرای همــکاری در
پــروژه هــای بــزرگ نفــت و گاز در ایــران ،یــک ســند
تفاهــم امضــا کــرد.
بــر پایــه گــزارش ایــن خبرگــزاری ،شــرکت ســایپم کــه
ســهام آن بــه شــرکت انــی و موسســه مالــی «اف.اس.آی»
ایتالیــا تعلــق دارد ،اعــام کــرد ایــن توافــق بــا شــرکت
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توســعه نفــت و گاز پارســیان ،دربــاره نوســازی و ارتقــای
پاالیشــگاه هــای پــارس شــیراز و تبریــز امضــا شــده اســت.
رویتــرز افــزود :توافــق بــه دســت آمــده بــا ایــران بــا توجــه
بــه خســارت هــای ســایپم از افــت شــدید قیمــت نفــت در
مــاه هــای گذشــته ،بــرای ایــن شــرکت ایتالیایــی فرصتــی
چشــمگیر بــه شــمار مــی آیــد.
رویتــرز ادامــه داد :ایــن توافــق در نخســتین روز ســفر
رئیــس جمهــوری اســامی ایــران بــه ایتالیــا امضــا شــده
امــا جزئیــات مالــی آن اعــام نشــده اســت.
«حســن روحانــی» رئیــس جمهــوری اســامی ایــران،
دیشــب (پنجــم بهمــن مــاه) در دیــدار بــا «ســرجیو
ماتــارال» رئیــس جمهــوری ایتالیــا ،گفــت :دو کشــور
در ســالهای گذشــته بــه دلیــل تحریــم هــای ناعادالنــه
و نادرســت نتوانســتند از فرصــت هــا و ظرفیــت هــای
متقابــل بخوبــی اســتفاده کننــد و اکنــون زمــان جبــران
اســت و بایــد همــکاری هــای خــود را بــا تعامــل و در
جهــت منافــع متقابــل افزایــش دهنــد.
وی افــزود :ایــران و ایتالیــا مــی تواننــد در بخــش هــای
مختلــف انــرژی ،صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی ،تبــادالت
علمــی و فرهنگــی و نیــز فنــاوری هــای جدیــد همــکاری
هــای گســترده ای داشــته باشــند.
ایتالیــا از کشــورهایی اســت کــه در دوران اعمــال تحریــم
هــا ،روابــط خــود را بــا ایــران حفــظ کــرد و حجــم
مبــادالت تجــاری دو کشــور ،تــا هفــت میلیــارد دالر نیــز
رســید.
ایتالیــا ،ســومین اقتصــاد منطقــه یــورو اســت کــه از یــک
بخــش صنعتــی توســعه یافتــه در شــمال و یــک بخــش
کشــاورزی کمتــر توســعه یافتــه و یارانــه بگیــر در جنــوب
تشــکیل شــده و نــرخ بیــکاری آن نیــز باالتــر اســت.
منبع:ایرنا
پسابرجام طالی سرخ را عزیز کرد

صادرات زعفران ایرانی به آمریکا پس از  15سال
رئیــس صنــدوق توســعه صــادرات زعفــران از صــادرات
نخســتین محمولــه زعفــران ایرانــی بــه آمریــکا پــس از 15
ســال در پــی اجرایــی شــدن برجــام و توافقــات هســتهای
ایــران بــا کشــورهای  5+1تــا هفتــه آینــده خبــر داد.
محمــد جــواد رضایــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا،
اظهــار کــرد :در حــال حاضــر بــازار زعفــران مناســب اســت
و قیمــت آن بــه حــدود کیلویــی هفــت میلیــون تومــان
رســیده اســت کــه نشــان میدهــد بــا توجــه بــه افزایــش
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تولیــد ایــن محصــول در کشــور وضعیــت خریــد و فــروش
آن نیــز در بــازار داخلــی و خارجــی مناســب اســت.
رضایــی گفــت :پــس از اجرایــی شــدن برجــام و توافقــات
هســتهای ایــران بــا کشــورهای  ،5+1کشــورهای اروپایــی
ماننــد اســپانیا نیــز خواهــان خریــد مســتقیم زعفــران
ایرانــی شــدند در حالــی کــه در دوران تحریــم صــادرات
ایــن محصــول بــه کشــورهای اروپایــی بــا محدودیــت و
کاهــش شــدیدی مواجــه شــده بــود ،چراکــه بــا توجــه
بــه تحریمهــای بانکــی ،نقــل و انتقــال پــول و ارز بــا
مشــکالت بســیاری مواجــه شــده بــود.
رئیــس صنــدوق توســعه صــادرات زعفــران ادامــه داد :در
حــال حاضــر تقاضــای خریــد زعفــران از ســوی آمریــکا
نیــز ارائــه شــده کــه بــه زودی اولیــن محمولــه 20
کیلوگرمــی زعفــران بــرای نخســتین بــار پــس از  15ســال
آمــاده ارســال بــه آمریکاســت و پیشبینــی میشــود تــا
هفتــه آینــده ایــن صــادرات انجــام شــود.
وی اظهــار کــرد :در دوران تحریــم کشــورهایی ماننــد
امــارات و حتــی اســپانیا نقــش واســطه و دالل را در بــازار
طــای ســرخ ایرانــی ایفــا میکردنــد و ایــن محصــول
ارزآور را از ایــران خریــداری و بــه نــام و بــا بســتهبندی و
برنــد خــود در بــازار جهانــی معاملــه میکردنــد.
بــه گفتــه رضایــی ،صــادرات مســتقیم زعفــران بــه
کشــورهای اروپایــی میتوانــد تــا  40درصــد بــازار
زعفــران ایرانــی را رونــق ببخشــد.
انتهای پیام
تفاهم وام  ۵میلیارد یورویی بانک کرهجنوبی و
بانک مرکزی ایران
 :لــی داک هــون ،مدیرعامــل بانــک دولتــی صــادرات-
واردات کرهجنوبــی گفــت :بهدنبــال توافــق وام پایــه پنــج
میلیــارد یورویــی بــا بانــک مرکــزی ایــران هســتیم.
بــه گــزارش «جهــان صنعــت» بــه نقــل از پایــگاه خبــری
«کوریــا تایمــز» ،لــی داک هــون مدیــر عامــل بانــک
دولتــی
صــادرات-واردات کرهجنوبــی گفــت :بــا رفــع شــدن
تحریمهــا از ایــران ،انتظــار مــیرود کــه فرصتهــای
اقتصــادی بیشــتری توســط ایــن کشــور بــه صادرکننــدگان
پیشــنهاد شــود.
همچنیــن ایــن مقــام کــرهای در ادامــه گفــت :بــه دنبــال
توافــق وام پایــه پنــج میلیــارد یورویــی بــا بانــک مرکــزی
ایــران هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضای توافقنامه با  5متقاضی صادرات
!برق /هیچکدام مجوز نگرفتند
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران
از مذاکــره و امضــای توافقنامــه اولیــه بــا پنــج
شــرکت بــرای تبدیــل گاز بــه بــرق و صــادرات آن
خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا کاملــی بــا اشــاره بــه
ایــن کــه تاکنــون پنــج توافقنامــه بــرای صــادرات
بــرق از طریــق گاز صــورت گرفتــه اســت دربــاره
ایــن کــه ایــن توافقنامــه ها چــه زمانــی به قــرارداد
تبدیــل مــی شــود ،گفــت :احتمــال م ـیرود ایــن

سازمان توسعه تجارت :درهای تجارت
ایران به روی همه کشورها باز است

معــاون کمــک هــای تجــاری ســازمان توســعه تجــارت
ایــران گفــت :برخــی محدودیــت هــا کــه بــرای تجــار
ایرانــی وضــع مــی شــود بــه دلیــل احتــرام بــه قوانیــن
کشــورهای همســایه بــوده و درهــای تجــارت ایــران بــه
روی همــه کشــورها بــاز اســت.
محمدرضــا مــودودی افــزود :ایــران بــرای هیچ کشــوری
محدودیتــی در تجــارت قائــل نیســت و اگــر قوانیــن
ســخت گیرانــه ای را در مــورد برخــی از کشــورها وضــع
مــی کنــد فقــط بــه دلیــل احتــرام بــه قوانیــن داخلــی
کشــورهای همســایه و عــدم مداخلــه گــری یــا تشــدید
تنــش هــا در منطقــه اســت.
چنــدی پیــش بــا دســتور صریــح وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت و باهــدف صیانــت از حقــوق تولیدکننــدگان
داخلــی ،ســازمان توســعه تجــارت اعــام کــرد بــا
بازرگانــان متخلفــی کــه کاالهــای ترکیــه را بــه روســیه
صــادر کننــد برخوردهــای جــدی خواهــد شــد؛ از جملــه
برخــورد بــا آنهــا ابطــال کارت بازرگانــی اســت.
ایــن دســتور درپــی اقــدام برخــی از تجــار ایرانــی در
واردات کاالهــای ترکیــه بــه کشــورمان و صــادرات

شــرکتها هــم اکنــون در حــال مذاکــره بــا توانیــر
بــرای اخــذ مجــوز هســتند.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــدون گرفتــن مجــوز از
شــرکت توانیــر امــکان صــادرات بــرق وجــود
نــدارد ،بــه بحــث اقتصــادی ایــن برنامــه نیزاشــاره
و اظهــار کــرد :کاهــش شــدید قیمــت نفــت و گاز
ســبب شــد تــا شــرکتهایی کــه بــا آنهــا بــه توافــق
رســیدیم اقــدام بــه بررســی بیشــتر اقتصــادی
انجــام و اجــرای صــادرات بــرق از طریــق گاز کنند.
کاملــی دربــاره ایــن کــه آیــا تاکنــون مجــوزی از
ســوی توانیــر بــرای ایــن شــرکتها صــادر شــده
اســت ،خاطــر نشــان کــرد :هنوزهیچکــدام از
شــرکتها موفــق بــه دریافــت مجــوز از توانیــر
نشــدند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه جانمایــی نیروگاههــا،
مجــدد آن بــه روســیه صــادر شــد زیــرا براســاس اعــام
ســازمان توســعه تجــارت ،ایــن امــر مغایــر بــا سیاســت
هــای کالن توســعه صــادرات کشــور اســت.
مــودودی امــروز در ایــن رابطــه بــا تاکیــد بــر اینکــه
درهــای تجــارت ایــران بــه روی همــه کشــورها بــاز اســت،
خاطرنشــان کــرد :ایــران از توســعه روابــط بــا کشــورهای
جهــان بویــژه همســایگان اســتقبال مــی کنــد و از همــه
کشــورها مــی خواهیــم ایــران را شــریک تجــاری باثبــات
خــود بداننــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،ایــران بــا هیــچ کشــوری
محدودیــت در صــادرات و واردات و ترانزیــت نــدارد و
ارتبــاط بــا همــه کشــورها را بــر اســاس روابــط متقابــل
اســتوار کــرده اســت.
معــاون کمــک هــای تجــاری ســازمان توســعه تجــارت
ایــران بــا اشــاره بــه برخــی تنــش هــا بیــن کشــورهای
همســایه ،تصریــح کــرد :محدودیــت هــای ایجــاد شــده
توســط ایــران نیســت ،بلکــه بــه منظــور پرهیــز از تشــدید
اختــاف هــا و عــدم مداخلــه گــری در سیاســت هــای
مشــترک همســایگان ،ناگزیــر بایــد قوانیــن محدودکننــده
ای وضــع شــود تــا از هرگونــه بحــران آفرینــی و یــا تنــش
زایــی حتــی در حــد ارتبــاط بازرگانــان و تجــار جلوگیــری
شــود.

انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

ســرمایه گــذاری و توجیــه اقتصــادی ســه موضــوع
مهــم در ســاخت ایــن نیروگاههــا هســتند ،تاکیــد
کــرد :شــرکتهای کــه توافقنامــه اولیــه بــا آنهــا
امضــا شــد بعــد از امضــا توافقنامــه هنــوز بــه
شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران مراجعــه نکردنــد
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران تاکید
کــرد :شــرکتها عالقمنــد بــرای صــادرات بــرق بعــد
از گرفتــن مجــوز از توانیــر و دیگــر مجوزهــای الزم
مــی تواننــد بــه ایــن شــرکت بــرای مذاکــره نهایــی
مراجعــه کننــد.
براســاس اعــام وزارت نفــت ،انجــام صــادرات بــرق
از ســوی وزارت نفــت بــه نوعــی تنــوع ســازی در
صــادرات گاز اســت و یکــی از راههــای تنوع بخشــی
بــه صــادرات گاز ،تبدیــل آن بــه بــرق اســت.

بورس آرام گرفتــــــ
بــورس تهــران کــه در معامــات روز گذشــته بــا رشــد 2100
واحــدی شــاخص بــورس و هجــوم ســهامداران بــرای خریــد
ســهام شــرکتها شــگفتی ســاز شــده بود و توانســت رشــد ســه
درصــدی را در یــک روز تجربــه کنــد ،در معامــات امــروز بــا
وجــود ورود بــه کانــال  71هــزار واحــدی اندکــی آرام گرفــت
و بــه اســتراحت رفــت.
بــا فروکــش کــردن تــب رشــد بــورس در معامــات امــروز،
دیگــر از صــف میلیونــی خریــد خبــری نبــود و ســهام برخــی
شــرکتها بــا افزایــش عرضــه از ســوی حقوقــی هــا و همچنیــن
فــروش ســهم از ســوی نوســان گیــران مواجــه شــد بــه طــوری
کــه نوســان گیــران بعــد از کســب ســود در چنــد روز اخیــر
اقــدام بــه فــروش ســهام خــود کردنــد تــا در روزهــای آینــده
بــار دیگــر وارد بــورس شــوند.
بــازار امــروز بــورس تهــران بــا وجــود رشــد آرام شــاخص،
بازارپــر حجمــی بــود کــه در آن ارزش و حجــم معامــات
رشــد قابــل توجهــی را تجربــه کــرد کــه ایــن موضــوع مــی
توانــد نشــانه خوبــی بــرای ادامــه رونــد صعــودی بــورس
تهــران باشــد زیــرا در بــازار امــروز در مجمــوع  320میلیــون
ســهم بــه ارزش بیــش از  800میلیــارد تومــان داد و شــد شــد
و ارزش بــازار ســرمایه نیــز تــا ســطح  304هــزار میلیــارد
تومــان رشــد کــرد.
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افزایش ریسکپذیری ضمانت صادرات
به بیش از  5میلیارد دالر
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات گفــت :بــا افزایــش
 200میلیــون دالری ســرمایه ،ظرفیــت ریســکپذیری
صنــدوق بــه بیــش از پنــج میلیــارد دالر افزایــش یافــت و در
حــال حاضــر حــدود دو میلیــارد دالر از صــادرات کشــور در
ســبد تعهــدات صنــدوق قــرار دارد.
ســیدکمال ســیدعلی در نشســتی خبــری بــا بیــان
اینکــه فرصتهــای جدیــد ناشــی از اجــرای برجــام و
لغــو تحریمهــا زمینــه مناســبی بــرای اوجگیــری مجــدد
صــادرات غیرنفتــی فراهــم کــرده اســت ،اظهــار کــرد :در
بســته جدیــد حــق بیمههــا نــرخ پوشــش کل گــردش
صادراتــی تــا  80درصــد کاهــش یافــت.
وی گفــت :دولــت و مجلــس بــا حمایــت ویــژه و تقویــت
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران شــرایط تســهیل و
پشــتیبانی مالــی و بیمــهای از صــادرات را فراهــم کــرده
و دولــت طــی پنــج مــاه اخیــر ،ســه مصوبــه ویــژه بــرای
صنــدوق بــه تصویــب رســانده اســت.
ســید علــی افــزود :افزایــش ســرمایه بــه میــزان 200
میلیــون دالر ،کاهــش حــق بیمــه و کارمزدهــای صنــدوق
و مصوبــه حمایــت  200میلیــون دالری بــرای حمایــت از
پیمانــکاران ایرانــی فعــال در عــراق ســه مصوبــه ویــژه بــرای
صنــدوق اســت کــه ایــن امــر نشــان توجــه خــاص دولــت بــه
ابزارهــای حمایــت بیمــهای از صــادرات اســت.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در بخشــی
از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه نرخهــای پوشــش عــراق
و افغانســتان بــه یــک درصــد در ســال و نیــم درصــد در
شــش مــاه کاهــش یافــت ،افــزود :ایــن نرخهــای یاران ـهای
در حالــی اســت کــه تقریبــا تمامــی موسســات همتــای
صنــدوق ایــن کشــورها را از شــمول پوشــش خــارج
ســاختهاند؛ بنابرایــن صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در
بازارهایــی صادرکننــدگان ایرانــی را حمایــت میکنــد کــه
ســایر کشــورها جــرأت ورود بــه آن را ندارنــد.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در ادامــه بیــان
کــرد :از  200میلیــون دالر تخصیــص بــرای عــراق ،بیــش از
 100میلیــون دالر آن بــه پیمانــکاران ایرانــی بــا تضمیــن
صنــدوق پرداخــت شــده یــا در حــال پرداخــت اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آخرین وضعیت  ۱۰۰شرکت برتر
اقتصاد ایران
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا اشــاره بــه
اهمیــت حضــور شــرکتهای برتــر در توســعه و پیشــبرد
اهــداف اقتصــادی کشــور گفــت :امــروز بــرای حضــور در
بــازار داخــل و جهــان بایــد شایســتگی خــود را بــه اثبــات
برســانیم.
محمدعلــی محمــدی در هجدهمیــن همایــش رتبهبنــدی
 ۱۰۰شــرکت برتــر ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه بنگاههــای
اقتصــادی جامعــه لوکوموتیــو اقتصــاد جامعــه هســتند و
زنجیــر از فعالیتهــا را بــه دنبــال دارنــد ،گفــت :در ایــن
بیــن نقــش بنگاههــای کوچــک و متوســط بســیار پررنــگ
اســت .
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران بــا اشــاره بــه
اینکــه  ۱۰۰شــرکت برتــر انتخابــی از میــان  ۵۰۰شــرکت
برتــر کشــور انتخــاب شــدهاند ،افــزود :مــاک بــرای
نتخــاب شــرکتهای برتــر بــر اســاس ۲۸شــاخص بــوده
کــه شــاخص فــروش ،مبنــای اصلــی و مهــم آن را تشــکیل
میدهــد.
وی ،شفافســازی فضــای کســب و کار و اقتصــاد کشــور،
میــزان تاثیــر ســهم بنگاههــای تولیــدی در اقتصــاد ملــی،
آرایــش بنگاههــای تولیــدی در نظــام اقتصــادی ،ایجــاد
فضــای رقابتــی بیــن بنگاههــای تولیــدی و توســعه رقابــت
بیــن بنگاههــای بــزرگ بــرای اثبــات شایســتگی آنــان را
از جملــه اهدافــی ذکــر کــرد کــه طــی ســالهای متوالــی
دنبــال میشــود.
.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه
در ســال  ۹۱نــرخ رشــد فــروش اســمی  ۵۰۰شــرکت ۳۲
درصــد رشــد فــروش داشــته اســت ،افــزود :اگــر نــرخ تــورم
را  ۳۰.۵در صــد در نظــر بگیریــم ،نــرخ رشــد واقعــی ۱.۶
درصــد اســت کــه ایــن رقــم در ســال  ، ۹۲رشــد ۴۷.۵
درصــدی فــروش را بــا نــرخ تــورم ۳۴.۷درصــد و نــرخ

رشــد واقعــی  ۱۲.۸درصــد رقــم زده و در ســال  ۹۳بــا
 ۱۹.۱۰درصــد رشــد فــروش بــا نــرخ تــورم  ۱۵.۵درصــد و
نــرخ رشــد واقعــی  ۳.۵درصــد همــراه بــوده اســت.
بــه گفتــه محمــدی ،کل صــادرات غیرنفتــی در ســال ۹۳
بالــغ بــر  ۵۰میلیــارد دالر بــوده کــه صــادرات  ۵۰۰شــرکت
در ایــن ســال بالــغ بــر  ۳۰میلیــارد دالر بــوده اســت .بــر
ایــن اســاس ،هــر انــدازه ســازمانهای بــزرگ در کشــور
وجــود داشــته باشــد بــه همــان انــدازه میتــوان ســهم
بیشــتری را در اقتصــاد از آن خــود کنیــم.
وی افــزود :آمارهــا و جــداول تهیــه شــده ایــن ســازمان
میتوانــد بــرای ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی بــه
منظــور دســتیابی بــه اطالعــات صنعتــی و شناســایی
اولویتهــا ســودمند بــوده و همچنیــن پژوهشــگران
اقتصــادی و اجتماعــی ،مدرســان و اســاتید دانشــگاهها و
در یــک جملــه برنامهریــزان و سیاســتگذاران اقتصــادی
کشــور مــی تواننــد از ایــن اطالعــات بهــره منــد شــوند.
همچنیــن درایــن همایــش «مجیــد درویــش» ،مدیــر
مرکــز رتبهبنــدی شــرکتهای برتــر نیــز از میــان ۲۹
گــروه صنعتــی بــه پنــج گــروه اول اشــاره کــرد و گفــت:
بانکهــا و موسســات اعتبــاری ،فرآوردههــای نفتــی،
پتروشــیمی ،وســایل نقلیــه و قطعــات خــودرو و فلــزات
اساســی تقســیم میشــود کــه ســهم آنهــا از فــروش بــه
ترتیــب بــرای بانکهــا و موسســات اعتبــاری  ۲۶درصــد،
گروهفرآوردههــای نفتــی  ۱۶درصــد ،پتروشــیمی ۱۲
درصــد ،فلــزات اساســی  ۵درصــد ،وســایل نقلیــه و قطعــات
خــودرو  ۵درصــد اســت.
وی گفــت :نتایــج رتبهبنــدی ســال  ۹۴کــه نمایانگــر
قدرتمنــدی گروههــای صنعتــی در رشــتههای کســب
و کار و اقتصــاد کشــور هســتند ،بــرای سیاســتگذاران
اقتصــادی و دســتگاههای حاکمیتــی مــورد اســتفاده
فــراوان قــرار میگیــرد.
درویــش اضافــه کــرد ۵۰۰ :شــرکت برتــر انتخــاب شــده از
حیــث شــاخص صــادرات و ارزآوری ســه گــروه اول شــامل
پتروشــیمی  ۴۸درصــد ،گــروه فرآوردههــای نفتــی ۱۲
درصــد و شــرکتهای چنــد رشــتهای صنعتــی  ۱۰درصــد
ســهم را اذعــان خــود کردهانــد.
منبع:مهر

انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

دچار ســیل واردات نشویم

دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعهســازی کشــور گفــت:
اگــر سیاســتهای الزم اتخــاذ نشــود ،لغــو تحریمهــا
باعــث آغــاز ســیل واردات و تضعیــف صنایــع داخلــی
خواهــد شــد.
آرش محبینــژاد اظهــار کــرد :بــا اجرایــی شــدن برجــام
بایــد سیاســتهایی اتخــاذ شــود کــه لغــو تحریمهــا
باعــث رونــق صنایــع و در نتیجــه افزایــش اشــتغال و
تولیــد ناخالــص داخلــی شــود .وی بــا بیــان اینکــه از وزارت
صنعــت و کمیســیون مــاده یــک میخواهیــم بــا تنظیــم
تعرفههــا ،از آغــاز ســیل واردات بــه کشــور جلوگیــری
کننــد ،خاطرنشــان کــرد :بــه عنــوان مثــال بــا لغــو
تحریمهــا نبایــد شــاهد افزایــش شــدید واردات خــودرو
و قطعــات یدکــی بــه کشــور باشــیم.دبیر انجمــن صنایــع
همگــن قطعهســازی کشــور ادامــه داد :بایــد توجــه کــرد
کــه هماکنــون کــه ایــران در حــال طــی کــردن مراحــل
پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی اســت ،تعرفههــا
بایــد بهگونــهای تنظیــم شــود کــه پیوســتن بــه ایــن
ســازمان باعــث تضعیــف صنایــع داخلــی نشــود .وی افــزود:
بــا پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بایــد از یــک ســو
تعرفههــا کاهشــی شــده و از ســوی دیگــر موانــع غیــر
تعرف ـهای واردات حــذف شــود بنابرایــن پیــش از پیوســتن
بــه ایــن ســازمان بایــد تعرفههــا بازنگــری شــده و شــرایط
بــرای پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــا هــدف
تقویــت صنایــع داخلــی ،فراهــم شــود.محبینژاد بــا بیــان
اینکــه امیدواریــم بــا اتخــاذ سیاســتهای الزم شــاهد
تقویــت صنایــع داخلــی بــا برداشــته شــدن تحریمهــا
باشــیم ،تصریــح کــرد :یکــی از مهمتریــن بخشهایــی
کــه میتوانــد بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی کمــک کنــد،
صنایــع و واحدهــای تولیــدی هســتند.
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برجــام داخلــي بســيار ضــروري تــر از برجــام خارجــي
اســت .مــا بــا خارجــي هــا و دشــمناني کــه زمانــي مــا
را تحريــم هــاي گســترده اي کردنــد و ظلــم هــاي
زيــادي عليــه مــا روا داشــتند توانســتيم بــه اشــتراک
نظــر برســيم ولــي در داخــل ايــن اجمــاع و وفــاق را
نتوانســتيم ايجــاد کنيــم .يکــي از اصلــي تريــن عوامل
ايجــاد توســعه اقتصــادي در کشــور برقــراري وفــاق
ملــي اســت .اصــوالً اگــر وفــاق ملــي در خصــوص
الزامــات دســتيابي بــه رشــد و تعالــي اقتصــادي
حاصــل شــود ،زمينــه ايجــاد ثبــات و توســعه نيــز
فراهــم خواهــد شــد.

ناکارآمــدي چنــد ده ســاله مديريــت اقتصــادي،
سياســت هــاي غلــط دوره وفــور درآمدهــاي
نفتــي در ســالهاي 84تــا  ،92مســاله تحريــم
هــا و در آخــر هــم کاهــش قيمــت نفــت عامــل
مشــکالت کنونــي در اقتصــاد ایــران اســت .اگــر
بخواهيــم وضعيــت کنونــي را تحليــل کنيــم مــي
توانيــم فهرســت بلنــدي از مشــکالت را کــه
اکنــون اقتصــاد مــا بــا آن مواجــه اســت ذکــر
کنيــم کــه تحريــم بخشــي از ايــن مشــکالت را
ايجــاد کــرده و بــراي برخــي مشــکالت ديگــر
نيــز تحريــم نقــش زمينــه اي را ايجــاد کــرده
اســت .يعنــي اينکــه مســتقيماً بــه تحريــم ربطــي
نداشــتند ولــي تحريــم باعــث شــده اســت کــه
نتوانيــم عــاج بيمــاري را در پيــش بگيريــم و بــه
هميــن خاطــر بــه ســمت راه هــاي جايگزينــي
رفتيــم کــه موقتــي بــوده و در نتيجــه چنــدان
اثربخــش نبــوده انــد و بــراي هميــن هــم بيمــاري
توســعه پيــدا کــرده اســت .اقتصــاد ايــران شــبيه
يــک بيماراســت کــه فهرســتي از مشــکالت را
بــا خــود حمــل مــي کنــد و پرونــده پزشــکي
برجام داخلی ،ضرورت توسعه اقتصادی
جــدي هــم دارد کــه ابعــاد و گونــه هــاي مختلــف
بيمــاري را داراســت و هــر کــدام از اين مشــکالت
نيــاز داريــم کــه برجــام داخلــي را اجــرا کنيــم و يــک نيــز فرآينــد پيچيــده معالجــه را طلــب مــي کنــد.

وفــاق ملــي را بــراي توســعه و پيشــرفت و همچنيــن *مشاور اقتصادی رییس جمهور
خــروج از مشــکالت اقتصــادي داشــته باشــيم .منظور از
وفــاق همــه جنبــه هــاي سياســي و اجتماعــي مربــوط منبع :اعتماد

بــه مســائل اقتصــادي مــي شــود .اکنــون نيــاز بــه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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پتروشــیمی در اینبــاره بــه صمــت گفــت :قراردادهــای
گازی ازجملــه قراردادهــای بلندمدتــی هســتند کــه برمبنــای
فرمــول خاصــی تنظیــم میشــود کــه بــا درنظرگرفتــن پایــه
خاصــی از قیمــت نفــت بســته میشــود .بــه ایــن صــورت
نوســانات گاز تاثیــر چندانــی در قیمــت توافــق شــده طرفهــا
نخواهدداشــت .از طرفــی مــا فنــاوری تولیــد«الانجــی» را
نداریــم بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه گازرســانی در سراســر
جهــان بــرای کشــورهایی کــه بیــش از  ۲هــزار کیلومتــر بــا
ایــران فاصلــه دارنــد بهدلیــل قیمتهــای پاییــن نفــت
فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت .از ایـنرو انتقــال گاز از طریــق
خــط لولــه گاز تنهــا بــه کشــورهای همســایه ،دارای توجیــه
اقتصــادی اســت .رییــس هیاتمدیــره صادرکننــدگان نفــت
و گاز ،حــوزه«الانجــی » را یکــی از بخشهــای ســودآور
جهانــی دانســت کــه ایــران نیــز بــه دو شــکل قــراردادی
ناگزیــر از حرکــت بــه بــازار ایــن فــرآورده اســت .حســینی
افــزود :نبــود واحدهــای تولیــد«الانجــی » در ایــران و نیــز
راهانــدازی ایــن واحــد در عمــان از ســوی کرهایهــا کــه
از کمبــود گاز ۲میلیــارد مترمکعبــی گاز برخــوردار اســت
میتوانــد ایــران را بــه منبــع تامیــن ایــن نیــاز بــرای
عمانیهــا تبدیــل کنــد چراکــه قطریهــا بهعنــوان رقیــب
ایــران تمــام گاز موجــودی خــود را بــه شــکل «الانجــی»
صــادر میکنــد بــه ایــن منظــور ایــران میتوانــد از خــأ
موجــود بــرای حضــور در بازارهــای«الانجــی » بــه نفــع
خــود اســتفاده کنــد کــه بــرای ایــن کار بــا دو مــدل
قــرارداد پیشــنهادی بــه شــکل کارمــزدی و حقالعمــل
کاری میتــوان اقــدام کــرد .بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول،
کشــورهای عربــی حاشــیه خلیجفــارس بهدلیــل اســتفاده
از گاز در نیروگاههــای بــرق در تابســتان بــه تامیــن گاز
بیشــتری نیــاز دارنــد در نتیجــه ایــران میتوانــد بــه قطــب
تامیــن ایــن نیــاز بــرای ایــن کشــورها تبدیــل شــود ایــن
تبــادل تــا جایــی حائــز اهمیــت اســت کــه اگــر ایــران
پیشتــر بــا ایــن کشــورها بــه ایــن تبــادالت انــرژی
پرداختــه بــود از بســیاری از تنشهــای اخیــر کــه ناشــی
از سیاســی کاری اســت ،جلوگیــری میشــد .از دیــدگاه
ایــن مقــام مســئول ،حرکــت بــرای مصــرف و صــادرات گاز
بهدلیــل کاهــش آالیندگیهــای ناشــی از ســوختهای
فســیلی ماننــد نفــت و زغالســنگ گریزناپذیــر اســت.

انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

گام های استاندارد برای تسهیل صادرات غیرنفتی
تفاهم با هند ،چین و روسیه
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت :مذاکراتــی
بــرای همــکاری در زمینــه اســتاندارد بــا کشــورهای
چیــن ،هنــد و روســیه انجــام شــده اســت کــه در آینــده
نزدیــک در قالــب تفاهــم نامــه هایــی امضــا مــی شــود.
ایــن مذاکــرات ،مبــادالت تجــاری و صــادرات غیرنفتــی را
تســهیل مــی کنــد.
نیــره پیروزبخــت امــروز (ســه شــنبه) در حاشــیه امضــای
توافــق نامــه «شناســایی متقابــل» بیــن مرکــز انــدازه
شناســی اســتاندارد و مرکــز بیــن المللــی انــدازه شناســی،
در جمــع خبرنــگاران افــزود :ایــران پیــش از ایــن بــا چیــن
تفاهــم نامــه ای داشــته کــه اکنــون بــه دنبــال تجدیدنظــر
آن هســتیم؛ ضمــن آنکــه تفاهــم نامــه بــا روســیه و هنــد
نیــز جدیــد اســت.
وی در مــورد پذیــرش اســتانداردهای ایــران در کشــور
روســیه نیــز گفــت :ایــن کشــور در ســطحی قــرار دارد کــه
بــا اســتانداردهای مــا انطبــاق نــدارد؛ دلیــل آن انطبــاق
نیافتــن آنهــا بــا اســتانداردهای اروپاســت.

انگلیسیها در ایران نیروگاه
برق میسازند
اولیــن قــرارداد ســاخت و راه انــدازی یــک نیــروگاه
بــرق خورشــیدی بیــن شــرکت بــرق منطقــهای
باختــر ایــران و شــرکت انگلیســی «اس .اس .تــی»
امضــا شــد.
بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن بــه نقــل از مهــر،
براســاس ایــن قــرارداد یــک میلیــون دالری ،قــرارداد
طراحــی ،ســاخت ،نصــب و راه انــدازی یــک نیــروگاه
بــرق خورشــیدی بــا ظرفیــت تولیــد  ۵۰مــگاوات
بــرق پــاک بــه شــرکت اس .اس .تــی انگلیــس
واگــذار شــد.
فرهــاد شــبیهی مدیرعامــل بــرق باختــر در تشــریح
جزئیــات امضــای قــرارداد ســاخت نیــروگاه بــرق بــا

وی افــزود :در ســفیر رئیــس جمهــوری روســیه بــه
کشــورمان ،مذاکــرات اولیــه انجــام شــد و اکنــون در حــال
انطبــاق اســتانداردها هســتیم؛ برایــن اســاس در روزهــای
آینــده ،توافــق نامــه ایــران و روســیه در زمینــه اســتاندارد
امضــا مــی شــود.
پیروزبخــت گفــت :از گذشــته تفاهــم نامــه ای بــا کشــور
چیــن داشــتیم کــه اکنــون آن را تجدیدنظــر مــی کنیــم
زیــرا تفاهــم نامــه ایــران و چیــن در شــرایطی امضــا شــده
بــود کــه کشــورمان تحریــم بــود و اکنــون بایــد ایــن
تفاهــم نامــه تغییــر کنــد.
وی همچنیــن از نهایــی شــدن مذاکــرات بــرای همــکاری
هــا در زمینــه اســتاندارد بــا کشــور هنــد نیــز خبــر داد
و گفــت :همــه ایــن مذاکــرات بــه مرحلــه نهایــی رســیده
و اســناد مبادلــه شــده و فقــط امضــای آنهــا باقیمانــده
اســت.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد در مــورد همــکاری هــای
ایــن ســازمان در زمینــه واردات نیــز گفــت :در ارتبــاط بــا
ایــن شــرکت انگلیســی ،گفــت :ایــن قــرارداد جدیــد
در دومیــن روز از اجــرای برجــام بــا هــدف توســعه
انــرژی خورشــیدی بــا نصــب  ۵۰مــگاوات نیــروگاه
خورشــیدی و بــه ارزش یــک میلیــون دالر امضــا شــده
اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه براســاس برنامــه
زمــان بنــدی بایــد ســاخت ایــن نیــروگاه بــرق
خورشــیدی تــا شــهریور مــاه ســال اینــده توســط
شــرکت انگلیســی بــه پایــان برســد ،تصریــح کــرد:
قصــد داریــم بــا امضــای قراردادهــای مشــابه حــدود
 ۶۰۰مــگاوات نیــروگاه جدیــد بــرق خورشــیدی بــا
محوریــت ســه اســتان مرکــزی ،لرســتان و همــدان
امضــا شــود.
وی بــا یــادآوری اینکــه قــرارداد بــا شــرکت انگلیســی
اولیــن گامــی بــوده کــه در جهــت توســعه اســتفاده از
انرژیهــای نــو و تجدیــد پذیــر بــا ســرمایه گــذاری
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واردات کاال بــه کشــور ،موضــوع اســتاندارد اهمیــت بســیار
زیــادی دارد؛ ضمــن آنکــه در بخــش صــادرات آنچــه مهــم
اســت ،پذیــرش کاالی ایــران از ســوی کشــورهای دیگــر
اســت امــا در زمینــه واردات مــا بــا کشــورهای مختلــف و
شــرایطی متفــاوت روبــه رو هســتیم.
وی گفــت :در ایــن زمینــه بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه
موانــع غیرفنــی ماننــد تعرفــه هــای گمرکــی جلــوی کار
مــا را نگیــرد.
پیروزبخــت تصریــح کــرد :در ایــن ارتبــاط تعــدادی از
شــرکت هــای بازرســی را تاییــد صالحیــت کــرده ایــم
کــه فعالیــت خــود را در دیگــر کشــورها گســترش دهنــد
و بازرســی هــای مرتبــط بــا حــوزه اســتاندارد در کشــور
مبــدا انجــام شــود؛ تــا در مبــادی ورودی دیگــر نیــازی بــه
بازرســی نداشــته باشــیم.
وی گفــت :بــه طــور نمونــه درگذشــته وقتــی مــی
خواســتیم اســتاندارد یــک خــودرو را تاییــد کنیــم از
آنجــا کــه ارتباطــی بــا شــرکت هــای اروپایــی نداشــتیم
اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا (ایمــارک) بــه دســت مــا
نمــی رســید امــا اکنــون بــا رفــع تحریــم هــا ایــن ارتبــاط
برقــرار و اطالعــات را از مراکــز مــورد تاییدمــان از اروپــا و
کــره دریافــت مــی کنیــم.
خارجــی آغــاز شــده اســت ،اظهارداشــت :بــه زودی
احــداث  ۱۴مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی در
همــدان هــم آغــاز میشــود.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقـهای باختــر بــا بیــان
اینکــه بــا توجــه بــه مذاکراتــی کــه بــا شــرکت
اس .اس .تــی انگلســتان بــه عنــوان ســرمایه گــذار
اجــرای ایــن پــروژه مقــرر شــده بیشــتر تجهیــزات
مــورد نیــاز بــرای انجــام ایــن طــرح از داخــل کشــور
تامیــن شــود تــا اســتفاده از تــوان فنــی و مهندســی
داخلــی هــم مــورد توجــه قــرار بگیــرد ،تاکیــد کــرد:
هــم اکنــون بــه ازای هــر  ۱۰۰مــگاوات انــرژی تولید
شــده در بخــش تجدیــد پذیــر ،ســاالنه حــدود ۱۰۰
میلیــون لیتــر ســوخت مایــع صرفــه جویــی خواهــد
شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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دویچــه ولــه فارســی در ادامــه افــزود :بــا توجــه بــه مشــارکت
چینــی هــا در ســاخت راه و جــاده و اتوبــان در ایــران و تجارب
بــدی کــه در ایــن زمینــه نصیــب ایــران شــد ،کارشناســان
مــی گوینــد کــه حــاال بایــد تصمیــم اروپاییــان بــرای ســرمایه
گــذاری در ایــن بخــش هــا را مغتنــم شــمرد.
مهــرداد عمــادی معتقــد اســت کــه هرچنــد اروپــا
اســتانداردهایی بــرای قراردادهــای خارجــی دارد کــه کلیــه
شــرکت هــا موظــف بــه رعایــت آن هســتند ،بــه خصــوص در
زمینــه مســایل ایمنــی ،امــا ایــن نبایــد بــدان معنــا باشــد کــه
ایــران درهــا را کامــا بــاز بگــذارد تــا اروپایــی هــا هــر کاری
کــه دلشــان خواســت انجــام دهنــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی مــی افزایــد هــر شــرکت خارجــی
اگــر نظارتــی بــر فعالیتــش نباشــد ترجیــح مــی دهــد کار را
ارزان تــر تمــام کنــد و ایــران بایــد بــر کار ایــن شــرکت هــا
نیــز نظــارت فعــال داشــته باشــد.
دویچــه ولــه فارســی در ادامــه نوشــت :هفتــه گذشــته باالترین
مقــام سیاســی کشــور چیــن ،یعنــی رییــس جمهــوری ایــن
کشــور بــه ایــران ســفر و بــا رهبــر جمهــوری اســامی هــم
دیــدار کــرد و همیــن مســاله نشــان دهنــده اهمیــت ایــران
بــرای ایــن کشــور اســت.
تــا پایــان مــاه گذشــته یعنــی دی مــاه ،چیــن همچنــان اولیــن
صــادر کننــده بــه ایــران و نیــز اولیــن کشــور وارد کننــده از
ایــران بــود.
مهــرداد عمــادی در پاســخ بــه ایــن ســووال کــه آیــا اروپایــی
هــا قــادر بــه از میــدان بــه در بــردن ایــن رقیــب هســتند؟
مــی گویــد :قراردادهــای قبلــی بــا دولــت چیــن از جملــه یــک
قــرارداد بــزرگ  100میلیــارد دالری کــه حــدود 11ســال
قبــل بســته شــده قابــل لغــو کــردن نیســتند.
از ایــن گذشــته ایــن کارشــناس اقتصــادی معتقــد اســت از
آنجــا کــه چیــن بــا وجــود پاییــن آمــدن رشــد اقتصــادی
اش بــه زیــر هفــت درصــد همچنــان دومیــن اقتصــاد بــزرگ
دنیاســت و نیــز بزرگتریــن متقاضــی کاالهــای خــام ایــران
مثــل نفــت و گاز ،در نتیجــه اشــکالی نــدارد کــه قراردادهــای
جدیــدی در همیــن زمینــه هــا بــا چیــن بســته شــود ،البتــه
بــه صــورت شــفاف و رقابتــی.
او اضافــه مــی کنــد کــه مشــکل از جایــی آغــاز مــی شــود
کــه چیــن قصــد داشــته باشــد بــه واردات کاالهــای مصرفــی
بــا کیفیــت پاییــن بــه ایــران ادامــه دهــد ،کاالهایــی از قفســه

در کشــور آلمــان گرفتــن اعتبــار
از بانــک مرکــزی بــرای اجــرای
پــروژه در ایــران حــدود چهــار
مــاه طــول مــی کشــد ،امــا بــا
تحقیقاتــی کــه تیــم اقتصــادی
اتحادیــه اروپــا کــرده ایــن رونــد
مــی توانــد بــه چهــار هفتــه
کاهــش پیــدا کنــد.
بنــدی آشــپزخانه گرفتــه تــا ســنگ پــا کــه هیــچ کــدام در
حــد اســتانداردهای جهانــی نیســتند.
عمــادی مــی گویــد ایــران بایــد شــرکتهای چینــی را وادار
بــه رقابــت و هماننــد کــردن کیفیــت کاالهایــی کنــد کــه بــه
اروپــا صــادر مــی کننــد.
بــه گفتــه او کاالهایــی کــه چیــن بــه اروپــا صــادر مــی کنــد،
یــک نمونــه اش را هــم بــه ایــران صــادر نکــرده اســت.
مشــاور اقتصــادی اتحادیــه اروپــا مــی گویــد :ایــن بســیار
مهــم اســت کــه مــا یکبــار دیگــر بــرای شــاید دهمیــن بــار
در ایــن  35ســال گذشــته اقتصــاد را فــدای مالحظــات و
روابــط سیاســی نکنیــم و آن چیــزی کــه در راســتای منافــع
اقتصــادی کشــور بــرای اشــتغال پایــدار و بــرای زیرســازی
یــک اقتصــاد ســالم اســت ،آنهــا را در رده نخســت تصمیــم
گیــری هــا و مالحظــات قــرار دهیــم.
دویچــه ولــه فارســی توضیــح داد :روابــط اقتصــادی و تجــاری
ایــران بــا اروپــا معاملــه ای دوســویه اســت .ایــران در ایــن
میــان بــه عنــوان پذیرنــده ایــن قراردادهــا مســلما بایــد نکاتــی
را رعایــت کنــد ،امــا طــرف اروپایــی هــم در جایــگاه کارفرمــا و
ســرمایه گــذار نیــاز بــه رعایــت اصولــی خواهــد داشــت.
مهــرداد عمــادی یکــی از اولیــن اقــدام هایــی را کــه اروپایــی
هــا بایــد انجــام دهنــد ســریع تــر کــردن رونــد اعطــای
اعتبــارات بانکــی در اروپــا بــرای پــروژه هــای خــارج از ایــن
اتحادیــه مــی دانــد.
او در ایــن ارتبــاط مــی گویــد بــه عنــوان مثــال در حــال
حاضــر در کشــور آلمــان گرفتــن اعتبــار از بانــک مرکــزی برای
اجــرای پــروژه در ایــران حــدود چهــار مــاه طــول مــی کشــد،
امــا بــا تحقیقاتــی کــه تیــم اقتصــادی اتحادیــه اروپــا کــرده
ایــن رونــد مــی توانــد بــه چهــار هفتــه کاهــش پیــدا کنــد.
عمــادی مــی افزایــد ســریع تــر شــدن اعتباردهــی بــه نفــع

انـرژی

شماره بیست دو  //هفته دوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

اروپاییــان هــم خواهــد بــود چــرا کــه مــی تواننــد پــروژه هــا
را ســریع تــر وارد فــاز اجرایــی کــرده و رقبایــی مثــل چیــن
را حــذف کننــد.
دویچــه ولــه فارســی نوشــت :اقــدام بعــدی بــه نظــر عمــادی
یکــی کــردن ســطح اســتانداردهای کاری در کل اروپاســت و
مهــرداد عمــادی در ایــن ارتبــاط معتقــد اســت متاســفانه در
حــال حاضــر مثــا کشــور ایتالیــا در بخــش انــرژی از روش هــا
و اســتانداردهای اواخــر دهــه  1980میــادی اســتفاده مــی
کنــد کــه قابــل پذیــرش در خــود اتحادیــه اروپــا نیســت و
ایــن اســتانداردها بایــد در سراســر اروپــا یکــی باشــد تــا بهتــر
بتواننــد بــا شــرکت هــای ایرانــی قــرارداد ببندنــد.
وی در ایــن زمینــه بــه ابتــکار اخیــر وزارت مســکن و
شهرســازی ایــران اشــاره مــی کنــد کــه اســتانداردهای مــورد
قبــول ایــران را در یــک نامــه خالصــه کــرده و بــرای طــرف
هــای اروپایــی فرســتاده اســت.
وی مــی گویــد نظیــر ایــن اقــدام را بایــد شــرکت هــای
اروپایــی نیــز انجــام دهنــد.
دویچــه ولــه فارســی در پایــان افــزود :یــک مــاه و یــک ســال
بــرای بررســی تغییــرات دوران پســابرجام در ایــران زمــان
کمــی اســت و شــاید بتــوان چندیــن ســال بعــد بــا نگاهــی
بــه گذشــته دریافــت کــه پایــان گرفتــن مناقشــه اتمــی ایــران
چــه تاثیــری بــر اقتصــاد ایــن کشــور در حــال توســعه داشــته
اســت.
رسانه های آمریکایی :بهبود اعتبار ایران پسا توافق
رســانه هــای آمریــکا ضمــن پوشــش گســترده دیــدار رییــس
جمهــوری چیــن از ایــران و ســفر اروپایــی حســن روحانــی بــه
ایتالیــا و فرانســه ،ایــن ســفر را عــزم رییــس جمهــوری عمــل
گــرای ایــران درپایبنــدی بــه قــول بهبــود روابــط بــا جهــان و
حــل مســاله هســته ای عنــوان کردنــد.
نیویــورک تایمــز در ایــن خصــوص مــی نویســد ،در پــی لغــو
تحریــم هــا ،چیــن جــای پــای خــود را در ایــران محکــم تــر
کــرد.
نیویــورک تایمــز بــا اذعــان بــر بــی نتیجــه بــودن تحریــم هــا
علیــه ایــران ،افــزود :تحریــم هــا هــم موجــب ســرمایه گــذاری
چیــن در ایــران نبوده،بطــوری کــه پــروژه کارخانــه فــوالد
بــا ســرمایه گــذاری  200میلیــون دالری یــک تاجــر چینــی
در ســپتامبر در ایــران بــه افتتــاح رســیده اســت و در دیــدار
اخیــر رییــس جمهــوری چیــن از ایــران ،دو کشــور در افزایــش
مبــادالت اقتصــادی خــود در ســطح  600میلیــارد دالر توافــق
داشــته انــد.
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نیویــورک تایمــز آخریــن بازدیــد رییــس جمهــوری ایــران
از ایتالیــا را مربــوط بــه دوران ریاســت جمهــوری محمــود
احمــدی نــژاد بــه منظــور شــرکت در نشســت فائــو و بــدون
دیــدار رســمی بــا ســران عالــی دولــت ایتالیــا عنــوان مــی
کنــد.
« »NPRرادیــوی سراســری آمریــکا بــا اشــاره بــه دیــدار
هــای روســای جمهــور ایــران و چیــن و ســفر اروپایــی حســن
روحانی،تصریــح کــرد ،پــس از اجــرای توافقنامــه تاریخــی
هســته ای و برداشــته شــدن تحریــم هــای علیــه ایــران،
مقامــات ایرانــی خبــر از قــرارداد خریــد بیــش از  100فرونــد
هواپیمــای ایربــاس اروپایــی را اعــام داشــته انــد.
ان پــی آر در ادامــه بــه نقــل از حســن روحانی اذعان داشــت«،
مــا بایــد ازفرصــت بدســت آمــده فضــای پســا تحریــم ،در
ســازندگی ایــران و اشــتغال زایــی اســتفاده کنیــم».
یاهــو نیــوز نیــز بــا اشــاره بــه قــرار داد  17میلیــارد یورویــی
ایــران و ایتالیــا ،اعــا کــرد کــه پیــش بینــی مــی شــود،
تهــران و پاریــس روز چهــار شــنبه در زمینــه خریــد هواپیمــا
هــای ایربــاس و صنایــع خودروســازی بــا هــم توافــق نامــه
امضــا کننــد.
یاهــو در ادامــه مــی افزایــد :حســن روحانــی ،دیپلمــات و عالــم
 67ســاله ایرانــی کــه بــا شــعار پایــان دادن بــه تحریــم هــا
و برقــراری روابــط حســنه بــا غــرب پیــروز انتخابــات ســال
 2013شــد ،ثابــت کــرد مــرد عمــل اســت.
نیوزویــک نوشــت :روحانــی بمنظــور تقویــت روابــط اقتصــادی
عــازم ایتالیــا و فرانســه شــد.
ایــن رســانه بــا اشــاره بــه قــرارداد  18میلیــارد دالری بــا
ایتالیــا و توافــق خریــد  114فرونــد هواپیمــای ایربــاس از
فرانســه تاکیــد کــرد ،هــدف روحانــی از ایــن ســفر تقویــت
روابــط اقتصــادی بــا اتحادیــه اروپــا مــی باشــد.
مجلــه تایمــز نیــز در ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه ســفر
اروپایــی رییــس جمهــوری اســامی ایــران ،توافــق در خریــد
 114فرونــد هواپیمــای مســافربری ایربــاس بخشــی از هــدف
ســفر روحانــی بــه فرانســه عنــوان داشــته اســت.
یــک روزنامــه امریکایــی نوشــت :ایــران پس از ســال هــا دوری
از تجــارت جهانــی ،اکنــون ظــرف تنهــا ده روز بــه تجــارت بــا
شــرق و غــرب بازگشــته اســت.
روزنامــه نیویورکــر نخســت بــه عالقــه وافــر چیــن بــرای
گســترش معامــات تجــاری بــا ایــران و ســفر ‹ شــی جیــن
پینــگ ‹ رئیــس جمهــوری ایــن کشــور در تهــران و توافــق دو
طــرف بــرای افزایــش ایــن معامــات بــه ســقف  600میلیــارد
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دالر ظــرف یــک دهــه گذشــته اشــاره کــرد و افــزود :شــی
ایــن توافــق را بــه منزلــه گشــودن فصــل جدیــدی در روابــط
دو کشــور خوانــده اســت .
ســپس ایــن روزنامــه بــه ســفر حســن روحانــی رئیــس
جمهــوری ایــران بــه ایتالیــا و فرانســه بــرای انجــام مذاکــرات
تجــاری اشــاره کــرد و افــزود :اســتقبال از روحانــی چنــان
گــرم بــود کــه انــگار تــا همیــن دو هفتــه پیــش در ایــن
کشــور معاملــه بــا ایــران مشــکلی نبــود.
نیویورکــر در ادامــه مقالــه خــود مــی نویســد ،بازارهــای بکــر
ایــن کشــور چشــم اروپــا را بــه خــود جلــب اســت.
در ایــن مقالــه آمــده اســت ،رقابــت بــزرگ رای دســتیابی بــه
آنچــه کــه یــک ســفیر غربــی در تهــران ‹ آخریــن معــدن طال
‹ در زمیــن خوانــد ،شــروع شــده اســت  .ایــران یــک کشــور
هشــتاد میلیونــی ،دارای بزرگتریــن اقتصــادی اســت کــه از
زمــان مــرگ اتحــاد شــوروی ســابق در یــک ربــع قــرن پیــش
بــه بــازار جهانــی بازگشــته اســت.
امــا بــه نوشــته نیویورکــر ،ایــران برخــاف اروپــای شــرقی
پــس از دســتیابی بــه یــک صــد میلیــارد دالر در آمــد نفتــی
بلوکــه شــده در بانــک هــای خارجــی در طــول تحریــم هــا ،از
تــوان مالــی سرشــاری برخــوردار اســت.
در ایــن مقالــه آمــده اســت کشــورهایی کــه مدتهــا رویــاروی
تهــران ایســتاده و در اعمــال تحریــم مشــارکت داشــتند
اکنــون بــه ایــران ابــراز عالقــه مــی کننــد.
نیویورکــر ســپس بــه انگلیــس اشــاره کــرده و بــه تاریخچــه
رویارویــی اش بــا ایــران از زمــان صــدور حکــم مــرگ ســلمان
رشــد تــا دســتگیری ملوانانــش در خلیــج فــارس و در نهایــت
حملــه بــه ســفارت لنــدن در تهــران پرداخــت افــزود :امــا
همیــن انگلیــس هفتــه پیــش نویــد بخــش بازگشــت تهــران
بــه جمــع خــود شــد.
فیلیــپ هامونــد وزیــر خارجــه انگلیــس گفــت :مــن امیــدوارم
کــه شــرکت هــای تجــاری انگلیــس از فرصعــت لغــو مرحلــه
ای تحریــم هــا علیــه ایــران اســتفاده کننــد .آینــده نیــز در
حــد توافــق تاریخــی امــروز بــرای مــا مهــم اســت.
ایــن روزنامــه امریــکای نوشــت :ایــن بازگشــت ایــران از
نیــروی بالقــوه ای بــرای تغییــر تــوازن قــدرت و منافــع در
منطقــه خاورمیانــه بویــژه بیــن ایــران و شــیخ نشــینان عــرب
حــوزه خلیــج فــارس برخــوردار اســت.
به دنبال دوستی های قدیمی در اروپا
بی.بی.ســی فارســی گفــت :آغــاز ســفر روحانــی بــه ایتالیــا و

فرانســه نشــان مــی دهــد کــه رئیــس جمهــوری ایــران دنبــال
احیــای دوســتی هــای قدیمــی در اروپــا اســت.
ایــن رســانه افــزود :یــک هیــات عالــی رتبــه و پــر تعــداد
اقتصــادی بــا حســن روحانــی رییــس جمهــوری ایــران در
ســفر بــه اروپــا همــراه شــده کــه نشــانه ای از ســطح تمایــل
ایــران بــرای کلیــد زدن مناســبات اقتصــادی پســاتحریم بــا
اروپــا بــه شــمار مــی آیــد.
روحانــی در ایتالیــا بــا رییــس جمهــوری ایــن کشــور دیــدار
کــرد و از همیــن حــاال صحبــت از میلیاردهــا دالر قــرارداد و
تفاهــم نامــه اســت؛ دیدارهــا ادامــه خواهــد یافــت و مقصــد
بعــدی هــم فرانســه خواهــد بــود.
یکــی از بحــث هــای اصلــی در فرانســه طرحــی بلندپروازانــه
اســت بــرای نــو کــردن نــاوگان هوایــی فرســوده ایــران و ایــن
ســوال مطــرح اســت کــه آیــا رابطــه ایــران و اروپــا فصلــی نــو
را رقــم خواهــد زد و منافــع اقتصــادی دو طــرف در اولویــت
قــرار خواهــد گرفــت.
همکاری بانکی با انگلیس
روزنامــه دیلــی تلگــراف روز دوشــنبه در یادداشــتی بــا اشــاره
بــه ســفر دکتــر حســن روحانــی رییــس جمهــور ایــران بــه
ایتالیــا و فرانســه ،نوشــت :غــرب حســن روحانــی را فــردی
معتــدل و یکــی از افــراد خــوب مــی دانــد.
در ایــن یادداشــت بــه قلــم کریســتوفر بوکــر آمــده اســت :در
پــی توافــق هســته ای ایــران بــا غــرب و آنچــه اوبامــا یکــی از
کلیــدی تــری میــراث هــای دولتــش مــی نامــد ،کســی کــه
قــرار اســت ایــن هفتــه برایــش در پاریــس و رم فــرش قرمــز
بیندازنــد ،حســن روحانــی رئیــس جمهــوری ایــران اســت.
هفتــه گذشــته او بــا خیــال آســوده بــا دیویــد کامرون نخســت
وزیــر انگلیــس گفــت وگــو کــرد و در حالــی کــه کامــرون بــه
وی تبریــک گفــت عنــوان کــرد کــه انگلیــس امیــدوار اســت
همزمــان بــا آزاد شــدن امــوال مســدود شــده ایــران ،بــا ایــن
کشــور در بخــش هــای بانکــی ،مالــی و اقتصــادی همــکاری
کنــد.
جذب همکاری اقتصادی با اروپا
پایــگاه خبــری و تحلیلــی پولیتیکــو در ارتبــاط بــا ســفر
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری اســامی ایــران بــه اروپــا
نوشــت :تــاش روحانــی بــرای امضــای قراردادهــا خیلــی زود
جــواب داده و اکنــون کشــورهای اروپایــی بــرای دسترســی بــه
بــازار بالقــوه ایــران در رقابــت هســتند.
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری ایــران ســفر اروپایــی خــود
بــرای تقویــت حســن نیــت و مبــادالت تجــاری کشــورش در
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پــی برداشــته شــدن تحریــم هــای غربــی ،آغــاز کــرد و ضمــن
آن از رم و پاریــس دیــدن خواهــد کــرد.
روحانــی عملگــرا کــه بــا قــول نوســازی ایــران بــه مقــام
ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد ،هفتــه گذشــته از برداشــته
شــدن تحریــم هــا بــه عنــوان یــک پیــروزی پــر افتخــار کــه
بــه تقویــت اقتصــاد کشــور کمــک مــی کند،یــاد کــرد.
روحانــی در ایــن ســفر کــه اولیــن ســفر خارجــی پــس از
اجرایــی شــدن توافــق هســته ای اســت ،بــا «متئــو رنتــزی»
نخســت وزیــر ایتالیــا و پــاپ فرانســیس دیــدار مــی کنــد و
ســپس راهــی فرانســه مــی شــود و روز پنجشــنبه بــا «فرانســوا
اوالنــد» رئیــس جمهــوری آن کشــور دیــدار خواهــد کــرد.
ایــن اولیــن ســفر یــک رئیــس جمهــوری ایــران بــه فرانســه از
ســال  1999تــا کنــون اســت.
ایــران از هــم اکنــون عالقــه خــود را بــه مبــادالت تجــاری بــا
اروپــا نشــان داده اســت .از ســوی دیگــر کشــورهای اروپایــی
نیــز در حــال رقابــت بــرای دسترســی بــه بــازار بالقــوه بــزرگ
ایــران هســتند و هیاتــی هایــی تجــاری از فرانســه ،آلمــان و
ایتالیــا در همیــن ارتبــاط بــه ایــران ســفر کــرده انــد .ایتالیا در
موقعیــت خوبــی بــرای از ســر گیــری روابــط تجــاری بــا ایــران
اســت .ایــن کشــور تــا ســال  2006بزرگتریــن شــریک تجــاری
ایــران در اتحادیــه اروپــا بــود و انتظــار مــی رود صــادرات
ایــن کشــور بــه ایــران از  1.1میلیــارد دالر در ســال 2014
بــه نزدیــک  3میلیــارد دالر در ســال  2018برســد .در مــاه
نوامبــر ،یــک گــروه  378نفــره از  12بانــک و  178شــرکت
ایتالیایــی بــه تهــران رفــت کــه بزرگتریــن هیــات اروپایــی بــود
کــه بتازگــی بــه ایــران ســفر کــرده اســت.
بازتــاب ســفر اروپایــی حســن روحانــی در رســانه هــای
انگلیــس
رســانه هــای گروهــی انگلیــس روز ســه شــنبه ضمــن توجــه
ویــژه بــه ســفر اروپایــی دکتــر حســن روحانــی رییــس
جمهــور ایــران بــه ایتالیــا و فرانســه ،ایــن ســفر را نشــانگر
از ســرگیری مناســبات گســترده اقتصــادی تهــران بــا اروپــا
بــه عنــوان بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران قبــل از تحریــم
هــا ،دانســتند.
بــه گــزارش ایرنــا ،رســانه هــای انگلیســی در گــزارش هــای
خــود ،افزایــش مناســبات تجــاری و اقتصــادی از جملــه
گفــت وگــو بــرای خریــد هواپیمــای ایربــاس و دیــدار بــا پــاپ
فرانســیس را از جملــه اصلــی تریــن دســتاورد ایــن ســفر
توصیــف کردنــد.پ
روزنامــه گاردیــن در گزارشــی نوشــت :ایــن اولیــن ســفر
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رســمی یــک مقــام بلندپایــه ایرانــی بــه اروپــا از ســال 1999
میــادی بــه شــمار مــی آیــد.
گاردیــن افــزود :در جریــان ایــن ســفر قــرار اســت مناســبات
اقتصــادی میــان تهــران و اروپــا دوبــاره از ســر گرفتــه شــود
و انتظــار مــی رود کــه ایــران قــرارداد خریــد  114هواپیمــای
ایربــاس را امضــاء کنــد.
ایــن روزنامــه بابیــان اینکــه «اروپــا بــزرگ تریــن شــریک
تجــاری ایــران پیــش از تحریــم هــا بــوده اســت» ،نوشــت:
پــس از امضــای توافــق هســته ای ویــن ،شــمار زیــادی از
هیــات هــای اقتصــادی کشــورهای اروپایــی بــه ایــن تهــران
ســفرکرده انــد.
گاردیــن نوشــت :پایــان تحریــم هــا و برداشــته شــدن
محدودیــت واردات نفــت خــام از ایــران بدیــن معناســت
کــه تجــارت گســترده بــا ایــن کشــور دوبــاره از ســر گرفتــه
خواهــد شــد.
ایــن روزنامــه افــزود :آلمــان ،ایتالیــا و فرانســه در ایــن میــان
تــاش مــی کننــد تــا مبــادالت تجــاری شــان بــا ایــران را از
ســطح کنونــی  7میلیــارد و  600میلیــون یــورو (  5.8میلیــارد
پونــد) در ســال بــه دوران پیــش از تحریــم یعنــی  28میلیــارد
یــورو در ســال برســانند.
گاردیــن بــا اشــاره بــه همــکاری هــای اقتصــادی تهــران و
پاریــس افــزود :ایــران یکــی از بــزرگ تریــن بازارهــای صنعــت
خودروســازی فرانســه بــه شــمار مــی آیــد.
ایــن روزنامــه نوشــت :خودروســازان فرانســوی بــه شــدت
عالقــه منــد هســتند تــا تعامــات تجــاری شــان بــا ایــران از
ســر گرفتــه شــود.
گاردیــن نوشــت :پیــش از اعمــال تحریــم هــا شــرکت
فرانســوی پــژو ســالی  400هــزار دســتگاه خــودرو بــه ایــران
مــی فروخــت.
ایــن روزنامــه افــزود :حــاال رســانه هــای ایرانــی مــی گوینــد
کــه در جریــان ســفر حســن روحانــی بــه فرانســه احتمــال
مــی رود کــه قــراردادی بــه ارزش  500میلیــون یــورو بــا
شــرکت پــژو بــه امضــاء برســد.
گاردیــن نوشــت :ایــن در حالــی اســت کــه ســایر شــرکت
هایفرانســوی نیــز بــه شــدت عالقــه منــد هســتند کــه بــا
ایــران پســا تحریــم تجــارت کننــد.
شــبکه خبــری بــی بــی ســی نیــز در گزارشــی خبــری گفــت:
حســن روحانــی در حالــی پــا بــه اروپــا نهــاد کــه انتظــار مــی
رود قراردادهــای بــزرگ اقتصــادی را امضــاء کنــد.
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فردگرایی و نظم اقتصادی
فردگرایــی حقیقــی درحقیقــت یــک تئــوری جامعــه اســت و انتقادکننــدگان از فردگرایــی یــا لیبرالیســم کــه میگوینــد
آزدایخواههــا ،فردگراهــا و لیبرالهــا معتقــد بــه انســان منفــرد و زندگــی درشــرایط خــارج از جامعــه هســتند ،از ایــن نکتــه
مهــم غفلــت میکننــد .لیبرالهــا بــر ایــن رأی هســتند کــه فردگرایــی خــود یــک تئــوری اجتماعــی اســت.
کتاب«فردگرایــی و نظــم اقتصــادی» مجموعـهای از مقــاالت منتشرشــده فردریــش فــون هایــک در نشــریات مختلــف اســت کــه
بــه برخــی اندیش ـههای مهــم و بدیــع اولیــه او بــر میگــردد کــه هایــک آنجــا مطــرح کــرده و ســپس در برخــی کتابهــای
بعــدی او بســط داده شــده اســت .نخســتین بخــش کتــاب بــه موضــوع تمایزمیــان فردگرایــی حقیقــی و فردگرایــی کاذب
اختصــاص دارد و هایــک در آن بــه ایــن بحــث مــی پــردازد کــه در عصــر روشــنگری دو نظریــة متفــاوت فردگرایــی مبتنــی
بــر دو نــگاه متفــاوت فلســفی شــکل گرفــت .هــر دو در درجــه اول بــر اهمیــت فــرد تأکیــد داشــتند و بــه ایــن اعتبــار بــه
فردگرایــی ( )Individualismمتصــف مــی شــدند .امــا نــگاه اول متعلــق بــه تعــدادی از فیلســوفان بــود کــه بــر مبنــای آن یک
مکتــب آزاداندیشــی مبتنــی بــر «حکومــت قانــون» ایجــاد شــد ،و در نــگاه دوم تعــداد دیگــری هــم بــر مبنــای همــان اهمیــت
فــرد ،نقــش «حاکمیــت مطلــق مــردم» را مطــرح کردنــد.
عنوان« :فردگرایی و نظم اقتصادی»
نویسنده :آگوست فون هایک
مترجم :محسن رنجبر
انتشارات :نشر مرکز
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