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تخصص ایرانی مورد عالقه عمانی
نوعبخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه از جملــه طــرح و
برنامههایــی اســت کــه میتــوان در ارتبــاط بــا همــه کشــورها ازجملــه عمــان آن
را دنبــال کــرد.
مــردم ایــن کشــور مردمــی مهماندوســت و عالقهمنــد بــه توســعه همــکاری بــا
ایــران هســتند .رفتــار و خصوصیــات و خلقیــات عمانیهــا قابلتمجیــد اســت و
مصاحبــت و همــکاری بــا آنهــا لذتبخــش و امیــدوار کننــده .ایــن کشــور کوچــک
عربــی کــه اقتصــادی متکــی بــه نفــت دارد ،درصــدد توســعه ظرفیتهــای اقتصــادی
خــود و خــروج از اقتصــاد تکمحصولــی اســت .جمهــوری اســامی ایــران بــه دلیــل
ظرفیتهــای تولیــدی خــود کــه در ســالهای پــس از انقــاب در بخشهــای
مختلــف صنعتــی و کشــاورزی ایجــاد کــرده اســت میتوانــد شــریک خوبــی بــرای
عمانیهــا در ظرفیتســازی و تولیــد و گســترش همکاریهــا در همــه زمینههــا
باشــد .نگاهــی بــه فهرســت شــرکتها و پروژههــای خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران در کشــور عمــان در  ۱۰ســال گذشــته ،بیانگــر مشــارکت خــوب ایرانیهــا در
اجــرای پروژههــای مرتبــط بــا صنعــت بــرق ،تابلوهــای بــرق ،سیســتمهای صنعــت
آب و فاضــاب ،کمپرســورها ،پانلهــای الکتریکــی ،صنعــت ســاختمان ،جــاده ،بانــد
فــرودگاه ،خودرویــی ،خدمــات مشــاورهای نیــروگاه بــرق ،بنــدرگاه ،ماهیگیــری،
طراحــی و ســاخت نیــروگاه گازی و پاالیشــگاهی و ...اســت .چنانچــه اعتبــار منســجم
و متکــی بــر تبــادل اطالعــات در بخشهــای شناســایی پروژههــا و تطبیــق ظرفیــت
بنگاههــای دوطــرف بــرای اجــرای ایــن پروژههــا ایجــاد شــود میتــوان امیــدوار بــود
کــه شــاهد حضــور بیشــتر ایرانیهــا در اجــرای پروژههــای مــورد نظــر عمانیهــا
باشــیم .در مذاکــرات بــا وزیــر تجــارت عمــان مقــرر و موافقــت شــد در بخــش آگاهــی
و اطالعرســانی از نیازهــا و پروژههــا ،فرصتهــای بیشــتری را بــرای شــرکتهای
خصوصــی فراهــم کنیــم .عمانیهــا بــه بخــش خصوصــی و نقــش آنهــا در توســعه
روابــط اقتصــادی خیلــی تاکیــد دارنــد و ماهــم امیدواریــم ایــن فرصتهــا را بیشــتر
از گذشــته بــرای بخــش خصوصــی ایرانــی فراهــم کنیــم
ایــن امــر بهانــهای شــد تــا در نشســت مشــترک بــا اعضــای هیاتمدیــره ایــن
صنــدوق کــه مســئولیتی مشــابه صنــدوق توســعه ملــی ایــران دارنــد و از محــل
درصــدی از درآمدهــای نفتــی عمــان شــکل گرفتهانــد بــه بررســی ســایر پروژههــا
و زمینههــای همــکاری همچــون ادامــه در صفحــه 3

امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق اتریش و اتاق تهران

نشست مشترک فعاالن اقتصادی اتریش و ایران
همایــش توســعه همکاریهــای تجــاری ایــران و اتریــش ،صبــح
امــروز در اتــاق تهــران برگــزار شــد .در ایــن گردهمایــی نمایندگانی
از فعــاالن اقتصــادی ایالــت اشــتایر مــارک اتریــش کــه یکــی از
قطبهــای صنعتــی ایــن کشــور اســت بــا تجــار و صاحبــان
بوکار ایــران مالقــات و پیرامــون فرصتهــای همــکاری
کســ 
گفتوگــو کردنــد .همچنیــن در ایــن گردهمایــی تفاهمنامــه
همــکاری میــان اتــاق تهــران و اتــاق اقتصــاد ایالــت اشــتایر
مــارک اتریــش بــه امضــا رسید.مســووالن دو طــرف نیــز عــاوه بــر
نشســت عمومــی در افتتاحیــه ایــن همایــش ،دیــداری دوجانبــه
برگــزار کردنــد و در مــورد توســعه روابــط بیــن دو کشــور و ارتبــاط
بیشــتر بخــش خصوصــی اتریــش و دانمــارک رایزنــی کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران ،در هیــات تجــاری ایالــت اشــتایر مــارک اتریــش کــه بــه سرپرســتی
وزیــر اقتصــاد ،گردشــگری و فرهنــگ ایــن ایالــت بــه تهــران ســفر کــرده
اســت ،گروههــای مختلفــی از صنایــع ایــن کشــور حضــور دارنــد .نزدیــک بــه
 50فعــال اقتصــادی از حــدود  20شــرکت اتریشــی بــه همــراه نمایندگانــی از
تشــکلهای بخــش خصوصــی ایــن کشــور در اتــاق تهــران حاضــر شــدند و

بــا نماینــدگان و فعــاالن بخــش خصوصــی ایــران دیــدار و گفتوگــو کردنــد
و پــای میــز مذاکــره نشســتند.
به دنبال افزایش سرمایهگذاریهای مشترک هستیم

در ابتــدای ایــن همایــش مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران ،بــه روابــط
دیرینــه میــان دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت« :پــس از اجــرای برجــام و رفــع
تحریمهــا ،ایــران بــه دنبــال حفــظ روابــط اقتصــادی و برقــراری مناســبات
جدیــد و بلندمــدت اســت ».وی بــا اشــاره بــه اینکــه اتریــش کشــوری اســت
کــه از  360میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی بهرهمنــد اســت ،افــزود:
«حجــم روابــط تجــاری ایــران و اتریــش طــی ســال  2014میــادی بــه
حداقــل مقــدار خــود طــی ســالهای گذشــته رســید بــه طــوری کــه آمــار
نشــان میدهــد کــه در ایــن ســال ،میــزان مبــادالت تجــاری دو کشــور
بــه  218میلیــون دالر کاهــش یافــت ».خوانســاری خاطرنشــان کــرد کــه
تحریــم نقــش بســزایی در کاهــش حجــم مناســبات میــان دو کشــور داشــته
اســت و پــس از توافقــات اخیــر و رفــع کامــل تحریمهــا ،انتظــار مـیرود کــه
مناســبات میــان ایــران و اتریــش رشــد قابــل مالحظ ـهای داشــته باشــد.
رییس اتاق تهران همچنین ادامه در صفحه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار

نوعبخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورهای
همســایه از جملــه طــرح و برنامههایــی اســت

انـرژی

اخبار کوتاه
گام بلنــد ایــران بــرای افزایــش تجــارت
جهانــی گاز شــرکت ملــی گاز ایــران در دوران

پســاتحریم همــکاری بــا بــزرگان گازی دنیــا را بــا
ـش
ـادی اتریـ
ـاالن اقتصـ
ـترک فعـ
ـت مشـ
نشسـ
هــدف حضــور بیشــتر در مشــروح خبــر
ـران همایــش توســعه همکاریهــای تجــاری
و ایـ
ایــران و اتریــش ،صبــح امــروز در اتــاق تهــران
دولتیهــا بزرگتریــن بدهــکاران صنعــت
برگــزار شــد مشــروح خبــر
ـه رییــس کل بیمــه مرکــزی ایــران نســبت بــه
بیمـ
عــدم ارائــه گــزارش هزینهکــرد عــوارض دریافتــی

تخصــص ایرانــی مــورد عالقــه عمانــی
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مشــروح خبــر

2

ـی
ـور وارداتـ
ـن کشـ
ـرف بنزیـ
ـد از مصـ
 12درصـ
ـر
ـروح خبـ
ـت مشـ
اسـ

برلیــن میزبــان کمیســیون مشــترک اقتصــادی جــذب  ۷میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
ـود مشــروح خبــر
ایــران و آلمــان خواهــد بـ
خارجــی مشــروح خبــر
ـادی اروپـ
ـای بـ
ـن هـ
ـی توربیـ
ـول مهندسـ
غـ
ـا در امضــای تفاهمنامــهای بــرای تهاتــر گاز بــا کاال
خبر
ـروح
ـ
مش
ـد
ـ
کن
ـی
ـ
م
ـذاری
ـ
گ
ـرمایه
ـ
س
ـران
ـ
ای
ـر
ـروح خبـ
ـتان مشـ
ـا ترکمنسـ
ـات بـ
و خدمـ
ـرای تـ
ـی بـ
ـره جنوبـ
ـران و کـ
ـت ایـ
موافقـ
ـداوم نوبت غلبه بر رکود است مشروح خبر
ـر
ـروح خبـ
ـان ارزی مشـ
پیمـ

رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق از
ـر
ـروح خبـ
ـد مشـ
ـی گویـ
ـران مـ
ـای ایـ
ـت هـ
صادرکننــدگان از ســال  ۹۵دیگــر مالیــات ظرفیـ
نمیدهنــد مشــروح خبــر

دو مزیــت اقتصــاد ایــران در منطقــه
مشــروح خبــر
اعتبارســنجی مودیــز برخــورداری از تنــوع نســبی و در
صانیــــر رتبــه نهــم جهــان در حـــوزه امــان بــودن از آشــفتگی اقتصــاد جهانــی مشــروح خبــر
ـای
ـت هـ
ـرق و پُسـ
ـتقال بـ
ـط انــ
ـداث خـ
احـ
ـه WTO
ـاق ایران بـ
ـا از الحـ
ـن خبرهـ
ـرق مدیرعامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات آخریـ
بــــ

شــركتهاي مشــترك ،دســتاورد مهــم ســفر
امضــای موافقتنامــه تولیــد کاتالیســت مشــروح اروپــا مشــروح خبــر

ـوادور
ـگاه در اکـ
ـاخت پاالیشـ
ـرای سـ
ـره بـ
مذاکـ

تولیــد  ٤٤میلیــارد بشــکه نفــت در کشــور
ـامی مشــروح
آلمــان ناجــی بحــران آبــی ایــران خواهــد پــس از پیــروزی انقــاب اسـ
شــد؟ مشــروح خبــر
ـر
خبـ

و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) گفــت قائــم مقــام ســازمان توســعه تجــارت ،بــر اســاس
گــزارش منتشــر شــده از مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

ـت
ـی وزارت نفـ
ـل بدهـ
ـادرات کاال از محـ
صـ
امیرحســین زمانینیــا ،معــاون امــور بینالملــل و
ـتان رییــس بانــک توســعه صــادرات
ـه ترکمنسـ
بـ
بــا اشــاره بــه نتایــج ســفر رییسجمهــو ر بــه بازرگانــی وزارت نفــت و آنجولینــا تــورال مشــروح
خبــر
ایتالیــا و فرانســه گفــت مشــروح خبــر

فرمــول قیمــت خــوراک پتروشــیمیها توانیــر مجــوز ســاخت نیــروگاه بــه
چگونــه تعییــن شــد؟ در هفدهمیــن نشســت شــرکتهای طــرف قــرارداد وزارت نفــت
ـد دور جدیــد اختالفــات وزارت نفــت
کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران نمــی دهـ
و نیــرو کلیــد خــورد مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
ـدور
ـا تحریــم در صـ
ـای پسـ
ـش فرصتهـ
پیشــنهاد اصــاح قانــون مالیاتهــای همایـ
مســتقیم نوزدهمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی خدمــات فنــی و مهندســی و جــذب ســرمایه
ـی امــروزه عرضــه تــوان فنــی و
دولــت و بخشخصوصــی اســتان تهــران مشــروح گــذاری خارجـ
مهندســی و اجــرای طــرح هــای مختلــف در صنايــع
خبــر
گوناگــون مشــروح خبــر

بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــه
بدهــی دولــت بــه بانکهــا بــه حسابرســی مجلــس آینــده موکــول شــد مشــروح خبــر
کشــید مشــروح خبــر

ـر
خبـ

ـروح
ـید مشـ
ـد رسـ
ـا خواهـ
ـه اروپـ
ـران بـ
ـت ایـ
نفـ
ـر
خبـ

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
افزایــش تولیــد گاز کشــوردر قلــب بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
خبــر
مشــروح
خلیجفــارس
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

ـروح
ـیا مشـ
ـازار آسـ
ـن در بـ
ـت بنزیـ
ـقوط قیمـ
سـ
ـر
خبـ

ایــران مرکــز ســرمایهگذاری نفتــی در ٢٠١۶
ـر
ـروح خبـ
مشـ

حجــم تجــارت ایــران و ترکیــه  ۳۵میلیــارد
دالر میشــود مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره بیست سه  //هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

ادامه از صفحه 1
در همایــش توســعه همکاریهــای تجــاری ایــران و
اتریــش ،ظرفیــت شــکلگیری روابــط میــان دو کشــور
را بــاال عنــوان کــرد و گفــت« :ایــران کشــوری اســت کــه
بــا بــازار حــدود  300میلیــون نفــری کشــورهای همســایه
خــود ،ارتبــاط تنگاتنگــی دارد و شــرکتهای اتریشــی
میتواننــد طــی همــکاری بــا بنگاههــای ایرانــی از ایــن
بــازار گســترده اســتفاده کننــد ».خوانســاری همچنیــن بــا
اشــاره بــه اهــداف برنامــه ششــم توســعه کــه دســتیابی به
رشــد اقتصــادی  8درصــد ،کاهــش نــرخ تــورم بــه زیــر 10
درصــد و تقلیــل نــرخ بیــکاری بــه زیــر  10درصــد در آن
پیشبینــی شــده اســت ،گفــت« :براســاس ایــن برنامــه
توســعه ،ایــران بــرای تحقــق اهــداف اقتصــادی خــود نیــاز
بــه جــذب  250میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی
دارد کــه شــرکتهای اتریشــی میتواننــد ســهم بســزایی
در ایــن زمینــه داشــته باشــند ».رییــس اتــاق تهــران در
همیــن زمینــه بــه ســرمایهگذاری یــک شــرکت اتریشــی
فعــال در حــوزه تولیــد قطعــات خــودرو در ایــران بــرای
تولیــد مشــترک گیربکــس اتومــات اشــاره کــرد و افــزود:
«اتــاق تهــران بــه عنــوان بزرگتریــن پارلمــان بخــش
خصوصــی کشــور ،ایــن آمادگــی را دارد کــه در ترغیــب و
تشــویق بخــش خصوصــی ایــران بــرای توســعه روابــط بــا
اتریــش گامهــای جــدی بــردارد».
سفر آتی روحانی به اتریش

وزیــر اقتصــاد ،گردشــگری و فرهنــگ ایالــت اشــتایرمارک
اتریــش نیــز بــا ابــراز خرســندی از اینکــه مذاکــرات
هســتهای میــان ایــران و شــش کشــور قدرتمنــد جهــان
در ویــن ،پایتخــت کشــورش بــه ســرانجام رســید ،گفــت:
«دوره پیــشرو ،بــه ســود و نفــع مــردم هــر دو کشــور
اســت و بایــد از ایــن فرصــت بــرای برقــراری مناســبات
جدیــد در بخشهــای مختلــف اســتفاده کــرد ».کریســتین
بوخمــان ،از میزبانــی کشــورش از رییسجمهــور ایــران
در آینــدهای نزدیــک خبــر داد و افــزود« :روابــط دیرینــه
را اگــر در کنــار بســط مناســبات سیاســی و اقتصــادی
پیــش رو قــرار دهیــم بــه ایــن نتیجــه ســوق پیــدا
خواهیــم کــرد کــه چارچــوب منســجمی بــرای گســترش
همکاریهــا ایجــاد شــده اســت ».او افــزود« :پیــش از ایــن
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نشست مشترک
فعاالن اقتصادی
اتریش و ایران
رییسجمهــور اتریــش همــراه بــا هیاتــی بــه ایــران ســفر
کــرد و اکنــون مقــرر شــده اســت ،رییسجمهــور ایــران
نیــز در آینــده نزدیــک بــه اتریــش ســفر کنــد .این ســفرها
نــه تنهــا بســتری بــرای توســعه روابــط سیاســی خواهــد
بــود کــه تعمیــق روابــط سیاســی بــه پایــهای بــرای
مــراودات اقتصــادی تبدیــل خواهــد شــد».
بوخمــان بــا بیــان اینکــه شــرکتهای بســیار موفقــی
هیــات اتریــش را همراهــی میکننــد ،افــزود« :اشــتایر
مــارک یکــی از  9ایالــت اتریــش اســت و جمعیــت آن بــه
 1.3میلیــون نفــر میرســد .حــال آنکــه جمعیــت اتریــش
در کل ،حــدود  9میلیــون نفــر بــرآورد میشــود ».او
ادامــه داد« :اشــتایر مــارک در میــان ســایر ایالتهــای
اتریــش از نظــر نــوآوری ســرآمد اســت و ایــن موقعیــت
بــه دلیــل وجــود یکــی از بزرگتریــن مراکــز تحقیقاتــی
اتریــش در ایــن ایالــت ایجــاد شــده اســت .فنــاوری
محــرک پرقدرتــی بــرای رشــد اقتصــادی و ایجــاد
اشــتغال محســوب میشــود ».وزیــر اقتصــاد ،گردشــگری
و فرهنــگ ایالــت اشــتایر همچنیــن بــا اشــاره بــه
امکانپذیــری برقــراری ارتباطــات فرهنگــی میــان ایــران
و اتریــش ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه گفتوگوهــای
اثربخشــی میــان فعــاالن اقتصــادی دو طــرف صــورت
گیــرد .او گفــت« :حضــور تجــار و فعــاالن اقتصــادی ایــران
و اتریــش در ایــن گردهمایــی نشــاندهنده عالقــه دو
طــرف نســبت بــه توســعه مناســبات اقتصــادی و مــراودات
تجــاری اســت».

باور جمعی ایران روی جذب سرمایهگذاریهای
خارجی

نایبرییــس اتــاق تهــران نیــز در ایــن همایــش بــه
ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه ایــران بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای فوقالعــاده اقتصــادی کــه دارد کشــوری
ســرمایهپذیر تلقــی میشــود و مســووالن دولتــی کشــور
نیــز بــه ایــن مســاله بــاور دارنــد کــه جــذب ســرمایه
خارجــی بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی یــک ضــرورت
اســت .مهــدی جهانگیــری افــزود« :بــر اســاس اهــداف
برنامــه ششــم توســعه در ایــران ،رشــد اقتصــادی  8درصد
بــرای ســال آینــده پیشبینــی شــده اســت و ایــن در
حالــی اســت کــه صنــدوق بیــن المللــی پــول نیــز رشــد
اقتصــادی  5.8درصــد را بــرای ایــران پیشبینــی کــرده
اســت ».بــه گفتــه وی ،برنامهریزیهــا در داخــل بــر ایــن
اســاس اســت کــه طــی ســال آتــی حداکثــر  50میلیــارد
دالر جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور صــورت
بگیــرد و صنــدوق بینالمللــی پــول نیــز پیشبینــی
کــرده اســت کــه میــزان جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
بــرای ایــران طــی ســال آینــده در حــدود  35میلیــارد دالر
خواهــد بــود .جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای
شــاخص اروپایــی و غربــی بــرای حضــور در بــازار ایــران
بــه یــک تعامــل جــدی دســت یافتهانــد ،افــزود« :تمامــی
حوزههــای اقتصــادی در ایــران کــه دارای مزیــت جــذب
ســرمایهگذاری هســتند ،خــود را بــا شــرایط بــه وجــود
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محصــوالت کشــاورزی عمــان بپردازیــم و در نهایــت
توافــق شــد کــه در کارگروهــی متشــکل از مســئوالن ایــن
صنــدوق و طرفهــای ایرانــی ،پروژههــای قابــل عرضــه
بــرای ســرمایهگذاری در عمــان و ایــران معرفــی شــود.
مقامــات ایــن صنــدوق در  ۱۰روز آینــده (بهطــور احتمالــی
۸فوریــه) بــه ایــران خواهنــد آمــد و فرصتــی مناســب اســت
تــا در جلســهای بــا حضــور عالقهمنــدان و صاحبنظــران
طرحهــای مشــترک ســرمایهگذاری بــرای اســتفاده از
ظرفیتهــای مالــی ایــن صنــدوق بــه بحــث و جمعبنــدی
گذاشــته شــود .بنابرایــن محــور دوم از تنوعبخشــی
پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه در گــرو توســعه
ســرمایهگذاریهای مشــترک بــرای پایــداری و ثبــات بیشــتر
روابــط در بلندمــدت اســت .ب عمانیهــا عالقهمندنــد از
خدمــات تخصصــی ایرانیــان نیــز بــه خوبــی اســتفاده کننــد
و درحالحاضــر در زمینــه خدمــات تخصصــی پزشــکی
همچــون جراحــی چشــم ،کلیــه و پالســتیک تمایــل دارنــد
کــه ایرانیــان متخصــص و بــا شــهرت در قالــب برنامههــای
دورهای در بیمارســتانهای عمــان خدمــت کننــد و بــا
شــهرت و نــام نیکــی کــه از اجــرای ایــن گونــه خدمــات بــه
وجــود میآورنــد زمینهســاز شــکلدهی کلینیکهــای
تخصصــی و بیمارســتانی در عمــان شــوند .چالــش نــرخ
دســتمزد کــه کشــورهایی چــون هنــد توســعه ظرفیتهــای
نیــروی انســانی بــا انجــام کار و ارائــه خدمــات در عمــان
میتوانــد محــور دیگــری از تنــوع بخشــی بــه پیوندهــای
اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــور باشــد .راهانــدازی خــط
کشــتیرانی بیــن ایــران و عمــان کــه درحالحاضــر دو هفتــه
یکبــار در تــردد اســت فرصــت خوبــی را بــرای شــرکتهای
دوطــرف بــرای تبــادالت اقتصــادی بــه وجــود آورده کــه در
صــورت توســعه همکاریهــا ایــن ظرفیتهــا در بخــش
هوایــی نیــز قابــل توســعه اســت و میتوانــد لجســتیک و
خدمــات مــورد نیــاز صــادرات را پوشــش دهــد .ارائــه خدمــات
اعتبــار خریــدار از ســوی بانکهــای ایرانــی ،پوشــش خدمــات
صندوقهــای ضمانــت صــادرات دو کشــور ،روابــط کارگــزاری
بیــن بانکهــا و همــکاری و توســعه اتاقهــای دو کشــور نیــز
همگــی میتوانــد در تحکیــم روابــط ایــران و عمــان ایفــای
نقــش کنــد.
مجتبــی خســروتاج  -قائممقــام وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صانیــر رتبه نهم جهان
در حـوزه احداث خط
انـتقال برق و پُست های
بـــرق
مدیرعامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات
صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) گفــت :کســب
رتبــه نهــم در بیــن  250شــرکت جهــان در حــوزه
احــداث خــط انتقــال بــرق و پُســت هــای بــرق و
مقــام هــای قابــل توجــه در بخــش خدمــات عمومی،
ایــن شــرکت را بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای
پیمانــکاری جهــان بــدل کــرده اســت.
بهمــن صالحــی امــروز (چهارشــنبه) در نشســت خبــری بــه
مناســبت بیســت و دومیــن ســالگرد آغــاز فعالیــت شــرکت
صانیــر افــزود :ناامنــی در هــر کجــای جهــان ،فــرار ســرمایه
هــای اقتصــادی را بــه دنبــال دارد و ســرمایه گــذاران ترجیــح
مــی دهنــد همــواره در مناطــق امــن بــه فعالیــت بپردازنــد.
بــه گفتــه وی ،امــروز بطــور نمونــه کاهــش قیمــت جهانــی
نفــت موجــب بــروز مشــکالتی در فعالیــت صانیــر در بــازار
کشــور عــراق شــده اســت.
صالحــی اظهــار داشــت :کنــد شــدن ســرعت اجــرای پــروژه
هــا ،افزایــش هزینــه هــای مالــی طــرح هــا و پــروژه هــا و
اجبــار بــه اســتفاده از فاینانــس و ســایر روش هــای مالــی ،از
جملــه ایــن تاثیــرات اســت.
فاینانــس بــه معنــی تامیــن منابــع مالــی طــرح هــای
تولیــدی توســط موسســه هــای مالــی ماننــد بانــک هاســت
کــه بازپرداخــت آنهــا بــه اعتباردهنــده توســط شــرکت هــای
بیمــه اعتبــار صــادرات تضمیــن مــی شــود.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد :شــرکت صانیــر از
ســال  1373تاکنــون ،حــدود دو میلیــارد دالر قــرارداد را
اجرایــی کــرده و بــا بیــش از  200پیمانــکار همــکاری داشــته
کــه خــود ،کمکــی بــه توســعه پیمانــکاری و تولیــد در کشــور
بــوده اســت.

وی تصریــح کــرد :رویکــرد امــروز ایــن شــرکت ،توســعه
بــازار در آمریــکای شــمالی و بســیاری کشــورهای آســیایی،
آفریقایــی و حتــی اروپایــی اســت.
صالحــی گفــت :کســب رتبــه نهــم در بیــن  250شــرکت
جهــان در حــوزه احــداث خــط انتقــال بــرق و پُســت
هــای بــرق و مقــام هــای قابــل توجــه در بخــش خدمــات
عمومــی ،ایــن شــرکت را بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکت
هــای پیمانــکاری جهــان بــدل کــرده اســت.
وی اضافــه کــرد :هرچنــد در اساســنامه صانیــر ،فعالیــت
در خــارج از مرزهــای ســرزمینی ایــران تعریــف شــده ،امــا
بــا عنایــت بــه فضــای بــاز اقتصــادی و سیاســی پســابرجام،
امــروز بســیاری شــرکت هــای بیــن المللــی عالقــه منــد بــه
تشــکیل «جوینــت ونچــر» بــا صانیــر و اجــرای پــروژه هــای
مشــترک هســتند.
مدیرعامــل صانیــر بطــور نمونــه بــه یکــی از قراردادهــای
مشــترک بــا اروپایــی هــا اشــاره کــرد کــه در مــاه هــای
گذشــته بــه امضــاء رســیده و در آن ،ایــن شــرکت در قالــب
جوینــت ونچــر بــا صانیــر ،ســه پــروژه در مکزیــک ،شــیلی
و مصــر بــا ایرانــی هــا همــکاری مــی کنــد و صانیــر نیــز
متعهــد بــه اجرای مشــترک ســه پــروژه خــود در افغانســتان،
پاکســتان و ایــران بــا آنهــا شــده اســت.
** مذاکرات  20میلیارد دالری صانیر در  6ماه گذشته
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه صــادرات دو میلیــارد دالری
خدمــات فنــی و مهندســی صانیــر از ابتــدای تاســیس تــا
امــروز گفــت :چشــم انــداز ترســیم شــده بــرای صانیــر
دســتیابی بــه فــروش یــک میلیــارد دالری و ارزش
قراردادهــای ســه میلیــارد دالری تــا ســال  1400اســت.
ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت :ایــن شــرکت فقــط در 6
مــاه گذشــته موفــق بــه انجــام مذاکــرات مختلــف بــه ارزش
حــدود  20میلیــارد دالر شــده و مــی تــوان گفــت بــا توجــه
بــه اســتعدادها و قابلیــت هــای بســیار خــوب موجــود در
ایــران اســامی ،چشــم انــداز ذکــر شــده بدبینانــه ترســیم
شــده اســت.
صالحــی یــادآور شــد :شــرکت صانیــر در دهــه نخســت
فعالیــت خــود در چارچــوب کمیســیون هــای مشــترک و
در مناطقــی کــه دولــت ایــران ارتبــاط مســتقیم داشــت،
فعالیــت مــی کــرد و در  10ســال دوم عمدتــا تحــت تحریــم
هــای مختلــف قــرار گرفتــه بــود.
وی تصریــح کــرد :زیرســاخت هــای فعالیــت صانیــر امــروز
بــه مــرز بلــوغ و نتیجــه دهــی رســیده و پــس از ســال هــا

انـرژی

شماره بیست سه  //هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

مــی توانــد نقشــی تاثیرگــذار در صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی بــه خــارج داشــته باشــد.
شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق
ایــران (صانیــر) اینــک  18پــروژه در بخــش انــرژی در
کشــورهای پاکســتان ،افغانســتان ،ارمنســتان ،عــراق ،ســوریه،
کردســتان عــراق ،اتیوپــی ،ســریالنکا و عمــان بیــش از 860
میلیــون دالر در دســت اجــرا دارد.

برلین میزبان کمیسیون مشترک اقتصادی
ایران و آلمان خواهد بود

مدیــرکل بخــش امــور اقتصــادی و توســعه پایــدار وزارت
خارجــه آلمــان از برگــزاری نشســت آینــده کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی ایــران و آلمــان در
برلیــن و در مــاه مــه  ٢٠١٦خبــرداد.
دیتــر هالــر در گفتگــو بــا خبرنــگار شــانا بــا اعــام ایــن
کــه پنجمیــن نشســت کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی ایــران و آلمــان ،در آغــاز مــاه مــه امســال
(بهــار ســال  )١٣٩٥در برلیــن برگــزار مــی شــود ،افــزود:
بــه طــور فعاالنــه برنامــه کاری مشــترک تــا آن مقطــع را
آمــاده مــی کنیــم.
وی همچنیــن از تمایــل شــرکتهای آلمانــی بــرای توســعه
فعالیتهــای خــود در صنعــت پتروشــیمی ایــران خبــر داد.
مدیــر کل بخــش امــور اقتصــادی و توســعه پایــدار
وزارت خارجــه آلمــان گفــت :شــرکتهای آلمانــی بــرای
مشــارکت بــا شــرکتهای ایرانــی و دولــت ایــران در بخــش
پتروشــیمی ،بســیار مشــتاق هســتند.
بــه گــزارش شــانا ،آلمــان پیــش از تحریمهــا علیــه ایــران
یکــی از بزرگتریــن شــریکهای تجــاری ایــران بــوده اســت
و ایــن کشــور پــس از توافــق ایــران و گــروه  ٥+١بــه
عنــوان نخســتین کشــور از قــاره ســبز خــود را بــه ایــران
رســاند ،زیگمــار گابریــل ،قائــم مقــام صدراعظــم و وزیــر
اقتصــاد و انــرژی آلمــان سرپرســتی ایــن گــروه  ٦٠نفــره
را بــه عهــده داشــت.
پــس از نشســتهای مشــترکی کــه بیــن ایــران و آلمــان
در  ٢٩تیرمــاه برگــزار شــد دو کشــور اعــام کردنــد
پنجمیــن کمیســیون مشــترک تهــران و برلیــن بــزودی
برگــزار خواهــد شــد؛ آخریــن کمیســیون مشــترک ایــران
و آلمــان در ســال  ٢٠٠١برگــزار شــد.
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غول مهندسی توربین های بادی اروپا
در ایران سرمایه گذاری می کند

شــرکت  MDWindپــس از حضــور موفــق در پــروژه
هــای بــادی  ١٢کشــور اروپایــی ،اولیــن ســرمایه گــذاری
خــارج از اروپــای خــود را در ایــران انجــام مــی دهــد.
‹متیــو دســلی› مدیرعامــل ایــن شــرکت در گفتگــو بــا
ایرنــا ،بــا اعــام ایــن مطلــب کــه انتخــاب جمهــوری
اســامی ایــران از بیــن گزینــه هایــی چــون
آرژانتیــن ،برزیــل ،آفریقــای جنوبــی ،شــیلی و ترکیــه،
بیانگــر اهمیــت ویــژه بــازار دســت نخــورده و پراســتعداد
انــرژی بــادی ایــن کشــور اســت ،آمادگــی خــود را بــرای
انتقــال فنــاوری توربیــن هــای بــادی و ســرمایه گــذاری
در عرصــه آمــوزش نیروهــای بومــی اعــام کــرد
وی بــا معرفــی شــاخه آموزشــی ایــن شــرکت بــا عنــوان
 ،MDWind Academyرئــوس مــوارد آموزشــی
خــود بــرای تکنیســین هــای ایرانــی را در ســه قالــب
الکترومکانیــک توربیــن هــای بــادی ،طراحــی نیــروگاه
بــادی و مهــارت تعمیــر و نگهــداری توربیــن هــا برشــمرد.
دســلی بــا اعــام برنامــه ســفر تیــم مدیریتــی
 MDWindبــه ایــران در اســفند مــاه ســال جــاری،
از افتتــاح رســمی مجموعــه فنــی ایــن شــرکت در ایــران
بــه مرکزیــت تهــران و بــا عنــوان MDWind Iran
خبــر داد.
ایــن مرکــز فنــی ،بــا بهــره گیــری از برتریــن فنــاوری های
روز صنایــع بــادی اروپــا ،تمامــی امکانــات و ماشــین آالت
مــورد نیــاز بــرای نصــب ،راه انــدازی ،تعمیــر و نگهــداری
توربیــن هــای بــادی را در ایــران فراهــم خواهــد کــرد.
دکتــر حامــد بهشــتی مدیــر مجموعــه MDWind
 Iranنیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار ایرنــا ،ضمــن مهــم
ارزیابــی کــردن حضــور مســتقیم بازیگــران کلیــدی
صنایــع بــادی اروپــا در ایــران ،ایــن حضــور را فرصتــی
بــرای تبدیــل کشــور بــه نقطــه ثقــل صنایــع بــادی
خاورمیانــه و آســیای میانــه برشــمرد و بــا اشــاره بــه
برنامــه آموزشــی خــود بــرای تربیــت کادر فنــی ایرانــی
بــرای تمامــی خدمــات مــورد نیــاز صنعــت انــرژی بــادی
کشــور ،گفــت« :ایــن پتانســیل ،زمینــه ســاز توانایــی
ایــران در آینــده نزدیــک بــرای صــدور ظرفیــت مهندســی
داخــل ،بــه کشــورهای منطقــه اســت».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادراتـــ کاال از محل
بدهی وزارت نفتـــ به
ترکمنستانـــ
رییــس بانــک توســعه صــادرات بــا اشــاره بــه نتایــج ســفر
رییسجمهــو ر بــه ایتالیــا و فرانســه گفــت :بانکهــای
ایتالیایــی و فرانســوی صورتهــای مالــی ســه ســال
اخیــر را بــه زبــان انگلیســی مطالبــه کردنــد تــا ســپس بــه
مرحلــه قــرارداد نهایــی برســیم.
بــه گــزارش «جهــان صنعــت» ،علــی صالحآبــادی،
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات در نشســتی خبــری بــا
رویکــرد شــرایط جدیــد پــس از رفــع تحریمهــا ،اظهــار
کــرد :در حــال حاضــر مانــده تســهیالت بانــک توســعه
صــادرات  20درصــد رشــد داشــته و در مجمــوع تســهیالت
پرداختــی در ســال  94حــدود چهــار هــزار و  68میلیــارد
تومــان اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
هفــت درصــد افزایــش یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع تســهیالت پرداختــی در
ســال  94حــدود  70درصــد ســرمایه در گــردش و 30
درصــد طــرح بــوده ،گفــت :مانــده تســهیالت  20درصــد
ریالــی و مابقــی ارزی اســت.
صالحآبــادی ادامــه داد :همچنیــن در بخــش الســی
مجمــوع الســیهای وارداتــی و صادراتــی بانــک 2/5
میلیــارد دالر بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته
 3/6درصــد افزایــش یافتــه اســت.
صالحآبــادی بــا اشــاره بــه فصــل جدیــد روابــط تجــاری
ایــران و روســیه تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
ترکیــه و روســیه ،شــرکتهای روســی بــه شــدت بــه
واردات محصــوالت غذایــی و فرآوردههــای لبنــی از ایــران
عالقهمنــد هســتند.
وی ادامــه داد :هماکنــون روابــط بانکــی بیــن ایــران و
روســیه برقــرار شــده و  20میلیــون یــورو خــط اعتبــاری
بــرای صادرکننــدگان ایرانــی کاال بــه روســیه در نظــر
گرفتــه شــده اســت و اتــاق بازرگانــی نیــز شــرایط را بــرای
صادرکننــدگان کاال بــه روســیه فراهــم میکنــد.

صالحآبــادی همچنیــن بــا اشــاره بــه رابطــه تجــاری ایــران
و ترکمنســتان افــزود :ایــران ســاالنه دو تــا ســه میلیــارد
دالر گاز از ترکمنســتان وارد میکنــد .طــی مذاکراتــی کــه
بــا وزارت نفــت انجــام شــده ،صــادرات کاال و خدمــات فنــی
مهندســی از ایــران بــه ترکمنســتان از محــل طلــب دولــت
ترکمنســتان از وزارت نفــت تامیــن میشــود کــه امــروز
تفاهمنامــه ایجــاد ایــن خــط اعتبــاری بیــن بانــک توســعه
صــادرات و شــرکت ملــی نفــت امضــا میشــود.
رییــس بانــک توســعه صــادرات همچنیــن بــه رابطــه
تجــاری ایــران و ارمنســتان اشــاره کــرد و توضیــح داد:
قــرارداد انتقــال خــط ســوم بــرق بیــن ایــران و ارمنســتان
نهایــی شــده و  83میلیــون یــورو توســط بانــک توســعه
صــادرات و بــا تضمیــن دولــت تامیــن مالــی میشــود.
وی ادامــه داد :بــا ایــن کار عــاوه بــر افزایــش انتقــال بــرق
بیــن ایــران و ارمنســتان ،امــکان افزایــش صــادرات گاز از
ایــران بــه ارمنســتان نیــز فراهــم و ایــن پــروژه طــی 24
مــاه آینــده تکمیــل میشــود.
صالحآبــادی بــا اشــاره بــه بخــش دیگــر توســعه روابــط
ایــران و ارمنســتان یــادآور شــد :بانــک ملــت ایــران 100
درصــد ســهام بانکــی در ارمنســتان بــه نــام بانــک ملــت
ارمنســتان را در اختیــار دارد کــه یــک خــط اعتبــاری 10
میلیــون یورویــی بــه بانــک ملــت ارمنســتان میدهیــم و
بــه ایــن وســیله صادرکننــده ایرانــی کاال بــه ارمنســتان در
ایــران پــول نقــد میگیــرد و قــرارداد بیــن بانــک توســعه
صــادرات و بانــک ملــت ارمنســتان هفتــه آینــده امضــا
خواهــد شــد.صالحآبادی بــا بیــان اینکــه شــرکتهای
پیمانــکار ایرانــی پروژههــای مختلفــی را در عــراق اجــرا
میکننــد ،گفــت :براســاس مصوبــه دولــت مقــرر شــد
بانــک مرکــزی مبلــغ  200میلیــون دالر نــزد بانــک
توســعه صــادرات ســپردهگذاری ارزی کنــد و ایــن مبلــغ
در قالــب اعطــای تســهیالت بــه پیمانــکاران ایرانــی در
عــراق پرداخــت شــود.صالحآبادی بــا اشــاره بــه همــکاری
بانــک توســعه صــادرات بــا صنــدوق توســعه ملــی توضیــح
داد :در ســه قالــب ایــن همــکاری برقــرار اســت .قــرارداد
توســعه ریالــی بــه مبلــغ  100میلیــارد تومــان کــه نــزد
بانــک توســعه صــادرات انجــام شــده و در قالــب تســهیالت
بــه شــرکتها پرداخــت میشــود 100 ،میلیــون یــورو
ارزی و  800میلیــون دالر ارزی بــرای نفــت و گاز بــه زودی
تخصیــص داده خواهــد شــد و مبلــغ  675میلیــون دالر

انـرژی

شماره بیست سه  //هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

بــرای قــرارداد عاملیــت ارزی بــه قالــب همــکاری بانــک
توســعه صــادرات بــا صنــدوق توســعه ملــی اســت.
صالحآبــادی همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور در هیــات
ایرانــی همــراه رییسجمهــور در ســفر بــه ایتالیــا و
فرانســه و دســتاوردهای ایــن ســفر بــرای نظــام بانکــی
توضیــح داد :در ایــن ســفر بــا چندیــن بان ـک ایتالیایــی و
فرانســوی مذاکــرات اولیــه انجــام شــد و ســپس قــرار شــد
صورتهــای مالــی سهســال اخیــر را بــه زبــان انگلیســی
ارائــه دهیــم و بــه مرحلــه امضــای قــرارداد برســیم.
رییــس بانــک توســعه صــادرات همچنیــن دربــاره اتصــال
بــه ســوئیفت توضیــح داد :تاریــخ دقیــق اتصــال بــه
ســوئیفت توســط بانــک مرکــزی اعــام میشــود زیــرا
همــه  9بانــک مــدارک و مســتندات خــود را بــه بانــک
مرکــزی ارائــه دادهایــم و بانــک مرکــزی یکبــاره همــه را
ارســال کــرده اســت.
وی گفــت :طبــق اطالعــی کــه صبــح امــروز گرفتــن بــه
لحــاظ فنــی ســوئیفت دیشــب وصــل شــده اســت امــا
اینکــه نمیتوانیــم از طریــق ســوئیفت پیغــام بدهیــم
مســالهای نیســت زیــرا ســوئیفت از طریــق بانکهــای
دیگــر برقــرار اســت.

پایش تولید  6هزار واحد منتخب
صنعتی در کشور
ایرنــا -مدیــرکل دفتــر آمــار و فــرآوری دادههــای وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت از پایــش تولیــد شــش هــزار
واحــد منتخــب صنعتــی در کشــور خبــر داد .ســیدمهدی
نیــازی گفــت :در ایــن مقولــه وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت در تــاش اســت از بیــن  85هــزار واحــد صنعتــی
درکشــور براســاس شــاخصهای اشــتغال ،صــادرات و
اهمیــت محصــوالت تولیــدی ،حــدود شــش هــزار واحــد
منتخــب را رصــد کنــد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح
پایــش تولیــد از اواخــر ســال  93آغــاز شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :هماکنــون بــا ایجــاد فرهنــگ مناســب،
تعامــل ،همــکاری و بــدون اعمــال هرگونــه محدودیــت در
ارائــه خدمــات واحدهــای صنعتــی ،صاحبــان واحدهــای
صنعتــی اقــدام بــه ارائــه آمــار و ارقــام تولیــد بــه صــورت
شــفاف در ســامانه کننــد.

موافقت ایران و کره جنوبی برای
تداوم پیمان ارزی

5

وزارت دارایــی کــره جنوبــی در پــی مذاکــرات اخیــری کــه
در تهــران داشــت ،اعــام کــرد ایــران موافقــت کــرده اســت
دو حســابی کــه در ســالهای اخیــر بــه وون کــره داشــته را
حفــظ کنــد.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری دولتــی یونهــاپ ،دو طــرف
همچنیــن اســتفاده از یــورو ،یــوان چیــن و یــن ژاپــن را
بــرای ایجــاد راه دیگــری بــرای پرداخــت و تســویه پــول
معامالتشــان مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد.
مقامــات وزارت دارایــی و امورخارجــه کــره جنوبــی
مذاکراتــی بــا نماینــدگان بانــک مرکــزی ایــران داشــتهاند
و بانــک ووری و بانــک صنعتــی کــره (آی بــی کــی) کــه
حســابهای ایــران را کنتــرل میکننــد در ایــن نشســت
حضــور داشــتند.
ایــن حســابهای بانکــی کــه حــدود ســه تریلیــون وون (2.49
میلیــارد دالر) موجــودی دارنــد ،متعلــق بــه ایــران هســتند
و در ســپتامبر ســال  2010بــرای دور زدن محدودیتهــای
بازرگانــی و فراهــم شــدن امــکان تجــارت میــان دو کشــور
بــدون زیرپــا گذاشــتن تحریمهــای بیــن المللــی ایجــاد
شــدند.
تحــت ایــن سیســتم یــک پاالیشــگاه کــره جنوبــی میتوانــد
نفــت خــام از ایــران خریــداری کنــد و پــول آن را بــه
حســابهای ووری یــا آی بــی کــی واریــز کنــد .ســپس
بانــک مرکــزی ایــران دریافــت پــول را تاییــد کــرده و بــه
فروشــنده ایرانــی ریــال میدهــد تــا معاملــه نهایــی شــود.
بــه گفتــه یــک منبــع آگاه در وزارت دارایــی ،بــه دلیــل اینکه
شــرکتهای کــره ای بــه جــای فــروش ،خریــد بیشــتری از
ایــران داشــته انــد ،میــزان موجــودی ایــن حســابها طــی
ســالهای گذشــته بــه طــور مســتمر افزایــش یافتــه اســت.
ایــن منبــع آگاه در ادامــه افــزود :مذاکــرات بــرای ایجــاد
یــک سیســتم پرداخــت دیگــر در نشســت مذکــور بــه
نتیجــه نرســید.
همچنیــن بــه گفتــه ایــن مقــام کــره ای ،ایــران تجــارت
قابــل توجهــی بــا اروپــا دارد از ایــن رو ترجیــح میدهــد
از یــورو بــرای تجــارت اســتفاده کنــد بــا اینهمــه مذاکــرات
بیشــتر در ایــن خصــوص در آینــده انجــام خواهــد گرفــت.
منبع :ایسنا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره بیست سه  //هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

در هفدهمیــن نشســت کمیســیون انــرژی و
محیطزیســت اتــاق تهــران ،موضــوع قراردادهــای

نفتــی و قیمــت خــوراک واحدهــای پتروشــیمی کــه چنــدی
پیــش ابــاغ شــد ،بــه بحــث گذاشــته شــد .در ایــن نشســت
همچنیــن ،توضیحاتــی در خصــوص قیمــت مصــوب خــوراک
پتروشــیمیها از ســوی مدیــرکل هماهنگــی بودجــه و
ســرمایهگذاری وزارت نفــت داده شــد و بــه مصــرف گاز در
بخشهــای مختلــف اشــاره شــد.

همچنیــن در ایــن نشســت اعضــای ایــن کمیســیون،
نســبت بــه اتفاقــات اخیــر از جملــه برخــی صحبتهــای
منفــی در مــورد قراردادهــای نفتــی و تجمعــات اعتراضی
در قبــال ایــن قراردادهــا ابــراز نگرانــی کردنــد .فعــاالن
اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه اینگونــه ســخنان و
اعتراضــات کــه بــه بهانــه تهدیــد منافــع ملــی صــورت
گرفتــه ،منجــر بــه بیاعتمــادی ســرمایهگذاران
خارجــی بــرای ورود بــه اقتصــاد ایــران خواهــد شــد
در حالــی کــه توســعه میادیــن نفتــی و گازی کشــور
بــه ویــژه میادیــن مشــترک و ارتقــای تولیــد ،صــادرات
و فــرآوری نفــت بــه طــور کلــی نیازمنــد جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی اســت .ایــن اعتراضــات در
حالــی صــورت میگیــرد کــه هنــوز قراردادهــای نفتــی
بــه طــور رســمی رونمایــی نشــده اســت و اخیــرا ً بــه
دســتور وزیــر نفــت ،متــن تدویــن شــده ایــن قراردادهــا
در اختیــار مجلــس و برخــی نهادهــای نظارتــی قــرار
گرفتــه اســت.
فرمول جدید نرخ خوراک چگونه تعیین شد؟
در ایــن نشســت همچنیــن ،مدیــرکل هماهنگــی بودجــه و
ســرمایهگذاری وزارت نفــت در خصــوص فرمــول تعییــن
قیمــت خــوراک واحدهــای پتروشــیمی توضیحاتــی ارائــه
داد .ایــن فرمــول پــس از چندیــن مــاه کشوقــوس فــراوان
میــان وزارت نفــت و ذینفعــان ایــن طــرح ،چنــدی پیــش
ابــاغ شــد و از ابتــدای ســال آتــی بــه اجــرا در خواهــد آمــد.
رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران در
ایــن خصــوص ،گفــت« :یکــی از ویژگیهــای بــارز فرمــول
تهیــه شــده بــرای قیمــت خــوراک واحدهــای پتروشــیمی،
ایــن اســت کــه بــر اســاس آن ،قیمــت ایــن بخــش ثابــت
نیســت بلکــه بــه طــور ماهانــه اعــام میشــود ».معظمــی

فرمول قیمت خوراک
پتروشیمیها چگونه تعیین
شد؟

پیشنهاد اصالح قانون
مالیاتهای مستقیم

تصریــح کــرد کــه فرمــول تعییــن شــده ،بــه مــدت  10ســال
ثابــت باقــی خواهــد مانــد .بــه گفتــه وی بــر اســاس فرمــول
جدیــد ،کــف قیمــت گاز طبیعــی بــه عنــوان خــوراک
واحدهــای پتروشــیمی 8.5 ،ســنت و حداکثــر  20ســنت
خواهــد بــود.
خانــم افخــم زروانــی ،مدیــرکل هماهنگــی بودجــه و
ســرمایهگذاری وزارت نفــت نیــز طــی توضیحاتــی ،ابتــدا
یــادآور شــد کــه فرمــول بــه دســت آمــده در راســتای ایجــاد
شفافســازی در ایــن بخــش تدویــن و مصــوب شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،فرمــول بــه دســت آمــده بــرای تعییــن نــرخ
خــوراک واحدهــای پتروشــیمی بــر پایــه قیمــت متوســط گاز
در چهــار هــاب گازی جهــان تعییــن شــده اســت

صــادرات گاز و نیــز کل پرداختــی بــرای واردات گاز ،تقســیم
بــر مقــدار گاز فروختــه شــده بــرای ســایر مصــارف داخلــی
(خانگــی ،تجــاری ،دولتــی ،عمومــی ،حملونقــل و صنعــت
غیرخــوراک پتروشــیمیها) بــه عــاوه مقــدار صــادرات گاز
اســت.

بــر ایــن اســاس ،قیمــت گاز طبیعــی بــه عنــوان خــوراک
واحدهــای پتروشــیمی اینگونــه محاســبه شــده اســت:
قیمــت گاز طبیعــی= معــدل وزنــی قیمــت داخلــی ،صادراتــی
و وارداتــی× +0/5قیمــت گاز طبیعــی در بــازار تعییــن
شــده×0/5
در ایــن فرمــول ،منظــور از معــدل وزنــی قیمــت داخلــی،
صادراتــی و وارداتــی ،حاصلضــرب کل گاز فروختــه شــده
منهــای مقــدار گاز وارداتــی در متوســط قیمــت فــروش ســایر
مصــارف داخلــی (خانگــی ،تجــاری ،دولتــی ،عمومــی ،حمــل
و نقــل و صنعــت بــدون احتســاب فــروش بــه پتروشــیمیها
بــه عنــوان خــوراک) بــه عــاوه کل درآمــد حاصــل از

نوزدهمیــن جلســه شــورای گفتوگــوی دولــت

و بخشخصوصــی اســتان تهــران بــا ریاســت مســعود
خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران ،و در غیــاب سیدحســین
هاشــمی ،اســتاندار تهــران برگــزار شــد .در ایــن نشســت
گــزارش کارگــروه بررســی معوقــات بانکــی بخــش خصوصــی
بــه بانکهــا و فهرســت تســهیالت پرداختــی بــه متقاضیــان
اســتان تهــران ارائــه و پــس از بحــث و بررســی پیرامــون
موضــوع ،مقــرر شــد در نشســت آتــی جــداول کاملتــری از
میــزان معوقــات و تســهیالت پرداخــت شــده بــه بخشهــای
مختلــف ارائــه شــود.
آزادسازی محدودههای معدنی پس از  12سال
رییــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت در بخــش
دیگــری از ســخنانش ،از آزادســازی محدودههــای معدنــی
خبــر داد .وی گفــت« :پــس از  12ســال کــه تعــدادی از
محدودههــای معدنــی آزاد نبــود ،طــی مــاه جــاری بــه
تدریــج در حــال آزادســازی اســت و در دســترس فعــاالن
اقتصــادی و مختصصــان بخــش معــدن قــرار خواهــد
گرفــت ».بــه گفتــه مسفــروش ،در اســتان تهــران نیــز
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حــدود  90محــدوده آزادســازی شــده اســت .وی افــزود:
«آزادســازی ایــن محدودههــا  19دی مــاه امســال صــورت
گرفــت».
پیشنهاد اصالحی در حوزه مالیات
در ادامــه ایــن نشســت ،معــاون امــور کسـبوکار اتــاق تهــران
بــه ارائــه گزارشــی در ارتبــاط بــا اصــاح مــاده  54آییــن نامــه
مــاده  219قانــون مالیاتهــای مســتقیم پرداخــت .فریــدون
طالی ـیزاده گفــت« :بــه موجــب ایــن مــاده ،در اجــرای بنــد
(الــف) مــاده  59قانــون برنامــه ســوم توســعه و بــه اســتناد
مــاده  219قانــون کلیــه بخشــنامهها ،دســتورالعملها،
رویههــای اجرایــی کــه توســط ســازمان امــور مالیاتــی
جهــت اجــرای قانــون ابــاغ میشــود بــرای کلیــه واحدهــای
تابعــه ســازمان ،مامــوران مالیاتــی و مودیــان الزماالجراســت».
بــه گفتــه وی ،در ایــن مــاده اختیاراتــی فراتــر از قانــون بــه
ســازمان امــور مالیاتــی اعطــا شــده اســت بــه طــوری کــه از
تاریــخ الزماالجــرا شــدن آییننامــه مزبــور بخشــنامهها و
دســتورالعملهای متعــددی توســط ســازمان امــور مالیاتــی
صــادر شــده کــه فراتــر از حــدود مــوارد مصــرح در قانــون
بــوده اســت.
معــاون امــور کســبوکار اتــاق تهــران در ادامــه ،متــن
اصالحــی پیشــنهادی جایگزیــن مــاده  54آییــن نامــه مــاده
 219قانــون مالیاتهــای مســتقیم را اینگونــه بیــان کــرد:
«کلیــه بخشــنامهها ،دســتورالعملها و رویههــای اجرایــی
کــه توســط ســازمان جهــت اجــرای قانــون تنظیــم و ابــاغ
میشــود و جنبــه داخلــی دارد بــرای کلیــه واحدهــای
تابعــه ســازمان و مامــوران مالیاتــی ،الزماالجراســت».
وی افــزود« :براســاس تبصــره جایگزیــن ،بخشــنامهها و
دســتورالعملهای ســازمان امــور مالیاتــی کــه تکالیفــی را بــا
اســتناد بــه مــوارد مصــرح در قانــون مالیاتهــای مســتقیم و
یــا قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر عهــده مودیــان قــرار
میدهــد ،در صورتــی بــرای مودیــان الزماالجراســت کــه بــدوا ً
توســط هیــات عمومــی شــورای عالــی مالیاتــی تاییــد و بــه
تصویــب وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی یــا رییــس ســازمان
رســیده باشــد و در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار و
ضمیمــه روزنامــه رســمی درج شــود».
پــس از تشــریح ایــن متــن اصالحــی ،مقــرر شــد بــرای
بررســی بیشــتر تــا زمــان برگــزاری جلســه آینــده

شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان
تهــران ،نظــرات کارشناســی دیگــری نیــز مــورد بررســی
قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

گام بلند ایران برای
افزایش تجــارت
جهانـــــی گاز

شــرکت ملــی گاز ایــران در دوران پســاتحریم
همــکاری بــا بــزرگان گازی دنیــا را بــا هــدف حضــور
بیشــتر در بازارهــای جهانــی گســترش میدهــد.
بــه گــزارش «دنیــای اقتصــاد» مدیرعامــل شــرکت
ملــی گاز ایــران ،عصــر روزدوشــنبه ( ١٢بهمنمــاه)
در حاشــیه مراســم امضــای موافقتنامــه ایجــاد
بســترهای مناســب بــرای حمایــت از صادرکننــدگان
کاال بــه ترکمنســتان در مقابــل واردات گاز از آن
کشــور در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :شــرکت
ملــی گاز ایــران در  10مــاه گذشــته موفــق بــه تحقــق
برنامهریزیهــای خــود در بیشــتر مــوارد شــده
اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــه همــکاری ایــران و
شــرکت گازپــروم اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن همــکاری
مذاکــرهای بــرای صــادرات گاز بــه ترکیــه انجــام نشــده
اســت .عراقــی یــادآور شــد :همــکاری شــرکت ملــی گاز
ایــران و شــرکت گازپــروم در قالــب تشــکیل پنــج کارگــروه

در بخشهــای ســرمایهگذاری ،تعمیــرات ،نگهــداری،
ذخیرهســازی و پاالیشــگاهی انجــام میشــود .وی بــا بیــان
اینکــه بهطــور کلــی شــرکتهای بــزرگ گاز دنیــا تجربیــات
و دانشــی دارنــد کــه میتواننــد بــا یکدیگــر مبادلــه
کننــد ،گفــت :افــزون بــر همــکاری بــا شــرکت گازپــروم،
موافقتنامــهای نیــز بــا یکــی از شــرکتهای فرانســوی
امضــا شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه شــرکت
ســایپم ایتالیــا نیــز عالقهمنــد بــه همــکاری بــا ایــران در
حــوزه انــرژی اســت ،گفــت :توافقنامــه ســاخت خــط لولــه
نهــم سراســری بهعنــوان خــط لولــه صــادرات گاز ایــران در
ســفر رئیسجمهــوری بــه ایتالیــا امضــا شــده اســت .وی
افــزود :خــط لولــه دوم سراســری نیــز از ســوی ایــن شــرکت
در ایــران اجــرا شــده و توافقنامــه ســاخت خــط لولــه نهــم
سراســری بــا شــرایط اعــام شــده از ســوی ایــران در ســفر
رئیسجمهــوری و از ســوی مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت
ایــران امضــا شــده اســت.مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران
ادامــه داد :براســاس توافــق انجــام شــده ،شــرکت ســایپم
ایتالیــا در اجــرای ایــن پــروژه بایــد از پیمانــکاران ایرانــی
اســتفاده کنــد و تمــام تجهیــزات از جملــه توربوکمپرســور و
تجهیــزات نیــز از داخــل تامیــن میشــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران در ادامــه دربــاره قــرارداد
صــادرات گاز بــه پاکســتان گفــت :ایــن قــرارداد کمــاکان در
جریــان اســت و فســخ نشــده و طــرف پاکســتانی پیشتــر
اعــام کــرده بــود کــه مشــکلی بــرای اجــرای خــط نداریــم.
وی بــا بیــان اینکــه در دولــت قبــل بــه دلیــل درآمــد بــاالی
نفتــی وعــده پرداخــت  ٥٠٠میلیــون یــورو کمــک مالــی
بــرای اجــرای ایــن خــط در خــاک پاکســتان داده شــده
بــود ،اعــام کــرد :پاکســتان بــه گاز ایــران نیازمنــد اســت
و در حــال آمادهســازی زیــر ســاختها بــرای دریافــت گاز
اســت.به گفتــه معــاون وزیــر نفــت ،مقامهــای پاکســتان ادعــا
کردهانــد در حــال نهایــی کــردن شــرایط بــرای اجــرای خــط
لولــه هســتند کــه بــا آمادگــی آنهــا قســمت باقــی مانــده خط
لولــه تــا مــرز ایــران و پاکســتان را اجــرا میکنیــم .وی
در ادامــه بــه صــادرات گاز بــه عــراق اشــاره کــرد و گفــت:
خوشــبختانه قــرارداد صــادرات گاز بــه اســتانهای بغــداد
و بصــره امضــا شــده اســت و دیــروز نیــز بحــث چگونگــی
تزریــق گاز بــه خــط انتقــال بغــداد بررســی شــد و تــا پایــان
ســال مشــعل گاز در مــرز ایــران و عــراق (نفتشــهر) روشــن
میشــود.

انـرژی

شماره بیست سه  //هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

براســاس قــرارداد ،در فصــل گــرم
ســال روزانــه  ٣٥میلیــون مترمکعب
گاز بــه اســتان بغــداد ارســال
میشــود .وی دربــاره افزایــش حجــم
صــادرات گاز بــه ترکیــه نیــز گفــت:
طــرف تــرک ســه روز گذشــته
درخواســت افزایــش واردات از ایــران
را داشــت کــه بــا هماهنگــی انجــام
شــده شــرایط بــرای افزایــش دو
میلیــون مترمکعــب گاز فراهــم شــد
در نهایــت یــک میلیــون مترمکعــب
از ایــن گاز ایــران از ســوی آنهــا
برداشــته شــد.

عراقــی اظهــار کــرد :صــادرات گاز اوایــل ســال آینــده بــا
اعــام آمادگــی عــراق آغــاز میشــود و در  ٩مــاه نخســت
اجرایــی شــدن قــرارداد ،روزانــه هفــت میلیــون مترمکعــب،
پــس از یــک ســال روزانــه  ١٤تــا  ٢٥میلیــون مترمکعــب در
روز افزایــش مییابد.مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا
بیــان اینکــه قــرارداد صــادرات گاز بــه عــراق ٦ســاله اســت،
ادامــه داد :براســاس قــرارداد ،در فصــل گــرم ســال روزانــه ٣٥
میلیــون مترمکعــب گاز بــه اســتان بغــداد ارســال میشــود.
وی دربــاره افزایــش حجــم صــادرات گاز بــه ترکیــه نیــز
گفــت :طــرف تــرک ســه روز گذشــته درخواســت افزایــش
واردات از ایــران را داشــت کــه بــا هماهنگــی انجــام شــده
شــرایط بــرای افزایــش دو میلیــون مترمکعــب گاز فراهــم
شــد در نهایــت یــک میلیــون مترمکعــب از ایــن گاز ایــران از
ســوی آنهــا برداشــته شــد.
عراقــی در مــورد شــکایت دوم شــرکت بوتــاش از ایــران
بــه دیــوان داوری نیــز اظهــار کــرد :طــرف تــرک ادعــای
کاهش35درصــدی قیمــت گاز وارداتــی از ایــران را بــه دادگاه
ارائــه کــرده بــود و دادگاه بــا کاهــش  ١٠تــا  ١٥درصــد
موافقــت کــرده اســت.معاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه بــرای
پرداخــت ایــن مبلــغ بایــد روش و حــد و نصــاب مشــخص
شــود ،ادامــه داد :دربــاره نحــوه پرداخــت ،مذاکــرهای انجــام
نشــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه ترکیــه ادعــای کاهــش
قیمــت از ســال  ٢٠١٠را بــه دادگاه ارائــه کــرده بــود ،گفــت:
بــا ارائــه مســتندات موضــوع کاهــش قیمــت از ســال ٢٠١١
اعمــال میشــود.معاون وزیــر نفــت دربــاره کاهــش اســت
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مجــدد قیمــت صــادرات گاز بــه ترکیــه افــزود :قیمــت گاز
تابعــی از نفــت اســت و بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت
شــاهد ارزان شــدن قیمــت گاز جهانــی بودهایــم.
عراقــی در ادامــه بــه حجــم تحویــل گاز بــه پتروشــیمیها
اشــاره کــرد و گفــت :در  ١٠مــاه امســال بهصــورت میانگیــن
روزانــه  ٤٣میلیــون مترمکعــب گاز بــه پتروشــیمیها تحویــل
شــده کــه ایــن مقــدار در مــدت مشــابه پارســال  ٤٠میلیــون
مترمکعــب بــوده اســت .وی ادامــه داد :امســال قیمــت هــر
مترمکعــب خــوراک بــرای واحدهــای پتروشــیمی ٣٣٤
تومــان و قیمــت ســوخت  ١٣٠تومــان بــوده و اخیــرا قیمــت
پتروشــیمیها تغییــر کــرده اســت از ســوی وزیــر نفــت
ابــاغ شــد کــه البتــه بــه گفتــه عراقــی ،قیمــت خــوراک بــر
اســاس نــرخ داخلــی ،متوســط قیمــت واردات و صــادرات و بــر
اســاس قیمــت میانگیــن جهانــی محاســبه و در قالــب فرمــول
ابــاغ شــده اســت .مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا
بیــان اینکــه قیمــت خــوراک مــورد رضایــت شــرکتهای
پتروشــیمی بــوده اســت ،گفــت :ایــن قیمــت از ســال ٩٥
اعمــال میشــود.
وی تاکیــد کــرد :بــه دلیــل پرداخــت بخشــی از هدفمنــدی
یارانههــا از ســوی شــرکت ملــی گاز ایــران ،شــرکتهای
پتروشــیمی بایــد مطالبــات معــوق خــود را پرداخــت کننــد
و خوشحســاب شــوند.معاون وزیــر نفــت دربــاره قیمــت
گاز تحویلــی بــه نیروگاههــا گفــت :قیمــت گاز تحویلــی بــه
نیروگاههــا حــدود  ٨٠تومــان اســت ولــی مبلغــی از ایــن
پــول دریافــت نمیشــود و از ســوی ســازمان برنامــه و
بودجــه محاســبه میشــود .معــاون وزیــر نفــت دربــاره درآمــد
شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت :ســاالنه حــدود  ١٧٠میلیــارد
مترمکعــب گاز فروختــه و بــه ازای هــر مترمکعــب ١٢٠
تومــان دریافــت و  ٢٣تومــان از ایــن مقــدار ســهم شــرکت
ملــی گاز ایــران اســت.وی ادامــه داد :شــرکت ملــی گاز ایــران
ســاالنه  ٩هــزار میلیــارد تومــان بــه ســازمان هدفمنــدی و
ســه هــزار میلیــارد تومــان مالیــات پرداخــت میکنــد.
حمیدرضــا عراقــی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار «دنیــای
اقتصــاد» دربــاره آخریــن وضــع واردات ورقههــای خطــوط
لولــه سراســری گاز بــه کشــور گفــت :هماکنــون تامیــن ورق
بــه جــز قطرهــای  ٤٨و  ٥٦اینــچ از طریــق شــرکتهای
ایرانــی انجــام میشــود و چــون ورقهــای خطــوط لولــه 48
و  56اینــچ در ایــران تولیــد نمیشــود نیــاز کشــور از طریــق
کشــورهای آلمــان ،هنــد ،اوکرایــن و چیــن کــه تولیدکننــده
آن هســتند ،تامیــن میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
صادرکنندگان از سال  ۹۵دیگر مالیات نمیدهند
رییـس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از حمایتهــای
مالیاتــی از صــادرات کاال و خدمــات خبــر داد و گف ـت :از
ســال  ،95صددرصــد درآمــد حاصــل از صــادرات کاال و
خدمــات بــا نــرخ صفــر مالیاتــی محاســبه میشــود.
بــه گــزارش «جهانصنعــت» بــه نقــل از ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور ،ســیدکامل تقوینــژاد ،رییــسکل ایــن
ســازمان از حمایــت مالیاتــی صــادرات کاال و خدمــات
خبــرداد و گفـت :از ســال  ،95صددرصــد درآمــد حاصــل از
صــادرات کاال و خدمــات بــا نــرخ صفــر مالیاتــی محاســبه
میشــو د.
وی تصریحکــرد :ایــن امــر بــه ایــن معنــی اســت کــه
معــادل اعتبــار مالیاتــی محاسبهشــده بــه نــرخ صفــر از
محــل اعتبــار جمعــی -خرجــی کــه همــه ســاله در بودجــه
ســنواتی پیشبینــی میشــود ،بــه حســاب مودیــان
منظــور میشــود و بــه عبارتــی میــزان مالیــات متعلــق
کــه بــه واســطه اعمــال نــرخ صفــر دریافــت نمیشــود،
در حســاب درآمدهــای مالیاتــی بــرای مشــخص شــدن
ظرفیــت مالیاتــی منظــور و بــه ایــن ترتیــب میــزان کمــک
دولــت بــه فعــاالن اقتصــادی از بابــت عــدم دریافــت
مالیــات شــفاف میشــود.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه اعمــال نــرخ صفــر
در مالیــات ،باعــث ایجــاد شــفافیت و افزایــش رقابــت در
اقتصــاد کشــور میشــود ،خاطرنشــانکرد :از ایــن راه
نظــام مالیاتــی قــادر خواهــد بــود ظرفیــت درآمدهــای
مالیاتــی کشــور را بــه صــورت ســاالنه تخمیــنزده و
آمارهــای روشــن و نزدیــک بــه واقعیــت را بــه منظــور
برنامهریــزی دقیــق نظــام اقتصــادی کشــور بــه دســت
آورد و آمــار معافیتهــای مالیاتــی را شفافســازی کنــد.
بدهی دولت به بانکها به حسابرسی کشید
بدهــی بالــغ بــر  100هــزار میلیــاردی دولــت بــه بانکهــا،
رقمــی کــه «نوبخــت» معتقــد اســت مــازاد بــر  64هــزار
میلیــارد تومــان آن جــزو تعهــدات دولــت نیســت امــا
«ســیف» ایــن گونــه توضیــح داده کــه  64هــزار میلیــارد

تومــان میــزان حسابرســی شــده ایــن بدهــی اســت و بایــد
مابقــی نیــز حسابرســی و تعیــن تکلیــف شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بنابــر آمارهــای بانــک مرکــزی و آنطور
کــه کمیجانــی ،قائممقــام بانــک مرکــزی اعــام کــرده
اســت «در حــال حاضــر شــبکه بانکــی بالــغ بــر  110هــزار
میلیــارد تومــان از دولــت طلــب دارد» .بدهــی هنگفتــی که
البتــه خــود دولــت هــم اذعــان دارد کــه بــا قفــل کــردن
بخشــی از منابــع بانکهــا تــوان تســهیالتدهی آنهــا را
کاهــش داده اس ـت.
بــا ایــن وجــود ایــن بدهــی کــه طــی دورههــای گذشــته
انباشــت شــده و اکنــون مــرز  100هــزار میلیــارد تومــان
را هــم پشتسرگذاشــته ،نهتنهــا تاکنــون در شــیب
کاهشــی نیفتــاده بلکــه بــه نظــر میرســد توافــق چندانــی
هــم در مــورد اعــداد و ارقــام آن وجــود نــدارد.
آخریــن تــراز نامــه منتشــره بانــک مرکــزی از بانکهــا و
موسســات اعتبــاری نشــان میدهــد کــه بدهــی بخــش
دولتــی بــه ایــن شــبکه حــدود  110هــزار میلیــارد تومــان
اســت کــه از ایــن رقــم  107هــزار میلیــارد تومــان بــرای
دولــت و حــدود  2900میلیــارد تومــان دیگــر بــه بدهــی
شــرکتها و موسســات دولتــی اختصــاص دارد.
گسترش همکاری تهران -پاریس؛
امضای موافقتنامه تولید کاتالیست
پــس از امضــای تفاهمنامــه بیــن شــرکت ملــی نفــت
ایــران و شــرکت توتــال فرانســه بــا محــور فــروش  ۱۵۰تــا
 ۲۰۰هــزار بشــکه نفتخــام بــه ایــن شــرکت فرانســوی،
دو کشــور یــک قــرارداد جدیــد نفتــی دیگــر در پاریــس
امضــا کردهانــد.
بــر ایــن اســاس موافقتنامــه تولیــد کاتالیس ـتهای مــورد
نیــاز مجتمعهــای پتروشــیمی و پاالیشــگاهی بــا شــرکت
فرانســوی  AXENSبــا حضــور بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت
ایــران در ســفر اخیــر حســن روحانــی ،رییسجمهــور بــه
پاریــس امضــا شــد.
یکــی از دســتاوردهای مهــم ســفر رییسجمهــور و
هیــات همــراه بــه کشــور فرانســه امضــای قــرارداد
همــکاری و مشــارکت شــرکتهای معتبــر فرانســوی بــا
شــرکتهای توانمنــد و دانشبنیــان ایرانــی بــود کــه
یکــی از مهمتریــن آنهــا توافقنامــه شــرکت AXENS
فرانســه بــا شــرکت اکســیرنوین فرآینــد آســیا بــود کــه
ایــن توافقنامــه بــا حمایــت و پشــتیبانی شــرکت اســپک
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بــه امضــای طرفیــن رســید.
براســاس ایــن موافقتنامــه دو شــرکت ایرانی (اکســیرنوین)
و فرانســوی ( )AXENSموافقــت کردنــد تــا بــا همــکاری
و مشــارکت یکدیگــر و تحــت برنــد مشــترک افــزون بــر
تامیــن نیازهــای داخلــی کشــور نســبت بــه صــادرات
تولیــدات مشــترک خــود بــه کشــورهای منطقــه اقــدام
کننــد.
بــه گــزارش شــانا ،شــرکت اکســیرنوین فرآینــد آســیا در
دوران تحریــم بــا حمایــت شــرکت اســپک و بهرهگیــری
از دانشــمندان جــوان و بــا تکیــه بــر اصــول اقتصــاد
مقاومتــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،موفــق بــه کســب
و بومیســازی دانــش فنــی و تولیــد انــواع کاتالیس ـتهای
فلــزات گرانبهــای مــورد نیــاز مجتمعهــای پتروشــیمی
و پاالیشــگاههای کشــور از جملــه تولیــدات شــرکت
 AXENSفرانســه شــده بــود.
هماکنــون کاتالیســتهای یادشــده در مجتمعهــای
پتروشــیمی بندرامــام ،بوعلــی ،نــوری ،کارون و پاالیشــگاه
اصفهــان (طــرح توســعه تولیــد بنزیــن یــورو  )۴مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
آلمان ناجی بحران آبی ایران خواهد شد؟
مهــر -یــک مقــام مســوول در وزارت نیــرو بــا بیــان
اینکــه بحــران آبهــای زیرزمینــی تبعــات خطرناکــی
چــون شــوری آبهــا و فرونشســت زمیــن را بــه همــراه
دارد ،گفــت :براســاس توافــق انجــام شــده بــا وزارت
محیطزیســت آلمــان ،تدابیــر جدیــدی بــرای نجــات
ذخایــر آبهــای زیرزمینــی بــه کار گرفتــه میشــود.
مدیــر گــروه مطالعــات جامــع آب و آبفــای وزارت نیــرو
افــزود :در اولیــن قــدم ،تفاهــم کردیــم چنــد کارگاه
آموزشــی مشــترک برگــزار شــود محمدرضــا راهــدان
در ایــن خصــوص افــزود :هــدف مــا از برگــزاری چنیــن
جلســاتی از یکســو آشــنایی بــا تجربیــات طــرف آلمانــی
در کشورشــان و نیــز ســایر نقــاط جهــان و از طــرف دیگــر
فراهــم شــدن فرصتــی بــرای آنهاســت تــا بــا آشــنایی
بیشــتر بــه وضعیــت ایــران ،زمینــه بــرای همکاریهــای
مشــترک بعــدی مهیــا شــود .مدیــر گــروه جامــع آب و
آبفــای وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه تــا یــک ســال
آینــده قراردادهــای تحقیقاتــی بیــن دو طــرف بــه
امضــا میرســد ،تصریــح کــرد :وزارت نیــرو در موضــوع
آبهــای زیرزمینــی ،اعتبــارات زیــادی را کنــار گذاشــته

8

و در حقیقــت ایــن مســاله ،مهمتریــن اولویــت وزارتخانــه
اســت و امیدواریــم بــه نتایــج خوبــی برســیم.
نفت ایران به اروپا خواهد رسید
رویتــرز -یــک منبــع نفتــی گفــت ،ایــران کــه بعــد از
لغــو تحریمهــا در مســیر افزایــش  500هــزار بشــکهای
نفتــش قــرار دارد ،شــش ســوپرتانکر نفــت بــه مشــتریانی
در اروپــا و آســیا فروختــه اســت .ایــن منبــع آگاه کــه بــه
عملیــات صــادرات نفــت ایــران نزدیــک اســت ،گفــت ،ســه
ســوپرتانکر بــا حجــم زیــادی نفــت بــه مشــتریانی در اروپــا
و ســه ســوپرتانکر دیگــر بــه مشــتریانی در آســیا فروختــه
شــده کــه قــرار اســت در مــاه فوریــه بــه آنهــا تحویــل داده
شــود .منابــع تجــاری گفتنــد ،شــرکت لیتاســکو ،شــعبه
تجــاری شــرکت لــوک اویــل روســیه احتمــاال اولیــن
خریــدار نفــت ایــران در اروپــا بعــد از لغــو تحریمهــا
خواهــد بــود .ایــن شــرکت تجــاری سوئیســی قــرار اســت
یــک میلیــون بشــکه نفــت ســبک ایــران را در روز پنجــم
فوریــه از پایانــه جزیــره خــارک بارگیــری و بــه پاالیشــگاه
پتروتــل شــرکت لــوک اویــل در رومانــی تحویــل دهــد.
ایــن منبــع ایرانــی کــه بــا عملیاتهــای صــادرات نفــت
ایــران آشــنایی دارد بــه رویتــرز گفــت« :ایــران تولیــد
نفــت خــود را حداقــل بــه میــزان  500هــزار بشــکه در روز
افزایــش داده و بــازار ایــن افزایــش را در چنــد روز آینــده
مشــاهده خواهــد کــرد .ســه قــرارداد بــا مشــتریان اروپایــی
نهایــی شــده اســت ...ایــران همچنیــن در حــال گفتوگــو
بــا مشــتریان ســنتی خــود در آســیا بــه خصــوص هنــد
اســت.
افزایش تولید گاز کشوردر قلب خلیجفارس
 :مهــر -یــک مقــام مســوول بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری از
پاالیشــگاه هنــگام بــا ظرفیــت  ۸۰میلیــون فــوت مکعــب
گاز در جزیــره قشــم دربــاره آخریــن وضعیــت ســاخت
و توســعه پاالیشــگاههای جدیــد گاز در جزیــره قشــم
گفــت :در حــال حاضــر ســاخت پاالیشــگاه گاز قشــم
بــه منظــور فــرآورش و جداســازی گازهــای همــراه نفــت
میــدان نفتــی هنــگام از پیشــرفت بیــش از  ۹۰درصــدی
برخــوردار اســت .وی بــا اشــاره بــه تغییــر و تحــول
راهبــری پاالیشــگاه و مجتمــع نمزدایــی گاز گورزیــن از
شــرکت ملــی گاز ایــران بــه شــرکت نفــت فــات قــاره در
مردادمــاه ســالجاری اظهــار داشــت :ظرفیــت تاسیســات

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

و پاالیشــگاه گاز گورزیــن در جزیــره قشــم حــدود ۷۵
میلیــون فوتمکعــب در روز اســت .رییــس پاالیشــگاه گاز
قشــم در شــرکت نفــت فــات قــاره بــا تاکیــد بــر اینکــه
دو حلقــه چــاه جدیــد توســعهای در میــدان گازی گورزیــن
حفــاری شــده اســت ،بیــان کــرد :در صــورت تکمیــل
شــبکه خطــوط لولــه و انتقــال امــکان بهرهبــرداری از ایــن
دو چــاه جدیــد و افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز طبیعــی در
تاسیســات گورزیــن فراهــم میشــود.
سقوط قیمت بنزین در بازار آسیا
شــانا -قیمــت هــر بشــکه بنزیــن در بــازار ســنگاپور در
هفتــه منتهــی بــه  ٢٢ژانویــه بــا دو دالر و  ۵٧ســنت
کاهــش بــه  ۴٧دالر و  ٨٠ســنت بــرای هــر بشــکه رســید؛
کاهــش نســبی قیمتهــای نفــت باعــث تنــزل ســطح
قیمــت انــواع فرآوردههــای نفتــی در همــه بازارهــا
بهویــژه بــازار آســیا شــده اســت .بــا ایــن حــال ،عرضــه
فــراوان انــواع فرآوردههــای پاالیشــگاهی ،اثــر کاهــش
ت نفــت بــر اُفــت بیشــتر قیمــت فرآوردههــای نفتــی
قیمـ 
را افزایــش داده اســت .قیمــت گازوییــل در بــازار ســنگاپور
نیــز در هفتــه مــورد بررســی بــا ســه دالر و  ۶٣ســنت
کاهــش بــه  ٣٢دالر و  ٣۴ســنت بــرای هــر بشــکه رســید
هــوای معتــدل و نبــود امــکان صــادرات گازوییــل بــه اروپــا
و افزایــش ســطح ذخیرهســازی بــرای ایــن فــرآورده نفتــی
ســبب کاهــش قیمــت ایــن فــرآورده نفتــی شــده اســت.
ایران مرکز سرمایهگذاری نفتی در ٢٠١۶
شــانا -شــرکت انگلیســی وود مکنــزی در گزارشــی
اعــام کــرد کــه شــرکتهای نفتــی بودجــه خــود را بــه
دلیــل کاهــش قیمــت نفــت بــه شــدت کاهــش دادهانــد
و ســرمایهگذاریها در صنعــت نفــت کمــاکان پاییــن
اســت .بــرآورد میشــود کــه  ٣٨٠میلیــارد دالر پــروژه
نفــت و گاز لغــو یــا معلــق شــده باشــند و بــا افــت
کمســابقه قیمــت نفــت بــه  ٣٠دالر بــرای هــر بشــکه،
 ١٧٠میلیــارد ســرمایهگذاری دیگــر نیــز در معــرض خطــر
اســت .ایــن موسســه مشــاوره انگلیســی در ادامــه گــزارش
خــود ضمــن اشــاره بــه اینکــه میدانهــای قدیمــی و
پرهزینــه و فقــدان ســرمایهگذاری جدیــد ،شــرکتهای
نفتــی و دولتهــا را بــه یــک انــدازه بــه چالــش کشــیده

اســت ،آورد :بــا وجــود اوضــاع نامســاعد ســرمایهگذاری،
فرصتهــا و ظرفیتهــای نوینــی در ایــران وجــود دارد
و انتظــار مــیرود تملــک و ادغــام شــرکتهای نفتــی
افزایــش یابــد .وود مکنــزی در پایــان آورد :مذاکــرات
زمانبــر خواهنــد بــود و انتظــار نداریــم کــه تحــوالت جدید
امســال تولیــد نفــت ایــران را چنــدان افزایــش دهنــد.
حجم تجـــــارت
ایران و ترکیه  ۳۵میلیارد دالر میشود
رئیــس اتــاق بازرگانــی قاضــی انتــب ترکیــه از دســتیابی
تبــادالت تجــاری بــه  ۳۵میلیــارد دالر بــر اســاس توافــق
تجــارت ترجیحــی ایــران و ترکیــه خبــر داد و گفــت:
ترکهــا میتواننــد از ایــران مــواد خــام بخرنــد.
«»«:ایــوب بارتیــک» امــروز در اتــاق بازرگانــی و صنایــع و
معــادن تهــران بــا اشــاره بــه پتانســیلهای تجــاری ایــران
و ترکیــه ،گفــت :دو کشــور ایــران و ترکیــه مشــترکات
بســیاری دارنــد بــه نحــوی کــه نمیتــوان بــه لحــاظ
حمــل و نقــل و لجســتیک ،پتانســیلهای آن دو را در
روابــط تجــاری و اقتصــادی نادیــده گرفــت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی قاضــی انتــب ترکیــه افــزود :ایــران
و ترکیــه میتواننــد شــرکای تجــاری خوبــی بــرای هــم
باشــند ،چــرا کــه ترکیــه دروازه ورود کاالهــای ایرانــی بــه
اروپــا و ایــران دروازه ورود کاالهــای تــرک بــه آســیای
میانــه اســت.
وی تصریــح کــرد :البتــه اتفاقاتــی در روابــط دو کشــور
رخ داده کــه بــه نظــر میرســد قابــل حــل اســت ،چــرا
کــه ترکیــه بــرای ایجــاد رابطــه معنــادار تجــاری بــا ایــران،
عــزم و اراده جــدی دارد.
بارتیــک خاطرنشــان کــرد :بعــد تجــاری ایرانیــان را بســیار
میپســندم و البتــه ترکهــا هــم تاجــران خوبــی هســتند
کــه در کنــار یکدیگــر میتواننــد میــزان تبــادالت تجــاری
را افزایــش دهنــد ،ضمــن اینکــه توافــق تجــارت ترجیحــی
میــان ایــران و ترکیــه در ســال  ۲۰۱۵میــادی نیــز
هدفگــذاری دســتیابی بــه حجــم تبــادالت تجــاری ۳۵
میلیــارد دالری را صــورت داده اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی قاضــی انتــب ترکیــه تصریــح کــرد:
فــرش ماشــینی ،ماکارانــی ،نــخ پروپیلــن ،کفــش و مبلمان
از جملــه کاالهایــی هســتند کــه در قاضــی انتــب بــه
صــورت حرف ـهای تولیــد میشــود و بــر ایــن اســاس ایــن
تولیــدات میتوانــد بــه ایــران صــادر شــود ،ضمــن اینکــه
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ایــران هــم پتانســیلهای بســیاری در زمینــه تولیــد مــواد
خــام دارد کــه ترکیــه میتوانــد مــواد خــام را از ایــران
وارد کنــد.
وی ادامــه داد :ظــرف دو مــاه آینــده دوبــاره بــه همــراه
هیأتــی از تجــار ترکیــه بــه ایــران ســفر خواهیــم کــرد
تــا بتوانیــم میــزان تبــادالت تجــاری دو کشــور و موانــع
پیــشرو را بررســی کنیــم.
منبع :مهر
 12درصد از مصرف بنزین کشور وارداتی است
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران گفــت :در  ١٠مــاه نخســت امســال بــه طــور
متوســط روزانــه  ٥میلیــون لیتــر نف ـتگاز بــه کشــورهای
مختلــف همســایه از جملــه پاکســتان و  ...صــادر شــده
اســت.
ســید ناصــر ســجادی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تنهــا ســوخت
وارداتــی بــه ایــران هــم اکنــون بنزیــن اســت ،گفــت :در
 ١٠مــاه نخســت امســال بــه طــور متوســط روزانــه ٨,٥
میلیــون لیتــر بنزیــن (معــادل  ١٢درصــد از مصــرف
کل) بــه کشــور وارد شــده اســت ،هــم اکنــون روزانــه ٧١
میلیــون لیتــر بنزیــن در کشــور مصــرف مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران افــزود :در  ١٠مــاه نخســت امســال بــه طــور
متوســط روزانــه  ٥میلیــون لیتــر نفــت گاز بــه کشــورهای
مختلــف همســایه از جملــه پاکســتان و  ...صــادر شــده
اســت.
ســجادی بــا اشــاره بــه تــک نرخــی شــدن بنزین در کشــور
از خردادمــاه امســال و در پــی پایــان اعتبــار بنزیــن ٧٠٠
تومانــی در کارتهــای ســوخت در پایــان آبانمــاه ،گفــت:
تــک نرخــی شــدن بنزیــن ســبب کاهــش رونــد رشــد
مصــرف بنزیــن شــده اســت ،بــه طــوری کــه در ســالهای
گذشــته کــه بنزیــن دو نرخــی بــوده ســاالنه رشــد مصــرف
 ٦تــا  ٧درصــد بــوده اســت ،امــا امســال تاکنــون ایــن
میــزان از  ٢,١درصــد بیشــتر نشــده اســت کــه رشــدی
منطقــی اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران گفــت :بــا اجرایــی شــدن برجــام پیــش بینــی مــی
شــود بــا تحــرک اقتصــادی در کشــور مصــرف ســوخت
نیــز افزایــش یابــد.
براســاس گــزارش وزارت نفــت ،مدیرعامــل شــرکت ملــی
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پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران پیــش از ایــن بــا
تاکیــد بــر آمادگــی همــه جانبــه بــرای گــذر از زمســتان
امســال ،از ذخیــره ســازی مطلــوب ســوخت مایــع در همــه
بخشــها بویــژه نیروگاههــای بــرق خبــر داده و گفتــه بــود:
ایــن شــرکت بنابــر رســالت ذاتــی خــود امســال نیــز آمــاده
اســت و ســوخت همــه بخشــها را در حــد مطلوبــی تامیــن
کــرده و ایــن مهــم در بخــش نیروگاهــی دو برابــر پارســال
اســت.
وی تاکیــد کــرده بــود :بــه لحــاظ ذخیــره ســازی انــواع
فــرآورده هــای نفتــی در انبارهــای نفــت و مخــازن وضــع
بســیار مطلوبــی داریــم و پیــش بینــی ســوختهای جایگزین
در همــه بخشــها شــده اســت.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران
تصریــح کــرده بــود :امســال گازرســانی بــه نیروگاههــا
نســبت بــه هفــت مــاه پارســال افزایــش داشــته بــه
گونــه ای کــه  ٥,٤میلیــارد مترمکعــب گاز بیشــتر بــه
نیروگاههــای کشــور تحویــل و نزدیــک بــه همیــن مقــدار
نیــز ســوخت مایــع (نفــت گاز و نفــت کــوره) کمتــری در
ایــن بخــش مصــرف شــد.
منبع :ایسنا
جذب  ۷میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی
رییــس ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای اقتصــادی
فنــی ایــران دربــاره ورود ســرمایهگذاری خارجــی بــه
ایــران گفــت :پیشبینیهــای مــا ایــن اســت کــه تــا
انتهــای ســال  ،1394هفــت میلیــارد دالر و طــی ســال
 45 ،1395میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی بــه
کشــور وارد شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد خزاعــی پیشبینــی کــرد کــه
تــا پایــان اســفندماه ســالجاری بالــغ بــر هفــت میلیــارد
دالر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی خواهیــم داشــت
همچنیــن چشــمانداز ســال  1395نشــان میدهــد
کــه میــزان ســرمایهگذاری خارجــی تــا اســفندماه ســال
آینــده  45میلیــارد دالر خواهــد بود.خزاعــی همچنیــن بــا
بیــان اینکــه میــزان بدهــی ایــران بــه کشــورهای خارجــی
بســیار انــدک اســت ،ادامــه داد :میــزان بدهــی مــا حــدود
دو میلیــارد و  700میلیــون دالر و معوقــات عقــبافتــاده
مــا نیــز بــه خاطــر عــدم امــکان مــا در نقــل و انتقــاالت
طــی ســالهای گذشــته اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضای تفاهمنامهای برای تهاتر گاز با
کاال و خدمات با ترکمنستان
بــه گــزارش ایســنا ،مشــاور و نماینــده ویــژه وزیــر نفــت در
امــور صــادرات کاال و خدمــات فنــی و مهندســی بــا اشــاره بــه
اینکــه «ایــران در حــدود  20ســال اســت کــه از ترکمنســتان
گاز خریــداری میکنــد» ،در مــورد ایــن قــرارداد گفــت:
سیاســت ایــران ایــن اســت کــه در برابــر بهــای گاز وارداتــی،
تولیدکننــدگان را تشــویق بــه صــادرات بــه ایــن کشــور کننــد
و مــا در ایــن زمینــه هفــت برنامــه کاربــردی بــرای صــادرات
کاال بــه ترکمنســتان و گســترش روابــط چندجانبــه و تهاتــر
گاز بــا کاال داشــتهایم.
امانپــور بــا بیــان اینکــه در ایــن توافقنامــه خدمــات پولــی

نوبت غلبه بر رکود است
امیــدوار بــه ایجــاد تحــول در بخــش هــای مختلــف
اقتصــادی کشــور هســتیم تــا دولــت از راه منابعــی
کــه تزریــق مــی شــود ،بتوانــد اقتصــاد کشــور را بــه
حرکــت درآورد و از رکــود خــارج شــویم .بخــش
مســکن بــه زودی متحــول نخواهــد شــد امــا انتظــار
داریــم در بخــش هــای دیگــر اقتصــاد تحــول مثبــت
رخ دهــد .در دو ســال گذشــته تیــم اقتصــادی دولــت
بــا اتخــاذ تصمیــم هــای مقتضــی و متناســب بــا
شــرایط روز؛ اجــازه نــداد بحــران هــای بیرونــی و
مشــکالت ســاختاری بــر اقتصــاد تاثیــر گــذار شــود
و موفــق شــد بخــش مهمــی از فشــارها را خنثــی
کــرد.
هــرگاه بــرای  6مــاه متوالــی شــاهد رشــد منفــی
و یــا صفــر درصــد اقتصــادی باشــیم ،رکــود اتفــاق
مــی افتــد .مجمــوع سیاســتگذاری هــای انجام شــده
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی اقتصــادی مــی توانــد
تحــرک الزم را در اقتصــاد کشــور ایجــاد کنــد.
شــرایط اقتصــادی کشــور زندگــی  ۷۰درصــد مــردم
بــه ســطحی نامطلــوب رســانده اســت .در حــال

و بانکــی مــورد نیــاز از ســوی بانــک توســعه صــادرات ارائــه
میشــود عنــوان کــرد :تعهداتــی کــه وزارتخانــه و بانــک بــه
صادرکننــدگان کاال و خدمــات دارد ایــن اســت کــه صــادرات
بــدون ریســک صــورت مــی گیــرد و ایــن قــرارداد تنهــا
محــدود بــه کاالهــا و خدمــات پتروشــیمی نیســت بلکــه
هرگونــه کاال و خدمتــی کــه موردنیــاز ترکمنســتان باشــد در
ایــن قــرارداد مــی گنجــد.
وی افــزود :طبــق پیشبینــی رئیسجمهــور ظــرف  10ســال
مــا  30میلیــارد دالر گاز از ترکمنســتان خریــداری مــی کنیــم
و در مقابــل آن بــه همیــن میــزان کاال و خدمــات صــادر
خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،صالحآبــادی مدیرعامــل بانــک توســعه نیــز
در همیــن رابطــه بــا اشــاره بــه اینکــه ســقف ایــن قرارداد ســه
میلیــارد دالر در ســال بــوده و کــف آن نیــز بســتگی بــه خــود
صادرکننــدگان دارد گفــت :مــا مــی توانیــم از طریــق ایــن
قــرارداد واردات را بــه اهرمــی بــرای صــادرات تبدیــل کنیــم
و ایــن محلــی اســت کــه مــی توانیــم از طریــق آن صــادرات
حاضــر درآمدهــای نفتــی ایــران بــه انــدازه تامیــن
یارانــه نقــدی نیســت و مبلــغ یارانــه از درآمــد نفتــی
بیشــتر شــده اســت.
بــه عنــوان نمونــه ماهیانــه یــک و نیــم میلیــارد دالر
یارانــه بــه مــردم داده مــی شــود کــه ســالی 18
میلیــارد دالر مــی شــود .اگــر ایــن رقــم را بــه نفــت
بشــکه ای  35دالر تقســیم کنیــم ،روزی یــک میلیــون
و  200هــزار بشــکه مــی شــود بنابریــن بایــد روزی
یــک میلیــون و  200هــزار بشــکه نفــت  35دالری را
بفروشــیم تــا بتوانیــم یارانــه نقــدی را تامیــن کنیــم؛
در حالــی کــه اکنــون قیمــت نفــت بــه حــدود  26دالر
رســیده اســت.
هــر سیاســت انبســاطی تــورم زاســت و تحریــک تقاضــا
بــدون ایجــاد اندکــی تــورم ممکــن نیســت ،از آنجــا کــه
دولــت یازدهــم تاکنــون توانســته بخــش قابــل توجهــی
از تــورم بــه ارث رســیده از دولــت گذشــته را مهــار
کنــد امــا اولویــت کشــور از کنتــرل تــورم بــه کنتــرل
رکــود و تحریــک تقاضــا تغییــر کــرده و بایــد بــا حفــظ
دســتاورد اقتصــادی کنتــرل تــورم و تزریــق منابــع
ارزی جدیــد؛ بــر رکــود نیــز غلبــه کنیــم.
* سعید لیالز
منبع:ایرنا

انـرژی

شماره بیست سه  //هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

کشــور را دو تــا ســه میلیــارد دالر ســاالنه افزایــش دهیــم.
وی دربــاره خدمــات بانکــی طبــق ایــن تفاهــم بــه
صادرکننــدگان اظهــار کــرد :بانــک توســعه صــادرات در ایــن
حــوزه میتوانــد وجــوه را کــه بــه حســاب صادرکننــدگان در
ایــن بانــک یــا هــر بانــک دیگــری در دنیــا واریــز یــا حوالــه
کــرده و کار نقــل و انتقــال وجــوه را انجــام دهــد.
صالحآبــادی افــزود :همچنیــن مــا میتوانیــم از طریــق یــک
بانــک ترکمــن کار گشــایش الســی را انجــام دهیــم و انــواع
ضمانتنامههــای ارزی و ریالــی را در اختیــار صادرکننــدگان
قــرار دهیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه گاز موتــور محــرک صنایــع کشــور
اســت ،گفــت :اگــر بخواهیــم اســتقالل داشــته باشــیم بایــد
میــزان صــادرات کاال و خدمــات فنــی خــود را افزایــش دهیــم
و واردات بایــد منحصــر بــه مــواد اولیــه یــا ماشــین آالت و
یــا کاالهایــی باشــد کــه بــرای تولیــد ارزش افــزوده اســتفاده
میشــود.

بررسی الیحه برنامه ششم توسعه به
مجلس آینده موکول شد

براســاس توافــق بیــن مجلــس و دولــت و در جلســهای کــه
برخــی از نماینــدگان بــا رییــس مجلــس داشــتند قــرار شــد
عمــا بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــه مجلــس
آینــده موکــول شــود و موضــوع تمدیــد یــک ســاله برنامــه
نیــز کــه براســاس پیشــنهاد تعــدادی از نماینــدگان بــه هیــات
رییســه ارائــه شــده بــود در مجلــس مطــرح نشــود.
محمدرضــا پورابراهیمــی اظهــار کــرد :پیــش از ایــن نمایندگان
طرحــی را بــه هیــات رییســه تقدیــم کــرده بودنــد کــه برنامــه
پنجــم توســعه یــک ســال تمدیــد شــود امــا بــا توافــق صــورت
گرفتــه و بــا پیشــنهاد مطــرح شــده مقــرر شــد برنامــه پنجــم
بــه جــای تمدیــد یــک ســاله بــه ایــن شــکل مطــرح شــود کــه
تــا تصویــب برنامــه ششــم ادامــه پیــدا کنــد.
وی افــزود :همچنیــن مقــرر شــد دولــت بودجــه چنــد
دوازدهمــی خــود را همــراه بــا احکامــی بــه مجلــس تقدیــم
کنــد کــه برنامــه پنجــم ادامــه پیــدا کنــد و بــر ایــن اســاس
در چارچــوب بودجــه چنــد دوازدهــم موضــوع تمدیــد برنامــه
پنجــم و تصویــب برنامــه ششــم بــه مجلــس تقدیــم خواهــد
شــد و طــرح دوفوریتــی تمدیــد یــک ســاله برنامــه پنجــم نیــز
در مجلــس مطــرح نشــود.
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رئیس هیات مدیره سندیکای برق از
ظرفیت های ایران می گوید
جســتجوی پتانســیل هــای تجــاری در بــازار کابــل
ایــران» موضــوع ســخنرانی علیرضــا کالهــی صمــدی
اســت
دومیــن کنفرانــس کابــل پیشــرفته خاورمیانــه کــه بــه
بررســی مســائل جــاری کابــل و چالــش هــا و اســتراتژی
هــای مربوطــه مــی پــردازد در امــارات متحــده عربــی
در روزهــای  2و  3فوریــه  2016برگــزار مــی شــود.
علیرضــا کالهــی رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق
ایــران و عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران و ایــران
و مدیرعامــل کابــل ابهــر در ایــن همایــش در موضــوع
«جســتجوی پتانســیل هــای تجــاری در بــازار کابــل
ایران»ســخنرانی خواهــد داشــت .او چندمــاه پیــش
نیــز در گنگــره فدراســيون بينالمللــي كابــل کــه در
واشــنگتن آمریــکا تشــکیل شــد ،شــرکت و از ظرفیــت
هــای ایــران گفــت.
علیرضــا کالهــی در آن جلســه بــا نمایــش پارپوینتــی
گفــت «:ایــران در صنعــت بــرق پیشــرفته اســت و
افزايــش ظرفيــت ســاالنه  6000مگاواتــي و ظرفيــت
توليــد 74هــزار مگاواتــي (رتبــه 14جهانــي) نشــان
ایــن مســئله اســت ».او همچنیــن بــه صــادرات بــرق
بــه کشــورهای تركمنســتان ،آذربايجــان ،ارمنســتان،
افغانســتان ،پاكســتان ،تركيــه و عــراق و ...نیــز اشــاره
کــرد.
ایــن عضــو هيــات نماينــدگان اتــاق تهــران در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود بــه پیــش بینــی «جيــم
اونيــل» اقتصــاددان گلدمــن ســاچس دربــاره ايــران
اشــاره کــرد و گفــت بــه اعتقــاد او کشــورما ميتوانــد
جــزو 11اقتصــاد نوظهــور احتمالــي در آينــده باشــد.
علیرضــا کالهــی ســپس بــه بررســي ايــران ب ـ ه عنــوان
هــاب انــرژی در بــازار منــا (خاورميانــه و شــمال آفريقــا)
و كشــورهاي مســتقل مشــترك المنافــع پرداخــت و
مزیــت هــای کشــورمان را «:نــرخ پايين ماليــات ،كيفيت
زيرســاختها ،ارزان بــودن انــرژي ،در دســترس بــودن
كارگــران ،وفــور منابــع طبيعــي و ارتقــاي انگيزههــاي
صادراتــي و »...دانســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دولتیها بزرگترین بدهکاران
صنعت بیمه
رییــس کل بیمــه مرکــزی ایــران نســبت بــه عــدم ارائــه
گــزارش هزینهکــرد عــوارض دریافتــی وزارت بهداشــت
و ناجــا از صنعــت بیمــه انتقــاد کــرد و گفــت :آزادســازی
کارمــزد نماینــدگان صنعــت بیمــه فعــا امکانپذیــر
نیســت.
بــه گــزارش جهــان صنعــت ،محمــد ابراهیــم امیــن روز
گذشــته در نشســتی خبــری در مــورد اقدامــات صــورت
گرفتــه در صنعــت بیمــه در پســابرجا م گفــت :روز گذشــته
تعــدادی از مدیــران بــزرگ شــرکتهای بیمــه اروپایــی بــه
ایــران ســفر کردهانــد و طــی جلســهای ،آمادگــی مشــارکت
بــا بیمههــای ایرانــی را اعــام کردنــد ،ایــن در حالــی
اســت کــه طــی ماههــای گذشــته بیمهگــران اروپایــی بــه
صــورت کتبــی و حضــوری ایــن اعــام آمادگــی را مطــرح
کــرده بودنــد.
رییــس کل بیمــه مرکــزی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
تــا زمــان اجرایــی شــدن توافقــات ،کارشناســان صنعــت
بیمــه در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر بــرای تبــادل اطالعــات
همــکاری خواهنــد کــرد ،گفــت :بزرگتریــن بیمهگــران
اروپایــی ،جلســاتی را بــا مدیــران بیمــه مرکــزی و
شــرکتهای بیمــه برگــزار کــرده بودنــد ،ایــن در حالــی
اســت کــه همکاریهــا بــرای پوشــش ریس ـکهای بــزرگ
بــا ایــن شــرکتها اجرایــی خواهــد شـد زیــرا تمــام ســرمایه
ذخایــر و اندوختههــای شــرکتهای بیمــه ایرانــی تنهــا
ســه تــا چهــار هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه بــا ایــن
رقــم ،پرداختهــای خســارتهای بســیار بــزرگ و کالن
امکانپذیــر نیســت و بیمههــای ایرانــی قــدرت پوشــش
ریســکهای بســیار بــزرگ را ندارنــد.
امیــن بــا بیــان ایــن مطلــب کــه کار بیمهگــری ،مــرز
نمیشناســد ،تصریــح کــرد :صنعــت بیمــهای کشــورمان
قبــل از تحریــم بــا تمــام بازارهــای دنیــا کار میکــرد .در
حــال حاضــر نیــز بــا برداشــته شــدن تحریمهــا ،ادامــه
فعالیــت بــا آنهــا را خواهــد داشــت ،ایــن در حالــی اســت
کــه برخــی از شــرکتهای بیمــه خارجــی ،تقاضــای ایجــاد
دفاتــر ارتباطاتــی در ایــران داشــتند امــا هنــوز تقاضایــی

بــرای تاســیس شــعبه در ایــران ارائــه نکردهانــد ،در حالــی
کــه از نظــر مقــررات ،مشــکلی بــرای حضــور آنهــا در
کشــورمان وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد :همچنیــن از نرخشــکنی و دامپینــگ
شــرکتهای بیمــه جلوگیــری خواهــد شــد بــه طــوری کــه
شــرکتهای بیمــه نمیتواننــد بیــش از  2/5درصــد بــا
تخفیــف ،بیمــه بفروشــند؛ حتــی فــروش بیمــه بیــش از 2/5
درصــد هــم بــا مجــوز بیمــه مرکــزی صــورت میگیــرد،
ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت بیمــه ایــران میتوانــد
بیمــه شــخص ثالــث بفروشــد و مابقــی شــرکتها بــرای
فــروش ایــن بیمهنامــه بایــد از بیمــه مرکــزی اجــازه
بگیرنــد.
امیــن بــا بیــان اینکــه براســاس آمــار عملکــرد  ۹ماهــه
صنعــت بیمــه ،ســهم بیمــه شــخص ثالــث در پرتفــوی
بــه حــدود  ۳۶درصــد کاهــش یافتــه اســت ،گفــت :ســهم
صنــدوق تامیــن خســارتهای بدنــی نیــز از پنــج بــه
هشــت درصــد افزایــش یافتــه اســت ،همچنیــن راننــدگان
مجبــور نیســتند بــرای دریافــت الحاقیــه ،بــه شــرکتهای
بیمــه مراجعــه کننــد.
رییــس کل بیمــه مرکــزی ایــران در مــورد مطالبــات
معــوق صنعــت بیمــه خاطرنشــان کــرد :بیشــترین
مطالبــات مربــوط بــه بزرگتریــن شــرکتهای بیمــه و
بزرگتریــن بدهــکاران ،شــرکتهای دولتــی هســتند،
البتــه ایــن مطالبــات شــاید پرداختشــان دیــر شــود امــا
ســوخت نخواهــد شــد .بخــش خصوصــی ســهم عمــدهای
در مطالبــات صنعــت بیمــه نــدارد .در برخــی شــرکتهای
بیمــه بــزرگ دولتــی و ســابقا دولتــی ،رقــم مطالبــات معــوق
از نرمهــا تجــاوز کــرده کــه بیمــه مرکــزی اخطــار وصــول و
پیگیــری را بــه آنهــا صــادر کــرده اســت.
وی بــه پیشــنهاد بیمــه مرکــزی بــرای تامیــن خســارتهای
بیمــه حــوادث در قبــوض بــرق ماهانــه اشــاره کــرد و گفــت:
براســاس ایــن پیشــنهاد ،ماهانــه روســتاییان  ۲۵۰تومــان،
شــهرهای زیــر  ۵۰هــزار نفــر  ۵۰۰تومــان و بــاالی  ۵۰هــزار
نفــر هــزار تومــان بــه عنــوان شــارژ پرداخــت میکننــد
کــه ایــن رقــم در اختیــار بیمــه مرکــزی قــرار میگیــرد.
براســاس آن ،دولــت در ســال اول  ۵۰میلیــارد تومــان و
ســالهای بعــد ،رقــم بیشــتری بــرای پوشــش حــوادث
طبیعــی در نظــر میگیــرد و تــا ســقف  ۵۰میلیــون تومــان
هــم بابــت خســارت پرداخــت میشــود .در عیــن حــال
بیمههــای بازرگانــی نیــز میتواننــد بیمــه تکمیلــی بــا

انـرژی
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دریافــت حــق بیمــه ناچیــز بــرای آن بفروشــند.
رییــس کل بیمــه مرکــزی ایــران در مــورد آزادســازی
کارمــزد نماینــدگان صنعــت بیمــه گفــت :کارمــزد یــک
بحــث توافقــی بیــن شــرکت بیمــه و نماینــدگان اســت.
در بازارهایــی کــه بــه بلــوغ رســیدهاند و رفتارهــای
آنهــا منطقــی اســت ،براســاس توافقــات ،کارمــزد تعییــن
میشــود امــا اگــر مــا چنیــن اجــازهای بــه شــرکتهای
بیمــه بدهیــم ،بــازار دچــار هــرج و مــرج میشــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بیمــه شــخص ثالــث
بــه مــردم گــران ارائــه میشــود؟ گفــت :شــرکتهای
بیمــه بــه ازای هــر  ۱۰۰تومــان ۱۰۲ ،تومــان در بیمــه
شــخص ثالــث میپردازنــد ۲۵ ،درصــد میــزان حــق
بیمــه عــوارض اســت ،حــدود  ۱۰درصــد نیــز کارمــزد بــه
آن تعلــق میگیــرد ،در عیــن حــال شــرکتهای بیمــه
دارای هزینههــای اداری نیــز هســتند بنابرایــن بیمــه
شــخص ثالــث زیانــده اســت ،حتــی حــق بیمــه شــخص
ثالــث کفایــت هزینههــای آن را هــم نمیدهــد؛ پــس
چطــور گفتــه میشــود کــه بیمــه شــخص ثالــث گــران
اســت؟رییس شــورای عالــی صنعــت بیمــه بــا بیــان اینکــه
ســال گذشــته دیــه  ۲۴هــزار فوتــی و دیــه  ۳۰۰هــزار
جرحــی پرداخــت شــده اســت ،افــزود :در عیــن حــال
بیــش از  19/5میلیــون پرونــده خســارت مــورد رســیدگی
قــرار گرفتــه کــه کل شــکایتهای دریافتــی از مــردم از
شــرکتهای بیمــه  ۱۰۵۰شــکایت اســت.

دو مزیت اقتصاد ایران در منطقه
اعتبارســنجی مودیــز برخــورداری از تنــوع نســبی و در
امــان بــودن از آشــفتگی اقتصــاد جهانــی را دو مشــخصه
مثبــت اقتصــاد ایــران دانســت و نوشــت :ایــران از نظــر
مالــی و ســاختاری در وضعیــت مناســبی بــرای بازگشــت
بــه عرصــه اقتصــاد جهانــی قــرار دارد .بــه گــزارش
خبرگــزاری تســنیم ،براســاس گزارشــی کــه موسســه
اعتبارســنجی مودیــز منتشــر کــرده ،ایــران از نظــر مالــی
و ســاختاری در وضعیــت مناســبی بــرای بازگشــت بــه
عرصــه اقتصــاد جهانــی قــرار دارد.
مودیــز رتبــه اعتبــاری ایــران را محاســبه نمیکنــد.
گــزارش ایــن موسســه تنهــا بــا هــدف ارائــه مشــورت بــه
فعــاالن اقتصــادی ارائــه شــده و اقدامــی بــرای تعییــن
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رتبــه اعتبــاری اقتصــاد ایــران نبــوده اســت .اولیــن
دیــدگاه مودیــز دربــاره ایــران ایــن اســت کــه ایــن
کشــور دارای پتانســیل رشــد اقتصــادی قابلتوجهــی
اســت .برخــی اصالحــات ســاختاری اخیــر بــه ایــران
کمــک کــرده تــا شــالوده مالــی خــود را تقویــت کنــد.
مودیــز خاطرنشــان کــرده اقتصــاد ایــران کــه ارزش
آن بــه 417میلیــارد دالر میرســد ،در واقــع دومیــن
اقتصــاد بــزرگ خاورمیانــه اســت .ایــن وضعیــت اقتصــاد
ایــران را پــس از عربســتان ،در جایــگاه دومیــن اقتصــاد
بــزرگ منطقــه قــرار میدهــد .تحلیلگــران ایــن موسســه
معتقدنــد ایــران همچنیــن اقتصــادی متنوعتــر از دیگــر
کشــورهای صادرکننــده نفــت در منطقــه دارد.
دیگــر مشــخصه مثبــت اقتصــاد ایــران ،ایــن اســت
کــه حســابهای ســرمایهای و مالــی ایــران در مقابــل
شــوکهای خارجــی مقاومــت بیشــتری دارنــد .برخــاف
بســیاری از اقتصادهــای نوظهــور کــه از سیاســت انقباضــی
بانــک مرکــزی آمریــکا آســیب دیدهانــد ،آســیبپذیری
ایــران در مقابــل آشــفتگی در جریــان ســرمایه از نظــر
موسســه مودیــز ناچیــز ارزیابــی شــده اســت .البتــه
ریس ـکهایی هــم در اقتصــاد ایــران وجــود دارد .مودیــز
خاطرنشــان کــرده کــه عامــل اصلــی تعیینکننــده در
رتبــه اعتبــاری ایــران همچنــان مســائل سیاســی اســت.
بــه ویــژه ایــن مســاله کلیــدی کــه آیــا ایــران همچنــان
بــه تعهــدات خــود براســاس توافــق هســتهای پایبنــد
خواهــد مانــد یــا خیــر و اینکــه آیــا دیگــر کشــورها
همچنــان بــر ایــن نظــر خواهنــد بــود کــه ایــران دارد بــه
تعهداتــش عمــل میکنــد یــا خیــر.
در گــزارش مودیــز همچنیــن آمــده اســت :کاهــش
تحریمهــا موجــب دسترســی ایــران بــه  150میلیــارد دالر
دارایــی خارجــی بلوکــه شــدهاش خواهــد شــد .پیشبینــی
میشــود کــه اجــرای طرحهــای ســرمایهگذاری و
ترمیــم قیمــت نفــت بــه رشــد  5درصــدی تولیــد ناخالص
داخلــی ایــران در ســالهای  2016و  2017کمــک کنــد.
تحریمهــای بینالمللــی موجــب شــد تــا ایــران خــود
را بــا واقعیــت افــت قیمتهــای نفتــی وفــق دهــد و
پیــش از دیگــر صادرکننــدگان نفــت ،اقــدام بــه اجــرای
اصالحــات ســاختاری کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
اکثــر کشــورهای وابســته بــه درآمدهــای نفتــی تــازه در
ابتــدای راه بررســی اصالحــات مالــی ســاختاری هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شركتهاي مشترك ،دستاورد مهم
سفر اروپا

نخســتين ســفر رييسجمهــور پــس از لغــو تحريمهــا بيشــتر
رنــگ و بــوي اقتصــادي داشــت و تحــت تاثيــر سياســتهاي
رييسجمهــور بــراي تقويــت بخــش خصوصــي قــرار گرفــت.
بعــد از ســالها ايرانيهــا بــدون تــرس از تحريــم بــه مذاكــرات
اقتصــادي پرداختنــد و ايــن مذاكــرات بــا اســتقبال گــرم
اروپاييهــا همــراه بــود .بــه هــر حــال هنــوز مشــكالتي بــر ســر
راه فعــاالن اقتصــادي وجــود داشــت كــه اجــازه نميدهــد ايــن
فعــاالن بتواننــد در تمامــي بخشهــا حضــور داشــته باشــند.
مســائل بانكــي و ســوئيفت بــه صــورت يــك چالــش وجــود دارد
هرچنــد كــه قولهــاي مســاعدي دربــاره فاينانــس پروژههــا داده
شــد.
قراردادهــاي زيــادي در زمينههــاي فــوالد و قطعــات بــرق و
الكترونيــك بســته شــد و راه بــراي فعــاالن اقتصــاد بــاز شــد
كــه بعــد از ايــن بــه فعاليــت بپردازنــد ولــي شــايد مهمتريــن
مســاله ايجــاد يــك سياســت جديــد در فعاليتهــاي اقتصــادي
بــود .پيــش از ايــن شــركتهاي اروپايــي بيشــتر فروشــنده
محصــوالت بــه ايــران بودنــد و ايــران بــه چشــم يــك بــازار
مصــرف مناســب ديــده ميشــد .امــا ايــنبــار اكثــر قراردادهــا
بــه صــورت همــكاري مشــترك بــه امضــا رســيد .قــرارداد شــركت
پــژو يكــي از مهمتريــن ايــن قراردادهــا بــود .تــا پيــش از ايــن
بــا وجــود حضــور پررنــگ پــژو در صنعــت خودروســازي ايــران
حتــي يــك دالر توســط ايــن شــركت در ايــران ســرمايهگذاري
نشــده بــود ولــي ايــنبــار پــژو شــركتهايي جديــد بــا ســهام
مســاوي ميــان ايــران و پــژو ايجــاد كــرد تــا ســرمايهگذاري
ايــران و شــركتهاي خارجــي يكســان باشــد .براســاس قــرارداد
پــژو 40درصــد توليــد ايــن محصــول ســاخت ايــران خواهــد بــود
همچنيــن 30درصــد محصــوالت توليــد شــده توســط شــركت
پــژو در كشــورهاي منطقــه بــه فــروش ميرســد و عمــا ايــران
صادركننــده ايــن محصــوالت خواهــد شــد .در صنعت قطعهســازي
هــم مــا شــاهد بهبــود شــرايط بــا حضــور قطعهســازان خارجــي
خواهيــم بــود چراكــه بــا ايــن قــرارداد ،قطعهســازان جهانــي نيــز
مجبــور بــه عقــد قراردادهــاي توليــد مشــترك بــا قطعهســازان
ايرانــي خواهنــد شــد .ايــن سياســت ميتوانــد در آينــده نقشــه راه
تمامــي صنايــع باشــد تــا شــاهد پيشــرفت هــر چــه بيشــتر صنايع
ايــران از نظــر كيفيــت و دانــش فنــي باشــيم.
منبع :روزنامه تعادل

انـرژی
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بــر اســاس مطالعاتــی کــه در مرکــز مطالعــات بازرگانــی
انجــام شــده اســت ،تعرفــه بــاالی  15درصــد منجــر بــه
قاچــاق میشــود .در حقیقــت هــر قــدر تعرفــه باالتــر
باشــد بــه همــان میــزان قاچــاق باالتــر خواهــد بــود.
مدیــرکل دفتــر نمایندگــی تاماالختیــار تجــاری
همچنیــن بــا اعــام ایــن کــه پیوســتن بــه WTO
بــه وضعیــت کســب و کار و تولیــد در داخــل صدمــه
نمیزنــد ،تصریــح کــرد :دغدغــهای کــه بــرای لطمــه
خــوردن بــه تولیــد و کســب و کار داخلــی در ایــن
فرآینــد وجــود دارد بــه ایــن دلیــل اســت کــه برخــی
فکــر میکننــد تعرفــه تنهــا راه حمایــت از تولیــد داخــل
اســت کــه در جریــان پیوســتن بــه تجــارت جهانــی آن
را حــذف خواهیــم کــرد کــه ایــن تفکــر اشــتباه اســت.
ضیاءبیگدلــی افــزود :تعرفههــا در اغلــب مــوارد حــذف
میشــوند امــا در مــوارد حســاس تعرفــه حفــظ میشــود
و بــه تدریــج کاهــش مییابــد .ایــن در حالــی اســت کــه

بایــد بــه طــور همزمــان ابزارهــای حمایتــی جایگزیــن
ماننــد معافیتهــای مالیاتــی ،یارانههــای هدفمنــد و ...
کــه بــه آنهــا ابزارهــای حمایــت میگوینــد ،تقویــت و
بــه کار گرفتــه شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه زیرســاختهای
قانونــی بــرای الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی
( )WTOبایــد ایجــاد شــود ،گفــت :مســلما بایــد
اصالحاتــی در قوانیــن و مقــرارات صــورت گیــرد کــه
بــه ایــن منظــور بــه محــض انجــام مذاکــرات ،برنامــه
اقدامــات قانونــی بایــد در کارگــروه تدویــن شــود کــه بــر
اســاس آن برنامــه زمانــی ،یکســری قوانیــن و مقــررات
بایــد اصــاح شــوند.
مدیــرکل دفتــر نمایندگــی تاماالختیــار تجــاری بــا بیــان
اینکــه طــرح الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــه
صــورت یــک پکیــج کامــل شــامل اصالحــات قانونــی و
مالحظــات بــازار داخلــی ارائــه خواهــد شــد ،گفــت :بــر
اســاس سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ،بایــد از تمــام
ظرفیتهــای ســرمایهگذاری خارجــی بــرای تقویــت
بنیــه اقتصــادی و صــادرات اســتفاده کنیــم و بیــن
قوانیــن تجــارت جهانــی و قوانیــن داخلــی خــود انطبــاق
ایجــاد کنیــم.

ســاخت پاالیشــگاه اســت.
امیرحســین زمانینیــا پــس از دیــدار بــا آنجولینــا تــورال،
معــاون وزیــر بخشهــای راهبــردی اکــوادور بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــران و اکــوادور روابــط سیاســی خوبــی دارنــد
و بــه دنبــال گســترش روابــط خــود در زمینــه نفــت و
گاز هســتند ،تصریــح کــرد :ایــن کشــور عالقهمنــد بــه
دریافــت نفتخــام از ایــران اســت.
وی دربــاره اینکــه ایــن کشــور خواســتار دریافــت چــه
میــزان نفتخــام از ایــران اســت ،عنــوان کــرد :مقــات
ایــن کشــور آمادگــی خــود را بــرای دریافــت نفتخــام از
ایــران اعــام کردنــد امــا مقــدار آن بــه مذاکــرات بیشــتر
نیازمنــد اس ـت.
بــه گــزارش شــانا ،معــاون وزیــر نفت ،ســاخت پاالیشــگاه
را دیگــر محــور ایــن دیــدار اعــام کــرد و بــا بیــان اینکــه
اکــوادور عالقهمنــد بــه مشــارکت ایــران در ســاخت
پاالیشــگاه در ایــن کشــور اســت ،اظهــار کــرد :ایــن

کشــور بــه دنبــال توســعه و افزایــش ظرفیــت پاالیشــی
خــود اســت و از ایــران درخواســت کــرده در ایــن
زمینــه مشــارکت کن ـد.
بــه گفتــه وی ،قــرار اســت ســاخت و افزایــش ظرفیــت
پاالیشــی در ایــن کشــور بــا ســرمایه چیــن انجــام
شــود.
وی از تشــکیل کمیتــه انــرژی بیــن دو کشــور خبــر
داد و بــا بیــان اینکــه قــرار اســت در ایــن کمیتــه
جزییــات همــکاری دو کشــور مــورد بررســی قــرار
گیــرد ،یــادآور شــد :وزارت نفــت آمادگــی خــود را
بــرای ســاخت پاالیشــگاه و صــادرات نفتخــام و
محصــوالت پتروشــیمی بــه ایــن کشــور اعــام کــرده
اســت .معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر
نفــت دربــاره اینکــه ایــن کمیتــه چــه زمانــی تشــکیل
میشــود ،تصریــح کــرد :قــرار اســت اعضــای ایــن
کمیتــه از طریــق دیپلماتیــک انتخــاب شــوند.

آخرین خبرها از الحاق ایران به WTO
قائــم مقــام ســازمان توســعه تجــارت ،بــر اســاس
گــزارش منتشــر شــده از طــرف ســازمان تجــارت
جهانــی ( ،)WTOمذاکــرات انجــام شــده از
جانــب ایــران در نایروبــی را خــوب توصیــف
کــرد و از فراهــم و بــه روز بــودن همــه اســناد
مذاکراتــی و همچنیــن آمادگــی ایــران را بــرای
شــروع فرآینــد الحــاق خبــر داد.
صــادق ضیاءبیگدلــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا،
تصریــح کــرد :بعــد از الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی
( )WTOو حــذف تعرفههــا ،مهمتریــن عامــل قاچــاق
هــم حــذف خواهــد شــد و آمــار مربــوط بــه کاالهــای
قاچــاق بــه شــکل قابــل توجــه پاییــن میآیــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه تعرفــه بــاالی واردات باعــث قاچــاق
میشــود ،اظهــار کــرد :آمــار کاالی قاچــاق را از طریــق
آمــار صــادرات کشــورهای دیگــر بــه مقصــد ایــران کــه
در آمــار واردات مــا موجــود نیســت رصــد میکنیــم.

مذاکره برای ساخت پاالیشگاه
در اکوادور
امیرحســین زمانینیــا ،معــاون امــور بینالملــل
و بازرگانــی وزارت نفــت و آنجولینــا تــورال ،معــاون
وزیــر بخشهــای راهبــردی اکــوادر روز گذشــته
در ســاختمان وزارت نفــت دیــدار کردنــد .در ایــن
دیــدار عــاوه بــر معــاون وزیــر بخشهــای راهبــردی
اکــوادور ،وزیــر تجــارت خارجــی ،معــاون رییــس
بانــک مرکــزی و معــاون وزیــر انــرژی ایــن کشــور نیــز
حضــور داشــتند.
معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت از
تشــکیل کمیتــه مشــترک انــرژی میــان ایــران و
اکــوادور در آینــدهای نزدیــک خبــر داد و گف ـت :ایــن
کشــور آمریــکای التیــن خواســتار مشــارکت ایــران در
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نوبت به وزارت نیرو رسید

توانیر مجوز ساخت نیروگاه
به شرکتهای طرف قرارداد
وزارت نفتــــ نمی دهد

دور جدیــد اختالفــات وزارت نفــت و نیــرو کلیــد
خــورد بــه طوریکــه توانیــر حاضــر بــه صــدور
مجــوز ســاخت نیــروگاه بــرق بــه شــرکتهای
طــرف قــرارداد بــا وزارت نفــت نیســت .از نخســتین
روزهــای آغــاز بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد ،ایــن
اختالفــات آغــاز شــد؛ اختالفاتــی کــه حتــی دامنــه
آن تــا نشســتهای خبــری و مطبوعاتــی وزرای
ایــن دو وزارتخانــه کلیــدی دولــت هــم کشــیده
شــده اســت.
بــه گــزارش بــرق نیــوز ،از نخســتین روزهــای آغــاز بــه کار
دولــت تدبیــر و امیــد ،دور جدیــدی از اختالفــات وزارت
نفــت و نیــرو آغــاز شــد؛ اختالفاتــی کــه حتــی دامنــه آن تــا
نشسـتهای خبــری و مطبوعاتــی وزرای ایــن دو وزارتخانــه
کلیــدی دولــت هــم کشــیده شــده اســت.
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت حــدود دو ســال قبــل بــا انجــام
ســخنرانی در یکــی از کمیســیونهای تخصصــی مجلــس
شــورای اســامی ،شــعله ایــن اختالفــات را روشــن کــرد و

وی در یکــی از کمیســیونهای تخصصــی مجلــس شــورای
اســامی نســبت بــه ارزان فروشــی بــرق توســط مســئوالن
وزارت نیــرو انتقــاد و خطــاب بــه نماینــدگان خانــه ملــت
اعــام کــرده بــود« :هــم اکنــون صــادرات بــرق ارزان رقیــب
صــادرات گاز طبیعــی ایــران شــده اســت».
بــا ایــن وجــود ،مســئوالن وزارت نیــرو بــه ویــژه چیــت
چیــان در طــول دو ســال گذشــته همــواره ســعی کردهانــد
بــا مذاکــره و بــه کار بــردن دیپلماســی خــاص دولتمــردان
تدبیــر و امیــد از رســانه ای شــدن اختالفــات بیــن وزارت
نفــت و نیــرو در حــوزه صــادرات بــرق و انــرژی جلوگیــری
کننــد.
در ایــن بیــن وزارت نفــت در ادامــه فعالیتهــای خــود
بــرای حضــور در تجــارت و بــازار بــرق ایــران ،ســال گذشــته
در اطالعیــه ای اعــام کــرد« :وزارت نفــت _از طریــق
شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی گاز ایــران حســب
مــورد_ مســئولیت تامیــن گاز مــورد نیــاز را بــرای تولیــد
بــرق بــا هــدف صــادرات بــه مقــدار و در نقطــه مــورد توافــق
بــر عهــده خواهــد گرفــت و گاز مــورد نیــاز را بــه عنــوان
آورده شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی گاز ایــران
بــه عنــوان ســرمایهگذار تحویــل خواهــد داد».
صــدور ایــن اطالعیــه هــم بــا واکنــش مســئوالن وزارت
نیــرو روبــرو شــد تــا آنجایــی کــه علیرضــا دائمــی معــاون
برنامــه ریــزی وزیــر نیــرو بــه اطالعیــه وزارت نفــت مبنــی
بــر احــداث نیــروگاه توســط بخــش خصوصــی بــا نظــارت
وزارت نفــت واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد :وزارت نفــت
بــه هیــچ وجــه قصــد ورود بــه حریــم وزارت نیــرو را نــدارد
.
ادامه اختالفات بر سر صادرات برق یا گاز
در همیــن حــال حمیــد چیتچیــان شــهریور مــاه ســال
جــاری در نشســتی خبــری در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان
اینکــه توســعه صــادرات بــرق ایــران بــا اولویــت کشــورهای
همســایه بــر اســاس سیاســتهای ابالغــی اقتصــاد
مقاومتــی مــورد تاکیــد و تاییــد مقــام معظــم رهبــری
اســت ،گفــت :بــر ایــن اســاس اصــل صــادرات بــرق نیــاز بــه
مذاکــره بــا هیــچ دســتگاه و یــا ســازمانی نیســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد بــا اعــام اینکــه
اگــر ایــران کــه بزرگتریــن دارنــده ذخایــر گاز جهــان اســت،
نتوانــد بــرق تولیــد و صــادر کنــد ،پــس صــادرات بــرق در
کجــای جهــان و بــرای کــدام کشــورها اقتصــادی اســت؟
ایــن در حالــی اســت کــه بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت هــم

انـرژی
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در نشســت خبــری مشــابه در هفتــه دولــت دربــاره اینکــه
دولــت چــه زمانــی قــرار اســت در اختــاف بــه وجــود آمــده
میــان دو وزارتخانــه نیــرو و نفــت بــر ســر اینکــه صــادرات
بــرق بهصرفــه تــر اســت یــا گاز بــه جمعبنــدی برســد؟
تاکیــد کــرد :بــا فــرض اینکــه مــا هــر مترمکعــب گاز را بــه
نــرخ  ٤٠ســنت بــه ترکیــه صــادر میکنیــم ،آنهــا عمــده
گازی کــه از مــا میخرنــد را بــه بــرق تبدیــل میکننــد،
در واقــع از هــر مترمکعــب گازی کــه دریافــت میکننــد،
پنــج کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد میکننــد ،بــا احتســاب
اینکــه هــر کیلــووات ســاعت بــرق  ١٠,٥ســنت پــای آن
کشــور آب بخــورد ،اگــر مــا بــرق را بــه قیمــت هفــت ســنت
بــه آنجــا صــادر کنیــم ،آیــا دیگــر ترکیــه از مــا گاز خواهــد
خریــد؟
انحالل وزارت نیرو منتفی شد
در همیــن حــال بــا مطــرح شــدن طــرح ادغــام وزارت نفــت
و نیــرو و انحــال بخــش وزارت نیــرو و انتقــال آن بــه وزارت
نفــت ،مــوج جدیــدی از اختالفــات ایــن دو وزارتخانــه کلیــد
خــورد کــه در نهایــت وزیــر و معاونــان وزارت نیــرو بــا یــک
دیپلماســی تمــام عیــار بــه نوعــی دولــت را مجبــور بــه
عقــب نشــینی کردنــد.
در نهایــت دی مــاه ســال جــاری اســحاق جهانگیــری
مپعــاون اول رئیــس جمهــوری در جمــع مدیــران صنایــع
آب و بــرق ،اعــام کــرد :طــرح ادغــام وزارت نفــت و نیــرو
منحــل شــده تــا بــا ایــن اظهــار نظــر ،بــرای دســت کــم
چنــد روز آتــش اختالفــات ایــن دو وزارتخانــه فروکــش
کنــد.
توانیر برای نیروگاهسازی نفتیها مجوز
صادر نمیکند
بــه گــزارش بــرق نیــوز بــه نقــل از مهــر ،بــا ایــن وجــود
بــه نظــر میرســد وزارت نفــت و نیــرو کمــاکان بــر ســر
مواضــع خــود اصــرار دارنــد بــه طوریکــه اظهارنظــر
جدیــد مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــه
نوعــی از پابرجــا مانــدن اختالفــات بیــن ایــن دو دســتگاه
حکایــت دارد.
علیرضــا کاملــی مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز
ایــران در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری وزارت نفــت بــا بیــان
اینکــه تاکنــون پنــج توافــق نامــه بــرای صــادرات بــرق
از طریــق گاز انجــام گرفتــه اســت ،دربــاره اینکــه ایــن
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توافقنامــه هــا چــه زمانــی بــه قــرارداد تبدیــل مــی شــود،
گفتــه اســت :احتمــال مــی رود ایــن شــرکتها هــم اکنــون
در حــال مذاکــره بــا توانیــر بــرای اخــذ مجــوز هســتند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا بیــان اینکــه
بــدون گرفتــن مجــوز از توانیــر امــکان صــادرات بــرق
وجــود نــدارد ،تاکیــد کــرده اســت :هنــوز هیــچ کــدام از
شــرکتهای طــرف قــرارداد بــا وزارت نفــت موفــق بــه
دریافــت مجــوز از توانیــر نشــدند.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،شــرکتهای عالقهمنــد
بــرای صــادرات بــرق بعــد از گرفتــن مجــوز از توانیــر و
دیگــر مجوزهــای الزم میتواننــد بــه ایــن شــرکت بــرای
مذاکــره نهایــی مراجعــه کننــد.
تولید  ٤٤میلیارد بشکه نفت در کشور
پس از پیروزی انقالب اسالمی
گــزارش معاونــت وزارت نفــت حاکــی اســت :از ابتــدای
تولیــد نفــت تــا پیــروزی انقــاب اســامی (حــدود ۷۰
ســال) در مجمــوع  ۲۸میلیــارد بشــکه نفــت تولیــد شــده؛
در حالــی کــه از پیــروزی انقــاب اســامی تــا پایــان ســال
گذشــته بیــش از  ۴۴میلیــارد بشــکه نفــت در کشــور
تولیــد شــده اســت .کل تولیــد انباشــتی میعانــات گازی
کشــور نیــز تــا پایــان ســال  ٩٣نیــز حــدود  ۸.۴۸میلیــارد
بشــکه بــوده کــه قســمت عمــده آن پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی تولیــد شــده اســت.
ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه اکثــر
میدانهــای بــزرگ گازی کشــور پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی کشــف شــده انــد ،ادامــه داده اســت :درحالــی که
تمــام گازهــای همــراه نفــت تــا قبــل از پیــروزی انقــاب
اســامی ســوزانده مــی شــده اســت ،پــس از پیــروزی
انقــاب بــا احــداث و بهــره بــرداری از طرحهــای مختلــف
 NGLو جمــع آوری گازهــای همــراه ،از میــزان فلرینــگ
کاســته شــده اســت.
تعــداد دکلهــای حفــاری ملکــی ایــران از دیگــر مــوارد
مــورد اشــاره در گــزارش وزارت نفــت اســت کــه بــر
مبنــای آن ،تعــداد ایــن دکلهــا پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی افزایــش یافتــه اســت و تفــاوت عمــده حفــاری
قبــل و بعــد از انقــاب بــه اســتفاده از تکنولوژیهــای
جدیــد و حفــر چاههــای افقــی عمیــق تــر و کشــف
الیــه هــای زیریــن نســبت بــه مخــازن اکتشــافی قبــل از
انقــاب مربــوط مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره بیست سه  //هفته سوم بهمن هزار و سیصد نود و چهار

ادامه از صفحه 3
و از این فرصت باید به شکل بهینه استفاده کرد».
نایــب رییــس اتــاق تهــران ،یکــی از ظرفیتهــای بــاالی
همکاریهــای ایــران بــا شــرکای خارجــی را در صنعــت
گردشــگری عنــوان کــرد و گفــت« :طبــق برنامــه ششــم
توســعه ،ایــران بایــد تــا  10ســال آینــده  2درصــد از
بــازار جهانــی گردشــگری و 1.5درصــد از درآمــد جهانــی
ایــن صنعــت را بــه خــود اختصــاص دهــد و ایــن در
حالــی اســت کــه در ســال  ،2015صنعــت گردشــگری
در ایــران بــه رشــد  10درصــدی دســت یافــت ».وی
افــزود« :بــرای دســتیابی بــه اهــداف پیشبینــی شــده در
حــوزه گردشــگری ،نیــاز بــه ســاخت حداقــل  400هتــل
در ایــران وجــود دارد کــه ایــن امــکان فرصــت مناســبی
بــرای ســرمایهگذاران خارجــی ایجــاد خواهــد کــرد».
ـکاری
ـاز همـ
ـه سـ
ـد زمینـ
ـهرها میتوانـ
ـکاری شـ
همـ
ـد
ـور باشـ
دو کشـ

در ادامــه ایــن گردهمایــی ،گرهــارد رووش عضــو شــورای
شــهر گراتــس نیــز گفــت« :اگــر میــان شــرکتهای
بخــش خصوصــی دو کشــور داد وســتدی صــورت گیــرد،
همزمــان ،شــهرهای دو کشــور نیــز بــه هــم نزدیــک شــده
و همکاریهایــی میــان شــهرها شــکل خواهــد گرفــت».
او افــزود« :مشــکالت مشــترک بســیاری میــان شــهرهای
ایــران و اتریــش وجــود دارد و شــرکتهایی کــه ایــن
هیــات را همراهــی میکننــد ،بــرای مشــکالت شــهری
نظیــر مدیریــت آب و فاضــاب و دفــع زبالــه راهحلهــای
خوبــی دارنــد ».گرهــارد رووش گفــت« :مــا بایــد منابــع
شــهرها را هــر چــه بیشــتر حفــظ کنیــم و حفــظ ایــن
منابــع نیازمنــد دانــش باالیــی اســت ».او بــا اشــاره بــه
شــکلگیری همــکاری میــان شــهرهای تبریــز و گراتــس
گفــت« :ســفیر ویــن ایــن پیشــنهاد ایــن همــکاری را
ارائــه کــرد .مــا یقیــن داریــم کــه میــان ایــن دو شــهر،
نقــاط اشــتراک بســیاری وجــود دارد ؛ هــر دو ،جــزو
شــهرهای ســنتی بــوده و بــه توســعه عالقمنــد هســتند».
گرهــارد رووش بــه عنــوان رییــس ســازمان توســعه
تجــارت و گردشــگری شــهر گراتــس بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــن شــهر در یونســکو نیــز ثبــت جهانــی شــده
اســت افــزود« :همــکاری شــهرها میتوانــد زمینهســاز
همــکاری دو کشــور باشــد .ایــن همــکاری در راســتای

منافــع شــرکتهای دو طــرف خواهــد بــود.
افزایــش همکاریهــای میــان اتاقهــای دو
کشــور

نایبرییــس اتــاق اقتصــاد اتریــش نیــز بــا بیــان
اینکــه ایــن اتــاق دارای  60هــزار عضــو اســت و 450
هــزار شــرکت و بنــگاه در ایــن اتــاق عضویــت دارنــد،
گفــت« :از میــان ایــن تعــداد 300 ،شــرکت اتریشــی
در ســطح جهانــی پیشــرو هســتند ».آقــای روث ،رشــد
تولیــد ناخالــص ملــی اتریــش را بــر پایــه صــادرات ایــن
کشــور عنــوان کــرد و افــزود« :اتــاق اقتصــاد اتریــش طــی
دس ـتکم ســه ســال اخیــر ،تمرکــز خاصــی بــر توســعه
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری بــا تهــران داشــته
اســت و بــا امضــای تفاهمنامــه همکاریهــا میــان ایــن
اتــاق و اتــاق تهــران ،پیشبینــی میشــود کــه رشــد
همکاریهــا توســعه بیشــتری پیــدا کنــد».
پــس از ســخنان یــک تفاهمنامــه همــکاری میــان
اتــاق تهــران و اتــاق اقتصــاد اتریــش بــه امضــای دو
طــرف رســید تــا در زمینههــای مهمــی چــون تبــادل
هیاتهــای تجــاری ،معرفــی زمینههــای همــکاری

مشــترک و ســرمایهگذاری و انتقــال اطالعــات و دادههــای
اقتصــادی بیــن دو طــرف همکاری بیشــتری صــورت گیرد.
همچنیــن پــس از ایــن مراســم ،فعــاالن اقتصــادی دو
کشــور بــرای انجــام مذاکــرات و گفتوگوهــای مســتقیم
پشــت میــز مذاکــره نشســتند.
پیــش از ایــن نیــز در آبــان مــاه ســال جــاری یــک هیــات
تجــاری از ایالــت ســالزبورگ اتریــش بــه اتــاق تهــران آمده
بــود کــه طــی آن دیــدار نیــز عــاوه بــر مذاکرات مســتقیم
فعــاالن اقتصــادی دو کشــور ،تفاهمنامــهای میــان اتــاق
تهــران و اتــاق ســالزبورگ بــه امضــا رســید.
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همایش فرصتهای پسا تحریم در صدور خدمات
فنی و مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی
امــروزه عرضــه تــوان فنــی و مهندســی
و اجــرای طــرح هــای مختلــف در
صنايــع گوناگــون ،نقــش قابــل توجهــی
در مبــادالت کشــورها و تحکيــم روابــط
اقتصــادی آنهــا يافتــه اســت .خدمــات
ـتونهای
ـی از سـ
ـه يکـ
ـی کـ
ـی و مهندسـ
فنـ
اصلــی توســعه اقتصــادی کشــور اســت،
ـت
ـی اسـ
ـها و ابزارهايـ
مجموعـهای از روشـ
ـع و عوامل
ـه از منابـ
ـتفاده بهينـ
ـا اسـ
ـه بـ
کـ
توليــد شــامل ســرمايه ،مــواد اوليــه و
نيــروی انســانی ،امــکان ارائــه کاالهــا
و خدمــات را درجامعــه فراهــم میکنــد.
ـات
ـدور خدمـ
ـه در صـ
ـزوده ای کـ
ارزش افـ
ـا
ـراه بـ
ـود دارد ،همـ
ـی وجـ
ـی و مهندسـ
فنـ
نيــاز روز افــزون اقتصــاد جهانــی بــه
توســعه عمرانــی و زيــر ســاختی ،يــک
فرصــت جهانــی اســت و بــرای ايرانــی
کــه از ســرمايههای انســانی قابــل
ـی مغتنم
ـت ،فرصتـ
ـوردار اسـ
ـی برخـ
توجهـ
بــه حســاب می¬آيــد تــا بــا تدبيــر
و مديريــت صــدور خدمــات فنــی و
ـود را از
ـدی خـ
ـره منـ
ـزان بهـ
ـی ميـ
مهندسـ
فرصتهــای بينالمللــی افزايــش دهــد.
لــذا بــا بــاز شــدن درهــای تجــارت
ایــران بــه بازارهــای بیــن المللــی،
ـال در
ـی فعـ
ـی و خارجـ
ـرکتهای داخلـ
شـ
ـی
ـی و مهندسـ
ـات فنـ
ـدور خدمـ
ـوزه صـ
حـ
میتواننــد ضمــن محــک توانمندیهــای
خــود در مقایســه بــا ســایر فعــاالن
داخلــی و نیــاز و پتانســیلهای موجــود
در بازارهــای خارجــی ،میتواننــد بــا
حضــور و مطــرح شــدن مجموعــه خــود
در ایــن همایــش از فرصتهــای ایــن
حــوزه بهرهمنــد شــوند.

اهداف همایش:

*بررســی وابســتگی صــادرات و واردات بــه یکدیگــر بعنــوان
دو بــردار مکمــل
*رابطه واردات دانش مهندسی و افزایش ظرفیت مهندسی
*شناســایی نیازهــای داخلــی و جــذب تکنولــوژی و ســرمایه
گــذاری خارجــی
*شناســایی نقــاط مشــترک ســرمایه گــذاری داخلــی و
خارجــی
*برنامــه ریــزی پســاتحریم توســعه مهندســی در حــوزه
خدمــات فنــی و مهندســی
*توسعه زیرساخت های قانونی در حوزه صادرات خدمات
ا*یجــاد زمینــه هــای الزم بــرای عقــد قراردادهــای مشــترک
بــا شــرکتهای خارجــی در حــوزه خدمــات

محورهای همایش:

*معرفــی و نحــوه اســتفاده از موقعیتهــای جدیــد بوجــود
آمــده در دوره پســا تحریــم
*معرفــی و نحــوه اســتفاده از مزایــای صــدور خدمــات فنــی
مهندســی در حــوزه صنعــت ســاختمان
*معرفــی فرصتهــای بیــن المللــی موجــود در حــوزه خدمــات
فنــی مهندســی در صنعت ســاختمان
*بررســی ســطح خدمــات فنــی مهندســی داخلــی و
راهکارهــای الزم جهــت جبــران کاســتیها
*معرفــی پتانســیلهای داخلــی جهــت گســترش صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی داخلــی
*معرفــی و نحــوه مشــارکت پتانســیل هــای داخلــی بــا ســایر
پتانســیلها و فرصتهــای بیــن المللــی
ر*اهکارهــای حمایــت و تقویــت بنگاههــای اقتصــادی داخلــی
در تقویــت صــادرات و بهــره گیــری از ســرمایهگذاریهای
خارجــی
*مطالعــه و بررســی اشــتباهات گذشــته و درس آمــوزی از
آنهــا

انـرژی
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کلیات علم اقتصاد
کتــاب کلیــات علــم اقتصــاد ترجمــهٔ کامــل ویرایــش پنجــم  Principles of Economicsاثــر پروفســور منکیوســت .کتــاب در
ســیزده بخــش و  36فصــل تنظیــم شــده اســت .مهمتریــن بخشهــای کتــاب عبارتنــد از نیروهــای بــازار ،کشــش ،سیاسـتهای
دولــت ،بازارهــا و رفــاه ،اقتصــاد بخــش عمومــی ،رفتــار بنــگاه و ســازمان صنعتــی ،ســاختارهای مختلــف بــازار ،اقتصــاد بــازار
نیــروی کار ،مرزهــای دانــش ،اقتصــاد خــرد ،اندازهگیــری درآمــد ملــی ،اقتصــاد حقیقــی در بلندمــدت ،پــول و قیمتهــا در
بلندمــدت ،اقتصــاد کالن بــاز ،نوســانات اقتصــادی در کوتاهمــدت و مرزهــای دانــش اقتصــاد کالن و مهمتریــن سیاســتهای
بحثانگیــز اقتصــاد کالن .فصلهــای مختلــف ایــن کتــاب در ســالهای قبــل در ســه کتــاب مبانــی علــم اقتصــاد ،نظریــهٔ
اقتصــاد خــرد و نظریــهٔ اقتصاد کالن منتشــر شــده اســت.
در کتــاب حاضــر بــر کاربردهــا و سیاســتها تأکیــد بیشتــری شــده اســت .مطالعــات مــوردی بســیار زیــاد بــا هــدف درک
بهتــر محصــول علــم اقتصــاد و کاربــرد آنهــا در تمــام فصلهــای کتــاب ارائــه شــده اســت .نــگارش متفــاوت ،طــرح ابتــکاری
موضوعــات و بررســی کاربــردی سیاســتهای اقتصــادی برخــی مزیتهــای کتــاب منکیــو در مقایســه بــا ســایر کتابهــای
مشــابه است.
دکتــر گریگــوری منکیــو اســتاد اقتصــاد دانشــگاه هــاروارد اســت .او تحصیــات خــود را در دانشــگاههای پرینســتون و امآیتــی
بــه پایــان رســانده و تاکنــون مباحــث مختلفــی ماننــد اقتصــاد خــرد ،اقتصــاد کالن ،آمــار و اصــول اقتصــاد را در دانشــگاه
تدریــس کــرده اســت .منکیــو نویســندهای پــرکار اســت .مقــاالت بســیار زیــادی در مجــات معتبــر علمــی و اقتصــادی ،ماننــد
جورنــال آو پولیتیــکال اکونومــی ،امریکــن اکونومیــک ریویــو ،و کوارترلــی جورنــال آو اکونومیکــس و مجــات ترویجــی بــرای
عمــوم مــردم ،ماننــد فاینانشــیال تایمــز و والاســتریت جورنــال ،بــه چــاپ رســانده اســت و نیــز مقالهنویــس مجلــهٔ فورچــون و
ناشــر مجموع ـهای از بهتریــن و پرفروشتریــن کتابهــای درســی دانشــگاهی بهویــژه در زمینــهٔ اقتصــاد خــرد ،اقتصــاد کالن
و مبانــی علــم اقتصــاد بــوده اســت .کتابهــای منکیــو بــا اقبــال فــراوان روبــهرو شــدهاند و در اکثــر دانشــگاههای معتبــر
دنیــا بهمنزلــهٔ کتــاب درســی مــورد اســتفادهٔ دانشــجویان قــرار میگیرنــد .پروفســور منکیــو سرپرســتی طرحهــای اقتصــادی
در دانشــگاههای کمبریــج و ماساچوســت ،و مشــاورهٔ بانــک مرکــزی امریــکا و دفتــر بودجــهٔ مجلــس امریــکا را بر عهده داشــته
است.

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی  1991644791ایران
تلفن88825110-88305258-021 :
info@fieei.com

