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آینده مبهم بازار سرمایه
سیدحسین سلیمی

شــاخص کل بــازار ســرمایه در روز چهارشــنبه و در واکنــش بــه حــوادث
تروریســتی در مجلــس شــورای اســامی و مرقــد مطهــر بنیانگــذار
انقــاب اســامی  500واحــد ریخــت .از ســوی دیگــر بــورس در دو هفتــه
اخیــر کمرمــق بــود و نتوانســت رشــد مــورد انتظــار را محقــق کنــد.
بــا توجــه بــه برگــزاری مجامــع شــرکتها و تقســیم ســود اینطــور
پیشبینــی میشــد کــه شــاخص کل رونــد رشــد را دس ـتکم تــا پایــان
اولیــن مــاه تابســتان حفــظ کنــد امــا ایــن پیشبینــی محقــق نشــد .در
مــورد وضعیــت اول بایــد گفــت کــه نوســان شــاخص کل بــا توجــه بــه
وقــوع ایــن حادثــه تروریســتی در تهــران طبیعــی بــود و در مقایســه بــا
مــوارد دیگــر کــه واکنشهــای شــدیدتری نســبت بــه چنیــن تحوالتــی
نشــان دادنــد ،ریــزش  500واحــدی تقریب ـاً واکنــش شــدیدی نبــود.
در مــورد برگــزاری مجامــع شــرکتها و تقســیم بــود بایــد گفــت،
شــرکتها بازدهــی را کــه در شــش مــاه قبــل بــرای آنهــا در نظــر
گرفتــه شــد ،نداشــتند و ارقــام موردنظــر حاصــل نشــد .تعدیلهــای
اعمالشــده باعــث شــد کــه دریافتیهــا کاهــش پیــدا کنــد و ســودهای
پیشبینیشــده محقــق نشــود .بهویــژه در مــورد بانکهــا ایــن مســئله
شــدیدتر اســت و اصـ ً
ا مشــخص نیســت کــه ســود تقســیم شــود یــا نــه.
شــرایط بانکهــا در ماههــای گذشــته بــا توجــه بــه ســختگیریهای
بانــک مرکــزی درزمین ـهٔ کفایــت ســرمایه و افزایــش ذخایــر قانونــی در
بــازار ســرمایه بــا مســائلی همــراه بــود .از ســوی دیگــر شــرکتهای
غیــر بانکــی بــه دلیــل رکــود و مشــکالت بانکــی ازجملــه بهرههــای بــاال
نتوانســتند ســودهای مــورد پیشبینــی را محقــق کننــد و هیچکــدام از
انتظــارات بــرآورده نشــد.
نکتــه دیگــر اینکــه خریــداران ســهام بــا توجــه بــه انتشــار اوراق مشــارکت
و خزانــه اســامی کــه بــا ادامــه در صفحــه 10

تطبیق فرآیند سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در ایران و کشورهای مشابه

نماینــدگان بخــش خصوصــی پــس از اســتماع گــزارش بهــروز
علیشــیری ،عضــو ســتاد اقتصــادی پســاتحریم اتــاق تهــران ،بــه
بیــان نظــرات و پیشــنهادات خــود در خصــوص چگونگــی تســهیل
ایــن فرآینــد بــرای جــذب حداکثــری ســرمای ه خارجــی پرداختنــد.
همچنیــن در ایــن نشســت در مــورد یــک اصالحیــه در آییننامــه
داخلــی کمیســیونهای تخصصــی رأیگیــری شــد کــه نظــر اکثریــت
نســبت بــه ایــن تغییــر منفــی بــود و مقــرر شــد در مــورد آن مجــدد
مطالعــه و نظرخواهــی صــورت بگیــرد.
در ابتــدای ایــن نشســت ابتــدا رییــس اتــاق تهــران بــا گرامیداشــت شــبهای
قــدر و تســلیت بــه مناســبت فــرا رســیدن شــهادت حضــرت علــی (ع) ســخنان
خــود را آغــاز کــرد .مســعود خوانســاری همچنیــن بــه واقعــه تروریســتی 17
خــرداد در تهــران اشــاره داشــت و بــه خانوادههــای شــهدای تــرور تســلیت گفــت
و افــزود :امنیــت دســتاورد بزرگــی در کشــور ماســت کــه بــا تالشهــای بســیاری
بــه دســت آمــده و همــه بایــد کوشــش کنیــم تــا ایــن دســتاورد مهــم را بــه
راحتــی از دســت ندهیــم.

کابینه دولت و اولویتهای اقتصادی در دولت دوازدهم
رئیــس اتــاق تهــران در ادامــه صحبتهــای خــود بــا توجــه بــه اینکــه کابینــه

دولــت آینــده در شــرف انتخــاب اســت ،نکاتــی را دربــاره شــرایط اقتصادی کشــور
و اولویتهــای کنونــی دولــت ارائــه داد و گفــت :یکــی از مســائلی کــه دولــت
و آقــای رئیسجمهــور بایــد بــه آن توجــه کننــد ظرفیــت بــاالی اتاقهــای
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی کشــور اســت کــه میتوانــد بــرای
پیشــبرد اقتصــاد کشــور مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد؛ اگــر مشــکالت و موانعــی
کــه ســر راه بخــش خصوصــی هســت برداشــته شــود ،قطعــا هــم بــرای اقتصــاد
کشــور و هــم بخــش خصوصــی میتــوان شــاهد تحــوالت مهمــی بــود .اتاقهــای
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــن آمادگــی را دارنــد کــه در صــورت
تمایــل دولــت در تکمیــل و یــا بــه اتمــام رســاندن طرحهــای نیمهتمــام و
پروژههــای ملــی و اســتانی کــه بــه خاطــر کمبــود یــا نبــود اعتبــارات بــا مشــکل
مواجــه شــده اســت ،مشــارکت فعــال داشــته باشــد .حجــم بزرگــی از پروژههــا در
حــال حاضــر معطــل اســت؛ اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه
عــاوه براینکــه میتوانــد بــه رونــق اقتصــادی کمــک کنــد در گام بعــدی باعــث
کاهــش نقــش تصدیگــری و کوچکســازی دولــت مــی شــود.
مســعود خوانســاری ادامــه داد :انتظــار بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه آقــای
رئیسجمهــور پیــش از معرفــی وزرا بــه مجلــس از آنهــا بخواهــد کــه در حــوزه
تحــت مسئولیتشــان بــرای کوچــک کــردن وزارتخانههــا ،تقســیم کار بــا
بخــش خصوصــی ،ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

انـرژی

همــگام ســازی صنعــت بــرق بــا
تکنولوژیهــای روز جهانــی  ،بــرای اولیــن

بــار در کشــور و در طــول  ۴ســال گذشــته
تطبیــق فرآینــد ســرمایهگذاری مســتقیم تکنولوژیهــای نویــن منابــع انــرژی توزیــع شــده
خارجــی در ایــران و کشــورهای مشــابه در صنعــت بــرق کشــور بــه صــورت گســترده مــورد
نماینــدگان بخــش خصوصــی پــس از اســتماع اســتفاده قــرار گرفــت مشــروح خبــر.
گــزارش بهــروز علیشــیری ،عضــو ســتاد اقتصــادی
پســاتحریم اتــاق تهــران ،بــه بیــان نظــرات و فرصــت حضــور ايــــــران در بــازار
پیشــنهادات خــود در خصــوص چگونگــی تســهیل
ـر قطــع رابطــه بــا قطــر از ســوي  5كشــور
قطـــ
ایــن فرآینــد بــرای جــذب حداکثــری ســرمایه
عربســتان ســعودي ،امــارات ،ليبــي،مصــر و بحرين
خارجــی پرداختنــد مشــروح خبــر.
و محاصــره اقتصــادي آن كشــور باعــث شــده كــه
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اخبار کوتاه
صــدور ویــزای الکترونیکــی تایــوان بــرای
ـد مشــروح خبــر.
ـم شـ
ـی فراهـ
ـان ایرانـ
بازرگانـ
درآمــد نفتــی  ۳۶میلیــارد دالری ایــران در
ســال  ۲۰۱۶مشــروح خبــر.
توســعه میادیــن نفتــی و گازی در گــروی
ـا مشــروح خبــر.
ـی هـ
ـذاری خارجـ
ـرمایه گـ
سـ

مشــروح خبــر.
بازگشــت بــه عقــب بــا تفکیــک
ـی مشــروح
ـد نفتـ
ـای جدیـ
ـای قراردادهـ
امضـ
وزارتخانههــا حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات اشــتیاق روزافــزون ســرمایهگذاران بــه خبــر.
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در گفتوگــو بــا
انــرژی خورشــیدی ســرمایهگذاران بــه شــکل
«آرمــان» میگویــد« :اگــر ادغامهــا مشــروح خبــر روزافزونــی در مــورد رشــد ســریعتر صنعــت درگذشــت وزیــر انــرژی آذربایجــان بــر اثــر
انــرژی خورشــیدی در آســیای جنــوب شــرقی عارضــه قلبــی مشــروح خبــر.
قراردادهـــای جدیدنفتــی اشــتغالآفرین هیجــانزده هســتند مشــروح خبــر.
ـش
ـا بخـ
ـرارداد بـ
ـان قـ
ـارد تومـ
ـاد  ۱۰۰۰میلیـ
انعقـ
اســت عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
ـی مشــروح خبــر.
تهــران گفت:قراردادهــای جدیــد نفتــی ( )IPCالزامــات افزایــش روابــط اقتصــادی بــا خصوصـ

موجــب شــفافیت در رونــد ســرمایه گــذاری بــه
قطــر بــا توجــه بــه تنــش ایجــاد شــده بیــن
خصــوص جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی مــی
اعــراب و قطــع رابطــه کشــورهای عربــی بــا قطــر،
شــود .مشــروح خبــر.
ایــران در بهرهبــرداری اقتصــادی از ایــن شــرایط
بایــد بــه صــورت منطقــی عمــل کــرده مشــروح
جــذب  40میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
.خبــر
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ـه
ـادرات بـ
ـا صـ
ـرب بـ
ـه غـ
ـران بـ
ـت ایـ
ـادرات نفـ
صـ
.آســیا برابــر شــد مشــروح خبــر
مبــادالت بانکــی اتریــش بــا ۲۰بانــک ایرانــی
برقــرار شــد مشــروح خبــر.

تشــریح سیاســتهای ایــران در انرژیهــای
پــاک مشــروح خبــر
تحقــق ۹۶درصــدی بودجــه در ســال گذشــته
مشــروح خبــر.
نفــت شــیل همچنــان تهدیــد اوپــک اســت
مشــروح خبــر.

تمایــل  ۶شــرکت خارجــی بــرای مناقصــه
آزادگان مشــروح خبــر.
مهمتریــن اولویــت وزارت نیــرو در دولــت
دوازدهــم مشــروح خبــر.

ـاد
ـی اقتصـ
ـت واقعـ
ـتقیم ظرفیـ
ـی مسـ
خارجـ
ـورت
ـاب وزرای آینده از مشـ
ـت در انتخـ
ایــران اســت .بهــروز علیشــیری ،رئیــس دولـ
توســعه میادیــن نفتــی و گازی در گــروی
ســابق ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــاور وزیــر
ـد ریــس اتــاق
ـتفاده کنـ
ـی اسـ
ـش خصوصـ
بخـ
ســرمایهگذاری خارجیهــا مشــروح خبــر
اقتصــاد در گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران بازرگانــی تهــران بــه تشــریح پیشــنهادات بخــش
مشــروح خبــر.
خصوصــی از دولــت دوازدهــم پرداخــت و تصریــح
کــرد کــه نبایــد تفکیــک وزارتخانــه هــا بــه
ـرای اصـ
ـی بـ
ـش خصوصـ
ـنهادات بخـ
پیشـ
ـاح صــورت عجوالنــه و بــدون بررســی کارشناســی
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده پیمــان .انجــام شــود مشــروح خبــر
دارابیــان ،مدیــر واحــد خدمــات مالیاتــی معاونــت .
کســب و کار اتــاق تهــران بــا اعــام ایــن خبــر
توضیــح داد مشــروح خبــر
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
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کرد؛ــته مــا از دولــت
ـت :خواس
ـان گفـ
وزیر پایـ
رییــس اتــاق تهــران در
مطرح
نیرو
ایــن اســت کــه اجــازه دهــد کار کارشناســی بیشــتری روی
ایــن موضــوع انجــام شــود .مــا در اتــاق آمادگــی کامــل
داریــم کــه روی ایــن موضــوع کار مشــترک بــا دولــت انجــام
دهیــم تــا بــه یــک نتیجــه روشــن و مشــخص برســیم و
براســاس آن عمــل کنیــم.

برونســپاری کارهــا و آزادســازی و ...برنامــه ارائــه دهنــد
و ایــن موضوعــات را جــزو الینفــک برنامههــای خودشــان
بداننــد .دولــت بیــش از انــدازه بــزرگ اســت و دخالتهــای
دولتــی در اقتصــاد بســیار زیــاد و شــاید یکــی از عوامــل
مخــل اصلــی در اقتصــاد کشــور همیــن دخالتهاســت کــه
امیدواریــم آقــای رئیسجمهــور در ایــن دوره بــا انتخــاب
وزرا و نقشــی کــه بــه بخــش خصوصــی میدهنــد ایــن
اختاللهــا را کمتــر کننــد.
آمادگــی اتــاق بازرگانــی بــرای همــکاری در انتخاب
رایزنهــای بازرگانــی
او بــا بیــان اینکــه اتــاق ایــن آمادگــی و توانایــی را دارد کــه
بــا کمــک وزارت خارجــه مســئولیت رایزنهــای بازرگانــی
ایــران در خــارج از کشــور را برعهــده بگیــرد ،گفــت :بــرای
عبــور از رکــود و رســیدن بــه رشــد اقتصــادی  8درصــدی
نیــاز اســت کــه بتوانیــم ســرمایه جــذب کنیــم .در دولــت
دوزادهــم وزرای اقتصــادی و رئیــس بانــک مرکــزی بایــد
موظــف شــوند کــه حداقــل  100میلیــارد دالر را بــرای
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی و تضمیــن فعالیتهــای
بخــش خصوصــی تامیــن و فراهــم کننــد.
رئیــس اتــاق تهــران در بخــش دیگــری از صحبتهــای
خــود بــه انتخــاب وزرا در دولــت آینــده پرداخــت و
گفــت :در آســتانه انتخــاب وزرا بــرای کابینــه آینــده بــاز
از آقــای رئیسجمهــور ایــن انتظــار وجــود دارد کــه در
معرفــی وزرا بــه خصــوص تیــم اقتصــادی دولــت از نظــرات
فعــاالن بخــش خصوصــی و اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی کشــور اســتفاده کننــد و نظــرات
بخــش خصوصــی کســب شــود و انتخابهــا بــا همــکاری
و همفکــری صــورت بگیــرد .اتاقهــای بازرگانــی ایــن
آمادگــی را دارنــد کــه دیدبــان اقتصــاد کشــور بــه منظــور
شفافســازی و مبــارزه بــا فســاد در اقتصــاد باشــند و در
ایــن زمینــه بــا دولــت همکاریهــای گســتردهای را انجــام
دهنــد .همچنیــن مــا ایــن آمادگــی را داریــم کــه بــا
دولــت بــرای تحقــق کامــل دولــت الکترونیــک همــکاری
و همراهــی کنیــم.
ادغــام و تفکیــک بایــد بــا مطالعــه و تحقیــق
صــورت پذیــرد
رئیــس اتــاق تهــران همچنیــن بــه عنــوان آخریــن نکتــه

انـرژی
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بــه الیحــه تفکیــک چنــد وزارتخانــه کــه از ســوی دولــت
بــه مجلــس شــورای اســامی ارجــاع شــد اشــاره کــرد و
گفــت :تقاضــای مــا از دولــت ایــن اســت کــه در بحــث ایــن
الیحــه بــا شــتاب عمــل نکنــد بلکــه بــا بررســی بیشــتر
کارشناســی ایــن الیحــه مــد نظــر قــرار بگیــرد .چــرا کــه
معتقدیــم ادغامهایــی کــه چنــد ســال پیــش رخ افتــاد
هــم بــدون کار کاشناســی کافــی صــورت گرفــت و اکنــون
تفکیــک آن هــم ممکــن اســت شــتابزده باشــد .در ســال
 91کــه برخــی وزارتخانههــا ادغــام شــد نزدیــک بــه یــک
ســال زمــان بــرد تــا رونــد ادغــام در تهــران و اســتانها
اتفــاق بیفتــد ،ســاختمانها عــوض شــود ،تابلوهــا پاییــن
بیایــد و ســربرگها تغییــر کنــد و در ایــن بیــن میلیاردهــا
تومــان هزینــه صــورت گرفــت و اکنــون اگــر قــرار اســت
تفکیــک صــورت بگیــرد حتمــا بایــد بــا کار کارشناســی
دقیــق ،فلســفه مشــخص ،ارزیابــی دســتاوردها و تمرکــز
روی تجربــه ادغــام باشــد .اگــر قــرار اســت ادغــام یــا
تفکیــک صــورت بگیــرد در مرحلــه اول بایــد مشــخص
شــود کــه ماموریــت ایــن وزارتخانههــا چیســت .بســیاری
از فعالیتهــا و ماموریتهایــی کــه در ایــن وزارتخانههــا
در حــال انجــام اســت در واقــع کار بخــش خصوصــی اســت؛
کارهــای تصدیگرایانــهای اســت کــه دولــت و بخشهــای
زیرمجموعــه دولــت در حــال انجــام آن اســت و بایــد بــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــود.

تشــکیل کمیتــه ویــژه بــرای بررســی تفکیــک
وزارتخانههــا
پــس از ایــن ســخنان ،رییــس اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر
اینکــه بایــد یــک نظــر واحــد و کارشناســی شــده بایــد از
طــرف اتــاق بازرگانــی دربــاره چگونگــی فرآینــد احیــای
وزارت بازرگانــی یــا تفکیــک دیگــر وزارتخانههــا تبییــن
شــود ،گفــت :اتــاق تهــران قصــد دارد بــا تشــکیل کمیتـهای
ویــژه ،ایــن موضــوع را در دســتور کار قــرار داده و پیشــنهاد
مشــخص بخــش خصوصــی در خصــوص ادغــام و تفکیــک را
بــه دولــت ارائــه دهــد.
مخالفــت اعضــای هیــات نماینــدگان بــا اصــاح
آییننامــه کمیســیونها
بحــث بــر ســر اصــاح آییننامــه نحــوه تشــکیل
کمیســیونهای تخصصــی اتــاق تهــران ،موضــوع دیگــری
بــود کــه در صحــن هیــات نماینــدگان مــورد نقــد و بررســی
قــرار گرفــت.
رییــس اتــاق تهــران در ایــن خصــوص گفــت :بــه رغــم
حضــور و مشــارکت بــاالی اعضــای کمیســیونهای
هشــتگانه اتــاق تهــران در ابتــدای ایــن دوره ،رفتهرفتــه
مشــارکتها بــه پایینتریــن ســطح خــود رســیده و هیــات
رییســه اتــاق تهــران پــس از شــور و بررســی بــه ایــن نتیجه
رســید کــه بــرای افزایــش ســطح مشــارکتها در جلســات
کمیســیونها ،راهکارهایــی را پیشــنهاد دهــد.
مســعود خوانســاری افــزود :هیــات رییســه بــه ایــن نتیجــه
رســیده اســت کــه اجــازه حضــور و مشــارکت بیشــتر
تشــکلها در جلســات کمیســیونهای مشــورتی اتــاق
تهــران داده شــود لــذا ایــن پیشــنهاد بــرای بحــث و
بررســی بیشــتر در دســتورکار نشســت هیــات نماینــدگان
قــرار گرفــت تــا بــا رایگیــری اعضــا ،آییننامــه تشــکیل
جلســات کمیســیونهای اتــاق بــار دیگــر مــورد بررســی
قــرار گیــرد.
در ادامــه ،دو نماینــده موافــق و دو نماینــده مخالــف،
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دیدگاههــای خــود را مطــرح کردنــد .ابتــدا سیدحســین
ســلیمی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــه عنــوان
نخســتین مخالــف ســخن گفــت .او بــر ایــن عقیــده بــود
کــه اعمــال اصالحــات مــورد اشــاره در آییننامــه تشــکیل
کمیســیونهای مشــورتی اتــاق ،مغایــر اساســنامه اتــاق
اســت و نماینــدگان تشــکلها نمیتواننــد بــا حــق رای در
کمیســیونها حضــور یابنــد.
پــدرام ســلطانی عضــو هیات رییســه اتــاق ایــران و از اعضای
هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران نیــز در مقــام مخالفــت
بــا اصــاح ایــن آییننامــه ،گفــت :بــر اســاس مــاده 16
قانــون اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
انتخــاب اعضــای کمیســیونهای تخصصــی اتاقهــا بایــد
از میــان اعضــای هیــات نماینــدگان هــر یــک از اتاقهــا
صــورت گیــرد.
وی افــزود :اعضــای هــر یــک از کمیســیونها نیــز بــه
واســطه تعهــدی کــه در ابتــدای دوره نمایندگــی خــود
دادهانــد مکلــف هســتند کــه در جلســات حضــور فعاالنــه
داشــته باشــند ،حــال بــرای تقویــت حضــور اعضــا در ایــن
جلســات و نیــز اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان و مدیــران
توانمنــد بخــش خصوصــی در خــارج از اتاقهــا بایــد ســاز
و کارهایــی تعریــف شــود.
محمدرضــا نجفیمنــش کــه موافــق ایــن تغییــرات بــود،
گفــت :کمتــر پیــشمیآیــد کــه در کمیســیون رایگیــری
صــورت گیــرد .در حالــی کــه حضــور بیشــتر صاحبنظــران
و نماینــدگان تشــکلها در ارتقــا ســطح تصمیمگیــری
موثــر خواهــد بــود.
کــوروش پرویزیــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تغییــرات
بــه مشــارکت بیشــتر تشــکلها در مباحــث مــورد بررســی
در اتــاق میانجامــد ،گفت«:مــاده  16قانــون اتــاق،
مشــکالتی را بــرای کمیســیونهای اتــاق ایــران ایجــاد
کــرده و ایــن کمیســیونها نســبت بــه کمیســیونهای
اتــاق تهــران ضعیــف اســت ».او بــر ایــن عقیــده بــود کــه
اعمــال ایــن تغییــران بــه صــاح اتــاق اســت.
ایــن موضــوع در نهایــت بــه رایگیــری اعضــا گذاشــته شــد
و بــا وجــود  23رای مخالــف و  14رای موافــق این پیشــنهاد
بــه تصویــب نرســید امــا مقــرر شــد ســاز وکارهایــی بــرای
مشــارکت بیشــتر اعضــای هیــات نماینــدگان در جلســات
کمیســیونها اندیشــیده شــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

قــوی و مفهومــی نباشــند و فقــط یــک ادغــام ســطحی و
چســباندن دو وزارتخانــه بــه هــم باشــد و افــراد بــر اســاس
همــان تفکــر گذشــته تصدیگــری کننــد بــدون آنکــه نــگاه
راهبــردی بــه مســائل داشــته باشــند ،مــا دوبــاره مجبوریــم
در مــورد جداســازی ایــن وزارتخانههــا صحبــت کنیــم».

حمید رضا صالحی در گفتوگو با «آرمان»
مطرح کرد

بازگشت به عقب با
تفکیک وزارتخانهها
آرمــان -نوشــین ایزدپنــاه :موضــوع بحــث برانگیــزی کــه
در روزهــای اخیــر مطــرح شــده اســت الیحــه تفکیــک
وزارتخانههایــی اســت کــه در دولــت دهــم ادغــام شــدند
و اکنــون در صــورت تصویــب مجلــس کابینــه دولــت
دوازدهــم بــر اســاس ســاختار جدیــد تشــکیل میشــود.
ایــن اقــدام را میتــوان عقبگــرد ناگهانــی در ســاختار
دولــت تعبیــر کــرد کــه منطــق آن هنــوز مشــخص نیســت
و ایــده ایــن طــرح عــاوه بــر تاییــد موافقــان بــا انتقــاد
برخــی از کارشناســان مواجــه شــده اســت .حمیدرضــا
صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران
در گفتوگــو بــا «آرمــان» میگویــد« :اگــر ادغامهــا

انـرژی
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اهمیــت اقتصــاد را نشــان میدهــد .اگــر اقتصــاد آزاد در
جامع ـهای مهــم باشــد هدفهــا بــه آن ســمت م ـیرود و
راهبردهــا بــه خــودی خــود پیــدا میشــوند ،ولــی چــون
اقتصــاد کشــور مــا بــر اســاس اقتصــاد آزاد نیســت ،مــا
بــه ســمت تصدیگــری پیــش میرویــم و زمانــی کــه
دولــت بــه ســمت تصدیگــری و امورعــادی روزمــره پیــش
مــیرود ،دولــت بــزرگ و بزرگتــر میشــود.

بــا توجــه بــه اینکــه برخــی وزارتخانههــا ماننــد
مســکن و شهرســازی و همچنیــن صنعــت ،معــدن
و بازرگانــی در دولــت دهــم ادغــام شــدند و در صــورت تحقــق طــرح تفکیــک وزارتخانههــا،
اکنــون دوبــاره طــرح تفکیــک ایــن وزارتخانههــا چــه چالشهایــی بــه وجــود میآیــد؟
مطــرح شــده اســت ،نظــر خــود را در ایــن زمینــه اگــر وزارتخانههایــی مثــل «صنعــت ،معــدن و تجــارت» و
بفرماییــد؟
«مســکن و شهرســازی» کــه در حــال حاضر یکی هســتند،
مــا بایــد بــه پیشــینه ایــن ادغامهــا توجــه داشــته باشــیم جــدا شــوند ،مــا چنــد وزارتخانــه جدیــد خواهیم داشــت با
و اینکــه آیــا ادغامهایــی کــه در ایــران انجــام شــد تجربــه چنــد ســاختمان جدیــد و افــراد جدیــد و از همــه مهمتــر
خوبــی بــوده اســت یــا خیــر .اگــر بــه خوبــی نــگاه کنیــم یــک تفکــر مدیریتــی کــه اشــتباه و مربــوط بــه گذشــته
متوجــه میشــویم ادغامهــا تاکنــون بــا برنامهریــزی اســت و دوبــاره بــرای آن فرصــت رشــد فراهــم میکنیــم.
و هــدف درســتی در راســتای کاهــش تصدیگــری و بایــد از مدیــران دولتــی و افــرادی کــه تفکــر آنهــا تــا بــه
کوچــک شــدن دولــت انجــام شــده و ســعی در حرکــت امــروز توانســته مــا را بــه اینجــا برســاند ،بــا همــه احتــرام
بــه ســمت اســتراتژی کوچکســازی و راهبــردی کــردن بخواهیــم بــه عنــوان مشــاور بــرای ادامــه راه کمــک کننــد،
دولــت بــوده اســت .مثــا وزارت صنعــت و معــدن کــه ولــی افــرادی کــه مدیریــت کالن و اســتراتژیک اقتصــادی
بــا وزارت بازرگانــی ادغــام و بــه وزارت «صمــت» تبدیــل نمیداننــد و بــه مدیریــت مبتنــی بــر تفکیــک اختیــار
شــد بــا همیــن هــدف صــورت گرفــت .اگــر ادغامهــا معتقــد هســتند کنــار گذاشــته شــوند .مــا افــراد توانگــری
قــوی و مفهومــی نباشــند و فقــط یــک ادغــام ســطحی و در بخــش پاییــن دســت و متوســط داریــم کــه بایــد بــه
چســباندن دو وزارتخانــه بــه هــم باشــد و افــراد بــر اســاس آنهــا اجــازه و فرصــت همــکاری دهیــم و بایــد از نظــرات
همــان تفکــر گذشــته تصدیگــری کننــد بــدون آنکــه متخصصــان بهــره بگیریــم .نظــم مدیــران در پســتهای
نــگاه راهبــردی بــه مســائل داشــته باشــند ،مــا دوبــاره ارشــد بســیار مهــم اســت .زمانــی کــه ادغــام شکســته
مجبوریــم در مــورد جداســازی وزارتخانههایــی صحبــت شــود و چندیــن وزارتخانــه ایجــاد شــود همــان مدیــران
کنیــم کــه قبــا ادغــام کردهایــم .ایــن یــک عقبگــرد نامناســب روی کار خواهنــد آمــد و مــا نمیتوانیــم بــه
بــه گذشــته اســت کــه از نظــر مــن کامــا اشــتباه اســت .ســمت اهــداف خــود در راســتای تحقــق اقتصــاد آزاد،
ادغــام وزارتخانههــا در همــه کشــورها معمــول اســت و کوچکســازی دولــت و توســعه کشــور پیــش برویــم.
در همــه کشــورهای توســعهیافته انجــام شــده اســت .در اقتصادهــای توســعهیافته کــه ادغامهــا بــه صــورت
بــرای مثــال در کرهجنوبــی هــر پنــج ســال یــک بــار دو مفهومــی و منطقــی صــورت میگیــرد مدیرانــی کــه آگاه
وزارتخانــه ادغــام میشــوند .در کرهجنوبــی در حــوزه بــه اقتصــاد کالن هســتند در پســتهای ارشــد قــرار
صنعــت ،معــدن ،اقتصــاد و انــرژی یــک وزارتخانــه وجــود میگیرنــد .موضــوع مهــم ایــن اســت کــه مــا بایــد بــه
دارد بــه نــام وزارت «صنعــت ،اقتصــاد و انــرژی» .از نــگاه ســمت کوچکســازی دولــت حرکــت کنیــم و در انتخــاب
راهبــردی و اســتراتژیک اقتصــاد کالن ،دولتهــا بخشــی از مدیــران ارشــدافــرادی را در نظــر بگیریــم کــه نــه تنهــا
مســئولیت در زمینــه انــرژی ،صنعــت یــا نفــت را بــر عهــده مهنــدس ،حقوقــدان و تحصیلکــرده باشــند ،بلکــه علــم
دارنــد کــه قــرار نیســت هــر کــدام از ایــن صنایــع مثــل مدیریــت بداننــد و مدیریــت را تجربــه کــرده باشــند .ایــن
صنعــت خودروســازی یــا معــدن دارای یــک وزارتخانــه افــراد کســانی هســتند کــه بتواننــد از تمــام ظرفیتهــای
مســتقل باشــند .ایــن موضــوع ادغــام وزارتخانههــا در واقــع کشــور اســتفاده و افــراد باهــوش و بــا اســتعداد را انتخــاب
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کننــد و در قســمتهای مختلــف مدیریتهــای پاییــن
دســتی قــرار دهنــد و آنهــا را بــا تفکــرات و برنامههــای
خــود همــراه کننــد .زمانــی کــه دولتهــا در اداره
وزارتخانههــا بــا مشــکل برخــورد میکننــد و نمیتواننــد
مدیــران نخبــه جامعــه را بــرای پس ـتهای ارشــد انتخــاب
کننــد مجبــور بــه جداســازی وزارتخانههــا میشــوند کــه
ایــن نــه تنهــا مشــکلی را حــل نمیکنــد ،بلکــه باعــث
میشــود هزینههــای جــاری دولــت بــاال بــرود و مــا وارد
مشــکالت روزمــره دولــت و بخــش خصوصــی شــویم.
پیشــنهاد شــما بــرای حــل مشــکالت
وزارتخانههــای فعلــی کــه ادغــام شــدهاند ،ولــی
بــه اهــداف مطلــوب نرســیدهاند چیســت؟
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه در وزارتخانههــای فعلــی
افــرادی را قــرار دهیــم کــه مدیریــت بهــرهوری ،رفتــار
ســازمانی ،مدیریــت ریســک ،مدیریــت مالــی و تغییــر و
تحــول ســازمانی را بداننــد .ایــن افــراد اگــر در پس ـتهای
مهــم قــرار گیرنــد شــاید نیــازی بــه تفکیــک وزارتخانههــا
نباشــد .بــرای مثــال اول بایــد راننــده خــوب پیــدا کنیــم
ســپس ماشــین بــزرگ را در اختیــار او قــرار دهیــم ،ولــی
زمانــی کــه راننــده خــوب پیــدا نمیکنیــم بــه دنبــال
کوچــک کــردن ماشــین میرویــم و ماشــین ضعیفتــر را
انتخــاب میکنیــم .مــا تــا کنــون کولــه بــاری از تجربــه
را بــه دســت آوردهایــم و بهتــر اســت از ایــن تجربههــا
اســتفاده کنیــم و مشــکالت ،کاســتیها و مســائلی را کــه
دولــت در ادغــام وزارتخانههــا داشــته اســت شناســایی
کنیــم .بایــد بــا افــراد قــوی و کاردان در دولــت جدیــد
در راســتای پیــدا کــردن راه حــل پیــش برویــم و بــا
اقدامــات مناســب در جهــت اســتفاده از دســتگاهها و
ســازمانهایی کــه داریــم پیــش برویــم تــا بیشــترین
بهــرهوری را داشــته باشــیم .روش کشــورداری مــا نبایــد
بــر اســاس آزمــون و خطــا باشــد .تفکیــک وزارتخانههــا
روشــی مبتنــی بــر آزمــون و خطــا و برگشــت بــه عقــب
اســت .اکنــون دولــت ایــن تصمیــم را گرفت ـه ،ولــی نبایــد
در انجــام آن عجلــه داشــته باشــد .بایــد هــم در مجلــس
و هــم در اتاقهــای بازرگانــی مطالعــات بیشــتری صــورت
گیــرد و همــه تشــکلها در انجــام ایــن تصمیمگیــری
مشــارکت و نقــش داشــته باشــند .بایــد نقــاط قــوت و
ضعــف جداســازی وزارتخانههــا نیــز در نظــر گرفتــه شــود،
ســپس تصمیــم نهایــی اتخــاذ شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صدور ویزای الکترونیکی تایوان برای
بازرگانان ایرانی فراهم شد
پــس از رایزنیهــای بســیاری کــه هــم از ســوی
دولــت و هــم از طــرف بخــش خصوصــی بــا
مقامــات تایوانــی صــورت گرفــت ،بــرای فعــاالن
اقتصــادی ویــزای تایــوان بــه صــورت الکترونیــک
صــادر میشــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،اداره کل شــرق
آســیا و اقیانوســیه وزارت امــور خارجــه طــی نام ـهای بــه
مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران از صــدور روادیــد
الکترونیکــی بــرای تجــار ایرانــی خبــر داد و شــرایط صــدور
ایــن نــوع ویــزا را اعــام کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه
چنــد روز پیــش نیــز دفتــر تجــاری تایــوان در تهــران طــی
نامـهای بــه اتــاق تهــران ایــن مســاله مهــم را اطالعرســانی
کــرده بــود و اکنــون بــا دریافــت نامــه وزارت امــور خارجــه
کشــورمان تاییــد نهایــی آن نیــز اعــام شــد.
اقــدام دولــت تایــوان بــرای تســهیل صــدور روادیــد بــرای
فعــاالن اقتصــادی ایرانــی پــس از آن صــورت میگیــرد
کــه در نشس ـتها و دیدارهــای دوجانبــه مســئوالن اتــاق
تهــران بــا مقامــات تایوانــی روی تســهیل فرآینــد صــدور
ویــزا تاکیــد بســیاری شــد .از جملــه در ســفر هیــات
اعزامــی اتــاق تهــران بــه تایــوان در مهــر مــاه ســال
گذشــته ،مســاله صــدور ویــزا بــرای فعــاالن اقتصــادی بــه
عنــوان یکــی از مطالبــات اصلــی و موضوعــات محــوری
مــورد مذاکــره میــان دو طــرف مطــرح بــود
اکنــون بــر اســاس آنچــه در نامــه وزارت امــور خارجــه
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت ،دولــت تایــوان از اول
ژوئــن ســال  2017بــرای تجــار ایرانــی و ایرانیــان متقاضــی
ســفر بــه تایــوان ،طــرح  E-VISAرا اجــرا میکنــد.
بــر ایــن اســاس الزم اســت ،متقاضیــان ســفر بــه تایــوان،
از ســوی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران و ایــران معرفــی شــوند .ایــن افــراد میتواننــد
درخواســت ویــزای خــود را بــه دفتــر تجــاری تایــوان در
تهــران (تایتــرا) ارائــه کــرده و شــماره مرجــع دریافــت
کننــد .در عیــن حــال ایــن امــکان ایجــاد شــده اســت
متقاضیــان ،ضمــن طــرح درخواســت ویــزا بــه صــورت
کــه
ً
آنالیــن نیــز شــماره مرجــع دریافــت کننــد.

توســعه میادیــن نفتــی و گازی در
ـا
ـی هـ
ـذاری خارجـ
ـرمایه گـ
ـروی سـ
گـ
مشــاور موسســه بیــن المللــی انــرژی بــا تاکیــد
بــر لــزوم اســتفاده از ســرمایه گــذاران خارجــی
در توســعه منابــع نفتــی و گازی کشــور ،گفــت:
منابــع مالــی وزارت نفــت بــرای جلوگیــری از
افــت تولیــد کافــی اســت و بــرای توســعه میادین
بایــد از ســرمایه گــذاران خارجــی اســتفاده کــرد.
مهــدی امیرمعینــی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بر
ایــن کــه منابــع مالــی در کشــور محــدود اســت ،اظهــار
کــرد :بــرای ســرمایه گــذاری در بخشــی از قســمت هــا
بایــد از بخــش خارجــی اســتفاده کنیــم و ایــن ســرمایه
مــورد نیــاز را توســط ســرمایه گــذاران خارجــی تامیــن
کنیــم تــا رشــد اقتصــادی کــه بــرای کشــور تعییــن
شــده محقــق شــود چنانچــه ســرمایه گــذاری صــورت
نگیــرد رشــد اقتصــادی تحقــق نمــی یابــد.
وی در مــورد مزایــای حضــور شــرکت هــای خارجــی در
ایــران ،توضیــح داد :حضــور شــرکت هــای خارجــی در
ایــران فقــط منابــع مالــی را تامیــن نمــی کنــد ،بلکــه
انتقــال تکنولــوژی و دانــش مدیریــت را نیــز در پــی دارد
و ایــن ســه عنصــر کنــار یکدیگــر منجــر بــه بهــره وری
مــی شــود.
مشــاور موسســه بیــن المللــی انــرژی ادامــه داد :ســاالنه
بخشــی از ســرمایه گــذاری از طریــق منابــع وزارت نفــت
تامیــن مــی شــود و بخــش عمــده ای بایــد توســط منابــع
خارجــی تامیــن شــود و اگــر تامیــن منابــع توســط
ســرمایه گــذاران خارجــی تامیــن نشــود افزایــش ظرفیتی
کــه وزارت نفــت در نظــر گرفتــه محقــق نخواهــد شــد،
زیــرا منابــع وزارت نفــت تنهــا مــی توانــد از افــت تولیــد
نفــت جلوگیــری کنــد و بــرای توســعه بایــد از ســرمایه
ســرمایه گــذاران خارجــی اســتفاده کــرد.
امیرمعینــی تاکیــد کــرد :چنانچــه بــرای حضــور شــرکت
هــای خارجــی در ایــران از برنامــه مشــخصی پیــروی
شــود و برنامــه ریــزی دقیقــی در ایــن راســتا صــورت
بگیــرد ایــران در بلنــد مــدت مــی توانــد صــادر کننــده
خدمــات باشــد.

انـرژی
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درآمد نفتی  ۳۶میلیارد دالری
ایران در سال ۲۰۱۶

بــه گــزارش فایننشــال تایمــز ،آمــار و ارقــام مربــوط
بــه زیــان هایــی کــه کشــورهای عرضــه کننــده نفــت از
کاهــش قیمــت نفــت در طــی  ۳ســال گذشــته متحمــل
شــده انــد ،آنچنــان قابــل توجــه اســت کــه تنهــا کشــورهای
بســیار معــدودی بــا اقتصادهــای متنــوع توانســته انــد بــه
ســرعت خــود را بــا شــرایط جدیــد و قیمــت هــای پاییــن
وفــق دهنــد .اکثــر کشــورهای متاثــر از افــت قیمــت هــا
کشــورهایی پرجمعیــت هســتند کــه بــه ویــژه جمعیــت
جــوان و خردســال زیــادی را در خــود جــای داده انــد .بــرای
مثــال ،کشــور نیجریــه ،حــدود  ۱۱۵میلیــون نفــر جمعیــت
دارد کــه  ۶۱درصــد از جمعیــت آن را جوانــان زیــر  ۲۵ســال
تشــکیل مــی دهنــد .همچنیــن  ۶۳درصــد از جمعیــت ۱۳
میلیــون نفــری آنگــوال جوانــان زیــر  ۲۵ســال هســتند.
بــر اســاس آمارهــای اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا درآمــد
نفتــی اوپــک در ســال  ۲۰۱۶بــه حــدود یــک ســوم یعنــی
 ۴۳۳.۴میلیــارد دالر کاهــش یافــت .میــزان درآمدهــای
نفتــی ایــران در ســال  ۲۰۱۲میــادی  ۶۸.۳میلیــارد دالر
بــود کــه رقــم مذکــور در ســال  ۲۰۱۶بــه  ۳۶.۲میلیــارد
دالر رســید.

امضای قراردادهای جدید نفتی
معــاون وزیــر نفــت از آمــاده شــدن شــرایط بــرای
امضــای قراردادهــای جدیــد نفتــی خبــر داد و گفــت:
توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی ،میــدان آزادگان و
الیــه نفتــی پــارس جنوبــی در اولویــت قــرار دارنــد.
علــی کاردر دربــاره امضــای قراردادهــای جدیــد نفتــی
بیــان داشــت :بــرآورد میشــود تــا پایــان ســال جــاری
بتوانیــم بیــش از  15میلیــارد دالر قــرارداد جدیــد
نفتــی را بــا شــرکتهای بینالمللــی امضــا کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت دربــاره طرحهایــی
کــه قــرارداد آنهــا بــه امضــا میرســد ،ابــراز امیــدواری
کــرد توســعه فــاز  11پــارس جنوبــی ،میــدان آزادگان
و الیــه نفتــی پــارس جنوبــی بــه مرحلــه امضــای
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کاهــش قیمــت نفــت میــزان درآمــد کشــورهای عضــو
اوپــک را از ســال  ۲۰۱۲بــه ایــن طــرف بیــش از  ۶۰درصــد
کاهــش داده اســت .هیــچ کــدام از ایــن کشــورها ،بــه طــور
کامــل خــود را بــا ایــن کاهــش درآمدهــا تطبیــق نــداده
انــد .اکثــر ایــن کشــورها تصــور مــی کننــد کــه تغییــر
قیمــت هــا موقتــی اســت و برخــی از آنهــا بــرای جبــران
کاهــش درآمــد خــود دســت بــه اســتقراض زده انــد و از
ایــن رو در آینــده بــا مشــکالت بیشــتری مواجــه خواهنــد
شــد.
دایــن درد اقتصــادی در ایــن کشــورها بــه شــکل عمیقــی
بــی ثبــات کننــده خواهــد بــود .حداقــل  ۵کشــور عضــو
اوپــک از جملــه ونزوئــا ،نیجریــه ،لیبــی و الجزایــر در
معــرض ناآرامــی هــای بســیار جــدی سیاســی و اقتصــادی
قــرار دارنــد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه همانطــور کــه
فروپاشــی بــازار مســکن آمریــکا در ســال  ۲۰۰۸کل
سیســتم اقتصــادی جهــان را تــکان داد ،مشــکالت اقتصــادی
اوپــک نیــز بــه کشــورهای عضــو ایــن ســازمان خالصــه
نخواهــد شــد .در دورانــی کــه مشــکالت موجود در کشــورها
از طریــق مهاجــرت ،تروریــزم و حتــی ریســک گســترش
بیمــاری هــا جنبــه جهانــی مــی یابنــد ،وخامــت اوضــاع در
درون کشــورهای عضــو اوپــک بــه احتمــال زیــاد بــه مشــکل
کشــورهای غربــی نیــز تبدیــل خواهــد شــد
ب

قــرارداد برســند.
وی یــادآور شــد :ایــن میدانهــا بــه دلیــل مشــترک
بــودن ،در اولویــت توســعه قــرار دارنــد و وزارت نفــت
بــر توســعه آنهــا تاکیــد دارد .کاردر افــزود :مناقصــه
میــدان مشــترک آزادگان بــهزودی برگــزار میشــود
کــه در آن شــرکتهای بینالمللــی حضــور خواهنــد
داشــت .در ســالهای تحریــم ،کشــورهای همســایه
بــا اســتفاده از منابــع مالــی شــرکتهای چندملیتــی،
میدانهــای نفــت و گاز مشــترک بــا ایــران را بــه
بهرهبــرداری رســانده و ســود سرشــاری کســب
کردنــد .همچنیــن بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی
و ســوءمدیریت در دولتهــای نهــم و دهــم ،ایــران
نتوانســت ایــن میدانهــا را توســعه دهــد و در نتیجــه
همســایگان بیشــترین بهــره را از غفلــت مســووالن
پیشــین بردنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انــرژی  -عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تهــران گفت:قراردادهــای جدیــد نفتــی ()IPC
موجــب شــفافیت در رونــد ســرمایه گــذاری بــه
خصــوص جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی مــی
شــود.
رضــا پدیــدار در گفــت وگــو بــا خبرآنالیــن بــا تحلیــل تاثیــر
قراردادهــای جدیــد نفتــی در اقتصاد ایــران اظهارداشــت«:از
زمــان اســتقرار دولــت یازدهــم تمــام تــاش ایــن بــود کــه
رونــد توســعه تســریع پیــدا کند،بایــد پذیرفــت کــه اقتصــاد
ایــران کمــاکان وابســته بــه نفــت اســت و تحــوالت ایــن
صنعــت تاثیــر مســتفیم بــر اقتصــاد کشــور دارد.از ســویی
توســعه پــروژه هــای نفــت و گاز اثــرات مســتقیمی بــر رونــد
توســعه کشــور دارد».
وی افزود«:بــه جزآثــار داخلــی کــه قراردادهــای جدیــد
نفتــی مــی توانــد بــر اقتصــاد کشــور برجــای بگــذارد،در
منطقــه هــم ایــن قراردادهــا مــی توانــد میــزان ریســک
پذیــری ایــران را در منطقــه بــرای جــذب ســرمایه خارجــی
کاهــش دهــد».
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران
بابیــان اینکــه در شــرایط تحریــم ریســک ســرمایه گــذاری
ایــران افزایــش یافتــه بود،خاطرنشــان کرد«:باالبــودن
ریســک ســرمایه گــذاری در ایــران ســبب شــده بــود کــه
ســرمایه گــذاران خارجــی تمایلــی بــرای حضــور در پــروژه
هــای صنعــت نفــت و گاز نداشــته باشــند».
او بــا تاکیــد بــر اینکــه قراردادهــای جدیــد نفتــی بــا
رویکــرد برد-بــرد تنظیــم شــده است،یادآورشــد«:تفاوت
قراردادهــای جدیــد بــا قراردادهــای قبلــی ایــن اســت کــه
امــکان مشــارکت بــه صــورت مســتقیم در پــروژه هــا بــرای
ســرمایه گــذار خارجــی فراهــم مــی شــود و دو طــرف ســهم
خــود را در ایــن پــروژه خواهنــد داشــت».
پدیــدار بــا بیــان اینکــه قراردادهــای جدیدنفتــی موســوم
بــه ( )IPCآغازگــر یــک رویکردنویــن در راســتای تحقــق
اهــداق توســعهای کشــور اســت،گفت«:از مجمــوع فراخوانــی
کــه ســال گذشــته بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی داده
شــد 29،شــرکت ( )E&Pبــرای ســرمایه گــذاری در پــروژه
هــای صنعــت نفــت و گاز ایــران تعییــن صالحیــت شــدند
کــه از بیــن آنهــا اولیــن قــرارداد موســوم بــه ( )IPCبــه
زودی امضــا خواهــد شــد».
وی افزود«:ایــن قــرارداد بــه صورتــی اســت کــه ســرمایه

انـرژی
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جذب  40میلیارد دالر سرمایه
گذاری خارجی مستقیم ظرفیت
واقعی اقتصاد ایران است

قراردادهـــای
جدیدنفتــــی
اشتغالآفرین است

گــذار خارجــی پــول و تکنولــوژی بــا خــود مــی آورد و
شــرکت ایرانــی طــرف قــرارداد هــم نیــروی انســانی و
مخــازن را؛نتیجــه قــرارداد حتمــا برد-بــرد اســت».
ایــن کارشــناس صنعــت نفــت بــا پیــش بینــی جــذب 20
میلیــارد دالر ســرمایه خارجــی بــا قراردادهــای جدیــد نفتی
خاطرنشــان کرد«:بــرآورد آقــای کاردر مدیرعامــل شــرکت
ملــی نفــت جــذب ســرمایه گــذاری  15میلیــارد دالری تــا
پایــان ســال اســت ،امــا بــه نظــر مــی رســد ایــن بــرآورد
مــی توانــد افزایــش هــم داشــته باشــد و بــا توجه بــه تمایل
شــرکتهای خارجــی میــزان جــذب ســرمایه گــذاری تــا
پایــان ســال  20میلیــارد دالر از طریــق قراردادهــای جدیــد
نفتــی امــکان پذیــر اســت».
پدیــدار قراردادهــای  IPCرا اشــتغال آفریــن توصیــف کــرد
و عنــوان کرد«:حتــی در صــورت تحقــق  15میلیــارد دالر
ســرمایه گــذاری خارجــی تــا پایــان ســال  100پیــش بینی
مــی شــود  100هــزار شــغل بــه صــورت مســتقیم ایجــاد
شــود کــه همیــن تعــداد  500هــزار شــغل غیرمســتقیم و
تخصصــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت».
او مچنیــن گفت:بــا ســرمایه گــذاری خارجــی کــه تــا پایــان
ســال خواهیــم داشــت،پیش بینــی مــی شــود  2.6درصــد
بــه رشــد اقتصــادی کشــور اضافــه شــود.

اقتصــاد ایــران بــرای رســیدن بــه نــرخ  8درصــد رشــد در
برنامــه ششــم توســعه بایــد ســرمایه گــذاری خارجــی جــذب
کنــد .ســرمایه گــذاری کــه البتــه همیشــه بــا موانــع و
بروکراســی هــای اداری ایــران مواجــه بــوده و آن طــور کــه
بایــد و شــاید جــذب نشــده اســت .بهــروز علیشــیری ،رئیــس
ســابق ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــاور وزیــر اقتصــاد در
گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران ،بــه پیــش بینــی
هایــی رفــع و اصــاح موانــع و قوانیــن و جــذب میــزان
ســرمایه گــذاری پرداخــت و گفــت« :ظرفیــت واقعــی اقتصــاد
ایــران جــذب ســاالنه بیــن  30تــا  40میلیــارد دالر ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی اســت ».کــه بــا اصــاح و رفــع
موانــع رخ خواهــد داد.
*یکــی از موانــع پیشــروی جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی ،همیشــه مجــوز هــای کســب و کار پیچیــده
و پرتعــداد بــوده اســت .بــا رفــع ایــن موانــع چــه
چیــزی پیــش روی اقتصــاد ایــران خواهــد بــود؟
مــا یــک مطالعــه تطبیقــی اصــاح قانــون و آییــن نامــه
ســرمایه گــذاری خارجــی ایــران انجــام داده ایــم و در آن
روی قوانیــن و آییــن نامــه هــای ســرمایه گــذاری ایــران
متمرکــز شــدیم .ایــن مطالعــه بــا مــدل هــای بیــن المللــی
مقایســه شــده اســت تــا مشــخص شــود کــه قوانیــن ایــران
چقــدر بــا رفتارهــای موجــود در ســطح بیــن المللــی تطبیــق
دارد و چقــدر تطبیــق نــدارد .متوجــه شــدیم کــه  4شــاخص
از نظــر ســرمایه گــذاران بیــن المللــی مهــم اســت و بایــد در
کشــور بــه آنهــا پرداخــت .از جملــه ،شــاخص نظــام پذیــرش
و ســازمان ذی ربــط ،شــاخص نقــل و انتقــال ارز ،شــاخص
مالکیــت و مصــادره و شــاخص حــل و فصــل اختالفــات.
*چــه اقداماتــی بایــد روی ایــن  4شــاخص انجــام
شــود؟
راهبــرد جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی در دســتور کار قــرار
دارد و از طــرف دیگــر ،ناگزیریــم کــه ســرمایه گــذار خارجــی
را بــرای رســیدن بــه نــرخ رشــد برنامــه جــذب کنیــم .راه
جــدی ایــن اســت کــه ایــن  4شــاخص مــورد بازنگــری قــرار
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گیــرد و قانــون و آییــن نامــه هــا برپایــه ایــن پارامترهــا اصالح
شــود .ســازمان ســرمایه گــذاری بــه آژانســی پیشــرو در جذب
ســرمایه گــذاری خارجــی تبدیــل شــود و بخشــی از توصیــه
هــای تکمیلــی بــرای جــذب ســرمایه گــذار خارجــی ارائــه
شــود.
*ایــن  4شــاخص چقــدر در جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی بــا اهمیــت اســت؟
بــا پیشــنهاداتی کــه از طــرف اتــاق تهــران بــه دولــت خواهــد
رفــت و دولــت آن را بررســی مــی کنــد ،امیدواریــم قوانیــن
اصــاح شــود .چــرا کــه ایــن  4شــاخص مــی توانــد بــه
ســرمایه گــذاران بــزرگ بیــن المللــی عالمــت بدهــد .بــه
هرحــال بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی ،نظــام پذیــرش و
ســازمان ذی ربــط ،نقــل و انتقــال ارز ،مالکیــت و مصــادره و
حــل و فصــل اختالفــات مهــم اســت .اگــر ایــن اصالحــات رخ
دهــد بــه ایــن معنــی اســت کــه اقتصــاد ایــران آمــاده جــذب
ســرمایه گــذاری خارجــی اســت.
*عــاوه بــر پارامترهایــی کــه شــما عنــوان مــی
کنیــد ،اقتصــاد ایــران در واقعیــت چقــدر ظرفیــت
و پتانســیل جــذب ایــن ســرمایه گــذاری خارجــی
را دارد؟ بــه هرحــال مســاله مجوزهــا و موانــع کل
ماجــرا نیســت .نیــروی کار ،ظرفیــت مصــرف و تولیــد
و  ...هــم در اقتصــاد دخیــل هســتند.
بررســی هــای مــا نشــان مــی دهــد کــه ایــران بــه لحــاظ
ظرفیــت هــای واقعــی اقتصــاد کــه شــما هــم بــه آن اشــاره
کردیــد ،رتبــه اول را در جهــان دارد .بــه عبارتــی مــا بــه
لحــاظ ظرفیــت هــای اقتصــاد کشــور کــه مــی توانــد
بازیگــری مهــم در عرصــه بیــن المللــی تبدیــل شــود ،در
ردیــف هــای بــاالی دنیــا قــرار داریــم ،امــا عملکردمــان جــز
کشــورهای ضعیــف بــوده اســت .بــا ایــن اقداماتــی کــه انجــام
مــی دهیــم ،انتظــار داریــم اقتصــاد ایــران بــه ظرفیــت واقعــی
اقتصــاد برســد .یعنــی ظرفیــت واقعــی اقتصــاد ایــران را بــه
ظرفیــت بالقــوه نزدیــک کنیــم.
*ظرفیــت واقعــی اقتصــاد جــذب چــه میــزان
ســرمیاه گــذاری خارجــی اســت؟
رقمــش بایــد محاســبه شــود .امــا براوردهــای مــن بیــن 30
تــا  40میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی و نــه
فاینانــس در ســال اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی
تهــران؛ پیمــان دارابیــان ،مدیــر واحــد خدمــات مالیاتــی
معاونــت کســب و کار اتــاق تهــران بــا اعــام ایــن خبــر
توضیــح داد :از مدتهــا قبــل چنیــن عنــوان شــده بــود
کــه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده قــرار اســت ،بــا ارائــه
الیحـهای توســط ســازمان امــور مالیاتــی بــه مجلــس اصــاح
شــود .نســخه نهایــی الیحــه پیشــنهادی دولــت بــا اصالحاتی
کــه ســازمان امــور مالیاتــی بــر آن اعمــال کــرد ،نهایتــا در
اســفند ســال  ۱۳۹۵منتشــر شــد و از همــان تاریــخ بــه بعــد
بررســی متــن ایــن الیحــه در دســتور معاونــت کســب و کار
اتــاق تهــران قــرار گرفــت.
او ادامــه داد :بــر ایــن اســاس کارگروهــی متشــکل از
زبدهتریــن مشــاوران و کارشناســان مالیاتــی در اتــاق
تهــران تشــکیل شــد و بــه موجــب آنچــه در ایــن کارگــروه
بــه تصویــب رســید ،مقــرر شــد نقطــه نظــرات تشــکلهای
اقتصــادی دریافــت شــود.
دارابیــان بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد کــه ســازمان امــور
مالیاتــی بــه دالیلــی کــه بــرای ایــن کارگــروه روشــن نشــد،
بــه جــای ارائــه الیحــه اصالحــی مبتنــی بــر قانــون مالیــات
بــر ارزش افــزوده مصــوب ســال  ،۱۳۸۷مبــادرت بــه تنظیــم
الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه صــورت یــک قانــون
جدیــد کــرده اســت کــه ایــن امــر ،مقایســه مقــررات قانــون
قدیــم و جدیــد را بــا دشــواریهای عدیــدهای مواجــه کــرد.
او بــا اشــاره بــه برگــزاری  ۱۸جلســه کارشناســی توســط
کارگــروه مالیاتــی اتــاق تهــران از ابتــدای فروردیــن مــاه
ســال جــاری افــزود :در ادامــه رونــد بررســی ایــن الیحــه،
پــس از وصــول نقطــه نظــرات تشــکلهای اقتصــادی
بخــش خصوصــی ،مراتــب مــورد تجزیــه و تحلیــل و بررســی
کارشناســی قــرار گرفــت و ضمــن تطبیــق بــا اهــداف الیحــه
بــرای طــرح در کارگــروه جمعبنــدی شــد .اکنــون پــس از
طــی بیــش از  ۱۳۰۰نفــر ســاعت کار کارشناســی فشــرده،
پیشــنهادات اصالحــی اتــاق تهــران آمــاده ارائــه بــه مرکــز
پژوهشهــای مجلــس اســت.
مدیــر واحــد خدمــات مالیاتــی اتــاق تهــران در ادامــه گفــت:
بــه طــور کلــی در هــر برهــهای کــه شــرایط بــرای ارائــه
پیشــنهادات اصالحــی بخــش خصوصــی بــر لوایــح قانونــی
فراهــم میشــود ،دقــت فعــاالن بخــش خصوصــی معطــوف
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پیشنهادات بخش خصوصی برای اصالح
قانون مالیات بر ارزش افزوده
بــه ایــن مســاله اســت کــه تنظیــم ایــن پیشــنهادات ،الزامــا
بایــد بــه نحــوی صــورت گیــرد کــه حاصــل کار ،حقــوق
متقابــل ســازمانهای اجرایــی دولتــی نظیــر ســازمان امــور
مالیاتــی و بخــش خصوصــی را بــا نگاهــی برابــر و عادالنــه در
نظــر بگیــرد .بــه عبــارت دیگــر ارائــه پیشــنهادات ،منحصــر
بــه دیدگاههــای یکجانبــه کــه صرفــا رویکــردی بــا هــدف
صــرف تامیــن حداکثــر منافــع بــرای بخــش خصوصــی
داشــته باشــد ،از ســوی قانونگــذار مــورد اســتقبال قــرار
نمیگیــرد.
اکنــون کــه بررســی اصالحی الیحــه مالیــات بــر ارزش افزوده
در جریــان اســت ،فعــاالن اقتصــادی نیــز در پــی آن هســتند
کــه از فرصــت پیــش آمــده بهــره گرفتــه و پیشــنهادات
اصالحــی خــود را در رابطــه بــا ایــن قانــون بــه کرســی
بنشــانند .در ایــن شــرایط ،اصلیتریــن خواســته فعــاالن
بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه مالیــات بــر مصــرف،
جایگزیــن مالیــات بــر ارزش افــزوده شــود .دارابیــان در
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بســته پیشــنهادی اتــاق تهــران
در ایــن مــورد چــه موضعــی اتخــاذ کرده،گفــت :بســیاری از
فعــاالن اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه مالیــات بــر ارزش
افــزوده فشــار فزاینــدهای بــر تولیدکننــدگان وارد مـیآورد و
وصــول ایــن مالیــات بایــد محــدود بــه مصرفکننــده نهایــی
باشــد .نظیــر ایــن پیشــنهاد ،پیــش از ایــن و در جلســه
هفتــم اســفندماه ســال  ۱۳۹۵در مجلــس شــورای اســامی
تــا مرحلــه تصویــب پیــش رفــت امــا بــا مداخلــه رییــس
ســازمان امــور مالیاتــی و وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
از دســتورکار خــارج شــد .از ایــن رو پیشبینــی میشــود،

طــرح مجــدد ایــن نظریــه در مجلــس بــا واکنــش مشــابهی
مواجــه شــود.
او ســپس بــه بیــان اســتدالل کارگــروه مالیــات بــر ارزش
افــزوده اتــاق تهــران در ایــن بــاره پرداخــت و گفــت :مالیــات
بــر ارزش افــزوده یکــی از انــواع مالیــات بــر مصــرف اســت
کــه در طــول زنجیــره ایجــاد ارزش بــه تدریــج از حلقههــای
ابتدایــی و واســط اخــذ و در طــول زنجیــره تهاتــر میشــود و
در نهایــت پرداختکننــده اصلــی و واقعــی آن مصرفکننــده
نهایــی اســت .در واقــع ،بــر پایــه تئــوری ،حلقههــای واســط
صرفــا ایــن مالیــات را در طــول ایــن زنجیــره وصــول و تهاتــر
میکننــد .ضمــن آنکــه ،بــر اســاس پایــش انجــام شــده،
بیشــترین نقایــص طــرح مالیــات بــر ارزش افــزوده ،بــه دلیــل
قصــور ســازمان امــور مالیاتــی در مقــام اجــرا رخ داده اســت و
بــه نظــر میرســد ،بــا اصــاح ایــن قانــون و اجــرای صحیــح
آن ،عمــده اشــکاالت برطــرف شــود.
او بــا بیــان اینکــه نخســتین هــدف مالیــات بــر ارزش افــزوده،
اصــوال رهگیــری حلقههــای ایجــاد ارزش و شناســایی و
افزایــش پایههــای مالیاتــی اســت ،افــزود :ایــن نیــت ،مقــدم
بــر افزایــش درآمــد مالیاتــی اســت .لــذا در صورتــی کــه
مراحــل وصــول مالیــات بــه مصرفکننــده نهایــی محــدود
شــود ،نیــت مقــدم یــاد شــده ،تحقــق نخواهــد یافــت.
دارابیــان گفــت :اصــوال مالیــات بــر مصــرف در صورتــی کــه
صرفــا از مصرفکننــده نهایــی وصــول شــود ،بــا تعریــف
مالیــات بــر ارزش افــزوده مطابقــت نخواهــد داشــت .لــذا هــر
مرجعــی کــه چنیــن پیشــنهادی ارائــه کنــد ،بایــد در وهلــه
اول از ذکــر عنــوان مالیــات بــر ارزش افــزوده پرهیــز کــرده
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و در پیشــنهاد خــود بــه عبــارت مالیــات برمصــرف بســنده
کنــد.
اوادامــه داد :در عیــن حــال ،ســازمان امــور مالیاتــی مدعــی
اســت کــه عالوه بــر تکالیــف مقــرر در مــواد  ۱۶۹و  ۱۶۹مکرر
قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،ایــن نظــام مالیــات بــر ارزش
افــزوده اســت کــه برقــراری نظــام جامــع مالیاتــی را محقــق
خواهــد ســاخت .همچنیــن از نظــر ســازمان امــور مالیاتــی،
صرفنظــر کــردن از مالیــات بــر ارزش افــزوده و اکتفــا بــه
مالیــات بــر مصــرف نهایــی ،بــا توجــه بــه پراکندگــی نظــام
خردهفروشــی در کشــور ،نیــل بــه اهــداف درآمــدی مالیــات
بــر مصــرف را نیــز بــا دشــواریها و ابهامــات بســیاری مواجــه
خواهــد کــرد.
مدیــر خدمــات مالیاتــی اتــاق تهــران گفــت :کارگــروه بررســی
الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده اتــاق تهــران نیــز ضمــن
احتــرام بــه نظــر فعــاالن اقتصــادی مبنــی بــر جایگزینــی
مالیــات بــر مصــرف بــه جــای مالیــات بــر ارزش افــزوده ،از
آنجــا کــه خطــر رد ایــن پیشــنهاد را بســیار بــاال ارزیابــی
میشــود ،ترجیــح داده اســت پیشــنهادات اصالحــی بــا
رعایــت تعریــف مالیــات بــر ارزش افــزوده ارائــه شــود .چــرا
کــه در غیــر ایــن صــورت ،ایــن خطــر وجــود دارد کــه ایــن
الیحــه فــارغ از منافــع بخــش خصوصــی بــه تصویــب برســد.
دارابیــان در ادامــه بــه برخــی پیشــنهادات اتــاق تهــران در
رابطــه بــا اصــاح مالیــات بــر ارزش افــزوده اشــاره کــرد و
گفــت :در بخشــی از بندهــای پیشــنهادی اتــاق تهــران بــرای
درج در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده جدیــد ،مــواردی در
مــواد  ۴و  ۵الیحــه بــه عنــوان مــوارد موضــوع معافیــت و
نــرخ صفــر مالیاتــی بــا اســتدالل احتــراز از تضعیــف قــدرت
خریــد اقشــار کــم درآمــد کــه موجــب تنــزل ســطح معیشــت
اقشــار مذکــور مــی شــود پیشــنهاد شــده اســت .همانگونــه
کــه کاهــش هزینههــای درمانــی ایــن اقشــار ،نیــز مشــمول
توجــه جــدی کارگــروه مالیاتــی اتــاق تهــران قــرار گرفتــه
اســت .همچنیــن در ارتبــاط بــا مالیــات واردات کاال ،اســتدالل
فنــی ،جهــت حــذف حقــوق ورودی از ماخــذ محاســبه مالیات
واردات کاال در متــن پیشــنهادی ارائــه شــده اســت.
او افــزود :در مــواردی از پیشــنهادات اصالحــی نیــز توصیــه
شــده اســت کــه احــراز غیرواقعــی بــودن معامــات منحصــر
بــه مامــورات تشــخیص نباشــد .بــه همیــن ترتیــب پیشــنهاد
شــده اســت کــه ابطــال اعتبــار مالیاتــی متعاملیــن از تاریــخ
اعــام عمومــی در ســازمان امــور مالیاتــی مــاک عمــل قــرار
گیــرد.
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اخـــبــار کــوتـــــاه
نمره قبولی برای زنگنه
برخــی کارشناســان انــرژی بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه
وضعیــت وزارت نفــت در دولــت دهــم و شــرایطی کــه دولــت
یازدهــم ایــن وزارتخانــه را تحویــل گرفــت ،عملکــرد زنگنــه
موفــق بــوده اســت.
مرتضــی بهروزیفــر در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه بازیابــی جایــگاه ایــران در بــازار جهانــی نفــت بعــد از
تحریــم اظهــار کــرد :وزیــر نفــت دولــت یازدهــم در زمــان
کوتاهــی توانســت جایــگاه ایــران را بعــد از تحریمهــا در
بــازار جهانــی نفــت بازیابــی کنــد و میــزان تولیــد را بــه
دوران قبــل از تحریــم بازگردانــد .در واقــع هــم ســطح
تولیــد نفــت در دولــت یازدهــم افزایــش یافــت و هــم ایــران
توانســت بعــد از تحریمهــا بــازار از دســت رفتــه خــود را
بــه دســت آورد.
وی بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری از فازهــای پــارس جنوبــی
تصریــح کــرد :یکــی از نــکات مثبــت عملکــرد وزارت نفــت
در دولــت یازدهــم تمرکــز روی پــارس جنوبــی بــود .وزارت
نفــت تولیــد از پــارس جنوبــی را بــه حــدی رســاند کــه
حداقــل بازارهــای داخلــی بعــد از ایــن دچــار مشــکل
نخواهنــد شــد.
ایــن کارشــناس انــرژی بــا بیــان اینکــه وضعیــت وزارت
نفــت در ابتــدای دولــت یازدهــم بســیار آشــفته بــود ،اظهــار
کــرد :زمانــی کــه زنگنــه عهــدهدار وزارت نفــت شــد ،ایــن
وزارتخانــه  ۵۵میلیــارد دالر بدهــی داشــت .شــاید اگــر
وزارت نفــت چنیــن وضعیتــی نداشــت انتظــار میرفــت
دولــت دوازدهــم قویتــر عمــل کنــد امــا عملکــرد بهتــر
در شــرایطی بــود کــه ایــن همــه مشــکل در ایــن وزارتخانــه
روی هــم تلنبــار نشــده بــود.
درگذشت وزیر انرژی آذربایجان بر اثر عارضه قلبی
ناطــق علییــف ،وزیــر انــرژی جمهــوری آذربایجــان روز
جمعــه یــک روز پــس از اینکــه بــه دلیــل عارضــه قلبــی بــه
بــرای درمــان بــه بیمارســتانی در اســتانبول منتقــل شــد،
درگذشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن مدیــر  ۶۹ســاله باســابقه بخــش
انــرژی جمهــوری آذربایجــان ،رییــس شــرکت انــرژی

دولتــی  SOCARبــود و در فاصلــه ســال  ۱۹۹۳تــا ۲۰۰۵
ریاســت هیــات مدیــره ایــن شــرکت را برعهــده داشــت.
وی در ســال  ۲۰۰۵بــه ســمت وزیــر انــرژی و صنعــت
منصــوب شــد و در ســال  ۲۰۱۳وزیــر انــرژی جمهــوری
آذربایجــان شــد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،علییــف در مذاکــرات بــا
شــرکتهای خارجــی در خصــوص قراردادهــای انــرژی بــزرگ،
نماینــده جمهــوری آذربایجــان بــود و در مذاکــرات بــا
اعضــای اوپــک دربــاره کاهــش تولیــد نفــت جهانــی حضــور
داشــت.
انعقاد  ۱۰۰۰میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آبفــای کشــور گفــت :در
ابتــدای دولــت یازدهــم حــدود  ١٠٠٠میلیــارد تومــان در
قالــب  ٤٧طــرح قــرارداد بــا بخــش خصوصــی بســتیم کــه در
حــال حاضــر هــم  ٢٦قــرارداد ســرمایهگذاری آمــاده انعقــاد
بــه ارزش دو هــزار میلیــارد تومــان داریــم.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا جانبــاز در آییــن افتتــاح فــاز
اول تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر پردیــس اظهــار کــرد :در
دولــت یازدهــم قــول داده بودیــم  ٣٦تصفیهخانــه فاضــاب
در کشــور بــه بهرهبــرداری برســد کــه بــا وجــود مشــکالت
تامیــن اعتبــار و نقدینگــی خوشبختانــه توانســتیم در
قالــب پروژههــای اقتصادمقاومتــی از ابتــدای امســال
ســیوهفتمین تصفیهخانــه فاضــاب را در پرنــد افتتــاح
کنیــم و در حــال حاضــر هــم تصفیهخانــه پردیــس ٣٨میــن
پــروژهای اســت کــه افتتــاح شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آبفــای کشــور بــا بیــان
اینکــه ٤٥درصــد جمعیــت کشــور زیرپوشــش شــبکه
فاضــاب اســت عنــوان کــرد :در دولــت یازدهــم بیــش از
یکمیلیــون و ٣٦هــزار مترمکعــب در شــبانهروز تصفیهخانــه
فاضــاب اجــرا کردهایــم؛ هــر متــر مکعــب فاضــاب خــام
 ٤٠برابــر حجــم خــود را از آبهــای زیرزمینــی و ســطحی
آلــوده میکنــد کــه بــا ایــن میــزان تصفیــه فاضــاب از ایــن
میــزان آلودگــی منابــع آب جلوگیــری میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســند آب و فاضــاب بــا فاصلــه زیــادی
نســبت بــه ســایر دســتگاههای اجرایــی ،توانســته اســت
منابــع مالــی خــود را از بانکهــای توســعهای و  ...تامیــن
کنــد افــزود :بزرگتریــن وام توســعه اســامی در ســطح
کشــورهای عضــو بــه پکیــج فاضــاب روســتایی ایــران داده
شــده اســت.

انـرژی
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مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور تاکیــد
کــرد :آمادهایــم در قالــب منویــات مقــام معظــم رهبــری بــا
بهکارگیــری بخــش خصوصــی تحولــی در ســرمایهگذاری
بخشهــای آب و بهویــژه فاضــاب ایجــاد کنیــم.
جانبــاز بــا بیــان اینکــه تنهــا در  ۲۷۰شــهر کشــور سیســتم
فاضــاب اجرایــی شــده اســت ،تاکیــد کــرد ۴۵ :درصــد
جمعیــت کل کشــور تحــت پوشــش فاضــاب هســتند و
بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه بایــد  ۲۵درصــد شــاخص
فاضــاب کشــور ارتقــا پیــدا کنــد کــه بــرای ایــن مســئله
برنامههــای متعــددی را در نظــر گرفتهایــم.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مهندســی آبفــای کشــور
تــا پایــان ســال  ۹۱و شــش مــاه ســال  ۴۷ ،۹۲قــرارداد
بــه ارزش  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان منعقــد شــد امــا ایــن در
حالــی اســت در دولــت یازدهــم  ۹۹قــرارداد بــه ارزش ۶۳۰۰
میلیــارد تومــان منعقــد شــد .عــاوه بــر ایــن  ۲۱قــرارداد
نیــز بــا اعتبــار بیــش از  ۲۰۰۰میلیــارد تومــان بــا بخــش
خصوصــی آمــاده انعقــاد اســت.
تمایل  ۶شرکت خارجی برای مناقصه آزادگان
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه نفــت گفــت :شــرکت
هــای اینپکــس ژاپــن ،شــل ،توتــال ،پترونــاس مالــزی ،انــی
و همچنیــن ســیان پیســی چیــن از جملــه شــرکتهایی
هســتند کــه تمایــل بــه حضــور در مناقصــه میــدان نفتــی
آزادگان را دارنــد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز« ،ســید نورالدیــن شــهنازیزاده»
مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت مهندســی و
توســعه نفــت (متــن) امــروز از ارائــه طــرح مطالعاتــی شــرکت
هــای توتــال فرانســه ،اینپکــس ژاپــن و پترونــاس مالــزی
بــرای توســعه میــدان نفتــی آزادگان خبــر داد.
وی بــا بیــان اینکــه «بــرای توســعه میــدان آزادگان بــا ۸
شــرکت قــرارداد محرمانگــی امضــا شــده اســت» ،گفــت:
برخــی از ایــن شــرکت هــا گــزارش مطالعــات خــود را ارائــه
کــرده انــد و برخــی دیگــر هــم در حــال تکمیــل فرآینــد
مطالعــه هســتند و بــه تدریــج بــا برگــزاری جلس ـههایی در
ســطوح کارشناســی شــرکت متــن ،ایــن گزارشــات در حــال
ارائــه اســت.
ایــن مقــام مســئول افــزود :شــرکت هــای اینپکــس ژاپــن،
شــل ،توتــال ،پترونــاس مالــزی ،انــی و همچنیــن ســیان
پیســی چیــن از جملــه شــرکتهایی هســتند کــه تمایــل
بــه حضــور در مناقصــه میــدان نفتــی آزادگان را دارنــد.
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شــهنازی زاده بــا تأکیــد بــر تدویــن برنامــه راهبــردی
توســعه میــدان آزادگان جنوبــی در فــاز  ۲بیــان داشــت :در
فــاز نخســت توســعه ایــن میــدان بــرای دســتیابی بــه رقــم
تولیــد روزانــه ۳۲۰هــزار بشــکه نفــت برنامــه ریــزی شــده
اســت ،در فــاز  ۲نیــز ایــن رقــم بــر مبنــای نتایــج اســتخراج
شــده از فــاز نخســت خواهــد بــود.
مهمترین اولویت وزارت نیرو در دولت دوازدهم
شــروع دولــت دوازدهــم میتوانــد فصــل جدیــدی بــرای
ب موفقیتهــای بیشــتر کشــور باشــد امــا بــرای
کســ 
رســیدن بــه ایــن مهــم الزم اســت کــه برنامهریــزی
منســجمی وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان بــه هــدف اصلــی
نائــل شــد.
بهگــزارش ایســنا ،وزارت نیــرو در دولــت یازدهــم گامهــای
خوبــی را بــرای خدمــات رســانی بهتــر بــه مشــترکان انجــام
داد کــه میتــوان بــه توســعه انرژیهــای تجدیــد پذیــر،
آبرســانی روســتایی ،فراگیــر شــدن کنتورهــای هوشــمند،
ســاماندهی آبهــای ســطحی و زیرزمینــی و امــوری از
ایــن قبیــل اشــاره کــرد بــا ایــن حــال وجــود بحــران آب
در ایــران مهمتریــن معظلــی بــود کــه وزارت نیــرو بــا آن
دسـتوپنجه نــرم کــرد و چــون رفــع یــک مشــکل  ۱۵ســاله
در یــک دوره حــل شــدنی نیســت ،بــا تمدیــد دولــت تدبیــر
ایــن وزارتخانــه فرصــت بیشــتری بــرای حــل ایــن بحــران
پیــدا کــرد.
بــر همیــن اســاس چنــدی پیــش وزیــر نیــرو در پاســخ بــه
ســوال ایســنا مهمتریــن اولویــت ایــن وزارتخانــه در دولــت
دوازدهــم را تامیــن منابــع مالــی بــرای تکمیــل پروژههــای
صنعــت آب و بــرق دانســت و افــزود :فنــاوری هــای صنعــت
آب و بــرق ،شــرکت هــای ســازنده تجهیــزات ،پیمانــکاران و
مشــاوران صاحــب صالحیــت و دانــش فنــی الزم در کشــور
موجــود اســت و تامیــن منابــع مالــی مــی توانــد جهشــی را
در صنعــت آب و بــرق کشــور بــه ارمغــان بیــاورد.
بهگفتــه وی اگــر بخواهیــم در ارتقــای ســطح خدمــات ارائــه
شــده بــه مــردم شــاهد جهــش قابــل توجهــی باشــیم ،نبایــد
فقــط بــه منابــع دولتــی کــه روز بــروز در حــال کاهــش
اســت متکــی باشــیم ،اســتفاده از ســرمایه بخــش خصوصــی
داخلــی و طــرح هــای فاینانــس خارجــی و ســرمایه گــذ اری
هــای ایــن بخــش مــی توانــد ســریع تــر مــا را بــه اهدافمــان
برســاند البتــه الزمــه ایــن کار ایــن اســت کــه خــود آن
فعالیــت جوابگــوی بازپرداخــت اقســاط ایــن ســرمایه گــذاری
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هــا باشــد.
صحبــت هــای چیتچیــان بیانگــر ایــن اســت کــه وزارت
نیــرو در ایــن دولــت ســعی دارد چالشهــای مالــی را
برطــرف و طرحهــای توســعهای خــود را عملیاتــی کنــد کــه
بــا توجــه بــه پتانســیلهای بــاالی ایــران در عرصــه آب و
بــرق بهنظــر میرســد کــه بــا یــک برنامهریــزی دقیــق و
درســت بتــوان نتیجــه خوبــی را حاصــل کــرد.
خاموشی در کمین کشور
گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه پیــک مصــرف بــرق در
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا افزایــش 8572
مگاواتــی روبــرو شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،پیــک مصــرف بــرق در روز گذشــته بــا
ثبــت باالتریــن رکــورد خــود بــه  ۴۹هــزار و  ۳۳۹مــگاوات
رســید کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش
از  ۸۵۰۰مــگاوات افزایــش داشــتTهمچنین پیــک مصــرف
بــرق در مقایســه بــا روز شــنبه حــدود  ۴۴۰مــگاوات رشــد
داشــته اســت.
گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه کل مبــادالت بــرق در
روز گذشــته برابــر بــا یــک هــزار و  ۷۵۰مــگاوات بــوده کــه
ســهم میــزان صــادرات از ایــن میــزان برابــر بــا یــک هــزار و
 ۳۷۲مــگاوات و ســهم واردات نیــز  ۳۷۸مــگاوات بــوده اســت.
ذخیــره نیروگاهــی نیــز در ایــن روز بــا کاهــش  ۳۲۰مگاواتــی
نســبت بــه روز گذشــته بــه  ۱۲۳۱مگاوات رســید.
گفتنــی اســت ،مصــرف بــرق صنایــع نیــز بــا ثبــت عــدد
 ۴۳۶۴مــگاوات نســبت بــه روز گذشــته حــدود  ۴۰۰مــگاوات
افزایــش داشــته اســت.
توسعه میادین نفتی و گازی در گروی سرمایهگذاری
خارجیها
ن المللــی انــرژی بــا تاکیــد بــر لــزوم
مشــاور موسســه بیــ 
اســتفاده از ســرمایهگذاران خارجــی در توســعه منابــع
نفتــی و گازی کشــور ،گفــت :منابــع مالــی وزارت نفــت
بــرای جلوگیــری از افــت تولیــد کافــی اســت و بــرای توســعه
میادیــن بایــد از ســرمایهگذاران خارجــی اســتفاده کــرد.
مهــدی امیرمعینــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر
ایــن کــه منابــع مالــی در کشــور محــدود اســت ،اظهــار
کــرد :بــرای ســرمایهگذاری در بخشــی از قســمتها بایــد از
بخــش خارجــی اســتفاده کنیــم و ایــن ســرمایه مــورد نیــاز

را توســط ســرمایهگذاران خارجــی تامیــن کنیــم تــا رشــد
اقتصــادی کــه بــرای کشــور تعییــن شــده محقــق شــود
چنانچــه ســرمایهگذاری صــورت نگیــرد رشــد اقتصــادی
تحقــق نمییابــد.
وی در مــورد مزایــای حضــور شــرکتهای خارجــی در ایــران،
توضیــح داد :حضــور شــرکتهای خارجــی در ایــران فقــط
منابــع مالــی را تامیــن نمیکنــد ،بلکــه انتقــال تکنولــوژی و
دانــش مدیریــت را نیــز در پــی دارد و ایــن ســه عنصــر کنــار
یکدیگــر منجــر بــه بهــرهوری میشــود.
ن المللــی انــرژی ادامــه داد :ســاالنه
مشــاور موسســه بیــ 
بخشــی از ســرمایهگذاری از طریــق منابــع وزارت نفــت تامین
میشــود و بخــش عمــدهای بایــد توســط منابــع خارجــی
تامیــن شــود و اگــر تامیــن منابــع توســط ســرمایهگذاران
خارجــی تامیــن نشــود افزایــش ظرفیتــی کــه وزارت نفــت در
نظــر گرفتــه محقــق نخواهــد شــد ،زیــرا منابــع وزارت نفــت
تنهــا میتوانــد از افــت تولیــد نفــت جلوگیــری کنــد و بــرای
توســعه بایــد از ســرمایه ســرمایهگذاران خارجــی اســتفاده
کــرد.
امیرمعینــی تاکیــد کــرد :چنانچــه بــرای حضــور شــرکتهای
خارجــی در ایــران از برنامــه مشــخصی پیــروی شــود و برنامه
ریــزی دقیقــی در ایــن راســتا صــورت بگیــرد ایــران در بلنــد
مــدت میتوانــد صــادر کننــده خدمــات باشــد.
کمیسیون انرژی با حضور زنگنه قرارداد فروش گاز
ایران به ترکیه را بررسی کرد
کمیســیون انــرژی مجلــس در جلســه عصــر امــروز خــود بــه
بررســی قــرارداد فــروش گاز ایــران بــه ترکیــه بــا حضــور
وزیــر نفــت پرداخــت.
اســداهلل قــره خانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان ایــن
مســاله اظهــار کــرد :کمیســیون انــرژی مجلــس عصــر امــروز
در جلســه خــود بــا حضــور بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت و مدیــر
عامــل شــرکت گاز بــه بررســی قــرارداد فــروش گاز ایــران بــه
ترکیــه پرداخــت.
وی افــزود :بــر اســاس قــرارداد  ۲۲ســالهای کــه منعقــد
شــده بــود گویــا ترکیــه در میانــه کار بــا اســتناد بــه یکــی
از بندهــای ایــن قــرارداد ادعــا میکنــد کــه گاز تحویلــی
کیفیــت الزم را نــدارد و از طــرف دیگــر قیمــت گاز تحویلــی
باالتــر از قیمــت بیــن المللــی اســت.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی افــزود :طــی یــک مرحلــه

انـرژی

شماره هفتاد و پنج //هفته سوم خرداد هزار و سیصد نود و شش

ایــران براســاس رای دادگاه محکــوم شــده بــود تــا ۸۰۰
میلیــون دالر پــول ترکیــه را برگردانــد امــا ترکیــه مجــددا
در بیــن ســالهای  ۲۰۱۲تــا  ۲۰۱۶مدعــی شــده بــود و
پــس از مذاکــرات طوالنــی و وکالی حقوقــی ایــن موضــوع
بــه نتیجــه نرســید.
ایــن عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت:
نهایتــا براســاس یکــی از بندهــای قــرارداد مســتندات در
دیــوان داوری ســوئیس جمــع آوری شــد و بحثــی کــه ترکیــه
در خصــوص گاز تحویلــی و کیفیتــش داشــت مختومــه اعــام
شــد ،امــا در مــورد قیمــت گاز هنــوز مــواردی مطــرح بــود.
قــره خانــی تصریــح کــرد :نهایتــا دادگاه حکمــی داد کــه
ایــران  ۱.۹میلیــارد دالر اضافــه دریافــت داشــته اســت و
بایــد ایــن پــول را بــه ترکیــه برگردانــد .قبــل از ایــن هــم
در بیــن ســالهای  ۲۰۱۲تــا  ۱۴.۵ ، ۲۰۱۶میلیــارد دالر
دریافــت پــول گاز وجــود داشــته لــذا حکــم صــادر شــد کــه
مبلــغ  ۱.۹میلیــاردی برگشــت داده شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه ایــران اعــام
کــرد کــه پــول نــدارد تــا بپــردازد مقــرر شــد تــا گاز تحویــل
دهــد و تــا االن هــم بــه ارزش  ۸۰۰میلیــون دالر ایــن کار
انجــام شــده و مابقــی هنــوز مانــده اســت.
وی ادامــه داد :وزیــر نفــت بــر ایــن نظــر بــود کــه تمــام
تالششــان را انجــام داده و از همــه ظرفیتهــای حقوقــی
اســتفاده کردهانــد.
قــره خانــی همچنیــن بیــان کــرد :پــس از اینکــه باقــی
مانــده مبلــغ مــورد نظــر هــم تحویــل داده شــود دیگــر
مــوردی وجــود نــدارد.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی در پایــان اظهــار کــرد:
ناصــری نــژاد نماینــده شــادگان نیــز درخواســت رفتــن بــه
کمیســیون قضایــی را داد کــه کمیســیون انــرژی بــا ایــن
درخواســت موافقــت کــرد.
همکاری روسیه برای کریدور واحد انرژی
وزیــر انــرژی روســیه عنــوان کــرده اســت کــه روســیه بــرای
عملیاتــی شــدن کریــدور واحــد انــرژی بــا ایــران و جمهــوری
آذربایجــان کــه مباحــث اولیــه آن ســال گذشــته و در جریــان
ســفر الکســاندر نــواک بــه بنــدر عبــاس مطــرح شــده بــود،
همــکاری میکنــد .بــه گــزارش ایرنــا روز گذشــته و در
جریــان حضــور الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه در
جمهــوری آذربایجــان بــرای شــرکت در مراســم خاکســپاری
وزیــر انــرژی ایــن کشــور گفــت :ایــن کشــور ،جمهــوری
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آذربایجــان و ایــران بــرای ایجــاد کمربنــد واحــد انــرژی بــرق
بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد .وزیــر انــرژی روســیه کــه روز
یکشــنبه بــرای درگذشــت ناگهانــی ناطــق علــی اف ،وزیــر
انــرژی جمهــوری آذربایجــان بــه ایــن کشــور ســفر کــرده
بــود در جمــع خبرنــگاران گفــت :روســیه بــه همــکاری بــا
کشــورهای همســایه در بخــش انــرژی ارزش قایــل اســت .وی
در ادامــه تصریــح کــرد :در ایــن راســتا بــرای ایجــاد کمربنــد
واحــد انــرژی بــرق روســیه ،ایــران و جمهــوری آذربایجــان
بــه طــور مشــترک تــاش میکنیــم .بــه گزارش«تعــادل»
الکســاندر نــواک مــاه فوریــه ســال جــاری میــادی گفتــه
بــود کــه مذاکــرات پیرامــون ایجــاد کریــدور واحــد انــرژی
بــرق روســیه ،ایــران و جمهــوری آذربایجــان در مــاه مــارس
انجــام خواهــد شــد .او 21فوریــه ســال جــاری مصــادف بــا 3
اســفند مــاه اعــام کــرد کــه بــا حمیــد چیتچیــان ،وزیــر
نیــرو ایــران در ایــن زمینــه مذاکراتــی داشــته اســت .نــواک
کــه در آن زمــان بــرای افتتــاح پــروژه نیروگاهــی ســیریک
مشــترک بــا ایــران در بندرعبــاس حضــور یافتــه بــود در
مــورد کریــدور انــرژی میــان ایــران ،روســیه و آذربایجــان
بــه خبرنــگاران گفــت« :ایــن پــروژه در صحبــت بــا وزیــر
نیــرو ایــران مــورد بحــث قــرار گرفــت .مــا توافــق کردیــم کــه
اواســط مــاه مــارس متخصصــان طرفیــن یکدیگــر را مالقــات
کــرده و مطالعــات امکانســنجی ایــن پــروژه را بــا یکدیگــر
مبادلــه کننــد» در آن زمــان عنــوان شــد کــه ایــن طــرح
بــه دنبــال صــادرات بــرق روســیه بــه آذربایجــان و پــس از
آن بــه ایــران اســت .از آنجــا کــه ایــران بــرای تامیــن بــرق
خــود احتیاجــی بــه واردات نــدارد ،حــدس زده میشــود کــه
ایــن بــرق از ایــران نیــز راهــی دیگــر کشــورها خواهــد شــد.
در دســامبر ســال  2015نیــز تفاهمنامــه تبــادل بــرق میــان
ایــران و جمهــوری آذربایجــان بــه امضــا رســید .الکســاندر
نــواک روز گذشــته و پــس از بیــان اینکــه بــرای ایجــاد
کمربنــد مشــترک انــرژی میــان ایــن کشــور و آذربایجــان و
ایــران درحــال تــاش هســتند همچنیــن ضمــن ابــراز رضایت
از همکاریهــای روســیه و جمهــوری آذربایجــان در بخــش
انــرژی افــزود :دو کشــور در راســتای اجــرای توافقــات حاصله
بــرای تنظیــم بــازار نفــت میــان کشــورهای غیرعضــو اوپــک
اقــدام و نیــز در صنعــت گاز همــکاری میکننــد .الکســاندر
نــواک از درگذشــت ناگهانــی ناطــق علــی اف ابــراز تاســف
کــرد و افــزود :وی یکــی از مســووالن مجــرب حــوزه انــرژی
جمهــوری آذربایجــان بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش بــرق نیــوز ،بــرای اولیــن بــار در کشــور و در
طــول  ۴ســال گذشــته تکنولوژیهــای نویــن منابــع انــرژی
توزیــع شــده در صنعــت بــرق کشــور بــه صــورت گســترده
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و قابلیــت اطمینــان شــبکه بــرق
را افزایــش و از خاموشــیهای ناخواســته جلوگیــری کــرد.
منابــع انــرژی توزیــع شــده ( )DERشــامل منابــع تولیــد
پراکنــده ( )DGو سیســتمهای ذخیــره انــرژی پراکنــده ()DS
میشــود .از آنجــا کــه ایــن سیســتمهای تأمیــن کننــده
انــرژی در نزدیکــی محــل مصــرف قراردارنــد مزایــای بســیار
زیــادی را بــرای بهــره بــردار شــبکه بــرق و مشــترکان بــرق
فراهــم میکننــد .منابــع انــرژی توزیــع شــده
تکنولوژیهــای تولیــد پراکنــده معمــوالً شــامل ،سیســتمهای
فتوولتائیــک ،بــادی ،میکروتوربینهــا و مولدهــای حرارتــی
کوچــک میشــود .سیســتمهای ذخیــره انــرژی پراکنــده
نیــز در مکانهایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه
تولیــد و مصــرف شــبکه نیــز دقیق ـاً بــا هــم تطابــق نــدارد.
سیســتمهای  DSعملکــرد شــبکه بــرق را بهبــود میبخشــند.
ایــن سیســتمها باعــث میشــوند کــه خروجــی ژنراتورهــا
حتــی در زمــان افزایــش و کاهــش مصــرف بــرق در شــبکه
ثابــت بماننــد .همچنیــن بــا وجــود نوســان در منابــع انــرژی
اولیــه همچــون بــاد و خورشــید باعــث پایــداری شــبکه
میشــوند .عــاوه بــر آن بــا سیســتمهای ذخیــره ســازی
در زمــان کمبــود تولیــد ،میتــوان بــرق مــورد نیــاز شــبکه
را تأمیــن کــرد.
در  ۴ســال گذشــته توجــه ویــژهای نســبت بــه همــگام
ســازی صنعــت بــرق بــا تکنولوژیهــای روز جهانــی صــورت
پذیرفــت بــه طــوری کــه اســتفاده گســترده از منابــع انــرژی
توزیــع شــده در دســتور کار مدیــران ارشــد صنعــت بــرق
قــرار گرفــت.
افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاههــای
تجدیدپذیــر و همچنیــن افزایــش مــدت زمــان خریــد
تضمینــی از  ۵ســال بــه  ۲۰ســال تعــداد زیــادی از ســرمایه
گــذاران داخلــی و خارجــی را بــه ســمت ســرمایه گــذاری
در ایــن بخــش ســرازیر کــرد بــه طــوری کــه بــدون در نظــر
گرفتــن مجوزهــای صــادر شــده و نیروگاههــای درحــال
ســاخت ،طــی دو ســال اخیــر بیــش از  ۶۲مــگاوات نیــروگاه
بــادی و حــدود  ۲۵مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی توســط
بخــش خصوصــی بــه بهــره بــرداری رســیده اســت؛ بنابرایــن
بــا تالشهــای صــورت گرفتــه ،ایــران نیــز بــه جمــع

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

آینده مبهم بازار سرمایه

همگام سازی صنعت برق با
تکنولوژیهای روز جهانی

کشــورهای دارای نیــروگاه خورشــیدی بــزرگ در مقیــاس
مگاواتــی پیوســت.
عــاوه بــر آن نیــز بــا حمایتهــای صــورت گرفتــه تاکنــون
بیــش از  ۲۶۰نیــروگاه خورشــیدی بــه ظرفیتــی بالــغ بــر
 ۲۳۴۱کیلــووات بــرای مشــترکان بــرق بــه بهــره بــرداری
رســیده اســت.
همچنیــن ســهم نیروگاههــای  CHPو حرارتــی مقیــاس
کوچــک در انتهــای ســال  ۱۳۹۲حــدود  ۵۳۹مــگاوات بــود
کــه ایــن رقــم در انتهــای ســال  ۱۳۹۵بــه بیــش از ۹۱۶
مــگاوات رســید.
از اینــرو انرژیهــای تجدیدپذیــر ،مولدهــای مقیــاس کوچــک
و سیســتمهای دخیــره ســازی انــرژی کــه پیــش از ایــن
صرفــاً بــه عنــوان پروژههــای تحقیقاتــی مطــرح بودنــد ،در
 ۴ســال گذشــته بــه اولویتهــای مهــم صنعــت بــرق تبدیــل
شــدند.
نیروگاههــای حرارتــی در خــارج از شــهرها و بــه دور از
محــل مصــرف احــداث میشــوند کــه همیــن موضــوع
عــاوه بــر تحمیــل هزینــه بــرای احــداث خطــوط انتقــال و
توزیــع ،باعــث هــدر رفــت بخشــی از بــرق تولیــدی در شــبکه
میشــود کــه بــا توســعه منابــع انــرژی توزیــع شــده ،تلفــات
شــبکه بــرق کاهــش و امنیــت و قابلیــت اطمینــان شــبکه
افزایــش مییابــد.
کاهــش تلفــات شــبکه بــرق بــه ویــژه در بخــش توزیــع از
مهمتریــن پروژههــای صنعــت بــرق در طــول چهــار ســال

گذشــته بــوده اســت .بــه طوریکــه در طــول ایــن مــدت
تلفــات بــرق از  ۱۵ .۶درصــد ابتــدای اجــرای ایــن طــرح بــه
حــدود  ۱۰ .۷درصــد در انتهــای ســال  ۱۳۹۵برســد کــه
بخشــی از ایــن کاهــش تلفــات از طریــق توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر و مولدهــای مقیــاس کوچــک صــورت گرفتــه
اســت.
احــداث شــبکه انتقــال و توزیــع بــرای انتقــال انــرژی تولیــدی
خــواه یــا ناخــواه بســته بــه نــوع طراحــی شــبکه  ٬پراکندگــی
جمعیــت و موقعیــت جغرافیایــی مقــداری تلفــات بــه وجــود
میآورد.
تلفــات شــبکه طــی  ۴ســال گذشــته علــی رغــم افزایــش
ســاالنه یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار مشــترک جدیــد و توســعه
شــبکه  ۵درصــد کاهــش یافتــه اســت .ســاالنه حــدود ۲۸۰
میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی الکتریکــی تولیــد میشــود
کــه بــا در نظــر گرفتــن قیمــت تمــام شــده هــر کیلــووات
ســاعت انــرژی الکتریکــی در حــدود  ۱۰۰۰ریــال و جلوگیــری
از تلفــات  ۵درصــدی بــرق در شــبکه توزیــع ،از هــدر رفتــن
میلیاردهــا تومــان جلوگیــری شــده اســت.
احــداث شــبکه انتقــال و توزیــع بــرای انتقــال انــرژی تولیــدی
خــواه یــا ناخــواه بســته بــه نــوع طراحــی شــبکه ،پراکندگــی
جمعیــت و موقعیــت جغرافیایــی مقــداری تلفــات بــه وجــود
ایجــاد میکنــد کــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه تلفــات
شــبکه بــرق ایــران بــه رقــم قابــل قبــول و اســتاندارد جهانــی
آن نزدیــک شــده اســت.

ســود  22تــا  23درصــد فروختــه میشــد ،در عمــل
داوطلــب ایــن اوراق شــدند و بــه همیــن دلیــل حجم
خریدوفــروش ســهام کاهــش پیــدا کــرد .بــا توجــه
بــه نقدینگــی کــم و بهــره بــاالی ســپردههای بانکــی
و پابرجایــی رکــود (هرچنــد کــه از شــدت آن کاســته
شــده) امیــدوار بــه رشــد قابلتوجــه شــاخصکل در
ماههــای آینــده نیســتیم هرچنــد عواملــی بــر ایــن
مســئله اثرگــذار اســت کــه تغییــر آن میتوانــد بــر
شــرایط بــازار ســرمایه اثــر بگــذارد.
یکــی از ایــن عوامــل مؤثــر نــرخ بهــره اســت .تکلیــف
نــرخ بهــره در آینــده مشــخص میشــود .بســیاری از
ســازمانها دنبــال تعییــن نــرخ مناســبی بــرای ســود
تســهیالت هســتند ،نرخــی کــه پاســخگوی نیازهــای
صنایــع باشــد .صنایــع نمیتواننــد بــا تســهیالت
 25درصــدی بــه نتیجــه برســند .از ســوی دیگــر
مؤسســات مالــی و اعتبــاری و ســپردهگذاران بــرای
جــذب منابــع مالــی وعــده ســودهای بــاال میدهنــد
و ســپردهگذاران تمایــل دارنــد سرمایهشــان
در بانکهــا بــا دریافــت ســود  17تــا  18درصــد
ســپرده کننــد تــا ســهام بخرنــد .طرفــداران خریــد
اوراق مشــارکت و اســناد خزانــه هــم بیشــتر شــده
اســت بنابرایــن ،امیــدی نیســت کــه بــازار ســرمایه
تــکان بخــورد .تنهــا راه تحــول بــازار ســرمایه ایــران
ســرمایهگذاری خارجــی اســت .اگــر انــرژی جدیــدی
وارد بــورس شــود ،بهطــور حتــم بــازار ســهام تــکان
میخــورد .نکتــه اثرگــذار دیگــر در وضعیــت بــازار
در ماههــای آینــده ،تعییــن هیئــت دولــت دوازدهــم
اســت .بعضــی از ســرمایهگذاران تــا تعییــن تکلیــف
هیئــت دولــت بعــدی دســت نگــه داشــتند و منتظــر
هســتند تــا ببیننــد چــه کســانی بهعنــوان وزرای
مجموعــه اقتصــادی انتخــاب میشــوند.
سید حسین سلیمی ،نائب رییس
کمیسیون بازار پول و سرمایه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فرصت حضور ايــــران در
بازار قطــر
قطــع رابطــه با قطر از ســوي  5كشــور عربســتان ســعودي،
امــارات ،ليبــي،مصــر و بحريــن و محاصــره اقتصــادي آن
كشــور باعــث شــده كــه قطــر كشــور شــبهجزيرهيي را
عمــا تبديــل بــه جزيــره كــرده اســت .از آنجايــي كــه
امــارات بزرگتريــن شــريك تجــاري قطــر و عربســتان
ســعودي دوميــن شــريك تجــاري آن در جهــان هســتند،
بــا ايــن شــرايط ،قطــر دو شــريك بــزرگ تجــاري خــود را
از دســت خواهــد داد .حــال ايــن پرســش مطــرح اســت
كــه آيــا ايــران ميتوانــد از ايــن فرصــت طاليــي بهــره
كافــي ببــرد و بــه مهمتريــن شــريك اقتصــادي قطــر
تبديــل شــود؟ صاحبنظــران و كارشناســان معتقدنــد
كــه ايــران ميتوانــد راه را بــراي خــروج ايــن كشــور از
محاصــره اقتصــادي فراهــم كنــد و در چنيــن شــرايطي
بازرگانــان و تجــار ايــران بايــد در حــوزه تاميــن مــواد
غذايــي و كشــاورزي قطــر گام بردارنــد؛ چراكــه بــازاري
 ۴تــا ۵ميليــارد دالري پيــش روي ايــران قــرار دارد .البتــه
بايــد توجــه داشــت كــه ايــن شــرايط مانــدگار نخواهــد
مانــد و ممكــن اســت اختالفــات برطــرف شــود ،بنابرايــن
بايــد بــه ســرعت از ايــن فرصــت بــراي اقتصــاد ايــران
بهــره گرفــت .از ســوي ديگــر ،اگرچــه حجــم مبــادالت
تجــاري بيــن ايــران و قطــر در مقايســه بــا حجــم كل
تجــارت خارجــي ايــران بســيار ناچيــز اســت ،امــا بــا توجه
بــه قطــع رابطــه اقتصــادي دو شــريك اول تجــاري قطــر
بــا ايــن كشــور ،پتانســيل افزايــش مبــادالت تــا حــدود
5ميليــارد دالر وجــود دارد .بنابــر آنچــه گفتــه شــد ،قطــر
نيــز ناگزيــر اســت جايگزينــي بــراي واردات مايحتــاج
خــود از عربســتان و امــارات انتخــاب كنــد و ايــران بــا
در نظــر گرفتــن شــرايط جغرافيايــي ،بهتريــن جايگزيــن
خواهــد بــود ،امــا جــداي از اينكــه زمــان تــداوم تنــش
در روابــط كشــورهاي عربــي بــا قطــر مشــخص نيســت،
ايــران نيــز بــراي دســتيابي بــه بــازار قطــر رقبــاي نســبتا
سرســختي ماننــد عمــان ،هنــد و چيــن خواهــد داشــت،
ازايـنرو در صــورت اهمــال ايــران بــراي حضــور پرقــدرت،
تكــرار قضايــاي بــازار روســيه پــس از تنــش ايــن كشــور با

تركيــه ،دور از تصــور نخواهــد بــود .بــر همين اســاس ،بخش
خصوصــي ايــران ميتوانــد از اختــاف پيــش آمــده ميــان
قطــر و عربســتان و برخــي كشــورهاي حاشــيه خليجفــارس
بــه عنــوان يــك فرصــت نــگاه كنــد .قطــر كــه عنــوان
ثروتمندتريــن كشــور جهــان را نيــز يــدك ميكشــد،
كشــوري اســت بــا حــدود 2.6ميليــون نفــر جمعيــت كــه
درآمــد ســرانه آن حــدود ۱۳۰هــزار دالر اســت .ايــن كشــور
ثروتمنــد از دو شــريك اول تجــاري خــود ،يعنــي امــارات و
عربســتان ســاالنه حــدود  ۴تــا  ۵ميليــارد دالر مــواد غذايي
وارد ميكنــد كــه بــا مســائل اخيــر عمــا بايــد جايگزيــن
مناســبي بــراي آن بيابــد .در ايــن ميــان ،ايــران بــه عنــوان
كشــوري كــه بــا قطــر 250كيلومتــر مــرز آبــي دارد و بــراي
حمــل دريايــي كاال بــه ايــن كشــور حداكثــر نيازمنــد 12
ســاعت زمــان اســت ،ميتوانــد گزينــه مقبولــي باشــد .از
طرفــي ،اگرچــه تجــارت ايــران بــا قطــر بســيار ناچيــز بــوده
امــا ســيماي آمــاري تجــارت دو كشــور در بــازه زمانــي
ســالهاي  ۱۳۸۴تــا  ۱۳۹۴نشــان ميدهــد كــه تــراز
تجــاري ايــران در تجــارت بــا قطــر جــز در ســال ۱۳۸۸
مثبــت بــوده و عــاوه بــر ايــن واردات قطريهــا از ايــران
اثــر چندانــي از تحريمهــا نپذيرفتــه اســت.

صادرات نفت ایران به غرب با
صادرات به آسیا برابر شد
یــک منبــع آگاه بــه رویتــرز گفــت صــادرات نفــت ایــران
بــه غــرب در مــاه مــه افزایــش یافــت و بــه باالتریــن ســطح
از زمــان لغــو تحریمهــا در اوایــل ســال  ۲۰۱۶رســید و
تقریبــا بــا حجــم صــادرات ایــن کشــور بــه آســیا برابــر
شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــران کــه ســابق بــر ایــن دومیــن
صادرکننــده بــزرگ نفــت اوپــک بــود ،تولیــدش را از
ســال  ۲۰۱۶افزایــش داده تــا ســهم بــازاری کــه در دوران
تحریمهــا بــه رقیبــان منطقــه ای از جملــه عربســتان
ســعودی و عــراق واگــذار کــرده بــود را جبــران کنــد.
در حالیکــه بســیاری از کشــورهای آســیایی در دوران
تحریمهــا بــه خریــد نفــت از ایــران ادامــه دادنــد امــا
کشــورهای غربــی وارداتشــان را متوقــف کردنــد و در
نتیجــه مجمــوع صــادرات ایــران نصــف شــد و بــه حــدود
یــک میلیــون بشــکه در روز رســید.

انـرژی
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بــه گفتــه منابــع آگاه ،ایــران در مــاه مــه حــدود ۱.۱
میلیــون بشــکه در روز بــه اروپــا شــامل ترکیــه نفــت صــادر
کــرد کــه تقریبــا بــه ســطح پیــش از تحریمهــا رســید و
نســبت بــه  ۱.۲میلیــون بشــکه در روز صــادرات بــه آســیا،
اندکــی کمتــر بــود.
محاســبات رویتــرز نشــان داد صــادرات ایــران بــه آســیا در
مــاه میــادی گذشــته ،پایینتریــن ســطح از فوریــه ســال
 ۲۰۱۶بــود.
صــادرات نفــت بــه آســیا بــه دلیــل افزایــش خریــد میعانات
نفتــی از ســوی کــره جنوبــی و ژاپــن و کاهــش خریــد نفــت
از ســوی آنهــا کاهــش یافت.
بــه گفتــه منبــع آگاهــی کــه بــه دلیــل محرمانــه بــودن
اطالعــات ،مایــل نبــود نامــش فــاش شــود ،میعانــات ایــران
کــه در ذخایــر شــناور نگهــداری میشــود ،بــا خریــد باالتــر
از ســوی ژاپــن و کــره جنوبــی تقریبــا تــه کشــیده اســت.
علــت دیگــر صــادرات کمتــر ایــران بــه آســیا ،تصمیــم هنــد
بــرای کاهــش خریــد ســاالنه از ســوی ایــران بــه میــزان
یــک پنجــم بــرای ســال مالــی منتهــی بــه مــارس ۲۰۱۸
بــود.
تهــران پــس از لغــو تحریمهــا ،مشــتریان جدیــدی ماننــد
لیتاســکو و لوتــوس را پیــدا کــرد و مشــتریان قدیمــی
ماننــد توتــال ،انــی ،توپــراس ،رپســول ،سپســا و هلنیــک
پترولیــوم را دوبــاره جلــب کــرد.
ایــران کــه عضــو اوپــک اســت ،از مشــارکت در توافــق
کاهــش تولیــد ایــن ســازمان کــه در دســامبر منعقــد
گردیــد ،معــاف شــد.

مبادالت بانکی اتریش با
۲۰بانک ایرانی برقرار شد
وزیــر دارایــی اتریــش گفــت :اوربانــک اتریــش اکنــون
بــا  ۲۰بانــک ایــران ارتبــاط کاری برقــرار کــرده و
کنترلبانک(بانــک ناظــر) اتریــش هــم در ابعــاد وســیع
اســنادی را بــرای مبادلــه بــا ایــران آمــاده کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا و ســیما؛
هانــس یــورگ شــلینگ کــه در راس هیــات بلندپایــه
اقتصــادی اتریــش بــه تهــران ســفر کــرده اســت در نشســت
مشــترک بــا محمدرضــا نعمــت زاده ،معاونــان و برخــی
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مدیــران وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :روابــط مــا
دیرینــه اســت و تــاش داریــم بــه ســطح قبلــی برگردیــم
و ترکیــب هیــات اتریــش در ایــن ســفر بیانگــر عــزم و اراده
مــا در تحقــق ایــن مهــم اســت ،در دوران جدیــد مســیر
درســتی را طــی کردیــم و موفقیتهــا و پیشــرفتهای
خوبــی بدســت آوردیــم.
وی بــا اشــاره بــه همراهــی روســای بانــک مرکــزی و برخــی
بانکهــای بــزرگ اتریــش در ایــن ســفر گفــت :حمــل و نقــل
و انتقــال پــول همچنیــن توســعه مبــادالت تجــاری وابســته
بــه نظــام بانکــی اســت برهمیــن اســاس در یکســال گذشــته
و درپــی ســفر آقــای ســیف رئیــس بانــک مرکــزی ،یــک
حســاب فعــال نــزد بانــک مرکــزی اتریــش بــاز شــد و مــا
امــروز هــم جلسـهای بــا رئیــس بانــک مرکــزی داریــم.
وزیــر دارایــی اتریــش افــزود :اوربانــک اتریــش اکنــون بــا
 ۲۰بانــک ایــران ارتبــاط کاری برقــرار کــرده اســت و بانــک
الیــو هانــزن اینترنشــنال نیــز چنیــن تصمیمــی دارد ضمــن
اینکــه کنتــرل بانــک یــا بانــک ناظــر اتریــش هــم در ابعــاد
وســیع اســنادی را بــرای مبادلــه بــا ایــران آمــاده کــرده
اســت.
وی گفــت :تامیــن امنیــت حقوقــی دوجانبــه و چندجانبــه
بــا اروپــا بــرای پیشــبرد کارهــای تجــاری مهــم اســت و مــا
تــاش میکنیــم تفســیر شــفافی از موضــوع تامیــن امنیــت
حقوقــی داشــته باشــیم.
وزیــر دارایــی اتریــش بــا تاکیــد بــر تشــکیل کمیســیون
مشــترک اقتصــادی دو کشــور افــزود :کاری کــه مــا انجــام
دادیــم مثــل دو ماراتــن اســت کــه بــه پایــان آن نزدیــک
شــده ایــم ،بــا توجــه بــه اراده سیاســی و حمایتهــای
دولتهــای ایــران و اتریــش تــا رســیدن بــه هــدف راهــی
نمانــده اســت و مــا امــروز همچنیــن بــا وزیــر نفــت
گفتگوهــا را بــرای شــروع همکاریهــا در حــوزه نفــت و
انــرژی ادامــه میدهیــم.
وی گفــت :ایــران در مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی
تروریس ـتها گامهــای خوبــی برداشــته اســت و مــا امــروز
درحــال آمــوزش کارشناســان بانــک مرکــزی ایــران در
اتریــش هســتیم.
وزیــر دارایــی اتریــش افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه انتخابــات
اتریــش یکســال زودتــر از موعــد برگــزار میشــود تــاش
مــا ایــن اســت کارهــا بــا ســرعت بیشــتری انجــام شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تشریح سیاستهای
ایران در انرژیهای
پاک

ســرمایهگذاران بــه شــکل روزافزونــی در مــورد رشــد
ســریعتر صنعــت انــرژی خورشــیدی در آســیای جنــوب
شــرقی هیجــانزده هســتند ایــن در حالــی اســت کــه
ایــن صنعــت تــا بــه حــال در ایــن منطقــه در رکــود بــه
ســر میبــرده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،آنهــا
میگوینــد ایــن منطقــه در موقعیتــی مناســب قــرار
گرفتــه تــا بتوانــد از قیمتهــای رو بــه ســقوط پنلهــای
خورشــیدی بیشــترین بهــره را ببــرد .ایــن منطقــه دارای
رشــد اقتصــادی قــوی ،قیمــت نســبتا بــاالی الکتریســیته،
کمبودهــای منابــع ســنتی ،زیرســاختهای توســعه
نیافتــه در بســیاری از مناطــق دوردســت ،نــور خورشــید
زیــاد و کافــی و پشــتیبانی از انــرژی تجدیــد شــونده
بیشــتر از ســوی بســیاری از دولتهــای آســیای جنــوب
شــرقی میباشــد.
روبرتــو دویــدو ،ســخنگوی شــرکت اکویــس از ســنگاپور
کــه کــه بــا  ۲.۷میلیــارد دالر ســرمایه در اجــرا ،بزرگتریــن
شــرکت ســرمایهگذاری انــرژی ســبز در آســیا اســت،
میگویــد :کاهــش شــدید قیمتهــا در تکنولــوژی هــای
انــرژی خورشــیدی بــه ایــن معنــی اســت کــه دولتهــا
نــه بــرای دالیــل زیســت محیطــی بلکــه بــه دالیــل

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ضمــن تشــریح
سیاســتهای ایــران در زمینــه انرژیهــای پــاک ،بــه
توانمندیهــای ایــران در بخــش انرژیهــای بــادی و گاز
طبیعــی اشــاره کــرد.
ت زاده کــه بــه منظــور
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا نعمـ 
شــرکت در اکســپوی قزاقســتان بــه ایــن کشــور ســفر کــرده
اســت ،ضمــن تشــریح سیاســتهای ایــران در زمینــهی
انرژیهــای پــاک ،گفــت :ایــران سیاســتهای خــود را در
ی بــادی ،انــرژی خورشــیدی ،گاز طبیعــی و
زمینــه انــرژ 
زغــال ســنگ دنبــال میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــران کشــوری بــا منابــع غنــی
انــرژی پــاک اســت و برنامههــای مختلفــی را در ایــن
راســتا در دســتور کار خــود قــرار داده ،اظهــار کــرد :در
زمینــه انرژیهــای بــادی طراحــی و مهندســی ســاخت
توربینهــای بــادی بــا ظرفیــت  ۵.۲مگابایــت در ایــران
وجــود دارد و قــراردادی نیــز بــا قزاقســتان مدنظــر قــرار
گرفتــه تــا یــک نیــروگاه بــزرگ در ایــن کشــور ایجاد شــود.

اشتیاق روزافزون
سرمایهگذاران به
انرژی خورشیدی
اقتصــادی بــه دنبــال انتخــاب انرژیهــای تجدیــد پذیــر
هســتند .ایــن از نظــر تجــاری بســیار مقــرون بــه صرفــه
اســت و بــه همیــن صــورت هــم خواهــد مانــد.
تــا پایــان ســال گذشــته آســیای جنــوب شــرقی تنهــا کمــی
بیشــتر از  ۳گیــگاوات ظرفیــت انــرژی خورشــیدی نصــب
شــده داشــت کــه بــر طبــق دادههــای آژانــس بینالمللــی
انرژیهــای تجدیــد پذیــر ایــن تنهــا یــک درصــد از
ظرفیــت جهانــی را تشــکیل مــیداد.

انـرژی
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وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد :عــاوه بــر
ایــن بایــد بدانیــم کــه ایــران جــزو  ۱۰کشــور دنیــا از
نظــر طراحــی و احــداث ســدهای بــزرگ اســت.
نعمــت زاده همچنیــن در مــورد انــرژی خورشــیدی و گاز
طبیعــی نیــز خاطرنشــان کــرد :برنامههایــی در زمینــه
ســلولهای خورشــیدی وجــود دارد هرچنــد کــه ایــن
حــوزه چنــد ســالی اســت کــه کار خــود را آغــاز کــرده
و رو بــه رشــد اســت .در مــورد گاز طبیعــی نیــز ایــران
بزرگتریــن منابــع گاز طبیعــی جهــان را داراســت و
در ایــن راســتا اســتفاده از توربینهــای ترکیبــی گازی
و بخــاری را در کنــار هــم قــرار داده و تولیــد ۱۰۰
درصــدی توربینهــای گازی و آبــی در داخــل کشــور
انجــام و صــادر میشــود.
وی در مــورد زغــال ســنگ نیــز یــادآور شــد :ایــران در
بخــش زغــال ســنگ اســتفادهای در تولیــد انــرژی نــدارد
و تنهــا مصــارف صنعتــی ایــن مــاده را مدنظــر قــرار
میدهــد.

بــه گــزارش ایســنا ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
همچنیــن بــه عالقهمنــدی ایــران بــرای حجــم
مبــادالت ارزی بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا از جملــه روســیه ،ارمنســتان ،قزاقســتان،
بــاروس و قرقیزســتان اشــاره کــرد و گفــت :اتحادیــه
اوراســیا جمعیتــی بالــغ بــر  ۱۸۰میلیــون نفــر دارد و
امیدواریــم کــه بــا موافقتنامــه بازرگانــی آزاد بتوانیــم
حجــم مبــادالت خــود را بــا کشــورهای عضــو ایــن
اتحادیــه افزایــش دهیــم.
نعمــت زاده در پایــان بــا بیــان ایــن کــه ایــران صــادرات
میــوه و صیفیجــات را بــه بازارهــای روســیه در
دســتور کار خــود قــرار داده ،اظهــار کــرد :ایــران غنــی
از محصــوالت کشــاورزی اســت و صــادرات محصــوالت
کشــاورزی بــه روســیه را مدنظــر قــرار داده هرچنــد
حجــم ایــن صــادرات زیــاد نیســت ،امــا افزایــش
صــادرات ایــن محصــوالت در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.

اســتیو او نیــل ،مدیــر اجرایــی ارشــد شــرکت ســازنده
پنلهــای خورشــیدی ســنگاپوری  RECمیگویــد انتظــار
دارد در ســال هــای  ۲۰۱۷تــا  ۲۰۲۰ســاالنه  ۵گیــگاوات
بــه ظرفیــت نصــب شــده ایــن منطقــه اضافــه شــود .ایــن
معــادل ســاخت ســاالنه  ۵نیــروگاه اســتاندارد ســوختهای
فســیلی اســت.
او نیــل از  RECمیگویــد :مــردم هنــوز درک نکــرده انــد
کــه چــه چیــزی دارد اتفــاق میافتــد؛ وقتــی شــما در بیــن
یــک رشــد انفجــاری قــرار گرفتــه ایــد همــه چیــز در حــال
تغییــر اســت.
برخــی از صندوقهــای ســرمایهگذاری در بیــن کســانی
هســتند کــه وقایــع ایــن منطقــه را نظــاره میکننــد.
ســند هــوول ،افســر ســرمایهگذاری ارشــد در
ســرمایهگذاری بخــش زیرســاخت آلیانــز گلوبــال
اینوســتورز کــه تیمــش  ۱.۶میلیــارد یــورو (  ۱.۷۶میلیــارد
دالر) ســرمایه هــای بخــش انرژیهــای تجدیــد پذیــر را
مدیریــت میکننــد ،میگویــد کــه در اروپــا بازارهایــی
کــه بــرای ســرمایهگذاری پیشــنهاد میشــوند راکــد و
ثابتانــد ،بنابرایــن ســرمایهگذاران اروپایــی بــا عالقــه
بســیاری بــه ایــن ســمت مینگرنــد.
او میگویــد :در آســیا شــما انتظــار ســود دورقمــی داریــد.

دســتیابی بــه چنیــن چیــزی در اروپــا بســیار مشــکل
اســت.
آســیای جنــوب شــرقی جمعیتــی بیــش از  ۶۰۰میلیــون
نفــر دارد و تقاضــای انــرژی بــرق ســاالنه  ۶درصــد رشــد
دارد ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری از کشــورهای
ایــن منطقــه در بــرآوردن ایــن تقاضــا بــا مشــکل مواجـ ه
هســتند.
ایــن منطقــه آمــاده یــک شــکوفایی اســت چــرا کــه
قیمــت پنلهــای خورشــیدی از  ۷۰ســنت بــه ازای
هــر وات الکتریســیته در  ،۱۹۸۰امــروزه بــا پیشــرفت
تکنولــوژی و بهینهســازی تولیــد بــه زیــر  ۵۰ســنت
بــرای هــر وات الکتریســیته رســیده اســت.
در همیــن زمــان کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی
همگــی اهــداف جاهطلبانــه ای را در زمینــه انرژیهــای
تجدیــد پذیــر بــرای خــود تنظیــم کردهانــد .در تایلنــد و
مالــزی  ۱۸درصــد از کل ترکیــب تولیــد انــرژی بایــد از
انــرژی خورشــیدی تولیــد شــود و
در فیلیپیــن ایــن مقــدار  ۳۵درصــد اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در حــال حاضــر ســهم انــرژی خورشــیدی از
ترکیــب انــرژی تولیــد شــده در ایــن منطقــه هنــوز ناچیــز
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

الزامات افزایش روابط
اقتصادی با قطر
بــا توجــه بــه تنــش ایجــاد شــده بیــن اعــراب و قطــع
رابطــه کشــورهای عربــی بــا قطــر ،ایــران در بهرهبــرداری
اقتصــادی از ایــن شــرایط بایــد بــه صــورت منطقــی عمــل
کــرده و از تصمیمگیریهــای هیجانــی دوری کنــد .بــه
عبــارت دیگــر بایــد فرصتطلبــی در پارامترهــای اقتصــادی
را کنــار بگذاریــم و برنامههــای خــود را بــه ســمت
برنامههــای بلندمــدت بــا همــه کشــورهای دنیــا هدایــت
کنیــم .قطعــا در ارتباطــات بینالمللــی از ایــن بداخالقیهــا
بیــن کشــورها اتفــاق میافتــد ،ولــی در نهایــت ایــن
مشــکالت حــل میشــود و اگــر مــا بخواهیــم بــر مبنــای
ایــن تنشهــای موقــت ایجــاد شــده برنامههــای اقتصــادی
خــود را پایهگــذاری کنیــم قطعــا در بلندمــدت دچــار
آســیب خواهیــم شــد .بایــد بــه ایــن قضیــه معقوالنهتــر
نــگاه کنیــم و تــا جایــی کــه شــرایط اجــازه میدهــد
مســائل اخالقــی را در نظــر بگیریــم و کمــک کنیــم مشــکل
کشــور همســایه برطــرف شــود ،ولــی نــه بــه صورتــی کــه
بــرای کشــور خــود مشــکل ایجــاد کنیــم .چــون در طــرف
مقابــل قطــر فقــط عربســتان و امــارات قــرار ندارنــد ،بلکــه
تعــداد زیــادی از کشــورهای عربــی و حتــی غیــر عربــی و
آفریقایــی هســتند کــه بــا مــا ارتبــاط دوســتانه داشــتند و
همچنــان دارنــد .بنابرایــن حمایــت صددرصــدی از یــک
طــرف میتوانــد مــا را از کشــورهای دیگــر دور کنــد .مــا
بایــد در عیــن حــال کــه بــه منافــع اقتصــادی خــود فکــر
میکنیــم بایــد جنبههــای دیگــر از ایــن موضــوع را هــم
در نظــر بگیریــم .بایــد منافــع مــورد نظــر را بــرای بلندمــدت
در نظــر بگیریــم نــه فقــط بــرای دو ســه مــاه ،چــرا کــه
قطعــا ایــن تنــش ایجــاد شــده بیــن کشــورهای عربــی بــه

کمــک کشــورهای دیگــر حــل خواهــد شــد و در ایــن میــان
کســانی ضــرر میکننــد کــه بخواهنــد از آب گل آلــود
ماهــی بگیرنــد .در حــال حاضــر ایــران بایــد منابــع مــورد
نیــاز ایــن کشــور را تامیــن کنــد و صادراتــی را کــه بــه ایــن
کشــور متوقــف شــده اســت در دســت بگیــرد و از مانورهــای
سیاســی ،تبلیغاتــی و بــزرگ نمایــی پرهیــز کنــد .همچنیــن
بایــد فرصــت دهیــم بخــش خصوصــی کشــورمان قســمتی
از ایــن بــازار را در دســت بگیــرد و بخــش خصوصــی نیــز
بایــد آنقــدر خــوب عمــل کنــد کــه حتــی بــا پایــان ایــن
تنشهــا و عبــور از ایــن شــرایط ،قطــر همچنــان بــه روابــط
تجــاری خــود بــا ایــران ادامــه دهد و بــه منابــع قبلــی تامین
نیازهــای خــود بــاز نگــردد .همچنیــن در دســتیابی بــه بــازار
قطــر رقیبــان سرســختی چــون عمــان ،هنــد و چیــن وجــود
دارنــد ،ولــی در عیــن حــال رقابــت هــم تعریــف خــاص
خــودش را دارد .مــا در رقابــت هــم بایــد منافع معقــول را که
بــه منافــع بلندمــدت میانجامــد در نظــر بگیریــم .ایــران بــه
دلیــل هــم مــرز بــودن بــا قطــر میتوانــد راحتتــر از ســایر
کشــورها نیازهــای اقتصــادی ایــن کشــور را تامیــن کنــد.
از نظــر خدمــات پــروازی کشــورهایی ماننــد هنــد و چیــن
نمیتواننــد خدمت رســانی داشــته باشــند و قطــر بایــد از
طریــق کشــورهای همســایه پروازهــای خــود را انجــام دهــد.
بنابرایــن ایــران بهتریــن گزینــه در ایــن زمینــه اســت .همــه
ایــن مــوارد بایــد بــه درســتی و معقوالنــه صــورت گیــرد.
نبایــد طــوری عمــل کنیــم کــه بــر ضــد منافــع اقتصــادی
خــود در تعــداد زیــادی از کشــورهای دنیــا پرونــده بســازیم،
بنابرایــن منافــع بلندمــدت کشــور خــود را فــدای منافــع
کوتاهمــدت نکنیــم.

انـرژی
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تحقق ۹۶درصدی بودجه در
سال گذشته

ســخنگوی دولــت روز سهشــنبه در نشســت خبــری
بــا خبرنــگاران بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد بودجــه
ســال  1395افــزود :در بودجــه ســال گذشــته بیــش از
آنکــه اعــداد و ارقــام مهــم باشــد ،تأثیــر آن در زندگــی
مــردم مهــم بــود.
محمدباقــر نوبخــت بــا یــادآوری اینکــه منابــع درآمــدی
بودجــه از محــل درآمــد مالیاتهــا و واگــذاری
دارایــی ســرمایهای و واگــذاری دارایــی مالــی اســت،
خاطرنشــان کــرد :از محــل درآمــد مالیاتهــا کــه ۱۵۷
هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــده بــود ۱۴۶ ،هــزار
میلیــارد تومــان یعنــی  ۹۳درصــد تحقــق یافتــه اســت.
رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه کشــور خاطرنشــان
کــرد :همچنیــن از محــل ســهم واگــذاری داراییهــای
ســرمایهای کــه ۷۹هــزار میلیــارد تومــان مصــوب شــده
بــود ،توانســتیم ۷۴هــزار میلیــارد تومــان یعنــی ۹۴
درصــد تحقــق یابــد.
نوبخــت ادامــه داد :ســال گذشــته از محــل ســهم
واگــذاری داراییهــای مالــی کــه ۵۸هــزار میلیــارد
تومــان مصــوب شــده بــود ۶۳ ،هــزار میلیــارد تومــان
یعنــی  ۱۰۸درصــد تحقــق یافــت.
وی تصریــح کــرد :دولــت در ســال گذشــته بــدون
کســری منابــع و مصــارف را باالنــس کــرد.
ســخنگوی دولــت در مــورد مصــارف بودجــه نیــز
گفــت۲۱۴ :هــزار میلیــارد تومــان پیشبینــی مصــارف
بودجــه در ســال  95داشــتیم کــه ۲۰۷هــزار میلیــارد
تومــان یعنــی ۹۷درصــد از ایــن بودجــه مصــرف شــد.
نوبخــت ادامــه داد :ســال گذشــته اعتبــارات تملــک
دارایــی ســرمایهای مصــوب  ۵۷هــزار میلیــارد تومــان
بــود کــه  ۴۳هــزار میلیــارد تومــان یعنــی  ۷۳درصــد از
ایــن بودجــه تحقــق یافــت.
نوبخــت افــزود :در بخــش مصــارف اعتبــارات تملــک
داراییهــای مالــی نیــز ۲۳هــزار میلیــارد تومــان
پیشبینــی شــده بــود کــه بــا خریــد اوراق  ۲۹هــزار
میلیــارد تومــان یعنــی  ۱۲۴درصــد تحقــق یافــت .
وی یــادآور شــد :بخشــی از ایــن اوراق کــه در ســالهای
گذشــته منتشــر شــده بــود نیــز لحاظ شــده اســت.
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قیمــت جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز ســه
شــنبه بــه دلیــل کاهــش عرضــه نفــت عربســتان بــه
مشــتریان آســیایی بــا افزایــش روبــرو شــد؛ در حالیکــه
نفــت «شــیل» آمریــکا همچنــان تهدیــد اوپــک محســوب
مــی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،قیمــت
جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز ســه شــنبه بــه
دلیــل اظهــارات مقامــات ســعودی در مــورد کاهــش قابــل
توجــه عرضــه نفــت در مــاه آینــده میــادی بــا افزایــش
قیمــت روبــرو شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش تولیــد نفــت «شــیل»
آمریــکا بــه معنــی آن اســت کــه در شــرایط فعلــی بــازار
جهانــی انــرژی بــا مــازاد عرضــه روبــرو اســت.
در همیــن حــال قیمــت نفــت دریــای برنــت بــا  ۲۳ســنت
رونــد صعــودی معــادل  ۵دهــم درصــد رشــد بــه  ۴۸دالر
و  ۵۲ســنت در هــر بشــکه رســید؛ ضمــن اینکــه قیمــت
نفــت وســت تگــزاس اینترمیدیــت آمریــکا هــم بــا ۱۹
ســنت افزایــش معــادل  ۴دهــم درصــد رشــد در برابــر ۴۶
دالر و  ۲۷ســنت بــه ازای هــر بشــکه معاملــه شــد.
همنیــن قــرار اســت کــه عربســتان در راســتای بهبــود
بهــای نفــت تــا پایــان ســه مــاه نخســت ســال ۲۰۱۸
میــادی تولیــد خــود را تقریبــا  ۱.۸میلیــون بشــکه در
روز کاهــش دهــد.
مقامــات ســعودی اعــام کــرده انــد کــه صــادرات خــود را
بــه کشــورهای آســیایی در مــاه آینــده میــادی  ۳۰۰هــزار
بشــکه در روز بــه معنــی واقعــی کلمــه کاهــش خواهنــد
داد؛ ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از پاالیشــگاه هــای
آســیایی اعــام کــرده انــد کــه هنــوز بــه طــور کامــل از
عربســتان نفــت دریافــت مــی کننــد.
بــه گفتــه کارشناســان اقتصــادی ،قیمــت جهانــی نفــت بــا
اعــام کاهــش عرضــه نفــت عربســتان بــه آســیا و ایــاالت
متحــده بهبــود پیــدا کــرده اســت.
البتــه همچنــان نفــت «شــیل» آمریــکا بعنــوان تهدیــدی
جــدی بــرای بهبــود قیمــت جهانــی نفــت بــا کلیــد
خــوردن توافــق کاهــش تولیــد محســوب مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دولت در انتخاب وزرای
آینده از مشورت بخش
خصوصی استفاده کند
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــه تشــریح پیشــنهادات
بخــش خصوصــی از دولــت دوازدهــم پرداخــت و تصریــح
کــرد کــه نبایــد تفکیــک وزارتخانــه هــا بــه صــورت
عجوالنــه و بــدون بررســی کارشناســی انجــام شــود.
بــه گــزارش ایســنا مســعود خوانســاری در نشســت
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران کــه امــروز (۲۳
خــرداد مــاه) برگــزار شــد ،عنــوان کــرد :انتظــار مــا ایــن
اســت کــه تقویــت بخــش خصوصــی در دولــت دوازدهــم
عملــی شــود تــا اقتصــاد پویــا تــر شــود.
وی بــا اشــاره بــه درخواســتها و پیشــنهادات بخــش
خصوصــی از دولــت دوازدهــم عنــوان کــرد :اولیــن
پیشــنهاد مــا ایــن اســت دولــت دوازدهــم توانمندیهــا
و ظرفیــت هــای اتــاق بازرگانــی را در زمینــه فرصــت
هــای صادراتــی لحــاظ کننــد چراکــه در صــورت رفــع
موانــع پیچیــده بخــش خصوصــی ایــن بخــش میتوانــد
نقــش اساســی در زمینــه صــادرات و بــه طــور کلــی در
اقتصــاد کشــور ایفــا کنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ادامــه داد :پیشــنهاد دیگــر مــا
بــه دولــت دوازدهــم ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی
بــه دولــت در اجــرای طــرح هــای نیمــه تمــام و طــرح
هــای اســتانی نقــش بیشــتری ایفــا کنــد .از ســوی
دیگــر تصــدی گــری هــای دولــت بــا کوچــک شــدن
دولــت اتفــاق خواهــد افتــاد کــه ایــن امــر خــود عاملــی
تأثیرگــذار در توســعه اقتصــاد اســت.
خوانســاری افــزود :پیشــنهاد دیگــر ما بــه دولــت دوازدهم
ایــن اســت کــه پیــش از معرفــی وزرا بــه مجلــس از وزرا
بخواهنــد در کوچــک کــردن وزارتخانــه ها الزمــه کوچک
شــدن دولــت اســت بــا بخــش خصوصــی همــکاری
کننــد و از نظــر بخــش خصوصــی اســتفاده کننــد .در
ایــن صــورت رئیــس جمهــور بــا نقشــی کــه بــه بخــش

خصوصــی مــی دهــد اختــال ناشــی از دخالــت دولــت
در اقتصــاد را کاهــش مــی دهــد.
وی اضافــه کــرد :پیشــنهاد دیگــر مــا اعــام آمادگــی
اتــاق بازرگانــی بــرای تامیــن رایزنــان اقتصــادی ایــران
در دیگــر کشــورها بــا همــکاری وزارت خارجــه اســت
همچنیــن پیشــنهاد دیگــر مــا ایــن اســت کــه بــرای
عبــور از رکــود و رســیدن بــه رشــد اقتصــادی هشــت
درصــد نیــاز بــه جــذب ســرمایه گــذاری حداقــل ۱۰۰
میلیــارد دالری داریــم کــه ایــن امــر نیازمنــد بــه ایفــای
نقــش بیشــتر بخــش خصوصــی در اقتصــاد اســت.
رئیــس اتــاق بــازاری بــا اشــاره بــه دیگــر پیشــنهادات
بخــش خصوصــی بــه دولــت دوازدهــم گفــت :پیشــنهاد
دیگــر مــا اعــام آمادگــی اتــاق بازرگانــی بــا عنــوان
دیــده بــان گــردش هــای اقتصــادی بــه منظــور
شفافســازی اقتصــاد و مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی
اســت معــاون بخــش خصوصــی آمادگــی داریــم در
تحقــق دولــت الکترونیــک بــا دولــت دوازدهم مشــارکت
کنیــم پیشــنهاد و تقاضــای مــا ایــن اســت کــه دولــت
در موضــوع الیحــه تفکیــک چنــد وزارتخانــه بــه جــای
شــتاب در اجــرا بــا بررســی و کارشناســی بیشــتر عمــل
کننــد ،چراکــه همانگونــه کــه ادغــام وزارتخانــه هــا بــا
کارشناســی همــراه نبــود بــه نظــر مــی رســد تفکیــک
وزارتخانــه هــا هــم کار کارشناســی الزم صــورت نگرفتــه
اســت.
وی افــزود :ســال  ۱۳۹۱کــه ادغــام وزارتخانــه هــا
اجرایــی شــد یــک ســال بــه طــول انجامیــد تــا جابجایی
ســاختمان هــا ،تابلوهــا و ســربرگ هــا بــا هزینههــای
میلیــاردی انجــام شــود و امــروز هــم معلــوم نیســت ایــن
تفکیــک چقــدر هزینــه خواهــد داشــت.
وی اضافــه کــرد :بایــد بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود
کــه فلســفه ادغــام چــه بــود و فلســفه تفکیــک چیســت.
از نظــر بخــش خصوصــی بســیاری از مــا موریــت هایــی
کــه ایــن وزارتخانــه هــا انجــام مــی دهنــد بــه بخــش
خصوصــی مربــوط اســت و امــروز دولــت آنهــا را انجــام
مــی دهــد .از ایــن رو اگــر بــدون نظــر بخــش خصوصــی
تفکیــک وزارتخانــه هــا انجــام شــود مشــخص نخواهــد
بــود کــه چنــد ســال بعــد مجــددا نظــر دولــت تغییــر
کنــد .از ایــن جهــت خواســت مــا انجــام کار کارشناســی
بیشــتر بــه جــای اقــدام عجوالنــه اســت.

انـرژی

شماره هفتاد و پنج //هفته سوم خرداد هزار و سیصد نود و شش

قیمت آب و برق باید
واقعی شود

وزیــر نیــرو گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت آب و بــرق
ایــن امــکان را دارد تــا بــرای انجــام تمــام فعالیتهــای خــود
اتــکا بــه منابــع دولتــی را بــه صفــر برســاند ،الزم اســت کــه
هزینــه خدمــات از مشــترکان دریافــت شــود و در دولــت
دوازدهــم بــه ســمت واقعــی شــدن قیمتهــا پیــش برویــم.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان امــروز در آییــن
افتتاحیــه تصفیهخانــه فردیــس بــا بیــان اینکــه بــه شــرط
پذیــرش دولــت بــرای منطقــی شــدن قیمتهــای آب و
بــرق میتــوان خدمــات وســیعی را ارائــه کــرد ،ادامــه داد:
دولــت تــا چــه زمانــی میخواهــد متکــی بــه درآمدهــای
ناشــی از فــروش نفــت باشــد و بــا فــروش نفــت تصفیهخانــه
و نیــروگاه بســازد .در ایــن شــرایط الزم اســت کــه از منابــع
بخــش خصوصــی اســتفاده بیشــتری شــود.
وی ادامــه داد :اگــر ایــن مســئله را بپذیریــم کــه وزارت نیــرو
میتوانــد هزینههــای خــود را از طریــق فــروش منطقــی
آب و بــرق تامیــن کنــد ،قطعــا میتــوان منابــع زیــادی را
از ســوی بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی جــذب کــرد.
چیــت جیــان بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت یازدهــم در
راســتای اســتفاده از کمکهــای بخــش خصوصــی عنــوان
کــرد :بیــش از  ۶۰۰۰میلیــارد تومــان از پروژههــا و
طرحهایــی کــه اجــرای آن جــزو وظایــف حاکمیتــی بــود،
در دولــت تدبیــر بــه دســت توانمنــد بخــش خصوصــی قــرار
گرفــت کــه ایــن مســئله نیــز تاثیــرات بســیار خوبــی را در
پــی داشــت.
بــه گفتــه وی نبایــد تصــور کنیــم کــه اگــر قیمتهــا کمــی
افزایــش پیــدا کنــد بــرای مــردم مشــکالتی بــه وجــود
میآیــد چــرا کــه بــا واقعــی شــدن قیمتهــای آب و بــرق
میتــوان اشــتغال زیــادی را بــه وجــود آورد همچنیــن
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میتــوان بــا اجــرای پروژههــای بیشــتر آب و فاضــاب بــه
دنبــال توســعه ســامت ،بهداشــت ،درآمــد و بــه طــور کلــی
رفــاه بیشــتر کشــور شــد.
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد :بحــث قیمــت خدمــات کــه بــه
یــک مانــع بــرای توســعه مبــدل شــده اســت ،بایــد برداشــته
شــود .چــرا کــه میتــوان قاطعانــه گفــت کــه اگــر بــه ایــن
مســئله توجــه شــود ،در دولــت دوازدهــم شــاهد یــک جهــش
بســیار قابــل قبــول در فعالیتهــای آب و بــرق نســبت بــه
دولــت قبــل خواهیــم بــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت مســئله آب بــرای کشــور عنــوان
کــرد :بــا توجــه بــه حساســیتهای موجــود بــرای ایــن مایــه
حیــات بایــد در نــوع مصــرف دقــت زیــادی وجــود داشــته
باشــد .بــه گونــهای کــه بــرای قطــره قطــره ایــن مایــع
برنامهریــزی شــود.
چیــت چیــان ضمــن تاکیــد بــه ایــن مســئله کــه بایــد از هــر
اقــدام و عملــی کــه منجــر بــه آلودگــی منابــع ابــی شــود،
جلوگیــری کــرد اظهــار کــرد :بزرگتریــن اقدامــی کــه بــرای
حفــظ منابــع آب ضــروری و مهــم در نظــر گرفتــه شــده،
اجــرای طرحهــای فاضــاب اســت چــرا کــه رهاســازی
فاضــاب شــهری میتوانــد موجــب آلودگــی منابــع آب شــود.
وزیــر نیــرو ادامــه داد :اجــرای طرحهــای فاضــاب نــه تنهــا از
آلــوده شــدن منابــع آب جلوگیــری میکنــد ،بلکــه میتــوان
بــا اســتفاده از پســاب فاضــاب صرفهجویــی زیــادی را انجــام
داد.
وی تصریــح کــرد :اجــرای طرحهــای فاضــاب یکــی از ارکان
بســیار مهــم بــرای ســامتی جامعــه اســت چــرا کــه ایــن
ســئله نهتنهــا موجــب ایجــاد ســامتی در کشــور میشــود
بلکــه یکــی از شــاخصههای بــزرگ توســعهیافتگی اســت.
چیــت چیــان بــا اشــاره بــه وضعیــت پردیــس گفــت :ایــن
مجموعــه در ابتــدا بــرای  ۸۰هــزار نفــر جمعیــت آغــاز بــه
کار کــرد امــا در رونــد کار در ابتــدا  ۵۰هــزار نفــر دیگــر و در
مرحلــه بعــدی  ۳۳۰هــزار نفــر دیگــر بــه ایــن مجموعــه اضافه
شــدند و ایــن در شــرایطی بــود کــه بــه زیرســاختهای آب
و فاضــاب ایــن منطقــه توجهــی نشــد.
وی تاکیــد کــرد :بــرای اســتقرار جمعیــت در مراکــز صنعتــی،
شــهرکهای کشــاورزی و شــهری یکــی از اصلیتریــن
مســائلی کــه بایــد بــه آن توجــه شــود ،وجــود منابــع آب و
مســئله محیــط زیســت اســت و موضعــی کــه در گذشــته بــه
آن توجــه نشــد و مشــکالتی را بــه وجــود آورد.
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توسعه اقتصادی
مایــکل تــودارو چهــره شــناخته شــده  3دهــه اخیــر «اقتصــاد توســعه» اســت.کتاب حاضــر نظریــه هــای اقتصــادی را در
قالــب مباحــث سیاســتی ارائــه داده و نشــان مــی دهــد کــه چگونــه ایــن نظریــه هــا و مطالعــات کاربردی،بــا مســائل و دغدغــه
هــای کشــورهای در حــال توســعه مرتبــط اســت.مایکل تــودارو و اســتیفن اســمیت بــا ارائــه مثــال هــای واقعــی از کشــورهای
مختلــف درایــن کتاب،بــه تحلیــل و ارزیابــی برنامــه هــا و سیاســت هــای اقتصــادی آنهــا مــی پردازنــد.از نقــاط قــوت ایــن
کتاب،کــه منبــع اصلــی درس توســعه اقتصــادی در مقطــع کارشناســی و بعضــا کارشناســی ارشــد،در اغلــب دانشــگاههای معتبــر
دنیاســت،جامعیت،بیان شــیوا و قابــل اســتفاده بــرای دانشــجویانی اســت کــه حتــی اطالعــات دقیقــی از نظریــه هــای اقتصــادی
متعــارف ندارند.کتــاب مشــتمل بــر دو بخــش اســت .بخــش ا ّول ،بــر ماهيــت و معنــاي توســعه و کمتــر توســعهيافتگي و
نشــانههاي آن در کشــورهاي در حــال توســعه متمرکــز اســت .در ايــن بخــش ،پــس از بررســي تجربــة رشــد تاريخــي کشــورهاي
توســعه يافتــة فعلــي و تعييــن ميــزان تناســب آن تجربيــات بــا شــرايط کشــورهاي در حــال توســعة امــروز ،چهــار نظريــة
معــروف توســعه و الگوهــاي جديــد توســعه تشــريح شــده اســت .در بخــش دوم کــه بــه بيــان معضــات و سياسـتهاي اصلــي
توســعه در دو حــوزة داخلــي و بينالمللــي اختصــاص دارد ،مــواردي ماننــد رشــد اقتصــادي ،فقــر و توزيــع درآمــد ،جمعيــت،
مهاجــرت ،شــهري شــدن ،فنــاوري ،توســعة کشــاورزي و روســتايي ،محيط زيســت ،آمــوزش ،ســامت ،تجــارت و ســرمايهگذاري
بينالمللــي ،مشــکالت بدهيهــاي هنگفــت ،کمکهــاي خارجــي ،ســرمايهگذاري خصوصــي خارجــي و نقــش بازارهــا ،دولــت
و ســازمانهاي غيرحکومتــي در توســعة اقتصــادي بررســي شــده اســت.

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

