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تکیه بر اقتصاد بدون نفت

محمدعلی خطیبی* کارشناس انرژی و
نماینده سابق ایران در اوپک
«اقتصــاد بــدون نفــت» شــاید در نــگاه اول عبــارت درســتی نباشــد ،چراکــه ایــران
منابــع خــدادادی بســیاری در حــوزه نفــت و گاز دارد کــه نادیــده گرفتــن آنهــا نــه
ممکــن اســت نــه درســت اســت .در واقــع طــرح اقتصــاد بــدون نفــت ،نــه طرحــی
بــرای نادیــده گرفتــن درآمدهــای نفتــی در کلیــت اقتصــاد کشــور ،بلکــه شــیوه
ای بــرای عــدم توجــه بــه ایــن درآمدهــا در تامیــن »هزینــه هــای جــاری» کشـــور
اســت .یعنــی تالشــی اســت بــرای آنکــه اداره کشــور بــا تکیــه بــر درآمدهــای نفتــی
انجــام نگیــرد ،بلکــه از ایــن درآمدهــا بــه عنــوان ســرمایه ملــی اســـتفاده کنیــم کــه
روزبــه روز بــه آنهــا افــزوده شــود.
ایــن یکــی از پایــه هــای رویکــردی اســت کــه بــه عنــوان اقتصــاد مقاومتی شـــناخته
مــی شــود .بــرای تحقــق ایــن رویکــرد کــه سیاســتهای اجرایــی آن نیــز ابــاغ شــده،
در بخــش نفــت بایــد تــا حــد امــکان از خــام فروشــی خــودداری کــرد ،چراکــه
فــروش فــرآورده هــا در بــازار بســیار راحــت تــر و بــا ارزش افــزوده باالتــر انجــام
مــی گیــرد .همچنیــن بایــد تــاش کــرد میعانــات را کــه در حــال حاضــر در ســبد
خــام فروشــی قــرار دارد ،پاالیــش کــرده و بــه صــورت فــرآورده بفروشــیم .امــروزه
بــا گســترش تکنولوژیهایــی کــه بــه مــا امــکان مــی دهــد گاز را نیــز بــه فــرآورده
نفتــی تبدیــل کنیــم ،م یتــوان راهکارهایــی اندیشــید تــا خــام فروشــی نفــت ،گاز
و میعانــات را بــه صفــر رســانده و بــرای کســب ارزش افــزوده بیشـــتر بــه فــروش
فــرآورده هــای آنهــا روی بیاوریــم.
در حــوزه هــای غیرنفتــی نیــز مثــل تمامــی عرصــه هــای اقتصــاد دو بخــش اصلــی
وجــود دارد؛ یکــی بخــش درآمدهــا و دیگــری بخــش هزینــه هــا .در بخــش درآمدهــا
بایــد مطابــق رونــد ســالهای اخیــر ،صــادرات غیرنفتــی را مرتــب افزایــش داد و بــا
از میــان بــردن موانــع و مقــررات دســت وپاگیــر بــه رونــد روبــه رشــد آن شــتاب
بخشــید و دولــت کمــک هایــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت هــای صــادرات غیرنفتــی
انجــام دهــد.
در بخــش هزینــه هــا ،متاســفانه عمــده درآمدهــای نفتی کشــور صــرف واردات شــده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه تحقــق درآمدهــای ارزی مــا نیــز مدتهاســت بــا مشــکالت
تحریمــی مواجــه شــده نیــاز اســت ادامــه در صفحــه 4

روحانی در دفاع از وزیر پیشنهادی نیرو :

«اردکانیان »
مدیری با تجربه
است
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در وزارت نیــرو بیشــتر از تدبیــر
ســخن بگوییم،گفــت :همــه مــی دانیــم کــه آب یکــی از مســائل مهــم امــروز
و فــردای مــا اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی در صحــن
علنــی مجلــس در دفــاع از وزیــر پیشــنهادی نیــرو بــا بیــان اینکــه بعــد از
جنــگ تحمیلــی اقدامــات فراوانــی بــرای مهــار آب انجــام شــد و تــا امــروز
تقریبــا بیشــتر کارهــا انجــام شــده اســت ،خاطــر نشــان کــرد :در مقطعــی در
دنیــا  46هــزار ســد بــزرگ ســاخته شــد کــه نصــف آن در چیــن بــود .بعــد از
جنــگ تحمیلــی نیــز مــا ســدهای فراوانــی بــرای مهــار آب ســاختیم.
وی افــزود :در برخــی ســدهایی کــه ســاختهایم اکنــون بــه انــدازه کافــی
آب نداریــم کــه در آنجــا ذخیــره کنیــم .تــا آنجایــی کــه مــی شــد مــا ســد
ســاختهایم و اکنــون دیگــر دســت مــا خیلــی بــاز نیســت .زمانــی مطــرح بــود
کــه وارد کننــده آب باشــیم کــه در ایــن زمینــه مذاکــرات فراوانــی صــورت
گرفــت و امــروز نیــز صــورت مــی گیــرد و ایــن مــورد منتفــی نیســت ،امــا
درعیــن حــال خیلــی نبایــد بــه ایــن موضــوع امیــدوار بــود زیــرا برخــی از
کشــورها کــه آب فــراوان درانــد همســایه مــا نیســتند و آب بایــد از کشــور
دیگــر عبــور کنــد کــه کشــور صــادر کننــده آب بــا کشــور واســطه مشــکل

آبــی و بــه همیــن دلیــل مشــکل سیاســی هــم دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،رئیــس جمهــور در ادامــه دفــاع خــود از وزیــر پیشــنهادی
نیــرو ،اظهــار کــرد :شــما نماینــدگان در اکثــر اســتانها مطــرح کردیــد کــه
آب اســتان مــا از فــان دریــا یــا دریاچــه و شــمال یــا جنــوب بایــد تامیــن
شــود ،بلــه ایــن هــم یکــی از راههایــی اســت کــه مــی شــود بــه آن فکــر و
برایــش برنامــه ریــزی کــرد و در برخــی مــوارد هــم اقدامــات عملــی شــروع
شــده ،امــا بایــد بدانیــم آب بــه چــه قیمتــی بــه محــل مصــرف خواهــد رســید.
ایــن هــم از مــواردی اســت کــه بایــد کار کنیــم و نیــاز بــه ســرمایهگذاری و
حضــور بخــش خصوصــی و ســرمایه خارجــی داریــم کــه بایــد تــاش را ادامــه
دهیــم.
وی اضافــه کــرد :مســاله پســآب و تصفیــه و فاضــاب و گــردش آن جــزء
مــواردی بــوده کــه دولــت بــه آن وارد شــده و ســرمایه گــذاری کــرده و خواهــد
کــرد ،چــون ایــن مســاله هــم بــرای محیــط زیســت ضــروری اســت و هــم
برخــی مصــارف از آب تصفیــه شــده اســتفاده میشــود .بحثهــای دیگــری
ماننــد آبهــای ژرف مطــرح اســت کــه مباحــث خــودش را دارد .در کل هیــچ
یــک از ایــن هــا از لیســت فعالیتهــای دولــت خــط نخــورده و مــا در همــه
مــوارد مشــغول تالشــیم .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اعناوین اخبار اصلی
«اردکانیــان » مدیــری بــا تجربــه اســت.
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در وزارت نیــرو
بیشــتر از تدبیــر ســخن بگوییم،گفــت :همــه مــی دانیــم
کــه آب یکــی از مســائل مهــم امــروز و فــردای مــا اســت.

مشروح خبر

ـت نه
ـی اســ
ـع ملـ
ـان منافـ
ـت اردکانیـ
اولویـ
ـه اینایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق
منطقـ

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
تاکیــد کــرد نبایــد مســائل مربــوط بــه آب و بــرق
را سیاســی و منطقــه ای کــرد مشــروح خبــر

رشــد ارزشــی تحکیــم بنیــان صــادرات
غیرنفتــی بــا خلــق ارزش افــزوده بیشــتر محقــق
میشــود؟ (( یاداشــتی از پیــام باقــری )) مشــروح

خبــر

 465میلیــون دالر قــرارداد خدمــات
فنــی و مهندســی بــا کشــورهای خارجــی
منعقدشــد مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات

خدمــات و محصــوالت دانــش بنیــان ســازمان
توســعه تجــارت ایــران گفــت :شــرکت هــای ایرانــی
در  6مــاه نخســت امســال موفــق بــه انعقــاد 465
میلیــون دالر قــرارداد بــرای صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در خــارج کشــور شــده انــد مشــروح

خبــر

 7نکتــه از صحبــت هــای وزیــر اقتصــاد و
دارائــی وزیــر اقتصــاد و دارایــی در جلســه

شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی
بــر اهمیــت جایــگاه بخــش خصوصــی در کشــور
تاکیــد کــرد مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه

ـادرات
ـت صـ
ـرکت مدیریـ
ـاد شـ
ـنهاد ایجـ
پیشـ
ـیمی در جریــان برگــزاری
ـت پتروشـ
ـرای صنعـ
بـ

انتخابــات هیــات رییســه کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران بــرای
دومیــن دوره فعالیــت ایــن کمیســیون ،ایــن توافــق
حاصــل شــد کــه مشــروح خبــر

گام جدیــد تســهیل تجــارت بــا ترکیــه

براســاس توافقنامــه تجــارت ترجیحــی بیــن
ایــران و ترکیــه کــه پــس از  ۱۱ســال در دیمــاه ۹۳
بــه امضــا رســید ،قــرار بــود کــه مبــادالت تجــاری
ایــن دو کشــور طــی چنــد ســال آینــده بــه ۳۰
میلیــارد دالر برســد مشــروح خبــر

اســتفاده از تجربیــات آلمانـــــی هــا در
ـو رییــس مرکــز توســعه صــادرات
ـای نـ
ـرژی هـ
انـ

و پشــتیبانی وزارت نیــرو گفت:ایــن وزارتخانــه
براســاس برنامــه ششــم توســعه بنــا دارد تــا ســال
 ۲۰۲۵ظرفیــت فعلــی نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر
کشــور را بــه  ۵هــزار مــگاوات برســاند .مشــروح

خبــر

مشــارکت دو نهــاد بــزرگ بخشخصوصــی
بــرای تقویــت صنعــت نفــت در نشســت

مشــترک فدراســیون صنعــت نفــت ایــران و اتــاق
بازرگانــی تهــران بررســی شــد مشــروح خبــر

 ۸۰درصــد صــادرات خدمــات فنــی و
ـرق مدیرعامــل
مهندســی در ســبد صنعــت بـ

شــرکت توانیــر گفــت ۹۰ :درصــد صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی در دســت وزارت نیــرو
اســت کــه  ۸۰درصــد آن ،مربــوط بــه صنعــت بــرق
میشــود .مشــروح خبــر

ـته  ۵میلیارد ظرفیــت ســه کیلــووات در مازنــدران بهــره
ـدف بسـ
ـی ،هـ
ـک نفتـ
ـن کوچـ
میادیـ
بــرداری شــد .مشــروح خبــر
دالری مشــروح خبر
امضــای قــرارداد  ۱.۵میلیــارد دالری بــا طلــب ۳۰هــزار میلیــارد تومانــی برقیهــا از
دولــت مشــروح خبــر
شــرکتهای ایرانــی مشــروح خبــر

ـادی مشــروح
ـاالن اقتصـ
ـه فعـ
ـی بـ
ـه مالیاتـ
ریســک امضــای قراردادهــای بلندمــدت بــا هدیـ
کشــورهای خارجــی باالســت مشــروح خبــر خبــر
دالر همچنــان ارز اصلــی در معامــات ایــران و افزایــش واردات نفــت بزرگتریــن خریــداران
آســیایی از ایــران مشــروح خبــر
ترکیــه مشــروح خبــر
ـدگان مجلـ
ـوش نماینـ
ـا روی خـ
ـان بـ
اردکانیـ
ـس نهایــی شــدن  10قــرارداد در ســفر هیــات
ـر
خبـ
ـروح
مشـ
ـد
شـ
ـد
خواهـ
مواجــه
تجــاری ایتالیــا بــه ایــران مشــروح خبــر
ـزاری
ـط کارگـ
ـعه روابـ
ـت توسـ
ـا در اولویـ
آمادگــی ایــران بــرای صــادرات بــرق بــه آفریقـ
پاکســتان مشــروح خبــر
بانــک توســعه صــادرات استمشــروح خبــر
ظرفیــت قراردادهــای دوجانبــه بــرق از مــرز شــمارش معکــوس بــرای صــادرات نفــت بــه
 ۱۰۴۳مــگاوات گذشــت مشــروح خبــر
روســیه مشــروح خبــر
دالیــل انفجــار در پاالیشــگاه تهــران اعــام
شــد مشــروح خبــر
ـا
ـط پهبادهـ
ـرق توسـ
ـال بـ
ـوط انتقـ
ـی خطـ
بازرسـ

مشــروح خبــر

لــزوم تقویــت همفکــری تشــکلهای بخــش
خصوصــی بــرای مصونیــت صنعــت نفــت

*

مشــروح خبــر
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
یــک زن نفــر دوم صنعــت نفــت ایــران شــد بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
مشــروح خبــر
خواهیــد کــرد
اولیــن نیــروگاه خورشــیدی هیبریــدی بــه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
روحانــی بــا بیــان اینکــه تردیــد نکنیــد کــه بیشــترین
ســرمایهگذاری بایــد در ســمت تقاضــا انجــام شــود،
یــادآور شــد :بایــد تــاش کنیــم و ببینیــم از آب موجــود
چگونــه اســتفاده و بهرهبــرداری کنیــم .اســراف نکــردن
یکــی از مــوارد بســیار ارزشــمند اســت کــه چگونــه بایــد
انجــام شــود .دولــت و مجلــس بایــد بــا هــم تــاش کننــد،
بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم.
وی ادامــه داد :بیشــترین آب در کشــاورزی مصــرف
میشــود .بایــد ببینیــم آیــا محصوالتــی کــه بــه آب
زیــاد نیــاز دارنــد همــه بایــد کشــت شــوند؟ آیــا نبایــد
از کشــت فراســرزمینی اســتفاده کنیــم؟ مــا بایــد کشــت
محصوالتــی کــه نیــاز بــه آب زیــاد دارنــد را بــه کشــور
دیگــری ببریــم کــه ایــن کار هــم شــروع شــده اســت.
بنابرایــن مــا در زمینــه تقاضــا قدمهــای فراوانــی را
بایــد برداریــم .تــاش دولــت یازدهــم بــر ایــن بــود کــه
بهــرهوری را در آب بــاال ببریــم و از شــیوههای ســنتی
فاصلــه بگیریــم و از شــیوههای مــدرن بــرای آبیــاری
اســتفاده کنیــم کــه بایــد از وزارت نیــرو و وزیــر ســابق
نیــرو و همچنیــن وزیــر کشــاورزی کــه در ایــن زمینــه
تــاش بســیاری کردنــد تشــکر کنیــم.
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف
و تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه بــا زمیــن کمتــر ،آب
کمتــر ،محصــول بیشــتری برداشــت کنیــم ،خاطــر نشــان
کــرد :شــما راه حلهــای عملــی را میدانیــد کــه در
بخشهــای مختلفــی هــم اجــرا شــده و دولــت قدمهــای
خوبــی در ایــن زمینــه در خوزســتان ،ایــام ،کرمانشــاه و
ســایر اســتانها برداشــته و برخواهــد داشــت کــه ایــن راه
اصلــی مــا اســت .اگــر در مصــرف آب کشــاورزی کــه  90و
 85درصــد اســت بتوانیــم  10تــا  20درصــد صرفهجویــی
کنیــم دســت مــا بــاز میشــود و ایــن امکانپذیــر اســت
کــه البتــه ســرمایهگذاری میخواهــد.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :البتــه ایــن کارهــا ســرمایه
گــذاری میخواهــد و دولــت بایــد کمــک کنــد .در هــر
مســیری اولیــن موضــوع منبــع مالــی اســت کــه چقــدر
بیاوریــم و چــه مقــدار بخــش خصوصــی و ســرمایه
خارجــی جــذب کنیــم .معضــل آب بــا تدبیــر ،هماهنگــی
و برنامهریــزی قابــل حــل اســت و بحــث دولــت دوازهــم
و ایــن مجلــس نیســت ،بلکــه بایــد بــرای نســل آینــده

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه
پیشــنهادش بــه اردکانیــان
بــرای وزارت نیــرو خاطــر نشــان
کــرد :علــت دعــوت مــن از
آقــای دکتــر اردکانیــان بخاطــر
مهــارت ،تخصــص و دانــش
ایشــان در زمینــه مســاله آب
بــود .البتــه معنــای ایــن ،غفلــت
از انــرژی و بــرق نیســت

هــم فکــر کــرد چــرا کــه موضــوع آب میــان نســلی اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت نیــرو ،وزارت تدبیــر
اســت بیــان کــرد :وزارت نیــرو بایــد بــرای اقلیــم و حیــات
ایــران در بلنــد مــدت فکــر کنــد .آمــار ،ارقــام و اطالعــات
مــا کامــا بایــد بــه روز باشــد کــه چــه مقــدار آب بــا اضافه
شــدن جمعیــت و نیــاز بــه مــواد غذایــی ،توســعه شــهرها،
صنعــت و گردشــگری کــه بــا آب ارتبــاط دارد بایــد تامین
شــود و البتــه همــه اینهــا شــدنی اســت.
وی همچنیــن عنــوان کــرد :مــن حقابــه دریاچههــا و
تاالبهــا را هــم فرامــوش نمیکنــم .دیدیــم کــه در
برخــی مــوارد در گذشــته دقــت الزم صــورت نگرفتــه
اســت .ســدی ســاختهایم کــه کار خوبــی بــوده امــا در
برنامهریــزی ســد حقابــه دریاچــه ،تــاالب و هــور زیــر
دســت را مدنظــر قــرار ندادهایــم .اگــر حقابــه ایــن هــا
مراعــات نشــود محیــط زیســت مــا دچــار معضــات
فــراوان خواهــد شــد .اینجــا ارتبــاط میــان وزارت نیــرو
و کشــاورزی اســت کــه بــه هــم پیوســتهاند و همــه
مــا بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم تــا بتوانیــم از
معضــات عبــور کنیــم .ایــن کار ســخت و مشــکل بزرگــی
اســت ،امــا حتمــا راه حــل وجــود دارد.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه پیشــنهادش بــه اردکانیــان
بــرای وزارت نیــرو خاطــر نشــان کــرد :علــت دعــوت من از
آقــای دکتــر اردکانیــان بخاطــر مهــارت ،تخصــص و دانــش
ایشــان در زمینــه مســاله آب بــود .البتــه معنــای ایــن،

انـرژی

شماره هشتاد و سه //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و شش

وزیر نیرو مطرح کرد؛

غفلــت از انــرژی و بــرق نیســت .آنهــا هــم مهــم هســتند
امــا امــروز مشــکل اول مــا آب اســت .مــا امــروز بیــن شــرق
و غــرب جمــع کردیــم و وزیــر نیــرو در کانــادا و وزیــر
علــوم در اســترالیا تحصیــل کردهانــد .آقــای اردکانیــان
شــخصیت دانشــگاهی ،عالــم ،تحصیــل کــردهای اســت کــه
ن بیــن المللــی کار کــرده اســت و بــا طرحهــای
در ســازما 
منطقـهای آشــنایی دارد و میدانــد کشــورهایی کــه دچــار
خشکســالی شــدهاند چــه طرحهایــی دارنــد.
وی اضافــه کــرد :ایشــان بــا تجربــه اســت  ،از همــکاری
بــا شــهید عباســپور گرفتــه تــا حضــور در وزارت کشــور
و نیــرو .مــن در دورانــی کــه در دبیرخانــه بــودم ،آشــنایی
بیشــتری بــا ایشــان پیــدا کــردم .در آن زمــان دو مســاله
در دهــه هفتــاد داشــتیم یکــی آب در غــرب کشــور بــود
کــه طرحهایــی داشــتیم و بررســی میکردیــم کــه ایــن
طــرح آمــاده و نهایــی شــد .تقریبــا در اواخــر دوره ریاســت
مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی بــود کــه آن مرحــوم
ایــن طــرح را بطــور مــداوم پیگیــری میکــرد.
روحانــی در ادامــه یــادآور شــد :در دوران جنــاب آقــای
خاتمــی هــم مرتــب پیگیــری مــی کــرد و حتــی در دوره
بعــد هــم کــه خیلــی امیــدوار نبــود کارهــا پیــش بــرود
بــاز پیگیــری میکــرد و بــه مــن کــه در دبیرخانــه مجمــع
بــودم میگفــت کــه چــه شــد .آقــای اردکانیــان میدانــد
کــه مرحــوم هاشــمی بــرای آبادانــی ایــران مخصوصــا
بــرای آب ،حفــظ خــاک ،کشــاورزی ،صنعــت و ســاخته
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شــدن ایــران شــب و روزش را گذاشــته بــود .هاشــمی بعــد
از نمــاز صبــح ،همــه فکــر و ذکــرش در طــول روز و تــا
وقتــی کــه بــه خــواب مــی رفــت آبادانــی کشــور بــود.
رئیــس جمهــور همچنیــن گفــت :کمتــر کســی در
تاریــخ ایــران دیــدم کــه بــرای آبادانــی کشــور ایــن
همــه دلســوز باشــد .فکــر کنــد و طــرح داشــته باشــد.
هــر کشــوری رفتیــم و بــا هــر رئیــس دولتــی کــه
مینشســت میپرســید چقــدر آب دارنــد؟ چنــد ســد
دارنــد و آبیاریشــان ســنتی یــا مــدرن اســت .همــه
جــا میخواســت از تجربــه دنیــا بــرای آبادانــی ایــران
اســتفاده کنــد .اگــر بخواهیــم لقبــی بــه آقــای هاشــمی
بدهیــم شــخصیتی بــود کــه تمــام ذهــن ،فکــر و تالشــش
ایــران آبــاد بــود و همــه تــوان خــود را بــرای آبادانــی ایــران
گذاشــت.
روحانــی در ادامــه خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس گفــت:
در بودجــه ســالهای آینــده یکــی از برنامههــای اصلــی
مســئله مهــار تقاضــا در بحــث آب باشــد تــا آب کشــور را
بــه ســامان برســانیم.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه مشــکالت بــرق مــا کمتــر
اســت ،ولــی در ایــن زمینــه بــه ســرمایه گــذاری نیــاز
داریــم خاطــر نشــان کرد:یکــی از مشــکالت مــا از د ســت
دادن آب و بــرق در مســیر انتقــال اســت.
روحانــی تاکیــد کــرد :مــا مــی توانیــم هــاب در منطقــه
و صــادر کننــده بــرق باشــیم همســایه هــای شــرقی و
غربــی از مــا بــرق مــی خواهنــد .مــا حتــی مــی توانیــم
بــه کشــور ثالــث بــرق صــادر کنیــم ،زیــرا امکانــات کافــی
را داریــم نیــروگاه مــی ســازیم ،دارای گاز و انــرژی بــوده و
دانشــمندان صاحــب نــام داریــم البتــه نمــی توانیــم صــادر
کننــده آب باشــیم ،بلکــه بایــد بــه روشــهای صحیــح
نیازهــای خــود را تامیــن کــرده و آبهــای زیرزمینــی را
پایــدار کنیــم.
رئیسجمهــور بــا تشــکر از نماینــدگان بــه خاطــر رای
اعتمــاد بــه  16وزیــر پیشــنهادی خــود در مرحلــه تشــکیل
کابینــه دوازدهــم گفــت :دو وزارت باقیمانــده بایــد هــر
چــه زودتــر کار خــود را شــروع کننــد ،چــون ایــن بــه نفــع
کشــور اســت هــر دو وزیــر معرفــی شــده افــراد صاحــب
صالحیتــی هســتند کــه دارای تخصــص و تجربــه الزم
بــوده و امیدواریــم هرچــه زودتــر کابینــه تکمیــل شــود تــا
مــا ســریعتر راه خــود را طــی کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اولویــت اردکانیان
منافع ملــی اسـت
نــه منطقه ای

تهــران -ایرنــا -نایــب رییــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران تاکیــد کــرد نبایــد مســائل مربــوط بــه
آب و بــرق را سیاســی و منطقــه ای کــرد؛ اولویــت
«رضــا اردکانیــان» وزیــر پیشــنهادی نیــرو نیــز
منفافــع ملــی اســت.
«حمیدرضــا صالحــی» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا افــزود :نبایــد بــه خاطــر دلخــوش کــردن
یــک نماینــده محلــی ،بــا آینــده تامیــن آب و انــرژی مــردم
بــازی کــرد.
وی اطمینــان داد اردکانیــان مســائل تخصصــی را از مباحث
سیاســی و منطقــه ای تمیــز مــی دهــد و گفــت :مطمئنــم
همــه زاگــرس نشــینان و مــردم منطقــه خوزســتان ،مخالف
اســتفاده از منابــع آب نیســتند؛ همــه نگرانــی هــای
نماینــدگان منطقــه هــای حــوزه رود «کارون» ،برآمــده از
سیاســت هــای نادرســت کالن در گذشــته اســت.
صالحــی بــر ایجــاد ســاختارهایی تحــت عنــوان «نهــاد
رگوالتــوری آب» تاکیــد کــرد و گفــت :بخــش آب بــه

ســاختاری نیــاز دارد کــه سیاســتگذاران یــک جــا بنشــینند
و فــارغ از نــگاه سیاســی و منطقــه ای ،بــرای مســائل کالن
حــوزه آب تصمیــم بگیرنــد؛ ایــن نهــاد مــی توانــد بــا حمایت
دولــت ،مجلــس و قــوه قضاییــه شــکل بگیــرد و بــه مســائلی
از جملــه اینکــه یــک ســد در منطقــه ای از کشــور ســاخته
شــود یــا خــط لولــه آب از نقطــه ای بــه نقطــه دیگر کشــیده
شــود یــا خیــر ،تصمیــم گیــری کنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران تاکیــد کــرد ایجــاد
ایــن نهــاد باعــث مــی شــود اختــاف هــا در حــوزه آب،
کــم و کمتــر شــود و اردکانیــان تــوان ایجــاد ایــن نهــاد
رگوالتــوری را دارد.
وی گفــت :منابــع آب کشــور بــه مدیریــت نیــاز دارد؛ نمــی
توانیــم بگوییــم امــروز فقــط بــه ســبب خشکســالی در
بحــران آب قــرار گرفتــه ایــم؛ مهمتریــن دلیــل ایــن امــر
فقــدان مدیریــت آب اســت؛ زیــرا در بخــش آب و اســتفاده از
منابــع بــه شــکلی کارآمــد نــگاه کالن نداریــم؛ وقتــی اجــازه
دهیــم از چــاه هــای غیرمجــاز برداشــت شــود و ارزش آب را
نادیــده مــی انگاریــم ،نمــی توانیــم سیاســت هــای کالن آب
را بــه صــورت راهبــردی جلــو ببریــم.
صالحــی افــزود :بــا شــناختی کــه از اردکانیــان وجــود دارد،
بــه نظــر مــی رســد وی پــس از اخــذ رای اعتمــاد بتوانــد
نگاهــی مثبــت و راهبــردی را در بخــش آب تنظیــم کنــد و
همــه دســت انــدرکاران حــوزه آب و انــرژی را بــه ســمتی
ببــرد کــه ایــن منابــع حفــظ شــود.
وی اضافــه کــرد :مطالبــه اصلــی کشــور از ســکاندار آتــی
وزارت نیــرو از یــک طــرف تامیــن مطمئــن انــرژی و از
طــرف دیگــر حفــظ منابــع آب اســت؛ بــه گونــه ای کــه
همــه ذینفعــان بــه رضایــت نســبی برســند.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران گفــت :تــا
بــه امــروز در زمینــه بــرق و آب ،نــگاه درســتی در کشــور
وجــود نداشــته اســت و همانطــور کــه امــروز دربــاره آب
همــه حســاس شــدیم کــه چــرا منابــع آب از بیــن رفتــه
اســت؛ چــرا از چــاه هــای غیرمجــاز برداشــت مــی شــود؛
چــرا ســطح آب هــای زیرزمینــی مــا کاهــش پیــدا کــرده
اســت و  ،...در حــوزه بــرق نیــز مقــداری کمتــر ،همیــن
اشــتباه هــا را داشــته ایــم.
وی ادامــه داد :توقــع از وزیــر جدیــد نیــرو ایــن اســت کــه
بــا اســتفاده از نگاهــی راهبــردی بتوانــد در ایــن مســیر
موفــق شــود؛ وزیــر آب و بــرق نبایــد درگیــر کارهــای
روزمــره شــود؛ بایــد مدیــری راهبــردی باشــد و بتوانــد بــرای
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 20ســال آینــده انــرژی کشــور برنامــه ریــزی کنــد؛ بایــد
توانایــی کســب فرصــت هــا را داشــته باشــد.
«وزیــر نیــرو بایــد تیمــی قــوی و همفکــر دور خــود جمــع
کنــد .آنهایــی کــه در صنعــت آب و بــرق تــا امروز مشــکالتی
را ایجــاد کــرده انــد ،نمــی تواننــد همــان مشــکالت را
برطــرف کننــد؛ بنابرایــن وزیــر نیــرو بایــد افــرادی را بــا
خــود همــراه کنــد کــه تفکرشــان بــا وزیــر همــراه باشــد».
بــه گفتــه وی ،اردکانیــان ویژگــی هایــی ماننــد تفکــر
راهبــردی ،آشــنایی بــا مســائل فرابخشــی در عرصــه انــرژی،
تشــخیص مســائل تخصصــی از مســائل سیاســی و ...را دارد
و دارای فهمــی کالن و آشــنا بــه مســائل تخصصــی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،پــس از آنکــه مجلــس شــورای اســامی
در جلســه بیســت و نهــم مردادمــاه بــه «حبیــب اهلل
بیطــرف» بــه عنــوان گزینــه پیشــنهادی دولــت دوازدهــم
بــرای تصــدی وزارت نیــرو رای اعتمــاد نــداد ،رییــس
جمهــوری دومــاه بعــد ،یعنــی در بیســت و نهــم مهرمــاه،
«رضــا اردکانیــان» را بــرای اخــذ رای اعتمــاد بــه مجلــس
معرفــی کــرد.
وی کــه در دوره هــای ریاســت جمهــوری آیــت اهلل اکبــر
هاشــمی رفســنجانی و ســید محمــد خاتمــی ،مســئولیت
هایــی همچــون قائــم مقامــی وزیــر نیــرو ،معاونــت برنامــه
ریــزی و امــور اقتصــادی وزارت نیــرو ،معاونــت امــور آب
وزارت نیــرو و نیــز مدیریــت شــرکت مدیریــت منابــع آب
ایــران را بــر عهــده داشــت ،در ســالهای اخیــر حــوزه فعالیــت
خــود را بــه ســطوح بیــن المللــی گســترش داده اســت.
مدیــر مرکــز منطقــه ای مدیریــت آب شــهری تحــت
پوشــش یونســکو ،مدیــر برنامــه دهــه بیــن االمللــی آب،
سرپرســت معاونــت دانشــگاه ســازمان ملــل متحــد در اروپــا،
مدیــر انســتیتوی مدیریــت منابــع زیســت محیطــی دانشــگاه
ســازمان ملــل متحــد و همچنیــن عضویــت در هیــات علمــی
دانشــکده علــوم زیســت محیطــی دانشــگاه فنــی «درســدن»
آلمــان از جملــه مســوولیت هــای بیــن المللــی اردکانیــان در
یــک دهــه اخیــر اســت.
اردکانیــان کــه دانــش آموختــه رشــته مهندســی عمــران
از دانشــگاه صنعتــی شــریف ( )1362اســت و مــدرک
کارشناســی ارشــد در رشــته مهندســی منابــع آب ()1372
و دکتــری خــود را در زمینــه مدیریــت منابــع آب ( )1376از
دانشــگاه مــک مســتر کانــادا گرفتــه اس ـت ،اکنــون بعــد از
کســب تخصــص و تجربــه هــای ملــی و بیــن المللــی ،آمــده
اســت تــا ســکان وزارت نیــرو را بــر عهــده بگیــر
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در بخــش هزینــه هــا دقــت بیشــتری شــده و بــا بهــره وری
باالتــری از آن اســتفاده شــود.
یعنــی بایــد درآمدهــا بــه میزانــی کــه واقعــا ضــروری اســت
بــه کار گرفتــه شــود و از آن طــرف ،از صــرف هزینــه هــای
غیرضــروری بــه شــدت پرهیــز کــرد .بــه طــور کلــی بایــد
اقتصــاد کشــور را بــه ســمتی هدایــت کــرد کــه نــه تنهــا
بخــش هزینــه هــا را تــا ســرحد امــکان کنتــرل کــرد ،بلکــه
بــا خــودداری از واردات بــی رویــه ،واردات کاالهــای لوکــس،
مصرفــی و غیرضــروری و بــا حمایــت از بخــش داخلــی تولیــد،
تامیــن نیازهــای داخــل را بــا تقویــت نیروهــای مولــد کــه
ایجادکننــده اشــتغال هســتند و چــرخ اقتصــاد را بــه گــردش
درمــی آورنــد همزمــان بــه پیــش بــرد .در ایــن راســتا ،بایــد
ابتــدا بــه ســمت صنایعــی رفــت کــه هزینــه و وقــت کمتــری
مــی برنــد ،پــس صنایــع کوچــک و بخــش هــای زودبــازده را
بایــد شناســایی کــرد و در اولویــت قــرار داد و آنهــا را بــه کار
گرفــت.
بــا توجــه بــه حجــم بیــکاری کــه در کشــور وجــود دارد مــی
تــوان بــه بخشــهای اشــــتغال زا نیــز توجــه ویــژه ای داشــت.
اســــتفاده از جوانــان تحصیــل کــرده کــه برای کشــور ســرمایه
و امتیــاز محســوب مــی شــوند مــی توانــد کشــور را از تنگنایــی
کــه در آن قــرار دارد عبــور دهــد .اینهــا مــواردی اســت کــه می
تــوان در بخــش نفــت ،درآمدهــا و هزینــه هــا درنظــر گرفــت.
از طــرف دیگــر مکانیــزم هــای افزایــش نقــش اقتصــاد غیرنفتی
در درآمدزایــی کالن کشــــور راهبردهایــی اســـت کــه در آینده
چــه قیمــت نفــت کاهــش بیایــد ،چــه در همیــن ســطح باقــی
بمانــد و چــه افزایــش پبــدا کنــد نبایــد آنهــا را فرامــوش کــرد.
متاســفانه بارهــا در طــول تاریــخ مــان شــاهد بــوده ایــم ،زمانــی
کــه قیمــت نفــت کاهــش پیــدا مــی کنــد و درآمــد کشــور نیــز
کاهــش مــی یابــد ،اندیشــه یافتــن راهــکار بــرای افزایــش آن،
قــوت مــی گیــرد امــا در مقابــل ،در طــول ســال هایــی کــه
درآمــد نفــت کاهــش پیــدا نکــرده بــود و افزایــش روزافــزون
داشــت ،بحــث اقتصــاد بــدون نفــت هرگــز پیگیــری نمــی شــد.

ایــن کاهــش قیمــت نفــت تهدیــدی اســت کــه مــی تــوان
آن را بــه فرصــت تبدیــل کــرد ،تــا بحثهــای ایــن چنینــی
بیشــتر مطــرح و جدیرتــر دنبــال شــود و در نهایــت
وابســتگی کشــور بــه نفــت را کاهــش داد .در واقــع بایــد
کوشــید فــارغ از بــاال یــا پاییــن آمــدن قیمــت نفــت ،از
درآمدهــای نفتــی بــه عنــوان یــک ســرمایه اســتفاده کــرد
و روز بــه روز بــر ارزش آن افــزود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یـادداشـتــــ

رشد ارزشی
تحکیم بنیان صادرات غیرنفتی با خلق ارزش
افزوده بیشتر محقق میشود؟

پــیــام بــاقــری

مقــارن بــا شــکلگیری تحریمهــای ظالمانــه و اثرگــذاری
آن بــر درآمدهــای ارزی ناشــی از فــروش نفــت ،موضــوع
توســعه صــادرات غیرنفتــی بــه طــور جــدی در کانــون
توجهــات مســووالن کشــور قــرار گرفــت و از آن بــه عنــوان
موتــور پیشــران خــروج از بحــران و رکــود یــاد شــد و در
همیــن راســتا حمایــت از صــادرات غیرنفتــی و فعــاالن ایــن
حــوزه محــور بســیاری از طرحهــا ،لوایــح ،آییننامههــا،
دســتورالعملها و قوانیــن واقــع شــد امــا اینکــه در خــال ایــن
ســالها چــه میــزان در توســعه صــادرات غیرنفتــی توفیــق
داشــتهایم و قطــار صـــادرات غیرنفتــی بـــه کــدام ریــل هدایت
شـــده نکت ـهای اســت کــه نیــاز بـــه تعمــق بیشــتر دارد.
بــا نگاهــی بــه آمــار میــزان صــادرات غیرنفتــی میتــوان بــه
رشـــد آرام بــا ضرباهنــگ نوســاندار آن پــی بـــرد کــه بــه طور
معمــول از هدفگــذاری ســاالنه جــا مانــده و اوج خــود را
در مقاطعــی از ســالهای اخیــر مرهــون رشــد بخــش نفتــی
صــادرات غیرنفتــی یعنــی میعانــات گازی و هیدروکربورهــا و
پروپــان و گاز مایــع و امثالهــم بــه ویــژه در دوران پســابرجام

بــوده اســت کــه ایــن ارقــام بــه لحــاظ کمــی بــا اهــداف ســند
چشــمانداز در افــق  ۱۴۰۴و ایضــاً اســناد باالدســتی کــه بــر
اســاس کســب جایــگاه اول در منطقــه تهیــه شــدهاند ،فاصلــه
دارنــد.
امــا از منظــری دیگــر آنچــه امــروز مســتلزم توجــه بیشــتر از
طــرف متولیــان امــر اســت ،ضــرورت سیاســتگذاری کالن در
ارتبــاط بــا توســعه صــادرات غیرنفتــی بــر پایــه خلــق ارزش
افــزوده بیشــتر اســت کــه تحتالشــعاع تمرکــز بــر افزایــش
کمیــت صــادرات واقــع شــده حــال آنکــه رســالت صــادرات
غیرنفتــی ،بــه کارگیــری تمــام منابــع و ظرفیتهــا در راســتای
خلــق ارزش حداکثــری اســت.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه صــادرات اقدامــی پســندیده
بــوده و یکــی از مهمتریــن شــاخصهای توســعه اقتصــادی
قلمــداد میشــود امــا ســوال اینجاســت کــه مــا در خلــق ارزش
افــزوده در فرآینــد صــادرات غیرنفتــی تــا چــه میــزان توفیــق
داشــتهایم؟ بــا نگاهــی بــه آمارهــای ســازمان توســعه تجــارت
ارزیابــی بهتــری از ایــن موضــوع خواهیــم داشــت.
آمــار تجــاری منتهــی بــه ســال  ۱۳۹۵حاکــی از ایـــن اســت
کــه  ۴۳۹۳۰میلیــون دالر صــادرات کاال بــا احتســاب میعانــات
گـــازی صــورت پذیرفتــه کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل  38درصــد رشــد وزنــی و  3/ 5درصــد رشــد ارزشــی را در
ایــن بخــش شــاهد هســتیم و از طـــرفی  ۴۳۶۸۴میلیــون دالر
کاال وارد کشـــور شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل
پنــج درصــد کاهــش از لحــاظ وزنــی و  5/ 2درصــد افزایــش
بــه لحــاظ ارزشــی در پــی داشــته اســت .ســـرعت قابــل اعتنای
رشــد وزنــی صــادرات در قیاس بــا رشــد ناچیز ارزش صـــادرات
در ســـال گذشــته نشــان میدهــد رویکــرد صـــادرات غیرنفتــی
کشــور بــه ســمت صــادرات کمــی مبتنــی بــر تولیــدات پایــه
بـــا حداقــل ارزش افــزوده یــا بــه عبارتــی خـــامفروشی متمایل
اســت در حالــی کــه کشــورهای موفــق در عـــرصه صـــادرات،
خلــق ارزش افــزوده بیشــتر را هدفگیــری کردهانــد و بــه
همیـــن دلیــل واردات مــا از نظــر وزنــی کـــاهش و بــه لحــاظ
ارزشــی رشــد داشــته اســت .در واقــع ما حجــم بیشــتری از کاال
را بــا ارزش کمتــری صــادر و حجــم کمتــری از کاال را بــا ارزش
بیشــتری وارد کردهایــم .شــاخص دیگــری کــه بــر ایــن مطلــب
صحــه میگــذارد متوســط قیمــت هــر تـــن کاالی صادراتــی و
وارداتــی اســت .در ســال  ۱۳۹۵متوســط قیمــت هر تـــن کاالی
صـــادراتی بــا  25درصــد کـــاهش بــه رقمــی معــادل  ۳۳۹دالر
رسیـــد در حالــی کــه همیــن شــاخص در واردات  ۱۳۰۸دالر
بــود کــه  10/ 7درصــد رشــد را نشــان میدهــد و البتــه ایــن

انـرژی
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رونــد در ســالهای اخیــر هــم بــه همیــن ترتیــب بــوده کــه بــا
مراجعــه بــه آمــار کامـ ً
ا مشــهود اســت.
حرکــت بــه ســمت صــادرات مــواد پایــه بــا ارزش افــزوده
حداقلــی در آمــار تفکیکــی صــادرات غیرنفتــی منتهــی بــه
ســال  ۱۳۹۵هــم قابــل مالحظــه اســت بــه گونــهای کــه در
همیــن ســال ،پنــج قلــم عمــده صادراتــی بــه ترتیــب عبــارت
بودنــد از میعانــات گازی ،روغنهــای ســبک و فرآوردههــای
نفتــی بــه غیــر از بنزیــن ،گاز طبیعــی مایــع ،پروپــان مایــع
و گازهــای نفتــی بــه همــراه هیدروکربورهــای گازی کــه
میعانــات گازی بــا  77/ 8درصــد رشــد وزنــی و  56/ 4درصــد
رشــد ارزشــی ،پرچــمدار صــادرات غیرنفتــی کشــور در کنــار
محصــوالت پتروشــیمی و گاز طبیعــی و مــواد خــام معدنــی
بــوده اســت و در ایــن میــان بخــش صنعــت بــا  11/ 7درصــد
رشــد وزنــی در قبــال  15/ 5درصــد کاهــش ارزش ،نــاکام
اصلــی ایــن میــدان اســت.
در عیــن حــال در بخــش صــادرات  88درصــد هدفگــذاری
ســال  ۱۳۹۵محقــق شــده یعنــی از  ۵۰هــزار میلیــون دالر
هــدف کل ســال  ۴۳۹۳۰میلیــون دالر صــادرات داشــتهایم
کــه بــه لحــاظ کمــی هــم بــه هــدف تعیینشــده نرســیدهایم.
برخــورداری از مواهــب مشــوقهای صادراتــی و معافیتهــای
مالیاتــی چنــان جذابیتــی ایجــاد کــرده کــه صنایــع باالدســتی
تولیدکننــده محصــوالت پایــه را بــه ســوی صــادرات گســترده
بــا قیمتهــای ارزان ســوق داده اســت بــه گونــهای کــه از
رســالت اصلــی خــود در زنجیــره تامیــن صنایــع واســطهای و
تکمیلــی فاصلــه گرفتهانــد و در عیــن حــال بــا در اختیــار
داشــتن انــرژی یاران ـهای کــه بخــش قابــل توجهــی از قیمــت
تمامشــده آنهــا را تشــکیل میدهــد ،در عرصــه صــادرات
غیرنفتــی پیشــتاز هســتند.
قــدر مســلم تغییــر جهــت بــه ســمت صــادرات بــا خلــق
ارزش افــزوده بیشــتر الزاماتــی را میطلبــد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه حمایــت از صنایــع پویــا و توانمنــد در راســتای
توســعه صــادرات محصــوالت و خدمــات فنــی و مهندســی آنهــا
اشــاره کــرد و صنعــت بــرق کشــور نمونــه بــارزی در ایــن حــوزه
محســوب میشــود.
صنعــت بــرق کشــور در انطبــاق کامــل بــا مولفههــای اقتصــاد
مقاومتــی ضمــن عبــور از پیچوخــم مشــکالت و موانــع ،نهتنهــا
از وابســتگی جــدی در اوایــل انقــاب اســامی خــارج شــده
بلکــه امــروز بــه صنعتــی پیشــرو و توانمنــد تبدیــل شــده و بــه
مرزهــای خودکفایــی نزدیــک شــده اســت.
صــادرات تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی بــه بیــش
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از  40کشــور دنیــا تنهــا گوش ـهای از ظرفیتهــای صادراتــی
ایــن صنعــت محســوب میشــود .انجــام پروژههــای متعــدد
کلیــدی در دســت در بخشهــای مختلــف ســد و نیــروگاه،
خطــوط انتقــال نیــرو و پس ـتهای فشــار قــوی و شــبکههای
توزیــع در کنــار کســب رتبــه اول منطقــه و چهاردهــم دنیــا
بــا بالــغ بــر  ۷۷۰۰۰مــگاوات ظرفیــت نصبشــده نیروگاهــی
ایــران را بــه کشــوری مقتــدر در میــان رقبــای منطق ـهای و
جهانــی تبدیــل کــرده اســت امــا آنچــه بیــش هــر چیــز
دیگــری بــه چشــم میآیــد تکیــه زدن صــادرات تجهیــزات
و خدمــات ایــن صنعــت در باالتریــن طبقــات هــرم ارزش
افــزوده اســت بــه گونــهای کــه شــاخص نســبت دالری بــه
وزنــی در ایــن صنعــت هشــت دالر اســت و همیــن شــاخص در
متوســط کل صنعــت حــدود یــک دالر اســت و در کنــار خلــق
ارزش افــزوده بــاال ،صنعــت بــرق در ســالهای اخیــر همــواره
حائــز رتبــه نخســت صــادرات خدماتــی فنــی و مهندســی آن
هــم بــا ســهم قابــل مالحظــهای نســبت بــه ســایر صنایــع
کشــور بــوده اســت.
بیتردیــد حمایــت از چنیــن صنایعــی کــه بــا خلــق ارزش
افــزوده قابــل توجــه در مســیر رشــد و توســعه اقتصــادی،
اشــتغالزایی و کســب درآمــد بیشــتر قــرار دارنــد ،صــادرات
غیرنفتــی را بــه شــکلی مطلــوب و اثربخــش رقــم میزنــد و
دســتیابی بــه ایــن مهــم مســتلزم تغییــر رویکــرد متولیــان امر
بــه ســمت توســعه صــادرات غیرنفتــی بــر پایــه خلــق ارزش
افــزوده بیشــتر اســت کــه بالطبــع ماحصــل سیاســتگذاری
کالن و برنامهریــزی دقیــق در ایــن بخــش خواهــد بــود
چراکــه صنعــت بــرق و صنایعــی از ایــن دســت در صــورت
برخــورداری از حمایتهــای الزم ،قــادر بــه تبدیــل مــواد
اولیــه و تولیــدات پایــه بــه تجهیــزات بــا تکنولــوژی بــاال،
دانشبنیــان و روزآمــد و صــادرات آن بــه کشــور هــدف
هســتند و بدیــن ترتیــب میتواننــد آنچــه بــه طــور واقعــی از
صــادرات غیرنفتــی انتظــار مــیرود را محقــق کننــد.
توســعه صــادرات غیرنفتــی آن هــم مبنــی بــر خلــق ارزش
افــزوده بیشــتر از مهمتریــن راهکارهــای پیــش روی اقتصــاد
ایــران بــه حســاب میآیــد و رشــد اقتصــادی ،اشــتغالزایی،
رونــق فضــای کســبوکار ،توســعهیافتگی و نهایتــاً افزایــش
رفــاه ملــی را بــه دنبــال دارد از ایـنرو بــا توجــه بــه تحــوالت
و نوســانات بازارهــای بینالمللــی ،اتخــاذ سیاســتهای
راهبــردی توســعه صــادرات غیرنفتــی مبتنــی بــر حمایــت
از صنایــع اولویــتدار در توســعه اقتصــادی کشــور امــری
ضــروری بــه نظــر میرســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تهــران -ایرنــا -مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات
خدمــات و محصــوالت دانــش بنیــان ســازمان
توســعه تجــارت ایــران گفــت :شــرکت هــای ایرانــی
در  6مــاه نخســت امســال موفــق بــه انعقــاد 465
میلیــون دالر قــرارداد بــرای صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در خــارج کشــور شــده انــد کــه در
همســنجی بــا پارســال بیــش از هــزار درصــد رشــد
نشــان مــی دهــد.
«محمــود اســکندری» امــروز (دوشــنبه) در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا در بــاره رشــد اظهــار داشــت :ســال
گذشــته قــرارداد بزرگــی بــا تاجیکســتانی هــا بــه ارزش
تقریبــی یــک میلیــارد و  600میلیــون دالر منعقــد ،امــا پــس
از مدتــی بــه برخــی دالیــل لغــو شــد؛ اگــر ایــن قــرارداد
پابرجــا مــی مانــد رقــم صادراتــی کشــور در ایــن حــوزه بــه
حــدود  2میلیــارد دالر بالــغ مــی شــد کــه چنیــن رشــدی
را شــاهد نبودیــم.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،مجمــوع عایــدی کشــور از
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در ســال  95نزدیــک بــه
 460میلیــون دالر بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه قراردادهــای امســال ،خاطرنشــان کرد:عمده
ایــن قراردادهــا بــا کشــورهای نیجریــه ،عــراق ،ازبکســتان،
تانزانیــا ،تاجیکســتان ،ســریالنکا ،پاکســتان ،ســوریه ،بولیــوی
و افغانســتان بــوده کــه تانزانیــا و بولیــوی بازارهــای جدیــد
ایــران در ایــن عرصــه بــه شــمار مــی رونــد.
مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات خدمــات و محصــوالت
دانــش بنیــان ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره
بــه مشــکالت فــراروی صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی ،تصریــح کــرد :عــدم پذیــرش ضمانتنامــه هــای
بانــک هــای ایرانــی از ســوی طــرف هــای خارجــی متاثــر از
مســاله تحریــم هــا ،کمــاکان یکــی از مهمتریــن مشــکالت
ایــن حــوزه بــه شــمار مــی رود.
وی ادامــه داد :بــه ایــن منظــور راهکارهــای مختلفــی
پیشــنهاد شــده کــه بانــک مرکــزی ایــران نیــز در حــال کار
کــردن روی آنهاســت ،از جملــه آنهــا انجــام ســپرده گــذاری
در کشــورهای هــدف صادراتــی اســت تــا بتوانیــم از محــل
ســپرده هایمــان ضمانتنامــه اخــذ کنیــم.
اســکندری بیــان داشــت :اکنــون ضمانتنامــه بانــک هــای
ایرانــی از ســوی کشــورهایی نظیــر عــراق ،افغانســتان،

انـرژی
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مهندسی با کشورهای خارجی منعقدشد
ســوریه ،امــارات متحــده عربــی و عمــان پذیرفتــه مــی شــود،
امــا در ســایر بازارهــا بویــژه آســیای میانــه و کشــورهای
آفریقایــی کــه وابســتگی بیشــتری بــه آمریکایــی هــا دارنــد،
پذیرفتــه نمــی شــود.
وی گفــت :شــرکت هــای ایرانــی در برخــی از کشــورهای
هــدف از جملــه عــراق ،کمــاکان بــا مشــکل محقــق نشــدن
درآمدهایشــان مواجــه انــد و بــه ایــن منظــور مصوبــه ای
در هیــات وزیــران بــرای مهلــت دهــی بــه ایــن شــرکت
هــا بــرای امهــال بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی شــان در
جریــان اســت؛ حــدود  35شــرکت صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی فقــط در کشــور عــراق بــا ایــن مشــکل مواجــه
انــد.
** پتانســیل  35میلیــارد دالری صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی

ایــن مقــام مســئول وزارت صنعــت تصریــح کــرد :دســتکم
 35ملیــارد دالر بــرای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
کشــور پتانســیل وجــود دارد امــا مســتلزم ایــن اســت کــه
همــه دســتگاه هــای متولــی تابــع قوانیــن حمایتــی باشــند
و بســته هــا و مشــوق هــای حمایــت از صــادرات را بطــور
کامــل اجرایــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه پوشــش مناســب ریســک هــا از ســوی
صنــدوق ضمانــت صــادرات ،گفــت :مشــکل ایــن اســت کــه
ایــن صنــدوق بابــت حضــور شــرکت هــای صادرکننــده
خدمــات فنــی و مهندســی در کشــورهای هــدف کــه

کشــورهایی بــا ریســک بــاال هســتند ،ارقــام باالتــری مطالبــه
مــی کنــد و انتظــار مــی رود شــرکت هــای حاضــر در ایــن
کشــورها «ویــژه» دیــده شــوند.
اســکندری در خاتمــه بــا اشــاره بــه عــراق و شــرکت هــای
ایرانــی حاضــر در ایــن کشــور ،خاطرنشــان کــرد :مذاکــره
هــا بــرای تــداوم فعالیــت هــای اقتصــادی بــا عــراق در
ســطح مقــام هــای ارشــد دو کشــور انجــام شــده و بــا ریشــه
کــن شــدن داعــش در منطقــه ،امیدواریــم شــاهد توســعه
مناســبات اقتصــادی بــا ایــن کشــور باشــیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
در چنــد ســال گذشــته از ناتوانــی بانــک هــای ایرانــی در
تامیــن تضمیــن هــای الزم و نداشــتن پشــتیبانی اعتبــاری
بــرای اخــذ پیــش پرداخــت پــروژه هــا ،گالیــه داشــتند و در
عیــن حــال بــروز مشــکالتی ســبب شــده در برخــی مــوارد
پــروژه هــا از دســت بــرود و کار بــه شــرکت هــای رقیــب
کشــورمان در بازارهــای هــدف صادراتــی واگــذار شــود.
پیشــتر «ســیدکمال ســیدعلی» رییــس هیــات مدیــره و
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اعــام کــرده
بــود ،ایــران بــرای ارتقــای صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی بایــد در مرحلــه نخســت سیســتم بانکــی را فعــال
ســازد و صنــدوق توســعه ملــی نیــز منابعــی بــرای ایــن مهــم
اختصــاص دهــد.
وی تصریــح کــرد :سیســتم بانکــی کشــور بویــژه بانک توســعه
صــادرات بایــد بــه ارایــه تســهیالت بــا نــرخ هــای ارزان و قابل
رقابــت بــا ســایر صادرکننــدگان رقیــب حاضــر در کشــورهای
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هــدف صادراتــی بپــردازد تــا گشــایش هــای بیشــتری در کار
ایجــاد شــود.
ســیدعلی یــادآور شــد :اقــدام هایــی بــرای تضمیــن
قراردادهــای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــا اســتفاده
از ارزهــای محلــی کشــورهای همســایه و هــدف انجــام شــده،
امــا بایــد بــا کار اساســی بتــوان ضمانتنامــه هــا را بــه دالر یــا
یــورو صــادر کــرد.
وی همچنیــن خواســتار فعــال تــر شــدن بیشــتر وزارت امــور
خارجــه بــرای توســعه صــادرات بــه ایــن کشــورها شــد.
** خــط ویــژه اعتبــاری  2میلیــارد دالری عــراق و
ســوریه

مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات خدمــات و محصــوالت
دانــش بنیــان ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه
خــط ویــژه اعتبــاری  2میلیــارد دالری در نظــر گرفتــه شــده
بــرای کشــورهای عــراق و ســوریه ،خاطرنشــان کــرد :شــرکت
هــای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی نیــز مــی تواننــد
از ایــن خــط اســتفاده کننــد کــه البتــه مشــروط بــه تمایــل
طــرف عراقــی خواهــد بــود.
پیشــتر «ناصــر بهــزاد» رایــزن اقتصــادی ایــران در بغــداد بــا
اشــاره بــه بســته حمایتــی ویــژه دولــت بــرای حضــور پرقدرت
در بــازار عــراق و ســوریه ،بــه ایرنــا گفتــه بــود :در ایــن بســته
خــط اعتبــاری  2میلیــارد دالری بــرای توســعه حضــور
شــرکت هــای ایرانــی در بــازار ایــن  2کشــور پیــش بینــی
شــده کــه در صــورت تخصیــص ،شــرکت هــای ایرانــی نیــز
بــرای اســتفاده از آن و توســعه مناســبات اقتصــادی بــا طــرف
هــای عراقــی و ســوری آمادگــی کامــل دارنــد.
اســکندری در ادامــه بــه حضــور پرقــدرت خارجــی هــا بویــژه
تــرک هــا در بــازار صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
کشــورهای هــدف صادراتــی ایــران اشــاره کــرد و افــزود:
ترکیــه رقیــب اصلــی ایــران در مناقصــه هاســت کــه قیمــت
هــای پیشــنهادی شــان بــه قیمــت شــرکت هــای ایرانــی نیــز
نزدیــک اســت ،امــا مشــکالت بانکــی و ضمانتنامــه ندارنــد.
وی بــا اشــاره بــه البــی هــای مختلــف سیاســی تــرک هــا در
زمــان حضــور در مناقصــه هــا ،ادامــه داد :ایــن البــی هــا کــه
معمــوال بــا حضــور مقــام هــای عالیرتبــه سیاســی کشورشــان
نیــز همــراه اســت ،موفقیــت خوبــی بــرای ایــن شــرکت هــا
بــه دنبــال داشــته اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه گاهــی
اوقــات اختالفــات موجــود در قوانیــن متعــدد کشــورمان فضــا
را بــرای حضــور و کار شــرکت هــای ایرانــی در خــارج تنــگ
مــی کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 7نکته از صحبت های
وزیر اقتصاد و دارائی
وزیــر اقتصــاد و دارایــی در جلســه شــورای گفــت و گــوی
دولــت و بخــش خصوصــی بــر اهمیــت جایــگاه بخــش
خصوصــی در کشــور تاکیــد کــرد و از اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی خواســت تــا نمایندگانــی
را بــه تناســب موضوعــات جلســات کمیســیون اقتصــادی
دولــت بــرای شــرکت در ایــن جلســات معرفــی کنــد .مهــم
تریــن نکاتــی کــه مســعود کرباســیان در جلســه شــورای
گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی و حاشــیه ایــن
جلســه در جمــع خبرنــگاران گفــت:
 -1رتبــه ایــران در فضــای کســب و کار جهانــی ده رتبــه
بهبــود یافتــه اســت ،امــا بــه نظــر میرســد کــه اتــاق
بازرگانــی بایــد در ایــن رابطــه کمــک کــرده و از نظــرات
بخــش خصوصــی بــرای بهبــود ایــن فضــا اســتفاده کنــد.
 -2از اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
درخواســت میشــود در جلســات کمیســیون اقتصــادی
دولــت حضــور یابــد؛ زیــرا اســتفاده از نظر بخــش خصوصی
در تصمیــم گیــری هــا کمــک کننــده اســت؛ از آنجــا کــه
موضــوع جلســات متفــاوت اســت اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی بــه تناســب موضــوع نماینــدگان خــود
را معرفــی کنــد.
 -3در بهبــود شــاخص هــای اقتصــادی مقاومــت هایــی
از ناحیــه حــذف مجوزهــا و مــوازی کاری هــا وجــود دارد
کــه بایــد بــا پیگیــری و کمــک یکدیگــر ایــن مشــکل را
رفــع کنیــم.
 -4صادرکننــدگان ایرانــی کاالهایــی را کــه  ۱۰دالر
ارزش اقتصــادی دارد را بــه دولــت کشــور روســیه  ۲دالر
اعــام و اظهــار میکننــد؛ بنابرایــن ایــن  ۲دالر رســما
اجــازه انتقــال پــول را دارد و  ۸دالر دیگــر بایــد در بــازار
تبدیــل شــود .مــا بــه عنــوان دولــت ایــران نمــی توانیــم
بــه آن دولــت بگوییــم مــا نمــی خواهیــم حــق قانونــی
شــما را بپردازیــم .در حالــی کــه ایــن کشــور از حضــور مــا
در بــازارش اســتقبال کــرده و مســیر ســبزی هــم بــرای

مــراودات تجــاری بــا  ۱۵درصــد تخفیــف قــرار داده اســت
 -5بانــک هــا بــه جــای بنــگاهداری بــه کار بانکــداری
بپردازنــد.
 -6فــروش امــوال و داراییهــای مــازاد بانکهــا موضــوع
قانونــی اســت و هــم دســتور رئیسجمهــور اســت و یکــی
از اولویتهــای حکــم اینجانــب از طــرف رئیسجمهــور
بــوده کــه بــه مــن ابــاغ شــده اســت.
 -7بانکهــا بایــد بــه ســمت کار بانکــی برونــد ،نــه اینکــه
بنــگاهداری کننــد و حتمــاً ایــن موضــوع بایــد پیگیــری
شــود ،البتــه آنهــا نگرانیهایــی دارنــد کــه شــاید عرضــه
یــکدفعــه امــوال بانکهــا بــه بــازار ،منجــر بــه پاییــن
آمــدن قیمتهــا شــود کــه بــه ایــن منظــور مــن از آنهــا
برنامــه زمــان بنــدی خواســتهام.
همچنیــن در جلســه صبــح امــروز شــورای گفــت و گــوی
دولــت و بخــش خصوصــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی
مجلــس محمدرضــا پورابراهیمــی هــم نــکات مهمــی را
دربــاره فراریــان مالیاتــی در کشــور بیــان کــرد:
 ۷۰ -1درصــد تراکنشهــای گــزارش شــده بانکــی مربــوط
بــه کســانی اســت کــه فاقــد هویــت مالــی هســتند کــه بــر
ایــن اســاس ،ظــرف پنــج مــاه گذشــته ۵ ،هــزار میلیــارد
تومــان منابــع از درآمــد کســانی کــه تاکنــون حتــی یــک
بــار مالیــات پرداخــت نکردهانــد ،وصــول شــده اســت؛ بــه
نحــوی کــه  ۵هــزار میلیــارد تومــان منابــع از افــرادی کــه
تاکنــون حتــی یــک بــار مالیــات پرداخــت نکردهانــد؛ از
ســوی ســازمان امــور مالیاتــی دریافــت شــده و بــه منابــع
دولــت اضافــه شــده اســت.
 -2برنامــه بــر ایــن اســت کــه تمامــی پرداختهــا و
دریافتیهــای فعــاالن اقتصــادی در حســابهای بانکــی
از ســال  ۹۵افشــا شــود؛ در حالــی کــه در فاصلــه ســال
هــای  ۹۰تــا  ۹۴بررســی دریافــت و پرداخــت در حســاب
هــای بانکــی زیــر  ۵میلیــارد تومــان فعــاالن اقتصــادی
منتفــی شــد.

انـرژی

شماره هشتاد و سه //هفته دوم آبان هزار و سیصد نود و شش

میادین کوچک نفتی ،هدف بسته ۵
میلیارد دالری
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اشــاره بــه آمــاده
ســازی بســتههای پنــج میلیــارد دالری بــرای افزایــش
تولیــد از میدانهــای نفتــی ،اظهــار کــرد :هــدف ایــن
بســته هــا میادیــن کوچــک نفتــی هســتند.
علــی کاردر در گفتوگــو بــا ایســنا ،افــزود :بــرای ایــن
منظــور از شــرکتهای ایرانــی دعــوت و ایــن فرآینــد
بــه صــورت مناقصــه انجــام خواهــد شــد .فعــا اســناد و
مســتندات میادیــن درحــال آمــاده ســازی و قــرار اســت بــه
ازای هــر میــدان یــک مناقصــه بیــن شــرکتهای ایرانــی
برگــزار شــود.
وی گفــت :ایــن میادیــن کوچــک اکثــرا در مناطــق
عملیاتــی کــه زودتــر بــه تولیــد میرســند واقــع شــده
اســت؛ میادینــی کــه افزایــش تولیــد در دورههــای کوتاهتــر
دارنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بیــژن زنگنــه پیــش از ایــن از
آمــاده ســازی یــک بســته پنــج میلیــارد دالری بــرای
افزایــش تولیــد در میدانهــای در حــال بهــره بــرداری
خبــر داده و گفتــه بــود :یــک بســته پنــج میلیــارد دالری
در حــال آمــاده ســازی اســت کــه قــرار اســت در طــول
دو ســال بــرای افزایــش تولیــد در میدانهــای در حــال
بهــره بــرداری اجــرا شــود کــه بخشــی از آن شــامل تعمیــر
چاههــا و بخشــی دیگــر شــامل حفــر چاههــای جدیــد
در مناطــق مختلــف نفتــی از جملــه مناطــق نفــت خیــز
جنــوب ،فــات قــاره ،مناطــق مــرزی و غیــره میشــود.
در ایــن راســتا از شــرکتهای ایرانــی دعــوت میکنیــم
کــه آنهــا میتواننــد یــک شــریک خارجــی داشــته باشــند.
بــه گفتــه وی ،جلســات بــرای آمادهســازی بســتههای
مذکــور برگــزار میشــود.در ایــن جلســات در مــورد تامیــن
مالــی نیــز صحبــت میشــود .بــرای تامیــن مالــی بســتهها
چندیــن روش از جملــه فــروش اوراق مشــارکت فاینانــس
داخلــی ،یوزانــف ،وام از صنــدوق توســعه ملــی و غیــره
مدنظــر اســت .اجــرای ایــن بســتهها هــم تولیــد نفــت را
افزایــش میدهــد و هــم اشــتغال ایجــاد میکند.تعریــف
بســتهها در حــال انجــام اســت و اســناد بــرای مناقصــه و
گرفتــن مجــوز در حــال آمــاده ســازی اســت .اجــرای ایــن
بســتهها بــا اجــرای ای پــی ســی متفــاوت اســت.

امضای قرارداد  ۱.۵میلیارد دالری با
شرکتهای ایرانی
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رئیــس پیشــین هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان
تجهیــزات نفــت (اســتصنا) از امضــای قــرارداد ۱.۵
میلیــارد دالری ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت بــا
 ۳۲شــرکت ایرانــی خبــر داد.
رضــا پدیــدار در گفتوگــو بــا ایســنا از امضــای  ۵۵قــرارداد
در  ۱۰گــروه کاالیــی مــورد نیــاز صنعــت نفــت خبــر داد و
گفــت :تاکنــون  ۵۵قــرارداد بــا شــرکت هــای ایرانــی بــرای
ســاخت  ۱۰گــروه کاالی اســتراتژیک صنعــت نفــت بــه
ارزش یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر امضــا شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قراردادهــای مذکــور بــا شــرکتهایی
امضــا شــده کــه ســابقه تولیــد کاال دارنــد ،افــزود:
شــرکتهای مذکــور بایــد یــک شــریک خارجــی داشــته
باشــند و وظیفــه ایــن شــریک خارجــی انتقــال دانــش فنــی
بــه شــرکتهای ایرانــی اســت .بــه عبارتــی دیگــر منابــع
مالــی مــورد نیــاز بایــد توســط شــرکت ایرانــی تامیــن شــود.
رئیــس پیشــین هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات
نفــت (اســتصنا) بــا اشــاره بــه معرفــی  ۱۰گــروه کاالی
اســتراتژیک صنعــت نفــت در ســال  ۱۳۹۳اظهــار کــرد:
از ســال  ۱۳۹۳تاکنــون ســازندگان هــر گــروه کاالیــی
شناســایی شــدهاند و بعــد از آن اســناد مناقصــه بــرای
ســاخت تجهیــزات توزیــع شــد .هــر شــرکت ایرانــی موظــف
شــد یــک شــریک خارجــی معرفــی کنــد و ســرانجام
مناســبترین شــرکت بــرای ســاخت تجهیــزات برگزیــده
شــد .بــه طــور کلــی  ۳۲شــرکت تاکنــون انتخــاب شــدهاند.
پدیــدار در ادامــه بــا اشــاره بــه انتقاداتــی کــه در زمینــه
خریــد تجهیــزات صنعــت نفــت از ســازندگان داخلــی وجــود
دارد ،گفــت :سیســتم جامــع و یکپارچــه کاال و تجهیــزات
صنعــت نفــت هنــوز توســط همــه کارفرماهــا در حــوزه
نفــت مــورد بهرهبــرداری قــرار نگرفتــه اســت و برخــی
از کارفرماهــا هنــوز بــرای تامیــن تجهیــزات از ســامانه
خودشــان اســتفاده میکننــد.
وی افــزود :ممکــن اســت در ســامانههای مذکــور تعــدادی
شــرکت واســطه یــا نماینــده شــرکتهای خارجــی باشــند
و بــه همیــن دلیــل انتقــادات در زمینــه خریــد تجهیــزات
از شــرکتهای ایرانــی وجــود دارد .درحــال حاضــر
شــرکتهای ایرانــی توانایــی ســاخت  ۷۰درصــد تجهیــزات
مــورد نیــاز صنعــت نفــت را دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
ریسک امضای قراردادهای بلندمدت با کشورهای
خارجی باالست
نایــب رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و
پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه امضــای تفاهمنامــه بلنــد
مــدت بــا کشــورهای خارجــی بــرای صــادرات فرآوردههــای
نفتــی توســط بخــش خصوصــی امکانپذیــر نیســت،
گفــت :دلیــل ایــن موضــوع تغییــر برخــی فرمولهــا و
عــدم تامیــن مــواد اولیــه بــرای کارخانههــا اســت.
احســان باقریــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،در مــورد امضــای
تفاهمنامههــای بلنــد مــدت بــا کشــورهای خارجــی
بــرای صــادرات فرآوردههــای نفتــی توســط اتحادیــه
صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی اظهــار کــرد :بــرای
صــادرات برخــی از محصــوالت بایــد قراردادهــای بلنــد
مــدت امضــاء شــود ،زیــرا بســیاری از مــواردی کــه شــامل
قراردادهــای بلندمــدت میشــود مربــوط بــه محصــوالت
میانــی و محصوالتــی هســتند کــه کامــا نهایــی نشــدهاند
و بــه عنــوان خــوراک در کشــورهای دیگــر مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای محصوالتــی کــه بــه
عنــوان خــوراک مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد بایــد
قراردادهــای بلنــد مــدت امضــاء شــود ،اظهــار کــرد:
امنیــت ســرمایهگذاری در قراردادهــای بلندمــدت در
حــال حاضــر در وضعیــت مطلــوب قــرار ندارنــد زیــرا
برخــی از فرمولهــا در حــال تغییــر هســتند .مــواد اولیــه
بــرای کارخانههــا بــه خوبــی تامیــن نمــی شــود و ایــن
موضوعهــا ریســک امضــای قراردادهــای بلنــد مــدت را
افزایــش داده اســت.
دالر همچنان ارز اصلی در معامالت ایران و ترکیه
دبیــرکل شــورای مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه بــه
تشــریح آخریــن وضعیــت پیمــان پولــی میــان ایــران و
ترکیــه پرداخــت و تصریــح کــرد کــه دالر از مبــادالت دو
کشــور حــذف نشــده اســت امــا میتــوان در کنــار معاملــه
بــا دالر ،بــا ریــال و لیــر هــم کار کــرد.
ســید جــال ابراهیمــی گفــت :پیمــان پولــی توافقــی بیــن
دو کشــور بــرای تســهیل مــراودات و تبــادالت تجــاری

اســت کــه در ســفر اخیــر معــاون اول رئیــس جمهــور
ن پولــی بــا
بــه ترکیــه توافقــات جدیــدی در زمینــه پیمــا 
ترکیــه صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود :دالر هنــوز از مبــادالت تجــاری ایــران و ترکیــه
حــذف نشــده اســت امــا تجــار دو کشــور میتواننــد بــدون
دالرهــم معاملــه و از پولهــای محلــی اســتفاده کننــد،
یعنــی مــا میتوانیــم تجارتمــان بــا ترکیــه را بــه وســیله
پــول ملــی هــم انجــام دهیــم.
دبیــرکل شــورای مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه
ادامــه داد :مــا قبــل از برقــراری پیمــان پولــی در مواقعــی
بــا ترکیــه تهاتــر انجــام میدادیــم .مثــا گندلــه صــادر
میکردیــم و در ازای آن آهــن وارد میکردیــم.
ابراهیمــی ادامــه داد :دالر نمیتوانــد از معامــات بــازار
جهانــی حــذف شــود .کشــورهای اروپایــی هــم همگــی بــا
یــورو معاملــه میکننــد امــا در برخــی مــوارد بــا پــول ملــی
خــود هــم کار میکننــد .پیمــان پولــی نمیتوانــد ناقــض
عملیــات تجــاری جهانــی شــود.
وی اضافــه کــرد :مــا  ۹میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون دالر فقــط
گاز و نفــت بــه ترکیــه میفروشــیم .اگــر ایــن مبلــغ را بــه
صــورت لیــر بــه مــا بدهنــد چگونــه میتوانیــم ایــن حجــم
از لیــر را مصــرف کنیــم؟ طبیعتــا بــازاری بــرای مصــرف
جهانــی آن وجــود نــدارد .امــا میتــوان در کنــار معاملــه
بــا دالر ،بــا ریــال و لیــر هــم کار کــرد.
اردکانیان با روی خوش نمایندگان مجلس مواجه
خواهد شد
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان ایــن که
دولــت بــه جمــع بنــدی خوبــی رســید و آقــای اردکانیــان
را بــه عنــوان وزیــر نیــرو پیشــنهاد کــرد ،گفــت :بــا توجــه
بــه تجربــه ارزنــدهای کــه آقــای اردکانیــان در بخــش آب
کشــور دارنــد فکــر میکنــم بــا روی خــوش نماینــدگان
مواجــه خواهنــد شــد.
هوشــنگ فالحتیــان بــا حضــور درغرفــه ایســنا در بیســت
و ســومین نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگزاریهــا بــا اشــاره
بــه معرفــی اردکانیــان بــه مجلــس بــرای انتصــاب وزارت
نیــرو ،اظهــار کــرد :دولــت بــه جمــع بنــدی خوبــی رســید و
آقــای اردکانیــان کــه از مدیــران اســبق وزارت نیــرو بودنــد
و در طــول یــک دهــه گذشــته بــه عنــوان نماینــده ایــران
در ســازمان ملــل در بخــش آب فعالیــت میکردنــد را بــه
مجلــس معرفــی کــرد.

انـرژی
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وی بــا اشــاره بــه جلســه روز آینــده مجلــس شــورای
اســامی و برگــزاری رای اعتمــاد وزیــر پیشــنهادی نیــرو،
افــزود :فکــر میکنــم آقــای اردکانیــان روز آینــده بــا
روی خــوش نماینــدگان مواجــه خواهــد شــد ،زیــرا تجربــه
ارزنــدهای در بخــش آب کشــور دارد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان ایــن
کــه مدیــران صنعــت آب و بــرق اســتقبال خوبــی از حضــور
آقــای اردکانیــان در وزارت نیــرو انجــام دادهانــد ،ادامــه داد:
امیــدوارم فــردا بتوانــد بــا توضیحاتــی کــه بــرای مجمــع
نماینــدگان اســتانهای مختلــف کشــور ارائــه کردهانــد
رای حداکثــری اعتمــاد را کســب کننــد.
فالحتیــان در پایــان تاکیــد کــرد :مدیــران صنعــت آب و
بــرق کشــور حضــور آقــای اردکانیــان را مغتنــم میشــمارند
و امیدواریــم آقــای اردکانیــان در مســوولیت جدیــد خــود
موفــق باشــند.
آمادگی ایران برای صادرات برق به پاکستان
ســفیر ایــران در پاکســتان از آمادگــی کشــورمان بــرای
صــادرات هــزار تــا ســه هــزار مــگاوات بــرق بــه پاکســتان
در صــورت امضــای قــرارداد آن بیــن  ۲کشــور خبــر داد.
مهــدی هنردوســت ســفیر ایــران در پاکســتان گفــت:در
صــورت امضــای قــرارداد بیــن ایــران و پاکســتان ،ایــران
میتوانــد ســاالنه هــزار تــا ســه هــزار مــگاوات بــرق بــه
پاکســتان صــادر کنــد.
وی افــزود :اجــرای خــط لولــه صلــح نیــز میتوانــد برخــی
مشــکالت جــدی در زمینــه تأمیــن انــرژی بــرای پاکســتان
را مرتفــع کــرده و منافــع اقتصــادی بســیاری را بــرای
پاکســتان بــه همــراه داشــته باشــد.
هنردوســت ادامــه داد :ایــران تاکنــون میلیونهــا دالر بــرای
رســاندن خــط لولــه بــه مــرز پاکســتان هزینــه کــرده امــا
طــرف پاکســتانی تاکنــون پیشــرفتی در ســاخت خــط لولــه
نداشــته اســت.
ســفیر ایــران در پاکســتان گفــت :حجــم مبــادالت تجــاری
بیــن دو کشــور در ســال  ۲۰۱۷بــه ۱.۲میلیــارد دالر رســید
کــه البتــه تــا رســیدن بــه پتانســیل واقعــی فاصلــه زیــادی
دارد.
وی افــزود :ایــران بــا دیگــر همســایگان خــود میلیاردهــا
دالر رابطــه تجــاری دارد و از مقامــات پاکســتانی خواســت
تــا بــه طــور جدیتــر بــه توســعه همــکاری اقتصــادی بــا
ایــران نــگاه کنــد.
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هنردوســت گفــت :در زمینــه توســعه همکاریهــای
اقتصــادی پاکســتان وقــت زیــادی را تلــف کــرده و بایــد
بــرای توســعه مناســبات اقتصــادی بیــن دو کشــور دولــت
پاکســتان قدمهــای محکمــی را بــردارد.
وی همچنیــن افــزود :ســفارت ایــران در پاکســتان تمــام
تــاش خــود را بــرای توســعه روابــط تجــاری و اقتصــادی
بیــن دو کشــور انجــام خواهــد داد.
ظرفیت قراردادهای دوجانبه برق از مرز ۱۰۴۳
مگاوات گذشت
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،ایــن قــرارداد بیــن نیــروگاه
کازرون (شــرکت خدمــات بازرگانــی آینــده نگــر مهــر) و
شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی ایران(چغــارت) در اســتان
یــزد بســته و از ابتــدای آبــان مــاه بــه اجــرا درآمــد .بــا
انعقــاد ایــن قــرارداد ،جمــع ظرفیــت قراردادهــای دوجانبــه
فعــال در صنعــت بــرق از مــرز  ۱۰۴۳مــگاوات در هــر
ســاعت فراتــر رفــت.
مصــرف کننــدگان بــرق مشــمول مصوبــه هیــات وزیــران
مــی تواننــد بــا انعقــاد قراردادهــای دوجانبــه ،هزینــه
هــای تامیــن بــرق خــود را تعدیــل نمــوده و یــا بــه تامیــن
کننــدگان بــرق مصرفــی خــود تنــوع بخشــند.
دالیل انفجار در پاالیشگاه تهران اعالم شد
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت تهــران گفــت :واحــد
آتشگرفتــه در پاالیشــگاه تهــران از دســترس خــارج و
نشــت مــواد نفتــی بــر اثــر برداشــتن مســدودکنندهها رخ
داده بــود.
لطــفاهلل هنگــی اظهــار کــرد :متأســفانه عصــر جمعــه
ی در واحــد آیزوماکــس پاالیشــگاه نفــت تهــران
آتشســوز 
رخ داد و تعــدادی از همکارانمــان در ایــن حادثــه خــود را
فــدا کردنــد.
وی تصریــح کــرد :بــه خانوادههــای همــکاران شــرکت
پاالیــش نفــت تهــران کــه در ایــن حادثــه جــان باختنــد،
تســلیت عــرض میکنیــم و ســعی خواهیــم کــرد تــا در
نخســتین فرصــت ،پیگیریهــای الزم را انجــام دهیــم و
بتوانیــم تســای خاطــر خانوادههــای ایــن عزیــزان باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت تهــران در خصــوص
عمــق حادثــه و ســرعت آتشســوزی اضافــه کــرد :واحــد
عملیاتــی در ایــن حــوزه ،واحــد آیزوماکــس بــوده کــه از
ســرویس خــارج و در اختیــار واحــد تعمیــرات شــرکت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پاالیــش نفــت تهــران بــوده اســت.
هنگــی بیــان داشــت :در اثــر برداشــتن مســدودکنندهها،
نشــت مــواد نفتــی رخ داده کــه دلیــل اصلــی وقــوع حادثــه
پــس از بررســیهای کامــل بــه اطــاع مــردم خواهــد
رســید.
وی تاکیــد کــرد :در نخســتین فرصــت بــا هماهنگــی
ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان ری و اســتان تهــران و
بــا حضــور معــاون وزیــر نفــت ،جلســه بحــران را تشــکیل
دادیــم و بررس ـیهای ابتدایــی دربــاره علــل وقــوع حادثــه
انجــام شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت تهــران افــزود :پــس از
بررســیهای نهایــی توســط واحــد  HSEوزارت نفــت،
اطالعــات دقیقتــر در اختیــار مــردم قــرار خواهــد گرفــت.
هنگــی بیــان کــرد :متأســفانه در حــال حاضــر اطالعــات
بیشــتری دربــاره ایــن حادثــه نمیتــوان ارائــه داد؛ فعــ ً
ا
جلســات برگــزار میشــود تــا بتوانیــم اطالعــات دقیقتــری
دربــاره حادثــه داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه حریــق در همــان دقایــق اول
آتشســوزی بــا تــاش نیروهــای آتشنشــانی مهــار شــد،
گفــت :ســرعت آتشســوزی زیــاد بــود؛ ولــی بــا تــاش
فــراوان مهــار شــد.
بازرسی خطوط انتقال برق توسط پهبادها
یکــی از شــرکت هــای زیرمجموعــه توانیــر در حــال بررســی
روی اســتفاده از پهبادهــا در بازرســی خطــوط انتقــال بــرق
ا ست .
بــه گــزارش انــرژی امــروز  ،متخصصــان ایرانــی در حــال
بررســی بهــره گیــری از پهبادهــا در بازرســی خطــوط
انتقــال بــرق ،بــه ویــژه در مناطــق صعــب العبــور هســتند.
برایــن اســاس ،کنتــرل پذیــری و مانــور مناســب ،مقاومــت
دربرابــر خطاهــا ،مداومــت پــروازی ،ارتفــاع مناســب
پــروازی ،دوربیــن مناســب بــا قابلیــت نزدیــک کــردن
تصاویــر(زوم) ،سیســتم ارتباطــی مناســب ،مانیتورینــگ
برخــط و ...از جملــه ویژگــی هــای سیســتم هــای عمــود
پــرواز یــا پهبادهــا بــه شــمار مــی رود.
بــا توجــه بــه ایــن ویژگیهــا ،ســه تــن از محققــان شــرکت
بــرق منطقــه ای فــارس طــرح اســتفاده از نــوع خاصــی از
پهبادهــا را در بازرســی خطــوط انتقــال بــرق در حــال اجــرا
دارنــد.

براســاس مطالعــه انجــام شــده توســط متخصصــان ایــن
شــرکت کــه در قالــب مقالــه ای در کنفرانــس بیــن المللــی
بــرق ارایــه شــده اســت ،طــول زیــاد خطــوط شــبکه،
گســتردگی جغرافیایــی و عبــور از مناطــق صعــب العبــور و
عمــر بــاالی شــبکه از دالیــل بازرســی خطــوط انتقــال بــرق
بــه شــمار مــی رود.
محمدتقــی رییســی ،نویــد اقتدارپــور و مهــدی توکلــی از
پژوهشــگران و کارشناســان بــرق منطقــه ای فــارس ،بــا
بررســی روی سیســتم هــای عمودپرواز(پهبادهــا) عنــوان
کردنــد :در حــال حاضــر بازرســی خطــوط انتقــال بــرق
کشــور بــه روش قدیمــی و بــه صــورت بازدیــد صعــودی و
عمومــی انجــام مــی شــود.
براســاس ایــن مطالعــه انجــام شــده ،ســرعت و دقــت کــم،
هزینــه زیــاد ،احتمــال آســیب دیدگــی نیــروی متخصــص
و ...از جملــه معایــب اســتفاده از روش هــای مرســوم کنونــی
در بازدیــد خطــوط انتقــال بــرق اســت.
ایــن درحالــی اســت بازدیــد از خطــوط انتقــال بــرق توســط
پهبادهــا مزایــای بســیار بیشــتری نســبت بــه روش هــای
کنونــی دارد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه افزایــش دقــت
و ســرعت بازرســی از خطــوط ،امــکان بازرســی در شــرایط
برقــدار ،کاهــش صدمــات جانبــی نیــروی هــای متخصــص،
آشکارســازی عیــوب غیرقابــل تشــخیص در روش هــای
مرســوم و امــکان بررســی شــرایط محیطــی و ارزیابــی
وضعیــت آنهــا اشــاره کــرد.
لزوم تقویت همفکری تشکلهای بخش خصوصی
برای مصونیت صنعت نفت
دبیــرکل اتــاق لــزوم تقویــت همفکــری تشــکلهای
بخــش خصوصــی بــرای مصونیــت صنعــت نفــت تهــران
در ســخنانی ،بــا اشــاره بــه مصوبــات ســال گذشــته ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی برمبنــای پیشــنهادهای
دهگانــه اتــاق تهــران کــه در حــوزه تســهیل کســبوکار
ارائــه شــده بــود ،گفــت :اتــاق تهــران در تــاش اســت تــا
فهرســت دوم پیشــنهادهای عملیاتــی خــود را بــا همــکاری
کمیســیونهای تخصصــی ایــن اتــاق از جملــه کمیســیون
انــرژی و محیــط زیســت بــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی ارائــه دهــد.
بهمــن عشــقی همچنیــن بــه آییننامــه اتــاق تهــران در
خصــوص حمایــت از تشــکلها اشــاره کــرد و افــزود :در
شــرایط کنونــی کــه تنشهــای خارجــی علیــه کشــور
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تــداوم دارد ،یکــی از راهکارهــای مصــون مانــدن صنعــت
نفــت کشــور از فشــارهای احتمالــی ،تقویــت همــکاری و
همفکــری نهادهــای بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه بــرای
دســتیابی بــه راهکارهــای مقابلــهای اســت کــه در ایــن
زمینــه اتــاق تهــران بــه عنــوان کانــون بخــش خصوصــی
میتوانــد بــه خوبــی وارد عمــل شــود.
دبیــرکل اتــاق تهــران همچنیــن بــه بیــان خدمــات مختلف
ایــن اتــاق بــه بنگاههــا و تشــکلهای عضــو پرداخــت و
افــزود :یکــی از ابزارهــای مطالبهگــری بنگاههــا و فعــاالن
اقتصــادی از دولــت ،شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی اســتان تهــران اســت کــه دبیرخانــه آن در
اتــاق تهــران مســتقر اســت و فدراســیون صنعــت نفــت و
تشــکلهای عضــو آن میتواننــد خواســتههای خــود را از
طریــق ایــن نهــاد قانونــی پیگیــری کننــد.
یک زن نفر دوم صنعت نفت ایران شد
وزیــر نفــت در حکمــی مرضیــه شــاهدایی را بــه عنــوان
قائــم مقــام خــود منصــوب کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،در متــن حکــم وزیــر نفــت خطــاب بــه
مرضیــه شــاهدایی آمــده اســت:
«بــا توجــه بــه تجــارب و اشــراف ســرکار عالــی بــر امــور
صنعــت نفــت ،بدینوســیله بــه عنــوان قائــم مقــام وزیــر
نفــت منصــوب مــی شــوید.
امیــد اســت بــا اســتعانت از پــروردگار یکتــا در انجــام
وظایــف محولــه و تــداوم خدمتگــزاری بــه ملــت شــریف
ایــران ،نظــام جمهــوری اســامی و اعتــای صنعــت نفــت
موفــق باشــید».
مرضیــه شــاهدایی پیــش از ایــن در ســمت معــاون وزیــر
نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی انجــام
وظیفــه مــی کــرد.
اولین نیروگاه خورشیدی هیبریدی به ظرفیت سه
کیلووات در مازندران بهره برداری شد.
قاســم شــهابی مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران
صبــح دوشــنبه در افتتاحیــه پــروژه نیــروگاه هیبریــدی
خورشــیدی بــادی ملــرد ســوادکوه بــا بیــان اینکــه امــروزه
حــدود  ۸۰درصــد انــرژی جهــان از منابــع فســیلی تأمیــن
میشــود گفــت :تولیــد انــرژی از منابــع فســیلی بــا توجــه
بــه آالیندگــی زیســت محیطــی ،موجــب گــرم شــدن زمیــن
و تغییــرات اقلیمــی و ایجــاد مشــکالت متعــدد میگــردد.
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لــذا تولیــد انــرژی از منابــع تجدیــد پذیــر بــه صــورت
فزاینــده افزایــش یافتــه اســت.
شــهابی اظهــار داشــت :در ایــن راســتا در تعــدادی از
کشــورها نیروگاههــای حرارتــی تعطیــل شــده و بــار عمــده
تولیــد بــرق بــر عهــده نیروگاههــای تجدیــد پذیــر قــرار
گرفتــه و نیروگاههــای حرارتــی تنهــا بــه عنــوان پشــتوانه
تولیــد انــرژی در مواقــع اضطــراری وارد مــدار میشــوند.
طلب ۳۰هزار میلیارد تومانی برقیها از دولت
رییــس هیــات مدیــره ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق
گفــت :اکنــون بیــش از  ۶۰درصــد بــرق مصرفــی کشــور
را بخــش خصوصــی تامیــن میکنــد و مقــرر اســت ایــن
میــزان بــه  ۸۰درصــد برســد؛ ایــن درحالــی اســت کــه
وزارت نیــرو  ۳۰هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی
بدهــکار اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار نیــروی «انــرژی امــروز» ،محمدعلــی
وحدتــی بــا اعــام ایــن مطلــب در نشســت خبــری کــه
صبــح امــروز برگــزار شــد؛ افــزود :از ســوی دیگــر در ســال
هــای گذشــته قانــون حمایــت از تولیدکننــده مصــوب شــد
و بــر اســاس آن متناســب بــا میــزان بدهــی دولــت تهاتــر
صــورت میگیــرد.
وی تصریــح کــرد :ایــن قانــون بســیار مفیــد بــوده امــا
بخــش مغفــول مانــده بدهــی پیمانــکاران بــه بانکهــا
اســت کــه تهاتــر نمــی شــود .امیــد داریــم در ســال جــاری
در قانــون بودجــه راهــکاری بــرای ایــن امــر دیــده شــود.
وحدتــی بــا بیــان اینکــه «رفتارهــای کنونــی بانکهــا بــا
تولیدکننــدگان مناســب نیســت» ،گفــت :ببخــش خصوصــی
نیازمنــد ایــن اســت کــه تصمیمگیرنــدگان در قوانیــن و
سیاســتها بیطــرف باشــند .نیــاز بــه رگوالتــوری داریــم
کــه وابســته بــه دولــت یــا وزارتخانــه خــاص نباشــد تــا در
ســرمایهگذاران ایجــاد اعتمــاد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه «وزارت نیــرو بــه ازای هــر کیلوواتــی
کــه میفروشــد ،مقــداری بدهــکار میشــود و بنابرایــن،
درخواســت مصــرف کمتــر بــرق را دارد» ،گفــت :بــر
اســاس قانــون مابهالتفــاوت قیمــت تکلیفــی بــرق و نــرخ
تمامشــده بایــد توســط دولــت پرداخــت شــود و اگــر ایــن
کار صــورت گیــرد؛ هزینههــا بــه تعــادل میرســد .امــا
اکنــون کــه ایــن اتفــاق نمیافتــد و وزارت نیــرو در تنگنــا
قــرا گرفتــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در جریــان برگــزاری انتخابــات هیــات رییســه
کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران بــرای دومیــن دوره فعالیــت ایــن
کمیســیون ،ایــن توافــق حاصــل شــد کــه ایــن
کمیســیون بیــش از گذشــته بــه مصائــب صادراتــی
صنایــع مختلــف بــه صــورت تخصصــی بپــردازد.
کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
نیــز ایــن رونــد را آغــاز کــرده و در چهارمیــن
نشســت خــود بــه بررســی چالشهــاي صادراتــي
صنعــت پتروشــيمي پرداخــت.
مسووالن نسبت به صادرات حساس نیستند
حميدرضــا صالحــي ،عضــو كميســيون تســهيل
تجــارت و توســعه صــادرات ،بــه ضــرورت تغييــر
پارادايــم در مــورد صــادرات اشــاره كــرد و گفــت :تــا زمانــي
كــه رييــسکل بانــك مركــزي ايــن مســاله را احســاس
نكنــد كــه كشــور بــه صــادرات نيــاز جــدی دارد بــراي رفــع
مشــكالت بانكــي بــا مقامــات بانــك مركــزي ســایر کشــورها
نظيــر پاكســتان کــه فعــاالن اقتصــادی ایرانــی بــا مشــکالت
بســیاری مواجــه هســتند ،پــاي ميــز مذاكــره ننشــیند،
مســایل بانکــی مــا در حــوزه صــادرات حــل نمیشــود .ایــن
مشــکل در مــورد تمامــی مســووالن ارشــد کشــور نیــز صدق
میکنــد .آیــا شــما بــه خاطــر داریــد کــه رييسجمهــور
بــراي اجــراي پروژههــا توســط فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در
كشــورها بــه محــل اجــرای پــروژه ســفر كــرده و بــا مقامــات
آنهــا مذاكــره كــرده باشــد؟ در حالــي كــه روســایجمهور
دیگــر کشــورها ماننــد تركيــه صرفــا بــراي مذاكــره دربــاره
ايــن مــوارد بــه کشــورهای خارجــی ســفر ميكننــد و
بــا مقامــات دولتهــا وارد مذاکــره میشــوند تــا رونــد
صــادرات بخــش خصوصــی را تســهیل کننــد.
او همچنيــن بــا بيــان اينكــه كشــور فاقــد متولــي صــادرات
اســت،گفت :الزم اســت فــردي بــه عنــوان متولــي صــادرات
برگزيــده شــود كــه داراي اختیــارات بــاال باشــد.
كيميايــي ،رییــس گــروه پتروشــيمي وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت از اقدامــات ايــن وزارتخانــه در جهــت توســعه بازار
فرآوردههــاي پتروشــمي ســخن گفــت و افــزود :بهرغــم
مســايلي كــه در برابــر صــادرات محصــوالت پتروشــيمي
وجــود دارد ،صــادرات ايــن محصــول در پنــج ماهــه نخســت
ســال جــاري نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل دو درصــد
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پیشنهاد ایجاد شرکت مدیریت صادرات
برای صنعت پتروشیمی

رشــد نشــان ميدهــد.
لــزوم بازنگــری خصوصیســازی در صنعــت
پتر و شــیمی
در پایــان ايــن جلســه و در جمعبنــدی پیشــنهادات و
نظــرات ،محســن بهرامــي ارض اقــدس ،بــا اشــاره مباحــث
مطــرح شــده ،از حاضــران درخواســت كــرد كه نظــرات خود
را در خصــوص مســايل و مشــكالت صنعــت پتروشــيمي،
ســرمايهگذاري ،توســعه بــازار و توســعه آمــوزش در ایــن
صنعــت پتروشــیمی بــه دبيرخانــه كميســيونهاي اتــاق
تهــران ارايــه كننــد.
رییــس کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات
اتــاق تهــران گفــت :از وزراي نفــت و وزارت امــور خارجــه
بــراي حضــور در نشســت هيــات نماينــدگان دعــوت
خواهيــم كــرد تــا دغدغههــاي خــود را در بــاب روابــط بــا
همســايگان بــا نــگاه بــه توســعه بــازار پتروشــيمي بــا آنهــا
در ميــان بگذاريــم.
بهرامــيهمچنیــن بــا اســتقبال از پيشــنهادات ارايــه شــده
در ایــن نشســت افــزود :الزم اســت كميتــهاي بــا حضــور
بازيگــران اصلــي صنعــت پتروشــيمي تشــكيل شــده و بــه
ســتاد اقتصــاد مقاومتــي متصــل شــود .از ایــن رو مناســب
اســت کــه در کمیســیون کمیت ـهای ویــژه بــرای صــادرات
پتروشــیمی و میعانــات گازی بــا مســوولیت جنــاب آقــای
شــریفی نیکنفــس تشــکیل شــود کــه ادامــه مباحــث را
پیگیــری کنــد و همچنیــن بــا ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی ارتبــاط برقــرار کنــد.

ضــرورت توجــه ویــژه بــه بحــث لجســتیک ،بــا توجــه
بــه هزینــه حمــل و نقــل  1.5میلیــارد دالری ایــران در
زمینــه حمــل محصــوالت صادراتــی پتروشــیمی و پیشــنهاد
ســرمایهگذاری در جهــت خریدکشــتی و راهانــدازی نــاوگان
حمــل و نقــل بــا هــدف کاهــش هزینــه حمــل و نقــل و
ایجــاد مزیــت صادراتــی و اشــتغالزایی در داخــل ،از دیگــر
موضوعاتــی بــود کــه مــورد تاکیــد بهرامــی ارض اقــدس
قــرار گرفــت.
او همچنیــن ضــرورت توجــه بــه تجمیــع برندهــای
صنعــت پتروشــیمی از طریــق بهبــود مقیــاس تولیــد ،بــا
هــدف کاهــش هزینههــای حمــل در حــوزه لجســتیک،
تســهيل جــذب ســرمايهگذاري خارجــي ،توجــه بــه انعقــاد
قراردادهــاي بلندمــدت ،توجــه بــه نيازهــاي آتــي صنعــت،
ترميــم نيازهــاي آموزشــي و ایجــاد یــک شــرکت مدیریــت
صــادرات بــرای صنعــت پتروشــیمی را کــه در نشســت
مطــرح شــده بــود مــورد تاکیــد بــرای پیگیــری قــرار داد.
محســن بهرامــی ارض اقــدس در انتهــای ایــن نشســت
گفــت :خصوصيســازي در صنعــت پتروشــيمي بايــد مــورد
بازنگــري قــرار گيــرد تــا زمانــي كــه از پتروشــيمي ســخن
بــه ميــان مــي آيــد وزارتخانههايــي نظيــر رفــاه يــا دفــاع
مدعــي نباشــند .جــذب ســرمایههای خارجــی بــرای
اجــرای طرحهــای برنامــه ششــم ،تجدیدنظــر در خصــوص
آندســته از طرحهایــی کــه بــا توجــه بــه نیازهــای آتــی
بــازار توجیــه خــود را از دســت دادهانــد نیــز بــرای بهبــود
وضعیــت صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بایــد مــورد
توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
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هدیه مالیاتی به فعاالن اقتصادی
تراکنشهــای زیــر  ۵میلیــارد تومــان فعــاالن اقتصــادی از
تیــررس ســازمان مالیــات خــارج شــد؛ البتــه بــه شــرطی
کــه ایــن تراکنشهــا پیــش از ســال  ۹۵انجــام شــده
باشــد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری
خانهملــت ،بــا اشــاره بــه نشســت کمیســیون اقتصــادی
بــا رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و روســای
اتاقهــای اصنــاف ،بازرگانــی و تعــاون کشــور درخصــوص
بررســی وضعیــت تراکنشهــای بانکــی گفــت :بــا
توجــه بــه اقداماتــی کــه درخصــوص بحــث شــفافیت
اطالعــات اقتصــادی در کشــور در حــال انجــام اســت،
یکــی از محورهــای آن ایــن اســت کــه بتوانیــم از طریــق
تراکنشهــای بانکــی بــه خیلــی از موضوعــات چــون
پولشــویی در اقتصــاد کشــور و فــرار مالیاتــی تســلط پیــدا
کنیــم .پورابراهیمــی افــزود :بــرآورد مــا درخصــوص ۳۰
درصــد دیگــری کــه تراکنــش بانکــی انجــام میدهنــد،
-ایــن اســت کــه فعــال اقتصــادی محســوب میشــوند و
مقــرر شــد کســانی کــه زیــر  ۵میلیاردتومــان از ســال
 ۹۰تــا  ۹۴تراکنــش داشــتند ،بررســی صــورت مالــی آنهــا
منتفــی شــد و در دســتورکار نیســت؛ امــا از ســال  ۹۵بــه
بعــد هــر تراکنشــی کــه طبــق قانــون ابــاغ و مشــخص
شــده بــه قــدرت خــود باقــی اســت و فعــال اقتصــادی
بایــد تمــام اســناد از ســال  ۹۵بــه بعــد را نگهــداری
کنــد .او گفــت :بــرای کســانی کــه تراکنــش بــاالی ۵
میلیــارد تومــان داشــتهاند ،مقــرر شــد کــه ســازمان
مالیاتــی بخشــنامهای را ابــاغ کنــد کــه تیــم مشــخصی
بــرای رســیدگی بــه پروندههــا در اســتانها تشــکیل
شــود ،اعضــای ایــن کارگــروه ســازمان مالیاتــی اســتان،
نماینــدگان دســتگاه تخصصــی و نماینــدگان مجلــس
خواهنــد بــود .ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه در
برخــی اســتانها تراکنــش مشــکوک وجــود نــدارد ،گفــت:
همچنیــن مقــرر شــد بــرای صــدور رای قطعــی درخصوص
پروندههایــی کــه تراکنــش مشــکوک دارنــد نشســت
مشــترکی بــا حضــور نماینــدگان مجلــس ،تشــکلهای
بخــش خصوصــی و ســازمان مالیاتــی تشــکیل تــا بعــد از
رســیدن بــه نتیجــه قطعــی مالیــات مربوطــه اخــذ شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش واردات نفت بزرگترین
خریداران آسیایی از ایران

صــادرات نفــت خــام و میعانــات ایــران بــه دلیــل مشــکالت
تولیــد ،در اکتبــر حــدود یــک پنجــم نســبت بــه مــاه
پیــش از آن کاهــش خواهــد یافــت و بــه پایینتریــن
میــزان در  ۹ماهــه گذشــته میرســد .تولیــد کمتــر در
ایــران کــه ســومین تولیدکننــده بــزرگ اوپــک اســت ،بــه
ایــن ســازمان در محــدود کــردن عرضــه جهانــی کمــک
کــرده و از افزایــش قیمتهــای نفــت حمایــت بیشــتری
میکنــد.
ســعید خوشــرو ،مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی
نفــت ایــران اواخــر ســپتامبر بــه رویتــرز گفتــه بــود:
صــادرات میعانــات بــه دلیــل یــک مشــکل فنــی در
میــدان پــارس جنوبــی کاهــش یافتــه و انتظــار مــیرود
تکمیــل فعالیتهــای تعمیراتــی حداکثــر دو مــاه بــه طــور
بینجامــد.
آمــار مقدماتــی بــرای اکتبــر نشــان میدهــد میــزان
صــادرات حــدود  ۸۰۰هــزار بشــکه در روز نســبت بــه
رکــورد  ۲.۹میلیــون بشــکه در روز در فوریــه  -باالتریــن
میــزان در شــش ســال گذشــته -کاهــش خواهــد یافــت.
تهــران از زمــان لغــو تحریمهــای بینالمللــی بــا رونــد
ســریعتر از حــد انتظــاری ســهم بــازارش را افزایــش داده
اســت.
صــادرات نفــت خــام و میعانــات ایــران در اکتبــر ۲.۰۹
میلیــون بشــکه در روز خواهــد بــود کــه پایینتریــن
میــزان از مــارس ســال  ۲۰۱۶اســت و در مقایســه بــا
 ۲.۵۷میلیــون بشــکه در روز در ســپتامبر کاهــش نشــان
میدهــد.
بــه گفتــه ایــن منبــع آگاه ،صــادرات بــه اروپــا در اکتبــر
 ۳۹درصــد نســبت بــه ســپتامبر کاهــش خواهــد یافــت
و بــه  ۵۱۰هــزار بشــکه در روز میرســد ،در حالــی کــه
صــادرات بــه آســیا بــا  ۹درصــد کاهــش ،بــه  ۱.۴۷میلیــون
بشــکه در روز میرســد .صــادرات بــه خاورمیانــه نیــز ۱۱۱
هــزار بشــکه در روز خواهــد بــود ،بــا اینهمــه صــادرات بــه
ژاپــن  ۸۳درصــد افزایــش یافتــه و بــه  ۲۱۸هــزار بشــکه در
روز در اکتبــر نســبت بــه مــاه پیــش از آن میرســد ،در
حالــی کــه صــادرات بــه چیــن دو درصــد افزایــش خواهــد

یافــت.
هنــد از کــره جنوبــی بــه عنــوان دومیــن خریــدار بــزرگ
نفــت ایــران پیشــی خواهــد گرفــت و  ۳۷۷هــزار بشــکه
در روز از ایــران نفــت وارد خواهــد کــرد .بارگیــری کــره
جنوبــی نیــز در اکتبــر  ۴۸درصــد نســبت بــه مــاه پیــش از
آن کاهــش خواهــد یافــت و بــه  ۲۳۸هــزار بشــکه در روز
میرســد.
بــاروس بــرای نخســتین بــار از فوریــه از ایــران نفــت
خریــداری خواهــد کــرد.
طبــق بررســی رویتــرز ،ایــران در چنــد مــاه گذشــته حــدود
 ۳.۸میلیــون بشــکه در روز تولیــد داشــته اســت و بــه گفتــه
امیــر زمانینیــا ،معــاون امــور بینالملــل و تجــارت وزارت
نفــت ،افزایــش ظرفیــت تولیــد بــه  ۴.۷میلیــون بشــکه در
روز تــا ســال  ۲۰۲۱را هــدف گرفتــه اســت.

گام جدیـد تسهیل تجارت
با ترکیـه
براســاس توافقنامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و ترکیــه
کــه پــس از  ۱۱ســال در دیمــاه  ۹۳بــه امضــا رســید،
قــرار بــود کــه مبــادالت تجــاری ایــن دو کشــور طــی چنــد
ســال آینــده بــه  ۳۰میلیــارد دالر برســد؛ هدفگــذاری کــه
بهاعتقــاد محمــد شــریعتمداری بــرای تحقــق آن فاصل ـهای
معنــادار وجــود دارد و افــزودن  ۶۰کاالی دیگــر بــه لیســت
کاالهــای ترجیحــی میتوانــد زمینههــای همــکاری
ترکیــه و ایــران را بیــش از گذشــته افزایــش دهــد .در ایــن
موافقتنامــه  ۱۲۵فقــره کاال از ســوی ایــران و  ۱۴۰فقــره
کاال از ســوی ترکیــه بــرای کاهــش تعرفــه و بــا اعمــال
تعرفــه ترجیحــی مشــخص شــد کــه از ســمت ایرانیهــا
«محصــوالت کشــاورزی» و «شــیالت» و از ســوی ترکهــا
«کاالهــای صنعتــی» مشــمول ایــن توافقنامــه شــدند.
درحالــی گام اول توســعه روابــط تجــاری ایــران و ترکیــه
انعقــاد ایــن تفاهمنامــه بــود کــه دومیــن گام بــرای
گســترش تعامــات بیــن ایــن دو کشــور بــا امضــای اولیــن
پیمــان پولــی در اواســط مهــر ســالجاری برداشــته شــد؛
اقدامــی کــه براســاس آن «ریــال» و «لیــر» جایگزیــن
ارزهــای مرجــع در مبــادالت کاالیــی شــد و ســوآپ ارزی
ایــران بــا همســایه شــمالغربی را رقــم زد .ایــن درحالــی
اســت کــه یکــی از مهمتریــن انگیزههــای پیمــان پولــی

انـرژی
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دوجانبــه ایــران و ترکیــه ،بــه چشــمانداز  ۳۰میلیــارد
دالری تجــارت دو کشــور کــه چنــدی پیــش از ســوی
روســایجمهور آنهــا اعــام شــد ،بازمیگــردد .حســن
روحانــی در جریــان ســفر رجــب طیــب اردوغــان بــه تهــران
در ایــن زمینــه اعــام کــرد :توســعه روابــط بانکــی ،تجــارت
بــا پــول ملــی و همچنیــن فعالیــت ســهمرز میــان ایــران
و ترکیــه بهصــورت شــبانهروزی ،از جملــه تصمیماتــی
اســت کــه در مذاکــرات فشــرده دو طــرف اتخــاذ شــدهاند.
رئیسجمهــوری ترکیــه نیــز گفــت :باهــدف ارتقــای
حجــم روابــط بهمیــزان  ۳۰میلیــارد دالر ،تصمیــم گرفتیــم
همکاریهــای بانکمرکــزی دو کشــور و ســایر بانکهــا
هــر چــه بیشــتر تقویــت شــود و بــرای نجــات روابــط
اقتصــادی خــود از فشــار ارز ،تصمیــم گرفتیــم مبــادالت
تجــاری خــود را بــا اســتفاده از پــول ملــی خودمــان انجــام
دهیــم.
حــال بــا گذشــت کمتــر از یکمــاه از برداشــته شــدن گام
دوم ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از خیــز گام ســوم
بــرای توســعه روابــط اقتصــادی کشــور بــا ترکیهایهــا
خبــر داد .بهگــزارش «شــاتا» ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت در حاشــیه مراســم ســالگرد اعــام جمهوریــت
ترکیــه در ســفارت ایــن کشــور در تهــران بــا اعــام اینکــه
روابــط اقتصــادی ایــران و ترکیــه بــدون نفــت حــدود ۶
میلیــارد دالر و بــا احتســاب نفــت  ۱۲ /۷میلیــارد دالر
بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل میــادی رونــد افزایشــی
داشــته اســت ،گفــت :عــاوه بــر کاالهایــی کــه در گذشــته
در فهرســت کاالهــای ترجیحــی دو کشــور قــرار داشــت،
پــس از اتمــام مذاکــرات  ۶۰کاالی دیگــر بــه لیســت ایــن
کاالهــا اضافــه خواهــد شــد تــا زمینــه همــکاری دو کشــور
را بیــش از ایــن افزایــش دهــد .شــریعتمداری در ادامــه
اظهــار کــرد :در طــول تاریــخ ،ایــران و ترکیــه همــواره در
کنــار هــم بودهانــد و در ایــن میــان مشــترکات دینــی و
قومــی بیــش از گذشــته ایــن دو کشــور را بههــم پیونــد
زده اســت کــه امیدواریــم در کنــار روابــط سیاســی ،روابــط
اجتماعــی و اقتصــادی نیــز توســعه یابــد .وی افــزود :روابــط
سیاســی ،صنعتــی و اجتماعــی دو ملــت بهخصــوص در
ســالهای اخیــر رونــد روبــه رشــدی را ســپری کــرده و
اراده رهبــران دو کشــور بــر توســعه روابــط تهــران -آنــکارا
بنــا شــده اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن در واکنــش
بــه اظهــارات رئیسجمهــوری آمریــکا درخصــوص ایــران
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و برجــام ،تصریــح کــرد :ترامــپ اروپاییهــا را از توســعه
روابــط بــا ایــران ترســانده اســت .بهگفتــه شــریعتمداری
ترامــپ نهتنهــا اروپــا بلکــه کشــورهای دیگــر دنیــا را نیــز
از توســعه روابــط بــا ایــران ترســانده اســت ،امــا از کاری
کــه ترامــپ کــرده هیچگونــه نگرانــی وجــود نــدارد .وی
افــزود :ایــران در رونــد یــک مذاکــره کامــا برابــر و برد-بــرد
بــا حضــور آمریــکا و رقبــای تجــاری اروپایــی بــه توافقنامــه
ارزشــمند (برجــام) دســت یافتــه اســت .متولــی صنعــت بــا
چ عنــوان ناقــض برجــام
اشــاره بــه اینکــه ایــران بــ ه هیــ 
نیســت ،اظهــار کــرد :ایــران در چارچــوب توافقنامــه امضــا
شــده ،توســعه همکاریهــا بــا تمــام کشــورها بهویــژه
کشــورهای دوســت و همســایه را دنبــال خواهــد کــرد ،ایــن
درحالــی اســت کــه ترکیــه در دوران تحریــم هــم بهتریــن
شــریک تجــاری ایرانیهــا بــود.
حــال بایــد دیــد برداشــته شــدن سـهگام مهــم بــرای افزایش
روابــط اقتصــادی و توســعه مناســبات تجــاری میــان ایــران و
ترکیــه تــا چــه حــد بــرای دســت یافتــن بــه هدفگــذاری
 ۳۰میلیــارد دالری ایرانیهــا و ترکیهایهــا چارهســاز
خواهــد شــد .ترکیــه یکــی از شــرکای اصلــی تجــاری ایــران
اســت کــه در طــول ســالهای تحریــم نیــز ســعی در حفــظ
روابــط سیاســی و اقتصــادی خــود بــا ایــران داشــته اســت.
از ایــنرو بهبــاور تحلیلگــران اقتصــادی هرگونــه اقدامــی
کــه موجــب تســهیل در روابــط تجــاری دو کشــور شــود،
میتوانــد بــرای تجــار مفیــد باشــد.
بنابرایــن فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد گامهــای ســهگانه
ایــران و ترکیــه میتوانــد مســیر را بــرای توســعه تجــارت
همــوار کنــد .یکــی از اهــداف ایــن همکاریهــا کاهــش
هزینههــای مالــی میــان ایــن دو کشــور اســت .تــراز
تجــاری بیــن ایــران و ترکیــه نشــان میدهــد اگرچــه
ترکیــه یکــی از اصلیتریــن شــرکای تجــاری کشــور اســت
امــا آمــار  ۱۰ســاله رونــد تجــاری ایــران بــا ترکیــه حاکــی از
ایــن اســت کــه همــواره تــراز تجــاری ایــران بــا ایــن کشــور
منفــی بــوده اســت بهطــوری کــه ارزش صــادرات ایــران بــه
ترکیــه در ســال ۱۳۸۴بالــغ بــر  ۲۰۵میلیــون دالر در برابــر
 ۸۶۷میلیــون دالر واردات گــزارش شــده اســت .البتــه رونــد
صــادرات در ســال  ۱۳۹۴افزایشــی بــوده و بــه رقــم یــک
میلیــارد و  ۳۱۵میلیــون دالر رســیده اســت .ایــن درحالــی
اســت کــه رونــد واردات ایــران از ایــن کشــور در همیــن
ســال نیــز افزایــش یافتــه و بــه  ۲میلیــارد و  ۹۹۵میلیــون
دالر رســیده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نهایی شدن  10قرارداد در سفر هیات
تجاری ایتالیا به ایران

معــاون امــور بینالملــل اتــاق تهــران اعــام کــرد برابــر
نامــهای کــه از طــرف سرپرســت اداره کل غــرب اروپــای
وزارت خارجــه بــه رییــس اتــاق تهــران نوشــته و ارســال
شــده اســت ،هیــات تجــاری ایتالیایــی از شــهر میــان ،بــا
ابــراز خرســندی از دســتاورهای ســفر خــود ،از میزبانــی
اتــاق تهــران بــه دلیــل فراهــم آوردن شــرایط مذاکــره

رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی وزارت نیــرو
گفت:ایــن وزارتخانــه براســاس برنامــه ششــم توســعه
بنــا دارد تــا ســال  ۲۰۲۵ظرفیــت فعلــی نیــروگاه هــای
تجدیدپذیــر کشــور را بــه  ۵هــزار مــگاوات برســاند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو
حمیدرضــا تشــیعی در نخســتین کمیتــه مشــترک ایران
و آلمــان اظهــار داشــت :ایــران و آلمــان از ســال ها پیش
روابــط دو جانبــه بســیار خوبــی بــا یکدیگــر داشــته انــد
و ایــن امــر بــه نوعــی در میــزان مبــادالت اقتصــادی و
تجــاری کشــور خــود را نشــان مــی دهــد .برگــزاری ایــن
کمیتــه مشــترک بیــن مســوالن وزارت انــرژی و اقتصــاد
آلمــان بــا وزارت نیــرو مــی توانــد نقــش بســیار مهمــی
در تعمیــق ایــن روابــط و تبــادل تجربــات داشــته باشــد.

مســتقیم و گفتوگوهــای موثــر بــا بنگاههــای ایرانــی
تقدیــر کــرده اســت.
محمدرضــا بختیــاری بــا اشــاره بــه نشســت مشــترک
توســعه همکاریهــای تجــاری تهــران -میــان کــه در
اتــاق تهــران برگــزار شــد ،گفــت :ســوم مهرمــاه ســال
جــاری هیاتــی متشــکل از  24شــرکت ایتالیایــی بــه

استفاده از تجربیات
آلمانـــی ها در
انرژی های نو
وی تصریــح کــرد :وزارت نیــرو همــواره در طــی ایــن ســال ها
نگاهــی مثبــت بــه توســعه روابــط بــا کشــور آلمــان داشــته
و همــواره ســعی کــرده از تجربیــات ایــن کشــور در زمینــه
توســعه انــرژی بویــژه انــرژی هــای نــو بهــره ببــرد .ایــن
وزارتخانــه براســاس برنامــه ششــم توســعه بنــا دارد تــا ســال
 ۲۰۲۵ظرفیــت فعلــی نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور را
بــه  ۵هــزار مــگاوات برســاند و ایــن امــر مــی توانــد زمینــه
خوبــی بــرای تعمیــق روابــط دو کشــور باشــد .همچنیــن
در ایــران بســته هــای تشــویقی بســیار خــوب و نــرخ هــای
تضمینــی جذابــی بــرای ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان
خارجــی وجــود دارد کــه براســاس قراردادهــای موجــود تــا

انـرژی
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سرپرســتی مانلیــو ایلومــی ،مدیــر توســعه تجــارت اتــاق
بازرگانــی میــان (پرومــوس) بــه اتــاق تهــران آمدنــد و
در نشســتی رو دررو بــا فعــاالن اقتصــادی ،صنعتگــران
و بازرگانــان کشــورمان بــه بررســی زمینههــای توســعه
ی و مشــارکت در پروژههــای اقتصــادی و گســترش
همــکار 
مبــادالت تجــاری دوجانبــه پرداختنــد.
بختیــاری افــزود :اکنــون در نام ـهای کــه از ســوی حمیــد
بیــات ،سرپرســت اداره کل غــرب اروپــای وزارت امــور
خارجــه ،بــه مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران
ارســال شــده اســت از طــرف سرپرســت هیــات تجــاری
ایتالیــا بــه دســتاوردهای قابــل توجــه حضــور ایــن هیــات
در ایــران اشــاره شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول در وزارت خارجــه بــر اســاس
گــزارش سرکنســولگری ایــران در میــان در نامــه خــود
بــه نقــل از ایلومــی آورده اســت« :تهــران بــرای همــه
اعضــای هیــات بــه طــور خیرهکننــدهای جالــب ،بــزرگ
و حتــی مدرنتــر از میــان بــود .همــه اعضــای هیــات بــا

ذهنیتــی کامــا متفــاوت از آنچــه رفتــه بودنــد ،بازگشــتند.
برنامهریزیهــا و مالقاتهــا بســیار خــوب و هماهنــگ
تنظیــم شــده بــود».
مانلیــو ایلومــی در مالقــات خــود بــا مقامات سرکنســولگری
ایــران در میــان بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه اتــاق تهــران
بــا حضــور بیــش از  150شــرکت ایرانــی و  24شــرکت از
میــان تنظیــم شــده بــود ،افــزوده اســت« :در ایــن برنامــه
تعــداد  250مالقــات صــورت گرفــت و حداقــل  10قــرارداد
نهایــی شــد .بســیاری از شــرکتهای ایرانــی بــه کار بــا
ایتالیــا عالقمنــد بودنــد».
در نامــه حمیــد بیــات بــه مســعود خوانســاری بــا توجــه
بــه خواســت مانلیــو ایلومــی ،اشــتیاق ایتالیاییهــا بــه
همــکاری بــا ایــران و تجربــه خوبــی کــه فعــاالن اقتصــادی
میــان از حضــور در اتــاق تهــران داشــتند نســبت بــه ادامه
مــراودات بیــن بخــش خصوصــی دو کشــور و زنــده نــگاه
داشــتن نشس ـتهای مشــترک اقتصــادی ابــراز امیــدواری
شــده اســت.

 ۲۰ســال ادامــه خواهــد داشــت.
رییــس مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی وزارت نیــرو
خاطــر نشــان کــرد :براســاس برآوردهــای موجــود ایــران
دلیــل تابــش نــور افتــاب در بیشــتر ایــام ســال و وجــود
بادهــای بســیار مناســب در برخــی از نقــاط کشــور از
ظرفیــت هــای بســیار خوبــی در زمینــه نصــب و تولیــد
انــرژی هــای نــو در کشــور برخــوردار اســت.همچنین
ایــران از نظــر ظرفیــت کلــی تولیــد بــرق از جایــگاه بســیار
خوبــی در جهــان و رتبــه اول خاورمیانــه برخــوردار اســت
کــه ایــن امــر مــی توانــد بــه نوعــی بیانگــر توانایــی و
ظرفیــت هــای ایــن صنعــت در کشــور باشــد .امیــدوارم
ایــن نشســت هــا تــداوم داشــته باشــد و بتوانــد زمینــه
همــکاری هــای بیشــتر فیمابیــن دو کشــور در زمینــه
توســعه انــرژی در کشــور را فراهــم کنــد.
همچنیــن در ادامــه ایــن نشســت ارســا بُــراک ،معــاون
بیــن الملــل وزارت انــرژی و اقتصــاد آلمــان نیــز اظهــار
داشــت :روز گذشــته نیــز صحبــت هــای خوبــی بــا
مســئوالن وزارت نفــت ایــران داشــتیم و امــروز نیــز ایــن
نشســت را بــا وزارت نیــرو داریــم ،امیــدوارم ایــن نشســت
هــا بتوانــد بســتر مناســبی بــرای توســعه روابــط دو کشــور
در زمینــه انــرژی فراهــم کنــد .امــروز بحــث توســعه
انــرژی هــای نــو از جایــگاه بســیار مهمــی در اســتراتژی

توســعه انــرژی آلمــان برخــوردار اســت و مــا در طــرح
موســوم بــه «طــرح تحــول اقتصــادی کشــور» اهــداف
بســیار بزرگــی بــرای توســعه ایــن بخــش پیــش بینــی
کردیــم .هــدف آلمــان ایــن اســت کــه تــا ســال ۲۰۵۰
ســهم انــرژی هــای نــو از تولیــد بــرق در کشــور را بــه ۸۰
درصــد و ســهم مصــرف آن را بــه  ۶۰درصــد از کل مصــرف
بــرق کشــور برســاند.
بــراک تأکیــد کــرد :برنامــه مــا تأمیــن انــرژی پایــدار در
کشــور آلمــان و ایفــای نقــش جدیــد در کاهــش میــزان
انتشــار گازهــای گلخانــه از محــل مصــرف انــرژی در جــو
اســت .بــه نظــر مــی رســد در ایــران نیــز برنامــه هــای
بســیار خوبــی بــرای توســعه ایــن انــرژی هــا وجــود
دارد و مــا مفتخریــم اعــام کنیــم کــه در ایــن زمینــه
از تجربیــات بســیار خوبــی برخورداریــم و حاضریــم آن را
در اختیــار شــرکت هــای ایرانــی قــرار دهیــم .ایــران در
ایــن زمینــه از سیاســت هــا و بســته هــای بســیار خوبــی
برخــوردار اســت و ایــن امــر مــی توانــد نقــش مهمــی در
جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی ایفــا کنــد .آلمــان از
تکنولــوژی خوبــی در زمینــه تولیــد و انتقــال بــرق نیــز
برخــوردار اســت کــه مــی توانــد آن هــا را در اختیــار
شــرکای ایرانــی قــرار دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ی بانکهــای چینــی بــ ه
محدودیتهــا 
ی رســید .گفتــه میشــود
دانشــجویان ایرانــ 
ی بــا ارســال پیامکــی بــه
بانکهــای چینــ 
دانشــجویان ایرانــی ،بــه آنهــا خبــر داده اســت که
بــا انســداد حســابهای بانکــی ،ارائــه خدمــات
مالــی بانکــی بــه آنهــا متوقــف میشــود.
ایــن خبــر را خبرگــزاری مهــر اعــام کــرده و در ادامــه بــه
نقــل از یکــی از دانشــجویان ایرانــی چیــن آورده اســت:
«بانــک آوچاینــا کــه یــک بانــک دولتــی چیــن اســت ،بــا
ارســال پیامکــی بــه دانشــجویان ،اعــام کــرده کــه ارایــه
هرگونــه خدمــات بــه اتبــاع کشــورهای کرهشــمالی،
ســوریه و ایــران ممنــوع اســت؛ ضمــن اینکــه همیــن
بانــک ،خدمــات دالری بــه اتبــاع کشــورهای ســودان ،کوبــا
و کریمــه را هــم ممنــوع اعــام کــرده اســت .ایــن تنهــا
بانــک چینــی اســت کــه تــا پیــش از ایــن بــا دانشــجویان
ایرانــی کار میکــرد و آن طــور کــه پیداســت ،اکنــون
شــرایط بــرای دانشــجویان بــا ســختگیری بســیار همــراه
شــده اســت».
البتــه ایــن نخســتین بــار نیســت کــه چیــن نســبت بــه
ایجــاد محدودیــت در ارائــه خدمــات بانکــی بــه ایرانیــان
اقــدام کــرده اســت؛ چــه پیــش از ایـن و در تابســتان ســال
جــاری ،خبــر رســید کــه بانکهــای چینــی حســاب تجــار
ایرانــی بــا گــردش مالــی بــاالی  500هــزار یــوآن در مــاه
را مســدود کردهانــد و در آن مقطــع ،گمانههایــی در
مــورد دالیــل ایــن اقــدام مطــرح شــد کــه همراهـی چیــن
بــا تحریمهــای آمریــکا و هماهنگــی بــا قواعــد بانکــی
بینالمللــی از جملــه آن بــود.
کشــور چیــن در ســال  1395در جایــگاه نخســت شــرکای
تجــاری ایــران قــرار گرفتــه اســت .ایــن کشــور بــا واردات
هشــت میلیــارد و  377میلیــون دالر بزرگتریــن خریــدار
کاالهــای ایرانــی بــوده ،و بــا صــدور  10میلیــارد و 753
میلیــون دالر کاال بــه ایــران ،در جایــگاه صادرکننــده
نخســت قــرار گرفتــه اســت.
سیدحســین ســلیمی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهران
در واکنــش بــه ایــن اقــدام بانکهــای چینــی ،گفــت:
دســتگاه دیپلماســی بــه ســرعت بایــ د نســبت بــه ایــن
اقــدام واکنــش نشــان داد ه و بــا توجــه بـه حجــم مبــادالت
ی دو کشــور ،خواهــان توقــف ایــن محدودیتهــا
تجــار 

انـرژی
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در نشست مشترک فدراسیون صنعت نفت
ایران و اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

مشارکت دو نهاد بزرگ
بخشخصوصی برای تقویت
صنعت نفت

ایجاد محدودیت
مالی برای ایرانیان
پذیرفتنی نیست

شــود .ی ـا اگــر بح ـث تحریمه ـا مطــرح اســت ،دس ـتکم
بایــد دانشــجویان را از ایــن محدودیتهــا مســتثنی
باشــند.
ســلیمی بــا بیــان اینکــه ،چیــن بــا حــدود  30میلیــارد
ن
مــراودات تجــاری بــا ایــران ،شــریک اصلــی تجــاری ایــرا 
ل
محســوبمیشــود ،گفــت :چینیهــا در زمــان اعمــا 
تحریمهــا علیــه ایــران ،ســودهای کالنــی بــه جیــب
زدنــد و نقــل و انتقــاالت را بــا  7تــا  8درصــد افزایــش
هزینــه بــه انجــاممیرســاندند.
ســلیمی بــا اشــاره بــه اینکــه ،مقــررات کارگــروه ویــژه
اقــدام مالــی ( )FATFو حتــی تحریمهــای ناعادالنــه
یکجانبــه ،معاملــه بــا افــراد یــا شــرکتهای مشــخص و
تعییــن شــده را ممنــوع و اعــاممیکنــد ،گفــت :تعمیــم
ایــن ممنوعیــت بــه ســایر شــرکتها ،کاالهــا و بــه ویــژه
دانشــجویانی کــه بــرای تحصیــل و آمــوزش بــه کشــورهای
خارجــی از جملــه چیــن رفتهانــد ،بــه هیــچ عنــوان
ی نیســت.
پذیرفتنــ 

هیــات مدیــره فدراســیون صنعــت نفــت ایــران همــراه بــا
اعضــای ایــن تشــکل بــزرگ بخشخصوصــی در دیــدار
بــا دبیــرکل و مدیــران اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران راهکارهــای توســعه همکاریهــا را
بررســی کردنــد.
ایــن نشســت بــا همــکاری کمیســیون انــرژی و
محیطزیســت اتــاق تهــران ،معاونــت کســبوکار و
واحــد امــور تشــکلها و مســوولیت اجتماعــی اتــاق
تهــران برپــا شــد و در حالــی کــه دبیــرکل اتــاق تهــران
نیــز در جمــع صنعتگــران حــوزه نفــت کشــور حضــور
داشــت ،خواســتهها و نیازهــای دو طــرف مــورد بحــث
و گفتوگــو قــرار گرفــت .در ایــن نشســت همچنیــن
مدیــران بخشهــای مختلــف اتــاق تهــران حضــور
داشــتند و در خصــوص خدماتــی کــه اتــاق تهــران بــه
اعضــا و تشــکلهای عضــو ارائــه میدهــد ،توضیحاتــی
دادنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در ابتــدای
ایــن نشســت ،رامیــن خســروخاور رییــس هیــات مدیــره
فدراســیون صنعــت نفــت ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــن فدراســیون از تیرمــاه ســال گذشــته فعالیتهــای
تشــکلی خــود را آغــاز کــرده اســت ،گفــت :در حــال
حاضــر  16تشــکل صنعــت نفــت کشــور عضــو ایــن
فدراســیون هســتند و هیــات مدیــره آن نیــز از هفــت
نماینــده تشــکلهای عضــو تشــکیل شــده اســت.
وی ســپس از ایجــاد شــش کمیســیون رگوالتــوری،
تجاریســازی ،آیندهپژوهــی ،مســوولیت اجتماعــی،

بوکار در
تصمیمســازی و توســعه فضــای کســ 
فدراســیون صنعــت نفــت خبــر داد و افــزود :در طــول
مــدت کوتاهــی کــه از عمــر تشــکیل فدراســیون صنعــت
نفــت ایــران میگــذرد ،تــاش شــده اســت موانــع
موجــود بــر ســر راه صنایــع فعــال ایــن بخــش شناســایی
و در تعامــل بــا دولــت و مجلــس بــرای آن راهکارهایــی
حاصــل شــود.
رضــا پدیــدار ،رییــس کمیســیون انــرژی و محیطزیســت
اتــاق تهــران و نایبرییــس فدراســیون صنعــت
نفــت ایــران نیــز در ســخنانی ،یکــی از رســالتهای
ایــن فدراســیون را مشــارکت بخشخصوصــی در
تصمیمســازیهای حــوزه صنعــت نفــت عنــوان کــرد
و افــزود :فدراســیون بــه دنبــال تعییــن مدلــی مطلــوب
بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای کشــور در بخــش صنعــت
نفــت اســت.
وی بــه همــکاری ایــن تشــکل بــزرگ بــا شــرکتهای
بینالمللــی در راســتای تدویــن مدلهــای نویــن
ســرمایهگذاری در بخــش نفــت ایــران اشــاره کــرد و
گفــت :تعامــل و مشــارکت فدراســیون صنعــت نفــت بــا
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
میتوانــد بســترهای مناســبی بــرای تقویــت بنگاههــا و
تشــکلهای عضــو ایــن فدراســیون ایجــاد کنــد.
در ادامــه ،برخــی از مدیــران تشــکلهای نفتــی کشــور
نیــز دیدگاههــا و نظــرات خــود را مطــرح و بــر پیونــد
کاری فدراســیون صنعــت نفــت بــا اتــاق تهــران تاکیــد
کردنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آفریقا در اولویت توسعه روابط
کارگزاری بانک توسعه صادرات است

علــی صالــح آبــادی عصــر یکشــنبه بعــد از بازدیــد از غرفــه
خبرگــزاری جمهــوری اســامی در بیســت و ســومین
نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگــزاری هــا در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :عــاوه بــر کشــورهای مطــرح
اروپایــی ،آســیای شــرقی و همســایگان بــرای توســعه
روابــط کارگــزاری ،کشــورهای آفریقایــی در اولویــت هــای
برنامــه هــای مــا قــرار دارنــد.
وی یکــی دیگــر از اولویــت هــای بانــک توســعه صــادرات
را گشــایش خطــوط اعتبــاری عنــوان کــرد و گفــت :در
بحــث خطــوط اعتبــاری از بانــک هــای خارجــی شــامل
فاینانــس و ری فاینــاس ،قراردادهایــی را بــا کــره جنوبــی،
چیــن و اتریــش امضــا کردیــم کــه بــه زودی بــا روســیه
هــم بــه توافــق خواهیــم رســید و در مــورد کشــور چیــن
هــم عــاوه بــر بانــک هــای قبلــی اش دو بانــک دیگــر بــه
قــرارداد خواهــد رســید.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات افــزود :البتــه بــه غیــر
از ایــن خطــوط اعتبــاری کــه داریــم در اروپــا و کشــورهای
دیگــر هــم در حــال مذاکــره هســتیم کــه در زمــان
خــودش بــه امضــا خواهــد رســید و اعــام خواهــد شــد.
صالــح آبــادی گفــت :صنــدوق توســعه ملــی ،امســال هفــت
هــزار میلیــارد ریــال در اختیــار بانــک توســعه صــادرات
قــرار داد کــه مــا در شــش ماهــه اول امســال حــدود 3
هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــا نــرخ مناســب بــرای
بخــش صــادرات پرداخــت کردیــم.
وی دربــاره بســته هــای تشــویق صادراتــی و اعتبــار بــرای
صــادرات کننــدگان و برنامــه هــای ایــن بانــک بــرای
اعطــای تســهیالت توضیــح داد :یکــی از بحثهــای اصلــی
مــا در امســال ،ارائــه بســته صــادرات غیــر نفتــی ســال 96
اســت کــه در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی تصویــب شــد.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات گفــت :خوشــبختانه
امســال هفــت هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار از ســوی
صنــدوق توســعه ملــی منابــع در اختیــار ایــن بانــک قــرار
گرفتــه اســت و چیــزی حــدود ســه برابــر ایــن را مبلــغ را
هــم خــود بانــک بــرای بخــش صــادرات تخصیــص داده
اســت.

انـرژی
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شمارش معکوس برای صادرات
نفت به روسیه
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا
اعــام رفــع مشــکالت بانکــی مربــوط بــه
صــادرات نفــت بــه روســیه و امکانپذیــر
شــدن گشــایش اعتبار اســنادی (الســی) ،از
آغــاز صــادرات نفــت ایــران بــه روســیه در
آینــدهای نزدیــک خبــر داد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،علــی کاردر بــا بیــان
ایــن مطلــب ،دربــاره شــیوه دریافــت پــول صــادرات
نفــت گفــت :قــرار اســت  ۵۰درصــد ارزش صــادرات
بــه شــکل یــورو و باقــی هــم بــر اســاس توافــق
دولتهــای دو کشــور در قالــب کاالهــا و تجهیــزات
دریافــت شــود.
بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت بــهزودی و پــس از
آمادهســازی مقدمــات کار ،صــادرات نفــت ایــران
بــه روســیه آغــاز میشــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،خبرگــزاری روســی
«ایتارتــاس» مردادمــاه امســال بــه نقــل از
«آلکســاندر نــواک» وزیــر انــرژی روســیه ،نوشــت:
واردات نفــت از ایــران از طریــق شــرکت دولتــی
«پــروم ســریو ایمپــورت» روســیه در آینــده نزدیــک
آغــاز میشــود.
نــواک پیــش از ایــن نیــز اعالم کــرده بــود :دو طرف
بــرای عرضــه روزانــه  ۱۰۰هــزار بشــکه نفــت ایــران
بــه روســیه بــهزودی بــه توافــق دســت مییابنــد
کــه ممکــن اســت در قالــب عرضــه فیزیکــی یــا
ســوآپ (معاوضــه) انجــام شــود.
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت نیــز چنــدی پیــش
در ایــن بــاره گفتــه بــود :قــرار اســت بخشــی از
پــول بــه صــورت نقــد و بخشــی بــه صــورت کاال
دریافــت شــود امــا هنــوز دربــاره نــوع کاالیــی کــه
قــرار اســت دریافــت کنیــم توافــق نکردهایــم ،زیــرا
هنــوز هیــچ نفتــی بــه روســیه صــادر نشــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس
جمهــوری روســیه نیــز قــرار اســت بــه تهــران ســفر
کنــد .گفتــه میشــود در ایــن ســفر ،همــکاری دو
کشــور در بخــش انــرژی نیــز بررســی خواهــد شــد.

 ۸۰درصد صادرات خدمات فنی و
مهندسی در سبد صنعت برق
مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفــت ۹۰ :درصــد صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی در دســت وزارت نیــرو اســت
کــه  ۸۰درصــد آن ،مربــوط بــه صنعــت بــرق میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا وســیما؛
آرش کــردی ،بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات صنعــت بــرق
بــه دو بخــش تقســیم مــی شــود ،گفــت :بخــش اول
مربــوط بــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و بخــش
دوم مربــوط بــه صــادرات بــرق اســت کــه در ســال هــای
اخیــر ،وزارت نیــرو رکــورددار صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی اســت .در ایــن میــان ،بیــش از  ۵۰درصــد
تولیــد بــرق کشــور در دســت بخــش خصوصــی اســت و
عــاوه بــر آن ســرویس و نگهــداری ،ایجــاد شــبکه هــای
جدیــد ،صــد در صــد تولیــد تجهیــزات بــرق ،و بســیاری
از کارهــای ریــز صنعــت بــرق در دســت بخــش خصوصــی
قــرار دارد.
\مدیــر عامــل شــرکت توانیــر در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه بخــش خصوصــی از صــادر نکــردن مســتقیم بــرق
و نبــود آنهــا در مذاکــرات بــا هیاتهــای خارجــی
گلــه منــد اســت ،تصریــح کــرد :ایــن درخواســت ایــده
آل بخــش خصوصــی اســت کــه بــه آنهــا احتــرام مــی
گذاریــم و خواســته مــا ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی،
بازارهــای کشــورهای منطقــه را فتــح کننــد و بــه دولــت
اتــکا نداشــته باشــند .در ایــن میــان ،خواســته مــا ایــن
اســت کــه بخــش خصوصــی خودشــان را بــه بازارهــای
منطقــه معرفــی کننــد و دولــت هــم مانــع آنهــا نیســت
اگــر بخواهنــد کار پیمانــکاری را شــروع کننــد و حتــی از
آنهــا حمایــت هــم مــی کنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بخــش خصوصــی

معتقــد اســت بــه دلیــل نبــود دیپلماســی حمایتــی از
بخــش خصوصــی شــرکت هــای خصوصــی ایرانــی حتــی
در برخــی از مناقصــه هــا برنــده مــی شــوند؛ امــا بــه
دلیــل نبــود حمایــت الزم طــرح بــه نفــرات دوم یــا ســوم
مناقصــه داده مــی شــود و بــه راحتــی شــرکت هــای
ایرانــی کنــار گذاشــته مــی شــوند ،گفــت :ایــن نکتــه
ربطــی بــه وزارت نیــرو نــدارد؛ بلکــه آنهــا اگــر بخواهنــد
در کشــوری حضــور یابنــد و رزومــه ای از مــا بخواهنــد
یــا تاییــده ایــی الزم داشــته باشــند ،کامــا حمایــت مــی
کنیــم
مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای
موفقیــت در صــادرات غیــر نفتــی بایــد از صــادرات نفتــی
خــاص شــویم ،افــزود :شــرکت هــای خصوصــی بایــد بــا
فرهنــگ کار اقتصــادی جدیــد ،صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی و صــادرات کاالهــای غیرنفتــی بیشــتر آشــنا
شــوند .در ایــن میــان ،پیگیــری مشــکالت شــرکت هــای
ایرانــی در مناقصــات ،مربــوط بــه وزارت خارجــه اســت و
نمایندگــی هــا و ســفارتخانه هــا بایــد موضــوع را پیگیری
کننــد؛ امــا مــواردی کــه شــرکت هــای خصوصــی الزم
مــی داننــد تــا وزارت نیــرو اقداماتــی انجــام دهــد ،تــاش
مــی کنیــم بــا وزارت خارجــه هماهنگــی الزم را انجــام
دهیــم.
مدیرعامــل شــرکت توانیــر در زمینــه پرداخــت بدهــی
عــراق بابــت خریــد بــرق از ایــران افــزود :مشــکل تــا حــد
زیــادی حــل شــده و امــکان ارتبــاط بانکــی در حــال
فراهــم شــدن اســت بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه مســائل
بانکــی و ال ســی را حــل نماییــم ،تــا بتوانیــم طلــب خــود
را از عــراق دریافــت کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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دگرگونی بزرگ
پیامدهــای سیاســی و اقتصــادی و ریشــه هــای عصــر مــا در ایــن اثــر کالســیک ،کارل پوالنــی بــه تجزیــه وتحلیــل تاریــخ
اقتصــادی و نظریــه اجتماعــی و همچنیــن تغییــرات اقتصــادی واجتماعــی ناشــی از (دگرگونــی بــزرگ ) از انقــاب صنعتــی
پرداختــه اســت .تجزیــه و تحلیــل وی دربردارنــده نقــاط ضعــف بــازار خــود تنظیــم و نیــز پیامــد هــای اجتماعــی بالقــوه
وخیــم بــازار ســرمنایه داری را توضیــح مــی دهــدindex .ایــن کتــاب بــه صــورت مقدماتــی بــه تجزیــه و تحلیــل تجــارت آزاد
و عصرجهانــی ســازی مــی پــردازد .کارل پوالنــی اقتصــاددان سیاســی آمریکایی-مجارســتانی اســت .ایــن کتــاب بــه بررســی
تحــوالت اجتماعــی و سیاســی کــه در طــول ظهــور اقتصــاد بــازار آزاد در انگلســتان بــه وجــود آمــده اســت پرداختــه اســت.
پوالنــی مدعــی اســت کــه اقتصــاد بــازار آزاد و همچنیــن دولــت ملــی ،عناصــر جــدا از هــم نیســتند ولــی بــه دلیــل مفهمــوم
جدیــد ” جامعــه مبتنــی بــر بــازار” آن هــا را از هــم تفکیــک مــی کننــد .یکــی از ویژگــی هــای متمایــز ” انجمــن بــازار” ایــن بود
کــه ذهینتیــت اقتصــادی بشــریت را تغییــر دادنــد .قبــل از تحــول بــزرگ ،مــردم اســاس اقتصــاد را بــر پایــه روابــط متقابــل و
توزیــع مجــدد منابــع مــی دانســتند .پــس از تحــول بــزرگ ،بیشــتر مــردم عقالیــی فکــر مــی کردنــد و رفتــار آن هــا را مــی
تــوان دقیقــا بــر اســاس اصــول اقتصــاد نئــو کالســیک پیــش بینــی کــرد .ایجــاد نهادهــای ســرمایه داری ،نــه تنهــا قوانیــن
بلکــه اساســا ذهنیــت اقتصــادی بشــر را نیــز تغییــر داد .ایــن تغییــر آنچنــان بــود کــه قبــل از تحــول بــزرگ ،بازارهــا نقــش
بســیار جزیــی در امــور انســانی را بــازی مــی کــرد و بــه دلیــل انــدازه کوچــک خــود حتــی قــادر بــه تعییــن قیمــت هــم نیــود.
امــا تنهــا پــس از ایجــاد نهادهــای صنعتــی و تجــاری جدیــد ،میــل بشــریت بــه داد و ســتد کاال ئتجــارت افزایــش یافــت و نهــاد
هــای جدیــد در تــاش انــد کــه قالــب طبیعــت انســان را بــه تناســب بازارهــای جدیــد و نهادهــای اقتصــادی شــکل دهنــد.
بنابرایــن پوالنــی یــک رویکــرد قــوم نــگاری جدیــد بــه نــام ” جانشــین ســازی” را پیشــنهاد مــی دهــد کــه در تقابــل بــا ”
فرمالیســم” اســت و هــر مبــدع هــر دو واژه خــود پوالنــی بــوده اســت ..ایــن کتــاب کــه پــس از نزدیــک بــه  ۷۰ســال توســط
محمــد مالجــو در ســال  ۱۳۹۱بــه فارســی ترجمــه شــد و توســط شــرکت نشــر و پژوهــش شــیرازه کتــاب ،منتشــر شــد.

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

