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سخنی با وزیر اقتصاد
حمیدرضا صالحی

پــس از انتقــادات بیشــماری کــه بــه تیــم اقتصــادی دولــت طــی چنــد مــاه
گذشــته وارد شــد ،تغییراتــی در کابینــه بهویــژه در تیــم اقتصــادی دولــت
دوازدهــم رخ داد کــه اســتیضاح وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی یکــی از آن
تغییــرات بــود.
در ایــن میــان پیشبینــی میشــد بــا روی کارآمــدن وزیــر جدیــد اقتصــاد کــه
یکــی از وزارتخانههــای مهــم در اتخــاذ تصمیمــات و سیاســتگذاریهای
اساســی در کشــور محســوب میشــود ،شــاهد ایــن باشــیم کــه هــم تیــم
اقتصــادی دولــت تقویــت شــود و هــم برنامههــا و طرحهــای جدیــدی از
ســوی آقــای دژپســند بهعنــوان فــرد جدیــدی کــه در تیــم اقتصــادی دولــت
قــرار گرفتنــد ،ارائــه شــود .از ســوی دیگــر بــه دلیــل نگرانــی و بیاعتمــادی
کــه از ســوی مــردم و فعــاالن بخشخصوصــی طــی تصمیمــات ارزی کــه
از فروردیــن مــاه اســتارت آن خــورد و باعــث ایجــاد التهابــات و نوســانات و
جهــش در بــازار ارز شــد کــه متاســفانه تــا بهحــال نیــز آثــار آن پابرجاســت،
انتظــار میرفــت ســکاندار جدیــد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ایــن
نگرانیهــا را بــا ارائــه یــک برنامــه جامــع و راهبــردی بــه مــردم کاهــش
دهــد.
مســاله اصلــی ایــن اســت کــه در اقتصــاد بیمــار ،کــه هماکنــون خیــل زیــاد
فعــاالن اقتصــادی بهدلیــل رکــود تورمــی و فضــای نامناســب کســبوکار و
همینطــور اقشــار مختلــف مــردم از طبقــه آســیبپذیر تــا طبقــه متوســط
بــه ســبب پاییــن آمــدن ارزش داراییهایشــان و کاهــش قــدرت خریــد و
نیــز دریافــت حقوقهــای همچنــان ناچیــز در زیــر خــط فقــر بــا مشــکالت
فــراوان درحــال گــذران هســتند ،انتظــار میرفــت وزیــر جدیــد اقتصــاد بــا
درک شــرایط جدیــد ،حداقــل یــک برنامــه کوتاهمــدت و همینطــور برنامــه
بلندمــدت تــا پایــان کار دولــت دوازدهــم ارائــه دهــد و ایــن اطمینــان نســبی
را ایجــاد کنــد کــه بــا اقداماتــی کــه در دســتور کار دارد ،ضمــن افزایــش
اعتمــاد عمومــی بــه دولــت ،فعــاالن اقتصــادی و آحــاد مــردم جامعــه بتواننــد
آینــده را بــا امیــد و اطمینــان نســبی بــه ثبــات اقتصــاد در فضــای کسـبوکار
پیشبینــی کننــد .ادامــه در صفحــه 4

تقدیر پارلمان بخش خصوصی پایتخت از
صادرکنندگان نمونه
مراســم انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران در ســال 1397
توســط اتــاق بازرگانــی تهــران و بــا حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت برگــزار شــد .در ایــن مراســم کــه بــا اســتقبال فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی و نماینــدگان ســازمانها و نهادهــای
کشــوری و اســتانی برپــا شــد 15 ،شــرکت بــه عنــوان صادرکننــده
نمونــه معرفــی شــدند .همچنیــن  5شــرکت نیــز بــه دلیــل کســب
امتیــازات بــاال در فرآینــد انتخــاب ،شایســته تقدیر شــناخته شــدند.
ضرورت تصمیمگیری یکپارچه برای صادرات
در ابتــدای ایــن مراســم ،محمــد الهوتــی کــه هماننــد ســال گذشــته ،مســوولیت
دبیرخانــه کارگــروه انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران را برعهــده
داشــت ،پشــت تریبــون ایســتاد و توضیحاتــی دربــاره فراینــد شناســایی و
ن نمونــه پایتخــت ارائ ـ ه کــرد .الهوتــی گفــت :بــه دلی ـل
ب صادرکننــدگا 
انتخــا 
تعامــل مثبــت و ســازنده میــان اتــاق تهــران ،ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
ب صادرکننــدگان نمونــه
و اســتانداری تهــران طــی دو ســال گذشــته ،انتخــا 

اســتان بــر اســاس دســتورالعملهای مربوطــه بــه پارلمــان بخــش خصوصــی
واگــذار شــده اســت.
او افــزود :ســال گذشــته 56 ،پرونــده توســط دبیرخانــه مــورد ارزیابــی قــرار
گرفــت و امســال بــا کاهــش  33درصــدی ،تعــداد  37پرونــده بــرای بررســی
توســط صادرکننــدگان بــه اتــاق تهــران ارســال شــد کــه از ایــن میــان 3
صادرکننــده بــه عنــوان صادرکننــده ملــی برگزیــده شــده بودنــد و بــه همیــن
ســبب ایــن ســه پرونــده از دور رقابتهــای اســتانی خــارج شــد .بــر ایــن اســاس
 34پرونــده بــا نظــارت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مــورد بررســی دقیــق
قــرار گرفــت و بدیــن ترتیــب  15صادرکننــده بــه عنــوان صادرکننــدگان برتــر
ســال  1397اســتان تهــران انتخــاب شــدند.
او بــا بیــان اینکــه  5صادرکننــده نیــز بــه عنــوان صادرکننــدگان شایســته تقدیــر
برگزیــده شــدند ،ادامــه داد :واگــذاری امــر انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه اســتان
بــه اتــاق تهــران بــه عنــوان نمــادی از اعتمــاد بــه بخــش خصوصــیمیتوانــد
ســرلوحه دیگــر اســتانها قــرار گیــرد و واگــذاری ســایر امــور بــه بخــش
خصوصــی از همیــن مراحــل قابــل انجــام اســت .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

ـات
ـادرات خدمـ
ـد صـ
ـی توانـ
ـا مـ
ـم هـ
تحریـ
فنــی مهندســی را کامــا فلــج کنــد

تقدیــر پارلمــان بخــش خصوصــی پایتخــت محمدرضــا انصــاری در گفتگــو بــا ســایت خبــری
از صادرکننــدگان نمونــه مراســم انتخــاب اتــاق تهــران مطــرح کردمشــروح خبــر
صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران در ســال
 1397توســط اتــاق بازرگانــی تهــران و بــا حضــور فشــار آمریــکا بــه عــراق بــرای افزایــش
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت برگــزار شــد .در صــادرات نفــت وزیــر انــرژی آمریــکا دولــت
ایــن مراســم کــه بــا اســتقبال فعــاالن اقتصــادی جدیــد عــراق را بــرای افزایــش تولیــد و صــادرات
بخــش خصوصــی و نماینــدگان ســازمانها و نفــت شــمال ایــن کشــور بــه ترکیــه در آســتانه
نهادهــای کشــوری و اســتانی برپا شــد 15 ،شــرکت بررســی تمدیــد معافیــت بغــداد از تحریمهــا
بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه معرفــی شــدند .بــرای ادامــه واردات گاز ایــران ،تحــت فشــار قــرار

مشروح خبر

داد..مشــروح خبــر

اعضــای جدیــد هیــات رییســه فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وایســته ایــران صنعــت بــرق نیازمنــد  ۶۰۰هــزار میلیــارد
ـد مدیــر عامــل شــرکت
ـرمایه جدیـ
ـان سـ
ـدند اعضــای جدیــد هیــات رییســه تومـ
ـاب شـ
انتخـ

فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته توانیــر گفــت :درصــورت رشــد هفــت درصــدی
ایــران در جلســه هیــات مدیــره عصــر روز ســه ســاالنه مصــرف بــرق ،برنامهریــزی شــده تــا طــی
شــنبه مــورخ (( )) 1397.9.20انتخــاب شــدند  ۱۰ . .ســال آینــده حجــم تاسیســات بــرق کشــور دو
مشــروح خبــر
.
برابــر شــود کــه مشــروح خبــر

عــاج معضــل بــد مصرفــی بــرق
ـرای
ـط بـ
ـی فقـ
ـعه ملـ
ـدوق توسـ
ـع صنـ
پیــام باقــری ،نایــب رئیــس هیــات مدیــره منابـ
ـت رییــس هیــات عامــل
ـی اسـ
ـش خصوصـ
فــــــــــدراســــــــــــیون صـــادرات بخـ
انــــــرژی و صـــــنایع وابسـته ایـــــــران ،صنــدوق توســعه ملــی در ادامــه و در پاســخ بــه
فعــال بخشخصوصــی اســت ....مشــروح خبــر ســواالت و نظــرات مطــرح شــده از ســوی اعضــای
صــادرات خدمــات فنــی ومهندســی،موثر
امــا مغفــول تحریمهــا در بخشهــای مختلــف

اقتصــاد اثــرات مختلفــی داشــته اســت .در بخــش
کاالیــی اثــرات تحریمهــا در هــر بخــش متفــاوت
.
اســت مشــروح خبــر

هیــات نماینــدگان ،گفــت :صنــدوق توســعه ملــی
تــاش داشــته اســت تــا  80درصــد منابــع ایــن
صنــدوق در اختیــار بخــش خصوصــی و تنهــا
 20درصــد بــه موسســات عمومــی غیردولتــی
.
تخصیــص یابــد .مشــروح خبــر

ضــرورت حمایــت دولتهــای ایــران و
تحریــم یعنــی تروریســم اقتصــادی رئیسجمهور روســیه از بخــش خصوصــی دو طــرف در
ـم ســرگئی کاتریــن رئیــس اتــاق
در دومیــن کنفرانــس روســای مجالــس ایــران ،شــرایط تحریـ

افغانســتان ،پاکســتان ،ترکیــه ،چیــن و روســیه بازرگانــی روســیه،ا غالمحســین شــافعی رئیــس اتاق
دربــاره مبــارزه بــا تروریســم ،بــا ارائــه هشــت
.
ایــران دیــدار کــرد .مشــروح خبــر
راهــکار بــرای تحقــق منطقــه قویتــر تاکیــد
.
کرد.مشــروح خبــر

شماره صد و هشت  //هفته سوم آذر هزار و سیصد نود و هفت

انـرژی

اخبار کوتاه
درخواســت کمــک از بخــش خصوصــی بــرای
اســتفاده از منابــع مالــی خارجــی مشــروح

خبــر

2

رویتــرز :صــادرات آلمــان بــه ایــران رشــد
چشــمگیری داشــته اســت مشــروح خبــر

.

.

رایزنــی تجــاری ســفیر ایــران در عمــان

مشروح خبر

اقــدام جدیــد روســیه دربــاره ســوئیفت

مشــروح خبــر

.

آرامکــو ،عربســتان را بــه مرکــز انرژیهــای
تجدیدپذیــر تبدیــل میکنــد مشــروح خبــر
ـا
ـادرات /خارجیهـ
ـکیل وزارت صـ
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همایــش معرفــی و تجلیــل از صادرکننــدگان
نمونه اســتان تهــران در ســال  1397از ســوی
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
تهــران در هتــل ارم برگــزار شــد.

افزایش مصارف ارزی و کاهش درآمدها
در ادامــه ایــن جلســه ،محمدرضــا مــودودی ،سرپرســت
ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه آمریکا
جنگــی تمامعیــار را بــدون شــلیک یــک گلولــه علیــه
ی اروپایــی بــه
ایــران آغــاز کــرده اســت ،گفــت :کشــورها 
رغــم وعدههایــی کــه دادهانــد ،هنــو ز نتوانســتهاند بــه
ی پشــتیبانی خــود را از ایــران نشــان دهنــد و
طــور عمل ـ 
مــامیدانیــم کــه بایــد بــه خــود اتــکا کنیــم.
ت جــدی انگاشــتن
مــودودی در ادامــه بــه ضــرور 
ط دولــت پرداخــت
دغدغههــای بخــش خصوصــی توســ 
و گفــت :الزم اســت در کشــور ،تغییــر رویکــردی در
حــوزه تولیــد و صــادرات ایجــاد شــود .بررســیها نشــان
میدهــد کــه صرفــا  70قلــم کاال ،صــادرات بیــش از 50
میلیــون دالر را حاصــل کردهانــد و صــادرات بیــش از  10او ادامــه داد :افــزون بــر ایــن مســایل ،بســیاری از افــرا د از
میلیــون دالر ،شــامل کمتــر از  350قلــم کاال اســت و شــرایط زندگــی خــود ناراضــی هســتند ،بــه آینــده امیــد
ن و نخبــگان راه مهاجــرت را در
تنوعبخشــی یــه اقــام صادراتــی نیازمنــد ســرمایهگذاری ندارنــد و همچنیــن جوانــا 
پیــش گرفتهانــد کــه ایــن کشــور را در آینــده از لحــاظ
در مگاپروژههــای صادراتــی اســت.
ریی ـس ســازمان توســعه تجــارت در ادامــه ســخنانش از جمعیــت جــوان و نیــروی کار نیــز بــا مشــکالتی مواجــه
برنامههــای ایــن ســازمان بــرای توانمندســازی بنگاههــای خواهــد کــرد .متاســفانه دولــت در مواجهــه بــا مشــکالت
مســتعد رشــد خبــر داد و گفــت :ســازمان توســعه تجــارت یــا تصمیــمنمیگیــرد یــا بســیار دیــر تصمیمگیــری
پروژههایــی را تعریــف کــرده اســت کــه در صــورت میکنــد.
تکمیــل شــدن ،صــادرات چنــد صــد میلیــون دالری را او سیاســتهای ارزی دولــت را مصــداق عــدم
محقــق خواهــد کــرد و بخــش خصوصــی بایــد کار بررســی ،تصمیمگیــری بــه موقــع دولــت خوانــد و در ایــن بــاره
توضیــح داد :دولــت حــدود پنــج ســال در مــورد ارز،
مذاکــره و فاینانــس ایــن پروژههــا را برعهــده بگیــرد.
تصمیمگیــری نکــرد و ناگهــان قیمــت ارز بــا جهــش
مواجــه شــد .دولـت بــرای کنتــرل ایــن وضعیــت بــه تکاپــو
دولت به نظرات بخش خصوصی بها دهد
ســخنران بعــدی آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان برتــر افتــا د و بیــش از  30بخشــنامه را بــرای حــل ایــن مشــکل
اســتان تهــران ،مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق بازرگانی صــادر کــرد .حــل ســایر مســایل اجتماعــی و سیاســی نیــز
تهــران و متولــی برگــزاری فرآینــد انتخــاب صادرکننــدگان گرفتــار همیــن رویکــرد دولــت اســت .بــرای مثــال ،موضــوع
 FATFنیـ ز اگرخــوب یــا بــد بایــد در مــورد آن بــه ســرعت
نمونــه اســتان بــود.
او بــا اشــاره بــه برخــی ویژگیهــای ممتــاز کشــور نظیــر ،تصمیمگیــری شــود .در تصمیمگیــری بــا تاخیــر زیــاد،
موقعیــت سوقالجیشــی ایــران ،همســایگی بــا هشــت بســیاری از مزایــا و امکانــات آن نیــز از دســت خواهــد رفــت.
کشــور محصــور در خشــکی ،برخــورداری از منابــع معدنــی د
فــراوان ،جایــگاه ایــران در برخــورداری از منابــع نفــت و گاز بــدون مشــورت بــا بخــش خصوصــی ،هیــچ
ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه چــرا ایــران بــا جمعیــت تصمیمــی نمیگیــرم
 80میلیــون نفــری و جمعیتــی جــوان ،اکنــون بایــد بــا وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز در ایــن همایــش،
ســه میلیــون بیــکار مواجــه باشــد و حداقــل  5دهــک فنــاوری و صــادرات را دو بــال شــکوفایی صنایــع در کشــور
عنــوان کــرد و گفــت :در دوره جدیــد وزارت صنعــت ،معــدن
جمعیتــی آن دچــار مشــکل فقــر باشــند؟
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و تجــارت ،چندیــن اتــاق فکــر از جملــه اتــاق فکــر مربــوط
وزیر نیرو مطرح کرد؛
بــه صــادرات غیرنفتــی ایجــاد کردهایــم و معتقدیــم کــه
بــرای رونــق در صــادرات کشــور بایــد محصــوالت فناورانــه
تولیــد کــرد.
رضــا رحمانــی ســپس بــه دیــدار اخیــر جمعــی از مســووالن
دولــت بــا مقــام معظــم رهبــری اشــاره کــرد و افزود :ایشــان
در ایــن دیــدار بــر دو موضــوع حمایــت از تولیــد داخلــی و
رشــد و رونــق در صــادرات غیرنفتــی تاکیــد جــدی داشــتند.
وی ســپس بــا تاکیــد بــر اینکــه مانیفســت وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت در دوره پیــش رو ،مشــورت و تعامــل و
همفکــری بــا بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی اســت،
افــزود :از ایــن پــس ،تمامــی تصمیمــات نهایــی در فضــای
کســب و کار و مرتبــط بــا وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا مشــورت بــا بخــش خصوصــی گرفتــه خواهــد شــد و
ضمانــت اجرایــی تمامــی تصمیمــات نیــز بایــد بــا دولــت و
همچنیــن بخــش خصوصــی باشــد.
رحمانــی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت دوازدهــم
بــرای تســهیل در فرآیندهــای مرتبــط بــا صــادرات
غیرنفتــی ،مصصــم و جــدی اســت ،گفــت :طــی ســال
جــاری 10 ،پــروژه ویــژه در وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت تعریــف و بــرای هــر یــک از آن نیــز مســول قــرار
دادهایــم و یکــی از ایــن پروژههــا ،توســعه صــادرات بــه
کشــورهای همســایه اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه
آمارهــای اتــاق بازرگانــی تهــران نشــان میدهــد کــه
حجــم واردات کشــورهای همســایه ایــران طــی ســال
گذشــته ،بالــغ بــر  570میلیــارد دالر بــوده اســت ،افــزود:
ایــن در حالــی اســت کــه ســهم واردات کشــورهای همســایه
از بــازار ایــران ،تنهــا  3تــا  4درصــد اســت.
رحمانــی بــا بیــان اینکــه بــازار کشــورهای همســایه ،یــک
ظرفیــت و فرصــت ایــدهآل بــرای رشــد صــادرات غیرنفتــی
ایــران بــه حســاب میآیــد ،گفــت :اگــر ســهم واردات ایــن
کشــورها از ایــران را تنهــا بــه  10درصــد افزایــش دهیــم،
ارزش صــادرات غیرنفتــی کشــور فقــط بــه ایــن مناطــق
معــادل کل ارزش صــادرات غیرنفتــی کشــور در ســال
خواهــد بــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در بخــش دیگــری از
ســخنانش ،یکــی از موانــع پیــش روی صــادرت غیرنفتــی
کشــور را عــدم توازنهــا میــان صــادرات و تنظیــم
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بــازار داخــل عنــوان کــرد و افــزود :بــرای فعــال کــردن
ظرفیتهــای خالــی در بخــش تولیــد ،بایــد صــادرات را
تقویــت کــرد.
ـتان
ـه اسـ
ـده نمونـ
ـرکت صادرکننـ
ـت  15شـ
فهرسـ
ـال 1397
ـران در سـ
تهـ
-1نفت بهران به مدیرعاملی اسعد عزیزی
 -2نیواد برزن به مدیرعاملی سمیع سمیعی
 -3سینا کاشی به مدیرعاملی رضا عزیزیان
 -4شیشه مظروف یزد به مدیرعاملی ناصر بهرامی
 -5صنایع ریختهگری پرلیت آسیا به مدیرعاملی
بابک بیدختی
 -6مجتمع صنایع الستیک یزد به مدیرعاملی
اسکندر ستوده
 -7شرکت تجارت آرمان پگاه به مدیرعاملی مجید
بازیان
 -8شرکت دمنده به مدیرعاملی احمد بستانچی
 -9لولهگستر خادمی به مدیرعاملی محمدرضا خادمی
ولیپور
 -10تولیدی و صنعتی ممتاز سهند به مدیرعاملی
محمدرضا سلطانی
 -11شیر پاستوریزه پگاه تهران به مدیرعاملی عبداهلل
کاشانیزاده
 -12فرآوردههای لبنی تین به مدیرعاملی میراسالم
تیموری
 -13شیشهسازی مینا به مدیرعاملی داوود
کافیآبادی
 -14شرکت صانیر به مدیرعاملی حمیدرضا صالحی
 -15نانو فناوران دارویی الوند به مدیرعاملی نیما
سپهری
پنــج شــرکت شایســته تقدیــر در صــادرات در
ســال 1397
 -1دشت بهشت آریا
 -2آرتاویل تایر
 -3گروه صنعتی پاکشو
 -4پارس تابلو
 -5آذرپاسیلو
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ادامه از صفحه 1

سخنی با وزیر اقتصاد

اعضای جدید هیات رییسه فدراسیون صادرات
انرژی و صنایع وایسته ایران انتخاب شدند
اعضــای جدیــد هیــات رییســه فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
در جلســه هیــات مدیــره عصــر روز ســه
شــنبه مــورخ (( )) 1397.9.20انتخــاب
شــدند .
در ایــن جلســه آقــای مهنــدس محمــد
پارســا بعنــوان رئیــس هیــات مدیــره و
آقایــان دکتــر شــمس اردکانــی و مهنــدس
پیــام باقــری بعنــوان نایــب رئیــس هیــات

مدیــر انتخــاب شــدند .
همچنیــن آقــای مهنــدس احمــد صرامــی
بعنــوان خزانــه دار و آقــای دکتــر بهمــن
صالحــی بعنــوان منشــی هیــات مدیــره
انتخــاب شــدند.
در پایــان بــه پیشــنهاد رییــس هیــات
مدیــره و تاییــد اعضــای هیــت رییســه
آقــا ی مهنــدس حمیدرضــا صالحــی بعنــوان
دبیــرکل فدراســیون انتخــاب شــدند

امــا متاســفانه نهتنهــا شــاهد ارائــه چنیــن برنامــهای
در راســتای اعتمادســازی نبودیــم ،بلکــه مشــاهده شــد
کــه تغییــر و تحوالتــی در دســتگاههای مهــم عملیاتــی
کشــور کلیــد خــورد کــه حداقــل طــی یــک ســال اخیــر
عملکــرد بســیار مطلوبــی از خــود بهجــای گذاشــته
بودنــد.
گمــرک یکــی از همــان دســتگاهها بــود کــه بســیاری
از فعــاالن اقتصــادی و ســازمانها از ســکاندار پیشــین
آن رضایــت داشــتند .حــال ایــن ســوال مطــرح اســت
بــا وجــود اینکــه تمــام آحــاد جامعــه و فعــاالن
بخشخصوصــی و حتــی مجلــس در انتظــار تغییــرات
و حاکمیــت یــک نــگاه جدیــد در تیــم اقتصــادی دولــت
بودنــد ،چــرا بایــد در گمــرک کــه طــی چنــد وقــت اخیر
عملکــرد مطلوبــی از خــود بهجــا گذاشــته و رضایــت
بخشهــای مختلــف از بخشخصوصــی ،تشــکلهای
اقتصــادی ،اتــاق بازرگانــی و حتــی دســتگاههای
اجرایــی مرتبــط دولتــی را جلــب کــرده بــود ،شــاهد
تغییــر مدیریــت باشــیم؟ از دیــدگاه بخشخصوصــی،
وزیــر اقتصــاد بایــد نگــران بیاعتمادیهــا و نگــران
ســرمایهگذارانی باشــد کــه بــرای ورود بــه فضــای
کســبوکار کشــور تردیــد دارنــد و از طــرف دیگــر بــا
توجــه بــه افزایــش نــرخ تــورم کــه ناشــی از اتخــاذ
سیاســتهای زیرســاختی اقتصــاد اســت برنامههــای
اجرایــی خــود را ارائــه کنــد .اقتصــاد کشــور بهدلیــل
افزایــش نــرخ ارز و تاثیراتــی کــه بــر قیمــت ســکه،
طــا ،ســهام ،ماشــین و ملــک گذاشــته تــا حــدود بســیار

زیــادی از دایــره پیشبینیهــا خــارج شــده اســت و
در ایــن میــان وضعیــت درآمــدی و حقوقــی مــردم نیــز
همــان بــوده و هیــچ تغییــری نکــرده اســت .آیــا نبایــد
ایــن چالشهــا ،دغدغ ـه ایــن روزهــای وزیــر اقتصــاد را
شــکل دهنــد تــا بــا برنامهریــزی ایــن وضعیــت را بــه
تعــادل برســاند؟
متاســفانه بهرغــم انتظاراتــی کــه وجــود دارد هنــوز
هیــچ برنام ـهای از ســوی دولــت بــرای رفــع و کاهــش
سیاســتهای اشــتباه گذشــته و نگرانــی از روزهــای
پیــشرو دیــده نمیشــود .از آقــای دژپســند انتظــار
م ـیرود بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی و صحبتهایــی
کــه در روز رایگیــری در مجلــس انجــام دادنــد برنامــه
کوتاهمــدت و میانمــدت خــود را ارائــه کننــد و بــرای
بهتــر اجرایــی شــدن برنامهشــان بــا بخشخصوصــی
بــه تعامــل برســند تــا تاثیــرات هماندیشــی و
تصمیمســازی مشترکشــان ســریعتر دیــده شــود
کــه بخشــی از آن خــوب اســت حداقــل در بودجــه ۹۸
دیــده و لحــاظ شــود .بهجــز برنامــه کوتاهمــدت کــه
نیــاز حــال ایــن اقتصــاد آشــفته و بیثبــات اســت ،تغییر
و اصــاح اساســی در ســطح سیاســتگذاریهای کالن
در اقتصــاد کشــور کــه از دیربــاز تــا بــه امــروز مطــرح
بــوده اســت نیــز یــک ضــرورت اســت کــه امیدواریــم
وزیــر جدیــد بــا شــجاعت و درایــت ســکانداری ایــن
امــر مهــم را در دســت بگیــرد و ایــن کشــتی توفــان زده
را بــه ســاحلی امــن هدایــت کنــد.
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صـــــنایع وابســـته ایـــــــــران ،فعــال بخشخصوصــی
اســت کــه برنامــه جدیــد وزارت نیــرو بــرای اصــاح
تعرفههــا را مــورد ارزیابــی قــرار داد .وی میگویــد:
لطمــهای کــه بــه صنعــت بــرق وارد شــده ،ریشــه در
طــرح تثبیــت قیمتهــا دارد کــه در مجلــس هفتــم
بهعنــوان یــک هدیــه بــه مــردم تصویــب شــد .در آن
مقطــع مشــکالت فعلــی بــه خوبــی لمــس نشــد و دلیــل
آن هــم ایــن بــود کــه اختالفــی کــه ناشــی از طــرح
تثبیــت قیمتهــا بیــن قیمــت تکلیفــی و قیمــت تمــام
شــده بــود ،بــا پــول نفــت جبــران میشــد .در آن مقاطــع
ســرمایهگذاریهای صنعــت بــرق بــا درآمدهــای نفتــی
جبــران و تامیــن میشــد و بخشخصوصــی هــم در ایــن
بــاره هیــچ دغدغــهای نداشــت و رونــق اقتصــادی هــم

برقــرار بــود .امــا چالشهــا زمانــی خــود را نشــان داد کــه
بــا محدودیــت و قطــع منابــع حاصــل از نفــت ناشــی از
تحریمهــا روبــهرو شــدیم و از ایــن نقطــه اختــاف بیــن
قیمتتمــام شــده و قیمــت تکلیفــی خــود را نمایــان کــرد
و از ســوی دیگــر منابــع الزم بــرای ســرمایهگذاری در
ردیفهــای بودجــه در اختیــار وزارت نیــرو قــرار نگرفــت.
در ایــن میــان یــک نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه بــرق
یــک کاالســت و یــک خدمــت مادامالعمــر نیســت.
اگــر قــرار اســت در قالــب یــک خدمــت تعریــف شــود ایــن
موضــوع بایــد در ســطح هیــات دولــت بهعنــوان یــک
خدمــت تعریــف شــود نــه در صنعــت بــرق کــه متولــی
اجرایــی آن اســت .بزرگتریــن مشــکل صنعــت بــرق در
شــرایط فعلــی رکــودی اســت کــه اتفــاق افتــاده اســت .بــه
دلیــل اینکــه خریــدار نهایــی ایــن صنعــت دولــت اســت
تبعــات تصمیمــات دولــت پــای فعــاالن ایــن صنعــت را
گرفتــه اســت .زمانــی کــه دولــت منابعــی بــرای انجــام
کار نداشــته باشــد ،نمیتوانــد پــروژه جدیــدی تعریــف
کنــد یــا اگــر هــم تعریــف شــود حاصلــی جــز انباشــت
پروژههــای نیمهتمــام نخواهــد داشــت .زمانــی کــه یــک
بنــگاه اقتصــادی نتوانــد متناســب بــا ســرمایهگذاری کــه
انجــام داده ،تولیــد کنــد و محصــول خــود را بــه فــروش
برســاند طبیعتــا مجبــور اســت منابعــی را خــارج از ایــن
سیســتم بــرای خــود دســت و پــا کنــد .مثــا بــه ســراغ
بــازار پــول بــرود آن هــم بــا هزینههــا و نرخهــای
بــاال .بنابرایــن میتــوان گفــت صنعــت بــرق در گــرداب
مشــکالتی گیــر افتــاده کــه بخــش اعظــم آن بــه چرخــه
معیــوب اقتصــاد آن بازمیگــردد .زیــرا منابــع و مصــارف
در ایــن صنعــت بــا یکدیگــر همخوانــی نــدارد .در ایــن
میــان اصــاح تعرفههــای بــرق یکــی از راههایــی اســت
کــه میتــوان تــوازن را بــه ایــن صنعــت تــا حــدودی
بازگردانــد .البتــه طرحهــای جدیــدی کــه از ســوی
وزارت نیــرو بــرای تعرفههــا در نظــر گرفتــه شــده ،تنهــا
در بخــش پرمصرفــان تعبیــه شــده اســت و هنــوز هــم
مــورد اســتقبال هیــات دولــت قــرار نگرفتــه اســت .دولــت
بایــد بپذیــرد کــه تعرفههــا بایــد اصــاح شــوند .مجلــس
آمادگــی ایــن اصالحــات را دارد امــا هیــات دولــت مجــددا
از ایــن طــرح اســتقبال نکــرده اســت .
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از منابع مالی
خارجی

مرتضــی شــهیدزاده ،رئیــس هیــات عامــل صنــدوق
توســعه ملــی بــه ایــراد ســخن پرداخــت و عملکــرد و
برنامههــا ایــن صنــدوق را تشــریح کــرد .او بــا اشــاره
بــه اینکــه ایجــاد صنــدوق توســعه ملــی ،ابتــکار رهبــر
معظــم انقــاب بــرای توســعه اقتصــادی توســط بخــش
خصوصــی بــوده اســت افــزود :گاهــی از کارکــرد صنــدوق
توســعه ملــی برداشـتهای نادرســتی صــورت میگیــرد
و مــا در ابتــدا بایــد ســعی کنیــم بــا بخــش خصوصــی
بــه ادبیــات مشــترکی در مــورد صنــدوق توســعه ملــی
دســت پیــدا کنیــم.
او ســپس بــه حیطــه فعالیتهــا و آنچــه در اساســنامه
صنــدوق توســعه ملــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت،
اشــاره کــرد و گفــت :حمایــت از تولیــد داخلــی ،حمایــت
از پروژههــای دانشبنیــان ،اســتفاده از منابــع صنــدوق
بــرای جــذبســرمایهگذاری خارجــی از جملــه وظایفــی
اســت کــه در اساســنامه صنــدوق مــورد اشــاره قــرار
گرفتــه اســت.
شــهیدزاده ادامــه داد :منابــع صنــدوق از  32درصــد
فــروش نفــت حاصــلمیشــود و اگــر قــرار اســت
ایــن منابــع بــه دو برابــر افزایــش پیــدا کنــد ،بایــد بــه
حوزههایــی کــه دارای منابــع خارجــی اســت ،متصــل
شــود و ایــن ارتبــاط بایــد بــر اســاس مقــرراتبینالمللی
برقــرار شــود .بــه همیــن ســبب ایجــاد بانــک خصوصــی
و کانــال مالــی بــا حمایــت صنــدوق انجــام گرفــت.
بنابرایــن نخســتین درخواســت مــا از بخــش خصوصــی
در ایــن نشســت آن اســت کــه شــرایطی فراهــم شــود و
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کمکــی بشــود کــه بتوانیــم بــا کمــک بخــش خصوصــی
از امکانــات مالــی خارجــی اســتفاده کنیــم.
شــهیدزاده اظهــار داشــت :هنــوز بخــش خارجــی
صنــدوق توســعه ملــی راهانــدازی نشــده اســت و ایــن
بخــش جــز بــا حضــور و کمــک بخــش خصوصــی راه
نمیافتــد.
رئیــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی بــا اشــاره
بــه راهبردهایــی نظیــر تبدیــل بخشــی از منابــع بــه
ثروتهــای مانــدگار ،مولــد و ســرمایههای زاینــده
اقتصــادی و حفــظ ســهم نســلهای آینــده از منابــع
نفــت و گاز و فرآوردههــای نفتــی از طریــق تامیــن
مالــی کــه مقــام معظــم رهبــری تعییــن کردهانــد،
گفــت :هریــک از ایــن مــوارد ذکــر شــده ،نیازمنــد برنامــه
اجرایــی اســت و اگــر بخــش خصوصــی درصدد آن اســت
کــه از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بهــره بیشــتری ببــرد
بایــد در اجرایــی شــدن ایــن برنامههــا نقــش بیشــتری
ایفــا کنــد.
س بــه برخــی مصــارف تعریــف شــده بــرای صنــدوق
توســعه ملــی نظیــر اعطــای تســهیالت بــه آن دســته
از صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی کــه در
مناقصــات برنــده شــدهاند ،گفــت :بــه دلیــل آنکــه
همچنــان بانکهــای دولتــی و خصوصــی ،عامــل
صنــدوق هســتند ،هنــوز نتوانســتهایم خــط اعتبــاری
بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت ایجــاد کنیــم .همچنیــن
در مــوردســرمایهگذاری در بازارهــای پولــی و مالــی
خارجــی نیــز بایــد بگویــم ،ایــن اقــدام بــا همــکاری
بخــش خصوصــی و بــا انتشــار اوراق قابــل انجــام اســت.
امــا ایــن امــر نیازمنــد ســازوکاری اســت کــه بخــش
خصوصــی بــا بانکهــا بــه تفاهــم برســد و پــس از
حصــول ایــن تفاهــم ،صنــدوق توســعه ملــی مجــوز
پرداخــت را صــادرمیکنــد.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه منابــع صنــدوق در
حــوزه توســعه کشــت گلخانــهای ،توســعه تولیــد
آبزیــان و صنایــع تکمیلــی ،گردشــگری و پروژههــای
دانشبنیــان تخصیــص باالیــی داشــته اســت ادامــه
داد :یکــی از فعالیتهــای مــا پشــتیبانی از صــادرات
محصــوالت کشــاورزی اســت و صنعتــی اســت کــه
حــدود  4هــزار میلیــارد تومــان بــه پشــتیبانی از بخــش
صــادرات اختصــاص یافتــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحریمهــا در بخشهــای مختلــف اقتصــاد اثــرات مختلفــی
داشــته اســت .در بخــش کاالیــی اثــرات تحریمهــا در هــر
بخــش متفــاوت اســت و بعضــی مشــکالت حمــل و نقــل در
ایــام تحریــم گریبانگیرشــان شــده اســت و بخشــی دیگــر
موضــوع نقــل و انتقــاالت پولــی .در حقیقــت ماهیــت هــر
کاالی صادراتــی باعــث تنــوع در مشــکالت شــده اســت .امــا
بخشــی کــه کمتــر بــه آن توجــه میشــود و در عیــن حــال
بســیاری از مشــکالت را همزمــان تجربــه میکنــد صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی اســت .صادراتــی کــه بــه دلیــل
دیــده نشــدن در آمــار گمــرک کمتــر بــه آن توجــه میشــود
امــا ارزش افــزوده زیــادی بــرای اقتصــاد ایــران در پــی دارد.
 ۵۰۰میلیون دالر در هشت ماهه نخست امسال
محمدرضــا مــودودی ،سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت در
ایــن بــاره میگویــد :اســتفاده از ظرفیــت صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی میتوانــد تبعــات تحریمهــا را کاهــش
دهــد.
وی افــزود :براســاس آمــار رســمی در هشــت ماهــه نخســت
امســال  ۵۰۰میلیــون دالر ارزش صــادرات خدمــات فنــی
مهندســی بــوده اســت.
سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت بیــان داد :حــدود
 ۱۳۰۰میلیــارد تومــان مشــوق صادراتــی بــرای کل صــادرات
غیرنفتــی در نظــر گرفتــه شــده کــه از ایــن میــزان ۴۰۰
میلیــارد تومــان بــه حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی
اختصــاص دارد کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال محقــق شــود.
مــودودی اضافــه کــرد :در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی ،همــه دســتگاههای دولتــی بایــد مولفههــای
افزایــش رقابتپذیــری را در راســتای کمــک بــه بخــش
خصوصــی احصــا کننــد تــا ببینیــم چگونــه میتوانیــم در
ایــن حــوزه بــه فعــاالن بخــش خصوصــی یــاری دهیــم.
وی گفــت :در ایــن میــان بایــد جایــگاه واقعــی کمیتــه مــاده
 ۱۶احیــا شــده و حفــظ شــوند و اگــر اعضــای ایــن کمیتــه
نظــر کارشناســی در مــورد مســالهای میدهنــد بایــد بــه
عنــوان فصلالخطــاب بــه آن نــگاه کــرد .بــه عنــوان مثــال
اگــر در بازســازی راه افغانســتان بایــد بــه صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی بیــش از پیــش توجــه کنیــم و الزمــه آن
افزایــش ســرمایه بانکهــای عامــل ماننــد بانــک توســعه
صــادرات اســت ،بایــد همگــی کمــک کنیــم کــه ایــن اتفــاق
بیفتــد.

انـرژی
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صادرات خدمات فنی ومهندسی،
موثر اما مغفول
چالش نبود برنامه یکپارچه
محمــد مــروج حســینی دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای
صنفــی کارفرمایــی ایــران اظهــار کــرد :بــرای توجــه
بیشــتر بــه بخــش خصوصــی و دیــده شــدن ایــن بخــش
در تصمیمگیریهــای کالن و خــرد کشــور بایــد امکانــات
یکپارچـهای بــه وجــود آمــده و مشــکالت ایــن حــوزه بطــور
کامــل حــل شــود.
وی بــا انتقــاد از نــگاه دولتــی حاکــم بــر تمــام اتفاقــات
کشــور گفــت :اکنــون کــه در جنــگ اقتصــادی هســتیم بایــد
از ظرفیتهــای پیــش رو بیشــتر اســتفاده کــرده و تمــام
تــاش خــود را انجــام دهیــم تــا از تمــام پتانســیلهای
تشــکلها و نهادهایــی کــه ارتباطــات مثبــت جهانــی
دارنــد ،بهــره ببریــم.
مــروج حســینی اظهــار کــرد :بــرای توســعه خدمــات فنــی،
مهندســی بایســتی یــک پلــت فــرم منظــم تنظیــم شــود
تــا هــر کســی جایــگاه خــود را در آن بــه درســتی بدانــد و
بــدون شــک دانشــگاهیان بایــد در ایــن میــان نقــش فعــال و
موثــری ایفــا کننــد.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارفرمایــی
ایــران بــا بیــان اینکــه کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی
کارفرمایــی بــا  ۳۱تشــکل آمادگــی دارد تــا در حــوزه
فرآینــدی ،بینالمللــی و صادراتــی بــه نهادهــای دولتــی
کمــک کنــد ،گفــت :دلیــل اصلــی عــدم توســعه خدمــات
فنــی و مهندســی در حــوزه صــادرات ،عــدم وجــود برنامــه
یکپارچــه و هدفگــذاری مشــخص و نقشــه راه در ایــن
حــوزه اســت.

توســعه خدمــات فنــی و مهندســی یــک فعالیــت
فرابخشــی است
در ادامــه ایــن گــزارش علیرضــا کدخدایــی عضــو هیــات
رییســه انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
گفــت ۷۵ :میلیــون دالر مجمــوع صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در ســال  ۷۳بــود و پــس از وضــع قوانیــن،
مقــررات و آییننامههــای موثــر در ســال  ،۸۰صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی مضاعــف شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال  ۹۰مجمــوع صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی بــه  ۵میلیــارد دالر رســید ،گفــت :بــر
اســاس رتبهبنــدی ســازمان مدیریــت صنعتــی و اطالعــات
انجمنهــا و اتحادیههــا ظرفیــت  ۳۰میلیــارد دالر در حــوزه
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی را پیشبینــی میکنیــم.
رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
یــادآوری کــرد :ترکیــه در شــرایط مشــابه مــا قــرار دارد و
گاهــی حتــی در حــوزه میــزان خدمــات فنــی و مهندســی
از ایــران پایینتــر اســت ،امــا بــا ایــن حــال ســاالنه ۲۵
میلیــون دالر از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ســود
میبــرد.
کدخدایــی تأکیــد کــرد :بــا وقــوع برجــام برخــی از مشــکالت
مــا برطــرف شــد ،امــا اکنــون دوبــاره بــا مشــکالت متعــددی
در حــوزه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی روبــرو هســتیم.
وی افــزود :تــا ســال  ۹۰هیــچ کــدام از بنگاههــا مشــکلی
در حــوزه صــدور ضمانتنامــه نداشــتند ،امــا االن صــدور
ضمانتنامــه بــه صــورت یــک مشــکل مزمــن و یــک مانــع
بــزرگ در راه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی قــرار
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گرفتــه اســت.
کدخدایــی بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه بایــد بــه
مشــکالت بروکراســی پیــش روی صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی بــه صــورت جــدی نگریســته شــود،
گفــت :تصمیمگیریهــا و فعالیتهــای موقتــی نتوانســته
مشــکالت صــادرات در ایــن حــوزه مهــم را برطــرف کنــد.
رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
بــا انتقــاد از عملکــرد بانــک توســعه صــادرات تصریــح کــرد:
دایــره فعالیتهــای بانــک توســعه صــادرات در ســالهای
اخیــر گســترش زیــادی داشــته ،امــا متأســفانه شــاهدیم ایــن
فعالیتهــا بــه ســمت مســائل جانبــی ســوق پیــدا کــرده و از
وظیفــه اصلــی یعنــی پشــتیبانی صادرکننــدگان ایــن بانــک
حاصــل شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تأمیــن خطــوط اعتبــاری و هزینههــای
بانکــی از دیگــر مشــکالت حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی اســت ،گفــت :توســعه خدمــات فنــی و مهندســی
یــک فعالیــت فرابخشــی بــوده و اکنــون در ایــن حــوزه
شــاهدیم کــه هــر بخــش بــه صــورت جداگانــه بــه کارهــای
خــود میپــردازد و یکپارچگــی در تصمیمگیریهــا وجــود
نــدارد.
کدخدایــی اظهــار کــرد :صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
پتانســیل آن را دارد کــه یــک معاونــت ریاسـتجمهوری بــه
آن اختصــاص پیــدا کنــد و بــدون شــک توجــه ویژهتــر بــه
ایــن حــوزه در آینــده مجــاز افزایــش درآمدهــای صادراتــی،
افزایــش اشــتغال و رونــق اقتصــادی خواهــد شــد.
ضمانتنامــه صادراتــی چالــش صادرکننــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی
علــی موســوی مدیرعامــل یکــی از شــرکتهای فعــال در
حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی در گفتوگــو بــا باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،اظهــار کــرد :اکنــون مشــکل اصلــی
شــرکتهای صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی ،عــدم
توانایــی در جهــت پرداخــت ضمانتنامههــای صادراتــی
اســت .وی بــا کــم دانســتن مــدت مقــرر شــده بــرای تأمیــن
مــدارک و اســناد الزم بــرای صــدور ضمانتنامــه صادراتــی،
گفــت :یــک صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی بــرای
دریافــت ضمانتنامــه پروســه ســختی را بایــد طــی کنــد؛ ایــن
پروســه کــه از ســفارتخانه آغــاز میشــود در وزارت امــور
خارجــه ،کمیتــه مــاده  ،۱۹بانــک عامــل و بانــک مرکــزی
ادامــه مییابــد .ادامــه در صفحــه 13
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نمونــه بــارز تروریســم اقتصــادی اســت.
رئیسجمهــور در دومیــن کنفرانــس روســای
مجالــس ایــران ،افغانســتان ،پاکســتان ،ترکیــه،
چیــن و روســیه دربــاره مبــارزه بــا تروریســم،
بــا ارائــه هشــت راهــکار بــرای تحقــق منطقــه
قویتــر تاکیــد کــرد کــه تهــران بــرای مشــارکت
در ســاخت ایــن منطقــه قویتــر آمــاده اســت
تحکیــم پیوندهــای چندجانبــه و دوجانبــه میــان
خــود ،ایجــاد امنیــت شــبکهای بــا همــه همســایگان
و نمایــش حــس احتــرام بــه حاکمیــت ملــی آنهــا،
تعقیــب چندجانبهگرایــی در دیپلماســی و قراردادهــای
تجــاری ،مشــارکت جــدی در فرآیندهــای صلحســازی در
منطقــه و تقویــت همهجانبــه قــدرت دفاعــی و تقلیــل
نظامیگــری در ســطح منطقــهای ،افزایــش تبــادالت
مردمــی ،علمــی و فرهنگــی و گردشــگری منطقـهای فــارغ
از تعلقــات قومــی و مذهبــی ،فراهــم ســاختن زیرســاخت
الزم بــرای ترانزیــت و انتقــال انــرژی و اطالعــات بــا همــه
همســایگان خــود و ســایر کشــورهای عالقهمنــد بــه
اســتفاده از ظرفیتهــای ترانزیتــی ،حمایــت از تجــارت
کاال و خدمــات بهخصــوص کاالهــا و خدمــات فرهنگــی
میــان همســایگان ،دســتیابی بــه تــوازن قــوای پایــدار
بــا همســایگان مبتنــی بــر خویشــتنداری اســتراتژیک و
عــدم رقابــت مخــرب راهکارهایــی بــود کــه روز گذشــته از
ســوی رئیسجمهــور بــرای ســاخت منطقــهای قویتــر
ارائــه شــد .در همیــن راســتا ،روحانــی تاکیــد کــرد :مــن
اشــتیاق جمهــوری اســامی ایــران را بــه مشــارکت در
ســاختن منطقــه قویتــر اعــام کــردهام؛ منطقــهای
رهــا از ســلطه دیگــران کــه بــه خــود متکــی باشــد و از
خــود نیــرو بگیــرد و بــر نیــروی جمعــی همــه ملتهــا
تکیــه کنــد و بیفزایــد .منطقــه قویتــر؛ نــه محصــور در
جغرافیایــی معیــن بلکــه چــراغ راهنمــای مــا در پیشــگاه
ورود بــه دنیــای پســاآمریکایی اســت؛ دنیایــی کــه در
آن آمریــکا توانایــی ســلطه بــر دیگــران را نــدارد و ایــن
ملتهــا در مناطــق جهــان هســتند کــه در همپیمانــی
بــا هــم ،آرزوهــای مشترکشــان را پــی میگیرنــد.
رئیسجمهــوری همچنیــن در ایــن کنفرانــس بــه
تحریمکننــدگان ایــران هشــدار داد چنانچــه تواناییهــای
ایــران در مبــارزه بــا مــواد مخــدر و تروریســم ضربــه
ببینــد ،آنهــا نمیتواننــد از آوار مــواد مخــدر ،بمبهــا و

تحریم یعنی تروریسم اقتصادی
تروریســم و مهاجــرت بــه ســامت خــارج شــوند .روحانــی
درادامــه ســخنانش خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال
مجــدد تحریمهــا و
اقدامــات ایــن دولــت علیــه جمهــوری اســامی ایــران و
شــرکای تجــاریاش را نمونــه بــارز تروریســم اقتصــادی
توصیــف کــرد.
گستاخی آمریکا را تحمل نمیکنیم
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری،
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنرانیاش در ایــن
کنفرانــس کــه در هتــل پارســیان آزادی تهــران برگــزار
شــد ،گفــت :مــا فرزنــدان تمدنهــای بــزرگ در معــرض
یورشــی همهجانبــه هســتیم کــه نهتنهــا هویــت و
اســتقالل مــا را تهدیــد میکنــد؛ بلکــه مصمــم اســت
پیوندهــای دیرپــای مــا را از هــم بگســلد.
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :کشــوری کــه جنگــی
تجــاری بــا چیــن بــه راه انداختــه ،بــه پاکســتان طعنــه
میزنــد ،افغانســتان را تحقیــر ،ترکیــه را تنبیــه،
روســیه را تهدیــد و ایــران را تحریــم میکنــد ،متهــم
ردیــف اول در شکســتن پیوندهاســت .اگرآمریــکا گمــان
میکنــد کــه میتوانــد مــا را از هــم جــدا کنــد ،ســخت
بــر خطاســت و مــا اینجــا هســتیم تــا بگوییــم کــه بنــا
نداریــم ایــن گســتاخیها را تحمــل کنیــم و مــا در برابــر
آنهــا خواهیــم ایســتاد .روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه «از

کســی کــه بــه دیوارهــا تعظیــم میکنــد ،انتظــار نداریــم
کــه بــه پلهــا احتــرام بگــذارد» ،اظهــار کــرد :از چنیــن
مســوولیتگریزی ،نمیخواهیــم کــه بــه مســوولیت
تــازهای گــردن بنهــد .از آن کــس کــه تمدنهــا را تحقیــر
کــرده ،نمیتــوان خواســت کــه نگهدارنــده پایههــای
تمــدن مشــترک باشــد امــا هــر کجــا کــه آمریــکا در
انهــدام جوامــع ســهمی داشــته باشــد ،اجــازه نخواهیــم
داد از هزینــه خســارتها و ویرانیهــا بگریــزد.
اعمال مجدد تحریمها و تروریسم اقتصادی
رئیسجمهــوری در ادامــه ســخنانش گفــت :امــروزه
امنیــت ابعــاد گســتردهتری نســبت بــه گذشــته دارد.
مســائلی ماننــد امنیــت اقتصــادی ،امنیــت فرهنگــی،
امنیــت سیاســی ،امنیــت اجتماعــی و روانــی جامعــه مــا
را در بــر گرفتــه و اخــال در هــر کــدام میتوانــد در
حــوزه تروریســم تعریــف شــود .تحریمهــای اقتصــادی
ظالمانــه و غیرقانونــی آمریــکا علیــه ملــت شــریف
ایــران بهعنــوان شــکل بــارزی از تروریســم ،ملــت مــا را
هــدف قــرار داده اســت .تروریســم اقتصــادی بــه معنــای
وحشــتآفرینی در مــورد اقتصــاد یــک کشــور و ایجــاد
رعــب و تــرس در دیگــر کشــورها بــرای ممانعــت از تجارت
و ســرمایهگذاری در کشــور هــدف اســت .خــروج آمریــکا از
برجــام و اعمــال مجــدد تحریمهــا و اقدامــات ایــن دولــت
علیــه جمهــوری اســامی ایــران و شــرکای تجــاریاش
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هشدار به تحریمکنندگان ایران
رئیسجمهــوری همچنیــن ضمــن هشــدار بــه
تحریمکننــدگان ایــران گفــت :بــه تحریمکننــدگان
هشــدار میدهیــم کــه اگــر تواناییهــای مــا در مبــارزه
بــا مــواد مخــدر و تروریســم در خاســتگاه آنهــا ضربــه
ببینــد ،نخواهیــد توانســت از آوار مــواد مخــدر ،بمبهــا و
تروریســم و مهاجــرت بــه ســامت خــارج شــوید.
روحانــی بــا بیــان اینکــه ایــران بــا حکــم رســالت خــود
ســدی بــزرگ در برابــر ســوداگران خشــونت بــوده و بهــای
ســنگینی را هــزاران نفــر از دالوران مــا بــا پرداخــت
جانشــان دادهانــد ،گفــت :ســاالنه  ۸۰۰میلیــون دالر
بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر صــرف میکنیــم ،بــرای
لحظ ـهای تصــور کنیــد کــه اگــر رخن ـهای در ایــن ســد
ایجــاد شــود چــه فاجعـهای رخ خواهــد داد .مــا همچنیــن
در راه مبــارزه بــا تروریســم ســاالنه میلیونهــا دالر هزینـ ه
کردهایــم و صدهــا نفــر از نیروهــای مــا در ایــن راه جــان
خــود را فــدا کردهانــد .مــا از غــرب انتظــار نداریــم کــه
سهمشــان را در ازای امنیــت و ثبــات خــود کــه بــرای
آنهــا تامیــن کردهایــم بپردازنــد ،امــا بداننــد بــا تحریــم
ایــران تواناییهــای مــا بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر و
تروریســم آســیب میبینــد .روحانــی در ادامــه گفــت:
آنهــا کــه حــرف مــا را بــاور ندارنــد ،خــوب اســت نگاهــی
بــه نقشــه جغرافیایــی بیندازنــد .روحانــی همچنیــن گفت:
مــا بایــد بدانیــم کــه تهدیدهــای امــروز بیــن مرزی اســت.
از همیــن رو اســت کــه بایــد بهدنبــال منطق ـهای قویتــر
کــه رهــا از ســلطه دیگــران اســت باشــیم.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

رایزنی تجاری سفیر ایران در عمان
ایســنا  :حجتاالســام والمســلمین نوریشــاهرودی،
ســفیر ایــران در مســقط بــا «علــی بنمســعود علــی
الســنیدی» وزیــر تجــارت و صنایــع عمــان دیــدار و
گفتوگــو کــرد .در ایــن دیــدار دو طــرف درخصــوص
روابــط تجــاری ،اقتصــادی و صنعتــی میــان دو کشــور
بحــث و تبادلنظــر کردنــد .براســاس اعــام ســفارت
ایــران در عمــان ایــن دیــدار منتــج بــه نتایــج خوبــی بیــن
دو کشــور در حوزههــای مذکــور شــد.
اقدام جدید روسیه درباره سوئیفت
فــارس  :رئیــس بانــک مرکــزی روســیه میگویــد ایــن
کشــور بــرای در امــان مانــدن از تحریمهــای آمریــکا
ســامانهای مشــابه ســوئیفت بــرای انتقــال اطالعــات
مالــی ایجــاد کــرده اســت .رئیــس بانــک مرکــزی روســیه
میگویــد ایــن کشــور ســامانهای جایگزیــن بــرای
نقلوانتقــاالت مالــی راهانــدازی کــرده کــه بــه ایــن
کشــور بــرای در امــان مانــدن از تحریمهــای آمریــکا و
بســته شــدن ســامانه ســوئیفت کمــک خواهــد کــرد.
«الویــرا نابولینــا» ،رئیــس بانــک مرکــزی روســیه در
مصاحبــه بــا «سیانبیســی» گفــت« :در اســتفاده از
شــبکههای مالــی جهانــی و ســامانه مالــی جهانــی کــه
روســیه بخشــی از آن اســت مخاطراتــی وجــود دارد .بــه
همیــن دلیــل مــا از ســال  ۲۰۱۴ســامانههای خودمــان،
از جملــه ســامانه پرداختــی خودمــان را توســعه دادهایــم.
داخــل روســیه ،مــا ســامانهای بــرای انتقــال اطالعــات
مالــی ایجــاد کردهایــم کــه شــبیه ســوئیفت اســت».
آرامکو ،عربستان را به مرکز انرژیهای
تجدیدپذیر تبدیل میکند
شــرکت نفتــی آرامکــو عربســتان اعــام کــرده کــه قصــد
دارد بــا احــداث و توســعه یــک پــروژه عظیــم ،ایــن کشــور
را بــه هــاب انرژیهــای پــاک و تجدیدپذیــر در جهــان
تبدیــل کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،شــرکت آرامکــو بعنــوان بزرگتریــن
غــول نفتــی عربســتان ســعودی بــه تازگــی اعــام کــرده
اســت کــه قصــد دارد بــا اختصــاص میلیاردهــا دالر بــه

احــداث و توســعه پــروژه عظیــم تحتعنــوان اســپارک
( )Sparkبپــردازد کــه بــه موجــب آن عربســتان
ســعودی را بــه بزرگتریــن مرکــز و هــاب انرژیهــای پــاک
و تجدیدپذیــر در جهــان تبدیــل خواهــد کــرد.
بــه گفتــه مقامــات و مدیــران ایــن شــرکت ،ایــن پــروژه
کــه قــرار اســت در زمینــی بــه مســاحت  ۵۰کیلومتــر
مربــع و در نزدیکــی دو شــهر دمــام و االحســاء احــداث
شــود ،در ســال  ۲۰۳۵میــادی تکمیــل خواهــد شــد.
شــرکت آرامکــو در بیانیــهای کــه منتشــر کــرده ضمــن
اشــاره بــه تحقیقــات و پژوهشهــای گســتردهای کــه در
ایــن خصــوص توســط دانشــمندان و پژوهشــگران فعال در
حــوزه انــرژی صــورت گرفتــه اســت ،از مراحــل مختلــف
اجرایــی ایــن پــروژه نیــز خبــر داده اســت کــه طبــق
پیشبینیهــای انجــام شــده قــرار اســت تــا ســال ۲۰۳۵
میــادی بــه مرحلــه بهرهبــرداری برســد.
بــر اســاس گــزارش  ،trade arabiaکارشناســان
بــرآورد کردهانــد کــه توســعه و بهــره بــرداری از ایــن
پــروژه عظیــم بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بالــغ
بــر  ۱۰۰هــزار شــغل در عربســتان ســعودی ایجــاد خواهــد
کــرد و در زیرســاخت هــای صنایــع و بخشهــای مختلــف
در ایــن کشــور تغییــر و تحــوالت مثبتــی را ایجــاد خواهــد
کــرد.
بــا توجــه بــه پیشبینــی کاهــش ذخایــر نفــت و گاز در
جهــان ،بســیاری از تحلیلگــران اعــام کــرده انــد کــه
تقریبــا تــا نیــم قــرن آینــده تمامــی کشــورها مجبــور
خواهنــد شــد بــه صــورت کامــل از انرژیهــای پــاک و
تجدیدپذیــر اســتفاده کننــد.
پیشنهاد تشکیل وزارت صادرات /خارجیها سامانه
نیما را نمیشناسند
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
ســازمان توســعه تجــارت ،ســازمانی واردات محــور اســت
و بهتــر اســت یــک ســازمان مســتقل بــرای صــادرات و
یــا حتــی وزارت صــادرات بــرای توســعه اقتصــادی کشــور
تشــکیل شــود.
اســداهلل عســگراوالدی امــروز در مراســم تجلیــل از
صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران اظهــار کــرد :رفتــار
برخــی صادرکننــدگان را در شــرایط موجــود در کشــور
نبایــد بــه پــای صادرکننــدگان واقعــی گذاشــت.
وی بــا انتقــاد از صــدور بخشــنامههای ضــد و نقیــض

انـرژی
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افــزود :در  3مــاه ابتدایــی ســال جــاری  40بخشــنامه ضــد
و نقیــض صــادر شــده کــه گاهــا آنهــا یکدیگــر را نیــز باطل
میکننــد و بــا یکدیگــر مشــکل ایجــاد کردهانــد.
عســگراوالدی همچنیــن بــه وضعیــت صــادرات پســته
نیــز اشــاره کــرد و گفــت :در ســالهای آتــی بیشــتر از
یــک و نیــم میلیــارد دالر پســته ایــران صــادر میشــود و
اولویــت صادرکننــدگان ایــن بخــش صادراتــی بــاالی 50
میلیــون دالر اســت و بخشــنامههای اخیــر بانــک مرکــزی
بــرای بازگشــت ارز صادراتــی آنهــا مناســب بســیاری از
صادرکننــدگان نیســت.
ایــن صادرکننــده قدیمــی کشــور گفــت :مــا نیــز اعتقــاد
داریــم و موظفیــم کــه ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه
کشــور برگردانیــم امــا بایــد توجــه داشــت ســامانه نیمــا
بــرای خریــداران خارجــی شــناخته شــده نیســت و الزم
اســت در ایــن خصــوص تجدیدنظرهایــی صــورت بگیــرد.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت:
وقتــی قیمــت ارز بیمهابــا در کشــور بــاال رفــت بــه تبــع
آن قیمــت کاالهــای صادراتــی نیــز بــاال رفــت امــا اکنــون
کــه ارز کاهــش قیمــت دارد کاالهــای صادراتــی ارزان
نشــده اســت .قیمــت یــک تــن پســته در دنیــا حــدود
 9هــزار یــورو اســت کــه ایــن نــرخ در داخــل اعمــال
نمیشــود.
عســگراوالدی گفــت :عملکــرد ســازمان توســعه تجــارت
جهانــی را در حــوزه را نمیپســندم و معتقــدم کــه ایــن
ســازمان ،ســازمانی وارداتــی اســت و بنابرایــن بهتــر اســت
کــه وزارت صــادرات یــا یــک ســازمان مســتقل بــرای
صــادرات تشــکیل شــود چــرا کــه صــادرات محــور توســعه
اقتصــادی هــر کشــوری از جملــه ایــران اســت.
ایــن صــادر کننــده تصریــح کــرد :صــادرات غیرنفتــی بایــد
بــه حــدی انجــام شــود کــه بــه صــادرات نفتــی برســد و
بنــده خــود صــادرات را یــک عبــادت میدانــم و تمــام
تــاش خــود را بــرای رونــق آن بــه کار میگیــرم.
کارگروه ویژه رونقبخشی صادرات به کشورهای
همسایه تشکیل شد
بــه گفتــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت رونــق صــادرات
بــه کشــورهای همســایه ،اولویــت امســال وزارت صنعــت
اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :کارگــروه ویــژهای
بــرای بررســی راهکارهــای رونــق صــادرات بــه کشــورهای
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همســایه تشــکیل شــده و رونــق صــادرات بــه ایــن
کشــورها ،اولویــت امســال وزارت صنعــت اســت.
رضــا رحمانــی در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان
نمونــه اســتان تهــران گفــت :صــادرات از اهمیــت بســیار
باالیــی بــرای توســعه اقتصــادی کشــور برخــوردار اســت و
شــکوفایی هــر صنعتــی دو بــال فنــاوری و صــادرات نیــاز
دارد؛ لــذا روی ایــن موضــوع بایــد برنامهریــزی کــرد و بــه
همیــن دلیــل اتاقهــای فکــر در وزارتخانــه تشکیلشــده
کــه یکــی از آنهــا مرتبــط بــا حــوزه صــادرات اســت.
وی افــزود :ســهم محصــوالت دانشبنیــان در صــادرات
بســیار پاییــن اســت کــه ایــن خطــر بزرگــی بــرای کشــور
اســت؛ پــس تولیــدات کشــور بایــد فناورانــه باشــد و ارزآور
شــوند.
بــه گفتــه وزیــر صنعــت ،درگذشــته بــرای صــادرات
اهــداف کمــی داشــتیم کــه اگرچــه خــوب اســت امــا
کافــی نیســت؛ البتــه بایــد حمایــت از ســاخت داخــل و
صــادرات را همــواره مدنظــر قــرار دادهام؛ ایــن در حالــی
اســت کــه رئیسجمهــور هــرروز پیگیــر موضــوع صــادرات
اســت.
وی بابیــان اینکــه قــول میدهــم تصمیمــات را بــدون
نظــر بخــش خصوصــی اتخــاذ نخواهــم کــرد گفــت:
شــرایط هــم خــاص اســت و برخــی تغییــرات در رویههــا
غیرقابلاجتنــاب اســت ،امــا از بخــش خصوصــی
درخواســت میکنیــم کــه بــا همفکــری بــا دولــت
راههایــی را پیشــنهاد دهــد کــه کمهزینهتــر باشــد.
رحمانــی بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه صــادرات بــه
کشــورهای همســایه تصریــح کــرد :کارگــروه ویــژهای را
بــرای ایــن موضــوع اختصــاص دادهایــم ایــن در حالــی
اســت کــه رونــق صــادرات بــه ایــن کشــورها اولویــت
امســال وزارت صنعــت اســت.
وی بابیــان اینکــه نبایــد در مــورد صــادرات زودگــذر عمــل
کــرد اظهــار داشــت :در برخــی کاالهــا چیــزی از رقابــت
بــا ســایر کشــورها کــم نداریــم؛ ولــی بایــد بــه کشــورهایی
نیــز کــه در حــال بازســازی هســتند نیــز توجــه کــرد.
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GCC Expects To Benefit From New HyExperts discuss efficiency strategies dropower Plant In Ethiopia
for district energy

Siemens connects electricity grids
of UK and Belgium with HVDC link

The Gulf Cooperation Council Interconnection Agency (GCCIA) is
studying the feasibility of a cable,
which would pass through currently warn-torn Yemen – as part of efforts to reduce reliance on oil and
gas for power generation
As demand for electric power in the
Arabian Gulf continues to rise at a
high rate, a plan is being considered to link the GCC’s electric grid
with Ethiopia’s hydropower plant,
.currently under construction

Siemens built converter stations
housing the state of the art HVDC
equipment in both Herdersbrug (Bel)gium) and Richborough (UK
Nemo Link® interconnector is a joint
venture between the Transmission
System Operators Elia (Belgium) and
National Grid (UK), to exchange electricity up to 1,000 MW between the
two countries, using high voltage di.rect current (HVDC) technology

The International District Energy
Association (IDEA) District Cooling Conference and Tradeshow
started today (Monday, 10 December 2018) at Atlantis, The Palm,
Dubai and will conclude tomorrow
.)(Tuesday, 11 December 2018
Energy experts discussed the potential for new ground-breaking
solutions in district cooling on the
first day of the International District Energy Association (IDEA)
District Cooling Conference and
Tradeshow which started today
(Monday, 10 December 2018) at
Atlantis, The Palm, Dubai and will
conclude tomorrow (Tuesday, 11
.)December 2018

The Gulf Cooperation Council Interconnection Agency (GCCIA) is
studying the feasibility of a cable
– which would pass through currently warn-torn Yemen – as part of
efforts to reduce reliance on oil and
Witnessing the presence of key .gas for power generation
experts in the industry, the conference commenced with opening GCCIA chief executive Ahmed Ali
remarks from Rob Thornton, Pres- Al-Ebrahim was quoted by Climate
ident & CEO, IDEA and a welcome Home News saying that Connecnote by - Ahmad Bin Shafar, CEO, tions with Africa and Europe, as
well as homegrown renewable en.Empower
ergy projects, will help to save pe.troleum for export

Nemo Link connects the Belgian and
the British power grid with a combination of subsea and underground
cables. This new 140 kilometers (km)
long HVDC interconnection increases security of supply for both countries, allowing the import and export
of electricity, as well as supporting
the integration of renewable energy
in the grid. The European Commission designated it a Project of Common Interest as it contributes to an
.integrated European energy market
Nemo Link connects the Belgian and
the British power grid with a combination of subsea and underground
.cables

Oman Extends Bid Deadline For Water
Transmission Pipeline

The pipeline aims to plug drinking water deficits in the North and South Al
Sharqiyah Governorates
Oman’s Public Authority for Electricity and Water (Diam) has extended the
bidding deadline for a major transmission pipeline project in the Al Sharqi.yah Governorate
The project, scheduled for completion
in the second quarter of 2022, consists of water transmission facilities
connecting Al Ashkara, Al Qabil and
Al Mudhaibi, according to the website for Arab Fund for Economic and
Social Development, which is funding
36% of the total project cost with the
.Omani government providing the rest

The projects aims to meet the current demand deficit for drinking
water and future needs up to the
year 2040 in the North and South
Al Sharqiyah Governorates by laying transmission lines to transport
desalinated water from the Al Sur
and the under construction Al Ashkhara plants, the website noted.
.Reuters
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در فاصلــه زمانــی کــه تحریــم هــا لغــو شــد و
توافــق بــا  1+5امضــا شــد ،مشــکل ضمانــت
نامــه هــا همچنــان وجودداشــت .امــا االن مشــکل
تنهــا ضمانــت نامــه هــا نیســت و ســایر مســایل و
مشــکالت هــم اضافــه مــی شــود.
حــاال کــه تحریــم هــای امریکا اعمال شــده اســت ،صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی بــا مســایل و مشــکالتی مواجــه
خواهــد شــد .محمدرضــا انصــاری ،نایــب رییــس اتــاق ایران
در گفتگــو بــا ســایت خبــری اتــاق تهــران تاثیــر تحریــم هــا
بــر صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را تحلیــل کــرد.
*تحریــم هــا چــه تاثیــری روی صــادرات خدمــات
فنــی مهندســی دارد؟
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کــه خــودش بــه
ســختی پیــش مــی رفــت ،بــا وجــود تحریــم هــا بــا
مشــکالت بیشــتری مواجــه خواهــد شــد .تحریــم هــا حتــی
مــی توانــد صــادرات خدمــات فنــی مهندســی را کامــا فلــج
کنــد .بــه ایــن دلیــل کــه صــادرات خدمــات فنی مهندســی
یعنــی کار کــردن خــارج از کشــور .خــارج از کشــوری کــه به
ایــن ترتیــب تمــام راه هایــش در حــال بســته شــدن اســت.
*صــادرات خدمــات فنــی مهندســی طــی ســال
هــای گذشــته چــه مشــکالتی داشــته اســت؟
در فاصلــه زمانــی کــه تحریــم هــا لغــو شــد و توافــق بــا 1+5
امضــا شــد ،مشــکل ضمانت نامــه هــا همچنان وجودداشــت.
امــا االن مشــکل تنهــا ضمانــت نامــه هــا نیســت و ســایر
مســایل و مشــکالت هــم اضافــه مــی شــود .بــا ایــن حــال،
ضمــن اینکــه صادرکننــدگان امیدوارنــد موضــوع تحریــم به
نوعــی حــل شــود ُ ،امــا مــی شــود اقداماتــی در داخل کشــور
انجــام داد تــا صادرکننــدگان تقویــت شــوند .بایــد تقویــت
ریشــه آنهــا کــه در داخــل کشــور اســت ،آنهــا مــی تواننــد
برخــی از مســایل را حــل کننــد.
*در تحریــم هــای قبلــی ،وضعیــت صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی چطــور پیــش رفــت؟
در دوره تحریــم قبلــی کــه ســازمان ملــل اعمــال کــرده
بــود ،اقتصــاد ایــران و صــادرات خدمــات فنــی مهندســی
جریــان داشــت .بیــرون از کشــور فعالیــت مــی کردیــم.
شــرکت هــا مسایلشــان را حــل کردنــد ،اگرچــه حجــم
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توافق اوپک و غیر اوپک بر سر
کاهش تولید نفت؛ ایران معاف شد
محمدرضا انصاری در گفتگو با سایت
خبری اتاق تهران مطرح کرد

تحریم ها می تواند
صادرات خدمات
فنی مهندسی را
کامال فلج کند
راضــی کننــده ای نبــود ،امــا همچنــان فعالیــت ادامــه
داشــت .پتانســیل صــادرات خدمــات فنــی مهندســی
ایــران در ســال جــاری  34میلیــارد دالر اســت ،یعنــی
مــی تــوان در کشــورهای مختلــف کــه حــدود  70کشــور
مــی شــوند ،فعالیــت انجــام داد .امــا از ایــن بخــش تنهــا
حدودیــک میلیــارد دالر محقــق مــی شــود .بــا ایــن حــال
در ســال هــای تحریــم ایــن میــزان حفــظ شــد و چراغــش
خامــوش نشــد .البتــه ایــن اقــدام توســط خــود شــرکت هــا
انجــام شــد .فعــاالن اقتصــادی خودشــان راهشــان را پیــدا
کردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه همــه فعــاالن اقتصــادی
در داخــل کشــور مســاله داشــتند و همچنــان بــا مســاله
بــی توجهــی دولــت مواجهنــد .در دنیــا رقبایــی وجــود دارد
کــه از حمایــت ســفت و ســخت دولــت هایشــان از جملــه
حمایــت هــای مــادی ،معنــوی ،پشــتیبانی هــای سیاســی
برخوردارنــد .امــا متاســفانه فعــاالن اقتصــادی مــا از ایــن
حمایــت هــا محرومنــد.
*وزارت خارجــه در ایــن زمینــه چطــور عمــل مــی
کنــد؟
وزارت خارجــه خــوب عمــل مــی کنــد و پیداســت کــه بــه
فعــاالن اقتصــادی توجــه دارد .امــا ایــن فرهنــگ در ســفرا

دیــده نمــی شــود .آنهــا بایــد آمــوزش ببیننــد و جــرات
کننــد کــه از شــرکت هــای ایــران و فعــاالن اقتصــادی
کشــور در دیگــر کشــورها حمایــت کننــد .فعالیــت هــای
آقــای ظریــف موثــر بــوده اســت .ایــن مجموعــه مــی توانــد
ایــن چــراغ را روشــن نگــه دارد ،البتــه تــا زمانــی کــه
تحریــم هــا وجــود دارد ،امــکان توســعه وجــود نــدارد.
*تحریــم جدیــد بدتــر از تحریــم ســال  91خواهــد
بــود؟
بلــه .زمانــی کــه امریــکا بــه اتفــاق دیگــر کشــورها ،ایــران را
تحریــم کــرده بــود ،ناچــار بــود رعایــت نظــر جمعــی بیــن
المللــی را داشــته باشــد و قوانیــن و مقــررات بیــن المللــی
را رعایــت بکنــد ،امــا زمانیکــه خــودش بــه تنهایــی تحریــم
کــرده اســت ،دیگــر آزاد هســت کــه هــر مــدل تحریمــی را
بــه هــر نوعــی اعمــال کنــد .امــروز هــم مــی بینیــم کــه
امریــکا خیلــی افراطــی عمــل مــی کنــد.

در توافــق میــان  14عضــو اوپــک و اعضــای غیراوپــک
در نشســت ویــن ،مقــرر شــد اعضــای ایــن ســازمان
 ٨٠٠هــزار بشــکه و کشــورهای غیــر عضــو  ٤٠٠هــزار
بشــکه (در مجمــوع یــک میلیــون و  ٢٠٠هــزار بشــکه)
از میــزان تولیــد نفــت خــود کــم کننــد .همچنیــن
ایــران بــا توجــه بــه تحریــم هــا ،مشــمول معافیــت از
کاهــش عرضــه بــه بــازار شــد.
در توافــق میــان  14عضــو اوپــک و اعضــای غیراوپــک
در نشســت ویــن ،مقــرر شــد اعضــای ایــن ســازمان
 ٨٠٠هــزار بشــکه و کشــورهای غیــر عضــو  ٤٠٠هــزار
بشــکه (در مجمــوع یــک میلیــون و  ٢٠٠هــزار بشــکه)
از میــزان تولیــد نفــت خــود کــم کننــد .همچنیــن
ایــران بــا توجــه بــه تحریــم هــا ،مشــمول معافیــت از
کاهــش عرضــه بــه بــازار شــد.
توافــق اعضــای اوپــک و غیراوپــک بــرای مــدت زمــان
 6مــاه اعــام شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،قــرار شــده
اعضــای اوپــک  2.5درصــد از تولیــد مــاه اکتبــر (مهــر-
آبــان)  ٢٠١٨خــود را کاهــش دهنــد در حالــی کــه
ایــران ،لیبــی و ونزوئــا از کاهــش عرضــه معــاف شــدند.
طبــق توافــق ،قــرار اســت ترتیبــات ایــن معافیــت اعــام
شــود.
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت در پایــان جلســه امــروز در
پاســخ بــه خبرنــگاران دربــاره رونــد مذاکــرات و میــزان
کاهــش عرضــه بــه بــازار گفــت« :مذاکــرات ســخت
و پیچیــده ای بــود تــا بــه نتیجــه رســید؛ آنچــه مــی
خواســتیم بــه نفــع اعضــای اوپــک و ملــت ایــران،
حاصــل شــد».
وزیــر نفــت کشــورمان پیــش از آغــاز مذاکــرات گفتــه
بــود صحبــت از کاهــش  1.3تــا  2.4میلیــون بشــکهای
ســطح تولیــد مطــرح و قــرار اســت دربــاره ایــن ارقــام
بحــث شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تهــران بــا کاهــش تولیــد اوپــک
مشــکلی نــدارد و ایــن مســاله بــه تصمیــم اکثریــت
اعضــا وابســته اســت ،یــادآور شــد کــه ایــران تــا زمــان
رفــع کامــل تحریمهــا بــه هیــچ توافقــی بــرای کاهــش
تولیــد ملحــق نمیشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آفریقای جنوبی با همکاری ایران
میتواند از چالش انرژی عبور کند
ســفیر آفریقــای جنوبــی در تهــران کــه بــه تازگــی
فعالیــت خــود را بــه عنــوان ســفیر در ایــران آغــاز کــرده
اســت طــی دیــدار بــا رئیــس اتــاق ایــران از روابــط خــوب
بیــن ســفارتخانه ایــن کشــور و پارلمــان بخــش خصوصی
ایــران ســخن گفــت و تصریــح کــرد :آفریقــای جنوبــی
بــرای تأمیــن انــرژی موردنیــاز خــود دچــار بحــران شــده
و بــا توجــه بــه ظرفیتهایــی کــه در ایــران وجــود دارد،
میتوانــد ایــن مشــکل را بــا همــکاری ایــران برطــرف
ســازد.
در ایــن نشســت ضمــن تشــریح زمینههــای همــکاری
بیــن دو کشــور بــر گســترش ســطح مناســبات اتاقهــای
اســتانی دو کشــور تأکیــد شــد.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران بــا نــگاه بــه
روابــط خــوب سیاســی بیــن ایــران و آفریقــای جنوبــی
و رفتوآمدهایــی کــه در ســطح هیــات هــای بلندپایــه
بیــن دو کشــور اتفــاق میافتــد ،خواســتار برنامهریــزی
دو کشــور بــه منظــور گســترش روابــط اقتصــادی ایــران
و افریقــای جنوبــی شــد .بــه بــاور وی موقعیتهــا خوبــی
از نظــر اقتصــادی در هــر دو کشــور وجــود دارد فقــط
بایــد راه اســتفاده از ایــن ظرفیتهــا را پیــدا کــرد.
رئیــس اتــاق ایــران بــر اهمیــت ســرمایهگذاری مشــترک
بیــن دو کشــور تأکیــد کــرد و گفــت :ایــران و آفریقــای
جنوبــی در زمینــه مخابــرات پــروژه موفقــی را انجــام
دادنــد و بــه طــور حتــم ایــن همــکاری میتوانــد بــه
دیگــر حوزههــا نیــز تســری پیــدا کنــد.
در ادامــه وی کا کومالــو ،ســفیر آفریقــای جنوبــی در
تهــران ضمــن تأییــد آنچــه گفتــه شــد بــر اهمیــت قــوام
بخشــی روابــط بیــن دو کشــور تأکیــد کــرد و گفــت:
رفتوآمدهــای زیــادی در ســطوح مختلــف سیاســی و
اقتصــادی بیــن دو کشــور انجــام شــده امــا متأســفانه
نتیجــه دلخــواه حاصــل نشــده اســت.
وی ایــران و آفریقــای جنوبــی را بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای موجــود در دو کشــور مکمــل هــم خوانــد
و تصریــح کــرد :هفتــه گذشــته از ســایت خودروســازی
ســایپا دیــدن کــردم .بــه نظــر میرســد دو کشــور

انـرژی
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فشار آمریکا به عراق برای افزایش
صادرات نفت

بــرای کمــک بــه اســتقالل انــرژی عــراق جــدی اســت
بــا ایــن حــال گامهــای بیشــتری بــرای بهبــود فضــای
کســبوکار و کاهــش نفــوذ ایــران ضــروری اســت.
آمریــکا ،عــراق را بــرای افزایــش قابــل توجــه صــادرات
نفــت خــود و افزایــش تولیــد داخلــی بــرق و کاهــش
ســوختن گاز طبیعــی ،تحــت فشــار قــرار داده اســت.
طبــق اعــام وزارت انــرژی آمریــکا ،پــری در ایــن دیــدار
مجــددا تاکیــد کــرد اولویــت دولــت آمریــکا ایــن اســت
کــه چنیــن اتفاقــی روی دهــد و مــا آمــاده هســتیم تــا
بــه عــراق بــرای دســتیابی بــه اســتقالل انــرژی خــود
کمــک کنیــم.
آمریــکا مــاه گذشــته بــه بغــداد معافیــت داد تــا این کشــور
همچنــان بــه واردات گاز طبیعــی و بــرق از ایــران ادامــه
دهــد .ایــن معافیــت در  ۱۸دســامبر منقضــی میشــود.
تحریمهــای آمریــکا علیــه صــادرات نفــت ایــران در پنجــم
نوامبــر اجرایــی شــد و همزمــان بــا معافیــت عــراق بــرای
واردات بــرق از ایــران ،هشــت کشــور دیگــر از جملــه چیــن
و هنــد اجــازه یافتنــد بــه واردات نفــت ایــران بــه میــزان
کمتــری ادامــه دهنــد.
در حالــی کــه آمریــکا مــاه گذشــته بــه وضــع تحریمهــا
و معافیتهــا مشــغول بــود ،وزارت خارجــه ایــن کشــور از
عــراق بــه عنــوان یکــی از چهــار کشــوری کــه بــه همــراه
آمریــکا ،عربســتان ســعودی و روســیه نفـت باالیــی تولیــد
میکننــد ،تمجیــد کــرد.
پــری بــا برهــام صالــح ،رییــس جمهــور ،عــادل عبدالمهدی،
نخســت وزیــر ،ثامــر غضبــان ،وزیــر نفــت عــراق و الخطیــب
وزیــر بــرق عــراق دیــدار کرد.

وزیــر انــرژی آمریــکا دولــت جدیــد عــراق را بــرای افزایــش
تولیــد و صــادرات نفــت شــمال ایــن کشــور بــه ترکیــه در
آســتانه بررســی تمدیــد معافیــت بغــداد از تحریمهــا بــرای
ادامــه واردات گاز ایــران ،تحــت فشــار قــرار داد.
بــه گــزارش ایســنا ،پالتــس بــا اشــاره بــه اســنادی کــه از
ســوی وزارت انــرژی آمریــکا منتشــر شــد ،نوشــت :ریــک
پــری ،وزیــر انــرژی آمریــکا ،در دیــداری کــه بــا مقامــات
عراقــی در بغــداد داشــت ،ایــن مســاله را مطــرح کــرده کــه
تمدیــد معافیــت عــراق از تحریمهــای ایــران ،بــه توانایــی
ایــن کشــور بــرای افزایــش قابــل توجــه صــادرات نفــت از
منطقــه شــمال ایــن کشــور بســتگی دارد.
پــری بــه ســران عراقــی گفــت :آمریــکا دربــاره تمایــل خــود

عــراق بــه دنبــال معافیــت از تحریمهــای آمریــکا
علیــه ایــران اســت
عــادل عبدالمهــدی ،نخســت وزیــر عــراق ،اعــام کــرد
عــراق هیاتــی را بــه آمریــکا اعــزام خواهــد کــرد تــا از
تحریمهــای واشــنگتن علیــه ایــران معافیــت گرفتــه و بــه
واردات گاز ایــران ادامــه دهــد.
واشــنگتن بــه عــراق بــرای واردات گاز از ایــران معافیــت
 ۴۵روزه داده اســت .ایــن معافیــت در زمــان آغــاز تحریــم
هــای آمریــکا علیــه ایــران در پنجــم نوامبــر اعــام شــد امــا
مقامــات عراقــی اعــام کردنــد بــه حــدود دو ســال زمــان
نیــاز دارنــد تــا منبــع جایگزینــی پیــدا کننــد.
نخســتوزیر عــراق در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی اظهــار

میتواننــد در حــوزه ســاخت قطعــات اتومبیــل بــا هــم
کار کننــد .همچنیــن مالقاتــی بــا گــروه مپنــا داشــتم و از
نزدیــک بــا توانمندیهــای ایــن شــرکت آشــنا شــدم .از
آنجــا کــه ایــران از نظــر منابــع انــرژی شــرایط خوبــی دارد
و از طرفــی آفریقــای جنوبــی نیــز بــا بحــران انــرژی روبـهرو
اســت ،دو کشــور میتواننــد بــا یکدیگــر همــکاری داشــته
باشــند.
کومالــو بــه فرصتهایــی اقتصــادی کــه در دوران تحریــم
شــکل میگیــرد اشــاره کــرد و ادامــه داد :بــه طــور قطــع
تحریــم ،محدودیتهایــی را بــرای اقتصــاد بــه همــراه دارد
امــا در همیــن شــرایط هــم فرصتهایــی بــه وجــود
میآیــد کــه بایــد آنهــا دریابیــم.
ســفیر آفریقــای جنوبــی در تهــران ضمــن تأکیــد بــر
همــکاری بیــن اتاقهــای اســتانی دو کشــور بــا هــم،
عضویــت ایــران و آفریقــای جنوبــی در جنبــش غیرمتعهدها
را نیــز فرصتــی بــرای گســترش ســطح مناســبات دو کشــور
دانســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درخواســت کــرد
بــه منظــور آشــنایی بیشــتر فعــاالن اقتصــادی دو کشــور
از یکدیگــر هیاتــی از ســوی اتــاق ایــران بــه ایــن کشــور
ســفر کنــد.
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کــرد :طــرف آمریکایــی بــا عــراق بــرای یافتــن راهکاری کــه
فشــار را از روی عــراق برمـیدارد همــکاری مــی کنــد زیــرا \v
گاز ایــران بــه مســئله بســیار حساســی مربــوط مــی شــود
کــه بــرق اســت.
عبدالمهــدی کــه پــس از شــش مــاه ابهــام سیاســی در
اکتبــر روی کار آمــد ،روز ســه شــنبه بــا ریــک پــری ،وزیــر
انــرژی آمریــکا در بغــداد دیــدار کــرد .پــری پــس از دیــدار
بــا وزیــران نفــت و بــرق عــراق بــه خبرنــگاران در بغــداد
گفــت :تحریــم هــا واقعیــت دارنــد و برقــرار شــدهاند.
دفتــر عبدالمهــدی اعــام کــرد وزیــر انــرژی آمریــکا بــا
هیئتــی شــامل بیــش از  ۵۰مدیــر تجــاری در بغــداد اســت.
پــری در کنفرانســی کــه از ســوی اتــاق بازرگانــی آمریــکا
ســازماندهی شــده بــود و در آن ثامــر غضبــان ،وزیــر نفــت
عــراق نیــز حضــور داشــت ،دربــاره وجــود فرصتهــای
بســیار مثبــت در ایــن کشــور صحبــت کــرد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،عــراق بــا شــرکت جنــرال
الکتریــک آمریــکا و رقیــب آلمانــیاش زیمنــس بــرای
احــداث نیروگاههــای گازســوز در برخــی از میادیــن نفتــی
کوچــک بــه توافــق رســیده اســت .روزنامــه فایننشــیال
تایمــز در اکتبــر گــزارش کــرده بــود کــه دولــت آمریــکا بــه
نفــع جنــرال الکتریــک اعمــال نفــوذ کــرده تــا ایــن شــرکت
قــرارداد تجهیــزات تولیــد نیــرو بــه ظرفیــت  ۱۱گیــگاوات
کــه ارزش آن بــه حــدود  ۱۵میلیــارد دالر بالــغ میشــود
را بــه دســت آورد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصی اولین قربانی فساد اقتصادی است
نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایران« ،شــفافیت» را نخســتین خواســته
فعــاالن اقتصــادی برشــمرد و گفت :بخــش خصوصی
نخســتین قربانــی فســاد اقتصــادی اســت.
مســعود خوانســاری ،امــروز (یکشــنبه) در چهاردهمیــن
همایــش ســاالنه مبــارزه بــا فســاد افــزود :بخــش خصوصــی
از شــفافیت اســتقبال میکنــد و بــه همیــن دلیــل مــا در
اتــاق بازرگانــی تــاش داریــم تــا آنجــا کــه در توانمــان
اســت ،بــا همــکاری ســایر ارکان نظــام ،بتوانیــم بحــث
فســاد را بــه حداقــل ممکــن برســانیم.
او ادامــه داد :شــاخصهای اقتصــادی مثــل نقدینگــی
و تــورم در ایجــاد فضایــی بــرای بــروز فســاد تأثیرگــذار
هســتند و میتواننــد سرمنشــأ فســاد باشــند؛ اگــر ریشــه
اینهــا زده نشــود ،بخــش خصوصــی هــم در دام فســاد
گرفتــار خواهــد شــد.

اوراسیا موافقتنامه محدوده آزاد
تجاری با ایران را تایید کرد

دنیــای اقتصــاد  :اجــاس ســران کشــورهای عضــو
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در ســنپترزبورگ
برگــزار شــد و در آن موافقتنامــه ایجــاد محــدوده
آزاد تجــاری بــا ایــران ،مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
بــه گــزارش «ایرنــا» بــه نقــل از رســانههای روســیه،
رهبــران کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا بســتهای از اســناد را امضــا کردنــد کــه
در بیــن آنهــا اعتبــار اجرایــی موافقتنامــه ایجــاد
محــدوده آزاد تجــاری بیــن ایــن اتحادیــه و
کشــورهای عضــو آن از یــک طــرف و جمهــوری
اســامی ایــران از طــرف دیگــر وجــود دارد .در میــان
اســناد تاییــد شــده کــه تعــداد آن  ۱۸ســند عنــوان
شــده اســت ،همچنیــن اســتراتژی توســعه فرآینــد

رئیــس اتــاق تهــران بــه نوســانات نــرخ ارز در ماههــای
نخســتین امســال اشــاره کــرد و گفــت :از آن زمــان تاکنــون
 30تــا  40بخشــنامه بــرای کنتــرل نــرخ ارز صــادر شــد کــه
بســیاری از آنهــا در تضــاد بــا یکدیگــر بــود و ایــن فرصــت
را بــرای سوءاســتفاده ایجــاد کــرد.
خوانســاری تصریــح کــرد :اگــر آن شــرایط بهموقــع و
درســت مــورد بررســی قــرار میگرفــت و شــتابزده عمــل
نمیشــد ،افزایــش قیمــت ارز پیشبینــی میشــد و قطعــاً
شــاهد شــرایط کنونــی نبودیــم.
نائــب رئیــس اتــاق ایــران ،شــرکتهای «خصولتــی»
را نیــز از دیگــر عوامــل زمینهســاز فســاد ذکــر کــرد و
اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون بهبــود
فضــای کســبوکار ،مقابلــه بــا فســاد و ارتقــای ســامت
اداری از وظایــف اتاقهــای بازرگانــی ذکــر شــده اســت،
اتاقهــای بازرگانــی میتواننــد بــا همــکاری دولــت فســاد
را ریشــهکن یــا بــه حداقــل برســانند.

همگرایــی در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ،بودجــه
بــرای ســال  ،۲۰۱۹ایجــاد بــازار مشــترک نفــت و گاز
و اجــرای توافقنامــه همــکاری اقتصــادی و بازرگانــی
میــان چیــن و کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه تاییــد
شــد .اجــاس ســران اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه
ریاســت والدیمیــر پوتیــن رئیسجمهــوری روســیه
برگــزار شــد و در آن رئیســانجمهوری بــاروس،
قزاقســتان ،قرقیزســتان و نخســتوزیر ارمنســتان
شــرکت داشــتند .رئیسجمهــوری روســیه روز هشــتم
آذر بــا امضــای توافقنامــه ایجــاد محــدوده آزاد تجــاری
میــان ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ،آن را تاییــد
و بــرای اجــرا ابــاغ کــرد .ایــران و اتحادیــه اقتصــادی
اوراســیا موافقتنامــه موقــت ایجــاد محــدوده آزاد
تجــاری را روز  ۲۷اردیبهشــت مــاه در آســتانه پایتخت
قزاقســتان امضــا کردنــد.

انـرژی

شماره صد و هشت  //هفته سوم آذر هزار و سیصد نود و هفت

خوانســاری بــا بیــان اینکــه فســاد دو جنبــه «حاکمیتــی»
و «بخــش خصوصــی» دارد ،گفــت :در حوزههــای سیاســی
وجــود دســتههایی کــه میتواننــد عامــل فشــار یــا رانــت
باشــند ،از مقولههــای مهــم ایجــاد فســاد هســتند؛ عــاوه
بــر ایــن ،در حــوزه تقنینــی ،قوانینــی کــه میتوانــد رانــت
ایجــاد کنــد ،یکــی از مصادیــق فســاد اســت.
رئیــس اتــاق تهــران وجــود قوانیــن ،بخشــنامهها و
دســتورالعملهای نادرســت را یکــی دیگــر از عوامــل ایجــاد
کننــده فســاد ذکــر کــرد.
گفتنــی اســت ســازمان ملــل بــا توجــه بــه رونــد رو بــه
رشــد و گســترش فســاد در جهــان و اهمیــت موضــوع
مبــارزه بــا فســاد ،نهــم دســامبر ( 18آذر) را بهعنــوان «روز
مبــارزه بــا فســاد» نامگــذاری کــرده و از کشــورها خواســته
اســت در حــوزه مبــارزه بــا فســاد اهتمــام بیشــتری داشــته
باشــند.

صادرات به عراق  ۶۷درصد افزایش یافت
صدور  ۶.۷میلیارد دالر کاال
طــی هشــت مــاه گذشــته ســال جــاری  ۶میلیــارد و ۷۵۷
میلیــون دالر کاال بــه عــراق صــادر شــده کــه از افزایــش
 ۶۶.۵۹درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
حکایــت دارد.
بررســی تازهتریــن آمــار تجــارت خارجــی از صــادرات
غیــر نفتــی نشــان میدهــد ،کشــور عــراق بــرای دومیــن
مــاه پیاپــی در صــدر فهرســت دریافــت کننــدگان کاال از
ایــران قــرار گرفتــه اســت.
در هشــت مــاه گذشــته امســال ۱۴ ،میلیــون و  ۲۱۶هــزار
تــن کاال بــه ارزش  ۶میلیــارد و  ۷۵۷میلیــون دالر بــه
عــراق صــادر شــده اســت کــه از نظــر وزنــی  ۱۸.۸۹درصــد
از وزن کل و از نظــر ارزشــی  ۲۱.۴۶درصــد از ارزش کل
صــادرات کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
در مــدت مشــابه ســال گذشــته  ۸میلیــون و  ۵۵۶هــزار
تــن کاال بــه ارزش  ۴میلیــارد و  ۵۶میلیــون دالر صــادر
شــده بــود کــه  ۱۰.۷۸درصــد از وزن کل و  ۱۴.۵۵درصــد
از ارزش کل را بــه خــود اختصــاص داده بــود.
بــه ایــن ترتیــب آمــار نشــان مــی دهــد ،طــی هشــت مــاه
ســال جــاری صــادرات بــه عــراق در مقایســه بــا مــدت
مشــابه ســال گذشــته از نظــر وزنــی  ۶۶.۱۴درصــد و از
نظــر ارزشــی  ۶۶.۵۹درصــد افزایــش یافتــه اســت.
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ریاست فدراسیون اتاقهای
بازرگانی جهان به رئیس اتاق
بازرگانی دبی رسید
شــورای عمومــی فدراســیون اتاقهــای بازرگانــی جهــان
( )WCFدر تازهتریــن نشســت خــود در دبــی ،حمــد
بوعمیــم رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنعــت دبــی را بــه
عنــوان رئیــس جدیــد فدراســیون انتخــاب کــرد.
بوعمیــم کــه از ســال  2013در ســمت نایــب رئیــس
فدراســیون اتاقهــای بازرگانــی جهــان فعالیــت داشــته،
از ابتــدای ســال  2019یعنــی یــک مــاه دیگــر مســئولیت
ریاســت فدراســیون را از پیتــر میهــاک ،رئیــس اتــاق
بازرگانــی و صنعیــت اســلواکی ،تحویــل خواهــد گرفــت.
بوعمیــم در ایــن نشســت محــور برنامههــای خــود را
ایجــاد یــک چارچــوب جدیــد منطبــق بــر نیازهــای
آینــده بــرای توســعه تجــارت جهانــی و حضــور موثرتــر
اتــاق هــای بازرگانــی جهــان در ایــن رونــد اعــام کــرد و
گفــت« :بــه اعتقــاد مــن اتاقهــای بازرگانــی در جهــان
توانایــی آن را دارنــد کــه مســیر رشــد و توســعه پایــدار
کشــورها را همــوار کننــد».
حمــد بوعمیــم یکــی از چهرههــای متنفــذ در اقتصــاد
امــارات بــه شــمار مــی رود و از اعضــای هیــات مدیریــه
بانــک مرکــزی ایــن کشــور اســت.
پــدرام ســلطانی نایــب رئیــس اتــاق ایــران نیــز کــه از
ســال  1395بــه عضویــت شــورای عمومــی فدراســیون
اتاقهــای بازرگانــی جهــان در آمــده در نشســت دبــی
حضــور داشــت.
فدراســیون اتاقهــای بازرگانــی جهــان دارای  20کرســی
اســت کــه بــه عنــوان یکــی از شــاخههای تخصصــی اتــاق
بازرگانــی بینالمللــی ( )ICCدر ســال  1951بــا هــدف
یکپارچهســازی تصمیمــات در ســطوح اقتصــاد بینالملــل
تشــکیل شــد .ایــن فدراســیون نهــادی غیرسیاســی اســت
کــه اعضــای آن از میــان فعــاالن اقتصــادی بینالمللــی در
بخشهــای بازرگانــی و صنعــت برگزیــده میشــوند5 .
هــزار اتــاق بازرگانــی ،اتــاق مشــترک ،تشــکل و انجمــن
اقتصــادی و بازرگانــی از  130کشــور جهــان عضــو اتــاق
بازرگانــی بینالمللــی هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 6
مدیرعامــل یکــی از شــرکتهای فعــال در حــوزه خدمــات
فنــی و مهندســی تأکیــد کــرد :بــا فــرض اینکــه صادرکننــده
موفــق شــود همــه مراحــل مذکــور را پشــت ســر گذاشــته و
امضاهــای الزم را اخــذ کنــد ،دریچــه جدیــدی از مشــکالت
بــه روی او بــاز خواهــد شــد.
موســوی بــا مطــرح کــردن ایــن پرســش کــه آیــا سیســتم
داخلــی قصــد دارد از صادرکننــدگان خدمــات فنــی و
مهندســی حمایــت کنــد افــزود :در صــورت همــکاری
یکپارچــه همــه بخشهــای دولتــی ،کار صادرکننــده داخلــی
تســهیل شــده و میتــوان امیــدوار بــود کــه در آینــده
پروژههــای بزرگتــری در حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی
بــه دســت آوریــم .همچنیــن بهنــام عابــدی دبیــر اجرایــی
دبیرخانــه نظــام خدمــات فنــی و مهندســی نظــام مهندســی
اظهــار کــرد :مشــکل اصلــی تشــکلهای صادراتــی ایــن
اســت کــه بطــور عمــوم خدمــات دولتــی در ایــن حــوزه
بیشــتر شــامل خدمــات شــرکتهای بــزرگ و پروژههــای
ســنگین میشــود.
عابــدی افــزود :کشــورهایی ماننــد هنــد و بنــگالدش بــه
دلیــل توجــه بــه  SMEهــا بــه جایــگاه مناســبی در
توســعه خدمــات فنــی و مهندســی دســت یافتــه اســت.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه ســازمان نظــام مهندســی
توجــه ویــژهای بــه تشــکلها در حــوزه خدمــات فنــی و
مهندســی دارد تأکیــد کــرد :هــدف اصلــی مــا توجــه بــه
پروژههــای کوچــک و متوســط اســت .بطــور مثــال اگــر
بتوانیــم  ۱۰پــروژه یــک میلیــون دالری را در نقــاط مختلــف
جهــان انجــام دهیــم موثرتــر از یــک پــروژه بــزرگ خدمــات
فنــی ومهندســی خواهــد بــود.
دبیــر اجرایــی دبیرخانــه نظــام خدمــات فنــی و مهندســی
نظــام مهندســی تصریــح کــرد :اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه
بایــد مهندســان بینالمللــی تربیــت کنیــم تــا بتوانیــم
در آینــده بــه هدفگــذاری  ۲۰میلیــارد دالری در حــوزه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی امیــدوار باشــیم.
.http://www.taadolnewspaper
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رویترز :صادرات آلمان به ایران
رشد چشمگیری داشته است
بــه گــزارش ســه شــنبه شــب ایرنــا ،ایــن خبرگــزاری در
تارنمــای رســمی خــود نوشــت :صــادرات آلمــان بــه ایــران
در مــاه اکتبــر ســال جــاری یــک مــاه پیــش از اعمــال
تحریــم هــای واشــنگتن علیــه صنایــع نفتــی و کشــتیرانی
ایــران ،رشــد چشــمگیری داشــته اســت.
بــه نوشــته رویتــرز ،ایــن رشــد حاکــی از تمایــل شــرکت
هــای کوچــک و متوســط آلمانــی بــرای تــداوم تجــارت بــا
ایــران بــا وجــود خطــر تحریــم هــای آمریــکا اســت.
گــزارش هــای رســمی اداره آمــار فــدرال آلمــان نشــان مــی
دهــد کــه مجمــوع صــادرات ایــن کشــور بــه ایــران در مــاه
اکتبــر بالــغ بــر  400میلیــون یــورو ( 455میلیــون دالر)
بــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــدی  85درصــدی
داشــته و باالتریــن رقــم از ســال  2009بــه ایــن ســو بــوده
اســت.
براســاس ایــن گــزارش ،حــدود یکهــزار شــرکت کوچــک
و متوســط آلمانــی روابــط تجــاری بــا ایــران دارنــد و 130
مــورد از ایــن شــرکت هــا اقــدام بــه تاســیس نمایندگــی در
ایــن کشــور کــرده انــد.
«میشــائیل توکــوس» عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران و
آلمــان بــا بیــان اینکــه بیشــتر صــادرات آلمــان بــه ایــران
را شــرکت هــای کوچــک و متوســط انجــام مــی دهنــد،
افــزود :محصــوالت شــیمیایی نیمــی از صــادرات و ماشــین
آالت و تجهیــزات صنعتــی یــک ســوم آن را تشــکیل مــی
دهــد.
توکــوس بــا بیــان اینکــه صــادرات آلمــان بــه ایــران در 10
ماهــه اول ســال  2018بــا  4درصــد رشــد بــه  2.4میلیــارد
یــورو رســید ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه میانگیــن ماهانــه
آن در ســال آینــده میــادی  200تــا  250میلیــون یــورو
باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بعــد از خــروج یــک جانبــه آمریــکا از
توافــق هســته ای ایــران و  5+1در اردیبهشــت مــاه امســال
کــه بــا محکومیــت جهانــی روبــرو شــد ،اتحادیــه اروپــا
ضمــن فعــال کــردن قانــون مســدود ســازی در قبــال اقــدام
واشــنگتن ،اعــام کــرد کــه ســازوکار مالــی ویــژه ای را نیــز
بــرای ادامــه تجــارت ایــران بــا جهــان راه انــدازی مــی کنــد.

صنعت برق نیازمند
 ۶۰۰هزار میلیارد
تومان سرمایه جدید
مدیــر عامــل شــرکت توانیــر گفــت :درصــورت رشــد
هفــت درصــدی ســاالنه مصــرف بــرق ،برنامهریــزی
شــده تــا طــی  ۱۰ســال آینــده حجــم تاسیســات بــرق
کشــور دو برابــر شــود کــه در ایــن راســتا بایــد بیــش
از  ۶۰۰هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری جدیــد
صــورت بگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدحســن متولــیزاده ،امــروز
در ســمینار تخصصــی راهکارهــای هوشمندســازی در
مصــرف انــرژی کــه در بــرج میــاد برگــزار شــد ،بــا بیــان
اینکــه یــک میلیــارد نفــر از ســاکنان کــره زمیــن از
نعمــت بــرق بیبهــره هســتند ،اظهــار کــرد :اکنــون در
ایــران بــا تــاش همــکاران در صنعــت بــرق ،روســتایی
بــدون بــرق نداریــم.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه بــا  ۸۰هــزار مــگاوات
ظرفیــت نصــب شــده ،رتبــه اول در منطقــه و  ۱۴را در
دنیــا بــه خــود اختصــاص دادیــم ،ابــراز کــرد :یکــی از
مشــکالتی کــه اقتصــاد دارای یارانــه ایجــاد کــرده ،بحــث
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مــدل اقتصــادی اســت .مصــرف مــا در بعضــی از روزهــای
گــرم ســال بهدلیــل بــه مــدار آمــدن وســایل سرمایشــی
افزایــش یافتــه اســت ،چراکــه  ۴۰درصــد بــار سرمایشــی
در ایــن حــوزه دخیــل اســت.
او بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن بــرق منطقــه بایــد
ســرمایهگذاری زیــادی صــورت بگیــرد ،گفــت :در ســال
گذشــته مجمــوع انــرژی برنامهریــزی شــده از نیــروگاه
برقآبــی بالــغ بــر  ۱۱۵۰۰۰مــگاوات ســاعت بــوده اســت
و در ســال جــاری بــه منظــور تــداوم انــرژی بــا اقدامــات
مدیریــت مصــرف ،میــزان دریافــت انــرژی از واحدهــای
برقآبــی  ۵۰درصــد کاهــش یافــت و میــزان خاموشــی
از نظــر انــرژی اعمــال شــده کمتــر از ســه درصــد اســت.
متولــیزاده اصــاح الگــوی مصــرف و تعرفــه بــرق را
از راهکارهــای عملیاتــی بــرای کاهــش مصــرف بــرق
دانســت و افــزود :بــا توزیــع  ۱۰۰میلیــون المــپ کــم
مصــرف ،یارانــهای حــدود  ۲۷هــزار مــگاوات پیــک
مصــرف کاهــش یافــت.
بــه گفتــه وی ،براســاس گــزارش مرکــز پژوهــش مجلــس،
 ۸۵۰هــزار کولــر گازی جدیــد وارد ایــران شــده کــه
حــدود  ۷۰درصــد آن از طریــق قاچــاق و غیراســتاندارد
بــوده اســت.
متول ـیزاده ،کاهــش تلفــات بــرق ،ارائــه طــرح تشــویقی
بــرای چاههــای کشــاورزی ،صنعتــی ،طــرح تغییــر
ســاعات کاری ادارات را از جملــه اقدامــات انجــام شــده
عنــوان و اظهــار کــرد :بــا ایــن روش ،شــاهد چهــار درصــد
کاهــش تلفــات بــرق در ایــران بودیــم ،بهگونــهای کــه
میتــوان گفــت تقریبــا بــه اســتانداردهای جهانــی
نزدیــک شــدیم .همچنیــن از ســاخت  ۲۵۰۰مــگاوات
نیــروگاه جدیــد جلوگیــری بــه عمــل آمــده اســت و بــا
ایــن کار حــدود  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان بــه اقتصــاد
ایــران کمــک کردیــم.
وی تصریــح کــرد :توســعه کس ـبوکارهای نویــن ،بــرای
مدیریــت مصــرف بــرق بهویــژه در ســاعات اوج بــار
تابســتان ،ســرمایهگذاری در طــرح فهــام و کنتورهــای
هوشــمند ،اســتفاده از زیرســاخت شــبکه بــرق بــرای
توســعه شــبکههای ارتباطــی و ارتقــای ســطح خدمــات
بــه مشــترکان و کاهــش هزینههــا بــا اســتفاده از
فناوریهــای نویــن از جملــه راهکارهــای توســعه صنعــت
بــرق اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ضرورت حمایت دولتهای ایران و روسیه از
بخش خصوصی دو طرف در شرایط تحریم
ســرگئی کاتریــن رئیــس اتــاق بازرگانــی روســیه،ا
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران دیــدار کــرد.
هماهنگــی بهمنظــور برگــزاری نشســت ســاالنه کمیســیون
مشــترک ایــران و روســیه مهمتریــن محــور برگــزاری ایــن
نشســت بــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی روســیه کــه همــراه بــا ویاچســاو
والودیــن رئیــس دومــای روســیه بــه تهــران ســفر کــرده
اســت بعدازظهــر امــروز بــا غالمحســین شــافعی رئیــس
اتــاق ایــران دیــدار کــرد .در ایــن نشســت عــاوه بــر
برنامهریــزی بهمنظــور برگــزاری نشســت ســاالنه
کمیســیون مشــترک ایــران و روســیه ،بــر ضــرورت
افزایــش حمایــت دولتهــای ایــران و روســیه از توســعه
همــکاری هــای فعــاالن بخــش خصوصــی دو طــرف تأکیــد
شــد.
ســرگئی کاتریــن رئیــس اتــاق بازرگانــی روســیه بــا تأکیــد
بــر ایــن موضــوع کــه برگــزاری نشســت ســاالنه کمیســیون
مشــترک ایــران و روســیه نقــش حائــز اهمیتــی در تحکیــم
روابــط اقتصــادی دو کشــور دارد ،گفــت :در دوره قبــل
کــه ایــن نشســت در ایــران برگــزار شــد ،بازخوردهــای
بســیار خوبــی از ســوی مشــارکتکنندگان حاضــر در
ایــن رویــداد دریافــت شــد و طبــق برنامهریزیهایــی
کــه در اتــاق بازرگانــی روســیه انجــام شــده ،در نظــر
داریــم تــا ایــن نشســت را بــا حضــور حداکثــری طــرف
ایرانــی بهخصــوص نماینــدگان مجلــس ،فعــاالن بخــش
خصوصــی و همچنیــن نمایندگانــی از قــوه قضاییــه برگــزار
کنیــم.

بــه گفتــه رئیــس اتــاق روســیه ،نفــت و گاز ،کشــاورزی،
مــواد غذایــی ،حملونقــل و لجســتیک ازجملــه مهمتریــن
محورهایــی اســت کــه بــا حضــور مقامهــای دولتــی و
نماینــدگان بخــش خصوصــی ایــران و روســیه میتوانــد در
ایــن دوره از نشســت ســاالنه کمیســیون مشــترک ایــران و
روســیه مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.
در ادامــه ایــن دیــدار ،شــافعی بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه
کــه نشســت ســاالنه کمیســیون مشــترک ایــران و روســیه
نقــش حائــز اهمیتــی در ایجــاد فضــای گفتوگــو میــان
فعــاالن اقتصــادی ایــران و روســیه ایفــا میکنــد ،افــزود:
در شــرایط فعلــی ،فضــای جدیــدی بــرای ارتبــاط میــان
فعــاالن اقتصــادی ایــران و روســیه فراهمشــده و در ایــن
وضعیــت ضــروری اســت کــه ه ـم اتــاق بازرگانــی روســیه
و هــم اتــاق ایــران ضمــن شناســایی مســائل و مشــکالت
موجــود بــر ســر راه فعــاالن اقتصــادی ،از دولتهــا بخواهنــد
کــه تســهیالت و امکانــات جدیــدی را بهمنظــور توســعه
همکاریهــای اقتصــادی در شــرایط تحریمهــای آمریــکا
فراهــم کننــد.
او همچنیــن بــر همــکاری و برنامهریــزی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــا اتــاق روســیه بــه
منظــور برگــزاری هرچــه مطلوبتــر ایــن نشســت تاکیــد
کــرد.
عــاوه بــر ایــن بــا پیشــنهاد رئیــس اتــاق ایــران مقــرر شــد
تــا نشســت ســاالنه کمیســیون مشــترک ایــران و روســیه
در مــاه جــوالی ســال آینــده میــادی در ســاراتوف روســیه
برگــزار شــود.
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رییــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی در
ادامــه و در پاســخ بــه ســواالت و نظــرات مطــرح
شــده از ســوی اعضــای هیــات نماینــدگان ،گفــت:
صنــدوق توســعه ملــی تــاش داشــته اســت
تــا  80درصــد منابــع ایــن صنــدوق در اختیــار
بخــش خصوصــی و تنهــا  20درصــد بــه موسســات
عمومــی غیردولتــی تخصیــص یابــد و تاکنــون
از ایــن منابــع بــرای پروژههــای بخــش دولتــی
اســتفاده نشــده اســت.
شــهیدزاده ســپس افــزود :از جملــه منابــع تخصیصیافتــه
ایــن صنــدوق ،بــرای احیــای  300هــزار هکتــار منابــع آب
و خــاک در اســتان خوزســتان بــوده کــه بــه اذن مقــام
معظــم رهبــری در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی و
وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت.
وی همچنیــن ایــن توضیــح را داد کــه بخشــی از منابــع
ریالــی صنــدوق توســعه ملــی بــرای تامیــن کاالهــای
مــورد نیــاز مــردم تخصیــص داده شــده اســت.
وی ســپس تصریــح کــرد کــه بیشــترین حساســیتها و
نگرانیهــا در اســتفاده درســت از منابــع صنــدوق توســعه
ملــی را مقــام معظــم رهبــری دارنــد و ایشــان بــه طــور
جــدی بــر ایــن موضــوع تاکیــد کردهانــد .شــهیدزاده
همچنیــن افــزود :مراحــل اختصــاص  500میلیــون یــورو
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای بخــش ســامت کــه درصــدی تســهیالت ارزی صنــدوق توســعه ملــی بــه
دولــت مصــوب کــرده اســت ،نیــز در حــال انجــام اســت بخشهــای غیــر از نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا بیــان
و در حــال حاضــر ابهامــات و ایــرادات آن برطــرف شــده اینکــه  ۲.۵درصــد از ایــن ســود ســهم بانکهاســت؛
خاطرنشــان کــرد :ســهم صنــدوق تنهــا یــک درصــد
اســت.
شــهیدزاده بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق توســعه ملــی ،اســت؛ یعنــی اگــر مــا ایــن پــول را در بانــک مرکــزی
جــوان اســت ادامــه داد :مــامیتوانیــم هــدف را دســتیابی ســپردهگذاری بکنیــم ،بــدون ریســک  ۳.۵درصــد ســود
بــه دســتاوردهای صنــدوق توســعه نــروژ قــرار دهیــم و میگیر یــم .
ســازوکارهای دســتیابی بــه ایــن موقعیــت را بــا همــکاری وی اظهــار داشــت :بانکهــا بــدون اخــذ تضامیــن الزم
تســهیالتنمیدهنــد پــس چگونــه از مــامیخواهنــد
یکدیگــر طراحــی کنیــم.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه انتقادهایــی کــه در مــورد بــدون آنکــه تضامیــن الزم را بگیریــم ،منابــع ملــی و بــرای
طوالنــی بــودن فرآینــد دریافــت تســهیالت مطــرح شــد ،آینــدگان را در قالــب تســهیالت پرداخــت کنیــم؛ ایــن در
گفــت :بــه پــروژه شناســنامه داری کــه بانــک عامــل حالــی اســت کهتســهیالتی را کــه بــه بانکهــامیدهیــم
بــه صنــدوق معرفــی کنــد ،ظــرف دو هفتــه تســهیالت بــرای آن اســت کــه بــه متقاضیــان بدهنــد؛ تــا زمانــی کــه
پرداخــتمیشــود .اعتقــاد قلبــی مــا ایــن اســت کــه بــه متقاضــی ندهنــد ،جریمــه بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه
اگــر بخــش خصوصــی توانمنــد شــود ،کشــور توســعه ایــم تــا خودشــان بــا آن کار کننــد.
وی افــزود :اگــر بانــک در اقســاط بــه عقــب بیفتــد
پیــدا خواهــد کــرد.
همچنیــن حمیدرضــا تیمــوری ،عضــو هیــات عامــل نمیتوانــد از منابــع صنــدوق اســتفاده کنــد و بــه همیــن
صنــدوق توســعه ملــی نیــز در خصــوص بهــره  ۳.۵دلیــل ریســک پــروژه متوجــه بانــک اســت.
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امنیت انرژی
کتــاب امنیــت انــرژی نوشــتۀ عبــاس ملکــی ،بــهصــورت متــوازن و همـ ه جانبــه ،بــه مفاهیــم مختلــف امنیــت انــرژی میپــردازد و ابعــاد
گوناگــون آن را بررســی میکنــد .همچنیــن ،نظریــات مطــرح در زمینــه امنیــت انــرژی را در مــورد ایــران آزمایــش میکنــد.
انســان بــرای همــه فعالیتهایــش بــه محــرک نیــاز دارد .یکــی از محرکهــای فعالیتهــای مــا ّد ِی انســان ،انــرژی اســت .بــ ه وســیله
ـرژی ناشــی از تغذیــه اســت کــه میتوانیــم زنــده بمانیــم و فکــر کنیــم؛ ب ـ ه وســیله حاملهــای انــرژی اســت کــه میتوانیــم آب را تــا
انـ ِ
قلــه کــوه بــاال ببریــم و بــا ســرعت برقآســا از هــر نقطــه زمیــن و فضــا بــه محــل دیگــری برویــم .گرچــه مصــرف انــرژی دارای پیامدهــای
ط زیســت و آینــده کــره خاکــی مــا نامطبــوع اســت ،امــا بیتردیــد ،زیســتن بــدون انــرژی
متعــدد اســت کــه برخــی از آنهــا بــرای محیـ 
ناممکــن اســت.
دسترســی بــه انــرژی یکــی از نیازهــای انســان بــرای زندگــی و توســعه اســت .جوامعــی کــه بــه انــرژی دسترســی کمتــر یــا ســختتری
داشــتهاند ،از رشــد و توســعه ســریع بازماندهانــد .نتیجــه ایــن اســت کــه اســتفاده از انــرژی نیازمنــد تالشهــای همهجانبــه و مــداوم
جوامــع بشــری اســت .منابــع انــرژی بــرای انســان فعلــی ،چنــدان متنــوع و نامحــدود نیســت .پــس انــرژی کاالی کمیابــی اســت کــه بــرای
دسترســی بــه آن بایــد برنامهریــزی کــرد .بــرای اســتفاده از انــرژی بهصــورت مؤثــر و بــا تلفــات کمتــر ،بــه سیاس ـتگذاری نیــاز داریــم.
«امنیــت انــرژی» علمــی اســت کــه بــه سیاس ـتگذاران ،تصمیمگیــران ،مدیــران بنگاههــای اقتصــادی و کارشناســان امــکان میدهــد در
عرضــه و تقاضــای انــرژی موشــکافی کننــد و جلــوی هرگونــه وقفــه یــا قطــع جریــان انــرژی را بگیرنــد .روشهــای متعــددی در ایــن رشــته
مــورد بحــث قــرار میگیــرد .بـ ه دلیــل توســعه ایــن علــم در غــرب کــه عمدتـ ًا بــا مباحــث تأمیــن ســهل و مــداوم عرضــه و تنوعگرایــی
ی کــه محققــان کشــورهای تولیــد
حاملهــای انــرژی درگیــر بودهانــد مفهــوم امنیــت عرضــه بیشــتر توســعه پیــدا کــرده اســت .در حال ـ 
ـال توســعه جــای میگیرنــد ،در توســعه مفهــوم امنیــت تقاضــا کمتــر کار کردهانــد
کننــدۀ نفــت ،کــه عموم ـ ًا در دســته کشــورهای در حـ ِ
و در ایــن زمینــه ادبیــات کمتــری وجــود دارد.
عبــاس ملکــی ،نویســنده ایــن کتــاب ،تــاش کــرده کــه از روش مطالعــه مــوردی ( )Case Studyخواننــده را بــا مفاهیــم امنیــت انــرژی
آشــنا کنــد .بــه نظــر میرســد مفاهیــم و فرایندهــای درون بحــث امنیــت انــرژی آنچنــان پیچیــده و مشــکل اســت کــه دیگــر روشهــای
علمــی کمتــر میتوانــد در درک و فهــم آنهــا مفیــد واقــع شــود.
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