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چگونه سرمایهگذاران را جذب کنیم؟
حمیدرضا صالحی
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی

مکانیــزم ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق و بهویــژه بخــش نیروگاهــی
موضوعــی اســت کــه برخــی تحلیلگــران و صاحبنظــران درخصــوص ســازوکار
آن بــا یکدیگــر اختــاف نظــر دارنــد .ســرمایهگذاری در بخــش انرژیهــای
تجدیدپذیــر یکــی از حوزههایــی اســت کــه در چنــد وقــت اخیــر در معــرض
توجــه متولیــان و قانونگــذاران کشــور قــرار گرفتــه اســت .جــذب ســرمایه در
انرژیهــای نــو تــا بــه امــروز بــا روش بازگشــت ســرمایهای کــه از خریــد بــرق
تضمینــی از ســوی دولــت تعهــد داده میشــد ،در قالــب قراردادهــای خریــد
تضمینــی بــرق امیــدواری بســیاری بــرای ســرمایهگذاران خارجــی و داخلــی
ایجــاد کــرد.
امــا بعــد از اینکــه در مجلــس در مــورد ســازوکار منابعــی کــه در بخــش
انرژیهــای تجدیدپذیــر بایــد جــذب و تخصیــص داده شــود ،اختالفنظــر
پیــش آمــد ،سیاســتگذاران راهحــل دیگــری تعبیــه کردنــد کــه براســاس
آن موضــوع امــکان مجــوز بــه تولیدکننــدگان بــرق و ســرمایهگذاران
خارجــی در نیروگاههــای انرژیهــای نــو مطــرح شــد .براســاس ایــن طــرح
ســرمایهگذاران خارجــی میتواننــد ۵۰درصــد از بــرق تولیدیشــان را بــه
خــارج از کشــور صــادر کننــد و  ۵۰درصــد باقیمانــده را هــم بــه شــبکه بــرق
داخلــی بفروشــند .ایــن تصمیــم در وهلــه نخســت امنیــت اقتصــادی در کشــور
را افزایــش و تضمیــن میکنــد و ایــن اطمینــان را بهوجــود مــیآورد کــه
ســرمایهگذاران صنعــت بــرق و صاحبــان کســبوکار دیگــر نگــران بخشــی از
بازگشــت سرمایهشــان نباشــند .زیــرا بــا وصــل شــدن بــه بازارهــا و شــبکههای
صادراتــی بینالمللــی ،درآمدهــای ارزی خواهنــد داشــت .بــه اعتقــاد مــن ایــن
رونــد ،یــک فرصــت طالیــی بــرای ســرمایهگذاران خارجــی و جــذب ســرمایه
در بخــش نیروگاهــی کشــور اســت .امــا در کنــار مزیــت جــذب ســرمایه
خارجیهــا ،بایــد سیاســتگذار در اندیشــه تقویــت ســرمایهگذار داخلــی
و مشــوقی بــرای حضــور او در بازارهــای داخلــی و خارجــی شــود .متولیــان
صنعــت بــرق میتواننــد بــا اعمــال برخــی اصالحــات ادامــه در صفحــه 10

روسای جمهوری ایران و عراق راههای توسعه مناسبات را بررسی کردند

دورنمای تجارت  20میلیارد
دالری عراق

رییسجمهــوری کشــورمان کــه بــرای دیــداری رســمی و بــا هــدف بهبــود روابــط
سیاســی و اقتصــادی ،رهســپار عــراق شــده بــود دیــروز در کاخ قصــر الســام
بغــداد مــورد اســتقبال رســمی برهــم صالــح رییسجمهــوری عــراق قــرار گرفــت.
دیــداری کــه نخســتین دیــدار روحانــی از عــراق در پنــج ســال اخیــر اســت و در
برهــهای انجــام میشــود کــه اقتصــاد ایــران بهشــدت تحــت تاثیــر تحریمهــای
امریــکا قــرار گرفتــه و ایــران از طریــق تقویــت روابــط بــا کشــورهای همســایه
تــاش میکنــد تــا بــرای مقاومــت در مقابــل ایــن تحریمهــا مناســبات ارتباطــی
خــود را بــا همســایگانش بهبــود بخشــد .بــر اســاس ایــن دورنمــای ارتباطــی
اســت کــه ســفر رییسجمهــوری ایــران بازتــاب وســیعی در رســانه پیــدا کــرده
و برخــی کاربــران بــا مقایســه ســفر روحانــی و ترامــپ بــه عــراق ،ایــران را برنــده
جهتگیریهــای سیاســی در منطقــه عنــوان میکردنــد .رییسجمهــوری
کشــورمان امــا پیــش از تــرک تهــران اعــام کــرد کــه عالقهمنــد بــه گســترش
روابــط خــود بــا عــراق بــه ویــژه در بخــش حمــل و نقــل اســت .دیــدار بــا برهــم
صالــح ،رییسجمهــور و عــادل عبدالمهــدی ،نخســتوزیر همچنیــن مالقــات بــا
آیـتاهلل ســید علــی سیســتانی ،مرجــع عالــی شــیعیان در کنــار ســفر به شــهرهای

مذهبــی کربــا و نجــف دیگــر برنامههــای روحانــی در اولیــن روز ســفر بــه عــراق
را تشــکیل میدادنــد .روســای جمهــور ایــران و عــراق پــس از مراســم اســتقبال
رســمی ،بــا حضــور هیاتهــای عالیرتبــه دو کشــور بــا یکدیگــر مالقــات کــرده
و در زمینــه توســعه ،تعمیــق و تحکیــم همهجانبــه مناســبات و همکاریهــای
تهران-بغــداد گفتوگــو کردنــد .رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه احســاس مــا در
عــراق احســاس بــودن در وطــن خودمــان اســت ،گفــت :روابــط دو ملــت ایــران و
عــراق هــزاران ســاله اســت و مــا عالقهمندیــم کــه ایــن روابــط دینــی ،فرهنگــی،
تاریخــی و منطقــهای را بیــش از پیــش مستحکمســازیم .روحانــی در پایــان
مذاکــرات بــا «برهــم صالــح » همتــای عراقــی خــود در کاخ ریاســت جمهــور عــراق،
ایــن مذاکــرات را بســیار ســازنده خوانــد و اظهارداشــت :در جریــان مذاکــرات بــا
رییسجمهــور عــراق هیــچ نقطــه اختالفــی را ندیــدم و رابطــه دو کشــور بــه نفــع
دو ملــت و دو دولــت اســت و همــه تــاش خــود را بــرای تقویــت ایــن روابــط بـهکار
میگیریــم .رییسجمهــوری ایــران افــزود :دو کشــور در طــول ســالهای گذشــته
بــا تروریســم در حــال مبــارزه بودهانــد و خوشــحالیم کــه در روزهــای ســخت
مبارزه با تروریسم ،ادامه در صفحه 3
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اخبار اصلی

انـرژی

تریلیــون مترمکعــب گاز پــس از روســیه در مقــام
دوم جهــان قــرار دارد ..مشــروح خبــر
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از چــه راهــی ممکــن اســتچند تــن از
اقتصــادی ،رهســپار عــراق شــده بــود دیــروز در مقامــات انگلیســی از جملــه فرســتاده عالیرتبــه
کاخ قصــر الســام بغــداد مــورد اســتقبال رســمی بازرگانــی دولــت انگلیــس بــه همــراه ســفیر و
برهــم صالــح رییسجمهــوری عــراق قــرار گرفــت رئیــس بخــش بازرگانــی ایــن کشــور بــا حضــور در
مشــروح خبــر
اتــاق تهــران راههــای توســعه مــراودات دوجانبــه را
.
بررســی کردند.مشــروح خبــر

بــازار بــرق کشــور انحصــاری و تعرفــه
غیرواقعــی اســت رئیــس کمیتــه صــادرات شــبکه بــرق ایــران از طریــق آذربایجــان
انــرژی ســندیکای صنعــت بــرق گفت:چــون بــه روســیه متصــل میشــود وزیــر نیــرو

خریــد بــرق در کشــور انحصــاری اســت ،بــا بیــان اینکــه شــبکه بــرق ایــران از طریــق
نــرخ آن نیــز از طریــق کشــف قیمــت نیســت آذربایجــان بــه روســیه متصــل میشــود ،از
.
مشــروح خبــر
برگــزاری اجــاس کمیســیون مشــترک اقتصــادی
دو در آینــده نزدیــک در باکــو خبــر داد .مشــروح

دولتهــا بازیگــران اصلــی در بازارهــای
صادراتــی عــراق هســتند؟حمیدرضا صالحــی،

خبــر

.

دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع

گفــت :امــروز رقابــت در بازار عــراق ،رقابــت بنگاهی اگــر اقتصــاد کشــور بــر عهــده بخــش
نیســت بلکــه رقابــت دولتهاست:.مشــروح خبــر خصوصــی بــود ،تحریمهــا تاثیــر کمتــری
بــر کشــور میگذاشــت رئیــس جمهــور در

جلســه شــورای اداری اســتان گیــان ،ضعیــف بــودن
ـرق ایران
ـد بـ
ـان خریـ
ـا خواهـ
ـه اروپـ
اتحادیـ
بخــش خصوصــی را یکــی از مشــکالت کشــور عنــوان
از طریــق گرجســتان و اوکرایــن اســت
.
رییــس فدراســیون صــادرات انــرژی گفت:اتحادیــه کــرد و مشــروح خبــر
اروپــا خواهــان دریافــت بــرق بــا ظرفیــت  ۵هــزار
مــگاوات از طریــق گرجســتان و اوکرایــن اســت ،انتظــارات فعــاالن بخــش خصوصــی از
ـی ها»رقابــت انتخاباتــی
ـرای فردایـ
ـاف بـ
امــا بخــش خصوصــی اجــازه صــادرات بــرق نــدارد «ائتـ
و نمــی توانــد بــه ایــن پــروژه هــا ورودکنــد .فعــاالن اقتصــادی در تهــران ،امســال در قالــب
ســه ائتــاف اصلــی جریــان «ائتــاف بــرای فــردا»،
مشــروح خبر
«پیشــگامان تحــول» و «تشــکل هــا و کارآفرینــان
چگونــه قــدرت چانهزنــی ایــران در اقتصــاد ملــی» شــکل گرفــت مشــروح خبــر
مذاکــرات گازی افزایــش یافــت؟ بــر اســاس
گــزارش بررســی آمــاری ســاالنه شــرکت بریتیــش
پترولیــوم ( )BPدر پایــان ســال  ۲۰۱۷میــادی ،ایــران
ازلحــاظ حجــم ذخایــر گاز بــا دارا بــودن ۲۰۰ ,۳۳
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اخبار کوتاه

ـراق مشــروح خبــر
ـران و عـ
ـی ایـ
ـه برقـ
 3برنامـ
.

جامعه
مهندسان
مشاور ایران

تعییــن یــک کرســی بــرای اتــاق تهــران در
.
ـس مشــروح خبــر
مجلـ

صادرات  ۱۵۰۰مگاواتی برق ایران به عراق مشروح
خبر
تهــران و اصفهــان میزبــان اجــاس مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و روســیه

مشــروح خبــر

ســهم هــر بخــش در صــادرات فرآوردههــای
نفتــی چقــدر اســت؟ مشــروح خبــر
صنعــت بــرق بســتری مناســب بــرای
ســرمایه گــذاری ایــران مشــروح خبــر
نخســتین بخــش از مطالبــات ایــران از عــراق
بــه حســاب بانــک مرکــزی واریــز شــد
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شــرکتهای کوچــک اروپایــی در انتظــار
ـت
ـه نفـ
ـرای ورود بـ
ـا بـ
ـه اروپـ
ـات برنامـ
جزییـ
.
ـران مشــروح خبــر
ایـ

fieei.ir
www.fieei.ir

صفحه 10

هــاب انــرژی قصــد دارد تــا در هــر شــماره بــه
معرفــی یکــی از تشــکل هــای عضــو فدراســیون
صــادرات انــرژی بپــردازد.

یادداشتهای این شماره

چگونه سرمایهگذاران را جذب کنیم؟

حمیدرضا صالحی

صدای رسای بخش خصوصی

علیرضا کالهی صمدی

صفحه 1

صفحه 6

سرمایه اجتماعی،ثروت پایدار اتاق بازرگانی
حسین سالحورزی

*

صفحه12

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
در کنــار ملــت و ارتــش عــراق بودیــم .روحانــی بــا بیــان
اینکــه عــراق را کشــور مهــم در منطقــه ،اســامی و عربــی
میدانیــم ،اظهارداشــت :عــراق میتوانــد نقــش بســیار
مهمــی در امنیــت منطقــه و ایجــاد روابــط نزدیکتــر میــان
کشــورهای منطقــه ایفــا کنــد .رییــس دولــت دوازدهــم
تصریــح کــرد :مــا میخواهیــم بــا عــراق متحــد و نزدیــک
باشــیم نــه علیــه دیگــری ،بلکــه میخواهیــم دیگــر
کشــورهای منطقــه را نیــز در کنــار خــود داشــته باشــیم.
رییسجمهــور اظهارداشــت :بــرای مــا ثبــات ،امنیــت و
دموکراســی عــراق بســیار اهمیــت دارد و عــراق امــن و
باثبــات موجــب ثبــات و امنیــت کل منطقــه خواهــد شــد.
روحانــی افــزود :مــا بــرای ایــن ســفر اهمیــت زیــادی قائلیــم
و امیدواریــم شــاهد توســعه روابــط دو ملــت بــرادر و دوســت
باشــیم .رییسجمهــور همچنیــن از مــردم عــراق بــه دلیــل
میهمــان نــوازی بــه ویــژه در ایــام اربعیــن نســبت بــه ملــت
ایــران تشــکر کــرد.
ایــران خواســتار عراقــی امــن ،مســتقل و
توســعهیافته اســت
روســای جمهــور ایــران و عــراق بــا اشــاره بــه روابط دوســتانه،
برادرانــه و روبــه توســعه دو کشــور در عرصههــای گوناگــون
سیاســی ،اقتصــادی ،تجــاری و فرهنگــی؛ بــر ضــرورت تــاش
مســووالن در راســتای گســترش ،تعمیــق و تحکیــم بیــش
از پیــش مناســبات و همکاریهــای دوجانبــه ،منطقــهای
و بینالمللــی تهــران  -بغــداد تاکیــد کردنــد .بــه گــزارش
پــاد ،روحانــی دیــروز در دیــدار بــا «برهــم صالــح»
رییسجمهــوری عــراق در بغــداد ،بــا تقدیــر از میهمــان
نــوازی و اســتقبال گــرم دولــت عــراق از هیــات ایرانــی در
ایــن ســفر و پذیرایــی مــردم عــراق از زائــران ایرانــی عتبــات
عالیــات ،اظهــار امیــدواری کــرد ایــن ســفر گام بزرگــی در
راســتای توســعه و تعمیــق روابــط و همکاریهــای دو کشــور
باشــد .رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه دو دولــت و دو ملــت
ایــران و عــراق بــرادری و حســن همجــواری را همــواره در
عرصههــای گوناگــون بــرای یکدیگــر بــه اثبــات رســاندهاند،
افــزود :اراده تمامــی ارکان نظــام جمهــوری اســامی ایــران
بــر توســعه و اســتحکام هرچــه بیشــتر روابــط بــا عــراق
اســت .روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه روابــط دولتهــای
ایــران و عــراق ریشــههای قلبــی در تاریــخ و فرهنــگ
مشــترک دو ملــت دارد ،اظهــار داشــت :مناســبات و همــکاری
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نزدیــک تهران-بغــداد خواســته مشــترک ملتهــای ماســت.
رییسجمهــور تصریــح کــرد :دانشــمندان و علمــای ایــران و
عــراق نیــز همــواره در کنــار یکدیگــر بودهانــد و حوزههــای
علمیــه نجــف و قــم پرورشــگاه علمــا و فضــای بــزرگ بــوده
اســت.
روحانــی توســعه روابــط بانکــی را پشــتوانه محکمــی بــرای
توســعه همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی ایــران و عــراق
دانســت و گفــت :تقویــت بانکهــای مرکــزی دو کشــور و
توســعه همکاریهــای تجــاری بــا اســتفاده از پولهــای
ملــی ،مــا را از ارزهــای خارجــی بینیــاز خواهــد کــرد.
رییسجمهــور بــا اشــاره بــه ضــرورت تــاش بــرای ایجــاد
تســهیالت الزم در روابــط گمرکــی ،مــرزی و اســتانداردهای
کیفــی بــرای توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــاری دو
کشــور ،خاطرنشــان کــرد :ایــران و عــراق میتواننــد روابــط
و همکاریهــای خــود در بخشهــای مختلــف از جملــه
انــرژی ،حمــل و نقــل ،ترانزیــت کاال ،اســتفاده بهتــر از منابــع
ارونــد رود ،اتصــال راه آهــن دو کشــور بــه هــم بــرای تســهیل
در تــردد زائــران بــه ویــژه در ایــام اربعیــن حســینی(ع)
گســترش دهنــد .روحانــی تقویــت بازارچههــای مــرزی و
ایجــاد شــهرکهای صنعتــی در مرزهــای دو کشــور را در
توســعه روابــط فیمابیــن تاثیرگــذار دانســت و گفــت :آمــاده
انتقــال تجربیــات و ارایــه خدمــات فنــی و مهندســی بــه عراق
و تشــویق بخــش خصوصــی ایــران بــرای ســرمایهگذاری در
عــراق هســتیم .رییسجمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران
همــواره خواســتار عراقــی امــن ،مســتقل و توســعه یافتــه
اســت و در ایــن مســیر صادقانــه در کنــار دولــت و ملــت
عــراق ایســتاده اســت ،افــزود :مبــارزه بــا تروریس ـتها بایــد

روحانی :
توســعه روابــط بانکــی را پشــتوانه محکمی
بــرای توســعه همکاریهــای تجــاری و
اقتصــادی ایــران و عــراق دانســت و گفــت:
تقویــت بانکهــای مرکــزی دو کشــور
و توســعه همکاریهــای تجــاری بــا
اســتفاده از پولهــای ملــی ،مــا را از
ارزهــای خارجــی بینیــاز خواهــد کــرد.
و آمــاده انتقــال تجربیــات و ارایــه
خدمــات فنــی و مهندســی بــه عــراق و
تشــویق بخــش خصوصــی ایــران بــرای
ســرمایهگذاری در عــراق هســتیم.
تــا ریشــه کــن شــدن کامــل آنهــا ادامــه یابــد و ایــران آمــاده
مشــارکت فعاالنــه در بازســازی مناطــق آســیب دیــده عــراق
اســت.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :پیــام ایــن ســفر ایــن اســت
کــه هیــچ بروکراســی و کشــور ثالثــی نمیتوانــد در روابــط
دوســتانه و برادرانــه ایــران و عــراق تاثیــر داشــته و مانــع اراده
رهبــران دو کشــور بــرای توســعه و تعمیــق مناســبات شــود.
تالش برای بهبود مناسبات اقتصادی
«برهــم صالــح» رییسجمهــور عــراق نیــز در ایــن دیــدار
روابــط و همکاریهــای ایــران و عــراق تاریخــی و مســتحکم
دانســت و گفــت :ملــت ایــران را خانــواده خــود و ایــران را
کشــور دوم خــود میدانیــم.
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رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه ایــران در مقاطــع حســاس
میزبــان بســیاری از مــردم عــراق بــوده و در مســیر مبــارزه بــا
تروریســم داعــش کمکهــا و حمایتهــای فراوانــی داشــته
اســت ،افــزود :ایــران نقــش بســیار برجســتهای در شکســت
داعــش داشــته و ایــن نشــاندهنده روابــط عمیــق و دوســتانه
دو کشــور اســت؛ ایــران و عــراق هیــچ انتخابــی جــز روابــط
خــوب و گســترده ندارنــد.
برهــم صالــح بــا تاکیــد بــر اینکــه اراده عــراق توســعه روابــط
و همکاریهــای همهجانبــه بــا جمهــوری اســامی ایــران
اســت ،خواســتار تــاش مســووالن دو کشــور بــرای گســترش
مناســبات تهران-بغــداد در زمینههــای گوناگــون از جملــه
راه آهــن ،گردشــگری ،محیــط زیســت ،صنعــت ،معــدن و
همکاریهــای علمــی و فرهنگــی شــد.
رییسجمهــور عــراق بــا بیــان اینکــه امنیــت بایــد در منطقــه
مــورد توجــه همــگان بــوده و همــه کشــورها بــرای ریشــه
کــن کــردن تروریســم تــاش کننــد ،اظهــار داشــت :هرگــز
حمایتهــای دولــت و ملــت ایــران از مــردم عــراق در
روزهــای ســخت را فرامــوش نخواهیــم کــرد.
روحانی و عادل عبدالمهدی دیدار کردند
بعــد از دیــدار روحانــی بــا همتــای عراقــیاش بعدازظهــر
روز گذشــته خبــر رســید کــه «حســن روحانــی»
رییسجمهــوری ایــران و «عــادل عبدالمهــدی» نخســت
وزیــر عــراق بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد.
روحانــی رییــس ایــران کــه در ســفری ســه روزه دیــروز
وارد بغــداد شــد و مــورد اســتقبال رســمی «برهــم صالــح»
همتــای عراقــیاش قــرار گرفــت ،بــا عــادل عبدالمهــدی
نخســت وزیــر عــراق دیــدار کــرد.
رییسجمهــوری ایــران در بــدو ورود بــه کاخ نخســت
وزیــری عــراق ،مــورد اســتقبال رســمی عــادل عبدالمهــدی
نخســت وزیــر عــراق قــرار گرفــت .در ایــن ســفر رســمی
یــک هیــات عالــی سیاســی و اقتصــادی رییسجمهــور
اســامی ایــران را همراهــی میکننــد .انتظــار مـیرود طــی
ایــن ســفر چنــد تفاهمنامههــای همــکاری مشــترک بیــن
دو کشــور بــه امضــا برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بازار برق کشور
انحصاری و
تعرفه غیرواقعی
است
رئیــس کمیتــه صــادرات انــرژی ســندیکای
صنعــت بــرق گفت:چــون خریــد بــرق در
کشــور انحصــاری اســت ،نــرخ آن نیــز از طریــق
کشــف قیمــت نیســت ،بــه همیــن دلیــل بخــش
خصوصــی جهــت ورود بــه ایــن صنعــت انگیــزه
کافــی نــدارد.
پیــام باقــری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت :تــا
زمانــی کــه نــرخ بــرق مصرفــی واقعــی نشــود و بــا
هزینــه تمــام شــده ،اختــاف فاحشــی داشــته باشــد
حضــور بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت ممکــن
نیســت .در صورتــی میتوانیــم حضــور بخــش خصوصــی
توانمنــد در صنعــت بــرق را بــه وضــوح حــس کنیــم کــه
فعالیــت دولــت و بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت در
شــرایط یکســان انجــام شــود؛ در چنیــن صورتــی بخــش
خصوصــی امیدوارانــه بــه فعالیــت رقابتــی میپــردازد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تقاضــای بــازار صنعــت
بــرق در بــورس انحصــار وجــود دارد ،اظهــار داشــت:
در چنیــن شــرایطی نــرخ مطــرح شــده نیــز از طریــق
کشــف قیمــت نبــوده و حقیقــی نیســت؛ بــه ایــن

انـرژی

شماره صد و سیزده  //هفته سوم اسفند هزار و سیصد نود وهفت

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی
و صنایع وابسته:

دولتها بازیگران
اصلی در بازارهای
صادراتی عراق
هستند

ترتیــب انگیــزهای بــرای ورود بــه صنعــت بــرق از
ســوی بخــش خصوصــی و بــا هــدف توســعه صــادرات
شــکل نمیگیــرد؛ ضمــن اینکــه شــیوه نــرخ گــذاری
میتوانــد فســادزا باشــد.
وی ادامــه داد :اولیــن شــرکتهای خصوصــی شــده در
صنعــت بــرق در بخــش توزیــع بودنــد و علــت اینکــه
چنیــن رویـهای ایجــاد شــد اقتصــاد ضعیــف بــرق بــود
چــرا کــه دولــت بــه اجبــار بایــد نیــاز آحــاد جامعــه
را برطــرف کنــد .امــا بدلیــل سیاســتهای قیمتــی،
بزرگتریــن طلبــکاران وزارت نیــرو در حــال حاضــر،
نیروگاههــا هســتند.
باقــری افــزود :عمــده صــادرات بــرق مــا بــه عــراق
اســت کــه بــا خــروج داعــش از ایــن ســرزمین ترکیــه،
عربســتان ،چیــن و شــرکتهای اروپایــی بــرای
ســرمایه گــذاری بــازار صنعــت بــرق عــراق آســتین
بــاال زدنــد .در حالــی کــه ایــران بــا تعریــف ابزارهــای
مالــی و کانالهــای انتقالــی و همچنیــن هماهنگــی و
اراده بخــش دولتــی میتوانــد نقــش پررنگتــری در
ایــن زمینــه داشــته بــاش

حمیدرضــا صالحــی ،دبیرکل فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع گفــت :امــروز رقابــت در بــازار
عــراق ،رقابــت بنگاهــی نیســت بلکــه رقابــت
دولتهاســت.
وی در گفتوگــو بــا خبرنــگار اگزیــم نیــوز افــزود:
بایــد توجــه داشــت کــه بطــور قطــع برنــده اصلــی بــازار
صادراتــی عــراق ،یــک بنــگاه نیســت بلکــه ایــن دولتهــا
هســتند کــه بــر ســر میــز مذاکــره بــرای بازارهــای
صادراتــی نشســته انــد؛ ضروریســت یــک حرکــت جامــع
و جــدی از ســوی حاکمیــت در ایــن زمینــه انجــام شــود.
صالحــی اظهــار داشــت :بنگاههــای اقتصــادی کشــور
بــه خصــوص در حــوزه بــرق و خدمــات فنــی ومهندســی
نیازمنــد ورود دولــت بــه کارزار رقابتــی هســتند در غیــر
اینصــورت نمیتواننــد ســهم شایســتهای از ایــن بــازار را
کســب کننــد.
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
یــادآور شــد :متاســفانه در گذشــته بــه بهانههــای
مختلــف ،شــاهد کنســل شــدن بســیاری از مناقصههایــی
بودیــم کــه بنگاههــای ایرانــی در آن برنــده بودنــد؛ و ایــن
بزنگاهیســت کــه حضــور و حمایــت دولــت در آن ضــروری
اســت.
صالحــی بیــان داشــت :از ســوی دیگــر بــه نظــر میرســد
فرصــت خوبــی فراهــم شــده تــا منابــع مالــی ایــران
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بابــت صــادرات گاز و بــرق در عــراق ،پشــتوانهای بــرای
اخــذ ضمانتنامههایــی شــوند کــه شــرکتهای ایرانــی
مطالبــه میکننــد؛ بــه ترتیــب و بــا اســتفاده از ایــن
ضمانتنامههامیتوانیــم پروژههــای خوبــی را در عــراق
بگیریــم .صالحــی اظهــار داشــت :اینکــه عــراق پــس از
جنــگ نیازمنــد بازســازی در زیرســاختهای انــرژی بــه
خصــوص بــرق بــه عنــوان رکــن توســعه صنایــع اســت،
بــر کســی پوشــیده نیســت؛ بــه جــرات میتــوان گفــت
در همــه صنایــع بــرق جایــگاه بیبدیلــی دارد و بــازار
صادراتــی بــرق بــا زیرمجموعههــای ســه گانــه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی ،صــادرات الکتریســیته ،کاال و
تجهیــزات بیــش از  25میلیــارد دالر صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی و کاال و  5میلیــارد دالر صــادرات بــرق
دارد.
صالحــی اذعــان داشــت :ظرفیتســازی مطلوبــی در
بنگاههــای ایرانــی انجــام گرفتــه و ایــن تــوان را داریــم
کــه بــه هدفگــذاری ســی میلیــارد دالری یــاد شــده
دســت پیــدا کنیــم.
وی گفــت :امــروز در حــوزه ســاخت کاال و تجهیــزات بــرق
ظرفیــت باالیــی ایجــاد کردهایــم کــه فراتــر از نیــاز داخلــی
اســت و شــاید بیــش از  40تــا  50درصــد از ظرفیــت تولید
مــا خالــی مانــده کــه میتوانــد بــه خــارج از کشــور انتقــال
پیــدا کند.اگــر ســرمایهگذاران خارجــی بتواننــد از محــل
فــروش بــرق آن هــم از طریــق صــادرات اطمینــان حاصــل
کننــد ،قطعــا میتــوان شــاهد تعریــف پروژههــای جدیــد
بــود؛ صــادرات  ۵۰درصــد از بــرق تولیــد شــده ،بســیار
فرصــت خوبــی بــرای ســرمایهگذاران خارجــی ایجــاد
کــرده اســت؛ در شــرایط امــروز اقتصــاد کشــور ،بیــش از
هــر زمــان دیگــر بــه حضــور و همراهــی ســرمایهگذاران
خارجــی و داخلــی در بخــش ســرمایهگذاری صنعــت بــرق
نیــاز داریــم و رفــع ایــن نیــاز مســتلزم نــگاه همهجانبــه و
جامــع بــه موضــوع توســط سیاس ـتگذاران اســت.
دبیــرکل فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
گفــت :ایــران بــا قــرار گرفتــن در موقعیــت اســتراتژیک
بیــن شــرق و غــرب ،نــه تنهــا از فرصــت صــادرات بــرق
و خدمــات فنــی و مهندســی بــه عــراق برخــوردار اســت،
بلکــه بســتر تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی در منطقــه
را داراســت کــه میتوانــد منجــر بــه درآمدزایــی ،توســعه
پایــدار و امنیــت بــرای کشــور شــود.
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محمد پارسا ،رییس فدراسیون صادرات انرژی

اتحادیه اروپا خواهان
خرید برق ایران از
طریق گرجستان و
اوکراین است
رییــس فدراســیون صــادرات انــرژی
گفت:اتحادیــه اروپــا خواهــان دریافــت بــرق بــا
ظرفیــت  ۵هــزار مــگاوات از طریــق گرجســتان
و اوکرایــن اســت ،امــا بخــش خصوصــی اجــازه
صــادرات بــرق نــدارد و نمــی توانــد بــه ایــن
پــروژه هــا ورودکنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمــد پارســا ،رییــس
فدراســیون صــادرات انــرژی در نشســت خبــری بــا بیــان
اینکــه قصــور واقعــی نشــدن قیمــت حامــل های انــرژی و
همچنیــن آب و بــرق بخشــی بــر عهــده بخــش خصوصــی
و بخــش بیشــتری از ایــن قصــور بــر عهــده دولــت اســت،
گفــت :تــا زمانــی کــه قیمــت بنزیــن و گازوییــل واقعــی
نشــود قاچــاق آن ادامــه دارد .بــه ایــن ترتیــب بــا یارانــه
دادن بــه ایــن فــرآورده عــاوه بــر ایجــاد هزینــه بــرای
کشــور ،بــه تولیــد داخــل نیــز صدمــه مــی زنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نــرخ تمامــی حامــل هــای
انــرژی و حتــی آب بایــد واقعــی شــود ،افــزود :ســاالنه
 ۱.۶تریلیــارد تومــان یارانــه مــی دهیــم کــه ایــن رقــم
 ۴برابــر بودجــه کل کشــور اســت .مــا عدالــت یارانــه ای
نداریــم و ایــن نحــوه تخصیــص یارانــه ظلــم بــه مــردم
اســت؛ چــرا کــه بــه پنــج دهــک بــاالی جامعــه کــه

مصرفــی بیــش از پنــج دهــک پاییــن جامعــه دارنــد،
یارانــه بیشــتری تعلــق مــی گیــرد.
پارســا بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ایــن روش تخصیــص
یارانــه هــا در حــال عــوام فریبــی هســتیم ،ادامــه داد :بــا
روش هــای کنونــی تخصیــص یارانــه ،اقتصــاد انــرژی را
تضعیــف کــرده ایــم و بــه دلیــل اختــاف زیــاد هزینــه
هــای تولیــد انــرژی بــا درآمــد از محــل آن تنهــا دولــت
قــادر بــه ورود بــه ســرمایه گــذاری و تولیــد اســت.
رییــس فدراســیون صــادرات انــرژی بــا طــرح پیشــنهاد
اســتفاده از کارت انــرژی در راســتای حقیقــی شــدن
قیمــت حامــل هــای انــرژی ،اظهــار داشــت :اینکــه گفته
مــی شــود بــا حقیقــی شــدن نــرخ انــرژی کــه منجــر
بــه افزایــش قیمــت آن مــی شــود و همچنیــن پرداخــت
ایــن یارانــه در قالــب کارت اعتبــاری قابــل معاملــه در
بــورس تــورم ایجــاد مــی شــود ،عــوام فریبــی اســت.
حتــی اگــر یکبــاره چنیــن اقدامــی شــکل بگیــرد تــورم
تنهــا  ۲درصــد افزایــش مــی یابــد.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی در پاســخ بــه خبرنــگار
مهــر دربــاره اینکــه چــه تضمیــن و راهــکاری بــرای عدم
ایجــاد تــورم در نتیجــه پرداخــت نقــدی یارانــه حامــل
هــای انــرژی وجــود دارد ،تصریــح کــرد :مــی توانیــم بــا

تعریــف پــروژه هــای عمرانــی ســودده ،خطــوط تولیــدی
مختلــف بــا اســتفاده از ابزارهــای مالــی متفــاوت ،مــازاد
مصــرف هزینــه هــای خانــوار را هــر چنــد خــرد تبدیــل
بــه ســرمایه ای مولــد کنیــم کــه مجــدد مــردم از ســود آن
بهــره منــد شــوند و در نتیجــه تــورم ایجــاد نمــی شــود.
بــه گفتــه وی ،اتحادیــه اروپــا خواهــان دریافــت بــرق بــا
ظرفیــت  ۵هــزار مــگاوات از طریــق گرجســتان و اوکرایــن
اســت ،امــا بخــش خصوصــی امــکان صــادرات بــرق را
نــدارد و نمــی توانــد بــه ایــن پــروژه هــا ورود کنــد .از
ســویی دیگــر ایــران  ۱۱برابــر متوســط مصــرف جهانــی،
گاز و  ۳برابــر متوســط مصــرف جهانــی بــرق مصــرف مــی
کنــد و  ۱۳برابــر متوســط کشــورهای جهــان منابــع زیــر
زمینــی دارد ،امــا معــادل آمریــکا صــدور نیــروی انســانی
متخصــص داخلــی را در کارنامــه دارد .نیرویــی کــه بــا
اســتفاده از خالقیــت و توانمنــدی هــای آن مــی توانــد
تحــول قابــل توجهــی در بخــش انــرژی ایجــاد کــرد.
پارســا گفــت :اگــر اقــدام بــه ســاخت یــا خریــد پاالیشــگاه
در ســایر کشــورها بــا اولویــت کشــورهای منطقــه کــرده
بودیــم ،امــروز صــادرات نفــت بــرای ایــران تحریــم
محســوب نمــی شــد و دارای درآمــد بــا ارزش افــزوده
باالتــر بــه صــورت تضمینــی بودیــم.
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بـه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از پایگاه اطالعرســانی
وزارت نیــرو ،رئیــس جمهــوری کشــورمان روز گذشــته
(دوشــنبه) بــه دعــوت رســمی همتــای عراقــی خــود
و بــرای دیــدار بــا مقــام هــای ایــن کشــور عــازم
بغــداد شــد .ایــن ســفر بــه اعتقــاد بســیاری از صاحــب
ل گــران سیاســی و اقتصــادی فصــل
نظــران و تحلیــ 
جدیــدی در مناســبات تهــران و بغــداد ایجــاد خواهــد
کــرد و زمینهســاز همکاریهــای جدیــد دو کشــور در
عرصههــای مختلــف بــه ویــژه انــرژی خواهــد بــود.
رئیــس جمهــور کشــورمان در جریــان ســفر ایــن هفتــه
خــود بــه بغــداد بــر آمادگــی کشــورمان بــرای صــادرات
بیشــتر بــرق بــه عــراق و همــکاری برقــی دو کشــور
تاکیــد کــرده اســت .مســئلهای کــه در ســفر بهمنمــاه
امســال وزیــر بــرق عــراق بــه تهــران نیــز مــورد تاکیــد
قــرار گرفتــه بــود و موضوعــی کــه شــرکتهای ایرانــی
را بــه بازیگــران اصلــی بازســازی بــرق عــراق مبــدل
خواهــد کــرد.
در ایــن زمینــه وزارت نیــرو میــزان صــادرات بــرق از
ســوی ایــران بــه ایــن کشــور را نیــز منتشــر کــرد.
براســاس ایــن گــزارش ،ایــران از ســپتامبر ســال 2004
تاکنــون بالــغ بــر  65میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی
بــرق بــه ارزش  6.2میلیــارد دالر بــه عــراق صــادر
کــرده کــه تاکنــون  5.21دالر از ایــن رقــم دریافــت
شــده اســت.
در حــال حاضــر حداکثــر ظرفیــت صــادرات بــرق ایــران
بــه عــراق هــزار و  490مــگاوات و در ســطح ولتــاژ ،11
 132 ،63 ،20و  400کیلــو وات اســت.
مطابــق قـــرارداد فــروش بــرق بــه کشـــور عــراق در 11
مــارس  ،2004خـــط انتقــال  132کیلوولــت ســرپل
ذهــاب – خانقیــن بــا ظرفیــت  120مــگاوات احــداث و
از ســپتامبر  2004فــروش بــرق بــه ایــن کشــور آغــاز
شــد .پــس از آن نیــز خــط  63کیلوولــت مریــوان-
پنجویــن در اکتبــر  ،2007خــط  400کیلوولــت
خرمشــهر -بصــره بــا ظرفیــت  430مــگاوات در مــارس
 ،2008خــط  400کیلوولــت مرصــاد -دیالــه بــا ظرفیت
 480مــگاوات در فوریــه  2009و خــط  400کیلوولــت
کرخــه – امــاره بــا ظرفیــت  460مــگاوات نیــز دســامبر
 2011بــه ترتیــب بــه بهرهبــرداری رســیدند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــن روزهــا ایــران بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی
ناپایــدار در دوران حســاس و خطیــری بــه ســر
میبــرد« .رکــود تورمــی عمیــق»« ،کاهــش
شــدید درآمدهــای دولــت و بودجــه عمرانــی
کشــور»« ،ناکارآمــدی بوروکراســی»« ،کاهــش
شــدید قــدرت خریــد مــردم»« ،مشــکالت ناشــی
از تحریــم» و «کاهــش اعتمــاد عمومــی بــه آینــده
اقتصــاد» کــه خــود تشــدیدکننده مشــکالت
اقتصــادی اســت ،همــه دســت بــه دســت هــم
دادهانــد تــا تنفــس را بــرای فعــاالن اقتصــادی
کشــور دشــوار کننــد.
البتــه نگارنــده کمــاکان بــر ایــن بــاور اســت کــه
داشــتههای کشــور مــا آن چنــان اســت کــه در
صــورت مدیریــت مناســب و بهرهبــرداری از فرصتهــا،
میتوانیــم رشــدی ســریع را تجربــه کنیــم؛ رشــدی کــه
میتوانــد باعــث ســربلندی کشــورمان ،بهبــود وضعیــت
معیشــتی ایرانیــان و افزایــش وزن و جایــگاه ایــران در
معــادالت منطقـهای و جهانــی شــود .البتــه ایــن امیــد بــه
آن معنــی نیســت کــه نبایــد نگــران آینــده کشــور باشــیم.
زیــرا یکــی از بزرگتریــن ســرمایههای کشــورمان کــه
همــان نیــروی کار جــوان و تحصیلکــرده اســت ،در
صــورت عــدم ایجــاد بســتر بــرای اشــتغال موثــر و مولــد
در آینــدهای نهچنــدان دور تبدیــل بــه بمبــی مخــرب
خواهــد شــد .چــرا کــه اگــر امــروز نســل جــوان کشــور
قــادر بــه تولیــد ارزش بــرای خــود و اقتصــاد ملــی
نباشــد ،فــردا منابعــی بــرای تامیــن هزینههــای درمــان
و بازنشســتگی آنــان وجــود نخواهــد داشــت .اگــر امــروز
نتوانیــم رونــد فــرار اســتعدادهای کشــور را کنــد کنیــم،
فــردا مدیــری در کشــور نخواهــد بــود و اگــر نتوانیــم
اقتصــاد کشــور را تنــوع بخشــیده و قابلیــت رقابتپذیــری
آن را بــه گونــهای افزایــش دهیــم کــه شــرکتهای
ایرانــی بتواننــد بــا صــادرات گســترده در بازارهــای جهانــی
حضــور پیــدا کننــد ،فــردا محــل بــه دســت آوردن درآمــد
کشــور روشــن نخواهــد بــود .چــرا کــه ســرعت تحــوالت
فنــاوری در جهــان بــا آهنگــی شــتابان رو بــه افزایــش
اســت و دور از ذهــن نیســت کــه در دهــه  ٢٠٣٠تقاضــای
نفــت بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد.
همیــن امــروز بــا ســرمایهگذاری در محــدوده  ٧٠٠٠دالر،
یــک خانــواده آمریکایــی میتوانــد بــرق شــیروانی خــود
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را بــا پوشــش ســقف خورشــیدی مفــروش کــرده و خانــه
خــود را نیــز حــدود  ٣ســال بــه سیســتم ذخیرهســازی
بــرق مجهــز و بــه ایــن وســیله خــود را از خریــد
بــرق بینیــاز کنــد .عــاوه بــر آن تحــوالت دیگــری
نیــز ماننــد پنجرههــای ســاخته شــده از ســلولهای
خورشــیدی شــفاف نیــز در راه هســتند .حــاال اگــر
انقــاب صنعــت حمــل و نقــل و حــذف ســوختهای
فســیلی را از ایــن حــوزه نیــز بــه ایــن معادلــه اضافــه
کنیــم ،بســیار دشــوار اســت کــه بتــوان آینــدهای روشــن
بــرای ســوختهای فســیلی متصــور بــود.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق وظیفــه هــر ایرانــی اســت
کــه بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و
زیســتمحیطی پــا بــه میــدان بگــذارد و ســهم خــود
را ایفــا کنــد .اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
بهعنــوان منتخبــان جامعــه تجــاری ،صنعتــی،
کشــاورزی و معدنــی کشــور نیــز وظیفــهای فراتــر
از شــهروندان عــادی داشــته و بایــد اعتمــاد و رای
موکلیــن خــود را پــاس داشــته و نقــش ایــن تشــکل را
در اســتراتژی توســعه اقتصــادی کشــور تحکیــم و بســط
دهنــد.
همانگونــه کــه در مقــاالت پیشــین نیــز اشــاره
کــردهام ،تجــارب جهانــی بیانگــر آن اســت کــه یکــی از

الزامــات توســعه پایــدار همــکاری موثــر بخــش خصوصــی
و دولتــی در تدویــن و اجــرای قوانیــن و برنامههــای
اقتصــادی اســت .موضوعــی کــه قانونگــذار نیــز در
قوانیــن مترقــی ماننــد قانــون بهبــود مســتمر فضــای
کســبوکار پیشبینــی کــرده اســت.
بهرغــم پیشــرفتهای قابــل توجــه و بلــوغ عملکــرد در
اتــاق هشــتم ،در ایــن مســیر تــا جاییکــه مقــام معظــم
رهبــری در ســخنانی بیســابقه بــه دولــت گوشــزد
کردنــد کــه اتــاق نظــرات درســتی داشــته و الزم اســت
کــه اعضــای هیــات دولــت بــه آنهــا توجــه کننــد ،هنــوز
بــا شــرایطی کــه اتــاق بتوانــد بهعنــوان بــازوی مشــورتی
کارآمــد و حرفــهای درکنــار ســه قــوه فعالیــت داشــته
بــاش ،فاصلــه بســیاری اســت.
اتــاق نهــم بایــد بیــش از هــر چیــز از ایــن جایــگاه
ارزشــمند صیانــت کــرده و بــا تکثرگرایــی و بــه کارگیــری
افــراد توانمنــد از همــه رشــتهها و اصنــاف و بهخصــوص
تشــکلهای زیرمجموعــه کــه خــود نیــز بایــد اشــراف
کافــی بــر مســائل پیــشروی اعضــای خــود داشــته
باشــند ،تــوان کارشناســی خــود را توســعه دهــد .اتــاق
بازرگانــی و تشــکلهای زیرمجموعــه آن در ســنوات
پیشــین بیشــتر بــر نقــش مطالبهگــری خــود تمرکــز
کــرده و نقــش بلندگــوی اعضــا را ایفــا کردهانــد .امــا مــا
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بایــد عــاوه بــر نقــش مهــم مطالبهگــری خــود بتوانیــم
انتقادگــری ســازنده نیــز باشــیم .یعنــی بتوانیــم مشــکالت
اعضــای خــود و موانــع بازدارنــده توســعه را شناســایی و
تحلیــل و بــا اولویتبنــدی منطقــی بــه طراحــی و ارائــه
راهــکار بپردازیــم.
اتــاق در دور نهــم در ایــن راســتا در حوزههایــی کــه
تجــارب بومــی مــا ضعیــف اســت ،بایــد بتوانــد مشــاوران
و کارشناســان تــراز جهانــی را نیــز بــه خدمــت گرفتــه
یــا بــا تعامــل و اســتفاده از تجــارب همتایــان خــود در
کشــورهایی کــه توســعه موفــق را تجربــه کردهانــد بتوانــد
مســیر درســت رشــد و توســعه کشــور را در افقهــای
میانمــدت و بلندمــدت ترســیم کــرده و بــه دور از
غوغــا ســاالری و سیاســتزدگی در مقابــل تصمیمهــای
احساســی ،غیــر کارشناســی و بــر خــاف منافــع ملــی
ایســتادگی کنــد.
از دیــدگاه مــن ماموریــت نخســت اتــاق در دور جدیــد
بایــد نمایندگــی کــردن اعضــا باشــد .بــه ایــن معنــی کــه
اتــاق بهعنــوان تشــکل بخــش خصوصــی کــه بــه موجــب
قانــون شــکل گرفتــه اســت و اختیــار دارد بهعنــوان
نماینــده بخــش خصوصــی بــه قــوای ســهگانه مشــورت
بدهــد و شــرایط اقتصــادی کشــور را دیدهبانــی و پایــش
کنــد.
وظیفــه مهــم آن نمایندگــی بخــش خصوصــی اســت کــه
بــا عنــوان صــدای بخــش خصوصــی نیــز میتــوان تعبیــر
کــرد .ماموریــت دوم اتــاق توانمندســازی اعضــا اســت.
توانمندســازی اعضــا میتوانــد از طریــق اطالعرســانی
بــه موقــع ،مباحــث آموزشــی و حضــور اعضــای اتــاق در
ســمینارها و کمیســیونهای تخصصــی باشــد .همچنیــن
تشکلســازی اعضــا و فعالیتهــای تحقیقاتــی میتوانــد
بــه توانمندســازی اتــاق کمــک کنــد.
ســومین وظیفــهای کــه بــرای اتــاق قائــل شــدهاند،
شبکهســازی و بازارســازی بــرای اعضــا اســت .اتاقهــای
نســل جدیــد بهوســیله شبکهســازی توانســتهاند
اقدامــات مفیــدی را انجــام دهنــد .از طریــق شبکهســازی
بیــن اعضــای اتاقهــا ،ارتباطــات تخصصــی برقــرار شــده
اســت کــه ایــن ارتباطــات توانســته بــه گســترش بازارهــا و
روابــط تجــاری و همچنیــن افزایــش کیفیــت روابــط بیــن
اعضــا بینجامــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تورق پرونده صادرات گاز ایران
بهرهبــرداری یکبهیــک از طرحهــای توســعهای پــارس
جنوبــی طــی ســالهای گذشــته و افزایــش خطــوط انتقــال
گاز در قــدم اول باعــث شــد تقریبــاً همــه نقــاط شــهری و
روســتایی ،از نعمــت گاز بهرهمنــد شــوند .طبــق آخریــن
آمــار ســهم ایــن ســوخت پــاک در ســبد انــرژی بــه بیــش
از  ۷۰درصــد رســیده اســت و در ایــن میــان ســهم پــارس
جنوبــی از تأمیــن گاز داخلــی نیــز  ۷۰درصــد اعالمشــده
اســت .البتــه افزایــش ظرفیــت برداشــت گاز از بزرگتریــن
میــدان گازی جهــان موجــب شــده برنامــه صــادرات گاز نیــز
روی میــز قــرار بگیــرد.
نخســتین قــرارداد صــادرات گاز ایــران در پــی توافــق کلــی
توســعه همکاریهــا بیــن ایــران و روســیه امضــا شــد.
پ ـسازآن بــا پایــان یافتــن جنــگ تحمیلــی ،صــادرات گاز و
درآمــد ارزی حاصــل از آن در کانــون توجــه تصمیمگیــران
در ایــران قــرار گرفــت و صــادرات گاز بــه روســیه جــای خــود
را بــه صــادرات گاز بــه ترکیــه داد.
صــادرات گاز ایــران تاکنــون بــه کشــورهای ترکیــه ،عــراق،
ارمنســتان ،آذربایجــان و نخجــوان انجامشــده اســت .قــرارداد
بــا ایــن کشــورها گاهــی در قالــب قراردادهــای درازمــدت،
گاهــی در قالــب قراردادهــای کوتاهمــدت ســوآپ و یــا
در قالــب تهاتــر بــرق و گاز امضاشــده اســت .پــس از قطــع
صــادرات گاز ایــران بــه روســیه ،ترکیــه بهعنــوان بزرگتریــن
مشــتری گاز طبیعــی ایــران در نظــر گرفتــه شــد .قــرارداد ۲۵
ســاله صــادرات گاز ایــران و ترکیــه ،در ســال  ۱۳۷۴امضــا و از
ســال  ۱۳۸۱صــادرات گاز ایــران بــه ایــن کشــور آغــاز شــد.
قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه ارمنســتان نیــز باهــدف تهاتــر

چگونه قدرت چانهزنی
ایران در مذاکرات
گازی افزایش یافت؟
گاز و بــرق امضــا شــد کــه بــر اســاس آن ،ارمنســتان در ازای
هــر مترمکعــب گاز ۳ ،کیلــووات ســاعت بــرق بــه ایــران
تحویــل میدهــد .عــراق نیــز گاز را بــرای دو مقصــد بغــداد و
بصــره دریافــت میکنــد .آذربایجــان و نخجــوان نیــز از دیگــر
مشــتریان گاز ایــران هســتند.
سهم ایران از بازار جهانی گاز چقدر است؟
ایــران اکنــون حــدود  ۱.۵درصــد بــازار جهانــی صــادرات
گاز را در اختیــار دارد ،امــا بــا توجــه بــه دارا بــودن ذخایــر
عظیــم گازی کــه عمــده آن در میــدان گازی پــارس جنوبــی
واقعشــده اســت ،تــوان افزایــش ســهم خــود در بازارهــای
منطقــهای و بینالمللــی گاز را دارد .ایــران تــاش میکنــد
بــا توســعه همــه فازهــای  ۲۴گانــه پــارس جنوبی و پیشــتازی
از قطــر ،همســایه جنوبــی خــود عــاوه بــر بسترســازی بــرای
صــادرات گاز ،ســهم خــود را از بــازار جهانــی گاز بــه حداقــل
 ۱۰درصــد افزایــش دهــد .بــر ایــن اســاس ،صــادرات روزانــه
 ۲۰۰میلیــون مترمکعــب گاز در برنامــه ششــم توســعه
هدفگــذاری شــده کــه البتــه اولویــت بــازار صادراتــی گاز
ایــران ،کشــورهای همســایه اســت.
مقصــد بعــدی صــادرات گاز قــاره اروپاســت؛ پــس از جهــش
در افزایــش تولیــد گاز ایــران ،امــکان صــادرات ســاالنه ۳۰
میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اروپــا وجــود خواهــد داشــت ،بــر
ایــن اســاس ،ایــران در نظــر دارد در بلندمــدت ،ســهمی از
بــازار انــرژی ایــن قــاره را در اختیــار بگیــرد.
چه اتفاقی باعث توسعه گازرسانی و صادرات گاز شد؟
بهرهبــرداری از طرحهــای توســعهای فازهــای  ۱۲تــا ۲۴
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بــر اســاس گــزارش بررســی آمــاری ســاالنه شــرکت بریتیــش
پترولیــوم ( )BPدر پایــان ســال  ۲۰۱۷میــادی ،ایــران
ازلحــاظ حجــم ذخایــر گاز بــا دارا بــودن  ۲۰۰ ,۳۳تریلیــون
مترمکعــب گاز پــس از روســیه در مقــام دوم جهــان قــرار دارد
و ســهمی معــادل  ۱۷.۲درصــد از ذخایــر گازی را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .کشــورهای قطــر و ترکمنســتان نیــز در
ردههــای بعــدی جــای گرفتهانــد.
ایــران بــا تولیــد ســاالنه  ۲۲۳میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون
مترمکعــب گاز پــس از آمریــکا و روســیه در رتبــه ســوم
کشــورهای تولیدکننــده گاز جهــان قــرار دارد و در ایــن
زمینــه ســهم  ۱ ,۶درصــدی را از آن خودکــرده اســت.

انـرژی

شماره صد و سیزده  //هفته سوم اسفند هزار و سیصد نود وهفت

پــارس جنوبــی و پاالیشــگاههای گازی احداثشــده در
منطقــه عســلویه ،توســعه زیرســاختهای الزم بــرای انتقــال
گازهــای تولیــدی ایــن فازهــا ازجملــه خطــوط ششــم،
هفتــم ،هشــتم ،نهــم و یازدهــم سراســری ،اختصــاص ۴۸۷
میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعــی بــه بخــش نیروگاهــی و
اختصــاص  ۲۹۸میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعــی بــه بخــش
صنایــع در هفــت ســال اخیــر ،تأثیــر قابلتوجهــی در حفــظ
محیطزیســت و صرفهجویــی ارزی ناشــی از جایگزینــی گاز
بــا ســایر فرآوردههــای میــان تقطیــر بــه همــراه داشــته
اســت.
بــهزودی ،دو پاالیشــگاه گازی بــا ظرفیــت فــرآورش ۱۱۰
میلیــون مترمکعــب گازتــرش استحصالشــده از میــدان
پــارس جنوبــی بــا حضــور رئیسجمهــوری افتتــاح میشــود
کــه متعلــق بــه فازهــای  ۱۳و  ۲۲تــا  ۲۴اســت .بــا افتتــاح
ایــن فازهــا و تکمیــل بخــش پاالیشــگاهی فــاز  ،۱۴از پــارس
جنوبــی فقــط فــاز  ۱۱باقــی میمانــد.
تولیــد گاز از  ۱۰فــاز نخســت پــارس جنوبــی در ســال ۱۳۹۲
نزدیــک بــه  ۲۸۵میلیــون مترمکعــب بــود کــه بــا شــتاب
دررونــد توســعه ایــن میــدان ،حجــم تولیــد گاز از ایــن میــدان
مشــترک افزایــش قابلتوجهــی یافــت .اکنــون تولیــد گاز از
ایــن میــدان از روزانــه  ۶۰۰میلیــون مترمکعــب فراتــر رفتــه
کــه افــزون بــر رفــع نیــاز داخــل ،ســبب پیشــی گرفتــن از
قطــر در برداشــت از ایــن میــدان نیــز شــده اســت.
گاز تحریم نمیشود
توســعه مخــازن گازی در حالــی صــورت میگیــرد کــه
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کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه هرچقــدر بتوانیــم بیشــتر
خودمــان را در تجــارت جهانــی گاز درگیــر کنیــم ازنظــر
تــوان سیاســی و اقتصــادی بــه نفــع کشــور اســت.
حــال در روزهایــی کــه آمریــکا بازهــم بــا تحریــم نفــت ایــران
را اشــاره گرفتــه اســت و پیشبینــی میشــود صــادرات نفــت
ایــران تــا  ۸۰۰هــزار بشــکه هــم کاهــش یابــد ایــران میتواند
بــا توســعه صــادرات گاز جایــگاه خــود را در بازارهــای جهانــی
حفــظ کنــد؛ زیرابــه گفتــه غالمرضــا منوچهــری  -معــاون
ســابق مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت در امــور مهندســی و
توســعه  -صــادرات گاز شــامل تحریمهــای نفتــی نمیشــود
زیــرا صــادرات بهصــورت خــط لولــه اســت و ال ان جــی
نیســت و فرآینــد آن بــه روابــط دو کشــور بســتگی دارد.
افزایش قدرت چانهزنی ایران
در ایــن راســتا نرســی قربــان  -تحلیلگــر ارشــد حــوزه انــرژی
 بــا تأکیــد بــر اینکــه افتتــاح فازهــای جدیــد پــارسجنوبــی یــک موفقیــت چشـمگیر بــرای ایــران اســت ،گفــت:
افتتــاح ایــن فازهــا هــم تأمیــن مصــارف گاز آتــی کشــور و
همپتانســیل صــادرات گاز را فراهــم میکنــد.
وی ادامــه داد :البتــه صــادرات گاز مشــابه صــادرات نفــت
نیســت کــه بالفاصلــه بعــد از تولیــد توســط نفتکشهــا
منتقــل شــود .صــادرات گاز مســتلزم احــداث خطــوط انتقــال
و یــا مایــع کــردن گاز بــرای حمــل بــا کشــتی اســت کــه ایــن
مســائل نیازمنــد چندیــن ســال مذاکــره و ســرمایهگذاری
اســت.
قربــان بــا تأکیــد بــر اینکــه افتتــاح فازهــای پــارس جنوبــی
قــدرت چانهزنــی ایــران را در مذاکــرات افزایــش میدهــد،
اظهــار کــرد :یکــی از مشــکالتی کــه تاکنون ســر راه صــادرات
گاز وجــود داشــت ،ایــن بــود کــه خریــداران میگفتنــد
ایــران نمیتوانــد در فصــل زمســتان فرآینــد صــادرات گاز را
بــدون خلــل انجــام دهــد و در همــه قراردادهــا ایــن موضــوع
ذکــر میشــد کــه شــرکت ملــی گاز تأمیــن بــدون مشــکل
گاز را در فصــل زمســتان بهصــورت قطعــی تعهــد نمیکــرد.
ایــن تحلیلگــر ارشــد حــوزه انــرژی ادامــه داد :امــا بــا افتتــاح
فازهــای پــارس جنوبــی هــم فرآینــد گازرســانی بــه صنایــع
داخلــی بــدون مشــکل شــده و هــم مشــکالتی کــه ســر راه
صــادرات گاز وجــود داشــت برداشتهشــده و پتانســیل ایــران
بــرای امضــای قراردادهــا را افزایــش داده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
تعیین یک کرسی برای اتاق تهران در مجلس
تــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادنوکشــاورزی تهــران
صاحــب یــک کرســی در مجلــس شــورای اســامی شــد.
اعطــای ایــن کرســی در پارلمــان کشــور بــه اتــاق تهــران
پــس از آن صــورت گرفــت کــه ایــن مطالبــه در مناظــره
تلویزیونــی رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهران
و ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی کــه
طــی هفتــه گذشــته در برنامــه «تیتــر امشــب» شــبکه
خبــر بــه روی آنتــن رفــت ،مطــرح شــد.
در ایــن برنامــه زنــده در رســانه ملــی ،رضــا پدیــدار کــه
ریاســت کمیســیون انــرژی و محیطزیســت اتــاق تهــران
در دوره هشــتم هیــات نماینــدگان ایــن اتــاق را برعهــده
دارد و بهــروز نعمتــی کــه ســخنگوی هیــات رئیســه و از
اعضــای کمیســیون انــرژی مجلــس اســت ،در نشســتی
در رســانه ملــی در مــورد بــورس انــرژی و فعالیــت بخــش
خصوصــی در ایــن حــوزه گفتوگــو کردنــد.
در ایــن گفتوگــو رضــا پدیــدار بــا اشــاره بــه تــوان و
ظرفیــت بــاالی بخــش خصوصــی در صنعــت نفــت کشــور،
توســعه ایــن بخــش و افزایــش ســهم بــازار نفــت ایــران
در منطقــه و جهــان را منــوط بــه اعتمــاد دولــت بــه
بخشخصوصــی دانســت و اعمــال ضوابــط دس ـتوپا گیــر
را مانعــی بــزرگ بــر ســر راه حرکــت بخــش خصوصــی در
ایــن صنعــت عنــوان کــرد.
در بخشــی از ایــن گفتوگــو رئیــس کمیســیون انــرژی و
محیــط زیســت اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه نبــود نماینــده
بخــش خصوصــی در نشســتهای تصمیمســازی و
سیاســتگذاری در مجلــس ،ایــن مطالبــه را مطــرح کــرد
کــه نماینــدگان مــردم در مجلــس بایــد ســخن نماینــدگان
بخــش خصوصــی در پارلمــان اقتصــاد را نیــز بشــنوند.
ایــن مطالبــه بالفاصلــه بــا پاســخ مثبــت ســخنگوی هیــات
رئیســه مجلــس مواجــه شــد ،بهــروز نعمتــی خطــاب بــه
رضــا پدیــدار گفــت « :از االن یــک کرســی در کمیســیون
(انــرژی) داریــد».
ایــن اقــدام میتوانــد بــه تعامــل و همفکــری نزدیکتــر
نماینــدگان بخشخصوصــی بــا تصمیمگیــران و
قانونگــذاران کشــور منجــر شــود ،رویکــردی کــه همــواره
از ســوی کمیســیونهای مشــورتی اتــاق تهــران در طــول

دوره هشــتم هیــات نماینــدگان مطــرح و بــر آن تاکیــد
شــد.
صادرات  ۱۵۰۰مگاواتی برق ایران به عراق
ایــران از ســپتامبر ســال  ۲۰۰۴تاکنــون بالــغ بــر ۶۵
میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی بــرق بــه ارزش ۶.۲
میلیــارد دالر بــه کشــور عــراق صــادر کــرده کــه تاکنــون
 ۵.۲۱میلیــارد دالر از ایــن رقــم دریافــت شــده اســت.
بهگــزارش ایســنا ،رئیــس جمهــوری روز گذشــته (دوشــنبه)
بــه دعــوت رســمی همتــای عراقــی خــود و بــرای دیــدار
بــا مقامــات ایــن کشــور عــازم بغــداد شــد .ایــن ســفر بــه
اعتقــاد بســیاری از صاحبنظــران و تحلیلگــران سیاســی
و اقتصــادی فصــل جدیــدی در مناســبات تهــران و بغــداد
ایجــاد خواهــد کــرد و زمینهســاز همکاریهــای جدیــد دو
کشــور در عرصههــای مختلــف بــه ویــژه انــرژی خواهــد
بــود.
رئیــس جمهــور کشــورمان در جریــان ســفر ایــن هفتــه
خــود بــه بغــداد بــر آمادگــی کشــورمان بــه منظور صــادرات
بیشــتر بــرق بــه عــراق و همــکاری برقــی دو کشــور تاکیــد
کــرده اســت .مســئلهای کــه در ســفر بهمنمــاه امســال
وزیــر بــرق عــراق بــه تهــران نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه
بــود و براســاس توافــق میــان وزرای نیــرو و بــرق ایــران
و عــراق ســه برنامــه ســنکرون ســازی شــبکه بــرق ایــران
و عــراق تــا پایــان ســال  ۲۰۱۹میــادی ،کاهــش تلفــات
شــبکه بــرق عــراق بــه میــزان  ۳۰درصــد تــا پایــان ســال
 ۲۰۲۰و جبــران کمبــود تولیــد بــرق عــراق تــا پایــان ســال
 ۲۰۲۱توســط شــرکتهای ایرانــی انجــام خواهــد شــد؛
موضوعــی کــه شــرکتهای ایرانــی را بــه بازیگــران اصلــی
بازســازی بــرق عــراق مبــدل خواهــد کــرد.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،فــروش بــرق ایــران بــه عــراق از
مــاه ســپتامبر ســال  ۲۰۰۴و پــس از ســقوط رژیــم صــدام
آغــاز شــده اســت کــه براســاس ارزیابــی صــورت گرفتــه
تاکنــون بالــغ بــر  ۶۵میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی
بــرق بــه ارزش  ۶.۲میلیــارد دالر بــه ایــن کشــور صــادر
شــده اســت
اقدامــات صــورت گرفتــه و آمادهســازی زیرســاختهای
الزم در ایــن بخــش موجــب شــده اســت تــا از ســال ۲۰۰۴
تاکنــون حــدود  ۶.۲میلیــارد دالر درآمــد از طریــق فــروش
بــرق بــه عــراق حاصــل شــود کــه تاکنــون  ۵.۲۱میلیــارد
دالر آن وصــول و مابقــی آن نیــز در دســت پیگیــری بــه

انـرژی

شماره صد و سیزده  //هفته سوم اسفند هزار و سیصد نود وهفت

منظــور وصــول اســت.
تهران و اصفهان میزبان اجالس مشترک
همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه
براســاس گفتوگــوی تلفنــی وزرای نیــرو و انــرژی ایــران
و روســیه مقــرر شــد پانزدهمیــن اجــاس مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری دو کشــور  ۲۶خردادمــاه
ســال آینــده بــه مــدت ســه روز در شــهرهای تهــران و
اصفهــان برگــزار شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان  -وزیــر نیــرو  -و
الکســاندر نــوواک  -وزیــر انرژی روســیه  ،-شــامگاه گذشــته
طــی تمــاس تلفنــی دربــاره نشســت آتــی کمیســیون
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری و پروژههــای
مشــترک دو کشــور گفتوگــو کردنــد.
رؤســای کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و
تجــاری ایــران و روســیه در ایــن گفتوگــو ضمــن مــرور
آخریــن رونــد همکاریهــای اقتصــادی و پروژههــای میــان
دو کشــور ،دربــاره نحــوه برگــزاری پانزدهمیــن اجــاس
مشــترک همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری ایــران و
روســیه ،اتصــال شــبکههای بــرق ایــران و روســیه از طریــق
کشــورهای آذربایجــان ،گرجســتان و یــا ارمنســتان ،احــداث
چهــار واحــد نیــروگاه حرارتــی ســیریک و… بــه بحــث و
گفتوگــو پرداختنــد.
بــر اســاس اعــام وزارت نیــرو ،گفتوگــوی تلفنــی وزرای
دو کشــور مقــرر شــد تــا پانزدهمیــن اجــاس مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری ایــران و روســیه ۲۶
خردادمــاه ســال آینــده بــه مــدت ســه روز در شــهرهای
تهــران و اصفهــان برگــزار شــود .همچنیــن براســاس توافــق
صــورت گرفتــه میــان دو طــرف اولیــن همایــش بررســی
فرصتهــای تجــاری و اقتصــادی قفقــاز شــمالی و ایــران
نیــز  ۲۵خردادمــاه در تهــران برگــزار خواهــد شــد.
سهم هر بخش در صادرات فرآوردههای نفتی چقدر
است؟
دبیــرکل اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی ســهم شــرکتهای صددرصــد دولتــی،
شــرکتهای عضــو ایــن اتحادیــه ،شــرکتهایی کــه
عضــو اتحادیــه نیســتند و ســایر شــرکتهای خصوصــی
در صــادرات فرآوردههــای نفتــی در ســال  ۱۳۹۶و هشــت
ماهــه ســال جــاری را اعــام کــرد.
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ســعید رفیعیفــر در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
میــزان صــادرات اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی در ســال  ۱۳۹۶گفــت :میــزان
صــادرات ایــن اتحادیــه کــه شــامل محصوالتــی ماننــد
قیــر ،پارافیــن ،روغــن و برخــی از محصــوالت پتروشــیمی
میشــود ،حــدود  ۶.۵میلیــارد دالر بــود .ایــن آمــار بــر
مبنــای آمــار رســمی گمــرک اعــام شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،ســهم اتحادیــه از صــادرات فرآوردههــای
کل ایــران در ســال گذشــته ،حــدود  ۲۳تــا  ۲۴درصــد
بــوده اســت.
دبیــرکل اتحادیــه صــادر کننــدگان فرآوردههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی دربــاره آمــار صــادرات ایــن اتحادیــه در
هشــت ماهــه ســال جــاری گفــت :ایــن اتحادیــه در بــازه
زمانــی مذکــور حــدود پنــج میلیــارد و  ۲۱۰میلیــون دالر
صــادرات داشــته اســت کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه
ســال گذشــته کمتــر از چهــار میلیــارد دالر بــوده اســت.
میــزان صــادرات اتحادیــه در هشــت مــاه ســال گذشــته از
نظــر وزنــی بیــش از  ۱۰میلیــون تــن بــوده کــه امســال بــه
بیــش از  ۱۱میلیــون تــن رســید.
وی بــا بیــان اینکــه در چهــار مــاه انتهــای ســال بــرای
صــادرات اتحادیــه کاهــش پیشبینــی شــده اســت،
توضیــح داد :علــت ایــن کاهــش هــم کاهــش نــرخ نفــت،
تشــدید تحریمهــا و برخــی مشــکالت داخلــی اســت.
تأثیر تحریم بر صادرات فرآوردههای نفتی
وی در ادامــه دربــاره تأثیــر تحریمهــا بــر صــادرات اتحادیــه
توضیــح داد :بــا اعمــال تحریمهــا در حمــل و نقــل
مخصوصــاً حمــل و نقــل دریایــی بــه شــدت بــا مشــکل
مواجــه شــدیم .تعــداد کشــتیهایی کــه بــه بنــادر مراجعــه
میکننــد ،کاهــش یافتــه و بــه تبــع آن ســرعت انتقــال
محمولــه بــه مقاصــد بــا مشــکل مواجــه شــده اســت .در
نقــل و انتقــال پــول هــم دچــار مشــکالتی شــدهایم.
دبیــرکل اتحادیــه صــادر کننــدگان فرآوردههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی دربــاره کشــورهای مقصــد توضیــح داد:
کشــورهای همســایه از جملــه عــراق ،پاکســتان ،افغانســتان
و ترکیــه کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی از جملــه
هنــد ،مالــزی ،اندونــزی ،کــره جنوبــی ،ویتنــام و چیــن،
کشــورهای آفریقایــی ،اروپــای شــرقی و آمریــکای جنوبــی
مقاصــد صادراتــی اتحادیــه هســتند.
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Utilities See Bigger Picture With Big
$1.6bn Allocated For Power Projects Batteries
In The UAE’s Northern Emirates

Iraq On The Path To Power The Green
Economy

Due to their decreasing costs, lithium-ion batteries dominate a range
of applications including electric
vehicles, computers and consumer
electronics
Due to their decreasing costs, lithium-ion batteries dominate a range
of applications including electric
vehicles, computers and consumer
.electronics

Empowering sustainability is going to be an essential component
of rebuilding economy efforts in
Iraq, notes Frost & Sullivan’s Energy Practice
Blessed with an abundance of
solar and wind resources, Iraq is
now seeking to diversify its energy dependency away from fossil fuels within the next decade,
and enhance the energy mix. The
country is expected to supply
over 10% of its energy needs by
2028 from sustainable resources,
by opting to build large-scale So.lar, Wind and Biomass facilities

Also approved are funds for a
solar power station in Umm Al
Quwain and a water desalination
station with a capacity of 150 million gallons per day
Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice President, Prime
Minister and Ruler of Dubai, has
announced the allocation of
AED5.8 billion ($1.58 billion) for
water and electricity projects in You might think about energy storage only when your laptop or cell.the northern emirates
phone are running out of juice, but
Sheikh Mohammed also approved utilities can plug bigger versions
a AED2.4 billion project to build into the electric grid. And thanks
dams and a federal water network to rapidly declining lithium-ion batthat connects the water resourc- tery prices, using energy storage
es of the northern emirates with to stretch electricity generation cathat of Abu Dhabi and Dubai, state .pacity
Based on our research on energy
.news agency WAM reported
storage costs and performance in
He also approved projects to North Carolina, and our analysis
build an AED1.2billion solar pow- of the potential role energy storage
er station in Umm Al Quwain, and could play within the coming years,
a water desalination station with a we believe that utilities should precapacity of 150 million gallons per pare for the advent of cheap gridday, which are set to be complet- scale batteries and develop flexible, long-term plans that will save
.ed in the next two years
.consumers money

Iraq holds large reserves of natural gas that can be used for the
development of combined-cycle
gas turbine plants. Besides, an
average irradiation of 5.6 kWh/m2/
day with over 3000 hours of bright
sunshine per year offers significant opportunities for development of solar energies across the
.country

UAE’s Masdar, Korea Energy Agency
Partner To Boost Renewable Energy

Masdar and KEA aim to establish a
strategic partnership to encourage
renewable energy investment in
Korea and to develop a number of
renewable energy projects using
solar, wind, energy storage, floating solar power and waste-to-energy technologies
Masdar, the Abu Dhabi Future Energy Company, has signed a memorandum of understanding with the
Korea Energy Agency (KEA) for renewable energy collaboration and
investment between South Korea
.and the UAE
Masdar and KEA aim to establish a
strategic partnership to encourage
renewable energy investment in
Korea and to develop a number of
renewable energy projects using
solar, wind, energy storage, floating solar power and waste-to-ener.gy technologies, among others
The signing of the agreement follows the Korea-UAE bilateral Economic Cooperation Council meet.ing in March
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درباره جامعه مهندسان مشاور ایران
در آغــاز کار در دهــه  ١٣٤٠مهندســین مشــاور در قالــب
دو تشــکل حرفــه ای یکــی بــه نــام «ســندیکای مهندســین
مشــاور معمــار» کــه منحصــرا ً شــامل مهندســین مشــاور
معمــار و شهرســاز بــود و دیگــری «انجمــن مهندســین
مشــاور ایــران» کــه مهندســین مشــاور ذیصــاح در ســایر
رشــته هــا را در بــر مــی گرفــت فعــال بودنــد .ایــن دو
گــروه در حفــظ اهــداف حرفــه ای خــود بصــورت جداگانــه
بــا ســازمان برنامــه ،کارفرمایــان و ســازمان هــای دولتــی
در تمــاس بودنــد ،ولــی در مــواردی کــه منافــع مشــترک
داشــتند گــرد هــم آمــده و بصــورت جمعــی بــه نمایندگــی
حرفــه مهندســی مشــاور ظاهــر مــی شــدند .
مقدمــات تأســیس جامعــه مهندســان مشــاور ایــران پــس از
تصویــب آئیــن نامــه تشــخیص صالحیــت و طبقــه بنــدی
مهندســان مشــاور توســط هیــأت وزیــران در خــرداد مــاه
 ١٣۵٢کــه در مــاده  ١٢آن تأســیس جامعــه مشــاوران بــه
منظــور همــکاری بــا ســازمان برنامــه پیــش بینــی شــده
بــود ،فراهــم آمــد و باالخــره در تاریــخ  7/12/1352دو
تشــکل فــوق جامعــه را تحــت عنــوان «جامعــه مشــاوران
ایــران» و بــه شــماره  ١۴٧١بــه ثبــت رســاندند و بــه ایــن
ترتیــب جامعــه فعالیــت خــود را رســماً آغــاز نمــود.
در ســال  ١٣۵٨و بــه دنبــال انقــاب اســامی ،١٣۵٧
جامعــه مشــاوران بــه بازنگــری خــود پرداختــه و اساســنامه
جدیــدی را بــه تصویــب رســاند و وارد دوره دیگــری از
فعالیــت هــای خــود شــد .جامعــه بنــا بــه دســتور وزارت
کشــور و تأییدیــه مــورخ  ،10/10/1369از ایــن تاریــخ بــه
بعــد بــا نــام «جامعــه مهندســان مشــاور ایــران» بــه جــای
«جامعــه مشــاوران ایــران» بــا پروانــه شــماره  ۴٢-٢/١۵الف
بــه فعالیــت خــود ادامــه داد که هــم اکنون نیــز ادامــه دارد.
جامعــه مهندســان مشــاور ایــران مشــمول قانــون احــزاب و
جمعیــت هــا اســت و اساســنامه آن جهــت تطبیــق شــرایط
بــا قانــون مذکــور ،تغییــر داده شــده و ایــن تغییــرات بــه
همــراه پــاره ای اصالحــات دیگــر در مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  28/6/1367بــه تصویــب رســیده اســت.
طبــق اساســنامه و قانــون احــزاب ،پروانــه فعالیــت جامعــه
در هــر دوره  ،از طــرف وزارت کشــور صــادر مــی شــود و
طبــق مفــاد همیــن اساســنامه جامعــه مهندســان مشــاور
ایــران جمعیتــی ملــی ،فرهنگــی ،فنــی و حرفــه ای مســتقل
از تمــام احــزاب و گــروه هــای سیاســی اســت کــه شــرکت

جامعه
مهندسان
مشاور ایران
www.irsce.org
هــای مهندســی مشــاور در بخــش خصوصــی در آن گــرد
آمــده انــد تــا ضمــن ایجــاد یــک نظــام حرفــه ای اســتوار
بــر اصــول دموکراتیــک ،در اعتــای حرفــه مهندســی
مشــاور بکوشــند و در راســتای دســتیابی بــه اســتقالل
فنــی و تکنولــوژی پیشــرفته منطبــق بــا شــرایط فرهنگــی،
اجتماعــی ،اقلیمــی و اقتصــادی کشــور گام بردارنــد .
اهم اهداف جامعه عبارتند از:
ایجــاد یــک نظــام حرفــه ای اســتوار بــر اصــول دموکراتیــک
بــرای کنتــرل و احقــاق حقــوق صنفــی اعضــای جامعــه و
اعتــای حرفــه «مهندســان مشــاور».
دســتیابی بــه اســتقالل فنــی و تکنولــوژی پیشــرفته
منطبــق بــا شــرایط فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقلیمــی و
اقتصــادی کشــور.
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شماره صد و سیزده  //هفته سوم اسفند هزار و سیصد نود وهفت

احــراز صالحیــت بــه عنــوان باالتریــن مرجــع فنــی – حرفه
ای و مرجــع ذیصــاح در مســائل حقوقــی و حرفــه ای در
کلیــه زمینــه هــای خدمــات مشــاوره فنــی
دســتیابی بــه شــرایط مبتنــی بــر عدالــت و تقــوای حرفــه
ای در جهــت برقــراری شــرایط دموکراتیــک از طریــق
مشــارکت در تصمیــم گیــری و مســؤلیت هــا بــا توجــه
بــه توانایــی هــای بالقــوه فنــی ،حرفــه ای اعضــاء و توزیــع
عادالنــه دســتاوردهای مــادی و معنــوی در واحدهــای
مشــاوره فنــی.
ارکان جامعــه از مجمــع عمومــی کــه متشــکل از نمایندگان
اعضــاء جامعــه مــی باشــد ،شــورای مدیریــت ،گــروه هــای
تخصصــی ،هیئــت بازرســان ،هیئــت داوری و هیئــت تجدید
نظــر داوری تشــکیل شــده اســت .اعضــاء شــورای مدیریــت
و هیئــت بازرســان و هیئــت داوری و هیئــت تجدیــد نظــر
داوری از طــرف مجمــع عمومــی بــا رأی کتبــی انتخــاب
مــی شــوند و وظایــف محولــه را از زمــان ثبــت تصمیمــات
مجمــع در دفتــر ثبــت شــرکت هــا بــرای مــدت دو ســال
بــه عهــده مــی گیرنــد .
اهداف و ماموریت
برنامــه اســتراتژیک جامعــه مهندســان مشــاور ایــران
نقــش و رســالت ســازمانهای مدنــی از قبیــل انجمنهــا،
جوامــع ،جمعیتهــا و اتحادیههــای صنفــی در حفــظ
تعــادل و رشــد و توســعه کشــورها طــی دهههــای اخیــر
افزایــش یافتــه اســت .ایــن ســازمانها بوســیله اشــخاص
حقیقــی و یــا حقوقــی مربــوط بــه یــک حرفــه ،یــا معتقــد
بــه آرمانهــا و اهــداف اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی
معینــی تشــکیل میگردنــد و هــدفِ دفــاع از حقــوق و
ارتقــاء توانمندیهــا و رشــد اعضــای خــود را دنبــال
میکننــد و از ایــن طریــق بــه رشــد و توســعه خــود و
جامعــه نیــز کمــک مینماینــد .ایــن گونــه ســازمانها
بعنــوان حلقــه واســط بیــن مــردم و دولــت عمــل میکننــد
و پــل ارتباطــی بیــن مــردم و دولــت بــه شــمار میآینــد.
فصلنامــه « مهنــدس مشــاور» جامعــه بــه صــورت فصلــی
منتشــر مــی شــود و حــاوی مقــاالت علمــی ،تخصصــی و
حرفــه ای اســت.
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چگونه سرمایهگذاران را جذب کنیم؟
 ،ســرمایهگذاران داخلــی را نیــز مشــمول ایــن مصوبــه
و طــرح کننــد تــا ســرمایهگذاران داخلــی نیــز از طریــق
اتصــال بــه بازارهــای صادراتــی در فضــای رقابتــی بهتــری،
کسبوکارشــان را توســعه بخشــند .تلفیــق حضــور
ســرمایهگذاران خارجــی و داخلــی در بازارهــای صادراتــی
نهتنهــا رقابــت در میــان تولیدکننــدگان بــرق را افزایــش
میدهــد ،بلکــه زیربناهــای صنعــت بــرق را فراهــم و
اســتخوانبندی آن را مســتحکمتر میکنــد.
درحالحاضــر ،مطابــق بــا آمارهــای منتشــر شــده در
ایــران و در بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر چــه انــرژی
بــادی و چــه خورشــیدی ،حــدود  ۶۰هــزار مــگاوات
ظرفیــت شناختهشــده وجــود دارد .ایــن موضــوع بــه
ایــن معناســت کــه میتــوان  ۶۰هــزار میلیــارد تومــان
ســرمای ه بــرای ایــن پتانســیلها جــذب و تولیــد بــرق در
کشــور را بــه رقــم قابلتوجهــی رســاند .البتــه بهدلیــل
میــزان بــاالی اشــتغالی کــه بــا ســرمایهگذاری در
ایــن بخشهــا و در مناطــق محــروم ایجــاد میشــود،
میتــوان شــاهد توســعهای فراگیــر و یکدســت نیــز
در کشــور بــود .بنابرایــن اگــر بتوانیــم موضــوع امنیــت
اقتصــادی در کشــور را حــل کنیــم ،بخــش زیــادی از
مســیر توســعه را طــی کردهایــم .اگــر ســرمایهگذاران
خارجــی بتواننــد از محــل فــروش بــرق آن هــم از طریــق
صــادرات اطمینــان حاصــل کننــد ،قطعــا میتــوان شــاهد
تعریــف پروژههــای جدیــد دیگــری بــود کــه در آینــده از
همیــن مســیر اجرایــی و عملیاتــی میشــوند .صــادرات
 ۵۰درصــد از بــرق تولیــد شــده ،بســیار فرصــت خوبــی
اســت کــه بــرای ســرمایهگذاران خارجــی ایجــاد شــده
اســت امــا بایــد در اقدامــی مشــابه ایــن مشــوقها بــه
ســرمایهگذاران داخلــی هــم داده شــود تــا آنــان بــا
عالقــه و رغبــت بیشــتری بــرای ســرمایهگذاری گام
بردارنــد .بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت کــه در
شــرایط امــروز اقتصــاد کشــور ،بیــش از هــر زمــان دیگــر
بــه حضــور و همراهــی ســرمایهگذاران خارجــی و داخلــی
در بخــش ســرمایهگذاری صنعــت بــرق نیــاز اســت؛
ایــن در حالــی اســت کــه سیاســتگذاران و متولیــان
بایــد نگاهــی جامــع و همهجانبــه در بحــث مشــوقها و
حمایتهــا داشــته باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

توسعه مراودات تجاری ایران و
انگلیس از چه راهی ممکن است
چنــد تــن از مقامــات انگلیســی از جملــه فرســتاده عالیرتبــه
بازرگانــی دولــت انگلیــس بــه همــراه ســفیر و رئیــس بخــش
بازرگانــی ایــن کشــور بــا حضــور در اتــاق تهــران راههــای
توســعه مــراودات دوجانبــه را بررســی کردنــد.
در مالقــات ســفیر انگلســتان در ایــران و فرســتاده ویــژه
بازرگانــی ایــن کشــور بــا معــاون امــور بینالملــل و رییــس
مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری اتــاق بازرگانــی تهــران ،دو
طــرف در مــورد چگونگــی توســعه روابــط تجــاری میــان
ایــران و انگلیــس بــه بحــث و گفتوگــو پرداختنــد.
هیاتــی متشــکل از مقامــات ســفارت بریتانیــا در ایــران،
میهمــان اتــاق بازرگانــی تهــران بودنــد و در دیــدار بــا
مدیــران اتــاق تهــران چگونگــی گســترش تعامــات تجــاری
در شــرایط تحریــم را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد
و در عیــن حــال از اشــتیاق شــرکتهای انگلیســی بــرای
تجــارت بــا ایــران ســخن گفتنــد.
در آغــاز ایــن نشســت ،فریــال مســتوفی ،عضــو هیــات
نماینــدگان و رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری اتــاق
تهــران از ضــرورت ارتقــای ســطح همکاریهــای تجــاری
ایــران و ســایر کشــورها از جملــه انگلســتان ســخن
گفــت و ســپس بــا اشــاره بــه رونمایــی از کانــال ویــژه
مالی«اینســتکس» توســط اتحادیــه اروپــا گفــت :مــا تاکیــد
بســیاری داریــم کــه اتــاق بازرگانــی در زمینــه فعالســازی
ایــن ابــزار مالــی در ایــران و بهرهبــرداری از آن مشــارکت
جــدی داشــته باشــد.
او همچنیــن بــه ظرفیتهــای اتــاق تهــران ،بــه عنــوان
بزرگتریــن اتــاق بازرگانــی کشــور و ســهم فعــاالن
اقتصــادی عضــو ایــن اتــاق در تولیــد ناخالــص داخلــی
کشــور اشــاره کــرد و گفــت :بخــش عمــدهای از اعضــای اتاق
تهــران ،بنگاههــای کوچــک و متوســط ( )SMEهســتند و
اتــاق تهــران در نظــر دارد در شــرایط ســخت تحریــم بــه
دنبــال حمایــت ویــژه از آنــان بــا گشــایشهایی در داخــل و
ایجــاد کانالهــای ارتباطــی بــا خــارج باشــد .مــا معتقدیــم
میتــوان از طریــق شــرکتهای کوچــک و متوســط نســبت

بــه توســعه همکاریهــای دوجانبــه اقــدام کنیــم.
مســتوفی بــا بیــان اینکــه بــرای تشــویق و ارائــه مشــاوره
بــه تجــار و ســرمایهگذاران ،یــک مرکــز بــا عنــوان مرکــز
خدمــات ســرمایهگذاری در اتــاق بازرگانــی تهــران راهانــدازی
شــده اســت ،ادامــه داد :در ســایت ایــن مرکــز ،جزییاتــی
دربــاره مقــررات ،شــرایط و پتانســیلهای ســرمایهگذاری در
ایــران موجــود اســت .همچنیــن اتــاق تهــران آمــاده اســت
ســمیناری در اروپــا بــرای معرفــی زمینههــای ســرمایه
گــذاری در ایــران برگــزار کنــد.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران همچنیــن در
پیشــنهادی گفــت :بخشهایــی از اقتصــاد ایــران تحــت
تاثیــر تحریمهــا هســتند .امــا مــامیتوانیــم فهرســتی
از کاالهایــی کــه تحریــم نیســتند را تهیــه کــرده و روی
تجــارت آنهــا تمرکــز کنیــم.
محمدرضــا بختیــاری ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق تهــران
نیــز از برنامهریــزی برخــی متخصصــان و کارشناســان
ایرانــی بــرای برگــزاری یــک نمایشــگاه تجــاری در لنــدن
خبــر داد و تصریــح کــرد :محصــوالت ایرانــیمیتوانــد در
ایــن نمایشــگاه کــه در مــاه ژوئــن در لنــدن برپــامیشــود،
در معــرض نمایــش گیــرد.
بختیــاری همچنیــن بــا اشــاره بــه راهانــدازی بــا تاخیــر
کانــال مالــی اینســتکس ،ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه
بــه غیــر از ســه کشــور انگلســتان ،آلمــان و فرانســه ،آیــا
ســایر اعضــای اتحادیــه اروپــا نیــز مایــل بــه پیوســتن بــه
اینســتکس هســتند؟
در ادامــه ایــن جلســه ،رابــرت مکایــر ،ســفیر انگلســتان
در ایــران ،بــا اشــاره بــه فشــارهای آمریــکا بــرای کاهــش
مــراودات تجــاری بــا ایــران گفــت :مــامیتوانیــم ســطح
مناســبات تجــاری بــا ایــران را ارتقــا ببخشــیم و و همانطــور
کــه اتحادیــه اروپــا در حــال تشــویق شــرکتها برای توســعه
ارتبــاط بــا ایــران اســت ،مــا نیــزمیتوانیــم بــرای اهــداف
کوتاهمــدت و بلندمــدت برنامهریــزی کنیــم.
مــک ایــر در پاســخ بــه پرســش معــاون امــور بینالملــل
اتــاق تهــران از اشــتیاق کشــورهای دیگــر ،نظیــر بلژیــک
بــرای ملحــق شــدن بــه فهرســت کشــورهای همــراه بــا
اینســتکس خبــر داد .ســفیر انگلیــس همچنیــن در واکنــش
بــه پیشــنهاد رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایهگذاری
اتــاق تهــران نیــز گفــت :عــاوه بــر تهیــه فهرســتی از
اقــام مشــمول تحریــم و کاالهــای غیرتحریمــی ،ضــرورت
دارد در مــورد ســایر چالشهــا و مشــکالت بانکــی نیــز

انـرژی
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چارهاندیشــی شــود.
در ادامــه ،کیــت ویلینگــز ،مدیــر بخــش بازرگانــی ســفارت
انگلســتان نیــز طــی ســخنانی ،عنــوان کــرد کــه بهرغــم
وجــود مشــکالت بانکــی ،شــرکتهای انگلیســی و اروپایــی
مشــتاق بــه توســعه مــراودات بــا ایــران هســتند .او گفــت:
بــرای مــا بســیار مهــم اســت کــه بتوانیــم مشــکالت موجــود
کنونــی را حــل کنیــم؛ اگرچــه بــا وجــود تحریمهــا ،پیــدا
کــردن راههــای مناســب بســیار ســخت شــده اســت .مــا و
صادرکننــدگان انگلیســی بــرای صــادرات و واردات از ایــران
بســیار مشــتاق هســتیم.
ســایمون پنــی ،فرســتاده عالیرتبــه بازرگانــی دولــت
انگلیــس نیــز بــا اشــاره بــه وجــود مشــکالت بانکــی
بــه عنــوان موانعــی در مســیر مبــادالت تجــاری دو
کشــورگفت :مــا نیازمنــد همــکاری جــدی شــرکتهای
ایرانــی و بریتانیایــی هســتیم و بــرای مثــال ،حــوزه ســامت
و مراقبتهــای بهداشــتی یــک فرصــت اســتثنایی و قابــل
توجــه بــرای همــکاری اســت کــهمیتوانیــم روی آن کار
کنیــم .مــا نیازمنــد یــک برنامهریــزی دقیــق بــرای تجــارت
پــس از اینســتکس هســتیم و در همیــن راســتا ،الزم اســت
بــرای برپایــی نمایشــگاهها و همایشهــای دوجانبــه نیــز
برنامهریــزی کنیــم.

صنعت برق بستری مناسب برای
سرمایه گذاری ایران
بــه گــزارش ایرنــا ،رایــزن بازرگانــی جمهــوری اســامی
ایــران در عــراق روز ســه شــنبه در حاشــیه نخســتین
نمایشــگاه تخصصــی بــرق و تجهیــزات نیروگاهــی کشــورمان
در بغــداد گفــت :تمرکــز بــر بخــش هــای مختلــف صنعــت
بــرق ،موجــب ایجــاد فرصــت هــای جدیــدی در تجــارت دو
کشــور خواهــد بــود و بســتری بــرای ورود فعــاالن ایرانــی
اســت.
‹ناصــر بهــزاد› بــا برشــمردن زمینــه هــای ورود شــرکت
هــای ایرانــی در عــراق اظهــار داشــت :در کنــار صــادرات
مســتقیم بــرق ایــران بــه عــراق پیــش بینــی مــی شــود در
ســال  ۲۰۱۹ظرفیتــی معــادل حداقــل  ۴۰۰تــا  ۶۰۰میلیون
دالر صــادرات تجهیــزات ،ادوات و قطعــات برقــی بــه عــراق از
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کاالهــای بــا کیفیــت ایرانــی قابــل تامیــن باشــد.
وی افــزود :شــبکه هــای انتقــال و توزیــع عــراق نیازمنــد \v
اصــاح ،تعمیــر و بازســازی اســت و از ایــن حیــث انجــام
همــکاری هــای فنــی و انتقــال فنــاوری راهــی موثــر در
تقویــت تعامــات دو کشــور خواهــد بــود.
رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق گفــت :بــا توجــه بــه نیــاز
عــراق بــه روزانــه  ۲۲هــزار مــگاوات و عــدم تامیــن کامــل
تقاضــای موجــود بــه نظــر مــی رســد انجام ســرمایه گــذاری
هــای زیرســاختی و مشــارکت بــا عــراق در ایجــاد نیــروگاه
هــای کوچــک مقیــاس و توســعه طــرح هــای خورشــیدی
بــرای افزایــش همــکاری هــا الزمســت.
بهــزاد تاکیــد کــرد :ارتبــاط جمهــوری اســامی ایــران بــا
همســایگان بویــژه عــراق همــواره ارتباطــی راهبــردی و روبــه
جلــو مــی باشــد و تحقــق ایــن نــگاه در ســایه مشــارکت
حداکثــری شــرکت هــای توانمنــد ایرانــی حاصــل می شــود.
رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق بــه ســه برنامــه ترویجــی
پیــش بینــی شــده در جریــان ایــن نمایشــگاه اشــاره کــرد.
وی گفــت :برگــزاری کارگاه آموزشــی چگونگــی ورود بــه
مناقصــات و طــرح هــای صنعــت بــرق ،نشســت شــرکت
هــای مشــارکت کننــده در نمایشــگاه بــا مدیــران منتخــب
وزارت بــرق عــراق و انجــام بازدیــد گروهــی از بازارهــای
عمــده ایــن صنعــت بــا هــدف ترویــج و هموارســازی بســتر
بازاریابــی تخصصــی دنبــال و اجرایــی خواهــد شــد.
نخســتین نمایشــگاه تخصصــی بــرق و صنایــع وابســته ،روز
دوشــنبه بــا حضــور ‹ایــرج مســجدی› ســفیر جمهــوری
اســامی ایــران و ‹لــوی الخطیــب› وزیــر بــرق عــراق و
جمعــی از فعــاالن ایرانــی و عراقــی ایــن حــوزه صنعتــی
در مرکــز دائمــی تجــارت ایــران در محــل نمایشــگاه بیــن
الملــل بغــداد آغــاز بــکار کــرد.
مســجدی در مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه ،گفــت :تــاش
داریــم در بخــش هــای مختلــف صنعــت بــرق زمینــه
فعالیــت شــرکت هــای ایــران را در بــازار عــراق بیــش از
پیــش فراهــم کنیــم و در کنــار صــادرات بــرق ،صــادرات
تجهیــزات و قطعــات مربــوط بــه صنعــت بــرق نیــز داشــته
باشــیم.
وزیــر بــرق عــراق نیــز کــه بتازگــی نیــز از ایــران دیــدن
کــرده اســت ،طــی ســخنانی در ایــن مراســم ،شــرکت هــای
ایرانــی را شــرکت هایــی توانمنــد خوانــد و از برگــزاری ایــن
نمایشــگاه و همــکاری بــا طــرف ایرانــی اســتقبال کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شبکه برق ایران از طریق آذربایجان
به روسیه متصل میشود

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه شــبکه بــرق ایــران از طریــق
آذربایجــان بــه روســیه متصــل میشــود ،از برگــزاری
اجــاس کمیســیون مشــترک اقتصــادی دو در آینــده
نزدیــک در باکــو خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو ،رضــا
اردکانیــان عصــر امــروز (سهشــنبه) در حاشــیه دیــدار بــا
وزیــر اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان گفــت :کشــورهای
ایــران ،آذربایجــان ،ارمنســتان و ترکیــه از یــک رودخانــه
مــرزی مشــترک بهرهمنــد هســتند و زمینههــای
همــکاری در رابطــه بــا ایــن منبــع مشــترک فراهــم اســت.
وی اضافــه کــرد :فضــای همــکاری بســیار خوبــی فراهــم
اســت و در آینــده نزدیــک اجــاس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی ایــران و آذربایجــان در باکــو
برگــزار خواهــد شــد.
وی همکاریهــای اقتصــادی ایــران و آذربایجــان در
زمینههــای مختلــف را مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود:

نخستین بخش از مطالبات ایران از
عراق به حساب بانک مرکزی واریز شد
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از بانــک مرکــزی ،رئیــس
کل بانــک مرکــزی در دیــدار بــا همتــای عراقــی خــود ،نحوه
پیگیــری و اجــرای توافــق مــاه گذشــته بانــک مرکــزی دو
کشــور را مــورد بحــث و توافــق قــرار دادنــد.
در دیــدار «عبدالناصــر همتــی» و «علــی العــاق» ،دو
طــرف در مــورد «تســهیل امــور بانکــی صادرکننــدگان کاال
و خدمــت ایرانــی»« ،فعالیــت شــعبه هــای بانــک هــای
ایرانــی در عــراق»« ،ایجــاد روابــط کارگــزاری بانــک هــای
ایرانــی بــا بانــک هــای عراقــی» و همچنیــن «ضــرورت
پذیــرش ضمانــت نامــه هــای دینــاری بــه جــای ضمانــت
نامــه دالری بــرای فعالیــتپیمانــکاران ایرانــی» بحــث و
گفــت و گــو کردنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،چهــار میلیــارد دالر از  12میلیــارد
دالر صــادرات ایــران بــه عــراق مربــوط بــه صــادرات بــرق

در حــال حاضــر قــرارداد تبــادل انــرژی بــا جمهــوری
آذربایجــان برقــرار اســت و در بخــش آب و بــرق همــکاری
رو بــه جلویــی داریــم.
وزیــر نیــرو اظهــار کــرد :در ماههایــی از ســال مــا
واردکننــده بــرق هســتیم و در ســایر ماههــا بــرق را بــه
و گاز اســت.
بــه گــزارش ایرنــا« ،عبدالناصــر همتــی» رئیــس کل بانــک
مرکــزی شــانزدهم بهمــن مــاه در راس هیاتــی وارد بغــداد
پایتخــت عــراق شــد.
در آن دیــدار ،توافقنامــه ســازوکار پرداخــت مالــی میــان
ایــران و عــراق از ســوی رئیســان کل بانــک هــای مرکــزی
دو کشــور امضــا شــد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در پایــان ســفر دو روزه بــه عــراق
در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران ایرانــی در بغــداد ،گفــت:
دیدارهــا و مذاکــرات بســیار خوبــی بــا مقامــات عراقــی
داشــته و توافقــی کــه میــان بانــک هــای مرکــزی دو کشــور
انجــام شــده ،زمینــه رفــع مشــکالت و افزایــش تبــادالت
تجــاری میــان دو کشــور را فراهــم مــی کنــد.
همتــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا اراده جــدی مقامــات دو
طــرف در تقویــت روابــط همــه جانبــه اقتصــادی ،توافــق
هــای انجــام شــده در ایــن ســفر هــر چــه زودتــر اجرایــی
شــود.

انـرژی
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آذربایجــان صــادر میکنیــم ،بــه نحــوی کــه تــراز انــرژی
مــا در طــول ســال معمــوالً صفــر خواهــد بــود.
اردکانیــان اضافــه کــرد :از طریــق آذربایجــان امــکان
ارتبــاط بــا روســیه را در دســت بررســی داریــم کــه بــه
ســنکرون شــدن سیســتم بــرق ایــران بــا روســیه کمــک
خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد :در نشســت امــروز ،امــکان همــکاری در
زمینــه بــرق بــا ترکیــه از طریــق آذربایجــان در قالــب
ســازمان همکاریهــای اقتصــادی منطقـهای (اکــو) مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و توافــق کردیــم در ایــن
زمینــه اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
وزیــر اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان نیــز گفــت :روابــط
ایــران و جمهــوری آذربایجــان بــا تکیــه بــر اراده سیاســی
رؤســای جمهــور دو کشــور در پنــج ســال اخیــر رونــد رو
بــه رشــد خوبــی را طــی کــرده اســت ،هرچنــد کــه روابــط
دو کشــور در تمامــی زمانهــا بســیار مثبــت بــوده اســت.
شــاهین مصطفــی یــف بــا اشــاره بــه تاریــخ دیرینــه
همکاریهــای انــرژی دو کشــور ایــران و آذربایجــان
افــزود :نیروگاههــای برقآبــی «مــارازاد»« ،خــدا آفریــن»
و «قیزقاالســی» و همچنیــن سیســتم اتصــال شــبکه
ایمیشــلی بــه پارسآبــاد از جملــه پروژههــای مشــترک
موفــق بیــن دو کشــور بهشــمار میآیــد.
وی بــا بیــان اینکــه دو کشــور ایــران و آذربایجــان عــاوه
بــر همکاریهــای دوجانبــه ،بــه منظــور اســتفاده از
فرصتهــای پیــشرو ســعی در فراهــم کــردن زمینــه
همکاریهــای ســه جانبــه نیــز دارنــد ،گفــت :در دیــدار
امــروز در خصــوص پتانســیلهای بالقــوه همکاریهــای
ســهجانبه انــرژی بیــن «ایــران ،آذربایجــان ،روســیه»،
«ایــران ،آذربایجــان ،گرجســتان» و «ایــران ،آذربایجــان و
ترکیــه» تبــادل نظــر کردیــم و از نظــر مــا پتانســیلهای
بالقــوهای بــرای همــکاری در ایــن حــوزه وجــود دارد.
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شرکتهای کوچک اروپایی در
انتظار جزییات برنامه اروپا برای
ورود به نفت ایران
ایســنا|رییس ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت،
آخریــن وضعیــت حضــور شــرکتهای کوچــک
اروپایــی در صنعــت نفــت ایــران را تشــریح کــرد.
رضــا خیامیــان بــا اشــاره بــه اعــام آمادگــی
تعــدادی از شــرکتهای اروپایــی در صنعــت نفــت
ایــران اظهــار کــرد :از آنجــا کــه تکلیــف مســائل
مالــی و جابهجایــی پــول هنــوز کامــ ً
ا مشــخص
نشــده اســت ،همــه منتظــر روشــن شــدن ایــن
مــورد هســتند کــه وضعیــت مالــی مشــخص شــود و
جابهجایــی پــول بــه راحتــی امکانپذیــر باشــد .وی
افــزود :تاکنــون حــدود  ۱۱۰شــرکت اعــام آمادگــی
کردهانــد و منتظــر برنامــه مالــی اتحادیــه اروپــا و
ایــران هســتند .بــر اســاس ایــن گــزارش ،رییــس
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت پیــش
از ایــن از آمادگــی  ۱۱۰شــرکت کوچــک و متوســط
اروپایــی بــرای همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی
خبــر داده و گفتــه بــود :یکــی از اهــداف ایــن اســت
کــه شــرکتهای ایرانــی بــرای ســاخت تجهیــزات
نفتــی کــه در داخــل ایــران بــه تکنولــوژی نیــاز
دارنــد ،بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط متصــل
شــوند .ایــن اقــدام باعــث میشــود شــرکتهای
ایرانــی در ســطح بینالمللــی فعالیــت کننــد و
از آنجــا کــه تولیــد آنــان بــا برنــد شــرکتهای
اروپایــی صــورت میگیــرد ،میتواننــد بــه بــازار
ایــن شــرکتها دســت پیــدا کــرده و بــه منطقــه
صــادرات داشــته باشــند .همچنیــن اتحادیــه اروپــا
و ایــران در حــال مذاکــره بــرای راهانــدازی یــک
کانــال مالــی هســتند کــه تاکنــون بــه نتیجــه
نرســیده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یادداشتی از حسین سالحورزی نایب رئیس اتاق ایران

سرمایه اجتماعی،
ثروت پایدار اتاق بازرگانی
چنــد هفتــه گذشــته؛ اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور
و اعضــای آنهــا ،یعنــی خانــواده بــزرگ و محتــرم فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی ایــران ،بــه رغــم ســرمای زمســتان
طبیعــت و روزهــای ســخت و زمســتانی اقتصــاد ملــی ،گرمــا
و هیجــان رقابتهــای نهمیــن دوره انتخابــات اعضــای هیــات
نماینــدگان را بــا تمــام وجــود تجربــه میکردنــد.
تمامــی تالشهــا ،کوشــشها و حتــی تنشهــا و
کشــمکشها در ایــن رقابــت انتخاباتــی ،یــادآور یــک نکتــه
اساســی بــود :فعــاالن اقتصــادی ایــران صــرف نظــر از اختــاف
نظرهــای فنــی و اختــاف ســلیقههای مدیریتــی دل در
گــرو شــکوفایی اقتصــاد ملــی دارنــد و در مســیر تحقــق
ایــن آرمــان نقــش اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان پارلمــان
بخــش خصوصــی را اساســی و کلیــدی میداننــد و بــا ایــن
نــگاه ،تــاش حداکثــری خــود را در مســیر انتخــاب بهتریــن
سیاســتها و بهتریــن مجریــان بــرای اعتــای جایــگاه و
ارتقــای نقشآفرینــی اتــاق بازرگانــی در صحنــه اقتصــاد ملــی
بــکار مــی بندنــد و در عیــن حــال اعتقــاد راســخ دارنــد کــه
بهتریــن تصمیمــات از دل تعاطــی افــکار ،تضــارب آرا و در
نهایــت عرضــه تمــام پیشــنهادات بــه محضــر قاضــی «خــرد
جمعــی» بیــرون میآیــد.
بــا برگــزاری انتخابــات هیــات نماینــدگان اتاقهــا ،ایــن
فرآینــد سرشــار از کوشــش وهیجــان پایــان مییابــد؛ امــا،
شــور و شــعور فعــاالن بخــش خصوصــی همچنــان معطــوف
و مصــروف اعتــای اقتصــاد کشــور از طریــق پیونــد زدن
منافــع بنگاههــا و مصالــح ملــی در ســایه نقشآفرینــی اتــاق
در جایــگاه پارلمــان بخــش خصوصــی و مشــاور اقتصــادی
حاکمیــت خواهــد بــود.
همــت و حمیتــی کــه تــا دیــروز صــرف رقابــت بــرای رســیدن
بــه بهتریــن تصمیمهــا شــد؛ از فــردا در خدمــت اجــرای هــر
چــه بهتــر تصمیمــات هیــات نماینــدگان اتاقهــای بازرگانــی
قــرار خواهــد گرفــت.
نمیتــوان ،بــه عنــوان یــک فعــال بخــش خصوصــی و عضــو
اتــاق بازرگانــی ،مشــارکت مســئوالنه و هوشــمندانه اعضــای

اتاقهــای بازرگانــی سراســر کشــور را در ایــن انتخابــات
را دیــد؛ و بابــت داشــتن چنیــن خانــواده بــزرگ ،محتــرم،
فهیــم و بــا حمیتــی ،مفتخــر و بــه درگاه ایــزد یکتــا شــاکر
نبــود.
امــروز امــا کــه فصــل رقابــت گذشــته اســت ،بایــد در خاطــر
داشــته باشــیم؛ رقیــب واقعــی همــه مــا در بخــش خصوصــی
ایــران ،در واقــع ناهنجاریهــای ســاختاری اقصــاد کشــور و
فشــارهای ظالمانــه تحریمهــای بینالمللــی اســت.
ارتقــای کیفیــت حکمرانــی اقتصــادی از طریــق تقویــت
گفتوگــوی مولــد میــان بخــش خصوصــی و حاکمیــت،
توانمندســازی هــر چــه بیشــتر بخــش خصوصــی بــرای
مطالبهگــری ســازنده از حاکمیــت و در عیــن حــال
مشــارکت موثــر در نوســازی و بازســازی نهادهــای اقتصــاد
ملــی ،وظیفــهای نیســت کــه بتــوان بــه دوش منتخبــان
هیاتهــای نماینــدگان اتاقهــا گذاشــت؛ مگــر آنکــه
همــه اعضــای پارلمــان بخــش خصوصــی دوشــادوش آنهــا
در مســیر تعقیــب ایــن اهــداف و اجــرای ایــن ماموریتهــا
تــاش و کوشــش کننــد.
منتخبیــن هیاتهــای نماینــدگان نیــز قطعــا بــه خوبــی
آگاهنــد کــه انجــام وظایــف دشــوار نمایندگــی در ایــن
روزهــای ســخت و بحرانــی اقتصــاد کشــور تنهــا زمانــی بــه
شایســتگی قابــل انجــام اســت کــه اولویــت اعضــای هیــات
نماینــدگان و کادر مدیریتــی اتاقهــای بازرگانــی گشــودن
درهــای اتــاق بــه روی همــه فعــاالن بخــش خصوصــی و
اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت فکــری و عملیاتــی تمــام
کنشــگران نظــام اقتصــادی ایــران در مســیر پــروژه نجــات
اقتصــاد ملــی باشــد.
صــرف نظــر از نتیجــه انتخابــات ،مشــارکت مســئوالنه و
هوشــمندانه اعضــا در ایــن فرآینــد نشــان داد؛ فعــاالن بخــش
خصوصــی ،اتــاق بازرگانــی را بــه معنــای درســت و دقیــق
کلمــه ،اتاقــی بــرای همــه میخواهنــد و در صــورت فراهــم
شــدن زیرســاختهای الزم ،آمــاده مشــارکت موثــر و فراگیــر
بــرای حــل مشــکالت پی ـشروی اقتصــاد ملــی هســتند.
بــا دیــدن گرمــای ایــن حضــور و نــور ایــن هوشــمندی در
فکــر و عمــل فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی ،حتــی
امــروز در دل یکــی از ســردترین و تاریکتریــن شــبهای
اقتصــاد کشــور و در میانــه یکــی از ســهمگینترین
طوفانهایــی کــه بنگاههــای ایرانــی در چنــد دهــه اخیــر
از ســر گذراندهانــد؛ همچنــان بــا اطمینــان میتــوان گفــت:
فــردای ایــران بیشــک روشــن اســت.

انـرژی

شماره صد و سیزده  //هفته سوم اسفند هزار و سیصد نود وهفت

13

اگر اقتصاد کشور بر
عهده بخش خصوصی
بود ،تحریمها تاثیر
کمتری بر کشور
میگذاشت
رئیــس جمهــور در جلســه شــورای اداری اســتان گیــان،
ضعیــف بــودن بخــش خصوصــی را یکــی از مشــکالت
کشــور عنــوان کــرد و گفــت :اگــر چــه بخــش خصوصــی در
کشــورمان وجــود دارد ،امــا آنچنــان توانمنــد نیســتند کــه
بتواننــد در عرصــه منطقـهای و جهانــی بــه رقابــت بپردازنــد.
لــذا بایــد ایــن بخــش هــر چــه بیشــتر تقویــت شــود.
عتقــاد حســن روحانــی ،اگــر اقتصــاد کشــور بــر عهــده
بخــش خصوصــی آگاه بــه تجــارت جهانــی بــود ،بیتردیــد
تحریمهــا اثــر کمتــری روی کشــورمان میگذاشــت و اگــر
چنــد بانــک خصوصــی قــوی داشــتیم بــا دغدغــه کمتــری
میتوانســتیم بــا مشــکالت مواجــه شــویم.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه برخــی ممکــن اســت بگوینــد
بــا توجــه بــه شــرایط داخلــی نبایــد در عرصــه سیاســت
خارجــی ،بــرای کمــک بــه کشــورهای همســایه اهمیتــی
قایــل بــود ،افــزود :ایــن قابــل قبــول نیســت چــرا کــه مــا
در دنیایــی بهــم پیوســته زندگــی میکنیــم و نمیتوانیــم
نســبت بــه همســایگان بــی تفــاوت باشــیم .اگــر حمایــت
جمهــوری اســامی ایــران نبــود قطعــاً بغــداد و اقلیــم
کردســتان ســقوط میکــرد و داعــش بــر منطقــه مســلط
میشــد.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه واضــح اســت کــه روزهــای
ســختی بــرای کشــور پیــش رو داریــم امــا راهــی جــز
ایســتادگی و مقاومــت وجــود نــدارد ،گفــت :در ســفر بــه
نیویــورک در ســال  96مقامــات دولــت آمریــکا  8بــار
تقاضــای مالقــات بــا دولــت جمهــوری اســامی ایــران را
داشــتند و در ســال  97نیــز  5رهبــر دنیــا واســطه مالقــات

شــدند امــا در آنجــا اعــام کــردم کــه زمــان و شــرایط
مناســب بــرای مذاکــره و مالقــات وجــود نــدارد.
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد :در آنجــا اعــام کــردم کــه
آمریــکا ابتــدا بایــد بــه توافــق هســتهای برجــام بازگــردد و
جبــران نمایــد ،چــرا کــه اینگونــه نیســت مــا عاشــق چشــم
و ابــروی آنهــا باشــیم و شــاید آنهــا اینگونــه و بــه دنبــال
مــا باشــند.
روحانــی گفــت :یکــی از افتخــارات دولــت یازدهــم و
دوازدهــم بــرای چنــد ســال ایــن بــوده کــه میــزان صــادرات
غیرنفتــی بیــش از واردات بــوده اســت و ایــن از زمــان دولــت
مصــدق در ایــران ســابقه نداشــته اســت .البتــه اینکــه از کل
ارز حاصــل از صــادرات چقــدر بــه داخــل کشــور برگردانــده
شــده موضــوع دیگــری اســت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه مــا نیــز اهــل مذاکــره هســتیم و
قــدرت آن را نیــز داریــم و بــه دلیــل تخصــص در ایــن حــوزه
بــا قــدرت اعــام میکنــم ترســی از میــز مذاکــره نداریــم،
تصریــح کــرد :منطــق و اســتدالل مــا قــوی و مطمئــن اســت
تــا جایــی کــه در دادگاههــای بینالمللــی در برابــر آمریــکا
موفــق شــدهایم و از میــز مذاکــره بحــث حقوقــی و جنــگ
ترســی نداریــم.
روحانــی خاطرنشــان کــرد :اگــر اقتصــاد کشــور بــر عهــده
بخــش خصوصــی آگاه بــه تجــارت جهانــی بــود ،بیتردیــد
تحریمهــا اثــر کمتــری روی کشــورمان میگذاشــت و
اگــر چنــد بانــک خصوصــی قــوی داشــتیم بــا دغدغــه
کمتــری میتوانســتیم بــا مشــکالت مواجــه شــویم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انتظارات فعاالن
بخش خصوصی
از «ائتالف برای
فردایی ها»

ائتــاف بــرای فــردا» نــام جریــان و جمعــی از فعــاالن
اقتصــادی اســت کــه از دوره هشــتم اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران بــرای ورود بــه پارلمــان بخــش
خصوصــی بــا شــال هــای «آبــی فیــروزه ای» پــا بــه میــدان
رقابــت گذاشــتند و امســال نیــز بــا آرایشــی دیگــر و بــا
غیبــت چهــره هــای معروفــی همچــون «پــدرام ســلطانی»
در انتخابــات شــرکت کردنــد.
رقابــت انتخاباتــی فعــاالن اقتصــادی در تهــران ،امســال در
قالــب ســه ائتــاف اصلــی جریــان «ائتــاف بــرای فــردا»،
«پیشــگامان تحــول» و «تشــکل هــا و کارآفرینــان اقتصــاد
ملــی» شــکل گرفــت .ایــن انتخابــات از صبــح (شــنبه) در
هتــل اللــه تهــران آغــاز و تــا ســاعت  19و  30دقیقــه ادامــه
داشــت و باالخــره« ، ،ابراهیــم بهادرانــی» رئیــس هیــات
نظــارت بــر انتخابــات اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران نتایــج آن را اعــام کــرد.
در فهرســت نخســت – یعنــی ائتــاف بــرای فــردا -
مســعود خوانســاری ،ســیده فاطمــه مقیمــی ،ناصــر ریاحــی،
محمدرضــا انصــاری ،عبــاس آرگــون ،محمــد الهوتــی ،ســید
رضــا رضــی میــری ،افشــین کالهــی ،محمــد امیــرزاده،
شــهاب جوانمــردی ،ســید مجیــد صــدری ،محمدرضــا
طالیــی ،مجیــد حســین نــژاد ،مهــدی شــریفی نیــک نفــس،
مهــرداد عبــاد ،مهــدی فنایــی بــرای بخــش بازرگانــی نامــزد
شــده بودنــد کــه همــه آنهــا توســط فعــاالن اقتصــادی
انتخــاب شــدند.
در بخــش صنعــت ایــن فهرســت نیــز هالــه حامــدی فــر،
حســن احمدیــان ،ســید محمــد اتابــک ،محمدرضــا زهــره
ونــدی ،رضــا پدیــدار ،علــی نقیــب ،محمــود نجفــی عــرب،
حمیدرضــا صالحــی ،محمدرضــا نجفــی منــش ،عباســعلی
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بازرگانــی را جویــا شــد.
«حمیدرضــا صیفــی» یکــی از فعــاالن بخــش خصوصــی
بــه ایرنــا ،گفــت :انتظــار داریــم اتــاق نهــم ،پارلمــان بخــش
خصوصــی را بــه جایــگاه واقعــی خــود برگردانــد و اقتصــاد
ایــن ســرزمین را ســاماندهی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه نماینــدگان بخــش خصوصــی بایــد بــا
یــک صــدا از فعــاالن اقتصــادی حمایــت کننــد ،تاکیــد کــرد:
تجــار و بازرگانــان بایــد بــا  15کشــور هــم مــرز بــا ایــران
بــرای صــدور کاال و خدمــات فنــی ومهندســی وارد ارتبــاط
عملیاتــی شــوند.
ایــن فعــال اقتصــادی مهمتریــن چالــش اقتصــاد ســال
آینــده را کمبــود نقدینگــی عنــوان کــرد و گفــت :کشــورهای
همســایه ســاالنه یــک هــزار و  300میلیــارد دالر واردات
دارنــد کــه ســهم ایــران از ایــن ظرفیــت تنهــا نیــم درصــد
اســت؛ بنابرایــن ،نماینــدگان منتخــب اتــاق نهــم بایــد تــاش
کننــد آن را حداقــل بــه چهــار تــا پنــج درصــد برســانند.

قصاعــی ،علیرضــا کالهــی صمــدی ،هرویــک یاریجانیــان،
فرزیــن فردیــس و محمدحســن دیــده ور حضــور داشــتند
کــه آنهــا نیــز بــه طــور کامــل موفــق بــه اخــذ رای شــدند.
در بخــش معــدن ،اعضــای ائتــاف بــرای فــردا شــامل
عالالدیــن میرمحمــد صادقــی ،فریــال مســتوفی ،محمدرضــا
بهرامــن و ســجاد غرقــی بــود کــه بــه پارلمــان بخــش
خصوصــی راه یافتنــد.
عــاوه بــر ایــن« ،احمدرضــا فرشــچیان»« ،کاوه زرگــران»،
«احمــد صادقیــان» «حســن فروزانفــرد»« ،مهــدی معصومــی
اصفهانــی» و «علــی تقــوی فــر» نیــز نامزدهــای «ائتــاف
بــرای فــردا» بــرای بخــش کشــاورزی بودنــد کــه آنهــا نیــز
اعتمــاد فعــاالن بخــش خصوصــی را جلــب کردنــد.
در فهرســت دوم یعنــی یعنــی ائتــاف «پیشــگامان تحــول»،
افــرادی چــون «اســداله عســگراوالدی»« ،ســید حمیــد
حســینی»« ،مجیدرضــا حریــری»« ،محمدرضــا بهزادیــان» و
«محســن مهرعلیــزاده» حضــور داشــتند کــه نتوانســتند بــه
نهمیــن دوره از هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران راه
یابنــد.
فهرســت ســوم یعنــی جریــان «تشــکل هــا و کارآفرینــان
اقتصــاد ملــی» نیــز در ایــن انتخابــات شکســت خــورد و
افــرادی چــون «یحیــی آل اســحاق» و «علــی نبی خاموشــی»
نتوانســتند راهــی پارلمــان بخــش خصوصــی شــوند.

** شــاخص هــای اقتصــادی را بــا شــاخص سیاســی
متــر نکنیــم
«یحیــی آل اســحاق»  -کــه خــود یکــی از نامزدهــای
انتخاباتــی ایــن دوره بــود  -در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،گفــت:
بــا توجــه بــه شــرایط ســخت و بحرانــی کشــور انتظــار داریــم،
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی بــه کمــک
دولــت ،فعــاالن بخــش خصوصــی و همــه دســت انــدرکاران
بیایــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نماینــدگان منتخــب بایــد با اســتفاده
از همــه ظرفیــت هــای کشــور بــرای پیشــبرد اهــداف گام
بردارنــد ،گفــت :بایــد بــه تجربــه ای کــه در  40ســاله گذشــته
کســب کــرده ایــم عمــل کنیــم؛ یعنــی نبایــد شــاخص هــای
اقتصــادی را بــا شــاخص هــای سیاســی متــر کنیــم.
آل اســحاق کــه تجربــه ریاســت اتــاق بازرگانــی تهــران را در
کارنامــه خــود دارد ،تصریــح کــرد :اتــاق نهــم نبایــد اتــاق
سیاســی ،بلکــه بایــد اتــاق اقتصــادی باشــد تــا بســیاری از
مشــکالت حــل شــود.

** بــه دنبــال ارتبــاط بــا کشــورهای همســایه
باشــند
در ســاعت هــای اخــذ رای ،خبرنــگار ایرنــا بــا تعــدادی از
شــرکت کننــدگان در ایــن انتخابــات گفــت و گــو کــرد و
مهمتریــن انتظــارات آنهــا از نماینــدگان دوره نهــم اتــاق

** خواســته هــای بخــش خصوصــی را بــه مســئوالن
انتقــال دهنــد
یکــی دیگــر از فعــاالن بخــش خصوصــی کــه در عرصــه کابــل
و لــوازم برقــی فعالیــت دارد ،بــه خبرنــگار ایرنــا ،گفــت :از
نماینــدگان منتخــب خــود انتظــار داریــم کــه خواســته هــای
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بخــش خصوصــی را بــه مجلــس ،دولــت و مســئوالن منتقــل
کننــد و بــه دنبــال منافــع فــردی نباشــند و منافــع بخــش
خصوصــی را بــدون درنظــر گرفتــن اعتقــادات آنهــا پیگیــری
کننــد.
** اتــاق تصمیــم گیــری هــای عجوالنــه و متناقــض
را کــم کنــد
«پــدرام ســلطانی» کــه هــم اکنــون نائــب رئیــس اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران را بــه عهــده
دارد ،در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت :انتظــار
داریــم اتــاق نهــم بــه تمــام وظایفــی کــه بــه موجــب قانــون و
کارکــرد بــرای آن تعریــف شــده عمــل کنــد و در ایــن دوره،
اتــاق تهــران و اتــاق هــای سراســر کشــور یــک گام رو بــه
جلــو بردارنــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه کشــور در شــرایط
اقتصــادی نامطلوبــی قــرار دارد و مســائل و مشــکالت
اقتصــادی عدیــده ای بــه وجــود آمــده اســت ،اتــاق بایــد
بــا تمرکــز جــدی بتوانــد در ارتبــاط بــا حاکمیــت ،تصمیــم
گیــری هــای عجوالنــه و متناقــض را کاهــش دهــد.
ســلطانی افــزود :یــک ماموریــت اساســی تــر بــرای اتــاق
بازرگانــی در دوره نهــم ،راه انــدازی گفتمــان ملــی اصــاح
حکمرانــی اقتصــادی کشــور اســت؛ مشــکالت مــا در ســطح
حکمرانــی اســت و از ســطح قوانیــن و بخشــنامه هــا ،آئیــن
نامــه هــا عبــور کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :تــا زمانــی کــه ســاختار درســت و نظــا ِم
تصمیــم گیــری اصــاح نشــود ،حتــی اگــر تحریــم هــای
آمریــکا برداشــته شــود نیــز اقتصــاد مــا مســیری کــه منجــر
بــه شــکوفایی و بالندگــی و رشــد اقتصــادی باشــد را طــی
نخواهــد کــرد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه
«اکنــون زمــان تغییــر پارادایــم و تغییــر تصمیــم گیــری
هاســت» ،گفــت :جایــگاه اتــاق در دو ســه دوره گذشــته
تغییــر کــرده ،امــا هنــوز نقشــی محــدود در تصمیــم ســازی
هــا دارد کــه ایــن مســاله قابــل حــل اســت؛ اتــاق بــه عنــوان
بازیگــری فعــال ،بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن گفتمــان و
تغییــر پارادایــم فعالیــت کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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توسعه اقتصادی
مایــکل تــودارو چهــره شــناخته شــده  3دهــه اخیــر «اقتصــاد توســعه» اســت.کتاب حاضــر نظریــه هــای اقتصــادی را در قالــب مباحــث سیاســتی ارائــه داده
و نشــان مــی دهــد کــه چگونــه ایــن نظریــه هــا و مطالعــات کاربردی،بــا مســائل و دغدغــه هــای کشــورهای در حــال توســعه مرتبــط اســت.مایکل تــودارو
و اســتیفن اســمیت بــا ارائــه مثــال هــای واقعــی از کشــورهای مختلــف درایــن کتاب،بــه تحلیــل و ارزیابــی برنامــه هــا و سیاســت هــای اقتصــادی آنهــا
مــی پردازنــد.از نقــاط قــوت ایــن کتاب،کــه منبــع اصلــی درس توســعه اقتصــادی در مقطــع کارشناســی و بعضــا کارشناســی ارشــد،در اغلــب دانشــگاههای
معتبــر دنیاســت،جامعیت،بیان شــیوا و قابــل اســتفاده بــرای دانشــجویانی اســت کــه حتــی اطالعــات دقیقــی از نظریــه هــای اقتصــادی متعــارف ندارنــد.
کتــاب مشــتمل بــر دو بخــش اســت .بخــش ا ّول ،بــر ماهيــت و معنــاي توســعه و کمتــر توســعهيافتگي و نشــانههاي آن در کشــورهاي در حــال توســعه
متمرکــز اســت .در ايــن بخــش ،پــس از بررســي تجربــة رشــد تاريخــي کشــورهاي توســعه يافتــة فعلــي و تعييــن ميــزان تناســب آن تجربيــات بــا شــرايط
کشــورهاي در حــال توســعة امــروز ،چهــار نظريــة معــروف توســعه و الگوهــاي جديــد توســعه تشــريح شــده اســت .در بخــش دوم کــه بــه بيــان معضــات
و سياس ـتهاي اصلــي توســعه در دو حــوزة داخلــي و بينالمللــي اختصــاص دارد ،مــواردي ماننــد رشــد اقتصــادي ،فقــر و توزيــع درآمــد ،جمعيــت،
مهاجــرت ،شــهري شــدن ،فنــاوري ،توســعة کشــاورزي و روســتايي ،محيــط زيســت ،آمــوزش ،ســامت ،تجــارت و ســرمايهگذاري بينالمللــي ،مشــکالت
بدهيهــاي هنگفــت ،کمکهــاي خارجــي ،ســرمايهگذاري خصوصــي خارجــي و نقــش بازارهــا ،دولــت و ســازمانهاي غيرحکومتــي در توســعة
اقتصــادي بررســي شــده اســت.
ناشر :نگاه دانش
مولفین :مایکل پی .تودارو ،استیون سی .اسمیت
مترجم :وحید محمودی
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