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دو روي سكه حضور در انتخابات تشكلي
در انتخاباتهــاي مختلــف شــاهد ايــن موضــوع هســتيم كــه فعــاالن
اقتصــادي بــراي حضــور در راس يــك تشــكل بــا يكديگــر بــه رقابــت
ميپردازنــد .ايــن موضــوع در اتــاق نمــود بيشــتري دارد و در ســاير
تشــكلها كمتــر اســت ولــي هميشــه رقابتــي وجــود دارد .ايــن در حالــي
اســت كــه حضــور در ايــن انتخابــات بــه نوعــي هزينــه فرصــت محســوب
ميشــود .يــك نفــر بــراي رياســت بــر يــك تشــكل بخــش خصوصــي
طبيعتــا بايــد ســبقه بخــش خصوصــي خوبــي داشــته باشــد و بتوانــد
خــود را بــه عنــوان يــك فعــال اقتصــادي موفــق مطــرح كنــد .ايــن فعــال
اقتصــادي موفــق اگــر بــه جــاي حضــور در تشــكل در شــركت خــودش
بــه فعاليــت بپــردازد بالطبــع فوايــد مالــي بســياري خواهــد بــرد .بــا ايــن
وجــود بــاز هــم شــاهد وجــود رقابــت بــر ســر حضــور در تشــكلهاي
بخــش خصوصــي هســتيم.
علــت ايــن پديــده را ميتــوان در دو موضــوع جســتوجو كــرد.
موضــوع اول و خوشبينانــه ايــن اســت كــه فعــاالن ايــن حــوزه منافــع
ميانمــدت و درازمــدت را در نظــر ميگيرنــد و ميداننــد در شــرايطي
كــه حضــور آنهــا در تشــكل مفيــد باشــد وضعيــت صنــف آنهــا و اصــوال
بخــش خصوصــي در اقتصــاد بهبــود پيــدا خواهــد كــرد و طبيعتــا در
ايــن شــرايط وضعيــت كســب و كار آنهــا نيــز بهتــر خواهــد شــد .در
حقيقــت آنهــا ميتواننــد بــه عنــوان بــازوي اجرايــي و مشــورتي دولــت
عمــل كننــد و وضعيتــي را بــه وجــود آورنــد كــه همــه فعــاالن اقتصــادي
از جملــه خــود آنهــا ســود برنــد .اصــوال اقتصــاد مقاومتــي يعنــي حضــور
بخــش خصوصــي و مردمــي و ســپردن فعاليــت اقتصــادي بــه آنهــا .در
صــورت تقويــت تشــكلها مــا شــاهد ايــن خواهيــم بــود كــه جريــان
خصوصيســازي بــه حالــت صحيــح بــاز ميگــردد و بــه جــاي حضــور
چهرههــاي شــبهخصوصي ،چهرههــاي خصوصــي واقعــي ميتواننــد
فعاليتهــاي اقتصــادي را در اختيــار بگيرنــد .در ايــن شــرايط بخــش
خصوصــي جــان دوبارهيــي ميگيــرد و فعاليــت و كســب و كار همــه
دچــار ســود خواهــد شــد.ادامه در صفحــه 3

احياي
شريان حيات
اقتصادي

حســن روحانــي رييسجمهــور و ولــياهلل ســيف رييــس كل بانــك
مركــزي بــا حضــور در پنجاهوپنجميــن مجمــع عمومــي بانــك مركــزي،
بااشــاره بــه عملكــرد شــاخصها و سياســتهاي پولــي و مالــي
ســالهاي 93و  ،94بــر ضــرورت تــداوم انضبــاط مالــي ،ثبــات بــازار ارز،
كنتــرل تــورم ،كاهــش نــرخ ســود و حمايــت نظــام بانكــي از توليــد و
رشــد اقتصــاد تاكيــد داشــتند.
بــه گــزارش «تعــادل» ،باوجــود تاكيــد مســووالن ارشــد دولــت بــر كنتــرل
شــاخصهاي پولــي و مالــي ،گــزارش رييــس كل بانــك مركــزي نشــان ميدهــد
كــه حجــم نقدينگــي در 10ماهــه اول ســال 94بــا 168هــزار ميليــارد تومــان افزايش
از  782در اســفند 93بــه 950هــزار ميليــارد تومــان در دي 94رســيده و بيــش از
21درصــد رشــد كــرده و باوجــود تاكيــد دولــت بــر انضبــاط مالــي ،پايــه پولــي نيــز
بــا رشــد نزديــك بــه 12درصــد ،بــه ميــزان 16هــزار ميليــارد تومــان بيشــتر شــده
و از  132بــه 148هــزار ميليــارد تومــان رســيده و ضريــب فزاينــده پولــي يعنــي
نســبت نقدينگــي بــه پايــه پولــي نيــز بــه عــدد 6.47نزديــك شــده اســت.
برايــن اســاس ،روشــن اســت كــه بــا رشــد ضريــب فزاينــده ،پايــه پولــي و نقدينگــي،
اقتصــاد ايــران بــهزودي رقــم نقدينگــي 1000تريليــون تومــان يــا عــدد يــك
كوآدريليــون تومــان يعنــي يــك ضربــدر  10بــه تــوان 15را ثبــت خواهــد كــرد.

تاكيد رييسجمهور بر برجام2
رييسجمهــوري روز شــنبه 24بهمــن  94از مســووالن دولــت درخواســت كــرد
برجــام 2را كــه همــان برنامــه جامــع اقــدام مشــترك ملــي اســت بــراي رونــق
اقتصــادي ،اجــرا كننــد و از مــردم كشــور نيــز تقاضــا كــرد پــاي صندوقهــاي راي
حاضــر شــوند تــا انتخاباتــي پرشــور در كشــور داشــته باشــيم و افــراد اصلــح بــراي
مجلســين ،انتخــاب شــوند.
بــه گــزارش «تعــادل» ،رييسجمهــوري از مســووالن بانكــي خواســت بــراي رونــق
اقتصــادي كشــور در شــرايط جديــد تــاش كننــد تــا انشــاءاهلل ايرانــي آبــاد بــراي
همــه مــردم عزيــز كشــورمان داشــته باشــيم.
وي در ايــن جلســه درخصــوص اهميــت نظــام بانكــي در اقتصــاد كشــور گفــت:
بانكهــا شــريان حيــات اقتصــادي جامعــه و شــريان ارتباطــي پولــي و مالــي
هســتند و ميتواننــد واســطه مناســبي بــراي انتقــال منابــع بــه ســمت توليــد
باشــند كــه اگــر ايــن نقــش را بــه خوبــي ايفــا نكننــد ســرمايهگذاري و توليــد بــا
مشــكل مواجــه ميشــود.
وي درخصــوص كنتــرل تــورم و انتظــارات تورمــي در جامعــه ،خاطرنشــان كــرد:
رونــد تــورم تــا قبــل از شــروع بــه كار دولــت ،افزايشــي بــوده امــا دولــت يازدهــم
تــاش كــرد ايــن رونــد را معكــوس كنــد .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار

ـعبه
ـاح شـ
ـاده افتتـ
ـی آمـ
ـای آلمانـ
بانکهـ
در ایرانوزیــر اقتصــاد ایالــت باواریــا آلمــان،

ســاعاتی پــس از همایــش توســعه همکاریهــای
دو کشــور مشــروح خبــر

ـادي حســن
ـات اقتصـ
ـريان حيـ
ـاي شـ
احيـ
آلمانیهــا در صنعــت نفــت ایــران
روحانــي رييسجمهــور و ولــياهلل ســيف
ـدند یــک مقــام مســئول از
ـاز شـ
ـروگاه سـ
رييــس كل بانــك مركــزي بــا حضــور در نیـ

پنجاهوپنجميــن مشــروح خبــر

دو روي ســكه حضــور در انتخابــات
تشــكلي در انتخاباتهــاي مختلــف شــاهد

آغــاز مذاکــرات بــا دو شــرکت بــزرگ نیــروگاه
ســاز «زیمنــس و مــان» آلمــان بــه منظــور

مشــروح خبــر

ـیدی در
ـروگاه خورشـ
ـات اجرایی  6نیـ
عملیـ
ايــن موضــوع هســتيم كــه فعــاالن اقتصــادي
ـد مدیرعامــل شــرکت بــرق
ـاز شـ
ـان آغـ
کرمـ
بــراي مشــروح خبــر
منطقــه ای کرمــان روز ســه شــنبه در آئیــن آغــاز
درخواســت بودجــه  1000میلیــاردی
عملیــات اجرایــی ایــن نیــروگاه هــا مشــروح
بــرای مشــوقهای صادراتــی معــاون
خبــر

ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت :ایــن
ســازمان در برنامــه ششــم هــزار میلیــارد
صــادرات بــرق امســال  10میلیــارد
تومــان بودجــه بــرای مشــروح خبــر
ـاعت عــاون وزیــر نیــرو در امــور
ـووات سـ
کیلـ
بــرق و انــرژی گفــت :میــزان صــادرات بــرق در
ـود از اول اسـ
ـدی سـ
ـش 2درصـ
کاهـ
ـفند ســال  94حــدود  10میلیــارد مشــروح خبــر
بانکهــا بــرای کاهــش ســود بانکــی بــه
ـی
ـرکت انگلیسـ
ـش از  30شـ
ـت بیـ
توافــق رســیدند .بــر ایــن اســاس ســود درخواسـ
ـران
ـاق بازرگانی ایـــ
ـرای عضویت در اتـ
ســپرده ســاالنه بــه  18درصــد و ســود بـ
روزشــمار مشــروح خبــر
ـس کاردار کشــورمان در لنــدن با بیان
و انگلیـــ

ایــن کــه در حــال حاضــر تصمیــم جــدی بــرای
بخــش خصوصــی تـــوان خریــد ارتقــا روابــط بــا انگلیــس در ســطح ســفیر گرفتــه
ـی را نـ
ـگاه خارجـ
پاالیشـ
ـدارد حمیدرضــا نشــده اســت اعــام کــرد مشــروح خبــر
صالحــی ،عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران ضمــن
حمایــت از دولــت بــرای ســاخت پاالیشــگاه یــا رونــق اقتصــادی در آســتانه بهارکاهــش
ـی ادامه
ـای آتــــ
ـاه هـ
ـود در مـ
ـرخ سـ
خریــد ســهام ،میگویــد مشــروح خبــر نـ

دارد طیــب نیا روز چهارشــنبه در حاشــیه جلســه
ـی در راسـ
ـی و مهندسـ
ـادرات فنـ
صـ
ـتای هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر
ـو
ـ
گفتگ
ـت
ـ
اس
ـی
ـ
مقاومت
ـاد
ـ
اقتص
ـت
ـ
تقوی
اینکــه زمانــی نــرخ ســود تســهیالت بیــن بانکــی
بــا دکتــر بهمــن صالحــی مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه
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وزارت نفــت اجــازه صــادرات بــرق را نــدارد

مشــروح خبــر

تولیــد نفــت ایــران روزانــه  ۴۰۰هــزار بشــکه جزییــات ســرمایه گــذاری 4میلیــارد دالری
بزرگتریــن هلدینــگ پتروشــیمی جهــان در ایــران
افزایــش یافــت مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

ـن مالی
ـرای تامیـ
ـت بـ
ـا وزارت نفـ
ـورس بـ
ـره بـ
مذاکـ
كشــتيراني مشــترك ايــران و آلمــان تاســيس
پروژههــا مشــروح خبــر
ميشــود مشــروح خبــر
نــرخ تــورم تولیــد بــرق کاهــش یافــت مشــروح
ایــران و گرجســتان بــرای همــکاری در بخــش
خبــر
انــرژی توافــق کردنــد مشــروح خبــر
گســترش روابــط اقتصــادی ایــران و ژاپــن

مشــروح خبــر
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ادامه از صفحه 1
خوشــبختانه بــا تــاش بانــك مركــزي و ســتاد اقتصــادي
توانســتيم در ايــن مســير موفــق عمــل كــرده و تــورم و
انتظــارات تورمــي را كنتــرل كنيــم .در حــال حاضــر نيــز بايــد
بهدنبــال حفــظ ايــن دســتاورد باشــيم و تــاش كنيــم بــه
تــورم تكرقمــي دســت يابيــم.
رييسجمهــوري ،پايبنــدي بــه انضبــاط پولــي را بســيار مهــم
خوانــد و گفــت :انضبــاط پولــي اهميــت فراوانــي دارد و در
طــول فعاليــت دولــت يازدهــم هيـچگاه بــه ســمت اســتقراض
از بانــك مركــزي و افزايــش پايــه پولــي نرفتيــم؛ در گــزارش
ريي ـسكل بانــكمركــزي در ايــن جلســه هــم موضــوع پايــه
پولــي و تركيــب نقدينگــي حائزاهميــت بــود و نشــان م ـيداد
پايــه پولــي رشــد زيادينداشــته اســت.
رييسجمهــوري همچنيــن از بانــك مركــزي خواســت ،نظــارت
بــر بانكهــا و موسســات اعتبــاري و فعــاالن در بــازار پــول را
بــا جديــت دنبــال و از اعتمــاد مــردم بــه بانــك ،حفاظــت و
حراســت كنــد.
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ادامه از صفحه 1
دو روي سكه حضور در انتخابات تشكلي

احياي شريان حيات اقتصادي
بانكــي در كشــور كــه در مقايســه بــا ســاير كشــورهاي دنيــا از
رقــم بســيار باالتــري برخــوردار اســت بايــد از طريــق اســتفاده
بيشــتر از اوراق و بــازار ســرمايه جبــران شــود.
روحانــي درخصــوص نحــوه اداره كشــور در شــرايط كنونــي
و قيمــت نفــت ،تصريــح كــرد :اداره امــور كشــور باتوجــه بــه
قيمــت نفــت در بازارهــاي جهانــي بــا هيچگونــه مشــكلي
مواجــه نشــده؛ درحالــي كــه در هميــن كشــورهاي منطقــه،
ايــن موضــوع ،باعــث تــورم بــاال و اســتقراض از صنــدوق
بينالمللــي پــول شــده اســت.

كاهش نرخ سود بانكي و بازار بين بانكي
روحانــي از بانكهــا خواســت ســود بانكــي را در حــد معقــول،
كنتــرل كننــد و پاييــن آورنــد چراكــه نــرخ تــورم تــا حــد
زيــادي پاييــن آمــده و نــرخ ســود بايــد بــا تــورم همخوانــي
داشــته باشــد .وي درخصــوص عــدم اســتفاده از سياس ـتهاي
دســتوري در اقتصــاد ،گفــت :اقتصــاد بــا فرمــان و دســتور
درســت عمــل نميكنــد بلكــه سياســتهاي اقتصــادي بايــد
برمبنــاي روندهــا و ابــزار اقتصــادي شــكل صحيــح بــه خــود
بگيــرد.
يكــي از ايــن ابــزار ،بــازار بيــن بانكــي اســت و رســيدن ســود
در ايــن بــازار از 29درصــد بــه 19درصــد ،عالمــت بســيار
خوبــي اســت .تقاضــاي ديگــر رييسجمهــوري از بانكهــا
درخصــوص آمــاده شــدن بــراي فضــاي رقابتــي و بينالمللــي
بــود و از بانكهــا خواســت باتوجــه بــه شــرايط امــروز كشــور،
برقــراري ارتباطــات بينالمللــي و وجــود شــرايط بــراي ورود
فنــاوري ،آمــاده رقابــت در فضــاي بينالمللــي باشــند.

يكسانسازي نرخ ارز
رييسجمهــوري ،مهمتريــن موضــوع اقتصــادي در آغــاز
دولــت يازدهــم را ثبــات در بــازار خوانــد و گفــت :در ابتــداي
كار دولــت ،بــازار بــا نوســانات زيــادي روبــهرو بــود و در دو
ســال و نيــم گذشــته تــاش بــر ايــن بــوده كــه از بــروز
نوســانات شــديد جلوگيــري شــود.
وي از اجــراي سياســت يكسانســازي نــرخ ارز در ســال
آينــده خبــر داد و گفــت :نــرخ ارز در ســال آينــده تكنرخــي
ميشــود تــا بتوانيــم جلــوي فســاد و رانــت را بگيريــم و در
بــازار ارز ،ثبــات بيشــتري ايجــاد كنيــم.

تامين مالي از بازار سرمايه
رييــس مجمــع بانــك مركــزي ،در مــورد تاميــن مالــي از
طريــق نظــام بانكــي كــه حجــم زيــادي را بــه خــود اختصــاص
داده اســت ،اظهــار داشــت :تاميــن مالــي از طريــق شــبكه

رتبهبندي بانكها
روحانــي ،درخصــوص لــزوم رتبهبنــدي بانكهــا گفــت:
رتبهبنــدي بانكهــا يــك ضــرورت اســت و بانــك مركــزي
بايــد در ايــن زمينــه تــاش كنــد و ازســوي ديگــر دولــت نيــز

در ايــن مســير كمكهــاي الزم را خواهــد كــرد.
گزارش سيف از اقتصاد در سال93
ولــياهلل ســيف در مراســم برگــزاري پنجاهوپنجميــن
مجمــع عمومــي بانــك مركــزي ،گفــت :تعييــن نــرخ
حداكثــر 22درصــد بــراي ســپردههاي يكســاله ،نــرخ ســود
تســهيالت عقــود غيرمشــاركتي 22درصــد ،ممنوعيــت پذيــرش
ســپردههاي بــا سررســيد طوالنيتــر از يكســال بهعنــوان
اقدامــي مهــم درراســتاي كاهــش چســبندگي نرخهــاي
ســود ســپرده و ســازگار بــا ماهيــت بــازار پــول و كاهــش و
يكسانســازي نســبت ســپرده قانونــي بانكهــاي تجــاري
از مهمتريــن تصميمــات شــوراي پــول و اعتبــار در دوســال
اخيــر بــوده اســت.
سالمسازي نقدينگي
ســيف درخصــوصمديريــت نقدينگــي و سالمســازي تركيــب
آن تصريــح كــرد :در چارچــوب اهــداف اعالمــي بــراي رشــد
نقدينگــي بهعنــوان هــدف ميانــي سياســتگذاري پولــي،
رشــد نقدينگــي در ســال 1393بــه 22.3درصــد رســيد كــه
نســبت بــه رشــد نقدينگــي ســال 1392بــه ميــزان 3.7واحــد
درصــد كاهــش داشــت .نقطــه قــوت عملكــرد بانــك مركــزي
در زمينــه مديريــت نقدينگــي اقتصــاد ،حركــت بــه ســمت
سالمســازي تركيــب رشــد نقدينگــي و افزايــش ســهم
ضريــب فزاينــده نقدينگــي از رشــد متغيــر يــاد شــده بــود؛
بهطوريكــه رشــد 22.3درصــدي نقدينگــي در ســال1393
از رشــد 10.7درصــدي ادامــه در صفحــه 12

امــا موضــوع دوم و بدبينانــه بحــث رانــت اســت.
تشــكل ميتوانــد قــدرت ايجــاد رانــت را بــراي
روســاي خــود فراهــم كنــد .اگــر يــك نفــر عضــو
هيــات رييســه يــك نهــاد مطــرح بخــش خصوصــي
باشــد بســياري از درهــا بــه روي وي بــاز اســت
و بــه ســادگي ميتوانــد بــا نهادهــاي دولتــي
و بانكــي ارتبــاط بگيــرد .بالطبــع تمــام فعــاالن
بخــش خصوصــي مشــكالت مختلفــي بــه ويــژه بــا
بانكهــا و نهادهــاي دولتــي دارنــد .يــك رييــس
تشــكل بخــش خصوصــي بنــا بــه قــدرت تشــكلي
كــه نمايندگــي آن را دارد بــه ســادگي ميتوانــد
بــا نهادهــا ارتبــاط بگيــرد و بــراي بنــگاه خــودش
از ايــن ارتباطــات اســتفاده كنــد .ايــن در حالــي
اســت كــه اكثريــت اعضــاي انجمــن از ايــن امــكان
محــروم هســتند .ايــن موضــوع بعــد منفــي حضــور
در تشــكل اســت.
البتــه حالــت ســومي بــراي حضــور پررنــگ در
تشــكل وجــود دارد كــه بعــد رقابــت اســت .در يــك
تشــكل طبيعتــا فعــاالن اقتصــادي بيشــتر بــه چشــم
ميآينــد .طبيعتــا چشــم و همچشــميهايي بيــن
فعــاالن اقتصــادي و تشــكلي نيــز وجــود دارد .افــراد
زيــادي هســتند كــه دوســت دارنــد ،عنــوان رياســت
را يــدك بكشــند و حتــي بــراي ايــن موضــوع هزينــه
ميكننــد .گاهــي جــو انتخاباتــي و رســانهيي افــراد
را بــدون هيــچ قصــد مالــي بــه ســمت حضــور
پررنــگ در انتخابــات ســوق ميدهــد.
 :محمــد پارســا رييــس فدراســيون صــادرات
انــرژي
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درخواست بودجه 1000
میلیاردی برای مشوقهای
صادراتـــــی
معــاون ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت :ایــن
ســازمان در برنامــه ششــم هــزار میلیــارد تومــان بودجــه
بــرای مجمــوع مشــوقهای صادراتــی درخواســت کــرده
اســت.
محمدرضــا مــودودی امــروز  -شــنبه  -در نشســت خبــری
پنجمیــن نمایشــگاه صنعــت شــهربازی ،تفریحــات و
ســرگرمی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت کشــورهایی
ماننــد عــراق و افغانســتان بــه عنــوان کشــور هــدف در
شــرایط فعلــی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ،اذعــان
کــرد :بخــش عمــدهای از صــادرات براســاس درخواســت
تجــار خارجــی اســت؛ بــه عنــوان مثــال کشــورهایی ماننــد
عــراق و افغانســتان کــه بازارهــای هــدف مــا هســتند
خودشــان بــرای خریــد اقــدام میکننــد ،در حالــی کــه
فرآینــد بازاریابــی بایــد از طریــق شــرکتهای داخلــی
صــورت بگیــرد.
وی ادامــه داد :شــرکتهای مــا ریســک حضــور در
بازارهــای همســایه کــه خطرهــای امنیتــی وجــود دارد
را نمیپذیرنــد در حالــی کــه اســتفاده از ظرفیتهــا
و ورود بــه بــازار بایــد دقیقــا در همیــن شــرایط اتفــاق
بیفتــد ،چــرا کــه در شــرایط عــادی و ثبــات امنیتــی
و سیاســی قطعــا برندهــای بــزرگ و شــرکتهای
بینالمللــی بســیار قویتــر ورود خواهنــد کــرد و جایــی
بــرای نفــس کشــیدن باقــی نمیگذارنــد.
معــاون ســازمان توســعه تجــار ایــران بــا بیــان اینکــه
عــدم مشــارکت شــرکتهای داخلــی در بازارهــای
منطقــه باعــث میشــود تــا شــرکتهای بــزرگ بــا
کوهــی از تجربــه همســایه دیــوار بــه دیــوار شــرکتهای
نوپــا و جــوان مــا شــوند و عرصــه را بــرای آنهــا تنــگ
کننــد ،گفــت :ســازمان توســعه تجــارت بــرای تشــویق
شــرکتهای داخلــی بــرای حضــور در بازارهــای هــدف
کشــورهای همســایه اقــدام بــه ارائ ـ ه تســهیالت کــرده و

حتــی بــرای مشــارکت دادن آنهــا در نمایشــگاههایی کــه
برگــزار میشــود اعــام کــرده  50درصــد هزینههــا را
پوشــش میدهــد ،ولــی بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد
انگیــزش الزم بــرای مشــارکت شــرکتهای داخلــی در
ایــن رویدادهــا بــه وجــود نیامــد کــه در نهایــت خودمــان
بــا تمــاس تلفنــی از شــرکتها درخواســت حضــور در
نمایشــگاه را انجــام دادیــم.
راهاندازی خطوط منظم هوایی به آستاراخان
مــودودی در ادامــ ه نشســت بــا اشــاره بــه نحــوه ارائــه
مشــاورهای صادراتــی در قالــب مشــوقهای نقــدی و
غیرنقــدی اظهــار کــرد :بــه زودی در چهــارم اســفندماه
خطــوط منظــم حملونقــل هوایــی بــه آســتاراخان
شــروع بــه کار خواهــد کــرد.
وی اضافــه کــرد :هزینــه هــر پــرواز بــرای تجــار بهطــور
میانگیــن یــک میلیــون و  700هــزار تومــان اســت کــه در
مجمــوع ســازمان توســعه و تجــارت  25درصــد هزینههــا
کــه معــادل ســه میلیــارد و  380میلیــون دالر بــوده
اســت را برعهــده گرفتــه اســت.
معــاون ســازمان توســعه تجــار ایــران بــا اشــارهای
دوبــاره بــه عــدم اســتقبال شــرکتها و تجــار ایرانــی
از مشــوقهای صادراتــی گفــت :علیرغــم اینکــه ایــن
مشــوقها بــه خصــوص مشــوقهای زیرســاختی ماننــد
خطــوط منظــم حملونقــل در شــمال و جنــوب پــس از
درخواســت مکــرر تجــار برقــرار شــد امــا مــورد اســتقبال
قــرار نگرفــت؛ بهطــوری کــه در خطــوط منظــم
کشــتیرانی آســتاراخان علیرغــم اینکــه باالتریــن
درخواســت بــرای احــداث ایــن خــط بــرای صــادرات
محصــوالت کشــاورزی بــه روســیه بــود ،کمتــر از 30
درصــد بــه بهرهبــرداری رســیده کــه کمتریــن میــزان
آن متعلــق محصــوالت کشــاورزی اســت.
بنگالدش بازار جدید تجارت ایران
مــودودی بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر خــود بــه همــراه
هیــات تجــاری ایرانــی بــه کشــور بنــگالدش گفــت:
ظرفیتهــای کشــور بنــگالدش بــا توجــه بــه موقعیتــی
کــه در منابــع خــود دارد تقریبــا تمــام حوزههــای
صادراتــی ایــران را پوشــش میدهــد.
وی افــزود :تقریبــا هیــچ یــک از شــرکتهایی کــه در
ســفر تجــاری بــه بنــگالدش حضــور داشــتند دســت
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خالــی برنگشــتند و عمــده تقاضــای ایــن کشــور از
محصــوالت ایرانــی مربــوط بــه ســیمان و کلینکــر
میشــو د .
گســترش صنعــت تفریحــات و اوقــات فراغــت
ثروتمندســاز اســت
معــاون ســازمان توســعه تجــار ایــران بــا اشــاره بــه
حضــور در آســتانه برگــزاری پنجمیــن دوره نمایشــگاه
صنعــت شــهربازی ،تفریحــات و ســرگرمی بیــان کــرد:
ایــن صنعــت ثروتمندســاز متولــی مشــخصی نــدارد و
زیرمجموعــه چنــد نهــاد و وزارتخانــه اســت ،در صورتــی
کــه ایــن صنعــت پراهمیــت و پرســود اســت؛ بهطــوری
کــه آمریــکا در ســال  2011بالــغ بــر  230میلیــارد دالر
در بخــش تفریحــات و ســرگرمی کســب درآمــد کــرده
اســت.
منبع:ایسنا
صادرات 22.5ميليون مترمكعب گاز در
9ماه اول 94
شــانا شــركت ملــي گاز ايــران براســاس آمــار منتشــر
شــده از ســوي معاونــت برنامهريــزي و نظــارت بــر منابــع
هيدروكربــوري وزارت نفــت در ٩مــاه امســال روزانــه
٢٢,٥ميليــون مترمكعــب گاز صــادر كــرده اســت .بــر پايــه
ايــن گــزارش متوســط توليــد گاز غنــي در ســالهاي  ٩٢و
 ٩٣بــه ترتيــب معــادل  ٦٣٤,٨و ٦٨٠ميليــون مترمكعــب در
روز و در 8مــاه امســال نيــز معــادل ٦٧٦ميليــون مترمكعــب
گاز در روز توليــد شــده اســت .بــر ايــن اســاس ،افزايــش توليد
گاز غنــي در ســالهاي گذشــته باتوجــه راهانــدازي فازهــاي
س جنوبــي بــوده و متوســط توليــد
١٥ ،١٢و١٧ ،١٦و ١٨پــار 
گاز غنــي كشــور در آبانمــاه ســال  ٩٤بــه ٧٣٦ميليــون
متــر مكعــب در روز رســيده اســت .برنامهريــزي بــراي
آغــاز صــادرات گاز طبيعــي بــه عــراق از ديگــر فعاليتهــاي
شــركت ملــي گاز ايــران بهشــمار ميآيــد كــه در ايــن
رابطــه تكميــل خــط ششــم سراســري و فــاز اضطــراري آن
(خــط لولــه چهارملــه -نفتشــهر) بــه صــورت جــدي دنبــال
ميشــود و فــاز اضطــراري خــط ششــم سراســري ٩٥درصــد
پيشــرفت دارد .پيگيــري طــرح صــادرات گاز بــه كشــورهاي
پاكســتان ،عمــان و ديگــر كشــورهاي جنــوب خليجفــارس
و نيــز انجــام مذاكــرات الزم بــا مقامــات كشــور تركيــه
درخصــوص افزايــش حجــم گاز صادراتــي بــه ايــن كشــور از
ديگــر فعاليتهــاي وزارت نفــت بهشــمار ميآيــد.
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مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اشــاره بــه
امضــای قــرارداد بلندمــدت فــروش نفــت بیــن ایــران
و توتــال فرانســه ،اعــام کــرد :در نخســتین مــاه لغــو
تحریمهــا ،تولیــد نفــت ایــران روزانــه  ۴۰۰هــزار بشــکه
افزایــش یافــت.
رکنالدیــن جــوادی در گفتوگــو بــا پایــگاه اطــاع
رســانی شــرکت ملــی نفــت ایــران در تشــریح مهــم
تریــن برنامههــای افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت
خــام ایــران ،گفــت :بــا صــادرات اولیــن محمولــه
نفــت خــام ایــران بــه اروپــا پــس از پنــج ســال ،فصــل
جدیــدی در صنعــت نفــت ایــران آغــاز شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اشــاره بــه
آغــاز صــادرات و از ســرگیری معامــات نفتــی ایــران
بــا شــرکت توتــال فرانســه ،لــوک اویــل روســیه و یــک
پاالیشــگاه اســپانیایی ،تصریــح کــرد :تاکنــون بــا توتــال
فرانســه بــرای صــادرات روزانــه  ۱۶۰تــا  ۱۸۰هــزار
بشــکه نفــت خــام بــه توافــق رســیدهایم.
معــاون وزیــر نفــت در خصــوص قــرارداد فــروش نفــت
ایــران بــه توتــال فرانســه ،بیــان کــرد :قــرارداد فــروش
نفــت بــه توتــال بــه صــورت  evergreenامضــا
شــده اســت ،تاکیــد کــرد :بــه عبــارت دیگــر قــرارداد
فــروش نفــت بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و توتــال
فرانســه پــس از یــک ســال تــا زمانــی کــه طرفیــن آن را
لغــو نکننــد بــه طــور مســتمر تمدیــد میشــود.
وی توضیــح داد :تاکنــون افزایــش  ۴۰۰هــزار بشــکه
در روز تولیــد نفــت خــام در مرحلــه اول پســا تحریــم
محقــق شــده و بــه زودی ظرفیــت تولیــد روزانــه نفــت
خــام ایــران حــدود  ۲۰۰هــزار بشــکه دیگــر افزایــش
مییابــد.
جــوادی ،معــاون وزیــر نفــت روز گذشــته در گفتوگویی
بــا  NIOCبــا اشــاره بــه فــروش اولیــن محمولــه نفــت
بــه توتــال فرانســه ،گفتــه بــود :تــا  ۲۴ســاعت آینــده
 ۴میلیــون بشــکه نفــت ایــران در نفتکشهــای تحــت
اجــاره ســه شــرکت روســی ،فرانســوی و اســپانیایی
بارگیــری میشــود.
منبع :ایسنا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کاهش 2درصدی سود از اول اسفند
بانکهــا بــرای کاهــش ســود بانکــی بــه توافــق رســیدند.
بــر ایــن اســاس ســود ســپرده ســاالنه بــه  18درصــد و
ســود روزشــمار بــه کمتــر از 10درصــد کاهــش مییابــد.
نرخهــای جدیــد ســود بانکــی از اول اســفندماه
ســالجاری اجرایــی خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه دنبــال جلســات هماهنگــی
مشــترک مدیــران عامــل نظــام بانکــی کشــور کــه 24
بهمنمــاه بــا حضــور مدیــران عامــل بانکهــا و مقامــات
بانــک مرکــزی در محــل بانــک پارســیان تشــکیل شــد،
در فاصلــه یــک مــاه مانــده بــه پایــان ســال توافــق بــرای
کاهــش نــرخ ســود انجــام شــد.
متــن توافقنامــه بانکهــا بــرای تغییــر ســود بانکــی بــه
شــرح زیــر اســت:
«در اجــرای بخشــنامه شــماره  94/314931در تاریــخ 30
دیمــاه  1394بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران
کــه بــا تاکیــد بــر مفــاد مــاده «« »5دســتورالعمل نحــوه
محاســبه و تقســیم ســود مشــاع» موضــوع بخشــنامه
94/69383در تاریــخ  20خــرداد  1394و مــواردی از
«ضوابــط ناظــر بــر حداقــل اســتانداردهای شــفافیت و
انتشــار عمومــی اطالعــات توســط موسســات اعتبــاری»
کــه مقــرر کــرده اســت« :بانکهــا بایــد قبــل از شــروع
ســالهای جدیــد نــرخ ســود مــورد انتظــار ســپردههای
ســرمایهگذاری را محاســبه و بــه گونـهای تعییــن کننــد که
ســود علیالحســاب پرداختــی طــی دوره همــواره کمتــر
از نــرخ ســود قطعــی پایــان دوره باشــد» و بــا توجــه بــه
پیشبینــی عــدم امــکان اجــرای مقــرره فــوق و براســاس
نرخهــای ســود علیالحســاب پرداختــی فعلــی (حداکثــر
 20درصــد) و ایجــاد تمهیــدات بــرای حســن اجــرای
دســتورالعمل یادشــده ،کاهــش نــرخ ســود علیالحســاب
ســپردههای ســرمایهگذاری از حداکثــر  20درصــد بــه
کمتــر از حداکثــر  18درصــد بــرای ســپردههای یکســاله
و متناســبا کاهــش نــرخ ســود ســپردههای کوتــاه مــدت
کمتــر از ســه مــاه بــه کمتــر از  10درصــد ضــروری اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تصمیــم بــه منظــور تســهیل در
اجــرای بخشــنامه فوقالذکــر بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران اتخــاذ شــده ،مراتــب بــه بانــک مرکــزی

نیــز اعــام خواهــد شــد تــا بــه نحــوی کــه مصلحــت باشــد
نســبت بــه نحــوه اجــرای ایــن اقــدام توســط بانکهــا
اعمــال نظــارت کنــد .ضمنــا حســب تصمیــم قبلی شــورای
هماهنگــی بانکهــا و شــورای عالــی کانــون بانکهــا و
موسســات اعتبــاری خصوصــی در ایــن زمینــه نیــز پایــش
صــورت خواهــد پذیرفــت.
 اجــرای موضــوع فوقالذکــر از اول اســفندماه 1394میباشــد.
اقــدام اصالحــی بانکهــا بــرای کاهــش نــرخ ســود
ســپردهها انجــام میشــود.
افــزون بــر ایــن قائممقــام بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه
گــزارش کارشناســی در زمینــه کاهــش نــرخ ســود بانکــی
در جلســات آتــی شــورای پــول و اعتبــار ارائــه میشــود،
اعــام کــرد :دیــر یــا زود اقــدام اصالحــی بانکهــا را در
زمینــه کاهــش نــرخ ســود ســپردهها شــاهد خواهیــم بــود.
بــه گــزارش «جهــان صنعــت» بــه نقــل از روابــط عمومــی
بانــک مرکــزی ،اکبــر کمیجانــی بــا اعــام اینکــه بــه لحــاظ
تئوریــک ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن نــرخ تــورم ،نــرخ ســود
بانکــی و نــرخ ارز وجــود دارد ،گفــت :در اقتصــاد کالن ســه
قیمــت بااهمیــت اســت؛ نــرخ تــورم کــه معــرف قیمــت
کاالهــا و خدمــات اســت ،نــرخ ارز کــه معــرف ارزش پــول
ملــی برحســب پولهــای خارجــی و نــرخ ســود بانکــی کــه
معــرف هزینــه ســرمایه و منابــع مالــی اســت .البتــه اصــل
و اســاس همــه ایــن نرخهــا ،نــرخ تــورم مــورد انتظــار
جامعــه و فعــاالن اقتصــادی اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد رییسجمهــور در جلســه مجمــع
عمومــی بانــک مرکــزی در روز شــنبه  24بهمــن  94مبنــی
بــر کاهــش نــرخ ســود بانکــی ،اظهارداشــت :بــا توجــه بــه
کاهــش موفقیتآمیــز نــرخ تــورم در  2/5ســال گذشــته،
اکنــون زمــان آن رســیده اســت نــرخ ســود بانکــی یعنــی
نــرخ ســود ســپردهها و تســهیالت رونــد متناســبی بگیــرد.
وی بــه نــرخ تــورم در زمــان اســتقرار دولــت تدبیــر و امیــد
اشــاره کــرد و گفــت :تــورم نقطــه بــه نقطــه در خردادمــاه
ســال  1392در اوج خــود  45/1درصــد بــود .دولــت
یازدهــم پــس از روی کارآمــدن در گام نخســت سیاســت
مالــی انضباطــی را در پیــش گرفــت و بانــک مرکــزی نیــز با
اجــرای سیاس ـتهای پولــی منضبــط ،زمینههــای کاهــش
نــرخ تــورم را در مهرمــاه بــه  40/4و در پایــان ســال 1392
بــه  34/7درصــد فرآهــم آوردنــد.

انـرژی
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انضباط مالی تمام عیار دولت
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه دولــت در رفتــار اقتصــادی خــود
یــک نــوع انضبــاط مالــی تمــام عیــار را نشــان داده اســت،
گفــت :سیاســتهای پولــی و اعتبــاری بانــک مرکــزی در
ســال  1392در هماهنگــی بــا سیاسـتهای مالــی و بودجـهای
دولــت مســیر انضباطــی را در پیــش گرفتــه تــا آنجــا کــه بــا
اصــاح قانونــی بودجــه ســال 1392و همچنیــن ســاماندهی
تامیــن مالــی مســکن مهــر ،شــاهد بودیــم میانگیــن نــرخ تــورم
در ســال  1393بــه  15/6و در دیمــاه ســال  1394بــه 13/2
درصــد رســیده اســت.
قائممقــام بانــک مرکــزی بــه چرایــی کاهــش نیافتــن نــرخ
ســود بانکــی متناســب بــا نــرخ تــورم پرداخــت و افــزود:
بانکهــا تعهداتــی دارنــد کــه هزینــه تمــام شــده منابــع را
بــرای آنهــا گــران کــرده بنابرایــن نیــاز بــه زمــان اســت تــا
بانکهــا بتواننــد از ســپردهها و منابــع پرهزینــه ســالهای
گذشــته رهایــی یابنــد .بــرای مثــال در تیرمــاه ســال 1393
ســپردههای دو تــا پنــج ســاله بــا نــرخ ســود حــدود 25
درصــد داشــتیم و اکنــون ســپردههای یــک ســاله و زیــر یــک
ســال بــا نــرخ ســود پایینتــر اســت .بــا ایــن وجــود ،تعهــدات
ســپردههای قبلــی همچنــان ادامــه دارد و یــک دلیــل مهــم
بــاال بــودن هزینــه منابــع بانکهاســت.
کمیجانــی ،کاهــش نــرخ ســود بیــن بانکــی از  29درصــد در
فروردیــن مــاه ســالجاری بــه کمتــر از  19درصــد کنونــی را
نتیجــه اقدامهــای گســترده بانــک مرکــزی و شــورای پــول و
اعتبــار بــه منظــور نیــل بــه هــدف کاهــش نــرخ ســود بانکــی
متناســب بــا نــرخ تــورم عنــوان و تصریــح کــرد :انتظــار داریــم
در شــش ماهــه آینــده اقدامهــای اصالحــی نــرخ ســود بانکــی
بــه نتیجــه برســد و بانکهــا نیــز نســبت بــه کاهــش نــرخ
ســود ســپردهها اقــدام کننــد.
ی ابــزار در اختیــار بانــک مرکــزی بــرای کاهــش نــرخ ســود
و
بانکــی را بــازار بیــن بانکــی و نســبت ســپردههای قانونــی
عنــوان کــرد و گفــت :در دو ســال و نیــم گذشــته نــرخ ســپرده
قانونــی در دو مرحلــه اصــاح شــد .در تیرمــاه ســال گذشــته
نــرخ ســپرده قانونــی کــه بیــن  10تــا  17درصــد بــود بــه
صــورت یکســان بــه  13/5درصــد و در ادامــه در اردیبهشــت
مــاه ســالجاری بــه  13درصــد کاهــش یافــت .در آخریــن
اقــدام ،شــورای پــول و اعتبــار بــه منظــور رفــع تنگنــای
نقدینگــی بانکهــا ،نســبت ســپرده قانونــی بــرای بانکهــای
تجــاری را در دامنــه  10تــا  13درصــد مصــوب کــرده اســت.
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مذاکره بورس با وزارت نفت برای
تامین مالی پروژهها
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از انجــام مذاکــرات بــا
وزارت نفــت بــه منظــور طراحــی مدلــی بــرای تامیــن مالــی
پروژههــای صنعــت نفــت بــا اولویــت پــارس جنوبــی خبــر داد.
بــه گــزارش شــانا ،محمــد فطانــت بــه جلس ـهای کــه هفتــه
گذشــته بــا بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت بــه منظــور توســعه
پروژههــای نفتــی برگــزار شــد ،اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن
جلســه تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــد کــه بــه دنبــال آن
جلسـهای نیــز ایــن هفتــه بــا رکنالدیــن جــوادی ،مدیرعامــل
شــرکت ملــی نفــت و جمعــی از مدیــران ایــن شــرکت خواهیم
داشــت .رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اظهــار داشــت:
ســعی میشــود بــا همــکاری وزارت نفــت ،مدلــی بــرای تامیــن
مالــی پروژههــای صنعــت نفــت بــا اولویــت پــارس جنوبــی
طراحــی شــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد کشــور دو
بخــش محــرک دارد ،گفــت :نفــت از بخشهایــی اســت کــه
میتوانــد رشــد ،توســعه پایــدار و نــرخ رشــد هشــت درصــدی
مــورد هــدف را محقــق کننــد .فطانــت بــا بیــان اینکــه بــازار
ســرمایه میتوانــد در بخشهایــی از صنعــت نفــت ،ایفــای
نقــش کنــد ،افــزود :بــازار ســرمایه میتوانــد بــه منظــور
توســعه پروژههــای پــارس جنوبــی همــکاری خوبــی بــا وزارت
نفــت داشــته باشــد .وی اولویــت ســازمان بــورس را همــکاری
بــا صنعــت نفــت بــه عنــوان یــک بخــش اساســی حرکــت رو
بــه رشــد اقتصــاد کشــور عنــوان کــرد و گفــت :وزارت نفــت و
زیرمجموعههــای آن حــدود یکهــزار میلیــارد تومــان بــرای
نخســتین بــار از طریــق بــورس انــرژی در ســال  ٩۴تامیــن
مالــی کردنــد .فطانــت دربــاره انتشــار اوراق ســلف میــدان
نفتــی آذر از طریــق بــازار ســرمایه نیــز تصریــح کــرد :ایــن
مــورد نیــز جــزو مباحثــی اســت کــه بــا وزارت نفــت مذاکــره
میشــود .ســخنگوی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا اشــاره
بــه اینکــه در هفتههــای گذشــته  ٢٠٠میلیــارد تومــان تامیــن
مالــی نفــت از طریــق اوراق را داشــتیم کــه در کمتــر از دو روز
معامالتــی بــه فــروش رســید ،یــادآور شــد :ظرفیــت خوبــی در
بــازار ســرمایه بــرای ادامــه ایــن رونــد وجــود دارد .وی نفــت را
مهمتریــن محصــول عنــوان کــرد و گفــت :بــورس انــرژی بــه
همیــن منظــور ایجــاد شــده اســت در عیــن حــال مذاکــرات
بــرای عرضــه دیگــر فرآوردههــای نفتــی بــه طــور منظــم و
مرتــب دنبــال میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

140میلیــون دالر اعتبــار بــرای خریــد ســهام
پاالیشــگاه 150هــزار بشــکهای الزم اســت
خریــد ســهام پاالیشــگاههای خارجــی یکــی از راهکارهــای
مهــم بــرای تضمیــن فــروش نفــت خــام کشــور اعــام
شــده اســت .بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت دربــاره اهمیــت
ایــن موضــوع بــه «فرصتامــروز» گفتــه بــود« :جمهــوری
اســامی بــه ایــن کار نیــاز دارد امــا وزارت نفــت پولــی
بــرای خریــد پاالیشــگاه نــدارد .ازای ـنرو بایــد بودجــه آن از
صنــدوق توســعه یــا توســط بخشخصوصــی تامیــن شــود».
بــا توجــه بــه پاســخ وزیــر ،ســوال اینجاســت کــه آیابخــش
خصوصــی تــوان مالــی خریــد ســهام پاالیشــگاههای خارجــی
را دارد؟ هماکنــون بخــش خصوصــی در اندونــزی ســهام 30
درصــدی ســاخت پاالیشــگاهی بــرای تضمیــن فــروش نفــت
خــام ایــران را در دســت اجــرا دارد تــا در آینــده فــروش ٢٥٠
هــزار بشــکه نفــت تضمیــن شــده باشــد.
عظیــم منــزوی ،مدیــر پــروژه ســاخت پاالیشــگاه ایــران –
اندونــزی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت پاالیشــگاه در تــوان
بخشخصوصــی اســت امــا در شــرایط کنونــی ایــن بخــش
دیگــر تــوان ســرمایهگذاری حتــی بــه اعتبــار  10تــا 20
میلیــون دالر را نــدارد ،بــه «فرصــت امــروز» میگویــد:
«ســاخت پاالیشــگاه حداقــل بــه  2تــا  3میلیــارد دالر اعتبــار
نیــاز دارد و در صــورت موفقیــت بــرای گرفتــن فاینانــس و
وام بانکــی نیــز بــا احتســاب  30درصــدی آورده ،بــه 600
میلیــون دالر اعتبــار نیــاز اســت .حــال اگــر ایــران بخواهــد
ســرمایهگذاری براســاس قانــون وزارت نفــت بــرای خریــد
ســهام ایــن پاالیشــگاه داشــته باشــد بــا احتســاب  20تــا 25
درصــد ســهام 60 ،تــا 140میلیــون دالر اعتبــار الزم اســت
تــا بتوانــد در یــک پاالیشــگاه  100تــا  150هــزار بشــکهای
ســهامدار شــود».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کنسرســیومی کــه از شــرکتهای
وابســته بــه اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی
بــرای ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی تشــکیل شــده،
توانایــی مالــی الزم بــرای ســرمایهگذاری را نــدارد،
میافزایــد« :بهنظــر میرســد اگــر ســرمایهگذارانی در
ایــن زمینــه اعــام آمادگــی کننــد ،ایــن نــوع آمادگــی بــا
تکیــه بــر بانکهــا یــا رانتهــای دولتــی خواهــد بــود».
شبه دولتیها در کنار دولت
بــه گفتــه مدیــر پــروژه ســاخت پاالیشــگاه ایــران – اندونــزی،

انـرژی
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بخش خصوصی تـوان خرید پاالیشگاه
خارجی را ندارد
موسســات شــبه دولتــی ماننــد مپنــا ،قــرارگاه خاتــم،
پتروپــارس ،شــرکت ملــی نفــت و بانکهــا میتواننــد بــرای
خریــد ســهام پاالیشــگاه خارجــی پیشــگام شــوند .در حقیقت
ایــن کار تنهــا توســط دولــت و شــبه دولتیهــا امکانپذیــر
اســت .حــمـیـــد شـریـــف رازی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی
مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران از مذاکــره بــا شــش
کشــور مالــزی ،اندونــزی ،آفریقــای جنوبــی ،ســیرالئون،
برزیــل و هنــد بــرای مشــارکت در ســاخت و خریــد ســهام
پاالیشــگاههای نفــت خــام خبــر داده بــود .عــاوه بــر ایــن
خبرهایــی مبنــی بــر توافــق بــا برزیــل بــرای ســرمایهگذاری
پاالیشــگاه «پترولئــو برزیلیــرو» نیــز منتشــر شــده اســت.
البتــه خبرهایــی مبنــی بــر توافــق ایــران بــا برزیــل بــرای
ســرمایهگذاری ایــران در پروژههــای پاالیشــگاهی تحــت
کنتــرل شــرکت نفــت دولتــی «پترولئــو برزیلیــرو» شــنیده
میشــود و اخیــرا نیــز توافقــی بیــن ایــران و اســپانیا در ایــن
زمینــه صــورت گرفتــه اســت.
حمیدرضــا صالحــی ،عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران ضمــن
حمایــت از دولــت بــرای ســاخت پاالیشــگاه یــا خریــد ســهام،
بــه «فرصتامــروز» میگویــد« :بســیاری از کشــورهای
دارنــده ذخایــر نفتــی بــا جدیــت پیگیر ایــن موضوع هســتند،
بــرای نمونــه قطــر و عربســتان در ایــن زمینــه ســرمایهگذاری
زیــادی کردهانــد .از ایــن رو بخــش خصوصــی بــرای تحقــق
سیاســتهای پســاتحریم ،بــرای تضمیــن فــروش نفــت

خــود را در کنــار دولــت میدانــد بــه همیــن دلیــل اتــاق
بازرگانــی بــا تشــکیل شــورای پیگیــری پروژههــا عــاوه بــر
شناســایی ســرمایهگذاران خارجــی نســبت بــه پروژههــای
اولوی ـتدار دولــت همــکاری مــوازی دارد».
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا بخشخصوصــی از نظــر مالــی
نیــز تمایــل دارد ،میافزایــد« :در ایــن بخــش تمایــل بخــش
خصوصــی نمیتوانــد مثبــت باشــد مگــر اینکــه شــرکتی
مشــترک بیــن دو بخــش دولتــی و خصوصــی ایجــاد شــود و
امــکان عرضــه ســهام در بــورس نیــز فراهــم شــود .شــرکتی
کــه 30درصــد ســهامش متعلــق بــه بخــش خصوصــی20 ،
درصــد آن دولتــی و  50درصــد ســهام عمومــی در بــورس
باشــد .مدیریــت ایــن شــرکت توســط بخــش خصوصــی
باشــد و نظــارت و کنتــرل نیــز توســط دولــت انجــام شــود».
تامیــن اعتبــار بــرای ســرمایهگذار در پاالیشــگاههای
خارجــی از صنــدوق توســعه ملــی پیشــنهاد دیگــری اســت
کــه وزیــر بــه آن اشــاره کــرده اســت .ایــن فعــال بخــش
خصوصــی در ایــن بــاره نیــز میگویــد« :بــرای خریــد
ســهام یــا ســاخت پاالیشــگاههای خارجــی ،صنــدوق
توســعه ملــی پیشــنهاد خوبــی اســت امــا نبایــد ســهم ایــن
بخــش از صنــدوق بــرای فعالیتهــای دیگــر کــم شــود،
متاســفانه ســهم بخشخصوصــی از ایــن صنــدوق در ســال
آینــده کاهــش یافتــه و ایــن موجــب نگرانــی شــده اســت».
امــا صالحــی دربــاره همراهــی کنونــی بخشخصوصــی در
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تعامــات صــورت گرفتــه بــرای ســرمایهگذاری ایرانیهــا
در پاالیشــگاههای خارجــی انتقــاد میکنــدو میگویــد:
«ســالها طلــب بخــش خصوصــی بهموقــع پرداخــت
نشــد تــا ایــن بخــش نحیــف شــود و امــروز مــا انتظــار
داریــم دولــت در کنــار مــا باشــد و ایــن کمــک دولــت
تنهــا بهعنــوان تقویــت بخــش خصوصــی باشــد ،نــه دادن
رانــت .متاســفانه در تعامــات اخیــر از بخشخصوصــی
دعوتــی صــورت نگرفتــه اســت و بــدون شــک هــدف دولــت
از بخشخصوصــی ،بخشهــای شــبه دولتــی اســت نــه
فعــاالن حقیقــی بخشخصوصــی ،ایــن در حالیاســت
کــه انتظــار مــا از دولــت بیــش از ایــن اســت کــه سیاســت
حذفــی نداشــته باشــد».
الهه ابراهیمی

نرخ تورم تولید برق کاهش یافت

مرکــز آمــار ایــران اعــام کــرد :شــاخص قیمــت
تولیدکننــده بــرق در فصــل تابســتان ســال ۱۳۹۴
بــا  ۴۰.۵۳درصــد کاهــش نســبت بــه فصــل قبــل بــه
عــدد  ۱۳۸.۳۴رســید .شــاخص مذکــور نســبت بــه
فصــل مشــابه ســال قبــل (نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه
تولیدکننــده کل بخــش بــرق)  ۲.۷۱درصــد کاهــش
نشــان داده کــه میتوانــد ناشــی از کاهــش ۸.۴
درصــدی حجــم فــروش نیروگاههــا در ایــن فصــل
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل باشــد.
تغییــرات شــاخص کل در چهارفصــل منتهــی بــه
فصــل تابســتان ســال  ۱۳۹۴نســبت بــه دوره مشــابه
ســال قبــل (نــرخ تــورم تولیدکننــده کل بخــش بــرق)
 -۱.۲۹درصــد اســت .شــاخص قیمــت تولیدکننــده
بــرق نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل (نــرخ تــورم
نقطــه بــه نقطــه تولیدکننــده کل بخــش بــرق) در
بخــش دولتــی  ۱.۱۵درصــد و در بخــش خصوصــی
 ۴.۴۲درصــد کاهــش داشــته اســت.
تغییــرات شــاخص کل در چهــار فصــل منتهــی بــه
فصــل تابســتان ســال  ۱۳۹۴نســبت بــه دوره مشــابه
ســال قبــل (نــرخ تــورم تولیدکننــده کل بخــش بــرق)
در بخــش دولتــی  -۰.۲۶درصــد و در بخــش خصوصی
 -۲.۴۶درصــد اســت.
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گفتگو با دکتر بهمن صالحی

صادرات فنی و مهندسی
در راستای تقویت اقتصاد
مقاومتی اســـت

شــرکت هــای ایرانــی در زمینــه انــرژی تــوان رقابــت بــا
شــرکت هــای چینــی را دارنــد.
دکتــر بهمــن صالحــی ،بــی شــک یکــی از موفــق
تریــن مدیــران ایرانــی اســت کــه در صــدر صانیــر قــرار
گرفتــه اســت .در یکــی از روزهــای ســرد بهمــن مــاه و
در ایــام مبــارک دهــه فجــر ،فرصتــی فراهــم آمــد تــا
بــا وی بــه گفــت و گــو بنشــینیم .صالحــی هنگامــی
کــه از موفقیــت هــای صانیــر حــرف مــیزد ،شــادی
در چشــمهایش مــوج مــیزد .او موفقیــت و پیشــرفت
صانیــر را موفقیــت و پیشــرفت ایــران میدانــد امــا بــا
ایــن همــه ناگفتههایــی نیــز کامــش را تلــخ میکــرد.
تمایــل نداشــت از تلخیهــا بگویــد ولــی ،حرفهایــش
را کــه میشــنوی ضمــن خوشــحالی و احســاس غــرور،
از بــی مهریهــای گــه گاهــی برخــی نســبت بــه صانیــر
نمیتوانــی دلتنــگ نشــوی .گفــت و گــوی زیــر ماحصــل
دیــداری اســت کوتــاه کــه شــما را بــه خوانــدن آن دعوت
میکنیــم.
آقــای دکتــر ضــرورت تاســیس صانیــر از نظــر
شــما چــه بــوده اســت؟
شــرکت صانیــر  21ســال پیــش با هدف توســعه صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور در وزارت نیــرو ،بــه
دســتور دولــت وقــت تاســیس شــد .علــت آن نــگاه ویژه و
درســت دولــت بــه صــادرات خدمــات فنی-مهندســی بــه
جــای صــدور نفــت بــود.
در ســال  1373همزمــان بــا تشــکیل شــرکت صانیــر،
بــازار داخلی اشــباع شــده بــود و لزوم اشــتغال مهندســان
ایرانــی و صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه دیگــر
کشــورها ،احســاس مــی شــد ،بــر ایــن اســاس هــدف و
سیاســت ایــن شــرکت معطــوف بــه خــارج و بازارهــای
بیــن المللــی شــد.
* بــه نظــر شــما چــرا شــرکت صانیــر در اقتصــاد
ایــران مهــم اســت؟
علــت آن ایــن اســت کــه صــادرات همــواره جــزو محــوری
تریــن اصــول توســعه اقتصــادی کشــورها بــوده و در ایران
هــم طــی ده هــای اخیــر بــه عنــوان یــک اســتراتژی در
راســتای توســعه اقتصــادی کشــور مدنظــر قــرار گرفتــه
اســت تــا از منظــر صــادرات بتــوان بــه جهــش و حرکــت
توســعه ای بتــوان دســت یافــت.
در بیــن آیتــم هــای صادراتــی ،صــادرات خدمــات فنــی

انـرژی

شماره بیست پنج  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

اولویــت شــرکت صانیــر در همــه
پــروژه هــا ،اســتفاده از تجهیزات
و پیمانــکاران ایرانــی اســت.
چــون بســیاری از تولیدکنندگان
ایرانــی ،کیفیــت تولیــد
محصــوالت و ارائــه خدمــات
خوبــی دارنــد کــه قابــل رقابــت
بــا نمونــه هــای مشــابه خارجــی
اســت ،بــر ایــن اســاس ،شــرکت
صانیــر نیــز اولویــت خــود را بــر
اســتفاده از محصــوالت و خدمات
ایرانــی قــرار مــی دهــد
و مهندســی و دانشــگاهی کــه دارای قابلیــت اشــتغالزایی
باالیــی بــه خصــوص در بیــن دانــش آموختــگان
دانشــگاهی برخــوردار بــوده و از ارزش افــزوده و ســود
باالیــی برخــوردار اســت ،بــه همیــن دلیــل بــا اهمیــت
اســت.
بــا عنایــت بــه طــی شــدن پلــه هــای ترقــی از ســوی
صانیــر ،توجــه بــه موضوعــات دانــش پایــه و بهبــود
ســطح رقابــت پذیــری آن در ســطح بیــن الملــل ،ایــن
شــرکت نقــش و وظایــف انکوباتــوری (مرکــز رشــد)
ایفــاء میکنــد کــه در گذشــته همــراه بــا دولــت وارد
بازارهــای مختلــف شــده و توانســته رشــد و توســعه ســایر
شــرکتها را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد؛ بــه طــوری
کــه امــروز صانیــر بــه عنــوان یــک پیمانــکار عمومــی و
همچنیــن یــک کارآفریــن بــزرگ نقــش آفرینــی میکنــد
و وظیفــه مضاعفــی بــه دوش مــی کشــد.
در بیــش از دو دهــه فعالیــت صانیــر ،هیــچ یک از شــرکت
هــای دیگــر ایرانــی عهــده دار چنیــن نقشــی نبودهانــد،
امــا صانیــر در مقولــه هایــی همچــون عقــد قراردادهــای
عمومــی بــه خصــوص در بخــش انــرژی (اعــم از نیــرو و
بــرق) و نفــت و گاز و غیــره ،چنیــن نقشــی ایفــاء کــرده
اســت.
*رویکــرد و چشــم اندازهــای پیــش روی صانیــر
در بازارهــای بینالمللــی را چگونــه مــی بینیــد؟
رویکــرد امــروز ایــن شــرکت ،توســعه بــازار در آمریــکای
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شــمالی ،کشــورهای آســیایی ،آفریقایــی و حتــی اروپایــی
اســت .کســب رتبــه نهــم در بیــن  250شــرکت جهــان در
حــوزه احــداث خــط انتقــال بــرق ،پُســت بــرق در حــوزه
خدمــات عمومــی ،ایــن شــرکت را بــه یکــی از بزرگتریــن
شــرکت هــای پیمانــکاری جهــان بــدل کــرده اســت.
بــر اســاس توانایــی هــا و ظرفیتهــای موجــود ،چشــم
انــداز ترســیم شــده بــرای صانیــر دســتیابی بــه فــروش
یــک میلیــارد دالری و ارزش قراردادهــای 3میلیــارد
دالری تــا ســال  1400اســت.
•بــه نظــر شــما منازعــات منطقـهای چــه تاثیری
بــر عملکــرد صانیر داشــته اســت؟
ناامنــی در هــر کجــای جهــان ،فــرار ســرمایه اقتصــادی
را بــه دنبــال دارد و ســرمایه گــذاران ترجیــح میدهنــد
همــواره در مناطــق امــن بــه فعالیــت بپردازنــد .مــا هــم
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتیم .منازعــات منطقــهای
هزینــه حضــور صانیــر در پــروژه هــای بیــن المللــی را
افزایــش داده اســت ،حتــی در پــارهای مــوارد موجــب
توقــف فعالیــت مــا نیــز شــده اســت .کنــد شــدن ســرعت
اجــرای پــروژه هــا ،افزایــش هزینــه هــای مالــی طرحهــا
و پــروژه هــا و اجبــار بــه اســتفاده از فاینانــس و ســایر
روش هــای مالــی ،از جملــه ایــن تاثیــرات اســت.
البتــه از ایــن نکتــه نبایــد غافــل شــد کــه بســیاری از
شــرکت هــای خارجــی بــه دلیــل ناتوانــی حضــور در
بــازار پُرریســک برخــی کشــورهای همســایه و منطقــه،
تمایــل بــه ارتقــای همــکاری بــا صانیــر دارنــد کــه ایــن
موضــوع بــرای مــا یــک فرصــت اســت.
*لطفــ ًا کمــی بــرای مــا از پروژههــای فعــال
شــرکت صانیــر بگوییــد .چــه پروژههــای فعالــی
داریــد و در کــدام کشــورها حضــور داریــد؟
صانیــر در حــال حاضــر  18پــروژه در بخــش انــرژی در
کشــورهای پاکســتان ،افغانســتان ،ارمنســتان ،عــراق،
ســوریه ،کردســتان عــراق ،اتیوپــی ،ســریالنکا و عمــان بــا
بیــش از  860میلیــون دالر در دســت اجــرا دارد.
در همیــن راســتا مــا در حــال مذاکــره و گفــت و گــوی
مداوم بــا کشــورها هســتیم کــه بــه زودی اخبــار ایــن موفقیــت
هــا در اختیــار رســانه هــا قــرار خواهــد گرفــت ،بــه عنــوان مثــال
مذاکــرات خوبــی بــا اکــوادور داشــتیم کــه نتایــج آن در آینــده
اعــام خواهــد شــد .ادامــه در صفحــه 14
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اخـــبــار کــوتـــــاه
گسترش روابط اقتصادی ایران و ژاپن
رییـسکل بانــک مرکــزی در دیــدار مقــام ژاپنــی ،ضمــن
ابــراز خرســندی از اختصــاص  10میلیــارد دالر بــرای
تســهیل مالــی بــا ایــران ،اظهــار امیــدواری کــرد روابــط
اقتصــادی و مالــی ایــران و ژاپــن بــه باالتریــن ســطح
افزایــش یابــد.
بــه گــزارش «جهــان صنعــت» روابــط عمومــی بانــک
مرکــزی ،ولیالــه ســیف در دیــدار کاتســیوکی کاوایــی و
هیــات همــراه ،ضمــن دعــوت رســمی از رییـسکل بانــک
مرکــزی ژاپــن بــرای ســفر بــه ایــران ،پیشــنهاد کــرد
جلسـهای بیــن بانکهــای ایرانــی و ژاپنــی بــرای شــناخت
کامــل بانکهــا و تســهیل در روابــط کارگــزاری تشــکیل
شــود.رییسکل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه همــکاری
بیــن بانکهــای مرکــزی ایــران و ژاپــن میتوانــد
ارتباطــات بانکــی را تســهیل کنــد ،گفــت :ایــران ،کشــور
ژاپــن را بــه عنــوان شــریک اقتصــادی بــزرگ خــود در
شــرق آســیا میشناســد .روابــط بیــن دو کشــور ،قدمــت
زیــادی دارد و ایــن موضــوع میتوانــد بــه ارتباطــات
قویتــر کمــک کنــد .در حــال حاضــر زمینــه بــرای
گســترش فعالیتهــای اقتصــادی مهیاســت.وی رفــع
موانــع تحریــم را زمینهســاز گســترش روابــط اقتصــادی
بیــن دو کشــور دانســت و گفــت :قبــل از تحریمهــا،
روابــط اقتصــادی و بانکــی گســتردهای میــان دو کشــور
برقــرار بــود ولــی فضــای تحریــم باعــث کاهــش حضــور
شــرکتها و بانکهــای ژاپنــی در ایــران شــد .در حــال
حاضــر خوشــبختانه فضــا مثبــت شــده و روابــط اقتصــادی
میتوانــد احیــا شــود.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای موجــود در اقتصــاد ایــران،
خاطرنشــان کــرد :کشــور مــا ظرفیتهــای طبیعــی
و انســانی زیــادی دارد .دوســوم از جمعیــت کشــور مــا
زیــر  35ســال ســن دارنــد؛ عمومــا دارای تحصیــات
دانشــگاهی هســتند و مــا بــا توجــه بــه فنــاوری بــاالی
ژاپــن ،از ســرمایهگذاران ژاپنــی اســتقبال میکنیــم و
امیدواریــم ایــن ظرفیــت بــه نفــع دو کشــور اســتفاده
شــود.

افزایش  3برابری صـادرات نفت ایــــران
به کرهجنوبـــــــی
رویتــرز -اطالعــات گمرکــی منتشــر شــده در روز گذشــته
نشــان میدهــد کــه واردات نفتخــام کرهجنوبــی از
ایــران در نخســتینماه امســال نســبت بــه دوره مشــابه
ســال گذشــته ســه برابــر شــده اســت.کرهجنوبی کــه
پنجمیــن واردکننــده بــزرگ نفــت جهــان بــه شــمار
میآیــد ،در ژانویــه  ٢٠١۶در مجمــوع  ٨۵٩هــزار و
 ٢٢٣تــن (معــادل  ٢٠٣هــزار و  ١۶۵بشــکه در روز)
نفتخــام از ایــران وارد کرد.ایــن رقــم باالتریــن حجــم
واردات نفتخــام کرهجنوبــی درمــاه ژانویــه از ســال
 ٢٠١٢تاکنــون بــه شــمار میآیــد .از میانــه ســال ٢٠١٢
کرهجنوبــی در پیــروی از تحریمهــای ضــد ایرانــی
غــرب ،واردات نفتخــام از ایــران را کاهــش داد.برپایــه
اطالعــات گمرکــی یــاد شــده ،حجــم واردات نفتخــام
کرهجنوبــی از ایــران در ســال  ٢٠١۵بــه پنــج میلیــون
و  ٧٠٠هــزار تــن (معــادل  ١١۴هــزار و  ۵٩۵بشــکه در
روز) رســید کــه هشــت درصــد کمتــر از ســال پیــش از
آن بود.مجمــوع واردات نفتخــام کرهجنوبــی درمــاه
ژانویــه ســالجاری میــادی  ١٠میلیــون و  ٨۴٠هــزار
تــن (معــادل دو میلیــون و  ۵۶٠هــزار بشــکه) رســید کــه
 4/6رصــد کمتــر از ژانویــه  ٢٠١۵اســت.
تاسیس  4شرکت مشترک آبی ایران و الجزایر
وزیــر نیــرو در راســتای توســعه همــکاری بــا الجزایــر در
حــوزه آب ،روز گذشــته بــا وزیــر منابــع آبــی ایــن کشــور
دیــدار کــرد کــه در نتیجــه ایــن دیــدار قــرار شــد چهــار
شــرکت مشــترک بــا ســرمایهگذاری هــر دو کشــور در
زمینــه مطالعــات آب ،احــداث ســد ،احــداث شــبکههای
آبیــاری و تاسیســات آب و فاضــاب و ســاخت تجهیــزات
مــورد نیــاز ایجــاد شــود.حمید چیتچیــان در حاشــیه
ایــن دیــدار بــا وزیــر منابــع آبــی الجزایــر بــا بیــان اینکــه
م کــه ایــران میزبــان مقامــات الجزایــر
بســیار خوشــحال 
شــده اســت ،اظهــار کــرد :روابــط بیــن ایــران و الجزایــر
یــک رابطــه همــراه بــا بــرادری و کامــا راهبــردی اســت
بنابرایــن هــدف مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم روابــط خوبــی
را بــا ایــن کشــور برقــرار کنیم.وزیــر نیــرو درخصــوص
مباحــث مطــرح شــده در ایــن دیــدار افــزود :در ایــن جلســه
تصمیماتــی گرفتــه شــد کــه طــی آن بتوانیــم روابــط بیــن
دو وزارتخانــه را از جهــت فنــی و اقتصــادی برپایــه روابــط
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سیاســی خودمــان اســتوار کنیم.بــه گفتــه چیتچیــان ،از
جملــه ایــن روابــط برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای
کارشناســان وزارتخانههــای هــر دو کشــور اســت کــه بــر
همیــن اســاس نیــز پنــج کمیتــه فنــی مشــترک را برگــزار
کردهایــم و قــرار اســت کــه اجــرای ایــن کمیتههــا ادامــه
پیــدا کند.وزیــر منابــع آبــی الجزایــر نیــز در ایــن دیــدار بــا
اشــاره بــه اینکــه ایــران و الجزایــر چالشهــای مشــترکی
در زمینــه بحــران آب دارنــد و توســعه پایــدار هــدف هــر دو
کشــور قــرار گرفتــه اســت ،گفــت :بــه همیــن منظــور قصــد
داریــم کــه بــا ایجــاد همــکاری بــا ایــران بتوانیــم ضمــن
حــل چالشهــای آبــی ،مســایل اقتصــادی را نیــز برطــرف
کنیم.عبدالوهــاب نــوری در حاشــیه ایــن دیــدار بــا وزیــر
منابــع نیــرو ایــران بــا بیــان اینکــه مــن بســیار خوشــحالم
کــه در کشــور بــرادر خــود بــرای تقویــت و اســتحکام
روابــط دو کشــور بــه ویــژه در بخــش ارتقــای منابــع آبــی
حضــور پیــدا کــردهام ،اظهــار کــرد :روابــط بیــن دو کشــور
ایــران و الجزایــر روابــط مســتحکم و اســتراتژیک اســت و
امیدواریــم کــه بــا ایجــاد ایــن روابــط موجــب بهبــود منابــع
آبــی شــویم.وزیر منابــع آبــی الجزایــر ادامــه داد :رســیدن
بــه فنــاوری در ایــران و الجزایــر تنهــا متعلــق بــه ایــن
دو کشــور نمیشــود بلکــه متعلــق بــه تمــام کشــورهای
اســامی اســت بنابرایــن بایــد در ارتقــای فنــاوری در
مســایل آبــی کوشــا باشــیم.نوری بــا بیــان اینکــه توســعه
پایــدار جــزو هدفهــای الجزایــر اســت ،اظهــار کــرد :بــا
توجــه بــه اینکــه چالشهــای ایــران و الجزایــر در حــوزه
منابــع آبــی مشــترک اســت بنابرایــن برنامههــای متعــددی
را بــرای رفــع ایــن چالشهــا در نظــر گرفتهایــم.
نخستین قطار چینی وارد تهران شد
نخســتین قطــار کــه چنــد روز قبــل کشــور چیــن را بــه
مقصــد ایــران تــرک کــرده بــود ،در پایــان مســیر طوالنــی
خــود بــه ایســتگاه راهآهــن تهــران رســید.
ایــن قطــار  32کانتینــری کــه  40فــوت حجــم هــر یــک
از کانتینرهایــش بــه حســاب میآیــد پــس از ســفری 14
روزه از شــمال غــرب کشــور چیــن بــه تهــران رســید.
ایــن قطــار کــه از اســتان جیانــگ کشــور چیــن بــا عبــور از
بیــش از  10هــزار کیلومتــر مســافت ریلــی چنــد روز قبــل
از مــرز ســرخس وارد ایــران شــده بــود ،امــروز رســما وارد
تهــران شــد تــا یکــی از مهمتریــن مســیرهای بینالمللــی
ریلــی مدنظــر شــرکت راهآهــن تحقــق پیــدا کنــد.
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ایــن قطــار کــه بــرای رســیدن بــه تهــران از کشــورهای
ترکمنســتان و قزاقســتان عبــور کــرده ،بخشــی از طــرح
بــزرگ راهآهــن اینچهبــرون کــه چنــد مــاه قبــل بــه
بهرهبــرداری نهایــی رســید را محقــق کــرده اســت.
البتــه بناســت بــا هماهنگیهــای در نظــر گرفتــه شــده
در آینــده نزدیــک قطارهــای چینــی از طریــق مــرز
اینچهبــرون وارد کشــور شــوند.
رســیدن ایــن قطــار چینــی بــه ایــران گام مهمــی در
راســتای احیــای جــاده ابریشــم بــه حســاب میآیــد کــه
از چنــد ســال قبــل دو کشــور ایــران و چیــن بــرای آن
برنامهریزیهــای گســتردهای انجــام دادهانــد و نهایــی
شــدن ســفر ریلــی در ایــن مســیر میتوانــد گام مهــم
بــرای بازگردانــدن اهمیــت بــه ایــن راه تاریخــی باشــد.
منبع :ایسنا
ایران و تکنیمونت ایتالیا قرارداد نفتی امضا کردند
پــس از امضــای قــرارداد حــدود  ۴میلیــارد دالری ایــران و
ســایپم ایتالیــا و مذاکــرات شــرکت نفــت ایــران بــا ســاراس
و انــی ایتالیــا بــرای امضــای قراردادهــای فــروش نفــت،
شــرکت «تكنــي مونــت» ایتالیــا هــم یادداشــت تفاهمــی
بــه منظــور مشــارکت در ســاخت پاالیشــگاه و مجتمعهــای
پتروشــیمی بــا طــرف ایرانــی خــود امضــا کــرد.
شــركت ايتاليائــي «تكنيمونــت» كــه در زمينــه مهندســي،
طراحــي و ســاخت پااليشــگاه و پتروشــيمي فعاليــت دارد،
بــا امضــای يادداشــت تفاهمــي بــا صنایــع پتروشــیمی
ایــران بــه دنبــال توســعه همــکاری هــای دو جانبــه در
دوران پســا تحریــم اســت.
«پيــرو برتــد فالگــرو» مديــر شــركت «تكنــي مونــت»
ايتاليــا در حاشــیه امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بــا
صنعــت پتروشــیمی ایــران ،گفــت :ایتالیــا بــه دنبــال
بازگشــایی فصــل جدیــد همکاریهــا بــا ایــران بــه ویــژه
در صنایــع نفــت و پتروشــیمی اســت.
ایــن مقــام ایتالیایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه از تامیــن
فاينانــس ،تجهيــزات و قطعــات مــورد نيــاز مجتمعهــا
و طرحهــای پتروشــیمی و پاالیشــگاهی ،رفــع موانــع
فرآينــدي در صنایــع پتروشــیمی بــه عنــوان مهمتریــن
محورهــای همکاریهــای دو جانبــه بــا ایــران یــاد کــرد و
افــزود :ارزش ایــن یــاد داشــت تفاهــم حــدود یــک میلیــارد
یــورو بــوده و آمــاده همــکاری بــا صنایــع پتروشــیمی ایــران
در دوران پســاتحریم هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــرکت تکنــی مونــت ایتالیــا از جملــه شــرکتهای فعــال
اروپایــی در صنایــع پتروشــیمی و پلیمــری ایــران قبــل
از اعمــال تحریمهــا بــود و ایــن شــرکت قــرارداد مشــابه
دیگــری در برخــی از طــرح هــای جدیــد پتروشــیمی ایــران
امضــا و یــا در شــرف انعقــاد آن اســت.
بــا ســفر پیــرو برتــد فالگــرو مدیرعامــل شــرکت تکنــی
مونــت ایتالیــا بــه تهــران ،دور جدیــد مذاکــرات شــرکت
تکنــی مونــت ایتالیــا بــه عنــوان یکــی از غولهــای
پلیمــری و پتروشــیمی ایــران بــه منظــور ســاخت یکــی از
بزرگتریــن پــارک پتروشــیمیهای منطقــه خاورمیانــه در
عســلویه آغــاز شــد.
مهمتریــن محــور ایــن مذاکــرات دو جانبــه در تهــران
دربــاره احــداث پــارک پتروشــیمی  ABSو رابــر در منطقــه
ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس بــود کــه دو طــرف بــه توافــق
هــای اولیــه در ایــن بــاره دســت یافتهانــد
منبع:خبرگزاری مهر
صادرات اولین محموله نفتی ایران به مقصد اروپا
رکنالدیــن جــوادی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران
میگویــد :چهــار میلیــون بشــکه نفــت خــام ایــران بــه
فرانســه ،روســیه و اســپانیا صــادر خواهــد شــد و از ایــن
مقــدار دو میلیــون بشــکه توســط شــرکت توتــال خریــداری
شــده و مابقــی توســط دو شــرکت نفتــی در روســیه و هنــد
خریــداری شــده اســت.
جــوادی بــه هویــت دیگــر مشــتریان ایــران اشــاره نکــرد،
امــا میگویــد :نفــت خریــداری شــده توســط شــرکت
روســی بــه پاالیشــگاههای رومانــی منتقــل خواهــد شــد.
قــرارداد بــا شــرکت نفتــی فرانســوی توتــال در پــی ســفر
دورهای حســن روحانــی ،رییــس جمهــور ایــران بــه همــراه
یــک هیــات تجــاری بــزرگ بــه فرانســه در مــاه گذشــته
حاصــل شــده اســت .مقامــات شــرکت توتــال بــا خریــد
روزانــه  160هــزار بشــکه نفــت ایــران موافقــت کردهانــد و
ایــن اولیــن محمولــه مرتبــط بــا آن توافــق اســت.
ایــران بــرای نفــت فروختــه شــده بــه مشــتریان اروپایــی
نســبت بــه عربســتان رقیــب ســنتی خــود یــک دالر در هــر
بشــکه تخفیــف بیشــتری میدهــد تــا مشــتریان بــازار را
بــه ســمت خــود جــذب کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان نیــز نفــت خــود را بــه

مشــتریان آســیایی بــا تخفیــف میفروشــد ،چــرا کــه بــا
توســعه نفــت شــیل آمریــکا کــه افــق انــرژی جهانــی را
مختــل کــرده اســت مواجــه شــده اســت.
نگرانیهــا دربــاره از دســت رفتــن ســهم بــازار باعــث
شــده کــه اعضــای اوپــک تولیــد خــود را در ســطح بــاال
نگــه دارنــد و ایــن امــر اشــباع عرضــه جهانــی نفــت را کــه
اقتصادهــای وابســته بــه نفــت از اوکالهامــا تــا نیجریــه را
تضعیــف کــرده ،وخیــم تــر کــرده اســت.
ایــن در حالیســت کــه اکنــون نفــت بســیار زیــادی در
بــازار وجــود دارد کــه جایــی بــرای ذخیرهکــردن آن باقــی
نمانــده اســت.
محمولــه نفتــی ایــران اولیــن محمولــه از زمــان لغــو
تحریمهــا در مــاه گذشــته نیســت .پیشتــر شــرکت
تجــاری واســطه نفتــی گلنکــور ســوئیس هفتــه گذشــته 80
هــزار تــن نفــت کــوره ایــران را طــی یــک محمولــه بــه
مقصــد امــارات بارگیــری کــرد.
اگرچــه ایــران میتوانــد آزادانــه نفــت بیشــتری را نســبت
بــه گذشــته بفروشــد تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران در
خصــوص مســائل غیرهســتهای همچنــان پابرجــا هســتند.
بســیاری از کشــتیداران در خصــوص حمــل نفــت ایــران
مــردد هســتند زیــرا تحریمهــای آمریــکا معامــات برپایــه
دالر بــا شــرکتهای ایرانــی یــا دولــت ایــران را منــع
میکننــد.
بخــش عمــده معامــات نفتــی بــه دالر انجــام میشــود کــه
بــه معنــای ایــن اســت کــه ایــران بــرای اجتنــاب از فشــار
آمریــکا بایــد ارز مــورد اســتفاده در معامــات نفتــی خــود
را تغییــر دهــد .همچنیــن بســیاری از شــرکتهای بیمــه
اروپایــی بــرای پوشــش نفتکشهــای حامــل نفــت ایــران
تمایلــی ندارنــد ،چــرا کــه از نظــام مالــی آمریــکا و منابــع
مالــی شــرکتهای آمریکایــی اســتفاده میکننــد و ممکــن
اســت بــا اقدامــات تالفیجویانــه آمریــکا روب ـهرو شــوند.
منبع :ایسنا
کاهش سود تسهیالت متعاقب کاهش سود سپرده
بانــک مرکــزی در اطالعیـهای اعــام کــرد :متعاقــب کاهــش
نــرخ ســود ســپردهها و در نتیجــه کاهــش هزینــه تجهیــز
منابــع در بانکهــا ،نــرخ ســود تســهیالت نیــز متناســب بــا
آن کاهــش مییابــد.
بــه گــزارش «جهــان صنعــت» بــه نقــل از روابــط
عمومــی بانــک مرکــزی ،بخشــنامه اخیــر کــه بــر ایجــاد
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مکانیزمــی بــرای تعییــن و اعــام نــرخ ســود علیالحســاب
ســپردههای بانکــی بــر اســاس مبانــی منطقــی و
محاســباتی ،کمتــر بــودن نــرخ ســود علیالحســاب از نــرخ
ســود قطعــی ســپردههای بانکــی و همچنیــن تســویه بانــک
بــا ســپردهگذاران در پایــان دوره مالــی بــر مبنــای نــرخ
ســود قطعــی تاکیــد دارد ،عــاوه بــر ســازگاری بــا اصــول
بانکــداری بــدون ربــا ،از تبعــات منفــی ناشــی از عــدم توجه
بــه ایــن موضــوع و پرداخــت ســودهای علیالحســاب بــاال و
نامتناســب بــا بازدهــی فعالیتهــای اقتصــادی کــه در عمــل
باعــث وارد آمــدن زیــان بــه ســایر ذینفعــان (ســهامداران)
ن تبعیــت
میشــود ،جلوگیــری بــه عمــل م ـیآورد .بنابرای ـ 
از رویکــرد ارائــه شــده در بخشــنامه یــاد شــده ،اقدامــی در
جهــت ایجــاد تناســب و تــوازن میــان ســودهای پرداختــی
بــه ســپردهگذاران و شــرایط اقتصــاد کالن ،تامیــن منافــع
ذینفعــان مختلــف در فعالیتهــای بانکــی و نیــز تقویــت
ثبــات مالــی و شــفافیت در صورتهــای مالــی بانکهاســت.
بــا توجــه بــه کاهــش چشــمگیر نــرخ تــورم کــه بــه طــور
طبیعــی نــرخ بازدهــی اســمی فعالیــت هــای اقتصــادی را
نیــز تحــت تاثیــر قــرار دادهاســت ،بانکهــا و موسســات
اعتبــاری در اجــرای بخشــنامه اشــاره شــده بــه ایــن
جمعبنــدی منطقــی رســیدهاند کــه در شــرایط کنونــی
الزم اســت در جهــت تعدیــل و کاهــش نرخهــای ســود
علیالحســاب ســپردههای نــزد خــود اقــدام کنند.البتــه
الزم اســت ،متعاقــب کاهــش نــرخ ســود ســپردهها و در
نتیجــه کاهــش هزینــه تجهیــز منابــع در بانکهــا ،نــرخ
ســود تســهیالت نیــز بــه طــور متناســب کاهــش یابــد و
موجبــات تقلیــل هزینــه تمــام شــده تولیــد کاالهــا و
خدمــات را در راســتای اجــرای سیاسـتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی فراهــم کنــد.
افزایش روابط تـــجاری ،عامل استحکام روابط
سیاسی ایران و روسیه
عبــاس پاپــیزاده عنــوان کــرد :در حــوزه صــادرات
محصــوالت کشــاورزی بــه روســیه ،کارهــای خیلــی خوبــی
شــده ،شــرایط کشــور روســیه بــا توجــه بــه نــوع اقلیــم و
طــول و عــرض جغرافیای ـیاش طــوری نیســت کــه بتوانــد
حتــی بــه روشهــای مصنوعــی غــذای مــورد نیــاز خــود
را تامیــن کنــد .در کشــور مــا قطبهــای تولیــدی مثــل
اســتان خوزســتان وجــود دارد کــه باعــث شــده صــادرات را
بــه روســیه افزایــش دهیــم ،مثــا انــواع ســبزیهای مــورد
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نیــاز را از اســتان خوزســتان تامیــن میکنیــم.
او ادامــه داد :بــا توجــه بــه ایــن کــه عرضــه محصــوالت
کشــاورزی مــا در بعضــی فصــول بســیار باالســت،
میتوانیــم ایــن مــازاد تولیــد را صــادر کنیــم تــا ارز وارد
کشــور شــود؛ از ســوی دیگــر ،روابــط تجــاری کــه افزایــش
پیــدا کنــد روابــط سیاســی و اقتصــادی بیــن دو کشــور نیــز
مســتحکم میشــود.
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد :کارهــای خیلــی خوبــی
در حــال انجــام شــدن اســت و مــن بــه آینــده امیــدوارم کــه
ایــن روال توســعه بیشــتری پیــدا کنــد.
پاپــیزاده همچنیــن تصریــح کــرد :صــادرات بــه روســیه
قطعــا هــم در بحــث ارزآوری و هــم در بحــث کمــک بــه
حــوزه کشــاورزی بــرای مــا مهــم اســت.
منبع :ایسنا
وزرای نفــــــــت عراق  ،ونزوئال و قطر
به ایران میآیند

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه توافــق دیــروز برخــی
کشــورها در مــورد میــزان صــادرات نفــت ،گفــت :آنهــا
نمیتواننــد بــرای کســی تعییــن تکلیــف کننــد.
بیــژن زنگنــه در مــورد جلســه دیــروز ســران نفتــی
کشــورهای عربســتان ،روســیه ،قطــر و ونزوئــا و توافــق
آنهــا در مــورد نگــه داشــتن ســطح صــادرات نفــت بــه
انــدازه مــاه ژانویــه ،اظهــار کــرد :اخبــاری کــه تاکنــون
آمــده اســت اخبــاری اســت کــه در رســانهها منتشــر
شــده امــا امــروز برخــی از وزرای نفتــی ایــن کشــورها
بــه ایــران میآینــد تــا ایــران را از جزئیــات دقیــق
ایــن نشســت باخبــر کننــد.
وی بــا بیان اینکه کار نفت کاری غیرسیاســی محســوب
نمیشــود ،خاطرنشــان کــرد :آنهــا فقــط بــرای خــود
میتواننــد تصمیــم اتخــاذ کننــد و نمیتواننــد بــرای
کشــور دیگــری تعییــن تکلیــف کننــد.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه ســفر امــروز وزرای نفتــی
ایــن کشــورها بــه ایــران ،گفــت :وزرای عــراق ،ونزوئــا
و احتمــاالً قطــر امــروز بــه تهــران ســفر خواهنــد کــرد.
منبع :ایسنا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزارت نفت اجازه صادرات برق را
ندارد
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی گفــت:
براســاس قانــون ،صــادرات بــرق بایــد بــا مجــوز وزارت نیــرو
صــورت گیــرد و وزارت نفــت بهطــور مســتقل نمیتوانــد
اقــدام بــه صــادرات بــرق کنــد.
علیرضــا دائمــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
وزارت نیــرو بــرای صــادرات بــرق دســتورالعملهای معینــی
دارد ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه وزارت نفــت بــه
تنهایــی نمیتوانــد اقــدام بــه صــادرات بــرق کنــد و در قالــب
قراردادهایــی بــا بخــش خصوصــی ایــن امــر تحقــق پیــدا
میکنــد ،امــا بایــد گفــت کــه الزمــه اول ایــن کار اخــذ

جزییات سرمایه گذاری 4میلیارد
دالری بزرگترین هلدینگ
پتروشیمی جهان در ایـــــران
بزرگتریــن هلدینــگ پتروشــیمی جهــان قصــد دارد در
فــاز اول 4 ،میلیــارد دالر بــرای ســاخت مجتمع پتروشــیمی
در ایــران ســرمایهگذاری کنــد .بــه گــزارش ایرنــا ،پــس از
لغــو تحریمهــا ،شــرکتهای بینالمللــی بــرای حضــور در
صنعــت پتروشــیمی ایــران اعــام آمادگــی کردهانــد؛ ایــن
شــرکتها افــزون بــر تامیــن منابــع مالــی ،تمایــل دارنــد
کــه فناوریهــای جدیــد را نیــز بــه ایــران منتقــل کننــد.
بــرآورد میشــود کــه ایــران بایــد ســاالنه  7تــا 10
میلیــارد دالر در صنعــت پتروشــیمی جــذب کنــد کــه
بخــش عمــدهای از آن از طریــق ســرمایهگذاری
خارجــی خواهــد بــود ،بنابرایــن ،رونــد مذاکــره بــا
شــرکتهای خارجــی بــه ســرعت پیــش مــیرود .در
تازهتریــن تحــول از پرونــده ســرمایهگذاری خارجــی در
صنعــت پتروشــیمی ایــران اعــام شــده کــه بزرگتریــن
هلدینــگ پتروشــیمی جهــان قصــد دارد  4میلیــارد دالر
بــه ایــران وارد کنــد.
بــه گــزارش ایمیــدرو ،مرضیــه شــاهدانی معــاون وزیــر

مجــوز وزارت نیــرو اســت .ایــن درحالــی اســت کــه مدیرعامــل
شــرکت ملــی صــادرات گاز نیــز اعــام کــرده کــه ایــن شــرکت
آمــاده مشــارکت در تامیــن گاز نیروگاههــای متعلــق بــه بخــش
خصوصــی اســت کــه مایــل بــه صــادرات بــرق باشــند ،امــا ایــن
شــرکتها بایــد مجوزهــای الزم را از توانیــر و وزارت نیــرو
دریافــت کــرده باشــند.
معــاون وزیــر نیــرو ادامــه داد :قراردادهایــی کــه توســط
بخــش خصوصــی و وزارت نفــت بــرای صــادرات بــرق صــورت
میگیــرد ،بایــد حتمــا در چارچــوب مقــررات موجــود وزارت
نیــرو باشــد .بــه گفتــه معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی
و اقتصــادی ،صــادرات بــرق مشــابه صــادرات هــر کاالی دیگــری
بایــد بــا موازیــن خاصــی صــورت گیــرد بهطــوری کــه بــازار
بیرونــی دچــار آســیب و مشــکل نشــود.
دائمــی ادامــه داد :در هــر صــورت ایــران میتوانــد بــا
کشــورهای همســایه صــادرات بــرق داشــته باشــد ،امــا اگــر
رقابتهــای داخــل مدیریــت نشــود ،قطعــا بــه کشــور صدمــات
نفــت و مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
ایــران در دیــدار بــا هیــأت عامــل ایمیــدرو گفــت :شــرکت
آلمانــی بــیای اس اف ( )BASFآمــاده ســرمایهگذاری
 4میلیــارد دالری در منطقــه ویــژه صنایــع معدنــی
پارســیان بــرای احــداث صنایــع پتروشــیمی اســت .عــادل
نژادســلیم بــا تشــریح جزییــات ایــن طــرح اعــام کــرد :در
ایــن ســرمایهگذاری قــرار اســت شــرکت آلمانــی بــا ســهم
 60درصــدی  4میلیــارد دالر ســرمایه وارد ایــن پــروژه
کنــد و  40درصــد نیــز از طــرف ایرانــی تامیــن شــود.
وی ادامــه داد :ایــن شــرکت آلمانــی در نظــر دارد در فــاز
دوم ،ســرمایهگذاری بیشــتری در ایــن حــوزه انجــام دهــد.
منطقــه ویــژه صنایــع انــرژی بــر پارســیان توســط ایمیــدرو،
در غــرب اســتان هرمــزگان و در مجــاورت عســلویه ایجــاد
شــده کــه بــا توجــه بــه نزدیکــی بــا آبهــای آزاد و امکانات
اختصاصــی همچــون اســکله ،گمــرک ،جــاده و . . .شــرایط
مســاعدی بــرای تامیــن نیــاز بــازار داخــل و بهویــژه
صــادرات دارد .شــرکت بـیای اس اف ( ،)BASFتاکنــون
شــش شــهرک پتروشــیمی در کشــورهای مختلــف دنیــا
ایجــاد کــرده و طبــق برنامــه خــود قــرار اســت شــهرک
هفتــم را در ایــران (پارســیان) راهانــدازی کنــد.

انـرژی
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زیــادی وارد میشــود و ضربــه ملــی خواهیــم خــورد .وی بــا
بیــان اینکــه فرمــول صــادرات بــرق بــا توجــه بــه منافــع ملــی
صــورت میگیــرد ،اضافــه کــرد :هــدف مــا ایــن اســت کــه
صــادرات بــرق باعــث ایجــاد منفعــت بــرای کشــور شــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی بــا
بیــان اینکــه در حــال حاضــر قیمــت گاز بــرای نیروگاههــای
صادرکننــده بــرق هماننــد نــرخ گاز صادراتــی اســت ،اظهــار
کــرد :ایــن مســئله در خیلــی از جاهــا امکانپذیــر نیســت ،چــرا
کــه منفعــت صــادرات بــرق در کشــورهای مختلــف متفــاوت
اســت .دائمــی ادامــه داد :معنــای صــادرات بــرق بــه کشــور
افغانســتان بــا صــادرات بــرق بــه کشــورهای غربــی متفــاوت
اســت ،بنابرایــن منافــع ملــی حکــم میکنــد کــه صــادرات در
مکانهایــی صــورت گیــرد کــه بــرای کشــور منفعــت بــه همــراه
داشــته باشــد .وی بیــان کــرد :صــادرات مــا در چنیــن شــرایط
ممکــن اســت در برخــی مواقــع منطقــی باشــد و در برخــی
مواقــع بــه دلیــل رعایــت سیاســتهای ملــی امکانپذیــر
نباشــد.

كشتيراني مشترك
ايران و آلمان تاسيس ميشود
كشــتيراني مشــترك ايــران و آلمــان بــا تاســيس يــك
شــركت مشــترك«جوينت ونچــر» از ابتــداي مــارس
 ۲۰۱۶آغــاز بــهكار ميكنــد .بــه گــزارش مهــر ،رييــس
هياتمديــره و مديرعامــل كشــتيراني جمهــوري اســامي
ايــران در جريــان ســفر بــه هامبــورگ تفاهمنامــه
تاســيس شــركت كشــتيراني مشــترك بــا مالــكان شــركت
كشــتيراني  PWLرا بــه امضــا رســاند .براســاس ايــن
تفاهمنامــه مشــترك ،مجموعهيــي از خدمــات نمايندگــي
و ســرويسهاي مــورد نيــاز بــه نــاوگان تجــاري كشــتيراني
و مجموعههــاي وابســته در بنــادر تعــدادي از كشــورهاي
اروپــاي شــمالي شــامل آلمــان ،هلنــد و بلژيــك ارائــه
خواهــد شــد .فعاليــت شــركت مشــترك ميــان كشــتيراني
ايــران و آلمــان از ابتــداي مــاه مــارس ٢٠١٦ميــادي آغــاز
ميشــود .بــا تاســيس ايــن شــركت مشــترك كشــتيراني و
تمركــز بخــش عمدهيــي از خدمــات مــورد نيــاز در شــركت
 JVســرعت عرضــه خدماترســاني شــركت بــه مشــتريان
دو طــرف بــه نحــو قابــل مالحظهيــي ارتقــا يافتــه و اميــد
اســت تاميــن رضايــت طرفيــن بــه عنــوان ســرمايه اصلــي
شــركت بيــش از گذشــته حاصــل شــود.
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ایران و گرجستان برای همکاری در
بخش انرژی توافق کردند

تهــران -ایرنــا -وزیــر نیــرو از توافــق تهــران -تفلیــس در ســه
زمینــه همــکاری در بخــش انــرژی و ادامــه مذاکــره بــرای
اتصــال شــبکه هــای بــرق دو کشــور بــه ارمنســتان و روســیه
خبــر داد .بــه گفتــه وی بررســی امــکان صــادرات بــرق ایــران
بــه اتحادیــه اروپــا از راه گرجســتان در برنامــه هــای آتــی وزارت
نیــرو قــرار دارد.
«حمیــد چیــت چیــان» عصــر ســه شــنبه در پایــان دیــدار بــا
«کاخــا کاالدزه» وزیــر انــرژی گرجســتان ،در جمــع خبرنــگاران
افــزود :ســاخت نیــروگاه در گرجســتان بــه دســت ایرانــی هــا،
همــکاری مشــترک بــرای توســعه و بازســازی شــبکه هــای
بــرق گرجســتان و اتصــال شــبکه بــرق دو کشــور بــا روســیه،
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان موضــوع اصلــی گفــت
وگوهــای امــروز بــود.
چیــت چیــان اضافــه کــرد :هنــوز در زمینــه امــکان صــادرات
بــرق ایــران از گرجســتان بــه ســایر کشــورها و اتحادیــه اروپــا
صحبــت نشــده اســت امــا ایــن امــر بــزودی در دســتور کار
قــرار مــی گیــرد.
وی گفــت :موضــوع بــه هــم پیوســتن شــبکه هــای بــرق
روســیه ،ارمنســتان ،گرجســتان و ایــران پیــش از ایــن در
«ایــروان» پایتخــت ارمنســتان مطــرح شــد و مــاه آوریــل
(فروردیــن -اردیبهشــت آینــده) در «تفلیــس» پایتخــت
گرجســتان ادامــه مــی یابــد.
ایــن مقــام مســئول افــزود :بــا پیوســتن جمهــوری آذربایجــان
بــه ایــن طــرح امــکان خوبــی بــرای تبــادل بــرق در زمــان
پیــک مصــرف در ایــن کشــورها فراهــم مــی شــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،گرجســتان از ظرفیــت هــای
برقآبــی مناســبی برخــوردار اســت و شــرکت هــای ایرانــی مــی
تواننــد در ایــن زمینــه در ایــن کشــور بــه فعالیــت بپردازنــد.
وی اضافــه کــرد :هــم اینــک دو خــط انتقــال بــرق بیــن ایــران
و گرجســتان بــه ظرفیــت  300مــگاوات وجــود دارد و بهــره
بــرداری از خــط تــازه انتقــال بــرق بیــن دو کشــور در آینــده
نزدیــک ایــن ظرفیــت را بــه  1200مــگاوات افزایــش مــی
دهــد.
ایــن مقــام مســئول گفــت :هــم اینــک بــه دلیــل وجــود
پســت  400بــه  330کیلوولــت موجــود در منطقــه «پــارس
آبــاد مغــان» ،امــکان تبــادل  500مــگاوات بــرق بــا جمهــوری
آذربایجــان فراهــم اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بانکهای آلمانی آماده افتتاح
شعبه در ایران
وزیــر اقتصــاد ایالــت باواریــا آلمــان ،ســاعاتی پــس از همایــش
توســعه همکاریهــای دو کشــور کــه در خانــه اقتصــاد باواریــا
برگــزار شــد ،در دفتــر خــود میزبــان رئیــس اتــاق تهــران و
هیــأت همراهــش شــد .بــه گــزارش صــدای اقتصــاد ،الیــزا
آگنــر بــه گفتــه خــود ایــن مالقــات را بــه ایــن جهــت برگــزار
کــرده بــود کــه بتوانــد بهطــور مســتقیم خواســتهها و
مطالبــات بخشخصوصــی اقتصــاد ایــران را بشــنود و بــرای
رفــع موانــع و تســهیل همکاریهــای مشــترک بیــن دو کشــور
بــا آنــان همفکــری کنــد.
مســعود خوانســاری در ایــن مالقــات مشــکل جــدی توســعه
روابــط را مســائل بیــن بانکــی و بیمــه قراردادهــا و مبــادالت
تجــاری عنــوان کــرد و طــرف آلمانــی را از کاســتیهای کنونــی
ایــن بخــش مطلــع کــرد .رئیــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه
اینکــه طــی ماههــای اخیــر گشــایشهای اقتصــادی میــان
ایــران و برخــی کشــورهای اروپایــی از جملــه ایتالیــا و فرانســه
صــورت گرفتــه اســت ،گفــت« :یکــی از مولفههایــی کــه
میتوانــد همکاریهــای اقتصــادی بیــن دو کشــور را بــا
ســرعت بســیار بیشــتری بــه پیــش ببــرد ،برقــراری روابــط
بانکــی و بیمــه اســت کــه در ایــن زمینــه صنایــع فرانســه و
ایتالیــا توانســتهاند گامهــای مناســب و جــدی بردارنــد».
رئیــس اتــاق تهــران همچنیــن توجــه بــرای رفــع مشــکل
بنگاههــای کوچــک و متوســط هــر دو کشــور را یکــی از
وظایــف نهادهــای بخشخصوصــی دو طــرف عنــوان کــرد و
افــزود« :در حــال حاضــر فعــال کــردن مــراودات بیــن نظــام
بانکــی میــان ایــران و آلمــان پیش نیــاز اولیــه توســعه
همکاریهاســت ».وی بــه برخــی صنایــع جــذاب بــرای
حضــور شــرکتهای آلمانــی در ایــران اشــاره کــرد و گفــت:
«بنگاههــای آلمانــی میتواننــد در صنایــع تجدیدپذیــر ،آب و
فاضــاب ،خودروســازی ،فــوالد ،معــدن ،داروســازی ،شــیمیایی،
الکترونیــک و گردشــگری ورود پیــدا کــرده و ســرمایهگذاری
مشــترک بــا بنگاههــای ایــران داشــته باشــند .خوانســاری
از وزیــر اقتصــاد باواریــا خواســت در زمینــه رفــع مشــکالت
بانکــی و بیمــه ،مقامــات اقتصــادی دولــت آلمــان را در جریــان
گذاشــته و نســبت بــه رفــع آن اقــدام فــوری کنــد.

الیــزا آگنــر نیــز از حضــور دوبــاره خــود در ایــران طــی ماههــای
آتــی خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــه هنــگام ایــن
ســفر حامــل خبرهــای خــوش در زمینــه گشــایشهای
بانکــی و بیمــه از طــرف کشــورش باشــد .وی همچنیــن از
آمادگــی برخــی شــرکتهای آلمانــی و نیــز برخــی بانکهــای
ایــن کشــور بــرای ایجــاد شــعبه در ایــران خبــر داد .وی در
عیــن حــال ایــن وعــده را داد کــه نســبت بــه دســتیابی بــه
راهکارهــای عملــی در روابــط بانکــی و بیمــه میــان دو کشــور
بــا مقامــات بلندپایــه ایــن کشــور وارد مذاکــره شــود.

آلمانیها در صنعت نفت ایران
نیروگا ه ساز شدند
یــک مقــام مســئول از آغــاز مذاکــرات بــا دو شــرکت بــزرگ
نیــروگاه ســاز «زیمنــس و مــان» آلمــان بــه منظــور نوســازی و
بازســازی تاسیســات نیروگاهــی صنعــت نفــت در خلیجفــارس
خبــر داد .بــه گــزارش مهــر ،حمیدرضــا ســجادی در تشــریح
برنامههــای افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق تاسیســات نفتــی
منطقــه ســیری در خلیــج فــارس ،گفــت :هماکنــون بــرق
مــورد نیــاز ســکوها و تاسیســات نفتــی منطقــه ســیری از طریــق
ســه نیــروگاه قدیمــی ســیری ،نیــروگاه ایــام و فــرآب تامیــن
میشــود.
رئیــس نیــروگاه ســیری در شــرکت نفــت فــات قــاره بــا اعــام
اینکــه در طــول دوران تحریــم ،بــه دلیــل عــدم تحویــل
برخــی تجهیــزات و توربینهــا توســط شــرکتهای
اروپایــی ،مشــکالت متعــددی در تامیــن و تولیــد بــرق پایــدار
ســکوهای نفتــی وجــود داشــت ،تصریــح کــرد :ازایــنرو دور
جدیــد مذاکــرات توســط شــرکت نفــت فــات قــاره بــا دو
شــرکت بــزرگ نیروگاهســاز آلمانــی شــامل «زیمنــس و
مــان» آغــاز شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه آغــاز مذاکــرات جدیــد بــا
شــرکت زیمنــس آلمــان بــه منظــور تامیــن برخــی قطعــات
یدکــی و توربینهــای نیروگاههــای موجــود در ســطح
جزیــره ســیری ،اظهــار داشــت :ازایــنرو پیشبینــی میشــود
تــا چنــد روز آینــده برخــی کارشناســان شــرکت زیمنــس
آلمــان بــا حضــور در جزیــره نفتــی ســیری ،مذاکراتــی را بــه
منظــور تامیــن یــا تعمیــرات اساســی برخــی از توربینهــای
نیروگاههــای گازی را انجــام دهنــد .وی بــا یــادآوری اینکــه
برخــی از توربینهــای نیروگاههــای قدیــم ســیری بایــد از رده

انـرژی
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خــارج شــوند و توربینهــای جدیــد جایگزیــن شــوند ،تاکیــد
کــرد :همچنیــن برخــی توربینهــای نیــروگاه گازی ایــام بایــد
مــورد تغییــرات اساســی قــرار بگیرنــد.
رئیــس نیــروگاه ســیری بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از نســل
جدیــد توربینهــای گازی بهویــژه توربینهــای SGT400
زیمنــس آلمــان در نیروگاههــای ســیری تاکیــد کــرد :ایــن
توربینهــا از ویژگیهــای خــاص فنــی و عملیاتــی برخــوردار
هســتند .ســجادی در ادامــه بــا اشــاره بــه اخــذ مصوبــه اخیــر
هیاتمدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه منظــور ســاخت یــک
نیــروگاه جدیــد ۱۷۵مگاواتــی در ســطح جزیــره ســیری ،بیــان
کــرد :قــرار اســت ایــن نیــروگاه در دو فــاز  ۱۰۰و  ۷۵مگاواتــی
توســط شــرکت نفــت فــات قــاره طراحــی و احــداث شــود.
ایــن مقــام مســئول در پایــان بــا اعــام اینکــه در صــورت
نوســازی ،بازســازی و بهروزرســانی توربینهــای نیروگاههــای
موجــود ،ظرفیــت تولیــد بــرق در ســطح جزیــره ســیری بــه
بیــش از  ۴۰مــگاوات افزایــش مییابــد ،خاطرنشــان کــرد:
عــاوه بــر ایــن در صــورت بهرهبــرداری از نیــروگاه جدیــد هــم
یــک ظرفیــت پایــدار بــرای تولیــد و اجــرای پروژههــای جدیــد
نفــت و گاز در ســطح جزیــره ســیری فراهــم میشــود.

عملیات اجرایی  6نیروگاه
خورشیدی در کرمان آغاز شد

بــه گــزارش ایرنــا ،مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای کرمــان
روز ســه شــنبه در آئیــن آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن نیــروگاه
هــا  ،گفــت :ایــن طــرح پــس از امضــای موافقــت نامــه ســرمایه
گــذاری طــی حــدود چهــار مــاه بــه مرحلــه اجرایــی رســیده
اســت.
علــی اصغــر نصرالهــی ادامــه داد :ایــن نیــروگاه هــا در بــازه
زمانــی  18مــاه بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی گفــت :نیــروگاه هــای خورشــیدی کرمــان در ایــن وســعت
بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور ایجــاد مــی شــود.
وی افــزود :امیدواریــم بــا بازشــدن عرصــه بــرای ورود بخــش
خصوصــی و ســرمایه گــذاران خارجــی ،بتوان اســتفاده بیشــتری
از انــرژی هــای پــاک و تجدیــد پذیــر کــرد.
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران هــم گفــت:
اســتان کرمــان یکــی از بهتریــن کریدورهــای انــرژی خورشــیدی
در جهــان اســت.
علــی شــمس اردکانــی افــزود :از یــزدان آبــاد تــا جنــوب رایــن
در اســتان کرمــان چندیــن هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق
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از انــرژی خورشــیدی وجــود دارد کــه مــی تــوان واحدهــای 10
تــا  50مگاواتــی ایجــاد کــرد.
وی بیــان کــرد :ســایت ماهــان اولیــن ســایت تعییــن شــده بــرای
ایجــاد نیــروگاه خورشــیدی در کرمــان بــوده اســت.
وی از ایجــاد کارخانجــات جنبــی واحدهــای تولیــد انــرژی
خورشــیدی در اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت :امیدواریــم
پــس از موفقیــت در حداقــل ســه واحــد از ایــن نیــروگاه هــا
بتوانیــم کارخانجــات تولیــد انــرژی هــای خورشــیدی را در
اســتان کرمــان احــداث کنیــم.
عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران از اســتاندار
کرمــان بــه عنــوان مــرد کار ،کوشــش و جهــاد یــاد کــرد و افــزود:
جــدی بــودن در کار را در اســتاندار کرمــان مــی بینیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه جلــب ســرمایه هــای خارجــی غیــر از
بــازی هــای اداری اســت گفــت :در سیســتم هــای بروکراتیــک
براســاس بودجــه دولتــی و سیســتم اداری اقــدام مــی شــود تــا
کار را بــه ســامان برســانند امــا امــروز در پــی ابالغیــه هــای
رهبــری جــذب ســرمایه و کار بخــش خصوصــی اولویــت دارد
و بخــش اداری کشــور بایــد تنظیــم گــر ،نظــاره گــر و پیگیــر
باشــد.
شــمس اردکانــی بیــان کــرد :پایمــردی بــرای اجــرای طــرح هــا
قیمــت دارد و بایــد از کســی کــه کار را انجــام مــی دهــد ،تشــکر
کــرد و آن را بــه حســاب کــس دیگــری نگذاشــت.
وی افــزود :ســرمایه گــذاران خارجــی ایــن پــروژه دو مــاه قبــل
بازدیــدی از ایــن منطقــه داشــتند و گفتنــد کــه ایــن منطقــه
از جاهــای بســیار خوبــی کــه در چیــن انتخــاب کــرده بودیــم،
بهتــر اســت.
وی بــر ایجــاد پســت هــای توزیــع بــرای ســایر نیــروگاه هــا نیــز
تاکیــد کــرد و گفــت :انــرژی خورشــیدی بهتریــن یــار صنعــت
اســت.
تفاهــم نامــه ایجــاد نیــروگاه هــای خورشــیدی در کرمــان 11
آذر امســال بــا حضــور ســرمایه گــذاران طــرح در دفتــر اســتاندار
کرمــان امضــا شــد.
اســتان کرمــان بــا توجــه بــه داشــتن  320روز آفتابــی و وزش
بــاد در برخــی مناطــق آن از موقعیــت مناســبی بــرای احــداث
نیــروگاه هــای خورشــیدی و بــادی برخــوردار اســت.
عملیــات اجرایــی نیــروگاه خورشــیدی کرمــان بــا حضــور
اســتاندار ،معــاون ســازمان انــرژی هــای نــو ،عضــو کمیســیون
انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران ،ســرمایه گــذاران طــرح و جمعــی
از مســئوالن در یکــی از ایــن ســایت هــا در جــاده قدیــم ماهــان
برگــزار شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 3
پايــه پولــي و 10.5درصــدي ضريــب فزاينــده نقدينگــي
حاصــل شــد.
رييــس كل بانــك مركــزي از كاهــش قابــل مالحظــه نــرخ
تــورم در ســال  93خبــر داد و گفــت :در نتيجــه سياســتها
و اقدامهــاي انجــام شــده ،نــرخ تــورم بــا كاهــش 19.1واحــد
درصــدي از 34.7درصــد در ســال  1392بــه 15.6درصــد در
ســال  1393رســيد .عــاوه بــر ايــن ،نــرخ تــورم نقطــه بــه
نقطــه نيــز از اوج خــود يعنــي  45.1درصــد در خردادمــاه ســال
 1392بــه 16.2درصــد در اســفندمــاه ســال 1393كاهــش
يافــت.
تالش براي ساماندهي مطالبات غيرجاري
ســيف گفــت :در ســال  1393عــاوه بــر اســتفاده از
ظرفيتهــاي درونــي« ،كميتــه فرادســتگاهي رســيدگي بــه
مطالبــات معــوق بانكهــا» در بانــك مركــزي تشــكيل و
بــا دعــوت از بدهــكاران عمــده شــبكه بانكــي و بــا اســتمرار
برگــزاري جلســات بــه صــورت منظــم ،اقداماتــي بــراي
كاهــش مطالبــات غيرجــاري بانكهــا انجــام شــد و در نتيجــه
تالشهــاي بانــك مركــزي و شــبكه بانكــي ،نســبت مطالبــات
غيرجــاري بانكهــا و موسســات اعتبــاري از 14.1درصــد در
پايــان ســال  1392بــه 12.1درصــد در پايــان ســال 1393
كاهش يافت.
اصالح سياستهاي پولي در سال 94
رييــس كل بانــك مركــزي در بخــش دوم ســخنان خــود بــه
اقدامهــاي بانــك مركــزي در ســال  94پرداخــت و گفــت :بــا
توجــه بــه افــت رشــد اقتصــادي در فصــل چهــارم ســال 1393
و ...اصــاح سياســتهاي پولــي بــر كاهــش غيردســتوري
و تدريجــي نــرخ ســود بانكــي كــه از پايــداري بيشــتري
برخــوردار اســت ،متمركــز شــد و كاهــش ســقف نــرخ ســود
ســپردههاي بانكــي از 22درصــد بــه 20درصــد ،كاهــش
نــرخ ســود تســهيالت عقــود غيرمشــاركتي از  22درصــد بــه
21درصــد ،تعييــن ســقف نــرخ ســود مــورد انتظــار بــراي
تســهيالت عقــود مشــاركتي در ســطح  24درصــد ،كاهــش
نســبت ســپرده قانونــي بانكهــاي تجــاري از 13.5درصــد بــه
13درصــد ،ســپردهگذاري در بــازار بينبانكــي و ســاماندهي
بدهــي بانكهــا بــه بانــك مركــزي ،از مهمتريــن تصميمهــاي
شــوراي پــول و اعتبــار در ايــن زمينــه بــود.

انـرژی
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شــود.
فالحتیــان بــا اشــاره بــه میــزان طلــب وزارت نیــرو از کشــورهای
دیگــر خاطرنشــان کــرد :دریافــت بهــای بــرق صادراتــی در
شــرایط تحریــم مــا را بــا مشــکالتی بــرای نقــل و انتقــال پــول
روبــهرو کــرده بــود امــا توانســتیم ایــن مســاله را مدیریــت و
مطالبــات خــود را دریافــت کنیــم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی دربــاره مطالبــات وزارت
نیــرو گفــت :بــا توجــه بــه گشــایش اعتبــار و فضــای جدیــدی
کــه از نظــر نقــل و انتقــال قانونــی پــول بــاز شــده اســت مــا
درصــدد ایــن هســتیم کــه بــه طــور جــدی مطالبــات خــود را از
کشــورهایی کــه بــه آنهــا بــرق صــادر کردهایــم دریافــت کنیــم
و انتظــار داریــم کــه ظــرف مــاه هــای آینــده ایــن مهــم عملــی
شــود.
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه کشــورهایی کــه اقتصــاد آنهــا متکــی
بــه نفــت باشــد بــه طــور طبیعــی بــا کاهــش قیمــت نفــت بــا
چالشهایــی روبــهرو میشــوند ،اظهــار کــرد :بــرای ایــن مهــم

برنامهریزیهایــی صــورت گرفتــه اســت تــا بتوانیــم در
شــرایطی کــه قیمــت نفــت کاهــش پیــدا کــرد پویایــی اقتصــاد
را از دســت ندهیــم.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط پســاتحریم گفــت :در ایــن دوران امکان
ســرمایهگذاری خارجــی بیــش از پیــش زیــاد شــده اســت و قطعـاً
بــا کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی میتوانیــم بــا بهبــود و
ارتقــاء زیرســاختها از ایجــاد مشــکل دوری کنیــم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه در
طــول ســالهای گذشــته ایــران رتبــه اول درآمدهــای ارزی در
زمینــه صــادرات کاالهــای خدمــات فنــی و مهندســی را داشــته
اســت ،گفــت :از حــدود ســه میلیــارد دالر درآمــد ارزی کــه
کشــور بــرای صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی داشــته 2.7
میلیــارد دالر آن مربــوط بــه صنعــت بــرق بــوده اســت و تــاش
داریــم در پســاتحریم فضــای کســبوکار را بــرای پیمانــکاران
ایرانــی ارتقــاء دهیــم.
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نیــز تعــدادی از
کشــورها از جملــه عــراق و ســوریه از پیمانــکاران ایرانــی بــرای
تعمیــر و نگهــداری نیــروگاه اســتفاده میکننــد ،اظهــار کــرد:
وزارت نیــرو از اقــدام صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه
طــور جــدی پشــتیبانی میکننــد.

بیــش از  200جلســه بــا ســرمایه گــذاران خارجــی در
زمینــه انــرژی هــای نــو و تجدیــد پذیــر برگــزار شــده
اســت ،گفــت :در کنــار منابــع فســیلی ،پتانســیل قابــل
مالحظــه ای در ایــران در زمینــه انــرژی هــای نــو وجــود
دارد.
معــاون ســازمان انــرژی هــای نــو تصریــح کــرد :در زمــان
حاضــر ظرفیــت تولیــد  30هــزار مــگاوات بــرق تجدیــد
پذیــر بــا اســتفاده از پتانســیل بــادی در کشــور وجــود دارد.
وی گفــت :میــزان تابــش خورشــیدی در کشــور حــدود
پنــج مــگاوات ســاعت اســت کــه اســتان هــای کرمــان ،یــزد
و نقــاط مرکــزی ایــران از نقــاط قابــل توجــه در دنیــا بــرای
ســرمایه گــذاری در تامیــن بــرق تجدیــد پذیــر هســتند.
محمدنــژاد افــزود :رویکــرد جهانــی بــرای تولیــد انــرژی
هــای تجدیــد پذیــر آن قــدر جــدی شــده کــه کشــورهای
بــزرگ دنیــا بــا وجــود پاییــن بــودن ظرفیــت هــای آنهــا در
ایــن بخــش ،تــاش مــی کننــد نهایــت اســتفاده را از ایــن
انــرژی هــا داشــته باشــند.

وی گفــت :مــی تــوان از سیســتم هــای فتوولتائیــک
بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز و نیــز درآمــد زایــی
بــرای مناطــق مختلــف کشــور اســتفاده کــرد.
معــاون ســازمان انــرژی هــای نــو فضــای ســرمایه
گــذاری بــرای انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در ایــران را
بســیار مســاعد دانســت و افــزود :از  28هــزار مــگاوات
انــرژی خورشــیدی در آلمــان بخــش عمــده آن بــه لحــاظ
همراهــی مــردم و نصــب تجهیــزات در منــازل محقــق
شــده اســت.
موافقــت نامــه ایجــاد نیــروگاه هــای خورشــیدی در
مناطــق مســتعد کرمــان  11آذر امســال بــا حضــور
ســرمایه گــذاران در دفتــر اســتاندار امضــا و امــروز
عملیاتــی شــد.
اســتان پهنــاور کرمــان بــا داشــتن  320روز آفتابــی و
وزش بــاد در بســیاری از مناطــق آن از موقعیــت مناســب
بــرای تولیــد انــرژی هــای خورشــیدی و بــادی برخــوردار
اســت.

صادرات برق امسال  10میلیارد کیلووات ساعت
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت :میــزان صــادرات
بــرق در ســال  94حــدود  10میلیــارد کیلــووات ســاعت و میــزان
واردات بــرق نیــز بیــن  3.7و  4میلیــارد کیلــووات ســاعت بــوده
ا ست .
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،هوشــنگ فالحتیــان امروز سهشــنبه
 27بهمــن در حاشــیه هشــتمین کنفرانــس ملــی نیروگاههــای
بــرق در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :در حــال حاضــر غیــر
از کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس کــه از طریــق دریــا بــا آنهــا
ارتبــاط داریــم شــبکه بــرق ایــران بــه تمــام کشــورهای پیرامــون
متصــل اســت و بــا آنهــا تبــادل انــرژی میکنیــم.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر بــه کشــورهای افغانســتان،
پاکســتان و عــراق بیشــترین میــزان صــادرات بــرق را داریــم و
از کشــورهای ارمنســتان و ترکمنســتان بــرق را وارد میکنیــم.
او درخصــوص برنامههــای وزارت نیــرو بــرای افزایــش صــادرات
بــرق تاکیــد کــرد :قــرار اســت تــا پایــان ســال جــاری شــبکه
بــرق جمهــوری اســامی ایــران بــه جمهــوری آذربایجــان متصــل

 5000مگاوات انرژی تجدید
پذیر در کشور تولید می شود
بــه گــزارش ایرنــا جعفــر محمدنــژاد روز ســه شــنبه در
آییــن آغــاز عملیــات اجرایــی  6نیــروگاه خورشــیدی
بــا مجمــوع ظرفیــت  60مــگاوات در کرمــان افــزود:
بــر اســاس رویکــرد جدیــد وزارت نیــرو ،قیمــت خریــد
تضمینــی بــرق تجدیــد پذیــر در کشــور آن قــدر جــذاب
اســت کــه بــه زعــم ســرمایه گــذران خارجــی از بهتریــن
قیمــت هــا در دنیاســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه ازای هــر مــگاوات انــرژی
خورشــیدی بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای
پنــج و نیــم نفــر شــغل ایجــاد مــی شــود و ایــن انــرژی
در زمینــه صرفــه جویــی در مصــرف آب و کاهــش مســائل
زیســت محیطــی نیــز تاثیــر بســزایی دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون
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انـرژی

شماره بیست پنج  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

ارزش کل معامالت بورس انرژی
 50میلیارد ریال

درخواست بیش از 30
شرکت انگلیسی برای
عضویت در اتاق بازرگانی
ایــران و انگلیــس
کاردار کشــورمان در لنــدن بــا بیــان ایــن کــه در حــال
حاضــر تصمیــم جــدی بــرای ارتقــا روابــط بــا انگلیــس در
ســطح ســفیر گرفتــه نشــده اســت اعــام کــرد :بــرای حضــور
در اتــاق بازرگانــی ایــران و انگلیــس ،بیــش از  30شــرکت
تقاضــای عضویــت دادهانــد کــه نشــانهای از جلــب توجــه
شــرکتهای انگلیســی جهــت تجــارت بــا ایــران اســت.
محمدحســن حبیــب اهلل زاده در رابطــه بــا تمایــل شــرکتها
و موسســات ایرانــی و انگلیســی بــرای همــکاری بــا یکدیگــر
افــزود :شــرکتهای زیــادی عالقمنــدی خــود را بــرای
همــکاری ابــراز کردهانــد .موسســات و شــرکتهایی کــه در
حــوزه خدمــات مالــی ،نفــت و گاز ،زیــر ســاخت ،راه آهــن،
فــرودگاه فعــال هســتند بــرای همــکاری از خــود اشــتیاق
نشــان میدهنــد .اتــاق بازرگانــی ایــران و انگلیــس هــم کــه
طــی چنــد ســال بدلیــل تحریــم و رویکــرد انقباضــی دولــت
انگلیــس بــرای تجــارت بــا ایــران در شــرایط ســکون و رخــوت
بســر میبــرد ،اخیــرا بــا حجــم تقاضــای زیــادی از درخواســت
عضویــت شــرکتهای انگلیســی روبــرو شــده اســت و بیــش از
 30شــرکت تقاضــای عضویــت دادهانــد کــه نشــانهای از جلــب
توجــه شــرکتهای انگلیســی جهــت تجــارت بــا ایــران اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن رابطــه انجــام تبــادل هیاتهــای
تخصصــی در حوزههــای مختلفــی نظیــر نفــت و گاز ،زیــر
ســاخت ،راه آهــن ،هواپیمایــی و فــرودگاه در دســت طراحــی
و انجــام اســت.
حجــم درخواســت انگلیســیها بــرای انجــام
ســفرهای گردشــگری بــه کشــورمان افزایــش یافتــه
اســت
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بخشــی از گفتوگــو بــا حبیــب اهلل زاده بــه موضــوع تســهیل
روادیــد بیــن ایــران و انگلیــس و تالشهــای صــورت گرفتــه
در بخــش گردشــگری اختصــاص داشــت کــه او در ایــن
ارتبــاط توضیــح داد :در تابســتان گذشــته و پــس از اصــاح
توصیــه مســافرتی وزارت امورخارجــه انگلیــس در خصــوص
انجــام ســفرهای توریســتی بــه ایــران ،حجــم درخواســت
بــرای انجــام ســفرهای گردشــگری بــه کشــورمان افزایــش
یافتــه اســت .در ایــن میــان بدلیــل عــدم صــدور روادیــد
بــرای اتبــاع انگلیســی در لنــدن ،مشــکالتی بــرای گردشــگران
انگلیســی وجــود داشــته اســت و هــر چنــد کــه صــدور ویــزای
آنهــا از طریــق ســفارتخانههای جمهــوری اســامی ایــران در
کشــورهای اطــراف صــورت میپذیــرد امــا کمــاکان تــوام بــا
دشــواری هایــی اســت.
وی ادامــه داد :همچنیــن بــا توجــه بــه جامعــه صدهــا هــزار
نفــری شــیعیان مقیــم انگلیــس ،تقاضــا بــرای ســفرهای
گردشــگری مذهبــی و زیــارت اماکــن مذهبــی کشــورمان فوق
العــاده زیــاد اســت .امیدواریــم بــا توافقــی کــه اخیــرا صــورت
پذیرفــت ،بــزودی امــکان صــدور روادیــد در بخــش کنســولی
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در لنــدن فراهــم گــردد و
از ایــن منظــر ســفرهای زیارتــی بــه کشــورمان تســهیل شــود.
فعــا تصمیــم جــدی بــرای ارتقــا روابــط در ســطح
ســفیر بــا انگیــس نداریــم
حبیــب اهلل زاده همچنیــن بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر
تصمیــم جــدی بــرای ارتقــا روابــط بــا انگلیــس در ســطح
ســفیر گرفتــه نشــده اســت گفــت :مجلــس شــورای اســامی
در ســال  1390طرحــی را بــه تصویــب رســاند کــه ســطح

روابــط دو کشــور و نیــز وضعیــت آتــی آن را مشــخص کــرده
و مــا نیــز متعهــد بــه اجــرای آن هســتیم .بــر ایــن اســاس
هرگونــه تصمیــم پیرامــون ســطح روابــط تابــع قانــون
مصــوب مجلــس و تصمیمــات ملــی خواهــد بــود و فعــا
تصمیــم جدیــدی در ایــن خصــوص اتخــاذ نشــده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ایــن گفــت و گــو در خصــوص
داراییهــای مســدود شــده ایــران در انگلیــس و نحــوه
بازگردانــدن آنهــا بــه کشــورمان نیــز گفــت :عمــده
داراییهایــی کــه ناشــی از تحریــم بــوده مربــوط بــه بدهــی
نفتــی شــرکت انگلیســی -هلنــدی شــل بــه وزارت نفــت
اســت کــه بدلیــل مســدود شــدن حســاب ،امــکان پرداخــت
آن وجــود نداشــته اســت .اخیــرا مذاکراتــی بیــن وزارت
نفــت کشــورمان و شــرکت شــل در خصــوص بازپرداخــت
ایــن بدهــی صــورت پذیرفتــه اســت و امیدواریــم بــزودی
بدهــی مذکــور پرداخــت شــود.
کاردار کشــورمان در لنــدن همچنیــن از صــدور وزا بــه
صــورت همزمــان در ســفارتخانههای ایــران و انگلیــس
خبــر داد و گفــت :در جریــان ســفر اخیــر وزیــر محتــرم
امورخارجــه کشــورمان بــه لنــدن کــه بــرای شــرکت در
کنفرانــس ســوریه صــورت گرفــت و طــی دیــداری کــه بیــن
وزاری امــور خارجــه دوکشــور صــورت گرفــت ،توافــق شــد
تــا کار صــدور ویــزا طــی چنــد هفتــه آینــده آغــاز شــود.
البتــه ممکــن اســت ایــن زمــان بــه دالیــل فنــی اندکــی
پــس و پیــش بشــود امــا هــر دو ســفارتخانه ایــران و
انگلیــس بــه صــورت همزمــان کار صــدور ویــزا در لنــدن
و تهــران را آغــاز خواهنــد کــرد.
منبع :ایسنا

کل معامــات صــورت گرفتــه در عرضههــای
روزانــه و عرضههــای مــازاد بــازار فیزیکــی
بــورس انــرژی معــادل  4982تــن بــه ارزشــی
بالــغ بــر  39میلیــارد و  721میلیــون ریــال
بــود .بــه گــزارش ســنا ،در جریــان ســومین روز
معامالتــی هفتــه ،در بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی
کاالهــای حــال  402پاالیــش نفــت اصفهــان،
حــال  402و  410پاالیــش نفــت شــیراز ،قطــران
واحــد ککســازی و پاالیــش قطــران زرنــد،
نفتــای ســبک و آیزوریســایکل پاالیــش نفــت
بندرعبــاس ،نیتــروژن مایــع پتروشــیمی مبیــن
و بنــزول خــام فــوالد زرنــد ایرانیــان در رینــگ
داخلــی مــورد عرضــه قــرار گرفــت .در ایــن روز
همچنیــن در تابلــوی ســلف مــوازی اســتاندارد
نفــت کــوره بــورس انــرژی ،در مجمــوع پنــج
نمــاد فعــال 545 ،قــرارداد بــا ارزشــی قریــب
بــه شــش میلیــارد و  118میلیــون ریــال مــورد
معاملــه قــرار گرفــت .بــر ایــن اســاس ،همچنیــن
در تابلــوی ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق بــازار
مشــتقه  581قــرارداد معــادل  13هــزار و 944
مــگاوات ســاعت بــه ارزش چهــار میلیــارد و 183
میلیــون ریــال معاملــه شــد .خاطرنشــان میشــود
در آغــاز جلســه معامالتــی روز گذشــته نمادهــای
بــار پیــک ،کمبــاری ،میانبــاری و بارپایــه
روزانــه  26اســفند  94گشــایش یافتــه و در پایــان
نمادهــای بــار پیــک ،کمبــاری ،میانبــاری و
بارپایــه روزانــه  30بهمــن  94متوقــف شــدند.
در مجمــوع ارزش کل معامــات ایــن روز بــورس
انــرژی قریــب بــه  50میلیــارد و  22میلیــون
ریــال شــد .الزم بــه ذکــر اســت ،بــا توجــه بــه
هماهنگیهــای انجــام شــده جهــت افزایــش
میــزان عرضــه ،حجــم عرضــه روز گذشــته
میعانــاتگازی در رینــگ داخلــی بــا  1012تــن
افزایــش معــادل  14/5درصــد نســبت بــه عرضــه
هفتــه قبــل برابــر بــا  8030تــن اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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*بــا توجــه بــه فعالیــت هــای صانیــر بــه نظــر
مــی رســد عمــده موفقیــت هــای آن مربــوط
بــه ســال هــای اخیــر بــوده اســت ،در حالــی
کــه ایــن شــرکت بیــش از دو دهــه اســت کــه
فعالیــت مــی کنــد .علــت ایــن امــر چیســت؟
شــرکت صانیــر در دهــه نخســت فعالیــت خــود در
چارچــوب کمیســیون هــای مشــترک و در مناطقــی
کــه دولــت ایــران ارتبــاط مســتقیم داشــت ،فعالیــت
مــی کــرد و در  10ســال دوم عمدتــا تحــت تحریــم
هــای مختلــف قــرار گرفتــه بــود.
زیرســاخت هــای فعالیــت صانیــر امــروز بــه مــرز بلــوغ
و نتیجــه دهــی رســیده و پــس از ســال هــا مــی توانــد
نقشــی تاثیرگــذار در صــادرات خدمــات فنی و مهندســی
بــه خــارج داشــته باشــد.
* در ایــران عمومــ ًا ایــن گونــه تصــور میشــود
کــه هیــچ کشــور یــا شــرکت و موسســه ای توان
رقابــت بــا موسســات و شــرکت هــای چینــی را
نــدارد .بــا توجــه بــه ایــن کــه عمــده رقبــای
صانیــر در منطقــه هنــد و چیــن هســتند آیــا
صانیــر تــوان رقابــت بــا شــرکت هــای چینــی
را دارد؟
صانیــر بــا شــرکت هــای بزرگــی از کشــورهای چیــن،
اســپانیا  ،روســیه  ،مالــزی  ،اوکرایــن ،ایتالیــا  ،کــره
جنوبــی بــا انعقــاد قــرارداد بــه عنوان همــکار اســتراتژیک
اقــدام بــه اجــرای پــروژه هــای بــزرگ در کشــورهای
منطقــه  ،خاورمیانــه و آفریقایــی کــرده اســت.
لــذا بــه نظــر مــی رســد بــا پشــت سرگذاشــتن تحریــم
هــای ظالمانــه در پســابرجام فرصتــی مناســب بــرای
حضــور شــرکت هــای بــزرگ خدمــات فنــی و مهندســی
بخــش انــرژی در بازارهــای بیــن المللــی بــه وجــود
آمــده اســت.
قــرار اســت ســرمایه گــذاران چینــی در یــک اســتراتژی
بلنــد مــدت بــرای اجــرای پــروژه هــای شــرکت هــای
ایرانــی در خــارج از کشــور بــرای تامیــن ســرمایه (
فاینــاس) همــکاری داشــته باشــند.
شــرکت هــای بــزرگ صنعتــی ایــران در بخــش
انــرژی میتواننــد بــا شــرکتهای خارجــی از جملــه

شــرکتهای چینــی رقابــت کننــد .بایــد چینیهــا
ظرفیــت و توانمندیهــای شــرکتهای ایرانــی را بــاور
کننــد و همــکاری متقابــل نیــز داشــته باشــند.
آقــای دکتــر اولویــت صانیــر در انجــام پــروژه هــا
در کشــورها چیســت؟
اولویــت شــرکت صانیــر در همــه پــروژه هــا ،اســتفاده
از تجهیــزات و پیمانــکاران ایرانــی اســت .چــون
بســیاری از تولیدکننــدگان ایرانــی ،کیفیــت تولیــد
محصــوالت و ارائــه خدمــات خوبــی دارنــد کــه قابــل
رقابــت بــا نمونــه هــای مشــابه خارجــی اســت ،بــر
ایــن اســاس ،شــرکت صانیــر نیــز اولویــت خــود را بــر
اســتفاده از محصــوالت و خدمــات ایرانــی قــرار مــی
دهــد و در صــورت نیــاز از خارجــی هــا هــم اســتفاده
میکنــد.
در ایــن زمینــه ،عــدم توجــه بــه حلقــه بــازار و فــروش
در فرآینــد تولیــد ،یکــی از مهمتریــن مشــکالت
اقتصــاد کشــور اســت و دولــت بایــد بــه ایــن موضــوع
اهتمــام ویــژه ای داشــته باشــد.
بــه عنــوان آخریــن ســوال ،بــا توجــه بــه تاکیــدات
مســئولین نظــام مبنــی بــر حمایــت از اقتصــاد غیــر
نفتــی و توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی  ،رویکــرد
شــرکت شــما چگونــه اســت؟
دولــت بــه جــای ایــن کــه رفیــق مــا باشــد رقیــب مــا
شــده اســت ،چــرا کــه در چنــد مــاه گذشــته یکــی
از پــروژه هایــی کــه شــرکت صانیــر در ترکمنســتان
دنبــال میکــرد و قــرار بــود بــه امضــاء برســد بــه
یــک بــاره دیدیــم کــه یــک شــرکت  100درصــد
دولتــی کــه از زیرمجموعــه یکــی از وزارتخانههــا
اســت از راه رســید بــه طــرف ترکمنســتانی اعــام
کــرد بــه جــای شــرکت صانیــر بــا مــا قــرارداد امضــاء
کنیــد .آیــا ایــن تقویــت بخــش خصوصــی اســت یــا
تضعیــف؟
رفتــار برخــی از شــرکتهای دولتــی افتخارآمیــز
نیســت و از شــان ایــران میکاهــد .ایــن یــک اصــل
بدیهــی اســت کــه سیاســت بایــد از اقتصــاد بــه دور
باشــد .در مــورد اقتصــاد مقاومتــی هــم میگویــم
کــه اتفاقــا صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در
راســتای تقویــت اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بایــد
مــورد حمایــت دولــت قــرار بگیــرد.

انـرژی

شماره بیست پنج  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

رونق اقتصادی در آستانه بهار
کاهش نرخ سود در ماه های
آتـــی ادامه دارد

بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا ،طیــب نیــا روز
چهارشــنبه در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در جمــع
خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر اینکــه زمانــی نــرخ ســود
تســهیالت بیــن بانکــی بیــش از  29درصــد بــود و ایــن
رقــم در حــال حاضــر بــه کمتــر از  19درصــد رســیده ،
افــزود :همچنیــن نــرخ اوراق در بــازار ســرمایه از  20درصــد
بــه  19درصــد کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ،نــرخ ســود بانکــی در جلســه شــب
گذشــته شــورای پــول و اعتبــار بــرای ســپرده و تســهیالت
دو واحــد درصــد کاهــش یافــت ،ادامــه داد :در مــاه هــای
آینــده نیــز شــاهد قــدم هــای بعــدی در ایــن زمینــه
خواهیــم بــود.
وی ادامــه داد :در حالــی کــه ایــران در ســال گذشــته
تحریــم بــود ،قیمــت نفــت نیــز در دو ســال گذشــته
بــه شــدت کاهــش یافــت ،امــا در همیــن حــال شــرایط
اقتصــادی کشــور باثبــات بــود و نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه
بــه زیــر  10درصــد کاهــش یافــت کــه آثــار آن در بــازار ارز
و طــا حاکــم اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اظهــار داشــت :باتوجــه
بــه ایــن کــه نــرخ تــورم کاهــش یافتــه انتظــار ایــن اســت
متغیــر اســمی متناســب بــا نــرخ رشــد تنظیــم شــود تــا
شــاهد تالطــم در بــازار ارز نباشــیم.
طیــب نیــا دربــاره مطالبــات فعــاالن اقتصــادی و بدهــی
معــوق آنــان نیــز گفــت :ایــن مســاله در حــال رســیدگی
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اســت و مطالبــات بانکــی از بدهــکاران باتوجــه بــه مصوبــه
هیــات وزیــران و شــرایط اقتصــادی ،بــا مــدارا در حــال
بررســی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قانــون رفــع موانــع رقابــت پذیــر
حکمــی در جهــت تســویه بدهــی ارزی بدهــکاران اســت،
افــزود :نــرخ ارز پــس از گشــایش اعتبــار دچــار تغییــر شــد
و بخشــی از بدهــکاری هــا ناشــی از ایــن مشــکل اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اضافــه کــرد :بــر اســاس
مصوبــه هیــات وزیــران مقــرر شــد بانــک مرکــزی در ایــن
زمینــه عملیــات الزم را آغــاز کنــد.
طیــب نیــا دربــاره تثبیــت نــرخ ارز گفــت :سیســتم ارزی
کشــور شــناور مدیریــت شــده اســت و در اکثــر کشــورهای
دنیــا ایــن رونــد حاکــم اســت و ایــن گونــه نیســت کــه
دولــت نرخــی را تعییــن کنــد ،بنابرایــن شــرایط بــازار
متناســب بــا تنظیمــات اقتصــادی نــرخ ارز را تعییــن مــی
کنــد.
وی افــزود :مهــم ایــن اســت نــرخ ارز بــا محتویــات تولیــد
ســازگار باشــد و موجبــات بــی رویــه واردات را فراهــم
نکنــد ضمــن اینکــه صــادرات را مدیریــت کنــد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :بانــک مرکــزی
باتوجــه بــه اختیــارات خــود بایــد جلــوی تالطــم نــرخ ارز
را بگیــرد و در آینــده شــاهد ثبــات در نــرخ ارز خواهیــم
بــود و تغییــرات شــوک گونــه کــه بــی اعتمــادی ایجــاد
مــی کنــد و بــه اقتصــاد ضربــه خواهــد زد ،شــاهد نخواهیــم
بــود.
طیــب نیــا تاکیــد کــرد ،تــاش مــی شــود سیســتم تــک
نرخــی ارز را در آینــده در جهــت حمایــت از تولیــد اجرایــی
کنیــم.
بــه گــزارش ایرنا،شــورای پــول و اعتبــار در جلســه ســه
شــنبه شــب (دیشــب) خــود نــرخ ســود ســپرده هــای
یکســاله را بــه  18درصــد ،نــرخ ســود تســهیالت عقــود
مبادلــه ای را بــه  20درصــد و عقــود مشــارکتی را بــه 22
درصــد کاهــش داد.
پیــش از ایــن نــرخ ســود ســپرده هــای یــک ســاله 20
درصــد ،نــرخ ســود تســهیالت عقــود مبادلــه ای  21درصــد
و نــرخ ســود عقــود مشــارکتی  24درصــد بــود.
همچنیــن شــورای پــول و اعتبــاری نــرخ ســود ســه
ماهــه را حداکثــر  10درصــد تعییــن کــرد .در عیــن حــال
تصمیمــی بــرای نــرخ ســود ســپرده هــای روز شــمار اتخــاذ
نشــده اســت.
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انـرژی

معرفی کتاب

شماره بیست پنج  //هفته اول دی هزار و سیصد نود و چهار

15

راهبردهای توسعه اقتصادی
نویسنده :کیت گریفین
مترجمان  :حسین راغفرمحمدحسین هاشمی
موضوع :توسعه
راهبردهــای توســعهی اقتصــادی یکــی از مهمتریــن مطالعــات
انتقــادی در حــوزهی اســتراتژیهای توســعه در ســالهای اخیــر
اســت .کیــت گریفیــن در ایــن کتــاب میکوشــد بــا بررســی
منصفانــه عملکــرد راهبردهــای عملــی توســعهی اقتصــادی
در کشــورهای جهــان ســوم ،نقــاط ضعــف و قــوت هریــک از
راهبردهــای پنجگانــه «صنعتیشــدن»« ،مکتــب پولــی»،
«انقــاب ســبز»« ،توزیــع مجــدد» و «توســعهی سوسیالیســتی»
را بــا دقــت و بــا ارائــهی شــاخصهای آمــاری متعــدد نشــان
دهــد .برجســتگی عمــدهی ایــن کتــاب در بررســی مقایس ـهای
راهبردهــا و توجــه بــه مســئلهی نقــش دولــت ،مشــارکت
اجتماعــی و دموکراســی در موفقیــت یــا شکســت راهبردهــای
توســعه اســت.
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