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سخنی چند با کاندیداهای نمایندگی
مجلس شورای عالی اسالمی
 – 1رشــد اقتصــادی مطمئــن از مســیر برنامــه ریــزی درســت در اقتصــاد کالن
حاصــل مــی شــود و اینکــه احــزاب مختلــف برنامــه هــای اقتصــادی خودشــان را
بــه مــردم ارائــه دهنــد و رأی بگیرنــد .
 – 2بدلیــل اینکــه از  50ســال قبــل و بعــد از انقــاب بــه تولیــد کننــدگان
و خدمــات دهنــدگان خارجــی رانــت روی نــرخ ارز داده شــد و حتــی در دو
برنامــه  5ســاله مقــرر شــده بــود نــرخ ارز معــادل تــورم داخلــی منهــای تــورم
خارجــی تعدیــل شــود کــه تعدیــل نشــده اســت یکــی از نتایــج عــدم تعدیــل
نــرخ ارز بصرفــه بــودن واردات بــوده کــه نتیجــه آن باعــث شــده کــه تولیــدات و
خدمــات داخلــی در رکــود کامــل قــرار گیــرد بنحویکــه امــروز حتــی اگــر منابــع
مالــی هــم بــه بانــک هــا تزریــق شــود و تقاضــا هــم تحریــک شــود بــاز تولیــد
کننــدگان و خدمــات دهنــدگان داخلــی قابــل رقابــت بــا خارجــی هــا نیســتند
و نهایت ـاً متعاقب ـاً اگــر رونقــی هــم باشــد نفعــش بــه تولیدکننــدگان و خدمــات
دهنــدگان خارجــی مــی رســد .
 – 3واقعــی شــدن حامــل هــای انــرژی بــا رونــد تدریجــی الزم و ضــروری اســت
و همــواره هنــگام واقعــی شــدن قیمــت هــا حــدود  30درصــد تعدیــل قیمــت
هــا را بایــد صــرف بیمــه ســامت  ،بیمــه بیــکاری و پوشــش اقشــار ضعیــف
حداقــل در حــد  10میلیــون نفــر کــه زیــر پوشــش بهزیســتی و کمیتــه امــداد
هســتند شــود .
 – 4چــون در مــورد تعدیــل نــرخ ارز قانــون اجــرا نشــد بنظــر میرســد کــه بایــد
دســت دولــت از ارز کوتــاه شــود و شــرکت نفــت متعلــق بــه وزرات نفــت نباشــد
شــرکتی ملــی و بیــن المللــی باشــد کــه ســهم دولــت در آن حداکثــر  15تــا 20
درصــد باشــد و بقیــه بــه بــازار بــورس عرضــه شــود  .شــرکت نفــت  35درصــد از
فــروش خــود را بعنــوان بهــره مالکانــه بــه صنــدوق توســعه ملــی بدهــد و حــدود
 20تــا  30درصــد هــم بعنــوان ســهم مالیــات ارزش افــزوده و مالیــات عملکــرد
بــه دولــت پرداخــت شــود ( در ســال  25 ، 95درصــد بودجــه دولــت از نفــت
تأمیــن مــی شــود ) کــه دولــت درآمدهایــش کاهــش نیابــد و بقیــه فــروش نفــت
بعنــوان ســرمایه صــرف توســعه میادیــن داخلــی و خارجــی شــود .

ادامه در صفحه 3

در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و سوئیس

دکتر روحانی:
ایران از توسعه مناسبات و تقویت
دوستیها با سوییس استقبال می کند

حجتاالســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی روز شــنبه
در نشســت مشــترک هیأتهــای عالیرتبــه جمهــوری
اســامی ایــران و ســوئیس بــا بیــان اینکــه روابــط دو کشــور
بســیار باســابقه ،دوســتانه و دارای قدمتــی  ۱۴۰ســاله اســت،
گفــت :امــروز در فضــای پســابرجام و پســاتحریم ،فرصــت
خوبــی بــرای توســعه همــه جانبــه روابــط و همکاریهــا بــا
یکدیگــر داریــم کــه بایــد در ایــن راســتا بیشــتر تــاش کنیم.
رییــس جمهــوری ضمــن اظهــار امیــدواری کــه ایــن ســفر آغــازی
نویــن بــرای گســترش و تحکیــم روابــط میــان دو کشــور باشــد ،افــزود:
جمهــوری اســامی ایــران از توســعه مناســبات و تقویــت دوســتیها بــا
ســوئیس اســتقبال مــی کنــد.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــا و پتانســیلهای گوناگــون
ســوئیس ،افــزود :در طــول مذاکــرات هســتهای ایــران و  ،5+1ســوئیس
در مقاطــع مختلــف بــه خوبــی نقــش میزبانــی و ســازنده خــود را ایفــا
کرده اســت.
س جمهــوری بــا بیــان اینکــه امــروز و در فضــای پســابرجام فرصــت
رییـ 
بــرای عضویــت دایــم ایــران در ســازمان تجــارت جهانــی ()WTO

بوجــود آمــده ،خاطــر نشــان کــرد :جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه به
ظرفیتهــای بــزرگ منطقــه ای و اقتصــادی ،میتوانــد نقــش ســازندهای را
در ایــن ســازمان ایفــا کنــد.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه دو کشــور بایــد در راســتای بــه نتیجه
رســیدن توافقــات تجــاری مشــترک تــاش کننــد ،اظهــار داشــت :همــوار
شــدن مســیر همکاریهــای بانکــی میــان بانکهــای ایــران و ســوئیس،
اقدامــی جــدی در راســتای توســعه همکاریهــا و مناســبات دو کشــور
خواهــد بــود کــه امیدواریــم بــا فعــال شــدن همکاریهــای بانکــی و
بیمههــای صادراتــی حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور افزایــش یابــد.
س جمهــوری بــا بیــان اینکــه ایــران و ســوئیس ظرفیتهــای
رییــ 
فراوانــی در بخشهــای گوناگــون از جملــه صنعــت ،کشــاورزی ،حمــل
و نقــل و راهآهــن دارنــد کــه بایــد از ایــن ظرفیتهــا در مســیر توســعه
مناســبات و همکاریهــا بهرهبــرداری کنیــم ،خاطــر نشــان کــرد :ایــران
و ســوئیس از دیربــاز در دیگــر زمینههــا از جملــه داروســازی بــا هــم
مــراودات خوبــی داشــتند کــه بایــد آنهــا را نیــز توســعه دهیــم.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

گــزارش رویتــرز از حضــور زیمنــس در
پــروژه هــای نفــت و گاز ایــران پــس در

دیــدار مدیرعامــل زیمنــس بــه وزیــر نفــت و دیگــر
مقامــات دولــت ایــران در تهــران در روز گذشــته،

مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

2

ایتالیــا در ایــران نیــروگاه خورشــیدی میســازد

مشــروح خبــر

ـت
ـد نفـ
ـش تولیـ
ـکا در افزایـ
ـران و آمریـ
ـتازی ایـ
آغــاز مطالعــات ســاخت خــط لولــه صــادرات گاز پیشـ
بــه عمــان مشــروخ خبــر
مشــروح خبــر

در نشســت مشــترک هیــات هــای عالــی
رتبــه ایــران و ســوئیس حجتاالســام امضــای  11موافقتنامــه و یادداشــت تفاهــم
والمســلمین دکتــر حســن روحانــی روز شــنبه همــکاری میــان ایــران و جمهــوری
در نشســت مشــترک هیأتهــای عالیرتبــه آذربایجـ
ـران و آلمان
ـای ایـ
ـن هـ
ـکاری راه آهـ
ـه همـ
ـان جمهــوری اســامی ایــران و جمهوری توســعه انــرژی تجدیدپذیــر بــا حضــور فنالندیهــا تفاهمنامـ
جمهــوری اســامی ایــران و ســوئیس مشــروح
امضــا شــد مشــروح خبر
آذربایجــان بــرای توســعه و شتاببخشــیدن بــه در ایــران مشــروح خبــر
خبــر
ســطح همکاریهــای مشــترک ،یــازده موافقتنامــه

ـن فاینانـ
ـایی اولیـ
ـرای بازگشـ
ـا بـ
ـل اسپانیــ
تمایـ
ـس درآمــد  1500میلیــارد تومانــی صــادرات بــرق
پتروشــیمی در ایــران مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

ـال  95همــكاري ايــران و آذربايجــان در توســعه
ـمالی در سـ
ـی آزادگان شـ
ـدان نفتـ
ـاح میـ
افتتـ
انرژيهــاي نــو مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

ـی مشــروح خبــر
ـای نمایندگـ
ـا کاندیداهـ
ـد بـ
ـخنی چنـ
سـ
مجلــس شــورای عالــی اســامی رشــد
اقتصــادی مطمئــن از مســیر برنامــه ریزی درســت مســتر کارت تســهیلکننده تجــارت چنــدی
ـی
ـده پارسجنوبـ
ـف شـ
ـزات توقیـ
ـازی تجهیـ
ـروح خبر پــس از لغــو تحریمهــا و آغــاز مبــادالت تجــاری آزاد سـ
در اقتصــاد کالن حاصــل مــی شــود مشـ
میــان ایــران و ســایر کشــورها ،زمزمههایــی در مشــروح خبــر
ـده بخـ
ـان نماينـ
ـي ميـ
تبعيضـ
ـش خصوصي و مــورد احتمــال ورود مســترکارت بــه کشــورمان
ـي نيسـ
دولتـ
بررســی مشــکالت مالــی صنعــت بــرق مشــروح
ـت يافتــن كســي كــه حاضــر شــود مشــروح خبــر
تهــران
اتــاق
در
هــا
ت
غيب
بــا
مقابلــه
دربــاره
خبــر
ــ بـــا دالرانجــام نگیــرد ...در
صحبــت كنــد بســيار ســخت بــود .مشــروح خبر مبادالتـــ

افت شديد صادرات خدمات مشروح خبر
مذاکــرات نفتــی ایــران و بزرگتریــن لولهســاز
توضیحــات :خبــر
اروپــا مشــروح
همــکار گرامــی بــا کلیــک

*

بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
پانزدهمیــن گردهمایــی اعضای کمیســیون تســهیل آمادگــی آمریکاییهــا بــرای حضــور در صنعــت
خواهیــد کــرد
ـیمی مشــروح خبــر
ـروح پتروشــ
رویکــرد اصلــی دولــت ،اصــاح قوانیــن تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران مشـ
ـش خصوصـ
ـهم بخـ
ـش سـ
ـدف افزایـ
ـا هـ
بـ
ـی خبــر
گســترش همكاريهــاي اقتصــادي ايــران و بوســني
اســت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از
هدفگــذاری دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی هشــت محافظــهكاري بانكهــاي خارجــي در مشــروح خبــر
درصــدی بــه عنــوان مشــروح خبــر
معامــات نفتــي بــا ايــران بــا گذشــت چنــد
مــاه از اعــام توافــق هســتهيي و لغــو تحريمهــاي شروط تجارت مشترك با امريكا مشروح خبر
احــداث خــط لولــه صــادرات گاز ایـ
ـران بينالمللــي بانكــي عليــه ايــران بــه نظــر ميرســد
توافــق بــرای صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان
بــه عمــان بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
روز گذشــته بــا یوســف بــن علــوی ،وزیــر خارجــه
عمــان دیــدار کــرد مشــروح خبــر

همســایگان شــمالی در انتظــار تامیــن
بــرق از ایرانیشــرفت ایــران در صنایــع بــرق

بــه حــدی اســت کــه اکنــون ایــران تــوان تامیــن
بخشــی از نیازهــای کشــورهای همســایه خــود را
دارد .مشــروح خبــر

هنــد آمــاده توســعه روابــط انــرژی بــا ایــران

مشــروح خبــر

مذاکــرات نفتــی ایــران بــا ایتالیاییهــا مشــروح
خبــر
پاکستان به گاز ایران نیاز دارد مشروح خبر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت همکاریهــای
علمــی و فنــاوری میــان ایــران و ســوئیس بــر توســعه
روابــط دانشــگاهی و نزدیکــی مراکــز علمــی ،دانشــگاهها
و دانشــجویان دو کشــور تأکیــد کــرد.
س جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
ریی ـ 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران و ســوئیس بایــد در زمینــه
حــل و فصــل مســایل منطق ـهای رایزنیهــای بیشــتری
بــا هــم داشــته باشــند ،گفــت :بــرای تقویــت ثبــات و
امنیــت در سراســر جهــان بویــژه در منطقــه خاورمیانــه
و مبــارزه بــا گروههــای خطرنــاک تروریســتی ،همــه
کشــورها بایــد تــاش کننــد.
دکتــر روحانــی افــزود :امــروز تروریس ـتها در منطقــه،
مدرنتریــن تســلیحات را دریافــت میکننــد و نفــت
ســرزمینی را کــه اشــغال کردهانــد ،اســتخراج کــرده
و آشــکارا آن را بــه کشــوری دیگــر منتقــل میکننــد.
س جمهــوری اولیــن گام مبــارزه بــا تروریســتها
رییــ 
را ممانعــت از کمکهــای مالــی ،تســلیحاتی و جــذب
نیــروی انســانی بــه آنهــا برشــمرد و گفــت :بایــد تــاش
کنیــم تــا جوانــان کشــورهای جهــان بــا عالقمنــدی
بــه مفاهیــم درســت و انســانی ،جــذب تروریســتها
نشــوند.
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه تردیــدی نداریــم
تروریســتهایی کــه امــروز بــه خطــری بــزرگ بــرای
کشــورهای منطقــه تبدیــل شــدهاند در آینــده بــرای
ســایر کشــورهای جهــان از جملــه کشــورهای اروپایــی
هــم خطرنــاک خواهنــد بــود ،گفــت :بایــد بــرای توقــف
تروریســتها در هــر نقطــهای از جهــان تــاش و
همــکاری کنیــم.
رییــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر لــزوم کمکهــای
انساندوســتانه ،دارویــی و غذایــی بــه آوارگان و
مــردم کشــورهای منطقــه کــه دچــار معضــل تروریســم
شــدهاند ،گفــت :ایــران و ســوئیس بایــد راههــای
ارایــه کمکهــای انساندوســتانه بــه مــردم منطقــه
را بررســی و در ایــن راســتا گامهــای مثبتــی بردارنــد.
دکتــر روحانــی ادامــه داد :امیــدوارم بــا تــاش بــرای
اجــرای قطعنامــه جهــان عــاری از خشــونت و افراطــی
گــری معــروف بــه  waveبتوانیــم گام هــای مثبتــی
بــرای جلوگیــری از خشــونت و افراطــی گــری برداریــم.

انـرژی

شماره بیست شش  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود و چهار

توسعه انرژی تجدیدپذیر با حضور
فنالندیها در ایران

نشست مشترک هیات های
عالیرتبه ایران و سوئیس؛
رییــس جمهــوری اظهــار امیــدواری کــرد کــه ســفر
س جمهــوری ســوئیس بــه تهــران آغــازی بــرای
رییــ 
ایجــاد تحــرک در روابــط دو کشــور و مناســبات
منطقــهای باشــد.
س جمهــوری ســوئیس
«یوهــان اشــنایدر آمــان» ریی ـ 
نیــز در ایــن نشســت ضمــن ابــراز خرســندی از ســفر بــه
کشــورمان ،بــا اشــاره بــه ضــرورت گســترش و توســعه
همــه جانبــه مناســبات میــان دو کشــور ،گفــت :ایــران
بــا فرهنــگ بســیار کهــن و ســوئیس بــا علــم و دانــش
جدیــد میتواننــد ،هــدف و راه مشــترکی را بــرای
پیشــرفت یکدیگــر ترســیم کننــد و در ایــن راســتا
عالقمنــد بــه توســعه همــه جانبــه مناســبات بــا ایــران
هســتیم.
رییــس جمهــوری ســوئیس همچنیــن خواســتار
گســترش روابــط دو کشــور در بخشهــای علمــی،
فنــاوری ،صنعتــی ،دانشــگاهی و گردشــگری شــد.
اشــنایدر آمــان بــا بیــان اینکــه بایــد راهحلــی مشــترک
بــرای رفــع مســایل منطقــهای یافتــه و بــه تروریســم
پایــان دهیــم ،گفــت :جمهــوری اســامی ایــران و
ســوئیس میتواننــد در ایــن راســتا همکاریهــای
خوبــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند.
رییـس جمهــوری ســوئیس همچنیــن از عضویــت ایــران
در ســازمان تجــارت جهانــی اســتقبال و بــا بیــان اینکــه
از ایــن عضویــت حمایــت خواهیــم کــرد ،حضــور ایــران
را موجــب رونــق گرفتــن ایــن ســازمان دانســت.

مدیــر پــروژه هیــات فنالنــدی در صنایــع پــاک گفت:
بــا توجــه بــه پتانســیل ایــران در زمینــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،امشــب هیــات فنالنــدی متشــکل از
 18شــرکت بــرای امــر ســرمایهگذاری ،انتقــال
تکنولــوژی و انجــام مشــاوره بــه ایــران میآیــد.
لوتــا ایرمــا امــروز در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه
پیشــرفتها و تمایــل ایــران بــرای ارتقــا انرژیهــای
تجدیدپذیــر اظهــار کــرد :بعــد از گزارشــاتی کــه در
زمینــه فعالیتهــای ایــران بــه دســت مــا رســید
تصمیــم بــر ایــن گرفتیــم کــه شــرکتهای خــود
را بــرای ایجــاد همــکاری و انتقــال تکنولــوژی وارد
ایــران کنیــم.
وی ادامــه داد :در ایــن هیــات عــاوه بــر شــرکتهایی
کــه در زمینــه آب ،فاضــاب و مدیریــت هوشــمند
آب فعالیــت میکننــد دو شــرکت نیــز در زمینــه
صنایــع غذایــی و محصــوالت لبنــی فعــال هســتند
کــه قــرار اســت در ایــن موضوعــات توافقاتــی بــا
ایــران بــه امضــا برســد.
لوتــا ایرمــا بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن شــرکتها
قبــا از پتانســیلهای ایــران بازدیــد داشــتهاند
و بــرای ســرمایهگذاری بــه ایــران میآینــد
خاطرنشــان کــرد :برخــی دیگــر از ایــن شــرکتها
بــرای بــار اول و بــرای دیــدن پتانســیلهای ایــران
بــه ایــن کشــور ســفر کردنــد.
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر اســتانهای البــرز،
تبریــز و اصفهــان بــرای ایجــاد شــهری پــاک و
دریافــت همــکاری از هیــات فنالنــدی ابــراز عالقــه
کردهانــد کــه قــرار اســت بــا شــهردارهای ایــن ســه
اســتان نیــز مالقــات داشــته باشــیم.
هیاتــی تجــاری از کشــور فنالنــد بــا حضــور وزیــر
کشــاورزی و محیــط زیســت ایــن کشــور از تاریــخ
دهــم تــا ســیزدهم اســفندماه از ایــران بازدیــد
خواهنــد کــرد کــه در ایــن بازدیــد نیــز قــرار
اســت بــا معــاون رییــس جمهــور ،رییــس ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ،وزیــر کشــاورزی ،وزیــر
نیــرو و شــهردار تهــران قراردادهایــی را امضــا کننــد.
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سخنی چند با کاندیداهای نمایندگی
مجلس شورای عالی اسالمی

 – 5خصوصی سازی واقعی شکل گیرد .
– 6انحصارات از بین برود .
 – 7همــه بنــگاه هــای دولتــی و شــبه دولتــی و همــه
آســتان هــا بــدون اســتثناء بــه دولــت مالیــات بپردازنــد .
 – 8زیــر ســاخت هــای بیمــه ای و بانکــی بــرای توســعه
صــادرات غیــر نفتــی مهیــا گــردد .
 – 9بــرای جلوگیــری از ورود کاالی قاچــاق تنهــا راه
تضعیــف هــر چــه بیشــتر نــرخ ریــال بــه نــرخ ارز خارجــی
مــی باشــد و حداقــل نــرخ ارز هــم بایــد برنامــه چهــارم
و پنجــم بــرای حــدود ده ســال معــادل تــورم داخلــی
منهــای تــورم خارجــی تعدیــل شــود در اینصــورت
کاالهــای ســاخت داخــل بــا کاالهــای ســاخت خــارج
رقابــت مــی کننــد و از ورود کاالی قاچــاق جلوگیــری
مــی شــود .

محمد پارسا

آغاز مطالعات ساخت خط لوله
صادرات گاز به عمان

شــانا -مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران
از پایــان مطالعــه احــداث خــط لولــه صــادرات گاز
ایــران بــه عمــان تــا پایــان مردادمــاه ســال  ٩۵خبــر
داد .علیرضــا کاملــی بــا اشــاره بــه اینکــه مطالعــه بخش
خشــکی احــداث خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه
عمــان از دو مــاه گذشــته آغــاز شــده اســت ،دربــاره
مطالعــه بخــش دریایــی آن نیــز اظهــار کــرد :قــرار
اســت کار مطالعــه بخــش دریایــی ایــن پــروژه کــه بــه
شــرکت مهندســی و ســاخت تاسیســات دریایــی ایــران
ســپرده شــد ،تــا پایــان مردادمــاه بــه پایــان برســد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مطالعــه بخــش خشــکی ایــن
پــروژه زودتــر از بخــش دریایــی بــه اتمــام میرســد بــه
مشــکل احــداث خــط لولــه در بخــش دریایــی اشــاره
کــرد و افــزود :مشــکل ایــن بخــش ایــن اســت کــه
هنــوز مســیر انتهایــی ایــن خــط کــه در ســمت عمــان
قــرار دارد بــه دلیــل عمقهــای متفــاوت و مســیرهای
ســختگذر نهایــی نشــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

يافتــن كســي كــه حاضــر شــود دربــاره مقابلــه بــا
غيبتهــا در اتــاق تهــران صحبــت كنــد بســيار
ســخت بــود 36 .نفــر از اعضــاي ايــن اتــاق را
يــك گــروه تشــكيل ميدهنــد .دولتيهــا كمتــر
تمايــل بــه دخالــت در مســائل اداره پارلمــان بخش
خصوصــي دارنــد كــه متهــم بــه مداخلــه نشــوند.
طبيعتــا اعضــاي ائتــاف فــردا عالقهيــي نداشــتند
كــه عليــه هــم گروهيهــاي خــود صحبــت
كننــد .حتــي وقتــي از بعضــي اعضــاي هيــات
رييســه اتــاق تهــران ميخواســتيم در ايــن بــاره
اظهارنظــر كننــد ميگفتنــد دربــاره هــر موضوعــي
حاضــر بــه مصاحبــه هســتند ولــي دربــاره ايــن
مســاله بــه خصــوص خيــر .امــا حميدرضــا صالحــي
كــه عضــو هيــات نماينــدگان اتــاق تهــران و عضــو
گــروه ائتــاف فــردا اســت حاضــر شــد دربــاره
غيبتهــا بــا تعــادل مصاحبــه كنــد .وي بــدون
واهمــه ايــن رفتــار هــم گروهيهــاي خــود را
محكــوم كــرد و معتقــد اســت بايــد بــا غايبيــن
برخــورد شــود

تبعيضي ميان نماينده
بخش خصوصي و دولتي
نيستـــــــ
ــ
ــــــــ

.بــر اســاس آييــن نامــه كســاني كــه غيبــت بيــش
از حــد دارنــد بايــد از هيــات نماينــدگان اتــاق
بازرگانــي حــذف شــوند .سياســت ايــن دوره هيات
نماينــدگان دربــاره ايــن آييــن نامــه چيســت؟
آييــن نامــه ميگويــد كســاني كــه  3جلســه متوالــي
يــا  6جلســه غيرمتوالــي در جلســات هيــات نماينــدگان
اتــاق غيبــت ميكنــد بايــد دربــاره آنهــا توســط هيــات
رييســه و هيــات نماينــدگان تصميمگيــري شــود .بــر
اســاس هميــن آييــن نامــه هيــات نماينــدگان داراي نظــم
ميشــود .بــه هميــن دليــل در ايــن مرحلــه بــه كســاني
كــه غيبــت ميكننــد تذكــر داده ميشــود .اتفاقــا ايــن
موضــوع توســط بعضــي از اعضــا در يــك جلســه تذكــر
داده شــده اســت.
در هيــات نماينــدگان قبلــي ايــن موضــوع رخ
نــداد و شــائبههايي ايجــاد شــد .در ايــن دوره مــا
نيــز بــراي اينكــه شــائبه ايجــاد نشــود موظــف بــه
اجــراي ايــن قانــون هســتيم.
البتــه فلســفه صــدا كــردن اعضــا و ايــن جملــه كــه عضــو
در اختيــار هيــات رييســه اســت ايــن اســت كــه اول طــرف
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مربوطــه صــدا شــود و دليــل غيبــت بررســي گــردد .بايــد
ديــد كــه دليــل غيبــت چقــدر موجــه يــا غيرموجــه بــوده
اســت.
آيــا ايــن آييــن نامــه مشــمول نماينــدگان بخــش
دولــت نيــز هســت؟
آييــن نامــه در متــن و فلســفه وجــودي خــود هيــچ
تبعيضــي ميــان نماينــده بخــش خصوصــي و دولتــي قائــل
نشــده اســت .هيــچ جــاي قانــون گفتــه نشــده اســت چــون
نماينــده دولــت اســت پــس از بعضــي امكانــات محــروم
اســت .نماينــدگان دولــت ميتواننــد عضــو هيــات رييســه
باشــند يــا بــه رياســت كميســيونها برســند .پــس طبيعتــا
نحــوه برخــورد بــا آنهــا هــم فرقــي بــا نماينــدگان بخــش
خصوصــي نخواهــد كــرد .آنهــا از طــرف وزيــر معرفــي
شــدهاند پــس بررســي اوليــه عملكــرد آنهــا بايــد بــه وزيــر
مربوطــه گــزارش داده شــود .وزيــر بايــد بدانــد كســي كــه
بــا حكــم وي در پارلمــان بخــش خصوصــي نشســته اســت
چقــدر بــه ايــن حكــم احتــرام ميگــذارد .در نهايــت اگــر
كســي بــه غيبــت اصــرار دارد حتــي اگــر نماينــده دولــت
باشــد بايــد حــذف شــود .البتــه ايــن حــذف منجــر بــه از
دســت رفتــن كرســي دولــت نميشــود بلكــه تنهــا فــرد
جابهجــا ميشــود و وزيــر مربوطــه بايــد جايگزينــي
معرفــي كنــد.
دليــل ايــن همــه غيبــت در اتــاق تهــران در دوره
هشــتم چيســت؟ ايــن در حالــي اســت كــه يــك
ســال پيــش همــه ايــن افــراد بــراي دســت يافتــن
بــه ايــن كرســيها تــاش ميكردنــد.
نماينــدگان بايــد بپذيرنــد كــه وقــت گذاشــتن بســيار
مهــم اســت و بايــد براي ســمتي كه بــه دســت آوردهاند
وقــت بگذارنــد .ســال گذشــته در ايــام انتخابــات ايــن
بحــث مطــرح بــود كــه بــراي اعضــاي اتــاق معيارهايــي
در نظــر گرفتــه شــود و بــر اســاس ايــن معيارهــا بــه
اعضــا راي داده شــود .از مهمتريــن ايــن معيارهــا
ميــزان وقــت گذاشــتن آنهــا بــود .ايــن مشــكل تنهــا
مربــوط بــه اتــاق تهــران نيســت .ايــن مشــكل در اكثــر
تشــكلهاي بخــش خصوصــي وجــود دارد .در همــه
جــا عدهيــي ميآينــد و ســمتي را ميپذيرنــد و در
زمــان پذيرفتــن ايــن ســمت در رقابتهــاي جــدي
قــرار ميگيرنــد
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بــا وجــود ايــن پــس از بــه دســت آوردن اين ســمت
اهميــت الزم بــراي ســمت را قائــل نميشــوند و در
جلســات شــركت نميكننــد .بخــش خصوصــي
نيــز بايــد نماينــدگان خــود را مــورد نظــارت قــرار
دهــد و بــه كســاني كــه وقــت نميگذارنــد و در
جلســات غيبــت ميكننــد راي ندهــد.
در ســوي ديگــر مســاله دولتيهــا مطــرح اســت .فلســفه
حضــور دولتيهــا تعامــل بــا بخــش خصوصــي اســت.
دولــت قــرار اســت از نظــرات بخــش خصوصــي در اجــراي
كارهــا و وظايــف خــود اســتفاده كنــد بــه هميــن دليــل 20
مديــر عالــي دولتــي از ســوي دولــت معرفــي ميشــوند.
مخصوصــا در شــرايط فعلــي كــه پــس از برجــام اوضــاع
اقتصــادي را داراي اهميتــي دو چنــدان كــرده اســت بايــد
نماينــدگان دولــت وقــت بيشــتري بگذارنــد و در جلســات
حضــور داشــته باشــند .هــر چنــد در ايــن دوره حضــور
دولتيهــا بهتــر از دورههــاي قبــل بــوده اســت.
بــا وجــود ايــن بيشــترين غيبــت مربــوط بــه يــك
نماينــده دولــت اســت.
دولــت الزم اســت در دوران پســابرجام تغييــرات اساســي
در نــگاه خــود داشــته باشــد و ايــن كار بــا كمــك
نماينــدگان دولــت در پارلمــان بخــش خصوصــي ممكــن
اســت .تفكــرات دولــت بايــد بــه بخــش خصوصــي نزديــك
شــود .بــه جلســه اخيــر رييــس ســازمان برنامــه و بودجــه
بــا پارلمــان بخــش خصوصــي نــگاه كنيــد .حتــي نوبخــت
خــود انتظــار نداشــت كــه تــا ايــن انــدازه ديــدگاه بخــش
خصوصــي دربــاره قيمــت ارز بــا ديــدگاه ســخنگوي دولــت
متفــاوت باشــد .بخــش خصوصــي از ديــدگاه اقتصــاد ،رشــد،
توليــد و اشــتغال مســائل را ميبينــد و ايــن ديــدگاه بــا
ديــدگاه سياســي دولــت متفــاوت اســت .دولــت بايــد
نگاههــاي جديــد اقتصــادي را بپذيــرد .در فضــاي جديــد
جهــان بخــش خصوصــي سياســتگذار اقتصــادي اســت
و نــگاه مالكانــه قديمــي ديگــر بــراي دولتهــا كارايــي
نــدارد .متاســفانه مــا شــاهد هســتيم كــه همــان ديــدگاه از
بــاال بــه پاييــن كــه در دولــت قبــل وجــود داشــت و باعــث
اعتــراض بخــش خصوصــي بــه دولــت بــود كمــاكان ادامــه
دارد .مديــران ارشــد دولتــي بايــد بپذيرنــد كــه ديــدگاه
امــروز دولــت بــه بخــش خصوصــي نيــاز بــه تعديــل دارد
و بايــد ســهم بســيار بيشــتري از اقتصــاد در اختيــار بخــش
خصوصــي قــرار گيــرد.
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رویکرد اصلی دولت ،اصالح قوانین با
هدف افزایش ســــهم بخش
خصوصی است
علــی طیــب نیــا :جنــگ اقتصــادی پایــان یافــت و
امــروز نوبــت آن اســت کــه از فرصــت هــای موجود
بــرای برداشــتن گام دوم و بازســازی اقتصــاد ایــران
اســتفاده کنیــم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از هدفگــذاری دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی هشــت درصــدی بــه عنــوان یکــی از
اهــداف اصلــی برنامــه پنجســاله ششــم توســعه کشــور خبــر
داد و افــزود :رشــد مســتمر ،پایــداری اقتصــادی و تحقــق
اهــداف ایــن برنامــه در گــرو اصالحــات اقتصــادی و حرکــت
بــه ســمت اقتصــاد مقاومتــی اســت.
گزیده اظهارات او را می خوانید:
جنــگ اقتصــادی بــا تــاش دولــت در عرصــه دیپلماســی
پایــان یافــت و امــروز نوبــت آن اســت کــه از فرصــت هــای
موجــود بــرای برداشــتن گام دوم و بازســازی اقتصــاد ایــران
اســتفاده کنیــم.
حاکــم کــردن ثبــات و آرامــش بــر فضــای اقتصــاد ایــران در
گام نخســت دنبــال شــد و آســیب هــای ناشــی از تحریــم ها
و سیاســت هــای اقتصــادی گذشــته بــه حداقــل رســید و در
گام دوم دولــت اجــرای برنامــه هــای کوتــاه مــدت را بــرای
شــکوفایی اقتصــادی آغــاز کــرده اســت.
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه کشــور  ،برنامه میــان مدت
بــرای بازســازی و شــکوفایی اقتصــاد اســت کــه نیازمنــد
همــکاری و تعامــل ،عــزم جهــادی و مدیریــت جهــادی تیــم
اقتصــادی دولــت ،هیــات وزیــران و قــوه مقننــه اســت.
رونــق اقتصــادی از ســال آینــده در کشــور آغــاز مــی شــود
و بایــد تــاش کنیــم ســطح رشــد اقتصــادی و کیفیــت آن
را باالتــر بــرده و آحــاد جامعــه را از ثمــرات و بــرکات آن
بهــره منــد کنیــم.
دولــت بــر حــل دو مســاله اساســی ‹تنگناهــای مالــی و
بدهــی هــای خــود› تمرکــز کــرده اســت کــه انجــام ایــن
مهــم بــه بهبــود فضــای کســب و کار و انضبــاط بخشــی
مالــی خواهــد انجامیــد.
افزایــش مقاومــت پذیــری اقتصــاد بــا تجربــه تحریــم هــا

ســبب شــده اســت در یــک ســال گذشــته بــه رغــم تــداوم
کاهشــی تحریــم هــا و افــت قیمــت نفــت ،اقتصــاد کشــور
چنــدان آســیب پذیــر نباشــد.
دولــت در ایــن دوره توانســت بــا هــدف قــرار دادن خــروج
غیرتورمــی از رکــود و تدویــن برنامــه هایــی در راســتای
ایجــاد اقتصــاد مقاومتــی بــا هــدف حمایــت از تولیــد ،آثــار
منفــی تحریــم هــا و کاهــش درآمدهــای نفتــی را خنثــی
کــرده و کاهــش دهــد.
تــورم اقتصــاد کنتــرل شــد و از  34.7درصــد در ســال 1392
بــه  15.6درصــد در ســال  1393و  13.2درصــد در دی مــاه
 1394برســد و تــورم نقطــه بــه نقطــه نیــز در بهمــن مــاه
امســال بــه کمتــر از  9درصــد کاهــش یابــد.
ارتقــای رشــد اقتصــادی از منفــی  6.8درصــد در ســال
 1391و منفــی  1.9درصــد در ســال  1392بــه ســه درصــد
در ســال گذشــته از دیگــر دســتاوردهای اقتصــادی دولــت
یازدهــم اســت.
یکــی از مهــم تریــن آثــار کاهــش درآمدهــای نفتــی افزایــش
نــرخ ارز اســت امــا شــاهدیم ایــن بــازار از ثبــات نســبی
برخــوردار بــوده و نــرخ رشــد دالر در دی ماه امســال نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  4.5درصــد بــوده اســت.
دولــت موفــق بــه ایجــاد ثبــات در بــازار ارز و بــازار دارایــی
هــا شــده کــه زمینــه را بــرای پیــش بینــی پذیــری اقتصــاد
ایــران در آینــده بــرای ســرمایه گــذاری و رشــد اقتصــادی
فراهــم کــرده اســت.
مواجهــه بــا دو عارضــه نفتــی و دولتــی بــودن اقتصــاد در
برنامــه ششــم توســعه برنامــه ریــزی شــده کــه ارتقــای
رشــد اقتصــادی کشــور وابســته بــه کاهــش ایــن عــوارض
اســت.
راهبردهــای برگرفتــه از سیاســت هــای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی در برنامــه پنجســاله ششــم توســعه دنبــال مــی
شــود و تــاش بــرای اجــرای ایــن سیاســت بــا پایــان یافتــن
تدریجــی تحریــم هــا کاهــش نیافتــه اســت.
دســتیابی بــه رشــد هشــت درصــدی اقتصــادی یکــی از
اصلــی تریــن اهــداف در ایــن برنامــه اســت .حفــظ قــدرت
خریــد مــردم و مصــون نگــه داشــتن طبقــات کــم برخــوردار
از آثــار تــورم ،دیگــر اهــداف ایــن برنامــه اســت کــه تــا
وصــول بــه تــورم تــک رقمــی ادامــه خواهــد یافــت.
رشــد اقتصــادی پایــدار غیرتورمــی (کــه مهــم تریــن عامــل
تعییــن کننــده اســتاندارد زندگــی مــردم اســت) ،ایجــاد
فرصــت هــای شــغلی پایــدار و مهــار بیــکاری و افزایــش
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نقــش مــردم در اقتصــاد بــه عنــوان ســه هــدف راهبــردی
در ایــن برنامــه پیگیــری مــی شــود.
مطابــق برنامــه ریــزی انجــام شــده یــک ســوم رشــد
اقتصــادی بایــد از محــل ارتقــای ســهم بهــره وری عوامــل
تولیــد مهیــا شــود کــه گســترش بهــره وری ،ارتقــای بهــره
وری دانــش بنیــان ،ارتقــای بهــره وری در بخــش عمومــی،
ارتقــای بهــره وری در بخــش هــای غیردولتــی ،بهبــود
اســتانداردهای مصــرف و ارتقــای بهــره وری مصــرف و
ســامان دهــی مجــدد نظــام تدبیــر کشــور و افزایــش
کارآیــی نظــام اداری بــه عنــوان مهــم تریــن راهبردهــا در
ایــن زمینــه مطــرح اســت.
تحقــق ســهم  33درصــدی بهــره وری از رشــد اقتصــادی،
بــا میانگیــن شــکاف تامیــن مالــی حــدود  20درصــدی
مواجــه مــی شــود کــه مهــم تریــن راهبردهــای دولــت در
برنامــه ششــم توســعه در ایــن زمینه شــامل گســترش بازار
ســرمایه ،اصــاح کارکردهــای نهادهــای مالــی ،تامیــن مالی
خارجــی ،ارتقــای بــازار پــول ،بهبــود کارآیی سیاســت های
پولــی و تخصیــص بهینــه منابــع نفــت و گاز خواهــد بــود.
انتقــال دانــش و تکنولــوژی بــه ایــران ،افزایــش تولیــد در
داخــل ســرزمین و تامیــن مالــی خارجــی از جملــه اولویــت
هــای اقتصــادی دولــت اســت.
کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفــت خــام ضــروری اســت
چراکــه ایــن موضــوع متغییــری بــرون زا اســت کــه از
تحــوالت منطقــه تاثیــر مــی پذیــرد و نوســانات درآمدهــای
ارزی کشــور را بــه دنبــال خواهــد داشــت .بــر ایــن اســاس
بایــد بــه ســمت تامیــن مالــی توســط مالیــات هــا و ســایر
اقــام درآمــدی حرکــت کــرد.
رویکــرد اصلــی دولــت اصــاح قوانیــن بــا هــدف افزایــش
ســهم بخــش خصوصــی خواهــد بــود.
 180هــزار فقــره قانــون در کشــور وجــود دارد کــه قوانیــن
زائــد بســیاری در بیــن آنهــا بــه چشــم مــی خــورد و ســه
راهبــرد اصلــی بهبــود کیفیــت قوانیــن ،بهبــود فرآیندهــای
ارائــه خدمــات در بخــش عمومــی و ارتقــای جایــگاه بیــن
المللــی کشــور در شــاخص هــای جهانــی کســب و کار بــه
عنــوان راهبــرد اساســی حــذف ایــن قوانیــن زائــد و دســت
و پاگیــر مطــرح اســت.
رشــد مســتمر و پایــدار اقتصــادی و تحقــق اهــداف برنامــه
ششــم توســعه در گــرو اصالحــات اقتصــادی و حرکــت بــه
ســمت اقتصــاد مقاومتــی اســت.
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تمایل اسپانیـا برای بازگشایی اولین
فاینانس پتروشیمی در ایران
پــس از آغــاز مذاکــرات نفتــی ایــران بــا «رپســول» بهعنــوان
بزرگتریــن شــرکت نفتــی اســپانیا و فــروش اولیــن محمولــه
نفتــی بــه «کپســای» ایــن کشــور اروپایــی ،شــمارش معکــوس
بــرای بازگشــایی اولیــن فاینانــس در صنایــع پتروشــیمی
کشــور توســط اســپانیاییها آغــاز شــده اســت.
بــر ایــن اســاس بــرای دومینبــار در طــول چنــد هفته گذشــته
مذاکــرات جدیــدی بیــن شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
ایــران و شــرکت «ســرکوبه» اســپانیا بــه منظــور تامیــن
فاینانــس مجتمــع پتروشــیمی دماونــد بــه عنــوان بزرگتریــن
تامینکننــده خدمــات صنایــع جدیــد پتروشــیمی در عســلویه
آغــاز شــده است.مارســلو آلبرتــو ریوداوتــس اســانگن ،مدیــر
صــادرات شــرکت ســرکوبه اســپانیا در حاشــیه دیــدار بــا
مقامــات شــرکت صنایــع پتروشــیمی از آمادگــی دوبــاره ایــن
مجموعــه بــرای تامیــن فاینانــس بلندمــدت پتروشــیمی دماوند
خبــر داد و گفــت :بــرای دومینبــار اســت در طــول چنــد
مــاه اخیــر در ایــران حضــور داریــم و امیدواریــم مذاکــرات
بــرای مشــارکت در مجتمــع پتروشــیمی دماونــد بــه نتیجــه
برســد.به گــزارش مهــر ،امیرحســن فــاح ،مدیــر توســعه
ســرمایهگذاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی هــم در
ایــن مذاکــرات بــا بیــان اینکــه مجتمــع پتروشــمی دماونــد
از ســوی ســازمان خصوصیســازی در حــال واگــذاری اســت،
گفــت :در ایــن مســیر شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــه
عنــوان نماینــده دولــت بــرای قــرارداد بــا ســرکوبه اســپانیا در
قالــب یــک قــرارداد کلــی منعــی ندارد.ایــن مقــام مســوول
تاکیــد کــرد :امــا شــرکت اســپانیایی در صــورت انعقــاد قــرارداد
در زمــان واگــذاری مجتمــع پتروشــمی دماونــد بایــد بــا مالــک
جدیــد بخــش خصوصــی همــکاری کنــد.از ســوی دیگــر در
حالــی مذاکــرات بیــن ایــران و اســپانیا بــرای تامیــن فاینانــس
پتروشــیمی دماونــد آغــاز شــده کــه اخیــرا مذاکراتــی بیــن دو
کشــور بــرای مشــارکت در ســاخت یــک پاالیشــگاه نفــت آغــاز
شــده اســت.خوزه مانوئــل گارســیا مارگالــو ،وزیــر امــور خارجــه
اســپانیا اخیــرا در گفتوگویــی از انجــام مذاکراتــی بــا ایــران
بــه منظــور ســاخت یــک پاالیشــگاه نفــت خبــر داده و تاکیــد
کــرده اســت :مادریــد ســاخت پاالیشــگاه نفــت بــا مشــارکت
ایــران بهجــای شــرکت روس نفــت روســیه را مــورد بررســی
قــرار میدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران روز گذشــته بــا یوســف
بــن علــوی ،وزیــر خارجــه عمــان دیــدار کــرد و در ایــن
دیــدار در خصــوص گســترش روابــط و ســرمایهگذاری در
حــوزه انــرژی بــه گفتوگــو پرداختنــد.
وزیــر نفــت پــس از دیــدار بــا وزیــر خارجــه عمــان ضمن
اشــاره بــه گفتوگــوی مفیــد و بســیار خــوب بــا هیــات
عمانــی افــزود :ایــران و عمــان عالقهمنــد بــه گســترش
روابــط و ســرمایهگذاری مشــترک در دو کشــور هســتند
و تــاش میکننــد اقدامهــا و زیرســاختهای الزم را
بــرای گســترش ایــن روابــط ایجــاد کننـد.
بیــژن زنگنــه مهمتریــن کار مشــترک بــا عمــان در
حــوزه نفــت و گاز را احــداث خــط لولــه صــادرات گاز
ایــران بــه عمــان عنــوان کــرد و دربــاره دیگــر محــور
مذاکــرات روز گذشــته نیــز گفــت :درایــن دیــدار
دربــاره ســرمایهگذاری مشــترک در حــوزه پاالیــش،
ذخیرهســازی نفــت ،فــرآورده و توســعه صنایــع
پتروشــیمی در دو کشــور بحــث و گفتوگــو شــده
اســت.
زنگنــه نســبت بــه گســترش روابــط میــان تهــران
و مســقط ابــراز خوشــبینی کــرد و بــا بیــان اینکــه
ایــن کشــور در دوران ســختی در کنــار ایــران بــوده
اســت ،افــزود :بــدون شــک روابــط دو کشــور در دوران
پســاتحریم افزایــش مییابــد.
بــه گــزارش شــانا ،همچنیــن یوســف بــن علــوی بــا
اشــاره بــه اینکــه دیــدار بــا وزیــر نفــت ایــران بــرای
بررســی طرحهــا و گســترش روابــط در بخــش نفــت،
گاز و پتروشــیمی میــان دو کشــور بــود ،تصریــح کــرد:
بــدون تردیــد بــا توجــه بــه موقعیــت و جایــگاه ایــران
در بخــش نفــت و گاز ایــن کشــور خواســتار گســترش
روابــط در ایــن زمینــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه چگونگــی انتقــال گاز ایــران بــه
عمــان در ایــن دیــدار بررســی شــد ،تصریــح کــرد:
هــدف ســوق دادن گاز ایــران از طریــق عمــان بــه
بازارهــای جهانــی اســت.
وزیــر خارجــه عمــان بــا بیــان اینکــه مطالعــات
کارشناســی و اقتصــادی خــط لولــه صــادرات گاز ایــران
بــه عمــان در حــال انجــام اســت و ظــرف  ۶مــاه آینــده
ایــن مطالعــات تکمیــل میشــود ،یــادآور شـد :بــا توجــه

انـرژی
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ی ترانزیتبرق
برنامهایران-روسیهبرا 
زمستان صادرات،تابستان واردات

مهم ترین محور دیدار زنگنه و
یوسف بن علوی؛

احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان
بــه روابــط مطلــوب میــان دو کشــور ،عمــان عالقهمنــد
بــه اســتفاده از گاز ایــران اســت و بــا همــه جزییــات
ایــن طــرح و پــروژه موافــق اس ـت.
بــه گفتــه وی همچنیــن چشــمانداز همکاریهــای
اقتصــادی ،تجــاری و نفتــی کــه میتوانــد بــه ســود دو
کشــور باشــد ،در ایــن دیــدار بررســی شــد ،افــزود :همه
ســواحل عمــان و دریــای عــرب و همچنیــن ســاحل
عمــان آمادگــی دارد همــکاری دریایــی را بــا ایــران
افزایــش دهــد.
یوســف بنعلــوی موقعیــت پایانههــای ایــن کشــور را
یکــی از مزیتهــای گســترش همــکای نفــت و گاز ایران
و عمــان عنــوان کــرد و افــزود :خوشــحالیم پروژههــا و
طرحهایــی کــه از ســوی عمــان بــه مســووالن ایرانــی
ارائــه شــده بــا اســتقبال و گشــادهرویی آنهــا روبــهرو
شــده اسـت.
همچنیــن مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز
ایــران در حاشــیه ایــن دیــدار در خصــوص قیمــت گاز
صادراتــی ایــران بــه عمــان گف ـت :برنامــه ایــران ایــن
اســت کــه دربــاره بحــث هزینــه تجهیــزات
( )tooling feeالانجــی بــا طــرف عمانــی بــه
توافــق برســد.
علیرضــا کاملــی بــا بیــان اینکــه اگــر قیمــت هزینــه
تجهیــزات بــرای تبدیــل بــه الانجــی منطقــی باشــد

میتــوان قیمــت گاز را براســاس آن تعییــن کــرد،
گفــت :ایــران دیدگاههــای خــود را بــا عمــان در ایــن
زمینــه مطــرح کــرده و قــرار اســت بــا اعــام آمادگــی
عمــان ایــن مذاکــرات ادامــه پیــدا کنــد.
وی ظرفیــت تاسیســات خالــی الانجــی عمــان را
هماکنــون  ٢تــا  2/5میلیــون تــن عنــوان کــرد و
افــزود :انتظــار ایــن اســت کــه ایــن تاسیســات بــه
ایــران اختصــاص پیــدا کنــد و عمــان نیــز از ایــن
موضــوع اســتقبال میکنــد.
بــه گفتــه کاملــی ،تــا پایــان احــداث خــط لولــه
صــادرات گاز ایــران بــه عمــان ایــن میــزان بــه دلیــل
مشــکل عرضــه گاز از ســوی عمــان افزایــش پیــدا
میکنــد و بــه  2/5تــا  ٣میلیــون تــن میرســد کــه
ایــران میتوانــد از آن اســتفاده کنــد.
علــی الســنیدی ،وزیــر تجــارت و صنایــع عمــان،
ســالم االســماعیلی ،رییــس ســازمان گســترش و
ســرمایهگذاری و توســعه صــادرات ،حمــود الزدجالــی،
رییــس بانــک مرکــزی ،عبدالــرزاق الرییســیف ،رییــس
اجرایــی بانــک مســقط ،ســعود بــن احمــد البروانــی،
ســفیر سلطاننشــین عمــان در تهــران ،عــزان بــن
قاســم البوســعیدی ،مدیــرکل برنامهریــزی و پژوهشــها
در ســازمان و ...در دیــدار امــروز بــا وزیــر نفــت حضــور
داشــتند.

مدیرعامــل توانیــر بــا اشــاره بــه برنامــه تبــادل و ترانزیــت
بــرق بیــن ایــران و روســیه ،گفــت :زمســتانها بــرق بــه
روســیه صــادر و تابســتانها بــرق از ایــن کشــور وارد
میکنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،آرش كــردی در تشــریح
برنامههــای جدیــد توســعه صنعــت بــرق ایــران ،گفــت:
صنعــت بــرق بــرای توســعه بــه ســرمایه گــذاری هــای
جدیــد توســط بخــش خصوصــی و خارجــی نیــاز دارد.
مدیرعامــل توانیــر بــا اعــام اینکــه افزايــش  ۳۰هــزار
مــگاوات بــه ظرفيــت توليــد بــرق در برنامــه ششــم توســعه
پيــش بينــي شــده اســت ،تصریــح كــرد :بــر ایــن اســاس
بــه ازاي اضافــه شــدن هــر یــک مــگاوات بــه ظرفیــت
توليــد بــرق بايــد پنــج مــگاوات بــه ظرفيــت شــبكه انتقــال
اضافــه شــود.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر
ظرفيــت نصــب شــده بــرق ایــران بــه بیــش از  ۷۴هــزار
مــگاوات و ظرفيــت انتقــال بــه  ۳۲۴هــزار مــگاوات افزایــش
یافتــه اســت ،اظهــار داشــت :عــاوه بــر ایــن هــم اکنــون
پیــک مصــرف بــرق کشــور بــه بیــش از  ۵۰هــزار مــگاوات
رســیده اســت.
کــردی همچنیــن بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی بــرای
توســعه تجــارت بــرق و انــرژی در کشــور ،تاکیــد کــرد :در
توســعه تجــارت در کنــار افزایــش صــادرات ،ترانزیــت بــرق
بــا کشــورهای همســایه هــم در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.
مدیرعامــل توانیــر بــا بیــان اینکــه تبــادل بــرق بیــن ایــران
و روســیه یکــی از برنامــه هــای جدیــد توســعه تجــارت
بــرق و انــرژی کشــور اســت ،تبییــن کــرد :در شــرایط
فعلــی اوج مصــرف بــرق در ایــران فصــل تابســتان و در
روســيه زمســتان بــوده کــه ایــن اختــاف در پیــک مصــرف
میتوانــد بــه توســعه تبــادالت برقــی بیــن دو کشــور
کمــک کنــد.
وی همچنیــن از اضافــه شــدن  ۴۰۰پســت جديــد بــه
ظرفيــت پســتهاي بــرق كشــور خبــر داد و خاطرنشــان
کــرد :عــاوه بــر ایــن طراحــی ،ســاخت و راهانــدازی ۳۱۲
پســت جدیــد فــوق توزيــع و انتقــال در برنامــه گنجانــده
شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همسایگان شمالی در
انتظار تامین برق از ایران
پیشــرفت ایــران در صنایــع بــرق بــه حــدی اســت
کــه اکنــون ایــران تــوان تامیــن بخشــی از نیازهــای
کشــورهای همســایه خــود را دارد.
در ایــن زمینــه تــوان تامیــن زیرســاختها نیــز وجــود دارد امــا
چالــش اصلــی انتقــال بــرق تامیــن مالــی بــرای ســاخت خطــوط
و پس ـتهای انتقــال بــرق اســت.
تــوان تولیــد بــرق ایــران اکنــون بیــش از نیــاز کشــور اســت
و بــا احتســاب اینکــه همســایگان شــمالی ایــران ،کشــورهای
سردســیری هســتند و نیــاز کمتــری بــه مصــرف بــرق بــا
هــدف سرمایشــی دارنــد ،ایــران میتوانــد مــازاد تولیــد را بــه
ایــن کشــور را منتقــل کنــد .موضوعــی کــه در ایــن زمینــه
آســیبهایی وارد میکنــد کاهــش ســرمایهگذاری در صنعــت
بــرق کشــور اســت کــه بــر اثــر سیاســتهای اقتصــادی
دولتهــای گذشــته انجــام شــده اســت.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در شــرایط پســاتحریم
قــرار دارد برخــی تحلیلهــا گویــای وجــود فاینانســورهایی
اســت کــه میتواننــد در صنعــت بــرق ایــران وارد شــوند .در
ادامــه صمــت بــه بررســی چگونگــی تامیــن زیرســاختها بــرای
فــروش بــرق دیگــر کشــورهای منطقــه پرداختــه اســت.
علیرضــا کالهــی ،رییــس ســندیکای صنعــت بــرق

دربــاره وضعیــت صنعــت بــرق در کشــور و چگونگــی تامیــن
زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای بخــش انتقــال بــه صمــت
توضیــح داد :زیرســاختهای بــرق دو بخــش اصلــی دارد.
بخشهایــی کــه در زیرســاختهای صنعــت بــرق وجــود دارد
شــامل تولیــد و انتقــال و توزیــع میشــود .ایــران در تولیــد
بــرق خوشــبختانه مشــکلی نــدارد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکه
الگــوی مصــرف بــرق در همســایگان شــمالی ایــران متفــاوت
اســت و ایــران در ایــن منطقــه مــازاد تولیــد دارد ،ظرفیــت
همــکاری مشــترک بــه وجــود آمــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعاتــی کــه در صنعــت بــرق
وجــود دارد ایــن اســت کــه ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــور
بیشــتر محــدود بــه زمــان اوج مصــرف بــرق اســت ،توضیــح
داد :بــرای پوش ـشدهی تقاضــای بــرق در پیــک مصــرف ایــران
نیروگاههــای تولیــد بــرق را تقویــت کــرده تــا بتوانــد بــه ســطح
میــزان مصــرف بــرق متقاضیــان پاســخ دهــد.
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه اینکــه پیــک
مصــرف بــرق در کشــور تابســتان اســت ،گفــت :ایــن در حالــی
اســت کــه ایــران در باقــی فصلهــا بــا مــازاد تولیــد بــرق مواجــه
میشــود .بــر ایــن اســاس در دیگــر مواقــع ســرمایه عظیمــی در
کشــور بیــکار میمانــد .همچنیــن در ایــن دوران همســایگان
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شــمالی ایــران نیــاز بــه بــرق دارنــد کــه ایــران میتوانــد بــا
اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود در بخــش تولیــد بــرق نیــاز
آنهــا را نیــز پوشــش دهــد.
وی در حالــی کــه از زیرســاختهای انتقــال بــرق بــه عنــوان
چالــش اصلــی صنعــت بــرق نــام بــرد ،توضیــح داد :تنهــا
مشــکلی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ضعــف ایــران در تامیــن
زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای انتقــال بــرق اســت.
وی بــه ایــن پرســش کــه دلیــل ضعــف ایــران در تامیــن
زیرســاختهای انتقــال بــرق چیســت ،پاســخ داد :یکــی از
مشــکالتی کــه در ســالهای گذشــته باعــث شــد ایــران در
تامیــن زیرســاختهای انتقــال بــرق بــا مشــکل رو ب ـهرو شــود
کاهــش شــدید ســرمایهگذاری بــود.
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق افــزود :کاهــش ســرمایهگذاری
در صنعــت بــرق یکــی از بزرگتریــن آســیبهایی بــود کــه
دولتهــای نهــم و دهــم بــه زیرســاختهای ایــن صنعــت در
کشــور وارد کردنــد .بــه ایــن دلیــل اســت کــه زیرســاختهای
موجــود در کشــور ظرفیــت مناســبی بــرای انتقــال بــرق ندارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران تــوان تامیــن برخــی نیازهــای
کشــورهای همســایه خــود را در زمینــه بــرق دارد ،تاکیــد
کــرد :دلیــل اصلــی تــوان ایــران در تامیــن نیازهــای بــرق در
کشــورهای همســایه شــمالی متفــاوت بــودن الگــوی مصــرف
بــرق اســت؛ همچنیــن تــوان ایــران در تولیــد بــوده و اکنــون
تــوان زیرســاختی انتقــال بــرق در کشــور آمــاده نیســت.
کالهــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر کشــوری یــک منحنــی مصــرف
بــرق دارد کــه براســاس آن زمــان اون و غیــراوج مصــرف بــرق
مشــخص میشــود ،توضیــح داد :عمــده بــار مصــرف کشــور مــا
سرمایشــی اســت و در تابســتان مصــرف بــرق بــه پیــک خــود
میرســد .امــا در کشــورهای همســایه شــمالی اینطــور نیســت
و بایــد درنظــر داشــت کــه میانگیــن دمــای ایــن کشــورها نیــز
از ایــران پاییــن اســت و نیــاز کمتــری بــه مصــرف سرمایشــی
بــرق در آنهــا وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن زیرســاختهای انتقــال بــرق
در کشــور تنهــا نیازمنــد ســرمایهگذاری اســت ،افــزود :تــوان
داخلــی کشــور در ایــن زمینــه هیــچ مشــکلی نــدارد و ایــران
میتوانــد ایــن خطــوط را احــداث کنــد .تنهــا مشــکلی کــه در
ایــن زمینــه وجــود دارد کاهــش ســرمایهگذاری اســت.
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو
همــواره بــه بودجــه عمومــی کشــور وابســته بــوده اســت ،گفــت:
دلیــل وابســتگی ایــن وزارتخانــه بــه بودجــه عمومــی کشــور
اختــاف در فــروش و تولیــد اســت کــه وزارت نیــرو را وادار بــه
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یکــی از موضوعاتــی کــه در
صنعــت بــرق وجــود دارد ایــن
اســت کــه ظرفیــت تولیــد
بــرق در کشــور بیشــتر محــدود
بــه زمــان اوج مصــرف بــرق
اســت ،توضیــح داد :بــرای
پوشــشدهی تقاضــای بــرق
در پیــک مصــرف ایــران
نیروگاههــای تولیــد بــرق را
تقویــت کــرده تــا بتوانــد بــه
ســطح میــزان مصــرف بــرق
متقاضیــان پاســخ دهــد.
اســتفاده از بودجههــای دولتــی میکنــد .اختالفــی کــه در ایــن
زمینــه وجــود دارد بــه ضــرر وزارت نیــرو اســت و مابــه تفــاوت
آن در برنامــه بودجــه دولــت تامیــن میشــود.
وی افــزود :در دولتهــای نهــم و دهــم ایــن اتفــاق نیفتــاد و
کســری بودجــه بســیاری در ایــن وزارتخانــه بــه وجــود آمــد.
توجــه نکــردن بــه ایــن بخــش در ســالهای گذشــته باعــث
شــد ایــران در صنعــت بــرق بــا کاهــش ســرمایه روب ـهرو شــود
کــه ایــن موضــوع بــه تامیــن زیرســاختهای انتقــال بــرق نیــز
آســیبهای بســیاری وارد کــرده اســت.
کالهــی بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق در کشــور خودکفاســت،
توضیــح داد :بــا توجــه بــه تــوان داخلــی کشــور بایــد بــرای
توســعه زیرســاختها منابــع مختلفــی بــه ایــن بخــش داده
شــود .تــوان ایــران در صنعــت بــرق اکنــون فقــط بــا مشــکل
ســرمایهگذاری رو بــه رو اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــهای کــه بــرای صنعــت بــرق
در کشــور در دولــت یازدهــم درنظــر گرفتــه شــد هــم بــرای
ایــن صنعــت کافــی نیســت ،اظهــار کــرد :در ایــن دولــت
برخــی مشــکالت برطــرف شــد امــا هنــوز بودجــه بــرق بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای ایــن صنعــت در کشــور کافــی نیســت.
البتــه نبایــد شــرایط اقتصــادی کشــور را فرامــوش کــرد و راهــی
جــز ایــن هــم وجــود نــدارد.
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا بیــان اینکــه ایــران بــا
فــروش بــرق بــه کشــورهای همســایه میتوانــد مشــکالت
ســرمایهگذاری خــود را برطــرف کنــد ،گفــت :یکــی از راههایــی
کــه بــرای ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
افتتاح میدان نفتی آزادگان شمالی در سال 95
شــانا -وزیــر نفــت در خصــوص زمــان افتتــاح میــدان
آزادگان شــمالیگفــت :بــه افتتــاح ایــن طــرح نزدیــک
شــدهایم ،تولیــد نفــت از ایــن میــدان هماکنــون در حــال
انجــام اســت و بــا تکمیــل برخــی امــور مربــوط بــه واحــد
فرآورشــی ،تولیــد حــدود  ٨٠هــزار بشــکهای در روز از این
میــدان محقــق میشــود .بیــژن زنگنــه افــزود :برنامــه
داریــم تــا نیمــه ســال آینــده تولیــد نفــت از میــدان
آزادگان را بــه حــدود  ٢۵٠هــزار بشــکه در روز برســانیم.
میــدان آزادگان شــمالی از جملــه میدانهــای مشــترک
نفتــی ایــران بــا کشــور عــراق اســت کــه مقــدار نفــت
درجــای آن معــادل  5/6میلیــارد بشــکه بــرآورد شــده
اســت؛ طــرح توســعه ایــن میــدان در دو فــاز هریــک بــا
ظرفیــت تولیــد  ٧۵هــزار بشــکه نفــت در روز پیشبینــی
شــده اســت کــه بــا بهرهبــرداری هــر دو فــاز آزادگان
شــمالی تولیــد از ایــن میــدان در مجمــوع  ١۵٠هــزار
بشــکه نفــت خواهــد بــود کــه در ایــن مقطــع فقــط فــاز
نخســت اجــرا شــده اســت.
آزاد سازی تجهیزات توقیف شده پارسجنوبی
دور جدیــد مذاکــرات ایــران و زیمنــس آلمــان روز گذشــته
بــا حضــور بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ویــو کازر ،مدیرعامــل
زیمنــس در تهــران انجــام شــد.
وزیــر نفــت در دیــدار بــا یــو کازر ،مدیرعامــل زیمنــس
بــه ســابقه یــک قــرن همــکاری ایــران و شــرکت آلمانــی
اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه ایــن همــکاری در وزارت
نیــرو و بخــش بــرق بیشــتر بــوده و در وزارت نفــت نیــز
ایــن همــکاری در درازمــدت ادامــه پیــدا کــرده اســت،
افــزود :در وزارت نفــت ایــن همــکاری در قالــب ســاخت
توربــو کمپرســورهای بخــش گاز شــروع و تعــداد زیــادی
کمپرســور در ایــران ســاخته شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران هماکنــون قــدرت مهمــی در
منطقــه در ســاخت توربوکمپرســورانتقال گاز محســوب
میشــود بــه مشــکالت دوران تحریــم اشــاره کــرد و گفــت:
در ایــن دوران بســیاری از توربینهــا و کمپرســورهای

مــا بــرای پارسجنوبــی ،ایــران الانجــی و ســتاره
خلیجفــارس توقیــف شــد.
بــه گــزارش شــانا ،زنگنــه تعــداد کمپرســورهای توقیــف
شــده ســاخته شــده بــرای پارسجنوبــی را بیــش از ٣٠
دســتگاه عنــوان کــرد و گفــت :ایــران در مــورد ایــن شــرکت
بــه آینــده نــگاه میکنــد و ایــن شــرکت قــول داد کــه
در حمــل کمپرســورها و توربینهــا و همچنیــن بــرای
راهانــدازی هرچــه ســریعتر آنهــا کمــک کنــد.
وی ســپس بــه برنامــه همــکاری بــا ایــن شــرکت در
پســاتحریم اشــاره کــرد و افــزود :ایــن شــرکت میتوانــد بــا
همــکاری و مشــارکت بــا شــرکتهای داخلــی بــه تولیــد
محصــوالت مشــترک اقــدام کــرده و آن را بــا برنــد خــود
بــه بازارهــای منطقــه صــادر کنــد.
وزیــر نفــت فضــای ایــن دیــدار را مثبــت و خــوب ارزیابــی
کــرد و بــا بیــان اینکــه قــرار شــد همــکاری بــا ایــن شــرکت
بــه صــورت دوطرفــه ادامــه یابــد ،یــادآور شــد :زیمنــس
یکــی از بازیگــران اصلــی صنعــت بــرق و تولیــد ماشــینهای
دوار در جهــان اســت و حضــور آنهــا بــرای کشــور مــا بــه
ایــن دلیــل مهــم اســت کــه اگــر ایــن ســرمایهگذاریها
ســاماندهی شــوند ،میتواننــد اشــتغال زیــادی ایجــاد
کننــد و ایــران را بــه قطــب ســاخت و صــادرات ایــن
تجهیــزات بــدل کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تجهیــزات توقیــف شــده ایــران از
ســوی زیمنــس هماکنــون آزاد شــده اســت ،اظهــار کــرد:
متاســفانه بــه دلیــل توقیــف ایــن تجهیــزات ،ایــران مجبــور
شــد تجهیــزات بــا کیفیــت پاییــن تــر خریــداری کنــد کــه
از جملــه هزینههــای تحمیلــی تحریمهاســت.
بررسی مشکالت مالی صنعت برق
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه نقــش صنعــت بــرق ایــران
در پســاتحریم پررنــگ اســت ،گفــت :در حــال بررســی
راهکارهایــی بــرای حــل ســاختاری مشــکالت مالــی صنعــت
بــرق کشــور در طــول ســالهای پیــش رو هســتیم.
حمیــد چیــت چیــان اظهــار داشــت :در تمامــی مذاکــرات
صــورت گرفتــه بــا شــرکتهای خارجــی انتقــال تکنولــوژی
و ارتقــای ســطح فعالیــت شــرکتهای داخلــی از نظــر
کیفــی و کمــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و امیدواریــم
بــا بــه ســرانجام رســیدن هــر قــرارداد خارجــی ،عــاوه
بــر جــذب منابــع مالــی ،شــاهد ارتقــای ســطح تکنولــوژی
صنعــت آب و بــرق ایــران باشــیم.

انـرژی
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وی افــزود :صنعــت بــرق ایــران در آســتانه تحــول کیفــی
ت هــم از نظــر کمــی افزایــش ظرفیتهــای
و کمــی اســ 
تولیــد ،انتقــال و توزیــع را در برنامــه داریــم و هــم از نظــر
کیفــی ارتقــای راندمــان بــا بــه کارگیــری تجهیزاتــی بــا
به ـرهوری باالتــر و کاهــش تلفــات بــا نوســازی و بازســازی
تجهیــزات فرســوده و بهینهســازی ســاختارها در حــال
انجــام اســت.
بــه گــزارش تســنیم ،وزیــر نیــرو بیــان کــرد :در حــال
حاضــر ایــران نــه تنهــا نیازهــای خــود را در صنعــت
بــرق میتوانــد تامیــن کنــ د بلکــه بــه حــدود  40کشــور
دنیــا خدمــات فنیمهندســی و محصــوالت صنعــت بــرق
را صــادر میکنیــم و توســعه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی صنعــت بــرق مــورد توجــه دولــت قــرار دارد.
چیتچیــان در خصــوص مشــکالت مالــی ایــن صنعــت
گفــت :بــا برنامههایــی کــه بــرای تســویه بخــش قابــل
توجهــی از مطالبــات بخــش خصوصــی داریــم امیدواریــم
شــاهد کاهــش مشــکالت مالــی ایــن بخــش باشــیم و از
طرفــی در حــال بررســی راهکارهایــی بــرای حــل ســاختاری
مشــکالت مالــی صنعــت بــرق کشــور در طــول ســالهای
پیــش رو هســتیم.
آمادگی آمریکاییها برای حضور در صنعت
پتروشــــــــــیمی
معــاون وزیــر نفــت از اعــام آمادگــی شــرکتهای معتبــر
آمریکایــی بــرای مشــارکت در ســاخت طرحهــای جدیــد
توســعه صنعــت پتروشــیمی ایــران خبــر داد.
پــس از مذاکــرات ایــران بــا شــرکتهای مختلــف اروپایــی
بــه ویــژه شــرکتهایی از آلمــان ،اتریــش ،انگلیــس ،اســپانیا
و ســوییس بــرای توســعه صنعــت پتروشــیمی ،شــرکتهای
آمریکایــی هــم بــرای ســاخت پتروشــیمی در کشــور اعــام
آمادگــی کردهانــد.
مرضیــه شــاهدائی روز گذشــته بــا اشــاره بــه برنامــه
حمایــت دولــت از هلدینگهــا و بخــش خصوصــی بــه
منظــور توســعه صنعــت پتروشــیمی کشــو ر گفــت :در دوران
پســاتحریم ،حمایــت از تمامــی شــرکتها بــه منظــور
توســعه و جهــش جدیــد توســعهای ایــن صنعــت در دســتور
کار قــرار گرفتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا اعــام
اینکــه پیشبینــی میشــود در طــول پنــج ســال
پیــشروی دومیــن جهــش بــزرگ توســعه صنعــت
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پتروشــیمی ایــران اتفــاق بیفتــد ،تصریــح کــرد :بــر ایــن
اســاس فراهــم کــردن امکانــات و ایجــاد زیرســاختها
بــرای جــذب ســرمایهگذاری و فاینانــس بــرای توســعه
صنعــت پتروشــیمی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
بــه گــزارش مهـر ،معــاون وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه
هماکنــون بــا لغــو تحریمهــا و ورود بــه دوره برجــام،
شــرکتهای بــزرگ خارجــی و بینالمللــی متعــددی
بــرای مشــارکت و ســرمایهگذاری در طرحهــای جدیــد
صنعــت پتروشــیمی ایــران اعــام آمادگــی کردهانــد ،اظهــار
داشــت :در ایــن بیــن عــاوه بــر شــرکتهای اروپایــی،
شــرکتهای معتبــر آمریکایــی هــم بــرای مشــارکت در
اجــرای طرحهــای جدیــد صنعــت پتروشــیمی اظهــار
آمادگــی و عالقــه کردهاند.ایــن مقــام مســوول از جــذب
ســرمایهگذاری ،فاینانــس و انتقــال دانــش و تکنولــوژی بــه
عنــوان مهمتریــن برنامههــای توســعه صنعــت پتروشــیمی
ایــران در دوران پســاتحریم یــاد کــرد و خاطرنشــان ســاخت:
ســال آینــده شــرایط مســاعدتری بــرای توســعه صنعــت
پتروشــیمی رقــم خواهــد خــورد.
گسترش همكاريهاي اقتصادي ايران و بوسني
محمدجــواد ظريــف وزيــر امــور خارجــه كشــورمان ،روز
گذشــته بــا ايگــور پــراداك وزيــر خارجــه بوســني كــه بــه
تهــران ســفر كــرده اســت ،ديــدار و گفتوگــو كــرد .ظريــف
پــس از رايزنــي بــا همتــاي بوســنيايي خــود در نشســت
مشــترك مطبوعاتــي حضــور يافــت و گفــت :دو كشــور
توافــق كرديــم در حوزههــاي مختلــف اقتصــادي زمينــه
همكاريهــاي گســتردهتر را فراهــم كنيــم ،ازجملــه از
طريــق تســهيل صــدور رواديــد بيــن دو كشــور و تســهيل
همكاريهــاي بانكــي و مقابلــه بــا تروريســم .بــه گــزارش
ايرنــا ،رييــس دســتگاه سياســت خارجــي كشــورمان در
ايــن نشســت ضمــن تاكيــد بــر اينكــه تنهــا راهحــل بحــران
ســوريه گفتوگــو بيــن طرفهــاي مختلــف ســوري و
ســپردن راهحــل بــه مــردم ســوريه اســت اظهــار داشــت:
مــا بــه عنــوان جمهــوري اســامي از هــر اقدامــي كــه بــه
توقــف خونريــزي بينجامــد و جــان مــردم ســوريه را حفــظ
كنــد ،حمايــت ميكنيــم و اميدواريــم ســاير كنشــگران
منطقــه و جامعــه جهانــي بــا سياســت جــدي و صادقانــه
بــه دنبــال متوقــف كــردن تخاصمــات باشــند و نــه گرفتــن
فرصــت .رييــس دســتگاه سياســت خارجــي خاطرنشــان
كــرد :آتشبــس در طرحهايــي كــه ايــران در دو و نيــم
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ســال اخيــر بــراي راهحــل سياســي ارائــه كــرده ،قــدم اول
بــوده و در نشســت گــروه بينالمللــي حمايــت از ســوريه
در ويــن نيــز ايــران بــر آتشبــس فــوري ،همهجانبــه و
ارســال كمكهــاي انســاني بــه همــه مناطــق ســوريه
تاكيــد و هنــوز هــم هميــن اعتقــاد را دارد.
شروط تجارت مشترك با امريكا
بــا توجــه بــه اينكــه شــركتهاي بــزرگ امريكايــي
مذاكــرات را بــا ايــران آغــاز كردهانــد ،ايــران ســعي دارد
در دوران پســابرجام ،براســاس اولويتبنديهــاي خــود
در زمينههــاي ســرمايهگذاري و همــكاري مشــترك
بــا ديگــران وارد تعامــل شــود .از هميــن رو ،محمدرضــا
نعمــتزاده ،وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ميگويــد:
ايــران ميتوانــد بــا همــه كشــورها تعامــل داشــته باشــد
امــا اولويتبنديهــاي خــودش را رعايــت كــرده و در
عيــن حــال توانمنديهــا و عالقهمنــدي ديگــران را بــراي
همــكاري مشــترك مدنظــر قــرار ميدهــد .نعمــتزاده،
راهبــرد وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ايــران در بعــد
از برجــام را در دو محــور مهــم ارزيابــي كــرد و گفــت:
همكاريهــاي جديــد بــا اولويــت ســرمايهگذاري مشــترك
اســت و در عيــن حــال بــه دنبــال نوســازي صنايــع كشــور با
تكيــه بــر نوآوريهــا و فناوريهــاي جديــد دنيــا هســتيم.
نعمــتزاده گفــت :جــذب ســرمايهگذاري و فاينانــس
خارجــي رويكــرد جديــدي اســت كــه ايــن وزارتخانــه
دنبــال ميكنــد .وي «صــادرات و ســرمايهگذاري بــا
هــدف صــادرات» را رويكــرد بعــدي وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت خوانــد.
توافق برای صادرات گاز ایران به گرجستان
مهــر -مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــا اشــاره بــه
توافــق مقدماتــی انجــام شــده بــا گرجســتان بــه منظــور
صــادرات گاز گفــت :ایــران فعــا هیــچ برنامــهای بــرای
صــادرات گاز بــه اروپــا از مســیر خــط لولــه ندارد.علیرضــا
کاملــی در تشــریح برنامههــای جدیــد صــادرات گاز ایــران
بــه کشــورهای منطقــه قفقــاز گفــت :براســاس مذاکراتــی
کــه بــا گرجســتان انجــام شــده ،قــرار اســت گاز را بــه مــرز
ارمنســتان منتقــل کنیــم و گرجســتان در مــرز خــود از
ارمنســتان گاز را تحویــل بگیرد.مدیرعامــل شــرکت ملــی

صــادرات گاز درخصــوص طرحهــای جدیــد صــادرات گاز
اظهــار داشــت :مذاکــرات زیــادی بــا گرجســتان بــرای
صــادرات گاز بــه ایــن کشــور انجــام شــده اســت البتــه
بــرای امضــای قــرارداد ،بایــد طــرح صــادرات گاز بــه
گرجســتان مقــرون بــه صرفــه باشــد.این مقــام مســوول
دربــاره احتمــال صــادرات گاز بــه اروپــا از مســیر گرجســتان
اظهــار داشــت :بحــث صــادرات بــه اروپــا از طریــق خــط
لولــه از نظــر شــرکت ملــی نفــت ایــران مــردود بــوده و
آنچــه اولویــت دارد ،صــادرات بــه شــیوه الانجــی اســت.
هند آماده توسعه روابط انرژی با ایران
شــانا -ســائوراب کومــار ســفیر هنــد در ایــران ضمــن
اشــاره بــه روابــط تاریخــی ایــران و هنــد گفــت کــه هنــد
آمــاده اســت روابــط اقتصــادی خــود را بــا ایــران در همــه
بخشهــا در دوران پســاتحریم گســترش دهــد و در ایــن
مســیر هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد و یکی از ایــن صنایع
پتروشــیمی بــه شــمار میآیــد کــه زمینههــای همــکاری
در ایــن بخــش فراهــم شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه
خــوراک فــراوان مزیــت صنعــت پتروشــمی ایــران بهشــمار
مــیرود ،افــزود :اکنــون پــارس جنوبــی قطــب بــزرگ
پتروشــیمی ایــران شــده اســت و چابهــار هــم میتوانــد
در آینــده نزدیــک بــه مرکــزی مهــم در صنعــت پتروشــیمی
بــدل شــود .کومــار بــا اشــاره بــه اینکــه ســرمایهگذاران
و فعــاالن پتروشــیمی هنــد آمــاده حضــور در طرحهــای
توســعهای صنعــت پتروشــیمی ایــران هســتند ،ادامــه داد:
بــا رفــع تحریمهــای ایــران ،دو کشــور میتواننــد ســطح
همکاریهــای خــود را افزایــش دهنــد.
مذاکرات نفتی ایران با ایتالیاییها
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری بــا اشــاره بــه مذاکــرات
بــا هیــات نفتــی ایتالیــا و ســنگاپور گفـت :آمــاده مشــارکت
بــا شــرکتهای معتبــر اروپایــی و آســیایی بــرای فعالیــت
مشــترک در پروژههــای حفــاری نفــت و گاز هســتیم.
حیــدر بهمنــی در خصــوص راهانــدازی کمیتههــای
پســاتحریم در ســطح صنعــت حفــاری نفــت و گاز ایــران
گفــت :بــا توجــه بــه لغــو تحریمهــا ،در ایــن کمیتههــا
مباحــث مربــوط بــه ابعــاد اقتصــادی ،فنــی ،برنامهریــزی،
مذاکــره بــا شــرکتهای خارجــی و بررســی قراردادهــا
دنبــال میشــود .بــه گــزارش مهــر ،مدیرعامــل شــرکت
ملــی حفــاری ایــران بــا اعــام اینکــه در طــول چنــد مــاه
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گذشــته تاکنــون بــا  ۳۰هیــات نفتــی اروپایــی و آســیایی
مذاکراتــی را انجــام دادهایــم ،تصریــح کــرد :مهمتریــن
محــور ایــن مذاکــرات صنعــت حفــاری و اســتفاده از
تکنولوژیهــای روز جهــان بــوده اســت .ایــن مقــام
مســوول از شــرکتهای ایتالیایــی ،ســنگاپوری و برخــی
از شــرکتهای نفتــی اروپایــی بــه عنــوان مهمتریــن
هیاتهــای نفتــی نــام بــرد کــه مذاکــرات بــا آنهــا انجــام
شــده اســت و اظهــار کــرد :تمامــی ایــن شــرکتها
خواســتار همــکاری مشــترک بــا شــرکت ملــی حفــاری
ایــران در صنایــع نفــت و گاز بودهانــد .وی بــا اشــاره
بــه آمادگــی شــرکت ملــی حفــاری بــه منظــور مشــارکت
بــا شــرکتهای معتبــر نفتــی جهــان بــرای فعالیــت و
همــکاری مشــترک در طــرح و پروژههــای حفــاری نفــت و
گاز ،بیــان کــرد :بــا وجــود همــکاری بــا شــرکتهای نفتــی
جهــان در دوران پســاتحریم صنعــت حفــاری در طــول ســه
دهــه گذشــته و بــا وجــود تحریمهــای مختلــف ،توســعه
کمــی و کیفــی در ابعــاد مختلــف را تجربــه کــرده اســت.
پاکستان به گاز ایران نیاز دارد
شــانا -معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت در
واکنــش بــه امضــای قــرارداد  LNGپاکســتان بــا قطــر
گفــت کــه پاکســتان بــه دلیــل کمبــود شــدید انــرژی
بــه حجــم باالیــی از گاز طبیعــی نیــاز دارد و مــا از اینکــه
اســامآباد ســبد واردات گاز خــود را متنــوع کنــد اســتقبال
میکنیــم ،پاکســتان در هــر صــورت نیازمنــد تکمیــل
پــروژه خــط لولــه گاز آیپــی و دریافــت گاز از ایــن خــط
لولــه اســت .امیرحســین زمانینیــا دربــاره اینکــه خریــد
 LNGقطــر از ســوی پاکســتان بــه معنــی پشــت کــردن
بــه ایــران نیســت ،تاکیــد کــرد :در تجــارت ایــن بحثهــا
مطــرح نیســت مــا خوشــحالیم کــه پاکســتان میتوانــد
ســبد تامیــن منابــع انــرژی مــور نیــاز خــود را متنــوع کنــد،
ایــران نیــز موقعیــت بســیار خوبــی بــرای کمــک بــه ایــن
کشــور دارد ،ضمــن اینکــه نیــاز گازی پاکســتان فراتــر از
حجــم توافــق شــده بــرای خریــد  LNGاز قطــر اســت.
بخــش ایرانــی خــط لولــه آیپــی ( )IPبــه طــول ٩٠٠
کیلومتــر بــا هزینــه  2/5میلیــارد دالر ســاخته شــده و بــرای
تکمیــل آن نیــز بایــد حــدود یــک میلیــارد دالر دیگــر نیــز
ســرمایهگذاری شــود امــا بخــش دوم ایــن خــط لولــه در
خــاک پاکســتان بــه طــول  ٧٨٠کیلومتــر هنــوز ســاخته
نشــده اســت.
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ایتالیا در ایران نیروگاه خورشیدی میسازد
تســنیم -مدیــران شــرکت ایتالیایــی  FINERGYدر
ســفری بــه تهــران در جلس ـهای بــا حضــور مدیــران وزارت
نیــرو و مدیــران ســازمان انرژیهــای نــوی ایــران شــرکت
کردنــد .براســاس مذاکراتــی کــه بیــن مدیــران ســازمان
انرژیهــای نــوی ایــران و مدیــران شــرکت ایتالیایــی
 FINERGYصــورت گرفتــه ،قــرار بــر ایــن شــد تــا ســه
پــروژه خورشــیدی بــه مجمــوع ظرفیــت  ۱۰مــگاوات در
شــهرهای کرمــان ،یــزد و شــیراز بــا ســرمایهگذاری ایــن
شــرکت احــداث شــود .در ایــن جلســه ،توضیحاتــی در
خصــوص نحــوه ســرمایهگذاری و اخــذ مجوزهــای مــورد
نیــاز و چگونگــی مراحــل ثبتنــام از ســوی مدیــران
ســازمان انرژیهــای نــوی ایــران ارائــه شــد و پــس از آن،
مدیــران شــرکت  FINERGYبــرای ســرمایهگذاری
در بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران اعــام آمادگــی
کردنــد .همچنیــن مذاکــرات بــرای اســتفاده از تجربیــات
ایــن شــرکت ایتالیایــی در حــوزه زیســت تــوده و در بخــش
تکنولــوژی پالســما ادامــه دارد.
پیشتازی ایران و آمریکا در افزایش تولید نفت
پیشــتازی ایــران و آمریــکا در افزایــش تولیــد نفــت
بلومبــرگ -طبــق گــزارش ســازمان بینالمللــی انــرژی
تــوازن عرضــه و تقاضــا در ســال  ۲۰۱۷در حالــی اتفــاق
خواهــد افتــاد کــه مــازاد تولیــد انباشــته شــده اســت و
همچــون یــک عامــل بازدارنــده ،مانــع بهبــود بهــای طــای
ســیاه خواهــد بــود .در همیــن حــال ،بهبــود قیمــت نفــت
بــا توجــه بــه ســطح فعلــی آن کــه پاییــن اســت ،بســیار
ســخت بــه نظــر میرســد .ســازمان بینالمللــی انــرژی
پیشبینــی کــرد ،تولیــد نفــت آمریــکا در ســالجاری و
آینــده میــادی بــه دلیــل کاهــش جهانــی قیمــت نفــت
بــا رونــد نزولــی پیــش خواهــد رفــت امــا بــه دنبــال بهبــود
بهــای نفــت ،آمریــکا میتوانــد در ســال  ۲۰۲۱میــادی
بزرگتریــن عرضهکننــده جدیــد نفــت جهــان شــود .در
همیــن حــال ،تــا ســال  ۲۰۲۱میــادی ایــران و آمریــکا
بیشــترین افزایــش تولیــد نفــت در میــان اوپکیهــا و
غیراوپکیهــا را بــه خــود اختصــاص خواهنــد داد ضمــن
اینکــه ســهم بــازار نفــت اوپــک در ایــن دهــه بــا رشــد
اندکــی بــه دلیــل بازگشــت ایــران بــه عرصــه جهانــی
روبــهرو خواهــد شــد و ایــران میتوانــد جایــگاه عــراق را
در اوپــک تصاحــب کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

درآمد  1500میلیارد تومانی
صادرات برق
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت :بــه دلیــل
اشــباع بازارهــای صادراتــی پیشبینــی میشــود کــه ســال 95
حــدود  1500میلیــارد تومــان از محــل صــادرات بــرق درآمــد
داشــته باشــیم.
هوشــنگ فالحتیــان امــروز در مراســم تبییــن برنامــه ششــم
توســعه اقتصــادی بــا بیــان اینکــه در طــول برنامــه ششــم
توســعه بایــد ظرفیــت نیروگاههــا از  74هــزار مــگاوات بــه
 100هــزار مــگاوات افزایــش یابــد ،اظهــار کــرد :در کنــار ایــن
مســاله بایــد خطــوط انتقــال بــرق ،ایســتگاههای ولتــاژ توســعه
پیــدا کننــد.

تفاهمنامه همکاری راه آهن های
ایران و آلمان امضا شد

راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران و شــرکت «دی.بی.آی-
 »DBIآلمــان بــرای اصــاح نــرم افــزاری و اجــرای طــرح
تحــول ســازمانی تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.
«محســن پورســیدآقایی» مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری
اســامی ایــران و «نیکــو گریگــوری واربافــت» مدیرعامــل
شــرکت «دی.بــی.آی »DBI-آلمــان عصــر ســه شــنبه در
حضــور وزیــر راه و شهرســازی جمهــوری اســامی ایــران
ایــن تفاهمنامــه را امضــا کردنــد.
مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران در ایــن
مراســم گفــت :بــا امضــای ایــن تفاهمنامــه همــکاری راه
آهــن ایــران و آلمــان در زمینــه اصــاح سیســتم هــا ،نــرم
افزارهــا و ســاختارهای ســازمانی در راه آهــن ایــران آغــاز
مــی شــود تــا بتوانیــم هماننــد راه آهــن آلمان ســاختارهای
مناســب را در ایــران ســازماندهی کنیــم.
پورســیدآقایی افــزود :پیــش از امضــای ایــن تفاهمنامــه
کارشناســان راه آهــن دو کشــور بــرای تبــادل تجربــه
مذاکــره هایــی داشــتند و امــروز ایــن تفاهمنامــه بیــن راه
آهــن هــای دو کشــور امضــا شــد.
وی گفــت :بــا اجــرای ایــن تفاهمنامــه و تغییر ســاختارهای

بــه گفتــه وی ،بــر اســاس برنامــه ششــم قــرار اســت کــه ســاالنه
هــزار مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر ایجــاد کنیــم .عــاوه بــر این
نیــز بایــد ظرفیتهــای جدیــدی در ایــن میــان ایجــاد شــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر  33میلیــون مشــترک بــرق داریــم ،خاطرنشــان
کــرد :ایــن عــدد بــه مــرز  43میلیــون مشــترک افزایــش پیــدا
میکنــد و بــه تناســب نیــز میــزان مصــرف بــرق افزایــش
مییابــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد در ایــن میــان بــه شــاخصهای
زیســت محیطــی توجــه ویــژهای داشــته باشــیم ،اظهــار کــرد:
بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه قــرار اســت کــه میــزان
راندمــان بــه  41درصــد افزایــش پیــدا کنــد کــه از طریــق
تبدیــل واحدهــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی ایــن مهــم محقــق
میشــود.
فالحتیــان در خصــوص میــزان درآمدهــای وزارت نیــرو گفــت:
در طــول یــک ســال کل درآمدهــای وزارت نیــرو کمتــر از 15
راه آهــن ایــران شــاهد تحــول بنیادیــن در حــوزه هــای
مختلــف حمــل و نقــل کاال و مســافر در راه آهــن خواهیــم
بــود.
مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران تاکیــد
کــرد «بــا ارتقــای توانمنــدی هــای راه آهــن در بخــش
هــای آمــوزش نیــروی انســانی و بازنگــری سیســتم هــای
مهندســی ،ایــن شــرکت تــوان رقابــت در ســطح جهانــی را
پیــدا مــی کنــد».
وی ادامــه داد :در پــی ایــن موافقتنامــه قراردادهایــی امضــا
مــی شــود و بــا توجــه بــه بازدیدهــای نماینــدگان شــرکت
دی.بــی.آی پیشــنهادهایی بــرای چگونگــی تغییــر ســاختار
راه آهــن ارائــه مــی شــود.
پورســیدآقایی اعــام کــرد همســو بــا ایــن تفاهمنامــه 83
پــروژه اجــرا مــی شــود.
وی گفــت :امضــای  83قــرارداد بــرای هــر یــک از 83
پــروژه ،بســیار اشــتباه اســت کــه بــه شکســت مــی انجامــد.
بنابرایــن راهبــرد مــا اولویــت بنــدی پــروژه هــا بــر پایــه
ســه شــاخص «ارزش پــروژه ،زمــان و دشــواری هــای آن»
اســت.
پورســیدآقایی اعــام کــرد همــه ایــن پــروژه هــا در دو
ســال اجــرا مــی شــود.
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هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه ایــن منابــع از بخشهــای
مختلــف تامیــن میشــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در خصــوص وضعیــت
نیروگاههــای تجدیدپذیــر گفــت :در حــال حاضــر مــا منابــع
الزم بــرای ایجــاد تجدیدپذیرهــا نداریــم لــذا از مجلــس و
دولــت میخواهیــم کــه بنــگاه بــرق را بــه عنــوان یــک بنــگاه
اقتصــادی تبدیــل کننــد.
وی ادامــه داد :یکــی از الزامــات خریــد بــرق تجدیدپذیــر،
ســوخت صرفهجویــی شــده از نیروگاههــا اســت کــه امیدواریــم
ایــن شــرایط محقــق شــود.
فالحتیــان بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو حمایــت خــود را بــرای
تولیــد همزمــان آب و بــرق اعــام میکنــد ،گفــت :درســه روز
گذشــته تصمیــم جــدی مبنــی بــر اینکــه چاههــای کشــاورزی
را مجهــز بــه کنتورهــای ســنجش آب کنیــم صــورت گرفــت
و قــرار بــر ایــن شــد کــه قرائــت مصــرف آب و بــرق بــه
ســیگنالها متصــل شــود.

افت شديد صادرات خدمات
رييــس انجمــن صادركننــدگان خدمــات فنــي و
مهندســي گفــت :از ســال  ۸۱كــه مشــوق صادراتــي
برقــرار شــد ،رشــد ۴۵درصــدي در ايــن حــوزه طــي
۱۰ســال روي داد امــا بــا وجــود ظرفيــت ۲۵ميليــارد
دالري ،ايــن رقــم بــه زيــر يــك ميليــارد دالر در
۲ســال اخيــر رســيده اســت .محمدرضــا انصــاري در
گفتوگــو بــا «فــارس» اظهــار كــرد :در ســال  95در
حــوزه خدمــات فنــي و مهندســي اتفاقــات خوبــي را
شــاهد خواهيــم بــود .در ســالهاي گذشــته خدمــات
فنــي و مهندســي گرفتــار موانعــي از قبيل«عــدم
صــدور ضمانتنامــه» بــود .انصــاري تصريــح كــرد:
صــادرات خدمــات فنــي و مهندســي در دوران تحريــم
بســيار آســيب ديــد و عــدد 4.5ميليــارد دالري در
ســال  90بــه زيــر يــك ميليــارد دالر در ســال 93
و  94رســيد.
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همكاري ايران و آذربايجان در توسعه
انرژيهاي نو
ايســنا حميــد چيتچيــان غــروب شــنبه در ديــدار
بــا «شــاهين مصطفييــف» وزيــر اقتصــاد و صنعــت
جمهــوري آذربايجــان كــه در ســاختمان ســتادي ايــن
وزارتخانــه انجــام شــد بــا بيــان اينكــه ايــران آمادگــي
همــكاري مشــترك بــا جمهــوري آذربايجــان در زمينــه
توســعه انرژيهــاي تجديدپذپــر گفــت :مذاكراتــي
درخصــوص احــداث نيروگاههــاي بــادي و زمينگرمايــي
بــا همــكاري مشــترك ســازمان انرژيهــاي نــو ايــران
و آژانــس دولتــي انرژيهــاي تجديدپذيــر آذربايجــان
در مشــكين شــهر و خــواف انجــام شــده بــود كــه در
آينــده نزديــك اجرايــي خواهــد شــد .وزيــر نيــرو بــا
اشــاره بــه اينكــه پــس از برداشــته شــدن تحريمهــا
ســطح روابــط بيــن جمهــوري اســامي و جمهــوري
آذربايجــان بــه ســرعت رو بــه افزايــش بــوده و ايــن بــه
نفــع هــر دو كشــور خواهــد بــود ،بيــان كــرد :از آغــاز
دولــت يازدهــم تاكنــون چهــار مالقــات بيــن روســاي
جمهــور دو كشــور صــورت گرفتــه و ســفر چنــد روز
آينــده «الهــام علييــف» رييسجمهــور آذربايجــان
بــه ايــران باعــث گســترش و توســعه بيشــتر روابــط
بيــن دو كشــور خواهــد شــد.
وي بــا بيــان اينكــه وزارت نيــرو عالقهمنــد بــه
گســترش روابــط بــا آذربايجــان در زمينــه آب و بــرق
اســت بــا اشــاره بــه رونــد اجرايــي پــروژه ســد«خدا
آفريــن» گفــت :در مــورد ايــن ســد اقدامهــاي الزم
در ايــران انجــام شــده و مســائل كوچكــي باقيمانــده
كــه بــه زودي برطــرف خواهــد شــد .چيتچيــان
درخصــوص پــروژه اتصــال شــبكههاي بــرق كشــورهاي
ايــران ،آذربايجــان ،گرجســتان و روســيه كــه بــه نفــع
هــر چهــار كشــور خواهــد بــود ،اظهــار كــرد :بــا توجــه
بــه اينكــه پيــك مصــرف بــرق آذربايجــان و روســيه و
گرجســتان در زمســتان و پيــك مصــرف بــرق ايــران
در تابســتان اســت ضمــن تبــادل بــرق ميتوانيــم در
تابســتان واردكننــده بــرق از آذربايجــان ،روســيه و
گرجســتان و در زمســتان صادركننــده بــرق بــه ايــن
كشــورها باشــيم و هزينــه احــداث نيروگاههــاي جديــد
را كاهــش دهيــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

گزارش رویترز از حضور زیمنس
در پروژه های نفت و گاز ایران
پــس در دیــدار مدیرعامــل زیمنــس بــه وزیــر نفــت و دیگــر
مقامــات دولــت ایــران در تهــران در روز گذشــته ،ایــن
شــرکت آلمانــی بدنبــال افزایــش حضــور خــود در پــروژه
هــای اقتصــادی ایــران از جملــه صنعــت نفــت اســت.
زیمنــس در بیانیــه ای بــا اشــاره بــه حضــور خــود در ایــران
بــه ویــژه در بخــش انــرژی و حمــل و نقــل ریلــی از ســال
 ،1868گفــت :مــا میخواهیــم آنچــه را کــه در ایــران رهــا
کردیــم دوبــاره برداریــم .مــا تقاضــای زیــادی را در ایــران
مشــاهده میکنیــم.
زیمنــس در ســال  2010تجــارت جدیــد بــا ایــران را متوقف
کــرد ولــی مــاه گذشــته بــا پیــش بینــی لغــو تحریمهــا علیــه
ایــران قــراردادی را بــرای کار در پــروژه هــای زیرســاختهای
ریلــی ایــران بــه ارزش  1.5میلیــارد یــورو امضــا کــرد.
زیمنــس افــزود :مــا هرگــز ایــران را تــرک نکردیــم و بــه
تعهداتمــان در مقاطــع زمانــی مختلــف و در عیــن حــال
مقــررات بیــن المللــی پایبنــد هســتیم .مــا اکنــون در حــال
افزایــش تالشــهای خــود هســتیم تــا ایــن ســنت دیرینــه را
ادامــه دهیــم.
ایــن در حالیســت کــه شــرکت مدیرعامــل بخــش نفــت و
گاز جنــرال الکتریــک رقیــب دیرینــه زیمنــس نیــز در مــاه
جــاری بــه ایــران ســفر کــرد.
بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایــران پــس از دیــدار بــا جــو
کیســر مدیرعامــل زیمنــس آلمــان گفــت ،زیمنــس متعهــد
شــده کــه تحویــل کمپرســورها و توربیــن هــای اســتخراج
گاز طبیعــی بــه ایــران را ســرعت ببخشــد.
وی افــزود :ایــران بایــد گاز بیشــتری اســتخراج کنــد و بــه
خریــد ماشــین آالت گــردان و کمپرســورهای چــاه نفــت
احتیــاج دارد و زیمنــس میتوانــد شــریک خوبــی بــرای
ایــران در ایــن زمینــه باشــد.
بخــش نفــت و گاز زیمنــس کــه ســال گذشــته بــا خریــد
شــرکت درســرلند بــا قیمــت  7.8میلیــارد دالر بیــش از
پیــش تقویــت شــد ،از کاهــش قیمــت نفــت کــه باعــث
کاهــش ســرمایه گــذاری هــای ایــن شــرکت در پــروژه هــای
جدیــد بــه ویــژه در آمریــکا شــده لطمــه خــورده اســت.
ایــران یکــی از دارنــدگان بزرگتریــن دخایــر گاز طبیعــی

جهــان اســت.
زنگنــه بــه زیمنــس گفتــه کــه ایــن شــرکت میتوانــد
ســرمایه گــذاری مشــترکی را بــا یــک شــرکت ایرانــی
شــروع و بــه بازارهــای منطقــه کــه از ایــن برنــد اســتفاده
میکننــد ،تجهیــزات الزم را صــادر کنــد .زیمنــس در حــال
حاضــر قصــد دارد بــا شــرکت همــکاری کنــد.
ایــن شــرکت آلمانــی افــزود :نمیتوانــد دربــاره مشــتریان
خــود ،قراردادهــا یــا توافقــات اظهارنظــر کنــد.

منبع :ایسنا

امضای  11موافقتنامه و یادداشت
تفاهم همکاری میان ایران و
جمهوری آذربایجان
بــه گــزارش ایلنــا از پایــگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری،
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجــان بــرای توســعه
و شتاببخشــیدن بــه ســطح همکاریهــای مشــترک،
یــازده موافقتنامــه و یادداشــت تفاهــم همــکاری امضــا کردنــد.
ایــن اســناد بــا حضــور حجتاالســام حســن روحانــی و الهــام
عل ـیاف ،توســط مســئوالن و مقامــات ارشــد تهــران و باکــو بــه
امضــاء رســید.
موافقتنامــه بیــن دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دولــت
جمهــوری آذربایجــان راجــع بــه همــکاری در زمینــه
پیشــگیری ،محــدود ســازی و کاهــش پیامدهــای شــرایط
اضطــراری ،موافقتنامــه همــکاری در زمینــه کمــک متقابــل
اداری در امــور گمرکــی ،موافقتنامــه همــکاری در زمینــه
دامپزشــکی و بهداشــت دام ،چارچــوب توافــق فــروش بــرق،
چارچــوب توافــق در خصــوص اتصــال راهآهنهــای دو
کشــور ،قــرارداد احــداث پــل ریلــی ،آســتارا – آســتارا میــان
راهآهنهــای دو کشــور ،یادداشــت همــکاری بیــن معاونــت
ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده جمهــوری
اســامی ایــران و کمیســیون دولتــی امــور خانــواده ،کودکان
و زنــان جمهــوری آذربایجــان ،یادداشــت تفاهــم همــکاری
در زمینــه بهداشــت و علــوم پزشــکی بیــن وزارتخانههــای
بهداشــت دو کشــور ،یادداشــت تفاهــم همکاری بیــن وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی جمهــوری اســامی ایــران و
وزارت کار و حمایتهــای اجتماعــی جمعیــت جمهــوری
آذربایجــان در زمینــه روابــط کار ،اشــتغال و حمایتهــای

انـرژی
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اجتماعــی ،یادداشــت تفاهــم همــکاری بیــن شــرکت ملــی
نفــت ایــران و شــرکت دولتــی نفــت جمهــوری آذربایجــان
در زمینــه پروژههــای نفــت و گاز و یادداشــت تفاهــم
همــکاری بیــن شــرکت ســرمایهگذاری غدیــر و شــرکت
دولتــی نفــت جمهــوری آذربایجــان در زمینــه نفــت ،گاز و
محصــوالت پزشــکی  ،اســناد یازدهگانــهای بودنــد کــه در
حضــور روســای جمهــور ایــران و آذربایجــان برای گســترش
و تعمیــق روابــط تهــران و باکــو بــه امضــاء رســید.

مذاکرات نفتی ایران و بزرگترین
لولهساز اروپا
مهــر -یکــی از شــرکتهای اصلــی تابــع شــرکت ملــی
نفــت ایــران و شــرکت بوتینــگ آلمــان مذاکــرات جدیــدی
را بــه منظــور ســاخت و تامیــن لولــه و تجهیــزات مــورد
نیــاز پروژههــای نفــت و گازی در تهــران انجــام دادنــد .در
ایــن مذاکــرات هرمــان بوتینــگ ،مدیرعامــل ایــن شــرکت
آلمانــی بــا اشــاره بــه اعــام آمادگــی بــرای همــکاری بــا
صنعــت نفــت ایــران در دوران پســاتحریم گفــت :هماکنــون
امــکان تامیــن لولــه و تجهیزات مــورد نیاز عملیــات حفاری،
تولیــد و انتقــال نفــت و گاز طرحهــای صنعــت نفــت ایــران
وجــود دارد .ایــن مقــام آلمانــی بــا اشــاره بــه تولیــد انــواع
لولــه نفــت و گاز در اندازههــای مختلــف تصریــح کــرد:
بوتینــگ آلمــان یکــی از بزرگتریــن و مجهزتریــن ســازنده
انــواع لولــه نفــت و گاز در اروپاســت .مدیرعامــل شــرکت
بوتینــگ آلمــان تاکیــد کــرده اســت :اســتانداردترین لولــه
مــورد نیــاز بــرای طرحهــای نفــت و گاز ایــران را تامیــن
خواهیــم کــرد.

جزییات مصـــــوبات جدید
اقتصادی دولت

هیــات دولــت در جلســه اخیــر خــود بــا افزایــش
تســهیالت بانکــی بــرای خریــد تضمینــی گنــدم در ســال
 ۱۳۹۴موافقــت کــرد.در ایــن جلســه کــه عصــر یکشــنبه
بــه ریاســت معــاون اول رییسجمهــور تشــکیل شــد،
هیــات دولــت همچنیــن بــا افزایــش تســهیالت بانکــی
بــرای خریــد تضمینــی گنــدم در ســال  ۱۳۹۴موافقــت
کــرد.
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هیــات وزیــران در ادامــه جلســه خــود الیحــه «تشــکلهای
مردمنهــاد» را بــا هــدف تحقــق هرچــه بیشــتر حــق
مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت اجتماعــی
خویــش و همچنیــن اجرایــی کــردن اصــول سیاس ـتهای
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بــر تحکیــم
الگــوی مردمســاالری دینــی بــه تصویــب رساند.نواندیشــی
و پویایــی فکــری و اجتماعی ،بسترســازی و ایجاد و توســعه
ظرفیتهــای الزم در امــور اجتماعــی ،تقویــت ســرمایههای
اجتماعــی و تعمیــق و نهادینــه کــردن مشــارکت مــردم در
عرصههــای اجتماعــی از طریــق تشــکلهای مردمنهــاد،
از دیگــر اهــداف الیحــه یادشــده اســت.
اعضــای دولــت در ادامــه جلســه ،بــا الحــاق مــوادی بــه
آییننامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل
ســاختمان موافقــت کردنــد .اصــاح آییننامــه فــوق کــه
بــه عنــوان بسترســاز معمــاری و شهرســازی پایــدار از
آن یــاد میشــود ،بــا هــدف توجــه بــه اصــول و مبانــی
معمــاری و شهرســازی ایرانــی -اســامی در کشــور انجــام
میشــود .از جملــه دالیــل اصــاح آییننامــه یادشــده،
توجــه بــه اصــول اخــاق حرفــهای در ارائــه خدمــات
مهندســی ،ضــرورت رفــع تعــارض منافــع و اجتنــاب از
تکفــل همزمــان امــور و نیــز ضــرورت تقویــت رویکــرد
حفــظ محیطزیســت و میــراث فرهنگــی کشــور در انجــام
امــور مهندســی قابــل ذکــر اســت.
دولــت بــه منظــور اســتفاده از همــه ظرفیتهــای ملــی
و بینالمللــی بــرای برخــورداری از یــک نظــام منســجم،
هدفمنــد و کارآمــد مالکیــت فکــری در راســتای تحقــق
اهــداف اقتصــادی و توســعهای کشــور ،وزارت دادگســتری
را مجــاز کــرد بــدون گســترش تشــکیالت ســازمانی و بــا
اســتفاده از امکانــات و ظرفیتهــای موجــود بــا همــکاری
ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری (وایپــو) ،برنامههــای
آموزشــی مهارتــی مالکیــت فکــری را بــرای کارشناســان
دســتگاههای اجرایــی ،کاربــران و ذینفعــان ،در دبیرخانــه
شــورای سیاســتگذاری ملــی و هماهنگــی مالکیــت فکــری
اجــرا کند.لوایــح تمدیــد اجــرای آزمایشــی قانــون تشــکیل
ســازمان مدیریــت بحــران کشــور بــرای ســالهای ۱۳۹۵
و  ۱۳۹۶و مدیریــت خدمــات کشــوری از دیگــر مــواردی
بــود کــه در ایــن جلســه هیــات دولــت بــه تصویــب رســید.
از جملــه دالیــل تصویــب لوایــح مذکــور ،منقضــی شــدن
دوره اعتبــار تمدیــد اجــرای آزمایشــی قوانیــن یادشــده و
ا قانونــی اســت.
نیــز پیشــگیری از تــداوم خ ـ 
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مستـــــرکارتــــ

تسهیلکننده تجارتــــــ
حمیدرضا صالحی

چنــدی پــس از لغــو تحریمهــا و آغــاز مبــادالت
تجــاری میــان ایــران و ســایر کشــورها ،زمزمههایــی در
مــورد احتمــال ورود مســترکارت بــه کشــورمان مطــرح
شــد .هــر چنــد کــه هنــوز ایــن اتفــاق قطعیــت نیافتــه
اســت ،امــا قطعــاً اگــر رخ دهــد بســیار راهگشــا خواهــد
بــود .مســترکارت یــک ابــزار و یــک کارت بینالمللــی
بــرای اســتفاده از اعتبــارات بینالمللــی اســت .در واقــع
مســترکارت هماننــد کارتهــای بانکــی داخلــی اســت امــا
بــا ایــن تفــاوت کــه میتــوان در ســایر کشــورها نیــز از
آن اســتفاده کرد.البتــه مســترکارت و ویــزا کارت مباحــث
جدیــدی نیســت و پیــش از ایــن نیــز ایــن کارتها از ســوی
بانکهــای داخلــی صــادر میشــد و بازرگانــان و تجــار از
آن اســتفاده میکردنــد ،بنابرایــن بــه نظــر نمیرســد کــه
اســتفاده از مســترکارت نیــاز بــه زیرســاختهای جدیــدی
داشــته باشــد.
همچنیــن از آنجــا کــه بــرای برقــراری ارتباطــات بانکــی مــا
بــا بانکهــای دنیــا گامهــای اساســی برداشــته شــده اســت
و از ایــن جهــت مشــکل خاصــی وجــود نــدارد ،بــه محــض
اینکــه ارتباطــات رســمیت پیــدا کنــد عمــ ً
ا سیســتم
ســختافزاری و نرمافــزاری مــا و زیرســاختهایی کــه
داریــم بــه خــارج از کشــور متصــل میشــود ،بنابرایــن
نیــازی بــه زیرســاختهای جدیــد وجــود نــدارد .امــا ورود
گســترده مســترکارت بــه سیســتم اقتصــادی کشــورمان
و مبــادالت تجــاری ظرفیــت کاری بســیار بزرگــی بــرای
فعــاالن اقتصــادی و تجــار و بازرگانــان اســت کــه در
ســفرهای خارجــی خــود پــول و اســکناس بــه همــراه خــود
نبرنــد.
بــه ایــن ترتیــب فعــاالن اقتصــادی و تجــار در هــر کشــور
کــه حضــور پیــدا کننــد ،میتواننــد از پــول آن کشــور
بــه راحتــی اســتفاده کننــد و ایــن موضــوع میتوانــد
محقــق شــود .البتــه برخــی از کارشناســان و فعــاالن
اقتصــادی ورود مســترکارت بــه اقتصــاد کشــورمان را

نیازمنــد بــه وجــود آمــدن برخــی زیرســاختها و بســترها
میداننــد امــا همانطــور کــه اشــاره کــردم مــا بســیاری از
ایــن زیرســاختها را در اختیــار داریــم و نبایــد نگرانــی
چندانــی از ایــن جهــت داشــته باشــیم.
همچنیــن نبایــد ورود و اســتفاده از مســترکارت را خیلــی
دور از دســترس بدانیــم زیــرا در عیــن ظرفیتهــا و
پتانســیلهایی کــه در کشــورمان بــرای اســتفاده از
مســترکارت وجــود دارد ،شــرکت مســترکارت نیــز عالقــه و
تمایــل بســیاری دارد تــا در ایــران حضــور پیــدا کنــد زیــرا
بــرای آنهــا بــازار  80میلیونــی ایــران بســیار جــذاب اســت
و بــه نظــر میرســد همانطــور کــه ســایر سیســتمها در
اقتصــاد ایــران در حــال جــاری و ســاری شــدن اســت ،در
زمــان الزم مســترکارت هــم قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
در واقــع بــا توجــه بــه لغــو تحریمهــا و برداشــته شــدن
موانــع پی ـشروی مبــادالت تجــاری و اقتصــادی ،ظرفیــت
و امــکان بســیار خوبــی بــرای اســتفاده از ابــزار بینالمللــی
تجــارت و از جملــه مســترکارت فراهــم شــده اســت و دیگــر
هیــچ منعــی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد و میتوانیــم
در زمــان بســیار کمــی زمینــه اســتفاده از ایــن شــرایط را
بــه وجــود بیاوریــم .امــا قاعدتـاً مســترکارت مزایــا و فوایــد
بســیاری را بــرای کشــورمان و اقتصــاد بــه دنبــال خواهــد
داشــت .یکــی از نخســتین فوایــد و ثمــرات ایــن موضــوع
آن اســت کــه دیگــر بازرگانــان نیــازی بــه ایــن موضــوع
نخواهنــد داشــت کــه پــول نقــد بــا مبلــغ زیــاد را بــه
خــارج از کشــور ببرنــد و در مبــادالت تجــاری و اقتصــادی
مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
در عیــن حــال اگــر مســترکارت و ویــزاکارت وجــود داشــته

باشــد ،تمــام خریدهــا اعــم از خریــد بلیــت ،رزرو هتلهــا
و خریدهــای خــارج از کشــور از ایــن طریــق قابــل
انجــام خواهــد بــود زیــرا در حــال حاضــر در دنیــا تمــام
سیســتمهای خریدوفــروش الکترونیکــی شــده و دارا بــودن
مســترکارت میتوانــد کارهــا را تســهیل کنــد.
در حــال حاضــر دنیــا ،دنیــای الکترونیــک اســت و آیتــی
شــرایطی را فراهــم آورده کــه انــواع و اقســام خریدهــا و
پرداختهــا از طریــق آن انجــام شــود و اگــر ایــن اتفــاق در
ابعــاد جهانــی رخ دهــد و یــک ایرانــی بتوانــد بــا اســتفاده
از مســترکارت و ســایر کارتهــای بینالمللــی خریدهــا
و پرداختهــای خــود را انجــام دهــد ،شــرایط بســیار
آســانتری را بــرای تجــارت و مبادلــه خواهــد داشــت و
اگــر نیــاز بــه کاالهــا و محصوالتــی داشــته باشــد ،میتوانــد
بســیار ســهل آن را در داخــل کشــور دریافــت کنــد.
بنابرایــن بایــد هــر چــه ســریعتر بانکهــا ایــن امــکان را
فراهــم کننــد تــا فعــاالن اقتصــادی بتواننــد از مســترکارت
و کارتهــای مشــابه اســتفاده کننــد و هــر چــه زودتــر
ســازوکارهای مالــی طراحــی و اقدامــات اجرایــی بــرای
اســتفاده از ایــن کارت بــرای فعــاالن اقتصــادی مهیــا
شــود .زیــرا بــه ایــن وســیله ،تجــارت بینالمللــی ایــران
و ایرانیــان تســهیل خواهــد شــد .همچنیــن دارا بــودن
مســترکارت یــک اعتبــار بــرای بازرگانــان و فعــاالن
اقتصــادی اســت و داشــتن آن بــه ایــن معناســت کــه
صاحــب آن در شــبکه بانکــی دنیــا شــناخته شــده و مــورد
اعتمــاد قــرار گرفتــه اســت و در ایــن شــرایط طرفهــای
تجــاری تمایــل بیشــتری بــه ارتبــاط و تعامــل بــا بازرگانــان
ایرانــی خواهنــد داشــت.

برطــرف کــردن ایــن مشــکل در کشــور وجــود دارد فــروش
بــرق بــه کشــورهای همســایه اســت.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتفاده از فاینانــس یکــی
از راههــای تامیــن مالــی پروژههــای زیرســاختی در کشــور
اســت ،توضیــح داد :بــا اینکــه در شــرایط کنونــی پیــدا کــردن
فاینانســور کار دشــواری اســت امــا ایــن موضــوع دور از ذهــن
نیســت .در صورتــی کــه روی ایــن پروژههــا کار شــود ایــران
میتوانــد خطــوط انتقــال بــرق بــرای کشــورهای همســایه را
از طریــق تامیــن مالــی (فاینانــس) اجــرا کنــد
دشواریهای استفاده از فاینانس
علیاصغــر میرشــکاری ،دبیــر ســندیکای بــرق ایــران نیــز
دربــاره ظرفیــت تولیــد و مشــکالتی کــه در زمینــه انتقــال
بــرق در کشــور وجــود دارد بــه صمــت گفــت :موضوعــی کــه
در زمینــه انتقــال بــرق بــه برخــی کشــورهای شــمال ایــران
وجــود دارد ایــن اســت کــه ظرفیــت موجــود بــرای انجــام این
کار کافــی اســت امــا ایــن ظرفیتهــا بایــد اجرایــی شــوند .در
تامیــن خطــوط انتقــال بــرق مشــکالتی وجــود دارد کــه رفــع
آنهــا نیــاز بــه تامیــن مالــی دارد.
میرشــکاری افــزود :در موضوعــات انتقــال بینالمللــی بــرق
زمانــی ابتــدا کشــورها بایــد بــه توافــق بــرای انجــام ایــن کار
برســند و بعــد بــرای تامیــن زیرســاختها اقــدام کننــد .در
ایــن زمینــه اکنــون توافقهایــی در حــال انجــام اســت .در
صورتــی کــه ایــن توافقهــا نهایــی شــود بــا احتســاب تــوان
ایــران در ســاخت و تامیــن زیرســاختهای الزم بــرای انتقــال
بــرق ایــن کار شــدنی خواهــد بــود.
دبیــر ســندیکای بــرق ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در انتقــال
بــرق از ایــران بــه ارمنســتان مشــکل اختــاف ولتــاژ وجــود
داشــت ،توضیــح داد :بــرای رفــع ایــن مشــکل بایــد نــوع
خاصــی از پســت بــرق در آن منطقــه مــورد بهرهبــرداری
قــرار میگرفــت کــه در حــال ســاخت اســت و ایــن مشــکل
برطــرف میشــود .موضوعــی کــه در ایــن زمینههــا وجــود
دارد مشــکالت اینچنینــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژههــای انتقــال بــرق نیــاز بــه
تامیــن مالــی دارد ،گفــت :انجــام ایــن کار از طریــق اســتفاده
از فاینانــس هــم شــدنی اســت امــا ســختیهای خــاص خــود
را دارد .بــرای تامیــن مالــی از طریــق فاینانــس بایــد فعالیــت
بهطــور جــدی شــود تــا بتــوان بــرای پــروژه انتقــال بــرق بــه
دیگــر کشــورها از ایــن طریــق اقــدام شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

محافظهكاري بانكهاي
خارجي در معامالت نفتي با
ايران
بــا گذشــت چنــد مــاه از اعــام توافــق هســتهيي و لغــو تحريمهــاي
بينالمللــي بانكــي عليــه ايــران بــه نظــر ميرســد هنــوز تــرس
برخــي بانكهــا و موسســات بيمهيــي بــراي همــكاري بــا ايــران
نريختــه اســت .برخــي كشــورهاي خريــدار نفــت ايــران بــا مشــكل
يافتــن بانكــي بــراي پرداخــت پــول خريــد نفــت ايــران مواجــه
هســتند .ايــن درحالــي اســت كــه ايــران بــه شــدت مشــغول
تــاش بــراي بــاال بــردن رقــم صــادرات نفــت خــود بــا برداشــته
شــدن تحريمهــا و رســيدن بــه ســطح صــادرات پيــش از
تحريــ م اســت .برنامــه افزايــش صــادرات ايــران در كوتاهمــدت
نيازمنــد برطــرف كــردن كامــل موانــع بانكــي موجــود بــر ســر راه
معامــات نفتــي ايــن كشــور اســت تــا پــس از آن ايــران بتوانــد
در بلندمــدت و بــا جــذب ســرمايههاي خارجــي ظرفيــت توليــد
و صــادرات خــود را بيــش از پيــش افزايــش دهــد .امــا بــه نظــر
ميرســد ،ركــود جريــان معامــات نفتــي بــراي چنــد ســال ســبب
شــده كــه رســوبات عميقــي در فضــاي تجــارت نفتــي ايــران بــه
وجــود بيايــد كــه برطــرف كــردن آن بــه ايــن ســادگي نيســت.
بــه گــزارش ايســنا بــه نقــل از بلومبــرگ «راس دنتــون» از
مقامــات موسســه اقتصــادي  Baker & McKenzieكــه
در امــر تحريمهــا تخصــص دارد ،ميگويــد« :بانكهــا بــه
ايــن دليــل كــه ميخواهنــد بــه بازارهــاي امريــكا دسترســي
داشــته باشــند بســيار محتــاط عمــل ميكننــد زيــرا كارهايــي
كــه ميتواننــد انجــام دهنــد بــه طــور مشــخص شــفاف نيســتند.
ايــران تنهــا بــراي تجــارت شــركتها و نهادهايــي كــه بــا امريــكا
ارتبــاط مســتقيم ندارنــد ،آزاد شــده اســت».
از نمونــه خريــداران نفــت ايــران كــه بــا چنيــن چالشــي مواجــه
شــدهاند ميتــوان بــه يونــان اشــاره كــرد .در جريــان ســفر
الكســيس ســيپراس ،نخســتوزير يونــان بــه تهــران اميرحســين
زمانينيــا ،معــاون امــور بينالملــل و بازرگانــي وزيــر نفــت اعــام
كــرد كــه يونــان روزانــه  60تــا 150هــزار بشــكه در روز نفتخــام
از ايــران خريــداري خواهــد كــرد .همچنيــن وي اعــام كــرد كــه
دربــاره پرداخــت بدهيهــاي «هلنيــك پتروليــوم» بــه ايــران نيــز
توافقاتــي انجــام شــد ه و ايــن موضــوع در دســت پيگيــري اســت.
حــال بــه نظــر ميرســد كــه يونانيهــا هــم بــراي پرداخــت

بدهــي خــود بــه ايــران و هــم بــراي خريــد نفــت از ايــن كشــور بــا
چالــش عــدم اعتمــاد بانكهــا بــراي انجــام امــور بانكــي مربــوط
بــه ايــران مواجــه هســتند .بــه گــزارش «بلومبــرگ» دو مقــام
آگاه در ايــن موضــوع اعــام كردهانــد كــه شــركت نفــت «هلنيــك
پتروليــوم» در دريافــت نفــت از ايــران مشــكل دارد زيــرا بانكهــا
پرداختهــاي ايــن شــركت بــه ايــران را انجــام نميدهنــد .ايــن
دو مقــام آگاه خبــر ميدهنــد كــه چنديــن بانــك اروپايــي كــه
ك شــده بــا
ك پتروليــوم» بــه آنهــا نزديــ 
شــركت نفتي«هلنيــ 
انجــام پرداختهــاي مالــي مرتبــط بــا ايــران مخالفــت كردهانــد.
در هميــن رابطــه آندريــاس شياميشــي ،مديرمالــي «هلنيــك
پتروليــوم» در كنفرانســي اعــام كــرد« :ايــن شــركت اميــدوار
اســت بــر موانــع مقرراتــي و لجســتيكي غلبــه كــرده و تــا چنــد
هفتــه آينــده بتوانــد توافــق بــا ايــران را اجرايــي كنــد».
هــر چنــد ايــران در روزهــاي آخــر بهمنمــاه موفــق شــد 4ميليــون
بشــكه نفــت را بــه مشــتريان اروپايــي خــود ازجملــه توتــال بــه
فــروش برســاند .معاملهيــي كــه پيشبينــي ميشــود چيــزي
حــدود 120ميليــوندالر بــراي ايــران درآمــد ايجــاد كــرده باشــد.
امــا كارشناســان اهميــت ايــن معاملــه را بــراي ايــران بيشــتر از
120ميليــوندالر ميداننــد چراكــه ايــران بــا انجــام دادن ايــن
معاملــه عمــا بــه بازارهــا نشــان داد كــه تحريمهــاي فــروش
نفتــي خــود را شكســته اســت و بعــد از آن خريــداران جــرأت
بيشــتري پيــدا ميكننــد كــه از ايــران نفــت بخرنــد.
در چنيــن شــرايطي«بلومبرگ» بــه نقــل از برخــي مقامــات
شــركت ملــي نفــت ايــران اعــام ميكنــد كــه ايرانيهــا بــه
دنبــال انجــام تهاتــر نفتــي در قبــال فــروش نفــت خــود هســتند.
ايــن ســه مقــام اعــام كردهانــد تــا زمانــي كــه بانكهــا بــا توجــه
بــه مشــكالت اعتبــاري مرتبــط بــا انجــام فعاليتهــاي تجــاري
بــا ايــران مواجــه هســتند ،تهاتــر كاال ميتوانــد ايــن خــأ را پــر
كنــد .زيــرا در تهاتــر نيــازي بــه دسترســي بــه ابزارهــاي مالــي
بانكهــا نيســت.
مقامــات امريكايــي در ســال  2014جريمههايــي عليــه برخــي
بانكهــاي اروپايــي ازجملــه  BNP Paribasبــه دليــل انجــام
تراكنشهــاي كشــورهاي تحــت تحريــم امريــكا شــامل ايــران،
كوبــا و ســودان اعمــال كردنــد .هميــن موضــوع ســبب ميشــود
كــه ديگــر بانكهــا نيــز بــا وجــود اعــام رســمي لغــو تحريمهــا
عليــه ايــران كمــاكان تــرس جريمــه شــدن در دلشــان باقــي
بمانــد .ايــن تــرس ناشــي از پيچيــده بــودن ســاختار تحريمهــا
عليــ ه ايــران و بعضــا همپوشــاني اســت كــه در برخــي مــوارد
ممكــن اســت بانكهــا و موسســات بينالمللــي را بــه دردســر
بينــدازد.

انـرژی

شماره بیست شش  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود و چهار

مبادالتـــ بـا دالر
انجام نگیرد...

تســهیالتی را در بخــش گشــایش اعتبــار اســنادی تقبــل کنــد».
پــس از ارائــه ایــن توضیحــات ،برخــی از اعضــای کمیســیون
دیدگاههــای خــود را بیــان کردنــد؛ چنانکــه اســداهلل
عســگراوالدی ،پیشــنهاد کــرد هیاتــی از بانــک مرکــزی بــه
امــارات بــرود و بــا بانکهــای ایــن کشــور بــرای برقــراری
ارتباطــات بانکــی بــه مذاکــره بپــردازد.

مبادالت با دالر انجام نگیرد

در پانزدهمیــن گردهمایــی اعضــای کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،بررســی رونــد
گشــایش اعتبــارات اســنادی ( )LCاز طریــق ســوئیفت در
دســتور کار قــرار گرفــت .ایــن موضــوع بــا حضــور نمایندگانــی از
بخــش اعتبــارات اســنادي بانــک مرکــزی مــورد مــورد بحــث و
بررســی اعضــای کمیســیون قــرا گرفــت .محمدتقــی زهــری کــه
بــه نمایندگــی از بانــک مرکــزی در ایــن نشســت حضــور یافتــه
بــود ،دربــاره رونــد گشــایش اعتبــارات اســنادی توضیــح داد« :تــا
پیــش از اعمــال تحریمهــای ظالمانــه از ســوی غــرب ،واردات
کاال عمدتــاً از طریــق گشــایش اعتبــارات اســنادی صــورت
میگرفــت کــه هزینــه و ریســک کمتــری داشــت .امــا بــا اعمــال
تحریمهــا ،گشــایش اعتبــار اســنادی بــه کلــی منتفــی شــد و
واردات از طریــق حوالــه انجــام میگرفــت کــه هزینــه و ریســک
باالیــی بــه همــراه داشــت».
او ادامــه داد« :پــس از اجرایــی شــدن برجــام ،یکشــنبه
25بهمــن مــاه ،نخســتین پیــام از اداره کل عملیــات بانــک
مرکــزی بــه یکــی از بانکهــای اتریــش مخابــره شــده اســت».
او افــزود« :عادیســازی روابــط بیــن بانکــی بالفاصلــه پــس از
لغــو تحریمهــا امــکان پذیــر نخواهــد بــود و مســتلزم آن اســت
کــه زیرســاختهای مــورد نیــاز آن فراهــم شــود ».او ادامــه داد:
«بانــک  EIHدرهامبــورگ در زمــان اجرایــی شــدن برجــام
اعــام کــرد کــه حاضــر اســت بــه میــزان  100میلیــون یــورو
بــرای ایــران الســی گشــایش کنــد .بانــک مســقط عمــان نیــز
اعــام کــرد کــه حتــی پیــش از واریــز وجــوه حاضــر اســت،
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کتایــون ولــیزاده ،رئیــس اداره ریســک کشــوری و
همکاریهــای بینالمللــی صنــدوق ضمانــت صــادرات
نیــز گفــت« :یکــی از پرســشهایی کــه ایــن روزهــا مطــرح
میشــود ایــن اســت کــه آیــا ایرانیهــا اجــازه مبادلــه بــا دالر را
توجوهایی کــه مــا بــه انجــام رســاندهایم،
دارنــد؟ نتایــج جس ـ 
نشــان میدهــد کــه هنــوز چنیــن مســیری بــاز نشــده اســت
و وکالی بینالمللــی توصیــه کردهانــد کــه مبــادالت بــا دالر
انجــام نگیــرد ».اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران در ادامــه بــه مــرور مهمتریــن رویدادهــای
اقتصــادی در هفتههــای اخیــر پرداختنــد.
محمدرضــا انصــاری روی جهتگیریهــای بودجــه ســال
 1395دســت گذاشــت و گفــت« :در الیحــه دولــت ضرورتهــای
اســتراتژی توســعه مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و گویی ایــن الیحه
بــا دســتپاچگی و بــه گون ـهای یاسآلــود تهیــه شــده اســت».
بهرامــیارض اقــدس نیــز در ایــن بــاره گفــت« :افزایــش ســقف
مالیــات در الیحــه بودجــه بــه  36درصــد ،فعــاالن اقتصــادی را
تحــت فشــار قــرار میدهــد .درعیــن حــال ،بــه دلیــل عــدم
تعــادل هزینــه و درآمــد ،وقــوع کســری بودجــه محتمــل اســت.
ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه ایــن کســری از طریــق انتشــار
اســکناس جبــران شــود ،اقدامــی کــه دولــت تاکنــون از آن
پرهیــز کــرده اســت ».او افــزود« :اگــر جهتگیــری دولــت در
الیحــه بودجــه  1395در مســیر اســتراتژی توســعه صــادرات
اســت کــه از برنامــه ســوم توســعه مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه،
بایــد مشــوقهای آن ماننــد یکسانســازی نــرخ ارز بــه اجــرا
گذاشــته شــود».
صالحــی نیــز بــه وضعیــت نــرخ ارز در بودجــه اشــاره کــرد و
گفــت« :محاســبه نــرخ دالر در بودجــه بــه گون ـهای اســت کــه
بــه نظــر میرســد ،دولــت تنهــا  50درصــد عــدد حاصــل از
فرمــول تفاضــل نــرخ تــورم داخلــی و خارجــی را در تعییــن
نــرخ ارز لحــاظ کــرده اســت .دولــت فنــر نــرخ ارز را فشــرده
کــرده و مشــخص نیســت چــه زمانــی عنــان آن از دســت دولــت
خــارج شــود».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

معرفی کتاب
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نظریههای اقتصادی توسعه
تحلیلی از پارادایمهای رقیب
نویسنده :دایانا هانت
مترجم :غالمرضا آزاد (ارمکی)
موضوع :توسعه
ویژگــی بــارز و متمایــز هانــت ایــن اســت کــه بــا فلســفهی
علــم آشناســت و در چارچــوب تحلیلــی فیلســوف علــم قــرن
معاصــر ،تومــاس کوهــن ،بــه بحــث دربــارهی مســائل اقتصــاد
توســعه پرداختــه اســت کــه نشــان از نــگاه ژرف و عمیــق
و تحلیــل روشمنــد و هدفمنــد وی دارد .و نیــز بــه دلیــل
احاطــهای کــه بــر مباحــث نظریههــای اقتصــاد توســعه دارد،
تمــام نظریههــای مطرحشــده را ،حتــی آنهایــی کــه در
ســایر آثــار کالســیک توســعه ثبــت نشــدهاند ،بــه بحــث
میگــذارد .هانــت ضمــن مــرور تقســیمبندیهای پیشــین،
بنــا بــر دالیلــی کــه اقامــه میکنــد ،تقســیمبندی جدیــدی را
بــا توجــه بــه مفهــوم «پارادایــم» یــا «اگــو» کوهنــی طــرح و در
قالــب آن ،بررســی تحلیلــی نظریههــا را آغــاز میکنــد .وی در
ایــن تقســیمبندی ،هفــت الگــوی فکــری را معرفــی و بررســی
میکنــد :پارادایــم هســتهی در حــال گســترش ســرمایهداری،
پارادایــم ســاختارگرایی ،پارادایــم نئومارکسیســتی ،پارادایــم
وابســتگی ،پارادایــم مائوئیســتی ،پارادایــم نیازهــای اساســی و
پارادایــم نئوکالســیکی.
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