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انتظارات اقتصادي از مجلس دهم

مــردم ســاالري يکــي از مفاهيــم جمهــوري اســت کــه گاهــي زيــر غبــار سياســت
هــا ،برنامــه هــا و شــرايط دســتوري اقتصادهــا مدفــون مــي شــود .در مجلــس
دهــم ،منتخبــان مجلــس شــوراي اســامي و مجلــس خبــرگان بــه صــورت
ليســتي راي آوردنــد کــه ايــن بــه معنــي احيــاي تشــکل هــا و نهادهــاي سياســي
غيردولتــي و غيررســمي اســت .رفتــار مــردم در ايــن انتخابــات نوعــي موضــع
گيــري در مقابــل برنامــه هــا و سياســت هــاي ناکارآمــد دولــت قبلــي بــود ،چراکــه
ايــن سياســت هــا نــه تنهــا خدشــه جــدي بــه وجهــه بيــن المللــي کشــور وارد
کــرد ،بلکــه شــرايط کالن اقتصــادي را بــه ســمت اضمحــال پيــش بــرد .بــه
طــوري کــه در دوره اي بــا بيشــترين درآمــد نفتــي ،اقتصــاد کشــور هــم زمــان
منفــي تريــن نــرخ رشــد اقتصــادي و باالتريــن نــرخ رشــد تــورم را تجربــه کــرد.
در ايــن دوره از انتخابــات ،دولــت اعتــدال و عملکــرد منســجم آن در بســتر اقتصــاد
بــا خلــق اعتبــار مردمــي ،بــه پيشــروزي مطلــق در انتخابــات دســت يافــت کــه
ايــن موضــوع در واقــع بــه ايــن معنــي اســت کــه دولــت اعتــدالُ ،مهــر تاييــدش
را بــراي دســتاوردهاي دوره اجرائــي خــود از مــردم دريافــت کــرده اســت .دولــت
هــاي نهــم و دهــم بــا شــعارها و رفتارهــاي پوپوليســتي ،بخشــي از طبقــه هــاي
اجتماعــي کــم درآمــد را از طريــق ضايــع کــردن منابــع کشــور بــه خــود وابســته
کــرده بــود .احمــدي نــژاد بــا اجــراي برنامــه هدفمندســازي يارانــه هــا نــه تنهــا
يارانــه هــا را هدفمنــد نکــرد ،بلکــه ضريــب جينــي را افزايــش داد و موجــب شــد
پراکندگــي درآمــد افزايــش يابــد .چيدمــان انتخــاب شــدگان و نتايــج انتخــاب
در واقــع انعــکاس صــداي مخالفــت مــردم بــا برنامــه هايــي اســت کــه بــه اســم
افزايــش رفــاه و عدالــت ،موجــب کاهــش رفــاه عمومــي و بــي عدالتــي شــده
بــود .مجلــس دهــم انتظارهــاي بااليــي در مــردم خلــق کــرده اســت و بــر هميــن
اســاس بايــد اصلــي تريــن اولويــت خــود را بــه شــرايط اقتصــادي کشــور ماننــد
بهبــود اشــتغال و درآمــد مــردم اختصــاص دهــد .تــا زمانــي کــه وضعيــت شــاخص
هــاي اقتصــاد کالن بــه مســير بهبــود نرونــد ،مجلــس و دولــت بــه مســئوليت
خــود در مقابــل اســتقبال مــردم از انتخابــات پاســخ نــداده انــد .از اولويــت هــاي
اقتصــادي نيــز بايــد بــه رفــع بــي کاري اشــاره کــرد؛ بــي کاري کــه نتيجــه و
براينــد عملکــرد ضعيــف و معيــوب اقتصــاد کشــور بــوده اســت .بنابرايــن طبيعــي
اســت بــراي بهبــود وضعيــت اشــتغال بايــد بــه بهبــود جــذب ســرمايه گــذاري
خارجــي و بهبــود وضعيــت توليــدي کشــور توجــه کــرد .ادامــه در صفحــه 3

هفته شلوغ برای اقتصاد ایران

بخش خصوصی
در هفتهای که گذشت

ایــن هفتــه ،هفتــه شــلوغی بــرای اقتصــاد ایــران ،بهویــژه اتــاق
بازرگانــی ایــران و تهــران بــود .پــر از رفتوآمــد هیاتهــای
تجــاری خارجــی کــه جــز اشــتیاق بــرای همکاریهــای مشــترک
در فصــل جدیــد اقتصــاد ایــران نبــود.
ایــن هفتــه هیاتهــای تجــاری از کرهجنوبــی ،پاکســتان،
رومانــی ،اتریــش ،ســنگاپور و آلبانــی مهمــان ایــران بودنــد کــه
فــارغ از دیدارهــای دولتــی بــا فعــاالن بخــش خصوصــی نیــز
مذاکــره و گاهــی قراردادهایــی هــم امضــا کردنــد .در ایــن گــزارش
بــه مهمتریــن اتفاقاتــی کــه ایــن هفتــه میــان بخــش خصوصــی
ایــران و هیــات خارجــی رخ داد ،پرداختیــم.
ذهنیت مثبت
ســفر هیــات بلنــد پایــه اقتصــادی رومانــی بــه همــراه وزیــر امورخارجــه
ایــن کشــور بــه ایــران در  ۲۶ســال گذشــته بیســابقه بــود ،امــا آمدنــد
تــا همکاریهــا را گســترش دهنــد .شــیالت ،کشــاورزی ،قطعــات خــودرو و
همکاریهــای بیشــتر بانکــی موضوعــات مــورد مذاکــره رومانیهــا بــا رییــس
پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور بــود .محســن جاللپــور ،رییــس اتــاق

بازرگانــی ایــران ،در دیــدار بــا «الزار کومانســکو» وزیــر امــور خارجــه رومانــی
کــه بــه همــراه معــاون وزیــر صنعــت و تجــارت و رییــس اتــاق بازرگانــی ایــن
کشــور بــه ایــران ســفر کردنــد ،گفــت :ذهنیــت مثبتــی در میــان فعــاالن
صنایــع و بخــش خصوصــی ایــران از تاجــران رومانــی وجــود دارد کــه بــا
اســتفاده از ایــن فرصــت میتــوان همکاریهــا و ســرمایهگذاری بــرای
تولیــدات مشــترک را افزایــش داد .وزیــر امــور خارجــه رومانــی نیــز ایــن
هیــات بلنــد پایــه اقتصــادی بــه تهــران را حامــل پیــام مقامــات کشــورش
در راســتای توســعه مناســبات بیــن ایــران و رومانــی عنــوان کــرد و گفــت:
بایــد تمامــی شــرایط را بــرای تســهیل مناســبات و یافتــن زمینههــای دیگــر
اقتصــادی فراهــم کنیــم تــا بخشهــای خصوصــی و شــرکتهای مطــرح
دو کشــور در فضــای ایجــاد شــده بــرای تحقــق اهــداف تجــاری و اقتصــادی
ایفــای نقــش کننــد« .داربانــف» رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع رومانــی
نیــز اظهــار کــرد :رومانــی میتوانــد بــه عنــوان یــک شــریک اجــاری و
دروازهای بــرای ورود کاالهــا و محصــوالت نفتــی ایــران بــه اروپــا نقــش
مهمــی را ایفــا کنــد و ایــران هــم بــرای دسترســی بــه بازارهــای همســایه،
تســهیالت الزم را فراهــم کنــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

لــزوم بازنگــری در سیاســتهای انــرژی
کشــور وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه ضــرورت

تجدیدنظــر در سیاســتهای انــرژی کشــور از
ســاخت مشــروح خبــر
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کاهش صادرات نفت عراق مشروح خبر

آمریکاییهــا بــه دنبــال حضــور در صنعــت
کارنامــه اقتصــادی دولــت از نــگاه فعــال بخــش پتروشــیمی ایــران مشــروح خبــر
خصوصــی مشــروح خبــر
برگــزاری  ۵مناقصــه بــزرگ برقــی در ایــران

بخــش خصوصــی در هفتــهای کــه گذشــت
ایــن هفتــه ،هفتــه شــلوغی بــرای اقتصــاد ایــران ،زیمنــس بــرای تجهیــز نیروگاههــا بــه تاکیــد واعظــی بــر توســعه روابــط ایــران و ترکیــه مشــروح خبــر
بهویــژه اتــاق بازرگانــی ایــران و تهــران بــود .ایــران میآیــد معــاون برنامهریــزی و بــا نــگاه بیشــتر بــه بخــش خصوصــی مشــروح
ـد
ـش مییابـ
ـا افزایـ
ـه اروپـ
ـران بـ
ـت ایـ
ـادرات نفـ
صـ
اقتصــادی وزیــر نیــرو از ورود شــرکت زیمنــس خبــر
مشــروح خبــر
مشــروح خبر
بــرای انتقــال تکنولــوژی مشــروح خبــر
ـم مــردم
ـس دهـ
ـادي از مجلـ
ـارات اقتصـ
انتظـ
ســاالري يکــي از مفاهيــم جمهــوري اســت کــه اولیــن توافــق بــزرگ تهــران و آنــکارا در
ـورس همزمــان بــا ورود مقامــات بــازار
گاهــي زيــر غبــار سياســت هــا ،برنامــه هــا و حــوزه بـ

شــرايط دســتوري اقتصادهــا مدفــون مــي شــود .ســرمایه اســتانبول بــه ایــران ،تفاهمنامــه همــکاری

مشروح خبر

میــان ســازمان بــورس و اوراق بهادارمشــروح خبــر

رشــد اقتصــادي ســال آينــده مبتنيبــر
ســرمايهگذاري بخــش خصوصــي مشــروح خبــر
عمــان ارتباطــات كشــتيراني بــا ايــران را توســعه
ميدهــد مشــروح خبــر

مســتوفی:بخش خصوصــی واقعــی بایــد ســکان
اقتصــاد را بدســت بگیــرد مشــروح خبــر

 111شركت ايراني در افغانستان مشروح خبر
توافقــات جدیــد اقتـــــصادی تهران-بخارســت

ـران «سـ
ـیدی ایـ
ـرژی خورشـ
ـت انـ
ـاه خصولتی صنعـ
ـاخت گســترش روابــط انــرژی ایــران و اندونــزی مشــروح خبــر
ـه چـ
ـی بـ
ـه دولتـ
ـقوط از چالـ
سـ
آلمــان» میشــود لغــو تحریمهــای ایــران مشــروح خبــر
خصوصیســازی راهــش را درســت نرفــت و

ـیه
ـران و روسـ
ـی ایـ
ـط بانکـ
ـعه روابـ
ـر توسـ
ـد بـ
تاکیـ

همچنــان یکــی از دغدغههــای بخشخصوصــی یــک فرصــت مطلــوب بــرای شــرکتهای آلمانــی
بــه منظــور صــادرات تجهیــزات بــرق خورشــیدی افزایــش صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن مشــروح مشــروح خبــر
اســت مشــروح خبــر
بــه ایــران باشد.مشــروح خبــر
خبــر

ادامــه طرحهــاي توســعهاي تــا نفــت
 18دالري روز گذشــته ،مركــز مالــي ايــران

بــا همــكاري بــورس انــرژي ايــران و شــركت
يورواينوســت مشــروح خبــر
كليــد ثبــات و آرامــش در منطقــه 1حمــد
داووداوغلــو نخســت وزيــر تركيــه كــه شــامگاه
جمعــه وارد تهــران شــده اســت ،صبــح ديــروز

مشــروح خبــر

کاهــش صــادرات بــرق ایــران و
گرفتاریهــای وزارت نیــرو بــرای جبــران
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۳پیشنهاد
همایــش اقتصــادی ایــران و ســنگاپور در ایــن هفتــه برگــزار
شــد کــه در حاشــیه آن نیــز رییــس فدراســیون تجــارت
ســنگاپور کــه در رأس یــک هیــات تجــاری  ۵۸نفــره بــه
اتــاق بازرگانــی ایــران آمــده بــود بــا رییــس اتــاق بازرگانــی
ایــران گفتوگــو کــرد .جاللپــور از آمادگــی ایــران بــرای
اســتفاده از تجــارب ســنگاپور بــه منظــور توســعه خبــر داد
و ۳پیشــنهاد را ارائــه کــرد؛ نخســت حضــور شــرکتهای
مشــترک در ایــران کــه در ســنگاپور ظرفیــت مناســب را
بــرای افزایــش فعالیتهــای خــود ندارنــد ،دوم اســتفاده
از تجــارب مرکــز تحقیقــات ســنگاپور بــرای تاســیس
چنیــن مرکــزی در ایــران و انتقــال تجربــه و ســوم اینکــه
شــرکتهای مالــی و فاینانــس ســنگاپور در ایــران،
بــرای توســعه روابــط دوطــرف حضــور یابنــد« .ســیونگ
ســنگ تئــو» ،رییــس فدراســیون تجــارت ســنگاپور نیــز
اظهــار کــرد :از ایــن پیشــنهادها اســتقبال میکنیــم و از
شــرکتهای ســنگاپوری میخواهیــم در بــازار ایــران کــه
بــه کشــورهای مشــترک المنافــع دسترســی دارد حضــور
یابنــد و از شــرکتهای ایرانــی هــم دعــوت میشــود بــرای
ورود بــه بــازار جنــوب شــرق آســیا در ســنگاپور اســتقرار
یابنــد .موافقتنامــه حمایــت از ســرمایهگذاری میــان ایــران
و ســنگاپور امضــا شــد کــه بــه گفتــه جــواد انصــاری ،ســفیر
ایــران در ســنگاپور بــه عنــوان چتــر حمایتــی از تجــارت و
ســرمایهگذاری از ســوی دو دولــت خواهــد بــود.
تمایل به بازار ایران
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی اتریــش نیــز دیگــر مهمــان
اتــاق بازرگانــی ایــران در ایــن هفتــه بــود .جاللپــور بــا
اشــاره بــه زمینههــای همکاریهــای مشــترک بیــن
دو کشــور اعــام کــرد :عــاوه بــر همــکاری در زمینــه
ماشــینآالت صنعتــی ،تجهیــزات پزشــکی ،تجهیــزات
الکترونیکــی و دارویــی ،الزم اســت در زمینــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،محیطزیســت ،آبشــیرینکن ،انتقــال آب،
مدیریــت آب و نیروگاههــای زبالهســوز همکاریهــای
مشــترک ،بلندمــدت و پایــدار داشــته باشــیم« .ماتیــاس
کــرن» نایبرییــس اتــاق بازرگانــی اتریــش نیــز بــه
تمایــل اتریشــیها بــرای ورود بــه بــازار ایــران اشــاره
کــرد و گفــت :ایــران دارای جایــگاه ارزشــمندی در اقتصــاد
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کارنامه اقتصادی دولت از نگاه
فعال بخش خصوصی

هفته شلوغ
اقتصاد ایـــــران
منطقــه اســت و بــرای کشــوری ماننــد اتریــش کــه اقتصــاد
در آن نقــش پررنگــی در راســتای توســعه دارد ،از اهمیــت
بســیاری برخــوردار اســت
 ۱۱زمینه همکاری
کرهجنوبــی نیــز «جــو هیونــگ هــوان» ،وزیــر تجــارت
خــود را در رأس یــک هیــات اقتصــادی بــه ایــران فرســتاد.
همایــش همــکاری اقتصــادی ایــران و کــره درحالــی
برگــزار شــد کــه دســتاورد آن امضــای ۳قــرارداد توســعه
زیرســاختهای اقتصــادی و انــرژی بنــدر چابهــار بیــن
شــرکتهای ایرانــی و کــرهای بــود .رییــس پارلمــان
بخــش خصوصــی ایــران گفــت :همــکاری موسســههای
مالــی دو کشــور ،اجــرای پروژههــای مشــترک در ایــران
و کشــورهای ثالــث ماننــد آســیای میانــه ،ســرمایهگذاری
مشــترک در زمینــه محصــوالت الکترونیکــی و برقــی،
ســیمان ،مــواد شــیمیایی ،شــیالت و صنایــع وابســته،
ســازه و همکاریهــای علمــی ،خدمــات گردشــگری و
ســاخت هتــل ،محصــوالت نانــو ،زیرســاختهای فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،سیســتمهای بانکــی و بیمــهای و
تولیــد انرژیهــای نــو بهویــژه ســلولهای خورشــیدی
نســل جدیــد بــرای مناطــق محــروم ،بســترهای توســعه
مناســبات اقتصــادی بیــن بخشهــای خصوصــی دو کشــور
اســت کــه اتــاق بازرگانــی ایــران آمــاده همــکاری بــرای
رفــع موانــع موجــود و تســهیل در رفــت و آمــد تاجــران
و بازرگانــان دو کشــور اســت .ادامــه در صفحــه 13

 دولــت بعــد از لغــو تحریــم هــا اعــام کــرده اســتکــه دومیــن برجــام،در حــوزه اقتصــاد اتفــاق خواهــد
افتــاد.
اگرچــه نمــی تــوان مشــکالت اقتصــادی را کتمــان
کرد،امــا بخــش خصوصــی معتقــد اســت کــه دولــت در
دو ســال نیــم گذشــته هــم نقــاط مثبــت در کارنامــه
اقتصــادی اش داشــته و هــم نقــاط منفــی.
فعــال بخــش خصوصــی در گفــت وگــو بــا
خبرآنالین،مهمتریــن خواســته هــای خــود را در آســتانه
تغییــر ســال مطــرح کردنــد
 .عــوض محمــد پارســا ،عضــو هیئــت مدیــره
ســندیکای صنعــت بــرق نیــز دربــاره عملکــرد اقتصــادی
دولــت نیــز معتقــد اســت «:دولــت در کارنامــه خــود دو
نمــره مثبــت دارد؛نخســت حــل مســائل هســته ای و
ســپس برداشــتن تحریــم هــا .اگرچــه در حــوزه اقتصــاد
هــم هزینــه هــای مبادلــه و تجــارت را مقــداری کاهــش
داده امــا هنــوز اقداماتــی کــه در حــوزه اقتصــاد مــی
توانــد مثمــر ثمــر باشــد،کافی نیســت» .
وی افزود«:مهمتریــن اقــدام مثبــت دولت،حــل مســاله
تــورم بــوده اســت.پیش از تشــکیل دولــت یازدهم،تــورم
بســیار باالیــی در اقتصــاد ایــران حاکــم بــود کــه بــا
تمهمیــدات دولــت تــورم از  ۴۳درصــد کــه رقمــی
کمــر شــکن بــود بــه  ۱۳درصــد رســید».
پارســا خاطرنشــان کــرد «:تولیــدات داخلــی در زمــان
احمــدی نــژاد از بیــن رفــت .همــه کارخانــه هــای یــا
بســتند یــا بــا  ۲۰الــی  ۱۰درصــد ظرفیــت خــود کار
مــی کردنــد .تمــام تولیدکننــدگان بــه نحــوی بــه تاجــر
تبدیــل شــدند .کاالیــی کــه تولیــد مــی کردنــد وارد
مــی کننــد .در آن زمــان  ۱۴درصــد کاهــش رشــد
اقتصــادی داشــتیم».
بــه گفتــه او دولــت یازدهــم بایــد از اشــتباهات دولــت
قبــل درس بگیــرد و بــه دنبــال احیــای تولیــد از دســت
رفتــه باشــد کــه ایــن مهمتریــن خواســته بخــش
خصوصــی از دولــت اســت.
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انتظارات اقتصادي از مجلس دهم

اگــر اقتصــاد در راســتاي آزادســازي واقعــي قــدم
بــردارد و مزيــت هــاي واقعــي بخــش هــاي مختلــف
توليــد در نظــر گرفتــه شــود ،ايــن اقــدام خــود بــه خــود
موجــب افزايــش بهــره وري و کاهــش هزينــه تمــام شــده
و بــه دنبــال آن ايجــاد ارزش افــزوده و حاشــيه ســود مــي
شــود .بــه ايــن ترتيــب بــه صــورت دومينــووار وضعيــت
تمامــي شــاخص هــا رو بــه بهبــود مــي گــذارد و اقتصــاد
يــک ســيکل تجــاري را طــي مــي کنــد .در اينجــا حضــور
مداخلــه گرانــه دولــت و بحــث آزادســازي اقتصــادي و
مبتنــي بــر بــازار شــدن ،از تعــارض هايــي اســت کــه
گريبــان تمامــي کشــورهاي درحــال توســعه را گرفتــه
اســت .از يــک ســو ضــرورت هــاي نهــادي ايجــاب
مــي کنــد دولــت بــا تدويــن بســته هــاي سياســتي
بــه کمــک بهبــود اقتصــاد بيايــد و از طــرف ديگــر
ايــن موضــوع در تقابــل بــا اقتصــاد مبتنــي بــر بــازار
اســت .حفــظ ميــزان و مداخلــه بهينــه دولــت و تحکيــم
منابــع اقتصــاد مقاومتــي مــي توانــد در مجلــس رقــم
بخــورد .از ديگــر مســائل مهــم اقتصــاد کشــور بحــران
تاميــن مالــي بــراي پــروژه هــاي توليــدي اســت کــه در
نتيجــه تحريــم هــا و همچنيــن کاهــش قيمــت نفــت
بــه وقــوع پيوســته اســت .در ايــن بــاره بايــد سياســت
هــا و قوانيــن مرتبــط بــا تســهيل تجــارت بيــن المللــي
بــه گونــه اي وضــع شــود کــه جبــران ريســک ســرمايه
گــذاري ايــران را داشــته باشــد .بــراي بهبــود شــرايط
جــذب در اقتصــاد کشــور بايــد درصــدد بازنگــري در
شــرايط دســتوري اقتصــاد کشــور بــود .هرچــه همخوانــي
بيشــتري بيــن تيــم اقتصــادي دولــت و کميســيون هــاي
اقتصــادي ،برنامــه بودجــه و کشــاورزي و ...مجلــس وجــود
داشــته باشــد ،قــدرت بــرآورد ســطح انتظارهــا از مجلــس
بيشــتر مــي شــود .در واقــع مجلــس دهــم مــي توانــد
در راســتاي واقعــي ســازي وضعيــت اقتصــادي و شــفاف
ســازي اقتصــاد کمــک کنــد و گــذاري از پوپوليســم بــه
مــردم ســاالري اميدبخــش باشــد.
علی قنبری
*معاون وزیرجهاد کشاورزی
منبع:روزنامه اعتماد
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شماره بیست شش  //هفته دوم دی هزار و سیصد نود و چهار

سقوط از چاله دولتی
به چاه خصولتی
خصوصیســازی راهــش را درســت نرفــت و
همچنــان یکــی از دغدغههــای بخشخصوصــی
اســت ،بخشــی کــه در خصوصیســازیهای
دولــت بــه مــرادش نرســید .دولــت یازدهــم امــا
بارهــا ایــن بحــث را بــه میــان آورده و وعــده
داده ســمت و ســوی خصوصیســازی را بــه
طــرف بخشخصوصــی خواهــد بــرد .معــاون
اول دولــت و وزیــر اقتصــاد و دارایــی بارهــا
در سخنرانیهایشــان ،دربــاره واگــذاری
طرحهــای نیمــه کاره ،بخشخصوصــی را
مطمئــن کردنــد کــه تمامــی ایــن طرحهــا را
بــه آنهــا واگــذار خواهنــد کــرد .رئیسجمهــور
نیــز در روز همایــش «اجــرای برجــام ،فصلــی نــو
دراقتصــاد کشــور» آب پاکی را روی دســت وزرای
اقتصــادیاش ریخــت و توصیــه کــرد دولــت قــدم
بــه قــدم بایــد از اقتصــاد بــه نفــع بخشهــای
خصوصــی عقبنشــینی کنــد
.
بــا توجــه بــه موضعــی کــه دولــت بــرای خصوصیســازی
اعــام کــرده و عــزم و اهتمــام جــدی بــرای ایــن ماجــرا
دارد ،انتظــار مــیرود امروزبخشخصوصــی نگرانیهــای
کمتــری در ایــن مــورد داشــته باشــد .امــا برخــی
نماینــدگان اتــاق ایــران حرفهــای دیگــری دارنــد.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات معتقــد اســت تــا
زمانیکــه شــرایط اقتصــاد برابــر و ســالم ایجــاد نشــود و
بخشهــای دولتــی بــه خصوصــی واگــذار نشــود قطعــا
بخشخصوصــی قــدرت رقابــت بــرای بزرگتــر شــدن
نــدارد.
محمــد الهوتــی کــه قــدرت حاکــم در اقتصــاد ایــران
را مانــع از شــکلگیری خصوصیســازی میدانــد ،بــه
«فرصــت امــروز» میگویــد :مــا در ســالهای گذشــته

شــاهد بودیــم تمامــی واگذاریهــا بــه خصولتیهــا بــود.
در واقــع از ایــن جیــب بــه آن جیــب در خــود دولــت
اتفــاق افتــاده اســت .بــه گفتــه ایــن عضــو اتــاق تهــران
برخــی هــم کــه بــه ظاهــر خصوصــی بودنــد بعدهــا معلوم
شــد وابســتگیهایی بــه بخشهــای دولتــی داشــتند.
الهوتــی میگویــد15 ،14 :ســال از خصوصیســازی
میگــذرد درحالیکــه هنــوز بســترهایی کــه بــرای
اقتصــادی پویــا و خصوصــی الزم اســت بــرای ایــن کار
ایجــاد نشــده اســت.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران معتقــد اســت،
دولتیهــا تــوپ را در زمیــن بخشخصوصــی میاندازنــد
و شــاید برخــی هــم در بخشخصوصــی همیــن کار را
میکننــد و تــا زمانیکــه ایــن مســئله ریشــهیابی و
آسیبشناســی دقیــق نشــود و اهتمامــی در دو طــرف
وجــود نداشــته باشــد ایــن پاســکاریها بیفایــده اســت
و راه بــه جایــی نمیبــرد.
محمــد الهوتــی در اینکــه خصوصیســازی و
واگذاریهــای جدیــد چقــدر میتوانــد بــه
بخشخصوصــی واقعــی باشــد ،توضیــح میدهــد:
شــما را بــه صحبتهــای رئیسجمهــوری در یکــی
از همایشهــای اخیــر ارجــاع میدهــم کــه گفتنــد
کســانی کــه پــول و قــدرت دارنــد بــه نظــر میرســد
ایــن نگرانــی در باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور وجــود
دارد .ایــن نگرانیهــا بیانگــر وجــود فعالیتهــای
اقتصــادی غیــر شــفاف اســت كــه باعــث اختــال در كار
سیســتم اقتصــادی كشــور شــده اســت.
عضــو کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق تهــران نیــز

بــه ادامــه رونــد خصوصیســازی خوشبیــن نیســت.
بــه اعتقــاد وی ،واگــذاری در خصوصیســازی بــه
بخشخصوصــی واقعــی از آمــار اعــام شــده کمتــر اســت
و در بخشــی هــم کــه واگــذار شــده دردســرهای زیــادی
بــرای بخشخصوصــی ایجــاد کردنــد و همیشــه مــورد
دعــوی اســت .فربــال مســتوفی بــه «فرصــت امــروز»
میگویــد :بــه نظــر مــن دولــت در خصوصیســازی،
عملــش را ماننــد بســازوبفروشها میکنــد کــه
میخواهنــد یــک آپارتمــان را چندیــن بــار بفروشــند.
بــه گفتــه وی ،ســازمانهای دولتــی بــرای واگــذاری بــه
بخشخصوصــی واقعــی کــه خــودی نباشــد هــزار و یــک
مســئله و پاپیــچ ایجــاد کــرده و بــه انــواع مختلــف بــه
کارشــان لطمــه میزننــد .عضــو اتــاق تهــران میگویــد:
بــرای واگذاریهــا بــه بخشخصوصــی شــرایط جدیــدی
تعریــف نشــده و فیلتــری وجــود نــدارد کــه تنهــا
بخشخصوصــی واقعــی اجــازه داشــته باشــند بــه عرصــه
واگذاریهــا ورود کننــد و همچنــان نگرانــی در مــورد
برنــده شــدن خصولتیهــا در خصوصیســازی وجــود
دارد.
ریاســت کمیتــه ســرمایهگذاری خارجــی اتــاق تهــران
در اختیــار داشــتن اقتصــاد توســط بخــش خصولتــی را
خطرناکتــر از بخــش دولتــی میدانــد و میگویــد:
در حــال حاضــر  30تــا 40درصــد اقتصــاد در دســت
خصولتیهــا اســت و ای کاش در دســت دولــت بــود.
خصوصیســازی کــه انجــام شــد آفــت بــود وای کاش
انجــام نمیشــد ،بــا اینکــه الزم بــود امــا شــدیدا بــه
بیراهــه کشــیده شــد.
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مســتوفی معتقــد اســت بــاز هــم ممکــن اســت خصولتیها
برنــدگان ایــن واگذاریهــا باشــند چــون ایــن امــکان
وجــود دارد کــه بخشخصوصــی ســرمایه الزم را نداشــته
باشــد و از قافلــه عقــب بیفتــد بنابرایــن ،دولت باید شــرایطی
اعــام کنــد و مانــع از ورود خصولتیهــا شــود .بــا فســاد
گســتردهای کــه در خصوصســازی اتفــاق افتــاد ،دولــت
بایــد تعریــف روشــنتری بــرای خصوصیســازیهای
جدیــد داشــته باشــد .ایــن عضــو اتــاق تهــران معتقــد اســت
بــا رونــدی کــه خصوصیســازی در پیــش گرفــت ،شــرایط
بــرای بخشخصوصــی واقعــی امــن نیســت.
بــه گــزارش «فرصــت امــروز» ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران
پیــش از ایــن در گفتوگویــی بــا ایــن روزنامــه گفتــه بــود،
رونــد خصوصیســازی کــه زیــر  10درصــد بــوده مــورد
تأییــد ایــن اتــاق نیســت .بــه گفتــه محســن جاللپــور،
85درصــد از هیمــن بخــش اندکــی کــه بــه بخشخصوصــی
واگــذار شــده بــود مــورد دعــوی اســت و ســازمانهایی
کــه واگــذار کردنــد دســت از ســر بخشخصوصــی بــر
نمیدارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه شــکایتی از
خصولتیهــا کــه برنــده عمــده خصوصیســازیها بودنــد،
وجــود نــدارد.
او ایــن فرآینــد را نشــانه وجــود یــک جریــان جــدی و
مخالــف بــا بخشخصوصــی عنــوان کــرده بــود .جاللپــور
همچنیــن گفتــه بــود ،تــا بــه حــال طرحهــا بــه باالتریــن
قیمــت و بــه کســانی کــه بیشــترین توانایــی را بــرای
حضــور در واگذاریهــا دارنــد ،واگــذار میشــد .امــا مــا
اعتقــاد داریــم بحــث قیمــت مطــرح نشــود و بحــث اهلیــت
مطــرح باشــد.
اخیــرا معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و رئیــس
ســازمان خصوصیســازی گفتــه بــود ،فهرســت ایــن
ســازمان از ســال  1380تاکنــون دارای  1100شــرکت بود
کــه حــدود  50درصــد واگذاریهــا انجــام شــد و تعــدادی
از آنهــا بهدلیــل اینکــه شــرایط واگــذاری فراهــم نیســت
از فهرســت خــارج شــدهاند .بــه گفتــه پوریحســینی،
شــرکتهایی نظیــر توزیــع بــرق و گاز و پاالیشــگاههای
گازی بهدلیــل آنکــه قیمتهــای خــوراک در ایــن بخــش
یاران ـهای بــوده ،امــکان واگــذاری ندارنــد و برخــی دیگــر
از شــرکتها بهدلیــل انحــال یــا ورشکســتگی امــکان
واگــذاری ندارنــد ،بنابرایــن در مجمــوع  120تــا 130
شــرکت در فهرســت واگــذاری ســازمان خصوصیســازی
قــرار دارنــد.
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ملــي نفــت ايــران ،بااشــاره بــه اينكــه ايــران مقــام ســوم
هزينههــاي اجــراي پروژههــا را در حــوزه باالدســت دارد،
افــزود :بــا كاهــش قيمــت نفــت خــام بــه  ٢٠تــا ٢٥دالر و
حتــي ١٨دالر نيــز طرحهــاي توســعهيي صنعــت نفــت
ادامــه مييابــد ،امــا بــراي تحــرك در اقتصــاد كشــور بــه
درآمدهــاي بيشــتري نيــاز داريــم.
كاردر دربــاره تاميــن مالــي پروژههــاي بخــش باالدســت و
پاييندســت شــركت ملــي نفــت ايــران گفــت :در دوران قبــل
از تحريــم ،مدلهــاي تاميــن مالــي پروژههــا كوتاهمــدت و
محرمانــه بودنــد و پــس از آن بهتدريــج بــه ســمت مدلهــاي
مالــي بيــع متقابــل حركــت كرديــم .وي بااشــاره بــه اينكــه
حــدود ٢٠ميليــارد دالر از طريــق بيــع متقابــل تاميــن مالــي
شــده اســت ،افــزود :بــا احتســاب بازگشــت منابــع ،بهــره
مالــي ،ســود و دســتمزد پيمانــكاران حــدود ٣٠ميليــارد دالر
بــا ايــن مكانيســم تاميــن مالــي صــورت گرفتــه اســت
كاردر بااشــاره بــه اينكــه بايــد از مكانيســمهاي EPCF
 ،& EPDF، EPCاوراق مشــاركت ECA ،و ابزارهــاي
مالــي و مــدل جديــد قراردادهــاي نفتــي ( )IPCدر حــوزه
باالدســت اســتفاده كــرد ،گفــت :قراردادهــاي  IPCمــدل
پيشــرفته بيــع متقابــل اســت كــه غيــر از هــدف تاميــن منابع
مالــي ،انتقــال فنــاوري بــراي افزايــش ضريــب برداشــت از
ميدانهــاي نفتــي ايــران همچنيــن بــه دســت آوردن بــازار
جهانــي را نيــز بهدنبــال دارد.
وي بــا بيــان اينكــه ســرمايهگذاري شــركتهاي خارجــي در
مــدل جديــد قراردادهــاي نفتــي ملــزم بــه داشــتن شــريك
ايرانــي اســت ،اظهــار كــرد :اگــر در مدلهــاي جديــد
قراردادهــاي نفتــي ،شــركتهاي  E&Pو  IOCبينالمللــي
حضــور داشــته باشــند ،ايــران بــراي طوالنيمــدت بازارهــاي
هــدف را در دســت خواهــد گرفــت .معــاون ســرمايهگذاري
شــركت ملــي نفــت ايــران بااشــاره بــه اينكــه فضــاي
ســرمايهگذاري در بخــش پاييندســت بســيار آمــاده اســت،
تصريــح كــرد :تاميــن مالــي پروژههــاي بخــش پاييندســت
و توســعه آنهــا نيــز بايــد ازســوي شــركتهاي خصوصــي
صــورت گيــرد.

روز گذشــته ،مركــز مالــي ايــران بــا همــكاري بــورس انــرژي
ايــران و شــركت يورواينوســت ،درراســتاي ترويــج ابزارهــاي
مالــي كارآمــد جهــت تاميــن مالــي پروژههــاي حــوزه انــرژي،
همايشــي را بــا موضــوع اســتراتژي تاميــن مالــي بينالمللــي
برگــزار كــرد.
دغدغــه اصلــي ســخنرانان ايــن همايــش معطــوف بــه آينــده
اقتصــاد ايــران پــس از لغــو تحريمهــا بــود و اينكــه تاميــن
مالــي حــوزه انــرژي چگونــه صــورت گيــرد تــا بتــوان شــاهد
توســعه همهجانبــه در ايــن حــوزه در كشــور بــود.
در هميــن رابطــه معــاون ســرمايهگذاري و تاميــن منابــع
مالــي شــركت ملــي نفــت ايــران ،برنامههــاي ايــن شــركت
را بــراي تاميــن منابــع مالــي در حــوزه باالدســت تشــريح
كــرد و گفــت :بــا نفــت ١٨دالري نيــز اجــراي طرحهــاي
توســعهيي صنعــت نفــت تــداوم مييابــد .علــي كاردر در
ايــن ســمينار راهبردهــاي تاميــن مالــي در حــوزه انــرژي
بــه ١٠٠ميليــارد دالر منابــع مالــي مــورد نيــاز در بخــش
باالدســت و ٨٠ميليــارد دالر در بخــش پاييندســت در
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه كشــور اشــاره كــرد و گفــت:
بــازار ســرمايه نقــش اساســي در تاميــن مالــي پروژههــا ايفــا
كنــد .وي بااشــاره بــه اينكــه در ســالهاي گذشــته حــدود
 ٧٠تــا ٧٥ميليــارد دالر در بخــش نفــت ســرمايهگذاري
شــده اســت ،ادامــه داد :ســرمايهگذاري ١٠٠ميليــارد دالري
در ايــن بخــش باتوجــه بــه هــدف تحقــق رشــد اقتصــادي
8درصــدي كشــور منطقــي اســت و پارامترهــاي توســعه نيــز
هماكنــون فراهــم اســت.
كاردر دربــاره برنامــه شــركت ملــي نفــت ايــران بــراي تاميــن
١٠٠ميليــارد دالر ســرمايهگذاري موردنيــاز صنعــت نفــت
در برنامــه ششــم گفــت١٤ :ميليــارد دالر از ايــن رقــم ،از
محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــي١٠ ،ميليــارد دالر
از محــل قراردادهــاي 8 ،EPCFميليــارد دالر از محــل تامين سرمايه همه حوزههابا بورس
بــازار ســرمايه١٢ ،ميليــارد دالر بــا اســتفاده از تســهيالت ،مديرعامــل بــورس انــرژي ،بهعنــوان مجــري تاميــن ســرمايه
٢٥ميليــارد دالر در قالــب قراردادهــاي  IPCو ٣١ميليــارد در حــوزه انــرژي در ايــن همايــش بااشــاره بــه مفيــد بــودن
دالر نيــز از محــل منابــع ايــن شــركت تاميــن ميشــود .تاميــن ســرمايه از طريــق بــورس بــراي اقتصــاد كشــور،
معــاون ســرمايهگذاري و تاميــن منابــع مالــي شــركت

انـرژی
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چشــمانداز بخــش انــرژي ايــران در ســالهاي آينــده را
اينگونــه تشــريح كــرد :تــا ســال 1396قابليــت توليــد
نفــت ايــران بــه 5.7ميليــون بشــكه در روز خواهــد رســيد
و افزايــش ظرفيــت پااليشــگاهي كشــور نيــز از 1.8ميليــون
بشــكه بــه 3ميليــون بشــكه در روز افزايــش مييابــد .عــاوه
بــر ايــن توليــد مجتمعهــاي پتروشــيمي نيــز در ايــن بــازه
زمانــي از 25ميليــارد دالر بــه 80ميليــارد دالر رســيده و
مصــرف بــرق كشــور نيــز طــي 10ســال آينــده نيــاز بــه
50هــزار مــگاوات ظرفيــت توليــد بــرق جديــد خواهــد
داشــت حــال باتوجــه بــه ايــن افزايــش ظرفيــت حــوزه
انــرژي نيــاز بــه ســرمايهگذاري در حجــم و انــدازه بــاال
دارد تــا جهــت ارتقــاي بازدهــي انــرژي و كاهــش حــدود
50درصــدي شــدت انــرژي در كشــور دارد تــا برنامههــاي
خــود را عملياتــي كنــد.
مديرعامــل بــورس انــرژي بــه مزايــاي تاميــن مالــي از راه
بــازار ســرمايه اشــاره كــرد و گفــت :تاميــن ســرمايه در
بــورس ســبب جمــعآوري ســرمايههاي جزئــي و پراكنــده
همچنيــن انباشــت آن بــراي تجهيــز منابــع مالــي شــركتها
بــراي توســعه و ارتقــاي زيرســاختها و صنايــع مــادر كشــور
خواهــد شــد همچنيــن عامــل بهكارگيــري پساندازهــاي
راكــد در امــر توليــد و تاميــن مالــي دولــت و موسســات و
از همــه مهمتــر كنتــرل حجــم پــول ،نقدينگــي و تــورم از
طريــق انشــار ســهام و اوراق قرضــه (مشــاركت) ميشــود.
ســيدعلي حســيني در ادامــه بــه ابزارهــاي تاميــن مالــي
در بــورس اشــاره كــرد و گفــت :چهــار روش اصلــي بــراي
تاميــن مالــي در حــوزه انــرژي وجــود دارد كــه عبارتنــد از:
روش اوراق صكــوك يــا اوراق بهــادار مبتنــي بــر دارايــي،
بــا درآمــد ثابــت يــا متغيــر ،قابــل معاملــه در بــازار ثانويــه
و مبتنــي بــر اصــول شــريعت ،صكــوك اجــاره يــا اوراق
بهــاداري اســت كــه دارنــده آن بهصــورت مشــاع ،مالــك
بخشــي از دارايــي اســت كــه منافــع آن براســاس قــرارداد
اجــاره بــه مصرفكننــده يــا بانــي واگــذار شــده اســت،
صكــوك مرابحــه اوراقــي قابــل نقلوانتقــال اســت كــه
نشــاندهنده مالكيــت مشــاع دارنــده آن در دارايــي مالــي
(طلــب) اســت و درنهايــت صكــوك اســتصناع اســت كــه بــه
موجــب آن يكــي از طرفيــن قــرارداد ،در مقابــل مبلغــي
معيــن ،ســاخت و تحويــل چيــز مشــخصي را در زمــان
معيــن نســبت بــه طــرف ديگــر بهعهــده ميگيــرد.
منبع  :اعتدال
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تاکید واعظی بر توسعه روابط ایران و
ترکیه با نگاه بیشتر به بخش خصوصی
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،محمــود واعظــی امروز(شــنبه) در
دیــدار بــا «جــودت ایلمــاز» وزیــر توســعه و رئیــس کمیســیون
مشــترک ترکیــه ،افــزود :گســترش همــکاری هــای دوجانبــه
مــورد تاکیــد طرفیــن اســت.
وی گفــت :ایــران و ترکیــه بــه عنــوان کشــورهای همســایه بــا
پیوندهــای تاریخــی و فرهنگــی بســیار طوالنــی بایــد روابــط خــود
رادر باالتریــن ســطح حفــظ کننــد و اجــازه ندهنــد رخدادهــا و
حــوادث سیاســی بــر ایــن مناســبات تاثیــر بگــذارد.
واعظــی ،ضمــن مــرور روابــط اقتصــادی و پــی ریــزی آن بعنــوان
نقطــه راه در دولــت تدبیــر و امیــد ،بــه موضــوع هــای مختلــف
همچــون انــرژی ،بانــک و حمــل ونقــل ،گمــرک ،توریســم
فرهنگــی و همــکاری هــای فنــی بــرای توســعه همــکاری هــا
اشــاره کــرد و گفــت :دو کشــور بایــد روابــط را دوبــاره بازســازی
کننــد و از ظرفیــت هــای موجــود و زیرســاخت هــای فراهــم شــده
حمایــت الزم را داشــته باشــند.
** رخدادهــای زودگــذر بــر روابــط دو کشــور
تاثیــر نمــی گــذارد
وزیــر توســعه ترکیــه نیــز در ایــن دیــدار بــه موفقیــت
آمیــز بــودن پیشــبرد روابــط دو کشــور اشــاره کــرد و
گفــت :رخدادهــا ی زودگــذر بــا توجــه بــه عمــق روابــط ،
پیوندهــای دو کشــور را تحــت تاثیــر نمــی گــذارد.
جــودت ایلمــاز افــزود :دولــت ترکیــه مصمــم اســت
مناســبات دو کشــور را ارتقــاء داده و بــا برگــزاری هــر
چــه ســریعتر اجــاس کمیســیون مشــترک ،بتوانــد روابــط
تهــران -آنــکارا را بــه ظرفیــت هــای بیشــتر از گذشــته
برســاند.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران و ترکیــه بــه دنبــال توســعه
مناســبات اقتصــادی هســتند؛ از ایــن رو «احمــد داود
اوغلــو» نخســت وزیــر ترکیــه بــه دعــوت اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری امــروز در صــدر
هیــات اقتصــادی بــه تهــران ســفر کــرد.
در ایــن ســفر وزیــردن اقتصــاد ،گمــرک و تجــارت،
انــرژی ،حمــل ونقــل و ارتباطــات و توســعه ،کارشناســان و
مســئوالن دولتــی و شــماری از نماینــدگان اصحــاب رســانه
ای مهــم ترکیــه ،داوداوغلــو را همراهــی مــی کننــد.
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كليد ثبات و آرامش در
منطقه

احمــد داووداوغلــو نخســت وزيــر تركيــه كــه شــامگاه جمعــه
وارد تهــران شــده اســت ،صبــح ديــروز بــه صــورت رســمي
توســط اســحاق جهانگيــري معــاون اول رييسجمهــوري در
مجموعــه تاريخــي -فرهنگــي ســعدآباد مورد اســتقبال رســمي
قــرار گرفــت .وي كــه بــه همــراه هياتــي عاليرتبــه متشــكل از
مقامــات سياســي و اقتصــادي تركيــه بــه تهــران ســفر كــرده
اســت ،شــامگاه ديــروز بــا حســن روحانــي رييسجمهــوري
ديــدار كــرد.
بــه گــزارش پايــگاه اطالعرســاني دولــت ،رييسجمهــوري
در ايــن ديــدار بــا تاكيــد بــر تاثيــرات مثبــت همكاريهــاي
مشــترك تهــران – آنــكارا در حــل و فصــل مســائل
منطقهيــي اظهارداشــت :ايــران و تركيــه داراي اهــداف و
منافــع مشــتركي هســتند و بايــد بــا همــكاري و هماهنگــي
يكديگــر و تمركــز روي مبــارزه بــا تروريســم بــه عنــوان
دشــمن مشــترك ،پايههــاي صلــح و ثبــات را در منطقــه
مســتحكم كننــد .روحانــي خاطرنشــان كــرد :تهــران و آنــكارا
ظرفيتهــاي زيــادي بــراي گســترش روزافــزون روابــط
خــود در بخشهــاي مختلــف بــه ويــژه در زمينــه حمــل و
نقــل ،انــرژي ،تجــارت ،ســرمايهگذاري مشــترك ،گردشــگري
و علمــي و فنــاوري دارنــد و آمادگــي داريــم در همــه ايــن
زمينههــا همكاريهــاي مشــتركي را بــا يكديگــر آغــاز كنيــم.
داووداوغلــو نيــز در ايــن ديــدار بــا بيــان اينكــه آنــكارا مصمــم
اســت فصــل تازهيــي را در روابــط بــا تهــران آغــاز كنــد ،اظهــار
داشــت :تركيــه امــروز بيــش از گذشــته قصــد دارد روابــط
و همكاريهــاي برادرانــه خــود را در عرصههــاي مختلــف
بــا جمهــوري اســامي ايــران افزايــش دهــد .نخســتوزير
تركيــه بــا بيــان اينكــه بزرگتريــن بخــش ســرمايهگذاري
و صاحبــان صنايــع را بــه همــراه خــود بــه تهــران آورده
اســت ،گفــت :ايــران و تركيــه تكميلكننــده هــم هســتند و از
ظرفيتهــا و پتانســيلهاي فراوانــي بــراي گســترش ســطح
همكاريهــا برخوردارنــد و ميتــوان بــا ســرمايهگذاريهاي
مشــترك صنعتــي و تجــاري گامهــاي مفيــدي را در راســتاي
منافــع دو ملــت برداشــت.

هيچ مانعي براي گسترش همكاريهاي اقتصادي
وجود ندارد
نخســتوزير تركيــه در ديــدار بــا جهانگيــري نيــز بــا
اشــاره بــه اينكــه ايــن ســفر ميتوانــد ،آغــاز و ســرفصل
خوبــي در مناســبات دو كشــور باشــد ،گفــت :آنــكارا از هيــچ
اقدامــي بــراي بهبــود همكاريهــا دريــغ نخواهــد كــرد و
اطمينــان ميدهيــم در چهــار ســال آينــده ميتوانيــم يــك
چارچــوب مناســبي بــراي توســعه مناســبات بنيــان بگذاريــم.
داوود اوغلــو از دو واقعــه تفاهــم هســتهيي ميــان ايــران و
قدرتهــاي جهانــي و نيــز برگــزاري انتخابــات مجلــس
خبــرگان رهبــري و مجلــس شــوراي اســامي بــه عنــوان
حوادثــي مهــم در ايــران يــاد و اظهــار اميــدواري كــرد :از
ايــن پــس هيــچ مانعــي بــراي گســترش همكاريهــاي
اقتصــادي وجــود نداشــته باشــد و ســطح و ســرعت روابــط
بــراي رســيدن بــه افقهــاي اعــام شــده ميــان روســاي
جمهــور دو كشــور هرچــه بيشــترافزايش يابــد.
وي بــا تاكيــد براينكــه ممكــن اســت ميــان دو كشــور در
خصــوص برخــي مســائل اختالفنظرهايــي وجــود داشــته
باشــد ،گفــت :تركيــه در دوران ســخت تحريــم در كنــار ايــران
قــرار داشــت و هــر زمــان ديگــر نيــز كــه نيــاز باشــد دوبــاره
در كنــار ايــران قــرار خواهــد گرفــت.
داوود اوغلــو بــا اشــاره بــه هيــات بــزرگ همراهــش كــه
متشــكل از نماينــدگان بخــش خصوصــي تركيــه نيــز اســت
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اظهــار اميــدواري كــرد ظــرف يكمــاه آينــده بــا برگــزار
شــدن كميســيون مشــترك همــكاري دو كشــور در همــه
بخشهــاي بانكــي ،تجــاري و انــرژي بــه توافقــات خوبــي
دســت پيــدا كنيــم .وي بــا اشــاره بــه اشــتياق بخــش
خصوصــي تركيــه بــراي كار و ســرمايهگذاري در ايــران
بــه برقــرار شــدن ارتبــاط ميــان بــورس تهــران بــا بــورس
اســتانبول اشــاره كــرد و گفــت :ايــن اقــدام ميتوانــد بــازار
ســرمايه ايــران را بــه بازارهــاي جهانــي و بــورس بينالمللــي
متصــل كنــد .داوود اوغلــو بــا تاكيــد براينكــه اقتصــاد ايــران
و تركيــه در صــورت برطــرف شــدن موانــع اداري مكمــل
همديگــر باشــند ،گفــت :بــدون ترديــد پيونــد اقتصــاد دو
كشــور ميتوانــد ،موجــب اســتقرار آرامــش در منطقــه
شــود و صلــح و ثبــات را بــه ارمغــان آورد .وي همچنيــن از
همكاريهــاي مشــترك در بخشهــاي مختلــف اقتصــادي
نظيــر اقتصــادي و گردشــگري بــا حضــور بخــش خصوصــي
حمايــت كــرد و گفــت :اگــر اقتصــاد دو كشــور مكمــل
يكديگــر باشــند ،ميتوانــد در سرنوشــت كشــورهاي منطقــه
تاثيرگــذار باشــد.
هدفگذاري  30ميليارد دالري براي تجارت 2كشور
نخســتوزير تركيــه نيــز در ايــن مصاحبــه مطبوعاتــي
مشــترك بــا تبريــك توافــق هســتهيي ايــران گفــت :پــس
از ايــن توافــق زمينــه مســاعدي بــراي گســترش مناســبات
ميــان دو كشــور فراهــم شــده اســت .نخســتوزير تركيــه
بــا اشــاره بــه هدفگــذاري 30ميليــارد دالري و توافقــات
انجــام شــده بــراي توســعه همكاريهــا در زمينــه انــرژي،
گردشــگري ،تجــاري و حملونقــل خاطرنشــان كــرد :بايــد
اقتصــاد دو كشــور را بــه يكديگــر پيونــد دهيــم تــا هــر دو
كشــور از منافــع آن منتفــع شــوند .نخســتوزير تركيــه
افــزود :وقتــي ايــران و تركيــه ميتواننــد روابــط دوجانبــه
خــود را ارتقــادهنــد ،قــادر خواهنــد بــود موانــع سياســي
منطقــه را نيــز از پيــش رو بردارنــد .وي افــزود :همــكاري
ايــران و تركيــه بــراي پايــان دادن بــه خونريزيهــاي منطقــه
و درگيريهــاي فرقهيــي بســيار مفيــد خواهــد بــود .وي
بــا بيــان اينكــه البتــه ممكــن اســت در برخــي موضوعــات
منطقــه تفــاوت در ديدگاههــا داشــته باشــيم ،تصريــح كــرد:
ايــران و تركيــه بايــد بــا همــكاري يكديگــر مانــع از ورود
بيگانــگان بــه منطقــه شــوند زيــرا صلــح و ثبــات پايــدار در
منطقــه بــا همــكاري ايــران و تركيــه قابــل تحقــق خواهــد
بــود.
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رشد اقتصادي سال آينده مبتنيبر
سرمايهگذاري بخش خصوصي
ايرنــا| مشــاور اقتصــادي مركــز بررســيهاي
اســتراتژيك رياســتجمهوري گفــت :رشــد
اقتصــادي ســال آينــده كشــور ،رشــدي ســالم و
مبتنــي بــر ســرمايهگذاريهاي بخــش خصوصــي
خواهــد بــود .علــي ســرزعيم عصــر چهارشــنبه در
همايش«دورنمــاي اقتصــادي ايــران در ســال »1395
افــزود :بــا وجــود رشــد اقتصــادي ســال  1385و
 1386كــه مبتنــي بــر نفــت بــوده ،رشــد اقتصــادي
ســال آينــده مبتنــي بــر ســرمايهگذاريهاي
خارجــي و داخلــي اســت و رشــد ســالمي بــراي
اقتصــاد كشــور رقــم خواهــد زد .وي ادامــه داد:
رشــد اقتصــادي ســال آينــده بــا افزايــش ميــزان
مصــرف خانوارهــا و ســرمايهگذاريهاي خارجــي و
داخلــي كــه انجــام ميشــوند بــه دســت خواهــد
آمــد .ســرزعيم بــه رو بــه كاهــش بــودن نــرخ بهــره
در كشــور اشــاره كــرد و گفــت :نــرخ ســود بانكهــا
نيــز بــا كاهــش مواجــه خواهــد شــد .وي كاهش نرخ
بهــره را عاملــي بــراي افزايــش ســرمايهگذاريها در
كشــور دانســت و افــزود :ايــن كاهــش تغييــر رفتــار
خانوارهــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت و آنــان را
ترغيــب ميكنــد اندوختههــاي خــود را در بــازار
مصــرف كننــد .ايــن كارشــناس اقتصــادي ،كاهــش
نــرخ بهــره را عامــل افزايــش ســودآوري بانكهــا
دانســت و تاكيــد كــرد :كاهــش نــرخ بهــرهروي بــازار
داراييهــاي كشــور نيــز اثــر مثبــت خواهــد داشــت.
مشــاور اقتصــادي مركــز بررســيهاي اســتراتژيك
رياســتجمهوري بــا بيــان اينكــه رشــد اقتصــادي
كشــور ســال آينــده از طريــق بخــش خصوصــي و
ســرمايهگذاريهاي خارجــي بــه دســت ميآيــد،
افــزود :دولــت بــه دليــل كاهــش قيمــت نفــت و
درآمدهــاي نفتــي ديگــر نميتوانــد رشــد اقتصــادي
ايجــاد كنــد و ايــن بــراي بخــش خصوصــي بســيار
مثبــت اســت .وي خاطرشــان كــرد :رشــد اقتصــادي
كشــور بيشــتر در بخشهــاي كشــاورزي ،خدمــات
و اندكــي نيــز در بخــش صنعــت و معــدن خواهــد
بــود.
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انـرژی

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

در حالــی کــه وزارت نیــرو همچنــان از وضعیــت
رکــود و نامســاعدی اقتصــاد بــرق در داخــل
کشــور گالیهمنــد اســت رونــد کاهشــی صــادرات
بــرق نیــز بــر گرفتاریهــا و کمبــود مالــی ایــن
وزارتخانــه افــزوده اســت.
بــه گــزارش بــرق نیــوز ،سالهاســت کــه صنعــت بــرق حــال
و روز مناســبی نــدارد و بدهــی هــا نیــز باعــث شــده تــا
رکــود بــر ایــن صنعــت ســایه بیشــتری بیانــدازد و بدهــی
هــای وزارت نیــرو بــه پیمانــکاران بــرق نیــز از ســوی دیگــر
باعــث شــده تــا بخــش خصوصــی نیــز در ایــن صنعــت
ورشکســته نیمــه جــان لقــب بگیــرد.
اگــر چــه گفتــه شــده تــا قــرار اســت بدهــی هــا از طریــق
اوراق اســناد خزانــه پرداخــت شــود امــا بــه تازگــی افــت
میــزان صــادرات بــرق و کاهــش قیمــت صــادرات بــرق نیز
بــر گرفتاریهــای صنعــت بــرق افــزوده اســت.
بنابرایــن گزارش،فاصلــه قیمــت بــرق بــا قیمــت تمــام
شــده بــرق کــه ســر منشــاء آن از ســال  84و بــا طــرح
تثبیــت قیمتهــا از ســوی مجلــس آغــاز شــد درآمــد صنعت
بــرق کشــور را حتــی بــه مــرز  15هــزار میلیــارد تومــان
هــم نمــی رســاند رقمــی کــه بــه گفتــه مســئوالن ارشــد
وزارت نیــرو تنهــا بــا ایــن درآمــد مــی تــوان برنامــه هــای
جدیــد در صنعــت بــرق را اجــرا کــرد.
هوشــنگ فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و
انــرژی بــا بیــان اینکــه درآمــد صنعــت بــرق کشــور را
اگــر بــا فــروش بــرق  60تومانــی محاســبه کنیــم ،بــه
مــرز  11هــزار و  100میلیــارد تومــان نزدیــک میشــود
گفت:درآمــد صنعــت بــرق در طــول ســال بــه  15هــزار
میلیــارد تومــان نیــز نمیرســد پــس بــرای برنامههــای
جدیــد در صنعــت بــرق نیازمنــد منابــع جدیــد هســتیم،
چــرا کــه درآمــد صنعــت بــرق کشــور را اگــر بــا فــروش
بــرق  60تومانــی محاســبه کنیــم ،بــه مــرز  11هــزار و
 100میلیــارد تومــان نزدیــک میشــود.
حــال بــا ایــن منابــع محــدود کســب درآمــد و بدهــی هــا
موضوعــی کــه ذهــن مقامــات ارشــد وزارت نیــرو را بــه
خــود مشــغول ســاخته کاهــش میــزان صــادرات و قیمــت
بــرق صادراتــی اســت.
وزارت نیــرو تــاش دارد تــا در ســال  95بــه ســمتی بــرود

کاهش صادرات برق ایران و گرفتاریهای وزارت
نیرو برای جبران کاهش درآمد
کــه اقتصــاد بــرق بهتــر از گذشــته شــود امــا افــت کســب
درآمــد حاصــل از فــروش بــرق بــه کشــورهای همســایه
بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت ،باعــث شــده تــا ایــن
کشــورها نیــز در پرداخــت مطالبــات خــود بــه ایــران بــا
مشــکل مواجــه شــوند.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا تاکیــد بــر
ایــن کــه در حــوزه اقتصــاد بــرق نیازمنــد ســاماندهی
پایــدار هســتیم ،گفتــه بــود کــه براســاس قانــون حمایــت
از صنعــت بــرق در کشــور و بــا اجــرای اهــداف برنامــه
ششــم توســعه ،اقتصــاد بــرق یــک جریــان عــادی پیــدا
میکنــد.
حــال بــا توجــه بــه اینکــه بایــد ســاالنه پنج هــزار مــگاوات
نیــروگاه جدیــد ایجــاد کنیــم تــا ظرفیــت نیروگاهــی
ایــران در ســال  1404بــه بیــش از 120هــزار مــگاوات
برســد ایــن کمبــود منابــع مالــی کــه از فاصلــه قیمــت
تمــام شــده بــرق و فــروش آن و افــت میــزان صــادرات
و قیمــت بــرق صادراتــی حاصــل شــده اســت ایــن رشــد
ایجــاد نیروگاههــای جدیــد را در هالــه ای از ابهــام فــرو
بــرده اســت.
گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه تــا دو ســال
پیــش میــزان صــادرات بــرق ایــران بــه مــرز  12میلیــارد

کیلــووات ســاعت نیــز رســیده بود(حــدود  800میلیــون
دالر) امــا امــروزه ایــن عــدد بــه  10میلیــارد کیلــووات
ســاعت کاهــش یافتــه اســت.
فالحتیــان در خصــوص کاهــش میــزان صــادرات بــرق در
ســال کنونــی گفتــه بــود کــه صــادرات بــرق حــدود 10
میلیــارد کیلــووات ســاعت و میــزان واردات بــرق نیــز بیــن
 3.7تــا چهــار میلیــارد کیلــووات ســاعت بــوده اســت.
هــم اکنــون شــبکه بــرق ایــران غیــر از کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس کــه از طریــق دریــا بــا آن هــا ارتبــاط
داریــم بــه تمــام کشــورهای پیرامــون متصــل اســت و بــا
آن کشــورها تبــادل انــرژی میکنیــم و بــه افغانســتان،
پاکســتان و عــراق بیشــترین میــزان صــادرات بــرق را
داریــم؛ همچنیــن از کشــورهای ارمنســتان و ترکمنســتان
بــرق وارد میکنیــم.
*دلیل کاهش قیمت برق صادراتی ایران
فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســئوال خبرنــگار فــارس
کــه پرســیده بــود دلیــل کاهــش قیمــت بــرق صادراتــی
ایــران چیســت ،گفــت :قیمــت صــادرات بــرق تابعــی از
نــرخ ســوخت اســت ،امــا نــه بــه صــورت مســتقیم لــذا بــه
صــورت طبیعــی اگــر کــه قیمــت نفــت کاهــش یابــد بــه
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وزارت نیــرو تــاش دارد تــا در
ســال  95بــه ســمتی بــرود که
اقتصــاد بــرق بهتــر از گذشــته
شــود امــا افــت کســب درآمــد
حاصــل از فــروش بــرق بــه
کشــورهای همســایه بــا توجــه
بــه کاهــش قیمــت نفــت،
باعــث شــده تــا ایــن کشــورها
نیــز در پرداخــت مطالبــات
خــود بــه ایــران بــا مشــکل
مواجــه شــوند.
ت صــادرات بــرق هــم تاثیــر دارد.
صــورت طبیعــی بــر قیمـ 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قیمــت بــرق
صادراتــی ایــران بــه بزرگتریــن خریــدار بــرق کــه عــراق
اســت از  12ســنت در هــر کیلــووات ســاعت بــه  10ســنت
کاهــش یافتــه اســت گفــت :بــه طــور دقیــق نمیتــوان
ایــن عــدد را تأییــد کــرد امــا بــه هــر حــال کاهــش
قیمــت نفــت بــر قیمــت بــرق صادراتــی تاثیرگــذار اســت
امــا بــه طورکلــی یــک ارتباطــی بیــن قیمــت نفــت و بــرق
صادراتــی وجــود دارد و فرمولــی کــه وجــود دارد وقتــی
قیمــت نفــت کاهــش مییابــد قیمــت بــرق صادراتــی نیــز
کاهــش مییابــد.
حــال بــا ایــن افــت کســب درآمــد وزارت نیرو،ایــن
وزارتخانــه یــا بایــد قیمــت بــرق را بــه قیمــت واقعــی و
تمــام شــده نزدیــک کنــد کــه بــه نظــر مــی رســد رشــد
قیمــت بــرق در داخــل کشــور تبعاتــی بــرای دولــت بــه
همــراه داشــته باشــد و حــال بــا کاهــش میــزان صــادرات
بــرق و افــت قیمــت بــرق صادراتــی ،چــاره ای بــرای رفتــن
بــه ســمت مســیرهای جایگزیــن بــرای کســب درآمــد
بیشــتر بــرای ایجــاد نیروگاههــای جدیــد نــدارد.
یکــی از روش هایــی کــه وزارت نیــرو بــرای رهایــی از ایــن
بــن بســت پیــش گرفتــه همانــا ورود ســرمایه گــذاران
خارجــی اســت ،اقدامــی کــه بــا تمــام رفــت و آمدهــای
ماههــای گذشــته هنــوز بــه ســرانجام نرســیده و هیــچ
کــدام از ایــن رفــت و آمدهــا بــه قــرارداد منتهــی نشــده
اســت
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اخـــبــار کــوتـــــاه
عمان ارتباطات كشتيراني با ايــــران را
توسعه ميدهد
مختــل كــرده بــود ،در اواســط مــاه ژانويــه لغــو شــد.
امــارات قبــا از همكاريهــاي گســترده كشــتيراني بــا
ايــران برخــوردار بــود ،امــا اكنــون بعــد از لغــو تحريمهــا
بنــدر ســوهار عمــان در نزديكــي دوبــي بــه دنبال توســعه
ارتباطــات خــود بــا ايــران اســت .بــه گــزارش تســنيم،
عمــان همچنيــن ممكــن اســت از بــاال گرفتــن تنشهــا
در روابــط بيــن ايــران و عربســتان و كاهــش ســطح
روابــط تهــران بــا برخــي كشــورهاي ديگــر نظيــر امــارات
منتفــع شــود .حجــم مبــادالت تجــاري كانتينــري ايــران
و امــارات قبــل از تحريمهــا  1.5ميليــون تياييــو بــود.
گسترش روابط انرژی ایران و اندونزی
مدیــرکل آســیا و اقیانوســیه معاونــت بینالملــل و
بازرگانــی وزارت نفــت از عالقهمنــدی اندونــزی بــه
خریــد نفــت از ایــران خبــر داد .بــه گفتــه وی احتمــال
مـیرود وزیــر انــرژی و مــواد معدنــی اندونــزی تــا پایــان
امســال بــه ایــران ســفر کنــد و نقشــه راه همــکاری میــان
ایــران و اندونــزی نیــز در ســفر اخیــر تعریف شــده اســت.
مرضیــه ریاحــی بــه ســفر هفتــه گذشــته خــود بــه
اندونــزی و دیــدار و گفتوگــو بــا ســودیرمان ســعید،
وزیــر انــرژی و مــواد معدنــی اندونــزی اشــاره کــرد و بــا
بیــان اینکــه در دیــدار دربــاره همکاریهــای تهــران و
جاکارتــا در بخشهــای نفتــی مذاکراتــی انجــام شــد،
افــزود :بخــش پتروشــیمی ،پاالیــش و پخــش ،خدمــات
فنــی و مهندســی و احــداث پاالیشــگاه در اندونــزی
مهمتریــن محورهــای مذاکــره در ایــن ســفر بــوده اســت.
بــه گــزارش شــانا ،وی دربــاره اینکــه آیــا دربــاره صــادرات
نفــت خــام بــه ایــن کشــور مذاکراتــی انجــام شــده اســت،
تصریــح کــرد :ایــن کشــور در نظــر دارد از ایــران نفــت
بخــرد کــه هنــوز ایــن مــورد در مرحلــه امکانســنجی
اســت و مقــدار آن پــس از بررســیهای دقیقتــر اعــام
میشــود.
ریاحــی دربــاره احــداث پاالیشــگاه در ایــن کشــور بــا

تاکیــد بــر اینکــه در ایــن بخــش قــرار اســت بخــش
خصوصــی حضــور یابــد ،تصریــح کــرد :وزارت نفــت
از بخــش خصوصــی بــا تامیــن خــوراک بــرای ایــن
پاالیشــگاهها حمایــت میکنــد.
مدیــرکل آســیا و اقیانوســیه معاونــت بینالملــل و
بازرگانــی وزارت نفــت دربــاره مقــدار ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی در احــداث پاالیشــگاه در ایــن کشــور
اظهــار کــرد :گفتوگوهــا در ایــن بــاره در مرحلــه
ابتدایــی اســت و مذاکــرات بیشــتر در ایــن زمینــه ادامــه
مییابــد.
ریاحــی درخصــوص اینکــه آیــا دربــاره خریــد ســهام
پاالیشــگاههای اندونــزی در ایــن ســفر گفتوگوهــا
انجــام شــده ،آن را رد کــرد و دربــاره محــور مذاکــرات در
بخــش پتروشــیمی گفــت :آنهــا عالقهمنــد بــه خریــد و
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش هســتند.
افزایش صادرات نفت ایران به ژاپن
رویتــرز -صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن در مــاه ژانویــه
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه در ســال قبــل  ۱۰درصــد
افزایــش یافــت .صــادرات نفــت ایــران بــه کشــورهای
آســیایی در مــاه ژانویــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل از آن تقریبــا ثابــت مانــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه مشــتریان بــزرگ نفتــی ایــران در آن مــاه منتظــر
لغــو تحریمهــا و اجــازه افزایــش تولیــد بودنــد .بــر
همیــن اســاس ،تحلیلگــران بــر ایــن بــاور هســتند کــه
نمایــان شــدن افزایــش ســهم تولیــد نفــت ایــران در
بازارهــای جهانــی ،در ایــن مــاه رقــم خواهــد خــورد و
آمــار مــاه مــارس (فروردینمــاه) مبیــن ایــن بــرآورد
اســت .همچنیــن صــادرات نفــت ایــران در مــاه ژانویــه بــه
چهــار مشــتری بــزرگ خــود یعنــی ،چیــن ،هنــد ،ژاپــن
و کرهجنوبــی  ۹۸۱هــزار بشــکه در روز گــزارش شــد
کــه ایــن رقــم بــرای مدتزمــان مشــابه ســال گذشــته،
کمــی بیــش از یــک میلیــون بشــکه در روز بــود کــه
نشــان از کاهــش جزیــی  0/1درصــدی دارد.
جذب ساالنه  45میلیارد دالر سرمایه خارجی
 - CNNمعــاون وزیــر نفــت ایــران در ارتبــاط بــا
وضعیــت تولیــد نفــت و ســرمایهگذاریهای خارجــی
ایــران گفــت :مــا پــس از بیــرون آمــدن از تحریمهــا،
بــا گفتــن اینکــه تولیــد (نفــت) خــود را افزایــش
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نمیدهیــم ،دوبــاره خودمــان را تحریــم نمیکنیــم.
امیرحســین زمانینیــا افــزود :ایــده کلــی تحریمهــا
بــرای محــدود کــردن تولیــدات مــا و تامیــن ذخیــره
بــازار بینالمللــی (نفــت) بــود ،قــرار نیســت داوطلبانــه
ایــن تحریــم را بــه خودمــان تحمیــل کنیــم .معــاون وزیــر
نفــت درخصــوص اینکــه ایــران بــرای رســیدن بــه هــدف
افزایــش تولیــد یــک میلیــون بشــکه نفــت مصمــم اســت،
گفــت :مــا مصمــم بــه رســاندن تولیــد نفــت خــود بــه
ســطح قبــل از تحریمهــا هســتیم و آنــگاه میتوانیــم
در مــورد راهبردهــای آینــده تصمیمگیــری کنیــم.
زمانینیــا درخصــوص میــزان نیــاز ســرمایهگذاری
خارجــی ایــران بــرای زیرســاختهای بخــش نفــت و گاز
گفــت :بــازار و صنعــت نفــت ایــران بســیار جــذاب اســت،
هزینــه تولیــد (نفــت) پاییــن اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
منابــع انســانی عالــی در منطقــه داریــم ،شــکی نداریــم
کــه قادریــم ســاالنه حداقــل بیــن  40تــا  45میلیــارد
دالر ســرمایهگذاری خارجــی جــذب کنیــم.
ایران ششمین صادرکننده نفت به هند شد
ایــران بــا تامیــن 6.3درصــد از نفــت وارداتــی هنــد
در مــاه ژانویــه (دی-بهمــن) در جایــگاه ششــمین
صادرکننــده نفــت بــه ایــن کشــور قــرار گرفــت .بــه
گــزارش ایرنــا ،هنــد از مهمتریــن بازارهــای هــدف نفــت
صادراتــی ایــران بــه شــمار مــیرود کــه در ســالهای
تحریــم ،حــدود 20درصــد از نفــت خــام صادراتــی ایــران
را خریــداری میکــرد.
ایــران کــه اکنــون در جایــگاه ششــمین صادرکننــده نفت
بــه هنــد قــرار دارد ،قصــد دارد در ســالهای آتــی بــا
افزایــش صــادرات نفــت یــا خریــد و ســاخت پاالیشــگاه،
ســهم خــود را در ایــن بــازار مهــم افزایــش دهــد.
پیشبینــی میشــود بــا توجــه بــه رشــد اقتصــادی
هنــد ،ایــن کشــور در آینــدهای نزدیــک بــه بزرگتریــن
خریــدار نفــت خــام دنیــا تبدیــل شــود.
بــر ایــن اســاس ،اداره امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع
انــرژی وزارت نفــت گــزارش داده اســت کــه واردات نفــت
خــام هنــد در مــاه ژانویــه (دی-بهمــن)  ،2016نســبت
بــه مــاه پیــش از آن اندکــی افزایــش یافتــه اســت.
برایــن اســاس ،میانگیــن واردات نفــت خــام هنــد در مــاه
ژانویــه ،بــه  3.86میلیــون بشــکه در روز رســیدکه ایــن
رقــم نســبت بــه مــاه پیــش از آن روزانــه نیــم درصــد
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بیشــتر بــود.
بــا ایــن حــال ،میانگیــن واردات نفتخــام هنــد در
ایــن مــاه نســبت بــه دوره مشــابه پارســال 7.4 ،درصــد
کاهــش یافتــه اســت .در نخســتین مــاه ســال ،2016
عربســتان (بــا تامیــن  22درصــد) ،عــراق ( 21.6درصــد)،
نیجریــه ( 11.7درصــد) ،امــارات (9.1درصــد) ،ونزوئــا
(8.7درصــد) ،ایــران ( 6.3درصــد) و کویــت (4.8درصــد)
در جایــگاه برتریــن صادرکننــدگان نفــت بــه هنــد قــرار
داشــتند.
مشارکت ایران و چین در یک طرح پتروشیمی
آغاز شد
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه مراحــل نهایــی
بازگشــایی فاینانــس چینــی پتروشــیمی مسجدســلیمان
گفــت :هماکنــون پیمانــکاران چینــی ایــن طــرح
پتروشــیمی در ســایت مســتقر شــدهاند .بــه گــزارش
مهــر ،یوســف داوودی بــا اشــاره بــه پیشــرفت حــدود
 ۱۴درصــدی ســاخت پتروشــیمی مسجدســلیمان ،گفــت:
ارائــه فاینانــس بــرای پتروشــیمی مسجدســلیمان توســط
چیــن در حــال انجــام بــوده و هماکنــون پیمانــکاران
چینــی در ســایت ایــن پــروژه پتروشــیمیایی مســتقر
شــد هاند.
مدیرعامــل پتروشــیمی مسجدســلیمان بــا تاکیــد بــر
اینکــه پیشبینــی میشــود در صــورت بازگشــایی
فاینانــس و تامیــن منابــع مالــی ســاخت ایــن مجتمــع
جدیــد پتروشــیمی ســال  ۱۳۹۷بــه پایــان برســد،
تصریــح کــرد :تاکنــون ســفارش ســاخت برخــی از کاال و
تجهیــزات ایــن پتروشــیمی انجــام شــده اســت.
در همیــن حــال حمیدرضــا رســتمی ،مدیــر برنامهریــزی
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی اخیــرا در جمــع
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه تاکنــون  ۲۱طــرح جدیــد
صنعــت پتروشــیمی بــرای اســتفاده از منابــع صنــدوق
چیــن معرفــی شــده انــد ،گفتــه اســت :تاکنــون گشــایش
اعتبــارات اســنادی (الســی) یــک طــرح پتروشــیمی از
طریــق فاینانــس چیــن انجــام شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر مســئوالن صنایــع
پتروشــیمی اعــام کــرده بودنــد :اعتبــار احــداث چهــار
طــرح توســعه پتروشــیمی بــه شــکل فاینانــس از ســوی
چیــن تامیــن شــده کــه ایــن تامیــن اعتبــار ،در حــال
بررســی از ســوی بانــک مرکــزی بــرای بــاز شــدن الســی
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جریــان دارد.
اســت و بــهزودی مراحــل پرداخــت آن انجــام خواهــد
شــد.
وزیر انرژی روسیه به ایران سفر میکند
وزیــر انــرژی روســیه اعــام کــرد :بــرای فراهــم آوردن
مقدمــات کمیســیون مشــترک همکاریهــای اقتصــادی
ایــران و روســیه مــاه مــارس (مــاه آینــده میــادی) بــه
تهــران ســفر میکنــد .بــه گــزارش ایرنــا ،آلکســاندر
نــوواک وزیــر انــرژی روســیه روز پنجشــنبه بــه
خبرنــگاران گفــت :بهعنــوان رئیــس کمیســیون مشــترک
همکاریهــای اقتصــادی روســیه و ایــران بــرای توســعه
همکاریهــای اقتصــادی و بازرگانــی در مــاه مــارس بــه
ایــران ســفر میکنــم.
وی بــا بیــان اینکــه نشســت کمیســیون همکاریهــای
اقتصــادی ایــران و روســیه کمــی دیرتــر برگــزار خواهــد
شــد ،اظهــار داشــت :در ســفر مــاه مــارس بــه تهــران
در خصــوص اجــرای طرحهــای مشــترک میــان ایــران
و روســیه مذاکــره خواهیــم کــرد .وزیــر انــرژی روســیه
بــه امــکان دیــدار و گفتوگــوی خــود بــا بیــژن نامــدار
زنگنــه وزیــر نفــت جمهــوری اســامی ایــران اشــاره کــرد
و گفــت :طیــف گســتردهای از موضوعــات همــکاری میــان
ایــران و روســیه در عرصههایــی همچــون انــرژی ،نفــت و
گاز و حوزههــای اقتصــادی دیگــر وجــود دارد کــه دربــاره
آنهــا گفــت وگــو میکنیــم.
نــوواک در ادامــه ســخنان خــود در مــورد تثبیــت و عــدم
افزایــش تولیــد نفــت گفــت :ایــن موضــوع در اواســط مــاه
مــارس آینــده در دیــدار وزیــران نفــت و انرژی کشــورهای
عضــو اوپــک و کشــورهای تولیدکننــده نفــت خــارج از
ایــن ســازمان بررســی خواهــد شــد .وی افــزود :در ایــن
دیــدار ممکــن اســت بیانیــه مشــترک صــادر یــا اســناد
مشــترکی امضــا شــود.
وزیــر انــرژی روســیه خاطرنشــان کــرد :آن عــده از
کشــورهای تولیدکننــده نفــت کــه تــا امــروز پیشــنهاد
بــرای عــدم افزایــش تولیــد نفــت را پذیرفتهانــد تاکیــد
دارنــد کــه بــدون الزامــات حقوقــی بــه ایــن ابتــکار
پیوســتهاند .وی افــزود :در شــرایط کنونــی رایزنیهــا
بــرای اینکــه مشــخص شــود چــه کشــورهایی از پیشــنهاد
بــرای عــدم افزایــش تولیــد نفــت حمایــت میکننــد،

دولت به قیمت های اعالم شده در قراردادهای
تضمینی خرید برق وفادار باشد
بــه گفتــه یارمحمــدی ،خریــد تضمینــی بــرق
تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی هــر چنــد گشــایش
هایــی در کار ایجــاد کــرده ،امــا بــه دلیــل وابســتگی
فرمــول تعییــن نــرخ هــا بــه قیمــت نفــت ،بــا کاهــش
مواجــه شــده اســت.
پیشــتر آرش کــردی مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفتــه
بــود :دولــت نســبت بــه خریــد تضمینــی  20ســاله بــرق
از ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی در بخــش انــرژی
هــای نــو و تجدیدپذیــر بــه منظــور توســعه ایــن صنعــت
 ،اقــدام مــی کنــد.
وی بطــور نمونــه بــا اشــاره بــه نیــروگاه هــای 10
مگاواتــی ،تصریــح کــرد :خریــد هــر کیلــو وات ســاعت
بــرق ایــن نیــروگاه هــا  6هــزار و  750ریــال ســاعت
معیــن شــده بــود ،امــا در قراردادهــای اولیــه بــه پنــج
هــزار و  200ریــال کاهــش یافــت.
ایــن فعــال صنعتــی گفــت :ادامــه رونــد کنونــی ،افــت
بــازار و کاهــش تولیــد بــرق را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
آمریکاییها به دنبال حضور در صنعت پتروشیمی
ایـــــــران
شــانا -معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی بــا اشــاره
بــه اظهــار عالقــه دو ســازنده آمریکایــی بــرای فــروش
تجهیــزات در ایــران گفــت :ایــن شــرکتها بــه دنبــال
راهانــدازی دفتــر نمایندگــی در ایــران هســتند .مرضیــه
شــاهدایی روز گذشــته در حاشــیه ششــمین جشــنواره
تعالــی صنعــت پتروشــیمی در جمــع خبرنــگاران
اظهــار کــرد :ایــن شــرکت بــا توجــه بــه مشــخص
شــدن راهبردهــا و ماموریتهــا و بــا توجــه بــه شــرایط
پســابرجام بــا هــدف تحقــق برنامههــا و ماموریتهــای
خــود ،گامهــای مســتحکم و اســتوار برمــیدارد .وی
بــا اشــاره بــه اینکــه اولویــت ایــن شــرکت کمــک بــه
تکمیــل طرحهــای نیمــهکاره اســت ،افــزود :ایــن
شــرکت بــرای جــذب ســرمایهگذار و فراهــم کــردن
شــرایط تکمیــل طرحهــا بــه طرحهــای نیمــهکاره
کمــک خواهــد کــرد .مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی ایــران ادامــه داد :ایــن شــرکت بــرای رفــع
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موانــع تولیــد در واحدهایــی کــه ظرفیــت نصبشــده
دارنــد امــا نتوانســتهاند بــه ظرفیــت کامــل برســند،
اقــدام خواهــد کــرد تــا شــاهد افزایــش بهــرهوری باشــیم.
شــاهدایی شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران را
بــه عنــوان ســازمان توســعهای در ماموریــت جدیــد
جــذب ســرمایهگذار و جــذب ســرمایههای خــارج از
کشــور دانســت و گفــت :تــاش میشــود در طرحهــای
پتروشــیمی ســرمایهگذاری بــه صــورت مســتقیم انجــام
شــود
کاهش صادرات نفت عراق
رویتــرز -صــادرات نفــت پایانههــای جنوبــی عــراق در
خلیجفــارس بــه دلیــل چندیــن روز هــوای بــد کــه
عملیــات بارگیــری را بــه تاخیــر انداخــت ،از روزانــه ســه
میلیــون و  285هــزار بشــکه در مــاه ژانویــه کاهــش
یافــت .عاصــم جهــاد ،ســخنگوی وزارت نفــت عــراق
گفــت :تمــام صــادرات از پایانههــای جنوبــی عــراق بــوده
اســت .بغــداد بــرای پنجمیــن مــاه متوالــی از خــط لولــه
شــمالی بــه بنــدر جیحــان در ترکیــه هیــچ نفتــی صــادر
نکــرد .پــس از اینکــه منطقــه نیمهخودمختــار کردســتان
عــراق در شــمال ایــن کشــور فــروش مســتقل نفــت خــود
را در ژوئــن  2015افزایــش داد و ســهم ســازمان بازاریابــی
نفــت دولــت عــراف را قطــع کــرد ،عــراق تقریبــا بــه طــور
کامــل بــه صــادرات از پایانههــای جنوبــی وابســته شــده
اســت .جهــاد گفــت :درآمــد عــراق در مــاه فوریــه در
مجمــوع دو میلیــارد و  200میلیــون بشــکه بــوده و 93
میلیــون و  540هــزار بشــکه نفــت بــه قیمــت متوســط
 23دالر در هــر بشــکه فروختــه شــده کــه کمــی باالتــر از
قیمــت  22/21دالری در مــاه گذشــته اســت.
برگزاری  ۵مناقصه بزرگ برقی در ایران
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه برگــزاری  ۵مناقصــه بینالمللــی
در صنعــت بــرق ،خواســتار مشــارکت ایــران و کــره
در طرحهــای جدیــد نیروگاهســازی شــد و گفــت:
کرهایهــا میتواننــد در طــرح هوشمندســازی شــبکه
بــرق مشــارکت کننــد.
خبرگــزاری مهــر :حمیــد چیتچیــان بعــد از ظهــر
امــروز در دیــدار بــا «جــو هیونهــا» وزیــر تجــارت،
صنعــت و انــرژی کــره جنوبــی بــا بیــان اینکــه ایــران
و کرهجنوبــی ســابقه همکاریهــای گســتردهای در
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زمینههــای اقتصــادی ،تجــاری و فرهنگــی بــا همدیگــر
دارنــد ،گفــت :از ایــن رو بــا توجــه بــه شــرایط ایــران در
دوران پــس از تحریــم ،خواهیــم توانســت ایــن روابــط را
تعمیــق ببخشــیم.
وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه کــره جنوبــی از دانــش و
توانایــی فنــی باالیــی در زمینــه آب و بــرق برخــوردار
اســت ،بــا اشــاره بــه برنامههــای ایــران بــرای توســعه
ظرفیــت بــرق کشــور ،تصریــح کــرد :ایــران از شــبکه
گســترده بــرق بــه ظرفیــت  ۷۴هــزار مــگاوات برخــوردار
بــوده ،امــا ایــن ظرفیــت جوابگــوی نیازهــای کشــور در
آینــده نیســت و پیشبینــی میشــود تــا  ۱۰ســال
آینــده  ۴۷تــا  ۵۰هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد وارد
مــدار شــود.
ایــن عضــو کابینــه دولــت ،افــزود :بخشــی از ایــن افزایــش
ظرفیــت مربــوط بــه نیروگاههایــی اســت کــه عمــر
باالیــی دارنــد و بایســتی از مــدار خــارج کنیــم و بــرای
ایــن موضــوع نیــاز بــه نیروگاههــای جدیــد داریــم ،امــا
بخــش دیگــر ظرفیتهــای جدیــدی اســت کــه بایــد بــا
احــداث نیروگاههــای جدیــد وارد مــدار شــود.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه لــزوم بازتوانــی و بــه ســازی
نیروگاههــا در کشــور بیــان کــرد :موضــوع افزایــش
راندمــان نیروگاههــا از برنامههــای اصلــی صنعــت بــرق
اســت و مــا از مشــارکت شــرکتهای کــرهای در ایــن
زمینــه اســتقبال میکنیــم.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه اولویــت دیگــر
ایــران افزایــش ظرفیــت انتقــال بــرق کشــور از ۴۰۰
کیلوولــت بــه  ۷۶۵کیلوولــت اســت ،تبییــن کــرد :هــم
اکنــون  ۵مناقصــه بــرای احــداث  ۴۰۰پســت انتقــال
و فــوق توزیــع در دســت انجــام داریــم کــه در ایــن
مناقصههــا میخواهیــم انتقــال تکنولــوژی بــرای
ســاخت پسـتهای  GISهــم انجــام گیــرد؛ از ایــن رو از
شــرکتهای کــرهای بــرای شــرکت در ایــن مناقصههــا
دعــوت میکنیــم.
چیتچیــان بــه برنامههوشمندســازی شــبکه بــرق
کشــور اشــاره کــرد و افــزود :در طــول  ۵ســال آینــده
بیــش از  ۱۰میلیــون مشــترک بــرق در کشــور تحــت
پوشــش ایــن شــبکه هوشــمند قــرار بگیرنــد؛ در ایــن
زمینــه شــرکتهای کــرهای از تــوان فنــی خوبــی
برخــوردار هســتند کــه ایــران تمایــل بــه دریافــت
پیشــنهادهای ایــن شــرکتها دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات نفت ایران به اروپا
افزایش مییابد
خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل از پیشبینیهــای دو منبــع
نزدیــک بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران گــزارش داد کــه
صــادرات نفــت خــام جمهــوری اســامی ایــران بــه اروپــا در
مــاه مــارس (اســفند/فروردین) در مقایســه بــا مــاه میــادی
قبــل افزایــش خواهــد یافــت .بــه گــزارش ایرنــا از خبرگــزاری
رویتــرز ،دو منبــع مطلــع در صنعــت نفــت ایــران روز
پنجشــنبه بــه رویتــرز گفتنــد کــه انتظــار مـیرود میــزان کل
صــادرات نفــت خــام ایــران بــه اروپــا در مــاه میــادی جــاری
و پــس از نهایــی شــدن برخــی معامــات بــا شــرکتهای
نفتــی توتــال فرانســه و سپســای اســپانیا ،بــه حــدود  250تــا

مستوفی:بخش خصوصی واقعی باید
سکان اقتصاد را بدست بگیرد

ییــس کمیســیون ســرمایهگذاری اتــاق بازرگانــی ایــران
ضمــن انتقــاد از اینکــه مجلــس نهــم ،اقتصــاد را جناحــی
کــرد ،معتقــد اســت کــه نبایــد بــه اقتصــاد اینگونــه
نــگاه شــود.
فریــال مســتوفی رییــس کمیســیون ســرمایه گــذاری
اتــاق ایــران گفــت :بررســی عملکــرد اقتصــادی مجلــس
در حــال حاضــر بســیار مشــکل اســت .فکــر مــی کنــم
مجلــس در بعضــی مــوارد خــوب عمــل کــرده و در
بعضــی مــوارد بــد عمــل کــرده .برخــی مصوبــات مجلــس
بــه نفــع اقتصــاد تمــام نشــده .در ایــن دوره چهارســاله
مجلــس فــراز و فرودهــای بســیاری را شــاهد بودیــم و
مــن بــه عملکــرد اقتصــادی دوره نهــم مجلــس شــورای
اســامی نمــره  10مــی دهــم .البتــه بــه عنــوان یــک
فعــال اقتصــادی تمایلــی بــه صحبــت در ایــن بــاره ندارم
و فکــر مــی کنــم بایــد بیشــتر بررســی کــرد.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران ادامــه داد گفــت:
احســاس کلــی ایــن بــود کــه در مجلــس نهــم بــا وجــود
آنکــه مباحــث اقتصــادی مطــرح میشــد تــا حــدودی
جناحــی عمــل شــد کــه امیدواریــم مجلــس آینــده

 300هــزار بشــکه در روز برســد.
بــه گفتــه یکــی از منابــع مطلــع صنعــت نفــت ایــران،
شــرکتهای توتــال فرانســه و سپســای اســپانیا در قراردادهــای
جدیــد کــه از اول مــاه مــارس ( 11اســفند) اجــرا شــدند ،بــه
ترتیــب روزانــه حــدود  200هــزار و  35هــزار بشــکه نفــت از
جمهــوری اســامی خریــداری خواهنــد کــرد .وی ادامــه داد
انتظــار مــیرود میــزان خریــد نفــت خــام شــرکت توتــال از
ایــران در مــاه میــادی جــاری دسـتکم بــه  5میلیــون بشــکه
نفــت برســد .براســاس اظهــارات دو منبــع مطلــع کــه نامشــان
ذکــر نشــده اســت ،شــرکت لیتاســکو کــه شــاخه تجــاری
شــرکت لــوک اویــل روســیه اســت ،بــه همــراه سپســا و توتــال
نخســتین خریــداران نفــت خــام ایــران در دوره پســا تحریــم
هســتند.
هلنیــک پترولیــوم ،بزرگتریــن شــرکت پاالیــش نفــت یونــان
نیــز اعــام کــرده اســت کــه نخســتین محمولــه نفــت خــام
خــود را از ایــران در پایــان مــاه مــارس (فروردیــن) دریافــت
اقتصــاد را جناحــی نکنــد .کارآفرینــان عالقــهای بــه
اظهــار نظــر و دخالــت در مســائل سیاســی ندارنــد و
بــه طــور کلــی بخشهــای مختلــف اقتصــادی در کشــور
نیــز اینگونــه هســتند ،امــا در مــورد مســائل اقتصــادی
بایــد اجــازه داده شــود صــدای بخــش خصوصــی واقعــی
شــنیده شــود ،چــرا کــه مطمئنــا بخــش خصوصــی
واقعــی کــه توانســته یــک بنــگاه را بــا موفقیــت اداره
کنــد فکــر و تجربـهاش از نظــر اقتصــای میتوانــد مفیــد
و موثــر باشــد.
رییــس کمیســیون ســرمایهگذاری اتــاق بازرگانــی
ایــران در گفــت و گــو بــا ایســنا گفــت :بایــد اجــازه داده
شــود کــه بخــش خصوصــی واقعــی ،ســکاندار اقتصــاد
باشــد .تــا زمانــی کــه بخــش خصوصــی واقعی ســکان دار
نشــود ،وضعیــت بــه همیــن روال خواهــد بــود .امــا امیــد
دارم کــه نماینــدگان مجلــس بتواننــد مســائل اقتصــادی
را در درجــه اول اهمیــت برنامههــای خــود قــرار دهنــد.
البتــه موافــق نیســتم کــه مجلــس یکدســت باشــد ،چــرا
کــه اگــر مجلــس یکدســت باشــد بــا خــود خودکامگــی
بــه همــراه مــیآورد .ضمــن آنکــه ایــن توقــع هــم
وجــود نــدارد کــه همــه افــراد مجلــس اقتصــادی باشــند
امــا حتمــا بایــد در مســائل ،کار کارشناســی را دنبــال
کننــد.

انـرژی
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خواهــد کــرد .تهــران بــا لغــو تحریمهــای بینالمللــی در مــاه
ژانویــه (دی/بهمــن) بــار دیگــر جایــگاه خــود را در بــازار نفــت
بهویــژه در اروپــا دنبــال میکنــد .یــک مقــام ارشــد شــرکت
ملــی نفــت ایــران ســه شــنبه گذشــته اعــام کــرد که صــادرات
نفــت خــام در مــاه فوریــه بــا  500هــزار بشــکه افزایــش بــه
یــک میلیــون و  500هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.
تحریمهــای بینالمللــی ســبب شــد کــه حجــم صــادرات
نفــت خــام ایــران از حــدود  2میلیــون و  500هــزار بشــکه در
روز مربــوط بــه پیــش از ســال 2011میــادی بــه حــدود یــک
میلیــون بشــکه در روز طــی ســالهای اخیــر برســد.
رویتــرز نوشــت :تهــران اعــام کــرده اســت کــه میــزان تولیــد
خــود را در کوتاهمــدت  500هــزار بشــکه در روز و ظــرف
یــک ســال بــه  500هــزار بشــکه دیگــر افزایــش میدهــد تــا
در نهایــت بــه حجــم صــادرات پیــش از تحریــم یعنــی روزانــه
حــدود  4میلیــون بشــکه ،مربــوط بــه ســال 2010-2011
برســد.

 111شركت ايراني در افغانستان
گــروه تجــارت ســومين نمايشــگاه اختصاصــي ايــران در
كابــل بــا حضــور  111شــركت ايرانــي آغــاز بــه كار كــرد.
بــه گفتــه وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت؛ ايــران در نظــر
دارد خطــوط توليــدي خــود در صنايــع كوچــك و متوســط
را در افغانســتان راهانــدازي كنــد و بــه هميــن منظــور بــه
زودي نمايشــگاه اختصاصــي ماشــينآالت صنعتــي و توليــدي
در افغانســتان برگــزار ميشــود .محمدرضــا نعمــتزاده بــا
اشــاره بــه برگــزاري ايــن نمايشــگاه گفــت :اميدواريــم بــا فــاز
جديــدي از همكاريهــاي ايــران بــا افغانســتان ،عالقهمنــدان
بــه ســرمايهگذاري در صنايــع كوچــك و متوســط بتواننــد
كار خــود را در ايــن كشــور بــرادر آغــاز كننــد .وزيــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اينكــه امــروز نيــز
تفاهمنامهيــي در بخــش معــادن بــه امضــا خواهــد رســيد،
ابــراز اميــدواري كــرد كــه بــا همكاريهــاي مشــترك
شــاهد صــادرات محصــوالت معدنــي افغانســتان بــه ســاير
كشــورهاي جهــان باشــيم .وي بــا تاكيــد بــر فراهــم كــردن
بســترها بــراي افزايــش تجــارت دو كشــور تصريــح كــرد:
مــا آمادگــي كامــل داريــم روابــط خــود را بــا افغانســتان
گســترش دهيــم و از بــرادران افغانــي نيــز ميخواهــم بــا
ارتباطــي كــه بــا ايــران فراهــم ميكننــد ،زمينــه همــكاري
و مشــاركتهاي بيشــتر را فراهــم كننــد.
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توافقات جدید اقتـــصادی
تهران-بخارست
وزیــر اقتصــاد گفــت :ســطح روابــط تجــاری و اقتصــادی
ایــران و رومانــی بــه  ۳میلیــارد دالر خواهــد رســید.
بــه گــزارش ایلنــا  ،علــی طیــب نیــا در دیــدار بــا وزیــر امــور
خارجــه رومانــی از اراده جــدی تهــران و بخارســت بــرای
افزایــش مبــادالت اقتصــادی تــا ســقف ســه میلیــارد دالر
خبــر داد .وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای بســیار
بــاالی اقتصــادی دو کشــور ،هدفگــذاری ســه میلیــارد
دالری بــرای روابــط تجــاری و اقتصــادی را قابــل تحقــق
دانســت.
طیــب نیــا بــا اشــاره بــه موفقیــت هــای اقتصــادی دولــت
در کاهــش نــرخ تــورم از رقــم بــاالی  ۴۰درصــد بــه
زیــر  ۱۰درصــد و همچنیــن ثبــت رشــد اقتصــادی ســه
درصــدی در ســال گذشــته ،بــا وجــود تــداوم تحریــم هــا
گفــت :ظرفیــت هــای اقتصــادی ایــران بســیار باالســت و بــر
اســاس گــزارش هــای ســازمان هــای معتبــر بیــن المللــی از
جملــه صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی ،اقتصــاد
ایــران در ســال هــای آینــده باالتریــن نــرخ رشــد اقتصــادی
را در میــان کشــورهای منطقــه ثبــت خواهــد کــرد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی کشــورمان بــا اشــاره بــه
موقعیــت بــی نظیــر جغرافیایــی ایــران در منطقــه بــه ویــژه
دسترســی بــه بازارهــای بــزرگ منطقــه ای و برخــورداری از
نیــروی جــوان و تحصیــل کــرده گفــت :بــا وجــود قابلیــت
هــا و ظرفیــت هــای قابــل توجــه ایــران و همچنیــن
موقعیــت مناســب کشــور رومانــی در اتحادیــه اروپــا ،ســطح
روابــط اقتصــادی و بازرگانــی بــه هیــچ وجــه شایســته و
متناســب بــا ظرفیــت هــا نیســت و بایــد از ایــن امکانــات و
ظرفیــت هــا بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کــرد.
همچنیــن «الزار کانســکو» وزیــر امــور خارجــه رومانــی نیــز
در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه ســوابق طوالنــی و تاریخــی
روابــط سیاســی و اقتصــادی بیــن دو کشــور ایــران و
رومانــی گفــت :مــن در ایــن ســفر عــاوه بــر دیدارهــای
سیاســی کــه بــا مقامــات عالــی رتبــه ایــران داشــتم،
فرصــت هــای همــکاری اقتصــادی و تجــاری بــا ایــران را
نیــز مــد نظــر قــرار دادم و بــه همیــن دلیــل هیئــت بزرگــی
از تجــار و اعضــای اتــاق بازرگانــی و اصنــاف رومانــی نیــز در
ایــن ســفر همــراه مــن بــه ایــران آمــده انــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نیرو عنوان کرد؛

لزوم بازنگری در سیاستهای
انرژی کشور
وزیــر نیــرو با اشــاره بــه ضــرورت تجدیدنظــر در سیاسـتهای
انــرژی کشــور از ســاخت نیروگاههــای بخــار بهعنــوان
راهــکار مقابلــه بــا خشکســالی خبــر داد.حمیــد چیتچیــان
در همایــش پیونــد آب و انــرژی کــه روز گذشــته برگــزار
شــد ،بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن آب و امنیــت غذایــی بایــد
در سیاســتهای انــرژی تجدیدنظــر کنیــم ،گفــت :تولیــد
انــرژی یکــی از عوامــل انســانی اســت کــه در انتشــار گازهــای
گلخانـهای بســیار موثــر اســت و عواقبــی ماننــد خشکســالی و
ســیالبهای مخــرب را بــه همــراه دارد.
بــه گــزارش مهــر ،وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه ایــن دو عامــل
نظــم آبــی جهــان را بــه هــم زده و امنیــت غذایــی را تهدیــد
میکنــد ،تصریــح کــرد :بهرهگیــری از ظرفیتهــای برقابــی
بــا توجــه بــه ســدهای ساختهشــده حــدود  ۲۵هــزار
مــگاوات ظرفیــت تولیــد انــرژی برقابــی وجــود دارد کــه
هماکنــون  ۱۱هــزار و  ۳۵۴مــگاوات آن ســاخته شــده اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد بــا اشــاره بــه ســاخت
ســدهای بــزرگ و کارآمــد در کشــور اظهــار داشــت :ایــن
ســدها ظرفیتهــای بــزرگ ذخیــره آب ،کنتــرل ســیالب،
تولیــد بــرق در اوج مصــرف بــرق تابســتان و تنظیــم فرکانــس
شــبکه بــرق را بــه همــراه دارد کــه از مزیتهــای ســدهای
بــزرگ اســت امــا همزمــان بــا احــداث ایــن ســدها تبعــات
اجتماعــی نیــز بــه دنبــال دارد.ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره
بــه اینکــه در ســالهای اخیــر توســعه ظرفیــت نیروگاههــای
برقابــی در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه برخــی از آنهــا تاییــد
شــده اســت ،افــزود:برخــی دیگــر بــه دلیــل خشکســالی و
کمبــود آب نبایــد ســاخته شــود.
چیتچیــان بــه ســاخت نیروگاههــای بخــار اشــاره کــرد و
یــادآور شــد :نیــاز بــه بــرق حرارتــی و آب در نیروگاههــای
بخــاری کــه از بــرج تــر اســتفاده میکننــد ،قابــل تامیــن
اســت بــا توجــه بــه اینکــه کشــور خشــک و ک ـمآب اســت
در توســعه نیروگاههــا ایــن موضــوع بایــد در برنامهریزیهــا
مــورد توجــه قــرار گیرد.وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه برنامــه
تولیــد همزمــان آب و بــرق از طریــق شیرینســازی آب دریــا
گفــت :میتوانیــم از ایــن نــوع نیروگاههــا هــم بــرای تولیــد

بــرق و هــم شیرینســازی آب دریــا بــا توجــه بــه ســواحل
وســیع جنــوب کشــور اســتفاده کنیم.ایــن عضــو کابینــه
دولــت همچنیــن بــه موضــوع فرونشســت زمیــن در برخــی
دش ـتهای کشــور اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :اســتفاده از
آب زیرزمینــی بــرای تامیــن آب کشــاورزی و آب نیروگاههــا
ایــن موضــوع را در برخــی مناطــق تشــدید کــرده اســت.
چیتچیــان ادامــه داد :بــه عنــوان نمونــه نیــروگاه شــهید
مفتــح همــدان ســاالنه  ۱۵تــا  ۱۶میلیــون مترمکعــب آب
مصــرف میکــرد کــه از چاههــای منطقــه تامیــن میشــد و
عــاوه بــر آن از همیــن چاههــا بــرای تامیــن آب کشــاورزی
نیــز برداشــت میکردند.وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه امــکان
جایگزیــن کــردن آب زیرزمینــی بــرای مصارفــی همچــون
کشــاورزی و آب مــورد مصــرف نیروگاههــا افــزود:هماکنــون
پســاب تصفیهشــده همــدان بــرای تامیــن آب نیــروگاه
شــهید مفتــح اســتفاده میشــود کــه در آب کشــاورزی نیــز
میتــوان از آن اســتفاده کــرد.
چیتچیــان در پایــان بــا بیــان اینکــه پســاب ایــن کارخانههــا
وارد رودخانــه کارون شــد بهگون ـهای کــه شــهرهای همجــوار
کارون هماکنــون نمیتواننــد از آب ایــن رودخانــه بــرای
تامیــن آب شــرب اســتفاده کننــد ،خاطرنشــان کــرد :مجبــور
شــدیم خــط لول ـهای از ســد دز بــرای انتقــال آب ایــن ســد
بــه شــهرهای همجــوار کارون احــداث کنیــم.

زیمنس برای تجهیز نیروگاهها به
ایــــران میآید
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو از ورود شــرکت
زیمنــس بــرای انتقــال تکنولــوژی ،دانــش فنــی و اســتفاده
از مشــارکتهای بینالمللــی بــرای توســعه بــازار بــه ایــران
خبــر داد.
علیرضــا دائمــی بــا بیــان اینکــه زیمنــس یکــی از
شــرکتهایی اســت کــه در توســعه نیروگاههــای بخــاری و
گازی بــا کشــورمان همــکاری خواهــد داشــت ،اظهــار کــرد:
جلســاتی در ایــن زمینــه بــا همــکاران مــا در حــوزه بــرق
صــورت گرفتــه و در ایــن خصــوص نیــز پیشــنهاداتی ارائــه
شــده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن پیشــنهادات قطعــا بایــد بــا انتقــال
دانــش فنــی و نــوآوری همــراه باشــد و هــدف ایــن اســت
کــه بتوانیــم زیمنــس را بــا شــرکتهای ایرانــی هماهنــگ

انـرژی
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کنیــم بهطــوری کــه بتــوان بــا اســتفاده از دانــش فنــی ایــن
شــرکت ،توربینهــای کالس  Hو کالس  Fپیشــرفته در
ایــران داشــته باشــیم.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه
برنامــه ششــم توســعه خاطــر نشــان کــرد :براســاس ایــن
برنامــه بایــد هــر ســال پنــج هــزار مــگاوات نیــروگاه وارد
مــدار کنیــم کــه قطعــا ایــن اتفــاق بــا ظرفیتهــای داخلــی
امکانپذیــر نخواهــد بــود.
دائمــی بــا بیــان اینکــه زیمنــس یکــی از شــرکتهای
یاریدهنــده در ایــن زمینــه اســت ،بیــان کــرد :وزارت نفــت
بــدون مجــوز وزارت نیــرو نمیتوانــد بــا زیمنــس قــراردادی
را امضــاء کنــد.
بــه گفتــه وی براســاس قانــون بــرای احــداث نیــروگاه حتمــا
بایــد مجــوز وزارت نیــرو وجــود داشــته باشــد و در غیــر ایــن
صــورت نمیتــوان نیروگاهــی را ایجــاد کــرد.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه آیــا ورود زیمنــس میتوانــد تهدیــدی بــرای
شــرکت مپنــا بــه حســاب آیــد ،اظهــار کــرد :ایــن مســاله
یــک فرصــت بــزرگ اســت تــا مپنــا بتوانــد بــا شــرکتهای
خارجــی مشــارکت داشــته باشــد کــه عــاوه بــر تامیــن انــرژی
کشــور بــه کشــورهای همســایه نیــز برقرســانی کنیــم.
دائمــی ادامــه داد :بــا توجــه بــه شــرایطی که مــا در پســاتحریم
داریــم مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه شــرکتهای داخلــی
نبایــد از ورود زیمنــس نگــران باشــند ،چــرا کــه هــدف آنهــا
نبایــد برقرســانی بــه  80میلیــون نفــر جمعیــت خودمــان
باشــد ،بلکــه بایــد بــه  400میلیــون نفــر در کشــورهای
همســایه برقرســانی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط بــه وجــود آمــده در کشــور گفــت:
ایــن مســاله میتوانــد بــرای شــرکت مپنــا تهدیــد باشــد
بهطــوری کــه اگــر مپنــا بخواهــد تنهــا بــه تامیــن انــرژی
داخــل کشــور فکــر کنــد ،امــا از ســوی دیگــر ایــن مســاله
میتوانــد بــرای شــرکت مپنــا بــه عنــوان یــک فرصــت بــزرگ
تلقــی شــود.
بــه گفتــه معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو مپنــا
میتوانــد بــا ایجــاد یــک مشــارکت قــوی بــا شــرکتهای
بینالمللــی پروژههــای بزرگــی را در کشــورهای همســایه
کــه اکثــرا نیازمنــد هســتند ایجــاد کننــد.
دائمــی بــا بیــان اینکــه کشــورهای پاکســتان ،افغانســتان،
عــراق ،ســوریه ،قزاقســتان ،آذربایجــان و بهطــور کلــی اکثــر
کشــورهای همســایه نیازمنــد توســعه انــرژی و صنایــع خــود
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هســتند ،اظهــار کــرد :مپنــا میتوانــد بــا بهکارگیــری از ایــن
فرصتهــا موجــب ارتقــاء فعالیتهــای خــود شــود.
وی تصریــح کــرد :تاکنــون هیــچ قــراردادی بــا شــرکت
زیمنــس امضــاء نشــده چــرا کــه زمانــی کــه یــک قــرارداد بــه
مرحلــهی امضــاء میرســد ،نیازمنــد اخــذ مجــوز از شــورای
اقتصــاد اســت.
معــاون برنامهریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو اظهــار کــرد :بایــد
بتــوان از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و بــا انتقــال تکنولــوژی،
دانــش فنــی و اســتفاده از مشــارکتهای بینالمللــی بــرای
توســعه بــازار و صــادرات دانــش فنــی بــه خــارج برنامهریــزی
کر د .
دائمــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــران در حــوزه
بهــرهوری وضعیــت خوبــی نــدارد ،ادامــه داد :بایــد تمــام
ارگانهــای کشــور چــه در بخــش آب و چــه در بخــش انــرژی
و چــه ســایر حوزههــا اقداماتــی کمــی خــود را از نظــر کیفــی
نیــز ارتقــاء دهنــد کــه ایــن مســاله نمــاد واقعــی اقتصــاد
مقاومتــی اســت.
منبع :ایسنا

تاکید بر توسعه روابط بانکی
ایران و روسیه
مدیرعامــل بانــک ملــی توســعه و تقویــت روابــط بانکــی ایــران و
روســیه نقــش کلیــدی و اثربخشــی در تحقــق اهــداف اقتصــادی و
تجــاری دو کشــور دارد.
بــه گــزارش «جهانصنعــت» بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک
ملــی ،همتــی در دیــدار بــا مقامــات عالــی بانــک  VTBدر مســکو
گفــت :بانــک ملــی ایــران از دیربــاز بــه اهمیــت روابــط بانکــی بــا
کشــور روســیه توجــه خــاص داشــته اســت و بــر ایــن اســاس بــا
تاســیس میربیزنــس بانــک در مســکو بــه ایفــای نقــش راهبــردی در
تعامــل نظــام بانکــی دو کشــور میپــردازد.
مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران بــا اشــاره بــه شــرایط جــاری بــر
آمادگــی کامــل بانــک ملــی ایــران بــرای برقــراری مجــدد روابــط
کارگــزاری بــه منظــور ارائــه خدمــات بانکــی متنــوع در راســتای
فعالیتهــای اقتصــادی دو کشــور از قبیــل گشــایش اعتبــار
اســنادی ،صــدور ضمانتنامــه ،اعطــای خطــوط اعتبــاری کوتــاه و
بلندمــدت و ســایر خدمــات بانکــی متقابــل تاکیــد کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همزمــان بــا ورود مقامــات بــازار ســرمایه اســتانبول
بــه ایــران ،تفاهمنامــه همــکاری میــان ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار ،نهــاد قانونگــذار بــورس اســتانبول
( ،)CMBبــورس اســتانبول و شــرکت بــورس اوراق
بهــادار تهــران بــه امضــا رســید .بــه گــزارش ســنا،
امضاکننــدگان ایــن تفاهمنامــه چهارجانبــه درخصــوص
یــک ســرمایهگذاری جمعــی بــه توافــق رســیدند کــه
براســاس آن یــک صنــدوق ســرمایهگذاری فیــدر در
ترکیــه بــه ثبــت خواهــد رســید کــه از صندوقهــای
مســتر ایــران تغذیــه کنــد .در مرحلــه اول ،ایــن
صندوقهــای مســتر در ابزارهــای بــازار ســرمایه ایــران
بهخصــوص اوراق خزانــه دولتــی تمرکــز خواهد داشــت.
صندوقهــای فیــدر فانــد یــا همــان صندوقهــای
تغذیــهای ،صندوقهــای ســرمایهگذاری ثانویــه
هســتند کــه در صندوقهــای مســتر ســرمایهگذاری
میکننــد .ایــن صنــدوق مســتر فانــد در وهلــه اول
در محصــوالت بــازار ســرمایه ایــران بــه خصــوص
اوراق خزانــه اســامی ســرمایهگذاری میکنــد .بــر
اســاس ایــن گــزارش ،طــی ایــن تفاهمنامــه همــکاری
در خصــوص اتــاق تســویه و پایاپــای مشــترک بیــن دو
کشــور نیــز گفتوگــو شــد .بــر ایــن اســاس ،تــاکاس
بانــک ترکیــه و شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق
بهــادار و تســویه وجــوه ایــران بــا همــکاری یکدیگــر
وظیفــه تســویه و پایاپــای معامــات ســرمایهگذاران
در هــر دو کشــور را برعهــده خواهنــد گرفــت.
همکاری با فرابورس
در همیــن حــال مدیــران فرابــورس در نشســت
هماندیشــی بــا مقامــات بــورس اســتانبول ،زمینههــای
همــکاری مشــترک میــان ایــن دو نهــاد مالــی را
بررســی کردنــد .در ایــن نشســت کــه بــا موضــوع
ی مشــترک» برگــزار
«بررســی محورهــای همــکار 
شــد ،مدیــران فرابــورس ایــران و بــورس اســتانبول
بــه تشــریح ارکان بازارهــا و ابزارهــای خــود پرداختنــد
و مــواردی همچــون بــه اشــتراکگذاری تکنولــوژی،
پذیــرش دوگانــه شــرکتها ،انــواع صکــوک و اوراق
بهــادار را از جملــه زمینههــای همــکاری میــان دو
طــرف عنــوان کردنــد .در ایــن دیــدار ،مقامــات بــورس

انـرژی
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دوگانــه شــرکتها ،انــواع صکــوک و اوراق بهــادار را
نیــز از دیگــر جنبههــای مشــترک همــکاری میــان دو
طــرف عنــوان و ابــراز امیــدواری کردنــد ،در دیدارهــای
بعــدی اقدامــات موثــری در راســتای تحقــق اینگونــه
همکاریهــا برداشــته شــود.

اولین توافق بزرگ تهران و آنکارا در حوزه بورس
اســتانبول بــه تشــریح جایــگاه ایــن بــورس در میــان
دیگــر بورسهــای جهــان پرداختنــد کــه بــر ایــن
اســاس اعــام شــد بــورس اســتانبول از پنــج بــازار
تحــت عنوانهــای بــازار ســهام ،اوراق بدهــی ،اوراق
مشــتقه ،بــازار فلــزات گرانبهــا و بــازار اختصاصــی
( )private marketتشــکیل شــده اســت.
در ادامــه ،مدیــر بازاریابــی و فــروش بــورس اســتانبول
بــا بیــان اینکــه ایــن بــورس ســومین بــورس دنیــا
بــه لحــاظ ســرعت گــردش ســهام (ارزش معامــات
یــک ســهم بــه ارزش بــازاری آن شــرکت) اســت،
گفــت :در میــان بازارهــای بــزرگ ســازمان یافتــه
اوراق قرضــه در دنیــا در جایــگاه پنجــم قــرار داریــم.
همچنیــن بــه لحــاظ حجــم معامــات نیــز در میــان
بورسهــای منطقــه (اروپــای شــرقی ،خاورمیانــه و
شــمال آفریقــا و آســیای مرکــزی) در جایــگاه نخســت
ایســتادهایم .بــه گفتــه وی ،در ســال  ،2015ارزش
بــازار و معامــات بــورس اســتانبول بــه ترتیــب بــه 220
و  382میلیــارد دالر رســیده کــه حاکــی از کســب رتبــه
ششــم باالتریــن ارزش معامــات در میــان بورسهــای
اروپایــی اســت .در همیــن حــال از ســوی مدیــران
فرابــورس ایــران نیــز بازارهــا و ابزارهــای فرابــورس
تشــریح و اعــام شــد در بازارهــای پنجگانــه فرابــورس،
انــواع اوراق بهــادار شــامل ســهام شــرکتها ،صکــوک،
اوراق مرابحــه ،اســتصناع ،اســناد خزانــه اســامی ،اوراق

مشــارکت و ...معاملــه میشــود .بــه منظــور آشــنایی
مقامــات بــورس اســتانبول بــا ســاختار فرابــورس ایــران
عنــوان شــد :در بازارهــای اول و دوم ،معامــات ســهام
شــرکتهای ســهامی عــام انجــام میشــود .بــازار ســوم
(بــازار عرضــه) بســتری بــرای عرضــه اوراق بهــاداری
ماننــد ســهام شــرکتهای ســهامی ،حقتقــدم
ســهام ،پذیرهنویســی ســهام و ســایر اوراق بهــادار
اســت .در بــازار ابزارهــای نویــن مالــی تمــام ابزارهــای
مالــی ماننــد انــواع اوراق مشــارکت ،انــواع گواهــی
ســرمایهگذاری و انــواع صکــوک معاملــه شــده و بــازار
پایــه بهعنــوان پنجمیــن بــازار فرابــورس ،تنهــا بــرای
نقلوانتقــال ســهام ســایر شــرکتهای ســهامی عــام
را کــه امــکان پذیــرش در یکــی از بازارهــای بــورس یــا
فرابــورس ندارنــد ،شــکل گرفتــه اســت .در ایــن نشســت
همچنیــن مقامــات بــورس اســتانبول بــا بیــان اینکــه
یــک بانــک بینالمللــی در ایــن کشــور خدمــات تســویه
وجــوه و عملیــات پایاپــای را انجــام میدهــد ،اظهــار
کردنــد :ایــن بــورس در نــوع خــود یکــی از بهتریــن
تکنولوژیهــای دنیــا را بــه واســطه ارتبــاط موثــر
تکنولوژیکــی بــا بورسهــای توســعهیافته در ســطح
جهــان در اختیــار دارد و در ایــن زمینــه فرابــورس
ایــران و بــورس اســتانبول میتواننــد چنیــن تکنولــوژی
و دانشــی را بــه اشــتراک بگذارنــد .در همیــن حــال
مقامــات فرابــورس ایــران و بــورس ترکیــه ،پذیــرش

تفاهمنامه با یک تامین سرمایه ایرانی
افــزون بــر ایــن ،تامیــن ســرمایه آرمــان بــا تامیــن
ســرمایه هالــک ،یکــی از بزرگتریــن تامیــن
ســرمایههای کشــور ترکیــه تفاهمنامــهای بــه منظــور
گســترش همــکاری در زمینــه ســرمایهگذاری و
تامیــن مالــی در دو کشــور ایــران و ترکیــه امضــا
کردنــد .طــی ایــن دیــدار چتیــن کایــا ،مدیرعامــل
تامیــن ســرمایههالک بــا تاکیــد بــر فضــای مناســب
ایجادشــده در زمینــه ورود ســرمایهگذاران خارجــی
بــه ایــران در دوران پســابرجام بــه ناآشــنا بــودن
ســرمایهگذاران بــا زیرســاختها ،ابزارهــا و قوانیــن
ســرمایهگذاری در ایــران اشــاره کــرد .در همیــن راســتا
مدیرعامــل تامیــن ســرمایههالک ،نســبت بــه برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی بــرای آشــنایی بــا بــازار ســرمایه
ایــران در کشــور ترکیــه بــا همــکاری تامیــن ســرمایه
آرمــان اعــام آمادگــی کــرد .همچنیــن وی بــه منظــور
معرفــی ســرمایهگذاران خارجــی بــرای تامیــن مالــی
پروژههــای داخــل ایــران نیــز اعــام آمادگــی کــرد و
نســبت بــه فراهــم کــردن بســتر آن بــرای همــکاری
مشــترک طرفیــن تمایــل نشــان داد .در ادامــه ایــن
نشســت ،خواجهنصیــری ،مدیرعامــل تامیــن ســرمایه
آرمــان نیــز همــکاری بــا تامیــن ســرمایههالک کــه
وابســته بههالــک بانــک ترکیــه اســت را مــورد تاکیــد
قــرار داد و در مــورد همــکاری هرچــه بهتــر بــا ایــن
تامیــن ســرمایه در جهــت شناســاندن فرصتهــای
ســرمایهگذاری ایــران بــه ســرمایهگذاران خارجــی
و قوانیــن جــاری داخــل کشــور اعــام آمادگــی کــرد.
در پایــان طرفیــن نســبت بــه اســتخراج جزییــات ایــن
تفاهمنامــه طــی مذاکــرات و انجــام همکاریهــای
آتــی تاکیــد کردنــد و خواســتار ایــن شــدند کــه تبــادل
اطالعــات بیشــتر در زمینــه فرصتهــای همــکاری دو
طــرف در دو کشــور ایــران و ترکیــه طــی جلســات آتــی
صــورت پذیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
اتاق تهرانیها هم شلوغ بود
هیاتهــای تجــاری اتریــش ،کرهجنوبــی و پاکســتان
بــه اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز رفتنــد و بــرای مذاکــره
و امضــای تفاهمنامــه عــزم خــود را جــزم کردنــد .عــاوه
بــر ایــن کشــورها ،هیاتــی نیــز از آلبانــی مهمــان اتــاق
بازرگانــی تهــران بودنــد کــه مقامــات وزارتخارجــه
آلبانــی در ایــن دیــدار خواســتار همکاریهــای بیشــتر،
بهویــژه ســرمایهگذاری بنگاههــای ایرانــی در خــاک
آلبانــی بــرای تولیــد مشــترک و صــادرات بــه بــازار اروپــا
شــدند .خوانســاری ،رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران اظهــار
کــرد :حجــم روابــط تجــاری ایــران و آلبانــی در ســطح
قابــل قبولــی نیســت و بــه نظــر میرســد ،بــا اعــزام
هیاتهــا و شــناخت ظرفیتهــای یکدیگــر بتوانیــم
زمینــه ارتقــای ســطح روابــط تجــاری را فراهــم کنیــم.
بهطــور قطــع آلبانــی نیازمنــدی زیــادی بــه توســعه
زیرســاختهایش دارد و اگــر ایــن شــناخت بــه وجــود
بیایــد امــکان ســرمایهگذاری بنگاههــای ایرانــی در ایــن
کشــور وجــود دارد« .ســلیم بلورتایــا» معــاون وزیــر امــور
خارجــه آلبانــی نیــز گفــت :حقیقــت ایــن اســت کــه
روابــط ایــران و آلبانــی مدتهاســت توســعه نداشــته و
مــا ســالهای زیــادی را از دســت دادهایــم .اکنــون فکــر
میکنیــم بایــد تــاش بیشــتری بــرای توســعه مــراودات
اقتصــادی و مبــادالت تجــاری داشــته باشــیم.
بررسی فرصت سرمایهگذاری
«ســونگچو لــی» ،معــاون فدراســیون صنایــع کرهجنوبــی
در دیــدار بــا مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق بازرگانــی
تهــران گفــت :ایــران بــازار هــدف ســرمایهگذاری صنایــع
کرهجنوبــی در منطقــه خاورمیانــه اســت و بــه زودی
نیــز یــک هیــات  ۲۰۰نفــره از شــرکتهای کــرهای
بــرای بررســی فرصتهــای ســرمایهگذاری و همــکاری
بــا بنگاههــای ایرانــی بــه کشــور شــما ســفر میکنــد.
خوانســاری بــا اشــاره بــه ســفر چنــدی پیــش یــک هیات
بــزرگ اقتصــادی از کــره بــه ایــران ،افــزود :پــس از توافــق
هســتهای و صــدور برجــام« ،اگزیــم بانــک» کرهجنوبــی
آمادگــی خــود را بــرای ســرمایهگذاری  ۵میلیــارد دالری
در بخــش بهداشــت ایــران اعــام کــرد .شــرکتهای
کرهجنوبــی میتواننــد در حوزههــای دیگــر اقتصــادی و

انـرژی
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صنعت انرژی خورشیدی
ایران «ساخت آلمان»
میشود

صنعتــی ازجملــه خــودرو ،قطعهســازی و انرژیهــای نــو
ســرمایهگذاری مشــترک بــا بنگاههــای ایرانــی داشــته
باشــند.
تفاهمنامه آموزشی
اتــاق بازرگانــی تهــران و موسســه همکاریهــای
اقتصــادی اتــاق بازرگانــی اتریــش ( )WIFIنیــز در
ایــن هفتــه یــک تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.
خوانســاری بــا اشــاره بــه ســفر آینــده رییسجمهــوری
ایــران بــه اتریــش ،گفــت :بســترهای الزم بــرای
شــکوفایی مناســبات اقتصــادی دو کشــور فراهــم اســت
و اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز ایــن آمادگــی را دارد کــه
بــا شناســایی فرصتهــا و شــرکای تجــاری دو طــرف،
گام بلنــدی در مســیر اهــداف توســعهای دو کشــور
بــردارد« .ماتیــاس کــرن» معــاون اتــاق بازرگانــی اتریــش
نیــز در ایــن نشســت ایــران را یکــی از شــرکای اصلــی
کشــورش عنــوان کــرد و گفــت :یکــی از راههــای توســعه
همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور ایــران و اتریــش،
همکاریهــای آموزشــی و توســعه دانــش نیــروی کار
و منابــع انســانی دو طــرف اســت کــه در ایــن زمینــه
اتریــش میتوانــد شــریک قابــل اعتمــادی بــرای ایــران
باشــد.
همچنیــن در دیــدار هیــات تجــاری پاکســتان بــا مهــدی
جهانگیــری ،نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران ،مقــرر
شــد حجــم تجــارت دو کشــور بــه  ۵میلیــارد دالر برســد
منبع :صمت

لغــو تحریمهــای ایــران یــک فرصــت مطلــوب بــرای شــرکتهای
آلمانــی بــه منظــور صــادرات تجهیــزات بــرق خورشــیدی بــه
ایــران باشــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بلومبــرگ ،گزارشهــا حاکــی
از ایــن اســت کــه برنــد «ســاخت آلمــان» بــرای شــرکتهای
آلمانــی کــه وارد بــازار توســعه نیافتــه امــا بــه شــدت گســترده
تجهیــزات انــرژی خورشــیدی ایــران شــوند ،میتوانــد بســیار
پرســود باشــد.
گــروه صنعتــی  BSWســوالر آلمــان گفــت :بــا توجــه بــه لغــو
تحریمهــای ایــران ،شــرکتهای ســازنده پنلهــای خورشــیدی
در آلمــان یــک فرصــت فــروش بســیار مطلــوب پیـشرو دارنــد.
براســاس یــک گــزارش  134صفحـهای تهیــه شــده بــرای وزارت
خارجــه آلمــان ،ایــران قراردادهــای  20ســاله خریــد بــرق را
از ســرگرفته و تعرفههــای بســیار پرســود  17تــا  30ســنت
یــورو( 33ســنت دالری) بــرای هــر کیلــووات ســاعت تعییــن
کــرده اســت.
جــورج مایــر نویســنده ایــن گــزارش و رییــس شــرکت BSW
میگویــد :اراده سیاســی در ایــران بــرای پــی بــردن بــه موفقیــت
در ایــن بــازار واضــح و مشــخص اســت .آنچــه کــه اکنــون بــرای
شــرکتهای آلمانــی اهمیــت دارد ســرعت و عــزم ایجــاد روابــط
تجــاری بــا ایــران اســت.
دولــت آنگالمــرکل صدراعظــم آلمــان در حــال ســازماندهی در
ایــن زمینــه اســت.
زیگمــار گابریــل وزیــر اقتصــاد و انــرژی آلمــان دوم مــی بــه
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همــراه یــک اقتصــادی بــزرگ بــه تهــران ســفر خواهــد کــرد.
ســفر وی بــه ایــران در شــرایطی اســت کــه حســن روحانــی
رییــس جمهــور ایــران در مــاه ژانویــه بــه فرانســه و ایتالیــا ســفر
داشــت و در آنجــا قــرارداد  27میلیــارد دالری خریــد هواپیمــا از
ایربــاس را اعــام کــرد.
در گــزارش شــرکت  BSWکــه بــرای جم ـعآوری اطالعــات بــا
گــروه «بــاد ایــران» مســتقر در تهــران همــکاری داشــته آمــده
اســت :شــرکتهای آلمانــی جــزو قابــل اعتمادتریــن شــرکتها
در ایــران هســتند.
در شــرایطی کــه مناســبات تجــاری بیــن ایــران و آلمــان در دوران
یــک ده ـهای تحریمهــای هســتهای کاهــش یافتــه بــود ،صنایــع
آلمانــی بــه مــدد بیــش از  40دهــه حضــور جایــگاه مطلوبــی در
ایــران دارد.
مناســبات تجــاری دو کشــور شــروع بــه احیــا شــدن کــرده و
ســطح تجــاری دو کشــور در ســال  2014بــا  27درصــد افزایــش
بــه دو میلیــارد و  700میلیــون دالر رســیده اســت.
آلمــان بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران در اروپــا محســوب
میشــود .دولــت حســن روحانــی بــه دنبــال افزایــش ظرفیــت
انرژیهــای تجدیدشــدنی بــه پنــج گیگابایــت تــا ســال 2020
اســت کــه معــادل حــدود پنــج درصــد تولیــد بــرق ســاالنه در
ایــن کشــور اســت.
دولــت ایــران هدفگــذاری خــود در زمینــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر را در ســال  2012ترســیم کــرده و در ســال گذشــته
تنهــا  150مــگاوات نیــروگاه پــاک راهانــدازی کــرده اســت.
در ایــن بررســی آمــده اســت :حــدود  80درصــد خــاک ایــران در
 300روز از ســال از تابــش خورشــید بهــره میبــرد کــه بــرای
ی خورشــدی مطلــوب اســت.
انــرژ 
ن ضمیــر تحلیلگــر موسســه  M.Mواربــورگ میگویــد:
آرش روشـ 
در بســیاری از مــوارد نصــب تجهیــزات انــرژی خورشــیدی از
دیگــر فناوریهــای تجدیدپذیــر ارزانتــر و ســادهتر اســت.
وی افــزود :در شــرایطی کــه دولــت ایــران تاکنــون روی نصــب
انــرژی بــادی متمرکــز بــوده پتانســیل بســیار باالیــی بــرای
انــرژی خورشــیدی در ایــن کشــور وجــود دارد.
بیشــتر پنلهــای خورشــیدی نصــب شــده در ایــران در حــال
حاضــر ســاخت چیــن هســتند و ایــران ســعی دارد بــه مــدد
ذخایــر بــزرگ ســرمایهگذارانی را بــرای ســاخت یــک صنعــت
پلــی ســیلیکون ایجــاد کنــد.
یــک مقــام بلندپایــه ایرانــی در مــاه نوامبــر گفــت :ایــران در حــال
حاضــر ســرمایهگذاران آلمانــی را بــرای ســاخت یــک نیــروگاه
خورشــیدی  1250مگاواتــی ترغیــب کــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

معرفی کتاب
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اقتصاد کالن مالی معاصر
کتــاب «اقتصــاد کالن مالــی معاصــر» نوشــته «تاد.آنــاپ» و
بــا ترجم ـه دکتــر منوچهــر فکــری ارشــاد بــه تازگــی توســط
«موسســه مطالعــات و توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی
پاســارگاد» انتشــار یافتــه است«.موسســه مطالعــات و توســعه
مدیریــت و ســرمایه انســانی پاســارگاد» کــه بــا حمایــت بانــک
پاســارگاد پایهگــذاری شــده اســت ،ســعی دارد بــه منظــور
توســع ه فرهنــگ علــوم اقتصــادی ،در کنــار فعالیتهــای
آموزشــی و پژوهشــی ،بــه نشــر متــون تخصصــی و تکمیلــی در
حوزههــای اقتصــادی ،مالــی و بانکــداری نیــز بپــردازد.
کتــاب حاضــر کــه اولیــن نمونــه از انتشــارات موسس ـ ه مزبــور
میباشــد بــا حمایــت بانــک پاســارگاد چــاپ و منتشــر شــده
اســت.
این کتاب در پنج بخش تدوین گردیده است ،شامل
 بخش اول :درآمدی بر تامین مالی و اقتصاد کالن بخش دوم :نظری ه اقتصاد کالن و نقش تامین مالی بخش سوم :نوسانات مالی و ثبات اقتصادی بخــش چهــارم :تامیــن مالــی بینالمللــی و بحرانهــایمالــی
 بخش پنجم :نتیجهگیری«اقتصــاد کالن مالــی معاصــر» در  400صفحــه و شــمارگان 1200
نســخه بــه چــاپ رســیده اســت.
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