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گلوگاه اصلي توسعه اقتصاد

در حــال حاضــر در مســير توســعه اقتصــاد كشــور ،گلــوگاه باريكــي ايجــاد شــده
كــه مانــع عبــور توســعه ميشــود و ايــن گلــوگاه بــه واقــع ،متوجــه برخــي
رفتارهــاي دســتگاههاي نظارتــي اســت كــه تصميمگيــران را بــا هــراس مواجــه
ميكنــد .اساســا دســتگاههاي نظارتــي نــگاه ميكننــد كــه اگــر مديــري يــك
تصميــم گرفــت و آن تصميــم اشــتباه بــود ،آنقــدر او را ميترســانند كــه ديگــر
مديــري جــرات تصميمگيــري نداشــته باشــد .ايــن در شــرايطي اســت كــه كارهــا
بــا تصميــم پيــش مـيرود و مهمتريــن وظيفــه مديــران اتخــاذ تصميمــات اســت.
بــر اساســا علــم اقتصــاد ،زنجيــره تصميمــات اســت كــه توســعه را ميســازد .امــا
ايــن زنجيــره متاســفانه ،خــودش بــه ركــود گرفتــار شــده اســت .ركــودي كــه
حاصــل احتيــاط و تــرس مديــران اســت .چــرا كــه مديــران ميترســند تصميــم
بگيرنــد و ايــن جســارت را واقعــا از دســت دادهانــد.
ايــن در شــرايطي اســت كــه اگــر مديــران بــراي ظرفيتســازي داخلــي بــه
بخــش خصوصــي مراجعــه كننــد ،بالفاصلــه در مظــان اتهــام قــرار ميگيرنــد و
اگــر كســاني بــا آنهــا مخالــف باشــند ،بالفاصلــه او را فــرا ميخواننــد ،تهديدشــان
ميكننــد و ترتيبــي ميدهنــد كــه هيــچ مديــري جــرات اتخــاذ چنيــن
تصميماتــي را نداشــته باشــد.
ايــن رويــه هماكنــون در غالــب بخشهــا در حــال تكــرار اســت و تبديــل بــه
يــك گلــوگاه يــا بنبســتي بــراي توســعه كشــور شــده اســت .ايــن در حالــي
اســت كــه اگــر دســتگاههاي نظارتــي دو وجــه موضــوع را نــگاه كننــد و اگــر
مديــري كــه كار را پيــش نميبــرد را فــرا بخواننــد تــا بــراي كار نكــردن هــم
عقوبــت وجــود داشــته باشــد ،آن زمــان شــرايط خيلــي تغييــر ميكنــد.
در حــال حاضــر ،اگــر مديــري كار انجــام ندهــد ،ســوالي از او پرســيده نميشــود
امــا اگــر مديــري فعاليــت داشــته باشــد و در ميــان يكصــد تصميــم ،يــك مــورد
اشــتباه داشــته باشــد ،بالفاصلــه او را مواخــذه ميكننــد .البتــه هرگــز نميتــوان
اشــتباهات را بــه صفــر رســاند امــا ايــن رويــه بــه توقــف رونــد توســعه ميانجامــد.
متاســفانه ايــن موضــوع بســيار رايــج شــده اســت ،در حالــي كــه بايــد مديــران
كـمكار را بازخواســت كــرد و مديــري كــه قانــون موجــود در كشــور را اجــرا نكرد،
بايــد مــورد ســوال قــرار بگيــرد .وقتــي قانونــي كــه از مجلــس بيــرون ميآيــد و
قــرار اســت ادامــه در صفحــه 5

وزیر نیرو در دیدار با کمیسیونر اتحادیه اروپا مطرح کرد

تشکیل کارگروه مشترک بین
وزارت نیرو و اتحادیه اروپا

وزیــر نیــرو در دیــدار بــا کمیســیونر اروپایــی آب و هــوا و انــرژی اتحادیــه
اروپــا ،از تشــکیل کارگــروه مشــترکی بیــن وزارت نیــرو و بخــش انــرژی و
تغییــر اقلیــم و محیــط زیســت اتحادیــه اروپــا خبــر داد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو (پــاون) «حمیــد چیتچیــان» وزیــر
نیــرو در دیــدار بــا «میگوئــل آریــاس کانیتــه» کمیســیونر اروپایــی آب و هــوا و انــرژی از
اتحادیــه اروپــا ،در ســاختمان ســتادی وزارت نیــرو بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت:
هــدف اصلــی ایــن کارگــروه پیگیــری ممتــد و مســتمر بــرای توســعه روابــط دوجانبــه
بیــن وزارت نیــرو و اتحادیــه اروپــا بــر ســر مســائل مرتبــط بیــن انــرژی و تغییــر اقلیــم
و محیــط زیســت ،شــامل ســه عنصــر پایــه اصلــی ،بــرآورد آســیبپذیریهای ایــران در
تمــام زمینههــای آب ،انــرژی ،بهداشــت ،محیــط زیســت ،غــذا و ســعی در پاســخ دادن
بــه آســیبپذیریهای ناشــی از تغییــر اقلیــم بــا همکاریهــای دوجانبــه ،کاهــش
آثــار تغییــر اقلیــم بــر تمــام زمینههــا در ایــران و کمــک بــه تطبیقپذیــری ایــران بــا
آثــار تغییــر اقلیــم در بلندمــدت خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :روشهــای رســیدن بــه ایــن اهــداف از طــرق توســعه اقتصــاد کمکربــن
در زمینــه آب و بــرق ،قطــع ارتبــاط توســعه بخشهــای آب و بــرق از انتشــار
گازهــای گلخانــهای ،تعریــف پروژههــای از جنــس  NEXUSکــه از نظــر انتشــار
گازهــای گلخان ـهای خنثــی هســتد ،تحقیــق و توســعه ،آمــوزش و ن ـوآوری درزمینــه

بیزینسهــای کوچــک مقیــاس و متوســط مقیــاس در زمینههــای آب و بــرق و
اســتفاده از همافزایــی انرژیهــای تجدیدپذیــر و افزایــش بهــرهوری انــرژی در ایــران
بــا کمــک اتحادیــه اروپــا و اســتفاده از ابزارهــای تشــویقی بینالمللــی بهصــورت
حداکثــری امکانپذیــر خواهــد بــود.
وزیــر نیــرو روابــط در زمینــه انــرژی را یکــی از ابعــاد مهــم ارتبــاط بیــن ایــران و اروپــا
دانســت و بــا بیــان اینکــه ایــران صاحــب منابــع عظیــم ســوختهای فســیلی ،نفــت
و گاز اســت ،ادامــه داد :ایــران کشــوری اســت کــه در امنیــت عرضــه انــرژی جهــان
تاثیرگــذار اســت و ضمــن وقــوف بــه مســئولیتهای جهانــی خــود ،تمایــل دارد بــا
کشــورهای متلــف جهــان بهخصــوص اروپــا همــکاری داشــته باشــد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مهمتریــن مــواردی کــه میتوانــد جــزو مســائل مشــترک
بینالمللــی بیــن ایــران و اروپــا محســوب شــود مســئولیتهایی اســت کــه در
 COP21در کاهــش گازهــای گلخان ـهای مطــرح شــده اســت ،بیــان داشــت :ایــران
برنامــه گســتردهای بهصــورت داوطلبانــه روی ایــن موضــوع اعــام کــرده کــه از
جملــه میتــوان بــه بهرهگیــری از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،افزایــش راندمــان
نیروگاههــای حرارتــی ،کاهــش تلفــات شــبکههای انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق،
تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی و تکیــه بــر تولیــد نیروگاههــای
تولیــد پراکنــده اشــاره کرد.ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
تشــکیل کارگــروه مشــترک بیــن وزارت
ـا وزیــر نیــرو در دیــدار
ـه اروپـ
ـرو و اتحادیـ
نیـ
بــا کمیســیونر اروپایــی آب و هــوا و انــرژی
اتحادیــه اروپــا ،از تشــکیل کارگــروه مشــترکی
بیــن وزارت نیــرو مشــروح خبــر

انـرژی

ـا،
ـی هـ
ـت ارزی بدهـ
ـای پرداخـ
ـه جـ
ـران بـ
ایـ
پــروژه هــای فنــی ومهندســی اجــرا كنــد

رئیــس هیــات مدیــره شــركت صــادرات تجهیــزات
و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) گفــت:

مشــروح خبــر

ـت و صنعت
ـای نفـ
ـاف وزارتخانـه هـ
دود اختـ
در چشــم تولیدکننــدگان تولیدکننــدگان و

صنعتگــران تجهیــزات نفتــی بــا وجــود قوانیــن
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ایــران هــاب نفــت خاورمیانــه میشودمشــروح
خبــر
ـر
ـاه اكتبـ
ـران ،مـ
ـی ایـ
ـگاه اختصاصـ
ـتین نمایشـ
نخسـ
در رم برگــزار میشــود مشــروح خبــر

اروپاییهــا مصممانــد راه تجــارت بــا ایــران را
ـتان
ـروگاه های ارمنسـ
ـران در نیـ
ـی ایـ
ـش خصوصـ
بخـ
بــاز کننــد مشــروح خبــر

مشــروح خبر

ـران و چـ
ـط ایـ
ـی توسـ
ـروگاه 50مگاواتـ
ـاخت نیـ
سـ
ـک صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن افزایــش یافــت

حمایتــی متعــدد همچنــان نگران هســتند مشــروح مشــروح خبــر
خبــر

مشــروح خبــر

وزیــر تجــارت انگلســتان بــه ایــران میآیداحتمــال بیمه هرمس در راه ایران مشروح خبر
فاینانــس انگلیســیها مشــروح خبــر

گلــوگاه اصلــي توســعه اقتصــاد در حــال
ـاف
ـد و اکتشـ
ـرکتهای تولیـ
ـت :شـ
ـر نفـ
حاضــر در مســير توســعه اقتصــاد كشــور ،وزیـ
ـادی در
ـی اقتصـ
ـدرت نمایـ
ـرای قـ
ـی بـ
ـرایط طالیـ
شـ
گلــوگاه باريكــي ايجــاد شــده كــه مانــع عبــور در ایــران تشــکیل میشــوند وزیــر نفــت از
برنامــه وزارت نفــت بــرای تشــکیل شــرکتهای پیمانــکار احــداث نیــروگاه خورشــیدی  50مگاواتــی در قشــم جنــوب عــراق فراهــم اســت مشــروح خبــر
توســعه ميشــود مشــروح خبــر
عمومــی  GCو ایجــاد شــرکتهای تولیــد و اکتشــاف مشــروح خبــر

ـای
ـی در طرحهـ
ـره جنوبـ
ـارکت کـ
ـی :از مشـ
الریجانـ
نفتــی اســتقبال میکنیــم مشــروح خبــر

بــار مالیــات خصولتیهــا روی دوش بخــش  E&Pدر کشــور خبــر داد مشــروح خبــر
خصوصــی کالهــی :بخــش خصولتــی ،نهادهــای
ـی سـ
ـی خصوصـ
ـر بخشـ
ـرد اثـ
عمومــی و بخــش زیرزمینــی اقتصــاد ،مالیاتــی راهبـ
ـازیتقویت چالشهــاي تجميــع بازرگانــي پتروشــيمي مشــروح هیــات  300نفره کــره جنوبــی در راه ایرانمشــروح
و توســعه بخــش غیردولتــی از جملــه اهــداف
پرداخــت نمیکنــد مشــروح خبــر
خبر
عمــده سیاســتهای اصــل  44قانــون اساســی خبر
بودجه  95در بهارستان بسته شد مشروح خبر

ـه اســت مشــروح خبــر
ـت دوحـ
ـر نشسـ
ـران بـ
ـوس ايـ
ـر محسـ
تاثيـ

شســت دوحــه بينتيجــه باقــي مانــد .پــس از

پيگيري مجلس از موانع صادرات مشروح خبر

اينكــه عربســتان و ســاير كشــورهاي حاشــيه چهكســي المپهــاي رشــتهاي را خامــوش
ميكنــد؟ حميدرضــا صالحــي ،عضــو ســنديكا مشــروح خبــر
خليجفــارس بــا نيــت اوليــه مشــروح خبــر

ـا
ـه اروپـ
ـران و اتحاديـ
ـط ايـ
ـعه روابـ
ـاي توسـ
راهكارهـ

صنعــت بــرق ايــران و عضــو هيــات نماينــدگان اتاق
تقویــت مناســبات اقتصــادی بــا روســیه از بازرگانــي دربــاره چالشهــا مشــروح خبــر
ـال اورال هیــات اقتصــادی اورال روســیه کــه
کانـ
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــه تهــران آمــده اســت ،میهمــان اتــاق بازرگانــی
ـكاری اقتصـ
ـم همـ
ـت تفاهـ
ـد یادداشـ
ـران و هلنـ
ایـ
ـادی بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
تهــران بــود مشــروح خبــر
توافقــات برقــی ایــران و ترکیــه در پــی ســفر
روحانــی بــه ترکیــه مشــروح خبــر

در بیــش از  10زمینــه امضــا كردندمشــروح خبــر

ـد
ـی آمـ
ـت نمـ
ـه دسـ
ـام بـ
ـا :برجـ
ـب نیـ
طیـ
ـد وزیــر امــور
ـی شـ
ـر مـ
ـت صفـ
ـادرات نفـ
صـ

اقتصــادی و دارایــی گفــت :اگــر توافــق هســته
ای بــه دســت نمــی آمــد مرحلــه دوم تحریــم هــا
علیــه ایــران اعمــال مــی شــد مشــروح خبــر

ـد
ـی آیـ
ـه مـ
ـدار زنگنـ
ـه دیـ
ـوئد بـ
ـرژی سـ
ـر انـ
وزیـ

مشــروح خبــر

ـا
ـت بازدیدهـ
ـی کیفیـ
ـرکت اتریشـ
ـده شـ
ـت نماینـ
رضایـ
ـت مشــروح خبــر
ـران پالسـ
از ایـ

*

شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بار مالیات خصولتیها
روی دوش بخش خصوصی

کالهــی :بخــش خصولتــی ،نهادهــای عمومــی و
بخــش زیرزمینــی اقتصــاد ،مالیاتــی پرداخــت
نمیکنــد کــه بــار آن روی دوش بقیــه اقتصــاد
و بخــش خصوصــی میافتــد
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
و کشــاورزی تهــران در مــورد مشــکالت مالیاتــی در
ایــران گفــت :آنچــه تحــت عنــوان مالیــات در ســرفصل
مالیــات از شــرکتها و افــراد گرفتــه مــی شــود ،یکــی از
پایینتریــن نرخهــای عملــی در دنیــا اســت.
علیرضــا کالهــی در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق
تهــران ادامــه داد :کمترکشــوری اســت کــه شــرکتهای
آن بــه طــور ثابــت ۲۵درصــد مالیــات دهنــد ،آنهــم
بــا معافیتهــای گوناگــون مثــل معافیــت صــادرات،
معافیتهــای زمانــی مناطــق محــروم و . ...عمــا نــرخ
مالیــات در کشــور مــا زیــر ۲۰درصــد اســت .بــرای

شــرکتها نهایتــا ســود ســهام از مالیــات معــاف اســت
کــه ایــن نظــام در کمتــر کشــوری وجــود دارد .اما مســئله
ایــن اســت کــه یکســری هزینههــای دیگــر بــه شــهروند
ایرانــی و بــه کارفرمایــان تحــت عناویــن مختلــف تحمیــل
میشــود کــه نــام آن مالیــات نیســت امــا نهایتــا باعــث
افــت ســطح زندگــی و کاهــش رقابتپذیــری صنایــع
ایــران میشــود.
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق افــزود :ایــن مــوارد
بایــد شناســایی شــده و در قالــب برنام ـهای جامــع ،یــک
جــا متمرکــز شــود .مالیــات بایــد عادالنــه اخــذ شــود.
یکــی از بــزرگ تریــن مشــکالت نظــام مالیاتــی مــا
ایــن اســت کــه بخــش عمــدهای از اقتصــاد مــا ،بخــش
خصولتــی و نهــاد عمومــی و بخــش اقتصــاد زیرزمینــی
اقتصــاد ،مالیاتــی پرداخــت نمیکنــد کــه بــار آن روی
دوش بقیــه اقتصــاد و بخــش خصوصــی کــه مالیــات مــی
دهنــد ،میافتــد.
ایــن فعــال اقتصــادی گفــت :بعضــی تجــار بــازار کــه
صدهــا میلیــارد تومــان گــردش مالــی دارنــد از یــک
کارمنــد ســاده کمتــر مالیــات پرداخــت میکننــد.
مالیــات ارزش افــزودهای کــه درســت پرداخــت نمیشــود
بخــش شــفاف اقتصــاد را دچــار چالــش میکنــد .بایــد
تمــام ایــن مــوارد بررســی قــرار گیــرد .حتــی در جاهایــی
کــه قانــون را درســت تعریــف میکنیــم ،بــه دلیــل
اجــرای ناقــص و غلــط قانــون در کشــور ،بــه مشــکل
برمیخوریــم .بــه عنــوان مثــال ،در ایــران هیــچ ممیــز
مالیاتــی یــا ممیــز تامیــن اجتماعــی بابــت کارشناســی
غلــط مؤاخــذه نمیشــود .ممیزیــن برگــهای میکشــند
و میرونــد و مــودی اســت کــه در چرخــه بوروکراتیــک
دشــواری میافتــد .در صورتــی کــه مشــکلی بــا آن
داشــته باشــد بایــد بــه شــواری عالــی شــکایت کنــد و
ریســک جرایــم را بپذیــرد.
کالهــی گفــت :در هــر کشــوری اگــر داور ســه تصمیــم
اشــتباه بگیــرد از مســابقه بعــدی بــرای داوری او را بــه
لیــگ پایینتــر میفرســتند .آیــا بــرای ممیزیــن مــا
کمیتــه انضباطــی وجــود دارد؟ جــواب منفــی اســت.
برگههــای تشــخیص را بــه دلخــواه مینویســند ،قانــون
را زیــر پــا میگذارنــد .حتــی اگــر مودیــان آنهــا ده هــا
مــورد بــه شــورای عالــی شــکایت کننــد و رای ممیــز
نقــض شــود ،بازهیــچ بازخواســتی نخواهنــد شــد.

انـرژی

شماره سی //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و پنج

تاثير محسوس ايران
بر نشست دوحه
نشســت دوحــه بينتيجــه باقــي مانــد .پــس از اينكــه
عربســتان و ســاير كشــورهاي حاشــيه خليجفــارس
بــا نيــت اوليــه در زمينــه مهــار توليــد (بــدون حضــور
تمــام اعضــا از جملــه ايــران كــه بــه نشــانه مخالفــت بــا
تثبيــت قيمــت نفــت حضــور نيافتــه بودنــد) دور هــم
جمــع شــدند تــا نيــت خــود را بــه يــك توافــق رســمي
تبديــل كننــد امــا ايــن اتفــاق نيفتــاد و نتيجهيــي
هــم حاصــل نشــد .البتــه عــدم حضــور كشــورمان بــه
ايــن موضــوع بازميگــردد كــه ايــران در حــال احيــاي
صــادرات خــود پــس از تحريمهــاي بينالمللــي اســت و
هرگونــه محدوديــت در توليــد نفتــش را قبــل از رســيدن
بــه ســطح توليــد روزانــه 4ميليــون بشــكهيي قبــل از
تحريمهــا رد كــرده و پيوســتن بــه طــرح فريــز نفتــي
را مضحــك خوانــده اســت .از ســوي ديگــر مقامــات
عربســتان ،قطــر ،ونزوئــا و روســيه كــه تــاش بــراي
فريــز نفتــي در ســطح فوريــه را شــروع كــرده بودنــد در
زمينــه پيشنويــس يــك توافــق در روز شــنبه ســازش
كــرده بودنــد ،امــا برخــي كشــورها درســت قبــل از
نشســت اصلــي در روز بعــد موضــع خــود را تغييــر دادند
كــه بــه بحثهــاي داغ و نفسگيــر در نشســت منجــر
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شــد .ايــن حقيقــت كــه عربســتان مانــع توافــق شــده،
نشــان ميدهــد كــه چقــدر سياســت نفتــي تحــت
تاثيــر مناقشــه ژئوپليتيــك كنونــي بــا ايــران قــرار دارد.
اگــر عربســتان عمــق خطــر پيـشرو بــازار نفــت را درك
ميكــرد و همزمــان پالسهــاي مثبتــي دربــاره بــازار
نفــت از ســوي ايــران بــه عنــوان رقيــب ژئوپليتيــك
خــود در منطقــه دريافــت ميكــرد ،رفتــار متفاوتــي
در پيــش ميگرفــت .بــا همــه اينهــا نشســت دوحــه
آن قدرهــا هــم كــه بــه نظــر ميرســد بيدســتاورد
نبــوده اســت .فــارغ از اينكــه تاريخــي بــراي نشســت
بعــدي اعــام شــده و اميدواريهــا بــه امــكان توافــق
آينــده توليدكننــدگان زنــده مانــده اســت ،بــازار نفــت
عالمــت خطــر يــك توافــق در بخــش عرضــه را دريافــت
كــرده اســت و دريافــت ايــن عالمــت بــه ميــزان قابــل
توجهــي مانــع از ســقوط شــديد قيمــت نفــت خواهــد
شــد .همچنيــن برايــن بــاورم كــه فريــز نفتــي بــه
راحتــي ميتوانســت تعــادل مجــدد بــازار را ظــرف
6مــاه ســرعت ببخشــد امــري كــه احتمــاال از اكنــون
تــا اواســط  2017طــول خواهــد كشــيد .امــا رفتــار
دولتمــردان نفتــي كشــور در ايــن شــرايط چــه بايــد بــا
شد؟
ايــران اگــر بتوانــد جــذب ســرمايه كنــد و تكنولــوژي
روز را وارد صنعــت نفــت خــود كنــد ،ميتوانــد ظرفيــت
توليــد خــود را بــه روزانه 4ميليون بشــكه در روز برســاند.
امــا متاســفانه عدهيــي در داخــل كشــور كــه ميشــود
گفــت تجــار تحريــم هســتند ،ميخواهنــد كــه ايــران
در تنگنــا بمانــد تــا آنــان ســود خــود را از شــرايط فعلــي
ببرنــد .بــه هــر حــال در آب گلآلــود ماهــي گرفتــن
ميتوانــد بســيار راحتتــر باشــد .بنابرايــن تصــور مــن
برايــن اســت كــه در روزهــاي آينــده عدهيــي متحــد
داخلــي گردهــم جمــع ميشــوند و ادعــا ميكننــد
كــه ايــران موجــب شكســت اجــاس دوحــه شــده
اســت ،در حالــي كــه ايــران بــا حضــور نيافتــن خــود
بــه نوعــي اجــازه تشــكيل ايــن نشســت را نــداده اســت
نــه شكســت.
علي شمس اردكاني
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران
منبع :تعادل
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هیــات اقتصــادی اورال روســیه کــه بــه تهــران
آمــده اســت ،میهمــان اتــاق بازرگانــی تهــران
بــود .در نشســت مشــترک اقتصــادی دو کشــور
کــه جمــع زیــادی از فعــاالن اقتصــادی ایــران و
نماینــدگان بنگاههــای کوچــک و متوســط نیــز
در آن حضــور داشــتند ،دو طــرف زمینههــای
همــکاری مشــترک را مــورد بررســی قــرار
دادنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در راس هیــات
تجــاری اورال روســیه ،فرمانــدار اســتان سِ ِور ْدلوفســک
ایــن منطقــه حضــور داشــت .او بــه همــراه رییــس
اتــاق بازرگانــی اورال ،نماینــدگان  34بنــگاه اقتصــادی
توگــو و
و صنعتــی ایــن منطقــه را بــا خــود بــه گف 
مذاکــرات اقتصــادی بــا شــرکتهای ایرانــی آورده بــود.
در ایــن دیــدار ،رییــس اتــاق تهــران ابتــدا روابــط
سیاســی و اقتصــادی دو کشــور ایــران و روســیه را مــورد
اشــاره قــرار داد و تصریــح کــرد کــه بــه رغــم ســابقه
دیرینــه مناســبات میــان دو کشــور ،اتفاقــات رخ داده
طــی ســالهای اخیــر در منطقــه منجــر بــه آن شــد کــه
روابــط ایــران و روســیه بیشــتر تقویــت شــود .مســعود
خوانســاری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ،ارتبــاط
اســتراتژیک مســتحکمی میــان ایــران و روســیه برقــرار
اســت ،اضافــه کــرد کــه بــا ایــن وجــود ،حجــم مناســبات
اقتصــادی دو کشــور در ســطح پایینــی قــرار دارد کــه
در ایــن زمینــه دو طــرف بایــد کاســتیها و موانــع را
برطــرف کننــد.
رییــس اتــاق تهــران ،از مهمتریــن دالیــل حجــم انــدک
مناســبات تجــاری میــان دو کشــور را ضعف در مناســبات
بانکــی و نیــز شــناخت محــدود بنگاههــا و تجــار دو طرف
از یکدیگــر عنــوان کــرد و گفــت« :ظرفیتهــای همکاری
میــان بخشهــای مختلــف اقتصــادی و صنعتــی کشــور
فــراوان اســت و در ایــن میــان ،نبایــد اجــازه داد توافقــات
و مناســبات اقتصــادی دو کشــور دســتخوش مســائل
سیاســی شــود ».خوانســاری بــا اشــاره بــه کاهــش ارزش
روبــل طــی ماههــای اخیــر و ضــرر و زیــان تجــار ایرانــی
در مبــادالت کاالیــی بــا روســیه از ایــن محــل ،افــزود:
«در ایــن زمینــه ،بایــد بانکهــای روســیه راه همــکاری
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اروپاییها مصمماند راه تجارت با
ایران را باز کنند

هیات تجاری اورال روسیه به اتاق تهران آمد

تقویت مناسبات اقتصادی با روسیه
از کانال اورال
گســترده بــا بانکهــای ایــران را در پیــش بگیرنــد و
تجــار ایرانــی بتواننــد از خدمــات الســی بانکهــای
روســی برخــوردار شــوند ».رییــس اتــاق تهــران ،در
همیــن راســتا خواســتار حمایــت و ضمانــت همکاریهــا
و مــراودات کاال و خدمــات ایرانــی بــه روســیه از طریــق
بانکهــا و موسســات مالــی ایــن کشــور شــد.
عرضه کاالهای نوآورانه در بازار روسیه
وزیــر ســرمایهگذاری و توســعه اســتان سوردلوفســک
منطقــه اورال روســیه ،نیــز در ایــن دیــدار طــی
ســخنانی ،بــا تاییــد اینکــه حجــم مناســبات اقتصــادی
و تجــاری ایــران و روســیه در ســطح پایینــی قــرار دارد،
گفــت« :دولــت روســیه ضامــن تحکیــم مناســبات میــان
منطقــه اورال و تهــران اســت ،از ایــن رو در ســفر اخیــر
هیــات اقتصــادی ایــن منطقــه بــه ایــران آمــاده توســعه
مناســبات و همــکاری هــا هســتیم« ».اورلــوف» بــا بیــان
اینکــه منطقــه اورال روســیه از ظرفیتهــای اقتصــادی
و گردشــگری باالیــی برخــوردار اســت ،افــزود« :کریــدور
برلیــن از ایــن منطقــه از روســیه میگــذرد و ایــن در
حالــی اســت کــه ایــن منطقــه یکــی از قطبهــای
صنعــت متالــورژی روســیه محســوب میشــود ».وی از
ایجــاد مرکــز تجــارت بینالمللــی در منطقــه اورال خبــر
داد کــه در حــال حاضــر نماینــدگان چندیــن شــرکت
ایرانــی نیــز در ایــن مرکــز مســتقر هســتند .اورلــوف بــا

بیــان اینکــه در ســال  2015میــادی ،ایــران جایــگاه
 67را بیــن کشــورهای طــرف همــکاری تجــاری بــا
منطقــه اورال روســیه را بــه دســت آورد ،گفــت« :یکــی
از زمینههــای همــکاری کــه مــا در گفتوگوهــای خــود
بــا شــرکتهای ایرانــی بــه دنبــال آن هســتیم ،بخــش
کاالهــای نوآورانــه اســت ».وی همچنیــن ،تولیــد واگــن و
لوکوموتیــو در ایــران را یکــی از زمینههــای مــورد عالقــه
همــکاری عنــوان کــرد.
همچنیــن در ایــن دیــدار« ،بســدین» رییــس اتــاق
بازرگانــی و صنایــع اورال از پیشــنهادات تجــاری و مالــی
ایــن منطقــه بــه طرفهــای ایرانــی خبــر داد و گفــت:
«بــا توجــه بــه آنکــه ارزش روبــل کاهــش یافتــه اســت،
عرضــه کاالهــای نوآورانــه میتوانــد یــک ظرفیــت بــزرگ
و جــذاب بــرای همــکاری شــرکتهای ایرانــی و روس
باشــد چــرا کــه ایــن بخــش از کاالهــا در حــال حاضــر
تــوان رقابتــی باالیــی در بــازار روســیه دارد ».پــس از
ایــن ســخنان،اعضای هیــات اقتصــادی – تجــاری روســیه
بــا همتایــان ایرانــی خــود پــای میــز مذاکــره نشســتند.
ثبــات سیاســی در روابــط دوجانبــه باعــث شــده اســت
تــا اســتقبال خوبــی از همکاریهــای اقتصــادی از طــرف
بنگاههــای ایرانــی و روســی صــورت بگیــرد .بازرگانــان و
صنعتگــران دو طــرف بــه طــور مســتقیم و رودر رو بــرای
همــکاری مشــترک و ســرمایهگذاری در تولیــد کاال در
حوزههــای مختلــف صنعتــی مذاکــره کردنــد.
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روزنامــه نیویــورک تایمــز در مقالــه ای بــه قلــم تومــاس
اردبرینــگ نوشــت :اروپایــی هــا از ایــن کــه مقــررات
آمریــکا آنهــا را از داد و ســتد بــا ایــران بازداشــته اســت،
ناراحــت هســتند و ســه مــاه بعــد از لغــو بســیاری از
تحریــم هــا ،ســرخوردگی سیاســتمداران ،دیپلمــات هــا و
تاجــران اروپایــی بــه ایــن علــت کــه نمــی تواننــد دههــا
قــرارداد در حــوزه هــای نفــت ،هوانــوردی و ســاخت و
ســاز خــود بــا ایــران را نهایــی کننــد ،افزایــش یافتــه
اســت.
مقالــه نویــس نیویــورک تایمــز در ادامــه افــزود :بــا نهایــی
شــدن توافــق هســته ای ایــران و بــاز شــدن بازارهــای این
کشــور ،تاجــران اروپایــی انتظــار یــک ثــروت بــاد آورده را
داشــتند امــا ســه مــاه بعــد از لغــو بســیاری از تحریــم
هــا ،ســرخوردگی سیاســتمداران ،دیپلمــات هــا و تاجــران
اروپایــی بــه ایــن علــت کــه نمــی تواننــد دههــا قــرارداد
در حــوزه هــای نفــت ،هوانــوردی و ســاخت و ســاز خــود
بــا ایــران را نهایــی کننــد ،افزایــش یافتــه اســت.
اروپایــی هــا مــی گوینــد مانــع اصلــی در ایــن مســیر،
متحــد آنهــا یعنــی آمریــکا عامــل اصلــی پشــت توافــق
تاریخــی هســته ای اســت .بانــک هــای اروپایــی کــه
نگــران تحریــم هــای جدیــد واشــنگتن ضــد ایــران بــه
علــت برنامــه موشــکی و اتهامــات مربــوط بــه حمایــت
ایــن کشــور از تروریســم هســتند ،از پشــتیبانی مالــی
ایــن قراردادهــا خــودداری مــی کننــد.
ماریــت ســاکی رئیــس هیــات پارلمــان اروپــا در روابــط بــا
آمریــکا گفــت :اروپــا گــروگان سیاســت آمریکاســت .مــا
بــا هــم توافــق را بــه نتیجــه رســاندیم امــا حــاال آمریــکا
مانــع اجــرای آن مــی شــود.
فدریــکا موگرینــی مســئول روابــط خارجــی اتحادیــه
اروپــا هفتــه گذشــته در ســفر بــه تهــران تــاش کــرد
ایــن موانــع را رفــع کنــد امــا بانــک هــای اروپایــی
مجبورنــد مقــررات آمریــکا را رعایــت کننــد.
موگرینــی اخیــرا گفتــه اســت« :مــا در گذشــته شــریک
اول اقتصــادی ایــران بودیــم و حــاال نیــز مــی خواهیــم
بازگردیــم ».بــا وجــود ایــن مشــکالت ،اروپایــی هــا
مصمــم هســتند راه را بــرای روابــط تجــاری بــا ایــران
بــاز کننــد.
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وزیــر امــور اقتصــادی در ادامــه بــا بیــان اینكــه هــدف اصلی
اقتصــاد مقاومتــی ،دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی مســتمر و
پایــدار اســت ،افــزود:در گذشــته فراینــد رشــد در اقتصــاد
ایــران از ســه ویژگــی برخــوردار بــوده؛ نخســت اینكــه رشــد
اقتصــادی در ســطح پایینــی بــوده بــه طــوری كــه متوســط
رشــد اقتصــادی ســه دهــه گذشــته نزدیــك بــه  3.2درصــد ** نبایــد اشــتباه گذشــته در بزرگتــر شــدن
بــوده اســت و بــه زحمــت بــا ایــن رشــد اقتصــادی مــی دولــت تكــرار شــود
تــوان درآمــد ســرانه را ثابــت نگــه داشــت.
وی گفــت :ایــن فرصــت ،شــرایط جدیــد بــرای مــا ایجــاد
طیــب نیــا ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن ،رشــد اقتصــادی در كــرده و بنــا داریــم از آن بــه صــورت منطقــی اســتفاده
ایــران از نوســانات شــدیدی برخــوردار بــوده و برابــر بــا كنیــم؛ اشــتباهی كــه در گذشــته رخ داد و منابــع نفتــی
نوســانات درآمدهــای نفتــی ،نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران بــه فربــه تــر شــدن دولــت و ناكارآمــدی در عرضــه كاال
در نوســان بــوده اســت.
انجامیــد نبایــد تكــرار شــود.
وزیــر اقتصــاد در تشــریح ســومین ویژگــی رشــد اقتصــادی وزیــر اقتصــاد اضافــه كــرد :فلســفه ایجــاد صندوق توســعه
در ســه دهــه گذشــته گفــت :ســهم ارتقــای بهــره وری در ملــی ایــن اســت كــه از طریــق درآمدهــای حاصــل از
رشــد اقتصــادی در ایــران بســیار ناچیــز و حتــی منفــی فــروش نفــت ،زمینــه بــرای افزایــش ظرفیــت هــای
بــوده اســت؛ در حالــی كــه در بســیاری از كشــورها  70تــا تولیــدی ایجــاد شــود .منابــع نفــت بایــد صــرف ســرمایه
 80درصــد رشــد اقتصــادی از محــل بهــره وری حاصــل گــذاری شــود.
مــی شــود.
وی در مــورد مذاكــرات بیــن المللــی انجــام شــده در
وی افــزود :رشــد اقتصــادی مــا منبــع محــور بــوده و بــا اتــكا دوران پســابرجام نیــز گفــت :موافقتنامــه هــای متعــددی
بــه درآمدهــای نفتــی حاصــل می شــده اســت.
بــا كشــورهای خارجــی امضــا كردیــم كــه تامیــن مالــی
وزیــر اقتصــاد بــا تاكیــد بــر اینكــه ایــن شــرایط بایــد تغییــر پــروژه هــای كشــور را برعهــده گرفتــه انــد؛ موافقتنامــه
كنــد ،گفــت :بایــد ســعی كنیــم وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت ای بــا ژاپــن بــرای تامیــن مالــی  10میلیــارد دالری
را كاهــش دهیــم و اقتصــاد را بــر پایــه بخــش خصوصــی امضــا كــردم و قــرار اســت بــا جــذب ایــن خــط اعتبــاری،
ســاماندهی كنیــم.
بتوانیــم یــك خــط اعتبــاری  10میلیــارد دالری دیگــری
طیــب نیــا گفــت :اقتصــاد مقاومتــی ،اقتصــادی دانــش نیــز دریافــت كنیــم؛ همچنیــن بــا كــره جنوبــی نیــز 15
بنیــان اســت؛ اقتصــادی كــه از درون ریشــه گرفتــه و همــه میلیــارد دالر موافقتنامــه بــرای تامیــن مالــی امضــا كــرده
ظرفیــت هــا اســتفاده مــی شــود و در عیــن حــال مبتنــی ایــم.
بــر دانــش و فنــاوری در فرآینــد تولیــد اســت.
طیــب نیــا گفــت :بــا فرانســه و ایتالیــا نیــز موافقتنامــه
وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینكــه ایــن رشــد اقتصــادی در عیــن هایــی بــرای تامیــن مالــی امضــا شــده اســت؛ در حــال
حــال بــرون گراســت ،افــزود :اقتصــاد مقاومتــی بــه مفهــوم حاضــر فرصــت تامیــن مالــی بــرای اقتصــاد كشــور در
اقتصــاد منــزوی نیســت؛ درون گرایــی بــه معنــی نهایــت حــال فراهــم شــدن اســت و ایــن مســاله بــه مــا امــكان
اســتفاده از ظرفیــت هــای درون كشــور اســت و در عیــن مــی دهــد كــه از ظرفیــت هــای بیــن المللــی بــرای
حــال ،اقتصــاد نبایــد منــزوی باشــد و بایــد از ظرفیــت هــای تقویــت تولیــد كشــور اســتفاده كنیــم.
بیــن المللــی بهــره بــرداری كنــد.
وزیــر اقتصــاد در ایــن زمینــه بــا طــرح مثالــی افــزود:
وی ادامــه داد :ایــن اقتصــاد مخصــوص یــك دوران خــاص در یــك جلســه شــورای ســرمایه گــذاری بیــش از 2.6
نیســت؛ ایــن گونــه نیســت كــه فقــط در شــرایط تحریــم میلیــارد دالر مجــوز ســرمایه گــذاری صــادر شــده كــه در
اقتصــاد مقاومتــی طراحــی شــده باشــد؛ ایــن رویكــرد ،تاریــخ كشــور كــم ســابقه اســت؛ اكنــون هــر روز شــاهد
سیاســتی بــرای همــه دوران اســت؛ شــرایط پســاتحریم و درخواســت گــروه هــای مختلفــی هســتیم كــه بــه دنبــال
فرصــت هــای فراهــم شــده،زمینــه اســتقرار یــك رشــد مجــوز بــرای ســرمایه گــذاری مســتقیم در كشــورمان
اقتصــادی مســتمر و پایــدار در كشــور را فراهــم مــی كنــد .هســتند.
طیــب نیــا افــزود :بــا رفــع تحریــم هــا ،فرصــت هــا
و قابلیــت هایــی ایجــاد مــی شــود و اقتصــاد مقاومتــی
بــه مــا حكــم مــی كنــد كــه نهایــت اســتفاده را از ایــن
ظرفیــت هــا ببریــم.

طیب نیا:

برجام به دست نمی آمد صادرات
نفت صفر می شد
تهــران -ایرنــا -وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت :اگــر
توافــق هســته ای بــه دســت نمــی آمــد مرحلــه دوم تحریــم
هــا علیــه ایــران اعمــال مــی شــد و در نتیجــه صــادرات
نفــت خــام كشــور مــا بــه صفــر مــی رســید.
بــه گــزارش ایرنــا« ،علــی طیــب نیــا» ایــن مطلــب را
شــامگاه دوشــنبه در نشســت شــورای گفــت و گــوی دولــت
و بخــش خصوصــی در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و كشــاورزی ایــران اعــام كــرد.
وی افــزود :صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی ایــران در
گذشــته  2میلیــون و  500هــزار بشــكه در روز بــود كــه در
زمــان تحریــم و آغــاز دولــت یازدهــم بــه  900هــزار تــا
یــك میلیــون بشــكه در روز كاهــش یافــت.
وی بــا بیــان اینكــه بــا اجرایــی شــدن برجــام و رفــع
تحریمهــا تاكنــون  700هــزار بشــكه بــه صــادرات نفــت
اضافــه شــده اســت ،گفــت :براســاس مرحلــه دوم تحریــم
هــای آمریــكا ،قــرار بــود یــك میلیــون بشــكه از صــادرات
ایــران كاســته شــود كــه بــا اجــرای آن ،صــادرات نفــت
كشــور بــه صفــر مــی رســید.
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محــور توســعه را شــكل دهــد ،بــه اجــرا نميرســد،
بايــد مــورد بررســي قــرار گيــرد ،امــا هيــچ كــس بــه
ايــن وجــه موضــوع كاري نــدارد.
همــه اكنــون عــادت شــده اســت كــه كاري انجــام
ندهيــم ،چــون ممكــن اســت خطــا داشــته باشــيم .اگــر
هــم كســي جســارت و شــجاعت كار كــردن داشــته
باشــد ،بعــد از چنــد بــار بازخواســت شــدن ،انگيــزهاش
را از دســت ميدهــد.
بــر ايــن اســاس ،بايــد ايــن مســير اصــاح شــود تــا
رويــه «توســعه بــر اســاس تصميمــات» در كشــور
شــكل گيــرد و ميتــوان انتظــار داشــت كــه در ايــن
صــورت ،زيرســاختهاي توســعه اقتصــادي بيــش از
پيــش ،فراهــم و انتظاراتــي كــه از اقتصــاد كشــور در
شــرايط جديــد و تحــوالت بنياديــن سياســي داريــم،
محقــق شــود.
نویســنده :محمدرضــا انصــاري عضــو هيــات
رييســه اتــاق ايــران

ساخت نیروگاه 50مگاواتی توسط
ایران و چک

مارتیــن تالپــا بــر همــکاری مشــترک و بلندمــدت میــان
دو کشــور تاکیــد کــرد و گفــت« :در حــال حاضــر برخــی از
توافقــات اقتصــادی دو کشــور بــه نتیجــه رســیده و شــاهد
ســرمایهگذاری مشــترک ایــران و چــک در ســاخت نیــروگاه 50
مگاواتــی بــه ارزش  50میلیــون یــورو ســرمایهگذاری هســتیم
و در ایــن بخــش ،ســاخت توربیــن و انتقــال تکنولــوژی ایــن
صنعــت از ســوی جمهــوری چــک در دســتور کار اســت ».وی
همچنیــن در همایــش تجــاری دو کشــور کــه بــا حضــور فعــاالن
اقتصــادی دو طــرف در محــل اتــاق تهــران برگــزار شــد ،یکــی
از زمینههــای توســعه همکاریهــا را حــذف تعرفههــا میــان
دو کشــور عنــوان کــرد .معــاون وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
چــک ،بــر ایجــاد خــط پــروازی مســتقیم میــان پــراگ و تهــران
تاکیــد کــرد و همــکاری در جهــت توســعه بازارهــای مشــترک،
توســعه زیرســاختها در ایــران و نیــز ســرمایهگذاری مشــترک
در بخــش  LNGرا از جملــه زمینههــای همــکاری میــان
شــرکتها و بنگاههــای اقتصــادی دو کشــور دانســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــران بــه جــای
پرداخــت ارزی بدهــی
ـای فنی
ـروژه هـ
ـا ،پـ
هـ
ـد
ـرا كنـ
ـی اجـ
ومهندسـ
تهران-ایرنــا -رئیــس هیــات مدیــره شــركت صــادرات
تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر)
گفــت :جمهــوری اســامی ایــران بــه جــای پرداخــت ارزی
بدهــی هــا بــه كشــورهای منطقــه ،پــروژه هــای فنــی
ومهندســی مــورد نیازشــان را بــا بهــره گیــری از شــركت
هــای توانمنــد ایرانــی بــه مــورد اجــرا گــذارد.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی شــركت
مزبــور ،رضــا بختیــاری افــزود :تركمنســتان از كشــورهای
صادركننــده گاز بــه ایــران محســوب مــی شــود و بهتــر
اســت در ایــن كشــور و دیگــر كشــورهایی كــه از ایــران
طلــب دارنــد ،صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صورت
گیــرد و ایــن امــر مــی توانــد مانــع از خــروج ارز شــود.
بختیــاری موضــوع بــازار گســترده عــراق را یــادآور شــد و
اضافــه كــرد  :میلیاردهــا دالر پــروژه در ایــن كشــور بــه
دلیــل بــروز جنــگ ،حضــور داعــش و پاییــن آمــدن قیمت
نفــت متوقــف شــده و شــركت هــای ایرانــی نیــز از ایــن
شــرایط زیــان دیــده انــد.
وی افــزود :شــركت صانیــر بــه میــزان  500میلیــون دالر
در ایــن كشــور پــروژه در اختیــار گرفتــه ،امــا بــه دلیــل
مشــكل نقدینگــی عراقــی هــا ،ایــن پــروژه هــا ابــاغ
نشــده و امــروز ایــن كشــور پــول بــرق بــه ایــران بدهــكار
اســت ،امــا دولــت عــراق توانایــی پرداخــت نــدارد.
بیشــترین انــرژی ارســال شــده بــرون مــرزی در ســال
گذشــته بــه كشــور عــراق (هفــت میلیــارد و  71میلیــون
كیلــو وات ســاعت) بــود كــه نســبت بــه ســال 1393
رشــدی  16.6درصــدی داشــت و پــس از آن ،كشــورهای
تركیــه ،افغانســتان ،پاكســتان ،ارمنســتان و جمهــوری
خودمختــار نخجــوان قــرار دارنــد .
وی تصریــح كــرد :اینــك صانیــر بــرای حضــور در

بازارهــای آمریــكای التیــن ،آفریقــا و كشــورهای حــوزه
( CISجامعــه كشــورهای مســتقل مشــترك المنافــع )
برنامــه ریــزی كــرده اســت .
جامعــه كشــورهای مســتقل مشــترك المنافــع كــه در
ســال  1991تاســیس شــد ،اتحادیــه ای اســت كــه از
جنبــه هــای قوانیــن داخلــی و بیــن المللــی جانشــین
اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق شــده و ســه كشــور
روســیه ،اوكرایــن و روســیه ســفید آن را بنیــان نهــاده
انــد ،ســپس كشــورهای آذربایجــان ،ارمنســتان،
ازبكســتان ،تركمنســتان ،تاجیكســتان ،قرقیزســتان،
قزاقســتان و مولــداوی و گرجســتان بــه عضویــت آن
درآمــده انــد.
بختیــاری خواســته شــركت هــای فعــال در عرصــه
صــادرات خدمــات فنــی ومهندســی را شــفافیت در نــرخ
ارز ،حمایــت دولــت و وزارتخانــه هــای ذیربــط از شــركت
هــای فعــال در خــارج كشــور و همراهــی هــر چــه بیشــتر
بانــك هــا و برخــی نهادهــا ماننــد ســازمان امــور مالیاتــی
در تامیــن مالــی ،كاهــش مالیــات هــا ،عــدم ســختگیری
در وصــول معوقــات بانكــی و حمایــت از تولیــد و
همچنیــن عملكــرد مناســب در بحــث سیاســی و حمایــت
الزم از شــركت هــا در ســطح بیــن الملــل ،را از انتظــارات
شــركت هــای پیمانــكاری از مســئوالن كشــور دانســت.
وی تاكیــد كــرد :ایــران اســامی بــا برخــورداری از منابــع
سرشــار نفتــی و صــادرات آن بــه بســیاری كشــورهای
جهــان ،بــه خوبــی مــی توانــد از ایــن ابــزار خــود بــرای
حمایــت از صادركننــدگان و فعــاالن اقتصــادی كشــور در
ســطح جهانــی بهــره گیــری كنــد و همیــن موضــوع مــی
توانــد بــه عنــوان ضمانتــی بــرای فعالیــت بنــگاه هــای
مختلــف كشــور در خــارج مطــرح باشــد.

انـرژی
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بختیــاری اضافــه كــرد :ظرفیــت هــای خالــی بســیاری در
بنــگاه هــای اقتصــادی كشــور وجــود دارد و حمایــت های
همــه جانبــه مــی توانــد بــه افزایــش تولیــد و اشــتغال و
كاهــش تــورم در كشــور منجــر شــود.
وی تصریــح كــرد :امــروز نیازمنــد تغییــر الگــوی همكاری
بــا ســایر كشــورها بــه قــرارداد پیمــان بــه شــرط تامیــن
مالــی ( )ETCFهســتیم تــا بــا برخــورداری از فاینانــس
بتوانیــم كار بیشــتری در ســطح بیــن الملــل اجــرا كنیــم.
رئیــس هیــات مدیــره شــركت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) گفــت:
آمادگــی الزم وجــود دارد تــا امســال بــا همراهــی
سیاســیون و بانــك هــا نســبت بــه رفــع موانــع و
مشــكالت تولیــد تــا میــزان دو میلیــارد دالر مگاپــروژه
( پــروژه هــای كالن و یــا ابــر پــروژه ) در ســطح بیــن
الملــل اجرایــی ســازیم.
وی یــادآور شــد  :تحریــم هــا بــا ایجــاد اشــكال در نقــل
و انتقــال پــول ،عــدم صــدور ضمانــت نامــه هــای بانكــی
و بــروز مشــكالت سیاســی ،معضــات فراوانــی بــرای ایــن
شــركت و ســایر فعــاالن اقتصــادی كشــور رد.
ایــن مقــام مســئول ،معوقــات بانكــی و فشــار بانــك هــا،
عــدم صــدور ضمانــت نامــه توســط آنهــا را از جملــه
مســائل و مشــكالت داخلــی برشــمرد كــه بــر معضــات
موجــود افــزوده  ،امــا پــس از بــه نتیجــه رســیدن برجــام،
ایــن مشــكالت رونــد كاهشــی یافتــه اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــران اســامی بــا برخــورداری از منابــع
غنــی انــرژی و بهــره منــدی از فنــاوری هــای مناســب
بخصــوص در صنایــع آب و بــرق ،از تــوان باالیــی بــرای
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی بــه اقصــی نقــاط
جهــان برخــوردار اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،قــرارداد ســاخت یــك نیــروگاه بــادی
 50مگاواتــی و دو نیــروگاه حرارتــی  250مگاواتــی بــه
تازگــی بــا حضــور مدیرعامــل شــركت «اوراســیا اینوســت
گــروپ» قزاقســتان و شــركت صانیــر در تهــران امضــا
شــد.
ارزش ایــن قــرارداد  600میلیــون دالر اســت كــه بــا
توافــق هــای انجــام شــده تــا یــك میلیــارد دالر قابلیــت
افزایــش دارد.
صانیــر اینــك در  13كشــور جهــان پــروژه در دســت
اجــرا دارد و تاكنــون در  25كشــور جهــان هــم طــرح و
پــروژه اجــرا كــرده اســت.
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رییــس کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی ایــران
از ســفر وزیــر تجــارت انگلســتان بــه همــراه یــک هیــات
تجــاری طــی یــک مــاه آینــده خبــر داد و گفــت :مذاکــرات
مثبتــی در زمینــه فاینانــس بــا شــرکت هــای تجــاری
انگلســتان انجــام شــده اســت.
فریــال مســتوفی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،دربــاره
ســفر اخیــر خــود بــه انگلســتان و گفــت و گــو بــا برخــی
مقامــات اقتصــادی انگلســتان در کنفرانــس لنــدن گفــت:
در ایــن کنفرانــس کــه بــا حضــور وزیــر تجــارت انگلســتان،
شــرکت هــای مختلــف تجــاری و همچنیــن رییــس هیــات
مدیــره اتــاق انگلســتان و ایــران کــه نماینــده ویــژه نخســت
وزیــر ایــن کشــور برگــزار شــد ،روابــط اقتصــادی دو کشــور
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
وی افــزود :مــن در ایــن کنفرانــس ظرفیــت هــا ،قوانیــن و
همچنیــن موضــوع ســرمایه گــذاری در ایــران را برایشــان
تشــریح کــردم و آن هــا هــم عالقــه منــدی خــود را بــرای
اینکــه بتواننــد روابــط اقتصــادی خــود را پــس از تحریــم
هــا بــا ایــران بیشــتر کننــد ،مطــرح کردنــد.
رییــس کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی ایــران
همچنیــن بــا بیــان اینکــه در کنفرانــس لنــدن موضوعــات
مربــوط بــه روابــط بانکــی مــورد توجه قــرار گرفــت ،تصریح
کــرد :در ایــن کنفرانــس مســائل و مشــکالت موجــود در
زمینــه روابــط بانکــی را مطــرح کــردم و آن هــا نیــز قــول
دادنــد کــه ایــن مســئله را از طریــق دولــت انگســتان بــا
آمریــکا در میــان بگذارنــد.
مســتوفی افــزود :در مــورد مســائل بانکــی تنهــا ضــرر مــا
مطــرح نیســت بلکــه طــرف مقابــل هــم از وجــود ایــن
مشــکالت ضــرر مــی کنــد و بــرای همیــن آن هــا هــم بــه
دنبــال حــل مشــکالت هســند.
وی همچنیــن عنــوان کــرد کــه مذاکــرات مثبتــی را در
زمینــه فاینانــس بــا شــرکت هــای تجــاری انگلســتان در
ایــن کنفرانــس داشــته اســت.
رییــس کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی ایــران
در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش گفــت کــه قرار اســت
در مــاه «مــی» وزیــر تجــارت انگلســتان و یــک هیــات
تجــاری از شــرکت هــای مختلــف ایــن کشــور بــه ایــران
بیاینــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تولیدکننــدگان و صنعتگــران تجهیــزات نفتــی بــا وجــود
قوانیــن حمایتــی متعــدد همچنــان نگــران هســتند و حتــی
اقــدام وزارت نفــت در ایجــاد وندورلیســت واحــد نیــز نتوانســت
امیــدی در اینبــاره ایجــاد کنــد .در کنــار جــوالن دالالن
بــرای ممانعــت از انتشــار وندورلیســت جامــع نفــت ،اختالفــات
دو وزارت نفــت و صنعــت نیــز وضعیــت را بــرای حیــات
تولیدکننــدگان صنایــع نفتــی دشــوارتر کــرده اســت.
صنعتگــران صنعــت نفــت اخیــرا دیــداری بــا وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت داشــتند کــه در ایــن نشســت مشــکالت
ســازندگان و تولیدکننــدگان صنعــت نفــت بیــان شــد.
مهمتریــن مــوارد مطــرح شــده در ایــن نشســت «در اولویــت
نبــودن ارزیابــی و رتبهبنــدی صاحبــان صنایــع توســط
متخصصیــن ایــن امــر»« ،فعالیــت دالالن در عــدم اجــرای
طــرح وندورلیســت واحــد» و «عــدم احــراز کیفیــت تولیــدات
در هــر شــش مــاه یکبــار از ســوی وزارت صنعــت» بــود.
درایــن بــاره ســیروس تــاالری ،عضــو هیاتمدیــره انجمــن
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه عملیاتــی
کــردن طــرح وندورلیســت واحــد وزارت نفــت بــه تنهایــی
نمیتوانــد مشــکالت تولیدکننــدگان و ســازندگان تجهیــزات
نفتــی را حــل کند ،بــه «فرصت امــروز» میگوید« :وندورلیســت
واحــد وزارت نفــت نیــز میتوانــد در حــل مشــکالت موثــر
باشــد امــا در ایــن میــان برخــی دالالن و منفعــت آنهــا مانــع
از تحقــق انتشــار وندرولیســت واحــد میشــود .البتــه انجمــن
ســازندگان تجهیــزات نفتــی ســاختاری را پــس از دو ســال
مطالعــه ترســیم کردهانــد کــه در صــورت اجرایــی شــدن ایــن
ســاختار میتــوان مشــکالت و دغدغههــای صنعتگــران را حــل
کــرد و نگرانــی از خریــد کاالهــای آنهــا را مرتفــع کنــد».
او توضیــح میدهــد کــه «ایــن وندورلیســت میتوانــد
بهعنــوان ابــزار ســاختاری بــرای حفــظ منافــع صنعتگــران
داخلــی مفیــد باشــد ،ابــزار امــا کلیــدی نیســت .اینکــه گفتــه
شــود مشــکالت تولیدکننــدگان تجهیــزات نفتــی بــا اجــرای
طــرح وندورلیســت وزارت نفــت مرتفــع میشــود و عــدم
تحقــق آن بــه فعــاالن در ایــن صنعــت آســیب میرســاند را
قبــول نــدارد».
وی در تشــریح مشــکالت اصلــی کــه ســازندگان تجهیــزات
نفتــی بــا آن مواجــه هســتند ،میافزایــد« :نــوع جهتگیــری
و نگاههایــی کــه ســازندگان دارنــد ســاختاری نیســت و اراده
جــدی بــرای شــکلگیری آن وجــود نــدارد ،البتــه ایــن

انـرژی

شماره سی //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و پنج

دود اختالف وزارتخان ه های نفت و صنعت
در چشم تولیدکنندگان
مختــص صنعتگــران نیســت بلکــه ضعــف عمومــی اســت کــه
در کشــور وجــود دارد».
مقاومــت بدنــه وزارت نفــت در برابــر خریــد محصــوالت داخلــی
و اشــتیاق جــدی بــرای خریــد محصــوالت خارجــی از دیــر بــاز
یکــی از جدیتریــن مشــکالت تولیدکننــدگان داخلــی بــوده و
همچنیــن عــدم اجــرای قوانیــن موجــود در راســتای حمایــت از
ســاخت داخــل موجــب شــده تــا فعــاالن در صنعــت تجهیــزات
نفتــی بیــش از گذشــته ناامیــد شــوند کــه در ایــن میــان برخــی
اختالفــات در میــان دو وزارتخانــه مشــکالت موجــود را تشــدید
میکنــد.
علیرضــا درویــش ،عضــو انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت و مدیرعامــل شــرکت مهندســی بــرق سیســتم بــا اشــاره
بــه اینکــه نمیتــوان از رانــت در ایــن موضــوع ســخن گفــت امــا
قطعــا نیروهــای ذی نفعــی در عــدم اجــرای طــرح وندورلیســت
واحــد وزارت نفــت وجــود دارنــد کــه از ایــن گونــه رفتارهــا
ســود کالن میبرنــد ،بــه «فرصــت امــروز» میگویــد:
«هماکنــون شــرکتهای متعــددی از اروپــا و کانــادا در ایــران
فعالیــت دارنــد کــه کارمنــدان قدیمــی وزارت نفــت در آنهــا
حضــور دارنــد و در وندورلیســت شــرکتهای نفــت و گاز
بهعنــوان تولیدکننــده نیــاز وزارت نفــت را تامیــن میکننــد».
درویشــی در ایــن بــاره میگویــد« :بــرای آگاهــی بیشــتر از
قوانیــن موجــود در صنعــت نفــت ،تمامــی قوانیــن در قالــب
یــک کتابچــه منتشــر و بیــن تمامــی مجموعههــای نفتــی

توزیــع شــد ،امــا جــای تاســف دارد کــه بــاز قوانیــن اجرایــی
نمیشــود .ســازندگان نمیداننــد بــرای ایــن منظــور بــه کــدام
مرجــع شــکایت کننــد بیآنکــه در لیســت ســیاه قــرار گیرنــد.
در ایــن میــان وزارتخانــه صنعــت و نفــت بــه وظایــف خــود در
برابــر اجــرای قوانیــن حمایــت از ســاخت توجــه نمیکنــد».
وی همچنیــن از حضــور شــرکتهای چینــی و ترکیــهای در
ونــدور لیســت شــرکتهای نفــت و گاز ابــراز نگرانــی میکنــد
و دربــاره ارائــه راهکارهــای عملیاتــی از ســوی بخــش خصوصــی
بــه وزارت نفــت میگویــد« :پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه
وزارت نفــت نیازهــای ســاالنه و دو ســاله و حتــی پنــج ســاله
خــود را بــه وزارت نفــت اعــام کنــد تــا مــا در اســرع وقــت ایــن
نیازهــا را تامیــن کنیــم امــا متاســفانه بــرآوردی از نیازهــای
صنعــت نفــت وجــود نــدارد».
امــا فریبــرز گردانینــژاد ،مدیــرکل ســامانه کاال و حمایــت از
ســاخت داخــل وزارت نفــت ،بهعنــوان نماینــده وزارت نفــت در
بخــش وندورلیســت واحــد ،بــا اشــاره بــه اینکــه اول شــهریورماه
امســال وندورلیســت واحــد وزارت نفــت منتشــر میشــود بــه
«فرصــت امــروز» میگویــد« :نگرانــی و دغدغههــای بخــش
خصوصــی از عــدم انتشــار ایــن وندورلیســت را کامــا درک
میکنیــم امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه وزارت
نفــت بهعنــوان نخســتین نهــاد در کشــور اســت کــه در تهیــه
و انتشــار وندورلیســت واحــد گام برداشــته و ممکــن اســت در
مرحلــه اجرایــی شــدن مقاومتهایــی وجــود داشــته باشــد امــا
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بــدون شــک هــدف وزارت نفــت اجرایــی شــدن آن اســت».
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه نیمــی از اعضــای انجمــن اســتصنا
هنــوز در وندورلیســت واحــد ثبــت نــام نکــرده و خوداظهــاری
نکردهانــد ،میافزایــد« :اگــر صنعتگــران نفتــی از نبــود
وندورلیســت رنــج میبرنــد ایــن مســئله دو طرفــه اســت ،بــا
ایــن وجــود وزارت نفــت در کنــار خوداظهــاری صنعتگــران بــه
ارزیابــی صالحیــت تولیدکننــدگان و ســازندگان توجــه ویــژه
دارد و بــرای همیــن منظــور صــدور گواهینامــه کیفیــت را در
دســتور کار خــود قــرار داده اســت .ایــن اقــدام منجــر بــه دانــش
بنیــان کــردن صنعــت نفــت خواهــد شــد».
ایــن مقــام مســئول در وزارت نفــت بــه ارائــه تســهیالتی بــرای
ســازندگان برتــر در کشــور اشــاره میکنــد و در پاســخ بــه
اینکــه آیــا میتــوان امیــدوار بــود کــه بــا انتشــار وندورلیســت
واحــد رضایــت تولیدکننــدگان و ســازندگان تامیــن شــود،
پاســخ میدهــد« :وزارت نفــت موظــف اســت نقشــه راه را
ترســیم کنــد ،در ایــن مســیر صندوقــی نیــز تعریــف شــده کــه
در صــورت وجــود مشــکالت مالــی وزارت نفــت ،صنعتگــران
متضــرر نشــوند امــا ســوال اینجاســت کــه بــا تمامــی مشــکالت
موجــود وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن فرآینــد چــه
گامــی برداشــته اســت در حالــی کــه مســئولیت اصلــی برعهــده
ایــن وزارتخانــه اســت؟»
بــا طــرح ایــن موضــوع از ســوی مقــام مســئول از ســوی وزارت
نفــت ایــن ســوال بــه طــور جــدی مطــرح میشــود کــه چــه
میــزان از دغدغههــا و نگرانیهــای ســازندگان و تولیدکننــدگان
ریشــه در نبــود هماهنگــی میــان دو وزارتخانــه اســت.
گردانینــژاد بــا بیــان اینکــه برخــی موانــع صنعتگــران
خــارج از وزارتخانــه ایجــاد میشــود ،میافزایــد« :براســاس
مصوبــه هیــأت دولــت و تغییــر در آییــن نامــه تضمیــن
معامــات دولتــی ،قــرار شــد بخشــی از ضمانتهــا از ســوی
تولیدکننــدگان از طریــق ســفته باشــد امــا بــا آییننامــه اخیــر
وزارت نفــت ایــن امتیــاز از صنعتگــران گرفتــه شــد و مجــددا
راههــای کمــک وزارت نفــت بســته شــد ،همچنیــن وزارت
صنعــت نســبت بــه قانــون حمایــت از ســاخت داخــل برنامــه
جــدی نــدارد بهطــوری بــا وجــود ارائــه دو نامــه بــه وزیــر
صنعــت مبنــی بــر اینکــه لیســتی از وضعیــت تولیــد صنعتگــران
داخلــی هــر شــشماه بــه وزارت نفــت ارائــه دهــد ،امــا ایــن
امــر محقــق نمیشــود».
گزارشگر الهه ابراهیمی

فرصت امروز

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
احداث نیروگاه خورشیدی  50مگاواتی در قشم
ســهم قشــم از ســفر متئــو رنتــزی ،نخس ـتوزیر ایتالیــا
و تنــی چنــد از مقامــات همــراه وی بــه ایــران ،امضــای
تفاهمنامــه احــداث نیــروگاه خورشــیدی  50مگاواتــی
در ایــن منطقــه بــا شــرکت کارلــو مارســکا ایتالیــا بــود
کــه میتــوان از آن بهعنــوان بخشــی از دســتاوردهای
مهــم برجــام و دوران پســاتحریم نــام بــرد کــه بــه امضــای
حمیدرضــا مومنــی ،مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد
قشــم و فابیــو مارســکا ،مدیــر عامــل شــرکت ایتالیایــی
رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،مومنــی همزمــان بــا امضــای ایــن
تفاهمنامــه بــا اســتقبال از احــداث نیــروگاه خورشــیدی
در ایــن جزیــره گفــت :بــا بهــره بــردن از فنــاوری مــدرن
در پــی توســعه و تقویــت فعالیتهــای کالن اقتصــادی
در قشــم هســتیم.
وی ادامــه داد :ارتبــاط اقتصــادی بیــن ایــران و ایتالیــا
بــا لغــو تحریمهــا وارد مرحلــه جدیــدی شــده و منطقــه
آزاد قشــم نیــز براســاس سیاس ـتهای توســعهای مــورد
توجــه بســیاری از کشــورهای اروپایــی از جملــه فعــاالن
اقتصــادی ایتالیــا قــرار گرفتــه اســت.
فابیــو مارســکا ،مدیرعامــل شــرکت کارلــو مارســکا ایتالیــا
هــم ضمــن اســتقبال از همــکاری بــا منطقــه آزاد قشــم،
گفــت :بــا دریافــت مجوزهــای الزم آمادهایــم طــی
مــدت هشــت مــاه نخســتین نیــروگاه خورشــیدی را در
قشــم راهانــدازی کنیــم.
بودجه  95در بهارستان بسته شد
نماینــدگان مجلــس بــا تصویــب مــاده واحــده الیحــه
بودجــه ســال  1395کلکشــور ،بودجــه  998هــزار
میلیــارد تومانــی ســال آینــده را بــرای بررســی بــه
شــورای نگهبــان ارســال کردنــد.
بــر اســاس ایــن مــاده واحــده  ،بودجــه  1395کشــور
از حیــث منابــع بالــغ بــر 9785529974000000
ریــال (نــه میلیــون و هفتصــد و هشــتاد و پنــج هــزار
و پانصــد و بیســت و نــه میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و

چهــار میلیــون ریــال) و از حیــث مصــارف بالــغ بــر
 9785529974000000ریــال (نــه میلیــون و هفتصــد
و هشــتاد و پنــج هــزار و پانصــد و بیســت و نــه میلیــارد
و نهصــد و هفتــاد و چهــار میلیــون ریــال) بــه شــرح زیــر
اســت
الــف – منابــع بودجــه عمومــی دولــت از لحــاظ درآمدهــا
و واگــذاری داراییهــای ســرمایهای و مالــی و مصــارف
بودجــه عمومــی دولــت از حیــث هزینههــا و تملــک
داراییهــای ســرمایهای و مالــی بالــغ بــر  3میلیــون و
 354هــزار و  895میلیــارد و  145میلیــون شــامل:
-1منابــع عمومــی بالــغ بــر  2میلیــون و  943هــزار و
 937میلیــارد و  199میلیــون ریــال
-2درآمدهــای اختصاصــی وزارتخانههــا و موسســات
دولتــی بالــغ بــر  410هــزار و  957میلیــارد و 946
میلیــون ریــال
ب – بودج ـهی شــرکتهای دولتــی ،بانکهــا و موسســات
انتفاعــی وابســته بــه دولــت از لحــاظ درآمدهــا و ســایر
منابــع تامیــن اعتبــار بالــغ بــر  6میلیــون و  828هــزار و
 171میلیــارد و  863میلیــون ریــال و از حیــث هزینههــا
و ســایر پرداختهــا بالــغ بــر  6میلیــون  828و 171
میلیــارد و  863میلیــون ریــال.
چالشهاي تجميع بازرگاني پتروشيمي
ايســنا بــا توجــه بــه اينكــه بيــژن زنگنــه ،وزيــر نفــت
در دهميــن نمايشــگاه ايــران پالســت بــه لــزوم تقويــت
برندهــا در حــوزه بازرگانــي پتروشــيمي اشــاره كــرده بود،
مديرعامــل پتروشــيمي جــم بــه عنــوان يكــي از ايــن
مجتمعهــا بــه دشــواريهاي چنيــن اقدامــي اشــاره
كــرد.
سيدحســين ميرافســري در ايــن زمينــه اظهــار كــرد :در
صــورت ايجــاد بحــث تجميــع الزم اســت ســهامداران
مجتمعهــاي پتروشــيمي بتواننــد ســهم ديگــران را نيــز
بخرنــد كــه ايــن امــر راحــت نيســت .بــا ايــن حــال شــايد
بتــوان در حــوزه فــروش شــركتهايي كــه ســهامدار
مشــترك دارنــد تحــت يــك برنــد فعاليــت كننــد كــه در
ايــن مــورد درحــال مذاكــره هســتيم.
وي بــا اشــاره بــه اينكــه شــركت ملــي صنايع پتروشــيمي
درحــال حاضــر بيشــتر نقــش حاكميتــي داشــته و نقــش
اجرايــي خــود را از دســت داده اســت ،عنــوان كــرد :در
صورتــي كــه چنــد هلدينــگ بتوانــد بــا هــدف توســعه

انـرژی
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بــازار بــراي فــروش خارجــي متمركــز شــوند ايــن امــر
قطعــا امكانپذيــر اســت.
پيگيري مجلس از موانع صادرات
كميســيون توســعه صــادرات اتــاق ايــران بــراي بررســي
نحــوه تعامــل كميســيون صــادرات بــا مجلــس ،ميزبــان
معــاون پارلمانــي اتــاق ايــران بــود .محمدرضــا مالرمضاني
گفــت :بــا توجــه بــه اينكــه دور جديــد مجلــس نســبت
بــه دورههــاي قبــل ،رويكــرد اقتصــادي كمتــري خواهــد
داشــت ،اتــاق و بــه تبــع آن كميســيونهاي مشــاور،
وظيفــه مضاعفتــري جهــت تهيــه اطالعــات و خــوراك
مــورد نيــاز بــراي طــرح و لوايــح دارنــد .وي افــزود:
معاونــت پارلمانــي اتــاق آمادگــي الزم را بــراي ارســال و
پيگيــري اطالعــات و پيشــنهادهاي اعضــاي كميســيون
در قالــب اليحــه فراهــم كــرده اســت .مالرمضانــي بــا
اشــاره بــه لــزوم توجــه بــه نقــش رايــزن اقتصــادي در
توســعه روابــط تجــاري پيشــنهاد كــرد :رايزنهــاي
بازرگانــي ،بايــد از بخــش خصوصــي و فعــاالن اقتصــادي
انتخــاب شــوند.
راهكارهاي توسعه روابط ايران و اتحاديه اروپا
«بينكاوســكا» مســوول تجــارت داخلــي ،صنعــت،
كارآفرينــي و بنگاههــاي كوچــك و متوســط كميســيون
اروپــا كــه بــه همــراه «فدريــكا موگرينــي» بــه ايران ســفر
كــرده ،در ديــدار بــا قائممقــام وزيــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،زمينههــاي همــكاري اقتصــادي اتحاديــه اروپــا
بــا ايــران را بررســي كــرد .مجتبــي خســروتاج در ايــن
مالقــات ،نوينســازي نظــام بازرگانــي داخلــي شــفاف
و روانســازي آن ،كاهــش هزينههــاي لجســتيكي و
كاهــش قاچــاق را بــه عنــوان بعضــي از طرحهــا و
برنامههــاي در دســت اقــدام مطــرح كــرد كــه ميتــوان
از تجريبــات اتحاديــه اروپــا در ايــن زمينــه اســتفاده بــرد.
خســروتاج توســعه صــادرات كاالهــاي غيرنفتــي بــه اروپــا
بهخصــوص صــادرات بــا كاالهــاي ارزش افــزوده باالتــر،
تطبيــق معيارهــاي فنــي كنتــرل واردات بــا اســتاندارد و
ضوابــط فنــي توليــد كاال در ايــران ،حــذف تبعيضهــاي
تجــاري در برخــورد بــا شــركتهاي ايرانــي در مقايســه
بــا ســاير صادركننــدگان بــه اروپــا و همراهــي در
اجالسهــاي چندجانبــه بهخصــوص اقدامــات در حــال
انجــام بــراي عضويــت در  WTOرا از محورهــاي بخــش
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تجــارت خارجــي بــراي همــكاري بيشــتر عنــوان كــرد.
توافقات برقی ایران و ترکیه در پی سفر روحانی
به ترکیه
بــه گــزارش بــرق نیــوز ,دبیــر کمیســیون مشــترک ایــران
و ترکیــه ،دســتاوردهای مهــم ســفر رئیسجمهــور بــه
ترکیــه را تشــریح کــرد.
دبیــر کمیســیون مشــترک ایــران و ترکیــه گفــت :دو
کشــور توافــق کردنــد ظرفیــت تبــادل بــرق بیــن شــبکه
هــای بــرق خــود را از  450مــگاوات فعلــی بــه 700
مــگاوات در مرحلــه اول از طریــق احــداث ایســتگاههای
کنورتــوری بــرق یکنواخــت پشــت – بــه پشــت در وان و
دوبیازیــت (ترکیــه) بــه  1300مــگاوات در مرحلــه دوم
بــر اســاس توجیــه پذیــر بــودن نتایــج مطالعــات مربوطــه
کــه بــه انجــام خواهــد رســید ومقادیــر بیشــتر در مرحلــه
ســوم افزایــش دهنــد.
ایران و هلند یادداشت تفاهم همكاری اقتصادی در
بیش از  10زمینه امضا كردند
بــه گــزارش ســازمان ســرمایه گــذاری و كمــك هــای
اقتصــادی و فنــی ایــران ،در ایــن دیــدار طرفیــن آخریــن
وضعیــت همــكاری هــای اقتصــادی مشــترك را بررســی
كردنــد و طــرف هلنــدی بــا اشــاره بــه ظرفیــت و فرصــت
هــای ســرمایه گــذاری موجــود در ایــران بــه گســترش
همــكاری هــای دو جانبــه تاكیــد كــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مهمتریــن بخــش هــای مطــرح
شــده در ایــن یادداشــت تفاهــم بــرای گســترش همكاری
هــای دوجانبــه مــی تــوان بــه «انــرژی ،همــكاری هــای
مالــی ،بانكــی و بیمــه ،نهایــی كــردن موافقــت نامــه هــای
اقتصــادی ،همــكاری هــای حمــل ونقــل از جملــه توســعه
فــرودگاه و بنــدری ،مدیریــت منابــع آب كشــاورزی،
بهداشــت و تبــادل تجربیــات و اطالعــات در حــوزه هــای
مختلــف» اشــاره كــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن مقــام هلنــدی همچنیــن در
دیــدار بــا لــیاهلل افخمــیراد رئیــس ســازمان توســعه
تجــارت ،بــر عــزم دولــت كشــورش بــرای برقــراری روابــط
تجــاری بــا ایــران تاكیــد كــرد و افــزود :گام نخســت مــا
تــاش بــرای ایجــاد ارتبــاط مســتقیم و مفیــد بانكهــای
هلنــدی بــا بانكهــای ایرانــی اســت تــا از ایــن مســیر
روابــط تجــاری در بخشهــای دیگــر تســهیل شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وی خاطرنشــان كــرد :مــا بــه گســترش تجــارت بــا
ایــران عالقهمندیــم امــا رفــع موانــع و مشــكالت تجــاری
زمانبــر و نیازمنــد صبــر اســت.
معــاون وزیــر امــور خارجــه هلنــد تاكیــد كــرد :مــا
آمادگــی داریــم كــه در بخــش زیرســاختهای ایــران
ســرمایهگذاری مشــترك انجــام دهیــم و بــا همــكاری
بنگاههــای ایرانــی تولیــد مشــترك داشــته باشــیم.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ،ســال 94
حجــم تجــارت ایــران و هلنــد  650میلیــون دالر بــود
كــه بیــش از  600میلیــون دالر آن را واردات ایــران از
هلنــد و  40میلیــون دالر آن را صــادرات ایــران بــه هلنــد
تشــكیل مــیداد.
وزیر انرژی سوئد به دیدار زنگنه می آید
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت شــنبه (پنجــم اردیبهشــت ماه)
بــا ابراهیــم بایــان ،وزیــر انــرژی ســوئد بــرای گســترش
همکاریهــا دیــدار و گفتگــو مــی کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،بیــژن زنگنــه ،وزیرنفــت
شــنبه (پنجــم اردیبهشــت مــاه) بــرای گســترش
همکاریهــا در بخشــهای مختلــف انــرژی بــا ابراهیــم
بایــان ،وزیــر انــرژی ســوئد دیــدار و گفتگــو مــی کنــد.
وزیــر نفــت آذرمــاه پارســال در دیــداری بــا میکاییــل
دامبــرگ ،وزیــر امــور شــرکتها و نــوآوری ســوئد بــا بیــان
ایــن کــه ظرفیــت همــکاری دو کشــور در بخــش انــرژی
پیــش از ایــن نیــز وجــود داشــته و قابــل گســترش اســت،
اظهــار کــرده بــود :در زمینــه ماشــینهای مــورد نیــاز
صنعــت نفــت پیــش از ایــن همکاریهایــی بــا شــرکتهای
ســوئدی وجــود داشــته و در دوران پســاتحریم ایــن
شــرکتها مــی تواننــد بــا مشــارکت شــرکتهای ایرانــی
اقــدام بــه ســاخت ایــن ماشــین آالت کننــد.
زنگنــه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی ،پتروشــیمی و
ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات را مهمتریــن زمینــه
هــای همــکاری میــان ایــران و ســوئد بیــان کــرده بــود.
شــایان یــادآوری اســت کــه شــرکتهای ســوئدی همچنین
بــرای همــکاری در آبهــای عمیــق دریــای خــزر اعــام
آمادگــی کــرده بودنــد و تجربــه حفــاری در آبهــای عمیــق
دریــای شــمال را در کارنامــه خــود دارنــد.
درآمــد کشــور ســوئد وابســته بــه صــادرات تولیــدات

صنعتــی اســت کــه اکنــون رشــد باالیــی در تــوازن
صــادرات و واردات دارد؛  ۳۵درصــد از محصــوالت
صادراتــی ایــن کشــور را ماشــینآالت تشــکیل میدهــد
و بقیــه شــامل وســایل نقلیــه موتــوری ،کاغــذ و مشــتقات
آن ،چــوب ،محصــوالت آهنــی و فــوالدی و مــواد
شــیمیایی اســت کــه بــه کشــورهای آلمــان ،آمریــکا،
انگلســتان ،دانمــارک ،فنالنــد ،فرانســه ،هلنــد و بلژیــک
صــادر میشــود.
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در ســال ،٢٠١٤
 ٥٧٠,٦میلیــارد دالر گــزارش شــده و ایــن کشــور از رشــد
 ٢.٣درصــدی برخــوردار بــوده اســت.
ســوئد کشــوری اســت در شــمال اروپــا در شــبهجزیره
اســکاندیناوی .از غــرب بــا کشــور نــروژ ،از شــمال شــرق
بــا کشــور فنالنــد ،از شــرق بــا خلیــج بوتنــی ،از جنــوب
شــرقی بــا دریــای بالتیــک و از جنــوب غربــی بــا کشــور
دانمــارک همسایهاســت .نــام ایــن کشــور در فارســی از
نــام آن در زبــان فرانســوی ( )Suèdeگرفتــه شدهاســت.
پایتخــت و بزرگتریــن شــهر ایــن کشــور شــهر اســتکهلم
اســت.
رضایت نماینده شرکت اتریشی کیفیت بازدیدها از
ایران پالست
ماینــده یــک شــرکت اتریشــی اعــام کــرد کــه بــا پایــان
تحریمهــا ،کیفیــت بازدیدهــا و تعامــات در نمایشــگاه
ایــران پالســت ارتقــا یافتــه اســت.
مارکــوس هومــر ،مدیــر فــروش منطقــه ای شــرکت
اتریشــی ان جــی آر در حاشــیه دهمیــن نمایشــگاه
ایــران پالســت در گفتگــو بــا خبرنــگار شــانا ،از کیفیــت
بازدیدهــا و تعامــات ایــن شــرکت بــا شــرکت کننــدگان
در ایــن نمایشــگاه ابــراز رضایــت کــرد.
هومــر گفــت :مــی توانــم بگویــم کــه شــمار
بازدیدکننــدگان چنــدان بــاال نبــود امــا کیفیــت بازدیدهــا
بهتــر شــده بــود؛ بازدیدهــای چندانــی دریافــت نکردیــم
امــا همــان تعــداد بازدیــدی کــه داشــتیم مطلــوب بــود
و بــه نظــر مــی رســد کــه دســتاوردهایی خــوب داشــته
باشــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش پویایــی در صنعــت
پتروشــیمی ایــران پــس از پایــان تحریمهــا ،گفــت :مــا
متوجــه شــدیم کــه برنامــه هایــی بــزرگ بــرای بــازار
ایــران در جریــان اســت و شــرکتها تــاش مــی کننــد کــه
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ســرمایه گــذاری داشــته باشــند و کاری بکننــد؛ گمــان
مــی کنــم در آینــده همــه چیــز روشــن خواهــد شــد.
بــه گفتــه هومــر ،شــرکت ان جــی آر در زمینــه تولیــد
دســتگاههای بازیافــت پالســتیک فعالیــت مــی کنــد و
بــا ســابقه طوالنــی حضــور در بــازار ایــران و نمایشــگاه
ایــران پالســت ،موفــق شــده اســت چندیــن دســتگاه در
ایــران مســتقر کنــد.
ایران هاب نفت خاورمیانه میشود
یــک مقــام مســئول بــا تشــریح جزئیــات توافــق نفتــی بــا
ایتالیــا از آغــاز مذاکــرات جدیــد بــا کاناداییهــا خبــر داد
و گفــت :بــا مشــارکت شــرکتهای خارجــی ،ایــران بــه
هــاب تولیــد و عرضــه تجهیــزات نفــت و گازی تبدیــل می
شــود .رضــا خیامیــان در گفــت و گــو بــا مهــر بــا اشــاره
بــه آغــاز مذاکــرات جدیــد ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران بــا انجمنهــای نفتــی کشــورهای اروپایــی و
آمریــکای شــمالی ،گفــت :تاکنــون تفاهــم نام ـهای بیــن
انجمــن ســازندگان نفــت ایــران و ایتالیــا امضــا شــده
اســت .رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت ایــران بــا اعــام اینکــه در انجمــن ســازندگان نفــت
ایتالیــا شــرکتهایی همچــون انــی و ســایپم عضویــت
دارنــد ،تصریــح کــرد :بــا توافقــی که بــا انجمن ســازندگان
ایتالیایــی هــا انجــام شــده اســت ،بــه زودی هیاتــی از این
کشــور بــه تهــران ســفر مــی کنــد .ایــن مقــام مســئول
در تشــریح مهمتریــن اهــداف امضــای تفاهــم نامــه نفتــی
بیــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران و ایتالیــا،
اظهــار داشــت :انتقــال دانــش و تکنولــوژی ،راهانــدازی
خطــوط تولیــد ســاخت تجهیــزات پیشــرفته صنعتــی و
جــذب ســرمایه گــذاری از مهمتریــن اهــداف امــای تفاهم
نامــه و توافــق بــا طــرف ایتالیایــی اســت .خیامیــان بــا
تاکیــد بــر اینکــه بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران و ایتالیــا میتواننــد در
اجــرای طرحهــای توســعه ای بخــش باالدســتی صنعــت
نفــت و گاز ایــران و حتــی صنایــع پتروشــیمی همــکاری
و حتــی پروژههــای مشــترک اجــرا کننــد ،بیــان کــرد:
ســازندگان ایرانــی قصــد دارنــد از فرصــت لغــو تحریمهــا
و فضــای برجــام بــه منظــور ارتقــای دانــش ،اســتاندارد
و کیفیــت کاال و تجهیــزات مــورد اســتفاده در صنایــع
نفــت و گاز اســتفاده کننــد .وی همچنیــن از انجــام
گفتگوهایــی بیــن ســازندگان نفتــی ایــران و کانــادا خبــر
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داد و افــزود :عــاوه بــر کانــادا تاکنــون گفتگوهایــی بیــن
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران و کشــورهای
اروپایــی همچــون فرانســه و آلمــان هــم انجــام شــده
اســت .رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت بــا یــادآوری اینکــه در مذاکــرات انجــام شــده
شــرکتها و انجمنهــای اروپایــی و آمریــکای شــمالی
حتــی بــرای تامیــن کاال و تجهیــزات مــورد اســتفاده در
کشــورهای نفتخیــز منطقــه خاورمیانــه همچــون عــراق
هــم پیشــنهادهایی را مطــرح کردهانــد ،بیــان کــرد :بــا
توجــه بــه وجــود زیرســاختهای صنعتــی موجــود در
ســطح صنعــت نفــت ،ایــران میتوانــد بــه هــاب جدیــد
نفتــی در زمینــه تولیــد و عرضــه انــواع تجهیــزات مــورد
اســتفاده در صنایــع نفــت و گاز بــا مشــارکت شــرکتهای
.خارجــی تبدیــل شــود
كانال ارتباطي ايران  -اوراسيا
گــروه تجــارت| نشســت انجمــن دوســتي ايــران و
ارمنســتان بــا حضــور «آرتاشــس تومانيــان» ،ســفير
ارمنســتان در تهــران برگــزار شــد .ابوالفضــل رهنمــا
مديــركل اداره اروپــا و امريــكاي امــور بينالملــل اتــاق
ايــران ،از حمايــت اتــاق ايــران بــراي همكاريهــاي
دوجانبــه بخــش خصوصي بــا ارمنســتان خبــر داد و گفت:
فرصــت مناســبي بــراي توســعه مناســبات اقتصــادي بــا
كشــور ارمنســتان فراهــم شــده كــه اميدواريــم در زمينــه
گســترش ســطح مبــادالت تجــاري و اقتصــادي دو
كشــور ،تاثيــر بيشــتر ارامنــه را شــاهد باشــيم .در ادامــه،
محمدباقــر مجتبايــي مشــاور رييــس اتــاق اصنــاف ،گفــت:
عضويــت ارمنســتان در اتحاديــه اوراســيا امــكان صــادرات
مســتقيم كاال بــه روســيه و ديگــر كشــورهاي عضــو ايــن
اتحاديــه را فراهــم آورده اســت .برخــي كاالهــا را ميتــوان
پــس از فــرآوري و توليــد مراحــل اوليــه در ايــران بــه
ارمنســتان ارســال كــرد تــا بســتهبندي و برچســب توليــد
در ايــن كشــور انجــام شــده و ســپس بــه دليــل عــدم
وجــود ماليــات و مرزهــاي گمركــي ،مســتقيما بــه بــازار
ســه ميليــارد دالري روســيه و كشــورهاي عضــو اتحاديــه
اوراســيا ارســال شــود .وي همچنيــن از انجــام پروژههــاي
خطــوط ريلــي و جادهيــي شــمال بــه جنــوب ارمنســتان،
احــداث چنــد ســد بــه ارزش 150ميليــون دالر و احــداث
خطــوط انتقــال بــرق 400كيلــووات بــه گرجســتان بــه
.ارزش 400ميليــون دالر خبــر داد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران،
ماه اكتبر در رم برگزار میشود
مدیــر شــركت نمایشــگاههای بینالمللــی میــان (Fiera
 )Milano Internationalاعــام كــرد :نخســتین
نمایشــگاه اختصاصــی ایــران مــاه اكتبــر ( 2016مهر-آبــان)
در شــهر رم پایتخــت ایتالیــا برگــزار میشــود.
پیتــرو پیچینتــی ،در حاشــیه نشســت ایــران و ایتالیــا در
گفتوگــو بــا ایرنــا از امضــای یــك موافقتنامــه همــكاری
بــا شــركت بینالمللــی نمایشــگاههای ایــران در زمینــه
ســازماندهی نمایشــگاهها و رویدادهــای تجــاری بــه منظــور
تشــویق تولیــد در دو كشــور خبــر داد.
وی افــزود :هــدف از ایــن همــكاری ،تقویــت تجــارت و

بخش خصوصی ایران در نیروگاه
های ارمنستان
وزیــر نیــرو در مالقــات بــا نخس ـتوزیر ارمنســتان گفــت:
بخــش خصوصــی ایــران از آمادگــی الزم بــرای حضــور
پررنگتــر در پروژههــای نیروگاهــی ارمنســتان برخــوردار
.است
بهگــزارش ایرنــا از وزارت نیــرو ،حمیــد چیتچیــان در
مالقــات بــا هوویــك آبراهامیــان نخســتوزیر ارمنســتان
افــزود :امــروز صنعــت بــرق ایــران بــه صنعتــی قدرتمنــد
در كشــور و منطقــه تبدیــل شــده و همــه ظرفیتهــای
بــرق آن توســط متخصصــان داخلــی طراحــی و ســاخته
.میشــود
وی بــا بیــان اینكــه ظرفیتهــای زیــادی بــرای همــكاری
بیــن دو كشــور ارمنســتان و ایــران وجــود دارد ،یــادآور
شــد :شــركتهای ایرانــی در زمــان تحریمهــا تــاش
كردنــد قابلیتهــای خــود را بــه نحــو مطلــوب افزایــش
دهنــد ،بهطوریكــه در  10ســال گذشــته بهطــور
میانگیــن ســاالنه 3هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت بــرق كشــور
.اضافــه شــده اســت
ایــن مقــام مســئول دربــاره نیــروگاه برقآبــی «مگــری»
(روی رودخانــه ارس و در خــاك دو كشــور) گفــت:

اطالعــات اقتصــادی ،ســازماندهی نشس ـتها و ســمینارها در
هــر دو كشــور بــه منظــور اطالعرســانی بــه كارآفرینــان در
زمینــه فرصتهــای ســرمایهگذاری و ســرمایهگذاریهای
مشــترك اســت.
پیچینتــی انجــام مطالعــات مشــترك دربــاره بخشهــای
اقتصــادی مهــم مــورد عالقــه دو كشــور و راهنمایــی
شــركتهای كوچــك و متوســط طرفیــن در زمینههــای
مختلــف از جملــه دكوراســیون ،كشــاورزی-موادغذایی،
ابــزار و ماشــینآالت پیچیــده ،انرژیهــای تجدیدپذیــر
و محیطزیســت را از دیگــر اهــداف همــكاری دو كشــور
برشــمرد.
پیچینتــی ادامــه داد :برگــزاری نمایشــگاهها بــه توســعه
روابــط اقتصــادی دو كشــور كمــك میكنــد و ایتالیــا بــه
آینــده اقتصــادی ایــران خوشبیــن اســت.
مدیــر شــركت نمایشــگاههای میــان همچنیــن بــا اشــاره
بــه قدمــت طوالنــی روابــط ایتالیــا و ایــران و نیــز پیشــینه
شــركتهای توانمنــد ایرانــی میتواننــد ایــن كار را
بهخوبــی انجــام دهنــد و ایــن شــركتها مــورد حمایــت
.دولــت ایــران هســتند
خــرداد ســال  1391در جریــان ســفر یــك روزه وزیــر
نیــروی وقــت بــه ارمنســتان ،دو كشــور بــرای آغــاز عملیــات
اجرایــی نیــروگاه برقآبــی مگــری روی رودخانــه ارس در
شــهریورماه همــان ســال توافــق كردنــد .بــر ایــن اســاس،
قــرار اســت پــروژه نیــروگاه برقآبــی مگــری روی رودخانــه
ارس بــا ظرفیــت  130مــگاوات در خــاك هــر یــك از دو
.كشــور ،در نزدیكــی مــرز جلفــا  -نــوردوز اجــرا شــود
چیــت چیــان همچنیــن بــا اشــاره بــه پــروژه «آگارا» گفــت:
ایــن پــروژه تــا ابتــدای ســال آینــده میــادی اجرایــی
میشــود تــا ســاكنان منطقــه از آن بهرهمنــد شــوند.
وزیــر نیــرو بــه حضــور شــركتهای ایرانــی در ســاخت
نیروگاههــای تجدیدپذیــر و فتوولتائیــك نیــز اشــاره و
تصریــح كــرد :تــاش میكنیــم شــركتهای ایرانــی در
مناقصــه پایــان ســال میــادی كــه در ارمنســتان برگــزار
.خواهــد شــد ،حضــور بیشــتر داشــته باشــند
هوویــك آبراهامیــان ،نخســتوزیر ارمنســتان نیــز در ایــن
دیــدار گفــت :روابــط بیــن دو كشــور ارمنســتان و ایــران در
دو ســال اخیــر قویتــر شــده و مطمئــن هســتیم روابــط دو
.كشــور از ســطح تشــریفاتی فراتــر خواهــد رفــت

انـرژی

شماره سی //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و پنج

چندهــزار ســاله فرهنــگ و تمــدن دو كشــور گفــت :برگــزاری
نمایشــگاههای فرهنگــی و هنــری كــه عالقمنــدان فراوانــی در
دو كشــور دارد ،از نظــر دور نخواهــد مانــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــركت نمایشــگاههای بینالمللــی
میــان در ســال  1920تاســیس شــده و در  52كشــور
جهــان حضــور فعــال دارد .نشســت تجــاری ایــران و ایتالیــا
چهارشــنبه گذشــته ( 25فروردیــن) بــا حضــور «متئــو
رنتــزی» نخســتوزیر ایتالیــا و «محمدرضــا نعمــت زاده»
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت جمهــوری اســامی ایــران
در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع معــادن ایــران برگــزار شــد.
رنتــزی بــه همــراه یــك هیــات بــزرگ تجــاری سهشــنبه
گذشــته ( 24فروردیــن) وارد تهــران شــد .در نخســتین روز
ســفر وی ،هفــت ســند همــكاری در زمینههــای مختلــف،
تفاهمنامــه همــكاری صنعتــی بیــن وزارت نیــرو جمهــوری
اســامی ایــران و وزارت توســعه اقتصــادی ایتالیــا و همچنیــن
چارچــوب همــكاری راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران و
راهآهــن دولتــی ایتالیــا امضــا شــد.

بیمه هرمس در راه ایران
مدیرعامــل دفتــر اقتصــاد و صنعــت ایالــت باواریــا آلمــان
بــا تصریــح اینکــه تنهــا مانــع پیــش روی همکاریهــای
اقتصــادی میــان بنگاههــای دو کشــور ،موضــوع فاینانــس
اســت ،از حــل مســائل بانکــی و فاینانــس تــا پایــان ســال
 2016میــادی خبــر داد« .برتــرام بروســاردت» همچنیــن
خبــر داد کــه بــه احتمــال بســیار زیــاد موضــوع همــکاری
بیمــه هرمــس آلمــان بــا ایــران برطــرف شــده و در جریــان
ســفر وزیــر اقتصــاد آلمــان بــه تهــران در اردیبهشــت مــاه
جــاری ،آغــاز همــکاری دوبــاره هرمــس بــا ایــران بــه طــور
رســمی اعــام خواهــد شــد .وی بــا بیــان اینکــه مذاکــرات
مفصلــی در آلمــان بــرای شــکلگیری مناســبات بانکهــای
ایــن کشــور بــا ایــران در حــال جریــان اســت ،افــزود:
«مذاکــرات ســازندهای بــا بانکهــای کوچــک و متوســط
آلمــان بــرای گشــایش الســی و راهانــدازی فاینانــس بــا
ایــران آغــاز شــده و در همیــن راســتا برخــی از بانکهــای
آلمانــی در حــال بررســی امــکان همــکاری بــا برخــی بانــک
هــای ایرانــی هستند».بروســاردت همچنیــن پیشــنهاد کــرد
کــه اتــاق تهــران در مونیــخ یــک دفتــر راهانــدازی کنــد
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میــزان صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن پــس از اجرایــی
شــدن برجــام افزایــش یافتــه و پیــش بینــی مــی شــود
كــه درمــاه هــای آتــی بــه  300هــزار بشــكه در روز
برســد .بــه گــزارش ایرنــا ،میــزان صــادرات نفــت ایــران
بــه كشــورهای آســیایی و از جملــه ژاپــن پــس از رفــع
تحریــم هــا افزایــش یافتــه و شــماری از پاالیشــگاه هــای
ژاپنــی قصــد دارنــد در پســاتحریم ،میــزان واردات نفــت از
ایــران را افزایــش دهنــد .پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه
بــه تمایــل پاالیشــگاه هــای ژاپنــی ،میــزان فــروش نفــت
ایــران بــه ژاپــن در آینــده نزدیــك دو برابــر شــده و بــه مرز
 300هــزار بشــكه در روز برســد .قراردادهــای خریــد نفــت
توســط پاالیشــگاه هــا بــه شــكل ســالیانه امضــا مــی شــود
و تثبیــت افزایــش صــادرات نفــت ایــران بــه پاالیشــگاه
هــای ژاپنــی بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد .بررســی هــا
نشــان مــی دهــد كــه میانگیــن واردات نفتخــام ژاپــن
از ایــران در دو مــاه نخســت  2016میــادی در مقایســه
بــا مــدت مشــابه پارســال حــدود هشــت هــزار بشــكه در
روز افزایــش یافــت .وزارت نفــت بــه نقــل از وزارت اقتصــاد،
اعــام كــرد :میانگیــن ) (METIتجــارت و صنعــت ژاپــن
واردات نفتخــام ژاپــن از ایــران در دو مــاه نخســت
مزبــور (از 12دی تــا  11اســفند) ،در مقایســه بــا مــدت
مشــابه  2015میــادی حــدود هشــت هــزار بشــكه در روز
افزایــش نشــان مــی دهــد .میانگیــن واردات نفتخــام
ایــن كشــور در مــاه فوریــه (13بهمــن 10 -اســفند) بــه
ســه میلیــون و  ٤٦٠هــزار بشــكه در روز رســید كــه ایــن
رقــم در مقایســه بــا مــاه پیــش از آن ،حــدود  ٦٠هــزار
بشــكه در روز افزایــش نشــان مــی دهــد .مقایســه فــروش
نفــت در دوره مــورد بررســی بــا فوریــه  2015حــدود ٢٠٠
هــزار بشــكه در روز ( 5.5درصــد) كمتــر شــده و عربســتان
بــا صــادرات روزانــه یــك میلیــون و  ١١٠هــزار بشــكه در
روز نفــت خــام بــه ژاپــن همچنــان در جایــگاه نخســت
بزرگتریــن صادركننــدگان نفتخــام بــه ایــن كشــور قــرار
دارد .پاالیشــگران ژاپــن تــاش مــی كننــد كــه ماننــد كــره
جنوبــی ،خریــد نفتخــام از ایــران را افزایــش دهنــد و
بــر ایــن اســاس انتظــار م ـیرود در مــاه هــای پیــش رو،
رونــد واردات نفتخــام ایــن كشــور از ایــران افزایــش پیــدا
.كنــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیر نفت:
شرکتهای تولید و اکتشاف در
ایران تشکیل میشوند

وزیــر نفــت از برنامــه وزارت نفــت بــرای تشــکیل
شــرکتهای پیمانــکار عمومــی  GCو ایجــاد شــرکتهای
تولیــد و اکتشــاف  E&Pدر کشــور خبــر داد .بــه گــزارش
تســنیم ،بیــژن نامــدار زنگنــه بــا بیــان اینکــه نبایــد نقــش
فناورانــه دانــش بنیــان را در صــادرات نادیــده بگیریــم،
گفــت :گاهــاً میبینیــم کــه مــا کاالیــی را بــه بخشــی از
جهــان صــادر میکنیــم امــا نمیتوانیــم در دراز مــدت در
آن بــازار بمانیــم و بــازار را پــس از مدتــی بــه رقبــا تحویــل
میدهیــم مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه بــه
فناوریهــای دانــش بنیــان در صــادرات توجــه نداریــم .وی
بیــان کــرد :در  10ســال اخیــر در حــوزه نفــت بازرگانانــی
فعــال شــدند کــه حتــی یــک بشــکه نفــت هــم تولیــد
نمیکننــد امــا ارقــام صدهــا میلیــارد دالری بازرگانــی
نفــت آنهــا بــا شــرکتهای تولیدکننــده نفــت قابــل رقابــت
نیســت .وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه امــروزه توانایــی فاینانس
پروژههــا یــک کار دانــش بنیــان اســت ،گفــت :عــدهای
فکــر میکننــد فاینانــس یــک پــروژه کار ســادهای اســت
و بعض ـاً میگوینــد تمامــی کارهــا را انجــام دادیــم و فقــط
انجــام فاینانــس باقــی مانــده درحالیکــه وقتــی فاینانــس
یــک پــروژه اتفــاق نیفتــد یعنــی هیــچ کاری انجــام نشــده
اســت .زنگنــه افــزود :مــا فعالیتهــای دانــش بنیانمــان
را در بخــش باالدســتی و در خصــوص ازدیــاد برداشــت از
مخــازن نفتــی بــا بهتریــن دانشــگاهها قــرارداد بســتیم تــا
مباحــث افزایــش بازیافــت نفــت از مخــازن را بــا همــکاری
دههــا اســتاد و صدهــا دانشــجو پیگیــری کنیــم .وی بیــان
کــرد :حتمـاً در اجــرای قراردادهــای جدیــد نفتــی در کنــار
شــرکتهای خارجــی از ایــن شــرکتهای ایرانــی دانــش
بنیــان اســتفاده خواهــد شــد تــا انتقــال فنــاوری صــورت
بگیــرد کــه ارزش اولیــه ایــن قراردادهــا بیــش از هــزار
میلیــارد تومــان اســت .وزیــر نفــت بــا تأکیــد براینکــه بایــد
پیمانکارهــای عمومــی در صنعــت نفــت داشــته باشــیم،
گفــت :از ســال  76بــه دنبــال آن بودیــم کــه شــرکتهای
پیمانــکار عمومــی در صنعــت نفــت ایجــاد کنیــم تــا اینکــه

موفــق شــدیم شــرکت پتروپــارس را تشــکیل دهیــم و
شــرکتهای مپنــا و ســراب نیــز بــا همیــن دیــدگاه تشــکیل
شــدند .زنگنــه افــزود :شــرکتهای  GCیــا پیمانکارهــای
عمومــی مبتنــی بــر شــرکتهای دانــش بنیــان هســتند و
بایــد بــرای ایجــاد شــرکتهای  E&Pتــاش کنیــم .وی
تصریــح کــرد :ایجــاد شــرکتهای  E&Pمــورد توجــه قــرار
گرفتــه کــه قــرار اســت در قراردادهــای جدیــد نفتــی در کنار
شــرکتهای بــزرگ نفتــی حضــور یابنــد ،عــدهای بــا ایــن
کار شــاید حــدود  10ســال مخالفــت کننــد امــا در نهایــت
میآینــد میگوینــد کــه نظــر مــا هــم همیــن بــوده اســت.
مثــال آن را در ایجــاد شــرکت پتروپــارس در ســالهای
گذشــته شــاهد بودیــم کــه عــدهای میگفتنــد نبایــد ایــن
کار را کــرد امــا بعدهــا گفتنــد کــه خودشــان ایــده ایجــاد
شــرکت پتروپــارس را دادهانــد .وزیــر نفــت اذعــان داشــت:
اکنــون کــه تحریمهــا برداشــته شــده و زمینــه همــکاری بــا
شــرکتهای خارجــی فراهــم شــده ایــده تأمیــن تجهیــزات
بــدون داشــتن کارخانــه را پیــش میبریــم مثــال کاری کــه
در تشــکیل شــرکت  OTCانجــام دادیــم کــه امــروزه ایــن
شــرکت یکــی از ســازندگان بــزرگ توربو کمپرســورها اســت.
زنگنــه از امضــای  12قــرارداد بــزرگ بــا دانشــگاهها بــرای
تولیــد الیســنس در بخــش پاالیــش نفــت ،پاالیــش گاز و
تولیــدات پتروشــیمی خبــر داد و گفــت :ایــن بــه معنــای
آن نیســت کــه بخواهیــم تکنولــوژی تولیــد اوره یــا متانــول
را از اول اختــراع کنیــم بلکــه بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه
مرزهــای دانــش را جلــو ببریــم .وی افــزود :شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی ایــران بــه زودی قــراردادی را امضــا
میکنــد کــه بــا مشــارکت یــک شــرکت معتبــر اروپایــی،
یــک واحــد واقعــی تولیــد متانــول بــه پروپیلــن ایجــاد کنند.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در بنــد چهــارم سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده از ظرفیــت هدفمنــدی یارانههــا
جهــت ارتقــای ســطح تولیــدات و توســعه کارهــا مــورد
تأکیــد قــرار گرفتــه اس ـت ،گفــت :کارهــای توســعهای مــا
از جملــه ســرمایه گــذاری در راهآهــن ،متــرو ،نوســازی
اتوبوســرانی درون شــهری ،برقرســانی بــه چاههــای
کشــاورزی ،گازرســانی روســتایی و  ...در حــال انجــام اســت
و دههــا میلیــارد دالر کار شــدنی در ایــن بخــش وجــود دارد.
زنگنــه خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم بــا حمایــت دولــت
بتوانیــم در بخشهــای دانــش بنیــان صنعــت نفــت بــرای
افزایــش بازیافــت نفــت بهینــه ســازی ظرفیتهــای داخلــی
و مباحــث فنــاوری در پاییــن دســتی اقــدام کنیــم.

انـرژی

شماره سی //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و پنج

شرایط طالیی برای قدرت نمایی
اقتصادی در جنوب عراق
فراهم است

ســیدعلیرضا صــدرزاده مدیــر برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی
جمهــوری اســامی ایــران در بصــره گفــت :بصــره بــا فاصلــه
 20کیلومتــری از آبــادان نزدیکتریــن و در دســترسترین
بــازار صادراتــی ایــران بــه شــمار مــیرود و ســهمخواهی از
تجــارت بــا ایــن بنــدر ،توجــه جــدی تجــار و بازرگانــان ایرانــی
را میطلبــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت ،مجــری
برگــزاری نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی
ایــران در بصــره عــراق گفــت :ایــن نمایشــگاه در 2هــزار متــر
مربــع فضــای مفیــد نمایشــگاهی  29اردیبهشــت تــا اول
خردادمــاه دایــر میشــود و تاکنــون نزدیــک بــه 60درصــد
فضــای نمایشــگاهی بــه متقاضیــان واگــذار شــده اســت،
ضمــن اینکــه اســتانهای غربــی و جنوبــی نیــز در قالــب
پاویــون در نمایشــگاه بصــره حضــور مییابنــد.
وی اظهــار داشــت :گروههــای کاالیــی صنایــع غذایــی ،مصالــح
و تجهیــزات ســاختمانی ،لــوازم خانگــی ،خــودرو و قطعــات
و شــرکتهای خدمــات پــس از فــروش خــودرو از جملــه
متقاضیــان حضــور در نمایشــگاه بصــره هســتند و بــا توجــه
بــه رفــع تحریمهــا ،شــرکتهای مرتبــط بــا نفــت و گاز و
پتروشــیمی نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهنــد داشــت.
صــدرزاده در مــورد دالیــل انتخــاب بنــدر بصــره بــرای
برگــزاری نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران،
خاطرنشــان کــرد :از نظــر موقعیــت جغرافیایــی هیچکــدام از
بازارهــای صادراتــی ماننــد بصــره بــه ایــران نزدیــک نیســت.
ایــن شــهر بنــدری عــراق بــا آبــادان 20کیلومتــر فاصلــه دارد
و مــرز آبــی و خاکـیاش بــا کشــور مــا صــادرات بــه ایــن شــهر
را تســهیل کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه عــراق از نظــر اقتصــادی بــه ســه بخــش
عمــده شــمال بــه مرکزیــت کردســتان ،مرکــز یــا همــان
پایتخــت و جنــوب بــه مرکزیــت بصــره تقســیمبندی
میشــود ،اظهــار داشــت :حضــور شــرکتهای ایرانــی در
مرکــز و بهویــژه اســتانهای شــمالی عــراق تثبیــت شــده
امــا در جنــوب عــراق و بنــدر بصــره بــا وجــود ویژگیهــای
منحصربفــرد ،عقبماندگیهایــی احســاس میشــود ایــن
در حالــی اســت کــه بســیاری از شــرکتهای چندملیتــی از
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اقصــی نقــاط جهــان در بصــره فعــال هســتند و شــعب خــود را
در آنجــا دایــر کردهانــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه تجــارت،
نخســتین نمایشــگاه اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران
در بصــره عــراق بــا مجــوز رســمی ســازمان توســعه تجــارت
از  29اردیبهشــت بــه مــدت چهــار روز در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللــی بصــره آغــاز بــه کار میکنــد.
ایــن نمایشــگاه در زمینــ ه محصــوالت و صنایــع غذایــی،
ســاختمان و تاسیســات ،صنعــت و معــدن ،انــرژی (نفــت،
گاز و پتروشــیمی) ،لــوازم خانگــی ،دارو و تجهیــزات پزشــکی،
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی ،منســوجات ،فــرش و موکت،
صنایــع خــودرو ،خدمــات شــهری ،حملونقــل ،فنــاوری
اطالعــات و صنایــع مخابراتــی برگــزار خواهــد شــد.

الریجانی :از مشارکت کره جنوبی در
طرحهای نفتی استقبال میکنیم
رئیــس مجلــس ایــران در دیــدار بــا همتــای کــرهای خــود
گفــت :از مشــارکت کــره جنوبــی در ســرمایهگذاری
طرحهــای نفــت و انــرژی ،راهآهــن ،فــوالد و انرژیهــای پــاک
اســتقبال میکنیــم.
بــه گــزارش شــانا ،علــی الریجانــی دیــروز (سهشــنبه٣١ ،
فروردینمــاه) در ادامــه رایزنیهــای پارلمانــی در حاشــیه
نشســت روســای مجالــس اوراســیا در مســکو بــا جونــگ ای
هــوآ رئیــس مجلــس کــره جنوبــی دیــدار کــرد و گفــت :مــا
دنبــال روابــط بلندمــدت و مؤثــر بــا کشــور کــره جنوبــی
هســتیم\.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بابیــان ایــن کــه در برنامــه
ششــم توســعه کــه در مجلــس ایــران در حــال بررســی اســت
فرصــت خوبــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران در نظــر
گرفتهشــده اســت ،تأکیــد کــرد :از مشــارکت کــره جنوبــی
در ســرمایهگذاری طرحهــای نفــت و انــرژی ،راهآهــن ،فــوالد
و انرژیهــای پــاک اســتقبال میکنیــم.
اجــاس ســران مجالــس اوراســیا بــا حضــور کشــورهایی
همچــون ایران،افغانستان،ارمنســتان،آذربایجان ،بــاروس،
ویتنــام ،هنــد ،اندونــزی ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،چیــن،
کامبــوج ،مغولســتان ،پاکســتان ،کــره جنوبــی ،روســیه،
تایلنــد ،فیلیپیــن و چــک برگــزار مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

راهبرد اثر بخشی
خصوصی سازی

تقویــت و توســعه بخــش غیردولتــی از جملــه
اهــداف عمــده سیاســتهای اصــل  44قانــون
اساســی اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان
هنــوز بــه ســرانجام مشــخصی نرســیده اســت
و واگذاریهــای آن بیــش از آنکــه متعلــق بــه
بخــش خصوصــی باشــد مربــوط بــه ســازمانهای
شــبهدولتی یــا نیمهدولتــی اســت.
بــه گفتــه رئیــس کل ســازمان خصوصیســازی ســال
گذشــته  18.100میلیــارد تومــان از محــل واگذاریهــا
بــرای واریــز بــه خزانــه ســازمان خصوصیســازی تعییــن
شــده بــود کــه تاکنــون حــدود  11.300میلیــارد تومــان
آن معــادل  70درصــد اهــداف بودجــهای خصوصیســازی
محقــق شــده اســت .امــا بــا ایــن وجــود بــه دلیــل مهیــا
نبــودن شــرایط بــازار ســرمایه پیــش از اجــرای برجــام در
ســال گذشــته ویــک ســری اقدامــات کــه مانــع اجــرای
سیاســتهای اصــل  44قانــون اساســی بــود ،ایــن ســال
بــرای خصوصیســازی چنــدان ســال پــر رونقــی نبــود.
بــه اعتقــاد مســئوالن ایــن ســازمان بــا وجــود اینکــه
خصوصیســازی در ســال گذشــته شــرایط مطلوبــی
نداشــته اســت امــا در ســال  95آزادســازی ســهام عدالــت
در رقــم زدن سرنوشــت ســازمان خصوصیســازی بــه نحــو
مطلوبــی تاثیرگــذار اســت.
بــه گفتــه کارشناســان ضــرورت پررنــگ کــردن بخــش
خصوصــی بــرای اقتصــاد کشــور ایجــاب میکنــد دولــت

بــرای ســال  95بیــش از رقــم تعییــن شــده  11.5میلیــارد
تومــان بــرای واگذاریهــا بــه ایــن بخــش در نظــر بگیــرد
.
مجیدرضا حریری ،نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین:
انتقــال مدیریــت ســازمانهای دولتــی بــه بخــش
خصوصــی
10ســال و چنــد مــاه از زمانــی کــه ابالغیــه مقــام معظــم
رهبــری دال بــر خصوصیســازی اعــام شــد ،میگــذرد.
در ایــن مــدت کمتــر از  10درصــد واگذاریهــا بــه بخــش
خصوصــی بــوده و مابقــی آن یعنــی حــدود  90درصــد در
دســت ســازمانهایی چــون صنــدوق بازنشســتگی ،ســازمان
تامیــن اجتماعــی و ...اســت یــا بــه عنــوان ســهام عدالــت
واگــذار شــده کــه همــه اینهــا خــود مدیــر دولتــی دارنــد.
اگــر هــدف از خصوصیســازی مدیریــت بخــش خصوصــی
در کشــور اســت تاکنــون در ایــن زمینــه موفقیتــی
نداشــتهایم چــرا کــه ایــن واگذاریهــا کــه در ظاهــر
خصوصــی بــه نظــر میرســد و بــه واقــع دولتــی اســت،
منجــر بــه فــرار افــراد ایــن ســازمان از انجــام وظایــف خــود
شــده اســت بهطــوری کــه افــراد ایــن ســازمانها نــه در
قبــال دولــت و نــه در برابــر ســهامداران خــود پاســخگو
نیســتند .از اینــرو الزم اســت دولــت بــرای تحقــق اهــداف
سیاســتهای اصــل  44در ایــن واگذاریهــا بــه دنبــال
کســب درآمــد نباشــد بلکــه مدیریــت ایــن بخشهــا را بــه
بخــش خصوصــی واگــذار کنــد تــا نگرانــی حاصــل از ســود
و زیــان ایــن شــرکتها بــرای بخــش خصوصــی منجــر بــه
پویایــی آنهــا شــود نــه اینکــه مدیــر دولتــی داشــته باشــد
کــه ترســی از ســود و ضــرر نــدارد.
محمدرضا نجف منش ،رئیس کمیسیون تسهیل کسب و
کار اتاق تهران:
دولت کارفرمای خوبی نیست
نخســتین اقدامــی کــه بــرای مفیــد بــودن یــک کار بایــد
صــورت گیــرد ایــن اســت کــه افــرادی کــه مســئولیت
انجــام یــک کاری را بــر عهــده میگیرنــد خــود بــه انجــام
آن معتقــد باشــند.
در رابطــه بــا خصوصیســازی متاســفانه مانــع بزرگــی کــه
وجــود دارد ایــن اســت کــه افــرادی کــه مســئولیت اجــرای
آن را بــر عهــده دارنــد بــه ضــرورت انجــام آن اعتقــاد
قلبــی و باطنــی ندارنــد ،بــا اینکــه میداننــد قانــون اســت
و متعهــد اجــرای آن شــدهاند .مشــکل دیگــر ایــن اســت
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کــه هیچگونــه تعهــدی از ایــن افــراد بــرای ادامــه ایــن کار
گرفتــه نشــده اســت تعهــدی کــه در واقــع آنهــا را مجبــور
ســازد کار را تــا ســرانجام مشــخص آن پیــش ببرنــد.
ایــن کار در آلمــان شــرقی تجربــه شــد و پیامدهــای مثبتی
هــم داشــت و در آخــر بــه نتیجــه هــم رســید امــا در کشــور
مــا تنهــا در حــد بیــان و انجــام یکســری کارهــای موقتــی
اســت و افــراد دارایــی و امــوال را میفروشــند و کارگــران
را نیــز اخــراج میکننــد.
تجربــه نشــان داده اســت کــه دولــت کارفرمــای خوبــی
نیســت .رشــد ســرمایهگذاری و افزایــش بهــرهوری نیــز
در گــرو تغییــر مدیریــت ســازمانها از دولــت بــه بخــش
خصوصــی اســت .بــه عبارتــی تجربــه بســیاری از مشــکالت
در کشــورهایی کــه ایــن الگــو یعنــی خصوصیســازی در آن
پیــاده شــده بــر درســتی ایــن موضــوع صحــه میگــذارد.
حسن مرادی ،استاد دانشگاه:
گسست از مدیریت دولتیها
بــا وجــود اینکــه خصوصیســازی از اهــداف مهــم قانــون
اساســی اســت و دولــت و مســئوالن مکلــف بــه اجــرای ایــن
قانــون هســتند امــا ایــن موضــوع تاکنــون بــه دلیــل موانعی
کــه بــر ســر راه خــود داشــته نتوانســته اســت محقــق شــود
و مســئوالن نیــز در ایــن زمینــه بــه وظیفــه خــود عمــل
نکردهانــد .مهمتریــن مانــع تحقــق ایــن امــر ایــن اســت
کــه مدیــران دولتــی یــا خصولتــی (دولتی-خصوصــی) خــود
درآمدهــای کالن دارنــد و حتــی وابســتگان بــه خــود را در
ایــن ســازمانها وارد کــرده و در ایــن درآمدهــا شــریک
میســازند .ایــن امــر زنجیــرهای از افــراد ایجــاد کــرده
کــه مانــع از روشــن شــدن تکلیــف شــرکتها هســتند بــه
عبارتــی آنهــا بــه صــورت ماهیانــه از دولــت درآمــد دریافــت
میکننــد و بــرای آنهــا ســود و زیــان شــرکت چنــدان
فرقــی نمیکنــد .از طرفــی خصوصیســازی نــه از ســوی
دولــت جــدی گرفتــه میشــود و نــه قــدم موثــری بــرای
آن برداشــته میشــود .در حالــی کــه در کشــورهای دیگــر
مدیریــت ایــن شــرکتها بــا افــراد فعالــی اســت کــه بــرای
ســود شــرکت ســعی بســیاری دارنــد .زمانــی کــه صحبــت
از خصوصیســازی میشــود نبایــد اهمیــت مدیریــت را
نادیــده انگاشــت .ایــن همــان اصلــی اســت کــه در ســایر
کشــورها بــه آن عمــل شــده و تجربــه موفقــی از خــود بــه
جــا گذاشــته اســت .امــا متاســفانه ایــران در ایــن زمینــه
هنــوز گامــی جــدی برنداشــته اســت.
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تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت
نیرو و اتحادیه اروپا
چیتچیــان بــا اشــاره بــه آمادگــی ایــران بــرای هدایــت
و ســمتدهی اتحادیــه اروپــا بــرای همکاریهــای بیشــتر
شــرکتهای اروپایــی بــا شــرکتهای ایرانــی گفــت :ایــن
همکاریهــا میتوانــد در زمینــه ســرمایهگذاری ،انتقــال
تکنولــوژی و فنــاوری بــا شــرکتهای ایرانــی ادامــه یابــد.
و بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از شــرکتهای اروپایــی شــرکای
خــود را در ایــران یافتهانــد و روز بــهروز همکاریهــای آنهــا
افزایــش مییابــد ،بــه حضــور مقامــات اروپایــی در یکــی دو ماهــه
اخیــر در ایــران اشــاره کــرد و ادامــه داد :بســیاری از مقامــات
اروپایــی در ماههــای اخیــر بازدیدهایــی از ایــران داشــتهاند و
مذاکــرات زیــادی در زمینههــای همکاریهــای متقابــل بــه
انجــام رســیده اســت ،ولــی مانــع جــدی ،موضــوع تبــادالت
مالــی و همکاریهــای بانکــی اســت کــه اگــر حــل نشــود ایــن
مذاکــرات بینتیجــه خواهــد مانــد.
«میگوئــل آریــاس کانیتــه» کمیســیونر اروپایــی آب و هــوا و
انــرژی از اتحادیــه اروپــا نیــز در ســخنانی بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه سیاســت کاهــش گازهــای گلخانــهای ،هوشمندســازی
شــبکههای بــرق ،تولیــد انــرژی بهصــورت غیرمتمرکــز و
ســرمایهگذاری دربخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر نیــاز بــه
بســیج بخــش خصوصــی دارد ،گفــت :بایــد راهــی بــرای تشــویق
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی و جــذب آنهــا بیابیــم تــا
از تکنولوژیهــای نویــن بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود
بهرهمنــد شــویم.
وی ادامــه داد :در زمینــه تحقیقــات ،تاکنــون پولهــای عظیمــی
هزینــه شــده و وقــت آن رســیده کــه در زمینــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر حرکــت کنیــم تــا بازدهــی انــرژی یکــی از
سیاســتهای اصلــی مــا باشــد.
در پایــان ایــن دیــدار ،مهنــدس «هوشــنگ فالحتیــان» معــاون
وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی ،دکتــر «ســیدمحمد
صــادقزاده» مدیرعامــل ســازمان انرژیهــای نــو ایــران (ســانا)
و دکتــر «بهــرام طاهــری» مشــاور وزیــر نیــرو در امــور محیــط
زیســت ،ایمنــی و بهداشــت کار بهعنــوان اعضــای کارگــروه
مشــترک وزارت نیــرو و اتحادیــه اروپــا معرفــی شــدند کــه قــرار
شــد طاهــری بهعنــوان نماینــده و رابــط کارگــروه ،مــوارد
مختلــف کاری و اجرایــی کــردن تصمیمهــای اخــذ شــده را تــا
حصــول نتیجــه پیگیــری کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در گــوگل ســرچ ميكنــم «خريــد اينترنتــي المپهــاي
رشــتهيي» ،گزينههــاي مختلفــي بــراي خريــد پيــدا
ميكنــم .يكــي از ايــن گزينههــا حتــي بــه فــروش
المپهــاي رشــتهيي دســته دوم مربــوط اســت9 .
المــپ كــه در توضيــح آنهــا نوشــته شــده تعــدادي از آنهــا
ســالم هســتند تنهــا بــه مبلــغ  1000تومــان بــه فــروش
ميرســند .تــب بعــدي را وبســايت ســازمان بهــرهوري
انــرژي ايــران بــاز ميكنــم ،خبــر از ايــن قــرار اســت كــه
مصوبــه «ممنوعيــت توليــد و واردات المــپ رشــتهيي» بــه
تصويــب هيــات وزيــران رســيده اســت .بخشــي از خبــر تــا
حــدودي برايــم آشــنا و تكــراري اســت ،فرورديــن مــاه ســال
 95بــود كــه حســين ســجادي مديرعامــل ســازمان ســابا
از «ممنوعيــت توليــد و توزيــع المپهــاي رشــتهيي»
و «توقــف واردات» بــا همــكاري وزارت نيــرو و وزارت
صنعــت و معــدن خبــر داده بــود ،حــاال دقيقــا 2ســال
از آن روزهــا ميگــذرد و وفــور ايــن نــوع المپهــا در
ايــران هنــوز بــه حــدي اســت كــه ميشــود بــه راحتــي
و از طريــق اينترنــت آن را خريــداري كــرد .مســالهيي
كــه از وجــود تقاضــاي كافــي بــراي ايــن محصــول نيــز
حكايــت ميكنــد .امــا ريشــه ايــن اتفــاق در چيســت؟
چــه عواملــي ســبب ميشــوند تــا بــا وجــود عــزم ظاهــري
نهادهــاي دولتــي بــراي كنــار رفتــن ايــن نــوع از المپهــا
كــه مصــرف انــرژي بااليــي دارنــد بــاز هــم شــاهد وجــود
آنهــا باشــيم؟ ايــن پرســش را بــا عليرضــا كالهــي
رييــس ســنديكاي صنعــت بــرق و حميدرضــا صالحــي
عضــو ســنديكاي صنعــت بــرق و هيــات نماينــدگان اتــاق
بازرگانــي بــه عنــوان فعــاالن كلــي حــوزه صنعــت بــرق و
احمــد محســني دبيــر انجمــن صنفــي توليدكننــدگان
المپهــاي روشــنايي ايــران بــه عنــوان فــردي مطلــع در
ايــن حــوزه كــه از دغدغــه توليدكننــدگان المپهــاي
روشــنايي در ايــران آگاه اســت در ميــان گذاشــتيم .كالهــي
و صالحــي در اظهارنظرهايــي همســو معتقــد هســتند كــه
سياسـتهاي كلــي دولــت در قيمــت انــرژي در ايــن ماجــرا
نقشــي مهــم ايفــا ميكنــد .محســني امــا موشــكافانهتر بــه
مســاله پرداختــه و از عــدم ممنوعيــت واردات ايــن المپهــا
در گذشــته ميگويــد ،از مشــكالتي كــه بــا تغييــر خــط
كاربــري گريبــان كارگــران كارخانههــا را خواهــد گرفــت و

انـرژی

شماره سی //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و پنج

امريــكا ،اتحاديــه اروپــا،
چيــن ،روســيه و چنــد
كشــور ديگــر از ســال
 2014توليــد و واردات
المپهــاي رشــتهاي را
ممنــوع كردنــد

در گفتوگو با چند فعال صنعت برق بررسي شد

چهكسي المپهاي رشتهاي را خاموش ميكند؟

از وثيقههــاي ســنگين بــراي وام كــه ايــن كارخانههــا از
پــس آن برنميآينــد .گــزارش «تعــادل» در ايــن بــاره كــه
بــا هــدف شفافســازي نســبي موانــع پيــش روي كنــار
رفتــن المپهــاي رشــتهيي نگاشــته شــده اســت را در
ادامــه ميخوانيــد.
روز گذشــته وبســايت ســازمان بهــرهوري انــرژي ايــران
طــي خبــري نوشــت« :در راســتاي افزايــش كيفيــت
محصــوالت روشــنايي موجــود در بــازار و بــراي حمايــت
از عمــوم مصرفكننــدگان ،مصوبــه ممنوعيــت توليــد
و واردات المــپ رشــتهيي در ســال «اقتصــاد مقاومتــي؛
اقــدام و عمــل» بــه تصويــب رســيد».
بنابرايــن گــزارش بــر اســاس مصوبــه شــماره /7144
ت 51347ﻫ مــورخ  95/1/26هيــات محتــرم وزيــران،
پروانــه بهرهبــرداري كليــه توليدكننــدگان المپهــاي
رشــتهيي بــا تــوان بــاالي 40وات تــا تاريــخ  95/9/26لغــو
خواهــد شــد و توليدكننــدگان تــا تاريــخ مزبــور مهلــت
دارنــد تــا نســبت بــه جمــعآوري خطــوط توليــد خــود
اقــدام كننــد .ضمــن آنكــه ثبــت ســفارش و واردات كليــه
المپهــاي رشــتهيي از ايــن پــس ممنــوع اســت.
ايــن گــزارش ميافزايــد« :المپهــاي التهابــي رشــتهيي
از جملــه محصــوالت روشــنايي بــا فنــاوري بســيار قديمــي
و منســوخ هســتند كــه آســيبهاي زيــادي از ديــدگاه
افزايــش هزينــه انــرژي خانــوار بهواســطه مصــرف بــاالي

انــرژي و آلودگــي محيــط زيســت بهدليــل راندمــان بســيار
كــم ايجــاد ميكننــد .ضمــن آنكــه طــول عمــر بســيار
پاييــن ايــن المپهــا ،نيــاز بــه تعويــض در زمانهــاي
كوتــاه را بــه همــراه دارد».
مهمتريــن تشــكلي كــه در ايــران بــه فعاليتهــاي مربــوط
بــه المپهــاي روشــنايي مربــوط ميشــود؛ «انجمــن
صنفــي توليدكننــدگان المپهــاي روشــنايي» اســت.
تشــكلي كــه تاكنــون چنــدان در رســانه حضــور پررنگــي
نداشــته و بــه هميــن واســطه يافتــن راه ارتباطــي بــا
مســووالن آن تــا حــدودي دشــوار بــود .بــه هــر صــورت بــا
احمــد محســني دبيــر ايــن انجمــن تمــاس ميگيريــم ،او بــا
حوصلــه موانــع پيــش روي توليــد المپهــاي رشــتهيي در
ايــران را توضيــح ميدهــد .احمــدي در نخســتين واكنــش
نســبت بــه مصوبــه هيــات دولــت بــه ايــن مســاله اشــاره
ميكنــد كــه وزارت نيــرو و در واقــع ســازمان بهــرهوري
انــرژي ايــران صرفــا متعهــد شــدهاند كــه قســمتي از
بهرهيــي كــه مربــوط بــه وام پرداختــي بــه كارخانههــا
بــراي تغييــر خــط كاربريشــان اســت را پرداخــت كنــد.
او در ايــن بــاره ميگويــد« :مســاله اينجاســت كــه وام
مــورد نظــر نيازمنــد وثايقــي اســت كــه توليدكننــدگان از
عهــده آن بــر نميآينــد .وثايــق ايــن گــروه اكنــون در گــرو
اســت».
محســني ادامــه ميدهــد« :كارخانههــا زمانــي كــه
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بخواهنــد نــوع توليــد را تغييــر دهنــد بــا مــازاد كارگــران و
كارمندانــي مواجــه ميشــوند كــه در ايــن مصوبــه تكليــف
آن روشــن نشــده اســت ،چــرا كــه توليــد المــپ رشــتهيي
بــه نســبت ديگــر انــواع المپهــا بــه نيــروي كار بيشــتري
احتيــاج دارد».
دبيــر انجمــن صنفــي توليدكننــدگان المپهــاي
روشــنايي بــه مصوبــه ســال  91در هميــن زمينــه اشــاره
كــرده و معتقــد اســت كــه آن مصوبــه در زمينــه مــازاد
كارگــران و كاركنــان نســبت بــه مصوبــه فعلــي رجحــان
داشــته و تعهداتــي در ايــن زمينــه بــر عهــده وزارت كار
قــرار مــيداد كــه اكنــون ناديــده گرفتــه شــده اســت.
او در پاســخ بــه اينكــه چــه تعــداد اكنــون مشــغول در خــط
توليــد المــپ رشــتهيي در ايــران هســتند ،ميگويــد:
«اكنــون  4كارخانــه در ايــن زمينــه فعــال هســتند كــه بــه
صــورت حــدودي  2000تــا  2500نفــر در آنهــا مشــغول بــه
كار هســتند ».محســني در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه آيــا
ايــن توليــد در كارگاههــاي كوچــك نيــز اتفــاق ميافتــد،
ميگويــد« :امــكان توليــد ايــن المپهــا در كارگاه كوچــك
وجــود نــدارد امــا ايــن امــكان هســت كــه برخــي بــا وارد
كــردن حبــاب و اضافــه كــردن ســرپيچ در كارگاه ،بــه نوعــي
دســت بــه مونتــاژ ايــن المپهــا بزننــد».
ترس از  WTOمانع منع واردات
امــا از ديــدگاه يــك فعــال در زمينــه توليــدات المــپ ،چــه
عاملــي باعــث شــده كــه طــي ســالهاي گذشــته بــا وجــود
مصوبههــاي مختلــف همچنــان ايــن توليــد ادامــه پيــدا
كنــد؟ محســني اعتقــاد دارد كــه چنــد عامــل در ايــن ميــان
دخيــل اســت .در درجــه اول در ســالهاي گذشــته واردات
المپهــاي رشــتهيي وجــود داشــته و بــه هميــن واســطه
دليلــي كافــي بــراي بســتن كارخانههــاي داخلــي ديــده
نميشــد .او در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه بــه چــه دليــل
تاكنــون واردات ايــن المپهــا ممنــوع اعــام نميشــد،
ميگويد«:اســتدالل ايــن بــود كــه ايــران خواســتار
عضويــت در ســازمان تجــارت جهانــي اســت و ممنوعيــت
واردات كاال در ايــن زمينــه مشكلســاز ميشــود ».او ادامــه
ميدهد«:طــي ســالهاي گذشــته صرفــا قــرار بــر ايــن
شــد كــه در ثبــت ســفارشها محدوديــت اعمــال شــود
كــه ايــن نيــز هرگــز عملــي نشــد ».محســني ميگويــد
كــه واردات المپهــاي رشــتهيي در كشــورهاي ديگــر
جهــان نيــز بــه آن ادامــه در صفحــه بعــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــكل ممنــوع نيســت بلكــه آن كشــورها بــا در نظــر
گرفتــن مشــوقهايي ســعي در محدوديــت حضــور ايــن
نــوع المپهــا دارنــد.
او بــا اشــاره بــه متــن مصوبــه روز گذشــته دولــت در ايــن
زمينــه ميگويــد اكنــون تعهــد خاصــي در ايــن مصوبــه
بــه عهــده وزارت صنعــت معــدن و تجــارت گذاشــته نشــده
اســت .تنهــا مــورد ايــن اســت كــه بايــد طرحهــاي تغييــر
از ســوي ايــن وزارت بيــان شــده ســپس توليدكننــدگان
بــه بانــك صنعــت و معــدن رفتــه و مراحــل بازديــد را طــي
كننــد كــه مراحلــي بســيار طوالنــي اســت .محســني
ادامــه ميدهد«:مــا پيشــنهاد كرديــم دســتگاههايي
كــه توليدكننــدگان المپهــاي رشــتهيي بايــد بــراي
توليــدات جديــد وارد كشــور كننــد بــه عنــوان وثيقــه در
نظــر گرفتــه شــود».
دبيــر انجمــن صنفــي توليدكننــدگان المپهــاي
رشــتهيي در نهايــت ميگويــد بــا توجــه بــه اينكــه در
مصوبــه جديــد بــه ايــن مســاله اشــاره شــده كــه واردات
المـپ بايــد از گريــد  Bبــه بــاال صــورت گيــرد اگــر شــاهد
قاچــاق المپهــاي رشــتهيي نباشــيم تــا پايــان ســال 95
بايــد ايــن نــوع از المپهــا عمــا برچيــده شــوند.
قيمت انرژي عامل اصلي است
حميدرضــا صالحــي ،عضــو ســنديكا صنعــت بــرق
ايــران و عضــو هيــات نماينــدگان اتــاق بازرگانــي دربــاره
چالشهــاي كنــار نرفتــن ايــن المپهــا بــه «تعــادل»
ميگويد«:پاييــن بــودن هزينــه انــرژي در ايــران ســبب
ميشــود كــه تقاضــا همچنــان بــه ســمت محصــوالت
ناكارآمــد وجــود داشــته باشــد .اگــر قيمــت انــرژي آزاد
باشــد بهطــور قطــع همــه بــه دنبــال اســتفاده از تجهيزاتــي
در حــوزه انــرژي هســتند كــه از لحــاظ اقتصــادي بــه صرفــه
باشــد .دولــت اگــر عزمــي جــدي در ايــن زمينــه دارد بايــد
سياســتهاي خــود در قيمتگــذاري انــرژي را از پايــه
تغييــر دهــد».
عليرضــا كالهــي ،رييــس ســنديكاي صنعــت بــرق ايــران
نيــز اعتقــاد دارد كــه عملــي نشــدن ايــن مصوبــه امــري
يگانــه در ايــران محســوب نميشــود در واقــع ايــن مصوبــه
نيــز در حالــت كلــي سرنوشــتي مشــابه مصوبات ديگــري در

انـرژی

شماره سی //هفته اول اردیبهشت هزار و سیصد نود و پنج

حوزههــاي مختلــف دارد كــه عملــي نميشــوند .او جــدي
انگاشــته نشــدن«قانون» در ايــران و رونــق پديدهيــي بــه
نــام «قاچــاق» را از عوامــل موثــر بــر ايــن مســاله ميدانــد.
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عملكرد جهان در قبال المپهاي رشتهاي
هرچنــد برخــي تصــور ميكننــد ،ممنوعيــت واردات
المپهــاي رشــتهيي ممكــن اســت در زمينــه عضويــت
ايــران در  WTOمشكلســاز شــود ،آمارهــاي جهانــي
نشــان ميدهــد حتي«مصــرف» ايــن نــوع المپهــا
نيــز در برخــي كشــورها بــا ممنوعيــت روب ـهرو اســت .بــه
گــزارش «تعــادل» وبســايت امريكايــي«د ورج» كــه اخبــار
حــوزه تكنولــوژي را پوشــش ميدهــد در گزارشــي بــه ايــن
مســاله پرداختــه كــه كشــورهاي مختلــف چــه سياســتي در
قبــال مصــرف ايــن نــوع المپهــا در پيــش گرفتهانــد.
طبــق ايــن گــزارش و همانطــور كــه در نقشــه مشــاهده
ميكنيــد در ســال  2014كانــادا ،امريــكا ،اتحاديــه اروپــا،
اســتراليا ،چيــن ،روســيه و چنــد كشــور ديگــر توليــد و
واردات المپهــاي رشــتهيي را ممنــوع كردنــد .در ايــن
كشــورها مصرفكننــدگان تــا زمــان بــه پايــان رســيدن
عمــر المپهــا حــق مصــرف آن را دارنــد.
امــا آرژانتيــن و كوبــا  2كشــوري هســتند كــه عــاوه
بــر توليــد و واردات ،مصــرف ايــن نــوع المپهــا را نيــز
ممنــوع كردهانــد .كشــور ونزوئــا ،هنــد و آســام نيــز
درحــال انجــام اقداماتــي بــراي تصويــب قوانينــي بــراي
ممنوعيتهــا هســتند و ديگــر كشــورها هيــچ اقدامــي در
ايــن زمينــه انجــام ندادهانــد.
بــه طــور كلــي بــا اختراعهايــي كــه طــي ســالهاي
گذشــته در جهــان صــورت گرفتــه اســت ،مصرفكننــدگان
بيشــتري بــه ســمت المپهــاي الايدي رفتهانــد.
بهــرهوري المپهــاي ال اي دي 90درصــد بيشــتر از
المپهــاي رشــتهيي و طــول عمــر ايــن نــوع المپهــا
نيــز 25برابــر المپهــاي رشــتهيي اســت .لــذا بــراي
مصرفكننــدگان نيــز از تمــام جهــت مقــرون بــه صرفــه
اســت كــه از ايــن نــوع المپهــا يــا المپهــاي هالوژنــي
اســتفاده كننــد .هميــن مســاله ســبب شــده كــه متوســط
قيمــت جهانــي ايــن المپهــا طــي  5ســال گذشــته
80درصــد كاهــش پيــدا كنــد .رونــدي كــه حركــت دنيــا
را بــه ســمت خامــوش كــردن المپهــاي رشــتهيي بــه
تصويــر ميكشــد.

مســئوالن مســائل اقتصــادی و بازرگانــی كــره جنوبــی كــه
از روز گذشــته همایشــی بــزرگ بــه منظــور بررســی فرصــت
هــای تجــاری بــا ایــران را در شــهر ســئول آغــاز كــرده انــد،
امــروز جمعــه و در ادامــه ایــن نشســت ،بــار دیگــر از اهمیــت
ایــن ســفر و شــرایطی كــه انجــام آن مــی توانــد در گســترش
همكاریهــای تهــران و ســئول ســودمند باشــد ،ســخن بــه میان
.آوردند
آنــان در همیــن رابطــه از عزیمــت یــك هیــات  300نفــره از
بــازرگان و مســئوالن اقتصــادی كشــور خــود خبــر دادنــد كــه
هفتــه آینــده و در جریــان رئیــس جمهــوری ایــن كشــور بــه
.تهــران او را همراهــی خواهنــد كــرد
آنــان در كنــار ایــن همایــش كــه دیــروز بــا حضــور بیــش از
 600نفــر از بازرگانــان و صاحبــان شــركت هــای تجــاری آغــاز
بــكار كــرد ،تاكیــد كردنــد كــه ایــن ســفر مــی توانــد ســهم
كــره از بــازار ایــران و فرصــت هــای تجــاری در آن كشــور را
.افزایــش دهد
موسســات كــره ای در روزهــای اخیــر بارهــا دولــت خــود را به
دلیــل تعلــل در انجــام ســفرهای مقــام هــای ارشــد بــه ایــران
مــورد انتقــاد قــرار داده انــد .آنهــا میگوینــد طــرح هــای
مرتبــط بــا توســعه ســاختارهای زیربنایــی ایــران كــه بــر اثــر
تحریــم هــا ضعیــف شــده و بعضــا كارایــی خــود را از دســت
داده اســت ،میلیاردهــا دالر ارزش دارد و كــره مــی توانــد در
.ایــن بخــش بــا ایــران همــكاری نزدیكتــری داشــته باشــد
مســئوالن تجــاری كــره افــزوده انــد كــه ایــران یــك بــازار
بــزرگ ســاخت و ســاز و مصــرف اســت و بــا توجــه بــه ركــود
اقتصــادی حاكــم بــر دنیــا ،الزم اســت دو كشــور همــكاری
هــای گســترده تــری در بخــش هــای تجــاری و اقتصــادی
.داشــته باشــند
آنــان ســفر اول تــا ســوم مــاه مــی ( 12الــی  14اردیبهشــت)
«پــارك گئــون هــی» رئیــس جمهــور كــره بــه ایــران را
رویــداد بســیار مهــم تلقــی كردنــد كــه طبیعتــا راه گســترش
همــكاری هــای مذكــور بــا تهــران را هموارتــر از قبــل خواهــد
.كــرد

ایــن اولیــن ســفر یــك رئیــس جمهــور كــره بــه ایــران از
ن آنهــا در ســال
زمــان برقــراری روابــط دیپلماتیــك میــا 
 1962میــادی اســت و او در تهــران بــا حســن روحانــی
.همتــای ایرانــی خــود دیــدار و گفــت و گــو خواهــد كــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

معرفی کتاب
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اقتصاد در یک درس

هازلیــت در آغــاز کتــاب اقتصــاد در یــک درس مینویســد :ايــن كتــاب تحليلــي اســت بــر پندارهــاي اقتصــادي باطلــي كــه ايــن
روزهــا چنــان فراگيــر شــدهاند كــه تقريبــا آيينــي جديــد را پديــد آوردهانــد .عاملــي كــه از آيينــي شــدن كامــل آنهــا ممانعــت
كــرده ،تناقضهايــي اســت كــه درون ايــن پندارهــا و توهمــات وجــود دارد و كســاني را كــه بــه مبانــي يكســاني بــاور دارنــد ،بــه
صدهــا «مكتــب» مختلــف تقســيم كــرده اســت ......ايــن روزهــا هيــچ دولــت مهمــي در دنيــا وجــود نــدارد كــه سياس ـتهاي
اقتصــادياش ،اگــر تقريبــا بــه طــور كامــل بــا پذيــرش برخــي از ايــن اوهــام و خيــاالت تعييــن نشــده باشــد ،دس ـتكم از آنهــا
اثــر نپذيرفتــه باشــد .شــايد كوتاهتريــن و مطمئنتريــن راه بــراي دســتيابي بــه دركــي مناســب از اقتصــاد ،تحليــل ايــن گونــه
خطاهــا و بــه ويــژه واكاوي در اشــتباه بنيادينــي باشــد كــه ايــن خطاهــا در آن ريشــه دارنــد .ايــن اســت فرضــي كــه در پــس
ايــن كتــاب و عنــوان نســبتا ســتيزهجويانه و بلندپروازانــه آن قــرار دارد.
هنری هازلیت /محسن رنجبر،نیلوفر اورعی
انتشارات دنیای اقتصاد 1392 :چاپ دوم
قطع رقعی 252/صفحه
قیمت 13000:تومان
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