انـرژی

شماره سی و سه //هفته آخر اردیبهشت هزار و سیصد نود و پنج

سياستهاي كاربردي تحريك تقاضا

يكــي از بزرگتريــن مشــكالت حــال حاضــر اقتصــاد ايــران ،ركــود ســنگين حاكــم
بــر بخشهــاي مختلــف توليــدي كشــور اســت .در هميــن راســتا دولــت بــراي گريــز
از ركــود ،راه تحريــك تقاضــا را در پيــش گرفتــه اســت .راهــي كــه ســال گذشــته از
طريــق عرضــه كارتهــاي اعتبــاري خريــد كاال و تاميــن اعتبــار از طريــق بانــك مركزي
بــراي خريــد خــودرو ســپري شــد .امــا ايــن موضــوع كــه تــا چــه انــدازه اينگونــه
طرحهــا بــراي تحريــك تقاضــا اقتصــاد ركــود زده كشــور موفــق عمــل كــرده يــا نــه
قابــل تامــل اســت .در شــرايط فعلــي ،در پيــش گرفتــن سياســت درســت ،مهمتريــن
نيــازي اســت كــه در اقتصــاد بيمــار فعلــي مــا بــه چشــم ميخــورد كــه بــا نگاهــي
بــه سياســتهايي كــه تاكنــون اعمــال شــده ،درمييابيــم كــه مســير طــي شــده
بيراهــه بــوده ،چراكــه طرحهــاي بــه اجــرا درآمــده ،نتوانســته تقاضــاي الزم را بــه
وجــود آورد .ايــن درحالــي اســت كــه بــر ايــن بــاورم دولــت بهخوبــي توانســته از
پــس كنتــرل نــرخ تــورم برآيــد و نــه تنهــا مانــع افزايــش افســار گســيخته نــرخ
تــورم شــود ،بلكــه بعــد از ســالها موفــق بــه تكرقمــي شــدن آن شــده اســت.
امــا در ايــن ميــان بــاز هــم نقــص در تحريــك تقاضــا بــه چشــم ميخــورد ،چراكــه
اگــر پيشــرانهاي اقتصــادي كــه بارهــا مســووالن بــه آن اشــاره كردهانــد جــدي
گرفتــه نشــود ،در آينــده بــا مشــكل مواجــه خواهيــم شــد و نميتوانيــم بــه خوبــي
تقاضــا را تحريــك كنيــم .البتــه بايــد ايــن موضــوع را هــم درنظــر داشــت كــه قــدرت
خريــد مــردم در ســالهاي گذشــته بــا افــت محسوســي همــراه بــوده كــه خــود
يكــي از داليــل عمــده تحريــك تقاضــا بهشــمار مــيرود .در ايــن شــرايط توليــد و
توليدكننــده نيــز بــا بنبس ـتهاي اقتصــادي روب ـهرو ميشــوند ،چراكــه زمانــي كــه
قــدرت خريــد بــاال باشــد توليدكننــده نيــز ميتوانــد چرخهــاي كســبوكار خــود
را بهخوبــي بچرخانــد .ايــن درحالــي اســت كــه توليــد زمانــي قــوت ميگيــرد كــه
بازارهــاي معاملهيــي در دســترس باشــند .در ادامــه بــازار همزمانــي رونــق ميگيــرد
كــه واردات جنــس بيكيفيــت وجــود نداشــته باشــد و توليــد ملــي داراي ارزش
افــزوده باشــد .بنابرايــن اگــر تمــام مســيرهايي كــه مشــخص اســت بهخوبــي طــي
شــود ،شــاهد افزايــش تقاضــا خواهيــم بــود .بايــد ايــن موضــوع را هــم درنظــر داشــت
كــه در تمــام دنيــا اقتصاديهــاي نفتــي رو بــه تحــول هســتند و مســيرهاي ديگــري
همچــون مالياتســتاني را در برنامههــاي مــدون خــود قــرار دادهانــد .نميتــوان بــا
اقتصــاد نفتــي گام برداشــت و انتظــار شــكوفايي در اقتصــاد را داشــت.
از ديدگاه من شرايط فعلي اقتصاد ادامه در صفحه 5

اتاق بازرگاني ايران باالخره كوتاه آمد

اساسنامه اتاقهاي بازرگاني مشترك به
شور گذاشته شد
ماجــراي اساســنامه جديــد اتاقهــاي بازرگانــي مشــترك باعــث اختــاف
نظرهــاي فراوانــي ميــان چهرههــاي مطــرح اتــاق بازرگانــي شــد و باالخــره بــا
عقبنشــيني اتــاق بازرگانــي از مواضــع خــود ايــن مشــكل حــل شــد .ماجــرا
از نامهيــي آغــاز شــد كــه طــي آن معاونــت بينالملــل اتــاق بازرگانــي ايــران
بــه اتاقهــا و شــوراهاي مشــترك اعــام كــرده بــود ،اساســنامه جديــدي تهيــه
شــده و همــه اتاقهــا و شــوراهاي مشــترك موظــف هســتند در كمتــر از 6
مــاه ايــن اساســنامه را بــه تاييــد مجمــع عمومــي خــود برســانند .اعتراضــات
گســترده نســبت بــه ايــن موضــوع توســط چهرههــاي مطــرح اتــاق منجــر
بــه جلســاتي شــد و در نهايــت گروهــي از هيــات رييســه اتاقهــا و شــوراهاي
مشــترك اقــدام بــه نوشــتن اساســنامه جديــدي كردنــد .امــا ايــنبــار اتــاق
بازرگانــي ايــران قبــول كــرد كــه اساســنامه جديــد بــه تصويــب هيــات
نماينــدگان اتــاق ايــران و بــا جمــعآوري نظــر تمامــي صاحبــان كارتهــاي
بازرگانــي صــورت پذيــرد.
تعريف اتاقها و كميتهها به شكل جديد
مشــكل اول طــرح اوليــه ايــن بــود كــه هم ـه چيــز در قالــب يــك اساســنامه

ن بــار بــه
در نظــر گرفتــه شــده بــود ولــي بــراي مشــخص شــدن جزييــات ايـ 
تفكيــك ميــان آييننامــه تشــكيل و نظــارت بــر اتاقهــاي مشــترك و در
مصوبهيــي جداگانــه بــه اساســنامه ايــن اتاقهــا پرداختنــد .در حقيقــت تــا
امــروز هــر اتــاق بنــا بــه ســليقه خــود يــك اساســنامه داشــت و نظارتــي بــر
اساســنامهها وجــود نداشــت .از ســوي ديگــر مســاله نظــارت بــر اتاقهــاي
بازرگانــي مشــترك مطــرح بــود .ايــن تشــكلها داراي مجمــع عمومــي هســتند
پــس طبيعتــا اســتقالل مشــخصي در قبــال اتــاق بازرگانــي داشــتند بــه هميــن
دليــل بايــد وضعيــت آنهــا روشــن ميشــد.
مهمتريــن تغييــري كــه از چنــد وقــت پيــش بــه رســانهها اعــام شــد ،حــذف
شــوراهاي مشــترك بــود .براســاس آييننامــه جديــد تشــكيل و نظــارت بــر
اتاقهــاي بازرگانــي مشــترك از ايــن پــس تنهــا اتــاق بازرگانــي مشــترك يــا
كميتــه مشــترك وجــود خواهــد داشــت و ديگــر بحثــي از شــوراهاي مشــترك
در كار نيســت .بــر هميــن اســاس تمامــي شــوراهاي مشــترك واجــد شــرايط به
اتاقهــاي بازرگانــي مشــترك تبديــل خواهنــد .شــد .براســاس ايــن آييننامــه
اتاقهــاي بازرگانــي مشــترك از ايــن پــس تشــكلهايي ملــي ،غيرانتفاعــي و
غيردولتــي و ثبــت شــده در اتــاق بازرگانــي ايــران هســتند كــه بــا ماموريــت
توســعه فعاليتهــاي ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
اساســنامه اتاقهــاي بازرگانــي مشــترك
بــه شــور گذاشــته شــد ماجــراي اساســنامه

جديــد اتاقهــاي بازرگانــي مشــترك باعــث
اختــاف نظرهــاي فراوانــي ميــان چهرههــاي
مطــرح اتــاق بازرگانــي شــد مشــروح خبــر

ـا يكــي
ـك تقاضـ
ـردي تحريـ
سياس ـتهاي كاربـ
از بزرگتريــن مشــكالت حــال حاضــر اقتصــاد ايــران ،ركــود
ســنگين حاكــم بــر بخشهــاي مختلــف توليــدي كشــور
اســت مشــروح خبــر

فاینانــس  25میلیــارد دالری کرهایهــا
در ایــران در جریــان ســفر رییــس جمهورکــره

جنوبــی و هیــات همــراه بــه ایــران تفاهمنامههــای
زیــادی مشــروح خبــر

دولــت ،بخــش خصوصــی ریســک پذیــر
میخواهــد دومیــن همایــش راهکارهــای

افزایــش ســهم بخــش خصوصــی در بازارهــای
بینالمللــی انــرژی مشــروح خبــر

ـران دي
ـادرات مجدد ايــ
ـگاه صــ
ـر پايـ
تغييـ
مــاه ســال گذشــته ،بــه دنبــال تنــش در روابــط
سياســي ايــران و برخــي كشــورهاي حاشــيه خليــج
فارسمشــروح خبــر

ـع
ـازار گازمایـ
ـن بـ
ـه بزرگتریـ
خاورمیانـ
ـران مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی گاز
ایــــ

ایــران بــا تشــریح برنامــه هــای جدیــد افزایــش
صــادرات گازمایــع ایــران ،اعــام کــرد مشــروح

خبــر

خیــز بلنــد آلمــان بــرای همــکاری بــا
ایــران در حــوزه فتــو ولتائیــک در پــی

افزایــش تمایــل شــرکتهای انــرژی بینالمللــی
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت انــرژی ایــران
پــس از حصــول توافــق هســتهای مشــروح خبــر
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ایجــاد رگوالتــوری در بخــش انــرژی واجــب
اســت مشــروح خبــر

معاون اول الگارد در راه ايران مشروح خبر

جزییــات همــکاری آلمــان بــا پتروشــیمی گشــایش نمایندگــی هــای فــروش محصــوالت
پتروشــیمی ایــران در اروپــا مشــروح خبــر
ـت دولت و بــ
ـی ،ضمانــ
ـش خصوصـ
بخـ
ـانک ایـــران مشــروح خبــر
مرکــزی را میخواهــــــدشمارش ورود
ـادرات
ـعه صـ
ـی توسـ
ـن المللـ
ـش بیـ
ـن همایـ
ـش خصوصی اولیـ
ـرد بخـ
ـلطانی از عملکـ
ـقاد سـ
هیاتهــای خارجــی بــه ایــران اندکانــدک بــه  200انتــــ
انــرژی بــه تعویــق افتادمشــروح خبــر
نزدیــک میشــود
مشــروح خبــر

ـای
ـرکت هـ
ـرای ورود  40شـ
ـاز بـ
ـش نیـ
ـه پیـ
در نمایشــگاه بیســت و یکــم صنعــت نفــت تــاش بــرای کســب نتایــج عملــی در توســعه سـ
خارجــی بــه بــازار ایــران مشــروح خبــر
چــه گذشــت بیســت و یکمیــن نمایشــگاه نفــت ،روابــط ایــران و ایتالیــا مشــروح خبــر
گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی در حالــی پــس از چهــار روز
ـه همچنان
ـان و فرانسـ
ـا آلمـ
ـدی بـ
ـرات جـ
فعالیــت روز یکشــنبه  19اردیبهش ـتماه بــه کار خــود اعتــراض ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی بــه مذاکـ
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ادامه ار صفحه 1
اقتصــادي بــا يــك كشــور خارجــي بــه فعاليــت ميپردازند.
آنهــا از نظــر شــخصيت حقوقــي و مالــي مســتقل هســتند
امــا از حيــث سياســتها ،مقــررات و ضوابــط تابــع اتــاق
ايــران هســتند .در مقابــل كميتههــاي مشــترك تنهــا
در مــوارد خــاص و بنــا بــه تشــخيص هيــات رييســه يــا
پيشــنهاد معاونــت بينالملــل و بــا ماموريــت مشــخص
بــراي مــدت محــدود بيــن ايــران و ســاير كشــورها يــا
ســازمانهاي بينالمللــي تشــكيل ميشــود و رييــس
و ســاير اعضــاي آن از ســوي هيــات رييســه اتــاق ايــران
معرفــي ميشــوند
بــا چــه كشــورهايي ميتوانيــم اتــاق مشــترك
داشــته باشــيم
تــا پيــش از ايــن هــر كشــوري در صورتــي كــه تعــداد
مشــخصي از اعضــا تقاضــاي تشــكيل اتــاق مشــترك را
ميكردنــد داراي تشــكل ميشــد .امــا براســاس ايــن
آييننامــه پيشــنهاد تاســيس اتــاق مشــترك تنهــا از
ســوي اعضــا اتــاق ،هيــات رييســه اتــاق ايــران ،امــور
بينالملــل يــا مراجــع دولتــي در يكــي از شــرايط زيــر
ممكــن خواهــد بــود:
-1كشــور پيشــنهادي يكــي از  30شــريك اول ايــران در
تجــارت خارجــي باشــد
-2كشور مورد نظر جزو همسايگان ايران باشد
-3كشــور مــورد نظــر جــزو  30اقتصــاد بــزرگ جهــان
باشــد
-4قابليــت ارتقــاي ظرفيــت توســعه تجــارت بــا كشــور
مــورد نظــر بــه تشــخيص اتــاق وجــود داشــته باشــد
-5كشــور پيشــنهادي يــك اتــاق يــا كميتــه مشــترك بــا
ايــران تشــكيل داده باشــد
همچنيــن مــدت زمــان رســيدگي بــه طــرح توجهــي
تاســيس اتــاق مشــترك و تصويــب هيــات رييســه يــك
مــاه اســت .پروانــه فعاليــت اتاقهــاي مشــترك نيــز بــه
مــدت 2ســال صــادر ميشــود.
چه اتاقهايي منحل خواهند شد؟
براســاس هميــن آييننامــه پــس از پايــان 2ســال از عمــر
خــود بــراي تمديــد پروانــه فعاليــت بايــد داراي شــرايط
زيــر باشــد در غيــر ايــن صــورت پروانــه فعاليــت تمديــد

اساسنامه اتاقهاي بازرگاني مشترك به شور
گذاشته شد

نميشــود .بــا ايــن حســاب بعضــي از اتاقهــا و شــوراهاي
مشــترك فعلــي در آســتانه انحــال قــرار خواهنــد داشــت.
شــرايط مــورد نظــر بــراي تمديــد فعاليــت بــه شــرح زيــر
اســت
الف) حداقل اتاق داراي  100عضو باشد
ب) براســاس ارزيابــي عملكــرد صــورت گرفتــه توســط
امــور بينالملــل حداقــل امتيــازات الزم بــراي ادامــه
فعاليــت اتــاق كســب شــده باشــد.
البتــه در صــورت عــدم كســب نمــره مــورد نظــر اتــاق
ميتوانــد بــه مــدت  2ســال بــه آنهــا اجــازه فعاليــت بــا
پروانــه موقــت را ارائــه دهــد.
محــدود شــدن هيــات موســس اتاقهــاي
مشــتر ك
امــا يكــي از بحثهــاي چالشــي در ايــن آييــن نامــه
محــدود شــدن افــرادي اســت كــه ميتواننــد در اتــاق
مشــترك عضويــت داشــته باشــند .بــر اســاس آييــن
نامــه جديــد ديگــر ماننــد گذشــته هــر فــرد عالقهمنــد
نميتوانــد در هيــات موســس اتــاق مشــترك حضــور
داشــته باشــد و اعضــاي جديــد بايــد داراي شــرايطي
باشــند كــه نشــان دهنــد در زمينــه كشــور مــورد نظــر
فعــال هســتند .ايــن شــرايط شــامل داشــتن اظهارنامــه
گمركــي صادراتــي يــا وارداتــي ،ثبــت شــركت در كشــور
مــورد نظــر ،مشــاركت در مناقصههــاي كشــور مــورد
نظــر و مســائلي از ايــن قبيــل ميشــود .همچنيــن بــراي
شــركت حمــل و نقلــي مــدارك حمــل بــار بــه كشــور

مــورد نظــر درخواســت ميشــود امــا ايــن اســناد بايــد بــه
تاييــد واحــد كارنــه تيــر اتــاق بازرگانــي برســد .حــد نصــاب
اعضــا بــراي تشــكيل يــك اتــاق  50نفــر در نظــر گرفتــه
شــده اســت .همچنيــن اعضــاي هياتمديــره بايــد حداقــل
يــك ســال در اتــاق بازرگانــي مشــترك ســابقه عضويــت
داشــته باشــند.
از ســوي ديگــر هــر فــرد تنهــا ميتوانــد رياســت يــك
اتــاق مشــترك را عهــدهدار شــود .بــا ايــن حســاب بايــد
شــاهد اســتعفاي بعضــي از چهرههــاي مطــرح از هيــات
رييســه اتاقهــاي خــود باشــيم .از جملــه آنهــا ميتــوان
بــه اســداهلل عســگراوالدي اشــاره كــرد كــه رياســت اتــاق
مشــترك كشــورهاي چيــن و روســيه را عهــدهدار اســت.
همچنيــن عالميرمحمــد صادقــي نيــز رياســت دو اتــاق
بازرگانــي مشــترك افغانســتان و كانــادا را در اختيــار دارد.
مســعود دانشــمند نيــز بــه دليــل رياســت اتــاق امــارات و
شــوراي مالــزي شــرايط مشــابهي دارد .همچنيــن از ايــن
پــس طــول عمــر اتاقهــاي مشــترك 3ســال اســت و
اعضــاي هياتمديــره بيــن  5تــا  7نفــر انتخــاب خواهنــد
شــد.
حضور اعضاي ناظر و افتخاري
در اتاقهــاي مشــترك از جملــه تغييــرات مهــم در
اساســنامه اتاقهــاي مشــترك امــكان حضــور افــراد در 3
قالــب اعضــاي عــادي ،اعضــاي افتخــاري و اعضــاي ناظــر
اســت .اعضــاي ناظــر و افتخــاري ميتواننــد از امتيــازات
اتــاق بازرگانــي مشــترك و خدمــات آنهــا اســتفاده كننــد
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امــا طبيعتــا حــق راي و اعمــال نظــر نخواهنــد داشــت.
اعضــاي ناظــر بيشــتر افــرادي از كشــورهاي ديگــر هســتند
كــه كارت بازرگانــي و عضويــت اتــاق ايــران را ندارنــد پــس
طبيعتــا نميتواننــد بــه عضويــت عــادي اتــاق بازرگانــي
دربياينــد .همچنيــن شــخصيتهايي كــه در تحقــق
اهــداف و پيشــرفت مناســبات اقتصــاد ايــران و كشــور
مــورد نظــر خدمــات قابــل توجهــي را انجــام دادهانــد يــا
ميتواننــد در آينــده انجــام دهنــد بــه عضويــت افتخــاري
در خواهنــد آمــد .از ســوي ديگــر در ايــن اساســنامه جديــد
بــه صراحــت ذكــر شــده اســت كــه افــراد تنهــا بــا گذشــت
3مــاه از عضويــت آنهــا در اتــاق مشــترك حــق عضويــت
پيــدا خواهنــد كــرد .امــا مســاله مهــم در ايــن اساســنامه
ايــن اســت كــه اتاقهــا حــق دارنــد در مجمــع عمومــي
خــود نســبت بــه تغييــرات در ايــن اساســنامه اقــدام كننــد.
بــا ايــن وجــود ايــن تغييــرات تنهــا در صــورت تاييــد
معاونــت حقوقــي اتــاق بازرگانــي ايــران قابليــت اجــرا
خواهــد داشــت.
بهبود ظاهري اما بدون برنامه
هــر چنــد بعــد از كشــمكش فــراوان ايــن اساســنامهها
باالخــره اصــاح شــد ولــي هنــوز بايــد شــاهد تغييــرات
آن در هيــات نماينــدگان بــود .بــا ايــن وجــود رويهيــي
كــه بــراي ايــن كار در نظــر گرفتــه شــد باعــث شــده اســت
كــه احتمــاال ايــن اساســنامه بــدون دردســر زيــاد بــه
تصويــب برســد .بــا ايــن وجــود هنــوز بحثهايــي اساســي
دربــاره اتاقهــاي مشــترك وجــود دارد .مهمتريــن مســاله
اتاقهــاي مشــترك داشــتن يــك برنامــه مشــخص و
اســتراتژي دربــاره آنهــا اســت .ايــن تغييــرات در ســاختار و
اساســنامه اســت امــا نيــاز اســت كــه اوال وظايفــي مشــخص
بــراي اتاقهــاي مشــترك تعريــف شــود و ثانيــا اختيــارات
و امتيازاتــي در قبــال آن بــه اتاقهــا داده شــود .بحــث
دوم نــگاه بــه عنــوان يــك تشــكل بــه اتاقهــاي مشــترك
اســت .اتاقهــاي مشــترك بايــد بتواننــد كــم كــم تبديــل
بــه يــك تشــكل بــا محوريــت مشــخص شــوند و بــر هميــن
اســاس حــق راي و داشــتن كرســي در هيــات نماينــدگان
ماننــد ســاير تشــكلها بايــد بــه رســميت شــناخته شــود.
در نهايــت خواســته ســوم اتاقهــاي مشــترك ايجــاد
كنفدراســيون اتاقهــاي مشــترك اســت كــه بتوانــد
برنامهريــزي جامعــي دربــاره مهمتريــن تشــكلهاي
بينالمللــي ايــران داشــته باشــد
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در جریــان ســفر رییــس جمهورکــره جنوبــی
و هیــات همــراه بــه ایــران تفاهمنامههــای
زیــادی در بخــش هــای مختلــف بهویــژه
ـب
ـاد نایـ
ـه اعتقـ
ـید .بـ
ـا رسـ
ـه امضـ
ـادی بـ
اقتصـ
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
تهــران بایــد فاینانــس  25میلیــارد دالری
کــرهای هــا در ایــران را بــه ســمت ســاخت
کارخانههــا بــرای ســرمایهگذاری ،تولیــد و
در نهایــت صــادرات مشــترک ســوق داد.

فاینانــــس
 25میلیارد دالری
کرهایها در ایران

حمیدرضــا صالحــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایســنا ،اظهــار کــرد :حضــور رییــس جمهــور کــره
جنوبــی و  234تــن از مدیــران ارشــد ایــن کشــور در
ایــران اقدامــی بــی ســابقه بــود و بایــد از فرصتهــای
بــه وجــود آمــده آن بهــره الزم را بــرای رشــد اقتصــاد،
ایجــاد اشــتغال و افزایــش درآمــد ســرانهمان ببریــم.
وی بــا بیــان اینکــه پــس از برجــام بیــش از 160
ت مختلــف بــه ایــران ســفر کردهانــد ادامــه داد:
هیــا 
کــره جنوبــی در آســیای شــرقی بــه لحــاظ تکنولــوژی
پــس از ژاپــن ســرامد کشورهاســت و بــرای همیــن
ایــن کشــور بــرای انتقــال تکنولــوژی بــه ایــرن
میتوانــد بســیار مناســب باشــد .کرههــا زمانــی
تکنولــوژی را از غــرب گرفتنــد و اکنــون خودشــان
صاحــب تکنولــوژی هســتند و ایــن مســیری اســت
کــه ایــران هــم بایــد آن را طــی کنــد.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
تصریــح کــرد :بــه دلیــل اینکــه قیمــت محصــوالت
کــره جنوبــی پاییــن اســت و کیفیتشــان هــم
چنــدان پایینتــر از اروپاییهــا نیســت ،ایــن کشــور
میتوانــد شــریک مناســب و خوبــی بــرای ایــران
باشــد.
صالحــی افــزود :کــرهای هــا ایــن موضــوع را متوجــه
شــدند کــه نیــروی انســانی و نیــروی متخصــص و
همیــن طــور انــرژی در ایــران ارزان اســت و اینکــه
اگــر بخواهنــد بــه بــازار خاورمیانــه دسترســی پیــدا
کننــد ایــران میتوانــد ظرفیــت باالیــی برایشــان
داشــته باشــد.
او بــا اشــاره بــه برخــی از تفاهمنامــه هــای امضــا
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شــده بیــن ایــران و کــره جنوبــی گفــت :در جریــان
ایــن ســفر شــاهد امضــای  14تفاهــم نامــه بیــن ایــران
و کــره جنوبــی بودیــم .تفاهمنامــه ای در زمینــه
ی بــر امضــا شــد کــه
ســاخت کشــتیهای ال.ان.جــ 
واقعــا بــه آن نیــاز داشــتیم و همچنیــن در فازهــای
پــارس جنوبــی تفاهــم شــد کــه ماننــد گذشــته
کــرهای هــا حضــور جــدی در آن داشــته باشــند.
صالحــی اضافــه کــرد :همچنیــن در زمینــه
بهینهســازی شــبکههای بــرق بــا کــره تفاهــم نامــه
امضــا شــد .صنعتــی کــه کــره جنوبــی در دنیــا در
آن پیشــتاز اســت و میتوانــد تــا  4درصــد مصــرف
بــرق را پاییــن بیــاورد و ایــران هــم میتوانــد از ایــن
دســتاورد اســتفاده کنــد.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی در
بخــش دیگــری از صحبتهایــش بــه حضــور کــم
رنــگ بخــش خصوصــی در تفاهمنامههــای مختلــف
بــا کرهایهــا اشــاره کــرد و گفــت :یکــی از ضعفهــا
در تفاهمنامههایــی کــه بیــن دو طــرف امضــا شــد
ایــن بــود کــه اکثــر آنهــا بــا شــرکتهای دولتــی
امضــا شــد .انتظــار مــیرود بخــش خصوصــی یــک
رکــن و پایــه ثابــت در ایــن تفاهمنامههــا باشــد تــا
بتوانیــم شــاهد توســعه و تقویــت ظرفیتهــای بخــش
خصوصــی در کشــورمان باشــیم.
وی افــزود :کرهایهــا و همیــن طــور اروپاییهــا
عالقهمنــد هســتند کــه بــا دولــت ایــران قــرارداد
ببندنــد امــا بایــد زمینـهای را فراهــم کنیــم کــه کــره
در ایــران کارخانــه بســازد و انتقــال تکنولــوژی اتفــاق
بیفتــد؛ ماننــد آن چیــزی کــه در قــرارداد بیــن ایــران
خــودرو و پــژو اتفــاق افتــاد کــه یکــی از دســتاوردهای
پــس از برجــام بــود.
صالحــی تصریــح کــرد :کــرهای هــا اعــام کردهانــد که
 25میلیــارد دالر فاینانــس بــه ایــران میآورنــد کــه
رقــم کمــی نیســت امــا نبایــد تنهــا بــه ایــن فاینانــس
اکتفــا کنیــم بلکــه بایــد زمینــه را بــه گونـهای فراهــم
کنیــم تــا کــرهای هــا بــا بخــش خصوصــی مــا کارخانه
مشــترک تاســیس و محصــول مشــترک تولیــد و آن را
در دیگــر بازارهــا عرضــه کننــد.

4

جزییات همکاری آلــمان با
پتروشیمی ایـــران
نایــب رییــس هیــات مدیــره شــرکت ملــی پتروشــیمی
 BASFضمــن اشــاره بــه اینکــه هنــوز بــا شــرکت
تفاهمنامــهای بــه امضــا نرســیده اســت ،اعــام کــرد
کــه ایــن شــرکت بــرای احــداث پتروشــیمی بــا دریافت
گاز کامــل یکــی از فازهــای پارسجنوبــی بــه عنــوان
.خــوراک در حــال رایزنــی اســت
عبــاس دربــاره هدفگــذاری چهــار میلیــارد دالری
ارزش تولیــدات پتروشــیمی از ســوی وزیــر نفــت
اظهــار کــرد :ایــن هدفگــذاری براســاس طرحهایــی
اســت کــه ســالهای گذشــته احــداث آنهــا آغــاز شــده
..و امســال بــه بهرهبــرداری میرســد
شــعری مقــدم بــا بیــان اینکــه طرحهایــی کــه امســال
بــه بهرهبــرداری میرســند همگــی از پیــش فاینانــس
شــدهاند ،ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن طرحهــای
میاندســتی از جملــه تمــام جدیــد بــه عــاوه
تعــدادی از طرحهــای قدیمــی کــه منتظــر فاینانــس
.هســتند نیــاز بــه جــذب ســرمایهگذار دارنــد
وی عنــوان کــرد :مشــکل شــرکتهای خارجــی ایــن
اســت کــه منتظرنــد مشــکالت بانکــی ایــران برطــرف
شــود بنابرایــن مشــکل طرحهــای میاندســتی
در حــال حاضــر نیــاز بــه ســرمایهگذار و ارز اســت.
نایــب رییــس هیاتمدیــره شــرکت ملــی پتروشــیمی
تصریــح کــرد کــه اگرچــه شــرکتهای بینالمللــی
عالقــه زیــادی بــه ورود بــه طرحهــای پتروشــیمی
در ایــران دارن ـد امــا تــا زمانــی کــه مشــکالت بانکــی
حــل نشــود اگرچــه مذاکــرات صــورت گرفتــه و
تفاهمنامههایــی امضــا میشــود امــا ایــن تفاهمهــا
بــه حقیقــت نخواهــد پیوســت.به گــزارش ایســنا،
شــعریمقدم دربــاره اینکــه مشــکالت بانکــی چــه
زمانــی رفــع خواهــد شــد ،ادامــه داد :مــن فکــر
میکنــم بانکهــا منتظرنــد تــا انتخابــات آمریــکا
برگــزار شــود و ســپس محدودیتهــای خــود را بــرای
ایرانبردارنــد و بــه ایــن ترتیــب انتظــار نم ـیرود کــه
کارهــای اجرایــی بــا شــرکتهای بینالمللــی تــا
پایــان امســال آغــاز شــود و احتمــاال همکاریهــا بــه
.ســال آینــده خواهــد کشــید
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ادامه ار صفحه 1

سياستهاي كاربردي تحريك تقاضا

در دومین همایش راهکارهای افزایش سهم
بخش خصوصی در بازارهای بینالمللی انرژی
عنوان شد

دولت ،بخش خصوصی ریسک
پذیر میخواهد

دومیــن همایــش راهکارهــای افزایش ســهم بخــش خصوصی
در بازارهــای بینالمللــی انــرژی و ســومین گفتوگــوی
تجــاری ایــران و چیــن روز گذشــته در حالــی برگــزار شــد
کــه بخــش خصوصــی بــا وجــود حضــور نماینــدگان وزارت
نفــت ،انتظــارات و خواستههایشــان را از وزارت نفــت
عنــوان نکردنــد .در مقابــل نماینــدگان دولتــی ضمــن اعــام
عــدم موفقیــت بخــش خصوصــی در صــادرات فرآوردههــای
نفتــی در ســال گذشــته ،انتظــارات خــود را از ایــن بخــش
بــا صراحــت اعــام کردنــد و از بخــش خصوصــی خواســتند
بیــش از گذشــته ریســکپذیر باشــند.
در ابتــدای ایــن همایــش ناصــر ســجادی ،مدیرعامــل
شــرکت ملــی پخــش ضمــن ارائــه گزارشــی از مــازاد تولیــد
فرآوردههــای نفتــی در ســال گذشــته ،اظهــار کــرد :بــا
افزایــش تولیــد گاز ،بســیاری از فرآوردههــای نفتــی از
جملــه نفـتگاز و نفــت کــوره بــا مــازاد مواجــه میشــوند و
بایــد ایــن فرآوردههــا صــادر شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه بخــش خصوصــی در صــادرات
ایــن فرآوردههــا بهخصــوص در بازارهــای منطقــه موفــق
عمــل نکــرده اســت ،تصریــح کــرد :ســال آینــده کشــور بــا
مــازاد تولیــد بنزیــن مواجــه خواهــد شــد و بخــش خصوصــی
بایــد در بخــش صــادرات فرآوردههــا بیــش از گذشــته
فعالیــت کنــد تــا بتوانــد بــا شناســایی بازارهــای جدیــد و
تقویــت بازارهــای کنونــی بیــش از گذشــته موفــق باشــد.
ســجادی همچنیــن تاکیــد کــرد :ایــران در اطــراف خــود
بــازار بزرگــی دارد و میتــوان بــا طراحــی چشــماندازی
ایــن بازارهــا را گســترش داد.
در ادامــه ایــن همایــش امیرحســین زمانینیــا ،معــاون امــور
بینالملــل و بازرگانــی وزیــر نفــت ،انتظــارات دولــت از
بخــش خصوصــی را تشــریح کــرد و گفــت :بخــش خصوصــی
نیــز میتوانــد انتظــارات و خواســتههای خــود را بیــان کنــد.

مــا آمــاده هســتیم ایــن انتظــارات را بشــنویم و در تعامــل
بــا یکدیگــر مشــکالت را مرتفــع کنیــم .یکــی از مهمتریــن
خواســتههای مــا ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی بیــش
از گذشــته ریســک کنــد و بازارهــای متنوعتــری را بــرای
کشــور شناســایی کنــد ،شناســایی ایــن بازارهــا از اهــداف
جــدی اقتصــاد مقاومتــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ذخایــر غنــی نفــت و گاز پشــتوانه
بخــش خصوصــی اســت ،تاکیــد کــرد :بخــش خصوصــی
بایــد توانمنــدی خــود را ارتقــا دهــد تــا بتوانــد بــا
شــرکتهای برنــد شــراکت داشــته باشــد .انتظــار داریــم
بخــش خصوصــی منابــع مالــی جدیــدی را بــه کشــور
هدایــت کنــد و در خریــد ســهام پاالیشــگاههای داخلــی و
حتــی خارجــی حضــور جدیتــر داشــته باشــد .بــدون شــک
ســرمایهگذاری در پاالیشــگاههای خارجــی تضمینــی بــرای
فــروش نفــت کشــور خواهــد بــود.
زمانینیــا بــا بیــان اینکــه صنعــت نفــت ایــران از ابتــدای
انقــاب تاکنــون در تحریــم بــوده اســت و همــواره
بیشــترین انــرژی خــود را بــرای مقاومــت در برابــر ایــن
تحریمهــا صــرف کــرده اســت ،گفــت :بخــش خصوصــی در
ســوآپ نفــت و فرآوردههــای نفتــی نقــش بســزایی دارد و
هماکنــون بســیاری از کشــورهای منطقــه از جملــه روســیه،
ترکمنســتان ،آذربایجــان بــرای از ســرگیری ســوآپ نفــت
خــام و فرآوردههــای نفتــی اعــام آمادگــی کردهانــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور چیــن در روزهــای
ســخت همــراه ایــران بــوده اســت ،اعــام کــرد :ایــن
همراهــی در دوران برجــام و گشــایش نیــز ادامــه خواهــد
داشــت.
امــا بعــد از ســخنرانی مســئوالن دولتــی ،نماینــدگان بخــش
خصوصــی بــدون اشــاره بــه انتظــارات و مشکالتشــان
ســخنرانی کردنــد و بیشــتر محــور صحبتهــای خــود را

کشــور چیــن اختصــاص دادنــد.
مهــدی شــریفی نیــک نفــس ،مدیرعامــل شــرکت
بازرگانــی پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه بعــد از اعمــال
تحریمهــا ،صــادرات  35درصــدی محصــوالت پتروشــیمی
بــه اروپــا متوقــف شــد ،گفــت :بیشــترین ســهم محصــوالت
مــا بــه کشــور چیــن اختصــاص یافتــه و انتظــار داریــم بــا
همــکاری مشــترک ،ســهم صــادرات بیشــتر شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکتهای چینــی عــاوه بــر
شــراکت بــا شــرکتهای خصوصــی ایــران بــرای افزایــش
صادراتشــان ،میتواننــد در تولیــد محصــوالت جدیــد
پتروشــیمی در ایــران نیــز همــکاری جدیــدی را آغــاز
کننــد ،تاکیــد کــرد :فضــا بــرای ســرمایهگذاری در ایــران
در حــوزه صنایــع تکمیلــی و پاییــن دســتی پتروشــیمی
مهیــا اســت.
در ایــن همایــش ســیدحمید حســینی ،عضــو هیاتمدیــره
اتحادیــه فرآوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی نیــز بــه
ســابقه طوالنــی همکاریهــای تجــاری میــان ایــران
و چیــن اشــاره کــرد و گفــت :ایــن دو کشــور از نظــر
فرهنگــی و سیاســی اشــتراک زیــادی دارنــد امــا نســبت
بــه ظرفیتهــای یکدیگــر اطــاع کافــی ندارنــد از ایــن رو
الزم اســت در تعامــل جــدی بــا یکدیگــر ایــن ظرفیتهــا
تقویــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه چیــن بزرگتریــن تولیدکننــده
نفــت خــام اســت ،افــزود :ایــران دارای ذخایــر غنــی
نفــت و فرآوردههــای نفتــی اســت و اعضــای اتحادیــه
صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی آمادگــی خــود بــرای
توســعه همــکاری بــا چیــن را اعــام میکننــد.
بــه گــزارش «فرصتامــروز» ،در همایــش روز گذشــته
تفاهمنامــه همــکاری میــان اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفتــی بــا  CPCIFامضــا و مبادلــه شــد.

كشــور كــه چاشــني ركــودزده دارد ،نتيجــه اشــتباه در مديريت،
عــدم توجــه بــه توليــد داخــل ،عــدم حفاظــت و صيانــت
از صنعــت كشــور ،بحــث تنظيــم مقــررات ،قيمتگــذاري
حاملهــاي انــرژي و بيتوجهــي بــه پيشــرانهايي اســت كــه
ميتوانــد محركهــاي مهمــي بهشــمار رود .بايــد بــا نيــرو
و انــرژي ارزان ،كاالي ارزان توليــد كــرد و در بازارهــاي مهــم
صادراتــي بــه فــروش رســاند .ايــن نكتــه را نيــز بايــد درنظــر
داشــت كــه صــادرات ،امــروزه پيشــران مهــم اقتصــاد كشــور
محســوب ميشــود و ميتــوان بــا صــادرات غيرنفتــي درآمــد
ايجــاد كــرد .در شــرايط اينچنينــي درآمــد مــردم نيــز افزايــش
مييابــد و توليــد نيــز رشــد خواهــد كــرد و در ايــن ميــان
نيــز تكليــف فضــاي كســبوكار كشــور و اشــتغال جوانــان
نيــز روشــن ميشــود .البتــه بــر ايــن بــاورم كــه در مســير
تحريــك تقاضــا مولفههايــي نيــز وجــود دارد؛ مولفههايــي كــه
توليدكننــدگان بايــد بــراي فــروش محصــوالت خــود آنــان را
درنظــر داشــته باشــند .افزايــش كيفيــت كاال يكــي از موضوعاتي
اســت كــه همــواره بــه توليدكننــدگان توصيــه ميشــود،
چراكــه افزايــش كيفيــت در كنــار قيمــت مناســب ،خريــداران
را بــه ســمت كاالهــاي ايرانــي ميكشــاند و ديگــر خبــري از
خريــد كاالهــاي خارجــي نيــز نخواهــد بــود .امــا بــراي رســيدن
بــه ايــن مهــم بايــد ايــن ســوال را پاســخ داد كــه چــرا جنــس
بــا كيفيــت در ايــران گــران اســت؟ توليدكننــدگان مدعــي
هســتند كــه بهدليــل هزينــه بــاالي توليــد مجبــور بــه واردات
از چيــن و تركيــه شــدهاند .از طرفــي هــم بهدليــل قيمــت
پاييــن ارز نميتواننــد بــا واردات توليــدات چيــن و تــرك رقابــت
كننــد كــه اميدواريــم در ســايه لغــو تحريمهــا ايــن مشــكالت
نيــز برطــرف شــود .بــا ايــن حــال صيانــت از توليــد ملــي راز
موفقيــت اســت .در اقتصــاد كالن پاييــن نگــه داشــتن قيمت ارز
موجــب تعطيلــي كارخانههــا ميشــود ،چراكــه كاهــش قيمــت
ارز ،يعنــي سوبســيد بــه توليدكننــده چينــي .از طرفــي هــم هــر
كااليــي كمتــر توليــد شــود ،قيمتــش هــم بــاال مـيرود ،امــا اگر
كيفيــت هــم بــا قيمــت بــاال نــرود ،حتــي اگــر كارت اعتبــاري
بدهيــم ،باعــث نميشــود كــه مــردم بــه خريــد كاالي ايرانــي
راغــب شــوند .تــاش بايــد حمايــت و صيانــت از توليــد داخــل،
كيفيتــي قابــل رقابــت و كنتــرل نــرخ باشــد.
نویسنده :حميدرضا صالحي
نايب رييس كميسيون انرژي اتاق تهران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تالش برای کسب نتایج عملی در
توسعه روابط ایران و ایتالیا
خســتین همایــش اقتصــادی «ایران–ایتالیــا» بــا
حضــور مدیــران ارشــد اقتصــادی بخــش خصوصــی
و مقامــات دیپلماتیــک دو کشــور در تاریــخ  27و 28
اردیبهشــت مــاه در تهــران برگــزار میشــود تــا
راههــای توســعه مــراودات اقتصــادی و تجــاری بیــن
دو کشــور مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد و بــرای
مشــکالت موجــود راهــکار ارائــه شــود.
همایــش مشــترک اقتصــادی ایــران و ایتالیــا در ادامــه
دیدارهــای دو دولــت و بــا هــدف اســتحکام روابــط برگــزار
میشــود و درصــدد بازســازی روابــط تجــاری ،اقتصــادی
بیــن ســرمایهگذاران دو کشــور اســت .تمرکــز ایــن همایــش
بــر موضوعــات مختلفــی ماننــد روابــط بانکــی و بیمــهای،

اعتراض سرمایهگذاران بخش
خصوصی به کاهش قیمت
خرید بـــرق
ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی میگوینــد وزارت نیــرو
در اقدامــی باورنکردنــی بخشنامــه ای را بــا امضــای وزیــر
نیــرو صادرکــرده اســت کــه بــر اســاس آن نــرخ خریــد هــر
کیلوواتســاعت بــرق از منابــع تجدیدپذیــر بــه صــورت
میانگیــن حــدود ۲هــزار ریــال کاهــش یافتــه اســت .بــه
گــزارش ایســنا ،جمعــی از ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی
در تمــاس بــا ایســنا از صــدور مصوبــه ای خبــر دادنــد کــه
براســاس آن قیمــت خریــد تضمینــی بــرق تولیــدی از
انرژیهــای تجدیدپذیــر برخــاف افزایــش ،کاهــش یافتــه
اســت .بــر اســاس مصوبــه وزارت نیــرو کــه بــه امضــای وزیــر
نیــرو رســیده اســت از روز دوشــنبه نــرخ خریــد بــرق تولیــدی
از منابــع تجدیدپذیــر ( شــامل بــرق زمیــن گرمایــی -بــادی
و خروشــیدی) بــه صــورت میانگیــن در حــدود  ۲هــزار ریــال

انـرژی
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ســرمایهگذاری مشــترک ،مبــادالت تجــاری ،تبــادل
گردشــگر و صنایــع زیرســاختی خواهــد بــود و بــر آن اســت
تــا فضایــی مناســب بهمنظــور گفتوگــو و تعامــل بلندمــدت
میــان رهبــران اقتصــادی دو کشــور خلــق کنــد.
محورهــای ایــن همایــش کــه توســط گروهــی از مشــاوران
خبــره بینالمللــی انتخــاب شــده اســت ،شــامل روابــط
ایــران و ایتالیــا در چشــمانداز کنونــی جهــان ،بانکــداری و
ســامانههای مالــی بهعنــوان نهادهایــی مؤثــر و محــوری
در رشــد پایــدار ایــران ،زیرســاختها و اســتراتژیهای
حملونقــل در راســتای توســعه مــدرن شــهری ،ترســیم
آینــده صنعــت انــرژی در ایــران ،ترســیم بســتری بــرای بــرای
تعامــل ایــران و ایتالیــا در حــوزه بازرگانــی ،ســرمایهگذاری و
همچنیــن گردشــگری و فرهنــگ را در بــر میگیــرد.
از جملــه ســخنرانان در ایــن همایــش میتــوان بــه رییــس
اتــاق تهــران ،وزیــر ســابق امــور خارجــه ایتالیــا ،معــاون وزیــر
امورخارجــه ایــران ،مدیــر ســازمان توســعه تجــارت ایتالیــا،
مدیرعامــل گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران و
مدیــران ارشــد ســازمانهایی همچــون بانــک گردشــگری،
بنتــون ،شــرکت پیمانــکار پروژههــای صنعتــی ،KDD
شــرکت فنــاوری اولیوتــی ( ،)Olivettiشــرکت بهرهبــرداری

راهآهــن ایتالیــا ،شــرکتهای فعــال در زمینــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر و شــرکت مشــاوره تجــارت و ســرمایهگذاری
ایرانی-ایتالیایــی ثــروت نویــن زمیــن اشــاره کــرد .همچنیــن
شــهرداری ناحیــه امیلیــا –رومانیــا ایتالیــا و آژانــس خبــری
اجــی ( )Agenzia Giornalisticaایتالیــا نیــز در ایــن
همایــش بهعنــوان حامــی حضــور دارنــد.
فابریزیــو زاگــو مدیرعامــل شــرکت «بیلدینــگ انــرژی»
در خصــوص اهمیــت ایــن همایــش میگویــد« :ایــران
کشــوری بــا پتانســیلهای بــاال در حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر اســت کــه بــه دلیــل دارا بــودن منابــع غنــی
بــادی و خورشــیدی میتوانــد پاســخگوی نیــاز رو بهرشــد
جهــان بــه بــرق باشــد .یکــی از اهــداف ایــران دســتیابی بــه
ظرفیــت تولیــد  5گیــگاوات بــرق از طریــق منابــع تجدیدپذیــر
ماننــد انــرژی بــادی و خورشــیدی تــا ســال  2020اســت و
بــه همیــن منظــور تعرفههــای جدیــدی در راســتای توســعه
منابــع انــرژی تجدیدپذیــر تنظیــم شــده اســت .ایــن نشــان
از تصمیــم جــدی دولــت ایــران بــرای تولیــد انرژیهــای
دوســتدار محیطزیســت دارد و فرصتــی بــرای همــکاری
بخــش انــرژی ایــران و ســرمایهگذاران خارجــی در قالــب ایــن
همایــش فراهــم میکنــد».

کاهــش یافتــه اســت .ایــن اتفــاق درســت در شــرایطی رخ
داده اســت کــه بــه دلیــل اصــرار دولــت در جــذب ســرمایه
هــای بخــش خصوصــی شــماری از کارآفرینــان و ســرمایه
گــذاران داخلــی و خارجــی در تــدارک حضــور در حــوزه
تولیــد بــرق تجدیــد پذیــر بــه ویــژه بــرق خورشــیدی بودنــد
کــه بــا ایــن مصوبــه عمــا پیــام عــدم توجیــه اقتصــادی ایــن
صنعــت بــه آنهــا مخابــره شــد .پیشــتر بارهــا وزارت نیــرو بــر
توســعه صنایــع مبتنــی بــر انرژیهــای تجدیدپذیــر تاکیــد
کــرده و تــاش شــده بــود کــه نــرخ خریــد تضمینــی بــرق از
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی افزایــش پیــدا کنــد .ایــن
درحالــی اســت کــه ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای
متعهــد در کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه ای وباتوجــه بــه
افــت تولیــد بــرق آبــی بــه دلیــل کاهــش میانگیــن بــارش در
کشــور و نیــز بــا توجه بــه مشــکالت زیســت محیطی ســالهای
اخیــر در اثــر تولیــد کربــن ،برنامــه توســعه صنعــت بــرق از
منابــع تجدیدپذیــر را بــه اجــرا درآورد عــاوه بــر ایــن قواعــد
بیــن المللــی همچــون کنوانســیون پاریــس نیــز کــه چندماهی
بیــش از آن نمــی گــذرد یکــی دیگــر از دالیــل الــزام ایــران
بــه توســعه پرشــتاب صنعــت بــرق از منابــع تجدیــد پذیــر و

ســبز اســت .بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی
ایــران و بهــره منــدی بخــش عمــده ای از کشــور از تابــش
مســتمر خورشــید و ارتفــاع مناســب از ســطح دریا کشــورمان
یکــی از مســتعد تریــن مناطــق غــرب آســیا در تولیــد بــرق
خورشــیدی بــه حســاب مــی آیــد ،ایــن درحالــی اســت کــه
باوجــود همــه ایــن مزایــا ،انرژیهــای تجدیدپذیــر چنــدان
در کشــور توســعه پیــدا نکردهانــد .اقــدام اخیــر در کاهــش
نــرخ خریــد بــرق از منابــع تجدیدپذیــر در حالــی اســت کــه
هنــوز هیــچ واحــد گســترده تولیــد بــرق خورشــیدی خــارج
از پلنــت هــای تحقیقاتــی بــه مرحلــه ســاخت و بهــره بــرداری
وســیع نرســیده اســت و ایــن اقــدام قطعــا در صــورت عــدم
توجیــه کافــی میتوانــد ســرمایه گــذاری آتــی در حــوزه
تولیــد بــرق خورشــیدی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .در
همیــن حــال مســتثنی کــردن قراردادهــای امضــا قبلــی از
شــمول ایــن مصوبــه از ســوی ســرمایهگذاران معتــرض بــه
ایــن معناســت کــه صاحبــان قراردادهــای قبلــی اکنــون عمــا
برگــه ای طالیــی در دســت دارنــد و میتواننــد صرفــا بــا
انتقــال ایــن قــرارداد بــه ســرمایه گــذاران واقعــی یــک شــبه
بــه ســودهای کالن دســت یابنــد.
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نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــه بیــان برخــی
معضــات پروژههــای نیمــه تمــام بخــش خصوصــی
پرداخــت و تصریــح کــرد کــه مــوازی کاری بیــن
تشــکلهای بخــش خصوصــی و هــرز رفتــن منابــع از
اصلیتریــن مشــکالت بخــش خصوصــی اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،پــدرام ســلطانی در
چهاردهمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
تهــران کــه امــروز  21 -اردیبهشــت  -برگــزار شــد ،عنــوان
کــرد :مهمتریــن راز فاصلــه گرفتــن کشــورهایی مثــل مــا
از توســعه یافتگــی ،هــرز رفتــن منابــع و عــدم اســتفاده
بهینــه از آنهاســت.
وی ادامــه داد :در بخــش تشــکلها ،تشــکلهای
مختلفــی کــه وابســته اتــاق بازرگانــی هســتند یــا خــارج
از اتــاق فعالیــت میکننــد مرتبــا بــا هــم مــوازی کاری
میکننــد و عمــده بحثهایشــان بــه راهــکار و نتیجــه
مشــخص نمیرســد.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد :زمانــی
کــه بخــش خصوصــی اینگونــه کار میکنــد بایــد انتظــار
خــود را از کارایــی در دولــت کاهــش دهــد .آنچــه مــا در
بخــش خصوصــی کــم داریــم ،یــک نقشــه کار ملــی بــرای
پیگیــری مســائل و مشــکالت بخــش خصوصــی اســت.
ســلطانی بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکالت بخــش خصوصــی
گفــت :هــرز رفتــن منابــع در بخــش خصوصــی مســئله
مهــم دیگــری اســت .همــواره صحبتهــای مربــوط بــه
پروژههــای نیمــه کاره دولتــی را شــنیدهایم امــا کمتــر
بــه ایــن نکتــه توجــه کردیــم کــه در بخــش خصوصــی
هــم پروژههــای نــا تمــام زیــادی وجــود دارد .ماننــد
بســیاری از ســولههای تعطیــل شــده ،ماشــین آالت از کار
مانــده و ظرفیتهــای خالــی بســیاری کــه وجــود دارد.
بایــد پرســید کــه مــا بــه عنــوان نهــاد بخــش خصوصــی
چــه فکــری بــرای اینهــا کردهایــم؟
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران اضافــه کــرد :ایــن
موضــوع را بــه ســرمایهگذاران خارجــی پیشــنهاد کردیــم
کــه بــه جــای ســرمایهگذاریهای صفــر در واحدهــای
نیمــه کاره ســرمایه گــذاری کننــد؛ موضوعــی کــه بــرای
آنهــا جالــب بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دي مــاه ســال گذشــته ،بــه دنبــال تنــش در روابــط سياســي
ايــران و برخــي كشــورهاي حاشــيه خليــج فــارس ،عربســتان
روابــط خــود بــا ايــران را بهطــور كامــل قطــع و امــارات
ســطح روابطــش بــا ايــران را كاهــش داد .ايــن در شــرايطي
اســت كــه شيخنشــينان دوبــي و ابوظبــي ،هيچوقــت
خواهــان قطــع روابــط بــا ايــران نبودنــد و ايــن موضــوع را
بــه ضــرر مســائل منطقهيــي اعــم از سياســي و اقتصــادي
ميدانســتند .بــا ايــن حــال ،دولــت جمهــوري اســامي
معتقــد اســت كــه بــا هــدف جبــران زيــان وارده از كاهــش
روابــط بــا امــارات و عربســتان ،ايــران بايــد بــه دنبــال
شــركاي تــازه تجــاري در منطقــه خاورميانــه باشــد كــه در
هميــن راســتا ،ديــروز رســما از عمــان بــه عنــوان جايگزيــن
امــارات در چرخــه تجــاري ايــران در حاشــيه خليــج فــارس
نــام بــرده شــد .ايــن اقــدام در نشســت اتــاق مشــترك ايــران
و عمــان بــا حضــور نماينــدگان دولتــي و بخــش خصوصــي
دو كشــور انجــام شــد.
بــر اســاس ايــن گــزارش ،ايــران و عمــان هميشــه شــركاي
اســتراتژيك يكديگــر بودهانــد و حــاال بــا توجــه بــه تحــوالت
جديــد منطقهيــي در ســالهاي اخيــر ايــن روابــط تقويــت
شــده اســت .در هميــن حــال ،روابــط سياســي دو كشــور در
ســالهاي گذشــته و در زمــان تحريــم مناســب بــوده اســت
و ايــن كشــور نقــش مهمــي در رســيدن ايــران بــه توافــق
بــا  5+1داشــته و اكنــون بــا توجــه بــه روابــط خوبــي كــه
بــا عربســتان و امريــكا دارد ،ميتوانــد نقــش جديــدي را در
روابــط تجــاري ايــران بــا كشــورهاي ديگــر ايفــا كنــد .درواقع
عمــان بــه دليــل اينكــه قــرارداد تجــارت آزاد بــا امريــكا دارد،
ميتوانــد كاالهــاي ايرانــي را بــدون هيچگونــه عــوارض
گمركــي و ماليــات بــه راحتــي بــه ايــن كشــور صــادر كنــد
و بــر هميــن اســاس ميتوانــد جايگزينــي مناســب بــراي
امــارات در صــادرات و واردات بــه ايــران و از ايــران بــه ديگــر
كشــورها باشــد .در هــر حــال ،بــا برداشــته شــدن تحريمهــا،
شــرايط همــكاري ميــان ايــران و عمــان گســترش يافتــه
اســت و بــا توجــه بــه اينكــه ايــران بــا ايــن كشــور از گذشــته
رابطــه خوبــي در زمينــه سياســي ،بازرگانــي و فرهنگــي دارد،
در شــرايط جديــد ،امــكان توســعه روابــط تجــاري نيــز بــا
ايــن كشــور بيــش از گذشــته فراهــم شــده اســت .در هميــن
حــال ،عمــان بــه عنــوان بازيگــر جديــد ميتوانــد دروازه
ارتبــاط ايــران بــا كشــورهاي حاشــيه خليــج فــارس و شــرق
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تغيير پايگاه صـادرات مجدد ايـران
ديروز رسما در گردهمايي نمايندگان عمان و ايران اعالم شد  ...عمان جايگزين امارات در روابط تجاري شوراي خليج فارس ميشود
آفريقــا باشــد و در ايــن ميــان تــاش بازرگانــان دو كشــور
بــراي توســعه روابــط تجــاري ميــان دو كشــور روبــه افزايــش
اســت .در ايــن راســتا ،مديرعامــل بنــدر صحــار و قائممقــام
بندرتجــاري عمــان در رأس هيــات  8نفــره تجــاري بــه اتــاق
بازرگانــي ايــران آمدنــد تــا شــرايط توســعه همكاريهــا را
بررســي كننــد.
تالش براي تغيير جايگاه تجاري امارات
امــارات در طــول چنــد ســال گذشــته ،واســطه تجــاري ايران
بــا كشــورهاي مختلــف بــوده اســت .ايــن كشــور همــواره بــا
صــادرات مجــدد ،درصــدد توســعه تجــارت خارجــي خــود
اســت و بــا توجــه بــه روابــط بــا كشــورهاي حــوزه خليــج
فــارس و كشــورهاي آفريقايــي توانســته روابــط تجــاري
خــود را تحكيــم بخشــد ،امــا ســال گذشــته ،بــا توجــه بــه
تحــوالت روابــط سياســي ايــران بــا كشــورهاي عربــي ،ايــن
روابــط دچــار تزلــزل شــد؛ ايــن در شــرايطي اســت كــه در
ســالهاي تحريــم ،بســياري از كاالهــاي وارداتــي ايــران
از طريــق گمــرك امــارات و بــا صــادرات مجــدد بــه ايــران
ميرســيد.
امــا در ايــن حــال ،عمــان بــه دنبــال اســتفاده از موقعيــت
بــه وجــود آمــده اســت تــا باتوجــه بــه شــرايط و مزيتهــاي
جغرافيايــي مناســب ،واســطه ارتبــاط ايــران بــراي صــادرات
و واردات محصــوالت موردنظــر بــا ســاير كشــورها باشــد و بــر
هميــن اســاس ،ايــن كشــور ميتوانــد جايگزينــي مطلــوب
بــراي شــراكت تجــاري بــا امــارات در آينــده باشــد .چنانچــه

رييــس مركــز تجــاري ايــران و عمــان اميــدوار اســت كــه
ايــران بتوانــد در آينــده ،عمــان را در معامــات تجــاري خــود
جايگزيــن امــارات كنــد ،زيــرا تجــارت از ايــن طريــق هزينــه
كمتــري بــراي ايــران خواهــد داشــت .از ســوي ديگــر ،عضــو
هيــات رييســه اتــاق بازرگانــي ايــران و عمــان بــا بيــان اينكــه
عمــان جايگزيــن امــارات در روابــط تجــاري ايــران بــا ســاير
كشــورها ميشــود ،گفــت :هزينــه حمــل و نقــل و تجــارت
از طريــق ايــن كشــور در مقايســه بــا امــارات كمتــر اســت و
بنــادر ايــن كشــور فاصل ـ ه كمتــري بــا ايــران دارنــد .احمــد
آزادمــرد در ايــن بــاره افــزود :خــط كشــتيراني بندرعبــاس
و خصــب عمــان يــك ســال اســت كــه بــا همــت مشــترك
اتــاق بازرگانــي ايــران -عمــان راهانــدازي شــده و مســيري
بــراي صــادرات و واردات كاالهــاي ايرانــي فراهــم آورده اســت
ميانجيگري صادراتي عمان براي ايران
همچنيــن بايــد گفــت ،ايــران و عربســتان بــه عنــوان دو
كشــور بــزرگ منطقــه خاورميانــه از ســاليان دور روابــط
تجــاري داشــتهاند ،امــا ايــن روابــط از آنجــا كــه تحــت
تاثيــر فــراز و نشــيبهاي روابــط سياســي بــوده ،عمومــا از
يــك مقــدار معيــن عبــور نكــرده اســت.
در هميــن حــال عمــان بــه دليــل روابــط خوبــي كــه بــا
دو كشــور ايــران و عربســتان دارد ،در تــاش اســت تــا
واســطهيي بــراي روابــط تجــاري دو كشــور نيــز باشــد .در
هميــن زمينــه ،رييــس منطقــه آزاد صحــار عمــان گفــت:
۶۰درصــد كاالهايــي كــه بــه منطقــه صحــار عمــان وارد

ميشــود بــه عربســتان مــيرود و ايــران نيــز ميتوانــد از
ايــن موقعيــت اســتفاده كنــد .از ســوي ديگــر ،عمــان بــا
امريــكا نيــز قــرارداد تجــارت آزاد دارد كــه بــدون هيچگونــه
عــوارض گمركــي و ماليــات بهراحتــي محصــوالت خــود را
بــه ايــن كشــور صــادر ميكنــد و امــكان اســتفاده آن از
ايــن مســير وجــود دارد .در ايــن خصــوص رييــس مركــز
تجــاري ايــران و عمــان گفــت :بنــدر صحــار نيــز بــه
راحتــي ميتوانــد بــراي آن چيــزي كــه اكنــون ايــران
از طريــق امــارات بــه ســاير كشــورها صــادر يــا از آنهــا
وارد ميكنــد ،جايگزيــن شــود و ايــن كشــور آمادگــي
صــادرات محصــوالت مــا بــه تمــام كشــورها ازجملــه
اتحاديــه اروپــا و امريــكا را دارد .همچنيــن  4ســال
پيــش موافقتنامــه عشـقآباد بــه امضــا رســيد تــا حمــل
و نقــل كاال از كشــورهاي شــمال روســيه بــه جنــوب
خليــج فــارس در ايــران تســهيل شــود ،امــا در مقــام
عمــل تــا امــروز شــاهد برقــراري ايــن شــرايط نبودهايــم.
در هميــن حــال ،محســن ضرابــي رييــس اتــاق مشــترك
ايــران و عمــان گفــت :بــا اســتفاده از ظرفيــت موافقتنامــه
عشـقآباد كــه در آن ترانزيــت كاال ميــان ايــران ،ازبكســتان،
تركمنســتان و عمــان بــه امضــا رســيده اســت ،صــادرات
كاالهــاي خــود را در ايــن مســير توســعه دهيــم .از ســوي
ديگــر ،رييــس مركــز تجــاري ايــران و عمــان گفــت :بــا توجه
بــه روابــط تجــاري ايــن كشــور بــا تانزانيــا و برزيــل ،امــكان
تاميــن محصــوالت وارداتــي مــورد نيــاز بخــش كشــاورزي
ايــران از ايــن مــكان وجــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
توسعه همكاريهاي تجاري ايران و افغانستان
يســنا| در پــي ســفر وزيــر اقتصــاد افغانســتان بــه چابهــار و
ديــدار بــا اكبــر تــركان ،ايــن مقــام ايرانــي از همكاريهــاي
مشــترك و گســترده تجــاري بيــن دو كشــور در ايــن منطقه
خبــر داد .اكبــر تــركان دبيــر شــوراي عالــي مناطــق آزاد و
ويــژه اقتصــادي كشــور بــا اشــاره بــه موقعيــت اســتراتژيك
چابهــار بــراي تجــارت افغانســتان گفــت :درصورتيكــه
افغانســتان از چابهــار بــه عنــوان مركــز تجــارت خــود
اســتفاه كنــد ،بــا اســتفاده از امكانــات زيرســاختي ،خدماتــي
و بهرهمنــدي از فاصلــه كوتــاه بيــن دو كشــور ميتوانــد
بســياري از هزينههــاي اضافــي خــود را حــذف كنــد .وي
در تشــريح وضعيــت فعلــي تجــارت كاالهــاي خارجــي
بــراي افغانســتان اظهــار كــرد :در حــال حاضــر ،عمــده
پايــگاه تجــارت خارجــي افغانســتان كــه توســط تجــار
افغــان صــورت ميگيــرد ،در كشــورهاي حاشــيه خليــج
فــارس و امــارات اســت و هزينههــاي بســياري بــراي
حمــل و نقــل ،تخليــه مجــدد و بارگيــري بــراي انتقــال
از آن كشــورها بــه افغانســتان تحميــل ميشــود .تــركان
دربــاره جزييــات صحبتهــا در مالقــات وزيــر اقتصــاد
افغانســتان گفــت :طــرف افغــان نگرانيهايــي را در مســير
همــكاري و تجــارت در منطقــه چابهــار برشــمرد كــه ازجمله
آن مجــوز اقامتهــاي بلندمــدت بــراي تجــار افغانســتاني در
خــاك ايــران اســت ،چراكــه آنهــا مجوزهــاي يــك ســاله
موجــود را كافــي نميداننــد.
وي افــزود :بروكراســيهاي كالفهكننــده بــراي دريافــت
جــواز خــروج از منطقــه و همچنيــن گواهينامــه رانندگــي
تجــار افغانســتاني مقيــم ايــران ،ازجملــه موانــع پيــشرو
عنــوان شــد كــه هــم خــود آنهــا در رايزنيهــاي دولتــي
و هــم مــا بــه عنــوان ميزبــان تجــاري بــه دنبــال حــل آنهــا
خواهيــم بــود.
اعطاي تسهيالت جديد نمايشگاهي
گــروه تجارت| رييس ســازمان توســعه تجارت و معــاون وزير
صنعــت ،معــدن و تجــارت ايــران ضمــن تشــويق بنگاههــاي
توليــدي و تجــاري كشــور بــراي حضــور در نمايشــگاههاي

خــارج از كشــور اعــام كــرد :بــه مشــاركتكنندگان در
نمايشــگاه اختصاصــي ايــران در بصــره عــراق 40درصــد
كمــك تســهيالت اعطــا ميشــود .ولـيا ...افخمـيراد اظهــار
داشــت :حضــور در نمايشــگاههاي بينالمللــي از جملــه
ي پرداخــت مشــوقهاي
رديفهــاي تصويــب شــده بــرا 
صادراتــي ســال  ۹۵اســت؛ بــر هميــن مبنــا ،بــا توجــه بــه
اهميــت بــازار عــراق و در پيــش بــودن نمايشــگاه اختصاصي
ايــران در بصــره ،حــدود 40درصــد از هزينههــاي حضــور
شــركتها در ايــن نمايشــگاه توســط دولــت و در قالــب
تســهيالت پرداخــت ميشــود .وي بــا تاكيــد بــر اهميــت
ي بخــش دولتــي و خصوصــي در پيشــبرد اهــداف
همــكار 
بلندمــدت صادراتــي كشــور خاطرنشــان كــرد :نمايشــگاه
يكــي از ابزارهــاي توســعه صــادرات و از راهكارهــاي ورود
بــه بــازار عــراق اســت؛ بــه هميــن دليــل از همــه تجــار
و بازرگانــان تقاضــا داريــم كــه بــا عرضــه كاالهــاي بــا
كيفيــت خــود در نمايشــگاه بصــره جــاي پــاي محكمــي را
در ايــن كشــور از آن خــود كننــد .افخمـيراد بــا اشــاره بــه
نيــاز عــراق بــه خدمــات فنــي ـ مهندســي خواســتار توجــه
جــدي تجــار و بازرگانــان ايرانــي بــه مقولــه ســرمايهگذاري
در ايــن كشــور شــد و گفــت :اكنــون عــراق بــه دنبــال
بازســازي خســارتهاي ناشــي از جنــگ و درگيريهايــي
اســت كــه يــك دهــه اخيــر بــر ايــن كشــور عــارض شــده؛
بــا توجــه بــه ايــن نيــاز و توانمنــدي كــه شــركتهاي
ايرانــي دارنــد ميتــوان از ايــن فرصــت بــه نحــو مطلــوب
اســتفاده كــرد و ســهم مهمــي از ايــن بــازار بــه دســت آورد.
معــاون وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در مــورد اهميــت
تجــاري بصــره نيــز اظهــار داشــت :مركزيــت تجــاري بصــره
و موقعيــت اســتراتژيك آن بــه عنــوان دروازه ورود كاال بــه
عــراق و نزديكــي جغرافيايــي آن بــا خوزســتان يكــي از
امتيازاتــي اســت كــه امــكان تجــارت كاال و خدمــات ميــان
دو كشــور را تســهيل ميكنــد ،ضمــن آنكــه ذخايــر انــرژي
عــراق نيــز در ايــن اســتان متمركــز اســت كــه ايــن مســاله
بــر اهميــت بصــره ميافزايــد .وي بــا اشــاره بــه دسترســي
آســان تجــار ايرانــي بــه ســاير كشــورها از طريــق بصــره،
ايــن اســتان بنــدري عــراق را بارانــداز سوقالجيشــي بــراي
صــادرات و واردات كاالهــا دانســت و برگــزاري نمايشــگاه در
ايــن بخــش عــراق را مثبــت ارزيابــي كــرد .در ايــن راســتا،
نخســتين نمايشــگاه اختصاصــي جمهــوري اســامي ايــران
در بصــره عــراق در فضايــي بــه وســعت دو هــزار متــر مربــع
از  29ارديبهشــت تــا اول خردادمــاه ســال جــاري و بــا

انـرژی
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حضــور بيــش از  70واحــد توليــدي و صادراتــي در محــل
دايمــي نمايشــگاههاي ايــن اســتان برگــزار خواهــد شــد.
توافق براي تاسيس شركت گازي مشترك با عمان
تســنيم ايــران و عمــان توافــق كردنــد شــركت مشــتركي
را در عمــان ثبــت كننــد كــه مســووليت آن صــادرات گاز
طبيعــي ايــران بــه ديگــر نقاط جهــان خواهــد بود .براســاس
گــزارش روزنامــه عمــان آبــزرور ،مقامــات ارشــد ايــران و
عمــان اخيــرا گزينههايــي بــراي ايجــاد شــركتي كــه در
عمــان ثبــت خواهــد شــد و تنهــا مســووليت آن صــادرات
گاز طبيعــي بــه ديگــر نقــاط جهــان خواهــد بــود را مــورد
بحــث قــرار دادهانــد .در ايــن نشســت ،مقامــات دو كشــور
همچنيــن راههــاي اجرايــي كــردن خــط لولــه انتقــال گاز
ايــران بــه عمــان بــراي صــادرات روزانــه 28ميليــون متــر
مكعــب گاز بــه ايــن كشــور را بررســي كردنــد .محمــد
بــن حمــد الرومحــي ،وزيــر نفــت و گاز عمــان در ايــن
بــاره گفــت« :ايــران و عمــان در زمينــه قيمــت نفــت بــا
يكديگــر همــكاري خواهنــد كــرد ».وي اضافــه كــرد كــه
ســفر وي بــه تهــران بــا هــدف بحــث درخصــوص موانــع
اجرايــي شــدن پــروژه خــط لولــه انتقــال گاز انجــام گرفتــه
اســت .بيــژن نامدارزنگنــه ،وزيــر نفــت ايــران نيــز گفــت،
كــره جنوبــي قــول داده تاميــن مالــي و خريــد گاز از ايــن
پــروژه را برعهــده بگيــرد.
ایتالیاییها هم در ایران برق خورشیدی
تولید میکنند
پــس از آلمــان و اســپانیا ،شــرکت هــای ایتالیایــی نیــز
نســبت بــه توســعه پــروژه هــای انــرژی هــای تجدیدپذیــر
در ایــران ابــراز تمایــل کردنــد .بــه گــزارش تســنیم و بــه
نقــل از پایــگاه خبــری کلیــن تکنیــکا ،مقامــات شــرکت
هــای ایتالیایــی جنســیس و دینکــون بــا مقامــات دولــت
ایــران در اســتان قزویــن دیــدار کــرده انــد .همچنیــن
موافقتنامــه ای بیــن دو طــرف بــه امضــا رســیده کــه بــر
اســاس آن شــرکت هــای ایتالیایــی تعــداد زیــادی ســلول
تولیــد بــرق خورشــیدی در ایــن اســتان نصــب خواهنــد
کــرد .بــر اســاس ایــن گــزارش ،دو شــرکت ایتالیایــی
 100پــروژه انــرژی خورشــیدی هــر کــدام بــا ظرفیــت 10
مــگاوات بــرق اجــرا خواهنــد کــرد .اجــرای ایــن پــروژه هــا
کــه ظرفیــت آن بــه یــک گیــگاوات مــی رســد در یــک
بــازه زمانــی  9تــا  10ســاله انجــام خواهــد شــد .کل
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ســرمایه گــذاری انجــام شــده در قالــب ایــن برنامــه حــدود
 1.5میلیــارد دالر خواهــد بــود .ســال گذشــته ،ســرمایه
گــذاران آلمانــی طــرح هایــی را بــرای نصــب ســلول هــای
خورشــیدی در اســتان هــای مختلــف ایــران اعــام کردنــد.
شــرکت هــای آلمانــی اعــام کردنــد کــه در اســتان تهــران
 500مــگاوات پــروژه خورشــیدی اجــرا خواهــد شــد کــه
شــامل  150مــگاوات در کهریــزک 200 ،مــگاوات در
ورامیــن و  150مــگاوات در مــارد اســت .بــه عــاوه،
 750مــگاوات بــرق خورشــیدی نیــز در مرکــز اصفهــان و
شــمال غــرب تبریــز تولیــد خواهــد شــد .اجــرای اولیــن
پــروژه قــرار بــود در اوایــل ســال  2016آغــاز و تــا مــی
 2016تکمیــل شــود .اوایــل امســال ،وزارت نیــروی ایــران
اعــام کــرد کــه دانمــارک نســبت بــه توســعه توربیــن هــای
بــادی در ایــن کشــور ابــراز تمایــل کــرده اســت .حمیــد
چیــت چیــان گفتــه بــود دانمــارک بــه دنبــال ســاخت یــک
قطــب تولیــدی در ایــران اســت تــا از ایــن طریــق تجهیــزات
انــرژی بــادی را بــه دیگــر کشــورهای منطقــه صــادر نمایــد.
تاسيس پژوهشكده بخشخصوصي
ايســنا| رييــس اتــاق بازرگاني ايــران از راهاندازي پژوهشــكده
بخــش خصوصــي بهعنــوان پژوهشــكده اتــاق بازرگانــي
همچنيــن تاســيس فدراســيونها و كنفدراســيونهاي
جديــد اقتصــادي خبــر داد و گفــت :پايــه پيوســتن ايــران
بــه ســازمان تجــارت جهانــي در ســالجاري گذاشــته
ميشــود .محســن جاللپــورگفــت :اتــاق بازرگانــي ايــران
براســاس تجربــه 10ماهــه گذشــته و رفتوآمــد هياتهــا،
در ســال جديــد بازســازي بخــش بينالملــل اتــاق را شــروع
كــرده اســت و بهطــور كلــي ســاختار ايــن بخــش را تغييــر
دادهايــم .وي ادامــه داد :در ايــن بازســازي ،تعريــف جديــد
انجــام شــده كــه طبــق آن ،اتــاق ايــران بســيار بهدنبــال
اســتفاده از قراردادهــا و ارتباطــات چندجانبــه بيــن ايــران و
كشــورهاي ديگــر اســت .مــا در اتــاق بازرگانــي بــه ســرعت
بهدنبــال ايــن موضــوع هســتيم كــه از امــكان و ظرفيــت
ســازمانهاي چندجانبــه كــه تــا امــروز بهــره نبردهايــم،
اســتفاده كنيــم.
وعده توانیر برای حذف سوخت مازوت از نیروگاهها
اســاس تدابیــر وزارت نیــرو و توانیــر ســال گذشــته میــزان
مصــرف مــازوت در نیروگاههــای کشــور کاهــش خوبــی
داشــته اســت و آنگونــه کــه پیشبینــی شــده قــرار اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مصــرف ســوخت مایــع در نیروگاههــا بــه صفــر درصــد
برســد .آرش کــردی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره میــزان
مصــرف ســوخت نیروگاههــا گفــت :برخــی نیروگاههــا
ماننــد نیــروگاه شــهید رجایــی از ســوخت مــازوت اســتفاده
میکنــد کــه بــرای ایــن مســاله نیــز تدابیــری در نظــر
گرفتــه شــده اســت .بــه گفتــه وی در ســال  ،1393معــادل
 72درصــد ســوخت مصرفــی نیروگاههــا گاز و  18درصــد
مــازوت و گازوییــل بــود کــه براســاس همکاریهــای وزارت
نفــت ســال گذشــته ایــن عــدد بــه  81درصــد رســید.
مدیرعــال توانیــر بــا بیــان اینکــه بخــش عمــدهای از
نیروگاههایــی کــه از ســوخت مایــع اســتفاده میکردنــد
در حــال حاضــر از گاز اســتفاده میکننــد ،گفــت :هــدف
مــا ایــن اســت کــه بــه ســمتی پیــش برویــم کــه مصــرف
ســوخت مایــع در نیروگاههــا بــه صفــر برســد .وی تصریــح
کــرد :نیــروگاه شــهید رجایــی جــزو نیروگاههایــی اســت کــه
تغییــر ســوخت آن در دســتور کار مــا قــرار گرفتــه اســت
و تغییــر ســوخت ایــن نیــروگاه جــزو اولویتهــای کاری
توانیــر اســت .در حــال حاضــر ،نیــروگاه شــهید رجایــی
بــا دارا بــودن  13واحــد بخــاری و ســیکل ترکیبــی و در
مجمــوع بــا ظرفیــت تولیــد نامــی  2040مــگاوات ،حــدود
شــش درصــد از ســهم کل تولیــد شــبکه سراســری بــرق را
بــر عهــده دارد.
مدیران گازپروم روسیه در راه تهران
مدیــران شــرکت گازپــروم روســیه بــا هــدف مذاکــره در
حــوزه هــای مختلــف صنعــت گاز عــازم تهــران شــدند .بــه
گــزارش ایســنا ،مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز
ایــران گفــت :پارســال هیاتــی  ٣٠نفــره از شــرکت گازپــروم
در ســطوح مدیریتــی و کارشناســی بــه سرپرســتی معــاون
رئیــس کل ایــن شــرکت بــه ایــران آمــد .عزیــزا ...رمضانــی
بــا بیــان ایــن کــه در ایــن مذاکــرات بــه دلیــل گســترده
بــودن حــوزه هــای کاری صنعــت گاز تصمیــم گرفتــه
شــد  ٦کارگــروه تعریــف شــود ،افــزود :ایــن کارگروههــا در
بخــش تجــارت گاز ،تحقیــق و توســعه ،تولیــد و اجــرای
پــروژه هــای مشــترک ،کاربــری گاز و ...تعریــف و در قالــب
آن مکاتبــات و مذاکراتــی نیــز انجــام شــد .وی یــادآور شــد:
در ادامــه تصمیــم گرفتــه شــد ایــن کارگروههــا بــه صــورت
جداگانــه جلســه هــای خــود در ســطوح مختلــف برگــزار

کننــد .مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز ایــران
ادامــه داد :طــی روزهــای آینــده مدیــران و کارشناســان
شــرکت گازپــروم در قالــب چهــار کارگــروه عــازم ایــران
مــی شــوند و دربــاره جزئیــات همــکاری بیشــتر بــا مدیــران
شــرکت ملــی گاز ایــران مذاکــره مــی کننــد.
فروم اقتصادی ایران و ایتالیا هفته آینده
برگزار می شود
از  50شــرکت ایتالیایــی بــرای حضــور در ایــن همایــش دو
روزه دعــوت شــده اســت
فــروم اقتصــادی ایــران و ایتالیــا هفتــه آینــده برگــزار مــی
شــود .نایــب رئیــس اتــاق تهــران مهــدی جهانگیــری بــا
اعــام ایــن خبــر در جلســه امــروز هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران ،گفــت «:کمیتــه ســرمایه گــذاری و بیــن الملــل
ســتاد پســاتحریم اتــاق تهــران در ادامــه فعالیــت هــای خود
برگــزاری همایــش دو روزه فــرم اقتصــادی ایــران و ایتالیــا را
بــرای روزهــای  27و  28اردیبهشــت برنامــه ریــزی کــرده
اســت و حــدود  50شــرکت مهــم و قــدر ایتالیایــی کــه
از ســوی یــک شــرکت ایتالیایــی انتخــاب شــده انــد بــرای
حضــور در ایــن همایــش دعــوت شــده و نمایندگانشــان بــه
ایــران خواهنــد آمــد».
او در ادامــه گفــت «:بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن فــرم
تاکنــون جلســات متعــددی در اتــاق تهــران برگــزار شــده و
در نهایــت  5پنــل تخصصــی بــرای ایــن همایــش در نظــر
گرفتــه شــده اســت کــه در بخــش هــای انــرژی ،زیربنایــی،
بیمــه ،گردشــگری و تجــارت اســت .البتــه عــاوه برایــن پنل
هــا نشســت هــای عمومــی و پایانــی نیــز قــرار اســت برگــزار
شــود و نتایــج جلســات در پایــان ایــن همایــش اعــام
شــود» .
رئیــس ســتاد پســاتحریم اتــاق تهــران در ادامــه گفــت«:
نشســت هــا بــه صــورت کامــا تخصصــی و براســاس
اســتانداردهایی کــه دغدغــه بخــش خصوصــی و اعضــا
هیــات نماینــدگان اتــاق اســت ،برگــزار خواهــد شــد .برنامــه
ریــزی هــا بــه صورتــی اســت کــه در پنــل هــا در کنــار
حضــور نماینــدگان شــرکت هــای ایتالیایــی ،اعضــا هیــات
نماینــدگان اتــاق و فعــاالن بخــش خصوصــی شــرکت
داشــته باشــند و مســئولیت پنــل هــا نیــز برعهــده روســای
کمیســیون هــای اتــاق کــه مرتبــط بــا موضوعــات پنــل
هاســت ،باشــد .عــاوه برایــن ســعی شــده در هــر حــوزه ای
از متولیــان بخــش دولتــی هــم بــرای حضــور در پنــل هــا و
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بحــث هــای تخصصــی دعــوت شــود».
نتيجه معامالت اقتصادي
با ايران برد  -برد است
عبــاس معمارنــژاد عضــو هياتمديــره بانــك صنعــت و
معــدن در ديــدار بــا هيــات اقتصــادي – سياســي آلمانــي
شــوراي همــكاري اقتصــادي ( )GWKگفــت :ظرفيتهــاي
فــراوان اقتصــاد ايــران و بــازار بالقــوه آن داراي جذابيتهــاي
خــاص و منحصــر بــه فــردي اســت ونتيجــه ســرمايهگذاري
در ايــن اقتصــاد بــرد -بــرد اســت .بــه گــزارش پايــگاه
اطالعرســاني بانــك صنعــت و معــدن ،معمارنــژاد در ديــدار
بــا ايــن هيــات افــزود :وجــود پتانســيلهاي ويــژه اقتصــادي
و صنعتــي در زمينههــاي فــوالد ،پتروشــيمي و صنايــع
معدنــي ،ايــران را بــه عنــوان كشــوري ثروتمنــد و داراي
ســود بســيار بــراي ســرمايهگذاري در آورده و كشــورهايي
كــه از ايــن بــازار بالقــوه جــذاب بــراي ســرمايهگذاري
اســتفاده بهينــه كننــد ،ميتواننــد در بلندمــدت از فوايــد
آن بهرهمنــد شــوند .وي بــا بيــان اينكــه سياســت دولــت
ايــران ارتقــاي ســطح ســرمايهگذاريهاي مشــترك بــا
ســرمايهگذاران جهانــي اســت و در ايــن راه بــه صــورت
جــدي مصمــم اســت ،افــزود :ايــران بــراي هرگونــه تعامــل و
همــكاري اقتصــادي داراي جايگاهــي معتبــر اســت و نظــام
بانكــي كشــورمان نيــز چارچوبــي قابــل اتــكا و مطمئــن
دارد.
ایجاد رگوالتوری در بخش انرژی واجب است

علــی شــمس اردکانــی بــا انتقــاد از ســوءمدیریت
تاریخــی در اختصــاص منابــع و انتخــاب اســتراتژی در
ایــن حــوزه ،تاکیــد کــرد تــا زمانــی کــه منابــع انــرژی
بــه عنــوان ســرمایه ملــی تلقــی نشــود ،مشــکلی حــل
نخواهــد شــد .او همچنیــن شــدت و مصــرف بــاالی
انــرژی در کشــور را مایــه تاســف دانســت و افــزود«:
ایجــاد رگوالتــوری در بخشهایــی چــون انــرژی و
حمــل و نقــل از اوجــب واجبــات اســت».
بخشخصوصی بیگانه است
حمیدرضــا صالحــی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
نیــز بــا طــرح ایــن پرســش از منصــور معظمــی ،کــه نفــت
یــک ابــزار سیاســی اســت یــا اقتصــادی؟ گفــت« :قطعــا
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اگــر امــروز نظــام رگوالتــوری در ایــران برقــرار بــود،
نماینــدگان مجلــس طــرح بنزیــن دو نرخــی را پیشــنهاد
نمیدادنــد ».بــه گفتــه صالحــی ،نظــام رگوالتــوری در
بخــش مخابــرات از ســالها پیــش بــه اجــرا درآمــده
و نتیجــه مثبــت نیــز داشــته اســت .او افــزود« :امــا
پیــش از ایجــاد رگوالتــوری در صنعــت انــرژی ،ابتــدا
بایــد بــه ســمت آزادســازی قیمتهــا در ایــن بخــش
رفــت ».ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در
ادامــه ســخنان خــود ،از اینکــه ایــن روزهــا در امضــای
تفاهمنامههــای اقتصــادی بــا شــرکتهای خارجــی،
دســتگاهها و بنگاههــای دولتــی از بخــش خصوصــی
پیشــی گرفتــه انــد انتقــاد شــدید کــرد و گفــت« :اخیــرا
شــاهد امضــای توافقــات اقتصــادی میــان بنگاههــای
دولتــی بــا شــرکتهای خارجــی هســتیم کــه هیــچ
نشــانی از حضــور بخــش خصوصــی در ایــن توافقــات
نیســت و دســتگاههای دولتــی عمــ ً
ا عرصــه توافــق
بــا خارجیهــا را قبضــه کردهانــد ».صالحــی ادامــه داد:
«تعــداد زیــادی تفاهمنامــه بیــن کشــور مــا و کرهجنوبــی
در ســفر اخیــر رییسجمهــور کــره بــه ایــران امضــا شــد
امــا پــای یکــی از ایــن تفاهمنامههــا امضــای بخــش
خصوصــی دیــده نمیشــود و تمامــاً توســط نهادهــای
دولتــی ایــن کار صــورت گرفتــه اســت ».او بــا انتقــاد
از تــداوم ایــن وضــع خواســتار میــدان دادن واقعــی بــه
بخــش خصوصــی در کشــور شــد.
برگزاری اجالس مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا
مهــدی جهانگیــری ،نایبرییــس اتــاق تهــران ،از
برگــزاری اجــاس مشــترک اقتصــادی ایــران و ایتالیــا
طــی هفتــه آینــده خبــر داد .بــه گفتــه وی ،ایــن
اجــاس توســط اتــاق تهــران برگــزار میشــود و قــرار
اســت نماینــدگان  50شــرکت بــزرگ ایتالیایــی در آن
مشــارکت داشــته باشــند .وی حوزههــای مــورد بحــث
در ایــن اجــاس را انــرژی ،زیربنایــی ،بانــک و بیمــه،
گردشــگری و تجــارت اعــام کــرد و یــادآور شــد کــه
مســووالن دولتــی نیــز در ایــن گردهمایــی حاضــر
خواهنــد بــود .اجــاس مشــترک اقتصــادی ایــران و
ایتالیــا ،روزهــای دوشــنبه و سهشــنبه هفتــه آینــده در
تهــران برگــزار میشــود.
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اولین همایش بین المللی توسعه صادرات انرژی به تعویق افتاد
اولین همایش بین المللی توسعه صادرات انرژی با شعار  3دهه فعالیت در این عرصه به تعویق افتاد
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی صانیــر بــه نقــل از مدیــر روابــط عمومــی و اطــاع رســانی شــرکت تجهیــزات و خدمــات و صنایــع آب و بــرق ایــران ( صانیــر )  ،ایــن
همایــش بیــن المللــی کــه بنــا بــود در  4خــرداد مــاه  95برگــزار شــود بــه تعوبــق افتــاد
در ایــن گــزارش آمــده اســت بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده صاحبــان صنعــت و انــرژی کشــورهای هــدف و پیمانــکاران داخلــی بــرای  ،برنامــه ریــزی و ســامان دهــی
منســجم بــه وقــت دیگــری موکــول شــد
ایــن مدیریــت تاکیــد کــرد  :شــورای سیاســت گــذاری همایــش در نظــر دارد همایشــی در شــان و جایــگاه صنعــت انــرژی کشــور در بخــش توســعه صــادرات و برنــد صانیــر
برگــزار نمایــد .
شــایان ذکــر اســت؛ شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران ( صانیــر) ،امــروزه بــا اجــرای  18پــروژه در  13كشــورهای پاکســتان  ،افغانســتان ،
ارمنســتان  ،ســوریه  ،عــراق  ،کردســتان عــراق  ،ســریالنکا و  ...حضــور دارد و تاكنــون در  25كشــور جهــان موفــق بــه انجــام بیــش از  200پــروژه شــده اســت

معاون اول الگارد در راه ايـــــران
ديويــد ليپتــون معــاون اول كريســتين الگارد ،رييــس
صنــدوق بينالمللــي پــول بــهزودي بــراي مذاكــره بــا
مقامهــاي ايرانــي بــه تهــران ميآيــد .بــه گــزارش شــانا،
هياتــي از صنــدوق بينالمللــي پــول ( )IMFبــه رياســت
ديويــد ليپتــون معــاون اول مديرعامــل ايــن نهــاد بــراي
مذاكــره بــا مقامهــاي ايرانــي بــهزودي بــه تهــران
ميآيــد .هيــات صنــدوق بينالمللــي پــول متشــكل از
پنــج مديــر ارشــد ايــن نهــاد در ســفر بــه تهــران قــرار
اســت بــا مقامهــاي ارشــد ايرانــي ديــدار و گفتوگــو
كنــد .يكــي از مديــران صنــدوق بينالمللــي پــول در
گفتوگــو بــا «تعــادل» بــا تاييــد ايــن خبــر افــزود كــه
دكتــر جعفــر مجــرد از مديــران اجرايــي ايــن نهــاد و
مســوول ميــز ايــران نيــز در هيــات همــراه ليپتــون حضور
دارد .ايــن مديــر بااشــاره بــه اينكــه جزييــات دقيقتــر
ايــن ســفر بــهزودي اعــام خواهــد شــد تاكيــد كــرد
در چارچــوب ايــن ســفر ،معــاون اول مهمتريــن نهــاد
پولــي جهــان بــا علــي طيبنيــا ،وزيــر امــور اقتصــادي
و دارايــي همچنيــن ولــياهلل ســيف رييــس كل بانــك
مركــزي ديــدار خواهــد كــرد .صنــدوق بينالمللــي

پــول در آخريــن گــزارش خــود پيشبينيهــاي مربــوط
بــه اقتصــاد جهــان در ســال جــاري ميــادي را منتشــر
كــرده اســت .براســاس ايــن گــزارش كــه «چشــمانداز
اقتصــاد جهــان  »2016نــام دارد ،رشــد اقتصــادي ايــران
بــراي ســال جــاري ميــادي 4درصــد و بــراي ســال
 2017برابــر بــا 3/7درصــد پيشبينــي شــده اســت.
ايــن در شــرايطي اســت كــه ايــران ســال  2015را بــا
رشــد صفــر درصــد پشتســر گذاشــته بــود .براســاس
گــزارش جديــد صنــدوق بينالمللــي پــول ،در ســال
 2015ميانگيــن تــورم ايــران 12درصــد بــود كــه ايــن
رقــم در ســال جــاري بــه 8/9درصــد و در ســال آينــده
ميــادي بــه 8/2درصــد خواهــد رســيد .بــر ايــن اســاس
نــرخ بيــكاري ايــران در ســال  2015بالــغبــر 10/8درصــد
بــود كــه ايــن رقــم در ســال  2016بالــغبــر 11/3درصــد
خواهــد بــود و در ســال  2017بــه 11/6درصــد خواهــد
رســيد .صنــدوق بينالمللــي پــول بــر اجــراي ســامانه
پولــي بينالمللــي نظــارت دارد .ايــن صنــدوق ،يكــي از
معتبرتريــن منابــع ارزيابــي و پيشبينــي وضــع اقتصــادي
جهــان بهشــمار مــيرود.

گشایش نمایندگی های
فروش محصوالت پتروشیمی
ایـــران در اروپـــا
بــه گــزارش ایرنــا ،در گذشــته حــدود  30درصــد
محصــوالت پتروشــیمی ایــران بــه اروپــا صــادر مــی
شــد ،امــا بــا تشــدید تحریــم هــا بــه تدریــج بــازار قــاره
ســبز از فهرســت مشــتریان ایــران خــارج شــد.
بــا اجرایــی شــدن برنامه جامــع اقــدام مشــترک(برجام)،
شــرایط بــرای صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران
بــه اروپــا آمــاده شــد و در بهمــن مــاه  1394نخســتین
کشــتی حامــل محصــوالت پتروشــیمی ایــران در بنــادر
اروپــا ،پهلــو گرفــت.
بــرای بازپــس گیــری ســهم ایــران در بــازار اروپــا،
رایزنــی هــای گســترده ای در کشــورهای اروپایــی انجــام
شــده اســت و تــاش مــی شــود بــا برقــراری کامــل
مبــادالت مالــی و بیمــه ای ،شــرایط بــرای افزایــش
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران بــه ایــن قــاره
فراهــم شــود.
افــزون بــر ایــن ،قــرار اســت شــرکت هــا و نمایندگــی

هــای فــروش محصــوالت پتروشــیمی پــس از چنــد
ســال ،دوبــاره در کشــورهای اروپایــی راه انــدازی شــود.
بــر ایــن اســاس وزارت نفــت بــه نقــل از مدیرعامــل
هلدینــگ خلیــج فــارس از بازگشــایی دفاتــر شــرکتها
و نمایندگــی هــای فــروش محصــوالت هلدینــگ خلیــج
فــارس در قــاره اروپــا در آینــدهای نزدیــک خبــر داده
اســت.
بــه گفتــه عــادل نــژاد ســلیم  ،صنعــت پتروشــیمی
ایــران بــرای کســب ایــن بــازار ســنتی قصــد دارد .در
همــه نمایشــگاه هــای بیــن المللــی حضــور یابــد.
مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس اضافــه کــرد :بــا
مذاکراتــی کــه بــا ســایر هلدینــگ هــای موجــود در
صنعــت پتروشــیمی داشــتهایم ،در تالشــیم همــه
شــرکت هــا و هلدینــگ هــا بــه صــورت یکجا و منســجم
درنمایشــگاه هــای بیــن المللــی حضــور یابنــد.
وی بــه تعریــف چنــد پــروژه جدیــد در صنعــت
پتروشــیمی اشــاره کــرد و افــزود :ایــن پروژههــا بــرای
تکمیــل زنجیــره ارزش در صنعــت پتروشــیمی کلیــد
خــورده اســت.
ایــن مقــام صنعــت پتروشــیمی اضافــه کــرد :در ســالهای
اخیــر بــه دلیــل تحریــم نتوانســتهایم بــه ســمت خریــد
دانــش فنــی موجــود در صنایــع تکمیلــی برویــم.
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خاورمیانه بزرگترین بازار
گازمایع ایـــران
مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی گاز ایــران بــا تشــریح برنامــه
هــای جدیــد افزایــش صــادرات گازمایــع ایــران ،اعــام کــرد:
بــا راه انــدازی فازهــای جدیــد صــادرات  LPGایــران بــه
 ۵۰۰۰تــن افزایــش مییابــد .بــه گــزارش مهــر ،محمدعلــی
براتــی دربــاره آخریــن وضعیــت تولیــد و صــادرات گاز مایــع
ایــران ،گفــت :تولیــد گاز مایــع ایــران تــا ســال  ٢٠١٨میالدی
شــاهد افزایــش  ۱۰۰درصــدی خواهــد بــود و افزایــش تولیــد
از مســیر پایانــه هــای موجــود امــکان صــادرات بــه بازارهــای
جهانــی را دارد .مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی گاز ایــران
بــا اعــام اینکــه در صــورت ادامــه افزایــش تولیــد ،ســاخت
پایانههــای جدیــد صــادرات گاز مایــع یکــی از برنامههــای
توســعه ای صنعــت نفــت و گاز کشــور خواهــد شــد ،تصریــح
کــرد :هــم اکنــون حجــم تولیــد جهانــی گاز مایــع از ســال
 ٢٠١٠تــا ســال  ٢٠١٦میــادی افزایشــی  ٧٠درصــدی را
تجربــه مــی کنــد .ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه در
شــرایط فعلــی حــدود  ٤٠درصــد از گاز مایــع جهــان توســط
پاالیشــگاههای نفــت ٣٥ ،درصــد در پاالیشــگاههای گاز و
بقیــه از محــل گازهــای همــراه تولیــد و عرضــه میشــود،
اظهــار داشــت :در حــال حاضــر حجــم تولیــد و صــادرات گاز
مایــع تولیــدی در مجتمــع گاز پــارس جنوبــی بــه مــرز ٣
هــزار تــن رســیده کــه پیــش بینــی میشــود بــا راه انــدازی
کامــل پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس ٧٠٠ ،هــزار تــن بــه
ظرفیــت تولیــد گاز مایــع ایــران اضافــه مــی شــود .براتــی
بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون افزایــش و بهبــود کیفیــت ال
پــی جــی تولیــد ایــران یکــی از برنامــه هــای در دســت
اجــرا اســت ،تبییــن کــرد :بــر ایــن اســاس ارتقــای کیفیــت
و اســتاندارد گاز مایــع تولیــدی بــه باالتریــن ســطح جهانــی و
کاهــش میــزان گوگــرد موجــود در آن از دیگــر سیاسـتهای
محــوری صنعــت گاز مایــع در کشــور اســت .مدیرعامــل
شــرکت بازرگانــی گاز ایــران بــا یــادآوری اینکــه بــا بهبــود
کیفیــت امــکان افزایــش و توســعه بازارهــای صــادرات گاز
مایــع ایــران وجــود دارد ،تاکیــد کــرد :هــم اکنــون خاورمیانــه
یکــی از بازارهــای صــادرات گاز مایــع کشــور اســت .ایــن مقام

مســئول خاطرنشــان کــرد :ظرفیــت صــادرات گاز مایــع ایــران
بــا بهــره بــرداری از فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی به ســاالنه
پنــج میلیــون تــن افزایــش مــی یابــد .علــی حســینی عضــو
هیــات مدیــره شــرکت بازرگانــی صنایــع پتروشــیمی هــم
در ایــن گردهمایــی بــا بیــان اینکــه ایــران تــا ســال ٢٠٢٠
میــادی ٤٠ ،درصــد از صــادرات گاز مایــع خاورمیانــه را بــه
خــود اختصــاص خواهــد داد ،گفــت :بــا ورود فازهــای جدیــد
پــارس جنوبــی و برنامــه ریــزی بــرای کاهــش مصــرف داخــل،
ظرفیــت صــادرات گاز مایــع ایــران افزایــش مییابــد .ایــن
مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه از ســال  ٢٠١٥تــا ســال
 ٢٠٢٠میــادی شــاهد افزایــش  ١٩درصــدی صــادرات گاز
مایــع خواهیــم بــود ،تاکیــد کــرد :از ایــن رو بــا افزایــش ۴
درصــدی تولیــد و کاهــش  ۴درصــدی مصــرف داخــل مــی
توانیــم ســهم قابــل توجهــی را در بــازار جهانــی ایــن محصــول
بــه خــود اختصــاص دهیــم .بــه گفتــه حســینی ،تــا ســال
 ٢٠١٨میــادی شــاهد ورود فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی و
اجــرای طرحهــای توســعهای در ایــن منطقــه خواهیــم بــود
و ایــن برنامــه در افزایــش تولیــد گاز مایــع ایــران تاثیرگــذار
اســت.

خیز بلند آلمان برای همکاری با
ایران در حوزه فتو ولتائیک

در پــی افزایــش تمایــل شــرکتهای انــرژی بینالمللــی
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت انــرژی ایــران پــس از
حصــول توافــق هســتهای ،شــرکت «»Turcas Petrol
ترکیــه نیــز بــرای حضــور و ســرمایهگذاری در صنعــت گاز
ایــران اظهــار تمایــل کــرد .در ایــن راســتا باتــو آکســوی،
مدیــر اجرایــی ایــن شــرکت انــرژی ترکی ـهای اعــام کــرد
کــه گاز ،پتروشــیمی و انرژیهــای تجدیدپذیــر از جملــه
اهــداف « »Turcas Petrolاز حضــور در صنعــت انــرژی
ایــران محســوب میشــود .آقــای «آکســوی» در ایــن رابطــه
و در گفتوگــو بــا رســانهها در حاشــیه نشســت مجمــع
ســهامداران شــرکت «  » Turcas Petrolدر اســتانبول
اظهــار داشــت« :هــدف اصلــی مــا بــدل شــدن بــه شــرکت
پیشــرو در حــوزه نفــت و گاز در منطقــه اســت ».وی افــزود:
«در حــال حاضــر بــه منظــور گســترش فعالیتهــای خــود
در منطقــه مشــغول مذاکــره بــا شــرکتهای انــرژی ایرانــی
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت انــرژی ایــن کشــور
هســتیم».

انـرژی
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شــرکت  TURCASترکیــه بــه دنبــال ســرمایهگذاری در
صنعــت گاز ایــران
مدیــر اجرایــی شــرکت « »Turcasدر ارتبــاط بــا تمایــل
ایــن شــرکت ترکیـهای بــه منظــور فعالیــت و ســرمایهگذاری
در صنعــت انــرژی ایــران گفــت« :مــا قصــد داریــم از طریــق
شــراکت بــا یــک شــرکت انــرژی ایرانــی در صنعــت گاز
ایــن کشــور ســرمایهگذاری کنیــم ،گزینــه دیگــر مــا در
ایــن زمینــه انعقــاد یــک قــرارداد ســرمایهگذاری مشــترک
بــا یــک شــرکت انــرژی چنــد ملیتــی اســت ».وی ادامــه
داد« :ســرمایهگذاری در حــوزه گاز طبیعــی و پتروشــیمی
ایــران بــرای مــا از اولویــت برخــوردار بــوده و ایــن موضــوع
ممکــن اســت بــه خریــداری و تملــک برخــی داراییهــا و
تاسیســات مربــوط بــه گاز طبیعــی و تولیــد محصــوالت
پتروشــیمی و همچنیــن ســرمایهگذاری در پروژههــای
نیمــه تمــام بخــش انــرژی ایــران از ســوی مــا بینجامــد».
الزم بــه ذکــر اســت کــه تمایــل شــرکت «Turcas
 »Petrolترکیــه بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت گاز
و پتروشــیمی ایــران در شــرایطی صــورت میگیــرد کــه
مدیــران ایــن شــرکت ســخنی از حجــم ســرمایهگذاری
احتمالــی ایــن شــرکت بــه میــان نیاوردهانــد .بــا ایــن
وجــود و براســاس اطالعــات و گزارشهــای منتشــر شــده
از ســوی ایــن شــرکت در ارتبــاط بــا وضعیــت مالــی خــود،
حجــم داراییهــای شــرکت « »Turcas Petrolرقمــی
معــادل 2میلیــارد دالر بــرآورد میشــود .بــا ایــن حــال
باتــو آکســوی ،مدیــر اجرایــی ایــن شــرکت ترکیــهای در
گفتوگــو بــا خبرنــگاران گفــت« :ســرمایه مــورد نیــاز
بــرای حضــور در صنعــت انــرژی ایــران از طریــق منابــع
مالــی داخلــی تامیــن خواهــد شــد ».ایــن مدیــر ارشــد
همچنیــن بــا اشــاره بــه وضعیــت پایــدار و مســتحکم مالــی
شــرکت « »Turcas Petrolهرگونــه نگرانــی دربــاره
داراییهــای آن را بیمــورد دانســت.
گفتنــی اســت شــرکت « »Turcas Petrolپیــش از ایــن
و براســاس قــرارداد ســرمایهگذاری مشــترک بــا شــرکت
انگلیســی  -هلنــدی «رویــال داچ شــل» مالکیــت  50درصد
از ســهام شــرکت « »Shell & Turcasرا در اختیــار
دارد .شــراکت بــا شــرکت آلمانــی « »RWEدر حــوزه
تولیــد بــرق دیگــر زمینــه فعالیــت «» Turcas Petrol
محســوب میشــود.
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معظمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســت وزارت صنعــت ،بــاز
کــردن بــازار ایــران روی شــرکت هــای خارجــی نیســت،
گفــت :ایــن شــرکت هــا بــرای ورود بــه بــازار ایــران بایــد
ســه پیــش نیــاز و ویژگــی الزم را مــورد توجــه قــرار دهنــد.
وی افــزود :نخســتین شــرط الزم همــکاری در قالــب
مشــارکت براســاس تفاهــم دوطــرف و همچنیــن توجــه
کامــل بــه ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای داخلــی اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن رابطــه شــرکا و همــکاران اقتصــادی
مــا بایــد اقــدام بــه ورود ســرمایه بــه ایــران کننــد.
رئیــس هیــات عامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
ایران(ایــدرو) ،تکنولــوژی را از دیگــر ضــرورت هــا و الزامــات
حضــور موثــر شــرکت هــای خارجــی در ایــران دانســت و
گفــت :شــرکت هــای خارجــی بایــد بــرای حضــور در ایــران
در کنــار ســرمایه ،لزومــا تکنولــوژی هــای روز دنیــا را بــا
خــود بــه همــراه داشــته باشــند.
معظمــی ،توجــه بــه بــازار ایــران و منطقــه را از دیگر شــروط
الزم بــرای ورود شــرکت هــای خارجــی بــه کشــورمان اعالم
کــرد و افــزود :در کنــار بــازار ایــران ،برخــی از محصــوالت
قابلیــت صــدور بــه کشــورهای منطقــه دارد.
وی ادامــه داد :شــرکت هــای خارجــی از طریــق مشــارکت
بــا ایــران بایــد بتواننــد وارد بازارهــای منطقــه شــوند؛
در واقــع ورود بــه بــازار ایــران ،مســتلزم همــکاری هــای
دوجانبــه و چندجانبــه در قالــب سیاســت هــای کلــی اعــام
شــده توســط جمهــوری اســامی ایــران اســت.

تونسیها مشتری جدید
نفتی ایران

تســنیم  -همــکاری در زمینــه ســاخت نیــروگاه بــرق،
تکمیــل شــبکه بــرق تونــس و ســاخت پاالیشــگاه نفتخــام
از محورهــای مذاکــرات امــروز «منجــی مــزروق» بــا
چیتچیــان و زنگنــه خواهــد بــود.
ایــن عضــو کابینــه دولــت تونــس دیدارهــای جداگانــهای
بــا محمدرضــا نعمــتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ایــران،بیــژن زنگن ـ ه وزیــر نفــت ایــران وحمیــد
ن وزیــر نیــروی ایــران خواهــد داشــت.
چیتچیــا 

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایجاد خط اعتباری برای
صادرات کاالی ایرانی به
بازارهای جدید
افخمــیراد بــا اشــاره بــه ســخنان و تحلیلهایــی کــه
در مــورد برجــام مطــرح میشــود ،گفــت« :نتایــج
مذاکــرات و اجرایــی شــدن برجــام بایــد در فضایــی عــاری
از نگاههــای سیاســی مــورد بررســی قــرار گیــرد .ضمــن
آنکــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فضــای بینالمللــی
حــول ایــران پیــش از شــکلگیری توافــق چــه وضعیتــی
داشــت .بــا پیشــرفت مذاکــرات ،ایرانهراســی فروکــش
کــرده و ذهنیتهــای منفــی علیــه ایــران تغییــر کــرده
اســت ».او ادامــه داد« :هیاتهــای خارجــی بســیاری

معاون وزیر نفت:

مذاکرات جدی با آلمان و
فرانسه همچنان ادامه دارد
معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی از تــداوم مذاکــرات با
شــرکتهای دو کشــور آلمــان و فرانســه خبــر داد و گفــت:
در حــال ارزیابــی هســتیم امــا هنــوز مذاکــرات قطعــی نشــده
است.
بــه گــزارش «فرصــت امــروز» ،مرضیــه شــاهدایی در آخریــن
روز از برگــزاری بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران،
بــا بیــان اینکــه انتقــال دانــش و فناوریهــای صنعــت
پتروشــیمی بــه كشــور الزمــه همــکاری بــا شــرکتهای
خارجــی اســت ،تصریــح کــرد :پــس از اجرایــی شــدن برنامــه
جامــع اقــدام مشــترك (برجــام) ،شــركتهای معتبــر
بینالمللــی مذاکراتــی بــا  MPCداشــتند .هماکنــون
ارزیابــی ایــن شــرکتها در حــال انجــام اســت تــا در صــورت
وجــود شــرایط ســرمایهگذاری انجــام شــود.
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بــه ایــران آمدهانــد ،نتیجــه ایــن رفتوآمدهــا انعقــاد
چنــد تفاهمنامــه بــوده کــه تعــدادی از آنهــا بــه امضــای
قــرارداد منتــج شــده اســت .ضمــن آنکــه برآوردهــا نشــان
میدهــد کــه درآمــد حاصــل از گردشــگری در ســال
گذشــته  8میلیــارد دالر بــوده و پیشبینــی میشــود
ســطح ایــن درآمــد در ســال جــاری بــه 12میلیــارد دالر
برســد .امــا ماهیــت تجــارت اینگونــه نیســت کــه بــه
محــض ورود نماینــدگان کشــورها ،تجــارت میــان دو
کشــور آغــاز شــود».
رییــس ســازمان توســعه تجــارت ســپس خالصــهای
از عملکــرد تجــاری کشــور ارائــه کــرد و گفــت« :ارزش
صــادرات غیرنفتــی در ســال گذشــته 44.2 ،میلیــارد
دالر بــوده و ارزش واردات  41.1میلیــارد دالر بــرآورد
شــده اســت .بــر ایــن اســاس  16.6درصــد صــادرات و
 22درصــد واردات کاهــش یافتــه اســت ».او ادامــه داد:
«صــادرات در فروردیــن ســال جــاری نســبت بــه مــاه
مشــابه ســال قبــل  8درصــد رشــد نشــان میدهــد و
صــادرات میعانــات گاز  9.2درصــد و غیرمیعانــات7.6 ،

درصــد رشــد تجربــه کــرده اســت ».افخمـیراد صــادرات
فــرش را در ســال  ،1394معــادل  333میلیــون دالر،
محصــوالت کشــاورزی  4میلیــارد دالر و محصــوالت
معدنــی را  944میلیــون دالر عنــوان کــرد.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت ،در بخــش دیگــری
از ســخنانش بــه برنامههــای ایــن ســازمان بــرای
توســعه صــادرات اشــاره کــرد و گفــت« :بــرای صــادرات
هدفگــذاری کمــی داشــتهایم .فهرســت کاالهــای
صادراتــی ایــران نشــان میدهــد کــه  50کاالی نخســت،
حــدود  90درصــد میــزان صــادرات را بــه خــود اختصاص
دادهانــد .حــال اگــر حمایتهــا روی ایــن  50قلــم کاال
متمرکــز شــود ،نتایــج بهتــری در پــی خواهــد داشــت.
یکــی از اقدامــات پیشبینــی شــده نیــز ایجــاد خــط
اعتبــاری و تــاش بــرای حضــور در بازارهایــی اســت
کــه تاکنــون کاالهــای ایرانــی بــه آن راه نیافتهانــد.
تامیــن نقدینگــی ،کاهــش ســود بانکــی و ســایر تامیــن
مشــوقهای صادراتــی نیــز از جملــه برنامههایــی اســت
کــه قــرار اســت در شــورای عالــی صــادرات ارائــه کنیم».

مذاکرات جدی با آلمان و فرانسه همچنان ادامه دارد
وی بــا بیــان اینکــه بهبــود روابــط منجــر بــه توســعه صنعــت
پتروشــیمی خواهــد شــد ،تصریــح کــرد :شــركتهای
بــزرگ بینالمللــی ماننــد باســس( )BASSآلمــان و توتــال
()TOTALفرانســه خواهــان ســرمایهگذاری در صنعــت
پتروشــیمی ایــران هســتند .شــرایط مطلوبــی در كشــور
برقــرار شــده اســت و بــا توجــه بــه تمایــل ایــن شــرکتها
انتظــار مــیرود همکاریهــا شــکل گیــرد.
مدیرعامــل شــركت ملــی صنایــع پتروشــیمی دربــاره
ســرمایهگذاری کشــور هنــد در پتروشــیمی نیــز گفــت:
هندیهــا تمایــل دارنــد واحدهــای اوره و آمونیــاك را در
چابهــار ایجــاد كننــد و وزارت نفــت نیــز آمــاده اســت خــوراك
گاز طبیعــی را بــا فرمــول مشــخص بــه آنهــا تحویــل دهــد.
اگرچــه هندیهــا هنــوز شــریك ایرانــی خــود را انتخــاب
نكــرده و مــا منتظــر تصمیــم آنهــا هســتیم.
شــاهدایی بــا بیــان اینکــه شــركت ملــی صنایــع پتروشــیمی
تعیینكننــده نــرخ خــوراك واحدهــای پتروشــیمی نیســت و
تنهــا مشــكالت را بــه نهادهــای ذیربــط انتقــال میدهــد،
اعــام کــرد :در حــال حاضــر بــرای ســرمایهگذاری در
صنعــت پتروشــیمی منابــع کافــی نداریــم و بایــد از منابــع
خارجــی اســتفاده كنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه پیــش از انجــام خصوصـی ســازی بــرای
فــروش محصــوالت اجمــاع وجــود داشــت ،تاکیــد کــرد:
ایــن اجمــاع از طریــق شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی بــرای
فــروش محصــوالت پتروشــیمی بــه خــارج از کشــور انجــام
میشــد امــا امــروز هــر شــرکتی در صنعــت پتروشــیمی
بهصــورت جداگانــه اقــدام بــه فــروش محصــول میکنــد
کــه متاســفانه ایــن موضــوع ســبب شــده اســت مــا شــاهد
رقابــت منفــی در برخــی بازارهــا همچــون چیــن ،هنــد و
ترکیــه باشــیم از ایــن رو بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن
اجمــاع را در فــروش محصــوالت داشــته باشــیم.
وی برنامههــای کالن ســال  95را اتمــام  55طــرح
نیمهتمــام دانســت و گفــت :مجمــوع ســرمایهگذاری
مــورد نیــاز جهــت طرحهــای پتروشــیمی  41میلیــارد دالر
اســت کــه از ایــن میــزان  27میلیــارد دالر هنــوز جــذب
اعتبــار نداشــتهایم امــا طبــق برنامهریــزی بایــد جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی و داخلــی داشــته باشــیم.
بــه گــزارش «فرصــت امــروز» در حاشــیه برگــزاری ایــن
نشســت خبــری ،تفاهمنامــه همــکاری مشــترک میــان
شــرکتهای پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی و اســپک در
زمینــه توســعه دانــش فنــی و تجاریســازی کاتالیســتها
و فرآیندهــای پتروشــیمی بــه امضــا رســید.
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مدیــر عامــل توانیــر بــا اشــاره بــه وضعیــت فعلــی
شــرکتهای برقــی گفــت :برنامههایــی را بــرای خــروج
شــرکتها از رکــود در نظــر گرفتهایــم کــه امیدواریــم
در ســال آتــی بــا شــیب مالئــم وضعیــت شــرکتهای
برقــی تغییــر کنــد
بــه گــزارش بــرق نیــوز ,مدیــر عامــل توانیــر بــا اشــاره بــه
وضعیــت فعلــی شــرکتهای برقــی گفــت :برنامههایــی
را بــرای خــروج شــرکتها از رکــود در نظــر گرفتهایــم
کــه امیدواریــم در ســال آتــی بــا شــیب مالئــم وضعیــت
شــرکتهای برقــی تغییــر کنــد.
آرش کــردی ،بــا اشــاره بــه وضعیــت پیمانــکاران صنعــت
بــرق اظهــار کــرد :ســال گذشــته  2600میلیــارد تومــان
بــا اســتفاده از اســناد خزانــه اســامی بــه پیمانــکاران
کمــک شــد و توانســتیم از ایــن طریــق مطالبــات
پیمانــکاران را حــل و فصــل کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در کار شــرکتهای
برقــی رکــود ایجــاد شــده اســت ،خاطــر نشــان کــرد :ایــن
رکــود در حــال برطــرف شــدن اســت و بــا توجــه بــه
ظرفیــت ایجــاد شــده در کشــور در حــوزه صنعــت بــرق
میتــوان نســبت بــه فعالیــت ایــن شــرکتها امیــدوار
بــود.
مدیــر عامــل توانیــر تصریــح کــرد :بایــد بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای ایجــاد شــده در صنعــت بــرق بــه ســمت
صــادرات بــرق پیــش برویــم ،یعنــی بایــد بتــوان با کســب
بازارهــای صادراتــی صنعــت بــرق را رونــق بخشــید.
کــردی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نیــز بســیاری
از شــرکتها ایــن کار را آغــاز کردهانــد ،گفــت :مــا نیــز
در ایــن راســتا کمکهایــی را در قالــب مناقصــه داشــته
ایــم.
ه گفتــه وی ســال گذشــته  90درصــد خدمــات فنــی
مهندســی مربــوط بــه وزارت نیــرو بــوده کــه از ایــن
میــزان  80درصــد مربــوط بــه صنعــت بــرق بــوده اســت.
مدیرعامــل توانیــر بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اقدامــات
در نظــر گرفتــه شــده پیشبینــی میشــود در آینــده
نزدیــک و بــا شــیب مالیــم شــرکتهای صنعــت بــرق از
ایــن رکــود خــارج شــوند ،اظهــار کــرد :تــاش مــا بــر
ایــن اســت کــه صنعــت بــرق توســعه پیــدا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بخش خصوصی ،ضمانـت دولت و
بـانک مرکزی را میخواهــــد
نگرانی رئیس اتاق ایران در جذب سرمایه خارجی

شــمارش ورود هیاتهــای خارجــی بــه ایــران اندکانــدک
بــه  200نزدیــک میشــود ،رقمــی کــه بــا وجــود مــدت
کوتــاه برجــام در ایــران بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان
کمتــر کشــوری تجربــه کــرده اســت .در ایــن مــدت
بــازار تجــارت و ســرمایهگذاری در ایــران بررســی شــد و
شــاید ایــن شناســایی نــه تنهــا بــرای خارجیهــا تازگــی
داشــت ،کــه چشــم داخلیهــا را هــم بــه واقعیتهــای
روز جهــان بــاز کــرد .امــا در نهایــت نشســت و برخاســت
بــا ایــن هیاتهــا کــه از  20تــا  300نفــر را در خــود
جــای داده بــود ،بــه چــه جاهایــی رســید.
رئیــس اتــاق ایــران معتقــد اســت ،در مــورد جــذب
ســرمایهگذاری مشــترک بخــش خصوصــی و خارجیهــا
بایــد منطقیتــر بــود و بــه نظــر میرســد امروزانتظــارات
از ایــن بخــش نابجاســت .محســن جاللپــور در
گفتوگــوی کوتــاه زیــر بــا «فرصــت امــروز» گــذری
دارد بــر رونــد ورود هیاتهــا و از مهمتریــن انتظــارش از
دولــت گفتــه اســت.

هیاتهــای زیــادی بــه ایــران آمدنــد و بــه
نظــر میرســد همــه در انتظــار اجرایــی شــدن
تفاهمنامههــا و قراردادهــا هســتند ،بخــش
خصوصــی در حــال حاضــر در چــه مرحلــهای
اســت؟
مــا ســه مرحلــه کاری را بــا هیاتهــا جلــو رفتیــم .یــک
مرحلــه روزهــای اول بعــد از تفاهــم کــه در ســال 94
شــکل گرفــت .مرحلــه اول شــناخت و بررســی بــازار ایــران
بــرای خارجیهــا ،فقــط رفتوآمــد و گفتوگــو بــود و
کمتــر بــه تفاهــم رســید؛ مرحلــه دوم از  26دی مــاه
روزاجرایــی شــدن برجــام شــکل گرفــت .درایــن زمــان
تمــام هیاتهایــی کــه آمدنــد همــه بررســیها را انجــام
داده و مذاکــرات انجــام شــده بــود و آمــاده بــرای امضــای
تفاهمنامــه بودنــد و در ایــن مرحلــه تفاهمنامههــای
زیــادی امضــا شــد.
در مرحلــه ســوم کــه هماکنــون در جریــان اســت
تفاهمنامههــا بــه قــرارداد تبدیــل شــد .بخــش خصوصــی
در ایــن مرحلــه کــه حــدود یــک تــا یــک مــاه و نیــم از آن
گذشــته قراردادهایــی داشــته اســت .آنچــه کــه در ســفر
بــه ایتالیــا و فرانســه اتفــاق افتــاد و ســفرهای دیگــری کــه
اتــاق ایــران بــه آلمــان و ارمنســتان و الجزایــر داشــت ،بــه
قــرارداد و کار اجرایــی انجامیــد ،ایتالیــا ،اتریــش ،فرانســه
و آلمــان قراردادهــای جــدی را بــا ایــران بســتند .بخــش
خصوصــی قراردادهــای خوبــی را در بخــش خودروســازی
داشــته و اخیــرا هــم کرهایهــا درحوزههــای نفتــی،
معدنــی و صنعتــی قراردادهــای خوبــی بــا فعــاالن
اقتصــادی ایــران داشــتند.
رئیسجمهــوری ایــن کشــور از اختصــاص

بســتهای 25میلیــارد دالری در ســرمایهگذاری
خارجــی خبــر داد و از بخــش خصوصــی دو کشــور
خواســته بــود از ایــن بســته اســتفاده کننــد،
بخــش خصوصــی چــه برنامـهای بــرای اســتفاده از
ایــن فرصــت دارد؟
براســاس آمــاری کــه ســازمان ســرمایهگذاری داد و
قراردادهایــی کــه بــا کرهایهــا امضــا شــده اســت ،یکــی
بــا اگزیــم بانــک 8میلیــارد دالر و دیگــر 5میلیــارد دالر
بایکــی از شــرکتهای پوشــش بیمــهای ایــن کشــور
امضــاء شــده اســت .بــا ایــن قراردادهــا ،چــه شــرکتهای
کــرهای کــه در ایــران ســرمایهگذاری میکننــد و چــه
طرحهایــی کــه بــا برنــد کرهایهــا یــا کاالی کــرهای
شــرکتهای ایرانــی ســرمایهگذاری میکننــد و نیــاز
بــه فاینانــس دارنــد میتواننــد از ایــن منبــع اســتفاده
کننــد.
برخــی قضاوتهــا در مــورد زمــان اجرایــی شــدن
ایــن قراردادهــا وجــود دارد ،اینکه ســرانجام نتایج
آن چــه زمانــی دیــده میشــود و دیگــر اینکــه
آیــا تــا بــه حــال اتفــاق خاصــی در مشــارکت
بــرای ســرمایهگذاری بــرای بخــش خصوصــی
افتــاده اســت؟ فکــر میکنیــد ،قراردادهــای
ســرمایهگذاری چــه وقــت بــه مرحلــه اجرایــی
میرســد؟
پروســه ســرمایهگذاری پروســه زمانبــری اســت .بــه
طــور منطقــی قراردادهــا در زمــان کوتاهــی بــه مرحلــه
اجــرا نمیرســد .امــا اینکــه اتفاقــی نیفتــاده اســت حــرف
نادرســتی اســت .مــا در زمانهــای گذشــته قراردادهــای
جــدی داشــتیم و برخــی هــم بــه اجــرا رســیدند .در برخی
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شــهرکهای صنعتــی و فوالدســازی برخــی از ایــن
قراردادهــا بــه اجــرا رســیده اســت .مثال در ســفر بــه ایتالیا
یــک قــرارداد بیــن بوتیــا از بزرگتریــن هلدینگهــای
خاورمیانــه و شــرکتهای ایتالیایــی اتفــاق افتــاد کــه در
هفتــه گذشــته بــه گفتــه مدیرعامــل آن ،کارهــای اجرایــی
را شــروع کردنــد .اینکــه اظهــار میشــود تــا حــاال کاری
انجــام نشــده و ایــن ســرمایهگذاری در حجــم باالیــی بایــد
انجــام شــود انتظــار بیجــا و غیرمنطقــی اســت.
امــا مــا هنــوز اطالعــات منســجمی در خصــوص
ظرفیــت و ســرمایه بخــش خصوصــی بــرای جــذب
ســرمایه خارجــی در دســترس نداریــم ،چــرا؟
بخــش خصوصــی مــا آنقــدر توانمنــد نشــده و آمادگــی
نــدارد .کارهــای بزرگــی کــه امــروز در کشــور در حــال
انجــام اســت یــا قــرار اســت اتفــاق بیفتــد بــه یــک بخــش
خصوصــی قدرتمندتــر و بزرگتــر نیــاز دارد .مســئله
مهــم دیگــری کــه در مــورد بخــش خصوصــی بایــد
بگوییــم ایــن اســت کــه پشــتیبانیهایی کــه از بخــش
خصولتــی ،دولتــی و نیمــه دولتــی شــده و وجــود دارد،
از بخــش خصوصــی نشــده اســت .یکــی از گالیههــا
و اعتراضــات مــا بــه دولــت ایــن اســت کــه بخــش
خصوصــی توســط بانکهــا تاییــد نمیشــود و شــرایط
مناســبی نــدارد ،فعــاالن ایــن بخــش حتــی در ســالهای
گذشــته نتوانســتند سرمایهشــان را بــه روز کننــد و از
نظــر کفایــت ســرمایه مشــکل جــدی دارنــد.
دولــت بایــد بــه میــدان بیایــد و ضمانــت و فاینانــس
بانکهــای مــا را تضمیــن کنــد .ایــن کار در ادوار گذشــته
هــم اتفــاق افتــاده اســت .امــا امــروز بانــک مرکــزی و
دولــت در تضمیــن ســرمایه بخشخصوصــی پشــت ایــن
بخــش نیســت و ایــن نگرانــی جــدی مــا اســت .اگــر
کارهایــی کــه مــا در حــال پیــش بــردن آنهــا هســتیم،
توســط دولــت و بانــک مرکــزی کــه تضمیــن نهایــی
توســط آنهــا انجــام میشــود ،اتفــاق نیفتــد مــا دوبــاره
اول راه هســتیم و نمیتوانیــم کارمــان را پیــش ببریــم
بنابرایــن توقــع داریــم دولــت و بانــک مرکــزی بخــش
خصوصــی را هــم مثــل شــرکتهای دولتــی و خصولتــی
پشــتیبانی کنــد و بانــک مرکــزی ضمانتهــای الزم را
داشــته باشــد ،چــون بــدون ایــن مســئله شــرایط بــرای
مشــارکت بخــش خصوصــی در ســرمایهگذاریها
مناســب نخواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی
در حالــی پــس از چهــار روز فعالیــت روز یکشــنبه 19
اردیبهشــتماه بــه کار خــود پایــان داد کــه ایــن نمایشــگاه
از ایــن جهــت کــه در مــدت کوتاهــی پــس از اجــرای برجــام
و رفــع تحریمهــا برگــزار شــد ،از اهمیــت باالیــی برخــوردار
بــود.
در شــرایطی کــه پــس از برجــام نگاههــا بــه صنعــت نفــت
بــه عنــوان موتــور پیشــران اقتصــاد کشــور بــود ،انتظــارات
از ایــن رویــداد بینالمللــی بــاال رفتــه بــود؛ موضوعــی کــه
اکبــر نعمتاللهــی ،رییــس شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه
صنعــت نفــت ایــران نیــز بــا آن همنظــر اســت .او دربــاره
کیفیــت برگــزاری نمایشــگاه امســال گفــت :نمایشــگاه بیســت
و یکــم صنعــت نفــت از ایــن لحــاظ کــه چنــد مــاه پــس از
رفــع تحریمهــا برگــزار میشــد ،از اهمیــت باالیــی برخــوردار
بــود و از آن بــه عنــوان یــک ســکوی پرتــاب صنعــت نفــت بــه
دوران پســاتحریم نــام بــرده میشــد .خوشــبختانه بــا توجــه
بــه اســتقبال گســترده شــرکتهای داخلــی و بــه خصــوص
شــرکتهای خارجــی ،ایــن هــدف محقــق شــد بــه گون ـهای
کــه نمایشــگاه بیس ـتویکم بــه بزرگتریــن در نــوع خــود در
 20ســال گذشــته تبدیــل شــد.
رییــس شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه صنعــت نفــت ایــران
دربــاره حضــور شــرکتهای خارجــی در نمایشــگاه امســال
صنعــت نفــت تصریــح کــرد در حــدود  900شــرکت خارجــی
در نمایشــگاه امســال حضــور داشــتند کــه در نــوع خــود
بیســابقه بــود .ایــن تعــداد شــرکت از  38کشــور صاحــب برنــد
و فعــال در صنعــت و تجــارت نفــت بودنــد .نکتــه قابــل توجــه
اینکــه برخــاف ســالهای قبــل حضــور فعــال شــرکتهای
خارجــی و تــاش بــرای معرفــی تواناییهــای آنهــا بــرای
جلــب مشــارکت و همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی و حضــور
در صنعــت نفــت کامــا محســوس بــود و نمایشــگاه امســال را
از ســالهای قبــل متمایــز ســاخته بــود .ایــن تحــرک ،نشــان از
پایــان عملــی تحریمهــا و تمایــل جــدی شــرکتهای خارجــی
بــرای بازگشــت بــه صنعــت نفــت ایــران دارد .ایــن اظهــارات
در حالــی مطــرح میشــود ک بــا اینحــال ،امســال برخــی
از شــرکتهای نفتــی بــزرگ خارجــی ماننــد توتــال ،شــل و
بــی پــی کــه در ماههــای اخیــر بــرای جلــب همــکاری بــه
ایــران آمــده بودنــد ،در نمایشــگاه حضــور نداشــتند و ایــن
مســاله موجــب انتقادهایــی از ســوی برخــی رســانهها شــد و
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در نمایشگاه بیست و یکم
صنعت نفت چه گذشت

ایــن مســاله را بــه عنــوان نقطــه ضعــف نمایشــگاه برجســته
کردنــد ،نکتـهای کــه نعمتاللهــی آن را رد میکنــد .بــه گفتــه
رییــس شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه صنعــت نفــت ایــران،
بــه لحــاظ کیفــی نمایشــگاه امســال باالتریــن ســطح حضــور
شــرکتهای خارجــی را تجربــه کــرد ..نکتــه قابــل توجــه اینکــه
در نمایشــگاه امســال کشــورهای صاحــب برنــد در صنعــت نفــت
ماننــد آلمــان ،فرانســه ،انگلیــس ،ایتالیــا ،روســیه ،ژاپــن ،چیــن،
کرهجنوبــی ،ترکیــه و دیگــر کشــورها هــر یــک دارای پاویــون
اختصاصــی در نمایشــگاه بودنــد کــه ســطح بزرگــی از فضــای
نمایشــگاهی را بــه خــود اختصــاص داده بــود .در کنــار ایــن،
کشــورها و شــرکتهای بــزرگ خارجــی ،در کنــار برپایــی
غرفــه ،هیاتهــای مذاکرهکننــده بــه نمایشــگاه اعــزام کــرده
بودنــد کــه بــه توافقــات خــوب و موثــری هــم منجــر شــد .در
مــورد حضــور نیافتــن شــرکتهایی ماننــد توتــال ،شــل و
بیپــی بایــد ایــن نکتــه یــادآور شــود کــه حضــور نیافتــن ایــن
شــرکتها در نمایشــگاه امســال بــه دلیــل کمبــود زمــان و بــه
موقــع اقــدام نکــردن آنهــا بــرای ثبتنــام بــود.
شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی معمــوال برنامهریــزی
بلندمــدت بــرای حضــور در نمایشــگاههای بینالمللــی دارنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ،کمــی بیــش از ســه مــاه پــس از اجــرای
برجــام ،نمایشــگاه تهــران برگــزار میشــد ،بــه طــور طبیعــی
زمــان الزم بــرای حضــور ایــن شــرکتها وجــود نداشــت در
عیــن حــال ایــن شــرکتها بــا دبیرخانــه نمایشــگاه تمــاس
گرفتــه و از تمایــل خــود بــه حضــور در نمایشــگاه خبــر داده

بودنــد و حتــی فضــای مــورد نیازشــان را رزرو کردنــد امــا
بــه دلیــل کمبــود وقــت ،فرصــت حضــور در قالــب تاســیس
غرفــه فراهــم نشــد .بــا ایــن حــال شــرکتهایی ماننــد توتــال،
هیاتهــای ویــژهای را بــرای ارزیابــی نمایشــگاه و انجــام
مذاکــره در طــول برگــزاری نمایشــگاه اعــزام کــرده بودنــد و در
عمــل حضــور فعالــی داشــتند.
وی دربــاره انتقادهــای مطــرح شــده کــه دســتاوردهای
نمایشــگاه و در کل دســتاوردهای دولــت در موضــوع برجــام
را زیــر ســوال میبــرد ،نیــز تصریــح کــرد :چنیــن موضعــی از
ســوی رســانههای منتقــد و مخالــف ،امــری قابــل پیشبینــی
اســت .بایــد توجــه شــود کــه از ابتــدای روی کار آمــدن دولــت
یازدهــم و بــه خصــوص پــس از اجــرای برجــام ،جریــان
رســانهای منتقــد و مخالــف دولــت و برجــام ،کــدام موضــع
مثبــت را اتخــاذ کــرده اســت؟ ایــن جریــان رســانهای تــاش
دارد از هــر مســاله کوچکــی اســتفاده کــرده و دســتاوردهای
بــزرگ دولــت و صنعــت نفــت را زیــر ســوال بــرد .جریــان
مزبــور بــه همراهــی رســانه ملــی ،رونــد نامناســبی را در
تخریــب دولــت و دســتاوردهای صنعــت نفــت در پیــش
گرفتــه و از هیــچ فرصتــی بــرای ایــن کار دریــغ نمیکنــد.
جــای طــرح ایــن ســوال اســت کــه حضــور نیافتــن چنــد
شــرکت اروپایــی چــرا بایــد ایــن جریــان سیاســی و رســانهای
را اینقــدر نگــران و مضطــرب کــرده باشــد؟ بــه راســتی اگــر
شــرکتهایی کــه مدنظــر ایــن جریــان اســت حضــور گســترده
و فعالــی در نمایشــگاه  21داشــتند ،دیگــر زمینــهای بــرای
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انتقــاد از نمایشــگاه و وزارت نفــت وجــود نداشــت؟ چــرا قطعــا
وجــود داشــت زیــرا اینبــار جریــان رســانهای منتقــد ایــن
ســاز را کــوک میکردنــد کــه حضــور ایــن شــرکتها ،باعــث
تضعیــف شــرکتهای داخلــی شــده اســت بنابرایــن واضــح
اســت کــه ایــن جریــان و رسانههایشــان در هــر حالتــی بایــد
دســت بــه انتقــاد ،تخریــب و مخالفــت و بداخالقــی بزنــد زیــرا
موجودیــت خــود را بــر ایــن اســاس قــرار داده و ایــن مســایل
فقــط بهان ـهای بــرای آنهاســت .آیــا عجیــب نیســت کــه آنهــا
حضــور فعــال و بانشــاط بیــش از  1900شــرکت داخلــی و
خارجــی را نادیــده میگیرنــد و بــه صــرف حضــور نیافتــن
چنــد شــرکت ،بزرگتریــن رویــداد نمایشــگاهی صنعــت
نفــت در خاورمیانــه را زیــر ســوال میبرنــد در حالــی کــه
در شــرایط پســابرجام همــه بایــد تــاش کننــد تــا بــا ارائــه
تصویــری جــذاب از پتانســیلهای کشــور زمینــه جلــب
همکاریهــای بینالمللــی را در کشــور ارتقــا داد تــا پــروژه
«ایرانهراســی» دشــمنان نقــش بــرآب شــود .اینکــه عــدهای
تــاش میکننــد ایــران منــزوی شــده و دســتاوردهای دولــت
دیــده نشــود ،خدمــت بــه کشــور بــه شــمار نمـیرود .در اینجــا
تاکیــد میکنــم کــه نمایشــگاه بیســت و یکــم صنعــت نفــت
بــه لحــاظ کیفیــت و کمیــت حضــور شــرکتهای خارجــی
از موفقتریــن نمایشــگاهها بــود و بــه طــور جــدی معتقــدم
نقــش مهمــی در بازیابــی صنعــت نفــت و احیــای موقعیــت
کشــورمان در ســطح بینالمللــی داشــت کــه آثــار عینــی آن
در ماههــای آینــده مشــخص خواهــد شــد .رییــس شــورای
سیاســتگذاری نمایشــگاه صنعــت نفــت ایــران دربــاره مذاکــرات
و توافقاتــی کــه میــان شــرکتها و هیاتهــای داخلــی و
خارجــی صــورت گرفــت ،توضیــح داد :انجــام مذاکــره و توافــق
جزئــی ذاتــی از برگــزاری نمایشــگاه اســت کــه در نمایشــگاه
امســال نیــز ایــن مهــم وجــود داشــت .همچنیــن قراردادهــای
متعــددی بیــن شــرکتهای ایرانــی فعــال در صنعــت نفــت
در حوزههــای مختلــف منعقــد شــد .از جملــه قراردادهــای
خوبــی بیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا شــرکتهای داخلــی
در حوزههــای مختلــف جهــت مطالعــه و اجــرای طرحهــای
نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی بســته شــد کــه بــه غنــای
نمایشــگاه امســال افــزود.
عــاوه بــر ایــن توافقــات قابلتوجهــی بیــن شــرکتهای
ایرانــی بــا شــرکتها و هیاتهــای خارجــی از کشــورهای
کرهجنوبــی ،ایتالیــا ،فرانســه ،آلمــان ،هنــد ،نــروژ ،روســیه
هلنــد و چیــن بهدســت آمــد کــه در نــوع خــود کمســابقه
بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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