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تعيين تكليف چيدمان توسعه صنعتي
از كنايههــاي وزيــر كار در «غيراقتصــادي بــودن كارخانههــاي
فوالدســازي» كــه بــه گفتــه ايشــان «بــا صــرف منابــع دولــت و ترجيحي
راهانــدازي شــدهاند» تــا ســخنان اخيــر رييــس بانــك مركــزي كــه
صريحــا از «عــدم وجــود اســتراتژي مشــخص در صنعــت» انتقــاد كــرده
و عنــوان داشتـــه كـــه «خطــوط توليــدي در صنايـــع فرســودهاند و نــه
تنهــا ارزش ايجــاد نميكننــد ،بلكــه ارزشهــا را از بيــن ميبرنــد» و
حتــي اظهــارات شــخص وزيــر صنعــت كــه در مراســم روز صنعــت و
معــدن بــه «عــدم انســجام سياس ـتهاي كالن كشــور بــا سياس ـتهاي
حــوزه صنعــت و معــدن» معتــرف و معتــرض بــود بهخوبــي خــأ «تفكــر
راهبــردي» در ايــن حــوزه كانونــي توســعهيي كشــور عيــان ميشــود.
موضوعــي كــه اگــر هرچــه ســريعتر بــراي آن چارهانديشــي نشــود،
هــر روز پيچيدهتــر و مشــكالت آن حادتــر خواهــد شــد .چنانكــه
طــي هفتههــاي اخيــر اخبــاري از وضعيــت بحرانــي صنعــت ســيمان
و احتمــال تعطيلــي تعــدادي از كارخانههــاي فعــال در ايــن حــوزه كــه
بــه زور خــود را ســرپا نگــه داشــتهاند ،منتشــر شــده اســت .همچنيــن
اخبــاري كــه از وضعيــت نامناســب پتروشــيميها منتشــر شــده اســت
و اينكــه اگــر قيمــت خــوراك در ميــزان تعييــن شــده باشــد ( 8/5تــا
9ســنت) ســرمايهگذاري در ايــن صنعــت متوقــف و ســرمايهگذاريهاي
انجــام شــده نيــز غيراقتصــادي ميشــود .ايــن درحالــي اســت كــه
وضعيــت در ســاير صنايــع بــزرگ همچــون فــوالد و خــودرو نيــز چنــدان
تفاوتــي بــا ســيمان و پتروشــيمي و ...نــدارد .ايــن مجموعــه صنايــع را
ميتــوان ســتون فقــرات صنعــت كشــور دانســت كــه طــي دهههــا،
ميلياردهــا دالر و هــزاران هــزار ميليــارد ريــال ســرمايهگذاري در آنهــا
انجــام شــده و بخــش بزرگــي از ارزش افــزوده صنعــت و اقتصــاد كشــور
را تشــكيل ميدهنــد .چنانكــه ســهم صنايــع انرژيبــر ،ســاختماني،
صنعــت خــودرو و فلــزات اساســي از ارزش افــزوده بخــش صنعــت در
ســال 92ادامــه در صفحــه 4

در گفتوگو با اعضای هیات رییسه فدراسیون صادرات انرژی مطرح شد:

صادرات بیشتر با حرف به دست نمیآید
یكــی از پایههــای اقتصــاد مقاومتــی ،برونگرایــی بــه معنــای توســعه
صــادرات و تعامــل بیشــتر بــا جهــان اســت .توســعه صــادرات امــا
در لفــظ كار ســادهای اســت و در عمــل كار پیچیــدهای بــه حســاب
میآیــد .ایــن فعالیــت كــه بــه گمــان اكثریــت كارشناســان اقتصــادی
میتوانــد نقــش پیشــران در حــوزه اقتصــاد را ایفــا كنــد ،وقتــی
پایــدار اســت كــه بخــش خصوصــی در آن ســهم داشــته باشــند.
هیــات رییســه فدراســیون صــادرات انــرژی كــه یكــی از تشــكلهای بــزرگ
ایرانــی بــه حســاب میآیــد و  ۱۹تشــكل صادراتــی در آن عضویــت دارنــد از
جملــه كســانی هســتند كــه از یــك طــرف بــا اقتصــاد كالن ایــران آشــنایی
دارنــد و از ســوی دیگــر بــا تنگناهــای صادراتــی دربــاره اقتصــاد مقاومتــی و نــگاه
برونگــرا و توســعه صــادرات بــا عــوض محمــد پارســا رییــس هیئــت مدیــره و
پیــام باقــری و مهــدی اســپندیاری ،اعضــای هیــات رییســه فدراســیون صــادرات
انــرژی گفتوگــو كردهایــم كــه در زیــر میخوانیــد.
یكــی از مســایلی كــه ایــن روزهــا در كانــون توجــه فعــاالن اقتصادی
اعــم از دولــت و بخــش خصوصــی و حتــی سیاســتمداران قــرار دارد.
توســعه صــادرات بــه مثابــه یكــی از پایههــای اقتصــاد مقاومتــی بــا
نــگاه برونگرایــی اســت .امــا پیــش از اینكــه بــه مســاله یــاد شــده

بپردازیــم ،ایــن پرســش وجــود دارد كــه در حــا حاضــر اقتصــاد
ایــران چــه وضعــی دارد .تحلیــل شــما بــه عنــوان اعضــای هیــات
رییســه یكــی از تشــكلهای بــزرگ صادراتــی چیســت؟
پارســا :ویژگــی امــروز اقتصــاد ایــران كــه كمتریــن تردیــد دربــارهاش وجــود
دارد «ركــود» اســت .درســت اســت كــه دولــت بــا سیاس ـتهای ســختگیرانه
راه را بــر تــورم ناهمــوار كــرد و توانســت آن را بــه زیــر  ۱۰درصــد برســاند ،امــا
رســیدن بــه عــددی كمتــر از  ۱۰بــرای نــرخ تــورم هنگامــی شــادیآفرین
اســت كــه آن را در همیــن حــد نگــه داریــم و حتــی بــه  ۵-۴درصــد نــرخ
جهانــی تــورم برســانیم .در صورتــی كــه نــرخ تــورم بــه  ۳تــا  ۴درصــد برســد
میتــوان گفــت كــه حــق داریــم نــرخ ارز را تثبیــت كنیــم .ایــن در حالــی اســت
كــه در حــال حاضــر بــا تــورم بــاالی  ۱۰درصــد نــرخ ارز تثبیــت شــد و تثبیــت
قیمــت یكــی از مهمتریــن كاالهــا چیــزی اســت كــه توجیــه اقتصــادی نــدارد.
نرخ تثبیت شده ارز چه تنگنایی ایجاد كرده است؟
پارســا :واقعیــت ایــن اســت كــه تثبیــت نــرخ ارز در چنــد ســال اول دهــه
 ۱۳۹۰در حالــی رخ داده اســت كــه متوســط نــرخ تــورم در ســالهای ۱۳۹۱
تــا  ۱۳۹۴بســیار فراتــر از افزایــش ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
صــادرات بیشــتر  ،بــا حــرف بــه دســت
نمیآیــد یكــی از پایههــای اقتصــاد مقاومتــی،

برونگرایــی بــه معنــای توســعه صــادرات و تعامــل
بیشــتر بــا جهــان اســت .توســعه صــادرات امــا در
لفــظ كار ســادهای اســت مشــروح خبــر
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مشــروح خبــر

تهــران ،محمــد چگینــی در ابتــدای ســخنان خــود بــه اصــل
قــرارداد آرامکــو بــرای ســاخت نیــروگاه
 110قانــون اساســی اشــاره داشــت کــه براســاس مشــروح
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ـرد مشــروح
ـتفاده کـ
ـام اسـ
ـای برجــ
ظرفیتهـ
تایمــز چــاپ لنــدن نوشــت  :ایــران بــه دنبــال
ـران لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی و گشــایش بــرای دریافــت گواهــی تشــخیص شــمول خبــر
ـده اقتصادایـ
ـات دهنـ
ـرژی نجـ
ـاب انـ
هـ
معافیــت مالیاتــی صــادرات خدمــات مودیــان
اسـ
ـت عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات تدریجــی مشــروح خبــر
بــه کمیتــه مــاده  19دفتــر توســعه صــادرات

انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــا بیــان اینکــه
هــاب انــرژی یکــی از موضوعــات نجــات دهنــده
اقتصــاد ایــران اســت ،گفــت مشــروح خبــر

مراجعــه کننــد مشــروح خبــر

ابــاغ مصوبــه دولــت دربــاره مطالبــات
شــرکتهای خصوصــی تولیدکننــده بــرق
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ـه گرجسـ
ـران بـ
ـادرات گاز ایـ
ـروژه صـ
پـ
تــا پایــان تابســتان نهایــی میشــودتهران -افزايــش شــاخص قيمــت توليدكننــده بــرق
ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز مشــروح خبــر
اليحــه اصــاح قانــون بودجــه 95راي نيــاورد
بهبــود تــراز تجــاری بــا کاهــش واردات از نهایــی شــدن پــروژه صــادرات گاز ایــران بــه
مشــروح خبــر
یــا افزایــش صادرات؟معاونــت بررســیهای گرجســتان مشــروح خبــر
ـران
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ـه  ٣٠٨هـ
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ژاپـ
اقتصــادی اتــاق تهــران در گزارشــی تحلیلــی،
ـرد مشــروح خبــر
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نوســانات میــزان ﺻﺎدرات و واردات در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز اجــ
می شـــــــود مشــروح خبر
ﺗﺠﺎري اﻳﺮان مشــروح خبــر
برگــزاری مناقصههــای بــزرگ تولیــد
بــرق تجدیدپذیــر وزیــر نیــرو گفــت :ایــران

در حــال برنامــه ریــزی بــرای برگــزاری اولیــن
مناقصــه پــروژه هــای مربــوط بــه انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر مشــروح خبــر

تســهیل قانــون صــادرات بــرق بــرای
خارجیهــا بــه جــای شــرکتهای
ـی وزارت نیــرو در ذیــل بنــد  133از قانــون برنامــه
داخلـ

پنجــم توســعه مکلــف شــده اســت کــه نســبت بــه صــدور
مجــوز صــادرات بــرق بــرای بخــش خصوصــی مشــروح

خبــر

مشــروح خبــر

ـران از راه
ـت گاز ایـ
ـه دریافـ
ـتان بـ
ـد بلغارسـ
وکار بازیافــت انــرژی ،محمــد علــی اشــجاری ،مدیــر امیـ
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قیمــت دالر نســبت بــه ریــال اســت .ایــن یكــی از مهمتریــن
مســایلی اســت كــه موجــب شــده اقتصــاد مقاومتــی بــه
معنــای توســعه صــادرات شــكل نگیــرد و ارزش صــادرات
حتــی كمتــر شــود .ایــن بــه زیــان صادركننــدگان اســت و
در شــرایطی كــه دولــت نمیتوانــد ضمانتنامــه صادراتــی
بــرای شــركتهای ایرانــی دهــد رقابت ســخت را شــكل داده
اســت .بــه نظــر میرســد نــرخ تــورم بــه طــور میانگیــن ۱۵
درصــد در برابــر افزایــش میانگیــن  ۳درصــدی نــرخ ارز
انگیــزه صــادرات را میگیــرد .ایــن در حالــی اســت كــه
صادركننــدگان و تولیدكننــدگان بــا نرخهــای بــاالی ســود
تســهیالت بانكــی هــم مواجــه بودهانــد و ایــن موجــب
شــده كــه قیمــت تمــام شــده تولیــدات ایرانــی افزایــش
رقابــت ســخت شــود.
باقــری :آقــای پارســا تصویــری از اقتصــاد ایــران را ترســیم
كردنــد كــه بــه نظــرم تصویــری دقیــق اســت و مــن نیــز
ســعی میكنــم واقعیتهــای دیگــری از وضــع فعلــی را
نشــان دهــم .یكــی از واقعیتهــا ایــن اســت كــه پــس
از برجــام ،در میــان شــهروندان از یــك طــرف و فعــاالن
اقتصــادی از ســوی دیگــر ایــن احســاس پدیــدار شــد
كــه وضــع اقتصــاد بــه ســرعت بهبــود پیــدا میكنــد.
نوعــی انتظــار خوشــبینانه بــرای پیامدهــای برجــام در
میــان جامعــه پدیــدار شــد كــه بــه نظــر میرســد فراتــر
از واقعیتهــا بــود و ایــن یــك مســاله بســیار مهــم در
شــكلگیری اقتصــاد ایــران از نیمــه اول ســال  ۱۳۹۴تــا
امــروز اســت .از طــرف دیگــر ایــن واقعیــت را نمیتــوان
نادیــده گرفــت كــه دولــت یازدهــم بــه هــر حــال توانســته
اســت نــرخ تــورم شــتابان اوایــل دهــه  ۱۳۹۰را مهــار
كنــد .ویژگــی دیگــر اقتصــاد ایــران در حــال حاضــر تــداوم
زیرپوســتی تحریمهــای غــرب بــه ویــژه امریــكا در حــوزه
پولــی و بانكــی اســت كــه موجــب شــد تــا اقتصــاد ایــران
حالــت عــادی پیــدا نكنــد در ایــن حالــت غیرتعادلــی
چیــزی كــه موجــب آزار بنگاههــا شــده اســت كمبــود
منابــع مالــی اســت كــه البتــه دالیــل مختلفــی موجــب
پیدایــش آن اســت .واقعیــت دیگــر بدهــی اعجابانگیــز
 ۵۳۰هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــه بنگاههــا ،تامیــن
اجتماعــی و بانكهاســت كــه موجــب شــده اســت اقتصــاد
از حالــت تعــادل خــارج شــود .یــك واقعیــت دیگــر اقتصــاد

صادرات بیشتر با حرف به
دست نمیآید
ایــران در حــال حاضــر كمبــود تقاضــای مصــرف شــهروندان
اســت كــه بــه دلیــل افــت درآمــد ســرانه در ســالهای
اول دهــه  ۱۳۹۰پدیــدار شــده اســت .تقاضــای دولــت نیــز
كاهــش یافتــه اســت و همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم
دادهانــد و طــرح جدیــد در حــوزه بــرق كمتــر تعریــف
میشــود و ســرمایهگذاریها عقــب میافتــد .كاهــش
ســرمایهگذاری در حالــی اســت كــه  ۵هــزار مــگاوات بــرق
جدیــد نیــاز داریــم و تولیــد آن مســتلزم  ۵میلیــارد دالر
ســرمایه ارزی و  ۱۵هــزار میلیــارد تومــان بــرای شــبكه
انتقــال و بقیــه بخشهاســت دولــت  ۱۶هــزارل میلیــارد
تومــان بــه بخــش خصوصــی تولیدكننــده بــرق بدهــكار
اســت و همــه ایــن مســایل منجــر بــه ركــود شــده اســت.
اســپندیاری :واقعیــت اقتصــاد امــروز ایــران حضــور
گســترده پرحجــم و پــر از تصدیگــری نهــاد دولــت در
بیشــتر فعالیتهــای اقتصــادی اســت كــه صاحــب بنــگاه
اســت یــا مقرراتگــذاری میكنــد .حضــور گســترده دولــت
راه را بــرای فعالیــت آزاد و كارآمــد بخــش خصوصــی بــه
دالیــل گوناگــون مســدود و تنــگ میكنــد .ایــن وضــع
موجــب شــده اســت كــه انگیــزه ســرمایهگذاری و توســعه
كاهــش یابــد و درخــت تولیــد شــاخ و بــرگ پیــدا نكنــد.
واقعیــت دیگــر اقتصــاد ایــران در حــال حاضــر دور بــودن
از صحنــه تكنولــوژی روز دنیاســت .بــا توجــه بــه اینكــه
ســرعت تحــول تكنولــوژی در دنیــای امــروز لحظـهای شــده
اســت نمیتــوان بــا تكنولــوژی قدیمــی بــه جنــگ رقبایــی
رفــت كــه بــا اســتفاده از فــن و دانــش از یــك طــرف بــر
كیفیــت تولیــدات میافزاینــد و از ســوی دیگــر قیمــت
تمــام شــده آنهــا كاهــش مییابــد .دولتهــای ایــران
عمومــان بــا بهــرهوری پاییــن فعالیــت میكننــد و منابــع را
هــدر میدهنــد .بــه طــور مثــال در دولــت نهــم نزدیــك بــه

 ۲۰هــزار میلیــارد تومــان (یــك دالر آن موقــع  ۱۰۰۰تومان
بــود) بــه طرحهــای زودبــازده داده شــد و شــركتهای
بــزرگ كــه میتوانســتند بــا تولیــد انبــوه مقیــاس تولیــد
را بــاال بــرده و صــادرات را محقــق كننــد منابعــی دریافــت
نكردنــد یــا اینكــه بســیار كمتــر از نیازشــان منابــع مالــی
تامیــن شــد .در ایــن شــرایط بــود و هســت كــه توســعه
صــادرات بــه مثابــه یــك رخــداد ضــروری بــرای اقتصــاد
مقاومتــی نمیتوانــد پــا بگیــرد و ریشــه بدوانــد و محكــم
شــود .كاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و كاهــش
درآمــد ســرانه ایرانیــان توســعه تولیــد كاالهــای صنعتــی و
زیرســاختی را بــا مشــكل مواجــه كــرد و بــه ركــود فعلــی
منجــر شــد .دولتهــا اگــر میخواهنــد بــاری توســعه
صــادرات كاری كننــد بایــد از حالــت خــام فــروش بیــرون
بیاییــم و ایــن همــان معنــای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
آقــای پارســا شــما در بخــش اول ایــن میزگــرد
واقعیتهایــی از اقتصــاد ایــران را تشــریح كردیــد.
پرســش یــن اســت كــه بــرای عبــور از ایــن وضــع،
اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای یــك نظریــه قابــل
اجــرا چقــدر قابلیــت دارد؟
پارســا :همانطــور كــه پیــش از ایــن گفتــم در حــال
حاضــر ســمت تقاضــای بــازار در عرصههــای گوناگــون
قفــل شــده اســت و دولــت هــم بودج ـهای بــرای مصــرف
نــدارد و همیــن مســاله موجــب شــده اســت اعضــای
فدراســیون صــادرات انــرژی كــه هــر كــدام بــه انــدازه خــود
ســازمان و قــدرت دارنــد در مجمــوع بــا شــرایط ســخت
مواجــه شــوند .مجلــس هفتــم كــه یارانــه انــرژی را تثبیــت
كــرد و دولتــی كــه یارانــه انــرژی برقــرار كــرد شــرایط را
ســختتر كردهانــد .بــه نظــر مــن میرســد كــه ماهیــت
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و مفــاد بندهــای مختلــف و بخشهــای گوناگــون اقتصــاد
مقاومتــی در صورتــی كــه یــك بســته كامــل اســت میتواند
قفلهــا را بــاز كنــد و راه نیــز همــان طــور كــه در اقتصــاد
مقاومتــی هــم آمــده اســت توســعه صــادرات و آزادســازی
اقتصــاد اســت .در اقتصــاد مقاومتــی برونگرایــی بــه معنــای
تعامــل ســازنده بــا خــارج یــك اصــل اســت و ایــن اصــل بــه
مــا اجــازه میدهــد كــه بــا ســرمایهگذاران خارجــی وارد
مذاكــره و اقــدام شــده و ســرمایههای آنهــا را بــه داخــل
اقتصــاد ایــران بیاوریــم .وقتــی پــای ســرمایهگذار خارجــی
بــه اقتصــاد ایــران بــاز شــود میتــوان امیــدوار بــود كــه
ســرمایههای داخلــی نیــز تحــرك تــازهای پیــدا كننــد.
تشــكل شــما شــما بــه عنــوان فدراســیونی بــا
قــدرت اثرگــذاری خــوب چــه راهــكاری در مســیر
اقتصــاد مقاومتــی طراحــی كــرده اســت؟
پارســا :همــان طــور كــه گفتــه شــد آزادســازی فعالیتهــا
و قیمتهــا بایــد در دســتور كار باشــد و ایــن پایــه محكمــی
خواهــد بــود كه ســایر اجــزای اقتصــاد روی آن بایســتند.
تشــكل مــا بــه عنــوان یكــی از تشــكلهای صادراتــی در
مســیر اقتصــاد مقاومتــی كــه توســعه صــادرات را در دل
خــود دارد و بــه دولــت پیشــنهاد آزادســازی داده اســت و
مــا خواســتار ایــن هســتیم كــه قیمــت حاملهــای انــرژی
واقعــی شــده و از حالــت دســتوری خــارج شــود .فدراســیون
صــادرات انــرژی معتقــد اســت كــه بخشــی از منابــع بــه
دســت آمدهــن از واقعــی شــدن قیمتهــا را میتــوان در
صندونــی بــه نــام «صنــدوق رفــاه ملــی» ذخیــره كــرده
و از ایــن ذخیــره پــول و ســرمایهای بــه نفــع طرحهــای
فقرزدایــی اســتفاده شــود .وجــود مــردم فقیــر هرگــز
بــا اقتصــاد مقاومتــی ســازگار نیســت و بــا وجــود فقــر
نمیتــوان كشــور را بــه جایــی رســاند .اقتصــاد مقاومتــی
تصریــح دارد كــه فقــر را زایــل كنــد .بــا افزایــش درآمــد
مــردم میتــوان امیــدوار شــد رشــد تولیــد چــون تقاضــا
دارد رونــدی فزاینــده را تجربــه كنــد.
پیشــنهاد فدراســیون بــه طــور مشــخص دربــاره
اینكــه بســتر مناســب بــرای پیــاده شــدن اقتصــاد
مقاومتــی شــكل بگیــرد چیســت؟
پارســا :در فدراســیون صــادرات انــرژی كــه تشــكلهای
نیرومنــدی هســتند بحثهــای متعــددی دربــاره شــرایط
رخ داد .نتیجــه بحثهــای ادامــه در صفحــه 14
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نجات دهنده اقتصاد
ایران است

عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
و صنایــع وابســته ایــران بــا بیــان اینکــه هــاب
انــرژی یکــی از موضوعــات نجــات دهنــده اقتصــاد
ایــران اســت ،گفــت :بــه ایــن موضــوع کــه ایــران
تبدیــل بــه هــاب انــرژی منطقــه شــود ،خیلــی
نزدیــک نیســتیم ،زیــرا ایــن مســاله فقــط از طــرف
بخــش خصوصــی و فدراســیون صــادرات انــرژی بــه
صــورت جــدی مطــرح و در حــال پیگیــری اســت
امــا هنــوز ارگان هــای دولتــی در ایــن رابطــه
چنــدان فعــال نیســتند.
علــی قانــع در گفتگــو بــا هــاب انــرژی ضمــن بیــان ایــن
مطلــب اظهــار داشــت :در شــرایط رکــود و تــورم ،بــرای
اینکــه حرکتــی در اقتصــاد ایــران اتفــاق بیفتــد ،تنهــا راه

موجــود صــادرات اســت .بــرای ایــن کار تمــام ســازوکارهای
مربــوط بــه صــادرات کــه بســیار پیچیــده و در عیــن حــال
آســان مــی توانــد باشــد ،بایــد لحــاظ شــود تــا ایــن مقولــه
پیــش بــرود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت بــرق ایــران در طــول ســال
هــای پــس از انقــاب رشــد قابــل توجهــی را داشــته اســت
و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بایــد بخشــی از تولیــد مــازاد
بــرق صــادر شــود ،عنــوان کــرد :هــر چنــد کــه در برخــی از
رشــته هــا شــرکت هــای متنــوع و زیــادی را نداریــم امــا در
برخــی دیگــر از رشــته هــا تعــداد شــرکت هــا بســیار زیــاد
اســت و کامــا اشــباع شــده اســت و بایــد ایــن شــرکت هــا
اقــدام بــه صــادرات کننــد ،زیــرا هیــچ راه دیگــری بــرای
فعالیــت آنهــا وجــود نــدارد.
قانــع بــا تاکیــد بــر اینکــه ایجــاد هــاب انــرژی از موضوعاتــی
اســت کــه مــی توانــد اقتصــاد ایــران را نجــات دهــد ،گفــت:
مــا در کشــورمان شــرکت هــای بســیار زیــادی را داریــم
کــه قادرنــد محصــوالت و خدمــات خــود را بــه کشــورهای
اطــراف صــادر کننــد و بایــد هــم ایــن کار را انجــام بدهنــد.
وی در ادامــه افــزود :لــزوم وجــود هــاب انــرژی وابســته بــه
شــرایط رکــود اســت امــا در شــرایط بــدون رکــود هــم نیــاز
بــه ایجــاد چنیــن بــازاری وجــود دارد و یــک ضرورت بســیار
جــدی اســت کــه بــه ایــن ترتیــب شــرکت هــای ایرانــی
وارد یــک بــازار  400میلیونــی تــا  600میلیــون نفــری
شــوند و تولیــد مــازاد خــود را صــادر کننــد.
ایــن عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران
خاطرنشــان کــرد :البتــه بــرای تحقــق بــرای ایــن کار بایــد
تمــام مشــکالت ایــن بــازار در نظــر گرفتــه شــده و حــل
شــود تــا بتوانیــم بــه آینــده امیــدوار باشــیم و شــرکت هــا
امــکان فعالیــت را داشــته باشــند.
قانــع بــا بیــان اینکــه هنــوز فاصلــه زیــادی تــا تحقــق ایــن
موضــوع کــه ایــران تبدیــل بــه هــاب انــرژی منطقــه شــود،
وجــود دارد ،گفــت :زیــرا ایــن مســاله فقــط از طــرف بخــش
خصوصــی و فدراســیون صــادرات انــرژی بــه صــورت جــدی
مطــرح و در حــال پیگیــری اســت ،امــا هنــوز ارگان هــای
دولتــی در ایــن رابطــه چنــدان فعــال نیســتند.
عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا تاکیــد
بــر اینکــه بــرای ایجــاد هــاب انــرژی ،دولــت بایــد از شــرکت
هــا در خــارج از ایــران دفــاع دیپلماتیــک کنــد ،اظهــار
داشــت :بــه دلیــل اینکــه حمایــت سیاســی و دیپلماتیــک از
شــرکت هــای ایرانــی وجــود نداشــت ،مــا بســیاری از پــروژه
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هــا را در عــراق از دســت دادیــم و ایــن در حالــی اســت
کــه در مقابــل ،حمایــت بســیار جــدی و قــوی کشــورهای
رقیــب از شــرکت هایشــان را در کشــوری ماننــد عــراق
شــاهد هســتیم کــه بــه ایــن ترتیــب توانســتند پــروژه هــا
را از مــا بگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاز و کار بســیار جــدی بــرای ایــن
کار الزم اســت ،عنــوان کــرد :تقریبــا مــا در ابتــدای ایجــاد
هــاب انــرژی هســتیم و هنــوز اقدامــات اساســی و قابــل
توجهــی در ایــن مــورد انجــام نشــده اســت.
قانــع در پایــان اظهــار داشــت :نظــر فدراســیون صــادرات
انــرژی ایــن اســت در صورتــی کــه دولــت قصــد کمــک
بــرای ایجــاد هــاب انــرژی را داشــته باشــد ،بایــد حمایــت
هــای کالن و جــدی از ایــن موضــوع انجــام دهــد و راهــکار
آن هــم تعییــن فــردی مســئول در باالتریــن ســطح کشــور
اســت کــه مســئولیت راهبــری ایــن کار را بــه عهــده بگیــرد.

قرارداد آرامکو برای ساخت نیروگاه
فرآوری گاز
بــه گــزارش رویتــرز ،از جملــه شــرکت هایــی کــه آرامکــو
بــرای ســاخت پــروژه فــرآوری گاز بــا آنهــا قــرارداد امضــا
کــرده اســت‹ ،شــرکت بــرق عربســتان› و ‹ان جــی›
فرانســه اســت.
آرامکــو اعــام کــرده کــه انتظــار مــی رود ایــن طــرح
بــرای تکمیــل بــه هزینــه ای بالــغ بــر  50میلیــارد ریــال
ســعودی (معــادل  13.3میلیــارد دالر) اعتبــار نیــاز داشــته
باشــد ودر ســال  2019میــادی تکمیــل شــود.
شــرکت آرامکــو ســال گذشــته نیــز ،قراردادهــای دیگــری
را بــرای ســاخت ایــن پــروژه منعقــد کــرده بــود.
ایــن پــروژه همچنیــن شــامل ســاخت یــک نیــروگاه بــرق
بــه قــدرت یکهــزار و  500مــگاوات اســت و انتظــار مــی
رود کــه ایــن طــرح قــدرت تولیــد گاز در عربســتان را تــا
ســال  2020بــه  17میلیــارد فــوت مکعــب گاز اســتاندارد
برســاند.
پــروژه موســوم بــه الفاضلــی بــه شــراکت شــرکت آرامکــو
عربســتان و شــرکت بــرق ایــن کشــور اطــاق مــی شــود
کــه اولیــن پــروژه در نــوع خــود بــرای تولیــد دو گانــه
بــرق و گاز در عربســتان بــه شــمار مــی رود و مــدت 20
ســال اعتبــار دارد.
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بــه حــدود 68درصــد رســيده اســت .وجــه مشــترك
ايــن صنايــع ،انرژيبــر بــودن آنهاســت (درمــورد
خــودرو مصــرف انــرژي عمدتــا براثــر مصــرف كاالي
توليــد شــده اتفــاق ميافتد)كــه در مجمــوع حــدود
80درصــد كل انــرژي مصرفــي بخــش صنعــت را
مصــرف ميكننــد (دكتــر نيلــي .)1394 -طــي
ســالهاي گذشــته بــه دليــل فقــدان يــك تفكــر
و برنامــه راهبــردي ،سياســتهاي صنعتــي حاكــم
بــر اقتصــاد كشــور مبتنــي بــر صنايــع متكــي بــر
منابــع طبيعــي و انــرژي ماننــد پتروشــيمي و صنايــع
فلــزات اساســي ،كانيهــاي غيرفلــزي و ...آن هــم
در چارچــوب انــرژي ارزان بــوده اســت .متاســفانه
ايــن رويكــرد باعــث شــد تــا انــرژي ارزان ،جايگزيــن
فنــاوري ،ســرمايه انســاني و ارتقــاي بهــرهوري
شــود (فرجــادي -امينــي )1394 -و نتيجــه آنكــه
وضعيتــي را رقــم زده كــه بــه ســبب همبســتگي
بــاالي مخــارج و چرخــه درآمدهــاي نفتــي ،شــاهد
بيثباتــي در تشــكيل ســرمايه ثابــت ناخالــص از يك
ســو و بيثباتــي در فرآينــد تاميــن زيرســاختها و
نيــز زنجيــره ضعيــف توليــد در صنايــع باالدســتي
و پاييندســتي در بعضــي حوزههــاي صنعتــي
ازســوي ديگــر باشــيم .تعيينتكليــف چگونگــي
چيدمــان «توســعه صنعتــي» كشـــور از وظايـــف
دســتگاه مجريـــه اســـت كـــه بايد اين وظيفــه را در
همــكاري بــا ســاير قــواي حكومتــي و در پيونــد بــا
ذينفعــان در بخــش خصوصــي بــه انجــام رســاند.
تكليفــي كــه هــر روز عــدم انجــام آن و «بالتكليفــي»
بحــران و ســردرگمي را در صنعــت و در نتيجــه
اقتصــاد و پيكــره زندگــي اجتماعــي بغرنجتــر
ميكنــد .وظيفهيــي كــه حداقــل گام اول آن تنهــا
و تنهــا همــت دولتيــان را طلــب ميكنــد!
نویسنده:
حسين حقگو تحليلگر اقتصادي

www.fieei.com

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بهبود تراز تجاری با کاهش
واردات یا افزایش صادرات؟

معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق تهــران در
گزارشــی تحلیلــی ،نوســانات میــزان ﺻﺎدرات و
واردات در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري اﻳﺮان را مــورد بررســی
قــرار داد .تــراز تجــاری از آن جهــت حائــز اهمیت
اســت کــه بــه عنــوان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺠﺎرت ﻳﻚ ﻛﺸﻮر تلقــی شــده و از ﺗﻔﺎﺿﻞ
واردات از ﺻﺎدرات حاصــل میشــود.
ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی بیشــی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎدرات از
واردات و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اســت .از ایــن رو اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺟﻬﺎن،
اغلــب ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ در
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
داده ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در
ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ .حال
آنکــه ،ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات و ﻳﺎ
ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ.
نتایــج مطالعــات معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق
تهــران از روﻧﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﻓﺼﻞ دوم
 2010اﻟﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2016در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼول
ﻗﺒﻞ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺮاز
ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻜﻮس و اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺷﺪه اســت ﻛﻪ ایــن
تغییــر ،رویــداد ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي تلقــی میشــود .امــا
پرســش ایــن اســت کــه ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري و
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آن اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
معاونــت اقتصــادی اتــاق تهــران در ادامــه گــزارش خــود

آورده اســت :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ،تــراز
تجــاری ایــران در ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل  2016ﺣﺪود  5ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ،2016ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري اﻳﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 100
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎل  2015ﺑﻬﺒﻮد
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻂ در آن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود  900ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻري دﻻري ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺪه ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود
 800ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري واردات اﺳﺖ (ﻧﻤﻮدار  .)1ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ واردات
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود  100ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري در
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2016ﺷﺪه اﺳﺖ.
بنابــر ایــن گــزارش ،ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ اﻳﺮان از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
ﺳﺎل  2014ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  2015روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ را ﻃﻲ ﻛﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎل  ،2016ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﺻﺎدرات در رﺷﺪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺜﺒﺖ  18.4واﺣﺪ درﺻﺪي
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻔﻲ  16واﺣﺪ درﺻﺪي اﻓﺰاﻳﺶ
واردات در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  2درﺻﺪي ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري
ﻛﺸﻮر شــد (ﻧﻤﻮدار  .)2ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ (ﺣﺪود  7.5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) ﻣﻴﺎن ﺻﺎدرات
ﻛﺎﻻﻳﻲ اﻳﺮان در ﻓﺼﻞ اول  2016و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  2014وﺟﻮد
دارد و رﺷﺪ  6.4درﺻﺪي ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ را ﺟﺒﺮان کنــد.
معاونــت بررســیهای اقتصــادی اتــاق تهــران رﺷﺪ
ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ در فصــل نخســت ســال  2016را ﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ داده و در ادامــه
چنیــن آورده اســت :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ( )2ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري
در ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل  2015رخ داده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ واردات و ﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺻﺎدرات ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ایــن بررســیها نشــاندهنده آن اســت کــه ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز
ﺗﺠﺎري ﻟﺰوﻣﺎً ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﺎدار و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺜﺒﺖ و از ﻣﺤﻞ
ﺑﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺻﺎدرات (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ)
از ارزش واردات ،ﺗﺎﻣﻴﻦ شــود.

انـرژی

شماره چهل و یک  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و پنج

بیش از  30میلیارد ریال برق در
بورس انرژی معامله شد
بــه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از وزارت نیــرو ،براســاس اعــام
شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران ،میــزان معاملــه
انــرژی در هفتــه گذشــته ( 19تــا  23تیرمــاه) در بــورس
انــرژی ،بــه ترتیــب در نمــاد کــم بــاری روزانــه معــادل 85
هــزار و  760مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط
 284هــزار و  317ریــال بــر مــگاوات ســاعت ،در نمــاد
میــان بــاری روزانــه معــادل ســه هــزار و  360مــگاوات
ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  333هــزار و  928ریــال
بــر مــگاوات ســاعت بــوده اســت.
همچنیــن در نمــاد بــار پیــک ،روزانــه معــادل  2هــزار و
 960مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  342هــزار
و  716ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمــاد بــار پایــه
روزانــه معــادل  12هــزار و  888مــگاوات ســاعت بــرق بــا
قیمــت متوســط  315هــزار و  25ریــال بــر مــگاوات ســاعت
بیــن خریــداران و فروشــندگان انــرژی معاملــه شــد.
برپایــه ایــن گــزارش ،ارزش معاملــه هــای انجــام شــده در
ایــن هفتــه بیــش از  30میلیــارد ریــال بــوده اســت.

برای دریافت گواهی تشخیص شمول
معافیت مالیاتی صادرات خدمات
مودیان به کمیته ماده  19دفتر توسعه
صادرات مراجعه کنند
مودیــان مالیاتــی بــرای دریافــت گواهــی مربــوط بــه
تشــخیص شــمول و یــا عــدم شــمول معافیــت مالیاتــی
صــادرات خدمــات بــه دبیرخانــه کمیتــه مــاده  19مســتقر
در دفتــر توســعه صــادرات خدمات ســازمان توســعه تجارت
.ایــران مراجعــه کننــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون صــادرات انــرژی به
نقــل از ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،تشــخیص شــمول
و یــا عــدم شــمول معافیــت مالیاتــی صــادرات خدمــات بــر
عهــده کارگــروه مــاده  19آییــن نامــه اجرایــی حمایــت
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در ایــن هفتــه حجــم معاملــه هــا در همــه نمادهــا و
همچنیــن قیمــت میانگیــن کاهــش یافتــه اســت.
ارزش معاملــه هــای انجــام شــده در هفتــه گفتــه شــده
در همســنجی بــا هفتــه قبــل از آن 50 ،درصــد کاهــش
یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،پــس از موافقــت شــورای عالــی بــورس
و اوراق بهــادار ،بــورس انــرژی بــه عنــوان چهارمیــن
بــورس کشــور در چهــار بخــش اوراق ســلف بــرق،
اوراق قــرارداد محــور کاالهــای انــرژی ماننــد زغــال
ســنگ ،نفــت و انــرژی هــای ســبز ماننــد انــرژی هــای
خورشــیدی ،در برنامــه کاری ســال  1390بــازار ســرمایه
ایــران قــرار گرفــت.
قــرار اســت در مرحلــه نخســت ،بــرق بــه صــورت ســلف
مــوازی معاملــه شــود و ســپس ،بــازار مشــتقه شــامل
قــرارداد آتــی ،قــرارداد اختیــار خریــد و معامــات در
عرصــه بیــن المللــی فعــال مــی شــود.
شــرکت بــورس انــرژی ،ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
شــرکت مدیریــت فنــاوری ،شــرکت ســپرده گــذاری
مرکــزی ،شــرکت هــای کارگــزاری ،شــرکت مدیریــت
شــبکه ،شــرکت توانیــر ،مصــرف کننــدگان بــرق و
تولیدکننــدگان بــرق ،بازیگــران بــورس انــرژی در بخــش
معامــات بــرق محســوب مــی شــوند.
از صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی اســت و
مودیــان مالیاتــی بایــد بــرای طــی کــردن مراحــل قانونــی
و دریافــت گواهــی مربــوط بــه تشــخیص شــمول و یــا
عــدم شــمول معافیــت مالیاتــی صــادرات خدمــات بــه
دبیرخانــه کمیتــه مــاده  19مســتقر در دفتــر توســعه
صــادرات خدمــات ســازمان توســعه تجــارت ایــران
.مراجعــه کننــد
گفتنــی اســت بــر اســاس درخواســت هــا و گــزارش
هــای واصلــه اخیــر از ســوی شــرکت هــای صادرکننــده
خدمــات فنــی و مهندســی مبنــی بــر عــدم اعمــال
معافیــت مالیاتــی بــر برخــی از پــروژه هــای بــرون مــرزی
ایــن نــوع از خدمــت و عــدم اســتناد یــا اســتعالم گواهــی
مذکــور از کارگــروه تعییــن ارزش گمرکــی کاالهــای
صادراتــی ،مودیــان مالیاتــی بایــد اقدامــات مذکــور را
.انجــام دهنــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برگزاری مناقصههای
بزرگ تولید برق
تجدیدپذیر
وزیــر نیــرو گفــت :ایــران در حــال برنامــه ریــزی
بــرای برگــزاری اولیــن مناقصــه پــروژه هــای
مربــوط بــه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تــا پایــان
امســال اســت و ممکــن اســت  ۱۲میلیــارد دالر تــا
تکمیــل پــروژه هــای تولیــد بــرق پــاک در ایــن
بخــش ســرمایه گــذاری شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از بلومبــرگ،
ایــران در حــال برنامــه ریــزی بــرای برگــزاری اولیــن
مناقصــه پــروژه هــای مربــوط بــه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
تــا پایــان امســال اســت و ممکــن اســت  12میلیــارد دالر
تــا تکمیــل پــروژه هــای تولیــد بــرق پــاک در ایــن بخــش
ســرمایه گــذاری شــود.
حمیــد چیــت چیــان ،وزیــر نیــروی ایــران در مصاحبــه ای
در لنــدن گفــت ،ایــن کشــور قصــد دارد در طــی  5ســال
آینــده  5گیــگاوات و تــا ســال  2.5 ،2030گیــگاوات دیگــر
انــرژی تجدیــد پذیــر تولیــد نمایــد .ایــران کــه پــس از توافق
هســته ای ســال گذشــته ،درهــای خــود را بــه روی ســرمایه
گــذاران بیــن المللــی گشــوده ،بــه محــل حضــور ســرمایه
گــذاران تولیــد انــرژی پــاک تبدیــل شــده اســت.
چیــت چیــان گفــت« :مــا قــرار نیســت بــه هیــچ وجــه از
پــول نفــت در ایــن بخــش اســتفاده کنیم...همــه ســرمایه
گــذاری از طریــق بخــش خصوصــی و شــرکت هــای داخلــی
و خارجــی انجــام خواهــد شــد».
در طــی  6ماهــه لغــو تحریــم هــا ،حداقــل  150هیئــت
تجــاری بــه تهــران ســفر کــرده انــد .در حالــی کــه تجــار و
دیپلمــات هــا از بــاز شــدن درهــای بــازار  78میلیــون نفــری
ایــران ســخن مــی گوینــد ،امــا بــه دلیــل عــدم تمایــل بانــک
هــا و موسســات مالــی غربــی بــه همــکاری بــا ایــران ،رونــد
انعقــاد قراردادهــا کنــد بــوده اســت.
چیــت چیــان گفــت ،تهــران بــه دنبــال همــکاری بــا
کشــورها و شــرکت هایــی اســت کــه بهتریــن شــرایط

مالــی را پیشــنهاد مــی دهنــد ،نــه اولویــت دادن بــه روابــط
سیاســی و تاریخــی .وزارت نیــرو در حــال مذاکــره بــا برخــی
از بزرگتریــن شــرکت هــای فعــال در زمینــه انــرژی هــای
تجدیــد پذیــر از جملــه وســتاس وینــد سیســتمز و زیمنــس
وینــد پــاور اســت.
خــوان آراتوســه ،مدیــر بخــش فــروش شــرکت وســتاس مــاه
گذشــته گفتــه بــود ،ایــران مــی توانــد یــک بــازار جدیــد
مهــم بــرای انــرژی بــادی باشــد .شــرکت ایــران خــودرو
نیــز در حــال مذاکــره بــا شــرکت ال جــی اینترنشــنال کــره
جنوبــی بــرای تولیــد مشــترک خودروهــای برقــی اســت.
محمــد حســن حبیــب اهلل زاده ،کاردار ایــران در انگلیــس
گفــت« :بســیاری از شــرکت هــا در طــی چنــد مــاه گذشــته،
توافقاتــی را امضــا کــرده انــد .بــرق یکــی از مهمتریــن حــوزه
هاســت».
وی افــزود ،بســیاری از نیــروگاه هــای ایــران بیــش از 40
ســال عمــر دارنــد و نیــاز بــه بازســازی و افزایــش تــوان
دارنــد و دولــت ایــران قصــد دارد در طــی  7ســال آینــده
مجموعــا  50میلیــارد دالر در سیســتم بــرق خــود ســرمایه
گــذاری نمایــد.
وزارت نیــروی ایــران بســته بــه نــوع تکنولــوژی و انــدازه
نیــروگاه 12 ،پــروژه مجــزای زیــر  100مــگاوات را بــرای
توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر تعریــف کــرده اســت کــه
قــرار اســت بــه مناقصــه گذاشــته شــود.
چیــت چیــان گفــت ،ایــران احتمــاال در چنــد مرحلــه
مناقصــه یــک گیــگاوات انــرژی بــادی و تــا  3گیــگاوات
انــرژی خورشــیدی را برگــزار خواهــد کــرد .ایــران همچنیــن
بــه دنبــال ســاخت نیــروگاه هــای زیســت تــوده ای و
بیوترمــال و ســواپ گاز بــرای تولیــد بــرق بــا ارمنســتان
اســت.
ایــران همچنیــن ممکــن اســت انــرژی خورشــیدی را بــه
سیســتم ســواپ انــرژی خــود اضافــه کنــد .قبــل از تحریــم
هــا ایــران بــا اســتفاده از ایــن سیســتم قــادر بــود در قبــال
فــروش نفــت خــام ،فــراورده هــای نفتــی خریــداری کنــد.
بــر اســاس برنامــه موســوم بــه «انــرژی خورشــیدی بــرای
خدمــات» توســعه دهنــدگان و مالــکان زمیــن هــا درآمــد
حاصــل از فــروش بــرق تولیــدی را تقســیم خواهنــد کــرد.
ایــران در حــال حاضــر  80درصــد از بــرق خــود را از گاز
طبیعــی تولیــد مــی کنــد و قصــد دارد ایــن رقــم را تــا پایــان
ســال آینــده بــه  90درصــد برســاند.

انـرژی

شماره چهل و یک  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و پنج

تسهیل قانون صادرات برق
برای خارجیها به جای
شرکتهای داخلی

وزارت نیــرو در ذیــل بنــد  133از قانــون برنامــه پنجــم
توســعه مکلــف شــده اســت کــه نســبت بــه صــدور مجــوز
صــادرات بــرق بــرای بخــش خصوصــی اقــدام کنــد .بــا ایــن
وجــود تاکنــون وزارت نیــرو اجــازه صــادرات بــرق را بــه بخــش
خصوصــی داخلــی نــداده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
طبــق شــواهد قــرار اســت ،اولیــن مجــوز صــادرات بــرق بــه
یــک شــرکت ترکیــهای واگــذار شــود.
پــس از انتشــار خبــر انعقــاد قــرارداد احــداث نیــروگاه بیــن
وزارت نیــرو و شــرکت ترکیــهای یونیتاینترنشــنال انتقادهــا
بــه قــرارداد بســته شــده بــاال گرفتــه اســت .جدیتریــن
انتقادهایــی کــه بــه قــرارداد بســته شــده مطــرح شــده اســت
در قالــب نام ـهای بــه چیــت چیــان وزیــر نیــرو ارســال شــده
اســت.
در ایــن نامــه از مباحثــی همچــون ســاز و کار بازپرداخــت
هزینههــای ســرمایهگذاری ،امــکان تخصیــص امتیــاز ایــن
قــرارداد بــه شــرکتهای داخلــی ،برگــزاری مناقصــه ،میــزان
و قیمــت بــرق صادراتــی بــه ترکیــه ،قیمــت گاز تحویلــی بــه
نیروگاههــا ،شــیوه انتقــال فنــاوری و ناتوانــی وزارت نیــرو در
تامیــن مالــی طرحهــای افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق ســوال
شــده اســت.
عــاوه بــر لــزوم پاســخگویی شــفاف وزارت نیــرو بــه ســواالت
مطــرح شــده در ایــن نامــه ،رهبــر انقــاب اســامی نیــز در
اجتمــاع زائــران و مجــاوران حــرم رضــوی (ع) ،بــر لــزوم
بهرهگیــری از تــوان داخلــی در احــداث نیــروگاه تاکیــد
ویــژهای داشــته انــد.
وزارت نیــرو تــاش کــرده اســت کــه بــرای پاســخگویی بــه
اذهــان عمومــی پاسـخهایی را بــرای توجیــه قــرارداد خــود بــا
شــرکت ترکی ـهای ارائــه دهــد.
طرزطلــب مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی
بــرق حرارتــی در توجیــه علــت روی آوردن بــه شــرکت
ترکیــهای در احــداث نیــروگاه بــا وجــود تــوان داخلــی،
اذعــان داشــته اســت کــه « در حــال حاضــر مشــکل عمــده
در بحــث ســاخت نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبــی کمبــود
ســرمایه و آورده مالــی اســت کــه بــه جهــت حــل مشــکل
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تامیــن مالــی پروژههــای زیربنایــی ،مــا بــه ســمت ســرمایه
گــذاری خارجــی رو آوردهایــم و شــرکت یونیــت قــرار اســت
بــا ســرمایه خــود و بــدون کمــک مالــی داخلــی اقــدام بــه
ســرمایه گــذاری در جهــت ســاخت نیــروگاه بنمایــد و ایــن
فضــای کســب و کار داخلــی را ارتقــا خواهــد داد ».اظهــار
ناتوانــی در تامیــن مالــی پــروژه هــای افزایــش بازدهــی
نیــروگاه در حالــی از ســوی مســئوالن وزارت نیــرو مطــرح
شــده اســت کــه ســاز و کارهــای متعــددی بــرای تامیــن ایــن
ســرمایه در داخــل کشــور تعریــف و اجرایــی شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن در ذیــل بنــد  133از قانــون پنجــم توســعه
کشــور آمــده اســت کــه وزارت نیــرو موظــف اســت کــه
مجوزهــای الزم بــرای صــادرات بــرق بــه بخــش خصوصــی
را صــادر کنــد .در ذیــل ایــن بنــد کــه دســتورالعمل اجرایــی
آن نیــز توســط وزارت نیــرو منتشــر شــده ،آمــده اســت کــه
« وزارت نیــرو حســب درخواســت نســبت بــه صــدور مجــوز
صــادرات و عبــور (ترانزیــت) بــرق از نیروگاههــای بــا ســوخت
غیریارانــهای متعلــق بــه بخشهــای خصوصــی و تعاونــی
اقــدام نمایــد».
بــا ایــن وجــود وزارت نیــرو تاکنــون مجــوز صــادرات بــرق را
بــرای بخــش خصوصــی داخلــی صــادر نکــرده اســت ،ایــن در
حالــی اســت کــه طبــق شــواهد ( )1قــرار اســت کــه اولیــن
مجــوز صــادرات بــرق را بــه شــرکتی ترکیـهای واگــذار کنــد.
در شــرایطی کــه وزارت نیــرو تــوان پرداخــت هزینــه تولیــد
بــرق بــه تولیدکننــدگان بــرق داخلــی را نــدارد ،احتمــال دارد
کــه شــرکت ترکیـهای امتیــاز ویــژه ای چــون صــادرات بــرق
را در ازای ســرمایهگذاری در ایــران دریافــت کــرده اســت.
احتمــال اعطــای ایــن شــرایط ویــژه بــه شــرکت ترکیــه ای
در حالــی مطــرح شــده اســت کــه بــه اذعــان تولیدکننــدگان
بــرق داخلــی در صــورت واگــذاری ایــن شــرایط ویــژه بــه آنها،
ی چندیــن برابــر میــزان ســرمایهگذاری
تــوان تامیــن مالــ 
ایــن شــرکت ترکیــه ای در داخــل کشــور را دارنــد.
بنابــر ایــن الزم اســت کــه بــا توجــه بــه تــوان داخــل در
تامیــن مالــی و احــداث نیــروگاه در کشــور ،وزارت نیــرو
عــاوه بــر شــفاف ســازی در مــورد شــرایط اعطایــی بــه
شــرکت ترکیــهای ،زمینــه حضــور بخــش خصوصــی در
اعطــای شــرایط یکســان در افزایــش تولیــد بــرق در کشــور
را فراهــم کنــد.
علی مقتدایی
منبع  :فارس

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،محمــد چگینــی در
ابتــدای ســخنان خــود بــه اصــل  110قانــون اساســی اشــاره
داشــت کــه براســاس آن مقــام معظــم رهبــری سیاسـتهای
کلــی نظــام را ابــاغ میکننــد .او گفــت :نظــارت بــر اجــرای
سیاس ـتهای کلــی ،یکــی از وظایــف مقــام معظــم رهبــری
اســت کــه ایشــان بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
تفویــض کردنــد.
وی ســپس بــه تشــریح گــزارش ارزیابــی راهبــردی
اجــرای سیاســتهای کلــی انــرژی پرداخــت کــه از ســوی
کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه
شــده اســت .بــه گفتــه چگینــی ،سیاس ـتهای کلــی انــرژی
بــر پنــج شــاخه باالدســتی نفــت و گاز ،پاالیشــی ،پتروشــیمی،
نیروگاهــی و کاهــش شــدت انــرژی طبقهبنــدی شــده کــه
محورهــای اصلــی هــر یــک نیــز بــه طــور دقیــق مشــخص
شــده اســت.
رییــس کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
ســپس ،بــه بخــش باالدســتی نفــت و گاز اشــاره کــرد و در
بیــان مقایســه ذخایــر باقیمانــده نفــت ایــران بــا ســایر
کشــورهای عضــو اوپــک ،گفــت :بــر اســاس آمــار اوپــک در
ســال  ،2014ایــران پــس از ونزوئــا و عربســتان ســعودی در
جایــگاه ســوم از لحــاظ میــزان ذخایــر باقیمانــده نفــت در
میــان کشــورهای عضــو اوپــک اســت .طبــق ایــن اطالعــات،
ونزوئــا بــا  298میلیــارد بشــکه ،عربســتان بــا  266میلیــارد
بشــکه و ایــران بــا  158میلیــارد بشــکه ،پربارتریــن ذخایــر
نفــت اوپــک را در اختیــار دارنــد.
بــه گفتــه چگینــی ،بولتــن منتشــر شــده اوپــک بــرای ســال
 2014نشــان میدهــد کــه از لحــاظ ذخایــر باقیمانــده
گاز ،ایــران پــس از روســیه در جایــگاه دوم قــرار دارد .میــزان
ذخایــر گاز باقــی مانــده روســیه  48هــزار و  810میلیــارد
متــر مکعــب و ایــران  33هــزار و  850میلیــارد متــر مکعــب
اســت.
لــزوم شــناخت منابــع نفــت و گاز در گســتره آبــی و خاکــی
ایــران ،از دیگــر بخشهــای ایــن گــزارش اســت کــه رییــس
کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
توضیحاتــی در رابطــه بــا آن داد .بــه گفتــه چگینــی ،در ایــن
زمینــه اولویتبندیهــای پنجگانــه صــورت گرفتــه کــه
در مجمــوع حــدود  890هــزار کیلومتــر مربــع را پوشــش
میدهــد .بــر ایــن اســاس ،اولویــت اول مناطــق زاگــرس،
خلیــج فــارس و ســرخس را در برمیگیــرد و قــم و ایــران

انـرژی

شماره چهل و یک  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و پنج

فقدان نظام رگوالتوری چالش بزرگ حوزه
انرژی است
مرکــزی نیــز جــزو اولویــت دوم اســت.
حفر چاه نفتی در ایران و نروژ
در گــزارش کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،همچنیــن تعــداد چاههــای اکتشــافی نفــت در ایــران
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــه گفتــه چگینــی،
بررسـیهای ایــن کمیســیون نشــان میدهــد کــه در ابتــدای
دهــه  70خورشــیدی ،ســاالنه در ایــران حــدود دو چــاه
اکتشــافی نفــت حفــر میشــد و ایــن میــزان طــی ســالهای
 1380تــا  1390بــه باالتــر از  10چــاه در ســال رســید و
پــس از آن مجــدد کاهــش یافــت بــه طــوری کــه ســیر نزولــی
ایــن شــاخص از ســال  1390بــه بعــد تشــدید شــد تــا آنجــا
کــه در ســال  92تعــداد حفــر چاههــای اکتشــافی بــه 3
حلقــه کاهــش یافــت .وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه
بررســیهای مــا نشــان میدهــد کــه کشــور نــروژ ســاالنه
حــدود  40چــاه اکتشــافی را حفــر میکنــد .بنابرایــن ،در
کشــور مــا در ایــن زمینــه نیــز هدفگــذاری مشــخصی
وجــود نــدارد.
سیر نزولی تولید نفت خام در ایران
ایــن گــزارش همچنیــن نشــان میدهــد کــه رونــد تولیــد کل
نفــت خــام ایــران از منابــع خشــکی و دریایــی ،در بررســی 20
ســال اخیــر رونــدی نوســانی داشــته و در نهایــت میــزان آن
کاهــش یافتــه اســت .بــر ایــن اســاس ،میــزان تولیــد نفــت
خــام کشــور در ســال  1373در حالــی از منابــع خشــکی
معــادل  3میلیــون و  465هــزار بشــکه و منابــع دریایــی 402
هــزار بشــکه در روز بــوده اســت کــه ایــن میــزان در ســال

 1392بــه ترتیــب بــه  2میلیــون و  392هــزار بشــکه و 428
هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.
بــه گفتــه چگینــی ،ضریــب بازیافــت نفــت خــام در ایــران
حــدود  24.5درصــد اســت( .ضریــب بازیافــت ،میــزان
بازیافــت یــا برداشــت هــر میــدان نســبت بــه نفــت خــام
در جــای اولیــه آن اســت) .وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه
بررســی  3500میــدان نفتــی جهــان نشــان میدهــد کــه
میــزان ضریــب بازیافــت نفــت خــام در جهــان حــدود 35
درصــد اســت .او بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن ضریــب عنــوان
کــرد کــه هرچــه ایــن ضریــب افزایــش یابــد میــزان برداشــت
اســتحصال نفــت از منابــع باقیمانــده افزایــش خواهــد یافــت.
محمــد چگینــی ادامــه داد :برابــر آمــار باقیمانــده قابــل
اســتحصال نفــت بــا ضریــب بازیافــت کنونــی نزدیــک بــه
 102میلیــارد بشــکه اســت امــا اگــر ضریــب بازیافــت مــا
بــه نــرخ معمــول جهانــی یعنــی  35درصــد برســد میــزان
برداشــت مــا از همیــن ذخایــر باقیمانــده  70میلیــارد بشــکه
افزایــش مییابــد و ذخایــر قابــل اســتحصال نفــت در کشــور
مــا بــه  172میلیــارد بشــکه میرســد.
بهبود تولید و صادرات گاز طبیعی
رییــس کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
در ادامــه بــه رونــد تولیــد و صــادرات گاز طبیعــی کشــور
طــی دس ـتکم بیســت ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت:
ضریــب بازیافــت گازطبیعــی بــر اســاس گــزارش کارشناســی
ایــن کمیســیون ،حــدود  70درصــد اســت .چگینــی بــا بیــان
اینکــه میــزان تولیــد گاز طبیعــی در ســال  1375معــادل
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 167میلیــون مترمکعــب در روز بــود ،افــزود :ایــن میــزان
در ســال  1392بــه  499میلیــون مترمکعــب در روز افزایــش
یافــت .وی همچنیــن بــه رونــد صــادرات و واردات گاز طبیعــی
اشــاره کــرد و گفــت :میــزان صــادرات گاز طبیعــی ســبک در
ســال  92در حــدود  25میلیــون مترمکعــب در روز و واردات
نیــز در ایــن ســال حــدود  14میلیــون مترمکعــب در روز
بــوده اســت.
وی در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد کــه تولــد ذخایــر
زیرزمینــی گاز بایــد بــه عنــوان یــک مزیــت مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
چالشها و راهکارهای باالدستی نفت و گاز
رییــس کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
در ادامــه بــه برخــی چالشهــای بخــش باالدســتی انــرژی
نفــت و گاز اشــاره کــرد .وی بــا بیــان اینکــه فقــدان نهــاد
و سیســتم رگوالتــوری ،چالــش جــدی ایــن بخــش اســت،
گفــت :عــدم صــدور مجوزهــای اکتشــاف براســاس مــاده
 125و  129قانــون برنامــه پنجــم ،ارائــه نشــدن آمــار دقیــق
ســطح اکتشــاف شــده در کشــور و عــدم وجــود نظــارت کافــی
و موثــر بــا ابــزار مناســب از ســوی نهــاد سیاســتگذار از
مهــم تریــن مشــکالت ایــن بخــش اســت .چگینــی همچنیــن
تصریــح کــرد کــه مطالعــات گســترده زمینشناســی صــورت
گرفتــه در بیــش از  100ســال گذشــته در اختیــار ســازمان
زمینشناســی قــرار نگرفتــه اســت .بــه گفتــه وی ،وجــود
رژیــم مالــی قــراردادی حاکــم بــر مدیریــت و ســرمایهگذاری
در باالدســتی نفــت باعــث شــده کــه سیاســت تولیــد صیانتــی
بــه درســتی تامیــن نشــود.
وی در ادامــه بــه برخــی پیشــنهادها و راهکارهــای رفــع
مشــکالت ایــن بخــش اشــاره کــرد و افــزود :اجرای مــاده 125
و 129قانــون برنامــه پنجــم ،تشــکیل و شــروع بــه فعالیــت
عاجــل نهــاد صــدور پروانــه اکتشــاف توســعه و بهرهبــرداری
و همچنیــن تنظیــم مقــررات از جملــه راهکارهــا اســت بــه
شــرط آنکــه از نظــر بودجــه و نیــروی انســانی مســتقل از
شــرکت ملــی نفــت و شــرکتهای بهرهبــردار باشــد .ایجــاد
فضــای رقابتــی در حــوزه اکتشــاف بــا صــدور مجــوز بــرای
بخــش غیردولتــی توســط نهــاد صــدور پروانــه مســتقل،
بلوکبنــدی ریزدانــه کل کشــور بــا مطالعــه کشــورهای
پیشــرو و موفــق در ایــن زمینــه (ماننــد نــروژ) و شناســنامهدار
کــردن آنهــا و اعــام عمومــی مشــخصات جغرافیایــی آنهــا
بــرای فراخوانهــا ،ادامــه در صفحــه 12

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایــن کشــور نفــت صــادر کنــد بــا ایــن حــال در مقایســه بــا
مــدت مشــابه پارســال ،صــادرات نفــت خــام عربســتان بــه
ژاپــن حــدود  ٣درصــد کمتــر بــوده اســت.
اخـــبــار کــوتـــــاه
امــارات و قطــر بــا تامیــن  ٨٦٥و  ٣١٨هــزار بشــکه در روز
دومیــن و ســومین صادرکننــدگان نفــت ژاپــن بــه شــمار مــی
افزايش شاخص قيمت توليدكننده برق
مركــز آمــار ايــران اعــام كــرد :شــاخص قيمــت توليدكننــده آینــد ،ایــران در تــاش اســت تــا بــا افزایــش صــادرت خــود
بــرق در فصــل بهــار امســال بــا 64.07درصــد افزايــش بــه ایــن کشــور آســیای شــمال شــرقی در جایــگاه ســوم
تامیــن کننــدگان نفــت خــام ایــن کشــور قــرار گیــرد.
نســبت بــه فصــل قبــل بــه عــدد  213.65رســيد.
بررســي آمــاري شــاخص قيمــت توليدكننــده بــرق در فصــل
بهــار ســال  1395نشــان ميدهــد شــاخص يــاد شــده امید بلغارستان به دریافت گاز ایران از راه ارمنستان
و گرجستان
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل (نــرخ تــورم نقطــه بــه
نقطــه توليدكننــده كل بخــش بــرق) 8.17درصــد كاهــش بلغارســتان واردات گاز از ایــران از طریــق ارمنســتان و
يافتــه اســت .تغييــرات شــاخص كل در چهــار فصــل منتهــي گرجســتان را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.
بــه فصــل بهــار ســال  1395نســبت بــه دوره مشــابه ســال بــه گــزارش ایســنا ،بویکــو بوریســوف ،نخســت وزیــر
قبــل (نــرخ تــورم توليدكننــده كل بخــش بــرق) منهــاي بلغارســتان ،اعــام کــرده اســت کــه ایــن کشــور گزینــه
6.69درصــد اســت .شــاخص قيمــت توليدكننــده برق نســبت واردات گاز از ایــران از راه ارمنســتان و گرجســتان را مــورد
بــه فصــل مشــابه ســال قبــل (نــرخ تــورم توليدكننــده بخــش بررســی قــرار مــی دهــد.
بــرق) در بخــش دولتــي 7.13درصــد و در بخــش خصوصــي در بیانیــه دفتــر نخســت وزیــری بلغارســتان همچنیــن اعــام
9.11درصــد كاهــش داشــته اســت .تغييــرات شــاخص كل شــده اســت در نشســت کارشناســان ایــران ،بلغارســتان،
در چهــار فصــل منتهــي بــه فصــل بهــار ســال  1395نســبت ارمنســتان و گرجســتان در صوفیــه ،پایتخــت بلغارســتان،
بــه دوره مشــابه ســال قبــل (نــرخ تــورم توليدكننــده بخــش گزینــه ایجــاد یــک مســیر ترانزیتــی جدیــد بــرای اتصــال
بــرق) در بخــش دولتــي منهــاي 5.40درصــد و در بخــش خلیــج فــارس بــه دریــای ســیاه مــورد بحــث قــرار خواهــد
گرفــت.
خصوصــي منهــاي 8.07درصــد اســت.
در حاشــیه ســفر نخســت وزیــر بلغارســتان بــه ایــران،
ژاپن روزانه  ٣٠٨هزار بشکه نفت از ایران می خرد تمنــوژکا پتکــوا ،وزیــر انــرژی ایــن کشــور ،بــا بیــژن زنگنــه،
صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن در مــاه مــه امســال نســبت وزیــر نفــت ایــران ،دیــدار و دربــاره همــکاری در بخــش
بــه مــدت مشــابه پارســال  ١١٧هــزار بشــکه در روز افزایــش انــرژی ،بــه ویــژه در زمینــه تولیــد و صــادرات گاز ،گفــت
و گــو کــرد.
یافــت و بــه  ٣٠٨هــزار بشــکه رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،آمارهــای وزارت اقتصــاد ،تجــارت و ســاخت پایانــه ال ان جــی در خلیــج فــارس و احــداث خــط
صنعــت ژاپــن نشــان مــی دهــد کــه واردات نفــت خــام ایــن لولــه در ترکیــه نیــز از دیگــر گزینــه هــای صــادرات گاز
کشــور در مــاه مــه بــه ســه میلیــون و  ٣٢٠هــزار بشــکه در ایــران بــه بلغارســتان بــه شــمار مــی آینــد.
روز رســیده کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته یــک درصــد
ایران  ۱۲میلیارد دالر برای تولید انرژی پاک در نظر
افزایــش یافتــه اســت.
گرفته است
بــر ایــن اســاس ،میانگیــن واردات نفــت ژاپــن از ایــران در
مــاه حــدود  ٣٠٨هــزار بشــکه در روز بــود کــه نســب بــه ایــران بــرای نخســتین بــار پــس از تحریــم هــای بیــن
المللــی اعــام کــرد تــا پایــان ســال  ۲۰۱۶اولیــن نیــروگاه
مــدت مشــابه پارســال  ٦١درصــد بیشــتر بــود.
بــه گــزارش نشــریه هفتگــی تحــوالت بــازر نفــت و گاز تولیــد بــرق خــود را کــه از انــرژی بــاد اســتفاده میکنــد
مدیریــت کل امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع انــرژی ،افتتــاح خواهــد کــرد.
عربســتان بزرگتریــن صادرکننــده نفــت بــه ژاپــن اســت کــه بــه گــزارش ایســنا ،بلومبــرگ نوشــت :ایــران تــا ســال ۲۰۳۰
توانســت در ایــن مــاه یــک میلیــون و  ٢٠٠هــزار بشــکه بــه قــرار اســت بخــش مهمــی از انــرژی خــود را از طریــق

انـرژی
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نیروهــای بــاد احیــا کنــد .در همیــن حــال گفتــه مــی شــود
ایــران قصــد دارد بخشــی از درآمــد هــای نفتــی خــود را در
بخــش انرژیهــای ســبز ســرمایه گــذاری کنــد کــه بالــغ بــر
 12میلیــارد دالر خواهــد بــود.
ایــران کشــوری نفــت خیــز در منطقــه خاورمیانــه اســت و
حمیــد چیــت چیــان وزیــر انــرژی ایــن کشــور در لنــدن
در گفتوگویــی اعــام کــرد از حضــور بخــش خصوصــی و
ســرمایه گــذاران خارجــی اســتقبال مــی کنــد.
براســاس ایــن گــزارش ،تحریــم هــای بیــن المللــی از حضــور
ســرمایه هــای خارجــی در بخــش انــرژی جمهــوری اســامی
ایــران جلوگیــری کــرده بــود امــا اکنــون و پــس از یــک
ســالگی برجــام امیــد هــا بــرای حضــور ســرمایه گــذاران
در اقتصــدا ایــران وجــود دارد .در حــال حاضــر کمــاکان
آمریکایــی هــا در بخــش هــای مالــی چالــش هــای را ایجــاد
کــرده انــد امــا بانــک هــای درجــه دوم وارد اقتصــاد ایــران
شــده انــد.
طــی شــش مــاه گذشــته  ۱۵۰هیــات بیــن المللــی از اقتصــاد
ایــران دیــدار کــرده انــد و هر کــدام برنامــه های گســتردهای
را بــرای حضــور در آن دارنــد .گــزارش هــای تکمیلــی نشــان
مــی دهــد ایــران طــی  ۷ســال آینــده بایــد چیــزی در حــدود
 ۵۰میلیــارد دالر در بخــش بــرق خــود ســرمایه گــذاری کنــد
و اکثــر نیــروگاه هــای تولیــد بــرق ایــران کــه در حــال حاضــر
مشــغول کار هســتند عمــری بــاالی  ۴۰ســال دارنــد و ایــن
کشــور نیــاز منــد تغییــر آنهاســت.
حضــور ســرمایه هــای خارجــی در ایــن چهارچــوب بــرای
تهــران مســالی حیاتــی اســت.
دولت از فعالیتهای برونمرزی شرکتهای آب و
برق حمایت میکند
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت کشــورمان در ســفر بــه
کنیــا ،از نیــروگاه آبــی «تانــا» کــه توســط شــرکت فــراب در
ایــن کشــور احــداث شــده دیــدن کــرد.
بهگــزارش ایلنــا« ،محمدرضــا نعمــتزاده» وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت ،کــه در رأس هیأتــی از صنعتگــران و
بازرگانــان ایرانــی بــرای حضــور در چهاردهمیــن اجــاس
آنکتــاد (کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل) و
مذاکــره و دیــدار بــا مقامهــای کنیایــی ،بــه ایــن کشــور
ســفر کــرده بــود ،روز گذشــته (یکشــنبه) بــا دعــوت شــرکت
فــراب ،از نیــروگاه آبــی تانــا دیــدن کــرد.
نعمــتزاده در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر از اقدامهــای
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شــرکت فــراب در کشــور کنیــا ،از حمایــت دولــت جمهــوری
اســامی ایــران از ایــن شــرکت و ســایر شــرکتهای ایرانــی
همچــون صنعــت آب و بــرق بــرای گرفتــن پروژههــای
بیشــتر در خــارج از مرزهــای ایــران خبــر داد.
شــرکت فــراب ،پیمانــکار احــداث «نیــروگاه آبــی 25
مگاواتــی تانــا» بــوده اســت کــه در  85کیلومتــری شــمال
شــرقی نایروبــی ،پایتخــت کنیــا قــرار دارد.
کشــور کنیــا ،مهمتریــن کشــور درشــرق قــاره آفریقــا
محســوب میشــود و شــرکت فــراب عــاوه بــر اجــرای
پــروژه نیــروگاه تانــا ،دومیــن پــروژه خــود را در ایــن کشــور
بــه نــام «کارهــای ســاختمانی و هیدرومکانیــک نیــروگاه آبــی
کیندارومــا» در ســال  1392بــه پایــان رســانده و تحویــل
کارفرمــا داد.
اجــرای موفــق ایــن پروژههــا و توانمندیهــای فنــی و
مهندســی فــراب منجــر بــه برنــده شــدن در رقابــت بــا
پیمانــکاران شــناخته شــده بینالمللــی در مناقصــه ســاخت
«نیــروگاه آبــی تــرم» ( )Teremشــد و عملیــات اجرایــی
ایــن نیــروگاه پنــج مگاواتــی نیــز در زمســتان  1393آغــاز
شــد کــه ســومین پــروژه فــراب در کشــور کنیــا محســوب
میشــو د
همکاری های انرژی ایران و یونان توسعه می یابد
در جریــان ســفر مجیــد تخــت روانچــی معــاون اروپــا و
آمریــکای وزیــر امــور خارجــه ایــران بــه یونــان و دیــدار وی
بــا وزیــر انــرژی ایــن کشــور دو طــرف توافــق کردنــد کــه
همــکاری هــای انــرژی بیــن دو کشــور توســعه یابــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه خبــری
نیویــوروپ ،وزارت محیــط زیســت و انــرژی یونان اعــام کرد،
پانــوس اســکورلتیس ،وزیــر محیــط زیســت و انــرژی ایــن
کشــور و مجیــد تخــت روانچــی ،معــاون اروپــا و آمریــکای
وزیــر امــور خارجــه ایــران توافــق کردنــد کــه همــکاری هــای
انــرژی بیــن دو کشــور توســعه یابــد.
در نشســتی کــه بــا حضور ســفیر ایــران در آتــن و گریگوریس
اســترگیولیس ،مدیــر شــرکت هلنیــک پترولیــوم برگزار شــد،
طــرف ایرانــی بــه افزایــش همــکاری ایــران بــا بزرگتریــن
شــرکت پاالیشــگاهی یونــان اشــاره داشــت .دو طــرف در
ایــن دیــدار همچنیــن پــروژه هــای ال ان جــی ،انــرژی هــای
تجدیدپذیــر و راه هــای حفاظــت از انــرژی را مــورد بحــث
قــرار دادنــد.
اســکورلتیس گفــت ،یونــان مــی خواهــد «پلــی بیــن ایــران

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

و اتحادیــه اروپــا باشــد» و تاییــد کــرد کــه آتــن قصــد دارد
همــکاری هــای انــرژی بیــن دو کشــور افزایــش یابــد.
تخــت روانچــی در ســفر بــه یونــان همچنیــن بــا وزیــر
اقتصــاد ،توســعه و گردشــگری ایــن کشــور دیــدار و گفــت
گــو کــرد .دو طــرف همــه زمینــه هــای گســترش همــکاری
هــای دو کشــور در حــوزه هــای اقتصــادی ،تجــاری و
صنعتــی را مــورد بحــث قــرار دادنــد .ایــن دو مقــام ایرانــی و
یونانــی همچنیــن ابــراز تمایــل کردنــد کــه همــکاری هــا در
حــوزه هــای داروســازی ،تکنولــوژی هــای پیشــرفته ،کشــتی
ســازی و کشــتیرانی ،گردشــگری و بانکــداری مــورد بررســی
قــرار گیــرد.
مقامــات دو کشــور قــول دادنــد کــه موافقتنامــه هــای امضــا
شــده در جریــان ســفر مــاه فوریــه الکســیس ســیپراس
نخســت وزیــر یونــان بــه تهــران را اجرایــی شــکنند.
ســفر معــاون وزیــر خارجــه ایــران بــه یونــان پــس از ســفر
تخــت روانچــی بــه رومانــی و دیــدار وی بــا وزرای اقتصــاد،
انــرژی و امــور خارجــه ایــن کشــور در بخارســت انجــام
گرفــت.
اروپازمینه تولید 30گیگاوات برق درایران را از
انرژی تجدیدپذیرفراهم می کند
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،جیلــز دیکســون»*
امــروز (ســه شــنبه) در پایــان نخســتین روز از چهارمیــن
همایــش دو روزه انــرژی بــادی ایــران در محــل وزارت نیــرو
در جمــع خبرنــگاران گفــت :ایــران از قابلیــت هــای بســیار
باالیــی در انــرژی هــای بــادی برخــوردار اســت کــه بــه
مراتــب بیشــتر از پتانســیل هــای هــای موجــود در اروپــا
اســت.
وی گفــت :در ایــن همایــش بیــن المللــی گــرد هــم آمــده
ایــم تــا دربــاره افزایــش ســرمایه گــذاری در ایــن عرصــه در
ایــران بحــث و تبــادل نظــر کنیــم.
وی افــزود :انجمــن علمــی انــرژی بــادی اروپــا آمــاده اســت
تــا ســرمایه گــذاران فعــال در عرصــه توربیــن هــای بــادی را
ترغیــب بــه حضــور بیشــتر و پــر رنــگ تــر در ایــران کنــد و
قــادر اســت در ایــن راه ،انــواع فنــاوری هــای تولیــد انــرژی
هــای تجدیدپذیــر را از جملــه خورشــیدی ،بــادی و  ...بــه
ایــران بیــاورد.
دیکســون تصریــح کــرد :در حالــی کــه وزیــر نیــرو ایــران از
برنامــه ریــزی بــرای وارد کــردن پنــج هــزار مــگاوات بــرق

از محــل انــرژی هــای تجدیدپذیــر در ایــران در پنــج ســال
آینــده خبــر مــی دهــد ،مــا آمادگــی داریــم تــا زمینــه تولیــد
 6برابــر ایــن میــزان بــرق یعنــی  30گیــگاوات را در ایــران
فراهــم کنیــم.
بــه گــزارش ایرنــا ،پیــش تــر «حمیــد چیــت چیــان» وزیــر
نیــرو از تصویــب تولیــد پنــج هــزار مــگاوات انــرژی در طــول
اجــرای برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه (ســالیانه هــزار
مــگاوات) از محــل توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر خبــر
داده بــود.
مدیــر عامــل انجمــن علمــی انــرژی بــادی اروپــا تاکیــد کــرد:
بررســی هــای کارشناســان حاکــی اســت آنقــدر میــزان وزش
بــاد در ایــران بــاال اســت کــه حتــی مــی تــوان بــا کمتــر از
نــرخ  60ســنت یــورو در هــر کیلــو وات ســاعت ،بــرق در
ایــران تولیــد کــرد.
چهارمیــن همایــش انــرژی بــادی ایــران روزهــای  29و 30
تیرمــاه (ســه شــنبه و چهارشــنبه) در محــل وزارت نیــرو
برگــزار مــی شــود.
برگــزاری نشســت تخصصــی «مشــارکت بین المللی در توســعه
صنعــت انــرژی بــادی کشــور» ،نشســت تخصصــی «اهــداف و
مــدل هــای توســعه صنعــت بــاد کشــور» و نشســت تخصصــی
«فرصــت هــا و چالــش هــای اقتصــادی توســعه انــرژی بــادی
کشــور» همــراه بــا نمایشــگاهی از آخریــن دســتاوردهای ایــن
صنعــت ،از جملــه برنامــه هــای ایــن همایــش اســت.
توافقنامه همکاری مشترک پژوهشی ایران و فرانسه
امضا شد
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس رئیــس
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مدیرعامــل گــروه ای اف پــی
فرانســه ،توافقنامــه همــکاری مشــترکی را در هشــت حــوزه
فناورانــه امضــا کردنــد.
ایــن توافقنامــه بــه منظــور همــکاری در حــوزه هــای
مختلــف فناورانــه باالدســتی و پاییــن دســتی از جملــه
مطالعــات مخــازن ،ازدیــاد برداشــت ،شیرینســازی گاز و
کاهــش آلودگیهــای زیســت محیطــی امضــا شــده اســت.
مدیرعامــل گــروه ای اف پــی فرانســه پیــش از امضــا ایــن
توافقنامــه ،بــا حضــور در پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،از
پردیســهای س ـهگانه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بازدیــد کــرد.
ایران  588هزار تن الپیجی به اندونزی صادر
میکند
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بینالملــل فــارس بــه نقــل

انـرژی
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آنتارانیــوز ،اندونــزی در نظــر دارد بــه علــت کمبــود الیپــی
جــی در مناطــق مختلــف ایــن کشــور در نظــر دارد از ایــران
گاز مایــع یــا همــان الپــی جــی وارد کنــد.
قــرار اســت دولــت اندونــزی از طریــق شــرکت دولتــی نفــت
و گاز پرتامینــا 588 ،هــزار تــن الپیجــی در فاصلــه زمانــی
 2016تــا  2017از ایــران بخــرد تــا کمبــود ایــن محصــول در
مناطــق متعــدد کشــور خــود را کاهــش دهــد.
از اوایــل مــاه جــاری مناطــق متعــددی در ایــن کشــور بــا
کمبــود الپــی جــی مواجــه شــدهاند.
بــه نوشــته ایــن گــزارش ،پرتامینــا ،در تــاش بــرای مقابلــه
بــا ایــن کمبــود گاز ،از ایــران گاز وارد خواهــد کــرد .شــرکت
ملــی نفــت ایــران  88هــزار تــن گاز در ســال  2016و 500
هــزار تــن در ســال  2017بــه ایــن شــرکت خواهــد فروخــت.
مدیرعامــل شــرکت پرتامینــا گفــت یادداشــت تفاهمــی در
مــورد قــرارداد تجــاری گاز در مــاه جــاری یــا مــاه اگوســت
میــان دو کشــور بــه امضــا خواهــد رســید.
واکنش برقی به کودتای ترکیه
زیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه اگــر مــردم در مصــرف بــرق
صرفهجویــی نکننــد ،اعمــال خاموشــی قطعــی اســت ،گفــت:
کودتــای نافرجــام ترکیــه تاثیــری بــر روابــط برقــی تهــران-
آنــکارا نخواهــد داشــت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حمیــد چیــت چیــان امــروز در
حاشــیه مراســم آغــاز بــه کار چهارمیــن همایــش انــرژی
بــادی کشــور در جمــع خبرنــگاران گفــت :بــروز کودتــای
نافرجــام ترکیــه تاثیــری بــر روابــط برقــی ایــران و ترکیــه
نخواهــد داشــت و تعامــات دو کشــور در بخــش بــرق و انــرژی
بــه قــوت خــود باقــی اســت.
صادرات و واردات ایران و انگلستان در  3ماه نخست
امسال
در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری ،کاالهایــی بــه ارزش ۴۰۵
میلیــارد تومــان از انگلســتان وارد و بــه ارزش  ۲۴میلیــارد
تومــان بــه انگلســتان صــادر شــده اســت.
بــر اســاس اطالعــات گمــرک ایــران ،در ســه ماهــه نخســت
ســال جــاری ،کاالهایــی بــه وزن  ۳۸۷هــزار تــن از کشــور
انگلســتان بــه ایــران وارد شــده اســت .ایــن حجــم از کاال
معــادل  ۴۰۵میلیــارد و  ۲۵۷میلیــون تومــان ارزش داشــته
اســت.
مشــروح عمــده کاالهــای وارداتــی بــه ایــران بــه ایــن شــرح
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هســتند:
ذرت دامــی  ۱۸۶هــزار تــن بــه ارزش  ۱۲۶میلیــارد و ۷۵۶
میلیــون
لوبیــا ســویا بــه وزن  ۱۲۸هــزار تــن بــه ارزش  ۱۶۳میلیــارد
و  ۵۲۸میلیــون
کنجاله  ۷۱هزار تن به ارزش  ۷۹میلیارد و  ۱۸۶میلیون
همچنیــن اطالعــات گمــرک ایــران نشــان میدهــد کــه در
ســه ماهــه نخســت ســال جــاری دو هــزار و  ۶۰۰تــن کاال از
ایــران بــه انگلســتان صــادر شــده اســت .ایــن حجــم از کاال
 ۲۴میلیــارد تومــان ارزش داشــته اســت.
مشــروح عمدهتریــن کاالهــای صادراتــی ایــران بــه انگلســتان
بــه این شــرح هســتند:
انــواع پلیاتیلــن معــادل هــزار و  ۱۰۰تــن بــه ارزش ۴
میلیــارد تومــان
انــواع خرمــا بــه وزن  ۵۱۵تــن بــه ارزش دو میلیــارد و ۳۰۰
میلیــون تومــان
کفپوشهــا بــه ارزش  ۷۴تــن بــه ارزش  ۱۰میلیــارد
تومــان
پاكستان توليد برق هستهاي را افزايش ميدهد
پاكســتان كــه توليــد 40هــزار مــگاوات بــرق هســتهيي
را تــا ســال  2050در برنامــه دارد تــا چنــد هفتــه آينــده
عمليــات احــداث واحــد ســوم نيــروگاه هســتهيي در شــهر
كراچــي را بــه كمــك يــك شــركت چينــي آغــاز ميكنــد.
رســانههاي پاكســتان بــه نقــل از سخنگوي«شــركت ملــي
هســتهيي چيــن» نوشــتند كــه واحــد ســوم نيــروگاه
هســتهيي كراچــي بــا اســتفاده از رآكتــور پيشــرفته از نــوع
نســل ســوم ســاخته خواهــد شــد« .پــن جيــان مينــگ»
ســخنگوي شــركت ملــي هســتهيي چيــن گفتــه اســت
كــه ايــن دوميــن نيــروگاه هســتهيي اســت كــه چيــن بــا
اســتفاده از رآكتورهاي نســل ســوم در پاكســتان ميســازد و
ســال گذشــته نيــز از ايــن نــوع رآكتــور بــراي ســاخت واحد
دوم نيــروگاه كراچــي اســتفاده شــد .در ايــن گزارشهــا بــه
ظرفيــت توليــد بــرق فــاز جديــد نيــروگاه كراچــي اشــاره
نشــده اســت .ايــن ســخنگو بــا بيــان اينكــه رآكتــور نســل
ســوم كــه قــرار اســت در واحــد ســوم نيــروگاه كراچــي
مــورد اســتفاده قــرار گيــرد بــا اســتفاده از فناوريهــاي
بســيار پيشــرفته ســاخته شــده و چيــن بــه دنبــال آن اســت
تــا ايــن فنــاوري را بــه ســاير كشــورها نيــز بفروشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

/اثرات برجام در حوزه اقتصاد/

با سیستم یارانهای نمیتوان
از ظرفیتهای برجـام
استفاده کرد

نایــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران
معتقــد اســت بــرای اینکــه بــه شــکل مطلــوب بتــوان
از ظرفیتهــای برجــام اســتفاده کــرد بایــد بــه ســمت
اصــاح نــرخ ارز و آزادســازی قیمتهــا برویــم.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،گفــت:
بعــد از برجــام بایــد فضــای کســب و کار را در داخــل
اصــاح کنیــم ،یعنــی بــه ســمت اصــاح نــرخ بهــره
بانکــی ،اصــاح نــرخ ارز و همچنیــن واقعــی ســازی

ابالغ مصوبه دولت درباره
مطالبات شرکتهای خصوصی
تولیدکننده برق

ایلنــا :معــاون اول رئیسجمهــوری مصوبــه دولــت
دربــاره مطالبــات شــرکتهای خصوصــی تولیدکننــده
بــرق را ابــاغ کــرد.
بــه گــزارش ایلنــا ،اســحاق جهانگیــری معــاون
اول رئیــس جمهــوری ،ایــن مصوبــه را بــرای
اجــرا بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و
وزارت نیــرو ابــاغ کــرد.
*متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
 -1مطالبــات شــرکتهای خصوصــی تولیدکننــده بــرق
از شــرکت ســهامی مدیریــت شــبکه بــرق ایران و شــرکت
لولــه و ماشینســازی ایــران از شــرکت آب و فاضــاب
اســتان تهــران بــا بدهــی همــان شــرکتها بــه ســازمان
خصوصــی ســازی و ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه
شــرح جــدول (*)بــه مبلــغ پنــج میلیــون و ســیصد و
بیســت و پنــج هــزار و دویســت و هفتــاد و نــه میلیــون
(000ر000ر279ر325ر )5ریــال تهاتــر میشــود.
 -2شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و شــرکت آب

و فاضــاب اســتان تهــران تــا ســقف تهاتــر انجــام شــده،
جایگزیــن اشــخاص بدهــکار منــدرج در جــدول فــوق
الذکــر میشــوند و مکلفانــد ضمــن اصــاح حســاب،
حســب مــورد نســبت بــه پرداخــت مبلــغ مــورد نظــر
بــه حســاب درآمــد عمومــی کشــور نــزد خزان ـهداری کل
کشــور در سررســید مقــرر براســاس ضوابــط و مقــررات
مربــوط بــا هماهنگــی ســازمان خصوصــی ســازی و
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اقــدام کننــد.
 -3ســازمان خصوصیســازی و ســازمان امــور مالیاتــی
کشــور حســب مــورد مکلفانــد ضمــن انجــام اقدامــات
اجرایــی الزم بــرای وصــول مطالبــات خــود طبــق مقــررات
و ضوابــط مربــوط بــه خــود ،ارقــام منــدرج در جــدول فوق
الذکــر را بــه عنــوان پرداخــت بدهــی در حســاب اشــخاص
بدهــکار منظــور کــرده و ظــرف یــک روز کاری پــس از
ابــاغ ایــن تصویــب نامــه نســبت بــه توقــف عملیــات
اجرایــی و رفــع ممنــوع الخروجــی اشــخاص مذکــور بابــت
بدهــی تــا ســقف مبلــغ تهاتــر شــده اقــدام کنــد.
(*)جــدول مطالبــات شــرکتهای خصوصــی تولیدکننــده
بــرق مربــوط بــه بنــد یــک ایــن مصوبــه،در پایــگاه اطــاع
رســانی دولــت بــه نشــانی  www.dolat.itمنتشــر
و قابــل مشــاهده اســت.

انـرژی

شماره چهل و یک  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و پنج

و آزاد ســازی قیمتهــا حرکــت کنیــم چــرا کــه
نمیتــوان بــا اســتفاده از سیســتم یارانــهای از تمــام
ظرفیتهــای برجــام بهــره بــرد.
وی همچنیــن افــزود :یکــی از موضوعــات مهــم
اقتصــاد در اختیــار گرفتــن بازارهــای بزرگــی اســت کــه
تولیــدات را رقابتــی کنــد و بــا برجــام زمینــه بــرای ایــن
اتفــاق فراهــم شــده اســت.
صالحــی ادامــه داد :برجــام شــرایطی را بــرای مــا
فراهــم کــرده اســت کــه بــا دنیــا ارتبــاط داشــته باشــیم
و بتوانیــم بــا وارد کــردن تکنولوژیهــای روز تولیــدات
مــان را بــا کیفیــت و رقابتــی کنیــم و بازارهــای
بیشــتری را در دســت بگیریــم.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود:
بــا وارد کــردن تکنولوژیهــای روز و بــا اســتفاده
از انــرژی ارزان و نیــروی انســانی مــان اســت کــه
میتوانیــم بــه بازارهــای راه پیــدا کنیــم کــه تــا قبــل

اليحه اصالح قانون بودجه 95راي
نياورد

اعضــاي كميســيون برنامــه و بودجــه مجلــس شــوراي
اســامي در جلســه صبــح ديــروز ايــن كميســيون بــا كليــات
اليحــه اصــاح بودجــه 95مخالفــت كردنــد .محمدمهــدي
مفتــح در گفتوگــو بــا خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه دســتور
كار ديــروز كميســيون برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس
از تعييــن تكليــف اليحــه اصالحيــه بودجــه 95كل كشــور
خبــر داد و گفــت :در ايــن جلســه آقايــان نوبخــت ،ســيف
و برخــي مســووالن دســتگاههاي اجرايــي حضــور داشــتند.
نماينــده تويســركان بــا تاكيــد بــر اينكــه توضيحــات
نوبخــت و ســيف درخصــوص اصــاح سيســتم بانكــي در
راســتاي افزايــش قــدرت وامدهــي بانكهــا بــوده اســت،
تصريــح كــرد :پــس از ارائــه توضيحــات ايــن دو مســوول
نماينــدگان بــه طــرح نظــرات خــود بــه عنــوان موافــق و
مخالــف پرداختنــد .مفتــح گفــت :طبــق آييننامــه داخلــي
مجلــس كليــات اليحــه اصالحيــه بودجــه 95كل كشــور بــه
راي گذاشــته شــد و بــا 10راي مخالــف و 7راي موافــق از
مجمــوع 17نماينــده حاضــر ايــن اليحــه ازســوي كميســيون
برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس رد شــد .ســخنگوي
كميســيون برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس يــادآور
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از برجــام امــکان آن برایمــان وجــود نداشــت امــا امــروز
بــا برجــام ایــن بازارهــای جدیــد بــه عنــوان بازارهــای
هــدف مــان مطــرح شــده اســت.
بــه گفتــه صالحــی بــا حضــور در بازاراهــای جدیــد اســت
کــه میتــوان تولیــدات و ( GDPتولیــد ناخالــص داخی)
را افزایــش داد و در نتیجــه بــه شــکوفایی اشــتفال و رونق
اقتصــادی دســت یافت.
وی همچنیــن تصریــح کــرد :امــا ســوال ایــن اســت کــه
تاکنــون چقــدر بــا برجــام بــه ایــن شــرایط دســت پیــدا
کردیــم؟ بــه اعتقــاد مــن بعــد از برجــام دســتاوردهای
خوبــی داشــته ایــم کــه از جملــه مهمتریــن آن پاییــن
آمــدن هزینههــای تولیدمــان بــوده اســت .هزینههــای
تولیــدی کــه در مقاطعــی تــا  ۴۰درصــد هــم بــاال رفتــه
بــود امــا بــا اســتفاده از برجــام میتوانیــم امیــدوار
باشــیم کــه هزینههــای اضافــه در آینــده بــه صفــر
برســد.
شــد :در صــورت لــزوم بــا تقاضــاي چنــد نفــر از نماينــدگان
يــا مطالبــه دوبــاره دولــت اليحــه مذكــور بــه صحــن
علنــي مجلــس ارجــاع خواهــد شــد .مهــرداد الهوتــي
عضــو كميســيون برنامــهو بودجــه نيــز در ايــن بــاره بــه
ايســنا گفتــه اســت :پيــش از رايگيــري درمــورد كليــات
اليحــه اصــاح بودجــه ،95دولــت دو بنــد ايــن اصالحيــه را
پــس گرفــت كــه يكــي از آنهــا مربــوط بــه حــذف بودجــه
5000ميليــارد تومانــي حــوزه دفاعــي بــود و ديگــري مربــوط
بــه حــذف حكــم تعزيــري مربــوط بــه دريافــت يارانه ازســوي
دهكهــاي بــاال كــه دولــت موافقــت كــرده بــود ايــن دو
حــذف انجــام نشــود .ايــن عضــو كميســيون برنامــه و
بودجــه خاطرنشــان كــرد :بــا رد كليــات اصــاح بودجــه95
در كميســيون برنامــه گــزارش رد كليات ازســوي كميســيون
بــه صحــن مجلــس ارائــه ميشــود .اگــر نماينــدگان در
صحــن علنــي ،خــاف نظــر كميســيون راي دهنــد ،يعنــي
كليــات را بــه تصويــب برســانند يــا ميتواننــد وارد جزييــات
ايــن اليحــه شــوند يــا اينكــه اليحــه ازســوي رييــس مجلــس
بــه كميســيون برنامــه ارجــاع خواهــد شــد تــا بــه صــورت
دو شــوري مــورد رســيدگي قــرار گيــرد .الهوتــي در پايــان
همچنيــن گفــت كــه در صــورت مخالفــت نماينــدگان در
صحــن علنــي بــا كليــات اصــاح بودجــه ،95ايــن اليحــه از
دســتور كار ايــن مجلــس خــارج ميشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جذب سرمایه گذاران خارجی
در بخش انرژی از سوی ایران
روزنامــه فایننشــنال تایمــز چــاپ لنــدن نوشــت :
ایــران بــه دنبــال لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی
و گشــایش تدریجــی اقتصــادش تــاش بــرای
جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی در بخــش انرژی
را تشــدید کــرده اســت و شــرکت های غربــی نیز
در بخــش زیرســاخت انــرژی وارد عمــل شــده اند.
بــه نوشــته ایــن روزنامــه ،حمیــد چیــت چیــان وزیــر
انــرژی ایــران هفتــه پیــش بــا نماینــدگان هــر دو شــرکت
زیمنــس و رولــز رویــس در لنــدن بــرای مذاکــره در مــورد
همــکاری در فــن آوری تولیــد بــرق مالقــات کــرده اســت.
ایــن مذاکــرات در زمینــه ژنراتورهــای بــرق غیرمتمرکــز
کــه مــی توانــد بیــش از ایســتگاه هــای بــرق بــزرگ بــه
طــور منطقــه ای و انعطــاف پذیــر بــرق تولیــد کنــد،
تمرکــز داشــت.
روزنامــه انگلیســی در یــک گــزارش کــه روز یکشــنبه
در پایــگاه اینترنتــی خــود انتشــار داد ،افــزود :زیمنــس
و رولــز رویــس عالقــه منــد هســتند و چیــت چیــان
امیــدوار اســت بــه زودی بــه یــک نتیجــه برســند.
رولــز رویــس گفــت  :مذاکــرات هفتــه پیــش بــا آقــای
چیــت چیــان اســتفاده بالقــوه از موتورهــای پیســتونی
ســاخته شــده توســط شــرکت تجــاری سیســتم هــای
بــرق ایــن گــروه در آلمــان را در بــر مــی گرفــت.
ایــن وزیــر خواســتار نشســتی بــا رولــز رویــس بــرای
مذاکــره در مــورد احیــای تشــکیالت ســاختاری بخــش
انــرژی ایــران و ایــن کــه آیــا سیســتم هــای تولیــد بــرق
گازوئیلــی و گاز مــا مــی تواننــد نقشــی داشــته باشــند یــا
نــه  ،شــده بــود.
زیمنــس گفــت ›:مــا گفــت و گــوی نزدیکــی بــا دولــت
ایــران و شــرکای محلــی در زمینــه تشــکیالت زیــر
بنایــی ،انــرژی و فــن آوری داشــتیم .مــا حــدود 150
ســال درایــران فعــال بودیــم و هرگــز ایــن کشــور را تــرک
نکــرده ایــم›.
لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی مربــوط بــه فعالیــت
هــای هســته ای ایــران در مــاه ژانویــه بســیاری از موانــع

موجــود در ســر راه ســرمایه گــذاری در ایــن کشــور را از
میــان برداشــت و بخــش انــرژی یکــی از زمینــه هایــی
اســت کــه بیشــترین عالقــه منــد را دارد.
بــه نوشــته فایننشــنال تایمــز ،معاملــه بــا گــروه هــای
نفــت و گاز غــرب هنــوز بــه طــور کامــل جامــه عمــل
نپوشــیده ولــی شــرکت هــای زیــر بنایــی انــرژی زودتــر
ازهمــه وارد عمــل شــده انــد.
درایــن گــزارش آمــده اســت  :چیــت چیــان گفتــه
اســت وی انتظــار معامــات بیشــتری را در آینــده دارد.
مــا پیشــنهادهای مختلفــی بــرای ســرمایه گــذاری
درکشــورمان دریافــت کــرده ایــم کــه برخــی از آنهــا
در زمینــه ســاخت ایســتگاه هــای تولیــد بــرق و برخــی
دیگــر در زمینــه تولیــد تجهیــزات نیــروگاه بــرق بــود.
برخــی از شــرکت هــا و بانــک هــا همچنــان درمــورد
ایــران نگراننــد .در حالــی کــه تحریــم هــای بیــن المللــی
لغــو شــده برخــی از تحریــم هــای یکجانبــه امریــکا بــه
قــوت خــود باقــی اســت.
بــه نوشــته فایننشــنال تایمــز ،آقــای چیــت چیــان
اذغــان کــرد بــه دلیــل کنــدی عملکــرد بانــک هــا در
از ســرگیری روابــط خــود بــا ایــران کمــاکان مشــکالتی
وجــود دارد ولــی فعــا رونــد موجــود مثبــت اســت.
وی افــزود ›:برنــده د رایــن روابــط  ،شــرکت هــا و
کشــورهایی هســتند کــه بتواننــد بــی درنــگ خــود را بــا
وضعیــت جدیــد مطابقــت دهنــد›.
ایــران بــرای نوســازی و توســعه شــبکه بــرق خــود باهدف
برخــورداری ایــن کشــور از بــرق کافــی در حمایــت از
رشــد اقتصــادی ،نیــاز بــه ســرمایه گــذاری دارد.
بــه گفتــه چیــت چیــان ،ایــران تصمیــم دارد ظــرف پنــج
ســال آینــده  26500مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق
فعلــی  75هــزار مگاواتــی خــود بیفزایــد.
دلــگا خاتیــن اوغلــو یــک کارشــناس بــازار انــرژی ایــران
دربخــش خبــری شــرکت ‹ ناچــرال گاز یــوروپ ‹ گفــت
 :ایــران بــه  15میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری بــرای
رســیدن بــه ظرفیــت جدیــد تولیــد بــرق طــی پنــج
ســال آینــده و پنــج میلیــارد دیگــر در شــبکه انتقــال
بــرق نیــاز دارد.
وی افــزود  :صــادرات بــرق آنهــا بــه دلیــل افزایــش
مصــرف داخلــی کاهــش یافتــه و آنهــا در تابســتان بــا
قطعــی بــرق روبــرو هســتند.

انـرژی

شماره چهل و یک  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و پنج

پروژه صادرات گاز ایران به
گرجستان تا پایان تابستان
نهایی میشود

تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات
گاز از نهایــی شــدن پــروژه صــادرات گاز ایــران بــه
گرجســتان در نیمــه نخســت امســال خبــر داد و گفت
 :کشــورهای منطقــه قفقــاز از مشــتریان گاز ایــران
محســوب مــی شــوند.
بــه گــزارش ایرنــا ،اکنــون جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان
بــه عنــوان خریــداران گاز ایــران در منطقــه بــه شــمار مــی
رونــد و در عیــن حــال جمهــوری اســامی گاز جمهــوری
آذربایجــان را بــه منطقــه خودمختــار نخجــوان ســواپ مــی
کنــد.
همچنیــن گاز ایــران بــا بــرق ارمنســتان تهاتــر مــی شــود
بگونــه ای کــه ایــن کشــور در مقابــل دریافــت گاز ،بــرق بــه
تهــران تحویــل مــی دهــد.
بــه گــزارش شــرکت ملــی نفــت ،علیرضــا کاملــی مدیرعامــل
شــرکت ملــی صــادرات گازدربــاره آخریــن وضعیــت طــرح
صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان ،گفــت :اکنــون رونــد ایــن
پــروژه بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت و منتظــر دریافــت
تاییدیــه هــای الزم هســتیم؛ خبرهــای آن بــه زودی منتشــر
مــی شــود.
کاملــی بــا بیــان اینکــه پــروژه صــادرات گاز ایــران بــه
گرجســتان در نیمــه نخســت امســال نهایــی مــی شــود،
اضافــه کــرد :ظرفیــت ایســتگاه انــدازه گیــری در منطقــه
«نــوردوز» کــه کار صــادرات گاز بــه ارمنســتان را انجــام مــی
دهــد ،ظرفیــت باالتــری از میــزان گاز صادراتــی بــه ایــن
کشــور دارد و قــرار اســت از توانمنــدی ایــن ایســتگاه بــرای
صــادرات گاز بــه گرجســتان اســتفاده شــود.
بــه تازگــی گرجســتان بــه عنــوان تنهــا کشــور باقــی مانــده
منطقــه قفقــاز ،خواســتار خریــد گاز از ایــران شــد تــا آن را بــه
مصــرف نیــروگاه هــا برســاند ،امضــای ایــن قــرارداد امــکان آن
را فراهــم مــی ســازد تــا همــه کشــورهای قفقــاز بــه مشــتریان
گاز تبدیــل شــوند.
نــوردوز یکــی از روســتاهای اســتان آذربایجــان شــرقی اســت
کــه در کنــار رودخانــه ارس در مــرز ارمنســتان واقــع شــده
اســت.
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پیــش از ایــن مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز بــه
خبرنــگار ایرنــا دربــاره صــادرات گاز بــه گرجســتان گفتــه
بــود :بــر اســاس مذاکــره هــای صــورت گرفتــه بــا مقــام هــای
گرجســتان ،قــرار اســت گاز را تــا مــرز ارمنســتان برســانیم و
گرجســتان در مــرز خــود از ارمنســتان گاز را تحویــل بگیــرد.
بــه گفتــه وی ،بــرای امضــای قــرارداد ،بایــد طــرح صــادرات
گاز بــه گرجســتان مقــرون بــه صرفــه باشــد و حجــم صــادرات
بــه ایــن کشــور بــه رقــم  300تــا  500میلیــون فــوت مکعــب
در روز خواهــد رســید کــه بــه مصــرف نیــروگاه هــا می رســد.
بــه گــزارش ایرنــا ،اکنــون بزرگتریــن خریــدار گاز ایــران،
ترکیــه اســت کــه روزانــه حــدود  30میلیــون مترمکعــب گاز
دریافــت مــی کنــد.
«کاخــا کاالدزه» وزیــر انــرژی گرجســتان نیــز پیــش از ایــن
اعــام کــرده بــود :احتمــال مــی رود گرجســتان در آینــده
خریــدار گاز طبیعــی ایــران باشــد و ایــن کشــور جایگزیــن
دیگــری نــدارد و مــی توانــد از طریــق جمهــوری آذربایجــان
یــا ارمنســتان از ایــران گاز خریــداری نمایــد و ایــن یــک
پــروژه بلندمــدت اســت کــه بایــد بــه دقــت روی آن کار شــود.
تكنرخي شدن گام بزرگ توسعه صادرات
معــاون وزيــر صنعــت همچنيــن افــزود :تكنرخــي شــدن ارز
گام بزرگــي بــراي توســعه صــادرات و توجيهپذيــر كــردن آن
اســت ،ضمــن اينكــه هرقــدر ارز ارزانقيمــت بــراي واردات
تخصيــص داده شــود ،يارانــه بيشــتري بــه توليدكننــده
ـد شــد؛ بنابرايــن اعتقــاد مــا ايــن اســت كه
خارجــي داده خواهـ 
ـد از نظــام تجــارت خارجــي كشــور حــذف
ارز مبادالتــي را بايـ 
ـرد و تــك نرخــي شــويم .وي تصريــح كــرد :هماكنــون كــه
كـ 
ســرعت حــذف دريافتكننــدگان ارز مبادالتــي بيشــتر شــده
اســت ،حتــي واردكننــدگان هــم اعتــراض خاصــي نداشــتهاند
و بــه هميــن دليــل بــه نظــر ميرســد ايــن سياســت از ســوي
دولــت بــه درســتي در حــال اجراســت؛ امــا در مــورد كاهــش
ـرد كــه هــر چــه ارز
ـد بــه ايــن نكتــه اشــاره كـ 
واردات نيــز بايـ 
مبادالتــي بيشــتري را بــه واردكننــدگان عرضــه كنيــم؛ حجــم
واردات غيرضــرور بــه كشــور افزايــش مييابــد ،بنابرايــن بــه
رســد يكــي از داليــل افزايــش حجــم قاچــاق هــم
نظــر مي 
هميــن ارز مبادالتــي اســت .وي همچنيــن ابــراز اميــدواري
ـرد كــه بتوانيــم بــه زودي ارز مبادالتــي را از چرخــه تجــارت
كـ 
خارجــي حــذف كنيــم امــا بــه هرحــال سياس ـتگذاري ارزي
كشــور در دســت بانــك مركــزي اســت و بنابرايــن مــا فقــط
پيشــنهاد ميدهيــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اجـرای نقشه راه توسعـه
فناوری و کسب وکار
بازیافت انرژی

بــه گــزارش ایســنا ،محمــد علــی اشــجاری ،مدیــر فنــی طــرح
تدویــن نقشــه راه دســتیابی بــه الگــوی نویــن بهینهســازی
انــرژی و آب در صنایــع ،شــیوه دســتیابی بــه دانــش فنــی
و توســعه فناوریهــای نویــن مرتبــط بــا بازیافــت انــرژی در
صنایــع و توســعه کســب و کار خدمــات انــرژی در ایــن حــوزه
را از اهــداف اصلــی ایــن طــرح عنــوان کــرد و گفــت :اجــرای
عملــی نقشــه راه بازیافــت انــرژی بــه صــورت مــوردی و پایلوت
بــر روی واحــد احیــای مســتقیم آهــن انجــام میشــود .در
چارچــوب ایــن طــرح فراینــد توســعه فنــاوری نویــن بازیافــت
حــرارت ،توســعه کســب و کار خدمــات انــرژی ،تدویــن نظــام
حقوقــی مناســب بــرای عملیاتــی کــردن کســب وکار ،جــذب
ســرمایه خارجــی بــرای اجــرای طــرح و باالخــره توســعه
مفهــوم «صــادرات کارایــی انــرژی» مــورد اعتباربخشــی قــرار
میگیــرد .اجــرای پایلــوت بــه صورتــی طراحــی شــده تــا
بــرای ســایر صنایــع انرژیبــر هماننــد صنعــت ســیمان ،ذوب
فلــزات ،نیــروگاه ،کاشــی و ســرامیک ،نفــت و گاز و پتروشــیمی
نایب رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس:

رفع موانع صادراتــ
موجب خروج از رکود
می شـــــود

نایــب رییــس فراکســیون توســعه صــادرات مجلــس بــا
بیــان اینکــه ایــن فراکســیون آمادگــی الزم را بــرای اصــاح
قوانیــن حــوزه صــادرات و تصویــب قوانیــن جدیــد دارد،
گفــت :رفــع موانــع پیــش روی صــادرات موجــب خــروج از
رکــود ،رونــق تولیــد و اشــتغال زایــی مــی شــود.
علیرضــا ســلیمی در گفتگــو بــا «هــاب انــرژی» ضمــن بیان
ایــن مطلــب اظهــار داشــت :همــواره یکــی از گالیــه منــدی
هــای صادرکننــدگان ایــن اســت کــه مشــکالت و کاســتی

و پاالیشــگاهها قابــل تعمیــم خواهــد بــود.
اشــجاری ایــن طــرح را رویکــرد نویــن در مبحــث بهینهســازی
انــرژی و آب در کشــور خوانــد و اشــاره کــرد :طــرح توســعه
کســب و کار بازیافــت انــرژی از طریــق فعالســازی بــازار
خدمــات انــرژی و گســترش مفهــوم «صــادرات کارایــی
انــرژی» و جــذب منابــع افتصــادی خارجــی بــرای توســعه
بــازار کارایــی انــرژی یــک امــر مهــم در تحــوالت بخــش
انــرژی کشــور خواهــد بــود.
وی همچنیــن توضیــح داد :در فراینــد بازیافــت حــرارت در
واحــد احیــای مســتقیم از طریــق کســب و کار خدمــات
انــرژی در نظــر اســت روش جدیــد کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــهای مبنــی بــر تبدیــل گاز دی اکســید کربــن کــه
بعنــوان طــرح جدیــد کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای
بشــمار میآیــد ،بــه اجــرا درآیــد کــه پدیــدهای نویــن در امــور
مربــوط بــه انــرژی – محیطزیســت بشــمار میآیــد.
دکتــر اشــجاری گفــت :در ایــن طــرح در نظــر اســت توســعه
ص در زمینــه مبدلهــای حرارتــی جهــت
فناوریهــای خــا 
بازیافــت حــرارت و آب ،ســیالهای انتقالدهنــده حــرارت،
تبدیــل انــرژی بازیافــت شــده و ترکیبــات کربنــی (منوکســید
و دیاکســید کربــن) بــه محصــوالت شــیمیایی و همچنیــن
سیســتم هماهنــگ و کنتــرل کننــده بازیافــت انــرژی مــورد
توجــه قــرار گیــرد و فعالیــت شــرکتهای خدمــات انــرژی و
دانشبنیــان در ایــن حــوزه گســترش پیــدا کنــد.
اشــجاری دســتیابی بــه شــبکهای از شــرکتهای دانشبنیــان
هایــی در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه صــادرات وجــود
دارد کــه ایــن مســاله تنگناهــا و چالــش هــای جــدی را
بــرای آنــان بــه وجــود آورده اســت و از همیــن رو بازنگــری
و اصــاح ایــن قوانیــن و تصویــب مقــررات جدیــد در حــوزه
صــادرات یــک ضــرورت جــدی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورمان در ســال هــای اخیــر
بــا رکــود و بیــکاری شــدیدی مواجــه بــوده اســت ،عنــوان
کــرد :بــدون شــک توســعه صــادرات نقــش بســیار مهمــی
در توســعه اقتصــادی ،رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال دارد.
ســلیمی بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان اقتصــاد
مقاومتــی ،اقــدام و عمــل گفــت :همانطــور کــه اقتصــاد
مقاومتــی رویکــرد درون گــرا دارد ،رویکــرد بــرون گــرا هــم
دارد و در رویکــرد بــرون گــرا یکــی از مــوارد مــورد تاکیــد،
دارا بــودن تجــارت گســترده بــا ســایر کشــورها و توســعه
صــادرات اســت.
نماینــده مــردم دلیجــان و محــات در مجلــس در ادامــه

انـرژی

شماره چهل و یک  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و پنج

را هــدف دیگــر ایــن طــرح پژوهشــی عنــوان کــرد و افــزود:
هــدف از اجــرای طــرح پایلــوت حاضــر بــه ایــن صــورت اســت
کــه در نهایــت شــبکهای از شــرکتهای دانشبنیــان بوجــود
آیــد .محصــول نهایــی ایــن شــبکه بــر اســاس اهدافــی کــه در
طــرح حاضــر دنبــال میشــوند ،یــک فنــاوری بــه همپیوســته
اســت کــه بازیافــت انــرژی و آب از صنایــع بــزرگ را کــه تــا
کنــون توجیــه اقتصــادی نداشــته ،توجیهپذیــر میکنــد؛
بــه گون ـهای کــه امــکان جــذب ســرمایهگذار خارجــی بــرای
پروژههــای بهینهســازی انــرژی و آب در کشــور فراهــم شــود.
اشــجاری دســتیابی بــه سیســتم بهــم پیوســته بازیافــت
انــرژی را دســتاورد اصلــی ایــن طــرح خوانــد و گفــت :بــا
انجــام دادن و توســعه هــر قســمت از یــک سیســتم بــه
همپیوســته از فناوریهــای نویــن شــکل میگیــرد .اجــزای
ایــن سیســتم بــه همپیوســته توســط شــبکه شــرکتهای
دانشبنیــان صنعتــی و تجاریســازی خواهنــد شــد .بــا قــرار
گرفتــن محصــوالت ایــن شــرکتها در کنــار همدیگــر یــک
سیســتم بــه همپیوســته بازیافــت انــرژی بــه دســت میآیــد
کــه در اکثــر صنایــع انرژیبــر کشــور کاربــرد خواهــد داشــت.
وی گفــت :مهمتریــن مزیتــی کــه از ایــن سیســتم بــه
همپیوســته انتظــار مــیرود ،بــاال بــردن توجیــه اقتصــادی
طرحهــای بازیافــت انــرژی و آب اســت .طرحهایــی کــه تــا
کنــون در داخــل کشــور ،بــا وجــود نیــاز مبــرم ،بــه دلیــل
ارزان بــودن بهــای انــرژی چنــدان مــورد اســتقبال قــرار
نگرفتــه و عملیاتــی نشــدهاند.
افــزود :در کشــورمان مزیــت هــا و پتانســیل هــای بســیاری
وجــود دارد و بــا اســتفاده از مزیــت هایــی ماننــد نیــروی
انســانی جــوان و تحصیــل کــرده و منابــع طبیعــی فــراوان،
مــی توانیــم نســبت بــه توســعه صــادرات بــه خصــوص
صــادرات غیرنفتــی اقــدام کنیــم.
ســلیمی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه صــادرات انــرژی از
کشــورمان اظهــار داشــت :بایــد بــا تکیــه بــر مزیــت هــای
داخلــی ،موضــوع صــادرات کاالهــا و خدمــات را بــا جدیــت
پیگیــری کنیــم.
نایــب رییــس فراکســیون توســعه صــادرات مجلــس بــا بیان
ایــن موضــوع کــه حــل مشــکالت صادرکننــدگان و توســعه
صــادرات بــه ویــژه در حــوزه انــرژی نیازمنــد تعامــل و
همــکاری بخــش خصوصــی و دولــت اســت ،گفــت :چنانچــه
همــکاری و تعامــل الزم میــان مجلــس ،دولــت و اتــاق
بازرگانــی برقــرار شــود ،نقــش مهمــی در توســعه صــادرات
از کشــور خواهــد داشــت.
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برقــراری و برگــزاری شــفاف دورههــای منظــم مناقصــه
بــرای اکتشــاف در بلوکهایــی کــه در اولویــت قــرار دارنــد،
از دیگــر راهکارهــای مطــرح شــده از ســوی وی بــود.
راهکارهای بخش پاالیشی
رییــس کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام در ادامــه ،برخــی از راهحلهــای رفــع مشــکالت
بخــش پاالیشــی کشــور را برشــمرد و گفــت :شــفاف
کــردن مبنــاي محاســباتي قيمــت نفــت خــام تحويلــي بــه
پااليشــگاه هــا و فرآوردههــاي دريافتــي از آنهــا و اعــام
در هــر مــاه بــه پااليشــگاهها جــزو خواســته جــدی ایــن
صنعــت اســت .عــدم دريافــت ســهم صنــدوق توســعه ملــي از
صــادرات فرآوردههــاي نفتــي ،تفکیــک حــوزه حاکمیتــی و
تصدیگــری پاالیشــگاهها بــا انجــام صحیــح واگذاریهــای
اصــل  44و ادغــام شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و
پاالیــش و پخــش بــا توجــه بــه ماهیــت همخــوان صنایــع
تبدیلــی پتروشــیمی و پاالیشــگاهها از نظــر منافــع و
سیاســتگذاری از مهمتریــن راهکارهــای مطــرح شــده از
ســوی وی بــود.
همــکاری اتــاق تهــران و مجمــع بــرای پیادهســازی
احــکام برنامــه ششــم
در ادامــه نشســت کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران ،منصــور
معظمــی یکصــدا کــردن مطالبــات و خواســتهها از دولــت و
حاکمیــت را در دســتیابی بــه بهتریــن نتایــج بــرای اقتصــاد
و بخــش خصوصــی کشــور ،حیاتــی ارزیابــی کــرد و گفــت:
نظــرات کارشناســی و راهحلهــای ارائــه شــده از ســوی
نهادهایــی ماننــد اتــاق بازرگانــی ،مجلــس و مجمع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،بایــد یــک کاســه شــده و در اختیــار دولــت و
مقامــات مســول قــرار بگیــرد .بنابرایــن ،طــی هماندیش ـیها
میــان ایــن ســه نهــاد میتــوان بــه اجمــاع نظــری واحــد
در حــوزه انــرژی نفــت و گاز دســت پیــدا کــرد و در ایــن
زمینــه ،اتــاق تهــران و کمیســیون انــرژی ایــن اتــاق آمادگــی
تعامــل بــا دیگــر بخــش هــا را دارد .رییــس کمیســیون
انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهــران ،افــزود :همــه بایــد
کمــک کننــد تــا احــکام موافــق بــا نظــرات بخشخصوصــی
در برنامــه ششــم عملیاتــی و اجرایــی شــود .چــرا کــه منافــع
آن ملــی و بــرای آحــاد جامعــه خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

همزمــان بــا افزایــش اختالفــات گازی ایــران و ترکیــه در داوری،
ایــران قصــد دارد بــا دور زدن ترکیــه و عبــور دادن لولههــای
خــود از کشــورهای ارمنســتان و گرجســتان ،گاز را بــه بلغارســتان
و یونــان صــادر کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،شــکاف اختالفــات گازی ایــران
و ترکیــه روز بــه روز عمیــق تــر مــی شــود بــه طــوری کــه بــا
گذشــت حــدود  ۶مــاه از ابــاغ نتیجــه داوری دو کشــور
نــه تنهــا دربــاره تعییــن نــرخ جریمــه و کاهــش قیمــت گاز
بــه توافــق نرســیده انــد کــه حــاال ایــران بــرای صــادرات گــز بــه
جــای ترکیــه بــا کشــورهایی همچــون ارمنســتان و گرجســتان
وارد مذاکــره شــده اســت.
اختالفــات ایــران و ترکیــه از حــدود دو ســال قبــل بــه صــورت
علنــی کلیــد خــورد جایــی کــه شــرکت ملــی گاز ایــران حاضــر
بــه حــذف بنــد ( Take or payبگیــر یــا بپــرداز) از قــرارداد
فــروش گاز بــه ترکیــه نشــد و در نهایــت پرونــده شــکایت ترکهــا
در داوری بینالمللــی بــه نفــع ایــن کشــور بــه نتیجــه رســید.
ایــن درحالــی اســت کــه علــی ماجــدی معــاون ســابق وزیــر نفــت
در امــور بینالملــل و بازرگانــی وزارت نفــت دربــاره پیشــنهاد
ترکیــه دربــاره حــذف بنــد ( Take or payبگیــر یــا بپــرداز)
گفتــه بــود :ایــن بنــد قابــل حــذف نیســت فقــط درصدهــای آن
ممکــن اســت کــم یــا زیــاد شــود ،البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه
در مذاکــره دو طــرف ســعی میکننــد منافــع خودشــان را بــه
دســت بیاورنــد و بــه یــک نقطــه مشــترکی برســند.
بــا بــی نتیجــه مانــدن مذاکــرات ،در نهایــت بهمــن مــاه ســال
گذشــته نتیجــه دومیــن داوری بینالمللــی بــه طــور رســمی
اعــام شــد و حمیدرضــا عراقــی معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل
شــرکت گاز بــا تاییــد شکســت در دومیــن داوری بینالمللــی در
جمــع خبرنــگاران ،گفــت« :هنــوز نمیتــوان عــدد دقیقــی را
اعــام کــرد امــا بــرآورد میشــود تــا ســقف یــک میلیــارد دالر
غرامــت بــه ایــن کشــور بایــد پرداخــت شــود».
بــر ایــن اســاس داوری بینالمللــی از شــرکتهای دولتــی
بوتــاش ترکیــه و شــرکت ملــی گاز ایــران درخواســت کــه در
مــدت زمــان  ۳تــا  ۶مــاه نســبت بــه توافــق دربــاره تعییــن درصــد
کاهــش قیمــت گاز صادراتــی ایــران بــه توافــق نهایــی برســند و
قــرار بــر ایــن شــد تــا مذاکــرات در ســطح کارشناســی بیــن دو
شــرکت بــرای تعییــن درصــد کاهــش قیمــت گاز انجــام شــود.
بــا بــه پایــان رســیدن مهلــت تعییــن شــده بــرای تعییــن درصــد
کاهــش قیمــت گاز صادراتــی ایــران هنــوز توافــق نهایــی بــن دو
طــرف حاصــل نشــده اســت بــه طوریکــه وزارت انــرژی و منابــع

طبیعــی ترکیــه پنــج شــنبه هفتــه گذشــته بــا انتشــار اطالعیهای،
اعــام کــرد :هنــوز توافــق قطعــی بــرای تعدیــل قیمــت
گاز وارداتــی از ایــران حاصــل نشــده و مذاکــرات بیــن دو
کشــور ادامــه دارد.
از ســوی دیگــر درحالــی اختالفــات گازی بیــن تهــران و آنــکارا
بــرای تعییــن درصــد کاهــش قیمــت گاز صادراتــی روز بــه روز
عمیقتــر میشــود کــه مطابــق بــا حکــم داوری ،شــرکت ملــی
گاز ایــران بایــد بــه میــزان  ۱۳.۳تــا  ۱۵.۸درصــد در نــرخ گاز
صادراتــی خــود بــه ترکیــه از اول جــوالی ســال  ۲۰۱۱میــادی
بــه بعــد ،تجدیدنظــر کنــد.
در ایــن بیــن حمیدرضــا عراقــی مدیرعامــل شــرکت گاز و معــاون
وزیــر نفــت اردیبشــهت مــاه ســالجاری در نشســتی خبــری بــا
اشــاره بــه ادامــه اختالفــات ایــران و ترکیــه بــر ســر تعییــن نــرخ

لولههای گاز ترکیه را دور میزنند

حذف ترکها
از نقشـــه
تجارت گاز

جریمــه گازی ،اعــام کــرده بــود :بــا توجــه بــه عــدم توافــق ،بــه
زودی داوری بینالمللــی ،نــرخ نهایــی جریمــه گازی ایــران را
تعییــن خواهــد کــرد.

لولههای گاز ایران ،ترکیه را دور میزنند

بــه گــزارش مهــر ،پــس لرزههــای اختالفــات گازی ایــران و
ترکیــه بــر ســر تعییــن درصــد کاهــش قیمــت گاز صادراتــی و
پیــش از ان هــم شــکایت ترکهــا از گاز ایــران حــاال ایــن روزهــا به
تجــارت گاز طبیعــی ایــران هــم ســرایت کــرده اســت.
بــر ایــن اســاس ایــران کــه بــا در اختیــار داشــتن بیــش از ۳۴
تریلیــون متــر مکعــب عنــوان بزرگتریــن دارنــده ذخایــر گاز
متعــارف جهــان را یــدک میکشــد ،قصــد دارد تــا از فرصــت
پســا برجــام بــرای افزایــش صــادرات و تجــارت جهانــی گاز خــود
اســتفاده کنــد.

انـرژی

شماره چهل و یک  //هفته اول مرداد هزار و سیصد نود و پنج

از ایــن رو پــس از بــاال گرفتــن اختالفــات سیاســی بــا
برخــی از کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس و
حتــی متوقــف مانــدن مذاکــرات صــادرات گاز ایــران بــه
کشــورهایی همچــون بحریــن ،کویــت و امــارات متحــده عربــی،
در شــرایط فعلــی کشــورهای اروپایــی در دســترس تریــن بــازار
بــرای توســعه تجــارت و صــادرات گاز طبیعــی ایــران بــه شــمار
مــیرود.
در طــول چنــد مــاه گذشــته کشــورهایی همچــون یونــان،
گرجســتان ،ارمنســتان و بلغارســتان بــه طــور رســمی خواســتار
واردات گاز طبیعــی از ایــران شــده انــد و حتــی تاکنــون مذاکراتی
بــا وزرای انــرژی ایــن کشــورها در تهــران بــرای نهایــی کــردن
مذاکــرات خریــد گاز طبیعــی انجــام شــده اســت.
بــا ایــن وجــود نحــوه انتقــال گاز بــه کشــورهای اروپایــی
بــه چالــش برانگیزتریــن ابهــام قراردادهــای صــادرات گاز بــه
کشــورهای اروپایــی تبدیــل شــده اســت بــه طوریکــه ایــران
دیگــر همچــون گذشــته هیــچ گونــه تمایلــی بــرای انتقــال گاز
خــود از مســیر ترکیــه بــه کشــورها و مشــتریان اروپایــی نــدارد.
در جدیدتریــن گفتگوهــای انجــام شــده ایــران بــا برخــی از
مشــتریان گازی در اروپــا یــک مســیر جایگزیــن تعریــف و حتــی
توافــق بیــن طرفیــت انجــام شــده و بــه نظــر میرســد کــه
گازهــای تــرش پــارس جنوبــی قــرار اســت از مســیر کشــورهایی
همچــون ارمنســتان ،گرجســتان و از مســیر دریــای ســیاه بــه
یونــان ،بلغارســتان و ســایر کشــورهای اروپایــی صــادر شــود.
«بویکــو بوریســوف» و نخســت وزیــر و «تمنــوژکا پتکــوا»
وزیــر انــرژی بلغارســتان هفتــه گذشــته بــا معــاون اول رئیــس
جمهــوری و وزیــر نفــت ایــران بــرای خریــد گاز طبیعــی
مذاکــره کردنــد و در نهایــت روز گذشــته دفتــر نخســت وزیــری
بلغارســتان بــا انتشــار بیانیـهای ،اعــام کــرد :در نشســت تهــران،
مســیر ارمنســتان ،گرجســتان و بلغارســتان بــه عنــوان کریــدور
جدیــد انتقــال گاز طبیعــی ایــران بــه اروپــا تعریــف و معرفــی
شــده است.
بــر اســاس ایــن ســناریوی جدیــد ،حــاال لولههــای گاز ایــران
بــا دور زدن مســیر ترکیــه و بــا عبــور از کشــورهایی همچــون
ارمنســتان ،گرجســتان و ســپس تبدیــل بــه محمولههــای
 LNGاز مســیر دریــای ســیاه روانــه یونــان ،بلغارســتان و ســایر
مشــتریان اروپایــی خواهــد شــد.
در همیــن حــال «پانــوس اســکورلتیس» وزیــر انــرژی یونــان هــم
پیشــتر بــرای واردات ،ترانزیــت گاز و  LNGایــران بــه کشــورهای
عضــو اتحادیــه اروپــا بــه طــور رســمی اعــام آمادگــی کــرده بــود
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دور جدیــد مذاکــرات ایــران و لینــده آلمــان بــه منظــور
ســرمایهگذاری و مشــارکت در اســتراتژیکترین مجتمــع
پتروشــیمی ایــران در قالــب قراردادهــای  BOOآغــاز شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بــا گذشــت حــدود  ۶مــاه
از اجــرای برجــام تاکنــون حتــی یــک قــرارداد رســمی
هــم بــرای توســعه ،جــذب ســرمایه و بازگشــایی خطــوط
اعتبــاری و فاینانــس در ســطح صنایــع پتروشــیمی ایــران بــا
شــرکتهای خارجــی امضــا نشــده اســت.
بــر ایــن اســاس بــا وجــود امضــای تفاهــم نامـهای بــا توتــال
فرانســه بــرای ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی در جنــوب
ایــران ،مذاکــرات متعــدد بــا شــرکتهای میتســویی ژاپــن،
باســف آلمــان و ســرکوبه اســپانیا بــرای تامیــن اعتبــارات
طرحهــای در دســت اجــرای پتروشــیمی امــا ایــن مذاکــرات
و تفاهــم نامههــا هنــوز منجــر بــه امضــای قراردادهــای
جدیــد در صنعــت پتروشــیمی کشــور نشــده اســت.
در شــرایط فعلــی ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی
ایــران بــه حــدود  ۶۲میلیــون تــن در ســال رســیده
و مســئوالن شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی وعــده
میدهنــد کــه بــا اجــرای برنامــه ششــم توســعه ظرفیــت
تولیــد محصــوالت پتروشــیمیایی ایــران از مــرز یکصــد
میلیــون تــن در ســال عبــور خواهــد کــرد.
همزمــان بــا تدویــن برنامههــای جدیــد ســرمایه گــذاری
و حتــی ابــاغ فرمــول جدیــد قیمــت گــذاری خــوراک
گاز طبیعــی صنایــع پتروشــیمی ،بــه نظــر میرســد عــزم
شــرکتهای اروپایــی و بــه ویــژه آلمانــی بیــش از ســایر
شــرکتهای خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری در صنایــع
پتروشــیمی ایــران جــزم اســت.
از ایــن رو اخیــرا شــرکت لینــده آلمــان مذاکراتــی را بــه
منظــور امضــای اولیــن قــرارداد  BOOبــرای ســاخت،
تکمیــل و بهرهبــرداری از مجتمــع پتروشــیمی دماونــد را بــا
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران آغــاز کــرده اســت.
مجتمــع پتروشــیمی دماونــد یکــی از اســتراتژیک تریــن
طــرح هــای پتروشــیمی کشــور در منطقــه عســلویه بــوده
بــه طوریکــه ایــن مجتمــع قــرار اســت خــوراک مــورد
نیــاز ســایر صنایــع پتروشــیمی شــامل آب ،بــرق ،بخــار و
یوتیلیتــی را تامیــن کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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مطــرح شــده در انجمــن یكــی هــم ایــن بــود كــه معاونــت
صــادرات در نهــاد ریاســت جمهــوری شــكل بگیــرد تــا
اهمیــت توســعه صــادرات در عمــل نیــز در كانــون توجــه
باشــد .پیشــنهاد مــا ایــن اســت كــه اگــر قــرار اســت اقتصاد
مقاومتــی بــا پایــه برونگرایــی در اقتصــاد ایــران اجرایــی
شــده و كارآمــدی آن پدیــدار شــود بایــد كنسرســومهای
صادراتــی تاســیس شــود .تشــكیل كنسرســوم میتوانــد
اعضــا را متحــد كــرده و آنهــا را بــا برندهــای معتبــر جهانــی
یكپارچــه كــرده و در بازارهــای بینالمللــی حضــور پیــدا
كننــد .اگــر ایــن اتفــاق در ســایه تعامــل بــا جهــان رخ دهــد
كــه در بطــن اقتصــاد مقاومتــی اســت میتــوان امیــدوار
بــود كــه كنسرســیومهای پیمانــكاری ایرانــی تــا  ۲۰ســال
دیگــر بــه ســطح شــركتهای تركیــهای برســند .ایــران
ظرفیــت كار دارد امــا از ایــن ظرفیتهــا نتوانســتهایم و
نمیتوانیــم بــه انــدازه كافــی اســتفاده كنیــم.
چــه اتفاقــی بایــد بیفتــد كــه از ظرفیتهــای
خالــی اســتفاده شــود؟
پارســا :بــدون تردیــد اگــر همیــن شــرایط فعلــی را
ادامــه دهیــم همیــن میــزان بــازار ســرمایه بینالمللــی
و منطقــهای را از دســت میدهیــم .ایــران شــركتهای
نیرومنــدی مثــل مپنــا دارد كــه نیــروگاه میســازد
و میتوانــد بــازار عــراق را دراختیــار بگیــرد امــا ایــن
نیازمنــد تشــكیل كنسرســیوم اســت .تشــكلهای صادراتــی
میتواننــد بــا اتحــاد و یكپارچهســازی امكانــات مــادی و
فكــری راه را بــرای تشــكیل كنسرســیوم همــوار ســازند.
تشــكلهای صادراتــی امیدوارنــد در پرتــو اقتصــاد مقاومتــی
كــه منجــر بــه تحــرك بیشــتر نهادهــا میشــود شــورای
عالــی صــادرات بــا لحــاظ كــردن جایــگاه بخــش خصوصــی
كارش را تســریع كنــد و بــا تشــكیل نشســتهای منظــم
و مطابــق بــا قانــون بــه محقــق كــردن انــدازه توســعه
صــادرات مطابــق ســند توســعه چشــمانداز بیندیشــد.
آقــای باقــری شــما صحبتهــای آقــای پارســا را
شــنیدید و موضــوع و ماهیــت اقتصــاد مقاومتــی
را نیــز دیدهایــد .چــه بایــد كــرد كــه اقتصــاد
مقاومتــی در عمــل رخ دهــد و اهــداف تشــكلهایی
مثــل فدراســیون صــادرات انــرژی نیــز محقــق
شــود؟

باقــری :خــوب اســت كــه ابتــدا نگاهــی بــه تعریــف و
ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــیم .بــر پایــه ادبیــات
تهیــه شــده در دنیــا ،اقتصــاد مقاومتــی را میتــوان
متــرادف بــا اقتصــاد تــابآور دانســت .اقتصــاد تــابآور
اقتصــادی اســت كــه بتوانــد در برابــر شــوكهای خارجــی
مقاومــت كنــد و از پــا درنیایــد .ایــران در  ۳ســال اخیــر
نشــان داده اســت كــه میتــوان بــه تــابآوری آن امیــد
بســت و از ظرفیتهــای داخلــی آن بــه مثابــه یكــی از
پایههــای اقتصــاد اســتفاده كــرد .اقتصــاد مقاومتــی
یعنــی اینكــه از ظرفیتهــای داخلــی بــه بهتریــن شــكل
اســتفاده شــود .بــا توجــه بــه اینكــه ایــران ظرفیتهــای
بالقــوه خوبــی دارد میتــوان بــا تدبیــر از آنهــا اســتفاده
كــرد .تشــكلهای بــزرگ غیردولتــی بایــد در مســیر
توســعه ظرفیتهــا ،شناســایی بیشــتر ظرفیتهــای
موجــود و راهحلهــای كارآمــد حركــت كننــد .بــه نظــر
مــن یكــی از اصلیتریــن پایههــای اقتصــاد مقاومتــی
توســعه صــادرات اســت .واقعیــت ایــن اســت كــه در حــال
حاضــر تقاضــا بــرای كاالیــی مثــل بــرق وجــود دارد و بایــد
ضمــن حفــظ بازارهــای موجــود بــه بازارهــای دیگــر نیــز
فكــر كــرد .صادركننــده ایرانــی امــا نمیتوانــد بــدون اتــكا
بــه ظرفیتهــای سیاســی ،اقتصــادی ملــی بــه توســعه
صــادرات امیــد زیــادی داشــته باشــد .صادركننــدگان ایرانی
امیدوارنــد مطابــق ماهیــت اقتصــاد مقاومتــی ظرفیتهــای
دولــت و ســایر نهادهــا بــرای یكپارچهســازی فعالیتهــای
صادراتــی بــه كار گرفتــه شــود .مجلــس قانونگــذاری ،نهــاد
دولــت و زیرمجموعههــای آن مثــل ســازمان توســعه
تجــارت میتواننــد از ظرفیتهــای مــادی ،اندیشــهای و
ســازمانی خــود بــرای توســعه صــادرات اســتفاده كننــد كــه
ایــن معنــای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
تشــكلهای صادراتــی نیــز بایــد بــا تجهیــز منابــع ،بــا
ظرفیتســازی ذهنــی میــان اعضــا و تعامــل بــا نهادهــای
موثــر در مســیر اقتصــاد مقاومتــی حركــت كنند .فدراســیون
صــادرات انــرژی بــا همیــن نــگاه اســت كــه چشــم امیــد
بــه مجلــس دهــم دوختــه اســت تــا ضمــن مقرراتزادایــی،
بعــد نظاراتــی را تقویــت كــرده و قانونهــای پیشبرنــده
بــا نــگاه تــازه تصویــب كننــد .رییسجمهــور ایــران وعــده
داده اســت فضــای كســب و كار را آمــاده میكنــد تــا
اقتصــاد مقاومتــی در عمــل و در اقــدام دیــده شــود و مــا
نیــز در همیــن مســیر بــه دولــت مشــاوره خواهیــم داد.
امــروز ایــران از نظــر شــاخص كســب و كار رتبــه  ۱۸را دارد
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فدراســیون صــادرات انــرژی معتقــد اســت
كــه بخشــی از منابــع بــه دســت آمدهــن از
واقعــی شــدن قیمتهــا را میتــوان در
صندونــی بــه نــام «صنــدوق رفــاه ملــی»
ذخیــره كــرده و از ایــن ذخیــره پــول و
ســرمایهای بــه نفــع طرحهــای فقرزدایــی
اســتفاده شــود .وجــود مــردم فقیــر هرگــز
بــا اقتصــاد مقاومتــی ســازگار نیســت و بــا
وجــود فقــر نمیتــوان كشــور را بــه جایــی
رســاند .اقتصــاد مقاومتــی تصریــح دارد كــه
فقــر را زایــل كنــد
كــه رتبــه خوبــی نیســت .اقتصــاد مقاومتــی اگــر بــه معنــای
ایــن باشــد كــه از ظرفیتهــای قانونــی اســتفاده شــود
میتوانیــم در عمــل بــه جــای خوبــی برســیم .قانونهایــی
داریــم كــه اجــرا نمیشــوند ،قانونهایــی داریــم كــه
خــوب اجــرا نمیشــوند و بایــد در شــرایط حاضــر از ایــن
وضــع اجتنــاب شــود .بایــد در بودجــه  ۱۳۹۵بــه مســاله
بدهــی دولــت توجــه كافــی شــود .اگــر بودجــه  ۱۳۹۵و
قانــون برنامــه ششــم توســعه در مســیر اقتصــاد مقاومتــی
تدویــن شــوند میتــوان بــه وضــع مناســب دســت یافــت.
فدراســیون صــادرات انــرژی معتقــد اســت بــدون حضــور
بخــش خصوصــی نبایــد برنامــاه توســعه تصویــب شــود و
متاســفانه در حــال حاضــر ایــن شــرایط وجــود دارد كــه
بــدون حضــور بخــش خصوصــی برنامــه توســعه تدویــن
شــده اســت .یكــی از پایههــای اقتصــاد مقاومتــی اصــاح
ســاختار بانكــی و پولــی كشــور اســت .نظــام بانكــی ایــران
بایــد بســتر مناســب بــرای حمایــت از توســعه صــادرات
فراهــم كنــد .نمیتــوان تــا ابــد خامفروشــی را بــه عنــوان
صــادرات پذیرفــت .نظــام بانكــی بایــد از وضــع تاســفبار
فعلــی خــارج شــود و ایــن مســتلزم رویكــرد تــازه بانكــداری
بــر تحــوالت اخیــر در نظــام بانكــداری جهــان اســت.
آقــای باقــری بــه مســایل مهــم و كالنــی اشــاره
كردیــد ،بــه نظــر جنابعالــی در فراینــد اقتصــاد
مقاومتــی ،نقــش تشــكلهایی مثــل تشــكل شــما
كــه از  ۱۹تشــكل بــزرگ تشــكیل شــده چیســت؟
باقــری :واقعیــت ایــن اســت كــه تشــكلها در فراینــد
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عبــور دادن اقتصــاد ایــران از حالــت شــكنندگی بــه حالــت
تــابآور میتواننــد و بایــد نقشآفریــن باشــند .تشــكلها
میتواننــد و جزیــی از وظایــف آنهاســت كــه اعضــای خــود
را بــه لحــاظ ذهنــی مهیــای حضــور در بــازار پــر از رقابــت
امــروز جهــان كننــد و بــه آنهــا یــادآور شــوند كــه بــدون
داشــتن نیــروی كافــی بــرای رقابــت از میــدان خــارج
خواهنــد شــد .تشــكلها بایــد بــا شناســایی ،تجمیــع و
ســاماندهی ظرفیتهــای هــر صنــف و صنعــت و فعالیــت
بــه ســمتی حركــت كنــد كــه قــدرت رقابتــب بنگاههــای
ایرانــی در دنیــای واقــع افزایــش یابنــد و بــا هــر شــوك
خارجــی از پــا درنیاینــد .تشــكلها بایــد اصطــكاك میــان
اعضــا بــا خــود و اعضــا بــا دولــت را كاهــش دهنــد.
اســپندیاری :مــن بایــد بــا صراحــت بگویــم كــه ماهیــت
اقتصــاد مقاومتــی یكــی هــم ایــن اســت كــه دولــت و
زیرمجموعههایــش بخــش خصوصــی را جــدی فــرض كنــد
و آن را تزیینــی بــرای یــك دوره گــذر نبیننــد .متاســفانه
برخــی از مدیــران میانــی در دســتگاهها و ســازمانهای
دولتــی بخــش خصوصــی را جــدی نمیگیرنــد و عنایــت
ندارنــد .ایــن در حالــی اســت كــه تجربــه جهانــی نشــان
میدهــد آن بخــش كــه موتــور توســعه اســت و میتوانــد
تضمینكننــده بقــای توســعه باشــد همــان بخــش
خصوصــی اســت .آقــای رییسجمهــور بایــد بدانــد كــه
متاســفانه وزر صنعــت قاعــده بــازی را از تعــادل خــارج
میكنــد و توجــه كافــی بــه تشــكلها نــدارد .مــن
میخواهــم یــادآوری كنــم كــه دولــت بــا كــدام دســتگاه
نیرومنــد میخواهــد توســعه صــادرات را بــه مثابــه یكــی
از بخشهــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی محقــق كنــد .بایــد
زیــر نظــر رییسجمهــور یــك معاونــت صــادرات تاســیس
شــود .دولــت و مجلــس بایــد ابزارهــای الزم بــرای اینكــه
مصرفكننــدگان ایرانــی كاالی ایرانــی خریــداری كننــد
را بــه دســت آورد .میتــوان حتــی بــه ایــن فكــر كــرد
كــه بهتــر اســت یــك اتــاق فكــر نیرومنــد بــرای اقتصــاد
مقاومتــی در تشــكلها درســت شــود .از طــرف دیگــر
بایــد اصــل  ۴۴كــه منجــر بــه خصولتیســازی شــد را در
مســیر تجدیدنظــر قــرار دهیــم .دولــت بایــد جلــوی رشــد
خصولتیهــا را بگیــرد و ایــن همــان اقتصــاد مقاومتــی
اســت.
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مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران
 .کشــور مــا علیرغــم تمامــی نــکات مثبــت در زمینــهٔ مــردم و تاریــخ آن و علیرغــم زندگــی در قــرن دانــش و فــن ،قرنــی کــه طی
آن بشــر توانســته اســت نیروهــای طبیعــی را تســخیر و بــه فرمــان خویــش درآورد ،هنــوز تــوان تأمیــن غــذای روزانــهٔ جمعیــت
نســبت ًا محــدود خــود را بــدون توســل بــه فــروش ثــروت ملــی کشــور (ذخائــر نفــت) دارا نیســت .بهراســتی علــت یــا علــل ایــن
عقبماندگــی و ایــن مشــکالت کدامنــد؟ ایــن کتــاب میکوشــد خطــوط اصلــی طــرح «علتیابــی» مقولــهٔ فــوق را ترســیم ،و
بــا بررســی علمــی وضعیــت اقتصــادی کشــور ،چهارچوبهــای اساســی حلوفصــل مشــکالت مــورد اشــاره را نیــز مطــرح کنــد.
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