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تشكلها و تابآوري كسب و كار ايرانيان
آمارهــا ،اطالعــات ،تحليــل و تفســيرها نشــان ميدهنــد كــه اقتصــاد كــره
جنوبــي بــا شــاخصهاي تعريــف شــده بــراي تــابآور بــودن اقتصادهــاي
ملــي ،نمــره بااليــي بــه دســت آورده اســت .مديــران اقتصــادي – سياســي
كــره جنوبــي توانســتند بــا كارآمــدي و بهــرهوري مناســب تحــوالت منفــي
ســالهاي  2008كــه اقتصــاد جهــان را بــا بحــران مواجــه كــرد بــا شــتاب
خــوب پشــت ســر بگذارنــد .اقتصــادي كــه توانايــي خــم شــدن در برابــر
بــاد را دارد و ميتوانــد در زمــان نيــاز همچــون فــوالد در برابــر ضربههــاي
بيرونــي تــاب بيــاورد شايســتگي دارد كــه بالنــده باشــد.
اقتصــاد ايــران نيــز بايــد درجــه تــابآوري بااليــي بــه دســت آورد زيــرا
عــاوه بــر تنگناهــاي تاريخــي كــه در ســاختار كســب و كار ايرانيــان ديــده
ميشــود ،بــا يــورش و تحريــم خارجــي نيــز مواجــه اســت .بــه هميــن دليل
اســت كــه بايــد اقتصــاد مقاومتــي در ايــران بــا دو شــاخص انعطافپذيــري
بــاال در برابــر تحــوالت و ايســتادگي در برابــر ضربههــاي احتمالــي را در
دســتور كار قــرار دهيــم .امــا تــابآور بــودن اقتصــاد ايــران الزامهايــي
دارد كــه بــدون فراهــم كــردن ايــن الزامهــا نميتــوان اميــدواري بااليــي
داشــت .مهمتريــن الــزام بــراي تــابآوري بــاالي جامعــهاي مثــل ايــران
بــاز كــردن قيــد و بندهايــي اســت كــه اقتصــاد دولتــي و ذهــن دولتــي بــر
كســب و كار شــهروندان ايــن ســرزمين زده اســت.
تجربــه نيــم قــرن اخيــر اقتصــاد ايــران نشــان داده اســت تــا زمانــي كــه
اختيــار كســب و كار مــردم دراختيــار ديوانســاالران اســت و گــروه
كوچكــي از مديــران همــه اختيــارات را در دســت دارنــد ،همــواره با نوســان
شــديد سياســتگزاري مواجــه شــدهايم .پــس بايــد ايــن الــزام رعايــت شــود
كــه اكنــون مقامهــاي اصلــي در ايــران خواســتار هميــن مســالهاند و
ميخواهنــد دســت و پــاي دولــت را از وســط بــازي جمــع كــرده و نقــش
سياســتگذاري بــه دولــت بدهنــد .عــاوه بــر ايــن و الــزام بســيار مهــم
ديگــر بيــرون كشــيدن گريبــان ايرانيــان از چنــگ درآمدهــاي نفتــي بــه
عنــوان تنهــا اربــاب درآمــدي در ايــران اســت .ادامــه در صفحــه 12

مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو در جلسه فدراسیون صادرات انرژی:

سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد شود
مدیــر کل دفتــر توســعه صــادرات و صــدور خدمــات فنــی و
مهندســی وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه  90درصــد صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی در حــوزه آب و بــرق اســت ،گفــت :فدراســیون
صــادرات انــرژی ســه شــرکت صادراتــی قــوی در حــوزه آب و بــرق
ایجــاد کنــد.
بــه گــزارش هــاب انــرژی ،بهــرام نظــام الملکــی در جلســه فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته اظهــار داشــت :دولــت بــه ایــن نتیجــه
رســیده کــه بایــد صــادرات تقویــت شــود ،امــا موضــوع ایــن اســت کــه بخــش
خصوصــی چــه پیشــنهادات و طــرح هایــی را در ایــن رابطــه ارائــه داده اســت
و ضــروری اســت کــه بخــش خصوصــی موضوعاتــی کــه موجــب ســهولت در
صــادرات مــی شــود را پیشــنهاد بدهــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از توانمنــدی هایــی کــه در حــوزه آب و بــرق
وجــود دارد ،در جهــت ارزآوری و اشــتغال اســتفاده شــود ،گفــت :در حــال
حاضــر  90درصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در حــوزه آب و بــرق
اســت و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،دفتــر توســعه صــادرات و صــدور خدمــات
فنــی و مهندســی وزارت نیــرو آمادگــی دارد کمــک هــای الزم را بــه فدراســیون

صــادرات انــرژی ارائــه دهــد تــا ســه شــرکت صادراتــی قــوی در حــوزه آب و
بــرق بــه وجــود بیــاورد.
ایــن مقــام مســئول در عیــن حــال اظهــار داشــت :در شــرایطی کــه صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی در حــوزه آب و بــرق بالــغ بــر  90درصــد اســت،
بایــد ایــن موضــوع پیگیــری شــود کــه وابســته بازرگانــی ســفارتخانه هــای
ایــران در ســایر کشــورها از حــوزه فدراســیون صــادرات انــرژی باشــد.
نظــام المکــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت :متاســفانه بــه
رغــم ظرفیتــی کــه در آب و بــرق وجــود دارد و ســهم بســیار بــاالی صــادرات
در حــوزه آب و بــرق ،ایــن بخــش در اتــاق بازرگانــی صدایــی نــدارد و آثــاری
از آن مشــاهده نمــی کنیــم.
نظــام الملکــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــرای تقویــت و توســعه صــادرات،
مشــکالتی وجــود دارد ،عنــوان کــرد :یکــی از ایــن مشــکالت عملکــرد بانــک
هــا اســت و متاســفانه در شــرایطی کــه بایــد سیســتم بانکــی در خدمــت
تولیــد و صنعــت و اشــتغال باشــد ،اینگونــه نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه مناطــق آزاد دروازه ورود کاال شــده انــد و از پتانســیل هــای
موجــود در ایــن مناطــق اســتفاده نمــی شــود ،اظهــار داشــت :بایــد از ظرفیــت
هــای بســیار ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

بحــران آب نتيجــه تشــتت ديدگاههــاي
ـت در ســال 1338و در آييــن افتتــاح
ـازماني اسـ
سـ

موسســه تحقيقــات اقتصــاد دانشــگاه تهران ،حســين
ســه شــرکت صادراتــی قــوی در حــوزه پيرنيــا كــه بــا عنــوان پــدر علــم اقتصــاد ايــران
ـود :فدراســیون صــادرات شــناخته شــده اســت مشــروح خبــر
ـاد شـ
ـرق ایجـ
آب و بـ
انــرژی ســه شــرکت صادراتــی قــوی در حــوزه آب
و بــرق ایجــاد کنــد .مشــروح خبــر
صــدور ضمانــت نامــه هــای بانکــی بــرای
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انـرژی

اخبار کوتاه
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ـران
ـه ايـ
ـال بـ
ـرف اتصـ
ـا در شـ
ـك ايتاليـ
 14بانـ

مشــروح خبــر

ـذاری در
ـرمایه گـ
ـرای سـ
ـا بـ
ـی هـ
ـور خارجـ
بررســی ســاز وکار حضــور صنایــع بــزرگ حضـ
و خردهفروشــان در معاملههــای بــورس
ـرق مشــروح خبــر
ـت آب و بـ
صنعـ
انــرژی .مشــروح خبــر

واقعیــت هایــی دربــاره خصوصــی ســازی

ـت ســهم بخــش خصوصــي از واگذاريهــا بــه مشــروح خبــر
ـده اسـ
ـر شـ
ـی زمانبـ
ـای عمرانـ
ـرکت هـ
شـ
صــادرات غیرنفتــی  200میلیــارد دالری در مدیرعامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات ۳۸درصــد رســيد مشــروح خبــر
ـور
ـه کشـ
ـت بیمـ
ـر صنعـ
ـی گریبانگیـ
ـکالت مالـ
مشـ
افــق  1404دســت یافتنــی اسـ
ـت دبیــرکل و صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) گفــت :فرآینــد
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی صــدور ضمانــت نامــه بــرای شــرکت هــای ایرانــی دلیــل کاهــش قابــل توجــه صــادرات بــرق مشــروح خبــر
ایــران مشــروح خبــر
و صنایــع وابســته بــا تاکیــد بــر لــزوم حرکــت مشــروح خبــر

هماهنــگ و منســجم بــرای تقویــت صــادرات کشــور
گفــت مشــروح خبــر
خصوصیســازی ،راهــکار بهســازی شــبکه
توزیــع بــرق تجهیــز و بهســازی شــبکه توزیــع
بــی تاثیــر بــودن خــروج بریتانیــا از بــرق در کنــار مدیریــت مصــرف میتوانــد از
اتحادیــه اروپــا بــر برجــام عضــو هیــات خاموشــیها و افزایــش بــار شــبکه جلوگیــری کنــد
مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی در مــورد تاثیــر مشــروح خبــر
خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا بــر توافــق هســته
ای و برجــام مشــروح خبــر
ـاي همراه
ـروش گازهـ
ـرارداد فـــ
ـاي قـ
امضـ

ـوصي دولــت و بخــش خصوصــي
ـش خصــ
ـه بخـ
بـ
ـب آمریـ
ـر رقیـ
ـال دیگـ
ـا  4سـ
ـران تـ
ایـ
ـکا در ايــران باالخــره در زمينــه خريــد و فــروش گازهــاي
صــادرات الانجــی بــه اروپــا میشــود .همــراه بــه توافــق رســيدند مشــروح خبــر
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بینالملــل فــارس
بــه نقــل از پایــگاه تحلیلــی فوربــز ،صنعــت رایزنــان بازرگانــی از میــان فعــاالن
گاز طبیعــی ایــران در ســالهای گذشــته هــدف
ـوند اعضــای کمیســیون
ـده شـ
ـادی برگزیـ
اقتصـ
تحریمهــای آمریــکا و اروپــا قــرار گرفتــه اســت.
تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات ،در بیســتمین
مشــروح خبــر
گردهمایــی اخیــر خــود بــه مشــروح خبــر

یکســان ســازی نــرخ ارز موجــب رونــق
صــادرات مــی شــودواقعی شــدن نــرخ ارز

موضــوع دیگــری اســت کــه بایــد بــه طــور حتــم
اتفــاق بیفتــد و دولــت بایــد بــه ثبــات اجبــاری
نــرخ ارز پایــان دهــد مشــروح خبــر.

ـرای
ـیایی بـ
ـور آسـ
ـا  ۷کشـ
ـران بـ
ـرات ایـ
مذاکـ
ـالیانه 30
ـادرات سـ
ـرای صـ
ـران بـ
ـی ایـ
آمادگـ
صــادرات گاز مشــروح خبــر
میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اروپــا مشــروح

خبــر
مســیر انــرژی جهــان برعکــس شــد! مشــروح
ـه خبــر
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
رکــورد صــادرات میعانــات گازی ایــران بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شکســته شــد مشــروح خبــر
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
هدفگــذاری ایــران بــرای تولیــد گاز بــه 1.2
میلیــارد مترمکعــب در روز مشــروح خبــر
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ادامه از صفحه 1

زیــاد موجــود در مناطــق آزاد اســتفاده شــود .بــه عنــوان
مثــال در حــال حاضــر منطقــه آزاد ارونــد ایــن پتانســیل
را دارد کــه تــا  3هــزار مــگاوات نیــروگاه در آن احــداث
شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ارائــه جوایــز صادراتــی بــه
شــرکت هــا عنــوان کــرد :شــرکت هــای ایرانــی بــه اســتناد
تعهــدی کــه دولــت قبــل از ســال  88ارائــه داده اســت،
قیمــت خــود را پاییــن آورده انــد تــا در مناقصــات برنــده
شــوند و ایــن در حالــی اســت کــه جوایــز صادراتــی را بــه
آنهــا نمــی دهنــد و ایــن بــر خــاف قانــون اســت.
کنفدراسیون انرژی تشکیل می شود
گفتنــی اســت در بخــش دیگــری از ایــن نشســت
حمیدرضــا صالحــی ،دبیــر فدراســیون صــادرات انــرژی
گفــت :فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته،
اولیــن فدراســیون ایجــاد شــده در اتــاق بازرگانــی ایــران
پــس از پیــروزی انقــاب اســت.
وی در ادامــه افــزود :پــس از فدراســیون صــادرات انــرژی،
فدراســیون هــای آب و نفــت بــه وجــود آمــد و قــرار اســت
فدراســیون بــرق هــم تشــکیل شــود و ایــن فدراســیون
هــا در مجمــوع کنفدراســیون انــرژی را تشــکیل خواهنــد
داد کــه ایجــاد ایــن کنفدراســیون در تجمیــع صداهــای
مشــترک و تقویــت صــادرات انــرژی موثــر خواهــد بــود.
صالحــی اظهــار داشــت :از گذشــته در اتــاق بازرگانــی،
بیشــتر موضــوع بازرگانــی و حضــور تاجرهــا مطــرح بــوده و
مــا در دو دوره اخیــر ســعی کــرده ایــم موضــوع صــادرات
انــرژی در اتــاق بازرگانــی تقویــت شــود و بخــش فنــی
و مهندســی ســعی مــی کنــد کــه کرســی هایــی را در
اختیــار بگیــرد ،هــر چنــد کــه هنــوز بــه انــدازه کافــی
کرســی در اختیــار نگرفتــه اســت.
نرخ ارز معادل تورم اصالح شود
در ادامــه ایــن نشســت عــوض محمــد پارســا ،رییــس
هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا بیــان
اینکــه بخــش ســاختمان و انــرژی  70درصــد ترنــول
مالــی ایــن کشــور را در اختیــار دارد ،گفــت :بــا توجــه
بــه ایــن موضــوع بایــد چهــار کرســی از هفــت کرســی

سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد شود
هیــات مدیــره اتــاق بازرگانــی را بخــش انــرژی در اختیــار
داشــته باشــد.
وی در ادامــه در مــورد مســاله نــرخ ارز اظهــار داشــت:
از ســال  1332تــا ســال  1357نــرخ ارز در کشــورمان
 7تومــان نگــه داشــته بــود و تنهــا دوره ای کــه ایــن کار
از نظــر اقتصــادی درســت بــود ،ســال  1342تــا 1352
بــود کــه تــورم  1/9درصــد و رشــد اقتصــادی  15تــا 16
درصــد بــود.
پارســا بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال  52تــا  57درآمــد
ناشــی از فــروش نفــت  6برابــر و تــورم  10تــا  16درصــد
شــد و نــرخ ارز ثابــت مانــد ،گفــت :کشــورمان در ســال 56
بــه پاییــن تریــن انــدازه صــادرات غیــر نفتــی رســید کــه
ایــن اتفــاق در زمــان دولــت ســازندگی و دولــت گذشــته
هــم رخ داد و در زمــان دولــت گذشــته منجــر بــه واردات
بــی رویــه بــه کشــور شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان دولــت گذشــته و در
ســال هــای  88و  400 89میلیــون دالر واردات تابلوهــای
بــرق و ترانــس انجــام شــد ،عنــوان کــرد :ایــن میــزان
شــامل  200میلیــون دالر تابلوهــای بــرق و  200میلیــون
دالر ترانــس بــود .البتــه ســال گذشــته هــم  42میلیــون
دالر تابلوهــای بــرق وارد کشــور شــد.
پارســا خاطرنشــان کــرد :علــت واردات بــی رویــه و قاچــاق
ایــن اســت کــه قیمــت کاالهــای داخلــی ،رقابتــی نیســت

و اساســا نــرخ ارز موجــب اختــاف قیمــت بیــن تولیــدات
داخلــی و محصــوالت خارجــی مــی شــود.
رئیــس هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی تاکیــد
کــرد :بــا توجــه بــه ایــن موضوعــات اگــر هــر ســال معــادل
تــورم داخلــی نــرخ ارز اصــاح نشــود ،بایــد فاتحــه تولیــد
ملــی و اقتصــاد مقاومتــی را خوانــد.
پارســا بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش نــرخ تــورم را بایــد
در حــد و انــدازه برجــام و حتــی باالتــر از آن دانســت،
اظهــار داشــت :دولــت یازدهــم کار بســیار مهمــی را در
رابطــه بــا کاهــش نــرخ تــورم انجــام داده اســت و اگــر
نــرخ تــورم زیــر  5درصــد برســد ،کار بســیار بزرگــی انجــام
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد قیمــت حامــل هــای انــرژی 5
تــا  10درصــد باالتــر از نــرخ ارز و تــورم اصــاح شــود،
اظهــار داشــت :بایــد صندوقــی بــه نــام صنــدوق رفــاه ملــی
تشــکیل شــود و  35درصــد از تعدیــل قیمــت حامــل هــای
انــرژی بــه ایــن صنــدوق واریــز شــود و در عیــن حــال
حقــوق کارمنــدان  10تــا  5درصــد باالتــر از نــرخ تــورم در
نظــر گرفتــه شــود تــا بــه ایــن ترتیــب اثــرات اجتماعــی
افزایــش قیمــت حامــل هــای انــرژی از بیــن بــرود.
روند آتی نرخ ارز مدیریت شود
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت پیــام باقــری ،عضــو

هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره بــه
اینکــه در مــورد نــرخ ارز بایــد ســه موضــوع دنبــال شــود،
گفــت :موضــوع اول تــک نرخــی شــدن نــرخ ارز اســت
کــه بایــد اتفــاق بیفتــد .موضــوع دوم واقعــی شــدن نــرخ
ارز اســت کــه بایــد مطابــق بــا اســتانداردها و شــرایط
کشــور واقعــی شــود.نکته ســوم هــم ایــن اســت کــه بایــد
مدیریــت آتــی نــرخ ارز اتفــاق بیفتــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر رونــد آتــی نــرخ ارز مدیریــت
نشــود ،آثــار و تبعــات آن گریبانگــر اقتصــاد کشــور خواهــد
شــد ،تاکیــد کــرد :مدیریــت رونــد آتــی نــرخ ارز یکــی از
اقداماتــی اســت کــه بایــد در فدراســیون صــادرات انــرژی
دنبــال شــود و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای قانونــی کــه در
ایــن رابطــه وجــود دارد ،ایــن موضــوع از مجلــس شــورای
اســامی هــم خواســته شــود.
وی اظهــار داشــت :مهمتریــن نکتــه ای کــه موجــب مــی
شــود قیمــت تمــام شــده تولیــد در کشــورمان بــاال باشــد،
سیســتم بانکــی اســت و هزینــه تامین پــول در کشــورمان،
 13برابــر دنیــا اســت.
وی تاکیــد کــرد :در عیــن حــال بــه روز شــدن سیســتم
مدیریتــی شــرکت هــای بخــش خصوصــی و بــه روز شــدن
ماشــین آالت بســیار مهــم اســت و مــی توانــد منجــر بــه
پاییــن آمــدن قیمــت تمــام شــده تولیــد شــود.
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صادرات غیرنفتی
 200میلیارد دالری
در افق  1404دست
یافتنی است
تهــران -ایرنــا -دبیــرکل و عضــو هیــات مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته بــا
تاکیــد بــر لــزوم حرکــت هماهنــگ و منســجم بــرای
تقویــت صــادرات کشــور گفــت :دســتیابی بــه
صــادرات غیرنفتــی  200میلیــارد دالری در افــق 1404
بــا تقویــت حمایــت هــا امکانپذیــر اســت.
«حمیدرضــا صالحــی» روز شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا افــزود :در شــرایط کنونــی اقتصــادی کشــور
و وجــود رکــود ،افزایــش صــادرات مــی توانــد بــه عنــوان
پیشــران اقتصــاد مطــرح باشــد.
ارزش صــادرات غیرنفتــی تــا پایــان ســالجاری  50میلیــارد
دالر پیــش بینــی شــده اســت.

بــه گفتــه وی ،در ســه ســال گذشــته اقــدام هــای مناســبی
از ســوی دولــت در زمینــه کنتــرل تــورم ،برقــراری انضبــاط
مالــی و توجــه بــه صــادرات انجــام شــده اســت.
ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه افــق  20ســاله کشــور و
پیــش بینــی  200میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی در ســال
 ،1404اظهــار داشــت :ایــن مهــم بــا بسترســازی مناســب
دولــت و دســتگاه هــای قانونگــذار و تقویــت نهادهــای
صادراتــی دور از دســترس نخواهــد بــود.
وی تاکیــد کــرد :انســجام دهــی و تمرکــز در تولــی گــری
اقتصــادی مســاله ای اســت کــه بایــد بــرای تقویــت
زیرســاخت صادراتــی مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد؛ امــری
کــه تاکنــون محقــق نشــده و بطــور مثــال نهادهایــی همچون
بانــک توســعه صــادرات و صنــدوق توســعه صــادرات هــر
کــدام زیرمجموعــه یــک وزارتخانــه هســتند.
صالحــی بــا اشــاره بــه فضــای مثبــت پســابرجام کــه
روابــط سیاســی بــا کشــورهای مختلــف بهبــود یافــت ،ابــراز
امیــدواری کــرد مشــکالت بانکــی کاهــش یابــد و بویــژه
مســاله نقــل و انتقــال پــول بــا خــارج از کشــور تســهیل
شــود.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران تاکیــد
کــرد تقویــت شــرکت هــای صادراتــی و بهبــود فضــای
کســب و کار از جملــه اقــدام هایــی اســت کــه بایــد بــرای
رونــق صــادرات غیرنفتــی در کشــور انجــام شــود.
صالحــی گفــت ،امــروز نیــاز اســت بــه ســمت اصــاح و
تقویــت فضــای کســب و کار در کشــور پیــش برویــم و
تمرکــز و تولــی گــری در صــادرات داشــته باشــیم.
نایــب رییــس هیــات مدیــره شــرکت صانیــر از ارایــه
پیشــنهاد تشــکیل نهــادی در ریاســت جمهــوری بــه عنــوان
معاونــت توســعه صــادرات خبــر داد تــا عــاوه بــر کنتــرل و
تمرکزگرایــی صادراتــی ،صــدای واحــدی بــرای پاســخگویی
بــه بخــش خصوصــی بــوده و ســایر نهادهــای حمایــت گــر
صادراتــی زیرمجموعــه آن باشــند.
وی بــر لــزوم حمایــت از صادرکننــدگان از طریــق
دیپلماســی سیاســی در کنــار دیپلماســی اقتصــادی تاکیــد
کــرد و گفــت :بطــور نمونــه کشــور ترکیــه ســال هــا اســت
بــه ایــن طریــق عمــل مــی کنــد ،امــا در ایــران بــه دلیــل
اینکــه حاکمیــت بــه اقتصــاد نفتــی مــی اندیشــد ،ایــن
موضــوع ملمــوس نیســت و بســیاری شــرکت هــای ایرانــی
در گذشــته بــه رغــم شایســتگی و برنــده شــدن در مناقصــه
هــا ،پــروژه هــا را از دســت مــی دادنــد.

انـرژی
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صالحــی یــادآور شــد ،بانــک هــای کشــور در یــک فضــای
گلخانــه ای رشــد کــرده انــد و سیاســت هــای حاکــم بــر
آنهــا کــه توســط بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار
تعییــن مــی شــود ،نتوانســته اســت آنهــا را از ایــن فضــا و
محدودیــت خــارج کنــد.
وی افــزود :فعــاالن اقتصــادی کشــور امیــدوار بودنــد بــا
شکســتن تحریــم هــا و بــا حضــور بانــک هــای خارجــی
در کشــور ،فضــای کنونــی حاکــم بــر بانــک هــا شکســته
شــده و بــه ســمت وظیفــه اصلــی خــود حرکــت کننــد ،امــا
در فضــای فعلــی کشــور بانــک هــا فقــط ســعی دارنــد در
حاشــیه ســود قــرار داشــته باشــند.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ادامــه داد :امــروز اقتصــاد کشــور نیازمنــد آن اســت
تــا بانــک هــا پــول هــای مــردم را پــس از جمــع آوری،
ســرمایه گــذاری کــرده و بویــژه در حــوزه صــادرات بــا
صــدور ضمانتنامــه هــا و ارایــه تســهیالت بــه حمایــت هــای
الزم بپردازنــد.
بــه گفتــه ی صالحــی  ،امــروز بانــک توســعه صــادرات
ایــران نیازمنــد افزایــش ســرمایه اســت تــا قــدرت نفــوذ
آن افزایــش یافتــه و بتوانــد منابــع فاینانــس الزم را بــرای
شــرکت هــا و پیمانــکاران فراهــم کنــد.
** نــرخ بهــره فاینانــس بانــک هــای ایرانــی
کاهــش یابــد
وی گفــت :هــم اینــک نــرخ بهــره بانــک هــای ایرانــی
در ارایــه فاینانــس  6درصــد اســت کــه در مقایســه بــا
کشــورهای رقیــب بــاال اســت و همیــن مســاله شــانس
شــرکت هــای ایرانــی را در گرفتــن پــروژه هــا کاهــش مــی
دهــد.
بــه گفتــه صالحــی  ،کشــوری نظیــر ژاپــن فاینانــس هــای
خــود را بــا نــرخ بهــره یــک درصــد ارایــه مــی کنــد و در
مقابــل ،مــا بــه التفــاوت هزینــه هــای تمــام شــده را از
محــل فــروش بــا قیمــت باالتــر تجهیــزات شــرکت هایــش
دریافــت مــی کنــد و چنیــن مســاله ای مــی توانــد الگویــی
بــرای بانــک هــای ایرانــی باشــد.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــار
دیگــر بــر تقویــت بانــک توســعه صــادرات و صنــدوق
ضمانــت صــادرات کشــور و افزایــش ســرمایه آنهــا بــه
منظــور ارتقــای جایــگاه صادراتــی ایــران تاکیــد کــرد.
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** مطالبــات  100میلیــارد ریالــی تولیدکننــدگان بــرق
از دولت
وی در پایــان بــا اشــاره بــه مطالبــات فدراســیون انــرژی از
دولــت ،خاطــر نشــان کــرد :ایــن مطالبــات امــروز بیشــتر بــه
طلــب تولیدکننــدگان بــرق کشــور از وزارت نیــرو خالصــه
شــده و رقمــی افــزون بــر  100هــزار میلیــارد ریــال اســت.
صالحــی گفــت :بــه دلیــل رکــود حاکــم بــر کشــور در  10ســال
گذشــته و کاهــش پــروژه هــا ،انباشــت مطالبــات پیمانــکاران و
ســازندگان کاالهــا و تجهیــزات رو بــه کاهــش اســت.
وی یــادآور شــد :وزارت نیــرو در ســال هــای گذشــته بــا
ارایــه اوراق صکــوک و اوراق مشــارکت نســبت بــه پرداخــت
مطالبــات پیمانــکاران اقــدام کــرده ،امــا نــرخ بــاالی افــت 25
درصــدی ایــن اوراق در بــازار نقطــه ضعــف اصلــی آنهــا اســت
کــه حاشــیه ســود خوبــی را بــرای دریافــت مطالبــات آنهــا بــه
دنبــال نــدارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدرضــا نعمــت زاده وزیرصنعــت ،معــدن
و تجــارت کشــورمان درخردادمــاه امســال اعــام کــرد ارزش
صــادرات غیرنفتــی کشــور تــا پایــان امســال بــا افزایــش 20
درصــدی بــه بیــش از  50میلیــارد دالر خواهــد رســید.
وی کــه ایــن مطلــب را در گردهمایــی صادرکننــدگان و تشــکل
هــای صادراتــی کشــور عنــوان کــرده بــود ،همچنیــن پیــش
بینــی کــرد تــا پایــان  1395ارزش صــادرات محصــوالت بخــش
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه رقــم  38میلیــارد دالر ،بخــش
کشــاورزی پنــج میلیــارد دالر و صــادرات میعانــات گازی بــه
حــدود هفــت میلیــارد دالر برســد.
براســاس آمــار گمــرک جمهــوری اســامی ایــران ارزش
صــادرات غیرنفتــی کشــور در ســال  1394رقــم  42میلیــارد
و  415میلیــون دالر بــوده و از ایــن رقــم ســهم صنعــت و
پتروشــیمی  71.9درصــد بــا رقــم  30میلیــارد و  486میلیــون
دالر اعــام شــد.
همچنیــن بررســی آمــار مقدماتــی گمــرک ایــران در فروردیــن
مــاه  1395نشــان مــی دهــد ،حجــم صــادرات قطعــی کاالهــای
غیرنفتــی بــا احتســاب میعانــات گازی (بــدون احتســاب نفــت،
گاز و تجــارت چمدانــی) در ایــن مــاه در مجمــوع هشــت
میلیــون و  183هــزار تــن بــوده اســت کــه در مقایســه بــا
مــدت مشــابه پارســال (یعنــی پنــج میلیــون و  934هــزار تــن)
 37.89درصــد رشــد دارد.
برپایــه ایــن گــزارش ،ارزش صــادرات در ایــن مــدت ســه
میلیــارد و  6میلیــون دالر بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت
پیــش گفتــه  7.91درصــد رشــد نشــان مــی دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بی تاثیر بودن خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا بر برجام
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
در مــورد تاثیــر خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا
بــر توافــق هســته ای و برجــام گفــت :بــه نظــر نمــی
رســد کــه ایــن موضــوع تاثیــر چندانــی بــر نتایــج
برجــام داشــته باشــد.
علــی قانــع در گفتگــو بــا هــاب انرژی بــا بیــان ایــن مطلب
اظهــار داشــت :امــروزه در دنیــا موضــوع دهکــده جهانــی
مطــرح اســت و ارتباطــات در دنیــای امــروز بســیار بــه هــم
نزدیــک اســت .اگــر بــا ایــن فرضیــه بــه ایــن موضــوع نــگاه
کنیــم طبیعتــا خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا و همچنیــن
ســایر مســائلی کــه در اطــراف مــا اتفــاق افتــاده اســت ،مــی
توانــد بــر وضعیــت کشــورمان در ابعــاد مختلــف و از جملــه
توافــق هســته ای و برجــام تأثیــر بگــذارد.
وی در ادامــه افــزود :البتــه ایــن تاثیــر بــه گونــه ای نیســت
کــه نتایــج برجــام و اجــرای توافــق هســته ای را متاثــر کند و
بنابرایــن فعــاالن اقتصــادی کشــورمان نبایــد نگرانــی خاصــی
بابــت ایــن موضــوع داشــته باشــند.
ایــن عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه آیــا خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا
مــی توانــد توافــق هســته ای میــان ایــران و گــروه  5+1را
متزلــزل و شــکننده کنــد ،گفــت :معمــوالً صحبــت هایــی
کــه در جریــان انتخابــات هــا و رفرانــدوم هــا مطــرح مــی

شــود را نبایــد جــدی گرفــت ،زیــرا ایــن صحبــت هــا مصــرف
انتخاباتــی و رفراندومــی دارد و ممکــن اســت ســخنان زیــادی
مطــرح شــود.
قانــع اضافــه کــرد :در همیــن رابطــه در آن مقطــع زمانــی که
مــی خواســتند رفرانــدوم خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا را
برگــزار کننــد ســخنانی در مــورد برجــام هــم مطــرح شــد،
امــا ایــن موضوعــات تعییــن کننــده نیســت و قاعدت ـاً پــس
از تشــکیل کابینــه جدیــد انگلیــس هــم ،ایــن کشــور مجبــور
اســت کــه بــه تعهــدات بیــن المللــی خــود پایبنــد باشــد و در
واقــع ایــن تعهــدات بیــن المللــی اســت کــه اجــازه نخواهــد
داد کشــورها بــه شــکل مســتقل هــر کاری کــه مــی خواهنــد
انجــام دهنــد.
وی تصریــح کــرد :نمونــه بــارز ایــن موضــوع ســخنان اخیــر
دونالــد ترامــپ اســت کــه حتــی بســیاری را ترســانده اســت
امــا در صورتــی کــه ایــن فــرد بــه عنــوان رئیــس جمهــور
آمریــکا وارد کاخ ســفید شــود ،بایــد آن زمــان دیــد کــه چــه
تفکراتــی دارد و چــه اقداماتــی را انجــام مــی دهــد.
قانــع خاطرنشــان کــرد :بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه
داشــته باشــیم کــه باوجــود خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا
سیاســت هــای کلــی و کالن ایــن کشــور موضوعــی نیســت
کــه دچــار تغییــرات اساســی شــود و مســئله توافــق هســته
ای هــم از جملــه آنهاســت.
وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری در مــورد اینکــه آیــا
ممکــن اســت بــه دنبــال خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا
میــدان داری آمریــکا در مســئله توافــق هســته ای و اجــرای
مفــاد آن پررنــگ تــر شــود ،گفــت :در سیاســت موضوعــی که
وجــود دارد ایــن اســت کــه تمــام کشــورها مــی خواهنــد در
هــر حــال امتیــاز الزم را بگیرنــد و اگــر از ایــن نظــر بــه ایــن
موضــوع نــگاه کنیــم ،ممکــن اســت ایــن اتفــاق رخ بدهــد.
البتــه مــا هــم اگــر بتوانیــم عاقالنــه رفتــار کنیــم و در دنیــا
طــرف هــای پــر قــدرت را در جبهــه خودمان داشــته باشــیم،
طبیعتــا تأثیــر چنیــن کشــورهایی بســیار مهــم خواهــد بــود.
ایــن عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا
اشــاره بــه اینکــه اگــر بتوانیــم افــکار عمومــی دنیــا را بــا
خــود همــراه کنیــم ،بــه نفــع مــان خواهــد بــود ،اظهــار
داشــت :آنچــه مســلم اســت بریتانیــا تعییــن کننــده سیاســت
کلــی جهــان در تمــام زمینــه هــا نیســت و تنهــا یــک کشــور
ماننــد کشــورهای دیگــر اســت ،امــا کشــور قدرتمنــدی اســت
و تــوان تأثیرگــذاری باالیــی دارد ولــی کشــور مــا هــم مــی
توانــد در مســاله اجــرای برجــام تأثیــرات خــود را بگــذارد.
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بررسی ساز وکار حضور صنایع
بزرگ و خردهفروشان در
معاملههای بورس انرژی

ســاز وکار حضــور صنایــع بــزرگ و خــرده فروشــان در
معاملههــای بــورس انــرژی و تأمیــن بــرق مشــترکین
بــاالی  5مــگاوات از طریــق بــورس انــرژی و معامــات دو
جانبــه در نشســتی بــا حضــور نماینــدگان بــورس انــرژی،
توانیــر و شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایران بررســی شــد.
بهگــزارش ایســنا ،ایــن نشســت بــا حضــور مدیــران بــازار
بــرق و روســای ادارات خدمــات مشــترکین شــرکتهای
بــرق منطقــه ای در شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران
برگــزار شــد.
در پــی مصوبــه هیئــت دولــت و مصوبــه وزیــر نیــرو در
خــرداد  95مقــرر شــده کــه مشــترکین بــاالی  5مــگاوات،
بــرق مــورد نیــاز خــود را از طریــق بــورس انــرژی و
معامــات دو جانبــه تأمیــن کننــد.
در ایــن نشســت «فریــد فیاضمنــش» مدیــرکل دفتــر
برنامهریــزی توســعه توانیــر« ،حمیدرضــا باقــری» مدیــر
توســعه بــازار بــرق و هماهنگــی بــا بــورس انــرژی و «رضــا
ظریفــی» مدیریــت قراردادهــای بــازار بــرق ،مفــاد ایــن

سهم بخش خصوصي از واگذاريها
به ۳۸درصد رسيد
مشــاور ســازمان خصوصيســازي گفــت :بــا گذشــت ۱۵ســال
از تاســيس ســازمان خصوصــي در كشــور حــدود 142هــزار و
500ميليــارد تومــان واگــذاري صــورت گرفتــه كــه ســهم بخــش
خصوصــي واقعــي از ايــن رقــم بــه  38درصــد رســيده اســت.
ســيد جعفــر ســبحاني مشــاور ســازمان خصوصيســازي در
گفتوگــو بــا فــارس گفــت :بــا گذشــت 15ســال از زمــان
تاســيس ســازمان خصوصيســازي تــا بــه امــروز 142هــزار
و  500هــزار ميليــارد تومــان ســهام شــركتهاي دولتــي در
ســه بخــش مجــزا واگــذار شــده اســت .وي افــزود :از رقــم
فــوق حــدود 21درصــد از كل واگذاريهــا بــه ارزش بيــش از
30هــزار ميليــارد تومــان بــه ســبد داراييهــاي ســهام عدالــت
بــا حــدود 49ميليــون نفــر مشــمول ايــن ســهام تخصيــص داده
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مصوبههــا را تبییــن و روشهــای انجــام کار را بیــان
کردنــد.
در ایــن نشســت ،نماینــدگان شــرکتهای توانیــر،
مدیریــت شــبکه و بــورس انــرژی ،بــا تشــریح مراحــل
اخــذ کــد معامالتــی و دســتورالعمل نحــوه محاســبه
صورتحســاب مشــترکانی کــه بــرق خــود را از طریــق
معامــات دوجانبــه یــا بــورس تأمیــن میکننــد ،بــه
پرســشها و ابهامهــای پیــش آمــده پاســخ دادنــد.
براســاس اعــام وزارت نیــرو ،در ماههــای اخیــر بــه دنبــال
مصوبههــا و ابالغیههــای مربوطــه توســط دولــت و وزارت
نیــرو ،زمینــه بــرای تعامــل مســتقیم تولیدکننــدگان
و مصــرف کننــدگان از طریــق قراردادهــای دوجانبــه
و معامــات بــورس فراهــم شــده و در ایــن فرآینــد
شــرکتهای بــرق منطق ـهای بهــای ترانزیــت متناظــر بــا
معامــات را دریافــت میکننــد.
طبــق ابالغیــه معاونــت برنامهریــزی و امــور اقتصــادی
وزارت نیــرو ،تأمیــن بــرق واحدهــای صنعتــی از طریــق
قراردادهــای دوجانبــه و بــورس انــرژی و نیــز حمایــت از
ایجــاد شــرکتهای خصوصــی بازرگانــی بــرق در ســطح
خــرده فروشــی از جملــه اقدامهــای اساســی وزارت
نیــرو در راســتای اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی عنــوان شــده اســت.
شــده اســت ،از ســوي ديگــر حــدود 21درصــد از كل واگذاريهــا
بــه ارزش  29ميليــارد و 500ميليــون تومــان نيــز از ســوي دولــت
بابــت رد ديــون واگــذار شــده و مابقــي ايــن رقــم كــه حــدود 58
درصــد از واگذاريهاســت ،بــه ارزش 83هــزار ميليــارد تومــان
بــه بخــش خصوصــي واگــذار شــده كــه شــامل شــبهدولتيها و
نهادهــاي عمومــي نيــز ميشــود.
ســبحاني بــا بيــان اينكــه ســهم بخــش خصوصــي واقعــي از كل
واگذاريهــاي اصــل چهــل و چهــار قانــون اساســي طــي ســه
ســال اخيــر بــه بيــش از 38درصــد رســيده ،عنــوان كــرد :در ســال
 1396از مجمــوع 58درصــد واگذاريهــاي بخــش خصوصــي تنهــا
حــدود 18درصــد از واگذاريهــا بــه بخــش خصوصــي واقعــي
تخصيــص داده شــده بــود ،امــا امــروز ايــن ســهم بــه دوبرابــر
افزايــش يافتــه اســت .هــر چنــد كــه در آمــار و ارقــام محاســبه
شــده بــر ســر احتســاب برخــي تخصيصهــا از جملــه ســهم 5
درصــدي ســهام ترجيحــي كاركنــان شــركتهاي واگــذار شــده در
زمــره واگذاريهــاي بخــش خصوصــي اختــاف نيــز وجــود دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ایران تا  4سال دیگر رقیب آمریکا در صادرات
الانجی به اروپا میشود
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بینالملــل فــارس بــه نقــل
از پایــگاه تحلیلــی فوربــز ،صنعــت گاز طبیعــی ایــران در
ســالهای گذشــته هــدف تحریمهــای آمریــکا و اروپــا
قــرار گرفتــه اســت و ایــن امــر ســبب شــده ورود ســرمایه
مســتقیم خارجــی و انتقــال فنــاوری بــه ایــن بخــش
محــدود شــود امــا ایــران دارای ذخایــر عظیــم گازی اســت
و میخواهــد در صــادرات بینالمللــی ایــن کاالی اساســی
بــه صادرکننــده بــزرگ تبدیــل شــود.
بــه نوشــته ایــن گــزارش ،بــا لغــو تحریمهــا ،ایــران
در تــاش اســت تــا بــه یــک بازیگــر بــزرگ بــازار بــه
ســرعت در حــال رشــد گاز تبدیــل شــود .امــروز گاز
مــورد معاملــه 30،درصــد کل انــرژی مصرفــی در جهــان
را تشــکیل میدهــد و ایــن رقــم تــا ســال  2025تــا 30
درصــد دیگــر افزایــش خواهــد یافــت .ایــران حــدود 6
تریلیــون فــوت مکعــب گاز تولیــد مــی کنــد و مصــرف گاز
در ایــن کشــور اندکــی کمتــر از ایــن رقــم اســت .تولیــد
گاز ایــران تــا ســال  2030بــه  10تریلیــون فــوت مکعــب
خواهــد رســید« .ایــران موفقیــت بســیاری در زمینــه
اکتشــاف گاز کســب کــرده اســت .نــرخ موفقیــت ایــران در
زمینــه اکتشــاف  79درصــد اســت درحالیکــه ایــن نــرخ
در جهــان بــه طــور متوســط  30تــا  35درصــد اســت».
علیرغــم تحریمهــای غــرب ،تولیــد گاز طبیعــی ایــران
همچنــان ادامــه دارد و فازهــای بیشــتری از بزرگتریــن
میــدان گاز طبیعــی ایــن کشــور یعنــی پــارس جنوبــی بــه
بهرهبــرداری میرســد .میــدان گازی پــارس جنوبــی کــه
ایــران بــا قطــر در آن شــریک اســت ،در  24فــاز توســعه
یافتــه اســت .حــدود نیمــی از ایــن فازهــا تکمیــل شــده
اســت و ایــران امیــد دارد باقــی ایــن فازهــا تــا ســال 2018
کامــل شــوند .پــارس جنوبــی کــه در بیــش از  60مایلــی
ســواحل ایــران واقــع شــده اســت ،نزدیــک بــه  40درصــد
ذخایــر گاز ایــران را در خــود جــای داده اســت.

ایــران تنهــا یــک درصــد تجــارت گاز جهــان را بــه خــود
اختصــاص داده اســت و تقریبــا  90درصــد گاز صادراتــش
را بــه ترکیــه میفروشــد امــا ســاخت زیرســاختهای
عظیــم گازی ایــن کشــور بــه ایــن معناســت کــه ایــن
کشــور میتوانــد بــه هنــد ،پاکســتان ،کویــت و امــارات
نیــز گاز صــادر کنــد .همچنیــن کاهــش قیمــت گاز
یارانـهای بــه کاهــش مصــرف بیرویــه ایــن کاالی اساســی
در ایــن کشــور پایــان خواهــد داد و گازی بیشــتری بــرای
صــادرات فراهــم خواهــد کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مهمتــر اینکــه ،ایــران در حــال
حاضــر ،در حــال فعالیــت بــر روی چندیــن گزینــه بــرای
پیوســتن بــه «کلــوپ بینالمللــی الانجــی» اســت کــه
آمریــکا نیــز عضــو آن اســت و اروپــا هــدف میــان و بلنــد
مــدت ایــران اســت .پیشبینــی میشــود ،تقاضــای اروپــا
بــرای گاز تــا ســال  2025بــه میــزان  15تــا  20درصــد
افزایــش یابــد .ایــن بــدان معناســت که ایــران رقیبــی برای
آمریــکا محســوب میشــود« .بیــش از نیمــی از الانجــی
آمریــکا بــه اروپــا صــادر میشــود ».هدفگــذاری ایــران
بــرای صــادرات محمولههــای الانجــی بــه اروپــا تــا
ســال  2018بعیــد بــه نظــر میرســد امــا پــس از ســال
 2020کامــا واقعبینانــه اســت .مهمتــر اینکــه ،ایــن
زمــان ،درســت زمانــی اســت مــوج جدیــدی از پروژههــای
الانجــی و تقاضــا بــرای الانجــی ایــران بــه راه میافتــد.
از اینــرو ،اهمیــت ایــن داســتان بــرای آمریــکا بســیار
واضــح اســت .در دنیایــی کــه مصــرف گاز تــا ســال 2030
نزدیــک  40درصــد بــه  470میلیــارد فــوت مکعــب در روز
افزایــش خواهــد یافــت ،افزایــش صــادرات گاز ایــران تاییــد
میکنــد کــه چــرا آمریــکا بایــد مــدام از صــادرات انــرژی
خــود و ارتبــاط هایــش بــا همپیمانــان آمریــکای شــمالی
و منابــع عظیــم کانــادا و مکزیــک حمایــت کنــد.

یکسان سازی نــرخ ارز
موجب رونق صادراتــ
می شـود

عضوکمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا دفــاع از
ضــرورت یکســان ســازی نــرخ ارز گفــت :واقعــی شــدن
نــرخ ارز موضــوع دیگــری اســت کــه بایــد بــه طــور حتــم
اتفــاق بیفتــد و دولــت بایــد بــه ثبــات اجبــاری نــرخ ارز
پایــان دهــد.
ســید مهــدی فرشــادان درگفــت وگــو بــا هــاب انــرژی
ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت :تغییــر نــرخ ارز
متناســب بــا تــورم موجــب افزایــش صــادرات میشــود و
در صورتــی کــه میــزان صــادرات افزایــش پیــدا کنــد ،تولیــد
داخلــی رونــق گرفتــه و بــه تبــع آن زمینــه بــرای اشــتغال
زایــی فراهــم مــی شــود.
نماینــده مــردم ســنندج ،دیوانــدره و کامیــاران در مجلــس
بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد نــرخ ارز متناســب بــا تــورم تغییــر
کنــد ،عنــوان کــرد :از آنجــا کــه تاکنــون ایــن اتفــاق رخ
نــداده اســت ،در زمینــه صــادرات ســود کمتــری بــه تولیــد
کننــده تعلــق مــی گیــرد و اگــر دولــت نســبت بــه افزایــش
نــرخ ارز متناســب بــا تــورم اقــدام کنــد ،افزایــش میــزان
صــادرات هــم تحقــق پیــدا مــی کنــد.
فرشــادان بــا اشــاره بــه اینکــه تــک نرخــی شــدن ارز
موجــب ایجــاد ثبــات در فعالیــت هــای اقتصــادی مــی
شــود ،گفــت :ایــن موضــوع از بــروز مشــکالتی کــه موجــب
لطمــه زدن بــه صــادرات مــی شــود ،جلوگیــری مــی کنــد و
انگیــزه هــای بیشــتری را بــرای صادرکننــدگان محصــوالت
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و کاالهــا بــه وجــود مــی آورد.
وی یکــی از راهکارهــای عملــی بــرای بهبــود شــرایط
اقتصــادی کشــور را یکســان ســازی و واقعــی کــردن نــرخ
ارز دانســت و تصریــح کــرد :یکســان ســازی و واقعــی
کــردن نــرخ ارز موجــب جلوگیــری از مفاســد اقتصــادی
و بــروز رانــت مــی شــود ،زیــرا ارز چنــد نرخــی مــی توانــد
زمینــه را بــرای بــروز مفاســد اقتصــادی و اســتفاده از
برخــی رانــت هــا افزایــش دهــد.
ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه افــزود :متاســفانه دو
نرخــی بــودن ارز زمینــه را بــرای ایجــاد رانــت واردات
برخــی از کاالهــا بــا ارز دولتــی فراهــم کــرده اســت و اگــر
دولــت زمینــه را بــرای یکســان ســازی و واقعــی کــردن
نــرخ ارز ایجــاد کنــد ،ریشــه چنیــن مســایلی خشــکانده
مــی شــود.
فرشــادان خاطــر نشــان کــرد :یکــی از نتایــج مســلم تــک
نرخــی کــردن ارز ایــن اســت کــه فقــط کاالهــای ضروری
وارد کشــور خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر افزایــش
شــدید میــزان قاچــاق بــه یــک معضــل جــدی بــرای
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی تبدیــل شــده اســت،
گفــت :یکســان ســازی نــرخ ارز ضمــن جلوگیــری از
قاچــاق ،بــه تولیــد کننــدگان واقعــی کمــک مــی کنــد.
عضوکمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا بیــان اینکــه
در حــال حاضــر شــرایط بــرای رقابــت عادالنــه بخــش
خصوصــی بــا بخــش دولتــی مهیــا نیســت ،اظهــار داشــت:
از نتایــج مســلم تــک نرخــی شــدن ارز ایــن اســت کــه
بخــش خصوصــی مــی توانــد بــا بخــش دولتــی کــه
دسترســی آســان تــری بــه ارز دولتــی دارد ،رقابــت
برابــری داشــته باشــد.
فرشــادان در عیــن حــال تاکیــد کــرد :افزایــش نــرخ ارز
متناســب بــا تــورم بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه واحدهــای
تولیــدی و تولیــد کننــدگان متحمــل ضــرر و زیــان نشــوند
و در مجمــوع مدیریــت نــرخ ارز بایــد بــه گونــه ای باشــد
کــه هــم بــازار داخلــی آســیب نبینــد و هــم صــادرات
رونــق پیــدا کــرده و افزایــش بیابــد.
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه از ابتــدای آغــاز بــه
کار دولــت یازدهــم موضــوع تــک نرخــی و واقعــی کــردن
نــرخ ارز مطــرح اســت ،گفــت :دولــت بایــد عــزم خــود
را بــرای ســاماندهی بــازار ارز جــزم کنــد تــا شــاهد آثــار
مثبــت آن در اقتصــاد کشــورمان باشــیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در ســال 1338و در آييــن افتتــاح موسســه تحقيقــات اقتصــاد
دانشــگاه تهــران ،حســين پيرنيــا كــه بــا عنــوان پــدر علــم
اقتصــاد ايــران شــناخته شــده اســت ،ميگويــد كــه «اقتصــاد
آب» و «اقتصــاد گنــدم» مهمتريــن چالشهــاي ايــران
هســتند .اكنــون درحالــي كــه نيــم قــرن از ايــن اظهارنظــر
تاريخــي گذشــته اســت ،ايــن چالشهــا همچنــان گريبــان
اقتصــاد ايــران را گرفتــه و حــل نشــده باقــي مانــده اســت.
حميــد چيتچيــان وزيــر نيــرو ،اعتقــاد دارد كــه مــدل
اقتصــاد آب ايــران بــه ســبك دهــه 50و درآمدهــاي نفتــي
باالســت و هيــچ ارتباطــي بــه وضعيــت فعلــي نــدارد .ايــن
ســخناني اســت كــه چيتچيــان روز گذشــته در ســالن
حافــظ مركــز همايشهــاي بــرج ميــاد ،در «نخســتين
كنفرانــس اقتصــاد آب» ايــران طــرح ميكنــد .كنفرانســي
كــه وزيــر نيــرو معتقــد اســت 3دهــه ديــر برگــزار شــده امــا
بــاز هــم ميتوانــد راهگشــا باشــد .وزيــر نيــرو در ســخنراني
افتتاحيــه ايــن كنفرانــس در ســخناني نســبتا بيســابقه
تشــريح كــرد كــه «تفــرق» و «تشــتت» بســيار شــديدي
در ديــدگاه و رويكــرد ســازمانهاي مختلــف و مديــران و
برنامهريــزان ايــران در «اقتصــاد آب» وجــود دارد .تشــتتي
كــه طبــق اظهــارات صريــح چيتچيــان ،در ديــدگاه نظــري
وجــود داشــته ،بعضــا بســيار «متضــاد» بــوده و اثــرات بســيار
نامطلوبــي بــر برنامههــاي اقتصــادي و اجرايــي ايــران در حــوزه
آب بــر جــاي گذاشــته اســت .بيانــات روز گذشــته چيتچيــان
هــر چنــد در نــوع خــود بــراي نخســتينبار طــرح ميشــد
امــا تاكنــون نشــانههايي از آن در اجــراي پروژههــاي آبــي
ديــده شــده بــود .همچنيــن تفــاوت رويكــرد وزارت نيــرو و
جهــاد كشــاورزي نيــز بــه قــدري اظهــر منالشــمس اســت
كــه ديگــر مجالــي بــراي پرداخــت بــه آن باقــي نميمانــد.
درنهايــت امــا وزيــر نيــرو بخــش زيــادي از ســخنان خــود را به
«لــزوم قيمتگــذاري صحيــح آب» در مديريــت وضــع فعلــي
اختصــاص داد .او از حاضــران خواســت «تجديدنظــر در لــزوم
كاهــش ميــزان مصــرف آب» را بــه عنــوان پايهيــي مشــترك
بــراي رســيدن بــه اشــتراك نظــر بپذيرنــد .چيتچيــان
در ادامــه ايــن بخــش از صحبتهــاي خــود بــا طــرح ايــن
پرســش كــه داريــم اقتصــاد را بــه كجــا ميبريــم؟ اظهــار كــرد
كــه قيمــت فعلــي آب بــه مصرفكننــدگان ايــن عالمــت را
ميدهــد كــه هــر چــه بيشــتر بــر مصــرف خــود بيفزاينــد .در
ايــن كنفرانــس همچنيــن رحيــم ميدانــي معــاون وزيــر نيــرو
در امــور آب بيــان كــرد كــه «نظــام بهرهبــرداري اقتصــادي»
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بحران آب نتيجه تشتت ديدگاههاي
سازماني است
فعلــي آب در ايــران ميــراث «پرآبــي» اســت .او همچنيــن
اظهــار كــرد كــه نظــام قيمتگــذاري فعلــي نيــز ميــراث
دهــه 50اســت كــه ايــران درآمدهــاي نفتــي بااليــي داشــته
اســت .باتوجــه بــه حضــور افــرادي از ارگانهــا و ســازمانهاي
اقتصــادي ايــران ماننــد حميــد پورمحمــدي معــاون ســازمان
مديريــت و برنامهريــزي ايــران و برخــي كارشناســان وزارت
اقتصــاد در ايــن كنفرانــس طــرح ايــن اظهــارات بهنوعــي
«اعــام درخواســت وزارت نيــرو» بــراي تجديدنظــر جــدي
و كلــي در سياســتگذاريهاي كالن «اقتصــاد آب» و در
راس آنهــا نظــام قيمتگــذاري بــه حســاب ميآيــد .حميــد
پورمحمــدي نيــز در ايــن كنفرانــس بــا بيــان اظهاراتــي
دربــاره لــزوم توجــه بــه اقتصــاد آب خواســتار تشــكيل
صنــدوق درآمدهــاي آبــي شــد كــه منابــع آن از طريــق
اخــذ عــوارض و ماليــات آلودگيهــاي آبــي تاميــن شــود.
پورمحمــدي كــه در واقــع كليديتريــن فــرد تعيينكننــده
وضعيــت تخصيــص بودجــه حــوزه آب بــه حســاب ميآيــد
و وزارت نيــرو در تعامــات خــود بــه همســويي بــا معاونــت
او احتيــاج فراوانــي دارد ،اشــارات مختصــري نيــز بــه لــزوم
تعييــن قيمــت آب از دل نظــام عرضــه و تقاضــا كــرد .گــزارش
«تعــادل» در ايــن بــاره را در ادامــه ميخوانيــد.
وزيــر نيــرو در ســخنان خــود بااشــاره بــه اينكــه ايــن ســمينار
حداقــل 3دهــه ديرتــر از آنچــه بايــد تشــكيل شــده اســت،
بيــان كــرد كــه ميخواهــم فــارغ از تعارفــات معمــول و
صريــح صحبــت كنــم .او ادامــه داد« :تفــرق و تشــتت بســيار
شــديدي در ديدگاههــا و رويكردهــاي ســازمانهاي مختلــف،
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دربــاره اقتصــاد آب وجــود دارد .او در تشــريح ايــن اختالفهــا
بــه تفاوتهــا ميــان مجلــس و دولــت ،وزارت جهــاد و وزارت
نيــرو ،ســازمان برنامهريــزي و وزارت نيــرو از يــك ســو و
اختالفهــا ميــان بدنــه دولتــي و بخــش خصوصــي ازســوي
ديگــر اشــاره كــرده و گفــت« :نظــرات بســيار متفــاوت و
بعضــا بســيار متضــادي وجــود دارد ،ايــن تفــاوت در نــوع
ديــدگاه و رويكــرد در مقــام نظــر ،اثــرات بســيار نامطلوبــي
در برنامههــاي اقتصــادي و اجرايــي آب ايــران گذاشــته و
خواهنــد گذاشــت».
دست در دست هم فارغ از تعلقات سازماني
وزيــر نيــرو در ســخنان خــود ســه بــار بيــان كــرد كــه بايــد
«فــارغ از تعارفــات و گرايشهــاي سياســي و تعلقــات بخشــي و
ســازماني» درمــورد اقتصــاد آب كار علمــي بــا مشــاركت تمــام
صاحبنظــران بخشهــاي اقتصــادي از همــه ســازمانهاي
اجرايــي انجــام شــود .درواقــع چيتچيــان خواســتار ايــن بــود
كــه در پيريــزي سياس ـتهاي جديــد اقتصــاد آب در ايــران
نــه فقــط بــه جنبــه مهندســي آب بلكــه بــه جنبــه اقتصــادي
و حقوقــي آن توجــه شــود.
حميــد چيتچيــان بــا بيــان اينكــه بــه ايــن جمــع بــراي
رســيدن بــه نتايــج مثبــت ،اميدهــاي زيــادي دارد در بخــش
بعــدي از صحبتهايــش تمركــز را روي «قيمــت آب»
بهعنــوان وجهــي مهــم از اقتصــاد آب گذاشــت .وزيــر نيــرو
بــا اعــام چنــد آمــار كــه وخامــت اوضــاع منابــع آبــي ايــران را
بــه خوبــي نشــان مـيداد ،بيــان كــرد كــه در وضعيــت فعلــي
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تنهــا راه ايــران «تجديدنظــر در كاهــش ميــزان مصــرف آب»
اســت؛ نكتهيــي كــه از ديــدگاه وزيــر ميتوانــد پايهيــي
بــراي حــل اختالفهــاي ســازمانها و ارگانهــاي مختلــف
در موضــوع اقتصــاد آب قــرار گيــرد .او در ادامــه بــه ايــن
مســاله پرداخــت كــه باوجــود اينكــه مــردم همــه از كمآبــي
حــرف ميزننــد امــا باتوجــه بــه عالمتهايــي كــه از قيمــت
آب دريافــت ميكننــد ،بــر مصــرف خــود ميافزاينــد .او در
ايــن قســمت بــه واقعيــت موجــود در جامعــه در ايــن زمينــه
اشــاره كــرده و گفــت :كــه مــردم احســاس ميكننــد در
«مســابقه مصــرف آب» بــا هــر چــه بيشــتر مصــرف كــردن
برنــده خواهنــد بــود.
چيتچيــان در ايــن قســمت از صحبتهايــش گفــت
«قيمتهــاي آب انگيــزه مــردم بــراي ســرمايهگذاري در
حــوزه آب را از بيــن بــرده اســت ».آقــاي وزيــر بااشــاره بــه
اينكــه تبليغــات و بخشــنامه نيــز بايــد وجــود داشــته باشــد،
اظهــار كــرد :مادامــي كــه قيمــت آب اقتصــادي نباشــد عــدم
بهينــه بــودن مصــرف در ايــران مشــاهده خواهــد شــد.
به كجا چنين شتابان؟
البتــه بخــش بعــدي صحبتهــاي وزيــر نيــرو نشــان از ايــن
داشــت كــه درخواســت بــراي «افزايــش قيمــت» نــه صرفــا بــا
هــدف كنتــرل حجــم مصــرف بلكــه بــه نوعــي راهــكاري بــراي
تاميــن منابــع جديــد درراســتاي انجــام پروژههــاي آبــي نيــز
بــه حســاب ميآيــد .او در ايــن بخــش اظهــار كــرد كــه ايــن
وزارتخانــه در حــال حاضــر پروژههــاي فــراوان تاميــن آب
را دارد امــا هنــوز اعتبــارات عمرانــي در مــاه پنجــم ســال
دراختيــار آن قــرار نگرفتــه اســت .او خطــاب بــه مدعويــن
كنفرانــس اقتصــاد آب پرســيد «دولــت بــا كــدام منابــع
پاســخگوي ايــن نيازهــا خواهــد بــود؟ اكنــون چــه فكــري براي
آينــده كشــور كردهايــم؟ بــراي پاســخگويي بــه نيازهايــي كــه
هــر روز ازديــاد پيــدا ميكننــد چــه رويكــردي داريــم؟» او
ادامــه داد كــه برخــي پاســخ ميدهنــد بخــش خصوصــي
ايــن كارهــا را انجــام دهــد ،امــا بخــش خصوصــي نيــز ســود
ميخواهــد و دولــت بايــد بتوانــد از پــس بازپرداخــت ايــن
ســرمايهگذاريها برآيــد.
وزيــر نيــرو در بخــش آخــر صحبتهــاي خــود البتــه عنــوان
كــرد كــه بايــد پاســخي روشــن بــراي اينكــه چگونــه اقشــار
مختلــف اقتصــادي در ايــران بــا سياسـتهاي جديــد منطبــق
شــوند ،پيــدا كــرد.
منبع  :تعادل

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
دلیل کاهش قابل توجه صادرات برق ایران
براســاس آمــار میــزان صــادرات بــرق نســبت بــه ســال
گذشــته بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش داشــته کــه
علــت ایــن امــر نیــز عــدم تقاضــا مطــرح میشــود.
آرش کــردی – مدیــر عامــل توانیــر  -در گفتوگــو
بــا ایســنا ،در خصــوص وضعیــت صــادرات بــرق بــه
کشــورهای همســایه ،گفــت :صــادرات بــرق معمــوال در
برخــی از برهههــای زمانــی بــا نوســان روب ـهرو میشــود،
امــا ایــن مســاله بــه معنــای عــدم توانمنــدی ایــران بــرای
تامیــن بــرق کشــورهای همســایه نبــوده اســت.
وی ادامــه داد :بــرای مثــال در کشــور ترکیــه بــه دلیــل
اینکــه توانســته بودنــد از طریــق بــرق آبــی نیــاز خــود
را تامیــن کننــد تقاضایــی بــرای صــادرات بــرق وجــود
نداشــت.
مدیــر عامــل توانیــر بــا بیــان اینکــه بــرای صــادرات
بــرق بــه کشــورهای همســایه هیچگونــه محدودیتــی
نداریــم ،بیــان کــرد :بهطــور کلــی در طــول ســال ایــران
میتوانــد بیــن  ۱۱تــا  ۱۳میلیــارد کیلــووات ســاعت
صــادرات بــرق داشــته باشــد.
کــردی ایــن عــدد را بــرای ســال گذشــته  ۱۰میلیــارد
کیلــووات ســاعت دانســت و افــزود :امســال بــه کشــورهای
افغانســتان ،عــراق و پاکســتان صــادرات بــرق صــورت
گرفــت ،امــا کشــور ترکیــه تقاضایــی بــرای صــادرات بــرق
نداشــت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران پتانســیل خوبــی بــرای
صــادرات بــرق دارد ،تصریــح کــرد :نوســان در صــادرات
بــرق موضوعــی نگرانکننــده نیســت ،چــرا کــه ایــران
قابلیــت صــادرات بــرق را دارد.
آمادگی ایران برای صادرات سالیانه  30میلیارد
مترمکعب گاز به اروپا
«عزیــزاهلل رمضانــی» روز دوشــنبه در حاشــیه دوره
آموزشــی صنعــت گاز در پاســخ بــه ایرنــا دربــاره برنامــه
ایــران بــرای صــادرات گاز بــه اروپــا ،افــزود :بــر اســاس
برنامــه ریــزی انجــام شــده تــا پایــان برنامــه ششــم
توســعه ظرفیــت صــادرات ســالیانه  80میلیــارد مترمکعب

گاز وجــود خواهــد داشــت کــه در نظــر اســت  50میلیــارد
مترمکعــب از آن را بــه صــادرات بــه کشــورهای همســایه
اختصــاص دهیــم.
وی اضافــه کــرد :مرحلــه نخســت ایــن برنامــه اختصــاص
 30میلیــارد مترمکعــب گاز بــرای صــادرات بــه اروپــا
اســت ،امــا بــا اجــرای طــرح هــای بهینــه ســازی ،پیــش
بینــی مــی شــود کــه روزانــه  120میلیــون مترمکعــب
دیگــر نیــز بــه ایــن ظرفیــت اضافــه شــود.
مدیــر بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز دربــاره ادعای رســانه
هــای پاکســتانی مبنــی بــر توافــق تهــران و اســام آبــاد
بــرای بازنگــری در قــرارداد صــادرات گاز بــه ایــن کشــور،
گفــت :بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن قــرارداد مــورد
بازنگــری قــرار گیــرد و تغییــری در مفــاد ایــن قــرارداد
اعمــال شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــماری از کشــورهای اروپایــی در مــاه
هــای گذشــته از جملــه گرجســتان ،بلغارســتان و یونــان
در خواســت واردات گاز از ایــران را مطــرح کــرده انــد کــه
تاکنــون نهایــی نشــده اســت.
کشــورهای اروپایــی کــه بــه دنبــال متنــوع ســازی منابــع
تامیــن گاز خــود هســتند ،تمایــل زیــادی بــرای خریــد گاز
از ایــران کــه بــه عنــوان بزرگتریــن دارنــده ذخایــر جهانــی
گاز شــناخته مــی شــود ،دارنــد.
اکنــون ترکیــه بزرگتریــن خریــدار گاز ایــران بــه شــمار
مــی رود ،و بــا ارمنســتان تهاتــر گاز در برابــر بــرق و بــا
جمهــوری آذربایجــان ســواپ گاز انجــام مــی شــود.
تاکید عضو کمیسیون انرژی بر توجه به جلوگیری
از خام فروشی در برنامه ششم توسعه
یــک عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
جلوگیــری از خــام فروشــی ،توســعه و برداشــت از میادیــن
مشــترک و افزایــش ضریــب بازیافــت را از مهمتریــن
اهــداف برنامــه ششــم عنــوان کــرد.
هدایــت اهلل خادمــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
اینکــه بــرای تحقــق سیاســتهای اقتصــادی مقاومتــی
بایــد حداکثــر اســتفاده از منابــع داخلــی ببریــم گفــت:
وزارت نفــت بایــد در حــوزه صنعــت نفــت بــه دنبــال ایــن
باشــد کــه تــا جایــی کــه امــکان دارد از خــام فروشــی
جلوگیــری شــود و ایــن یکــی از اهــداف مهــم برنامــه
اســت.
وی تصریــح کــرد :خــام فروشــی بــا اقتصــاد مقاومتــی و

انـرژی
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منافــع ملــی مغایــرت دارد و بــه نوعــی از دســت دادن
ســرمایه اســت کــه متاســفانه ایــن کار همچنــان ادامــه
دارد.
نماینــده مــردم ایــذه و باغملــک در مجلــس همچنیــن
اظهــار کــرد :ضریــب بازیافــت از میادیــن بایــد افزایــش
پیــدا کنــد یعنــی ســعی کنیــم از نفــت در جایــی کــه
داریــم بیشــترین تولیــد و برداشــت را داشــته باشــیم زیــرا
همانطــور کــه مــی دانیــم ذخایــر نفتــی یــک عــدد دارد و
آنچــه کــه قابــل برداشــت اســت ،عــدد دیگــری میباشــد
و بایــد تــاش کنیــم ضریــب برداشــت را افزایــش دهیــم.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس همچنیــن بــا
انتقــاد از ایــن کــه پــس از گذشــت ایــن ســالها هنــوز
نتوانســتیم دانــش نفــی را صــادر کنیــم ،گفــت :در حــال
حاضــر کشــورهایی هســتند کــه پروژههایــی در خــارج از
کشورشــان دارنــد امــا در کشــور شــرکت نفــت هنــوزی
کاری انجــام نــداده اســت.
خادمــی در ادامــه بــر توســعه و برداشــت از میادیــن
مشــترک تاکیــد کــرد و افــزود :قطعــا توســعه میادیــن
مشــترک بایــد یکــی از اولویتهــا در برنامــه ششــم باشــد
چــرا کــه قطــر توانســت از ایــن میادیــن برداشــت کــرده
و بــازار  LNGدنیــا را در اختیــار بگیــرد ،کاری کــه مــا
نتوانســتیم انجــام دهیــم.

قرارداد ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران
امضا شد
قرارداد ســاخت بزرگتریــن نیــروگاه بــرق خورشــیدی
ایــران بــه ارزش تقریبــی  ۴۰میلیــون یــورو بــا ســرمایه
گذارانــی از ایتالیــا و ســوئیس امضــا شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،پــس از امضــای قــرارداد
ســاخت چنــد نیــروگاه بــرق خورشــیدی بیــن ایــران
و آلمــان ،قــرارداد ســاخت بزرگتریــن نیــروگاه بــرق
خورشــیدی ایــران بــه ارزش تقریبــی  ۴۰میلیــون یــورو
بــا ســرمایه گذارانــی از ایتالیــا و ســوئیس امضــا شــد.
بــر ایــن اســاس قــرار اســت این نیــروگاه بــرق خورشــیدی
بــا ظرفیــت و تــوان تولیــد  ۳۰مگاوات در اســتان خراســان
شــمالی توســط ســرمایه گــذاران ایتالیایــی و سوئیســی
طراحــی ،ســاخت ،نصــب و راهانــدازی شــود.
علیرضــا صبــوری در تشــریح جزئیــات امضــای ایــن
قــرارداد نیــروگاه ســازی ،گفــت :عملیــات احــداث ایــن
نیــروگاه بــرق خورشــیدی تــا  ۴هفتــه اینــده بــه طــور
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رســمی آغــاز خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا اعــام اینکــه
قــرارداد ســاخت ایــن نیــروگاه  ۳۰مگاواتــی خورشــیدی
توســط ســازمان انــرژی هــای نــو بــا ســرمایه گــذاران
اروپایــی امضــا شــد ،اظهــار داشــت :از ایــن رو زمیــن ۶۰
هکتــاری در ضلــع غربــی کارخانــه آلومینــای جاجــرم کــه
در مجــاورت پســت  ۴۰۰کیلوولــت ایــن شــهر قــرار دارد،
بــرای احــداث پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان خراســان
شــمالی بــا اشــاره بــه بخشــنامه توانیــر مبنــی بر اســتفاده
حداکثــری ســرمایه گــذاران از تجهیــزات و امکانــات بومی،
اظهــار داشــت :طــرف ســرمایهگذار بــه جــز پنلهــا و
اینورترهــا ،از تمامــی ظرفیتهــای بومــی بــرای احــداث
پــروژه بهرهبــرداری خواهــد کــرد.
وی افــزوده شــدن  ۱۷درصــد بــه مبلــغ تضمینــی خریــد
بــرق از ســرمایه گــذاران را سیاســت تشــویقی بــرای ایــن
نــوع همــکاری عنــوان کــرد و یــادآور شــد :چنانچــه دیگــر
ســرمایهگذاران از  ۱۰۰درصــد امکانــات بومــی اســتفاده
کننــد ،تــا  ۳۰درصــد بــه مبالــغ وعــده داده شــده خریــد
بــرق ،افــزوده خواهــد شــد.
صبــوری همچنیــن بــه طــرح توســعه نیروگاههــای
خورشــیدی در خراســان شــمالی اشــاره کرد و خاطرنشــان
ســاخت :شــرکت ســرمایهگذار سوئیســی تــا  ۳۰۰مــگاوات
احــداث نیــروگاه را در دســتور کار دارد کــه بــه تدریــج
مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیــرد.
عضو اصلی هیات مدیره صنایع پتروشیمی
کنار رفت
در ادامــه تغییــرات مدیریتــی در صنعــت نفــت ،وزیــر
نفــت بــا کنــاره گیــری یکــی از اعضــای اصلــی هیــات
مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی موافقــت کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،پــس از تغییــرات گســترده
در ترکیــب هیــات مدیــره شــرکتهای ملــی نفــت و گاز
ایــران ،یکــی از اعضــای اصلــی هیــات مدیــره شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی هــم از ادامــه فعالیــت در ایــن
مجموعــه کنارهگیــری کــرد.
بــر ایــن اســاس عبــاس شــعریمقدم مدیرعامــل ســابق
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی کــه بهمــن مــاه ســال
گذشــته برکنــار شــده بــود از ترکیــب هیــات مدیــره
صنایــع پتروشــیمی هــم کنــار رفــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در همیــن حــال بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت هــم بــا کنــاره
گیــری عبــاس شــعری مقــدم از هیئــت مدیــره شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی موافقــت کــرده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه تیــر مــاه ســال جــاری هــم
وزیــر نفــت بــا صــدور حکمــی ،عبدالحســین بیــات یکــی
از مدیــران ارشــد و عضــو اصلــی هیــات مدیــره شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی را برکنــار کــرده بــود.
بــا ایــن وجــود روابــط عمومــی شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی در واکنــش بــه برکنــاری بیــات از هیــات
مدیــره صنایــع پتروشــیمی تاکیــد کــرده بــود کــه
ماموریــت وی در هیــات مدیــره ایــن مجموعــه پایــان
یافتــه اســت
رشد  ۱۶درصدی صادرات نفت ایران به چین در
رقابت با عربستان
عربســتان در بــازه زمانــی  ۳ماهــه مــارس تــا مــی ۲۰۱۶
جایــگاه برتــر خــود در بــازار نفــت چیــن را بــه روســیه و
ایــران واگــذار کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،بــر
اســاس آمارهــای گمرکــی ،عربســتان در بــازه زمانــی 3
ماهــه مــارس تــا مــی جایــگاه برتــر خــود در بــازار نفــت
چیــن را بــه روســیه و ایــران واگــذار کــرده اســت.
صــادرات نفــت روســیه بــه چیــن بــه دلیــل تقاضــای
پاالیشــگاه هــای خصوصــی ایــن کشــور از اواخــر ســال
 2015رو بــه افزایــش گذاشــته اســت .صــادرات نفــت
روســیه بــه چیــن در مــاه مــی بــه رقــم بــی ســابقه 1.24
میلیــون بشــکه در روز رســید.
اریــکا داونــز ،تحلیلگــر مســائل انــرژی چیــن در موسســه
اوراســیا گــروپ در ایــن بــاره گفــت« :دولــت (چیــن)
نمــی خواهــد بیــش از حــد بــه هیــچ تامیــن کننــده ای
وابســته باشــد ،از ایــن رو رقابــت بیــن تولیــد کننــدگان
عمــده نفــت اتفــاق مثبتــی اســت ،بــه ویــژه اگــر ایــن
موجــب کاهــش قیمــت هــا شــود».
پاالیشــگاه هــای خصوصــی نفــت چیــن کــه بــه تازگــی
مجــوز واردات نفــت را از دولــت ایــن کشــور دریافــت
کــرده انــد ،بیــش از نیمــی از افزایــش روزانــه  930هــزار
بشــکه ای خریــد نفــت چیــن در نیمــه نخســت امســال را
بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ایــن گــزارش همچنیــن حاکــی اســت ،واردات نفــت چیــن

از ایــران در مــاه ژوئــن نســبت بــه یــک ســال قبــل 16.1
درصــد افزایــش یافتــه و بــه  780هــزار و  175بشــکه
در روز رســیده کــه باالتــر از خریــد روزانــه  671هــزار
و  176بشــکه ای مــاه مــی اســت .صــادرات نفــت ایــران
بــه چیــن در بــازه زمانــی ژانویــه تــا ژوئــن  2.5درصــد
افزایــش داشــته اســت.
بــر ایــن اســاس آمارهــای گمــرک چیــن همچنیــن
نشــان میدهــد کــه میــزان واردات نفــت خــام چیــن از
عربســتان در مــاه ژوئــن  1.112میلیــون بشــکه در روز
برابــر بــا  14.2درصــد کاهــش یافتــه اســت.
در مقابــل ،واردات چیــن از روســیه  8.6درصــد در مــاه
گذشــته کــه معــادل  999هــزار و  420بشــکه در روز
اســت ،افزایــش داشــته و میــزان واردات از ایــران هــم
معــادل  16.1درصــد معــادل  780هــزار و  175بشــکه در
روز افزایــش نشــان میدهــد.
رکورد صادرات میعانات گازی ایران شکسته شد
یک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه جهــش نزدیــک بــه ۵۰
درصــدی صــادرات میعانــات گازی ایــران اعــام کــرد:
امــکان پهلوگیــری نفتکشهــای غــول پیکــر  ۳۲۰هــزار
تنــی در پایانــه گاز عســلویه فراهــم شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ایــرج قوامــی دربــاره
آخریــن وضعیــت صــادرات میعانــات گازی تولیــدی
فازهــای پــارس جنوبــی گفــت :در ســه ماهــه نخســت
ســال جــاری بیــش از  ۴۱میلیــون و  ۷۲۷هــزار میعانــات
گازی از پایانــه گاز عســلویه بــه بازارهــای جهانــی صــادر
شــده اســت.
رئیــس پایانــه گاز عســلویه بــا بیــان اینکــه در طــول ســه
مــاه نخســت امســال  ۵۱کشــتی نفتکــش در ایــن پایانــه
پهلوگیــری و اقــدام بــه بارگیــری و صــادرات محمولــه
هــای میعانــات گازی ایــران کــرده اســت ،تصریــح کــرد:
بــر ایــن اســاس مقایســه آمــار صــادرات میعانــات گازی در
ســه ماهــه نخســت امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال گذشــته از نظــر حجــم صــادرات  ۱۸درصــد و از
نظــر تعــداد کشــتی هــای بارگیــری شــده  ۱۹درصــد
رشــد داشــته اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا یــادآوری اینکــه خــرداد مــاه ســال
جــاری بیــش از  ۱۶میلیــون و  ۵۶۰هــزار بشــکه میعانــات
گازی توســط  ۱۹فرونــد کشــتی نفتکــش در پایانــه گاز
عســلویه بارگیــری و بــه مقصــد بازارهــای جهانــی صــادر
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شــده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن در حالــی اســت کــه در
مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته تنهــا  ۱۱میلیــون و
 ۲۲۰هــزار بشــکه میعانــات گازی صــادر شــده اســت.
قوامــی بــا بیــان اینکــه خــرداد مــاه ســال جــاری حجــم
صــادرات میعانــات گازی  ۴۸درصــد و تعــداد کشــتی
هــای نفتکــش بارگیــری شــده جهشــی  ۴۶درصــدی
داشــته اســت بیــان کــرد :در مجمــوع بــا بهــره بــرداری
از فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی ظرفیــت صــادرات
میعانــات گاز ایــران هــم بــا افزایــش قابــل توجهــی همــراه
شــده اســت.
هدفگذاری ایران برای تولید گاز به  1.2میلیارد
مترمکعب در روز
تهــران -ایرنــا -معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز گفــت:
میــزان تولیــد گاز در کشــور تــا پایــان برنامــه ششــم
توســعه ،بــا افزایــش دوبرابــری بــه حــدود  1.2میلیــارد
مترمکعــب افزایــش خواهــد یافــت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا «حمیدرضــا
عراقــی» روز دوشــنبه در نشســت خبــری ،میــزان تولیــد
گاز در کشــور را معــادل  6میلیــون بشــکه در روز اعــام
کــرد.
معــاون وزیــر نفــت بــر لــزوم بهینــه ســازی و کاهــش
مصــرف گاز تاکیــد کــرد و ادامــه داد :در صــورت اجــرای
طــرح هــای بهینــه ســازی ،روزانــه  ١٢٠میلیــون
مترمکعــب گاز دیگــر بــه ظرفیــت صــادرات گاز کشــور
افــزوده مــی شــود.
وی بــه افزایــش گازرســانی بــه نیــروگاه هــا اشــاره کــرد و
گفــت :در روزهــای اخیــر ،بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف
بــرق در کشــور ،میــزان تحویــل گاز بــه نیــروگاه هــا
افزایــش یافــت و بــه روزانــه  ٢٥٠میلیــون مترمکعــب گاز
رســید.
عراقــی افــزود :هــم اکنــون  ٩٠درصــد نیــروگاه هــای
کشــور از گاز طبیعــی بــه عنــوان ســوخت مصرفــی
اســتفاده مــی کننــد کــه باعــث کاهــش مصــرف ســوخت
مایــع شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ،بــه طــرح هــای در دســت
اجــرا در ایــن بخــش اشــاره کــرد و گفــت :اکنــون
طــرح ســاخت یــک هــزار کیلومتــر خــط لولــه جدیــد و
گازرســانی بــه پنــج هــزار روســتا در حــال انجــام اســت.
عراقــی بــا بیــان اینکــه جشــن  50ســالگی گاز هفتــه

9

آینــده برگــزار مــی شــود ،گفــت :در ایــن مراســم ،رئیــس
جمهــوری اســامی ایــران ،دبیــرکل مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز و شــماری از وزیــران کابینــه تدبیــر و
امیــد شــرکت خواهنــد کــرد .ايتاليــا در ميــان كشــورهايي
كــه بــا ايــران مــراودات تجــاري و اقتصــادي ديرينــه
دارنــد ،از
 14بانك ايتاليا در شرف اتصال به ايران
جايــگاه ويژهيــي بــراي بازرگانــان ايــران برخــوردار اســت.
ايتاليــا ازجملــه كشــورهايي اســت كــه در دوران تحريــم
نيــز همچنــان روابــط حســنهيي بــا ايــران داشــت و پــس
از اجــراي برجــام ايــن روابــط بــا قــوت بيشــتري از ســوي
مقامــات دو كشــور دنبــال شــد .ايتاليــا بــه عنــوان يكــي از
4قــدرت برتــر اتحاديــه اروپــا پــس از انگليــس ،فرانســه و
آلمــان و يكــي از اعضــاي مهــم 8كشــور صنعتــي جهــان
( )G8جايــگاه مهمــي از نظــر اقتصــادي ،صنعتــي و تجاري
در ســطح منطقهيــي و جهانــي دارد و جايــگاه صنعتــي
ايــن كشــور ايــن امــكان را بــراي جمهــوري اســامي
ايــران فراهــم كــرده تــا برخــي نيازهــاي خــود را از ايتاليــا
تاميــن كنــد تــا آنجــا كــه در رديــف مهمتريــن شــريك
تجــاري ايــران در اتحاديــه اروپــا قــرار گيــرد .بــه گفتــه
صاحبنظــران ،افزايــش ســفرهاي ديپلماتيــك دو كشــور
نشــان ميدهــد كــه طرفيــن بــا هــدف ارتقــاي روابــط
جديــد سياســي -اقتصــادي گامهــاي عملــي و موثــري
در دوران پســابرجام برداشــته و خواهــان گســترش
ايــن روابــط هســتند« .پائولــو جنتيلونــي» ،وزيــر امــور
خارجــه ايتاليــا كــه در ســال  94بــه تهــران ســفر كــرد،
در آســتانه ورود خــود بــه كشــورمان ،توافــق هســتهيي
را فرصتــي بــراي جبــران روابــط اقتصــادي كشــورش
بــا جمهــوري اســامي ايــران خوانــد و گفــت :ايتاليــا
يقينــا در دوران تحريمهــا از نظــر روابــط اقتصــادي بــا
ايــران ،خســارت زيــادي ديــده اســت .امــا توافقــي كــه
در ويــن حاصــل شــد بــه مــا فرصــت جبــران تدريجــي
روابــط اقتصــادي را ميدهــد .بــدون ترديــد مــا بــا لغــو
تدريجــي تحريمهــا ،روابــط اقتصــادي خــود را بــا ايــران
نيــز بهطــور تدريجــي جبــران ميكنيــم .پــس از ســفر
هياتهــاي مختلــف تجــاري و اقتصــادي بــه ايــران و
مذاكــرات متعــدد درخصــوص گســترش روابــط دوجانبــه،
مســووالن نمايشــگاهي ايــران از برگــزاري يــك نمايشــگاه
اختصاصــي بــا رويكــرد بازاريابــي و شــناخت بازارهــاي
هــدف در ايتاليــا خبــر ميدهنــد.
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سرمایه گذاری در صنعت
آب و برق

انـرژی
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عضوکمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
بــا تاکیــد برلــزوم جلوگیــری از تلفــات انــرژی
گفــت :کمیســیون انــرژی مجلــس بحــث جــذب
ســرمایه گــذار درصنعــت آب و بــرق را پیگیــری
مــی کنــد.
حضــور خارجــی هــا بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت
آب و بــرق /مجلــس از ارائــه مشــوق ســرمایه گــذاری
حمایــت مــی کنــد
حســین امیــری خامکانــی درگفــت وگــو بــا
خبرنگارخبرگــزاری خانــه ملــت ،گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه درچنــد ســال گذشــته کشــور بــا مشــکل
خشکســالی روبــرو شــده ،بنابرایــن بایــد بــرای رفــع
مشــکل کمبــود آب برنامــه ریــزی جــدی صــورت گیــرد.
نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان درمجلــس شــورای
اســامی،با تاکیــد برلــزوم ســرمایه گــذاری در صنعــت
آب و بــرق گفــت :بــا موافقــت مقــام معظــم رهبــری

اجــازه برداشــت  500میلیــون دالر از صنــدوق توســعه
ملــی بــرای رفــع مشــکل کمبــود آب صــادر شــده
اســت کــه ایــن موضــوع نقــش بســیار مهمــی در جهــت
رفــع مشــکالت کمبــود آب و همچنیــن تامیــن آب در
روســتاها دارد.
امیــری خامکانی،ادامــه داد :مجلــس درســال هــای
گذشــته از طــرح هــای توســعه ای در صنعــت آب و
بــرق و موضــوع بهینــه ســازی در مصــرف انــرژی و آب،
حمایــت کــرده اســت.
حضــور شــرکت هــای خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری در
صنعــت آب و بــرق
وی افزود:بررســی موضوعاتــی ماننــد تامیــن و مدیریــت
منابــع آب و همچنیــن بهینه ســازی مصرف،درکمیســیون
انــرژی مجلــس شــورای اســامی از اولویــت هــا اســت.
امیــری خامکانی،افــزود:در پســابرجام شــرکت هــای
خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری درصنعــت آب و بــرق

اعــام آمادگــی داشــته انــد و در ایــن رابطــه هیــات هــای
خارجــی بــه ایــران ســفر داشــته اند،بطورمثــال تخصــص
یکــی از شــرکت هــا موضــوع تامیــن آب در مناطــق
کویــری اســت.
وی ،ادامــه داد:کمیتــه آب و بــرق کمیســیون انــرژی
مجلــس شــورای اســامی،بحث جــذب ســرمایه گــذار در
صنعــت آب و بــرق را پیگیــری مــی کنــد و از ارائــه مشــوق
بــرای جــذب ســرمایه گــذار حمایــت مــی کنــد.
امیــری خامکانی،افزود:درحــال حاضــر رشــد مصــرف بــرق
از میــزان تولیــد بیشــتر اســت،بنابراین بایــد عــاوه بــر
ســرمایه گــذاری روی تولیــد بــرق ،بــه استانداردســازی و
بهینــه ســازی مصــرف نیــز توجــه شــود.
عضوکمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا
تاکیــد برلــزوم جلوگیــری از تلفــات انرژی،تصریــح کــرد:
بهینــه ســازی و کاهــش تلفــات انــرژی معــادل تولیــد
انــرژی نیــروگاه اســت/.

خواسته بخش خصوصی اجرای سیاست های اصل
 44قانون اساسی است

تحلیــل شــرایط بــه جســت وجــوی اعــداد و آمارهــای
رســمی رفــت .هــر فعــال بخــش خصوصــی و حتــی
هــر مدیــر دولتــی هــم بــه خوبــی میدانــد ،از اصــل
 44قانــون اساســی تنهــا شــعارهای بــی ســرانجامی
روی زمیــن ماندهاســت .طــی تمامــی ســالهای
گذشــته ،هیــچ کــدام از دولتهــا حتــی حاضــر
نشــدند ،بخــش اول و مهــم ایــن اصــل را اجرایــی
کننــد .اصــل  44قانــون اساســی بــه صراحــت بــر دو
موضــوع تاکیــد داشــت .اول اینکــه امــور بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود و دوم آنکــه انــدازه دولــت هــا
در نتیجــه ایــن فرآینــد کوچــک شــود .امــا درحــال
حاضــر هــم دولــت بدنــه بــزرگ و فرســایندهای پیــدا
کــرده و هــم بخــش خصوصــی اندامــی نحیــف و
شــکننده یافتــه اســت.
از آن مهمتــر اینکــه از زمــان ابــاغ اصــل  44قانــون
اساســی (حداقــل بندهــای ابتدایــی آن) بیــش از ســه
دولــت بــا ســه گرایــش در ایــران حضــور داشــتهاند.
امــا تقریبــا همگــی آنهــا یــک راه را رفتهانــد و اجــازه
ندادهانــد کــه ایــن اصــل اجرایــی شــود .نکتــه نگــران
کننــده ایــن اســت کــه بــرای اجــرای اصــل  44قانــون
اساســی (حداقــل در حــرف) اجمــاع عمومــی در
کشــور رقــم خوردهبــود .یعنــی وزیــر ،وکیــل ،مدیــر
و فعــال بخــش خصوصــی همگــی خرســند از ابــاغ

ایــن اصــل بودنــد ولــی در نهایــت اتفاقــی رخ نــداد.
ایــن همــان بالیــی اســت کــه در ایــران بــر ســرتمام
برنامههــای اقتصــادی نــازل میشــود .امــروز اصــل
 44قانــون اساســی تنهــا بــه مثابــه «مشــت نمونــه
خــروار» اســت چراکــه برنامههــای توســعه در ایــران
نیــز چنیــن وضعیتــی داشــتهاند .متاســفانه در نظــام
اداری کشــور هیــچ دســتگاهی متولــی ،ســنجش
میــزان موفقیــت برنامههــا و ابالغیههــای راهبــردی
نیســت .حتــی هیــچ دســتگاهی از خیــل عظیــم ادارات
و ســازمانهای دولتــی مســولیت آسیبشناســی
برنامههــا را نیــز برعهــده نــدارد .نکتــه مهــم ایــن
اســت کــه در ســالگرد ابــاغ اصــل  44قانــون اساســی
نیــاز اســت تــا باردیگــر بازنگــری در برخــی رفتارهــا
صــورت گیــرد .امــروز بازهــم فرصــت بازســازی اقتصــاد
ایــران وجــود دارد .ســند اقتصــاد مقاومتــی کــه از
ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده ،عمــا
راهکارهایــی را پیــش روی اقتصــاد ایــران قــرار داده
کــه مــی توانــد اقتصــاد را بــه ریــل اصلــی بازگردانــد.
تجربیــات عــدم اجــرای دقیــق اصــل  44قانــون
اساســی یــا دیگــر برنامــه هــای اقتصــادی مــی توانــد
بــه کار امــروز اقتصــاد ایــران بیایــد و بــا زمینــه هــا را
بــرای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی مهیــا کنــد.

واقعیت هایی درباره
خصوصی سازی
سید حامد واحدی /عضو هیات
رئیسه اتاق تهران

نــه امــروز ،نــه دیــروز بلکــه بیــش از یــک قــرن اســت
کــه دولتهــا در ایــران برانــدازه خــود میافزاینــد
و دامنــه حضورشــان در اقتصــاد ،جامعــه و نهایتــا
سیاســت را گســترش میدهنــد .همــه آنچــه رخ داده
در تضــاد بــا روح حاکــم براجــرای اصــل  44قانــون
اساســی اســت .اصــل  44قانــون اساســی قــرار بــود،
مرهمــی برزخمهــا باشــد ولــی قــدرت بیچــون و
چــرای ،تمرکزگرایــی در اقتصــاد ایــران اصــل  44را
نیــز کنــار زد.
واقعیــت اقتصــاد ایــران ،تســلط مطلــق دســتگاه
اجرایــی برتمــام فرآیندهــای کشــور اســت .اکنــون
قضــاوت در مــورد کارنامــه اصــل  44قانــون اساســی
چنــدان دشــوار نیســت .حتــی نیــازی نیســت بــرای
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مدیرعامل شرکت صانیر؛

صدور ضمانت نامه های بانکی
برای شرکت های عمرانی زمانبر
شده است

تهــران  -ایرنــا  -مدیرعامــل شــرکت صــادرات تجهیــزات و
خدمــات صنایــع آب و بــرق ایــران (صانیــر) گفــت :فرآینــد
صــدور ضمانــت نامــه بــرای شــرکت هــای ایرانــی کــه در
زمینــه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی فعــال هســتند،
زمانبــر شــده کــه ایــن رونــد اجــرای پــروژه هــای عمرانــی
در خــارج را بــا مشــکل رو بــه رو کــرده اســت.
صــدور ضمانــت نامــه هــای بانکــی بــرای شــرکت هــای
عمرانــی زمانبــر شــده اســت
بــه گــزارش ایرنــا از ایــن شــرکت ،بهمــن صالحــی روز پنــج
شــنبه در حاشــیه مجمــع عمومــی ســالیانه شــرکت صانیــر
اظهــار داشــت طوالنــی بــودن زمــان و روش هــای صــدور این
ضمانتنامــه هــا گاهــی اوقــات حتــی آزار دهنــده مــی شــود،
بــه طــوری کــه حــس مــی شــود دولــت و بانــک هــا بــا بــی
میلــی ایــن حمایــت هــا را دنبــال مــی کننــد.
وی افــزود :اهمــال برخــی بانکهــا ،پــروژه هــای صانیــر و
شــرکت هــای ایرانــی در خــارج از کشــور را بــا چالــش هــا و
مشــکالت عدیــده مواجــه کــرده اســت.
صالحــی اســتقبال ســایر کشــورها از صــدور خدمــات فنــی
و مهندســی ایــن شــرکت را حاکــی از اعتمــاد جهانــی بــه
دانــش فنــی و کارآمــدی مهندســان و مدیــران ایرانــی
دانســت و گفــت :ایــن شــرکت توانســته اســت در  21ســال
گذشــته آبــرو و اعتبــار خوبــی بــرای کشــور مهیــا کنــد کــه
تــداوم ایــن رونــد نیازمنــد حمایــت هــای اعتبــاری و بانکــی
اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :شــرکت هــای پیشــرو ایرانــی در
عرصــه بیــن الملــل نیازمنــد حمایــت در زمینــه ضمانــت
پولــی اســت.
صالحــی یادآورشــد :امــروز صانیــر موفــق بــه عقــد
قراردادهــای متعــددی در کشــورهایی چــون قبــرس،
قزاقســتان و ارمنســتان شــده اســت امــا در مرحلــه آغــاز کار
بــرای دریافــت پیــش پرداخــت هــای مربوطــه بایــد ضمانــت
هــای الزم را داشــت امــا ایــن ضمانــت هــا ناکافــی اســت.

مدیرعامــل صانیــر دربــاره گشــایش هــای پیــش آمــده در
فضــای پســابرجام نیــز گفــت :حداقــل تاثیــر برنامــه جامــع
اقــدام مشــترک (برجــام) ،اســتقبال بــا روی گشــاده شــرکت
هــای خارجــی از فعــاالن اقتصــادی ایرانــی اســت ،امــا هنــوز
در مراحــل بعــدی کار بــا چالــش هــا و مشــکالتی مواجــه
ایــم کــه رفــع آنهــا زمانبــر اســت.
صالحــی گفــت :بخشــی از ایــن مســاله مربــوط بــه تصمیــم
گیــری نکــردن آمریکایــی هــا اســت و حتــی مــی توانــد
ناشــی از ورود آنهــا بــه عرصــه انتخاباتــی جدیــد باشــد امــا با
صبــوری مــی تــوان بــه دســتاوردهای مدنظــر برجــام حتــی
در حــوزه بانــک هــا و بیمــه هــا دســت یافــت.
وی بــا یــادآوری وقــوع کودتــای نافرجــام ترکیــه اظهــار
داشــت :هرچنــد ایــن اتفــاق منجــر بــه بــروز آشــفتگی در
بــازار ایــن کشــور شــده امــا فرصــت مغتنمــی بــرای شــرکت
هــای ایرانــی بــرای حضــور پــر رنــگ تــر و توســعه کار در
بازارهــای منطقــه اســت کــه بایــد بــه نحــو مقتضــی از ایــن
فرصــت هــا بهــره جســت.
مدیرعامــل صانیــر دربــاره عملکــرد ایــن شــرکت در ســال
گذشــته و برنامــه هــای آن بــرای ســال جــاری نیــز گفــت:
امســال متعاقــب ســال گذشــته کــه توانســتیم شــرکت صانیر
را از نظــر مالــی و اعتبــاری بــه منظــور ورود بــه بازارهــا
و پــروژه هــای بــزرگ مهیــا کنیــم ،تــاش مــی کنیــم تــا
توســعه شــبکه ارتباطاتــی آن را در بازارهــای جهانــی در
دســتور کار قــرار دهیــم و بــه ســمت بازارهــای هــدف جدیــد
حرکــت کنیــم.
وی افــزود :در ایــن زمینــه اقدامــات میدانــی نیــز انجــام
گرفتــه اســت کــه شــامل حضــور در بازارهــا ،انجــام مذاکــرات
و تفاهــم هــا و ارزیابــی هــای واقــع بینانــه رو در رو اســت و
انتظــار مــی رود در فضــای پســابرجام از فعالیــت هــای ایــن
شــرکت در ســطح جهــان اســتقبال بیشــتری شــود.
صالحــی ابــراز امیــدواری کــرد؛ کشــور بتوانــد از ایــن فرصــت
بســیار خــوب بــه دســت آمــده در فضــای پســاتحریم و
پســابرجام بــه خوبــی اســتفاده کنــد.
مدیرعامــل صانیــر بــا اشــاره بــه برخــی پــروژه هــای ایــن
شــرکت ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه امســال بتــوان پــروژه
هــای خــود را در کشــورهای عــراق ،اتیوپــی ،ســوریه،
پاکســتان و ســریالنکا بــه اتمــام رســاند.
وی در عیــن حــال افــزود :البتــه در برخــی مناطــق در اجرای
پــروژه بــا چالــش هــا و مشــکالتی مواجــه شــده ایــم کــه
شایســته اســت روی آنهــا تحقیــق و پژوهــش انجــام شــود.

انـرژی
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وی یــادآور شــد ،ســال گذشــته گفــت وگوهــای فراوانــی
بیــن مســئوالن ایــن شــرکت بــا شــرکت هــای خارجــی از
اروپــا ،آفریقــا و آســیا انجــام شــد کــه امیــد مــی رود در ســال
جــاری بــه نتیجــه برســد.
شــرکت صانیــر اینــک  18پــروژه در  13کشــور در دســت
اجــرا دارد و در هفتــه هــای گذشــته نیــز تفاهمنامــه ســاخت
نیروهــای  50مگاواتــی بــادی بــه ارزش  110میلیــون دالر را
در قزاقســتان در حاشــیه شــرقی دریــای خــزر امضــا کــرد.

مشکالت مالی گریبانگیر
صنعت بیمه کشور

نماینــدگان صنعــت بیمــه کشــور بــا حضــور در نشســت
کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران از مشــکالتی
کــه ایــن صنعــت بــا آن مواجــه اســت ،گفتنــد و دخالــت
دولــت در تعییــن نــرخ حــق بیمــه را یکــی از چالشهــای
.ایــن صنعــت عنــوان کردنــد
در ایــن جلســه کارشناســانی چــون اعضــای انجمــن
حرفــهای صنعــت بیمــه ،مدیــر بیمــهای امــور حــوادث
شــرکت بیمــه رازی و یکــی از مدیــران شــرکت بیمــه ایــران
حضــور داشــتند و توضیحاتــی در رابطــه بــا وضعیــت بیمــه
در کشــور ارائــه دادنــد .پیــش از آنکــه اعضــای کمیســیون
و مدعویــن ایــن نشســت وارد دســتور جلســه شــوند ،علــی
ســنگینیان رییــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق
تهــران بــا اشــاره بــه طــرح تحــول نظــام بانکــی کــه از
ســوی رییسجمهــور مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،گفــت:
در قالــب ایــن طــرح ،ســاماندهی بدهــی دولــت از طریــق
انتشــار اوراق بدهــی در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت و
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع یکــی از دغدغههــای
بخشخصوصــی بــود ،شــاهد همراهــی دولــت بــرای رفــع
.ایــن مشــکل هســتیم
علــی ســنگینیان همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه یکــی از
مشــکالت عمــده واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ،میــزان
حــق بیمــهای اســت کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــر
آن اصــرار دارد .او در ادامــه تصریــح کــرد در حالــی کل
ســود شــرکتهای بورســی صنعــت بیمــه در حــدود
 100میلیــارد تومــان اســت کــه بــه تازگــی و بــه دنبــال
آتشســوزی بخشــی از مجتمــع پتروشــیمی بوعلــی ســینا،
پرداخــت خســارت  60میلیــون یورویــی از ســوی یکــی از
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شــرکتهای بیمــه بــرای ایــن واحــد تولیــدی اعــام شــده
.کــه بــه نظــر میرســد رقمــی ســنگین بــرای بیمههاســت
دخالت دولت در قیمتگذاری نرخ بیمه
در ادامــه ایــن نشســت ،عضــو انجمــن حرفــهای صنعــت
بیمــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  28شــرکت بیمــه
فعــال در کشــور وجــود دارد ،گفــت :اگرچــه افزایــش
شــرکتهای بیمــه در کشــور بــه نفــع ایــن صنعــت اســت
امــا بحــث نظــارت بــر ایــن شــرکتها نیــز جدیتــر
میشــود در حالــی کــه در کشــور ،نهــاد ناظــر بــر بیمههــا
بــه نوعــی شــریک ایــن صنعــت محســوب میشــود کــه
چنــدان نتوانســته قــوی عمــل کنــد .علــی صالحینــژاد
افــزود :برخــی از آییننامههــا و بخشــنامههای صنعــت
بیمــه متعلــق بــه دس ـتکم چهــار دهــه گذشــته اســت و
نیــاز بــه بازبینــی دارد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه  50تــا 60
درصــد بیمههــای صــادر شــده در ایــران ،مربــوط بــه بیمــه
خــودرو اســت ،افــزود :نــرخ حــق بیمــه را دولــت تعییــن
میکنــد در حالــی کــه شــرکتهای بیمــه هیــچ نقشــی
.در آن ندارنــد
او گفــت :از ســال  88کــه تعهــدات فــوت ثالــث بیمههــا
حــدود  27میلیــون تومــان بــود تاکنــون ایــن رقــم 10
برابــر افزایــش یافتــه اســت امــا حــق بیمــه حداقــل  3برابــر
.افزایــش داشــته اســت
صالحینــژاد یکــی دیگــر از چالشهــای صنعــت بیمــه را
ســهامداری افــراد و اشــخاص در ایــن صنعــت عنــوان کــرد
و گفــت :در حــال حاضــر ســهامداران عمــده شــرکتهای
بیمــه افــراد و اشــخاص هســتند و ایــن موضــوع خطراتــی را
بــه همــراه دارد چــرا کــه پولهــای وارد شــده بــه شــرکتها
بــه دلیــل مدیریــت غلــط ســهامداران ،وارد چرخههــای
اقتصــادی از جملــه ساختوســاز میشــود کــه بعضــاً
بازگشــت ســرمایهها بــه ســختی اتفــاق میافتــد .عضــو
انجمــن حرفـهای صنعــت همچنیــن ،وجــود رقابــت ناســالم
را میــان شــرکتهای بیمــه کــه بــه نرخشــکنیهای
متعــدد انجامیــده اســت ،یکــی دیگــر از مشــکالت و
چالشهــای ایــن صنعــت عنــوان کــرد .صالحینــژاد
بیــان اینکــه شــرکتهای بیمــه در ایــن زمینــه بیمههــای
زندگــی عملکــرد خوبــی داشــتهاند ،گفــت :مدیــران دولتــی
همچنــان بیمــه را یــک نــوع هزینــه میپندارنــد و اعتقــادی
چندانــی بــه آن ندارنــد در حالــی کــه بایــد ایــن فرهنــگ در
دولــت ایجــاد شــود کــه بیمــه ،هزینــه نیســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکرات ایران با  ۷کشور
آســـــیایی برای
صادرات گاز

مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز ایــران
از مذاکــرات بــا  ۷کشــور آســیایی بــرای صــادرات
گاز خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم،
عزیــزاهلل رمضانــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت:
برنامــه ریــزی شــده تــا در پایــان برنامــه ششــم توســعه 68
تــا  80میلیــارد مترمکعــب گاز تولیــدی کشــور بــه بخــش
صــادرات اختصــاص یابــد کــه از ایــن رقــم  50تــا 60
میلیــارد مترمکعــب ،صــادرات گاز بــه کشــورهای همســایه
خواهــد بــود.
وی افــزود :هماکنــون  10کشــور همســایه ایــران ظرفیــت
دریافــت گاز دارنــد و ارســال گاز بــه کشــورهای هنــد و
چیــن نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز ایــران تصریــح
کــرد :صــادرات گاز بــه کشــورهای ژاپــن و کــره جنوبــی
نیــز از دیگــر برنامــه هــای ایــن شــرکت اســت کــه پــس از

مسیر انرژی جهان برعکس
شد!

بــه دنبــال افزایــش تقاضــای انــرژی ،دو محمولــه گاز
طبیعــی مایــع از لویزیانــای امریــکا بــه کویــت و دبــی
.ارســال شــده اســت
رونــق بــازار امریــکا در تولیــد گاز کــه بــا گســترش ذخایــر
گاز شــیل و تقاضــای فزاینــده انــرژی ایجــاد شــده اســت،
تحــت تاثیــر تغییــر جریــان صــادرات نفــت از خاورمیانــه
.بــه امریــکا قــرار گرفــت اســت
بنــا بــه گفتــه تــد مایــل ،تحلیلگــر اوضــاع بــازار ،مســیر
بارگیــری گاز مایــع طبیعــی در آســتانه تغییــری اساســی
اســت .در مــاه فوریــه ،آمریــکا محمولــه خــود را بارگیری
کــرده و بــه هفــت کشــور آرژانتیــن ،شــیلی ،برزیــل ،هنــد،

انـرژی
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تکمیــل پــروژه LNGامــکان پذیــر اســت.
وی ادامــه داد :قــرارداد  25ســاله صــادرات گاز بــه ترکیــه در
ســال  1996امضــا شــده و ارســال گاز از ســال  2001آغــاز
شــد و تــا ســال  2026ادامــه خواهــد داشــت؛ بــر اســاس
ایــن قــرارداد ،روزانــه  30میلیــون مترمکعــب و ســاالنه 10
میلیــارد مترمکعــب گاز بــه ترکیــه صــادر مــی شــود.
رمضانــی بــا بیــان اینکــه «تاکنــون  78میلیــارد مترمکعــب
گاز بــه ترکیــه صــادر شــده اســت» ،گفــت :همچنیــن
قــرارداد واردات گاز از ترکمنســتان در ســال  1995امضــا
شــده ،البتــه در ادامــه اصــاح شــد کــه براســاس قــرارداد
اولیــه قــرار بــود روزانــه  26میلیــون مترمکعــب و ســاالنه
هشــت میلیــارد مترمکعــب گاز وارد کنیــم کــه در اصالحیــه
شــماره  4کــه اواخــر  2009امضــا شــد ،روزانــه 19.5
میلیــون مترمکعــب و ســاالنه  6میلیــارد مترمکعــب بــه
ایــن مقــدار اضافــه شــد.
وی افــزود :هماکنــون روزانــه  45.5میلیــون مترمکعــب و
ســاالنه  14میلیــارد مترمکعــب گاز از کشــور ترکمنســتان
وارد مــی کنیــم و ایــن قــرارداد تــا ســال  2026اعتبــار دارد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه «بــر اســاس قــرارداد
صــادرات گاز بــه پاکســتان کــه ســال  2009امضــا شــد،
بایــد از اواخــر ســال  2014ارســال گاز آغــاز مــی شــد»ف
گفــت :ایــن قــرارداد تاکنــون عملیاتــی نشــده و قــرار بــود
کــه خطــوط لولــه در دو طــرف تکمیــل و صــادرات آغــاز

شــود کــه متاســفانه طــرف پاکســتانی خــط لولــه را آمــاده
نکــرد و هــم اکنــون امــکان تحویــل گاز وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد :خــط لولــه هفتــم سراســری بــه طــول 900
کیلومتــر از عســلویه تــا ایرانشــهر در مرحلــه نخســت بــرای
صــادرات گاز بــه پاکســتان اجــرا شــد و مابقــی نیــز موکــول
بــه اعــام آمادگــی طــرف پاکســتانی شــد.
رمضانــی بــا بیــان اینکــه «بــرای صــادرات گاز بــه عــراق
نیــز دو قــرارداد امضــا شــده اســت» ،گفــت :قــرارداد
صــادرات گاز بــه منطقــه بغــداد ســال  2013امضــا شــد و
ســال  2016الحاقیــه ای در زمینــه افزایــش حجــم و مــدت
زمــان قــرارداد نیــز امضــا شــد کــه براســاس ایــن قــرارداد،
صــادرات گاز از هفــت میلیــون مترمکعــب در روز آغــاز و
پــس از  21مــاه بــه ســقف قــرارداد خواهیــم رســاند.

مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی ایــران بــا اشــاره
بــه دومیــن قــرارداد صــادرات گاز بــه عــراق گفــت:
قــرارداد صــاردات گاز بــه بصــره در ســال 2015
امضــا شــد کــه براســاس آن ،در فصــول گــرم ســال
 35میلیــون مترمکعــب و در فصــول ســرد ســال 20
میلیــون مترمکعــب و در مجمــوع ســاالنه  9میلیــارد
مترمکعــب گاز بــه بصــره ارســال خواهــد شــد کــه در
مجمــوع بــا توجــه بــه قراردادهــای صادراتــی ،ســاالنه
 40میلیــارد مترمکعــب گاز صــادر خواهیــم ک

.پرتغــال ،دبــی و کویــت ارســال کــرده اســت
اگرچــه بســیاری از کشــور هــای خاورمیانــه ،ذخایــر گازی
زیــادی را در اختیــار دارنــد امــا از آن جایــی کــه ســرمایه
الزم را نداشــتهاند نمــی تواننــد آن هــا را بــه مرحلــه
تولیــد برســانند .بســیاری از کشــورها بــا جمعیــت و اقتصاد
در حــال رشــد ،واردات گاز را جهــت تولیــد انــرژی و
.اســتفاده هــای صنعتــی آغــاز کــرده انــد
تقاضــای فزاینــده ایــن کشــور هــا بــا مــوج عرضــه زیــاد
و پروژههــای صــادرات گاز مایــع طبیعــی دراســترالیا
و امریــکا همــراه شــده اســت .بــه دو دلیــل ارزان بــودن
گاز بــه دنبــال عرضــه بیــش از حــد و کــم هزینــه بــودن
فرآینــد تبدیــل گاز طبیعــی مایــع بــه گاز طبیعــی
بســیاری از کشــور هــا بــه واردات گاز طبیعــی مایــع
.روی آورده انــد
واردات گاز مایــع طبیعــی کویــت از ســال  ۲۰۱۲تــا کنــون
ســه برابــر شــده و از از یــک میلیــون تــن بــه ســه میلیــون

تــن رســیده اســت .در ســال گذشــته مصــر و اردن نیــز
بــرای اولیــن بــار گاز مایــع را وارد کردهانــد .در حــال
حاضــر قطــر بزرگتریــن صــادر کننــده گاز طبیعــی
محســوب میشــود ،ولــی در چنــد ســال آینــده اســترالیا
و رقیــب آن آمریــکا در عرصــه صــادرات گاز ،جــای آن را
.خواهنــد گرفــت
بنــا بــر پیــش بینــی آژانــس بینالمللــی انــرژی ،تــا
ســال  ۲۰۴۰تقاضــای گاز مایــع در خاورمیانــه دو برابــر
خواهــد شــد .در نتیجــه خاورمیانــه بــه بــازار مهــم گاز
.بــدل خواهــد شــد
امســال آمریــکا بــه طــور میانگیــن روزانــه  ۱.۶میلیــون
بشــکه نفــت خــام از خاورمیانــه وارد کــرده اســت در
صورتــی کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته  ۲.۴میلیــون
بــوده اســت .بــا شــروع صــادرات گاز مایــع امریــکا بــه
خاورمیانــه مســیری تجــاری انــرژی کــه بــرای اخریــن بــار
.در ســال  ۱۸۹۰فعــال بــوده اســت ،بازگشــایی شــده اســت
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تشكلها و تابآوري كسب و كار ايرانيان
اگــر قــرار باشــد درآمدهــاي حاصــل از صــادرات
نفــت همچنــان نقــش نخســت و ابــدي در تاميــن
درآمــد دولــت و فعــاالن را برعهــده بگيــرد راه بــه
جايــي نميبريــم .تجربــهاي كــه ايــن روزهــا ايــران
را تســخير كــرده و منجــر بــه كاهــش رشــد اقتصــادي
ايــران بــه دليــل كاهــش درآمــد نفــت اســت بهتريــن
مصــداق بــراي ادعــاي يادشــده اســت .بنابرايــن بايد از
حجــم دخالتهــاي گســترده دولــت در امــور اجرايــي
و تصديگــري كاســته شــود و همچنيــن درآمدهــاي
ديگــري جانشــين درآمــد نفــت در اقتصــاد كشــور
شــود.
واقعيــت ايــن اســت كــه اجرايــي شــدن ايــن دو الــزام
بــه معنــاي بالنــده شــدن بخــش خصوصــي اســت.
بخــش خصوصــي ايــران بايــد انــدازهاش در اقتصــاد
گســترده شــود و جــاي دولــت را بگيــرد .ايــن اتفــاق
امــا بــه ســادگي ممكــن نيســت و راه زيــادي بايــد
رفــت .در مســير رســيدن بــه ايــن اســتراتژي امــا
نيازمنــد تشــكلهاي نيرومنــد بخــش خصوصــي
هســتيم .در حــال حاضــر و بــا تالشهــاي معاونــت
تشــكلهاي اتــاق بازرگانــي راه بــاز شــده اســت تــا
تشــكلها نقــش اصلــي خــود را ايفــا كننــد .امــا
هنــوز بايــد گامهــاي بيشــتر و بلندتــري برداريــم.
تشــكلهاي ايرانــي بــه ويــژه آنهايــي كــه بــه شــكل
فدراســيون اداره مــي شــوند بايــد كالننگرتــر باشــند
و از جزيينگــري دور شــوند .ايــن اتفــاق بــا توجــه بــه
ميــزان احترامــي كــه فدراســيونها ميبيننــد محقــق
مــي شــود .بايــد وزن فدراســيونها افزايــش يابــد و
تقويــت ايــن نهادهــا همچنــان ادامــه يابــد .در ايــن
صــورت اســت كــه اقتصــاد مقاومتــي در ميانمــدت
شــكل ميگيــرد و شــرايط بــراي عبــور دادن اقتصــاد
از گردابهــاي احتمالــي آمــاده ميشــود .شــرط
اصلــي ايــن نيرومنــدي تشــكلها بــه جــز اينكــه
بايــد اعضــاي بيشــتر و وفادارترداشــته باشــد ايــن
اســت كــه بــه لحــاظ مالــي در وضعيــت مناس ـبتري
قــرار بگيرنــد.
حميدرضا صالحي

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تجهیــز و بهســازی شــبکه توزیــع بــرق در کنــار مدیریــت
مصــرف میتوانــد از خاموشــیها و افزایــش بــار شــبکه
جلوگیــری کنــد هرچنــد ایــن نوســازی نیــاز بــه منابــع مالــی
دارد کــه حجــم بیشــتر ســرمایهگذاریها را از ســوی بخــش
خصوصــی میطلبــد.
رســالت صنعــت بــرق در تولیــد ،انتقــال و توزیــع انــرژی
اســت .شــاید مــردم چنــدان در زمینــه تولیــد و انتقــال بــرق
اطالعاتــی نداشــته باشــند یــا خــود را درگیــر نکننــد امــا در
فصــل گرمــا و بــاال رفتــن پیــک مصــرف بــرق بهطــور قطــع بــا
بخــش توزیــع بــرق درگیــر میشــوند آنهــم بــه گونـهای کــه
اگــر بــه تذکــرات پیاپــی مســئوالن دربــاره مدیریــت مصــرف
بــرق توجــه نکننــد بــا خاموشــیهای متعــدد شــبانهروزی
مواجــه میشــوند .بــا اینهمــه ممکــن اســت ســوال شــود
کــه آیــا خاموشــیها در فصــل تابســتان تنهــا بــه مصــرف
بــاالی بــرق برمیگــردد یــا دالیــل دیگــری نیــز بــرای
اشــکال در شــبکه توزیــع بــرق وجــود دارد؟ البتــه میــزان
تولیــد بــرق در کشــور مــا در وضعیــت مناســبی اســت و
آنطــور کــه مســئوالن میگوینــد بــا مدیریــت مصــرف
میتــوان از خاموشــیها جلوگیــری کــرد .پیــام باقــری،
عضــو هیاتمدیــره و رییــس کمیتــه صــادرات صنعــت
بــرق دربــاره ایســتگاههای توزیــع بــرق بــه صمــت گفــت:
خاموشــی در تابســتان دالیــل مختلفــی دارد کــه اصلیتریــن
آن رشــد مصــرف بــرق اســت .بــه طــور متوســط در کشــور
رشــد مصــرف  ۵تــا ۷درصــدی را در ســال شــاهد هســتیم و
ایــن رشــد مصــرف مســتلزم احــداث نیــروگاه جدیــد ،خطــوط
انتقــال و شــبکههای توزیــع اســت .هرچنــد بــه دلیــل شــرایط
رکــود و مشــکالت اقتصــادی و تامیــن منابــع مالــی بــرای
وزارت نیــرو ایــن ســرمایهگذاریهای جدیــد کمتــر اتفــاق
افتــاده از ای ـنرو در فصــل گرمــا و اوج مصــرف ،نگــران وقــوع
خاموشــیها میشــویم .بــه تازگــی  ۵۰هــزار مــگاوات پیــک
مصــرف بــرق داشــتیم و ممکــن اســت ایــن عــدد بــه  ۵۲یــا
۵۳هــزار مــگاوات نیــز برســد.
باقــری افــزود :بخــش دیگــری از مشــکالت بــه تجهیــزات
شــبکه توزیــع برمیگــردد .بایــد بدانیــم کــه تجهیــزات نیــاز
بــه تعمیــر و نوســازی دارنــد .متاســفانه در دوران تحریــم
لــوازم و تجهیــزات صنعــت بــرق وارد کشــور نمیشــد و از
ایــن جهــت مشــکل وجــود داشــت .وی در توضیــح اهمیــت
نوســازی تجهیــزات شــبکه توزیــع بــرق گفــت :وقتــی شــبکه
تحــت فشــار بــار قــرار گیــرد خاموش ـیهای فنــی در شــبکه

انتقــال اتفــاق میافتــد از ایــنرو نیــاز بــه گســترش و
بازســازی شــبکه توزیــع اســت .هرچنــد بــرای ایــن بهســازی
و نوســازی بایــد ســرمایهگذاری کــرد .باقــری دربــاره میــزان
نیــاز مناطــق بــه ایســتگاههای توزیــع بــرق نیــز گفــت:
وجــود پس ـتهای توزیــع بســتگی بــه نیــاز هــر منطقــه دارد.
بخشــی از اســتانها و شــهرهای کشــور مصــرف باالتــری
دارنــد یــا شــهرکهای صنعتــی بــا نیــاز بیشــتری از مصــرف
انــرژی مواجــه میشــوند .البتــه نمیتــوان بــه صــورت
اســتاندارد میــزان و تعــداد پســتهای بــرق را تخمیــن زد
بلکــه براســاس مصــرف در هــر شــهر متفــاوت اســت .وی بــا
اشــاره بــه اهمیــت ســرمایهگذاری بــرای احــداث شــبکههای
توزیــع گفــت :در تمامــی مراحــل تولیــد ،انتقــال و توزیــع
نیــاز بــه ســرمایهگذاریهای جدیــد داریــم .بــه تازگــی نیــز

خصوصیسازی،
راهکار بهسازی
شبکه توزیع برق
بــرق منطقــهای تهــران  ۳۱۲پســت توزیــع و فــوق توزیــع
بــرای اســتانهای مختلــف بــه مناقصــه گذاشــته شــد تــا
ســرمایهگذاریهای عقبافتــاده بــه نوعــی جبــران شــود.
بایــد بدانیــم اگــر ســرمایهگذاریهای جدیــد را انجــام
ندهیــم در تمــام بخشهــا دچــار مشــکل میشــویم .البتــه
باقــری معتقــد اســت کــه میتوانیــم راهکارهــای دیگــری
جــز ســرمایهگذاریهای داخلــی بــرای بــاال بــردن تــوان
شــبکه توزیــع داشــتیم و آن اســتفاده از مبــادالت انــرژی
بیــن کشــورهای همســایه ماســت .وی در ایــن زمینــه گفــت:
تابســتان ســال گذشــته پیــک مصــرف بــرق مــا ۵۰هــزار
مــگاوات ولــی در زمســتان پیــک مصــرف ۳۴هــزار مــگاوات
بــوده اســت .تمــام ســرمایهگذاریهای الزم را انجــام
میدهیــم کــه در فصــل گرمــا کــه پیــک مصــرف داریــم
بتوانیــم از ایــن مشــکل عبــور کنیــم .ایــن نشــان میدهــد

انـرژی

شماره چهل و دو //هفته دوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

زمانــی کــه مــا در زمــان پیــک مصــرف نیســتیم (زمســتان)
بخشــی از ایــن ســرمایهگذاریها معطــل اســت کــه حجــم
قابــل توجهــی را شــامل میشــود در حالــی کــه میتوانیــم
بــا اســتفاده از تبــادالت انــرژی بــا کشــورهای همســایه
شــمالی ایــن میــزان نیــاز را در زمانــی کــه آنهــا هــوای
خنکتــری دارنــد و بــه طــور قطــع پیــک مصــرف کمتــری
را شــاهد هســتند تامیــن کنیــم .بــه عبارتــی میتوانیــم بــه
جــای اینکــه در کشــور ســرمایهگذاری جدیــد انجــام دهیــم و
نیــروگاه و خــط تولیــد و توزیــع جدیــد احــداث کنیــم بــرق از
همســایگان خــود دریافــت و در مقابــل در زمســتان کــه مــازاد
تولیــد داریــم ایــن مــازاد را صــادر کنیــم .رییــس کمیتــه
صــادرات صنعــت بــرق دربــاره چالشهــای شــبکه توزیــع
بــرق نیــز گفــت :همــه بخشهــا مســتلزم تامیــن مالــی
هســتند .بزرگتریــن مشــکل مــا در صنعــت بــرق تامیــن مالــی
بــرای انجــام ســرمایهگذاریهای جدیــد اســت .شــرکتهای
توزیــع بــرق نیــز مبالــغ قابــل توجهــی از وزارت نیــرو طلبــکار
هســتند .مشــکل دیگــری کــه در بخــش توزیــع داریــم ایــن
اســت کــه ایــن بخــش خصوصیســازی نشــده ،ایــن در
حالــی اســت کــه تنهــا جایــی کــه میتــوان بــه ســادگی
خصوصیســازی کــرد بخــش توزیــع اســت چــون بخــش
توزیــع بــه طــور مســتقیم از مــردم پــول دریافــت میکنــد
و میتوانــد ســرمایهگذاری مبتنــی بــر ایــن درآمــد داشــته
و نســبت بــه بازگشــت ســرمایه مطمئــن باشــد .ضمــن اینکــه
فرهنــگ مصرفگرایــی در جامعــه مــا نیــز ناشــی از ایــن
اســت کــه بــرق بهراحتــی بــا قیمــت پاییــن در اختیــار مــردم
قــرار میگیــرد امــا اگــر مــا توزیــع را بــه بخــش خصوصــی
واگــذار کنیــم چارچــوب کار تغییــر میکنــد و مدیریــت
مصــرف نیــز بــه نحــو درســتتری اجــرا میشــود .باقــری
تاکیــد کــرد :در بخــش توزیــع دو چالــش اصلــی کمبــود منابع
مالــی و مطالبــات معوقــه بخــش توزیــع وجــود دارد کــه در
عمــل نمیتــوان ســرمایهگذاری جدیــد و تجهیــزات قدیمــی
و فرســوده را بــروز کــرد .مشــکل دیگــر اینکــه سیســتم توزیــع
بــرق دولتــی اســت و برخــاف اینکــه مــا تــاش کردیــم تــا
سیســتم توزیــع را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم امــا
همچنــان در دســت دولــت اســت و طبیعــی بــه نظــر میرســد
کــه ایــن بخــش نیــز مشــکالت خــاص خــود را دارد .نکتــه
مهمــی کــه در واقعیســازی قیمــت بــرق وجــود دارد بازتــاب
و نگرانــی مــردم از قیمــت بــاالی بــرق اســت .بهطــور قطــع
اگــر قیمــت بــرق واقعــی شــود نارضایتیهایــی را در پــی
خواهــد داشــت .همیــن نکتــه را بــرای صنایعــی کــه بــا انــرژی
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بیشــتر ســروکار دارنــد نیــز میتــوان مثــال زد.
حلقه رفع نگرانیها
ایجــاد و بهســازی ایســتگاههای توزیــع بــرق بهطــور قطــع
نیــاز بــه منابــع مالــی و ســرمایهگذاریهای جدیــد دارد.
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرییــس کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی ایــران و دبیــر کل فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران بــه صمــت گفــت :هرچنــد
در بخشهــای تولیــد و انتقــال بــرق ســرمایهگذاریهای
خوبــی انجــام شــده امــا بــا وجــود تالشهــا در شــبکه توزیــع
بــه دلیــل فرســودگی و قدیمــی بــودن برخــی شــبکهها ضریب
امنیــت شــبکه نامناســب میشــود و همچنیــن شــاهد تلفــات
در شــبکه بــرق هســتیم .صالحــی بــا تاکیــد بــر افزایــش
ســرمایهگذاری در شــبکه توزیــع بــرق گفــت :متاســفانه تــوان
انجــام ســرمایهگذاریهای زیــاد وجــود نــدارد؛ دلیــل آن هــم
بــه ایــن موضــوع برمیگــردد کــه دخــل و خرجهــای وزارت
نیــرو بــا هــم نمیخوانــد .چــون قیمــت بــرق در کشــور مــا
نســبت بــه قیمــت جهانــی پاییــن اســت و همیــن موضــوع
باعــث میشــود کــه ســرمایهگذاریهای زیــادی در صنعــت
بــرق انجــام نشــود .وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای پســابرجام
نیــز گفــت :بــرای توســعه تمامــی صنایــع بایــد از صنعــت بــرق
بــه عنــوان صنعــت زیرســاختی اســتفاده کنیــم .بایــد تــاش
کــرد کــه درآمدهــای وزارت نیــرو در شــرکتهای توزیــع
متناســب بــا هزینههایشــان باشــد .صالحــی معتقــد اســت
یکــی از پیشنیازهــای خصوصیســازی در بخــش توزیــع
برداشــتن گامهــای اساســی بــرای واقعیســازی قیمــت بــرق
و حرکــت بــه ســمت اقتصــاد آزاد اســت .در ایــن شــرایط
بخــش خصوصــی میتوانــد در قســمتهای موردنیــاز
ســرمایهگذاری کنــد .زمانــی کــه قیمــت بــرق یارانـهای باشــد
بخــش خصوصــی امــکان ســرمایهگذاری نــدارد مگــر در
بخشهــای کارگــزاری .نایبرییــس کمیســیون انــرژی اتــاق
بازرگانــی ایــران گفــت :نکتــه مهــم در خصوصیســازی بخــش
توزیــع بــرق ایــن اســت کــه در تمــام دنیــا نهادهــای عمومــی
شــهری نیــز حضــور دارنــد و در بخشهــای توزیــع بــرق کــه
خصوصــی میشــوند قســمتی از توزیــع بــه نهــاد شــهری
مهــم ماننــد شــهرداریها واگــذار و قســمتی نیــز بــه بخــش
خصوصــی داده میشــود .بــه عــاوه بانکهــا نیــز در کنــار
شــهرداریها میتواننــد بــه عنــوان حلقــه تکمیلکننــده
قــرار گیرنــد و در کنــار بخــش خصوصــی نگرانیهــای آینــده
بخــش ســرمایهگذاری را کــم کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضاي قرارداد فــروش
گازهاي همراه به بخش
خصـوصي

دولــت و بخــش خصوصــي ايــران باالخــره در زمينــه خريــد
و فــروش گازهــاي همــراه بــه توافــق رســيدند .ايــران روزانــه
مقــدار زيــادي گاز همــراه از ميدانهــاي نفتــي خــود توليــد
ميكنــد كــه تاكنــون برآوردهــاي مختلفــي راجــع بــه
هدررفــت اقتصــادي و آســيب زيســت محيطــي آن صــورت
گرفتــه اســت .در ايــن بيــن تاكنــون تصميمهــاي مختلفــي
بــراي نــوع اســتفاده از ايــن گازهــا گرفتــه شــد امــا تعــداد
كمــي بــه مرحلــه قــرارداد بــا بخــش خصوصــي رســيد .روز
گذشــته امــا شــانا نوشــت كــه نخســتين قــرارداد بــا حجــم
روزانــه  42ميليــون فــوت مكعــب بــه بخــش خصوصــي بــه
امضــا رســيده اســت .ايــن قــرارداد از ســوي شــركت مناطــق
نفتخيــز جنــوب بــا بخــش خصوصــي بــه امضــا رســيده اســت.
پيــش از ايــن  27تيرمــاه بيــژن عاليپــور مديرعامــل شــركت
مناطــق نفتخيــز جنــوب اعــام كــرده بــود كــه ايــن شــركت
بــراي گازهــاي همــراه برنامــه مصــوب دارد .از آنجايــي كــه
يكــي از شــركتهاي خريــدار ايــن گازهــا شــركت «هيربــد»
نيــرو عنــوان شــده كــه پيــش از ايــن نيــز گازهــاي همــراه
شــركت نفــت و گاز ارونــدان را بــا هــدف توليــد روزانــه
100مــگاوات بــرق و  103بشــكه ال پــي جــي و ميعانــات گازي
خريــداري كــرده بــود ،احتمــاال در ايــن مــورد نيــز هميــن روند
طــي خواهــد شــد .شــركت ســاخت تجهيــزات گاز تامــكار كــه
پيمانــكار پروژههــاي نفــت و گاز اســت نيــز بــه عنــوان ديگــر
خريــدار گازهــاي همــراه از شــركت مناطــق نفتخيــز جنــوب
معرفــي شــده اســت 30 .تيــر مــاه امســال نيــز قــرارداد فــروش
گازهــاي همــراه ميــدان نفتــي فــروزان ميــان ســعيد حافظــي
مديرعامــل شــركت نفــت فــات قــاره و شــركت نفــت و گاز
.نــوگام بــه امضــا رســيده بــود
نخســتين قــرارداد فــروش روزانــه ٤٢ميليــون فــوت مكعــب
گازهــاي همــراه نفــت بــه بخــش خصوصــي بــا حضــور رييــس
ســازمان حفاظــت محيــط زيســت و مديرعامــل شــركت ملــي
مناطــق نفتخيــز جنــوب امضــا شــد .حســين رجبعليپــور،
معــاون مديــر توليــد بهينهســازي مصــرف انــرژي در شــركت
ملــي نفتخيــز جنــوب بــا تشــريح قــرارداد فــروش گازهــاي

همــراه نفــت شــركت ملــي مناطــق نفتخيــز جنــوب بــه
بخــش خصوصــي اظهــار كــرد :طــرح فــروش گازهــاي
همــراه بــه بخــش خصوصــي در راســتاي تاكيــد مقــام معظــم
رهبــري بــراي پيشــگيري از ســوزاندن گازهــاي همــراه بــراي
بهرهگيــري كوتاهمــدت و ميــان مــدت از ايــن گازهــا در
.دســتور كار شــركت ملــي نفــت قــرار گرفتــه اســت
وي بــا اشــاره بــه ايجــاد كميتــه واگــذاري گازهــاي مشــعل
در شــركت ملــي نفــت ايــران گفــت :شــركت ملــي مناطــق
نفتخيــز جنــوب نيــز ايــن موضــوع را در دســتور كار قــرار
داد ،بــا برگــزاري مزايــده از ســوي شــركت ملــي نفــت ايــران
از ميــان شــركتهاي حاضــر ٢ ،شــركت هيربــد نيــرو و
.تجهيــزات گاز تامــكار واجــد شــرايط شــناخته شــدند
رجبعليپــور گفــت :مقــدار گازهــاي عرضــه شــده در مزايــده
از طــرف شــركت ملــي مناطــق نفتخيــز جنــوب از  ٣٤واحــد
بهرهبــرداري بــا حجــم حــدود ٢٢٧ميليــون فــوت مكعــب در
روز اســت كــه در يــك دوره زمانــي پنجســاله قابــل واگــذاري
.است
بــه گفتــه وي در مرحلــه نخســت انجــام مزايــده ،مقــدار ٤٢
ميليــون فــوت مكعــب در روز از چهــار ميــدان شــركت ملــي
مناطــق نفتخيــز جنــوب بــه  ٢شــركت بخــش خصوصــي
فروختــه ميشــود .ايــن مديــر شــركت ملــي مناطــق نفتخيــز
جنــوب يــادآور شــد :ايــن قــرارداد در راســتاي سياس ـتهاي
اصــاح الگــوي مصــرف ابالغــي از ســوي مقــام معظــم رهبــري،
سياســتهاي كلــي محيــط زيســت ابالغــي از ســوي مقــام
معظــم رهبــري و اجــراي سياســتهاي ۲۴گانــه اقتصــاد
مقاومتــي اســت .وي تصريــح كــرد :بــا اجــراي ايــن قــرارداد
دوطــرف متعهــد ميشــوند ،مســائل زيســت محيطــي را
بهطــور ويــژه مــورد توجــه قــرار دهنــد .رجبعليپــور گفــت:
ايــن قــرارداد افــزون بــر صرفهجويــي و بهينهســازي انــرژي از
ثــروت ملــي هــم صيانــت ميكنــد و افــزون بــر آن درآمدزايــي
و اشــتغالزايي هــم بــه همــراه خواهــد داشــت .بيــژن عاليپــور
مديرعامــل شــركت مناطــق نفتخيــز جنــوب پيــش از ايــن
اعــام كــرده بــود كــه عمــده گازهــاي همــراه در شــركت ملــي
نفتخيــز جنــوب در حــال جم ـعآوري و تزريــق اســت و رقــم
باقيمانــده آن تنهــا كمتــر از 8درصــد اســت .او رويكــرد ايــن
شــركت را جمــعآوري و تزريــق گازهــاي همــراه دانســته و
گفتــه بــود :بــراي همــه آنهــا برنامــه داريــم .وي افــزوده بــود:
شــركت ملــي مناطــق نفتخيــز جنــوب بــراي همــه گازهــاي
همــراه و تزريــق گاز ،طرحهــاي مصــوب دارد كــه اكنــون در
.حــال اجراســت يــا در آينــده اجــرا ميشــود
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رایزنان بازرگانی از میان فعاالن
اقتصادی برگزیده شوند
اعضــای کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات،
در بیســتمین گردهمایــی اخیــر خــود بــه بحــث و بررســی
موضــوع مســایل حــول رایزنــان بازرگانــی در کشــورهای
هــدف پرداختنــد .در ایــن نشســت اعضــای ایــن کمیســیون
بــا اشــاره بــه عملکــرد و بهــرهوری رایزنــان بازرگانــی طــی
ســالهای گذشــته تاکنــون ،خواســتار ایــن شــدند کــه
بــا اصــاح آییننامــه انتخــاب رایزنــان بازرگانــی ،بخــش
خصوصــی هــم در انتخــاب آنــان دخیــل شــود .همچنیــن
اعضــای کمیســیون خواســتار ایــن بودنــد کــه شــرایطی
فراهــم شــود تــا افــراد بیشــتری بتواننــد بــرای احــراز ایــن
.مســوولیت مهــم در حــوزه تجــارت خارجــی معرفــی شــوند
در ادامــه نیــز حمایــت دولــت از صــادرات غیرنفتــی مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و اعضــای کمیســیون هــر
کــدام از دیــد خــود ،نظــرات و پیشــنهاداتی بــرای بهبــود
.بســته حمایتــی دولــت ارائــه دادنــد
.کنند
شرایط انتخاب رایزنان
پــس از بیــان ایــن انتظــارات از ســوی رییــس کمیســیون
تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،رضــا
عباســقلی ،مدیــرکل دفتــر امــور نمایندگیهــای ســازمان
توســعه تجــارت ایــران کــه میهمــان ایــن نشســت بــود،
بــه تشــریح رونــد انتخــاب و کارکــرد رایزنــان پرداخــت .او
گفــت :ســابقه اعــزام رایزنــان بازرگانــی بــه دیگــر کشــورها
بــه ســال 1373بازمیگــردد .زمانــی کــه مرحــوم حســن
حبیبــی ،معــاون اول رییسجمهــور وقــت ،بــه وزارت
بازرگانــی آن زمــان ،ایــن مجــوز داد کــه  30رایــزن
برگزیــده شــود .پــس از آن تفاهمنامــهای میــان وزارت
بازرگانــی و وزارت امورخارجــه بــه منظــور تعییــن شــرایط
.اســتقرار رایزنــان منعقــد شــد
عباســقلی دربــاره شــرایط رایزنــان گفــت :یــک رایــزن
بازرگانــی بایــد حداقل10ســال ســابقه اشــتغال در وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت را دارا باشــد .مــدرک او ،حداقــل
در ســطح لیســانس و حداقــل نمــره آیلتــس ایــن فــرد بایــد
در حــد  5باشــد .او ادامــه داد :پــس از اعــام فراخــوان و
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بررســی شــرایط اولیــه ،در دو مرحلــه مصاحبــه شــفاهی
صــورت میگیــرد و رایزنــان برگزیــده میشــوند .ایــن
افــراد طــی دو دوره ،تحــت آمــوزش قــرار میگیرنــد.
نخســت ،دورهای اســت کــه افــراد بــا توانمندیهــای
کشــورهای هــدف آشــنا میشــوند .در دورهای دیگــر ،آنهــا
از طریــق بازدیدهــای میدانــی در جریــان پتانســیلهای
.ایــران در اســتانهای مختلــف قــرار میگیرنــد
بــه گفتــه رضــا عباســقلی اکنــون  22رایــزن بازرگانــی در
کشــورهای هــدف مســتقر هســتند و بــا احتســاب رایزنانــی
کــه حکــم دریافــت کــرده و هنــوز مســتقر نشــدهاند،
تعــداد آنهــا بــه  25رایــزن میرســد .مدیــرکل دفتــر
امــور نمایندگیهــای ســازمان توســعه تجــارت ایــران،
دربــاره اختالفــات وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت
امورخارجــه گفــت :در ابتــدای شــکلگیری پســت رایزنــی،
اختالفاتــی میــان ایــن دو نهــاد دولتــی ایجــاد شــد .بــه ایــن
دلیــل کــه مســئوالن وزارت امــور خارجــه مدعــی بــود کــه
در مــورد رایزنــان ،ایــن وزارتخانــه بایــد نظــر بدهــد .امــا در
نهایــت وزارت امــور خارجــه ،نظــر وزارت بازرگانــی وقــت
را پذیرفــت و اکنــون نیــز اختالفــی وجــود نــدارد .رضــا
عباســقلی افــزود :برخــی تجــار بــر ایــن عقیــده هســتند کــه
رایزنــان بایــد در کشــورهای هــدف بــرای آنــان بازاریابــی
کننــد .در حالــی کــه رایزنــان دارای شــرح وظایــف معینــی
هســتند و بخشــی از وظایــف آنهــا معطــوف بــه ارائــه خدمت
بــه دولــت و بخــش دیگــری از وظایــف آنهــا ،ارائــه خدمــات
بــه بخــش خصوصــی اســت .در عیــن حــال همــه رایزنــان
در کشــورهای مختلــف دارای ســایت شــخصی هســتند کــه
در پرتــال ســازمان توســعه تجــارت در دســترس اســت و در
ایــن بخــش ،فرصتهــای ســرمایهگذاری کشــورهای محــل
اســتقرار آنهــا ارائــه شــده اســت .او موضــوع رایزنــی تجــاری
را در ایــران ،موضــوع نوپایــی توصیــف کــرد و گفــت :برخــی
ســفرا در ســفارتخانههای ایــران بــا رایزنــان همــکاری
میکننــد .امــا گــروه دیگــر نیــز معتقدنــد رایزنــان نبایــد
در موضوعــات صنعتــی و معدنــی دخالــت کننــد .عباســقلی
افــزود :در ســال  1389مجــوزی صــادر شــده اســت کــه بــه
موجــب آن  10رایــزن در خــارج از ســفارتخانهها در محلــی
بــا عنــوان شــعبه ســازمان توســعه تجــارت اســتقرار یابنــد.
بــه طــوری کــه اکنــون ایــن شــعبهها درکشــورهای عــراق،
افغانســتان ،لبنــان ،ترکیــه ،هنــد ،روســیه و ایتالیــا تاســیس
.شــده اســت .شــعبه چیــن نیــز بــه زودی افتتــاح میشــود
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مکتب های اقتصادی
علــم اقتصــاد مــدرن ماننــد ســایر علــوم اجتماعــی از ابتــدای پیدایــش بــه صــورت جریــان هــای فکــری و نحلــه هایــی بــوده
اســت کــه در برخــی موضوعــات اقتصــادی بــا یکدیگــر اتفــاق نظــر و در موضوعــات دیگــر ،اختــاف نظــر داشــته انــد .نحلــه
هــای فکــری اصلــی در طــول زمــان ،رواج یافتــه و طــرف دارانــی پیــدا کــرده انــد .ایــن نحلــه هــا بــا نقــد مخالفــان و ناتوانــی
در توضیــح واقعیــت هــا ،افــول کــرده و بــا تفســیری جدیــد دوبــاره ظهــور کــرده انــد .آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه چــرا
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هــای اقتصــادی چــه کســانی بودنــد ،چــه مباحثــی را مطــرح مــی کردنــد و در نهایــت چــه انتقــادی بــه آن هــا وارد شــده اســت.
اندیشــۀ اقتصــادی مــدرن بــه دو صــورت انفــرادی و مکتــب فکــری ظاهــر شــده اســت.متون تاریــخ اندیشــۀ اقتصــادی عمدتـ ًا
بــه صــورت اندیشــۀ انفــرادی اســت و بــه نــدرت بــه صــورت مکتــب فکــری مطــرح شــده اســت.
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