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مديران براي جذب سرمايهگذار رقابت
كنند

رييــس مجلــس شــوراي اســامي ،بــا بيــان اينكــه مديــران بايــد
بــراي جــذب ســرمايهگذار بــا يكديگــر رقابــت كننــد ،گفــت :آن
مديرانــي موفــق هســتند كــه دســت ســرمايهگذاران را بگيرنــد.
علــي الريجانــي در مراســم افتتــاح و بهرهبــرداري از مجموعــه پــارك آبــي
قــم كــه در بوســتان غديــر برگــزار شــد ،ضمــن تبريــك بــه مناســبت ميــاد
حضــرت معصومــه(س) و آغــاز دهــه كرامــت گفــت :افتتــاح پروژههايــي
كــه در ايــن ايــام انجــام ميشــود را بايــد بــه فــال نيــك گرفــت .بــه
گــزارش اقتصــاد آناليــن بــه نقــل از ايســنا ،وي از ســرمايهگذار پــارك آب و
تــاب و نيــز مســاعدتهاي شــهرداري ،اســتانداري و ديگــر مســووالني كــه
در ايــن پــروژه همــكاري داشــتند ،تشــكر و قدردانــي كــرد و افــزود :ايــن
پــروژه نمونهيــي از كارآفرينــي اســت و ميتوانــد هماننــد آن در ديگــر
نقــاط كشــور هــم اتفــاق بيفتــد ،اگــر ســرمايهگذاراني كــه اينچنيــن
ايدههايــي را دارنــد حمايــت شــوند و زمينــه بــراي اجرايــي كــردن ايــده
آنهــا فراهــم شــود.
وي بــا بيــان اينكــه «در شــرايط فعلــي بيــش از ۸۰۰هــزار ميليــارد تومــان
پــول در دســت مــردم قــرار دارد» ،ادامــه داد :اكنــون كــه ايــن منابــع
دراختيــار مــردم اســت و آنهــا عالقهمنــد بــه توليــد هســتند بايــد زمينــه
بــراي ورود ايــن منابــع بــه توليــد و كارآفرينــي فراهــم شــود؛ چراكــه اگــر
امــروز دچــار لكنــت در توليــد هســتيم بهدليــل فراهــم نبــودن ايــن
زمينههاســت.
رييــس مجلــس شــوراي اســامي اظهــار كــرد :كســي كــه ميخواهــد امــروز
كار توليــدي را شــروع كنــد ،بايــد از هفتخــوان رســتم عبــور كنــد كــه
ايــن موجــب منصــرف شــدن ســرمايهگذار ميشــود؛ سيســتم اداري مــا
مشــكالتي را ايجــاد ميكنــد كــه شــايد ايــن بــه خاطــر وســيع بــودن آن
اســت.
وي بااشــاره بــه اينكــه «عالقهمنــدي بــراي توليــد بيــن مــردم و
ســرمايهگذاران وجــود دارد» ،ادامــه در صفحــه 4

صادرات غیر نفتی از واردات پیشی گرفت

صادرات غیر نفتی از واردات پیشی گرفت
حجــت االســام حســن روحانــی ،رئیسجمهــور در گفتگــوی
مســتقیم خبــری بــا ملــت ایــران گفــت:
در صــادرات غیرنفتــی حرکــت خوبــی را شــاهد هســتیم و در پنــج ماهــه اول
امســال صــادرات غیرنفتــی از واردات پیــش گرفتــه اســت.
روحانــی بــا نمایــش دادن نمــوداری در خصــوص صــادرات و واردات گفــت :در این
نمــودار نشــان داده میشــود کــه در چهــار ماهــه نخســت ســال  ۸۸صــادرات
مــا  ۵.۹بــوده و واردات مــا در همــان مــدت  ۱۵.۷میلیــارد دالر بــوده اســت ،در
ســال  ۸۹صــادرات مــا  ۸میلیــارد دالر و واردات مــا  ۱۹میلیــارد دالر ،در ســال
 ،۹۰صــادرات  ۱۰.۳میلیــارد دالر و واردات مــا  ۱۸.۶میلیــارد دالر بــوده اســت.
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :در ســال  ۹۱صــادرات مــا  ۱۰.۱میلیــارد دالر۱۷.۵ ،
میلیــارد دالر واردات ،در ســال  ۱۰.۴ ،۹۲میلیــارد دالر صــادرات ۱۳ ،میلیــارد دالر
واردات ،در ســال  ۱۱.۳ ،۹۳میلیــارد دالر صــادرات ۱۷.۳ ،میلیــارد دالر واردات
بــوده اســت .در ســال  ۱۱ ،۹۴میلیــارد دالر صــادرات و  ۱۳.۹میلیــارد دالر واردات
بــوده اســت ۱۳.۴ .میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی و  ۱۲.۹میلیــارد دالر واردات
کشــور اســت.
روحانــی گفــت :صــادرات مــا بــر واردات پیشــی گرفتــه اســت ،البتــه بدیــن معنــا
نیســت کــه همیشــه واردات بــد اســت .اگــر واردات کاالی اولیــه و مــواد اولیــه

کارخانجــات و قطعــات باشــد ،خــوب اســت.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه در ســال گذشــته در کل ســال صــادرات غیرنفتــی
مــا بــر واردات پیشــی گرفــت و امســال نیــز در چهــار ماهــه اول رشــد داشــتیم.
رئیسجمهــور اظهــار داشــت :ســال گذشــته صــادرات مــا  ۱۱میلیــارد دالر و
امســال  ۱۳.۴میلیــارد دالر اســت.
روحانــی تصریــح کــرد :افزایــش صــادرات عالمتــی اســت کــه نشــان میدهــد
امســال مســیر حرکــت مــا بــه ســمت حرکــت مثبــت اقتصــادی اســت.
روحانــی در ادامــه گفــت :صــادرات مــا بیشــتر از پارســال شــده و چیــزی حــدود
 ۲.۴درصــد صــادرات افزایــش پیــدا کــرده و مهمتــر اینکــه صــادرات بــر واردات
پیشــی گرفتــه و خــود ایــن یــک عالمتــی اســت کــه امســال مســیر مــا بــه
ســمت یــک حرکــت مثبــت اقتصــادی اســت.
امروز کسی نمی تواند برای صادرات نفت ایران تعیین تکلیف کند
روحانــی تاکیــد کــرد :در دوران برجــام فرصــت خوبــی نــه تنهــا در فــروش نفت و
نــه تنهــا بــرای دسترســی بــه امــوال کشــور بلکــه بــرای مســائلی همچــون بیمه و
کشــتیرانی ایجــاد شــد .مــا چــون در مســئله کشــتیرانی تحریــم بودیــم کشــتی
هــای بــزرگ در بنــادر مــا پهلــو نمــی گرفتنــد ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
صــادرات غیــر نفتــی از واردات پیشــی
گرفتحجــت االســام حســن روحانــی،
رئیسجمهــور در گفتگــوی مســتقیم خبــری بــا
ملــت ایــران گفــت :مشــروح خبــر

ـي
ـاق بازرگانـ
ـت اتـ
ـاره وضعيـ
ـه دربـ
 5نكتـ
ايــران چنــد روزي از شــوك اســتعفاي رييــس

ميگــذرد و همــه بــه رســم ادب ســكوت كردهانــد
بــا ايــن اميــد كــه مشــروح خبــر

ـل
ـتقراض حـ
ـا اسـ
ـرق بـ
ـت بـ
ـکالت صنعـ
مشـ
ـود علیرضــا کالهــی صمــدی ،رییــس
ـی شـ
نمـ

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در گفــت وگــو
بــا ســایت خبــری مشــروح خبــر

مذاکــره آلمــان هــا بــا ایــران بــرای
ـی مدیــر امــور
ـای غربـ
ـه اروپـ
ـادرات گاز بـ
صـ

بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز گفــت :مذاکــره یــک
شــرکت آلمانــی معتبــر با شــرکت ملــی گاز ایــران در
زمینــه خریــد گاز ،شــرایط مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه

2

د هزينــه احــداث نيــروگاه صــرف
10درصــ 
توزيــع بــرق شــود مشــروح خبــر

ـر میشـ
ـه برابـ
ـران سـ
ـرژی در ایـ
ـای انـ
تقاضـ
ـود ویتــرز :جهــش  ٤٧درصــدی واردات نفــت
خبر
مشــروح
آســیا از ایــران مشــروح خبــر
تــراز تجــاري ايــران بــا تركيــه  ۳۹۸ميليــون همــكاري ايــران و كرهجنوبــي در ســاخت
دالر منفــي شــد مشــروح خبــر
پتروپااليشــگاه مشــروح خبــر

ایــران بــا کنــار زدن کویــت چهارمیــن ترانزیــت گاز بــه اســلواکی و چــک مشــروح
ـن شـ
ـه ژاپـ
ـت بـ
ـده نفـ
صادرکننـ
ـد مشــروح خبــر خبــر

ـا
ـه اروپـ
ـا اتحاديـ
ـي بـ
ـكاري گمركـ
ـند همـ
سـ
ـد كنوانســيون تجديدنظــر شــده كيوتــو
ـي شـ
نهايـ
ـرژی اسـ
ـاب انـ
ـه هـ
ـدن بـ
ـل شـ
تبدیـ
ـتراتژی مــورد بررســي قــرار گرفــت  (RKC)،مشــروح خبــر
هیئــت
عضــو
ســماک،
کاظــم
خواهد
ـی
مـ
عالقمنــدی اوکرایــن بــه ترانزیــت نفــت و گاز ایران-عمــان مناقصــه مشــترک گازی برگــزار
مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی جــال پــور اســتعفا داد.هیــات رئیســه ایــران مشــروح خبــر
میکننــد مشــروح خبــر
گفت:مشــروح خبــر
اتــاق اســتعفا را نپذیرفــت .رئیــس اتــاق

نقــش کمرنــگ بخــش خصوصــی در
ـرژی عضــو
ـاب انـ
ـاد هـ
ـع ایجـ
ـادرات؛ مانـ
صـ
هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
تاکیــد کــرد کــه اشــکال اصلــی در تبدیــل
شــدن ایــران بــه مشــروح خبــر

مالیــات بایــد نــه تنهــا ســدی بــرای
ـود
ـق شـ
ـث رونـ
ـه باعـ
ـادی کـ
ـعه اقتصـ
توسـ

معضلــی بــود کــه صــادر کننــدگان مــا حــدود دو
ســال گرفتــارش بودنــد بخشــنامه ای بــود کــه ســال
 93توســط مشــروح خبــر

حجــم معاملههــای بــرق در بــورس انــرژی مذاکــره بــرای صــادرات و ذخیــره گاز ایــران
افزایــش یافــت مشــروح خبــر
در جمهــوری آذربایجــان مشــروح خبــر

بازرگانــی ایــران پــس از حــدود  ۱۴مــاه فعالیــت،
دهــم مــرداد ،بــا انتشــار نام ـهای رســما اســتعفای
خــود را اعــام کــرد .مشــروح خبــر

رقابــت ایــران در ســاخت تجهیــزات صنعــت بخــش خصوصــي ميتوانــد از انقــاب
ـد مشــروح
ـتفاده كنـ
ـا اسـ
ـارد دالري اروپـ
نفــت بــا دیگــر کشــورهای منطقــه مشــروح ۸۰ميليـ

خبــر

خدمــات بیمــه پــارس همــگام بــرای
اعضــای فدراســیون صــادرات انــرژی

امضــای قــرارداد  ٤٠میلیــون مترمکعبــی
پوشــشهای بیمــهای کوتــاه مــدت صــادرات
صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان مشــروح
ـد مشــروح خبــر
ـش مییابـ
ـد کاهـ
ـا  80درصـ
تـ

خبــر

کارشــناس صنعــت بیمــه بــا بیــان اینکــه وظیفــه خبــر
شــرکت هــای کارگــزاری بیمــه و از جمله شــرکت
بیمــه پــارس مشــروح خبــر

افزایــش  ۲۳درصــدی صــادرات ،کاهــش ۷
درصــدی واردات مشــروح خبــر

*

افزايــش 3واحــد درصــدي ضريــب
ـا
ـاخت  2آزادراه بـ
ـرارداد سـ
ـي قـ
ـل نهايـ
حمايتــي گمــرك نشســت مديــران ســتادي و مراحـ
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
اجرايــي گمــركات سراســر كشــور روز گذشــته در ايتالياييهــا و تركهــا مشــروح خبــر
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
نیروگاهســازی
قــرارداد
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
بــا گمــرك جمهــوري اســامي ايــران برگزار شدمشــروح
انتصــاب رييــس هيــات عامــل صنــدوق توســعه خواهیــد کــرد
شــرکتترکیهای علیــه منافــع ملــی اســت خبــر
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی بــا اعــام
ملــي مشــروح خبــر
ایــن کــه قــرارداد وزارت نیــرو مشــروح خبــر
.
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و ایــن موضــوع مخــارج اضافــه ای بــه مــا تحمیــل مــی
کــرد.
رئیــس جمهــور در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بــر اینکــه اگــر
برجــام نبــود و محقــق نمــی شــد امــروز وضعیــت مــا چگونه
بــود؟ گفــت :اگــر شــرایط پیــش از برجــام و مذاکراتــی کــه
قبــل از دولــت یازدهــم انجــام شــد و توفیقاتــی کــه بدســت
آورد را بررســی کنیــم خواهیــم دیــد کــه فــروش نفــت در
آن مقطــع بــه صــورت محــدود انجــام مــی شــد یعنــی مــا
تنهــا یــک میلیــون بشــکه نفــت مــی توانســتیم بفروشــیم و
بــا مقرراتــی کــه آنهــا تحمیــل کــرده بودنــد بــه تدریــج بــا
کاهــش هــای  ۲۰درصــدی بــه صفــر مــی رســید و نمــی
توانســتیم نفــت خــود را بــه هیــچ کشــوری صــادر کنیــم.
وی افــزود :در آن دوران ،شــرایط دسترســی کشــور بــه
اموالــش روز بــه روز ســخت تــر مــی شــد و کشــورها
ســختگیری هــای بیشــتری مــی کردنــد .مــا در آن دوران در
صــادرات و تولیــد خــودرو ،فلــزات گرانبهــا ،جابجایــی هــای
ریالــی و در فــروش نفــت در محدودیــت قــرار داشــتیم.
روحانــی تصریــح کــرد :مهمتریــن اثــر برجــام ایــن بــود
کــه ســایه شــوم تهدیــد از کشــور رفــع شــد .دشــمنان مــا
پرونــده مــا را بــه شــورای امنیــت کشــانده بودنــد و مــا را
تحــت فصــل  ۷قــرار دادنــد و  ۶تــا ۷قطعنامــه علیــه مــا
تصویــب کردنــد و هــر زمانــی ممکــن بــود کشــور مــا دچــار
یــک آتــش ناخواســته و جنــگ ناخواســته شــود امــا ایــن
تهدیــد از ســر مــردم رفــع شــد .آنهــا در آن دوران ایــران را
در ســازمان ملــل ،کشــوری معرفــی کــرده بودنــد کــه علیــه
صلــح و امنیــت جهانــی اســت ایــن مســئله هــم در شــورای
حــکام مطــرح بــود و هــم در قطعنامــه هــای شــورای امنیــت
ســازمان ملــل.
عالمتهــای اقتصــادی گویــای حرکــت در مســیر
تحقــق رشــد  ۵درصــدی اســت
روحانــی در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص وعــده دولــت
بــرای رشــد پنــج درصــدی در ســال  ،۹۵گفــت :بســیار
امیــدوار هســتم کــه بــه هــدف رشــد پنــج درصــدی امســال
دســت پیــدا کنیــم ،عالمتهــا هــم در آغــاز ســال همیــن
امــر را نویــد میدهــد ،در پنــج مــاه اخیــر رشــد مصــرف
بــرق صنعتــی بیــش از ســه ماهــه اول و چهــار ماهــه اول

امروز کسی نمی تواند
برای صادرات نفت ایران
تعیین تکلیف کند

ســال گذشــته اســت.
وی اظهــار داشــت :همیشــه مصــرف بــرق در بخــش صنعتی،
عالمتــی بــرای رشــد صنعتی ،رشــد در کشــاورزی اســت.
رئیسجمهــور ادامــه داد :در ســه ،چهــار مــاه اخیــر ۴.۲
مصــرف بــرق در بخــش صنعــت افزایــش یافــت کــه عالمــت
اولیـهای در خصــوص حرکــت ایــران در مســیر رشــد اســت.
رونق اقتصادی در گرو مبارزه قاطع با قاچاق کاالست
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در آمــار رســمی و
اعــام شــده وارداتــی کــه بــه صــورت قاچــاق وارد کشــور
مــی شــود اعــام مــی شــود یــا خیــر افزود:آمــار اعــام شــده
مربــوط بــه گمــرک ایــران اســت بنابرایــن قاچــاق در ایــن
آمــار نیســت و آنچــه کــه اخیــرا از مســئوالن مربوطــه بــه
مــن آمــار داده شــده ایــن را مــی گویــد کــه خوشــبختانه در
یــک ســال گذشــته قاچــاق کاهــش قابــل مالحظــه ای پیــدا
کــرده و کشــفیات آن هــم افزایــش یافتــه اســت.
روحانــی تصریــح کــرد :از بحــث آن  ۲۵میلیــاردی کــه
گفتــه مــی شــد االن صحبــت از  ۱۵میلیــارد اســت یعنــی
 ۱۰میلیــارد کاهــش پیــدا کــرده و بــرای مبــارزه بــا واردات
قاچــاق هــم بایــد همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم،
گمــرک مــا تجهیــزات خوبــی را دارد پیــدا مــی کنــد چــرا
کــه بخشــی از ایــن مســاله مربــوط بــه تجهیــزات نویــی
اســت کــه گمــرک مــا در حــال تجهیــز بــه آن اســت و
از طــرف دیگــر نیروهــای مرزبانــی مــا بایــد بیشــتر تــاش
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کننــد.
رئیــس جمهــور در ادامــه گفــت :زمانــی کــه مــا بــه ســمت
دولــت الکترونیــک حرکــت کنیــم مســلما مــی توانیــم
بهتــر بــا مســاله قاچــاق مبــارزه کنیــم چــرا کــه مبــارزه
باقاچــاق بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد و حتــی بــرای
رونــق اقتصــادی مــان بســیار بااهمیــت اســت چــرا کــه اگــر
کاالیــی بــا قاچــاق وارد کشــور شــود مســلما ایــن بــا تولیــد
کاال در داخــل کشــور در تضــاد اســت.
روحانــی تاکیــد کــرد :بنابرایــن دولــت بــه جــد در مســیر
مبــارزه بــا قاچــاق راهــش را ادامــه مــی دهــد و موفقیــت
یــک ســال گذشــته نیــز بســیار خــوب بــوده اســت و مــا ایــن
تــاش را ادامــه خواهیــم داد.
تشکر از تمام کارکنان و مدیران صنعت نفت
روحانــی تصریــح کــرد :مــن در اینجــا بایــد از همــه کارکنــان
و مســئوالن صنعــت نفــت تشــکر کنــم ،آنهــا کاری کردنــد
کــه در طــول چنــد مــاه بعــد از برجــام ،تولیــد نفــت
خودمــان را بــاال ببریــم و در صــادرات نفــت و میعانــات
حرکتــی را در پیــش بگیریــم ،تقریبــا بــه شــرایط مشــابه
قبــل از تحریــم هــا برســیم کــه حتــی دیگــران هــم دچــار
تعجــب شــدند کــه چطــور مــا در زمــان کوتاهــی توانســتیم
ایــن کار را بکنیــم.
وی ادامــه داد :شــما مــی بینیــد وقتــی یــک چــاه بــرای
مدتــی بســته اســت وقتــی مــی خواهــد دوبــاره فعــال شــود
فعالیــت هــا و هزینــه هــای خیلــی زیــادی را نیــاز دارد .ایــن
آمادگــی از قبــل از روز اجــرای برجــام در دولــت ایجــاد شــد
و بــه حــق کارکنــان صنعــت نفــت تــاش بســیار خوبــی
انجــام دادنــد و امــروز مــا بــا یــک آمــار و ارقــام بســیار
خوبــی مواجــه هســتیم.
روحانــی در ادامــه بــا نمایــش یــک نمــودار وضعیــت صنعــت
نفــت کشــور را در طــول چنــد مــاه اخیــر توصیــف کــرد و
گفــت :پیــش از برجــام یعنــی در  ۱۰ماهــه نخســت ۹۴
شــرایط مــا بــه گونــه ای بــوده کــه مجموعــه تولیــد نفــت
خــام و میعانــات گازی مــا  ۳میلیــون و  ۲۵۰هــزار بشــکه
بــوده اســت و صــادرات مــا یــک میلیــون و  ۳۴۸هــزار
بشــکه ،در چهــار ماهــه ســال  ۹۵تولیــد مــا  ۴میلیــون و
 ۱۲۲هــزار بشــکه در روز بــوده و صــادرات مــا  ۲میلیــون و
 ۳۸۲هــزار بشــکه در روز بــوده و در تیــر مــاه آمــار بــه ایــن
صــورت بــوده تولیــد نفــت خــام و میعانــات مــا  ۴میلیــون و
 ۱۵۴هــزار بشــکه اســت و صــادرات نفــت خــام و میعانــات
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 ۲میلیــون و  ۴۲۸هــزار بشــکه اســت.
رئیــس جمهــور در ادامــه گفــت :ایــن نشــان مــی دهــد در
عــرض چنــد مــاه از تولیــد  ۳میلیــون و  ۲۵۰هــزار بشــکه
بــه  ۴میلیــون و  ۱۵۴هــزار رســیدیم یعنــی چیــزی حــدود
یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام و میعانــات مــا افزایــش
پیــدا کــرده اســت کــه ایــن یکــی از آثــار برجــام اســت.
روحانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مــا مــی توانیــم
طلــب هــای خودمــان را از کشــورهای مختلــف بــه داخــل
کشــور برگردانیــم ،افــزود :یکــی دیگــر از آثــار برجــام عــاوه
بــر مســاله فــروش نفــت خــام و میعانــات مــا کــه مــن دیروز
هــم در ســخنرانی کــه در جمــع کارکنــان شــریف صنعــت
گاز داشــتم گفتــم تنهــا بحــث فــروش نیســت کــه مــا مثــا
یــک میلیــون بشــکه نفــت بیشــتر بفروشــیم بلکــه مهــم این
اســت کــه تــا دیــروز قــدرت هــای بــزرگ بــاالی ســر مــا
ایســتاده بودنــد و بــه مــا تحمیــل مــی کردنــد بیشــتر از یک
میلیــون بشــکه نفــت خــام یــک بشــکه بیشــتر نفروشــید
و نــه تنهــا ایــن را بــه مــا تحمیــل کردنــد بلکــه جلــوی
کشــورهایی کــه قصــد خریــد نفــت را از مــا داشــتند ،مــی
گرفتنــد.
وی تاکیــد کــرد :ایــن عزتــی بــرای ماســت کــه مــا نفــت را
هــر چقــدر کــه دلمــان بخواهــد مــی فروشــیم ایــن عــاوه
بــر مســاله اقتصــادی از لحــاظ سیاســی و از لحــاظ آن ابعــاد
انقالبــی کشــور کــه یــک بخــش بــزرگ آن اســتقالل اســت
و اســتقالل یــک بخــش بزرگــش ایــن اســت کــه مــا در اراده
مــان و در اجــرای اراده مــان در برابــر قــدرت هــای بــزرگ
بتوانیــم بــه خوبــی ایســتادگی کنیــم و نگذاریــم چیــزی را
بــر مــا تحمیــل کننــد.
رئیــس جمهــور گفــت :امــروز در شــرایط پســابرجام دســت
مــا بــاز اســت کــه از پــول هــای خودمــان اســتفاده کنیــم.
وزیــر نفــت گفــت مــا هــر نفتــی کــه مــی فروشــیم پــول آن
را بــه صــورت یــورو بــه حســاب خــود انتقــال مــی دهیــم.
در شــرایط پیــش از برجــام ،حســابی نبــود کــه مــا بخواهیــم
پــول خــود را بــه آن حســاب واریــز کنیــم.
هــر چقــدر جلوتــر میرویــم گشــایش بیشــتری در
برجــام حاصــل میشــود
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه متأســفانه غربیهــا ایــن
آزمایــش را بــه خوبــی انجــام ندادهانــد و بــه تعهــدات خــود
پایبنــد نبودهانــد ،امــا مــا بایــد مراقــب باشــیم ،اظهــار
داشــت :برجــام

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 5نكته درباره
وضعيت اتاق
بازرگاني ايران

حمیدرضا صالحی

چنــد روزي از شــوك اســتعفاي رييــس ميگــذرد و
همــه بــه رســم ادب ســكوت كردهانــد بــا ايــن اميــد
كــه تــا جلســه بعــدي هيــات نماينــدگان وضعيــت
رييــس اتــاق بازرگانــي بهبــود يابــد و بتوانــد بــه
ســر كار خــود بازگــردد .بــا ايــن شــرايط نميتــوان
اظهارنظــري دربــاره آينــده اتــاق بازرگانــي كــرد امــا
 5نكتــه تحــت هــر وضعيتــي الزم اســت كــه در اتــاق
بازرگانــي ايــران مــورد نظــر قــرار گيــرد.
مســاله اول ادامــه حركــت در ريلگــذاري انجــام شــده
اســت .اتــاق ايــران داراي برنامهيــي مشــخص بــود كــه
هرچنــد بــا بعضــي مشــكالت امــا در حــال انجــام شــدن
بــود .سياســت اتــاق بازرگانــي ايــران مبنــي بــر حركــت بــه
ســمت تعامــات خارجــي و اســتفاده از فضــاي پســابرجام
بــود .ايــن ريلگــذاري نبايــد دچــار تغييــرات اساســي شــود.

در حقيقــت راهــي كــه امــروز  14مــاه از آن ســپري شــده
بايــد در طــول ادامــه راه نيــز مــد نظــر باشــد .حتــي اگــر
رييــس اتــاق عــوض شــود دســتاندركاران اتــاق بازرگانــي
در ايــن مســير حضــور داشــتهاند و ميتواننــد مســيري كــه
ايجــاد شــده اســت را بــه ســرانجام برســانند .در حقيقــت هــر
تغييــري در اتــاق بازرگانــي نبايــد متــرادف بــا تغييــر در تمــام
برنامههــاي بلندمــدت و حتــي ميانمــدت باشــد و طبيعتــا
نميتــوان انتظــار داشــت يــك برنامــه جديــد بتوانــد در ايــن
دوره مــا را بــه ســرمنزل مطلــوب برســاند.
مســاله دوم خصوصــي مانــدن اتــاق بازرگانــي اســت .از اتــاق
بازرگانــي ايــران بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــي نــام
بــرده ميشــود و طبيعتــا نيــاز اســت كــه كســاني در راس
كار قــرار گيرنــد كــه برآمــده از بخــش خصوصــي باشــند.
محســن جاللپــور داراي ايــن ويژگــي بــود بــه هميــن دليــل
حــرف وي بــا حــرف بقيــه تفــاوت چندانــي نداشــت .نــگاه
بخــش خصوصــي در سراســر ايــران نگاهــي واحــد اســت و
ايــن نــگاه ميتوانــد بخــش مهمــي از مشــكالت اقتصــادي
كشــور را حــل كنــد .امــروز كــه بــه پارلمــان بخــش
خصوصــي نــگاه ميشــود بعــد از تجربــه  2رييــس از جنــس
بخــش خصوصــي بــه ايــن نتيجــه ميرســيم در ايــن دوره و
دورههــاي بعــد كامــا نيــاز بــه يــك رييــس بخــش خصوصــي
وجــود دارد .رونــدي كــه اكنــون چنــد ســالي اســت كــه آغــاز
شــده بايــد ادامــه پيــدا كنــد و ســكان هميشــه در دســت
بخــش خصوصــي باشــد .حضــور ديــدگاه دولتــي ميتوانــد
آســيبي بــه فعاليــت بخــش خصوصــي باشــد.
مســاله ســوم اهميــت توليــد و صنعــت در اقتصــاد اســت.
چــرخ محركــه اقتصــاد كشــور امــروز صنعــت اســت .هرچنــد
تجــارت بــه عنــوان مكمــل صنعــت نقــش مهمــي در اقتصــاد
دارد امــا بــدون صنعــت و بــه صــورت كلــي توليــد مســائل
اقتصــادي كشــور بــا مشــكالت عديدهيــي روب ـهرو ميشــود.
رييــس اتــاق بازرگانــي چــه در ايــن دوره و چــه در دورههــاي
بعــد بايــد بتوانــد مشــكالت صنعــت را درك كنــد .در دوران
پســابرجام مــا نــه نيــاز بــه گســترش تجــارت بلكــه نيــاز بــه
ســرمايهگذاري مشــترك بــا كشــورهاي ديگــر داريــم .يــك
چهــره صنعتــي بخــش خصوصــي ميتوانــد مباحــث مربــوط
بــه صنعــت را درك كنــد و ســرمايههاي خارجــي را به ســمت
ســرمايهگذاري مشــترك صنعتــي در ايــران ســوق دهــد.
مشــكالت صنعــت و توليــد امــروز بيــش از ســاير بخشهــا
اســت درد و دل صنعتگــران ايرانــي شــنيدني اســت .امــروز
ايــن نيــاز كامــا احســاس ميشــود كــه اتــاق بازرگانــي
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ايــران بــه معنــي واقعــي بــه اتــاق بازرگانــي ،صنايــع ،معــادن
و كشــاورزي ايــران بــدل شــود و بحثهــاي توليــدي بــه
انــدازه بحــث بازرگانــي در دســتور كار قــرار گيــرد.
مســاله چهــارم بحــث چابكســازي اتــاق بازرگانــي ايــران
اســت .ايــن موضــوع سالهاســت كــه مــورد تاكيــد فعــاالن
بخــش خصوصــي بــوده اســت و امــروز اثــر آن را ميبينيــم.
شــايد وقــت آن باشــد از خودمــان بپرســيم چــرا يــك رييــس
اتــاق بازرگانــي كــه پيــش از ايــن ســابقه رياســت بــر يــك
اتــاق شهرســتان و يــك بنــگاه اقتصــادي بــزرگ را داشــت
بــر اثــر فشــار كار دچــار حملــه قلبــي ميشــود؟ مســاله
اصلــي ايــن اســت كــه تمــام فشــار كار در اتــاق بازرگانــي
بــر دوش رييــس قــرار دارد .ســاختار ســنگين اتــاق بازرگانــي
ايــران بــه گونهيــي اســت كــه اوال اتــاق ســنگين و غيرچابــك
اســت و ثانيــاً فشــارهاي كارهــاي روزمــره بيشــتر از همــه
بــر رييــس وارد ميشــود .ايــن يــك واقعيــت اســت كــه
وقتــي كارهــا پيــش نمــيرود هيــات رييســه و بيشــتر از
همــه رييــس تحــت فشــار قــرار ميگيــرد و تــاش ميكنــد
بخشــي از ايــن مشــكالت را بــا پــركاري جبــران كنــد .بــا
ايــن وجــود ايــن مســاله ممكــن اســت باعــث آســيب بــه
رييــس اتــاق بازرگانــي شــود و بــه هميــن دليــل مشــكالتي
همچــون بيمــاري قلبــي در هيــات رييســهها رايــج اســت.
اتــاق ايــران نيــاز بــه تغييــر ســاختار بــراي چابــك شــدن
دارد و بخشهايــي از كارهــا بايــد بــه دبيــركل و بدنــه
اجرايــي واگــذار شــود و رييــس تنهــا بــه تعييــن خطــوط
كلــي بپــردازد.
مســاله پنجــم صراحــت لهجــه بخــش خصوصــي اســت.
مســائل اقتصــادي از جملــه مســائلي اســت كــه نميتــوان
بــا آن بــه صــورت كــجدار و مريــز رفتــار كــرد بلكــه الزم
اســت بخــش خصوصــي بســيار صريــح بــا موضوعــات برخــورد
كــرده و مســائل را بــه بخــش دولتــي گوشــزد كنــد .ايــن
مســاله در ايــن دوره هــم ديــده شــد و اتــاق بازرگانــي يــك
نهــاد مشــورتي پيگيــر بــود .حــال بــا ايــن شــرايط الزم اســت
كــه اتــاق ايــران بــه دنبــال شــرايطي باشــد كــه خــود را
بــه عنــوان يــك مشــاور پيگيــر مطــرح كنــد .ايــن موضــوع
رييســي از جنــس بخــش خصوصــي و جســور را ميطلبــد.
اميــد مــا ايــن اســت كــه رييــس فعلــي بتوانــد بــه كار خــود
ادامــه دهــد امــا مســاله اصلــي ايــن اســت كــه چــه محســن
جاللپــور باشــد و چــه نتوانيــم از وجــود وي اســتفاده كنيــم
رييــس اتــاق بازرگانــي بايــد ايــن  5اصــل را مدنظــر قــرار
دهــد.
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افــزود :آن مديرانــي موفــق هســتند كــه دســت
ســرمايهگذاران را بگيرنــد .وي بــا بيــان اينكــه «بايــد
كمــك كــرد تــا ســرمايهگذاران بــا عالقــه زيــاد و
اطمينــان خاطــر وارد شــوند» ،ادامــه داد :ظرفيتهــاي
بســيار خوبــي بــراي ســرمايهگذاري در قــم وجــود
دارد و مديــران بايــد بــراي جــذب ســرمايهگذار بــا
يكديگــر رقابــت كننــد كــه ايــن عامــل آبادانــي قــم و
ديگــر اســتانها خواهــد بــود.
الريجانــي بااشــاره بــه اينكــه «برخــي مقــررات ممكــن
اســت بــراي ســرمايهگذاران دســت و پــا گيــر باشــد»،
يــادآور شــد :مســووالن ايــن قوانيــن مزاحــم را معرفــي
كننــد تــا آنهــا را در مجلــس مطــرح و از ميــانبرداريم.
وي افــزود :چنــد قانــون در مجلــس بــراي بهبــود
فضــاي كســب و كار تصويــب شــد ،امــا در اجــراي
آنهــا تعللهايــي رخ داده كــه پيگيــر موضــوع هســتيم.
وي بــا بيــان اينكــه «ظرف ســه ســال گذشــته واردات
از ۶۰ميليــارد دالر بــه ۴۰ميليارد دالر رســيده اســت»،
افــزود :ايــن نشــان ميدهــد كــه ميشــود بــا واردات
كمتــر كشــور را اداره كــرد؛ چراكــه عمــده ايــن واردات
مربــوط بــه بخشهــاي خــاص ميشــود .رييــس
مجلــس شــوراي اســامي افــزود :امــروز ظرفيتهــاي
مهندســي و كارآفرينــي در كشــور از پتانســيل خوبــي
برخــوردار اســت كــه ميتــوان از آن در جهــت توليــد
بهــره گرفــت.
وي بــه قراردادهــاي نفتــي اشــاره كــرد و ادامــه
داد :مهمتريــن موضــوع در قراردادهــاي نفتــي ايــن
اســت كــه بايــد انتقــال تكنولــوژي بــه داخــل كشــور
فراهــم شــود .وي توجــه بــه نيــروي انســاني و جــوان
را داراي اهميــت دانســت و افــزود :ســرمايهگذاران
بــه كارگيــري ايــن نيروهــا را در اولويــت قــرار
دهنــد .رييــس مجلــس شــوراي اســامي ،بــه خيــل
عظيــم نيــروي كار كــه از دانشــگاهها فارغالتحصيــل
ميشــوند ،اشــاره و تصريــح كــرد :اگــر ايــن نيــروي كار
و منابعــي كــه دراختيــار اســت به هــم ربط داده شــوند
زمينــه رشــد و آبادانــي هــم فراهــم خواهــد شــد.
منبع :
روزنامه تعادل

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کاظم سماک:

تبدیل شدن به هاب انرژی
استراتژی می خواهد

کاظــم ســماک ،عضــو هیئــت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی گفــت :بــرای
تحقــق ایــن موضــوع کــه ایــران بــه هــاب
انــرژی تبدیــل شــود ،بــه دیپلماســی
اقتصــادی نیــاز داریــم.
ســماک در گفتگــو بــا «هــاب انــرژی» بــا بیــان اینکــه
تبدیــل شــدن ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه دور
از دســترس نیســت ،اظهــار داشــت :البتــه در ابتــدا
بایــد ایــن کار را بــا پــروژه هــای کوچــک آغــاز کــرد،
انتقــال تکنولــوژی و بومــی ســازی آن انجــام شــود،
مصــرف داخلــی را تامیــن کــرد و بــه تدریــج صــادرات

انــرژی را بــه کشــورهای همســایه انجــام داد .بــر ایــن
اســاس بایــد اســتراتژی ایــن موضــوع را طراحــی کــرد
و یــک نقشــه راه بــرای آن نوشــت و موضــوع را پیــش
بــرد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه مشــکالت و
چالــش هایــی پیــش روی ایــن موضــوع وجــود دارد تا
ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل شــود ،گفــت:
عمدتــا مشــکالت سیاســی اســت یعنــی در ارتبــاط
بــا کشــورهای اطــراف مشــکالت سیاســی وجــود
دارد و ایــران بایــد شــرایط ارتبــاط بــا همســایگان
و کشــورهای اطــراف را بهبــود ببخشــد تــا بتوانیــم
مشــتریانی را بــرای فــروش انــرژی جــذب کنیــم.
بنابرایــن بــرای تحقــق ایــن موضــوع بــه دیپلماســی
اقتصــادی نیــاز داریــم.
عضــو هیئــت مدیــره موسســه تحقیــق و توســعه
صنعــت احــداث و انــرژی در ادامــه افــزود :پیــش نیــاز
ایــن موضــوع آن اســت کــه روابــط سیاســی مــا بــا
کشــورهای همســایه مناســب شــود تــا شــرکت هــای
بــزرگ بــه کشــورمان بیاینــد ،در ایــران ســرمایه
گــذاری کننــد ،تکنولــوژی را بیاورنــد ،تولیــد انــرژی
کننــد و در نهایــت مــازاد تولیــد انــرژی صــادر شــود.
ســماک در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه مــی
تــوان از بــازار حــدودا  500میلیونــی در اطــراف
کشــورمان بــرای صــادرات انــرژی اســتفاده کــرد،
گفــت :مســاله اقتصــاد سیاســی کشــور اســت کــه
بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــود و شــرایط بــه
شــکلی فراهــم شــود کــه کمپانــی هــای بــزرگ اقــدام
بــه ســرمایه گــذاری در کشــورمان کننــد.
عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی
خاطرنشــان کــرد :در شــرایط فعلــی اقداماتــی کــه
دولــت انجــام مــی دهــد ناکافــی اســت ،دولــت بایــد
از یــک قــدرت و حاکمیــت گســترده ای برخــوردار
باشــد و بتوانــد نقــش اصلــی را بــه عهــده بگیــرد و
ایــن امــکان را فراهــم کنــد کــه شــرکت هــای بــزرگ
بــا اطمینــان در کشــور حضــور پیــدا کننــد.
ســماک در پایــان گفــت :بایســتی بــا مشــارکت و
حضــور بخــش خصوصــی اشــکاالت برطــرف شــود تــا
امــکان تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی فراهــم شــود.

انـرژی

شماره چهل و سه //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

تقاضای انرژی در ایران سه برابر
میشود

دبیــرکل مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز میگویــد
تقاضــای انــرژی در ایــران تــا  25ســال آینــده ســه برابــر
.میشــود
بــه گــزارش ایســنا ،محمدحســین عادلــی ،دبیــرکل
امــروز  (GECF)،مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز
(دوشــنبه) در مراســم پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس
شــرکت گاز ایــران بــا بیــان ایــن کــه طــی  ٢٥ســال
آینــده ،تقاضــای انــرژی در کشــور ســه برابــر مــی شــود،
تاکیــد کــرد :بایــد اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر
.افزایــش یابــد
عادلــی افــزود :هــم اکنــون  ٩٨درصــد انــرژی کشــور از
طریــق نفــت و گاز تامیــن مــی شــود و الزم اســت میــزان
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور گســترش
.یابــد
او بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون بــه ترتیــب مصــارف
خانگــی و نیروگاههــا بیشــترین حجــم مصــرف را بــه
خــود اختصــاص داده انــد ،تصریــح کــرد :ایــن رویــه در
آینــده تغییــر خواهــد کــرد و در آینــده ســهم بخــش

تراز تجاري ايران با تركيه ۳۹۸
ميليون دالر منفي شد
تســنيم بــا افزايــش ۳۷درصــدي صــادرات تركيــه بــه
ايــران در نيمــه نخســت  ۲۰۱۶تــراز تجــاري ايــران بــا
ايــن كشــور بــه ميــزان ۳۹۸ميليــون دالر منفــي شــد.
آمارهــاي منتشــر شــده توســط اداره آمــار تركيــه نشــان
ميدهــد ،مبــادالت تجــاري ايــن كشــور بــا ايــران در
نيمــه نخســت ســال جــاري ميــادي افــت 11درصــدي
داشــته اســت .تجــارت دو كشــور كــه در نيمــه نخســت
ســال  2015بالــغ بــر  5.436ميليــارد دالر اعــام
شــده بــود در مــدت مشــابه ســال جــاري ميــادي بــه
4.796.ميليــارد دالر كاهــش يافتــه اســت
براســاس ايــن گــزارش صــادرات تركيــه بــه ايــران در
نيمــه نخســت امســال افزايــش داشــته امــا واردات تركيــه
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نیروگاهــی از خانگــی بیشــتر مــی شــود .اگــر بهــره
وری افزایــش یابــد ،مصــرف گاز کشــور  ٢٠درصــد
کمتــر مــی شــود و مــی توانیــم ایــن گاز را بــه صــادرات
.اختصــاص دهیــم
عادلــی بــا بیــان ایــن کــه ایــران بازیگــر بالقــوه بــازار گاز
اســت ،خاطرنشــان کــرد :برخــی کارشناســان معتقدنــد
در عصــر طالیــی گاز قــرار داریــم و ایــن ســوخت،
.خورشــیدی در حــال طلــوع اســت
دبیــرکل مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز در ادامــه
بــه بــازار جهانــی گاز اشــاره کــرد و یــادآور شــد :آمریــکا
کــه از ســال  ٢٠٠٥واردکننــده گاز بــود ،از ابتــدای
امســال بــه صادرکننــده گاز تبدیــل شــده اســت و
اســترالیا نیــز بــه عنــوان یــک تولیدکننــده متوســط تــا
.چنــد ســال آینــده قطــر را پشــت ســر میگــذارد
وی بــه بخــش واردات نیــز اشــاره کــرد و گفــت :چیــن
و هنــد بــا پشــت سرگذاشــتن ژاپــن بــه بازیگــران
.جدیــدی در بخــش واردات گاز تبدیــل مــی شــوند
دبیــرکل مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز افــزود:
در ســالهای آینــده ،تقاضــا بــرای مصــرف گاز افزایــش
مــی یابــد کــه در ایــن زمینــه ،چیــن ،آمریــکا ،هنــد و
ایــران بیــش از نیمــی از تقاضــای جدیــد را بــه خــود
اختصــاص مــی دهنــد
از ايــران كاهــش يافتــه اســت .صــادرات تركيــه به ايــران در
ماههــاي ژانويــه تــا ژوئــن امســال بــا افزايــش 37درصــدي
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مواجــه شــده و
بــه 2.597ميليــارد دالر رســيده اســت .تركيــه در نيمــه
نخســت ســال  2015بالــغ بــر 1.892ميليــارد دالر كاال بــه
ايــران صــادر كــرده بــود .ايــران بــا جــذب 3.6درصــد از كل
صــادرات تركيــه بــه عنــوان هشــتمين مقصــد صادراتــي
تركيــه در نيمــه نخســت امســال شــناخته شــده اســت .در
عيــن حــال واردات تركيــه از ايــران در نيمه نخســت 2016
بــا افــت 38درصــدي نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
مواجــه شــده و بــه 2.199ميليــارد دالر رســيده اســت.
واردات تركيــه از ايــران در ماههــاي ژانويــه تــا ژوئــن ســال
قبــل 3.544ميليــارد دالر گــزارش شــده بــود .ايــران ســهم
2.2درصــدي در تاميــن كاالهــاي مــورد نيــاز تركيــه در
نيمــه نخســت امســال داشــته و در رتبــه  12از ايــن نظــر
.قــرار گرفته اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عضــو هیــأت مدیــره فدراســیون صــادرات
انــرژی تاکیــد کــرد کــه اشــکال اصلــی در
تبدیــل شــدن ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه
ایــن اســت کــه بــه دلیــل موانــع موجــود ،هنــوز
بخــش خصوصــی بــه ایــن موضــوع ورود نکــرده
اســت .گفتگــوی «هــاب انــرژی» بــا پیــام باقــری
را در ذیــل مــی خوانیــد.

باشــیم کــه ایــن ادعــا را کنیــم و بــه لحــاظ فنــی ایــن
ظرفیــت در کشــور وجــود دارد .مــا درحــال حاضــر
نســبت بــه کشــورهای منطقــه بــا تولیــد  75هــزار
مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده ،رتبــه اول تولیــد بــرق
را داریــم .همچنیــن در دنیــا مقــام چهاردهــم را از نظــر
تولیــد بــرق داریــم .بنابرایــن بــه لحــاظ فنــی ایــن
اســتعداد و توانمنــدی وجــود دارد.
نکتــه دوم نیــازی اســت کــه کشــورهای همســایه و
اطــراف نســبت بــه انــرژی و بــه خصــوص انــرژی بــرق
دارنــد .اکثــر کشــورهایی کــه در اطــراف ایــران هســتند،
نیازمنــد بــرق هســتند و تقریبــاً در حــال حاضــر در
منطقــه ای قــرار داریــم کــه  500میلیــون نفــر جمعیــت
آن اســت و درواقــع داریــم دربــاره یــک بــازار 500
میلیــون نفــری صحبــت مــی کنیــم کــه بــازار بزرگــی
اســت.
بنابرایــن تمــام همســایگان مــا بــه نوعــی نیازمنــد انــرژی
هســتند و حتــی ایــران مــی توانــد عــاوه بــر کشــورهای
همســایه انــرژی بــرق را از طریــق ایجاد خطــوط ارتباطی
بــه اروپــا صــادر کنــد کــه ایــن هــا نشــان مــی دهــد،
بــه لحــاظ نیــازی کــه در کشــورهای منطقــه وجــود دارد،
ایــران مــی توانــد شــاهراه بــرق منطقــه باشــد.
موضــوع ســوم هــم ،موقعیــت جغرافیایــی ایــران اســت
و ایــن موقعیــت جغرافیایــی بــه گونــه ای اســت کــه
کشــورمان از شــرق تــا غــرب اختــاف افــق دارد و در
عیــن حــال از شــمال تــا جنــوب اختــاف دمــا دارد .در
شــرایطی کــه مــا در پیــک مصــرف قــرار داریــم ،یــک
کشــور شــمالی در پیــک قــرار نــدارد و از همیــن رو
مــی توانیــم بــه راحتــی تبــادل انــرژی داشــته باشــیم.
همچنیــن اختــاف ســاعتی کــه از شــرق تــا غــرب
وجــود دارد و تفــاوت شــب و روز ،تفــاوت ســاعات پیــک
و غیــر پیــک را دربــر مــی گیــرد.

تفکــر ایــن موضــوع کــه ایــران بــه هــاب انــرژی
منطقــه تبدیــل شــود ،از کجــا نشــات مــی گیــرد
و چــه پتانســیل هایــی در ایــن رابطــه وجــود
دارد؟
ایــران ظرفیــت ایــن موضــوع را دارد کــه شــاهراه بــرق
منطقــه باشــد و ایــن مســئله چنــد دلیــل اصلــی دارد.
دلیــل اول ایــن اســت کــه قاعدتــاً بایــد ایــن اســتعداد
و توانمنــدی را بــه لحــاظ فنــی در کشــور ایجــاد کــرده

چــه مشــکالت و معضالتــی در رابطــه بــا تحقــق
ایــن موضــوع کــه ایــران بــه هــاب انــرژی
منطقــه تبدیــل شــود ،وجــود دارد؟
در حــال حاضــر تبــادالت بــرق ایــران بــا کشــورهای
همســایه  1700مــگاوات اســت کــه از ایــن میــزان
1300مــگاوات صــادرات و مابقــی مربــوط بــه واردات
اســت .نســبت بــه  75هــزار مــگاوات کــه ظرفیــت تولیــد
بــرق اســت ،ادامــه در صفحــه 12

نقش کمرنگ بخش خصوصی
در صادرات؛

مانع ایجاد هاب انرژی

انـرژی

شماره چهل و سه //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

مالیات باید نه تنها سدی
برای توسعه اقتصادی که
باعث رونق شود

معضلــی بــود کــه صــادر کننــدگان مــا حــدود دو
ســال گرفتــارش بودنــد بخشــنامه ای بــود کــه
ســال  93توســط حــوزه مالیاتــی صــادر شــده بــود و
بــرای درآمــدی کــه بیــن خریــد و فــروش ارز بــرای
صــادرات کننــدگان حاصــل مــی شــد ،مالیــات در
نظــر مــی گرفتنــد و میلیاردهــا ،میلیــارد تومــان
صــادر کننــدگان را بدهــکار کــرده بودنــد بــا
پیگیــری کــه اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی انجــام داد و موافقــت ســازمان امــور
مالیاتــی دو هفتــه پیــش بخشــنامه اصــاح شــد و
مشــکل بزرگــی کــه پیــش روی صادرکننــدگان بــود،
برطــرف شــد و ایــن جــای تشــکر بســیار دارد
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی کشــور امــروز میهمــان اتــاق
تهــران بــود ،در ابتــدای ایــن جلســه مســعود خوانســاری
رئیــس اتــاق تهــران صحبــت هایــی کــرد و از تحــوالت
صــورت گرفتــه در ســازمان امــور مالیاتــی تشــکر کــرد
و اعــام کــرد کــه بــه ایــن تحــوالت خــوش بیــن اســت.
او گفــت «:خوشــبختانه بــا تغییــری کــه در ســازمان امــور
مالیاتــی انجــام شــد و آمــدن آقــای تقــوی نــژاد مــا تحولــی
را در ســازمان شــاهد هســتیم هــم در نحــوه برخــورد
ســازمان امــور مالیاتــی بــا مودیــان و هــم در مــورد عملکــرد
حــوزه مالیاتــی».
او بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  20ســال اســت از نزدیــک
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بــا رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی آشــنایی دارد و او فــردی
خــوش برخــورد ،مــردم دار و بــا فهم بــاال از اقتصــاد و تجربه
مدیریتــی اســت ،گفــت « :بــا حضــور ایشــان درســازمان
امــور مالیاتــی امیــدواری بســیاری داریــم کــه یکــی از
معضــات اصلــی بخــش صنعــت ،تجــارت ،کشــاورزی کــه
مــی توانــد مالیــات باشــد ،بهبــود پیــدا کنــد و مــا شــاهد
باشــیم کــه مالیــات نــه تنهــا ســدی بــرای توســعه اقتصــاد
کشــور باشــد کــه باعــث رونــق اقتصــادی شــود».
مســعود خوانســاری بــا تشــکر از رئیــس ســازمان امــور
مالیاتــی بــه خاطــر بخشــنامه ای کــه دو هفتــه پیــش صــادر
کردنــد دربــاره مالیــات بــر تســعیر ارز ،گفــت «:معضلــی بــود
کــه صــادر کننــدگان مــا حــدود دو ســال گرفتــارش بودنــد
بخشــنامه ای بــود کــه ســال  93توســط حــوزه مالیاتــی
صــادر شــده بــود و بــرای درآمــدی کــه بیــن خریــد و فــروش
ارز بــرای صــادرات کننــدگان حاصــل مــی شــد ،مالیــات در
نظــر مــی گرفتنــد و میلیاردهــا ،میلیــارد تومــان صــادر
کننــدگان را بدهــکار کــرده بودنــد بــا پیگیــری کــه اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی انجــام داد و موافقــت
ســازمان امــور مالیاتــی دو هفتــه پیــش بخشــنامه اصــاح
شــد و مشــکل بزرگــی کــه پیــش روی صادرکننــدگان بــود،
برطــرف شــد و ایــن جــای تشــکر بســیار دارد».
او در ادامــه گفــت «:در ارتبــاط بــا مالیــات صنایــع کوچــک
و متوســط بــرای ســال  94اتــاق پیشــنهادهایی بــه آقــای
تقــوی نــژاد و معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور هــم
داده اســت؛ ســال  94اقتصــاد ایــران ســخت تریــن روزهــا
را طــی کــرده اســت و رشــد اقتصــادی صفــر بــوده و اگــر
هــم رشــدی وجــود داشــته بســیار پاییــن بــوده اســت و
رشــد صنعتــی هــم منفــی  2.2کاهــش داشــته اســت؛ بــا
ایــن شــرایط اگــر بخواهیــم ایــن رشــد را جبــران کنیــم
بایــد فشــارها را بــر صنایــع کــم کنیــم ،فشــارهای مالیاتــی،
تامیــن اجتماعــی و ...کــه روی صنعــت تاثیــر دارنــد و مــا در
تــاش هســتیم کــه ایــن مشــکالت را کاهــش دهیــم تــا
انشــااهلل صنعــت بتوانــد خــود را بــاال بکشــد و مشــکالتش را
حــل کنــد؛ در ایــن زمینــه مذاکراتــی صــورت گرفتــه اســت
و امیدواریــم بــا صحبــت هــا و جلســاتی کــه خواهیــم داشــت
بــه نتایــج خوبــی برســیم و آرامشــی را در بنــگاه هــا بــه
خصــوص بنــگاه هــای کوچــک و متوســط ایجــاد کنیــم،
بنــگاه هایــی کــه در اشــتغال کشــور تاثیــر بســیاری دارنــد و
البتــه مــن باتوجــه بــه حضــور دوســتان در ســازمان مالیاتــی
بــه حــل ایــن مشــکالت خــوش بیــن هســتم».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی بــا
اعــام ایــن کــه قــرارداد وزارت نیــرو بــا شــرکت
ترکیــهای بــرای احــداث نیــروگاه علیــه منافــع
ملــی اســت تصریــح کــرد :وقتــی میشــود ایــن
قــرارداد را بــه ســازندگان داخلــی بدهیــم و آنهــا
شــریک بیــن المللــی بگیرنــد چــرا بایــد دولــت را
بــه شــرکتهای خارجــی متعهــد کنیــم؟
ه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،وزارت نیــرو اخیــرا
تفاهمنامــهای را بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال ترکیــه
بــرای احــداث  5000مــگاوات نیــروگاه بــه ارزش  3میلیــارد
دالر در ایــران امضــا کــرده و در حــال نهایــی کردن قــرارداد
آن اســت .ایــن قــرارداد واکنشهــای متعــددی را در بیــن
فعــاالن صنعــت بــرق کشــور و افــکار عمومــی داشــته اســت.
علــی شــمس اردکانــی ،رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران بــه عنــوان یــک فعــال بخــش خصوصــی در حــوزه
انــرژی در گفــت و گویــی ادعــا کــرده کــه قــرارداد وزارت
نیــرو بــا شــرکت ترکیـهای بــرای احــداث نیــروگاه از صــدر
تــا ذیــل علیــه منافــع ملــی اســت.
شــمس اردکانــی در ایــن گفــت و گــو انتقــادات بیســابقهای
را نســبت بــه ایــن قــرارداد و وزارت نیــرو مطــرح کــرده
اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران در خصــوص قــرارداد
وزارت نیــرو بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال تصریــح
کــرد :مــن تعجــب مــی کنــم کــه دولــت هیــچ ایــرادی
بــه مســئوالن وزارت نیــرو نمیگیــرد کــه بــر خــاف
دســتورالعمل اصــل  44بــا یــک بخــش خصوصــی مجهــول
الهویــ ه در خــارج کشــور معاملــه دولتــی میکننــد.
وی افــزود :اگــر وزارت نیــرو معتقــد اســت کــه مــا نیــروگاه
بســازیم ،کــه بایــد بســازیم چــرا نیروگاهســازهای ایرانــی را
بیــکار کــرد ه و بــه ســراغ کســی در ترکیــه رفتهانــد کــه
زدوبنــد چــی خیلــی معروفــی اســت و یکــی دو تــا دالل
خیلــی قــوی ایرانــی هــم دارد.
شــمس اردکانــی ادامــه داد :مــن فکــر میکنــم کســانی
کــه در ایــران دنبــال کار ایــن بنــگاه هســتند همانهایــی
هســتند کــه گــرای غلــط بــه دولــت دادهانــد .فکــر میکنــم
کــه ســازمان بازرســی کل کشــور بایــد در ایــن قضیــه ورود
کنــد کــه بــه چــه حقــی بعــد از ابــاغ اجراییــات اصــل
 44دکانــی درســت کردهانــد کــه میرونــد معامــات

انـرژی

شماره چهل و سه //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

نیــاز نیســت .چهــارم کــه ایــن ســرمایه گــذار در حــوزه
صنعــت بــرق کارهای نیســت .پنجــم محلهــای انتخابــی
بــرای پــروژه غلــط اســت و ششــم آدمهــای مذاکــره کننــده
اصال توان کارشناسی این کار را ندارند.

در انتقاداتی صریح و تند مطرح شد

مجلس ورود کند

قرارداد نیروگاهسازی با شرکتترکیهای علیه
منافع ملی است
بینالمللــی مــی کننــد و آن کســانی کــه میرونــد
مذاکــره مــی کننــد نــه حقــوق بیــن الملــل بلــد هســتند
و نــه دیپلماســی و اصــا معلــوم نیســت در ایــن مذاکــرات
منافــع ملــی دســت چــه کســانی اســت.
وی ادامــه تاکیــد کــرد :ایــن وظیفــه نظارتــی مجلــس
اســت کــه ورود کنــد ،البتــه مجلــس در دوره فعلــی بــه
ایــن موضــوع توجــه کــرده اســت.
شــمس اردکانــی اضافــه کــرد :در ایــن قــرارداد دولتیهــا
حــق ندارنــد معاملــه خصوصــی کننــد ،دولــت حــق نــدارد
در کارهایــی کــه میشــود در داخــل ایــران برایــش
ســرمایه گــذاری کــرد ،دنبــال ســرمایه گــذار خارجــی
بــرود .هــر قــرارداد خارجــی بایــد قانــون ســاخت داخــل
ایــران را رعایــت کنــد و ایــن هــم در ایــن قــرارداد نیســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق گفــت :مــن تعجــب مــی
کنــم ایــن پــروژه کــه در کمیســیون اختصاصــی شــورای
اقتصــاد رد شــد چگونــه ســر از شــورای اقتصــاد درآورد و
آنجــا مصوبــه گرفــت .ایــن موضــوع خطرنــاک اســت .فکــر
میکنــم کارگــزاران اقتصــادی دولــت مســئولند و بایــد
پاســخگو باشــند.
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بــه گفتــه اردکانــی اینکــه فکــر میکننــد چــون یــک روزی
وزیــر شــدند الــی االبــد مصــون هســتند درســت نیســت .مــا
بایــد بــا ایــن مقابلــه کنیــم و ایــن کار ژورنالیســتها اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی مدعــی شــد
ایــن پــروژه از صــدر تــا ذیــل علیــه منافــع ملــی اســت
و آدمهایــی کــه دنبــال ایــن کار هســتند دنبــال منافــع
شــخصی خــود هســتند .بنــده متهــم میکنــم .آقایــان
اگــر میخواهنــد برونــد از مــن شــکایت کننــد .چــرا یــک
مهنــدس بــرق کــه مهندســی بــرق را درســت بلــد نیســت،
مــی رود مذاکــرات بیــن المللــی میکنــد؟ مگــر مــا یتیــم
هســتیم؟ در حــال حاضــر کــه مــا چنیــن قــرارداد بزرگــی
بســتیم ،منافــع ملــی آن در اقتصــاد سیاســی منطقــه
و تأییــده وزارت خارجــه کجاســت؟ در دنیــا بــرای یــک
معاملــه مــی رونــد هــزار تــا پوئــن میگیرنــد.
شــمس در پاســخ بــه اینکــه در واقــع طبــق ادعــای شــما
تــوان داخلــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه وجــود دارد ،اظهــار
داشــت :بلــه .اوال کــه تــوان داخلــی در ایــن حــوزه موجــود
هســت ،دومــا در ایــن موافقــت نامــه از همــان اول تــوان
داخلــی را ندیدنــد .ســوم اینکــه بــه ایــن ســرمایه گــذاری

خبرنــگار فــارس پرســید آیــا تــوان مالــی در داخل
کشــور بــرای چنیــن پروژههایــی وجــود دارد؟
شــمس اردکانــی پاســخ داد :بلــه .وقتــی مــی شــود ایــن کار
را بدهیــم دســت ســازندگان داخلــی و هــر کدامشــان برونــد
یــک شــریک بیــن المللــی بگیرنــد ،چــرا برویــم دولــت را
بــه شــرکتهای خارجــی متعهــد کنیــم؟ اگــر قــرار اســت
کار ایــن گونــه باشــد شــرکتهای داخلــی خودشــان برونــد
یــک شــریک بینالمللــی بگیرنــد .یــک کارمنــد دولــت در
وزارت نیــرو چــه کاره اســت کــه بــرای بخــش خصوصــی
ایــران تعییــن تکلیــف مــی کنــد ،آن هــم در کاری کــه
بلــد نیســت .بــه قــول طلبــه هــای قدیــم «ضعــف الطالــب
و المطلــوب».
وی در ایــن رابطــه خبــر داد :کمیســیون انــرژی شــورای
عالــی امنیــت ملــی بــا ایــن کار مخالــف اســت ،مرکــز
پژوهشهــای مجلــس بــا ایــن کار مخالف اســت ،کمیســیون
انــرژی مجلــس جدیــد بــا ایــن کار مخالــف اســت .اصــا
معلــوم نیســت اینهــا چــه میکننــد؟ مثــل اینکــه
نســبت بــه قانــون یاغــی هســتند .نســبت بــه اصــل 44
کــه تأکیــد کــرده از دولتــی کــردن بکاهیــد .اینهــا چگونــه
بــه دولتــی کــردن میافزاینــد؟ چگونــه ایــن موضــوع در
دولــت تصویــب میشــود؟ مــن از عــدم توجــه کارشناســان
اقتصــادی و وزرای اقتصــادی در دولــت نســبت بــه ایــن
مصوبــه واقعــا در شــگفتم .بــه نظــر میآیــد اینهــا ایــن
قــدر کارهایشــان زیــاد هســت کــه نمــی فهمنــد چــه چیــز
را مــی خواننــد و چــه چیــزی را امضــا مــی کننــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق افــزود :مــن بــا صــدای بلند
مــی گویــم ایــن یــک خیانــت اســت بــه شــخص رییــس
جمهــور! وقتــی آقــای رئیــس جمهــور در نطــق انتخابات ـی
خــود قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار را دســت
گرفتنــد و در نطقشــان نشــان دادنــد گفتنــد مــا ایــن را
اجــرا مــی کنیــم .اینهــا کــه میگوینــد مــا مصوبــه داریــم
ایــن مصوبــه خــاف متــن ایــن قانــون اســت .پــس ایــن
خیانــت اســت بــه مواضــع ریاســت جمهوری.مــن حاضــرم
در ایــن بــاره بــا هــر کــس کــه الزم باشــد مناظــره کنــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
ایران با کنار زدن کویت چهارمین صادرکننده نفت
به ژاپن شد
بــا افزایــش  ۳برابــری صــادرات نفــت ایــران بــه ژاپــن در
ژوئــن  ۲۰۱۶جایــگاه چهارمیــن تامیــن کننــده نفــت ژاپــن
در ایــن مــاه بــه ایــران رســید.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم ،وزارت
اقتصــاد و تجــارت ژاپــن در جدیدتریــن گــزارش خــود از
افزایــش حــدود  3برابــری واردات نفــت ایــن کشــور از ایــران
در ژوئــن  2016خبــر داد.
بــر اســاس آمارهــای ایــن وزارتخانــه ،خریــد نفــت ژاپــن از
ایــران در مــاه ژوئــن امســال بــه  1.312میلیــون کیلــو لیتــر
برابــر بــا  288هــزار بشــکه در روز رســید .ایــن رقــم نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد  195درصــدی داشــته
اســت .واردات نفــت ژاپــن از ایــران در ژوئــن ســال گذشــته
میــادی  443هــزار کیلــو لیتــر برابــر بــا  97هــزار بشــکه در
روز اعــام شــده بــود.
در عیــن حــال واردات نفــت ژاپــن از ایــران در ژوئــن امســال
نســبت بــه مــاه قبــل از آن افــت  14درصــدی داشــته اســت.
ژاپــن در مــاه مــی روزانــه  333هــزار بشــکه در روز نفــت از
ایــران وارد کــرده بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران کــه در جریــان تحریــم نفتــی
در میــان تامیــن کننــدگان نفــت مــورد نیــاز ژاپــن رتبــه
پنجــم و باالتــر را داشــت در مــاه ژوئــن بــا کنــار زدن کویــت
بــه رتبــه چهــارم رســیده اســت .ایــران در ایــن مــاه 8.8
درصــد نفــت مــورد نیــاز ژاپــن را تامیــن کــرده و پــس از
عربســتان ،امــارات و قطــر چهارمیــن صادرکننــده نفــت بــه
ایــن کشــور شــناخته شــده اســت.
صــادرات نفــت عربســتان بــه ژاپــن در ژوئــن امســال معــادل
 32.4درصــد کل واردات ایــن کشــور بــوده اســت و ایــن رقــم
بــرای امــارات  26.4درصــد و بــرای قطــر  9.8درصــد اعــام
شــده اســت .ســهم کویــت نیــز  54درصــد بــوده اســت.

و بــه بیــش از  5میلیــارد ریــال رســید.
بهگــزارش ایلنــا ،در هفتــه گذشــته ( 2تــا  6مــرداد مــاه)
در بــورس انــرژی ،در روزهــای دوم و ششــم هیــچ معاملـهای
صــورت نگرفتــه اســت و تنهــا در ســه روز هفتــه بــه ترتیــب
در نمــاد کمبــاری روزانــه معــادل  15هــزار و  280مــگاوات
ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  280هــزار ریــال بــر
مــگاوات ســاعت و در نمــاد بــار پایــه روزانــه معــادل  3هــزار
و  912مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  340هــزار
ریــال بــر مــگاوات ســاعت بیــن خریــداران و فروشــندگان
انــرژی معاملــه شــد و در نمــاد میــان بــاری و بــار پیــک
هیــچ معامل ـهای انجــام نگرفــت.
بــر ایــن اســاس ارزش معاملههــای انجــام شــده در ایــن
هفتــه بیــش از  5میلیــارد ریــال بــوده اســت.
همــان طــور کــه مشــاهده میشــود در طــی ایــن هفتــه
حجــم معاملههــا در نمــاد کمبــاری و بــار پایــه افزایــش
یافتــه ،ایــن در حالــی اســت کــه در دو نمــاد دیگــر حجــم
معاملههــا بــه صفــر رســیده اســت.

عالقمندی اوکراین به ترانزیت نفت و گاز ایران
بــه گــزارش ایلنــا ،وزیرنفــت ظهــر پــس از دیــدار بــا ایگــور
تاســالیک ،وزیــر انــرژی و اســتخراج زغالســنگ اوکرایــن در
جمــع خبرنــگاران بــا بیــان ایــن کــه اوکراینــی هــا در ایــن
دیــدار نســبت بــه واردات نفــت و گاز ایــران بــرای ترانزیــت
بــه اروپــا مباحثــی را مطــرح کردنــد ،افــزود :پیشــنهاد ایران
بــرای آغــاز همــکاری بــا ایــن کشــور ،تامیــن نفــت ایــن
کشــور اســت ،البتــه نیــاز آنهــا محــدود اســت.
وی افــزود :ظرفیــت پاالیشــگاه اوکرایــن پاییــن اســت و ایــن
کشــور وارد کننــده فــرآورده نفتــی اســت.
زنگنــه بــا بیــان ایــن کــه اوکرایــن بــرای ترانزیــت نفــت
و گاز ایــران بــه کشــورهای شــرق اروپــا تاکیــد داشــته
اســت ،اظهــار کــرد :اوکرایــن دارای شــبکه انتقــال قــوی
اســت و قــرار اســت مذاکــرات بیشــتر در زمینــه ترانزیــت
ادامــه پیــدا کنــد و ببینیــم آیــا از نظــر اقتصــادی و عملــی
امکانپذیــر اســت کــه ایــران بخشــی از نفــت کشــورهای
چــک و اســلواکی را از طریــق اوکرایــن ترانزیــت کنــد.
وزیرنفــت موضــوع ترانزیــت را مهمتریــن محــور مذاکــرات
امــروز عنــوان کــرد و ضمــن اشــاره بــه ایــن کــه اوکرایــن
حجم معاملههای برق در بورس انرژی
صنایــع پیشــرفته ای در زمینــه ماشــین هــای دوار دارد،
افزایش یافت
حجــم معاملههــای بــرق در بــورش انــرژی طــی هفتــ ه افــزود :مــا هــم اکنــون در ایــن زمینــه و از طریــق شــرکت
گذشــته در نمادهــای کمبــاری و بــار پایــه افزایــش یافــت مپنــا بــرای توربیــن و کمپرســورهای صنعــت گاز بــا آنهــا

انـرژی
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همــکاری مــی کنیــم.
وی دربــاره ای ایــن کــه شــما پارســال در دیــدار بــا معــاون
نخســت وزیــر اوکرایــن ،حضــور آنهــا در پــروژه هــای نفتــی
ایــران را منــوط بــه فاینانــس پــروژه از طریــق نظــام بانکــی
اعــام کردیــد ،آیــا درایــن زمینــه گشایشــی حاصــل شــد،
اظهــار کــرد :در ایــن زمینــه آنهــا بــه دالیــل مشــکالت
خارجــی پیشــرفتی نداشــتند.
زنگنــه تاکیــد کــرد :تجــارت ،ســریعترین و موثریــن بخــش
بــرای آغــاز همــکاری بیــن دو کشــور و پایــه توســعه اســت
رقابت ایران در ساخت تجهیزات صنعت نفت با دیگر
کشورهای منطقه
 .بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس
محمدرضــا نعمــت زاده وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
در همایــش پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس شــرکت ملــی
گاز ایــران گفــت :بــا تالشــهای وزارت نفــت در بخشــهای
مختلــف همچــون اکتشــاف ،حفــاری ،ســاخت ســکو و
همچنیــن لولــه گــذاری در خشــکی و دریــا موفقیتهــای
بزرگــی کســب کــرده ایــم کــه حتــی مــی توانیــم بــا
کشــورهای دیگــر منطقــه در ایــن عرصــه هــا رقابــت کنیــم.
وی افــزود :یکــی از ثمــرات برجــام ،توســعه ســرمایه گــذاری
خارجــی در کشــور اســت بطــوری کــه در ســه مــاه ابتــدای
امســال ،چنــد مــورد ســرمایه گــذاری خارجــی در حــوزه
صنعــت بــه ســرانجام رســیده اســت.
نعمــت زاده بــه توانمنــدی پاالیشــگاههای گاز کشــور اشــاره
و تصریــح کــرد :اکنــون بســیاری از پاالیشــگاههای گازی
کشــور از توانمنــدی باالیــی برخوردارنــد بطوریکه سرویســها
و تجهیــزات جانبــی اغلــب آنهــا از ســوی شــرکتهای ایرانــی
تامیــن مــی شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان ایــن کــه صنعــت
گاز ،صنعتــی بومــی در کشــور اســت ،عنــوان کــرد :وزارت
صنعــت ارتبــاط خوبــی بــا وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز
ایــران دارد امــا مــی توانیــم ارتباطهــای خــود را گســترش
دهیــم تــا تجهیــزات بیشــتری در داخــل تولیــد شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون  ٣٨درصــد گاز جهــان
در بخــش صنعــت مصــرف مــی شــود ،گفــت :در ایــران٢٦ ،
درصــد گاز در بخــش صنعــت مصــرف مــی شــود و اعتقــاد
داریــم بایــد اســتفاده از ایــن انــرژی خــدادادی در صنعــت
افزایــش یابــد.
نعمــت زاده ادامــه داد :گاز ،نعمــت ارزشــمندی بــرای مــردم
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اســت امــا بایــد در مصــرف آن دقــت کنیــم؛ چــرا کــه امــروز
هدررفــت انــرژی در ایــران بســیار باالســت.
امضای قرارداد  ٤٠میلیون مترمکعبی صادرات گاز
ایران به گرجستان
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران از امضــای
قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه شــرکت جیآیایســی
گرجســتان خبــرداد و گفــت :بــر اســاس ایــن قــرارداد
حجــم گاز ارســالی بــرای یــک دوره چهارماهــه  ٤٠میلیــون
مترمکعــب اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا کاملــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه
قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان بــا یــک شــرکت
بخــش خصوصــی ایــن کشــور بــه نــام جیآیایســی
( )Georgian International Energy Corporationامضــا شــده
اســت ،اظهــار کــرد :ایــن قــرارداد بــرای یــک دوره چهــار
ماهــه و بــه صــورت آزمایشــی امضــا شــده اســت.
وی حجــم ایــن قــرارداد را  ٤٠میلیــون مترمکعــب بــرای
یــک دوره چهارماهــه اعــام کــرد و افــزود :اجرایــی شــدن
ایــن قــرارداد منــوط بــه دریافــت مجوزهــای الزم از
ارمنســتان اســت.
شــرکت جــی آی تــی ســی در زمینــه تولیــد ،انتقــال
انــرژی ،تاسیســات برقابــی و نیــروگاه فعالیــت مــی کنــد؛
همچنیــن واردات و توزیــع گاز بــرای مشــتریان صنعتــی
نیــز جــزو فعالیتهــای ایــن شــرکت قــرار دارد.
ایــن شــرکت کــه زیرشــاخه گــروه صنعتــی گرجســتان
اســت در ســال  ٢٠٠٥تاســیس شــد و مقــر آن در تفلیــس
اســت.
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران هفتــه گذشــته پــس از
دیــدار بــا لئــون یولیــان ،وزیــر انــرژی و منابــع طبیعــی
ارمنســتان گفتــه بــود :ایــران یــک قــرارداد کوچــک
آزمایشــی بــا یــک خریــدار گرجســتانی بــرای خریــد گاز
امضــا کــرده اســت کــه امیدواریــم ایــن قــرارداد امســال بــا
عبــور گاز ایــران از خــاک ارمنســتان فعــال شــود.
افزایش  ۲۳درصدی صادرات ،کاهش  ۷درصدی
واردات
در چهــار مــاه نخســت ســال جــاری صــادرات کاال از ایــران
بــا  ۲۳درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
بــه  ۱۶.۳میلیــارد دالر رســیده اســت و واردات کاال نیــز بــا
کاهــش  ۷.۱۲درصــدی بــه  ۱۲.۸میلیــون دالر رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش ایســنا ،در چهــار مــاه نخســت ســال جــاری
ســهم صــادرات کاالهــای پتروشــیمی از کل صــادرات
غیرنفتــی بــه  ۴۱.۵درصــد افزایــش یافتــه اســت .در
ایــن مــدت  ۶میلیــارد و  ۷۶۹میلیــون دالر انــواع کاالی
پتروشــیمی بــه وزن  ۱۳میلیــون و  ۶۸۴هــزار تــن از ایــران
بــه ســایر کشــورها صــادر شــده اســت .ســهم کاالهــای
پتروشــیمی از کل صــادرات ایــران در چهــار مــاه نخســت
ســال گذشــته  ۳۵.۵درصــد بــود.
همچنیــن صــادرات ســایر کاالهــا از مــرز  ۶میلیــارد و
 ۶۲۷میلیــون دالر فراتــر رفــت و بــا تجربــه افزایــش ۲۰.۷
درصــدی ،ســهم  ۴۰.۶درصــدی را از کل ارزش صــادرات
غیرنفتــی ایــران بــه خــود اختصــاص داده اســت .بــا وجــود
افزایــش صــادرات پتروشــیمی و ســایر کاالهــا ،شــاهد
کاهــش صــادرات میعانــات گازی در چهــار ماهــه نخســت
ســالجاری بودهایــم ،بــه طوریکــه در ایــن مــدت،
صــادرات میعانــات گازی  ۸.۷۷درصــد کاهــش داشــت و
بــه مــرز  ۲میلیــارد و  ۹۱۲میلیــون دالر رســید و ســهم
میعانــات گازی از کل صــادرات کشــورمان بــه  ۱۷.۸۶درصد
کاهــش یافــت و جــای خــود را بــه محصــوالت پتروشــیمی
و ســایر کاالهــا داد.
مراحل نهايي قرارداد ساخت  2آزادراه با
ايتالياييها و تركها
اميــر امينــي ،معــاون برنامهريــزي و اقتصــاد حمــل و نقــل
وزارت راه و شهرســازي از معرفــي ۱۲۰پــروژه در حــوزه
مســكن و حمــل و نقــل بــه ســرمايهگذاران خارجــي
خبــر داد و گفــت :بيــش از ۱۰ســرمايهگذار خارجــي
بــراي شــركت در مزايــده انتخــاب اپراتــور بنــدر شــهيد
رجايــي اســناد خريدهانــد .بــه گــزارش ايلنــا ،اميــر امينــي
بــا اشــاره بــه مذاكــرات بــا هياتهــاي خارجــي متعــدد
دربــاره شــقوق مختلــف حمــل و نقــل اظهــار كــرد :در
ايــن مــدت بــا دو ســرمايهگذار تــرك و ايتاليايــي بــراي
ســاخت دو آزادراه بــه مرحلــه نهايــي قــرارداد رســيدهايم.
وي افــزود :بــراي ســاخت آزادراه همدان-كرمانشــاه
پيشنويــس قــرارداد بــا ســرمايهگذاران ايتاليايــي نهايــي
شــده اســت همچنيــن بــراي ســاخت آزادراه بــازرگان بــا
ســرمايهگذاران تركيهيــي قــرارداد امضــا شــد .معــاون
برنامهريــزي و اقتصــاد حمــل و نقــل بــا بيــان اينكــه بــا
چنديــن ســرمايهگذار خارجــي در حــوزه بنــادر مذاكــرات

جــدي داشــتيم ،ادامــه داد :ســرمايهگذاران خارجــي بــراي
خريــد تجهيــزات و عمليــات زيربنايــي بنــدر شــهيد رجايــي
و بنــدر شــهيد بهشــتي اعــام آمادگــي كردهانــد .امينــي
بــا اشــاره بــه برگــزاري مزايــده بنــدر شــهيد رجايــي گفــت:
بيــش از ۱۰ســرمايهگذار خارجــي بــراي شــركت در مزايــده
انتخــاب اپراتــور بنــدر شــهيد رجايــي اســناد خريدهانــد.
معــاون برنامهريــزي و اقتصــاد حمــل و نقــل بــا بيــان
اينكــه ۱۲۰پــروژه در انــواع شــقوق حمــل و نقــل و حــوزه
مســكن بــه ســرمايهگذاران خارجــي معرفــي كردهايــم،
افــزود :معمــوال پروژههايــي كــه شــرايط مشــاركت بــي .او.
تــي (روش ســاخت -بهرهبــرداري و واگــذاري) دارنــد از
نظــر وزارت راه و شهرســازي جذايــت بيشــتري بــراي ارائــه
بــه ســرمايهگذاران خارجــي دارنــد.
انتصاب رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي
رييسجمهــور در حكمــي «احمــد دوستحســيني» را
بــه عنــوان عضــو و رييــس هيــات عامــل صنــدوق توســعه
ملــي منصــوب كــرد.
.
10درصد هزينه احداث نيروگاه صرف توزيع
برق شود
محمودرضــا حقيفــام معــاون هماهنگــي توزيــع شــركت
مــادر تخصصــي توانيــر گفــت :از جملــه مهمتريــن مــواردي
كــه امســال در برنامــه مديريــت مصــرف برنامهريــزي و
بــراي نخســتينبار در كل كشــور در حــال اجراســت،
ميتــوان بــه برنامــه روش «زمــان اســتفاده» (Time of
 )Useاشــاره كــرد .او همچنيــن اظهــار كــرد« :اگــر فقــط
10درص ـد هزينــه اح ـداث و بهرهبــرداري نيــروگاه بــه ازاي
هــر كيلــووات تــوان در پيــك و هــر كيلــوات ســاعت در كل
ســال بــه صنعــت توزيــع اختصــاص ياب ـد ،كاهــش پيــك و
مديريــت مناســب مصــرف را بــراي ســالهاي متمــادي
تضميــن خواهيــم كــرد».
وي بــا بيــان اينكــه ايــن كار نخســتينبار در كل كشــور
بــراي بارهــاي ديمانـدي در ســال جــاري اجــرا شـد ،افــزود:
در ســال گذشــته در اســتان يــزد ايــن روش بهصــورت
آزمايشــي انجــام شـده بــود .ايــن بــه آن مفهــوم اســت كــه
بــا رعايــت مقــررات و دســتورالعملها ،زمانهــاي پيــك
اســتانها را بــه گونهيــي تغييــر داديــم كــه بــا تجميــع
آنهــا بــار كلــي كاهــش يابـد؛ در واقــع طــي ايــن برنامــه بــا
كمــك صنايــع توانســتيم زمــان پيــك اســتانهاي مختلــف
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را بــراي مشــتركان ديمانــدي تغييــر دهيــم.
وي بــا اشــاره بــه اينكــه ايــن روش در ســطح جهانــي
شــناخته ش ـده اســت ،افــزود :ايــن روش تاكنــون در ايــران
بهصــورت عمومــي اجــرا نش ـده بــود ،لــذا از آذرمــاه ســال
گذشــته مقدمــات كار آغــاز و در اســفندماه ،طراحيهــا
انجــام و بــه اســتانها ابــاغ شــد.

رویترز :جهش  ٤٧درصدی واردات نفت آسیا
از ایران
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از رویتــرز ،واردات نفــت خــام
چهــار کشــور عمــده خریــدار نفــت در آســیا از ایــران در
مــاه ژوئــن ســال  ٢٠١٦میــادی بــا  ٤٧,١درصــد رشــد
ســاالنه بــه باالتریــن رقــم خــود در چهــار ســال گذشــته
رســید.
طبــق اطالعــات کشــتیرانی و گــزارش هــای دولتــی ،چهــار
کشــور کــره جنوبــی ،ژاپــن ،چیــن و هنــد ،در مــاه ژوئــن
ســال جــاری میــادی در مجمــوع روزانــه یــک میلیــون و
 ٧٢٠هــزار بشــکه نفــت از ایــران وارد کردنــد.
گــزارش رســمی وزارت بازرگانــی ژاپــن نشــان داد ایــن
کشــور در دوره یــاد شــده ،روزانــه  ٢٧٥هــزار بشــکه نفــت از
ایــران وارد مــی کــرده اســت کــه حــدود ســه برابــر واردات
آن در ژوئــن  ٢٠١٥اســت.
در ششــمین مــاه ســال جــاری میــادی ،چیــن روزانــه ٧٨٠
هــزار و  ١٧٥بشــکه ،هنــد روزانــه  ٣٨١هــزار و  ٥٠٠بشــکه،
و کــره جنوبــی روزانــه  ٢٨٠هــزار و  ٦٠٠بشــکه نفــت از
ایــران وارد مــی کــرده انــد.
صــادرات نفــت خــام ایــران بــه دنبــال امضــای برجــام بیــن
ایــران و کشــورهای  5+1بشــدت افزایــش یافــت.

همكاري ايران و كرهجنوبي در ساخت پتروپااليشگاه
عضــو هياتمديــره شــركت پتروشــيمي
شــانا
مسجدســليمان از برنامــه ايــن شــركت بــراي امضــاي
قــرارداد تاميــن مالــي و ســاخت يــك واحــد پتروپااليشــگاه
بــا كنسرســيومي متشــكل از شــركتهاي كرهيــي خبــر
داد .علــي ســيفيان بــه شــانا گفــت :بــا هــدف توســعه
منطقــه انــرژي زياليــي واقــع در مسجدســليمان بهعنــوان
هــاب دوم پتروشــيمي اســتان خوزســتان ،مذاكــرات
فشــردهيي بــا شــركتهاي معتبــر آلمانــي ،چينــي و
كرهيــي در حــال انجــام اســت .وي زمينــه مذاكــره بــا
مشــاركت شــركتهاي معتبــر كرهيــي بــه رهبــري شــركت
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ســاموو كرهجنوبــي را تاميــن مالــي و احــداث يــك واحــد
پتروپااليشــگاه ،واحدهــاي پاييندســتي و تاسيســات
جانبــي دانســت و گفــت :ايــن پتروپااليشــگاه در كنــار
فــاز نخســت پــروژه پتروشــيمي مسجدســليمان كــه رونــد
ســاخت آن پيشــرفت مطلوبــي دارد ،احــداث ميشــود.
ترانزیت گاز به اسلواکی و چک
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه درخواســت اوکرایــن بــرای واردات
نفــت ایــران ،از مذاکــره بــا ایــن کشــور بــرای ترانزیــت نفــت
و گاز بــه جمهــوری چــک و اســلواکی خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،بیــژن زنگنه امــروز در حاشــیه
دیــدار بــا «ایگــور تاســالیک» وزیــر انــرژی و اســتخراج زغــال
ســنگ اوکرایــن ،بــا بیــان اینکــه اوکراینیهــا در ایــن دیــدار
نســبت بــه واردات نفــت خــام و گاز ایــران بــرای ترانزیــت
بــه اروپــا مباحثــی را مطــرح کردنــد ،گفــت :پیشــنهاد ایــران
بــرای آغــاز همــکاری بــا ایــن کشــور اروپایــی ،تامیــن نفــت
اوکرایــن بــوده کــه البتــه بایــد توجــه داشــت کــه نیــاز آنهــا
محــدود اســت.
وزیــر نفــت با اعــام اینکــه ظرفیــت پاالیشــگاه نفــت اوکراین
پاییــن بــوده و ایــن کشــور واردکننــده فــرآورده نفتــی اســت،
تصریــح کــرد :اوکرایــن بــر ترانزیــت نفــت و گاز ایــران بــه
کشــورهای شــرق اروپــا تاکیــد دارد.
ایــن عضــو کابینــه یازدهــم بــا تاکیــد بــر اینکــه اوکرایــن
دارای شــبکه انتقــال قــوی بــوده و قــرار اســت مذاکــرات
بیشــتر در زمینــه ترانزیــت ادامــه یابــد ،اظهــار داشــت :بایــد
ببینیــم آیــا از نظــر اقتصــادی و عملــی ،اجــرای ایــن طرحهــا
امکانپذیــر اســت کــه ایــران بخشــی از نفــت کشــورهای چک
و اســلواکی را از طریــق اوکرایــن ترانزیــت کنــد.
وزیــر نفــت موضــوع ترانزیــت را مهمتریــن محــور مذاکــرات
امــروز بــا طــرف اوکراینــی عنــوان کــرد و افــزود :اوکرایــن
صنایــع پیشــرفتهای در زمینــه ماشــین هــای دوار دارد و
هــم اکنــون ،از طریــق شــرکتهای ایرانــی ،بــرای توربیــن
و کمپرســورهای صنعــت گاز بــا آنهــا همــکاری میکنیــم.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن در پاســخ بــه ایــن کــه شــما
ســال گذشــته در دیــدار بــا معــاون نخســت وزیــر اوکرایــن،
حضــور آنهــا در پروژههــای نفتــی ایــران را منــوط بــه
فاینانــس پــروژه از طریــق نظــام بانکــی اعــام کردیــد ،آیــا
در ایــن زمینــه گشایشــی حاصــل شــد ،خاطرنشــان کــرد :در
ایــن زمینــه آنهــا بــه دالیــل مشــکالت خارجــی ،پیشــرفتی
نداشــتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سند همكاري گمركي با
اتحاديه اروپا نهايي شد

كنوانســيون تجديدنظــر شــده كيوتــو ( ،)RKCمــورد بررســي
قــرار گرفــت كــه در ايــن ديــدار ســيد محمــود بهشــتيان،
مشــاور عالــي رييـس كل گمــرك ايــران بــه معرفــي پرداخــت
و درخصــوص قوانيــن و مقــررات گمركــي كشــورمان كــه
منطبــق بــر مقــررات بينالمللــي گمركــي اســت توضيحاتــي
داد .ســپس مديــر اداره رقابتپذيــري اتحاديــه اروپــا ضمــن
اعــام آمادگــي بــراي گســترش همكاريهــا بيــن ايــران و
اتحاديــه اروپــا در تمــام زمينههــا ازجملــه امــور گمركــي،
از طــرف ايرانــي خواســت اولويتهــاي خــود را جهــت
همــكاري بيــان كنــد .در ادامــه ،مشــاور عالــي رييــسكل
گمــرك ايــران بــا اشــاره بــه دســتاوردها و توانمنديهــاي

| هياتــي از اتحاديــه اروپــا بــراي بررســي راههــاي توســعه
همــكاري اقتصــادي و گمركــي بــه ايــران آمــد و بــا مســووالن
گمــرك كشــورمان ديــدار و گفتوگــو كــرد .ايــن ســفر در
ادامــه ســفر مــاه آوريــل فدريــكا موگرينــي مســوول سياســت
بــه تهــران بــود كــه پــس از بازگشــت هيــات اقتصــادي
و گمركــي اتحاديــه اروپــا ،موگرينــي از الحــاق جمهــوري
اســامي ايــران بــه ســازمان جهانــي تجــارت حمايــت كــرد.
بــا ايــن حــال ايــن هيــات بــه سرپرســتي «اريــك مامــر»،
مديــر اداره رقابتپذيــري اتحاديــه اروپــا و 9نفــر از مديــران
اقتصــادي اتحاديــه مزبــور ازجملــه خــوزه لوئيــس فرنانــدز
رانــز ،مديــر گمــرك و ماليــات اتحاديــه اروپــا ()TAXUD
بــه كشــورمان آمدنــد و بــا مســووالن ســازمان توســعه
تجــارت ،ســازمان ســرمايهگذاري و بانــك مركــزي كشــورمان
نيــز مالقــات كــرده بودنــد .در هميــن حــال در ديــدار بــا
مســووالن گمــرك ،ســاختار ،ويژگيهــا و شــرح وظايــف
و فعاليتهــاي گمــرك ايــران و عضويــت آن در ســازمانها و
كنوانســيونهاي بينالمللــي گمركــي نظيــر سيســتم (،)HS

مشکالت صنعت برق با استقراض
حل نمی شود
علیرضــا کالهــی صمــدی ،رییــس ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران در گفــت وگــو بــا ســایت خبــری اتــاق
تهــران دربــاره عملکــرد وزارت خانــه هــا در جــذب
ســرمایه گــذار خارجــی گفــت :متاســفانه در وزارت
نیــرو تمایــل بــه اســتقراض بیــش از ســرمایه گــذاری
مشــترک اســت .ایــن وزارت خانــه مشــکالت زیــادی
را از دولــت دهــم بــه ارث بــرده اســت .وزارت نیــرو
بــا  33هــزار میلیــارد تومــان بدهــی بــه بانــک هــا و
پیمــان کاران و تامیــن کننــدگان و  15هــزار میلیــارد
تومــان کســری ســرمایه گــذاری بــه دولــت یازدهــم
تحویــل داده شــده اســت و ایــن وزارت خانــه یکــی از
پــر مشــکل تریــن وزارت خانــه هاســت و خاموشــی
هــای اخیــر ناشــی از همیــن مشــکالت اســت.
کالهــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن وزارت خانــه بــا
جمــع کســری ســرمایه گــذاری هــا و مجموعــه بدهــی
هــا  50هــزار میلیــارد تومــان حفــره مالــی دارد گفــت:
مصــرف کشــور بــا توجــه بــه جمعیــت و شــدت گرفتن

انـرژی

شماره چهل و سه //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

گمــرك ايــران در زمينــه پيادهســازي توصيههــاي ســازمان
جهانــي گمــرك و نيــز در حــوزه مديريــت ريســك و گمــرك
ديجيتــال ،بــر لــزوم نهاييســازي و امضــاي ســند موافقتنامــه
همكاريهــاي گمركــي فيمابيــن دو طــرف تاكيــد كــرد
كــه بــا اســتقبال رييــس هيــات اتحاديــه اروپــا روب ـهرو شــد.
مديــر اداره رقابتپذيــري اتحاديــه اروپــا ضمــن اســتقبال
از نهايــي كــردن ســند همــكاري گمركــي از طــرف اتحاديــه
اروپــا ،فرنانــدز را بــه عنــوان رابــط پيگيــري ايــن موضــوع
معرفــي و از طــرف ايرانــي خواســت تــا رابــط خــود را تعييــن
كنــد كــه قاســمي ،كارشــناس ارشــد دفتــر همكاريهــاي
بينالملــل توســط ســيد محمــود بهشــتيان معرفــي شــد.
قاســمي ســپس بــه تشــريح تعــداد اســناد همــكاري گمركــي
بــا كشــورهاي عضــو اتحاديــه اروپــا بــا ذكــر نــوع ســند اعــم
از يادداشــت تفاهــم يــا موافقتنامــه و ســابقه آنهــا پرداخــت
و بــا اشــاره بــه عــدم اســتقبال كشــورهاي اتحاديــه اروپــا از
انعقــاد موافقتنامههــاي جديــد همــكاري گمركــي بــا ايــران بــا
اســتدالل لــزوم تبعيــت از قوانيــن گمركــي اتحاديــه ،از طــرف
گرمــا رو بــه رشــد اســت و از قیمــت تمــام شــده تولید
بــرق و فــروش آن بــا تفــاوت فاحــش مواجــه اســت.
مشــکالت نفــت و نقدینگــی در اقتصــاد داخلــی باعــث
شــه دولــت نتوانــد بــه وزارت خانــه پــول تزریــق کنــد
و مشــکالت مالــی وزارت نیــرو تشــدید مــی شــود.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر
اینکــه بخــش خصوصــی مشــکل را درک مــی کنــد
و نمــی خواهــد غیرمنصفانــه برخــورد کنــد گفــت:
در شــرایط فعلــی اســتقراض راه حــل نیســت .زمــان
اقســاط بدهــی هــا سررســید مــی شــود و بایــد ایــن
قرضــه را پرداخــت کــرد و بــا اســتقراض نمــی تــوان
مشــکل صنعــت بــرق را بطــور ریشــه ای حــل کــرد.
کالهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتقراض کار غلطــی
اســت و بــه صنایــع داخلــی کمکــی نمــی کنــد گفــت:
راهکارهــای دیگــری وجــود دارد .مــی تــوان شــرکت
هــای خارجــی را ملــزم بــه حضــور و تولیــد در ایــران
کــرد .ایــن شــرکت هــا مــی تواننــد بــا مشــارکت بــا
شــرکت هــای ایرانــی وارد کار شــوند یــا شــرکت هــای
جدیــد در ایــران تاســیس کننــد .بخــش خصوصــی بــا
رقابــت مشــکلی نــدارد و بــرای حمایــت از شــرکت
هــای داخلــی دولــت مــی توانــد زمینــه اســتفاده از
امکانــات صنــدوق توســعه ملــی را بــرای فاینانــس
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مقابــل خواســت اقدامــات مــورد نيــاز بــراي تحقــق امضــاي
موافقتنامــه همــكاري و كمــك متقابــل اداري در امــور گمركــي
بــا اتحاديــه گمركــي اروپــا را مشــخص و آغــاز كنــد تــا بتــوان
بــا تســري آن بــه كشــورهاي عضــو ،زمينــه تســهيل تجــارت
بيــن ايــران و ايــن كشــورها را فراهــم كــرد .فرنانــدز بــا تشــريح
اينكــه بخــش اعظمــي از اســناد گمركــي ،بــدون هماهنگــي
اتحاديــه اروپــا قابليــت تبــادل بــا طــرف ايرانــي را ندارنــد،
اعــام كــرد :بــراي شــروع همكاريهــا ،طــرف ايرانــي بايــد
نامــه رســمي مبنــي بــر درخواســت آغــاز مذاكــرات جهــت
نهاييســازي موافقتنامــه همــكاري را بــا عنــوان مديــركل
گمــرك و ماليــات اتحاديــه گمركــي اروپــا و ذكــر اولويتهــا
و زمينههــاي مــورد نظــر جهــت همــكاري ارســال كنــد
تــا فرآينــد توســعه همكاريهــا كليــد زده شــود .در هميــن
رابطــه فدريــكا موگرينــي ،مســئول سياسـت خارجــي اتحاديــه
اروپــا در پــي بازگشــت هيــات اقتصــادي و گمركــي اتحاديــه
از تهــران بــا صــدور بيانيــهاي از الحــاق ايــران بــه ســازمان
تجــارت جهانــي ( )WTOحمايــت كــرد.

پــروژه هــای وزارت نیــرو فراهــم کنــد.
کالهــی دربــاره وضعیــت صــادرات بــرق ایــران بــه
کشــورهای همســایه گفــت :حــوزه بــرق یکــی از
رقابتــی تریــن و صادراتــی تریــن حــوزه هــای اقتصــاد
ایــران اســت و بــاالی  80درصــد از صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی کشــور را در بــر مــی گیــرد و بخــش
قابــل توجهــی از صــادرات کاالهــای صنعتــی نــه
مــواد خــام کشــور در صنعــت بــرق اســت .صنعــت
بــرق از تولیدکننــدگان عمــده در صــادرات کاالهــای
غیرنفتــی اســت .مــا در صــادرات صنعــت بــرق در
حــوزه تجهیــزات نیروگاهــی ،کابــل و بــرق فعــال
هســتیم امــا بــا توجــه بــه مشــکالت ناشــی از کاهــش
قیمــت نفــت و رکــود اقتصــادی در خاورمیانــه و
دســت و پنجــه نــرم کــردن بیشــتر کشــورهای
منطقــه بــا آســیب هــای ناشــی از حضــور گــروه
هــای تروریســتی مثــل داعــش در منطقــه ،صــادرات
دچــار آســیب شــده اســت .ارزیابــی هــا نشــان مــی
دهــد کــه ایــن آســیب هــا گذراســت .از ســوی دیگــر
بــا ایجــاد ایــن مشــکالت باعــث طــرح بحــث تنــوع
بازارهــای صادراتــی شــده اســت امــا ایــن مســئله بــه
ایــن معنــی نیســت کــه صادرکننــدگان بــرق ایــران از
عــراق غافــل مــی شــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مذاکره آلمان ها با ایران برای
صادرات گاز به اروپای غربی

تهــران -ایرنــا -مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز
گفــت :مذاکــره یــک شــرکت آلمانــی معتبــر بــا شــرکت ملــی
گاز ایــران در زمینــه خریــد گاز ،شــرایط را بــرای صــادرات و
ارســال گاز ایــران بــه اروپــای غربــی فراهــم مــی کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از وزارت نفــت ،عزیــزاهلل رمضانــی
در نشســت چشــم انــداز صنعــت گاز در نیــم قــرن آینــده کــه
در حاشــیه پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس شــرکت ملــی گاز
ایــران برگــزار شــد ،گفت:اکنــون مذاکــره بــا ایــن شــرکت در
حــال انجــام اســت و پیــش از ایــن تفاهــم هایــی بــا شــرکت
هــای خارجــی در ایــن زمینــه انجــام شــد.
مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز ایــران مذاکــره بــا
یــک شــرکت خصوصــی بــرای ســوآپ گاز را یــادآور شــد و
افــزود :مذاکــره بــرای ســوآپ گاز ترکمنســتان بــا آذربایجــان
از ســوی ایــران و از طریــق یــک شــرکت خصوصــی بــه
شــکل جــدی پیگیــری مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :اکنــون مذاکــره بــا کشــورهای عمــان،
کویــت و امــارات ادامــه دارد و بــا نهایــی شــدن ایــن
مذاکــرات ،امــکان امضــای قــرارداد فراهــم مــی شــود.
مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی گاز ایــران تاکیــد کرد:
مطالعــه بازارهــای جدیــد نیــز در دســتور کار ایــن مدیریــت
قــرار دارد کــه توســعه بــازار ترکیــه ،ارمنســتان ،آذربایجــان،
افغانســتان ،اروپــای شــرقی و غربــی ،هنــد ،چیــن و آســیای
جنــوب شــرقی از طریــق ال.ان.جــی (گاز طبیعــی مایــع
شــده) خواهــد بــود.
بــه گفتــه وی تاکنــون تفاهمنامــه هایــی نیــز بــا شــرکتهای
بــزرگ بیــن المللــی در حــوزه گاز امضــا شــده و تفاهمنامــه
شــرکت ملــی گاز ایــران بــا شــرکت گازپــروم کــه مباحــث
زنجیــره ارزش گاز را در قالــب  ٦کارگــروه دنبــال مــی کنــد،
تفاهــم نامــه ســه جانبــه میــان شــرکت ملــی گاز ایــران،
شــرکت توربوکمپرســور نفــت و شــرکت زیمنــس آلمــان
دربــاره توربوکمپرســورهای صنعــت گاز ،تفاهمنامــه بــا
شــرکت تلــکام کــره جنوبــی * در رابطــه بــا هوشمندســازی
گاز ،تفاهمنامــه بــا شــرکت کوگــس کــره جنوبــی در رابطــه
بــا ســرمایه گــذاری و ســاخت خطــوط لولــه گاز سراســری،
تفاهمنامــه بــا یــک شــرکت بلژیکــی در زمینــه ال ان جــی

و خــط انتقــال گاز و تفاهنامــه بــا یــک شــرکت فرانســوی از
جملــه مــواردی بشــمار مــی رود کــه تاکنــون امضــا شــده
اســت.
رمضانــی گفــت :مذاکــره بــا شــرکتها و کشــورها بــرای
توســعه همــکاری دو یــا چنــد جانبــه در زمینــه تجــارت گاز
طبیعــی ،ال ان جــی ،ســی ان جــی ،ال پــی جــی ،گوگــرد،
جــذب منابــع مالــی ،ذخیــره ســازی گاز طبیعــی در قالــب
هــای مختلــف **از دیگــر فعالیتهــای ایــن مدیریــت بشــمار
مــی رود.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده تــا
پایــان برنامــه ششــم توســعه ظرفیــت صــادرات ســاالنه 80
میلیــارد مترمکعــب گاز وجــود خواهــد داشــت کــه ایــران در
نظــر دارد 50میلیــارد مترمکعــب از آن را بــه صــادرات بــه
کشــورهای همســایه اختصــاص دهــد.
همچنیــن ایــران قصــد دارد در ســال هــای آینــده ،صــادرات
گاز خــود را بــه  200میلیــون متــر مکعــب در روز افزایــش
دهــد ،ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون بزرگتریــن خریــدار
گاز ایــران یعنــی ترکیــه ،روزانــه  30میلیــون مترمکعــب گاز
از کشــورمان وارد مــی کنــد.

مذاکره برای صادرات و ذخیره
گاز ایـــــــــــران
در جمهوری آذربایجــــان
تهــران -ایرنــا -معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز گفــت:
یــک شــرکت خصوصــی ایرانــی بــرای صــادرات و ذخیــره
ســازی گاز ایــران در مخــزن هــای جمهــوری آذربایجــان بــا
.شــرکت ملــی گاز ایــران مذاکــره هایــی کــرده اســت
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،حمیدرضــا عراقــی در
حاشــیه همایــش پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس صنعــت گاز
در جمــع خبرنــگاران بــه برنامــه ایــران بــرای همــکاری بــا
کشــورهای منطقــه بــرای صــادرات گاز اشــاره کــرد و افــزود:
ایــن مذاکــرات بــه دولــت هــا منحصــر نیســت و توســط
.شــرکت هــا انجــام مــی شــود
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز دربــاره گازرســانی بــه شــهرها
و روســتاهای باقیمانــده گفــت :هــم اکنــون بیــش از ٩٧
درصــد جمعیــت شــهری و  ٦٧درصــد جمعیــت روســتایی
کشــور از نعمــت گاز برخوردارنــد کــه ایــن میــزان در حــال

انـرژی

شماره چهل و سه //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

.افزایش اســت
بــه گفتــه وی ،همســو بــا سیاســت توســعه عدالــت و اجــرای
اقتصــاد مقاومتــی ،گازرســانی بــه روســتاها پیگیــری مــی
.شــود
وی اضافــه کــرد :همچنیــن  90درصــد ســوخت تحویلــی
بــه نیــروگاه هــا از طریــق گاز تامیــن مــی شــود و بــه ٧٢
نیــروگاه و بیــش از دو هــزار جایــگاه ســی.ان.جی ،صنایــع
.عمــده و واحدهــای پتروشــیمی گازرســانی شــده اســت
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز اعــام کــرد گازرســانی بــه
نیــروگاه چابهــار از طریــق ســی.ان .جــی در دســتور کار قرار
.گرفته اســت
همایــش پنجاهمیــن ســالروز شــرکت ملــی گاز ایــران
امــروز بــا حضــور رئییــس جمهــوری ،دبیــرکل مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز ،وزیــر نفــت و وزیــر صنعــت
.معــدن و تجــارت در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد

ایران-عمان مناقصه مشترک
گازی برگزار میکنند
ایــران و عمــان بــه زودی مناقصــه مشــترکی بــه منظــور
انتخــاب پیمانــکار ســاخت خــط لولــه انتقــال گاز در
دریــای عمــان برگــزار میکننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،علیرضــا کاملــی دربــاره
آخریــن وضعیــت اجــرای پــروژه ســاخت خــط لولــه
انتقــال گاز ایــران بــه عمــان ،گفــت :فعالیتهــای مربــوط
بــه پــــروژه خــط لولــه انتقــال گاز ایــران بــه عمــان
بــه ســرعت در حــال انجــام بــوده بــه طوریکــه بخــش
مســاحی دریایــی ســمت ایــران و عمــان بــه اتمــام رســیده
و هــم اکنــون ارزیابــی اطالعاتــی کــه از بســتر دریــا بــه
دســت آمــده ،در حــال انجــام اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــا اعــام
اینکــه پیــش بینــی کــرد کــه تــا دو مــاه آینــده مطالعــات
بخــش خشــکی و تــا ســه مــاه آینــده مطالعــات بخــش
دریایــی پــروژه خــط لولــه انتقــال گاز ایــران بــه عمــان
بــه اتمــام برســد ،تصریــح کــرد :بــه محــض اعــام نتایــج
مطالعاتــی ایــن پــروژه صادراتــی ،بــه اتفــاق طــرف عمانــی
نســبت بــه چگونگــی و نحــوه انتخــاب شــرکتهای
پیمانــکار متقاضــی بــرای اجــرای ایــن خــط لولــه ،اقــدام
میشــود.
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ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون تعــداد
زیــادی از شــرکتهای اروپایــی و آســیایی ،آمادگــی خــود
را بــرای انجــام ســرمایه گــذاری و اجــرای پــروژه خــط لولــه
صــادرات گاز ایــران بــه عمــان اعــام کــرده انــد ،اظهــار
داشــت :بــه زودی بــه همراهــی طــرف عمانــی و توافــق دو
جانبــه نســبت بــه انجــام مناقصــه و انتخــاب آنهــا تصمیــم
گیــری میکنیــم.
بــه گــزارش مهــر ،براســاس ایــن یادداشــت تفاهمــی کــه
ســال  ۲۰۱۳میــادی بیــن وزیــران نفــت و انــرژی ایــران
و عمــان امضــا شــده بــود ،دو طــرف توافــق کردنــد کــه در
مــدت بســیار کوتاهــی عملیــات احــداث خــط لولــه گاز
ایــران بــه عمــان آغــاز شــود.
بــا گذشــت حــدود ســه ســال از امضــای ایــن تفاهــم نامــه،
بــاال گرفتــن اختالفــات بیــن عمــان و امــارات متحــده
عربــی ،پــروژه صــادرات گازهــای تــرش ایــران بــه ایــن
کشــور عربــی را در بــن بســت قــرار داده اســت.
طــرح ســاخت خــط لولــه انتقــال گاز ایــران بــه عمــان
شــامل دو قطعــه خــط لولــه گاز خشــکی و دریایــی اســت،
بــر ایــن اســاس قــرار اســت انشــعابی بــه طــول تقریبــی
 ۲۰۰کیلومتــر از خــط لولــه هفتــم سراســری (خــط لولــه
صــادرات گاز ایــران بــه پاکســتان) از منطقــه عســلویه بــه
«کــوه مبــارک» بندرعبــاس کشــیده شــود.
ســاخت تاسیســات تقویــت فشــار و اندازهگیــری گاز در
منطقــه کــوه مبــارک بندرعبــاس و احــداث یــک قطعــه
 ۲۰۰کیلومتــری بــرای انتقــال گاز از بســتر دریــای عمــان
بــه بنــدر صحــار کشــور عمــان هــم از دیگــر مراحــل
ســاخت ایــن خــط لولــه انتقــال گاز بــه شــمار مــیرود.
محمــد اکبــرزاده مدیــر پــروژه مطالعــات ســاخت خــط
لولــه صــادرات گاز ایــران بــه عمــان اخیــرا بــا تاکیــد بــر
اینکــه بــر اســاس آخریــن اعــام شــرکت ملــی نفــت،
ظرفیــت انتقــال گاز ایــن خــط لولــه از یــک بــه حــدود ۱.۵
میلیــارد مترمکعــب گاز افزایــش یافتــه اســت ،گفته اســت:
اخیــرا « »INTECSEAهلنــد بــرای مشــارکت در رونــد
ســاخت ایــن خــط لولــه انتقــال گاز پیشــنهادی رســمی
ارائــه کــرده اســت.
حجــم ایــن قــرارداد  ۱۰میلیــارد متــر مکعــب در ســال
اســت و قــرار اســت خــط لولــه صادراتــی گاز ایــران از
طریــق رودان در اســتان هرمــزگان بــه «صحــرای صحــار»
در عمــان وارد میشــود و بعــد بــه شــبکه داخلــی گاز
عمــان متصــل شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصي ميتواند از
انقالب ۸۰ميليارد دالري
اروپا استفاده كند

اروپاييهــا بــراي جبــران عقبماندگــي خــود در حــوزه
فنــاوري اطالعــات و كاربــرد آن در صنعــت ،در بازاريابــي
و در جلــب رضايــت مصرفكنندههــا از امريــكا و ژاپــن،
برنامــه انقــاب چهــارم صنعتــي را تدويــن كردهانــد.
ايــن برنامــه تــا ســال ۲۰۲۰ادامــه دارد و رقمــي معــادل
۸۰ميليــارد دالر نيــز بــراي رســيدن بــه اهــداف آن
ســرمايهگذاري تخصيــص داده ميشــود .رمضانعلــي
رويايــي يكــي از برگزاركننــدگان همايــش كنفرانــس
بينالمللــي چهارميــن انقــاب صنعتــي در تهــران كــه بــا
همــكاري موسســه مطالعــات و پژوهشهــاي بازرگانــي روز
گذشــته (چهارشــنبه ۱۳مــرداد) در تهــران برگــزار شــد،
توضيــح داد :تدوينكننــدگان برنامــه انقــاب چهــارم
صنعتــي در اروپــا اميدوارنــد بتواننــد بخــش خصوصــي

پوششهای بیمهای کوتاه
مدت صادرات تا  80درصد
کاهش مییابد

مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از کاهــش
نــرخ حــق بیمــه ایــن صنــدوق بــا تصویــب هیئــت
وزیــران در بخــش پوشــشهای کوتــاه مــدت بــرای اکثــر
کشــورهای هــدف و نیــز شــرکتهایی کــه بــه طــور مرتــب
بــرای صــادرات خــود از پوشــشهای بیمــه ای صنــدوق
.اســتفاده مــی کننــد تــا نــرخ  ۸۰درصــد کاهــش خبــر داد
ـیدعلی در گفتوگــو بــا ایســنا ،همچنیــن بــا
ســیدکمال سـ ّ
اشــاره اینکــه تعــداد صــادر کننــدگان جدیــد در بخــش های
مختلــف بــه ویــژه در بخــش پتروشــیمی افزایــش یافتــه
اســت ،اظهــار کــرد :امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری چتــر
حمایتــی صنــدوق تعــداد بیشــتری از صادرکننــدگان کشــور
.را پوشــش دهد

انـرژی

شماره چهل و سه //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

كشــورهاي گوناگــون را بــا ايــن برنامــه همــراه كننــد.
برنامــه حاضــر گونهيــي طراحــي شــده كــه شــركتهاي
خصوصــي ميتواننــد در يكــي از شــاخههاي آن شــامل
توليــد و توزيــع فنــاوري اطالعــات كــه بتوانــد بــه صنعــت،
بــه كشــاورزي و بــه رضايــت مصرفكننــده كمــك كنــد
حضــور داشــته و در صورتــي كــه طــرح آنهــا قابــل اعتنــا
باشــد از منابــع ايــن برنامــه انقالبــي اســتفاده كننــد.
وي دربــاره تفــاوت انقــاب صنعتــي اول تــا ســوم كــه
در ســدهها و دهههــاي ســپري شــده رخ داده اســت،
توضيــح داد :انقالبهــاي صنعتــي اول تــا ســوم رخــداد
بودنــد و بــر پايــه تحــوالت برخاســته از متــن صنعــت و
تجــارت پديــدار شــدند و آثــار آنهــا در دنيا منتشــر شــدند
امــا چهارميــن انقــاب صنعتــي ،پيشبينيپذيــري دارد
و بــراي رســيدن بــه نيازهــاي خــاص تعريــف شــده و
مقــرر اســت كــه براســاس برنامهريــزي بــه آن اهــداف
برســيم .بــه گفتــه دكتــر رويايــي در چهارميــن انقــاب
صنعتــي قــرار نيســت متغيرهــا و بازيگــران اصلــي بــازار
و عوامــل اقتصــاد كالســيك تعطيــل شــوند ،بلكــه
مقــرر شــده مزيــت رقابتــي تازهيــي تعريــف شــود،
قيمتهــا براســاس رضايــت مشــتري محاســبه و عرضــه

و تقاضــا نيــز حاكــم خواهــد بــود .وي دربــاره اينكــه
ايــن كنفرانــس بينالمللــي چگونــه در تهــران برگــزار
ميشــود و چگونــه شــكل گرفتــه اســت ،توضيــح داد:
باتوجــه بــه اينكــه دكتــر جــواد جاســبي در حــال حاضــر
در يكــي از دانشــگاههاي پرتغــال تدريــس ميكنــد از
نزديــك بــا تحــوالت اروپــا آشناســت ،بــا همراهــي جمعــي
از اســتادان همــكارش بهويــژه پرفســور پــدرو سوســا ايــن
كنفرانــس را در تهــران برگــزار كردنــد تــا شــركتهاي
خصوصــي ايــران بــا برنامــه انقــاب چهــارم صنعتــي
آشــنا شــده و بتواننــد از مزيتهــاي آن اســتفاده كننــد.
رويايــي دو موضــوع حاشــيهيي در روز نخســت برگــزاري
كنفرانــس را نيــز يــادآور شــد و گفــت :يكــي از داليــل
برگــزاري كنفرانــس ايــن بــود كــه بخــش خصوصــي در
آن حاضــر باشــد و از نزديــك بــا دســتاوردها و اهــداف
برنامــه چهارميــن انقــاب صنعتــي آشــنا شــود كــه البتــه
بــه داليــل گوناگــون نقــش بخــش خصوصــي كمرنــگ
بــود .بــه گفتــه ايــن عضــو ارشــد برگزاركننــده كنفرانــس
امــا حضــور  ۱۱اســتاد بينالمللــي از رشــتههاي
گوناگــون و ســخنرانيهاي جــذاب آنهــا از نقــاط قــوت
ايــن كنفرانــس بــود.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه شناســایی و اعتبــار ســنجی
برخــی شــرکتهای معتبــر روســی ،عنــوان کــرد :حــدود
 ۲۰۰شــرکت روســی فعــال در زمینههــای مختلــف
شناســایی و بــه صــورت یــک مجموعــه در اختیــار صــادر
کننــدگان قــرار گرفتــه اســت و بــر همیــن اســاس ریســک
قصــور تعهــدات روســی ،تحــت پوشــش قــرار داده مــی
.شــود
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران در ادامــه
بــا بیــان اینکــه اجرایــی شــدن صــدور ضمانــت ورود
موقت(گمرکــی) مدنظــر قــرار گرفته اســت ،گفــت :عملیاتی
نمــودن صــدور انــواع ضمانــت نامههــای بانکــی اتصــال بــه
ســامانه اطالعاتــی گمرکــی در قالــب پنجــره واحــد تجــاری
.از دیگــر اقدامــات ایــن صنــدوق بــوده اســت
ـیدعلی همچنیــن بــه عملکــرد کمــی ایــن صنــدوق در
سـ ّ
ســال  ۱۳۹۴اشــاره کــرد و افــزود :ایــن صنــدوق درســال
گذشــته  ۶۹۴فقــره بیمــه نامــه و ضمانــت نامــه بــه نفــع
 ۱۵۱صــادر کننــده و بانــک بــا ارزش معــادل  ۹۳۱میلیــون
.دالر صــادر کــرده اســت

وی افــزود :از ایــن رقــم  ۸۶درصــد از کل پوشــش هــای
صنــدوق در ســال گذشــته مربــوط بــه بخــش صنعــت بــوده
کــه  ۵۴درصــد از کل ایــن پوشــشهای بیمــهای مربــوط
بــه کشــور هــای پــر ریســک بــا درجــه ریســک  ۶و  ۷بــوده
اســت کــه نشــان دهنــده حمایــت همــه جانبــه صنــدوق از
.صــادرات در شــرایط ســخت اســت
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران همچنیــن بــا
بیــان اینکــه در ســال گذشــته معــادل  ۸۲میلیــون دالر
خســارت بــه صادرکننــدگان در راســتای حمایــت هرچــه
بیشــتر از صــادرات غیــر نفتــی داشــتهایم ،خاطرنشــان
کــرد :اعطــای ســقف اعتبــاری بــه  ۲۰۰کشــور بــه منظــور
حمایــت از صادرکننــدگان ،بازیافــت خســارت پرداخــت بــه
میــزان  ۲۱میلیــون دالر ،اعطــای ســقف اعتبــاری ۳۲۴
بانــک بــه مبلــغ  ۶۵۶۰میلیــون دالر بــه منظــور پوشــش
ریســک صادرکننــدگان و نیــز افزایــش ســرمایه صنــدوق
معــادل  ۲۰۰میلیــون دالر جهــت ارتقــا خدمــات مناســب
بــه صادرکننــدگان کشــور از جملــه فعالیتهایــی اســت کــه
.مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت
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نقش کمرنگ بخش خصوصی در صادرات؛
مانع ایجاد هاب انرژی
عــدد بســیار پایینــی صــادرات داریــم ،در صورتــی
کــه پتانســیل بســیار باالیــی در ایــن زمینــه داریــم.
در حــال حاضــر عمــده صــادرات بــرق بــه عــراق
اســت و یــک هــزار مــگاوات صــادرات بــرق بــه ایــن
کشــور انجــام مــی شــود کــه ایــن کفایــت نمــی کنــد.
بنابرایــن نســبت بــه داشــته هــای خــود ،صادراتــی
انجــام نمــی دهیــم و آن حجــم صــادرات هــم در
اختیــار دولــت اســت و اساســاً بخــش خصوصــی
نقشــی نــدارد .در واقــع اشــکال اصلــی کــه در تبدیــل
شــدن ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه وجــود دارد
ایــن اســت کــه بــه دلیــل موانعــی کــه وجــود دارد،
هنــوز بخــش خصوصــی بــه ایــن موضــوع ورود نکــرده
اســت.
بنابرایــن بــه زعــم شــما یکــی از مشــکالت
اساســی خــود دولــت اســت؟
بــزرگ تریــن مشــکل و مانــع ایــن اســت کــه دولــت
عــزم خــود را بــرای ایــن موضــوع جــزم نکــرده اســت.
زمانــی کــه فــردی مــی خواهــد بــرای ایجــاد نیــروگاه
مجــوز دریافــت کنــد ،بایــد مجــوز صــادرات بــرق هــم
داده شــود .اگــر قــرار باشــد یــک نیــروگاه فقــط بــرای
مصــرف داخــل ،تولیــد بــرق داشــته باشــد ،ایــن اتفاق
مــی افتــد کــه درحــال حاضــر برخــی از نیــروگاه هــا
بخــش خصوصــی مــی شــود کــه حــدود 13هــزار
میلیــارد تومــان مطالبــه معــوق از وزارت نیــرو دارنــد
و نمــی تواننــد پــول خــود را بگیرنــد .در چنیــن
شــرایطی فــرض کنیــد کــه یــک ســرمایه گــذار دیگــر
هــم نیــروگاه ایجــاد کنــد و بــرق بــه شــبکه بدهــد و
نتوانــد پــول خــود را دریافــت کنــد .بنابرایــن نتیجــه
ایــن مــی شــود کــه هیچکــس در ایــن عرصــه ورود
نمــی کنــد ،مگــر اینکــه اجــازه صــادرات بــرق داده
شــود .البتــه اگــر اجــازه صــادرات بــرق داده شــود،
مشــکل بعــدی ایــن اســت کــه قیمــت خــوراک گازی
کــه بــه نیــروگاه هــا داده مــی شــود هــم بایــد اصــاح
شــود .بنابرایــن نــرخ خــوراک گاز هــم بــرای یــک
صادرکننــده ،نکتــه تعییــن کننــده ای اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران پــس از حــدود ۱۴
مــاه فعالیــت ،دهــم مــرداد ،بــا انتشــار نامــهای
رســما اســتعفای خــود را اعــام کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن جاللپــور پــس از
کنارهگیــری متنــی را منتشــر کــرد و در ایــن متــن
اعــام کــرد کــه پزشــکان او را از انجــام فعالیتهــای
پرتنــش منــع کردهانــد.
امــا هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران بــه
دنبــال اســتعفای محســن جــال پــور از ریاســت
اتــاق ایــران بــا انتشــار اطالعیــه اعــام کــرد کــه
اســتعفای وی را بــه رســم امانــت تــا بهبــودی و
ســامت کامــل محفــوظ نگــه خواهــد داشــت و
در ایــن مــدت عهــده دار وظایــف اتــاق بازرگانــی
خواهنــد بــود و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا
حضــور مجــدد جنــاب آقــای جــال پــور در هیــات
نماینــدگان و تشــریک مســاعی بــا ایشــان تصمیــم
نهایــی اتخــاذ مــی شــود.
کاندیداهای احتمالی ریاست اتاق ایران
امــا کنــار رفتــن جاللپــور بســیار ناگهانــی اتفــاق افتــاد.
بســیاری از فعــاالن اقتصــادی بــا توجــه بــه شــرایط احتمال
کنارهگیــری وی را میدادنــد امــا انتظــار بــر ایــن نبــود
کــه ایــن موضــوع اینقــدر ســریع رخ دهــد.
نشــانههای زیــادی مبنــی بــر اینکــه احتمــاال اتــاق
بازرگانــی آبســتن اتفاقاتــی اســت بــه گــوش میرســید.
بیــش از یــک مــاه دیــده نشــدن محســن کریمیپــور،
مشــاور ارشــد جاللپــور و خبرهایــی کــه از بیمــاری وی بــه
گــوش میرســیدإل همچنیــن فشــارهایی کــه از جهتهــای
مختلــف بــه جاللپــور میآمــد احتمــال تحــوالت اتــاق
را بســیار زیــاد کــرده بــود .بــا ایــن وجــود هیــچ کــس
انتظــار نداشــت کــه ایــن موضــوع اینقــدر ســریع رخ دهــد.
بــه همیــن دلیــل تقریبــا هیــچ کــس بــرای ایــن موضــوع
کامــا آمــاده نبــود .امــا جلســاتی از قبــل بــرای بررســی
موضوعــات اتــاق بازرگانــی مشــخص شــده بــود .حــال
بســیاری ایــن ســوال را مطــرح میکننــد کــه گزینههــای
جایگزیــن جاللپــور چــه کســانی هســتند؟
دومین انتخابات میان دورهای رییس اتاق
ایــن دومیــن بــار اســت کــه بــرای ریاســت اتــاق در میــان

انـرژی
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جالل پور استعفا داد.
هیات رئیسه اتاق استعفا را نپذیرفت.
دوره انتخابــات برگــزار میشــود .در دوره قبــل نیــز ایــن
موضــوع رخ داد و در نهایــت رییــس جدیــد از میــان هیــات
رییســه انتخــاب شــد .در ایــن دوره نیــز فعــاالن اتــاق
بازرگانــی بیشــترین شــانس را بــه چهرههــای حاضــر در
هیــات رییســه میدهنــد .بــه ویــژه آنکــه تنهــا 14مــاه
از انتخابــات قبلــی گذشــته اســت پــس طبیعتــا کســانی
کــه بیشــترین رای را در انتخابــات 14مــاه پیــش آوردهانــد
امــروز بیشــترین شــانس را خواهنــد داشــت .بــا ایــن وجــود
هیــات رییســه بــه احتــرام جاللپــور ســعی دارد ایــن
موضــوع در ســکوت برگــزار شــود و تمــام تــاش آنهــا بــه
حفــظ جاللپــور در ســمت خــود اســتإل امــا موضوعاتــی
چــون غیبــت مشــاور ارشــد وی عمــا مســاله بازگشــت وی
را در هالهیــی از ابهــام قــرار داده اســت .بــر ایــن اســاس
 4احتمــال بــرای ریاســت اتــاق بازرگانــی در ادامــه دوره
هشــتم مطــرح شــده اســت.
حالت اول :ریاست شهرستانها
نخســتین احتمــال بــرای جایگزینــی جاللپــور ریاســت
یــک نفــر از شــورای روســای اتاقهــای شهرستانهاســت.
ایــن شــورا متشــکل از روســای شهرســتانها مدتــی اســت
کــه قــدرت زیــادی در اتــاق بازرگانــی پیــدا کــرده اســت.
شــروع قــدرت روســای شهرســتانها بــه کنــار رفتــن
نهاوندیــان و تــاش آنهــا بــرای ریاســت یــک شهرســتانی
آغــاز شــد .بــرای نخســتین بــار حمایــت ایــن شــورا بــه
اضافــه حمایــت طیــف ســنتی باعــث پیــروزی یــک
شهرســتانی بــر اتــاق ایــران شــد تــا غالمحســین شــافعی،

رییــس اتــاق ایــران شــود .امــا اوج ایــن گــروه را بایــد در
انتخابــات ایــن دوره هیــات نماینــدگان دانســت .مذاکــرات
طوالنــی شــورای روســا بــا گــروه ائتــاف بــرای فــردا منجــر
بــه انتخــاب محســن جاللپــور بــه عنــوان رییــس و کســب
 3کرســی دیگــر هیــات رییســه شــد .درحــال حاضــر بیــش
از 150رای از  415رای اتــاق ایــران در اختیــار ایــن گــروه
اســت.
گزینــه اصلــی مطــرح شــده توســط ایــن گــروه حســین
پیرمــوذن ،رییــس اتــاق بازرگانــی اردبیــل و خزانــهدار
فعلــی اتــاق بازرگانــی ایــران اســت .وی رابطــه بســیار
خوبــی بــا شهرســتانها ،دولــت و مجلــس دارد و بــه نظــر
میرســد از اقبــال خوبــی بــرای ریاســت اتــاق بازرگانــی
ایــران برخــوردار باشــد.
حالت دوم :ائتالف فردا
در ســوی مقابــل تــاش ائتــاف فــردا در  18اســفند
 2ســال قبــل تنهــا منجــر بــه کســب اتــاق تهــران و 3
کرســی هیــات رییســه اتــاق ایــران گشــت امــا مهمتریــن
برنامــه آنهــا یعنــی کســب ریاســت اتــاق ایــران چنــدان
موفقیتآمیــز نبــود .در نهایــت ایــن جاللپــور بــود کــه
بــه ریاســت اتــاق ایــران رســید و روســای ائتــاف فــردا
تنهــا بــرای نایبرییســی کاندیــدا شــدند.
ایــن گــروه ارتبــاط خوبــی بــا دولــت دارد و در عیــن حــال
 36رای تهــران را در اختیــار دارد .همچنیــن البیهــای
قــوی ایــن گــروه بــا تشــکلها باعــث شــده کــه گزینــه
ایــن گــروه بتوانــد شــانس خوبــی بــرای ریاســت داشــته
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باشــد .بــا ایــن وجــود هنــوز دربــاره کاندیــدای ایــن گــروه
بحثهایــی مطــرح اســت .ریاســت ائتــاف بــرای فــردا بــر
عهــده مســعود خوانســاری اســت کــه ریاســت اتــاق تهــران
و نایبرییســی ایــران را عهــدهدار اســت .بــا ایــن وجــود
مشــغله اتــاق تهــران ،رای درونگروهــی بــرای داشــتن
یــک ســمت همچنیــن شکســت  3ســال قبــل در انتخابــات
ریاســت باعــث شــده کــه پــدرام ســلطانی بــه عنــوان
گزینــه ایــن گــروه مطــرح باشــد .ســلطانی دومیــن دوره
نایبرییســی خــود را میگذرانــد و رای خوبــی در هیــات
نماینــدگان ایــران دارد.
حالت سوم :حضور یک دولتی
وقــوع هــر کــدام از دو حالــت بــاال باعــث ایجــاد تنــش
میــان چهرههــای مختلــف هیــات نماینــدگان میشــود.
یکــی از راهکارهــای جلوگیــری از صفبنــدی در هیــات
نماینــدگان معرفــی یــک رییــس از جنــس دولتــی اســت.
تجربــه مو.فــق نهاوندیــان همچنیــن ارتبــاط حســنه اتــاق و
دولــت در دوره هشــتم ایــن احتمــال را پررنــگ کرده اســت.
در ایــن میــان قائــم مقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
یعنــی مجتبــی خســروتاج هــم ســابقه طوالنــی حضــور در
هیــات نماینــدگان را دارد و هــم 3ســال قبــل کاندیــدای
ریاســت اتــاق ایــران محســوب میشــد .بــه همیــن دلیــل
اگــر دولــت تصمیــم بگیــرد یــک دولتــی را بــر ســر کار
قــرار دهــد یــک گزینــه مناســب محســوب میشــود .هــر
چنــد از منصــور معظمــی نیــز بــرای ایــن ســمت نــام بــرده
میشــود .بــا ایــن وجــود شــانس ایــن موضــوع بــا توجــه
بــه شــعار پارلمــان بخــش خصوصــی کــم اســت.
حالت چهارم :حضور یک چهره بیطرف
امــا در ایــن میــان حالــت چهارمــی هــم مطــرح اســت .بــا
توجــه بــه احتمــال درگیــری در اتــاق ایــران میتــوان بــر
ســر یــک گزینــه بیطــرف از چهرههــای قدیمــی توافــق
کــرد بــه شــرط آنکــه دخالتــی در ریلگــذاری فعلــی اتــاق
نکنــد.
ایــن موضــوع میتوانســت در چنــد مــاه آخــر هیــات
نماینــدگان اتــاق ایــران رخ دهــد امــا هنــوز 2ســال و نیــم
از ایــن هیــات نماینــدگان باقــی مانــده و چنیــن موضوعــی
بســیار بعیــد اســت .بــا ایــن وجــود چهرههایــی همچــون
عالمیرمحمــد صادقــی بــرای ایــن ســناریو مطــرح میشــود

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره چهل و سه //هفته سوم مرداد هزار و سیصد نود و پنج

افزايش 3واحد درصدي ضريب
حمايتي گمرك
احمد قدیمی تشریح کرد:

خدمات بیمه پارس همگام برای اعضای
فدراسیون صادرات انرژی

کارشــناس صنعــت بیمــه بــا بیــان اینکــه وظیفــه
شــرکت هــای کارگــزاری بیمــه و از جمله شــرکت
بیمــه پــارس همــگام ،ایــن اســت کــه فعالیــت
هــای بیمــه گــذاران را رصــد کنــد ،گفــت :در
واقــع ایــن رصــد بایــد از ایــن جهــت انجــام
شــود کــه شــرکت بیمــه ریســک هــای بیمــه
گــذاران را شناســایی کنــد و بــر همیــن اســاس
طــرح هــای بیمــه ای ارائــه دهــد.
احمــد قدیمــی در گفتگــو بــا «هــاب انــرژی» اظهــار
داشــت :ایــن اقــدام از ایــن جهــت مهــم اســت کــه بیمــه
گــذاران در زمــان وقــوع حادثــه و ایجــاد خســارت بتوانند
دوبــاره ســرپای خــود بایســتند و ضــرر و زیــان چندانــی
نبیننــد و ایــن کاری اســت کــه شــرکت کارگــزاری پــارس
همــگام بــرای اعضــای فدراســیون صــادرات انــرژی و
صنایــع وابســته انجــام مــی دهــد.
وی در ادامــه افــزود :نکتــه بســیار ظریــف و حســاس ایــن
اســت کــه ایــن کارگــزاری آنچــه شــرکت بیمــه از قبــل
آمــاده کــرده و بــه صــورت ســری از طریــق نماینــدگان
خــود بــه همــه مــی فروشــد را قبــول نمــی کنــد و تاکیــد
مــی کنــد کــه برخــی شــرایط منــدرج در آن را قبــول
نــدارد و بایــد آنهــا حــذف شــوند و بایــد شــرایط مدنظــر
کارگــزاری بــه آن افــزوده شــود.
قدیمــی خاطرنشــان کــرد :در واقــع کارگــزاری ،بیمــه
نامــه را بــر اســاس نیازهــا و فعالیــت هــای اعضــای
فدراســیون صــادرات انــرژی و براســاس خطراتــی کــه
ایــن اعضــا را تهدیــد مــی کنــد ،تنظیــم مــی نمایــد.

ایــن کارشــناس صنعــت بیمــه تصریــح کــرد :بــه طــور
خالصــه یــک کارگــزار بیمــه ماننــد پــارس همــگام مــی
توانــد زمانــی کــه اعضــای فدراســیون صــادرات انــرژی
مــی خواهنــد اقــدام بــه خریــد بیمــه کننــد ،درکنــار آنهــا
باشــد و بــرای آنهــا بیمــه بخــرد.
قدیمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار
داشــت :نکتــه ظریــف دیگــر ایــن اســت کــه اگــر یــک
عضــو فدراســیون صــادرات انــرژی از طریــق شــرکت
بیمــه یــا از طریــق نماینــده بیمــه ،اقــدام بــه خریــد
بیمــه نامــه خــود کنــد زمانــی کــه خســارت وارد شــود،
شــرکت بیمــه مــدارک و مســتندات را مطالبــه مــی
کنــد تــا بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنــد کــه آیــا ایــن
خســارت قابــل پرداخــت اســت یــا خیــر.
وی در ادامــه افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه نماینــده
بیمــه هــم تابــع مقــررات و دســتورات شــرکت بیمه اســت
و در آئیــن نامــه ای کــه بیمــه مرکــزی بــرای نماینــده
بیمــه نوشــته ،آمــده اســت کــه بایــد تابــع دســتورات
شــرکت بیمــه باشــد .بنابرایــن نمــی توانــد در زمــان
خســارت کنــار خریــدار بیمــه باشــد یــا از آن دفــاع کنــد.
ایــن کارشــناس صنعــت بیمــه در پایــان گفــت :امــا در
اینجــا بیمــه مرکــزی بــه کارگــزار بیمــه اجــازه داده کــه
کنــار خریــدار بیمــه باشــد و مــی توانــد و حــق دارد از
ایــن خســارت در مقابــل شــرکت بیمــه دفــاع کنــد .در
واقــع کارگــزار بیمــه نوعــی وکیــل و راهنمــای خریــدار
بیمــه اســت کــه بتوانــد خســارت او را بــه طــور کامــل
و طبــق شــرایط بیمــه نامــه از شــرکت بیمــه دریافــت
کنــد.

نشســت مديــران ســتادي و اجرايــي گمــركات سراســر
كشــور روز گذشــته در گمــرك جمهــوري اســامي ايــران
برگــزار شــد .در ايــن نشســت ،مســعود كرباســيان رييــس كل
گمــرك ايــران و حبي ـباهلل حقيقــي ،رييــس ســتاد مركــزي
مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز بــا مطــرح كــردن مبحــث قاچــاق
در كشــور ،راهكارهــاي عملياتــي بــراي جلوگيــري از ايــن
پديــده را بررســي و ارزيابــي كردنــد .كرباســيان در ابتــداي
ايــن نشســت بــا اشــاره بــه افزايــش درآمــد گمــرك و ضريــب
حمايتــي آن از 6درصــد بــه 9درصــد بــا اســتفاده از ســامانه
جامــع گمركــي ،پيادهســازي طــرح كارشناســي متمركــز در
گمــركات را در شفافســازي فرآينــد ترخيــص كاال مثبــت
ارزيابــي كــرد .وي بــا بيــان اينكــه مصــداق واقعــي اقتصــاد
مقاومتــي در گمــرك ،گمــرك الكترونيكــي اســت ،ايجــاد و
توســعه گمــرك الكترونيكــي را از توصيههــاي مهــم ســازمان
جهانــي گمــرك دانســت كــه بــا اجــراي آن موضوعاتــي
همچــون كاهــش فســاد ،افزايــش ســامت كاري ،توســعه و
تســهيل تجــارت و كاهــش زمــان ترخيــص كاال در گمــرك
.تحقــق مييابــد
كاهش زمان ترخيص كاال

بــه گفتــه وي زمــان ترخيــص كاال بــا راهانــدازي ســامانه جامع
امــور گمركــي در رويــه واردات ،صــادرات و ترانزيــت بــه نحــو
چشــمگيري كاهــش پيــدا كــرده اســت ،امــا ميكوشــيم
كــه ايــن زمــان را بــه حداقــل ممكــن و اســتانداردهاي
بينالمللــي نزديــك كنيــم بــه هميــن دليــل الزم اســت همــه
مديــران و كاركنــان گمــرك در ايــن جهــت تــاش بيشــتري
بهعمــل آورنــد .رييــس كل گمــرك ايــران پنجــره واحــد
تجــارت فرامــرزي را اقدامــي ارزشــمند در جهــت كاهــش
هزينــه و وقــت صاحبــان كاال بــراي اخــذ مجوزهــاي قانونــي
جهــت ترخيــص كاال دانســت و گفــت :اكنــون ســازمانهاي
مجوزدهنــده بــه روش الكترونيكــي و غيرفيزيكــي بــراي
صاحبــان كاال مجــوز صــادر ميكننــد و آن را در اختيــار
گمــرك قــرار ميدهنــد ،و ديگــر نيــازي بــه مراجعــه صاحبــان
كاال بــه ســازمانهاي مختلــف نخواهــد بــود كــه ايــن امــر از
نتايــج مثبــت گمــرك الكترونيكــي محســوب ميشــود .وي
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در مــورد راهانــدازي ســامانههاي الكترونيكــي در گمــرك
گفــت :كشــفيات اخيــر در بنــدر شــهيدرجايي بــا اســتفاده
از مانيفســت الكترونيكــي امكانپذيــر شــد .كرباســيان افــزود:
تبــادل الكترونيكــي اطالعــات بيــن گمــرك و ســازمانهاي
مســوول در امــر تجــارت و همچنيــن ســازمانهاي كنترلــي
و نظارتــي موجــب كاهــش حجــم تخلفــات و قاچــاق شــده و
.همكاريهــا در ايــن زمينــه در آينــده افزايــش خواهــد يافــت
ضرورت توسعه سامانه گمركي

در ادامــه ايــن نشســت ،رييــس ســتاد مركــزي مبــارزه بــا
قاچــاق كاال و ارز بــا اشــاره بــه افزايــش 10برابــري كشــفيات
قاچــاق توســط گمــرك ،خواســتار توســعه ســامانه جامــع
گمركــي و تجهيــز گمــركات بــه امكانــات كنترلــي پيشــرفته
شــد و از اقدامــات و توفيقــات گمــرك جمهــوري اســامي
ايــران در مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز ابــراز خرســندي كــرد.
بــه گفتــه حبي ـباهلل حقيقــي ،رونــدي كــه در حــال حاضــر
در حــوزه تجــارت طــي ميشــود ،بســيار پرهزينــه اســت و
هميــن امــر باعــث ميشــود تــا قاچــاق كاال بهشــدت مقــرون
بــه صرفــه باشــد .نكتــه ديگــر تنــوع موضوعــي در قاچــاق
اســت كــه در دنيــا شــامل  4يــا  5مــورد ميشــود ،امــا در
كشــور مــا طيــف وســيعي از كاالهــاي مجــاز ،مجــاز مشــروط،
يارانهيــي و ممنوعــه را دربرميگيــرد كــه البتــه قاچــاق
كاالهــاي ممنــوع بســيار كــم و بيشــترين قاچــاق در حــوزه
كاالهــاي مشــروط صــورت ميگيــرد .اعمــال معافيتهــاي
گمركــي بحــث ديگــري بــود كــه رييــس ســتاد مركــزي
مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز بــه آن اشــاره كــرد و گفــت :در
كشــور مــا  65نــوع معافيــت وجــود دارد كــه بهنوبــه خــود
در دنيــا كمنظيــر اســت و متاســفانه نــه محــدوده مكانــي
دارد و نــه محــدوده زمانــي و ســقف معافيتهــا نيــز مــورد
توجــه قــرار نميگيــرد .حقيقــي در ادامــه معافيــت ملوانــي را
نيــز از داليــل احتمــال بــروز پديــده قاچــاق دانســت و عــدم
امكانــات زيرســاختي ،نبــود امكانــات كنترلــي و نظارتــي در
پايانههــا بــراي نظــارت بــر ورود و خــروج كاال و كمبــود
دســتگاههاي كنترلــي و نظارتــي ازجملــه ايكــسري را از
ديگــر علتهــاي افزايــش قاچــاق كاال عنــوان كــرد .وي بــا
بيــان اينكــه اقدمــات گمــرك در زمينــه مبــارزه بــا قاچــاق
كاال بــه تنهايــي رافــع مشــكالت ايــن حــوزه نيســت بــر لــزوم
هماهنگــي و همــكاري همــه دســتگاههاي مســوول در حــوزه
تجــارت بــراي اثربخشــي اقدامــات و برنامههــاي مقابلهيــي
.تاكيــد كــرد
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بانک تهیدستان
اقتصــاد و نظــام اقتصــادی در برگیرنــده تولیــد ،توزیــع یــا تجــارت و مصــرف کاالهــا و خدمــات در آن منطقــه یــا کشــور اســت.
یــک اقتصــاد مجمــوع کلارزش معامــات میــان فعــاالن اقتصــادی نظیــر افــراد ،گروههــا ،ســازمانها و حتــی ملتهاســت .یــک
اقتصــاد برآینــد کلیــه فرایندهایــی اســت کــه فرهنــگ ،ارزشــها ،آمــوزش ،تکامــل تکنولوژیکــی ،تاریــخ ،ســازمان اجتماعــی،
ســاختار سیاســی و سیســتمهای قانونــی و همینطــور جغرافیــا و مواهــب طبیعــی را دربــر میگیــرد .ایــن عوامــل زمینــه ،محتــوا
و شــرایطی را کــه یــک اقتصــاد در آن عمــل میکنــد را تعییــن مینماینــد.
موفقیــت چشــمگیر گرامیــن بانــک در بنــگالدش ،موجــب شــده اســت کــه ایــن بنیــاد خیریــه ،شــعبههایی در بیــش از 50
کشــور دنیــا بــر پــا کنــد .همچنیــن در حــال حاضــر صدهــا موسســه خیریــه در سرتاســر جهــان ،بــرای مدیریــت آن بخــش
از فعالیتهــای خیریــه خــود کــه بــه پرداخــت وامهــای خوداشــتغالی مربــوط میشــود ،از الگــوی گرامیــن بانــک اســتفاده
میکننــد .دکتــر غالمعلــی فرجــادی اســتاد اقتصــاد توســعه در مقدمــه چــاپ فارســی ایــن کتــاب نوشــته اســت :بــه نظــر
میرســد کــه ایجــاد یــک نهــاد مالــی مشــابه گرامیــن بانــک در ایــران ،درصورتیکــه از ســوی بخــش غیردولتــی تأســیس
شــده و درعینحــال ایجــاد برخــی اصالحــات در راســتای ســازگاری بیشــتر بــا ویژگیهــای بومــی ایــران را در نظــر بگیــرد،
میتوانــد اثــرات مثبــت ارزشــمندی را در کاهــش فقــر بــر جــای گــذارد.
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