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هرم اتاق را بر قاعده آن قرار دهیم
امــروز بــار دیگــر موضــوع اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و كشــاورزی یــا آن
چنــان كــه مصطلــح اســت «پارلمــان بخــش خصوصــی » موضــوع روز فعــاالن
اقتصــادی شــده اســت؛ موضوعــی كــه بــا اســتعفای رئیــس ایــن نهــاد بــه ســبب
بیمــاری آغــاز شــده و جریــان هــای مختلــف تأثیــر گــذار در اتــاق را بــه تكاپــوی
تعییــن جایگزینــی بــرای ایشــان انداخــت .همــان جریاناتــی كــه یــك ســال و نیــم
قبــل در قالــب ائتــاف هــا و ســازماندهی هــای مختلــف در گســتره ای وســیع و
حتــی در ســطح خیابــان هــا و نصــب پــاكارد و . . .بــه رقابــت بــا یكدیگــر بــرای
تصــدی كرســی هــای هیــات نماینــدگان پرداخــت.
اكنــون نیــز بایــد گفــت متأســفانه شــاهد ادامــه همــان مســیر هســتیم؛ رفتــاری
كــه تمركــز آن دســتیابی بــه ســهم بیشــتر از قــدرت در ایــن نهــاد و غلبــه یافتــن
بیشــتر گــروه و جریــان خــود بــر اركان اتــاق اســت .آنچــه در ایــن میــان ظاهــرا ً
اهمیــت نــدارد و مغفــول مــی مانــد -همانطــور كــه در انتخابــات  18اســفند نیــز
چنیــن بــود -نگرشــی تحلیلــی و آســیب شناســانه بــر وضعیــت اتــاق و مشــكالت آن
و در اینجــا اســتعفای رئیــس آن اســت ،چــرا كــه اگــر آقــای جــال پــور بیمــاری
قلبــی اش را علــت اســتعفای خــود ذكــر كــرد ،امــا در تمــام متــن اســتعفا  -چــه بــه
صراحــت و چــه بــه اشــاره  -مشــخص بــود آنچــه ایــن بیمــاری را تشــدید و غیرقابــل
تحمــل کــرده اســت ،حجــم عظیــم مطالبــات و فقــدان امــكان بــرآوردن بخــش قابــل
قبولــی از ایــن تقاضاهــا بــوده اســت.
واقــع آن اســت كــه اتــاق یــا همــان پارلمــان بخــش خصوصــی در یكــی دو دهــه
اخیــر و شــاید دقیــق تــر ،از زمــان ریاســت آقــای نهاوندیــان رشــد و گســترش
وســیع و باورنكردنــی یافــت .رشــدی هــم بــه لحــاظ ســاختاری (نمــودار ســازمانی و
تعــداد كاركنــان) و فیزیكــی (ســاختمان و دفاتــر) و هــم از نظــر حضــور در عرصــه
هــای عمومــی (رســانه هــا) و مراكــز تصمیــم گیــری (شــوراهای مختلــف و ســتادها
و ) . . .كــه تــوان حمــل ایــن وظایــف ســنگین را نداشــت .وظایفــی كــه شــاید در
بهتریــن حالــت در صــورت تحقــق هــم بــه بوروكراتیــزه شــدن ایــن نهــاد و «شــبه
دولتــی» شــدن آن مــی انجامیــد كــه انجامیــده اســت .اخــذ «ســه در هــزار درآمــد
مشــمول مالیــات » از دارنــدگان ادامــه در صفحــه4

در میزگرد تخصصی «صادرات غیر نفتی؛ چالشها و راهکارها» مطرح شد

حمایت از تولید داخلی شاه بیت فعالیتهای صادراتی
افزایــش صــادرات غیــر نفتــی و کاهــش وابســتگی بــه نفــت در طــول
ســالیان گذشــته یکــی از هدفهــای اصلــی سیاســت اقتصــادی
کشــور بــوده اســت .بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور ،دولتمــردان
بایــد بیــش از پیــش ،هــر فرصتــی را بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی
مغتنــم شــمارند ،زیراکــه ایــن سیاســت ضمــن ایجــاد راه حلــی سیاســی
در راســتای پیشــبرد اهــداف دولــت ،بــا تقویــت نظــام ارزآوری ،زمینــه
ایجــاد اشــتغال را نیــز در اولویــت و اهمیتــی ویــژه قــرار خواهــد داد.
بــر اســاس اهمیــت ایــن موضــوع شــبکه اطالعرســانی نفــت و انــرژی (شــانا)
میزگــردی بــا ایــن عنــوان «صــادرات غیــر نفتــی؛ چالشهــا و راهکارهــا» بــا حضــور
اســماعیل قــادری فــر ،مدیــرکل دفتــر تجاریســازی فنــاوری معاونــت ریاســت
جمهــوری ،حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیئترئیســه کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران و
دبیــر کل فدراســیون توســعه صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته و روح ال ...آهنگــران،
دبیــر انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران برگــزار کــرده اســت کــه
ماحصــل آن را در ادامــه میخوانیــد:
• مقــام معظــم رهبــری در ســه دهــه گذشــته بــه توســعه صــادرات
غیرنفتــی تاکیــد کردهانــد و از آن بهعنــوان آرزوی واقعــی خــود نــام
میبرنــد ،حــال پرســش اینجاســت؛ دولــت بهعنــوان متولــی ایــن

سیاســت بــا توجــه بــه تذکــرات اکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســامی در
زمینــه توجــه بــه صــادرات غیرنفتــی و ســامان اقتصــاد کشــور باوجــود
داشــتن نقشــه راه روشــن تــا چــه انــدازه موفــق عمــل کــرده اســت؟
• آهنگران
بیــش از یــک دهــه اســت کــه بحــث صــادرات غیــر نفتــی مــورد توجــه مدیــران
بلنــد پایــه کشــور قــرار گرفتــه و در ســند چشـمانداز  ٢٠ســاله نیــز ذکــر شــده تــا
پایــان افــق  ١٤٠٤بایــد بــه برابــری صــادرات نفتــی بــا غیــر نفتــی دســت یابیــم ،امــا
متاســفانه شــاهد هســتیم کــه بــدون احتســاب میعانــات گازی و پتروشــیمی رشــد
قابــل توجهــی در صــادرات غیــر نفتــی نداشــتهایم.
اکنــون صــادرات غیرنفتــی در عرصــه اقتصــادی ایــران مهــره گمشــده اســت کــه
اقتصــاد سیاســتزده کشــورمان از آن رنــج میبــرد در عیــن حــال نمیتــوان
صــادرات نفتــی را از مســائل اقتصــادی جــدا کــرد ،زیــرا رکــود و تــورم در حــوزه
صــادرات تأثیــری بســزا دارنــد.
از قــرن بیســتم بــه بعــد صــادرات کاال از شــیوه متــداول خــود خــارج شــد و بــه
ســمت صــادرات فنــاوری ،خدمــات و  ...روی آورد .امــا در ایــران شــاهد هســتیم کــه
بــه دلیــل نیــاز مبــرم بــه محصــوالت کشــاورزی در داخــل ،روی صــادرات تمرکــز
میشــود ،حــال ایــن پرســش مطــرح میشــود ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

افزايــش  23درصــدي صــادرات غيرنفتــي
ـراق از 38درصــد كاهــش يافتــه و رقبــاي
ـه عـ
بـ

حمایــت از تولیــد داخلــی شــاه بیــت
فعالیتهــای صادراتیافزایــش صــادرات غیــر
نفتــی و کاهــش وابســتگی بــه نفــت در طــول
ســالیان گذشــته یکــی از هدفهــای اصلــی

مشــروح خبــر

تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی فرصــت
مغتنمــی بــرای ایــران اســت دبیــر کل

ايــران بــا كاهــش چشــمگير صــادرات بــه ايــن
كشــور روبــهرو شــدهاند مشــروح خبــر

ـران
ـرق ایـ
ـد بـ
ـش تولیـ
ـد افزایـ
ـه جدیـ
برنامـ

مجمــوع بــا اجــرای ایــن طرحهــا در فاصلــه زمانــی
تابســتان ســال گذشــته تــا تابســتان امســال۶۲۰ ،
مــگاوات مشــروح خبــر

فدراســیون صــادرات انــرژی موضــوع تبدیــل ایــران فالحتیــان بــه ســیم آخــر زد /عفــت کالم
ـرو
ـدون وزارت نیـ
ـا بـ
ـد /مپنـ
ـت کنیـ
بــه هــاب انــرژی منطقــه را بــه واســطه موقعیــت را رعایـ
جغرافیایــی کشــورمان ،فرصــت مشــروح خبــر نمــی توانــد ادامــه حیــات دهــد معــاون
برجــام تعامــل عداوتــی را بــه تعامــل
ـرد عضــو هیئــت رییســه
همــکاری تبدیــل کـ

وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان
اینکــه هنــوز قــرارداد ســاخت نیــروگاه توســط
شــرکت ترکیــهای در ایــران نهایــی نشــده

فدراســیون صــادرات انــرژی معتقــد اســت کــه بــا مشــروح خبــر

امضــای برجــام تعامــل دنیــا بــا ایــران از تعامــل
عداوتــی تبدیــل بــه مشــروح خبــر

بــا

یونیــت

جزئیــات قــرارداد
اینترنشنالمشــخص نیســت :بــه دنبــال قــرارداد
وزارت نیــرو بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال ترکیــه
بــرای احــداث نیــروگاه بــرق  6هــزار مگاواتــی در
ایــران مشــروح خبــر

چــرا برندهــای ایرانــی مانــدگار نیســتند

تکامــل نیافتــن شــرکت هــا و ســازمان هــای
ایرانــی را مــی تــوان در سیاســت هــای اقتصــادی
دهــه  60و ســپس ســیطره صنایــع مــادر مبتنــی
بــر مــواد اولیــه بــر اقتصــاد کشــور جســت وجــو
کــرد مشــروح خبــر
.

از شــورای عالــی صــادرات تــا صنــدوق
خالــی مشــوقهای صادراتــی در بیســت

و یکمیــن نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت و
توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
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چیتچیــان بــه اعضــای کمیســیون انــرژی
توضیــح داد مشــروح خبــر

ـرق
ـرف بـ
ـک مصـ
ـی پیـ
ـش  ۴۰۰۰مگاواتـ
مــدار صعــودي تجــارت خارجــي بــا افزایـ
سياســتهاي تــازه ارزي مشــروح خبــر مشــروح خبــر
تــراز تجــاري ايــران بــا تركيــه  ۳۹۸ميليــون جهــش  ۳۰۰درصــدي صــادرات نفــت ايــران
دالر منفــي شــد مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
تبدیــل قــرارداد کوتاهمــدت فــروش نفــت چــرا همــه صادرکننــدگان فعــال نیســتند؟
بــه قــرارداد بلندمــدت مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
ـا
ـادی بـ
ـط اقتصـ
ـعه روابـ
ـیر توسـ
ـران در مسـ
کمیســیون انــرژی مجلــس پیشــنهادات بخــش ایـ
انــرژی در برنامــه ششــم توســعه را بررســی قزاقســتان مشــروح خبــر
کــرد مشــروح خبــر

افزایــش دو برابــری صــادرات نفــت مشــروح
خبــر
اندونــزی بهدنبــال افزایــش واردات نفــت و
الپیجــی ایــران اســت مشــروح خبــر
ـران
ـت ایـ
ـت نفـ
ـه صنعـ
ـن بـ
ـورهای ژاپـ
فاینانسـ
بازگشتندمشــروح خبــر

ـران مشــروح
ـرق ایـ
ـادرات بـ
ـدید صـ
ـش شـ
کاهـ
خبــر
واردات  ۵۰۰مــگاوات بــرق از جمهــوری
آذربایجــان آغــاز شــد مشــروح خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
ایجــاد راهگــذر انتقــال بــرق بیــن ایــران ،شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
روســیه و جمهــوری آذربایجــان بررســی شــد خواهیــد کــرد
مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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کــه آیــا ایــن اقــدام بــرای کشــور ارزشافــزوده دارد یــا خیــر؟
در پاســخ بایــد گفــت؛ نخســتین گام در صــادرات غیرنفتــی
دســتهبندی کــردن آنهاســت کــه چــه کاالهــا و خدماتــی در
موضــوع صــادرات بــرای کشــور دارای ارزشافــزوده بــوده اســت.
در گذشــته یــک تجربــه تلــخ در موضــوع صــادرات داشــتیم
کــه ســبب بــه خطــر افتــادن بــازار صــادرات ایــران شــد و آن
صــادر کــردن محصــوالت کشــاورزی بــدون کیفیــت مناســب
بــود ،همچنیــن در حــوزه خلیجفــارس نیــز برخــی از کاالی
بازرگانــان کشــور دارای کیفیــت مناســبی نیســتند و برندهــای
ایرانــی نمیتواننــد در آنجــا فعالیــت داشــته باشــند.
بــه نظــر میرســد در ســال  ٩٥فضــای اقتصــادی کشــور ســایه
بســیار ســنگینی بــر موضــوع صــادرات انداختــه و صــادرات
تجهیــزات نفتــی پایینتریــن نــرخ را در طــول  ١٠ســال
گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت ،از ایـنرو بایــد دالیــل
را واکاوی کــرد.
• صالحی:
بــه دلیــل جمعیــت زیــاد کشــور و ظرفیتهــای جغرافیایــی
کــه داریــم و تحوالتــی کــه پــس از انقــاب اســامی رخ داد
بایــد رویکــرد صــادرات غیرنفتــی را تغییــر میدادیــم امــا تــا
بــه امــروز نظــر مدافعــان واردات بــر مدافعــان صــادرات حاکــم
بــوده اســت و دولتهــا نیــز ســعی داشــتهاند بــرای نشــان
دادن وضــع مناســب اقتصــادی کشــور بــا فــروش نفــت ،قیمــت
ارز را پاییــن نگهدارنــد.
افــق چشــمانداز  ٢٠ســاله یــک ســند باالدســتی بســیار
درســتی بــود کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــر آن تاکیــد
شــده اســت و نبایــد اهمیــت آن هیچــگاه فرامــوش شــود و
بایــد مطالعــه دقیقــی در ایــن بــاره صــورت گیــرد .در یکــی از
بندهــای ســند آمــده اســت کــه  ٨٠درصــد درآمدهــای کشــور
تــا ســال  ١٤٠٤از طریــق صــادرات غیرنفتــی تأمیــن شــود کــه
در ایــن مقــدار میعانــات گازی ،پتروشــیمی ،کاالهــای صنعتــی
و خدمــات فنــی و مهندســی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
کشــوری کــه میخواهــد بــرای  ٧٠میلیــون نفــر شــغل
ایجــاد کنــد و بــا همســایههای خــود رابطــه خــوب اقتصــادی
و امنیتــی برقــرار کنــد ،الزامــی جــز صــادرات نــدارد ،زیــرا
یکــی از پیشــرانهای رکــود ،صــادرات اســت؛ امــا متاســفانه
زیرســاختهای صــادرات در کشــور آمــاده نیســت و تــا

زمانیکــه نــرخ ارز پاییــن نگهداشــته شــود ایــن پیــام را القــا
میکنیــم کــه بــه دنبــال صــادرات هســتیم و نــرخ واقعــی ارز
یکــی از اقدامهایــی اســت کــه دولــت میتوانــد در آن همــگام
بــا بخــش خصوصــی باشــد.
بــا نــرخ واقعــی ارز میتــوان بــه مزایایــی ازجملــه حمایــت
از تولیــد داخلــی ،دســتیابی بــه اقتصــاد درونگــرا و بــرونزا،
ایجــاد بــازار در کشــور ،ایجــاد تولیــد رقابتــی و افزایــش
کیفیــت دســت یافــت.
• اهمیــت اقتصــاد و شــرکتهای دانشبنیــان
بــه انــدازهای اســت کــه افــزون بــر تأثیرگــذاری
بــر دیگــر مؤلفههــای اقتصــاد مقاومتــی ،از طــرف
رهبــر معظــم انقــاب بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
و مؤثرتریــن مؤلفههــای اقتصــاد مقاومتــی مطــرح
میشــود .ایشــان از شــرکتهای دانشبنیــان
بهعنــوان راهــکاری بــرای جایگزینــی درآمدهــای
نفــت یــاد میکننــد و تصریــح مینماینــد کــه «مــا
اگــر بتوانیــم از همیــن فرصــت کــه امــروز وجــود
دارد اســتفاده کنیــم و تــاش کنیــم نفــت را بــا
فعالیتهــای اقتصــادی درآمــدزای دیگــری جایگزیــن
کنیــم ،بزرگتریــن حرکــت مهــم را در زمینــه اقتصــاد
انجــام دادهایــم .امــروز صنایــع دانشبنیــان از جملــه
کارهایــی اســت کــه میتوانــد ایــن خــاء را تــا
میــزان زیــادی پــر کنــد ».حــال ایــن پرســش مطــرح

انـرژی
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میشــود کــه شــرکتهای دانشبنیــان درزمینــهٔ
غیرنفتــی از جملــه صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی
چــه ســهمی از صــادرات کاال را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد؟
• قادری فر:
بــر اســاس سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در کشــور
بایــد حداقــل  ٥٠درصــد تولیــد ناخالــص ملــی ( )GDPبــه
کســبوکار دانشبنیــان شــرکتهای غیرنفتــی اختصــاص
داده شــود کــه متاســفانه ایــن ســهم کمتــر از پنــج درصــد
اســت و کمتــر از  ١٠ســال بــرای احیــای آن فرصــت داریــم.
گام نخســت در ایــن حــوزه بــه دســت گرفتــن بــازار کشــور و
اهمیــت دادن بــه تولیــد کننــده ایرانــی اســت.
اعتقــاد معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری ایــن
اســت کــه بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــا ســازندگان معتبــر
دنیــا بایــد ســهم بــازار در قراردادهــا در نظــر گرفتــه شــود ،بــه
عنــوان نمونــه؛ مشــارکت در ســاخت رنــو بایــد منــوط بــه ایــن
باشــد کــه ایــن شــرکت  ٣٠درصــد از محصــول داخلــی در
ایــران را بخــرد و بــه بــازار منطقــه عرضــه کنــد .در نفــت هــم
اینگونــه اســت و در پیوســت فنــاوری و امضــای قراردادهــای
کالن بایــد منتــج بــه ایــن شــود کــه نــگاه محصــول محــور و
بــازار محــور بینالمللــی داشــته باشــیم و ایــن بــه آن معناســت
کــه محصــول تولیــد کننــده و وارده کننــدهای حــق ورود بــه
کشــور را دارد کــه از روز نخســت در بــازار صــادرات دیــده
شــده باشــد.
اعتقــاد دارم کــه همــه شــرکتها میتواننــد دانشبنیــان
باشــند امــا محصــول در ایــن زمینــه اهمیتــی بســزا دارد کــه
بــه ارزشافــزوده و تحقیــق و توســعه بــاز میگــردد.
هرچــه روی ســهم دانشبنیــان بــودن و صنایــع پیشــرفته
تمرکــز کنیــم فرصتهــای صــادرات بیشــتر خواهــد شــد ،زیــرا
مزایایــی از جملــه انــرژی و نیــروی مهندســی ارزان داریــم کــه
میتواننــد روی مباحــث دانشبنیــان و صنایــع پیشــرفته
توجــه بیشــتری داشــته باشــند تــا کاالهــای رقابتــی بــه
جهانیــان صــادر کنیــم.
• آهنگران:
بــا کســب تکلیــف از معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ،مــا (انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت)،
دفتــر توســعه ســرمایهگذاری و جــذب انتقــال فنــاوری در
کیــش را بــا هــدف جلوگیــری از رانتخــواری در حــوزه
انتقــال فنــاوری صنعــت نفــت راهانــدازی کردهایــم ،اکنــون
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زمانــی اســت کــه نفــت بایــد نظــام رگوالتــوری (نظــام تنظیــم
و حفــظ منافــع و مصالــح ملــی) خــود را انجــام دهــد و همــه
تقاضــای فنــاوری ،تجهیــزات اســت کــه بایــد بــه ایــن دفتــر
ارائــه شــود تــا دپارتمــان مدیریــت انتقــال فنــاوری را ایجــاد
کنیــم امــا متاســفانه بــا پیگیریهــای انجــام شــده هنــوز ایــن
اتفــاق نیفتــاده اســت.
انتظــار مــا از وزارت نفــت ایــن اســت کــه مســئولیتهای
اجرایــی صــادرات در حــوزه تجهیــزات را واگــذار کنــد تــا بــا
ایــن اتفــاق میــزان صــادرات افزایــش یابــد.
• آیــا کشــور زیرســاختهای مناســب بــرای صــادرات
غیرنفتــی را دارد؟
• قادری فر:
بــه نظــر مــن بایــد بــرای ورود اثرگــذار در صــادرات جهانــی
تمهیــدات مناســب در زمینــه زیرســاختها و پایانههــای
مناســب نگاهــی بلنــد مــدت داشــته باشــیم و قیمــت و کیفیــت
مناســب کاالهــا را افزایــش دهیــم تــا بــه صــورت رقابتــی و
اســتاندارد بهطــور دائــم وارد بــازار جهانــی شــویم.
بــر همیــن اســاس معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری
بازارســازی شــرکتهای دانشبنیــان از طریــق ایجــاد،
راهانــدازی و حمایــت از ایــن شــرکتها را در دســتور کار خــود
قــرار داده اســت تــا زمینــه بــازار کاالهــای ایرانــی بــا تکیــه
بــر بخــش خصوصــی فراهــم شــود ،مصــداق ایــن موضــوع
تأســیس و احــراز صالحیــت  ٢٥٠٠شــرکت دانشبنیــان از
مهــر  ٩٣تــا پایــان تیرمــاه امســال اســت کــه بــا ایــن رویکــرد
بــه مــرور زمــان نفــوذ مویرگــی در مفاهیــم بازاریابــی داخلــی
و بینالمللــی فراهــم میشــود تــا بتوانیــم بــازار خــود را پــس
گیریــم.
در کل میتــوان گفــت کــه صیانــت از بــازار ملــی ،یعنــی پــس
گرفتــن بــازار بهعنــوان نامــوس خــود و ایجــاد ارزش بــرای
کشــور و نــگاه بلنــد مــدت و جهـتدار بــرای تصاحــب بازارهــای
ملــی و منطقـهای.
• بــا توجــه بــه اینکــه تــاش بــرای رســیدن بــه اهــداف
چشــمانداز  ٢٠ســاله و ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد بــرای
توســعه صــادرات غیرنفتــی همــواره ازجملــه راهبردهــای
بلندمــدت کشــور در اقتصــاد طــی ســالهای اخیــر بــوده اســت
بــه نظــر شــما چــه مســائل و مشــکالتی در صــادرات غیرنفتــی
وجــود دارد؟
• صالحی:
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تبدیل شدن
به هاب انرژی
فرصت مغتنمی
برای ایران است
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی موضــوع تبدیــل ایــران
بــه هــاب انــرژی منطقــه را بــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی
کشــورمان ،فرصــت بســیار مغتنمــی دانســت و اظهــار داشــت:
ایــن موضــوع کــه ایــران بــه هــاب انــرژی تبدیــل شــود ،واقعـاً
شــدنی اســت کــه تاکنــون توجــه زیــادی بــه آن نشــده اســت.
حمیدرضــا صالحــی در گفتگــو بــا «هــاب انــرژی» گفــت:
موضــوع تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه بــه واســطه
بیــن شــرق و غــرب واقــع شــدن و شــمال و جنــوب واقــع
شــدن کشــورمان و ایــن موضــوع کــه اختــاف افــق بیــن
شــرق و غــرب مــی توانــد باعــث اختــاف مصــرف انــرژی
شــود و همچنیــن در شــمال و جنــوب مــی توانــد تغییــر
ســاعت پیــک مصــرف را باعــث شــود ،فرصــت مغتنمــی بــرای
ایــران اســت.
وی در ادامــه افــزود :در کنــار ایــن ،ایــران دارای منابــع گازی

فــراوان اســت و در زمینــه تولیــد بــرق هــم بــا 73هــزار
مــگاوات تولیــد بــرق جــزو رتبــه هــای بــاالی دنیــا اســت.
صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن عوامــل مــی توانــد دســت به
دســت هــم بدهــد و کشــورمان را بــه هــاب انــرژی در حــوزه
بــرق و گاز تبدیــل کنــد ،اظهــار داشــت :بــه ایــن ترتیــب کــه
در شــرق کشــور کــه انــرژی ارزان اســت ،از هــر کشــوری کــه
بــرق و گاز مــازاد دارد ،ایــن انــرژی هــا را خریــداری کنیــم
و در غــرب کشــور کــه گــران تــر اســت بفروشــیم و ایــن
خریدوفــروش منجــر بــه درآمــد ارزی بــرای کشــور مــی شــود.
عضــو هیئترئیســه کمیســیون انــرژی اتــاق تهران خاطرنشــان
کــرد :از طرفــی اگــر مــا از طریــق شــمال بــه ارمنســتان،
گرجســتان و روســیه متصــل شــویم و بــه دلیــل اینکــه
قیمــت و پیــک مصــرف بــرق در مناطــق سردســیر روســیه در
تابســتان و زمســتان فــرق مــی کنــد ،مــی توانــد ایــن بــرق در
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد
و از ایــن رهگــذر هــم ایــران مــی توانــد درآمدهــای ارزی از
ایــن ســوآپ بــرق داشــته باشــد.
دبیــر کل فدراســیون صــادرات انــرژی بــا تاکیــد بــر ضــرورت
وجــود خــط لولــه گاز در کنــار مرزهــای ایــران گفــت :بایــد
بتوانیــم از طریــق شــبکه خــط لولــه ،گاز ارزان قیمــت و مــازاد
کشــورهایی ماننــد ترکمنســتان را خریــداری کنیــم و بــه
کشــورهایی کــه گاز گــران تــر اســت ،بفروشــیم .یعنــی یــک
مدیریــت گاز و بــرق انجــام دهیــم کــه منجــر بــه خریــد و
فــروش و ســوآپ و اســتفاده از منابــع داخلــی کشــور باشــد
کــه درآمــد ارزی بــرای کشــور شــود.
صالحــی افــزود :در مجمــوع پیــش بینــی مــن ایــن اســت کــه
از محــل ســوآپ بتوانیــم بــه  20تــا  30میلیــون دالر درآمــد
ارزی دســت پیــدا کنیــم.
وی در رابطــه بــا پتانســیل هــای ایــران بــرای تبدیــل بــه
هــاب انــرژی منطقــه عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه رتبــه بــاالی
ایــران در تولیــد گاز دنیــا ،همچنیــن بــا توجــه بــه وضعیــت
صنعــت بــرق و ظرفیــت نصــب شــده قابــل توجــه ،همســایگان
بســیاری کــه در اطــراف مــا بــه بــرق و گاز نیــاز دارنــد و
در عیــن حــال بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه در شــرق
کشــورمان انــرژی ارزان تــر و در غــرب کشــورمان گــران تــر
اســت ،فرصــت بســیار طالیــی اســت کــه مــی توانــد ایــران را
بــه هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل کنــد.
صالحــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تبدیــل ایــران
بــه هــاب انــرژی منطقــه در حــال حاضــر امــکان پذیــر
اســت یــا خیــر ،گفــت :بــه نظــر مــی آیــد بــه دلیــل مســئله

انـرژی
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تقاضــا و اینکــه اتصــال مــا بــه کشــورهای همســایه مــی
توانــد وابســتگی امنیتــی ،سیاســی و ســوق الجیشــی بــرای
کشــورمان بــه وجــود بیــاورد ،ایــن موضــوع امــکان پذیــر
باشــد.
دبیــر فدراســیون صــادرات انــرژی بــا انتقــاد از برخــی
مســئوالن وزارت نفــت کــه صــادرات گاز بــا خــط لولــه را
مقــرون بــه صرفــه نمــی داننــد ،اظهــار داشــت :ایــن افــراد
بــه ایــن موضــوع توجــه ندارنــد منافــع مالــی کــه از وابســتگی
کشــورهای هــدف بــه ایــران فراهــم مــی شــود موجــب مــی
شــود بتوانیــم بازارهایــی را در اختیــار بگیریــم و ایــن موضــوع
بــا ارزشــی اســت و در عیــن حــال نقــش ایــران را در منطقــه
بیشــتر مــی کنــد و مــی توانــد محــور توســعه بازرگانــی و
روابــط بیــن المللــی مــا باشــد.
صالحــی اضافــه کــرد :همچنیــن ایــن موضــوع مــی توانــد
روابــط مــا را بــا کشــورهای همســایه محکــم تــر مــی کنــد
و از حالــت تنــش زایــی در مــی آییــم و بــه ســمت تنــش
زدایــی مــی رویــم.
عضــو هیئترئیســه کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران بــا بیــان
اینکــه دولــت هنــوز بــه ایــن بــاور نرســیده اســت ،گفــت:
دولــت هنــوز تفکــر صادراتــی غالــب نــدارد و از گذشــته هــم
بحــث واردات بیشــتر مطــرح بــوده اســت و متاســفانه کشــور
بیشــتر بــه ســمت واردات تمایــل داشــته تــا صــادرات.
صالحــی در عیــن حــال تاکیــد کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه
در دولــت مقــام مســئولی وجــود نــدارد کــه بــه شــکل همــه
جانبــه بــه دنبــال صــادرات باشــد .امــا بایــد ایــن موضــوع
روشــن و نهادینــه شــود و از فرصــت هــا اســتفاده کنیــم و
کشــور را بــه ســمت صــادرات غیــر نفتــی ببریــم و درآمدهــای
ارزی را بــرای کشــور ایجــاد کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز صــادرات را نــه بــه عنــوان یــک
انتخــاب بلکــه بــه عنــوان یــک الــزام بایــد ببینیــم ،گفــت:
زیــرا مــا نیــاز بــه صــادرات داریــم و بایــد ســعی کنیــم ارتبــاط
زیــادی بــا خــارج داشــته باشــیم تــا بازارهــا را در اختیــار
بگیریــم.
صالحــی در پایــان اظهــار داشــت :اگــر بازارهــا را در اختیــار
بگیریــم ،منجــر مــی شــود کــه اجنــاس تولیــدی مــا رقابتــی
تــر شــود و تمــام اینهــا بــه مقولــه صــادرات برمــی گــردد کــه
در مــورد آن صحبــت هــای بســیاری مطــرح مــی شــود و در
افــق  1404هــم آمــده اســت ،امــا در عمــل نهادهــا و تشــکل
هــا و افــراد واردکننــده زورشــان نســبت بــه صــادرات مــی
چربــد و توجــه زیــادی بــه صــادرات نمــی شــود.
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هرم اتاق را بر قاعده آن قرار دهیم

كارت بازرگانــی و «یــك در هــزار فــروش كاال و خدمــات»
(كــه البتــه ایــن دومــی بــا تخفیفــات  70درصــدی اعمــال
مــی شــود) حجــم بزرگــی از منابــع مالــی و البتــه بــه همــان
نســبت انتظــارات و توقعــات را بــه ســمت اتــاق ســرازیر كــرد
كــه ســاختار اقتصــادی -سیاســی كشــورمان چنیــن میدانــی
را بــرای ایــن مهــم تریــن نهــاد اقتصــادی غیردولتــی كشــور
فراهــم نكــرده و شــاید ســال هــا نیــز حاضــر نشــود چنیــن
فضایــی را در اختیــار ایــن بخــش قــرار دهــد .در ایــن
قالــب هــر روز بــر نقــش و جایــگاه «بخــش خصوصــی » در
فضــای عمومــی و بالطبــع اتــاق هــا بــه عنــوان نمــاد بخــش
خصوصــی تاكیــد مــی شــد و از ســوی دیگــر نظــام و ســاختار
تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری چنیــن شــأن و جایــگاه را
بــرای ایــن نهــاد بــر نمــی تابیــد.
اســتعفای رئیــس اتــاق ایــران را كــه بــه اعتــراف مخالــف و
موافــق نهایــت تــاش خــود را بــرای بــرآوردن خواســت هــا و
مطالبــات بخــش خصوصــی و حمایــت و همــكاری بــا دولــت
بــه خصــوص در مــاه هــای قبــل از برجــام و پــس از آن و
ورود گــروه هــای بــزرگ از فعالیــت هــای مختلــف اقتصــادی
و تجــاری و . . .بــه کار بســت را مــی تــوان فرصتــی بــرای
اصــاح مســیر پیمــوده شــده تاكنــون دانســت .بدیــن گونــه
كــه بــا كاهــش دریافتــی هــای اتــاق از فعــاالن اقتصــادی،
ســطح مطالبــات آنــان را پاییــن آورد و هــم زمــان اقــدام
بــه كوچــك كــردن ســاختار و نمــودار و انــدازه هــای اتــاق و
البتــه چابــك ســازی آن نمــود و اتــاق را بــه مركــزی بــرای
تصمیــم گیــری هــای كالن تبدیــل كــرد و بــا تقویــت انجمن
هــا ،اتحادیــه هــا و تشــكل هــای صنفــی ،صنعتــی ،معدنــی،
كشــاورزی تصمیــم ســازی هــا را بــه آنهــا واگــذار كــرد.
ایــن بــه نظــر درســی اســت كــه بایــد از اســتعفای رئیــس
اتــاق ایــران گرفــت واال هركــس كــه بــر ایــن كرســی نشــیند
بــا هــر مقــدار از ســامت جســمی و روحــی ،نخواهــد
توانســت كار چندانــی پیــش بــرد .بایــد «هــرم » اتــاق را بــر
قاعــده نشــاند و «تشــكل هــا » را بــه عنــوان عنصــر اصلــی و
ذاتــی فعالیــت هــای بخــش خصوصــی تقویــت كــرد و از آنهــا
جریانــی ســیال ســاخت تــا كشــتی كوچــك ،امــا پرقــدرت
اتــاق بتوانــد در آن بــه نحــو شایســته حركــت كنــد!
حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برجام تعامل عداوتی را به
تعامل همکاری تبدیل کرد
عضــو هیئــت رییســه فدراســیون صــادرات انــرژی معتقــد
اســت کــه بــا امضــای برجــام تعامــل دنیــا بــا ایــران از
تعامــل عداوتــی تبدیــل بــه تعامــل همــکاری شــد و ایــن
امــر بــزرگ تریــن دســتاورد برجــام اســت.
علــی شــمس اردکانــی در گفتگــو بــا «هــاب انــرژی»
در خصــوص دســتاوردهای برجــام بــرای کشــور گفــت :بــا
امضــای برجــام تعامــل دنیــا بــا ایــران از تعامــل عداوتــی
تبدیــل بــه تعامــل همــکاری شــد و ایــن امــر بــزرگ تریــن
دســتاورد برجــام اســت.
وی در ادامــه افــزود :در تعامــل همــکاری مــی تــوان بــه
راحتــی همــکاری هــای اقتصــادی و تجــاری را انجــام داد
و ورود تکنولــوژی هــای روز دنیــا ،مبــادالت اقتصــادی در
فضــای تعامــل و همــکاری شــکل مــی گیــرد .کمااینکــه
ایــن موضــوع احتیــاج بــه زمــان دارد البتــه بــه شــرطی کــه
دشــمنان دســت از فتنــه بــازی بردارنــد.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اطمینان
خاطــر از ایــن موضــوع کــه نیمــی از وقــت اســرائیل صــرف
ممانعــت از اجــرای برجــام مــی شــود ،اظهــار داشــت:
بنابرایــن اگــر در چنــد مــاه اخیــر نتایــج برجــام بــه خوبــی
در کشــور ملمــوس نیســت ،ناشــی از دشــمنی کشــورهایی
چــون اســرائیل بــا ایــران و فعالیــت مخالفــان برجــام در

داخــل اســت.
شــمس تصریــح کــرد :معتقــد هســتم کــه بخشــی از کفــاره
بیــکاری هــای کشــور و عــدم خــروج اقتصــاد از رکــود بــر
گــردن افــرادی اســت کــه علیــه برجــام در کشــور فعالیــت
مــی کننــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برخــی معتقدنــد برجــام
هیــچ دســتاوردی بــرای اقتصــاد ایــران نداشــته اســت،
گفــت :خیــر ایــن طــور نیســت ،زیــرا تاکنــون آنچــه در
متــن برجــام بــوده انجــام شــده و ســایر مشــکالت بانکــی
کــه هنــوز ســد راه فعالیــت هــای تجــاری ایــران اســت،
همــان اســت کــه در متــن برجــام وجــود نداشــته اســت.
شــمس اضافــه کــرد :بــه عنــوان مثــال تحریــم هــای نفتــی
بــا برجــام حــذف شــد و ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از
امضــای برجــام خریــد نفــت ایــران نزدیــک بــه صفــر شــده
بــود کــه بــا اجــرای برجــام ،صــادرات نفتــی کشــور افزایــش
یافــت.
عضــو هیئت رییســه فدراســیون صــادرات انرژی خاطرنشــان
کــرد :البتــه ایــن توقــع کــه دشــمنان ایران بــا امضــای برجام
بــه دشــمنی خــود بــا ایــران پایــان دهنــد ،صحیــح نیســت و
آنــان همچنــان رفتارهــای دشــمنی آمیــز خــود را در خــال
اجــرای برجــام انجــام مــی دهنــد .بنابرایــن ایــران قــراردادی
را امضــا کــرده اســت کــه تنهــا بندهــای توافــق شــده در آن
اجــرا مــی شــود و خصومــت هــای دیرینــه پایــان نمــی یابــد.
شــمس بــا تاکیــد بــر اینکــه برجــام دلیلــی بــر اطمینــان
مــا بــه کشــورهای خارجــی نیســت ،اظهــار داشــت :زیــرا هــر
کشــوری بــه دنبــال منافــع ملــی خــود اســت و اگــر منافــع
ملــی در گــروی منافــع دیگــران قــرار گیــرد ،یــک وهــم و
اشــتباه اســت.
رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان
اینکــه مشــکل هــای اقتصــادی امــروز ناشــی از ضعــف
مدیریــت اقتصــادی دولــت قبــل اســت ،گفــت :بــه عنــوان
مثــال اگــر ســاالنه نیمــی از پولــی را کــه بابــت یارانــه نقــدی
در بیــن افــراد غیــر نیازمنــد جامعــه تزریــق مــی شــود ،وارد
بخــش ســرمایه گــذاری و اقتصــاد کشــور کنیــم ،ایــن پــول
معــادل  500هــزار شــغل مــی شــود و براســاس هــر شــغل
 40میلیــون تومــان ســرمایه گــذاری در جامعــه مــی شــود.
شــمس در پایــان اظهــار داشــت :بنابرایــن اگــر همچنــان
مســائل اقتصــادی کشــور پابرجاســت ،ناشــی از ضعــف
برجــام نیســت و بایــد بــرای حــل ایــن مشــکالت در برنامــه
هــای اقتصــادی کشــور تجدیدنظــر شــود.

انـرژی
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مدار صعودي تجارت خارجي با
سياستهاي تازه ارزي
سياســتهاي ارزي جديــدي از ســوي بانــك مركــزي در راه
اســت كــه منجــر بــه توســعه صــادرات ميشــود .در ايــن ميــان،
يكــي از ايــن اقداماتــي كــه بــه تازگــي اجرايــي شــده و دقيقــا
در راســتاي اجــراي سياس ـتهاي اقتصــاد مقاومتــي هــم قــرار
ميگيــرد ،آزاد شــدن خريــد و فــروش ارز توســط بانكهــا از
ســوي بانــك مركــزي بــود .متوليــان توســعه تجــارت خارجــي
ميگوينــد؛ بــا مجموعــه سياســتهاي اتخــاذ شــده از ســوي
دولــت و اقداماتــي كــه بــراي حمايــت از صــادرات در دســت
انجــام اســت ،بــه نظــر ميرســد صــادرات غيرنفتــي كشــور از
رونــد كاهشــي بيــش از چنــد مــاه اخيــر خــارج شــده و بــر
مــدار صعــود قــرار گيــرد.
در ايــن راســتا ،معــاون وزيــر صنعــت در خصــوص مشــكالت
ايجــاد شــده بــا اجــراي سياســت خريــد و فــروش ارز آزاد از
ســوي بانكهــا گفــت :اكنــون صادركننــدگان ميتواننــد ارز
خــود را بــا قيمــت روز بــه شــبكه بانكــي كشــور بفروشــند و
از ايــن شــبكه نيــز بــراي تاميــن نيازهــاي خــود بــا هميــن
مــدل ،اســتفاده كننــد ،بنابرايــن بــه نظــر ميرســد اقــدام
مذكــور ،يكــي از فعاليتهــاي خوبــي اســت كــه در جهــت

تراز تجاري ايران با تركيه ۳۹۸
ميليون دالر منفي شد
تهــران -ایرنــا -عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس
شــورای اســامی از بررســی بندهــای مربــوط بــه حــوزه انــرژی
در برنامــه ششــم توســعه خبــر داد و گفــت :بایســتی سیاســت
گــذاری بــرای دانــش بنیــان کــردن صنایــع باالدســتی و پاییــن
.دســتی نفــت و گاز انجــام شــود
کمیســیون انــرژی مجلــس پیشــنهادات بخــش انــرژی در برنامــه
ششــم توســعه را بررســی کــرد
بــه گــزارش ایرنــا از خبرگــزاری خانــه ملــت ،حســین امیــری
خامکانــی در تشــریح جلســه امــروز -دوشــنبه -کمیســیون انــرژی
مجلــس شــورای اســامی افــزود :در ایــن جلســه کمیســیون
مــواد مربــوط بــه بحــث نفــت و گاز و همچنیــن ســازمان انــرژی
اتمــی در برنامــه ششــم توســعه کــه بــه کمیســیون انــرژی ارجــاع
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توســعه صــادرات ميتوانــد نقشآفريــن باشــد .البتــه
اقدامــات ديگــري هــم از ســوي بانــك مركــزي در دســت
انجــام اســت و اصــاح سياســتهاي ارزي را نيــز صــورت
خواهــد داد .ولـياهلل افخمـيراد در پاســخ بــه مشــكالتي كــه
بــا اجــراي سياســت فــروش ارز بــه نــرخ آزاد در بانكهــا
تصريــح كــرد :بــه نظــر ميرســد كــه بــه زودي ايــن موضــوع،
ســامان خواهــد گرفــت ،امــا بايــد توجــه داشــت كــه باالخــره
فعاليــت اينچنينــي طــي ســالها متوقــف بــوده اســت و
اكنــون حــدود 10روز اســت كــه اجــراي آن آغــاز شــده؛
ضمــن اينكــه طبيعــي اســت دســتور بانــك مركــزي مبنيبــر
اينكــه ارز صادركننــدگان از ســوي بانكهــا بــه نــرخ آزاد
خريــداري شــود ،در ابتــداي اجــرا مشــكالتي داشــته باشــد.
بــه گفتــه افخم ـيراد ،ايــن مشــكالت بــه صــورت تدريجــي
برطــرف خواهــد شــد و اميدواريــم دوره زمانــي كــه ايــن
سياســتها بــه شــيوه فعلــي پيــاده ميشــود ،طوالنــي
نبــوده و روال عــادي داشــته باشــد .بــه هرحــال بانــك
مركــزي دســتورالعمل نرخگــذاري دارد كــه حتمــا بــه
بانكهــا ابــاغ كــرده اســت .وي اظهــار داشــت :وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت نيــز مجموعــه اقدامــات اصالحــي
را در بخــش واردات و صــادرات انجــام خواهــد داد كــه همــه
آنهــا نويــد ميدهــد كــه مــا در آينــده ،وضعيــت بهتــري را
بــراي صــادرات غيرنفتــي كشــور شــاهد باشــيم
شــده مــورد بررســی قــرار گرفــت و در همیــن راســتا نماینــدگان
.پیشــنهادات و اصالحــات خــود را مطــرح کردنــد
نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس شــورای اســامی ،بــا
اشــاره بــه حضــور کارشناســانی از وزارت نفــت ،ســازمان انــرژی
اتمــی ،دیــوان محاســبات و مرکــز پژوهــش هــا در نشســت امــروز
کمیســیون افــزود :بــا توجــه بــه جایــگاه حیاتــی صنعــت نفــت
در کشــور و بــه منظــور اســتفاده از ایــن ثــروت بــرای بهبــود
شــرایط زندگــی آحــاد مــردم بــا درنظــر گرفتــن منافــع و مصالــح
نســل هــای آینــده ،الزم اســت برنامــه ریــزی هــا در ایــن زمینــه
.هوشــمندانه صــورت گیــرد
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی،
تصریــح کــرد :در برنامــه ششــم ،سیاســت هــا بایــد در جهــت دانــش
بنیــان کــردن صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی نفــت و گاز بــا
تاســیس و تقویــت شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای طراحــی،
مهندســی ،ســاخت ،نصــب تجهیــزات و انتقــال فنــاوری بــه منظــور
.افزایــش خودکفایــی تنظیــم شــود
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وزارت نیرو شفاف سازی کند

هــاب انــرژی :بــه دنبــال قــرارداد وزارت نیــرو بــا
شــرکت یونیــت اینترنشــنال ترکیــه بــرای احــداث
نیــروگاه بــرق  6هــزار مگاواتــی در ایــران و مخالفــت
هــا و انتقاداتــی کــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع
مطــرح شــد ،پیــام باقــری عضــو هیئــت مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی و عضــو هیئــت مدیــره
ســندیکای صنعــت بــرق در گفتگــو بــا رادیــو اقتصــاد
موضوعاتــی را در رابطــه بــا ایــن قــرارداد مطــرح
کــرد .ماحصــل مباحــث مطــرح شــده در ایــن گفتگــو
را در ذیــل مــی خوانیــد.
ایــن صحبــت مطــرح اســت کــه بخــش خصوصــی
تــوان و ظرفیــت الزم را بــرای ســاخت نیــروگاه در
کشــور دارد .همچنیــن ایــن موضــوع مطــرح اســت
کــه در کشــورمان بــه لحــاظ تکنولــوژی و دســتیابی
بــه دانــش فنــی نیروگاههــای کالس Fکــه راندمــان
باالیــی دارنــد ،تــاش هایــی در حــال انجــام اســت.
آیــا نظــر شــما و همکارانتــان هــم ایــن اســت و
واقعیــت موضــوع چیســت؟
بــه هــر حــال در خصــوص صنعتــی صحبــت مــی کنیــم کــه
جــزء صنایــع پیشــرو در حــوزه زیرســاخت کشــور محســوب
مــی شــود و در صنعــت بــرق از وابســتگی کامــل در اوایــل
انقــاب اســامی بــه مــرز خــود کفایــی رســیده ایــم و 90
درصــد تجهیــزات صنعــت بــرق در حــوزه هــای مختلــف و
بخــش هــای مختلــف تولیــد ،انتقــال و توزیــع در داخل کشــور
در حــال تولیــد اســت و ایــن بیانگــر صرف کــردن فعــل اقتصاد
مقاومتــی اســت .اگــر بخواهیــد صنعتــی را مثــال بزنیــد کــه
اقتصــاد مقاومتــی در آن عینیــت پیــدا کــرده اســت بایســتی
صنعــت بــرق را جــز مثــال هــای خــود در نظــر بگیریــد.
بنابرایــن در رابطــه بــا حضــور شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران
خارجــی ،نقــدی کــه وارد اســت ایــن اســت کــه بیــش از 50
درصــد تولیــد بــرق کشــور بــه دســت بخــش خصوصــی اتفــاق
مــی افتــد ،امــا متاســفانه بــه دلیــل مطالبــات معــوق عدیــده
کــه امــروزه رقــم آن بــه بیــش از  12هــزار میلیــارد تمــان
رســیده ایــن بخــش کامــا ضعیــف و نحیــف شــده اســت .از
طرفــی وزارت نیــرو هــم منابــع مالــی مــورد نظــر را بــرای
ســرمایه گــذاری در اختیــار نــدارد و بنابرایــن بهتریــن نســخه

پیام باقری در گفتگو با رادیو اقتصاد:

جزئیات قرارداد با یونیت اینترنشنال
مشخص نیست

ای کــه مــی توانیــم بپیچیــم ایــن اســت کــه بــه ســراغ
ســرمایه گــذاران خارجــی برویــم .ایــن در حالــی اســت کــه
اولیــن نکتــه ای کــه در رابطــه بــا قــرارداد  6هــزار مگاواتــی
شــرکت یونیــت اینترنشــنال ترکیــه بــا آن مواجــه هســتیم ،این
اســت کــه اساســا چارچــوپ واگــذاری ســاخت ایــن نیــروگاه
بــه شــرکت مذکــور بــرای بخــش خصوصــی مشــخص نیســت
و اطــاع رســانی دقیقــی در ایــن زمینــه نشــده اســت و مــا
در محافــل مختلــف مــی شــنویم کــه شــرایط ویــژه ای بــرای
ایــن ســرمایه گــذار خارجــی در نظــر گرفتــه شــده کــه عیــن
همــان شــرایط بــرای بخــش خصوصــی داخلــی در نظــر گرفتــه
نمــی شــود.
از جملــه ایــن کــه شــنیده شــده اجــازه صــادرات بــرق
در ازای تولیــد بــرق بــه ایــن شــرکت داده شــده یــا اینکــه
بــرای تضمیــن ســرمایه و بازگشــت ســرمایه ضمانــت هــای
دولتــی داده شــده و اینهــا موضوعاتــی اســت کــه بــرای بخــش
خصوصــی داخلــی عینیــت پیــدا نکــرده اســت.
موضوعــی کــه در حــال حاضــر مطــرح اســت ،انتقــال
دانــش و فنــاوری بــه کشــور اســت .همچنیــن ایــن
موضــوع مطــرح اســت کــه بایــد ســهم ســرمایه
گــذار خارجــی  49و بخــش ایرانــی  51اســت .نکتــه
دوم اینکــه پــس از برجــام هــم شــاهد هســتیم کــه

بــه دلیــل پــاره ای از مســایل و مشــکالت در اقتصــاد
کشــورمان ،ســرمایه گــذار خارجــی مایــل نیســت بــا
بخــش خصوصــی قــرارداد منعقــد کنــد و اطمینــان
الزم را نــدارد و دولــت هــم در ایــن مســیر به درســتی
جلــو نیامــده اســت .هــم اکنــون کــه موضــوع احــداث
نیــروگاه کالس Fمطــرح اســت و بــا توجــه بــه ظرفیت
هــای داخلــی ،آیــا فنــاوران کشــورمان مــی تواننــد
چنیــن نیــروگاه هایــی را بســازند؟
در ابتــدا نکتــه ای را در مــورد نیــروگاه کالس  Fعــرض کنــم
و آن اینکــه بزرگتریــن شــرکت نیــروگاه ســاز منطقــه کــه
شــرکت مپنــا اســت ،اســتارت احــداث نیــروگاه هــای کالس F
را زده و حتــی بــه نقــل از مســئوالن وزارت نیــرو ،بندرعبــاس
یکــی از مناطقــی اســت کــه بــه شــرکت مپنــا محــول شــده
کــه بــا ایــن تکنولــوژی ،نیــروگاه احــداث کنــد.
مــن مــی خواهــم ایــن موضــوع را بگویــم کــه اگــر قــرار
اســت مــا تکنولــوژی وارد کنیــم و بــه ســمت نیروگاههــای
ســیکل ترکیبــی کالس Fبرویــم و متوســط راندمــان را از 37
درصــد بــه  57درصــد برســانیم ،اینهــا بایــد بــر عهــده بخــش
خصوصــی باشــد .در واقــع اینکــه تاکنــون ســرمایه گــذار
خارجــی رغبتــی نشــان نــداده اســت را نبایــد از چشــم بخــش
خصوصــی ببینیــم و ایــن بــه دلیــل موانعــی اســت کــه در
حــوزه ســرمایه گــذاری خارجــی در کشــور وجــود دارد و ایــن
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مســایل را نبایــد بخــش خصوصــی حــل کنــد.
اتفاقــا نکتــه ای کــه در اینجــا حائــز اهمیــت اســت مکانیــزم
واگــذاری ایــن نیــروگاه هــا بــه ســرمایه گــذار خارجــی
اســت .مــا اگــر مــی خواهیــم واقعــا بنــا را بــر جــذب ســرمایه
گــذار خارجــی بگذاریــم ،ایــن موضوعــی اســت کــه یکــی از
شــاخص هــای مهــم توســعه در دنیــا محســوب مــی شــود.
از همیــن رو بخــش خصوصــی بــا جــذب ســرمایه خارجــی
مخالفــت نمــی کنــد و اتفاقــا اســتقبال هــم مــی کنــد ،منتهــا
بایــد روش جــذب ســرمایه خارجــی اصــاح شــود.
اگــر مــا بنــا را بــر ایــن مــی گذاریــم کــه جــذب ســرمایه
خارجــی داشــته باشــیم بایــد بــه روش مســتقیم باشــد .ایــن
در حالــی اســت کــه روش هایــی ماننــد فاینانــس یــک روش
غیــر مســتقیم اســت کــه در دنیــا در اولویــت دوم بــرای
جــذب ســرمایه قــرار دارد .روش مســتقیم هــم بــه ایــن
ترتیــب اســت کــه ســرمایه گــذار خارجــی بایــد شــرکت
ثبــت کنــد و خــط تولیــد راه بینــدازد کــه چســبندگی بــه
اقتصــاد کشــورمان داشــته باشــد و بــا کوچکتریــن تکانــه
اقتصــادی بــه راحتــی از کشــور خــارج نشــود.
در مجمــوع اولیــن انتظــاری کــه بخــش خصوصــی از وزارت
نیــرو در رابطــه بــا ایــن قــرارداد داشــت ،شــفاف ســازی
قــرارداد و مکانیــزم واگــذاری اســت کــه مــا هــم گاهــا از
جرایــد و محافلــی کــه دربــاره ایــن موضــوع صحبــت مــی
شــود ،متوجــه مــی شــویم کــه چــه شــرایطی را بــرای
ســرمایه گــذار خارجــی قائــل شــده انــد.
نکتــه دوم بحــث صــادرات بــرق اســت و آنچــه کــه جــزء
مفــاد قــرارداد بــا شــرکت یونیــت اینترنشــنال اســت ،مجــوز
صــادرات بــرق اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مدت هاســت
بخــش خصوصــی در در حــال انجــام رایزنــی هایــی اســت تــا
بتوانــد مجوزهــای الزم را بــرای صــادرات بــرق دریافــت کنــد.
حتــی وزیــر نیــرو ابالغیــه ای را در ایــن رابطــه صــادر کــرد
کــه افــرادی کــه در حــوزه تولیــد ســرمایه گــذاری مــی
کننــد بــه شــرط اینکــه  50درصــد تولیــد خــود را بــه شــبکه
داخلــی بدهنــد ،اجــازه صــادرات  50درصــد مابقــی را داشــته
باشــند .در همیــن رابطــه بخــش خصوصــی درخواســت هــای
مکــرری بــه وزارت نیــرو داده کــه نیــروگاه احــداث کنــد و
صــادرات بــرق را انجــام دهــد .اگــر امــروز مطالبــه معــوق
تولیدکننــدگان کــه  12هــزار میلیــارد تومــان اســت پرداخــت
شــود و بنیــه مالــی شــرکت هــای داخلــی تقویــت شــود و
از ســوی دیگــر ایــن شــرکت هــا در یــک مناقصــه کامــا
یکســان ادامــه در صفحــه 12
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چرا برندهای
ایرانی ماندگار
نیستند

تکامــل نیافتــن شــرکت هــا و ســازمان
هــای ایرانــی را مــی تــوان در سیاســت هــای
اقتصــادی دهــه  60و ســپس ســیطره صنایــع
مــادر مبتنــی بــر مــواد اولیــه بــر اقتصــاد
.کشــور جســت وجــو کــرد

چــرا برندهــای ایرانــی مانــدگار نیســتند؟ مایلــم ایــن پرســش
چنیــن مطــرح شــود کــه چــرا مــا در ایــران شــرکت هــای
مانــدگار نداریــم؟ یــا چــرا شــرکت هــای ایرانــی حتــی در
مقیــاس منطقــه ای (و نــه بیــن المللــی) رشــد نمــی کننــد؟
پــارس الکتریــک کــه همزمــان بــا سامســونگ فعالیــت خــود
را شــروع کــرد و زمانــی از ایــن شــرکت جلوتــر بــود (شــرکت
پــارس الکتریــک پیــش از سامســونگ تلویزیــون رنگــی تولیــد
مــی کــرد) امــا امــروز سامســونگ ابرقــدرت الکترونیــک
و بــزرگ تریــن تولیدکننــده تلویزیــون در جهــان بــوده و
موفــق شــده اســت نــام هایــی بــزرگ ماننــد ســونی ،شــارپ
و توشــیبا را بــه زانــو درآورد امــا جایــگاه پــارس الکتریــک
اکنــون کجاســت؟ چگونــه هیونــدای رتبــه چهــارم تولیــد
خــودرو در جهــان را از آن خــود کــرده امــا ایــران خــودرو
بــدون پرداخــت حقــوق گمــرک  100درصــد نیــز قــادر بــه
رقابــت در بــازار ایــران نیــز نیســت؟
شــرکت هــا توســط کارآفرینــان ایجــاد مــی شــوند و معمــوال
در فــاز نخســت تکامــل خــود ،حــول محــور بنیــان گــذاران
رشــد کــرده و بــه دلیــل رابطــه تنگاتنــگ مدیریت ،پرســنل و
مشــتریان ،در مقابــل شــرایط بــازار بســیار حســاس و چابــک
بــوده و ســریع واکنــش نشــان مــی دهنــد .ایــن نــوع ســازمان
هــا کوچــک هســتند و تبــادل اطالعــات و تصمیــم گیــری
در قالــب ســاختاری غیررســمی انجــام مــی شــود .همچنیــن
بــه دلیــل ارتبــاط نزدیــک و تنگاتنــگ مالــکان ،مدیریــت و
پرســنل ،انگیــزه هــا بســیار بــاال بــوده و عملکــرد ســره و
ناســره ســریع از هــم تشــخیص و تمیــز داده مــی شــود.
در چنیــن شــرایطی ،ســازمان بــه ســرعت رشــد مــی کنــد
امــا همــراه بــا رشــد و تــداوم موفقیــت ،مقیــاس هــا بــه
انــدازه ای بــزرگ مــی شــوند کــه ســاختارهای غیــر رســمی
دیگــر پاســخ گــو نبــوده و ســازمان بایــد فرآیندهــای خــود را
تغییــر دهــد تــا پرســنل و مدیــران هماهنــگ بــا اهــداف کالن
ســازمان عمــل کننــد .ایــن مرحلــه هماننــد هــر تغییــر عمــده
ای ،باعــث ایجــاد بحــران مــی شــود و ســازمان هایــی مانــدگار
خواهنــد بــود کــه بتواننــد ایــن بحــران هــا را مدیریــت کــرده
و بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد.
بنــده معتقــدم تقریبــا همــه ســازمان هــای ایرانــی در ایــن
مرحلــه شکســت خــورده و در نتیجــه بــه مراحــل بعــدی بلوغ
ســازمانی دســت نمــی یابنــد حــال آنکــه برندهــای مانــدگار
و قــوی توســط ســازمان هایــی بــه وجــود مــی آیــد کــه در
مرحلــه چهــار و پنــج تکامــل ســازمانی قــرار دارنــد.
دلیــل ایــن عــدم تکامــل در ایــران را مــی تــوان در مصــادره

انـرژی
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شــرکت هــای بــزرگ پــس از پیــروزی انقــاب ،سیاســت
هــای اقتصــادی دهــه  60و ســپس و ســیطره صنایــع مــادر
مبتنــی بــر مــواد اولیــه بــر اقتصــاد کشــور جســت وجــو کــرد.
در زمانــی ،بــا رشــد بــاالی اقتصــادی ایــران و ظهــور شــرکت
هــای بــزرگ و توانمنــد ،کفــش ملــی بــه سراســر اروپــا
صــادرات داشــت و ایرانیــان بــا عالقــه و افتخــار از محصــول
هــای آن اســتفاده مــی کردنــد؛ گــروه مینــو برنــدی مطــرح
در ســطح منطقــه بــود  .کفــش بــا ،پــارس الکتریــک ،ارج
و آزمایــش همگــی برندهایــی مطــرح ،موفــق و توانمنــد
بودنــد .صنعــت گــران مطــرح آن زمــان بــه ایــن نتیجــه
رســیده بودنــد کــه بــرای تــداوم رشــد شــرکت هــای خــود،
بــه ســامانه و مدیریــت حرفــه ای نیــاز دارنــد؛ نیــازی کــه
بــرای تامیــن آن از طریــق اســتخدام مدیــران متخصــص ،بــه
کارگیــری مشــاوران بیــن المللــی و حتــی دعــوت از دانشــگاه
هــاروارد بــرای ایجــاد نخســتین شــعبه آســیایی خــود در
ایــران ( )ICMSتــاش مــی کردنــد.
مصــادره گســترده شــرکت هــای بــزرگ پــس از انقــاب
ایــن رونــد را متوقــف کــرد .کارآفرینــان بــزرگ و بســیاری
از مدیــران ایرانــی پــرورش یافتــه در ســازمان هــای آنــان،
کشــور را تــرک کردنــد و افــرادی مدیریــت ایــن ســازمان هــا
را عهــده دار شــدند کــه بــا وجــود تعهــد و تحصیــات عالیــه،
تجربــه و دانــش مدیریتــی نداشــتند.
در واقــع بــه دلیــل گسســت مدیریتــی بــه وجــود آمــده،
فرصــت آن را نیافتــه بودنــد تــا در کنــار مدیــران بــا تجربــه،
مدیریــت علمــی و درســت را فــرا گیرنــد؛ اگرچــه بــا ســعی
و خطــا ،ســازمان هــای خــود را بــه پیــش بــرده و در بــازار
بســته دهــه  60موفــق بودنــد.
در ایــن دوران ،بــه علــت نبــود رقابــت و پرداخــت یارانــه
هــای گوناگــون ماننــد مــواد اولیــه ارزان و دالر  70ریالــی،
بســیاری از شــرکت هــای تولیــدی از حاشــیه ســود باالیــی
برخــوردار بودنــد و کمبــود کاال نیــز موجــب شــده بــود
تقاضــا همــواره از عرضــه بیشــتر باشــد و بازاریابــی معنــا و
مفهومــی نداشــت .همچنیــن بــا توجــه بــه نــرخ ســود بانکــی
پاییــن تــر از تــورم ،لزومــی بــه کنتــرل موجــودی و بهــره
بــرداری حداکثــری از دارایــی هــا احســاس نمــی شــد.
بخــش خصوصــی نیــز در چنیــن فضایــی رشــد کــرد و موفــق
بــود .انــرژی و تــوان مدیــران در ایــن شــرایط طبیعتــا بــه
جــای بهبــود عملکــرد بــه ســمت کســب امتیازهــای دولتــی
معطــوف بــود زیــرا بیشــترین بــازده را بــه همــراه داشــت؛
بســیار بیشــتر از آنچــه فراینــد دشــوار اســتقرار نظــام
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مدیریتــی کارآمــد ،بهبــود عملکــرد و افزایــش بهــره وری
مــی توانســت عایــد ســازمان کنــد.
بــا حــدف امتیازهــای یــاد شــده و پیشــی گرفتــن نــرخ ســود
بانکــی از شــاخص تــورم کــه از دولــت اصالحــات آغــاز و
ســپس در ســال هــای اخیــر ســرعت گرفــت ،ســازمان
هایــی کــه بــدون نیــاز بــه تکامــل موفــق بودنــد ،دچــار
شــوک شــدند و کارآفرینانــی کــه ســالیان طوالنــی موفقیــت
را تجربــه کــرده بودنــد ،هــم اکنــون گرفتــار ضــرر و زیــان
شــده انــد.
همزمــان امتیازهــای گســترده ای توســط صنایــع بــزرگ و
مــادر ماننــد فلــزات ،پتروشــیمی و  ...از اقتصــاد ملــی اخــذ
شــده اســت و ایــن صنایــع کــه عمدتــا دولتــی و یــا بــه
اصطــاح خصولتــی هســتند ،بــا اســتفاده از رانــت هایــی
ماننــد معــادن ارزان ،آب ،بــرق و گاز یارانــه ای از ســودآوری
باالیــی برخــوردار بــوده انــد.
ایــن صنایــع بــا اســتفاده از انحصــار ایجــاد شــده در بــازار و
جــذب بخــش قابــل توجهــی از منابــع مالــی کشــور ،ســبب
افزایــش بهــای نهــاده هــای ورودی ســایر بخــش هــای
اقتصــاد کشــور شــده و فضــای تنفــس را از آنهــا ســلب کــرده
انــد .پرســنل بســیار متــورم ایــن ســازمان هــا نیــز حربــه
ای در دســت مدیــران آنــان اســت تــا از دولــت و کشــور
بیشــتر بخواهنــد و هــم کــم کاری و دریافــت هــای گاهــا
غیرمتعــارف از محــل ســود رانتــی آنــان ســبب مخــدوش
شــدن بــازار کار کشــور مــی شــود.
از ســویی ،شــرکت هــای زیــر پلــه ای بــدون رعایــت
اســتانداردها ،پرداخــت مالیــات و یــا حتــی حداقــل هــای
مصــوب در قوانیــن کار ،جایــگاه بخــش شــفاف و مولــد را
در بــازار اشــغال کــرده و همزمــان بــه برنــد کاالی ایرانــی
در داخــل و خــارج از کشــور آســیب وارد مــی کننــد.
بــه طــور طبیعــی ســازمان هایــی کــه در شــرایط دشــوار
اقتصــادی قــرار گرفتــه انــد ،در بیــن دو تیغــه خصولتــی
هــا و زیــر پلــه ای هــا لــه مــی شــوند و هــر ســال شــماری
از نیروهــای کارآمــد خــود را از دســت مــی دهنــد و
تــوان پرداختــن بــه موضــوع هــای مدیریتــی را ندارنــد و
گرفتــار روزمرگــی مــی شــوند و چنیــن شــرایطی ،تغییــر
در ســازمان هــا را دشــوار و حتــی غیرممکــن مــی ســازد.
نتیجــه ایــن رونــد آن اســت کــه اقتصــاد ایــران بــه ســمتی
مــی رود کــه هــر روز بــه تولیــد و فــروش مــواد اولیــه
وابســته تــر مــی شــود .در اقتصــادی ایــن چنینــی ،برنــد
مفهومــی نداشــته و نخواهــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

پیشــنهادات و اصالحــات خــود را مطــرح کردنــد.
نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس شــورای
اســامی ،بــا اشــاره بــه حضــور کارشناســانی از وزارت
نفــت ،ســازمان انــرژی اتمــی ،دیــوان محاســبات و مرکــز
پژوهــش هــا در نشســت امــروز کمیســیون افــزود :بــا
توجــه بــه جایــگاه حیاتــی صنعــت نفــت در کشــور و
بــه منظــور اســتفاده از ایــن ثــروت بــرای بهبــود شــرایط
زندگــی آحــاد مــردم بــا درنظــر گرفتــن منافــع و مصالــح
نســل هــای آینــده ،الزم اســت برنامــه ریــزی هــا در ایــن
زمینــه هوشــمندانه صــورت گیــرد.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی ،تصریــح کــرد :در برنامــه ششــم ،سیاســت هــا
بایــد در جهــت دانــش بنیــان کــردن صنایــع باالدســتی و
پاییــن دســتی نفــت و گاز بــا تاســیس و تقویــت شــرکت
هــای دانــش بنیــان بــرای طراحــی ،مهندســی ،ســاخت،
نصــب تجهیــزات و انتقــال فنــاوری بــه منظــور افزایــش
خودکفایــی تنظیــم شــود.

تبدیل قرارداد کوتاهمدت فروش نفت به قرارداد
بلندمدت
ش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از روابــط عمومــی
بــه گــزار 
وزارت نفــت ،سیدمحســن قمصــری از تــداوم صــادرات
نفــت خــام بــه اروپــا خبــر داد و بیــان کــرد :در تــاش
هســتیم قراردادهــای تــک محمولــه صــادرات نفــت بــه
اروپــا را بــه قراردادهــای بلندمــدت تبدیــل کنیــم.
مدیــر امــور بینالملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا بیــان
ایــن کــه صــادرات بیــش از  ٦٠٠هــزار بشــکه نفــت ایــران
بــه مقصــد اروپــا بــه صــورت مــداوم در حــال انجــام اســت،
دربــاره ایــن کــه آیــا مشــتری جدیــدی بــه مشــتریان
اروپایــی نفــت ایــران افــزوده شــده اســت؟ اظهــار کــرد:
صــادرات نفــت بــه اروپــا هــم اکنــون بــه همــان شــرکتهای
کــه قــرارداد بــا آنهــا بــه امضــاء رســیده اســت ،انجــام مــی
افزایش دو برابری صادرات نفت
شــود.
بــه گفتــه وی ،ایــران در تــاش اســت قراردادهــای تــک رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور افزایــش دو
محمولــه بــا کشــورهای اروپایــی را بــه قراردادهــای برابــری تولیــد و صــادرات نفــت خــام در ســه ماهــه
نخســت امســال را از دســتاوردهای مهــم دولــت پــس از
بلندمــدت تبدیــل کنــد.
اجــرای برجــام دانســت و اظهــار داشــت :در بهــار پارســال
کمیسیون انرژی مجلس پیشنهادات بخش انرژی در میانگیــن صــادرات نفــت کشــور یــک میلیــون  200تــا
یــک میلیــون و  300هــزار بشــکه در روز بــود کــه ایــن
برنامه ششم توسعه را بررسی کرد
تهــران -ایرنــا -عضــو هیــات رئیســه کمیســیون انــرژی میانگیــن امســال بــه  2میلیــون  568هــزار بشــکه در روز
مجلــس شــورای اســامی از بررســی بندهــای مربــوط رســیده اســت.
بــه حــوزه انــرژی در برنامــه ششــم توســعه خبــر داد و وی خاطــر نشــان کــرد کــه در ســایه تحریــم هــای ظالمانه
گفــت :بایســتی سیاســت گــذاری بــرای دانــش بنیــان میــزان صــادرات نفــت ایــران بــه حــدود یــک میلیــون
کــردن صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی نفــت و گاز بشــکه در روز کاهــش یافتــه بــود و برخــی کشــورها بــه
دنبــال کاهــش ماهانــه  20درصــد همیــن میــزان صــادرات
انجــام شــود.
کمیســیون انــرژی مجلــس پیشــنهادات بخــش انــرژی در و رســاندن آن بــه پــروژه نفــت در برابــر غــذا بودنــد کــه
بــا اقــدام دولــت در انجــام مذاکــرات و بــه نتیجــه رســاندن
برنامــه ششــم توســعه را بررســی کــرد
بــه گــزارش ایرنــا از خبرگــزاری خانــه ملــت ،حســین آن ،جلــوی اینگونــه اقدامــات گرفتــه شــد.
امیــری خامکانــی در تشــریح جلســه امــروز -دوشــنبه -نوبخــت گفــت :امــروز بخــش قابــل توجهــی از درآمــد
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی افــزود :در خزانــه مربــوط بــه صــادرات نفــت اســت کــه از همیــن
ایــن جلســه کمیســیون مــواد مربــوط بــه بحــث نفــت و منابــع پرداختــی هــای دولــت بــه کشــاورزان ،کارکنــان
گاز و همچنیــن ســازمان انــرژی اتمــی در برنامــه ششــم دولــت و دیگــر بخــش هــا تامیــن مــی شــود.
توســعه کــه بــه کمیســیون انــرژی ارجــاع شــده مــورد وی تاکیــد کــرد :اینکــه بگوییــم «برجــام نــه» یعنــی
بررســی قــرار گرفــت و در همیــن راســتا نماینــدگان اینکــه چنیــن درآمــدی هــم بــرای دولــت نباشــد.

انـرژی
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معــاون رییــس جمهــوری میــزان دارایــی آزاد شــده ایــران
پــس از برجــام بــا احتســاب ســود ســنوات گذشــته آن را
یــک میلیــارد و  700میلیــون دالر بــرآورد کــرد کــه ایــن
رقــم پارســال بــه طــرح هــای عمرانــی اختصــاص یافــت.
اندونزی بهدنبال افزایش واردات نفت و الپیجی
ایران است
مدیرعامــل شــرکت پرتامینــا ضمــن اعــام ایــن کــه
نخســتین محمولــه الپیجــی ایــران مــاه آینــده وارد
اندونــزی مــی شــود ،تصریــح کــرد کــه ایــن کشــور
خواهــان افزایــش واردات نفــت و ال پــی جــی از ایــران در
آینــده ای نزدیــک اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دووی ســوجیپتو ،مدیــر عامــل
شــرکت ملــی نفــت اندونــزی (پرتامینــا) پــس از پایــان
مراســم امضــای یادداشــت تفاهــم همــکاری مشــترک
میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه منظــور مطالعــه
میدانهــای نفــت آبتیمــور و منصــوری از ســوی شــرکت
اندونزیایــی ،بــا ابــراز تمایــل نســبت بــه واردات نفــت خــام
و محصــوالت پتروشــیمی از ایــران گفــت :بــا توجــه بــه
لغــو تحریمهــا و فضــای مســاعد همکاریهــای بیــن
المللــی در ایــران و همچنیــن تصمیــم بــه افزایــش تولیــد
نفــت و گاز در ایــن کشــور ،فرصتهــای همــکاری زیــادی
میــان  ٢کشــور وجــود دارد و پرتامینــا مــی توانــد ســرمایه
گذاریهــای وســیعی در ایــران انجــام دهــد.
وی افــزود :ایــران و اندونــزی مــی تواننــد در پــروژه هــای
زیرســاختی از جملــه ســاخت پاالیشــگاه همــکاری کننــد.
فاینانسورهای ژاپن به صنعت نفت ایران بازگشتند
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد
پتروشــیمی همزمــان بــا افزایــش تولیــد نفــت ایــران در
پســابرجام ،از آمادگــی ســه فاینانســور کرهجنوبــی و
ژاپنــی بــرای اجــرای یــک طــرح پتروشــیمیایی خبــر داد.
محمدقلــی یونســی در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه
اجــرای یــک طــرح جدیــد توســعهای در پتروشــیمی
بندرامــام بــه عنــوان بزرگتریــن مجتمــع پتروشــیمیایی
ایــران ،گفــت :بــرای اجــرای طــرح جدیــد تولیــد اتیلــن
در ایــن مجتمــع پتروشــیمی تاکنــون اســناد مناقصــه بــه
صــورت  EPCFتوزیــع شــده اســت.
قائــم مقــام پتروشــیمی بندرامــام بــا اعــام اینکــه بــه
منظــور اجــرای ایــن طــرح مذاکــرات بــا فاینانســورهای
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آســیایی آغــاز شــده اســت ،تصریــح کــرد :تاکنــون بــا دو
شــرکت ژاپنــی ،یــک شــرکت از کــره جنوبــی بــرای تامین
منابــع مالــی ایــن طــرح جدیــد پتروشــیمی مذاکراتــی
انجــام شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن در خصــوص تاثیــر افزایــش
تولیــد و صــادرات نفــت خــام ایــران بــر روی ظرفیــت
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و پلیمــری هــم اظهــار
داشــت :بــرای ســال جــاری تولیــد حــدود  ۵میلیــون
 ۶۰۰هــزار تــن محصــول پتروشــیمی در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت.
پیک مصرف برق شبانه شد
کاهش شدید صادرات برق ایران
همزمــان بــا کاهــش شــدید صــادرات بــرق و رشــد واردات
ایــران ،پیــک مصــرف بــرق کشــور بــرای چندمیــن روز
متوالــی از ســاعات روز بــه شــب منتقــل شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،تعطیــات پایانــه هفتــه بــه
فرشــته نجــات صنعــت بــرق ایــران تبدیــل شــد و پیــک
مصــرف بــرق کاهشــی حــدود  ۴۰۰۰هــزار مگاواتــی را
تجربــه کــرد .روز گذشــته جمعــه  ۱۵مــرداد مــاه باالتریــن
پیــک مصــرف بــرق در ســاعت  ۲۱:۲۶دقیقــه و بــه میــزان
 ۴۶هــزار و  ۹۶مــگاوات ثبــت شــد کــه حــدود ۴۰۰۰
مــگاوات کمتــر از متوســط پیــک مصــرف بــرق در هفتــه
گذشــته بــوده اســت.
عــاوه بــر ایــن باالتریــن میــزان پیــک مصــرف بــرق در
ســاعات روز در ســاعت  ۱۴:۴۷بعــد از ظهــر و بــه میــزان
 ۴۴هــزار و  ۴۴۰مــگاوات ثبــت شــد کــه نکتــه قابــل
توجــه پیشــی گرفتــن پیــک مصــرف بــرق شــبانه از روزانــه
بــرای چندمیــن روز متوالــی اســت.
از ســوی دیگــر روز گذشــته کل مبــادالت بــرق ایــران
حــدود یــک هــزار و  ۸۴۶مــگاوات بــود کــه بــا وجــود
افزایــش واردات بــرق امــام صــادرات انــرژی الکتریکــی
ایــران بــا کاهــش چنــد صــد مگاواتــی همــراه بــود.
بنابرایــن در حالــی کل حجــم صــادرات بــرق ایــران حــدود
یکهــزار و  ۲۶۱مــگاوات ثبــت شــده کــه حــدود ۶۰۰
مــگاوات کمتــر از روزهــای نخســت فصــل تابســتان و
حتــی بهــار بــوده ضمــن آنکــه کل واردات بــرق ایــران روز
گذشــته  ۵۸۵مــگاوات گــزارش شــده اســت.
ســهم صنایــع و کارخانههــای کشــور هــم از پیــک مصــرف
بــرق حــدود ســه هــزار و  ۶۳۳مــگاوات بــوده کــه تفــاوت
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چندانــی بــا مصــارف در ســاعات پیــک هفتــه گذشــته
نداشــته اســت.
واردات  ۵۰۰مگاوات برق از جمهوری آذربایجان
آغاز شد
معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اتصــال و ســنکرون شــبکه
بــرق ایــران و جمهــوری آذربایجــان از آغــاز واردات ۵۰۰
مــگاوات بــرق از ایــن کشــور همســایه خبــر داد.
بهگــزارش خبرگــزاری مهــر ،همزمــان بــا ســفر حســن
روحانــی رئیــسجمهــوری اســامی ایــران بــه باکــو بــه
منظــور حضــور در نشســت روســای جمهــور ســه کشــور
ایــران ،آذربایجــان و روســیه ،شــبکه بــرق دو کشــور ایــران
و جمهــوری آذربایجــان بــه طــور رســمی بــه همدیگــر
ســنکرون شــدند.
حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو روز گذشــته (دوشــنبه)
بــرای اجرایــی شــدن ایــن طــرح بــه همــراه معــاون بــرق
و انــرژی وزارت نیــرو بــه باکــو ســفر کردنــد و در نشســتی
بــا مســئوالن شــرکت «آذر انــرژی» توافــق نهایــی اتصــال
شــبکه بــرق دو کشــور انجــام شــد.
هوشــنگ فالحتیــان معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو در
تشــریح جزئیــات اتســال شــبکه بــرق ایــران و جمهــوری
آذربایجــان ،گفــت :در طــول ســالهای گذشــته زیرســاخت
انجــام ایــن طــرح بــا احــداث یــک خــط انتقــال ۲۳۰
کیلوولــت و طــول  ۵۱کیلومتــر آمــاده شــده بــود و از
پنجشــنبه گذشــته تبــادل بــرق بــه صــورت آزمایشــی بــا
حــدود  ۹۰مــگاوات ظرفیــت بــه ســمت ایــران برقرار شــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه هفته گذشــته بخشــی
از شــبکه بــرق جمهــوری آذربایجــان از روســیه جــدا شــد
تــا بتوانــد بــه شــبکه ایــران متصــل شــود ،تصریــح کــرد:
هماکنــون ظرفیــت تبــادل  ۵۰۰مگاولــت آمپــر در حالــت
ســنکرون وجــود دارد؛ در حالــت جزیــرهای نیــز در ایــن
خــط  ۲۰۰مــگاوات تبــادل بــرق امکانپذیــر اســت.
وی در خصــوص طرحهــای توســعه زیرســاخت ایــن خــط
بــرای افزایــش تــوان تبــادل بــرق هــم اظهــار داشــت :خــط
 ۲۳۰ایــن مســیر بایــد  ۳۳۰کیلوولــت ارتقــا یابــد و بــا
ارتقــای ایــن خــط ،بــه صــورت فصلــی خواهیــم توانســت
در تابســتان تــا  ۵۰۰مــگاوات بــرق از جمهــوری آذربایجان
وارد کــرده و در فصــل غیــر پیــک همیــن میــزان بــرق را
بــه آذربایجــان صــادر کنیــم.

ایجاد راهگذر انتقال برق بین ایران ،روسیه و
جمهوری آذربایجان بررسی شد
مســکو  -ایرنــا  -خبرگــزاری ایتارتــاس نوشــت کــه ســران
ایــران ،روســیه و جمهــوری آذربایجــان در نشســت ســه
جانبــه خــود در باکــو پایتخــت ایــن کشــور در بــاره برنامــه
ریــزی بــرای ایجــاد گــذرگاه انتقــال بــرق بــا مشــارکت
ســه کشــور مذاکــره کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در نشســت دیــروز والدیمیــر پوتیــن،
حســن روحانــی و الهــام علــی اف در پایتخــت جمهــوری
آذربایجــان ،افــزون بــر توافــق بــرای افزایــش روابــط دو
جانبــه و ســه کشــوری در حــوزه هــای انــرژی ،اقتصــادی
و مناســبات کشــورهای ســاحلی خــزر ،بــر گســترش
همــکاری هــای منطقــه ای در قالــب بیانیــه پایانــی ســران
تاکیــد شــد.
خبرگــزاری ایتارتــاس امــروز (ســه شــنبه) بــا اشــاره بــه
محورهــای مختلــف مذاکــرات ســران در باکــو بــه نقــل
از ســخنان الهــام علــی اف رییــس جمهــوری آذربایجــان
در جریــان ایــن نشســت ،نوشــت :همــکاری هــای مســکو،
تهــران و باکــو در عرصــه نیــروی بــرق بــا موفقیــت ادامــه
دارد.
الهــام علــی اف همچنیــن بــا اشــاره بــه مذاکــرات انجــام
شــده در ایــن زمینــه افــزود :روســیه ،ایــران و جمهــوری
آذربایجــان مــی تواننــد گــذرگاه مطمئنــی بــرای انتقــال
انــرژی بــرق ایجــاد کننــد.
از ســوی دیگــر اعــام شــد کــه در چارچــوب همــکاری
هــای دو کشــور شــبکه بــرق ایــران و جمهــوری آذربایجان
بــه طــور رســمی بــه همدیگــر پیوســت.
ایــن طــرح پــس از توافــق نهایــی هیــات مســئول ایرانــی
بــه ریاســت حمیــد چیــت چیــان وزیــر نیــرو در ســفر روز
گذشــته بــه باکــو و مذاکــره بــا بــا طــرف «آذر انــرژی»
پــس از کســب موفقیــت در تبــادل آزمایشــی اجــرا شــد
رشد صادرات غیرنفتی /نهایی شدن قراردادهای
نفتی در دولت
خبرنــگاری از نوبخــت دربــاره خــام فروشــی نفــت پرســید
کــه وی در پاســخ گفــت :تبدیــل صــادرات نفتــی بــه
غیرنفتــی حــرف درســتی اســت ضمــن آنکــه افزایــش
صــادرات غیرنفتــی در ســه ماهــه نخســت امســال و پیــش
افتــادن آن از واردات کشــور نشــان مــی دهــد کــه دولــت
بــه ایــن موضــوع توجــه دارد.

انـرژی
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معــاون رییــس جمهــوری در عیــن حــال تاکیــد کــرد :بــه
هــر حــال صــادرات نفتــی بخشــی از قــدرت مــا بــه شــمار
مــی رود کمــا اینکــه عربســتان بــا اســتفاده از همیــن ابــزار
نظــر سیاســی خــود را در بــازار نفــت دنبــال مــی کنــد.
وی دربــاره احتمــال بــروز کســری بودجــه بــه دلیــل
کاهــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی گفــت :کســری
بودجــه نداریــم امــا ممکــن اســت بــا تحقــق نیافتــن
درآمدهــا رو بــه رو باشــیم کــه بــر مبنــای آن بایــد کمتــر
هزینــه کنیــم.
نوبخــت یــادآور شــد کــه دولــت بــرای نیمــه نخســت
امســال  244هــزار میلیــارد تومــان بودجــه در نظــر گرفتــه
کــه  197هــزار میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه هزینــه
هــای جــاری و بقیــه عمرانــی اســت.
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور دربــاره
قراردادهــای نفتــی نیــز توضیــح داد :ایــن موضــوع در
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و هیــات وزیــران
تاییــد شــده اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه فضــای رقابتــی در منطقــه
بــرای توســعه ســرمایه گــذاری هــا در صنعــت نفــت بــه
قراردادهــا نیــاز داریــم و بایــد ســریعتر نســبت بــه اجــرای
آن اقــدام کنیــم.
چیتچیان به اعضای کمیسیون انرژی توضیح داد
بــه گــزارش بــرق نیــوز؛ وزیــر نیــرو در جلســه کمیســیون
انــرژی دربــاره تحقــق برنامههــای پیشبینــی شــده در
حــوزه آب و بــرق و همچنیــن چالشهــای ایــن دو
صنعــت توضیحاتــی را بــه نماینــدگان مجلــس ارائــه
کــرد.
علــی ادیانــی بــا اشــاره بــه حضــور وزیــر نیــرو و معاونــان
وی در جلســه امــروز کمیســیون انــرژی اظهار کــرد :ابتدا
چیتچیــان اهمیــت و جایــگاه وزارت نیــرو در مجموعــه
اقتصــاد ملــی را تبییــن کــرد و پــس از آن نیــز هریــک از
معاونیــن وی در امــور بــرق و انــرژی هــای تجدیدپذیــر،
همچنیــن آب و آبفــا گــزارش خــود را ارائــه کردنــد.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس افــزود :چالــش
هایــی کــه در حــوزه صنعــت بــرق و آب کشــور وجــود
داشــته و در آینــده نیــز ممکــن اســت بعضــی از مولفههــا
ایــن صنایــع را تهدیــد کننــد در ایــن جلســه مــورد
بررســی قــرار گرفــت ضمــن اینکــه وزیــر توضیحاتــی را
در مــورد میــزان پیشــرفت حــوزه بــرق و آب براســاس
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برنامــه پنجــم توســعه ارائــه کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از نماینــدگان نیــز دیــدگاه ها
و ســواالت خــود را مطــرح کردنــد گفــت :از اهــم مطالــب
مطــرح شــده توســط نماینــدگان وضعیــت نامناســب آب
شــرب در بســیاری از شــهرها و اســتانهای کشــور بــوده
کــه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
ادیانــی همچنیــن اظهــار کــرد :بحــث قــرارداد ســاخت
نیــروگاه بــا شــرکت ترکی ـهای کــه براســاس آن  5هــزار
مــگاوات بــرق تولیــد شــود از دیگــر مباحــث مطــرح در
کمیســیون بــود کــه نماینــدگان نقدهــا و نظراتــی را
داشــتند.
بــه گفتــه وی احــداث برخــی ســدهای غیرکارشناســانه
و مخــرب کــه منجــر بــه تخریــب محیــط زیســت و
خشــک شــدن برخــی تاالبهــا میشــود از دیگــر
مســائل مطــرح در کمیســیون بــود.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس در ادامــه
اظهــار کــرد :وزیــر نیــرو مطالبــی را در خصوص ســواالت
نماینــدگان مطــرح کــرد و قــرار شــد ارتباطــات دوجانبــه
میــان وزارت نیــرو و کمیســیون انــرژی بیشــتر شــده و از
ظرفیتهــای کمیســیون اســتفاده شــود.
افزایش  ۴۰۰۰مگاواتی پیک مصرف برق
پیــک مصــرف بــرق دیــروز در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال گذشــته کــه رقمــی معــادل  ۴۶هــزار و ۷۲۳
مــگاوات گــزارش شــده اســت ۳۹۳۰ ،مــگاوات افزایــش
داشــته اســت.
بهگــزارش ایســنا ،دیــروز (سهشــنبه) پیــک مصــرف
بــرق بــا افزایــش  ۸۶مگاواتــی نســبت بــه روز گذشــته،
رقــم  ۵۰هــزار و  ۶۵۳مگاواتــی را ثبــت کــرد.
همچنیــن پیــک مصــرف بــرق در همیــن زمــان در
مقایســه بــا ســال قبــل کــه رقمــی معــادل  ۴۶هــزار
و  ۷۲۳مــگاوات گــزارش شــده اســت ۳۹۳۰ ،مــگاوات
افزایــش داشــته اســت.
گفتنــی اســت؛ در ایــن روز کل مبــادالت روزانــه بــرق
 ۱۸۲۷مــگاوات گــزارش شــد ،کــه  ۱۲۶۵مــگاوات آن
صــادر و  ۵۶۲مــگاوات آن وارد شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن ذخیــره نیروگاهــی در ایــن روز معــادل
 ۱۷۰۹مــگاوات گــزارش شــد کــه در مقایســه بــا مــدت
مشــابه دیــروز  ۲۹۱مــگاوات افزایــش را نشــان میدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

برنامه جدید افزایش تولید
بـــرق ایـــران
بدون ساخت نیروگاه

مجمــوع بــا اجــرای ایــن طرحهــا در فاصلــه زمانــی تابســتان
ســال گذشــته تــا تابســتان امســال ۶۲۰ ،مــگاوات بــه ظرفیــت
عملــی تولیــد بــرق کشــور بــدون احــداث نیــروگاه جدیــد
افــزوده شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول میــزان ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای
ایــن طــرح هــا حــدود یــک دهــم هزینــه احــداث واحدهــای
جدیــد عنــوان کــرد و یــادآور شــد :از نظــر زمانــی هــم احــداث
واحدهــای جدیــد زمانــی حــدود  ۳ســال نیــاز داشــت در
حالــی کــه ایــن طــرح هــا در زمانــی چنــد ماهــه بــه اجــرا
رســیده و تکمیــل شــده اســت.

افزايش  23درصدي
صادرات غيرنفتي به عراق
از 38درصــد كاهــش يافتــه و رقبــاي ايــران بــا كاهــش
چشــمگير صــادرات بــه ايــن كشــور روبــهرو شــدهاند.
ابراهيــم رضــازاده دليــل عمــده كاهــش واردات عــراق از
ســاير كشــورها را ناشــي از كاهــش بهــاي نفــت و افزايــش
هزينههــاي جنــگ بــا داعــش و بــه تبــع آن كســري
بودجــه دولــت عــراق عنــوان كــرد .رايــزن بازرگانــي ايــران
همچنيــن اظهــار كــرد :تركيــه نيــز كــه داراي بيشــترين
ســهم بــازار در صــادرات بــه عــراق اســت در طــول دو ســال
گذشــته بــا كاهــش 30درصــدي معــادل 3/5ميليــارد دالري
از 12ميليــارد دالر بــه  8.5ميليــارد دالر رســيده اســت .وي
بــا بيــان اينكــه از ســال  1383تاكنــون صــادرات ايــران بــه
عــراق 17برابــر شــده اســت ،گفــت :پارســال تنهــا چيــن و
ايــران توانســتند رونــد صــادرات خــود بــه عــراق را افزايــش
دهنــد و مابقــي صادركننــدگان بــزرگ بــه عــراق بــا كاهــش
صــادرات مواجــه شــدند .بــه گفتــه رضــازاده بــازار عــراق

انـرژی
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یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح افزایــش ۶۲۰
مگاواتــی ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران بــدون ســاخت نیــروگاه
جدیــد ،گفــت :بــا اجــرای یــک پــروژه جدیــد در  ۱۸واحــد
موجــود نیروگاهــی ایــن افزایــش تولیــد حاصــل شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،غالمرضــا مهــرداد امــروز در
نشســت خبــری از بهــره بــرداری از دو سیســتم افزایــش
راندمــان در نیــروگاه هــای حرارتــی کشــور خبــر داد و گفت:بــا
اجــرای ایــن طــرح حــدود  ۶۲۰مــگاوات بــه ظرفیــت عملــی
تولیــد بــرق کشــور بــدون احــداث نیــروگاه جدیــد و بــا انجــام
دو طــرح ابتــکاری مدیــا  IGVافــزوده شــده اســت.
مدیــرکل دفتــر پشــتیبانی فنــی شــرکت بــرق حرارتــی ایــران
بــا اعــام اینکــه اجــرای سیســتم کاهــش دمــای هــوای
توربیــن گازی در  ۱۸واحــد نیروگاهــی در مجمــوع حــدود
 ۲۶۰مــگاوات بــه ظرفیــت عملــی تولیــد بــرق حرارتــی کشــور
و بــا اجــرای طــرح «آی جــی وی پــاس» در  ۸۷واحــد
نیروگاهــی موفــق بــه افزایــش  ۳۶۰مگاواتــی ظرفیــت عملــی
تولیــد بــرق واحدهــای حرارتــی شــدیم ،تصریــح کــرد :در

مهــرداد بــا بیــان اینکــه ایــران بــا رشــد  ۵تــا  ۸درصــدی
مصــرف ســاالنه بــرق در بیــن کشــورهای جهــان پیشــتاز
اســت ،اظهــار داشــت :در صــورت عــدم اجــرای ایــن دو طــرح
ابتــکاری و افزایــش  ۶۲۰مگاواتــی ظرفیــت تولیــد ،احتمــال
بــروز خاموشــی هــا در کشــور وجــود داشــت.
مدیــرکل دفتــر پشــتیبانی تولیــد شــرکت تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــاز مصــرف در فصــل هــای
کــم مصــرف ســال حــدود  ۷۰درصــد مصــرف تابســتان اســت،
تاکیــد کــرد :رشــد مصــرف تابســتان تــا ایــن تاریــخ حــدود
 ۲۵۰۰مــگاوات نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته افزایــش
داشــته و بــرای پاســخگویی بــه ایــن رشــد مصــرف بــا دو
اقــدام اساســی احــداث نیروگاههــای جدیــد و اجــرای برنامــه
تعمیــرات اســتاندارد نیروگاهــا در دســتور قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از تابســتان هــر ســال تــا قبــل
از شــروع افزایــش مصــرف ،بــا تدویــن یــک برنامــه دقیــق
مطابــق بــا اســتاندارد ،تعمیــرات اساســی نیروگاههــا انجــام
میگیــرد ،تبییــن کــرد :در حــال حاضــر تمامــی واحدهــای

نیروگاهــی بــا حداثکــر ظرفیــت ممکــن در مــدار بهره بــرداری
هســتند.
بــه گفتــه مهــرداد از نزدیــک  ۶۰ســال پیــش تاکنــون هــر
نیروگاهــی کــه بــه مــدار بهــره بــرداری وارد شــده را بــا ایجــاد
اصالحــات و تعمیــرات متــداول در مــدار بهــره بــرداری نگــه
داشــته شــده ،امــا هزینــه بــروز خاموشــی ،از هزینــه در مــدار
بــودن فرســوده تریــن نیــروگاه بیشــتر اســت امــا بایــد بــا
افزایــش ظرفیــت عملــی تولیــد بــرق ،نســبت بــه جاگزینــی
واحدهــای فرســوده اقــدام شــود.
ایــن مقــام مســئول در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه نیــاز
مصــرف بــرق در طــول شــبانه روز نیــز متغیــر اســت بــه
گونــه ای کــه در فصــل تابســتان در فاصلــه ســاعات  ۱۳تــا
 ۱۶نیــاز مصــرف بــه حداکثــر مــی رســد ،خاطرنشــان کــرد:
در تابســتان ســال جــاری هــم پیــک مصــرف بــه میــزان ۵۲
هــزار و  ۶۹۳مــگاوات در ســاعت  ۱۴:۳۰سـیام تیرمــاه امســال
بــه ثبــت رســیده اســت

گــروه تجــارت طبــق آمــار گمــرك ايــران تــا پايــان تيــر
مــاه امســال ارزش كل صــادرات غيرنفتــي كشــورمان بــه
عــراق 2ميليــارد و 460ميليــون دالر بــوده و بــا توجــه بــه
صــادرات يــك ميليــارد و 966ميليــون دالري در مــدت
مشــابه ســال گذشــته ،افزايــش 23درصــدي را شــاهد
هســتيم .ايــن افزايــش از نظــر ريالــي رقمــي بيــش از
31درصــد را نشــان ميدهــد و دليــل ايــن تفــاوت بــاال
رفتــن قيمــت دالر در محاســبات گمــرك از  28625ريــال
بــه  30497ريــال اســت .البتــه صــادرات كشــورمان بــه
عــراق از نظــر وزنــي بــا كاهــش 7درصــدي مواجــه شــده
كــه نشــان از تغييــر ســبد كاالي صادراتــي كشــورمان بــه
عــراق و كاهــش صــادرات محصــوالت ســنگين ماننــد
مصالــح ســاختماني نظيــر ســيمان اســت كــه چنــدي
پيــش صــادرات آن بــه عــراق ممنــوع شــد .در زمينــه
بررســي آخريــن اوضــاع تجــارت ايــران و عــراق ،اجالســي
بــا حضــور متوليــان دولتــي و فعــاالن بخــش خصوصــي در
حــوزه تجــارت بــا همســايه جنــوب غربــي ايــران در اتــاق
بازرگانــي ايــران برگــزار شــد .در ايــن مراســم چالشهــا
و راهكارهــاي تخصصــي صــادرات كاال بــه عــراق بررســي
شــد و طــي آن رايــزن بازرگانــي ايــران در عــراق گفــت:
صــادرات غيرنفتــي ايــران درحالــي افزايــش داشــته كــه
واردات عــراق از تمامــي كشــورها طــي پارســال بيــش

بــراي ايــران از مزايــاي منحصــر بــه فــردي همچــون
«بيشــترين طــول مــرز»« ،بيشــترين گــذرگاه مــرزي»،
«بيشــترين قرابــت فرهنگــي ،قومــي و زبانــي»« ،بيشــترين
حجــم گردشــگر و گردشــگر درمانــي» و ...برخــوردار اســت.
رايــزن بازرگانــي ايــران بــا بيــان اينكــه مجمــوع صــادرات
ايــران بــه قارههــاي آفريقــا ،امريــكا ،اروپــا و اقيانوســيه تنهــا
حــدود يــك ســوم صــادرات ايران بــه عراق اســت ،گفــت :به
توليدكننــدگان توانمنــد ايرانــي در عــراق توصيــه ميكنيــم
در گام نخســت دفاتــر تجــاري خــود را در ايــن كشــور
مســتقر كننــد يــا نماينــده فعــال در عــراق داشــته باشــند.
در هميــن حــال ،رييــس ســتاد عــراق وزارت امــور خارجــه
گفــت :عــراق قطعــا فرصــت كــم نظيــري بــراي صــادرات
در حــوزه غيرنفتــي و صــدور خدمــات فنــي و مهندســي
ايــران فراهــم كــرده اســت .ناصــر كنعانــي گفــت :حضــور
ايــران در عــراق نــه تنهــا فرصــت بلكــه يــك ضــرورت اســت
و نميتــوان بــه آن بيتفــاوت بــود ،ســير رونــد تجــاري
و اقتصــادي ايــران و عــراق طــي 13ســال گذشــته يعنــي
بعــد از ســقوط رژيــم بعــث عــراق رونــد مطلوبــي داشــته
اســت .رييــس ســتاد عــراق وزارت امــور خارجــه بــه رقــم
13ميليــارد دالر تجــارت بــا عــراق در حوزههــاي مختلــف
طــي ايــن ســالها اشــاره كــرد و گفــت 6.2 :ميليــارد
دالر آن در ســال  94و مربــوط بــه صــادرات غيرنفتــي

جمهــوري اســامي ايــران بــا ايــن كشــور اســت .وي
تصريــح كــرد :وجــود 18گــذرگاه رســمي و غيررســمي
در طــول 1400كيلومتــر مــرز مشــترك بــا ايــن كشــور،
عــراق را بــه دوميــن مقصــد تجــاري صــادرات غيرنفتــي
بــراي ايــران تبديــل كــرده اســت .وي بيــان كــرد :عــاوه
بــر  6.2ميليــارد دالر صــادرات غيرنفتــي بــا عــراق در
حــوزه ترانزيــت بــا درآمــد يــك ميليــارد دالري ســاالنه و
در حــوزه انــرژي كــه مهمتريــن حــوزه فعاليــت صنعتــي
مــا در جمهــوري عــراق بــه شــمار مــيرود ،روزانــه
1200مــگاوات بــرق بــه عــراق صــادر ميكنيــم كــه اگــر
خطــوط انتقالــي را بيشــتر كنيــم ،ظرفيــت بااليــي داريــم.
رييــس اتــاق مشــترك ايــران و عــراق نيــز بــا اشــاره بــه
صــادرات ۱۳ميليــارد دالري كاال طــي ســالهاي بحرانــي
بعــد از ســقوط رژيــم بعــث اظهــار اميــدواري كــرد :بــا
توجــه بــه ظرفيتهــاي موجــود ،صــادرات بــه ايــن
كشــور در آينــد ه بــه ۲۰ميليــارد دالر افزايــش يابــد.
يحيــي آلاســحاق گفــت :بــا توجــه بــه مجموعــه اقتضائات
در حوزههــاي سياســي ،اقتصــادي ،امنيتــي و منطقهيــي
2كشــور بــه لحــاظ بــازار اقتصــادي بــه يكديگــر نيازمنــد
هســتند .رييــس اتــاق مشــترك ايــران و عــراق بيــان كرد:
برنــد كاالهــاي ايرانــي در عــراق بــه ويــژه در حــوزه فنــي
.و مهندســي ماننــد بــرق مــورد قبــول و قابــل رقابت اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فالحتیان به سیم آخر زد /عفت
کالم را رعایت کنید /مپنا بدون
وزارت نیرو نمی تواند ادامه
حیات دهد

ایــن مطالبــی کــه در رســانهها مطــرح میشــود
تعج ـبآور اســت و قــرارداد را ندیدهانــد امــا آن
را خیانــت بــه کشــور قلمــداد میکننــد .یــک
تیــم کارشناســی خبــره پشــت ایــن قــرارداد
اســت .وقتــی قــرارداد نهایــی شــد آنــرا را
منتشــر میکنیــم .اظهارنظرهایــی کــه از ســوی
اعضــای ســندیکای بــرق میشــود وزارت نیــرو
را بــه تعجــب وا مــیدارد .مپنــا بــدون حمایــت
وزارت نیــرو نمیتوانــد ادامــه حیــات دهــد و
وزارت آنــرا بوجــود آورده اســت .در انتقادهــای
خــود دربــاره قــرارداد عفــت کالم را رعایــت
کننــد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان
اینکــه هنــوز قــرارداد ســاخت نیــروگاه توســط شــرکت
ترکیـهای در ایــران نهایــی نشــده و پــس از نهایــی شــدن
جزئیــات آن منتشــر مــی شــود،گفت :کارشناســان و
مســئوالن در انتقادهــای خــود دربــاره قــرارداد عفــت
کالم را رعایــت کننــد.
هوشــنگ فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
برخــی کارشناســان انــرژی و اعضــای کمیســیون انــرژی
اتــاق بازرگانــی انعقــاد قــرارداد ســاخت نیــروگاه توســط
شــرکت ترکیـهای را خیانــت بــه کشــور عنــوان کردهانــد،
گفــت :متأســفانه ایــن مطالبــی کــه در رســانهها مطــرح
میشــود تعجــبآور اســت و ایــن مطالــب در حالــی
مطــرح میشــود کــه ایــن قــرارداد را ندیدهانــد و روال
قانونــی آن را نمیداننــد.
وی افــزود :سراســر ایــن مطالبــی کــه از ســوی برخــی
مطــرح میشــود را نشــان از بیاطالعــی از مفــاد
قــرارداد میدانــم چــرا کــه ایــن مذاکــرات هنــوز بــه
طــور کامــل بــه اتمــام نرســیده اســت و ایــن قــرارداد
هنــوز نهایــی نشــده و بــه امضــا طرفیــن نرســیده اســت.
فالحتیــان گفــت :مطالبــی مطــرح میشــود ناشــی از

بیاطالعــی بــودن آنهــا اســت و بــدون اینکــه متــن
قــرارداد را دیــده باشــند راجــع بــه متــن قــرارداد
اظهارنظــری کننــد و آن را خیانــت بــه کشــور قلمــداد
میکننــد .
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی ادامــه داد:
اساسـاً ایــن مطالــب در حالــی مطــرح میشــود کــه ایــن
افــراد نمیداننــد کــه یــک تیــم کارشناســی خبــره پشــت
ایــن قــرارداد اســت و تجربیــات باالیــی در ایــن خصــوص
دارنــد و متأســفانه وزارت نیــرو را متهــم میکننــد کــه
بــرای صــادرات بــرق بــه شــرکت ترکیــهای تســهیالت
بهتــری داده اســت.
فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه کارشناســان
و مســؤوالن انــرژی اتــاق بازرگانــی عنــوان میکننــد
چــرا وزارت نیــرو جزئیــات قــرارداد را منتشــر نمیکنــد،
گفــت :هنــوز ایــن قــرارداد نهایــی نشــده اســت کــه
بخواهیــم آن را منتشــر کنیــم پــس وقتــی نهایــی شــد
عمــل قــرارداد را منتشــر میکنیــم چــرا کــه ایــن
قــرارداد محرمانــه نیســت کــه مــا بخواهیــم از انتشــار
آن خــودداری کنیــم.
وی افــزود :بــه هــر حــال اظهارنظرهایــی کــه از ســوی
اعضــای ســندیکای بــرق و اتــاق بازرگانــی مطــرح
میشــود مســؤوالن وزارت نیــرو را بــه تعجــب وا
مــیدارد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی تأکیــد کــرد:
در ایــن قــرارداد  35درصــد تجهیــزات نیــروگاه (توربیـن
و ژنراتــور) بایــد از ســاخت داخــل تأمیــن شــود و بقیــه
ســرمایهگذاری را هــم از طریــق گــروه مپنــا دنبــال
کنــد.
وی افــزود :اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد و ســرمایهگذار
خارجــی  3میلیــارد دالر ســرمایه وارد کشــور کنــد و
زیرســاختهای صنعــت بــرق را تجهیــز کنــد یــک کار
بســیار ارزشــمند و خوبــی خواهــد بــود.
فالحتیــان ادامــه داد :در ایــن قــرارداد انتقــال تکنولــوژی
کالس  Fبــه کشــور صــورت خواهــد گرفــت کــه یــک
پدیــده کام ـ ً
ا خوبــی اســت پــس افــرادی کــه در ایــن
زمینــه اظهارنظــر میکننــد ناشــی از عــدم اطالعرســانی
از مفــاد قــرارداد اســت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت:
درخواســت بنــده از افــرادی کــه مخالــف ایــن قــرارداد
هســتند بــه شــرکت تولیــد بــرق حرارتــی کــه پیگیــر این
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قــرارداد اســت مراجعــه کننــد و هــر گونــه اطالعاتــی
کــه مدنظــر آنهــا بــود در اختیــار آنهــا گذاشــته شــود تــا
متوجــه شــوند کــه چــه کار عظیــم و بزرگــی در حــال
انجــام اســت.
فالحتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه کلیــه منافــع ملــی در
ایــن قــرارداد رعایــت خواهــد شــد ،گفــت :مــا هنــوز ایــن
قــرارداد را نهایــی نکردهایــم و حتم ـاً بایــد ســرمایهگذار
خارجــی ،تضمینهــای الزم را ارائــه کنــد و بــه صــورت
کلــی هــم منتقــدان و هــم مخالفــان ایــن قــرارداد و
عفــت کالم را رعایــت کننــد و در حالــی کــه اطالعــات
کافــی از محتــوای قــرارداد ندارنــد اظهارنظــر کارشناســی
در ایــن خصــوص ارائــه نکننــد.
وی ادامــه داد :اگــر افــرادی قصــد انتقــاد از ایــن قــرارداد
را دارنــد ابتــدا محتــوای ایــن قــرارداد را مطالعــه کننــد و
بنــد بــه بنــد در خصــوص ایــرادات آن اظهارنظــر کنــد و
حتمـاً اطالعاتــی اگــر نیــاز باشــد آن را اجرایــی خواهیــم
کر د .
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی ادامــه داد:
اگــر ایــران نیروگاهســاز اســت بــا حمایــت وزارت نیــرو
ایــن کار صــورت گرفتــه اســت و گــروه مپنــا را در طــول
 2دهــه گذشــته بــا حمایتهــا و امتیــازات وزارت نیــرو
شــکل گرفتــه اســت تــا تولیــدات مپنــا بــه روز باشــد و
راندمــان آن بــاال باشــد.
فالحتیــان ادامــه داد :گــروه مپنــا ،گروهــی اســت کــه
بــدون حمایــت وزارت نیــرو و صنعــت بــرق کشــور
نمیتوانــد ادامــه حیــات دهــد و وزارت نیــرو آن
مجموعــه را راهانــدازی کــرده اســت و در حــال حاضــر
 15هــزار پرســنل دارد و بــه ایــن حمایــت هــم افتخــار
مــی کنیــم و جــزو نیروگاهســازهای برتــر دنیــا هســتیم.

جهش  ۳۰۰درصدي صادرات
نفت ايران
بــا ثبــت ركــورد افزايــش  ۳۰۰درصــدي فــروش نفــت
ايــران بــه پااليشــگران ژاپنــي ،ايــران در حالــي جــاي
كويــت را گرفتــه كــه رقابــت بــا قطــر بــراي تبديــل بــه
ســومين صادركننــده نفــت بــه ژاپــن آغــاز شــد.
همزمــان بــا افزايــش حجــم صــادرات نفــت ايــران
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در دوران پســا برجــام ،دور جديــد رقابــت ايــران بــا
كشــورهاي عربــي حاشــيه خليــج فــارس بــراي افزايــش
فــروش نفــت بــه پااليشــگاههاي ژاپنــي آغــاز شــده
اســت .بــر ايــن اســاس حجــم صــادرات نفــت خــام
جمهــوري اســامي ايــران در مــاه ژوئــن ســال جــاري
ايــران بــه پااليشــگران ژاپنــي بــا ثبــت يــك ركــورد
جديــد ،رشــدي حــدود  ۳۰۰درصــدي را تجربــه
ميكنــد .
از ايـنرو ژوئــن ســال جــاري ايــران بــا صــادرات روزانــه
 ۲۷۵هــزار بشــكه نفــت خــام بــا پشــت ســر گذاشــتن
برخــي از كشــورهاي عربــي همچــون كويــت و عــراق
رقابــت جديــدي را بــراي بازپــس گرفتــن ســهم خــود از
قطــر را آغــاز كــرده اســت.
گــزارش وزارت اقتصــاد ،تجــارت و صنعــت ژاپــن نشــان
ميدهــد كــه كل حجــم واردات نفــت ايــن كشــور
آســيايي در مــاه ژوئــن ســال جــاري ميــادي بــا
6.7درصــد افزايــش بــه ســه ميليــون و  ۱۳۰هــزار بشــكه
در روز رســيده اســت.
در ايــن بيــن بــا وجــود جهــش  ۳۰۰درصــدي حجــم
صــادرات نفــت ايــران بــه ژاپــن ،عربســتان ســعودي
بــا صــادرات روزانــه يــك ميليــون و  ۱۳هــزار بشــكه،
ســهمي  ۱۸درصــدي از بــازار نفتــي ســرزمين آفتــاب
تابــان را در اختيــار دارد و بزرگتريــن فروشــنده نفتــي
بــه پااليشــگاههاي ژاپنــي اســت.
پــس از عربســتان ،كشــورهاي امــارات و قطــر بــه فــروش
روزانــه بــه ترتيــب  ۸۲۶هــزار بشــكه و  ۳۰۶هــزار بشــكه
بــه ترتيــب عنــوان دوميــن و ســومين صادركننــده
بــزرگ نفــت بــه ژاپــن را يــدك ميكشــند و ســهمي ۱۳
و 9.8درصــدي از ايــن بــازار نفــت را در اختيــار دارنــد.
در شــرايط فعلــي ســهم ايــران از بــازار نفــت ژاپــن
بــه 8.8درصــد افزايــش يافتــه و ايــن در حالــي اســت
كــه شــركت ملــي نفــت ايــران ســهمي  ۱۰درصــدي و
صــادرات روزانــه بيــش از  ۳۰۰هــزار بشــكهيي نفــت
بــه بــازار ژاپــن را بــه عنــوان يــك هــدف در دســتور كار
قــرار دادهانــد.
پــس از ايــران بــه ترتيــب كشــورهاي كويــت بــا صــادرات
روزانــه  ۱۶۸هــزار بشــكه ،روســيه بــا  ۱۵۵هــزار بشــكه
بــه ترتيــب ســهمي  5.4و 4.9درصــدي از ايــن بــازار
نفــت را در اختيــار دارنــد و كشــورهاي عمــان و عــراق در
رتبههــاي بعــدي قــرار دارنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییس کمیسیون توسعه صادرات پاسخ داد

چرا همه صادرکنندگان
فعال نیستند؟
رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی
ایــران دالیــل اینکــه همــه صادرکننــدگان فعــال نیســتند
را تشــریح کــرد و گفــت :اگــر صادرکننــدگان بــه دنبــال
صــادرات نمیرونــد حتمــا برایشــان بــه صرفــه نیســت
و شــرایط  ،مســاعد صــادرات نیســت کــه در ایــن میــان
وظیفــه ســازمان توســعه تجــارت اســت کــه بســتر مناســب
بــرای صــادرات را فراهــم کنــد تــا صــادرات فعــال شــود.
اخیــرا آمــاری مبنــی بــر اینکــه از  ۱۷هــزار و ۵۰۰
صادرکننــده حقیقــی و حقوقــی در ایــران فقــط ۱۰۰۰
صادرکننــده فعــال هســتند ،از ســوی ســازمان توســعه
تجــارت مطــرح شــد .بــر اســاس آمــار اعــام شــده ایــن
هــزار نفــر  ۸۰درصــد صــادرات را در اختیــار دارنــد و
عمــا  ۹۴درصــد از صادرکننــدگان ایــران فعالیــت چندانــی

ایران در مسیر توسعه روابط
اقتصادی با قزاقستان
بــه موجــب توســعه همکاریهــای دوجانبــه تجــاری،
صنعتــی ،معدنــی و ســرمایهگذاری ،ایــران و قزاقســتان
در جهــت توســعه روابــط اقتصــادی بــا یکدیگــر گام بــر
میدارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن همــکاری دوجانبــه اقتصــادی
در جهــت ســرمایهگذاریهای بلندمــدت یکــی از
حلقههــای مهــم تقویــت همــکاری اقتصــادی و تجــاری
اســت کــه در قالــب چارچــوب قوانیــن داخلــی دو کشــور
بــه منظــور افزایــش میــزان مبــادالت تجــاری بــا رشــد
ســاالنه  ۲۰درصــدی انجــام خواهــد شــد.
اولویتهــای ســرمایهگذاری و همکاریهــای ایــران
و قزاقســتان در مــورد صنایــع پتروشــیمی ،صنعــت
ســاختمان ،صنایــع غذایــی از جملــه تولیــد و صــادرات
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ندارنــد.
در ایــن زمینــه ســید رضــی حاجــی آقــا میــری در
گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد کــه اینکــه گفتــه مــی
شــود صادرکننــدگان فعــال نیســتند ،گویــی فرضشــان
بــر ایــن اســت کــه صــادرات یــک فعالیــت و امــر منتهــی
بــه فایــده دار اســت و صــادر کننــدگان مــا عالقــه ندارنــد
کــه ایــن فایــده را بدســت بیاورنــد.
وی ادامــه داد :چطــور ممکــن اســت کــه فعالیتــی منجــر
بــه ســود شــود امــا عــدهای تمایــل نداشــته باشــند ایــن کار
را انجــام دهنــد .اگــر صادرکننــدگان بــه دنبــال صــادرات
نمــی رونــد حتمــا برایشــان بــه صرفــه نیســت و شــرایط،
مســاعد صــادرات نیســت.
میــری بــا بیــان اینکــه وظیفــه ســازمان توســعه تجــارت
ایجــاد بســتر مناســب بــرای صــادرات اســت ،عنــوان کــرد:
اگــر ســازمان توســعه تجــارت نتوانــد ایــن بســتر را فراهــم
کنــد صــادرات هــم فعــال نمــی شــود.
بــه گفتــه رییــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
بازرگانــی ایــران ،واقعــی نبــودن نــرخ ارز و بــاال بــودن
تعرفــه برخــی کاالهــا از جملــه دالیــل اصلــی کاهــش
صــادرات اســت.

وی در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش دربــاره عــدم
تمایــل صادرکننــدگان بخــش خصوصــی بــرای حضــور در
بازارهــای عــراق و افغانســتان گفــت :طبیعتــا جایــی کــه
امــن نیســت صادرکننــده ســرمایه خــود را بــه آنجــا نمــی
بــرد .مــا بــه جــای اینکــه خودمــان را بــه بازارهــای عــراق
و افغنســتان محــدود کنیــم بایــد وارد عرصــه جهانــی و
بازارهــای بیــن المللــی شــویم.
میــری اضافــه کــرد :در ســال هــای قبــل کــه بــا تحریــم
روبــرو بودیــم چــاره ای نداشــتیم کــه بــا کشــورهای عــراق
و افعانســتان کار کنیــم و همــه ســرمایه مــان را بــرای
عــراق گذاشــتیم امــا اکنــون بایــد شــرایط را برگردانیــم بــه
ســمت مشــتریان دیگــر و بازارهایــی کــه قبــل از تحریــم
هــا در اختیــار داشــتیم را پــس بگیریــم.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح
کــرد :البتــه یــک صادرکننــده هیــچ وقــت نبایــد بــازاری
را کــه در اختیــار دارد رهــا کنــد امــا در کنــار آن بایــد
بــه ســراغ بازارهایــی برویــم کــه بــه دلیــل تحریــم از
دستشــان داده بودیــم و مجــددا آن هــا را پــس بگیریــم و
در حــال حاضــر هــم پــس از برجــام شــرایط بــرای گرفتــن
مجــدد ایــن بازارهــا فراهــم اســت

روغــن نباتــی و ماشــینآالت کشــاورزی ،صنعــت بــرق،
صنعــت نســاجی و چــرم ،صنعــت دارو و تجهیــزات
پزشــکی ،صنعــت خودروهــای ماشینســازی و قطعــات
آنهــا ،متالــوژی و زیرســاختهای حمــل و نقــل اســت.
دو کشــور ایــران و قزاقســتان بــا هــدف تســهیل در
متنوعســازی صــادرات و واردات انــواع محصــوالت
و تولیــدات کشــاورزی ،صنعتــی ،معدنــی و
ســرمایهگذاریهای مشــترک ،فراهــم کــردن
شــرایط رقابتــی مناســب بــرای توســعه همکاریهــای
ســرمایهگذاری و تجــارت بلندمــدت در میــان بنگاههــای
تجــاری ،صنعتــی و معدنــی دو کشــور و نیــز بــا تاکیــد بــر
ادامــه اجــرای مفــاد نقشــه راه همکاریهــای بازرگانــی،
صنعتــی ،معدنــی و ســرمایهگذاری حرکــت میکننــد.
عــاوه بــر ایــن اعــزام هیاتهــای تجــاری دو طــرف بــه
منظــور انجــام همایشهــای مشــترک تجــار و فعــاالن
اقتصــادی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و بــه همیــن
منظــور برگــزاری نمایشــگاههای اختصاصــی و مشــترک
در نمایشــگاههای بینالمللــی و نیــز برگــزاری همایــش

فرصتهــای ســرمایهگذاری و تجــاری دو کشــور مــورد
توجــه اســت.
در همیــن راســتا تفاهــم نقشــه راه همــکاری در
حوزههــای زمینشناســی و معــدن بیــن ایــران و
قزاقســتان و نیــز تشــکیل کارگروههــای متالــوژی،
معــدن و زمینشناســی ،صنعــت و خدمــات فنــی و
مهندســی از دیگــر برنامههایــی اســت کــه مدنظــر قــرار
گرفتــه اســت.
مجتبــی موســویان ،مدیــرکل دفتــر بازرگانــی کشــورهای
آســیا و اقیانوســیه در گفتوگــو بــا ایســنا ضمــن تشــریح
جزئیــات ایــن خبــر عنــوان کــرد :مســیر توســعه روابــط
اقتصــادی ایــران بــا قزاقســتان در حالــی مــورد توجــه
قــرار گرفتــه کــه ایــن کشــور عضــو اتحادیــه اوراسیاســت
و بــا ایــران هماننــد کشــورهایی از جملــه روســیه،
بــاروس و ارمنســتان پیمــان موقــت تجــارت آزاد امضــا
کــرده تــا برخــی کاالهــای مبادالتــی ایــن کشــورها بــا
تعرفــه بســیار پاییــن و حتــی صفــر مــورد مبادلــه قــرار
گیــرد.
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شــرکت کننــد ،طبیعتــا بخــش خصوصــی هــم مــی دانــد
چطــور تامیــن ســرمایه انجــام دهــد و چطــور بــا شــرکای
خارجــی خــود وارد مذاکــره شــود .بــه نظــر مــی رســد
اگــر در ایــن رونــد مالحظــات دقیــق تــری انجــام میشــد
شــاید امــروز بخــش خصوصــی بهتــر مــی توانســت ورود
پیــدا کنــد و در ســالی کــه اقتصــاد مقاومتــی نامگــذاری
شــده ،شــاهد ورود یکســری دالل و واســطه بــرای انجــام
کارهــای ســرمایه گــذاری در حــوزه تولیــد و احــداث
نیــروگاه نبودیــم.
بــا توجــه بــه قــراردادی کــه وزارت نیــرو بــا ایــن
شــرکت ترکیــه ای منعقــد کــرده اســت ،بخــش
خصوصــی چــه انتظاراتــی از ایــن وزارتخانــه دارد؟
همانطــور کــه اشــاره کــردم متاســفانه بــه دلیــل اینکــه
چارچــوب ایــن قــرارداد و روش واگــذاری و جزئیــات آن
اطــاع رســانی نشــده اســت ،در حــال حاضــر توضیحاتــی
را از مســئوالن وزارت نیــرو در مــورد ایــن قــرارداد مــی
شــنویم کــه بایــد بــر مبنــای آن یافتــه هــای قبلــی خــود
را اصــاح کنیــم .بنابرایــن انتظــار مــا ایــن اســت کــه اگــر
وزارت نیــرو مــی خواهــد بــه بخــش خصوصــی بهــا دهــد،
بایــد ایــن بخــش از جزئیــات ایــن موضوعــات مطلــع باشــند
و در مذاکــرات حضــور داشــته باشــند.
ولــی بــه نظــر مــی آیــد در اینجــا کــم لطفــی در حــق
بخــش خصوصــی اتفــاق افتــاده کــه واقعــا ایــن بخــش
مطلــع نیســت کــه در جریــان قــرارداد مذکــور چــه اتفاقاتی
رخ داده و چارچــوب و جزئیــات چیســت .نکتــه بعــدی
هــم ایــن اســت کــه ایــن ،روش جــذب ســرمایه مســتقیم
نیســت و اگــر قــرار اســت جــذب ســرمایه مســتقیم اتفــاق
بیفتــد ،شــرکت یونیــت اینترنشــنال بایــد شــریک داخلــی
داشــته باشــد و اینهــا کار را بــه اتفــاق جلــو ببرنــد .در
حــال حاضــر هــم مشــخص نیســت کــه شــرکت یونیــت
اینترنشــنال شــریک داخلــی دارد یــا خیــر.
مطلــب آخــر هــم اینکــه بــه هــر حــال آنچــه مســلم
اســت معمــوال مصوبــه شــورای عالــی اقتصــاد بــه اســتناد
بنــد «و» مــاده  133قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــرای
ســرمایه گــذاران داخلــی کاربــرد دارد نــه بــرای ســرمایه
گــذران خارجــی.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در بیســت و یکمیــن نشســت کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،پــس از آنکــه
رییــس ســازمان توســعه تجــارت از محتــوای جلســه شــورای
عالــی صــادرات بــا حضــور معــاون اول رییسجمهــور گــزارش
داد ،اعضــای کمیســیون از عــدم دعــوت از متخصصــان حــوزه
صــادرات و خــود صادرکننــدگان بــرای حضــور در جلســات
ایــن شــورا انتقــاد کردنــد ،امــا بــه گفتــه خودشــان بــه پاســخ
قانعکننــدهای نرســیدند.
همچنیــن اختالفــات آمــاری در مــورد صــادرات غیرنفتــی و
عــدم تخصیــص بودجــه موردنظــر بــرای پرداخــت مشــوقهای
صادراتــی از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث در ایــن نشســت
بــود .مســاله رایزنــان بازرگانــی و نحــوه انتخــاب و عملکــرد
آنــان نیــز کــه در نشس ـتهای قبلــی کمیســیون و همچنیــن
ســتاد اقتصــادی پســاتحریم اتــاق تهــران مطــرح شــده بــود،
در ایــن نشســت پیگیــری شــد تــا رییــس ســازمان توســعه
تجــارت پیشــنهاد کنــد کــه اتــاق تهــران در کشــورهای
خارجــی موردنظــر دفتــر تاســیس کنــد و رایزنــان بازرگانــی
خــودش را داشــته باشــد.
نشســت بیســتویکم کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران بــا اخبــاری کــه رییــس ســازمان توســعه
تجــارت ارائــه کــرد ،آغــاز شــد .ولیالــه افخم ـیراد بــا اشــاره
بــه برگــزاری نخســتین جلســه شــورای عالــی صــادرات بــا
حضــور معــاون اول رییسجمهــور بــه برخــی مباحــث مطــرح
شــده در ایــن نشســت اشــاره کــرد و البتــه از رشــد 21
درصــدی صــادرات غیرنفتــی در چهــار ماهــه نخســت ســال
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد .او
همچنیــن از درخواســت ســازمان توســعه تجــارت مبنــی بــر
تســریع در تــک نرخــی شــدن ارز در جلســه شــورای عالــی
صــادرات ســخن گــفت و اینکــه رییــس اتــاق تهــران نیــز از
ایــن درخواســت حمایــت کــرده اســت.
افخمــیراد ســپس بــه تشــریح وضعیــت تجــارت خارجــی
کشــور پرداخــت و گفــت :صــادرات غیرنفتــی ایــران در
چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری بــا احتســاب صــادرات
میعانــات گازی ،صنعــت ،پتروشــیمی ،فــرش و صنایــع
دســتی ،کشــاورزی و معــدن بــا  21درصــد رشــد مواجــه
شــده و از  13465میلیــون دالر در ســال  1394بــه 16308
میلیــون دالر در ســال 1395رســیده اســت .همچنیــن ارزش
صــادرات غیرنفتــی بــدون احتســاب میعانــات گازی ،رشــدی
 30درصــدی را تجربــه کــرده و از  10273میلیــون دالر

انـرژی
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ایــن شــورا حضــور دارد و امــکان افــزودن افــراد دیگــری در
شــورا وجــود نــدارد.
اتاق بازرگانی رایزنان تجاری خودش را انتخاب و مستقر کند

از شورای عالی صادرات تا صندوق خالی
مشوقهای صادراتی
در ســال گذشــته بــه  13396میلیــون دالر افزایــش یافتــه
اســت .او در مــورد وضعیــت واردات نیــز گفــت :واردات کاال
بــا  7درصــد کاهــش رو بــه رو شــده و از  13852میلیــون
دالر در ســال 1394بــه  12865میلیــون دالر درســال
1395رســیده اســت .بــه گفتــه افخمـیراد ،تجــارت کل نیــز
افزایــش  6.8درصــدی را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
قبــل تجربــه کــرده و از  27317میلیــون دالر بــه29173
میلیــون دالر افزایــش یافتــه اســت.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت در ادامــه بــا اشــاره بــه بــاال
بــودن هزینــه صــادرات از ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها
گفــت :مســاله غیررقابتــی بــودن هزینههــای صادراتــی نیــز
در شــورای عالــی صــادرات مطــرح شــد و ایــن موضــوع
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت کــه بــا اندیشــیدن تدابیــری،
هزینههــای صادراتــی کاهــش پیــدا کنــد .در ایــن جلســه
همچنیــن ،پیشــنهاداتی کــه ســازمان توســعه تجــارت بــرای
اعطــای مشــوقهای صادراتــی مطــرح کــرده بــود نیــز
مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ پیشــنهاداتی همچــون لــزوم
ایجــاد خطــوط اعتبــاری در برخــی کشــورها و اختصــاص
اعتبــاری معــادل دو میلیــارد دالر بــرای اعطــای تســهیالت
بــه صادرکننــدگان.
افخمــیراد همچنیــن بــا اشــاره بــه دیگــر نــکات مطــرح
شــده در جلســه شــورای عالــی صــادرات گفــت :تســریع در
عملیاتــی کــردن بســته حمایتــی صــادرات کــه مســتلزم
اختصــاص اعتبــار اســت ،نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفــت .در
نهایــت مقــرر شــد بــا شــکلگیری کارگروههــای تخصصــی،
مســایل مطــرح شــده مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.

افراد مطلع به جلسات شورای عالی صادرات دعوت شوند

در ادامــه ایــن نشســت برخــی اعضــای کمیســیون دیدگاههــای
خــود را دربــاره ســخنان رییــس ســازمان توســعه تجــارت
بیــان کردنــد .حمیدرضــا صالحــی خواســتار آن شــد کــه
نماینــدگان اتــاق تهــران و ایــران در شــورای عالــی صــادرات
از افــرادی صاحــب تخصــص انتخــاب شــوند کــه در جلســات
مســایل را بــه صــورت تخصصــی مــورد پیگیــری قــرار دهنــد.
محســن بهرامــی ارض اقــدس کــه ریاســت کمیســیون تســهیل
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران را برعهــده دارد ،ضمن
تاییــد ســخنان حمیدرضــا صالحــی افــزود :شــاید بهتــر باشــد
متناســب بــا دســتورات جلســه شــورای عالــی صــادرات از افراد
مطلــع بــه ایــن موضــوع دعــوت شــود .ضمــن آنکــه میتــوان
بــرای شــورای عالــی صــادرات دبیرخان ـهای ایجــاد کــرد کــه
پیشــنهادات اتــاق در ایــن دبیرخانــه مــورد بررســی قــرار گیــرد
و ســپس بــه شــورا ارائــه شــود .بهرامــی همچنیــن بــا اشــاره
بــه ارائــه آمارهــای متناقــض از تحــوالت اقتصــادی از جملــه
تجــارت خارجــی کــه از ســوی نهادهــای مختلــف ،گفــت :ایــن
چندپارگــی آمــاری شایســته نیســت و شــاید یــک بــار الزم
باشــد ایــن موضــوع تعییــن شــود کــه صــادرات میعانــات گازی
جــزو صــادرات غیرنفتــی تلقــی مــی شــود یــا خیــر .و بــه ایــن
ترتیــب تعاریــف واحــدی ارائــه شــود .رییــس ســازمان توســعه
تجــارت نیــز در پاســخ بــه درخواســت مطــرح شــده در مــورد
حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی در جلســه شــورای عالــی
صــادرات گفــت کــه اگــر مســایل و مشــکالت بــه خوبــی حــل
شــود ،شــاید نیــازی بــه حضــور افــراد نباشــد .او گفــت :بــا
توجــه بــه مســایل قانونــی هماکنــون رییــس اتــاق تهــران در

پــس از طــرح ایــن مباحــث ،موضــوع عملکــرد رایزنــان نیــز
کــه یکــی دیگــر از دســتورات ایــن نشســت بــود ،مــورد
بحــث قــرار گرفــت امــا مقــرر شــد ایــن موضــوع در نشســت
آتــی بــه صــورت مبســوط مــورد بررســی قــرار گیــرد .بــر
ایــن اســاس،محمدرضا بختیــاری ،معــاون امــور بینالملــل
اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه مباحثــی کــه در جلســات ســتاد
اقتصــادی پســاتحریم و جلســات جانبــی دربــاره ایــن موضــوع
مطــرح شــده اســت ،گفــت :مهمتریــن بحثــی کــه مطــرح شــد
ایــن بــود کــه بــه نحــوی انتظــارات بخــش خصوصــی را بــه
رایزنانــی کــه بــه کشــورهای هــدف تجــاری اعــزام میشــوند
انتقــال دهیــم .متولــی ایــن امــر بایــد ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت باشــد و کســی کــه اعــزام میشــود بایــد حکــم
دولتــی داشــته باشــد تــا مــورد پذیــرش دولــت مقصــد قــرار
گیــرد .او ادامــه داد :بحــث دیگــری هــم کــه مطــرح و مــورد
انتظــار بخــش خصوصــی بــود ،ایــن اســت کــه ســازمان توســعه
تجــارت نظــرات اتــاق بازرگانــی را در انتخــاب و اعــزام رایزنــان
اعمــال کنــد.
انصــاری در ایــن بــاره گفــت :عملکــرد رایزنــان در شــرایطی
تــوام بــا بهــرهوری خواهــد بــود کــه آنهــا بــا تشــکلها در
ارتبــاط باشــند .رضــا عباســقلی ،مدیــرکل دفتــر امــور
نمایندگیهــای ســازمان توســعه تجــارت نیــز توضیــح داد
کــه رایزنــان بــرای ارتبــاط بــا تشــکلها محدودیتــی ندارنــد.
افخمــی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه  22رایــزن بــه طــور هفتگــی
گــزارش عملکــرد خــود را بــه ســازمان توســعه تجــارت ارســال
میکننــد ،گفــت :ایــن گزارشهــا میتوانــد طــی رونوشــتی
بــرای ارزیابــی در اختیــار اتــاق تهــران نیــز قــرار گیــرد.
همچنیــن اتــاق تهــران میتوانــد در هــر کشــوری دفتــر
نمایندگــی تجــاری ایجــاد کنــد و چنــد رایــزن را در آن مســتقر
کنــد .تمایــل مــا هــم ایــن اســت کــه رایزنــان کمتریــن ارتبــاط
را بــا ســفارتخانهها داشــته باشــند.
در انتهــای ایــن نشســت محســن بهرامــی ارض اقــدس ،رییــس
کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران
بــا جمعبنــدی مســایل مطروحــه عنــوان کــرد کــه مســاله
رایزنــان بازرگانــی همچنــان در اتــاق تهــران پیگیــری
میشــود تــا بــه یــک نتیجــه مناســب برســد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 3
متولــی صادراتــی در کشــور نداریــم و دولتهــا بــرای ورود بــه
صــادرات بایــد مباحــث نفتــی را رهــا کــرده و بــه فعــال کــردن
بخــش خصوصــی بپردازنــد .فرصتهــای زیــادی بــرای کشــور
در مســائل مختلــف از جملــه هــاب انــرژی در منطقــه وجــود
دارد ،اعتقــاد دارم کــه افــزون بــر اهمیــت صــادرات غیرنفتــی،
تبدیــل کــردن ایــران بــه هــاب انــرژی در صــادرات بــرق و گاز
میتوانــد بیــش از  ٣٠میلیــارد دالر درآمدزایــی بــرای کشــور
داشــته باشــد.
بــه دلیــل وارداتــی کــه از  ٥٠ســال پیــش تاکنــون داشــتهایم،
مردمانــی پــر مصــرف و کــم تولیــد داریــم از ایــنرو بــرای
خــارج شــدن از ایــن وضــع نیــاز بــه یــک متولــی در بخــش
صــادرات ماننــد معاونــت توســعه صــادرات در زیــر مجموعــه
ریاســت جمهــوری احســاس میشــود تــا از ایــن طریــق بتــوان
مســائل صیانــت از تولیــد داخلــی ،نفــت ،آب ،خــط لولــه گاز و
 ...را دنبــال کنــد.
اعتقــاد دارم ،میتــوان از فضــای ایجــاد شــده پــس از برجــام در
موضــوع صــادرات بــرای تولیــد و رفــاه ملــی بهرهمنــد شــد و
بــا وجــود همــکاری نکــردن بانکهــای خارجــی و  ...بــه یــک
بازیگــر عمــده منطقــه در امــر صــادرات نفــت و گاز بــدل شــد.
• قادری فر:
اکنــون رتبــه  ١٧تولیــد علــم در دنیــا ،رتبــه پنجــم و ششــم در
فنــاوری نانــو و رتبــه  ١٣زیســتفناوری و بیوتکنولــوژی را در
جهــان داریــم و همــه ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه کشــور
ظرفیتهــای عظیــم و بالقــوه و جامــع و کاملــی را بــرای یــک
جهــش بــزرگ در عرصــه اقتصــاد ملــی و مبتنــی بــر علــم و
فنــاوری و دانشبنیــان در مقابــل اقتصــاد نفتــی کــه بیــش از
 ١٠٥ســال ســابقه دارد ،بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بهتــر اســت در فضــای نفتــی دغدغــه ایــن را نیــز داشــته
باشــیم کــه کار صــادرات را نیــز انجــام دهیــم؛ بنابرایــن
موضــوع صیانــت از بــازار ملــی بهعنــوان نامــوس یــک کشــور
میتوانــد بــه پایههــای اقتــدار ملــی در کشــور بــه شــمار
مــیرود و دغدغــه همــه دســتاندرکاران بخــش خصوصــی،
اتــاق بازرگانــی ،انجمنهــای مختلــف باشــد.
همیشــه ایــن موضــوع در ذهــن وجــود دارد کــه وقتــی بحــث
صــادرات پیــش میآیــد بایــد بــه دنبــال فناوریهــای
پیچیــده و نوظهــور باشــیم امــا بایــد گفــت کــه در بســیاری
از مســائل ابتدایــی ماننــد محصــوالت کشــاورزی ،نهادههــا،

کاالهــای مصرفــی و صنایــع نــرم ،صنایــع خــاق چــه میــزان
بازارهــای رقابتــی در داخــل کشــور و خــارج از کشــور و بــه تبــع
آن اشــتغالزایی و ثــروت زایــی داریــم کــه نمیتوانیــم از آن
اســتفاده کنیــم؟ بــه دلیــل همیــن مســائل بــه نظــر میرســد
بیــش از اینکــه بــه چالشهــای صــادرات غیرنفتــی در کشــور
بیندشــیم بــه بحــث پــس گرفتــن بــازار خــود از شــرکتهای
خارجــی فکــر کنیــم.
همچنیــن قاچــاق نیــز یــک معضــل اساســی اســت کــه ســهم
زیــادی از بــازار کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و ایــن یــک
معضــل ملــی و مهــم اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود.
• آهنگران:
صــادرات کاال همــواره بــا برخــی موانــع داخلــی از جملــه قیمت،
کیفیــت ،حملونقــل ،بســتهبندی ،سیاســتهای صادراتــی و
تشــویقی روبــرو بــوده کــه ایــن مشــکالت بایــد از ســوی یــک
متولــی مســتقیم کــه دارای دغدغــه صــادرات اســت ،مــورد
توجــه قــرار گیــرد.
بــه دلیــل نبــود نظــام قانونــی اســتوار در کشــور ،نمیتــوان
برنامهریــزی بلنــد مــدت داشــت .همچنیــن مطالعــهای در
زمینــه تنــوع اقــام صادراتــی نداریــم کــه چــه کاالیــی بــرای
مــا دارای مزیــت و ارزشافــزوده باالســت .کاالهــا همــواره بــا
یــک برنــد بینالمللــی بــرای نفــوذ در بازارهــای مصــرف بــه
سراســر جهــان صــادر میشــود کــه متاســفانه در کشــور ایــن
مزیــت وجــود نــدارد.
مــا راهــی بــرای صــادرات نداریــم و بــرای تحقــق ایــن هــدف
بایــد نخســت تحقیقــات گســتردهای در زمینــه نــوع کاالهــای
صادراتــی صــورت گیــرد و در ادامــه موانــع را بررســی کــرد .از
ای ـنرو بهتــر اســت بــا ایجــاد شــرکتهای تخصصــی صــادرات
را ســاماندهی کنیــم و تحــت نظــر تشــکلها ،فدراســیونها
و نهادهایــی کــه بخــش خصوصــی دارنــد کنفدراســیونهای
صادراتــی تشــکیل دهنــد تــا در ایــن بخــش حضــور داشــته
باشــند.
• چــه راهکارهــا و راهحلهایــی بــرای حــل مشــکالت
موجــود پیشــنهاد میکنیــد؟
• قادری فر:
نخســت بایــد حمایــت از تولیــد داخلــی شــاهبیت فعالیتهــای
کشــور قــرار گیــرد و بــرای ســازنده ایرانــی ارزش بیشــتری قائل
شــویم البتــه در کنــار آن موضــوع کیفیــت ،رقابتپذیــری،
قیمــت ،اســتاندارد و  ...نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و در
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معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا تکیهبــر
شــرکتهای داخلــی و دانشبنیــان ،بایــد مزیتهایــی کــه
در بــازار رقابتــی وجــود دارد را شناســایی کنیــم و مــورد توجــه
قــرار دهیــم .حــال ایــن پرســش بــه ذهــن میرســد کــه
چگونــه میتــوان ایــن موضــوع را از یــک تهدیــد بالقــوه بــه
یــک فرصــت بــدل کــرد؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه در معاونــت
علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا تکیهبــر شــرکتهای
داخلــی و دانشبنیــان میتــوان مزیتهایــی را کــه در یــک
بــازار رقابتــی وجــود دارد شناســایی کــرد.
• صالحی:
تأســیس شــرکتهای صادراتــی راهحــل بســیار خوبــی اســت
کــه بایــد بــرای آن آییننامــه در نظــر گرفتــه شــود تــا کســی
کــه بــه ایــن شــرکت در ایــران کاالیــی را میفروشــد حکــم
صــادرات بــه محصــوالت آن تعلــق گیــرد .بــر اســاس آمــار
منتشــر شــده از  ٢٠میلیــارد دالر خدمــات فنــی مهندســی
در ســال  ٧٣تــا بــه امــروز فقــط  ٩٠٠هــزار دالر صــادرات
داشــتهایم کــه دلیــل آن رقابتــی نبــودن تولیــدات داخلــی
اســت.
• آهنگران:
پیشــنهاد میکنــم هــر واحــدی کــه متولــی صــادرات غیرنفتــی
اســت در حــوزه صــادرات شــرکتهای تخصصــی ایجــاد کنــد
تــا بــا ایــن روش ارز وارد کشــور شــود ،زیــرا بــا موفقیــت بیشــتر
در ایــن زمینــه اتفاقــات مثبتتــری در کشــور ایجــاد خواهــد
شــد و میتــوان بــه صــورت رقابتــی در بازارهــای جهانــی
ورود پیــدا کــرد .بهتــر اســت کاالهایــی را صــادر کنیــم کــه
در داخــل اشــباع شــده باشــد .متاســفانه اکنــون کاالیــی بــر
اســاس اســتاندارد بینالمللــی نداریــم و یکــی از دالیــل آن
تحریمهاســت کــه نمیتــوان گواهــی کیفیــت از مجامــع
بینالمللــی دریافــت کــرد.
• سخن پایانی
• قادری فر:
حفــظ و صیانــت از بــازار امــروز کشــور ،جهــادی اســت کــه بــر
همــه مــا واجــب اســت و رویکــرد تحریــک تقاضــا و رویکــرد
بازارســازی بــرای کاالهــا و خدمــات دانشبنیــان ایرانــی و پــس
گرفتــن ســهم بــازار داخلــی از خارجیهــا بزرگتریــن دغدغــه
ماســت ،بنابرایــن بایــد نخســت بــازار صــادرات خــود را پــس
گیریــم.
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اگــر بــه بــازار داخلــی بــه عنــوان یــک نامــوس ملــی نــگاه شــود
و شــعار «ایرانــی کاالی ایرانــی بخــر؛ هموطــن بــه تولیــد ملــی
توجــه کــن» ســرلوحه همــه بخشهــای دولتــی ،حاکمیتــی
و نهادهــای عمومــی بــه عنــوان یــک فرهنــگ قــرار گیــرد و
فرهنــگ علــم و فنــاوری را بــه اقتصــاد دانشبنیــان رســوخ
دهیــم ،همچنیــن اقتصــاد نفتــی  ١٠٠ســاله را کــه ســبب شــده
ذائقــه مــردم مــا تلــخ شــود بــه کاالی ایرانــی خــو پیــدا کنــد
میتوانیــم در بازارهــای بینالمللــی رقابــت کنیــم.
• صالحی:
مقــام معظــم رهبــری  ٢٤بنــدی را کــه بهعنــوان اقتصــاد
مقاومتــی مطــرح کردهانــد شــاهبیت اقتصــاد درونگــرا و
برونزاســت کــه بــرای تحقــق آن نیــاز بــه برنامهریــزی
بلندمــدت  ١٠ســاله دارد .بایــد یــک ســری حرفهــای
عوامفریبانــه را کنــار گذاشــت و دولــت بــرای افزایــش اقتصــاد
درونزا تــاش کنــد تــا مــردم کشــورمان بــه ســمت خریــد
کاالی داخلــی ســوق پیــدا کننــد .بــرای تحقــق ایــن امــر بهتــر
اســت از یکســو صداوســیما برنامههایــی کــه بــرای ترغیــب
خریــد کاالی داخلــی تهیــه کنــد و از ســوی دیگــر ســطح
دانــش در کشــور را تقویــت کــرده و ارزشافــزوده را افزایــش
دهیــم و بــه نیروهــای داخلــی ارج نهیــم.
بــا بهرهگیــری از اقتصــاد برونگــرا تیــراژ تولیــدات داخلــی
افزایــش پیــدا مییابــد و بــازار تولیــد رقابتــی میشــود،
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف بایــد از برجــام اســتفاده کنیــم
و روابــط خــود را بــا همســایگان بهبــود داده و تنشزدایــی
کنیــم.
همچنیــن نــرخ واقعــی ارز ،در نظــر گرفتــن هزینههــای تحقیــق
و توســعه ،حرکــت بــه ســمت اقتصــاد آزاد ،جلوگیــری از قاچــاق
حاملهــای انــرژی از دیگــر مــواردی اســت کــه در تحقــق
اقتصــاد درونزا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
• آهنگران:
بهتــر اســت تدویــن ســند راهبــرد ملــی بــا رویکــرد بخــش
خصوصــی در حــوزه صــادرات نیــز ایجــاد شــود و همــه
ذینفعــان در آن دخیــل باشــند ،همچنیــن دپارتمــان تخصصــی
و مســتقل در حــد معاونــت ریاســت جمهــوری و یــا وزارت
ایجــاد شــود .ایــن مــوارد نشــاندهنده عــزم دولــت در حــوزه
صــادرات خواهــد بــود و در بلندمــدت نیــز ایجــاد شــرکتهای
تخصصــی بــا در نظــر گرفتــن بســتههای حمایتــی میتوانــد
اثرگــذار باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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