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اصالح مالیاتی؛ درد یا درمان؟
نوســانات بهــای جهانــی نفــت و بــروز مشــکالت تحریــم کــه در ســال هــای
اخیــر بــه کاهــش درآمــد دولــت منجــر شــده اســت ،اهمیــت مالیــات هــا در
اقتصــاد را بــه عنــوان یــک بــازوی تامیــن مالــی بــرای دولــت بیــش از پیــش
آشــکار کــرده اســت .در ایــن راســتا موضــوع اصــاح قانــون مالیــات هــای
مســتقیم بــرای چندمیــن بــار در ســالهای اخیــر عنــوان شــده اســت کــه
براســاس آخریــن اصالحــات ایــن قانــون کــه در ســال  94مطــرح شــد ،نظــام
مالیاتــی کشــور بــه افزایــش شــفافیت و عدالــت محــوری نیازمنــد اســت.
ســرفصل هــای کلیــدی اصالحیــه قانــون مالیــات هــای مســتقیم شــامل
ســاماندهی معافیــت هــای مالیاتــی ،ایجــاد مشــوق هــای جدیــد مالیاتــی
بــرای تولیــد و ســرمایه گــذاری ،منطقــی ســازی نــرخ و طبقــات مالیاتــی
در بخــش اشــخاص حقیقــی ،ایجــاد بانــک اطالعاتــی طــرح جامــع مالیاتــی،
حرکــت بــه ســمت شــفافیت اقتصــادی ،یکســان ســازی مالیــات حقــوق
کارکنــان دولــت و بخــش خصوصــی و ایجــاد مراجــع بازرســی مالیاتــی
اســت.
موضــوع ســاماندهی و هدفمنــد کــردن معافیــت هــای مالیاتــی مــی توانــد
عــاوه بــر مکانیــزم کاهــش معافیــت هــا بــه تشــویق فعالیــت هــای مولــد
منجــر شــود .رشــد ســرمایه گــذاری بــا ابــزار مالیاتــی نیــز از جملــه پایــه
هــای مقاومتــی ایــن اصالحیــه محســوب مــی شــود.
کاهــش طبقــات مالیاتــی و حرکــت بــه ســمت یکســان ســازی و عدالــت
محــوری از جملــه بخــش هــای اصالحــی در ایــن زمینــه اســت؛ بــا توجــه
بــه ســنگینی عمــده بــار مالیــات هــا بــر دوش تولیــد و صنعــت کشــور،
ایــن بخــش هــا همــواره در توزیــع عادالنــه چتــر مالیاتــی میــان بخــش
هــای اقتصــادی پیشــتاز بــوده انــد .الزم بــه ذکــر اســت افزایــش شــفافیت و
توســعه اطالعــات در زمینــه فعالیــت هــای اقتصــادی مــی توانــد بــه نظــام
منــد شــدن سیســتم مالیاتــی کشــور کمــک کنــد.
شــرکت هــا و بنــگاه هــای صنعتــی همــواره بــا شــفافیت کامــل بــه تعهــدات
مالیاتــی خــود عمــل کــرده انــد و ادامــه در صفحــه 4

حمید چیتچیان در نشستی خبری با تاکید بر اینکه

ایران امتیاز برقی به ترکیه نمیدهد
گرانی آب و برق فعال منتفی است

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه افزایــش دوبــاره قیمــت آب و بــرق فعــا
منتفــی بــوده و ســناریوی جدیــد بــه دولــت ارائــه نشــده اســت ،از
افتتــاح  ۵ســد و نیــروگاه در هفتــه دولــت خبــر داد و گفــت :ایــران
امتیــاز برقــی بــه نیــروگا ه ترکیــه نمــی دهــد.
بهگــزارش مهــر ،حمیــد چیتچیــان در نشســتی خبــری بــا تاکیــد بــر اینکــه
مجمــوع ســرمایه گذاریهــای انجــام شــده در طرحهــای صنعــت آب کــه در ایــن
هفتــه بــه بهرهبــرداری خواهنــد رســید یکهــزار و  ۳۶۶میلیــارد تومــان اســت،
در خصــوص طــرح هــای آمــاده افتتــاح برقــی هــم بیــان کــرد :هفتــه دولــت ،ســه
نیــروگاه بــرق گنــاوه ،بهبهــان و ســیرجان بــا ظرفیتــی بالــغ بــر یکهــزار و ۴۶۰
مــگاوات بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت هفــت پســت  ۴۰۰کیلــووات،
 ۱۹پســت  ۲۳کیلــووات ۳۲ ،پســت  ۱۳۲کیلــووات و  ۳۳پســت  ۶۳کیلــووات بــه
بهرهبــرداری خواهنــد رســید ،تاکیــد کــرد :در حــوزه انرژیهــای نــو هــم هفتــه
دولــت در مجمــوع  ۲۲پــروژه بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر  ۲۸۴میلیــارد ریــال راه
انــدازی و افتتــاح رســمی خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری از  ۳توربیــن بــادی در مجمــوع بــه ظرفیــت ۷.۵
مــگاوات در کهــک اســتان قزویــن ،پســت انتقــال بــرق بــادی  ۱۳۲.۲۰کیلوولــت

بینالــود ،احــداث نیــروگاه  ۲۲۸کیلوواتــی خورشــیدی در قــم ،تبییــن کــرد :در
هفتــه دولــت تعــداد روســتاهای بــرقدار شــده سراســر کشــور از ابتــدای امســال
تــا هفتــه دولــت  ۶۲روســتا بــا  ۷۶۰خانــوار روســتایی بــوده کــه در مجمــو ًع ۶۰
میلیــارد ریــال هزینــه در برداشــته اســت.
وزیــر نیــرو بــا یــادآوری اینکــه هــم اکنــون تعــداد کل روســتاهای بــرقدار کشــور
بــه  ۵۶هــزار و  ۲۳۲روســتا افزایــش یافتــه اســت ،گفــت :پیــش بینــی میشــود تــا
پایــان امســال تمامــی روســتاهایی کــه بیــش از  ۱۰خانــوار ســکنه دارنــد ،بــرقدار
شــوند کــه بــر اســاس آمارهــای اعــام شــده تعــداد کل ایــن روســتاها  ۵۸۰روســتا
اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ارزش کل ســرمایهگذاریهای انجــام شــده در
پروژههــای قابــل بهرهبــرداری در هفتــه دولــت هــم توضیــح داد :تعــداد کل
پروژههــای قابــل بهرهبــرداری در ایــن هفتــه در صنعــت آب و بــرق  ۳هــزار و ۴۰۲
پــروژه اســت کــه در مجمــوع بیــش از  ۶هــزار و  ۸۸۶میلیــارد تومــان در آنهــا
ســرمایه گــذاری شــده اســت.
ساخت  ۱۲نیروگاه جدید آغاز شد
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انـرژی

اخبار کوتاه

2

امتیــاز برقــی بــه ترکیــه ندادیــم مشــروح
خبــر

خصولتــی هــا تــز توســعه اقتصــاد را
اعناوین اخبار اصلی
دزدیدنــد علــی شــمس اردکانــی دربــاره
ناکامــی خصوصــی ســازی در ایــران مــی
پیــک امســال صــادرات بــرق بــه عــراق را مبــادالت بــرق ایران-ارمنســتان  ۳برابــر
ایــران امتیــاز برقــی بــه ترکیــه گویــد مشــروح خبــر
کاهــش نــداد مشــروح خبــر
میشــود مشــروح خبــر
ـد وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه افزایــش
نمیدهـ

دوبــاره قیمــت آب و بــرق فعــا منتفــی بــوده و

ـران
ـی ایـ
ـاق بازرگانـ
ـی در اتـ
ـچ پرداختـ
هیـ
ســناریوی جدیــد بــه دولــت ارائــه نشــده اســت
خــارج از عــرف و قــرارداد نبــوده اســت
مشــروح خبــر
محســن جاللپــور رئیــس مســتعفی ایــن اتــاق

گفــت :توفیــق ایــن بــود کــه بــرای مــدت نــه
تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی منطقـ
ـه چنــدان طوالنــی در پیشــرفت بخــش خصوصــی و
نیازمنــد سیاســتگذاری اســت نایــب رییــس مشروح خبر
کمیســیون انــرژی مجلــس الزمــه تبدیــل ایــران
بــه هــاب انــرژی منطقــه را سیاســتگذاری و توجه
ـیه
ـرق از روسـ
ـه واردات بـ
ـتان در اندیشـ
پاکسـ
.بــه مســایل مدیریتــی دانســت مشــروح خبــر
و ترکمنســتان همزمــان بــا تــاش دولــت کنونــی
پاکســتان بــرای گســترش روابــط و همــکاری بــا
نقــش کنسرســیوم هــای صادراتــی در کشــورهای آســیای میانــه و روســیه بــه ویــژه در
رفـــع مشــکالت صــادرات انــرژی عضــو حــوزه انــرژی مشــروح خبــر
هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا
ـه
ـراي موافقتنامـ
ـراي اجـ
ـراق بـ
ـت از عـ
اشــاره بــه اقداماتــی کــه اخیــرا بــرای تشــکیل درخواسـ
کنسرســیوم هــای صادراتــی انجــام شــده اســت تجــارت آزاد عــراق همــواره يكــي از مقاصــد مهــم

مشــروح خبــر
صادراتــي ايــران بــوده چنانچــه طبــق آمــار گمــرك
ايــران تــا پايــان تيرمــاه امســال ،ارزش كل صــادرات
افزایــش صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه غيرنفتــي ايــران بــه عــراق 2ميليــارد مشــروح خبر
ـت صالحــی:گاز ایــران یــک فرصــت
ـی نیسـ
کافـ
در
نبایــد
اســت.
سیاســی
و
اقتصــادی
بــزرگ
تجــار روســی بــه ایــران میآینــد
صــادرات گاز بــه ترکیــه اکتفــا کنیــم مشــروح بزرگتریــن رویــداد تجــاری بــا هــدف توســعه
خبــر
صــادرات غیرنفتــی بــا حضــور هیاتــی  ۳۰نفــره از
مقامــات عالــی رتبــه دولتــی و بخــش خصوصــی
ـی روســیه و مســئوالن اقتصــادی ،صنعتــی و
ـارد یورویـ
ـرارداد  4.2میلیـ
ـه قـ
ـاد بـ
انتقـ
ـرکت ترکی ـهای رییــس کمیتــه توســعه بازرگانــی و تجــار ایرانــی برگــزار مــی شــود
ـا شـ
بـ
صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق گفــت :قــرارداد مشــروح خبــر

بــا یونیــت اینترنشــنال بایــد بــه گونـهای منعقــد .
میشــد کــه مشــروح خبــر

بهرهمنــدي بخــش خصوصــي از اعتبــارات شــمار خریــداران نفــت ایــران بــه  10کشــور
مشــروح خبــر
افزایــش یافــت مشــروح خبــر

ـارد
ـك ميليـ
ـي يـ
ـاري صادراتـ
ـط اعتبـ
ـاي خـ
 ۵۳طــرح جدیــد صنعــت بــرق بــه بهــره اعطـ
بــرداری رســید مشــروح خبــر
ـران مشــروح خبــر
ـه ايـ
ـي بـ
يورويـ

صادرات گاز با لوله تمام شد مشروح خبر
وعــده وزیــر نیــرو بــرای افزایــش  ۱۰۰هــزار
مگاواتــی ظرفیــت تولیــد برقمشــروح خبــر
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ایــران و نــروژ یادداشــت تفاهــم همــکاری
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
پوشــش بیمــهای امضــا کردنــد مشــروح خبــر بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
ســختگيري مالياتــي ،بخــش خصوصــي را خواهیــد کــرد
ضعيفتــر كــرد مشــروح خبــر
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انـرژی

شماره چهل و پنج //هفته اول شهریور هزار و سیصد نود و پنج

تبدیل ایران به هاب
انرژی منطقه نیازمند
سیاستگذاری است
نایــب رییــس کمیســیون
انــرژی مجلــس در
گفتگــو بــا «هــاب
انــرژی»

نایــب رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس الزمــه تبدیــل
ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه را سیاســتگذاری و توجــه
بــه مســایل مدیریتــی دانســت.
حســین امیــری خامکانــی در گفتگــوی اختصاصــی بــا
«هــاب انــرژی» بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی
کشــورمان و نقــش آن در تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی
منطقــه گفــت :کشــورمان ســواحل طوالنــی دارد و ایــن
در حالــی اســت کــه مــا مــی توانیــم از طریــق کشــورهای
حاشــیه دریــای خــزر بــا کشــورهای آســیای میانــه بــرای
تبــادل انــرژی تعامــل داشــته باشــیم.
وی در ادامــه افــزود :از ســوی دیگــر نیــاز کشــورهای
حاشــیه دریــای خــزر بــه انــرژی و بــه خصــوص بــرق این
موقعیــت را بــرای مــا فراهــم کــرده اســت کــه بــه هــاب
انــرژی منطقــه تبدیــل شــویم.
نماینــده مــردم زرنــد و امیریــه در مجلــس اظهــار
داشــت :در عیــن حــال نیــاز کشــورهای ترکیــه ،عــراق
و افغانســتان و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــه
انــرژی وعــدم دسترســی برخــی از کشــورهای آســیای
میانــه و همچنیــن همســایگان شــرقی مــا بــه دریــا،
کمــک مــی کنــد تــا ایــران بتوانــد چرخــه اتصــال انــرژی

نقش کنسرسیوم هـای
صادراتـی در رفـع
مشکالتـ صادرات انرژی

ایــن کشــورها شــود.
امیــری خامکانــی بــا ابــراز تاســف از توقــف مجــدد
ســوآپ گفــت :البتــه مــا مــی توانیــم ســوآپ را دوبــاره
راه انــدازی کنیــم و بــه ایــن ترتیــب هــم درآمــد زایــی
مــی شــود و هــم کمکــی بــرای پیــش بــردن ایــران بــه
ســمت هــاب انــرژی منطقــه اســت.
ایــن نماینــده مجلــس اضافــه کــرد :البتــه از زمانــی کــه
ســوآپ متوقــف شــد ،کشــورهای دیگــر در ایــن زمینــه
جــای مــا را گرفتنــد و ایــن در حالــی اســت کــه فعــال
کــردن و راه انــدازی خــط ســوآپ مقــداری زمــان مــی
بــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع ظرفیــت هــای
بزرگــی بــرای تبدیــل شــدن ایــران بــه هــاب انــرژی
منطقــه وجــود دارد ،گفــت :در واقــع موقعیــت جغرافیایی
کشــورمان اســت کــه مــی توانــد مــا را بــه هــاب انــرژی
منطقــه تبدیــل کنــد.
نایــب رییــس کمیســیون انــرژی مجلــس در پایــان
تاکیــد کــرد :الزمــه تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی
منطقــه ایــن اســت کــه سیاســتگذاری انجــام دهیــم و
بــه مباحــث مدیریتــی توجــه داشــته باشــیم.

عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا اشــاره
بــه اقداماتــی کــه اخیــرا بــرای تشــکیل کنسرســیوم هــای
صادراتــی انجــام شــده اســت ،گفــت :تشــکیل کنسرســیوم
هــای صادراتــی مــی توانــد مشــکالت صــادرات انــرژی بــه
ســایر کشــورها را رفــع کنــد و در ایــن زمینــه راهگشــا
باشــد.
ســیامک دولتشــاهی در گفتگــو بــا «هــاب انــرژی» اظهار
داشــت :مســاله تحریــم هــا و مشــکالت مــا بــرای صــادرات
انــرژی و خدمــات فنــی و مهندســی بــه ســایر کشــورها و
بــه خصــوص مشــکالتی کــه ناشــی از برخــی قوانیــن در
کشــورهای مقصــد اســت و همچنیــن یکســری موانــع کــه
در داخــل کشــور وجــود دارد ،مــا را بــر آن داشــت کــه بــرای
رفــع ایــن مشــکالت بررســی هــا و پیگیــری هایــی را در
ایــن زمینــه انجــام دهیــم و صحبــت هایــی بــا دولتمــردان
هــم داشــتیم.
وی در ادامــه افــزود :نتایــج بررســی هــا و پیگیــری هــای
مــا نشــان داد در بازارهایــی کــه پتانســیل صــدور خدمــات
فنــی و مهندســی وجــود دارد و امکانــات مالــی آن کشــورها
هــم جوابگــو اســت ،رفتــار شــرکت هــای کوچــک و متوســط
نتیجــه و بازدهــی درســتی نداشــته اســت .علــت هــم ایــن
اســت کــه در کشــور مقصــد مشــکالتی وجــود دارد کــه
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حــل نشــده اســت یــا آمادگــی بــرای صــدور خدمــات فنــی
و مهندســی از کشــورمان وجــود نداشــته اســت و نتیجــه آن
میشــد کــه شــرکت هــا هزینــه هایــی را انجــام میدادنــد امــا
در کشــور مقصــد بــا موانــع قانونــی برخــورد مــی کردنــد
و در نهایــت بســیاری از آنهــا مجبــور بــه بازگشــت مــی
شــدند.
دولتشــاهی تصریــح کــرد :در مجمــوع بــا توجــه بــه بررســی
هــای انجــام شــده بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که کنسرســیوم
هــای صادراتــی بــا کمــک و حمایــت دولــت ایــران تشــکیل
شــود و تعــداد بســیار زیــادی از شــرکت هــای زیــر مجموعــه
آن تشــکل را بــا خــود بــه کشــورهای مقصــد ببــرد و یــک
مــگا پــروژه را در اختیــار بگیــرد و در عیــن حــال قوانیــن و
مشــکالتی کــه پیــش روی شــرکت هــای بــزرگ بــوده اســت
را از میــان بــردارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کنسرســیوم هــای صادراتــی بایــد
همگانــی شــوند ،گفــت :بــه ایــن معنــا کــه فقــط تعــداد
مشــخصی شــرکت وارد ایــن مقولــه نشــوند و فقــط محــدود
بــه آنهــا نباشــد و ســایر شــرکت هــا هــم وارد ایــن مگاپروژه
شــوند تــا انحصارطلبــی بــه وجــود نیایــد.
دولتشــاهی بــا اشــاره بــه آثــار مثبــت تشــکیل کنسرســیوم
هــای صادراتــی اظهــار داشــت :بــه نظــر مــن اگــر ایــن کار
انجــام بگیــرد ،بســیار خــوب اســت ،زیــرا مــی توانیــم بــا
حمایــت سیاســی کشــورمان تســهیالت بیشــتری را بگیریــم
و هزینــه هــا تقســیم مــی شــود و بــا جدیــت و امکانــات
بیشــتری بــه پــروژه هایــی کــه در ســایر کشــورها در حــال
انجــام اســت ،نزدیــک شــویم.
عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی در پاســخ
بــه ایــن پرســش کــه ایجــاد کنسرســیوم هــای صادراتــی در
چــه مرحلــه ای اســت ،گفــت :اخیــرا اقداماتــی آغاز شــده اما
هنــوز در مراحــل ابتدایــی هســتیم .البتــه دو کنسرســیوم
بــه تازگــی تشــکیل شــده اســت و در حــال ثبــت هســتند و
همچنیــن در حــال مذاکــره بــا برخــی کشــورها هســتند کــه
بتواننــد یــک مگاپــروژه را تعریــف کننــد.
دولتشــاهی بــا بیــان اینکــه تشــکیل کنسرســیوم هــای
صادراتــی مــی توانــد بــه حــل مشــکالت صــادرات انــرژی
کمــک کنــد ،اظهــار داشــت :البتــه در حــال حاضــر هــم
شــرکت هــا بــه صــورت غیــر رســمی بــا یکدیگــر در ارتبــاط
هســتند و تشــکیل گــروه هایــی را داده انــد ،امــا قطعــا
زمانــی کــه یــک کنسرســیوم از قبــل هماهنــگ شــده باشــد و
بودجــه هــا تفکیــک شــود ،بســیار کارگشــا خواهــد بــود.
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شــروع عملیــات اجرایــی بخشــی از پروژههــای در صنعــت
آب و بــرق گفــت :هفتــه دولــت ،عملیــات اجرایــی ســد
«کانیســیب» پیرانشــهر بــا ظرفیــت مخــزن  ۲۲۰میلیــارد
مترمکعــب کلیــد مــی خــورد ضمــن آنکــه عملیــات اجرایــی
شــبکههای آبیــاری و زهکشــی بیــش از  ۲۵۰۰هکتــار از
زمینهــای کشــاورزی آذربایجــان غربــی آغــاز خواهــد شــد.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی  ۲۲طــرح
تصفیهخانــه آب و فاضــاب کشــور بــا حضــور بخــش
خصوصــی ،تصریــح کــرد :در ایــن هفتــه عملیــات احــداث ۱۲
نیــروگاه بــا ظرفیتــی بالــغ بــر  ۶هــزار و  ۸۴مــگاوات در ۱۱
شــهر کشــور کلنگزنــی خواهــد شــد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت در ادامــه بــا بیــان اینکــه در مــدت
ســه ســال گذشــته تاکنــون  ۳۸واحــد نیروگاهــی بــا ظرفیــت
بیــش از  ۶هــزار مــگاوات بــه بهرهبــرداری رســیده اســت ،بیان
کــرد :در طــول ایــن ســه ســال ظرفیــت نیروگاهــی کشــور از
 ۶۹هــزار مــگاوات بــه  ۷۵هــزار و  ۱۹۹مــگاوات رســیده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت یکهــزار و
 ۵۳۸روســتای محــروم کشــور از نعمــت بــرق برخــوردار شــده
انــد ،تبییــن کــرد :از ســوی دیگــر تلفــات بــرق کــه پیــش از
ایــن بــه بیــش از  ۱۵درصــد بــود ،بــه  ۱.۷درصــد رســیده
اســت.
وی بــا اعــام اینکــه در طــول فعالیــت دولــت یازدهــم  ۱۹ســد
بــه بهرهبــرداری رســیده کــه ظرفیــت مخــازن آنهــا بیــش
از  ۴میلیــارد مترمکعــب آب اســت ،یــادآور شــد :ایــن میــزان
از افزایــش ظرفیــت مخــازن ســدها ۲۰ ،برابــر حجــم مخــزن
ســد کــرج اســت.
چیــت چیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در طــول ایــن مــدت بیــش
از  ۱۵۰هــزار هکتــار بــه شــبکههای آبیــاری و زهکشــی
کشــور اضافــه شــده اســت ،اعــام کــرد :حــدود  ۳هــزار و
 ۸۰۰روســتای کشــور هــم بــا جعیتــی بیــش از  ۲میلیــون نفــر
از شــبکه آب شــرب ســالم بهرهمنــد شــدهاند.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو در طــول ســه ســال گذشــته تاکنــون
 ۲۶تصفیهخانــه فاضــاب در شــهرهای مختلــف کشــور
بــا پوشــش جمعیتــی بالــغ بــر  ۳.۶میلیــون نفــر طراحــی،
ســاخت ،نصــب و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
گرانی دوباره آب و برق فعال منتفی است
چیتچیــان دربــاره احتمــال افزایــش قیمــت اب و بــرق

گرانی آب و برق فعال منتفی است

هــم در ســال پایانــی فعالیــت دولــت یازدهــم ،گفــت :میــزان
افزایــش قیمــت ایــن دو حامــل انــرژی در طــول ســه ســال
گذشــته کمتــر از نــرخ تــورم بــوده اســت.
وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه افزایــش قیمــت آب و بــرق
موضــوع جدیــدی نیســت ،تصریــح کــرد :بــا ایــن وجــود در
طــول چنــد هفتــه اخیــر پیشــنهاد جدیــدی از ســوی وزارت
نیــرو بــه هیــات دولــت بــه منظــور افزایــش دوبــاره قیمــت آب
و بــرق ارائــه نشــده اســت.
شفافسازی بیشتر درباره قرارداد برقی با ترکها
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــار دیگــر در پاســخ بــه انتقادهــای
مطــرح شــده نســبت بــه امضــای قــرارداد جدیــد نیــروگاه
ســازی بــا شــرکت یونیــت ترکیــه ،بیــان کــرد :آنچــه کــه
تاکنــون بــا شــرکت یونیــت ترکیــه بــرای ســاخت نیــروگاه
بــه ارزش  ۳میلیــارد دالر انجــام شــده اســت هیــچ امتیــاز
بیشــتری نســبت بــه شــرکتهای داخلــی بــه ایــن شــرکت
خارجــی داده نشــده اســت ،بلکــه امتیازاتــی هــم گرفتــه شــده
اســت.
ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد :مطابــق تعرفههــای بــرق
در شــورای اقتصــاد مــا بــرق را از ایــن شــرکت خارجــی ۱۵
درصــد کمتــر از قیمــت خریــداری شــده از شــرکتهای بــرق
داخلــی ،خریــداری خواهیــم کــرد.

انـرژی
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چیتچیــان بــا بیــان اینکــه نیروگاههایــی کــه ایــن شــرکت
ترکیــهای قــرار اســت در ایــران احــداث کنــد ،راندمــان ۵۸
درصــد تــا  ۶۱درصــد را دارد ،یــادآور شــد :ایــن درحالــی
اســت کــه نیروگاههایــی کــه در حــال حاضــر در کشــور
فعــال هســتند ،راندمــان  ۴۷درصــد دارنــد ،پــس ســاخت
ایــن نیروگاههــا از ســوی ایــن شــرکت خارجــی میتوانــد
صرفهجویــی ارزی نیــز از لحــاظ ســوخت هــم داشــته باشــد.
ایــن مقــام مســئول ،اظهــار داشــت :یــک مزیــت دیگــری کــه
ایــن شــرکت خارجــی بــرای کشــور دارد ،ســرمایهگذاری و
انتقــال منابــع مالــی خارجــی بــه داخــل کشــور اســت کــه
میتوانــد یــک ظرفیــت جدیــد را بــه کشــور اضافــه کنــد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه پــس مذاکــره و امضــای قــرارداد
بــا ایــن شــرکت ترکیــهای نیــز بــا رعایــت تمــام ضوابــط
قانونــی ایجــاد شــده اســت و مصوبــه شــورای اقتصــاد را بــه
همــراه دارد ،تاکیــد کــرد :تاکنــون  ۳۷هــزار مــگاوات بــرای
بخــش خصوصــی داخلــی صــادر شــده اســت ،امــا تاکنــون
 ۱۱هــزار مــگاوات نیــروگاه ســاخته شــده اســت پــس هــر
کــدام از شــرکتها تمایــل بــه ســاخت نیــروگاه داشــته
باشــند ،مــا آمادهایــم کــه مشــابه همیــن قــرارداد خارجــی
را بــا شــرکتهای داخلــی امضــا کنیــم.
تعییــن تکلیــف بدهــی  ۱۲هــزار میلیــارد تومانــی تــا
ســال آینــده
چیــت چیــان همچنیــن در خصــوص آخریــن وضعیــت تســویه
بدهیهــای وزارت نیــرو هــم توضیــح داد :بحــث بدهیهــای
وزارت نیــرو بــا مکانیزمهایــی کــه تعریــف شــده اســت تــا
یــک ســال آینــده تعییــن تکلیــف خواهــد شــد.
چیتچیــان ادامــه داد :اولیــن اقــدام ایــن اســت کــه
نیروگاههایــی کــه در دولــت گذشــته واگــذار شــده ،امــا
بدهیهــای آن همچنــان بــر عهــده وزارت نیــرو باقــی مانــده
اســت ،بــا بررســیهایی کــه اخیــرا ً ســازمان حسابرســی
کشــور انجــام داده قــرار اســت  ۱۲هــزار میلیــارد تومــان از
ایــن بدهیهــا بــه دولــت واگــذار شــود.
ایــن مقــام مســئول افــزود :یکــی دیگــر از مکانیزمهــا بــرای
کاهــش بدهیهــای وزارت نیــرو مکانیــزم اوراق خزانه اســامی
بــه میــزان  ۱۲هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان و مکانیــزم اســناد
خزانــه اســامی بــه میــزان ۷هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان
اســت کــه میتوانــد موجــب کاهــش بدهیهــا شــود ضمــن
آنکــه تاکنــون از طریــق اســناد خزانــه اســامی  ۱۵۰۰میلیارد
تومــان بــرای کاهــش بدهیهــا پرداخــت شــده اســت.
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اصالح مالیاتی؛ درد یا درمان؟

در اقــدام بــه رشــد عدالــت مالیاتــی پیــش قــدم
بــوده انــد .اســتقبال بخــش هــای صنعتــی اقتصــاد از
اصالحــات مالیاتــی بــه ایــن جهــت بــوده اســت کــه
اگــر گســتره مالیــات هــا بــرای تمــام صنــوف و بخــش
هــای اقتصــادی بــه تناســب سهمشــان از تولیــد داخــل
تبییــن شــود ،بــار مالیاتــی صنعــت و تولیــد متعــادل
خواهــد شــد.
رفــع نواقــص قانــون مالیــات هــا کــه قــرار بــود از ســال
 95اجرایــی بشــود یکــی از بحــث هــای اساســی مــا در
جلســات اتــاق بازرگانــی تهــران اســت .موضــوع مالیــات
بــر ارزش افــزوده نیــز بــه عنــوان طرحــی مجــزا در
حــال پیگیــری اســت و همچنــان جــای کار بســیاری
دارد؛ عــاوه بــر ایــن موضــوع معافیــت هــای مالیاتــی
و مالیــات هــای صادراتــی هــم در دســتور کار جلســات
قــرار دارد.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع دســتگاه هــای نظــام
مالیاتــی بایــد بتواننــد در کنــار اصــاح قوانیــن بــه
اقدامــات عملــی بــرای ارتقــای نظــام مالیاتــی بپردازنــد
و در راه تســهیل قوانیــن کســب و کار قــدم بردارنــد.
بخــش قابــل توجهــی از درآمــد دولــت از مالیــات
واحدهــای صنعتــی تامیــن مــی شــود و لــذا رونــق
فضــای کســب و کار بــه طــور غیرمســتقیم بــه رشــد
درآمدهــای مالیاتــی دولــت از محــل صنایــع منجــر
خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت بــا ســهم  30درصــدی
در درآمــد بنــگاه هــا بــه نوعــی شــریک بنــگاه هــای
تولیــدی و صنعتــی بــه شــمار مــی آیــد و مــی توانــد
بــا تســهیل کســب و کار و اقدامــات اصالحــی در نظــام
مالیاتــی درآمدهــای خــود را نیــز افزایــش دهــد.
در عیــن حــال اجــرای صحیــح و اصــاح واقعــی نظــام
مالیاتــی دارای اهمیــت اســت و در ایــن صــورت اســت
کــه فضــای کســب و کار بــرای بنــگاه هــا تســهیل مــی
شــود و بــا تقویــت شــفافیت و توســعه عدالــت محــوری
مالیــات هــا مــی تــوان بــه ارتقــا و توســعه بنــگاه هــای
صنعتــی امیــدوار بــود.
حمیدرضا صالحی

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

افزایش صادرات گاز ایران
به ترکیه کافی نیست

صالحــی:گاز ایــران یــک فرصــت بــزرگ اقتصــادی
و سیاســی اســت .نبایــد در صــادرات گاز بــه ترکیــه
اکتفــا کنیــم 15 .کشــور در همســایگی مــان داریــم
کــه مــی توانیــم مــراودات گازی خوبــی بــا آن هــا
برقــرار کنیــم .کشــورهایی مثــل عــراق ،ترکیــه،
عمــان و امــارات متحــده عربــی ،ارمنســتان و
گرجســتان متقاضیــان گاز ایراننــد و عــاوه بــر گاز
فرصــت صــادرات بــه ایــن کشــورها در زمینــه بــرق
و دیگــر انــرژی هــا فراهــم اســت.
بــا وجــود ادامــه اختالفــات گازی تهــران  -آنــکارا ،حجــم
صــادرات گاز کشــور از ابتــدای ســالجاری تاکنــون حــدود
 ۹درصــد افزایــش یافــت و ایــران بــه دومیــن صادرکننــده
بــزرگ گاز بــه ترکیــه تبدیــل شــد .بــه نظــر مــی رســد تــرک
هــا قصــد دارنــد واردات گازشــان از ایــران را افزایــش دهنــد.
حمیدرضــا صالحــی نائــب رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق
تهــران در ایــن بــاره بــه ســایت خبــری اتــاق تهــران گفــت:
ترکیــه از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان گاز در منطقــه اســت و
ایــران دومیــن صادرکننــده گاز بــه ایــن کشــور اســت .سیاســت
تــرک هــا ایــن اســت کــه جــز روســیه بــه منبــع دیگــری در
تامیــن گاز متصــل باشــند و ایــن منبــع دیگــر ایــران اســت.
امنیــت قیمــت و خریــد گاز بــرای تــرک اهمیــت دارد و مــی
خواهنــد از خطــر قطــع واردات گاز بطــور ناگهانــی کــه ناشــی
از تنــش هــای سیاســی بیــن روســیه و ترکیــه اســت رهایــی
یابــد.

صالحــی ادامــه داد :تجربــه نشــان داده اســت کــه صــادرات
گاز مــی توانــد عــاوه بــر منافــع اقتصــادی در دیپلماســی
ایــران هــم اثرگــذار باشــد و ایــران بایــد تــاش کنــد صــادرات
گاز بــه ترکیــه را افزایــش دهــد .در حــال حاضــر  50درصــد
از ظرفیــت تولیــد گاز ایــران خالــی اســت و ده میلیــارد
مترمکعــب گاز بــه ترکیــه صــادر مــی کنیــم .تــرک هــا قصــد
دارنــد در قراردادهــای جدیــد گاز ایــران را در حجــم بیشــتر و
بــا قیمــت ارزان تــر خریــداری کننــد امــا نقطــه قیمــت فعلــی
بــرای ایــران مناســب اســت و وزارت نفــت بــر ســر قراردادهــای
ســابق بــا ترکیــه پافشــاری کــرده اســت.
صالحــی ادامــه داد :گاز ایــران یــک فرصــت بــزرگ اقتصــادی
و سیاســی اســت .نبایــد در صــادرات گاز بــه ترکیــه اکتفــا
کنیــم 15 .کشــور در همســایگی مــان داریــم کــه مــی توانیــم
مــراودات گازی خوبــی بــا آن هــا برقــرار کنیــم .کشــورهایی
مثــل عــراق ،ترکیــه ،عمــان و امــارات متحــده عربــی،
ارمنســتان و گرجســتان متقاضیــان گاز ایراننــد و عــاوه بــر گاز
فرصــت صــادرات بــه ایــن کشــورها در زمینــه بــرق و دیگــر
انــرژی هــا فراهــم اســت.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه
گاز ایــران مــی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای گاز روس هــا
بــرای کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا باشــد تنهــا مســیر
صــادرات گاز کشــورمان بــه اتحادیــه اروپــا را ترکیــه ندانســت.
او در ایــن بــاره گفــت :مســیر ارمنســتان ،گرجســتان و دریــای
ســیاه بــرای ایــران فراهــم اســت و لزومــی بــه ســرمایه گــذاری
صــرف در ترکیــه نیســت .ایــران بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایی
مناســب ایــن فرصــت را دارد کــه بــه هــاب انــرژی منطقــه
تبدیــل شــود .ایــران قابلیــت ایــن را دارد کــه بازیگــر اصلــی
گاز در منطقــه باشــد و در ایــن مســیر نبایــد بــه روش هــای
ســنتی اکتفــا کــرد .ایــران در مســیر اتصــال شــرق بــه غــرب
دنیــا قــرار گرفتــه اســت و اســتفاده از ایــن فرصــت عــاوه بــر
منافــع مــادی منافــع سیاســی بــرای ایــران بــه همــراه دارد.
صالحــی در ادامــه بــا تاکیــد بــر نقــش بخــش خصوصــی در
افزایــش صــادرات گاز و انــرژی گفــت :همانطــور کــه تــرک هــا
بخــش خصوصــی شــان را در ایــن زمینــه جلــو انداختــه انــد و
مدیریــت چانــه زنــی را بــه آن هــا ســپردند ،ایــران بایــد از ایــن
تجربــه اســتفاده کــرده و بخــش خصوصــی اهــل فــن را بــرای
تحقــق اهــداف صادراتــی در حــوزه گاز و انــرژی تقویــت کنــد.
ایــن مســئله بایــد بــا در نظــر گرفتــن مالحظاتــی از جملــه
عــدم ایجــاد رقابــت مخــرب کــه منجــر بــه کاهــش قیمــت
گاز ایــران شــود و بــه منافــع ملــی آســیب بزنــد دنبــال شــود.

انـرژی
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پیک امسال صادرات برق به
عراق را کاهش نداد
باوجــود اینکــه امســال شــاهد رکوردشــکنی در مصــرف بــرق
بودیــم امــا بــه دلیــل تدابیــر لحــاظ شــده میــزان صــادرات
بــرق بــه عــراق همچــون ســالهای گذشــته صــورت گرفــت
امــا در مجمــوع میــزان صــادرات بــه دلیــل عــدم نیــاز
کشــور ترکیــه بــا یــک افــت روبــرو بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،آرش کــردی ،مدیرعامــل توانیــر امــروز
در حاشــیه آییــن بهرهبــرداری از پروژههــای انتقــال و
فــوق توزیــع بــرق تهــران در جمــع خبرنــگاران در پاســخ
بــه ســوال ایســنا دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات بــرق
بــه کشــورهای همســایه ،گفــت :امســال ترکیــه بــه دلیــل
وضعیــت آبــی مناســبی کــه داشــت توانســت نیــاز خــود را
از طریــق تولیــد بــرق آبــی تامیــن کنــد بــه همیــن دلیــل
هیــچ درخواســتی از ایــران نداشــت.
وی بــا بیــان اینکــه علیرغــم وجــود پیــک و افزایــش مصــرف
بــرق در تابســتان توانســتیم  ۱۲۰۰مــگاوات بــرق را بــه
عــراق صــادر کنیــم ،گفــت :ایــن میــزان همچــون ســالهای
گذشــته بــود و اختاللــی در ایــن میــان صــورت نگرفــت.
مدیرعامــل توانیــر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــا
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وجــود رکوردشــکنی در مصــرف بــرق الزم بــه صــادرات
بــرق بــود ،گفــت :بــا توجــه بــه قــرارداد بلندمدتــی کــه
بــا کشــور عــراق داریــم ملــزم بــه انجــام صــادرات هســتیم
امــا بــر اســاس تمهیــدات لحــاظ شــده قــرار بــر ایــن بــود
کــه اگــر بــا مشــکل روبــرو شــدیم ایــن کار را متوقــف
کنیــم.
بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه مدیریــت مصرفــی کــه صورت
گرفــت کشــور بــا خاموشــی روبــرو نشــد و توانســتیم مانند
ســالهای گذشــته صــادرات بــرق را داشــته باشــیم.
کــردی در خصــوص میــزان بدهیهــای صنعــت بــرق،
افــزود :کل بدهیهــای صنعــت بــرق  ۳۲هــزار میلیــارد
تومــان اســت کــه پیشبینــی میشــود  ۱۵۰۰میلیــارد
تومــان از ایــن بدهیهــا را بتوانیــم از محــل اســناد خزانــه
تســویه کنیــم.
مدیرعامــل توانیــر اظهــار کــرد :بــر اســاس صحبتهــای
صــورت گرفتــه قــرار اســت کــه بیــش از هــزار میلیــارد
تومــان از محــل اســناد خزانــه در اختیــار صنعــت بــرق
قــرار بگیــرد امــا هنــوز ایــن صحبــت نهایــی نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه رشــد مصــرف صنایــع ،گفــت :بــر اســاس
برآوردهایــی کــه صــورت گرفتــه تــا انتهــای مــاه چهــارم
 ۴.۶درصــد میــزان مصــرف صنایــع رشــد داشــته کــه ایــن
موضــوع نشــان از تحــرک بخــش صنعــت اســت.

بهرهمندي بخش خصوصي از اعتبارات
براســاس تفاهمنامــه امضــا شــده بيــن ايــران و بانــك
توســعه چيــن (ســي .دي .بــي) ،بخــش دولتــي و
خصوصــي ايــران ميتواننــد بــدون محدوديــت در
تعــداد پروژههــا از تســهيالت ايــن بانــك اســتفاده
.كننــد
ايــن ســند همــكاري در چارچــوب توســعه مناســبات
همكاريهــاي اقتصــادي و در پايــان شــانزدهمين
نشســت كميســيون مشــترك اقتصــادي دو كشــور
در شــهر پكــن توســط «محمــد خزاعــي» معــاون
وزيــر اقتصــاد و رييــس ســازمان ســرمايهگذاري
و كمكهــاي اقتصــادي و فنــي ايــران و «جانــگ
.شــوگوان» معــاون بانــك توســعه چيــن امضــا شــد
براســاس ايــن ســند ،بانــك چينــي بــدون محدوديــت

در اجــراي تعــداد پروژههــا تــا ســقف 15ميليــارد
يــورو بــراي طرحهــاي مصــوب تاميــن اعتبــار خواهــد
.كــرد
همچنيــن بــر ايــن اســاس ،بخشهــاي خصوصــي
نيــز ميتواننــد از اعتبــارات مالــي ايــن بانــك كــه
هــدف از اعطــاي آن اجــراي پروژههــاي عمرانــي،
زيربنايــي ،توليــدي ،صنايــع ،صنايــع مادر ،كشــاورزي،
پاركهــاي صنعتــي ،بهداشــت و درمــان ،نفــت ،گاز و
.پتروشــيمي اســت ،بهرهمنــد شــوند
براســاس توافــق صــورت گرفتــه ،طرفيــن تاكيــد
كردنــد كــه بــا ســرعت بخشــيدن بــه كارهــا ،ظــرف
ســه مــاه آينــده تفاهمنامــه امضــا شــده را اجرايــي
.كــرده و قراردادهــاي مربوطــه را نيــز نهايــي كننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای
صنعت برق در گفتوگو با ایلنا:

انتقاد به قرارداد 4.2
میلیارد یورویی با شرکت
ترکیهای/
مناقصه برگزار نشد،
تضمین دولتی داده شد

رییــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت
بــرق گفــت :قــرارداد بــا یونیــت اینترنشــنال بایــد بــه
گونــهای منعقــد میشــد کــه جــذب ســرمایهگذاری
بــه روش مســتقیم صــورت میگرفــت زیــرا در ایــن
روش ســرمایهگذار ملــزم اســت کــه در داخــل کشــور
ســرمایه گــذاری کنــد ،خــط تولیــد راه بینــدازد،
شــریک داخلــی داشــته باشــد و بــا مدیریــت
مشــترک کار انجــام شــود.
پیــام باقــری در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایلنــا ،بــا اشــاره بــه
انتقــادات از حضــور شــرکت ترکیــهای یونیــت اینترنشــنال
در پــروژه نیروگاهســازی در ایــران ،گفــت :واضــح اســت کــه
وزارت نیــرو بــه دلیــل ایــن کــه منابــع مالــی الزم را در اختیــار
نــدارد و جــزو وزارتخانههایــی اســت کــه بالــغ بــر  30هــزار

میلیــارد تومــان بدهــی بــه نظــام بانکــی و پیمانــکاران دارد و
منابــع مالــی جدیــدی هــم در اختیــار نــدارد ،بایــد نســبت بــه
جــذب ســرمایه خارجــی اقــدام کنــد.
وی افــزود :مــا بایــد ســالیانه حداقــل  5هزارمــگاوت نیــروگاه
جدیــد را متناســب بــا نیــاز امــروز وارد مــدار کنیــم بنــا بــر
ایــن بیشــتر بــه ایــن ســمت گرایــش پیــدا میکنیــم کــه از
ســرمایه گــذاری خارجــی اســتفاده کنیــم ،زیــرا بخــش داخلــی
بــه دلیــل مطالبــات معوقــه کالن از وزارت نیــرو کــه رقــم
آن در بخــش نیروگاهــی و تولیــد بیــش از  12هــزار میلیــارد
تومــان میشــود ،فعــا تمایلــی بــه ورود بــه ایــن بخــش
نــدارد .بنــا بــر ایــن بخــش داخلــی منابعــی نــدارد کــه ســرمایه
گــذاری کنــد ،لــذا در شــرایط کنونــی راهــکاری کــه هــم نیــاز
افزایــش تولیــد را در کشــور پوشــش داده و هــم وزارت نیــرو
بتوانــد بــه برنامههــای خــود بپــردازد؛ جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی اســت .تــا اینجــا کســی مخالفتــی نــدارد و همــه بــا
هــم همســو هســتند امــا نکتــه مــد نظــر ایــن اســت کــه رونــد
جــذب ســرمایه خارجــی نبایــد بــه گونـهای باشــد کــه صنعــت
بــرق و تولیدکننــدگان داخــل کشــور نادیــده گرفتــه شــوند.
باقــری تصریــح کــرد :صنعــت بــرق کشــور یکــی از صنایــع
پیشــرو محســوب میشــود و مــا امــروز در ایــن صنعــت از مــرز
 95درصــد خودکفایــی گذشــتیم یعنــی عمــده تجهیــزات مورد
نیــاز در بخــش تولیــد ،انتقــال و توزیــع توســط شــرکتهای
داخلــی ســاخته میشــود ،بنــا بــر ایــن توانمنــدی ســاخت در
ایــن صنعــت در داخــل کشــور وجــود دارد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه قــرارداد ســاخت نیــروگاه بــا
شــرکت یونیــت اینترنشــنال  ،اظهــار داشــت :وزارت نیــرو
بــرای ســاخت  6هــزار مــگاوات نیــروگاه در  7نقطــه کشــور
قــرارداد  4.2میلیــارد یورویــی بــا شــرکت ترکیـهای میبنــدد،
حــال مــا میگوییــم چــرا ایــن قــرارداد شــفاف نیســت ،چــرا
چارچوبهــای آن مشــخص نیســت ،چــرا عنــوان نمیشــود
چــه امتیازاتــی داده شــده و چــه امتیــازی مــا گرفتیــم.
وی ادامــه داد :مــا نبایــد بــه ایــن خاطــر کــه میخواهیــم
ســرمایه خارجــی را وارد کشــور کنیــم توانمنــدی داخــل را
نادیــده بگیریــم ،در حالــی کــه دوران تحریــم و شــرایط
نامســاعد بخــش داخلــی همــواره کنــار مســئولین بــوده و
اجــازه ندادنــد کــه مــردم کشــور احســاس کمبــود کــرده و یــا
خاموشــی داشــته باشــند کــه البتــه ایــن امــر مرهــون تــاش
مســئولین و بخــش خصوصــی بــوده اســت.
رییــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
خاطرنشــان کــرد :امــروز کــه در حــال خــروج از بحــران و
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پســا تحریــم قــرار داریــم؛ نادیــده گرفتــن توانمنــدی بخــش
خصوصــی داخلــی کــم لطفــی اســت.
وی تاکیــد کــرد :قــرار داد یونیــت اینترنشــنال بایــد بــه گونهای
بــود کــه جــذب ســرمایه گــذاری بــه روش مســتقیم انجــام
میشــد زیــرا در ایــن روش ســرمایه گــذار ملــزم اســت کــه در
داخــل کشــور ســرمایه گــذاری کنــد ،خــط تولیــد راه بینــدازد،
شــریک داخلــی داشــته باشــد و بــا مدیریــت مشــترک کار
انجــام شــود کــه مشــابه آن در خــودرو ســازی دیــده میشــود
بــه نحــوی کــه برندهــای بــزرگ خارجــی بــا یــک شــرکت
داخلــی جوینــت میشــوند و حتــی رویکــرد صادراتــی دارنــد.
باقــری توضیــح داد :ایــن مــدل( ســرمایه گــذاری مســتقیم) در
جــذب ســرمایه مدلــی اســت کــه در دنیــا بــر ســر آن رقابــت
وجــود دارد و باعــث توســعه و رونــق صنایــع داخلــی و گــردش
مالــی در نظــام بانکــی میشــود؛ کــه بنظــر میرســد روش
اتخــاذ شــده بــرای ســرمایه گــذاری در ســاخت 6هــزار مــگاوات
نیــروگاه از ســوی شــرکت یونیــت بــه ایــن شــکل نیســت و
ســهم طــرف ایرانــی حداکثــر  51درصــد اســت کــه اگــر
عملیاتــی شــود جــای ســوال دارد.
وی ادامــه داد :اگــر رویکــرد وزارت نیــرو در جــذب ســرمایه
بصــورت مســتقیم باشــد بخــش خصوصــی هــم میتوانــد از
ظرفیتهــای خــودش بــرای احــداث نیروگاههــا اســتفاده
کنــد.
رییــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق
نــوع واگــذاری ســاخت نیــروگاه توســط شــرکت یونیــت را
هــم محــل اشــکال دانســت و افــزود :ایــن واگــذاری بــه روش
تــرک تشــریفات انجــام شــده و ســوال مــا ایــن اســت کــه چــرا
از طریــق مناقصــه برگــذار نشــده؟ زیــرا مجلــس مصوبــهای
دارد کــه پروژههــا و ســرمایهگذاریهایی کــه بالــغ بــر 10
میلیــون دالر اســت بایــد از طریــق مناقصــه باشــد.
وی بیــان داشــت :در شــرایطی کــه مناقصــه برگــزار شــود
ابهامــات در مندرجــات قــرارداد وزارت نیــرو و یونیــت برطــرف
میشــود و شــرکتهای داخلــی هــم ایــن شــانس را دارنــد
کــه ســرمایه گــذار خارجــی بــرای خودشــان انتخــاب کننــد و
بخــش خصوصــی ســرمایه گــذار را ترغیــب کنــد کــه در ایــن
عرصــه ورود کنــد.
باقــری همچنیــن گفــت :بنــا بــه گفتــه مســئولین بــه شــرکت
یونیــت اینترنشــنال بــه منظــور تضمیــن ســرمایهگذاری
ضمانــت دولتــی هــم داده میشــود در حالــی کــه اگــر ایــن
ضمانــت در اختیــار بخــش خصوصــی نیــز قــرار بگیــرد بــه
راحتــی میتواننــد شــریک خارجــی و فاینانســور پیــدا کننــد و
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بــه اســتناد ایــن تضمیــن ســرمایه گــذاران خارجــی را ترغیــب
بــه ســرمایه گــذاری در کشــور کننــد.
وی ادامــه داد :حتــی شــرکتهای بــزرگ فعــال در کشــور نیــز
زمانــی کــه ضمانــت دولتــی باشــد میتواننــد مذاکــره کــرده و
بــه اســتناد آن وامهــای کــم بهــره از بانکهــای بیــن المللــی
بگیرنــد ،بنــا بــر ایــن اینهــا امتیازاتــی اســت کــه اگــر بــه طــور
مســاوی در اختیــار بخــش خصوصــی داخلــی نیــز قــرار گیــرد،
میتواننــد بــه راحتــی وارد عرصــه رقابــت شــوند.
وی یــادآور شــد :اگــر مناقصــه بــه صــورت شــفاف برگــذار
میشــد هــر کــس بــا شــرایط بهتــر و قیمــت مناســبتر
میتوانســت ورود پیــدا کــرده و برنــده شــود.
رییــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای صنعــت بــرق بــا
بیــان اینکــه حتــی اگــر هــدف از ایــن قــرارداد دنبــال کــردن
اهــداف سیاســی مدنظــر باشــد ،مــا بــه روش کار ایــراد داریــم،
تاکیــد کــرد :بحــث مــا محتوایــی اســت ،تقویــت روابــط
سیاســی از مســیر فعالیتهــای اقتصــادی بســیار خــوب اســت
امــا ایــن اتفــاق میتوانــد از طریــق بخــش خصوصــی رخ دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــاه بیــت اقتصــاد مقاومتــی درون زا و
بــرون نگــر بــودن و تکیــه بــر توانمنــدی داخلــی اســت ،گفــت:
مــا بــه لحــاظ تکنیــکال ،فنــی و برخــورداری از اســتاندداردهای
روز دنیــا در صنعــت نیروگاهــی بســیار جلوتــر از کشــور ترکیــه
هســتیم پــس آنهــا چیــزی فراتــر از مــا بــرای ارائــه ندارنــد
ضمــن اینکــه یونیــت یــک شــرکت واســطه بــوده و ســازنده
نیــروگاه نیســت و بایــد تجهیــزات را از کشــورهای اروپایــی
تهیــه و در پــروژه اســتفاده کنــد.
باقــری بــا بیــان اینکــه مــا ســومین کشــور بــزرگ ســازنده
نیــروگاه در ســطح دنیــا هســتیم ،اظهــار داشــت :مــا ظرفیــت
خودمــان را نادیــده میگیریــم در صورتــی کــه میتوانیــم
صــادرت بــرق را توســط بخــش خصوصــی انجــام دهیــم و بــه
کشــورهای منطقــه وصــل شــویم و ثبــات امنیتــی و سیاســی از
ایــن طریــق محقــق شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :اگــر در شــرایط یکســان و مشــخص
واگــذاری صــورت گرفتــه و مناقصــه برگــذار شــود و ســرمایه
گــذار خارجــی هــم ملــزم شــود کــه بــرای ورود بــه عرصــه
ســرمایه گــذاری در کشــور بــا شــرکتهای داخلــی مشــارکت
کنــد ،ضمانــت دولتــی هــم در اختیــار باشــد .بخــش خصوصــی
بــا عالقــه ورود پیــدا میکنــد و قیمتهــا هــم رقابتــی
خواهــد بــود و ایــن مجموعــا بــه نفــع کشــور ،وزارت نیــرو،
بخــش خصوصــی و رونــق تولیــد داخلــی اســت و بــه خــروج
بخــش خصوصــی از رکــود نیــز کمــک میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وقتــی تقســیم بنــدی اقتصــادی انجــام مــی شــد،
هــدف ایــن نبــود کــه اقتصــاد تقســیم بنــدی
شــود.یعنی هــدف ایــن نبــود کــه مثــا بگوییــم بــا
اقتصــاد دولتــی  ،عمومــی و یــا تعاونــی بــه شــکوفائی
اقتصــادی مــی رســیم.
اقتصــاددان و دیپلمــات ســابق حــاال سالهاســت کــه رخــت
دولتــی از تــن بــدر کــرده و در بخــش خصوصــی فعــال اســت.
از فعــاالن و صریــح الهجــه هــای اتــاق بازرگانــی اســت.پای
نقــد و نقــادی کــه وســط بیایــد طــرف هیــچ حــزب و گروهــی
نیســت.با عنایــت بــه ایــن تجربــه هــا چــه کســی بهتــر از او
مــی توانســت راوی بخشــی از اتفــاق هــای تدویــن تــا اجــرای
اصــل  44باشــد.گفت وگــو بــا وی را بخوانیــد.
شــما از ابتــدای تدویــن قانــون اصــل  44حضــور
داشــتید،ممکن اســت بفرماییــد چــه دیدگاهــی
ســبب تدویــن اصــل  44در قانــون اساســی شــد؟
بلــه مــرا بــه عنــوان کارشــناس اقتصــادی و بیــن المللــی
بــه کمیســیون هــا و کار گــروه هــای خبــرگان دعــوت مــی
کردنــد.
وقتــی تقســیم بنــدی اقتصــادی انجــام مــی شــد ،هــدف ایــن
نبــود کــه اقتصــاد تقســیم بنــدی شــود.یعنی هــدف ایــن نبــود
کــه مثــا بگوییــم بــا اقتصــاد دولتــی  ،عمومــی و یــا تعاونــی
بــه شــکوفائی اقتصــادی مــی رســیم .آن زمــان مــی گفتــم کــه
هیــچ محصولــی را نمــی تــوان پیــدا کــرد کــه در بازارهــای
دنیــا موفــق باشــد ومحصــول تعاونــی باشــد.حاال نمونــه هــای
محــدود در کشــورهای سوسیالیســتی دیــده مــی شــد کــه
کارکــرد موقتــی داشــتند،اما محــدود و در دایــره محــدودی
قــرار داشتند.پرفســور نــورث دربــاره تعاونــی هــا مــی فرمــود:
بزرگتریــن دروغ در تاریــخ عقایــد اقتصــادی تعاونــی هاســت.
نــورث زنــده کننــده مکتــب نهادگرایــی در اقتصــاد اســت.
هنــوز هــم بعــد از گذشــت  37ســال معتقــدم کــه تعاونــی
هــا موجــب فســاد ،اختــاف ودعــوا هســتند.در آن روزهــا
چــون افــکار چــپ حاکــم بود.هنــگام تدویــن قانــون اساســی
شــهید دکتــر بهشــتی،مرحوم ســحابی و شــهید آیــت حضــور
داشــتند.آن زمــان پیشــنهاد دادم کــه هــدف از تدویــن اصــل
هــای  43و  44شــکوفایی اقتصــادی باشــد .چنــد بــار لفــظ
شــکوفایی را کــه در کار گــروه تکــرار کــردم  ،شــهید دکتــر
بهشــتی گفتنــد ،کلیــد واژه خوبــی اســت کــه اگــر بعدهــا
مشــکل ایجــاد شــد مــی تــوان آن را تصحیــح کرد.امــا در

انـرژی
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خصولتی ها تز توسعه اقتصاد را دزدیدند
عمــل دیدیــم اقتصــاد دولتــی و تعاونــی کمکــی بــه باالبــردن
اشــتغال و شــکوفایی اقتصــاد نکــرده انــد.
چــه زمانــی اجــرای ایــن اصــل بــه مشــکل برخــورد و
تصمیــم بــه بازنگــری گرفتــه شــد؟
هــدف اصــل  44شــکوفایی اقتصــادی بــود کــه در ذیــل آن
بــه صــورت شــرط آمــده اســت .بعــد از اواخــر جنــگ بحثــی
داشــتیم کــه آیــا اجــرای ایــن اصــول موجــب شــکوفایی
شــده اســت یــا نــه؟ آقــای هاشــمی محکــم گفتنــد نــه و
بایــد کارهــای جدیدانجــام شــود.یکی از ایــن کارهــای جدیــد
تاسیســس مناطــق آزاد بــود کــه مــن بــه دنبــال آن رفتــم.
یعنــی تاســیس مناطــق آزاد بــر اســاس تنگناهــای
اجــرای اصــل  44بــود؟
مــن  2ســال گرفتــار مذاکــرات صلــح قــرارداد  598بــودم،
بعــد از جنــگ دنبــال ایــن بودیــم کــه وظیفــه ملــی خــود،
یعنــی شــکوفایی اقتصــاد رادنبــال کنــم .ایــن موضــوع را در
اتــاق بازرگانــی هــم بحــث کردیــم تــا بــه یــک طــرح برســیم.
کــم کــم آقایــان در دولــت هــم گفتنــد کــه ایــن حــرف بــدی
نیســت.با حــاج احمــد آقــا در ایــن رابطــه خیلــی بحــث مــی
کردیــم وبعــد موضــوع را خدمــت آقــای خامنــه ای کــه آن
زمــان رییــس جمهــور بودنــد ،مطــرح کردیــم و ایشــان هــم
تاییــد کردنــد کــه ایــن جملــه شــرطیه شــکوفایی اقتصــادی
مــی توانــد بازنگــری شــود .در نتیجــه هــدف معلــوم شــد.آن
روزهــا مــی گفتــم مســیر ایــن اصــل مصــداق ایــن شــعر

اســت کــه :ترســم نرســی بــه کعبــه ای اعرابــی /ایــن ره کــه
تومــی روی بــه ترکســتان اســت .دقیقــا مصــداق اتفاقــی
اســت کــه بــرای اصــل  44افتــاده بود.وقتــی راهــی را اشــتباه
رفتی،قاعدتــا بایــد بایســتی بعــد از بحــث و نتیجــه گیــری دور
بزنیــد تــا مجــددا بــه نقطــه صفــر برســید و مســیر درســت
را بروید.بعــد از ایــن بحــث هــا بــه مــن گفتنــد بیــا ودبیــر
کل اتــاق بازرگانــی را بپذیــر.آن زمــان پســت دولتــی داشــتم
ودنبــال ایــن بــودم از دولــت خــارج شــوم.در نتیجــه پذیرفتــم
واولیــن دبیــرکل منتخــب اتــاق ایــران در ســال  73شــدم .
یــک دوره کامــل چهــار ســاله دبیــر کل اتــاق بــودم .در ایــن
دوران اجراییــات اصــل  44بــا هــدف شــکوفائی اقتصــادی
نوشــته شــد.هدف ایــن بــود حــاال کــه قــرار اســت ســهم بخش
خصوصــی پررنــگ شــود و نســبت آن در اقتصــاد ایــران معلــوم
شــود ،بایــد از ســهم دیگــر بخــش هــا در اقتصــاد ملــی کاســته
شــود .از اینجــا واژه خصولتــی را مــن بــاب کــردم .چــون در
همیــن زمــان بــود کــه تشــکیک پیــش آمــد ،حــاال کــه مــی
خواهیــم دولتــی هــا را خصوصــی کنیــم دولتــی هــا مــی
تواننــد ردای خصوصــی تــن کننــد .مثــا مــی رونــد شــرکت
خصوصــی تاســیس مــی کننــد ولــی ماهیــت دولتــی اســت.
پس خصولتی ها در واقع از ابتدا برنامه داشتند؟
بله،بحــث مــا ایــن بــود کــه ایــن خصولتــی هــا در رژیــم
هــای توتالیتــر رشــد مــی کننــد .مثــا در ایتالیــا ببنیــد کــه
موســیلینی چنــد تــا از ایــن شــرکت هــا را تاســیس کــرده
؛ در آلمــان هــم هیتلــر نمونــه ایــن شــرکت هــا را تاســیس
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کــرد کــه هنــوز هســت.در چیــن کــه الــی ماشــاهلل .برنامــه
اقتصــادی رزولــت بــرای خــروج اقتصــاد امریــکا از بحــران دهــه
 1930طراحــی شــد و تفکــر اصلــی آن براســاس نظریــات جان
مینــارد کینــز بــود بــر تحریــک تقاضــا تاکیــد داشــت.هنوز هــم
ایــن تئــوری مــی توانــد منجــر بــه شــکوفایی اقتصــاد شــود.
در انتخابــات اخیر،موضــوع تحریــک تقاضــا را مطــرح کــردم
و توصیــه کــردم کــه دولــت بــه دنبــال تحریــک تقاضــا باشــد.
قبــا هــم دردو نشســتی کــه آقــای احمــدی نــژاد در دولــت
اولــش بــا اقتصاددانــان برگــزار شــد ،ایــن موضــوع را توصیــه
کــردم .بــه هــر حــال اجــرا نکردنــد و امــروز نتیجــه آن را مــی
بینید.متاســفانه بــه جــای تحریــک تولیــد  ،تقاضــای ناشــی از
یارانــه نقــدی موجــب افزایــش ســرعت گــردش نقدینگــی و
واردات کاال یعنــی گســترش رکود،بیــکاری و تــورم شــد.
مبانــی فکــری بازنگــری سیاســت هــای کلــی اصــل
 44چــه بــود؟
شکوفایی اقتصاد؛ اما در میانه راه این تز را دزدیدند.
چه کسانی؟
خصولتــی ها.حــاال هــم حضــور خصولتــی در اقتصــاد بدتــر
از گذشــته شــده اســت.قبال کــه پاالیشــگاه در اختیــار دولــت
بود،هزینــه  ،فــروش  ،ســود و منابــع آن معلــوم بود.امــا حــاال
مســئول معلــوم نیست.فســاد در خصولتــی بیشــتر از بخــش
دولتــی اســت.نمونه عملکــرد خصولتــی هــا اجعــه ای اســت
کــه اخیــرا در پتروشــیم اتفــاق افتــاد و یــک میلیــارد دالر
تجهیــزات بــه اضافــه بیســت هــزار تــن خــوراک و محصــول
را صعمــه آتــش کــرد.
چــرا از دولــت آقــای هاشــمی کــه پیشــنهاد تفســیر مطــرح
شــد 16 ،ســال طــول کشــید کــه سیاســت هــای کلــی آن
از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــود؟این همــه ســال
نشــان مــی دهــد کــه ایــن اقتصــاد کار مــی کــرد؟
مدتــی طــول کشــید کــه ابالغیــات اجراییــات اصــل  44تهیــه
شــود.قرار نبــود کــه اصــل  44عــوض شــود.چیزی در قانــون
اساســی عــوض نشــد.در واقــع برداشــت و تفســیر عــوض شــد.
برداشــتی کــه مــورد نظــر بــود فعــال شــدن بخــش خصوصــی
بــود و اینکــه ســهم بخــش خصوصــی چقــدر باشــد؟
مشــکل کار در اجــرای ایــن سیاســت هــا بوجــود آمد.یعنــی در
دولــت هــای نهــم و دهــم امــوال دولتــی را در تاریــک خانــه
هــای خصولتــی تقســیم کردنــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مــگاوات پیــک ســایی داشــته باشــیم کــه در نــوع خــود
بینظیــر بــود.
بــه گــزارش مهــر ،صبــح امــروز (دوشــنبه) بــا حضــور
اخـــبــار کــوتـــــاه
وزیــر نیــرو بــا  ۵۳پــروژه احــداث ،توســعه و بهینهســازی
شــبکههای انتقــال و فــوق توزیــع تهــران بــا اعتبــاری
 ۵۳طرح جدید صنعت برق به بهره برداری رسید
بــا حضــور وزیــر نیــرو ۵۳ ،طــرح و پــروژه جدیــد صنعــت بالــغ بــر  ۳۴۶میلیــارد تومــان افتتــاح و عملیــات  ۲۲پــروژه
بــرق امــروز بــه طــور رســمی در مــدار بهرهبــرداری قــرار انتقــال و فــوق توزیــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲۹۴میلیــارد
تومــان آغــاز شــد.
گرفــت.
بـه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،حمیــد چیتچیــان امــروز در
صادرات گاز با لوله تمام شد
مراســم افتتــاح و بهرهبــرداری از  ۵۳پــروژه احــداث ،توســعه
و بهینهســازی شــبکههای انتقــال و فــوق توزیــع تهــران بــا محمــود خاقانــی در گفتگــو بــا مهــر دربــاره توافــق جدیــد
بیــان اینکــه بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــای جدیــد ایــران و عمــان بــرای ســاخت یــک خــط لولــه انتقــال گاز
برقــی پایــداری شــبکه بــرق تهــران و حومــه بــه منظــور از مســیر آبهــای عمیــق ،گفــت :تمامــی طــرح هــا ابتــدا
تامیــن بــرق تابســتانی مشــترکان افزایــش مــی یابــد ،گفــت :اصالحــا روی میــز هســتند و اجــرای آنهــا مســتلزم انجــام
تاسیســات و پســت شــهید فیــروزی از پیشــرفتهترین مطالعــات زیســت محیطــی ،تامیــن امنیــت خــط لولــه،
پس ـتهای  GISکشــور بــا ولتــاژ  ۲۳۰کیلوولــت بــوده کــه تعییــن منابــع تولیــد و مصــرف گاز در مبــدا و مقصــد و در
مطمئن ـاً بــا توجــه بــه توســعه شــهری و محدودیــت زمیــن نهایــت انجــام مطالعــات اقتصــادی اســت.
مدیــرکل اســبق امــور بینالملــل وزارت نفــت بــا تاکیــد بــر
نیازمنــد ایــن نــوع پســتهای پیشــرفته هســتیم.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از پســت  ۴۰۰اینکــه هــم اکنــون بــا کاهــش قیمــت نفــت و گاز توجیــه
کیلوولــت ســیاه بیشــه بــه وردآورد ،تصریــح کــرد :پســت اقتصــادی بســیاری از طــرح هــای ســاخت خطــوط لولــه
 ۴۰۰کیلوولــت ســیاه بیشــه بــه وردآورد بــه طــول  ۷۳انتقــال و صــادرات گاز بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت،
کیلومتــر مــدار و بــا اعتبــار  ۸۰میلیــارد تومــان بــه ســرانجام تصریــح کــرد :یکــی از اهــداف عمــان بــرای واردات گاز از
رســیده و از جملــه پســتهای بســیار مهــم در مدیریــت ایــران تامیــن خــوراک واحدهــای  LNGاســت.
ایــن تحلیلگــر بــازار انــرژی بــا اعــام اینکــه ایــران هــم بــا
پیــک بــار مصرفــی تابســتان ســالجاری بــوده اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا اعــام اینکــه در پیــک بــار فــروش گاز بــه عمــان میخواهــد در طــرح هــای LNG
مصرفــی تابســتان امســال توانســتیم از طریــق افتتــاح عمــان مشــارکت کنــد و بــه اصــاح وارد بــازار خــرده فــروش
ایــن پروژههــا معــادل  ۲هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت بــرق  LNGجهــان شــود ،تاکیــد کــرد :بــا ایــن وجــود هــم اکنون
کشــور اضافــه کنیــم ،اظهــار داشــت :عــاوه بــر ایــن شــرکت بــازار  LNGبــا مــازاد عرضــه روبــرو بــوده و حتــی برخــی
مــادر تخصصــی نیروگاههــای حرارتــی توانســت از طریــق از کشــورهای صادرکننــده  LNGهمچــون قطــر ،اســترالیا و
بهکارگیــری سیســتمهای جدیــد و اتخــاذ تدابیــری روســیه بــرای فــروش گاز امتیازهــای مختلفــی بــه مصــرف
مناســب  ۶۵۰مــگاوات بــه ظرفیــت موجــود نیــروگاه اضافــه کننــدگان میدهنــد.
وی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن قیمــت فــروش  LNGدر
کنــد.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه میــزان آمادگــی بازارهــای منطقـهای جهــان ،تاکیــد کــرد :ابهــام اول دربــاره
نیروگاههــا در پیــک بــار تابســتان امســال  ۱۰۰درصــد صــادرات گاز بــه عمــان ایــن اســت کــه آیــا مشــارکت وزارت
اســت ،بیــان کــرد :تمامــی نیروگاههــای بــرق در سراســر نفــت در طــرح هــای تولیــد  LNGایــن کشــور در شــرایط
کشــور ،بــه اســتثنای نیــروگاه اصفهــان ،بــا تمــام ظرفیــت فعلــی و آتــی بــازار گازر دارای توجیــه اقتصــادی باالیــی
اســت؟
خــود آمــاده خدمترســانی بــه مشــترکان هســتند.
بــه گفتــه چیــت چیــان در پیــک بــار تابســتان ســال جــاری خاقانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ســاخت
مــردم ،کشــاورزان و صنایــع نیــز بــا مــا همــکاری خوبــی برخــی از خطــوط لولــه گاز جهــان بــه دلیــل بــاال بــودن
داشــتند و وزارت نیــرو توانســت از قِبــل آن حــدود  ۳هــزار هزینههــا و پاییــن بــودن قیمــت گاز متوقــف شــده اســت،

انـرژی
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تاکیــد کــرد :از ایــن رو ســوال و ابهــام دیگــر صــادرات گاز
بــه عمــان آن اســت کــه آیــا بــا قیمــت هــای فعلــی ســاخت
یــک خــط لولــه بــا هزینــه بــاال در آبهــای عمیــق دارای
توجیــه خواهــد بــود؟
مدیــرکل اســبق امــور بینالملــل وزارت نفــت بــا اعــام
اینکــه ایــران از اینکــه تاکنــون وارد بــازار  LNGنشــده
برنــده اســت ،تبییــن کــرد :هــم اکنــون اکثــر تولیــد و
صادرکننــدگان  LNGجهــان بــا مشــکالت متعــددی بــرای
حضــور در بــازار دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.

وعده وزیر نیرو برای افزایش  ۱۰۰هزار مگاواتی
ظرفیت تولید برق
وزیــر نیــرو از افزایــش  ۱۰۰هــزار مگاواتــی ظرفیــت تولیــد
بــرق کشــور تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه خبــرداد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان امــروز در آییــن
بهرهبــرداری از پروژههــای انتقــال و فــوق توزیــع بــرق
تهــران در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه وضعیــت پیــک
کشــور گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه میــزان مصــرف بــرق در
فصــول و ســاعات مختلــف متفــاوت اســت میتــوان گفــت
کشــور موفــق کشــوری اســت کــه بتوانــد منحنــی تولیــد
خــود را همــوار کنــد.
بــه گفتــه وی در قیــاس بــا ســالهای گذشــته میــزان
مصــرف بــرق در زمــان پیــک افزایــش یافــت و بایــد گفــت
در ایــن شــرایط بایــد بــه ازای هــر  ۱۰۰۰مــگاوات تولیــد
بــرق ظرفیتــی جدیــد نصــب شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای انجــام ایــن طــرح نیــاز بــه ۲
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری اســت اظهــار کــرد :در
فاصلــه بیــن قلــه مصــرف ســال گذشــته تــا کنــون ۲۰۰۰
مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد مــدار شــد البتــه ایــن در
شــرایطی بــود کــه میــزان مصــرف نیــز افزایــش زیــادی
یافــت امــا در ایــن میــان اقداماتــی بــرای کاهــش میــزان
مصــرف صــورت گرفــت.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره به ایــن اقدامــات اظهــار کرد :مســئوالن
برقــی توانســتند بــا توجیــه کــردن مصرفکننــدگان بــزرگ
همچــون صنایــع بــرای انتقــال مصــرف بــرق خــود بــه
ســاعات غیــر پیــک  ۳۰۰۰مــگاوات پیــکزایــی داشــته
باشــد کــه ایــن مســئله تاثیــرات اقتصــادی فراوانــی را نیــز
بــه دنبــال داشــته باشــد.
وی تصریــح کــرد :در نتیجــه ایــن اقــدام توانســتیم از ۶
هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری بینیــاز شــویم و
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بایــد گفــت کــه اگــر ایــن اقــدام صــورت نمیگرفــت بــا
توجــه بــه نبــود ایــن میــزان ســرمایه قطعــا کشــور دچــار
خاموشــی میشــد.
او بــا بیــان اینکــه ایــن امــر یــک اقــدام موثــر و قابــل تقدیــر
در صنعــت بــرق بــوده اســت تاکیــد کــرد :بــدون شــک ایــن
مســئله بــدون همــکاری صنایــع ،کشــاورزان و عمــوم مــردم
صــورت نمیگرفــت ولــی آنچــه بدیهــی اســت ســپری
شــدن پیــک امســال بــدون وجــود خاموشــی در کشــور بــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه شــبکه هــای انتقــال و
فــوق توزیــع پیــش بینــی کــرد :بــر اســاس تدابیــر لحــاظ
شــده بایــد  ۳۹۴پســت  ۴۰۰کیلوولــت ۱۳۲ ،۲۳۰ ،و ۶۳
کیلوولــت بــه شــبکه اضافــه شــود .بــه همیــن دلیــل در
قالــب مناقصــه ایــن امــکان را فراهــم کردیــم تــا بتــوان
ضمــن تجمیــع نیازهــا انتقــال تکنولــوژی را فراهــم آورد.
جهش چهار برابری واردات نفت کرهجنوبی از ایران
واردات نفــت خــام کــره جنوبــی از ایــران در مــاه جــوالی
ســال جــاری میــادی  ٢٨٥درصــد نســبت بــه پارســال
افزایــش یافــت.
بــه گــزارش ایســنا ،رویتــرز از ســئول گــزارش داد کــه
واردات نفــت خــام کــره جنوبــی از ایــران در مــاه جــوالی
ســال جــاری میــادی نســبت بــه ژوئیــه پارســال نزدیــک به
چهــار برابــر شــد.
کــره جنوبــی در هفتمیــن مــاه ســال  ٢٠١٦میــادی در
مجمــوع یــک میلیــون و  ١١٠هــزار تــن ،معــادل  ٢٦٠هــزار
و  ٩١٠بشــکه در روز ،نفــت خــام از ایــران وارد کــرد کــه
 ٢٨٥درصــد نســبت بــه جــوالی  ٢٠١٥بیشــتر اســت.
مجمــوع واردات نفــت خــام کــره جنوبــی از ایــران در هفــت
مــاه نخســت ســال جــاری میــادی اکنــون بــه هفــت
میلیــون و  ٢٢٠هــزار تــن رســیده اســت ،در حالــی کــه در
دوره مشــابه در ســال  ،٢٠١٥ایــن رقــم بــه ســه میلیــون و
 ٢٣٠هــزار تــن مــی رســید.
ایــن کشــور جنــوب شــرق آســیا در مــاه گذشــته میــادی
در مجمــوع  ١٢میلیــون و  ٦٠هــزار تــن نفــت خــام وارد
کــرد کــه  ٣,٩درصــد رشــد ســاالنه داشــته اســت.
ارتباط نزدیک صنعت نفت ایران با زیمنس
معــاون وزیــر نفــت دربــاره همــکاری صنعــت نفــت ایــران و
شــرکتهای آلمانــی بــا توجــه بــه ایــن کــه هیئــت آلمانــی
نخســتین هیئتــی بــود کــه بعــد از لغــو تحریمهــا و در

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تیرمــاه پارســال بــه ایــران آمــد ،اظهــار کــرد :همــکاری
خوبــی بــا شــرکتهای آلمانــی و بخصــوص زیمنــس شــکل
گرفتــه اســت و نقشــه راه همــکاری بــا ایــن شــرکت بــزرگ
آلمانــی تدویــن شــده اســت.
وی یادآورشــد :شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی
گاز ایــران اردیبهشــت مــاه امســال تفاهمنامــه همــکاری بــا
ایــن شــرکت آلمانــی امضــا کردنــد.
براســاس اعــام وزارت نفــت ،شــرکت ملــی گاز و شــرکت
ملــی نفــت ایــران  ١٤اردیبهشــت مــاه امســال تفاهمنامــه
ســه جانبــه ای بــا زیمنــس و شــرکت توربــو کمپرســور نفــت
( )OTCامضــا کردنــد.
تامیــن نیــاز آینــده صنعــت گاز بــه ماشــینهای دوار
و چگونگــی بازســازی ،نوســازی و افزایــش راندمــان
دســتگاههای موجــود و قدیمــی و همچنیــن نوســازی
ماشــین آالت دوار موجــود در مناطــق عملیاتی ،پاالیشــگاهها
و مراکــز و ســاخت توربینهــای بــا ظرفیــت جدیــد محــور
ایــن یادداشــت تفاهمهــا بــود.
زیمنــس یکــی از بازیگــران اصلــی بــرق و ماشــینهای دوار
در جهــان اســت و ایــران مــی توانــد بــا همــکاری بــا ایــن
شــرکت بــه قطــب ســاخت و صــادرات تجهیــزات بــدل شــود
صادرات محصوالت پتروشیمی به مرز هفت میلیون
تن رسید
تهــران -ایرنــا -مدیریــت برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی اعــام کــرد :در چهــار ماه نخســت
امســال  6میلیــون و  846هــزار تــن انــواع محصــوالت
پتروشــیمی بــه ارزش ســه میلیــارد دالر روانــه بازارهــای
بیــن المللــی شــده اســت
بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا ،مدیریــت برنامــه ریــزی و
توســعه شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی حجــم صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی کشــور در تیــر مــاه امســال را 2
میلیــون تــن و ارزش صــادرات ایــن محصــوالت را در ایــن
مــدت  ٧٣١میلیــون دالر اعــام کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مجمــوع تولیــد واقعــی صنعــت
پتروشــیمی ایــران در چهــار مــاه نخســت امســال بیــش از
17میلیــون تــن بــوده کــه ســهم تولیــد در تیــر مــاه چهــار
میلیــون و  220هــزار تــن ثبــت شــده اســت.
باالتریــن عملکــرد تولیــدی از ســطح تولیــد تیرمــاه بــه
مجتمــع پتروشــیمی بیســتون تعلــق دارد و ایــن شــرکت

توانســت تولیــد  117.84درصــدی را نســبت بــه برنامــه
پیــش بینــی شــده محقــق کنــد.
صنعت برق بیش از  320تریلیون ریال بدهی دارد
تهــران -ایرنــا -مدیرعامــل شــرکت مدیریــت تولیــد ،انتقــال
و توزیــع بــرق ایــران (توانیــر) مجمــوع بدهــی هــای صنعــت
بــرق بــه بانــک هــا ،پیمانــکاران ،تولیدکننــدگان بــرق و  ...را
بیــش از  320تریلیــون ریــال اعــام کــرد.
«آرش کــردی» امــروز (ســه شــنبه) در آییــن بهــره بــرداری
از  53پــروژه شــرکت بــرق منطقــه ای تهــران در محــل
نیــروگاه بــرق آلســتوم کــه بــا حضــور حمیــد چیــت چیــان
وزیــر نیــرو برگــزار شــد ،در پاســخ بــه پرســش ایرنــا دربــاره
بدهــی هــای صنعــت بــرق افــزود :امســال بیــش از 120
هــزار میلیــارد ریــال بــه تولیدکننــدگان بــرق بدهکاریــم،
امــا امیــد مــی رود بــا دریافــت اســناد خزانــه اســامی بتــوان
بخشــی از آنهــا را جبــران کــرد.
کــردی تصریــح کــرد :هــر چنــد هنــوز اعــداد و ارقــام نهایــی
نشــده ،امــا پیــش بینــی شــده اســت امســال بیــش از 10
هــزار میلیــارد ریــال اســناد خزانــه در اختیــار صنعــت بــرق
قــرار گیــرد.
وی خاطــر نشــان کــرد :در صــورت تحقــق ایــن مهــم تــا
 15هــزار میلیــارد ریــال از بدهــی هــای صنعــت بــرق قابــل
پرداخــت اســت.
بــه گــزارش ایرنــا« ،آرش کــردی» پیشــتر در گردهمایــی
مدیــران عامــل شــرکت هــای توزیــع بــرق کشــور بــا
تاکیــد بــر جــدی بــودن بحــث وصــول مطالبــات شــرکت
هــای توزیــع بــرای صنعــت بــرق ،از تهاتــر  12تریلیــون و
 700میلیــارد ریــال از مطالبــات پیمانــکاران بخــش توزیــع
در ســال گذشــته و انعقــاد قراردادهــای دوجانبــه بیــن
بخــش بــرق آبــی و آب و فاضــاب کشــور بــرای کاســتن
از فشــارهای مالــی بــر شــرکت هــای توزیــع خبــر داده بــود.

ترکیه گاز بیشتری از ایران میخرد

وزیــر امــور خارجــه ترکیــه گفــت ترکیــه خواهــان خریــد گاز
بیشــتر از ایــران اســت و تهــران و آنــکارا بایــد بــدون داوری
اختــاف خــود بــر ســر قیمــت گاز را حــل کننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،مولــود
چــاوش اوغلــو ،وزیــر امــور خارجــه ترکیــه گفــت ،ترکیــه
خواهــان خریــد گاز بیشــتر از ایــران اســت و در خصــوص

انـرژی
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مســائل قیمــت گــذاری بــا تهــران مذاکــره کــرده اســت.
وی افــزود ،تهــران و آنــکارا بایــد بــدون داوری اختــاف
خــود بــر ســر قیمــت گاز را حــل کننــد.
چــاوش اوغلــو ایــن اظهــارات را در کنفرانــس مشــترک
خبــری بــا محمــد جــواد ظریــف ،همتــای ایران ـیاش کــه
بــه آنــکارا ســفر کــرده بــود عنــوان کــرد.
ترکیــه در ســال  ،2012اختــاف خــود بــر ســر قیمــت گاز
بــا ایــران را بــه دیــوان داوری بیــن المللــی کشــاند .دیــوان
در فوریــه  2016بهســود ترکیــه حکــم داد و بــه دو طــرف
دســتور داد تــا بــر ســر کاهــش  13.3تــا  15.8درصــدی
قیمــت گاز ایــران بــه توافــق برســند.
انتظــار مــی رود دو کشــور در ســپتامبر  2016بــه توافقــی
در ایــن زمینــه دســت یابنــد.
ایران و نروژ یادداشت تفاهم همکاری پوشش بیمهای
امضا کردند
بــر اســاس امضــاء یادداشــت تفاهــم همــکاری میــان صندوق
ضمانــت صــادرات ایــران بــا شــرکت ضمانــت صــادرات
نروژ(موسســه  )GIEKدوطــرف در زمینــه پوشــش بیمــه
ای مشــترک در کشــور ثالــث ،همــکاری اتکایــی ،تبــادل
اطالعــات اعتبــاری تجــاری همــکاری میکننــد.
بــه گــزارش ایلنــا و بــه نقــل از روابــط عمومــی صنــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران ،یادداشــت تفاهــم همــکاری میــان
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا شــرکت ضمانــت
صــادرات نــروژ ،توســط ســیدکمال ســیدعلی رئیــس
هیــات مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات
ایــران ( )EGFIو «اســتیل» مشــاور و مدیــر کل حقوقــی
صنــدوق ضمانــت صــادرات نــروژ (موسســه) GIEKبــه
امضــاء رســید.
امضــاء ایــن یادداشــت تفاهــم همکاریمیتوانــد نقــش
موثــری در تســهیل وتوســعه روابــط تجــاری دوکشــور ایفــا
کنــد.
بــا امضــای ایــن یاداشــت تفاهــم  ،طرفیــن در زمینــه تبــادل
اطالعــات اقتصــادی ،تجــاری  ،بانکــی وتوســعه پوشــش
هــای بیمــه بــه توافــق رســیدند.
بنابرایــن گــزارش ،طرفیــن ابــراز امیــدواری کردنــد
ایــن همــکاری هــا از طریــق بیمــه مشــترک واتکایــی در
دوکشــور وکشــور ثالــث ،اعتبارســنجی تجــار و بانــک هــا،
جلوگیــری از بــروز خســارت وکمــک بــه وصــول مطالبــات
توســعه یابــد.
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سختگيري مالياتي ،بخش خصوصي را ضعيفتر كرد
رييــس كميســيون خصوصيســازي ،رقابــت و ســامت
اداري اتــاق بازرگانــي ايــران بــا ارزيابــي عملكــرد
سياســتهاي اقتصــادي دولــت يازدهــم در ســه ســال
گذشــته رويكــرد كلــي برنامههــاي اقتصــادي دولــت را
منطقــي ارزيابــي كــرد و در عيــن حــال نقدهايــي را بــه
بخــش ماليــات و يارانههــا وارد دانســت.
يلــدا راهــدار در گفتوگــو بــا ايســنا ،گفــت :دولــت
يازدهــم در شــرايط خيلــي ســختي بــه لحــاظ اقتصــادي
دولــت را تحويــل گرفــت و زمانــي كــه دولــت يازدهــم ســر
كار آمــد ذخيــره گنــدم بــراي ۱۷روز بــود امــا امــروز بــراي
۷۰۰روز ذخيــره گنــدم در كشــور وجــود دارد.
وي ادامــه داد :دولــت يازدهــم بهدليــل شــرايط ســختي
كــه بــه لحــاظ تحريمهــا وجــود داشــت ناچــار بــود
اولويــت اول خــود را در موضــوع ديپلماســي و حــل مســاله
تحريمهــا بگــذارد كــه بزرگتريــن دســتاورد دولــت
اســت امــا فشــار ايــن ماجــرا باعــث شــد كــه دولــت
از مســائل اقتصــادي غافــل شــود .رييــس كميســيون
خصوصيســازي اتــاق بازرگانــي ايــران عنــوان كــرد :اينكــه
اســتراتژي مشــخص و شــفافي در بدنــه دولــت نســبت
بــه شــرايط اقتصــادي وجــود نداشــت ،مســاله اصلــي كــه
دولــت يازدهــم بــا آن دســت بــه گريبــان اســت و نســبت
بــه آن نقــد وجــود دارد ،مســاله ركــود اســت .راهــدار
افــزود :دولــت يازدهــم بزرگتريــن دســتاوردش در حــوزه
اقتصــادي ايــن بــوده كــه توانســت بــا سياســتهايي
نوســانات نــرخ ارز را كنتــرل كنــد امــا ركــود بهدليــل
تنگناهــاي مالــي كــه وجــود داشــت و اتفاقاتــي كــه در
پايــان دولــت قبــل مثــل كمبــود نقدينگــي افتــاده بــود در
دولــت يازدهــم خــود را نشــان داد و دولــت يازدهــم هــم
از پــس آن بــر نيامــد .وي ادامــه داد :امــا يــك موضــوع را
نميتــوان از نظــر دور داشــت و آن اينكــه رويكــرد دولــت
نســبت بــه اقتصــاد منطقــي اســت بــه ايــن دليــل كــه
نيامــد بــا تزريــق و چــاپ پــول يــا قــرض كــردن پــول را
بــه جامعــه وارد كــرده و نقدينگــي را متــورم كنــد و رونــق
كاذب بــه وجــود بيــاورد .درســت اســت كــه مــا فعــاالن
اقتصــادي شــرايط ســختي را از ســر ميگذرانيــم امــا
متوجــه هســتيم كــه دولــت در حــوزه اقتصــاد منطقــي
عمــل كــرده و بــه ســمتي در حركــت اســت كــه ســر و
ســاماني بــه وضعيــت اقتصــادي بدهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امتیاز برقی به ترکیه
ندادیم

معــاون بــرق و انــرژی بــا اشــاره بــه قــراردادی کــه اخیــرا ً بیــن
وزارت نیــرو و شــرکت «یونیــت اینترنشــنال ترکیــه» بــرای
ایجــاد ظرفیــت  ۶هــزار مگاواتــی بســته شــده اســت ،توضیــح
داد :رقــم قــرارداد بیــن وزارت نیــرو بــا ایــن شــرکت تــرک
حــدود  ۳میلیــارد دالر بــوده کــه البتــه بعضــاً بــه اشــتباه
رقــم آن  ۴.۲میلیــارد دالر ذکــر میشــود؛ هــدف از انعقــاد
آن تأمیــن بــرق پایــدار کشــور و دســتیابی بــه ســرمایههای
خارجــی اســت.
وی در پاســخ بــه انتقــادات مطــرح شــده در مــورد این قــرارداد
و علــت عــدم واگــذاری آن بــه شــرکتهای داخلــی ،گفــت:
در حــال حاضــر بیــن وزارت نیــرو و شــرکتهای خصوصــی

هیچ پرداختی در اتاق
بازرگانی ایران خارج از
عرف و قرارداد نبوده است

بــه گــزارش خبرنــگار بازرگانــی خبرگــزاری فــارس ،در
جلســه امــروز هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران ،محســن
جاللپــور رئیــس مســتعفی ایــن اتــاق گفــت :توفیــق ایــن
بــود کــه بــرای مــدت نــه چنــدان طوالنــی در پیشــرفت
بخــش خصوصــی و ارتقــای جایــگاه ایــن بخــش و در راس
آنهــا تشــکلهای اتــاق ایــران قدمــی بــردارم.
ایــن عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بــا بیــان اینکــه در ایــن
 400روز کــه در اتــاق ایــران حضــور داشــتم آنچــه کــه در
توانــم بــود را دریــغ نکــردم افــزود :آنچــه کــه در ایــن دوره
براســاس رویکــرد هیــات رئیســه اتــاق شــروع شــد اصــاح
تصویــر از اتــاق بخــش خصوصــی ،ظرفیتهــا ،توانمنــدی و
داشــتههای ایــن بخــش در نــزد افــکار عمومــی بــود.
جاللپــور بیــان داشــت :مســلما ایــن کار اتفــاق نم ـی افتــاد
مگــر اینکــه مــا بــا ارکان حاکمیــت روابــط نزدیکــی را برقــرار
کنیم .
رئیــس مســتعفی اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد :اگرچــه

انـرژی
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داخلــی بــرای احــداث  ۳۵هــزار مــگاوات قــرارداد وجــود دارد،
امــا بــا گذشــت  ۸ســال از برخــی از ایــن قراردادهــا ،هنــوز
تعــدادی از ایــن شــرکتها نتوانســتهاند حتــی یــک ال ســی
هــم بــاز کننــد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی ،تصریــح کــرد :ایــن
در حالــی اســت کــه برخــی از ایــن شــرکتها حتــی پیــش
پرداخــت هــم دریافــت کردهانــد.
فالحتیــان تأکیــد کــرد :برخــاف شــایعات موجــود مبنــی بــر
اعمــال امتیــازات ویــژه بــه ایــن شــرکت تــرک ،بایــد گفــت
کــه بیــن شــرکتهای داخلــی و خارجــی تفــاوت محسوســی
وجــود نــدارد و قراردادهــای خارجــی در چارچــوب قانــون
بینالمللــی «فیپــا» انجــام میشــود و دارای پیوســت قانونــی
و مصوبــه مجلــس شــورای اســامی اســت.
وی افــزود :هــدف مــا از انعقــاد ایــن قــرارداد ایجــاد اعتمــاد
جهانــی ،دســتیابی بــه بازارهــای بینالمللــی و اســتفاده از
فضــای پســاتحریم و جلــب مشــارکت داخلــی و خارجــی
بــرای ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه مــردم اســت.

ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه براســاس ایــن قــرارداد
قــرار اســت توربینهــای کالس  Fکــه دارای راندمــان بــاال
و آلودگــی کمتــر زیســت محیطــی هســتند ،نصــب شــود،
خاطرنشــان کــرد :اگــر بتوانیــم در صنعــت بــرق کشــور کــه
بســیار ارزبــر اســت ،ســرمایهگذاری خارجــی جــذب کنیــم
دولــت میتوانــد بودجــه خــود را بــه مصــارف دیگــری از
جملــه بهداشــت و آمــوزش برســاند.
معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو بــا یــادآوری اینکــه بــا توجــه
بــه رشــد مصــرف هــر ســاله در کشــور ناشــی از افزایــش
نســبی گرمــا و جمعیــت ،نیازمنــد افزایــش ســاالنه  ۵هــزار
مــگاوات بــرق بــه ظرفیــت نیروگاهــی کشــور هســتیم ،بیــان
کــرد :هماکنــون  ۵۶درصــد نیــاز بــرق کشــور توســط بخــش
خصوصــی داخلــی تأمیــن میشــود و در حــال حاضــر بیــن
وزارت نیــرو و شــرکتهای خصوصــی داخلــی بــرای احــداث
 ۳۵هــزار مــگاوات قــرارداد وجــود دارد.
فالحتیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط فعلــی بــرای
افزایــش  ۵هــزار مــگاوات ظرفیــت تولیــد ،نیــاز بــه  ۱۰هــزار

میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری ســاالنه هســتیم ،یــادآور شــد:
بــرای پاســخگویی بــه رشــد مصــرف تقاضــای بــرق ،نیازمنــد
ســاالنه  ۱۶هــزار میلیــارد تومــان زیرســاخت جدیــد هســتیم.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت و افزایــش
تقاضــای مصــرف بــرق ،نیازمنــد ســرمایهگذاری خارجــی
هســتیم و چنانچــه نتوانیــم زمینــه ایجــاد ایــن زیرســاختها
را فراهــم کنیــم ممکــن اســت بــا مشــکالتی همچــون
خاموشــی در کشــور مواجــه شــویم.
معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه مشــارکت بخــش خصوصــی
در احــداث نیروگاههــا ،اظهــار داشــت :تاکنــون  ۱۱هــزار
مــگاوات نیــروگاه توســط بخــش خصوصــی ایجــاد شــده بــه
طــوری کــه امــروز  ۵۶درصــد نیــاز بــرق کشــور توســط بخــش
خصوصــی داخلــی تأمیــن میشــود.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول بــرای تأمیــن نیــاز پنــج ســاله
آینــده صنعــت بــرق ،نیازمنــد  ۲۵هــزار مــگاوات افزایــش
ظرفیــت هســتیم و ایــن نیازمنــد بیــش از  ۵۰هــزار میلیــارد
تومــان ســرمایهگذاری اســت.

اتــاق بازرگانــی ایــران نماینــده بخــش خصوصــی اســت ولــی
بــه عنــوان مشــاور ســه قــوه وظیفــه دارد تــا بــه انتقــال
مطالــب ،پیگیــری مطالبــات و ارائــه راهــکار و طریــق بپــردازد.
وی بیــان داشــت :اتــاق بایــد اعتمــاد را بــرای جامعــه ،ارکان
نظــام و بــرای اعضــای خــودش جلــب و جــذب کنــد و حتمــا
اتــاق باشــگاه سیاســی بخــش حاکمیــت و اپوزوســیون مقابــل
حاکمیــت نیســت.
جاللپــور بیــان داشــت :اتــاق بــا حاکمیــت درگیــری و
تقابــل نــدارد بلکــه اتــاق مشــاور ســه قــوه اســت و هیــچ
مشــاوری نمیتوانــد و نبایــد در تقابــل باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا در انتخــاب مســئوالن کشــور جــز بــه
انــدازه یــک رای نقــش بیشــتری نداریــم بیــان داشــت :ولــی
در تعامــل و ارتبــاط دو طرفــه بــا مســئوالن میتــوان اعتمــاد
را ایجــاد کــرد.
وی بیــان داشــت :الزمــه ایــن اعتمــاد ســه اصــل اساســی
اســت اول اینکــه نــگاه اتــاق بایــد نــگاه منافــع ملــی باشــد.
وی تصیــح کــرد :دوم اینکــه اتــاق بایــد پذیــرش همــه فعاالن
اقتصــادی را در خــودش داشــته باشــد و ســوم اینکــه بــا کار
کارشناســی فاخــر منطقــی علمــی در اتــاق تولیــد و بــه عرصه
جامعــه و حاکمیــت عرضــه شــود.
رئیــس مســتعفی اتــاق ایــران بیــان داشــت :همــه اینهــا
باعــث میشــود اتــاق در همــه دســتگاههای کشــور بتوانــد

اثرگــذاری داشــته باشــد.
رئیــس مســتعفی اتــاق ایــران افــزود :بیانصافیهایــی در
ایــن روزهــا درمــورد اتــاق بیــان شــد و بــه هیــات رئیســه و
رئیــس اتــاق انــگ دریافــت وجــه زدنــد.
وی همچنیــن اظهــار داشــت :دربــاره حقوقهایــی کــه
اعــام شــد بایــد بگویــم هیــات رئیســه هیــچ ریالــی و هیــچ
دریافتــی از اتــاق نداشــتهاند.
جاللپــور گفــت :در ایــن دوره در اتــاق مــا یــک مشــاور
عالــی و ســه مشــاور خــاص داشــتیم و ضمــن تشــکر از
ایــن  4بزرگــواران و علیرغــم اینکــه راه بــرای پرداخــت
حقالزحمــه بــه ایــن افــراد بــاز بــود حتــی یــک ریــال بــه
آنهــا پرداخــت نشــد و علیرغــم اینکــه مشــاور عالــی اتــاق
روزانــه  14ســاعت وقــت صــرف میکــرد شــرط حضــورش
عــدم دریافــت وجــه از اتــاق بــود.
رئیــس مســتعفی اتــاق بازرگانــی ایــران بیــان داشــت :در
اتــاق هیــچ پرداختــی خــارج از عــرف نیســت و خــارج از
قــرارداد وجــود نــدارد و همــه آنچــه پرداخــت میشــود
در فیــش حقوقــی و مطابــق بــا عــرف جامعــه بــا نــگاه بــه
ســوابق و تحصیــات و مســئولیت شــخص حقوقبگیــر انجــام
میشــود.
جاللپــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه در مدتــی کــه در اتــاق
حضــور داشــت بــا  200هیــات و مقــام خارجــی مالقــات

داشــت اظهــار داشــت 14 :ســفر خارجــی را در ایــن دوره
بــه همــراه رئیــس جمهــور و معــاون اول رئیــس جمهــور بــه
کشــورهای مختلــف داشــتم کــه بــرای لحظهلحظــه ایــن
ســفرها برنامهریــزی شــده بــود.
وی بیــان داشــت :ادامــه ایــن مســیر و بــرای ترســیم آینــده
ارتقــای جایــگاه بخــش خصوصــی الزم اســت و هــر چقــدر
جایــگاه بخــش خصوصــی ارتقــا یابــد بــرای همــه مــردم در
بخشهــای مختلــف کشــور میتوانــد موثــر باشــد.
جاللپــور بــا بیــان اینکــه همیشــه رقابــت تــا انتخابــات
اســت گفــت :بعــد از انتخابــات بایــد رفاقــت و پشــتیبانی
باشــد و ایــن رســم بــدی اســت کــه وقتــی مــا کســی را
انتخــاب میکنیــم و بــه عرصــه بــرای خدمــت میفرســتیم
بعــد از آن پشــتیبانی نمیکنیــم.
وی گفــت :مســئولیت امانتــی اســت کــه دســت افــراد اســت
و ایــن امانتهــا توســط عــدهای بــه افــراد داده مـیود.
جاللپــور بیــان داشــت :اگرچــه بعــد از اینکــه بــا مشــکل
قلبــی مواجــه شــدم میتوانســتم کار را بــه صــورت نصفــه
و نیمــه انجــام دهــم ولــی بــر خــود واجــب دیــدم بــرای
بهتــر انجــام شــدن کار ایــن وظیفــه را بــه کســی دیگــر کــه
بــه صــورت کامــل میتوانــد در ایــن بخــش وقــت بگــذارد
واگــذار کنــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پاکستان در اندیشه واردات
برق از روسیه و ترکمنستان
اســام آبــاد  -ایرنــا  -همزمــان بــا تــاش دولــت کنونــی
پاکســتان بــرای گســترش روابــط و همــکاری بــا کشــورهای
آســیای میانــه و روســیه بــه ویــژه در حــوزه انــرژی ،اکنــون
رســانه هــای پاکســتان از پیشــنهاد روســیه و ترکمنســتان
بــرای صــادرات بــرق بــه پاکســتان و عالقمنــدی پاکســتان بــه
ایــن پیشــنهاد خبــر مــی دهنــد
بــه گــزارش ایرنــا ،روزنامــه انگلیســی زبــان ‹اکســپرس
تریبیــون› پاکســتان روز شــنبه بــه نقــل از یــک مقــام رســمی
ایــن کشــور بــدون ذکــر نــام وی نوشــت :مدتــی پیــش روســیه
و ترکمنســتان پیشــنهادهایی بــه پاکســتان درخصــوص
صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور از طریــق پیوســتن بــه طــرح
‹کاســا ›1000-مطــرح و اعــام کردنــد آمادگــی دارنــد تــا در
فصــل زمســتان کــه تاجیکســتان و قرقیزســتان تــوان صــادرات
بــرق بــه پاکســتان را ندارنــد ،بــرق مــورد نیــاز پاکســتان در
فصــل ســرد (اکتبــر تــا آوریــل بــه مــدت شــش مــاه) را تامیــن
کننــد.
طــرح خــط انتقــال بــرق از قرقیزســتان و تاجکیســتان
بــه پاکســتان و افغانســتان معــروف بــه طــرح ‹کاســا-
(›1000آســیای مرکزی-آســیای جنوبــی) قــرار اســت درصورت
اجــرا و تکمیــل شــدن ،در فصــل تابســتان کــه تاجیکســتان
و قرقیزســتان تولیــد بــرق مــازاد دارنــد ،حــدود یــک هــزار
و  300مــگاوات بــرق مــازاد ایــن کشــورها را بــه افغانســتان
و پاکســتان منتقــل کنــد .پاکســتان و افغانســتان هــر دو بــا
مشــکل بحــران کمبــود انــرژی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد
و قــرار اســت پاکســتان مشــتری یکهــزار مــگاوات و افغانســتان
هــم دریافــت کننــده  300مــگاوات بــرق از طریــق خــط
کاســا 1000-باشــند.
روســیه تــوان باالیــی در تولیــد بــرق از طریــق نیــروگاه هــای
آبــی و حرارتــی دارد و ترکمســتان هــم بــه دلیــل برخــورداری
از ذخایــر بــزرگ گاز طبیعــی ،تــوان باالیــی درتولیــد بــرق
حرارتــی دارد.
هنــوز جزئیــات پیشــنهاد روســیه و ترکمنســتان بــه پاکســتان
از جملــه اینکــه ایــن کشــورها بــرای صــادرات چــه میــزان
بــرق و بــا چــه قیمتــی بــه پاکســتان آمادگــی دارنــد ،اعــام
نشــده اســت.

اگرچــه میــزان مصــرف بــرق در پاکســتان در فصــل زمســتان
تاحــدودی کاهــش مــی یابــد امــا اگــر واردات بــرق روســیه
و ترکمنســتان در فصــل زمســتان بــرای پاکســتانی هــا بــا
قیمــت مناســب عملــی شــود ،پاکســتان مــی توانــد بــا تعطیــل
کــردن نیروهــای حرارتــی پرهزینــه خــود ،بــرق را بــه قیمــت
ارزان تــر از آنچــه در داخــل ایــن کشــور تولیــد مــی شــود ،از
روســیه و ترکمنســتان وارد کنــد.
براســاس گــزارش روزنامــه اکســپرس تریبیــون پاکســتان،
ایــن کشــور درحــال حاضــر  73مــگاوات بــرق از ایــران وارد
مــی کنــد کــه بهــای آن شــش و بیســت و پنــج صــدم ســنت
در هــر واحــد اســت و قــرار اســت قیمــت بــرق وارداتــی از
تاجیکســتان از طریــق طــرح کاســا 1000-حــدود یــک ســنت
ارزان تــر از بــرق وارداتــی از ایــران در هــر واحــد باشــد.
قراردادهــای اولیــه طــرح کاســا 1000-در ســال  2007میــان
پاکســتان ،افغانســتان ،تاجیکســتان و قرقیزســتان امضــا شــد
امــا وجــود موانــع عمــده در مســیر اجرایــی شــدن ایــن طــرح
از جملــه نبــود امنیــت کافــی در افغانســتان و تامیــن منابــع
مالــی ایــن طــرح ،باعــث تاخیــر طوالنــی در اجــرای آن شــده
اســت .بــا ایــن وجــود ،مراســم رســمی آغــاز احــداث ایــن
طــرح مشــترک اردیبهشــت امســال در تاجیکســتان و بــا
حضــور مقــام هــای عالــی کشــورهای عضــو طــرح برگــزار شــد.
مقــام هــای مختلــف پاکســتان بارهــا اعــام کــرده انــد کــه
واردات انــرژی از ایــران ســریع تریــن ،اقتصــادی تریــن و امکان
پذیرتریــن راه تامیــن نیــاز شــدید کشورشــان بــه انــرژی اســت.
ایــران بــرای افزایــش بــرق بــه پاکســتان تــا ســه هــزار مــگاوات
(طــی چنــد مرحلــه) اعــام آمادگــی کــرده اســت.
بــا وجــود نیــاز شــدید پاکســتان بــه انــرژی و هــم مــرز بــودن
آن بــا ایــران کــه ظرفیــت باالیــی در تامیــن انــرژی مــورد
نیــاز پاکســتان از جملــه بــرق و گاز دارد ،پاکســتانی هــا هــر
از گاهــی بــه مســیرهای دوردســت بــرای تامیــن انــرژی مــورد
نیــاز ایــن کشــور فکــر مــی کننــد.

مبادالت برق ایران-ارمنستان
 ۳برابر میشود
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه پیشــرفت  ۲۰درصــدی
ســاخت ســومین خــط انتقــال بــرق ایران-ارمنســتان،
گفــت :بــا تکمیــل ایــن طــرح مبــادالت برقــی ایــران و
ارمنســتان  ۳برابــر خواهــد شــد.

انـرژی
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بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،مســعود حجــت دربــاره
آخریــن وضعیــت احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق بیــن
ایــران و ارمنســتان ،گفــت :هــم اکنــون پیشــرفت اجرایــی
ایــن طــرح صنعــت بــرق ایــران بــه بیــش از  ۲۰درصــد
افزایــش یافتــه اســت.
ایــن عضــو ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا اعــام
اینکــه قــرارداد احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق بیــن
ایــران و ارمنســتان بــه ارزش  ۱۰۷میلیــون و  ۹۰۰هــزار
یــورو در دســت اجــرا اســت ،تصریــح کــرد :در شــرایط
فعلــی بــا تامیــن مالــی  ۸۳میلیــون یــورو از  ۱۰۷میلیــون
و  ۹۰۰هــزار یــوروی احــداث خــط ســوم انتقــال بــرق از
ارمنســتان بــه ایــران توســط یــک بانــک ایرانــی رضایــت
بخــش بــوده و منجــر بــه شــتاب در مراحــل مختلــف
اجرایــی ایــن طــرح برقــی شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه نقــش ایــن طــرح انتقال
بــرق در توســعه مبــادالت و تجــارت بــرق بیــن ایــران و
ارمنســتان ،اظهــار داشــت :هــم اکنــون طــرف ارمنــی هــم
در رونــد ســاخت ایــن طــرح برقــی همــکاری خوبــی بــا
ایــران دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای خــط ســوم انتقــال
بــرق بیــن ایــران و ارمنســتان بخشــی از کریــدور (هــاب
انــرژی) انــرژی بیــن ایــران و روســیه اســت ،بیــان کــرد:
پیــش بینــی مــی شــود بــا تکمیــل مراحــل ســاخت و
بهرهبــرداری از ایــن پــروژه ،ظرفیــت تبــادل بــرق بیــن
ایــران و ارمنســتان از  ۳۰۰مــگاوات بــه یــک هــزار
مــگاوات افزایــش یابــد.
حجــت همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــا بهرهبــرداری از
ایــن طــرح ،شــبکه بــرق کشــورهای روســیه ،گرجســتان،
ارمنســتان بــه ایــران متصــل خواهــد شــد ،تاکیــد کــرد:
در حــال حاضــر تمامــی مراحــل ســاخت و راه انــدازی
ایــن پــروژه توســط پیمانــکاران ایرانــی در دســت اجــرا
اســت.
قائــم مقــام شــرکت صــادرات تجهیــزات و خدمــات
صنایــع آب و بــرق ایــران بــا اعــام اینکــه در ایــن پــروژه
حــدود  ۷۳۰دکل در مســیری حــدود  ۲۷۵کیلومتــر
نصــب خواهــد شــد ،خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه رونــد
تامیــن منابــع مالــی ،ایــن طــرح برقــی در مــدت زمــان
تعییــن شــده تکمیــل و در مــدار بهــره بــرداری قــرار
میگیــرد
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بــه گــزارش ایرنــا ،چیــن ،هنــد ،ژاپــن ،کــره جنوبــی و
ترکیــه خریــداران نفــت ایــران در دوران تحریــم بــه شــمار
مــی رفتنــد کــه در مجمــوع مجــاز بودنــد روزانــه نزدیــک
یــک میلیــون بشــکه نفــت از کشــور مــا وارد کننــد.
در دوران تحریــم ،صــادرات نفــت بــه اروپــا بــه طــور نســبی
متوقــف شــد و فقــط ترکیــه کــه کشــوری نیمــه آســیایی-
نیمــه اروپایــی اســت ،نزدیــک  60هــزار تــا  100هزار بشــکه
نفــت در روز از ایــران نفــت خــام وارد مــی کــرد.
بــا پیشــرفت مذاکــرات هســته ای بــا  5+1و اجــرای برجــام
از بیســت و هفتــم دی مــاه پارســال ،موانــع پیــش روی
صــادرات نفــت ایــران برداشــته شــد و تهــران بــا حداکثــر
تــوان تــاش کــرد صــادرات نفــت خــود را افزایــش دهــد و
بازارهــای صادراتــی از دســت رفتــه در آســیا و اروپــا را از
چنــگ رقیبــان بازپــس بگیــرد.
بــر ایــن اســاس ،دســتور افزایــش تولیــد صــادر شــد و
میــزان برداشــت از میــدان هــای نفتــی از  2میلیــون و 700
هــزار بشــکه در روز بــه ســه میلیــون و  800هــزار بشــکه
رســید.
در گام بعــدی ،صــادرات نفــت نیــز رونــدی افزایشــی یافــت
و از روزانــه یــک میلیــون بشــکه بــه  2میلیــون و  100هــزار
بشــکه در مردادمــاه رســید.
بدیــن ترتیــب ،خریــداران آســیایی واردات نفــت از ایــران را
افزایــش داده و مشــتریان اروپایــی نیــز پــس از ســال هــا
توقــف ،خریــد از کشــور مــا را دوبــاره آغــاز کردنــد.
** مشتریان جدید نفتی
«توتــال» فرانســه نخســتین شــرکت اروپایــی بــود کــه
قــرارداد بلندمــدت خریــد نفــت از ایــران را آغــاز کــرد و
ســپس «هلنیــک» یونــان« ،سپســا» اســپانیا« ،ســاراس»
ایتالیــا و «لوتــوس» لهســتان نیــز بــه جمــع خریــداران
نفــت ایــران پیوســتند.
ه گفتــه «سیدمحســن قمصــری» مدیــر امــور بیــن الملــل
گذشــته میالدی(ژوئیه؛تیــر -مــرداد) هنــد ،چیــن ،کــره
جنوبــی ،ژاپــن و تایــوان ،ترکیــه ،یونــان ،ایتالیــا و اســپانیا
نفــت خــام ایــران را خریدنــد .همچنیــن یــک پاالیشــگاه
لهســتانی نیــز یــک محمولــه نفتــی از کشــور مــا خریــداری
کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعطاي خط اعتباري
صادراتي يك ميليارد
يورويي به ايران

محمدجــواد ظريــف وزيــر امــور خارجــه كشــورمان صبــح
ديــروز در ديــدار بــا بورگــه برنــده همتــاي نــروژي خــود
كــه بــراي دوميــن بــار در طــول دو ســال گذشــته بــه
ايــران ســفر كــرده اســت در خصــوص پيرامــون مناســبات
دوجانبــه ،شــرايط منطقهيــي و بينالمللــي گفتوگــو و
رايزنــي كــرد .وزراي خارجــه دو كشــور در ايــن ديــدار بــا
تاكيــد بــر توســعه روابــط دوجانبــه در ابعــاد و زمينههــاي
مختلــف ،بــر تقويــت همكاريهــاي اقتصــادي و تجــاري
بــه ويــژه در حــوزه مســائل پولــي و بانكــي تاكيــد كردنــد.
در ادامــه ايــن ديــدار ســه يادداشــت تفاهــم همــكاري در
زمينههــاي اعتبــار صادراتــي ميــان صنــدوق ضمانــت
صــادرات ايــران و آژانــس ضمانــت اعتبــارات صادراتــي
نــروژ بــه امضــا رســيد .بــر اســاس ايــن اســناد ،نــروژ يــك

ایران آماده صادرات گاز
به عراق شد /تامین گاز ۳
نیروگاه بغداد

مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز از آمادگــی کامــل
ایــران بــه منظــور آغــاز صــادرات گاز و تامیــن گاز ســه
نیــروگاه المنصوریــه ،القــدس و الصــدر بغــداد خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،علیرضــا کاملــی در بــاره
آخریــن وضعیــت آغــاز صــادرات گاز ایــران بــه عــراق،
گفــت :بــر اســاس تصمیمهــای اتخــاذ شــده مقــرر
بــود کــه ایــران از طریــق خــط لولــه چهارملــه بــه نفــت
شــهر ،خــط لولــه ای احــداث کنــد تــا از طریــق نفــت
شــهر بتوانــد گاز ســه نیــروگاه بغــداد را تامیــن کنــد
کــه بــه دلیــل شــرایط ناامنــی حاکــم در عــراق ،ســاخت
بخــش انتهایــی ایــن خــط لولــه در عــراق بــا مشــکل
مواجــه شــد.

انـرژی
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خــط اعتبــاري صادراتــي يــك ميليــارد يورويــي بــه ايــران
اعطــا ميكنــد .يكــي از اهــداف اســناد منعقــده تاميــن
اعتبــار مالــي بــراي اجــراي پروژههــاي توســعهيي و
زيرســاختي
وزيــر امــور خارجــه نــروژ كــه در ســفر يــك روزه خــود
بــه ايــران بــا رييسجمهــور ،رييــس مجلــس شــوراي
اســامي ،دبيــر شــوراي عالــي امنيــت ملــي ،علياكبــر
واليتــي مشــاور مقــام معظــم رهبــري و وزيــر نفــت
هــم بهطــور جداگانــه ديــدار و گفتوگــو كــرده اســت،
روز گذشــته پــس از ديــدار بــا وزيــر خارجــه ايــران ،بــا
علــي شــمخاني دبيــر شــوراي عالــي امنيــت ملــي نيــز
مالقــات كــرد .شــمخاني در ايــن ديــدار بــا اشــاره بــه
فضــاي مناســب پــس از برجــام در همــكاري ميــان ايــران
و اروپــا خاطرنشــان كــرد :بــا توجــه بــه ظرفيتهــاي
گســترده موجــود ،همكاريهــاي اقتصــادي ،تجــاري و
مناســبات سياســي ميــان ايــران و نــروژ قابــل افزايــش
اســت .وي بــا انتقــاد از رفتــار نامناســب برخــي كشــورهاي
اروپايــي در قبــال پناهجويــان ادامــه داد :در حالــي كــه
مســير ارســال ســاح بــه كشــورهاي درگيــر بحــران از
اروپــا بــاز اســت امــا مســير پذيــرش قربانيــان ايــن

ســاحها مســدود شــده و بــا آنــان بدرفتــاري ميشــود
كــه ايــن مســاله رويكــردي ضــد حقــوق بشــري اســت.
شــمخاني تاكيــد بــر مســير اشــتباه اســتفاده از تروريســم
بــراي فشــار بــه دولتهــا را موجــب ظهــور داعــش و
گروهكهــاي تروريســتي غيرقابــل مهــار توصيــف و
تصريــح كــرد :قطــع پشــتيبانيهاي اطالعاتــي و مالــي
از گروهكهــاي تروريســتي و انجــام اقدامــات بنياديــن و
ريشــهيي همچــون احتــرام بــه خواســت و راي مــردم و
بوميســازي امنيــت راهحــل بازگردانــدن صلــح و آرامــش
بــه منطقــه اســت .وزيــر خارجــه نــروژ نيــز در ايــن ديــدار
از جمهــوري اســامي ايــران بــه عنــوان كشــوري مهــم
و تاثيرگــذار در منطقــه يــاد كــرد و گفــت :ايــران نقــش
ســازندهيي در شــكلگيري رونــد ثبــات و آرامــش در
عــراق و ســوريه داشــته و همكاريهــاي منطقهيــي
بــراي ايجــاد آرامــش پايــدار در ايــن نقطــه حســاس از
جهــان امــري ضــروري اســت .وي گفــت :بــا رفــع شــدن
تحريمهــا فرصتهــاي مناســبي بــراي همــكاري پديــد
آمــده و نــروژ آمــاده بهرهمنــدي از شــرايط پســابرجام
بــراي توســعه همكاريهــا در زمينههــاي مختلــف اســت.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــا اعــام
اینکــه در بخــش ایرانــی عملیــات مربــوط بــه لولــه گذاری
و هیدروتســت خطــوط لولــه بــا موفقیــت انجــام شــده
اســت ،تصریــح کــرد :بــه نظــر مــی رســد کــه طــرف
عراقــی هــم در مــاه هــای اخیــر بــر روی اتمــام مراحــل
ســاخت خطــوط لولــه صادراتــی در خــاک خــود تمرکــز
کــرده باشــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول بــه محــض اعــام آمادگــی
طــرف عراقــی بــرای اتصــال هــای آخــر خــط لولــه
صارداتــی گاز بــه بغــداد ،ایــران ایــن آمادگــی را دارد کــه
عملیــات صــادرات گاز را اجرایــی کنــد.
کاملــی بــا بیــان اینکــه مــدت قــرارداد صــادرات گاز
ایــران بــه بغــداد  ۶ســاله بــا حداکثــر حجــم صادراتــی
 ۳۵میلیــون متــر مکعــب در روز اســت ،تاکیــد کــرد:
پیشبینــی م ـی شــود شــروع عملیــات صــادرات گاز بــه
کشــور عــراق از منطقــه مــرزی نفــت شــهر امســال آغــاز
شــود.
وی بــا یــادآوری اینکــه بــر اســاس توافــق هــای انجــام

شــده مقــرر اســت گاز طبیعــی صادراتــی از طریــق خــط
لولــه ششــم سراســری گاز و حــدود  ۲۲۸کیلومتــر خــط
لولــه  ۴۸اینــچ کوهدشــت – نفــت شــهر بــه اســتان
هــای دیالــه و بغــداد کشــور عــراق ارســال شــود ،اظهــار
داشــت :از ایــن مســیر گاز مصرفــی نیروگاههــای
المنصوریــه ،القــدس و الصــدر توســط ایــران تامیــن
خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز در پایــان
خاطرنشــان کــرد :بــه محــض اعــام آمادگــی طــرف
عراقــی بــرای اتصالهــای آخــر خــط لولــه صادراتــی
گاز بــه بغــداد ،ایــران ایــن آمادگــی را دارد کــه عملیــات
صــادرات گاز را اجرایــی کنــد.
بــه گــزارش مهــر ،بــا توجــه بــه نیــاز کشــور عــراق بــه
گاز طبیعــی جهــت مصــارف نیروگاهــی ،طــرح موضــوع
و مذاکــرات قــراردادی صــادرات گاز ایــران بــه کشــور
عــراق از نیمــه دوم ســال  ۱۳۸۹آغــاز شــد و در ایــن
راســتا قــرارداد فــروش گاز بــه بغــداد در تیرمــاه ســال
 ۱۳۹۲در بغــداد امضــا شــد.
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یعنی معتقدید تکلیف روشن بود ولی بد اجرا کردند؟
ایــن موضــوع در خصوصــی ســازی هــا بــد اجــرا شــد .مثــا
پاالیشــگاهها واگــذار بــه صــورت خصولتــی اداره مــی شــود.
ایــن باعــث فســاد شــد و ایــن فســاد ادامــه دارد.ویژگــی
مدیریــت خصولتــی فســاد و کاهــش بهــره وری اســت.حتی
کســانی کــه از بخــش خصوصــی بــه ایــن بخــش رفتنــد
هــم دچــا فســاد شــدند.قاچاقچی هــای ســابق هــم بــه ایــن
جمــع پیوســتند.مثل آنهــا کــه ســوخت قاچــاق مــی کردنــد.
خصولتــی هــا بــه قــدرت پــول قاچــاق میــدان دار بخــش
خصوصــی شــدند و اصــل  44را عقیــم کردنــد.
یعنــی همــه فســاد هــا بــه دلیــل حضــور خصولتــی
هــا در اقتصــاد اســت؟
همــان موقــع هــم گفتیــم ایــن ترتیبــات کــه نوشــته مــی
شــود بــرای شــکوفایی اقتصــادی اســت نــه بــرای شــکوفایی
خصولتــی هــا
خب ،راهکار چیست؟چطور می شود این زیان را جبران
کرد؟
به اصل برگردیم.
توصیه شما به آقای روحانی چیست؟
متاســفانه بوروکــرات هایــی کــه اطــراف ایشــان را احاطــه
کــرده انــد ،نمــی گذارنــد شــکوفایی اقتصــادی اتفــاق بیفتــد.
نمونــه آن ادامــه پرداخــت یارانــه نقــدی بــه دهــک هــای
ثروتمنــد تــر جامعــه وپرداخــت سوبســید بــه بنزیــن مصرفــی
ماشــین هــای گرانقیمــت وارداتــی اســت ایــن ره بــه ترکســتان
بــود و هســت.برای اصــاح بایــد اول حرکــت در مســیر غلــط
را متوقــف کرد.مرحلــه بعــد بایــد بــه ســرعت از راه رفتــه
برگشــت.نمی تــوان تــا ابــد و دهــر ایــن خرابــی را ادامــه داد.
مــا میگوییــم بــرای شــکوفایی اقتصــاد بایــد سیاســت هــای
کلــی بــدون حضــور دولــت و خصولتــی هــا اجرایــی شــود و
راه دیگــری نــدارد.
ولــی تعــداد خصولتــی خیلــی زیــاد شــده و چطــور
مــی شــود آنهــا را پــس گرفــت؟
ایــن هــم راه حــل دارد.قطعــا بــرای هــر مشــکلی راه حلــی
وجــود دارد.امــا اول بایــد راه رفتــه را برگشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

عــراق همــواره يكــي از مقاصــد مهــم صادراتــي ايــران بــوده
چنانچــه طبــق آمــار گمــرك ايــران تــا پايــان تيرمــاه امســال،
ارزش كل صــادرات غيرنفتــي ايــران بــه عــراق 2ميليــارد و
460ميليــون دالر بــوده و بــا توجــه بــه صــادرات يكميليــارد
و 966ميليــون دالري در مــدت مشــابه ســال گذشــته ،افزايــش
23درصــدي را شــاهد بــوده اســت .ايــن درحالــي اســت كــه
هــر از چندگاهــي خبرهايــي از مانعتراشــي عراقيهــا بــراي
ورود كاالهــاي ايرانــي شــنيده ميشــود .مقامــات عراقــي
گاهــي بــا بهانههــاي مختلــف اجــازه صــادرات كاالهــاي
ايرانــي بــه ايــن كشــور را نميدهنــد .ســيمان ،مــواد غذايــي و
لبنــي و محصــوالت كشــاورزي ازجملــه كاالهايــي بودنــد كــه
در مقاطعــي ،صــادرات آنهــا بــه عــراق ممنــوع بــود .بــا اينكــه
ســال گذشــته در ســومين نشســت كميســيون عالــي مشــترك
ايــران و عــراق ،توافــق بيــن دو كشــور بــراي برقــراري تجــارت
آزاد شــكل گرفــت كــه همــكاري درخصــوص تاميــن نيازهــاي
عــراق در زمينــه مصالــح ســاختماني و كاالهــاي اساســي،
ساختوســاز فروشــگاههاي زنجيرهيــي در عــراق و تشــويق
ســرمايهگذاري و آمــوزش مديــران ،كارمنــدان و رايزنــان
بازرگانــي عــراق و تبــادل تجربيــات و دانــش درخصــوص ايجــاد
و توســعه شــهركهاي صنعتــي و صنايــع كوچــك و متوســط
در كشــور عــراق از ديگــر توافقــات بيــن دو كشــور بــود .حــاال
امــا رييــس ســازمان توســعه تجــارت در ديــدار بــا قائــم مقــام
وزارت تجــارت عــراق خواســتار اجــراي ايــن موافقتنامــه شــد.
ايــن هيــات عراقــي بــراي خريــد مصالــح ســاختماني بــه ايــران
ســفر كردهانــد كــه معــاون وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از
آنهــا خواســت بــراي توســعه روابــط اقتصــادي بيــن دو كشــور
تفاهمنامــه تجــارت آزاد را اجــرا كننــد.
آغاز تجارت آزاد با تجارت ترجيحي
در هميــن حــال ،ولـياهلل افخمـيراد بــا اشــاره بــه توافقنامهيــي
كــه در ســال  93و در جريــان نمايشــگاه اختصاصــي ايــران در
بغــداد بــه امضــاي مقامــات دو طــرف رســيد ،گفــت :بــراي
افزايــش حجــم تجــارت بايــد موافقتنامــه تجــارت آزاد را كــه
بــه امضــاي دو طــرف رســيده بــه اجــرا درآورد و بــراي شــروع
ايــن فرآينــد ميتــوان بــا تجــارت ترجيحــي آغــاز كــرد و بــه
صــورت متقابــل ديــوار تعرفهيــي را در مــورد برخــي كاالهــا
كاهــش داد .وي بــا بيــان اينكــه همجــواري ايــران و عــراق
و مــرز طوالنــي بيــن دو كشــور همكاريهــاي اقتصــادي
دوجانبــه را بــه صرفهتــر كــرده اســت ،اظهــار داشــت :وظيفــه

انـرژی
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درخواست از عراق براي اجراي موافقتنامه
تجارت آزاد

مــا ايــن اســت كــه روابــط اقتصــادي و تجــاري دو كشــور را
در ســطح روابــط سياســي ارتقــا دهيــم و در هميــن راســتا
انتظــار داريــم هرگونــه تغييــر مقــررات و قوانيــن بــه ســرعت
بــه طــرف مقابــل اعــام شــود تــا برنامههــاي تجــاري دچــار
اختــال نشــود.

داعــش در عــراق داشــته بــه هميــن دليــل ذهنيــت و ســمت
و ســوي فكــري عراقيهــا افزايــش تبــادالت تجــاري بــا ايــران
اســت .وي بــا اشــاره بــه حضــور مديرعامــل شــركت مصالــح
ســاختماني عــراق در هيــات تجــاري همــراه ،در مــورد اهــداف
ســفر بــه ايــران گفــت :حضــور ايــن هيــات حلقــه اساســي براي
خريــد مصالــح ســاختماني مــورد نيــاز عــراق از ايــران اســت.
الموســوي در ادامــه شــركت مصالــح ســاختماني وزارت تجــارت
عــراق را معرفــي كــرد و گفــت :ايــن شــركت دولتــي بــا
ســابقه فعاليــت 50ســاله يكــي از قديميتريــن شــركتهاي
خاورميانــه اســت كــه حتــي در زمــان حكومــت حــزب بعــث
نيــز 90درصــد واردات عــراق توســط ايــن شــركت انجــام
ميشــد .وي افــزود :شــركت مصالــح ســاختماني وزارت
تجــارت عــراق در تمــام اســتانهاي عــراق شــعبه دارد و از
زيرســاختهاي بــهروزي ماننــد انبــار برخــوردار اســت و بــه
دليــل دولتــي بودنــش بســياري از مــردم عــراق تمايــل دارنــد
مايحتــاج خــود را بــه وســيله آن تاميــن كننــد.
الموســوي اظهــار داشــت :مــا هماكنــون نيــاز فــوري بــه خريــد
در و پنجــره ،لولههــاي پلياتيلــن ،آهــنآالت و ســازههاي
ســاختماني ،ميلگــرد و كاشــي و ســراميك داريــم و اميدواريــم
در جريــان ايــن ســفر و بازديــد از كارخانجــات و شــركتهاي
توانمنــد ايرانــي ،ايــن نيازهــا را بــه ســرعت تاميــن كنيــم.

تمايل عراقيها به افزايش تبادالت
از ســوي ديگــر ،در ايــن ديــدار وليــد حبيــب الموســوي،
قائممقــام وزارت تجــارت عــراق كــه رياســت هيــات اعزامــي
از ايــن كشــور را نيــز برعهــده داشــت ،ضمــن تشــكر از مواضــع
ب رانــدن داعــش از ســه اســتان
و كمكهــاي ايــران بــراي عقـ 
شــمالي ايــن كشــور گفــت :ايــران نقــش بســزايي در شكســت

پيشنهاد فعال كردن مرزهاي مياني و جنوبي
قائممقــام وزارت تجــارت عــراق همچنيــن پيشــنهاد كــرد
شــركتهاي ايرانــي نمايندگــي انحصــاري محصــوالت خــود را
بــه شــركت مصالــح ســاختماني عــراق اعطــا كننــد تــا ايــن
شــركت بــراي آنهــا بازاريابــي كنــد .وي همچنيــن پيشــنهاد
فعــال كــردن مرزهــاي ميانــي و جنوبــي عــراق را مطــرح

درخواست تسهيل روند تجارت با ايران
افخمـيراد بــه الــزام ارائــه گواهــي مبــدا از ســوي تجــار ايرانــي
اشــاره كــرد و خواســتار آن شــد كــه بــراي ســهولت رونــد
تجــارت ،طــرف عراقــي كارشناســاني را بــراي تاييــد مــدارك
يــا دريافــت وجــه در مرزهــا مســتقر كنــد و از ايــن طريــق از
مراجعــت بيمــورد تجــار ايرانــي بــه ســفارت عــراق در تهــران
جلوگيــري شــود .وي همچنيــن بــه هيــات عراقــي پيشــنهاد
كــرد كــه عــاوه بــر مذاكــره و خريــد مصالــح ســاختماني
ايــران ،در مــورد صنايــع غذايــي بهخصــوص روغــن ،برنــج ،آرد
و شــكر نيــز مذاكراتــي را بــا طرفهــاي ايرانــي داشــته باشــند.
معــاون وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ايــران همچنيــن بــه
موضــوع بازپسگيــري مناطــق عــراق از داعــش اشــاره كــرد
و گفــت :بازســازي ايــن مناطــق نيــاز بــه برنامهريــزي و كار و
تــاش زيــادي دارد و شــركتهاي ايرانــي ميتواننــد در ايــن
زمينــه نقــش مثبتــي ايفــا كننــد/.

13

كــرد و گفــت :مرزهــاي شــمالي غيررســمي اســت بــه هميــن
دليــل بســياري از كاالهــا بــدون نظــارت از ايــن مرزهــا وارد
عــراق ميشــود كــه موجــب سوءاســتفاده ســودجويان شــده
اســت .عدنــان جاســم الشــريفي ،مديرعامــل شــركت تجــاري
مصالــح ســاختماني نيــز در ايــن نشســت بــا تشــريح برخــي
وظايــف شــركت متبوعــش گفــت :مــا تمايــل داريــم بخــش
اعظــم كاالهــاي مصرفــي بــازار عــراق بــه ويــژه مــواد اوليــه
و مصالــح ســاختماني را از ايــران تاميــن كنيــم .وي عنــوان
كــرد :ايــران بــراي حضــور و مانــدگاري در بــازار عــراق رقبــاي
سرســختي ماننــد عربســتان ،تركيــه و چيــن را پيــشرو دارد
و ايــن كشــورها بــراي حــذف اجنــاس ايرانــي از بــازار عــراق
تــاش بســياري ميكننــد ،بــه هميــن دليــل مــا انتظــار داريــم
طــرف ايرانــي بــا توجــه بــه 3عامــل كيفيــت ،قيمــت و چگونگي
پرداخــت وجــه ،پيشــنهادات خــود را مطــرح كنــد تــا بتوانيــم
از ايــن مشــكل عبــور كنيــم .وي بــه برگــزاري نمايشــگاهي
بــا عنــوان «بازســازي مناطــق آزاد شــده عــراق» در آيندهيــي
نزديــك اشــاره كــرد و گفــت :تــا برگــزاري ايــن نمايشــگاه
فرصــت زيــادي باقــي نمانــده بــه هميــن دليــل فرصــت مــا
بــراي خريــد كاال از ايــران بســيار محــدود اســت كــه اميدواريــم
در ايــن ســفر نتيجــه دلخــواه حاصــل شــود.
مزيتهاي منحصر به فرد عراق براي ايران
بــه هــر حــال ،بــازار عــراق بــراي ايــران از مزايــاي
منحصربهفــردي همچــون «بيشــترين طــول مــرز»« ،بيشــترين
گــذرگاه مــرزي»« ،بيشــترين قرابــت فرهنگــي ،قومــي و
زبانــي»« ،بيشــترين حجــم گردشــگر و گردشــگر درمانــي»
و ...برخــوردار اســت .ايــران همــراه تركيــه رقابــت شــديدي در
ايــن بــازار دارنــد چراكــه تركيــه داراي بيشــترين ســهم بــازار
در صــادرات بــه عــراق اســت ،امــا در طــول دو ســال گذشــته
بــا كاهــش 30درصــدي معــادل  3و نيــم ميليــارد دالري از
12ميليــارد دالر بــه 8.5ميليــارد دالر رســيده اســت .براســاس
آمارهــاي منتشــر شــده ســال گذشــته تنهــا چيــن و ايــران
توانســتند رونــد صــادرات خــود بــه عــراق را افزايــش دهنــد
و مابقــي صادركننــدگان بــزرگ بــه عــراق بــا كاهــش صــادرات
مواجــه شــدند .در هــر حــال ،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 كــه بايــد توليدكننــدگان
ايــران بــا اســتفاده از فرصتهــاي موجــود از ايــن موقعيــت
اســتفاده كننــد و بــازار عــراق را از دســت ندهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بزرگتریــن رویــداد تجــاری بــا هــدف توســعه
صــادرات غیرنفتــی بــا حضــور هیاتــی  ۳۰نفــره از
مقامــات عالــی رتبــه دولتــی و بخــش خصوصــی
روســیه و مســئوالن اقتصــادی ،صنعتــی و
بازرگانــی و تجــار ایرانــی برگــزار مــی شــود.
نــگار کبیــری  -رئیــس شــورای سیاســتگذاری همایــش
حضــور پایــدار در بــازار روســیه  -در گفتوگــو بــا ایســنا،
بــا تاکیــد بــر اینکــه ویژگــی بــارز ایــن رویــداد ،اجــرای
تخصصــی و پــر محتــوای آن توســط تیمــی مجــرب و
متخصــص در زمینــه بازرگانــی و بازاریابــی درایــران و
روســیه اســت ،افــزود :درایــن همایــش بــزرگ تــاش
شــده بــا بررســی چالــش هــا و عبــور از آن بــه راه حــل
هــا و بیــان واقعیــت هــای ســیاه و ســفید پرداختــه شــود
کــه در آن نشســت هــای تجــاری تخصصــی برگــزار و
مباحــث اجرایــی در قالــب کمیســیون هــای تخصصــی
بــا حضــور صاحبــان صنایــع بــزرگ دو کشــور مــورد
بحــث و تبــادل نظــر قــرار مــی گیــرد و مشــاوره هــای
تخصصــی در حــوزه هــای مختلــف حمــل و نقــل ،بانــک
و ارز ،بیمــه ،گمــرک ،حقوقــی ،بازرگانــی و بازاریابــی در
راســتای اثربخشتــر شــدن مذاکــرات تجــاری ارائــه مــی
شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ایــن همایــش برقــراری ارتبــاط
مســتقیم بــا واردکننــدگان ،تجــار بــزرگ و تامیــن
کننــدگان فروشــگاه هــای زنجیــره ای روســی میســر
خواهــد بــود ،اظهــار کــرد :شــرکت کننــدگان در ایــن
همایــش مــی تواننــد از اســتانداردهای روســیه و ظرفیــت
هــای دو کشــور در جلســات تجــاری و مشــاوره هــای
تخصصــی مطلــع شــده ومحصــوالت خــود را بــدون هیــچ
واســطه ای بــه صــورت مســتقیم بــه خریــداران روس
معرفــی کننــد .مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی
و گل ،مصالــح ســاختمانی ،توریســم ،نســاجی و فــرش
از جملــه گــروه کاالیــی هــای مــورد بررســی در ایــن
همایــش هســتند و تجــار و وارد کننــدگان معتبــر مــواد
غذایــی و محصــوالت کشــاورزی و تامیــن کننــدگان
فروشــگاه هــای زنجیــره ای ،بزرگتریــن واردکننــدگان گل
بــه روســیه ،تجــار بــزرگ فــرش مســکو ،شــرکتهای
معتبــر ســاختمانی و انبــوه ســازی و واردکننــدگان عمــده

انـرژی
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تجار روسی به ایران میآیند
بررسی تجارت سیاه و سفید با روسها

مصالــح ســاختمانی در ایــن همایــش حضــور دارنــد.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری همایــش حضــور پایــدار
دربــازار روســیه بــا بیــان اینکــه چندیــن شــرکت بــزرگ
ســرمایه گــذاری روســی نیــز در ایــن رویــداد حضــور
داشــته و بــا اســتقبال از ســرمایه گــذاری در ایــران بــا
زمینــه هــای مســاعد در ایــن خصــوص آشــنا مــی شــوند،
افــزود :عالقــه منــدان بــه مذاکــره مســتَقیم بــا تجــار
روس و مشــاورین و نیــز ســازمان هــا و شــرکت هایــی
کــه نیــاز بــه ســرمایه گــذار در پــروژه هــای عمرانــی،
راهســازی ،تلــکام و انــرژی هــای تجدیــد پذیــر را دارنــد
مــی تواننــد تــا تاریــخ پنجــم شــهریور مــاه از طریــق
مراجعــه بــه ســایت http://www.trade-conf.
 comو ارتبــاط بــا دبیرخانــه از فرصــت هــای مناســب
و نشســت هــای تجــاری ایــن همایــش بهرمنــد شــوند.
کبیــری ادامــه داد :بــا وجــود اینکــه تامین امکانــات برای
حضــور و فــروش مســتقیم در روســیه نیــاز بــه ســرمایه
گــذاری دارد ولــی تولیــد کننــدگان و تجــار ایرانــی بــا
جلــب اعتمــاد و آشــنایی بیشــتر بــا خریــداران روس مــی
تواننــد از طریــق حــذف واســطه هــا بــا آرامــش خیــال به
داد و ســتد و ســود آوری بیشــتری از بازار روســیه دســت
یابنــد .راه موفقیــت در بــازار روســیه بــزرگ و قــوی وارد
شــدن اســت و شــرکت هــای کوچــک بایــد بــه صــورت

متحــد عمــل کــرده و در قالــب کنسرســیوم وارد بــازار
ایــن کشــور شــوند .معرفــی خریــداران و وارد کننــدگان
بــزرگ روســیه و نحــوه شناســایی و اعتبارســنجی آن
هــا ،همچنیــن ارائــه مســیرهای معتبــر وموثــر بــرای ورود
شــرکت هــای ایرانــی بــه بــازار ایــن کشــور و شناســایی
عمــده رقبــای کاالهــای ایرانــی را از اهــداف ایــن همایش
نــام بــرد.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری همایــش بــزرگ حضــور
پایــدار دربــازار روســیه بــا بیــان اینکــه بــرای رفــع برخــی
از مشــکالت زیــر ســاختی موجــود در تجــارت بــا روســیه
فرصــت هــای مناســبی را ایجــاد کردیم ،گفــت :در زمینه
مبــادالت ارزی و پایــگاه تجــاری ویــژه ایرانیان در روســیه
اقداماتــی را انجــام دادیــم تــا بــا برقــراری ایــن امکانــات
شــاهد رشــد چشــمگیری در توســعه صــادرات و حضــور
بیشــتر تجــار ایرانــی در روســیه باشــیم و بزرگتریــن
رویــداد تجــاری بــا هــدف توســعه صــادرات غیرنفتــی در
راســتای تحقــق سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی بــه مــدت
ســه روز از تاریــخ هشــتم تــا دهــم شــهریورماه امســال بــا
حضــور هیاتــی  ۳۰نفــره از مقامــات عالــی رتبــه دولتــی و
بخــش خصوصــی روســیه و مســئوالن اقتصــادی ،صنعتــی
و بازرگانــی و تجــار ایرانــی در مرکــز همایــش هــای صــدا
و ســیما در تهــران برگــزار مــی شــود
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معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه مذاکــرات وزرای خارجــه ایــران
و ترکیــه از آمادگــی ایــران بــرای افزایــش روزانــه  ۶میلیــون
.متــر مکعبــی صــادرات گاز بــه ترکیــه خبــر داد
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،حمیدرضــا عراقــی بــا اشــاره بــه
دیــدار وزیــر امــور خارجــه ایــران و همتــای تــرک خــود گفــت:
براســاس قــرارداد ،ایــران روزانــه  ٣٠میلیــون مترمکعــب گاز
بــه ترکیــه صــادر مــی کنــد و بــا زیرســاختهای موجــود مــی
توانیــم ایــن حجــم را روزانــه  ٦میلیــون مترمکعــب افزایــش
دهیــم کــه ایــن فرآینــد نیازمنــد امضــای قــرارداد جدیــد اســت
.و در قالــب قــرارداد جــاری امــکان پذیــر نیســت
معــاون وزیــر نفــت ،افــزود :در صورتیکــه قــرارداد درازمدتــی
مبنــی بــر افزایــش حجــم صــادرات گاز بــه ترکیــه میــان
دوطــرف امضــا شــود مــی توانیــم زیرســاختهای مــورد نیــاز را
.فراهــم کنیــم
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران در ادامــه بــه حجــم
صــادرات گاز ایــران اشــاره کــرد و افــزود :از ابتــدا تــا  ١٥مــرداد
مــاه پارســال در مجمــوع دو میلیــارد و  ٥١میلیــون مترمکعــب
گاز صــادر شــده کــه ایــن مقــدار در بــازه زمانــی امســال بــه دو
.میلیــارد و  ٩٣میلیــون مترمکعــب رســیده اســت
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه از در بــازه زمانــی یادشــده
پارســال (ابتــدای ســال تــا  ١٥مردادمــاه) ٢٦ ،میلیــارد و ٧١
میلیــون مترمکعــب گاز بــه نیروگاههــا تحویــل شــده اســت،
تاکیــد کــرد :ایــن مقــدار امســال بــه  ٢٧میلیــارد و  ٦٧میلیــون
.مترمکعــب رســیده اســت
بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت ،صنایــع عمــده نیــز در بــازه
زمانــی یادشــده پارســال  ١٢میلیــارد و  ٩٩میلیــون مترمکعــب
گاز دریافــت کــرده انــد کــه ایــن مقــدار امســال بــه  ١٣میلیــارد
و  ٤٣میلیــون مترمکعــب رســیده کــه ایــن موضــوع نشــان مــی
دهنــد کــه صنایــع جدیــدی بــه شــبکه متصــل شــده و تولیــد
.ایــن بخــش افزایــش یافتــه اســت
وی بــا اشــاره بــه حجــم تزریــق گاز بــه مخــازن گازی و میادیــن
نفتــی هــم توضیــح داد :از ابتــدای ســال تــا  ١٥مردادمــاه
پارســال در مجمــوع یــک میلیــارد و  ٣٨میلیــون مترمکعــب گاز
بــه مخــازن ســراجه و شــوریجه و ســه میلیــارد و  ٩٦میلیــون
مترمکعــب گاز بــه میدانهــای نفتــی آغاجــاری تزریــق شــده کــه
ایــن مقــدار امســال بــه ترتیــب بــه یــک میلیــارد و  ٥٢میلیــون
.و پنــج میلیــارد و  ٣٧میلیــون مترمکعــب رســیده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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اقتصاد به زبان ساده
در کتــاب حاضــر کــه توســط یکــی از اســتادان بــزرگ اقتصــاد دنیــا نگاشــته شــده اســت ،موضوعــات بســیار مهــم و اساســی
اقتصــاد در قالبــی قابلفهــم عرضــه میشــود .نویســنده ماننــد بســیاری از همکارانــش اعتقــاد دارد کــه اقتصــاد ،علــم
مدیریــت کمیابــی اســت ،و کمیابــی ،پدیــدهای اساســی و اجتنابناپذیــر اســت کــه نیــاز بــه علــم اقتصــاد را پدیــد م ـیآورد.
نویســنده بیــان م ـیدارد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع علــم اقتصــاد توســعه ادبیــات علمــی و تخصصــی اقتصــاد بــه
زبانــی ســاده بــرای مدیــران ،کارشناســان ،دانشــجویان و شــهروندان فعــال در حوزههــای اقتصــادی و حتــی اشــخاص عــادی
بســیار ضــروری اســت.
ناشر:مبلغان
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