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گام های اولیه دولت برای تسهیل
صادرات
حمیدرضاصالحی

موضــوع حمایــت از صــادرات غیرنفتــی موضوعــی اســت کــه همــواره در دولــت
هــای مختلــف توســط مســئوالن ارشــد دولتــی و حتــی حاکمیــت مطرح شــده
و دولــت هــا ســعی بــر ایــن داشــته انــد کــه حرکــت هــای عملــی را در ایــن
رابطــه انجــام دهنــد ،امــا عمــده حرکتــی کــه بایــد انجــام مــی شــد و نشــده،
ناشــی از آن اســت کــه هیــچ یــک از دولــت هــا تمرکــز بــر صــادرات نداشــته
انــد ،یعنــی مســئوالنی کــه از صبــح تــا شــب کارشــان صــادرات غیرنفتــی
باشــد ،در هیــچ یــک از دولــت هــا وجــود نداشــته انــد و عمدتــا ایــن موضــوع
بــه دســتگاه هایــی محــول شــده کــه چنــد فعالیــت داشــته انــد و یکــی از آنهــا
هــم بحــث صــادرات بــوده اســت.
دولــت یازدهــم هــم بــا وجــود اینکــه ماننــد ســایر دولــت هــا ،مســئله صــادرات
را از ابتــدا جــدی قلمــداد کــرده ،امــا در عمــل موانعــی در رابطــه صــادرات
غیرنفتــی وجــود دارد کــه بایــد برطــرف شــود .در همیــن رابطــه در حــوزه
اقتصــاد کالن و اقتصــاد خــرد موانعــی وجــود دارد .بــزرگ تریــن مانــع در
اقتصــاد کالن صــادرات ،نــرخ ارز اســت و تــا زمانــی کــه نــرخ ارز ،واقعــی نشــود
صــادرات بــه شــکل واقعــی اتفــاق نمــی افتــد و میــزان آن افزایــش پیــدا نمــی
کنــد.
موضــوع دیگــر داشــتن تولیــد رقابــت پذیــر اســت ،بــه ایــن معنــا کــه تولیــدات
مــا بایــد رقابتــی و قابــل صــادرات باشــد کــه در ایــن زمینــه هــم فضــای
کســب و کار در ایــران ایــن اجــازه را نمــی دهــد کــه تولیــدات بــرای صــادرات
رقابتــی باشــد .اینهــا موانعــی هســتند کــه مانــع از شــدت گرفتــن صــادرات
غیرنفتــی مــی شــوند.
همــان طــور کــه اشــاره کــردم تمــام دولــت هــا بــه موضــوع صــادرات عالقــه
منــد بــوده و هســتند و در برنامــه هــای باالدســتی کشــور ماننــد افــق 1404
هــم موضــوع جایگزینــی صــادرات غیرنفتــی بــا صــادرات نفــت مطــرح شــده و
ایــن موضــوع پیــش بینــی شــده اســت کــه 80درصــد درآمدهــای کشــور بــه
صــادرات غیرنفتــی اختصــاص پیــدا کنــد .ادامــه در صفحــه 4

دبیرکل اوپک اعالم کرد:

ایــران رهبــر جدیـد اوپــک
دبیــرکل اوپــک از جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان رهبــر جدیــد اوپــک نــام
بــرد و گفــت :توافــق اعضــای ایــن ســازمان در نشســت الجزایــر بــدون همراهــی و
نقــش رهبــری ایــران غیــر ممکــن بــود.
بــه گــزارش مهــر ،محمــد بارکینــدو ،دبیــر کل اوپــک پــس از دیــدار بــا بیــژن
زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران در تهــران اعــام کــرد :توافــق الجزایــر بــدون همراهــی
ســازنده و نقــش رهبــری ایــران ،غیــر ممکــن بــود.
وی بــا اشــاره بــه ســفر پیشــین خــود بــه ایــران در شــهریور مــاه ،گفــت :پیــش
از نشســت الجزایــر بــا وزیــر نفــت ایــران دیــدار کــردم و او بــه مــن اطمینــان داد
کــه ایــران ،نــه تنهــا در پیوســتن بــه اجمــاع ،بلکــه بــرای رســیدن بــه آن ،از هیــچ
کاری دریــغ نمیکنــد.
دبیــر کل اوپــک افــزود :توافــق الجزایــر بــدون همراهــی ســازنده و نقــش رهبــری
کــه ایــران ،غیــر ممکــن بــود؛ از ایــران سپاســگزاری میکنــم بــه خاطــر انعطــاف
و همراهــی کــه داشــت و نقــش تعیینکننــده ای کــه ایفــا کــرد تــا تضمیــن کنــد
کــه مــا بــا یــک توافــق از الجزایــر خــارج شــویم.
ایــن مقــام ارشــد ســازمان اوپــک ،تاکیــد کــرد :هــدف اصلــی مــن از ســفر اخیــر،
ارائــه گزارشــی دربــاره رایزنیهــای گســترده پــس از نشســت الجزایــر در مــاه
ســپتامبر اســت؛ در ایــن ســفرها بــه چنــد کشــور عضــو اوپــک رفت ـهام و فکــر
کــردم کــه بایــد بــه اینجــا بیایــم و شــخصاً بــه طــور کامــل بــه وزیــر نفــت ایــران

گــزارش بدهــم و از مشــورت او اســتفاده کنــم.
بارکینــدو در پایــان خاطرنشــان کــرد :افــزون بــر تبــادل نظــر و گــزارش دادن ،در
ایــن ســفر در پــی درخواســت از ایــران بــرای نشــان داد همراهــی بیشــتری در
ویــن هســتیم تــا بتوانیــم توافــق الجزایــر را اجرایــی کنیــم.
احتمال توافق اعضای اوپک بر سر فریز نفت
وزیــر نفــت از نفــت بشــکهای  ۵۵تــا  ۶۰دالر بــه عنــوان قیمــت عادالنــه نفــت نــام
بــرد و گفــت :احتمــال ایــن کــه در نشســت نوامبــر وزیــران نفــت و انــرژی اوپــک
بــه توافــق برســند زیــاد اســت.
بیــژن زنگنــه بــا بیــان اینکــه دبیــرکل اوپــک در ایــن دیــدار ،گــزارش مفصلــی
از فعالیتهــای انجــام شــده پــس از نشســت فــوق العــاده اوپــک در الجزایــر و
مذاکراتــی کــه بــا مقامهــای کشــورهای عضــو و غیرعضــو ایــن ســازمان از جملــه
ونزوئــا ،عــراق ،کویــت ،امــارات ،عربســتان و روســیه در جریــان ســفرها یــا در
حاشــیه نشس ـتهای بیــن المللــی داشــته انــد را ارائــه کــرد ،گفــت :کشــورهای
عضــو و غیرعضــو اوپــک در تالشــند کــه در نشســت عــادی آذرمــاه ایــن ســازمان
در ویــن بــه تصمیمــی جامــع برســند و اطالعاتــی کــه دبیــرکل بــه مــن دادنــد،
دلگــرم کننــده اســت.
وزیر نفت که در حاشیه دیدار با ادامه در صفحه3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ـک دبیــرکل
ـران رهبــر جدیـد اوپـــ
ایـــ
اوپــک از جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان
رهبــر جدیــد اوپــک نــام بــرد و گفــت مشــروح

خبــر

دســتگاه هــای دولتــی بــرای خــروج از
رکــود جزیــره ای عمــل نكننــد دبیــر کل

انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران گفــت:
متاســفانه بــا اجــرای ناموفــق طــرح کارت اعتبــاری
 10میلیــون تومانــی مشــروح خبــر

ـی
ـادرات غیرنفتـ
ـی صـ
ـای قانونـ
ـت هـ
ظرفیـ
مغفــول مانــده اســت از زمانــی کــه دولــت
یازدهــم آغــاز بــه کار کــرده اســت ،مســئوالن و
دولتمــردان همــواره بــر ایــن موضــوع تاکیــد کــرده
انــد کــه مشــروح خبــر

ـذاري در حــال
ـش سرمايــــهگـــ
عطـــ
حاضــر بيــش از  50درصــد توليــد بــرق كشــور
توســط بخــش خصوصــي انجــام ميشــود كــه ايــن
شــركتها مبالــغ كالنيمشــروح خبــر

بــازار بنگاههــای کوچــک و متوســط
( )SME Marketراهانــدازی میشــود

چالــش تامیــن مالــی بنگاههــای کوچک و متوســط،
موضوعــی اســت کــه چنــدی اســت دو کمیســیون
صنعــت و معــدن و بــازار پــول ومشــروح خبــر

کشــورمان  60هــزار مــگاوات ظرفیــت
تامیــن انــرژی خورشــیدی دارد قائممقــام

وزیــر نیــرو از وجــود ظرفیــت  60هــزار مگاواتــی
انــرژی خورشــیدی در کشــور خبــر داد و
گفتمشــروح خبــر

پروژههــای ال.ان.جــی توجیــه اقتصــادی
ـد بــه دلیــل حجــم
ـت میدهنـ
ـود را از دسـ
خـ
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امیــدواری معــاون شــرکت نفــت ایــران بــه
امضــای قــرارداد نفتــی بــا روسهامشــروح

بــاالی ســرمایهگذاری بــرای احــداث واحدهــای شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران در آســتانه خبــر
ال.ان.جــی ،اقتصــادی بــودن ایــن پروژههــا انحــال مشــروح خبــر
ـدار
ـده وارد مـ
ـال آینـ
ـراق سـ
ـروگاه عـ
ـن نیـ
اولیـ
نیازمنــد مشــروح خبــر
خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاههــای میشودمشــروح خبــر
امتیــازات اقتصــاد در قبضــه شــرکتهای خورشــیدی مشــروح خبــر
ایــران و آلمــان در صنایــع بــرق تفاهــم نامــه
ـیعلیرضــا
دولتی،مــادر تخصصــی و خصولتـ
کالهــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی بانــک توســعه آســیایی وام یــک میلیــارددالری امضــا کردندمشــروح خبــر
خبرگــزاری فــارس بــا بیــان اینکــه صنعــت کشــور
و بخــش خصوصــی واقعــی مشــروح خبــر

بــرای اجــرای طــرح گازی ‹تاپی›مــی
دهدمشــروح خبــر

روســیه رئیــس مجمــع جهانــی گاز شــد

تــوان بیمــه نفتکشهــای عــازم اروپــا را
نداریممشــروح خبــر

هجدهمیــن اجــاس وزارتــی مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز (جــی یــی ســی اف) بــه میزبانــی
دوحــه پنــج شــنبه ۲۷مشــروح خبــر

اوپــک تبعــات تصمیمگیــری در مــورد کاهــش
تولیــد را در نظــر بگیردمشــروح خبــر

ـه
ـام بـ
ـت خـ
ـده نفـ
ـن صادرکننـ
ـران بزرگتریـ
ایـ
ـد مشــروح خبــر
ـه شـ
فرانسـ
تاکیــد حســنوند بــر همــکاری مشــترک
ایــــــران و بــاروس مشــروح خبــر
در حــوزه انــــــرژی سوئیســیها بهدنبــال
حضــور در بخــش پتروشــیمی ایــران مشــروح

برگــزاري كميســيون مشــترك اقتصــادي
ـك مجيــد روی کار آمــدن جمهوریخواهــان تاثیــری بــر خبــر
ـده نزديـ
ـه در آينـ
ـران و فرانسـ
ايــ
ـران نداردمشــروح خبــر
ـی ایـ
ـای نفتـ
تختروانچــي معــاون اروپــا و امريــكاي وزارت قراردادهـ
خارجــه كشــورمان كــه بــراي شــركت در دوميــن
دور از گفتوگوهــاي ايــران و فرانســه بــه پاريــس
ســفر كــرده بــود مشــروح خبــر

ـدار
ـده وارد مـ
ـال آینـ
ـراق سـ
ـروگاه عـ
ـن نیـ
اولیـ
میشودمشــروح خبــر
ـده نفت
ـن کننـ
ـور تامیـ
ـن کشـ
ـه بزرگتریـ
ـران بـ
ایـ
ـل شدمشــروح خبــر
ـد تبدیـ
هنـ
همــکاری پژوهشــگاه نیــرو بــا یــک شــرکت
آلمانــی در حــوزه انتقــال برقمشــروح خبــر

*

ـرق در
ـت بـ
ـی صنعـ
ـن مالـ
ـن تامیـ
ـاز بزرگتریـ
آغـ
توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
ـر
ـ
خب
ـروح
ـ
مش
انرژی
ـورس
بـ
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
تولیــد نفــت ایــران بــه  ۶میلیــون بشــکه
خواهیــد کــرد
خبــر
میرسدمشــروح
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دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

دستگاه های دولتی برای
خروج از رکود جزیره ای
عمل نكنند
احتمال توافق اعضای اوپک بر سر فریز نفت
«محمــد سانوســی بارکینــدو» دبیــرکل اوپــک در جمــع
خبرنــگاران ســخن میگفــت ،تحــوالت پیــش روی بــازار
نفــت را مثبــت پیــش بینــی کــرد و اظهــار داشــت :نــگاه
مثبتــی بــه تحــوالت آینــده دارم و فکــر مــی کنــم در آینــده
وضــع بهتــری خواهیــم داشــت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه احتمــال ایــن کــه
اعضــای اوپــک در نشســت مــاه نوامبــر بــه توافــق برســند،
زیــاد اســت ،تصریــح کــرد :کشــورهایی کــه در ســالهای
اخیــر تولیــد بیشــتری داشــته انــد ،بــرای بهبــود وضــع بــازار
مســئولیت بیشــتری هــم دارنــد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت بــا یــادآوری اینکــه امــروز اقتصــاد
غــرب هــم بــرای خــروج از رکــود ،انتظــار دارد قیمــت نفــت
بــه ســطحی باالتــر از قیمتهــای کنونــی برســد ،اظهــار
داشــت :همــه نگــران کاهــش ســرمایه گــذاری در صنعــت
نفــت در ســالهای اخیــر هســتند؛ رونــدی کــه آثــار منفــی
آن بــر بــازار نفــت در طــول ســالهای آینــده نمــود پیــدا
مــی کنــد.
وزیــر نفــت در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا فکــر مــی
کنیــد اعضــای اوپــک بــه توافــق نشســت الجزایــر پایبنــد
هســتند یــا خیــر؟ ،گفــت :فکــر مــی کنــم اعضــای اوپــک
بــه ایــن توافــق پایبنــد هســتند و بــرای عملیاتــی کــردن آن
تــاش میکننــد.
وی همچنیــن در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره احتمــال
همراهــی نکــردن عــراق در مذاکــرات پیــش رو ،ایــن احتمال

را رد کــرد و افــزود :دبیــر کل اوپــک بــا مقامهــای بلندپایــه
عــراق دیــدار داشــته انــد و نتایــج آن دلگــرم کننــده بــوده
اســت.
زنگنــه همچنیــن در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره نتایــج
عملکــرد کمیتــه تعییــن ســقف تولیــد اعضــای اوپــک،
عنــوان کــرد :ایــن کمیتــه ایجــاد شــده و تشــکیل جلســه
داده اســت؛ امــا ایــن کمیتههــا بیشــتر ماهیــت کارشناســی
و فنــی دارنــد و بــه طــور معمــول چنیــن تصمیمهایــی
(تعییــن ســقف تولیــد) در نشســت وزیــران گرفتــه مــی
شــود.
وزیــر نفــت بــا بیــان ایــن کــه کمیتههــای کارشناســی مــی
تواننــد ســناریوهای مختلــف تولیــد را ارائــه دهنــد ،دربــاره
ســناریوی مقــدار تولیــد نفــت خــام ایــران توضیــح داد :ایــران
پیــش از ایــن دیدگاههــای خــود را در ایــن بــاره اعــام
کــرده اســت و بــر دیدگاههــای پیشــین خــود اصــرار دارد.
زنگنــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه از دیــد شــما قیمــت
منصفانــه و عادالنــه نفــت چقــدر بایــد باشــد ،ایــن قیمــت را
نســبی دانســت و گفــت :قیمــت مناســب ،قیمتــی اســت کــه
منافــع تولیــد کننــده و مصــرف کننــده را در پــی داشــته
باشــد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت در پایــان خاطرنشــان کــرد :اعضای
اوپــک بــرای نفــت قیمــت  ٥٥تــا  ٦٠دالر را هدفگــذاری
کــرده انــد.

دبیــر کل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران
گفــت :متاســفانه بــا اجــرای ناموفــق طــرح کارت
اعتبــاری  10میلیــون تومانــی بــرای خریــد کاال بــه
دلیــل کاهــش اعتبــار آن بــه  6میلیــون تومــان
و محــدود شــدن دایــره افــرادی کــه امــکان
اســتفاده از آن را داشــتند؛ ایــن طــرح بــا شکســت
رو بــه رو شــد
حبیــب الــه انصــاری اظهــار داشــت :طــرح هــای دولــت
بــرای خــروج از رکــود واحدهــای تولیــدی تاکنــون
موفقیــت آمیــز نبــوده و دولــت بایــد برنامــه ای جامــع بــا
تصمیــم جمعــی دســتگاه هــای اقتصــادی تهیــه و اجرایــی
کنــد.
انصــاری در ادامــه افــزود :بــه صــورت میانگیــن واحدهــا و
بنــگاه هــای تولیــد لــوازم خانگــی در کشــور بــا ظرفیــت
 40تــا حداکثــر  60درصــد ( بســته بــه گســتردگی فعالیت
و تولیــد محصــوالت ) درحــال فعالیــت هســتند و ایــن
حتــی شــامل واحدهــای بــزرگ کشــور هــم مــی شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بــا اعــام طــرح هایــی ماننــد
ارائــه کارت هــای اعتبــاری  10میلیــون تومانــی تحــرک
هایــی را در بــازار ایجــاد و تولیدکننــدگان را امیــدوار کــرد،
عنــوان کــرد :متاســفانه بــا اجــرای ناموفــق طــرح کارت
اعتبــاری  10میلیــون تومانــی بــرای خریــد کاال بــه دلیــل
کاهــش اعتبــار آن بــه  6میلیــون تومــان و محــدود شــدن
دایــره افــرادی کــه امــکان اســتفاده از آن را داشــتند؛ ایــن
طــرح بــا شکســت رو بــه رو شــد و امیــد واحدهــا کــه
بــرای افزایــش تقاضــا ،تولیــد و تامیــن نقدینگــی مــورد
نیازشــان برنامــه ریــزی کــرده بودنــد ،بــه صــورت کلــی
از بیــن رفــت.
دبیــر کل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران بــا بیــان

اینکــه بیــن بخــش هــای اقتصــادی در دولــت ناهماهنگــی
وجــود دارد ،گفــت :وزیــر صنعــت شــخصا و بــا توجــه بــه
شــرایط رکــود در واحدهــا بــه دنبــال اجــرای طــرح کارت
هــای اعتبــاری بــود و همــه چیــز در ایــن وزارتخانــه بــا
حضــور نمایندگانــی از بخــش هــای مختلــف و تشــکل
هایــی ماننــد مــا نهایــی شــد ،ولــی وقتــی موضــوع بــرای
اجرایــی شــدن بــه بانــک مرکــزی رفــت بــه طــور کلــی
تغییــر کــرد و همیــن ماجــرا هــم بــود کــه باعــث زمیــن
خــوردن آن شــد ،اتفاقــی کــه نشــان مــی دهــد دســتگاه
هــای دولتــی بــرای خــروج از رکــود بایــد هماهنــگ تــر
و درکنــار هــم عمــل کننــد و نــه بــه صــورت جزایــری
مجــزا.
انصــاری در ادامــه مهــم تریــن چالــش هــای واحدهــای
تولیــدی صنایــع لــوازم خانگــی را « رکــود حاکــم بــر
بــازار» عنــوان و اظهــار کــرد :باتوجــه بــه شــرایط ویــژه
ای کــه وجــود دارد دولــت بایــد بــا تحریــک تقاضای بــازار،
اجــرای درســت برنامــه هــای خــروج از رکــود ،کاهــش
فشــارهای مالیاتــی و ...از روی واحدهــا و ارائــه تســهیالت؛
بــه دنبــال حمایــت و کمــک بــه واحدهــای تولیــدی باشــد.
او بــا بیــان اینکــه هنــوز برنامــه خاصــی بــرای احیــا
واحدهــای تولیــدی لــوازم خانگــی از ســوی دولــت اجرایــی
نشــده تــا شــاهد بهبود شــرایط باشــیم ،مــی گویــد :تاکنون
در جلســاتی کــه بــا وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت داشــته
ایــم مشــکالت را مطــرح کــرده و درمیــان گذاشــته ایــم و
وزیــر هــم انصافــا تــاش هایــی را بــرای بهبــود شــرایط
کــرده انــد ،ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه ناهماهنگــی
هــا بیــن دســتگاهی و ســلیقه ای عمــل کــردن بیشــترین
آســیب هــا را زده و اجــازه نــداده برنامــه هــا و طــرح هــا
بــه ســر انجــام برســد.
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گام های اولیه دولت برای تسهیل
صادرات
البتــه در مجمــوع مــی توانیــم ایــن گونــه بگوییــم کــه
عــاوه بــر اینکــه در مــورد وجــود متولــی محکــم و بــزرگ
در دولــت کــه تمــام قــد در خدمــت صــادرات باشــد ،هنــوز
اقدامــی انجــام نشــده در ســایر مســائل حرکــت هــای
جزیــی و نســبتا رو بــه جلویــی صــورت گرفتــه امــا بــا
اهدافــی کــه در صــادرات مدنظــر داریــم ،فاصلــه دارد.
امــا قوانیــن مرتبــط بــا صــادرات هــم قوانیــن خوبــی
نیســتند .مثــ ً
ا اگــر در رابطــه بــا مالیــات بــر ارزش
افــزوده قوانینــی روشــنی داشــتیم و بــه گونــه ای بــود کــه
کاالهــای صادراتــی ،مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداخــت
نکننــد ،بســیار راهگشــا بــود.
در حــال حاضــر مشــکالتی کــه در رابطــه بــا مالیــات بــر
ارزش افــزوده وجــود دارد ،نشــان دهنــده ایــن اســت کــه
قوانیــن ،شــفاف و روشــن نیســت و مــا قوانینــی داریــم کــه
بــه خوبــی اجــرا نمــی شــود و در عیــن حــال قانــون بایــد
طــوری نوشــته شــود کــه جایــی بــرای تفســیر نداشــته
باشــد.

نمونــه ای از قوانینــی کــه تفســیر مــی شــود ،همیــن
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت کــه شــاهد هســتیم
بســیاری از ممیــزان مالیاتــی قانــون را بــه گونــه ای تفســیر
مــی کننــد کــه بتواننــد مالیــات بگیرنــد و قطعــاً اگــر
قوانیــن بــه گونــه ای باشــد کــه تفســیر نشــود و روشــن
باشــد ،چنیــن مشــکالتی بــروز نمــی کنــد.
مســئله دیگــر در رابطــه بــا نــرخ ارز اســت کــه در قانــون
ذکرشــده کــه بایــد تفــاوت نــرخ تــورم داخلــی و نــرخ
تــورم خارجــی ،شــیب تعییــن نــرخ ارز باشــد امــا در اجــرا
بــا مســئوالنی مواجــه مــی شــویم کــه ایــن قانــون کلــی
کشــور را اجــرا نمــی کننــد و تصمیــم مــی گیرنــد کــه مابه
التفــاوت نــرخ تــورم داخلــی و خارجــی را بــرای تعییــن
نــرخ ارز تقســیم بــر دو کننــد و ایــن باعــث مــی شــود
کــه نــرخ ارز بــه صــورت واقعــی افزایــش پیــدا نکنــد و
کشــور نــه تنهــا صــادرات نداشــته باشــد بلکــه تبدیــل بــه
صــادر کننــده هــم بشــود .اینهــا مســائلی اســت کــه در
حــوزه هــای اقتصــاد کالن بایــد بــه آنهــا توجــه شــود تــا
اینکــه بتوانیــم نــگاه جــدی بــه صــادرات غیرنفتــی داشــته
باشــیم.
در مجمــوع نظــر مــن ایــن اســت کــه صــادرات نیــاز بــه
متولــی گــری ثابــت در کشــور حتــی در حــد مســئوالن
تــراز اول دارد و موانعــی ماننــد ارزش افــزوده کــه قیمــت
صــادرات را بــاال بــرده اســت ،بایــد برداشــته شــود و
همچنیــن بایــد ســعی کنیــم کــه تولیــدات بــا کیفیــت و
قابــل رقابــت بــرای صــادرات داشــته باشــیم.
بــه نظــر مــی رســد کــه از ایــن دو جنبــه اگــر بــه موضــوع
صــادرات غیرنفتــی توجــه کنیــم ،متوجــه مــی شــویم کــه
دولــت یازدهــم گام هــای اولیــه را در ایــن رابطــه برداشــته
اســت امــا نیــاز دارد کــه توجــه بیشــتری را معطــوف کنــد
تــا بــه نتایــج بهتــری دســت پیــدا کنیــم.
امــا اگــر بخواهیــم از ایــن جنبــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم
کــه مجلــس دهــم بایــد چــه اقداماتــی را بــرای تســهیل
گــری صــادرات غیرنفتــی انجــام دهــد بایــد بگویــم کــه
مجلــس مــی توانــد کلیــه قوانیــن پیرامــون صــادرات را
تجمیــع کنــد و قوانینــی کــه متضــاد و مشــابه هســتند
تبدیــل بــه قوانینــی شــود کــه از صــادرات حمایــت کنــد.
در عیــن حــال مجلــس دهــم بایــد قوانیــن دســت و پاگیــر
و زائــد را کنــار بگــذارد و آنهــا را بــه گونــه ای اصــاح یــا
تهیــه و تدویــن کنــد کــه منجــر بــه روان ســازی صــادرات
غیــر نفتــی شــود.

انـرژی
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شرکت ملی صادرات گاز ایران در آستانه انحالل
درحالــی کــه پــس از انتشــار خبــر بازنشســتگی علیرضــا
کاملــی در هفتــم مهرمــاه ،شــرکت ملــی صــادرات گاز
همچنــان بــدون مدیــر عامــل اداره میشــود ،اکنــون
برخــی خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه وزارت نفــت قصــد
دارد ایــن شــرکت را کال منحــل کنــد.
بــه گــزارش ایســنا،اوایل مهرمــاه بــود کــه علیرضــا کاملی،
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز از بازنشســتگی اش
خبــر داد و در حالــی کــه بــه گفتــه کاملــی قــرار بــود
مدیرعامــل جدیــد اواخــر همــان هفتــه و تــا تاریــخ 10
مهرمــاه تعییــن شــود ،اکنــون بــا گذشــت حــدود دو
ماه،ایــن شــرکت همچنــان بــدون مدیرعامــل اداره مــی
شــود.
پــس از گذشــت حــدود دو مــاه و بــا وجــود اینکــه همــواره
مســئوالن در گفــت و گــو بــا ایســنا از انتخــاب قریــب
الوقــوع مدیرعامــل جدیــد خبــر میدادنــد ،امــا اکنــون
شــنیدهها حاکــی از ایــن اســت کــه وزارت نفــت قصــد
دارد شــرکت ملــی صــادرات گاز را منحــل کنــد.
یــک مقــام آگاه درایــن مــورد بــه ایســنا گفــت :قصــد
انحــال شــرکت ملــی صــادرات گاز وجــود دارد ،بــه

همیــن دلیــل مدیرعامــل جدیــد معرفــی نشــده اســت ،امــا
از آنجایــی کــه در مــاه هــای آخــر دولــت قــرار داریــم،
فعــا دســت نگــه داشــته انــد.
شــنیده شــده کــه قــرار اســت ایــن شــرکت بــه دو قســمت
تبدیــل شــود و بخشــی از آن در زیــر مجموعــه شــرکت
ملــی نفــت و بخشــی دیگــر در زیــر مجموعــه شــرکت
ملــی گاز قــرار بگیــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش هنــوز نامــه ای رســمی مبنــی بــر
انحــال شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران بــه ایــن شــرکت
ارســال نشــده است.

خرید تضمینی برق از نیروگاههای خورشیدی
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ از
آمادگــی ایــن شــرکت بــه منظــور ارائ ـهی خدمــات بــه
شــهروندان در راســتای سیاســتهای کلــی کشــور و
.وزارت نیــرو در توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر خبــر داد
بــه گــزارش ایســنا ،ســید محمــد هاشــمی بــا اشــاره بــه
ایــن مطلــب گفــت :زمینههــای مناســب جهــت درج
اطالعــات متقاضیــان ســرمایهگذاری در نیروگاههــای
خورشــیدی بــه منظــور خریــد تضمینــی بــرق از آنهــا در
.وب ســایت شــرکت فراهــم شــده اســت
وی در تشــریح ایــن مطلــب افــزود :براســاس تفاهمنامــه
مبادلــه شــده در اســفندماه ســال گذشــته بــا ســازمان
انرژیهــای نــو (ســانا) کلیــه مشــترکان شــرکتهای

توزیــع میتوانــد براســاس قــدرت قــراردادی اشــتراک
خــود تــا ســقف  ۱۰۰کیلــووات نســبت بــه نصــب
ســلولهای خورشــیدی اقــدام کننــد و شــرکت توزیــع
نیــز خریــد بــرق از ایــن منابــع را تــا  ۲۰ســال تضمیــن
کــرده و کلیــه فرآیندهــای ایــن موضــوع در شــرکت
توزیــع بــرق تهــران بــزرگ ایجــاد و ســعی شــده اســت
.مراحــل اداری تســریع و تســهیل شــود
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ بــا توجــه
بــه تاثیــر گســترش انرژیهــای تجدیدپذیــر در حفــظ
محیــط زیســت از ســرمایهگذاران و شــهروندان تهرانــی
.خواســت از ایــن ظرفیــت قانونــی اســتفاده کننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

هــاب انــرژی :از زمانــی کــه دولــت یازدهــم آغــاز بــه کار
کــرده اســت ،مســئوالن و دولتمــردان همــواره بــر ایــن
موضــوع تاکیــد کــرده انــد کــه حامــی صــادرات و بــه
ویــژه صــادرات غیرنفتــی هســتند امــا در ایــن میــان ســوال
مطــرح ایــن اســت کــه دولــت تــا چــه انــدازه تســهیل
گــر صــادرات غیرنفتــی بــوده و چــه آییــن نامــه هــا و
راهکارهایــی را بــرای ایــن موضــوع صــادر و اجرایــی کــرده
اســت؟
قاعدتــا قوانیــن و مقرراتــی کــه بــه طــور مســتقیم بخــش
صــادرات را هــدف قــرار مــی دهــد ،مــی تواننــد در ارتقــا
یــا عــدم ارتقــای صــادرات غیرنفتــی موثــر باشــند .ایــن
در حالــی اســت کــه بــا وجــود اینکــه قوانیــن و مقــررات
خوبــی در جهــت حمایــت از صــادرات غیرنفتــی وجــود
دارد ،نــه دولــت بــه طــور کامــل از ظرفیــت هــای قانونــی
در زمینــه صــادرات غیرنفتــی اســتفاده مــی کنــد و نــه
مجلــس بــه درســتی اجــرای ایــن قوانیــن را مطالبــه مــی
کنــد و پیگیــر اجــرای صحیــح ایــن مقــررات اســت.
در همیــن حــال بعضــا اقداماتــی ماننــد تهیــه و تدویــن
آییــن نامــه مشــوق هــای صادراتــی بــدون هماهنگــی بــا
بخــش خصوصــی ،ایــن ذهنیــت منفــی را در بیــن تشــکل
هــا و صادرکننــدگان بــه جــا مــی گــذارد کــه دولــت تعامل
الزم را بــا آنهــا نــدارد .در ایــن گــزارش و در گفتگــو بــا
فعــاالن عرصــه صــادرات ،اقدامــات قانونگــذاران بــرای
تســهیل صــادرات غیــر نفتــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت.
از برنامــه پیــش بینــی شــده بــرای صــادرات عقــب
هستیم
در ایــن رابطــه پیــام باقــری ،عضــو هیــات مدیــره
فدراســیون صــادرات انــرژی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد
عملکــرد دولــت یازدهــم را در رابطــه بــا صــدور آییــن نامــه
یــا راهکارهایــی در جهــت تســهیل صــادرات غیــر نفتــی،
گفــت :صــادرات غیرنفتــی بــه خصــوص در حــوزه هــای
خدمــات فنــی و مهندســی یــک فرآینــد اســت و زنجیــره
ای از فعالیــت هــا بایــد اتفــاق بیفتــد و زنجیــره ای از
نهادهــا و ســازمان هــای مختلــف و ذی نفعــان مختلفــی
بایــد کار خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد تــا صــادرات

انـرژی
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اتــاق بازرگانــی ایــران انجــام شــده ،اجــرای ایــن آییــن
نامــه متوقــف شــده اســت و مترصــد ایــن هســتند کــه
مجــددا نظــرات بخــش خصوصــی را اخــذ کننــد.

دولت و مجلس تا چه اندازه تسهیل گر صادرات هستند؟

ظرفیت های قانونی صادرات غیرنفتی
مغفول مانده است
غیرنفتــی بــه شــکل صحیــح و موفــق رخ بدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطه یکــی از موضوعات بســیار
مهــم ،قوانیــن حمایتــی از صــادرات غیرنفتــی اســت ،اظهــار
داشــت :اتفاقــا مــا قوانیــن حمایتــی نســبتا خوبــی در حوزه
حمایــت از ســاخت داخــل و توســعه صــادرات غیرنفتــی
داریــم؛ قوانینــی کــه از بخــش خصوصــی و بخــش داخلــی
حمایــت و ایــن موضــوع را ترغیــب مــی کنــد کــه صــادرات
بیشــتری داشــته باشــیم.
باقــری در ادامــه افــزود :البتــه بــه نظــرم ایــن گونــه
مــی رســد کــه نــه دولــت از ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده
صحیحــی مــی کنــد و نــه مجلــس بــه عنــوان قانونگــذار
و ناظــر بــر اجــرای صحیــح قوانیــن ،اجــرای درســت ایــن
قوانیــن را مطالبــه مــی کنــد بنابرایــن بــا یــک نقصــی در
ایــن فرآینــد مواجــه مــی شــویم و پارامترهــای مختلــف
بــه گونــه ای کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد تــا صــادرات
غیرنفتــی ارتقــا پیــدا نکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون از برنامــه صادراتــی
ســال  95هــم عقــب هســتیم ،عنــوان کــرد :آخریــن آماری
کــه در مــورد هفــت مــاه ابتــدای ســال جــاری از ســوی
ســازمان توســعه تجــارت منتشــر شــده ،حاکــی از آن اســت
کــه مــا در ایــن حــوزه تقریبــا  4درصــد نســبت بــه ســال

گذشــته رشــد داشــته ایــم ،در صورتــی کــه عــزم دولــت
جــزم اســت کــه امســال میــزان صــادرات غیرنفتــی بــه
 60میلیــارد دالر برســد امــا در هفــت مــاه ابتــدای ســال
 ،95کمتــر از  30میلیــارد دالر صــادرات داشــته ایــم و
ایــن نشــان مــی دهــد کــه تــا پایــان امســال میــزان پیــش
بینــی شــده ،محقــق نخواهــد شــد.
باقــری خاطرنشــان کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه مطالبــه
صحیــح قوانیــن حمایتــی و اجــرای صحیــح آن و نظــارت
بــر انجــام درســت آن ،مــی توانــد بــه ارتقــای صــادرات
غیرنفتــی کمــک کنــد.
عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی بــا بیــان
اینکــه در دولــت یازدهــم آییــن نامــه جوایــز صادراتــی
مجــددا تهیــه و تدویــن شــد ،گفــت :امــا ایــن آییــن نامــه،
مکفــی بــرای انجــام فعــل صــادرات نیســت و نظــر بخــش
خصوصــی هــم در ایــن آییــن نامــه لحــاظ نشــده اســت .بــا
وجــود اینکــه مکــرر هــم بــه ایــن موضــوع اعتــراض شــد
کــه بایــد در آییــن نامــه ای کــه تــا ایــن انــدازه اهمیــت
دارد ،بخــش خصوصــی نقطــه نظــرات خــود را اعمــال کنــد
امــا همــان چیــزی کــه در بدنــه دولــت تهیــه شــد ،تبدیــل
بــه آییــن نامــه شــد.
باقــری اضافــه کــرد :البتــه بــا پیگیــری هایــی کــه از طــرف

مجلس قوانین مزاحم را برطرف کند
محمدرضــا میخچــی ،عضــو ســابق هیــأت نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی ایــران و فعــال حــوزه صــادرات هــم بــا اشــاره بــه
اینکــه دولــت یازدهــم نســبت بــه دولــت هــای گذشــته که
شــعار مــی دادنــد ،همــان راه را ادامــه داده اســت و مــا
هنــوز چیــزی غیــر از آن شــعارها مشــاهده نمــی کنیــم،
گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه در بازارهــای هــدف هــم
مشــکالتی ایجــاد شــده و بســیاری از آنهــا را از دســت داده
ایــم و بایــد اصــل مشــکالت ریشــه یابــی و مشــخص شــود
علــت اینکــه بســیاری از کاالهــا و بازارهــای صادراتــی را از
دســت داده ایــم ،چیســت و ایــن بــا شــعار امــکان پذیــر
نیســت.
وی بــا تاکایــد بــر اینکــه هنــوز مشــکالت صــادرات
غیرنفتــی حــل نشــده و معوقــات جوایــز صادراتــی از
گذشــته تاکنــون پرداخــت نشــده اســت ،عنــوان کــرد :در
ایــن شــرایط بســته هــای حمایتــی پیــش بینــی شــده هــم
نمــی توانــد چنــدان مثمرثمــر و نتیجــه بخــش باشــد .ایــن
در حالــی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد بایــد هــر کاال را
بــه تناســب شــرایط و ظرفیتــی کــه داریــم ،مــورد حمایــت
قــرار دهیــم و بســته هــای حمایتــی متفاوتــی را بــرای آن
در نظــر بگیریــم کــه ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت.
میخچــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مجلــس دهــم
بــرای تســهیل گــر شــدن قوانیــن و اینکــه قوانیــن مزاحــم
از پیــش روی صــادرات غیرنفتــی برداشــته شــود ،بایــد چــه
اقداماتــی را انجــام دهــد ،اظهــار داشــت :در قانــون بهبــود
مســتمر فضــای کســب و کار ،حــذف قوانیــن مزاحــم پیــش
بینــی شــده اســت و اگــر مجلــس ایــن قوانیــن مزاحــم و
دســت وپاگیــر را برطــرف کنــد ،مــی توانــد بســیار مثمــر
ثمــر باشــد .همچنیــن یــک مشــکل عمــده صادرکننــدگان،
مشــکالت بانکــی اســت کــه بــا وجــود شــعارهایی که ســال
هــای ســال اســت داده مــی شــود ،هنــوز برطــرف نشــده
اســت و بایــد مجلــس توجــه جــدی بــه ایــن مشــکل
داشــته باشــد.
وی در ادامــه افــزود :ســال هــای ســال اســت کــه در مــورد
حمایــت صادراتــی صحبــت مــی کنیــم امــا از ابتــدای امــر،
ســاختار کشــور مــا ادامــه در صفحــه 14
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در حــال حاضــر بيــش از  50درصــد توليد برق كشــور توســط
بخــش خصوصــي انجــام ميشــود كــه ايــن شــركتها مبالــغ
كالنــي مطالبــات معوقــه از دولــت دارنــد .شــايد يكــي از
داليلــي هــم كــه صنعــت بــرق در اقتصــاد مغفــول مانــده
ايــن اســت كــه وزارت نيــرو بدهــي كالنــي بــه بخــش
خصوصــي دارد .هميــن موضــوع باعــث شــده نــگاه بخــش
خصوصــي بــه عرصــه توليــد بــرق و صــادرات آن عــوض شــود.
فعــاالن اقتصــادي احســاس ميكننــد اگــر در ايــن صنعــت
ســرمايه تزريــق كننــد ،تضمينــي در خصــوص بازگشــت
ســرمايه و كســب درآمدشــان نيســت و كســب منفعتشــان
در صــادرات در هالهيــي از ابهــام قــرار دارد .بنابرايــن ايــن
نگرانــي اجــازه ورود بــه آنهــا نميدهــد.
ســاالنه فقــط بــراي برطــرف كــردن نيــاز مصــرف كشــور بايــد
بيــن  5تــا  7درصــد افزايــش توليــد بــرق بايد داشــته باشــيم.
ايــن بــه معنــاي آن اســت كــه حــدود  5هــزار مگابايــت هــر
ســال بايــد نيــروگاه جديــد ايجــاد كنيــم .متاســفانه بــه دليــل
مشــكالت متعــددي كــه ناشــي از تحريمهاســت ،اقتصــاد
بــرق ناديــده گرفتــه شــده اســت .در واقــع بــرق توليــد شــده
بــا قيمتــي بــه دســت مصرفكننــده ميرســد كــه از قيمــت
تمامشــده خــود بــرق نيــز كمتــر اســت .بنابرايــن ايــن يــك
ســيكل منفــي از نظــر درآمــدي بــراي وزارت نيــرو خواهــد
بــود .وزارت نيــرو در مقطــع فعلــي تبديــل بــه وزارتخانهيــي
شــد ه كــه بدهــي نســبتا ســنگيني در حــدود بيــش از30
هــزار ميليــارد بــه بخــش خصوصــي و نظــام بانكــي كشــور
دارد .طبــق محاســبات انجــام شــده وزارت نيــرو حــدود
15هــزار ميليــارد تومــان ســرمايهگذاري عقبافتــاده
در خصــوص ايجــاد نيــروگاه و شــبكه يــا بخــش توزيــع
دارد كــه طبيعتــا شــركتهاي پيمانــكار يــا توليدكننــدگاه
تجهيزاتــي كــه ســالهاي ســال بــا وزارت نيــرو كار كــرده و
پروژههايــي بــه ثمــر نشــاندند ،بــه دليــل نبــود منابــع مالــي
و اينكــه پــروژه جديــدي نيســت ،در حــال حاضــر اغلــب آنهــا
بــا  10تــا  15درصــد ظرفيــت خودشــان در كارخانههــا
كار ميكننــد و ظرفيــت اصليشــان بــراي فعاليتهــاي
خودشــان بــه صــورت كامــل جوابگــو نيســت .زمانــي هــم كــه
ايــن شــركتها بــراي كاركــردن ظرفيــت نداشــته باشــند،
آنهــا در پرداخــت هزينههــاي ثابــت ماننــد هزينــه پرداخــت
حقــوق كارگــر و ...دچــار مشــكل ميشــوند .بــراي هميــن
بــه ســمت اخــذ تســهيالت و وام از نظــام بانكــي ميرونــد
و مديــون سيســتم بانكــي ميشــوند .ايــن رويــه هــم فقــط

عطش سرمايهگذاري

در يــك برههيــي از زمــان مشكلگشاســت و در مقطــع
ديگــري شــركتهاي كوچــك و بــزرگ را درگيــر مســائل
مالــي عديدهيــي ميكنــد كــه درنهايــت آنهــا را بــه تعديــل
نيــروي انســاني وادار خواهــد كــرد .حتــي يكســري از ايــن
پيمانــكاران هــم ورشكســته شــدند و ديگــر در ايــن عرصــه
مشــغول نيســتند .درواقــع فعاليتهــاي توليــدي نميكننــد
و بيشــتر بــه ســمت كارهــاي بازرگانــي و واردات با اســتفاده از
برن ـد خودشــان جــذب شــدهاند تــا بتواننــد محصوالتشــان
را روانــه بــازار كننــد .بنابرايــن مطالبــه معوقــه عــاوه بــر
اينكــه يكســري از پروژههــاي صنعــت بــرق را متوقــف
كــرده ،پيمانــكاران هــم از عرصــه توليــد بــه دنيــاي بازرگانــي
ســوق داده اســت .نيــروي انســاني شــاغل در صنعــت بــرق
يــا نيــروي انســاني منتظــر بــه كار در ايــن حــوزه معمــوال از
قشــر فارغالتحصيــان رشــتههاي بــرق يــا فنــي -مهندســي
هســتند كــه بــه هــر حــال مهارتهــاي بيشــتري در زمينــه
فنــي نســبت بــه همتايــان خــود دارنــد .تجربيــات بســيار
خوبــي هــم كســب كردهانــد .از ســويي خودكفايــي 95
درصــدي صنعــت بــرق در توليــد تجهيــزات مــورد نيــاز نيــز

انـرژی
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نشــان ميدهــد ايــن صنعــت ،صنعــت پيشــرويي اســت كــه
ميتــوان بــا بهــره از پتانســيلها و ظرفيتهــاي موجــود،
ت را بــاال بــرد و در اقتصــاد تاثيرگذاري بيشــتري
تــوان صــادرا 
داشــت .در مــورد صــدور خدمــات فنــي -مهندســي هــم بــه
هميــن ترتيــب اســت .آمــاري كــه در ايــن زمينــه موجــود
اســت ،ميگويــد نزديــك بــه  90درصــد صــادرات خدمــات
فنــي -مهندســي در ســال  93در صنعــت آب و بــرق محقــق
شــده اســت .ايــن ســهم قابــل توجهــي اســت كــه نشــان
ميدهــد مــا ظرفيــت بســيار بااليــي بــراي صــدور خدمــات
فنــي -مهندســي داريــم .چــرا كــه در صنعــت بــرق آنچــه
صــادر ميشــود ،محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالســت.
ايــن بــه معنــاي آن اســت كــه مــواد خــام وارد كارخانــه
ميشــود و محصولــي ماننــد ترانســفورماتور خــارج ميشــود
كــه يــك محصــول بــا ارزش افــزوده بــاال و هايتك محســوب
ميشــود .محصــوالت برقــي ديگــري توليــد ميشــود كــه
عمدتــا محصــوالت بــا ارزش افــزوده بااليــي هســتند .طبيعتــا
صــدور چنيــن محصوالتــي هــم درآمدزايــي بااليــي بــراي
كشــور دارنــد و هــم ميــزان اشــتغالزايي را بــاال ميبــرد .تــا
اينكــه مــواد خــام را صــادر كنيــم! همــان مســالهيي كــه بــه
راحتــي امــروز اتفــاق ميافتــد .بــه آمارهــاي ســاالنه ســازمان
توســعه و تجــارت كــه نــگاهكنيــد متوجــه ميشــويد در
ســالهاي اخيــر ،شــركتهايي كــه بهتريــن شــركتهاي
صادراتــي كشــور هســتند محصوالتــي ماننــد ميعانــات گازي
يــا فــوالد را بــدون ايجــاد ارزش افــزوده بــاال صــادر كردهانــد.
درحاليكــه بــراي توليــد آنهــا از انــرژي يارانهيــي اســتفاده
شــده اســت .در خصــوص بــرق هــم ميتــوان گفــت زمانــي
كــه قيمــت تمامشــد ه بــرق بيــش از آن چيــزي اســت كــه در
اختيــار مصرفكننــده قــرار ميگيــرد ،هماننــد سوبســيدي
اســت كــه يــك شــركت صادركننــده مقاطــع فــوالدي كــه
عمــده قيمــت تمامشــده توليــد آن مربــوط بــه انــرژي
اســت ،بــه راحتــي يــك محصــول خامــي را توليــد و صــادر
ميكنــد .بنابرايــن ارزش افزودهيــي كــه ايجــاد ميشــود،
قابــل قيــاس بــا آن ارزش افزودهيــي كــه در صنعــت بــرق
ايجــاد ميشــود ،نخواهــد بــود.
بنابرايــن صنعــت بــرق يــك صنعــت اســتراتژيك اســت
و صــادرات خدمــات فنــي -مهندســي و صــادرات كاال و
تجهيزاتــي كــه در ايــن صنعــت مســتقيما راهــي صــادرات
ميشــود هــم بايــد در نظــر گرفــت .در ســال گذشــته آمارهــا
حاكــي از آن اســت كــه حــدود  2/5ميليــارد دالر صــادرات
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خدمــات فنــي -مهندســي در صنعــت بــرق صــورت گرفتــه
اســت .در حالــي كــه بــا توجــه بــه ظرفيتــي كــه بــراي صــدور
خدمــات فنــي -مهندســي در كشــور وجــود دارد ،بــه راحتــي
 10برابــر ايــن عــدد را ميتــوان حاصــل كــرد .حتــي مــا
پتانســيل صــادرات 25ميليــارد دالري را در بخــش خدمــات
فنــي -مهندســي داريــم .امــا بــراي اينكــه از ايــن پتانســيل
بالقــوه بــه خوبــي بهــره ببريــم بايــد موانعــي كــه پيــش روي
صادركننــده اســت ،بطــور كامــل برداشــته شــود .مشــكلي كــه
بــا سيســتم بانكــي و قوانيــن موجــود داريــم برطــرف شــود و
موانعــي كــه در نظــام گمركــي كشــور بــا آنهــا بــه بنبســت
خوردهايــم حــل شــود .ايــن روزهــا شــنيده ميشــود كــه
وزارت نفــت ادعــا دارد اگــر گاز بــه صــورت مســتقيم صــادر
شــود ،ارزآوري و ارزش افــزوده بيشــتري حاصــل خواهــد شــد
تــا اينكــه آن را در اختيــار نيــروگاه قــرار داد تــا بــرق توليــد
كنــد صــادرات كــرد .البتــه ايــن نگاهــي اســت كــه وزارت
نفــت دارد .آنچــه مــا در صنعــت بــرق و وزارتخانــه متبــوع
ميبينيــم ،نــوع نــگاه ديگــري اســت .در وزارت نيــرو ايــن
نگــرش حاكــم اســت كــه صنعــت بــرق ارزش افــزوده خــاص
خــود را دارد.
ايــران بــه لحــاظ جغرافيايــي و سوقالجيشــي ميتوانــد بــه
شــاهراه بــرق منطقــه تبديــل شــود .مــا از شــرق تــا غــرب
اختــاف افــق داريــم و از شــمال تــا جنــوب هــم اختــاف
دمــا داريــم .يعنــي از يــك خصوصيــات ويــژ ه جغرافيايــي
برخــوردار شــديم كــه ايــن خصوصيــات ميتوانــد بــراي
صــادرات بــرق مزيتهايــي باشــد كــه كشــور را تبــدل
بــه هــاب بــرق منطقــه كنــد .بــه هــر حــال ايــن فرصتــي
اســت كــه شــايد در اختيــار هيــچ يــك از كشــورهاي منطقــه
نباشــد .همســايگان ايــران حــدود بيــش از  500ميليــون
نفــر جمعيــت هســتند كــه تمــام آنهــا بــه بــرق نيــاز دارنــد.
كشــورهاي اطــراف ماننــد عــراق ،افغانســتان ،پاكســتان و
حتــي كشــورهاي حاشــيه خليــجفــارس ماننــد امــارات و
عمــان مذاكراتــي بــا مــا داشــتهاند تــا از طريــق كابلهــاي
زيردريايــي بــه آنهــا بــرق صــادر كنيــم .بنابرايــن مــا در
يــك موقعيــت ويــژه قــرار گرفتيــم كــه بايــد از آن حداكثــر
اســتفاده را داشــته باشــيم .اگــر ايــران هــاب انــرژي منطقــه
باشــد ،طبيعــي اســت بــه لحــاظ عوايــد مــادي كــه ميتوانــد
برايمــان داشــته باشــد ،بــه لحــاظ ثبــات امنيتــي كشــور
هــم مفيــد خواهــد بــود و ثبــات اجتماعــي كشــور را بهبــود
ميبخشــد .از ايــن ابعــاد صــادرات بــرق بســيار موثرتــر از
صــادرات گاز بــه عنــوان مــواد و محصــول خــام خواهــد بــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

چالــش تامیــن مالــی بنگاههــای کوچــک و متوســط،
موضوعــی اســت کــه چنــدی اســت دو کمیســیون صنعــت و
معــدن و بــازار پــول و ســرمایه اتاق تهــران ،آن را در دســتور
کار خــود قــرار دادهانــد .نماینــدگان بخشخصوصــی در
اتــاق تهــران ســعی کردهانــد بــا مشــورت تشــکلها،
راهکارهایــی بــرای تامیــن مالــی و ســرمایه در گــردش ایــن
بنگاههــا جــدا از نظــام بانکــی ،پیشــنهاد بدهنــد .از ایــن رو
در نشسـتهای مختلــف ،راههــای مختلــف تامیــن مالــی از
طریــق بــازار ســرمایه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در نهایــت دو کمیســیون صنعــت و معــدن و کمیســیون
بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران ،نشســت مشــترکی را
بــرای بررســی ایــن موضــوع ترتیــب دادنــد تــا در کنــار
هــم و بــا حضــور کارشناســانی از هــر دو حــوزه بــه مســاله
تامیــن مالــی بپردازنــد .نقطــه اشــتراکی کــه اعضــای ایــن
دو کمیســیون را بــرای برررســی ایــن موضــوع دور هــم
جمــع کــرد ،بهکارگیــری و اســتفاده از خدمــات تامیــن
منابــع مالــی از بــازار ســرمایه بــود .صاحبــان کسـبوکار بــر
ایــن باورنــد کــه بــا اســتفاده از مکانیزمهایــی مشــخص،
میتــوان بخــش عمــدهای از ســرمایه در گــردش واحدهــای
تولیــدی را از ایــن طریــق تامیــن کــرد .مدیرعامــل فرابورس
ایــران نیــز بــه دعــوت فعــاالن اقتصــادی بــه ایــن نشســت
آمــد و در خصــوص چگونگــی ورود شــرکتها و بنگاههــا
بــه ایــن بــازار توضیحاتــی داد.
انتقــاد از محدودیتهــا بــرای ورود بنگاههــا بــه
فرابــورس
در ابتــدای ایــن جلســه ،رییــس کمیســیون بــازار پــول و
ســرمایه اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه از جملــه راهکارهــای
دسترســی بنگاههــای کوچــک و متوســط بــه منابــع
مالــی ،فرابــورس اســت ،گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه
شــرکتها بــرای ورود بــه فرابــورس بــا اعمــال محدودیــت
و ســختگیریهایی مواجــه میشــوند کــه عمــا راه ورود
و دسترســی بــه منابــع مالــی از طریــق بــازار ســرمایه را بــه
روی آنهــا بســته اســت.
علــی ســنگینیان بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکتهای بــزرگ
و عمدتــاً دولتــی ،مشــکلی در تامیــن منابــع مالــی مــورد
نیــاز خــود ندارنــد ،افــزود :در حالــی کــه یکــی از روشهــای
تامیــن مالــی بنگاههــای کوچــک و متوســط ،از طریــق بــازار

انـرژی
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با حضور مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق
تهران مطرح شد

بازار بنگاههای کوچک و متوسط
( )SME Marketراهاندازی میشود
ســرمایه تعریــف شــده اســت امــا الزامــات و موانعــی بــر ســر
راه واحدهــای اقتصــادی ایــن بخــش بــرای بهرهمنــدی از
ایــن خدمــات وجــود دارد کــه بــا همفکــری دولــت و بخــش
خصوصــی ،بایــد ایــن موانــع برداشــته شــده و راه ورود
بنگاههــا بــه فرابــورس تســهیل شــود.
بــازار ویــژه بنگاههــای کوچــک و متوســط
راهانــدازی میشــود
در ادامــه نشســت ،مدیرعامــل فرابــورس ایــران ابتــدا
توضیحاتــی در ارتبــاط بــا رونــد فعالیــت ایــن شــرکت
بــازار ســرمایه ارائــه داد و گفــت :طــی هشــت ســالی کــه از
بازگشــایی فرابــورس میگــذرد ،نزدیــک بــه  500شــرکت
بــرای ورود بــه ایــن بــازار درخواســت دادهانــد کــه تنهــا
 100شــرکت موفــق بــه ورود شــده و روی تابلــو فرابــورس
قــرار گرفتهانــد.
امیــر هامونــی افــزود :فراینــد پذیــرش بنگاههــا در فرابــورس
پیچیــده نیســت امــا شــفافیت شــرط اصلــی ورود بــه ایــن
بــازار اســت امــا بســیاری از شــرکتها ،بــدون آمادگــی
کافــی درخواســت پذیــرش میدهنــد بــه همیــن جهــت
قطعــا طــی کــردن الزامــات قانونــی ورود بــه تابلــوی
فرابــورس بــرای آنهــا زمانبــر خواهــد بــود.
وی ســپس بــه ایجــاد مکانیــزم اســتفاده از خدمــات ایــن
بــازار بــرای شــرکتهای کوچــک و متوســط اشــاره و

عنــوان کــرد کــه بــه تازگــی و پــس از کســب مجوزهــای
الزم ،مراحــل راهانــدازی بــازار شــرکتهای کوچــک و
متوســط بــه عنــوان بــازار نوظهــور آغــاز شــده اســت.
هامونــی در توضیــح ایــن بــازار جدیــد در فرابــورس ،افــزود:
در بــازار شــرکتهای کوچــک و متوســط کــه از آن بــه
 SME Marketیــاد میشــود ،شــرکتهای متقاضــی
پــس از احــراز شــرایط پذیــرش موردنظــر در فرابــورس
ایــران پذیرفتــه شــده و عــاوه بــر برخــورداری از تمامــی
مزایــای شــرکتهای پذیــرش شــده در بــازار ســرمایه،
مشــمول مزایــای ویــژه ایــن بــازار نیــز میشــوند.
بــه گفتــه مدیرعامــل فرابــورس ،بــر اســاس
دســتورالعملهای تعییــن شــده ســادهترین شــرایط بــرای
ورود شــرکتها بــه ایــن بــازار جدیــد در نظــر گرفتــه
شــده ،اعــم از اینکــه جمــع حقــوق صاحبــان ســهام آنهــا
حداقــل یــک میلیــارد ریــال و حداکثــر  500میلیــارد ریــال
باشــد ،یــا اینکــه حداقــل یــک ســال از تاســیس شــرکت
متقاضــی ســپری شــده باشــد.
هامونــی در عیــن حــال ،ایجــاد صندوقهــای متنــوع در
فرابــورس ماننــد صنــدوق قابــل معاملــه ،صنــدوق زمیــن و
ســاختمان و نیــز صندوقهــای ســرمایهگذاری جســورانه
را یکــی دیگــر از ابزارهــای مالــی بــرای ســرمایهگذاری و
تامیــن مالــی بنگاههــا عنــوان کــرد و گفــت :اســفند مــاه
ســال گذشــته ،ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،نمونــه
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اساســنامه و امیدنامــه صندوقهــای ســرمایهگذاری
جســورانه را بــه منظــور پذیــرش در فرابــورس ایــران ابــاغ
کــرد کــه میتوانــد حلقــه مهمــی در تکمیــل زنجیــره بــازار
دارایــی فکــری و تامیــن مالــی اقتصــاد دانشبنیــان از
طریــق بــازار ســرمایه باشــد.
بــه گفتــه هامونــی ،ســرمایهگذاری جســورانه بــرای
شــرکتهای جدیــد بــا ســابقه فعالیــت کوتــاه کــه توانایــی
جــذب ســرمایه از طریــق پذیرهنویســی عمومــی را ندارنــد
و عــاوه بــر ایــن ،بــه دلیــل مخاطــرات بــاالی آن معمــوال
بانکهــا از تامیــن مالــی آن اجتنــاب میکننــد ،گزینــه
مناســبی بــه شــمار مــیرود.
وی همچنیــن در خصــوص رفــع صــف طوالنــی بــرای ورود
و پذیــرش بنگاههــا در فرابــورس ،ایــن خبــر را اعــام کــرد
کــه بــه زودی ســامانهای بــرای رفــع ایــن مشــکل طراحــی
خواهــد شــد و ایــن شــرکت بــه دنبــال آن اســت کــه
هیــات پذیــرش را نیــز بــه صــورت آنالیــن درآورد تــا رونــد
پذیرشهــا تســریع شــود.
مدیرعامــل فرابــورس ایــران در ادامــه خاطرنشــان کــرد
کــه بســیاری از شــرکتها ،اطالعــات اندکــی از پذیــرش
در فرابــورس دارنــد کــه ایــن معضــل نیــز میتوانــد بــا
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی برطــرف شــود .هامونــی
در همیــن زمینــه ،از توافــق فرابــورس ایــران بــا برخــی
موسســات بینالمللــی در راســتای آمــوزش بنگاههــا بــرای
ورود بــه ایــن بــازار ســرمایه خبــر داد و همچنیــن عنــوان
کــرد کــه بــرای تکمیــل و تجهیــز زیرســاخت آیتــی در
شــرکت فرابــورس ایــران ،مذاکراتــی بــا هشــت کشــور
صــورت گرفتــه اســت.
کارگاههــای آموزشــی بــرای تشــکلها و بنگاههــای
کوچــک و متوســط در جهــت ورود بــه بــازار ســرمایه،
هفکــری و اقــدام کننــد.
علــی شــمس اردکانــی دیگــر عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
تهــران و از اعضــای کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه ایــن
اتــاق نیــز ،اســتفاده شــرکتهای دانشبنیــان از خدمــات
بــازار ســرمایه را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت :بســیاری
از بنگاههــای ایــن بخــش ،اطالعــات کافــی از مزایــای
بــازار ســرمایه ندارنــد کــه در ایــن زمینــه ،اتــاق بازرگانــی
میتوانــد در تبدیــل دانــش ایــن بنگاههــا بــرای دســتیابی
بــه تولیــد ،کمــک کنــد و در نهایــت بــا برگــزاری کارگاههای
آموزشــی راه ورود آنهــا بــه بــورس را فراهــم کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
بانک توسعه آسیایی وام یک میلیارددالری برای
اجرای طرح گازی ‹تاپی›می دهد
بــه گــزارش ایرنــا ،حــدود  10روز پیــش نیــز ‹بانــک توســعه
اســامی› بــرای اعطــای وام نیــم میلیــارد دالری بــرای کمــک
بــه اجــرای طــرح تاپــی اعــام آمادگــی کــرده بــود.
ســایت اینترنتــی روزنامــه انگلیســی زبــان ‹اکســپرس
تریبیــون› پاکســتان روز شــنبه بــه نقــل از ‹مبیــن صولــت›
رئیــس شــرکت ملــی گاز پاکســتان نوشــت بانــک توســعه
آســیایی کــه پیشــتر تمایلــی بــه پرداخــت ایــن وام نداشــت،
اکنــون آمادگــی خــود را بــرای انجــام ایــن کار اعــام کــرده
اســت.
مبیــن صولــت گفتــه اســت کــه آمریــکا از طــرح تاپــی
حمایــت مــی کنــد زیــرا قصــد دارد مانــع از انتقــال گاز ذخایــر
عظیــم ترکمنســتان بــه روســیه شــود و ایــن گاز را بــه ســمت
پاکســتان ،افغانســتان و هنــد هدایــت کنــد.
طبــق قــرارداد میــان چهــار کشــور یــاد شــده ،قــرار اســت
ترکمنســتان بــه عنــوان طــرف صــادر کننــده 85 ،درصــد
هزینــه مــورد نیــاز بــرای اجــرای ایــن طــرح  10میلیــارد
دالری را تامیــن کنــد.
چالــش هــای اساســی موجــود در مســیر اجــرای طــرح تاپــی،
حاکــی از وجــود مشــکالت فــراوان در ایــن زمینــه اســت؛
مشــکالتی کــه باعــث خواهــد شــد چهــار کشــور عضــو تاپــی
نتواننــد چنــدان بــه واقعــی بــودن ضــرب االجــل تکمیــل ایــن
خــط لولــه تــا پایــان ســال  2020میــدوار باشــند.
عــاوه بــر وجــود تنگاهــای مالــی و مشــکالت ســرمایه
گــذاری ،پیشــرفت و تحقــق فیزیکــی طــرح تاپــی بــه چنــد
عامــل مهــم از جملــه برقــراری امنیــت در افغانســتان و کاســته
شــدن از تنــش هــای میــان هنــد و پاکســتان بســتگی دارد.
کلنــگ احــداث ایــن خــط لولــه آذر مــاه ســال گذشــته بــا
حضــور مقــام هــای عالــی چهــار کشــور در ترکمنســتان بــه
زمیــن زده شــد.
توان بیمه نفتکشهای عازم اروپا را نداریم
رئیــس کل بیمــه مرکــزی گفــت :پوشــش هایــی کــه برخــی
بنــادر اروپایــی از نفتکــش هــا مــی خواهنــد ،پوشــش هــای
بســیار ســنگینی اســت کــه بــرای بیمــه کشــتی هــا چنــد

میلیــارد دالر اســت کــه پوشــش ایــن رقــم از عهــده شــرکت
هــای بیمــه ایرانــی برنمــی آیــد.
ت وگــو
«عبدالناصــر همتــی» رئیـسکل بیمــه مرکــزی در گفـ 
بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم اظهــار داشــت :مــا
نفتکــش هــا را مــی توانیــم بیمــه کنیــم ،کلــوپ هــای قشــم
و کیــش مــا در دوران تحریــم ،نفتکــش هــای ایــران را بیمــه
مــی کردنــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه پوشــش هایــی کــه
برخــی بنــادر اروپایــی از نفتکــش هــا مــی خواهنــد ،پوشــش
هــای بســیار ســنگینی اســت کــه بــرای بیمــه کشــتی هــا
چنــد میلیــارد دالر اســت کــه پوشــش ایــن رقــم از عهــده
شــرکت هــای بیمــه ایرانــی برنمــی آیــد.
وی افــزود :ایــن قبیــل پوشــش هــای چنــد میلیــارد دالری از
ســوی کلــوپ بیــن المللــی  IGاعطــا مــی شــود و از آنجایــی
کــه بنــادر اروپایــی بیمــه  IGرا قبــول دارنــد ،نفتکــش هــا
نیــز بیشــتر عالقــه منــد هســتند کــه از ایــن نــوع پوشــش هــا
اســتفاده کــرده و پوشــش کامــل را داشــته باشــند.
همتــی بــا بیــان اینکــه «نفتکــش هــای ایرانــی عــازم بنــادر
اروپایــی از پوشــش  IGاســتفاده مــی کننــد» ،گفــت :آنهایــی
کــه ســطح تعهــد پاییــن تــری مــی خواهنــد را خودمــان مــی
توانیــم بیمــه کنیــم.
وی ادامــه داد :البتــه اینکــه پوشــش هــای چندمیلیــارد دالری
را خــود شــرکت هــای بیمــه بیــن المللــی انجــام دهنــد بــرای
مــا قابــل قبــول تــر اســت ،چــرا کــه اگــر اتفاقــی رخ داد و
خســارتی حــادث شــد ،خیلــی ضــرر ملــی مــا بــاال نــرود.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی در پاســخ بــه اینکــه «بــه نظــر مــی
رســد صنعــت بیمــه ایــران مشــتاق بــه ورود بــه بیمــه نفتکش
هــا نیســت» ،گفــت :در حــدی کــه تــوان مالــی صنعــت بیمــه
مــا باشــد بایــد بتوانیــم پوشــش دهیــم ،بیشــتر از تــوان مالــی
شــرکت هــای بیمــه نمــی توانیــم خدمــات بیمــه ای ارائــه
دهیــم و اگــر ســطح تعهدهــا و پوشــش بــاال باشــد ،بایــد
نفتکــش هــا برونــد و از پوشــش  IGاســتفاده کننــد.
اوپک تبعات تصمیمگیری در مورد کاهش تولید را در
نظر بگیرد
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه خبــری
تــاس ،فیــث بیــرول ،رئیــس آژانس بیــن المللــی انــرژی گفت،
کشــورهای عضــو اوپــک بایــد بــه دقــت تبعــات تصمیماتــی را
کــه در جریــان نشســت  30نوامبــر در ویــن اتخــاذ خواهنــد
کــرد بررســی کننــد.
وی گفــت« :ایــن مهــم اســت کــه توافقــی در ویــن بــه دســت

انـرژی
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آیــد ،امــا فکــر کــردن در مــورد گام هــای بعــدی و اینکــه
(ایــن توافــق) چــه تبعاتــی مــی توانــد داشــته باشــد نیــز مهــم
اســت».
بیــرول گفــت ،نشســت آتــی اوپــک ممکــن اســت  2نتیجــه
داشــته باشــد ،اولــی فریــز و بعــدی کاهــش تولیــد« .مــن نمی
دانــم آنهــا قــرار اســت چــه تصمیمــی بگیرنــد امــا انتظــار دارم
کــه همکارانــم در اوپــک مثــل همیشــه بــه منافــع کشــورهای
عضــو و اقتصــاد جهانــی نــگاه کننــد».
کشــورهای عضــو اوپــک قــرار اســت تــا کمتــر از دو هفتــه
دیگــر در ویــن در مــورد جزئیــات طــرح کاهــش تولیــد ایــن
ســازمان تصمیــم گیــری کننــد ،امــا اختــاف نظرهــا میــان
اعضــا در مــورد جزئیــات ایــن طــرح همچنــان بــه قــوت خــود
باقــی اســت.
وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد چشــم انــداز شــخصی اش
در مــورد قیمــت نفــت در ســال  2017گفــت« :ســخن گفتــن
از یــک رقــم دقیــق خیلــی دشــوار اســت» زیــرا «ایــن مســئله
بســتگی بــه عوامــل فراوانــی خواهــد داشــت».
آژانــس بیــن المللــی انــرژی پیشــتر اعــام کــرده بــود در
صورتــی کــه کاهــش تولیــدی از ســوی اوپــک اتفــاق نیفتــد ،با
توجــه بــه شــدت گرفتــن تولیــد از ســوی ســایر تولیدکنندگان
در نقــاط مختلــف جهــان کــه مــی توانــد منجــر بــه رشــد
بــی رویــه عرضــه شــود ،بــازار نفــت در ســال  2017شــاهد
ســومین ســال مــازاد عرضــه خواهــد بــود.
روی کار آمدن جمهوریخواهان تاثیری بر
قراردادهای نفتی ایران ندارد
غالمرضا منوچهری معاون امور مهندسی و توسعه مدیر عامل
شرکت ملی نفت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره
احتمال لغو برجام و قراردادهای نفتی با روی کار آمدن
جمهوری خواهان در امریکا گفت :در برجام موادی پیش بینی
شده که قراردادهایی که در دورهای که این معاهده در حال
اجراست و یا قراردادهایی که بسته میشود ،مشمول لغو و
تحریم نمیشود.
وی افــزود :البتــه اگــر تحریــم لغــو نشــود ،قــرارداد جدیــد
دیگــری نمیتوانــد منعقــد شــود.
منوچهــری دربــاره توســعه میــدان نفتــی اســفندیار نیــز
اظهــار داشــت :بــرای توســعه ایــن میــدان مذاکــرات بــا یــک
شــرکت نــروژی در حــال انجــام اســت.
بــه گــزارش ایلنــا ،اســفندیار یکــی از میدانهــای نفتــی
مشــترک بیــن ایــران و عربســتان اســت کــه حــدود  ۵۰ســال
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از کشــف آن میگــذرد امــا قراردادهــای منعقــد شــده بــرای
توســعه ایــن میــدان معمــوال بــا شکســت روبــرو شــده اســت
ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان بــا همــکاری غیرقانونــی
کویــت سالهاســت از میــدان مشــترک بــا ایــران برداشــت نفت
دارد .در حالــی کویــت و عربســتان رأســا و بــدون توجــه بــه
ســهم ایــران اقــدام بــه مرزکشــی در خلیــج فــارس کردهانــد
کــه ایــن مرزکشــی از مــرز آبــی ایــران گذشــته و غیرقانونــی
اســت.
اولین نیروگاه عراق سال آینده وارد مدار میشود
عبــاس علــی آبــادی مدیرعامــل گــروه مپنــا در گفتوگــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا دربــاره آخریــن اخبــار از پــروژه
ســاخت نیــروگاه در کشــور عــراق گفــت :در حــال حاضــر در
پــروژه رمیلــه دو توربیــن در حــال نصــب اســت کــه ســال
آینــده اولیــن واحدهــا وارد مــدار میشــود.
وی افــزود :در پــی اجــرای موفــق نیــروگاه گازی نجــف
و نیــروگاه گازی الصــدر بغــداد ،قــرارداد نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی رمیلــه بصــره نیــز بــه گــروه مپنــا واگــذار شــد.
علــی آبــادی بــا بیــان اینکــه ارزش ایــن طــرح بیــن المللــی
دو میلیــارد و  50میلیــون دالر اســت ،گفــت :نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی رومیلــه بــا ظرفیــت ســه هــزار مــگاوات در حوالــی
شــهر بصــره در جنــوب کشــور عــراق احــداث میشــود و
مراحــل اجــرای آن طــی  4فــاز بــه انجــام خواهــد رســید.
وی دربــاره اجــرای پــروژه در دیگــر کشــورها نیــز اظهــار
داشــت :مــا در بیــش از  70کشــور ازجملــه اندونــزی ،عمــان،
الجزایــر ،پاکســتان ،بنیــن ،روســیه فعالیــت نیــروگاه ســازی
داریــم.
ایران به بزرگترین کشور تامین کننده نفت
هند تبدیل شد
دهلــی نــو -ایرنــا -جدیدتریــن داده هــای محمولــه هــای نفتی
هنــد نشــان مــی دهــد کــه ایــران در مــاه اکتبر(مهر-آبــان)
بــا پشــت ســر گذاشــتن عربســتان ســعودی  ،بــه بزرگتریــن
کشــور تامیــن کننــده نفــت هنــد تبدیــل شــده اســت
بــه گــزارش ایرنــا ،پیــش از تحریــم هــای ظالمانــه غرب،ایــران
پــس از عربســتان ســعودی دومیــن کشــور صــادر کننــده
نفــت بــه هنــد محســوب مــی شــد ،امــا تحریــم هــا باعــث
کاهــش صــادرات نفــت ایــران بــه هنــد و ظهــور تامیــن
کننــدگان جدیــد نفتــی ماننــد عــراق در لیســت منابــع انــرژی
هنــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

داده هــای منتشــر شــده نشــان دهنــده افزایــش واردات نفــت
هنــد از ایــران پــس از لغــو تحریــم هــا در مــاه ژانویــه اســت .
براســاس ایــن داده هــا ،واردات نفــت هنــد از ایــران در مــاه
اکتبر(مهر-آبــان) بــا ســه برابــر افزایــش در مقایســه بــا مــاه
قبــل از آن بــه  789هــزار بشــکه نفــت خــام در روز رســیده
اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه هنــد در مــدت مشــابه  697هــزار
بشــکه نفــت خــام در روز از عربســتان ســعودی وارد کــرده
اســت.
میــزان صــادرات نفــت عربســتان ســعودی بــه هنــد از ژانویــه
تــا اکتبــر بــا متوســط  830هــزار بشــکه نفــت خــام در روز
همچنــان در رتبــه نخســت صــادر کننــدگان نفــت بــه هنــد
قــرار دارد.
در ایــن مــدت عــراق بــه طــور متوســط روزانــه  784هــزار
بشــکه نفــت خــام و ایــران  456هــزار و  400هــزار بشــکه
نفــت خــام بــه هنــد صــادر کــرده انــد.
یکــی از دالیــل افزایــش واردات نفــت هنــد از ایــران ،کاهــش
ظرفیــت صــادرات نفــت خــام عربســتان ســعودی بــه دنبــال
افزایــش پاالیــش نفــت درایــن کشــور اســت.
همکاری پژوهشگاه نیرو با یک شرکت آلمانی در
حوزه انتقال برق
پژوهشــگاه نیــرو در جهــت توســعه و توانمندســازی صنعــت
بــرق کشــور ،تفاهمنامــه همــکاری بــا شــرکت  SAGآلمــان
در حــوزه انتقــال امضــا کــرد.
بهگــزارش خبرگــزاری فــارس ،بهمنظــور توســعه تعامــات
بینالمللــی پژوهشــگاه نیــرو و نیــز اســتفاده از تخصــص و
ظرفیــت ســازمانها ،شــرکتهای معتبــر خارجــی در جهــت
توســعه و توانمندســازی صنعــت بــرق کشــور ،تفاهــم نامــه
همــکاری فــی مابیــن پژوهشــگاه نیــرو و شــرکت  SAGدر
حــوزه انتقــال بــه امضــا رســید.
بهمنظــور عملیاتــی شــدن ایــن توافقهــا ،در فــاز اول؛ دو
پــروژه ارتقــای خطــوط انتقــال بخصــوص  63کیلوولــت و
هــم چنیــن ارزیابــی آســیب پذیــری لــرزهای و مقاومســازی
پس ـتهای انتقــال از طــرف پژوهشــگاه نیــرو پیشــنهاد شــده
اســت.
شــرکت  SAGآلمــان یکــی از ارائهدهنــدگان خدمــات
و سیســتمهای مرتبــط بــا بــرق ،گاز ،آب ،شــبکههای
مخابراتــی و نیــز نیروگاههــا اســت .بــازار اصلــی ایــن شــرکت

کشــورهای آلمــان ،فرانســه ،شــرق و مرکــز اروپاســت .ایــن
شــرکت دارای  8000نیــروی متخصــص بــوده و امســال
صدمیــن ســالگرد فعالیــت خــود را در شــکلگیری و توســعه
زیرســاختها مربــوط بــه انــرژی در آلمــان را جشــن گرفــت.
خاطــر نشــان میشــود کــه ایــن شــرکت بــرای نخســتین بــار
در ایــران بــرای همکاریهــای راهبــردی در بخــش انــرژی
حضــور پیــدا کــرده اســت.
آغاز بزرگترین تامین مالی صنعت برق در بورس
انرژی
حســینی گفــت :چهارشــنبه ایــن هفتــه عرضــه دو هــزار
میلیــارد ریــال اوراق ســلف مــوازی بــرق بــا هــدف تامیــن
مالــی نیــروگاه بــرق ســنندج در بــورس انــرژی ،کلیــد زده
مــی شــود.
مدیــر عامــل بــورس انــرژی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
بــورس خبرگــزاری فــارس از آغــاز  ،بزرگتریــن طــرح تامیــن
مالــی صنعــت بــرق در بــورس انــرژی طــی روز چهارشــنبه 26
آبــان مــاه جــاری خبــر داد و گفــت :بــرای نخســتین بــار اوراق
ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق شــرکت «تولیــد بــرق نیــروی
ســنندج مبنــا» بــه ارزش  200میلیــارد تومــان در بــورس
انــرژی عرضــه مــی شــود.
ســید علــی حســینی افــزود :ایــن اوراق بــا هــدف تامیــن مالــی
و تامیــن ســرمایه در گــردش ،شــامل  523هــزار و  571قــرار
داد بــوده کــه ارزش هــر قــرار داد نیــز بالــغ بــر  383هــزار
تومــان اســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ســود روزشــمار ایــن اوراق 21
درصــد و حداکثــر ســود یــک ســاله آن 23درصــد تنظیــم
شــده همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مــی تواننــد بــرای
خریــد ایــن اوراق اقــدام کننــد.
مدیــر عامــل بــورس انــرژی از موافقــت بــا پذیــره نویســی و
انتشــار اوراقــی کــه اکنــون در حــال تکمیــل فراینــد ســپرده
گــذاری و اخــذ تضامیــن الزم بــه منظــور عرضــه اوراق در
تــاالر ســبز بــوده خبــر داد کــه بــه محــض تکمیــل مســتندات
در بــازار عرضــه خواهنــد شــد.
بــه گفتــه حســینی در حالــی ســال گذشــته نخســتین اوراق
ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق بــرای تامیــن مالــی  20میلیــارد
تومانــی یــک نیــروگاه در بــورس انــرژی عملیاتــی شــد کــه
باعرضــه اولیــه اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق نیــروگاه
ســنندج در چهارنشــبه هفتــه جــاری بزرگتریــن تامیــن مالــی
در ایــن صنعــت از طریــق از بــورس انــرژی بــه ارزش 200
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میلیــارد تومــان کلیــد زده مــی شــود
.
تولید نفت ایران به  ۶میلیون بشکه میرسد
آژانــس بینالمللــی انــرژی اعــام کــرد تــا ســال ٢٠٤٠
میــادی ،تولیــد روزانــه نفــت ایــران بــه شــش میلیــون بشــکه
در روز میرســد و وابســتگی جهــان بــه نفــت ایــران شــدیدتر
میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،آژانــس بیناللمللــی انــرژی در گــزارش
«دورنمــای انــرژی جهــان  »٢٠١٦اعــام کــرد در ســال ٢٠٤٠
میــادی ،وابســتگی جهــان بــه افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت
ایــران و عــراق شــدیدتر میشــود.
در خالصــه گــزارش ایــن نهــاد آمــده اســت کــه در مقطــع یــاد
شــده ،تولیــد روزانــه نفــت ایــران بــه حــدود شــش میلیــون
بشــکه و تولیــد روزانــه عــراق بــه حــدود هفــت میلیــون بشــکه
خواهــد رســید.
آژانــس بینالمللــی انــرژی همچنیــن اعــام کــرد در ســال
 ٢٠٤٠میــادی جایــگاه اوپــک در کنتــرل بــازار جهانــی نفــت
تقویــت میشــود و ســهم ایــن ســازمان از عرضــه نفــت
جهــان بــه  ٥٠درصــد میرســد.
ایــن نهــاد همچنیــن پیشبینــی میکنــد کــه تمرکــز اصلــی
بــازار جهانــی نفــت در ســال  ٢٠٤٠میــادی آســیا خواهــد
بــود و در ایــن مقطــع ،واردات نفــت خــام آمریــکا بــه طــور
کامــل متوقــف خواهــد شــد.

جدیتــر آنهــا بــه بــازار ایــران میشــود ،افــزود :روســیه بــه
عنــوان یــک کشــور قدرتمنــد و همــکار راهبــردی ایــران و
کشــوری کــه روزانــه  ۱۰میلیــون بشــکه نفــت تولیــد میکنــد،
در زمینــه فناوریهــای  IORو  EORرشــد بســیار خوبــی
داشــته اســت و ایــن شــرکتها قابلیتهــای فراوانــی بــرای
همــکاری بــا ایــران دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــا برخــی از ایــن شــرکتها
ماننــد لــوک اویــل ،زاروبــژ نفــت و تــات نفــت ،یادداشــت
تفاهــم ( )MOUامضــا شــده اســت و امیدواریــم بـهزودی بــه
قــرارداد نهایــی برســیم ،تصریــح کــرد :برگــزاری ایــن دورههــا
ســبب میشــود نقطــه نظــرات آنهــا شــنیده و دیدگاههــا
نیــز در قراردادهــا لحــاظ شــود.
در کارگاه قراردادهــای جدیــد نفتــی کــه هیئتــی شــامل
معاونــان و کارشناســانی از شــرکتهایی چــون گازپــروم،
گازپــروم نفــت ،لــوک اویــل ،تــات نفــت ،زاروبژنفــت ،روســنفت
و غیــره و اتــاق بازرگانــی روســیه حضــور داشــتند.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران در امــور
مهندســی و توســعه توضیحاتــی را پیرامــون وضــع تولیــد نفــت
و گاز و مخــازن ایــران مطــرح کــرد ،در ادامــه نیــز محمــد
مصطفــوی ،مدیــر ســرمایه گــذاری و کســب و کار شــرکت ملــی
نفــت ایــران بــه بیــان الگــوی مالــی قراردادهــای جدیــد نفتــی
پرداخــت و زهــرا گــودرزی ،کارشــناس ارشــد قراردادهــای
جدیــد نفتــی ،ابعــاد حقوقــی ایــن قراردادهــا را تشــریح کــرد.

امیدواری معاون شرکت نفت ایران به امضای قرارداد
نفتی با روسها
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران گفــت :روســیه
بــه عنــوان یــک کشــور قدرتمنــد و همــکار راهبــردی ایــران
و کشــوری کــه روزانــه  ۱۰میلیــون بشــکه نفــت خــام تولیــد
میکنــد ،قابلیتهــای فراوانــی بــرای همــکاری بــا ایــران دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمرضــا منوچهــری در حاشــیه برگــزاری
کارگاه بررســی ابعــاد الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی کــه بــا
حضــور نماینــدگان چنــد شــرکت روس ،دیــروز (پنجشــنبه،
 ۲۷آبــان مــاه) برگــزار شــد ،گفــت :پــس از اظهــار تمایــل
شــرکتهای روســی بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ابعــاد الگــوی
جدیــد قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت ،یــک هیئــت ۳۵
نفــره بــه نمایندگــی از چنــد شــرکت مهــم ایــن کشــور بــرای
حضــور در یــک کارگاه آموزشــی بــه ایــران ســفر کردنــد.
معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا بیــان ایــن کــه
برگــزاری دورههــای آموزشــی ســبب افزایــش تعامــل و نــگاه

ایران و آلمان در صنایع برق تفاهم نامه امضا کردند
زارت نیــرو و شــرکت  SAGآلمــان بــرای اجــرای دو پــروژه
ارتقــای خطــوط انتقــال  ۶۳کیلوولــت بــرق ،تفاهــم نامــه
همــکاری امضــا کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
پژوهشــگاه نیــرو بــهمنظــور توســعه تعامــات بینالمللــی
پژوهشــگاه نیــرو و نیــز اســتفاده از تخصــص و ظرفیــت
ســازمانها ،شــرکتهای معتبــر خارجــی در جهــت توســعه
و توانمندســازی صنعــت بــرق کشــور ،تفاهــم نامــه همــکاری
مشــترک و دو جانبــه بــا شــرکت  SAGدر حــوزه انتقــال بــرق
امضــا کــرد.
بــر اســاس توافــق انجــام گرفتــه قــرار اســت ،در فــاز اول دو
پــروژه ارتقــای خطــوط انتقــال بــه ویــژه خــط انتقــال بــرق
 ۶۳کیلوولــت و همچنیــن ارزیابــی آســیب پذیــری لــرزهای
و مقاومســازی پســتهای انتقــال از طــرف پژوهشــگاه نیــرو
عملیاتــی شــود.
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انـرژی

شماره پنجاه هفت //هفته آخر آبان هزار و سیصد نود و پنج

لینده آلمان آماده سرمایهگذاری
در بزرگترین پتروشیمی ایران شد

در همایش اینترسوالر ایران مطرح شد:

کشورمان  60هزار مگاوات
ظرفیت تامین انرژی
خورشیدی دارد
قائممقــام وزیــر نیــرو از وجــود ظرفیــت  60هــزار
مگاواتــی انــرژی خورشــیدی در کشــور خبــر داد
و گفــت :بــا وجــود تنــوع بــرای تولیــد بــرق از
انــرژی فســیلی ،هنــوز در انرژیهــای نــو بــه
توفیقــی دســت نیافتــه ایــم.
بــه گــزارش تارنمــای وزارت نیــرو ،ســتار محمودیــدر آییــن
گشــایش همایــش «اینترســوالر ایــران» در تهــران افــزود:
امــکان  60هــزار مگاواتــی تولیــد انــرژی خورشــیدی در
کشــور در مقایســه بــا ظرفیــت  76هــزار مگاواتــی نصــب
شــده نیروگاهــی رقــم باالیــی اســت.
ایــن مقــام اضافــه کــرد :ظرفیــت اســتفاده از  15هــزار
مــگاوات انــرژی بــادی و بیــش از  2500مــگاوات انــرژی
بیوزیســت نیــز در کشــور فراهــم اســت.
محمــودی اعــام کــرد 200 :مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده
انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور اســت کــه تــا پایــان
امســال  100مــگاوات دیگــر بــه ایــن ظرفیــت اضافــه مــی
شــود و در ســالهای آتــی نیــز نزدیــک بــه  700 ،300و
یــک هــزار مــگاوات افزایــش در دســتور کار ایــن وزارتخانــه
اســت.
وی تاکیــد کــرد :بایــد در ســبد تولیــد مصــرف بــرق تنــوع
داشــته باشــیم و از زمینــه هــای غیرتولیــدی در مصــرف
بــرق بــه ســوی عرصــههــای تولیــدی حرکــت کنیــم.
ایــن مقــام تاکیــد کــرد :کمبــود منابــع ســرمایهای و
ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز ،عوامــل محدودکننــده
تحقــق ایــن هــدف اســت.
قائممقــام وزیــر نیــرو گفــت :بــه دلیــل گســترش روزافــزون
جمعیــت و توســعه صنعــت ،تامیــن انــرژی مــورد نیــاز
جامعــه اســت و بــرای پایــداری و بهــرهوری بهتــر و حفــظ
محیــط زیســت بایــد از بهتریــن نــوع انــرژی هــا اســتفاده
کنیــم.
وی افــزود :اینــک نزدیــک بــه  83درصــد انــرژی بــرق مورد
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نیــاز کشــور از منابــع ســوخت فســیلی تامیــن میشــود
و همیــن مســاله آســیب دیدگــی محیــط زیســت را بــه
دنبــال داشــته اســت.
محمــودی تاکیــد کــرد :تاکنــون نتوانســتهایم میــزان قابــل
توجهــی از نیــاز انــرژی کشــور را از طریــق انرژیهــای
تجدیدپذیــر فراهــم کنیــم؛ در حالــی کــه وزارت نیــرو بــه
عنــوان سیاســتگذار انــرژی کشــور ،مصمــم بــه توســعه
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر بویــژه انــرژی
خورشــیدی و بــادی اســت.
ایــن مدیــر بلندپایــه وزارت نیــرو یــادآوری کــرد :مطابــق
برنامــه ششــم توســعه  25هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت
تولیــد بــرق کشــور اضافــه مــی شــود کــه پنــج هــزار
مــگاوات آن مربــوط بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت.
رشــد مصــرف بــرق در پــی بازگشــت صنایــع بــه چرخــه
تولیــد
بــه گفتــه قائممقــام وزیــر نیــرو ،در پــی خــروج از رکــود در
صنایــع و بازگشــت آنهــا بــه چرخــه تولیــد ،رشــد مصــرف
بــرق کــه در گذشــته ســالیانه ســه تــا چهــار درصــد بــود،
اکنــون بــه  5تــا  6درصــد افزایــش یافتــه اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه ایــران در چشــم انــداز ســال 1404
بایــد بــه هــاب انــرژی منطقــه تبدیــل شــود ،افــزود:
نزدیــک بــه  14ســال اســت کــه پایــداری شــبکه بــرق

حفــظ شــده و حادثــه گســترده برقــی در کشــور رخ نــداده
ی کــه بســیاری از کشــورهای پیشــرفته در
اســت ،در حال ـ 
ایــن مــدت دســتکم یــک یــا دو بــار بــا خاموشــیهای
گســترده روبــرو بودهانــد.
قائممقــام وزیــر نیــرو ایــن مــوارد را ناشــی از دانــش
پیشــرفته مهندســی بــرق در کشــور برشــمرد و ادامــه
داد :امــروز ایــران نوزدهمیــن مصــرف کننــده بــرق جهــان
اســت و ایــن موضــوع از قــرار گرفتــن کشــور در مســیر
توســعه نشــان دارد کــه بــا یــک مصــرف باثبــات بــه ســوی
جلــو گام برمــیدارد.
وی گفــت :اینــک نــرخ خریــد تضمینــی بــرق تــا 20
کیلــووات نزدیــک بــه هشــت هــزار ریــال و از  30مــگاوات
بــه بــاال نزدیــک بــه  3200ریــال بــرای هــر کیلــووات
ســاعت در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا مشــوقی بــرای
صنعتگــران باشــد.
وی از تولیــد بــرق در بخــش خانگــی بــه عنــوان یــک
تجــارت اقتصــادی یــاد کــرد و افــزود :مشــترکان خانگــی
میتواننــد صفحــه هــای خورشــیدی را بــر بــاالی بــام
خانــه خــود نصــب و بــرق تولیــد کننــد ،ســپس بــرق
حاصــل را بــا قیمــت بــاال بــه وزارت نیــرو بفروشــند و بــرق
مصرفــی خــود را از دولــت بــا قیمــت پاییــن تــر تامیــن
کننــد.

همزمــان بــا چــراغ ســبز «هرمــس» بــرای پوشــش بیمــه
ســرمایه گــذاری آلمانیهــا در پتروشــیمی ایــران ،شــرکت
لینــده گفتگوهــا بــرای ســرمایه گــذاری در بزرگتریــن
پتروشــیمی کشــور را آغــاز کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،دور جدیــد مذاکــرات ایــران و
لینــده آلمــان بــه منظــور انجــام ســرمایه گذاریهــای جدیــد
در صنایــع پتروشــیمی کشــور در دوران پســا برجــام آغــاز
شــد .ایــن شــرکت آلمانــی کــه چنــد هفتــه قبــل قــراردادی
بــه منظــور اعطــای دانــش فنــی و انجــام مهندســی پایــه در
پتروشــیمی کیــان را امضــا کــرده بــود ،بــرای ســرمایه گــذاری
در بزرگتریــن مجتمــع پتروشــیمی ایــران هــم اعــام آمادگــی
کــرده اســت.
از ایــن رو دور جدیــد گفتگوهــا بیــن مدیــران پتروشــیمی
بندرامــام و ایــن شــرکت آلمانــی بــرای مشــارکت در طرحهــا
و فرصتهــای جدیــد ســرمایهگذاری در ایــن مجتمــع
پتروشــیمی در منطقــه ویــژه اقتصــادی ماهشــهر آغــاز شــده
اســت .انجــام ســرمایه گــذاری جدیــد ،انتقــال دانــش فنــی و
فنآوریهــای نویــن ،آمــوزش و اجــرای طرحهــای پژوهشــی و
تحقیقاتــی از مهمتریــن محورهــای ایــن گفتگوهاســت.
دور جدیــد گفتگوهــا بــا ایــن شــرکت آلمانــی درحالــی انجــام
گرفتــه اســت کــه اخیــرا شــرکت معتبــر بیمــه «هرمــس»
بــه منظــور پوشــش بیمــه ســرمایهگذاریهای خارجــی بــه
ویــژه شــرکتهای آلمانــی در صنعــت پتروشــیمی ایــران
اعــام آمادگــی کــرده اســت .عــاوه برایــن هــم اکنــون
گفتگوهــای نهایــی بیــن شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
ایــران و بانکهــای آلمانــی بــه منظــور بازگشــایی یــک خــط
اعتبــاری حــدود ســه میلیــارد یورویــی بــرای تامیــن منابــع
مالــی طرحهــای جدیــد صنعــت پتروشــیمی کشــور در دوران
پســا برجــام آغــاز شــده اســت.
در طــول  ۱۱ماهــه نخســت اجــرای پســابرجام تاکنــون
شــرکتهای متعــدد آلمانــی همچــون لینــده ،باســف،
زیمنــس ،تیســن کــروپ ،اوده و لورگــی گفتگوهایــی بــه
منظــور ارائــه دانــش فنــی ،فــروش تجهیــرات و ماشــین آالت
دوار ،ســرمایه گــذاری و مشــارکت بــا شــرکتهای پتروشــیمی
ایرانــی انجــام دادهانــد.
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ایران بزرگترین صادرکننده نفت
خام به فرانسه شد
ایــران در ســپتامبر بــرای نخســتین بــار از زمانــی کــه
بــا لغــو تحریمهــای غربــی ،صــادرات نفــت بــه فرانســه
را آغــاز کــرد ،بــه بزرگتریــن صادرکننــده نفــت خــام
بــه ایــن کشــور اروپایــی تبدیــل شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،صــادرات نفــت ایــران بــه فرانســه
در ســپتامبر بــه بیــش از  ۲۰۰هــزار بشــکه در روز
رســید و میــزان صــادرات ایــران باالتــر از رقیبانــی
شــامل نیجریــه بــا  ۱۸۵هــزار بشــکه در روز و روســیه
و قزاقســتان بــود.
ایــران تــا آوریــل امســال بــه دلیــل تحریمهــای
هســتهای آمریــکا و اتحادیــه اروپــا ،صــادرات نفــت بــه
فرانســه نداشــت .ایــن کشــور همچنیــن از زمــان پایــان
تحریمهــا تولیــدش را بیــش از  ۸۰۰هــزار بشــکه
در روز افزایــش داده و بــه  ۳.۶۸میلیــون بشــکه در
اکتبــر رســاند .ایــران در زمانــی بــه بازارهــای جهانــی
نفــت بازگشــت کــه ســایر تولیدکننــدگان در رقابــت
دشــوار بــرای ســهم بــازار قــرار دارنــد و پیشــرفت قابــل
توجهــی بــرای تامیــن نفــت فرانســه داشــته اســت.
در حالیکــه صــادرات نفــت ایــران بــه فرانســه افزایــش
یافــت ،صــادرات رقیبــان ایــن کشــور بــا کاهــش
روبـهرو شــد .صــادرات نفــت عربســتان بــه فرانســه بــه
 ۸۰هــزار بشــکه در روز در ســپتامبر کاهــش یافــت
کــه پایینتریــن میــزان صــادرات ایــن کشــور از
دســامبر ســال  ۲۰۱۲بــود .همچنیــن میــزان صــادرات
عربســتان بــه فرانســه پایینتریــن میــزان صــادرات
ماهانــه از ژانویــه ســال  ۲۰۱۲بــه ایــن ســو بــود.
در شــرایطی کــه صــادرات باالیــی بــه اروپــا انجــام
شــود رقابــت صادرکننــدگان بــه ایــن منطقــه دشــوارتر
میشــود .صــادرات نفــت عــراق بــه فرانســه در
ســپتامبر بــه  ۱۰۰۰بشــکه در مقایســه بــا  ۱۱۰بشــکه
در مــدت مشــابه ســال گذشــته رســید.

اگرچــه عربســتان ســعودی بــا صــادرات  ۱۶۰هــزار
بشــکه در روز ،همچنــان بزرگتریــن صادرکننــده
نفــت بــه فرانســه در  ۹مــاه نخســت ســال جــاری
بــوده اســت امــا صادراتــش همچنــان  ۲۹درصــد
نســبت بــه  ۲۲۵هــزار بشــکه در مــدت مشــابه ســال
گذشــته کاهــش نشــان میدهــد بــا اینهمــه ایــن
کشــور باالتــر از قزاقســتان قــرار دارد کــه صادراتــش
بــا  ۱۴درصــد کاهــش در ســال جــاری ،بــه  ۱۴۰هــزار
بشــکه در روز رســیده اســت .صــادرات روســیه بــا ۲۷
درصــد افزایــش ،بــه  ۱۲۰هــزار بشــکه در روز رســیده
امــا صــادرات نفــت نیجریــه بــا  ۱۲درصــد کاهــش ،بــه
 ۱۱۵هــزار بشــکه در روز بالــغ شدهاســت.
فرانســه همچنیــن شــاهد افزایــش حجــم واردات نفــت
خــام آمریــکا بــوده اســت .اگرچــه واردات از این کشــور
نســبتا انــدک مانــده امــا در ســپتامبر بــه باالتریــن
ســطح از زمــان آغــاز صــادرات نفــت آمریــکا بــه اروپــا
رســید .فرانســه در ســپتامبر  ۳۵هــزار بشــکه در روز
نفــت خــام آمریــکا را وارد کــرد.
واردات نفــت خــام توتــال فرانســه در ســپتامبر بــه
بیــش از  ۱.۱میلیــون بشــکه در روز رســید کــه ۱۰
درصــد در مقایســه بــا ســپتامبر ســال گذشــته کاهــش
داشــت.
بــر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری آرگــوس ،واردات
نفــت خــام فرانســه در  ۹مــاه نخســت ســال جــاری
حــدود  ۱.۱میلیــون بشــکه در روز بــود کــه ســه
درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال ۲۰۱۵
کاهــش داشــت.

تاکید حسنوند بر همکاری
مشترک ایــــران و بالروس
در حوزه انــــرژی

آناتولــی چرنیــاف رئیــس هیــات تجــاری از بــاروس
و هیــات همــراه امــروز ســه شــنبه ( )95/ 08 / 25بــا
فریــدون حســنوند رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس
دیــدار و گفتوگــو کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،حســنوند در ابتــدای ایــن دیــدار بــا

انـرژی
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اشــاره بــه پیشــینه خــوب مناســبات ایــران و بــاروس
گفــت« :دو کشــور ایــران و بــاروس دارای جایــگاه حائــز
اهمیتــی هســتند و از گذشــته روابــط خــوب و مثبتــی بــا
یکدیگــر داشــتهاند».
وی افــزود« :مجلــس شــورای اســامی ،کمیســیونهای
تخصصــی و بــه ویــژه کمیســیون انــرژی مجلــس آمادگــی
هرگونــه همــکاری بــرای کمــک بــه توســعه هرچــه بیشــتر
مناســبات دو کشــور را در تمامــی زمینههــا دارنــد».
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای موجــود در روابــط
دو کشــور بــه ویــژه در عرصــه اقتصــادی خاطــر نشــان کــرد:
«همــکاری در حــوزه انــرژی ،نفــت ،گاز ،بــرق و پتروشــیمی
از جملــه ظرفیتهــای خــوب موجــود در روابــط دو کشــور
اســت کــه میتــوان از آن در جهــت منافــع دو ملــت و دو
کشــور بهــره بــرد».
رئیــس کمیســیون انــرژی در پایــان خاطــر نشــان کــرد:
«قابلیتهــای موجــود در جمهــوری اســامی ایــران
فرصتهــای خوبــی را بــرای کشــورهای متمایــل بــه
ســرمایهگذاری فراهــم کــرده اســت و جمهــوری اســامی
ایــران از ســرمایهگذاری در حوزههــای موجــود اســتقبال
میکنــد».
آناتولــی چرنیــاف رئیــس هیــات تجــاری از بــاروس نیــز
در ایــن دیــدار گفــت« :ایــران در منطقــه خــود جایــگاه
بســیار مهمــی دارد کــه مــا در خواســتار ارتقــاء روابــط
خــود بــا ایــن کشــور کــرده اســت و مــا بــه خاطــر موقعیــت
راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران خواســتار ارتقــاء روابط
بــا ایــن کشــور هســتیم».
وی در پایــان تصریــح کــرد« :بــاروس عالقهمنــد بــه
اســتفاده بهتــر از ظرفیتهــای موجــود بیــن دو کشــور
اســت و در ایــن زمینــه از گســترش روابــط بیــن دو پارلمــان
اســتقبال میکنــد».

سوئیسیها بهدنبال حضور در
بخش پتروشیمی ایران

یــک شــرکت سوئیســی کــه از ســالها پیــش کار خــود را
در عرصــه فراوردههــای صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی
در ایــران آغــاز کــرده پــس از تحــوالت بــه وجــود آمــده
در برجــام همکاریهــای خــود را بــا بــازار ایــران گســترش
.خواهــد داد
بــه گــزارش ایســنا ،در طــول مــاه هایــی کــه از اجــرای
برجــام گذشــته صنعــت نفــت ایــران بــه عنــوان یکــی از
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اصلــی تریــن حــوزه هایــی مطــرح شــده کــه توانســته
ارتبــاط خــود بــا بازارهــای جهانــی را ترمیــم کنــد .از
افزایــش فــروش روزانــه نفــت ایــران در بازارهــای جهانــی
کــه بــه ســطح پیــش از تحریــم هــا نزدیــک شــده تــا
قراردادهــای چندگانــه ای کــه در عرصــه اســتخراج و تولیــد
فــروارده هــای نفتــی بــه امضــا رســیده ،نشــان از آن دارنــد
کــه ایــران دوبــاره حضــور قدرتمنــد خــود در عرصــه جهانی
.را تجدیــد کــرده اســت
در ایــن بیــن صنایــع پتروشــیمی ایــران نیــز در افزایــش
تبــادالت خــود بــا ســرمایه گــذاران خارجــی دســتاوردهای
مهمــی بــه دســت آورده انــد و البتــه مذاکرات شــرکت های
وابســته بــه وزارت نفــت بــرای نهایــی شــدن ایــن توافــق
هــا ادامــه دارد .بــا وجــود فهرســت طوالنــی کشــورهایی که
بــرای حضــور در پتروشــیمی ایــران اعــام آمادگــی کــرده
انــد ،بــه نظــر مــی رســد سوییســی هــا دســت بــاال را در
مذاکــرات پیــدا کــرده انــد و پــس از قــراردادی کــه چنــد
مــاه قبــل از ســوی شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا
یــک شــرکت سوییســی نهایــی شــده بــود ،حــاال نوبــت
بــه یکــی دیگــر از شــرکت هــای فعــال در ایــن کشــور
اروپایــی رســیده تــا شــانس خــود بــرای فعالیــت در ایــران
.را افزایــش دهنــد
شــرکت کالریانــت کــه از مدتهــا پیــش همــکاری خــود را
بــا بــازار ایــران آغــاز کــرده بــه منظــور افزایش حضــور خود
در ایــن کشــور و بــاال بــردن تــوان همــکاری بــا طرفهــای
ایرانــی ســمیناری را در حــوزه پتروشــیمی و صنایــع گاز
ایــران در تهــران برگــزار خواهــد کــرد .ایــن ســمینار کــه
از  ۲۳تــا  ۲۶آبــان در هتــل اللــه تهــران برگــزار خواهــد
شــد ،شــرایط را بــرای افزایــش همکاریهــای مشــترک بــا
ســرمایه گــذاران ایرانــی و بررســی حضــور در ایــن بخــش
.بررســی خواهــد کــرد
انــدی والتــی – رئیــس منطقــه خاورمیانــه و آفریقــا ایــن
شــرکت  -دربــاره حضــور در ایــران گفتــه کــه باعــث
خرســندی ماســت کــه کالریانــت بــه مشــتریان ارزشــمند
خــود در ایــران نزدیکتــر خواهــد شــد و تــاش خواهیــم
کــرد پــس از افتتــاح دفتــر جدیــد در تهــران اهمیــت بــازار
ایــن کشــور بــرای شــرکت و تعهــد بــه حضــور در ایــران
مشــخص شــود .همچنیــن تــاش خواهــد شــد فناوریهــا
و نوآوریهــای ســالهای گذشــته بــرای بــازار در حــال
توســعه ایــران مفیــد باشــد و بــرای چالشهــای صنایــع
.پتروشــیمی ایــران راهحــل هــای جدیــد ارائــه کنــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پروژههای ال.ان.جی
توجیه اقتصادی خود
را از دست میدهند
بــه دلیــل حجــم بــاالی ســرمایهگذاری بــرای
احــداث واحدهــای ال.ان.جــی ،اقتصــادی بــودن
ایــن پروژههــا نیازمنــد تضمیــن بلندمــدت خریــد
ایــن محصــول توســط کشــورهای واردکننــده
اســت کــه معمــوال طــی قراردادهــای  ۲۰ســاله
انجــام میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،کاهــش قیمــت نفــت در ســال گذشــته
و بــه تبــع آن کاهــش قیمــت گاز و از طرفــی نیــز اشــباع

امتیازات اقتصاد در قبضه
شرکتهای دولتی،مادر
تخصصی و خصولتی

انـرژی
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بــودن بــازار ال .ان .جــی موجــب شــده اســت خریــداران
ال .ان .جــی بــه ســمت عقــد قراردادهــای کوتــاه مــدت
و در حجمهــای مبادلــه پاییــن برونــد .در ایــن شــرایط
دیگــر احــداث واحدهــای ال .ان .جــی بــرای صادرکننــدگان
توجیــه اقتصــادی نخواهــد داشــت.
بلومبــرگ گــزارش داد کــه گرانــت کینــگ مدیرعامــل
شــرکت آریجیــن انــرژی کــه یکــی از شــرکتهای فعــال
اســترالیایی در حــوزه خریــد و فــروش نفــت و گاز اســت،
در نشســتی بــا خبرنــگاران گفتــه اســت« :واردکننــدگان
آســیایی تمایــل بیشــتری بــه قراردادهــای کوتــاه مــدت
واردات گاز پیــدا کردهانــد؛ بنابرایــن پروژههــای احــداث
ال .ان .جــی در مــدل اقتصــادی کــه تاکنــون داشــتهاند
توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت دادهانــد».
وی همچنیــن افــزوده اســت« :خریــداران ال .ان .جــی
همــواره بــه دنبــال بســتن قراردادهــای بــا حجــم کمتــر و
زمــان کوتاهتــر هســتند و ایــن موضــوع احــداث واحدهــای
جدیــد ال .ان .جــی را مشــکلتر میکنــد .معمــوال

پروژههــای ال .ان .جــی بــا هدفگــذاری قراردادهــای
۲۰ســاله احــداث میشــوند امــا در شــرایط فعلــی
دس ـتیابی بــه ایــن هــدف بســیار دشــوار شــده اســت،
مــا در زمــان آغــاز پــروژه کاهــش تعــداد مشــتریان را
پیشبینــی میکردیــم امــا بــا فضــای فعلــی بســتن
قراردادهایــی بــا ایــن مــدت بســیار دشــوار اســت».
بــا توجــه بــه اشــباع بــودن بــازار ال .ان .جــی و وجــود
مــازاد عرضــه در ایــن بــازار ،خریــداران عمــده دنیــا بــه
ویــژه خریــداران آســیایی فضــای فعلــی را بــه عنــوان
یــک فرصــت تلقــی میکننــد و تــاش دارنــد بــا عقــد
قراردادهــای جدیــد عــاوه بــر کاهــش بیشــتر قیمــت
گاز ،ســبد تامیــن انــرژی خــود را نیــز متنوعتــر کننــد.
همچنیــن برخــی از کشــورهای واردکننــده بدنبــال
تجدیدنظــر در قراردادهــای بلندمــدت خــود و کاهــش
قیمــت در ایــن قراردادهــا نیــز هســتند .بــه عنــوان
مثــال در ماههــای گذشــته هنــد و چیــن مذاکراتــی
را جهــت تجدیدنظــر در قراردادهــای بلندمــدت خــود

انجــام دادهانــد.
بــه دلیــل حجــم بــاالی ســرمایه گــذاری بــرای احــداث
واحدهــای ال .ان .جــی ،کشــورهای صادرکننــده بایــد
یــک خریــدار بلندمــدت بــرای ال .ان .جــی صادراتــی
خــود داشــته باشــند تــا احــداث پروژههــای ال .ان .جــی
اقتصــادی شــود .بنابرایــن عمــده قراردادهــای ال .ان .جی
بلندمــدت و معمــوال  ۲۰ســاله هســتند .در حــال حاضــر
بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت نفــت در ســال گذشــته و بــه
تبــع آن کاهــش قیمــت گاز و از طــرف دیگــر اشــباع بودن
بــازار ال .ان .جــی ،خریــداران ال .ان .جــی بــه ســمت عقد
قراردادهــای کوتــاه مــدت و در حجمهــای مبادلــه پاییــن
حرکــت کردهانــد .در ایــن شــرایط اقتصــادی بــودن
احــداث واحدهــای ال .ان .جــی بــرای صادرکننــدگان
ایــن محصــول محــل چالــش جــدی اســت.

علیرضــا کالهــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
خبرگــزاری فــارس بــا بیــان اینکــه صنعــت کشــور و بخش
خصوصــی واقعــی کــه عمــده آن را شــرکتهای متوســط
و کوچــک تشــکیل میدهــد و حتــی شــرکتهای بــزرگ
کشــور کــه در ســطح بینالمللــی متوســط بــه شــمار
میروند،بیســرپناه ماندهاند،گفــت :شــاید وزارت نیــرو از
ســر لطــف از صنعــت بــرق حمایــت میکنــد.
وی افــزود :بــه اعتقــاد بنده از ســوی وزارت صنعــت ،معدن
و تجــارت بســیاری از امتیــازات در قبضــه صنایــع مــادر
و شــرکتهای دولتــی و خصولتــی قــرار گرفتــه اســت،
پتروشــیمی،آلومینیوم ،مــس ،فــوالد و دیگــر صنایــع از
ایــن دســت انــواع امتیازهــا را دریافــت میکننــد و هیــچ
بازخــوردی هــم ندارنــد.
وی ادامــه داد :در یکــی از جلســات اتــاق بازرگانــی
ایــران بــه ایــن موضــوع اشــاره کــردم کــه شــرکتهای
مــادر بــه جــای اینکــه بــه مزیــت نســبی اقتصــاد کشــور
تبدیــل شــوند پنجــه خــود را بــر گلــوی اقتصــاد کشــور
گذاشــتهاند و اجــازه نمیدهنــد کــه بــه بخشهــای
دیگــر صنعــت و اقتصــاد کشــور هــوا برســد بــه طــوری
کــه تمــام امتیازهــا از آب،بــرق و گاز ارزان گرفتــه تــا مــواد
اولیــه مثــل ســنگ آهــن و منابــع معدنــی را در اختیــار

گرفتهانــد و هیــچ مزیتــی بــه بقیــه نمیرســد.
کالهــی خاطرنشــان کــرد :طبــق گــزارش ســازمان تجــارت
جهانــی ،ایــران در بخــش رقابتپذیــری اقتصــادی در دنیــا
در رتبــه  74قــرار دارد ،پــس اگــر بتوانیــم رقابتپذیــری
خــود را بهبــود دهیــم و بــرای آن برنامهریــزی داشــته
باشــیم صــادرات هــم اتفــاق خواهــد افتــاد.
*پتروشــیمی ،ســیمان ،ســنگ آهــن و فــوالد را
نبایــد جــزء صــادرات غیرنفتــی برشــمرد
رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا تاکیــد بــر ایــن کــه
درخصــوص صــادرات غیرنفتــی برداشــت ناصحیحــی وجود
دارد،گفــت :اینکــه مــواد پتروشــیمی ،ســیمان ،ســنگ آهن
و فــوالد را جــزء ایــن گــروه محاســبه میکنیــم بســیار
اشــتباه اســت،چرا کــه ایــن کاالهــا نیــز صــادرات انــرژی
در قالبــی دیگــر اســت و در آن از ایجــاد ارزش افــزوده
خبــری در میــان نیســت.
وی بــا اشــاره بــه صــادرات کابــل کــه یــک صنعــت 200
میلیــارد دالری در دنیــا اســت،گفت :کنگــره جهانــی کابــل
هــر ســال و در کشــورهای مختلــف برگــزار و  75درصــد
ظرفیــت ایــن صنعــت بــه ارزش  150میلیــارد دالر در
آنجــا جمــع میشــود.
کالهــی ادامــه داد :در صحبتهایــی کــه بــا نعمــتزاد ه

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت داشــتهام قصدمــان ایــن
بــود کــه بــا جلــب همــکاری از ســوی دولــت ،ایــران را
بــه هــاب تولیــد کابــل در منطقــه تبدیــل کنیــم چــرا
کــه ایــران مــس ،پتروشــیمی ،فــوالد و روی در اختیــار
دارد،امــا اگــر قیمــت ایــن مــواد اولیــه کــه در ترکیــه و
امــارات ارزانتــر باشــد بایــد چــه جوابــی بدهیــم.
وی افــزود :ترکیــه ســاالنه  2.3میلیــارد دالر کابــل صــادر
میکنــد و ایــن رقــم در ایــران  150میلیــون دالر اســت.
کالهــی افــزود :کشــور مزیــت نســبی باالیــی در تولیــد
کابــل ،ترانــس و تابلــوی بــرق دارد و بایــد صــادرات چنــد
میلیــارد دالری در ایــن اقــام داشــته باشــد .پــس اصــا
صــادرات  270میلیــون دالری بــرای ایــن کاالهــا در ایــن
بخــش در حــد ظرفیتهــای ایــران نیســت.
وی تصریــح کــرد :متاســفانه حمایتهــا از صنعــت بــرق
هوشــمند نیســت،یعنی از کاالی صنعــت بــرق بــا ارزش
افــزوده بــاال همــان حمایتــی صــورت میگیــرد کــه
بــرای ســیمان و ســاالمبور میشــود .پــس چــرا نبایــد
همــان حمایتــی کــه بــرای صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی وجــود دارد بــرای کاالهــای صنعــت بــرق نیــز
اعمــال شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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تامینکننده قطعات قرارداد
«یونیت» ایرانی است

هجدهمیــن اجــاس وزارتــی مجمــع کشــورهای
صادرکننــده گاز (جــی یــی ســی اف) بــه
میزبانــی دوحــه پنــج شــنبه  ۲۷آبــان مــاه در
غیــاب بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایــران آغــاز
بــه کار کــرد و در روز جمعــه بــه کار خــود پایــان
داد.
بــه گــزارش مهــر ،هجدهمیــن نشســت وزارتــی مجمــع
کشــورهای صادرکننــده گاز در غیــاب وزیــر نفــت ایران،
بــا تصویــب اولیــن مــدل جامــع جهانــی گاز ،انتخــاب
روســیه بــه عنــوان رئیــس و میزبــان دوره آینــده ایــن
مجمــع بــه کار خــود پایــان داد.
مهمتریــن ویژگــی برگــزاری هجدهمین نشســت وزارتی
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز ،تصویــب راهبــرد
بلندمــدت ایــن مجمــع گازی بــود؛ بــه طوریکــه بــا
تصویــب آن ،بــه هیئتعامــل اجــازه دادنــد کــه برنامــه
عملــی پنجســاله بــرای اجراییکــردن ایــن ســند را
تدویــن کنــد؛ ضمــن اینکــه توافــق شــد ایــن ســند هــر
ی شــود.
پنــج ســال یــک بــار ،بازنگــر 
از ســوی دیگــر ،در ایــن نشســت وزیــران کشــورای
عضــو جیئیس ـیاف بــا اشــاره بــه مــوج مثبــت ایجــاد
شــده در پــی توافــق مبــارزه بــا تغییــرات آب و هــوا در
پاریــس ،بــر جایــگاه گاز در رویارویــی بــا نگرانیهــای
زیســتمحیطی تأکیــد کردنــد.
محمــد الســاده ،وزیــر انــرژی قطــر در ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه تحــوالت ســریع در بــازار انــرژی و بــه ویــژه
بــازار گاز ،گفــت :عرضــه بــاال ،کنــد بــودن رونــد رشــد
تقاضــا و افــت قیمتهــا ،مهمتریــن ویژگیهــای وضــع
کنونــی بــه شــمار میآینــد کــه بــرای رویارویــی بــا
آن ،بایــد همگرایــی و همــکاری بیشــتری میــان اعضــای
جیئیســیاف وجــود داشــته باشــد.
ایــن مقــام قطــری همچنیــن بــا اشــاره بــه تعهــد
جیئیســیاف در تأمیــن انــرژی پــاک بــرای جهــان،
از اقدامهــای دبیرخانــه ایــن ســازمان در تکمیــل
دورنمــای  ٢٠٤٠میــادی ایــن مجمــع و تدویــن
راهبــرد بلندمــدت آن ،قدردانــی کــرد.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای برگــزاری نشســت گازی
دوحــه ،انتصــاب «الکســاندر نــواک» وزیــر انــرژی
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در غیاب زنگنه ،اولین مدل جامع گاز تصویب شد

روسیه رئیس مجمع
جهانی گاز شد

روســیه ،بــه عنــوان رئیــس دورهای جیئیســیاف
از آغــاز ســال  ٢٠١٧میــادی بــود؛ همچنیــن در ایــن
نشســت «گابریــل ام اوبیانــگ لیمــا» وزیــر معــادن،
صنعــت و انــرژی گینــه اســتوایی ،بــه عنــوان رئیــس
علیالبــدل ایــن مجمــع انتخــاب شــد.
نکتــه جالــب توجــه دیگــر برگــزاری ایــن نشســت ،آن
اســت کــه بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت ایــران بــه عنــوان
یکــی از کشــورهای هیــات موســس در ایــن نشســت
حضــور نیافــت و فقــط حســین کاظمپــور اردبیلــی،
نماینــده ایــران در هیاتعامــل اوپــک در ایــن نشســت
حضــور یافــت.
در ایــن نشســت ،اعضــای جیئیســیاف
شــامل الجزایــر ،بولیــوی ،مصــر ،گینــه
اســتوایی ،ایــران ،لیبــی ،نیجریــه ،قطــر،
روســیه ،ترینیــداد و توباگــو ،امــارات و ونزوئــا
در کنــار کشــورهای آذربایجــان ،عــراق ،هلنــد،
نــروژ ،عمــان ،و پــرو بــه عنــوان اعضــای ناظــر،
حضــور داشــتند.
همچنیــن قــرار شــد نوزدهمیــن نشســت وزارتــی
جیئیســیاف در مــاه اکتبــر ســال  ٢٠١٧میــادی
در مســکو ،پایتخــت روســیه ،برگــزار شــود .همچنیــن

چهارمیــن اجــاس گاز جیئیس ـیاف در ســال آینــده
میــادی در بولیــوی برگــزار خواهــد شــد.
گفتنــی اســت کشــورهای عضــو مجمــع صادرکننــدگان
گاز ٤٢ ،درصــد از تولیــد گاز جهــان ٦٧ ،درصــد از
ذخایــر گازی جهــان ٣٨ ،درصــد از انتقــال گاز بــا خــط
لولــه و  ٨٥درصــد از تجــارت گازطبیعــی مایــع شــده
(ال ان جــی) را در اختیــار دارنــد .کشــورهای الجزایــر،
بولیــوی ،مصــر ،گینــه اســتوایی ،ایــران ،لیبــی ،نیجریــه،
قطــر ،روســیه ،ترینیــداد و توباگــو ،ونزوئــا ،امــارات١٢ ،
عضــو اصلــی ایــن مجمــع جهانــی بــه شــمار مــی رونــد
و هلنــد ،نــروژ ،عــراق ،عمــان و پــرو بــه عنــوان اعضــای
ناظــر در مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز مطــرح
هســتند.
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز یــا اوپــک گازی
کــه بــه اختصــار ( )GECFنامیــده میشــود ،ســازمانی
بینالمللــی اســت کــه ایــران ،روســیه و قطــر و شــماری
دیگــر از کشــورهای صادرکننــده گاز ،در  ۲۳دســامبر
 ۲۰۰۸میــادی آن را بــه منظــور هماهنگــی در تولیــد و
صــادرات گاز طبیعــی در ســطح جهــان تاســیس کردند.

چنــدی پیــش قــرارداد ســاخت  ۵۰۰۰مــگاوات نیروگاه
بــا یــک شــرکت ترکیـهای بــه نــام یونیــت اینترنشــنال
بــه امضــا ء رســید کــه تــا کنــون انتقادهــای گوناگونــی
بــه ایــن قــرارداد وارد شــده اســت امــا بــه گفتــه مدیــر
عامــل شــرکت مپنــا قــرار شــده کــه تجهیــزات ایــن
قــرارداد از ســوی مپنــا تامیــن شــود.
عبــاس علیآبــادی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه در حــال حاضــر مپنــا مشــغول مذاکــره بــا
ایــن شــرکت اســت ،اظهــار کــرد :تاکنــون برنامههایــی
مبنــی بــر اینکــه تجهیــزات ایــن قــرارداد از مپنــا
خریــداری شــود ،صــورت گرفتــه کــه امیدواریــم ایــن
صحبتهــا بــه نتیجــه برســد.
بــه گفتــه وی ،اگــر قــرار اســت ســرمایهگذاری
خارجــی در کشــور صــورت بگیــرد الزم اســت کــه
از تجهیــزات ایرانــی اســتفاده شــود .برهمیــن اســاس
شــرکت مپنــا رایزنیهــای خــود را آغــاز کــرده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت مپنــا همچنیــن از رونمایــی
توربیــن جدیــد مپنــا در کالس  Eخبــر داد و بیــان
کــرد :در روزهــای آینــده شــاهد رونمایــی ایــن توربیــن
خواهیــم بــود.
همچنیــن هوشــنگ فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در
امــور بــرق و انــرژی در خصــوص آخریــن وضعیــت
قــرارداد یونیــت بــه اســنا گفــت :ایــن قــرارداد هنــوز
مبادلــه نشــده و نگرانیهــای بخــش خصوصــی در
خصــوص ایــن قــرارداد کامــا بــی مــورد اســت چراکــه
وزارت نیــرو تمــام تدابیــر الزم را بــرای ایــن قــرارداد
لحــاظ کــرده اســت.
براســاس ایــن گــزارش ،خردادمــاه امســال قــراردادی
 ۴.۲میلیــارد دالری بیــن شــرکت مادرتخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی ایــران بــه نمایندگــی از وزارت
نیــرو و دولــت ایــران و شــرکت ترکیــه ای یونیــت
اینترنشــنال بــرای احــداث  ۵تــا  ۶هــزار مــگاوات
نیــروگاه حرارتــی در ایــران بــه امضــا رســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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وارداتــی بــوده و هســت و در ایــن شــرایط عملکــرد
دولــت یازدهــم ماننــد دولــت هــای گذشــته و مجلــس
دهــم ماننــد مجلــس هــای گذشــته اســت ،زیــرا ســاختار
وارداتــی اســت.
ایــن فعــال حــوزه صــادرات در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
تــا چــه انــدازه امــکان اصــاح ســاختار وارداتی وجــود دارد،
گفــت :در کشــور مــا بــرای واردات همــه نــوع تســهیالت
ارائــه مــی شــود امــا در خصــوص صــادرات ،ایــن گونــه
نیســت .در بســیاری از بازارهــای هــدف مــا اصــا بیمــه
صــادرات نداریــم و کاالهــای صادرکننــدگان بیمــه نمــی
شــود .ایــن در حالــی اســت کــه صنــدوق ضمانــت بایــد
هزینــه هــا را پوشــش بدهــد امــا هزینــه هــا بــه گونــه ای
اســت کــه بــه انــدازه ریســک صادرکننــده نیســت بنابرایــن
صادرکننــده کاال را بــدون بیمــه بــه بازارهــای هــدف مــی
بــرد کــه ریســک باالیــی دارد و اصــوال ایــن اقــدام ،فاقــد
توجیــه اقتصــادی اســت.
میخچــی اضافــه کــرد :در همیــن حــال بســیاری از
ســفارتخانه هــا حمایــت هــای الزم را از صادرکننــدگان
ندارنــد و بنابرایــن تجــار آســیب هــای زیــادی مــی بیننــد
و بایــد دولــت راه را بــرای تجــار بــاز کنــد.
آییــن نامــه مشــوق هــای صادراتــی بــدون نظــر
بخــش خصوصــی تهیــه شــد
محمــود ســیادت ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
ایــران و فعــال حــوزه صــادرات غیــر نفتــی هــم در ایــن
رابطــه گفــت :البتــه بخــش خصوصــی ایــن موضــوع را
درک کــرده کــه تمایــل کالن دولــت توســعه صــادرات
غیرنفتــی اســت و دولــت یازدهــم ایــن حــس را بــه خوبــی
بــه صادرکننــدگان منتقــل کــرده اســت .از ســوی دیگــر
اقداماتــی کــه در خصــوص برجــام انجــام شــد ،خــود بــه
خــود فضــای مناســبی را در خــارج از کشــور بــرای تســهیل
صــادرات ایجــاد کــرد.
وی در ادامــه افــزود :امــا در حــوزه عمــل احســاس مــی
شــود اقدامــات چندانــی انجــام نشــده و بخشــی از آن بــه
دلیــل ایــن اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت باقــی مانــده از
دولــت قبــل ،دولــت یازدهــم تــوان الزم را حداقــل در حوزه
مالــی و عملــی نــدارد .امــا در یــک مــورد فعــاالن حــوزه
صــادرات بــه شــدت گالیــه منــد هســتند و ایــن گالیــه
همچنــان پابرجاســت و آن هــم در نوشــتن آییــن نامــه

مشــوق هــای صادراتــی اســت کــه متاســفانه مســئوالن
بــدون هماهنگــی بــا بخــش خصوصــی ایــن اقــدام را انجــام
دادنــد و ایــن آییــن نامــه را تهیــه و تدویــن کردنــد.
ســیادت عنــوان کــرد :البتــه اگرچــه هیــچ مــوردی از ایــن
آییــن نامــه اجرایــی نشــده اســت و قــدم عملــی هــم در
اجــرای آن برنداشــته انــد امــا ایــن ذهنیــت منفــی را در
بیــن تشــکل هــا و صادرکننــدگان بــه جــا گذاشــته اســت
کــه در برخــی مــوارد دولــت تعامــل الزم را بــا تشــکل هــا
و بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی نــدارد.
وی خاطرنشــان کــرد :هــر چنــد کــه ایــن آییــن نامــه
قدمــی در جهــت حمایــت از صــادرات اســت امــا بــه جهــت
اینکــه بــا بخــش خصوصــی مشــورت نشــد ،عمدتــا مشــوق
هــای پیــش بینــی شــده در آن برمــی گــردد بــه نظــر و
نــگاه دولتــی هــا و تصمیــم را بــه ســلیقه آنــان واگــذار مــی
کنــد و ایــن طبیعتــا مــورد انتظــار بخــش خصوصــی و در
رأس آن اتــاق بازرگانــی نیســت.
ایــن فعــال حــوزه صــادرات تاکیــد کــرد :ایــن در حالــی
اســت کــه بخــش خصوصــی اعــام آمادگــی کــرده و مکــرر
هــم نظــرات خــود را گفتــه و روی ایــن آییــن نامــه کار
کــرده بــود امــا متاســفانه دولتــی هــا وقعــی بــه ایــن
موضــوع ننهادنــد و نظریــات خــود را مصــوب کردنــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه مجلــس دهــم بایــد چــه اقداماتــی را
بــرای تســهیل گــری قوانیــن انجــام دهــد ،گفــت :بخشــی
از توفیــق در صــادرات بــه ایــن موضــوع برمــی گــردد کــه
تولیــدات قابــل صــادرات داشــته باشــیم ،بنابرایــن هــر چــه
در بخــش تولیــد حمایــت کنیــم و موانــع فــراوان بخــش
تولیــد را از ســر راه برداریــم و تولیــد را ســودده و منطقــی
کنیــم ،طبیعــی اســت کــه صــادرات هــم رونــق مــی گیــرد.
ســیادت تصریــح کــرد :یکــی از اقدامــات موثــری کــه
انتظــار داریــم مجلــس دهــم انجــام دهــد ایــن اســت کــه
قوانینــی تصویــب شــود کــه منجــر بــه تولیــد صــادرات
گــرا ،توجیــه دار و ســودده شــود تــا صادرکننــدگان
کاالهــای قابــل رقابــت بــه لحــاظ کیفیــت و قیمــت بــه
بازارهــای جهانــی صــادر کننــد

انـرژی
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برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي
ايـران و فرانسه در آينده نزديك

مجيــد تختروانچــي معــاون اروپــا و امريــكاي وزارت خارجــه
كشــورمان كــه بــراي شــركت در دوميــن دور از گفتوگوهــاي
ايــران و فرانســه بــه پاريــس ســفر كــرده بــود ،در مالقــات بــا
ژان مــاري اور وزيــر خارجــه فرانســه ضمــن مــرور روابــط
دوجانبــه ،درخصــوص اجــراي مفــاد توافــق هســتهيي و
تحــوالت منطقهيــي بــا طــرف فرانســوي تبادلنظــر كــرد.
تختروانچــي در ايــن ديــدار بــا ابــراز رضايــت از رونــد
فعلــي روابــط و همكاريهــا بيــن دو كشــور در عرصههــاي
مختلــف ،بهخصــوص روابــط اقتصــادي ،نســبت بــه بهبــود
وضعيــت در روابــط بانكــي و مالــي بــا فرانســه ابــراز
اميــدواري كــرد و خواهــان توجــه جديتــر همــه طرفهــا
بــراي اجــراي تعهــدات خــود طبــق مفــاد توافــق هســتهيي
شــد .وي همچنيــن در ارتبــاط بــا موضوعــات منطقهيــي ،بــا
اســتقبال از تحــوالت اخيــر در لبنــان ،بــر ضــرورت دســتيابي
بــه راهحــل سياســي بــراي بحــران ســوريه تاكيــد و هرگونــه
راهحــل نظامــي بــراي آن را رد كــرد و بــا يــادآوري خطــرات
تروريســم در منطقــه و اروپــا ،نيــاز بــه همــكاري و گفتوگــو
در مبــارزه عليــه تروريســم را مــورد تاكيــد قــرار داد.
 .از ســوي ديگــر بــا مــرور آخريــن تحــوالت در عــراق ،ضرورت
حمايــت از دولــت عــراق و حفــظ تماميــت ارضــي ايــن كشــور
مــورد اتفاقنظــر طرفيــن قــرار گرفــت .در هميــن راســتا،
وزيــر خارجــه فرانســه پــس از مالقــات خــود بــا معــاون
ظريــف ،در گفتوگويــي بــا خبرگــزاري صداوســيما اعــام
كــرد :ايــن مالقــات ،مالقاتــي واجــب و ضــروري بــود و مــن
در مــاه ژانويــه ( )۲۰۱۷بــراي شــركت در نشســت اقتصــادي
ايــران و فرانســه بــه تهــران ســفر خواهــم كــرد .وي بــا اشــاره
بــه اهميــت توافــق برجــام گفــت :اميدواريــم همــه تحريمهــا
عليــه ايــران برداشــته شــود و بــراي مــا گســترش روابــط
دوجانبــه بــا تهــران بهخصــوص در عرصــه اقتصــادي بســيار
مهــم اســت.
افزايــش 150درصــدي مبــادالت تجــاري ايــران و
فرانســه
از ســوي ديگــر در نشســت ديگــري كــه ميــان تختروانچــي
و كريســتيان مســه دبيــركل وزارت امــور خارجــه فرانســه
برگــزار شــد ،دو طــرف براســاس ســند نقشــه راه توســعه
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روابــط دو كشــور كــه در ســفر روحانــي بــه پاريــس بــه
امضــا رســيد ،پيشــرفتهاي انجــام شــده در همــكاري
ميــان موسســات و وزارتخانههــاي دو كشــور را مــورد
بررســي قــرار دادنــد .در ايــن نشســت هــر دو طــرف افزايش
150درصــدي ميــزان مبــادالت تجــاري ميــان ايــران و
فرانســه طــي هشــت مــاه گذشــته را مثبــت ارزيابــي كــرده
و ســرعت بخشــيدن بــه همــكاري در بخشهــاي انــرژي،
حملونقــل ،صنايــع ،بهداشــت ،دارو و درمــان و كشــاورزي
را مــورد تاكيــد قــرار دادنــد.
در ايــن نشســت بــراي تقويــت همكاريهــاي اقتصــادي
ميــان دو كشــور ،توافــق شــد تــا نخســتين كميســيون
مشــترك اقتصــادي ميــان ايــران و فرانســه بــه رياســت
وزراي امــور خارجــه دو كشــور در آينــده نزديــك برگــزار
شــود .در دوميــن دور گفتوگوهــاي سياســي همچنيــن
افزايــش همكاريهــاي علمــي و دانشــگاهي از طريــق
تبــادل هيــات تخصصــي مــورد توافــق قــرار گرفــت .در
ادامــه ايــن نشســت ،موضوعــات مختلــف منطقهيــي
ازجملــه روابــط فراآتالنتيكــي ،موضوعــات منطقهيــي نظيــر
افغانســتان ،عــراق ،يمــن ،ســوريه ،لبنــان و قرهبــاغ عليــا
مــورد تبادلنظــر قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه تحــوالت
اخيــر در حــوزه روابــط بينالملــل ،دو طــرف ضــرورت
افزايــش تبادلنظــر و گفتوگــو درخصــوص موضوعــات
منطقهيــي را مــورد تاكيــد قــرار دادنــد.
برگــزاري كميســيون مشــترك اقتصــادي در
تهــران
گفتنــي اســت معــاون اروپــا و امريــكاي وزارت امــور خارجه
كشــورمان پيــش از ايــن درخصــوص نشســت دوجانبــه
خــود ضمــن اشــاره بــه محتــواي اقتصــادي و گفتوگــو
در مــورد مســائل مــورد عالقــه دو كشــور گفتــه بــود :بعــد
از توافــق برجــام ،بــا فرانســويها تعامــات اقتصــادي
خوبــي داشــتهايم و زمينههــاي كاري متنوعــي بيــن
ايــران و فرانســه در حوزههــاي مختلــف اقتصــادي ازجملــه
ســرمايهگذاري مشــترك ،انتقــال فنــاوري و زمينههــاي
ديگــر وجــود دارد كــه بايــد هــر چنــد وقــت يكبــار در
ســطح سياســي مــرور شــود .وي همچنيــن اعــام كــرده
اســت كــه كميســيون مشــترك اقتصــادي ميــان ايــران و
فرانســه در ســطح وزيــران امــور خارجــه در تهــران برگــزار
خواهــد شــد و يكــي از اهــداف ايــن ســفر انجــام مقدمــات
تشــكيل كميســيون مشــترك اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب
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اندیشه آزادی
عنصــر اصلــی تشــکیلدهنده اقتصادهــای پیشــرفته مــدرن حــق مالکیــت فــردی اســت .بــا بــه رســمیت شــناختن چنیــن حقــی اســت
کــه بازارهــای رقابتــی شــکل میگیرنــد ،توســعه پیــدا میکننــد و موجبــات تولیــد ثــروت و رفــاه هــر چــه بیشــتر را فراهــم میآورنــد.
مضمــون حــق مالکیــت فــردی یــا شــخصی عبــارت اســت از آزادی انســان در بــه کار بســتن اطالعــات و تواناییهــای خــود بــرای بــرآورده
کــردن نیازهــا و خواســتههایش در چارچــوب قواعــد همــه شــمول (قانــون) .حــق مالکیــت منحصــر بــه برخــورداری شــخصی از تواناییهــا
یــا داراییهــا نیســت بلکــه فراتــر از آن ،امــکان مبادلــه آزادانــه و داوطلبانــه آنهــا را هــم شــامل میشــود .بــازار رقابتــی کــه منشــأ
اصلــی افزایــش ثــروت و رفــاه در جوامــع امــروزی اســت بــدون ایــن مفهــوم از حــق مالکیــت غیرقابــل تصــور اســت .در جامعــه مــا ایــن
واقعیــت بســیار اساســی کــه آزادی و مالکیــت دو روی یــک ســکهاند و یکــی بــدون دیگــری تحققپذیــر نیســت ،بهطــور اس ـفانگیزی،
مــورد غفلــت واقــع شــده اســت .نتیجــه ناگزیــر ایــن غفلــت تصــور نادرســت دربــاره اهمیــت اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار آزاد از یــک ســو و
تفکیــک ناموجــه دو مفهــوم مــدرن آزادی سیاســی و اقتصــادی از ســوی دیگــر بــوده اســت.
طــی دو ســده گذشــته ،ورود اندیش ـههای جدیــد غربــی بــه ایــران و آگاهــی از پیشــرفتهای شــگرف صنعتــی اهــل فکــر در جامعــه مــا
را بــه تأمــل در بــاره علــل عقبماندگــی و چارهجویــی بــرای ایــن معضــل واداشــت ،امــا بیتوجهــی غالــب روشــنفکران مــا بــه ماهیــت
نظامهــای اقتصــادی  -سیاســی جوامــع پیشــرفته و توقــف در ظواهــر و نتایــج بــدون دقــت در اســباب و علــل ،موجــب ارزیابیهــای
شــتابزده و راهحلهــای ناکارآمــد شــد .در ســه فصــل نخســت کتــاب ،تــاش روشــنفکران تجددخــواه ایرانــی و «آزادیخواهــی نافرجــام»
آنهــا بــه اجمــال مــورد بررســی قــرار میگیــرد .غفلــت ایــن روشــنفکران از تحــوالت فکــری دنیــای مــدرن کــه بسترســاز شــکلگیری
نهادهــای اقتصــادی  -سیاســی مــدرن بــوده اســت ،تالشهــای آنهــا را در بســیاری از مــوارد بــه بیراهــه بــرد .در فصــل چهــارم ،مبانــی
مفهومــی اندیشــه اقتصــادی  -سیاســی دوران جدیــد اجمــاالً مــورد بررســی قــرار میگیــرد .فصلهــای پنجــم تــا هفتــم ،بــه ســاختار و
عملکــرد نهادهــای مهــم سیاســی و اقتصــادی جامعــه مــدرن میپــردازد تــا خواننــده بتوانــد ،از چش ـماندازی کلــی ،تصــوری منســجم از
واقعیتهــای دنیــای مــدرن پیــدا کنــد.
هــدف اصلــی ایــن کتــاب اشــاره اجمالــی بــه برخــی وجــوه تجددخواهــی ایرانیــان و ارائــه بســیار خالصــهای از خــردورزی مــدرن در
اقتصــاد و سیاســت اســت تــا شــاید بتــوان بــا زدودن ابهامهــا و آشــفتگیهای فکــری در خصــوص عقبماندگــی جامعــه مــا ،راه را بــرای
چارهجوییهــای معقــول و مؤثــر بــاز کــرد.
مخاطبــان اصلــی مــا جوانــان مشــتاقی هســتند کــه میخواهنــد بــا درک عمیقتــر مســائل جامعــه خــود و تکیــه بــر شــناخت بهتــر
اندیشــهها و ســازوکارهای دنیــای امــروز ،ایــران آینــده را بــا عقــل و تدبیــر بســازند.

تهران خیابان سمیه بعد از چهارراه دکتر مفتح کوچه جلیل مژدهی شماره 1طبقه 2
کدپستی  1991644791ایران
تلفن88825110-88305258-021 :
info@fieei.com

