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پنج ابهام در الیحه بودجه
طهماسب مظاهری
در ابتــدا بایــد از دولــت تشــکر کــرد کــه بــه لحــاظ زمانبنــدی و رعایــت
زمــان قانونــی بــرای تقدیــم الیحــه بودجــه کوشــش کــرده اســت .ایــن اتفــاق
بــه مجلــس فرصــت مناســبی میدهــد تــا قانــون را بــا دقــت بیشــتری بررســی
کنــد .یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه در تنظیــم بودجــه بایــد در نظــر گرفتــه
شــود تــوازن درآمدهــا و هزینههایــی اســت کــه دولــت انجــام میدهــد تــا
میــزان دقیــق کســری بودجــه دولــت مشــخص شــود.
-1هزینههای پنهان مصرف داخلی
در الیحــه قانــون بودجــه ســال  96نیــز هنــوز بخــش بزرگــی از هزینههــای
دولــت درج نشــده و در واقــع کســری بودجــهای وجــود دارد کــه در جــداول
نشــان داده نشــده اســت .از جملــه مهمتریــن هزینههایــی کــه بایــد در بودجــه
ثبــت شــود ،تــا بتــوان هزینههــای واقعــی دولــت را نشــان داد ،میــزان نفــت
خــام و گازی اســت کــه در داخــل کشــور مصــرف میشــود .تقریبــا روزانــه 2
میلیــون بشــکه نفــت و حــدود  550هــزار متــر مکعــب گاز کــه جمــع ارزش
آنهــا در ســال حــدود  60میلیــارد دالر اســت ،در نظــر گرفتــه نمیشــود .در
واقــع ایــن مبلــغ قابــل توجــه هزینــه پنهانــی اســت کــه در بودجــه در نظــر
گرفتــه نمیشــود.
 -2افزایش قیمت نان؟
همچنیــن رقمــی بــرای پرداخــت یارانــه گنــدم در بودجــه وجــود دارد کــه بــا
نیــاز کشــور (حــدود  11هــزار میلیــارد تومــان) همخوانــی نــدارد و رقمــی کــه
در بودجــه در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــه نظــر میرســد کافــی نباشــد .اگــر
دولــت در نظــر دارد کــه قیمــت نــان را افزایــش دهــد ،خواهــد توانســت بــا
ایــن سیاســت از مقــدار یارانههــا بکاهــد امــا در صــورت ادامــه ایــن رونــد بــا
قیمتهــای کنونــی ،اعــداد موجــود در الیحــه ،کافــی نخواهــد بــود و دولــت بــا
کســری در ایــن حــوزه مواجــه خواهــد شــد.
 -3کمبود اعتبار در بخش سالمت
رقمی که برای طرح سالمت در ادامه در صفحه 5

تولید روزانه نفت  ۱.۸میلیون بشکه کاهش می یابد
ُمهر تایید غیراوپکیها بر توافق اوپک

مجمــوع تولیــد نفــت جهــان بــا توافــق وزیــران نفــت و انــرژی
کشــورهای عضــو و غیرعضــو ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت
(اوپــک) ،یــک میلیــون و  ٧٦٠تــا یــک میلیــون و  ٨٠٠هزار بشــکه در
روز کاهــش مییابــد.
 ١٣عضــو ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) در حالــی بیســتم
آذرمــاه بــرای دومیــن بــار در کمتــر از  ١٠روز گردهــم آمدنــد کــه در نشســت
یکصــد و هفتــاد و یکــم ایــن ســازمان در ویــن بــر ســر کاهــش تولیــد روزانــه
یــک میلیــون و  ٢٠٠هــزار بشــکهای بــه اجمــاع رســیده بودنــد.
نشســت بیســتم آذرمــاه کــه ســبب کاهــش روزانــه  ٥٦٠تــا  ٦٠٠هــزار بشــکهای
نفــت کشــورهای غیــر عضــو اوپــک شــد ،مــی توانــد تعــادل را بــه بــازار نفــت
برگردانــد و قیمــت نفــت را بهبــود بخشــد.
نشســت یکصــد و هفتــاد و یکــم وزیــران نفــت و انــرژی اوپــک و نشســت
مشــترک اوپکیهــا و غیراوپکیهــا کــه یــک میلیــون و  ٧٦٠هــزار تــا یــک
میلیــون و  ٨٠٠هــزار بشــکه نفــت از مــازاد عرضــه موجــود در بــازار مــی کاهــد،
بهعنــوان توافقهایــی تاریخــی بــه شــمار مــی آینــد.
خیز اوپک برای نفت  ۶۰دالری
در همیــن حــال تحلیــل گــران اقتصــادی بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــه دنبــال
نهایــی شــدن توافــق اوپکــی هــا و غیــر اوپکــی هــا ،شــاهد رشــد قابــل توجــه

قیمــت نفــت و روزهــای خــوش نفتــی خواهیــم بــود.
تحلیــل گــران بــازار بــه دنبــال توافــق تاریخــی اوپکــی هــا وغیــر اوپکــی هــا
مبنــی بــر کاهــش روزانــه یــک میلیــون و  ۷۵۸هــزار بشــکه ای خــود و تثبیــت
بهــای طــای ســیاه ،روزهــای خــوش نفتــی را در پایــان ســال جــاری میــادی
و همچنیــن ســال  ۲۰۱۷میــادی پیــش بینــی کــرده انــد و معتقــد هســتند
کــه بخشــی از شــیرینی از دســت رفتــه طــای ســیاه بــه کام تولیــد کننــدگان
بــر مــی گــردد.
ایــن در حالــی اســت کــه از هــم اکنــون بــا توافــق کاهــش تولیــد نفــت ،توجــه
بــازار بــر روی ســیر صعــودی قیمــت جهانــی نفــت متمرکــز شــده اســت.
بــه گفتــه کارشناســان مســائل بــازار ،از ســویی دیگــر ایــن توافــق موجــب
تقویــت و آمــاده ســازی همــکاری طوالنــی مــدت کشــورهای تولیــد کننــده
خواهــد بــود.
گروهــی از کارشناســان اقتصــادی مــی گوینــد ،در مراحــل اولیــه اجــرای ایــن
توافــق ،قیمــت هــا بــا افزایــش روبــرو و موجــب خوشــنودی تولیدکننــدگان
خواهــد شــد؛ امــا بــا تــداوم افزایــش قیمــت ،نگرانــی از تزلــزل در پایبنــدی بــه
ســطح کاهــش از ســوی کشــورها وجــود دارد.
همچیــن تحلیلگــران معتقــد هســتند کــه اوپــک ،هــدف گــذاری قیمــت خــود را
 ۶۰دالر در هــر بشــکه قــرار داده اســت ادامــه در صفحــه 4

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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انـرژی
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ضــرورت تــداوم همــکاری کشــورهای
اعناوین اخبار اصلی
ـش قیمت
ـازار و افزایـ
ـات بـ
ـرای ثبـ
ـک بـ
اوپـ
ـال
ـي فعـ
ـاي خارجـ
ـدي كدهـ
ـش  130درصـ
ـت رییــس جمهــوری اســامی ایــران در تمــاس افزايـ
تولیــد روزانــه نفــت  ۱.۸میلیــون بشــکه نفـ
ایران-تایلنــد تفاهــم نفتــی امضــا کردنــد
ـورس مشــروح خبــر
کاهــش مــی یابــد مجمــوع تولیــد نفــت تلفنــی رییسجمهــوری ونزوئــا مشــروح خبــر در بـ
مشــروح خبــر

اخبار کوتاه

جهــان بــا توافــق وزیــران نفــت و انــرژی
کشــورهای عضــو و غیرعضــو ســازمان کشــورهای
صادرکننــده مشــروح خبــر

ـادرات
ـت و صـ
ـرو در کیفیـ
ـر؛ پیشـ
ـن ابهـ
آریـ

ســعید شــجاعی ،مدیــر بازرگانــی شــرکت ســیم

ـران و
ـی ایـ
ـکاری نفتـ
ـوش همـ
ـای خـ
خبرهـ
ـارد
ـف  200میلیـ
ـت /تعریـ
ـیه در راه اسـ
روسـ
دالر پــروژه -معــاون امــور بیــن الملــل و

بازرگانــی وزیــر نفــت اعــام کــرد ایــران بــرای
 6ســال آینــده ،نزدیــک بــه  200میلیــارد دالر

و کابــل آریــن ابهــر در گفتگــو بــا هــاب انــرژی مشــروح خبــر
مشــروح خبــر
بهبــود بــازار جهانــی نفــت در گــرو
اعطــای کارگــزاری خدمــات بیمــه ای و همــکاری غیراوپــک بــا اوپککارشــناس
ـرژی اقتصــاد انــرژی گفــت :اگــر کشــورهای اوپــک
ـادرات انـ
ـیون صـ
ـه فدراسـ
ـی بـ
تضمینـ
و صنایــع وابســته ایــران بــه دنبــال اعــام بــر تعهــد خــود مبنــی بــر کاهــش تولیــد پایــدار
موافقــت موافقــت صنــدوق ضمانــت صــادرات باشــند ،مشــروح خبــر
ایــران بــا اعطــای کارگــزاری انجــام امــور

ـکاری
ـد همـ
ـتیرانی هنـ
ـرکت کشـ
ـن شـ
بزرگتریـ
بــا ایــران را ازســر میگیــرد مشــروح خبــر

ـی
ـای نفتـ
ـر قراردادهـ
ـری بـ
ـو تاثیـ
ـون داماتـ
قانـ
ـدود  3میلیــارد دالر ســــرمایه گــذاری خارجــی
ـی محـ
ـرکتهای آمریکایـ
ـدارد شـ
ـران نـ
ایـ
ـرقمشروح
ـگاوات بـــــ
ـد  2هزارمـ
ـرای تولیـ
بـ
ـدند مشــروح خبــر
شـ

خبــر

ـه
ـت بـ
ـر نفـ
ـس از وزیـ
ـده مجلـ
ـر  ۲۰۷نماینـ
تقدیـ
ـران و
ـن ایــــ
ـترک بیـ
ـروژه مشـ
ـرای  ۸پـ
خاطــر دیپلماســی موفــق در اوپــک مشــروح اجــ
خبــر
ـان مشــروح خبــر
قزاقستــ
ـتان وارد
ـارد دالر گاز از ترکمنسـ
ـه میلیـ
ـاالنه سـ
سـ
ـود مشــروح خبــر
ـی شـ
مـ
توصیــه بــه برقــراری تفاهــم گازی بــا قطــر

مشــروح خبــر

اعتبــارت وزارت نیــرو  ۷۵۰0میلیــارد تومــان
قــد کشــید مشــروح خبــر
رونمایــی از اتحادیــه ســوختهای جایگزیــن

مشــروح خبــر

ـال بـ
ـیمی ،امسـ
ـوالت پتروشـ
ـادرات محصـ
صـ
ـهر
ـور در خرمشـ
ـادی کشـ
ـروگاه بـ
ـن نیـ
ـه  20بزرگتریـ
ـد مشــروح خبــر
ـی یابـ
ـش مـ
ـن افزایـ
ـون تـ
میلیـ
کلنــگ زنــی شــد مشــروح خبــر

ـاد
ـا فسـ
ـع بـ
ـارزه جامـ
ـه مبـ
ـری مطالبـ
بازاریابــی خدمــات بیمــه ای مشــروح خبــر پیگیـ
ـران
ـت ایـ
ـت نفـ
ـاز صنعـ
ـس از نیـ
ـی ال پاییـ
از ســوی بخــش خصوصــی اتــاق تهــران بــه ارزیابـ
 22طــرح پتروشـــــیمی در حــال اجراســت
ـای روز مشــروح خبــر
ـن آوریهـ
ـه فـ
غفلــت از فرصــت طالیــی صــادرات بــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد ،همایشــی بـ
مشــروح خبــر
روسـ
ـیه در ایــن زمینــه «آرمــان» بــا حمیدرضــا بــا همیــن عنــوان برگــزار میکنــد مشــروح خبــر
صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
بــه گفتوگــو پرداختــه اســت مشــروح خبــر
.

ـه بخش
ـی بـ
ـای نفتـ
ـرآورده هـ
ـادرات فـ
صـ
ـد یــک مقــام مســئول
ـذار شـ
ـی واگـ
خصوصـ

بــا اشــاره بــه دســتور جدیــد وزیــر نفــت بــرای
خصوصــی ســازی مشــروح خبــر

آمادگــی ســازندگان تجهیــزات نفتــی
بــرای ســاخت تجهیــزات پاالیشــگاهی

رییــس هیــات مدیــره اســتصنا (انجمــن
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت) بــا بیــان
اینکــه مشــروح خبــر

تصمیــم اخیــر اوپــک در اقتصــاد کشــور نقــش
تعیینکننــدهای دارد مشــروح خبــر
آمادگــی اتریــش ،ســوئیس ،ایتالیــا ،فرانســه،
آلمــان و چیــن بــرای ســرمایهگذاری نفتــی
تصویــب الیحــه موافقتنامــه همــکاری بیــن
ایــران و آذربایجــان در زمینــه اســتفاده از در ایــران مشــروح خبــر

منابــع آب و انــرژی ســدها مشــروح خبــر
ـت
ـش قیمـ
ـه کاهـ
ـود کـ
ـوری بـ
ـا کشـ
ـران تنهـ
ایـ
ـفند آغـ
ـت را از اسـ
ـد نفـ
ـش تولیـ
ـیه کاهـ
روسـ
ـاز نفــت تاثیــری بــر رشــد اقتصــادش نداشــت
میکنــد مشــروح خبــر
مشــروح خبــر

مجــوز مجلــس بــه دولــت بــرای افزایــش
حاملهــای انــرژی در ســال  ۹۶مشــروح خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
نشســت هماندیشــی مرکــز توســعه فنــاوری شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
سیســتمهای انتقــال تــوان بــا ظرفیــت بــاال
خواهیــد کــرد
مشــروح خبــر

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مدیر بازرگانی شرکت سیم و کابل آرین
ابهر عنوان کرد:

آرین ابهر؛
پیشرو در کیفیت و
صادراتــــــ

هــاب انــرژی :شــرکت ســیم و کابــل آریــن ابهــر
کــه در زمینــه تولیــد انــواع کابــل و ســیم هــای
بــرق فعالیــت دارد ،در ســال  ۹۲موفــق بــه دریافــت
گواهینامــه لــوح برنــد برتــر ایرانــی از اجــاس
روســای آیتــک شــد .شــرکت آریــن ابهــر ضمــن
دریافــت گواهینامــه هــا و اســتانداردهای معتبــر
بیــن المللــی از جملــه پژوهشــگاه نیــرو ،توانیــر،
ســازمان اســتاندارد ،وزارت صنایــع و معــادن،
دریافــت گواهینامــه بیــن المللــی کیفیــت کاال CE
از اتحادیــه اروپــا و اســتانداردهای معتبــر دیگــر
همچنــان مــی کوشــد تــا محصوالتــی بــا کیفیــت
آخریــن اســتانداردهای روز دنیــا ارائــه کنــد.

ســعید شــجاعی ،مدیــر بازرگانــی شــرکت ســیم
و کابــل آریــن ابهــر در گفتگــو بــا هــاب انــرژی در
رابطــه بــا تولیــدات و فعالیــت هــای ایــن شــرکت گفــت:
ایــن کارخانــه تولیدی از ســال  1383تاســیس شــده اســت و
در حــال حاضــر تولیــدات آن شــامل انــواع ســیم و کابــل برق
فشــار ضعیــف ،انــواع کابــل مخابراتــی ،کابــل هــای خودرویی
و کابــل هــای تخصصــی اســت کــه بــا بهــره گیــری از
ماشــین آالت اروپایــی و مهندســان مجــرب اقــدام بــه تولیــد
ایــن محصــوالت مــی کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه آریــن ابهــر دومیــن برنــد برتــر ایرانــی
حاضــر در افغانســتان اســت ،اظهــار داشــت :همچنیــن آریــن
ابهــر یکــی از برندهــای پیشــرو در کشــور عــراق اســت و
طــرح صــادرات بــه کشــورهای ســی آی اس را هــم در
دســتور کار دارد.
شــجاعی عنــوان کــرد :حجــم صــادرات محصــوالت آریــن
ابهــر بالــغ بــر  3میلیــارد تومــان در مــاه و  40میلیــارد
تومــان در ســال اســت.
مدیــر بازرگانــی شــرکت ســیم و کابــل آریــن ابهــر بــا اشــاره
بــه اینکــه بخشــی از مشــکالت تولیدکننــدگان ،مربــوط بــه
مجموعــه خودشــان ،بخشــی مربــوط بــه وضعیــت اقتصــادی
کشــور و بخــش دیگــری مربــوط بــه مســایل بیــن المللــی
اســت ،گفــت :از آنجایــی کــه نقــش و ســهم مســایل بیــن
المللــی نســبت بــه دو عامــل دیگــر بــرای مجموعــه مــا
چنــدان زیــاد نیســت ،آثــار تغییــرات اخیــر بیــن المللــی
بــرای مجموعــه مــا خیلــی خــود را نشــان نــداده اســت و
بیشــتر مســایل داخلــی اســت کــه بــرای مــا محدودیــت زا
شــده اســت.
شــجاعی بــا اشــاره بــه تعــدد تولیدکننــدگان ســیم و کابــل
در بــازار اظهــار داشــت :زمانــی کــه در مقاطــع پاییــن ،تعــداد
بســیار زیــادی تولیدکننــده خــود را مطــرح کننــد ،در مقاطع
باالتــر عمــا قیمــت هــا و شــرایط معاملــه تحــت الشــعاع
ایــن تعــدد تولیدکننــدگان در مقاطــع پاییــن تــر قــرار مــی
گیــرد .بــه ایــن دلیــل کــه برخــی از تولیدکننــدگان مــی
تواننــد بــا ســرمایه گــذاری انــدک و بــا رعایــت حداقــل
اســتانداردها نمــره قبولــی حضــور در بــازار را بگیرنــد و ایــن
مانــع از آن مــی شــود کــه خریــدار بــه درســتی بتوانــد کاالی
خــود را انتخــاب و خریــد کنــد و عمدتــا بــه حداقــل هــا
رضایــت مــی دهــد و بحــث اقتصــاد مقاومتــی کــه معطــوف
بــه حمایــت از تولیدکننــدگان معتبــر اســت ،عمــا تحــت
الشــعاع قــرار مــی گیــرد.

انـرژی

شماره شصت  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و پنج

افزايش  130درصدي كدهاي
خارجي فعال در بورس

وی در خصــوص انتظــارات تولیدکننــدگان معتبــر از دولــت
گفــت :قاعدتــا یکــی از اولیــن وظایــف هردولتــی تامیــن
امنیــت اســت و ایــن امنیــت ،امنیــت اقتصــادی و امنیــت
کســب و کار را هــم شــامل مــی شــود و اگــر ایــن امنیــت
اقتصــادی وجــود داشــته باشــد ،تولیدکننــدگان معتبــر بــا
خیــال آســوده و فــراغ بــال بیشــتری فعالیــت مــی کننــد.
شــجاعی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت یازدهــم تــاش هــای
خوبــی را در ایــن زمینــه انجــام داده و هــر روز وضعیــت
بهتــر مــی شــود ،عنــوان کــرد :اگــر امــروز را بــا چهــار ســال
پیــش مقایســه کنیــم ،متوجــه مــی شــویم کــه وضعیــت
بهتــری بــه وجــود آمــده و از نظــر نوســانات قیمــت هــا،
دیگــر نمودارهــا جهشــی نیســتند و در یــک رونــد یکنواختــی
قــرار گرفتــه ایــم.
وی در ادامــه افــزود :همچنیــن بــرای تولیدکننــدگان و
فعــاالن اقتصــادی ایــن امــکان بــه وجــود آمــده کــه بتواننــد
پیــش بینــی هــای خــود را تــا شــش مــاه آینــده هــم تعمیــم
بدهنــد و حتــی بــرای ســال آینــده پارامترهایــی وجــود دارد
کــه موضوعــات تــا حــدودی قابــل پیــش بینــی باشــند و ایــن
هــا گام هایــی اســت کــه دولــت یازدهــم برداشــته ،امــا هنــوز
جــای کار دارد.
مدیــر بازرگانــی شــرکت ســیم و کابــل آریــن ابهــر در پایــان
خاطرنشــان کــرد :البتــه دولــت بایــد بــه خصــوص در مــورد
تامیــن امنیــت کســب و کار و حــذف واســطه هــا اقداماتــی
صــورت بدهــد تــا از صنعتگرانــی کــه در ایــن شــرایط ســخت
حداکثــر تــوان خــود را بــه کار مــی بندنــد و همچنــان چــرخ
اقتصــاد را بــه حرکــت در مــی آورنــد ،کمــک و حمایــت
بیشــتری انجــام شــود.
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تــا قبــل از اجرايــي شــدن برجــام ،تعــداد كدهــاي خارجــي
فعــال تنهــا  ١٩٨كــد بــود كــه اخيــرا بــا افزايــش  ٢٥١كــد
.فعــال ديگــر ،ايــن آمــار بــه  ٤٤٩كــد فعــال رســيده اســت
رييــس اداره امــور بورسهــا و بازارهــاي ســازمان بــورس ،از
افزايــش قابــل توجــه كدهــاي خارجــي فعــال در بــازار ســرمايه
ايــران خبــر داد .روح اهلل نجفــي بــه پايــگاه اطالعرســاني بــازار
ســرمايه گفــت :تــا قبــل از اجرايــي شــدن برجــام ،تعــداد
كدهــاي خارجــي فعــال تنهــا  ١٩٨كــد بــود و اخيــرا بــا
افزايــش  ٢٥١كــد فعــال ديگــر ،ايــن آمــار بــه  ٤٤٩كــد فعــال
رســيده اســت كــه ايــن رقــم افزايشــي حــدود  130درصــدي
را نشــان ميدهــد .وي تعــداد كل كدهــاي خارجــي -اعــم
از فعــال و غيرفعــال  -را هــم  ٧٣٠كــد اعــام كــرد .رييــس
اداره امــور بورسهــا و بازارهــاي ســازمان بــورس ،مهمتريــن
اقــدام بعــد از برجــام را طــرح كاســتودين دانســت و گفــت:
در بحــث متولــي ســهام يــا همــان امانتــداري (كاســتودين)
عمومــا بانكهــاي بــزرگ بينالمللــي بــ ه عنــوان اميــن
ســهام ســهامداران خارجــي عمــل ميكننــد و تمــام كارهــا
همچــون خريــد و فــروش ،تســويه ،دريافــت ســود و افزايــش
ســرمايه توســط ايــن بانكهــا انجــام ميشــود تــا ريســكي
متحمــل ســرمايهگذار خارجــي نشــود .وي در خصــوص
ســامانه ســادنا هــم گفــت :از طريــق ايــن ســامانه عمــوم
ســرمايهگذاران و فعــاالن بــازار ميتواننــد بــه محــض اطــاع
از وقايــع و رويدادهايــي كــه بــه نوعــي ناهنجــاري در بــازار
تلقــي ميشــود (جــز مــوارد مربــوط بــه دعــاوي ،شــكايات و
اختالفــات حرفهيــي كــه در كميتــه رســيدگي بــه تخلفــات
و هيــات داوري ســازمان مــورد بررســي قــرار ميگيــرد)
اخبــار يــا گزارشهــاي مربــوط را ثبــت كننــد .ســامانه ســادنا
بــراي دريافــت گــزارش ناهنجاريهــاي بــازار ســرمايه ازجملــه
دســتكاري قيمتهــا ،معامــات مبتنيبــر اطالعــات نهانــي،
افشــا يــا انتشــار اطالعــات مهــم قبــل از انتشــار عمومــي ،ارائــه
يــا تصديــق اطالعــات خــاف واقــع و نادرســت ،تــرك فعــل
يــا قصــور در ارائــه اطالعــات و عرضــه اوراق بهــادار يــا كاال
در بــورس بــدون مجــوز راهانــدازي شــده اســت .عالوهبــر
مــوارد ذكــر شــده ،عمــوم ســرمايهگذاران ميتواننــد گــزارش
عمليــات و معامــات مشــكوك بــه پولشــويي را هــم بــه ســادنا
.ارســال كننــد
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تولید روزانه نفت  ۱.۸میلیون بشکه کاهش می یابد
ُمهر تایید غیراوپکیها بر توافق اوپک
و رقــم باالتــر از آن مــی توانــد عاملــی بــرای وسوســه
رقابــت در تولیــد شــود.

از ســـوی صنـــدوق ضمانــــــت صــــادرات صــــورت گرفـــــت:

اعطای کارگزاری خدمات بیمه ای و تضمینی به
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
بــه دنبــال اعــام موافقــت صنــدوق ضمانــت
صــادرات ایــران بــا اعطــای کارگــزاری انجــام
امــور بازاریابــی خدمــات بیمــه ای و تضمینــی
بــه فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ،اعضــا مــی تواننــد نســبت بــه بهــره
گیــری از ایــن پوشــش بیمــه ای اقــدام کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون
صــادرات انــرژی ،در حالــی از تیرمــاه ســال
 94فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع
وابســته ایــران ،موفــق بــه اخــذ کارگــزاری
بیمــه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایران شــده
اســت کــه اعضــای فدراســیون مــی تواننــد
بــا بهــره گیــری از ایــن فرصــت ،مســائل
بیمــه ای واحــد تحــت مدیریــت خــود را بــه
واحــد کارگــزاری فدراســیون اعــام و واگــذار
کننــد.

اعضــای فدراســیون صــادرات انــرژی مــی
تواننــد بــا بهــره گیــری پوشــش بیمــه ای
حاصــل از صنعــت بیمــه و مشــخصا کارگزاری
بیمــه فدراســیون ضمــن ایجــاد امنیــت
در فرآینــد تولیــد محصــوالت و خدمــات و
وصــول بهــای آنهــا از کارفرمــای مربوطــه،
نســبت بــه توســعه و رشــد فعالیــت هــای
کســب و کار خــود اقــدام کننــد.

سرمایهگذاری نفتی افزایش می یابد
گفتنــی اســت بــا توافــق تولیدکننــدگان عضــو و غیــر عضــو
ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت ،بــرای نخســتین
بــار پــس از ســال  ،٢٠١٤شــرکتهای نفتــی در پــی
ســرمایهگذاری در منابــع تــازه نفــت خــام هســتند تــا
ســال  ٢٠٢٠بــازار خــود را بهبــود بخشــند.
در همیــن رابطــه اکونومیســت نوشــت :بــه نظــر میرســد
کــه شــرکتهای نفتــی از انجــام هزینههــای گــزاف بــرای
اکتشــاف مناطــق ناشــناخته خــودداری میکننــد و در
عــوض ،قصــد دارنــد بــرای اکتشــاف در مناطــق شــناخته
شــده هزینــه بپــردازد.
شــرکت نفتــی «بریتیــش پترولیــوم» ،یکــم دســامبر (١١
آذرمــاه) ،تاییــد کــرد کــه بــرای ســاخت ســکوی حفــاری
دوم خــود در «مــد داگ» ،یکــی از ســه میــدان نفتــی
خلیــج مکزیــک ،حــدود  ٩میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
کــرده اســت .ایــن میــدان نفتــی در ســال  ١٩٩٨کشــف
شــد و دارای بیــش از چهــار میلیــارد بشــکه نفــت و گاز
اســت .زمانــی کــه بــرای نخســتین بــار شــرکت یادشــده
بــرای اکتشــاف ایــن میــدان اعــام آمادگــی کــرد ،هزینــه
اجــرای آن  ٢٠میلیــارد دالر بــرآورد شــده بــود.
س از آن ،شــرکتهای نفتــی بــزرگ ،ازجملــه
پــ 
بریتیــش پترولیــوم عالقــه خــود را بــرای اکتشــاف
میدانهــای نفتــی آبهــای خلیــج مکزیــک نشــان دادنــد.
ســرمایهگذاریهای خصوصــی بــرای صنعــت نفــت در
آبهــای عمیــق مکزیــک ،از دهــه  ١٩٣٠میــادی تــا
ســال  ٢٠١٤ممنــوع بــود ،بنابرایــن هیجــان باالیــی بــرای
اکتشــاف در ایــن منطقــه وجــود داشــت.
ت انگلیســی-هلندی «شــل» ،روز هفتم دســامبر (١٧
شــرک 
آذرمــاه) ،و شــرکت فرانســوی «توتــال» نیــز مــاه گذشــته،

بــرای مطالعــه میدانهــای نفتــی ایــران بــا ایــن کشــور
یادداشــت تفاهــم امضــا کردنــد.
ایــن اقدامــات ناگهانــی نشــان میدهــد کــه صنعــت نفــت
بــرای نخســتین بــار ،پــس از آغــاز کاهــش قیمــت آن از
ســال  ،٢٠١٤بــه دنبــال منابــع تــازه نفــت خــام اســت کــه
تــا ســال  ٢٠٢٠بــازار خــود را بهبــود بخشــد.
پــس از توافــق  ٢٠آذر تولیدکننــدگان عضــو و غیــر عضــو
اوپــک بــرای کاهــش تولیــد نفــت ،امیــد بــه ثبــات بــازار
نفــت نیــز رو بــه افزایــش اســت.
بازگشت توازن به بازار نفت
بــه دنبــال ایــن توافــق قــرار شــد کــه  ۱۳کشــور غیــر
اوپکــی ،تولیــد خــود را  ۵۵۸هــزار بشــکه در روز کاهــش
دهنــد کــه ســهم روســیه از ایــن کاهــش ،در حــدود ۳۰۰
هــزار بشــکه در روز خواهــد بــود.
در همیــن رابطــه وزیــر انــرژی روســیه گفــت :انتظــار مــی
رود کــه تــوازن میــان عرضــه و تقاضــای نفــت در ســال
آینــده میــادی بــه بــازار بازگــردد.
«الکســاندر نــواک» اعــام کــرد کــه بــه دنبــال توافــق
کاهــش تولیــد میــان اوپکــی هــا و غیــر اوپکــی هــا،
شــاهد بازگشــت تــوازن بــه بــازار نفــت در ســه مــاه ســوم
یــا چهــارم ســال  ۲۰۱۷میــادی خواهیــم بــود.
همچنیــن نــواک گفــت :ایــن بازگشــت تــوازن بــه بــازار
نفــت در نیمــه ســوم یــا چهــارم ســال آینــده میــادی
نمایــان خواهــد شــد.
وزیــر انــرژی روســیه خاطــر نشــان کــرد :بهــای نفــت در
هــر بشــکه بیــن  ۵۵تــا  ۶۰دالر بــرای تمامــی کشــورهای
تولیــد کننــده کامــا رضایــت بخــش اســت و باعــث
برقــراری تــوازن ســود میــان تولیــد کننــدگان و مشــتریان
خواهــد شــد.
منبع :مهر و ایسنا
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پنج ابهام در الیحه بودجه

رئیس اسبق بانک مرکزی
طهماسب مظاهری

بودجــه در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــا آنچــه امــروز
هزینههــای طــرح ســامت را تشــکیل میدهنــد ،تفــاوت
اساســی دارد .اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده در بودجــه
بخــش ســامت؛ نیــاز ایــن بخــش ،تناســبی نــدارد و تقریبــا
نیمــی از آن را پوشــش خواهــد داد .اگــر طــرح بخواهــد
در ســال آینــده هــم ادامــه پیــدا کنــد در صــورت تجدیــد
نظــر نکــردن ،بودجــه کافــی بــرای رفــع نیــاز مــردم را
نخواهــد داشــت .ایــن در حالــی اســت کــه طــرح ســامت
تــا حــدودی رضایــت مــردم را جلــب کــرده و خدمــات
مناســبی را ارائــه کــرده اســت .ایــن طــرح در ســال  95هــم
بــا تنگنــای اعتبــاری مواجــه بــوده و بخشــی از تعهــدات
مربــوط بــه ایــن طــرح توســط دولــت ،تامیــن اجتماعــی
و شــرکتهای بیمــه تامیــن نشــده اســت و مــردم بــا
مشــکالتی مواجــه شــدهاند .امیدواریــم دولــت تــا پایــان
ســال بــا تامیــن اعتبــار ایــن بخــش مانــع از صدمــه دیــدن
آن شــود .بنابرایــن اعتبــار الزم بــرای اجــرای موفقیتآمیــز
ایــن طــرح در ســال  96بایــد در بودجــه افزایــش یابــد.
 -4تطبیق با برنامه ششم
در ســال  96بــا یــک ســال تاخیــر برنامــه ششــم اجرایــی
خواهــد شــد و در حــال حاضــر نیــز در مجلــس در حــال
بررســی اســت .تطبیــق الیحــه بودجــه بــا قانــون برنامــه
ششــم بایــد مــورد توجــه مجلــس قــرار بگیــرد .در حــال
حاضــر یکــی از تغییــرات قابــل توصیــه بــه نماینــدگان

مجلــس ایــن اســت کــه در کنــار همــه جــرح و تعدیلهایــی
کــه در الیحــه بودجــه صــورت میگیــرد ،تطبیــق آن بــا
برنامــه ششــم در مجلــس صــورت بگیــرد و دولــت نیــز پــس
از تصویــب برنامــه ششــم آن را مبنــای اصــاح الیحــه قــرار
دهــد.
 -5تعهدات دولت
بدهیهــای دولــت بــا ارقامــی کــه در بودجــه وجــود دارد
هیــچ گونــه تناســبی ندارنــد .رقمــی کــه وزیــر اقتصــاد
اعــام کــرد ،نزدیــک بــه  550هــزار میلیــارد تومــان اســت
کــه بایــد بــا ابزارهــای مختلــف پرداخــت شــوند .رقمــی کــه
در بودجــه بــرای پرداخــت بدهیهــا وجــود دارد ،بســیار
کمتــر از بدهیهــای دولــت بــه سیســتم بانکــی و بخــش
خصوصــی و پیمانــکاران اســت .از ســوی دیگــر یکــی از
مهمتریــن تعهــدات دولــت نیــز همــان اوراقــی اســت کــه
در ســالهای  94و  95منتشــر شــده اســت ،بخشــی از ایــن
اوراق در ســال  96سررســید خواهــد شــد .در بودجــه ســال
 ،96اعتبــاری بــرای سررســیدهای اوراق در نظــر گرفتــه
نشــده اســت .اگــر دولــت بــرای سررســید ایــن اوراق،
اعتبــاری را در نظــر نگیــرد ،دولــت از تعهــدات خــود ســر
بــاز میزنــد و دوبــاره سیســتم بانکــی مجبــور اســت بــه
نیابــت از دولــت ،ایــن تعهــدات را بــه عهــده بگیــرد .ایــن
مســاله باعــث میشــود تــا بانکهــای کشــور کــه آرام آرام
از بدهیهــا و تســهیالت تکلیفــی قبلــی خــارج میشــوند،
دوبــاره اســیر تعهــدات اوراق مربــوط بــه دولــت شــده و
دیگــر امــکان تامیــن منابــع بــرای واحدهــای تولیــدی
وجــود نداشــته باشــد.
منبع :دنیای اقتصاد

تقدیر  ۲۰۷نماینده مجلس از وزیر نفت به خاطر دیپلماسی موفق در اوپک
 ۲۰۷نماینــده مجلــس شــورای اســامی در بیانیــهای از دیپلماســی وزیــر نفــت در اوپــک تقدیــر و
تشــکر کردنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در پایــان جلســه علنــی روز چهارشــنبه مجلــس شــورای اســامی  ۲۰۷نفر
از نماینــدگان در بیانیـهای ،از وزیــر نفــت و مدیــران ایــن وزارتخانــه در ارتبــاط بــا افزایــش صــادرات
و تولیــد نفــت و همچنیــن دیپلماســی موفــق در اوپــک کــه افزایــش ســهم ایــران را در ســبد اوپــک
بــه دنبــال داشــته اســت ،تقدیــر و تشــکر کردنــد
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قانون داماتو تاثیری بر قراردادهای نفتی ایران ندارد
شرکتهای آمریکایی محدود شدند

غالمرضــا منوچهــری معــاون مدیــر عامــل شــرکت ملــی
نفــت ،در امــور مهندســی و توســعه در گفتوگــو بــا خبرنگار
اقتصــادی ایلنــا ،دربــاره تاثیــر تحریــم جدیــد آمریــکا علیــه
ایــران موســوم بــه قانــون داماتــو بــر قراردادهــای نفتــی
ایــران بــا شــرکت هــای بیــن المللــی گفــت :قــرارداد توتــال
در پــروژه هــا مثــل فــاز دوم پــارس جنوبــی مربــوط بــه بعد
از قانــون داماتــو بــوده لــذا مــی بینیــم کــه ایــن تحریــم هــا
تاثیــری در تصمیــم شــرکتهای خارجــی نــدارد.
وی افــزود :تحریــم هــای جدیــد امریــکا فقــط خــود شــرکت
هــای امریکایــی را تحــت تاثیــر قــرار داده و محــدود مــی
کنــد.
منوچهــری تاکیــد کــرد :اینکــه شــرکت هایــی مثــل شــل
وارد ایــران شــده و تفاهمنامــه امضــا مــی کننــد نشــان مــی
دهــد کــه اروپــا توجهــی بــه ایــن تحریــم هــا نــدارد.
بــه گــزارش ایلنــا ،آلفونــس داماتــو ســناتور جمهوریخــواه
امریــکا در ســال  1375طــرح جدیــدی را بــرای تحریــم
اقتصــادی ایــران بــه بیــل کلینتــون رئیــس جمهــور وقــت
امریــکا ارائــه کــرد کــه در نهایــت مــورد موافقــت و تصویــب

کنگــره قــرار گرف ـت.
بــه موجــب ایــن طــرح ،هــر شــرکت یــا دولتــی کــه
بیــش از  40میلیــون دالر در صنایــع نفــت وگاز ایــران
ســرمایهگذاری کنــد ،دچــار مجــازات اقتصــادی آمریــکا
خواهــد شــد.
بــر اســاس قانــون داخلــی ایــاالت متحــده ،قانــون داماتــو
هــر پنــج ســال یــک بــار بایــد در کنگــره آمریــکا بازبینــی و
ســپس تمدیــد میشــود ،حــال مــدت اعتبــار ایــن قانــون
یــک طرفــه در ســال  2016بــه پایان رســید .از طــرف دیگر
پــس از توافــق هســته ای میــان ایــران و گــروه  ،5+1آمریکا
و اروپــا تمــام تحریــم هــای ثانویــه علیــه ایــران را لغــو کــرد
و متعهــد شــد کــه تحریــم جدیــد علیــه جمهــوری اســامی
وضــع نکنــد ،امــا بــا پایــان یافتــن اعتبــار قانــون ،کنگــره
آمریــکا دیگــر بــار آن را تمدیــد کــرد.
تمدیــد دوبــاره ایــن قانــون جهــت تحریــم مجــدد ایــران
از ســوی ایــاالت متحــده در حالــی اســت کــه  17آذر مــاه
ایــران تفاهمنامــه ای نفتــی بــا شــرکت اروپایــی رویــال داچ
شــل امضــاء کــرد.

وزیر انرژی روسیه برای چندمین بار به تهران میآید
وزیــر نفــت روز ســه شــنبه ( ٢٣آذرمــاه) بــرای
توســعه همــکاری نفتــی تهران-مســکو بــا وزیــر
انــرژی روســیه در ایــران دیــدار و گفتوگــو
مــی کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،الکســاندر نــواک ،وزیــر انرژی روســیه
کــه بهعنــوان رئیــس روســی کمیســیون مشــترک
ایــران و روســیه بــه تهــران ســفر مــی کنــد ،ســه شــنبه
بــه دیــدار بیــژن زنگنــه مــی آیــد تــا بــا یکدیگــر بــرای
توســعه همکاریهــای نفتــی مذاکــرات جــدی داشــته
باشــند.
ایــران پــس از اجرایــی شــدن برنامــه جامــع اقــدام
مشــترک (برجــام) و لغــو تحریمهــا در نظــر دارد در

بخشهــای انــرژی همــکاری مطلوبــی بــا شــرکتهای
روس داشــته باشــد.
ســیزدهمین اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهای
اقتصــادی ایــران و روســیه  ٢١تــا  ٢٣آذرمــاه در تهــران
برگــزار مــی شــود؛ محمــود واعظــی ،ریاســت هیئــت
ایرانــی ایــن کمیســیون را بــه عهــده دارد.
ایــران و روســیه برنامــه ریــزی کردنــد کــه
حجــم مبــادالت تجــاری میــان تهــران و مســکو
بــه بیــش از  ٢میلیــارد دالر برســد کــه از نــگاه
لــوان جاگاریــان ،ســفیر مســکو در تهــران دور از
دســترس نیســت و مــی تــوان آن را تحقــق بخشــید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

موضــوع صــادرات کاال و محصــوالت ایرانــی به روســیه یکی
از دغدغههایــی اســت کــه بعــد از اجــرا شــدن برجــام و در
تنگنــا قــرار گرفتــن روابــط روســیه و اتحادیــه اروپــا بیــش
از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت .حــال آمــار نشــان
میدهــد کــه ایــران نتوانســته اســت ســهم بســزایی از
بــازار روسهــا بــه دســت آورد و ایــن بــازار را تقریبــا بــه
کشــورهای رقیــب واگــذار کــرده اســت .در ایــن زمینــه
«آرمــان» بــا حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی بــه گفتوگــو پرداختــه اســت.
در شــرایطی کــه روســیه تحــت تحریمهــای اروپــا قــرار
گرفــت ،امیــد میرفــت ایــران بتوانــد بازارهــای ایــن کشــور را
بــه تســخیر خــود در آورد ،امــا آمارهــا خــاف ایــن موضــوع را
نشــان میدهــد .چــرا مــا نتوانســتهایم روابــط تجــاری خــود
بــا روســیه ،بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی را افزایــش دهیــم؟
چالشــی کــه بیــن روســیه و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا
بــه وجــود آمــد ،زمینــه الزم بــرای توســعه صــادرات مــا بــا
همســایه شــمالی خــود را فراهــم ســاخت و مــا میتوانســتیم
در ایــن شــرایط جایگزیــن مناســبی بــرای اروپاییــان باشــیم،
امــا مــا نتوانســتیم بــه خوبــی از ایــن فرصــت طالیــی اســتفاده
کنیــم .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه همچنــان ایــن فرصــت
وجــود دارد و مــا میتوانیــم بــا اســتفاده از ظرفیتهــای
تولیــدی کشــور خــود شــرایط را بــرای دســتیابی بــه بازارهــای
روســیه فراهــم کنیــم .بــه هــر حــال زمانــی  ۵۰میلیــارد یــورو
از مجمــوع درآمــد  ۱۲۰۰میلیــارد یــورو صــادرات کشــوری
همچــون آلمــان از روســیه تامیــن میشــد .مــا در ایــن مــدت
اگــر تنهــا بازارهــای آلمــان در خــاک روســیه را شناســایی
میکردیــم و جایگزیــن ژرمنهــا میشــدیم ،بــه قطــع ســهم
بزرگــی را از بــازار روســیه بــه دســت میآوردیــم .روسهــا
نیــز در ایــن مــدت اســتقبال گســتردهای از حضــور محصــوالت
ایرانــی در بازارهــای خــود کردهانــد و نشــان دادهانــد کــه بــه
گســترش همــکاری بــا ایــران عالقــه دارنــد .بایــد توجــه داشــت
کــه روســیه اقتصــادی شــبیه بــه اقتصــاد ایــران دارد؛ چــرا کــه
آنهــا هــم بــه شــدت بــه درآمدهــای نفتــی وابســتهاند و بــه
عنــوان کشــوری وارداتــی و مصرفکننــده شــناخته میشــوند.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه آنهــا در برخــی بخشهــا و
رشــتهها صاحبنظــر هســتند ،ولــی در مجمــوع بــازار بــزرگ
روســیه فرصــت مناســبی بــرای گســترش فــروش محصــوالت
ایرانــی در خــارج از کشــور بــود کــه ایــران تاکنــون آن را از
دســت داده اســت.
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دلیــل بــروز ایــن اتفــاق چیســت؟ آیــا ظرفیــت
اقتصــادی ایــران پاســخگوی تامیــن نیازهــای بــازار
روســیه نیســت و یــا اصــا ارادهای بــر گســترش
روابــط وجــود نــدارد؟
بــه نظــر مــن یکــی از عمدهتریــن دالیلــی کــه مــا نتوانســتیم
تــا بــه امــروز بــه ویــژه در حــوزه صــادرات محصــوالت
کشــاورزی در ایــن کشــور موفــق باشــیم ،نفتــی بــودن اقتصــاد
ایــران اســت .مــا هنــوز بــه طــور کامــل از زیرســاختهای
صادراتــی برخــوردار نیســتیم .کشــور مــا در  ۵۰ســال اخیــر
صرفــا بــه تولیــد و اســتخراج نفــت وابســته بــوده اســت و در
واقــع اقتصــاد ایــران در چنــد دهــه گذشــته بــه گون ـهای گام
برداشــت کــه بســیاری از کشــورهای دنیــا مــا را صرفــا بــه

چــه موانعــی در مســیر صادراتــی ایــران وجــود دارد و
چگونــه میتــوان آنهــا را برطــرف کــرد؟
امــروزه از جملــه موانــع صادراتــی کــه در کشــور مــا دیــده
میشــود ،میتــوان بــه نبــود نهادهــای صادراتــی نظیــر
بانکهــای صادراتــی ،بیمههــای صادراتــی و ...اشــاره کــرد.
همچنیــن امکاناتــی نظیــر حمــل و نقــل ،کامیونهــای یخچــال
دار ،امنیــت جادههــا و ...در پایینتریــن ســطح خــود قــرار
دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،صادرکننــدگان مــا هنــوز از نرخهــای
بــاالی تعرف ـه رنــج میبرنــد و همچنــان بــرای جــا بــه جایــی
کاال و محصــول خــود بایــد ضوابــط بســیاری را پشــت ســر
بگذارنــد .اضافــه بــر آن ،مشــکالت بانکــی موجــود میــان ایــران
و روســیه بــه رغــم پشــت ســر گذاشــتن تحریمهــا و پیگیــری
مســئوالن هنــوز پــا برجاســت .متاســفانه نظــام بانکــی مــا
هنــوز آمادگــی کامــل بــرای جــا بــه جایــی پــول و حمــل و
نقــل دارایــی را نــدارد و مــا نتوانســتهایم بســترهای الزم را
در ایــن زمینــه بــه وجــود آوریــم .از همــه مهمتــر اینکــه در
کشــور مــا اراده الزم بــرای صــادرات وجــود نــدارد و از فعــاالن
حــوزه صــادرات حمایــت خاصــی صــورت نمیگیــرد؛ چــرا کــه
مــا همیشــه بــه نفــت و صــادرات آن امیــد بســتهایم .همگــی
ایــن مســائل دســت بــه دســت هــم دادهانــد تــا نــه فقــط در
حــوزه روابــط بــا روســیه ،بلکــه در ارتبــاط بــا دیگــر نقــاط دنیــا
هــم مــا نتوانیــم تولیــد صــادرات محــور داشــته باشــیم .تمــام
ایــن اتفاقــات در شــرایطی بــه وقــوع میپیوندنــد کــه اقتصــاد
مقاومتــی بــه شــدت بــر اقتصــاد دورنــزا و برونگــرا تاکیــد دارد.

نباشــد و هزینههــای فراوانــی را بــرای تولیدکننــده بــه وجــود
آورد ،نمیتــوان برنامــهای بــرای صــادرات آن پیشبینــی
کــرد .یقینــا اگــر ایــن محصــوالت بــه مرحلــه صــادرات هــم
برســند ،محکــوم بــه شکســت هســتند .همانطــور کــه در
ســالهای گذشــته مشــاهده کردیــم ،محصــوالت زیــادی
بعــد از صــادرات بــه کشــور برگشــت خوردنــد! اکنــون رقبــای
اصلــی مــا در حــوزه صــادرات کشــورهایی نظیــر ترکیــه و چین
هســتند .مــا در ابتــدا بایــد تــاش کنیــم ایــن کشــورها را در
حــوزه صــادرات پشــت ســر بگذاریــم و ســپس بــه رقابــت بــا
اروپاییهــا بپردازیــم .در شــرایطی کــه ایــن کشــورها روز بــه
روز بــه کیفیــت محصــوالت خــود میافزاینــد ،مــا عقبگــرد
داریــم و حتــی بــا قیمــت باالتــری کاالی خــود را بــه بــازار
فــروش عرضــه میکنیــم؛ چــرا کــه هزینههــای تولیــد هنــوز
در کشــور مــا سرســامآور اســت و تولیدکننــده چــارهای غیــر از
فــروش بــا قیمــت بــاال نــدارد .در حــال حاضــر ســاز و کارهــای
اقتصــادی و مشــوقهای صادراتــی مــا در پایینتریــن ســطح
خــود قــرار دارنــد و دو رقیــب اصلــی مــا رفتــه رفتــه در حــال
تبدیــل شــدن بــه ابرقدرتهــای اقتصــادی هســتند .مــا در
 ۵۰ســال گذشــته بــه دلیــل وابســتگی بــه نفــت و تکیــه بــر
اقتصــاد تــک محصولــی در کشــور نتوانســتهایم خــود را همســو
بــا دیگــر کشــورها قــرار دهیــم و اکنــون کــه قیمــت جهانــی
نفــت کاهــش یافتــه اســت مــا هنــوز جایگزیــن مناســبی در
ایــن زمینــه نیافتهایــم .تنهــا بــا افزایــش درآمدهــای مالیاتــی
تــاش کردهایــم تــا بخشــی از بودجــه کشــور را تامیــن کنیــم.

حمیدرضا صالحی مطرح کرد:

آمــار نشــان میدهــد کــه در هشــت مــاه نخســت
امســال تــراز تجــاری کشــور ســیر صعــودی را پیموده
اســت ،پــس دلیــل مثبــت شــدن تــراز تجــاری در
ســال جــاری چیســت؟
اگــر بــه عمــده اقــام صادراتــی خــود در ایــن آمــار نــگاه
داشــته باشــیم ،متوجــه میشــویم کــه بیشــتر ایــن محصــوالت
فراوردههــای نفتــی و میعانــات گاز و پتروشــیمی بودهانــد کــه
مــا آنهــا را جــزو صــادرات غیرنفتــی خــود قــرار میدهیــم.
بایــد توجــه داشــت کــه مــا در حوزههــای مختلفــی از جملــه
نســاجی ،کشــاورزی ،صنایــع مختلــف و ...ظرفیتهــای
عظیمــی را در کشــور خــود جــای دادهایــم .امــا بــا توجــه بــه
ایــن شــرایط نــه تنهــا صــادرات ،بلکــه مــا در حــوزه تولیــد ایــن
محصــوالت هــم بــا مشــکالت اساســی مواجه هســتیم .بــه قطع
نمیتــوان بــدون توجــه بــه کیفیــت و هزینــه تولیــد ،صــادرات
را گســترش داد .زمانــی کــه تولیــد یــک محصــول ،رقابتپذیــر

پیوســتن بــه ســازمانهای بینالمللــی از جملــه
ســازمان جهانــی تجــارت تــا چــه حــد میتوانــد بــر
بهبــود صــادرات ایــران موثــر باشــد؟
مشــخص اســت یکــی از الزمههــای اقتصــاد هــر کشــوری
پیوســتن بــه ســازمانهای جهانــی از جملــه ســازمان جهانــی
تجــارت اســت؛ چــرا کــه بــا پیوســتن بــه ایــن ســازمانها
تــا حــد زیــادی تعرفههــا حــذف میشــود و صادرکننــدگان
میتواننــد بــا هزینــه کمتــری بــه فعالیــت بپردازنــد .بــه
همیــن جهــت بایــد تــاش کنیــم طــی دورهای بــه عضویــت
ایــن ســازمانها در آییــم .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بــرای
پیوســتن بــه ایــن ســازمانها فراهــم آوردن زیرســاختها
ضــروری اســت و بــدون آنهــا نمیتــوان آینــده روشــنی را
بــرای تجــارت ایــران متصــور شــد.
منبع :آرمان

غفلت از فرصت طالیی
صادراتـــ به روسیه

عنــوان کشــوری واردکننــده میشناســند .مشــخص اســت مــا
بــرای تغییــر رفتــار خــود در حــوزه اقتصــاد بایــد در ابتــدا
زیرســاختهای خــود را تغییــر دهیــم .بــه قطــع نمیتــوان
در چنــد مــاه بالفاصلــه کشــور را از محــور واردات خــارج و بــه
کشــوری صادراتمحــور تبدیــل کــرد .مــا نــه تنهــا در بخــش
کشــاورزی ،بلکــه در حــوزه اقتصــاد کالن نیــز از مشــکالت
بغرنــج و عدیــدهای رنــج میبریــم .همیــن تغییــرات یکبــاره
نــرخ ارز نشــان میدهــد کــه در ایــران ثبــات اقتصــادی وجــود
نــدارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه دســتور
جدیــد وزیــر نفــت بــرای خصوصــی ســازی
فرآینــد صــادرات فــرآورده هــای نفتــی،
گفــت :دولــت آمادگــی دارد تــا بــا حفــظ نقــش
حاکمیتــی ،صــادرات فــرآورده هــای نفتــی را بــه
بخــش خصوصــی واگــذار کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،منصــور ریاحــی امــروز
در همایــش بیــن المللــی صنعــت  CNGدر تشــریح
سیاســت هــای توســعه صنعــت  CNGو فــرآورده هــای
نفتــی ایــران گفــت :در شــرایط فعلــی توســعه صنعــت
 CNGدر ایــران بــا چالــش هــا و مشــکالت جدیــدی
روبــرو شــده اســت و سیاســت دولــت تهیــه یــک نقشــه
راه بــه منظــور افزایــش مشــارکت بخــش خصوصــی در
ایــن صنعــت اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه دوره تصــدی گــری دولــت
در صنعــت  CNGبــه پایــان رســیده و هــم اکنــون
زمــان ورود حداکثــری بخــش خصوصــی و بــازار در
ایــن صنعــت اســتراتژیک اســت ،تصریــح کــرد :یکــی
از سیاســت هــای جدیــد بــرای توســعه صنعــت CNG
کاهــش فضــای انحصــاری و ایجــاد بــازاری رقابتــی
بــا کاهــش تصــدی گــری دولــت و افزایــش مشــارکت
بخــش خصوصــی در صنعــت  CNGاســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه هــم اکنــون
صنعــت  CNGدوره بلــوغ رو بــه افــول خــود را پشــت
ســر مــی گــذارد و توســعه ایــن صنعــت پــاک بــا
تهدیدهــای متعــددی همــراه شــده اســت ،تاکیــد کــرد:
یکــی از تهدیدهــای پیــش روی توســعه صنعــت  CNGدر
کشــور ،متنــوع ســازی ســبد ســوخت خودروهــا اســت
بــه طــوری کــه هــم اکنــون سیاســت هــای متعــددی
بــرای افزایــش ســهم  LPGو  LNGدر کنــار  CNGدر
ســبد ســوخت مطــرح اســت.
ریاحــی بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد کنسرســیوم
هــای بخــش خصوصــی بــه منظــور افزایــش مشــارکت
در صنعــت  CNGکشــور یــادآور شــد :عــاوه بــر ایجــاد
کنسرســیوم ،شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی

انـرژی

شماره شصت  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و پنج

با دستور وزیر نفت؛

صادرات فرآورده های نفتی به بخش
خصوصی واگذار شد

هــم بــه نمایندگــی از دولــت طــرح برندســازی در
صنعــت  CNGرا آغــاز کــرده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی
ایــران در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت تغییــرات اساســی
ســاختاری در بدنــه دولــت و بــه ویــژه شــرکت پخــش
فــرآورده هــای نفتــی بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه
یــک فضــای رقابتــی کســب و کار ،ســوخت و فــرآورده
هــای نفتــی ،تبییــن کــرد :هــم اکنــون همزمــان بــا
آغــاز تغییــرات ســاختاری ،تحــوالت اساســی بــه منظــور
اعمــال تغییــرات در ماموریــت ،اهــداف و فرآیندهــا،
اســتراتژی هــا و خطــوط تجــاری شــرکت ملــی پخــش
فــرآورده هــای نفتــی کلیــد خــورده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف از اعمــال تغییــر ســاختارهای
مرحلــه بــه مرحلــه در شــرکت ملــی پخــش فــرآورده
هــای نفتــی بــه منظــور ایجــاد یــک فضــای رقابتــی در
حــوزه تامیــن ،توزیــع و فــروش فــرآورده هــای نفتــی
اســت ،تاکیــد کــرد :یکــی از برنامــه هــای در دســت
اجــرا ،واگــذاری فرآینــد صــادرات فــرآورده هــای نفتــی
بــه بخــش خصوصــی اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه دســتورات وزیــر نفــت

مبنــی بــر واگــذاری ،عرضــه ،توزیــع و حتــی فرآینــد
صــادرات فــرآورده هــای نفتــی بــه بخــش خصوصــی
واجــد شــرایط گفــت :بــر اســاس ایــن اســتراتژی دولــت
صرفـاً نقــش نظارتــی و حاکمیتــی دارد و پــس از انتقــال
فــرآورده هــای نفتــی و ذخیــره ســازی آن در انبارهــای
نفــت ،فرآینــد صــادرات فــرآورده هــای مختلــف نفتــی
بــه بخــش خصوصــی واگــذار خواهــد شــد.
ایــن عضــو هیئــت مدیــره شــرکت ملــی پخــش فــرآورده
هــای نفتــی همچنیــن از اجــرای طــرح هــای  CNGبرای
گازرســانی بــه بیــش از  ۲.۵میلیــون خانــوار روســتایی
خبــر داد و افــزود :عــاوه بــر ایــن ،توســعه ســهم CNG
در نــاوگان اتوبوســرانی و ریلــی کشــور از دیگــر برنامــه
هــای در دســت اجــرا اســت.
ریاحــی بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه هــای گازرســانی
بــه نیــروگاه هــا و صنایــع سیســتان و بلوچســتان بــا
اســتفاده از روش  CNGخاطرنشــان کــرد :بخــش
خصوصــی بــه منظــور حضــور در بازارهــای منطقــه ای
و جهانــی ،بایــد بــا ایجــاد کنسرســیوم هــا ،ســرمایه
گــذاری هــای مشــترکی را بــا هــدف انتقــال فنــاوری
تحــت لیســانس در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
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ساالنه سه میلیارد دالر گاز
از ترکمنستان وارد می شود
مشــهد -ایرنــا -مشــاور وزیــر گفــت :بــا توجــه بــه
واردات ســاالنه ســه میلیــارد دالر گاز از ترکمنســتان ،از
ســال گذشــته مقــرر شــد دربرابــر بهــای گاز وارداتــی،
تولیدکننــدگان را تشــویق بــه صــادرات بــه ایــن کشــور
کننــد و بــه میــزان واردات گاز ،کاال بــه آن صــادر کنیــم.
محمدتقــی امانپــور روز یکشــنبه در هفتمیــن نشســت
‹بــه صــرف یــک تجربــه› در فرهنگســرای ترافیــک
مشــهد افــزود :از فراینــد واردات بایــد بــرای تقویــت بنیــه
صادراتــی کشــور اســتفاده کــرد.
وی ادامــه داد :ایــران کشــوری وارداتــی و قوانیــن مربــوط
بــه واردات کاال قوانیــن خوبــی اســت ولــی قوانیــن
صــادرات دســت و پاگیــر اســت.
وی بــا تاکیــد بــر توســعه صــادرات بــه جــای توجــه بــه
واردات ،اظهــار کــرد :بایــد از صــادرات کاال و قراردادهــای
صادراتــی بــه نفــع واردات اســتفاده کــرد.
امانپــور افــزود :اقتصــاد وابســته بــه نفــت بایــد تبدیــل
بــه اقتصــادی شــود کــه نفــت و گاز و پتروشــیمی موتــور
توســعه آن باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه از ســرمایه هــا و داشــته های خــود در
حــوزه هــای مختلــف بــه درســتی اســتفاده نمــی کنیــم،
اظهــار کــرد :بایــد اقدامــات مــا دانــش محــور و ســازمانها
نیــز دانــش بنیــان باشــند.
وی گفــت :در ســطوح مدیریــت شــهری نیــز بایــد مــدل
توســعه پایــدار شــهری پیــاده شــود.
امانپــور بــا تاکیــد بــر اینکــه کالنشــهر معنــوی مشــهد
بایــد بــه شــهر الگــو بــرای زندگــی در کــره زمیــن باشــد،
افــزود :وجــود حاشــیه نشــینی و مشــکالت موجــود در
ایــن مناطــق زیبنــده ایــن شــهر نیســت و بایــد مدیریــت
شــهری بــا بکارگیــری ظرفیــت جوانــان نخبــه در محــات
از نظــر فرهنگــی و کالبــدی ایــن مناطــق را توســعه
بخشــد.
وی ادامــه داد :اقتصــاد مقاومتــی نیــز مــدل توســعه
پایــدار و براســاس قابلیتهــای مدلهــای ســرزمین اســت و
از دل مدیریــت جهــادی اســتخراج مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
توصیه به برقراری تفاهم گازی با قطر
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،ســیدمصطفی
میرســلیم روز ســه شــنبه در همایــش بیــن المللــی «ســی
ان جــی »CNGو ســوخت هــای جایگزیــن افــزود :اکنــون
ســود اصلــی را در تجــارت گاز ،ســایر کشــورها مــی برنــد.
وی گفــت :ایــران در برخــورداری از گاز طبیعــی دارای
مزیــت اســت کــه بایــد اســتفاده از آن در بخــش هــای
مختلــف توســعه یابــد.
رییــس همایــش بیــن المللــی ســی ان جی(گازطبیعــی
فشــرده) و ســوخت هــای جایگزیــن افــزود :اگــر گســترش
اســتفاده از گازطبیعــی بــه عنــوان ســوخت نبــود ،امــروز
تهــران در آلودگــی مدفــون شــده بــود.
وی ادامــه داد :اکنــون  80درصــد آلودگــی هوای شــهرهای
بــزرگ مربــوط بــه بخــش ترابــری اســت کــه از بنزیــن و
گازوییــل اســتفاده مــی کننــد.
میرســلیم گفــت :ســهم گاز بــه عنــوان ســوخت نــاوگان
ترابــری تنهــا  13درصــد اســت کــه بــا توجــه بــه مزیــت
کشــور در برخــورداری از گاز بایــد میــزان اســتفاده از آن
افزایــش یابــد.
وی افــزود :بــر اســاس برنامــه ریــزی هــا بایــد تاکنــون
بیــش از  2.3میلیــون خــودروی پایــه گازیــوز تولیــد مــی
شــد امــا تنهــا  140هــزار خــودروی پایــه گاز ســوز تولیــد
شــده اســت.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام یــادآور شــد:
بیــش از ســه میلیــون خــودروی گازســوزی کــه در کشــور
تــردد دارنــد ،تبدیلــی هســتند کــه در کارگاه هــا انجــام
شــده اســت.
صادرات محصوالت پتروشیمی ،امسال به  20میلیون
تن افزایش می یابد
تهــران  -ایرنــا  -مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت
ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت :پارســال  19میلیــون
تــن محصــول پتروشــیمی صــادر شــد کــه امســال بــه 20
میلیــون تــن افزایــش مــی یابــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،فرنــاز علــوی» روز
شــنبه در نشســت خبــری بــا تشــریح عملکــرد صنعــت

پتروشــیمی افــزود :در ســال  95ظرفیــت نصــب شــده
صنعــت پتروشــیمی بــه بیــش از  64میلیــون تــن افزایــش
یافتــه اســت.
وی اضافــه کــرد :در ســال  94بیــش از  46میلیــون تــن
انــواع محصــوالت پتروشــیمی در کشــور تولیــد شــد.
مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی ادامــه داد :میــزان تولیــد محصــوالت
پتروشــیمی در ســال  95تــا پایــان مهرمــاه بــه  29میلیون
رســیده اســت کــه تــا پایــان ســال بــه  51میلیــون تــن
افزایــش مــی یابــد.
وی دربــاره وضعیــت درآمــد صنعــت پتروشــیمی نیــز
گفــت :تــا ســال  ،1390ارزش صــادرات محصــوالت
پتروشــیمی در حــال افزایــش بــود امــا بدلیــل وضعیــت
بازارهــای جهانــی رو بــه کاهــش گذاشــت.
علــوی بــا بیــان اینکــه نــرخ اتیلــن بــه عنــوان شــاخص
قیمــت محصــوالت پتروشــیمی در دنیــا شــناخته مــی
شــود ،افــزود :قیمــت نفتــا بــه عنــوان خــوراک اصلــی
پتروشــیمی تابــع قیمــت نفــت اســت ،بنابرایــن از اواســط
ســال  2014بــا کاهــش قیمــت نفــت ،نــرخ نفتــا نیــز
کاهــش یافــت.
وی اضافــه کــرد :قیمــت فــروش محصــوالت پتروشــیمی
نیــز تابعــی از قیمــت نفــت و نفتاســت؛ بــر ایــن اســاس
بــا کاهــش قیمــت آنهــا ،ارزش فــروش محصــوالت
پتروشــیمی کاهــش یافــت.
مدیــر برنامهریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی ادامــه داد :در فاصلــه ســال هــای  1390تــا
 ،1394قیمــت محصــوالت صادراتــی  50درصــد و نــرخ
فــروش محصــوالت در داخــل نیــز  40درصــد کاهــش
داشــته اســت.
ارزیابی ال پاییس از نیاز صنعت نفت ایران به فن
آوریهای روز
بــه گــزارش ایرنــا  ،در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه بــه
رغــم بازیابــی تــوان تولیــدی ایــران در بحــث نفــت بــا
پایــان یافتــن تحریــم هــا ،ایــن کشــور بــرای اســتخراج
دراز مــدت ،نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای کالن اســت.
بــر ایــن اســاس ،رئیــس جمهــوری ایــران چنــدی پیــش
طــرح توســعه چنــد میــدان نفتــی در نزدیکــی مــرز عــراق
را بــا همــکاری کنسرســیومی متشــکل از چنــد شــرکت
ایرانــی و چینــی بــا ســرمایه گــذاری  7میلیــارد دالری را

انـرژی
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افتتــاح کــرد امــا پیــش بینــی هــا حکایــت از نتایــج نــه اقتصــاد کشــور تعییــن کننــده باشــد.
چنــدان مطلــوب بــرای ایــن طــرح هــا دارنــد چراکــه فــن
تصویب الیحه موافقتنامه همکاری بین ایران و
آوری چینــی اســتفاده شــده در ایــن طــرح هــا ،پاســخگوی
آذربایجان در زمینه استفاده از منابع آب و انرژی
نیازهــای ایــران نیســت.
سدها
ایــن گــزارش مــی افزایــد :ایــران بــرای توســعه و بــه روز
رســانی صنعــت نفــت خــود ،نــه فقــط بایــد بــه فکــر الیحــه موافقتنامــه همــکاری بیــن جمهــوری اســامی
ســرمایه گــذاری خارجــی باشــد بلکــه اســتفاده از فــن ایــران و دولــت جمهــوری آذربایجــان در زمینــه ادامــه
آوری هــای روز دنیــا در ایــن صنعــت را نیــز الزم مــی ســاخت،بهرهبــرداری و اســتفاده از منابــع آب و انــرژی
ســدها و نیروگاههــای برقآبــی خداآفریــن و قیزقلعهســی
دانــد.
در ادامــه ایــن گــزارش اقتصــادی بــه تــاش دولــت ایــران بــر روی رودخانــه ارس طــی جلســه علنــی امــروز مجلــس
بــرای جلــب ســرمایه گــذاری و فــن آوری خارجــی در بــه تصویــب رســید.
صنعــت نفــت اشــاره شــده و موضــوع قراردادهــای جدیــد بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس مــاده واحــده ایــن الیحــه
نفتــی کــه امتیــازات بیشــتری نســبت بــه قبــل بــه خارجی موافقتنامــه همــکاری بیــن جمهــوری اســامی ایــران و
دولــت جمهــوری آذربایجــان در زمینــه ادامــه ســاخت،
هــا مــی دهنــد بــه عنــوان مثــال ذکــر شــده اســت.
بهرهبــرداری و اســتفاده از منابــع آب و انــرژی ســدها
و نیروگاههــای برقآبــی خداآفریــن و قیزقلعهســی،
تصمیم اخیر اوپک در اقتصاد کشور نقش
مشــتمل بــر یــک مقدمــه و  ۱۷مــاده بــه شــرح پیوســت
تعیینکنندهای دارد
رییــس کمیتــه نفــت و گاز کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تصویــب و اجــازه تســلیم اســناد آن داده میشــود.
تأکیــد بــر تصمیــم اخیــر اوپــک بــر اقتصــاد کشــور ،گفــت :همچنیــن بــر اســاس تبصــره ذیــل ایــن مــاده واحــده و در
ایــن مســأله بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــورمان اجــرای ایــن موافقتنامــه رعایــت اجــرای اصــل  ۷۷و اصــل
هــم در صــادرات و هــم در میــزان قیمــت هــر بشــکه نفــت  ۱۳۹قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران الزامــی
اســت.
تعییــن کننــده اســت.
حســن بهرامنیــا در گفتوگــو بــا ایســنا ،بابیــان ایــن الیحــه مذکــور از مجمــوع  ۲۲۲نماینــده حاضــر بــا ۱۵۴
کــه تصمیمــات اوپــک اگــر خــارج از نــگاه سیاســی رأی موافــق ۱۰ ،رأی مخالــف و  ۲رأی ممتنــع بــه تصویــب
باشــد مشــخص و تأثیرگــذار اســت ،اظهــار کــرد :در هــر مجلــس شــورای اســامی رســید.
صــورت نفــت کاالیــی اســت کــه بــر اقتصــاد هــر کشــوری
تأثیرگــذار اســت و بــا توجــه بــه اتــکاء بــه هــر کشــور بــه مدیرعامــل شــرکت ترنسنفــت روســیه اعــام کــرد:
آن ،میتــوان هــم در میــزان صــادرات و هــم قیمــت نفــت احتمــال مــی رود روســیه از مــاه مــارس  ٢٠١٧میــادی
(اســفندماه) برنامــه کاهــش تولیــد نفــت را آغــاز کنــد.
تعییــن کننــده باشــد.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس خاطرنشــان کــرد:
نــگاه بــه نفــت بایــد یــک نــگاه توســعه پایــدار باشــد و روسیه کاهش تولید نفت را از اسفند آغاز میکند
در واقــع منطــق اوپــک بایــد بــا نــگاه بــر قیمــت عادالنــه بــه گــزارش ایســنا ،نیکــوالی تــوکارف گفــت :بــا توجــه بــه
هــر بشــکه نفــت باشــد کــه طبیعتـاً جامعــه بینالمللــی و توافــق حاصــل شــده میــان اعضــای ســازمان کشــورهای
کشــورهای تولیدکننــده هــم در جهــت تولیــد ،صــادرات و صادرکننــده نفــت (اوپــک) و تولیدکننــدگان غیــر عضــو
ایــن ســازمان بــرای کاهــش ســطح تولیــد ،احتمــال مــی
قیمــت نفــت گام برمیدارنــد.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تأکیــد بــر رود روســیه کاهــش ســطح تولیــد نفتخــام را از مــاه
اینکــه نتایــج نشســت اخیــر اوپــک قطع ـاً بــر اقتصــاد مــا مــارس ســال آینــده میــادی آغــاز کنــد.
تأثیرگــذار اســت ،گفــت :درآمدهــای ارزی کشــور ناشــی وی گفــت :تــا جایــی کــه اطــاع دارم و بــا توجــه بــه
از فــروش نفــت و متأثــر از آن اســت لــذا ایــن مســأله بــا توافــق ایــن کشــور بــا اعضــای اوپــک قــرار اســت از مــاه
توجــه بــه درآمدهــای مالیاتــی و صادراتــی میتوانــد بــر مــارس  ٢٠١٧میــادی ایــن برنامــه در روســیه عملیاتــی
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شــود.
الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی ایــن کشــور ،پیشتــر
گفتــه بــود کــه روســیه حاضــر اســت روزانــه بــا ٣٠٠
هــزار بشــکه کاهــش از ســطح تولیــد خــود ،مقــدار آن را
در ســال نزدیــک بــه  ١٥میلیــون تــن برســاند.
اعضــای اوپــک هفتــه گذشــته توافــق کردنــد کــه بــرای
کاهــش عرضــه مــازاد نفــت در بازارهــای جهانــی ،تولیــد
روزانــه خــود را از آغــاز ســال  ٢٠١٧میــادی یــک میلیــون
و  ٢٠٠هــزار بشــکه کاهــش دهنــد و مجمــوع آن را بــه
رقــم  ٣٢میلیــون و  ٥٠٠هــزار بشــکه در روز برســانند.
ایــن ســازمان امیــدوار اســت کشــورهای غیــر عضــو ایــن
ســازمان نیــز در مجمــوع تولیــد خــود را  ٦٠٠هــزار بشــکه
در روز کاهــش دهنــد.
مجوز مجلس به دولت برای افزایش حاملهای
انرژی در سال ۹۶
نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه برنامــه ششــم از
مصوبــه امــروز ایــن کمیســیون در مــورد مجــوز مجلــس
بــه دولــت بــرای افزایــش حاملهــای انــرژی در ســال ۹۶
خبــر داد.
محمدرضــا تابــش در گفــت و گــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
جلســه عصــر امــروز ( دوشــنبه) کمیســیون تلفیــق برنامــه
ششــم گفــت :بنــا بــه مصوبــه امــروز کمیســیون تلفیــق،
دولــت اجــازه مــی یابــد قیمــت آب ،گاز و حاملهــای
انــرژی ...رادرســال ۹۶افزایــش دهــد و منابــع حاصــل را
در اجــرای هدفمندســازی یارانــه هاصــرف پرداخــت یارانــه
نقدی،حمایــت ازصــادرات غیرنفتی،کاهــش آلودگــی هــوا
و....نمایــد.
وی بــا انتقــاد از ایــن مصوبــه مجلــس افــزود :در ســال ۹۴
درآمــد حاصلــه از محــل افزایــش قیمــت هــا جمعــا ســی و
دو هــزار و ششــصد میلیــارد تومــان بــوده اســت( پاالیــش
وپخش۴/۲۲هــزار میلیارد+گاز۸هزارمیلیارد+برق۲/۲هزارمی
لیارد)
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس ادامــه داد :امســال
درآمــد وصولــی بــرق را بــرای کمــک بــه اجــرای طرحهــای
ایــن حــوزه بــه وزارت نیــرو برمــی گرداننــد .بنابرایــن
پیــش بینــی میشــود درآمدهــای امســال بــه بیســت و
نــه هــزار و دویســت میلیــارد تومــان محــدود گــردد.
تابــش یــادآور شــد :تنهــا بــرای پرداخــت همیــن مبلــغ

یارانــه بــه یارانــه بگیــران عزیــز در ســال ۹۶بــه ۴۱هــزار
میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت .یعنــی حدود۱۲هــزار
میلیــارد تومــان اضافــه تــر از عوایــد حاصلــه .امــا ســوال
اینجاســت کــه نتیجــه ایــن کار چــه خواهــد شــد؟ طبعــا
دولــت بــا کمکهــای اعطایــی ،ســقف درآمدهــا را بــه
۴۸هزارمیلیــارد تومــان خواهــد رســاند .بــا ایــن اتفــاق
اگــر  ۴۱هزارمیلیــارد یارانــه نقــدی را کــم کنیــم ۷۰۰۰
میلیــارد تومــان مــی مانــد کــه بایــد مجموعــا بــه بخــش
ســامت ،جایــزه صادراتــی ،تقویــت حمــل ونقــل وبهســازی
نــاوگان فرســوده اختصــاص یابــد
نشست هماندیشی مرکز توسعه فناوری سیستمهای
انتقال توان با ظرفیت باال
دومیــن نشســت هماندیشــی مرکــز توســعه فنــاوری
سیســتمهای انتقــال تــوان بــا ظرفیــت بــاال روز
چهارشــنبه 24 ،آذرمــاه جــاری در پژوهشــگاه نیــرو برگــزار
میشــو د .
پبــه گــزارش ایســنا ،محمــد جعفریــان ،معــاون مرکــز
انتقــال تــوان پژوهشــگاه نیــرو هــدف از برگــزاری ایــن
نشســت هماندیشــی مرکــز توســعه فنــاوری سیســتمهای
انتقــال تــوان بــا ظرفیــت بــاال را «ارائــه اقدامــات صــورت
گرفتــه در مرکــز»« ،معرفــی طرحهــا و پروژههــای
مربــوط بــه دو ســال نخســت» و «بررســی نحــوه تعامــل بــا
ذینفعــان فنــاوری ســامانههای انتقــال تــوان بــا ظرفیــت
بــاال» عنــوان کــرد و گفــت :پیشــبرد طرحهــای مرکــز
مســتلزم اســتفاده حداکثــری از نظــرات پژوهشــگران،
صنعتگــران و متخصصیــن ایــن حــوزه اســت کــه ایــن مهــم
در قالــب برگــزاری نشســتهای هماندیشــی امکانپذیــر
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در نشســت اول ،مــواردی ماننــد
«فلســفه اســتفاده از فناوریهــای انتقــال تــوان بــا
ظرفیــت بــاال در شــبکه قــدرت»« ،برنامهریــزی توســعه
شــبکه درحضــور کریدورهــای انتقــال تــوان بــا ظرفیــت
بــاال» و «چالشهــا و راهکارهــای برنامهریــزی توســعه
و بهرهبــرداری از شــبکه انتقــال در حضــور فناوریهــای
انتقــال تــوان بــا ظرفیــت بــاال» مــورد بحــث قــرار گرفــت.
جعفریــان بــه روابــط عمومــی پژوهشــگاه نیــرو گفــت :در
نشســت دوم مقــرر اســت بــا ورود بــه بحثهــای پای ـهای و
تخصصــی مــورد نیــاز بــرای ورود و توســعه ایــن فنــاوری
بــه کشــور ،زمینــه مشــارکت تمــام ذینفعــان ایــن فنــاوری
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در حوزههــای گوناگــون سیاســتگذاری ،برنامهریــزی،
بهرهبــرداری ،ســاخت تجهیــزات ،خدمــات مشــاوره و
غیــره فراهــم شــود.
بزرگترین شرکت کشتیرانی هند همکاری با ایران را
ازسر میگیرد
بــزرگ تریــن شــرکت کشــتیرانی حمــل و نقــل محمولــه
هــای نفتــی هنــد ،همــکاری خــود بــا ایــران را بعــد از چهــار
ســال از ســر میگیــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری «ون
گارد»« ،بــی بــی ســینها» ،رئیــس شــرکت کشــتیرانی
 SCIکــه بــه عنــوان بزرگتریــن نــاوگان حمــل و نقــل
محمولههــای نفتــی هنــد محســوب میشــود ،اعــام کــرد
کــه بعــداز چهــار ســال وقفــه ،همــکار ی خــود را بــا ایــران
از ســر خواهــد گرفــت.
در همیــن حــال وی گفــت :آغــاز بــه کار مــا بــا ایــران از مــاه
جــاری میــادی خواهــد بود.
شــرکت  SCIو بســیاری از شــرکت هــای کشــتیرانی
جهــان از ســال  ۲۰۱۲میــادی یعنــی از زمــان اجــرای
تحریــم هــای هســته ای علیــه ایــران بــه دلیــل لغــو پوشــش
بیمــه ای محمولــه هــای نفتــی ایــران توســط طــرف غربــی،
مجبــور بــه متوقــف کــردن فعالیتهــای مشــترک خــود بــا
ایــران شــدند.
در همیــن حــال بــه دنبــال توافــق هســته ای ایــران و
طــرف غربــی و نیــز برداشــته شــدن بخشــی از تحریــم هــای
غــرب علیــه ایــران در مــاه ژانویــه« ،کلــوب هــای حمایــت
و جبــران خســارت بیــن المللــی» کــه معمــوال عهــده دار
بیمــه کــردن تانکرهــای نفتــی هســتند ،قــادر بــه انجــام
بیمــه کشــتیهای نفتکشــی شــدند کــه محمولههــای
نفتــی ایــران را جابجــا مــی کنــد.
همچنیــن «بــی بــی ســینها» ،گفــت« :ســطح پوشــش
بیمــه ای در نظــر گرفتــه شــده بــرای جابجایــی محمولههــای
نفتــی ایــران اخیــرا بــه  ۱۰۰میلیــون یــورو معــادل ۱۱۱.۳۰
میلیــون دالر افزایــش یافتــه کــه مناســب اســت و یــک
ســطح حمایتــی قابــل قبولــی را ایجــاد مــی کنــد» .
بــر همیــن اســاس قــرار اســت ایــن شــرکت هنــدی بــرای
اولیــن بــار در مــاه جــاری میــادی بعــد از چهــار ســال بــا
یــک کشــتی ســایز ســوئزماکس محمولــه نفتــی شــرکت
دولتــی پتروشــیمی هندوســتان را از ایــران عــازم هنــد کنــد.
از ســر گیــری روابــط تجــاری ایــران بــا شــرکت هــای
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کشــتیرانی هنــد مــی توانــد بــه رشــد اقتصــادی ایــن کشــور
کمــک قابــل توجهــی کنــد.
ایران-تایلند تفاهم نفتی امضا کردند
شرکــت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی نفــت تایلنــد،
تفاهمنامــه همــکاری مشــترکی بــرای مطالعــه توســعه ســه
میــدان نفتــی چنگولــه ،دالپــری و بــال امضــا کردنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــرکت ملــی نفــت،
تفاهمنامــه همــکاری میــان غالمرضــا منوچهــری ،معــاون
توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران و «پراپــات
ســوپونپونگپیپات» معــاون اجرایــی شــرکت ملــی نفــت
تایلنــد ( )PTTEPامــروز امضــا شــد.
بــر اســاس توافــق انجــام گرفتــه بیــن شــرکت نفــت ایــران و
تایلنــد ،مطالعــات توســعه ســه میــدان نفتــی چنگولــه ،بــال و
دالپــری بــه ایــن شــرکت تایلنــدی واگــذار شــده اســت.
غالمرضــا منوچهــری ،در آئیــن امضــای ایــن تفاهمنامــه
گفــت :مطالعــه ایــن میدانهــا بــه شــرکتهای دیگــری
نیــز ســپرده شــده اســت و شــرکت ملــی نفــت تایلنــد هــم،
 ٦مــاه فرصــت دارد تــا نتایــج مطالعــات خــود و طرحهــای
پیشــنهادی را بــرای توســعه ایــن ســه میــدان ،بــه شــرکت
ملــی نفــت ایــران ارائــه دهــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه الگــوی جدیــد قراردادهــای
نفتــی و طوالنــی مــدت بــودن دوره عملیاتــی در ایــن
قراردادهــا ،افــزود :پیــش نویــس قــرارداد نیــز در اختیــار
شــرکت  PTTEPقــرار خواهــد گرفــت.
معــاون شــرکت ملــی نفــت تاکیــد کــرد :ایــن شــرکت
تایلنــدی بایــد از همــه تــوان کارشناســی خــود بــرای مطالعــه
میدانهــای یــاد شــده اســتفاده کنــد.
وی ،بــه ســابقه فعالیتهــای شــرکت  PTTEPاشــاره کــرد
و گفــت :ایــن شــرکت در  ١٤نقطــه جهــان فعالیــت میکنــد
و ســالها پیــش در حوزههــای اکتشــاف ،بــا ایــران نیــز
همــکاری داشــته اســت.
«پراپــات ســوپونپونگپیپات» ،معــاون اجرایــی شــرکت
ملــی نفــت تایلنــد هــم یــادآور شــد :ایــن تفاهمنامــه بــه
مشــارکت راهبــردی و بلندمــدت بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران
منتهــی خواهــد شــد.
ایــن مقــام تاینــدی ،افــزود :همــه تــوان خــود را در مطالعــه
ایــن میدانهــا بــهکار مــی گیریــم و بــر ایــن اســاس،
پیشبینــی میشــود ایــن تفاهمنامــه حداقــل در یکــی از
میدانهــا بــه امضــای قــرارداد بینجامــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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آمادگی سازندگان
تجهیزات نفتی برای ساخت
تجهیزات پاالیشگاهی

رییــس هیــات مدیــره اســتصنا (انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت) بــا بیــان اینکــه ۷۰
درصــد تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت توســط
ایــن انجمــن ســاخته میشــود ،اظهــار کــرد :ایــن
انجمــن آمادگــی ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز
پاالیشــگاههای کشــور را نیــز دارد.
رضــا پدیــدار در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه ســابقه
فعالیــت انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت اظهــار
کــرد :ایــن انجمــن نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه فعالیــت
میکنــد و در ایــن دو دهــه موفــق شــده اســت ضریــب و
تــوان ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت داخــل
کشــور را بــه دســت آورد و ایــن تجهیــزات را تولیــد کنــد.
وی بــا انتقــاد از عــدم حمایــت از تولیــدات داخلــی ،تصریــح
کــرد :در حــال حاضــر انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت
نفــت تــوان ســاخت  ۷۰درصــد تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن
صنعــت را داراســت ،امــا تنهــا از یــک ســوم ظرفیــت ایــن
انجمــن اســتفاده میشــود.
رییــس هیــات مدیــره اســتصنا ادامــه داد :در طــول یــک
ســال گذشــته وزارت نفــت بــرای بومیســازی کاالهــای
اســتراتژیک ایــن وزارتخانــه بــا انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنعــت نفــت مشــارکت داشــت .هــدف وزارت نفــت
بومیســازی ایــن تجهیــزات بــود.
پدیــدار از انعقــاد  ۵۷قــرارداد بیــن شــرکتهای داخلــی
و وزارت نفــت خبــر داد و گفــت :بخشــی از پروژههــا بــه
صــورت مشــترک بــا کشــورهای خارجــی از جمله کشــورهای
اروپایــی در حــال انجــام اســت و امیدواریــم منابــع مالــی
انجــام ایــن پروژههــا تامیــن شــود.
وی تصریــح کــرد :تجهیــزات ســرچاهی و رشــته تکمیلــی
درونچاهــی ،پمپهــای درون و ســرچاهی ،انــواع
مترهــای حفــاری ،انــواع شــیرهای کنترلــی ،انــواع لولههــا،
الکتروموتــور ضــد انفجــار ،ماشــینهای دوار ،فوالدهــای
آبیــاری ،ابزارهــای اندازهگیــری در حفــاری و پیگهــای

هوشــمند از مهمتریــن پروژههــای در دســت اقــدام انجمــن
محســوب میشــود.
رییــس هیــات مدیــره اســتصنا در مــورد نحــوه تعامــل
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا کشــورهای
خارجــی ،توضیــح داد :کشــورهای خارجــی همــراه خــود
دانــش فنــی بــه ایــران وارد میکننــد و ایــران ســرمایه،
امکانــات و نیــروی انســانی را در پروژههــا بــه کار میگیــرد.
پدیــدار در ادامــه از آمادگــی انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت بــرای ســاخت تجهیــزات مــورد
نیــاز پاالیشــگاهها خبــر داد و گفــت :بــا مدیــران حــوزه
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی گفتوگــو کردهایــم و فهرســتی
از تجهیــزات مــورد نیــاز آن را تهیــه کردهایــم و تعــدادی از
ایــن تجهیــزات بــه صــورت آزمایشــی در برخــی از شــرکتها
در حــال ســاخت اســت.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالت انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــن اســت کــه سفارشــات تجمیــع
نمیشــود .مــا مشــکالت خــود را بــه وزارت نفــت و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام کردهایــم و امیدواریــم بــه
مــرور زمــان برطــرف شــود .افزایــش بیرویــه واردات ،عــدم
همــکاری مناســب سیســتم بانکــی ،مشــکالت گمرکــی و
ترخیــص کاال ،بوروکراســی در فرآینــد مالــی و اداری و غیــره
از جملــه مشــکالت ایــن انجمــن اســت.
رییــس هیــات مدیــره اســتصنا در ادامــه در مــورد صــادرات
تجهیــزات صنعــت نفــت توســط انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت بــه کشــورهای خارجــی خبــر داد و
گفــت :پنــج درصــد از تجهیــزات ایــن انجمــن بــه کشــورهای
عربــی عــراق ،ترکیــه ،پاکســتان ،آذربایجــان ،شــوروی،
قزاقســتان ،مالــزی ،آلمــان ،ســوئد و غیــره صــادر میشــود.

ضرورت تداوم همکاری کشورهای اوپک برای
ثبات بازار و افزایش قیمت نفت
رییــس جمهــوری اســامی ایــران در تمــاس
تلفنــی رییسجمهــوری ونزوئــا ،تــداوم مشــورت و
همکاریهــای کشــورهای اوپــک را جهــت ثبــات بــازار
و افزایــش قیمــت نفــت ضــروری دانســت و از ارتقــای
ســطح همکاریهــای تهــران  -کاراکاس اســتقبال
و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ســطح همکاریهــای
مشــترک بیــش از پیــش گســترش یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین حســن
روحانــی عصــر پنجشــنبه در تمــاس تلفنــی «نیــکالس
مــادورو» بــا وی ،بــه رایزنیهــای فشــرده تهــران -
کاراکاس بــرای ثبــات بــازار و افزایــش بهــای نفــت
و توافقاتــی کــه در پــی نشســتهای الجزایــر و ویــن
حاصــل شــد اشــاره کــرد و گفــت :در گام اول بایــد
همــه کشــورهای تولیدکننــده نفــت تــاش کننــد کــه در
شــش ماهــه اول ســال آینــده ایــن توافقــات بــه خوبــی
اجرایــی و عملیاتــی شــود و لــذا تــداوم رایزنــی هــا و
گفــت وگوهــا در ایــن زمینــه ضــروری اســت.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه همچنــان مصمــم
هســتیم از ثبــات بــازار و افزایــش بهــای نفــت حمایــت
کنیــم ،نقــش کشــورهای غیــر اوپــک را در موفقیــت
کامــل توافقــات حاصلــه مهــم دانســت و اظهــار کــرد:
همــکاری تنگاتنــگ میــان کشــورهای اوپــک و غیراوپــک
بــرای ثبــات بهــای نفــت و افزایــش آن ،بســیار بــا
اهمیــت اســت.
رئیسجمهــور همچنیــن بــه جایــگاه ویــژه آمریــکای

التیــن و از جملــه ونزوئــا در سیاســت خارجــی
ایــران اشــارهو خاطرنشــان کــرد :گســترش و توســعه
همکاریهــا بــا آمریــکای التیــن و از جملــه ونزوئــا
پیوســته بــرای ایــران اســامی دارای اهمیــت بــوده و
هســت.
روحانــی در بخــش دیگــری از ایــن گفتوگــو بــا اشــاره به
ریاســت ونزوئــا بــر جنبــش عــدم تعهــد ابــراز امیــدواری
کــرد کــه کاراکاس بــا بهرهگیــری از ایــن فرصــت ،در
مســیر تقویــت همــکاری میــان کشــورهای عضــو ایــن
جنبــش بیــش از پیــش تــاش کنــد.
رییسجمهــوری ونزوئــا نیــز در ایــن تمــاس تلفنــی
بــا تبریــک موفقیــت تالشهــای دو کشــور در اوپــک،
بــه موضــوع اقــدام کشــورهای تولیدکننــده نفــت بــرای
تثبیــت بهــای نفــت پرداخــت و گفــت :توافــق میــان
کشــورهای تولیدکننــده نفــت در اجــاس ویــن ،یــک
پیــروزی بــرای همــه اعضــا بــود و دســتاوردهای آن در
ماههــای آتــی بیــش از پیــش آشــکار خواهــد شــد.
نیــکالس مــادورو از حمایتهــای ایــران قدردانــی و بــر
عــزم راســخ کشــورش بــرای توســعه و تقویــت بیــش از
پیــش همکاریهــا میــان تهــران و کاراکاس تاکیــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد اجــازه دهیــم قیمــت نفــت
را دالالن نفتــی تعییــن کننــد ،تاکیــد کــرد :گامهــای
کنونــی بایــد تــا رســیدن بــه قیمــت واقعــی و عادالنــه
نفــت ادامــه یابــد و هماهنگــی میــان ایــران و ونزوئــا در
ایــن عرصــه بســیار حائــز اهمیــت اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 3میلیارد دالر ســرمایه
گذاری خارجی برای تولید 2
هزارمگاوات بــــرق

تهران-ایرنا-معــاون وزیراقتصــاد و رئیــس کل ســازمان
ســرمایه گــذاری و کمــک هــای اقتصــادی و فنــی ایــران
گفــت 3 :میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجــی بــرای
تولیــد  2هــزار مــگاوات بــرق از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
در کشــور انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنگارعلمــی ایرنــا ،محمــد خزایــی روز
ســه شــنبه در نخســتین کنفرانــس انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر ،افــزود :حرکــت بــه ســمت اســتفاده از انــرژی هــای
تجدیدپذیــر درایــران حرکتــی جــدی اســت زیــرا بشــر چــاره
ای جــز حرکــت در ایــن مســیر نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش صــادرات غیرنفتــی و کاهــش
وابســتگی بــه نفــت در بودجــه کشــور گفــت :اگــر کاهــش
وابســتگی بــه محصــوالت نفتــی در ایــران ایجــاد نشــده بــود
قــادر بــه تحمــل شــوک قیمــت نفــت نبودیــم.
معــاون وزیــر اقتصــاد و رئیــس کل ســازمان ســرمایه گــذاری
و کمــک هــای اقتصــادی و فنــی ایــران افــزود :ســرمایه
گــذاری در بخــش نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر در ســازمان
ســرمایه گــذاری خارجــی در جریــان اســت و تاکنــون 27
پــروژه بــا کمــک وزارت نیــرو در حــوزه هــای بــادی و
خورشــیدی بــا حجــم ســرمایه گــذاری بیــش از  3میلیــارد
دالر معــادل تولیــد  2000مــگاوات بــرق تعریــف و در حــال
انجــام اســت.
خزایــی ســرمایه در حــوزه انــرژی هــای تجدیــدی پذیــر را از
اهــداف راهبــردی و کالن جمهــوری اســامی ایــران دانســت
و گفــت :بــر اســاس برنامــه تــا ســال  1404بایــد  10درصــد
از بــرق مصرفــی از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تولیــد شــود،
 80درصــد از تجهیــزات تولیــد انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
نیــز بایــد در داخــل کشــور انجــام شــده و صــدور خدمــات
مهندســی نیــز  10درصــد افزایــش یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
بــه مطالبــه عمومــی تبدیــل شــده اســت ،اظهــار کــرد:
بــا اصــاح قوانیــن وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی ،شــامل
مقــررات و آییــن نامــه هایــی از جملــه قانــون  132قانــون
مالیــات مســتقیم ،توســط مجلــس شــورای اســامی زمینــه

همــکاری و ســرمایه گــذاری شــرکت هــای خارجــی تســهیل
شــده اســت.
معــاون وزیــر اقتصــاد گفــت :تاکیــد مــا در ســرمایه گــذاری
هــای خارجــی انتقــال دانــش و فنــاوری بــه کشــور اســت تــا
بتوانیــم در فاصلــه کوتاهــی رشــد کــرده و بــه اهــداف مــورد
نظــر برســیم.
خزایــی اســتفاده از فنــاوری صلــح آمیــز هســته ای را نیــز
در راســتای کاهــش آلودگــی هــا و دمــای زمیــن دانســت و
گفــت :مــا از همــه روش هــا بــرای کاهــش آلودگــی اســتفاده
مــی کنیــم زیــرا عــاوه بــر تعهــد عقلــی و ملــی تعهــدات
بیــن المللــی نیــز داریــم.
وی بــا اشــاره بــه معضــل انباشــت زبالــه در شــهرها و بــه
خصــوص شــهر هــای شــمالی کشــور افــزود :در تولیــد انــرژی
از زبالــه ســوزی نیــز توجــه شــود.
کنفرانــس بینالمللــی انرژیهــای تجدیدپذیرایــران بــا
حضــور هیــات هایــی از  23کشــور دنیــا همچــون آلمــان،
چیــن ،بلغارســتان ،فرانســه ،ســوییس ،ایتالیــا ،کانــادا و
انگلیــس بــا رویکــرد زمینــه ســازی ســرمایه گــذاری خارجــی
در ایــن حــوزه از امــروز  16آذرمــاه و بــه مــدت  3روز برگــزار
مــی شــود.

خبرهای خوش همکاری نفتی
ایران و روسیه در راه است/
تعریف  200میلیارد دالر پروژه

تهــران -ایرنــا -معــاون امــور بیــن الملــل و بازرگانــی وزیــر
نفــت اعــام کــرد ایــران بــرای  6ســال آینــده ،نزدیــک بــه
 200میلیــارد دالر پــروژه در زمینــه نفــت و گاز کشــور
تعریــف کــرده و بــه دنبــال جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی در ایــن بخــش اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،امیرحســین زمانــی
نیــا» امــروز (یکشــنبه) در آییــن آغــاز بــه کار ســیزدهمین
کمیســیون مشــترک اقتصادی ایــران و روســیه در وزارتخانه
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات افــزود :پــروژه هــای یادشــده
بــرای جــذب ســرمایه گــذاری تعریــف شــده انــد.
وی از برگــزاری نخســتین کمیســیون مشــترک انــرژی
ایــران و روســیه در حاشــیه کمیســیون مشــترک اقتصــادی
خبــر داد و گفــت :ایــن کمیســیون فــردا (دوشــنبه) در
محــل وزارت نفــت برگــزار مــی شــود.
زمانــی نیــا ادامــه داد :روابــط تجــاری ایــران و روســیه هیــچ

انـرژی
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تشــابهی بــا روابــط سیاســی و راهبــردی ایــن دو کشــور
نــدارد و ســطح آن قابــل قبــول نیســت.
معــاون وزیــر نفــت در امــور بیــن الملــل بــازار روســیه را
بســیار بــزرگ ،پیشــرفته و بــا قــدرت خریــد بــاال توصیــف
کــرد و افــزود :تولیدکننــدگان ایرانــی پراکنده ،خــرد و دارای
تولیــد ســنتی هســتند و ایــن یکــی از مهمتریــن موانــع
گســترش روابــط تجــاری بــه شــمار مــی رود.
زمانــی نیــا تصمیــم هــای ســیزدهمین کمیســیون مشــترک
بــرای توســعه روابــط بانکــی را زمینــه ســاز بهبــود روابــط
تجــاری دانســت.
* خبرهای خوش نفتی در راه است
زمانــی نیــا گفــت :بــه زودی خبرهــای بســیار خوبــی دربــاره
همــکاری ایــران و روســیه در بخــش نفــت و انــرژی خواهیم
داشــت و اتفــاق هــای مهمــی رخ مــی دهــد.
مقــام وزارت نفــت ابــراز امیــدواری کــرد دو تــا ســه مــاه
آینــده یاداشــت هــای تفاهمــی کــه در زمینــه پــروژه هــای
باالدســتی نفــت و گاز بیــن دو کشــور رد و بــدل شــده
اســت ،بــه قراردادهــای اجرایــی تبدیــل شــود.
بــه گفتــه وی ،شــرکت ملــی نفــت ایــران تمایــل دارد در
پــروژه هــای باالدســتی بــا شــرکت هــای روســی همــکاری
کنــد.
زمانــی نیــا یــادآوری کــرد شــرکت هــای روســی فنــاوری
هــای پیشــرفته ای دارنــد کــه فقــط بــرای آن کشــور
کاربــرد دارد امــا امــکان انطبــاق ایــن فنــاوری هــا بــا
نیازهــای ایــران هســت.
معــاون امــور بیــن الملــل وزیــر نفــت گفــت :ایــران از
همــکاری شــرکت هــای روســی بــا ســرمایه گــذاری و
فراهــم ســازی فنــاوری هــای نویــن اســتقبال مــی کنــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد ســند همــکاری هــای دوجانبــه
ایــران و روســیه در بخــش نفــت و گاز بــزودی نهایــی شــود.
پارســال رییــس کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و
روســیه اعــام کــرد :حجــم روابــط ایــران و روســیه یــک
میلیــارد و  500میلیــون دالر اســت کــه پیــش بینــی مــی
شــود ســال آینــده بــا اجــرای پــروژه هــای در نظــر گرفتــه
شــده ،دو برابــر شــود.
ارزش مبــادالت تجــاری ایــران و روســیه در ســال  2014بــا
پنــج درصــد رشــد نســبت بــه ســال پیــش از آن ،بــه یــک
میلیــارد و  700میلیــون دالر نزدیــک شــد.
مدیرعامــل مرکــز آمــوزش بازرگانــی وزارت صنعــت ،معــدن
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و تجــارت دوم اســفندماه پارســال بــه ایرنــا گفــت :روســیه
در ســال  2014میــادی  20میلیــارد دالر محصــوالت
دارویــی و تجهیــزات پزشــکی وارد کــرد کــه نزدیــک بــه
 28میلیــون دالر آن از ایــران بــود.

اجـرای  ۸پروژه مشترک بین
ایـــران و قزاقستـان

وزیــر توســعه ســرمایهگذاری جمهــوری قزاقســتان از
اجــرای هشــت طــرح مشــترک بیــن ایــران و قزاقســتان بــه
ارزش یــک میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر ،ارائــه تســهیالت
بــه ایرانیهــا در قالــب ســرمایهگذاری خارجــی و فعالیــت
 ۱۹شــرکت ایرانــی در معــادن قزاقســتان خبــر داد و گفــت:
امیدواریــم توافقــات نهایــی دو کشــور بــا ســفر روحانــی بــه
قزاقســتان امضــاء شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،کاســیم بیــک  -وزیــر توســعه
ســرمایهگذاری جمهــوری قزاقســتان – بــا هیــات تجــاری
همــراه بــرای شــرکت در پانزدهمیــن اجــاس کمیســیون
مشــترک اقتصــادی ،علمــی و فرهنگــی بــا ایــران و دیــدار
بــا وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار کــرد :در چهــار ســال
اخیــر تاکنــون  ۱۱دیــدار رســمی بیــن ایــران و قزاقســتان
صــورت گرفتــه اســت و رابطــه خوبــی بیــن رهبــران دو
کشــور ایجــاد شــده تــا بتوانیــم از ظرفیتهــای طرفیــن
اســتفاده کنیــم.
وی افــزود :آنطــور کــه بایــد از پتانســیلهای دو کشــور
بــرای افزایــش تعامــات اســتفاده نمیشــود ،چــرا کــه
بــه عنــوان مثــال حجــم گردشــگری در ســالهای اخیــر
بیــن دو کشــور کاهــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت کــه
در قزاقســتان سیاســتهای جــدی بــرای توســعه حجــم
گردشــگری و در عیــن حــال صنعتیســازی بــا ایــران
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
بیــک گفــت :طــی دهــه اخیــر توانســتهایم بیــش از ۲۰۰
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی جــذب کنیــم کــه
بــه نوعــی میتوانیــم دروازه ورود تجــار ایرانــی بــه بــازار
بزرگــی متشــکل از  ۱۸۵میلیــون نفــر باشــیم.
بــه گفتــه وی ،بــرای نخســتینبار موافقتنامــه مشــترک
در حــوزه انــرژی بــا ایــران بــه امضــا رســیده تــا طــرف
ایرانــی در اســتانهای جنوبــی قزاقســتان ،نیروگاههــای
انــرژی تجدیدپذیــر احــداث کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعتبارت وزارت نیرو
 ۷۵۰0مـیلیـارد
تومان قـــد کشید

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
«علیرضــا دائمــی» بــا اشــاره بــه الیحــه بودجــه پیشــنهادی
دولــت بــه مجلــس و مــواد مربــوط بــه صنعــت آب و بــرق،
گفــت :در الیحــه بودجــه ســال  ۹۶ظرفیتهــای خوبــی
دیــده شــده و بــه مــواد مهمــی از جملــه فاینانــس خارجــی،
اوراق بهــادار و تســویه بدهــی پیمانکارها اشــاره شــده اســت.
معــاون وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه بودجــه  ۹۶وزارت نیــرو
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود  ۴درصــد رشــد داشــته و
بــه بیــش از  ۷۵۰۰میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت،

انـرژی

تصریــح کــرد :در الیحــه بودجــه ســال  ۹۶توجــه ویــژه
بــه شــرکتهای دانشبنیــان انجــام گرفتــه و رقــم قابــل
توجهــی بــرای حمایــت و توانمندســازی ایــن شــرکت
پیــش بینــی شــده اســت.
وی ،افــزود :عــاوه بــر بودجــه مصــوب حــدود  ۱۰هــزار
میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت بــرای طرحهــای عمرانــی
و حــدود  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان بــرای بازپرداخــت
تعهــدات طرحهــای نیمــه تمــام و بدهــی صنعــت بــه
بانکهــا و حــدود  ۷۵۰۰میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت
مابــه التفاوتهــا و طرحهــای تملــک از محــل اوراق
مالــی اســامی پیــش بینــی شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه براســاس قانــون
حمایــت از صنعــت بــرق مصــوب ســال  ،۹۴در الیحــه
بودجــه  ۹۶پیــش بینــی شــده  ۵تومــان عــوارض بــه ازای
هــر کیلــووات ســاعت فــروش بــرق اخــذ شــود و بــرای
توســعه بــرق روســتایی و انرژیهــای تجدیدپذیــر از آن
اســتفاده شــود ،یــادآور شــد :ســقف عــوارض دریافتــی
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بــرای توســعه انرژیهــای تجدیــد پذیــر  ۱۱۰۰میلیــارد
تومــان بــوده و دربنــد (ج) تبصــره  ۶الیحــه بودجــه مشــابه
ســال گذشــته بــه ازای توزیــع هــر مترمکعــب آب در
شــهرها  ۱۵تومــان اخــذ عــوارض پیشبینــی شــده کــه
بــرای توســعه آبرســانی بــه روســتاها از آن اســتفاده مــی
شــود.
وی یــادآور شــد :در الیحــه بودجــه بــرای بخــش بــرق
وابســتگی چندانــی بــه بودجــه دولتــی پیشبینــی نشــده و
عمــده تالشهــا بــر ایــن اســت کــه از محــل فــروش اوراق
بهــادار و اســناد خزانــه و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
تأمیــن مالــی پروژههــا انجــام شــود.
دایمــی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۷۰۰میلیــارد تومــان بــرای
بخشهایــی همچــون نیروگاههــای بــرق آبــی ،توزیــع و
انتقــال بــرق در نظــر گرفتــه شــده اســت ،تاکیــد کــرد :در
الیحــه بودجــه ســال آینــده توجــه خوبــی بــه آبرســانی
روســتاها شــده و در صــورت تخصیــص کامــل پیــش
بینــی میشــود عمــده جمعیــت روســتاهای کشــور تحــت
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پوشــش قــرار گیرنــد
معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در الیحــه ســال ۹۶
تســهیالت الزم بــرای واگــذاری  ۶۰۰طــرح نیمــه تمــام
از محــل تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی و بانکهــا
پیشبینــی شــده اســت ،تبییــن کــرد :بــا تصویــب و
تخصیــص ایــن تســهیالت بتــوان ایــن طرحهــا را کــه از
ضــرورت و اهمیــت باالیــی بــرای کشــور برخــوردار هســتند،
بــا ســرعت بیشــتری بــه بهــره بــرداری رســاند.
دائمــی بــا اشــاره بــه افزایــش بودجــه بهرهبــرداری از منابــع
آب نســبت بــه ســال گذشــته ،تأکیــد کــرد :در بحــث بهبــود
بهــره بــرداری از منابــع آب ،بودجــه پیشــنهادی رشــد قابــل
توجهــی داشــته و از  ۱۰۰میلیــارد تومــان ســالهای گذشــته
بــه  ۷۶۵میلیــارد تومــان در ســال  ۹۶رســیده اســت.
وی تصریــح کــرد :بــرای طــرح تعــادل بخشــی حــدود ۴۰۰
میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا احتســاب
ردیفهــای متفرقــه ایــن عــدد بــه حــدود  ۷۰۰میلیــارد
تومــان میرســد.

رونمایی از اتحادیه سوختهای جایگزین
همزمــان بــا برگــزاری هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس بینالمللــی ســوختهای جایگزیــن ،خــودرو و صنایــع وابســته ،توســط مســئوالن
ذیربــط از اتحادیــه کشــوری ســوختهای جایگزیــن رونمایــی میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،محســن مشــایخی رئیــس دبیرخانــه دائمــی  CNGگفــت :بــا توجــه بــه گســترده بــودن صنعــت ســوختهای جایگزیــن کــه CNG
یکــی از اجــزای آن اســت و ارتبــاط تنگاتنــگ آن بــا صنایــع دیگــر و از طرفــی درخواس ـتهای متعــدد ذینفعــان بــرای تاســیس ایــن تشــکل ،اقدامــات الزم بــرای
تشــکیل اتحادیــه سراســری ســوختهای جایگزیــن صــورت پذرفتــه و ســازوکار انتخابــات در حــال اجــرا اســت.
هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس بینالمللــی ســوختهای جایگزیــن ،خــودرو و صنایــع وابســته  ۲۸تــا  ۳۰دیمــاه در مرکــز همایشهــای هتــل المپیــک بــا
رویکــرد عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی در بخــش حمــل و نقــل برگــزار میشــود.
ایــن نمایشــگاه بــا هــدف ایجــاد زمینههــای الزم بــه منظــور توســعه اســتفاده از ســوختهای جایگزیــن در خــودرو و صنایــع وابســته و فناوریهــای نویــن
مطــرح در بخــش حمــل و نقــل همچنیــن اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی توســعه ســوختهای جایگزیــن در کشــور بــا حضــور مســئولین دســتگاههای اجرایــی،
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،صنعتگــران و فعــاالن بخــش خصوصــی و بخشهــای پژوهشــی کشــور طــی ســه روز برپــا مــی شــود.
همچنیــن وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وزارت نیــرو ،ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ،اتــاق اصنــاف ،پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،پژوهشــگاه نیــرو ،ســازمان
بهــره وری انــرژی و ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران ،مرکــز آمــوزش مدیریــت دولتــی و دبیرخانــه ســوختهای جایگزیــن از حامیــان و برگزارکننــدگان
اصلــی ایــن رویــداد هســتند.
عالقمنــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس بینالمللــی ســوختهای جایگزیــن ،خــودرو و صنایــع وابســته،
میتواننــد و وبــگاه  www.cngconf.comمراجعــه کننــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

کارشــناس اقتصــاد انــرژی گفــت :اگــر کشــورهای اوپــک بــر
تعهــد خــود مبنــی بــر کاهــش تولیــد پایــدار باشــند ،امــا
کشــورهای غیراوپکــی ایــن کاهــش تولیــد را جبــران کننــد
بــاز هــم بــازار بــه نتیجــه نمیرســد و بــرای اوپکیهــا و
غیراوپکیهــا ضــرر دارد ،بنابرایــن همــه بایــد متعهــد باشــند
کــه بــرای افزایــش قیمــت تولیــد خــود را کاهــش دهنــد.
جــواد نوفرســتی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
اجــاس  ۳۰نوامبــر اوپــک ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه فضــای
بــازار بینالمللــی نفــت پیشبینــی میشــد کــه اوپــک در
اجــاس ۱۰آذر (  ۳۰نوامبــر ) بــه اتفــاق نظــر برســد .در
حــال حاضــر فضایــی کــه وجــود دارد نیــز بــه گونــهای
اســت کــه پیشبینــی میشــود اعضــای اوپــک و اعضــای
غیراوپــک در اجــاس  ۲۰آذرمــاه بــه اجمــاع نظــر برســند.
وی ادامــه داد :یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــد اعضــای اوپک
در جلســه  ۳۰نوامبــر بــه توافــق برســند ،ســقوط قیمــت
نفــت بــود کــه بــه دالیــل سیاســی اتفــاق افتــاده بــود ،امــا
پیامــد آن بهطــوری بــود کــه همــه کشــورها آســیب دیدنــد
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد رویــه را عــوض کننــد.
ایــن کارشــناس اقتصــاد انــرژی بــا بیــان اینکــه ســقوط
قیمــت نفــت از  ۱۰۰دالر بــه  ۳۰دالر همــه کشــورها را بــا
مشــکل مواجــه کــرد ،افــزود :نتیجــه اجــاس اوپــک بــرای
ایــران بســیار مطلــوب بــود .ایــران توانســت از حــق خــود
بــه خوبــی دفــاع کنــد و بــا اینکــه همــه کشــورها متعهــد
شــدهاند از تولیــد خــود بکاهنــد بــا ایــران موافقــت شــد کــه
میــزان تولیــدش را بــه زمــان تحریمهــا بازگردانــد.
نوفرســتی در مــورد قیمــت نفــت بعــد از توافــق اوپــک
توضیــح داد :پیشبینــی مــن ایــن اســت کــه قیمــت نفــت
بــه  ۵۵دالر تــا  ۶۰دالر برســد و ایــن قیمــت برای کشــورهای
تولیدکننــده نفــت پایــدار باشــد ۳۰ .دالر بــرای قیمــت
نفــت بســیار کــم بــوده و باعــث ضرررســاندن بــه کشــورها
میشــود ۱۰۰ ،دالر هــم از آنجایــی کــه باعــث میشــود
تولیــد نفــت شــیل آمریــکا افزایــش پیــدا کنــد مناســب
نیســت و قیمــت  ۵۵تــا  ۶۰دالر هــم بــه نفــع تولیدکننــده
اســت و هــم مصرفکننــده.
وی بــا اشــاره بــه صحبتهــای صــورت گرفتــه بیــن ایــران و
روســیه در مــورد میــزان تولیــد نفــت روســیه ،اظهــار کــرد:
کشــور روســیه یکــی از کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده نفــت
غیراوپکــی اســت و صحبتهــای بیــن ایــران و روســیه در
زمینــهی میــزان کاهــش تولیــد روســیه اثــر مثبتــی روی

بهبود بازار جهانی
نفت در گرو همکاری
غیراوپک با اوپک
قیمــت نفــت داشــت.
ایــن کارشــناس اقتصــاد انــرژی بــا تاکیــد بــر اینکــه
اتحــاد بیــن اوپــک و غیراوپــک بــه نفــع همــه خواهــد بــود،
افــزود :پیشبینــی مــن ایــن اســت کــه کشــورهای اوپــک و
غیراوپــک در جلســه  ۲۰آذرمــاه بــه توافــق برســند.
نوفرســتی در ادامــه در مــورد احتمــال اضافــ ه شــدن
عضــو جدیــد بــه اوپــک ،گفــت :فکــر نمیکنــم کشــوری
عالقهمنــد باشــد کــه بــه اوپــک بپیونــدد ،زیــرا عضویــت در
اوپــک مزیــت محســوب نمیشــود و اوپــک بــه جــز اجــاس
اخیــر معمــوال بــه ضــرر خــودش تصمیــم میگرفــت .فکــر
نمیکنــم کشــوری باشــد کــه تشــنه عضویــت در اوپــک
باشــد ،زیــرا عضویــت تعهدپذیــری را هــم بــه همــراه دارد.
وی بــا اشــاره بــه ســرمایهای کــه از طریــق افزایــش قیمــت
نفــت وارد کشــور میشــود ،بیــان کــرد :امیــدوارم ایــن
ســرمایه صــرف ســرمایهگذاری مولــد در کشــور شــود نــه
کاالهــای مصرفــی.
ایــن کارشــناس اقتصــاد انــرژی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه چــه راه دیگــری بــرای افزایــش قیمتهــا بــه
جــز کاهــش تولیــد وجــود دارد ،اظهــار کــرد :مهمتریــن
موضــوع کنتــرل تولیــد و حــذف مــازاد عرضــه اســت .در
کل جهــان بــا کاهــش رشــد اقتصــادی روبـهرو اســت و ایــن
باعــث میشــود تقاضــای جهانــی بــرای نفــت کاهــش پیــدا
کنــد ،بنابرایــن مهمتریــن اقــدام کنتــرل عرضــه و حــذف
مــازاد عرضــه اســت و اینکــه کشــورها خــارج از تعهــدی
کــه دارنــد تولیــد نکننــد.
نوفرســتی ادامــه داد :اگــر کشــورهای اوپــک بــر تعهــد خــود
مبنــی بــر کاهــش تولیــد پایــدار باشــند ،امــا کشــورهای
غیراوپکــی ایــن کاهــش تولیــد را جبــران کننــد بــاز
هــم بــازار بــه نتیجــه نمیرســند و بــرای اوپکیهــا و
غیراوپکیهــا ضــرر دارد ،بنابرایــن همــه بایــد متعهــد باشــند
کــه بــرای افزایــش قیمــت تولیــد خــود را کاهــش دهنــد.

انـرژی

شماره شصت  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و پنج

بزرگترین نیروگاه بادی کشور
در خرمشهر کلنگ زنی شد
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مراســم کلنــگ زنــی فــاز
نخســت احــداث بزرگتریــن نیــروگاه بــادی کشــور ظهــر
امــروز پنــج شــنبه در شهرســتان خرمشــهر و بــا حضــور
اســتاندار خوزســتان ،نماینــده مــردم خرمشــهر در مجلــس،
مســئوالن منطقــه آزاد ارونــد و مدیرعامــل شــرکت بــرق
منطقــه ای خوزســتان برگــزار شــد.
اســتان خوزســتان بــه دلیل داشــتن دشــت هــای پهنــاور و
مجــاورت بــا ســاحل خلیــج فــارس و بــر اســاس مطالعــات
صــورت گرفتــه از پتانســیل مناســبی در خصــوص بهــره
منــدی از انــرژی بــاد برخــوردار اســت کــه در همیــن
راســتا مذاکراتــی بیــن شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان
بــا شــرکت آلمانــی EAB NEW ENERGY
 GMBHبــرای احــداث بزرگتریــن نیــروگاه بــادی
کشــور بــه ظرفیــت تولیــد نهایــی  ۲۰۰مــگاوات بــرق در
منطقــه آزاد ارونــد بــه شــکل ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی ( )FDIانجــام گرفــت.
پــس از انعقــاد تفاهــم نامــه هــا و کســب مجــوز هــای الزم
و همچنیــن مبادلــه قــراداد خریــد تضمینــی بــرق بــا وزارت
نیــرو امــروز مراســم کلنــگ زنــی فــاز اول ایــن پــروژه
مهــم بــه ظرفیــت حــدود  ۵۰مــگاوات بــا بهــره گیــری از
جدیدتریــن تکنولــوژی هــای جهــان و اســتفاده از توربیــن
هــای ســاخت آلمــان بــا ظرفیــت  ۳.۴مــگاوات و ارتفــاع
 ۱۳۰متــر انجــام شــد.
ســرمایه گــذاران آلمانــی در چندیــن فــاز در طــول مــدت
دو ســال ایــن نیــروگاه را توســعه خواهنــد داد کــه ترکیبــی
از انــرژی هــای تجدیدپذیــر شــامل  ۹۰مــگاوات بــادی،
 ۴۰مــگاوات خورشــیدی (فتوولتاییــک) و  ۲۰مــگاوات
خورشــیدی حرارتــی بــه همــراه احــداث مرکــز آمــوزش
بیــن المللــی انــرژی هــای تجدیــد پذیــردر منطقــه خواهــد
بــود.
در کل ارزش ســرمایه گــذاری پــروژه احــداث بزرگتریــن
نیــروگاه بــادی کشــور در منطقــه آزاد ارونــد حــدود ۳۵۰
میلیــون یــورو اســت کــه باعــث ایجــاد حــدود  ۱۵۰فرصت
شــغلی حرفــه ای بــرای فــارغ التحصیــان دانشــگاهی
خواهــد بــود

 22طرح پتروشـــیمی
در حال اجراست
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مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی
ماهشــهر بــا بیــان اینکــه توســعه صنایــع پاییندســت
بــه دلیــل آنکــه زنجیــره ارزش را تکمیــل مــی کنــد از
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت ،گفــت :در ایــن زمینــه
بــرای جــذب ســرمایه گــذار 26 ،طــرح آمــاده شــده و
امکانســنجی آنهــا نیــز بــه صــورت کامــل انجــام گرفتــه
اســت و اجــرای ایــن طــرح هــا بــه افزایــش بــازده اقتصــادی
و ایجــاد اشــتغال کمــک مــی کنــد.
امیــد شــهیدی نیــا در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی
خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) منطقــه خوزســتان،
اظهــار کــرد :در زمینــه توســعه صنعــت پتروشــیمی کــه
یکــی از قطبهــای اصلــی آن منطقــه ماهشــهر و منطقــه
ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی اســت و بــر اســاس ظرفیــت
ســازی هــای انجــام گرفتــه ،حــدود  26میلیــون تــن
ظرفیــت تولیــد محصــول پتروشــیمی در منطقــه ویــژه
اقتصــادی ماهشــهر وجــود دارد و در ایــن راســتا طرحهایــی
در حــوزه صنایــع باالدســت ،میانــی و پاییندســت طراحــی
شــده کــه آمــاده ارائــه بــه فعــاالن اقتصــادی هســتند.
وی افــزود :ایــن طرحهــا عمدتــاً دارای بــازده اقتصــادی
بیــن  20تــا  35درصــد هســتند و منطقــه ویــژه اقتصــادی
ایــن آمادگــی را دارد تــا ایــن طرحهــا را در اختیــار فعــاالن
بخــش خصوصــی قــرار دهــد و بــه جــذب ســرمایه گــذار در
ایــن زمینــه بپــردازد.
شــهیدی نیــا تصریــح کــرد :ســازمان منطقــه ویــژه بــه
جهــت حمایــت از ســرمایهگذاران ،تســهیالت الزم از جملــه
اختصــاص زمیــن و امکانــات زیرســاختی ماننــد بــرق ،آب،
گاز و  ...را بــرای آن هــا تأمیــن خواهــد کــرد و شــرایط
مناســبی را بــرای حضــور آنهــا بــه طــور کامــل مهیــا مــی
کنــد تــا ســرمایه گــذاران بتواننــد بــا خیــال آســوده بــه
ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بپردازنــد.
شــهیدی نیــا بــا بیــان اینکــه  22طــرح در تمــام
زمینههــای باالدســت ،پاییندســت و میاندســتی در
حــال اجــرا هســتند و پیشــرفتهایی بیــن  10تــا 99
درصــد دارنــد ،گفــت :در ایــن زمینــه طرحهــای تخــت
جمشــید و کارون آمــاده بهــره بــرداری هســتند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره شصت  //هفته آخر آذر هزار و سیصد نود و پنج

آمادگی اتریش ،سوئیس ،ایتالیا ،فرانسه ،آلمان و چین
برای سرمایهگذاری نفتی در ایران

پیگیری مطالبه مبارزه جامع با فساد از سوی
بخش خصوصی
اتــاق تهــران بــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد،
همایشــی بــا همیــن عنــوان برگــزار میکنــد و بــا حضــور
صاحبنظــران و کارشناســان بــه نقــش بخــش خصوصــی
در ریشــهیابی فســاد و جلوگیــری از ایجــاد و اشــاعه آن
میپــردازد.
نهمیــن روز از مــاه دســامبر ،توســط ســازمان ملــل متحــد
روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد نامگــذاری شــده اســت.
دولتهــا و نهادهــای خصوصــی و عمومــی مختلــف در
سراســر جهــان ،ایــن روز را گرامــی میدارنــد و بــه مــرور
اقداماتــی میپردازنــد کــه طــی یکســال گذشــته بــرای
مبــارزه بــا فســاد در عرصههــای مختلــف انجــام دادهانــد.
بــه همیــن مناســبت اتــاق تهــران نیــز بــا دعــوت از رییــس
دفتــر بازرســی مقــام معظــم رهبــری ،دبیــر ســتاد مبــارزه بــا
مفاســد اقتصــادی ،دبیــرکل کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی
بینالملــل و معــاون دفتــر مقابلــه بــا جــرم و مــواد مخــدر
ســازمان ملــل در ایــران و بــا حضــور رییــس و اعضــای هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران ،نشســتی برگــزار میکنــد و در آن
نقــش بخــش خصوصــی را در ایــن فرآینــد مــورد بحــث و
بررســی قــرار میدهــد.
اتــاق تهــران ســال گذشــته نیــز در هفدهمیــن روز از آذر مــاه
بــا دعــوت از حجتاالســام پورمحمــدی ،وزیــر دادگســتری
و بــا حضــور روســای اتــاق ایــران و تهــران ،اعضــای
هیــات نماینــدگان ،کمیســیونهای مرتبــط و نماینــدگان
تشــکلهای بخــش خصوصــی ایــن نشســت را برگــزار
کــرده بــود .نشســتی کــه در آن جدیتریــن مطالبــه بخــش
خصوصــی مبــارزه جامــع بــا فســاد عنــوان شــد.
در نشســت ســال گذشــته نماینــدگان بخــش خصوصــی تــورم
قوانیــن و مقــررات و دســتورالعملهای پیچیــده را یکــی از
عوامــل اصلــی ایجــاد فســاد در عرصــه اقتصــاد عنــوان کردنــد
و از دولــت خواســتند تــا بــا کمــک بخــش خصوصــی بــا از

بیــن بــردن مجوزهــای نابجــا بــه تســهیل فضــای کسـبوکار
دســت بزنــد .مســالهای کــه تــا واقعیــت مطلــوب فاصلــه
بســیار دارد
در ســال جــاری نیــز ،ضــرورت برگــزاری چنیــن نشســتی بــا
تمرکــز روی ابعــاد جدیــد و پیگیــری مطالبــات و مباحــث
مطــرح شــده باعــث شــده اســت تــا مجــدد ایــن نشســت بــا
حضــور چهرههــای مطــرح برگــزار شــود.
در نشســت اتــاق تهــران کــه ســه روز پــس از روز جهانــی
مبــارزه بــا فســاد برگــزار میشــود ،بــا ســخنان مســعود
خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران آغــاز میشــود .حســن
عابدیجعفــری ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران نیــز
گزارشــی از نشســت ســال گذشــته و اقدامــات صــورت گرفتــه
در مبــارزه بــا فســاد ارائــه میدهــد.
حضــرت حجتاالســام و المســلمین علیاکبــر ناطقنــوری،
مشــاور و رییــس دفتــر بازرســی مقــام معظــم رهبــری نیــز
بــه عنــوان ســخنران ویــژه در ایــن نشســت حضــور دارنــد و
ســخنرانی خواهنــد کــرد .همچنیــن کاظــم پالیــزدار ،مشــاور
معــاون اول رییسجمهــور و دبیــر ســتاد مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی در ایــن نشســت حاضــر اســت تــا از فعالیتهــای
ایــن ســتاد و برنامههــای آتــی آن بگویــد.
محمدمهــدی بهکیــش ،دبیــرکل کمیتــه ایرانــی اتــاق
بازرگانــی بینالملــل نیــز از مهمانــان نشســت اتــاق
تهــران بــه مناســب روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد اســت.
اتــاق بازرگانــی بینالملــل نهــادی اســت کــه کمیتــه
مشــخصی بــرای مبــارزه بــا فســاد دارد و بــه نمایندگــی از
فعــاالن بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه فعالیــت میکنــد.
همچنیــن کاوه مــرادی ،معــاون دفتــر مقابلــه بــا جــرم و
مــواد مخــدر ســازمان ملــل در ایــران نیــز بــه اقدامــات ایــن
نهــاد بینالمللــی و برنامههــای آن اشــاره میکنــد.
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بــا نزدیــک شــدن بــه ماههــای پایانــی عمــر دولــت
یازدهــم ،برنامههــای جلــب ســرمایهگذار خارجــی در
صنعــت نفــت بــا جدیــت بیشــتری پیگیــری میشــود
و بــا ســرعت گرفتــن ایــن رونــد ،حضــور شــرکتهای
خارجــی در ایــران بــرای مذاکــرات ســرعت گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،نمایندگانــی از اتریــش ،ســوئیس،
ایتالیــا ،فرانســه ،آلمــان ،چیــن ،آمریــکا ،اســپانیا ،روســیه،
آفریقــای جنوبــی ،هلنــد ،اســکاتلند و  ...در ماههــای
پایانــی ســال بــرای حضــور در رویــداد ســرمایهگذاری
وزارت نفــت بــه کیــش ســفر میکننــد تــا آخریــن
فرصتهــای توافــق بــرای ســرمایهگذاری نفتــی در
دولــت یازدهــم را بــه طــور جــدی محــک بزننــد.
درحالــی کــه بــا گذشــت چندیــن مــاه از اجرایــی شــدن
برجــام و آغــاز رونــد لغــو تحریمهــای بینالمللــی،
صنعــت نفــت ایــران تولیــد نفــت را بــه ســطوح پیــش
از اعمــال تحریمهــا نزدیــک کــرده اســت ،نمایشــگاه
انــرژی کیــش کــه بــا محوریــت ســرمایه گــذاری برگــزار
میشــود ،بیشــترین میــزان مشــارکتکنندگان خارجــی
در دوران حیــات خــود را تجربــه میکنــد.
ایــن نمایشــگاه مــورد حمایــت وزارت نفــت ایــران و
ســازمان منطقــه آزاد کیــش چنــد ســال اســت کــه
تمرکــز خــود را بــه جــذب ســرمایه بــرای صنعــت نفــت
کشــور معطــوف کــرده و حــاال بــا تلطیــف فشــارهای

بینالمللــی علیــه ایــران ،فرصــت جدیــدی بــرای جلــب
ســرمایههای خارجــی و اســتفاده از فضــای پســابرجام در
صنعــت نفــت پدیــد آمــده اســت و بــه همیــن دلیــل در
ایــن نمایشــگاه آخریــن فرصتهــا و ظرفیتهــای ســرمایه
گــذاری ،ســرمایه پذیــری ،دســتاوردهای ســازندگان
و تولیدکننــدگان نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،آب ،بــرق و
انرژیهــای نــو عرضــه مــی شــود.
نمایشــگاه امســال بــا حمایــت وزارت نفــت جمهــوری
اســامی ایــران ،شــرکت ملــی نفــت ایــران ،شــرکت ملــی
گاز ایــران ،شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ،شــرکت
ملــی پخــش و پاالیــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران،
شــرکت پشــتیبانی ســاخت و تهیــه کاالی نفــت تهــران،
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران،
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و شــرکت طراحــی و
مهندســی و تامیــن قطعــات و مــواد شــیمیایی صنایــع
پتروشــیمی (اســپک( در مســاحتی بــه وســعت  18هــزار
متــر مربــع برگــزار میشــود.
برگــزاری همایــش بیــن المللــی نفــت و انــرژی کیــش
در روز دوم نمایشــگاه و نشســت تخصصــی معرفــی
فرصــت هــا و ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری صنعــت
پتروشــیمی و همچنیــن اجــاس مدیــران عامــل شــرکت
هــای پتروشــیمی از دیگــر برنامههــای ایــن رویــداد
اســت.

ایران تنها کشوری بود که
کاهش قیمت نفت تاثیری بر رشد
اقتصادش نداشت

ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان کــه در ســفری دوره
ای بــه شــرق آســیا در ژاپــن بســر مــی بــرد ،در نشســت
مشــترک تجــاری بــا ســازمان تجــارت خارجــی ژاپــن
(جتــرو) و بــا حضــور کارآفرینــان ،ســرمایه گــذاران ایرانــی و
ژاپنــی شــرکت کــرد و اظهــار داشــت :روابــط ایــران و ژاپــن
.در زمینــه هــای سیاســی و اقتصــادی رو بــه توســعه اســت
وی افــزود :ایــران کشــوری باثبــات و امــن بــرای ســرمایه
گــذاری شــرکت هــای ژاپنــی اســت ،کشــورهای صادرکننده
نفــت بــا کاهــش قیمــت نفــت بــا افــت رشــد اقتصــادی
مواجــه شــدند امــا ایــران تنهــا کشــور صادرکننــده نفــت بــود
کــه کاهــش قیمــت نفــت بــر رشــد اقتصــادی آن تاثیــر
.نگذاشــت

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان کــه در ژاپــن بــه ســر مــی
بــرد ،در نشســت مشــترک تجــاری بــا ســازمان تجــارت آن
کشــور گفــت :ایــران تنهــا کشــور صادرکننــده نفــت بــود کــه
.کاهــش قیمــت نفــت بــر رشــد اقتصــادی آن تاثیر نگذاشــت
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اداره دیپلماســی
عمومــی و رســانه ای وزارت امــور خارجــه ،محمــد جــواد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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بهرهوری صنعت ایران
کتــاب «بهــرهوری صنعــت ایــران»  ،نتیجــه تحقیقــی بههنــگام اســت کــه بــه قصــد پاســخ دادن بــه مهمتریــن پرس ـشهای صنعتگــران
وکارشناســان دربــاب وضــع صنعــت ایــران از حیــث رقابتپذیــری و بهــرهوری انجــام شــده اســت .ایــن تحقیــق کــه بــه پیشــنهاد اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع و معــادن و کشــاورزی تهــران انجــام شــده ،بــه ایــن پرســش بنیادیــن کــه «چــرا تــوان رقابــت بنگاههــای ایرانــی از
همتایــان خارجــی کمتــر اســت؟» و پرسـشهای پرشــمار دیگــری کــه ذیــل پرســش اصلــی قــرار میگیرنــد ،پاســخ داده و پــس از بررســی
عوامــل موثــر بــر رقابتپذیــری بنگاههــای ایرانــی ،پــارهای پیشــنهادات اجرایــی را ذیــل عنــوان «داللتهــای سیاســتگذاری» ارائــه
کــرده اســت.
ـاب پیـشرو ،خالصــة تحقیقــی اســت کــه انگیــزة اولیــة ســفارش آن را بدســت آوردن راهکارهــای کاهــش قیمــت تمــام شــدة بنگاههــای
کتـ ِ
اقتصــادی ایــران تشــکیل م ـیداد .تعریـ ِ
ـف صــورت مســأله در قالــب ذکــر شــده ،در بــر گیرنــدة یــک هــدف و دو پیشفــرض بــه صــورت
ضمنــی و تصریــح نشــده بــود .هــدف تصریــح نشــده ،افزایــش تــوان رقابتــی بنگاههــای اقتصــادی در مقایســه بــا بنگاههــای رقیــب
ـرض ضمنــی آن ،وجــود ریشــة مشــکل در ســمت هزینههــای بنــگاه و قــرار داشــتن راهحــل مســأله در دســت بنــگاه
خارجــی و دو پیــش فـ ِ
بــود.
ِ
ِ
مختلــف مصرفــی ،واســطهای و ســرمایهای تشــکیل مــیداد کــه بــا
واردات محصــوالت
پیشزمینــة طــرح مســأله را حجــم بــاالی
قیمتهایــی بــه مراتــب پائینتــر از محصــوالت ســاخت داخــل ،بــه ســرعت عرصــه را بــر بنگاههــای ایرانــی تنــگ میکردنــد .نتیجــة
طبیعــی چنیــن شــرایطی ،کــم رونقــی و یــا کســادی تولیــد ،کاهــش اشــتغال و افزایــش فقــر و تبعــات نامطلــوب اجتماعــی آن بــرای جامعــه
و در ســوی دیگــر ،افزایــش ســودآوری و رونــق بــرای بنگاههــای خارجــی بــود کــه بــا تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت نــه چنــدان مناســب
بــازار نســبت ًا بــزرگ ایــران را در اختیــار میگرفتنــد.
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