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تغييرات تشكلي با نظر
تشكلها باشد

3وعده اقتصادي براي
سال انتخابات

حمیدرضا صالحی ،دبیر فدراسیون صادرات انرژی

اتــاق بازرگانــي داراي ركنهــاي مختلفــي اســت كــه يكــي از مهمتريــن ايــن
ركنهــا تشــكلها محســوب ميشــود .ايــن ركــن امــا بــا بقيــه ركنهــا
متفــاوت اســت چراكــه بــه صــورت مســتقيم بــا شــركتها در ارتبــاط اســت
و حلقــه واســط ميــان اتــاق و شــركتها محســوب ميشــود .هــر چنــد
عضوگيــري در اســتانها هــم صــورت ميگيــرد امــا نقــش تشــكلها در
ايــن ميــان بســيار اهميــت دارد و صــداي مطالبهگــري تشــكلها ميتوانــد
بســياري از مســائل را حــل كنــد .از ســوي ديگــر بخــش مهمــي از درآمدهــاي
اتــاق نيــز مرهــون يــك در هــزاري اســت كــه بــه خاطــر تشــكلها بــه اتــاق
پرداخــت شــد .در چنيــن شــرايطي اگــر بخواهيــم هــر گونــه تغييــري در
ســاختار معاونــت تشــكلها بــه عنــوان ســازماني كــه قــرار اســت تســهيلگر
امــور تشــكلها باشــد ،انجــام گيــرد طبيعتــا نيــاز اســت كــه از تشــكلها
نظرخواهــي شــود و اصــوال حفــظ اســتقالل چنيــن معاونتــي بســيار اهميــت
دارد .بحثهايــي همچــون ادغــام ايــن معاونــت ميتوانــد باعــث آســيب
بــه تشــكلها شــود .در اهميــت تشــكلها هميــن بــس كــه زمانــي حتــي
كميســيوني بــه نــام تشــكلها وجــود داشــت تــا اعضــاي تشــكلي دور يــك
ميــز بــه انتقــال تجربــه و افزايــش ضريــب نفــوذ تشــكلي بپردازنــد .همــه اينهــا
نشــان از اهميــت تشــكلها در اتــاق اســت .از ســوي ديگــر اتــاق نيــز در
ايــن دوره كارهــاي خوبــي صــورت داده اســت .افزايــش بودجــه كمــك بــه
تشــكلها در قالــب تقويــت تشــكلها پديــده ميمــون و مباركــي بــود كــه
رخ داد .در دو ماهــه گذشــته نيــز شــاهد كارهــاي مثبتــي بوديــم كــه ازجملــه
آنهــا ميتــوان بــه جلســات بســيار مثبــت ميــان تشــكلها و رييــس اتــاق
اشــاره كــرد .ايــن جلســات كــه بــه همــت معاونــت تشــكلها برگــزار شــد،
خبــر از نــگاه مثبــت رييــس بــه تشــكلها ميدهــد .حــال اگــر ميخواهيــم
ايــن تشــكلها تقويــت شــوند بايــد ضمــن تاكيــد بــر مســاله چابكســازي،
اســتقالل ســاختار معاونــت تشــكلها حفــظ و قبــل از هــر تغييــري در ايــن
بخــش نظــر تشــكلها پرســيده شــود.

رييسجمهــور پــس از  5مــاه دوبــاره بــه تلويزيــون آمــد تــا در خصــوص مــوارد
متعــدد داخلــي و بينالمللــي پاســخگوي ســواالت باشــد .حســن روحانــي
ماننــد ديگــر گفتوگوهايــش در  3ســاله دولــت يازدهــم اصــل را بــر مســائل
اقتصــادي گذاشــت و از ابتــدا وارد مســاله چالشبرانگيــز اشــتغال شــد و پــس
از آن جزئيــات رشــد اقتصــادي  6مــاه و هدفگذاريهــا بــراي ادامــه ســال و
ســال آينــده را تبييــن كــرد.
رييــس دولــت در چارچــوب ســخنان اقتصــادي خــود بــراي ســال  96كــه ســال
انتخابــات رياس ـتجمهوري نيــز هســت 3 ،وعــده بــه مــردم داد و رســما اعــام
كــرد كــه نــرخ تــورم تكرقمــي باقــي ميمانــد ،محيــط كســب و كار بهبــود
مييابــد و رشــد اقتصــاد مثبــت تــداوم پيــدا خواهــد كــرد .مشــروح گفتوگــوي
حســن روحانــي بــا تلويزيــون را در ادامــه ميخوانيــد...
رييسجمهــور بــه عنــوان نخســتين پرســش ،در پاســخ بــه ســوالي در مــورد
افزايــش همزمــان نــرخ بيــكاري و اشــتغال و تاثيــر آن بــر اقتصــاد خانــوار گفــت:
مســاله اشــتغال مهمتريــن مســاله كشــور اســت و اهميــت ويــژهاي بــراي
سياســتگذاران دارد .بيــكاري ميتوانــد معضــل بزرگــي بــراي جامعــه مــا
باشــد چــرا كــه در بعضــي خانوادههــا يــك يــا چنــد بيــكار وجــود دارد .جوانانــي
كــه بهدليــل بيــكاري امكانــات الزم بــراي ازدواج ندارنــد بــراي جامعــه مــا
حياتــي اســت كــه تــاش ويــژه ميطلبــد .يكــي از مباحــث جلســات اقتصــادي

از ابتــداي دولــت موضــوع اشــتغال بــوده كــه بــا توجــه بــه افزايــش جمعيــت
تحصيلكــردگان كــه از  2ميليــون نفــر بــه  5ميليــون نفــر افزايــش پيــدا كــرده
و ســالي  900هــزار نفــر از ايــن افــراد بــه بــازار كار وارد ميشــوند پــس نيــاز
جــدي بــه شــغل وجــود دارد .در ســالهاي گذشــته تراكمــي بــه وجــود آمــده
كــه حــل آن تدابيــر ويــژه ميطلبــد .قبــل از ايــن دولــت ،ســاالنه 14000
شــغل خالــص ايجــاد شــده كــه هــم كــم بــوده و هــم ثابــت اســت كــه جوابگــوي
واردشــدگان بــه بــازار كار نبــوده اســت .مــا در  2ســال گذشــته آمــار مناســبي
در خصــوص اشــتغال داريــم بــه نحــوي كــه كل شــاغلين مــا در ســال 21 ،92
ميليــون و  300هــزار نفــر بــوده كــه بهتدريــج در  2ســال گذشــته بــا بهتــر
شــدن شــرايط اشــتغال ،بــه  23ميليــون نفــر افزايــش پيــدا كــرده اســت .يعنــي
در مــدت  2ســال 1 ،ميليــون و  700هــزار نفــر بــه شــاغلين اضافــه شــده امــا
در عيــن حــال متقاضيــان كار در تابســتان يــك ركــورد ثبــت كــرده كــه بــه 1
ميليــون و  200هــزار نفــر رســيده اســت .از تابســتان  94تــا تابســتان امســال
بيــش از  700هــزار شــغل اضافــه شــده كــه ايــن وضعيــت در دوره مشــابه قبــل
از آن هــم وجــود داشــته اســت .ايــن آمــار يــك ركــورد جهانــي نيــز هســت كــه
تنهــا  5كشــور در دنيــا توانســتهاند  600هــزار شــغل ايجــاد كننــد .امــا چــون
افــراد بيشــتري وارد بــازار كار شــدهاند شــاهد افزايــش نــرخ بيــكاري بودهايــم.
بــه ايــن معنــي كــه ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
3وعــده اقتصــادي بــراي ســال انتخابــات

رييسجمهــور پــس از  5مــاه دوبــاره بــه تلويزيــون
آمــد تــا در خصــوص مــوارد متعــدد داخلــي و
بينالمللــي پاســخگوي ســواالت باشــد مشــروح

خبــر

مخالفــان دولــت و محــک اقتصــاد كــي از
حسـنهاي علــم «اقتصــاد» آن اســت كــه بيــش
از هــر علــم ديگــري در علــوم انســاني ،امــكان
قضــاوت روشــن مشــروح خبــر

واگــذاری مناطــق آزاد تجــاری بــه وزارت
دارایــی اشــتباه اســت در روزهــای اخیــر

مجلــس تصویــب کــرد کــه تمامــی وظایــف و
اختیــارات دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد
تجــاری کشــور بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
منتقــل شــود مشــروح خبــر

بیانیــه تشــکل هــا خطــاب بــه رئیــس
جمهــور نشســت خبــری بیانیــه در خصــوص
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بزرگتریــن دارنــده ذخایــر گاز جهان شــد مشــروح
خبــر
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رشــد صــادرات غیــر نفتــی ســال 42.5 :94
میلیــارد دالر مشــروح خبــر

یــک کارشــناس بــا تشــریح ویژگیهــای برقــی
برنامــه ششــم از برنامهریــزی تاســیس بازارهــای
منطقــهای بــرق خبــر داد و مشــروح خبــر

اقتصــاد ایــران جــزو  ۲۰اقتصــاد دنیاســت

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اعــام کــرد
اقتصــاد ایــران جــزو  ۲۰اقتصــاد برتــر دنیاســت.
او تاکیــد میکنــد کــه شــفافیت در بورسهــای
ایــران بــه شــفافیت در کل اقتصــاد کمــک میکنــد

مشــروح خبــر
.
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مصوبــه بــراي اتصــال شــبكه بــرق مشــروح
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مشــروح خبــر

چالــش تامیــن مــواد اولیــه صنایــع تکمیلــی
خطــاب بــه رئیــس جمهــور بــا حضــور  14تشــکل
صنعتــی زیرمجموعــه اتــاق ایــران بــه منظــور
تعــادل تامیــن مشــروح خبــر

ارتبــاط تجــاري بــا تركيــه هماننــد ســابق
برقــرار اســت مشــروح خبــر

گاز مناطــق شــمالی از تولیــد داخلــی
ـت براســاس قــراردادی کــه از  ٢٠ســال
ـن اسـ
تامیـ

ـاده
ـي جـ
ـاق بازرگانـ
ـس اتـ
ـافعي نايبرييـ
شـ
ابريشــم شــد مشــروح خبــر

پیــش میــان شــرکت ملــی گاز ایــران و شــرکت
ترکمــن گاز امضــا شــده اســت مشــروح خبــر

۶میلیــارد دالر گاز درصنعــت نفــت

میســوزد ایــران پــس از آنکــه بــا حــدود ۳۴
تریلیــون مترمکعــب بــا پیشــی گرفتــن از روســیه

درخواســت اتــاق ایــران بــرای تشــکیل
دادگاه هــای تجــاری مشــروح خبــر
دولــت موظــف بــه تشــکیل بازارمنطقــه ای
بــرق شــد مشــروح خبــر
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توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره شصت سه  //هفته سوم دی هزار و سیصد نود و پنج

ادامه از صفحه 1
وضعيــت اشــتغال از نظــر نســبي بهبــود يافتــه امــا هنــوز
بــا تقاضــا فاصلــه داريــم.
رييسجمهــور بقيــه قــوا و نهادهــا را هــم در بحــث اشــتغال
دخيــل دانســت و خواســتار همــكاري بيــن دســتگاهي شــد.
رييسجمهــور تاكيــد كــرد :وقتــي مــا اصــرار داريــم كــه
ســرمايه خارجــي وارد شــود و ســرمايه داخلــي جــذب شــود
بدليــل نيــاز شــديد بــه ايجــاد شــغل اســت .رييسجمهــور
بــا اشــاره بــه ايجــاد  100هــزار شــغل در حوزهيــي ســي
تــي گفــت :بايــد در ايــن حوزههــا آســانگير باشــيم تــا
ســرمايهگذاري صــورت گيــرد و بــا شــبكههاي اجتماعــي
بــا ســعهصدر روبــرو شــويم .حســن روحانــي نيــاز اقتصــاد
ايــران را رشــد پايــدار ذكــر كــرد و گفــت بايــد در رشــد دو
مولفــه ســازگاري بــا محيــط زيســت و اشــتغالآفريني را
مــورد نظــر قــرار ميدهيــم و البتــه نبايــد از تاثيــر محيــط
كســب و كار هــم گذشــت.
رييــس دولــت يازدهــم همچنيــن در مــورد اينكــه برخــي
اعتقــاد دارنــد كــه هنــوز ركــود باقــي اســت و توليــد تحــت
تاثيــر قــرار نگرفتــه ،گفــت :مــن همــان ابتــداي ســال بــه
مــردم پيــام دادم كــه دولــت بــراي رشــد مثبــت  5درصــدي
هدفگــذاري كــرده كــه از ايــن ميــزان هــم فراتــر رفتــه
كــه بدليــل رشــد در بخــش نفــت و كشــاورزي اســت .ســتاد
اقتصــاد مقاومتــي از ابتــداي ســال تــاش كــرد واحدهــاي
صنعتــي كوچــك و متوســطي كــه نيــاز بــه تســهيالت
داشــتند را شناســايي كنــد كــه در چارچــوب ايــن طــرح
 15000واحــد از ايــن تســهيالت اســتفاده كردنــد .بــا
ايــن اقدامــات صــادرات نفتــي و غيرنفتــي در ســه ماهــه
اول رشــد پيــدا كــرد و ايــن رشــد در ســه ماهــه دوم هــم
تــداوم داشــت و باالتــر نيــز بــود.
رييسجمهــور اختــاف آمــار رشــد را هــم بهدليــل
اختــاف بــر ســر ســال پايــه دانســت كــه بــراي مركــز
آمــار ســال پايــه  76و بــراي بانــك مركــزي ســال  83اســت
كــه تــا پايــان ســال جــاري هــر دو مركــز ســال پايــه را بــا
هــم يكســان خواهنــد كــرد .در  6ماهــه دوم بــر اســاس
اطالعــات مركــز آمــار بخــش كشــاورزي  5.9درصــد رشــد
كــرده كــه ايــن اتفــاق بهخوبــي ملمــوس اســت و مــا هــم
چــون گنــدم توليــدي را خريــداري كردهايــم كشــاورزان
بهخوبــي آن را درك كردهانــد .در بخــش گردشــگري نيــز
رشــد بهراحتــي قابــل حــس اســت .در بخــش توليــدات

مصرف انرژی در کشور دو برابر برخی کشورها یا حتی بیشتر از آن است
صنعتــي رشــد  4.1و در خدمــات  4.8اســت و نفــت
هــم  2.1درصــد رشــد پيــدا كــرده كــه نشــان ميدهــد
همــه بخشهــا رشــد را تجربــه كردهانــد .بانــك جهانــي
هــم بــراي امســال  6.6درصــد بــراي ســال جــاري رشــد
پيشبينــي كــرده كــه بيشــتر از هدفگــذاري ابتــداي
ســال اســت.
رييسجمهــور در مــورد تــداوم رشــد اعــام كــرد :مــا
معتقــد بــه تــداوم رشــد هســتيم و بــراي ســال آينــده
بايــد بيشــتر كار كنيــم چــرا كــه رشــد بخــش نفــت در
ســال آينــده وجــود نخواهــد داشــت .البتــه رشــد نفــت
تحســينبرانگيز اســت چــرا كــه بــاز كــردن در چاههــاي
بســته شــده كار آســاني نيســت .در دي مــاه ســال گذشــته
 1.1ميليــون بشــكه نفــت صــادر ميشــد كــه بــا هزينــه
كــردن حــدود  1ميليــارد دالر صــادرات بــه بــاالي 2
ميليــون بشــكه رســيده كــه بــا احتســاب ميعانــات بــه 2.7
ميليــون بشــكه ميرســد .بــا محاســبات و پيشبينــي مــا،
بهدليــل رشــد در كشــاورزي و صنعــت رشــد اقتصــادي
در ســال آينــده هــم ادامــه خواهــد داشــت .در ســال 93
توانســتيم رشــد اقتصــادي مناســبي داشــته باشــيم امــا در
ســال  94يــك رشــد انــدك مثبــت بــه دســت آمــد و در
ســال جــاري بهدليــل اجرايــي شــدن برجــام رشــد بــا و
بــدون نفــت عــدد قابــل قبولــي بــود .صــادرات غيرنفتــي در
 9مــاه بــه  31ميليــارد دالر رســيده كــه حــدود  10درصــد
نســبت بــه دوره مشــابه ســال گذشــته رشــد كــرده اســت.

روحانــي در مــورد نــرخ ارز فــراز و نشــيبها را دايمــي
ندانســت و تاكيــد كــرد كــه افزايــش جــدي رخ نخواهــد
داد .رييسجمهــور همچنيــن هــر نــوع تمايــل دولــت بــراي
افزايــش نــرخ ارز را رد كــرد و گفــت :مهمتريــن عامــل
افزايــش نــرخ ارز بدليــل افزايــش شــاخص جهانــي دالر
بــوده و دليــل ديگــر آن افزايــش تقاضــاي فصلــي اســت
كــه البتــه بايــد گفــت نــرخ ارز قطعــا بازخواهــد گشــت و
خ چنــد روز گذشــته باقــي نخواهــد مانــد بلكــه بــه يــك
نــر 
قيمــت تعادلــي خواهــد رســيد .در هــر صــورت بــراي دولــت
ثبــات و قابــل پيشبينــي بــودن آن مهمتــر از افزايــش
درآمــد ريالــي اســت و بــه ايــن اصــل پايبنــد خواهيــم
مانــد .رييسجمهــور در ادامــه هــر گونــه اختــاف بيــن
وزيــران را رد كــرد و گفــت اختــاف كارشناســي بيــن وزرا
طبيعــي اســت ولــي اگــر ناهماهنگــي وجــود داشــته باشــد
مــن بــه عنــوان رييسجمهــور دخالــت خواهــم كــرد.
حســن روحانــي در ادامــه بــه برجــام هــم اشــارهاي داشــت
و اعــام كــرد تــا ســالروز اجــراي برجــام يعنــي  27ديمــاه
آخريــن بخــش از تعهــدات ايــران در فــردو اجــرا خواهــد
شــد و دربــاره ارزيابــياش از توافــق هســتهاي افــزود:
برجــام يــك دســتاورد ملــي اســت كــه بــه دنبــال حماســه
انتخابــات  92اتفــاق افتــاد .هيــچ كــس در جهــان وجــود
نــدارد كــه بگويــد ســر ايــران كاله رفتــه و ايــن بــراي طــرف
مقابــل هــم صــادق اســت چــون برجــام يــك بــازي بــرد-
بــرد بــود .اثــر برجــام در همــه حوزههــا ماننــد رشــد و
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صــادرات بــه وضــوح ديــده ميشــود امــا اگــر برجــام نبــود
االن صــادرات نفــت حــدود  250هــزار بشــكه بــود كــه
حتــي اگــر آن هــم اجــرا نميشــد درآمــد كشــور نصــف
اآلن بــود كــه ديگــر نميتوانســتيم حقــوق كارمنــدان را
پرداخــت كنيــم .در هميــن راســتا تــاش ميكنيــم بيــش
از  30هــزار ميليــارد تومــان بودجــه بــه بخــش عمرانــي
اختصــاص دهيــم و بخشــي از بدهيهــا بازپرداخــت شــد.
در ادامــه پــول گندمــكاران پرداخــت شــد و  8000ميليــارد
تومــان از طلــب بدهيهــا نيــز تســويه گرديــد .برجــام
دقيقــا در نفــت و گاز ،حمــل و نقــل ،بيمــه ،واردات كيــك
زرد و ســرمايهگذاري اجــرا شــده امــا در بخــش بانــك
هنــوز خلل-هايــي وجــود دارد .در ســال چيــزي حــدود
 4ميليــارد دالر پــول بابــت خريــد بليــت از خارجيهــا
صــرف ميشــود كــه بــا نوســازي نــاوگان هوايــي و خريــد
هواپيماهــا ايــن پــول بــه جيــب ايرالينهــاي داخلــي
مــيرود و بخشــي از ايــن هواپيماهــا تــا پايــان ســال بــه
داخــل خواهــد آمــد امــا اجــراي كل قــرارداد چنديــن ســال
طــول خواهــد كشــيد و تســويه پــول آن  18ســال زمــان
ميبــرد كــه بــه نشــانه اعتمــاد دنيــا بــه ايــران اســت.
حســن روحانــي موضــع ايــران دربــاره تحــوالت منطق ـهاي
را نيــز اينگونــه تبييــن كــرد :امــروز اكثــر قريــب بــه
اتفــاق كشــورهاي جهــان بــه نقــش موثــر ايــران در منطقــه
اذعــان دارنــد و مــا هــم چنديــن محــور را در سياســت
منطقــهاي خــود دنبــال ميكنيــم .مســاله اول ثبــات
و امنيــت منطقــه اســت كــه هــم ملتهــا را از توســعه
بازمـيدارد و هــم تاثيــر عميقــي بــر بقيــه كشــورها خواهــد
داشــت .مســاله دوم مبــارزه بــا تروريســم اســت كــه مرهــون
هماهنگ ـي و تــاش همــه نيروهــاي ذيربــط اســت كــه در
سيســتان و بلوچســتان و غربيتريــن نقــاط نيــز در ايــن 3
ســال امنيــت محســوس بــوده اســت .در زمينــه مبــارزه بــا
تــرور بــا هــر كشــوري كــه از مــا كمــك خواســته بيدريــغ
كمــك كرديــم و اعتقــاد داريــم تروريســم در حــال شكســت
اســت .مســاله ســوم ثبــات مرزهــاي جغرافيايــي اســت.
برخــي ميخواهنــد ســوريه ،عــراق يــا يمــن را تقســيم
كننــد كــه بــا سياسـتهاي مــا در تضــاد اســت .در منطقــه
بايــد ديپلماســي و مقاومــت بــا هــم پيــش بــرود كــه در
هــر دو بخــش توفيقهــاي خوبــي حاصــل شــده و هنــوز
تالشهــاي ديپلماتيــك بــا همســايگان بــراي مبــارزه بــا
تــرور ادامــه دارد.
منبع  :تعادل
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مخالفان دولت و
محک اقتصاد

يكــي از حسـنهاي علــم «اقتصــاد» آن اســت كــه بيــش
از هــر علــم ديگــري در علــوم انســاني ،امــكان قضــاوت
روشــن و شــفاف و عادالنــه را بــراي بررســي رفتــار
و عملكــرد افــراد و گروههــا و صاحبــان قــدرت فراهــم
مــيآورد و صــدق و كــذب ادعاهــا را در منظــر نــگاه
مخاطبــان عريــان ميكنــد .ايــن روزهــا كــه عملكــرد
دولــت مــورد شــديدترين انتقــادات و حتــي توهينهــا
و برچســبزدنها (خيانــت و )...قــرار ميگيــرد و ديگــر
هيــچ شــرم و مالحظهيــي نيــز در كار نيســت ،علــم
اقتصــاد بــا متــر و مــاك اعــداد و ارقــام و شــاخصهاي
خــود نعــل وارونــه زدن مخالفــان دولــت را بهخوبــي
آشــكار ميكنــد .اظهــارات اخيــر دكتــر نيلــي در مقايســه
عملكــرد دولــت فعلــي بــا دو دولــت گذشــته ،منتســب بــه
جريــان اصولگــرا ،بســياري از ادعاهــاي كــذب مخالفــان
دولــت را مشــخص ميكنــد .ايــن كارشــناس برجســته
اقتصــادي عنــوان ميكنــد كــه پــس از پايــان جنــگ تــا
ســال  ،83كل درآمــد ارزي كشــور 630ميليــارد دالر بوده
درحالــي كــه در نيمــه دوم دهــه ( 80دوران دولتهــاي
نهــم و دهــم) درآمدهــاي ارزي كشــور بــه 845ميليــارد
دالر رســيده اســت .از ســوي ديگــر درحالــي كــه از ســال
 75تــا  83ميانگيــن ايجــاد شــغل در كشــور 638هــزار

شــغل در ســال بــوده امــا از ســال  84بــه  93عمــا
شــغلي در كشــور ايجــاد نشــده و ميانگيــن ســاالنه آن
 76هــزار شــغل بــوده اســت .وي همچنيــن بــا اشــاره بــه
افزايــش نــرخ بيــكاري در حــال حاضــر بــه 12.7درصــد
از هجــوم ســالي يــك ميليــون فارغالتحصيــل
دانشــگاهي بــه بــازار كار ســخن ميگويــد؛ رقمــي كــه
طــي ســالهاي  84تــا  91تقريبــا صفــر بــوده اســت.
امــا باوجــود ايــن دولــت فعلــي توانســته ســاالنه بيــش از
 700هــزار فرصــت شــغلي ايجــاد كنــد .ايــن اظهــارات
را وقتــي در كنــار ســاير ارقــام و شــاخصهاي اقتصــادي
عملكــردي دو دولــت اعــم از تــورم 40درصــدي و
ســقوط رشــد اقتصــادي بــه منفــي 6.8درصــد در دولــت
اصولگــرا و تــورم 8درصــدي و رشــد اقتصــادي حــدود 3
تــا 4درصــدي در دوره ســه ســاله دولــت يازدهــم قــرار
ميدهيــم و همچنيــن بــه ارقامــي همچــون كاهــش
قاچــاق از  25ميليــارد دالر در دوران دولــت گذشــته
بــه  15ميليــارد دالر در ســال قبــل يــا كاهــش واردات
از  60ميليــارد دالر بــه  30ميليــارد دالر آن هــم عمدتــا
واردات كاالهــاي واســطهيي و ســرمايهيي و ...آنــگاه
بهخوبــي ميتــوان ميــزان كارآمــدي مخالفــان امــروز
دولــت را در اصــول كشــورداري ســنجيد! بيشــك اگــر
ميتوانســتيم عملكــرد حوزههــاي سياســت و فرهنــگ
را بــا اعــداد و ارقــام كمــي كنيــم ،آنــگاه ضعــف عملكــرد
آقايــان مخالفــان امــروز دولــت در ايــن حوزههــا نيــز
مشــخص ميشــد كــه در آن صــورت دســتكمي از
عملكــرد ناگــوار اقتصــادي آنــان نداشــت و چــه بســا
وضعيــت بهمراتــب بدتــر بــود ،چراكــه معلــوم نبــود بــا
رفتــار رييــس دولــت قبــل در پــاره كــردن قطعنامــه و...
اصــوال كشــوري وجــود داشــت كــه راجــع بــه اعــداد و
ارقــام اقتصــادياش بحــث شــود!
بهعنــوان آخريــن ســخن اينكــه ،اگــر مخالفان سرســخت
امــروز دولــت بــا اســتدالل فــوق مخالفنــد و عملكــرد
دولــت گذشــته را در كارنامــه جريــان خــود نميداننــد و
خــود را از ايــن عملكــرد بركنــار ،لطــف كننــد و بهطــور
مشــخص برنامــه اقتصــادي و البتــه سياســي و فرهنگــي
خــود را منتشــر كننــد تــا راههــاي موردنظــر آنــان بــراي
رســيدن بــه قلههــاي پيشــرفت و توســعه بــر همــگان
آشــكار و دروازهيــي بــر علــم و هنــر مملكــتداري
گشــوده شــود!
نویسنده :حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
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اطالع رسانی و حضور در ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ایتک
ششــمین کنفرانــس و نمایشــگاه بین¬المللــی «رویکردهــای نویــن در نگهداشــت انــرژی» در
روزهــای  6و  7بهمــن مــاه  1395در دانشــگاه تهــران برگــزار خواهــد شــد .در جلســه هیئــت
مدیــره فدراســیون انــرژی ،بنــا بــر ایــن قــرار گرفــت کــه یــک پنــل مخصــوص فدراســیون
در کنفرانــس تشــکیل شــود کــه موضــوع دقیــق و اعضــای آن در مشــورت هــای بعــدی و بنــا
بــه پیشــنهاد اعضــا تعییــن خواهــد شــد .ســال گذشــته آقــای مهنــدس فالحتیــان معــاون
انــرژی وزارت نیــرو در کنفرانــس شــرکت داشــته و در پنــل اختصاصــی بــه صــادرات بــرق،
مدیرعامــل شــرکت موننکــو دو نفــر از مســئولین صــادرات مپنــا ،آقــای مهنــدس پارســا و
یکــی از مدیــران کل وزارت نیــرو شــرکت داشــتند .همچنیــن تعــدادی از شــرکتهای زیــر
مجموعــه ســندیکای بــرق و فدراســیون انــرژی از جملــه ایــران تابلــو و صانیــر در نمایشــگاه
شــرکت داشــتند .در ســال  1393آقــای مهنــدس چیتچیــان شــخصا در کنفرانــس ســخنرانی
داشــته و امســال نیــز بــرای حضــور دعــوت شــده انــد .بــرای اطالعــات بیشــتر و دسترســی
مراجعــه نمــوده و یــا بــا دبیرخانــه  ETEC.IRبــه گــزارش کامــل ســالهای پیــش بــه ســایت
.کنفرانــس بــه شــماره هــای  88651346و  88651347تمــاس حاصــل نماییــد
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رشد صادرات غیر نفتی
سال  42.5 :94میلیارد دالر
معــاون کمــک هــای تجــاری ســازمان توســعه
وتجــارت ایــران بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات
غیرنفتــی کشــور از  4.2میلیــارد دالر درســال 80
بــه  42.5میلیــارد دالر درســال  94رســیده  ،گفــت:
در  15ســال گذشــته یــک هــزار درصــد رشــد
صــادرات غیــر نفتــی داشــته ایــم .
بــه گــزارش ایرنا،محمــد رضــا مــودودی روز ســه شــنبه
درنشســت پایــش تجــارت خارجــی اســتان البــرز کــه
بــه منظــور رســیدگی بــه مشــکالت صادرکننــدگان و
تولیدکننــدگان ایــن اســتان برگــزار شــد ،افــزود :در بخــش
صــادرات غیــر نفتــی کشــور دارای ترازرشــد مثبــت هســتیم.
وی افزود:هرچندکشــورما ســابقه طوالنــی کشــور در زمینــه
تجــارت و داشــتن تجربههــای مفیــد دارد لیکــن بــا توجــه
بــه شــکل گیــری بازارهــای نویــن بایــد متناســب بــا
وضعیــت جدیــد حرکــت کــرد.
معــاون ســازمان توســعه و تجــارت ایــران گفــت  :فراهــم
آوردن زمینــه توســعه بنــگاه هــای تجــاری و افزایــش
توانمنــدی آنهــا بــه منظــور توســعه صــادرات غیرنفتــی و
بهبــود تــراز بازرگانــی از مهمتریــن اهــداف دولــت تدبیــر و
امیــد اســت کــه بــا جدیــت دنبــال مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :بایــد شــکل گیــری زنجیــره هــای
تولیــد و توزیــع جهانــی را مــورد بررســی قــرار داد و در
قالــب عضویــت در ایــن زنجیرههــای عظیــم تولیــد ارزش
بتــوان ســهمی از بــازار جهانــی کســب کــرد .
مــودودی افــزود :بخــش خصوصــی بازیگــر اصلــی تجــارت
خارجــی اســت و بایــد در کنــار کســب مهارتهــای فنــی،
افــزودن دانــش و حقــوق بینالملــل ،مهارتهــای الزم را در
زمینــه بازاریابــی و مذاکــره کســب نمــوده و از نــگاه ســنتی
و نیــز فــروش حجــرهای فاصل ـ ه بگیــرد.
عــاون ســازمان توســعه تجــارت ایــران یــادآور شــد :بایــد بــه
ســمت بازارهــای مــدرن حرکــت کــرد و بــا بازاریابــی ،ایجــاد
شــبکه توزیــع و آشــنایی بــا حقــوق بینالملــل در جهــت
پیشــرفت تجــارت خارجــی گام برداریــم ،چــرا کــه اکنــون
ضعفهــای عدیــدهای در ایــن بخــش وجــود دارد .

اولین دوره كاربردی میانمدت
مدیریت اجرایی ()MBA

اتــاق تهــران در راســتای ارائــه خدمــات آموزشــی بــه فعــاالن
اقتصــادی ،بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر یــک دوره
كاربــردی میانمــدت مدیریــت اجرایــی ( )MBAبــا گرایــش
عمومــی بــرای مدیــران و کارشناســان ارشــد در بنگاههــای
اقتصــادی برگــزار میکنــد.
ایــن دوره آموزشــی بــه گونــهای طراحــی شــده اســت کــه
مدیــران بنگاههــای اقتصــادی بــا مفاهیــم نویــن مدیریتــی
آشــنا شــوند و توانایــی تدویــن برنامــه و اجــرای آن را بــرای
موفقیــت در فضــای رقابتــی کســب کننــد .برابــر اعــام مرکــز
آمــوزش اتــاق تهــران مخاطبــان ایــن دوره آموزشــی مدیــران
ارشــد و میانــی بنگاههــای اقتصــادی هســتند کــه بــا ثبتنــام
در ایــن دوره میتواننــد در ایــن دوره یکســاله حضــور یابنــد.
برنامــه آموزشــی ایــن دوره شــامل  12درس اســت و بــرای هــر
درس  20ســاعت آمــوزش در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه کل
دوره آموزشــی را بــه  240ســاعت میرســاند .کالسهــای دوره
کاربــردی میانمــدت مدیریــت اجرایــی روزهــای چهارشــنبه
از ســاعت  16تــا  20و پنجشــنبه از  8صبــح تــا  12برپــا
میشــود.
فعــاالن اقتصــادی و اعضــای اتــاق تهــران کــه بــرای حضــور در
ایــن دوره آموزشــی ثبتنــام میکننــد بایــد دارای حداقــل
مــدرک کارشناســی ،ســه ســال ســابقه فعالیــت کاری مرتبط و
آشــنایی بــا زبــان انگلیســی داشــته باشــند .حاضــران در ایــن
دوره آموزشــی بــا توجــه بــه ارزیابــی عملکردشــان در طــول
دوره ،گواهینامــه معتبــر پایــان دوره کاربــردی یکســاله
 MBAبرابــر ضوابــط و مقــررات دانشــگاه امیرکبیــر دریافــت
میکننــد کــه مــورد تاییــد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
اســت.
دوره آموزشــی کاربــردی میانمــدت مدیریــت اجرایــی
از بهمــن مــاه ســال  1395آغــاز میشــود و متقاضیــان و
عالقمنــدان بــه حضــور در ایــن دوره میتواننــد بــا دریافــت
فــر م ثبتنــام و ارســال مــدارک تــا پایــان دی مــاه حضــور
خــود را قطعــی کننــد .بنــا بــر اعــام مرکــز آمــوزش
اتــاق تهــران و بــا توجــه بــه محدودیــت ظرفیــت و لــزوم
یكسانســازی فضــای حرفــهای دوره ،بــا بررســی ســوابق و
تجــارب و در صــورت لــزوم مصاحبــه حضــوری نســبت بــه
انتخــاب و پذیــرش افــراد اقــدام میشــود .محــل برگــزاری
ایــن دروه آموزشــی ســاختمان آمــوزش اتــاق تهــران اســت.

انـرژی
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در جلســه امــروز شــورای اقتصــاد ،بــا
درخواســتهای وزرای نفــت ،صنعــت ،معــدن و
تجــارت و جهــاد کشــاورزی موافقــت شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از پایــگاه اطالعرســانی
دولــت ،جلســه شــورای اقتصــاد ظهــر امــروز (دوشــنبه) بــه
ریاســت معــاون اول رئیســجمهور برگزار شــد .در این جلســه
درخواســتهای برخــی از دســتگاههای اجرایــی مطــرح و
پــس از ارائــه گزارشــات الزم و بحــث و تبــادل نظــر ،بــا
برخــی از ایــن درخواس ـتها موافقــت و تعــدادی نیــز بــرای
بررســی بیشــتر بــه کمیســیون شــورای اقتصــاد ارجــاع شــد.
در ایــن نشســت وزیــر نفــت درخواســت ایــن وزارتخانــه را
مبنــی بــر ســرمایهگذاری بــرای دو طــرح ســرمایهای شــامل
توســعه برداشــت از مخــازن نفــت و گاز کشــور و مطالعــه و
اجــرای طراحــی پایــه توســعه جامــع مکــران از محــل منابــع
داخلــی شــرکت ملــی نفــت ایــران مطــرح کــرد کــه پــس از
بیــان توجیهــات فنــی و اقتصــادی و نیــز ارائــه گزارشــی از
مشــخصات عمومــی طرحهــای مذکــور ،شــورای اقتصــاد بــا
ایــن درخواســتها موافقــت کــرد.
اصــاح مجــوز شــورای اقتصــاد بــرای تغییــر محصــول
طرحهــای ســرمایهگذاری فــوالد بافــت و فــوالد ســبزهوار

نیــز دو درخواســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــود
کــه در ایــن جلســه مــورد بررســی قــرار گرفــت و پــس
از طــرح نظــرات و دیدگاههــای مختلــف و توضیحــات
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بــا درخواســت هــای ایــن
وزارتخانــه موافقــت شــد.
معــاون وزیــر کشــور هــم در ایــن جلســه درخواســت ایــن
وزارتخانــه را مبنــی بــر احــداث خــط  ۲متــرو شــیراز بــا
اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجــی مطــرح کــرد کــه بــا
ایــن درخواســت نیــز موافقــت گردیــد.
گفتنــی اســت طــرح احــداث خــط  ۲متــرو شــیراز قــرار
اســت ظــرف مــدت  ۴ســال و بــا اشــتغالزایی مســتقیم
بــرای  ۳۴۵نفــر و اشــتغالزایی غیرمســتقیم بــرای  ۱۰۰نفــر
اجــرا شــود و مجمــوع ســرمایه گــذاری بــرای ایــن طــرح
 ۷۷۱میلیــون دالر خواهــد بــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی،
نیــرو ،نفــت ،صنعــت ،معــدن و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی،
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،معــاون
رئیسجمهــور در امــور اجرایــی ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور ،رئیــسکل بانــک مرکــزی و رئیــس اتــاق
بازرگانــی ایــران نیــز در ایــن جلســه حضــور داشــتند

وزیر سابق نیرو معاون زنگنه در
وزارت نفت شد

نفــت موافقــت کــرده و هفتــه آینــده بــا صــدور حکمــی
بــه طــور رســمی «حبیــب اهلل بیطــرف» وزیــر اســبق نیــرو
بــه عنــوان معــاون جدیــد خــود در وزارت نفــت منصــوب
خواهــد کــرد.
حبیــب اهلل بیطــرف دارای فــوق لیســانس راه و ســاختمان و
لیســانس راه و ســاختمان از دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران
ا ست .
بــه گــزارش مهــر ،بیطــرف وزیــر اســبق نیــرو همچنیــن
ســابقه همــکاری در اســتانداری یــزد معــاون آموزشــی
وزارت نیــرو ،رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان ســازندگی و
آمــوزش ،مجــری طرحهــای ملــی کارون ،عضــو هیئــت
مدیــره شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران ،مشــاور
ارشــد پژوهشــگاه نیــرو ،عضــو هیئــت علمــی پژوهشــی
پژوهشــگاه نیــرو ،عضــو هیئــت رئیســه ســازمان نظــام
مهندســی اســتان تهــران و رئیــس ســازمان ســازمان نظــام
مهندســی اســتان تهــران را در کارنامــه فعالیــت خــود دارد.

وزیــر نفــت بــا صــدور حکمــی حبیــب اهلل بیطــرف
وزیــر ســابق نیــرو را بــه عنــوان معاونــت مهندســی
و پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت منصــوب کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،پــس از جدایــی ســیدکاظم
وزیــری هامانــه از قائــم مقامــی وزارت نفــت ،منصــور
معظمــی از معاونــت برنامهریــزی وزارت نفــت ،اســتعفای
رکنالدیــن جــوادی از مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت
ایــران و عمــاد حســینی از معاونــت امــور مهندســی وزارت
نفــت ،بازنشســتگی عبــاس شــعریمقدم از مدیرعاملــی
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ،پنجمیــن معــاون وزیــر
نفــت هــم در طــول فعالیــت دولــت یازدهــم تغییــر کــرد.
بــر ایــن اســاس بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت بــا بازنشســتگی
محمدرضــا مقــدم از معاونــت پژوهــش و فنــآوری وزارت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در روزهــای اخیــر مجلــس تصویــب کــرد کــه
تمامــی وظایــف و اختیــارات دبیرخانــه شــورای
عالــی مناطــق آزاد تجــاری کشــور بــه وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی منتقــل شــود.
در ایــران از ســال  1372بــه بعــد  7منطقــه آزاد
تجــاری تاســیس شــده اســت کــه در ســال گذشــته
 640میلیــون دالر صــادرات و  400میلیــون دالر
صــادرات مجــدد داشــته انــد.
یــک نکتــه مهــم ایــن اســت کــه چــه در مجلــس
نهــم و چــه در مجلــس فعلــی ،نمایندگانــی بــوده و
هســتند کــه پیگیــر تاســیس منطقــه آزاد تجــاری
و منطقــه ویــژه اقتصــادی در حــوزه انتخابیــه خــود
هســتند.
در گفــت و گــو بــا دکتــر علــی شــمس اردکانــی
کــه دکتــرای اقتصاد(انــرژی و اقتصــاد بیــن المللــی)
از دانشــگاه ایلــی نویــز آمریــکا دارد و در دولــت
هاشــمی رفســنجانی سرپرســت منطقــه آزاد قشــم
بــوده و در دولــت روحانــی عضــو هیــات مدیــره آن
شــده اســت ،تصمیــم مجلــس دربــاره مناطــق آزاد
را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده اســت.
[شــمس اردکانــی فرزنــد آیــت اهلل مرتضــی شــمس
اردکانــی اســت و روز  28مــرداد  1332امــام خمینــی
میهمــان پــدر علــی شــمس اردکانــی در اصفهــان
بــوده کــه کودتــا رخ داده اســت
در زمــان بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه،
کمیســیون تلفیــق مجلــس تصویــب کــرد کــه
مناطــق آزاد تجــاری زیــر نظــر وزارت اقتصــاد اداره
شــود و از وضعیــت فعلــی کــه زیــر نظــر ریاســت
جمهــوری اســت خــارج شــود .مجلــس هــم رای
مثبــت بــه ایــن مصوبــه داد .آقــای دکتــر شــمس
االن شــما عضــو هیــات مدیــره منطقــه آزاد قشــم
هســتید و در ســال  1372سرپرســت منطقــه آزاد
قشــم بــوده ایــد .در خصــوص ایــن مصوبــه مجلــس
چــه نظــری داریــد؟
بــه قــول اهــل منطــق ترجیــح بــا مرجــح اســت .چــون
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی ،دســتگاهی اســت کــه
وظایــف خــودش را نمــی توانــد بــه خوبــی انجــام بدهــد.
درســت اســت کــه مناطــق آزاد تجــاری ،محــل فعالیــت
هــای اقتصــادی اســت ولــی ســامان فعالیــت هــای اقتصــادی
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مناطــق آزاد ،تعــداد  9وزیــر حضــور دارنــد و یکــی هــم
وزیــر دارایــی اســت.

واگذاری مناطق آزاد تجاری به وزارت
دارایی اشتباه است

کشــور در وزارت اقتصــاد نیســت .وزارت امــور اقتصــاد و
دارایــی مــا ،وزارت دارایــی اســت.
تصمیمــات اقتصــادی در وزارتخانــه هــای اقتصــادی و
ســازمان برنامــه گرفتــه مــی شــود .چــون در شــورای
عالــی مناطــق آزاد تجــاری ،همــه وزرای اقتصــادی دولــت
عضویــت دارنــد .وزارت دارایــی هــم بــه لحــاظ گمــرک در
آن شــورا حضــور دارد.
بنابرایــن مــن فکــر کنــم دوســتانی کــه ایــن موضــوع را
پیشــنهاد کــرده انــد یــا بــا آقــای روحانــی موضــع دارنــد یــا
بــا دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد موضــع دارنــد یــا بــه
دلیــل زیــاده خواهــی بوروکــرات هــا اســت.
بنــده اگــر بخواهــم بــه وزارتخانــه هــای اقتصــادی دولــت
نمــره بدهــم ،وزارت دارایــی کمتریــن نمــره را مــی
گیــرد .بــه عنــوان یــک کارشــناس اقتصــادی کــه ســابقه
کارشناســی مــن از همــه کســانی کــه در آنجــا هســتند
بیشــتر اســت چنیــن نظــری دارم .اصــا آنــان یــک عــده
بوروکــرات هســتند .حتمــا هیچکــدام از قوانیــن و مقــررات
مناطــق آزاد کشــورهای دیگــر را هــم نخوانــده انــد.
آقــای دکتــر شــمس شــما مــی گوییــد وزیــر
اقتصــاد ناکارآمــد اســت  .امــا رئیــس جمهــور بــه
آقــای طیــب نیــا لــوح تقدیــر داد و از او تشــکر
کــرد .آقــای نوبخــت هــم گفــت وزرای اقتصــادی
دولــت موفــق هســتند .مجلــس هــم تصویــب
کــرده اســت کــه مناطــق آزاد زیــر وزیــر اقتصــاد

بــه ایــن ترتیــب شــما از همــان ابتــدا نقــش
داشــته ایــد در ایــن کــه وزیــر اقتصــاد بــر مناطــق
آزاد ریاســت نداشــته باشــد؟
بلــه .کامــا اشــتباه اســت .دلیلــش هــم ایــن اســت
کشــورهایی کــه موفــق هســتند آن را زیــر نظــر وزیــر
دارایــی قــرار نــداده انــد.

اداره شــود.
مــن در مســائل اقتصــادی ،مجتهــد هســتم .یکــی از علمــا
گفتــه اســت در هــر علمــی مجتهــد آن بایــد از دارالعلمــش
بیــرون بیایــد .مــن افتخــار مــی کنــم ســه ســال دســتیار
داگالت نــورث بــودم کــه جایــزه نوبــل اقتصــاد( )1993را
بــرده اســت .رئیــس جمهــور خوشــش آمــده و لــوح داده
اســت.

در کشــور چیــن کــه مناطــق آزاد تجــاری موفــق
دارنــد وابســته بــه وزارت اقتصــاد و دارایــی
نیســت؟
در آنجــا هــم یــک شــورای عالــی دارنــد و رئیــس جمهــور
در راس آن اســت .در مالــزی هــم همیــن طــور اســت.
بنابرایــن ،قــرار دادن مناطــق آزاد تجــاری زیــر نظــر وزارت
اقتصــاد و دارایــی ،از روی علــم نیســت .دوم ایــن کــه از
روی مصالــح اقتصــادی مملکــت نیســت .ســوم ایــن کــه
موجــب عــدم ورود ســرمایه داخلــی و خارجــی در مناطــق
آزاد مــی شــود.
بــه احتمــال قــوی ،برخــی ســرمایه گــذاری هایــی هــم کــه
انجــام شــده اســت از مناطــق آزاد تجــاری فــرار کننــد.

یعنی بدون دلیل لوح تقدیر داده است؟
شــما وضــع نامناســب بانــک هــا و بیمــه هــا را نــگاه کنیــد.
ایــن چــه حرفــی اســت .مــن اصــا مــی گویــم وزارت امــور
اقتصــاد و دارایــی ،وزارت اقتصــاد نیســت و وزارت دارایــی
اســت .وزارت تریــژری( )Treasuryاســت بــه اصطــاح
خارجــی.
در هیــچ جــای دنیــا ،مناطــق آزاد زیــر نظــر تریژری(خزانــه
داری) نیســتند .ممکــن اســت صنعتــی باشــد و زیــر نظــر
وزات صنایــع باشــد.
مــا وقتــی قانــون مناطــق آزاد را مــی نوشــتیم تجربــه
کشــورهایی مثــل چیــن و مالــزی را بررســی کردیــم و
دیدیــم بــرای کشــوری مثــل ایــران ،بهتــر ایــن اســت کــه
زیــر نظــر یــک شــورای عالــی باشــد ولــی زیــر نظــر هیــچ
وزیــری نباشــد.
نــخ تســبیح آن شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری هــم،
ریاســت جمهــوری اســت .در حقیقــت شــورای عالــی بــه
رئیــس جمهــور گــزارش مــی دهــد .در شــورای عالــی

مــا از ســال  1372بــه بعــد  7منطقــه آزاد تجــاری
داریــم .کارنامــه ایــن مناطــق آزاد بــه ایــن صــورت
اســت کــه در ســال گذشــته  640میلیــون صــادرات
داشــته انــد .ایــن میــزان صــادرات نشــان مــی دهد
کــه کارنامــه موفقــی نبوده اســت.
شــما کشــوری داریــد کــه ضــد تولیــد اســت و ضد صــادرات
اســت .همــه بــه دنبــال واردات هســتند .کشــوری کــه همــه
واردات چــی هســتند مناطــق آزاد آن ،نــه تولیــدی مــی
شــود و نــه صادراتــی.
ایــن رشــد اقتصــادی کــه از نظــر عــدد و رقمــی حاصــل
شــد و مثــا حــدود  7درصــد اســت ،ناشــی از رشــد تولیــد
نفــت و گاز اســت کــه مــاده اولیــه اســت .تولیــد واقعــی مــا
و فرآیندهــای تولیــدی مــا بــاال نرفتــه اســت.
بــا ایــن وضــع ،مــی خواهنــد مناطــق آزاد را زیــر نظــر
وزارت اقتصــاد قــرار بدهنــد .مقامــات وزارت اقتصــاد چــه
شــغلی بلدنــد ایجــاد کننــد و چــه شــغلی ایجــاد کــرده انــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نشســت خبــری بیانیــه در خصــوص چالــش تامیــن مــواد
اولیــه صنایــع تکمیلــی خطــاب بــه رئیــس جمهــور بــا
حضــور  14تشــکل صنعتــی زیرمجموعــه اتــاق ایــران
بــه منظــور تعــادل تامیــن و زنجیــره ارزش در صنایــع
باالدســتی و پاییــن دســتی و تشــکیل کارگــروه ویــژه
زنجیــره تامیــن در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی برگــزار شــد.
در ایــن جلســه کــه در اتــاق ایــران برگــزار شــد ،نمایندگان
 14تشــکل صنعتــی نســبت بــه شــرایط کنونــی اعتــراض
کــرده و اعــام کردنــد سیاســت و برنامهریــزی دقیقــی در
راســتای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع تکمیلــی
وجــود نــدارد چــرا کــه «شــناخت تصمیمگیــران از وظایــف
صنایــع مــادر نادرســت اســت».
علیرضــا کالهــی صمــدی ،رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای
صنعــت بــرق بــا بیــان ایــن مطلــب کــه رانــت بزرگــی در
اختیــار صنایــع مــادر قــرار دارد و دولــت حمایــت هــای
ویــژه خــود را معطــوف بــه ایــن بخــش از صنعــت کــه حلقه
اول در زنجیــره تامیــن اســت کــرده ،از تصمیمســازان
دولتــی خواســت کــه طبــق قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســب وکار ،در حیــن برنامهریــزی بــرای هــر بخــش از
نظــرات و پیشــنهادات تشــکل هــای تخصصــی همــان
حــوزه اســتفاده کننــد.
وی تاکیــد کــرد :صنایــع باالدســتی نبایــد درپــی کســب
ســود بــاال بــه هــر قیمتــی باشــند ،تکلیــف آنهــا تامیــن
مواداولیــه موردنیــاز صنایــع تکمیلــی اســت .متاســفانه در
ایــران ایــن صنایــع منابــع ارزان قیمتــی در اختیــار دارنــد
و رفتــار ســوداگرانه و یــک طرفــه ای در پیــش گرفتــه انــد.
ایــن فعــال اقتصــادی رتبــه ایــران در گــزارش رقابتپذیــری
از بیــن  144کشــور در ســه شــاخص بــازار ســرمایه ،قانــون
کار و زنجیــره تامیــن را بســیار پاییــن و نامطلــوب ارزیابــی
کــرد و گفــت :بخــش بیشــتر آمــار صادراتــی کــه در کشــور
اعــام مــی شــود مربــوط بــه صــادرات مــواد خامــی اســت
کــه از ســوی همیــن صنایــع باالدســتی بــا قیمتــی ارزان
تــر از بهــای جهانــی بــه بازارهــای هــدف فروختــه مــی
شــود.
بــه گفتــه کالهــی ،صنایــع پاییــن دســتی بــرای چرخانــدن
کارخانههــای خــود بــه مواداولیــه نیــاز دارنــد و بــرای
تامیــن آن بــه ناچــار از مــواد وارداتــی اســتفاده مــی کننــد
کــه تعرفــه  20درصــدی داشــته و موجــب گــران تــر شــدن
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صدور گواهی مالیاتی در
فرایند پرداخت تسهیالت بانکی
تسهیل می شود

درخواست های پنچ گانه تشکل های صنعتی

بیانیه تشکل ها خطاب به رئیس جمهور

ایــن مــواد و در نهایــت افزایــش قیمــت نهایــی محصــول
خواهــد شــد.
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق تصریــح
کــرد :اشــتغال معضــل کنونــی اقتصــاد ایــران اســت .از
طرفــی صنایــع اشــتغالزا ،همــان صنایــع تکمیلــی ،کوچــک
و متوســطی هســتند کــه دولــت بــا دســت هــای خــود
در حــال نابــود کــردن آنهاســت .تشــکل هــای صنعتــی
خواهــان توزیــع عادالنــه منابــع اولیــه و صــادرات مــواد بــه
بهــای جهانــی هســتند.
در ادامــه امیرحســین کاوه ،دبیــرکل ســندیکای لولــه و
پروفیــل فــوالدی ،بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه صــدای
بخــش خصوصــی واقعــی بــه گــوش دولــت نمــی رســد،
گفــت :مســئوالن بایــد پاســخگوی اقدامــات خــود باشــند
چــرا در حــال حاضــر در داخــل بــا گران فورشــی و ســهمیه
بنــدی مــواد اولیــه روبــرو هســتیم درحالــی کــه همیــن
مــواد در خــارج بــا بهایــی ارزان تــر فروختــه مــی شــوند.
وی ادامــه داد :واحدهــای کوچــک و متوســط در ایــن
روزهــا بــا انــواع چالــش هــا و فشــارها از جانــب تامیــن
اجتماعــی ،ســازمان مالیــات ،بانــک هــا و غیــره مواجــه
هســتند و متاســفانه بــا معضــل جدیــدی بــه عنــوان نبــود
مــواد اولیــه روبــرو شــده اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا نگاهــی بــه بیانیــه ای که از ســوی

 14تشــکل صنعتــی بــرای ارائــه بــه رئیــس جمهــور تهیــه
شــده گفــت :ایــن تشــکل هــا از دولــت مــی خواهنــد کــه
مــاده  37قانــون رفــع موانــع تولیــد اجرایــی شــود ،صنایــع
و زنجیــره ارزش افــزوده داخلــی در اولویــت قــرار گیــرد،
معافیــت مالیاتــی صــادرات مــواد خــام لغــو شــود و یــا از آن
عــوارض دریافــت گــردد ،مــاده  2و  3قانــون بهبود مســتمر
محیــط کســب وکار در حــوزه سیاس ـتگذاری بــرای مــواد
اولیــه و صنایــع پاییندســتی و اســتفاده از ظرفیــت هــای
اتــاق و تشــکل هــا اجــرا شــود ،تعرفــه واردات مــواد اولیــه
اصــاح و بــه حداقــل ممکــن کاهــش پیــدا کنــد.
کاوه تاکیــد کــرد :بــه منظــور ایجــاد شــفافیت در قیمــت
و نحــوه صــادرات مــواد اولیــه ،صــادرات شــرکت هــای
باالدســتی از طریــق رینــگ صادراتــی بــورس کاالی ایــران
صــورت گیــرد
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی ،ایــران در حــال حاضــر بــه
دلیــل نبــود منابــع اولیــه الزم در تولیــد ،بازارهــای هــدف
خــود را از دســت داده و بــه بــازاری بــرای واردات کاالهایــی
تبدیــل شــده کــه خــودش تــوان تولیــد آنهــا را دارد.
حقیقــی رونــد فعالیــت بــورس کاال را نیــز مــورد انتقــاد
قــرار داد و مدعــی شــد کــه عــدم شــفافیت در ایــن بخــش
موجــب شــده تــا قیمــت هــا واقعــی نباشــند.

هیــأت مقرراتزدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای
کســب و کار در مصوبــه ای ســازمان امــور مالیاتــی
را مکلــف بــه تســهیل صــدور گواهــی مالیاتــی در
فرآینــد پرداخــت تســهیالت بانکــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،هیــأت مقرراتزدایــی و تســهیل
صــدور مجوزهــای کســب و کار در جلســه مــورخ
 13/10/1395موضــوع تســهیل صــدور گواهــی
تبصــره  1مــاده  186قانــون مالیاتهــای مســتقیم
را در دســتور کار قــرار داد.
در ایــن جلســه مــواردی از قبیــل طوالنــی بــودن
فرآینــد اســتعالم ،تعــدد بخشــنامه هــا  ،تفســیر
پذیــری مفهــوم ”بدهــی مالیاتــی قطعــی شــده“ ،عــدم
امــکان اخــذ تســهیالت بــا یــک گواهــی از موسســات
اعتبــاری گوناگــون (علیرغــم مــدت اعتبــار یکســاله
آن) و مراجعــات متعــدد و حضــوری متقاضیــان بــه
ادارات مالیاتــی بــه دلیــل غیــر الکترونیکــی بــودن
فرآینــد مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفتــه شــده
اســت.
بــر ایــن اســاس مصــوب شــده اســت کــه بــا هــدف
بهبــود محیــط کســب و کار و تســهیل فرآینــد
صدورمجوزهــا ،ســازمان امــور مالیاتــی مکلــف اســت
ظــرف یکمــاه بــا اخــذ نظــرات بخــش غیردولتــی(در
چهارچــوب مــاده  3قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســب و کار) بخشــنامه واحــدی ارائــه نمایــد بــه
نحــوی کــه ضمــن افزایــش ســقف تســهیالت بانکــی
مــورد نیــاز بــرای اســتعالم ،بدهــی قطعــی مالیاتــی
بطــور شــفاف تعریــف و امــکان اخــذ تســهیالت از
بانکهــای مختلــف بــا اخــذ یــک گواهــی را فراهــم
آورد.
از جملــه نــکات مهــم مصوبــه هیــات موضــوع
الکترونیکــی شــدن فرآینــد صــدور گواهــی و ایجــاد
وحــدت رویــه بــا منســوخ شــدن کلیــه بخشــنامه
هــای قبــل مــی باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
مصوبه براي اتصال شبكه برق
ايســنا نماينــدگان مجلــس در مصوبهيــي دولــت را
موظــف كردنــد بــا تشــكيل بــازار منطقهيــي ،شــبكه
بــرق كشــور را بــه كشــورهاي همســايه متصــل كنــد.
نماينــدگان مجلــس در جلســه علنــي نوبــت روز گذشــته
و در ادامــه بررســي جزييــات اليحــه برنامــه ششــم مــاده
 60ايــن اليحــه را بــا 148رأي موافــق17 ،رأي مخالــف
و يــك رأي ممتنــع از مجمــوع 219نماينــده حاضــر
در مجلــس بــه تصويــب رســاندند .بــر ايــن اســاس
دولــت موظــف اســت از ســال اول برنامــه اقدامــات الزم
جهــت تشــكيل بــازار منطقهيــي و ايجــاد قطب(هــاب)
منطقهيــي بــرق انجــام دهــد بهطــوري كــه شــبكه بــرق
كشــور از شــمال ،جنــوب ،شــرق و غــرب بــه كشــورهاي
همســايه متصــل شــود .همچنيــن مــاده  61ايــن اليحــه
نيــز بــا 165رأي موافــق2 ،رأي مخالــف و 4رأي ممتنــع
از مجمــوع 223نماينــده حاضــر در مجلــس بــه تصويــب
رســيد .براســاس ايــن مصوبــه دولــت مكلــف اســت،
ســهم نيروگاههــاي تجديدپذيــر و پــاك را بــا اولويــت
ســرمايهگذاري توســط بخــش غيردولتي(داخلــي و
خارجــي) بــا حداكثــر اســتفاده از ظرفيــت داخلــي تــا
پايــان برنامــه بــه حداقــل  5درصــد ظرفيــت بــرق كشــور
برســاند.
رشد مصرف انرژي خورشيدي در اروپا
پــاون براســاس آخريــن گــزارش اتحاديــه اروپــا از
ميــزان مصــرف انــرژي در ســال  2014و مقايســه آن
بــا ســال  2000مصــرف انــرژي خورشــيدي در اتحاديــه
اروپــا افزايــش قابــل توجهــي داشــته و از 0.4درصــد در
ســال  2000بــه  6درصــد در ســال  2014رســيده اســت.
براســاس ايــن گــزارش ،مصــرف ســوختهاي زيســتي
و زبالهســوزها نيــز از  58.7درصــد در ســال  2000بــه
49.1درصــد رســيده و كاهــش قابــل توجهــي داشــته
اســت .مصــرف انــرژي بــادي نيــز در طــول 14ســال
گذشــته از رشــد بســيار خوبــي برخــوردار بــوده و از
1.9درصــد ســال  2000بــه 10.8درصــد در ســال 2014
رســيده اســت .ايــن گــزارش ميافزايــد ،بيشــترين

انـرژی
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ميــزان مصــرف انــرژي در 14ســال گذشــته در حــوزه همچنيــن ادامــه وضعيــت اضطــراري در تركيــه تاثيــرات
مصــرف گاز مايــع و بيــوگاز بــوده كــه از 3درصــد مصــرف منفــي در بــازار گردشــگري ايــن كشــور داشــته و از
ســال  2000بــه 15درصــد ســال  2014رســيده اســت .تعــداد گردشــگران بــه تركيــه كاســته شــده اســت
گفتنــي اســت در ايــن دوره زمانــي مصــرف انــرژي
در دو بخــش برقآبــي و زميــن گرمايــي بــا كاهــش شافعي نايبرييس اتاق بازرگاني جاده ابريشم شد
روبــهرو بــوده اســت بــه طــوري كــه مصــرف برقآبــي طــي حكمــي از ســوي رييــس اجرايــي اتــاق بازرگانــي
از 31.3درصــد در ســال  2000بــه 16درصــد در ســال بينالمللــي جــاده ابريشــم ( )SRCICغالمحســين
 2014رســيده و مصــرف انــرژي زميــن گرمايــي از شــافعي رييــس اتــاق ايــران ،بهعنــوان نايبرييــس
4.7درصــد در ســال  2000بــه 3.1درصــد رســيده اســت .ايــن ســازمان منصــوب شــد .اتــاق بازرگانــي بينالمللــي
جــاده ابريشــم ســال گذشــته از ســوي فدراســيون
ارتباط تجاري با تركيه همانند سابق برقرار است جهانــي اتاقهــاي بازرگانــي ( )WCFبــا هــدف توســعه
دبيــركل شــوراي مشــترك بازرگانــي ايــران و تركيــه روابــط اقتصــادي ميــان  65اتــاق بازرگانــي واقــع
عنــوان كــرد كــه ميــزان صــادرات ايــران بــه تركيــه پــس در منطقــه اوراســيا تاســيس شــده اســت .گســترش
از بحرانهــاي سياســي در ايــن كشــور كاهــش نيافتــه تعامــات دو و چندجانبــه كشــورهاي واقــع در ايــن
و همچنــان در وضعيــت قبلــي قــرار دارد .ســيد جــال منطقــه در زمينههــاي تجــارت ،ســرمايهگذاري ،حــذف
ابراهيمــيگفــت :اقتصــاد تركيــه و واحــد پولــي ايــن موانــع تجــارت و ســرمايهگذاري ،افزايــش همكاريهــاي
كشــور (ليــر) در بحــران قــرار گرفتــه اســت امــا تاكنــون گمركــي و توســعه تجــارت بينالمللــي از مهمتريــن
تاثيــر منفــي در روابــط اقتصــادي ايــران و تركيــه نداشــته اهــداف اتــاق بازرگانــي بينالمللــي جــاده ابريشــم اســت.
اســت .وي دربــاره تاثيــرات بحرانهــاي سياســي تركيــه ايجــاد نمايشــگاه بينالمللــي جــاده ابريشــم ،پــارك
در مبــادالت تجــاري بيــن ايــران و تركيــه توضيــح داد :فنــاوري جــاده ابريشــم و جــاده ابريشــم الكترونيــك از
صــادرات ايــران بــه تركيــه همچنــان ماننــد گذشــته مهمتريــن پروژههــاي در دســتور كار ايــن ســازمان
اســت و ميــزان صادراتمــان بــه تركيــه پاييــن نيامــده اســت.
اســت ،چــون همچنــان ســفارشهاي قبلــي در حــال
درخواست اتاق ایران برای تشکیل دادگاه های
انجــام اســت و حداقــل  ۴۵روز طــول ميكشــد كــه
تجاری
اتفاقــات اخيــر در تركيــه تاثيــرات خــود را در وضعيــت
صــادرات و بهطــور كلــي مبــادالت تجــاري نشــان دهــد .بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،غالمحســین
دبيــركل شــوراي مشــترك بازرگانــي ايــران و تركيــه شــافعی صبــح امروز(دوشــنبه) در نشســت صبحانــه
ادامــه داد :هماكنــون رســانههاي تركيــه ســعي کاری بــا «محمدجعفــر منتظــری» در محــل اتــاق ایــران
ميكننــد دســتاوردها و امتيــازات اقتصاديشــان را افــزود :دادگاه هــای تجــاری بــا قضــاوت قضــات آشــنا بــه
برجســته كننــد و شــرايط اقتصاديشــان را عــادي پیچیدگــی هــای مباحــث اقتصــادی ،مهمتریــن خواســته
نشــان دهنــد امــا درواقــع امــروز بــازار تركيــه ،بــازار فعــاالن اقتصــادی اســت.
محكمــي نيســت .از ســوي ديگــر ارتبــاط تجــاري تركيــه وی دومیــن خواســته بخــش خصوصــی را «تاســیس دفتر
بــا اروپــا هــم بــه وســيله دالر انجــام ميشــود و اگــر دالر حمایــت از ســرمایه گــذاری» بیــان کــرد و گفــت :ایــن
در تركيــه دســتخوش تغييراتــي شــود روابــط اقتصــادي امــر مــی توانــد در قالــب کمیتــه هــای اســتانی و بــرای
ايــن كشــور بــا اروپــا نيــز تحــت تاثيــر قــرار ميگيــرد .حمایــت هــای قضایــی در محــل دادســتانی کل کشــور
ابراهيمــي همچنيــن بــا اشــاره بــه تاثيــرات بحرانهــاي تشــکیل شــود.
سياســي تركيــه در وضعيــت گردشــگري ايــن كشــور شــافعی بــه رابطــه اقتصــاد و امنیــت ،و لــزوم ایجــاد
گفــت :وضعيــت ورود گردشــگران بــه تركيــه بــا توجــه اشــتغال و رشــد ســرمایه گــذاری و داشــتن قــوه قضائیــه
بــه شــرايط بحرانــي و بمبگذاريهايــي كــه در برخــي بــروز و مســتقل اشــاره و اضافــه کــرد :بــه طــور حتــم از
شــهرها ازجملــه آنــكارا و اســتانبول اتفــاق افتــاده و جملــه عوامــل تســهیل کننــده محیــط کســب وکار در

8

هــر جامعــه ای وجــود دســتگاه قضــا و نهادهــای کارا و
ســالم در ایــن رابطــه اســت.
وی گفــت :بــا وجــود اقدامــات بســیار اساســی در کشــور،
همچنــان برخــورد محاکــم قضائــی بــا صاحبــان بنــگاه
هــا کــه ســربازان جبهــه اقتصــادی هســتند ،درخــور
شــان و منزلــت آنهــا نیســت.
وی ادامــه داد :طبــق قانــون بایــد دادگاه هــای اقتصــادی
و تجــاری بــرای رســیدگی بــه جرایــم مربــوط بــه ایــن
بخــش تشــکیل شــوند.
رییــس اتــاق ایــران بــا اعــام اینکــه بــه تازگــی قضــات
کشــور در اســتانها بــه کارخانــه هــا ســر مــی زننــد و
از نزدیــک بــا فعالیــت واحدهــای اقتصــادی آشــنا مــی
شــوند ،ایــن حرکــت را مثبــت توصیــف کــرد و ادامــه داد:
بــاال رفتــن ســطح آگاهــی و اطالعــات قضــات کشــور از
مســائل اقتصــادی امــر مبارکــی اســت کــه بــه تازگــی در
ســطح کشــور اجــرا شــده و بایــد بــه صــورت مســتمر
ادامــه یابــد.
شــافعی در ادامــه بــه دســتورالعمل مربــوط بــه ســال
 1387دربــاره تشــکیل کمیتــه هــای حمایــت قضائــی از
ســرمایه گــذاری اشــاره کــرد و گفــت :درخواســت بخــش
غیردولتــی از دادســتانی کل کشــور ،احیــا و توجــه
ویــژه بــه برگــزرای جلســات ایــن کمیتــه در ســطح
استانهاســت.
وی تاکیــد کــرد ،از زمــان تاســیس و فعالیــت ایــن
کمیتــه هــا بخــش زیــادی از چالشــهای اقتصــادی در
ســطح اســتانی برطــرف شــدند.
دولت موظف به تشکیل بازارمنطقه ای برق شد
نماینــدگان مجلــس دولــت را موظــف کردنــد از ســال
اول برنامــه اقدامــات الزم جهــت تشــکیل بــازار منطقــه
ای و ایجــاد قطــب (هــاب) منطقــه ای بــرق را انجــام
دهــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر در جلســه نوبــت عصــر روز
یکشــنبه مجلــس شــورای اســامی بررســی بنــد هایــی
از الیحــه برنامــه ششــم توســعه در دســتور کار صحــن
علنــی مجلــس قــرار گرفــت.
نماینــدگان بــا تصویــب مــاده ای از الیحــه برنامــه
دولــت را موظــف کردنــد از ســال اول برنامــه اقدامــات
الزم جهــت تشــکیل بــازار منطقــه ای و ایجــاد قطــب
(هــاب) منطقــه ای بــرق انجــام دهــد بــه طــوری کــه

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شــبکه بــرق کشــور از شــمال ،جنــوب ،شــرق و غــرب
بــه کشــورهای همســایه متصــل شــود.
ایــن مــاده بــا  ۱۴۸رای موافــق  ۱۷رای مخالــف و  ۱رای
ممتنــع از مجمــوع  ۲۱۹نماینــده حاضــر در مجلــس ایــن
مــاده را بــه تصویــب رســاندند.
وکالی ملــت همچنیــن بــا تصویــب مــاده دیگــری دولــت
را مکلــف کردنــد ســهم نیروگاههــای تجدیدپذیــر و پــاک
بــا اولویــت ســرمایهگذاری توســط بخــش غیردولتــی
(داخلــی و خارجــی) بــا حداکثــر اســتفاده از ظرفیــت
داخلــی را تــا پایــان برنامــه بــه حداقــل( )%۵ظرفیــت
بــرق کشــور برســاند.
ایــن مــاده نیــز بــا  ۱۶۵رای موافــق  ۲رای مخالــف و ۴
رای ممتنــع از مجمــوع  ۲۲۳نماینــده حاضــر در مجلــس
بــه تصویــب رســید.
وکالی ملــت در ادامــه مــاده ای از الیحــه برنامــه را
حــذف کردنــد کــه در صــورت تصویــب آن وزارت نیــرو
موظــف مــی شــد تــا پایــان ســال  ۹۶بخــش تصــدی
گــری امــور مربــوط بــه بــرق را در قالــب اجــرای قانــون
اصــل  ۴۴بــه بخــش خصــوص ی واگــذار کنــد.
گسترش همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا
یــک هیــات تجــاری بــرای پیگیــری توســعه مــراودات
اقتصــادی بــا فعــاالن اقتصــادی اروپایــی بــه مرکــز و
شــمال اروپــا ســفر مــی کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اتــاق بازرگانی و
صنایــع و معــادن تهــران ،در راســتای گســترش همکاری
هــای تجــاری ،هیــات تجــاری اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران در بهمــن مــاه امســال بــه دو
کشــور چــک و دانمــارک ســفر مــی کنــد .در ایــن ســفر
 ۶روزه مذاکــرات پیشــین در حضــور هیاتهــای تجــاری
در اتــاق تهــران پیگیــری مــی شــود.
قــرار اســت کــه ایــن هیــات تجــاری در زمینــه
ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی و معدنــی ،صنایــع
ســنگین ،دارو و تجهیــزات پزشــکی ،صنایــع لبنــی و
غذایــی ،انرژیهــای تجدیدپذیــر ،فناوریهــای زیســت
محیطــی بــا بخــش بازرگانــی جمهــوری چــک مذاکراتــی
داشــته باشــد .همچنیــن فعــاالن اقتصــادی در ســفر بــه
دانمــارک در زمینههــای تخصصــی دارو و تجهیــزات
پزشــکی و نیــز صنایــع لبنــی و غذایــی فعــال مذاکراتــی

خواهنــد داشــت.
براســاس ایــن گــزارش ،بــا توجــه بــه اینکــه برخــی
زمینــه هــای فعالیــت اقتصــادی مــورد نظــر بــرای
گفتوگــو و مذاکــره در دو کشــور متفــاوت اســت،
اعضــای اتــاق تهــران میتواننــد بنــا بــه صالحدیــد و
ضــرورت یــک یــا هــر دو مقصــد را انتخــاب کننــد و در
هیــات تجــاری حضــور داشــته باشــند.
سرمایهگذاری  ۴میلیارد یورویی ایتالیا در
راهآهن ایران
مدیــر کل امــور بینالملــل راهآهــن بــا بیــان اینکــه
تعــداد زیــادی از ســرمایهگذاران خارجــی بــرای حضــور
در عرصــه ریلــی ایــران اعــام آمادگــی کردهانــد،
از نهایــی شــدن تعــدادی از قراردادهــا و رســیدن بــه
مراحــل پایانــی مذاکــرات در برخــی دیگــر از توافقهــا
خبــر داد.
عبــاس نظــری در نشســت خبــری دربــارهی آخریــن
وضعیــت اتصــال ریلــی ایــران بــه آذربایجــان ،توضیــح
داد :در کریــدور شــمال بــه جنــوب مــا یــک حلقــه
مفقــوده مهــم داریــم کــه آن حدفاصــل رشــت تــا
آستاراســت .بــا رســیدن ایــن مســیر میتــوان انتظــار
داشــت تــوان ریلــی ایــران در ایــن عرصــه بــه شــکلی
جــدی افزایــش یابــد.
بــه گفتــه وی ،پــس از آنکــه پــل ریلــی آســتارا بــه
آســتارا افتتــاح شــود بــا بارانــدازی کــه در ایــن منطقــه
تعریــف خواهــد شــد امــکان افزایــش ســه میلیــون تنــی
ظرفیــت حمــل بــار در راهآهــن بــه وجــود خواهــد آمــد.
مدیــر کل امــور بینالملــل راهآهــن بــا اشــاره بــه
دســتور رییــس جمهــور آذربایجــان بــرای تامیــن ۵۰۰
میلیــون دالر منابــع اعتبــاری الزم بــرای تکمیــل مســیر
رشــت بــه آســتارا ،عنــوان کــرد :بــا رســیدن ایــن منابــع
کــه حــدودی نیمــی از هزینــه ســاخت ایــن پــروژه بزرگ
را تامیــن میکنــد ،میتــوان انتظــار داشــت شــرایط در
راهآهــن شــمال غربــی ایــران بهبــود جــدی پیــدا کنــد.
نظــری از نهایــی شــدن مذاکــرات ابتدایــی بــا کشــور
ایتالیــا بــرای ســرمایهگذاری چهــار میلیــارد یورویــی در
راهآهــن ایــران خبــر داد و گفــت :طبــق برنامهریزیهــای
ی مســتقیم
صــورت گرفتــه ایــن کشــور ســرمایهگذار 
خــود را در دو خــط سریعالســیر ریلــی قــم بــه اراک
و تهــران بــه همــدان انجــام خواهــد داد و همچنیــن

انـرژی
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در حــوزه تامیــن نــاوگان راهآهــن سریعالســیر نیــز
حضــوری جــدی خواهــد داشــت.
وی اضافــه کــرد :در راهآهــن سریعالســیر پیشــنهادهای
ســرمایهگذاری کشــور چیــن را نیــز داشــتهایم کــه در
خــط تهــران – قــم – اصفهــان اجرایــی شــده و در حــوزه
برقیســازی تهــران – مشــهد نیــز گامهــای مهمــی در
ایــن زمینــه برداشــته شــده اســت.
مدیــر کل امــور بینالملــل راهآهــن همچنیــن از اقبــال
جــدی فرانســه نســبت بــه ســرمایهگذاری در راهآهــن
ایــران خبــر داد و افــزود :در طــول ماههــای گذشــته
مذاکــرات جــدی بــا طرفهــای فرانســوی داشــتهایم
تــا آنهــا چــه در زمینــهی مطالعــه و چــه در زمینــه
ســرمایهگذاری بــه راهآهــن ایــران کمــک کننــد.
بــه احتمــال زیــاد فرانســویها در توســعه قطارهــای
حومــهای ایــران نقشــی مهــم ایفــا خواهنــد کــرد.
نظــری بــا بیــان اینکــه برنامهریزیهــای گســتردهای
بــرای اتصــال ریلــی مســتقیم بــه کشــور چیــن انجــام
گرفتــه ،توضیــح داد :بــرای ایــن اتصــال بایــد کشــورهایی
چــون افغانســتان و تاجیکســتان از یکســو و قزاقســتان و
ترکمنســتان نیــز از ســوی دیگــر گامهــای مثبتــی را در
ایــن زمینــه بردارنــد .بــرای رســیدن بــه چیــن از طریــق
افغانســتان نیــاز بــه حــدود  ۲۰۰۰کیلومتــر ریلکشــی
وجــود دارد تــا بتــوان از ایــن مســیر جدیــد اســتفاده
کــرد.
وی خاطــر نشــان کــرد :در ایــن زمینــه نیــز مذاکــرات
ابتدایــی و مســائل سیاســی مدنظــر حــل شــده و طرفیــن
در حــال مذاکــره بــر ســر فاینانــس هســتند تــا امــکان
اجرایــی شــدن ایــن طــرح فراهــم شــود.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور به بهره
برداری می رسد
بــه گــزارش بــرق نیــوز ،بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی
کشــور در دو فــاز  ۷مگاواتــی در اســتان همــدان در حــال
تکمیــل مراحــل احــداث بــوده و تــا پایــان مــاه جــاری
بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،عملیــات نصــب تجهیــزات
نیــروگاه اول بــه ظرفیــت  ۷مگاوات شــامل اســتراکچرها،
پنــل هــا ،اینورترهــا و کابــل کشــی بطــور کامــل انجــام و
آمــاده بهــره بــرداری مــی باشــد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد :همچنیــن در حــال حاضــر
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عملیــات نصــب پنــل هــای نیــروگاه دوم نیــز بــه
ظرفیــت  ۷مــگاوات در حــال تکمیــل مــی باشــد .پیــش
بینــی مــی گــردد هــر دو نیــروگاه بــه ظرفیــت تجمعــی
 ۱۴مــگاوات تــا پایــان دی مــاه ســال جــاری راه انــدازی
و وارد شــبکه سراســری بــرق کشــور گردنــد.
صالحیت  29شرکت بین المللی برای حضور در
قراردادهای جدید نفتی تایید شد
شــرکت ملــی نفــت ایــران از میــان متقاضیــان حضــور
در مناقصــه هــای باالدســتی نفــت و گاز ،صالحیــت 29
شــرکت اکتشــاف و تولیــد نفــت و گاز خارجــی را تاییــد
کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــرکت ملــی نفت ایــران در نظــر دارد
بــرای شــماری از پــروژه هــای اکتشــاف و تولیــد نفــت و
گاز ایــران ،در چنــد دوره مناقصــه برگــزار کنــد .از این رو،
از شــرکت هــای اکتشــاف و تولیــد (یــی انــد پــی)E&P-
خارجــی معتبــر و واجــد شــرایط دعــوت کــرد در فرآینــد
ارزیابــی صالحیــت شــرکت کننــد.
اســناد ارزیابــی صالحیــت و اطالعــات مرتبــط ماننــد
شــیوهها ،معیــار و رویههــای ارزیابــی از بیســت و ششــم
مهرمــاه امســال (هفدهــم اکتبــر) در تارنمــای رســمی
شــرکت ملــی نفــت ایــران قــرار گرفــت.
متقاضیــان بایــد تــا چهاردهــم آذرمــاه ( چهارم دســامبر)
یــک نســخه از مــدارک مــورد نیــاز و اطالعــات مرتبــط با
آن را بــه همــراه فایلهــای الکترونیکــی مــی فرســتادند.
بــه گــزارش دوشــنبه تارنمــای شــرکت ملــی نفــت،
دبیرخانــه مناقصــات قراردادهــای باالدســتی نفــت و
گاز پــس از دریافــت اطالعــات شــرکت هــای خارجــی
متقاضــی و ارزیابــی مــدارک و مســتندات ،نــام 29
شــرکت تاییــد صالحیــت شــده خارجــی را اعــام کــرد.
نــام شــرکت هــای معتبــری از آلمــان ،فرانســه ،ایتالیــا،
نــروژ ،مالــزی ،روســیه ،اتریــش ،تایلنــد ،ژاپــن ،لهســتان،
هلنــد ،انگلیــس ،اســپانیا ،چیــن و ...در ایــن فهرســت بــه
چشــم مــی خــورد.
بــه گــزارش ایرنــا ،تاکنــون تفاهمنامــه هــای متعــددی
بــا شــرکت هــای بیــن المللــی بــرای توســعه میــدان
هــای نفــت و گاز کشــور بــه امضــا رســیده امــا قــرار
اســت نخســتین مناقصــه بیــن المللــی صنعــت نفــت
در مــاه هــای آتــی بــرای توســعه میــدان نفتــی آزادگان
برگزار شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بیانیه

بیانیه شرکت ملی گاز درباره قطع صادرات
گاز ترکمنستان به ایران

گاز مناطق شمالی
از تولید داخلی
تامین است

بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از وزارت نفــت ،متــن بیانیــه
رســمی شــرکت ملــی گاز ایــران بــه شــرح زیــر اســت:
«بــه آگاهــی ملــت شــریف ایــران میرســاند ،براســاس
قــراردادی کــه از  ٢٠ســال پیــش میــان شــرکت ملــی گاز
ایــران و شــرکت ترکمــن گاز امضــا شــده اســت ،بخشــی از
گاز مصرفــی مناطــق شــمالی بــا واردات از ایــن کشــور تأمین
میشــود.
امــا در طــول ایــن مــدت ،هــر ازگاهــی ،رفتارهایــی مغایــر
بــا اصــول قــرارداد و حســن همجــواری از شــرکت ترکمنــی
ســرزده اســت کــه مهمتریــن آن قطــع جریــان گاز در اوج
ســرمای ســال  13٨٦بــود کــه متاســفانه منجــر بــه پذیــرش
خواســت نامعقــول شــرکت ترکمــن گاز و افزایــش  ٩برابــری
قیمــت گاز شــد.
در ســه ســال اخیــر و بــا تالشهــای انجــام شــده،
خوشــبختانه مبالــغ مربــوط بــه خریــد گاز بــه طــور کامــل به
شــرکت ترکمــن پرداخــت شــد و مذاکــرات بــرای چگونگــی
بازپرداخــت بدهیهــای گذشــته بــا حفــظ ادعاهــای ایــران
مبنــی بــر خســارت کمــی و کیفــی نیــز آغــاز شــد کــه در
مذاکــرات اخیــر مــورد توافــق طرفیــن قــرار گرفــت.
امــا شــرکت ترکمــن گاز بــه طــور ناگهانــی و خــارج از توافــق
بــه عمــل آمــده بــه صــورت غیرمنطقــی و در اقدامــی مغایــر
بــا چارچــوب قــرارداد بــار دیگــر بــا آغــاز فصــل ســرما بــا
ایــن ادعــا کــه بایــد مبلــغ مــورد مناقشــه و اختــاف را بــه
ســرعت دریافــت کنــد ،از صبــح امــروز اقــدام بــه قطــع گاز
ارســالی بــه ایــران کــرده اســت.
از آنجــا کــه ایــن رفتــار شــرکت ترکمــن گاز خــاف

قــرارداد بیــن دو شــرکت اســت مــا همچنــان بــر موضــع بــه
حــق خــود پافشــاری کــرده و ضمــن درخواســت از عمــوم
مــردم بــرای مصــرف بهینــه گاز اعــام مــی داریــم در ســایه
سختکوشــی کارکنــان زحمتکــش صنعــت نفــت در ســه
ســال اخیــر ،میــزان تولیــد گاز بــه حــدی افزایــش یافتــه کــه
دیگــر نیــازی بــه واردات نداشــته و فقــط بــا صرفــه جویــی
در نیــروگاه هــا ،صنایــع و بخــش خانگــی در فصــل زمســتان
مــی تــوان آن را جبــران کــرد.
همچنیــن بــه آگاهــی میرســانیم همــکاران مــا در صنعــت
نفــت و شــرکت گاز تمهیــدات الزم را بــرای جلوگیــری
از قطــع گاز شــبکه مصــرف خانگــی در نظــر گرفتــهانــد
و بــا یــاری خداونــد و همراهــی مــردم در کاهــش مصــرف
ســوخت ایــن دوره ســرما نیــز بــا حداقــل مشــکل پشــت ســر
گذاشــته خواهــد شــد».
** خلف وعده و اقدام غیرمنطقی «ترکمن گاز»
بــه گــزارش ایرنــا« ،حمیدرضــا عراقــی» مدیرعامــل شــرکت
ملــی گاز دیــروز (شــنبه) بعــد از بازگشــت از عشــقآباد
بــا تشــریح اهــداف ایــن ســفر گفتــه بــود :در مذاکــرات
بــا مقامهــای شــرکت «ترکمــن گاز» ،تفاهمنامــه ارتقــاء
همــکاری هــای  2کشــور دربــاره واردات گاز بــه ایــران،
ســوآپ و همچنیــن تدویــن اســتراتژیهای همــکاری 2
شــرکت در آینــده بررســی شــد.
بــه گفتــه وی ،قــرارداد دو شــرکت ملــی گاز ایــران و «ترکمن
گاز» همچنــان تــا پنــج ســال آینــده برقــرار خواهــد بــود و
هــر دو کشــور متعهــد بــه اجــرای کامــل آن هســتند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز افــزوده بــود :قــرار شــده مــوارد
اختالفــی ،توســط کمیتــه هــای مشــترک  2شــرکت در 2
مــاه آینــده بــا برگــزاری جلســاتی بررســی و نتیجــه نهایــی
بــرای تصمیــم گیــری اعــام شــود.
شــرکت «ترکمــن گاز» ترکمنســتان مدعــی طلــب 1.8
میلیــارد دالری مربــوط بــه ســال هــای  1386و  1387اســت
کــه ایــران آن را قبــول نــدارد.
هفتــه گذشــته ،پــس از تهدیــد ایــن شــرکت بــه قطــع
گاز ،هیاتــی از شــرکت ملــی گاز ایــران عــازم ایــن کشــور
شــد ،امــا ایــن هیــات ،روز جمعه(دهــم دیمــاه) بــه دلیــل
کارشــکنی طــرف مقابــل و اصــرار بــر مواضــع غیــر منطقــی
خــود ،مذاکــرات را قطــع و عــازم ایــران شــد ،امــا در فــرودگاه
بــا درخواســت مقامهــای «ترکمــن گاز» هیــات ایرانــی بــه
میــز مذاکــرات بازگشــت .در نهایــت قــرار شــد مبــادالت

انـرژی
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گازی  2کشــور همچنــان تــداوم داشــته باشــد.
هنــوز  2روز از توافــق اولیــه نگذشــته بــود کــه «ترکمــن
گاز» بــا پشــت پــا زدن بــه همــه تفاهــم هــا و بــا رفتارهایــی
مغایــر بــا اصــول قــرارداد و حســن همجــواری ،صبــح امــروز
(یکشــنبه) جریــان صــادرات گاز بــه ایــران را قطــع کــرد.
** ماجــرای ادعــای طلــب  1.8میلیــارد دالری
ترکمنســتان
شــرکت «ترکمــن گاز» در حالــی مدعــی طلــب  1.8میلیــارد
دالری از شــرکت ملــی گاز ایــران بابــت صــادرات در ســال
هــای  1386و  1387شــده اســت کــه تهــران آن را قبــول
نداشــته و خواســتار ارجــاع موضــوع بــه داوری بیــن المللــی
اســت.
در دیمــاه  1386کــه ســرمای زمســتان بــه اوج خــود رســید
و بیــش از  20اســتان کشــور بــا افــت شــدید دمــای هــوا و
یخبنــدان مواجــه شــدند« ،ترکمــن گاز» بــا سواســتفاده از
ایــن فرصــت و مغایــر بــا قــرارداد منعقــد شــده ،اعــام کــرد
کــه قیمــت گاز صادراتــی خــود بــه ایــران را  9برابــر بــاال
بــرده و از  40دالر بــه ازای هــر هــزار مترمکعــب بــه 360
دالر افزایــش مــی دهــد.
دولــت وقــت ایــران ،بــه هــر دلیلــی در آن مقطــع زمانــی بــا
ایــن درخواســت غیرمنطقــی موافقــت کــرد و بدیــن ترتیــب
براســاس محاســبات ترکمــن هــا ،طلبــی حــدود  1.8میلیــارد
دالر بــه حســاب ایــران نوشــته مــی شــود .البتــه بــا گذشــت
زمــان و پــس از افــت قیمــت گاز در بازارهــای جهانــی،
قیمــت گاز صادراتــی ایــن کشــور بــه ایــران کاهــش مــی
یابــد کــه همچنــان ادامــه دارد.
زمانــی کــه ایــران آمــاده پرداخــت بدهــی گازی مــی شــود،
تحریــم هــا شــدت یافتــه و مــراودات بانکــی قطــع مــی شــود
و بدیــن ترتیــب رونــد پرداخــت بدهــی بــه ایــن کشــور
بالتکلیــف باقــی مــی مانــد.
پــس از اســتقرار دولــت یازدهــم ،ایــران بــه صــورت ماهانــه
اقــدام بــه تســویه بدهــی گازی خــود بــا ترکمنســتان کــرده
و بنابرایــن مبلــغ دیگــری بــه ایــن طلــب افــزوده نمــی شــود.
ایــران بــا قطــع واردات گاز از ترکمنســتان بــا شــتاب
بخشــیدن بــه ســاخت خــط لولــه هــای در دســت ســاخت و
تغییــر موقــت ســوخت صنایــع از گاز بــه ســوخت مایــع ،مــی
توانــد نیــاز نواحــی شــمالی شــرقی کشــور را رفــع کنــد امــا
شــرکت «ترکمــن گاز» بازنــده اصلــی ایــن ماجــرا خواهــد
بــود زیــرا بزرگتریــن مشــتری خــود را از دســت خواهــد داد.
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نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه ایــن
دســتورالعمل دارای نقــاط ضعفــی اســت ،عنــوان کــرد:
صادرکننــده بایــد زمانــی کــه میخواهــد اقــدام بــه
فعالیــت کنــد تکلیــف ارزش مشــخص شــود ،یعنــی زمانی
ارز خــود را عرضــه کنــد کــه بتوانــد بــه نــرخ روز پــول آن
را دریافــت کنــد ،نــه اینکــه شــرایط بــه گونـهای باشــد که
یــک نــرخ اجبــاری بــرای برایــش گذاشــته شــود کــه در
نهایــت منجــر بــه متضــرر شــدن صادرکننــده شــود.
میرمحمدصادقــی تصریــح کــرد :لــذا از ایــن جهــت بایــد
اطمینــان الزم بــه صادرکننــدگان داده شــود تــا مطمئــن
باشــند کــه پولشــان داده میشــود .از ســوی دیگــر
مســئله مهــم ایــن اســت کــه اگــر کســی بــه ارز نیــاز
داشــت بتوانــد بــه ســهولت آن را از بانکهــا دریافــت
کنــد ایــن در حالــی اســت کــه بانکهــا گفتهانــد تــا
 ۸۰۰۰یــورو بیشــتر پرداخــت نمیکننــد .ایــن موضــوع
بایــد مشــخص شــود اگــر واقعــا چنیــن دســتورالعملی
وجــود دارد بــه طــور رســمی اعــام شــود و اگــر هــم
چنیــن چیــزی وجــود نــدارد مــردم ایــن را بداننــد کــه
میتواننــد در حــد نیازشــان ارز را بــه همــان نرخــی کــه
دولــت تعییــن کــرده تهیــه کننــد.
وی اضافــه کــرد :امــا اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه
مــردم مــدام در رفــت و آمــد باشــند ایــن دســتورالعمل
نمیتوانــد پاســخگو باشــد و از طرفــی هــم ممکــن اســت
روی ثبــات نــرخ ارز تاثیــر بگــذارد و باعــث جهــش آن
شــود و در نتیجــه برخــی بــه فکــر خریــد و فــروش ارز
بیفتنــد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران دربــاره تاثیــرات
جایگزینــی بانــک هــای بــه جــای صرافــی در فراینــد
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات گفــت :دلیــل مراجعــه
مــردم و صادرکننــدگان بــه صرافــی ایــن اســت کــه
کارشــان بــه شــکل ســهلتر و آســانتر انجــام میشــود.
اگــر بانکهــا هــم بــرای دریافــت و خریــد ارز تشــریفات
نداشــته باشــند مشــکلی بــه وجــود نخواهــد آمــد و مــردم
هــم راضــی خواهنــد بــود امــا ایــن نگرانــی وجــود دارد
بانــک هــا ایــن فراینــد را بــا تشــریفات طوالنیتــری
انجــام دهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ترکمنستان در واردات گاز به
ایران زیادهخواهی و در قطع
گاز بدعهدی کرد
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه
اقــدام ترکمنســتان در قطــع گاز نوعــی بدعهــدی آنهــا
و زیادهخواهــی بــه شــمار مــیرود ،گفــت :بــر اســاس
اطالعیــه آنچــه مســئوالن اعــام کردهانــد ،بــا رعایــت
الگــوی مصــرف مشــکل قطــع گاز بــرای مصــارف خانگــی
نخواهیــم داشــت.
«علــی ادیانــی» در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه اقــدام
دولــت ترکمنســتان در قطــع گاز وارداتــی بــه ایــران گفــت:
ایــن اقــدام نوعــی بدعهــدی شــرکت «ترکمــن گاز» بــه
شــمار مــیرود کــه بــر خــاف چنــد روز قبــل از صبــح
امــروز گاز وارداتــی بــه مناطــق شــمالی کشــورمان را قطــع
کــرده و ایــن مســئله مطالبهگــری و زیادهخواهــی آنهــا
را نشــان میدهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن وزارت نفــت و شــرکت
ملــی گاز اعــام کردهانــد کــه مشــکل قطعــی بــرای
مصــارف خانگــی وجــود نخواهــد داشــت ،اظهــار کــرد:
اگــر الگــوی مصــرف در کل کشــور رعایــت شــود ،مشــکل
قطعــی نخواهیــم داشــت؛ البتــه ممکــن اســت تــا حــدودی
واحدهــای تولیــدی و جایــگاه هــای  CNGدچــار مشــکل
شــود.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس خاطرنشــان کــرد
انتظــار م ـیرود دولــت بــا تدبیــری کــه اندیشــیده نســبت
بــه تقویــت گاز از محــور خراســان و گیــان اقــدام کنــد و
مازنــدران امســال بــا مشــکل در ایــن زمینــه مواجــه نشــود.
نماینــده مــردم قائمشــهر در مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه
قــرارداد گازی ایــران و ترکمســتان قــراردادی  ۲۰ســاله
اســت و هــر ســال در دیمــاه تمدیــد میشــود گفــت:
بــر همیــن اســاس مســئوالن شــرکت نفــت و ملــی گاز
وارد مذاکــره شــدند و در بــدو امــر ،طــرف مقابــل تمکیــن
کــرده کــه واردات گاز بــه ایــران انجــام شــود و نیــاز آن
هــم براســاس نیــاز کشــور و حــدودا روزانــه  ۴۰میلیــون
لیتــر اســت.
«ادیانــی» در ادامــه اظهــار کــرد :پیــش از ایــن نیــز

ترکمنســتان  ۲بــار چنیــن اقدامــی داشــته ،یــک بــار در
ســال  ۸۶کــه ســرمای ســختی در کشــور حاکــم بــود گاز
مناطــق شــمالی قطــع شــد .در همــان زمــان نیــز دولــت
نهــم و دولــت دهــم تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــرای تامین
گاز مازنــدران و اســتانهای شــمالی خــط انتقــال گازی از
دامغــان بــه ســاری هرچــه زودتــر بــه بهــره بــرداری برســد.
تــا کنــون نیــز  ۱۰۰کیلومتــر لولهگــذاری شــده و ۷۰
کیلومتــر آن باقــی مانــده اســت.
وی در پایــان بیــان کــرد :طــی مذاکراتــی کــه بــا وزیــر
نفــت و شــرکت ملــی گاز داشــتم ،مطــرح کــردم تــا قبــل
از زمســتان  ۹۶ایــن خــط انتقــال گاز آمــاده بهــره بــرداری
خواهــد بــود.

نخستوزیر سوئد فوریه
آینده به ایران سفر میکند

هلنــا ســانگلند ،ســفیر ســوئد در تهــران ،ضمــن اشــاره
بــه روابــط دیرینــه اقتصــادی و سیاســی بیــن دو کشــور
گفت:برندهــای ســوئدی در ایــران قابلاعتمــاد هســتند
و شــرکتهایی ماننــد اســکانیا ،در طــول ســالهای
تحریــم ایــران را تــرک نکردهانــد.
ســفیر ســوئد از برنامــه ســفر نخســتوزیر ایــن کشــور
بــا هیــات اقتصــادی بــه تهــران در بهمنمــاه امســال،
خبــر داد و گفــت :نخســتوزیر ســوئد ،هــر ســال تنهــا
دو ســفر خارجــی انجــام میدهــد؛ ولــی بنــا بــه اهمیــت
ارتبــاط بــا ایــران ،یکــی از ایــن ســفرها بــه کشــور شــما
تــدارک دیــده شــده و اهمیــت ارتباطــات دوجانبــه ،دلیل
اصلــی ســفر بــا وزیــر تجــارت و یــک هیــات اقتصــادی بــه
تهــران اســت.
وی از بــه وجــود آمــدن فرصتهــای جدیــد بیــن دو
کشــور پــس از اجراییشــدن برجــام ابــراز خشــنودی
کــرد و افــزود :تبــادل هیاتهــا و دیدارهــای مختلفــی
بیــن مقامــات دو کشــور طــی یــک ســال اخیــر انجــام
گرفتــه کــه مهمتریــن آن ،ســفر وزیــر امــور خارجــه
ایــران بــه اســتکهلم بــود .همچنیــن در همایــش تجــاری
ســوئد و ایــران ،شــرکتهای ســوئدی از فرصتهــای
همــکاری بــا ایــران مطلــع شــدند.
ســانگلند گفــت :وزیــران انــرژی ،تجــارت و نــوآوری و
همچنیــن در یــک مــاه اخیــر وزیــر بهداشــت و ســامت

انـرژی

شماره شصت سه  //هفته سوم دی هزار و سیصد نود و پنج

ســوئد بــا هیاتهایــی بــه تهــران ســفر کردنــد.
ســفیر ســوئد ،بــر ادام ـهدار بــودن مناســبات ایجادشــده
بعــد از برجــام تاکیــد کــرد و گفــت :بازگشــایی مرکــز
اقتصــادی ســوئد در تهــران ،فرصــت حضــور بنگاههــای
کوچــک و متوســط را بــرای ســرمایهگذاری و همــکاری
مشــترک فراهــم میکنــد.
ســانگند افــزود :رفــع ســریعتر موانــع بانکــی بــه ســود
دولــت ســوئد هــم خواهــد بــود؛ امــا بــا وجــود برخــی
محدودیتهــا ،بانکهــا و شــرکتهای ســوئدی بــا
ایــران کار میکننــد و آژانــس تضمیــن همکاریهــای
مشــترک هــم فعالیــت خــود را ادامــه خواهــد داد.
وی خاطرنشــان کــرد :در ســفارت ســوئد مکانیــزم خوبــی
بــرای اخــذ ویــزای تجــاری بــرای ایرانیــان وجــود دارد؛
ولــی بعضــی مشــکالت پروندههــا باعــث بــه تاخیــر
افتــادن رونــد دریافــت روادیــد میشــود.

افزايش سرمايهگذاريهاي
جهاني در حوزه تجديدپذير
پــاون بــر اســاس گــزارش  REN21يــا «شــبكه سياســتي
انرژيهــاي تجديدپذيــر بــراي قــرن بيســت و يكــم» ميــزان
ســرمايهگذاري جهانــي در توليــد انرژيهــاي تجديدپذيــر
در ســال  2015بــدون احتســاب نيروگاههــاي بــرق آبــي
كمتــر از  50مــگاوات ،ركــورد  285.9ميليــارد دالر را ثبــت
كــرد .ايــن مســاله نشــان ميدهــد ميــزان ســرمايهگذاري
در حــوزه انرژيهــاي تجديدپذيــر در ايــن ســال نســبت
بــه ســال گذشــته حــدود  5درصــد افزايــش داشــته اســت.
چنانچــه بــه ايــن عــدد ،ميــزان ســرمايهگذاريهاي
انجــام شــده در توليــد انرژيهــاي بــرق آبــي باالتــر از
 50مــگاوات را حســاب كنيــم ،ميــزان ســرمايهگذاري در
توليــد انرژيهــاي تجديدپذيــر در ســال  2015بــه 328.9
ميليــارد دالر ميرســد.
ميــزان ســرمايهگذاري انجــام شــده بــراي ايجــاد ظرفيــت
جديــد در انرژيهــاي تجديدپذيــر در ســال ،حــدود 265.8
ميليــارد دالر بــوده كــه در مقايســه بــا ســرمايهگذاري
 130ميليــارد دالري بــراي توليــد بــرق از طريــق گاز و
زغالســنگ ،رشــد بيــش از  2برابــري را نشــان ميدهــد.
اگــر ميــزان ســرمايهگذاري در نيروگاههــاي بــرق آبــي
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بيــش از  50مــگاوات را بــه ايــن عــدد اضافــه كنيــم ،اختالف
ســرمايهگذاري بــراي ايجــاد ظرفيــت جديــد در انرژيهــاي
تجديدپذيــر بــا بــرق توليــدي گاز يــا زغالســنگ بســيار
بيشــتر خواهــد شــد .درواقــع ايــن بــراي نخســتين بــار
در تاريــخ بــود كــه ميــزان ســرمايهگذاري در توليــد
انرژيهــاي تجديدپذيــر در كشــورهاي در حــال توســعه،
در مقايســه بــا ميــزان ســرمايهگذاري انجــام شــده در
كشــورهاي توســعهيافته بــراي توســعه ايــن نــوع انرژيهــا،
پيشــي ميگيــرد .ميــزان ســرمايهگذاري در انرژيهــاي
تجديدپذيــر در كشــورهاي توســعهيافته در مقايســه بــا
ســال گذشــته حــدود
 8درصــد كاهــش داشــت و بــه  130ميليــارد دالر در ايــن
كشــورها رســيد .بيشــترين تفــاوت معنــادار در اروپــا ديــده
شــده كــه ميــزان ســرمايهگذاريها حــدود  21درصــد
نســبت بــه ســال گذشــته كاهــش يافتــه و بــه 48.8
ميليــارد دالر در ايــن اتحاديــه رســيده اســت.

علت قطع صادرات برق ایران
به عراق اعالم شد
مدیرعامــل شــرکت توانیــر گفــت :قــرارداد صــادرات بــرق
از ایــران بــه عــراق در ابتــدای ســال میــادی بــه پایــان
رســیده اســت بــه همیــن دلیــل در حــال حاضــر صــادرات
بــه ایــن کشــور متوقــف شــده اســت.
آرش کــردی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه  ۲روز پیــش یــک هیــات ایرانــی بــه منظــور بررســی
شــرایط انعقــاد قــرارداد جدیــد بــه عــراق عــازم شــده اســت
اظهــار کــرد :اصلیتریــن علــت قطــع صــادرات بــرق بــه
عــراق تمامشــدن مهلــت قــرارداد بــوده اســت لــذا هیــچ
دلیلــی بــرای ایــن مســاله نمیتــوان مطــرح کــرد.
وی میــزان صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور را بیــن ۸۰۰
تــا  ۱۰۰۰مــگاوات عنــوان کــرد و افــزود :یکــی از مســائل
مهمــی کــه در حــال بررســی قــرار گرفتــه شفافســازی
قــرارداد در زمینــه پرداخــت بــه موقــع هزینههــا اســت.
بــه گفتــه وی پیشبینــی میشــود کــه نهایتــا تــا یــک
مــاه آینــده صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور مجــددا آغــاز
شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

۶میلیارد دالر
گاز درصنعت نفت
میسوزد

ایــران پــس از آنکــه بــا حــدود  ۳۴تریلیــون مترمکعــب بــا
پیشــی گرفتــن از روســیه بزرگتریــن دارنــده ذخایــر گاز
جهــان شــد ،حــاال بــا ثبــت یــک رکــورد جدیــد بــا پیشــی
گرفتــن از روســها بــه بزرگتریــن اتــاف کننــده گاز در
مشــعل تاسیســات صنعــت نفــت هــم تبدیــل شــده اســت.
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی بــا انتشــار
گزارشــی حجــم گازســوزی در مشــعل تاسیســات صنعــت
نفــت ،گاز و پتروشــیمی کشــور را حــدود  ۱۷میلیــارد
مترمکعــب در ســال اعــام کــرد و یــادآور شــد :ارزش
اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه پروژههــای نفتــی
غــرب کارون ،گفــت :از رییــس جمهــور و وزیــر نفــت
درخواســت کــردهام در اجــرای پروژههــای نفتــی از
تــوان و ظرفیتهــای شــرکتهایی کــه در اســتان
هســتند اســتفاده شــود و مســائل مربــوط بــه حــوزه
نفــت حتیالمقــدور در اســتان حــل شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،غالمرضــا شــریعتی در
بازدیــد از شــرکت ملــی حفــاری ایــران و در جمــع
مدیــران و کارکنــان ایــن شــرکت کــه روز گذشــته،
12دی مــاه در اهــواز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :رییــس
جمهــور نیــز از ایــن درخواســت حمایــت و بــه وزیــر
نفــت تاکیــد کــرد کــه ابتــدا بایــد مشــکل اشــتغال
خوزســتان حــل شــود و بعــد نقــاط دیگــر کشــور.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار اســت در غــرب کارون
تحولهــای عظیــم و ســرمایهگذاریهای بزرگــی
انجــام بگیــرد ،افــزود :امیدواریــم شــرکتهای درون
اســتان در غــرب کارون بــه صــورت فعــال حضــور پیــدا
کننــد و بــه طــور جــد در ایــن زمینــه وارد شــوند
و مــا نیــز از آنهــا حمایــت میکنیــم تــا از تمــام
پتانســیلهای اســتان اســتفاده شــود و شــاهد اشــتغال
و خلــق ثــروت بیشــتر باشــیم.

گازهــای ســوزانده شــده در مشــعل تاسیســات نفــت و
گاز کشــور حــدود  ۴تــا  ۶میلیــارد دالر در ســال بــرآورد
میشــود.
عــاوه بــر ایــن بــا ایــن حجــم اتــاف گاز ایــران بــه
بزرگتریــن ســوزاننده گاز همــراه نفــت در جهــان تبدیــل
شــده اســت ،بــا ایــن وجــود بانــک جهانــی هفتــه
گذشــته بــا انتشــار گزارشــی بــار دیگــر از روســیه بــه
عنــوان بزرگتریــن اتــاف کننــده گاز جهــان نــام بــرده
اســت.
بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی تــا پایــان ســال ۲۰۱۵
میــادی حجــم اتــاف و گازســوزی روســیه حــدود ۲۱
میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون مترمکعــب در روز بــوده کــه
در مقایســه بــا ســال  ۲۰۱۴میــادی حجــم اتــاف گاز
ایــن کشــور حــدود  ۵۰۰میلیــون مترمکعــب در ســال
افزایــش یافتــه اســت.
در رده بنــدی جدیــد بانــک جهانــی پــس از روســیه،
عــراق بــا ســوزاندن حــدود  ۱۶میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون

در پروژههای نفتی
از تـوان و ظرفیت
شرکتهای بومی
استفاده شــود
شــریعتی بــا بیــان اینکــه اســم شــرکت ملــی حفــاری
ایــران بــا نــام خوزســتان و اهــواز گــره خــورده اســت،
تصریــح کــرد :بــه خــود میبالیــم کــه چنیــن توانمنــدی
مهندســی و فنــی در یکــی از صنایــع مــادر و در عیــن
حــال یکــی از صنایــع پیچیــده در کشــور داریــم .در
صنعــت حفــاری روز بــه روز تکنولــوژی باالتــر رفتــه و از
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مترمکعــب دومیــن ســوزاننده گاز جهــان بــوده کــه حجــم
اتــاف گاز در ایــن کشــور همســایه در ســال  ۲۰۱۵در
مقایســه بــا ســال  ۲۰۱۴میــادی حــدود  ۲.۲میلیــارد
مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.
در شــرایط فعلــی ایــران در رتبــه ســومین ســوزاننده گاز
جهــان قــرار گرفتــه و تــا پایــان ســال  ۲۰۱۵میــادی
بــه طــور متوســط ســاالنه  ۱۲میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون
مترمکعــب گاز بــدون اســتفاده در ایــران صرفــا ســوخته و
آالیندههــای آن وارد محیــط زیســت شــده اســت.
نکتــه قابــل توجــه دربــاره اتــاف گاز در صنعــت نفــت
کشــور آن اســت کــه معــادل ســوخت و خــوراک کل
صنایــع پتروشــیمی صرفــا گاز در مشــعل تاسیســات
صنعــت نفــت بــه ویــژه فازهــای پــارس جنوبــی ،میادیــن
نفتــی خلیــج فــارس و  ...گاز دود میکنیــم.
حجــم گازســوزیهای ایــران ســال  ۲۰۱۵در مقایســه بــا
ســال  ۲۰۱۴میــادی حــدود  ۱۰۰میلیــون مترمکعــب
کاهــش یافتــه امــا در مقایســه بــا ســال  ۲۰۱۳حــدود

یــک میلیــارد مترمکعــب افزایــش یافتــه اســت.
پــس از ایــران بــه ترتیــب آمریــکا بــا ســوزاندن  ۱۱میلیــارد
و  ۹۰۰میلیــون مترمکعــب و ونزوئــا بــا ســوزاندن ۹
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون مترمکعــب بــه ترتیــب چهارمیــن
و پنجمــن اتــاف کننــده بــزرگ گاز جهــان تــا پایــان ســال
 ۲۰۱۵میــادی هســتند.
الوه بــر ایــن کشــورهایی همچــون الجزایــر ،نیجریــه،
مکزیــک ،آنگــوال ،مالــزی و برخــی از کشــورهای عربــی
منطقــه خاورمیانــه هــم در ایــن رتبــه بنــدی جــای گرفتــه
انــد.
در مجمــوع ســال  ۲۰۱۵میــادی حــدود  ۱۴۷میلیــارد و
 ۳۰۰میلیــون مترمکعــب گاز در جهــان ســوخته شــده کــه
ایــن میــران اتــاف گاز معــادل تولیــد گاز نــروژه بــه عنــوان
بزرگتریــن تولیدکننــده گاز اروپــا اســت.

صنایــع بــه روزتــری در ایــن بخــش اســتفاده میشــود.
وی گفــت :وقتــی شــاکله صنعــت مــادر در خوزســتان
باشــد ،طبیعــی اســت کــه ســایر شــرکتهای جانبــی
آن نیــز یــا بایــد در خوزســتان باشــند یــا خوزســتانیها
چرخاننــده آن باشــند تــا بتواننــد موفــق عمــل کننــد.
شــریعتی عنــوان کــرد :تــاش میکنیــم تــا خواســت
مســئوالن شــرکت ملــی حفــاری در زمینههــای مختلــف
محقــق شــود و بتواننــد فعالیتهــای خــود را بــا قیــد و
بنــد کمتــری در خــارج از کشــور انجــام دهنــد و ارزآوری
الزم را بــرای کشــور بــه وجــود بیاورنــد .چــون شــرکت
ملــی حفــاری خواســتار ایــن مســاله هســت ،وظیفــه مــا
اســت کــه بــرای تحقــق آن تــاش کنیــم.
وی ادامــه داد :امیدواریــم تجربیــات ارزشــمند شــرکت
ملــی حفــاری بــه نســل جــوان و کارآزمــوده دانشــگاهی
منتقــل شــود تــا ایــن آمیختگــی بیــن دانشــگاه و صنعت
حفــاری بــه رشــد و پیشــرفت اســتان کمــک کنــد.
شــریعتی بــا اشــاره بــه اشــتغال  20هــزار نفــر بــه صورت
مســتقیم و  30هــزار نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم در
شــرکت ملــی حفــاری ،گفــت :اشــتغال ایــن تعــداد افــراد
کــه در صنعــت حفــاری مشــغول هســتند موجــب خلــق
ثــروت ،گــردش مالــی و افزایــش تولیــد و ایجــاد اشــتغال

در اســتان میشــود و همــه اینهــا بــرای بالندگــی و
پویایــی اســتان موثــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر چــه وضعیــت اشــتغال در
خوزســتان نســبت بــه ســایر اســتانها پایینتــر اســت
و از پتانســیلهای اســتان در زمینههــای مختلــف
اســتفاده نمیشــود ،گفــت :متوســط درآمــد ســرانه
اســتان نســبت بــه درآمــد ســرانه متوســط کشــوری
باالســت و ایــن بــه دلیــل وجــود صنایــع ارزشــمندی
مثــل حفــاری ،فــوالد ،نفــت و  ...اســت و باعث میشــود
کــه بــه توزیــع نســبی ثــروت در اســتان کمــک کننــد.
اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه حمایــت از
شــرکتهای اســتان بــرای اســتفاده از ظرفیــت
کارهایــی کــه قــرار اســت در غــرب کارون انجــام شــود،
خاطرنشــان کــرد :صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
یکــی از مــوارد ارزآوری بــرای کشــورها اســت و در ایــن
زمینــه آمادگــی کامــل داریــم تــا از شــرکتهای درون
اســتان حمایــت کنیــم زیــرا ایــن تــوان در اســتان
وجــود دارد تــا بتواننــد در زمینــه صــادرات نیــز موفــق
عمــل کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران هاب برق
خاورمیانه میشود
یــک کارشــناس بــا تشــریح ویژگیهــای برقــی برنامــه
ششــم از برنامهریــزی تاســیس بازارهــای منطق ـهای بــرق
خبــر داد و گفــت :ایــران تــا پایــان برنامــه ششــم بــا تولیــد
 ۱۰۰هزارمــگاوات بــرق هــاب انــرژی خاورمیانــه میشــود.
«جعفــر جــوال» در گفتگــو بــا مهــر در تشــریح مهمتریــن
ویژگیهــای برقــی الیحــه برنامــه ششــم توســعه ،گفــت:
بــر اســاس اهــداف برنامــه ششــم توســعه متوســط رشــد
ســاالنه ارزش افــزوده در کشــور هشــت درصــد بــوده کــه
بــرای تحقــق ایــن هــدف توجــه بــه بخشهــای ارزش زای
اقتصــادی میتوانــد راهگشــا باشــد.
ایــن تحلیلگــر صنعــت بــرق بــا اعــام اینکــه در شــرایط
فعلــی ایــران بــا هفــت کشــور منطقــه دارای مــرز مشــترک
بــوده و موقعیــت آن بــه گونـهای بــوده کــه همیشــه نقطــه
توقــف مهمــی در مســیرهای تجــاری شــمال بــه جنــوب یــا
شــرق بــه غــرب بــوده اســت ،تصریــح کــرد :همیــن ویژگــی
میتوانــد کمــک کنــد تــا مجــددا کشــور بــه قطــب
تجــاری بــرق منطقــه خاورمیانــه تبدیــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه درک پتانســیل ایــران در راســتای
قطــب تجــاری شــدن ،مســتلزم بهبــود زیرســاختهای
حمــل و نقــل داخلــی و اتصــال بــه کشــورهای منطقــه،
توســعه صنایــع مــادر از قبیــل صنعــت بــرق و صــادرات
انــرژی و  ...اســت ،اظهــار داشــت :امــروزه صنعــت بــرق جز
زیربناییتریــن صنایــع در کشــورهای مختلــف بــه شــمار
مـیرود و در رشــد ،توســعه و رفــاه جوامــع نقــش کلیــدی
ایفــا میکنــد.
ایــن کارشــناس صنعــت بــرق بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه
گــذاری در صنعــت بــرق نیازمنــد حجــم ســنگینی بــوده،
امــا بــه هــر حــال میتوانــد بــرای مــدت طوالنیتــری
منافــع حاصــل از برگشــت ســرمایه را متوجــه کشــور کنــد،
اظهــار داشــت :از ایــن رو الزم اســت تــا در کنــار کمــک
دولتهــا از پتانســیل ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی
و یــا حتــی خارجــی هــم اســتفاده کــرد و بــا روشهــای
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اقتصاد ایران جزو  ۲۰اقتصاد دنیاست
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اعــام کــرد
اقتصــاد ایــران جــزو  ۲۰اقتصــاد برتــر دنیاســت.
گوناگــون ســرمایه گــذاران را مــورد حمایــت قــرار داد.
او تاکیــد میکنــد کــه شــفافیت در بورسهــای
وی ،ادامــه داد :ایــن ویژگــی شــبکه بــرق و همچنیــن ایــران بــه شــفافیت در کل اقتصــاد کمــک میکنــد.
خصوصیــت فوقالعــاده فنــی و تخصصــی آن ایجــاب میکنــد
کــه مدیــران و دســتاندرکاران ایــن بخــش نیــز از تــوان شــاپور محمــدی در دومیــن همایــش مالــی  -اســامی کــه
تخصصــی باالیــی برخــوردار بــوده و عــاوه بــر برنامهریــزی امــروز در دانشــگاه الزهــرا برگــزار شــد دربــارهی نقــش بــازار
بــرای توســعه و تأمیــن کافــی ایــن نــوع انــرژی ،در نگهــداری ســرمایه در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ،گفــت :محورهــای
و بهــره بــرداری بهینــه از ایــن ســرمایه عظیــم بــا اســتفاده مختلــف در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی وجــود دارد کــه اکثــر
از آمــار و اطالعــات دقیــق ،نقــاط ضعــف و قــوت سیســتم را اهالــی بــازار ســرمایه ایــن  ۲۴بنــد را بارهــا مــرور کردهانــد.
شناســایی و مدیریــت نماینــد تــا بتواننــد از ســرمایه گــذاری بایــد بگویــم بــازار ســرمایه هــم از لحــاظ مدیریتــی و هــم
انجــام شــده ،حداکثــر بهــره را ببرنــد.
از لحــاظ نیروهــای نخبــه جــزو بخشهــای پیــشروی
اقتصــاد اســت.
افزایش تولید برق ایران به  ۱۰۰هزار مگاوات
وی افــزود :خوشــبختانه در ایــن حــوزه مدیریــت هوشــمند
بــه
توجــه
بــا
جــوال بــا یــادآوری اینکــه ســال گذشــته
حاکــم اســت و تمــام افــرادی کــه در ایــن حوزههــا کار
راهانــدازی  ۱۱واحــد نیروگاهــی جدیــد و واحدهــای تولیــد میکننــد نگاهشــان رو بــه تقویــت اســت .تقریبــا در
پراکنــده و انرژیهــای نــو ،ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران بــه تمــام بندهــای اقتصــاد مقاومتــی جایگاهــی بــرای بــازار
بیــش از  ۷۴هــزار مــگاوات افزایــش یافــت ،تاکیــد کــرد :ســرمایه متصــور شــدهاند .البتــه چنــد بنــد از بقیــه بندهــا
تولیــد تجمیعــی کل بــرق تولیــدی کشــور در پایــان ایــن پررنگتــر اســت کــه از آنهــا میتــوان بــه مردمیکــردن
ســال بالــغ بــر  ۲۸۰میلیــون کیلــووات ســاعت بــوده و در اقتصــاد و شــفافیت در اقتصــاد اشــاره کــرد.
حــال حاضــر ظرفیــت اســمی تولیــد بــرق نیروگاههــای رییــس ســازمان بــورس اضافــه کــرد :ممکــن اســت بعضــی
کشــور بیــش از  ۷۵هــزار مــگاوات بــوده کــه از ایــن منظــر از دوســتان بگوینــد مــا اقتصــاد را مردمــی کردیــم و ســهام
کشــور را در رتبــه نخســت خاورمیانــه و چهاردهــم جهــان عدالــت هــم در حــال عملیاتــی شــدن اســت ،پــس مــا ۵۰
قــرار داده اســت.
میلیــون کــد ســهامداری خواهیــم داشــت ولــی بایــد بگویــم
۶۱
و
۵۹
مــواد
بــا
مطابــق
دیگــر
ســوی
بــه گفتــه وی از
کــه بحــث شــفافیت و مردمیکــردن اقتصــاد محــدود بــه
برنامــه ششــم بایــد از طریــق انــواع ســرمایه گــذاری اعــم ایــن موضــوع نیســت .بــازار ســرمایه نقــش توزیــع منابــع
از بخشهــای عمومــی ،خصوصــی داخلــی و خارجــی بــه را دارد هرچــه ایــن نقــش درســتتر ایفــا شــود در رشــد
روشهــای متــداول  BOOو  BOTظرفیــت تولیــد بــرق اقتصــادی کشــور موثرتــر اســت.
کشــور بــه  ۱۰۰هــزار مــگاوات افزایــش یابــد ،همچنیــن بــر محمــدی بــا اشــاره بــه توســعه کارآفرینــی بــه عنــوان
اســاس ایــن برنامــه قــرار اســت ســهم تولیــد پراکنــده از یــک یکــی از بندهــای اقتصــاد مقاومتــی ،گفــت :بــازار ســرمایه
درصــد فعلــی بــه حــدود  ۱۵درصــد و ســهم انرژیهــای میتوانــد بــرای توســعه کارآفرینــی یــک کانــال باشــد.
تجدیدپذیــر کــه کمتــر از نیــم درصــد اســت ،بایــد بــه حــدود وقتــی در فرابــورس بحــث شــرکتهای دانشبنیــان و
 ۵درصــد ظرفیــت بــرق کشــور برســد.
ســرمایهگذاری جســورانه مطــرح میشــود مشــخص اســت
کــه ایــن کانالهــا بــرای ایــن موضــوع هســتند و یــک

فرصــت ســرمایهگذاری بــرای عامــه ســرمایهگذاران اســت.
او ادامــه داد :نبایــد ایــن طــور فکــر کــرد کــه مــا بــه بخــش
دانشبنیــان و ســرمایهگذاری جســورانه لطــف میکنیــم.
خیلــی وقتهــا اگــر شــرکتی از طریــق بــازار ســرمایه
تامیــن مالــی کنــد فکــر میکننــد کــه بــه ایــن شــرکت
لطــف شــده اســت در صورتــی کــه اصــا اینطــور نیســت.
بــازار ســرمایه یــک شــرایط بــرد – بــرد را بــرای همــه بــه
وجــود مــیآورد تــا هــم ســرمایهگذار و هــم ســرمایهپذیر
بــرد کننــد.
وی تاکیــد کــرد :بــازار ســرمایه یــک مکانیــزم فرابعــدی
اســت .در پــی  ۵۰ســالی کــه بــازار ســرمایه را در کشــور
داریــم ایــن بــازار رشــد خوبــی کــرده اســت بهطــوری
کــه بــه یــاد میآوریــم در ســال  ۶۹و  ۷۰قیمتهــا در
روزنامههــا میآمــد امــا االن ایــن بــازار گســترش زیــادی
پیــدا کــرده اســت.
رییــس ســازمان بــورس بــا اشــاره بــه راهانــدازی اختیــار
معامــات ،اظهــار کــرد :اختیــار خریــد و فــروش اخیــرا در
بــازار ســرمایه ایــران راهانــدازی شــد البتــه ایــن ابزارهــا تنهــا
بــرای کســب ســود نیســتند ،بلکــه اهــداف دیگــری از جملــه
کمــک بــه عمــق بــازار نیــز در راهانــدازی آنهــا وجــود دارد.
محمــدی در بخشــی از صحبتهایــش اقتصــاد ایــران را
جــزو اقتصــاد اول دنیــا نــام بــرد و تاکیــد کــرد کــه بــازار
ســرمایه مــا بیــن  ۳۰بــازار ســرمایه اول جهــان اســت.
وی ادامــه داد :وقتــی مکانیــزم صحیــح بــورس کاال وجــود
دارد همــه بایــد تمامقــد از آن دفــاع کننــد و کســی بــا
اشــکاالت کوچــک آن را زیرســوال نبــرد.
رییــس ســازمان بــورس بــا اشــاره بــه تهیــه صورتهــای
مالــی بــه روش  ،IFRSگفــت :بــه بانکهــا و بیمههــا
و شــرکتهایی کــه بــاالی  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان ســرمایه
دارنــد ابــاغ شــده کــه صورتهــای مالیشــان را از
طریــق  IFRSتقدیــم کننــد و ایــن موضــوع نــه تنهــا بــه
شــفافیت بــازار ســرمایه ،بلکــه بــه شــفافیت کل اقتصــاد
کمــک میکنــد .همچنیــن شــفافیت در بــورس کاال بــه کل
اقتصــاد کمــک میکنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در چنیــن مملکتــی بایــد ســرمایه گــذاری کــرد .بعــد هــم
گفــت شــما تــا رفتارتــان را تصحیــح نکنیــد قابــل ســرمایه
گــذاری نیســتید .رهــا کــرد و رفــت.
ایــن شــخصی بــود کــه وزیــر اقتصــاد آلمــان ،او را آورده و
بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذار خــوب در یــک حــوزه بــا
فنــاوری بــاال و شــغل آفریــن معرفــی کــرده بــود.

است که به کار بوروکراتیک خودشان برسند.
ایــن موضــوع را کمیســیون تلفیــق مجلــس بــه
مفــاد الیحــه برنامــه ششــم توســعه اضافــه کــرده
اســت و نــه وزارت اقتصــاد.
مگــر اســاتید اقتصــاد دنیــا در کمیســیون تلفیــق مجلــس
نشســته انــد .کســانی کــه بــه فکــر منافــع ملــی هســتند
نماینــده مجلــس نشــده انــد .آدم هایــی کــه بــه دنبــال
بحــث هــای محلــی انــد ،نماینــده مــی شــوند .بــه درســتی
گفتــه انــد کــه « :از آب خــرد ،ماهــی خــرد خیــزد».
در خصــوص مناطــق آزاد تجــاری و مناطــق ویــژه ،همیــن
جــور آدم هــا بــه دولــت فشــار مــی آورنــد کــه مثــا در
فــان نقطــه دور دســت و بــی اهمیــت ،یــک منطقــه ویــژه
تاســیس کننــد .تاســیس کننــد کــه چــه بشــود.
نماینــدگان مجلــس گفتــه انــد بــه خاطــر نظــارت
بــر مناطــق آزاد مــی خواهنــد آن را زیــر نظــر
وزارت اقتصــاد ببرنــد.
مجلــس چــه زمانــی نظــارت کــرده اســت؟ هشــت ســال در
دوره آقــای احمــدی نــژاد ،چــه نظارتــی انجــام داده اســت.
همیــن االن مــردم دارنــد در هــوای آلــوده خفــه مــی شــوند
و ایــن ناشــی از عــدم اجــرای قانــون بهینــه ســازی ســوخت
اســت .بنــا بــود موتورســیکلت هــا برقــی شــوند.
مجلــس کــه وظیفــه نظارتــی دارد چــرا بــه دولــت نگفتــه
اســت کــه بــه چــه علــت ایــن کار را انجــام نــداده اســت.
ایــن نمایندگانــی کــه در مجلــس نشســته انــد و یــک دفعــه
در کمیســیون تلفیــق ،مصوبــه مــی گذراننــد چــرا وظیفــه
نظارتــی خودشــان را در اجــرای همیــن قانــون انجــام نــداده
انــد.
چــرا نماینــدگان وظیفــه خودشــان را در اجــرای قانــون
بهبــود فضــای کســب و کار انجــام نــداده انــد.
پــس بــه نظــر شــما اگــر مناطــق آزاد تجــاری زیــر
نظــر ریاســت جمهــوری نباشــند و زیــر نظــر وزیــر
اقتصــاد اداره شــوند کارســاز نخواهــد بــود؟
ایــن کار یــک اشــتباه فاحــش اســت و شــدنی نیســت .مزیت
نســبی مــا را از بیــن مــی بــرد .کاری مــی کنند مناطــق آزاد
مــا کــه پتانســیل دارنــد و خصوصــا مناطــق آزاد ایــران در

انـرژی

شماره شصت سه  //هفته سوم دی هزار و سیصد نود و پنج

جنــوب کشــور مثــل ارونــد و کیــش و قشــم و چابهــار ،بــه
موفقیــت هایــی کــه در داالن آن قــرار گرفتــه انــد ،نرســند
.
شــما مــی گوییــد مزیــت نســبی و موفقیــت
مناطــق آزاد ولــی بــرای کل یــک ســال ،آقــای
تــرکان دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد گفتــه
انــد کــه مناطــق آزاد  640میلیــون دالر صــادرات
داشــته انــد و  400میلیــون دالر هــم صــادرات
مجــدد .ایــن وضــع چــه موفقیتــی را نشــان مــی
دهــد؟
بــرای ایــن کــه جــذب ســرمایه کنیــد« ،هــزارش نکتــه مــی
بایــد بــه غیــر از حســن و زیبایــی».
بــه هــر حــال مناطــق آزاد تجــاری مــا امتیــازات
و امکانــات بیشــتری نســبت بــه خــاک مــادر و
اصلــی بــه ســرمایه گــذاران ارائــه مــی کننــد.
یــک شــرکت بــزرگ آلمانــی آمــده بــود کــه در حــوزه
انــرژی در ایــران ســرمایه گــذاری کنــد .آن ســرمایه گــذار
دیــد موتورســیکت هــا در محــدوده میــدان آرژانتیــن تهران،
از خروجــی بزرگــراه برخــاف مــی آینــد و هیچکــس هــم
جلــوی آنهــا را نمــی گیــرد و شــیوه موتــور ســواری آنــان
را دیــد.
مــا بــا ایــن ســرمایه گــذار آلمانــی رفتیــم و رفتیــم تــا بــه
دم اتــاق بازرگانــی رســیدیم .گفــت شــما فکــر مــی کنیــد

قانــون چگونگــی اداره مناطــق در ســال 1372
تصویــب شــد و در چارچــوب آن شــما هــم از
هعمــان ابتــدای تاســیس سرپرســت منطقــه آزاد
قشــم شــده بودیــد .در آن قانــون اهدافــی از
جملــه ایجــاد اشــتغال ســالم و مولــد و تنظیــم
بــازار کار و کاال را مطــرح شــده اســت .در زمــان
مســئولیت شــما تــا چــه حــد بــرای تحقــق ایــن
اهــداف موفقیــت حاصــل شــد؟
مــا بــا یــک شــرکت از ژاپــن قــرارداد امضــا کردیــم .کلنــگ
هــم در قشــم زد کــه  5میلیــون تــن فــوالد مخصــوص
تولیــد کنــد .امــا بوروکــرات هــا ،او را از ایــران فــراری دادند.
پــس کــرم از خــود درخــت اســت .برویــد تحقیــق کنیــد
کــه چــه اتفاقاتــی افتــاد.
باالخــره در ســال  72بــرای تحقــق اهــداف قانــون
چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری چــه کارهایــی
انجــام دادیــد؟
کار زیربنایــی انجــام دادیــم .فــرودگاه ســاختیم .حاکمیــت
برقــرار کردیــم .دور جزیــره قشــم جــاده کشــیدیم .جزیــره
ای کــه بــه انــدازه بعضــی از کشــورهای دنیــا اســت ،یــک
جــاده درســت و حســابی نداشــت و یــک مدرســه نداشــت.
مــا تاسیســات زیربنایــی را ایجــاد کردیــم .درضمــن بــا
هنــدی هــا قــرارداد بســتیم بــرای تولیــد کــود شــیمیایی.
قــرارداد بســتیم بــا ژاپنــی هــا بــرای تولیــد  5میلیــون
تــن فــوالد مخصــوص و حتــی آمدنــد و کلنــگ زدنــد.
بعــد برخــی افــراد خــاص و دوســتان آنــان در تهــران بــا
همدیگــر ســاختند و گفتنــد فالنــی نمــی گــذارد مــا کار
کنیــم.
آن افــراد خــاص بــر مــا پیــروز شــدند .اگــر قبــول نمــی
کنــی بــرو از آقــای هاشــمی بپــرس .چــون خــون دل خــورد
و مجبــور شــد بگویــد نمــی خواهیــم .گفتــم مــن کــه در
اینجــا حقــوق نمــی گیــرم .آن مســئولیت را رهــا کــردم و
ادامــه نــدادم.
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معافيتهاي مالياتي براي صادركنندگان
و واحدهاي توليدي جديد
در قانــون امتيــازات و معافيتهايــي بــراي كســاني
در نظــر گرفتــه شــده اســت كــه قصــد بهكارگيــري
ســرمايه خــود در فعاليتهــاي توليــدي را دارنــد و اگــر
ايــن افــراد ســرمايه خــود را در بخــش صــادرات بــهكار
بگيرنــد ،تمامــي محصــوالت صادراتــي آنهــا نيــز از ماليــات
معــاف خواهــد بــود .در ايــن زمينــه رييــس ســازمان امــور
مالياتــي درخصــوص معافيتهــاي مالــي در جهــت رونــق
اقتصــادي كــه از ســوي ايــن ســازمان در نظــر گرفتــه
شــده اســت ،اظهــار كــرد :بــر اســاس قانــون ماليــات
مســتقيم كــه در مادههــاي  138 ،132و  139بــه آن
اشــاره شــده ،امتيازاتــي بــراي فعــاالن بخشهــاي توليــدي
.در نظــر گرفتــه شــده اســت
ســيدكامل تقوينــژاد افــزود :افــرادي كــه فعاليتهــاي
توليــدي ،معدنــي و گردشــگري را در اســتانها راهانــدازي
كننــد ،بــه مــدت 5ســال از پرداخــت ماليــات معــاف
خواهنــد بــود و چنانچــه هميــن واحدهــا در شــهركهاي
صنعتــي ايجــاد شــوند ،ايــن مــدت بــه 7ســال افزايــش
پيــدا ميكنــد و اگــر ايــن صنايــع در مناطــق محــروم
ايجــاد شــود ،صاحبــان ايــن صنايــع  10ســال از پرداخــت
.ماليــات معــاف خواهنــد بــود
وي تصريــح كــرد :همچنيــن چنانچــه فعاليتهــاي
توليــدي ،معدنــي و گردشــگري در شــهركهاي صنعتــي
مســتقر در مناطــق محــروم راهانــدازي شــوند نيــز افــراد
بــه مــدت  13ســال از پرداخــت ماليــات معــاف خواهنــد
بــود .تقوينــژاد اظهــار كــرد :ضمــن اينكــه درخصــوص
بخــش اشــتغال نيــز سياس ـتگذاريهايي صــورت گرفتــه
اســت كــه بــر اســاس آن اگــر واحدهــا در ســالهاي آتــي
بتواننــد تعــداد كاركنــان خــود را  50درصــد افزايــش
دهنــد ،بــه مــدت يكســال بــه زمــان بخشــودگي مالياتــي
آنهــا افــزوده ميشــود و در ايــن حالــت شــركتهاي
دانشبنيــان نيــز ميتواننــد از معافيــت مالياتــي بــه
مــدت  15ســال بهرهمنــد شــوند .رييــس ســازمان امــور
مالياتــي كشــور ادامــه داد :البتــه درخصــوص صــادرات
محصــوالت خــام يــك اســتثنا وجــود دارد و آن ايــن اســت
ها در ايــن زمينــه از  20درصــدكــه افــراد و شــركت
.معافيــت مالياتــي بهرهمنــد خواهنــد شــد
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ایــن کتــاب بــا زبانــی ســاده ،هوشــمندانه و کاربــردی نشــان میدهــد همــه آنانــی کــه بــرای دســتیابی بــه شایســتگی
رهبــری اشــتیاق دارنــد میتواننــد بــه آن دســت یابنــد( .وارن بنیــز ،نویســنده کتــاب در مــورد تبدیــل شــدن بــه
یــک رهبــر و بنیانگــذار موسســه رهبــری در دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی)
مــدل رهبــری موقعیتــی در مــاه مــی ســال  1969توســط پــل هرســی و کــن بالنچــارد ارائــه شــد .هــدف از طراحــی
ایــن مــدل ،شناســایی مراحــل پیشــرفت کارکنــان در انجــام تکالیــف محولــه و بــه کارگیــری شــیوه درســت رهبــری
در ایــن مراحــل مختلــف بــود .ســال هــا بعــد کــن بالنچــارد موسســه ای مســتقل را بنــا نهــاد و مــدل بــه روز رســانی
شــده رهبــری موقعیتــی کــه رهبــری موقعیتــی دو نــام داشــت را در ســال  1985طراحــی کــرد .در ایــن نســخه،
پیشــنهادات صاحــب نظــران و نیــز مدیرانــی کــه از رهبــری موقعیتــی اســتفاده کــرده بودنــد و نیــز پژوهــش هــای
انجــام شــده در ایــن خصــوص مــورد توجــه قــرار گرفــت و اصالحاتــی در مــدل اصلــی بــه وجــود آمــد.
مطالــب ایــن کتــاب کــه در قالــب یــک داســتان ارائــه شــده اســت :داســتان کارآفرینــی کــه از کار زیــاد خســته شــده
اســت و از مدیــر یــک دقیقـهای میآمــوزد کــه چگونــه بــا تبدیــل شــدن بــه یــک مدیــر یــک دقیقـهای ،مــی تــوان
بیشــترین بازدهــی را در کار زیردســتان ایجــاد کــرد.
رهبــری موقعیتــی دو ،مفهومــی کاربــردی اســت ،بــه راحتــی قابــل فهــم بــوده و طــی ســی ســال گذشــته توســط
رهبــران و مدیــران در هــزار شــرکت برتــر دنیــا و نیــز رهبــران بســیاری از ســازمانهای نوپــای جهــان کــه بــا
ســرعت زیــادی در حــال رشــد هســتند مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت
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