انـرژی
شماره شصت پنج  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و پنج

تغيير نگاه جهاني

عباس آرگون ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
در يــك ســالگي اجــراي توافــق جامــع و نهايــي هســته اي ايــران و  6كشــور
بــزرگ و قدرتمنــد جهــان قــرار داريــم .توافقــي كــه در نــوع خــود بســيار حائــز
اهميــت بــوده و بايــد از زوايــاي متعــدد مــورد بررســي و ارزيابــي قــرار گيــرد.
تــا قبــل از اجــراي توافــق هســته اي ،تحريــم هــاي ظالمانــه عليــه كشــورمان
از ســوي كشــورهاي قدرتمنــد جهــان طــي ســال هــاي گذشــته موجبــات قطــع
ارتبــاط كشــور بــا اقتصــاد جهانــي شــده و ادامــه شــرايط تحريــم منجــر بــه
تحميــل هزينــه هــاي جبــران ناپذيــري بــراي كشــور شــد كــه بــا تــاش هــاي
صــورت گرفتــه همــه مســووالن نظــام جمهــوري اســامي ايــران ضمــن بــه تاييــد
رســاندن صلــح آميــز بــودن فعاليــت هــاي هســته اي و اثبــات حقانيت كشــورمان،
منجــر بــه توافــق و اجــراي برنامــه جامــع اقــدام مشــترك (برجــام) شــد .از ديگــر
ســو ،بــا ايــن توافــق تاريخــي ،ضمــن جلوگيــري از توســعه بيشــتر تحريــم هــاي
بيــن المللــي عليــه كشــورمان ،راه بــراي گشــايش دوبــاره مناســبات اقتصــادي بــا
كشــورهاي مختلــف جهــان و زمينــه گســترش و توســعه تعامــات بيــن المللــي و
بازگشــت بــه اقتصــاد جهانــي و حركــت در مســير توســعه و پيشــرفت اقتصــادي
كشــور بــاز شــد.
در شــرايط حاضــر ،تعامــل بــا اقتصــاد جهانــي بــه جهــت گســترش و توســعه
روابــط متقابــل اقتصــادي در ســطح بيــن المللــي از اهميــت شــايان توجهــي
برخــوردار اســت ،بــه طــوري كــه در حــوزه هــاي اقتصــادي همــه موضوعــات
بــه نوعــي بــه فرآيندهــاي جهانــي شــدن مربــوط اســت و كمتــر مقولــه اي
وجــود دارد كــه بــا آن مرتبــط نباشــد .توجــه بــه ايــن مهــم ســبب مــي گــردد
محيــط کســب و کار پيــش روي شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادي نســبت بــه
گذشــته کامالمتفــاوت جلــوه کنــد و بــي شــک اقتصــاد بخــش خصوصــي نيازمنــد
انطبــاق پذيــري بيشــتري بــا شــرايط حــال حاضــر اســت .برنامــه جامــع اقــدام
مشــترك (برجــام) در يــك ســال گذشــته بــا وجــود آنكــه بخشــي از زمــان آن
بــه اعتمادســازي متقابــل بيــن طرفيــن ســپري شــد ،داراي دســتاوردهاي مثبــت
متعــددي بــوده اســت کــه ادامــه در صفحــه 10

مراسم اعطای تندیس و نشان امینالضرب به کارآفرینان برتر و پیشکسوتان عرصه تولید و تجارت برگزار شد

تجلیل از تالشگران اقتصادی در مراسم
 133سالگی اتاق تهران

تــاالر وحــدت تهــران از ســاعات ابتــدای میزبــان چهرههــای قدیمــی کــه ســابقهای طوالنــی در همراهــی و همگامــی بــا بخــش خصوصــی دارد
نامآشــنای بخــش خصوصــی بــود ،فعاالنــی کــه در حوزههــای مختلــف نیــز بــا اعطــای لــوح و نشــان امینالضــرب تجلیــل شــد.
اقتصــادی چــه تولیــد کاال و خدمــات و چــه تجــارت در راســتای اعتــای
اقتصــاد کشــور و بهبــود رشــد و پیشــرفت اقتصــادی تــاش میکننــد .دیدگاههای سهگانه در مورد توسعه
مجموعــهای از نماینــدگان بخــش خصوصــی از چهرههایــی کــه بیــش در آغــاز ایــن مراســم ابتــدا فعــاالن بخــش خصوصــی و مســووالن اتــاق تهــران بــا
از نیمقــرن کار و فعالیــت اقتصــادی دارنــد تــا چهرههایــی کــه بــه پخــش تصاویــری از حادثــه دلخــراش ســاختمان پالســکو ،ایــن حادثــه غمانگیــز
تازگــی و بــا انــرژی جوانــی وارد حــوزه کســبوکار شــدهاند جمــع را بــه مــردم ایــران بــه خصــوص خانــواده آتشنشــانان غیــوری کــه جــان خــود را
شــده بودنــد تــا بــا گرامیداشــت  133ســالگی اتــاق تهــران بــه عنــوان از دســت دادنــد ،تســلیت گفتنــد و بــا نمایــش نماهنگــی یــاد و خاطــره آی ـتاهلل
یکــی از اصلیتریــن نهادهــای بخــش خصوصــی ،از چهرههایــی کــه اکبــر هاشــمی رفســنجانی را کــه قدمهــای بزرگــی در راه توســعه کشــور برداشــت
بــه عنــوان کارآفریــن برتــر نشــان تندیــس امینالضــرب را میگیرنــد گرامــی داشــتند.
یــا پیشکســوتان و پژوهشــگرانی کــه بــه بخــش خصوصــی یــاری در ادامــه محســن هاشــمی ،فرزنــد مرحــوم آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،در
ســخنانی کوتــاه بــه فرآینــد توســعه در کشــور پرداخــت .او ســخنانش را بــا یــاد
رســاندهاند تقدیــر کننــد.
در ایــن مراســم عــاوه بــر فعــاالن بخــش خصوصــی ،اســحاق جهانگیــری ،معــاون شــهدا ،امــام راحــل و آیـتاهللهاشــمی آغــاز کــرد و شــهادت آتشنشــانان غیــور در
اول رییسجمهــور و محمدرضــا نعمــتزاده ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت حادثــه فــرو ریختــن ســاختمان پالســکو را نیــز تســلیت گفــت.هاشــمی همچنیــن
نیــز حضــور داشــتند .در ایــن مراســم بــه ســه تــن از کارآفرینــان برتــر لــوح و از همــدردی ملــت ایــران بــا خانــواده آی ـتاهللهاشــمی نیــز قدردانــی کــرد.
تندیــس امینالضــرب اعطــا شــد و بــا اهــدای لــوح و نشــان امینالضــرب از چهــار او گفــت :فــرو ریختــن ســاختمان پالســکو را بــا عمــری بیــش از  50ســال کــه نماد
کارآفریــن و  12پیشکســوت عرصــه تولیــد و تجــارت تقدیــر شــد .همچنیــن از دو مدرنیتــه در تهــران بــوده اســت ،بهانــه قــرار میدهــم تــا بگویــم وقــوع ایــن حادثــه
محقــق و پژوهشــگر ،یــک مدیــر رســانهای بخــش خصوصــی و یــک چهــره دولتــی نشــان میدهــد کــه ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

تولیــد بــرق صنایــع بــرق کشــور در حــال
حاضــر و در شــرایط کنونــی اقتصــادی کشــور ،در
نــگاه وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز ایــران کــه

تجلیــل از تالشــگران اقتصــادی در مراســم مشــروح خبــر
ـران االر وحــدت تهــران
ـاق تهـ
ـالگی اتـ
 133سـ

از ســاعات ابتــدای میزبــان چهرههــای نامآشــنای

ـراق
ـه عـ
ـران بـ
ـادرات گاز ایـ
ـه صـ
ـط لولـ
خـ
بخــش خصوصــی بــود ،فعاالنــی کــه در حوزههــای
ســه شــنبه افتتــاح میشــود ســخنگوی
مختلــف اقتصــادی مشــروح خبــر
شــرکت ملــی گاز بــا اشــاره بــه افتتــاح خــط لولــه

بررســی کارنامــه فریــز نفتــی نماینــدگان
کشــورهای عضــو اوپــک و چنــد تولیدکننــده
دیگــر غیرعضــو اوپــک روز گذشــته در ویــن
گردهــم جمــع شــدند مشــروح خبــر

در برنامــه ششــم توســعه بــه تبدیلشــدن
ـد عضــو
ـه نشـ
ـرژی توجـ
ـاب انـ
ـه هـ
ـور بـ
کشـ

صــادرات گاز ایــران بــه عــراق ،گفتمشــروح خبــر
شــاكله «اقتصــاد خصوصــي» بــا تغييــر
ـصادي براساس قانون ،تمامي
ـم اقتــــ
پارادايــ

دســتگاههاي اجرايــي ازجملــه وزارتخانههــاي
نفــت و نيــرو و ســازمان انــرژي اتمــي و بنگاههــاي
اقتصــادي مشــروح خبــر

کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران میگویــد در

ـرق
ـادرات بـ
ـد ،دروازه صـ
ـه آزاد ارونـ
الیحــه برنامــه ششــم توســعه کشــور کــه هفتــه منطقـ
ـود معــاون صــادرات
ـی شـ
ـراق مـ
ـه عـ
ـران بـ
گذشــته بررســی آن در مجلــس شــورای اســامی ایـ
و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق وزارت نیــرو ،بصــره
بــه پایــان رســید مشــروح خبــر
را هســته مرکــزی عمرانــی و انــرژی عــراق خوانــد

فاجعــه در تهــران پالســكو فــرو ريخــت» ،مشــروح خبــر
حادثهيــي كــه مخاطبــان صــدا و ســيما شــاهد

پخــش زنــده آن از ايــن رســانه خبــري بودنــد .ايــن تــاش انگلیــس بــرای ترغیــب بانکهــا
ـران منابــع آگاه اعــام
ـا ایـ
ـاری بـ
ـه همکــ
نخســتين شــوك خبــري پنجشــنبه  30دي بــراي بــ
کردنــد دولــت انگلیــس کــه یکــی از ســهامداران
ايرانيــان بــود مشــروح خبــر
ادبیــات تجــاری ایــران تغییــر یابــد

حمیدرضــا صالحــی ســلمی ،نایــب رئیــس

بــزرگ رویــال بانــک اســکاتلند اســت تــاش کــرده
اســت مشــروح خبــر

کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران و عضــو هیــات ســمنان میزبــان کنفرانــس تازههــای بــرق
مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان ایــران خواهــد شــد رئیــس انجمــن بــرق و
تهــران اســت .او در خصــوص شــرایط الزم بــرای
حضــور در بازارهــای رقابتــی معتقــد اســت کــه

مشــروح خبــر

یــک بــام و دو هــوای قیمــت گاز بــرای

الکترونیــک ایــران گفــت :کنفرانــس ملــی بــرق
ایــران بــا رویکــرد شناســاندن ظرفیتهــای
اســتان بــه مهندســان جــوان در فروردیــن ۹۶در
.ســمنان برگــزار میشــود مشــروح خبــر
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انـرژی

اخبار کوتاه
ـران مشــروح
ـادي ايــ
ـك اقتصـ
ـه ريسـ
ـود درجـ
بهبـ
خبــر
ابــراز نگرانــي بخشخصوصــي از بدقولــي ارزي
دولــت مشــروح خبــر
نخبــگان اقتصــادی طرحــی بــرای توســعه
اقتصــادی کشــور ارائــه کننــد مشــروح خبــر
ـن
ـی آخریـ
ـد /بررسـ
ـران آمدنـ
ـه تهـ
اتریش ـیها بـ
وضعیــت تجــاری دو کشــور مشــروح خبر
ـوده
ـور فرسـ
ـرق کشـ
ـع بـ
ـبکه توزیـ
ـد از شـ
 ۳۰درصـ
ـت مشــروح خبــر
اسـ
جــذب  ۷ميليــارد دالر ســرمايهگذاري خارجــي

مشــروح خبــر
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ـرگیری
ـرای از سـ
ـران بـ
ـی در راه تهـ
ـات عراقـ
هیـ
صــادرات برقمشــروح خبــر
امضــای  7تفاهــم نامــه جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی بــا بیــش از  3میلیــارد دالر در
چابهارمشــروح خبــر
ـا ایران
ـای بـ
ـارت پایاپـ
ـعه تجـ
ـدد توسـ
ـه در صـ
ترکیـ
استمشــروح خبــر
افزایــش  ۲برابــری پیــک بــار مصــرف بــرق در
صنایــع کشورمشــروح خبــر
افزايــش نقــش بخــش خصوصــي ايــران در
بازســازي ســوريه مشــروح خبــر
پیشــنهاد جدیــد گازی ایــران بــه روســیه

مشــروح خبــر

توافــق ريلــي بــا «زيمنــس» آلمــان نهايــي
شدمشــروح خبــر
مذاكــره بــا چيــن بــراي تكميــل يــك پــروژه
ريلــي مشــروح خبــر
افزايــش 20درصــدي صــادرات كاالهــاي زيرگروه
ـرق مشــروح خبــر
بـ

ابالغ اساسنامه «ساتبا» مشروح خبر
ـت را واگذار
ـر نفـ
ـارات وزیـ
ـی از اختیـ
ـه بخشـ
زنگنـ
کردمشــروح خبــر
ـا
ـارد دالر بـ
ـه ارزش  ۸۰میلیـ
ـرارداد بـ
ـاد  ۱۱۰قـ
انعقـ
خارجــی هــا مشــروح خبر

*

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 پنج  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و پنج

خصوصــی بنیــان گذاشــته شــد.
شــافعی رمــز مانــدگاری مدیــران و رهبــران را نــه در مقــام،
مکنــت و قــدرت آنهــا بلکــه منــوط بــه اتخــاذ اهــداف
انســانی ،اجتماعــی ،پــرورش انســانها ،تعــادل بخشــیدن
بیــن انســان و ماشــین ،احســاس و منطــق ،امــور شــخصی و
امــور اجتماعــی و معیشــت و فضیلــت عنــوان کــرد و گفــت:
یــک مدیــر مانــدگار ،یــک رهبــر عاشــق و عاقــل اســت؛ چــرا
کــه تــوازن و هموزنــی مــادی و معنــوی و عشــق و عقــل
تــراز تمــدن بشــری خواهــد بــود.
رئیــس اتــاق ایــران در پایــان ادامــه داد :اتــاق بازرگانــی در
ادامــه حیــات بالنــدهای کــه بــا نهــال مجلــس وکالی تجــار
در  133ســال پیــش کاشــته شــد ،امــروز تجربـهای گســترده
و علمــی را دنبــال میکنــد کــه آرزوی همیشــه مــردم ایــران
بــوده اســت.

ادامه از صفحه 1
راه توســعه در ایــران همــوار نیســت .در واقــع خالءهایــی
وجــود دارد کــه بــه دســت کارآفرینــان برطــرف میشــود.
امیدواریــم مســیر توســعه در ایــران بیــش از پیــش رهــرو
داشــته باشــد.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه آیـتاهللهاشــمی رفســنجانی ،چــه
در دوران مبــارزه در پیــش از انقــاب و چــه پــس از انقــاب،
از اندیشــه توســعه غفــل نبــود ،افــزود :حتــی در زمــان
وقــوع جنــگ تحمیلــی کــه در کنــار فرماندهــان بــزرگ ،کار
فرماندهــی جنــگ را بــر عهــده داشــتند ،ســعی میکردنــد
فعالیتهــای ساختوســاز و تولیــد در کشــور حفــظ شــود.
بــه نظــر میرســد ،نمونــه بــارز آن ،پــروژه متــرو باشــد کــه
ایشــان در ســال  1363خطبــهای در ایــن رابطــه قرائــت
کردنــد .خواســته ایشــان ایــن بــود کــه پــروژه متــرو حتــی
بــا وجــود حاکــم بــودن شــرایط جنــگ مجــددا آغــاز شــود.
او در ادامــه ،معلــق مانــدن ایــن پــروژه پــس از پیــروزی
انقــاب را ناشــی از حاکــم بــودن ســه دیــدگاه در مــورد
توســعه دانســت و گفــت :گروهــی ،توســعه را مقولــهای
غربــی و منفــی قلمــداد میکردنــد و از دیــدگاه آنــان ایــن
نــوع پروژههــا اســتعماری و صرفــا بــرای ایــن برنامهریــزی
شــده بــود کــه ملــت ایــران را اســتثمار کنــد .بــه دلیــل
وجــود همیــن بینشهــا بــود کــه پروژههایــی شــبیه
متــرو در ابتــدای انقــاب دچــار بحــران شــد و بــا تــاش
ســردار ســازندگی احیــا شــد .ایــن دیــدگاه در مــورد خریــد
هواپیمــای  F16و ســاخت نیــروگاه اتمــی نیــز وجــود داشــت.
بــه گفتــه محســن هاشــمی ،دیــدگاه گــروه دوم نیــز بــه
توســعه ،چنیــن بــود کــه آنهــا توســعه را امــری غربــی و
مثبــت میپنداشــتند و معتقــد بودنــد کــه پروژههــا بایــد
شــبیه آنچــه در دیگــر کشــورها اجــرا شــده ،در ایــران نیــز
بــه اجــرا درآیــد.
او در ادامــه ســخنانش بــه توصیــف نگرشهــای توســعهای
آیــت اهللهاشــمی رفســنجانی پرداخــت و گفــت :ایشــان بــر
ایــن عقیــده بــود کــه بایــد از غــرب و شــرق کمــک گرفــت
و در حوزههایــی چــون ،اشــتغال ،کارآفرینــی و صــادرات
بــه توفیقاتــی دســت یافــت و ایرانــی ســاخته شــود کــه بــه
الگــوی دیگــر کشــورهای جهــان تبدیــل شــود .بــه دلیــل
بــاور بــه چنیــن ایــدهای بــود کــه ســبب شــد برخــی از
دوستانشــان از ایشــان فاصلــه گرفتنــد و او مــورد بیمهــری
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الگوی پارلمانی کشور در بخش خصوصی شکل گرفت
قــرار گرفــت .آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی بــه حمایــت از
کارآفرینــان و افزایــش رفــاه مــردم اعتقــاد واقعــی داشــت.
او بــه برخــی اظهارنظرهــای آیــتاهللهاشــمی در آخریــن
دیدارهــای ایشــان بــا کارآفرینــان اشــاره کــرد و گفــت :یکــی
از دیدگاههــای ایشــان ایــن بــود کــه ارتقــای دانایــی مــردم،
بهتــر از تــاش بــرای اصــاح سیاســتمداران اســت و اینکــه
اعتــراف بــه خطــا ایــرادی نــدارد؛ بلکــه پــی بــردن بــه اشــتباه
و جبــران آن بســیار حائــز اهمیــت اســت .مســاله دیگــری کــه
مــورد تاکیــد ایشــان بــود ،آبیــاری درخــت امیــد بــود .اعتقــاد
آیــت اهلل ایــن بــود کــه نبایــد امیــد از جامعــه رخــت ببنــدد.
ایشــان همچنیــن همــواره بــه دنبــال ایجــاد همدلــی بودنــد و
میگفتنــد یکــی از دالیــل موفقیتهــای دولــت ســازندگی
وجــود همدلــی در آن دوره بــود.
محســن هاشــمی در پایــان ســخنانش بــا تقدیــر از اتــاق
تهــران در برگــزاری چنیــن مراســمی تاکیــد کــرد آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی حفــظ نظــام و نظــم اجتماعــی را نیــز از
عوامــل مهــم توســعه میپنداشــتند کــه بایــد مــورد توجــه
فعــاالن اقتصــادی قــرار گیــرد.
الگوی پارلمانی کشور در بخش خصوصی شکل گرفت
در ادامــه آییــن اعطــای لــوح و نشــان امینالضــرب بــه
کارآفرینــان برتــر و پیشکســوتان عرصــه تولیــد و تجــارت
بــه مناســب  133ســالگی اتــاق تهــران ،غالمحســین شــافعی،

رییــس اتــاق ایــران پشــت تریبــون ایســتاد .شــافعی بــا یــاد
کــردن از فرزنــدان غیــور ایرانــی کــه بیــش از یــک قــرن
گذشــته پایههــای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی را در کشــور بنــا نهادنــد بــه حادثــه دلخــراش
روزهــای گذشــته و ویــران شــدن ســاختمان پالســکو و
شــهادت جمعــی از آتشنشــانان کشــور ،اشــاره کــرد و گفــت:
خوشــبختانه ایــران همــواره در طــول تاریــخ شــاهد حضــور و
فــداکاری افــرادی دلیــری بــوده کــه بــا وجــود مقاومتهــا و
فشــارهای بســیار ایســتادگی کردنــد و توانســتند قدمهــای
محکمتــری بــرای توســعه ایــران بردارنــد.
او ســپس از بنیانگــذار اتــاق تهــران یــاد کــرد و گفــت :مرحوم
حــاج محمدحســن امینالضــرب بــا برخــورداری از اخــاق،
تقــوا و پیگیــری مســتمر توانســت حاکمیــت دوران را متقاعــد
ســازد کــه نهــادی جوشــیده از فعــاالن اقتصــادی بــه نــام
مجلــس وکالی تجــار ایــران میتوانــد از یــک ســو پیگیــر
حقــوق بازرگانــان جامعــه و از ســوی دیگــر مشــاوری امیــن
بــرای دولــت در مســیر بهبــود اقتصــاد باشــد.
رئیــس اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر فعالیتهــای ایــن فرزنــد
دلیــر ایــران در راســتای احتــرام بــه مالکیــت فــردی،
جلوگیــری از سوءاســتفاده عمــال دیوانــی ،رواج کاالهــای
ایرانــی و ســپردن امــور تجــار بــه نهــاد مدنــی ،تصریــح کــرد:
قبــل از شــکلگیری
هــر نــوع الگــوی پارلمانــی در کشــور ،پارلمــان بخــش

پیشگامی بخشخصوصی برای توسعه کشور
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت دیگــر ســخنران ایــن
همایــش بــود .محمدرضــا نعمــتزاده بــا اشــاره بــه نقــش
اتــاق بازرگانــی و جایــگاه ایــن نهــاد بخشخصوصــی در
تصمیمســازیها و تصمیمگیریهــا در کشــور ،گفــت:
ایــران امــروز ،نیــاز بــه توســعه و پیشــرفت دارد و تحقــق آن
نیــز بــه دســت کســانی اســت کــه قابلیــت و توانمنــدی آن
را داشــته باشــند.
وی افــزود :در مســیر توســعه کشــور ،نخبــگان اقتصــادی
و کارآفرینــی جلــودار و پیشقــراول هســتند و دیگــر
عرصههــای کشــور بایــد بــه دنبــال آنــان حرکــت کننــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه افــزود :دولــت
یازدهــم در حــال تدویــن طرحــی اســت کــه جهــش عظیمــی
در اقتصــاد کشــور ایجــاد خواهــد کــرد و افزایــش تولیــد و
صــادرات ،ارتقــای فنــاوری و ســایر بخشهــا در آن دیــده
شــده و قصــد داریــم ایــن طــرح را بــا همراهــی کامــل بخــش
خصوصــی پیادهســازی کنیــم.
راهی جز میدانداری بخش خصوصی وجود ندارد
پــس از مراســم اعطــای تندیـس ،نشــان و لــوح امینالضــرب،
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رییسجمهــور طــی
ســخنانی ،برگــزاری ایــن گردهمایــی توســط اتــاق تهــران
را اقدامــی ارزشــمند برشــمرد و گفــت :شــرط مانــدگاری
چنیــن حرکتهایــی ایــن اســت کــه چارچوبهایــی بــرای
آن طراحــی شــود .ادامــه در صفحــه 14
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گــروه نفــت وانــرژی  -نماینــدگان کشــورهای عضــو اوپــک
و چنــد تولیدکننــده دیگــر غیرعضــو اوپــک روز گذشــته در
ویــن گردهــم جمــع شــدند و رونــد تبعیــت متعهدشــوندگان
توافــق کاهــش تولیــد را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد.
وزرای نفــت و انــرژی کشــورهای عربســتان ،کویــت ،الجزایــر
و ونزوئــا بــا همتایــان خــود از کشــورهای غیرعضــو اوپــک
از جملــه روســیه و عمــان دیــدار کردنــد تــا راههــای
راســتیآزمایی عمــل کــردن  24کشــور بــه تعهــدات
کاهــش تولیدشــان را بررســی کنند.ایــن کشــورها اواخــر
ســال گذشــته میــادی متعهــد شــدند کــه در نیمــه
نخســت ســال  ،2017روزانــه حــدود  1/8میلیــون بشــکه
از تولیــد خــود بکاهنــد .هــدف تولیدکننــدگان ایــن اســت
کــه اثبــات کننــد ایــن گــروه از کشــورها در مــورد متوقــف
کــردن رونــد ســه ســاله افزایــش مــازاد عرضــه در بــازار
جــدی هســتند و از ایــن طریــق تردیدهــای ایجــاد شــده
در مــورد عمــل نکــردن تولیدکننــدگان بــه وعدههایشــان
را از بیــن ببرند.قیمــت جهانــی نفــت پــس از توافــق اوپــک
و چنــد تولیدکننــده دیگــر بــرای کاهــش تولیــد بــه
بــاالی  58دالر در هــر بشــکه رســید کــه باالتریــن رقــم
در  18مــاه قبــل بــود .امــا در حالــی کــه تجــار در انتظــار
مشــاهده شــواهد مبنــی بــر عمــل کــردن ایــن کشــورها بــه
تعهــدات خــود هســتند ،قیمــت نفــت از آن زمــان تاکنــون
حــدود پنــج درصــد کاهــش یافتــه اســت.در همیــن حــال
یــک منبــع مطلــع گفــت ،در حالــی کــه هنــوز مــاه ژانویــه
بــه اتمــام نرســیده ،تمرکــز نشســت اصلــی ایــن کمیتــه
بهطــور عمــده روی ایــن مســاله بــود کــه بــه جــای
تولیــد آمارهــای جدیــد ،چگونــه میتــوان میــزان تبعیــت
کشــورها از توافــق را مــورد ارزیابــی قــرار دارد.ســه منبــع

نیــز گفتنــد ،کمیتــه در حــال حاضــر هیــچ برنامــهای
بــرای اســتفاده از آژانسهــای خارجــی نظیــر موسســات
مشــورتی خارجــی کــه حرکــت تانکرهــا را رصــد میکننــد
بــرای راســتیآزمایی اجــرای توافــق نــدارد.
بــر همیــن اســاس اوپــک و روســیه اعــام کردنــد کــه
از برنامهریــزی اجــرای توافــق کاهــش تولیــد بــا هــدف
تقویــت قیمــت نفــت ،جلوتــر هســتند.
وزرای کشــورهای تولیدکننــده نفــت هنــگام ورود بــه ویــن
گفتنــد ،عربســتان ،الجزایــر و کویــت قبــا تولیــد خــود را
بیشــتر از حــد الزم کاهــش دادهانــد و در همیــن حــال،
روســیه توانســته عرضــه نفــت خــود را بیــش از حــد
پیشبینــی کاهــش دهــد.
بــه گفتــه خالــد الفالــح ،وزیــر انــرژی عربســتان،
تولیدکننــدگان  1/5میلیــون بشــکه در روز از عرضــه نفــت
بــه بــازار کاستهاند.الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه
هــم گفــت :مــا از جــدول زمانبنــدی جلوتــر هســتیم و
آن را ادامــه خواهیــم داد .وی افــزود :تمــام تالشمــان را
میکنیــم تــا مشــارکت در اجــرای توافــق را بــه حداکثــر
برســانیم.نورالدین بوترفــا ،وزیــر انــرژی الجزایــر گفتــه
اســت :اگــر واقعــا بــه میــزان  ۸۰تــا  ۹۰درصــد از توافــق
تبعیــت کنیــم ،ممکــن اســت نیــازی بــه تمدیــد مجــدد
توافــق کاهــش تولیــد نباشــد.وزیر انــرژی روســیه نیــز
گفــت :روســیه حداکثــر مشــارکت خــود را بــرای اجــرای
توافقنامــه کاهــش تولیــد ،انجــام میدهــد و طبــق توافــق،
۱۰۰هــزار بشــکه از تولیــد روزانــه خــود کاســته اســت.
الکســاندر نــواک افــزود :روســیه تولیــد نفــت خــود را طبــق
توافقنامــه اوپــک ۱۰۰ ،هــزار بشــکه در روز کاهــش داده
اســت ضمــن اینکــه آمــاده انجــام هــر کار ممکــن دیگــری
اســت تــا مشــارکت خــود را در اجــرای ایــن توافقنامــه بــه
حداکثــر برســاند.
وی تصریــح کــرد :تاکنــون تولیــد روزانــه خــود را ۱۰۰
هــزار بشــکه تنــزل دادهایــم و شــرکتهای نفتــی روســی،
ســریعتر از ســرعت ممکــن بــرای کاهــش تولیــد در
حــال قــدم برداشــتن هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه
میخواســتیم بــه ایــن میــزان کاهــش در مــاه فوریــه دســت
پیــدا کنیــم .وزیــر انــرژی روســیه خاطرنشــان کــرد :ایــن
بــرای اولیــن بــاری اســت کــه روســیه در چنیــن توافقــی
مشــارکت میکنــد.
نــواک گفــت :مــا جلوتــر از برنامــه هســتیم و بیــش از ایــن
بــه دنبــال انجــام توافقنامــه کاهــش تولیــد خواهیــم بــود.

انـرژی
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عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران میگویــد در الیحــه
برنامــه ششــم توســعه کشــور کــه هفتــه گذشــته بررســی
آن در مجلــس شــورای اســامی بــه پایــان رســید و بــرای
تصویــب نهایــی بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد هیــچ
حکــم مشــخصی بــرای اجــرای مــواردی همچــون احــداث
مجتمعهــای پاالیشــگاهی ،احــداث خــط لولــه صــادرات
گاز بــه پاکســتان ،عــراق و عمــان ،توســعه میادیــن
مشــترک ،افزایــش ضریــب بازیافــت و از همــه مهمتــر
تبدیــل ایــران بــه هــاب انتقــال انــرژی دیــده نشــده اســت.
رضــا پدیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش نفــت و گاز
کشــور مشــکالت ســاختاری وجــود دارد ،ادامــه میدهــد«:
نبــود تمرکــز ،کمبــود شــدید منابــع مالــی ،پاییــن بــودن
ضریــب بازیافــت ،نامناســب بــودن الگــوی پالیــش،
عقبماندگــی در برداشــت و اســتفاده از میادیــن مشــترک
و ...ازجملــه مشــکالتی هســتند کــه صنعــت نفــت ،گاز و
پتروشــیمی کشــور هماکنــون درگیــر آن اســت و انتظــار
ایــن بــود کــه در برنامــه ششــم بــه آنهــا توجــه شــود
ولــی ایــن موضوعــات درنهایــت دیــده نشــد».
ایــن عضــو حیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بابیــان اینکــه
در جریــان برســی الیحــه برنامــه ششــم اتــاق تهــران
بهعنــوان نماینــده بخــش خصوصــی و کمیســیون انــرژی
اتــاق نقطــه نظــرات کارشناســی و کمبودهــای برنامــه در
حــوزه انــرژی را بــه اعضــا محتــرم کمیســیون تلفیــق و
انــرژی مجلــس شــورای اســامی اعــام کــرد ،گفــت «:بــا
توجــه بــه محدودیتهــای برنامــه ششــم ازنظــر منابــع،
بخشهــای زیــادی از نقطــه نظــرات کارشناســی کــه بــه

مجلــس اعــام شــد متأســفانه هماکنــون در برنامـهای کــه
بــه تصویــب رســیده و بــرای شــورای نگهبــان ارسالشــده
گنجانــده نشــده اســت و بــه همیــن جهــت اعتقادداریــم
کــه برنامــه ششــم در حــوزه نفــت ،گاز و انــرژی
آنچنانکــه بایدوشــاید جامــع نیســت .و ایــن در حالــی
اســت کــه توجــه داشــته باشــید  70تــا  80درصــد منابــع
ارزی کشــور از طریــق حــوزه انــرژی تأمیــن میشــود و
وقتــی اینگونــه اســت بایــد توجــه ویژهتــری نیــز بــه
ایــن بخــش صــورت گیــرد».
پدیــدار در ادامــه میگویــد «:بخــش خصوصــی فعــال در
حــوزه انــرژی ایــن آمادگــی را دارد و خواســتار ایــن اســت
کــه در زنجیــره ارزشافــزوده یکبخشــی از نفــت خــام و
گاز را تحویــل بگیــرد تــا در پاالیشــگاههای کوچــک آن را
بــه فــرآورده تبدیــل کنــد؛ موضوعــی کــه طــرح آن را هــم
بــرای جــای گرفتــن در برنامــه ششــم توســعه ارائــه دادیــم
ولــی موردتوجــه قــرار نگرفــت».
ایــن کارشــناس انــرژی در بخــش دیگــری از صحبتهایش
بــه توانمنــدی شــرکتهای ایرانــی بــرای حضــور و
مشــارکت در طرحهــای توســعه میادیــن مشــترک اشــاره
میکنــد و میگویــد «:یکــی دیگــر از خواســتههای مــا
ایــن اســت کــه از حضــور ،توانمنــدی و ظرفیتهــای بخش
خصوصــی داخلــی در طرحهــای توســعه میادیــن مشــترک
اســتفاده شــود؛ نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هماکنــون
در ارزیابــی شــرکتها بــرای حضــور در پروژههــای
باالدســتی صنعــت نفــت و گاز روش تعییــن صالحیــت
بهگونــهای در نظــر گرفتهشــده اســت کــه شــرکتهای
ایرانــی شــانس چندانــی ندارنــد زیــرا ازنظــر ســرمایه در
مقابــل شــرکتهای خارجــی ضعیفتــر هســتند و ایــن
نکتــه باعــث میشــود کــه شــرکتهای خارجــی پذیرفتــه
شــوند درحالیکــه شــرکتهای داخلــی بســیاری هســتند
کــه ازنظــر فنــی ،نیــروی انســانی و ...توانمندنــد ،بــه همین
جهــت حتــی نام ـهای نیــز بــه وزیــر نفــت نوشــته شــد و
از او درخواســت شــد کــه در ارزیابیهــا شــرکتها بــرای
حضــور در پروژههــا بــرای شــرکتهای ایرانــی ضریــب
ترجیحــی در نظــر گرفتــه شــود تــا بتواننــد بــا شــرکتهای
خارجــی رقابــت کننــد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شماره شصت پنج  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و پنج

انـرژی

اتریشیها به تهران آمدند

بهبود درجه ريسك اقتصادي
ايــــــران

نخبگان اقتصادی طرحی برای توسعه
اقتصادی کشور ارائه کنند

درجــه ريســك اقتصــاد ايــران از زمســتان  94تــا بهــار وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر اینکــه ۲۰۰
امســال ،يــك رتبــه بهبــود يافتــه و بــه  Bرســيده اســت .نخبــه اقتصــادی طرحــی را بــرای توســعه صــادرات و تولید
بــه گــزارش خبرآناليــن ،واحــد آمــار و تحقيقــات اقتصــادي ارائــه کننــد ،گفــت :بایــد پیشــرفت کشــور بــا ســرعت
اكونوميســت در گزارشــي تفصيلــي بــه بررســي درجــه بیشــتری انجــام شــود.
ريســك كشــورهاي مختلــف پرداختــه اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محمدرضــا نعمــت زاده در
ـاي
ـ
ه
ه
حوز
در
در ايــن گــزارش ريســك كشــورهاي جهــان
مراســم اعطــای نشــان امیــن الضــرب بــه کارآفرینــان
پرداخــت بدهيهــاي دولتــي ،بانكــي ،ارزي ،سياســي و برتــر ،بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور نیــاز بــه توســعه و
زيرســاختهاي اقتصــادي بررســي و رتبــه كشــورهاي را پیشــرفت دارد ،گفــت :درســت اســت کــه در ایــن ســالها
تعييــن كــرده اســت.
کشــور مــا بــا پیشــرفت هــای زیــادی مواجــه بــوده و بــه
ريســك كلــي ايــران در ژوئــن (2016خــرداد )95بــا درجــه ســرعت هــم در حــال جلــو رفتــن اســت ،امــا مــا نیــاز بــه
 Bنســبت بــه فوريــه (2016بهمــن )94كــه درجــه  CCCپیشــرفت بیشــتری داریــم.
را داشــت  5پلــه بهبــود يافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا  ۱۰تــا  ۱۵درصــد پیشــرفت بــه
خاورميانه
ـه
ـ
منطق
در
ـودان
3كشــور عربــي ليبــي ،يمــن و سـ
جایــی نمــی رســیم ،گفــت :عقــب ماندگــی هــای زیــادی
و شــمال آفريقــا (منــا) بدتريــن درجــه ريســك اقتصــادي را داریــم و بایــد جبــران مافــات کنیــم.
از آن خــود كردنــد.
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد
ـت
ـ
بازپرداخ
در
ـران
ـ
اي
ـك
ـ
ريس
ـه
ـ
درج
ـزارش،
بنــا بــر ايــن گـ
بــا تکیــه بــر تولیــد و فنــاوری بــه دانــش هــای نویــن روز
بدهيهــاي دولتــي در فوريــه (2016بهمــن )94درجــه دسترســی پیــدا کنیــم ،افــزود :بــا دســتیابی بــه دانــش
 Bبــوده كــه هيــچ تغييــري تــا ژوئــن (2016خــرداد )95روز مــی تــوان بــه توســعه و پیشــرفت دســت پیــدا کــرد.
نكــرده اســت.
نعمــت زاده بــا اشــاره بــه ارتبــاط نزدیــک بیــن دولــت و
بهتريــن درجــه ريســك در بازپرداخــت بدهيهــاي دولتــي بخــش خصوصــی گفــت :شــورای گفتگــو در ســطح اســتان
در منــا متعلــق بــه رژيــم اشــغالگر قــدس بــا درجــه  Aهــا و تهــران همــواره برگــزار مــی شــود و ارتبــاط نزدیکــی
اعــام شــده اســت .يمــن و ســودان هــم بدتريــن درجــه در میــان دولــت و بخــش خصوصــی وجــود دارد.
ايــن حــوزه را دارا بودنــد.پ
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه
ريســك ايــران در همــان بــازه زمانــي در حــوزه ارزي قدمــت اتــاق بازرگانــی باعــث افتخــار و فخــر اســت و
همچنــان  Bبــرآورد شــده كــه هيــچ تغييــري نســبت بــه خوشــبختانه ایــن موضــوع در اتــاق تهــران مــورد توجــه
فوريــه (2016بهمــن )94نكــرده اســت .بهتريــن درجــه قــرار گرفتــه اســت ،گفــت :تشــکل هــا اهمیــت زیــادی
در ايــن حــوزه هــم بــه رژيــم اشــغالگر قــدس و بدتريــن دارنــد و همفکــری و تبــادل نظــر بیــن تشــکل هــا و
درجههــا بــه ليبــي ،يمــن ،ســودان و ســوريه تعلــق دارد .دولــت بســیار بــا اهمیــت اســت.
درجــه ريســك ايــران در حــوزه بانكــي نســبت بــه وی ادامــه داد ۲۰۰ :نخبــه اقتصــادی در اتــاق بازرگانــی
حوزههــاي ديگــر در وضعيــت بدتــري قــرار دارد؛ ايــن کــه فکــر و ســرمایه دارنــد مــی تواننــد باعــث توســعه
وضعيــت ميتوانــد گوشــهيي از داليــل بانكهــاي کشــور شــوند و مــا نیــز طرحــی در ایــن زمینــه داریــم.
بينالمللــي و بــزرگ دنيــا را بــراي خــودداري از همــكاري از شــما مــی خواهیــم تــا فکــر کنیــد کــه چــه اقداماتــی
بــا بانكهــاي ايرانــي تشــريح كنــد.
را مــی تــوان بــرای توســعه صــادرات و تولیــد انجــام داد.

بررسی آخرین وضعیت
تجاری دو کشور

هیاتــی متشــکل از مســئوالن اتریشــی بــه منظــور پیگیری
وضعیــت نقشــه راه همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی بــا
ایــران و مباحــث مربــوط بــه اجــاس کمیســیون مشــترک
مســئوالن دو کشــور بــه ایــران آمدنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،هشــت کارگــروه تجــارت و بازارهــای
ثالــث ،بنگاههــای کوچــک و متوســط ،فناوریهــای کار،
معــدن ،انــرژی ،حمــل و نقــل و زیربنــا ،گردشــگری و
تحقیــق و توســعه همکاریهــای آکادمیــک بــه منظــور
پیشــبرد نقشــه راه همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی
ایــران و اتریــش شــکل گرفتــه اســت تــا همکاریهــای
تجــاری و اقتصــادی دو کشــور در کارگروههــای مربوطــه
پیگیــری و پیــش بــرده شــود.
در همیــن راســتا هیاتــی اقتصــادی بــه ریاســت معــاون
وزیــر در گــروه سیاســت خارجــی و ادغــام اروپــا در وزارت
فــدرال در امــور تحقیقــات و اقتصــاد اتریــش بــه تهــران
آمدنــد تــا در دو مــورد مربــوط بــه آخریــن وضعیــت نقشــه
راه همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی ایــران و اتریــش،
مباحــث مربــوط بــه اجــاس کمیســیون مشــترک در

ابراز نگراني بخشخصوصي از
بدقولي ارزي دولت
رييــس اتــاق ايــران بــا اشــاره بــه تصميمــات حــوزه
تــكنرخــي كــردن ارز بيــان كــرد :افــرادي كــه مشــتاق
ســرمايهگذاري هســتندبايــد امنيــت اقتصــادي داشــته
باشــند و نگــران نوســانات بــازار و ارز نباشــند .دولــت
بايــد يــك حداقــل پيشبينــي را بــراي ســرمايهگذاران
ايجــاد كنــد تــا افــرادي كــه مايــل بــه ســرمايهگذاري
بلندمــدت هســتند حداقــل نــرخ ماليــات ،ارز ،نــرخ
عــوارض را پيشبينــي كننــد .غالمحســين شــافعي
گفــت :رييــس كل بانــك مركــزي قــول داد تــا شــب
عيــد ارز را تــكنرخــي كنــد .البتــه قــول ايشــان متعلــق
بــه خيلــي قبــل اســت و زمزمههايــي نگرانكننــده
شــنيده ميشــود كــه ايشــان بــه قــول خــود عمــل

5

نیمــه اول ســال  ۱۳۹۶فعالیتهــا را پیگیــری کننــد و
جلســهای را نیــز بــا قائــم مقــام وزارت راه و شهرســازی
و نیــز معــاون گردشــگری ســازمان گردشــگری داشــته
باشــند.
در جلســات برگــزار شــده در ارتبــاط بــا نقشــه راه
همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی ایــران و اتریــش در
ســطح مســئوالن متناظــر دو کشــور برگــزار خواهــد شــد
تــا آخریــن وضعیــت پیشــبرد امــور در ایــن خصــوص
را بررســی کننــد و در ارتبــاط بــا مباحــث مربــوط بــه
اجــاس کمیســیون مشــترک تبــادل نظــر داشــته باشــند

ایجاد  ۳مرکز تجاری ایرانی در قاره سبز

بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر بازرگانــی کشــورهای اروپــا و
آمریــکا و کشــورهای مشــترکالمنافع ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ایجــاد ســه مرکــز تجــاری جدیــد در اروپــا
تــا پایــان نیمــه اول ســال  ۱۳۹۶در در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت.
ابوالفضــل کودهئــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اعــام
اینکــه ایجــاد ســه مرکــز تجــاری جدیــد در قــاره اروپــا
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ،اظهــار کــرد :قصــد
داریــم ســه مرکــز تجــاری جدیــد در کشــورهای اوکرایــن،
ارمنســتان و تاجیکســتان را ایجــاد کنیــم.
نكننــد .رييــس اتــاق ايــران همچنيــن بــا اشــاره بــه
اصــاح برخــي از مــواد قانــون ماليــات بــر ارزشافــزوده
توســط دولــت اظهــار كــرد كــه ماليــات بــر ارزشافــزوده
يعنــي ماليــات بــر مصــرف؛ امــا آنچــه كــه اكنــون
اجــرا ميشــود ،ماليــات بــر توليــد اســت .غالمحســين
شــافعي افــزود :بخــش عظيــم هزينههــاي كشــوربايــد
از طريــق ماليــات تاميــن شــده و پــول نفــت صــرف
ســرمايهگذاريها و زيرســاختها شــود .وي ادامــه داد:
مســاله مهمــي كــه در مالياتهــا وجــود دارد ،عدالــت
مالياتــي اســت .نبايــد ايــن طــور باشــد كســي كــه
مســائل اقتصــادياش شــفافتر اســت ،مالياتــي بيشــتر
پرداخــت كنــد و كســي كــه از راههايــي نظيــر داللــي،
زيرميــزي و ...پــول بيشــتري كســب كــرد ،ماليــات
نپــردازد .خواســته بيشــتر فعــاالن اقتصــادي بســتن
راههــاي فــرار مالياتــي اســت و اينكــه هركــس ماليــات
حقــه خــود را بپــردازد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

فاجعه در
تهران

براســاس بــرآورد اوليهيــي كــه از اتحاديههــاي پوشــاك و
اتحاديــه كاالي كشــباف و اتحاديــه پيراهـندوزان و اتحاديــه
لــوازم ورزشــي داشــتهايم بيــش از 1500ميليــارد تومــان
بــوده اســت .بــراي ميــزان دقيــق خســارات بايــد منتظــر
اتمــام كمكرســاني و آواربــرداري باشــيم .در هميــن حــال
مهــدي روانشــادنيا ،عضــو هياتمديــره ســازمان نظــام
مهندســي ســاختمان اســتان تهــران ،خســارت ملكــي ناشــي
از آتشســوزي و تخريــب ســاختمان پالســكو را حداقــل
 600ميليــارد تومــان بــرآورد كــرد .در هميــن حــال
«محســن پوركيانــي» مديرعامــل و رييــس هياتمديــره
بيمــه ايــران نيــز اعــام كــرد :نزديــك بــه يكصــد واحــد
از واحدهــاي توليــدي و تجــاري ســاختمان پالســكو زيــر
برآورد خسارت  ۱۵۰۰ميليارد توماني
پوشــش بيمــه آتشســوزي و خطــرات تبعــي بيمــه ايــران
اتــاق
رييــس
فاضلــي،
در هميــن حــال آنگونــه كــه علــي
بودنــد و امــوال و كاالهــاي آنهــا نيــز زيــر پوشــش اســت.
فقــط
و
نبــوده
بيمــه
پالســكو
اصنــاف ايــران ســاختمان
بــه گفتــه وي ،ســرمايه زيــر پوشــش بيمــه ايــن واحدهــا
از
اوليــه
بــرآورد
وي
داشــتند.
برخــي از واحدهــا بيمــه
متفــاوت و از  1تــا  1.5ميليــارد تومــان بــوده اســت.
ميــزان خســارات در ايــن حادثــه را 1500ميليــارد تومــان
برشــمرد و بــا بيــان اينكــه از ايــن دســت ســاختمانهاي  4هزار شغل از دست رفت
قديمــي و فاقــد امكانــات در تهــران زيــاد داريــم ،گفــت :اشــتغال و فرصتهــاي شــغلي از دســت رفتــه در ايــن
شــواهد نشــان ميدهــد كــه  600واحــد صنفــي كــه اكثــر حادثــه ،بيشــك يكــي از مهمتريــن موضوعــات نيازمنــد
آنهــا توليدكننــده و تنهــا دو طبقــه اول آن فروشــنده بررســي در ايــن حادثــه از منظــر اقتصــاد اجتماعــي اســت.
بودنــد در ايــن ســاختمان فعاليــت داشــتند و بســياري از برآوردهــا و تحليلهــاي «تعــادل» حكايــت از آن دارد كــه
آنهــا بيمــه نبودنــد .فاضلــي اظهــار كــرد :بــا توجــه بــه بــا فــرض اشــتغال بــه طــور متوســط  ۵نفــر در هــر واحــد
اينكــه در آســتانه شــب عيــد قــرار داريــم ،ايــن واحدهــا تجــاري حــدود ۳هــزار فرصــت شــغلي در ايــن مجتمــع
بيشــتر توليــدي بودنــد و كاالهــاي زيــادي را در انبارهــا از بيــن رفتــه اســت .درحالــي ايــن حادثــه ناگــوار رخ داد
دپــو كــرده بودنــد .تاكنــون ميــزان خســارت ايــن كاالهــا كــه صنعــت پوشــاك در كنــار رســتههاي شــغلي فنــاوري

عکس :فارس

«پالســكو فــرو ريخــت» ،حادثهيــي كــه مخاطبــان
صــدا و ســيما شــاهد پخــش زنــده آن از ايــن
رســانه خبــري بودنــد .ايــن نخســتين شــوك
خبــري پنجشــنبه  30دي بــراي ايرانيــان بــود،
هرچنــد خبــر آتشســوزي گســترده در طبقــات
فوقانــي ايــن ســاختمان از چنــد ســاعت قبــل در
رســانهها رد و بــدل ميشــد .امــا آنچــه بعــد از
حادثــه فروريختــن بــرج در شــبكههاي اجتماعــي
تبديــل بــه بحثــي داغ شــد ،نــه خــود ســانحه ،كــه
واكنــش مــردم حاضــر در صحنــه بــه ســانحه بــود.
بالفاصلــه پــس از فروريختــن ســاختمان،
رســانههاي رســمي از مــردم خواســتند تــا صحنــه
حادثــه را تــرك كننــد و همزمــان خبــر از ايجــاد
محدوديــت عبــور و مــرور در مناطــق اطــراف
چهــارراه اســتانبول دادنــد .نكتــه اينجــا بــود
كــه تجمــع مــردم در محــل ،باعــث شــده بــود
تــا عمليــات اطفــاي حريــق پيــش از فروريختــن
ســاختمان و عمليــات امــداد و نجــات پــس از فــرو
ريختــن آن بــا كنــدي مواجــه شــده و حتــي مختــل
شــود .از آنجــا كــه بخــش زيــادي از ايــن جمعيــت
مشــغول تماشــا و ثبــت تصاويــر از واقعــه بودنــد،
واكنــش عمــده شــبكههاي اجتماعــي نكوهــش
عمــل تجمــع بــه قصــد عكــس يــا فيلمبــرداري در
محــل حادثــه بــود.

انـرژی

شماره شصت پنج  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و پنج

اطالعــات ،گردشــگري و حمــل و نقــل در زمره مشــاغل مهم
و بــا ظرفيــت اشــتغالزايي بســيار بــاال قــرار دارد .مطالعــات
وزارت تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي نشــان ميدهــد درحــال
حاضــر حــدود  ۵۵۰هــزار نفــر در صنعــت پوشــاك شــاغل
هســتند و امــكان افزايــش اشــتغال تــا 1/5ميليــون نفــر
نيــز وجــود دارد .اينهــا همــه در كنــار تخميــن محمدتقــي
نوربخــش ،مديرعامــل ســازمان بيمــه تاميــن اجتماعــي،
حكايــت از نابــودي حــدود  ۶درصــد از كل اشــتغال صنعــت
پوشــاك كشــور دارد .نوربخــش روز گذشــته در گفتوگــو بــا
ايســنا ،حادثــه در ســاختمان پالســكو را بســيار تلــخ خوانــده
بــود و از آغــاز بــه كار كميتهيــي بــراي پرداخــت مســتمري
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و بيمــه بيــكاري كارگــران تحــت پوشــش ايــن ســازمان
كــه در حادثــه پالســكو آســيب ديدهانــد ،خبــر داده بــود.
نوربخــش گفــت« :بــا ايــن اتفــاق  580كارگاه تخريــب و
بيــش از4000هــزار كارگــر و تعــدادي از آتشنشــانان كــه
تحــت پوشــش بيمــه تاميــن اجتماعــي هســتند ،آســيب
ديدهانــد كــه مســووالن پرداخــت مســتمري و هزينــه
درمــان و بيمــه بيكاريشــان بــر عهــده ســازمان تاميــن
اجتماعــي اســت ».او ادامــه داد«:بــر ايــن اســاس امــروز در
ســازمان بيمــه تاميــن اجتماعــي جلســاتي برگــزار كرديــم
تــا راهكارهايــي را در نظــر بگيريــم و بتوانيــم اقدامــات
موثــري در ايــن زمينــه انجــام دهيــم ».او افزود«:بنابرايــن
پرداخــت هزينههــاي درمــان و بيمــه بيــكاري ايــن افــراد
بــر عهــده بيمــه تاميــن اجتماعــي اســت كــه بــه محــض
تمــام شــدن اقدامــات امــدادي انجــام ميشــود .همچنيــن
كميتهيــي بــراي پرداخــت مســتمري و بيمــه بيــكاري ايــن
افــراد تشــكيل شــده كــه از فــردا آغــاز بــه كار ميكنــد».
تعهد صنعت بيمه ،كمتر از  40ميليارد تومان
عبدالناصــر همتــي ،رييــس كل بيمــه مركــزي شــب پيــش
از بازديــد رييسجمهــور و وزيــر رفــاه از محــل حادثــه ،بــا
حضــور در يــك برنامــه تلويزيونــي گفــت« :از آنجــا كــه
بيمــه آتشســوزي اختيــاري اســت .بــا وجــود تــاش مــا
بــراي بيمــه شــدن واحدهــاي صنفــي هــم ،در ســاختمان
پالســكو نيــز تعــداد كمــي از واحدهــا بيمــه بودنــد بــه
نحــوي كــه از  500واحــد صنفــي تنهــا  160واحــد بيمــه
بودنــد ،يعنــي  25درصــد مجموعــه پالســكو تحــت پوشــش
بيمــه آتشســوزي قــرار داشــتند كــه البتــه اكثرشــان هــم
بــا ســرمايه كمــي بيمــه شــده بودنــد».
او ادامــه داد« :بنابرايــن مجموعــه تعهــدي كــه صنعــت بيمــه
در قبــال ايــن ســاختمان دارد ،كمتــر از  40ميليــارد تومــان
اســت .ايــن در حالــي اســت كــه كل ارزش خســارت وارد
شــده  600تــا  700ميليــارد تومــان بــوده اســت ».او افــزود:
«همــه شــركتهاي بيمهيــي از صبــح فــردا آمادهانــد كــه
خســارات واحدهــا را دراســرع وقــت پرداخــت كننــد».
از ســوي ديگــر ،گروهــي از كارشناســان بيمــه مركــزي بــا
توجــه بهشــدت حادثــه در ســاختمان پالســكوي تهــران بــه
بيمــه مركــزي پيشــنهاد كردنــد تــا بــه عنــوان نهــاد ناظــر،
تمــام شــركتهاي بيمــه را ملــزم بــه پرداخــت ســقف مبلــغ
بيمهنامــه كنــد.
منبع  :تعادل

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه ایــن بــاور کــه بایــد بتواننــد کاالی صادراتــی تولیــد کننــد
برســند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــازار بــزرگ خودمــان بــه دالیــل
سیاســی  -اقتصــادی بیشــتر دراختیــار خارجــی هاســت و
واردات را بــه صــادرات ترجیــح مــی دهیــم بنابرایــن عمــا
تولیــدات نمــی توانــد در فضــای رقابتــی پیــش بــرود و تیــراژ
مناســبی تولیــد کنــد.

ادبیات تجاری ایران
تغییر یابد

حمیدرضــا صالحــی ســلمی ،نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی
اتــاق تهــران و عضــو هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان تهــران اســت .او در خصــوص شــرایط الزم برای
حضــور در بازارهــای رقابتــی معتقــد اســت کــه بایــد ادبیــات
تجــاری ایــران از واردات بــه ســمت صــادرات تغییــر یابــد .از
نظــر ایــن عضــو خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ایــران ســال
هــای ســال بــه دلیــل اتــکا بــه درآمــد هــای نفتــی وارد کننــده
خوبــی بــوده اســت و هنــوز بــازار از مولفــه هــای الزم جهــت
حضــور در بازارهــای بیــن المللــی فاصلــه دارد.
از نظــر شــما آیــا شــرکت هــا و تولیــد کننــدگان مــا از
شــرایط الزم بــرای حضــور در بازارهــای بیــن المللــی
برخوردارنــد و در ادامــه بایــد بــه چــه فاکتورهایــی
توجــه کننــد تــا بتواننــد فعالیــت هــای جهانــی
داشــته باشــند؟
از آنجایــی کــه ســال هــای ســال اقتصــاد کشــور متکــی بــه
اقتصــاد نفــت بــوده اســت همیــن عامــل باعــث شــده تــا
تولیــدات مــا در بســتر مناســبی بــرای رقابتــی شــدن قــرار
نگیرنــد .از ســوی دیگــر از آنجایــی کــه تولیــدات داخلــی یــا
از حمایــت هــای الزم برخــوردار نبودنــد یــا بــه موقــع از آنــان
حمایــت نشــده بنابرایــن برخــی تولیــدات هنــوز بــه تولیــدات
رقابتــی تبدیــل نشــده اســت .پــس بایــد تولیــدات بــه تولیــدات
رقابتــی برســد و از دیگــر ســوی تولیــد کننــدگان خودمــان
نیــز از آمادگــی هــای الزم بــرای صــادرات برخــوردار شــوند و

یعنــی از نظــر شــما تولیــدات مــا تــوان رقابتــی در
بازارهــای بیــن المللــی را ندارنــد؟
تولیــدات مــا از برخــی معیارهــای الزم بــرای حضــور در
بازارهــای رقابتــی بیــن المللــی فاصلــه دارنــد .بــه عنــوان مثــال
پــژوی  206تولیــد ســال  94بــا کیفیــت تــر از ســال  95اســت
بــه عبارتــی هرســاله از کیفیــت کاال کــم مــی شــود و ایــن بــه
دلیــل نداشــتن بــازار اســت کــه منجــر بــه افــت تیــراژ تولیــد و
ســپس هــم بــاال رفتــن قیمــت و کاهــش کیفیــت مــی شــود.
از ایــن روی عنــوان مــی کنــم کــه بــرای حضــور در بازارهــای
بیــن المللــی بایــد تــوان تولیــدات بــه تولیــدات رقابتــی برســد.
تیــراژ بــاالی تولیــد در کنــار قیمــت مناســب و کیفیــت
مرغــوب از جملــه پیــش نیازهــای حضــور در بازارهــای جهانــی
اســت بنابرایــن بایــد تمــام تــاش هــای مــان را انجــام دهیــم
تــا قیمــت تمــام شــده پاییــن بیایــد کــه کاهــش هزینــه بهــره
بانکــی بــرای تولیــد کننــده یکــی از ایــن مــوارد اســت.
همــه اینهــا بــه یــک خواســته ختــم مــی شــود کــه آیــا بــازار
بزرگــی بــرای محصــوالت وجــود دارد کــه بــرای ایــن موضــوع
مــی تــوان از گســترش دامنــه ارتباطــات سیاســی با کشــورهای
هــدف اســتفاده کــرد و بــازار را بــه نفــع تولیــد کننــده توســعه
داد بنابرایــن بــازار بــا تیــراژ بــاال را در اختیــار گرفتــن یــک
امتیــاز اســت و چــه بــازاری بهتــر از بــازار 80میلیونــی ایرانــی
در نتیجــه اولویــت اول بایــد حفــظ بــازار داخــل باشــد کــه
اگــر بــا حفــظ قیمــت و کیفیــت بــازار داخــل را بتوانیــم
حفــظ کنیــم مــی توانیــم بــازار 400میلیونــی منطقــه را نیــز
بــه دامنــه فعالیــت هــای مــان اضافــه کنیــم بــه شــرطی
کــه کیفیــت و قیمــت مطلوبــی داشــته باشــیم .هرچــه بــازار
بزرگــی در اختیــار داشــته باشــیم قیمــت تمــام شــده پاییــن
تــر مــی آیــد و ایــن مــی توانــد بــه افزایــش کیفیــت و تولیــد
بــا تیــراژ بــاال کمــک کنــد.
بازار منطقه را چگونه می توانیم کسب کنیم؟
وقتــی کــه ســه مولفــه کیفیــت ،بــازار و قیمــت تمــام شــده

انـرژی

شماره شصت پنج  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و پنج

را بتوانیــم جهانــی کنیــم .بــازار خــوب زمانــی بــرای مــا بــه
وجــود مــی آیــد کــه مــا ارتباطــات خوبــی داشــته باشــیم و
کاالهــای تولیــدی مــا نیــز از کیفیــت خوبــی برخــوردار باشــند
بعــد کــه بــازار خــوب را پیــدا کردیــم مــی توانیــم تیــراژ را
بــاال ببریــم.
تیــراژ کــه بــاال رفــت قیمــت تمــام شــده نیــز پاییــن مــی آیــد
و شــما شــرایط بهبــود کیفیــت را درایــن صــورت بــه دســت
خواهیــد آورد و هــر ســال بــه کیفیــت کاالی تولیــدی خودتــان
اضافــه مــی کنیــد از ایــن روی اســت کــه در کاالی خارجــی
نظیــر اتومبیــل هــای خارجــی هــر ســاله باوجــود افزایــش
تکنولــوژی قیمــت کاالهــا افــت و خیزهــای تولیــدات مــا را
تجربــه نمــی کنــد چراکــه آنهــا بــازار دارنــد و از ایــن روی
بایــد گفــت امــروزه حــرف اصلــی را کشــورهایی مــی زننــد کــه
بــازار دارنــد بنابرایــن مــا بایــد ببینیــم کــه بــرای کاالی ایرانــی
چقــدر توانســته ایــم بــازار تعریــف کنیــم .بــه عبارتــی چهــره
هــای حکومتــی تــا چــه انــدازه توانســته انــد و مــی تواننــد
بــرای مــا بــازار بیــن المللــی ایجــاد و ســپس ســازمان هــای
اقتصــادی و بنــگاه هــا تــا چــه انــدازه مــی تواننــد در تجهیــز
کــردن صنایــع موفــق عمــل کننــد.
گاهــی بــرای حضــور در بازارهــای بیــن المللــی توجــه
بــه ذائقــه و ســلیقه کشــورها کار تولیــد تــا صــادرات
را ســخت تــر مــی کنــد در ایــن خصــوص پیرامــون
تجربیــات کســب شــده از کشــور روســیه چــه
پیشــنهاداتی داریــد؟
بحــث نداشــتن امکانــات لجســتیک یــا حتــی ماشــین آالت
مجهــز بــه یخچــال در صــادرات بــه کشــور روســیه تــا حــدود
زیــادی قابــل توجــه بــود .از ســوی دیگــر بایــد بــرای صــادرات
بــا اســتانداردهای آن کشــور نیــز آشــنا بــود .بســته بنــدی،
طعــم غــذای تولیــدی تــا لجســتیک مناســب از جملــه
اقداماتــی اســت کــه بایــد انجــام شــود.
از ایــن روی عنــوان مــی کنــم کــه بــرای صــادرات بایــد تفکــر
حرفــه ای داشــت و ایــن در حالــی اســت کــه حتــی درادبیــات
تجــاری و قوانیــن تجــاری مــا از مبــادی واردات بیشــتر از
صــادرات ســخن بــه میــان آمــده اســت .بــه عبارتــی کشــور
بیشــتر از صــادرات بــه واردات خــو گرفتــه و تغییــر ایــن نگرش
بیــن مــردم و دولــت هایــی کــه  50ســال اســت واردات آنــان
از صــادرات شــان ســبقت گرفتــه اســت کار علمــی بیشــتری
مــی خواهــد.
منبع  :فرصت امروز
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 ۳۰درصد از شبکه توزیع
برق کشور فرسوده است
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر از
فرســوده بــودن  ۳۰درصــد از شــبکه توزیــع
بــرق کشــور خبــر داد.
بهگــزارش ایســنا ،محمودرضــا حقیفــام چهــارم
بهمنمــاه در آییــن تودیــع و معارفــه مدیــر عامــل
شــرکت بــرق اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهــار
کــرد :بــا وجــود اینکــه ایــران چهاردهمیــن شــبکه
بــزرگ بــرق رســانی دنیاســت امــا  ۳۰درصــد از طــول
ایــن شــبکه فرســوده شــده و در بحرانهــای مختلــف
همچــون بــرف و طوفــان بــا ایجــاد خاموشــی خســاراتی
مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای هموطنــان ایجــاد
میکنــد.
وی افــزود :بــا اعتبــارات پیشبینــی شــده و بــا
اولویتســنجی طرحهــا میتــوان کار مقاومســازی
ایــن شــبکه را ســرعت بخشــید.
حقیفــام بــا اشــاره بــه افزایــش فعالیتهــای صنعتــی
پــس از برطــرف شــدن تحریمهــا ،گفــت :هــم اکنــون
شــرایط مطلــوب بــرای برقرســانی در بخشهــای
خانگــی  -رفاهــی و خدماتــی وجــود دارد.
وی همچنیــن در خصــوص احتمــال افزایــش بهــای
بــرق مصرفــی هموطنــان ،تصریــح کــرد :در حــال
حاضــر قیمــت تمــام شــده بــرق بــا بهــای صورتحســاب
بــرق مصرفــی تفــاوت دارد و در پایــان برنامــه ششــم
قیمــت تولیــد و مصــرف بــا هــم برابــر خواهــد شــد.
بــا وجــود مولفههــای فنــی و رعایــت اســتانداردها
در صنعــت بــرق عــاوه بــر تــوازن اقتصــادی پایــدار
رضایــت مــردم هــم بیشــتر میشــود.
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر خاطرنشــان
کــرد :کاهــش تلفــات در شــبکههای بــرق کشــور،
ســرعت بخشــیدن در واگــذاری انشــعابات ،برقــراری
انضبــاط مالــی و کاهــش هزینههــا از جملــه
اولویتهــای کاری شــرکت توانیــر در برنامــه ششــم
توســعه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
جذب  ۷ميليارد دالر سرمايهگذاري خارجي
معــاون هماهنگــي امــور اقتصــادي و توســعه منطقهيــي
وزارت كشــور گفــت۷ :ميليــارد دالر ســرمايهگذاري خارجــي
ذيــل برنامــه ملــي پيشــبرد برونگرايــي اقتصــادي بــراي
۱۲۲پــروژه اولويــتدار كشــور جــذب شــد .بــه گــزارش
ايســنا ،بابــك دينپرســت اظهــار كــرد :هــر مــاه ارزيابــي از
كارگروههــاي تســهيل و رفــع موانــع توليــد اســتانها انجــام
ميشــود كــه براســاس آخريــن گزارشــي كــه اعــام شــده
در آذر مــاه امســال ۲۳۳جلســه كارگــروه در كشــور برگــزار
شــده كــه از ايــن تعــداد  ۶۵جلســه بــه رياســت اســتاندارها
و ۱۶۸جلســه نيــز توســط معاونــان اســتاندارها تشكيلشــده
اســت.
معــاون هماهنگــي امــور اقتصــادي و توســعه منطقهيــي وزارت
كشــور تصريــح كــرد :نامهيــي را اخيــرا از اداره امــور اقتصــاد
دارايــي مبنــي بــر جــذب ۷ميليــارد دالر ســرمايهگذاري
خارجــي ذيــل برنامــه ملــي پيشــبرد برونگرايــي اقتصــادي
ارســالشــده كــه امســال حــدودا ۱۲۲پــروژه اولويــتدار را
بــراي ۲۳دســتگاه ابــاغ كــرده كــه يكــي از ايــن برنامههــا
موضــوع جــذب 7ميليــارد دالر ســرمايهگذاري خارجــي
بــراي چنــد اســتان كشــور اســت.
دينپرســت بيــان كــرد :ايــن ســرمايهگذاري در حوزههــاي
مختلــف صنايــع خودروســازي ،نيروگاههــاي بــرق
خورشــيدي ،مجتمعهــاي گردشــگري ،صنايــع شــيميايي،
خدمــات حملونقــل ،صنايــع فلــزي ،مخابــرات و حوزههــاي
ديگــر اســت و اســتان لرســتان جــزو  ۱۱اســتاني اســت كــه
در ايــن حــوزه قــرار نــدارد كــه در ايــن زمينــه پيگيــري
ميكنيــم.
توافق ريلي با «زيمنس» آلمان نهايي شد
مديرعامــل راه آهــن گفــت :شــركت ايرانــي مپنــا و زيمنــس
آلمــان بــراي تاميــن و ســاخت لكوموتيــو برقــي و انتقــال
دانــش فنــي آن بــه كشــور بــه توافــق نهايــي رســيدند.
بــه گــزارش ايرنــا ،ســعيد محمــدزاده در مشــهد گفــت :ايــن
قــرارداد كــه در چارچــوب قوانيــن كشــور انجــام شــده و
براســاس آن بناســت نيروهــاي داخلــي بخــش قابــل توجهــي
از پــروژه را بــه انجــام برســانند ،هفتــه آينــده بــه امضــا

خواهــد رســيد.
وي افــزود 2 :ميليــارد دالر اعتبــار مالــي طــرح برقــي كــردن
راه آهــن تهــران  -مشــهد نيــز از طريــق فاينانــس تاميــن
شــده و اميــد اســت پيــش از نــوروز  ،96خبــر خــوش آغــاز
اجــراي پــروژه بــه زائــران حضــرت رضــا (ع) اعــام شــود.
مذاكره با چين براي تكميل يك پروژه ريلي
عبــاس آخونــدي ،وزيــر راه و شهرســازي بــا اشــاره بــه اينكــه
زمانيكــه وزارت راه را تحويــل گرفتــم  ۱۰هــزار كيلومتــر
پــروژه رهــا شــده دانســتيم از مذاكــره بــا چينيهــا بــراي
شــروع ســاخت پــروژه راهآهــن بوشهر-شــيراز خبــر داد و
گفــت :بــا ســاخت جزيــره نگيــن از منابــع غيردولتــي ،بنــدر
بوشــهر توســعه مييابــد.
بــه گــزارش تســنيم ،آخونــدي روز پنجشــنبه در جلســه
شــوراي حمــل ونقــل و مســكن اســتان بوشــهر و در جمــع
مديــران حمــل و نقلــي بــا اشــاره بــه درخواســتهاي
نماينــدگان اســتان بــراي عملياتــي كــردن راهآهــن شــيراز-
بوشــهر پــس از  12ســال ،اظهــار كــرد :وقتــي وزارتخانــه را
تحويــل گرفتــم بيــش از 10هــزار كيلومتــر پــروژه شــروع و
رهــا شــده داشــتيم .موفــق شــديم 5مركــز اســتان جديــد
را تعريــف كنيــم كــه بــه راهآهــن وصــل شــوند و بتوانيــم
ايــن پروژههــا را بــه اتمــام برســانيم .آخونــدي بــا بيــان
اينكــه بــدون اتمــام پروژههــاي رهــا شــده ،نميتوانســتيم
پــروژه جديــدي آغــاز كنيــم گفــت :بوشــهر بــراي مــا بســيار
مهــم بــود و بــه هميــن دليــل در ســفر بــه چيــن يكــي از
موضوعهــاي مهــم مذاكــره بــا تعــدادي از شــركتهاي
چينــي ،ســرمايهگذاري و مشــاركت در ســاخت راهآهــن
بوشــهر -شــيراز بــود.
وي گفــت :در ايــن شــرايط امــكان فعــال كــردن ايــن پــروژه از
محــل بودجــه دولــت وجــود نــدارد و بايــد بــه دنبــال تاميــن
مالــي بينالمللــي برويــم.
وزيــر راه و شهرســازي اظهــار كــرد :شــركتهاي چينــي
در حــال بررســي پيشــنهاد مــا هســتند و اميــدوارم بــا
دريافــت پيشــنهاد روشــني از طــرف چينيهــا بــراي آغــاز
ســرمايهگذاري ،پروژهيــي كــه  12ســال اســت متوقــف
شــده بــه يــك برنامــه عملياتــي تبديــل شــود.

انـرژی
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ناشــي از توافــق هســتهيي و رفــع مشــكالت صادراتــي ،بــه
 24هــزار و  400تــن و ارزش  200ميليــون و  700دالر
رســيد كــه نســبت بــه دوره مشــابه پارســال  20درصــد
افزايــش ارزش نشــان ميدهــد .بررســي اطالعــات و جــداول
آمــاري منتشــر شــده ســازمان توســعه تجــارت ايــران نشــان
ميدهــد بــا وجــود رشــد ارزش صــادرات كاال در زيرگــروه
بــرق و الكترونيــك ،از نظــر وزنــي كاهــش  24.9درصــدي
رخ داده اســت.
زيرگروههــاي بــرق و الكترونيــك انــواع ســيم و كابــل ،تابلــو و
تجهيــزات بــرق صنعتــي ،انــواع ســوئيچ ،تجهيــزات مخابراتــي
و الكترونيكــي ،انــواع لوســتر ،چــراغ و لــوازم روشــنايي را
دربرميگيــرد .در هشــت ماهــه امســال دو ميليــون و يكصــد
هــزار دالر انــواع لوســتر ،چــراغ و لــوازم روشــنايي صــادر شــد
كــه نســبت بــه دوره مشــابه پارســال از نظــر ارزش و وزن بــه
ترتيــب  48و  25درصــد كاهــش نشــان ميدهــد .پنــج بــازار
هــدف صــادرات كشــور مــا در ايــن بخــش عــراق ،امــارات،
جمهــوري آذربايجــان ،افغانســتان و ارمنســتان بودنــد .دســت
انــدركاران ايــن بخــش بــر ايــن باورنــد كــه واردات بيرويــه
چراغهــاي بيكيفيــت ،مهمتريــن دليــل حجــم ناكافــي
صــادرات اســت؛ زيــرا توليــد داخــل را تضعيــف ميكنــد و
انگيــزه را از توليدكننــدگان ميگيــرد.
بررســيها نشــان ميدهــد پارســال عــراق بــا واردات
ســه ميليــون دالري ،شــريك نخســت ايــران بــراي جــذب
توليــدات لوســتر ،چــراغ و لــوازم روشــنايي بــود و پــس از آن،
امــارات بــا يــك ميليــون دالر واردات قــرار گرفــت .جمهــوري
آذربايجــان بــا واردات  210هــزار دالري و افغانســتان بــا ســهم
 180هــزار دالري از ايــن بــازار بيشــترين ســهم را بيــن ديگــر
واردكننــدگان داشــتند.
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 123قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران بــه زودي
توســط حســن روحانــي بــراي اجــرا بــه وزارت نيــرو ابــاغ
ميشــود .در ايــن اساســنامه ذكــر شــده اســت« :بــراي
ارتقــاي بهــرهوري انــرژي و اســتفاده هرچــه بيشــتر از منابــع
تجديدپذيــر و پــاك از طريــق فراهــم كــردن زيرســاختهاي
الزم در كشــور و افزايــش بهــرهوري ارزش انــرژي و كاهــش
تلفــات انتقــال ،توزيــع و مصــرف انــرژي در كشــور و اســتفاده
از روشهــاي توليــد بــرق تجديدپذيــر و پــاك «ســازمان
انرژيهــاي تجديدپذيــر و بهــرهوري انــرژي» بــه صــورت
موسســه دولتــي وابســته بــه وزارت نيــرو تشــكيل ميشــود».

زنگنه بخشی از اختیارات وزیر نفت را واگذار کرد
وزیــر نفــت بــا صــدور حکمــی اختیــارات خــود در حــوزه
تمشــیت هیئتهــای امنــا و امــور مربــوط بــه دانشــگاه و
پژوهشــگاه صنعــت نفــت را بــه «حبیــب اهلل بیطــرف» معــاون
مهندســی وزارت نفــت تفویــض کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت« ،بیــژن
زنگنــه» وزیــر نفــت بــا صــدور حکمــی «حبیــب اهلل بیطــرف»
معــاون مهندســی و پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت را بــه
عنــوان رئیــس کارگــروه راهبــری ســاخت گروههــای مهــم
کاالیــی مــورد نیــاز صنعــت نفــت منصــوب کــرد.
وزیــر نفــت در حکمــی دیگــری انجــام وظایــف وزیــر در
تمشــیت هیئتهــای امنــا و دیگــر امــور مربــوط بــه دانشــگاه
و پژوهشــگاه صنعــت نفــت را هــم بــه «حبیــب اهلل بیطــرف»
تفویــض کــرد.
در متــن حکــم وزیــر نفــت خطــاب بــه حبیــب اهلل بیطــرف
آمــده اســت« :بــا توجــه بــه ضــرورت تســریع در حــل مســائل
و تســهیل در انجــام وظایــف و مأموریتهــای دانشــگاه
صنعــت نفــت و پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،بدینوســیله انجــام
ابالغ اساسنامه «ساتبا»
وظایــف وزیــر در تمشــیت هیئتهــای امنــا و دیگــر امــور
قانــون اساســنامه ســازمان انرژيهــاي تجديدپذيــر و ایــن دو موسســه ،بــه جنابعالــی تفویــض میشــود .الزم
بهــرهوري انــرژي بــرق (ســاتبا) كــه اخيــرا پــس از تصويــب اســت در تصمیــم گیــری مرتبــط بــا منابــع انســانی و
مجلــس شــوراي اســامي بــه تاييــد شــوراي نگهبــان رســيد ،تشــکیالت ،موافقــت قبلــی اینجانــب اخــذ شــود».
آمــاده ابــاغ شــد.
روز
جمهوري
ت
ـ
رياس
ـس
ـ
مجل
ـور
ـ
ام
ـت
ـ
معاون
روابــط عمومــي
انعقاد  ۱۱۰قرارداد به ارزش  ۸۰میلیارد دالر با
چهارشــنبه اعــام كــرد :ايــن قانــون كــه مشــتمل بــر 13
خارجی ها
مــاده و 6تبصــره اســت ،روز  24آذرمــاه در مجلــس شــوراي از زمــان اجــرای توافــق هســته ای ایــران بــا غــرب ،اگرچــه
افزايش 20درصدي صادرات كاالهاي زيرگروه برق
اســامي تصويــب شــد و شــوراي نگهبــان نيــز در تاريــخ  ۱۱۰ 15قــرارداد بــه ارزش ۸۰میلیــارد دالر بــه امضــاء رســیده،
ايرنــا| صــدور كاالهــاي زيرگــروه بــرق و الكترونيــك در دوره ديمــاه ايــن مصوبــه را تاييــد كــرد.
امــا ســهم بخــش خصوصــی ایــران در انعقــاد آنهــا بــا شــرکت
هشــت ماهــه امســال بــه ســبب تســهيل تجــارت بينالمللــي ايــن مصوبــه پــس از طــي ايــن مراحــل و بــر اســاس اصــل هــای خارجــی ،ناچیــز ارزیابــی شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از رویتــرز ،بــه دنبــال
اجــرای توافــق هســته ای ایــران با گــروه  ۱+۵در ســال ۲۰۱۵
میــادی ،حامیــان آن در آمریــکا ،اروپــا و تهــران امیــدوار
بودنــد کــه ایــن موضــوع ،موجــب از ســرگیری تجــارت و
ســرمایه گــذاری در ایــران و نیــز رونــق بخــش خصوصــی در
ایــن کشــور شــود و همچنیــن ،نفــوذ شــرکت هــای دولتــی را
در اقتصــاد ایــران کمتــر کنــد؛ امــا اکنــون با گذشــت یکســال
از ایــن توافقنامــه و بررســی آن مــی تــوان متوجــه شــد کــه
بیشــتر قراردادهــای خارجــی در ایــران ،ســهم شــرکت هــای
کامــا دولتــی و یــا شــرکت هایــی کــه توســط دولــت اداره
مــی شــوند ،بــوده اســت.
در همیــن حــال ،از زمــان اجرایــی شــدن توافــق هســته ای
در حــدود  ۱۱۰قــرارداد بــه ارزش حداقل  ۸۰میلیــارد دالر در
ایــران توســط شــرکت هــای مختلــف خارجــی منعقــد شــده
کــه ســهم شــرکت هــای دولتــی ایرانــی در ایــن میــان۹۰ ،
قــرار داد بــوده اســت.
رویتــرز در گــزارش خــود آورده کــه بســیاری از ایــن
قراردادهــا ،در قالــب توافقنامــه اولیــه هســتند و ارزش مالــی
آنهــا منتشــر نشــده؛ امــا در بخــش انــرژی ،زیرســاخت هــا،
داروســازی و ســایر حوزهــای کلیــدی منعقــد شــده انــد.
البتــه شــرکت هــای کــره ای ،ایتالیایــی ،فرانســوی ،آلمانــی و
روســی بیشــترین قراردادهــا را بــا طــرف ایرانــی امضــاء کــرده
ا ند .
در بخــش دیگــری از گــزارش رویتــرز بــه نقــل از یکــی از
ســازمان هــای دولتــی ایــران آمــده اســت کــه شــرکت هــای
خصوصــی ،فقــط  ۲۰درصــد اقتصــاد ایــران را تشــکیل مــی
دهنــد؛ ضمــن اینکــه نســبت بــه ســرمایه گــذاری بــزرگ و
بلندمــدت بــی میــل هســتند.
در همیــن حــال رویتــرز اعــام کــرد ،فقــط  ۱۷قــرارداد از
زمــان برداشــته شــدن تحریــم هــا از ایــران ،ســهم شــرکت
هــای خصوصــی ایــن کشــور بــوده کــه آن هــم شــامل توافــق
مدیریــت هتــل بیــن «آکــور هتــل» فرانســه و «گــروه مالــی
گردشــگری» ایــران ،بــوده اســت.
هیات عراقی در راه تهران برای از سرگیری
صادرات برق
هوشــنگ فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ماجــرای
از ســرگیری صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق بــه کجــا رســید،
گفــت :هیــأت عراقــی قــرار بــود بــرای مذاکــره در خصــوص

از ســرگیری مجــدد صــادرات بــرق ایــران هفتــه گذشــته
وارد تهــران شــود امــا بــه دلیــل ارتحــال آی ـتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ایــن ســفر بــه تأخیــر افتــاد و قــرار اســت آخــر
ایــن هفتــه وارد تهــران شــود.
وی افــزود :صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق همچنــان متوقــف
اســت .بــرای از ســرگیری مجــدد صــادرات بــرق بــه عــراق
بایــد قــرارداد جدیــدی میــان دو کشــور مبادلــه شــود،بنابراین
بــا ورود ایــن هیــأت عراقــی بایــد در خصــوص جزئیــات
صــادرات بــرق صحبتهــای نهایــی صــورت گیــرد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در پاســخ بــه
ایــن ســؤال کــه آیــا قیمــت بــرق صــادرات ایــران بــه عــراق
افزایــش خواهــد یافــت ،گفــت :ایــران عالقهمنــد اســت کــه
بــرق صادراتــی خــود را بــا باالتریــن قیمــت بــه کشــورهای
همســایه صــادر کنــد امــا بــه هــر حــال قیمــت بــرق بســته
بــه نقــاط مختلــف و زمــان آن متفــاوت اســت.
*آیــا قیمــت بــرق صادراتــی بــه عــراق نســبت بــه ســایر
همســایگان کشــور پاییــن و یــا باالتــر اســت؟
فالحتیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا قیمــت بــرق
صادراتــی ایــران بــه عــراق نســبت بــه ســایر کشــورهای
همســایه باالتــر و یــا پایینتــر اســت ،گفــت :بــرق صادراتــی
ایــران بــه کشــورهای همســایه بنــا بــه شــرایط و نقــاط
مختلــف و میــزان حجــم آن قیمــت متفاوتــی دارد.
فالحتیــان در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار فــارس مبنــی بــر
اینکــه میــزان بدهــی عــراق بــه ایــران از بابــت خریــد بــرق
بــه چــه میــزان اســت ،گفــت :بــه هــر حــال ،مطالبــات یــک
امــری طبیعــی اســت و بــه همیــن منظــور ،طــرف عراقــی
بــرای پرداخــت مطالبــات بایــد برنامهریــزی کنــد ،در
مذاکراتــی کــه صــورت خواهــد گرفــت بحــث مطالبــات نیــز
میــان مقامــات ایرانــی و مقامــات عراقــی انجــام خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی ،در حــال حاضــر حجــم مطالبــات ایــران بابــت
فــروش بــرق بــه عــراق بیــش از یــک میلیــارد و  200میلیــون
دالر اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس از  11دی
مــاه جــاری صــادرات بــرق ایــران بــه عــراق بــه دلیــل آنچــه
کــه اتمــام زمــان قــرارداد قبلــی عنــوان شــده اســت متوقــف
اســت و بــه گفتــه مقامــات مســئول ایرانــی بایــد قــرارداد
جدیــدی تنظیــم شــود تــا صــادرات بــرق مجــددا از ســر
گرفتــه شــود .هــر چنــد بایــد مطالبــات برقــی را هــم بــه ایــن
موضــوع اضافــه کــرد چــرا کــه طــرف عراقــی در پرداخــت
هــای خــود چنــدان بــه موقــع عمــل نمــی کنــد.

انـرژی

شماره شصت پنج  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و پنج

امضای  7تفاهم نامه جذب سرمایه گذاری خارجی با
بیش از  3میلیارد دالر در چابهار
زاهــدان  -ایرنــا  -هفــت تفاهــم نامــه جــذب ســرمایه گــذاری
خارجــی در حاشــیه همایــش معرفــی فرصــت هــای ســرمایه
گــذاری و توســعه پایــدار ســواحل مکــران بــا بیــش از ســه
میلیــارد دالر بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــوری در
چابهــار امضــا شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ایــن تفاهــم نامــه هــا در قالــب پــروژه هــای
مختلــف بــا ســرمایه گــذاران خارجــی از کشــورهای هنــد،
عمــان ،چیــن و کــره جنوبــی بــه ارزش تقریبــی بیــش از ســه
میلیــارد دالر بــه امضــای طرفیــن رســید.
همچنیــن بــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس
جمهــوری از نخســتین شــناور اقیانــوس پیمــای کشــور در
ت هــای ســرمایه گــذاری در ســواحل
نمایشــگاه معرفــی فرصـ 
مکــران رونمایــی شــد.
همایــش  2روزه بیــن المللــی معرفــی فرصــت هــای ســرمایه
گــذاری و توســعه پایــدار ســواحل مکــران بــا حضــور اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری ،وزرای بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
و راه و شهرســازی ،فرمانــده نیــروی دریایــی و دبیــر شــورای
عالــی مناطــق آزاد کشــور در چابهــار از روز دوشــنبه آغــاز بــه
کار کــرد و تــا پنجــم بهمــن ادامــه دارد.
شهرســتان چابهــار از توابــع سیســتان وبلوچســتان در
همســایگی کشــور پاکســتان و ســاحل دریــای عمــان واقــع
شــده و ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای زیــادی در بخــش
اقتصــادی دارد کــه در صــورت شــکوفایی آنهــا مــی توانــد
حــوزه جنــوب شــرق کشــور را متحــول کنــد.
ــران بلوچســتان و در فاصلــه
چابهــار واقــع در قلــب َم ُّک ِ
 645کیلومتــری جنــوب زاهــدان مرکــز اســتان سیســتان و
بلوچســتان از  2شــهر بــه نــام هــای چابهــار و نگــور ،ســه
بخــش مرکــزی ،دشــتیاری و پــان ،شــش دهســتان و 438
روســتا تشــکیل شــده اســت.
ترکیه در صدد توسعه تجارت پایاپای با ایران است
روزنامــه خبــر تــرک  ،روز دوشــنبه نوشــت  ،تفنگچــی بــا بیــان
ایــن مطلــب در مجلــس ملــی ترکیــه و در گفــت و گــو بــا
شــماری از خبرنــگاران ،افزود:تجــارت متقابــل ،وابســتگی بــه
ارز را کاهــش مــی دهــد.
تفنگچــی گفــت :ایــن روش تــا ســال  2008فقــط دو درصــد
از حجــم تجــارت خارجــی ترکیــه را بــه خــود اختصــاص مــی
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داد و در آن ســال  3.5میلیــارد دالر از تجــارت خارجــی بــا
ایــن روش انجــام گرفــت ،بعــد از عــادی شــدن امــور بانکــی
بــا ایــران ،تجــارت کاال بــا کاال در ســال  2016تــا  15میلیــون
دالر کاهــش یافــت ،انتظــار مــی رود ایــن رقــم در ســال 2017
بــه دو میلیــارد دالر برســد.
وی گفــت :ترکیــه در نظــر دارد ســهم تجــارت پایاپــای در
مبــادالت بازرگانــی خارجــی خــود را افزایــش دهــد و در
همیــن راســتا بــا روســیه نیــز همــکاری مشــابهی را شــروع
کــرده اســت.
افزایش  ۲برابری پیک بار مصرف برق
در صنایع کشور
پیــک بــار بــرق مصرفــی صنایــع در ســال جــاری نســبت بــه
اوج بــار مصرفــی در  ۲۱ســال گذشــته منتهــی بــه ســال ،۹۴
بیــش از  ۲هــزار و  ۸۰۰مــگاوات افزایــش داشــته اســت.
بـ ه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو  ،میــزان
اوج مبــادالت بــرق شــبانهروزی در ده ماهــه گذشــته بــا
کشــورهای همســایه بــه  ۹۰۵هــزار و  ۵۹۶مــگاوات رســید.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،از میــزان کل مبــادالت بــرق نزدیــک
بــه  ۵۹۹هــزار و  ۲۸۰مــگاوات بــه کشــورهای همســایه صــادر
و حــدود  ۳۰۶هــزار و  ۳۱۶مــگاوات بــرق وارد شــده اســت.
همچنیــن مجمــوع میــزان اوج مصــرف صنایــع در ایــن بــازه
زمانــی و بــه صــورت شــبانه روزی برابــر بــا  ۲میلیــون و ۳۴۷
هــزار و  ۴۰۵مــگاوات بــوده اســت.
گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت ،بیشــترین اوج بــار مصرفــی
بــرق در بخــش صنایــع در روز  ۷خــرداد امســال بــوده کــه
عــدد  ۴هــزار و  ۷۳۳مــگاوات مصــرف را ثبــت کــرده اســت.
کمتریــن اوج بــار مصــرف صنایــع نیــز در روز  ۴فروردیــن
اتفــاق افتــاده کــه رکــورد آن برابــر بــا  ۲هــزار و  ۹۶۲مــگاوات
بــوده اســت.
افزایــش میــزان بــار مصرفــی صنایــع در ســال جــاری زمانــی
بهتــر خــود را نشــان مــی دهــد کــه بــه گــزارش ســال گذشــته
شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران بــرای اوج بــار مصــرف
بخــش صنایــع در  ۲۱ســال گذشــته منتهــی بــه ســال ۹۴
مراجعــه شــود ،بــر اســاس ایــن گــزارش ،بیشــترین اوج بــار
مصــرف بــرق صنایــع در ایــن بــازه زمانــی ،در ســال  ۹۱بــا
ثبــت رکــورد  ۲هــزار و  ۸۹۶مــگاوات اتفــاق افتــاده اســت؛
بنابرایــن میتــوان گفــت کمتریــن اوج بــار مصــرف صنایــع
در ســال جــاری ۶۶ ،مــگاوات نســبت بــه  ۲۱ســال گذشــته
منتهــی بــه ســال  ،۹۴افزایــش یافتــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

یک بام و دو هوای
قیمت گاز برای تولید
بــــــــرق
صنایــع بــرق کشــور در حــال حاضــر و در شــرایط کنونــی
اقتصــادی کشــور ،در نــگاه وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز
ایــران کــه متولــی و عامــل توزیــع گاز در کشــور اســت،
صرفـاً در ردیــف خریــداران خارجــی گاز طبیعی قــرار دارد
و بــه صنعــت بــرق بهعنــوان خریدارانــی کــه میبایســت
بــا ســایر واردکننــدگان گاز از کشــور رقابــت کننــد نــگاه
میشــود؛ در حالــی کــه بــا دیگــر صنایــع مثــل ســیمان،
فــوالد ،پتروشــیمی ،آلومینیــوم ایــن نــگاه وجــود نــدارد.
بهگــزارش ایســنا ،وجــود مزیــت نســبی اقتصــادی در
حــوزه بــرق ،بــه دلیــل بهرهمنــدی از ذخایــر عظیــم گاز
خــدادادی ،باعــث شــده کــه قیمــت گاز در کشــورهایی
کــه صاحــب منابــع گازی هســتند ،ارزانتــر از قیمــت آن
در کشــورهای وارد کننــده گاز باشــد.
در شــرایطی کــه محدودیتهــای بیــن المللــی مشــکالت
قابــل توجهــی بــرای شــرکتهای ایرانــی در امــر تولیــد و
صــادرات ایجــاد کــرده ،تحمیــل محدودیتهــای داخلــی،
نظیــر حــذف مزیتهــای اقتصــادی و کاهــش تــوان
رقابــت پذیــری ،از دســت دادن بازارهــای مهــم صادراتــی،
کاهــش ســرمایه گــذاری و نهایتــاً اشــتغال از طریــق
افزایــش نامتناســب قیمــت گاز ،بــرای متقاضیــان ســرمایه
گــذاری در بخــش نیــروگاه ســازی امــری بــر خــاف
منافــع بلنــد مــدت کشــور اســت.
در زمــان حاضــر بــه دالیــل مختلــف اقتصــادی و سیاســی،
کشــور بــا محدودیتهــای زیــادی در عرصــه ســرمایه
گــذاری ،تأمیــن منابــع مالــی ،خریــد تجهیــزات و انتقــال
تکنولــوژی و دانــش فنــی ،نــرخ بهــره بســیار بــاالی بانکــی
و بســیاری دیگــر از مســائل و مشــکالت مواجــه اســت
کــه از یــک طــرف ریســک ســرمایه گــذاری در کشــور
را بــه شــدت افزایــش داده و از طــرف دیگــر هزینههــای
ســرمایه گــذاری در زمــان ســاخت پروژههــا را در مقایســه

بــا کشــورهای رقیــب بــاال میبــرد.
در ایــن بیــن بهــرام نظامالملکــی معــاون امــور پشــتیبانی
صنعتــی مرکــز توســعه صــادرات و پشــتیبانی صنایــع بــرق
و آب وزارت نیــرو بــر ایــن بــاور اســت کــه در چنیــن
شــرایطی ،حداقــل کاری کــه میتوانــد انجــام شــود ایــن
اســت کــه وزارت نفــت بــه ایــن محدودیتهــا و مشــکالت
در ایــن حــوزه از طریــق افزایــش قیمــت گاز ،مطابــق گاز
صادراتــی و حــذف مزیتهــای اقتصــادی دامــن نزنــد.
وی معتقــد اســت گاز طبیعــی بــرای تولیــد بــرق بــه
عنــوان مــواد اولیــه تولیــد محســوب شــده و عــاوه بــر
رشــد شــاخص تولیدملــی ،اشــتغال قابــل توجهــی را در
کشــور ســبب میشــود .در حالیکــه گاز صادراتــی بــه
کشــورهای دیگــر هیــچ منشــاء اثــر تولیــدی و اشــتغال در
کشــور بــر جــای نخواهــد گذاشــت.
وی بــا بیــان اینکــه بررس ـیهای صــورت گرفتــه بــا توجــه
بــه گزارشهــای نشــریات معتبــر بیــن المللــی نشــان
میدهــد کــه میانگیــن قیمــت گاز در کشــورهای حــوزه
خلیــج فــارس در حــدود  ۵ســنت در هــر متــر مکعــب
اســت ،اظهــار کرد:قیمــت گاز طبیعــی (متــان) در منطقــه
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا از حداقــل  ۲.۵۶ســنت در هــر
متــر مکعــب تــا حداکثــر  ۷ســنت اســت.
نگاهــی گــذرا بــه قیمتهــای گاز در کشــورهای مختلــف
گویــا ایــن اســت کــه نــرخ گاز طبیعــی در ایــاالت متحــده
آمریــکا در تاریــخ  ۱۴مــه  ،۲۰۱۴نــرخ واردات گاز بــا
خــط لولــه  ۱۲.۷ســنت ،نــرخ صــادرات گاز بــا خــط لولــه
۱۳.۶ســنت ،نــرخ متوســط گاز در ورودی شــهرها ۱۶.۵
ســنت ،نــرخ متوســط گاز بــرای مصــرف خانگــی ۳۸.۸
ســنت ،نــرخ متوســط گاز بــرای تجــارت  ۲۷.۲ســنت،
نــرخ متوســط گاز طبیعــی  ۱۶ســنت و نــرخ متوســط گاز
تحویلــی بــه نیروگاههــا  ۱۴.۴ســنت تبییــن شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران بــرای تولیــد هــر تــن فوالد
 ۳۵۰متــر مکعــب گاز مصــرف میکنــد و مــا گاز را بــا نــرخ
 ۲ســنت بــه کارخانجــات فــوالد تحویــل میدهیــم .از ایــن
گذشــته ،کارخانجــات ســیمان در کشــور ،انــرژی مصرفــی
خــود را بــا یارانــه دولتــی دریافــت میکننــد .بــرای تولیــد
هــر تــن ســیمان حــدود  ۱۲۰کیلــووات بــرق و  ۹۶متــر
مکعــب گاز نیــاز اســت.
دولــت هــر کیلــووات بــرق را بــا نــرخ  ۱.۲ســنت و هــر
متــر مکعــب گاز را بــا نــرخ دو ســنت در اختیــار واحدهــای
صنعتــی تولیــد ســیمان قــرار میدهــد و قیمــت خــوراک

انـرژی
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تحویلــی بــه واحدهــای پتروشــیمی  ۸.۲ســنت در نظــر
گرفتــه شــده و وزارت نفــت اعــام کــرده قیمــت گاز
تحویلــی بــه نیروگاههــای بخــش خصوصــی بــرای صــادرات
بایــد مطابــق نــرخ صــادرات بــه ترکیــه باشــد؛ یعنــی بــاالی
 ۳۰ســنت!
در کشــورهای صنعتــی انرژیهــا از لحــاظ قیمتــی بــه دو
دســته کلــی تقســیم میشــوند .انــرژی ارزان بــرای تولیــد و
انــرژی گــران بــرای مصــرف در خانههــا .انــرژی در جریــان
توســعه اقتصــادی بــه عنــوان موتــور مولــد رشــد و توســعه
بــه شــمار م ـیرود .لــذا بخــش انــرژی بــه عنــوان یکــی از
بخشهــای اقتصــادی -اجتماعــی ،تأثیــر بســزایی بــر ســایر
بخشهــای کشــور دارد.
در ایــن بیــن پیشــنهاد دس ـتاندرکاران صنعــت بــرق ایــن
اســت کــه بــا توجــه بــه منابــع سرشــار نفــت و گاز در ایــران
و قابلیتهــای فــراوان در زمینــه ســرمایهگذاری ،تولیــد و
صــادرات بــرق برنامهریــزی بــرای ایجــاد زیــر ســاختهای
الزم بــرای بهرهبــرداری از ایــن منابــع سرشــار ،میتوانــد
موجــب رشــد اقتصــادی و بالندگــی کشــور شــود .بــه
گونـهای کــه عــاوه بــر صــادرات گاز ،میتــوان گاز طبیعــی
را بــا قیمتــی مناســب نظیــر قیمــت خــوراک پتروشــیمی
بــه ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی صنعــت بــرق عرضــه
و بــرق را بــه ســایر کشــورها صــادر کــرد و بــا ایــن کار
هــم درآمــد ارزی کشــور را بــاال بــرد و هــم اشــتغالزایی
بــرای کشــور آورد و هــم باعــث عــزت و اقتــدار کشــور بیــن
همســایگان شــد.
بررســی اقتصــادی صــادرات بــرق و گاز نســبت بــه
یکدیگــر ،نیازمنــد بررســی میــزان ســرمایهگذاری مــورد
نیــاز و هزینههــای تولیــد ،فــرآوری و انتقــال آنهــا بــه
کشــورهای هــدف و همچنیــن میــزان ســودآوری ناشــی از
صــادرات بــرق و گاز اســت.
ایــن روزهــا رقابــت بــر ســر ارزآوری کشــورها از طریــق
صــادرات بــه خــارج از مرزهــای جغرافیایــی خــود رونــق
بســیار گرفتــه اســت و از ســطح بنگاههــای اقتصــادی و
مدیــران طرحهــا ،پــا را فراتــر گذاشــته و ایــن مقامــات
عالیرتبــه سیاســی هســتند کــه بــرای صــادرات پــای
مذاکــره مینشــینند و ایــن مهــم ،بــا توجــه بــه خیــر
و برکتــی کــه افزایــش صــادرات بــرق توســط بخــش
خصوصــی بــرای کشــور خواهــد داشــت بایــد هرجــه زودتــر
از ســوی دولــت عملیاتــی شــود.
منبع  :ایسنا
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تغيير نگاه جهاني

از آن جملــه مــي تــوان بــه تغييــر نــگاه جامعــه جهانــي
نســبت بــه جمهــوري اســامي ايــران و از ميــان برداشــته
شــدن ايــران هراســي و ارائــه چهــره درســت و صلــح طلــب
از مــردم كشــورمان و از همــه مهــم تــر برچيــده شــدن
ســايه شــوم جنــگ از كشــور اشــاره کــرد .در هميــن راســتا
همچنيــن افزايــش انگيــزه و اميــد در جامعــه و فعــاالن
بخــش هــاي مختلــف اقتصــادي ،آزاد شــدن بخشــي از
دارايــي هــاي بلوكــه شــده ،خريــد هواپيمــا بــراي نوســازي
نــاوگان هوايــي كشــور ،افزايــش ميــزان صــادرات نفــت خــام
و صــادرات كاالهــاي غيرنفتــي ،ايجــاد و توســعه ارتباطــات و
تعامــات و همــكاري هــاي گســترده بــا کشــورها ،گســترش
و تعميــق روابــط بــا مجامــع بيــن المللــي در زمينــه هــاي
مختلــف اقتصــادي از ديگــر دســتاوردهاي اصلــي برجــام
طــي ســال گذشــته بــوده اســت.
از طرفــي ورود هيــات هــاي متعــدد تجــاري و ســرمايه
گــذاران خارجــي از كشــورهاي مختلــف جهــت ارزيابــي
محيــط اقتصــادي كشــور بــه منظــور ســرمايه گــذاري و
توســعه روابــط دوجانبــه اقتصــادي و ســفر هيــات هــاي
تجــاري از كشــورمان بــه ديگــر كشــورها نيــز كــه در
برگيرنــده پيــام هــاي مثبــت بســياري بــه همــه فعــاالن
اقتصــادي داخلــي و بيــن المللــي بــوده اســت .بررســي ايــن
رويــداد مهــم و تاريخــي در يــک ســال گذشــته نشــان مــي
دهــد اقتصــاد داخلــي نيــز بــا چشــم انــداز بســيار مثبــت
تــري نســبت بــه گذشــته همــراه شــده اســت کــه ايــن مهم
بــدون شــک بهبــود محيــط کســب و کار بــه عنــوان رکــن
اصلــي جهــت ايجــاد و افزايــش توليــد و رشــد و توســعه
اقتصــادي و اشــتغال پايــدار و ايجــاد ارزش در جامعــه را
بيــش از پيــش مــي طلبــد .چنيــن شــرايطي ،بــا توجــه بــه
ثبــات نــرخ ارز در طــول ســال گذشــته ،منجــر بــه کاهــش
تــورم اســمي و تــورم انتظــاري در جامعــه شــده اســت.
بنابرايــن مــي تــوان محيــط اقتصــادي را بــدون درنظــر
گرفتــن مشــكالت ســاختاري موجــود ،در حــال حاضــر
محيــط بــا ثبــات برشــمرد کــه در صــورت رفــع برخــي
مشــکالت نظــام بانکــي و بهبــود محيــط كســب وكار زمينــه
رشــد پــر شــتاب اقتصــادي کشــور را فراهــم خواهــد آورد
منبع:دنیای اقتصاد
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خط لوله صادرات گاز ایران به
عراق سه شنبه افتتاح میشود

ســخنگوی شــرکت ملــی گاز بــا اشــاره بــه افتتــاح خــط
لولــه صــادرات گاز ایــران بــه عــراق ،گفــت :بــا وجــود
افتتــاح خــط لولــه امــا صــادرات گاز بــه عــراق فعــا آغــاز
نخواهــد شــد.
مجیــد بوجــارزاده بــا بیــان اینکــه ســه شــنبه هفتــه جــاری
خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه عــراق بــه طــور رســمی
افتتــاح مــی شــود ،گفــت :بــا وجــود افتتــاح خــط لولــه امــا
صــادرات گاز بــه عــراق فعــا آغــاز نخواهــد شــد.
ســخنگوی شــرکت ملــی گاز ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه هم
اکنــون تزریــق گاز بــه خــط لولــه صــادرات گاز بــه عــراق
آغــاز شــده و مشــکلی بــرای صــدور گاز بــه ایــن کشــور
همســایه وجــود نــدارد ،تصریــح کــرد :امــا طــرف عراقــی
هنــوز بــرای واردات گاز ایــران آمــاده نیســت
امیرحســین زمانینیــا معــاون امــور بینالملــل و بازرگانــی
وزیــر نفــت هفتــه گذشــته بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون
خــط لولــه صــادرات گاز ایــران بــه بغــداد از گاز پــر اســت
امــا اعتبــار اســنادی (ال ســی) ایــن طــرح هنــوز بــاز نشــده
و بــه محــض حــل مســائل مالــی ،گاز ایــران بــه بغــداد
مــیرود ،گفتــه بــود :اعتبــار اســنادی ()Letter of Credit
تعهــدی از بانــک اســت کــه بــه خریــدار و فروشــنده داده
میشــود و تعهــد میشــود کــه میــزان پرداختــی خریــدار
بــه فروشــنده بــه موقــع و بــا مبلــغ صحیــح بــه دســت
فروشــنده خواهــد رســید.
بــه گــزارش مهــر ،بخشــی از خــط لولــه ششــم سراســرس با
هــدف صــادرات گاز بــه عــراق هفتــه جــاری درحالــی افتتاح
میشــود کــه صــادرات گاز بــه ایــن کشــور همســایه فعــا
آغــاز نخواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس ســه شــنبه هفتــه جــاری قطعــه دهــگالن تا
بیســتون خــط لولــه گاز ششــم سراســری دهــگالن توســط
حمیدرضــا عراقــی مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران
افتتــاح میشــود .هــم اکنــون ســاخت قطعــه دوم ایــن
خــط لولــه بــه طــول  ٦٠٠کیلومتــر در حــال اجراســت.
خــط ششــم سراســری ،از پــارس جنوبــی شــروع مــی
شــود و پــس از گــذر از اســتان خوزســتان ،در اســتانهای
لرســتان ،ایــام و کرمانشــاه ادامــه مــی یابــد و در نهایــت

بــه دهــکالن مــی رســد .ایــن خــط لولــه پــس از دزفــول
بــه کوهدشــت مــی رســد و پــس از آن  ١٢٠کیلومتــر تــا
بیســتون امتــداد مییابــد.
بــه گــزارش مهــر ،شــرکت ملــی گاز ایــران و وزارت بــرق و
نیــروی عــراق ،ســال  ٢٠١٣میــادی قــرارداد گازی امضــا
کردنــد و ســال  ٢٠١٦میــادی الحاقیــهای در زمینــه
افزایــش حجــم و مــدت زمــان قــرارداد بیــن دو کشــور
امضــا شــد.
براســاس ایــن قــرارداد ،صــادرات گاز از هفــت میلیــون
مترمکعــب در روز آغــاز و پــس از  ٢١مــاه بــه ســقف
قــرارداد خواهــد رســید .در فصــول گــرم  ٣٥و در فصــول
ســرد  ٢٥میلیــون مترمکعــب و در مجمــوع ســاالنه ١٠
میلیــارد مترمکعــب گاز بــه منطقــه بغــداد صــادر خواهــد
شــد.
قــرارداد صــادرات گاز بــه منطقــه بصــره ،هــم بــه عنــوان
دومیــن قــرارداد فــروش گاز بــه عــراق ســال ٢٠١٥
میــادی امضــا و بــر اســاس آن ،در فصــول گــرم  ٣٥و در
فصــول ســرد  ٢٠میلیــون مترمکعــب و در مجمــوع ســاالنه
 ٩میلیــارد مترمکعــب گاز بــه ایــن منطقــه ارســال خواهــد
شــد.
بــا گذشــت حــدود ســه ســال از امضــای نخســتین قــرارداد
صــادرات گاز بیــن ایــران و عــراق ابتــدا فعالیــت گــروه
تروریســتی داعــش و حــاال عــدم پایبنــدی عراقــی بــه
پرداخــت مطالبــات مالــی پیمانــکاران ،صــادرات گاز بــه
ایــن کشــور همســایه را بــا وقفــه و تاخیــر همــراه کــرده
اســت.

پیشنهاد جدید گازی ایران به
روسیه

حمیدرضــا عراقــی در گفتگــو بــا مهــر دربــاره برنامــه
ایــران بــه منظــور توســعه همکاریهــای گازی بــا روســیه
در دوره پســابرجام ،گفــت :هــم اکنــون جمهــوری اســامی
ایــران و روســیه بــه ترتیــب اولیــن و دومیــن ذخیــره گاز
طبیعــی جهــان را در اختیــار دارنــد.
معــاون وزیــر نفــت بــا اعــام اینکــه سیاســت ایران توســعه
همــکاری و مشــارکت بــا روســیه در صنعــت گاز اســت،
تصریــح کــرد :بــر ایــن اســاس اخیــرا تفاهــم نامــه همکاری
مشــترکی بیــن شــرکت ملــی گاز ایــران و گازپــروم روســیه
امضــا شــده اســت.

انـرژی

شماره شصت پنج  //هفته اول بهمن هزار و سیصد نود و پنج

مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان اینکــه هــم
اکنــون ظرفیــت تولیــد گاز طبیعــی ایــران بــه حــدود ۷۰۰
میلیــون مترمکعــب در روز رســیده کــه ایــن ظرفیــت بــا
بهرهبــرداری از فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی تــا ســال
آینــده از مــرز یــک میلیــارد مترمکعــب عبــور میکنــد،
اظهــار داشــت :همزمــان بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد
بایــد ظرفیــت ذخیرهســازی و انتقــال گاز هــم در کشــور
افزایــش یابــد.
ایــن عضــو هیــات مدیــره شــرکت ملــی گاز بــا اشــاره بــه
برنامــه افزایــش ظرفیــت انتقــال گاز بــا احــداث خطــوط
لولــه فشــار قــوی و تاسیســات تقویت فشــار گاز در کشــور،
بیــان کــرد :یکــی از برنامههــای در دســت اجــرا ســاخت
خــط لولــه نهــم سراســری گاز بــرای انتقــال گاز طبیعــی از
جنــوب بــه شــمال کشــور اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه روســها میتواننــد
کــه در ســاخت خــط لولــه نهــم سراســری گاز بــا ایــران
مشــارکت داشــته باشــند ،بیــان کــرد :در صورتیکــه
مجوزهــای قانونــی از دولــت اخــذ شــود حتــی امــکان
احــداث ایــن خــط لولــه عظیــم گاز بــه روش EPCF
وجــود دارد.
عراقــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هزینــه ســرمایه گــذاری
بــرای ســاخت ایــن خــط لولــه گاز حــدود دو میلیــارد و
 ۵۰۰میلیــون دالر بــرآورد میشــود ،یــادآور شــد :روســها
میتواننــد در ســاخت ایــن خــط لولــه گاز مشــارکت
کننــد امــا اولویــت شــرکت ملــی گاز برگــزاری مناقصــه
بینالمللــی بــه منظــور احــداث ایــن خــط لولــه انتقــال
گاز اســت.

افزايش نقش بخش خصوصي
ايران در بازسازي سوريه
بررســي حجــم مبــادالت تجــاري ايــران و ســوريه در
7ماهــه ( 95منتهــي بــه مهرمــاه) بــه 110ميليــون و
620هــزار دالر رســيد كــه بيــش از 95درصــد آن ســهم
ايــران اســت .بــر پايــه آمارهــاي ســازمان توســعه تجــارت
ايــران ،در 7ماهــه امســال (منتهــي بــه مهرمــاه) ميــزان
صــادرات ايــران بــه ســوريه 105ميليــون و 455هــزار دالر
بــود و 5ميليــون و 165هــزار دالر كاال از ايــن كشــور وارد
شــد .حجــم مبــادالت ايــران و ســوريه در قالــب برنامــه
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پنجــم توســعه ( )1390 -94بــه 965ميليــون و 138هــزار
دالر رســيد كــه ســهم جمهــوري اســامي 887ميليــون و
464هــزار دالر معــادل 91.9درصــد بــود .مهمتريــن اقــام
وارداتــي ايــران از ســوريه در ســال  1394نــخ دوخــت
از رشــتههاي مصنوعــي ،روغــن زيتــون بكــر ،قراضــه و
ضايعــات باتريهــا ،ســبزي ،ميــوه و ســاير خوراكيهــاي
گياهــي ،مصنوعــات پالســتيكي ،پارچههــاي تاروپودبــاف
كــم عــرض و ...ثبــت شــد.
در راســتاي توســعه مبــادالت تجــاري ايــران و روســيه،
غالمحســين شــافعي رييــس اتــاق بازرگانــي ،صنايــع،
معــادن و كشــاورزي ايــران بــا عمــاد خميــس نخسـتوزير
ســوريه ديــدار كــرد و در ايــن نشســت افزايــش ســطح
همكاريهــاي دوجانبــه ،پررنــگ شــدن نقــش بخــش
خصوصــي ايــران در پروژهــاي بازســازي ســوريه ،ايجــاد
كميتههــاي مشــترك بازرگانــي و اقتصــادي ،ايجــاد
نمايشــگاه دايمــي بــراي ارائــه محصــوالت دو كشــور و
تبــادل هياتهــاي تجــاري مــورد گفتوگــو قــرار گرفــت.
نخســتوزير ســوريه بــا تاكيــد بــر اينكــه خــون دو
ملــت ايــران و ســوريه باهــم تلفيــق شــده اســت ،افــزود:
اكنــون بايــد فرصــت حضــور كاالهــاي ســاخت دو
كشــور را در بــازار يكديگــر فراهــم كنيــم و نماينــدگان
بخشهــاي خصوصــي بايــد بــا رويكــرد بلندمــدت ،ســطح
همكاريهــاي اقتصــادي را ارتقــا بخشــند .غالمحســين
شــافعي هــم بــا تاكيــد بــر اينكــه اكنــون بايــد بــه فكــر
بازســازي ســوريه باشــيم ،گفــت :بايــد كميتــه مشــترك
اقتصــادي متشــكل از كارشناســان بخــش خصوصــي دو
كشــور تشــكيل شــود تــا برنامــه بلندمــدت و نقشــه راه
همــكاري بــا نــگاه بازســازي ســوريه را تدويــن و ترســيم
كننــد .وي از تشــكيل يــك ســتاد ويــژه بــا حضــور
نماينــدگان  34اتــاق اســتانهاي ايــران پــس از ديــدار بــا
ســفير ســوريه خبــر داد و گفــت :بخــش خصوصــي ايــران
برنامهيــي ويــژه بــراي تعامــل بــا ســوريه دارد.
اديــب ميالــه ،وزيــر اقتصــاد و تجــارت خارجــي ســوريه
كــه در ايــن ســفر نخســتوزير ايــن كشــور را همراهــي
ميكنــد نيــز از تخصيــص يــك ميليــارد دالر خــط
اعتبــاري بــراي ســوريه خبــر داد و گفــت :حجــم فعلــي
صــادرات ســوريه بــه ايــران كمتــر از يــك ميليــون دالر و
حجــم صــادرات ايــران بــه ســوريه بالــغ بــر 750ميليــون
دالر اســت كــه بايــد بــا كار بيشــتر تــوازن در ايــن ارقــام
ايجــاد كنيــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

شاكله
«اقتصاد خصوصي»
با تغيير پارادايـم
اقتـــصادي

براســاس قانــون ،تمامــي دســتگاههاي اجرايــي ازجملــه
وزارتخانههــاي نفــت و نيــرو و ســازمان انــرژي اتمــي و
بنگاههــاي اقتصــادي نهادهــاي عمومــي غيردولتــي مكلــف
شــدهاند در طــول اجــراي برنامــه در پروژههــاي خــود
و در شــرايط برابــر بــه پيمانــكاران بومــي واجــد شــرايط
اســتاني اولويــت دهنــد و در قــرارداد بــا كليــه شــركتها
و پيمانــكاران ،اولويــت بــا بــ ه كارگيــري نيروهــاي بومــي
معــاون صــادرات و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق وزارت
نیــرو ،بصــره را هســته مرکــزی عمرانــی و انــرژی عــراق
خوانــد و گفــت :منطقــه آزاد ارونــد ،دروازه بهــره وری
تولیــد و صــادرات بــرق ایــران بــه جنــوب عــراق اســت،
لــذا بــرای توانمندســازی نیــروگاه هــای تولیــد بــرق ایــن
محــدوده فعالیــت مــی کنیــم.
بهــرام نظــام الملکــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،گفــت:
تبدیــل شــدن ایــران بــه هــاب لجســتیکی و قطــب تولیــد
انــرژی کشــورهای منطقــه کــه فرآینــد آن در برنامــه
ششــم توســعه پیــش بینــی شــده ،نیازمنــد افزایــش
ارتباطــات بــا همســایگان بــه ویــژه عــراق اســت.
وی بــا انتقــاد از ایجــاد نشــدن حلقــه ارتباطــی قانونمنــد
بــرای توســعه تجــارت بــا عــراق ،افــزود :زنــگ امنیــت
پایــدار عــراق در حــال نواختــن اســت ،بنابرایــن اگــر از
ایــن فرصــت اســتفاده نشــود و وارد بــازار منطقــه نشــویم،
در آینــده بــا گســترش ثبــات و امنیــت در عــراق ،بایــد در
برابــر شــرکت هــای بــزرگ آمریکایــی و اروپایــی رقابــت
کنیــم.
معــاون صــادرات و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق وزارت
نیــرو در بخــش دیگــری از ســخنانش ،نبــود رضایــت
مســئوالن عراقــی از مشــارکت بــا شــرکت هــای ترکیــه،

اســتاني(در شــرايط برابــر از نظــر علمــي و تجربــي و بــا
اولويــت محــل ســكونت نزديكتــر) را درج و بــر حســن
اجــراي آن نظــارت كننــد .ايــن موضــوع در نشســت
كميســيون انــرژي ،صنايــع پااليشــي و پتروشــيمي اتــاق
ايــران مــورد تاكيــد قــرار گرفــت .در ايــن نشســت ضــرورت
تقويــت فعاليتهــاي بخــش خصوصــي در حــوزه انــرژي
مــورد تاكيــد قــرار گرفــت .براســاس قانــون اساســي كــه
در ســال 1358تصويــب شــد و در اصالحــات انجــامشــده
آن در اصــل  44قانــون اساســي حضــور بخــش خصوصــي
را در بخــش تجــاري ،صنعتــي و خدمــات بــه رســميت
شــناختهاند .بخــش خصوصــي در كنــار بخــش تعاونــي و
دولتــي در نــص قانــون اساســي ذكــر شــده اســت؛ امــا بــه
زعــم فعــاالن اقتصــادي ،چيــزي كــه بــه آن اشــاره نشــده،
نهادهــاي عمومــي غيردولتــي اســت كــه بــه ســبك دولتــي
اداره ميشــوند ولــي ظاهــر خصوصــي دارنــد .بخــش
خصوصــي بــهويــژه در نــص قانــون آمــده كــه شــامل
آن قســمت از بخشهــاي كشــاورزي ،دامــداري ،صنعــت

منطقه آزاد اروند،
دروازه صادرات
برق ایران به عراق
می شود
عربســتان و اردن در اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــا را
فرصــت مناســب ایــران بــرای ورود شــرکت هــای بیــن
المللــی خوانــد.
نظـــــام الملکـــی همچنیــــن با تشــریح دســتاوردهای سفر
اخیــر هیــأت ایرانــی بــه عــراق ،گفــت :در ایــن ســفر در
خصــوص عقــد قــرارداد و امضــای تفاهــم نامــه 10پــروژه
حــوزه آب و فاضــاب و پنــج پــروژه بخــش صنایــع بــرق در
دیــدار بــا مدیــران وزارتخانــه هــای مربوطــه و اســتانداران

انـرژی
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و تجــارت و خدمــات اســت كــه مكمــل فعاليــت اقتصــادي
دولتــي و تعاونــي اســت؛ لــذا اعضــاي كميســيون انــرژي اتاق
ايــران تاكيــد كردنــد كــه خصوصيســازي بايــد بــه نــص
صريــح قانــون برگــردد .البتــه بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادي بــا
تفســيري كــه در ابتــداي دهــه گذشــته از ايــن اصــل قانــون
اساســي بــه عمــل آمــد و متعاقــب آن تصويــب سياسـتهاي
كلــي اصــل چهلوچهــارم عــاوه بــر آزاديهــاي مصرحــي
كــه بــهمنظــور فعاليــت بخــش خصوصــي بــراي اقتصــاد
در متــن قانــون اساســي پيشبينــي شــده بــود ،فضــاي
فعاليــت بخــش خصوصــي بــا حفــظ برخــي محدوديتهــا
بــهمراتــب بيشــتر از گذشــته بــه رســميت شــناختهشــده
و رو بــه توســعه رفــت .امــا بــا تغييــر پارادايــم اقتصــاد
كشــور و براســاس برنامههــاي كالن كشــور و بــا توجــه
بــه برداشــته شــدن حمايتهــاي دولتــي و پديــد آمــدن
شــرايط جديــد در مواجهــه بــا چالشهــاي درونــي و نيــز
رقابتهــاي بيرونــي و فضــاي بينالمللــي ،ايــن بخــش بــا
تهديــدات و فرصتهــاي تازهيــي روبــهرو شــده اســت .بــه

گفتــه ميرمحمــد اســامي ،عضــو انجمــن شــركتهاي
مهندســي نفــت و پيمانــكاري نفــت ،گاز و پتروشــيمي
در راســتاي تغييــر پارادايــم اقتصــاد و گســترده شــدن
زمينــه فعاليتهــاي بخــش خصوصــي حداقــل از لحــاظ
قانونــي و عطــف بــه قانــون اجــراي سياســتهاي اصــل
 44قانــون اساســي ايــن ظرفيــت بــه وجــود آمــده
اســت كــه بخــش خصوصــي عــاوه بــر ارائــه خدمــات
مهندســي و پيمانــكاري مــورد نيــاز بخــش نيــرو ،نفــت و
گاز و پتروشــيمي و پااليــش و تجــارت و توليــد تجهيــزات
صنعتــي مــورد نيــاز ايــن صنايــع ،خــود بــه عنــوان
مالكيــت نيروگاههــا ،پااليشــگاهها و پتروشــيميها بــه
رســميت شــناخته شــود و بــه عنــوان تامينكننــده نيــرو
و فــرآورده فعاليــت كنــد .عــاوه بــر ايــن زمينههــاي
بهتــري بــراي ورود بيشــتر بخــش خصوصــي بــه ارائــه
خدمــات باالدســتي و نيــز تجــارت و صــادرات فــرآورده در
نظــر گرفتــهشــده اســت.
منبع  :تعادل

بصــره ،میســان ،واســط و ذی غــار در خصــوص نحــوه تولیــد
و صــادرات نیازهــای تجهیزاتــی صنایــع زیرســاختی عــراق
بــه توافــق رســیدیم.
نظــام الملکــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان
برگــزاری نشســت هــای مشــترک بــا مدیــران و تولیــد
کننــدگان شــهرک هــای صنعتــی آبــادان و خرمشــهر نیــز
گفــت :اگرچــه تولیدکننــدگان ایــن دو شــهر آمادگــی خــود
را بــرای تولیــد تجهیــزات صنایــع مطابــق بــا اســتانداردهای
جهانــی اعــام کــرده انــد ،امــا مشــکالتی نیــز وجــود دارد
کــه مــی تــوان آن را بــا رایزنــی بــا ســندیکاهای صنایــع
برطــرف کــرد.
معــاون صــادرات صنایــع آب و بــرق کشــور تصریــح کــرد:
وزارت نیــرو مصمــم اســت زمینــه احــداث نیــروگاه بــزرگ
در منطقــه آزاد ارونــد را فراهــم کنــد کــه بــا تحقــق ایــن
مهــم ،ضمــن کســب بخشــی از بــازار عــراق در بخــش
انــرژی ،بــرای  20هــزار نفــر در آبــادان نیــز شــغل ایجــاد
مــی شــود.
مســئول اقتصــادی و نماینــده وزارت امــور خارجــه کشــور در
بخــش عــراق و ســوریه نیــز در ایــن ســفر گفــت :مســئوالن
عراقــی بــا تاییــد ظرفیــت هــا و تــوان تخصصــی شــرکا
و مجریــان ایرانــی و توجیــه اقتصــادی ،عقــد قــرارداد بــا

طــرف هــای ایرانــی را مزیــت مــی داننــد.
محمــد فریــادرس افــزود :مســئوالن عراقــی معتقدنــد
مشتــــــرکات جغرافیـــــایی ،مذهبــی ،زبانــی و فرهنگی،
ظــــــرفیت هایــی اســت کــه مــی توانــد هــر دو کشــور را
بــه یکدیگــر نزدیــک تــر کنــد.
فریــادرس بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد نمایشــگاه دائمــی
صنایــع دســتی در منطقــه آزاد ارونــد ،گفــت :از تولیــد
کننــدگان آبادانــی و خرمشــهری خواســتیم که مشــخصات
فنــی تولیــدات خــود را در قالــب کتابچــه بــه دو زبــان
انگلیســی و عربــی تنظیــم کــرده و بــه معاونــت صــادرات
وزارت امــور خارجــه ارســال کننــد تــا بــا مذاکــره و معرفی
آنهــا بــه طــرف هــای عراقــی و ســوری زمینــه همــکاری
فراهــم شــود.
مســئول اقتصــادی و نماینــده وزارت امــور خارجــه کشــور
در بخــش عــراق و ســوریه بــا بیــان اینکــه بخشــی از
تولیدکننــدگان آبادانــی و خرمشــهری دارای نمایندگــی
از برندهــای بیــن المللــی در کشــور هســتند ،گفــت:
تــاش مــی شــود از ســندیکاهای تولیــد کننــده صنعــت
انــرژی دعــوت شــود و از مســئوالن ایــن برندهــا بخواهیــم
تــا مرکــز ثقــل تولیــد و صــادرات کاالهــای مــورد نیــاز
صنایــع در منطقــه آزاد ارونــد انجــام گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تالش انگلیس برای
ترغیب بانکها بـه
همکـاری با ایران

منابــع آگاه اعــام کردنــد دولــت انگلیــس کــه یکــی از
ســهامداران بــزرگ رویــال بانــک اســکاتلند اســت تــاش
کــرده اســت ایــن وام دهنــده را بــه تســهیل تجــارت بــا
ایــران ترغیــب کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بلومبــرگ ،منابــع
آگاه بــه رویتــرز اعــام کردنــد دولــت انگلیــس کــه یکــی
از ســهامداران بــزرگ رویــال بانــک اســکاتلند اســت تــاش
کــرده اســت ایــن وام دهنــده را بــه تســهیل تجــارت بــا
ایــران ترغیــب کنــد.
مقامــات انگلیســی در ماههــای اخیــر تــاش کــرده انــد
روابــط تجــاری بــا ایــران را تقویــت کننــد زیــرا ایــن کشــور
پــس از رای ژوئــن گذشــته بــرای جدایــی از اتحادیــه اروپــا
تــاش مــی کنــد روابــط تجــاری جدیــدی را برقــرار کنــد.
ایــن منابــع اظهــار کردهانــد وزارت دارایــی انگلیــس تــاش
کــرده اســت از نفــوذ دولــت در رویــال بانــک اســکاتلند
و تــا حــدودی در لویــدز اســتفاده کنــد تــا بــه تســریع
فاینانــس تجــارت بــا ایــران از جملــه تســویه خدمــات بــرای
بانکهــای ایرانــی بــه پونــد ،کمــک کنــد.
بــا وجــود لغــو تحریمهــای بینالمللــی کــه شــامل
محدودیتهــای بانکــی بــود ،ایــران بــرای دسترســی بــه
فاینانــس غربــی و همــکاری بانکهــای غربــی همچنــان
محدودیــت دارد کــه مشــکالتی را بــرای تجــارت و
ســرمایهگذاری ایجــاد کــرده اســت.
یــک مقــام بانکــی بلندپایــه ایــران اظهــار کــرده تهــران
نشســتهای متعــددی بــا مقامــات دولــت انگلیــس در
ماههــای اخیــر داشــته و از مقامــات انگلیــس درخواســت
کــرده اســت بــرای رفــع ایــن مشــکل کمــک کننــد.
دولــت انگلیــس قــول داد تــاش میکنــد بانکهــا شــامل
لویــدز و رویــال بانــک اســکاتلند را بــرای همــکاری بــا ایــران
متقاعــد کنــد.

یــک منبــع دولــت انگلیــس اظهــار کــرد وزارت دارایــی از
پیچیدگیهــای پیرامــون کانالهــای بانکــی انگلیــس و
ایــران مطلــع بــوده و بانکهــا عواملــی شــامل تحریمهــای
یکجانبــه آمریــکا را در نظــر میگیرنــد.
دولــت انگلیــس  ۷۱درصــد ســهم در رویــال بانــک
اســکاتلند دارد بــا ایــن همــه ســهامداری ایــن بانــک از
ســوی شــرکت UK Financial Investments
اداره میشــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه بــر مبنــای
تجــاری مدیریــت مــی شــود.
بــه گفتــه یــک منبــع معتبــر دولــت تصمیمــات ریســک
را نمیگیــرد و تنهــا ســهامدار اســت و ســهامداران بانــک
نقشــی در چنیــن تصمیماتــی ندارنــد.
یــک مدیــر رویــال بانــک اســکاتلند گفتــه اســت ایــن
بانــک عالق ـهای بــه خاورمیانــه نــدارد و بــرای حــدود ۹۰
درصــد از ســودش ،بــه انگلیــس و ایرلنــد متمرکــز اســت
یــک ســخنگوی بانــک لویــدز اظهــار کــرد :فعالیــت ایــن
بانــک بــه انگلیــس متمرکــز اســت و متذکــر شــد فعالیــت
در ایــران همچنــان از ریســک باالیــی برخــوردار اســت.
بنابرایــن ایــن بانــک همــه درخواســتها را بــه صــورت
مــوردی در نظــر مــی گیــرد تــا از ایــن بانــک و مشــتریانش
حمایــت کنــد.
ایــران کــه از زمــان لغــو تحریمهــا ،تولیــد نفــت را بــه
میــزان چشــمگیری افزایــش داده ،بــا محدودیــت بــرای
معامــات دالری روبروســت ،امــا قــادر اســت از ارزهــای
دیگــر شــامل یــورو و پونــد اســتفاده کنــد.
در گــزارش رویتــرز آمــده اســت :تهــران بــرای انجــام
مبــادالت بانکــی از طریــق انگلیــس کــه پایتختــش یکــی
از بزرگتریــن مالــی جهــان اســت ،بــا دشــواری روبــرو بــوده
اســت و مقامــات ایرانــی تاکیــد کردهانــد پیشــرفت روابــط
بایــد بــر اســاس احتــرام متقابــل باشــد.
یــک ســخنگوی دولــت انگلیــس اعــام کــرد ایــن کشــور
بــه همــکاری نزدیــک بــا همــه طرفیــن شــامل بانکهــای
انگلیســی و گروههــای صنعتــی بــرای کمــک بــه گشــایش
فرصتهــای عظیمــی تجــاری میــان ایــران و انگلیــس
متعهــد اســت.
بانکهــا پــس از اینکــه بانــک بــی ان پــی پاریبــای
فرانســه در ســال  ۲۰۱۴بــه دلیــل نقــض تحریمهــای مالــی
ایــران حــدود  ۹میلیــارد دالر جریمــه شــد ،نگــران نقــض
تحریمهــا و مجــازات از ســوی آمریــکا هســتند
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رئیس انجمن برق و الکترونیک ایران:

سمنان میزبان
کنفرانس تازههای
برق ایران خواهد شد

ســمنان  -رئیــس انجمــن بــرق و الکترونیــک ایــران
گفــت :کنفرانــس ملــی بــرق ایــران بــا رویکــرد شناســاندن
ظرفیتهــای اســتان بــه مهندســان جــوان در فروردیــن
۹۶در ســمنان برگــزار میشــود.
حســن غفــوری فــرد در خــال دیــدار بــا اســتاندار ســمنان
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر از برگــزاری بیســت و دومیــن
کنفرانــس ملــی بــرق در ابتــدای ســال  ۹۶خبــر داد و
ابــراز داشــت :کنفرانــس ملــی توزیــع بــرق کشــور بــا
اهــداف مشــخصی کــه ازنظــر علمــی ،اجرایــی و مدیریتــی
موردنظــر اســت در راســتای تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی
بــرای صرفهجویــی در مصــرف بــرق ،پاییــن آوردن تلفــات
سیســتمهای برقــی ،مدیریــت مصــرف و کمــک بــه
مصرفکننــدگان برگــزار خواهــد شــد.
وی بابیــان اینکــه بیــش از یــک هــزار مقالــه از دانشــمندان
دانشــگاهی و مدیــران ارشــد وزارت نیــرو در سراســر کشــور
بــه ایــن کنفرانــس ارســال میشــود ،افــزود :تاکنــون ۲۲۸
مقالــه تخصصــی در ارتبــاط بــا صنعــت بــرق و موضوعــات
همایــش بــه دبیرخانــه ارسالشــده کــه ایــن مقــاالت
توســط پنــج داور رســیدگی و مقالههــای برتــر چــاپ و
آرشــیو خواهــد شــد.
رئیــس انجمــن بــرق و الکترونیــک ایــران خاطرنشــان
کــرد :مقــاالت حائــز رتبــه در مجــات مهندســی بــرق و
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الکترونیــک مختلــف چــاپ و توســط اینترنــت و ســازمان آی.
ای .ایــی کــه بزرگتریــن ســازمان بــرق و الکترونیــک در
جهــان محســوب میشــود و حــدود  ۴۰۰الــی  ۵۰۰هــزار
عضــو جهانــی دارد ،بــه چــاپ خواهــد رســید.
غفــوری فــرد بابیــان اینکــه ســمنان ظرفیــت میزبانــی
کنفرانــس ملــی بــرق ایــران را دارد ،ابــراز داشــت:
برنامهریــزی شــد تــا صنایــع بومــی و تولیدکننــدگان
اســتانی نیــز در نمایشــگاه حضورداشــته باشــد و ایــن امــر
بــرای مهندســان جــوان فرصــت خوبــی اســت تــا آخریــن
دســتاوردهای خــود را در ایــن کنفرانــس بــه منصــه ظهــور
قــرار دهنــد.
وی تصریــح کــرد :میتوانســتیم ایــن کنفرانــس را در
تهــران بــا مشــکالت کمتــری برگــزار کنیــم لیکــن هــدف
ایــن اســت کــه ظرفیتهــای اســتانهای محــروم بــه
ایــران معرفــی تــا زمینــه ورود ســرمایهگذاران بیــش از
بیــش بــرای آنهــا فراهــم شــود.
رئیــس انجمــن بــرق و الکترونیــک ایــران در ادامــه تصریــح
کــرد :اســتان ســمنان ظرفیتهــای بســیار باالیــی دارد کــه
بیجهــت محــروم شناختهشــده اســت چراکــه ایــن اســتان
تــوان اســتفاده از ظرفیــت انرژی خورشــیدی را دارا اســت و
بــا توجــه بــه تجدیــد ناپذیــر بــودن انرژیهــای فســیلی ایــن
انرژیهــا ســالم ،تمیــز و بــدون مشــکل اســت کــه در اکثــر
نقــاط دنیــا بهنوعــی جایگزیــن منابــع فســیلی شــده و بایــد
توجــه داشــت کــه منابــع فســیلی تجدیــد ناپذیــر هســتند
و بایــد بــه فکــر جایگزیــن کــردن منابــع مختلــف شــد
ایــن انرژیهــای طبیعــی از نعمتهــای خــدا اســت کــه
امیدواریــم بتوانیــم از آن بــه نحــو احســن اســتفاده کنیــم.
غفــوری فــرد بابیــان اینکــه همگرایــی و همــکاری مســئوالن
اســتان ســمنان در انجــام امــور جــاری و اســتانی بینظیــر
اســت ،ابــراز داشــت :کنفرانــس ملــی بــرق در تاریــخ ۳۰
الــی  ۳۱فروردینمــاه ســال جــاری برگــزار میشــود کــه
فرصــت مناســبی اســت تــا افــرادی کــه از ســایر اســتانها
بــرای شــرکت در کنفرانــس حضــور خواهنــد داشــت بتواننــد
از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد.
وی بابیــان اینکــه رقابــت بیــن اســتانی بــرای برگــزاری ایــن
کنفرانــس وجــود داشــت ،افــزود :لــذا باهــدف شناســاندن
ظرفیتهــای ســمنان ایــن میزبانــی بــه ایــن اســتان واگــذار
شــد و امیدواریــم کنفرانــس بتوانــد اهــداف عالــی انــرژی
بــرق کــه صرفهجویــی و بهینــه مصــرف کــردن انــرژی و
جایگزینــی بــا ســوختهای فســیلی اســت را تقویــت کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ایــن بــرای نخســتین بــار اســت کــه یــک نهــاد مدنــی
در کشــور مــا ،جایــزهای بــه نــام بنیانگــذار خــود طراحــی
میکنــد .اتــاق تهــران بــه عنــوان نهــادی مدنــی در
ســاماندهی بخــش خصوصــی ،نقــش کمنظیــری ایفــا کــرده
اســت.
او افــزود :اکنــون فعــاالن اقتصــادی احســاس میکننــد نهــادی
بــه نــام آنــان وجــود دارد کــه در فرصتهــای پیشآمــده
نظــرات آنــان را مطــرح میکنــد و چنانچــه مطالبــات
فعــاالن اقتصــادی در دولــت بــه جایــی نرســد ،اتاقهــا ایــن
خواســتهها را در رســانهها مطــرح میکننــد .بــرای دولــت
افتخــار اســت کــه سیاســتهایش نقــد شــود و در صورتــی
کــه دولتهــا بتواننــد از ایــن نقدهــا اســتفاده کننــد بــرای
پیشــرفت کشــور مفیــد خواهــد بــود.
معــاون اول رییسجمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت تدبیــر و
امیــد ،نخبــگان ،دانشــگاهیان و فعــاالن اقتصــادی را مشــاوری
مفیــد بــرای خــود میدانــد ،ادامــه داد :کســانی کــه در اتــاق
عضویــت دارنــد ،هــر یــک میتواننــد دههــا کار و خدمــت
مانــدگار بــه جــای بگذارنــد .مــن اکثــر کســانی کــه لــوح و
نشــان دریافــت کردنــد ،را میشناســم .بایــد بــه کســانی
کــه بــه ایــران دلبســته هســتند ،افتخــار کــرد .در واقــع
بــرای اعتــای اقتصــاد ایــران ،راهــی جــز میــدانداری بخــش
خصوصــی وجــود نــدارد.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه نامگــذاری ســال
جــاری بــه اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام و عمــل توســط مقــام
معظــم رهبــری اشــاره کــرد و گفــت :ابتــدای ســال جــاری
کــه رهبــر معظــم انقــاب آن را بــه نــام اقتصــاد مقاومتــی
و اقــدام عمــل نامگــذاری کردنــد بــرای خــود مــن پیغــام
داشــت.
معــاون اول رییسجمهــور افــزود :بعــد از قرارگیــری
در مســلیت جدیــد بــر اســاس شــرایط اقتصــادی تصــور
میکــردم کــه راهانــدازی چــرخ اقتصــادی کشــور کار بســیار
پرزحمتــی اســت .تحریمهــا ،ســوءمدیریتها ،گرفتــن امیــد
و انگیــزه از فعــاالن اقتصــادی باعــث شــده بــود کــه اقتصــاد
کشــور وارد شــرایط ســختی شــود و دولــت بایــد شــرایط
مناســبی بــرای فعــاالن اقتصــادی فراهــم میکــرد.
او بــا اشــاره بــه امــوری کــه در حیطــه وظایــف دولتهاســت،
گفــت :دولــت بایــد بــا دنیــا تعامــل برقــرار کنــد زیــرا بخــش
خصوصــی نمیتوانــد ادعــا کنــد کــه بــه تنهایــی میتوانــد
مســایل دیپلماتیــک ایــران را حــل کنــد و ایــن امــر وظیفــه

دولــت بــه حســاب میآیــد .فکــر میکنــم برجــام تــا حــدود
زیــادی توانســته اســت ایــن شــرایط را بــرای فعــاالن بخــش
اقتصــادی کشــور ایجــاد کنــد هــر چنــد هنــوز موانــع زیــادی
پیــش روی بخــش خصوصــی وجــود دارد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه برخــی مواضــع در قبــال موضــوع
برجــام گفــت :در ایــن راه برخــی تــاش میکننــد کــه
کار بــزرگ دولــت را کوچــک جلــوه دهنــد .در حالــی کــه
خودشــان کوچــک میشــوند .بایــد ثبــات اقتصــادی در
کشــور حاکــم و شــاخصهای اقتصــادی نظیــر نــرخ تــورم
و ارز بــرای فعــاالن قابــل پیشبینــی باشــد .اکنــون حــدود
نــرخ تــورم و ارز بــرای صاحبــان کســب و کار مشــخص اســت.
جهانگیــری ادامــه داد :اگــر بخــش خصوصــی شــاهد اختالفات
باشــد و بیثباتــی بــه ایــن گــروه القــا شــود ،فضــای کســب و
کار نامطمئــن میشــود .در کل میتــوان گفــت کــه اکنــون
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شــرایطی پیشبرنــده اقتصــادی فراهــم شــده و ایــن شــرایط
ُکندکننــده فعالیتهــا نیســت.
او همچنیــن از ضــرورت اصــاح سیســتم بانکــی و نظــام
بروکراســی نیــز ســخن گفــت :بــرای مثــال اخیــرا آقــای
خوانســاری مــواردی را در مــورد برخــورد ســازمان امــور
مالیاتــی بــا بنگاههــا کوچــک و متوســط مطــرح کــرده اســت
کــه برطــرف شــدن آنهــا در نظــام تصمیمگیــری زمانبــر
اســت امــا بــه هــر حــال در مــورد آنهــا تصمیمگیــری
خواهیــم کــرد.
بازگشت اقتصاد کشور به ریل نظام بانکی
معــاون اول رییسجمهــور در ادامــه ،بــه بازگشــت اقتصــاد
کشــور بــر پایــه نظــام بانکــی تاکیــد کــرد و افــزود :همــه
بایــد کمــک کننــد کــه اقتصــاد کشــور بــه جایگاهــی برســد
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کــه گشــایشهای اعتبــاری بــار دیگــر محــور فعالیتهــای
اقتصــادی قــرار گیــرد و تاکیــد دولــت نیــز بــر ایــن اســت کــه
بانکهــا بــا  10درصــد پیشپرداخــت ،گشــایش اعتبــاری
بــرای صاحبــان کســب و کار انجــام دهنــد.
او بــا اشــاره بــه تحوالتــی کــه در هفتههــای اخیــر در بــازار
ارز رخ داد ،گفــت :برخــی در حــال فشــار بــه دولــت بــرای
اتخــاذ تصمیمــی در واکنــش بــه نوســانات نــرخ ارز بودنــد تــا
تصمیمــی غیرصحیــح گرفتــه شــود ،مــا تــاش کردیــم وارد
ایــن مســائل نشــویم .نقــل و انتقــال پــول پــس از تحریمهــا
بــه ســمت صرافیهــا ســوق پیــدا کــرده کــه ریســک آن
بســیار بــاال اســت .بــرای مصونیــت از ایــن ریســکها ،بایــد
نقــل و انتقــاالت پــول دوبــاره بــه نظــام بانکــی و از طریــق
گشــایش الســی بازگــردد.
جهانگیــری بــا انتقــاد از رویــ ه برخــی صرافیهــا در بــازار،
افــزود :برخــی افــراد بــا مراجعــه بــه صرافیهــا ،اقــدام بــه
خریــد ارز بــه میزانــی عجیــب میکننــد کــه منجــر بــه
آشــفتگی در بــازار ارز میشــود.
وی افــزود :از ایــن رو ،دولــت طــی بخشــنامهای از بانــک
مرکــزی خواســته اســت کــه تــا اســفند مــاه ســال جــاری
صرافیهــای کشــور را ســاماندهی کنــد.
معــاون اول رییسجمهــور ســپس بــه اســتفاده از منابــع
خارجــی بــرای رونــق اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد و
افــزود :بــه دلیــل ســختگیریهای کــه بــه درســتی از
ســوی دولــت صــورت گرفتــه ،هنــوز موفــق نشــدهایم
کــه از فاینانــس اســتفاده مطلوبــی بــرای اقتصــاد کشــور
داشــته باشــیم و بــر ایــن باوریــم کــه در ایــن عرصــه بایــد
تصمیــم درســت و اصولــی گرفتــه شــود .مــا میخواهیــم
فاینانسهــای بینالمللــی را بــر اســاس شــرایط خــاص
خودمــان جــذب کنیــم نــه شــرایطی کــه فاینانسکننــدگان
بــه مــا تحمیلکننــد .جــذب فاینانــس بــرای کشــور اگــر
چــه بــه تاخیــر افتــاده امــا بــه شــکل درســتی در آینــده
اجــرا خواهــد شــد امــا در ایــن خصــوص بیگــدار بــه آب
نمیزنیــم.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه آزاد شــدن یوزانــس بــرای فعــاالن
صنعتــی گفــت :بخــش تولیــد اکنــون روی غلتــک افتــاده
اســت و آنهایــی کــه اهــل حرکــت باشــند حرکــت خــود را
آغــاز کردهانــد .در دوره پســابرجام موفــق شــدیم کــه بخــش
تولیــد را بــه ریــل رونــق بازگردانیــم و در مرحلــه بعــدی،
افزایــش ســرمایهگذاری در دســتورکار دولــت قــرار دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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انـرژی
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چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد
کتــاب «چگونگــی رشــد و فروپاشــی اقتصــاد» بــا بهرهگیــری از تعامــات اقتصــادی در جهــان واقعــی ،یــک داســتان
ـادی جامعــه محســوب میشــوند .پیتــر و انــدرو شــف
خیالــی را تبییــن کــرده کــه مفاهیــم اصلــی در ســاخت اقتصـ ِ
ســعی کردهانــد بــا ایجــاد ایــن داســتان بــه جــای اســتفاده از تعاریــف گســترده و پیچیــدهی اقتصــادی کــه عمدت ـ ًا
هــم بــا فرمولهــا و معــادالت ریاضــی ترکیــب میشــوند ،واقعیتهــای اقتصــادی جامعــه را کــه تشــکیل دهنــدهی
یــک نظــام معیشــتی هســتند نشــان دهنــد و نقــش پــول را بــه عنــوان عامــل رشــد و فروپاشــی یــک الگوی معیشــت
مشــخص کننــد.

ـرادران پیتــر و انــدرو شــف نوشــته شــده اســت بــا بهرهگیــری
کتــاب «چگونگــی رشــد و فروپاشــی اقتصــاد» کــه توســط بـ
ِ
از نشــانههای واقعــی اقتصــاد و تعامــات جهــان واقعــی ،یــک داســتان خیالــی تبییــن کردهانــد کــه در آن آمریــکا بــا نــام
خیالــی  Usoniaحضــور دارد و بــه عنــوان جزیــرهای دورافتــاده کــه مــردم آن در شــرایط اولیــهی زندگــی بــه ســر میبرنــد
قصــد رشــد و توســعه را دارد .جامع ـهای بــا اقتصــاد بســیار ســاده کــه در شــروع داســتان هنــوز پــول اختــراع نشــده اســت
و تنهــا کاالیــی کــه مــردم در اختیــار دارنــد- ،بــه واســطهی نزدیکــی بــه دریا-ماهــی اســت و بایــد از طریــق همیــن مــادهی
ـوب شــرقی آســیا هــم بــا نــام خیالــی Sinopiaحضــور
غذایــی روزگار خودشــان را بگذراننــد .در ایــن بیــن کشــورهای شــرق و جنـ ِ
دارنــد تــا روابــط اقتصــادی بیــن ایــن چنــد جزیــرهی خیالــی شــکل بگیــرد.
ـادی یــک جامعــه را بــه شــکلی
پیتــر و انــدرو شــف ســعی کردهانــد بــا ایجــاد ایــن داســتان عوامــل دخیــل در ســاخت اقتصـ ِ
ســاده تبییــن کننــد و بــه جــای اســتفاده از تعاریــف گســترده و پیچیــدهی اقتصــادی کــه عمدتـ ًا هــم بــا فرمولهــا و معــادالت
ریاضــی ترکیــب شــدهاند ،واقعیتهــای اقتصــادی جامعــه را کــه تشــکیل دهنــدهی یــک نظــام معیشــتی هســتند نشــان
دهنــد -البتــه بــا پرداختــن بــه وقایــع و تصمیمــات سیاســی اثرگــذار بــر اقتصــاد .-در هــر یــک از مقاطــع زمانــی کــه اتفاقــی
خــاص در داســتان بــه وجــود میآیــد ،نمون ـهی آن را هــم در دنیــای واقعــی شــاهدِ مثــال آورده میشــود تــا فهــم دقیقــی از
واقعیــت بــه دســت آیــد.
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