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حمیدرضا صالحی ،دبیر فدراسیون صادرات انرژی
بــا پشــت ســر گذاشــتن فصــل ســرما و نزدیــک شــدن بــه بهــار ،مصــرف انــرژی
در کشــور بهویــژه گاز در شــرایط بهتــری قــرار میگیــرد .در زمســتان جــاری
درزمینــهٔ گاز بــا دو مســئله مواجــه شــدیم .مســئله اول قطــع گاز ترکمنســتان
بــود کــه بــا پیگیریهــای وزارت نفــت از ســر گرفتــه شــد و مســئله دوم افزایــش
بهرهبــرداری از میــدان پــارس جنوبــی بــود کــه بــه تأمیــن گاز کشــور کمــک
کــرد و باعــث شــد بتوانیــم از تنگناهــای موجــود درزمینــهٔ تأمیــن انــرژی در
زمســتان رهــا شــویم .در آینــده اســتخراج گاز از ایــن میادیــن افزایــش پیــدا
میکنــد .در حــال حاضــر مــرز  700میلیــون مترمکعــب را در اســتخراج گاز در
روز رد کردیــم و در آینــده بــه مــرز هــزار میلیــون مترمکعــب میرســیم و از
بابــت تولیــد گاز نگرانــی نداریــم.
مســئله نگرانکننــده درزمینــه گاز در ایــران عــدم رشــد منطقــی مصــرف
اســت .متأســفانه بــه دلیــل قیمــت ارزان انــرژی در ایــران ،مصــرف در کشــور
منطقــی نیســت .از ســوی دیگــر بــه دلیــل درآمــد ســرانه پاییــن و عــدم افزایــش
دســتمزدها نمیتــوان انــرژی را گــران کــرد .در ایــن زمینــه بایــد بــا در نظــر
گرفتــن قــدرت خریــد مــردم ،قیمــت حاملهــای انــرژی را منطقــی کــرد .در
ایــن شــرایط رونــد مصــرف در کشــور از وضعیــت بیرویــه خــارج میشــود.
بــدون منطقــی کــردن قیمتهــا و کنتــرل رشــد مصــرف ،حتــی اگــر تولیــد
را افزایــش دهیــم نمیتوانیــم بــه جایــگاه واقعیمــان در دنیــا برســیم .در
حــال حاضــر ســرانه مصــرف انــرژی در ایــران ســه برابــر متوســط دنیاســت.
هــر میــزان ســرمایهگذاری بااینوجــود بــا شکســت مواجــه میشــود یــا بــه
اهــداف اصلــی نمیرســد .بــا ایــن رونــد مصــرف نمیتــوان بــه آینــده ایــران
درزمینــهٔ تولیــد انــرژی خوشبیــن بــود .درنتیجــه بایــد رونــد واقعــی ســازی
قیمــت انــرژی همــگام بــا افزایــش درآمــد مــردم و بهبــود وضعیــت معیشــت را
در پیــش گرفــت.
ایــران یکــی از اصلیتریــن بازیگــران درزمینــهٔ گاز در دنیاســت .رتبــه اول
را درزمینــهٔ ذخیــره گاز در دنیــا داریــم و میتوانیــم مســیر ســرمایهگذاری
خارجــی در ایــن زمینــه را تســهیل کنیــم .ادامــه در صفــه 3

ترسيم سناريوهاي رشد صنعتي در
ايــــــــران

نشســت همانديشــي كارآفرينــان و فعــاالن موثــر بخــش خصوصــي برگــزار شــد.
در ايــن نشســت مشــاور رييسجمهــوري در امــور اقتصــادي بــه ترســيم رشــد
صنعتــي در ايــران پرداخــت و بــا اعــام اينكــه ميانگيــن رشــد بخــش صنعــت در
ســالهاي  1341تــا  1357بــه ميــزان 15.2درصــد بــود ،گفــت :پــس از انقــاب
رشــد صنعــت افــول كــرد و تــا ســال  1369بــه 0.3درصــد (ســهدهم درصــد)
رســيد .در ســالهاي  1369تــا  1372ايــن رشــد بــه  ،7.3از  1373تــا 1378
بــه 6.4درصــد (شــش و چهــار دهــم درصــد) ،از  1378تــا  1384بــه 9.7درصــد
( 9و هفــت دهــم درصــد) ،از  1384تــا  1388بــه 6.8درصــد (شــش و هشــت
دهــم درصــد) و در ســالهاي  1388تــا  1392بــه منفــي 3.3درصــد (ســه و ســه
دهــم درصــد) تنــزل يافــت .مشــاور رييسجمهــوري در امــور اقتصــادي بيــان
داشــت :مقايســه رشــد بخــش صنعــت و رشــد كل اقتصــاد كشــور نشــان ميدهــد
اوج رشــد كل اقتصــاد ايــران در دهــه  1380بــود و از ســال  1392بــه دليــل
سياسـتهاي نادرســت گذشــته ،رونــد نزولــي يافــت .مســعود نيلــي دربــاره رشــد
بخــش صنعــت تاكيــد كــرد :ســال  1388اوج رشــد صنعــت بــود كــه پــس از آن
نزولــي شــد .رونــد صنعتــي شــدن در ايــران نشــان ميدهــد در ســالهاي -56
 1340رشــد هشــت برابــر شــد ،در ســالهاي  1357-68ايــن رشــد ثابــت بــود،
در ســالهاي  1370-90چهــار برابــر و از ســال  1388افــت 15درصــدي داشــته
اســت .نيلــي گفــت :رونــد گذشــته و ســناريو محتمــل آينــده ارزش افــزوده بخــش

صنعــت و معــدن نشــان ميدهــد ،ســالهاي  1380تــا  1384رونــد ارزش افــزوده
بخــش صنعــت بــا ثبــات رشــد ،ســالهاي  1384تــا  1390بــا بيمــاري هلنــدي
كــه همــراه بــود بــا رشــد بخــش غيــر قابــل متعــارف تجــارت ،ســالهاي 1390
تــا  1392بــا رشــد منفــي مواجــه بوديــم بهطــوري كــه در ســال  1391منهــاي
8.1درصــدي و ســال  1392بــا رشــد منهــاي 3.6درصــد كــه متاثــر از بحــران ارزي
و شــرايط تحريــم بــود ،مواجــه شــديم .مشــاور اقتصــادي رييسجمهــوري تاكيــد
كــرد :بــراي رســيدن بــه رونــد بلندمــدت گذشــته يــك ســناريو آن اســت كــه رشــد
13درصــدي داشــته باشــيم تــا بتوانيــم تــا ســال  1400بــه رشــد 4درصــدي در
ارزش افــزوده بخــش صنعــت برســيم .ســناريو ديگــر بــراي رشــد صنعتــي رشــد
پاييــن 1.5درصــدي اســت كــه نميخواهيــم دچــار چنيــن وضعيتــي شــويم .نيلــي
افــزود :حــال و روز صنعــت نابســامان خودرويــي اســت كــه تصادفــي ســخت كــرده
و ممكــن اســت صافــكاري شــود و راه بــرود امــا تكانههــاي ســختي بــه آن وارد
شــده اســت .وي ادامــه داد :نــرخ رشــد ارزش افــزوده و ســرمايه در بخــش صنعــت
بــه قيمــت ثابــت ســال  1383نشــان ميدهــد در ســالهاي  1371-80موجــودي
ســرمايه 6.7درصــد و ارزش افــزوده 6درصــد رشــد داشــته اســت
در ســال  1381-85ســرمايه 9.3درصــد و ارزش افــزوده 9.1درصــد رشــد داشــته
اســت ،امــا در ســالهاي  1386-91رشــد ســرمايهگذاري بــه  3.8و ارزش افــزوده
بــه 3.5درصــد كاهــش يافــت ادامــه در صفــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی
ترســيم ســناريوهاي رشــد صنعتــي در
ـران نشســت همانديشــي كارآفرينــان و
ايــــــ

فعــاالن موثــر بخــش خصوصــي برگــزار شــد .در ايــن
نشســت مشــاور رييسجمهــوري در امــور اقتصــادي
بــه ترســيم رشــد صنعتــي در ايــران پرداخــت

مشــروح خبــر

صنعــت بــرق؛ دارنــده باالتریــن ارزش
افــزوده در کشــور پیــام باقــری دانــش محــور

بــودن ایــن تشــکل را مــورد تاکیــد قــرار داد گفــت:
«ســندیکای صنعــت بــرق در ســال  79تاســیس شــد

مشــروح خبــر
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شــرایط تغییــر اقلیــم برنامهریــزی بــرای احــداث
 50ســد از دســتور کار ایــن وزارتخانــه خــارج شــد

مشــروح خبــر

اخبار کوتاه

.
ســاخت نیــروگاه در اندونــزی مســوول کمیتــه مرکــز طراحــی و مهندســی در زمینــه تبدیــل
روابــط اقتصــادی ایــران و اندونــزی از آمادگــی ایــران پســماند بــه انــرژی ایجــاد میشــود مشــروح
بــرای راهانــدازی یــک نیــروگاه بــرق  ۵۰۰۰مگاواتــی در خبــر
اندونــزی خبــر داد مشــروح خبــر
ـزوم عادی
ـرای لـ
ـه بـ
ـاد فرانسـ
ـر اقتصـ
ـد وزیـ
تاکیـ
ـران مشــروح خبر
ـا ایـ
ـی بـ
ـط بانکـ
ـازی روابـ
مذاکــرات جدیــد  ۲میلیــارد یورویــی نفتــی سـ

ایران-ژاپــن پــک مقــام مســئول در شــرکت
ضــرورت تامیــن منافــع شــرکت هــای داخلــی
ملــی پاالیــش و پخــش نفتــی از مذاکــرات  ۲میلیــارد
ـاوری مشــروح
ـس و فنـ
ـن فاینانـ
ـا تامیـ
ـان بـ
یورویــی ایــران و ژاپــن بــرای اجــرای طــرح فــاز همزمـ
چهــارم توســعه و بــه روزرســانی پاالیشــگاه نفــت خبــر
.آبــادان خبــر داد مشــروح خبــر
خارجــی توافــق ســه جانبــه صانیــر ،توانیــر و
ـود
ـال  95بـ
ـتاوردهای سـ
ـی از دسـ
ـا یکـ
ـن هـ
بازگشــایی خــط اعتبــاری ایتالیــا در صنایــع ترکمـ

2

آغــاز فعالیــت بنیــاد کار ایــران بــا حضــور
تشــکلهای بخــش خصوصــی مشــروح خبــر
آغــاز فرآینــد مناقصههــای نفتــی مشــروح

خبــر

امضــای توافقنامــه میــان بانکهــای مرکــزی
ایــران و پاکســتان مشــروح خبــر
نیروگاههــای بــرق حرارتــی و شــرکتهای
بــرق منطقــهای مکلــف شــدند بدهــی خــود را
ـت مشــروح خبــر
ـاالنه پرداخـ
ـه سـ
ـل بودجـ
از محـ
ـرق
ـت بـ
ـزات صنعـ
ـد تجهیـ
ـه تولیـ
ـس کارخانـ
زیمنـ
در ایــران تاســیس میکنــد مشــروح خبــر

روسهــا در هرمــزگان نیــروگاه میســازند

مشــروح خبــر

تابلــوی « ایســت» ،مقابــل  ۱۰میلیــارد یــورو آب و بــرق ایــران وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه مشــروح خبــر
ـی مشــکالت مالــی و بدهــی کشــور بازگشــایی خــط اعتبــاری ایتالیــا بــرای ســرمایه
ـت خارجـ
ضمانـ

بــه بیمههــای بــزرگ صادراتــی دولتــی کشــور هــای
اروپایــی باعــث شــده خــط بیمــهای  ۱۰میلیــارد
یورویــی مشــروح خبــر

گــذاری شــرکتهای ایتالیایــی در صنایــع آب و بــرق نقــل و انتقــال امــوال و داراییهــای شــرکت
توانیــر بــه شــرکتهای توزیــع بــرق از مالیــات
ایــران ،گفــت مشــروح خبــر
معــاف شــد مشــروح خبــر

معــاون اول رییــس جمهــور حــق را بــه
گمــرک داد پــس از ایجــاد اختالفهایــی میــان

شــبکههای بــرق ایــران و روســیه در آســتانه
«مشــاركت فعــال بخــش خصوصــي واقعــي در فرآينــد
توليــد و بازرگانــي» يكــي از مهمتريــن راهبردهــاي اتصــال بــه یکدیگرمشــروح خبــر
اقتصــادي دولــت يازدهــم اســت مشــروح خبــر
ترمــز رشــد صــادرات غیرنفتــی کشــیده شــد /
واردات در یــک قدمــی صادراتمشــروح خبــر

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت امــور
اقتصــاد و دارایــی دربــاره اســتفاده از ســامانه جامــع
امــور گمرکــی ،معــاون اول رییــس جمهــوری تلویحــا
حــق را بــه وزارت اقتصــاد و گمــرک داد.مشــروح

خبــر

ـادي ايــران
ـت اقتصـ
ـي در نشسـ
ـي سياسـ
دلجويـ
آمــاده توســعه همكاريهــاي اقتصــادي بــا تركيــه
اســت« ،».ايــران آمــاده تاميــن نيــاز پاكســتان بــه
انــرژي اســت ».مشــروح خبــر
تاســیس  3نیــروگاه خورشــیدی بــا توجــه بــه

ضرورت تغییر
استانداردهای
طراحی تأسیسات
برق خوزستان

بخــش خصوصــي بايــد ريســكپذير باشــد

ـرده
ـران و ایتالیا فشـ
ـرژی ایـ
ـت همکاری انـ
دسـ
ـت  ۳۰درصد
ـادرات نفـ
ـعه از صـ
ـدوق توسـ
ـهم صنـ
شــدوزیر نیــرو درحالــی روز گذشــته در دیــدار سـ
بــا وزیــر محیــط زیســت ایتالیــا در مــورد موضــوع
ـن شدمشــروح خبــر
تعییـ
تدویــن یــک تفاهــم نامــه مشــترک مشــروح خبــر

مدیریــت منابــع آب بــه تدریــج بــه بخــش
ابهــام در تقســیم بنــدی صــادرات نفتــی و خصوصــی و مــردم واگــذار مــی شودمشــروح
غیرنفتــی عضــو اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران -خبــر
چیــن گفت«:تقســیم بنــدی صــادرات نفتــی و غیــر
نفتــی در تــرم هــای اقتصــادی جهــان نداریــم هیــات لهســتان  16اســفند بــه اتــاق ایــران
».مشــروح خبــر
میآیــد مشــروح خبــر

*

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

ادامه از صفحه 1
 .وي توضيــح داد :واردات در ســالهاي  1383-89از حــدود
5ميليــارد دالر بــه حــدود 65ميليــارد افزايــش يافــت درحالي
كــه روز بــه روز بهطــور پيوســته نــرخ حقيقــي ارز كاهــش
مييافــت و از 125هــزار ريــال بــه 64هــزار ريــال كاهــش
يافــت .بــه عبارتــي ســودآوري در صــادرات نبــود و تنهــا
واردكننــدگان بهدليــل افــت قيمــت حقيقــي ارز ،اســتفاده
ميبردنــد .نيلــي دربــاره ســهم عوامــل توليــد و بهــرهوري از
رشــد صنعــت گفــت :در ســالهاي  1383تــا  1392ارزش
افــزوده  ،3.4ســرمايه  3.3و نيــروي كار تنهــا 0.3درصــد
رشــد كــرد ،در حالــي كــه بهــرهوري كل عوامــل توليــد
بــه منهــاي 0.1درصــد (يكدهــم درصــد) رســيد .وي بــا
اشــاره بــه رشــد ارزش افــزوده حقيقــي كارگاههــاي صنعتــي
بــه تفكيــك انــدازه بنــگاه اظهــار داشــت :در ســالهاي
 1386-92بيشــترين افــت را صاحبــان بنگاههــاي متوســط
داشــتند ،بهطــوري كــه ارزش افــزوده آنهــا از  21.4بــه
منهــاي 4درصــد رســيد .ارزش افــزوده كل صنعــت كشــور
در مــدت يــاد شــده از  7.9بــه 2.9درصــد تنــزل كــرد و
كل كارگاههــاي بــزرگ از  9.7بــه منهــاي 1.7درصــد نقصــان
داشــت .وي بــا اشــاره بــه سياســتهاي صنعتــي در ايــران
باتوجــه بــه شــرايط كنونــي جهــان گفــت :گام نخســت و
تمركــز اصلــي روي بنگاههــاي كوچــك و متوســط اســت.
ســاختار مالكيــت ايــن نــوع بنگاههــا خصوصــي اســت و
نظــام تصميمگيرنــده ســادهتري دارنــد .مشــاور اقتصــادي
رييسجمهــوري بيــان داشــت :نبــود بدهــي انباشــته و
مشــكالت ترازنامهيــي ايــن نــوع بنگاههــا نســبت بــه
بنگاههــاي بــزرگ كمتــر اســت و ســهم ايــن نــوع بنگاههــا
در صنايــع مصرفــي كــه بــا رشــدهاي باالتــري در آينــده
مواجــه خواهنــد بــود ،بيشــتر اســت .بــه گفتــه نيلــي ،جــذب
منابــع خــرد خارجــي بــراي بنگاههــاي كوچــك و متوســط
و بهدليــل تعــداد زيــاد آنهــا و همچنيــن پتانســيل افزايــش
اشــتغال در فاصلهيــي كوتــاه در ايــن بنگاههــا زيــاد اســت.
ترازنامه بنگاههاي بزرگ واقعي نيست
نيلــي ،گام دوم سياســتهاي صنعتــي در ايــران را اعمــال
بهبــود محيــط كســب و كار بــراي بنگاههــاي بــزرگ عنــوان
كــرد و گفــت :ســاختار مالكيــت ايــن نــوع بنگاههــا دولتــي
اســت .ترازنامــه بنگاههــاي بــزرگ واقعــي نيســت و بــا
مشــكل بدهــي انباشــته مواجــه هســتند .از حمايتهــاي

انـرژی

شماره شصت نه  //هفته دوم اسفند هزار و سیصد نود و پنج

الزمه توسعه اقتصادی کشور ،وفاق ملی است

تعرفهيــي و ســاختاري بــازار انحصــاري يــا شــبهانحصاري
برخــوردار هســتند و بــر رشــته فعاليتهايــي متمركــز
هســتند كــه رشــد آتــي جهانــي كمتــري خواهنــد داشــت.
وي در ادامــه بيــان داشــت :ايجــاد شــركت مديريــت دارايــي و
بدهــي بــراي بنگاههــاي ورشكســته ،ب ـهروز رســاني ترازنامــه،
اصــاح ســاختار مالــي داخلــي در جهــت مديريــت هزينههــا و
افزايــش شــفافيت و اصــاح بــازار ســرمايه بــراي تاميــن مالــي
بنگاههــاي بــزرگ از طريــق ايــن بــازار و اوراق شــركتي گام
دوم سياسـتهاي صنعتــي در كشــور اســت كــه بايــد اجرايــي
شــود.
روند خصوصيسازي ناقص بود
در هميــن حــال محمــد رضــا نعمــتزاده در ايــن نشســت
بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت را بــه عنــوان پيشــران
اقتصــاد كشــور در افــق  1404معرفــي كــرد و گفــت :ايــن
بخــش بايــد بــا رقابتپذيــري در بازارهــاي بينالمللــي،
بالندگــي ،درونزايــي و برونگرايــي در تــراز كشــورهاي
صنعتــي قــرار بگيــرد .وزيــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا بيــان اينكــه بــار توســعه بــر دوش كارآفرينــان اســت،
گفــت :رونــد پيادهســازي اصــل  44متاســفانه ناقــص بــود
چراكــه در جريــان ايــن طــرح بيشــتر از 8درصــد واحدهــا
بــه بخــش خصوصــي واگــذار نشــد .وي بــا ارائــه گزارشــي

از شــاخصهاي بينالمللــي و رتبــه ايــران در بيــن ديگــر
كشــورهاي جهــان عنــوان كــرد :رتبــه فضــاي كســب و كار
كــه در ابتــداي دولــت  52بــود هماكنــون بــه  120رســيده
اســت و در زمينــه رقابــت صنعتــي ايــران در رتبــه  66از ميان
144كشــور دنيــا قــرار دارد .امــا در زمينــه توانمندســازي
تجــاري بايــد فعاليــت بيشــتري انجــام شــود .وي بــا بيــان
رتبــه ايــران از نظــر انــدازه بــازار گفــت :ايــران رتبــه  19در
بيــن 138كشــور در زمينــه انــدازه بــازار را دارد همچنيــن
در زمينــه رشــد اقتصــادي و توليــد ناخالــص داخلــي در
برنامــه اول رشــد 7درصــدي و در برنامــه دوم بــا كاهــش
روبــهرو بــوده اســت امــا در برنامــه ســوم بهتريــن شــرايط
پــس از انقــاب يعنــي رشــد 7.3درصــدي را داشــتيم كــه
متاســفانه ايــن شــاخص در برنامــه چهــارم توســعه كاهــش
پيــدا كــرد .وزيــر صنعــت بــا ارائــه يــك گــزارش آمــاري بــه
مقايســه رشــد 38ســاله پــس از انقــاب بــا  55ســال گذشــته
پرداخــت و عنــوان كــرد :كل اقتصــاد مــا در  55ســال گذشــته
 5درصــد رشــد داشــت امــا در 38ســال گذشــته متوســط
رشــد اقتصــادي 2.7درصــدي داشــتيم كــه در جريــان ايــن
رشــد صنعــت مــا در  55ســال گذشــته 7.2درصــد و در
38ســال گذشــته نزديــك بــه 4.5درصــد رشــد پيــدا كــرد.
نعم ـتزاده بــا اشــاره بــه افزايــش صــادرات خدمــات كشــور
در ســال  2011بــه رقــم 130ميليــارد دالر گفــت :متاســفانه
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 3نکته درباره آینده انرژی ایران

ایــران میتوانــد عــاوه بــر صــادرات گاز طبیعــی،
بــا تبدیــل گاز بــه بــرق و ایجــاد ارزشافــزوده در ایــن
زنجیــره ،صــادرات انــرژی بــرق بــه همســایگانی مثــل
افغانســتان و پاکســتان را افزایــش دهــد .ایــن اهــداف در
شــرایطی محقــق میشــود کــه مــردم بداننــد ســود ناشــی
از ایــن ســرمایهگذاریها و افزایــش صــادرات بــه جیــب
خودشــان م ـیرود و از ســوی دیگــر از نظــر اقتصــادی و
سیاســی در منطقــه بــه جایــگاه بهتــری میرســیم.
نکتــه دیگــر اینکــه ایــران بــه دلیــل قــرار گرفتــن بیــن
شــرق و غــرب جهــان میتوانــد نقــش اساســی در انتقــال
انــرژی همســایگان محبــوس امــا دارای ذخایــر قابلتوجــه
ایفــا میکنــد .البتــه ایــن نقــش بایــد بــه شــکل صــادرات
مجــدد دنبــال شــود نــه ســوآپ انــرژی .ایــران بایــد بــا
واردات انــرژی از ایــن کشــورها و ایجــاد ارزشافــزوده،
انــرژی را دوبــاره صــادر کنــد .بنابرایــن بــا مدیریــت
مصــرف کشــور ،ایجــاد ارزشافــزوده بــرای ذخایــر داخلــی
و انــرژی وارداتــی میتــوان آینــده بهتــری بــرای جایــگاه
ایــران از منظــر انــرژی بهویــژه گاز ترســیم کــرد.
صــادرات خدمــات در ســال گذشــته بــه  63ميليــارد دالر
كاهــش يافــت .وي همچنيــن در جمــع كارآفرينــان بخــش
خصوصــي اظهــار كــرد :صــادرات كااليــي كشــورهاي جهــان
در ســال  2015بــه ميــزان 16هــزار و 14ميليــارد دالر و
ميــزان واردات جهــان در ايــن ســال بــه ميــزان 16هــزار و
700ميليــارد دالر بــوده اســت .وي افــزود :در ايــن ميــان
صــادرات ايــران  63ميليــارد دالر بــود و واردات 43ميليــارد
دالر بــوده كــه در زمينــه صــادرات غيرنفتــي خوشــبختانه بــه
موازنــه مثبــت رســيدهايم .نعمــتزاده بــا اشــاره بــه رقــم
صــادرات در حــوزه توريســم و گردشــگري گفــت :باالتريــن
صــادرات خدمــات در حــوزه توريســم و گردشــگري بــوده و از
شــاخص  936در ســال  2008بــه شــاخص يــك هــزار و 188
در ســال  2015رســيده اســت .نعمــتزاده در مــورد ســهم
فروشــگاههاي بــزرگ و زنجيرهيــي از كل خردهفروشــي
گفــت :ســهم ايــران در ايــن حــوزه 8درصــد اســت كــه بايــد
بــه نــرخ 9درصــد برســيم و در راســتاي افزايــش ســهم خــود
در ايــن حــوزه گامبرداريــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیــام باقــری دانــش محــور بــودن ایــن تشــکل را مــورد
تاکیــد قــرار داد گفــت« :ســندیکای صنعــت بــرق در
ســال  79تاســیس شــد و هــم اکنــون متشــکل از 500
شــرکت فعــال در حــوزه صنعــت بــرق اســت .ایــن
ســندیکا دارای ســاختاری ویــژه اســت و رســالت اصلــی
آن مبنــی بــر گــردآوری ظرفیــت هــای متعــدد در صنعــت
بــرق و ایجــاد ســینرژی اســت».
وی عملکــرد شــرکت هــای عضــو ســندیکا را ناظــر بــر
تولیــد ،توزیــع و انتقــال بــرق مطــرح کــرد و افــزود:
«پیمانــکاران ،ســازندگان و مشــاوران در ایــن ســندیکا
حضــور دارنــد و ســاختار ایــن تشــکل از  19کمیتــه
تخصصــی ایجــاد شــده اســت کــه هــر یــک بــه صنفــی
مشــخص منتســب هســتند؛ همچنیــن کمیتــه هــای
عمومــی بــه بخــش تخصصــی ارائــه خدمــات مــی کنــد».
باقــری بــا تاکیــد بــر نقــش تاثیرگــذار ایــن ســندیکا در
تصمیــم گیــری هــای کالن حــوزه بــرق کشــور ،گفــت:
«ایــن تشــکل بــا مراجــع تصمیــم ســاز از جملــه مجلــس
شــورای اســامی ،وزارت نیــرو و ســایر دســتگاه هــای ذی
ربــط ارتبــاط دارد و در بــازار داخــل و حــوزه صــادرت
منشــأ اثــر اســت تــا بــرای پویایــی اقتصــاد کشــور از
پتانســیل هــای بخــش خصوصــی بهــره منــد شــویم».
ایــن عضــو هیئــت مدیــره ســندیکای صنعــت برق پوشــش
دهــی اصنــاف دیگــر در ســطح کالن را بــه عنــوان تفــاوت
ایــن ســندیکا بــا دیگــر صنــوف معرفی کــرد و افــزود« :هر
یــک از حــوزه هــای تولیــد ،توزیــع ،مشــاوره و ...دارای
تشــکلی جداگانــه انــد کــه اعضــای آن هــا در ســندیکای
صنعــت بــرق عضــو هســتند کــه نشــان از جامعیــت ایــن
ســندیکا دارد».
باقــری بــا بیــان اینکــه فصــول مشــترک اصنــاف مرتبــط
بــه صنعــت بــرق در ایــن ســندیکا پیگیــری شــده و بــه
حــل و فصــل مســائل کالن مــی انجامــد ،تصریــح کــرد:
«رویکــرد نهادهــای تشــکل ســاز حرکــت بــه ســمت
ایجــاد فدراســیون و کنفدراســیون هاســت کــه در صنعــت
بــرق و انــرژی کشــور آغــاز شــده و اولیــن فدراســیون نیــز
مبتنــی بــر صــادرات انــرژی اســت».
وی همچنیــن از اجرایــی شــدن پــروژه ایجــاد فدراســیون
صنعــت بــرق در آینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود:
«صنعــت بــرق کشــور مســیری پــر فــراز و نشــیب را طــی
کــرده اســت و از ابتــدای انقــاب اســامی کــه شــاهد
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صنعت برق؛
دارنده باالترین ارزش
افزوده در کشور
وابســتگی ایــن صنعــت بودیــم موانــع مختلفــی از جملــه
جنــگ تحمیلــی و تحریــم را پشــت ســر گذاشــتیم».
باقــری صنعــت بــرق را جــز معــدود صنایعــی خوانــد کــه
امــروز بــه مــرز خودکفایــی نزدیــک شــده اســت و ادامــه
داد« :در بخــش انتقــال صــد در صــد خودکفــا هســتیم
و امــکان ســاخت تجهیــزات صنعــت بــرق تــا  95درصــد
در داخــل کشــور وجــود دارد و ایــن کار محصــول دســت
متخصصــان ایرانــی ایــن و مســئوالن بــوده اســت».
ایــن عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون صــادرات انــرژی از
بومــی ســازی دانــش فنــی صنعــت بــرق در کشــور یــاد
کــرد و گفــت« :دانــش فنــی بــه کشــور وارد و بــا روش
هــای مختلــف مهندســی بومــی شــده و امــروز تــا مــرز
 95درصــد بــه خودکفایــی رســیده اســت کــه اقدامــی
بــا ارزش در ایــن صنعــت اســتراتژیک تلقــی مــی شــود؛
چراکــه صنعــت بــرق در ایجــاد و توســعه صنایــع زیــر
ســاخت کشــور نقــش اصلــی را داراســت».
باقــری بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق در باالتریــن
قســمت هــرم ارزش افــزوده قــرار دارد ،خاطرنشــان
ســاخت« :محصــوالت تولیــد شــده در ایــن صنعــت دارای
ارزش افــزوده بســیار باالیــی اســت؛ چراکــه محصولــی
«هــای تــک» بــا تکنولــوژی بــاال تولیــد مــی شــود و بایــد
بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــت کــه محصــول نهایــی
ایــن صنعــت ،مصرفــی و مــاده خــام نیســت!»
وی بــا اشــاره بــه تفــاوت قیمــت گــذاری حــوزه هــای نفتی
و صنعــت بــرق اظهــار کــرد« :قیمــت بــرق در دنیــا حتصــل
نظــام عرضــه و تقاضاســت و نســبت بــه اجــرای ایــن رویــه

در کشــور نقــد جــدی وارد اســت؛ چراکــه فاصلــه بســیاری
میــان وضعیــت موجــود و پیــش بینــی هــا مبنــی بــر
تبدیــل شــدن ایــران بــه هــاب منطقــه وجــود دارد و از
ظرفیــت هــای موجــود کشــور اســتفاده نمــی شــود».
باقــری پیــش بینــی افزایــش تولیــد در قالــب برنامــه ششــم
توســعه را نیازمنــد کاهــش تصــد گــری دولــت و ورود
بخــش خصوصــی بــه ایــن عرصــه عنــوان کــرد و افــزود:
«در فــروش و تبــادل بــرق ،دولــت خریــدار اصلــی اســت
و نیــروگاه هــای کشــور قیمــت تمــام شــده بــرق را تعییــن
نمــی کننــد؛ چراکــه خریــد دولــت ایجــاد انحصــار مــی کند
و نمــی تــوان قیمــت واقعــی را تعییــن کــرد».
همچنیــن ســیدعلی قانــع ،رئیــس انجمــن تخصصــی
تابلوســازان ســندیکای صنعــت بــرق ایــران عملکــرد ایــن
نهــاد را بــه تشــکیالت یــک فدراســیون تشــبیه کــرد و
افــزود« :اعضــای ایــن ســندیکا از صنــوف مختلــف جمــع
شــده انــد و فعالیــت هــای فدراســیونی آن پــر رنــگ شــده
کــه از ملزومــات اســت تــا بتــوان در جایگاهــی مطلــوب
قــرار گرفــت».
وی بــا بیــان اینکــه عملکــرد انجمــن تخصصــی تابلوســازان
بــرق ایــران در قالــب منافــع ملــی پیگیــری مــی شــود،
گفــت« :در ایــن صنــف شــاهد تولیــد و عرضــه کاال بــه
معنــای عــام نیســتیم و از طریــق قراردادهــای مشــخص،
ابتــدا اقــدام بــه فــروش کــرده و در ادامــه وارد پروســه
تولیــد مــی شــویم؛ بنابرایــن عملکــرد انجمــن بــا تولیــد
کاالهــای مرســوم متفــاوت اســت».
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مرکز طراحی و مهندسی در زمینه
تبدیل پسماند به انرژی ایجاد
میشود

نشســت مشــترک شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی و
اتریشــی بــا حضــور معــاون علمیوفنــاوری رئیــس جمهــور
و شــرکتهای فنــاوری دو کشــور در اتریــش برگــزار و 3
ســند همــکاری بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه امضــا
شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت
علمیوفنــاوری ریاس ـتجمهوری ،در ایــن نشســت فنــاوری
و اقتصــادی شــرکتهای دانشبنیــان ایرانــی و اتریشــی،
ســند همــکاری ســهجانبه بیــن ســتاد توســعه فنــاوری
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،شــرکت دانشبنیــان ایرانــی و
یــک شــرکت اتریشــی ،در زمینــه ســامانههای تبدیــل
پســماند بــه انــرژی از جملــه فنــاوری زبالهســوز بــه امضــا
رســید.
بــر اســاس ایــن ســند ،یــک دفتــر طراحــی مشــترک در
ایــران ایجــاد خواهــد شــد .هــدف از ایــن کار ،توســعه
و بومیســازی فنــاوری تبدیــل پســماند بــه انــرژی
بــا اســتفاده حداکثــری از تــوان و دانــش ایرانــی و بــا
بهرهگیــری همزمــان از تجربیــات برتــر جهانــی در ایــن
حــوزه اســت.
در ادامــه ایــن نشســت شــرکتهای حاضــر بــه تعامــل و
گفتوگــو ادامــه دادنــد و نشســت کســب و کار () b2b
نیــز برپــا شــد.
اعــام آمادگــی اتریــش بــرای همــکاری در زمینــه
حملونقــل و توســعه زیرســاختها
در دومیــن روز ســفر هیــات عالــی رتبــه علمــی و فنــاوری
کشــورمان بــه ویــن ،دکتــر ســتاری معــاون علمــی و فناوری
رییــس جمهــوری اســامی و جــرج لیــچ فریــد وزیــر حمــل
و نقــل و نــوآوری اتریــش نیــز دیــدار و گفتوگــو کردنــد.
در ایــن نشســت دو طــرف بــر گســترش همکاریهــای
فنــاوری ونــوآوری و تحکیــم روابــط تاکیــد کردنــد.
وزیــر حملونقــل و نــوآوری اتریــش از امضــای قراردادهــا
و تفاهمنامههــای همــکاری میــان ایــران و اتریــش کــه در
اولیــن روز ســفر صــورت گرفتــه بــود ،اســتقبال و از انجــام
آن حمایــت کامــل کــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معاون اول رییس جمهور حق
را به گمرک داد
پــس از ایجــاد اختالفهایــی میــان وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی دربــاره اســتفاده از
ســامانه جامــع امــور گمرکــی ،معــاون اول رییــس جمهــوری
تلویحــا حــق را بــه وزارت اقتصــاد و گمــرک داد.
بــه گــزارش ایســنا ،گمــرک ایــران در ســالهای اخیــر بــه
الکترونیکــی کــردن فرآینــد ورود و خــروج کاال و ایجــاد پنجــره
واحــد تجــارت فرامــرزی و ســامانه جامــع امــور گمرکــی اقــدام
کــرده و مدعــی اســت کــه بــا ایــن کار عــاوه بــر کاهــش زمــان
ترخیــص کاال در هنــگام ورود و خــروج میــزان نظــارت بــر
واردات و صــادرات نیــز افزایــش و بــه تبــع آن تخلفــات کاهــش
یافتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــا ناقــص خوانــدن ســامانه جامــع امــور گمرکــی
در ارتبــاط مجوزهــای دســتگاههای مختلــف از گمــرک ایــران
خواســت تــا از ســامانه تهیــه شــده توســط ایــن وزارتخانــه
اســتفاده کنــد ،امــا ایــن موضــوع واکنــش گمــرک ایــران
و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی را بــه همــراه داشــت کــه
مســوول اصلــی اجــرای ســامانه را گمــرک میدانســتند.
همچنیــن روز گذشــته نامــهای از ســوی نعمــتزاده – وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت  -بــه اســحاق جهانگیــری  -معــاون
اول رییــس جمهــوری  –-در خصــوص مدیریــت پنجــره واحــد
تجــارت فرامــرزی رســانهای شــد ،در همیــن راســتا جهانگیــری
شــب گذشــته در برنامــه گفتوگــوی ویــژه خبــری بــا اشــاره
بــه عملکــرد مثبــت گمــرک در شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد،
ایــن ســازمان را مســوول اصلــی دروازه ورودی و پنجــره واحــد
تجــارت فرامــرزی دانســت.

وی در خصــوص ضــرورت حــل اختــاف میــان وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا گمــرک ،اظهــار کــرد :حتمــا ایــن موضــوع
را پیگیــری میکنــم و ایــن کار بــا هماهنگــی دســتگاهها
انجــام خواهــد شــد ،چــرا کــه گمــرک مســوول اصلــی اســت
و بایــد دروازه ورودی و پنجــره واحــد گمرکــی در اختیــار
ایــن ســازمان قــرار گیــرد و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
مســوول تجــارت خارجــی کشــور و نظراتــی هــم در ایــن
خصــوص دارد.
معــاون اول رییــس جمهــور اضافــه کــرد :گمــرک دروازه
اصلــی کشــور اســت و ورود و خــروج کاال از آن طریــق اتفــاق
میافتــد .ســامانههای خوبــی در گمــرک ایجــاد شــده و
اکنــون نیــز بــا ســامانهای کــه در ایــن ســازمان ایجــاد شــده
 23دســتگاه بهــم متصــل هســتند یعنــی بــه محــض اینکــه
ثبــت سفارشــی بــرای واردات در وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت انجــام شــود ،بــه صــورت آنالیــن و برخــط در اختیــار
گمــرک قــرار میگیــرد.
جهانگیــری همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــاط قــوت ایــن ســامانه،
گفــت :در حــال حاضــر بــه محــض اینکــه بــه فــردی در بانــک
ارزی تخصیــص داده شــود ایــن موضــوع بالفاصلــه در اختیــار
گمــرک قــرار میگیــرد و زمانــی کــه کشــتی حمــل بــار از
مبــدا حرکــت میکنــد ،کاالهــای خــود همــراه بــا بارنامــه را
بــه گمــرک ایــران اعــام کــرده و ســپس بــه ســمت بنــدر
ایــران حرکــت میکنــد .بنابرایــن گمــرک در مســیر حرکــت
کشــتی تــا رســیدن بــه ایــران تمــام اقداماتــی کــه بایــد انجــام
بگیــرد انجــام میدهــد و تمــام مســیر حرکــت کامیونهــا تــا
رســیدن بــه انبــار کامــا در کنتــرل گمــرک اســت.

انـرژی
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تابلوی « ایست» ،مقابل
 ۱۰میلیارد یورو ضمانت
خارجی

مشــکالت مالــی و بدهــی کشــور بــه بیمههــای بــزرگ
صادراتــی دولتــی کشــور هــای اروپایــی باعــث شــده خــط
بیمــهای  ۱۰میلیــارد یورویــی کــه بــرای ایــران در نظــر
گرفتــه بودنــد ،بالاســتفاده بمانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حــوزه معــدن طبــق اعــام مســئوالن
بــه حــدود ســه میلیــارد یــورو اعتبــار بــرای رســیدن بــه
ظرفیتهــای مناســبی کــه در حــد منابــع موجــود باشــد،
نیــاز دارد.
در ایــن میــان یکــی از اساســیترین راههــای تامیــن
مالــی چنیــن ســرمایه گــذاریای ،اســتفاده از اعتبــارات و
منابــع مالــی بانــک هــای خارجــی اســت کــه بــرای ایــن
امــر الزم اســت بــر اســاس برآوردهایــی کــه شــرکتهای
خارجــی از شــرایط اقتصــادی ایــران ارائــه میکننــد و
مطالعاتــی کــه توســط رصدکننــدگان مخابــره میشــود،
ریســک اعتبــاری در ایــران بــه عــددی مناســب میــل
کنــد کــه حضــور بیمههــای صادراتــی دولتــی کشــور
هــای اروپایــی را میتوانــد بــه شــدت در ایجــاد فضــای
مناســب ســرمایهگذاری موثــر کنــد؛ چــرا کــه حضــور آنهــا
بــه معنــای تضمیــن تســهیالت بانــک هــای اروپایــی اســت.
تاکنــون تالشهــای بســیاری بــرای حضــور بیمههــای
صادراتــی دولتــی کشــورهای اروپایــی در ایــران صــورت
گرفتــه اســت کــه بــا چــراغ ســبزهایی از جانــب آنهــا نیــز
همــراه بــوده اســت ولــی مــواردی از قبــل وجــود داشــته
کــه حاصــل از بیمباالتــی ،ناهماهنگــی و در نظــر نگرفتــن
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منافــع ملــی بــوده کــه باعــث شــده ایــن نهادهــای بــزرگ
کــه توانایــی ضمانــت حضــور بانــک هــای بــرزگ بیــن
المللــی را در ایــران را دارنــد ،از فضــای اقتصــادی ایــران
دور بماننــد.
بــه گفتــه یــک مقــام آگاه ،تاکنــون دو بیمــه بــزرگ
«هرمــس» و «ســاچه» بــرای ورود بــه حــوزه معــدن ایــران
اعــام تمایــل و اظهــار آمادگــی کردهانــد کــه هــر دو بــه
خاطــر طلبهایــی کــه پیــش از ایــن از ایــران داشــتند،
بــرای ورود تعلــل میکردنــد کــه بعــد از تســویه بدهــی بــا
بیمــه «هرمــس» ،ایــن بیمــه وارد فضــای اقتصــادی ایــران
شــد امــا کشــور ایــران همچنــان حــدود ۲۵۰میلیــون یــورو
بــه بیمــه «ســاچه» بدهــکار اســت کــه عمــا باعــث شــده
حــدود  ۱۰میلیــارد دالر تضمیــن کــه ایــن بیمــه میتوانــد
بــرای فعالیتهــای اقتصــادی ایــران داشــته باشــد ،از
دســترس خــارج شــود.
علــت ایــن بدهــی واگــذاری بزرگتریــن واحــد آلومینیــوم
ایــران یعنــی آلومینیــوم المهــدی بــه بخــش خصوصی اســت
کــه بخشــی از آن متعلــق بــه ســرمایه گــذاری خارجــی بود؛
عمــا ایــن واگــذاری غیــر عــرف اســت ،زیــرا فــروش آن
بــدون هماهنگــی بــا ســرمایه گــذار خارجــی بــوده اســت
ی چندصــد میلیــون یورویــی
کــه باعــث شــد چنیــن بده ـ 
بــه بــار آیــد و بیمــه «ســاچه» حاضــر نشــود تــا زمــان
تســویه حســاب ،وارد فضــای اقتصــاد ایــران شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از معــادن بخــش
خصوصــی در حوزههــای مختلــف در معامــات خارجــی
خــود بــه خاطــر فقــدان بیمههــای بینالمللــی نمیتواننــد
آن طــور کــه بایــد بــه بازارهــای جهانــی دسترســی داشــته
باشــند.
از طــرف دیگــر از جملــه فاکتورهایــی بانــک هــا و شــرکت
هــای بــزرگ خارجــی هنــگام ســرمایه گــذاری و ورود بــه
بــازار یــک کشــور آن را مــورد توجــه قــرار میدهنــد رتبــه
ریســک اعتبــاری آن کشــور اســت ،کــه پیــش از ایــن در
دولــت هشــتم ضریــب ریســک اعتبــاری در ایــران بــه رتبــه
چهــارم رســید و بــا شــروع دولــت هــای نهــم ودهــم ایــن
رتبــه بــه بــاال تریــن حــد خــود یعنــی هفــت نــزول کــرد.
دولــت یازدهــم بــا تســویه حســاب بیمــه «هرمــس» و
برخــی اقدامــات دیگــر ،موفــق شــد کــه ایــن رقــم را بــه
شــش کاهــش دهــد و در حالــی کــه تــاش دارد رتبــه
ریســک اعتبــاری را در ایــران بــه چهــار برســاند ،بایــد بــا
بیمــه «ســاچه» تســویه حســاب کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تاکید وزیر اقتصاد فرانسه برای لزوم عادی
سازی روابط بانکی با ایران

ضرورت تامین منافع شرکت های داخلی
همزمان با تامین فاینانس و فناوری خارجی

وزیــر اقتصــاد فرانســه در تهــران اظهــار کــرد کشــورش
مایــل اســت بــرای بهبــود روابــط اقتصــادی بــا جمهــوری
اســامی ،عــادی ســازی روابــط بانکــی بــا ایــران را تشــویق
کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،میشــل ســپن پــس از دیــدار بــا
علــی طیــب نیــا ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اظهــار
کــرد :اگــر روابــط بانکــی میــان دو کشــور عــادی نشــود،
نمیتوانیــم روابــط اقتصــادی را توســعه دهیــم.
وی در ادامــه افــزود :در چنــد مــاه گذشــته روابــط میــان
ایــران و فرانســه توســعه قابــل توجهــی پیــدا کرده اســت و
پروژههایــی محقــق شــده و قراردادهــای بــه امضــا رســیده
اســت ،امــا گردشــهای مالــی بایــد عــادی ســازی شــود.
اگرچــه ایــن امــر نمــی توانــد در یــک روز انجــام شــود
امــا ایــن هــدف و خواســت ماســت.
شــرکتهای فرانســوی و ســایر شــرکتهای اروپایــی از
زمــان اجرایــی شــدن توافــق هســتهای در ژانویــه ســال
گذشــته کــه لغــو تحریمهــای بینالمللــی را بــه همــراه
داشــت ،بــه ایــران بازگشــتهاند.
امــا بانکهــای بینالمللــی بــه دلیــل بیــم از مجازاتهــای
آمریــکا کــه همچنــان تحریمهــای اقتصــادی یکجانبــه
علیــه تهــران را حفــظ کــرده اســت ،روابــط بانکــی بــا
ایــران را از ســرنگرفتهاند.
تنشــها از زمــان مراســم تحلیــف دونالــد ترامــپ ،رئیــس
جمهــور آمریــکا در ژانویــه امســال ،افزایــش پیــدا کــرده
و ترامــپ مکــررا از توافــق هســتهای انتقــاد کــرده اســت.
واشــنگتن مــاه گذشــته تحریمهــای جدیــدی علیــه
برخــی افــراد و شــرکتها در ارتبــاط بــا برنامــه موشــکی
ایــران اعــام کــرد.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری فرانســه ،وزیــر اقتصــاد
فرانســه گفــت :کشــورش بانکهــا را بــه همــکاری بــا
ایــران تشــویق خواهــد کــرد .بانکهــای بــزرگ فرانســه،
بانکهــای بینالمللــی هســتند و در سراســر دنیــا از
جملــه آمریــکا فعالیــت دارنــد بنابرایــن طبیعــی اســت
کــه نســبت بــه رعایــت مقــررات آمریکایــی دغدغــه
داشــته باشــند .نمیتــوان آنهــا را ســرزنش کــرد ،امــا
بایســتی اعتمــاد بازســازی شــود.

تهــران -ایرنــا -معــاون شــرکت توانیــر اعــام کــرد :بایــد بــا
طــرف هــای خارجــی بــرای تامیــن فاینانــس بــه یــک الگــوی
توافقــی برســیم کــه در آن افــزون بــر تامیــن فاینانــس و
فنــاوری ،منافــع بخــش خصوصــی و شــرکت هــای داخلــی
نیــز تامیــن شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،محمــود حقــی فــام»
امــروز (شــنبه) در کنفرانــس ملــی «اقتصــاد مقاومتــی و
برجــام» افــزود :صنعــت بــرق بــه ورود فنــاوری هــای جدیــد
نیــاز دارد کــه در صــورت تحقــق نیافتــن ،بهــره وری صنعــت
بــرق کاهــش مــی یابــد.
وی اضافــه کــرد :در صنعــت بــرق بــه ســرمایه گــذاری فراوانــی
نیــاز اســت امــا متاســفانه در جــذب ایــن ســرمایه دچــار عقــب
ماندگی هســتیم.
حقــی فــام تاکیــد کــرد بایــد بــه قطــب شــبکه بــرق منطقــه
تبدیــل شــویم و بــرای تحقــق اهــداف ،بــه تامیــن فاینانــس
هــای (منابــع مالــی) قابــل اطمینــان نیــاز داریــم.
وی دربــاره گشــایش هــای برجــام (برنامــه جامــع اقــدام
مشــترک) گفــت :بــرای دیســپچینگ ملــی بــه نــرم افزارهــای
کنتــرل شــبکه نیــاز داریــم .زمــان تحریــم ،شــرکت هــای
معتبــر بــه ایــران خدمــات نمــی دادنــد و فقــط طــرف هــای
چینــی همــکاری مــی کردنــد کــه تجربــه پایینــی داشــتند امــا
پــس از برجــام ،فرصــت تعامــل بــا شــرکت هــای معتبــر در
ایــن بخــش فراهــم شــد.
وی ادامــه داد :بــرای تعامــل خارجــی و تامیــن فاینانــس
فضــای مناســبی فراهــم شــده اســت امــا بایــد تضمیــن هــای
کافــی بــرای اســتفاده از فاینانــس فراهــم شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،همایــش اقتصــاد مقاومتــی و برجــام دهــم
اســفندماه آغــاز شــد و تــا هجدهــم اســفندماه بــه بررســی
دســتاوردهای برجــام در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی و
اجتماعــی شــامل صنعــت ،معــدن ،تجــارت ،کشــاورزی ،نفــت،
نیــرو ،انــرژی هســته ای ،بهداشــت ،راه و شهرســازی ،علــم و
فنــاوری و پولــی -بانکــی مــی پــردازد.
هــر روز مســووالن دســتگاه هــا و وزارتخانــه هــای مرتبــط
بــا حضــور در ایــن همایــش بــه ارایــه گــزارش تفصیلــی از
دســتاوردهای برجــام و اجــرای سیاســت هــای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی در نهادهــای متبــوع خــود مــی پردازنــدa.

انـرژی

شماره شصت نه  //هفته دوم اسفند هزار و سیصد نود و پنج

توافق سه جانبه صانیر ،توانیر و
ترکمن ها یکی از دستاوردهای
سال  95بود

مدیــر عامــل صانیــر  :توافــق ســه جانبــه صانیــر ،توانیــر
و ترکمــن هــا یکــی از دســتاوردهای ســال  95بــود
بهمــن صالحــی مدیــر عامــل شــرکت صــادرات،
تجهیــزات و خدمــات آب و بــرق ایــران روز دوشــنبه
در نشســت مجمــع ایــن شــرکت در جمــع ســهامداران
توافــق ســه جانبــه بیــن صانیــر ،توانیــر و ترکمــن هــا را
از دســتاوردهای ســال 95بــر شــمرد و گفــت :انباشــت
حســاب هــا از ســال  2004موجــب شــده بــود کــه
طــی مذاکــرات پیاپــی در ایــن جهــت گام هــای جــدی
برداشــته شــود.
وی اضافــه کــرد  :در ســال  95بــا توجــه بــه رفتارهــای
مســئوالن ترکمنســتان بــا شــرکت توانیــر  ،صانیــر بــه
عنــوان پیمانــکار بیــن المللــی و مســئوالن مــورد وثــوق
دو طــرف تــاش و کوشــش جــدی بــرای عقــد ایــن
قــرارداد نمــود.
بــه گفتــه وی  ،همچنیــن صانیــر طــی توافقاتــی دو
طرفــه بــا شــرکت توانیــر بــرای انتقــال بــرق و صــادرات
آن تفاهــم نامــه همــکاری امضــا کــرد.

ارزش معاملههای برق به بیش از ۳۳
میلیارد ریال رسید
ارزش معاملههــای انجامشــده بــرق در بــورس
انــرژی طــی هفتــه گذشــته بــه بیــش از ۳۳
میلیــارد ریــال رســید کــه نمــاد بــار پایــه بیــش از
 ۵۰درصــد از ارزش معامــات را بــه خــود اختصــاص
داده اســت.
بهگــزارش ایســنا ،در هفتــه گذشــته ( ۳۰بهمــن تــا ۴
اســفند مــاه) در بــورس انــرژی ،حجــم معامــات بــرق
انجامشــده بیــن خریــداران و فروشــندگان ،بــه ترتیــب در
نمادهــای کــم بــاری روزانــه و هفتگــی معــادل  ۱۹هــزار و
 ۳۳۰مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  ۳۱۸هــزار
و  ۱۸۳ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمادهــای میــان
بــاری روزانــه و هفتگــی معــادل  ۲۶هــزار و  ۷۶۰مــگاوات
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بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت صانیــر در ایــن توافقــات
بنــا شــد ترکمــن هــا پــروژه هایــی بــرای اجــرا در
بخــش انــرژی بــه صانیــر پیشــنهاد نماینــد.
گفتنــی اســت کــه شــرکت صانیــر در ســال 2004
بــه مــدت بیــش از  10ســال صــادر کننــده بــرق
ترکمنســتان بــه داخــل ایــران و دیگــر کشــورهای
منطقــه بــوده اســت و طــی مــدت کوتاهــی ایــن
صــادرات قطــع شــده اســت.
شــرکت صانیــر بــا همــکاری پیمانــکاران معتبــر داخلــی
موفــق شــده اســت طــی 23ســال فعالیــت خــود بیــش
از  220پــروژه انــرژی و تامیــن تجهیــزات و خدمــات
فنــی و مهندســی در کشــورهای آذربایجــان ،ارمنســتان،
ســوریه ،ترکمنســتان ،عــراق ،اقلیــم کردســتان عــراق،
پاکســتان ،اتیوپــی ،ســنگال ،عمــان ،افغانســتان
،عربســتان ،کوبــا ،ســریالنکا ،یمــن ،گرجســتان ،لبنــان،
ازبکســتان ،اردن ،لیبــی و برخــی دیگــر از کشــورهای
آفریقایــی اجــرا کنــد و اکنــون  18طــرح در  13کشــور
را در دســت اجــرا دارد.
صانیــر بــه عنــوان یــک برنــد ملــی و بیــن المللــی ایرانی
بــا همــکاری بســیاری از پیمانــکاران داخلــی ،کاالهــای
تولیــد ایرانــی در بخــش انــرژی را بــه بازارهــای شــرق
آســیا تــا آمریــکای جنوبــی و آفریقــا عرضــه مــی کنــد.
ســاعات بــرق بــا قیمــت متوســط  ۳۲۴هــزار و  ۴۸۷ریــال
بــر مــگاوات ســاعت بــوده اســت
همچنیــن در نمــاد بــار پیــک روزانــه معــادل  ۲هــزار و
 ۲۰۰مــگاوات ســاعت بــرق بــا قیمــت متوســط  ۳۷۳هــزار
و  ۹۸۸ریــال بــر مــگاوات ســاعت و در نمادهــای بــار پایــه
روزانــه معــادل  ۵۴هــزار و  ۴۸مــگاوات ســاعت بــرق بــا
قیمــت متوســط  ۳۲۹هــزار و  ۴۹۱ریــال بــر مــگاوات
معاملــه بــرق صــورت گرفتــه اســت.
بــر ایــن اســاس ارزش معاملههــای انجامشــده در ایــن
هفتــه بیــش از  ۳۳میلیــارد ریــال و حجــم معامــات ۱۰۲
هــزار و  ۳۳۸مــگاوات ســاعت بــوده اســت .از ایــن میــان
 ۱۴هــزار و  ۴۹۰مــگاوات ســاعت مربــوط بــه معامــات
نمادهــای هفتگــی اســت.
در ایــن هفتــه بیــش از  ۵۰درصــد ارزش معامــات مربــوط
بــه معامــات نمــاد بــار پایــه بوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ايــران آمــاده توســعه همكاريهــاي اقتصــادي بــا تركيــه
اســت« ،».ايــران آمــاده تاميــن نيــاز پاكســتان بــه انــرژي
اســت« ».برجــام ميتوانــد الگويــي بــراي حــل و فصــل
مشــكالت منطقهيــي باشــد ».و ...ايــن عبــارات بخشــي از
مهمتريــن اظهاراتــي اســت كــه رييسجمهــور در جريــان
ســفر بــه پاكســتان و ديــدار بــا مقامــات ارشــد كشــورهاي
تركيــه و پاكســتان بــه عنــوان همســايگان تاثيرگــذار
كشــورمان و موسســان اكــو مطــرح كــرده اســت .رويكــردي
مبتنــي بــر «تنشزدايــي» كــه از ابتــداي زعامــت دولــت
يازدهــم در پيــش گرفتــه شــد و دســتاوردهاي قابــل توجهــي
ماننــد برجــام و توســعه مناســبات اقتصــادي با ســاير كشــورها
را بــه دنبــال داشــت .بــر اســاس ايــن مــدل ارتباطــي دولــت
يازدهــم بــا ترســيم نقشــه راه ارتباطــي تــاش ميكنــد تــا
رابطهيــي بــرد -بــرد را بــا ســاير كشــورها طراحــي و اجــرا
كنــد تــا بــا اســتفاده از ظرفيتهــاي مشــترك تهديدهــا را
نيــز بــه فرصــت تبديــل كنــد .امــا در ميــان مالقاتهــاي
رييسجمهــور كشــورمان در پاكســتان ديــدار دوجانبــه بــا
اردوغــان بــا توجــه بــه اظهارنظرهــاي غيردوســتانه طــرف
تركيهيــي ،بيشــتر در تيــررس تحليلهــاي رســانهيي
قــرار گرفــت و ابعــاد و زوايــاي گوناگــون آن بررســي شــد.
رييسجمهــور ايــران امــا بــدون توجــه بــه حاشيهســازيها
در ديــدار بــا اردوغــان دربــاره ظرفيتهــاي دو كشــور در
بخشهــاي گوناگــون صحبــت كــرد و خواســتار توســعه
مناســبات بــا طــرف تــرك شــد .رييسجمهــوري بــا اشــاره
بــه فرصتهــا و توانمنديهــاي ايــران و تركيــه بــراي توســعه
مناســبات و همكاريهــا در بخشهــاي مختلــف گفــت:
«توســعه همهجانبــه مناســبات فيمابيــن بــه نفــع دو ملــت
و صلــح و ثبــات كل منطقــه خواهــد بــود ».موضــوع تاميــن
نيازهــاي انــرژي پاكســتان هــم از ديگــر موضوعاتــي بــود كــه
در ديــدار رييسجمهــور ايــران و نخس ـتوزير پاكســتان روي
آن تاكيــد شــد .بعــد از پايــان اجــاس و ديدارهــاي دوجانبــه
روحانــي غــروب چهارشــنبه بــه وقــت محلــي اســامآباد را
بــه مقصــد تهــران تــرك كــرد.
جذب سرمايههاي مشترك

روحانــي عصــر چهارشــنبه و در حاشــيه اجــاس ســران
كشــورهاي عضــو ســازمان (اكــو) در اســامآباد ،در ديــدار بــا
«رجــب طيــب اردوغــان» رييسجمهــوري تركيــه ،روابــط

انـرژی
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دارد .رييسجمهــوري ،دوســتي دو ملــت ايــران و پاكســتان
را راهبــرديدانســت و تاكيــد كــرد :ايــران بــراي گســترش
همكاريهــا و روابــط دو كشــور اهميــت فوقالعادهيــي
قائــل اســت.روحانــي در ديــدار «نــواز شــريف» نخس ـتوزير
پاكســتان كــه عصــرچهارشــنبه درحاشــيه اجــاس ســران
كشــورهاي عضــو ســازمان همــكاري اقتصــادي (اكــو) در
اســامآباد برگــزار شــد ،روابــط دوكشــور را بــه ويــژه در
حــوزه اقتصــادي ،در مــدت يكســال اخيــر رو بــه جلــو
خوانــد و خاطرنشــان كــرد :ظرفيتهــاي بســيارگســتردهيي
بــراي تعميــق مناســبات وجــود دارد كــه بايــد از آنهــا
اســتفاده كــرد.
روحانــي بــا بيــان اينكــه ايــران آمــاده اســت نيــاز پاكســتان
بــه انــرژي را تاميــن كنــد ،گفــت :همچنيــن بــا رفــع
تحريمهــا ضــرورت دارد ،توافقهــاي پيشــين ميــان دو
مســائل ايــن كشــور بــا گفتوگوهــاي يمني-يمنــي ،حــل
كشــور بــا ســرعت بيشــتري اجرايــي شــود.
و فصــل شــود .روحانــي بــا بيــان اينكــه جمهــوري اســامي
ايــران همــواره از گفتوگــو و احتــرام متقابــل بــراي حــل
رييسجمهــوري ادامــه داد :ايــران همچنيــن بــراي
اختالفــات اســتقبال ميكنــد ،گفــت :بايــد تــاش كنيــم
ـاده
ـتان آمـ
ـاز پاكسـ
ـورد نيـ
ـرق مـ
ـي از بـ
ـن بخشـ
تاميـ
ـت.
تــا جنــگ و خونريــزي و مداخلــه قدرتهــاي خارجــي در اسـ
منطقــه هــر چــه زودتــر متوقــف شــود.
روحانــي بــا اشــاره بــه اينكــه در بندرچابهــار بــه زودي

دلجويي سياسي در
نشست اقتصادي
ايــران و تركيــه بــه عنــوان دو كشــور مهــم در منطقــه را
رو بــه گســترش دانســت و بــر تــاش در راســتاي گســترش
روابــط دوجانبــه و منطقهيــي تهران-آنــكارا تاكيــد كــرد.
رييسجمهــوري افــزود :ســرمايهگذاران دو كشــور ميتواننــد
همكاريهــاي خوبــي در زمينــه انجــام پروژههــاي مشــترك
بــا يكديگــر داشــته باشــند .روحانــي بــا اشــاره بــه توانمندي و
زمينههــاي مناســب همــكاري ايــران و تركيــه در بخشهــاي
مختلــف از جملــه انــرژي ،حمــل و نقــل و روابــط مالــي و
بانكــي خاطرنشــان كــرد :اجــاس كميســيونهاي مشــترك
ايــران و تركيــه كــه ســال آينــده در تهــران برگــزار ميشــود،
ميتوانــد تحــوالت مهمــي در توســعه روابــط اقتصــادي دو
كشــور رقــم بزنــد .رييسجمهــوري تقويــت هــر چــه بيشــتر
روابــط دوســتانه بــا همســايگان را از اصــول سياســت خارجــي
ايــران دانســت و افــزود :كمــك بــه ثبــات منطقــه يكــي از
محورهــاي مهــم همكاريهــاي دو كشــور بــه شــمار آمــده و
حــل سياســي مشــكالت و اختالفــات ميتوانــد در نهايــت بــه
ثبــات و امنيــت منطقــه منجــر شــود.
روحانــي بــا اشــاره بــه اينكــه مبــارزه با تروريســم هــدف اصلي
در مواجهــه بــا مســائل منطقــه اســت ،چــرا كــه تروريسـتها،
دشــمن اســام ،منطقــه و بشــريت هســتند ،گفــت :جمهــوري
اســامي ايــران بــر حفــظ تماميــت ارضــي كشــورهاي منطقــه
اصــرار داشــته و بــا هرگونــه نقــض تماميــت ارضــي در منطقه
بــه ويــژه در ســوريه و عــراق مخالــف اســت .رييسجمهــوري
بــا تاكيــد بــر اينكــه اختــاف ميــان كشــورهاي منطقــه بــه
نفــع هيچكــس نيســت ،افــزود :معتقديــم در يمــن بايــد
كشــتار مــردم متوقــف ،آتشبــس فــوري انجــام شــده و

روابط اقتصادي 30ميليارد دالري

رجــب طيــب اردوغــان رييسجمهــوري تركيــه نيــز در
ايــن ديــدار مناســبات دو كشــور را مثبــت ارزيابــي كــرد
و گفــت :تركيــه بــراي نهايــي كــردن قــرارداد تجــارت
ترجيحــي بــا ايــران اهتمــام داشــته و متعهديــم كــه هــدف
30ميليــارد دالري در روابــط اقتصــادي بــا ايــران را محقــق
كنيــم .رييسجمهــوري تركيــه بــا اشــاره بــه ضــرورت
همكاريهــاي مشــترك بخشهــاي خصوصــي دو كشــور
افــزود :توســعه مناســبات و همكاريهــاي دو كشــور در تمــام
زمينههــا بــه نفــع دو ملــت خواهــد بــود .اردوغــان بــا اشــاره
بــه اينكــه سياســت اصلــي تركيــه بــر گســترش مناســبات بــا
ايــران اســت ،گفــت :بايــد در راســتاي رشــد هــر چــه بيشــتر
ســرمايهگذاري و همكاريهــاي مشــترك بــا پــول ملــي
تــاش كنيــم.
ايران انرژي پاكستان را تامين ميكند

موضــوع تاميــن انرژيهــاي مــورد نيــاز پاكســتان و
موضــع ايــران دربــاره روابــط هنــد و پاكســتان از جملــه
موضوعاتــي اســت كــه مــورد توجــه طــرف پاكســتاني قــرار

فــاز جديــدي بــه بهرهبــرداري ميرســد كــه ظرفيــت و
تــوان ايــن بنــدر را بســيار افزايــش خواهــد داد ،گفــت:
ارتبــاط ميــان ،چابهــار و گــوادر ميتوانــد بــه توســعه و
تكميــلهمكاريهــاي دوجانبــه و منطقهيــي كمــك كنــد.
رييسجمهــوري توســعه ســواحل مكــران و شــرق كشــور را
از اهــداف دولــت يازدهــم برشــمرد و اظهــار داشــت:ايــن
اقــدام ميتوانــد روابــط ايــران و پاكســتان را بيــش از پيــش
مســتحكم كنــد و شــرايط و فضــاي اقتصــاديمناســبتري
را بــراي دو كشــور رقــم بزنــد.روحانــي تقويــت هرچــه
بيشــترهمكاريهاي بانكــي را در توســعه روابــط تجــاري
و اقتصــادي ايــران وپاكســتان ضــروري دانســت و افــزود:
بخشهــاي خصوصــي دو كشــور بايــد بــراي اســتفاده از
ظرفيتهــا وتوانمنديهــاي مشــترك تشــويق شــوند و در
ايــن صــورت دســتيابي بــه هــدف رســاندن حجــم مبــادالت
ســاالنه دوكشــور بــه رقــم 5ميليــارد دالر ســريعتر محقــق
ميشــود.روحانــي افــزود:ظرفيتهــاي همــكاري دو كشــور
بيشــتر از حجــم 5ميليــارد دالر اســت كــه در ايــن راســتا
بايــد طرفيــن بــراي اجرايــيشــدن توافقــات فيمابيــن تــاش
كننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
مذاکره اندونزی با ایران برای سرمایهگذاری در
میدانهای نفتی
رایــزن بازرگانــی ایــران در جاکارتــا بــا بیــان ایــن کــه
هیئــت اقتصــادی  ٢٥نفــره اندونــزی بــه ریاســت وزیــر
هماهنگــی امــور اقتصــادی ایــن کشــور وارد ایــران
میشــود گفــت :اندونــزی عالقمنــد بــه ســرمایهگذاری
در میدانهــای نفتــی ایــران اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،انــور کمــری در ایــن مــورد تصریــح
کــرد :ایــن هیئــت اندونزیایــی یکشــنبه و دوشــنبه ( ٧و ٨
اســفندماه) در ایــران حضــور یافتــه و دارمیــن ناســوتیون،
وزیــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اندونــزی را نیــز
برخــی از معاونــان وزارتخانههــا ،روســای ســازمانها،
نهادهــای اقتصــادی و بانکهــا و همچنیــن تعــدادی از
شــرکتهای بخــش خصوصــی همراهــی میکنــد.
رایــزن بازرگانــی ایــران در جاکارتــا عنــوان کــرد :در
ســفر  ٢روزه هیئــت اندونزیایــی بــه ایــران ،معــاون
وزارت انــرژی و منابــع طبیعــی ،معــاون همکاریهــای
بینالمللــی وزارت هماهنگــی امــور اقتصــادی ،مشــاور
ســازمان خدمــات مالــی ،تعــدادی از مدیــران بانکهــای
ماندیــری ،اگزیــم بانــک ،بــی .ان .آی و همچنیــن
رئیــس و نایــب رئیــس کمیتــه ایــران در اتــاق بازرگانــی
اندونــزی ،مدیــران شــرکتهایی در حوزههــای نفــت،
گاز و پتروشــیمی ،الکترونیــک و مهندســی صنعتــی،
لــوزام برقــی منــزل و محصــوالت کشــاورزی حضــور
دارنــد.
وی گفــت :اندونــزی عالقمنــد بــه ســرمای ه گــذاری در
میدانهــای نفتــی ایــران اســت و پیــش از ایــن نیــز
پیشــنهادهای خــود را در ایــن زمینــه بــه مقامهــای
نفتــی ایــران ارســال کــرده اســت
نقل و انتقال اموال و داراییهای شرکت توانیر به
شرکتهای توزیع برق از مالیات معاف شد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در جریــان رســیدگی
بــه بخشهــای درآمــدی الیحــه بودجــه  1396نقــل
و انتقــال امــوال و داراییهــای شــرکت توانیــر بــه

شــرکتهای توزیــع بــرق را از پرداخــت هرگونــه مالیــات
و ســود ســهام معــاف کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی
امــروز خــود بنــد (ب) تبصــره  15مــاده واحــده را بــا 137
رأی موافــق 39 ،رأی مخالــف و  2رأی ممتنــع از مجمــوع
 195نماینــده حاضــر در صحــن بــه تصویــب رســاندند.
بــا تصویــب مجلــس نقــل و انتقــال امــوال و داراییهــا و
قراردادهــای بــه شــرط تملیــک شــرکت مــادر تخصصــی
توانیــر بــه شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق از پرداخــت
هــر گونــه مالیــات و ســود ســهام ابــرازی معــاف میباشــد.
شــرکتهای فروشــنده بــرق نیروگاههــای آبــی موظفنــد
تمــام وجــوه حاصــل از فــروش بــرق را صــرف امــوری کــه
بعــدا بــه تصویــب مجلــس خواهــد رســید ،کننــد.
شبکههای برق ایران و روسیه در آستانه اتصال به
یکدیگر
در نشســت مشــترک وزرای نیــروی ایــران و انــرژی روســیه
آخریــن وضعیــت طرحهــای اتصــال شــبکههای بــرق
ایــران و روســیه پیگیــری و بررســی شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حمیــد چیــت چیــان ،وزیــر نیــرو
کشــورمان غــروب دوشــنبه در نشســت خصوصــی بــا
الکســاندر نــواک ،وزیــر انــرژی روســیه ،ضمــن پیگیــری
مذاکــرات ســنکرون کــردن شــبکههای بــرق ایــران و
روســیه اظهــار داشــت :دیدارهــای متعــدد مســئوالن ایــران
و روســیه نشــان از توســعه روابــط اقتصــادی و دیپلماتیــک
بیــن دو کشــوردارد و موضــوع اتصــال شــبکههای بــرق
ایــران و روســیه از طریــق ســه کشــور آذربایجان ،ارمنســتان
و گرجســتان نیــز از جملــه مباحــث در حــال پیگیری اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــردد مســئوالن دو کشــور
زمینهســاز گســترش همکاریهــای اقتصــادی خواهــد
بــود ،اظهــار داشــت :در دو ســال گذشــته بــرای نهایــی
شــدن ایــن توافــق شــاهد مذاکــرات جــدی و فشــرده ای
بیــن دو کشــور بودهایــم.
چیــت چیــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه جمهــوری اســامی
ایــران و روســیه دو کشــور دوســت و دارای زمینههــای
همــکاری فــراوان هســتند ،گفــت :بســیار خوشــحال هســتیم
کــه بــا اراده روســای جمهــور دو کشــور ،ســطح همکاریهــا
ارتقــا یافتــه و امیدواریــم شــاهد توســعه همکاریهــا در
روزهــای آتــی نیــز باشــیم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :تحــت حمایتهــا و

انـرژی
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پیگیریهــای وزارت انــرژی روســیه ایــن طــرح در مــدت
زمــان تعییــن شــده بــه نتیجــه برســد.
در ادامــه ایــن نشســت ،الکســاندر نــواک وزیــر انــرژی
روســیه نیــز بــا اشــاره بــه حضــور دو وزیــر ایــران و روســیه
در مراســم کلنــگ زنــی نیــروگاه ســیریک ،ایــن طــرح را
بــرای دو کشــور بســیار مهــم ارزیابــی کــرد و در ادامــه
اظهــار داشــت :همکاریهــای ایــران و روســیه تنهــا بــه
حوزههــای بــرق و نیــروگاه محــدود نمیشــود و ســایر
حوزههــا را نیــز در بــر میگیــرد.
وی ادامــه داد :ایجــاد یــک منطقــه آزاد بیــن ایــران –
روســیه و ایــران – اورآســیا یکــی از اهــداف بلنــد مــدت
مــا بــا ایــران اســت.
الکســاندر نــوواک بــا تاکیــد بــر اینکــه احــداث نیــروگاه
ســیریک در زمــان تعییــن شــده بــه اتمــام خواهــد رســید،
بیــان داشــت :در ســال  ۲۰۱۶میــزان مبــادالت بازرگانــی
دو کشــور ایــران و روســیه بــا رشــد  ۷۰درصــدی روبــرو
بــوده اســت.
ترمز رشد صادرات غیرنفتی کشیده شد  /واردات در
یک قدمی صادرات
تازهتریــن آمــار گمــرک جمهــوری اســامی ایــران حاکــی
از آن اســت کــه صــادرات غیرنفتــی در  ۱۱ماهــه ســال
جــاری بــه  ۳۸میلیــارد و  ۴۹۲میلیــون دالر رســیده و
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تنهــا  ۲۱صــدم
درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــر اســاس آمــار جدیــد گمــرک
از تجــارت خارجــی  ۱۱ماهــه ایــران ،میــزان صــادرات
غیرنفتــی در ایــن مــدت بــا افزایــش  ۲۱صــدم درصــدی بــه
 ۳۸میلیــارد و  ۴۹۲میلیــون دالر رســیده و ایــن در حالــی
اســت کــه واردات ایــران در همیــن مــدت  ۳۸میلیــارد
و  ۴۱۵میلیــون دالر بــوده و نســبت بــه  ۱۱ماهــه ســال
گذشــته  ۳.۴۷درصــد افزایــش را تجربــه کــرده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات غیرنفتــی ایــران در ۱۰
ماهــه ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل،
بیــش از هشــت درصــد افزایــش یافتــه بــود.
بــه ایــن ترتیــب تــراز تجــاری ایــران در  ۱۱ماهــه ســال
 ۱۳۹۵بــه مثبــت  ۷۷میلیــون دالر رســیده و هرچنــد
نشــاندهنده مثبــت بــوده تــراز تجــاری کشــور اســت ،امــا
رقــم واردات بــه صــادرات نزدیــک شــده و در یــک قدمــی
آن قــرار دارد.
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بــا ایــن حســاب ،ارزش دالری تجــارت خارجــی ایــران در
 ۱۱ماهــه ســال جــاری در مجمــوع بــه  ۷۶میلیــارد و ۹۰۷
میلیــون دالر رســیده کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته ۱.۸
درصــد رشــد را نشــان میدهــد و بــه عبــارت دیگــر تجــار
ایرانــی یــک میلیــارد و  ۳۷۱میلیــون دالر بیشــتر از ســال
گذشــته بــا ســایر کشــورها تجــارت داشــتهاند.
از نظــر وزنــی نیــز در ایــن مــدت تشــریفات گمرکــی ۳۰
میلیــون و  ۵۰۰۰تــن کاالی وارداتــی و  ۱۱۱میلیــون و
 ۸۱۲هــزار تــن کاالی صادراتــی در گمــرکات سراســر
کشــور بــوده اســت
سهم صندوق توسعه از صادرات نفت  ۳۰درصد تعیین
شد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در مصوبــه ای ســهم
صنــدوق توســعه از صــادرات نفــت را در ســال ۳۰ ،۹۶
درصــد تعییــن کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی
بعــد از ظهــر امــروز (یکشــنبه) و در جریــان بررســی
جزئیــات الیحــه بودجــه  ۹۶بنــد الــف تبصــره یــک ایــن
الیحــه را بــه تصویــب رســاندند کــه براســاس آن ســهم
صنــدوق توســعه ملــی از منابــع حاصــل از صــادرات نفــت
خــام ،میعانــات گازی و خالــص صــادرات گاز ،ســی درصــد
( )%۳۰تعییــن میشــود .بــه موجــب مصوبــه مبالــغ مذکــور
بــه صــورت ماهانــه واریــز و از مــاه یازدهــم ســال محاســبه و
تســویه میشــود.
همچنیــن نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در مصوبــه
دیگــری مقــرر کردنــد گــزارش هزینــه کــرد وجــوه ایــن بند
هــر ســه مــاه یــک بــار بــه کمیســیونهای برنامــه بودجــه و
انــرژی مجلــس توســط وزارت نفــت ارائــه شــود.
مدیریت منابع آب به تدریج به بخش خصوصی و
مردم واگذار می شود
رئیــس مرکــز مطالعــات کشــاورزی و آب اتــاق ایــران گفــت:
موافقتنامــه ای بیــن وزارت نیــرو و اتــاق بازرگانــی ایــران
بــه امضــا رســیده اســت کــه براســاس آن مدیریــت منابــع
آب بــه صــورت تدریجــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار مــی
شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از اتــاق ایــران،
محمدحســین شــریعتمدار افــزود :ایــن موافقتنامــه میتوانــد
بــه مدیریــت بحــران کنونــی آب در کشــور کمــک کنــد و
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بــرای آینــده مدیریــت منابــع آب در کشــور راهگشــا باشــد.
پــوی توضیــح داد :درحــال حاضــر تمــام مدیریــت منابــع
آب در دســت دولــت اســت .از زمانــی کــه بــه تدریــج مــردم
از مدیریــت آب کنــار گذاشــته شــدند و دولــت حاکــم
برمنابــع آب شــد بــا مشــکالت و چالشهایــی همچــون
بحــران کنونــی آب نیــز روبــهرو شــدیم.
وی ادامــه داد :پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه بــا اجــرای
ایــن طــرح بــهتدریــج کارهــای مــازاد از وزارت نیــرو بــه
مــردم و بخــش خصوصــی منتقــل میشــود.
او گفــت :در گذشــته مدیریــت آب در هــر روســتا و
منطقــهای توســط خــود اهالــی بــه بهتریــن شــکل و بــا
بیشــترین عدالــت ســر حقآبــه صــورت میگرفــت .حــاال
هــم امکانپذیــر اســت؛ عــاوه براینکــه هزینــهای هــم
بــرای دولــت و کشــور نــدارد.
هیات لهستان  16اسفند به اتاق ایران میآید
هیــات اقتصــادی لهســتان بــه سرپرســتی معــاون وزیــر
توســعه اقتصــادی ایــن کشــور  16اســفند بــه اتــاق ایــران
مــی آیــد.
هیــات لهســتانی بــا حضــور در اتــاق ایــران در همایــش
تجــاری ایــران و لهســتان و همچنیــن مذاکــرات رو در رو
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی ایــران شــرکت خواهــد کــرد.
ایــن هیــات همچنیــن روز  17اســفند بــا ســفر بــه قزویــن،
فعــاالن اقتصــادی ایــن شــهر دیــدار و گفتوگــو خواهــد
داشــت.
شــرکت هــای فعــال در زمینــه هــای ماشــین آالت معدنــی،
روشــنایی هــای صنعتــی ،مهندســی تجهیــزات نفــت و گاز،
خدمــات حقوقــی در لهســتان ،تجهیــزات مالــی فروشــگاه،
راه آهــن ،زیرســاخت هــای راهســازی و راه آهــن ،بازرگانــی،
لــوازم آرایشــی ،روغــن هــای خوراکــی ،آی ســی تــی،
کشــاورزی و کــود آمــاده مذاکــره بــا فعــاالن اقتصــادی و
اعضــای اتــاق ایــران هســتنذ
آغاز فعالیت بنیاد کار ایران با حضور تشکلهای
بخش خصوصی
بنیــاد کار ایــران بــه عنــوان یــک ســازمان مــرد م نهــاد بــا
معرفــی غالمرضــا عباســی بــه عنــوان دبیــرکل ،بــا حضــور
تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی آغــاز بــه کار کــرد.
بنیــاد کار ایــران بــه عنــوان یــک ســازمان مــرد م نهــاد بــا

معرفــی غالمرضــا عباســی بــه عنــوان دبیــرکل ،بــا حضــور
تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی آغــاز بــه کار کــرد.
ســازمان غیــر دولتــی کار ایــران مجموع ـهای مــردم نهــاد
اســت کــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات کشــور در
مضامیــن مرتبــط بــا حــوزه کســب و کار از امــروز رســماً
آغــاز بــه کار کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش غالمرضــا عباســی بــه عنــوان
دبیــرکل بنیــاد کار ایــران در حضــور تشــکلهای کارگــری
و کارفرمایــی معرفــی شــد کــه یکــی از اهــداف مهــم آن
ایفــای نقــش حمایتــی در حــوزه کســب و کار در قالــب
ســازمان مــردم نهــاد غیردولتــی اســت.
در ایــن مراســم معارفــه ،نهادینهســازی فرهنــگ کار بــا
الهــام از شــعائر اســامی ،همــکاری بــا شــرکای اجتماعــی
در راســتای ثبــات اقتصــادی کشــور ،ارائــه راهکارهــای
مناســب بــه دولــت و مســئوالن در راســتای بهبــود فضــای
کســب و کار و ارتقــای بهــرهوری کار و تولیــد از دیگر اهداف
ایــن بنیــاد اعــام شــد؛ همچنیــن شناســایی و ســطحبندی
فعالیتهــای گروههــای کارگــری و کارفرمایــی ،حوزههــای
کســب و کار ،ارائــه خدمــات فرهنگی ،آموزشــی ،پژوهشــی و
مشــاورههای فنــی و تخصصــی حــوزه کســب و کار در کنــار
تجزیــه و تحلیــل فضــای کســب و کار و رصــد نارســاییها
در کنــار یافتــن راهکارهــای مناســب و پیشــنهاد آن بــه
مراجــع تصمیمگیــر از محورهــای فعالیــت بنیــاد کار ایــران
خواهــد بــود.
بــر اســاس اعــام مســئوالن ایــن بنیــاد ،تشــکلهای
کارگــری و کارفرمایــی در حــوزه کســب و کار ،شــرکتها،
موسســات مختلــف صنعتــی ،خدماتــی ،کشــاورزی امــکان
عضویــت در آن را خواهنــد داشــت و در کنــار آن ســایر
ســازمانهای مــردم نهــاد در حــوزه کســب و کار و ســایر
شــرکتهای دانــش بنیــان مــورد تاییــد وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری امــکان عضویــت دارنــد.
آغاز فرآیند مناقصههای نفتی
وزیــر نفــت از آغــاز فرآینــد مناقصههــای نفتــی
خبــر داد و گفــت :ایــن مناقصــه قبــل از عیــد
برگــزار میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بیــژن زنگنــه پــس از دیــدار بــا وزیــر
هماهنگیهــای اقتصــادی اندونــزی در جمــع خبرنــگاران
در پاســخ بــه ســوال ایســنا در مــورد زمــان برگــزاری
مناقصههــای نفتــی گفــت :فرآینــد مناقصــه میــدان
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آزادگان تقریبــا آغــاز شــده اســت زیــرا مناقصــه محــدود
اســت و بــه صــورت عمومــی برگــزار نمیشــود.
وی افــزود :در ایــن راســتا از چنــد شــرکت محــدود دعــوت
میکنیــم در مناقصــه شــرکت کننــد .لیســت انتخــاب
شــده و بــه زودی از افــراد دعــوت میشــود.
زنگنــه در ادامــه در مــورد رونــد مذاکــرات بــا شــرکتهای
بینالمللــی گفــت :هیــچ کــس مذاکــرات را کنــد نکــرده
اســت .توتــال اعــام کــرد تصمیــم نهایــی را زمانــی
میگیــرد کــه تکلیــف تحریمهــا مشــخص شــود و تکلیــف
حمایــت اتحادیــه اروپــا نیــز روشــن شــود .در حــال حاضــر
ت ادامــه دارد و کارهــای
نیــز مذاکــرات بــا ایــن شــرک 
ابتدایــی بــرای قــرارداد جکــت یــا پایــه ســکو ادامــه دارد.
وزیــر نفــت در مــورد پــروژه گازرســانی بــه عمــان توضیــح
داد :ایــن پــروژه تقریبــا روشــن اســت و بــه آنهــا اعــام
خواهیــم کــرد کــه چــه کاری میخواهیــم انجــام دهیــم.
آنهــا منتظــر پیشــنهاد مــا هســتند.
زنگنــه در ادامــه در مــورد وضعیــت اوپــک نیــز اظهــار کــرد:
گزارشهــا حاکــی از ایــن اســت کــه کشــورهای عضــو
اوپــک تعهــد خــود مبنــی بــر کاهــش تولیــد را رعایــت
کردهانــد و عملکــرد آنهــا در حــد قابــل قبــول بــوده اســت.
مدتــی طــول میکشــد تــا غیراوپکیهــا هــم همراهــی
کننــد .بــه نظــر مــن ایــن توافــق ،توافــق خوبــی میشــود
زیــرا همــه بــه آن نیــاز دارنــد .در مــورد آینــده ایــن تصمیم
زود اســت کــه صحبــت کنیــم.
وی در مــورد میــزان تولیــد نفــت ایــران در فوریــه توضیــح
داد :میــزان تولیــد مــا بــا چیــزی کــه آنهــا اعــام میکننــد
تفــاوت دارد .در حــال حاضــر تولیــد مــا بیــش از  ۳میلیــون
و  ۹۰۰هــزار بشــکه اســت.
امضای توافقنامه میان بانکهای مرکزی ایران و
پاکستان
رئیــس بانــک مرکــزی پاکســتان اعــام کــرد کــه یــک
کمیتــه هیــات دولــت توافقنامــه میــان ایــن بانــک و بانــک
مرکــزی ایــران را کــه بــه زودی امضــا خواهــد شــد ،تصویب
کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه خبــری تریبــون
پاکســتان ،ایــن توافقنامــه بــه صادرکننــدگان پاکســتانی و
ایرانــی اجــازه مــی دهــد پــول معامالتشــان را از طریــق بــه
ترتیــب بانــک مرکــزی پاکســتان و بانــک مرکــزی ایــران
تســویه کننــد.
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اشــرف محمــود واتــرا ،رئیــس بانــک مرکــزی پاکســتان
در صحبــت بــا اعضــای اتــاق صنعــت و بازرگانــی الهــور
بــا ابــراز عالقــه بــه تجــارت بــا ایــران ،تاکیــد کــرد توافــق
میــان بانکهــای مرکــزی دو کشــور بــه افزایــش حجــم
تجــارت دو جانبــه کمــک خواهــد کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــا گشــایش اقتصــاد ایــران پــس
از لغــو تحریمهــای بینالمللــی ،وزارت بازرگانــی پاکســتان
ســرگرم بررســی راههایــی بــرای افزایــش تجــارت دو جانبــه
بــه پنــج میلیــارد دالر در پنــج ســال آینــده اســت .اگــر چــه
تحریمهــای بینالمللــی علیــه ایــران لغــو شــدهاند ،امــا
بانکهــای پاکســتانی بــرای انجــام مبــادالت بــا بانکهــای
ایرانــی مــردد هســتند .فقــدان کانالهــای بانکــی بزرگتریــن
مانــع بــرای افزایــش تجــارت ایــران و پاکســتان اســت.
آمریــکا تحریمهــای علیــه ایــران را لغــو نکــرده و اتحادیــه
اروپــا برخــی از شــرایط را تســهیل کــرده اســت.
نیروگاههای برق حرارتی و شرکتهای برق
منطقهای مکلف شدند بدهی خود را از محل بودجه
ساالنه پرداخت
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا تصویــب بنــد
(الــف) تبصــره  ۱۵الیحــه بودجــه  ۹۶شــرکتهای دولتــی
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و شــرکتهای بــرق منطقـهای
را مکلــف کردنــد از محــل بودجــه ســالیانه ،بدهــی خــود را
بــه شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و
شــرکت توانیــر بازپرداخــت کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلس شــورای اســامی در
جلســه علنــی امــروز (شــبنه) بــا  ۱۲۷رأی موافــق از ۱۹۹
نماینــده حاضــر در جلســه مصــوب کردنــد :شــرکتهای
دولتــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و شــرکتهای بــرق
منطق ـهای مکلفنــد منابــع تعیینشــده در بودجــه مصــوب
ســاالنه خــود را بــه ترتیــب بــه شــرکت مــادر تخصصــی
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و شــرکت توانیــر بابــت رد
دیــون و یــا ســرمایهگذاری در توســعه نیــروگاه حرارتــی
و هســتهای توســعه شــبکه انتقــال کشــور پرداخــت کننــد.
شــرکتهای فروشــنده بــرق نیروگاههــای آبــی موظفنــد
تمــام وجــوه حاصــل از فــروش بــرق خــود را پــس از وضــع
هزینههــای تولیــد بــرای ســرمایهگذاری در توســعه
نیروگاههــای برقآبــی بــه مصــرف برســانند.
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وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تغییــر
اقلیــم ،اســتانهای خوزســتان ،فــارس ،بوشــهر و
هرمــزگان بــا کاهــش شــدید بارندگــی و افزایــش
تبخیــر روانآبهــا مواجــه هســتند ،گفــت :بــا
توجــه بــه شــرایط تغییــر اقلیــم برنامهریــزی
بــرای احــداث  50ســد از دســتور کار ایــن وزارتخانه
خارج شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهنــدس چیتچیــان روز دوشــنبه9 ،
اســفندماه در کنفرانــس بینالمللــی تغییــر اقلیــم ،تغییــر
اقلیــم را بــه معنــای تغییــرات بلندمــدت در شــرایط آب
و هوایــی توصیــف کــرد و افــزود :پدیــده تغییــر اقلیــم
مســالهای اســت کــه تمــام ابعــاد زندگــی بشــر را تحــت
تاثیــر قــرار داده اســت ،ضمــن آنکــه ایــن پدیــده بــر
مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی نیــز تاثیرگــذار
اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تغییــر اقلیــم تهدیــدی بــزرگ برای
زیســت انســان و نسـلهای آینــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
بــرای بــروز ایــن پدیــده نظریههــای مختلفــی ارائــه شــده
اســت و همچنیــن نظریههایــی مبنــی بــر نحــوه مقابلــه
انســان بــا آن نیــز عرضــه شــده و همــه ایــن نظریههــا بــر
ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد کــه انتشــار گازهــای گلخانـهای
از مهمتریــن دالیــل تغییــر اقلیــم و گرمایــش زمیــن اســت.
بــه گفتــه وی ،تغییــرات اقلیــم عوارضــی چــون ذوب
یخچالهــای طبیعــی ،جریــان ســیالبهای مهیــب ،وقــوع
توفانهــای شــدید و خشکســالیهای مســتمر و پایــدار در
بخشــی از کــره زمیــن را بــه همــراه دارد.
چیتچیــان در ادامــه بــه معضــات زیســتمحیطی
کشــور ناشــی از تغییــرات اقلیــم اشــاره کــرد و ادامــه داد:
بــر اســاس آمارهــا در حــال حاضــر ،کشــور در مقایســه بــا
دو دهــه قبــل بــه طــور متوســط بــا کاهــش  10درصــدی
میــزان بارشهــا مواجــه اســت ،ضمــن آنکــه حــدود 1.5
درجــه دمــای کشــور افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن امــر
حــدود  25میلیــارد متــر مکعــب تبخیــر منابــع آب کشــور
را بــه همــراه دارد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه افزایــش ایــن میــزان تبخیــر آب
موجــب دور شــدن دسترســی مــا بــه منابع آب شــده اســت،
اضافــه کــرد :عــاوه بــر آن حــدود  20درصــد روانآبهــا و
آبهــای ســطحی از رودخانههــای کشــور کاهــش یافتــه و

انـرژی

شماره شصت نه  //هفته دوم اسفند هزار و سیصد نود و پنج

از دستور خارجشدن
احداث  50سد

حــدود  15درصــد تغذیــه آبهــای زیرزمینــی کاهــش دارد.
وی کاهــش نســبت ریــزش بــرف در مقایســه بــا بــاران را
از دیگــر عــوارض تغییــرات اقلیــم نــام بــرد و ادامــه داد:
خــط تــراز بــرف در ارتفاعــات حــدود  200متــر افزایــش
یافتــه و در دامنههــا کاهــش یافتــه و زمــان ذوب بــرف
یــک مــاه زودتــر شــروع شــده اســت کــه ایــن امــر کــم
شــدن پایــداری منابــع آب را بــه همــراه دارد.
وی اضافــه کــرد :در نتیجــه ایــن اتفاقــات بیشــتر شــهرهای
بــزرگ کشــور بــا مشــکل تامیــن آب شــرب مواجــه
هســتند ،بهگون ـهای کــه بــرای شــهرهای شــیراز ،تبریــز و
زاهــدان خــط دوم لولــه انتقــال آب و در شــهرهای کوچکــی
ماننــد بانــه عــاوه بــر ســد بانــه ،ســد دوم عباسآبــاد نیــز
تاســیس شــده اســت.
چیتچیــان ،دلیــل ایــن امــر را کاهــش منابــع آب و افزایش
جمعیــت دانســت و اظهــار کــرد :در حــال حاضــر مــا بــا
پیچیدگــی ویــژهای در تامیــن منابــع آب شــرب مواجــه
هســتیم؛ چراکــه زیانهــای ناشــی از کاهــش بارندگــی و
افزایــش تبخیرهــا بــه طــور خــاص در کشــور وجــود دارد و
موجــب شــده زندگــی شــهروندان در شــهرهای خوزســتان،
فــارس و هرمــزگان تحــت تاثیــر تغییــرات اقلیــم قــرار
گیــرد و عــاوه بــر آن بــا خشــک شــدن تاالبهــا مواجــه
هســتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مســاله تغییــر اقلیــم تنهــا منحصــر
بــه ایــران نمیشــود ،بلکــه همــه دنیــا بــا آن مواجــه
هســتند ،گفــت :مــا ناچاریــم از دانــش دنیــا بــرای کاهــش
عــوارض اقلیــم اســتفاده کنیــم و کارشناســان و متخصصــان

نیــز بــه تحقیــق در ایــن زمینــه بپردازنــد و مدیــران و
برنامهریــزان کشــور نیــز بایــد بــر اســاس شــرایط جدیــد
تغییــر اقلیــم برنامههــا را اصــاح کننــد تــا زندگــی مــا
کمتــر تحــت تاثیــر تغییــر اقلیــم قــرار گیــرد.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن کنفرانــس ،افــزود:
محققــان حاضــر در ایــن کنفرانــس بایــد نتایــج آن را بــه
مســؤوالن ارائــه دهنــد تــا مســؤوالن بداننــد کــه چگونــه بــا
ایــن پدیــده جهانــی مواجــه شــوند؛ چراکــه پدیــده تغییــر
اقلیــم یــک پدیــده جهانــی اســت و بــرای مواجهــه بــا آن
بایــد اقدامــات ملــی و جهانــی انجــام دهیــم.
وزیــر نیــرو ،رویکــرد دنیــا بــرای مواجهــه بــا پدیــده تغییــر
اقلیــم را ســازگاری دانســت و یــادآور شــد :مــا بــرای
مواجهــه بــا ایــن پدیــده نمیتوانیــم وارد جنــگ بــا آن
شــویم ،بلکــه بایــد زندگــی خــود را بــا آن ســازگار کنیــم.
وی ،کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای ،توســعه
فناوریهــای متناســب بــا نیازهــای ناشــی از تغییــر اقلیــم و
مدیریــت مخاطــرات را از جملــه راهکارهــای مناســب بــرای
مواجهــه بــا پدیــده تغییــر اقلیــم دانســت و اضافــه کــرد:
در حــال حاضــر ایــران بــه معاهــده پاریــس پیوســته اســت.
ایــن اقــدام ایــران بــه نفــع کشــور و جهــان اســت و بــر ایــن
اســاس مــا پیشبینیهــای الزم را بــرای توســعه کاربــرد
انرژیهــای تجدیدپذیــر تــا ســال  2030کردهایــم.
چیتچیــان نیروگاههــای تجدیدپذیــر بــا ظرفیــت 7500
مــگاوات را از جملــه راهکارهــای کشــور بــرای اســتفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیــر دانســت و افــزود :بــر ایــن اســاس
در ســال جــاری نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتــی در
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اراک و در همــدان تاســیس شــده اســت ،ضمــن آنکــه
نیــروگاه  10مگاواتــی خورشــیدی نیــز در اصفهــان در حــال
تاســیس اســت.
وی ارتقــای بازدهــی نیروگاههــای حرارتــی را از دیگــر
اقدامــات در ایــن زمینــه نــام بــرد و اظهــار کــرد :در گذشــته
از توربینهایــی اســتفاده میشــد کــه راندمــان نیروگاههــا
 45.5درصــد بــوده اســت؛ ولــی در حــال حاضــر اســتفاده از
توربینهــای کالس  Fرا در دســتور کار داریــم کــه اســتفاده
از ایــن توربینهــا موجــب افزایــش راندمــان  58درصــدی
در نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی خواهــد شــد.
وزیــر نیــرو تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی
را از دیگــر برنامههــای وزارت نیــرو نــام بــرد و یــادآور
شــد :عــاوه بــر آن جمــعآوری گازهــای فلــر ،در دســتور
کار اســت کــه ایــن اقــدام از ســوی وزارت نفــت در حــال
پیگیــری اســت.
چیتچیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه
اقدامــات وزارت نیــرو بــرای سدســازی اشــاره کــرد و گفــت:
بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیــم کشــور بــرای احــداث  50ســد
برنامهریــزی شــده بــود کــه بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم
در کشــور احــداث ایــن تعــداد ســد از دســتور کار خــارج
شــد؛ چراکــه مــن بــا اینکــه اص ـ ً
ا ســد ســاخته نشــود و
یــا در هــر نقطــه از کشــور ســدی ســاخته شــود ،مخالفــم و
اعتقــاد دارم کــه سدســازی بایــد بــر اســاس شــرایط جدیــد
اقلیمــی کشــور صــورت گیــرد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکه میــزان منابــع آب در  609دشــت
کشــور ارزیابــی شــده اســت ،اظهــار کــرد :برنامــه مــا ایــن
اســت کــه وضعیــت برداشــت از آبهــای زیرزمینــی بــه
ســطح گذشــته برگــردد کــه بــر ایــن اســاس برنامهریــزی
شــده بــه میــزان  11میلیــارد مترمکعــب برداشــت آب
از منابــع زیرزمینــی کاهــش یابــد .ضمــن آنکــه 10.77
میلیــارد مترمکعــب از آبهــا بــرای حیــات رودخانــه و
تاالبهــا رهاســازی شــود.
چیتچیــان بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری از ســامانه مدیریــت
ســیالبها گفــت :بــا اســتفاده از ســامانه توانســتیم
پیشبینیهــای صحیحــی از ســدها داشــته باشــیم و اگــر
ســد «ســلیمان» نبــود ،در زمــان وقــوع ســیل اخیــر یــک
تــا دو شــهر مســیر ایــن ســد امــروز از بیــن میرفــت.
بــه گفتــه وی ،ایــن ســامانه پاســخ مناســبی در مدیریــت
ســیالب اســتانهای خوزســتان ،بوشــهر ،فــارس و
هرمــزگان داشــته اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ساخت نیروگاه در اندونزی
مســوول کمیتــه روابــط اقتصــادی ایــران و اندونــزی
از آمادگــی ایــران بــرای راهانــدازی یــک نیــروگاه بــرق
 ۵۰۰۰مگاواتــی در اندونــزی خبــر داد و گفــت :قــرار بــر
آن اســت کــه ســرمایهگذاریهای ایــن نیــروگاه توســط
شــرکت مپنــا صــورت گرفتــه و رونــد ســاخت دنبــال
شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود واعظــی صبــح امــروز میزبــان
وزیــر هماهنگیهــای اقتصــادی اندونــزی شــد و دربــاره
طرحهــای مختلــف مشــترک اقتصــادی میــان دو کشــور
بــه گفتوگــو پرداخــت.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در صحبتهــای
خــود بــا تاکیــد بــر لــزوم گســترش روابــط تجــاری میــان
دو کشــور ،اظهــار کــرد :کمیســیون مشــترک اقتصــادی
ایــن دو کشــور پــس از  ۱۲ســال وقفــه چنــدی پیــش
در اندونــزی تشــکیل شــد و دو کشــور قــرار بــر آن
گذاشــتهاند کــه در مدتــی کوتــاه و ظــرف یکســال حجــم
روابــط تجــاری خــود را تــا ســه برابــر افزایــش دهنــد.
وی همچنیــن اظهــار کــرد :برایــن اســاس پیشبینــی
میشــود طــی یــک ســال آینــده حجــم روابــط تجــاری
ایــران و اندونــزی تــا حــدود یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیون
دالر افزایــش پیــدا کنــد.
واعظــی در ادامــه از تــاش بــرای امضــای تفاهمنامــه
تجــارت ترجیحــی میــان دو کشــور یــاد کــرد و افــزود:
میــان دو کشــور زمینههــای متعــددی بــرای همــکاری
وجــود دارد کــه ایــن مــوارد از مباحــث گمرکــی تــا
کشــاورزی و دامپــروری ،نفــت و انــرژی ،حملونقــل،
علمــی دانشــگاهی – فنــی ،حملونقــل هوایــی و
گردشــگری متنــوع اســت.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات همچنیــن ،اظهــار
کــرد :در خصــوص بخــش انــرژی زمینههــای خوبــی
بــرای همــکاری دو کشــور وجــود دارد و پیــش از
تحریمهــا نیــز اندونــزی بــه عنــوان یکــی از شــرکا و
مشــتریان ایــران در حــوزه نفــت بهشــمار میرفــت.
اکنــون نیــز از چنــد مــاه قبــل روابــط دو کشــور در ایــن
بخــش مجــدد شــکل گرفتــه و در بخشهایــی ماننــد

 LPGو نفــت خــام تاکنــون صادراتــی بــه ایــن کشــور
صــورت گرفتــه اســت.
وی در ادامــه از مذاکــرات دو کشــور بــرای حضور شــرکت
نفــت اندونــزی در دو طــرح منصــوری و آب تیمــور ایــران
خبــر داد و افــزود :ایــران نیــز آمادگــی ســرمایهگذاری
مشــترک بــرای ســاخت پاالیشــگاه در اندونــزی را دارد.
واعظــی همچنیــن بــر امــکان گســترش حجــم
گردشــگری دو کشــور اشــاره و اظهــار کــرد :میتــوان
بــرای ایــن بخــش تســهیالتی در نظــر گرفــت تــا حجــم
مــراودات دو کشــور افزایــش داشــته باشــد.
ایــن مســوول کمیتــه روابــط اقتصــادی ایــران و اندونــزی
در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود نیــز بــر لــزوم
گســترش همکاریهــای بانکــی و تنظیــم روابــط بانکــی
میــان دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت :بیــش از ایــن
روســای جمهــوری دو کشــور نیــز در خصــوص همــکاری
در زمینههــای نانــو بــا یکدیگــر توافقاتــی را داشــتهاند.
وی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــه
آمادگــی ایــران بــرای تشــکیل دومیــن کمیتــه مشــترک
بــرق و انــرژی در مــاه مــی  ۲۰۱۷اشــاره کــرد و افــزود:
در زمینـهی حملونقــل هوایــی نیــز مذاکراتــی میــان دو
کشــور صــورت گرفتــه و شــرکت ماهــان بــا شــرکتهای
هواپیمایــی اندونــزی صحبتهــای متعــددی داشــته
اســت کــه امیدواریــم در ایــن ســفر بتوانیــم در ایــن
زمینــه گامهایــی جدیتــر برداریــم.

زیمنس کارخانه تولید تجهیزات
صنعت برق در ایران تاسیس
میکند
ارســان فتحــی پــور از توافــق بــا شــرکت زیمنــس آلمــان
خبــر داد و گفــت :در ســفری کــه بــه کشــور آلمــان
داشــتیم طــی قــراردادی کــه منعقــد شــد محصــوالت
ایــران ترانســفو تحــت لیســانس ایــن شــرکت روانــه
بازارهــای داخلــی و صادراتــی خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مدیرعامــل گــروه ایــران ترانســفور
در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه افــزود :در دو
مــاه آینــده انعقــاد قــرارداد نهایــی در خصــوص تاســیس
کارخانــه مشــترک را بــا بــروز تریــن تولیــدات دنیــا در

انـرژی
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پرنــد امضــاء و عملیاتــی شــدن ایــن مشــارکت در ســال
آینــده باعــث جهــش تولیــدات و عرضــه محصــوالت مــا
خواهــد شــد.
فتحــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه گــروه ایــران ترانســفو
اصلیتریــن تولیــد کننــده و صــادر کننــده ترانــس در
صنعــت بــرق در ایــران و خاورمیانــه اســت گفــت :ایــن
گــروه بــا دارا بــودن  ۱۶شــرکت تابعــه و اشــتغال زایــی ۵
هــزار نفــر بصــورت مســتقیم و  ۲۰هــزار نفــر بصــورت غیــر
مســتقیم ،نقــش انکارناشــدنی در صنعــت بــرق و اقتصــاد
کشــور را ایفــا میکنــد.
وی در ادامــه گفــت :موضوعــات اســتراتژیک مــا کاهــش
زمــان تولیــد و قیمــت تمــام شــده محصــوالت و همچنیــن
توســعه بازارهــای صادراتــی اســت و در ایــن راســتا
طــرح تحــول  ۱۸۰روزه بــا ســه هــدف اصلــی در بهبــود
نقدینگــی ،توســعه فــروش محصــول و افزایــش صــادرات
جــزو اهدافمــان قلمــداد میشــود.

مذاکرات جدید  ۲میلیارد
یورویی نفتی ایران-ژاپن

پــک مقــام مســئول در شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
نفتــی از مذاکــرات  ۲میلیــارد یورویــی ایــران و ژاپــن
بــرای اجــرای طــرح فــاز چهــارم توســعه و بــه روزرســانی
پاالیشــگاه نفــت آبــادان خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،اســفندیار دائمالذکــر در
جمــع خبرنــگاران دربــاره آخریــن وضعیــت توســعه
پاالیشــگاه نفــت آبــادان و طــرح کاهــش تولیــد نفــت
کــوره قدیمیتریــن پاالیشــگاه نفــت خاورمیانــه ،گفــت:
از ابتــدای ســال  ۹۶طــرح تجهیــز و آغــاز عملیــات
اجرایــی طــرح توســعه نوســازی پاالیشــگاه نفــت آبــادان
بــا مشــارکت شــرکت ســاینوپک چیــن آغــاز خواهــد شــد.
مدیرعامــل پاالیشــگاه نفــت آبــادان بــا بیــان اینکــه بعــد
از برجــام قــرارداد توســعه فــاز  ۲بــا طــرف چینــی بــه
نتیجــه رســید ،تصریــح کــرد :هــدف از اجــرای ایــن پــروژه
در راســتای ارتقــای ســودآوری و کاهــش نفــت کــوره از ۴۰
درصــد بــه زیــر  ۲۰درصــد اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه فاینانــس ایــن
پــروژه پاالیشــگاهی حــدود ســه میلیــارد دالر بــوده کــه
در قســمت اول حــدود دو میلیــارد دالر و در قســمت دوم
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حــدود یــک میلیــارد دالر ســرمایهگذاری میشــود،
اظهــار داشــت :در ایــن راســتا واحدهــای شیرینســازی و
تصفیــه گازوئیــل و نفــت ســفید توســعه مییابنــد.
مدیرعامــل پاالیشــگاه نفــت آبــادان در خصــوص توســعه
فــاز  ۳ایــن پاالیشــگاه هــم بیــان کــرد :حــدود  ۴۰درصــد
نفــت خــام ایــن پاالیشــگاه بــه دلیــل قدیمــی بــودن
واحــد تقطیــر بــه نفــت کــوره تبدیــل میشــود ،از ایــن
رو کاهــش ظرفیــت تولیــد نفــت کــوره در دســتور کار
قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در راســتای توســعه فــاز  ۲پاالیشــگاه
آبــادان بــرای  ۸۰۰۰نفــر بــه مــدت پنج ســال اشــتغالزایی
میشــود .در توســعه ایــن فــاز افزایــش ظرفیــت صــورت
نمیگیــرد و فقــط توســعه و تثبیــت اســت ،ادامــه داد:
عــاوه بــر ایــن توســعه فــاز  ۴پاالیشــگاه آبــادان بــا
مذاکــرات انجــام گرفتــه بــا یــک شــرکت ژاپنــی بــه زودی
منجــر بــه توافــق و حتــی امضــای قــرارداد همــکاری
خواهــد شــد.
دائــم الذکــر بــا اشــاره بــه مذاکــرات انجــام گرفتــه بــا
شــرکت  JGCژاپــن بــرای اجــرای طــرح توســعه فــاز
چهــارم پاالیشــگاه نفــت آبــادان ،بیــان کــرد :بــا توســعه
فــاز  ۴میــزان تولیــد نفــت کــوره پاالیشــگاه آبــادان بــه
کمتــر از  ۱۰درصــد میرســد کــه بــار مالــی ایــن پــروژه
حــدود  ۲میلیــارد یــورو بــرآورد شــده اســت.
ایــن مقــام مســئول افــزود :پاالیشــگاه نفــت آبــادان بــا
قدمــت حــدود  ۱۰۷ســال تولیــد را از  ۲۷۰۰بشــکه آغــاز
کــرد و تــا قبــل از زمــان جنــگ تــا  ۶۵۰هــزار بشــکه نیــز
تولیــد داشــت کــه ایــن میــزان تولیــد در میــزان جنــگ
کاهــش پیــدا کــرد و بعــد از جنــگ و بازســازی پاالیشــگاه
مجــددا در مــدار ســرویس قــرار گرفــت و تولیــد آن بــه
 ۳۸۰تــا  ۴۲۰هــزار بشــکه در روز رســید.
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه پاالیشــگاه آبــادان
حــدود  ۲۵درصــد از بنزیــن کشــور را تامیــن میکنــد،
خاطرنشــان کــرد :در ایــن پاالیشــگاه روزانــه حــدود هفــت
میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو  ۴و ســوخت  ۱۰۰ال ال کــه
متعلــق بــه هواپیمــای ملخــی اســت ،تولیــد میشــود.
بنزیــن یــورو ۴ایــن پاالیشــگاه  ۵۰۰هــزار لیتــر اســت کــه
بــه شــهرهای آبــادان و خرمشــهر تحویــل داده میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ضرورت تغییر
استانداردهای طراحی
تأسیسات برق خوزستان

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه بازگشــایی خــط
اعتبــاری ایتالیــا بــرای ســرمایه گــذاری
شــرکتهای ایتالیایــی در صنایــع آب و بــرق
ایــران ،گفــت :احــداث  ۷هــزار مــگاوات بخــش
بخــار در نیروگاههــای گازی در دســتور کار
قــرار دارد.
بــهگــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
حمیــد چیتچیــان وزیــر نیــرو در نشســت مشــترک
بــا «جــان لــوکا گالتــی» وزیــر محیــط زیســت ایتالیــا
بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی روابــط میــان دو کشــور
گفــت :ایــران و ایتالیــا از دیربــاز بــا یکدیگــر روابــط
اقتصــادی و دیپلماتیــک داشــتهاند و امیدواریــم
بتوانیــم در دوران پســابرجام روابــط گــرم دو کشــور را
دوبــاره احیــا کــرده و بــه پیــش از تحریمهــا برســانیم.
وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه بعــد از توافــق موســوم بــه
«پاریــس» و مشــارکت داوطلبانــه ایــران در ایــن توافــق،
برنامههــای بســیاری از ســوی ایــران در راســتای
اجرایــی تعهــدات ایــن توافقنامــه در حــال اجراســت،
تصریــح کــرد :از جملــه ایــن برنامههــا ،اجــرای بیــش
از  ۷۵۰۰نیــروگاه تجدیدپذیــر (بــادی ،خورشــیدی،
زمیــن گرمایــی و زیســت تــوده) اســت.

معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر بــا اشــاره
بــه تشــکیل پنــج گــروه مســتقل پژوهشــی بــرای
آنالیــز وضعیــت بــرق اســتان بهدســتور وزیــر نیــرو،
گفــت :اولیــن موضــوع مــورد توجــه اســتانداردهای
طراحــی در منطقــه هســتند کــه بایــد تغییــر کننــد
و در نحــوه طراحــی آنهــا بازنگــری شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر محمودرضــا حقیفــام
در نشســت «علــل خاموشــیهای گســترده اخیــر
خوزســتان» کــه امــروز 11 ،اســفندماه در دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
اگــر اتفاقــی در منطقــهای رخ دهــد کــه بیــش از
 30درصــد بــرق منطقــه از دســت بــرود ،پدیــده
فاجعهبــاری اســت؛ بــه عبــارت دیگــر منشــا ایــن
پدیــده خــارج از اراده عوامــل بــرق اســت .شــبکه
بــرق خوزســتان بــر اســاس اســتانداردهای منطقـهای
طراحــی شــده و بیــش از  30ســال اســت کــه در
ایــن شــرایط آب و هوایــی دوام آورده و مقاومــت

بازگشایی خط
اعتباری ایتالیا در
صنایع آب و برق
ایران
ایــن عضــو کابینــه دولــت ،افــزود :تجهیــزات اولیــن
نیــروگاه زمینگرمایــی ایــران کــه قــرار اســت تــا
چندمــاه آینــده نصــب شــود توســط یــک شــرکت
ایتالیایــی ســاخته شــده اســت.
وی تأکیــد کــرد :یکــی از برنامههــای بســیار مهــم دیگــر
ایــران احــداث بیــش از  ۷۰۰۰مــگاوات بخــش بخــار در
نیروگاههــای گازی کشــور اســت کــه ایــن امــر میتوانــد

انـرژی
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کــرده اســت ،بنابرایــن اشــتباهی در طراحــی آن اتفــاق
نیافتــاده اســت.
وی افــزود :مهندســان ،طراحــان ،بهرهبــرداران و  ...در
خوزســتان بــر اســاس حالــت عــادی ،شــبکه بــرق را
طراحــی کردهانــد و در ایــن شــرایط خــاص کــه 30
درصــد بــرق شــبکه بهطــور یکجــا قطــع شــود ،یعنــی
پدیــدهای غیرطبیعــی و فاجعهآمیــز رخ داده و مشــکل
خوزســتان ،از ایــن نــوع اســت.
معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر ادامــه داد:
وزارت نیــرو بــا حساســیت کافــی و ســرعت بــاال بهطور
شــبانهروزی روی ایــن موضــوع کار و مدیریــت بحــران
میکــرد؛ شــاید در عــرض  2روز نزدیــک بــه 500
نفــر در قالــب اکیپهایــی از سراســر کشــور ،وارد ایــن
منطقــه شــدند و ایــن مســأله مانــور خوبــی بــود .کاری
کــه در اهــواز انجــام شــد ،از نظــر حجــم مدیریــت
بحــران یکــی از رویدادهــای بــزرگ صنعــت بــرق دنیــا
اســت .مــا توانســتیم بیــش از  80درصــد مقرههــای

بــرق را بازدیــد و ایــن مســأله را مدیریــت کنیــم.
حقیفــام عنــوان کــرد :در خصــوص مدیریــت
بحــران ،وزارت نیــرو خــوب وارد عمــل شــده امــا
بایــد از جوانــب دیگــری نیــز کنتــرل شــود کــه
مــردم از لحــاظ روانــی ،آرام باشــند؛ ما انتظــار داریم
کــه مدیریــت روانــی در بیــن مــردم بهتــر از ایــن،
انجــام شــود تــا خدماترســانی بــا ســرعت بیشــتری
صــورت گیــرد .تــا حدود یــک هفتــه دیگــر ،عملیات
در زمینــه توزیــع بــرق خاتمــه پیــدا میکنــد.
وی دربــاره کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود ،گفــت:
اولیــن موضــوع مــورد توجــه مــا اســتانداردهای
طراحــی در منطقــه هســتند کــه بایــد تغییــر کننــد؛
ن مــوارد اســتانداردهای خاصــی هســتند کــه
ایــ 
اگرچــه اشــتباه نبودنــد امــا بایــد در نحــوه طراحــی
آنهــا بازنگــری شــود .همچینــن بایــد بررســی شــود
کــه آیــا تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای خوزســتان
نیــاز بــه تعویــض دارد یــا خیــر.

باعــث افزایــش  ۱.۵برابــری راندمــان نیــروگاه و کاهــش
قابــل مالحظــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای شــود.
چیتچیــان بــا بیــان اینکــه بخشــی از تجهیــزات
نیروگاههــای گازی توســط شــرکت «آنســالدو» تأمیــن
شــده اســت ،اظهــار داشــت :امیدواریــم ایــن شــرکت
بتوانــد بــا ارائــه پیشــنهادات مناســب در توســعه بخــش
بخــار نیروگاههــای گازی نیــز وارد عمــل شــود.
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه همچنیــن اجرا و
توســعه پروژههــای حــوزه آب و فاضــاب نیــز میتوانــد
از زمینههــای همــکاری دو کشــور باشــد ،بــا اشــاره بــه
لــزوم گشــایش یــک خــط اعتبــاری میــان دو کشــور،
گفــت :در حــال حاضــر یکــی از موانــع اصلــی بــرای
توســعه همکاریهــا عــدم گشــایش یــک خــط اعتبــاری
در میــان دو کشــور اســت کــه امیدواریــم ایتالیــا قبــل از
هــر چیــز ایــن امــر مهــم را بــه نتجــه برســاند.
«جــان لــوکا گالتــی» وزیــر محیــط زیســت ایتالیــا هــم
در ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم اجــرای تعهــدات توافقنامــه
پاریــس ،گفــت :توافقنامــه پاریــس ،یــک پیمــان الزامــی
بیــن اکثــر کشــورهای دنیاســت و اجــرای تعهــدات آن
مســتلزم توســعه همــکاری در بخشهــای زیســت
محیطــی در کشــورهای مختلــف اســت.

وی افــزود :ایتالیــا یکــی از کشــورهای پیشــرو اروپایــی
در زمینــه تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت و در
 ۱۰ســال گذشــته قدمهــای بزرگــی در ایــن زمینــه
برداشــته شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :بیــش از  ۱۰شــرکت معتبــر ایتالیایی
در نمایشــگاه بیــن المللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر
تهــران شــرکت کردهانــد و ایــن امــر بیانگــر عالقمنــدی
ایتالیــا بــه بــازار انــرژی ایــران اســت.
وزیــر محیــط زیســت ایتالیــا در پایــان خاطرنشــان
کــرد :در حــال حاضــر وزارت توســعه اقتصــادی ایتالیــا
و وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی ایــران روی یــک ســند
حقوقــی مبنــی بــر نحــوه برداشــتن موانــع پیــش رو در
خصــوص توســعه خطــوط اعتبــاری میــان دو کشــور
کار میکننــد و امیدواریــم در روزهــای آتــی ایــن امــر
بــه نتیجــه برســد.
بــه گــزارش مهــر ،در پایــان ایــن نشســت دو طــرف
بــر موضــوع تدویــن یــک تفاهــم نامــه مشــترک در
مــورد نــوع و نحــوه همــکاری ایــران و ایتالیــا در زمینــه
انــرژی ،آب و فاضــاب توافــق کردنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بخش خصوصي بايد
ريسكپذير باشد

«مشــاركت فعــال بخــش خصوصــي واقعــي در فرآينــد توليــد
و بازرگانــي» يكــي از مهمتريــن راهبردهــاي اقتصــادي دولــت
يازدهــم اســت كــه از همــان روزهــاي آغازيــن تشــكيل كابينه
تــا بــه امــروز كــه در ماههــاي پايانــي عمــر دولــت قــرار
داريــم ،روي ابعــاد و زوايــاي گوناگــون آن تاكيــد شــده اســت.
براســاس ايــن اســتراتژي بنياديــن اســت كــه معــاون اول
رييسجمهــور هــم از اينكــه گاهــي بــا نــگاه بيمهــري بــه
بخــش خصوصــي نگريســته ميشــود ،ابــراز تاســف ميكنــد
و توســعه و پيشــرفت كشــور و غلبــه بــر چالشهــاي
مختلــف را بــدون ميــداندار شــدن بخــش خصوصــي واقعــي
امكانپذيــر نميدانــد .جهانگيــري بخــش خصوصــي واقعــي
را ســرمايههاي ارزشــمند كشــور بــر شــمرد كــه در شــرايط
امــروز كشــور ميتواننــد بــار ســنگين پروژههــاي بــر زميــن
مانــده و نيمهتمــام را بــه دوش بكشــند.
سرمايههاي اقتصادي كشور
اســحاق جهانگيــري ديــروز در ششــمين كنفرانــس بينالمللــي

صنعــت احــداث و انــرژي كــه بــا رويكــرد ظرفيتســازي ،ايجاد
توانمنــدي و مانــدگاري شــركتها و ســازمانهاي صنعــت و
انــرژي در مركــز همايشهــاي بينالمللــي كتابخانــه ملــي
برگــزار شــد ،بخــش خصوصــي را جــزو ســرمايههاي ارزشــمند
كشــور برشــمرد و گفــت :شــركتهاي پيمانــكاري و خدمــات
فنــي و مهندســي كــه قــادر ميشــوند طرحهــاي بــزرگ را بــا
زمانبنــدي دقيــق و قيمــت و كيفيــت مناســب اجــرا كننــد،
ايــن شــركتها ســرمايههاي بزرگــي هســتند كــه يــك شــبه
متولــد نميشــوند؛ بلكــه ســالها طــول ميكشــد تــا ايــن
شــركتها بتواننــد بــه توانمنــدي دســت پيــدا كننــد .وي
اظهــار داشــت :نبايــد فرامــوش كنيــم كــه تــا چنــدي قبــل
بخــش عمدهيــي از طرحهــا و پروژههــاي كشــور ازجملــه
مديريــت ســاخت و احــداث بــه طرفهــاي خارجــي واگــذار
ميشــد و كار مهندســي تفصيلــي و ســاخت بخــش عمدهيــي
از تجهيــزات واحدهــاي صنعتــي بــه شــركتهاي خارجــي
واگــذار ميشــد .معــاون اول رييسجمهــوري بــا تاكيــد بــر
اينكــه بخــش خصوصــي بايــد ريســكپذير باشــد ،گفــت:
بخــش خصوصــي نبايــد دايمــا ســود و زيــان خــود را محاســبه
كنــد و از ورود بــه طرحهــاي مهــم واهمــه داشــته باشــد .هــر
كــس ميخواهــد كار بــزرگ انجــام دهــد ،بايــد ريســكپذير
باشــد؛ زيــرا خطرپذيــري در ذات كارآفرينــي اســت.
بخش خصوصي ميداندار اقتصاد
جهانگيــري بــا اشــاره بــه جهتگيــري دولــت و نظــام مبنــي
بــر اينكــه بخــش خصوصــي بايــد ميــداندار فعاليتهــاي
اصلــي اقتصــاد كشــور باشــد ،خاطرنشــان كــرد :منابــع دولــت
محــدود و انــدك اســت و امــروز ديگــر نميتــوان كارهــاي
بــزرگ را بــا اتــكا بــه بودجــه دولــت انجــام داد.
وي ادامــه داد :در حــال حاضــر حــدود  ۸۰هــزار پــروژه
عمرانــي نيمهتمــام در كشــور وجــود دارد كــه بــراي تكميــل
ايــن پروژههــا اعتبــاري بالــغ بــر ۵۰۰هــزار ميليــارد تومــان
الزم اســت و بودجــه دولــت بســيار انــدك اســت و امــكان
اجــراي ايــن پروژههــا بــا بودجــه دولتــي ميســر نيســت.
معــاون اول رييسجمهــوري بــا اشــاره بــه اينكــه در ســند
چشــمانداز ،رشــد اقتصــادي ۸درصــد پيشبينــي شــده
اســت ،گفــت :امــروز كــه  ۱۰ســال از ســند چشــمانداز
ســپري شــده ،رشــد اقتصــادي ۳درصــد اســت و اگــر بتوانيــم
رشــد اقتصــادي كشــور را بــه  ۸درصــد برســانيم و ايــن رشــد
اقتصــادي اشــتغالزا باشــد ،حــدود  ۸۰۰تــا  ۹۰۰هــزار فرصــت
شــغلي در ســال ايجــاد خواهــد شــد.

انـرژی
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جهانگيــري گفــت :متاســفانه از ســال  ۸۶منحنــي رشــد
ســرمايهگذاري ،رونــد نزولــي در پيــش گرفــت و چنــد ســال
رشــد منفــي داشــت و مــا بايــد زمينهيــي فراهــم كنيــم كــه
ســرمايهگذاري در كشــور توســط بخــش خصوصــي افزايــش
پيــدا كنــد.
معــاون اول رييسجمهــوري بــا تاكيــد بــر اينكــه بايــد منابــع
خارجــي وارد كشــور شــود ،گفــت :دولــت تــاش ميكنــد ايــن
زمينههــا را بــراي بخــش خصوصــي فراهــم كنــد .در كنــار
ايــن برنامههــا ،طــرح اصــاح نظــام بانكــي نيــز آغــاز شــده و
بانــك مركــزي در ايــن زمينــه مســووليت پيــدا كــرده اســت.
جايگاه برجام در جذب سرمايههاي خارجي
جهانگيــري ادامــه داد :در هميــن يكســال ســپري شــده
از اجــراي برجــام در مذاكــره بــا كشــورهايي كــه ميتواننــد
منابــع بــه ايــران تزريــق كننــد نظيــر كشــورهاي كــره جنوبــي
و چيــن از آســياي شــرقي و كشــورهاي اروپايــي ،همــه اعــام
آمادگــي كردهانــد تــا بــراي تاميــن منابــع مالــي و فعاليــت
در ايــران حضــور داشــته باشــند ،البتــه تحقــق ايــن برنامههــا
بــه شــرايط نظــام بانكــي و مســائل برجــام وابســته اســت و
در تــاش هســتيم تــا هرچــه ســريعتر ايــن برنامههــا اجــرا
شــود .وي خطــاب بــه فعــاالن بخــش خصوصــي گفــت :بــه
خاطــر مــردم و اشــتغالزايي بــراي جوانــان ايــن كشــور بــه
صحنــه بياييــد.
دولــت نيــز در حــد تــوان از شــما حمايــت خواهــد كــرد و
تــاش خواهيــم كــرد شــرايط باثبــات اقتصــاد داخلــي را
فراهــم كنيــم و شــرايط كار بــا كشــورهاي ديگــر نيــز مهيــا
شــود.
وي تصريــح كــرد :دولــت بــه دنبــال درآمــد از محــل واگــذاري
طرحهــاي نيمهتمــام بــه بخــش خصوصــي نيســت و خواســته
دولــت ايــن اســت كــه بخــش خصوصــي ايــن طرحهــا را
تكميــل كنــد و در هميــن رابطــه دســتورالعملي نيــز در دولــت
تدويــن شــد كــه بخــش خصوصــي انتقاداتــي نســبت بــه آن
داشــت و دولــت از اتــاق بازرگانــي ايــران خواســت بــا مشــورت
بخــش خصوصــي ايــن ايــرادات را اصــاح كنــد تــا مجــددا در
دولــت تصويــب شــود.
جهانگيــري افــزود :اليحــه مشــاركت بخــش دولتــي و بخــش
خصوصــي در پروژههــاي عمرانــي و زيرســاختي نيــز مراحــل
آخــر خــود را طــي ميكنــد و بــراي تدويــن ايــن اليحــه از
بخــش خصوصــي نظرخواهــي شــده اســت.
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روسها در هرمزگان نیروگاه
میسازند
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی گفــت :نیــروگاه بخــاری  ۱۴۰۰مگاواتــی ســیریک
و پســت فشــارقوی بالفصــل آن بــا تامیــن مالــی دولــت
روســیه طــی پنــج ســال آینــده در اســتان هرمــزگان
احــداث خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن طرزطلــب در نشســتی خبری
بــا بیــان اینکــه شــرکت مهندســی تکنوپــروم اکســپورت
روســیه بــا عنــوان پیمانــکار نیــروگاه و پســت فشــار قــوی
 GISبالفصــل آن بــا همــکاری پیمانــکاران و ســازندگان
ایرانــی راهانــدازی میشــود ،اظهــار کــرد :ایــن نیــروگاه
بخــاری در جنــوب شــرقی هرمــزگان در ســاختگاهی بــه
مســاحت  ۱۹۹هکتــار راهانــدازی خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی ،ایــن نیــروگاه بخــاری در چهــار واحــد ۳۵۰
مگاواتــی بــا راندمــان حــدود  ۴۵درصــد ۱۴۰۰ ،مــگاوات
بــرق تولیــد خواهــد کــرد کــه از نظــر فنــاوری از نــوع
پیشــرفته و بویلــر آن فــوق بحرانــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه تامیــن مالــی ایــن پــروژه ،گفــت :تامیــن
مالــی ایــن پــروژه از محــل تســهیالت یــک میلیــارد و
 ۲۰۰میلیــون یورویــی دولــت روســیه بــه دولــت ایــران
صــورت میگیــرد.
طرزطلــب ادامــه داد :تامیــن آب مــورد نیــاز نیــروگاه از
دریــا صــورت گرفتــه و بــرای تامیــن آب شــیرین مصرفــی
نیــروگاه نیــز ســاخت آبشــیرینکن بــا ظرفیــت ۲۰۰
متــر مکعــب در ســاعت مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
حرارتــی مــدت زمــان کل قــرارداد را  ۵۵مــاه پیشبینــی
کــرد و گفــت :ســنکرون اولیــن واحــد نیروگاهــی بــا
شــبکه بــرق کشــور  ۴۱مــاه پــس از شــروع قــرارداد در
نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه منظــور تامیــن آب شــرب
مــردم بندرعبــاس و منطقــه ،آبشــیرینکن جدیــدی بــه
ظرفیــت  ۱۰۰هــزار متــر مکعــب در روز بــا اســتفاده از دود
خارجــی ایــن نیــروگاه احــداث خواهــد شــد کــه قطعــا
ایــن کار میتوانــد تاثیــر زیــادی در افزایــش راندمــان
نیــروگاه نیــز داشــته باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

دست همکاری انرژی
ایران و ایتالیا فشرده
شد

وزیــر نیــرو درحالــی روز گذشــته در دیــدار بــا
وزیــر محیــط زیســت ایتالیــا در مــورد موضــوع
تدویــن یــک تفاهــم نامــه مشــترک در مــورد
نــوع و نحــوه همــکاری ایــران و ایتالیــا در زمینــه
انــرژی ،آب و فاضــاب توافــق کــرد کــه حضــور
اروپاییهــا در صنعــت آب و بــرق ایــران در حــال
تقویــت شــدن اســت.
بهگــزارش ایســنا ،حمیــد چیتچیــان روز گذشــته در
نشســت مشــترک بــا «جــان لــوکا گالتــی» وزیــر محیــط
زیســت ایتالیــا بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی روابــط
میــان دو کشــور اظهــار کــرد :ایــران و ایتالیــا از دیربــاز
بــا یکدیگــر روابــط اقتصــادی و دیپلماتیــک داشــتهاند،
امیدواریــم بتوانیــم در دوران پســابرجام روابــط گــرم دو
کشــور را دوبــاره احیــا کــرده و بــه پیــش از تحریمهــا
برســانیم.
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از توافــق موســوم بــه «پاریــس»
و مشــارکت داوطلبانــه ایــران در ایــن توافــق ،برنامههــای
بســیاری از ســوی ایــران در راســتای اجــرای تعهــدات این
توافقنامــه در حــال اجراســت،عنوان کــرد :از جملــه ایــن
برنامههــا ،اجــرای بیــش از  ۷۵۰۰نیــروگاه تجدیدپذیــر
(بــادی ،خورشــیدی ،زمیــن گرمایــی و زیســت تــوده)
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از برنامههــای بســیار مهــم
دیگــر ایــران احــداث بیــش از  ۷۰۰۰مــگاوات بخــش
بخــار در نیروگاههــای گازی کشــور اســت کــه ایــن امــر
میتوانــد باعــث افزایــش  ۱.۵برابــری راندمــان نیــروگاه و
کاهــش قابــل مالحظــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای شــود،
تأکیــد کــرد :تجهیــزات اولیــن نیــروگاه زمینگرمایــی
ایــران کــه قــرار اســت تــا چندمــاه آینــده نصــب شــود
توســط یــک شــرکت ایتالیایــی ســاخته شــده اســت.
چیتچیــان خاطرنشــان کــرد :بخشــی از تجهیــزات
نیروگاههــای گازی توســط شــرکت «آنســالدو» تأمیــن

شــده اســت و امیدواریــم ایــن شــرکت بتوانــد بــا
ارائــه پیشــنهادات مناســب در توســعه بخــش بخــار
نیروگاههــای گازی نیــز وارد عمــل شــود همچنیــن
اجــرا و توســعه پروژههــای حــوزه آب و فاضــاب نیــز
میتوانــد از زمینههــای همــکاری دو کشــور باشــد.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه لــزوم گشــایش یــک خــط
اعتبــاری میــان دو کشــور ،گفــت :در حــال حاضــر
یکــی از موانــع اصلــی بــرای توســعه همکاریهــا عــدم
گشــایش یــک خــط اعتبــاری در میــان دو کشــور اســت
کــه امیدواریــم ایتالیــا قبــل از هــر چیــز ایــن امــر مهــم
را بــه نتیجــه برســاند.
بــه گفتــه وی یکــی از برنامههــای محیــط زیســتی
ایــران در بخــش نیروگاهــی احــداث بیــش از ۷۰۰۰
مــگاوات بخــش بخــار در نیروگاههــای گازی کشــور
اســت.
در ادامــه جــان لــوکا گالتــی وزیــر محیــط زیســت ایتالیا
نیــز بــا اشــاره بــه لــزوم اجــرای تعهــدات توافقنامــه
پاریــس ،گفــت :توافقنامــه پاریــس ،یــک پیمــان الزامــی
بیــن اکثــر کشــورهای دنیاســت و اجــرای تعهــدات
آن مســتلزم توســعه همــکاری در بخشهــای زیســت
محیطــی در کشــورهای مختلــف اســت.
وی افــزود :ایتالیــا یکــی از کشــورهای پیشــرو اروپایــی
در زمینــه تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت و در
 ۱۰ســال گذشــته قدمهــای بزرگــی در ایــن زمینــه
برداشــته شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :خوشــبختانه بیــش از  ۱۰شــرکت
معتبــر ایتالیایــی در نمایشــگاه بیــن المللــی انرژیهــای
تجدیدپذیــر تهــران شــرکت کردهانــد کــه ایــن امــر
بیانگــر عالقمنــدی ایتالیــا بــه بــازار انــرژی ایــران اســت.
وزیــر محیــط زیســت ایتالیــا تأکیــد کــرد :در حــال
حاضــر وزارت توســعه اقتصــادی ایتالیــا و وزارت امــور
اقتصــاد و دارایــی ایــران روی یــک ســند حقوقــی مبنــی
بــر نحــوه برداشــتن موانــع پیــش رو در خصوص توســعه
خطــوط اعتبــاری میــان دو کشــور کار میکننــد ،و
امیدواریــم در روزهــای آتــی ایــن امــر بــه نتیجــه برســد.
بــه گفتــه وی در امــر محیــط زیســت یــا همــه
برندهایــم یــا بازنــده ،بایــد توجــه داشــت کــه دیــوار
آلودگــی زیســت محیطــی از هــر دیــواری بلندتــر اســت
و برداشــتن آن نیازمنــد یــک عــزم و همــکاری جهانــی
اســت.

انـرژی
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ابهام در تقسیم بندی صادرات نفتی و غیرنفتی

عضــو اتــاق بازرگانــی مشــترک ایران-چیــن
گفت«:تقســیم بنــدی صــادرات نفتــی و غیــر نفتــی
در تــرم هــای اقتصــادی جهــان نداریــم».
مجیدرضــا حریری،عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران  -چیــن در
گفــت و گــو بــا خبرآنالیــن بــا بررســی وضعیــت صــادرات
کشــور گفــت «:اشــکال هــای مفهومــی در زمینــه تقســیم
بنــدی هــای صــادرات وجــود دارد کــه سیاســتگذاران کشــور
بایــد بــه آن هــا را ســامان بدهنــد .بــه طــور مثــال ،فــرق بیــن
صــادرات نفتــی و غیــر نفتــی درســت تفکیــک نشــده اســت.
چنیــن تقســیم بنــدی در نُــرم هــای اقتصــادی جهانــی وجــود
نــدارد و هیــچ کشــوری ایــن گونــه آمــار صــادرات خــود را
تفکیــک نکــرده اســت.در واقــع ایــن تقســیم بنــدی ابداعــی
ماســت» .
وی بــا اشــاره بــه تقســیم منابــع نفــت در اقتصــاد و تاثیــر
ایــن تقســیم بنــدی در آمارهــای صادراتــی نیز،گفــت«:
توجیــه ایــن تقســیم بنــدی در کشــور چنیــن اســت کــه
نفــت ثــروت بیــن نســلی اســت و بایــد خــرج زیــر ســاخت هــا
شــود .ایــن درحالــی اســت کــه ســایر بخــش هــای صادراتــی
کشــور حاصــل کار نســل کنونــی اســت و مــی توانــد جداگانــه
حســاب شــود .در واقــع ایــن توجیــه فلســفی مبنــای تقســیم
بنــدی صــادرات اســت .امــا ســوالی کــه پیــش مــی آیــد ایــن
اســت کــه آیــا آب یــا ســنگ آهــن یــا مــواد معدنــی دیگــر
ثــروت بیــن نســلی کشــور نیســتند؟ خیلــی از منابــع دیگــر
مــا ثــروت ملــی اســت .مگــر فرقــی بیــن ایــن منابــع وجــود
دارد؟ »
حریــری ادامــه داد«:علــت اصلــی ایــن تقســیم بنــدی دولتــی

بــودن نفــت در کشــور اســت؛ بــه طــور مثــال اگــر صنعــت
نفــت را یــک شــرکت خصوصــی اداره مــی کــرد ،آن زمــان
بخــش خصوصــی در  100نقطــه در حــال کار بود.اگــر
نفــت در اختیــار بخــش خصوصــی بــود 30 ،میلیــارد دالر از
محصــوالت نفتــی را صــادر مــی کــرد و مابقــی را در کشــور
خــرج مــی کرد.البتــه اخــذ مالیــات از بخــش خصوصــی کــه
درگیــر تولیــد نفــت مــی شــد ،هــم بایــد حســاب کــرد کــه
بســیار تاثیــر گــذار میشــد .اجــرای چنیــن شــیوه ای هــم
دولــت را در قبــال مالیــات دهنــدگان پاســخگو مــی کــرد و از
طــرف دیگــر دولــت بــا آن مالیــات بســیار مرفــه تــر از هــم
اکنــون مــی شــد».
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون در آمارهــای صادراتــی کشــور
بخــش هــای نامفهومــی وجــود دارد ،تصریــح کرد«:آمــار
صــادرات غیــر نفتــی ابهــام دارد؛ بــه طــور مثــال  55درصــد
صــادرات غیــر نفتــی کشــور ،بــه طــور کامــا مســتقیم
متکــی بــه نفــت اســت .بــه عبــارت دیگــر میعانــات اســت.
گاز ،میعانــات و پتروشــیمی مســتقیم از نفــت هســتند،حال
آنکــه در ردیــف صــادرات غیــر نقتــی قــرار مــی گیرنــد .در
ســایربخش هــا هــم بــدون یارانــه انــرژی کارخانــه هایــی
ماننــد ســیمان نمــی تواننــد اصــا محصولــی تولیــد کننــد.
در واقــع آن هــا هــم وابســته بــه یارانــه انــرژی و نفــت
هســتند».
حریــری اظهــار کرد«:حتــی در بخــش کشــاورزی نیــز ایــن
چنیــن اســت؛ نفــت و بــرق ارزان بــه کشــاورز مــی دهیــم
کــه آن را بــه محصــول تبدیــل کنــد و ایــن باعــث مــی شــود
کــه میــزان صــادرات کشــور بــه طــور ظاهــری افزایــش پیــدا
کنــد» .
وی افــزود«:در واقــع  55درصــد صــادرات غیــر نفتــی کشــور
کامــا نفتــی اســت و  45درصــد دیگــر صــادرات وابســته
بــه یارانــه نفــت اســت .اگــر در ایــن صــادرات را ببندیــم و
اگــر تنهــا امــکان فــروش انــرژی داشــته باشــیم ،بــا تبعــات
زیســت محیطــی و اقتصــادی کمتــری مواجــه مــی شــویم».
حریــری بیــان کــرد«:در نتیجــه آمــار صادراتــی کشــوری
طــوری اســت کــه هــر دولتــی بــه تقســیم بنــدی خــود مــی
توانــد آن را اعــام کنــد و یــا حتــی تغییــر دهــد».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بهره وری صنعت ایران
کتــاب پیــشرو ،خالصــه تحقیقــی اســت کــه انگیــزه اولیــه ســفارش آن را بهدســت آوردن راهکارهــای کاهــش قیمــت
تمامشــده بنگاههــای اقتصــادی ایــران تشــکیل مــیداد .تعریــف صــورت مســأله در قالــب ذکــر شــده ،دربرگیرنــده یــک
ه ـدف و دو پیشفــرض بــه صــورت ضمنــی و تصریــح نش ـده بــود .ه ـدف تصریــح نش ـده ،افزایــش تــوان رقابتــی بنگاههــای
اقتصــادی در مقایســه بــا بنگاههــای رقیــب خارجــی و دو پیــش فــرض ضمنــی آن ،وجــو د ریشــه مشــکل در ســمت هزینههــای
بنــگاه و قــرار داشــتن راهحــل مســأله در دســت بنــگاه بــود.
پیشزمینــه طــرح مســأله را حجــم بــاالی واردات محصــوالت مختلــف مصرفــی ،واســطهای و ســرمایهای تشــکیل م ـیدا د کــه
بــا قیمتهایــی بــه مراتــب پایینتــر از محصــوالت ســاخت داخــل ،بــه ســرعت عرصــه را بــر بنگاههــای ایرانــی تنــگ
میکردنــد .نتیجــه طبیعــی چنیــن شــرایطی ،کــم رونقــی یــا کســادی تولیــد ،کاهــش اشــتغال و افزایــش فقــر و تبعــات
نامطلــوب اجتماعــی آن بــرای جامعــه و در ســوی دیگــر ،افزایــش ســودآوری و رونــق بــرای بنگاههــای خارجــی بــود کــه بــا
د محصوالتــی بــا کیفیــت نهچنــدان مناســب بــازار نســبت ًا بــزرگ ایــران را در اختیــار میگرفتنــد.
تولیــ 
موضــوع اصلــی کتــاب حاضــر ،بررســی چگونگــی «افزایــش تــوان رقابتــی بنگاههــای صنعتــی کشــور» اســت .یکــی از مشــکالت
د ش ـده در داخــل
اساســی اقتصــا د ایــران غیررقابتــی بــودن فضــای اقتصــادی و بــاال بــودن قیمــت تمامش ـده کاالهــای تولی ـ 
در مقایســه بــا کاالهــای مشــابه خارجــی اســت .ایــن شــرایط باعــث ش ـده اســت کــه از یــک طــرف رقابتپذیــری بنگاههــای
د و از طــرف دیگــر ســطح هزینــه زندگــی خانوارهــا افزایــش پیـدا کنـد.
داخلــی در بازارهــای داخلــی و خارجــی کاهــش یابـ 
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