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جنگ بخش خصوصی با اژدهای
دو سر

شریف نظام مافی ،رئیس اتاق مشترک ایران و
سوئیس
پاســخ بــه ســؤالهایی بــا محــور چگونگــی جــذب ســرمایه خارجــی در ایــران
همیشــه بــه وضعیــت ارتباطــات کشــورمان بــا جهــان خــارج و کیفیــت تبــادالت
تجــاری بســتگی دارد .از ایــن منظــر بایــد دیــد کــه آیــا زیرســاختهای مــا
بــرای جــذب ســرمایه خارجــی فراهــم اســت؟ آیــا در ایــران شــرایطی داریــم کــه
ســرمایهگذار خارجــی بــا خیــال راحــت از حفــظ منافــع ،بــازار و ســرمایهاش در
ایــران ســرمایهگذاری کنــد؟ پــس از پاســخ بــه ایــن ســؤالها میتــوان بــه ایــن
مســئله پرداخــت کــه وضعیــت رقابــت شــرکتهای دولتــی و شــبهدولتی بــا بخــش
خصوصــی در همــکاری بــا ســرمایهگذاران خارجــی چگونــه اســت و آیــا بخــش
خصوصــی میتوانــد در ایــن عرصــه رقابــت کنــد؟
در حالــت اول ،یعنــی پیــش از آنکــه ســرمایهگذار خارجــی بخواهــد بیــن
شــرکتهای دولتــی و غیردولتــی ،طرفــی را همــکاری انتخــاب کنــد ،از نظــر حقوقــی
و قوانیــن مربــوط بــه جــذب ســرمایه و فعالیــت اقتصــادی مســائل مختلفــی در
کشــور داریــم کــه رونــد جــذب ســرمایه را کنــد یــا ســرمایهگذار را از همــکاری
منصــرف میکنــد .گذشــته از آن هنــوز در مســائل بانکــی مشــکالتی داریــم ازجملــه
اینکــه هنــوز بــازل  3و  4در بانکهــای مــا اجرایــی نشــده اســت.
در حالــت دوم ،یعنــی بــدون در نظــر گرفتــن عــدم آمــاده بــودن زیرســاختهای
جــذب ســرمایه خارجــی در ایــران و فــرض اینکــه یــک شــرکت خارجــی تصمیــم
گرفتــه بــا طرفهــای ایرانــی کار کنــد ،بــا مســائل جدیتــری در داخــل مواجــه
میشــویم .یــک شــرکت خارجــی بــا مجموعــهای از امتیازهــای متنــوع از ســوی
شــرکتهای دولتــی مواجــه میشــود و از ســوی دیگــر بــا شــرکتهایی از بخــش
خصوصــی ایــران مواجــه اســت کــه هیــچ از ایــن امتیازهــا را کــه بــه پشــتوانه
سوبســیدهای نفــت و امکانــات دولتــی اســت ،ندارنــد .ازاینجهــت ،بخــش خصوصــی
شــانس زیــادی بــرای رقابــت بــا شــرکتهای دولتــی نــدارد.
بخــش خصوصــی در حــال حاضــر بــا اژدهایــی میجنگــد کــه دو ســر دارد .یــک
ســر آن بخــش دولتــی اســت و ســر دیگــر عــدم وجــود مقــررات مناســب بــرای
جــذب ســرمایه اســت در هــر کشــوری کــه از نظــر اقتصــادی پیشــرفت کــرده یکــی
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تعهد آلمانها به تسهیل شرایط برای
فعاالن اقتصادی ایرانی
همایــش مشــترک فعــاالن اقتصــادی ایــران و آلمــان ،بــا چش ـمانداز
مثبتــی کــه از رشــد و توســعه روابــط در ســال گذشــته حاصــل
شــده اســت ،در هتــل پارســیان آزادی تهــران برگــزار شــد .در
ایــن نشســت بهمــن عشــقی دبیــرکل اتــاق تهــران ،برتــرام
بروســارت رییــس اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد باواریــا و مارکــوس
ویتمــان قائممقــام وزیــر اقتصــاد ایالــت باواریــا ســخنرانی کردنــد.
همچنیــن نماینــدگان  16شــرکت آلمانــی در ایــن هیــات حضــور
داشــتند کــه بــا فعــاالن اقتصــادی ایرانــی پشــت میــز مذاکــره و
گفتوگــو نشســتند.
بهمــن عشــقی ،دبیــرکل اتــاق تهــران نیــز در نشســت فعــاالن اقتصــادی عضــو
اتــاق بازرگانــی تهــران و هیــات تجــاری ایالــت باواریــای آلمــان طــی ســخنانی
بــه ســفرهای متعــدد مقامــات دو طــرف طــی دو ســال اخیــر اشــاره کــرد و
گفــت :ســفر نخســتوزیر ،وزرای امــور خارجــه ،اقتصــاد و انــرژی ،تغذیــه
و كشــاورزی ،محیــط زیســت و ترابــری ایالتــی و فــدرال آلمــان بــه تهــران و
نیــز ســفر وزرای امــور خارجــه ،راه وشهرســازی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت و
رئی ـسكل بانــك مركــزی ایــران بــه آلمــان ،جملگــی نشــاندهنده عــزم ،اراده
و حمایــت دو طــرف در برداشــتن گامهــای موثــر بــرای توســعه همکاریهــای
ســودمند دو جانبــه اســت.

او بــا بیــان اینکــه اتــاق تهــران امــروز میزبــان ســومین هیــات تجــاری از
ایالــت باواریاســت ،افــزود :همچنیــن مــا نیــز در ســالهای  2015و ،2016
دو هیــات تجــاری متشــکل از اعضــای اتــاق تهــران را بــه آلمــان اعــزام کردیــم
کــه مالقاتهــا و مذاکــرات مفیــدی بیــن مقامــات و شــرکتهای دو طــرف
صــورت پذیرفــت .ماحصــل مالقاتهــای رســمی انجــام شــده و تفاهمنامههــای
منعقــد شــده ،افتتــاح دفتــر اتــاق تهــران در اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد باواریــا
در ســال گذشــته و نیــز متقابــا افتتــاح دفتــر اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد باواریــا
در ســاختمان اتــاق تهــران در ایــن ســفر بــوده اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم از
ایــن طریــق خدمــات مناســبی را بــه شــرکتها و فعــاالن اقتصــادی عضــو اتــاق
تهــران ارائــه دهیــم.
عشــقی ســپس بــه حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور طــی ســالهای 2013
تــا  2015میــادی پرداخــت و گفــت :طــی ایــن مــدت ،حجــم مبــادالت،
ســاالنه بــه طــور متوســط  2.4میلیــارد یــورو بــوده و پــس از آن نیــز بــه دنبــال
برقــراری ارتباطــات بیشــتر از طریــق تبــادل هیاتهــای تجــاری ،از ژانویــه تــا
نوامبــر  2016میــادی صــادرات بنگاههــای ایالــت باواریــا بــه ایــران  33درصــد
افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه ایــن میــزان افزایــش ،بیشــترین رشــد را از ســال
 2011میــادی تاکنــون نشــان میدهــد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعناوین اخبار اصلی

ســهم  ۷۵۰۰مگاواتــی انرژیهــای نــو در امضــای تفاهمنامــه بــرای توســعه صنایــع
ســبد انـ
ـرژی رئیــس ســازمان انــرژی هــای نــو کوچــک و متوســط اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،

گفــت :در صورتــی کــه فنــاوری هــای موردنیــاز معــادن و کشــاورزی ایــران و ســازمان صنایــع
بــرای کاهــش آالیندگــی هــا در اختیــار کشــورهای کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران بــه منظــور
خاصــی قــرار گیــرد ممکــن اســت مشــروح خبــر توســعه صنایــع کوچــک و متوســط ،تفاهمنامــه
همــکاری امضــا کردنــد .مشــروح خبــر

وعــده «پرداخــت یارانــه بیشــتر» جفــا در
حــق مــردم اســت ئ د رارزیابــی شــعارهای اتــاق ایــران بــه دنبــال تقویــت جایــگاه
اقتصــادی برخــی نامزدهــای ریاســتجمهوری کشــور در اقتصــاد جهانــی اســت رئیــس

از جملــه افزایــش یارانههــا و ایجــاد ۵میلیــون اتــاق ایــران در دیــدار بــا ســفرا و رؤســای
شــغل ،میتــوان گفــت مشــروح خبــر
نمایندگیهــای خارجــی مقیــم تهــران گفــت :در
ســال جدیــد ،اتــاق ایــران و اتاقهــای مشــترک
پتانســیل  ۲۵میلیــارد دالر صــادرات را آمادگــی دارد تــا بــا تمــام تــوان و ظرفیــت در
داریــم فعــال حــوزه صــادرات صنعــت بــرق ،مشــروح خبــر
ایــن صنعــت را یکــی از صنایــع توانمنــد در حــوزه
صــادرات دانســت مشــروح خبــر
ـان
ـی در آلمـ
ـک ایرانـ
ـعب دو بانـ
ـاح شـ
افتتـ
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،تبــادل مالــی و تجــاری
بخــش خصوصــي در انتظــار مشــوقهاي بــا کشــورهای دیگــر همــواره یکــی از دغدغــه
صادراتــي رضــي حاجيآقاميــري عملكــرد هــای فعــاالن بخــش خصوصــی کشــور بــوده اســت
4ســاله دولــت يازدهــم را در حــوزه صــادرات بــا مشــروح خبــر
در نظــر گرفتــن امكانــات ،شــرايط سياســي داخلــي

مشــروح خبــر

انـرژی

گســترش همــکاری محیــط زیســتی و
برقــی ایــران و کــره شــرکتهای توانیــر و

کپکــو بــه نمایندگــی از ایــران و کــره جنوبــی دو
ـرایط بـ
ـهیل شـ
ـه تسـ
ـا بـ
ـد آلمانهـ
تعهـ
ـرای تفاهمنامــه مهــم در حــوزه بــرق و محیــط زیســت
فعــاالن اقتصــادی ایرانـ
ـی همایــش مشــترک بــرای کاهــش گاز دی اکســید کربــن  CO2امضــا
انداز
م
ـ
چشـ
ـا
بـ
ـان،
آلمـ
فعــاالن اقتصــادی ایــران و
میکنند.مشــروح خبــر
مثبتــی کــه از رشــد و توســعه روابــط در ســال
گذشــته حاصــل شــده اســت ،در هتــل پارســیان
معافیــت مالیاتــی ســرمایهگذاران بخــش
آزادی تهــران برگــزار شــد مشــروح خبــر
خصوصــی انرژیهــای تجدیدپذیــر رئیــس
کل ســازمان ســرمایه گــذاری و کمکهــای فنــی
دولــت آینــده جایــگاه بخــش خصوصــی و اقتصــادی ایــران گفــت :ســرمایه گــذاران بخــش
را بازتعریــف کنــد كوچكســازي بدنــه دولــت خصوصــی انرژیهــای تجدیــد پذیــر از  ۵تــا ۱۳
مســالهيي اســت كــه در بســياري از كشــورهاي ســال از پرداخــت مالیــات معــاف میشــوند.
توســعهيافته اجرايــي شــده اســت مشــروح خبــر مشــروح خبــر
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بــرق بــا ایــران را شــهریورماه اعــام کــرد

مشــروح خبــر

ـي
ـش خصوصـ
ـي بخـ
ـي مالـ
ـوه بازرسـ
ـاغ نحـ
ابـ

ـرای
ـا بـ
ـروه مپنـ
ـرو و گـ
ـگاه نیـ
ـکاری پژوهشـ
همـ
ـی مشــروح خبــر
ـعه نیروگاهـ
توسـ

خریــد تضمینــی  20ســاله بــرق تولیــدی از
ـرو مشــروح
ـط وزارت نیـ
ـی توسـ
ـش خصوصـ
بخـ

حضــور نماینــدگان  ۳۷کشــور در نمایشــگاه
بیــن المللــی صنعــت نفــت مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

خبــر

دو تفاهــم نامــه برقــی بیــن ایــران و کــره
جنوبــی امضــا شــد مشــروح خبــر
صــادرات ایــران پــس از برجــام حــدود ۳۰۰
درصــد افزایــش یافــت مشــروح خبــر

افزایــش  79درصــدی تجــارت اتحادیــه اروپــا
بــا ایران.مشــروح خبــر
ـت
ـه» حمایـ
ـرق از زبالـ
ـد بـ
ـرو از «تولیـ
وزارت نیـ
ـد مشــروح خبــر
ـی کنـ
مـ

اغــاز اعطــای  ۱۸۰میلیــون یــورو تســهیالت
بانــک اکــو بــه وزارت نیــرو مشــروح خبــر
ـر
ـای تجدیدپذیـ
ـد انرژیهـ
ـی رشـ
ـه نجومـ
فاصلـ
ـه مشــروح خبــر
ـف برنامـ
ـا تکالیـ
بـ
ی
از بخــش خصوصــی در ضمانتنامههــای مالــ 
حمایــت میکنیــم مشــروح خبــر
ـه
ـتان بـ
ـرق ترکمنسـ
ـادرات بـ
ـطه صـ
ـران واسـ
ایـ
قفقــاز شــد مشــروح خبــر
افزايــش ۲۳درصــدي صــادرات غيرنفتــي در
دولــت يازدهــم مشــروح خبــر
امضــاي تفاهمنامــه همــكاري گمركــي بيــن
ايــران و ارمنســتان مشــروح خبــر
ـا
ـی بـ
ـرات نفتـ
ـاخت تجهیـ
ـرارداد سـ
ـای قـ
امضـ
ســازندگان داخلــی مشــروح خبــر
ارمنســتان زمــان پایــان ســاخت خــط انتقــال

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

دبیــرکل اتــاق تهــران ،برقــراری تســهیالت الزم در زمینــه
اعطــای روادیــد بــه فعــاالن اقتصــادی دوکشــور را نیــز بــر
گســترش روابــط اقتصــادی و حجــم مبــادالت تجــاری
دوجانبــه موثــر دانســت و گفــت :در راســتای تســریع
تحقــق ایــن اهــداف ،وزارت اقتصــاد و دفتــر صنعــت و
اقتصــاد ایالــت باواریــا میتواننــد طــرف خوبــی بــرای
رایزنــی جهــت رفــع موانــع رفــت و آمــد اعضــای اتــاق
بازرگانــی تهــران باشــند.
او در پایــان ســخنانش از آمادگــی کامــل اتــاق تهــران
بــرای تشــویق و ترغیــب بخــش خصوصــی کشــور جهــت
توســعه هرچــه بیشــتر ایــن همکاریهــا بــا ایالــت باواریــا
ســخن گفــت و افــزود :امیــدوارم اینگونــه تبــادالت بیــن
دو کشــور ،هرچــه ســریع تــر بــه همکاریهــای فنــی-
تجــاری عمیقتــری منجــر شــود.

یکــی از خبرنــگاران در رابطــه بــا میــزان همکاریهــای
اقتصــادی شــرکتهای ایرانــی و ایالــت باواریــا در طــول
دســت کــم دو ســال گذشــته ،گفــت :از زمــان بازگشــایی
دفتــر ایــن اتحادیــه در تهــران 50 ،پــروژه همــکاری
اقتصــادی میــان دو کشــور روی میــز قــرار گرفتــه و برخی
از ایــن پروژههــا نیــز شــرکای ایرانــی و آلمانــی را پیــدا
کــرده اســت .بــا ایــن حــال همانطــور کــه آلمانیهــا
در جهــان بــه همکاریهــای بلندمــدت مشــهور هســتند،
بنگاههــای ایرانــی بایــد صبــور باشــند و گام بــه گام در
جهــت گســترش همکاریهــا حرکــت کنیــم.
ویتمــان نیــز در پاســخ بــه پرســش یکــی از خبرنــگاران
در مــورد افزایــش واردات از ایــران گفــت :بــرای افزایــش
واردات از ایــران ،بــه زودی هیاتــی از خریــداران را بــرای
ســفر بــه ایــران ســازماندهی خواهیــم کــرد .ضمــن اینکــه
بــا برخــی ســازمانهای ایرانــی از جملــه ایــدرو وارد
مذاکــره شــدهایم.
دبیــرکل اتــاق تهــران نیــز در پاســخ بــه ســوال یکــی
از خبرنــگاران مبنــی بــر نقــش اتــاق تهــران در پیونــد
مناســبات بنگاههــای ایرانــی و ایالــت باواریــا ،گفــت:
اتــاق تهــران در ایــن رابطــه صرفــا امــکان برقــراری
ارتبــاط بنگاههــا را فراهــم میســازد و در ادامــه ،ایــن
شــرکتها هســتند کــه بایــد پایههــای همکاریهــا را
ایجــاد کننــد.
بهمــن عشــقی بــا اشــاره بــه روابــط پایــدار اقتصــادی
ایــران و آلمــان در طــول دهههــای گذشــته ،افــزود:
در حــال حاضــر اتاقهــای بازرگانــی دو کشــور بــه
عنــوان کانــون بخــش خصوصــی ،نقــش بهســزایی در
شــکلگیری و توســعه مناســبات اقتصــادی دو طــرف
دارنــد.
ت

پــس از ســخنرانی مقامــات اتــاق تهــران و اتحادیــه
صنایــع و اقتصــاد باواریــا در ایــن همایــش و در حالــی کــه
بنگاههــای ایرانــی و ایالــت باواریــا آلمــان بــرای انجــام
مذاکــرات تجــاری دور میــز نشســتند ،نشســت خبــری
بــا حضــور بهمــن عشــقی دبیــرکل اتــاق تهــران و برتــرام
بروســاردت مدیرعامــل اتحادیــه صنایــع و اقتصــاد باواریــا
بــا حضــور خبرنــگاران و اصحــاب رســانه برگــزار شــد.
بروســاردت در ایــن نشســت خبــری و در پاســخ بــه ســوال

همچنیــن مارکــوس ویتمــان قائممقــام وزیــر اقتصــاد
ایالــت باواریــا ،در پاســخ بــه پرسشــی در رابطــه بــا امــکان
تســهیل صــدور روادیــد آلمــان بــرای تجــار ایرانــی،
گفــت :خوشــبختانه در آلمــان ،نــگاه مثبتــی نســبت بــه
ایــران و اقتصــاد ایــن کشــور حاکــم اســت و ایــن نــگاه بــه
تســهیل روادیــد از ســوی آلمــان بــرای بازرگانــان و تجــار
ایرانــی تســری یافتــه و امــروز شــاهد افزایــش صــدور
روادیدهــا بــرای ایــن بخــش هســتیم و قطعــا در آینــده
ایــن رونــد بهبــود بیشــتری خواهــد یافــت.

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ادامه از صفحه 1
او گفــت :ایــن میــزان رشــد ،تجــاری در یــک دوره کمتر از
یکســال بهرغــم وجــود برخــی موانــع ،خــود نشــاندهنده
ایــن واقعیــت اســت کــه تجــار و بازرگانــان ایرانــی بــا در
نظــر گرفتــن ظرفیتهــای بالقــوه تجــاری – فنــی خــود
ایــن آمادگــی را دارنــد تــا نســبت بــه احیــا ،برقــراری و
توســعه روابــط تجــاری پایــدار بــا شــرکای آلمانــی خــود
در کوتاهتریــن زمــان اقــدام و در جهــت تغییــر یــا اصــاح
مســیر تجــاری بــا شــرق و بازگشــت بــه همکاریهــای
دیرینــه بــا اروپــا مبــادرت ورزنــد.
بــه گفتــه دبیــرکل اتــاق تهــران ،در ســایه همیــن
تحــوالت تعــدادی از شــرکتهای باواریایــی و نیــز ایرانــی
دفاتــر نمایندگــی خــود را در تهــران و مونیــخ دائــر کــرده
و مشــغول فعالیتهــای کاری خــود شــدهاند .عشــقی
بــا بیــان اینکــه برخــورداری ایالــت باواریــا از تــوان فنــی
پیشــرفته در صنایــع مهــم و زیربنائــی ،لــزوم ارتبــاط
مســتمر دو کشــور را بــرای تکمیــل طرحهــای در دســت
اجــرا و راهانــدازی ســایر طرحهــای توســعه صنعتــی در
ایــران ایجــاب میکنــد ،ادامــه داد :ایــن ایالــت میتوانــد
بــا ســرمایهگذاری و مشــارکت در توســعه حوزههــای
نفــت و گاز ایــران بخشــی از نیــاز خــود بــه منابــع انــرژی
را برطــرف کنــد .از ســوی دیگــر فرصتهــای زیــادی
بــرای شــرکتهای آلمانــی جهــت همــکاری در زمینــه
ســرمایهگذاری ،انتقــال فنــاوری ،مهندســی ،آمــوزش و
ارائــه خدمــات در حوزههــای نیروگاهــی ،انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،حمــل و نقــل ،کشــاورزی و صنایــع غذایــی،
مدیریــت منابــع آب و فاضــاب ،بهداشــت و درمــان و
ســاختمان وجــود دارد.
او در ادامــه بــه بهبــود شــاخصهای اقتصــادی ایــران
اشــاره کــرد و افــزود :بــه اذعــان آمــار و ارقــام ،اقتصــاد
ایــران پــس از یــک دوره نســبتا طوالنــی رکــود ،اکنــون بــا
حصــول تــورم تکرقمــی ،رشــد اقتصــادی  6.6درصــدی
و کنتــرل نوســانات نــرخ ارز در جهــت رشــد و توســعه
اقتصــادی قــرار دارد و ورود ســرمایه خارجــی از ســوی
هــر کشــور دیگــری ،میتوانــد بــه مثابــه یــک فعالیــت
برد-بــرد تلقــی شــود .در برنامــه ششــم توســعه ،ایــران
ســاالنه نیازمنــد جــذب  50میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
خارجــی اســت و امیدواریــم اتــاق تهــران بتوانــد زمینــه
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همکاریهــای اقتصــادی و ورود ســرمایهگذاران بــه
کشــور را فراهــم کنــد.
دبیــرکل اتــاق تهــران در بخــش دیگــری از ســخنانش روی
مســایلی کــه مانــع توســعه مناســبات اقتصــادی میشــود،
دســت گذاشــت :متاســفانه مشــکالت زیــادی بــرای
جلوگیــری از اتصــال کامــل بانکهــای ایرانــی بــه نظــام
بانکــداری بینالمللــی وجــود دارد .ایــن مســائل عمدتــا
مربــوط بــه عــدم رفــع کامــل تحریمهــا و محیــط نظارتــی
اجــرای آنهاســت .انجــام عملیــات بــزرگ مالــی نیازمنــد
بانکهایــی بــا ظرفیــت تأمیــن مالــی کافــی اســت کــه
فقــدان ایــن مهــم ،مانــع از تجــارت و ســرمایهگذاری در
دوران پســابرجام شــده اســت.
او گفــت :از مدتهــا پیــش ،انطبــاق بانکهــای ایــران بــا
اســتانداردهای نظــام بانکــداری بینالمللــی آغازشــده و
کمــاکان در حــال انجــام اســت .همچنیــن ســوئیفت بــرای
بانــک مرکــزی ایــران و تعــداد زیــادی از بانکهــای ایرانــی
برقــرار شــده و بیــش از  200بانــک کوچــک و متوســط
بینالمللــی ،روابــط کاری خــود را بــا بانکهــای ایرانــی
آغــاز کردهانــد .کــه نتیجــه آن کاهــش هزینــه تبــادالت
و تســریع پرداختهــا بــوده اســت .عشــقی گفــت :ایــن
انتظــار وجــود دارد کــه رونــد انطبــاق بــه زودی طــی شــده
و بــا حمایــت کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ،بانکهــای
بــزرگ بینالمللــی نیــز بابانکهــای ایرانــی وارد همــکاری
شــوند.
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دولت آینده جایگاه
بخش خصوصی را
بازتعریف کند

كوچكســازي بدنــه دولــت مســالهيي اســت كــه در
بســياري از كشــورهاي توســعهيافته اجرايــي شــده اســت.
دولتهــا در ايــن كشــورها نقــش بســيار كمرنگتــري
نســبت بــه بخــش خصوصــي در فعاليتهــاي اقتصــادي
دارنــد .امــا در ايــران هنــوز هــم بخــش اعظمــي از
پروژههــا و فعاليتهــاي اقتصــادي در دســت دولــت
اســت؛ موضوعــي كــه مــدام مــورد انتقــاد بخــش
خصوصــي اســت .اينبــار هــم در آســتانه انتخابــات
دوازدهميــن دوره رياســتجمهوري بخــش خصوصــي
از مطالبــات خــود ميگويــد و اينكــه انتظــار آنهــا از
دولــت آينــده كــدام اســت؟ فرهــاد فزونــي ،عضــو هيــات
نماينــدگان اتــاق ايــران در گفتوگــو بــا پايــگاه خبــري

اتــاق ايــران از مطالبــات بخــش خصوصــي از دولــت
آينــده ميگويــد .او معتقــد اســت :نخســتين مطالبــه
بخــش خصوصــي از دولــت دوازدهــم بازتعريــف جايــگاه
بخــش خصوصــي اســت؛ دولتهــا بايــد بــه نقــش و
اهميــت بخــش خصوصــي در بازســازي اقتصــاد كشــور
توجــه داشــته و بــه ايــن رســالت بــاور داشــته باشــند .او
از وضعيــت موجــود انتقــاد ميكنــد :بــا وجــود تصويــب
سياســتها و قوانيــن مربــوط بــه اصــل  44قانــون
اساســي كشــور ،بخشهــاي اقتصــادي كشــور از دو بخــش
خصوصــي و دولتــي بــه دو بخــش دولتــي و بنگاههــاي
عمومــي غيردولتــي تغييــر ظاهــري و محتوايــي داشــته
و بــا افــزوده شــدن بخــش جديــد غيردولتــي بــدون
اهليــت و بــا ماهيــت دوگانــه ،عمــ ً
ا نهتنهــا گشايشــي
در محيــط اقتصــادي بــراي فعــاالن بخــش خصوصــي
ايجــاد نكــرده ،بلكــه بهنوعــي مانــدگاري بخــش دولتــي
در عرصــه فعاليتهــاي اقتصــادي بــا عنــوان جديــد
عمومــي غيردولتــي ،تحكيــم و تثبيتشــده كــه عــدم
تحقــق نتايــج مــورد انتظــار از خصوصيســازي ،از
شــواهد ملمــوس آن در اقتصــاد كشــور اســت .او تاكيــد
ميكنــد :بخــش خصوصــي خواســتار حــذف واقعــي
دخالــت و تصديگــري دولــت در اقتصــاد ،مالكيــت و
مديريــت بنگاههاســت .فزونــي ،عضــو هيــات نماينــدگان
اتــاق تهــران ميگويــد :اگــر جايــگاه بخــش خصوصــي
بازتعريــف شــود ،خيلــي از مشــكالت ايــن حــوزه
برطــرف خواهــد شــد و اقتصــاد بــه رونــق و شــكوفايي
ميرســد .بــه گفتــه فزونــي ،بــا بازتعريــف جايــگاه
بخــش خصوصــي ،خيلــي از موانــع پيـشروي ايــن حــوزه
برطــرف ميشــود .بــه عنوانمثــال ،بــا پذيــرش جايــگاه
واقعــي بخــش خصوصــي ،بهبــود محيــط كســبوكار،
مبــارزه بــا فســاد ،رقابتــي شــدن اقتصــاد ،تســهيالت
و منابــع مالــي رقابتــي در جهــت حمايــت از توليــد و
اقتصــاد بخــش خصوصــي در اولويــت قــرار ميگيــرد.
در ايــن شــرايط همــه سياســتها و مقــررات در جهــت
تقويــت بخــش خصوصــي تدويــن و ارائــه ميشــود .عضــو
هيــات نماينــدگان اتــاق ايــران ميگويــد :دولتهــا بايــد
بپذيرنــد كــه بــراي رونــق اقتصــاد ،توليــد ،رشــد و كنتــرل
بيــكاري بايــد بــه جايــگاه بخــش خصوصــي اهميــت

انـرژی
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خاصــي قائــل شــوند .تجربــه همــه جــاي دنيــا نشــان
ميدهــد كــه دولتهــا متصــدي و بنــگاهدار خوبــي
نيســتند؛ كار دولــت سياس ـتگذاري ،نظــارت و تدويــن
خطمشــي كالن اســت .او ميگويــد :بخــش خصوصــي
بــا اميــد بــه آينــده معتقــد اســت كــه باالخــره دولــت
متوجــه نقــش و اهميــت جايــگاه بخــش خصوصــي
خواهــد شــد .از ســوي ديگــر عــاوه بــر كوچكســازي
بدنــه دولــت اصنافيهــا نيــز مهمتريــن دســتاورد
دولــت را بــه مهــار تــورم و شفافســازي در عرصــه
اقتصــادي مرتبــط ميداننــد .عضــو هيــات رييســه
اتــاق اصنــاف ايــران بــا اشــاره بــه مطلــب بــاال گفــت:
مهــار تــورم و شفافســازي ،مهمتريــن دســتاوردهاي
دولــت در چهــار ســال اخيــر اســت .محمــود هاشــمي در
گفتوگــو بــا اتــاق اصنــاف ايــران افــزود :دولــت يازدهــم
تــا بــه امــروز توانســته نــرخ تــورم را بــه خوبــي كنتــرل
كنــد و قيمتهــا را در ســطح معينــي نگــه دارد .ايــن
دســتاوردها باعــث شــده كــه هزينــه خانوادههــا افزايــش
نيابــد .بايــد هزينــه واقعــي خانوادههــا متعــادل شــود.
وي ادامــه داد :صنايــع كوچــك و متوســط كشــور در
گذشــته مــورد بيمهــري قــرار گرفتهانــد و بــراي اينكــه
نقــش و ســهم ايــن صنايــع در اقتصــاد كشــور افزايــش
يابــد ،بايــد سياســتهاي اقتصــادي مقاومتــي بطــور
دقيــق اجرايــي شــود .هاشــمي گفــت :صنايــع كوچــك و
متوســط نبايــد بــراي تاميــن مــواد اوليــه و ماشــين آالت
بــه كشــورهاي خارجــي متكــي باشــند و بايــد هــم مــواد
اوليــه و هــم ماشــينآالت و تجهيــزات مــورد نيــاز ايــن
صنايــع در داخــل كشــور ســاخته شــود و در ايــن زمينــه
خودكفــا شــويم .عضــو هيــات رييســه اتــاق اصنــاف
ايــران افــزود :اينكــه دولــت فقــط بــه صنايــع بــزرگ
توجــه داشــته باشــد ،درســت و منطقــي نيســت و بــا ايــن
عملكــرد نميتــوان بــه رشــد اقتصــادي مــورد نظــر در
برنامههــاي ســاالنه رســيد .وي بــا بيــان اينكــه بســياري
از كشــورهاي جهــان از طريــق حمايــت از صنايــع كوچك
و متوســط بــه رشــد و پيشــرفت نائــل شــدهاند ،اظهــار
كــرد :الزم اســت دولــت مــا حمايــت از صنايــع كوچــك
و متوســط توليــدي را در اولويــت برنامههــاي خــود قــرار
دهــد.
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جنگ بخش خصوصی با
اژدهای دو سر

وجــود نداشــته اســت امــا ایــن اژدهــای دو ســر گلــوی
بخــش خصوصــی را فشــار میدهــد و نمیگــذارد کشــور
از ظرفیتــی کــه ایــن بخــش در تولیــد کاالی رقابتپذیــر،
رشــد اقتصــادی و افزایــش فرصتهــای شــغلی دارد اســتفاده
کنــد .بــا توجــه بــه ایــن مســائل بخــش خصوصــی بــرای
فعالیــت تجــاری در ســطح جهــان شانســی نــدارد .تــا زمانــی
کــه دو ســر ایــن اژدهــا نفــس میکشــد نمیتوانیــم کاالی
ایرانــی قابلرقابــت در بازارهــای جهانــی تولیــد کنیــم و یــا
بهناچــار بایــد بــه بازارهایــی مثــل عــراق و افغانســتان کــه
بازارهــای کمتــر جــذاب در ســطح جهــان هســتند و برگشــت
ســرمایه از آن بــا ریســک بــاال همــراه اســت ،اکتفــا کنیــم.
چهــار ســال پیــش رو ،دوره ای بحرانــی بــرای کشــورهای
مختلــف از جملــه ایــران اســت .بحرانــی از ایــن منظــر کــه
در کشــورهای توســعهیافته جهــان ،دولتهــای ملیگــرای
اقتصــادی روی کار آمدنــد .در کشــورهایی مثــل آمریــکا،
فرانســه ،انگلیــس و احتمــاالً در آینــدهای نزدیــک در آلمــان،
ملیگراهــای اقتصــادی ســکان را بــه دســت گرفتنــد و
بیــش از اینکــه مثــل قدیــم عمــل بــه معاهــدات و توافقــات
بینالمللــی را دنبــال کننــد ،بــه دنبــال رشــد بیشــتر اقتصــاد
کشورشــان هســتند .از ایــن منظــر عرصــه بــه اقتصــاد ایــران
تنگتــر میشــود .کشــورهای پیشــرفته باقــدرت یافتــن
ملیگراهــای اقتصــادی سیاســتهای تدافعــی را در پیــش
خواهنــد گرفــت .در ایــن دوره بــا دنیایــی مواجــه هســتیم
کــه مرزبندیهــای شــدید اقتصــادی و مالیــات بــاال بــرای
تجــارت را دنبــال میکنــد .ایــن مســئله باعــث میشــود بــه
اقتصــادی برگردیــم کــه در آن تنهــا در نفــت قابلیــت رقابــت
در بازارهــای جهانــی را خواهیــم داشــت.
تحــوالت جهــان نشــان میدهــد کــه بــا شــرایط ســختی
مواجــه هســتیم ،بااینوجود،بــه نظــر مــن ،ســاختن اقتصــادی
پویــا و رقابتپذیــر بــا حــل مســائل داخلــی در کشــور کلیــد
میخــورد .بــا بــاز کــردن بــازار داخلــی فضــا بــرای رقابــت و
رشــد بخــش خصوصــی فراهــم میشــود .مــن  70درصــد از
مشــکالت فعلــی اقتصــاد ایــران را داخلــی میبینیــم و اگــر
بتوانیــم قوانینــی را اجــرا کنیــم کــه از بخــش خصوصــی،
نــوآوری ،ایجــاد شــغل و محصــول رقابتــی و باکیفیــت
حمایــت کنــد ،اقتصــاد رونــق مییابــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ابالغ نحوه بازرسي مالي بخش
خصوصي

خرید تضمینی  20ساله برق تولیدی از
بخش خصوصی توسط وزارت نیرو

دســتورالعمل جديــد ســازمان تاميــن اجتماعــي كشــور
دربــاره آخريــن تصميمــات مصــوب ايــن ســازمان
بــراي رســيدگي بــه دفاتــر و مــدارك بنگاههــاي
بخشخصوصــي ،ابــاغ شــد .براســاس ايــن دســتورالعمل،
بازرســي از مــدارك و دفاتــر شــركتهاي بخشخصوصــي
بــه اســتثناي مــواردي كــه در ايــن دســتورالعمل قيــد
شــده اســت ،صرفــا در آخريــن ســال مالــي انجــام
خواهــد گرفــت .بــه گــزارش روابــط عمومــي اتــاق تهــران،
بخشــنامه اخيــر ســازمان تاميــن اجتماعــي در حالــي
ابــاغ شــد كــه اتــاق تهــران رســيدگي بــه مــوارد اختالفــي
صاحبــان كســب و كار و ســازمان تاميــن اجتماعــي را در
دســتور كار قــرار داد و ســرانجام بــا پيگيريهــاي اتــاق
تهــران و شــوراي گفتوگــوي دولــت و بخــش خصوصــي
اســتان تهــران ،مســاله رســيدگي بــه دفاتــر بنگاههــا
براســاس قانــون (بــازه زمانــي 6ماهــه) ،در ســتاد اقتصــاد
مقاومتــي بــه رياســت معــاون اول رييسجمهــور مــورد
بحــث و بررســي قــرار گرفــت و نهايتــا مصــوب شــد تــا
بازرســي حداكثــر در بــازه زمانــي يكســاله انجــام شــود.
بــه ايــن ترتيــب ،برابــر بخشــنامه ابالغــي  6ارديبهشــت 96
ســازمان تاميــن اجتماعــي ،انجــام بازرســي از مــدارك و
دفاتــر شــركتهاي بخــش خصوصــي بــه اســتثناي مــوارد
زيــر صرفــا در آخريــن ســال مالــي انجــام خواهــد ،گرفــت:
 -1در مــواردي كــه موضــوع ادعــاي ســابقه يــا دســتمزد
اشــخاص مطــرح باشــد.
 -2درخواســتهاي مســتند بــه آرا مراجــع قضايــي و
شــبهقضايي ،شــركتهاي در حــال تصفيــه كــه از ســوي
واحدهــاي اجرايــي ارائــه ميشــود.
 -3در صورتــي كــه مســتنداتي بــه ســازمان تاميــن
اجتماعــي واصــل شــود كــه بيانگــر عــدم اجــراي قانــون
ازجملــه مــاده ( )38و تبصــره الحاقــي آن و عــدم اعــام
واقعــي دســتمزد بيمهشــدگان باشــد ،بازرســي بــا
تشــخيص و دســتور مديرعامــل قابــل انجــام خواهــد
بــود .غيــر از مــوارد مطــرح شــده ،ســازمان بيمــه تاميــن
اجتماعــي صرفــا دفاتــر را تحــت بــازه زمانــي يكســاله
مــورد بازرســي قــرار ميدهــد.

ســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر و روشــهای ســازگار بــا
ط زیســت بــرای تولیــد بــرق یکــی از اولویــت هــای
محیــ 
امــروز کشــورهای توســعه یافتــه بــه شــمار م ـیرود؛ امــروزه
انــرژی خورشــیدی دارای بزرگتریــن قابلیــت بــرای بــرآوردن
نیــاز جهــان در آینــده بـ ه عنــوان یکــی از منابــع تجدیدپذیــر
اســت ،بطــوری کــه بیــش از  ٢٢٠هــزار مــگاوات بــرق تولیدی
جهــان توســط فناوریهــای خورشــیدی تامیــن میشــود
امــا در کشــورمان باوجــود ظرفیــت هــای بســیار هنــوز
اقدامــات چندانــی در ایــن حــوزه صــورت نگرفتــه اســت بــه
طــوری کــه کمتــر از یــک درصــد انــرژی مــورد نیــاز کشــور
از طریــق انــواع انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تامیــن مــی شــود.
ولــی ایــران بــه دلیــل شــرایط خــاص جغرفیایــی ،ظرفیــت
ق آبــی،
هــای زیــادی بــرای اســتفاده از انــرژی هــای بــر 
بــادی ،خورشــیدی ،زمینگرمایــی و نیــز زیســت تــوده دارد
و در صــورت ســرمایهگذاری هــای تــازه مــیتــوان از ایــن
ظرفیــت هــا اســتفاده کــرد .موضوعــی کــه امــروز مدیــر کل
آژانــس بیــن المللــی انرژیهــای تجدیــد پذیــر «عدنــان
امیــن» در نخســتین همایــش تجــاری ایــران و اتحادیــه
اروپــا نشــان داد عالقــه بســیاری در ســطح بیــن المللــی بــه
خصــوص کشــورهای اروپایــی بــه آن وجــود دارد .او بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــران بــازار آینــده انــرژی اســت ،گفــت «:اتحادیــه
اروپــا ارزش زیــادی بــرای ظرفیتهــای ایــران قائــل اســت
و بــه همیــن خاطــر ،فرصــت و زمینــه مناســبی را فراهــم
خواهــد کــرد تــا ســرمایه گــذاران خارجــی بتواننــد در بــازار
انــرژی ایــران ســرمایه گــذاری کننــد .زمینههــای ســرمایه
گــذاری فراوانــی در بخــش انرژیهــای تجدیــد پذیــر در
ایــران وجــود دارد.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه یکــی از مشــکالت اصلــی ســرمایه
گــذاری در بخــش انــرژی هــای تجدیــد پذیــر ایــران کــه
هزینــه هــای باالســت ،گفــت «:هزینــه تولیــد انــرژی
خورشــیدی در ایــران میتوانــد تــا  45درصــد کاهــش
یابــد .ایــران پیشــرفتهای زیــادی را در زمینــه انرژیهــای
تجدیــد پذیــر داشــته و بخــش خصوصــی نقــش اساســی را در
ایــن میــان ایفــا مــیکنــد و بــه همیــن دلیــل هــم در زمینــه
انرژیهــای تجدیــد پذیــر قراردادهــای زیــادی بیــن ایــران بــا
آلمــان ،ایتالیــا و ســوئیس منعقــد شــده اســت».

انـرژی

شماره هفتاد ودو //هفته دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

دو تفاهم نامه برقی بین ایران و
کره جنوبی امضا شد

تفاهــم نامــه پــروژه جمــع آوری ،تصفیــه و اســتفاده
مجــدد گاز  SF۶و تفاهمنامــه مکانیســم توســعه پــاک
( )CDMبیــن شــرکت توانیــر بــه نمایندگــی از دولــت
ایــران و شــرکت کپکــو کــره جنوبــی بــه امضــا رســید.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» ،بــا حضــور آرش کــردی،
مدیرعامــل توانیــر و هیونــگ ریــول لــوو ،معــاون
شــرکت کپکــو کــره جنوبــی ،دو تفاهــم نامــه برقــی و
محیــط زیســتی بــه امضــا رســید.
آرش کــردی مدیرعامــل توانیــر در ایــن مراســم بــا
اشــاره بــه اینکــه «ایــن تفاهــم نامــه در دو محــور
 cdmو  essمیــان دو طــرف مبادلــه شــد» ،اظهــار
داشــت :تفاهــم نامــه نخســت در حــوزه  cdmبــه
کمــک فنــی طــرف کــره ای پــروژه جمــع آوری ،
تصفیــه و اســتفاده مجــدد گاز  SF6در ایــران اجرایــی
خواهــد شــد.
کــردی بــا بیــان ایــن کــه گاز  SF6در صنعــت بــرق،
بــه عنــوان یــک مــاده عایقــی در تجهیــزات فشــار قــوی
و در ســطوح ولتــاژ بــاال بســیار کاربــرد دارد ،افــزود:
بهــره گیــری از ایــن گاز در صنعــت بــرق دنیــا تحــت

صادرات ایران پس از برجام حدود ۳۰۰
درصد افزایش یافت
«میــگل آریــاس کانیتــه» کمیســیونر انــرژی اتحادیــه
اروپــا گفــت :بــر اســاس آمارهــای اعــام شــده ،برجــام
باعــث افزایــش  ۷۹درصــدی تجــارت ایــران بــا اتحادیــه
اروپــا شــده اســت و بــه طــور کلــی صــادرات ایــران حــدود
 ۳۰۰درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت .بهگــزارش بــرق
نیــوز« ،میــگل آریــاس کانیتــه» کمیســیونر انــرژی اتحادیه
اروپــا صبــح شــنبه در «اولیــن گردهمایــی تجــاری ایــران
و اتحادیــه ارپــا در حــوزه انــرژی پایــدار» اظهــار داشــت:
توافــق هســتهای در ژانویــه  2016زمینــه همکاریهــای
تنگاتنــگ میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا را در زمینههــای
گوناگــون فراهــم کــرده اســت.
وی افــزود :اتحادیــه اروپــا از برجــام حمایــت میکنــد
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پروتــکل هــای بیــن المللــی انجــام مــی شــود و اکنــون
طــرف کــره ای فنــاوری تصفیــه و اســتفاده مجــدد از
ایــن گاز را در اختیــار ایــران نیــز قــرار خواهــد داد.
وی ادامــه داد :براســاس ایــن تفاهــم نامــه دســتگاه
هــای مربــوط بــه تصفیــه گاز  SF6از کــره وارد و در
نقــاط مختلــف ایــران نصــب خواهــد شــد.
مدیرعامــل توانیــر تصریــح کــرد :بــا انعقــاد ایــن تفاهــم
نامــه ،صنعــت بــرق بــدون هزینــه نســبت بــه اســتفاده
از ایــن فنــاوری در داخــل کشــور و زمینــه ســازی برای
انتقــال فنــاوری آن قــدم بزرگــی خواهــد برداشــت.
وی افــزود :در قالــب تفاهــم نامــه دوم نیــز شــرکت
کپکــو در خصــوص راه انــدازی سیســتم هــای ذخیــره
ســاز انــرژی در ایــران ،پــروژه پایلوتــی را اجــرا خواهــد
کــرد کــه در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن ،مــی تــوان
ایــن سیســتم هــا در ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه،
بیمارســتان هــا و ...اجــرا و راه انــدازی کــرد.
مدیرعامــل توانیــر خاطرنشــان کــرد :بــا راه انــدازی
ایــن سیســتم هــا ،عــاوه بــر ایــن کــه مــی تــوان در
مواقــع حســاس ،بــرق ســاختمان هــای بــزرگ را بــرای
چنــد ســاعت تامیــن کــرد ،در ســاعت هــای پیــک نیــز
مــی تــوان از ایــن سیســتم بــرای کاهــش پیــک بــار
بهــره گرفــت.
و خوشــبختانه بیــن ایــران و اروپــا در ایــن زمینــهب
همکاریهــا خوبــی تاکنــون وجــود داشــته اســت.
وی تصریــح کــرد :بــر اســاس آمارهــای اعــام شــده
برجــام باعــث افزایــش  79درصــدی تجــارت ایــران بــا
اتحادیــه اروپــا شــده اســت و بــه طــور کلــی نیــز صــادرات
ایــران حــدود  300درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
وی تأکیــد کــرد :ایــران و اروپــا در زمینــه امنیــت انــرژی
و توســعه انرژیهــای پــاک میتواننــد شــرکای خوبــی
بــرای یکدیگــر باشــند و مــا حاضریــم در بخــش انتقــال
تجربــه و ســرمایه گــذاری در توســعه انرژیهــای نــو بــا
ایــران همــکاری تنگاتنــگ تــری داشــته باشــیم.
کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا خاطرنشــان کــرد:
اســتراتژی آینــده اتحادیــه اروپــا توســعه اقتصــاد بــدون
نفــت اســت و مــا بنــا داریــم تــا ســال  2030متوســط
تولیــد انرژیهــای پــاک را در اتحادیــه اروپــا بــه 30
درصــد کل انــرژی تولیــدی ایــن اتحادیــه برســانیم.
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سهم  ۷۵۰۰مگاواتی
انرژیهای نو در سبد
انــــرژی

وعده «پرداخت یارانه بیشتر» جفا در
حق مردم است
در ارزیابــی شــعارهای اقتصــادی برخــی نامزدهای
ریاســتجمهوری از جملــه افزایــش یارانههــا
و ایجــاد ۵میلیــون شــغل ،میتــوان گفــت؛
شــعارهای پوپولیســتی کــه بــر مبنــای شــرکت
نــدادن مــردم در اقتصــاد و فقــط پرداخــت پــول و
یارانــه بیشــتر باشــد ،جفــا در حــق مــردم اســت.

ایــن واقعیتــی انکارناپذیــر اســت کــه فضــای فعلــی
کســبوکار بعــد از دولــت یازدهــم بــه ســمت
بهبــود حرکــت کــرد ،در دولتهــای نهــم و دهــم
عقبماندگیهــای اقتصــادی زیــادی بــه وجــود آمــد.
درآمدهــای نفتــی آنطــور کــه باید صــرف زیرســاختهای
اقتصــادی نمیشــد و ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق و
انــرژی انجــام نشــد کــه نمونــه آن را امــروز در معضــل
گــرد و غبــار و هــوای خوزســتان میبینیــم.
در کل میتــوان گفــت؛ بایــد برنامـهای دنبــال شــود کــه
درآمدهــا از طریــق مشــارکت مــردم در اقتصــاد افزایــش
یا بد .
هــر نامــزدی کــه دیدگاهــش معطــوف بــه ایــن باشــد
کــه ســرانه ملــی بــاال بــرود میتــوان بــه او فکــر کــرد.
دیدگاهــی کــه بایــد بــر اســاس اقتصــاد غیرنفتــی باشــد؛
نــه اینکــه گفتــه شــود نفــت بیشــتری میفروشــیم و
بــه اقتصــاد پــول تزریــق میکنیــم و نــرخ دالر را پاییــن
نگــه میداریــم .اینکــه کاری کنیــم کــه مــردم فقــط
یارانــه بگیرنــد و در اقتصــاد مشــارکت نداشــته باشــند،
جفــا در حــق مــردم اســت.

هرچنــد کــه موضــوع ایجــاد شــغل بــه طــور حتــم
امکانپذیــر اســت امــا بایــد ایــن مســئله را هــم در نظــر
گرفــت کــه زیرســاختهای اقتصــاد ایــران کــه در
۱۰ســال گذشــته آســیب دیــده ،زمینــه را بــرای ایجــاد
شــغل کمتــر کــرده اســت .البتــه در  ۴ســال گذشــته
ترمیمهایــی رخ داده ،روابــط بینالملــل مناســبتر
شــده و توانســتیم زمینــه آوردن ســرمایهگذاری خارجــی
را کــه عامــل اصلــی بــرای ایجــاد شــغل بــه شــمار
میآیــد ،فراهــم کنیــم .بایــد از درآمدهــای نقتــی بــرای
ایجــاد شــغل اســتفاده شــود و از همــه مهمتــر فضــای
کســبوکار را بهبــود بخشــیم.
نیــاز اســت کــه زمانــی را در نظــر بگیریــم تــا بتــوان
زیرســاختها را آمــاده و تــورم را کنتــرل و پیشــرانهای
عبــور از رکــود را اجرایــی کــرد تــا در نهایــت شــرایط از حمیدرضــا صالحــی نایــب رئیــس کمیســیون
هــر لحــاظ بــرای یــک خیــزش اقتصــادی آمــاده شــود .انــرژی اتــاق بازرگانــی ایــران

رئیــس ســازمان انــرژی هــای نــو گفــت :در صورتــی کــه
فنــاوری هــای موردنیــاز بــرای کاهــش آالیندگــی هــا در
اختیــار کشــورهای خاصــی قــرار گیــرد ممکــن اســت
نگاهــی ســودجویانه نســبت بــه ســایر کشــورها ایجــاد
شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ســید محمــد صــادق زاده
در نخســتین گردهمایــی تجــاری ایــران و اتحادیــه اروپــا
بــا بیــان اینکــه طــی ســال هــای اخیــر شــاهد تغییــرات
اقلیــم بــوده ایــم کــه ایــران نیــز از ایــن تغییرات مســتثنی
نبــوده اســت گفــت :بــا رشــد تکنولــوژی ســاخت دســت
بشــر کــه موجــب آلودگــی زیســت محیطــی شــده اســت
شــرایط آب و هوایــی و اقلیمــی تغییــرات زیــادی کــرده
کــه منجــر بــه ایجــاد خشکســالی در ایــران شــده اســت.
معــاون وزیــر نیــرو ادامــه داد :بــا وجــود اینکــه ایــران
ســابقه افزایــش انتشــار آالیندگــی نــدارد امــا در نشســت
پاریــس کــه بــه منظــور کاهــش انتشــار آالیندگــی برگــزار
شــده بــود پذیرفــت ،تــا میــزان آالیندگــی صنایــع خــود را
تــا  ۱۲درصــد کاهــش دهــد .طــی ایــن گردهمایــی تــاش
شــده اســت تــا راهکارهایــی بــرای کاهــش و جلوگیــری از
افزایــش آالیندگــی ارائــه شــود.
رئیــس ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــا اعــام
اینکــه تــا ســال  ۲۰۳۰میــادی بایــد میــزان تولیــد
بــرق نیــروگاه هایــی کــه بــا اســتفاده از انــرژی هــای
تجدیدپذیــر فعالیــت مــی کننــد بــه  ۷۵۰۰مــگاوات برســد
گفــت :پیــش بینــی مــی شــود از ایــن میــزان تــا پایــان
ســال جــاری هــزار مــگاوات از تولیــدات نیــروگاه هــای
تجدیدپذیــر را بــه بهــره بــرداری برســانیم.
او ادامــه داد :از آنجایــی ایــن توافــق ،یــک توافــق بشــر

دوســتانه اســت تمامــی کشــورها و دولــت هــا تــاش مــی
کننــد تــا حضــور گســترده ای در ایــن برنامــه داشــته
باشــند .در ایــن میــان دو علــت مــی توانــد پایــه هــای
ایــن توافــق را سســت کنــد نخســت عــدم عمــل بعضــی
از کشــورهای پیوســته یــک کنوانســیون اســت .بــه ایــن
معنــی کــه چنــد گــروه عضــو ایــن کنوانســیون هســتند
کــه بایــد هــر ســاله میــزان انتشــار گازهــای آالینــده
خــود را بــه نســبت ســال گذشــته کاهــش دهنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه در ایــن میــان ممکــن اســت برخــی
از کشــورها بــه ایــن توافــق پایبنــد نباشــند علــت دیگــری
کــه مــی توانــد زمینــه ســاز سســتی ایــن توافقنامــه شــود
عــدم نــگاه تجارتــی و درآمدزایــی بــه کاهــش آالیندگــی
هاســت .بــرای جلوگیــری از ایجــاد چنیــن نگاهــی نیــاز بــه
توســعه ،تجهیــزات و فنــاوری هایــی در راســتای کاهــش
آالیندگــی داریــم.
صــادق زاده ادامــه داد :در صورتــی کــه فنــاوری هــای
موردنیــاز بــرای کاهــش آالیندگــی هــا در اختیــار
کشــورهای خاصــی قــرار گیــرد ممکــن اســت نگاهــی
ســودجویانه بــرای ســایر کشــورها ایجــاد شــود .بــه ایــن
منظــور کــه کشــورهای صاحــب فنــاوری بــا احتــکار ایــن
فنــاوری هــا بخواهنــد بــرای ســایر کشــورهایی کــه بــه
ایــن فنــاوری هــا نیــاز دارنــد هزینــه تراشــی کــرده و آنهــا
را دچــار دردســر کنــد .البتــه براســاس قوانیــن صنــدوق
اقلیــم ســبز بخــش قابــل توجهــی از منابــع ایــن صنــدوق
بــه خریــد تکنولــوژی هــای موردنیــاز بــرای کاهــش
آالیندگــی از دارنــدگان ایــن فنــاوری هــا تخصیــص مــی
یابــد .بــه ایــن ترتیــب ضمــن حفــظ مالکیــت معنــوی ایــن
فنــاوری هــا در اختیــار متقاضیــان آن قــرار مــی گیــرد.
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فعــال حــوزه صــادرات صنعــت بــرق ،ایــن صنعــت
را یکــی از صنایــع توانمنــد در حــوزه صــادرات
دانســت و سیســتم بانکــی ناکارآمــد را مهمتریــن
مانــع در مقابــل توســعه صــادرات تجهیــزات و
خدمــات فنــی و مهندســی ایــن صنعــت عنــوان
کــرد.
پیــام باقــری در گفتگــو بــا خبرنــگار بــرق «انــرژی امــروز»
بــه توانمندیهــای قابــل توجــه صنعــت بــرق بهعنــوان
یــک صنعــت زیرســاختی اشــاره کــرد و گفــت :صنعــت
بــرق ایــران امــروز از مــرز خودکفایــی  ۹۵درصــدی گذشــته
و ماموریــت ایجــاد رفــاه را بــه معنــای برقرســانی ۱۰۰
درصــدی بــه شــهرها و بیــش از  ۹۹درصــدی بــه روســتاهای
کشــور بــه اتمــام رســانده اســت .ایــن در شــرایطی اســت
کــه امــروزه بیــش از یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان
بــه بــرق دسترســی ندارنــد.
وی بــا اشــاره بــه ســهم ۱۴و نیــم درصــدی صنعــت بــرق از
ارزش افــزوده کل کشــور تاکیــد کــرد :ایــن آمــار بــه خوبــی
مویــد پتانســیلهای صنعــت بــرق اســت .فرامــوش نکنیــم
کــه در حــال حاضــر بخــش خصوصــی عهــدهدار تولیــد
بیــش از  ۵۰درصــد بــرق کشــور اســت و ایــران بــا ۷۶
هــزار مــگاوات ظرفیــت نصــب شــده ،رتبــه اول منطقــه و
چهاردهــم دنیــا را دارد.
مدیرعامــل شــرکت پارصــان در ادامــه افــزود :فــارغ از همــه
ایــن توانمندیهــا ،صنعــت بــرق یکــی از صنایــع پیشــرو در
حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی نیــز محســوب
میشــود .ایــن صنعــت در ســال  ۹۵رقمــی معــادل دو
میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون دالر صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی و ســهمی  ۹۸و هفــت دهــم درصــدی از کل
صــادرات ایــن حــوزه داشــته و تقریبــا میتــوان گفــت
کــه تمــام کاری کــه در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی انجــام شــده ،توســط صنعــت بــرق بــوده اســت.
باقــری ضمــن اشــاره بــه پیشــرو بــودن صنعــت بــرق در
حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و بهویــژه
صــدور کاالهــای  ،Hi Techاذعــان کــرد :در حــال حاضــر
شــرکتهای فعــال صنعــت بــرق ،پروژههایــی بــه ارزش
تقریبــی ســه میلیــارد دالر در خــارج از ایــران در دســت
اجــرا دارنــد و کاال و خدمــات خــود را بــه بیــش از  ۴۰کشــور
در دنیــا صــادر میکننــد.
وی صــادرات را یکــی از اصلیتریــن پایههــای عملیاتــی

انـرژی

شماره هفتاد ودو //هفته دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

اغاز اعطای  ۱۸۰میلیون یورو
تسهیالت بانک اکو به وزارت نیرو

پتانسیل
 ۲۵میلیارد دالر
صادرات را داریم
شــدن شــعار ســال و اقتصــاد مقاومتــی دانســت و تصریــح
کــرد :در شــرایط رکــود حاکــم بــر اقتصــاد و صنعــت کشــور،
صــادرات یکــی از مهمتریــن بنیانهــای توســعه تولیــد و
اشــتغال محســوب میشــود .در حقیقــت توســعه صــادرات
غیرنفتــی تنهــا نســخهای اســت کــه امــروز میتوانیــم بــرای
کاهــش بیــکاری و توســعه پایــدار اقتصــادی کشــور تجویــز
کنیــم.
ایــن فعــال صنعــت بــرق در ادامــه خاطرنشــان کرد :مســالهای
کــه در مــورد صنعــت بــرق بایــد بــه شــکل جــدی مــورد
توجــه قــرار گیــرد؛ ایــن اســت کــه ایــن صنعــت دارای یــک
مزیــت نــادر صادراتــی اســت .چــرا کــه کاال و خدماتــش دارای
ارزش افــزوده بســیار باالیــی هســتند .ایــن در حالــی اســت
کــه بــر اســاس آمــار منتشرشــده علیرغــم رشــد صــادرات
غیرنفتــی بــه لحــاظ وزنــی ،ارزش ایــن صــادرات بــه مــرز
 ۴۴میلیــارد دالر رســیده و رشــد کمتــری را نشــان میدهــد.
ایــن آمــار نســبت بــه افزایــش صــدور مــواد خــام کــه ارزش
افــزوده کمــی را نصیــب کشــور میکنــد ،هشــدار میدهــد.
باقــری نادرســت بــودن الگــوی صادراتــی کشــور را یکــی از
عوامــل موثــر در افزایــش صــادرات مــواد خــام یــا محصوالتــی
بــا ارزش افــزوده پاییــن دانســت و افــزود :ایــن رویکــرد
خطــرات بســیاری بــرای اقتصــاد کشــور دارد .امــروز در دنیــا
کشــورهای موفــق در حــوزه صــادرات ،صــدور تجهیــزات و
خدماتــی بــا ارزش افــزوده بــاال را بهعنــوان الگــوی اصلــی
خــود ر ایــن زمینــه مدنظــر قــرار دادهانــد و مــا نیــز چــارهای
جــز حرکــت در ایــن مســیر نداریــم.
وی تمرکــز بــه توســعه صــادرات صنایعــی ماننــد بــرق را

راهحلــی اثربخــش بــرای تغییــر ایــن الگــوی ذهنــی اشــاره
کــرد و گفــت :تنهــا در صــورت افزایــش صــادرات محصــوالت
و خدماتــی بــا ارزش افــزوده باالســت کــه میتوانیــم بــه
محقــق شــدن شــعار ســال  ۹۶و رشــد هشــت درصــدی
پیشبینــی شــده در قانــون ششــم توســعه امیــدوار باشــیم.
مدیــر عامــل شــرکت پارصــان نســبت بــه رونــد کاهشــی
ارزش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی نســبت بــه چنــد
ســال گذشــته هشــدار داد و تاکیــد کــرد :تــا چنــد ســال
پیــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت بــرق از
مــرز چهــار میلیــارد دالر هــم گذشــت ،کاهــش ایــن رقــم
نشــان میدهــد کــه صــادرات صنعــت بــرق نیازمنــد توجــه
ویــژه مســووالن اســت .البتــه ذکــر ایــن نکتــه را ضــروری
میدانــم کــه پتانســیل صنعــت بــرق ایــران بــرای صــدور
کاال و خدمــات فنــی و مهندســی رقمــی بالــغ بــر  ۲۵میلیــارد
دالر اســت.
باقــری فاصلــه معنــادار میــان رقــم محقــق شــده صــادرات
ایــن صنعــت بــا پیشبینیهــای انجــام شــده در خصــوص
صــادرات را ناشــی از چالشهــای موجــود در فضــای داخلــی
اقتصــاد کشــور دانســت و تصریــح کــرد :بــه هــر حــال بایــد
ایــن مســاله را در نظــر گرفــت کــه صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی تنهــا بــا تولیدکننــده تجهیــزات و یــا ارائهکننــده
خدمــات در ابتــدا و یــک مصرفکننــده یــا خریــدار در انتهــا
مواجــه نیســتیم .صــادرات یــک زنجیــره اســت کــه حلقههــای
آن بایــد بهدرســتی بــه هــم متصــل شــده و هریــک از ایــن
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بــهگــزارش بــرق نیــوز« ،محســن بختیــار» معــاون اقتصــادی
و امــور برنامهریــزی وزیــر نیــرو و معــاون بانــک بینالمللــی
توســعه و تجــارت اکــو ،نــوع و شــیوه اعطــای تســهیالت بانــک
توســعه و تجــارت اکــو بــه طــرح هــای صنعــت آب و بــرق را
بررســی کردنــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش ،تســهیالت 180میلیــون یورویــی بــرای
اجــرای  4طــرح در زمینــه ســاخت تاسیســات فاضــاب،
شــبکه هــای آبیــاری و زهکشــی و انتقــال نیــروی بــرق در
چهــار اســتان اختصــاص یافتــه اســت.
بــه گفتــه دســت انــدرکاران ،هــر چهــار طــرح دارای پیشــرفت
فیزیکــی متناســب بــا برنامــه زمــان بنــدی اســت کــه بــا
تکمیــل آنهــا ،ســطح بهــره منــدی مــردم کشــور از خدمــات
وزارت نیــرو افزایــش مــی یابــد.
بانــک تجــارت و توســعه اکــو از بانکهــای بینالمللــی و
زیرمجموعــه ســازمان اکــو بــه شــمار مــی رود.
ایــن بانــک در ســال  1387بــا ســرمایه  60میلیــون واحــد
برابــر بــا پنــج میلیــون و  870هــزار دالر آغــاز بــه کار کــرد.
مقــر بانــک در اســتانبول ترکیــه اســت و در پایتخــت
کشــورهای عضــو اکــو نیــز شــعبه ایجــاد مــی کنــد و آنهــا
تســهیالت مالــی و اعتبــاری میدهــد.
تســهیالت طرحــی بانــک اکــو ،بیشــتر بــا هــدف تامیــن
نیازهــای ارزی پــروژه هــای تولیــدی ،عمرانــی و زیربنایــی
اولویــت دار بخــش دولتــی ،اعطــا مــی شــود.
براســاس ضوابــط و مقــررات بانــک همــه مراحــل اجرایــی
طــرح از جملــه تهیــه اســناد مناقصــات جهــت انتخــاب
پیمانــکار ،مشــاور مدیریــت طــرح (پی.ام.ســی ،)PMC-مشــاور
ناظــر ،حســابرس طــرح و برگــزاری مناقصــات مربوطــه بایــد
زیــر نظــر بانــک صــورت پذیــرد و پیمانــکار و مشــاوران آن
انتخــاب نشــده باشــند.
همچنیــن تامیــن مالــی طــرح توســط بانــک اکــو منــوط بــه
تملــک اراضــی مــورد نیــاز پیــش از آغــاز فراینــد اجرایــی
اســت.
ارایــه اســناد و مــدارک مربــوط بــه تملــک اراضــی مــورد نیــاز،
تــدارک بودجــه تکمیلــی داخلــی و همچنیــن اخــذ و ارایــه
مجوزهــای اجــرای طــرح از ســایر نهادهــای زیربــط (ماننــد
شــهرداری هــا ،ســازمان محیــط زیســت و  )...ضــروری اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
فاصله نجومی رشد انرژیهای تجدیدپذیر با
تکالیف برنامه
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس ،بــا تاکیــد بــر لــزوم
ارائــه یارانــه بــه بخــش خصوصــی بــرای فعالیــت در بخــش
انرژیهــای نــو ،گفــت :فاصلــه اقدامــات انجــام شــده در
ایــن بخــش بــا الزامــات برنامــه هــای توســعه کشــور در
حــوزه انــرژی هــای نــو بســیار زیــاد اســت.
اســداهلل قــره خانــی بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن
گردهمایــی تجــاری ایــران و اتحادیــه اروپــا در حــوزه
انــرژی پایــدار و تجدیدپذیــر در ســالن همایشهــای وزارت
نیــرو ،گفــت :بیشــتر کشــورهای جهــان چــه غنــی و چــه
فقیــر در دهههــای اخیــر ،اســتراتژیهای خــود را بــرای
افزایــش ســهم منابــع تجدیدپذیــر در ســبد منابــع انــرژی
خــود تنظیــم کردهانــد ،کــه ایــران در ایــن بیــن بــا توجــه
بــه وجــود پتانســیل هــای زیــاد در ایــن عرصــه چنــدان
موفــق نبــوده اســت.
نماینــده مــردم علــی آبادکتــول در مجلــس شــورای
اســامی ،افــزود:وزارت نیــرو بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی
و اســتفاده از ســوخت مجانــی در نیــروگاه هــای تمایــل
زیــادی بــه اســتفاده از انــرژی هــای نــو و تجدیدپذیــر
نــدارد و گاهــی ســازوکار و بســتر مناســبی بــرای اســتفاده
از انــرژی هــای نــو فراهــم نمــی شــود.
تعهــدات الزم بــرای خریــد انرژیهــای نــو از
بخــش خصوصــی وجــود نــدارد
قــره خانــی بــا بیــان اینکــه تعهــدات الزم بــرای خریــد
انــرژی هــای نــو از بخــش خصوصــی وجــود نــدارد ،ادامــه
داد :گاهــی تصمیمــات متغیــر و ناپایــداری در حــوزه
انــرژی هــای نــو اتخــاذ مــی شــود ،کــه بخــش خصوصــی
را بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش منصــرف مــی
کنــد و ایــن مضــوع گاهــی ناشــی از نبــود اراده در وزارت
نیــرو بــرای توســعه ایــن بخــش اســت.
وی بــا اشــاره بــه الزامــات برنامــه هــای توســعه کشــور
بــرای گســترش و توســعه انــرژی هــای نــو و تجدیدپذیــر
یــادآور شد:متاســفانه فاصلــه اقدامــات انجــام شــده در
حــوزه انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــا الزامــات برنامــه هــای
توســعه کشــور در حــوزه انــرژی هــای نــو بســیار زیــاد
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اســت ،کــه وزارت نیــرو مــی توانــد بــا پرداخــت یارانــه و ممکــن اســت بــرای بانکهــا نیــز ایجــاد شــود ،خواهــد
تســهیالت بــه بخــش خصوصــی تولیــد انــرژی هــای نــو در داد.
کشــور را فعــال کنــد.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی ،ایران واسطه صادرات برق ترکمنستان به قفقاز شد
تصریــح کرد:ایــران از لحــاظ برخــورداری منابــع مختلــف روزنامــه نئوتــرال ترکمنســتان نوشــت ،ترکمنســتان قصــد
انــرژی یکــی از غنــی تریــن کشــورهای جهــان محســوب دارد از طریــق خــاک ایــران بــه کشــورهای حــوزه قفقــاز
میگــردد ،لــذا اســتفاده بهینــه از منابــع انــرژی هــای بــرق صــادر کنــد.
فســیلی و ارتقــاء میــزان بهــره بــرداری از منابــع متنــوع بــه گــزارش انــرژی امــروز ،روزنامــه نئوتــرال ترکمنســتان
انرژیهــای تجدیدپذیــر جهــت تامیــن بخشــی از نیــاز نوشــت ،ترکمنســتان قصــد دارد از طریــق خــاک ایــران
بــه کشــورهای حــوزه قفقــاز بــرق صــادر کنــد.
روزافــزون انــرژی کشــور ضــروری اســت
ترکمنســتان بــه منظــور افزایــش حجــم صــادرات بــرق
از بخش خصوصی در ضمانتنامههای مالی حمایت خــود قصــد دارد یــک خــط انتقــال بــرق ولتــاژ بــاال در
مســیرهای مری-سرخس-مشــهد و بالکانآبات-گنبــد
میکنیم
قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل گفــت :وزارت احــداث کنــد.
نیــرو بــه دنبــال ایــن اســت کــه ضمانتنامههــای مالــی بــا ســاخت ایــن خطــوط انتقــال بــرق ،ترکمنســتان قــادر
شــرکتهای داخلــی را بــرای فعالیــت در خــارج از کشــور خواهــد بــود صــادرات بــرق بــه ایــران را افزایــش دهــد
و بــرق خــود را از طریــق شــبکه انتقــال بــرق ایــران بــه
تســهیل کنــد.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» علیرضــا دائمــی ،بــا بیــان ترکیــه و دیگــر کشــورهای منطقــه قفقــاز صــادر نمایــد.
اینکــه بخــش خصوصــی بایــد از چارچــوب دولــت خــارج همچنیــن طــرح هایــی بــرای ســاخت یــک خــط
شــود و در ایــن مســیر وزارت نیــرو نیــز بــه ایــن شــرکتها انتقــال بــرق در امتــداد مســیر عبــور خــط لولــه تاپــی
کمــک خواهــد کــرد ،اظهار کــرد :اگــر بخــش خصوصی در (ترکمنستان-افغانستان-پاکســتان-هند) وجــود دارد کــه
زمینــه تهیــه ضمانتنامههــای مالــی در خــارج از کشــور ســاخت آن از دســامبر  ۲۰۱۵آغــاز شــده اســت.
بــا مشــکلی روبــرو شــود ،وزارت نیــرو ضمــن حمایــت از در آینــده ،عرضــه بــرق ترکمنســتان بــه تاجیکســتان و
ایــن بخــش تــا زمــان رفــع ایــن مشــکل حمایــت خــود پاکســتان امــکان پذیــر خواهــد شــد و صــادرات بــرق ایــن
کشــور بــه افغانســتان افزایــش خواهــد یافــت.
را خواهــد داشــت.
معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه پشــتیبانی از صنعــت ،در حــال حاضــر ،ترکمنســتان بــه کشــورهای ایــران،
توســعه بازارهــای منطقــهای ،تســهیلگری در امــور ترکیــه و افغانســتان بــرق صــادر مــی کنــد.
بینالمللــی و رفــع موانــع ســرمایهگذاری خارجــی ،چهــار
مولفــه اصلــی وزارت نیــرو اســت ،گفــت :قــرار نیســت افزايش ۲۳درصدي صادرات غيرنفتي در دولت
يازدهم
دولــت نقــش تولیدکننــده را در کشــور ایفــا کنــد .لــذا
براســاس آمــار تجــارت خارجــي ،صــادرات غيرنفتــي
بایــد جمعیــت صنایــع کشــور افزایــش یابــد.
دائمــی تصریــح کــرد :در شــورای عالــی توســعه صــادرات ايــران در دولــت يازدهــم ۲۳درصــد افزايــش يافتــه اســت.
کــه مصوبــات آن مصوبــات دولــت اســت ،تصمیــم گرفتــه بــه گــزارش ايســنا ،براســاس آمارهــاي گمــرك ،ميــزان
شــد تــا بــرای حــل مشــکل ضمانتنامههــا ،دولــت صــادرات غيرنفتــي ايــران در دوره 4ســاله دولــت دهــم
حمایتهــای الزم را انجــام دهــد و بــرای ایــن مســئله ۱۴۴ميليــارد و ۹۴۷ميليــون دالر بــود كــه ايــن رقــم بــه
۱۷۸ميليــارد و ۷۵۳ميليــون دالر در دوره 4ســاله دولــت
منابعــی را تخفیــف دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه بانکهــا موظــف هســتند يازدهــم افزايــش يافتــه اســت .صــادرات غيرنفتــي ايــران
ضمانتنامههــا را آســانتر صــادر کننــد ،گفــت :در در دولــت يازدهــم در مجمــوع ۳۳ميليــارد و ۸۰۶ميليــون
صورتــی کــه ضمانتنامههــا درخواســت و ضبــط شــد ،دالر بيشــتر از دوره 4ســاله دولــت دهــم بــود .براســاس
دولــت همــه جــور حمایتــی را بــرای حــل مشــکالت کــه ايــن گــزارش بهتريــن ركــورد در صــادرات غيرنفتــي
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ايــران بــه ســال  ۱۳۹۵اختصــاص دارد و ايــران موفــق
شــد در ايــن ســال بــه ميــزان ۴۳ميليــارد و ۹۳۰ميليــون
دالر انــواع كاال بــه ســاير كشــورها صــادر كنــد كــه ايــن
رقــم در كارنامــه تجــارت خارجــي ايــران بيســابقه بــوده
اســت .همچنيــن بهتريــن تــراز تجــاري كشــورمان در دو
ســال اخيــر بــه ثبــت رســيد و تجــار و بازرگانــان ايرانــي
موفــق شــدند بــراي نخســتينبار در ســال  ۱۳۹۴بــا
تــراز تجــاري مثبــت ۹۲۴ميليــون دالر و در ســال ۱۳۹۵
بــا مثبــت ۲۴۶ميليــون دالر ،كارنامــه تجــارت خارجــي
كشــور را بــا بهتريــن عملكــرد بــه ثبــت برســانند.
امضاي تفاهمنامه همكاري گمركي بين ايران و
ارمنستان
جمهــوري اســامي ايــران و جمهــوري ارمنســتان پروتــكل
تبــادل اطالعــات گمركــي امضــا كردند.
بــه گــزارش گمــرك ايــران ،ايــن پروتــكل بــه امضــاي
مســعود كرباســيان رييــس كل گمــرك ايــران و وارتــان
هاراتونيــان رييــس كل گمــرك و رييــس كارگــروه درآمــد
كشــوري ارمنســتان رســيد .بــا اجرايــي شــدن مفــاد ايــن
پروتــكل تمــام و هرگونــه اطالعــات ،درخواســتها و
اســناد گمركــي و تجــاري دو كشــور ايــران و ارمنســتان
بايــد مطابــق بــا قوانيــن ملــي طرفهــا ارائــه شــود.
براســاس ايــن توافــق طرفهــا هــر ســه مــاه و همچنيــن
بــه صــورت ســاالنه ،تبــادل دادههــاي آمــاري گمركــي
دربــاره تجــارت دو جانبــه را اجــرا ميكننــد.
بــا اجــراي ايــن پروتــكل پيشبينــي ميشــود زمينــه
تســهيل و توســعه تجــارت بيــش از پيــش فراهــم شــود و
فصــل جديــدي از همكاريهــاي تجــاري ميــان دو كشــور
آغــاز شــده و ســطح روابــط اقتصــادي دو كشــور ارتقــا
يابــد .صــادرات جمهــوري اســامي ايــران بــه ارمنســتان
در ســال  ۱۳۹۵بــه ميــزان ۱۷۹ميليــون و ۱۰۳هــزار
دالر و واردات ايــران از ارمنســتان در مــدت يــاد شــده
۲۰ميليــون و ۸۹۲هــزار دالر بــود.
داليل كاهش صادرات به آفريقا
ايســنا| مديــركل دفتــر بازرگانــي كشــورهاي عربــي و
آفريقايــي ســازمان توســعه و تجــارت ايــران از كاهــش
حجــم صــادرات ايــران بــه قــاره آفريقــا در ســال ۱۳۹۵
نســبت بــه ســال  ۱۳۹۴خبــر داد .فــرزاد پيلتــن بــا اشــاره
بــه اينكــه در ســال  ۱۳۹۴حــدود ۸۵۰ميليــون دالر كاال

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

و خدمــات بــه كشــورهاي آفريقايــي صــادر شــد ،اظهــار
كــرد :در ســال  ۱۳۹۵صــادرات ايــران بــه قــاره آفريقــا بــه
رقمــي معــادل ۷۰۰ميليــون دالر رســيد كــه نســبت بــه
ســال  ۱۳۹۴بــا كاهــش حــدود ۱۵۰ميليــون دالري همراه
بــود .وي همچنيــن درمــورد كاهــش صــادرات ايــران بــه
قــاره آفريقــا ،اظهــار كــرد :دليــل اصلــي كاهــش صــادرات
ايــران بــه كشــورهاي آفريقايــي ،كاهــش شــديد صــادرات
بــه مصــر اســت كــه ايــن مســاله در دســت بررســي اســت
و بايــد ببينيــد كــه ايــن كشــور محصــوالت موردنيــاز
خــود را كــه تــا پيــش از ايــن از ســوي ايــران تاميــن
ميشــد از كشــور ديگــري وارد ميكنــد يــا اينكــه مــا
محصــوالت خودمــان را بــه كشــورهاي ديگــري غيــر از
مصــر ميفرســتيم .مديــركل دفتــر بازرگانــي كشــورهاي
عربــي و آفريقايــي ســازمان توســعه تجــارت ايــران بــا
اعــام اينكــه در قــاره آفريقــا 5كشــور آفريقايجنوبــي،
كنيــا ،نيجريــه و مصــر كشــورهاي هــدف صادراتــي ايــران
هســتند ،ادامــه داد :در زمينــه صــادرات كاال و خدمــات
از ايــران بــه كشــورهاي قــاره آفريقــا 5كشــور مربوطــه
در اولويــت هســتند و بهعنــوان كشــور هــدف مدنظــر
قــرار گرفتنــد .پيلتــن اعــام كــرد :غنــا ،ســنگال ،اتيوپــي،
ســاحلعاج ،زيمبابــوه و اوگانــدا كشــورهاي ديگــري
هســتند كــه در برنامههــاي صادراتــي ايــران قــرار دارنــد.
امضای قرارداد ساخت تجهیرات نفتی با سازندگان
داخلی
تهــران  -ایرنــا  -رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات
صنفــت نفــت گفــت :تاکنــون پنــج هــزار میلیــارد ریــال
و  25میلیــون یــورو قــرارداد بــا ســازندگان داخلــی بــرای
ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت بــه امضــا رســیده کــه
قــرار اســت  250میلیــون یــوروی دیگــر نیــز بــزودی
امضــا شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،رضــا خیامیــان»
روز دوشــنبه در نشســت خبــری بــا تشــریح دســتاوردهای
صنعــت نفــت افــزود :قــرار اســت  200میلیــارد دالر در
صنعــت نفــت کشــور ســرمایه گــذاری شــود کــه 60
درصــد آن ،معــادل  120میلیــارد دالر بــه تجهیــزات و
خدمــات اختصــاص مــی یابــد.
وی ادامــه داد :امــکان تامیــن نیمــی از ایــن تحهیــزات در
داخــل کشــور وجــود دارد

بــه گفتــه خیامیــان ،در عــراق نیــز بــازار  300میلیــارد
دالری وجــود دارد کــه مــی تــوان حــدود  36میلیــارد دالر
آن را از طریــق ســازندگان ایرانــی تامیــن کــرد.
وی افــزود :در مجمــوع بــازار  100میلیــارددالری پیــش
روی ســازندگان ایرانــی در کشــور و منطقــه وجــود دارد.
ارمنستان زمان پایان ساخت خط انتقال برق با
ایران را شهریورماه اعالم کرد
معــاون وزیــر زیرســاخت هــای انــرژی و منابــع طبیعــی
ارمنســتان زمــان پایــان ســاخت خــط جدیــد انتقــال بــرق
بیــن ایــن کشــور و ایــران را مــاه ســپتامبر ۱۰( ۲۰۱۷
شــهریور تــا  ۸مهرمــاه  )۹۶اعــام کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی صانیــر از خبرگــزاری
جمهــوری اســامی ،هایــک هاروتیونیــان معــاون وزیــر
زیرســاخت هــای انــرژی و منابــع طبیعــی ارمنســتان
در ایــن بــاره گفــت :احــداث خــط جدیــد انتقــال بــرق
بیــن دو کشــور بــا ظرفیــت  ۴۰۰کیلوولــت مــاه ســپتامبر
 ۲۰۱۷پایــان مــی یابــد.
ســایت خبــری نیــوز ای ام ارمنســتان روز یکشــنبه
نوشــت :خــط جدیــد ،تــوان انتقــال بــرق بــا ایــران را بیــن
 ۳۵۰تــا  ۱۰۰۰مــگاوات افزایــش خواهــد داد و همچنیــن
تأمیــن بــرق در جنــوب و مرکــز ارمنســتان را موثرتــر
خواهــد کــرد.
وی همچنیــن اعــام کــرد کــه طبــق الیحــه هــای جدیــد،
بــازار منطقــه ای انــرژی در ارمنســتان ایجــاد خواهد شــد.
بنــا بــه اعــام نیــوز ای ام ،ارمنســتان ،ایــران ،روســیه
و گرجســتان مــاه جــاری میــادی بــرای ایجــاد بــازار
مشــترک انــرژی ،برنامــه ریــزی و انجــام تمامــی تــاش
هــای ممکــن بــرای تشــکیل آن توافــق کردنــد.
مقــام هــای ارمنســتان پیشــتر نیــز بــا مهــم خوانــدن
طــرح خــط ســوم انتقــال بــرق بــه عنــوان یکــی از اولویــت
هــای طــرح هــای توســعه ای ایــن کشــور ،نقــش آن را در
افزایــش روابــط اقتصــادی تهــران و ایــروان مهــم خواندند.
ایــن طــرح بــه ارزش  ١٠٧میلیــون دالر بخشــی از پــروژه
مســیر چهــار جانبــه انــرژی ایــران ،ارمنســتان ،روســیه و
گرجســتان اســت.
ارمنســتان بــا حــدود  ۳۰هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت
و ســه میلیــون نفــر جمعیــت در منطقــه قفقــاز کــه پــس
از فروپاشــی شــوروی در ســال  ۱۹۹۱اســتقالل یافــت ،بــا
ترکیــه ،گرجســتان ،جمهــوری آذربایجــان و ایــران اســت.

انـرژی

شماره هفتاد ودو //هفته دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

همکاری پژوهشگاه نیرو و گروه مپنا برای توسعه
نیروگاهی
پژوهشــگاه نیــرو و گــروه مپنــا تفاهمنامــه و موافقتنامــه
ایجــاد زمینههــای تکنولوژیــک و حمایــت مالــی الزم
بــرای طراحــی و ســاخت توربیــن گازی نیروگاهــی ،
طراحــی ،ســاخت و آزمــون عملکــرد توربیــن گازی را
امضــا کردنــد.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی
وزارت نیــرو ،پژوهشــگاه نیــرو و گــروه مپنــا بــا حضــور
«ســتار محمــودی» قائــم مقــام وزیــر نیــرو و «علــی اکبــر
مهاجــری» معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر
نیــرو یــک تفاهمنامــه و یــک موافقنامــه همــکاری امضــا
کردنــد.
موضــوع تفاهمنامــه بیــن دو گــروه مپنــا و پژوهشــگاه
نیــرو برنامهریــزی ،ایجــاد زمینــه هــای تکنولوژیــک و
حمایــت مالــی الزم بــرای طراحــی و ســاخت توربیــن
گازی نیروگاهــی کالس  Fدر یــک برنامــه  ۵ســاله تــا
ســال  ۱۴۰۰شمســی ذکــر شــده اســت.
همچنیــن در موضــوع ایــن تفاهــم نامــه بــه ایجــاد کمیتــه
هــای مشــترک بــرای نظــارت بــر پیشــرفت طراحــی و
ســاخت اجــزاء و محصــول کامــل و اختصــاص بودجــه و
البتــه توســعه فنــاوری هــای الزم بــا افــق  ۱۴۱۰شمســی
بــرای تــداوم مســیر طراحــی و ســاخت بــه محصــوالت
کالس هــای باالتــر اشــاره شــده اســت.
همچنیــن در ایــن نشســت یــک موافقتنامــه همــکاری
مشــترک بیــن پژوهشــگاه نیــرو و شــرکت مهندســی
و ســاخت توربیــن مپنــا بــا هــدف توســعه فنــاوری،
طراحــی ،ســاخت و آزمــون عملکــرد توربیــن گاز -MGT
 ۷۵امضــا شــد.
هــدف از امضــای ایــن موافقتنامــه شناســایی ،انتقــال و
بومــی ســازی فنــاوری هــای نویــن در حــوزه توربیــن
هــای گازی کالس  Fو باالتــر ،تولیــد محصــول -MGT
 ۷۵دارای مزیــت رقابتــی از نظــر اقتصــادی و زیســت
محیطــی بــا راندمــان  ۳۸.۸درصــد تــا  ۳۹.۱درصــد و
تــوان نامــی  ۲۱۰تــا  ۲۳۵مــگاوات ذکــر شــده اســت.
همچنیــن از اهــداف دیگــر اشــاره شــده در ایــن
موافقتنامــه مــی تــوان بــه جایگزینــی محصــول -MGT
 ۷۵بــا توربیــن خانــواده  V۹۴.۲کالس  Eو صــدور
خدمــات فنــی و مهندســی محصــول  ۷۵-MGTاشــاره
کــرد.
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براســاس ایــن گــزارش ،در ایــن موافقــت نامــه میــزان
ســرمایه گــذاری طرفیــن جهــت اجــرای پــروژه بــه طــور
مســاوی و برابــر بــا  ۵۰درصــد ذکــر شــده اســت.
در مــورد مــدت زمــان اعتبــار ایــن موافقــت نامــه نیــز
اشــاره شــده کــه بــه مــدت  ۱۵ســال اســت کــه  ۵ســال
اول بــرای تحقیــق و توســعه و  ۱۰ســال باقیمانــده بــرای
فــروش و تجــاری ســازی محصــول خواهــد بــود
حضور نمایندگان  ۳۷کشور در نمایشگاه بین
المللی صنعت نفت
یــک مســئول صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه حــدود
چهــار شــرکت ایرانــی و خارجــی از  ۳۷کشــور در بیســت
و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت نفــت تهــران
حضــور مــی یابنــد ،از حضــور یــک شــرکت آمریکایــی و
مشــارکت گســترده شــرکت هــای آلمانــی و چینــی در
ایــن نمایشــگاه خبــر داد.
محمــد ناصــری ،مدیــر بیســت و دومیــن نمایشــگاه بیــن
المللــی صنعــت نفــت ،امــروز در نشســت خبــری بــا
تشــریح جزئیــات برگــزاری بیســت و دومیــن نمایشــگاه
بیــن المللــی صنعــت نفــت ،بیــان داشــت ۲ :هــزار و ۵۰۰
شــرکت داخلــی در قالــب یــک هــزار و  ۱۶غرفــه در ایــن
نمایشــگاه مشــارکت مــی کننــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن در ایــن نمایشــگاه یــک هــزار و
 ۵۰۰شــرکت از  ۳۷کشــور در قالــب  ۸۱۱غرفــه حضــور
دارنــد.
ناصــری اضافــه کــرد :شــرکت هــای آلمانــی از لحــاظ
وســعت و فضــای نمایشــگاهی و شــرکت هــای چینــی از
لحــاظ تعــداد ،در میــان کشــورهای خارجــی بیشــترین
اســتقبال را از ایــن نمایشــگاه داشــته انــد.
ایــن مســئول صنعــت نفــت افــزود :پــس از چیــن،
کشــورهای ایتالیــا ،هلنــد ،فرانســه و انگلیــس دارای
بیشــترین شــرکت کننــده در بیســت ودومیــن نمایشــگاه
بیــن المللــی صنعــت نفــت هســتند.

رییــس روابــط عمومــی شــرکت ملــی نفــت ایــران
دربــاره حضــور شــرکت هــای آمریکایــی نیــز گفــت:
امســال یــک شــرکت آمریکایــی در دوره از نمایشــگاه
حضــور دارد ،امــا شــماری از شــرکت هــای کانادایــی
از منطقــه آمریــکای شــمالی در ایــن نمایشــگاه
شــرکت خواهنــد کــرد.
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رييس كميسيون صادرات مطرح كرد
رضــي حاجيآقاميــري عملكــرد 4ســاله دولــت يازدهــم
را در حــوزه صــادرات بــا در نظــر گرفتــن امكانــات،
شــرايط سياســي داخلــي و بينالمللــي و در مجمــوع آن
چيــزي كــه از دولــت قبــل بــه ارث گرفتــه بــود ،قابــل
قبــول دانســت و در گفتوگــو بــا اگزيــم نيــوز گفــت:
رفــع كمبــود منابــع مالــي ،تعييــن تكليــف مشــوقها بــه
حوزههــاي مختلــف تجــارت ،صنعــت و خدمــات ازجملــه
مــواردي اســت كــه دولــت آتــي بايــد بــراي ايجــاد تحــول
در چرخــه اقتصــاد بــراي آن چارهانديشــي كنــد.
ايــن عضــو اتــاق بازرگانــي ايــران درخصــوص سياســت
دولــت يازدهــم بــراي خــارج كــردن اقتصــاد كشــور از
ركــود بــا اســتفاده از پرداخــت تســهيالت بــدون توجــه بــه
صــادرات محــور بــودن توليــد گفــت :كســي انتظــار نــدارد
كــه هــر دولتــي عملكردهــاي صحيــح و بينقصــي داشــته
باشــد و معتقــدم بايــد ميانگيــن عملكــرد يــك دولــت را
در شــرايط خاصــي كــه بــر ســركار آمــده اســت مــورد
ارزيابــي قــرار داد .رييــس كميســيون صــادرات اتــاق
ايــران ،كارنامــه دولــت يازدهــم را بــا نمــره خــوب ارزيابــي
كــرد و گفــت :عملكــرد دولــت يازدهــم بــا توجــه بــه
آنچــه از اقتصــاد كــه آقــاي روحانــي از پيشــينيان خــود
تحويــل گرفــت و نيــز شــرايط سياســي داخلــي و شــرايط
بينالمللــي قابــل قبــول اســت.
وي بهكارگيــري ابــزار تســهيالت را در جهــت ايجــاد
شــرايط مســاعد بــراي توســعه و رونــق ،تصميمي مناســب
خوانــد و گفــت :ايــن ابــزار در صورتــي كــه درســت مــورد
اســتفاده قــرار گيــرد ،ميتوانــد كمككننــده باشــد .در
تمــام دنيــا تســهيالت بانكــي در خدمــت ايجــاد رونــق
اقتصــادي اســت امــا ايــن موضــوع كــه بــا چــه تاكتيــك
و روشــي و در جهــت چــه اســتراتژي بـهكار گرفتــه شــود
جــاي تامــل دارد.
حاجيآقاميــري عملكــرد دولــت را در ايــن حيطــه
مرتبــط بــا ســاختار اقتصــادي ايــران دانســت و گفــت:
بخــش عمــده ســاختار اقتصــادي ايــران دولتــي اســت و
ايــن مــورد صرفــا مربــوط بــه دولــت يازدهــم نميشــود.
ايــن مســاله در دولــت بعــدي نيــز خواهــد بــود و انتقــادي
اســت كــه بــه همــه دولتهــا وارد اســت ،ايــن پرســش
اســت چــرا  80درصــد اقتصــاد ايــران دولتــي اســت

انـرژی

شماره هفتاد ودو //هفته دوم اردیبهشت هزار و سیصد نود و شش

بخش خصوصي در انتظار
مشوقهاي صادراتي
و چــرا هنــوز اقتصــاد ايــران بــه صاحبــان خــود كــه
بخــش خصوصــي اســت ،تحويــل داده نشــده و همچنــان
بيجــواب مانــده اســت و ايــن امــر همــه اســتراتژيهاي
درســت دولــت را نيــز تحتالشــعاع قــرار ميدهــد.
وي خاطرنشــان كــرد :ارائــه تســهيالت بــه جايگاههــاي
نامناســب بــه مقولهيــي سيســتمي در اقتصــاد ايــران
بــدل شــده اســت .مــا شــاهد ارائــه تســهيالت بــه
شــركتهاي خودروســازي هســتيم كــه عمــا تاثيــري
بــر رشــد اقتصــادي و رفــع معضــل بيــكاري نــدارد .حــال
آنكــه شــركتهايي هســتند كــه در معــرض ورشكســتگي
قــرار دارنــد و خــارج شــدن آنهــا از چرخــه منجــر
بــه بيــكاري صدهــا نفــر ميشــود كــه از تســهيالت
بيبهرهانــد .آقاميــري بــا تاكيــد دوبــاره بــر اينكــه
نفــس ارائــه تســهيالت جهــت ايجــاد رونــق ،كار معقــول
و درســتي اســت ،افــزود :ايــن مطلــب كــه تســهيالت
مــورد نظــر در كجــا و چگونــه اجــرا شــود ،قابــل تامــل
اســت و اميدواريــم در آينــده شــاهد اصــاح ايــن مســير
باشــيم .وي در ادامــه گفــت :ايــن انتقــاد كــه حركــت
مشــوقها بــه ســمت بخــش خدمــات ،حركــت مناســبي
نيســت ،بيــان درســتي نيســت .نبايــد حمايــت از خدمــات
از طريــق ارائــه تســهيالت و مشــوقها را مــورد انتقــاد
قــرار داد آن چيــزي كــه بايــد مــورد انتقــاد باشــد ،ميــزان
منابــع مالــي دولــت در زمينــه تســهيالت اســت .بايــد

پرســيد چــرا ايــن منابــع بــه انــدازه كافــي زيــاد نيســت
تــا بقيــه قســمتها مثــل صنعــت از آن بهرهمنــد شــوند.
حفرههايــي در سيســتم اقتصــادي مــا وجــود دارد كــه
مانــع هدايــت منابــع بــه جايگاههــاي مــورد نيــاز آن
ميشــود.
رييــس كميســيون صــادرات اتــاق ايــران :درخصــوص
موانعــي كــه در زمينــه تقويــت صــادرات در بخــش
خصوصــي وجــود دارد ،گفــت :عمــده كمكــي كــه
صــورت گرفتــه اســت در جهــت صــادرات خدمــات فنــي
مهندســي بــوده و الزم اســت ايــن حجــم از حمايــت در
مــورد صنعــت و صــادرات صنعتــي ،صــادرات كشــاورزي
و نيــز صــادرات ســنتي نيــز انجــام شــود؛ در غيــر ايــن
صــورت بايــد گفــت اصــوال اقتصــاد بــدون صــادرات هرگــز
بــه هــدف توســعه دســت نمييابــد.
وي اذعــان كــرد :اگــر هــدف دولــت رشــد اقتصــادي و
رســيدن بــه رقمهــاي  8درصــدي باشــد در درجــه اول
نفــت بايــد از ميــان ايــن رقمهــا بيــرون كشــيده شــود.
اعــان رشــد اقتصــادي بــاال بــر مبنــاي صــادرات نفــت
توســط هــر دولتــي ،اشــتباهي اســت كــه راه بــه بيراهــه
ميبــرد .واقعيــت ايــن اســت كــه رشــد  8درصــدي بــدون
نفــت ،رشــد اقتصــادي صحيــح اســت و ايــن دســتاورد
تنهــا در گــرو توجــه بســيار زيــاد و متمركــز بــر صــادرات
غيرنفتــي حاصــل ميشــود.
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آقاميــري گفــت :الزم اســت بــراي ايــن هــدف بودجهيــي
در نظــر گرفتــه شــود در ايــن صــورت اســت كــه بــه طــور
قطــع ميتوانــد تعهــدات خــود را انجــام دهــد .محروميــت
حــوزه صــادرات غيرنفتــي از تســهيالت ويــژه ايــن بخــش
را ضعيــف و ناكارآمــد ميكنــد .دولتهــا بايــد اهميــت
اولويــت بخشــي بــه صــادرات و تاثيــر مهــم آن بــر توليــد
و اشــتغال را درك كننــد .يكــي از بيتوجهيهــاي مهــم
در ايــن زمينــه مســاله مشوقهاســت كــه ناديــده گرفتــه
ميشــود.
آقاميــري بــه انــواع و اقســام رشــتههاي صادراتــي
اشــاره و خاطرنشــان كــرد :در زمينــه تقويــت صــادرات
و راهكارهــاي آن ميتــوان بــه صــورت كارشناســي بــا
تشــكلهاي مربوطــه گفتوگــو كــرد .وي افــزود :برخــي
حوزههــاي صادراتــي بــه مشــوقهاي نقــدي و برخــي
بــه مشــوقهاي غيرمســتقيم نيــاز دارنــد و برخــي نيــز
كــه ميــزان مشــوقي بايــد بــه آنهــا ارائــه شــود بــا بقيــه
متفــاوت اســت .وي تاكيــد كــرد كــه كليگويــي در ايــن
زمينــه فايــده نــدارد و بايــد بــه صــورت دقيــق هــر بخــش
مــورد كارشناســي قــرار بگيــرد تــا بســتههاي حمايتــي
مختــص بــه آن حــوزه شناســايي شــود .بــه عنــوان نمونــه
در صــادرات غيرنفتــي وابســته بــه نفــت مثــل پتروشــيمي
احتياجــي بــه مشــوق و حتــي در بعضــي مــوارد نيــز
احتياجــي بــه معافيــت مالياتــي نيســت و بخــش خصوصي
نيــز مخالــف اعطــاي معافيــت مالياتــي در بعضــي از مــوارد
صــادرات ميعانــات گازي و پتروشــيمي اســت .بنابرايــن
زمانــي كــه بخشهايــي ارزشافــزوده كافــي را بــه دســت
نياوردنــد نبايــد مشــوق مالياتــي بــه آنهــا ارائــه شــود.
آقاميــري در مــورد تعامــل دولــت بــا بخــش خصوصــي
گفــت :اگــر دولــت تعامــل بــا بخــش خصوصــي را جــدي
بگيــرد و بــا ايــن بخــش مشــورت داشــته باشــد بــه منبــع
دقيــق و كاملــي از اطالعــات بخــش خصوصــي دســت
پيــدا ميكنــد كــه در سياســتگذاريهاي دولــت
بســيار ارزشــمند خواهــد بــود .وي تاكيــد كــرد .زمانــي كه
كــه آمــار صــادرات دولــت بــه صــورت واقعــي بــاال رفتــه
باشــد ،دولــت بيشــترين منفعــت را به دســت خواهــد آورد
و ميتوانــد طبــق عملكــرد خــود ،آمــار بــاالي صــادرات
غيرنفتــي را اعــام كنــد .بنابرايــن اگــر بخــش خصوصــي
برنامــه و توصيهيــي بــراي نــوع ارائــه مشــوقها مطــرح
ميكنــد ،نهايتــا بــه نفــع دولــت خواهــد بــود زيــرا بــر
ايــن اســاس كارنامــه دولــت را درخشــانتر ميكنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

گسترش همکاری محیط زیستی
و برقی ایران و کره

شــرکتهای توانیــر و کپکــو بــه نمایندگــی از ایــران و کــره
جنوبــی دو تفاهمنامــه مهــم در حــوزه بــرق و محیــط زیســت
بــرای کاهــش گاز دی اکســید کربــن  CO2امضــا میکننــد.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» بــه نقــل از پایــگاه اطالعرســانی
شــرکت توانیــر ،بــر اســاس یکــی از تفاهمنامههــا در حــوزه
مکانیســم توســعه پــاک ( ،)CDMطــرف کــرهای بــرای
کاهــش گاز دی اکســید کربــن در ایــران تــاش خواهــد کــرد.
در قالــب یــک تفاهمنامــه دیگــر در محورسیســتم ذخیرهســاز
انــرژی یــا  ESSخواهــد بــود کــه براســاس آن شــرکت کپکــو
در خصــوص راهانــدازی سیســتمهای ذخیرهســاز انــرژی بــا
توانیــر همــکاری نزدیکــی را آغــاز خواهــد کــرد.
در مــورد کاهــش انتشــار گاز دی اکســید کربــن میتــوان
گفــت کــه چــون پدیــده گرمایــش زمیــن ،یــک مســأله جهانــی
اســت ،پروتــکل کیوتــو بــه نحــو انعطافپذیــری تنظیــم شــده
اســت کــه ایــن مســأله را بـ ه صــورت جهانــی حــل کنــد و لــذا
کشــورهای توســعهیافته متعهــد میتواننــد تعهــد خــود را
بــرای کاهــش انتشــار در یــک کشــور ثالــث هــم انجــام دهنــد،
بــه ایــن معنــی کــه یــک کشــور متعهــد میتوانــد فعالیتــی
را در کشــوری کــه تعهــدی بــه کاهــش انتشــار نــدارد انجــام
دهــد.
ایــن کشــورها مــی تواننــد گواهــی کاهــش انتشــار دریافــت و
آنرا بــه جــای تعهــد خــود بــه دبیرخانــه کنوانســیون تغییــر
آب و هــوا ارائــه کنــد ،چــرا کــه انتشــار و عــدم انتشــار گاز
گلخانــهای در اروپــا یــا آســیا یــا هــر نقطهــای از زمیــن از
دیــدگاه جهانــی فــرق چندانــی نــدارد.
ایــن امــر تحــت مکانیســم توســعه پــاک پروتــکل کیوتــو
صــورت میگیــرد و از آنجــا کــه بــه طــور عمومــی جلوگیــری
و کاهــش انتشــار گازهــای گلخان هــای در کشــورهای در حــال
توســعه بــا هزینــه پایینتــری در مقایســه بــا کشــورهای
توســعهیافته قابــل انجــام اســت ،بســیاری از کشــورهای
توســعهیافته عالقهمنــد بــه اجــرای ایــن پروژههــا در
کشــورهای در حــال توســعه هســتند .همچنیــن از قبــال
فــروش گواهــی کاهــش انتشــار و نیــز کاهــش هزینههــای
ســوخت و مــواد مصرفــی درآمدهایــی عایــد کشــور در حــال

توســعه میشــود.
بــه ایــن ترتیــب کشــور ســرمایهگذار بــا میــزان ســرمایه
گــذاری کمتــری بــه تعهــد خــود عمــل کــرده و کشــور
ســرمایهپذیر عــاوه بــر تحصیــل فناوریهــای نــو و دوســتدار
محیــط زیســت ،درآمــدی را نیــز کســب کــرده اســت.
پروژههــای مکانیســم توســعه پــاک از آغــاز تــا صــدور گواهــی
کاهــش انتشــار  ،CERدارای یــک فرآینــد گام بــه گام اســت.
در خصــوص سیســتمهای ذخیرهســاز انــرژی نیــز ایــن گونــه
میتــوان توضیــح داد کــه چــون انــرژی الکتریکــی در یــک
سیســتم جریــان متنــاوب نمیتوانــد بــه صــورت الکتریکــی
ذخیــره شــود و بایــد در زمانــی کــه بــه آن نیــاز اســت تولیــد
شــود ،پــس بــرای ذخیرهســازی ایــن انــرژی بایــد آن را بــه
صورتهــای دیگــر انــرژی تبدیــل کــرد کــه البتــه هــر نــوع
سیســتم بــرای کارایــی مناســب نیــاز بــه وجــود یــک مبــدل
خــوب دارد.
گســترش فنــاوری بــرای ذخیرهســازی انــرژی الکتریکــی
جهــت آمــاده بــودن تــوان ضــروری در صــورت نیــاز ،در
سیســتم قــدرت کنونــی جایــگاه ویــژهای دارد .همچنیــن از
آنجایــی کــه بخــش الکتریســیته در حــال تغییــرات عمــده
اســت ،ذخیرهســازی انــرژی یــک انتخــاب بســیار مهــم بــرای
تحــت پــوش قــرار دادن مســائلی از قبیــل تجدیــد ســاختار در
بــازار بــرق ،وارد شــدن منابــع تجدیدپذیــر و کمکرســانی بــه
افزایــش تولیــدات پراکنــده ،بهبــود کیفیــت تــوان و کمــک بــه
عملکــرد شــبکه تحــت قوانیــن مربــوط بــه حفاظــت از محیــط
زیســت اســت .بنابرایــن ،اســتفاده از منابــع ذخیرهســاز انــرژی
الکتریکــی بــرای ذخیرهســازی تــوان و اســتفاده در صــورت
نیــاز شــبکه یکــی از راهکارهایــی هســت کــه امــروزه بســیار
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

روابط اقتصادی باواریـــا –
تــــهران گرمتر میشود
قطــب صنعــت آلمــان کــه در دوران مذاکــرات هســتهای و
افزایــش امیدهــا بــه توافــق ،آغــاز توســعه روابــط خــود را
بــا بخــش خصوصــی ایــران کلیــد زد ،همچنــان در پــی
گســتردهتر کــردن ایــن مــراودات اســت.
ایالــت باوارایــا کــه خانــه بســیاری از بنگاههــای قدرتمنــد
صنعتــی آلمــان اســت ،از ســال گذشــته اعــزام هیاتهــای

انـرژی
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تجــاری بــه تهــران را در دســتور کار خــود قــرار داده و
روابــط دوجانبــه نزدیکــی را بــا اتــاق تهــران ،بــه عنــوان
خانــه فعــاالن بخــش خصوصــی ،برقــرار کــرده اســت.
بــه همینترتیــب فــردا یــک هیــات تجــاری بــا حضــور
 16نفــر از مدیــران عامــل شــرکتهای صنعتــی بــزرگ
مهمــان اتــاق تهــران هســتند.
رفتوآمدهــای دوجانبــه بــا افتتــاح میــز اتحادیــه صنعــت
و اقتصــاد ایالــت باواریــا در اتــاق تهــران نزدیکتــر و
گرمتــر میشــود .فــردا و در زمــان حضــور هیــات تجــاری
باوارایــا در تهــران ،میــز ایــن نهــاد بخــش خصوصــی آلمــان
در اتــاق تهــران افتتــاح میشــود .دفتــر اتــاق تهــران در
اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد باوارایــا نیــز در بهمــن مــاه 94
و در جریــان حضــور هیــات اتــاق تهــران در ایــن ایالــت
توســط مســعود خوانســاری و برتــرام بروســارت افتتــاح
شــده بــود.
هیــات تجــاری ایالــت باواریــای آلمــان دوشــنبه یازدهــم
اردیبهشــت مــاه  96برابــر بــا یکــم مــی  2017در تهــران
حضــور مییابــد و بــا فعــاالن اقتصــادی ایرانــی مذاکــره و
گفتوگــو میکنــد.
اعضــای ایــن هیــات در زمینههــای الکترونیــک و
الکتروتکنیــک ،آمــوزش ،ساختوســاز پروژههــای
بهداشــتی -درمانــی ،صنایــع غذایــی و کشــاورزی ،خدمــات
نمایشــگاهی ،مشــاوره ســرمایهگذاری و مدیریــت ریســک،
محیــط زیســت ،ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی ،نفــت و
گاز و  ...فعالیــت دارنــد.
هیــات تجــاری باواریــا ،آخریــن بــار حــدود شــش مــاه
پیــش در شــهریور ســال  1395بــه سرپرســتی ایلــزه
آیگنــر ،وزیــر اقتصــاد ،رســانه ،انــرژی و فنــاوری ایــن ایالــت
در ایــران حضــور یافــت و در ایــن ســفر بازرگانــان دو طــرف
در مــورد راههــای توســعه مناســبات و همکاریهــا بــه
تبــادل نظــر پرداختنــد.
پــس مراســم افتتاحیــه ایــن نشســت و همزمــان بــا مراســم
مذاکــرات دوجانبــه ،یــک کنفرانــس خبــری بــا حضــور
مســعود خوانســاری ،رییــس اتــاق تهــران ،برترام بروســارت
رییــس اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد باواریــا و مارکــوس
ویتمــان قائممقــام امــور بینالملــل وزیــر اقتصــاد ایالــت
باواریــا برگــزار میشــود کــه در آن دو طــرف نســبت بــه
پیشــرفتهایی کــه در روابــط دوجانبــه حاصــل شــده
پاســخ میدهنــد و از برنامههایشــان بــرای آینــده روابــط
بخشهــای خصوصــی دو کشــور میگوینــد.
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افزایش  79درصدی تجارت
اتحادیه اروپا با ایران

کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا گفــت :ایــران و
اروپــا در زمینــه امنیــت انــرژی و توســعه انرژیهــای
پــاک میتواننــد شــرکای خوبــی بــرای یکدیگــر
باشــند و مــا حاضریــم در بخــش انتقــال تجربــه و
ســرمایهگذاری در توســعه انرژیهــای نــو بــا ایــران
همــکاری تنگاتنگتــری داشــته باشــیم.
«میــگل آریــاس کانیتــه» در «اولیــن گردهمایــی
تجــاری ایــران و اتحادیــه ارپــا در حــوزه انــرژی
پایــدار» اظهــار داشــت :توافــق هســتهای در ژانویــه
 2016زمینــه همکاریهــای تنگاتنــگ میــان ایــران
و اتحادیــه اروپــا را در زمینههــای گوناگــون فراهــم
کــرده اســت.
وی افــزود :اتحادیــه اروپــا از برجــام حمایــت میکنــد
و خوشــبختانه بیــن ایــران و اروپــا در ایــن زمینــه
همکاریهــا خوبــی تاکنــون وجــود داشــته اســت.
وی تصریــح کــرد :بــر اســاس آمارهــای اعــام شــده
برجــام باعــث افزایــش  79درصــدی تجــارت ایــران
بــا اتحادیــه اروپــا شــده اســت و بــه طــور کلــی نیــز
صــادرات ایــران حــدود  300درصــد افزایــش پیــدا
کــرده اســت.
وی تأکیــد کــرد :ایــران و اروپــا در زمینــه امنیــت
انــرژی و توســعه انرژیهــای پــاک میتواننــد
شــرکای خوبــی بــرای یکدیگــر باشــند و مــا حاضریــم
در بخــش انتقــال تجربــه و ســرمایه گــذاری در
توســعه انرژیهــای نــو بــا ایــران همــکاری تنگاتنــگ
تــری داشــته باشــیم.
کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا خاطرنشــان کــرد:
اســتراتژی آینــده اتحادیــه اروپــا توســعه اقتصــاد
بــدون نفــت اســت و مــا بنــا داریــم تــا ســال 2030
متوســط تولیــد انرژیهــای پــاک را در اتحادیــه
اروپــا بــه  30درصــد کل انــرژی تولیــدی ایــن
اتحادیــه برســانیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امضای تفاهمنامه
برای توسعه صنایع
کوچک و متوسط

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران
بــه منظــور توســعه صنایــع کوچــک و متوســط ،تفاهمنامــه
همــکاری امضــا کردنــد.
غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران در ایــن مراســم
گفــت :در مــواردی کــه همــکاری خوبــی از بخــش دولتــی
شــاهد هســتیم ،بایــد از آن تقدیــر کنیــم .ســازمان صنایــع
کوچــک و شــهرکهای صنعتــی بــه عنــوان بخشــی از دولــت
همــکاری بســیار خوبــی بــا بخــش خصوصــی دارد کــه جــای
رئیــس کل ســازمان ســرمایه گــذاری و کمکهــای فنــی و
اقتصــادی ایــران گفــت :ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی
انرژیهــای تجدیــد پذیــر از  ۵تــا  ۱۳ســال از پرداخــت
مالیــات معــاف میشــوند.
بــه گــزارش «انــرژی امــروز» محمــد خزاعــی ،رئیــس کل
ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای فنــی و اقتصــادی
ایــران در آئیــن برگــزاری نخســتین همایــش تجــاری
ایــران و اتحادیــه اروپــا در حــوزه انــرژی پایــدار ،در ســالن
همایشهــای وزارت نیــرو بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی انرژیهــای تجدیــد
پذیــر از  ۵تــا  ۱۳ســال از پرداخــت مالیــات معــاف
میشــوند ،اظهــار داشــت :خریــد تضمینــی  ۲۰ســاله بــرق
تولیــدی از بخــش خصوصــی توســط وزارت نیــرو یکــی از
مهمتریــن بســتههای تشــویقی بــرای حضــور ایــن بخــش
در عرصــه تولیــد خواهــد بــود.
وی افــزود :براســاس معافیتهــای مالیاتــی کــه در مــاده
 ۱۳۲قانــون مالیاتهــای کشــور وجــود دارد ،شــرکتهای
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بســته بــه اینکــه در چــه
نقطــه ای از کشــور در بخــش انرژیهــای تجدیــد پذیــر
ســرمایه گــذاری میکننــد ،میتواننــد بیــن  ۵تــا ۱۳
ســال از معافیــت مالیاتــی برخــوردار شــوند.

تقدیــر دارد.
وی ادامــه داد :ایــن تفاهمنامــه از مــواردی اســت کــه بــا
پیشــنهاد ســازمان صنایــع کوچــک ،آمــاده شــده اســت در
حالــی کــه معمــوال در مــوارد مشــابه ایــن اتــاق اســت کــه
بایــد بــرای همــکاری بــا دســتگاههای دولتــی پیشقــدم
شــود و درخواســت همــکاری بدهــد.
علــی یزدانــی رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران نیــز کــه
بــرای امضــای اینــن تفاهمنامــه بــه اتــاق ایــران آمــده بــود
بــا شــرکت در نشســت شــورای روســای اتــاق بازرگانــی
بــر ضــرورت همــکاری ســازمان صنایــع کوچــک بــا اتــاق
بازرگانــی در جهــت اســتفاده بهینــه از ظرفیــت بنگاههــای
کوچــک و متوســط تاکیــد کــرد.
یزدانــی گفــت 9 :منطقــه ویــژه اقتصــادی 960 ،شــهرک
و ناحیــه مصــوب در کشــور وجــود دارنــد کــه  760مــورد
از ایــن زمینهــا امســال در قابــل حــق انتفــاع واگــذار
میشــوند.

معافیت مالیاتی
سرمایهگذاران بخش
خصوصی انرژیهای
تجدیدپذیر
محمــد خزاعــی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه بیــن وزارت
نیــرو و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــر اســاس
ایــن تفاهــم نامــه ســامانه بهینــه یابــی ایجــاد شــده کــه یکــی
از کمکهــای آن ســرمایه گــذاری در حــوزه انرژیهــای
تجدیدپذیــر اســت.
وی ادامــه داد :تجهیــزات و لوازمــی کــه بــرای ایــن حــوزه
اســتفاده میشــود در صورتیکــه از کیفیــت و بهــرهوری

انـرژی
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یزدانــی بــا تأکیــد بــر تعامــل بــا بنگاههــای کوچــک و
متوســط و ســازمان شــرکت شــهرکهای صنعتــی ایــران
گفــت :آنچــه موجــب شــد در اتــاق ایــران حضــور یابــم تأکیــد
بــر اســتمرار همکاریهــای دو طــرف و تــاش بیشــتر در
جهــت تحقــق شــعار امســال یعنــی اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد
و اشــتغال اســت.
یزدانــی همچنیــن از ابــاغ چهــار بســته حمایتــی دولــت
در قالــب  40برنامــه خبــر داد و گفــت :ایــن برنامههــا
در حوزههــای صادراتــی ،مالــی و دانشبنیــان بــه همــه
دســتگاههای دولتــی ابــاغ شــد ه اســت کــه  19برنامــه بــه
طــور مســتقیم مربــوط بــه وزارت صنعــت اســت.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــر اخــذ مشــورت و
نظرخواهــی از بخــش خصوصــی بــرای تقویــت محتــوای ایــن
برنامههــا تأکیــد کــرد.
یزدانــی هــدف از امضــای تفاهمنامــه بــا اتــاق ایــران را ارتقــای
همکاریهــای دو طــرف در زمینههــای صــادرات ،آمــوزش،
تحقیــق و نوســازی ،توســعه خوشــهها ،بــروز نمــودن آمــار

و عارضهیابــی شــرکتهای کوچــک و متوســط عنــوان
کــرد .وی همچنیــن از ابــاغ ایــن تفاهمنامــه بــه همــه
اســتانها در جهــت همکاریهــای بیشــتر خبــر داد.
رئیــس شــرکت شــهرکهای صنعتــی ایــران گفــت:
آمادگــی داریــم در همــه زمینههــا از حضــور اعضــای
اتــاق در تصمیمگیریهــا بهــره بــرده و تصمیمــات مــا بــا
مشــورت و نظرخواهــی از اتاقهــا باشــد.
یزدانــی از بازدیدهــای ســازمان شــرکت شــهرکهای
صنعتــی ایــران خبــر داد و گفــت :بــرای امســال 500
شــهرک و ناحیــه صنعتــی در دســتور کار بازدیــد قــرار
دارنــد.
معــاون وزیــر صنعــت همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه
امســال در شــهرکها و نواحــی صنعتــی هیــچ افزایشــی
در حــق انتفــاع نخواهیــم داشــت ،گفــت :بــرای امســال
 250هــزار شــغل قطعــی پیشبینــی کردهایــم و بــرای
تحقــق ایــن موضــوع بــه همفکــری و تعامــل هــر چــه
بیشــتر بــا اتــاق نیــاز داریــم.

باالیــی برخــوردار باشــند ،بــا تأییــد وزارت صنایــع از عــوارض
گمرکــی نیــز معــاف خواهنــد بــود.
رئیــس کل ســازمان ســرمایه گــذاری و کمکهــای فنــی و
اقتصــادی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اینــک یــک گــروه
اقتصــادی از کشــورمان در آلمــان بســر کمــی برنــد کــه در
همیــن راســتا گفــت و گوهایــی در حــوزه اقتصــادی در حــال
انجــام اســت ،افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه انرژیهــای تجدیــد
پذیــر ســهم مهمــی را در حــوزه انــرژی بــازی میکننــد،
یکــی از سیاسـتهای اساســی دولــت نیــز کاهــش وابســتگی
بــه نفــت و روی آوردن بــه منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر بــرای
تأمیــن انــرژی و حفــظ محیــط زیســت اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت دولــت ایــن اســت تــا
وابســتگی بــه انرژیهــای فســیلی آرام آرام کاهــش یابــد،
گفــت :دولــت یازدهــم و همــت بخشهــای مختلــف از
جملــه وزارت نیــرو ســبب شــده تــا شــاهد آثــار خوبــی در
ایــن زمینــه باشــیم.
خزاعــی بــا بیــان اینکــه حرکــت بــه ســمت تولیــد انــرژی
از منابعــی غیــر از منابــع ســوخت فســیلی گام مهمــی
بــرای کشــور اســت و موقعیــت حاصلــه در  ۳الــی  ۴ســال
گذشــته چشــمگیر بــوده اســت ،افــزود :در دولــت یازدهــم
 ۴۸پــروژه مهــم کــه بــرای تولیــد بــرق مــورد نیــاز کشــور

از انرژیهــای بــادی و خورشــیدی و غیــره بــا وزارت نیــرو
مذاکراتــی داشــتند ،پــس از تصویــب طــرح آنهــا ،برخــی
از ایــن طرحهــا در همــدان و اصفهــان و ســایر شــهرها بــه
اجــرا درآمــد و برخــی دیگــری مراحــل اجرایــی را طــی
میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم پروژههــای مصــوب
انرژیهــای تجدیــد پذیــر نســبت بــه ســایر بخشهــا از
باالتریــن میــزان برخــوردار بــوده اســت افــزود :در ایــن
خصــوص حــدود  ۳میلیــاردو  ۶۰۰میلیــون دالر پــروژه بــه
تصویــب رســیده کــه تعــدادی از آنهــا بــه بهــره بــرداری
رســید و برخــی نیــز در دســت اجــرا اســت.
رئیــس کل ســازمان ســرمایه گــذاری و کمکهــای فنــی و
اقتصــادی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در بنــد  ۳مــاده ۴۸
قانــون برنامــه ششــم توســعه یــک درصــد منابــع به تشــویق
و کمــک بــه حــوزه انرژیهــای تجدیــد پذیــر اختصــاص
یافتــه اســت افــزود :هــدف از ایــن طــرح ایــن اســت تــا
دولــت مکلــف شــود در تولیــد و کیفیــت و انتقــال انــرژی
بــه بخــش خصوصــی کمــک و مســاعدت کنــد.
بــا تنــوع بخشــی بــه منابــع تولیــد انــرژی ،و دوری از منابــع
فســیلی ،وضعیــت درخشــان و امیــدوار کننــده ای را بــرای
انــرژی کشــور در آینــده رقــم بزنیــم.
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حلقههــا کار خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد تــا فراینــد
صادراتــی شــکل بگیردهرگونــه خلــل در فعالیــت هــر یــک از
ایــن حلقههــا در نهایــت نتیجــه کار را کــه همــان میــزان
صــادرات غیرنفتــی اســت ،متاثــر میکنــد.
چالشهای توسعه صادرات در صنعت برق
وی در ادامــه اذعــان کــرد :توســعه صــادرات در قالــب ســه
بخــش اصلــی دولــت ،مجلــس و بخــش خصوصــی قابــل طرح
و پیگیــری اســت .هرکــدام از ایــن بخشهــا بایــد وظایــف
خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد تــا در نهایــت صــادرات
غیرنفتــی کشــور بــه رونــق برســد .یــک بررســی ســاده نشــان
میدهــد کــه در فاصلــه بیــن صادرکننــده تــا مصرفکننــده
نهایــی ،سیســتم بانکــی و گمــرک ،ســازمان توســعه تجــارت
و قوانیــن حمایتــی مجلــس و نهادهــای بســیار دیگــری قــرار
میگیرنــد .اگــر هرکــدام از آنهــا کارشــان را بهدرســتی
انجــام ندهنــد ،در نهایــت نتیجــه کار همیــن چیــزی خواهــد
بــود کــه امــروز شــاهد آن هســتیم و میبینیــم کــه میــزان
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی کاهــش یافتــه اســت.
باقــری خاطرنشــان کــرد :مــن بــر ایــن بــاورم کــه کاهــش
میــزان صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت بــرق،
ربطــی بــه توانمنــدی صادراتــی ایــن صنعــت نــدارد و کامــا
مربــوط بــه فرآینــدی اســت کــه مــا بایــد بــرای صــدور کاال و
یــا خدمــات خــود آن را طــی کنیــم .یکــی از مهمتریــن ایــن
مشــکالت سیســتم بانکــی اســت .یــک صادرکننــده مخصوصــا
در حــوزه خدمــات فنی و مهندســی و محصــوالت HiTech
لزومــا بــه نظــام بانکــی متکــی هســتند و پیشــبرد امــور آنهــا
بــدون اخــذ تســهیالت بانکــی عمــا غیرممکــن اســت.
ایــن فعــال صنعــت بــرق سیســتم بانکــی کشــور را یکــی از
چالشهــای اساســی صــادرات غیرنفتــی دانســت و گفــت:
متاســفانه علیرغــم رفــع بخشــی از تحریمهــا ،هنــوز هــم
روابــط کارگــزاری بانکهــای ایرانــی بــا موسســات مالــی
بینالمللــی بــرای صــدور ضمانتنامــه و یــا گشــایش
اعتبــار اســنادی فراگیــر نشــده اســت .بــه همیــن دلیــل،
بســیاری از شــرکتهای ایرانــی علیرغــم برنــده شــدن در
مناقصــات بینالمللــی ،در نهایــت بــرای ارائــه ضمانتنامــه
بــه کارفرمایانشــان دچــار مشــکل شــده و گاه پــروژه را از
دســت میدهنــد.
وی هزینههــای ناشــی از ناکارآمــدی سیســتم بانکــی در
معامــات بینالمللــی را از دیگــر چالشهــای جــدی

صادرکننــدگان دانســت و افــزود :مشــکل دیگــری کــه از
سیســتم بانکــی نشــات میگیــرد ســود بــاالی تســهیالتی
اســت کــه بــه صادرکننــدگان اعطــا میشــود .وقتــی یــک
شــرکت تولیــدی بایــد از سیســتم بانکــی ،تســهیالتی بــا
بهــره تــا ســی درصــد دریافــت کنــد ،ایــن شــرکت بــه دلیــل
بــاال بــودن قیمــت تمامشــده محصوالتــش از عرصــه رقابــت
خــارج میشــود .مــا رقبایــی داریــم کــه تســهیالتی بــا نــرخ
بهــره ســه یــا چهــار درصــد و یــا حتــی گاه صفــر درصــد
از بانکهایشــان دریافــت میکننــد .در ایــن شــرایط وقتــی
قیمــت رقابتــی نداریــم بهراحتــی از گردونــه رقابتهــای
بینالمللــی حــذف شــده و بازارهایمــان را از دســت
میدهیــم.
محرومیت از جایزه صادراتی
باقــری بــه افزایــش حمایــت صادراتــی بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن الزامــات افزایــش صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی تــا مــرز  ۲۵میلیــارد دالر اشــاره و عنــوان کــرد:
متاســفانه صادرکننــدگان مــا از جایــزه صادراتــی هــم کــه
امــروز بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه عناویــن مختلــف
در اختیــار صادرکننــدگان خــود قــرار میدهنــد ،محــروم
هســتند و همیــن مســاله در کنــار ســایر مشــکالتی کــه بــه
بخشــی از آنهــا اشــاره شــد ســبب شــده تــا مــا نتوانیــم بــه
طــور کامــل از پتانســیلهای صادراتــی خــود در صنعــت
بــرق بهــره بگیریــم.
باقــری تاکیــد کــرد :فاصلــه مــا بــا آنچــه کــه میتوانیــم
باشــیم ،بســیار زیــاد اســت .فرامــوش نکنیــم کــه بــر اســاس
پیشبینیهــای انجامشــده ،در ســال گذشــته بایــد

انـرژی
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صــادرات غیرنفتــی را بــه  ۵۰میلیــارد میرســاندیم کــه از
ایــن میــزان رقمــی بالــغ بــر  ۴۴میلیــارد دالر محقــق شــد.
ایــن بــدان معناســت کــه در طــول ســال گذشــته از برنامــه
مصــوب کشــور هــم عقــب بودیــم .حــال ایــن مســاله را در
نظــر بگیریــد کــه قــرار اســت در افــق  ۱۴۰۴بــا  ۲۰۰میلیــارد
دالر صــادرات غیرنفتــی بــه قــدرت اول منطقــه تبدیــل
شــویم .ســوال اینجاســت کــه چقــدر خودمــان را بــرای نیــل
بــه ایــن هــدف تجهیــز کردهایــم؟
وی دســتیابی بــه اهــداف پیشبینیشــده در ســند چشــم
انــداز بیســت ســاله کشــور را مســتلزم بهرهگیــری از همــه
ظرفیتهــای موجــود در کشــور و نیــز بــه روزآوری بخــش
خصوصــی از نظــر ســختافزاری و نرمافــزاری و دانــش
مدیریــت روز و افزایــش بهــرهوری دانســت و اذعــان کــرد:
مجلــس بایــد بــر اجــرای قوانیــن اثرگــذاری موجــود در ایــن
زمینــه مثــل قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای
نظــام بانکــی کشــور نظــارت کنــد .بــه عــاوه مــا از دولــت
انتظــار داریــم از صــادرات بــه صــورت هدفمنــد حمایــت
کنــد.
کمبود اعتبار برای بسته صادرات غیرنفتی
وی در همیــن زمینــه خاطرنشــان کــرد :در ســال گذشــته
بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی در دولــت بــه تصویــب
رســید؛ ولــی متاســفانه بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی،
اعتبــارات الزم بــه ایــن بســته تخصیــص داده نشــد و بســیاری
از تعاریــف منــدرج در ایــن بســته حمایتــی محقــق نشــد.
بهعنــوان مثــال بــرای صادرکننــدگان هــزار میلیــارد تومــان
مشــوق در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه از ایــن مبلــغ حــدود
 ۱۵درصــد آن تحقــق یافــت .در بخــش دیگــری از ایــن بســته
هــم تســهیالت ریالــی ارزان قیمتــی بــرای توســعه صــادرات
در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه از  ۲۰۰۰میلیــارد تومــان تنهــا
 ۳۰درصــدش تحقــق یافــت.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی در خصــوص عملکــرد دولــت
نیــز گفــت :بــه نظــر مــن اگــر بخواهیــم عملکــرد دولــت
یازدهــم را بــا دولتهــای پیشــین مقایســه کنیــم بــه ایــن
نتیجــه خواهیــم رســید کــه پیشــرفت نســبتا قابــل قبولــی
در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده و آمــار بهخوبــی گــواه همیــن
مطلــب اســت .امــا بــه هــر حــال ،توســعه کشــور مســتلزم
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت کــه ایــن مهــم بیــش از
هرچیــز بــه دولــت حمایتگــر و بخــش خصوصــی پویــا نیــاز
دارد.
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وزارت نیرو از «تولید برق از
زباله» حمایت می کند

ائــم مقــام وزیــر نیــرو گفــت :ایــران در صنعــت بــرق جایــگاه
مطلوبــی در منطقــه خاورمیانــه دارد ،چراکــه از میــزان ۷۶
هزارمــگاوات ظرفیــت برقــی موجــود کشــور  ۱۱هــزار و ۵۰۰
مــگاوات تامیــن بــرق انجــام مــی شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ســتار محمــودی در حاشــیه
نخســتین نشســت تخصصــی و کارگاه هــای آموزشــی امنیــت
آبــی در ســکونتگاه هــای انســانی در شــرایط کــم آبــی در
جمــع خبرنــگاران از تــازه هــای وضعیــت تولیــد بــرق از
پســماندها و زبالــه هــا در تهــران گفــت :بــا وجــود اینکــه
تولیــد ایــن نــوع انــرژی هزینــه بــر اســت امــا وزارت نیــرو
بــه منظــور رونــق ایــن نــوع از تولیــد بــرق بــه دلیــل تازگــی
آن حمایــت کــرده و بــرق تولیــد بــا ایــن روش را بــه قیمــت
باالیــی خریــداری مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد :البتــه ایــن ســبک از تولیــد انــرژی رشــد
چندانــی نکــرده و در صورتــی کــه حمایــت هــای الزم از آن
انجــام نشــود نمــی تــوان بــه توســعه و رشــد آن امیــدوار بــود.
او ادامــه داد :در مناطــق جنوبــی تهــران بــرای تولیــد بــرق از
انــرژی هــای حاصــل از فاضــاب در حــد طــرح هــای اولیــه و
پایلــوت برنامــه ریــزی شــده اســت گفــت :ایــن برنامــه ریــزی
هــا بــه بهــره بــرداری رســیده اســت کــه تولیــد کننــده بــرق
ایــن پــروژه حــوزه آب وزارت نیــرو و خریــدار آن بخــش
برقــی ایــن وزارتخانــه اســت.
محمــودی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه ظرفیــت تولیــد
بــرق کل کشــور رقمــی معــادل  ۷۶هــزار مــگاوات اســت
گفــت :در ایــن ســبد تنهــا  ۲.۵مــگاوات از طریــق زبالــه تامین
مــی شــود کــه بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان گفــت ظرفیــت
محدودیتــی امــا بــه دلیــل تازگــی و نوپــا بــودن ایــن صنعــت
الزم اســت کــه از آن حمایــت شــود .از ســوی دیگــر بایــد
گفــت ایــن بخــش تنهــا حــوزه ای اســت کــه وزارت نیــرو در
آن هیــچ بدهــی نــدارد و تمــام پرداخــت هــای خــود را بــه
موقــع انجــام داده اســت.

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول طــرح تولیــد بــرق از
طریــق زبالــه در مناطــق جنوبــی تهــران مــی تــوان
ســه مــگاوات بــرق تولیــد کــرد ،بــه ایــن ترتیــب مــی
تــوان گفــت ایــران در صنعــت بــرق جایــگاه مطلوبــی در
منطقــه خاورمیانــه دارد ،ا

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتاق ایران به دنبال تقویت جایگاه کشور در
اقتصاد جهانی است

شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران در دیــدار بــا ســفرا و رؤســای
نمایندگیهــای خارجــی مقیــم تهــران گفــت :در ســال
جدیــد ،اتــاق ایــران و اتاقهــای مشــترک آمادگــی دارد تــا بــا
تمــام تــوان و ظرفیــت در خدمــت عاملیــن اقتصــادی باشــد
تــا بــه همــکاری و همافزایــی و همدلــی بــه پایهریــزی
مــراودات دیرپــای اقتصــادی بــا روابــط دوجانبــه و چندجانبــه
در حــوزه اقتصــاد جهانــی بپــردازد.
ســفرا و رؤســای نمایندگیهــای خارجــی مقیــم تهــران بــا
رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه اتــاق ایــران دیــدار کردنــد.
ایــن دیــدار در محــل اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران انجــام شــد .در ایــن دیــدار غالمحســین
شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران ضمــن خوشــامدگویی بــه
ســفرای ســفارتهای خارجــی در ایــران ،دربــاره گســترش
تعامــات اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــورها تاکیــد کــرد.
شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران در ابتــدای ســخنرانی خــود
گفــت« :نــوروز همانــا نــو شــدن نفــس و جــان و تمریــن
اســتقامت اســت .نــوروز همانــا از انــزوا در آمــدن و
گسســتهها را بــه هــم پیوســتن اســت .حلــول ســال نــو و
بهــار پرطــراوت ،نشــانهای از قــدرت الهــی و تجدیــد حیــات
طبیعــت اســت .ســال گذشــته بــا تمــام فــراز و نشــیبهایش
بــه پایــان رســید و بهــار بــه همــراه امیــد فــرا رســیده اســت
کــه نویــد فصلــی نــو را بــرای آنــان کــه دلشــان بــرای کشــور
میتپــد بــه ارمغــان آورده اســت .تجــارب بــه دســت آمــده
در ســالهای گذشــته را میتــوان بــا دیــده عبــرت نگریســت
و روزهــای بهتــری را بــرای خــود و ایــران عزیــز رقــم زد».
او بــا اشــاره بــه اینکــه نــوروز بزرگداشــت اعتــدال ،دوســتی،
روشــنایی و زندگــی اســت ،تصریــح کــرد« :پیــام نــوروز در
جهــان مملــو از بحــران کنونــی بیــش از هــر زمــان دیگــری
اهمیــت مییابــد؛ پیامــی کــه بــا افراطیگــری ،تاریکــی،
تخاصــم و تخریــب مقابلــه میکنــد .نــوروز فرصتــی بــرای
تجدیــد عهدمــان بــه صلــح ،دوســتی ،حقــوق بشــر و کرامــت
انســانی اســت».
بــه گفتــه رئیــس اتــاق ایــران ،در ســالی کــه گذشــت بــا نتایج

حاصــل از توافقنامــه برجــام و آغــاز فصــل تــازهای از حضــور
کشــور ایــران در اقتصــاد بینالملــل ،در ســایهی تــاش و
تعامــل جــدی بــه دســت آمــده اســت ،رســالت اتــاق ایــران
نیــز دوچنــدان شــده اســت .نقــش اتــاق بازرگانــی ایــران بــه
عنــوان متولــی بخــش خصوصــی بســیار پررنــگ شــده و از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار شــده اســت.
رئیــس اتــاق ایــران تصریــح کــرد« :در بهــار تحــوالت
سیاســی و فضــای مســاعد کنونــی بــرای رشــد و بالندگــی،
نقــش اتــاق بازرگانــی ایــران بــه عنــوان متولــی بخــش
خصوصــی بســیار پررنگتــر شــده و از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت».
او افــزود« :بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال بــه نــام
«اقتصــاد مقاومتــی؛ تولید-اشــتغال» و لــزوم برنامهریــزی و
تمرکــز بــر روی نقــاط کلیــدی امیدواریــم بــا فراهــم شــدن
زمینــه فعالیتهــای اقتصــادی و رونــد رو بــه رشــد کنونــی
بتوانیــم شــاهد گســترش روزافــزون تعامــات اقتصــادی-
فرهنگــی و همکاریهــای جــدی در زمینــ ه گوناگــون از
قبیــل صنعــت ،معــدن ،بازرگانــی ،کشــاورزی ،گردشــگری
و حــوزه ســامت باشــیم».
غالمحســین شــافعی بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق ایــران در
ســال نــو گفــت« :در ســال نــو ،اتــاق ایــران و اتاقهــای
مشــترک آمادگــی دارد تــا بــا تمــام تــوان و ظرفیــت در
خدمــت عاملیــن اقتصــادی و نمانیدگیهــای محتــرم
باشــند تــا بــه همــکاری و همافزایــی و همدلــی بــه
پایهریــزی مــراودات دیرپــای اقتصــادی بــا روابــط دوجانبــه
و چندجانبــه در حــوزه اقتصــاد جهانــی بپردازیــم».
او در پایــان اشــاره کــرد« :در اینجــا بــر خــود میدانــم از
فعالیتهــای قابــل توجــه دیپلماســی وزارت امــور خارجــه
و رویکــرد آن نســبت بــه مســائل اقتصــاد و درخواســت
همراهــی اتــاق ایــران در ســفرهای وزیــر محتــرم امــور
خارجــه کــه توافقهــای بســیار خوبــی انجــام میدهــد،
سپاســگذاری کــرده و امیــدوارم ادامــه ایــن بــه حصــول
نتایــج مثمرثمــر بــرای اقتصــاد کشــور منتــج گــردد.

انـرژی
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افتتاح شعب دو بانک ایرانی در آلمان
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،تبــادل مالــی و تجــاری بــا
کشــورهای دیگــر همــواره یکــی از دغدغــه هــای فعــاالن
بخــش خصوصــی کشــور بــوده اســت .ایــن ارتبــاط کــه طــی
ســال هــای تحریــم رو بــه افــول و در برخــی مــوارد بــه
طــور کامــل قطــع شــد ،مدتــی اســت بــا ورود هیــات هــای
تجــاری خارجــی در حــال برقــراری اســت.
آلمــان یکــی از کشــورهایی بــود کــه بعــد از برقــراری مجــدد
ارتبــاط بیــن دو کشــور ،بــه گفتــه بهمــن عشــقی دبیــر کل
اتــاق بازرگانــی تهــران بــه صــورت کامــا تهاجمــی بــه بــازار
ایــران آمــد .ایــن کشــور گرچــه پیــش از ســایر کشــورها
هیــات هــای تجــاری خــود را روانــه ایــران کــرد امــا هنــوز
در مرحلــه مذاکــره مانــده و بــه کنــدی هرچــه تمامتــر
مــوارد را بررســی مــی کنــد.
یکــی ازایــن هیــات هــای تجــاری کــه چنــد روز پیــش
از ایالــت باواریــای آلمــان بــه تهــران آمــد در مراســمی
میــز اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد ایالــت باواریــا را در اتــاق
بازرگانــی تهــران افتتــاح کــرد.
مارکــوس ویتمــان ،قائــم مقــام امــور بیــن الملــل وزیــر
اقتصــاد ایالــت باواریــا کــه در راس ایــن هیــات تجــاری در
تهــران بــه ســر مــی بــرد در گفتگــو بــا خبرنــگار گفــت :مــا
بــرای ارتبــاط بــا ایــران مدتهــا منتظــر بودیــم و از اینکــه
ایــن ارتبــاط دوبــاره برقــرار شــده اســت خوشــحالیم.
وی گفــت :تــاش مــا ایــن اســت کــه بــه حداکثــر تبــادالت
تجــاری بــا ایــران برســیم ،گرچــه ایــن مقطعــی کــه فاصلــه
افتــاد برخــی از بازارهــا تغییــر کــرد .بــه همیــن علــت هــر
دو طــرف بایــد بــا صبــوری شــرایط را بررســی و بــه نتیجــه
برســانند.
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مهــر مبنــی بــر صــادرات
خــودرو از ایــن ایالــت بــه ایــران گفــت :در آینــده ای نزدیک
ایــن موضــوع انجــام خواهــد شــد امــا مــن در حــال حاضــر
نمــی تــوان جزییــات را مطــرح کــرد.
ایــن مقــام آلمانــی گفــت :مــا بــرای تبــادل تجــاری بــا
ایــران تنهــا روی صــادرات تمرکــز نداریــم و قصــد مــا تامیــن
کاالهــای مــورد نیــاز خودمــان نیــز هســت .مــا بــه دنبــال

ایجــاد رابطــهای بلندمــدت میــان ایالــت باواریــا و ایــران
هســتیم .بســیاری از شــرکتهای باواریایــی ســالها پیــش
در ایــران فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد .برخی از این شــرکت
هــا حتــی در زمــان تحریمهــا نیــز در ایــران حضــور داشــتند
و حــاال دوبــاره در حــال بازســازی ایــن ارتبــاط هســتند.
قائــم مقــام امــور بینالملــل وزیــر اقتصــاد ایالــت باواریــا بــا
اشــاره بــه مشــکالت تبــادل مالــی ایــران و آلمــان گفــت:
مــا از ســال گذشــته کــه روابــط بانکــی ایــران بــا دنیــا
مجــددا آغــاز شــد پیشــنهادهای مختلفــی از بانــک هــای
ایرانــی دریافــت کردیــم و در حــال بررســی و طراحــی
شــرایط همــکاری هســتیم .امــا دو بانــک ایرانــی بــه مراحــل
نهایــی رســیده انــد .یــک بانــک از اواخــر تابســتان امســال و
یــک بانــک اواخــر امســال فعالیــت خــود را در باواریــا آغــاز
خواهنــد کــرد.
مارکــوس ویتمــان همچنیــن در پاســخ بــه پرسشــی در
رابطــه بــا امــکان تســهیل صــدور روادیــد آلمــان بــرای تجــار
ایرانــی ،گفــت :آلمــان نســبت بــه ایــران و اقتصــاد آن نــگاه
مثبتــی دارد و همیــن رویکــرد بــه فعــاالن اقتصــادی ایــران و
آلمــان ایــن فضــا را داد تــا بــه همــکاری هــای بیشــتر فکــر
کننــد.
وی ادامــه داد :صــدور روادیــد طــی مــدت اخیــر افزایــش
پیــدا کــرده و ایــن موضــوع بیانگــر نــگاه مثبــت و تغییــر در
رویکــرد آلمــان نســبت بــه ایرانــی هاســت.
گفتنــی اســت روز گذشــته یــک هیــات تجــاری  ۱۶نفــره
متشــکل مدیــران عامــل شــرکتهای صنعتــی بــزرگ ایالــت
باواریــای آلمــان و بــه سرپرســتی برتــرام بروســاردت ،رئیــس
اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد باواریــا و مارکــوس ویتمــان ،قائـ م
مقــام امــور بینالملــل وزیــر اقتصــاد ایالــت باواریــا میــز نهــاد
بخــش خصوصــی آلمــان در اتــاق تهــران را افتتــاح کردنــد.
دفتــر اتــاق تهــران در اتحادیــه صنعــت و اقتصــاد باوارایــا
نیــز ،در بهمــن مــاه  ۹۴و در جریــان حضــور هیــات اتــاق
تهــران در ایــن ایالــت توســط مســعود خوانســاری و برتــرام
بروســارت افتتــاح شــده بــود
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داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد
ـتان
ایــن داســتان بــرای چــه کســانی مناســب اســت؟ اگــر کســی کــه چیــزی از اقتصــاد نمیدانــد کتــاب را مطالعــه کنــد ،داسـ ِ
کارتونــی جذابــی خوانــده اســت کــه تِــم اقتصــادی و کسـبوکار دارد .اگــر فــردی کــه کمــی اقتصــاد میدانــد مشــغول مطالعــۀ
کتــاب بشــود ،داســتان بامــزه ای خوانــده اســت کــه بعضــی جاهــا آموختههــای خواننــده را بــه چالــش میکشــد و بعضـ ًا آنهــا
را بــه ســخره میگیــرد .امــا در کل برخــی از اصــول ابتدایــی اقتصــاد را بــا لطافــت خاصــی در ذهــن خواننــده میچینــد و
گویــی دریچــه ای از روی دیگــر ایــن دانــش را بــاز میکنــد .بــا اینکــه ایــن هــر دو گــروه از همــراه شــدن بــا داســتان لــذت
میبرنــد ولــی حــاوت اصلــی ایــن کتــاب را کســانی میچشــند کــه نــه تنهــا بــا اختالفهــای مکاتــب فرعــی اقتصــاد بــا
جریــان کینزیــن آشــنا باشــند بلکــه از تاریــخ اقتصــادی ایــاالت متحــده تــا حــدودی مطلــع باشــند .ایــن گــروه بــا تمــام
اســامی و حوادثــی کــه در کتــاب میآیــد ارتبــاط برقــرار کــرده و بنــد بنــد کتــاب ایشــان را اســیر چالشهــای ذهنــی
میکنــد.
نویسنده :پیتر شیف
مترجم :سهند حمزه ای
تاریخ انتشار :بهار 94

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

