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یک خطای استراتژیک

حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران/
اصلــی تریــن مســئله ایــران در صــادرات انــرژی و عــدم توفیــق در دریافــت
مطالبــات از کشــورهای همســایه از جملــه عــراق ،بیشــتر داخلیــو مربــوط بــه
دخالــت دولــت در ایــن زمینــه اســت .تــا زمانــی کــه صــادرات انــرژی در اختیــار
دولــت باشــد و بخــش خصوصــی نقــش کمتــری در آن ایفــا کنــد ،مشــکل عــدم
وصــول مطالبــات مربــوط بــه صــادرات انــرژی پابرجاســت .دولــت تاجــر خوبــی
نیســت و توفیقــی در صــادرات نــدارد .در حــال حاضــر بیــش از یــک میلیــارد
دالر بــرق توســط دولــت بــه عــراق فروختــه شــده امــا هنــوز مطالبــات مربــوط
بــه آن باقــی اســت .اگــر بخــش خصوصــی ایــن میــزان بــرق را صــادر کــرده بــود،
بــه هــر نحــو پــول آن را دریافــت مــی کــرد امــا دولــت در ایــن زمینــه دچــار
محدودیــت هایــی اســت .بــا ایــن وجــود امــا متاســفانه در مــواردی مثــل تجــارت
بــا ترکمنســتان و صــادرات انــرژی بــه ایــن کشــور ،دولــت بــا کنــار زدن بخــش
خصوصــی ،امــور را بدســت گرفــت .صــادرات گاز بــه ترکیــه ،عــراق ،ارمســنتان و
 ...هــم بــه همیــن ترتیــب در جریــان اســت.
هرچنــد ایــران ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــه هــاب انــرژی تبدیــل شــود امــا ایــن
مهــم بایــد بــا محــور قــراردادن بخــش خصوصــی انجــام پذیــرد .در زمینــه انــرژی،
تنهــا نبایــد محــدود بــه منابــع الکتریســته مانــد چراکــه منابــع قابــل توجــه گاز در
ایــران از جملــه میادیــن پــارس جنوبــی فرصتــی اســتثنایی در زمینــه صــادرات
گاز را بــرای کشــورمان فراهــم کــرده اســت و تبدیــل منابــع گاز بــه گاز مایــع بــه
رونــق صــادرات آن کمــک مــی کنــد.
در ایــن بــاره بــه ســرمایه گــذاری نیــاز داریــم در حالیکــه دولــت بــرای تامیــن
منابــع مالــی در پــروژه هــای عمرانــی هــم دچــار مشــکل اســت چــه برســد بــه
تامیــن مالــی طــرح هــای توســعه صادراتــی خــارج از کشــور .بــا توجــه بــه ایــن
وضعیــت ،دولــت بایــد زمینــه فعالیــت بیشــتر بخــش خصوصــی را فراهــم کنــد.
اکنــون در مــرز تولیــد هشــتصد میلیــون متــر مکعــب گاز در روز هســتیم و بایــد
بــرای مدیریــت ایــن حجــم از تولیــد برنامــه ریــزی کنیــم .متاســفانه اســتراتژی
هــای فعلــی مدیریــت انــرژی در ایــران اهــداف بلنــد مدتــی را در نظــر نــدارد.
ایــن یــک خطــای اســتراتژیک اســت کــه منافــع مالــی کشــورمان را در آینــده
تهدیــد مــی کنــد.

 25نکته مهمی که رئیس جمهور درباره الیحه بودجه سال آینده در مجلس بیان کرد:

صندوق رفاه اجتماعی امید
جای سازمان هدفمندی
یارانه ها را می گیرد

رئیــس جمهــور حضــور در مجلــس شــورای اســامی الیحــه بودجــه
را تقدیــم مجلــس کــرد و از نماینــدگان مجلــس خواســت تــا بهمــن
مــاه الیحــه را مصــوب کــرده و بــه دولــت برگرداننــد .الیحــه بودجــه
امســال را رئیــس جمهــور یــک تحــول مهــم درکشــور دانســت .در زیــر
بــه مهــم تریــن نــکات اقتصــادی بودجــه ســال کــه رئیــس جمهــور در
مجلــس بیــان کــرد مــی پردازیــم:
-1بودجــه امســال متفــاوت بــا بودجــه ســالهای گذشــته و تبلــور وعدههــای
انتخاباتــی اردیبهشــت  96اســت.
 -2بودجــه امســال کامــا متفــاوت بــا بودجــه ســالهای گذشــته اســت .در واقــع
در ایــن الیحــه بــه خوبــی روشــن شــده کــه بودجــه تنهــا یــک لیســت درآمــدی و
هزینــه ای نیســت ،بلکــه بودجــه ســاالنه برشــی از برنامــه چهــار ســاله دولــت اســت.
 -3چارچــوب هــای تمــام وعــده هــای اصلــی دولــت دوازدهــم در انتخابــات
اردیبهشــت  96در ایــن الیحــه تبلــور دارد و بودجــه  97بــه معنــای آغــاز اجــرای
برنامــه هــای دولــت دوازدهــم اســت و هــر آنچــه دولــت بــه مــردم در انتخابــات
وعــده داد و مطالبــه مــردم بــود مثــل اشــتغال ،رشــد اقتصــادی ،رفــع فقــر ،کاهــش
نابرابــری هــا ،تحــرک در طــرح هــای اصلــی ،حضــور بخــش خصوصــی در اقتصــاد
کشــور و  ...در ایــن الیحــه بــه خوبــی مشــاهده شــده اســت.

 -4در تبصــره  18 ،14و  19ایــن الیحــه بــه خوبــی خواهیــد دیــد کــه یــک تحــول
بــزرگ در بودجــه امســال خواهــد بــود .دولــت رونــد جدیــدی را آغــاز کــرده و در
ســال هــای بعــد ادامــه خواهــد داد .پایــه اصلــی بودجــه امســال شــفافیت اســت و
پرداخــت اعتبــار بــه دســتگاه هــا بــر مبنــای عملکــرد ســه ماهــه آنهــا اســت.
 -5بودجــه امســال بــر مبنــای عملکــرد دســتگاهها تنظیــم شــده اســت .درســال
هــای گذشــته اینگونــه بــود کــه دســتگاه هــا مــی گفتنــد مــا در طــول ســال هــزار
تومــان بودجــه گرفتــه و  990تومــان خــرج کــرده ایــم و بــرای ســال بعــد ده درصــد
اضافــه یعنــی  1100تومــان بودجــه مــی خواهیــم دســتگاهی هــم کــه  1000تومان
بودجــه داشــت و  800تومــان خــر ج کــرده بــود ،درســال بعــد کمتــر دریافــت مــی
کــرد .بنابرایــن بــرای هزینــه کــردن بودجــه بــه ویــژه در مــاه هــای آخــر ســال
رقابتــی بــود ،زیــرا بودجــه را هزینــه مــی کردنــد تــا ســال آینــده بودجــه بیشــتری
دریافــت کننــد .مــا در ایــن شــرایط نمــی دانســتیم یــک خدمــت بــرای دولــت
جقــدر هزینــه دارد و هزینــه بخــش دولتــی و خصوصــی قابــل مقایســه نبــود .مــا از
پــول مــردم بــرای خدمــت هزینــه مــی کردیــم امــا بــه درســتی نمــی دانســتیم آن
خدمــت چقــدر هزینــه بــرده اســت.
 -6در بودجــه امســال  34درصــد ،بودجــه عملیاتــی اســت و ایــن رونــد بایــد ادامــه
یابــد تــا همــه بودجــه مــا عملیاتــی شــود .طبــق ایــن بودجــه در بخــش اســتانی
صــد درصــد بودجــه عملیاتــی اســت .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی
صنــدوق رفــاه اجتماعــی امیــد جــای دوازدهــم ۲۸میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر
مشــروح خبــر.
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رئیــس جمهــور حضــور در مجلــس شــورای
ـراق بــا
ـران و عـ
ـی ایـ
ـوآپ نفتـ
ـات سـ
اســامی الیحــه بودجــه را تقدیــم مجلــس کــرد جزئیـ
و از نماینــدگان مجلــس خواســت تــا بهمــن مــاه وجــود اینکــه ایــران و عــراق در بــازار جهانــی نفت
الیحــه را مصــوب کــرده و بــه دولــت برگرداننــد .رقیــب یکدیگــر هســتند ،میتواننــد در زمینههــای
الیحــه بودجــه امســال را رئیــس جمهــور یــک نفتــی بایکدیگــر همــکاری کننــد مشــروح خبــر.
تحــول مهــم درکشــور دانســت .در زیــر بــه مهــم
تریــن نــکات اقتصــادی بودجــه ســال کــه رئیــس راه بــاز ســرمایهگذاری در آب و بــرق در
جمهــور در مجلــس بیــان کــرد مشــروح خبــر .حــال حاضــر وزارت نیــرو  ۷۰پــروژه بزرگتوســط
بخــش خصوصــی در کشــورهای مختلــف در
صنعــت بــرق پیشــرو در حــوزه صــادرات دســت اجــرا دارد و بــر اساســس مشــروح خبــر
خدمــات فنــی و مهندســی پیــام باقــری
نائــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران در گفتگــوی گزینههــای مطــرح بــرای معاونتهــای
اختصاصــی اظهــار داشــت مشــروح خبــر
وزارت نیــرو بــا گذشــت حــدود دو مــاه از ورود

رضــا اردکانیان بــه وزارت نیــرو و ســنجش موقعیت،
ســقف فاینانــس طرحهــا مشــخص شــد کارکنــان و شــرایط صنعــت بــرق و آب ،نوبــت بــه
وزارت اقتصــاد ضمانتنامــه میدهــد بــر چیدمــان مدیــران رســیده اســت مشــروح خبــر
اســاس الیحــه بودجــه ســال  ۹۷کل کشــور،
ســقف فاینانــس بــرای طرحهــا عــاوه بــر
باقیمانــده ســال قبــل ،معــادل ریالــی ســی
میلیــارد دالر تعییــن میشــود .مشــروح خبــر.

بازگشــت صــادرات نفــت ایــران بــه
جایــگاه  ١٥ســال قبــل بررســی آخریــن

گــزارش هــای ارائــه شــده در خصــوص صــادرات
نفــت در دوره فعالیــت دولــت دوازدهــم نشــان
مــی دهــد میــزان صــادرات نفــت ایــران پــس
از در ســال  1396بــار دیگــر بــه رقــم 15
ســال گذشــته بازگشــته استمشــروح خبــر.
.

پشــت پــرده مذاکــرات جــذب فاینانــس

ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای
فنــی و اقتصــادی ایــران در گزارشــی اعــام
کــرد کــه در 100روز نخســت فعالیــت دولــت
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اخبار کوتاه

2

ـه
ـرای دو الیحـ
ـی از اجـ
ـش خصوصـ
ـی بخـ
گرانـ
ـی مشــروح خبــر.
قانونـ

هنــد بــه نیــروی محــرک اصلــی انــرژی در
جهــان تبدیــل مــی شــود مشــروح خبــر.

همکاری مجلس و اصناف کلید خورد مشروح خبر.

سیاســت نفتــی چیــن در بــن بســت مشــروح
خبــر

ـدن
ـران – لنـ
ـتانه تهـ
ـط دوسـ
ـی :از روابـ
روحانـ
اســتقبال میکنیــم مشــروح خبــر.

تغییرات مدیریتی در صنعت برق مشروح خبر.

هفتمیــن کنفرانــس بیــن المللــی ایتــک
برگــزار مــی شــود مشــروح خبــر.

داوری بینالمللــی ،آخریــن راه حــل ایــران،
اولیــن راه حــل ترکمنهــا مشــروح خبــر.

موافقــت دولــت عــراق بــا واردات بیشــتر
گاز طبیعــی از ایــران مشــروح خبــر.

جدیدتریــن اخبــار از خودکفایــی ایــران در
ـت مشــروح خبــر.
ـت نفـ
ـزات صنعـ
ـاخت تجهیـ
سـ

توســعه نیروگاههــای بــرق آبــی بــا وجــوه
حاصــل از فــروش بــرق مشــروح خبــر.

سریالنکا مشتری نفت ایران شد مشروح خبر.
ـرط
ـاد جهان به شـ
ـب اقتصـ
ـه قطـ
ـدن بـ
ـل شـ
تبدیـ
ـی کارآمدمشــروح خبــر.
ـام مالیاتـ
ـتقرار نظـ
اسـ
صدور۴۸۲هزار مگاوات ساعت برق به پاکستان

مشروح خبر

عــراق و عربســتان  ۱۸قــرارداد در زمینــه
انــرژی امضــاء کردنــد مشــروح خبــر
وزیر نفت عراق از امضای قرارداد صادرات نفت
کرکوک به ایران خبر داد مشروح خبر
افزایــش ۲۵درصــدی صــادرات بــرق
نســبت بــه ســال گذشــته مشــروح خبــر.

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
 -7تمرکــز زدایــی یکــی از ویژگــی الیحــه بودجــه  97اســت.
تاکنــون بودجــه بــه اینگونــه تنظیــم مــی شــد کــه همــه
اعتبــارات و هزینــه هــا در اختیــار تهــران بــود .در بخــش
هزینــه ای بــرای ســال آینــده بــه جــای  4درصــد 24 ،درصــد
بودجــه و در بخــش عمرانــی  30درصــد بودجــه در اختیــار
اســتانها قــرار مــی گیــرد .بایــد اجــازه دهیــم اســتان هــا،
هزینــه هــا و درآمــد خــود را مدیریــت کننــد و نماینــدگان
مجلــس بــر کار دســتگاه هــای اســتانی نظــارت کننــد .مــا
هــم بایــد بــر مبنــای عملکردهــای ســه ماهــه نظــارت کــرده
و بودجــه بدهیــم.
 -8ردیفهــای متفــاوت یکــی دیگــر از مشــکالت بودجــه
اســت .معلــوم نیســت ایــن ردیــف هــا و پــول هــا در اختیــار
چــه کســی قــرار مــی گیــرد و کجــا مصــرف مــی شــود؟
در بودجــه امســال ردیفهــا کاهــش یافتــه اســت .شــما
نماینــدگان هــم بــه مــا کمــک کنیــد .حتمــا بــه شــما مراجعه
مــی کننــد و فشــار مــی آورنــد ولــی مــا بایــد بتوانیــم بــر ایــن
ردیفهــا نظــارت کنیــم .اگــر رونــد ایــن ســال هــا ادامــه
یابــد ،دولــت بعــد حتمــا نمــی توانــد کشــور را اداره کنــد و
مــا در بــن بســت قــرار مــی گیریــم.
 -9در دولــت یازدهــم تــاش مــا ایجــاد آرامــش و ثبــات
اقتصــادی بــود و مــی خواســتیم ایــن لوکوموتیــو روی
ریــل قــرار بگیــرد کــه االن روی ریــل قــرار گرفتــه اســت
و بنابرایــن بایــد بــا ســرعت و دقــت بیشــتری حرکــت
کنیــم تــا بــه اهــداف خــود برســیم .تــاش مــا دســتیابی بــه
رشــد اقتصــادی ،تــورم قابــل کنتــرل ،اشــتغال قابــل قبــول،
بانکهــای منظــم ،صنــدوقای بازنشســتگی ســاماندهی شــده
و بودجــه ریــزی شــفاف ،درســت و علمــی اســت .هــدف مــا
حرکــت بــزرگ در زمینــه اشــتغال و فقرزدایــی اســت.
 -10امســال خوشــبختانه در فصــل اول در مقایســه بــا فصــل
اول پارســال رشــد بــدون نفــت  7و بــا نفــت  6.5درصــد
اســت .قــدم خوبــی در رشــد برداشــته شــده و هــدف گــذاری
مــا ایــن اســت در طــول دولــت دوازدهــم ســاالنه رشــد بــاالی
پنــج درصــد داشــته باشــیم.
 -11هــدف گــذاری مــا ایــن بــود کــه تــورم یــک رقمــی
شــود و مــی خواســتیم در ســال پایانــی بــه تــورم یــک رقمــی
برســیم کــه یــک ســال زودتــر اتفــاق افتــاد .تــاش مــا ایــن
اســت کــه ایــن مهــار تــورم را ادامــه دهیــم.
 -12در اشــتغال مشــکل بزرگــی پیــش روی مــا اســت .در
زمــان انتخابــات یکــی از خواســتهای اصلــی و بــه حــق

مــردم اشــتغال بــود و همــه کاندیداهــا بــه مــردم قــول اشــتغال
مــی دادنــد .در دو فصــل آغازیــن امســال نســبت بــه پارســال
اشــتغال خالــص مــا  750هــزار اســت و تــا پایــان ســال هــم
وابســته بــه فصلهــای بعــدی و جمــع بنــدی خواهــد بــود.
البتــه ایــن اشــتغال بــا رقــم نیروهــای فعــال در بــازار کار
فاصلــه دارد.
 -13پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه نیروهــای فعــال مــا برای
حضــور در بــازار کار  840هــزار نفــر باشــد .یعنــی مــا بایــد
یــک حرکــت بســیار بزرگــی را بــرای اشــتغال انجــام دهیــم.
در ال یحــه بودجــه امســال یــک مســئله مهــم اشــتغال اســت
و مــی بینیــد کــه مــا بــا درآمــدی کــه پیــش بینــی کردیــم و
در تبصــره  18بــا اهــرم کــردن ایــن درآمــد بــرای اســتفاده
از صنــدوق توســعه ملــی و تســهیالت بانکهــا ایــن ســه باهــم
رقــم بزرگــی را بــرای اشــتغال در اختیــار مــا مــی گذارد.تــاش
مــا ایــن اســت تســهیالت بانکــی را درامــور خــاص و ویــژه
کاهــش دهیــم و در برخــی از مــوارد وظیف ـهای کــه کارفرمــا
بــرای پرداخــت بیمــه دارد را مــا متقبــل شــویم تــا شــاهد یــک
حرکــت ارزشــمند در بخــش اشــتغال باشــیم.
 -14خطــای مــا ایــن بــود کــه در دولتهــای گذشــته رفتنــد
بیابانهــا را تبدیــل بــه مســکن کننــد .صنعــت مســکن مــی
توانــد پیشــتاز در اشــتغال باشــد و صدهــا شــغل در کنــار خــود
دارد .در ســال هــای گذشــته در مســکن رشــد مــا منفــی بــود
و از زمســتان پارســال ایــن حرکــت اصــاح شــد و بــه ســمت

انـرژی

شماره هشتاد و پنج //هفته سوم آذر هزار و سیصد نود و شش

کرد؛ـال رشــد مســکن
اول امسـ
نیروماهــه
وزیرســه
رشــد مثبــت رفــت .در
مطرح
مــا مثبــت  7اســت .در معــدن هــم کــه نیــاز بــه تحــرک
داشــت رشــد  5درصــد اســت .ایــن نشــان میدهــد در
مســکن بــرای حرکــت میــدان داریــم و بایــد ببینیــم چطــور
مســکن مــردم را تامیــن کنیــم ،آن را بازســازی کنیــم ،بافــت
فرســوده را از بیــن ببریــم ،امنیــت جانــی را در مســکن تامیــن
کنیــم و نشــاط الزم را در مســکن برگردانیــم .ایــن کار را مــی
توانیــم در یــک طــرح بازســازی در بافــت فرســوده و حاشــیه
شــهرها انجــام دهیــم.
 -15اگــر برویــم در بیابانــی  40 - 30کیلومتــر بیــرون از شــهر
زمیــن صافــی پیــدا کنیــم و برجــی را بــاال ببریــم ایــن ابتــدای
مشــکل اســت .جــاده ،آب ،بــرق ،گاز ،مدرســه،کالنتری و ...
ایــن مســکن کجاســت؟ یــک خطــای مــا ایــن بــود کــه در
دولــت هــای گذشــته رفتنــد بیابانهــا را تبدیــل بــه مســکن
کننــد در حالــی کــه مســکن در وســط شــهرها جــا دارد .در
قلــب تهــران ســاختمان هــای کوچکــی هســت کــه بــا یــک
زلزلــه ویــران مــی شــود و در تمــام کالنشــهرها همیــن گونــه
اســت .مشــکل مســکن مهــر ایــن نیســت کــه پایــه اش ســفت
و شــل اســت مشــکل ایــن اســت کــه از چــه پولــی درســت
شــد .ایــن را جــواب بدهیداســتقراض از بانــک مرکــزی خطــای
بزرگــی بــود و مســکن مهــر از جیــب فقــرا درســت شــد چــون
پایــه پولــی بــاال رفــت و تــورم  45درصــدی ایجــاد کــرد .یکــی
از قدمهــای مهــم بــرای اشــتغال ایــن اســت کــه ســاالنه 200
هــزار واحــد مســکونی بــا تســهیالت جدیــد ســاخته شــود.
البتــه دولــت ســازنده نیســت ،بلکــه ناظــر اســت ،مــردم و
شــرکتها مســکن را مــی ســازند.
 -16دربخــش صــادرات غیرنفتــی بــه تحــوالت بزرگــی
نیازمندیــم و بــه ایــن موضــوع در بودجــه توجــه شــده اســت.
بودجــه مــا کــه بــه لحــاظ شــکلی و چارچوبــی کامــا جدیــد
اســت ،تحــول بزرگــی در ایــن زمینــه ایجــاد مــی کنــد .مــا
بــرای صــادرات غیرنفتــی بایــد ابتــدا فضــای جهــان و منطقــه
را آمــاده میکردیــم و بــه تعبیــر رهبــری تعامــل گســترده بــا
جهــان داشــته باشــیم.
 -17پــس از برجــام مــا دو تحــول بــزرگ اقتصــادی یعنــی
کاهــش نــرخ ســود تســهیالت و جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی را دنبــال کردهایــم .ســرمایهگذاری وقتــی انجــام
مــی شــود کــه ســرمایه گــران نباشــد .مــا ســه درصــد
تســهیالت بانکــی را کاهــش داده ایــم زیــرا اگــر بخواهیــم بــا
دنیــا رقابــت کنیــم ،بایــد هزینــه ســرمایه را کاهــش دهیــم .از
ســویی اکنــون ســرمایهگذاری و فاینانــس خارجــی ســهل تــر
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شــده اســت .مــا دههــا میلیــارد تومــان اعتبــار از قراردادهایــی
کــه بــا دولــت هــا و بانــک هــای آســیایی و اروپایــی بســتهایم
در اختیــار گرفتــه ایــم .بــا ســرمایه خارجــی در کنــار ســرمایه
داخلــی مــی توانیــم تحــول بزرگــی در اشــتغال ایجــاد کنیــم.
 -18دنبــال اصــاح قیمتهــا هــم هســتیم .معــادل رقمــی کــه
از ایــن طریــق بــه دســت مــی آوریــم را از صنــدوق توســعه
مــی گیریــم و ایــن دو را بــا هــم در بانــک قــرار مــی دهیــم
و بانــک هــم ســهم خــود را مــی گــذارد و ایــن مجموعــه،
تجهیــز منبــع جدیــدی بــرای اشــتغال بــه ویــژه در صــادرات
غیرنفتــی ،ترمیــم بافــت فرســوده ،کشــت گلخانــه ای و ســایر
مــوارد خواهــد بــود.
 -19در تبصــره  14بودجــه بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده
اســت .بــرای اولیــن بــار در جمهــوری اســامی ایــران یــک
قــدم بســیار بــزرگ بــرای اســتاندار ســازی زندگــی اقشــار
ضعیــف جامعــه بــر میداریــم .رفــع فقــر مطلــق از بودجــه 97
آغــاز مــی شــود .در ســال  96اقشــار تحــت حمایــت ســه برابــر
بیشــتر از ســال قبــل آن دریافتــی داشــته انــد کــه ایــن اولیــن
قــدم دولــت بــرای رفــع فقــر اســت کــه ایــن مســیر را ادامــه
مــی دهیــم.
 -20از شــما مــی خواهیــم بــه دولــت بــرای اصالحــات
یارانــه کمــک کنیــد .زیــرا همــه معتقدیــم کــه یارانــه بایــد
بــه نیازمنــدان برســد .مــا ســازمان هدفنمنــدی یارانــه هــا را
تغییــر داده وایــن ســازمان را تبدیــل مــی کنیــم بــه یــک
صنــدوق رفــاه اجتماعــی امیــد و شــرایط جدیــدی را بــرای
یارانــه نقــدی بــه وجــود مــی آوریــم .دولــت در کنــار مجلــس
بایــد خواســتههای مــردم را در چارچــوب مشــخصی بــرآورده
کنــد .هــر آنچــه هــم کــه از تبصــره  14بــه دســت مــی آوریــم
بــرای رفــع فقــر مطلــق و رفــع مشــکالت حــوزه ســامت
هزینــه مــی کنیــم.
 -21شــش هــزار طــرح نیمــه تمــام ملــی و  65هــزار طــرح
اســتانی نیمــه تمــام داریــم .ایــن یعنــی بخشــی از ســرمایه
مــردم نیمــه کاره رهــا شــده و آن را قفــل کــرده ایــم و
ســرمایه مــردم در حــال از بیــن رفتــن اســت کــه اگــر ایــن
طرحهــا بــه راه بیفتــد رونــق و اشــتغال ایجــاد مــی شــود .مــا
درخواســت مــی کنیــم از  32درصــد درآمــد نفــت کــه صندوق
توســعه ریختــه مــی شــود  12درصــد بــه طــرح هــای بــزرگ
اختصــاص یابــد .در تبصــره  19بودجــه بــه ایــن موضــوع
اشــاره شــده اســت.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صنعت برق پیشرو در
حوزه صادرات خدمات
فنی و مهندسی
پیــام باقــری نائــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران در
گفتگــوی اختصاصــی اظهــار داشــت :ســندیکای بــرق بــه
عنــوان بزرگتریــن تشــکل معیــن کشــور آمادگــی صــد در
صــدی خــود را در جهــت همــکاری بــا وزارت نیــرو در
دولــت دوازدهــم اعــام کــرده و تمــام تــوان و امکانــات
ایــن ســندیکا را بــه کار گرفتــه تــا در کنــار اعضــای وزارت
نیــرو بتوانیــم بــه ارائــه خدمــت بپردازیــم و مســائل و
مشــکالت ایــن صنعــت را از پیــش رو برداریــم .
باقــری ادامــه داد :در حــال حاضــر نــگاه مــا معطــوف بــه
نکتــه نظــرات وزیــر نیــرو اســت و بــا توجــه بــه ارائــه
برنامــه هــا و شــناخت از تجربیــات گذشــته وی ،یکــی از

ارگانهایــی کــه بــه طــور جــدی از ایشــان اعــام حمایــت
نمــوده ســندیکای بــرق ایــران اســت و در آینــده نیــز
حمایــت خــود را از وزیــر نیــرو خواهیــم داشــت .
وی در ادامــه گفــت :مطالبــات ســندیکای بــرق از وزارت
نیــرو یکــی از مشــکالت طبیعــی و البتــه جــدی اســت
کــه بخــش خصوصــی را در ســنوات اخیــر نــه تنهــا در
صنعــت بــرق بلکــه در کلیــه صنایــع بــه دلیــل شــرایط
رکــودی کــه در کشــور حاکــم بــوده دچــار مشــکل نمــوده
و ســاختار بخــش خصوصــی نیــز ضعیــف تــر شــده اســت.
باقــری در ادامــه بــا بیــان ایــن مطلــب کــه وزیــر نیــرو
تــوان خــارج کــردن آب و بــرق را از رکــود دارد ،گفــت:
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه بایــد مطالبــات
صنعــت بــرق را بــه طــور ریشــه ای حــل کنیــم ،چــرا کــه
حتــی اگــر وزارت نیــرو بتوانــد تمــام مطالبــات را پرداخــت
کنــد بازهــم مشــکالتی پیــش رو خواهــد داشــت و تــا
زمانــی کــه تفــاوت قیمــت تمــام شــده و قیمــت تکلیفــی
پــا برجــا باشــد همــواره تــراز مالــی وزارت نیــرو منفــی و
ایــن بدهــی هــا وجــود خواهــد داشــت.
نائــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران درادامــه گفــت :مــا
در مرحلــه اول بایــد بــه طــور ریشــه ای مســئله اقتصــاد
صنعــت بــرق را حــل کنیــم کــه ریشــه در قوانیــن کشــور
دارد.
وی در ادامــه گفــت :خوشــبختانه قانــون گــذار نیــز بــه
ایــن جمــع بنــدی رســیده کــه قیمــت تکلیفــی بــه قیمــت
تمــام شــده برســد و در برنامــه پنجــم توســعه قیمــت
تمامــی حامــل هــای انــرژی از جملــه بــرق بایــد بــه
قیمــت تمــام شــده مــی رســید.
وی افــزود :متولیــان ایــن امــر کــه پیمانــکاران ،ســازندگان
و مســئولین وزارت نیــرو هســتند ایــن موضــوع را مطالبــه
مــی کننــد کــه نیــاز بــه اتمــام جــدی دارد و مــا هــم بــه
عنــوان بخــش خصوصــی بایســتی تاثیــر گــذار باشــیم تــا
اقتصــاد صنعــت بــرق پویــا شــده و از ریشــه  ،مســئله
بدهــی وزارت نیــرو را حــل کنیــم.
باقــری درادامــه در خصــوص واگــذاری اوراق بــه بخــش
خصوصــی در راســتای پرداخــت بدهــی هــای وزارت نیــرو،
گفــت :در ســال هــای گذشــته ایــن اوراق در ردیــف هــای
بودجــه قــرار گرفتــه تــا وزارت نیــرو و برخــی از وزارت
خانــه هــا در جهــت پرداخــت بدهــی هــای خــود بــه
پیمانــکاران و ســازندگان ارائــه دهنــد ،کــه بــه نظــر مــی
رســید راهگشــا باشــد امــا در عمــل بــا مشــکالتی روبــرو
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بــود کــه در زمــان معاملــه از ارزش اصلــی آن بیــن  20تــا
 30درصــد کاســته مــی شــد.
وی افــزود :بــا دریافــت ایــن اوراق ،تســهیالت بانکــی
دریافــت مــی شــد کــه ســود و مالیــات بــه آن تعلــق مــی
گرفــت و ایــن بــه ضــرر بخــش خصوصــی اســت.
باقــری ادامــه داد :یکــی دیگــر از راهکارهــای دریافــت
مطالبــات کــه مــا نیــز بــه عنــوان یــک تشــکل بــا آن
موافــق هســیتم اســتفاده از اوراق تســویه یــا تهاتــر اســت
کــه عیــن طلــب از بدهــی بــه بانــک تهاتــر مــی شــود و
کاربــرد بهتــر و فراگیرتــری را خواهــد داشــت چــرا کــه
ایــن اوراق باعــث مــی شــود مطالبــات خــود را بــدون
کاهــش ارزش پــول تهاتــر کنیــم.
افزایــش صــادرات صنعــت بــرق  /بایــد از
ـه
ـواد پایـ
ـر مـ
ـی بـ
ـی مبتنـ
ـر نفتـ
ـادرات غیـ
صـ
فاصلــه بگیریــم
باقــری در ادامــه بــا اشــاره بــه صــادرات بــرق در کشــور
گفــت :در شــرایط رکــود حاکــم بــر اقتصــاد و صنعــت
کشــور ،صــادرات یکــی از مهــم تریــن اقدامــات در
راســتای توســعه تولیــد و اشــتغال اســت.
وی افــزود :همــواره صنعــت بــرق در حــوزه صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی پیشــرو بــوده و در ســال 94
بیــش از  98درصــد صــادرات خدمــات فنــی مهندســی
در حــوزه نیــرو بــه خصــوص بــرق اتفــاق افتــاده کــه ایــن
حاکــی از توانمنــدی و ظرفیــت هــای موجــود در ایــن
صنعــت اســت .
نائــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران در ادامــه اضافــه
کــرد :در حــوزه صــادرات بحــث ارزش افــزوده مطــرح
اســت کــه صنعــت بــرق یکــی از حــوزه هایــی اســت کــه
ارزش افــزوده باالیــی را ایحــاد مــی کنــد در حالــی کــه
صــادرات غیــر نفتــی ( مــواد خــام و پایــه ماننــد میعانــات
گازی و هیدروکربورهــا و پروپــان و گاز مایــع و امثالهــم)
بــا کمتریــن ارزش افــزوده صــادر مــی شــود.
باقــری در ادامــه تصریــح کــرد :همانطــور کــه میدانیــد
کشــورهای موفــق در عـــرصه صـــادرات بــه ارزش افــزوده
بیشــتر توجــه دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت
بــرق بیشــترین ارزش افــزوده را در کشــور مــا دارد بایــد
صــادرات ایــن صنعــت را افزایــش دهیــم .
وی افــزود :بــه ازاء هــر کیلــو گــرم  8دالر ارزش افــزوده
داشــته کــه مــواد خــام تنهــا  2دالر اســت و ایــن نشــان از
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آن دارد کــه بایــد از صــادرات غیــر نفتــی مبتنــی بــر مــواد
پایــه فاصلــه بگیریــم .
باقــری گفــت :ســندیکای بــرق ایــران در  4دوره متوالــی
کــه تشــکل هــای نمونــه صادراتــی معرفــی مــی شــدند بــه
عنــوان تشــکل نمونــه صادراتــی معرفــی شــد.
ظرفیــت  25میلیــارد دالری صــدور کاال و
خدمــات فنــی مهندســی بــرق
وی در ادامــه گفــت :صنعــت بــرق یکــی از صنایــع پیشــرو
در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی نیــز
محســوب میشــود و پتانســیل آن بــرای صــدور کاال و
خدمــات فنــی و مهندســی رقمــی بالــغ بــر  ۲۵میلیــارد
دالر اســت در حالــی کــه ایــن اواخــر صــادرات مــا فقــط
 2ونیــم میلیــارد دالر بــوده اســت یعنــی ده برابــر ایــن
ظرفیــت در کشــور وجــود دارد.
نائــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران افــزود :کشــور مــا
بــه لحــاظ توانمنــدی ســاخت داخــل توانســته اســت از
مــرز  95درصــد خودکفایــی صنعــت بــرق عبــور کــرده
و اقتصــاد مقاومتــی در ایــن صنعــت اجرایــی شــده
وهمچنیــن شــرایط بــرای فعالیــت هــای بــزرگ صادراتــی
مهیــا شــده اســت.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه کشــور هــای هــدف
نیازمنــد صنعــت بــرق هســتند بایــد بــه ســمت صــادرات
صنعــت بــرق حرکــت کنیــم و آن را فعــال تــر نماییــم.
باقــری درادامــه تصریــح کــرد :صــادرات یــک زنجیــره
اســت کــه حلقههــای آن بایــد بهدرســتی بــه هــم متصــل
شــده و هریــک از ایــن حلقههــا کار خــود را بــه درســتی
انجــام دهنــد تــا فراینــد صادراتــی شــکل بگیــرد .هرگونــه
خلــل در فعالیــت هــر یــک از ایــن حلقههــا در نهایــت
نتیجــه کار را کــه همــان میــزان صــادرات غیرنفتــی اســت،
متاثــر میکنــد.
وی افــزود :صــادرات یــک زنجیــره ای از سیســتم بانکــی،
گمرگــی و قوانیــن حمایــت کننــده اســت کــه نهادهــای
پشــتیبان بایــد کار هــای خــود را بــه خوبــی شــکل دهنــد
تــا فِعــل صــادرات صــورت گیــرد .
نائــب رئیــس ســندیکای بــرق ایــران در ادامــه بــا اشــاره
بــه مشــکالت پیــش روی صــادرات بــرق گفــت :بزرگتریــن
مانــع صــادرات در صنعــت بــرق مشــکالت بانکــی اســت
کــه علــی رغــم عبــور از تحریــم هــا همچنــان روابــط
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نگرانی بخش خصوصی از اجرای دو
الیحه قانونی
بــر اســاس تبصــره ( )2ایــن قانــون« ،هیــچ فــردی نمیتوانــد
اصالتـاً یــا بــه نمایندگــی از شــخص حقوقــی همزمــان در بیش
از یــک شــرکت کــه تمــام یــا بخشــی از ســرمایه آن متعلــق
بــه دولــت یــا نهادهــا یــا مؤسســات عمومــی غیردولتــی اســت
بــه ســمت مدیرعامــل یــا عضــو هیــات مدیــره انتخــاب شــود».
بــا توجــه بــه ابهامــات زیــاد ایــن تبصــره ،اتــاق بازرگانــی
تهــران پیگیریهــای متعــددی در ایــن زمینــه انجــام داد کــه
متاســفانه هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت.
همچنیــن در ایــن نشســت ،قانــون توســعه همهجانبــه بــازار
ســرمایه روی میــز نقــد فعــاالن اقتصــادی قــرار گرفــت .بــه
اعتقــاد نماینــدگان بخــش خصوصــی ،ایــن قانــون دارای ابهــام
ت بــر بــازار ســرمایه را
و ایــراد زیــادی اســت و تمرکــز نظــار 
تشــدید میکنــد.
در آغــاز ایــن نشســت ،علــی ســنگینیان ،رئیــس کمیســیون
بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران ،در رابطــه بــا قانــون اصــاح
مــاده  241الیحــه قانونــی اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت،
گفــت :کمیســیون طــی چنــد جلســه ،ایــن قانــون را مــورد
نقــد و بررســی قــرار داد و پــس از شــور بــا فعــاالن بــازار
ســرمایه ،نظــر و دیدگاههــای بخــش خصوصــی را در اختیــار
معــاون اول رییسجمهــوری قــرار داد .امــا پاســخ دولــت
نشــان داد برغــم نگرانیهــای بخــش خصوصــی از اجــرای
ایــن قانــون ،ارادهای بــرای رفــع ایــن نگرانیهــا نــدارد.
ســیدمحمد اتابــک ،عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران و
یکــی از اعضــای کمیســیون ،نیــز بــا بیــان اینکــه پــس از ابــاغ
ایــن قانــون ،در اکثــر شــرکتهای متعلــق بــه بخــش عمومــی،
اعضــای بــا تجربــه و متخصــص هیــات مدیــره مشــمول ایــن
قانــون اســتعفا دادهانــد ،گفــت :بخــش خصوصــی و اتــاق
بازرگانــی بایــد بــرای توقــف قانــون مذکــور یــا اصــاح آن از
همــه تــوان خــود اســتفاده کنــد..
همچنیــن سیدحســین ســلیمی ،نایبرییــس کمیســیون بــازار
پــول و ســرمایه نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن قانــون در آخریــن
ســاعات فعالیــت مجلــس شــورای اســامی در دوره قبــل
بــه تصویــب رســید ،گفــت :در جلســهای بــا حضــور محمــد
نهاوندیــان ،معــاون اقتصــادی رییسجمهــوری ،انتقادهــای
بخــش خصوصــی در خصــوص ایــن قانــون مطــرح شــد و
ایشــان قــول بــه بررســی آن داد.

همکاری مجلس و اصناف کلید خورد
علــی فاضلــی رییــس اتــاق اصنــاف ایــران ،در نامهیــی
بــه کاظــم جاللــی رییــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی ،منصــور حســینی را بهعنــوان نماینــده
اتــاق اصنــاف ایــران بــرای عملیاتــی کــردن تفاهمنامــه
همــکاری امضــا شــده بیــن اتــاق اصنــاف ایــران و مرکــز
پژوهشهــا معرفــی کــرد.
تفاهمنامــه همــکاری بیــن اتــاق اصنــاف ایــران و مرکــز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،تیــر مــاه امســال
بیــن علــی فاضلــی رییــس اتــاق اصنــاف و کاظــم جاللــی
رییــس مرکــز پژوهشهــا بــه امضــا رســیده اســت .فاضلــی
در نامــه خــود بــه رییــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس
اظهــار امیــدواری کــرد کــه اجــرای ایــن تفاهمنامــه بــه
شناســایی تنگناهــای تشــکلهای صنفــی و ایجــاد زمینــه
طــرح و حــل آن در کمیســیونهای تخصصــی مجلــس
شــورای اســامی منجــر شــد .منصور حســینی نماینــده اتاق
اصنــاف ایــران ،بــرای اجرایــی شــدن تفاهمنامــه همــکاری
بــا مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی در ایــن
زمینــه گفــت :هــدف از امضــای ایــن تفاهمنامــه ،همــکاری
و تســهیل ارتبــاط میــان طرفیــن در حــوزه شناســایی و
مطالعــه مقــررات و قوانیــن حاکــم بــر اصنــاف و تاثیرگــذاری
مســتقیم و غیرمســتقیم قوانیــن موثــر بــر حــوزه کســب و
کار بنگاههــای کوچــک و متوســط ،بهویــژه در ارتبــاط بــا
حلقههــای مفقــوده زنجیــره فرآینــد توســعه اقتصــادی
(تولیــد ،توزیــع ،مبادلــه و مصــرف) بررســی افزایــش تــوان
رقابتــی بنگاههــای کوچــک ،رفــع نقــاط ضعــف مقــررات و
بهبــود محیــط کســب و کار ،تعییــن حــدود بهینــه دخالــت
دولــت در بخــش خصوصــی و نحــوه تامیــن مالــی نهادهــای
متولــی بخــش خصوصــی اســت .او افــزود :موضــوع ایــن
تفاهمنامــه بــا لحــاظ هــدف آن ،شــامل اجــرای پروژههــای
تحقیقاتــی و کاربــردی موردنیــاز طرفیــن؛ تربیــت نیــروی
انســانی متخصــص در حــوزه اصنــاف در قالــب دورههــای
مشــترک؛ برقــراری همایشهــا ،کارگاههــای آموزشــی و
تبــادل تجربــه و دورههــای آموزشــی تخصصــی؛ راهانــدازی،
تکمیــل و تجهیــز مراکــز یــا کمیســیونهای آموزشــی و
پژوهشــی مشــترک اســت.

انـرژی
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روحانی :از روابط دوستانه تهران
– لندن استقبال میکنیم

بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن ،حجتاالســام والمســلمین
حســن روحانــی روز یکشــنبه و در ایــن دیــدار بــا بیــان
اینکــه همــکاری ایــران و  5+1در اقدامــی بــزرگ منجــر بــه
توافــق ارزشــمند و بینالمللــی برجــام شــد ،اظهارداشــت:
بایــد تصمیــم و اراده مبنــی بــر اســتفاده از فضــای پــس از
برجــام بــرای توســعه همــه جانبــه مناســبات و همکاریهــا
را در مقــام عمــل نشــان داده و شــاهد آثــار آن باشــیم.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه لــزوم گســترش روابــط و
همکاریهــای بانکــی ایــران و انگلســتان در راســتای
اجــرای برجــام ،خاطــر نشــان کــرد :اجــرا و حفــظ برجــام
حائــز اهمیــت بــوده و معتقدیــم کــه همــه و بویــژه ملــت
ایــران بایــد بتواننــد از منافــع برجــام بهرهبــرداری کننــد.
رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامی
ایــران بدنبــال برقــراری صلــح و ثبــات پایــدار ،پایــان
یافتــن جنــگ و خونریــزی و ریشــه کــن شــدن تروریســم
در منطقــه اســت ،گفــت :گفتگــوی لنــدن بــا تهــران
میتوانــد بــه همــکاری بــرای ثبــات بیشــتر در منطقــه
منجــر شــود.
دکتــر روحانــی افــزود :امــروز بــه خوبــی روشــن اســت کــه

هفتمین کنفرانس بین المللی
ایتک برگزار می شود
هفتمیــن کنفرانــس بیــن المللــی
رویکردهــای نویــن در نگهداشــت انــرژی
(ایتــک)  ۲۹و  ۳۰بهمــن مــاه امســال
برگــزار میشــود.
بــه گــزارش شــانا ،هــدف ایــن کنفرانــس هــم
افزایــی میــان همــه بخشهــای ذینفــع در
سیاس ـتگذاری و بهینــه ســازی مدیریــت انــرژی
کشــور (دولــت ،بخــش خصوصــی ،دانشــگاهها،
انجمنهــای علمــی و صنفــی) اســت کــه در ســال
 ۱۳۸۹در دانشــگاه امیرکبیــر بنیانگــذاری شــد.
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ایــران بــا نقــش آفرینــی ســازنده خــود دو کشــور منطقــه
را از نابــودی و تروریســم نجــات داده اســت و هیــچ کــس
نمیتوانــد تردیــدی در اقدامــات مثبــت ایــران در منطقــه
داشــته باشــد.
رییــس جمهــور خاطرنشــان کــرد :شــرایط منطقــه بــه
گونــهای اســت کــه نبایــد در آتــش آن دمیــده شــود و
تصمیــم اخیــر رییس جمهــور آمریــکا در انتقال ســفارتخانه
ایــن کشــور بــه قــدس شــریف ،تصمیمــی نادرســت و
بنزینــی بــود کــه در آتــش منطقــه ریختــه شــد.
بوریــس جانســون وزیــر امــور خارجــه انگلســتان نیــز در
ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه امــروز بــه واســطه برجــام
فرصتهــای خوبــی بــرای توســعه روابــط و همکاریهــای
ایــران و انگلســتان فراهــم شــده اســت ،گفــت :مصمــم
بــه گســترش همــه جانبــه مناســبات تهــران – لنــدن در
بخــش هــای مختلــف هســتیم.
وزیــر امــور خارجــه انگلســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه برجــام
توافــق مثبتــی اســت کــه بایــد ادامــه پیــدا کــرده و مــردم
ایــران بتواننــد از منافــع اقتصــادی آن بهرهمنــد شــوند،
اظهــار داشــت :فرصتهــای تجــاری و اقتصــادی بســیار
خوبــی در ایــران وجــود دارد و عالقــه داریــم شــرکتهای
انگلیســی نیــز بتواننــد در پروژههــای ســرمایهگذاری
ایــران مشــارکت کننــد.
ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــتب

علمــی ریاســت جمهــوری ،وزارت نفــت،
انجمنهــای علمــی و صنفــی بخــش خصوصــی
و دانشــگاههای معتبــر حمایــت خــود را از ایــن
کنفرانــس کــه هفــت ســال پیاپــی برگــزار مــی
شــود ،اعــام کردنــد.
ایــن کنفرانــس از نظــر بیــن المللــی نیــز در
دورههــای گذشــته ،افــزون بــر حضــور مســتمر
ســازمانهایی نظیــر شــبکههای جهانــی
توســعهٔ ملــل متحــد ( )UNDPســازمان
توســعه صنعتــی ملــل متحــد ( )UNIDOو
ســازمان همــکاری اقتصــادی ( )ECOشــاهد
حضــور هیئتهــا و شــخصیتهای خارجــی از
تایلنــد ،ونزوئــا ،ســوئیس ،ایتالیــا ،آذربایجــان و
قزاقســتان بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سقف فاینانس طرحها مشخص شد
وزارت اقتصاد ضمانتنامه میدهد

بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال  ۹۷کل کشــور ،ســقف
فاینانــس بــرای طرحهــا عــاوه بــر باقیمانــده ســال قبــل،
معــادل ریالــی ســی میلیــارد دالر تعییــن میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،بــر اســاس تبصــره  ۳الیحــه
بودجــه ســال  ۹۷کل کشــور ،ســقف فاینانــس بــرای
طرحهــا ،عــاوه بــر باقیمانــده ســال قبــل ،معــادل ریالــی
 ۳۰میلیــارد دالر تعییــن میشــود .متــن کامــل ایــن
تبصــره بــه شــرح زیــر اســت:
الــف :بــا رعایــت مصوبــه شــماره  ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱مــورخ
 ۲۳/۱۲/۱۳۹۵مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ســال
 ۱۳۹۷ســقف تســهیالت تامیــن مالــی خارجــی (فاینانــس)
بــرای طــرح هــا عــاوه بــر باقیمانــده ســهمیه ســال قبــل،
معــادل ریالــی ســی میلیــارد ( ۳۰میلیــارد) دالر تعییــن می
شــود .در مــواردی کــه اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجــی
بــا مجــوز قانونــی منــوط بــه تضمیــن دولــت جمهــوری
اســامی ایــران مبنــی بــر بازپرداخــت اصــل و هزینــه هــای
تســهیالت مالــی اخــذ شــده از منابــع بانکهــای کارگــزار
خارجــی و بانکهــا و موسســات توســعه ای بیــن المللــی
باشــد ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی مجــاز اســت پــس
از تصویــب هیــات وزیــران بــه نمایندگــی از طــرف دولــت
ضمانتنامــه هــای کلــی و یــا اختصاصــی مــورد نیــاز بــرای
طــرح هــای مذکــور را حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه
صــادر و یــا اختیــار امضــای آن را بــا تصویــب هیــات وزیــران
بــه مقــام مســئول ذی ربــط تفویــض نمایــد.
طــرح هــای بخــش هــای خصوصــی و تعاونــی و نهادهــای
عمومــی غیــر دولتــی نیــز بــا ســپردن تضمیــن هــای الزم
بــه بانکهــای عامــل مــی تواننــد از تســهیالت مذکــور
اســتفاده کننــد و بازپرداخــت اصــل و ســود هــر یــک از
طــرح هــای مذکــور از محــل عایــدات طــرح تامیــن و
پرداخــت خواهــد شــد.
در مــورد کلیــه طــرح هــای مصــوب شــورای اقتصــاد کــه
منابــع آنهــا از محــل تســهیالت مالــی خارجــی (فاینانــس)
تامیــن مــی شــوند ،اخــذ تاییدیــه دســتگاه اجرائــی ذی ربط
(بــه منظــور تائیــد اولویــت بــرای اســتفاده از تامیــن مالــی

خارجــی) ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی (بــه منظــور
صــدور ضمانتنامــه دولتــی) ،بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران (بــه منظــور کنتــرل تعــادل و مدیریــت
تــراز ارزی کشــور) و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
(صرف ـاً بــرای کنتــرل طــرح هــای بخــش دولتــی شــامل
طــرح هــای شــرکت هــا و طــرح هــای تملــک دارایــی
هــای ســرمایه ای) ضــروری بــوده و بازپرداخــت اصــل و
ســود هــر یــک از طــرح هــا از محــل عایــدات و یــا منابــع
پیــش بینــی شــده در قانــون بودجــه قابــل پرداخــت اســت.
شــورای اقتصــاد بــا رعایــت اولویــت هــای بنــد (پ) مــاده
( )۴قانــون برنامــه ششــم توســعه ،تســهیالت مذکــور را
بــه طــرح هــای بخــش دولتــی کــه دارای توجیــه فنــی،
اقتصــادی ،مالــی و زیســت محیطــی باشــند ،اختصــاص
مــی دهــد.
در خصــوص طــرح های غیــر دولتــی ،وزارت امــور اقتصادی
و دارایــی موظــف اســت پــس از اخــذ تضمیــن الزم از
بانکهــای عامــل کــه بــه پشــتوانه اخــذ وثائــق مناســب و
کافــی از مالــکان طــرح هــا صــادر شــده اســت ،نســبت بــه
صــدور ضمانتنامــه بازپرداخــت اقــدام نمایــد.
ب :بــه دولــت اجــازه داده مــی شــود بــرای اجــرای طــرح
هــا بــا رعایــت ســقف مقــرر در بنــد (الــف) ایــن تبصــره
نســبت بــه اخــذ یــا تضمیــن تســهیالت مالــی و اعتبــاری
یــا کمــک بالعــوض تــا مبلــغ پنــج میلیــارد دالر از دولــت
هــا ،موسســات مالــی خارجــی و بیــن المللــی اقــدام نمایــد.
ج :بــه منظــور تســریع در جــذب تســهیالت تصویــب شــده
از بانــک هــای توســعه ای از جملــه بانــک توســعه اســامی،
بانــک ســرمایه گــذاری زیــر ســاختهای آســیایی ()AIIB
و بانــک توســعه و تجــارت اکــو ،دســتگاه هــای اســتفاده
کننــده از تســهیالت مذکــور مجازنــد پــس از موافقــت
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور خــارج از ســقف اعتبــارات
منــدرج در ردیفهــای مربوطــه ایــن قانــون نســبت بــه
هزینــه کــرد آن در چارچــوب موافقتنامــه متبادلــه بــا
ســازمان مذکــور خــارج از ســقف مصــوب ردیفهــای مذکــور
اقــدام نماینــد.

انـرژی
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بازگشت صادرات نفت ایران
به جایگاه  ١٥سال قبل

بررســی آخریــن گــزارش هــای ارائــه شــده در خصــوص
صــادرات نفــت در دوره فعالیــت دولــت دوازدهــم نشــان مــی
دهــد میــزان صــادرات نفــت ایــران پــس از در ســال 1396
بــار دیگــر بــه رقــم  15ســال گذشــته بازگشــته اســت.
زهــرا علیاکبــری :افزایــش  400هــزار بشــکه ای نفــت
ایــران در دولــت دوازدهــم در حالــی رخ داده اســت کــه
پیــش از ایــن بســیاری از کارشناســان بــا اشــاره بــه رشــد
انفجــاری تولیــد و صــادرات نفــت در ســال هــای اســتقرار
دولــت یازدهــم ،تکــرار ایــن موقعیــت را در دولــت دوازدهــم
ممکــن نمــی دانســتند.
میــزان صــادرات نفــت در ســال  1395برابــر بــا  2میلیــون
و 224هــزار بشــکه بــود کــه در هفــت ماهــه نخســت ســال
جــاری بــه بیــش از  2میلیــون و  600هــزار بشــکه رســیده
اســت.

رکورد شکنی منفی در سال 1391

صــادرات نفــت ایــران در ســال  1383برابــر بــا  2میلیــون و
 668هــزار بشــکه بــود .میــزان صــادرات نفــت از ســال 1384
رونــدی کاهشــی را طــی کــرد و در ســال  1393بــه رقــم
یــک میلیــون  435هــزار بشــکه رســید کــه کمتریــن رقــم
در  15ســال اخیــر تلقــی مــی شــود.
کاهــش صــادرات نفــت ایــران از ســال  1384آغــاز شــد و
در تمــام هشــت ســال فعالیــت دولــت نهــم و دهــم تــداوم
داشــت .رییــس جمهــوری دولــت نهــم در حالــی در پاســتور
مســتقر شــد کــه صــادرات نفــت ایــران  2میلیــون و 691
هــزار بشــکه بــود ،امــا در زمــان تحویــل دولــت میــزان
صــادرات نفــت ایــران بــه یــک میلیــون و  900هــزار بشــکه
رســیده بــود.
از دســت رفتــن بازارهــای نفــت ایــران بــه ایــن ترتیــب
حتــی پیــش از اعمــال تحریــم هــای نفتــی علیــه ایــران رخ
داده بــود .در ســال  1390میــزان صــادرات نفــت ایــران برابــر
بــا  2میلیــون و  107هــزار بشــکه بــود و همیــن مســاله
نشــان مــی دهــد ایــران ســهمی  500هــزار بشــکه ای از
بازارهــای نفــت جهــان را در ســال هــای قبــل از دســت داده
بــود.
بازپــس گیــری بازارهــای نفــت ایــران امــا یکــی از مهمتریــن
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اولویــت هــای دولــت یازدهــم اعــام شــد و تمرکــز بــرای
مســاله در قالــب مذاکــرات پیــش از برجــام و برجــام بــه
خوبــی مشــهود اســت.
بســیاری از مســئوالن و کارشناســان بارهــا تاکیــد کــرده انــد
تــداوم رونــد پیشــین مــی توانســت بــه صفر شــدن صــادرات
نفــت ایــران در بدتریــن ســناریوی پیــش بینــی شــده و یــا
رســیدن بــه  300هــزار بشــکه نفــت در روز در بهتریــن
حالــت برســد ،امــا آخریــن آمارهــا نشــان مــی دهد متوســط
صــادرات نفــت ایــران در هفــت ماهــه اول ســال جــاری از 2
میلیــون و  600هــزار بشــکه در روز فرتــر رفتــه اســت.
ایــن آمــار رکــورد شــکنی جدیــدی را نیــز در خــود جــای
داده اســت؛ بــه طــوری کــه میــزان صــادرات نفــت ایــران در
مــرداد مــاه حتــی ســد دو میلیــون و هفتصــد هــزار بشــکه
را شکســته اســت.

شکست یک سناریو

احیــای بازارهــای نفــت ایــران در شــرایطی صــورت گرفــت
کــه کاهــش میــزان قیمــت هــا ســبب شــد بســیاری از
کشــورها خواســتار اتخــاذ تدبیــری بــرای پیشــگیری از رونــد
مــداوم کاهــش قیمــت نفــت در بــازار باشــند.
ایــن ســناریو کــه از ســوی برخــی ،ســناریوی عربســتان و
متحدانــش بــرای بیــرون رانــدن ایــران از بــازار نفــت تلقــی
مــی شــد ،امــا شانســی در سیاســت خارجــی ایــران نیافــت
چــرا کــه ایــران مصرانــه احیــای بازارهــای از دســت رفتــه
نفــت خــود را خواســتار بــود و همیــن امــر ســبب شــد
بتوانــد بــار دیگــر صــادرات نفــت بــه بازارهــای از دســت
رفتــه اروپایــی خــود را بــه حــدود  700هــزار بشــکه برســاند.
نفــت بیــش از یــک ســده اســت کــه آمیختگــی باالیــی را
بــا سیاســت و اقتصــاد ایــران داراســت .کاهــش وابســتگی بــه
نفــت حداقــل در  50ســال اخیــر یکــی از مهمتریــن برنامــه
هایــی بــوده کــه در دســتور کار دولــت هــا قــرار گرفتــه
اســت ،بــا ایــن حــال هنــوز اقتصــاد ایــران وابســتگی قابــل
توجهــی بــه نفــت را داراســت.در قالــب برنامــه ششــم توســعه
پیــش بینــی کاهــش وابســتگی بــه نفــت در عیــن افزایــش
صــادرات و تولیــد صــورت گرفتــه اســت.
دارا بــودن ســهم از بازارهــای جهانــی نفــت جــدا از تاثیــرات
اقتصــادی بــرای ایــران ،موقعیــت ژئوپلتیکــی و سیاســی
ایــران در منطقــه و در مناســبات جهانــی بــازار انــرژی را
تثبیــت مــی نمایــد از ایــن رو ســرمایه گــذاری در ایــن
حــوزه ســرمایه گــذاری مهمــی تلقــی مــی شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای فنــی و اقتصــادی
ایــران در گزارشــی اعــام کــرد کــه در 100روز نخســت
فعالیــت دولــت دوازدهــم ۲۸میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر
ســرمایه خارجــی در ســایه بازگشــت بــه نظــام اقتصــادی
بینالملــل تامیــن شــد .ایــن میــزان جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی بــه گفتــه محمــد خزاعــی ،رییــس ســازمان
ســرمایهگذاری و کمکهــای فنــی و اقتصــادی ایــران
در ســایه بازگشــت ایــران بــه نظــم اقتصــادی بینالملــل
حاصــل شــده اســت .براســاس ایــن گــزارش کــه در شــبکه
اخبــار اقتصــادی و دارایی منتشــر شــده ،در مــدت 100روز
نخســت فعالیــت دولــت دوازدهــم طبــق آمارهــا  ۵۷طــرح
جدیــد بــا حجــم ســرمایه  5میلیــارد و ۳۹۳میلیــون دالر
مصــوب شــد .همچنیــن ۲۲۸میلیــون دالر بــرای افزایــش
ســرمایهگذاری طرحهــای موجــود تاییــد شــد و مجمــوع
ایــن ۲مــورد بــه  5میلیــارد و  ۶۲۱میلیــون دالر رســید.
در عیــن حــال بیــش از ۲۳میلیــارد و ۱۰۰میلیــون دالر
قــرارداد فاینانــس بــرای بهرهبــرداری بخــش دولتــی و
خصوصــی در مشــارکت بــا نهادهــای مالــی بینالمللــی
نهایــی شــده و آمــاده دریافــت اســت .براســاس اعــام
ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای فنــی و اقتصــادی
ایــران همــه مبالــغ بــه صــورت خالــص اســت و طرحهایــی
کــه بــه دالیــل فنــی مجــوز آنهــا در ایــن مــدت باطل شــده
از حجــم ســرمایهگذاری جلــب شــده ،کســر شــده اســت.
بیم بازگشت تحریم ،مذاکرات را طوالنی کرد
خزاعــی بــر ایــن بــاور اســت کــه تنشزدایــی اقتصــاد
همچنیــن بازگشــت موفــق ایــران بــه نظــم اقتصــادی
بینالملــل ســبب شــده تــا ایــن میــزان فاینانــس بــا
موفقیــت جــذب شــود .البتــه بــه گفتــه او ،گرچــه شــرایط
ایــران نســبت بــه پیــش از برجــام بســیار بهبــود پیــدا
کــرده امــا همچنــان فشــارهایی علیــه ایــران وجــود دارد.
در عیــن حــال در نظــر گرفتــن امــکان بازگشــت تحریمهــا
ســبب شــده تــا رونــد مذاکــرات بســیار طوالنــی شــود .بــه
طــوری کــه مذاکــرات بــا کشــورهایی مثــل ایتالیــا ،چیــن و
کــره جنوبــی بــرای امضــای قــرارداد نزدیــک بــه 3ســال
طــول کشــید.
خزاعــی بــا بیــان اینکــه در دولــت یازدهــم و پیــش
از برجــام نــرخ تــورم و مبــادالت ارزی کنتــرل شــد و
تنشهــای اقتصــادی کاهــش یافــت ،افــزود :هــر چنــد

انـرژی
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رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران تشریح کرد

پشت پرده مذاکرات جذب فاینانس
بعــد از برجــام بخــش عمدهیــی از تحریمهــای مربــوط
بــه موضــوع هســتهیی کامــا رفــع نشــد امــا شــدت آن
کاهــش پیــدا کــرد .بــا لغــو تحریمهــای شــورای امنیــت
برخــی از کشــورها و بانکهــا شــروع بــه همــکاری بــا
ایــران کردنــد و رفــت و آمــد ارزی بــا آنهــا صــورت گرفــت.
مذاکــرات و گفتوگوهــا بــرای تامیــن مالــی چــه بــه
صــورت خطــوط اعتبــاری و فاینانــس و چــه بــه صــورت
مســتقیم انجــام شــد .بســیاری از مشــکالت همچــون
بدهیهــای عقبافتــاده بــه موسســات بیمهیــی همچــون
ســاچه ،هرمــس و فــوکاس نیــاز بــه مذاکــرات زمانبــر
داشــت کــه نهایتــا بــدون پرداخــت جریمــه حــل و فصــل
شــد .رتبهبنــدی ایــران یــک درجــه بهبــود پیــدا کــرد و
زمینهســازی بــرای تعامــات اقتصــادی فراهــم شــد.
رییــس ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای فنــی و
اقتصــادی ایــران بــا بیــان اینکــه فشــارها همچنــان وجــود
دارد ،اظهــار کرد«:بــا ایــن حــال ،روابــط دنیــا بــه خصــوص
کشــورهای اروپایــی بــا ایــران بهتــر شــده اســت .در دوره
بعــد از برجــام تــا بــه امــروز نزدیــک بــه ۲۳میلیــارد دالر
طرحهــای مصــوب ســرمایهگذاری وجــود دارد کــه
ضمانتنامههــای آن در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
صــادر شــده اســت .در ایــن مــدت طرحهایــی هــر چنــد
کوچــک بودنــد کــه نتوانســتند کار خــود را شــروع کننــد،
ضمانتنامــه آنهــا لغــو شــد بنابرایــن ،ایــن رقمــی کــه عنوان
شــد ،مصوبــات پایــدار و موجــود اســت .دســتگاههای
مختلــف همچــون وزارت نفــت ،وزارت نیــرو و وزارت راه
و شهرســازی بســیاری از ایــن پروژههــا را اجــرا کردنــد.

بدیهــی اســت کــه منابــع مالــی پروژههــای مختلــف طــی
ســالهای آینــده آرام آرام وارد خواهنــد شــد».
مذاکرات  3ساله با ایتالیا ،چین و کره
رییــس ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای فنــی و
اقتصــادی ایــران درخصــوص توجــه بــه مســاله بازگشــت
تحریمهــا در طــول مذاکــرات هــم توضیــح داد«:مذاکــرات
بــا کشــورهایی مثــل ایتالیــا ،چیــن و کــره جنوبــی بــرای
امضــای قــرارداد نزدیــک بــه 3ســال طــول کشــید تا مســاله
احتمــال بازگشــت تحریمهــا هــم رعایــت شــود .مذاکــرات
در مــورد نــرخ بهــره ،کارمــزد بیمــه و مــواردی از ایــن
دســت طــی چنــد جلســه حــل و فصــل میشــوند امــا گیــر
اساســی ایــن بــود کــه بــه دلیــل دغدغــه همــکاران مــا در
ســازمان ســرمایهگذاری خارجــی ،شــخص رییسجمهــور
و معاونــان ایشــان بــه خاطــر چنــد پاراگــراف ،مذاکــرات
طوالنــی صــورت میگرفــت».
خزاعــی بــا بیــان اینکــه بحثهــای مربــوط بــه پولشــویی،
حمایــت مالــی از تروریســم مقــررات ویژهیــی را حاکــم
کــرده کــه کار را پیچیــده میکنــد ،تصریــح کرد«:البتــه
مــا روشــن کردیــم کــه ایــران در صــف نخســت مبــارزه
بــا تروریســم اســت امــا موضــوع بازگشــت تحریــم بســیار
وقتگیــر اســت .درحــال حاضــر بــا ایتالیــا مشــغول
مذاکــره هســتیم کــه امیــدوارم ظــرف هفتههــای آینــده
نهایــی شــود .در ایــن مــدت دو ســه بــار ترکیــب تیــم
مذکرهکننــده ایتالیــا تغییــر کــرد .مذاکــرات مــا بــا اگزیــم
بانــک چیــن بســیار طــول کشــید امــا نهایتــا توافــق
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1.7میلیــارد دالر بــرای برقــی کــردن راه آهــن تهــران-
مشــهد امضــا شــد .مذاکــرات بــا بانــک ســیتیک کــراس
چیــن همچنیــن مذاکــره بــا اوبربانــک اتریــش و دانســکه
بانــک هــم بســیار طــول کشــید تــا بــه توافــق رســید.
خزاعــی افــزود«:از بعــد دیگــر ممکــن اســت بازگشــت بــه
نظــام بینالمللــی را بــه حضــور ایــران بــه عنــوان یــک
کشــور دارای منابــع و تــوان اقتصــادی تعریــف کنیــم کــه
متاســفانه ایــن اتفــاق در حــد رضایتبخشــی نیفتــاده
اســت .مــا عضــو مجامــع اقتصــادی هســتیم ،رفــت و آمــد
بینالمللــی هــم داریــم کــه نمونــه شــاخص آن ایــن
اســت کــه در ایــن 3ســال ایــران توانســت بــه عنــوان
عضــو موســس بانــک ســرمایهگذاری زیرســاختهای
آســیا معرفــی شــود و گــروه ایــران از منظــر قــدرت رأی
بعــد از چیــن قــرار دارد .ایــن اتفــاق کمــی نیســت کــه
عضــو موســس بانکــی شــویم کــه قــرار اســت بــه رقیبــی
بــرای بانــک جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول تبدیــل
شــود .امــا در مقایســه بــا قــدرت نظامــی و فرهنگــی ایــران
موفقیــت اندکــی داشــتهایم .امــروز بــدون یــک حضــور
فعــال بــا مکانیســم اقتصــاد بینالملــل نمیتــوان نفــوذ
اقتصــادی خــود را گســترش داد .تنهــا تبــادالت تجــاری
کفایــت نمیکنــد».
بــه گفتــه رییــس ســازمان ســرمایهگذاری و کمکهــای
فنــی و اقتصــادی ایــران در 100روزه نخســت دولــت
دوازهــم و طــی جلســات هیاتهــای ســرمایهگذاری
کــه داشــتیم ،ضمانتنامــه  ۵۷پــروژه صــادر شــده اســت
کــه مجمــوع منابــع مالــی آن بالــغ بــر  ۵میلیــاد و ۶۰۰
میلیــون دالر اســت .طــی ایــن 3ســال ،قراردادهــای خطــوط
اعتبــاری امضــا شــده نزدیــک بــه ۲۷میلیــارد دالر اســت
امــا یادداش ـتهای تفاهــم امضــاشــده بیــش از اینهاســت
کــه بیــش از  ۵۰میلیــارد دالر اســت .بــه عنــوان مثــال
قــرارداد بــا اگزیــم بانــک کــره جنوبــی یــا اوبربانــک
اتریــش موجــود اســت؛ امــا تــا زمانــی کــه پروژهیــی از
آنهــا اســتفاده نکنــد ،بدهــی بــر عهــده بخــش خصوصــی
یــا دولتــی وجــود نخواهــد داشــت .البتــه در مــاده  ۴برنامــه
ششــم توســعه رقــم  ۶۰میلیــارد دالر بــرای فاینانــس و
ســرمایهگذاری خارجــی تعییــن شــده کــه تــا رســیدن
بــه ایــن ســطح هنــوز فاصلــه داریــم .در 100روزه دولــت
دوازدهــم موافقتنامــه نزدیــک بــه ۲۳میلیــارد دالر نیــز
امضــا شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
موافقت دولت عراق با واردات بیشتر گاز طبیعی از
ایران
دولــت عــراق توافــق بــرای واردات گاز طبیعــی از ایــران بــه
اســتان مــرزی شــرقی دیالــه را تاییــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،بــه ایــن ترتیــب
خریــد گاز طبیعــی ایــران از ســوی عــراق کــه اوایــل
امســال آغــاز شــد ،افزایــش پیــدا میکنــد.
ایــران صــادرات گاز طبیعــی بــه عــراق را پــس از وقفــه
چنــد ســاله در ژوئــن آغــاز کــرد.
ایــن دو کشــور همســایه کــه عضــو اوپــک هســتند ،در
ســال  ۲۰۱۳قــراردادی را امضــا کردنــد کــه تحــت آن،
ایــران گاز نیروگاههــای بــرق عــراق را تامیــن میکــرد
امــا مقامــات در گذشــته ،امنیــت ضعیــف در عــراق را مانــع
اجــرای ایــن قــرارداد عنــوان کــرده بودنــد.
توسعه نیروگاههای برق آبی با وجوه حاصل از
فروش برق
بــر اســاس بودجــه  ۹۷شــرکتهای فروشــنده بــرق
نیروگاههــای آبــی موظفنــد تمــام وجــوه حاصــل از فــروش
بــرق خــود را پــس از کســر هزینههــای تولیــد بــرای
ســرمایه گــذاری در توســعه نیروگاههــای بــرق آبــی بــه
مصــرف برســانند.
بــه گــزارش ایســنا ،در بنــد الــف تبصــره  ۱۵بودجــه ۹۷
آمــده اســت :شــرکت هــای تولیــد بــرق حرارتــی و شــرکت
هــای بــرق منطقــه ای مکلفنــد منابــع تعییــن شــده در
بودجــه مصــوب ســاالنه خــود را بــه ترتیــب بــه شــرکت
مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی و شــرکت
توانیــر بابــت رد دیــون و یــا ســرمایه گــذاری در توســعه
نیــروگاه حرارتــی و توســعه شــبکه انتقــال کشــور پرداخــت
کننــد.
بــر اســاس بنــد (ب) ایــن تبصــره نقــل و انتقــال امــوال
و دارایــی هــا و قراردادهــای بــه شــرط تملیــک شــرکت
مــادر تخصصــی توانیــر بــه شــرکت هــای توزیــع بــرق از
پرداخــت هــر گونــه مالیــات و ســود ســهام ابــزاری معــاف
اســت.
در بنــد (ج) بــه دولــت (شــرکت توانیــر) اجــازه داده

مــی شــود از محــل مطالبــات خــود از شــرکت هــای
توزیــع نیــروی بــرق نســبت بــه افزایــش ســرمایه در ایــن
شــرکتها اقــدام و ســپس وزارت امــور اقتصــادی و دارای
در اجــرای قانــون سیاســت هــای کلــی اصــل ( )۴۴قانــون
اساســی ،ســهام مــازاد بــر  ۴۹درصــد شــرکت توانیــر در
ایــن شــرکت هــا را تــا ســقف  ۲۵۰هــزار میلیــارد ریــال بــه
بخــش غیــر دولتــی بــا اولویــت شــهرداری هــای کشــور در
قبــال مطالبــات قطعــی آنهــا از دولــت و یــا آورده نقــدی
واگــذار کنــد.
سریالنکا مشتری نفت ایران شد
ســفیر ســریالنکا در ایــران بــا اشــاره بــه تمایــل کشــورش
بــه توســعه همکاریهــای تجــاری بــا ایــران گفــت:
مــا عالقهمنــد بــه خریــد فرآوردههــای نفتــی از ایــران
هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا ،شــریف انیــس در بــاره برنامههــای
دولــت متبوعــش بــرای همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی
بــا ایــران در زمینههــای مختلــف اظهــار کــرد :ایــران
و ســریالنکا تجربــه طوالنــی همکاریهــای سیاســی،
اقتصــادی و دیپلماتیــک بــا یکدیگــر دارنــد و تــاش داریــم
همــکاری خــود را بــا ایــران در ســه محــور پیــش ببریــم.
وی ،توســعه مبــادالت تجــاری دوجانبــه ایــران و ســریالنکا
را بهعنــوان محــور نخســت نــام بــرد و افــزود :در ایــن
زمینــه فرآوردههــای نفتــی و مصالــح ســاختمانی ایــران
مدنظــر ماســت زیــرا فرصتهــای فراوانــی بــرای صــادرات
ایــن محصــوالت بــه ســریالنکا وجــود دارد.
ســفیر ســریالنکا در ایــران ،دومیــن محــور همــکاری ایــران
و ســریالنکا را گردشــگری و توریســم عنــوان کــرد و افــزود:
ســومین محــور همــکاری مــا بــا ایــران ،بحــث توســعه
ســرمایهگذاریهای مســتقیم در دو کشــور اســت.
شــریف انیــس بــه عملیــات نجــات پنــج ماهیگیــر
ســریالنکایی ازســوی نفتکــش ایرانــی  Streamاشــاره
کــرد و بــا بیــان ایــن کــه ایــن عملیــات پنــج ســاعت طــول
کشــید ،افــزود :نکتــه مهــم اینجاســت کــه ایــن عملیــات
نجــات توســط یــک کشــتی غولپیکــر تجــاری صــورت
گرفتــه و صــرف چنیــن زمانــی بــرای نجــات پنــج ماهیگیــر
نشــاندهنده وجهــه بشردوســتانه ایــن عملیــات اســت.
کاهش  ۸میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت
بودجــه وزارت نفــت در الیحــه پیشــنهادی ســال ۱۳۹۷
بیــش از هشــت میلیــارد تومــان نســبت بــه ســال ۱۳۹۶

انـرژی
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کاهــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس رقــم پیشــنهادی دولــت در
الیحــه بودجــه ســال  ۱۳۹۷اعتبــار دولتــی وزارت نفــت
 ۱۵۵میلیــارد و  ۵۹۲میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه شــده
اســت در حالــی کــه بودجــه ایــن وزارتخانــه در ســال
گذشــته  ۱۶۴میلیــارد و  ۳۶۲میلیــون تومــان بــود.
وزارت نفــت ،پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،پژوهشــکده ازدیــاد
برداشــت از مخــازن نفــت و گاز ،شــرکت ملــی گاز ایــران
– مــادر تخصصــی و شــرکت مــادر تخصصــی ملــی صنایــع
پتروشــیمی ،زیرمجموعههــای وزارت نفــت هســتند کــه
بودجــه آنهــا بــه ترتیــب  ۱۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان،
 ۱۲۰میلیــارد تومــان ،چهــار میلیــارد و  ۳۴میلیــون تومــان،
هفــت میلیــارد و  ۴۵میلیــون تومــان و  ۲۴میلیــارد و ۵۰۰
میلیــون تومــان اســت.
براســاس ایــن گــزارش نــه تنهــا بودجــه شــرکت ملــی نفــت
ایــران و شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآوردههــای
نفتــی کــه دو زیرمجموعــه اصلــی وزارت نفــت هســتند در
الیحــه بودجــه ســال  ۱۳۹۷مشــخص نشــده بلکــه رقــم
میــزان عملکــرد ســال  ۱۳۹۵وزارت نفــت و شــرکتهای
زیرمجموعــه صفــر بــوده اســت.
تبدیل شدن به قطب اقتصاد جهان به شرط استقرار
نظام مالیاتی کارآمد
وزیــر اقتصــاد میگویــد کشــورهای جهــان اســام
میتواننــد بــه قطــب اقتصــادی جهــان تبدیــل شــوند
بــه شــرط اینکــه برخــی اصالحــات از قبیــل ایجــاد نظــام
مالیاتــی کارآمــد را در دســتور کار قــرار دهنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود کرباســیان امــروز در
چهاردهمیــن کنفرانــس فنــی ســاالنه مجمــع مقامــات
مالیاتــی کشــور اســامی اظهــار کــرد :در طــول تاریــخ
مفهــوم مالیــات متکــی بــر آموزههــای اســامی آمیختــه
بــا برابــری و حفــظ کرامــت انســانها بــوده اســت.
وی بیــان کــرد :تاکیــد میکنــم پتانســیلهای غیرقابــل
انــکاری در کشــورهای اســامی وجــود دارد کــه میتوانــد
اقتصــاد جهــان اســام را بــه قطــب اقتصــاد جهــان
تبدیــل کــرد و بــرای نیــل ایــن موضــوع نیــاز بــه ایجــاد
ســاختارهایی از قبیــل برقــراری نظــام مالیاتــی قدرتمنــد
وجــود دارد .امــروز در ایــن زمینــه اســتراتژیهایی را
تدویــن کردهایــم.
کرباســیان همچنیــن گفــت :اکنــون چنــد هــدف داریــم،

8

اولیــن هــدف مــا حرکــت بــه ســمت اقتصــاد توســعه یافتــه
اســت کــه نیازمنــد نظــام مالیاتــی شــفاف اســت .امــروزه در
تالشــیم مفهــوم اقتصــاد امــن را بــا رویکــرد اقتصــاد مقــاوم
و مردمخــواه بــه عمــل بیاوریــم .از دیگــر اهــداف مــا ایــن
اســت کــه نظــام مالیاتــی بســتر رقابــت ســالم را فراهــم
کنــد .همچنیــن نظــام مالیاتــی ایــران تــاش میکنــد
همــراه کارآفرینــان باشــد از مهمتریــن فاکتورهــا روزآمــد
کــردن اســت.
وزیــر اقتصــاد همچنیــن گفــت :نظــام اقتصــادی بــر ایــن
بــاور اســت کــه توســعه بــر درآمــد نفتــی بــه شــدت
آســیبزا و وابســته بــه عوامــل بیرونــی اســت کــه بــه
ایــن ترتیــب از اقتصــاد ثباتزدایــی میشــود .در همیــن
زمینــه جانشــینی درآمدهــای مالیاتــی بــه جــای نفــت
را پیگیــری کردیــم و در ســال گذشــته بــا رشــد ۲۵
درصــدی درآمدهــای مالیاتــی روبــهرو بودهایــم.
کرباســیان همچنیــن بیــان کــرد :اکنــون نیــاز بــه انجــام
امــوری داریــم تــا بتوانیــم هزینههــای جــاری را بــر
درآمدهــای مالیاتــی اســتوار کنیــم ،ابتــدا ایجــاد فرهنــگ
عمومــی پرداخــت مالیــات اســت .همچنیــن بایــد اصــاح
در ســه حــوزه سیاس ـتگذاری مالیاتــی ،مدیریــت مالیاتــی
و خدمــات مالیاتــی صــورت گیــرد.
وزیــر اقتصــاد طــرح جامــع مالیاتــی را مهمتریــن پــروژه
تحــول در نظــام مالیاتــی دانســت.
او ادامــه داد :نظــام مالیاتــی آمــاده اســت تجربیــات خــود
را در اختیــار کشــورهای جهــان اســام قــرار دهــد و آمــاده
اســت از تجربیــات دیگــر کشــورها نهایــت بهــره را ببــرد.
صدور۴۸۲هزار مگاوات ساعت برق به پاکستان
مدیرعامــل بــرق منطق ـهای سیســتان و بلوچســتان گفــت:
در ســال گذشــته ،در مجمــوع حــدود  ۴۸۲هــزار مــگاوات
ســاعت بــرق بــه کشــور پاکســتان صــادر شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو؛
محبعلــی قــزاق جاهــد ،مدیرعامــل بــرق منطقــه ای
سیســتان و بلوچســتان در خصــوص آخریــن وضعیــت
صــادرات بــرق از ایــن اســتان بــه کشــور پاکســتان اظهــار
داشــت :در حــال حاضــر ،از طریــق یــک خــط انتقــال ۱۳۲
کیلوولــت کــه از جکیگــور سیســتان و بلوچســتان ایــران تــا
منطقــه « َمنــد» پاکســتان ادامــه دارد ۱۰۰ ،مــگاوات بــرق
صــادر میشــود .همچنیــن از طریــق  ۲خــط  ۲۰کیلوولــت
در منطقــه میرجــاوه و ســراوان ،حــدود  ۴مــگاوات بــرق

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بــه پاکســتان صــادر میشــود کــه بــا احتســاب ایــن دو
خــط میتــوان گفــت کل میــزان صــادرات بــه ایــن کشــور
همســایه ،حــدود  ۱۰۴مــگاوات اســت.
وی افــزود :در ســال گذشــته در مجمــوع ،حــدود  ۴۸۲هــزار
مــگاوات ســاعت بــرق بــه کشــور پاکســتان از طریــق ایــن
ســه خــط صــادر شــده اســت.
مدیرعامــل بــرق منطقــهای سیســتان و بلوچســتان در
خصــوص صــادرات بــرق بــه بنــدر گــوادر پاکســتان نیــز
گفــت :خــط  ۲۳۰کیلوولتــی در منطقــه «پــان» چابهــار
در حــال احــداث اســت کــه در صــورت تکمیــل آن،
میتــوان صــادرات بــرق بــه پاکســتان و بنــدر گــوادر را
تــا  ۳۰۰مــگاوات افزایــش داد.
قــزاق جاهــد ،خاطرنشــان کــرد :قبــل از دولــت تدبیــر و
امیــد توافقاتــی مبنــی بــر صــادرات  ۱۰۰۰مــگاوات بــرق
از میرجــاوه بــه کویتــه صــورت گرفتــه بــود و بــر اســاس
آن بایــد ،ســه مشــاور ایرانــی ،پاکســتانی و بیــن المللــی،
مطالعــات اولیــه پــروژه را انجــام میدادنــد کــه متاســفانه
در همــان مرحلــه مقدماتــی و مطالعــه اولیــه مانــده
اســت .البتــه ایــن قصــور متوجــه طــرف پاکســتانی اســت،
چــرا کــه بــرای واردات چنیــن ظرفیتــی بایــد حــدود
 ۵۰۰کیلومتــر خــط انتقــال در خــاک پاکســتان احــداث
میشــد کــه متاســفانه بــه دلیــل عــدم تأمیــن اعتبــار
مالــی مســکوت مانــده اســت.
وی تصریــح کــرد :هزینــه اجــرای چنیــن پــروژهای بیبــش
از  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت کــه در
صــورت تأمیــن اعتبــار پروژههــا ،نیــاز پاکســتان بــه
واردات بــرق از ایــران بــه بیــش از  ۳۰۰۰مــگاوات افزایــش
خواهــد یافــت.
عراق و عربستان  ۱۸قرارداد در زمینه انرژی امضاء
کردند
عــراق بــرای توســعه بخــش انــرژی خــود ۱۸ ،قــرار داد
همــکاری بــا شــرکت هــای ســعودی بــه امضــاء رســاند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از تریــد عربیــا،
شــرکت هــای ســعودی  ۱۸تفاهمنامــه را بــا دولــت عــراق
بــه منظــور توســعه مشــترک چندیــن پــروژه کلیــدی در
حــوزه انــرژی در عــراق بــه امضــاء رســاندند.
خالــد الفالــح وزیــر انــرژی عربســتان ســعودی بــه همــراه
جابــر العبــادی ،وزیــر نفــت عــراق و رییــس هئیــت مدیــره

توســعه صــادرات عربســتان در مراســم عقــد قراردادهــا کــه
در نمایشــگاه و کنفرانــس بیــن المللــی نفــت و گاز عــراق
در شــهر بصــره برگــزار شــد ،حضــور داشــتند.
عربســتان ســعودی بــا یــک هیئــت متشــکل از  ۲۲شــرکت
تخصصــی در بخــش صنعــت و میادیــن انــرژی بعنــوان
میهمــان افتخــاری در ایــن نمایشــگاه شــرکت کردنــد.
خالــد الفالــح در ایــن بــاره گفــت :عربســتان ســعودی و
عــراق هــر دو دارای مزایــای اســتراتژیک شــامل منابــع
انســانی ،موقعیــت ژئوپولتیکــی ،منابــع انــرژی ،منابــع
طبیعــی و معدنــی و ظرفیــت هــای صنعتــی بالفعــل و
بالقــوه هســتند.
وزیــر انــرژی عربســتان تصریــح کــرد :یکســان بــودن
مزایــای اســتراتژیک دو کشــور ،و ادغــام آنهــا بــا یکدیگــر
یــک پایــه مســتحکم را بــرای همــکاری دو ســویه کــه
اخیــرا شــروع شــده اســت ،ایجــاد مــی کنــد؛ ضمــن
اینکــه انگیــزه ای بــرای تســخیر فرصــت تاریخــی بــرای
ایجــاد همــکاری موثــر بمنظــور دســت پیــدا کــردن بــه
آرزوهــای دو کشــور اســت.
همچنیــن وزیــر نفــت عــراق ضمــن خــوش آمــد بــه
هئیــت ســعودی ،نســبت بــه ایجــاد افــق هــای همــکاری
و شــراکت در آینــده بــه دنبــال امضــای ایــن یادداشــت
هــای تفاهــم ابــراز خــوش بینــی کــرد و گفــت :ایــن
توافقــات همــکاری مــی توانــد روابــط دو کشــور را ارتقــاء
دهــد.
وی گفــت :بصــره یکــی از مهمتریــن پایتخــت هــای انــرژی
جهــان اســت و دارای مناطقــی بــرای شــراکت گســترده بــا
ســرمایه گــذاران بزرگ اســت.
وزیر نفت عراق از امضای قرارداد صادرات نفت
کرکوک به ایران خبر داد
بــه گــزارش ایرنــا ،وزیــر نفــت عــراق افــزود :بــر اســاس
ایــن قــرار داد ،روزانــه بیــن  30تــا  60هــزار بشــکه نفــت
کــه ایــن مقــدار قابــل افزایــش نیــز اســت ،از میــدان هــای
نفتــی کرکــوک بــه ایــران صــادر خواهــد شــد.
جبــار اللعیبــی در بیانیــه ای مطبوعاتــی اعــام کــرد ،ایــن
قــرار داد میــان شــرکت دولتــی بازاریابــی نفــت عــراق
(ســومو) بــا طــرف ایرانــی بــه امضــا رســیده اســت.
وزیــر نفــت عــراق گفــت :قــرار اســت نفــت صادراتــی از
طریــق کامیــون هــای نفتکــش بــه نقطــه مــرزی میــان
دو کشــور در نزدیکــی اســتان کرمانشــاه تحویــل طــرف

انـرژی
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ایرانــی داده شــود و طــرف ایرانــی نیــز همــان مقــدار نفــت
و بــا همــان مشــخصات و کیفیــت از طریــق بنــادر جنــوب
عــراق تحویــل ایــن کشــور دهــد.
در همیــن حــال عــا یاســری مدیــر کل شــرکت بازایابــی
نفــت عــراق گفــت :ایــن قــرار داد ،درگاه صادراتــی جدیدی
بــرای عــراق خواهــد گشــود کــه بــرای اقتصــاد عــراق و
صــادرات نفــت کرکــوک مفیــد اســت و بــه تحکیــم روابــط
اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه کمــک خواهــد کــرد.
پیــش تــر وزیــر نفــت عــراق گفتــه بــود کــه رئیــس
شــرکت دولتــی بازاریابــی نفــت ایــن کشــور (ســومو) در
حــال مذاکــره بــا ایــران بــرای تعییــن تاریــخ آغاز صــادرات
نفــت از میادیــن کرکــوک بــه پاالیشــگاه کرمانشــاه اســت.
عــراق در مــاه نوامبــر 105 ،میلیــون و  60هــزار بشــکه
(معــادل روزانــه ســه میلیــون و  502هــزار بشــکه) نفــت
صــادر کــرد.
وزارت نفــت عــراق پیــش تــر اعــام کــرده بــود کــه بــرای
رســیدن بــه ظرفیــت تولیــد روزانــه  5میلیــون بشــکه تــا
پایــان ســال جــاری میــادی ،برنامــه ریــزی کــرده اســت.
افزایش ۲۵درصدی صادرات برق نسبت به سال
گذشته
بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن بــه نقــل از ایلنــا ،هوشــنگ
فالحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا
اعــام اینکــه صــادرات بــرق در ســال جــاری نســبت بــه
ســال گذشــته  25درصــد بیشــتر شــده اســت ،اظهــار
داشــت :همــراه بــا احــداث نیــروگاه هــای جدیــد در کشــور
عــراق و پاکســتان و تامیــن بــرق افغانســان طبیعتــا میــزان
صــادرات نیــز افزایــش مییابــد.
وی بــا بیــان اینکــه صــادرات گاز از ســوی وزارت نفــت
روی صــادرات بــرق تاثیــر گداشــته و میــزان آن را کاهــش
میدهــد ،تصریــح کــرد :در صــورت صــادرات گاز بــه
کشــورهای پیرامونــی ایــن کشــورها راســا مبــادرت
بــه تولیــد بــرق میکننــد و نیــاز بــه واردات از ایــران
نخواهنــد داشــت.
فالحتیــان خاطرنشــان کــرد :مــا کمــاکان بــرای صــادرت
آمــاده ایــم و همیــن امکانــات موجــود و شــبکه هــا اجــازه
مــی دهنــد ،بیــش از  15میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق
صــادر کنیــم .در هــر صــورت راهبــرد مــا افزایــش میــزان
صــادرات اســت امــا میــزان آن بســتگی بــه عرضــه و تقاضــا
و بازارهــای بــرق و انــرژی دارد.

9

عرضه حدود  ۱۷هزار تن فرآورده نفتی در بورس
انرژی
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از بــورس انــرژی ،بــازار فیزیکــی
ایــن بــورس ،دیــروز (شــنبه ۱۸ ،آذرمــاه) میزبــان عرضــه
کاالهــای گاز مایــع صنعتــی ،گاز مایــع بوتــان ،گاز مایــع
پروپــان و بــرش ســنگین پتروشــیمی بنــدر امــام ،حــال
 ،۴۰۲حــال  ،۴۰۴آیزوریســایکل و آیزوفیــد پاالیــش نفــت
تبریــز ،نفتــای ســبک و ســنگین پاالیــش نفــت تهــران و
میعانــات گازی پاالیــش گاز ایــام و خانگیــران در رینــگ
داخلــی بــود.
حجــم کل دادو ســتدهای دیــروز ۱۶۷۸۸ ،تــن و بــه ارزش
بیــش از  ۳۱۵میلیــارد و  ۵۷۷میلیــون ریــال بــود.
در داد و ســتدهای امــروز (یکشــنبه ۱۹ ،آذرمــاه) کاالهــای
آیزوریســایکل پاالیــش نفــت شــیراز ،قطــران عمــده ذوب
آهــن اصفهــان ،حــال  ۴۰۴پاالیــش نفــت شــیراز و حــال
 ۵۰۳عمــده پاالیــش نفــت اصفهــان در رینــگ داخلــی و گاز
مایــع پاالیــش نفــت آبــادان عرضــه میشــود.
روش جدید در پرداخت بودجههای عمرانی
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرد کــه بــرای
ســال آینــده از روش هــای جدیــدی در بودجــه بــرای
اختصــاص منابــع بــه طرحهــای عمرانــی اســتفاده شــده
اســت ،مدلــی کــه اکنــون در دنیــا مرســوم اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســال هاســت کــه یــک روز پــس از
ارائــه الیحــه بودجــه بــه مجلــس ،رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه در نشســت خبــری بــه تبییــن ابعــاد الیحــه
پیشــنهادی بــه مجلــس مــی پــردازد.
روز گذشــته همزمــان بــا  ١٩آذر مــاه الیحــه بودجــه
 ١٣٩٧از ســوی رئیــس جمهــور بــه مجلــس تقدیــم شــد.
محمــد باقــر نوبخــت  -رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه-
امروز(دوشــنبه) نشســت ســنتی بودجــه را در جمــع
خبرنــگاران برگــزار کــرده و ضمــن تشــریح الیحــه بودجــه
بــه ســواالت خبرنــگاران پاســخ داد.
نوبخــت در اظهــارات خــود بــه تهیــه بودجــه  ١٣٩٧بــر
اســاس بودجــه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد بــه تغییــردر
اختصــاص بودجههــای عمرانــی اشــاره داشــت و گفــت
کــه بــه منظــور اســتفاده بهینــه از منابــع محــدود بــرای
پرداخــت بــه بودجــه هــای عمرانــی از روش جدیــدی کــه
بــا عنــوان  3Pدر دنیــا مشــهور اســت ،اســتفاده کــرده ایــن
کــه بــر پایــه حضــور گســترده بخــش خصوصــی قــرار دارد
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انـرژی

باسمه تعالی

فرم نظرسنجی

فدراسیون صاردات ارنژی و صنایع وابسته اریان

فرم ارزشیابی

( فرم نظرخواهی خدمات ارائه شده )

( فرم پایش عناوین خدمات مورد نیاز اعضاء )

( فرمت سکمنتکشمتبکیمنت

باسالم و تقدیم احترام ؛

باسالم و تقدیم احترام ؛
این پرسشنامه به منظور کسب گابا ا ان رظبرام ب ا جهب اراهبه به بر اب مام س راسبهوآ ببه گآ تربو م بر تههبه تنظبهگ اردیب
ا تزیزاآ ما را در ارتقاء رچه بهش ر بررامه ای گتا یاری اوا رسار
اراهه رقطه رظرام ارن ن

اسب

باتشکر

زیاد

تشکهل کارار

ای مش رک با نارم رهر  ،رف  ،صنع
صادرام

پهگهری مطالبام صادر کنن ااآ ان رهاد ای مرتبط

3

متوسط

کم

تـوضـیـحـات

برای پهگهری موضوتام مشکالم

پهگهری موضوتام مشکالم ت وما قرارداد ای صادراتا اتراء ( در بانار ای

2

ف)

دا ری

پهگهری رسع اا السام اتراء با یک یگر سایر سانماآ ا رهاد ای مرتبط

4

6

مـیـزان اهـمـیـت

عــــــنــــــــوان

ردیف

5

تلفن تماس ...................................... :

ج ع گ ری اراهه اطالتام بانار ای
تههه سهرس

معرسا توار ن ی ای اتراء در کاتالوگ ای سارسا ارگلهسا برای ارسال به
ر ایشگا ای بهن ال للا

7
8

اراهه تسههالم یژ برای اس فاد اتراء ان مراکز گمون ا مع بر ،برازاری د ر ای صادراتا

9

دتوم ان اتراء برای حرور در جلسام مش رک با نارم ااره ای مرتبط  ،بارک توسعه صادرام ،
صن ق ض ار  ،سانماآ توسعه تجارم

10

اطالع رسارا اابار مناقصام اارجا ر اتراء

11
12

امکاآ اس فاد اتراء ان به ه تک هل درماآ ار ا برای
اتزا

هئ

ام تشکل  /شررت ......................................................... :
الف ) خدمات نمایندگی :
1

عــــنـــــوان

میزان رضایت از خدمات ارائه شده

عالی

وهب

متهسط

حضها ا اسا ها و طرح مهضهع و مشکالا ژا ااا ا طریق وبرگیاات ها  ،او ام هات رثیر اال تشاا و بهلتن

2

حضها م تمر ا بنگاهات اقتصا ت ( اتاق با اگا ی )

3

مکاتب و اایی ی با م ئهلین ستگاه ا و ا هات مختلف حارمیتی برات بیان مشکالا و ااائ ااهکااها

4

ااتباط م تمر با و ااتخا ها و ا هات مرتبط با ر ب و راا تهسع ژا ااا اعضاء ( و ااا یرو – و ااا سمت -
و ااا فت و با ک تهسع ژا ااا ژندوق ضما ت سا امان تهسع تجااا )

5

اعیام و پذیرش هیأا هات تجاات ( حضها اعضا ا هیئت هات اعیامی )

6

امضاء تفاهم ام بین المللی با تشکل ا و بنگاه ات بین المللی برات گ ترش فهذ و اوذ با ااهات بین المللی برات
اعضاء

7

سا ما دهی برات حضها ا مایشگاآ هات بین المللی و تخصصی و اوتصاژی

8

ا ن تخفیف برات اعضاء ت اج گ ی اپرتاس تبلیغاتی ا بهلتن الکترو یکی و سایت فدااسیهن و همچنین اوذ
تخفیف ا مطبهعاا برات اعضاء

ج ) خدمات مشاوره ای

ه رک

9

ا

پهشنهادام :

10

امکان حضها اعضاء ا ل اا رمی یهن هات فدااسیهن  ،ل اا عمهمی رمیت ها

11

عها ا اعضاء برات حضها ا مجامر و گر همایی هات عمهمی و تخصصی فدااسیهن

12

نام و نام خانوادگی مقام مسئول ( رئیس یا دبیر ):

مهر و امضاء
ار  1طبقه 2

ک پس ا 1581761185 :

ااائ ودماا مشاواآ ات مرتبط با ژندوق ضما ت ژا ااا ایران و با ک تهسع ژا ااا

د ) خدمات مشارکتی

ای بانرایابا م شکل ان اتراء س راسهوآ

گدرس  :تهراآ – اهاباآ س هه – بع ان چهاررا دک ر مف ح – کوچه جلهل مژد ا
تلفکس 88825110 -88305258 :
گدرس ب سای www.fieei.com :

تلفن تماس ...................................... :

ب ) خدمات کسب و کار اعضاء

ف صادراتا برای گ نایا بهش ر اتراء در بانار ای بهن
ال للا

برازاری د ر ای گمون ا تخصصا در حون صادرام

لب ا

بااا ته ا با اینکا فدااساایهن ژااا ااا ا اارست و ژاانایر واب اات ایااران ا اار اا ا ااراا سااا دآ ن عضااه محتاارم ا وصااهب ب بااه او ااد راااات و افاایای
مییان اضایتمندت ب رآ گیر  ،لذا وهاهشمند است با تکمیل فرم ما اا ا این ااآ یاات فرمائید.

ا یف

نام تشکل  /شرکت ......................................................... :

1
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اج اوباا اوتصاژی و ستاوا هات شررت هات عضه ا بهلتن

نام و نام خانوادگی مقام مسئول ( رئیس یا دبیر ):
اس  :ت ران – ویابان سمی – بعد ا چ ااااآ رتر مفتح – رهچ لیل مژ هی شمااآ  1طبق 2
تلفکس 88825110 -88305258 :

مهر و امضاء
ردپ تی 1581761185 :
اس وب سایت :

www.fieei.com

ضعیف
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جزئیات سوآپ نفتی ایران و
عراق

بــا وجــود اینکــه ایــران و عــراق در بــازار جهانــی نفــت
رقیــب یکدیگــر هســتند ،میتواننــد در زمینههــای
نفتــی بایکدیگــر همــکاری کننــد .چراکــه پتانســیل نفتــی
عــراق بــه دلیــل قــرار گرفتــن عمــده میادیــن نفتــی ایــن
کشــور در خشــکی ،باالســت درحالیکــه اکثــر میادیــن
نفتــی ایــران در دریــا قــرار دارد و هزینــه ســرمایهگذاری
در میادیــن نفتــی ایــران بیشــتر اســت؛ بنابرایــن برگــزاری
جلســات مشــترک و تعامــات نفتــی و گازی دو کشــور
مــی توانــد نتیجــه رضایــت بخشــی بــه همــراه داشــته
باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن راســتا برگــزاری جلســات
نفتــی بیــن ایــن دو کشــور مجــددا از ســر گرفتــه شــده و
یکــی از مباحــث مهــم آن ســوآپ نفــت و گاز اســت کــه
در راســتای آن نفــت کرکــوک از مســیری غیــر از بنــدر
جیحــان منتقــل شــود .بــه عبــارت دیگــر عــراق مذاکراتــی
را بــا ایــران بــرای انتقــال خــط لولــه مذکــور آغــاز کــرده
اســت.
درحــال حاضــر کلیــات بحــث مذکــور مطــرح شــده و
مطالعاتــی در حــال انجــام اســت تــا بررســی شــود کــه
آیــا اجــرای ایــن طــرح کــه نفــت عــراق بــه ایــران منتقــل
شــود و در پاالیشــگاههای کشــور مــورد اســتفاده قــرار
بگیــرد ،امکانپذیــر اســت یــا خیــر .چنانچــه ایــن طــرح
اجرایــی شــود مــی توانــد بســیاری از پاالیشــگاههای
کشــور را پوشــش دهــد.
قــرار اســت حــدود  ۵۰تــا  ۶۰هــزار بشــکه نفــت خــام
کرکــوک عــراق بـ ه وســیله تانکرهــای جادهپیمــا از عــراق
بــه ایــران منتقــل شــوند ،ایــن میــزان در «دره شــهر»
دریافــت و در ســه مخزنــی کــه شــرکت ملــی پخــش بــه
ایــن کار اختصــاص داده اســت ،ذخیــره مــی شــود.
تغییــر و جابجایــی نفــت خــام از ایــن مرحلــه بــه بعــد بــا
ایجــاد تاسیســات و تلمبــه خانـهای در دره شــهر ،بــر عهده
شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت خواهــد بــود کــه
ایــن شــرکت نیــز آمادگــی خــود را بــرای ایــن موضــوع
اعــام کــرده اســت.
نفــت خــام ســوآپ کرکــوک عــراق بــه ایــران از دره شــهر

بــه تنــگ فنــی منتقــل و از آنجــا بــه پاالیشــگاه هــای
کرمانشــاه ،شــازند ،تهــران و تبریــز ارســال مــی شــود.
بــه همیــن منظــور نیــز ســه دســتگاه توربیــن و توربــو
پمــپ از تلمبــه خانــه چشــمه شــور بــه دره شــهر منتقــل
و نصــب خواهــد شــد .بــا ســاخت یــک تلمبــه خانــه در
دره شــهر و تغییراتــی کــه بایــد میــان مخــازن شــرکت
پخــش و تاسیســات خــط لولــه (تغییــر کاربــری خــط لولــه
از فــرآورده بــه نفــت خــام) انجــام شــود ،شــرایط بــرای
انتقــال نفــت خــام ســوآپ عــراق بــه کشــور فراهــم خواهــد
شــد.
در ایــن راســتا بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت کشــورمان در
یکــی از آخریــن اظهــارات خــود درمــورد ســوآپ گاز بیــن
ایــران و عــراق ابــراز امیــدواری کــرد کــه قــرارداد ارســال
نفــت خــام کرکــوک بــه ایــران بــا اســتفاده از کامیــون بــه
زودی امضــا شــود.
بــه گفتــه وی ،ایــران و عــراق تفاهــم  ۳۰تــا  ۶۰هــزار
بشــکهای دارنــد کــه بــر اســاس آن ،عــراق نفــت کرکــوک را
بــه پاالیشــگاههای ایــران میدهــد و ایــران معــادل آن را
در بنــادر صادراتــی جنــوب ایــران تحویــل مشــتریان عــراق
میدهــد .از زمانــی کــه بــرای ســاخت خــط لولــه (ارســال
نفــت بــه ایــران) تصمیمگیــری شــود ،ســاخت آن ،کمتــر
از دو ســال طــول میکشــد .ایــن خــط در ایــران بــه ۲۰۰
کیلومتــر نمیرســد و در عــراق هــم همیــن میــزان اســت.
زنگنــه اظهــار کــرده کــه فعــا پیشــنهاد ایــن اســت کــه
نفــت عــراق بــه تنگــه فنــی بیایــد ،چراکــه هــم میتوانــد
بــه پاالیشــگاههای شــمالی ایــران بــرود ،هــم میتوانــد
بــه خطــوط صادراتــی جنــوب کشــور ارســال شــود.

هند به نیروی محرک اصلی
انرژی در جهان تبدیل می شود
ایرنــا« -تیــم گلــد» رئیــس بخــش چشــم انــداز انــرژی در
ســازمان آژانــس جهانــی انــرژی (  )IEAگفــت کــه هنــد
در حــال ظهــور بــه عنــوان نیــروی محــرک اصلــی در رونــد
جهانــی مصــرف انــرژی اســت.
بــه گــزارش پنجشــنبه شــب ایرنــا ،وی امــروز در مراســم
انتشــار گــزارش ‹چشــم انــداز جهانــی انــرژی در ســال
 ‹ 2017ایــن آژانــس در هنــد گفــت :نحــوه اســتخراج و
اســتفاده از تمــام ســوخت هــا و فنــاوری هــای مــدرن

انـرژی
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نشــان مــی دهــد کــه هنــد بــه عنــوان یــک نیــروی محرک
اصلــی در رونــد جهانــی انــرژی ایفــای نقــش مــی کنــد.
گلــد افــزود :آژانــس جهانــی انــرژی بــه روابــط خــود بــا
هنــد بســیار اهمیــت مــی دهــد چــون بــا عضویــت ایــن
کشــور ،آژانــس اکنــون بیــش از  70درصــد کل مصــرف
انــرژی جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ایــن مقــام آژانــس جهانــی انــرژی تاکیــد کــرد :از ســال
 2000میــادی تاکنــون بیــش از  500میلیــون نفــر در
هنــد بــه بــرق دسترســی پیــدا کــرده انــد .از ســال 2011
تاکنــون ،هــر ســاله بیــش از  40میلیــون نفــر در هنــد از
نعمــت بــرق برخــوردار شــده انــد کــه ایــن امــر نشــان
دهنــده رشــد پایــدار ایــن کشــور در زمینــه تامیــن انــرژی
بــوده اســت.
مقــام هــای هنــد مــی گوینــد فضــای انــرژی جهانــی بــا
ظهــور فنــاوری هــای جدیــد مقــرون بــه صرفــه بــه ســرعت
در حــال تغییــر اســت.
بــر اســاس گــزارش ‹ ،چشــم انــداز جهانــی انــرژی در ســال
 ، ‹ 2017هنــد قصــد دارد تــا ســال  2022ظرفیــت تولیــد
انــرژی خورشــیدی خــود را از طریــق نصــب گســترده پانــل
هــای خورشــیدی بــه  175گیــگاوات افزایــش دهــد.
هنــد کــه از جملــه کشــور هــای امضــا کننــده توافــق
اقلیمــی پاریــس اســت متعهــد شــده تــا ســال 40 ،2030
درصــد از ظرفیــت انــرژی خــود را از طریــق منابــع غیــر
فســیلی تامیــن و همچنیــن بــا درخــت کاری کافــی 2.5
تــا  3گیگاتــون دی اکســید کربــن را از جــو خــارج کنــد.
ســازمان جهانــی انــرژی در گــزارش خــود اعــام کــرده
اســت کــه هنــد بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف اقداماتــی
ماننــد ســاخت ســاختمان هــای کــم انــرژی  ،هوشــمند
ســازی شــهر هــا و کنتــرل آلودگــی هــوا را انجــام دهــد.

سیاست نفتی چین در بن بست
ک کارشــناس نفتــی گفــت :چیــن مــی توانــد یک شــاخص
منطقــه ای و محلــی مطــرح کنــد ،امــا اینکــه بخواهــد در
کنــار وســت تگــزاس یــا برنــت ،الگویــی مطــرح کنــد ،بــی
شــک شکســت خواهــد خــورد.
رضــا پدیــدار ،کارشــناس نفــت در گفتگــو بــا خبرنــگار
مهــر بــا بیــان اینکــه چیــن در ارائــه شــاخص جدیــد نفتــی
موفــق نخواهــد بــود ،گفــت :اینکــه شــاخص هایــی همچون
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برنــت و وســت تگــزاس بــه عنــوان شــاخص مرجــع قیمــت
گــذاری نفــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد بــه دلیــل
قدمــت و فراگیــری آنهــا اســت.
وی همچنیــن بــورس انــرژی شــانگهای ،توکیــو و ســنگاپور
را در معامــات نفتــی بیــن المللــی موثــر دانســت و ادامــه
داد :میــزان تاثیرگــذاری هــر یــک از شــاخص هــای نفتــی را
مــی تــوان بــه میــزان تولیــد نفــت تولیدکننــدگان مربــوط
بــه آن نیــز دانســت .بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه حجــم
پاییــن تولیــد نفــت چیــن ایــن کشــور نمــی توانــد نقــش
چندانــی در تعییــن شــاخص هــای نفتــی داشــته باشــد.
بــه گفتــه ایــن عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی
تهــران ،چیــن مــی توانــد شــاخصی را بــه عنــوان یــک
شــاخص منطقــه ای و محلــی مطــرح کنــد ،امــا اینکــه
بخواهــد شــاخصی را در کنــار وســت تگــزاس یــا برنــت
مطــرح کنــد بــی شــک شکســت خــورده و بــی تاثیــر اســت.
پدیــدار همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور نمایشــی شــرکت
ملــی نفــت ایــران در بــورس انــرژی ،تصریــح کــرد :شــرکت
ملــی نفــت در همــان دوران ابتدایــی طــرح مســئله بــورس
انــرژی کیــش بخشــی از نفــت خــود را در ایــن بــورس عرضه
کــرد امــا بــه قیمــت دســتوری .در حالی کــه ســاختار بورس
خــاف ایــن رویــه قیمــت گــذاری اســت .البتــه زیرســاخت
هــای بــورس انــرژی ایــران نیــز مــی توانــد قــوی تــر شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری چنــدی پیــش چینــی هــا قــرار
بــود بــا ارائــه شــاخص قیمتــی جدیــد نفــت بــه رقابــت
بــا قیمــت گــذاری جهانــی دو شــاخص اصلــی نفــت یعنــی
برنــت و وســت تگــزاس اینترمیدیــت بپردازنــد و عرضــه
آن را در بــورس انــرژی «شــانگهای» قــرار دهنــد و ایــن
بــورس را پیشــگام در معامــات حــوزه انــرژی کــرده و یــا
بــه عبــارت دیگــر ،بــورس شــانگهای را بــه مرکــز دادو ســتد
انــرژی یــا همــان «هــاب انــرژی» جهــان تبدیــل کننــد .که
بــه گفتــه چنــد منبــع آگاه ایــن رویــه بــه دلیــل مقاومــت
بــازار فعــا متوقــف شــده اســت.
چیــن بعنــوان بــزرگ تریــن مصــرف کننــده نفــت خــام
جهــان امیــدوار بــود کــه زمینــه ای بــرای تنظیــم قــرارداد
نفــت خــام در بــورس بیــن المللــی انــرژی شــانگهای کــه
بــه بهتــر شــدن شــرایط بــازار در منطقــه آســیا میانجامــد،
فراهــم کنــد .ایجــاد طــرح قــرار داد معامــات نفــت خــام از
ســوی چینــی هــا در حــدود  ۵ســال پیــش کلیــد خــورد و
چندیــن بــار بــه دلیــل حــال و هــوای نامســاعد بــورس ایــن
کشــور بــه مرحلــه اجــرا نرســید.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تغییرات مدیریتی
در صنعت برق
بــر اســاس گزارشهــای دریافتــی طــی چنــد روز گذشــته
حکــم انتصــاب بیــش از ده نفــر از مدیــران ارشــد صنعــت
آب و بــرق قطعــی شــده و بــه زودی ابــاغ میشــوند.
تغییراتــی کــه در ســطوح بــاالی مدیریتــی در وزارت نیــرو
رخ میدهــد و نقــش تعییــن کننــدهای در سیاســت گــذاری
ســالهای آتــی وزارتخانــه اردکانیــان دارد.
باتوجــه بــه پیــش بینیهــای قبلــی و بــر اســاس روال
بســته شــدن شــیر گاز ترکمنســتان بــر روی ایــران
درحالــی بــه ســالگرد خــود نزدیــک مــی شــود کــه ایــن
دو کشــور هنــوز درمــورد اختالفــات پیــش آمــده پــس
از اتفــاق مذکــور بــه توافــق نرســیدهاند و درحالــی کــه
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز حــدود یــک مــاه گذشــته
در گفتوگــو بــا ایســنا همچنــان بــر ادامــه مذاکــرات
تاکیــد داشــت ترکمــن هــا اعــام کردنــد خواهــان طــرح
مســاله در داوری بیــن المللــی هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،ترکمنســتان طبــق توافقــی در ســال
 ،۱۹۹۷بــه ایــران گاز صــادر کــرده امــا تقریبــا هــر ســال
در طــول زمســتان گاه و بیــگاه قیمتهــای خــود را
افزایــش داد .ایــن کشــور در ســال  ۲۰۰۶صــادرات بــه
ایــران را متوقــف کــرد و خواســتار افزایــش  ۹برابــری
قیمــت شــد و ایــران بــرای مــدت کوتاهــی قیمتهــای
باالتــر را پذیرفــت.
اقدامــی کــه زمســتان ســال گذشــته نیــز توســط ترکمــن
هــا صــورت گرفــت امــا ایــن بــار بــا ایســتادگی ایــران رو
بــه رو شــدند و تعامــل گازی دو کشــور قطــع شــد .از
آنجایــی کــه قطــع گاز جــزو بندهــای قــرارداد بیــن ایران
و ترکمنســتان نبــود شــرکت ملــی گاز ایــران ضمــن
اینکــه اقــدام بــه آمادهســازی مــدارک الزم بــرای ارائــه

دورههــای گذشــته در صنعــت بــرق ،معاونــت بــرق و
انــرژی وزارت نیــرو و مدیرعامــل توانیــر از مهمتریــن
تغییــرات احتمالــی هســتند.
گزارشهــا نشــان میدهــد تغییــرات پیــش رو از
معاونتهــای وزارت نیــرو شــروع شــده کــه در هــر
دو بخــش معاونــت بــرق و معاونــت آب ایــن تغییــرات
صــورت خواهــد گرفــت .از همایــون حائــری مدیرعامــل
فعلــی شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و مدیرعامــل
ســابق توانیــر بعنــوان گزینــه اصلــی جایگزینــی هوشــنگ
فالحتیــان معاونــت جدیــد وزیــر نیــرو در بــرق و انــرژی
نــام بــرده میشــود.
پیگیریهــای بــرق نیــوز از منابــع غیــر رســمی نشــان
میدهــد همایــون حائــری بــه زودی معرفــی شــده و
بعنــوان باالتریــن مقــام مدیریتــی صنعــت بــرق تغییــرات
در بخشهــای دیگــر را آغــاز خواهــد کــرد.
در بخــش آب نیــز تغییــرات مهمــی در حــال انجــام اســت
کــه در مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه انتصــاب علــی نــورزاد

داوری بینالمللی،
آخرین راه حل
ایران ،اولین راه
حل ترکمنها
بــه داوری بیــن المللــی کــرد اعــام کــرد ترجیــح مــی
دهــد ایــن اختــاف بــا مذاکــره برطــرف شــود.
حتــی حمیدرضــا عراقــی ،مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز
ایــران در آخریــن اظهــارات خــود درمــورد اتفــاق مذکــور
بــه ایســنا گفــت :مذاکــرات بــا ایــن ترکمنســتان درمــورد
ایــن موضــوع ادامــه دارد و ایــران هنــوز بــرای شــکایت
کــردن زمــان دارد .امیدواریــم در ایــن فاصلــه بتــوان
ایــن مشــکل را بــا مذاکــره برطــرف کــرد .از زمانــی کــه

انـرژی
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بــه جــای محمــد حــاج رســولیها اشــاره کــرد .در انتصــاب
مهــم دیگــر قــرار اســت محمدرضاشمســایی مدیرعامــل
ســازمان آب و بــرق خوزســتان بجــای حمیدرضــا جانبــاز
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور شــود.
البتــه جانبــاز هــم قــرار اســت بعنــوان یکــی از معاونتهــای
دیگــر اردکانیــان معرفــی و منصــوب شــود.
همچیــن گزارشهــا نشــان از تغییــر مدیرعامــل شــرکت
مادرتخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی دارد ،امــا
هنــوز فــرد جایگزیــن قطعــی نشــده و بــه نظــر میرســد
تغییــرات نهایــی در ایــن شــرکت بــه معاونــت جدیــد وزارت
نیــرو واگــذار شــده اســت.
در خصــوص تعییــن تکلیــف نهایــی مدیرعاملــی توانیــر ،این
روزهــا ســه ســناریوی مختلــف مطــرح اســت .ســناریوی
اول کــه بنظــر جدیتــر از بقیــه سناریوهاســت بــه حضــور
معاونــت بــرق و انــرژی جدیــد وزارت نیــرو بعنــوان رئیــس
هیــات مدیــره توانیــر و مدیرعاملــی اشــاره دارد.
مانــدن کــردی تــا ســال آینــده و یــا معرفــی غالمرضــا

خــوش خلــق مدیرعامــل فعلــی بــرق منطقـهای تهــران
بجــای کــردی دو ســناریوی دیگــری اســت کــه ایــن
روزهــا از آن صحبــت میشــود .خــوش خلــق کــه بــه
ســن بازنشســتگی رســیده اســت قبــا نیــز معاونــت
هماهنگــی توزیــع نیــروی بــرق توانیــر را برعهده داشــته
اســت .عــاوه بــر خــوش خلــق از گزینههــای دیگــری
نظیــر متولــی زاده مدیرعامــل بــرق منطقـهای خراســان
و حســینی معاونــت انتقــال توانیــر نــام بــرده میشــود
کــه البتــه از شــانس کمتــری برخــوردار هســتند.
بــر ایــن اســاس بــه زودی شــاهد تغییــرات در مدیریــت
ارشــد صنعــت بــرق خواهیــم بــود و تغییــرات جدیــدی
متعاقبــا در هفتههــای آتــی رخ خواهــد داد .گزارشهــا
نشــان میدهــد طــی چنــد روز آینــده خیلــی از ایــن
تغییــرات انجــام خواهــد شــد و اخریــن گزارشهــا
نشــان از صــدور حکــم  ۱۴انتصــاب جدیــد در روزهــای
آتــی توســط اردکانیــان در بخشهــای مختلــف آب و
بــرق دارد.

ترکمنســتان شــیر گاز خــود را روی ایــران بســت تــا زمانــی
کــه بــه ایــن کشــور اعــام کردیــم مــی خواهیــم شــکایت
کنیــم  ۶مــاه گذشــته و فرصــت ایــن کشــور هنــوز تمــام
نشــده اســت .بــه نظــر مــن همــه مســائل میتوانــد در
مذاکــره برطــرف شــود.
درحــال حاضــر بــا گذشــت حــدود یــک مــاه از اظهــارات
اخیــر عراقــی ،شــرکت گاز دولتــی ترکمنســتان اعــام کــرد
ایــن کشــور آســیای مرکــزی بــرای حــل و فصــل اختــاف
گازی بــا ایــران ،بــه داوری متوســل خواهــد شــد .میــرات
آرچایــف ،رئیــس شــرکت گاز دولتــی ترکمنســتان اعــام
کــرد کــه مذاکــرات بــا ایــران ناموفــق بــوده و قربانقلــی
بــردی محمــداف ،رئیــس جمهــور ایــن کشــور دســتور داده
بــرای حــل و فصــل اختــاف از طریــق دادگاه اقــدام شــود.
رویتــرز در ایــن مــورد نوشت:ترکمنســتان مدعــی اســت
کــه بابــت گاز وارداتــی بــه ایــران حــدود  ۱.۸میلیــارد دالر
از ایــن کشــور طلبــکار اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
ایــران در دســامبر ســال گذشــتع اعــام کــرد کــه بدهــی
خــود را پرداخــت کــرده و مــوارد باقیمانــده بایــد توســط
کارشناســان مــورد بررســی و تصمیــم گیــری قــرار گیــرد.
ترکمــن هــا درحالــی خواهــان رســیدگی بــه مشــکالت
بیــن دو کشــور در داوری بینالمللــی شــدهاند کــه عراقــی

همچنــان بــر مذاکــره تاکیــد دارد و در واکنــش بــه خبــر
شــکایت ترکمنیهــا گفــت :ایــران و ترکمنســتان نســبت
بــه هــم مطالباتــی دارنــد کــه بایــد حــل شــود ،امــا بــه
نظــر مــا آخریــن راه حــل ،داوری بینالمللــی اســت کــه
در صــورت درخواســت ترکمنســتان از ایــن راه اســتقبال
میکنیــم.
بــه گفتــه وی ترکمنســتان از ایــران و همچنیــن شــرکت
ملــی گاز از ترکمنســتان مطالباتــی دارد ،مــا هــر دو
نســبت بــه هــم ادعاهایــی داریــم کــه بایــد حــل و
فصــل شــوند ،تصمیــم ایــران همــواره بــر ایــن بــوده کــه
ایــن موضوعــات ابتــدا از طریــق مذاکــره حــل شــوند و
در صورتــی کــه بــه نتیجــه نرســیم مشــکالت خــود را
بــه داوری بیــن المللــی ببریــم .زمانــی کــه ترکمنســتان
صــادرات گاز خــود بــه ایــران را قطــع کــرد موجــب شــد
تــا خســاراتی بــه مــا وارد شــود کــه ایــن خســارات را
بــه طــرف ترکمنســتانی خــود اعــام کردهایــم و از آنهــا
خواســتیم تــا مشــکل را بــا مذاکــره حــل کنیــم ،امــا
اگــر ترکمنســتان تصمیــم گرفتــه تــا ایــن موضــوع را از
طریــق داوری بیــن المللــی حــل کنــد ،مــا نیــز اســتقبال
میکنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

جدیدترین اخبار از خودکفایی
ایران در ساخت تجهیزات
صنعت نفت

راه باز سرمایهگذاری
در آب و برق
در حــال حاضــر وزارت نیــرو  ۷۰پــروژه بــزرگ توســط
بخــش خصوصــی در کشــورهای مختلــف در دســت اجــرا
دارد و بــر اساســس آخریــن آمــار ســال گذشــته قــرارداد
 28طــرح بــزرگ در حــوزه آب و فاضــاب بــه صــورت
 BOTبســته شــد و تنهــا شــرطوزارت نیــرو بــرای جــذب
بخــش خصوصــی اســتفاده از پتانســیل هــای داخلــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا،یکی از مشــکالت اصلــی کشــور
وابســتگی شــدید بخــش خصوصــی بــه دولــت و در عیــن
حــال وابســتگی دولــت بــه منابــع نفتــی شــناخته شــده بــه
همیــن دلیــل تأمیــن اعتبــارات طرحهــا بهدلیــل کمبــود
اعتبــارات بــا مشــکل مواجــه شــده و ایــن باعــث ایجــاد
موانعــی در زنجیــره تولیــد شــده اســت.
از ســوی دیگــر دسترســی به ســوخت ارزان قیمــت و نیروی
انســانی تحصیــل کــرده از جملــه مزیــت نســبی در ســطح
ملــی بــرای مــا شــناخته مــی شــود بایــد توجــه داشــته
باشــیم کــه ایــران دارای یــک جایــگاه ژئوپلیتیــک خــوب
اســت و عمــده کشــورهای همســایه نیازمنــد محصــوالت
ایــن کشــور هســتند ،مطمئنـاً بــا توجــه بــه کاهــش قیمــت
نفــت و انتظــار کاهــش بیشــتر آن در ســالهای آتــی،
درآمدهــای دولــت بــرای راهبــری بســیاری از پروژههــای
عمرانــی کاهــش مییابــد؛ بنابرایــن صنعــت آب و بــرق
بایســتی بــه دنبــال خوداتکایــی ایــن صنعــت از نظــر
اقتصــادی حرکــت کنــد.
همچنیــن بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه کــرد کــه
کار مجموعههــای دولتــی ،سیاســتگذاری و تســهیل
گــری در امــور مختلــف کشــور اســت و ایــن مجموعههــا
میبایســت از مداخلــه در امــور اقتصــادی پرهیــز کنــد
البتــه وزارت نیــرو بــه عنــوان یــک ارگان دولتــی در
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یکــی دو ســال اخیــر گامهــای بســیار مثبتــی جهــت ورود
شــرکتهای خصوصــی بــه پروژههــای بــزرگ برداشــته
اســت امــا بــه گفتــه دائمــی قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور
بیــن الملــل شــرکتهای خصوصــی میبایســت توجــه
داشــته باشــند کــه شــرط گرفتــن قراردادهــای بــزرگ از
وزارت نیــرو اســتفاده آنهــا از تجهیــزات ســاخت داخــل در
اجــرای پروژههــا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از دیگــر شــروط ،اســتفاده شــرکتهای
خصوصــی از پتانســیل نیــروی متخصــص داخلــی بــرای
انجــام کارهــا اســت،اظهار کــرد :یکــی از پیــش شــرطهای
توســعه صــادرات و افزایــش کیفیــت محصــوالت داخلــی در
صنعــت کــه میتوانــد بســیار کمــک کننــده باشــد پیــدا
کــردن یــک شــریک تجــاری در خــارج از کشــور اســت،
ایــن امــر میتوانــد هــم باعــث تأمیــن ســرمایه اجــرای
پروژههــا شــود و هــم اینکــه باعــث افزایــش کیفیــت
محصــوالت و تبــادل تجربیــات در ایــن زمینــه شــود.
یکی از مشــکالت اساســی برای توســعه صــادرات محصوالت
صنعــت ،مشــکالت موجــود در نظــام بانکــی و نبــود مبادالت
بانکــی بــا بانکهــای معتبــر و بــزرگ خارجــی اســتکه بــا
توجــه بــه پتانســیل هــای ایــران در صنعــت بــه ویــژه حــوزه
آبــو بــرق بــا بهبــود شــرایطنظام بانکــی مــی تــوان صنایــع
را چندیــن مررتبــه ارتقــا داد.
عــاوه بــر ایــن بــرای حــل چالــش هــای ســرمایه گــذاری
در ایــن دو حــوزه وزارت نیــرو بســته ای بــرای اقتصــادی
شــدن طــرح هــای آب و بــرق و مشــارکت فعالتــر بخــش
خصوصــی طراحــی کــرده کــه نهایتــا طبــق وعــده هــای
داده شــده در چهــار ســال آتــی شــاهد اجرایــی شــدن آن
خواهیــم بــود.

رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
از خودکفایــی ایــران در ســاخت لولــه هــای ریفرمــر
خبــر داد و گفــت :قــرارداد ســاخت لولــه هــای ریفرمر
کــه در واحدهــای پتروشــیمی و پاالیشــگاهها مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد هفتــه گذشــته بیــن یــک
شــرکت ایرانــی و یــک شــرکت فرانســوی امضــا شــد.
رضــا خیامیــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه مذاکــره شــرکتهای خارجــی بــا شــرکتهای
ایرانــی بــرای ســاخت تجهیــزات نفتــی ،اظهــار کــرد:
ســازندههای خارجــی عالقهمنــد هســتند بــرای
ســاخت تجهیــزات نفتــی بــا ایرانیهــا مذاکــره
کننــد زیــرا میداننــد در صورتــی میتواننــد بــازار
تجهیــزات نفتــی ایــران را داشــته باشــند کــه بــرای
فعالیــت خــود یــک شــریک ایرانــی داشــته باشــند.
وی از همــکاری یــک شــرکت ایرانــی بــا یــک شــرکت
فرانســوی بــرای ســاخت لولههــای ریفرمــر خبــر داد
و گفــت :هفتــه گذشــته قــرارداد ســاخت لولههــای
ن بــار در ایــران بیــن یــک
ریفرمــر بــرای نخســتی 
شــرکت ایرانــی و شــرکت فرانســوی امضــاء شــد.
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
ادامــه داد :ایــن لولههــا همیشــه از خــارج کشــور
وارد میشــد امــا بــا امضــای ایــن قــرارداد قیمــت آن
 ۴۰درصــد ارزانتــر میشــود و دیگــر ایــران در ایــن
زمینــه وابســته بــه خارجیهــا نیســت .ایــن لولههــا
مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی ســاخته
میشــود.
خیامیــان بــا بیــان ایــن کــه قــرارداد مذکــور در
پاالیشــگاه اصفهــان امضــاء شــد ،اظهــار کــرد:
لولههــای ریفرمــر در پاالیشــگاهها و پتروشــیمیها
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و قــرار اســت ۱۰۰
درصــد آن از ایــن بــه بعــد در داخــل ســاخته شــود.
البتــه یــک مــورد از مــواد اولیــه مــورد نیــاز ســاخت
ایــن لولــه هنــوز بایــد از خــارج از کشــور وارد شــود.
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ادامه از صفحه 3
مثــل  94و  95بــا وجــود کاهــش درآمدهــای نفتــی و
شــرایط ســختی کــه کار مــی کردیــم طبــق مصوبــه مجلــس
 30درصــد از درآمــد نفــت و گاز را بــه صنــدوق ریختیــم
البتــه ایــن روزهــا وضــع مــا نســبتا خــوب شــده و امســال
بــه طــور متوســط در آمــد مــا حــدوت  50دالر خواهــد بــود.
احتمــاال شــما نماینــدگان مــی خواهیــد بــه آن  30درصــد2 ،
درصــد هــم اضافــه کنیــدو پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه
ایــن  32درصــد  15 ،میلیــارد دالر مــی شــود 20 .درصــد
کــه در صنــدوق بــرای طرحهــای صنــدوق مــی ماند.امــا
 12درصــد دیگــر در بودجــه از نماینــدگان خواســته شــده
کــه بــرای طرحهــای مهــم پیــش بینــی شــود .خواهــش مــی
کنــم بــه ایــن دو نکتــه مهــم توجــه کنیــد .اولیــن طــرح
اصــاح امــور بانکــی اســت.
 -23صنــدوق هــای بازنشستگی،ســازمان تامیــن اجتماعــی
و بانکهــا بایــد دســت از بنــگاه داری بردارنــد.
 -24مــا بــه کمــک مقــام معظــم رهبــری روســای ســه قــوه
و شــورای عالــی امنیــت ملــی در زمینــه موسســه هــای مالــی
و اعتبــاری وارد عمــل شــدیم و بــه بانــک مرکــزی اختیــار
عمــل دادیــم .در ایــن زمینــه کار بزرگــی صــورت گرفــت و
 98درصــد ســپردهگذاران یــا تمــام پــول خــود را گرفتــه انــد
یــا تــا پایــان مــاه مــی گیرنــد .بــرای دو درصــد باقیمانــده هم
بانــک مرکــزی ،روســای ســه قــوه و دادگاه هــا تــاش مــی
کننــد کــه امــوال ایــن موسســات شــناخته شــده و تکلیــف
آنهــا روشــن شــود .اینهــا اقتصــاد و زندگــی مــردم را نابــود
کــرده بودنــد .کاهــش ســود تســهیالت ،ارتبــاط بانکهــای
داخلــی بــا خــارج و باالبــردن ســرمایه برخــی بانکهــا قدمهــای
دیگــری بــود کــه در اصــاح نظــام بانکــی برداشــته شــد .مــا
بــرای اصــاح نظــام بانکــی کــه موتــور محــرک اقتصــاد اســت
ســه میلیــارد دالر از پــول صنــدوق مــی خواهیــم.
 -25دو میلیــارد و  150میلیــون دالر هــم بــرای مشــکالت
ط زیســتی بایــد از صنــدوق برداشــته شــود .وضــع
محیــ 
گردوغبــار ،ریزگردهــا ،هــوای آلــوده ،خــاک آلــوده ،مشــکل
آب ،وضــع تــاالب هــا و دریاچــه و مشــکالت پســماندها معضل
بزرگــی را در کشــور بــه وجــود آورده اســت .اگــر ســری بــه
شــمال یــا جنــوب کشــور بزنیــد مشــکل کنــار دریــا ،رودخانه
و جنــگل هــا را مــی بینیــد کــه مــا بایــد مشــکل پســماندها،
ریزگردهــا و هــوای آلــوده را حــل کنیــم .البتــه قــدم هــای
خوبــی برداشــته شــده امــا بســیار کــم بــوده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی
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ساختار دیپلماسی
صادراتی نیازمند
بازنگری جدی است
بــه درســتی شــکل نمــی گیــرد و بــرای جــذب ســرمایه
و صــادرات بزرگتریــن مانــع اســت کــه برصــادرات تاثیــر
گذاشــته و باعــث افزایــش قیمــت تمــام شــده مــی شــود.
وی گفــت :رقبــای صادراتــی مــا تســهیالتی کــه دریافــت
مــی کننــد بیــن صفــر تــا  2درصــد اســت درحالــی کــه
مــا بــا نــرخ هــای بــاالی ایــن تســهیالت را دریافــت مــی
کنیــم .شــرکت هــای مــا در ایــن زمینــه همچنــان بــا
موانــع سیســتم هــای بانکــی بــه طــور جــد برخوردارانــد
کــه بایــد محیــط کســب کار در حــوزه صــادرات درســت
شــود .
ســاختار دیپلماســی صادراتــی نیازمنــد
بازنگــری جــدی اســت
وی درادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مشــکالت پیــش
روی بخــش خصوصــی دیپلماســی صــادرات دانســت و
گفــت :مــا در کشــور هــای هــدف بایــد مــورد حمایــت
قــرار گیریــم چــرا کــه در برخــی از کشــور هــا تعرفــه هــای
صادراتــی را افزایــش مــی دهنــد و شــرکتهای مــا اقداماتــی
کــه درکشــور هــای همســایه انجــام داده انــد تــا کنــون
نتوانســته انــد مطالبــات خــود را وصــول کننــد .
باقــری افــزود :شــرکت هــای ایرانــی بــا تمــام مشــکالت در
مناقصــات کشــور هــای خارجــی شــرکت مــی نماینــد امــا
بــه دلیــل نبــود دیپلماســی قــوی کار بــه آنهــا ابــاغ نشــده
و مناقصــه بــه شــرکت دوم و یــا ســوم واگــذار مــی شــود
کــه نیازمنــد ارتبــاط قــوی تــری مــی باشــد.
وی گفــت :معاونــت اقتصــادی وزارت امورخارجــه بایــد
فعــال تــر عمــل کننــد و تمــام ســفارت هــای مــا در بــازار
هــدف بایــد مجهــز بــرای کار اقتصــادی شــوند.

وی همچنیــن اضافــه کــرد :کاردارهــای اقتصــادی ســفارت
کشــور هــای دیگــر در ایــران ارتبــاط مســتقیم بــا بخــش
خصوصــی هســتند و در خیلــی از کشــور هــای نهادهــای
اقتصــادی ایجــاد مــی کننــد و از جملــه ایتالیــا یــک نهــاد
اقتصــادی وابســته در ســفارت خانــه خــود دارد.
وی افــزود :ســاختار دیپلماســی صادراتــی نیازمنــد
بازنگــری جــدی اســت و اقتصــاد را در ســفارت خانــه
هــا بایــد محــور اصلــی قــرار داده و در راســتای حمایــت
اقتصــادی در بــازار هــای هــدف اقــدام نمــوده و از یــک
بنــگاه اقتصــادی بــه عنــوان حمایــت دیپلماســی قــوی
برخــوردار شــویم.
ایــن مقــام مســئول گفــت :وزارت امــور خارجــه بعــد از
انجــام برجــام بایــد ماموریــت اقتصــادی یعنــی برجــام
اقتصــادی اقــدام کننــد و در ایجــاد مــراودات بانکــی نقــش
اساســی را ایفــا کننــد.
باقریــدر پایــان بــا اشــاره بــه زلزلــه مناطــق غــرب
کشــور،گفت :مــا بــه عنــوان نماینــدگان بخــش خصوصــی
در ســندیکای صنعــت بــرق مکاتباتــی را بــا وزیــر نیــرو
داشــته ایــم و در راســتای کمــک رســانی بــه مناطــق
زلزلــه زده اعــام آمادگــی کــرده و همچنیــن خــود
اعضــای ســندیکا نیــز توانســتند کمــک هــای را بــه ایــن
مناطــق ارســال نماینــد.
وی گفــت :در حــال حاضــر بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه
در مناطــق زلزلــه زده بــه وجــود آمــده از طــرق مکاتبــات
بــا وزارت نیــرو در ارتبــاط هســتیم و در آینــده ســعی مــی
کنیــم بــا وزیــر نیــرو و مســئولین امــر ارتبــاط گرفتــه و
مشــکالت و مســائل پیــش روی ســندیکا را مطــرح کنیــم.

گزینههای مطرح برای
معاونتهای وزارت نیرو
بــا گذشــت حــدود دو مــاه از ورود رضــا اردکانیــان بــه
وزارت نیــرو و ســنجش موقعیــت ،کارکنــان و شــرایط
صنعــت بــرق و آب ،نوبــت بــه چیدمــان مدیــران
رســیده اســت .در ایــن چیدمــان افــراد شــاخصی چــون
همایــون حائــری و محمــد احمدیــان در ســاختار جدیــد
وزارت نیــرو جزوگزینههــای اصلــی بــرای معاونــت بــرق
هســتند .بــا ورود اردکانیــان بــه وزارت نیــرو نیــز تغییــر
زیــادی در افــراد مطــرح بــرای انتصابهــای جدیــد رخ
نــداد و همچنــان همایــون حائــری ،محمــد احمدیــان و
محمدصــادق قاضــیزاده گزینههــای جــدی بــرای تکیــه
بــر جایــگاه معاونــت وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی
هســتند.
همچنیــن پــس از انتقــاد بســیاری از مســووالن ،نمایندگان،
کارشناســان و فعــاالن صنعــت آب و بــرق بــه شــرایط
مدیریتــی ،نوبــت بــه جایگزینــی معاونــان آب و برق رســیده
اســت و انتظــار مــیرود همایــون حائــری ،مــرد مــورد
احتــرام صنعــت بــرق در باالتریــن مقــام صنعــت بــرق پــس
از وزیــر نیــرو ،یعنــی معــاون وزیــر نیــرو در امــور انــرژی
بنشــیند .بــه گــزارش انــرژی امــروز ،در ایــن بیــن ســخن از
ارتقــای غالمرضــا خوشخلــق و ورود وی بــه توانیــر پــس
از اتمــام قــرارداد آرش کــردی در آغــاز ســال آتــی اســت
امــا بــا توجــه بــه اینکــه خوشخلــق بــه ســن بازنشســتگی
رســیده بعیــد بــه نظــر میرســد کــه بــر جایــگاه آرش
کــردی تکیــه کنــد .درعیــن حــال آرش کــردی یکــی از
مدیــران جــوان منصــوب شــده اســت کــه در ســالجاری
در بحرانهایــی چــون پیــک تابســتان ،زلزلــه کرمانشــاه،

14

زلزلــه کرمــان و زلزلــه بوشــهر ،توانســته بــا کارنامــه
خوبــی ،شــرایط را مدیریــت کنــد .بــا ایــن حــال ،کــردی
نیــز منتخــب هوشــنگ فالحتیــان اســت و بایــد دیــد کــه
اردکانیــان چــه دیدگاهــی در انتخــاب مدیــر توانیــر دارد.
همچنیــن پــس از گالیــه تنــد برخــی نماینــدگان مجلــس
و گوشــزد کــردن بــه وزیــر نیــرو بــرای بازنگــری در
صالحیــت معاونــت آب ،نوبــت بــه انتخــاب معــاون جدیــد
رســیده و ظاهــرا وقــت خداحافظــی میدانــی بــا باالتریــن
مقــام مدیریــت صنعــت آب پــس از وزیــر نیــرو اسـت .در
حــوزه آب امــا زمزمــه تغییرهــا بــه پررنگــی بــرق نیســت،
بنــا بــه اعتقــاد برخــی کارشناســان و فعــاالن صنعــت آب،
چهرههایــی چــون علــی نــورزاد ،مــرد مطــرح در حــوزه
آب و محیــط زیســت تــا گاز و میــدان پارسجنوبــی
و محمدرضــا شمســایی ،رییــس ســازمان پرحاشــیه
آب و بــرق خوزســتان بــه عنــوان مدیــران جدیــد در
جایگاههــای ارشــد مدیریــت آب ،مطــرح هســتند.
گفتــه میشــود محمدرضــا جانبــاز نیــز بــه زودی تغییــر
جایــگاه میدهــد کــه دور از انتظــار نبــود امــا در انتصــاب
وی در جایــگاه جدیــد بایــد دیــد کــه اردکانیــان تــا چــه
حــد بــه مدیریــت بجــران شــرکت آب و فاضــاب کشــور
توجــه میکنــد؛ متاســفانه مدیریــت توزیــع آب در زلزلــه
 7/3ریشــتری کرمانشــاه و ایجــاد امــکان دسترســی بــه
آب پــاک و گــوارا در حداقــل زمــان ،آنگونــه کــه شایســته
بــود ،خــوب بــه نظــر نمیرســد و قابــل توجــه اسـت .امــا
گزینههــای مطــرح بــرای تغییــر مدیــران چــه کســانی
هســتند؟ گزینههایــی کــه بــر اســاس وعــده اردکانیــان،
شایســتهترینها هســتند .یکــی از گزینههــای مطــرح
بــرای پســت معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی،
همایــون حائــری اســت ،مــرد مــورد احتــرام صنعــت بــرق
کــه بــه درســتکاری معــروف اســت .محمــد احمدیــان
دیگــر گزینــه مطــرح بــرای اخــذ ســمت معاونــت وزیــر
نیــرو اســت ،وی متولــد ســال  ۱۳۳۵و دارای مــدرک
دکتــرای مهندســی بــرق از دانشــگاه یومیســت منچســتر
انگلســتان اســت؛ وی از ســال ۱۳۷۰بــه مدت شــش ســال
ریاســت دانشــگاه صنعــت آب و بــرق را بــر عهــده داشـت.
محمدصــادق قاضــیزاده پیــش از ایــن تجربــه فعالیــت
بــه عنــوان معــاون وزیــر نیــرو را دارا بــوده اســت؛ وی
همچنیــن در ســمتهایی چــون ریاســت هیــات تنظیــم
بــازار بــرق کشــور ،ریاســت دانشــگاه صنعــت آب و بــرق
تهــران و مشــاور وزیــر نیــرو فعــال بــوده اس ـت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد به زبان ساده
آیــا مایلیــد اطالعــات و شــناخت بیشــتری دربــارۀ بحرانهــای مالــی و گامهــای الزم بــرای غلبــه کــردن بــر آنهــا داشــته باشــید؟
ایــن کتــاب راهنمــای روزآمــد و پرفــروش ،بــا تکیــه بــر اطالعــات و مطالــب پای ـهای در حــوزۀ اقتصــاد امــروز ،درک روشــن و
صریحــی از شــیوۀ عمــل اقتصــاد و نحــوۀ تأثیرگــذاری آن بــر مســائل مالــی شــخصی بــه شــما میدهــد.
• علــم کمیابــی :کشــف کنیــد کــه چگونــه همــۀ علــم اقتصــاد بــر محــور کمیابــی میچرخــد ،و کمیابــی چگونــه مــردم را وا
م ـیدارد تــا بــرای رســیدن بــه کاالهــا و خدمــات مطلــوب ،گزینههــای گوناگونــی را بررســی کننــد.
• رفتارشناســی :نظریههــای مربــوط بــه رفتــار (اقتصــاد خــرد) را یــاد بگیریــد تــا بهتــر درک کنیــد کــه چــه عواملــی یــک
بنــگاه را بــر میانگیزنــد تــا یــک ســتادۀ مفــروض را تولیــد کنــد ،و چگونــه خریــداران و فروشــندگان بــرای توزیــع آن ســتاده
در بازارهــا بــا هــم تعامــل میکننــد.
• آزمــون مســائل :بررســی کنیــد کــه چگونــه از نظریههــای اقتصــاد خــرد بــرای شفافســازی ماجراهــا و رویدادهــای دنیــای
واقعــی ،نظیــر هزینــۀ بــاالی بیمــۀ ســامت ،علــت دشــوار بــودن شناســایی یــک خــودرو کار کــرده بــا کیفیــت بــاال ،و بســیاری
مطالــب دیگــر اســتفاده کنیــد.
• توجــه کــردن بــه تصویــر بــزرگ :از بــاال (اقتصــاد کالن) بــه اقتصــاد بنگریــد تــا دریابیــد کــه رشــد و ثبــات اقتصــادی چگونــه
در ســطوح ملــی و بینالمللــی ،بحــث و تحلیــل میشــود.
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