انـرژی
شماره هشتاد و هفت //هفته اول و دوم دی هزار و سیصد نود و شش

بازگشت امید به جان اقتصاد و شهر

مسعود خوانساری * رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران

امــروز در شــرایطی کــه اقتصــاد ایــران در ریــل خــروج از رکــود قــرار گرفتــه ،جامعه
ایــران بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد امیــد اســت .اقتصــادی کــه چندیــن
ســال رنــج رکــود را تحمــل کــرده و جامعــه ای کــه بــه دلیــل بیــکاری و مهاجــرت
جوانــان در رنــج اســت ،بــه انتظــار نشســته تــا تحوالتــی اساســی در ســاختارهای
گاهــا فرســوده ،رخ دهــد و از دل آن طالیــه هــای امیــد و رونــق نمایــان شــود.
بایــد خوشــحال بــود کــه در ســایه رفتارهــای منطقــی و بخصــوص توافــق برجــام،
فرصــت هایــی بــرای اقتصــاد کشــور مهیــا شــده کــه میتــوان بــا بهرهگیــری
درســت و دقیــق از آنهــا مســیر پیــش روی توســعه کشــور را همــوار کــرد و البتــه
بایــد دقــت داشــت کــه حجــم عظیــم پتانســیل هــای درونــی جامعــه و اقتصــاد
ایــران چنــان اســت کــه مــی تــوان بــا بهــره گیــری درســت از آنهــا بــه موفقیــت
هایــی مثــال زدنــی دســت پیــدا کــرد.
امــا امــروز اولویــت مــا چیســت؟ آیــا شــهر تهــران بــه عنــوان پیشــانی سیاســی و
اقتصــادی ایــران خــود نیــاز بــه تحــول در رفتارهــا نــدارد؟ بــه طــور حتــم تهــران
مــی توانــد بــه نمــادی از پویایــی ،خالقیــت و اقتصــاد بــا ثبــات و پایــدار بــرای
کلیــت ایــران تبدیــل شــود .ایــن شــهر مملــو از فرصــت و موقعیــت اســت و اتفاقــا
ســرمایه گــذاران خارجــی نیــز ایــن موضــوع را دریافتــه انــد .امــا ایــن حجــم از
پتانســیل هــا بــه تنهایــی کافــی نیســت.
جــذب ســرمایه گــذار خارجــی ،خلــق منابــع پایــدار و توســعه اقتصــادی متــوازن
بــه ملزوماتــی نیــاز دارنــد کــه تحقــق آنهــا تنهــا در اختیــار یــک یــا دو نهــاد
دولتــی یــا حاکمیتــی نیســت و البتــه کــه بــا هــم افزایــی نهادهــای تخصصــی
مــی تــوان بــه آن دســت پیــدا کــرد .ســرمایهگذاران خارجــی بــه محــض ورود بــه
ایــران بــا تهرانــی روبــرو مــی شــود کــه میتوانــد تصویــر ذهنــی آنــان از ایــران را
بســازد و حتــی همیــن یــک معیــار هــم کافــی اســت تــا ضــرورت اهمیــت تهــران
درک شــود .امــروز اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــه عنــوان
نهــادی بــا  134ســال قدمــت تاریخــی و پشــتوانه بیــش از  18هــزار عضــو و البتــه
بهــره منــدی از حضــور نیروهــای متخصــص ،فرصــت هــای قانونــی و اعتبــار بیــن
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اقتصاد ایران نیازمند
جراحی است
رئیسجمهــور در ســخنانی بــه تشــریح «وضعیــت کشــور» در ســه
حــوزه سیاســی ،سیاســتخارجی و اقتصــادی پرداخــت و بــا ارائــه
کارنامــه عملکــرد دولــت و چالشهــای پیــشرو تاکیــد کــرد کــه
«اقتصــاد ایــران» نیــاز بــه جراحــی دارد.
حســن روحانــی کــه در جمــع «روســای کمیســیونهای تخصصــی مجلــس»
ســخن میگفــت بــا ارائــه آمارهایــی از رشــد اقتصــادی ،اشــتغالزایی و افزایــش
ســه برابــری مســتمری اقشــار ضعیــف در ســال گذشــته ،گفــت« :همیشــه
نمیشــود مریــض را بــا قــرص خــوب کــرد و گاهــی جراحــی میخواهــد.
حــاال اگــر خانــوادهای کــه بایــد ایــن مریــض را بــه جــراح بســپارند ،بینشــان
اختالفنظــر شــود؛ یعنــی یکــی بگویــد ایــن بایــد جراحــی شــود ،پزشــک
متخصــص هــم میگویــد جراحــی شــود ،آن طــرف هــم بگویــد مــن میدانــم
بایــد جراحــی شــود ،امــا میترســم و نمیتوانــم تحمــل کنــم ،میترســم طــوری
شــود ،نگرانــی پیــدا میکنــد .حــاال وقتــی دعــوا میشــود پزشــک و جــراح بایــد
چــه کار کنــد ،بایســتد؟» رئیسجمهــور در ادامــه بــه جراحــی موسســات اعتبــاری
غیرمجــاز اشــاره کــرد و گفــت« :مثــا مســاله موسســات اعتبــاری غیرمجــاز را
اگــر جراحــی نمیکردیــم چــه میشــد؟ غــدهای بــود کــه همــه بــدن اقتصــاد
ایــران را میگرفــت ».رئیسجمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا
تاکیــد بــر اینکــه خواســتههای مــردم فقــط اقتصــادی نیســت ،گفــت« :یکــی از

خواســتههای مــردم ایــن اســت کــه فضــا را بازتــر کنیــم».
روابط دولت با قوا بهتر از همیشه است
روحانــی در ادامــه نشســت بــا روســای کمیســیونهای تخصصــی مجلــس ،بــا
بیــان اینکــه بعضیهــا فکــر میکردنــد روابــط ســه قــوه ،روابطــی گسســته ،بــا
فاصلــه و اختــاف میشــود ،گفــت« :امــا ایــن روابــط حتــی در مقایســه بــا دولــت
یازدهــم بهتــر و نزدیکتــر شــد .تحمــل اینهــا و دیــدن ایــن میــزان از وحــدت و
اتحــاد ،بــرای مخالفــان و دشــمنان نظــام آســان نبــود».
شکست آمریکا در برجام
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه وحــدت و اتحــاد نزدیــک بیــن نیروهــای مســلح
و دولــت و در مرحلــه بعــد نیــز موفقیــت و پیــروزی سیاســی بــزرگ ملــت ایــران
در دنیــا خوشــایند دشــمنان مــا نبــود ،تصریــح کــرد« :آمریکاییهــا کمــر بســتند
کــه برجــام را از بیــن ببرنــد ،بــا ملــت مــا مبــارزه کننــد و تحریــم ایجــاد کننــد
امــا دنیــا در برابــر آمریــکا ایســتاد و آمریکاییهــا در اولیــن گام شکســت بزرگــی
در برابــر متحدانــش و حتــی اروپــا متحمــل شــدند».
رئیسجمهــوری در ادامــه بــه موفقیــت ایــران در از بیــن بــردن تروریســم و ایجــاد
ثبــات و امنیــت منطقــه ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخبار اصلی

انـرژی

بخشخصوصــی ،لــوح ،نشــان و تندیــس
امینالضــرب اعطــا کنــد .مشــروح خبــر.

ضــرورت تغییــر در تاکتیکهــای دولتــی

ـت «بــر
ـی اسـ
ـد جراحـ
ـران نیازمنـ
ـاد ایـ
اقتصـ
رئیسجمهــور در ســخنانی بــه تشــریح «وضعیــت
کشــور» در ســه حــوزه سیاســی ،سیاســتخارجی
و اقتصــادی پرداخــت و بــا ارائــه کارنامــه عملکــرد
دولــت و چالشهــای پیــشرو تاکیــد کــرد کــه
«اقتصــاد ایــران» نیــاز بــه جراحــی دارد .مشــروح
مهمتریــن اتفــاق جهــان انــرژی در ســال
خبــر.
 ۲۰۱۷وقایــع مهمــی در ســال  ۲۰۱۷در صنعــت
انــرژی رخ داد امــا قابــل توجهتریــن تحــول،
رتبــه تأثیرگــذاری خوزســتان در اقتصــاد
ظهــور آمریــکا بــه هــم عنــوان یــک صادرکننــده
کشــور قابلتوجــه اســت رئیــس اتــاق ایــران
بــزرگ نفــت خــام بــوده اســت .مشــروح خبــر
در مراســم افتتــاح ســاختمان جدیــد اتــاق اهــواز
بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای نهفتــه در اســتان
ـان
ـتان همچنـ
ـه گرجسـ
ـران بـ
ـادرات گاز ایـ
خوزســتان ،تصریــح کــرد :ایــن اســتان در حوزههــای صـ
نفــت ،گاز ،پتروشــیمی ،فــوالد ،کشــاورزی ،در دســتورکار معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز
ترانزیــت و راههــای ارتباطــی دارای موقعیتهــای گفــت :قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان
قابلمالحظــهای اســت مشــروح خبــر منتفــی نشــده و در صــورت نهایــی شــدن توافقهــا،
بخــش خصوصــی گاز ایــران را از خــاک ارمنســتان
بــه گرجســتان صــادر میکند.مشــروح خبــر
تنــوع در صــادرات موجــب کاهــش 
آســیبپذیری اقتصــاد اســت رییسجمهــور ضــرورت جراحــی اقتصــاد نایبرییــس
یکــی از بزرگتریــن خدمتهــا بــه کشــور و ملــت اتــاق ایــران ،جراحــی اقتصــادی مــورد نظــر
را تــاش در راســتای تولیــد و ایجــاد شــغل آبرومنــد رییسجمهــور را از ضرورتهــای اقتصــاد ایــران
بــرای جوانــان ایران اســامی دانســت مشــروح خبر میدانــد کــه راه برگشــتی جــز آن وجــود نــدارد
و بــه مصلحــت ملــت ایــران اســت .مشــروح خبــر
ابرعلــت مشــکالت صنعــت برق«پیــام باقــری»
مجلــس هفتــم در اواخــر ســال  ۱۳۸۳بــا تصویــب ایــران متنوعتریــن اقتصــاد صنعتــی منطقــه
طــرح اصــاح مــاده  ۳برنامــه چهــارم توســعه را دارد رییــس اتــاق مشــترک ایــران و آلمــان بــا
معــروف بــه قانــون تثبیــت قیمتهــا ،دولــت هشــتم بیــان اینکــه اقتصــاد ایــران متنوعتریــن اقتصــاد
را از افزایــش قیمــت برخــی اقــام یارانـهای از جملــه صنعتــی منطقــه بــه شــمار م ـیرود مشــروح خبــر
حاملهــای انــرژیمنــع کــرد .مشــروح خبــر
.
اردکانیــان در پــی تغییــر گفتمــان
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ـ
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ـت
ـ
بازگش
صنعــت آب و بــرق اردکانیــان از تغییــر
بــرای اعتباربخشــی بــه تالشــگران عرصــه اقتصــاد گفتمــان در خصــوص شایســته ســاالری
قصــد دارد بــرای دومینبــار بــا برگــزاری مراســمی
.بــا صراحــت میگویــد مشــروح خبــر
بــه مناســبت ۱۳4ســالگی تاســیس ایــن نهــاد
بخــش خصوصــی بــه کارآفرینــان و پیشکســوتان
شســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی ،در حالــی سهشنبهشــب بــا حضــور دو
ســکاندار وزارتخانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت و
مشــروح خبــر.
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اخبار کوتاه
قیمــت تمامشــده تولیــد پتروشــیمی بایــد
کاهــش یابــد مشــروح خبــر
ـران
ـا ،ایـ
ـدد تحریمهـ
ـال مجـ
ـا اعمـ
ـرگ :بـ
بلومبـ
بــه چیــن نزدیکتــر میشــود مشــروح خبــر.
ظرفیــت تولیــد بــرق نیروگاههــای یــزد بــه
 2680مــگاوات رســید مش��روح خب��ر

2
..................
ـعه
ـن برای توسـ
ـارد دالری چیـ
ـک میلیـ
ـرارداد یـ
قـ
ـادان مش��روح خب��ر
ـگاه آبـ
پاالیشـ

تمایــل ایــران بــه ســرمایهگذاری در ســاخت
پاالیشــگاه در برزیــل مشــروح خبــر
بــازار گاز اروپــا در مشــت روســیه میمانــد

مشــروح خبــر

تصویــب  38پــروژه بــا  1.98میلیــارد دالر
ســرمایه گــذاری خارجــی مشــروح خبــر

قیمــت حاملهــای انــرژی نبایــد در بودجــه
 ۹۷افزایــش یابــد مش��روح خب��ر
درآمــد  ۵۰میلیــارد دالری فــروش نفــت در
ســال  ۹۷مش��روح خب��ر
ـادرات گاز از
ـد صـ
ـروژه جدیـ
ـرای پـ
ـرات بـ
مذاکـ
ـراق مش��روح خب��ر
ـه عـ
ـران بـ
ایـ
برداشــتن اولیــن قــدم بــرای رفــع مشــکل
ســازندگان داخلــی تجهیــزات نفتی مشــروح خبر
ـی
ـن جنوبـ
ـت از میادیـ
ـادرات نفـ
ـکنی صـ
رکوردشـ
ـراق مش��روح خب��ر
عـ
جهــان در معــرض انقــاب انــرژی چیــن

مشــروح خبــر

خــروج بانکهــا از بنگاهــداری مشــروح
خبــر
ـدگان
ـه صادرکننـ
ـهیالت بـ
ـت تسـ
ـات پرداخـ
جزئیـ

مشــروح خبــر

ـطح
ـترش تجــارت گاز در سـ
ـاده گسـ
ایــران آمـ
جهانــی 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
اشــاره و تاکیــد کــرد« :اینهــا بــرای دشــمنان ایــران ســخت
بــود؛ میگفتنــد کــه شــاید همــه اینهــا هســت،ولــی کشــور
از لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی دچــار شکســت میشــود.
شــما نماینــدگان و روســای کمیســیونهای مجلــس مطلــع
هســتید ،شــرایط مــا از شــرایط متوســط دنیــا بهتــر اســت.
چــرا نبایــد بگوییــم؛ وضــع اقتصــادی مــا از وضــع اقتصــادی
متوســط دنیــا بهتــر اســت».
رئیسجمهــوری تاکیــد کــرد :امســال رشــد اقتصــادی مــا
در  ۶ماهــه اول ۶ ،درصــد اســت .تمــام کشــورها بهطــور
متوســط رشــد اقتصادیشــان  ۲تــا  ۳درصــد اســت .رشــد
اقتصــادی مــا از متوســط دنیــا بهتــر اســت و مــا پیــش
رفتیــم .مــا  ۷۰۰هــزار شــغل درســت کردیــم .نتیجــه در
تابســتان امســال نســبت بــه تابســتان پارســال ،گــواه یــک
کار عظیــم اســت .روحانــی در ادامــه بــا طــرح ایــن ســوال
کــه چنــد کشــور میتواننــد در ســال  ۷۰۰هــزار شــغل
درســت کننــد ،تعــداد ایــن کشــورها را انگشتشــمار خوانــد
و گفــت :امــا مــا ایــن کار را کردیــم .کشــوری هســتیم کــه
حقــوق ثابــت کارگــر ،کارمنــد و مســتمری بگیــر مــا از تــورم
ســاالنه باالتــر اســت .یعنــی هــر ســال افزایــش حقوقــی کــه
داریــم ،بــا تــورم ســال یــا معــادل اســت یــا باالتــر اســت.
ایــن کار بســیار عظیــم و بزرگــی اســت .رئیسجمهــور
گفــت :دهکهــای بســیار پاییــن و مســتضعف مــا مســتمری
آنهــا امســال ،یعنــی در  ۹۶نســبت بــه ســال  ۹۵بهطــور
متوســط بیــش از ســه برابــر شــده اســت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه خودکفایــی در تولیــد گنــدم،
گازوئیــل و صــادرات گازوئیــل داریــم و بــه ســمت
خودکفایــی در تولیــد بنزیــن میرویــم کــه کار عظیمــی
اســت ،گفــت« :در پــارس جنوبــی ،در طــول  ۴ســال معــادل
همــه ســالهای قبــل کار کردهایــم .فازهــای  ۱۱ - ۱۰را
بــه ثمــر رســاندیم کــه کار بســیار عظیــم و بزرگــی اســت».
او بــا اشــاره بــه اینکه در ســال گذشــته کمبود گاز نداشــتیم،
یــادآوری کــرد :بــرای اولیــن بــار وقتــی ترکمنســتان گاز را
قطــع کــرد ،بــرای مــا مشــکل ایجــاد نکــرد .ایــن بــرای مــا
افتخــار اســت».
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه حــوزه بهداشــت و درمــان
گفــت :نســبت بــه  ۵تــا  ۷ســال پیــش وضعمــان بهتــر
شــده اســت ،هرچنــد ممکــن اســت یکســری مشــکالتی
باشــد ،مــا کــه نمیگوییــم همــه مشــکالت حــل شــده
اســت .اینکــه بعضیهــا میگوینــد مــا نگوییــم کشــور مــا

گل و بلبــل اســت ،بلــه درســت اســت .گل و بلبــل نیســت،
مشــکل داریــم .روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــل برخــی از
مشــکالت زمانبــر اســت ،بــه مشــکل آلودگــی هــوا در کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :ایــن آلودگــی در کوتاهمــدت بهطــور
کامــل برطــرف نمیشــود بلکــه چنــد برنامــه میخواهــد تــا
ی مبــارزه کنیــم.
بــا ایــن آلودگ ـ 
دشمن عدهای را تحریک کرد
رئیــس قــوه مجریــه در ادامــه بــا بیــان اینکــه وحــدت
مــا تیــری بــود بــر چشــم دشــمنان گفــت :پیشــرفت و
موفقیــت مــا در دنیــای سیاســت و در برابــر آمریــکا و رژیــم
صهیونیســتی بــرای آنهــا غیرقابــل تحمــل بــود؛ بنابرایــن
ت ملــت ســاکت
دشــمن در برابــر پیشــرفتها و عظمــ 
نمیمانــد .روحانــی بــا بیــان اینکــه شــما میخواهیــد آنهــا
انتقــام نگیرنــد و یــک عــده افــراد را تحریــک نکننــد ،گفــت:
مــا بایــد خودمــان را بــرای ایــن داســتان آمــاده میکردیــم.
آنهــا بــه زبــان و صراحــت گفتنــد کــه مــا ایــن مشــکل را بــه
تهــران میکشــانیم .رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه ملــت
ایــران بــا صالبــت ،بهخوبــی از ایــن مشــکالت عبــور خواهــد
کــرد ،گفــت« :ملــت مــا یــک اقلیــت و گــروه کوچــک را کــه
شــعار خــاف قانــون و خواســت مــردم بدهنــد و بــه مقدســات
و ارزشهــای انقــاب توهیــن کــرده و امــوال عمومــی را
تخریــب کننــد ،بهخوبــی جمــع میکنــد».

انـرژی
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کرد؛اغفــال شــدههایی
اینکــه
نیروبیــان
ـن بــا
رئیسجمهــور همچنیـ
مطرح
وزیر
هــم در جمــع معترضــان هســتند کــه خواســت بــه حــق
دارنــد ،توضیــح داد« :موسســات غیرمجــاز و تعاونیهــا
کــه ربطــی بــه ایــن دولــت نداشــته و حتــی مجــوز بانــک
مرکــزی را هــم نداشــتند ،اینهــا مجوزهایشــان ،مجوزهــای
تعاونــی بــرای دهــه  ۸۰و قدیمــی اســت ،اشــکاالت و
مشــکالتی داشــتند ،دولــت بــرای اینکــه ایــن مســائل را حــل
کنــد تاکنــون  ۱۱هــزار میلیــارد تومــان پــول گذاشــته کــه
ایــن بــار ســنگینی بــر دوش دولــت اســت .مــا ایــن کار را
کردیــم .بــه عهــده مــا نیســت .مگــر بایــد ایــن را دولــت
حــل کنــد؟ برخــی رفتنــد بــه یــک موسســه غیرمجــاز
اعتمــاد کردنــد و ایــن را هــم میگوینــد کــه بــه موسســه
کاســپین بانــک مرکــزی مجــوز داده ،شــما میدانیــد کــه
موسســه فرشــتگان ،جــزو آنهایــی بــود کــه داخــل ایــن نبــود
و مجــاز نبــود داخــل ایــن شــود .نمیخواهــم تفســیرش را
ی در یکــی از شــهرها اشــتباهی کــرده و
بگویــم ،یــک قاض ـ 
ایــن گرفتــاری را بــرای مــا درســت کــرده کــه ربطــی بــه
دولــت نــدارد.
روحانــی همچنیــن گفــت :مــا بایــد مشــکل مــردم را بــه
گون ـهای حــل میکردیــم زیــرا مــردم گرفتــار شــده بودنــد،
بنابرایــن آمدیــم پولهــای بیــش از ســه میلیــون نفــری
کــه گرفتــار بودنــد را بــا یــک ســود عادالنــهای پرداخــت
کردیــم ،حتــی ســود عادالنــه هــم بــه آنهــا داده شــده اســت.
بــه گفتــه رئیسجمهــوری ،از تعــداد ســپردهگذاران ۹۸
درصــد مسائلشــان حلوفصــل شــده و  ۲درصــد مانــده
کــه ممکــن اســت عــدد پولشــان بــاال باشــد ولــی تعــداد
ســپردهگذار  ۲درصــد اســت ،بــرای حــل آن هــم داریــم
تــاش میکنیــم .روحانــی افــزود :یــک مشــکل قضایــی
بــوده و مجوزهایــی الزم بــود کــه فکــر میکنــم کارهایــش
را در همیــن هفتــه بتوانیــم ســامان دهیــم و امــوال آنهــا در
اختیــار قــرار بگیــرد ،محاســبه و بــه آنهــا رســیدگی شــود.
انتقاد بحق از راه قانونی بیان شود
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث اشــتغال تــا
زمانــی کــه مشــکل بیــکاری را حــل کنیــم ،فاصلــه داریــم،
گفــت :مــردم مشــکالت دارنــد کــه بایــد حلوفصــل کنیــم؛
بنابرایــن یــک عــده اعتــراض یــا انتقــاد دارنــد .بحــق انتقــاد
دارنــد ،منتهــا بایــد طریــق و مســیر درســت و قانونــی را
بــرای بیــان انتقــاد انتخــاب کننــد .یــک عــدهای در ایــن
وســط آمدهانــد و دارنــد بــا تحریــک دیگــران سوءاســتفاده
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میکننــد ،آن هــم معلــوم اســت کــه بــرای چیســت.
اعتراضات به فرصت تبدیل شود
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه همــه مــا موقتــی بــوده
و کشــور و مــردم ماندنــی و مانــدگار خواهنــد بــود ،اظهــار
کــرد :معتقــدم آنچــه ایــن چنــد روز واقــع شــده ظاهــرش
یــک نــوع تهدیــد بــوده کــه بایــد آن را بــه فرصــت تبدیــل
کنیــم و ببینیــم مشــکل چیســت؛ چراکــه همــه اینهــا
کســانی نیســتند کــه از خــارج دســتور گرفتــه باشــند بلکــه
عــدهای از آنهــا مردمــی هســتند کــه بــه خاطــر احساســات
و مشکالتشــان بــه خیابانهــا آمدنــد .رئیسجمهــوری بــا
بیــان اینکــه مــردم تنهــا بــه خاطــر مشــکالت اقتصــادی بــه
خیابــان نیامدهانــد و فقــط پــول و نــان و آب نمیخواهنــد،
افــزود :یکــی از خواســتههای مــردم ایــن اســت کــه فضــا را
بازتــر کنیــم.
رئیسجمهــوری تاکیــد کــرد :وقتــی خودمــان همدیگــر را
تضعیــف کنیــم یعنــی دولــت ،مجلــس را تضعیــف کنــد مــا
دو تــا بــا هــم قوهقضائیــه را تضعیــفکنیــم و قوهقضائیــه
هــم همــه مــا را تضعیــف کنــد آیــا در چنیــن صورتــی
میتوانیــم پیــش برویــم ،قطعــا نمیتوانیــم .او بــا بیــان
اینکــه یــک کار بزرگــی در ایــن کشــور بــه نــام برجــام انجــام
شــد و کاری نــدارم کــه برجــام بعــدا چــه میشــود ،گفــت:
تــا همیــن دو ســال ،برجــام چــه خدماتــی بــه مــا کــرده
اســت؟ برجــام هــم کــه بــرای دولــت نیســت؛ بلکــه مجلــس،
شــورای نگهبــان و رهبــری و شــورایعالی امنیــت ملــی هــم
آن را تصویــب کــرده اســت و بــا هــم ایــن کار را کردهایــم.
مشکلی باالتر از بیکاری نیست
روحانــی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش بــه موضــوع
تبصــره  ۱۸بودجــه  ۹۷دربــاره افزایــش قیمــت حاملهــای
انــرژی اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن تبصــره دنبــال اشــتغال
و مســکن هســتیم .روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در منبــع
دســت شــما بــاز اســت ،تصریــح کــرد :بــه نظــر مــن اگــر
مجلــس ،فکــر میکنــد منبــع بهتــری دارد ،در تبصــره ۱۸
بیایــد از منبــع بهتــر اســتفاده کنــد ،ولــی اگــر مــا بــرای
اشــتغال ســالهای آینــده ،امســال تصمیمگیــری درســتی
نداشــته باشــیم ،نمیتوانیــم .شــما بدانیــد ،هیــچ مســالهای
باالتــر از مســاله اشــتغال نیســت و هیــچ مشــکلی باالتــر
از بیــکاری نیســت .رئیسجمهــوری تاکیــد کــرد :مــا در
حســن نیــت مجلــس و نماینــدگان هیــچ تردیــدی نداریــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره هشتاد و هفت //هفته اول و دوم دی هزار و سیصد نود و شش

شافعی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید
اتاق اهواز

تنوع در صادرات موجب کاهش
آسیبپذیری اقتصاد است
رییسجمهــور یکــی از بزرگتریــن خدمتهــا بــه
کشــور و ملــت را تــاش در راســتای تولیــد و ایجــاد
شــغل آبرومنــد بــرای جوانــان ایــران اســامی دانســت و
تصریــح کــرد :تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایرانــی
بایــد در مســیر تولیــد و اشــتغال بیشــتر در کشــور و
معرفــی محصــوالت و برندهــای تولیــدی ایــران بــه
جهانیــان بــر تالشهایشــان بیفزاینــد .بــه گــزارش
پــاد ،روحانــی دیــروز در نشســتی ســه ســاعته بــا جمعــی
از صادرکننــدگان عمــده کاالهــای غیرنفتــی کــه مســووالن
اقتصــادی دولــت نیــز در آن حضــور داشــتند ،اظهــار
داشــت :تــاش صادرکننــدگان غیرنفتــی بــرای ایجــاد تنوع
و اعتمــاد بــه محصــوالت صادراتــی ایــران ،اقدامــی ضروری،
ارزشــمند و درخــور تحســین اســت .رییسجمهــور بــا
اشــاره بــه خطــرات صــادرات تکمحصولــی بــرای اقتصــاد
کشــور گفــت :بیتردیــد ایجــاد تنــوع در محصــوالت
غیرنفتــی صادراتــی ،آســیبپذیری اقتصــاد کشــور را
بیــش از پیــش کاهــش میدهــد .روحانــی دســتیابی بــه
بازارهــای صادراتــی و در عیــن حــال حفــظ ایــن بازارهــا
را موضوعــی بســیار مهــم در افزایــش تولیــد و صــادرات
کشــور و در نتیجــه اشــتغالزایی برشــمرد و گفــت:
ســرعت عمــل در دســتیابی بــه بازارهــای صــادرات و
توجــه دقیــق بــه ســامت و کیفیــت کاالهــای تولیــدی
بــا هــدف حفــظ بــازار صادراتــی بســیار مهــم اســت ،چــرا
کــه اگــر ایــن ســرمایه اعتمــاد بازارهــای صادراتــی بــه
یــک برنــد و محصــول تولیــدی تضعیــف شــود ،جبــران
آن بســیار دشــوار خواهــد بــود .رییسجمهــور تصریــح

کــرد :در صــادرات یــک محصــول آنچــه بســیار مهــم اســت،
توجــه ویــژه بــه خواســت مصرفکننــده و حفــظ اعتمــاد
او بــه کاالهــای تولیــدی اســت .اینکــه کاالیــی بــا برنــد
ایرانــی مــورد اعتمــاد جهانیــان باشــد ،افتخــاری بــرای
همــه ماســت و ایــن خــود میتوانــد تبلیغــی ارزشــمند
بــرای کشــور و بــه مفهــوم تعهــد بــه اخــاق و ایمــان
تولیدکننــده مــا باشــد .روحانــی در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود ،جســتوجوی راههــای صرفهجویــی در
منابــع بــه ویــژه آب ،کاهــش هزینههــا و ایجــاد اعتمــاد
بــه ســرمایهگذاری را امــری مهــم بــرای تولیدکننــدگان
و صادرکننــدگان برشــمرد .رییسجمهــور در ایــن
جلســه همچنیــن بــه وزرای «صنعــت ،معــدن و تجــارت»،
«اقتصــادی و دارایــی» و «رییــس بانــک مرکــزی» دســتور
داد ،تدابیــری اتخــاذ کننــد تــا بــا هــدف کاهــش هزینههــا،
صادرکننــدگان محصــوالت تولیــدی در بخشهــای دولتی و
خصوصــی بتواننــد بهطــور مســتقیم و بیواســطه تولیــدات
را بــه کشــورهای هــدف ،صــادر و ارز مربوطــه را دریافــت
کننــد .روحانــی همچنیــن خواســتار شناســایی و بررســی
طرحهــای اشــتغالزایی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
معتبــر غیرنفتــی و ارائــه ســریعتر تســهیالت از منابــع
نظــام بانکــی یــا در صــورت لــزوم منابــع ارزی صنــدوق
توســعه ملــی در ایــن جهــت شــد .در ایــن جلســه صمیمی
مدیــران مهمتریــن بنگاههــای تولیدکننــده کشــور کــه در
صــادرات غیرنفتــی نقــش اساســی دارنــد ،برخــی موانــع
پیـشروی فعالیتهــای تولیــدی و صادراتــی خــود را بیــان
کردنــد و رییسجمهــور نیــز دســتورات الزم را صــادر کــرد.

رتبه تأثیرگذاری خوزستان در
اقتصاد کشور قابلتوجه است
رئیــس اتــاق ایــران در مراســم افتتــاح ســاختمان جدیــد
اتــاق اهــواز بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای نهفتــه در اســتان
خوزســتان ،تصریــح کــرد :ایــن اســتان در حوزههــای نفــت،
گاز ،پتروشــیمی ،فــوالد ،کشــاورزی ،ترانزیــت و راههــای
ارتباطــی دارای موقعیتهــای قابلمالحظــهای اســت.
راهآهــن خوزســتان نــه تنهــا موجــب اتصــال کشــور بــه
عــراق خواهــد شــد ،بلکــه نقطــه وصــل بــه دریــای مدیترانــه
خواهــد بــود و افــق جدیــدی در وضعیــت حملونقــل و
ترانزیــت کشــور ایجــاد خواهــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش کشــاورزی قــرار اســت ۲۳
درصــد توســعه کشــت کشــور در خوزســتان انجــام شــود،
اظهــار کــرد :مقایســه آب روانهــای اهــواز بــا گذشــته بســیار
نگــران کننــده اســت و بایــد بــه ایــن مســئله توجــه ویــژه
شــود.
رئیــس اتــاق ایــران بیــان کــرد :نبایــد اجــازه داد سرنوشــت
کارون هــم بــه سرگذشــت زاینــدهرود مبــدل شــود .ایــن
موضــوع مهمــی اســت کــه همــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم.
امســال بــا مشــکل خشکســالی و کاهــش بــاران مواجــه
هســتیم ،هرچنــد هیچکــس دربــاره آن حرفــی نمیزنــد.
شــافعی عنــوان کــرد :اگــر قــرار باشــد برنامــه فوقالعــادهای
دربــاره آن اجــرا شــود بایــد از هماکنــون بــه فکــر بــود و
نگذاریــم بــه مرحلــه بحــران برســیم .در ایــن مراســم بــه
بخــش کشــاورزی خوزســتان و زمینهــای زیــر کشــت
اشــاره شــد و بایــد گفــت در چنیــن مســائلی تنهــا نبایــد
بــه کمیــت توجــه کــرد و بایــد کیفیــت را هــم مــورد توجــه
قــرار داد.
وی ادامــه داد ۹ :میلیــون و  ۶۰۰هــزار هکتــار زمیــن زیــر
کشــت آبــی در کشــور وجــود دارد امــا میــزان صــادرات
از ایــن محصــوالت کشــاورزی  ۶میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون
دالر اســت .درحالیکــه ترکیــه  ۵میلیــون و  ۲۱۵هــزار
هکتــار زمیــن زیــر کشــت آبــی دارد و صــادرات محصــوالت

4

کشــاورزی آن  16.6میلیــارد دالر اســت.
رئیــس اتــاق ایــران ادامــه داد :کــره جنوبــی  ۷۵۳هــزار
زمیــن زیــر کشــت دارد و میــزان صــادرات ایــن محصــوالت
 11.2دالر اســت .همچنیــن در مالــزی  ۳۸۰هــزار هکتــار
زمیــن زیــر کشــت آبــی وجــود دارد کــه میــزان صــادرات
ایــن محصــوالت در ایــن کشــور نیــز  25.5میلیــارد دالر
اســت.
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح ســاختمان جدیــد اتــاق اهــواز
گفــت :مهــم ایــن اســت کــه در ایــن ســاختمان جدیــد چــه
کمکهایــی بــه اقتصــاد اســتان و کشــور خواهــد شــد.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران ادامــه داد:
مطمئــن هســتم بــا نیروهــای توانمنــدی کــه اتــاق اهــواز از
آنهــا برخــوردار اســت و اثرگــذاری آنهــا در اتــاق ایــران،
فرصتهــای پیشــرو مــورد توجــه قــرار خواهنــد گرفــت.
شــافعی اظهــار کــرد :بــر اســاس پیشبینیهــای
اقتصادانــان بــزرگ ،آینــده اقتصــاد دنیــا در مرزهــای چین
و هنــد خواهــد بــود و جــاده ابریشــم نیــز در اقتصــاد آینده
دنیــا مؤثــر اســت .خوشــبختانه اســتاندار خوزســتان
اشــراف خوبــی بــر مســائل اقتصــادی دارد و امیــدوارم بــا
ایــن رویــه شــاهد تحــوالت اقتصــادی خوبــی در اســتان
باشــیم.
در ایــن مراســم شــهال عمــوری ،رئیــس اتــاق اهــواز بــا
بیــان اینکــه امــروز اعضــای اتاقهــای مشــترک رشــدی
 100درصــدی داشــتهاند ،تصریــح کــرد :صــادرات
غیرنفتــی اســتان در  10ماهــه امســال بالغبــر 10
میلیــارد و  700هــزار دالر بــوده کــه ایــن میــزان نســبت
بــه مــدت مشــابه از نظــر ارزشــی  25درصــد رشــد داشــته
اســت.
وی اظهــار کــرد :اتــاق اهــواز نقــش بســزایی در بحــث
آمــوزش و بــه خصــوص ارتقــای تــوان علمــی اعضــای
خــود داشــته اســت .در ایــن زمینــه از ســال  94تاکنــون
 61عنــوان دوره توســط اتــاق برگــزار شــده کــه ایــن آمــار
در مقایســه بــا دوره مشــابه چهــار ســاله گذشــته بیــش از
 50درصــد رشــد داشــته اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه اســتان خوزســتان
در زمینــه صــادرات بــه عــراق ،همــواره اســتان اول بــوده
اســت ،تشــریح کــرد :بــهزودی شــاهد افتتــاح خطــوط
مســتقیم کشــتیرانی بــه دوحــه و کویــت نیــز خواهیــم
بــود تــا ایــن خطــوط کشــتیرانی بتوانــد درهــای کشــور را
بــه ســوی بازارهــای جدیــد صادراتــی بگشــاید.
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مجلــس هفتــم در اواخــر ســال  ۱۳۸۳بــا تصویــب طــرح
اصــاح مــاده  ۳برنامــه چهــارم توســعه معــروف بــه قانــون
تثبیــت قیمتهــا ،دولــت هشــتم را از افزایــش قیمــت
برخــی اقــام یارانــهای از جملــه حاملهــای انــرژی
منــع کــرد .تخصیــص منابــع در بودجههــای ســنواتی
بــه وزارتخانههــا از جملــه وزارت نیــرو بــا تکیــه بــر
درآمدهــای نفتــی بــرای اجــرای طرحهــا و پروژههــای
ذیربــط ،عمــا تبعــات ناشــی از چنیــن تصمیمــی را
کمرنــگ کــرد و نتایــج آن را بــه تعویــق انداخــت غافــل از
اینکــه ســالهای ســختی در انتظــار صنعــت بــرق کشــور
خواهــد بــود.
پــس از تصویــب ایــن قانــون ،شــکاف بیــن قیمــت تکلیفی
و قیمــت تمامشــده بــرق ســال بــه ســال عمیقتــر شــد
و در ادامــه بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای نفتــی ،تــراز
مالــی منفــی وزارت نیــرو روی دیگــر ســکه را در قالــب
بدهیهــای ســنگین و کاهــش ســرمایهگذاریهای مــورد
نیــاز بــه معــرض نمایــش گذاشــت .در همیــن اثنــی بنــد
(ج) مــاده  ۱قانــون هدفمنــد کــردن یارانههــا مصــوب
دی مــاه  ۱۳۸۸مبنــی بــر افزایــش تدریجــی قیمــت بــرق
در طــول برنامــه پنجــم توســعه و رســاندن آن بــه قیمــت
تمــام شــده تــا پایــان برنامــه ،فعــاالن ایــن صنعــت را بــه
اصــاح مســیر امیــدوار کــرد امــا اجــرای نامناســب قانــون
مقــارن بــا دســت بــه دســت دادن عواملــی همچون شــدت
گرفتــن تحریمهــا ،افزایــش لجــام گســیخته نــرخ تــورم و
ارز ،کاهــش قیمــت جهانــی نفــت و بــه تبــع آنهــا کاهــش
درآمدهــای دولــت ،بــه مثابــه ســرعتگیر در مســیر
اجــرای مفــاد قانــون هدفمنــد کــردن یارانههــا و تحقــق
اهــداف برنامــه پنجــم توســعه در ایــن خصــوص عمــل
کــرد.
در عیــن حــال قیمــت بــرق از قافلــه افزایــش قیمــت
ســایر حاملهــای انــرژی نیــز عقــب مانــد و کار تــا
جایــی پیــش رفــت کــه وزارت نیــرو بیشــترین میــزان
بدهــی در طــول دوران فعالیــت خــود را تجربــه کــرد،
بــه گونــهای کــه منجــر بــه بــر هــم خــوردن تعــادل
منابــع و مصــارف در جریــان مالــی صنعــت بــرق شــد و
متعاقــب آن ،کمبــود منابــع ســبب شــد تقاضــا در وزارت
نیــرو بــه حداقــل برســد کــه آثــار ایــن رونــد بهصــورت
کوچــک شــدن بــازار ،رکــود حاکــم بــر فضــای کســب و
کار و ریســک دریافــت مطالبــات نمایــان شــد ،چراکــه

پـیـام بـاقـری

ابرعلت مشکالتــ
صنـعتـ بــرق

پایهریــزی ســاز و کار مبتنــی بــر اقتصــاد یارانــهای،
صنعــت بــرق را کامــا مســتعد کســری منابــع مالــی کــرد.
آنچنانکــه انتظــار میرفــت ،ماحصــل ایــن رویکــرد
چیــزی نبــود جــز بدهــی معــوق انباشتشــده بــه نظــام
بانکــی و بخــش خصوصــی ،کاهــش قابــل توجــه حجــم
ســرمایهگذاریهای مــورد نیــاز بــرای پوشــش رشــد
فزاینــده تقاضــا و در نتیجــه احتمــال وقــوع ناپایــداری در
شــبکه و مواجهــه بــا خاموش ـیهای برنامهریــزی شــده آن
هــم در صنعتــی پرتــوان بــا ماهیتــی زیربنایــی و مولــد کــه
تاکنــون نقشــی حســاس در توســعه کشــور در همــه ابعــاد
اقتصــادی و اجتماعــی بهعهــده داشــته اســت.
بــه رغــم کســب موفقیتهــای چشــمگیر در راســتای ایجاد
رفــاه و رســیدن بــه مرزهــای خودکفایــی و درنوردیــدن
بازارهــای صادراتــی ،آثــار ایــن اقتصــاد نامتــوازن ســبب
شــده صنعــت بــرق در گــذر ایــن ســالها همــواره بــا
دغدغــه کســری منابــع مالــی ناشــی از تفــاوت قیمــت تمام
شــده و قیمــت تکلیفــی مواجــه باشــد کــه علتالعلــل عمده
مشــکالت ایــن صنعــت محســوب میشــود آن هــم در
شــرایطی کــه امــروز ضــرورت توســعه ســرمایهگذاری بیــش
از هــر زمــان دیگــری بــه چشــم میآیــد و مادامــی کــه اوال
اقتصــاد صنعــت بــرق روی ریــل منطقــی شــدن تعرفههــا
قــرار نگیــرد و ثانیــا فرآینــد خصوصیســازی متناســب بــا
سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴تکمیــل نشــود و در پــی
آن بــازار عرضــه و تقاضــا بــه شــکل واقعــی فعــال نشــود،
متاســفانه همچنــان شــاهد تــداوم ایــن رونــد خواهیــم بــود.
بنابرایــن اکنــون کــه مجلــس در شــرف تصویــب الیحــه
بودجــه ســال  ۱۳۹۷اســت ،فرصــت مناســبی اســت تــا
واقعیســازی قیمــت حاملهــای انــرژی از جملــه بــرق
کــه در برنامــه ششــم توســعه نیــز مــورد تاکیــد قانونگــذار
بــوده ،یــک بــار دیگــر در کانــون توجــه نماینــدگان ملــت
قــرار گیــرد و بــه ایــن موضــوع پــر اهمیــت کــه در تعییــن
سرنوشــت فعــاالن اقتصــادی ایــن حــوزه نقــش موثــری
دارد بــا مداقــه بیشــتری پرداختــه شــود.

انـرژی
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قیمت تمامشده تولید
پتروشیمی باید کاهش یابد
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی گفــت:
صنعــت پتروشــیمی بــا توجــه بــه قابلیــت هــای خــود
مــی توانــد اقتصــاد و نیــز صنایــع مختلــف کشــور را بــه
ســوی آینــدهای پــر رونــق و توســعه ای پایــدار ســوق
دهــد.
بــه گــزارش انــرژی امــروز ،حســین امیــری خامکانــی،
بــا تاکیــد برحمایــت مجلــس از رونــد توســعه صنعــت
پتروشــیمی ایــران اظهــار کــرد :بــا فعــال شــدن بخــش
هــای عمرانــی و تولیــد در کشــور و همچنیــن گســترش
صنایعــی ماننــد پتروشــیمی میتــوان جانــی تــازه بــه
توســعه اقتصــادی و صنعتــی کشــور بخشــید.
ایــن عضوکمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه اینکــه «صنعــت پتروشــیمی دارای ظرفیتهــای
مطلوبــی بــرای توســعه اســت» ،افــزود :رونــق صنعــت
پتروشــیمی قابــل انــکار نیســت ،بــا توجــه بــه تالشهــای
صــورت گرفتــه ،جهــش در پتروشــیمی محقــق شــده و
همچنیــن بــرای تحقــق برنامهریزیهــای انجــام شــده و

تــاش بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد همســو بــا ایجــاد
شــغلهای جدیــد بــا عزمــی جــدی بایــد بــه ســوی
آینــده حرکــت کنیــم.
وی تصریــح کــرد :در صنعــت پتروشــیمی بایــد قیمــت
تمامشــده تولیــد کاهــش و بهــرهوری و کیفیــت افزایــش
یابــد تــا محصــوالت پتروشــیمی ایــران تــوان رقابــت بــا
ســایر رقبــای جهانــی را داشــته باشــد و در ایــن مســیر
اتحــاد و همــکاری میــان تولیــد کننــدگان محصــوالت
مختلــف پتروشــیمی بــا هــدف حضــوری پایــداردر
بازارهــای جهانــی ضــروری اســت.
امیــری خامکانــی تصریــح کــرد :در بخــش خصوصــی
و غیردولتــی توانایــی فنــی و مهندســی بســیار خوبــی
وجــود دارد و بــا وجــود نیــروی انســانی توانمنــدی
کــه در ایــن صنعــت فعــال هســتند ،پتروشــیمی در
ســالهای گذشــته توســعه خوبــی یافتــه اســت و اکنــون
نیزخوشــبختانه ایــن رونــد بــا تــاش هــای صــورت
گرفتــه بــا شــتابی مطلــوب ادامــه دارد.

بلومبرگ :با اعمال مجدد تحریمها،
ایران به چین نزدیکتر میشود

اگــر ترامــپ تحریمهــا علیــه تجــارت بــا ایــران را کــه درب
احاطــه دالر قــرار دارد ،دوبــاره وضــع کنــد ســبب خواهــد
شــد جمهــوری اســامی بــرای تضمیــن فــروش نفــت
خــود بــه چیــن نزدیکتــر شــود.
زمانبنــدی ایــن تصمیمگیــری بــرای چیــن کــه
بزرگتریــن مصرفکننــده انــرژی اســت و خواهــان
نفــوذ بیشــتر در قیمتگــذاری نفــت اســت ،بســیار خــوب
خواهــد بــود .ایــن غــول آســیایی در حــال افزایــش تــاش
بــرای انجــام قراردادهــای بــه تاخیــر افتــاده نفــت خــام
در نمایشــگاه بینالمللــی انــرژی شــانگهای در  18ژانویــه
اســت.
یــک تحلیلگــر موسســه مالــی  SEB ABدر ســوئد
معتقــد اســت کــه هرگونــه اعمــال محدودیــت در داد
و ســتدهایی کــه بــه دالر انجــام میشــود ایــران را بــه
ســمت قراردادهایــی از طریــق یــوان ســوق و بــه چیــن
فرصــت خواهــد داد یــک پــرواز خــوب را آغــاز کنــد.

شــبکه بلومبــرگ گــزارش داد :اگــر رییسجمهــور آمریــکا
در ضرباالجــل پی ـشروی خــود دربــاره توافــق هســتهای
تصمیــم بــه تجدیــد تحریمهــای ایــران بگیــرد ،موجــب
نزدیکتــر شــدن ایــن کشــور بــه چیــن و تحقــق اهــداف
نفتــی پکــن خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه خبــری بلومبــرگ،
دونالــد ترامــپ رییسجمهــور آمریــکا بایــد در مــاه
جــاری (میــادی) تصمیــم بگیــرد آیــا میخواهــد لغــو
تحریمهــای نفتــی ،بانــکداری و کشــتیرانی را علیــه
ســومین کشــور بــزرگ تولیدکننــده اوپــک تمدیــد کنــد
یــا نــه؟

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اتــاق تهــران بــرای اعتباربخشــی بــه تالشــگران عرصــه
اقتصــاد قصــد دارد بــرای دومینبــار بــا برگــزاری مراســمی
بــه مناســبت ۱۳4ســالگی تاســیس ایــن نهــاد بخــش
خصوصــی بــه کارآفرینــان و پیشکســوتان بخشخصوصــی،
لــوح ،نشــان و تندیــس امینالضــرب اعطــا کنــد .شــاید در
فضــای کنونــی اقتصــاد ایــران کــه صاحبــان کســب وکارهــا
بــا چالشهــای زیــادی روبــهرو هســتند ،اعطــای اینگونــه
نشــانها ،تزریــق امیــدواری بــه فضــای ســرد کنونــی
اقتصــاد و کارآفرینانــی باشــد کــه دلگیــر از فضــای موجــود
و مــردد بــرای انجــام فعالیــت هســتند .رییــس اتــاق تهــران
روز گذشــته در جمــع خبرنــگاران بــا تشــریح جزئیــات ایــن
مراســم عنــوان کــرد کــه ســال گذشــته نشــان امینالضــرب
بــه پیشکســوتان داده شــد کــه امســال قصــد داریــم بــه
جوانــان دارای کار خالقانــه و اســتارتآپها نیــز اعطــا
کنیــم.
مســعود خوانســاری در ایــن نشســت نقــدی هــم بــه رســانه
ملــی و برخــی از منتقــدان دولــت وارد کــرد و گفــت:
اینطــور احســاس میشــود کــه رســانهها و برخــی
احــزاب ،دولــت را در حــوزه نظــام تلقــی نمیکننــد،
ایــن در حالــی اســت کــه هــر ســه قــوه ،تشــکیالت نظــام
هســتند و اینکــه صــدا و ســیما و ســایر رســانهها همــواره
بــه مشــکالت گرانــی ،نبــود کار بــرای جوانــان و ...اشــاره
کننــد ،انگیزهیــی بــرای فعالیــت جوانــان ایجــاد نخواهــد
شــد .او تاکیــد کــرد کــه نبایــد تنهــا بــا پرداختــن بــه نقــاط
ضعــف ،ناامیــدی ،نااطمینانــی و یــاس را در بدنــه اجتمــاع
تزریــق کــرد .خوانســاری در محــور دیگــری از صحبتهــای
خــود نــرخ ارز را نیــز مــورد اشــاره قــرار داد و تاکیــد کــرد
تــا زمانــی کــه معیــار قیمتگــذاری ارز مشــخص نباشــد،
بــا هــر بحرانــی قیمــت ارز بــاال م ـیرود .او در ایــن میــان،
متولــی بانــک مرکــزی را مقصــر اصلــی ،بالتکلیفــی در
تعییــن نــرخ ارز عنــوان کــرد کــه از ســال  93مــدام وعــده
تــک نرخــی کــردن ارز را داده کــه هنــوز عملیاتــی نشــده
اســت« .کاهــش واردات»« ،تاثیرپذیــری بودجــه  97از
ناامنیهــای اخیــر» از دیگــر محورهایــی بــود کــه در ایــن
نشســت مــورد واکاوی قــرار گرفــت.
امینالضرب که بود؟
ســال  1263یعنــی بیــش از یــک قــرن قبــل ،جامعــه
اقتصــادی ایــران در پــس نظــام ناکارآمــد دیــوان ســاالری

انـرژی

شماره هشتاد و هفت //هفته اول و دوم دی هزار و سیصد نود و شش

رییس اتاق تهران به مناسبت دومین مراسم «امینالضرب» مطرح کرد

بازگشت امیدواری به اقتصاد
بــه فکــر نجــات اقتصــاد کشــور افتــاد .نجــات اقتصــادی کــه
گرفتــار بحرانهایــی برآمــده از رفتارهــای ســنتی و ناســالم
بــود.
در چنیــن شــرایطی نهــال نخســتین ،تخصصیتریــن
و فراگیرتریــن نهــاد بخشخصوصــی جوانــه زد و حــاج
محمدحســن امینالضــرب ،تاجــر دوراندیــش ،متدیــن،
آگاه و دلســوز کشــور بــا نگاهــی اقتصــادی و دلمشــغولی
اجتماعــی در خــط مقــدم تاســیس ایــن نهــاد قــرار گرفــت و
یــک شــاهد مثــال مســتند اینکــه بــا اقدامــات و رفتارهــای
امینالضــرب ماننــد نامــه او بــه ناصرالدیــن شــاه در
حمایــت از بازرگانــان ،تاریــخ ترقــی خواهــی بــرای طبقــه
تجــار پیــش از دیگــر آحــاد جامعــه آغــاز شــد .او در ایــن
نامــه نشــانههایی از دغدغههــای اجتماعــی و ملــی خــود
را بــروز داد و از حکومــت دادخواهــی کــرده و در فــرازی
مانــدگار نوشــته بــود« :وزارت تجــارت را بــه کســی بســپارد
کــه متدیــن ،بیطمــع ،بیغــرض ،مســتغنی و مقتــدر
باشــد؛ گرســنه نباشــد و تجــار را مرجــع مداخــل خــود قــرار
ندهــد».
چنیــن رفتــار و دغدغههایــی از امینالضــرب ،چهرهیــی
ملــی و آگاه ســاخت .مدتــی قبــل از اینهــا ،او بــا پنــاه دادن
و حمایــت مــادی و معنــوی از ســیدجمال الدیــن اســدآبادی
اثبــات کــرده بــود کــه غیــر از ســودآوری تجــارت شــخصی،
بــه دنبــال پیشــرفت و توســعه و آشــنایی مردمــان کشــورش

بــا دنیــای پیشــرفته آن روز اســت .براســاس چنیــن نگاهــی،
محمدحســن امینالضــرب موفــق بــه راهانــدازی مجلــس
وکالی تجــار شــد و البتــه مدتــی بعــد فرمــان مشــروطیت
در خانــه ایــن تاجــر سرشــناس و متدیــن قرائــت شــد
تــا نــام امینالضــرب بــرای تمــام مــردم ایــران مظهــر
نــگاه پارلمانــی و توســعهخواه باشــد .بــا ایــن توصیفهــا
بخشخصوصــی بــر آن شــد تــا دومیــن مراســم اهــدای
نشــان و تندیــس امینالضــرب بــه مناســبت  134ســالگی
تاســیس اتــاق تهــران 18 ، ،دی مــاه بــا حضــور فعــاالن
بخشخصوصــی و نمایندگانــی از دولــت و مجلــس در تــاالر
وحــدت تهــران برگــزارشــود.
بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادی در هرکشــور و اقتصــاد
پیشــرفتهیی مراســم مشــابه مراســم امیــن الضــرب برگــزار
میشــود ،چــرا کــه چنیــن اقداماتــی کــه بتوانــد بــرای
بخــش خصوصــی الگــو بشــود و پیشکســوتان و افــرادی کــه
در چرخــش چــرخ اقتصــاد نقــش دارنــد را مــورد تقدیــر
قــرار دهــد ،اقدامــی مناســب و موفــق اســت.
فضای مجازی را محدود نکنیم
در ابتــدای ایــن نشســت ،رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره
بــه اینکــه نخســتین همایــش امینالضــرب در بهمــن مــاه
ســال  95و بــه مناســبت 133ســالگی تاســیس اتــاق تهــران
برگــزار شــد ،گفــت :دومیــن همایــش اهــدای تندیــس و
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نشــان امینالضــرب بــه کارآفرینــان بخــش خصوصــی
کشــور قــرار اســت  18دیمــاه بــا هــدف ایجــاد امیــد و
کارآفرینــی بــا کمــک نســل جــوان ،توســط اتــاق تهــران
برگــزار شــود.
مســعود خوانســاری بــا اشــاره بــه دالیــل نامگــذاری ایــن
همایــش بــه نــام امینالضــرب توضیــح داد و افــزود :بیــش
از یــک قــرن پیــش ،یعنــی حــدود  134ســال قبــل،
تاجــری بــه نــام امینالضــرب ،انجمــن وکالی تجــار را برای
دفــاع از حقــوق فعــاالن بخــش خصوصــی و مطالبهگــری
از نهــاد دولــت راهانــدازی کــرد .او واردکننــده و پایهگــذار
برخــی مهمتریــن صنایــع بــه ایــران اســت و ایجــاد بانــک
و ضــرب ســکه نیــز از اقدامــات بدیــع ایــن تاجــر بــود.
خوانســاری ســپس بــه فرآینــد انتخــاب برگزیــدگان اشــاره
کــرد .بــه گفتــه او؛ شــیوه انتخــاب بــه نحــوی بــوده
اســت کــه هیچگونــه اعمــال ســلیقه یــا ســفارش انجــام
نشــده اســت .هماننــد ســال گذشــته کــه برگزیــدگان
از بهترینهــا بودنــد و هیچگونــه شــکایتی از نــوع
انتخابهــا انجــام نشــد.
ابتــدا طــی فراخوانــی از طریــق ســایت اتــاق تهــران و
اطالعرســانی بــه تشــکلها ،از کارآفرینــان و فعــاالن
اقتصــادی دعــوت کردیــم کــه در ایــن رویــداد رقابتــی
شــرکت کننــد .ضمــن آنکــه شــاخصهای انتخــاب
برگزیــدگان را نیــز برشــمردیم؛ شــاخصهایی کــه
برگرفتــه از اســتانداردهای جهانــی اســت و مــواردی
نظیــر میــزان کارآفرینــی و میــزان تجــارت و صــادرات را
مــورد توجــه قــرارمیدهــد .بــر ایــن اســاس حــدود 300
داوطلــب و پیشــنهاد بــه اتــاق تهــران منعکــس شــد.
رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه  15داور از بخــش
خصوصــی ،امــر داوری را برعهــده داشــتند ،افــزود :جلســات
داوری بــه صــورت غیرمتمرکــز و بــرای هــر داور بــه صورت
جداگانــه برگــزار شــده و طــی دو تــا ســه مرحلــه پایــش
بهطــور کلــی حــدود 10نفــر بــه عنــوان کارآفریــن برتــر،
شایســتگان تقدیــر و پیشکســوتان برگزیــده شــدند.
خوانســاری ســپس از رونمایــی تمبــر 134ســالگی تاســیس
اتــاق تهــران در همایــش امینالضــرب خبــر داد و گفــت:
بخشــی از دومیــن همایــش امینالضــرب بــه یــادواره
کســانی کــه ســال گذشــته نشــان دریافــت کــرده و اکنــون
در میــان مــا نیســتند ،اختصــاص خواهــد داشــت .ضمــن
آنکــه اتــاق تهــران زندگینامــه کارآفرینانــی کــه موفــق بــه
دریافــت نشــان ادامــه در صفحــه 13
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نشســت شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــشخصوصــی،
در حالــی سهشنبهشــب بــا حضــور دو ســکاندار وزارتخانــه
صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
برگــزار شــد کــه موضــوع «واردات و محاســبه حقــوق گمرکی
ماشــینهای نــو و دســتدوم خطــوط تولیــد در بخــش
معــدن»« ،ثبــت ســفارش و محدودیــت واردات کاال» بــه
عنــوان دو محــور اصلــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
فعــاالن بخــشخصوصــی در زمینــه واردات و محاســبه ورود
حقــوق گمرکــی ماشــینهای نــو و دســتدوم خطــوط
تولیــد در بخــش معــدن از دولتمــردان میخواهنــد تــا
تغییــرات تاکتیکــی را در ایــن زمینــه اعمــال کننــد .آنهــا بــا
انتقــاد از عــدم اصــاح مــاده  46قانــون رفــع موانــع تولیــد
معتقدنــد کــه باوجــود برگــزاری چندیــن جلســه کارشناســی
ل نشــده
و مصوبــه ابــاغ شــده ،ایــن موضــوع همچنــان ح ـ 
و فعــاالن اقتصــادی همچنــان درخواســت اصــاح مــاده 46
قانــون را دارنــد .براســاس ایــن مــاده «بــه بانــک مرکــزی
ایــران اجــازه داده میشــود از محــل حســاب مــازاد حاصــل
از ارزیابــی خالــص داراییهــای خارجــی ،تفــاوت ریالــی
ناشــی از تعهــدات ارزی قطعــی بــا نــرخ رســمی ارز تــا نــرخ
ارز روز پرداخــت ناشــی از واردات کاالهــا و خدمــات تــا پایــان
ســال 1391را پــس از رســیدگی بــه اســناد و حسابرســی
دقیــق پــس از احــراز ورود کاال بــه کشــور و رعایــت ضوابــط
قیمتگــذاری و عرضــه توســط دریافتکننــده تســهیالت،
تامیــن کنــد ».حــال محمــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت در پاســخ بــه گالیههــای فعــاالن اقتصــادی
در زمینــه تعرفههــا گفــت کــه «مــا بهدنبــال ثبــات در
زمینــه تعرفــه کاالهــای وارداتــی هســتیم .باتوجــه بــه
ش خصوصــی از نبــود ثبــات در وضــع تعرفههــا
اینکــه بخ ـ 
گلهمنــد اســت ،پیشــنهاد کردهایــم وضــع تعرفــه یــا همــان
ســود بازرگانــی بــه مــدت پنــج ســال یــا حداقــل دو ســال از
ثبــات برخــوردار باشــد».
فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد کــه بــا واردات و محاســبه
ورود حقــوق گمرکــی ماشــینهای نــو و دســتدوم
خطــوط تولیــد در بخــش معــدن ،براســاس بنــد ق مــاده
 119قانــون گمــرک واردات ماشــینآالت بخــش معــدن از
معافیــت برخوردارنــد و از ایــن رو ایــن معافیــت بــه بخــش
حملونقــل نیــز تســری مییابــد .از ســوی دیگــر در ایــن
نشســت خصوصیهــا ضمــن ارائــه مباحــث قانونــی ســه
پیشــنهاد را در راســتای ورود ماشــینآالت مطــرح کردنــد
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ضرورت تغییر در تاکتیکهای دولتی
ازجملــه اینکــه  -1ماشــینآالت حــوزه راهســازی مربــوط بــه
خــط تولیــد عملیــات معدنــی از شــمول قانــون و معافیــت
برخــوردار باشــند -2 .بــا ارائــه محدودیــت زمانــی  5ســاله از
ســوی هیــات وزیــران جهــت واردات ماشــینآالت دسـتدوم
معدنــی ایــن زمــان بــه  10ســال افزایــش یابــد تــا امــکان
بهرهبــرداری از مــاده  110آییننامــه اجرایــی قانــون
معــادن درخصــوص ورود ماشــینآالت دسـتدوم خــط تولید
عملیــات معدنــی فراهــم شــود و  -3دولــت بــا موضــوع ثبــت
ســفارش ماشــینآالت حملونقــل موردنیــاز خــط تولیــد
عملیــات معدنــی ،متفــاوت از موضــوع خودروهــای ســواری
و تصمیماتــش درخصــوص ممنوعیــت یــا آزادســازی واردات
ســواری برخــورد کنــد.
جلسه مشترک با آسیای مرکزی
در همیــن حــال رییــس ایــران ،در نشســت شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخشخصوصــی دربــاره صــادرات
بــه کشــورهای آســیای مرکــزی ســخن گفــت .غالمحســین
شــافعی افــزود :در نیمــه دوم فروردینمــاه قــرار اســت
ســفرای ایــران در آســیای مرکــزی و ســفرای آســیای مرکزی
در ایــران جلسـ ه مشــترکی را در تهــران برگــزار کننــد .یــک
گــروه کارشناســی بــرای بررســی مشــکالت بــه ایــن کشــورها
اعــزام خواهــد شــد کــه پــس از بررســی مشــکالت و مســائل،
جلســه شــورای گفتوگــو بــر همیــن مبنــا تشــکیل و
تصمیمــات الزم اتخــاذ خواهــد شــد .شــافعی همچنیــن در
محــور دوم ســخنانش بــه اقدامــات اخیــر گمــرک اشــاره
کــرد و افــزود :براســاس اعــام دفتــر مطالعــات و تحقیقــات

آســیا و اقیانوســیه از ســازمان جهانــی گمــرک ،گمــرک ایــران
در مبــارزه بــا موادمخــدر بهعنــوان ردیــف اول دنیــا انتخــاب
شــده و در مــورد مبــارزه بــا قاچــاق ،کشــور ژاپــن در جایــگاه
اول و گمــرک ایــران در جایــگاه دوم قــرار گرفتــه اســت کــه
ایــن مســاله جــای تقدیــر دارد .از ســوی دیگــر وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــه بیــان تعامــل بــا کشــورهای آفریقایــی
بــرای توســعه روابــط از نیــاز کشــور بــه برخــورداری از
شــرکتهای صادراتــی ســخن گفــت .محمــد شــریعتمداری
بیــان کــرد :چــه در حــوزه جغرافیایــی ایــران و چــه در مــورد
صــادرات برخــی کاالهــا بــه مناطــق دیگــر جهــان ،دچــار
عــدم برخــورداری از شــرکتهای صادراتــی متوســط و
ش خصوصی
بــزرگ هســتیم کــه الزم اســت بــا مشــارکت بخـ 
بــرای حــل ایــن مشــکل برنامهریــزی و اقــدام کنیــم .او بــا
اشــاره بــه برخــی مشــکالت تجــاری در کشــور گفــت :مــا
معتقــد بــه ثبــات در مقــررات و پیشآگهــی و ابــاغ قوانیــن
هســتیم .تصمیمگیریهایــی کــه بعضــا انجــام میگیــرد
بــه تاکتیکهــای دولــت در مــوارد خــاص برمیگــردد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت دربــاره برخــی تاکتیکهــای
دولتــی بــه خصوصیهــا گفــت کــه چنانچــه برخــی وقتهــا
حوادثــی اتفــاق میافتــد کــه خوشــایند بخــشخصوصــی
نیســت بــه مصالحــی برمیگــردد کــه دولــت برخــی مواقــع
پیــش میگیــرد و نمونــه آن حمایــت از تولیــد داخلــی و
صــادرات بــا وضــع مقــررات جدیــد اســت .شــریعتمداری
دربــاره علــت ایــن تغییرهــا افــزود :البتــه علــت ایــن امــر هــم
مدیریــت منابــع ارزی کشــور بــود و وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت مکلــف شــده بــود کــه پیشــنهادهایی را ارائــه کنــد
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کــه در کوتاهمــدت منجــر بــه تصمیمگیــری بــرای تعرفــه
واردات بــود امــا در بلندمــدت همــان روال طبیعــی برای ســود
بازرگانــی مدنظــر اســت کــه هــر چــه ایــن رویــه ثابــت بمانــد
بــه نفــع تولیــد و صــادرات اســت .او گفــت :پیشــنهاد مــا
ایــن اســت کــه اتــاق بازرگانــی در جلســات وضــع تعرفههــا
و کاهــش تعرفههــا دربــاره مــواد اولیــه واســطهیی و مــواد
مــورد نیــاز بــرای تولیــد حضــور داشــته باشــد کــه ایــن بــه
نفــع تولیــد اســت.
ایجاد رانت در ثبت سفارش
از ســوی دیگــر وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی در محــور
نخســت ســخنانش بــه انتقادهــای بخــشخصوصــی در
راســتای ورود ماشــینآالت معدنــی پرداخــت .مســعود
کرباســیان در مــورد ماشــینآالت راهســازی ازجملــه کامیــون
بــه خصوصیهــا گفــت :ماشــینآالت دســتدوم بــا مصوبــه
کمیســیون مــاده یــک قابلیــت لحــاظ داشــته ولــی تعرفــه
آن ثابــت و ارزش آن کــم اســت ،ارزش کــه کــم باشــد نــرخ
ثابــت میمانــد .در مــورد ماشــینآالت خــط تولیــد بنــد
«ق» را داریــم و چنانچــه کمیســیون مــاده یــک اجــازه دهــد
بــرای ماشــینآالت مســتعمل ب ـهازای هــر ســال کــه از عمــر
دســتگاه کــم شــود بـهازای آن  20و حداکثــر 30درصــد ارزش
آن کــم شــده و نــرخ عوارضــش ثابــت بمانــد .مــواردی مثــل
کســر ارزش ،مــواردی اســت کــه بایــد مطابــق قانــون باشــد.
ماشــینآالت معــدن بــا اعمــال معافیــت میتواننــد بــه خــط
تولیــد بیاینــد .موضــوع ســال ســاخت نیــز بایــد اصــاح شــود
و در مــورد کســر ارزش 30درصــد مــا موافــق اعمــال آن
هســتیم و در مــورد ماشــینآالتی مثــل کامیــون و واردات
آنهــا نیــز بایــد بحــث و مــوارد تصویــب شــود .وزیــر اقتصــاد و
امــور دارایــی تصریــح کــرد :صورتمســاله از ایــن قــرار اســت
کــه ثبــت ســفارشهایی کــه دســت افــراد میمانــد و بعضــا از
زمانــی کــه تغییــری ایجــاد میشــود بــرای افــرادی کــه ثبــت
ســفارش قبلــی دارنــد رانــت را ایجــاد میکننــد کــه در ایــن
بــاره تصمیــم داریــم تــا ایــن موضــوع را ســاماندهی کنیــم.
همچنیــن رییــس خانــه معــدن ایــران از مشــکالت اخیــر
در زمینــه ثبــت ســفارش کاالهــا ســخن گفــت .محمدرضــا
بهرامــن افــزود :مــا طــی ســه ســال ،حــدودا یکونیــم
میلیــارد دالر بــرای ورود ماشــینآالت نیــاز داریــم .اکنــون
بــا مشــکل ثبــت ســفارش مواجهیــم؛ مشــکالت عــوارض نیــز
جــای خــود دارد .همچنیــن تعرفههــای ورودی براســاس
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اخـــبــار کــوتـــــاه
ظرفیت تولید برق نیروگاههای یزد به 2680
مگاوات رسید
مدیــر عامــل شــرکت تولیــد بــرق یــزد از اتصــال واحــد
بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی تابــان یــزد بــه شــبکه
سراســری بــرق کشــور خبــر داد .
بــه گــزارش ایســنا« ،ابوالفضــل اســدی» بــا اشــاره بــه تالش
شــبانهروزی مهندســان و متخصصــان صنعــت تولیــد بــرق
اســتان در راســتای تحقــق طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی
اســتان در حــوزه تولیــد بــرق ،اظهــار کــرد :واحــد بخــار
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی تابــان بــا ظرفیــت اســمی 160
مــگاوات کــه توســط بخــش خصوصــی ســرمایهگذاری و
ایجــاد شــده اســت ،بــه شــبکه سراســری کشــور متصــل
شــد .
وی همچنیــن افــزود :ایــن نیــروگاه دارای دو واحــد گازی و
یــک واحــد بخــار اســت کــه بــا راهانــدازی بخــش بخــار آن،
ظرفیــت نیــروگاه بــه  484مــگاوات افزایـش یافتــه اســت .
اســدی تصریــح کــرد :بــا احتســاب افزایــش ظرفیــت
تولیــد بــرق نیــروگاه تابــان ،مجمــوع ظرفیــت تولیــد بــرق
نیروگاههــای دولتــی و خصوصــی اســتان کــه تحــت مالکیت
و برخــی نیــز تحــت نظــارت شــرکت تولیــد نیــروی بــرق
یــزد کــه بــهعنــوان شــرکت تابعــه مــادر تخصصــی تولیــد
نیــروی بــرق حرارتــی کشــور اســت ،بــه میــزان 2680
مــگاوات رســید .
مدیــر عامــل شــرکت تولیــد بــرق یــزد همچنیــن
خاطرنشــان کــرد :طــرح نیــروگاه ســیکل ترکیبــی تابــان
غ بــر 10هــزار میلیــارد ریــال توســط
بــا ســرمایهگذاری بالـ 
شــرکت خصوصــی «ســرمایهگذاری ایرانیــان» طــی مــدت
ســه ســال اجــرا و بــه بهرهبــرداری رســید.
قیمت حاملهای انرژی نباید در بودجه  ۹۷افزایش
یابد
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی گفــت :یــک مســئلهی مهــم در بررســی بودجــه
 ،۹۷عــدم افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی اســت کــه
افزایــش قیمــت ایــن حاملهــا ســبب گرانــی و تــورم
خواهــد شــد.

بــه گــزارش ایســنا از نطنــز ،محمدمهــدی زاهــدی ،ظهــر
امروز(شــنبه) در مراســم گرامیداشــت ســالروز  ۹دی در
نطنــز ،اظهــار کــرد :همــه نماینــدگان مجلــس موظفنــد،
الیحــه بودجــه  ۹۷بــه دور از جناحبندیهــای سیاســی
بررســی کننــد.
وی ادامــه داد :مهمتریــن مســئلهای کــه در بررســی الیحــه
بودجــه ســال  ۹۷بایــد بــه آن توجــه کــرد ،منافــع ملــی و
مــردم اســت کــه بــه دور از جناحبنــدی و مرزبندی سیاســی
بایــد بررســی شــود.
وی گفــت :مســئلهی مهــم دیگــر در بودجــه  ،۹۷عــدم
افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی اســت کــه افزایــش
قیمــت ایــن حاملهــا ســبب گرانــی و تــورم خواهــد شــد.
زاهــدی همچنیــن دربــاره ضــرورت برخــورد بــا مفســدان
اقتصــادی تصریــح کــرد :قــوه قضائیــه بایــد طبــق قانــون بــا
مفاســد اقتصــادی برخــورد کنــد و ایــن موضــوع بایــد علنــی
و آشــکار باشــد .ایــن حرکــت میتوانــد امنیــت روانــی و
اجتماعــی را بــه مــردم بــاز گردانــد و مفســدان را بــه ســزای
اعمــال خــود برســاند.
درآمد  ۵۰میلیارد دالری فروش نفت در سال ۹۷
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس بــرآورد کــرد بــا احتســاب
نفــت  ۵۴دالری ،درآمــد کشــور از محــل فــروش نفــت در
ســال آینــده حــدود  ۵۰میلیــارد دالر خواهــد بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،مرکــز پژوهــش هــای مجلــس
شــورای اســامی در گزارشــی بــا عنــوان « چشــم انــداز
قیمــت نفــت در بودجــه ســال  »۱۳۹۷بــه بررســی وضعیــت
بــازار جهانــی نفــت در ســال  ۱۳۹۶پرداخــت و برمبنــای
پیــش بینــی وضعیــت بــازار در ســال آینــده ،درآمــد تقریبی
کشــور از محــل فــروش نفــت در ســال  ۹۷را بــرآورد کــرد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت :پیــش بینــی مــی شــود
متوســط قیمــت نفــت صادراتــی ایــران در ســال ۱۳۹۷
حــدود  ۵۴دال در بشــکه باشــد .ازایــن رو بــا فــرض اینکــه
صــادرات نفــت خــام و مایعــات و میعانــات گازی ایــران بــه
طــور متوســط  ۲.۵۵میلیــون بشــکه در روز باشــد ،متوســط
کل درآمدهــای صادراتــی ایــران در ســال  ۱۳۹۷حــدود ۵۰
میلیــارد دالرخواهــد بــود.
مذاکرات برای پروژه جدید صادرات گاز از ایران
به عراق
دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق از انجــام

انـرژی
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مذاکــرات جدیــد ایــران و عــراق بــرای صــادرات گاز از ایــران
بــه عــراق خبــر داد و گفت:ایــن قــرارداد جــدا از قــرارداد
قبلــی صــادرات گاز از ایــران بــه عــراق اســت و قــرارداد
قبلــی بــا وزارت نیــروی عــراق بــود ،درحالــی کــه مذاکــره
جدیــد بــا وزارت نفــت عــراق و بــرای تامیــن گاز نیــروگاه
هــای ایــن کشــور اســت.
حمیــد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــر
اینکــه عــراق بــه شــدت بــه دنبــال توســعه میــدان هــای
نفتــی خــود اســت ،اظهــار کــرد :عــراق در حــال مذاکــره
بــا عربســتان ،اردن و ترکیــه اســت تــا مســیرهای صادراتــی
خــود را تنــوع بخشــد تــا هنگامــی کــه بــه تولیــد هفــت
میلیــون بشــکه مــی رســد مشــکلی بــرای صــادرات نداشــته
باشــد .ایــران بایــد تــاش کنــد از ایــن موقعیــت اســتفاده
کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت نفــت عــراق تاکنــون تمایلــی
بــرای تعامــل بــا ایــران نداشــته اســت ،اظهــار کرد:حتــی
طــرف قــرارداد در قــرارداد صــادرات گاز از ایــران بــه عــراق،
وزارت بــرق ایــن کشــور بــود .البتــه اخیــرا بــا تعامالتــی کــه
ایجــاد شــده ارتبــاط ایــران بــا وزارت نفــت عــراق بهبــود
پیــدا کــرده اســت.
دبیــر کل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق ادامــه داد:
در ایــن راســتا مذاکــرهای جــدی بیــن ایــران و وزارت نفــت
عــراق در حــال انجــام اســت کــه ایــن وزارت خانــه خریــد
گاز از ایــران را بــرای اســتفاده گاز در نیــروگاه هــا افزایــش
دهــد .ایــن قــرارداد جــدا از قــرارداد قبلــی صــادرات گاز از
ایــران بــه عــراق اســت و قــرارداد قبلــی بــا وزارت نیــروی
عــراق بــود .ایــران و عــراق در ایــن مــورد در حــال مذاکــره
هســتند و مذاکــرات بســیار مثبــت بــوده اســت .عراقــی هــا
اخیــرا از امکانــات شــرکت گاز بازدیــد کردهانــد.
برداشتن اولین قدم برای رفع مشکل سازندگان
داخلی تجهیزات نفتی
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت از رفــع
مشــکل بیمــه واحدهــای ایــن انجمــن خبــر داد و گفــت:
طبــق بخشــنامهای کــه از ســوی تامیــن اجتماعــی ابالغ شــده
اســت ،بیمــه واحدهایــی کــه در ایــن زمینــه مشــکل دارنــد
تــا  ۳۶قســط تقســیط خواهــد شــد.
رضــا خیامیــان در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه نامــه
اخیــر انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــه وزیــر
نفــت گفــت :برخــی از واحدهــای انجمــن دچــار بحــران
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شــدهاند و هــدف مــا از ارســال ایــن نامــه رفــع مشــکل
واحدهــای مذکــور قبــل از توقــف فعالیــت آنهــا بــود.
وی در مــورد مشــکالت واحدهــای مذکــور توضیــح داد :ایــن
واحدهــا بــا مشــکالتی از قبیــل بیمــه ،دارایــی ،مشــکالت
بانکــی و ...دســت و پنجــه نــرم میکننــد و بــرای رفــع آن
یــک بســته پیشــنهادی از ســوی دولــت بــه وزارت نفــت ارائــه
شــد.
رییــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــا
تاکیــد بــر اینکــه نامــه مذکــور موثــر بــوده اســت تصریــح
کــرد :بعــد از ایــن نامــه بیمــه واحدهــای مشــکلدار بــه ۳۶
قســط تقســیم شــد .البتــه تعــداد ایــن واحدهــا زیــاد نیســت
و شــاید  ۵یــا  ۶درصــد اعضــای انجمــن را تشــکیل دهــد.
خیامیــان بــا اشــاره بــه انتصــاب نعمــت زاده بــه عنوان مشــاور
صنعتــی وزیــر نفــت گفــت :نعمــتزاده بــه توانمندســازی
ســاخت داخــل در پروژههــای  ITCکمــک کــرد و قــرار
اســت مشــکل واحدهــا در صنایــع و کارگــروه ملــی مــورد
بررســی قــرار بگیــرد
رکوردشکنی صادرات نفت از میادین جنوبی عراق
صــادرات نفــت از بنــادر جنوبــی عــراق بــه رکــورد بــاالی
 ۳.۵۳۵میلیــون بشــکه در روز در دســامبر در مقایســه بــا۳.۵
میلیــون بشــکه در روز در مــاه پیــش از آن رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،صــادرات نفــت از جنــوب عــراق بــا تالش
ایــن کشــور بــرای جبــران توقــف صــادرات از میادیــن نفتــی
کرکــوک در شــمال ایــن کشــور رو بــه افزایــش اســت .رونــد
صــادرات از میادیــن شــمالی کرکــوک در اواســط اکتبــر
پــس از اینکــه ارتــش عــراق کنتــرل ایــن میادیــن را از
نیروهــای کــرد بــاز پــس گرفــت ،متوقــف شــد .عمــده نفــت
عــراق از پایانههــای جنوبــی صــادر میشــود.
آمــار دســامبر بــرای صــادرات نفــت از جنــوب ایــن
کشــور رکــورد قبلــی را کــه  ۳.۵۱میلیــون بشــکه در روز
در دســامبر ســال  ۲۰۱۶بــود شکســت .افزایــش تولیــد از
میادیــن نفتــی کوچکــی کــه از ســوی شــرکت دولتــی نفــت
بصــره توســعه یافتهانــد ،کمــک کــرد صــادرات دســامبر بــه
رکــورد باالیــی صعــود کنــد .بــا اینهمــه افزایــش صــادرات
مناطــق جنوبــی در مــاه میــادی گذشــته ،توقــف صــادرات
از شــمال عــراق را بــه طــور کامــل جبــران نکــرد.
یــک مقــام نفتــی در شــرکت نفــت بصــره بــه رویتــرز گفــت:
برنامــه مــا ادامــه افزایــش صــادرات از میادیــن نفتــی جنوبی
بــرای جبــران صــادرات از دســت رفتــه در کرکــوک اســت.
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عــراق بــا ظرفیــت تولیــد  ۴.۸میلیــون بشــکه در روز کــه
بغــداد قصــد دارد آن را بــه رقــم پنــج میلیــون بشــکه در روز
افزایــش دهــد ،دومیــن تولیــد کننــده بــزرگ اوپــک پــس از
عربســتان ســعودی اســت
جهان در معرض انقالب انرژی چین
ایرنــا آژانــس بینالمللــی انــرژی اعــام کــرد ،چیــن وارد
فــاز جدیــدی در توســعه ایــن کشــور شــده و فراخــوان
رییسجمهــوری چیــن بــرای یــک انقــاب انــرژی در
راســتای مبــارزه بــا آلودگــی و گــذار بــه ســوی یــک مــدل
اقتصــادی خدماتمحورتــر در حــال انتقــال بخــش انــرژی
جهــان بــه یــک مســیر جدیــد اســت .آژانــس بینالمللــی
انــرژی روز چهارشــنبه در گــزارش «چشــمانداز انــرژی
جهــان  »2017افــزود :سیاســت انــرژی چیــن اکنــون روی
بــرق ،گاز طبیعــی و فناوریهــای دیجیتــال کــه پاکتــر
و کاراتــر هســتند متمرکــز اســت .بنــا بــه اعــام آژانــس
بینالمللــی انــرژی ،نــرخ رشــد تقاضــای انــرژی چیــن از
میانگیــن هشــت درصــد در ســال در طــول ســالهای
 2000تــا ســال  2012بــه کمتــر از  2درصــد در ســال در
طــول ســالهای  2012تــا پایــان  2017رســیده اســت و
در ســناریو جدیــد سیاســتهای چیــن ،ایــن میــزان بــاز
هــم کاهــش مییابــد و بــه یــک درصــد در ســال تــا ســال
 2040میرســد .آژانــس بینالمللــی انــرژی ،کاهــش نــرخ
رشــد تقاضــای انــرژی در چیــن را بــه افزایــش کارایــی
انــرژی نســبت داد و اعــام کــرد ،بــا ایــن حــال چیــن در
ســال  2040در ســرانه مصــرف انــرژی ،اتحادیــه اروپــا را
پشــت ســر میگــذارد.
خروج بانکها از بنگاهداری
رییــس اتــاق ایــران در واکنــش بــه منــع بانکهــا از
مدیریــت صندوقهــای ســرمایهگذاری گفــت :خــروج
بانکهــا از بنگاهــداری یکــی از خواســتههای بخــش
خصوصــی اســت کــه ایــن موضــوع تــا حــدودی محقــق
شــد .غالمحســین شــافعی پنجشــنبه شــب در نشســت
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در
اتــاق مشــهد اظهــار کــرد :مدیریــت صندوقهــای
ســرمایهگذاری از ســوی بانکهــای کشــور کامــا ممنــوع
شــده و ایــن یکــی از مــواردی بــود کــه بخشخصوصــی
آن را دنبــال میکــرد تــا بانکهــا از بنگاهــداری خــارج

شــوند ،بنابرایــن ،ایــن تصمیــم موجــب خوشــحالی ماســت.
او ادامــه داد :موسســه پژوهــش اقتصــاد کشــاورزی اعــام
کــرده ســهم صــادرات کشــاورزی از کل صــادرات کشــور
بــه 13درصــد رســیده و 250هــزار هکتــار زمیــن در کشــور
زیــر کشــت مــیرود .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه
ایــران  9میلیــون و  600هــزار هکتــار اراضــی آبــی دارد و
میــزان صــادرات محصــوالت کشــاورزی آن 6.4میلیــارد دالر
اســت .ترکیــه کــه 5میلیــون و 215هــزار هکتــار اراضــی
آبــی دارد ،صــادرات محصــوالت کشــاورزیاش 16.6میلیــارد
دالر اســت و مالــزی بــا 380هــزار هکتــار اراضــی آبــی
 25.5میلیــارد دالر محصــوالت کشــاورزی صــادر میکنــد.
شــافعی همچنیــن دربــاره مدیریــت گمــرک اســتان
ک اســتانها بــه
خراســانرضوی یــادآور شــد کــه گمــر 
ویــژه در خراســانرضوی بایــد نقــش بســزایی دربــاره
مبــارزه بــا قاچــاق داشــته باشــند تــا بــه ایــن شــیوه تولیــد
در کشــور بــه رشــد و شــکوفایی دســت یابــد.
جزئیات پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان
قائممقــام ســازمان توســعه تجــارت گفــت :ســود تســهیالت
صنــدوق توســعه ملــی بــه صادرکننــدگان از 24درصــد بــه
13.5درصــد کاهــش یافــت .محمدرضــا مــودودی بــا تاییــد
کاهــش نــرخ ســود تســهیالت پرداختــی صنــدوق توســعه
ملــی بــه صادرکننــدگان اظهــار کــرد :صنــدوق توســعه
ملــی مبلــغ 2هــزار و 300میلیــارد تومــان در راســتای
پرداخــت تســهیالت بــه صادرکننــدگان در بانکهــا بــا
نــرخ 11درصــد ســپردهگذاری کــرده اســت .او افــزود:
معــادل همیــن مبلــغ را بانکهــا در راســتای پرداخــت
تســهیالت بــه صادرکننــدگان بــا نــرخ 16درصــد در نظــر
گرفتنــد کــه در مجمــوع رقــم پرداختــی تســهیالت بانکــی
بــه صادرکننــدگان مبلــغ 4هــزار و 600میلیــارد تومــان
شــد کــه ســود آن هــم 13.5درصــد در نظــر گرفتــه شــد.
او بــا بیــان اینکــه قــرار بــوده  12بانــک عامــل پرداخــت
تســهیالت بــه صادرکننــدگان را بــر عهــده بگیرنــد ،بیــان
کــرد :برخــی بانکهــا از قبیــل بانــک توســعه صــادرات،
صنعــت و معــدن ،ســپه و بانــک تعــاون در ایــن رابطــه
بســیار خــوب عمــل کردهانــد و بــا دریافــت منابــع از
صنــدوق توســعه ملــی در حــال پرداخــت تســهیالت بــه
صادرکننــدگان بــا ســود 14.5درصــد هســتند .مــودودی
افــزود :امــا برخــی بانکهــا بــه دلیــل اینکــه رویکــرد
صادراتــی چندانــی ندارنــد در ایــن زمینــه چنــدان خــوب
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عمــل نکردهانــد .او بیــان کــرد :عملکــرد بانکهــا در
پرداخــت تســهیالت بــه صادرکننــدگان بســتگی بــه بـهروز
بــودن دادههــا و گرایــش صادراتــی آنهــا دارد .او اظهــار کرد:
بانکهــا معــادل منابعــی را کــه از صنــدوق توســعه ملــی
دریافــت میکننــد خــود هــم بایــد همــان میــزان را بــه
عنــوان پرداخــت تســهیالت بــه صادرکننــدگان ارائــه دهنــد.
بــه گفتــه مــودودی؛ پیــش از ایــن نــرخ ســود تســهیالت
پرداختــی صنــدوق توســعه ملــی بــه صادرکنندکننــدگان
 24درصــد بــود.
ایران آماده گسترش تجارت گاز در سطح جهانی
مدیرامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز گفــت :بــا تکمیــل
شــبکه انتقــال گاز در سراســر کشــور ،زمینــه گســترش
تجــارت گاز در ســطح جهــان بــرای ایــران فراهــم میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نفــت ،حســن
منتظــر تربتــی دربــاره رونــد توســعه شــبکه گازرســانی و
خطــوط انتقــال گاز در سراســر کشــور بــه خبرنــگار شــانا
گفــت :زیرســاختهای اساســی شــبکه انتقــال شــرکت ملــی
گاز ایــران شــکل گرفتــه اســت و مــا خطــوط لولــه فشــار قــوی
گاز را در کل کشــور توســعه دادهایــم.
وی افــزود :اکنــون پروژههــای مختلفــی در حــال اجراســت
کــه برخــی از آنهــا آمــاده بهرهبــرداری و برخــی دیگــر در
آغــاز راه هســتند ،بــه عنــوان نمونــه ،خــط انتقــال گاز ششــم
سراســری بــه عنــوان راهبردیتریــن خــط انتقــال گاز کشــور
در کریــدور غــرب ،آمــاده بهرهبــرداری اســت ،همچنیــن خــط
لولــه نهــم و خــط لولــه یازدهــم از جملــه خطوطــی هســتند
کــه پــس از خــط ششــم بایــد مراحــل احــداث و توســعه را
طــی کننــد.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ادامــه داد :در
طــول برنامــه ششــم توســعه ،شــبکه گازرســانی و انتقــال گاز
شــرکت ملــی گاز از دو بعــد کامــل خواهــد شــد ،یکــی از بعــد
تامیــن گاز پایــدار و مطمئــن در داخــل کشــور و بعــد دوم
اینکــه ،بــا تکمیــل مراحــل احــداث شــبکه گاز ترســیم شــده،
صنعــت گاز ایــران قابلیــت مرکزیــت یافتــن (تبدیــل شــدن
بــه هــاب) در ســطح جهــان را پیــدا میکنــد.
تربتــی ادامــه داد :از آنجــا کــه ایــران دارای بزرگتریــن
مخــزن ذخیــره گاز جهــان و یکــی از تولیدکننــدگان گاز اســت
و همچنیــن از لحــاظ جغرافیایــی بــه کشــورهای تولیدکننــده
و مصرفکننــده نزدیــک اســت ،موقعیــت بســیار مناســبی
را در اختیــار دارد تــا بتوانــد بــه قطــب بــزرگ تجــارت گاز
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تبدیــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــبکه گاز کشــور تــا پنــج ســال آینــده
تکمیــل میشــود ،اظهــار کــرد :بــا اتمــام شــبکه و خطــوط
انتقــال گاز فضــای مطلوبــی بــرای فعالیتهــای تجــاری
گاز کشــور فراهــم میشــود ،اگــر الزم باشــد بــا ســهولت
میتوانیــم از کشــورهای دارنــد گاز در اطرافمــان ماننــد
ترکمنســتان ،آذربایجــان و قطــر گاز دریافــت کنیــم و در
مقابــل امــکان صــادرات گاز بــه همــه کشــورهای همســایه
مثــل افغانســتان ،پاکســتان ،کویــت ،عــراق و ترکیــه و یــا
صــادرات گاز تولیــدی ایــران بــه اروپــا از مســیر ترکیــه را
داریــم.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز تصریــح کــرد:
هــدف از مــوارد یــاد شــده ،صــادرات گاز تولیــد شــده در
کشــور و تبدیــل شــدن ایــران بــه مرکــز تجــارت گاز در ســطح
جهانــی اســت ،چــه از طریــق خریــد و فــروش و چــه از طریــق
ســوآپ بــه هــر حــال زمینــه تجــارت گاز در کشــور فراهــم
شــده اســت
قرارداد یک میلیارد دالری چین برای توسعه پاالیشگاه
آبادان
پایــگاه خبــری «کمپینــگ کانــوک» بــه نقــل از شــرکت
ســینوپک چیــن گــزارش داد کــه در مناقصــه یــک میلیــارد
دالری توســعه فــاز دوم پاالیشــگاه آبــادان برنــده شــده و قــرار
اســت ظرفیــت نخســتین پاالیشــگاه ایــران را کــه در ســال
 1912ســاخته شــده و در دهــه  1980بازســازی شــده اســت
را ،افزایــش دهــد.
ظرفیــت کنونــی پاالیشــگاه آبــادان  400هــزار بشــکه نفــت
در روز اســت.
شــرکت مهندســی و ســاخت صنایــع نفــت ایــران ،اکنــون
مالــک پاالیشــگاه آبــادان اســت و انتظــار مـیرود ســاخت فــاز
دوم ایــن پاالیشــگاه در چهــار ســال آینــده بــه اتمــام برســد
و تولیــد مــازوت ایــن پاالیشــگاه از  40درصــد بــه  20درصــد
کاهــش یابــد.
بــه گفتــه منابــع آگاه ،قــرار اســت حــدود یــک میلیــارد دالر
از ســوی ســینوپک چیــن و ســه میلیــارد دالر دیگــر از ســوی
شــرکت بیمــه صــادرات و واردات چیــن بــرای ایــن پــروژه
ســرمایهگذاری شــود.
هــدف از اجــرای ایــن پــروژه ،افزایــش کیفیــت فرآوردههــای
پاالیشــگاه آبــادان ،ماننــد بنزیــن و گازوئیــل اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وقایــع مهمــی در ســال  ۲۰۱۷در صنعــت انــرژی رخ داد امــا
قابــل توجهتریــن تحــول ،ظهــور آمریــکا بــه هــم عنــوان
یــک صادرکننــده بــزرگ نفــت خــام بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ممنوعیــت صــادرات نفــت خــام از آمریــکا
در پایــان ســال  ۲۰۱۵لغــو شــد و صــادرات ایــن کشــور ســال
پــس از آن افزایــش یافــت البتــه ایــن افزایــش انــدک بــود .بــا
اینهمــه ســال  ۲۰۱۷ســالی بــود کــه شــیر صــادرات نفــت
آمریــکا بــاز شــد.
در نیمــه اول ســال  ۲۰۱۷هفتههــای متعــددی وجــود
داشــت کــه طــی آنهــا صــادرات آمریــکا بــه بــاالی یــک
میلیــون بشــکه در روز رســید امــا میانگیــن صــادرات ایــن
کشــور در فاصلــه ژانویــه تــا ژوئــن حــدود  ۷۵۰هــزار بشــکه
در روز بــود.
امــا در ســه ماهــه ســوم بــود کــه ماشــین صــادرات نفــت
آمریــکا بــه کار افتــاد و بــدون شــک طوفــان هــاروی جرقه آن
را زد .ممکــن اســت در نــگاه نخســت عجیــب بــه نظــر برســد
کــه طوفــان فاجعهآمیــزی کــه تگــزاس را درنوردیــد ،عامــل
افزایــش صــادرات نفــت آمریــکا باشــد امــا بــه دلیــل اینکــه
بســیاری از پاالیشــگاههای منطقــه بــر اثــر ایــن طوفــان
آســیب دیدنــد ،نفــت زیــادی در تگــزاس تولیــد شــد کــه
ناگزیــر بایســتی بــه نقطــه دیگــری میرفــت.
مــازاد عرضــه نفــت و کمبــود موقتــی ظرفیــت پاالیــش،
در اختــاف قیمــت وســت تگــزاس اینترمدیــت بــا برنــت
مشــهود بــود و اختــاف میــان ایــن دو قیمــت پایــه پــس
از طوفــان بــه هفــت دالر در هــر بشــکه رســید کــه باالتریــن
اختــاف قیمــت در ســالهای اخیــر بــود .بــه ایــن ترتیــب
چیــن بــه عنــوان یــک خریــدار حتــی بــا درنظــر گرفتــن
هزینههــای بــاالی حمــل ،میتوانســت هفــت دالر کمتــر
بــرای هــر بشــکه نفــت پرداخــت کنــد کــه کامــا جــذاب
بــود .پــس تعجبــی نداشــت کــه صــادرات نفــت آمریــکا بــه
چیــن در ســال  ۲۰۱۷افزایــش پیــدا کــرد.
صــادرات نفــت آمریــکا در هفتــه آخــر اکتبــر بــه ۲.۱۳۳
میلیــون بشــکه در روز رســید و از آن زمــان اندکــی کاهــش
پیــدا کــرد .در حقیقــت ،بــه نظــر میرســد آمریــکا بــرای
حفــظ چنیــن ســطح بــاالی صادراتــی مشــکل داشــته
اســت .هــر چــه میــزان صــادرات نفــت آمریــکا بیشــتر شــود،
احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه اختــاف قیمــت میــان
وســت تگــزاس اینترمدیــت و برنــت کمتــر شــود و در نتیجــه
از جذابیــت نفــت آمریــکا کاســته خواهــد شــد.

انـرژی
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ادامه از صفحه 1

مهمترین اتفاق جهان انرژی در
سال ۲۰۱۷

بــا وجــود ایــن ،میانگیــن صــادرات نفــت آمریــکا بــه ۱.۵
میلیــون بشــکه در روز در ســه ماهــه چهــارم بالــغ شــد کــه
از نظــر تاریخــی بســیار بــاال محســوب میشــود و آمریــکا را
یــک بازیگــر مهــم در بــازار نفــت جهانــی میســازد .در ایــن
ســطح آمریــکا نفــت بیشــتری نســبت بــه شــش عضــو از ۱۴
عضــو اوپــک صــادر میکنــد.
بعــاوه حتــی اگــر صــادرات نفــت آمریــکا در ســال آینــده
اندکــی کاهــش پیــدا کنــد ،عواملــی وجــود دارنــد کــه بــرای
صــادرات ایــن کشــور مفیــد واقــع میشــوند .اختــاف
قیمــت وســت تگــزاس اینترمدیــت همچنــان بــاال مانــده و
قیمــت معامــات مــاه آتــی  ۷دالر در هــر بشــکه کمتــر از
برنــت اســت کــه کمــک میکنــد صــادرات نفــت آمریــکا
بــاال بمانــد .هزینههــای حمــل نفتکشهــای بســیار بــزرگ
حــدود  ۳.۷۵دالر در هــر بشــکه اســت و اختــاف قیمــت
میــان وســت تگــزاس اینترمدیــت و برنــت همچنــان از
صــادرات آمریــکا حمایــت میکنــد.
رشــد تولیــد شــیل بــود کــه بــه قیمــت پاییــن نفــت آمریــکا
کمــک کــرد .اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا پیشبینــی
کــرده اســت کــه تولیــد آمریــکا در ســال  ۲۰۱۸بــه ۹.۹
میلیــون بشــکه در روز بالــغ خواهــد شــد کــه باالتریــن
رکــورد تاریخــی خواهــد بــود .اوپــک و ســایر تحلیلگــران
انتظــار دارنــد تولیــد شــیل آمریــکا حــدود یــک میلیــون
بشــکه در روز رشــد کنــد و آژانــس بینالمللــی انــرژی رشــد
تولیــد  ۸۷۰هــزار بشــکه در روز را پیشبینــی کــرده اســت.
از ســوی دیگــر تعطیلــی خــط لولــه فورتیــز تاثیــر مســتقیمی

بــر برنــت گذاشــته اســت زیــرا ایــن قیمــت پایــه بــر مبنــای
نفتــی اســت کــه از دریــای شــمالی میآیــد .ســایر اختــاالت
ماننــد بســته شــدن یــک خــط لولــه در لیبــی تاثیــر بیشــتری
بــر برنــت نســبت بــه وســت تگــزاس اینترمدیــت گذاشــته
اســت.
بعــاوه هــر چــه اختــاف قیمــت بــه مــدت طوالنیتــر وجــود
داشــته باشــد ،احتمــال اینکــه آمریــکا برخــی از مشــتریان را
حتــی پــس از کاهــش اختــاف قیمــت حفــظ کنــد ،افزایــش
پیــدا میکنــد .پاالیشــگاههای کــره جنوبــی ،هنــد و لهســتان
خریــد نفــت از آمریــکا را آغــاز کردهانــد و آن را جایگزیــن
نفتــی کردهانــد کــه معمــوال از خاورمیانــه عرضــه میشــود.
پاالیشــگاهها درایــن کشــورها در آســتانه خریدهــای بیشــتری
کــه بــرای ماههــای بعــد برنامــه ریــزی شــده اســت ،اخیــرا
محمولههایــی از آمریــکا را ثبــت ســفارش کردهانــد.
دلیــل دیگــر اینکــه صــادرات آمریــکا بــاال خواهــد مانــد ایــن
اســت کــه پایانههــای صــادرات نفــت بیشــتری در ســالهای
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹راه انــدازی خواهنــد شــد .بنــدر نفتــی
فراســاحلی لوئیزیانــا در حــال تغییراتــی در تاسیســات خــود
اســت تــا پاســخگوی نفتکشهــای بســیار بــزرگ باشــد کــه
ظرفیــت ایــن بنــدر را افزایــش خواهــد داد و هزینــه صــادرات
را کمتــر میکنــد .ایــن ارتقــا قــرار اســت در اوایــل ســال
 ۲۰۱۸تکمیــل شــود.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،صــادرات نفــت آمریــکا در
ســال  ۲۰۱۷افزایــش یافــت و در ســال  ۲۰۱۸ممکــن اســت
افزایــش بیشــتری مشــاهده شــود.

شــهرداری و شــورای شــهر تهــران مســیر دســتیابی بــه
اهــداف تعییــن شــده را همــوار ســازد.
امــروز نیــاز جامعــه ایرانــی گســترش امیــد و روحیــه
کارآفرینــی اســت .هرکارآفریــن ایرانــی یــک ســفیر توســعه
کشــور اســت و نبایــد از یــاد بــرد کــه مــردم و بخصــوص
جوانــان تحصیلکــرده بــه الگوهــای موفــق و امیــد بخــش
بــرای تــداوم راه کارآفرینــی نیــاز دارنــد .اتــاق تهــران امــروز
بــه ایــن موضــوع مــی بالــد کــه بــا اقدامــات فرهنگــی ماننــد
برگــزاری مراســم اعطــا نشــان امیــن الضــرب بــه کارآفرینــان
ایــن روحیــه ،فرهنــگ و اعتقــاد را در جامعــه گســترش
مــی دهــد .در ایــن شــرایط اگــر نهادهــای دیگــری ماننــد
شــورای شــهر و شــهرداری نیــز در جهــت تکریــم ،فرهنــگ
کارآفرینــی و حفــظ مفاخــر اقتصــادی شــهر گامــی بــه
پیــش گذارنــد ،بــه طــور حتــم حرکــت در مســیر کمــک
بــه رشــد و توســعه اقتصــاد شــهر بــا تــوان بیشــتری بــه
پیــش مــی رود.
تکریــم کارآفرینــی ،ایجــاد مقدماتــی بــرای جــذب ســرمایه
گــذاران خارجــی ماننــد اســتفاده از مشــاوران بیــن المللــی
و آگاه بــه مســائل ،معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری
در تهــران ،پویاترکــردن موقعیــت هــای خلــق ســرمایه در
تهــران ماننــد ایجــاد رونــق در بخــش گردشــگری ،ایجــاد
روحیــه وفــاق و هــم دلــی میــان کارآفرینــان و مدیــران
شــهری ،برطــرف کــردن موانــع توســعه اقتصــادی شــهر،
اســتفاده بهینــه ،منطقــی و کارشناســی از امکانــات تهــران
ماننــد نمایشــگاه هــا و بخصــوص ایجــاد زمینــه هــای گفــت
وگــوی مشــترک میــان مدیــران شــهری و کارآفرینــان
قطعــا مــی توانــد امیــد را بــه جــان اقتصــاد و شــهر بــاز
گردانــد .امــروز اتــاق تهــران بــا حضــور در شــورای شــهر و
بیــان پتانســیل هــا و فرصــت هــای همــکاری ،گام اساســی
را برداشــته و جــای خوشــحالی اســت کــه شــورای شــهر
نیــز از ایــن همــکاری اســتقبال کــرده اســت .امیدواریــم در
ســایه ایــن همــکاری ،تهــران بــه شــهر امیــد و کارآفرینــی
تبدیــل شــود .شــهری کــه مــی توانــد بــا نمایــش جلوهــای
رشــد و پیشــرفت ،ذهنیتــی مثبــت و ســازنده بــرای ســرمایه
گــذاران خارجــی بســازد کــه حتــی قصــد دارنــد در نقــاط
دیگــری از ایــن ســرزمین مملــو از فرصــت حضــور یابنــد.
یــک رســالت تهــران همیــن اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تمایل ایران به سرمایهگذاری در
ساخت پاالیشگاه در برزیل
در حالــی کــه تهــران بــه دنبــال فرصتــی بــرای احــداث
پاالیشــگاه در برزیــل اســت از ســوی دیگــر برزیــل بــه
چشــمانداز توســعه میدانهــای نفتــی حــوزه عمیــق
دریــای خــزر بــوده و بــه دنبــال همــکاری بــا ایــران در
ایــن زمینــه اســت.
بــه گــزارش ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران بــه نقــل از کاســپین نیــوز،
علــی ســقاییان ،ســفیر ایــران در ســائوپائولو و فرنانــدو
کولهــو فیلدهــو ،وزیــر معــادن و انــرژی برزیــل بــه تازگی
طــی مالقاتــی راههــای همــکاری دو کشــور در زمینــه
انــرژی و امــکان ســرمایهگذاری ایــران در ســاخت یــک
پاالیشــگاه نفــت در منطقــه مارانهائــو واقــع در شــمال
شــرقی برزیــل را بررســی کردنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه چیــن و هنــد هــم بــه دنبــال ســاخت پاالیشــگاه در
ایــن منطقــه هســتند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــران همچنیــن در تــاش
اســت کــه در احــداث فــاز یــک و دوی پاالیشــگاه در
ایالــت ماراهائــو و ســیورا ســرمایهگذاری کنــد .قــرار
اســت در ایــن دو پاالیشــگاه ســوختهای کــم ســولفور
تولیــد شــود.
بــه گــزارش رویتــرز ،بــه علــت کمبــود منابــع مالــی،
فســاد و رســواییهای مالــی همچنیــن ســقوط بهــای
نفــت شــرکت دولتــی نفــت برزیــل ،پتروبــراس ،فعالیــت
خــود در هــر دوی ایــن پاالیشــگاهها را بــه حالــت
تعلیــق درآورده اســت .ارزش ســرمایهگذاری در ایــن دو
پــروژه  15میلیــارد دالر بــرآوردمیشــود.
امــا کســب منافــع در بخــش انــرژی یــک کشــور یــک
راه یکطرفــه نیســت .ایــن در حالــی اســت کــه برزیــل
از ســال  2009نســبت بــه ســرمایهگذاری در ســهم
ایــران از منابــع هیدروکربــن دریــای خــزر ابــراز عالقــه
کــرده اســت .در همیــن مــدت پتروبــراس برزیــل 100
میلیــون دالر در میــدان نفتــی توســن در خلیــج فــارس
ســرمایهگذاری کــرده اســت .امــا ایــن شــرکت بعدهــا
اعــام کــرد کــه چاهــی کــه بــه منظــور دســتیابی بــه
نفــت در ایــن میــدان حفــر کــرده بــه حجــم قابــل

توجهــی از نفــت نرســیده اســت.
انــرژی زمینــه اصلــی همــکاری بیــن ایــران و برزیــل
اســت امــا همــکاری ایــن دو کشــور تنهــا محــدود بــه
ایــن حــوزه نیســت .بــه گفتــه کاوه زرگــران ،رییــس اتــاق
بازرگانــی مشــترک ایــران و برزیــل ،برزیــل در زمینههــای
همــکاری معدنــی و مبــادالت کشــاورزی اصلیتریــن
شــریک تجــاری ایــران بــه شــمارمـیرود .برزیــل در ســال
گذشــته حــدود  2/2میلیــارد دالر کاال بــه ایــران صــادر
کــرده و در همیــن مــدت حــدود  75میلیــون دالر واردات
ایــن کشــور از ایــران بــوده اســت.
مــواد غذایــی ،دارو ،خــودرو و مــواد معدنــی مهمتریــن
اقــام صادراتــی برزیــل بــه ایــران اســت .اقــام کشــاورزی
در صــدر کاالهــای صادراتــی برزیــل بــه ایــران بــوده بــه
گون ـهای کــه ایــران ســاالنه  400میلیــون دالر گوشــت از
ایــن کشــور وارد میکنــد.
در ســال  2016ایــران بــا کمپانــی هواپیماســازی امبرایــر
برزیــل بــرای خریــد  10فرونــد جــت مســافربری بــه
توافــق دســت یافــت و بــه تازگــی نیــز یــک جفــت از ایــن
جتهــای  50نفــره را دریافــت کــرده اســت و قــرار اســت
طــی ســال جــاری هواپیمایــی کیشایــر جتهــای 105
نفــرهای از ایــن کمپانــی تحویــل گیــرد .شــرکتهای
هواپیمایــی ایرانــی دیگــر نیــز امیــد دارنــد طــی ســال
 2018هواپیماهایــی از ایــن شــرکت برزیلــی تحویــل
گیرنــد.

صادرات گاز ایران به گرجستان
همچنان در دستورکار
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز گفــت :قــرارداد صــادرات
گاز ایــران بــه گرجســتان منتفــی نشــده و در صــورت نهایــی
شــدن توافقهــا ،بخــش خصوصــی گاز ایــران را از خــاک
ارمنســتان بــه گرجســتان صــادر میکنــد.
حمیدرضــا عراقــی ،دربــاره صــادرات گاز ایــران بــه
گرجســتان گفــت :شــرایط جغرافیایــی ایــران بــه گونــهای
اســت کــه امــکان صــادرات گاز بــه بســیاری از کشــورها از
جملــه گرجســتان را دارد ،امــا ایــن صــادرات بایــد از خــاک
ارمنســتان انجــام شــود.
وی افــزود :صــادرات گاز بــه گرجســتان بــه فراهــم شــدن
شــرایط گوناگونــی از جملــه موافقــت ارمنســتان نیــاز دارد،
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همچنیــن زیرســاختهای صــادرات و قیمــت مناســب نیــز از
دیگــر عوامــل تحقــق ایــن هــدف اســت.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز تصریــح کــرد :در صورتــی که
ایــران ،ارمنســتان و گرجســتان بــرای صــادرات گاز بــه توافــق
برســند ،الزم اســت بخــش خصوصــی گاز را از ایــران بخــرد و
پرداخــت هزینــه ســوآپ بــه کشــورهای ایــران و ارمنســتان را
پرداخــت کنــد تــا ایــن گاز وارد گرجســتان شــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز اظهــار کــرد :پیــش از ایــن نیــز
یکــی از شــرکتهای خصوصــی بــرای انتقــال گاز ایــران بــه
گرجســتان اقــدام کــرد امــا هنــوز هیــچ گازی بــه گرجســتان
صــادر نشــده اســت.
عراقــی بــا بیــان اینکــه هماکنــون هیــچ قــراردادی بــرای
صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان اجرایــی نشــده ،گفــت:
موضــوع صــادرات گاز از خــاک ارمنســتان بــه گرجســتان
هنــوز بــه طــور کامــل منتفــی نشــده اســت و در صورتــی
کــه بــرای بخــش خصوصــی بــه صرفــه باشــد احتمــال دارد،
صــادرات گاز انجــام شــود.
صــادرات گاز بــه اروپــا ،از جملــه برنامههایــی اســت کــه
میتوانــد در افزایــش ســهم ایــران در تجــارت جهانــی گاز
نقــش داشــته باشــد .اتحادیــه اروپــا هــم اکنــون حــدود ۲۲
تــا  ۲۳درصــد انــرژی موردنیــاز خــود را از گاز طبیعــی تامیــن
مــی کنــد و بــر اســاس مطالعــات پارلمــان اروپــا ،امــکان
صــادرات گاز از ســوی  ۱۲کشــور بــه ایــن قــاره وجــود دارد
کــه ایــران نیــز از جملــه ایــن کشــورها و بهتریــن منبــع
تامیــن گاز اســت .ایــران ظرفیــت صــادرات ســاالنه  ۲۵تــا
 ۳۰میلیــارد مترمکعــب گاز از هشــت مســیر را بــه اروپــا دارد.
مســیر ایــران -عــراق -ســوریه ،مســیر ترکیــه کــه خــود
شــامل چنــد مســیر از جملــه دریــای ســیاه از طریــق
آذربایجــان ،گرجســتان و دریــای ســیاه و دیگــری از طریــق
ارمنســتان ،گرجســتان و دریــای ســیاه اســت ،از مســیرهای
صــادرات گاز بــه اروپــا هســتند.
در اردیبهشــت امســال ،بنابــر اعالم مقامــات وزارت امورخارجه
ایــران ،مذاکراتــی میــان ایــران و گرجســتان انجــام شــد کــه
از تفاهمهایــی در زمینــه افزایــش همکاریهــای تجــاری
اقتصــادی میــان دو کشــور خبــر مــیداد زیــرا گرجســتان
در گذشــته محمولــه گازی از ایــران خریــداری کــرده بــود،
امــا بــه دلیــل مشــکالتی کــه داشــتند ،آن را حمــل نکــرده
و تفاهــم انجــام شــده را اجرایــی نکــرده بــود امــا بــر اســاس
تفاهــم یــاد شــده ،ارســال گاز ایــران بــه گرجســتان در بهــار
امســال بایــد بــه مرحلــه عمــل میرســید امــا محقــق نشــد.
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اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــوری در
مذاکــرات مشــترک هیئتهــای عالــی رتبــه جمهــوری
اســامی ایــران و گرجســتان ،بــا بیــان اینکــه ایــران در
زمینــه انــرژی آمادگــی تامیــن گاز مــورد نیــاز گرجســتان
را دارد ،گفــت :مــا میتوانیــم گاز را در مــرز بــا آذربایجــان
یــا ارمنســتان تحویــل گرجســتان بدهیــم و اخیــرا محمولــه
 ۴میلیــون مترمکعبــی بــرای چهــار مــاه توافــق شــده کــه
بــدون شــک اجــرای آن نیازمنــد حــل و فصــل مســائل
بانکــی اســت.
بــه گفتــه بهــزاد بابــازاده ،مدیــر امــور بیــن الملــل شــرکت
ملــی گاز ،قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان بــرای
نخســتین بــار در مردادمــاه  ۱۳۹۵میــان ایران و یک شــرکت
خصوصــی گرجســتانی به نــام جی آی ای ســی (Georgian
 )International Energy Corporationبــرای یــک
دوره چهــار ماهــه بــه میــزان  ۴۰میلیــون مترمکعــب امضــا
شــد .دلیــل کوتــاه مــدت بــودن قــرارداد نیــز ایــن اســت
کــه ایــران بــرای نخســتین بــار اســت کــه مــی خواهــد وارد
تجــارت گاز فراتــر از همســایههای خــود شــود ،بنابرایــن
بایــد همــه جوانــب کار را بســنجد .افــزون بــر ایــن ،گاز
ارســالی بــه گرجســتان بایــد از مســیر ارمنســتان عبــور کنــد
کــه هنــوز مذاکــرات گرجســتانیها و ارمنیهــا در ایــن
بــاره نهایــی نشــده اســت.
مریــم والیشــویلی ،معــاون وزیــر انــرژی گرجســتان نیــز
ســال گذشــته ،بــا بیــان اینکــه بــرای معاملــه تجــاری
گاز میــان ایــران و گرجســتان شــرکتهای خصوصــی بایــد
اقــدام کننــد ،گفتــه بــود :از لحــاظ تئــوری ،شــرکتهای
خصوصــی مــی تواننــد چنیــن قــراردادی امضــا کننــد و
قانــون گرجســتان چنیــن چیــزی را ممنــوع اعــام نکــرده
اســت؛ در موضــوع صــادرات گاز ایــران بــه گرجســتان ،ایــن
چنیــن قراردادهایــی بایــد بــرای ثبــت بــه دولــت گرجســتان
ارائــه شــوند .زیرســاخت خــط لولــه گرجســتان توســط
دولــت کنتــرل میشــود ،شــرکتهای خصوصــی و دولــت
گرجســتان بایــد بــرای انتقــال گاز در داخــل کشــور قــرارداد
امضــا کننــد کــه چنیــن قراردادهایــی هــم امضا نشــده اســت.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز گفــت :قــرارداد صــادرات گاز
ایــران بــه گرجســتان منتفــی نشــده و در صــورت نهایــی
شــدن توافقهــا ،بخــش خصوصــی گاز ایــران را از خــاک
اســت بخــش خصوصــی گاز را از ایــران بخــرد و پرداخــت
هزینــه ســوآپ بــه کشــورهای ایــران و ارمنســتان را پرداخــت
کنــد تــا ایــن گاز وارد گرجســتان شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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بــه گــزارش ایســنا ،الکســاندر مــدودف ،معــاون مدیرعامــل
شــرکت گازپــروم روســیه در مصاحبــهای بــا بلومبــرگ در
ســن پترزبــورگ اظهــار کــرد :ایــن غــول گازی دولتــی قصــد
دارد در ســال آینــده حداقــل  ۱۸۰میلیــارد ســانتیمتر مکعــب
گاز صــادر کنــد .ایــن حجــم دومیــن حجــم بــاال پــس از
رکــورد  ۱۹۰میلیــارد ســانتیمتر مکعــب بــرآورد شــده بــرای
ســال  ۲۰۱۷خواهــد بــود.
وی در ادامــه افــزود البتــه ایــن کســب و کار اســت و رقابــت
ورزشــی نیســت .بــا ایــن همــه مرحلــ ه جدیــدی در تاریــخ
ایــن شــرکت بــه حســاب میآیــد.
گازپــروم بیــش از یــک ســوم نیــاز اروپــا بــه گاز طبیعــی-
بزرگتریــن و پرســودترین بــازار روســیه بــه ارزش حــدود ۳۷
میلیــارد دالر درآمــد در ســال  - ۲۰۱۷را تامیــن میکنــد.
ارتباطــات تجــاری تنگاتنــگ بــا شــرکت مــورد حمایــت
کرملیــن در تضــاد بــا تنشهــای فزاینــده در عرصــه نظامــی
روســیه تــاش میکنــد صــادرات گاز طبیعــی بــه و سیاســی اســت .مقامــات در سراســر اروپــا روســیه را بــه
اروپــا را در ســال  ۲۰۱۸در رکــورد باالیــی حفــظ کنــد .مداخلــه در همــه امــور از انتخابــات تــا تهدیــد نوارهــای

ســاحلی و فضــای هوایــی بــا کشــتیهای جنگــی و هواپیماهــا
متهــم میکننــد .نیروهــای مســلح انگلیــس اوایــل دســامبر
نســبت بــه تهدیــد رو بــه رشــد بــرای کابلهــای ارتباطــی
زیــر دریــای آتالنتیــک ،اینترنــت و روابــط بینالمللــی از
ســوی زیردریاییهــای روســیه هشــدار داد.
قانونگــذاران اتحادیــه اروپــا تمایــل دارنــد منابــع تامیــن
انــرژی را متنــوع کــرده و وابســتگی بــه روســیه را کاهــش
دهنــد و از ایــن رو خواســتار توســعه بنــادر بــرای پذیرفتــن
کشــتیهای حامــل گاز طبیعــی از آمریــکا شــدهاند .تولیــد
آمریــکا ســیر صعــودی پیــدا کــرده و طبــق برآوردهــای آژانــس
بینالمللــی انــرژی ،ایــن کشــور دارای پتانســیل تبدیــل بــه
یــک تولیدکننــده بــزرگ  LNGاواســط دهــه  ۲۰۲۰اســت.
گازپــروم آمریــکا را بــه سیاســی کــردن منافــع اقتصــادی خــود
در اتحادیــه اروپــا بــا قانــون تحریمهایــی کــه در ســال ۲۰۱۷
تصویــب کــرد و پروژههــای خــط لولــه را هــدف گرفــت،
متهــم کــرده اســت .مدیــران در روســیه تاکنــون تهدیــد
رقابــت جــدی در اروپــا را نادیــده گرفتهانــد.

بــه گفتــه مــدودف ،در حالــی کــه تقاضــای گازی اتحادیــه
اروپــا بــه آب و هــوا و رشــد اقتصــادی بســتگی دارد،
احتمــاال در ســال  ۲۰۱۸کــه تولیــد داخلــی کاهــش پیــدا
کــرده و قیمتهــای زغــال ســنگ بــاال م ـیرود ،افزایــش
خواهــد یافــت و واردات از گازپــروم را رقابتیتــر خواهــد
کــرد .روســیه بزرگتریــن پتانســیل را بــرای تامیــن تقاضای
بیشــتر دارد.
معــاون مدیــرکل گازپــروم خاطــر نشــان کــرد کــه اروپــا
ممکــن اســت واردات  LNGبیشــتری داشــته باشــد
بــه خصــوص زمانــی کــه تقاضــا از ظرفیــت صــادرات از
طریــق خــط لولــه فراتــر مــیرود .در انگلیــس واردات از
طریــق خــط لولــه نزدیــک بــه رکــورد باالیــی قــرار دارد و
ذخیــره ســازی چندانــی بــرای بخشــیدن اندکــی انعطــاف
بــه سیســتم وجــود نــدارد .بــه گفتــه ایــن مدیــر روســی،
واردات از طریــق خطــوط لولــه همچنــان نســبت بــه
 LNGرقابتیتــر خواهــد مانــد.

تصویب  38پروژه با
 1.98میلیارد دالر
سرمایه گذاری خارجی

رضــوی هشــت پــروژه ،اســتانهای تهــران و آذربایجــان
شــرقی هــر کــدام چهــار پــروژه ،اســتان مرکــزی ســه پــروژه
و اســتانهای فــارس ،اصفهــان ،سیســتان و بلوچســتان و
زنجــان هرکــدام  2پــروژه را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
همچنیــن اســتانهای قزویــن ،بوشــهر ،کردســتان ،کرمــان،
گیــان ،مازنــدران ،هرمــزگان ،اردبیــل ،خراســان جنوبــی،
البــرز هــر کــدام یــک پــروژه داشــتند و یــک پــروژه نیــز در
حــوزه ســرمایه گــذاری در پخــش و ایجــاد شــبکه توزیــع
مــواد غذایــی بــرای هتلهــا ،رســتورانها و کترینــگ در
سراســر کشــور بــوده اســت.

آســیایی و آمریــکای شــمالی هســتند و افغانســتان بــا
 9ســرمایه گــذاری بیشــترین تعــداد پــروژه را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
ترکیــه پنــج پــروژه ،آلمــان و فرانســه هــر کــدام چهــار
پــروژه ،عــراق و چیــن و کــره جنوبــی هــر کــدام
ســه پــروژه ،آذربایجــان و امــارات هــر کــدام  2پــروژه و
کشــورهای پاکســتان ،اتریــش ،هنــگ کنــگ ،روســیه ،
آمریــکای شــمالی و ایتالیــا نیــز هــر کــدام یــک پــروژه
داشــتند .برخــی ســرمایه گــذاری هــا در قالــب شــرکتهای
مشــترک بیــن دو کشــور خارجــی انجــام گرفتــه بــود.
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت :نســبت مشــارکت
خارجیهــا در  20پــروژه از  38پــروژه یــاد شــده بــه
صــورت  100درصــدی و چهــار پــروژه نیــز بــاالی 50
درصــد بــوده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــهریورماه گذشــته «افــروز بهرامــی»
مدیــرکل ســرمایه گــذاری خارجــی وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت از جــذب هفــت میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری
خارجــی در بخــش هــای صنعتــی ،معدنــی و بازرگانــی
کشــور در دوره پســابرجام خبــر داد کــه ایــن آمــار
صرفنظــر از قراردادهایــی اســت کــه نهایــی شــده یــا بــه
امضــا رســیده اســت.

بازار گاز اروپا در
مشت روسیه میماند

ه گــزارش روز شــنبه ایرنــا از وزارتخانــه یــاد شــده ،بــا
گشــایشهای ایجــاد شــده در روابــط خارجــی کشــور
پــس از اســتقرار دولــت یازدهــم ،شــاهد دســتاوردهای
قابــل توجهــی در عرصههــای گوناگــون و بویــژه اقتصــادی
بودیــم کــه از آن جملــه میتــوان بــه رشــد ســرمایه
گــذاری خارجــی اشــاره کــرد.
از ابتــدای دولــت دوازدهــم تاکنــون در حــوزه صنعــت،
معــدن و تجــارت  38پــروژه بــا حجــم ســرمایه گــذاری
خارجــی یــک میلیــارد و  980میلیــون دالر بــا حضــور
ســرمایه گــذاران خارجــی بــه تصویــب رســیده و بــرای
تمامــی ایــن پروژههــا جــواز تأســیس صــادر و زمیــن بینالمللــی ،همکاریهــای اقتصــادی بلنــد مــدت بــا
مــورد نیــاز تخصیــص یافتــه و عملیــات اجرایــی آنهــا تاکیــد بــر افزایــش کیفیــت محصــوالت داخلــی ،تکمیــل
آغــاز شــده اســت.
زنجیرههــای تولیــد داخــل و اتصــال بــه زنجیــره جهانــی بــه
عنــوان راهبــرد اساســی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
** پیگیــری بــرای نهایــی کــردن  70قــرارداد و تفاهــم ایــن ســرمایه گــذاری هــا بــوده اســت.
نامــه
پراکندگــی جغرافیایــی ایــن ســرمایه گذاریهــا نیــز از نــکات
عــاوه بــر ایــن مذاکــره هــای و پیگیریهــای مربــوط بــه قابــل توجــه اســت کــه میتوانــد مــورد اشــاره قــرار بگیــرد.
نهایــی کــردن نزدیــک بــه  70فقــره قــرارداد و تفاهــم نامــه
در حــال انجــام نیــز هســت.
** بیشــترین طرحهــای ســرمایه گــذاری خارجــی در
انتقــال فنــاوری روز و تکنولوژیهــای پیشــرفته بــه خراســان رضــوی
داخــل ،تولیــد صــادرات محــور و دسترســی بــه بازارهــای برپایــه ایــن گــزارش ،از  38پروژه یاد شــده ،اســتان خراســان

** تکمیــل  9پــروژه بــر پایــه گــزارش وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،پیشــرفت فیزیکــی  9پــروژه یادشــده 100
درصــد و پنــج پــروژه نیــز بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی 60
درصــد هســتند.
از ســوی دیگــر  16پــروژه از مجمــوع  38پــروژه در مرحلــه
مقدماتــی و چهــار پــروژه در حــال اجــرا هســتند و پیشــرفت
فیزیکــی چهــار پــروژه باقیمانــده زیــر  60درصــد اســت.
** سرمایه گذاری شرکتهای افغانستانی در  9پروژه
ســرمایه گــذاران ایــن پروژههــا از کشــورهای اروپایــی،

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نایبرییس اتاق ایران مطرح کرد

ضرورت جراحی
اقتصاد

نایبرییــس اتــاق ایــران ،جراحــی اقتصــادی مــورد نظــر
رییسجمهــور را از ضرورتهــای اقتصــاد ایــران میدانــد
کــه راه برگشــتی جــز آن وجــود نــدارد و بــه مصلحــت ملــت
ایــران اســت .حســین ســاحورزی اصــاح الگــوی مصــرف
ســوخت ،شفافســازی هزینههــا ،کاهــش حجــم دولــت،
گســترش پایههــای مالیاتــی و مقابلــه بــا رانــت و فســاد
را از دیگــر اقدامــات ضــروری در وضعیــت فعلــی اقتصــاد
ایــران برمیشــمارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اتــاق ایــران؛ نایبرییــس اتــاق
ایــران میگویــد :آنچــه بــه عنــوان جراحــی و اصالحــات
اقتصــادی از ســوی رییسجمهــور مطــرح شــده ،یکــی از
ضرورتهــای اقتصــاد و بــه مصلحــت ملــت ایــران اســت
کــه بایــد بــا رعایــت مالحظــات کافــی انجــام شــود؛ چراکــه
راه برگشــتی بهجــز آن وجــود نــدارد .حســین ســاحورزی،
تنهــا راه اصــاح الگــوی مصــرف ســوخت را همــان ســازوکار
اصــاح قیمتــی میدانــد و میافزایــد :مادامیکــه
یارانههــای گســترده حــوزه ســوخت و انــرژی ســاماندهی
و هدفمنــد نشــوند ،زمینــه مــورد نیــاز بــرای بســیاری از
اصالحــات اقتصــادی همــوار نمیشــود .ســاحورزی ادامــه
میدهــد :از ابتــدا نیــز هــدف حاکمیــت از اجــرای قانــون
هدفمنــدی یارانههــا ایــن بــوده کــه قیمــت ســوخت
اصــاح شــود امــا در ازای آن از دهکهــای پاییــن جامعــه
حمایتهــای بیشــتر بــه عمــل بیایــد ،ازایــنرو معتقــدم
اصــاح ســاختاری در اقتصــاد و جراحــی مــورد نظــر
روحانــی ،یــک موضــوع غیرقابلبرگشــت اســت کــه از
اصــاح قیمــت حاملهــای انــرژی آغــاز میشــود و بهتــر
اســت ایــن کار بــا رعایــت مالحظــات کافــی انجــام شــود.
او معتقــد اســت :در کنــار اینکــه اصــاح قیمتــی حاملهــای
انــرژی در دســتور کار قــرار میگیــرد ،بایــد برنامههــای
گســتردهیی نیــز بــرای مبــارزه بــا فســاد ،اصــاح ســاختار
گســترده دولــت و کاهــش حجــم آن ،شفافســازی
دخلوخــرج دولــت و همچنیــن شفافســازی هزینههایــی
کــه از محــل منابــع حاصــل از درآمدهــای مالیاتــی انجــام

میشــود ،بــرای مــردم و حقوقبگیــران در دســتور کار قــرار
بگیــرد .نایبرییــس اتــاق ایــران همچنیــن بــا تاکیــد بــر
لــزوم توســعه و گســترش پایــه مالیاتــی اظهــار میکنــد:
بایــد اصــاح رونــد کار صندوقهــای بازنشســتگی نیــز
پیــش از اینکــه بــه یــک معضــل غیرقابلمهــار و درمــان
تبدیــل شــوند ،در دســتور کار قــرار بگیــرد.
از ســوی دیگــر ،ســاح ورزی بــا اعتقــاد بــه اینکــه در نظــام
ارزی موجــود ابهاماتــی وجــود دارد کــه شــرایط بــرای
ایجــاد رانــت و فســاد مهیــا میکنــد ،تصریــح میکنــد:
بهبــود نظــام ارزی کشــور و یکسانســازی نــرخ ارز جــزو
الزاماتــی اســت کــه جــزو برنامههــای دولــت بــوده امــا
تاکنــون عملیاتــی نشــده اســت و بایــد بــه آن پرداختــه
شــود .ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه میدهــد :موضــوع
حــذف یارانــه پردرآمدهــا نیــز در حالــی بــه عنــوان یکــی
از جراحیهــای بــهتاخیــر افتــاده اقتصــادی محــل مناقشــه
شــده اســت کــه ایــن کار جــزو الزامــات قانونــی بــوده و
بایــد بــه نفــع اقشــار ضعیــف و دهکهــای پاییــن جامعــه
عملیاتــی شــود؛ بهگونهیــی کــه منابــع حاصــل از ایــن کار،
بهصــورت هدفمنــد بــرای کمــک بــه اقشــار آســیبپذیر
اختصــاص یابــد .ســاحورزی ،زمینهســازی بــرای بهبــود
فضــای کس ـبوکار و کاهــش مقــررات را نیــز از ضروریاتــی
برمیشــمارد کــه بــه برداشــتن قدمهــای بــزرگ و
شــجاعانه نیازمنــد اســت و میگویــد :چنانچــه قــرار اســت
در چارچــوب تحقــق جراحــی اقتصــادی ،فضــای کسـبوکار
بهبــود پیــدا کنــد و بخواهیــم ســرمایهگذاری خارجــی را
بــرای کمــک بــه رشــد اقتصــادی ،کمــک بــه افزایــش درآمد
ســرانه و ایجــاد اشــتغال جــذب کنیــم ،حتمـاً بایــد نهضــت
کاهــش مقــررات و مجوزهــا و بهبــود فضــای کس ـبوکار را
نیــز آغــاز کنیــم.
نایبرییــس اتــاق ایــران دربــاره مقاومتهــای
احتمالــی برابــر جراحــی اقتصــادی نیــز اظهــار میکنــد:
گفتوگوهــای صریــح رییسجمهــور بــا مــردم و تبییــن
موضوعــات بــرای آنهــا یکــی از بهتریــن راهکارهایــی اســت
کــه میتوانــد موافقــت عمومــی بــرای انجــام اصالحــات
اقتصــادی را جلــب کنــد ضمــن اینکــه دیدارهــای مســتمر
دولــت و نماینــدگان مجلــس و همچنیــن جلــب حمایــت
گروههــا و احــزاب معتمــد و افــراد دارای اعتبــار جامعــه
نیــز کــه مــردم بــه مصلــح بــودن آنهــا بــاور دارنــد نیــز
میتوانــد تاثیــر قابلتوجهــی در همــراه کــردن عمــوم
مــردم بــا جراحــی اقتصــادی داشــته باشــد.

انـرژی
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نشان امین الضرب بر سینه کارآفرینان برتر
کشور نقش می بندد

شــدهاند را نیــز بــه شــکل مکتــوب درآورده اســت .رییــس
اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه در دومیــن مراســم ســاالنه
جایــزه امینالضــرب ،عــاوه بــر هیــات نماینــدگان فعلــی
و ادوار اتــاق بازرگانــی و مدیــران بنگاههــا و تشــکلهای
بخــش خصوصــی ،نمایندگانــی از مجلــس شــورای اســامی،
اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران و تعــدادی از وزرای
دولــت حضــور دارنــد .خوانســاری افــزود :در فهرســت
منتخبــان جایــزه امینالضــرب ســال  ،96عــاوه بــر
پیشکســوتان و فعاالنــی کــه سالهاســت در حــوزه
اقتصــاد کار میکننــد ،نوآفرینــان جوانــی کــه در حــوزه
اســتارتآپها و کســب وکارهــای نویــن حضــور موفقــی
داشــتهاند نیــز حضــور دارنــد.
رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال گذشــته
و بــه دنبــال برگــزاری نخســتین دوره نشــان امینالضــرب،
تشــکیل باشــگاه امینالضــرب در دســتور کار اتــاق تهــران
قــرار گرفــت ،افــزود :اساســنامه ایــن باشــگاه اقتصــادی در
حــال تدویــن اســت و مراحــل نهایــی را ســپری میکنــد
و اتــاق تهــران بــه دنبــال آن اســت تــا خواســتههای
برنــدگان و منتخبــان جایــزه امینالضــرب از طریــق ایــن
باشــگاه مــورد رســیدگی و پیگیــری قــرار گیــرد.
خوانســاری در دومیــن محــور ســخنانش بــه فیلتــر شــدن
اخیــر فضــای مجــازی اشــاره کــرد .او بــا انتقــاد از اینکــه
نمیتــوان بــه مقابلــه بــا فضــای مجــازی رفــت ،گفــت:
توســعه کســبوکارهای نویــن در کشــور را بایــد جــزو
راهبردهــای آینــده قلمــداد کــرد و مســیر ورود کارآفرینــان
جــوان بــه ایــن عرصــه را باز گذاشــت ،از ایــن رو از امســال و
بــه دنبــال برپایــی مراســم نشــان امینالضــرب ،ایــن بخــش
از بنگاههــای اقتصــادی مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه
اســت .از ایـنرو بــه جــای محــدود کــردن فضــای مجــازی
بایــد ضعفهــای ایــن بخــش را بــه حداقــل رســاند.
رییــس اتــاق تهــران بــا پیشــنهادی بــرای کاهــش فســاد در
اقتصــاد و جامعــه اظهارکــرد کــه چنانچــه بخواهیــم فســاد
را در جامعــه بــه حداقــل برســانیم جــز شــفافیت راه دیگری
وجــود نــدارد .امــروزه بحــث شــبکههای مجــازی بهتریــن
راه اســت بــرای شــفافیت اگرچــه اشــکاالتی هــم دارد ،ولــی
بــا تمــام اشــکاالت ،محاســن آن بیشــتر از معایــب اســت.

تاثیرپذیری بودجه از ناآرامیها
رییــس اتــاق تهــران همچنیــن در مــورد الیحــه بودجــه 97
افــزود :اتاقهــای ایــران و تهــران کار مفصلــی روی الیحــه
بودجــه انجــام داده و کمیســیون تلفیــق هــم بــرای ارائــه
نظــرات نماینــدگان اتــاق دایمــا از مــا دعــوت بــه عمــل
آورده اســت .بــا توجــه بــه مســائل و اتفاقــات اخیــر دولــت
و مجلــس کمــی در الک دفاعــی رفتهانــد و ممکــن اســت
بودجــه مقــداری تحــت تاثیــر قــرار بگیــرد.
بــه گفتــه خوانســاری در طــول ســالهای گذشــته
هزینههــای دولــت مرتــب افزایــش و درآمدهــا پاســخگوی
هزینههــا نیســت و دولــت یــا بایــد ماننــد ســالهای قبــل
بــا افزایــش پایــه پولــی بایــد هزینههــا را جبــران کنــد یــا
اینکــه بــا کســب درآمــد از جامعــه هزینههــای خــود را
جبــران کنــد.
رییــس اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه ناآرامیهــای اخیــر
تهــران گفــت :دولــت بــه دلیــل اینکــه خواهــان افزایــش
تــورم نیســت ،دس ـتاندازی بــه بانــک مرکــزی را شــدیدا
محــدود کــرده و دولــت امســال قصــد داشــت از طریــق
افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی درآمــدی کســب کنــد
و یارانههــا را قطــع کنــد کــه بــا اتفاقــات و ناآرامیهــای
کــه در جامعــه پیــش آمــد معلــوم نیســت چــه تصمیمــی
در مجلــس اتخــاذ خواهــد شــد.
افزایــش نــرخ ارز طــی روزهــای اخیــر نیــز از دیگــر
محورهــای ایــن نشســت بــه شــمار میرفــت .خوانســاری
بــا اشــاره بــه نــرخ ارز اظهــار کــرد :چنانچــه مســاله ارز
را در کشــور حــل کنیــم بحــث قاچــاق ،واردات کاالهــای
خارجــی و ...در داخــل قابــل حــل اســت.
رییــس اتــاق تهــران همچنیــن دربــاره کاهــش صــادرات
گفــت :در دولــت دهــم ســاالنه 60میلیــارد دالر واردات کاال
انجــام میشــد کــه االن بــه 40میلیــارد دالر کاهــش یافتــه
اســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه درحــال حاضــر از
تولیــدات داخــل مصــرف میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران متنوعترین اقتصاد
صنعتی منطقه را دارد

رییــس اتــاق مشــترک ایــران و آلمــان بــا بیــان اینکــه
اقتصــاد ایــران متنوعتریــن اقتصــاد صنعتــی منطقــه
بــه شــمار م ـیرود ،گفــت :در ۹ماهــه ژانویــه تــا اکتبــر
 ۲۰۱۷آلمــان 2.358میلیــارد یــورو کاال بــه ایــران صــادر
و ۳۲۸میلیــون دالر نیــز وارد کــرده اســت .بــه گــزارش
پایــگاه خبــری دویچهولــه ،ممکــن اســت فکــر کنیــد
کــه مبــادالت تجــاری میــان ایــران و آلمــان تنهــا بــه
ارســال نفــت ایــران بــه آلمــان و ارســال خودروهــای
تولیــد آلمــان بــه ایــران خالصــه میشــود امــا بــه
گفتــه میشــاییل تــوکاس ،رییــس اتــاق مشــترک ایــران
و آلمــان ایــن صحــت نــدارد.
وی افزود«:مــا (آلمــان) از ایــران نفــت خــام نمیخریــم...
پاالیشــگاههای مــا بــرای پاالیــش نفــت بــا ســولفور
بــاالی تولیــدی ایــران طراحــی نشــدهاند .تنهــا
ایتالیــا و یونــان پاالیشــگاههایی دارنــد کــه میتوانــد
نفــت ایــران را پاالیــش کنــد بنابرایــن آنهــا عمــده
واردکننــدگان اروپایــی نفــت ایــران هســتند ».تــوکاس
افزود«:حــدود  60درصــد از کل درآمدهــای ایــران از
فــروش نفــت خــام بــه دســت میآیــد .ایــن رقــم
زیــادی اســت امــا 40درصــد مابقــی هــم مهــم اســت.
اقتصــاد ایــران متنوعتریــن اقتصــاد صنعتــی منطقــه بــه
شــمار مــیرود».
اقــام صادراتــی ایــران بــه آلمــان شــامل محصــوالت
ســنتی نظیــر فــرش و میــوه خشــک اســت .در گذشــته
قبــل از آنکــه در ســال  1995تحریمهــای ضــد ایرانــی
بــه اجــرا گذاشــته شــود ،ایــران برخــی محصــوالت
صنعتــی نظیــر موتــور خودروهــای بــاری نیــز بــه

اروپــا صــادر میکــرد .امــروزه ایــران همچنــان برخــی
محصــوالت نظیــر مــواد شــیمیایی ،ابــزارآالت و مــواد
دارویــی را صــادر میکنــد امــا نــه بــه اروپــا بلکــه بــه
همســایگان منطقــهایاش .تــوکاس افزود«:هــر چنــد
اقتصــاد ایــران دارای پایــه صنعتــی قابــل توجهــی اســت
امــا کیفیــت محصــوالت صنعتــی ایــن کشــور اغلــب بــه
اندازهیــی بــاال نیســت کــه بتوانــد اســتاندارد بازارهــای
اروپایــی را تامیــن کنــد بنابرایــن ،ایــن محصــوالت در
عــوض بــه بازارهــای منطقهیــی صــادر میشــود».
امــا بــه اعتقــاد وی بــا توجــه بــه اینکــه ایرانیهــا
درحــال همــکاری بــا شــرکای اروپایــی بــرای ارتقــای
کیفیــت محصــوالت خــود هســتند ،ایــن وضعیــت در
طــول زمــان تغییــر خواهــد یافــت .وی افزود«:پــس از
ســالها تحریــم ،ایــران بــه ســرمایهگذاریهای قابــل
توجهــی در تمــام بخشهــای اقتصــادی نیــاز دارد».
براســاس جدیدتریــن آمارهــا در 9ماهــه ژانویــه تــا اکتبــر
 2017آلمــان 2.358میلیــارد یورو(2.846میلیــارد دالر)
کاال بــه ایــران صــادر کــرده و 328میلیــون دالر نیــز از
ایــن کشــور واردات داشــته اســت .صــادرات آلمــان بــه
ایــران در ســال  2016نســبت بــه ســال پیــش از ان بیش
از 27درصــد رشــد داشــته اســت .تــوکاس گفت«:مــازاد
تجــاری آلمــان بــا ایــران رقمــی قابــل توجــه اســت...
امــا ایــن چیــز جدیــدی نیســت .ایرانیهــا هــر از گاهــی
نســبت بــه ایــن قضیــه اعتــراض میکننــد و مــا تــاش
داریــم راهــی بــرای تشــویق افزایــش صــادرات ایــران بــه
اروپــا و آلمــان پیــدا کنیــم امــا مــا طی 40ســال گذشــته
همــواره مــازاد تجــاری باالیــی بــا ایــران داشــتهایم».
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اردکانیان در پی تغییر گفتمان
صنعت آب و برق

اردکانیــان از تغییــر گفتمــان در خصــوص شایســته
ســاالری بــا صراحــت میگوید:منبــع محــدود مــا ،منابــع
انســانی اســت .وظیفــه مــا انتخــاب شایســتهترین هاســت.
اردکانیــان بخوبــی میدانــد کــه بــه تنهایــی و بــدون
داشــتن مدیرانــی از جنــس خــودش نخواهــد توانســت
تغییــری در صنعــت آب و بــرق ایجــاد نمایــد .تغییــری
کــه وزارت نیــرو راکــد و منفعــل را بــه وزارتخانـهای پویــا و
اقتصــادی تبدیــل نمایــد.
وی در یکــی دیگــر از ســخنانش میگویــد« :حــرف خــوب
نــزده و شــعار خــوب نــداده باقــی نمانــده ،آنچــه هســت
ابــراز جدیــت و عالقــه منــدی بــه برنامههایــی اســت کــه
آغــاز کــرده ایــد « .ایــن ادبیــات ،گفتمانــی جدیــد در حوزه
مدیریــت مصــرف بــوده و برخــاف شــعارها و برنامههــای
تبلیغاتــی مدیریــت مصرفــی کــه نتوانســت انتظــارات همــه
را در خصــوص اصــاح رویههــای غلــط مصــرف آب و بــرق
بــرآورده نمایــد ،ســعی دارد تــا بــه همــگان بفهمانــد صرفــا
بــا شــعار نمیتــوان فرهنــگ ســازی کــرد و در بلنــد مــدت
نیــاز بــه برنامههــای دیگــری دارد .شــاید منظــور وی
ایــن باشــد کــه دیگــر دوران شــعارهای تبلیغاتــی کــه بــا
بودجههــای هنگفتــی توســط صــدا و ســیما و روزنامههــا
بــه خــورد ملــت داده میشــود گذشــته اســت و بایــد
نگرشــی نــو در تبلیغــات و اطــاع رســانیهای وزارت نیــرو
داشــت.
اردکانیــان در خصــوص گرانتــر شــدن قیمــت بــرق و
آب گفــت :نــه در ســال  ۹۷و نــه در هیــچ ســال دیگــری
قیمــت ایــن حاملهــا افرایــش پیــدا نمیکنــد ،بلکــه
گرانتــر شــدن بــرای کاالی معنــا پیــدا میکنــد کــه
قیمــت عرضــه کاال از قیمــت واقعــی آن بیشــتر باشــد
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در حالــی کــه قیمــت ایــن حاملهــا تــا واقعــی شــدن
آنهــا فاصلــه زیــادی را دارد؛ بنابرایــن تــاش مــا بــرای
کــم کــردن فاصلــه تولیــد و عرضــه اســت کــه ســعی هــم
میشــود فشــار ناشــی از کمــک شــدن ایــن فاصلــه تنهــا
بــه مصــرف کننــده تحمیــل نشــود ،امــا در خصــوص نحــوه
اجــرای ایــن برنامــه هــم صحبتــی بــه میــان نیــاورد.
ایــن گونــه صحبــت بــرای وزیــری کــه کرســی اســتاد
جهانــی را داشــته اســت بســیار  ...منتظــره نبــوده ،امــا
نگرانــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه وی نتوانــد تئوریات
مطــرح شــده را در ایــن بــازه زمانــی در عرصــه عمــل بــه
منصــه ظهــور برســاند موضوعــی کــه خــودش نیــز بــه آن
اینطــور اشــاره کــرده اســت« :مــا بــا مجموعــه چالشهــا و
تنگناهــا در اداره امــور کشــور مواجــه هســتیم؛ از افزایــش
تقاضاهــا و منابــع محــدود زیســت محیطــی ،مالــی و ...کــه
در مقابلــه بــا ایــن چالشهــا دو منبــع محــدود داریــم،
یکــی زمــان و فرصــت اســت و دیگــری منابــع انســانی».
تاکیــد چندبــاره اردکانیــان بــر مدیریــت تقاضــا نیــز نشــان
میدهــد کــه وی از محدودیــت مالــی توســعه و منابــع
محــدود آبــی در کشــور اگاه بــوده و میدانــد کــه شــدت
مصــرف در کشــور نســبت بــه متوســط جهانــی چقــدر
باالســت لــذا بــه طــور ویــژه بــر مدیریــت تقاضــا تاکیــد
کــرده و بــر آن اصــرار دارد .وی در ایــن خصــوص نیــز بــا
ادبیاتــی جدیــد و گفتمانــی کــه نشــان از نــگاه غیرفنــی بــه
مقولــه مدیریــت دارد میگویــد :نیازمنــد بازشــدن درهــای
پژوهــش و فنــاوری وزارت نیــرو در ارتبــاط بــا شــاخه علــوم
اجتماعــی هســتیم.
آنچــه کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه حضــور
اردکانیــان در خــارج و تجــارب موفــق دیگــر کشــورها
از وی مدیــری بــا تفکــری متفــاوت ســاخته اســت .ایــن
موضــوع هــم مــی توانــد مفیــد بــوده و هــم میتوانــد
چالــش زا باشــد .گفتمــان جدیــد اردکانیــان میتوانــد
وجهــه ایــن وزارتخانــه را در افــکار عمومــی ترمیــم کــرده
و خدمــات رســانی آب و بــرق را تســهیل نمایــد .بــرای
صــدور ایــن گفتمــان نیــاز بــه فــردی دارد کــه بابــت ان
فراخــوان عمومــی نیــز صــادر کــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب
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اقتصاد كينز
اريــخ مختصــر و مفيــدي از انديشــه كينــزي و خالصــه اي از مناســبت او بــراي موضوعــات و مســائل و مشــكالت اقتصــاد كالن
امــروزي و بــه ويــژه ،ركــود اقتصــادي.
ايــن كتــاب روايتــي ســهل و ممتنــع و در عيــن حــال دســت اول از ركــود بــزرگ  ،١٩٣٠كســادي بــزرگ  ٢٠٠٨و گرفتــاري فعلــي
اتحاديــه اروپــا و كشــورهاي دچــار ركــود و بحــران اقتصــادي ماننــد يونــان ارايــه مــي كنــد .نويســندگان مــي كوشــند چارچوب
دهنــي خواننــدگان را نســبت بــه نحــوه اعمــال سياســتهاي اقتصــادي پولــي و مالــي تغييــر دهنــد .از رهگــذر ايــن روايــت
اســت كــه اقتصاددانــان و اقتصادخوانــان و سياســتگذاران ايرانــي مــي تواننــد درك صحيحتــري از ركــود ،عوامــل تشــديد آن
و نحــوه رويارويــي صحيــح بــا آن پيــدا كننــد .اقتصــاد ايــران تــا يــك ســال پيــش گرفتــار ركــود تورمــي شــديد بــود و حــاال
گرفتــار ركــودي اســت كــه خيليهــا بخشــي از آن را زاييــده هميــن تــورم پاييــن مــي داننــد.
اختــاف نظرهايــي هــم بــر ســر ايــن وجــود دارد كــه چــرا دولــت در ايــن شــرايط ركــودي كــه اقتصــاد ايــران را بــه ســتوه
آورده ،اشــتغالزايي را بــه جــاي كنتــرل تــورم در دســتور كار خــود قــرار نمــي دهــد .بــا خوانــدن ايــن كتــاب مــي تــوان درك
بهتــري از مشــكالت اقتصــاد ايــران پيــدا كــرد و تحليلــي بــه دســت داد كــه سياســتهاي اقتصــادي دولــت در ايــن شــرايط
مناســب رفــع ركــود اقتصــادي هســتند خيــر؟ چــه درســهايي مــي تــوان از تجــارب بيــن المللــي بــراي كاهــش فشــارهاي
ناشــي از اضطــرار اقتصــادي بــر آحــاد اقتصــادي گرفــت؟ چــرا برخــي سياســتهاي دولــت در چنــد ســال گذشــته در درمــان
ركــود موثــر نبــوده انــد؟ چــرا پــس اندازهــاي شــخصي درحالــي كــه بنابــر تصــور رايــج مــا مــردم ،مــا را ثروتمنــد مــي كننــد،
امــا بنابــر بــر تناقــض خســت كينــز ،ســبب تشــديد ركــود اقتصــاد مــي شــوند؟
ايــن كتــاب تالشــي اســت بــراي تغييــر اذهــان اقتصادخوانــان و اقتصاددانــان و سياســتگذاران اقتصــادي درخصــوص
سياســتگذاري بهينــه اول و دوم بــراي خــروج اقتصــاد ايــران از ركــود.
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