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نرخ متعادل دالر بین  ۶تا  ۷هزار
تومان است

حمیدرضا صالحی*
ارزی کــه وارد بــازار ثانویــه شــد ارز فعــاالن اقتصــادی خــرد بــود کــه نمیتوانســت
پاســخگوی مطالبــات ارزی در ایــن بــازار باشــد .در چنــد روز اخیــر اعالمشــده ارز
پتروشــیمیها وارد بــازار ثانویــه خواهــد شــد و شــورای اعتبــار پــول نیــز آن را
تصویــب کــرده اســت .اگــر ایــن اقــدام نیــز ماننــد تصمیمــات گذشــته در مرحلــه
اجــرا ضعــف داشــته باشــد آشــفتگی بیشــتر خواهــد شــد.
آشــفتگی و التهــاب بــازار ارز نتیجــه پیــاده شــدن سیاس ـتهای اشــتباه اســت.
ایــده بــازار ثانویــه ازجملــه تصمیمــات درســت دولــت بــود کــه آنهــم در عمــل
نــاکام مانــد و جدیتــی بــرای اجــرای درســت آن وجــود نداشــت .شــاید دولــت
بــا تکیــهبــر ذخایــر ارزی خــود پیــش از ایــن میتوانســت بــازار را کنتــرل کنــد
امــا حــاال بــا توجــه بــه کمبــودی کــه در ایــن ذخایــر احســاس میشــود ،بایــد
سیاس ـتهای دیگــر را پیــش بگیــرد.
ضمــن آنکــه بایــد تأکیــد کــرد بــا توجــه بــه بــاال رفتــن قیمــت دالر در بــازار
غیررســمی ذخایــر ارزی در حــال از بیــن رفتــن اســت؛ حتــی در پــی ایــن
وضعیــت شــاهد ثبــت ســفارشهای چنــد برابــری بودیــم .اســاس کار دولــت
ایــن اســت کــه نظــارت بیشــتری بــر بــازار داشــته باشــد و ارز بیشــتری بــه بــازار
غیررســمی عرضــه کنــد تــا میــزان عرضــه و تقاضــا بــه نقطــه تعــادل برســد.
ایــن نظارتهــا بــر بــازار ثانویــه میتوانــد آن را بــه نقطــه تعادلــی برســاند کــه
نشــاندهنده آن اســت کــه اکتفــای دولــت بــه راهانــدازی بــازار ثانویــه کافــی
نیســت وگرنــه قیمتهــا بــاال م ـیرود و ماننــد آنچــه از نــرخ  ۸هزارتومانــی در
ایــن بــازار میشــنویم ،شــاهد پیامــد مثبتــی بــه دنبــال شــروع کار ایــن بــازار
نباشــیم.
ارزی کــه وارد بــازار ثانویــه شــد ارز فعــاالن اقتصــادی خــرد بود که نمیتوانســت
پاســخگوی مطالبــات ارزی در ایــن بــازار باشــد .در چنــد روز اخیــر اعالمشــده
ارز پتروشــیمیها وارد بــازار ثانویــه خواهــد شــد و شــورای اعتبــار پــول نیــز
آن را تصویــب کــرده اســت .اگــر ایــن اقــدام نیــز ماننــد تصمیمــات گذشــته در
مرحلــه اجــرا ضعــف داشــته باشــد آشــفتگی بیشــتر خواهــد شــد؛ امــا اگــر ایــن
ایــده بهدرســتی پیــاده شــود ادامــه در صفحــه 7

در نخستین همایش ملی تشکلهای اقتصادی مطرح شد

نقش انکارنشدنی تشکلها در
تعامل اثربخش با دولت

غالمحســین شــافعی طــی ســخنانی در نخســتین همایــش ملــی
تشــکلهای اقتصــادی کشــور کــه بــه مناســبت روز ملــی تشــکلها
در اتــاق ایــران برگــزار شــد گفــت 22 :مردادمــاه در تقویــم بــه
عنــوان روز تشــکلها و مشــارکت اجتماعــی نامگــذاری شــده و
الزم اســت ایــن روز را گرامــی بداریــم.
رییــس اتــاق ایــران در ایــن همایــش کــه بــا بــا شــرکت  200تشــکل بخــش
خصوصــی و بــا حضــور وزرای کشــور و صنعــت و نایبرییــس مجلــس برگــزار
شــد گفــت :ملــت ایــران چــه در داخــل کشــور و چــه در خــارج بزرگتریــن
تشــکل و ســرمایه اجتماعــی جامعــه محســوب میشــوند و مــا درصورتیکــه
بــا یکدیگــر بــه همفکــری بپردازیــم و دوشــادوش یکدیگــر حرکــت کنیــم،
میتوانیــم بــر مشــکالت فائــق آمــده و مســیر توســعه را همــوار کنیــم.
بــه اعتقــاد رییــس اتــاق ایــران اقتصــاد ایــران بــا وجــود تمــام پتانســیلهای
بالفعــل و بالقــوه ،کشــور همچنــان بــا مســائل و مشــکالت اقتصــادی بســیاری
درگیــر اســت .شــافعی گفــت :بخشــی از ایــن مشــکالت بــه شــاخصهای کالن
اقتصــادی کشــور ازجملــه ســطح پاییــن ســرمایهگذاری و تولیــد و بخشــی هــم
بــه متناســب نبــودن ســاختارها و شــرایط زیرســاختی بازمیگــردد.
شــافعی در ادامــه صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه مشــارکت پاییــن تشــکلها

و ســازمانهای مردمنهــاد بیــان کــرد :واقعیــت ایــن اســت کــه هیچوقــت
نتوانســتهایم و شــاید دقیقتــر ایــن باشــد کــه نخواســتیم تــا بــه مفهــوم اصیــل
مشــارکت و همفکــری وارد شــویم و اهمیــت ایــن ســرمایه اجتماعــی را درک
کنیــم.
بــه اعتقــاد رییــس اتــاق ایــران وابســتگی بــه نفــت و درآمدهــای نفتــی منجــر
بــه بیگانــه شــدن بــا واقعیــات اقتصــادی و اجتماعــی شــده اســت .او تصریــح
کــرد :نفــت و درآمدهــای حاصــل از آن برایمــان در زندگــی رفــاه نســبی فراهــم
کــرده اســت کــه در عمــل هیــچ زحمتــی بــرای آن نکشــیدهایم و بــه عبارتــی
مشــارکتی در آن نداشــتهایم تــا یــاد بگیریــم بــا مشــارکت اســت کــه میتــوان
ثــروت خلــق کــرد.
رییــس اتــاق ایــران تاکیــد کــرد :زمانــی کــه از تولیــد و حمایــت از تولیــد
میگوییــم ،صرف ـاً ارزشهــای مــادی آن مدنظــر نیســت .یکــی از اثــرات مهــم
تولیــد و جامعــه تولیــد محــور ایــن اســت کــه مشــارکت معنــا و مفهــوم پیــدا
کنــد .تــا زمانــی کــه یــک عــده از افــراد ســازمان باهــم مشــارکت نداشــته
باشــند ،تولیــدی هــم بــه عمــل نخواهــد آمــد و خالقیــت و نــوآوری ارزشــمند
بــروز نخواهــد کــرد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی

نقــش انکارنشــدنی تشــکلها در تعامــل اثربخش تصمیمهــای عجوالنــه بــدون توجــه بــه
ـا دولـ
بـ
ـت غالمحســین شــافعی طــی ســخنانی در نظــرات بخشخصوصــی ،باالتریــن کمــک
اقتصــادی
های
ل
تشــک
ملــی
همایــش
نخســتین
بــه تحریمهاســت غالمحســین شــافعی
کشــور کــه بــه مناســبت روز ملــی تشــکلها
در اتــاق ایــران برگــزار شــد گفــت 22 :مردادمــاه
در تقویــم بــه عنــوان روز تشــکلها و مشــارکت
اجتماعــی نامگــذاری شــده و الزم اســت ایــن روز
.
را گرامــی بداریــم .مشــروح خبــر

رئیــس اتــاق ایــران طــی ســخنرانی در ســی و
نهمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
بــر ضــرورت بهرهگیــری از ظرفیتهــای بخــش
خصوصــی در تصمیمگیریهــا و اجــرای آنهــا
.
تاکیــد کــرد مشــروح خبــر

ـال
ـوم انتقـ
ـط سـ
ـرای خـ
ـن اجـ
ـتاب گرفتـ
ســود سرشــار خــام فروشــی بــای شـ
ـتان ســرعت گرفتن
ـران و ارمنسـ
ـن ایـ
ـرق بیـ
جــان تولیــد داخــل شــده اســت عضــو بـ
فـــدراســـــیون صـــادرات انـــرژی و صـــنایع اجــرای خــط ســوم انتقــال بــرق میــان ایــران و
وابســـته ایـــــــــران در گفتوگــو بــا جــام ارمنســتان در ســفر معــاون بــرق و انــرژی وزیــر
جــم آنالیــن مطــرح کرد:مشــروح خبــر نیــرو بــه ایــروان نهایــی شــد ..مشــروح خبــر .
.
بخــش خصوصــی میتوانــد خطشــکن جهانگیــری :شــکل گیــری کامــل بــازار
ـادی باشـ
ـرد اقتصـ
ـی نبـ
اصلـ
ـد دبیــر شــورای ثانویــه ارز نیازمنــد زمــان اســت «اســحاق

عالــی امنیــت ملــی ایــران بــا اشــاره بــه جنــگ
اقتصــادی کــه بــا میــدانداری آمریــکا در حــال
انجــام اســت ،گفــت :بخــش خصوصــی میتوانــد
خــط شــکن اصلــی نبــرد اقتصــادی باشــد

مشــروح خبــر

.

جهانگیــری» در گفــت وگــوی اختصاصــی بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا درخصــوص بــاال بــودن
نــرخ ارز در ســامانه نیمــا و همچنیــن پاییــن بــودن
عرضــه پتروشــیمی هــا در ایــن ســامانه اظهــار
.
داشــت :مشــروح خبــر

ـته ارزی اتــاق ایــران خواهــان الحــاق کشــور بــه
ـن بسـ
ـزرگ در تدویـ
ـب بـ
غایـ
در پانزدهمیــن نشســت کمیســیون تســهیل  FATFشــد اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق
تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،بســته بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
ارزی جدیــد و نیــز تحــوالت بــازار ارز مــورد بحــث در نشســت امــروز (یکشــنبه) خــود بــا صــدور
و بررســی قــرار گرفــت مشــروح خبــر
 .بیانی ـهای خواســتار پیوســتن کشــورمان بــه گــروه
کاری اقــدام مالی بــرای پولشــویی ( )FATFشــدند.

میتوانیــم صادرکننــده بــرق باشــیم مشــروح خبــر

وزیــر نیــرو گفــت :از هماکنــون بــرای پیــک
ســال آینــده تدابیــر الزم را در نظــر گرفتهایــم و
براســاس برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه قــرار
شــده تــا  ۲۵واحــد نیروگاهــی جدیــد وارد مــدار
.
شــود مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
ـریع
ـی برای تسـ
ـش خصوصـ
ـان بخـ
ـاش پارلمـ
تـ
فرآینــد صــدور و حــذف موانــع غیرضــرور
.
مشــروح خبــر
ـی از
ـره جنوبـ
ـت کـ
ـه واردات نفـ
ـد ماهانـ
رشـ
.
ـران مشــروح خبــر
ایـ
وزارت نفــت نمــی توانــد بــر پاالیشــگاه هــا
وپتروشــیمی هــای خصوصــی نظــارت کنــد
.
مشــروح خبــر

ـت
ـاری ایران اسـ
ـریک تجـ
ـا یازدهمین شـ
جاکارتـ

مشــروح خبــر

ـورد
ـتارت خـ
ـاره اسـ
ـران دوبـ
ـرق ایـ
ـادرات بـ
صـ

مشــروح خبــر

ـی مثبت
ـادی و دارایـ
ـور اقتصـ
ـرد وزارت امـ
عملکـ
.
ـت مشــروح خبــر
ـول اسـ
ـل قبـ
و قابـ

ـن از عضویت
ـراج چیـ
ـال اخـ
ـه دنبـ
ـکا بـ
آمریـ
ســازمان تجــارت جهانــی مشــروح خبــر

.

شــرکت انگلیســی ســاخت نیــروگاه
خورشــیدی در ایــران را متوقــف کــرد

مشــروح خبــر

آخرین وضعیت مذاکرات پتروشیمی با خارجیها
برای سرمایهگذاری مشروح خبر
ـرک
ـران را تـ
ـمی ایـ
ـورت رسـ
ـه صـ
ـال بـ
توتـ
ـرد مشــروح خبــر
کـ
رجــاع مناقشــه گازی بــا ترکمنســتان
بــه دادگاه بینالمللــی مشــروح خبــر

نرخ جدید برق تجدیدپذیر مشروح خبر
ـرای
ـی بـ
ـرکتهای سوئیسـ
ـران از شـ
ـتقبال ایـ
اسـ
ســرمایهگذاری در بخــش انــرژی خورشــیدی

مشــروح خبــر

ـران
ـت در ایـ
ـه فعالیـ
ـپانیایی بـ
ـی اسـ
ـرکت نفتـ
شـ
ادامه میدهد مشــروح خبر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
از نگاهــی کــه بــه بخــش خصوصــی وجــود دارد ،گفــت :در
اقتصــاد ایــران از بخــش خصوصــی زیــاد صحبــت میشــود
و همــگان خواســتار مشــارکت بخــش خصوصــی در
فعالیتهــای اقتصــادی هســتند ،امــا آنچــه از ایــن بخــش
خواســته میشــود ایــن اســت کــه در سیاســتگذاریها
و برنامههــای توســعه اقتصــادی تنهــا مجــری امــور باشــد.
از تشــکلها هــم میخواهنــد کــه صرفــاً بازتابدهنــده
نظــر آنهــا در اقتصــاد و جامعــه باشــند.
منافــع بلندمــدت ملــی معیــار ســنجش مســائل
قــرار گیــرد
شــافعی در ادامــه تاکیــد کــرد :حــرف مــا ایــن نیســت
کــه هــر آنچــه بخــش خصوصــی میگویــد همــان شــود،
باالخــره دولــت هــم محدودیتهــای خــود را دارد ،امــا مــا
نیــز انتظــار داریــم تــا در راســتای همســویی و همنوایــی،
مســائل بــا خطکــش منافــع بلندمــدت ملی ســنجیده شــود
و زمــان آن رســیده تــا بــه بخــش خصوصــی واقعــی فرصــت
داده شــود تــا در قانونگــذاری و سیاســتگذاریها مــورد
توجــه قــرار بگیرنــد و بدینوســیله منافــع ملــی و صنفــی
آنهــا تامیــن شــود.
او گفــت :مــا نماینــدگان بخــش خصوصــی نیــز بایــد بــه
دنبــال ایجــاد صــدای واحــد باشــیم و مســوولیتی را کــه
پذیرفتهایــم فــارغ از مناســبات داخلــی یــا گروهــی و
شــخصی بــر اســاس منافــع بلندمــدت جامعــه دنبــال کنیم.
بــه اعتقــاد شــافعی تحقــق ایــن هــدف در ســایه یــک اجماع
فراگیــر و گســترده میــان فعــاالن اقتصــادی و تشــکلها
شــدنی اســت و بایــد از هــر آنچــه منجــر بــه تضــاد منافــع
میشــود ،جلوگیــری کــرد و تفــاوت دیدگاههــا را در
خانــواده اتــاق ایــران حلوفصــل کــرد و بــا اتخــاذ یــک
دیــدگاه واحــد بــه مذاکــره و رایزنــی پرداخــت.
رییــس اتــاق ایــران همچنیــن از اقدامــات انجــام شــده در
وزارت کشــور و شــورای راهبــردی تشــکلهای اتــاق ایــران
کــه موجــب بهــرهوری تشــکلها و هدایــت آنهــا بــه مســیر
تعالــی شــده اســت ،تشــکر کــرد.
نقــش انکارنشــدنی تشــکلها در تعامــل اثربخــش
بــا دولــت
نــادر ســیف معــاون تشــکلهای اتــاق ایــران نیــز در ابتــدای
ایــن همایــش بــا بیــان ایــن موضــوع کــه مهمتریــن
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انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

توانمندســازی و نظــارت بــر تشــکلها محــور فعالیــت
وزارت کشــور است

هــدف برگــزاری ایــن نشســت ،توســعه و توانمندســازی
تشکلهاســت ،گفــت :تشــکلهای اقتصــادی بــه عنــوان
راهبــران توســعه میتواننــد بــا کمــک اعضــای خــود کــه
عمدتــا بنگاههــای کوچــک و متوســط هســتند ،نقــش
موثــری در گفتوگــوی اثربخــش بــا دولــت ایفــا کننــد.
بــه اعتقــاد ســیف در شــرایط فعلــی ،تشــکلهای اقتصــادی
نقــش حایــز اهمیتــی در برونرفــت از مشــکالت و
همچنیــن افزایــش تعامــل بــا دولــت دارنــد.
او در ادامــه افــزود :تشــکلهای اقتصــادی بــه عنــوان
ســرمایه اجتماعــی هــر کشــور ،نقــش حایــز اهمیتــی در
توســعه کشــور ایفــا میکننــد .ضمــن اینکــه تشــکلهای
اقتصــادی بــا ایجــاد پیونــد و تاکیــد بــر عوامــل فرهنگــی
نقــش حایــز اهمیتــی در رشــد شــاخص ســرمایه اجتماعــی
دارنــد.
توانمندســازی و نظــارت بــر تشــکلها محــور
فعالیــت وزارت کشــور اســت
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی پــس از امضــای تفاهمنامــه
همــکاری بــا اتــاق ایــران در راســتای ارتقــای تــوان تولیــد و
رشــد ســرمایهگذاری ،در جمــع فعــاالن بخــش خصوصــی
گفــت :حــدود  8هــزار تشــکل ثبــت شــده در کشــور وجــود
دارد کــه روزانــه بــر ایــن تعــداد افــزوده میشــود؛ امــا
مســاله ایــن اســت کــه چقــدر ایــن تشــکلها را قبــول
داریــم و بــه آنهــا مســوولیت واگــذار میکنیــم؟ از طرفــی
تــا چــه انــدازه ایــن تشــکلها مســوولیتپذیرند و بــه

جایــگاه خــود واقفانــد؟
وزیــر کشــور بابیــان ایــن موضــوع کــه تشــکلها در
جایــگاه خــود قــرار ندارنــد گفــت :بخشــی از ایــن موضــوع
بــه عــدم بــاور ،عــدم واگــذاری مســوولیت و بــه فرهنــگ
جامعــه برمیگــردد.
وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت مشــارکت مــردم در
اداره کشــور گفــت :یکــی از جبرهــای اجتماعــی اســتفاده از
ظرفیــت ،تــوان و امکانــات مــردم اســت و اگــر کســی غیــراز
ایــن بخواهــد ،در میــان حرکــت چرخهــای اجتماعــی لِــه
خواهــد شــد .بایــد پذیرفــت و بــاور کــرد کــه حکومتهــا
بــدون اتــکا بــه مشــارکت مردمــی نمیتوانــد کاری از
پیــش ببرنــد و کارآیــی ندارنــد.
رحمانــی فضلــی خطــاب بــه رییــس اتــاق ایــران در مــورد
واگــذاری اختیــارات بــه تشــکلهای اقتصــادی گفــت :حــق
گرفتنــی اســت و بایــد حــق خودتــان را از مــا بگیریــد نــه
اینکــه تنهــا از مــا بخواهیــد .چــون نفــس همیــن خواســتن
اشــتباه اســت .مجلــس ،شــوراها و رییسجمهــور را شــما
و مــردم انتخــاب میکنیــد .مــردم در انتخابــات چقــدر
شــکوه آفرینــی میکننــد امــا وقتــی میخواهیــم کارهــا
را بــه آنــان واگــذار کنیــم بــه مشــکل میخوریــم
فهرســت ملــی تشــکلهای اقتصــادی ،بانــک
اطالعاتــی ارزشــمندی اســت
محمــد شــریعتمداری ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز
طــی ســخنرانی در نخســتین همایــش ملــی تشــکلهای
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اقتصــادی گفــت :رونمایــی از فهرســت ملــی تشــکلهای
اقتصــادی و ثبــت اســامی  200تشــکل اقتصــادی در
بانــک اطالعاتــی ،اقــدام ارزشــمندی اســت کــه از ایــن
پــس دســتگاههای اجرایــی بــا مراجعــه بــه ایــن بانــک
اطالعاتــی میتواننــد از ظرفیــت تشــکلهای اقتصــادی
بهرهمنــد شــوند.
او در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت مشــورت دولــت بــا
بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد :اگرچــه دولتهــا ممکــن
اســت در شــرایط خاصــی تصمیمــات خلقالســاعه بگیرنــد،
امــا بایــد اتــاق ایــران هــم مــورد مشــورت قــرار گیــرد.
در حــال حاضــر جلســه مهمــی در اقتصــاد نیســت کــه
از حضــور رییــس اتــاق ایــران و دیگــر نماینــدگان بخــش
خصوصــی بیبهــره باشــیم.
شــریعتمداری بــا اشــاره بــه تصمیمهــای جدیــد دولــت در
خصــوص ارز بیــان کــرد :پــس از ابــاغ بخشــنامه جدیــد
ارزی و الــزام افــرادی کــه پیــش از ابــاغ ایــن بخشــنامه
ثبــت ســفارش کردهانــد بــه پرداخــت مابهالتفــاوت نــرخ
 4200تومانــی بــا قیمــت ارز آزاد ،انتقادهایــی مطــرح شــد.
امــا اگــر ایــن تصمیــم هــم گرفتــه نمیشــد دولــت متهــم
بــه کــم کاری و بــی توجهــی بــه امــکان کســب ســود از
ســوی برخــی میشــد .بــه همیــن منظــور اگــر قــرار باشــد
مابهالتفــاوت ارزی وصــول شــود ،تدابیــری میاندیشــیم
کــه بهصــورت قســطی ایــن مابهالتفــاوت پرداخــت شــود و
یــا بــه شــیوه دیگــر از آنهــا حمایــت میکنیــم.
او افــزود :در مــورد فهرســت کاالهــای گــروه اول کــه
فقــط شــامل مــواد غذایــی ،دارو و تجهیــزات و ملزومــات
مهــم پزشــکی میشــود از ارز  4200تومانــی اســتفاده
میکنیــم .ایــن امــر باعــث منطقــی شــدن تقاضــای ثبــت
ســفارش شــده اســت .
بــر اســاس توضیحــات محمــد شــریعتمداری پیشــنهادهای
ارایهشــده از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
خصــوص مشــکالت تولیدکنندگانــی کــه صادرکننــده
هــم هســتند و مــواد اولیــه وارد میکننــد بــه کمیســیون
ارزی بانــک مرکــزی کــه همــان کمیتــه مــاده  12اســت،
ارایهشــده تــا مشــکالت رســیدگی شــود و ایــن دســته از
تولیدکننــدگان بتواننــد بــدون بوروکراســی ارز حاصــل از
صــادرات خــود را اســتفاده کننــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد  //هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهفت

سود سرشار خام فروشی بالی
جان تولید داخل شده است
یارانههای دولتی باعث رانت
گسترده شده است

عضو فــــــــــدراســــــــــــیون صـــادرات انــــــرژی و
صـــــنایع وابســـته ایـــــــــران در گفتوگــو بــا جــام جــم
آنالیــن مطــرح کــرد:
ســود سرشــار خــام فروشــی بــای جــان تولیــد داخــل شــده
اســت /یارانههــای دولتــی باعــث رانــت گســترده شــده اســت
درحالــی کــه تولیدکننــدگان داخلــی نگــران از تامیــن مــواد
اولیــه مــورد نیازشــان از میــان مــواد اولیــه ایرانــی هســتند،
اغلــب صنایــع باالدســتی از جملــه تولیــد کننــدگان فــوالد و
پتروشــیمیها در محیطــی کامــا ایمــن بــدون توجــه بــه
منافــع ملــی درحــال صــادرات مــواد خــام خــود هســتند.
بــه گــزارش جــام جــم آنالیــن ،ایــن رویــداد درحالــی اتفــاق
افتــاده اســت کــه مقــام معظــم رهبــری و قانــون اساســی
کشــورمان مشــخصا خــام فروشــی را بــه زیــان اقتصــاد و منافع
ملــی کشــورمان اعــام کردهانــد و الزم اســت بــا اســتفاده از
ابــزار قانونــی صنایــع باالدســتی را از ایــن کار منــع کــرد .جــام
جــم آنالیــن در ایــن زمینــه مصاحبــهای بــا پیــام باقــری چــون اصــوال ایــن شــرکتها تولیدکننــده مــوادی بودنــد
عضو فـــــدراســــــیون صـــادرات انــــــــرژی و صـــــنایع کــه صنایــع پاییــن دســتی نیازمنــد آن هســتند .ایــن مــواد
بایــد در چرخــه تولیــد قــرار گیــرد و در نهایــت بــا تولیــد
وابســـته ایـــــران داشــته کــه در ادامــه میخوانیــم.
محصــول نهایــی ارزش افــزوده باالیــی را بــه اقتصــاد کشــور
• بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت بــرق وابســتگی باالیی هدیــه م ـیداد .ایــن درحالــی اســت کــه همزمــان متاســفانه
بــه مــواد اولیــه ایرانــی در بخــش صنایــع فلــزی یــا زمینــه توســعه صنایــع میانــی ،تکمیلــی و کوچــک متناســب
پتروشــیمیها دارد ،آیــا واقعــا دســتیابی بــه مــواد نبــود و همیــن مشــکل باعــث شــد کمــی از برنامهریزیهــای
انجــام شــده دور بشــویم.
اولیــه مــورد نیــاز مشــکل بــوده اســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســئوال الزم اســت توضیــح رونــدی
را داشــته باشــیم کــه بــه اینجــا رســیدیم ،امــا اگــر پاســخ • منظور از دوری از برنامههای مورد نظر چیست؟
مشــخص و واحــدی الزم باشــد بایــد بگویــم بلــه تامیــن برخی ببنیــد ،اصــوال صنایــع باالدســتی وقتــی بیــش از نیــاز بــازار
مــواد اولیــه بخصــوص آن بخــش کــه تولیــدات صنایــع تولیــد داشــتند و امــکان جــذب تولیــدات ایــن شــرکتها
باالدســتی کشــورمان اســت مدتــی اســت مشــکل شــده داخــل مرزهــای ایــران نبــود ،ناچــار تولیــدات صنایــع
باالدســتی ســر از بازارهــای بیــن المللــی در مــی آورد .چــون
اســت.
سیاســتگذاری فــروش و عرضــه کاال در اختیــار خودشــان
• دلیــل بــروز چنیــن مشــکلی بــه نظــر شــما قــرار گرفــت.
چیســت؟
براســاس سیاسـتهای کالن و منطقــی کــه در حــوزه توســعه • صــادرات غیرنفتــی کــه مــورد تاییــد اســت،
اقتصــادی طــی دهههــای هفتــاد و اوایــل هشــتاد اتخــاذ شــد ،چطــور معتقدیــد کــه صــادرات محصــوالت صنایــع
صنایــع باالدســتی مثــل پتروشــیمیها ،فوالدســازیها و باالدســتی مشــکل ایجــاد کــرده اســت؟
تولیدکننــدگان ســیمان و  ...ســرمایهگذاریهای گســتردهای بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد ،شــرکتهای صنایــع
صــورت گرفــت و موضــوع هــم بــا جدیــت پیگیــری شــد ،باالدســتی عمومــی براســاس سیاس ـتهای اولیــه کــه بــرای
امــا نکتــه اینجاســت کــه صنایــع باالدســتی بایــد براســاس آنهــا اتخــاذ شــده اســت مــورد حمایــت گســترده دولــت قــرار
رســالت و ماموریتــی کــه داشــتند حرکــت میکردنــد ،دارنــد .بــه عنــوان مثــال هزینههــای مربــوط بــه انــرژی ایــن

شــرکتها بــا یارانــه و قیمتهــای خاصــی تامیــن میشــود.
ایــن درحالــی اســت کــه چنیــن سیاســتی بــرای رقابتپذیــری
محصــوالت نهایــی کشــورمان بــوده نــه اینکــه محصــول
کارخانههــای باالدســتی مســتقیم در بــازار عرضــه شــود.
چــون قیمــت تمــام شــده محصــوالت صنایــع باالدســتی
عمومــا بــا توجــه بــه یارانههایــی کــه دریافــت میکننــد
بســیار پاییــن اســت .اینجــا مشــکل آغــاز میشــود.
• مشکل مورد نظر چیست؟
کامــا روشــن اســت ،شــرکتهای فــوالدی ،پتروشــیمیها
و ســیمان کــه یارانههــای گســتردهای دریافــت میکننــد
قطعــا میتوانــد محصــوالت بســیار ارزانــی را در بــازار خــارج
عرضــه کننــد کــه قــدرت رقابــت باالیــی بــا ســایر محصــوالت
خارجــی دارد .بــه عنــوان مثــال قیمــت بســیار پاییــن فــوالد
و ســیمان ایــران در بازارهــای بیــن المللــی دردســر ســاز
شــد بــه صورتــی کــه اروپــا در مقابــل قیمــت فــوالد ایــران
پرونــده دامپینــگ تشــکیل داد و عــراق هــم ســیمان ایــران
را بــا صــد در صــد تعرفــه اجــازه ورود میدهــد .ایــن یعنــی
مزیــت رقابتــی خودمــان را بــه دیگــران دادهایــم.
• منظــور از مزیــت رقابتــی را بــه دیگــر دادهایــم
چیســت؟
همانطــور کــه قبــا اشــاره کــردم صنایــع باالدســتی تشــکیل
شــد بــرای تولیــد کاالی نهایــی و صــادرات محصــوالت ایرانــی
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در بازارهــای داخلــی و خارجــی بــا ارزش افــزوده باالتــر؛
درحالــی کــه امــروز وقتــی فــوالد خــام صــادر میکنیــم و
محصــول نهایــی را از دیگــر کشــورها وارد میکنیــم یعنــی
مزیــت رقابتــی خودمــان کــه انــرژی بــوده را مســتقیم در
اختیــار کشــور دیگــری قــرار دادهایــم .بــه ایــن ترتیــب ارزش
افــزوده؛ اشــتغال؛ بــازار صادراتــی در اختیــار آن کشــور قــرار
دادهایــم بــه جــای اینکــه منافــع ملــی خودمــان را حفــظ
کنیــم .بارهــا بــه مســئوالن پیشــنهاد دادیــم بــرای یــک
دوره کوتــاه یارانههــای انــرژی را در ایــن صنایــع حــذف
کننــد تــا ببینیــم آیــا واقعــا مزیــت رقابتــی در بازارهــای بیــن
المللــی وجــود دارد کــه تمایــل باالیــی بــه صــادرات وجــود
دارد؟
• شــرکتهای پتروشــیمی و فــوالدی چطــور از ایــن
مزیــت بــه نفــع خــود اســتفاده کردهانــد؟
براســاس آنچــه میدانیــم ،شــرکتهای یــاد شــده عرضــه
محصــوالت خــود را در بازارهــای داخلــی بســیار محــدود
کردهانــد امــا در عیــن حــال بــا اســتفاده از مزیــت
اقتصــادی کــه در اختیــار دارنــد عرضــه محصــوالت بــه
بازارهــای خارجــی را توســعه دادهانــد بــه ایــن دلیــل کــه نــه
تنهــا ارز بــه دســت میآورنــد بلکــه داخــل کشــورمان نیــز
معافیتهــای مالیاتــی و همچنیــن یارانــه انــرژی دریافــت
میکننــد .پــس در واقــع یــک تیــر و چنــد نشــان بــوده
اســت .نکتــه اینجاســت کــه بعضــا واردات همیــن محصــوالت
از خــارج از کشــور بســیار ارزانتــر از خریــد همــان مــاده
داخــل بــازار ایــران اســت.
• منظــور فــروش صــوری محصــوالت بــه خــارج
اســت؟
مــن اطالعــی از ایــن مــورد نــدارم ولــی وقتــی پــای ســود
بــاال در میــان باشــد چــه بســا ایــن اتفــاق هــم افتــاده باشــد.
• برســیم بــه موضــوع عرضــه در بــورس ،بســیاری
از تولیدکننــدگان صنایــع پاییــن دســت معتقدنــد
کشــف قیمتــی در بــورس کاال بــه صــورت مهندســی
شــده انجــام میشــود ،آیــا ایــن نکتــه صحــت دارد؟
بــد نیســت بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم وقتــی عرضــه
کننــدگان محــدود باشــند ممکــن اســت تخلــف هــم ایجــاد
شــود کمــا اینکــه در بــاره کشــف قیمــت بــورس کاال نیــز
چنیــن شــده اســت .ادامــه در صفحــه 13

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تالش پارلمان بخش خصوصی برای تسریع
فرآیند صدور و حذف موانع غیرضرور

رشد ماهانه واردات نفت کره جنوبی
از ایران

اتــاق بازرگانــی تهــران ضمــن پــوزش از فعــاالن اقتصــادی
پایتخــت بــه دلیــل ُکنــد شــدن فرآینــد صــدور و تمدیــد
کارت بازرگانــی ،دالیــل ایــن کنــدی را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،بــه موجــب
مصوبــه هیــات وزیــران بــه شــماره  49751مــورخ 21
تیــر مــاه  1397ضوابــط جدیــدی بــرای صــدور و تمدیــد
کارت بازرگانــی ابــاغ شــده اســت .مصوبــه جدیــد هیــات
وزیــران ،بخشهایــی از مــاده  10آییننامــه اجرایــی
قانــون مقــررات صــادرات و واردات موضــوع تصویــب
نامــه شــماره /1395ت16ه مــورخ  6اردیبهشــت  1373و
اصالحــات بعــدی آن را مــورد اصــاح قــرار داده اســت.
در یکــی از بندهــای ایــن مصوبــه ،داشــتن محــل کســب
بــا موقعیــت اداری اعــم از ملکــی یــا اســتیجاری دارای
شناســنامه رهگیــری بــه نام شــرکت یــا یکی از ســهامداران
عمــده (بــرای اشــخاص حقوقــی) و داشــتن محــل کســب
بــا موقعیــت اداری اعــم از ملکــی یــا اســتیجاری دارای
شناســه رهگیــری (بــرای اشــخاص حقیقــی) الزامــی اعــام
شــده اســت و البتــه عبــارت بازدیــد از محــل بــرای صــدور
و تمدیــد کارت بازرگانــی بــه ایــن بنــد افزوده شــده اســت.
عــاوه بــر تغییــرات مذکــور ،ســقف واردات بــا هــرکارت
بازرگانــی در ســال اول بــه پانصــد هــزار دالر و در ســال
دوم بــه دو میلیــون دالر محــدود شــد و فرآینــد اجرایــی
ایــن تصمیــم ،نیازمنــد اجــرا و پیــاده ســازی اســت.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران بــر
خــود الزم میدانــد بابــت طوالنــی شــدن رونــد صــدور
و تمدیــد کارت بازرگانــی در شــرایط فعلــی ،از فعــاالن
اقتصــادی عذرخواهــی کنــد ،بــا ایــن کــه در ایــن مســاله
هیــچ دخــل و تصرفــی نداشــته اســت.
اجــرای ایــن مصوبــه ،فرآینــد صــدور و تمدیــد کارتهــای
بازرگانــی را بــا ُکنــدی و وقفــه مواجــه کــرده اســت،
امــا اتــاق بازرگانــی تهــران بــا تمــام تــوان خــود بــرای
حــذف موانــع غیرضــرور و تســریع فرآینــد صــدور و
تمدیــد کارت بازرگانــی تــاش میکنــد و اخبــار جدیــد
تغییــرات و اصالحــات ایــن فرآینــد را بــه فعــاالن اقتصادی
اطالعرســانی خواهــد کــرد.

واردات نفــت خــام کــره جنوبــی از ایــران بــا وجــود
اقدامــات خصمانــه واشــنگتن علیــه تهــران ،در ژوییــه
رشــد ماهانــه بــه ثبــت رســاند.
آمــار گمرکــی نشــان داد کــره جنوبــی در ژوییــه ۷۸۸
هــزار و  ۶۵۱تــن یــا معــادل  ۱۸۶هــزار و  ۴۷۸بشــکه در
روز نفــت ایــران را وارد کــرد کــه در مقایســه بــا  ۶۸۶هــزار
و  ۸۴۹تــن در ژوئــن افزایــش داشــت امــا  ۴۳.۵درصــد
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش نشــان داد.
پاالیشــگاههای کــره جنوبــی پــس از اینکــه آمریــکا از
برجــام خــارج شــده و بازگشــت تحریمهــا علیــه ایــران را
اعــام کــرد از ســوی واشــنگتن بــرای توقــف خریــد نفــت
ایــران تحــت فشــار قــرار گرفتهانــد.
پاالیشــگاههای کــره جنوبــی برنامــهای بــرای بارگیــری
نفــت ایــران در ژوییــه نداشــتند بــا ایــن حــال دولــت کــره
جنوبــی درتــاش بــرای کســب معافیــت از تحریمهــای
نفتــی آمریــکا اســت.
واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران در هفــت مــاه نخســت
امســال ،بــه  ۶.۹۲میلیــون تــن یــا  ۲۳۹هــزار و ۳۱۷
بشــکه در روز رســید کــه  ۳۵.۱درصــد در مقایســه بــا
 ۱۰.۶۷میلیــون تــن در مــدت مشــابه ســال  ۲۰۱۷افــت
داشــت.
در مجمــوع کــره جنوبــی کــه پنجمیــن واردکننــده بــزرگ
نفــت جهــان اســت ،در ژوییــه  ۱۲.۸۹میلیــون تــن یــا
معــادل  ۳.۰۵میلیــون بشــکه در روز نفــت وارد کــرد کــه
 ۳.۶درصــد در مقایســه بــا  ۱۲.۴۴میلیــون تــن در مــدت
مشــابه ســال گذشــته رشــد نشــان داد.
واردات نفــت کــره جنوبــی از روســیه در مــدت مذکــور
 ۶۰.۱درصــد افزایــش یافــت و بــه  ۱.۱۸میلیــون تــن
رســید و وارداتــش از آمریــکا  ۶۸۴هــزار و  ۹۳۱تــن بــود
در حالــی کــه ســال گذشــته هیــچ وارداتــی از ایــن کشــور
نداشــت.
کــره جنوبــی در فاصلــه ژانویــه تــا ژوییــه  ۸۷میلیــون تــن
نفــت وارد کــرد کــه  ۲.۸درصــد در مقایســه بــا ۸۴.۶۱
میلیــون تــن در مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش
داشــت.

انـرژی
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بخش خصوصی میتواند خطشکن
اصلی نبرد اقتصادی باشد
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران بــا اشــاره بــه
جنــگ اقتصــادی کــه بــا میــدانداری آمریــکا در حــال
انجــام اســت ،گفــت :بخــش خصوصــی میتوانــد خــط
شــکن اصلــی نبــرد اقتصــادی باشــد.
دریابــان علــی شــمخانی ،نماینــده مقــام معظــم رهبــری
و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در جمــع اعضــای
هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران اظهــار داشــت :بخــش خصوصــی در
جنــگ اقتصــادی امــروز ،عهــدهدار نقشــی اســت کــه
بســیج مردمــی در هشــت ســال دفــاع مقــدس ایفــا
کــرد.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری بــا بیــان اینکــه
بخــش خصوصــی در مواجهــه موفــق بــا مهمتریــن
تهدیــدات کشــور کارنامــه درخشــانی ارائــه کــرده
اســت ،خاطرنشــان کــرد :اگــر در جنــگ تحمیلــی بــا
روشهــای مرســوم و کالســیک و بــا اســتفاده انحصــاری
از ظرفیتهــای دولتــی بــا دشــمن مواجــه میشــدیم،
هنــوز صــدام در پشــت دروازههــای اهــواز بــود.
شــمخانی گفــت :بســیج بــه عنــوان ســاختار برآمــده از
متــن جامعــه بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای عظیــم
مردمــی ،معادلــه جنــگ نابرابــر را به شــکل شــگفتآوری
بــه نفــع جمهــوری اســامی ایــران تغییــر داد .در
زمانــی کــه بزرگتریــن استراتژیس ـتهای نظامــی جهــان
بــر اســاس ارزیابــی معــادالت نظامــی معتقــد بودنــد کــه
ایــران مغلــوب جنــگ خواهــد بــود؛ بــا وارد شــدن بســیج
و ورود امکانــات ،ابتــکارات و انگیزههــای بــاالی مردمــی
در جنــگ؛ همــه معــادالت کالســیک فــرو ریخــت و
اراده مــردم سلحشــور ایــران نقشــههای نظــام ســلطه
را نقــش بــرآب کــرد.
وی تصریــح کــرد :در جنــگ اقتصــادی امــروز نیــز کــه
بــا میــدانداری آمریــکا در حــال انجــام اســت و ابعــادی
بــه مراتــب پیچیدهتــر ازجنــگ نظامــی دارد ،نیــز تنهــا

معادلــه تغییردهنــده موازنــه غیرقابــل قبــول کنونــی،
بازتولیــد تجربیــات و ظرفیتهــای عظیــم مردمــی
و بخــش خصوصــی و حاکــم شــدن آن بــر فضــای
تصمیمگیریهــا و سیاســتگذاریهای اقتصــادی اســت.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا اشــاره بــه الزامــات
شــکلگیری ایــن راهبــرد جدیــد در نظــام اقتصــادی
کشــور اظهــار داشــت :غلبــه نــگاه ملــی بــر رویکردهــای
صنفــی و منافــع شــخصی ،همراهــی بــا مــردم و داشــتن
برنامــه جامــع راهبــردی بــرای نقشآفرینــی در ایــن
عرصــه از اولویتهــای غیرقابــل اجتنابــی اســت کــه
میتوانــد بخــش خصوصــی واقعــی و پیشــرو را بــه
خطشــکن اصلــی نبــرد اقتصــادی مبــدل ســازد.
شــمخانی بــا تقدیــر از بخــش خصوصــی فعــال ،دلســوز،
مردمــی و ایثارگــر کــه بــا انگیــزه ملــی و اعتقــادی بــه
دنبــال کمــک بــه حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور و
مــردم اســت ،اعــام کــرد :ســاز و کارهــای جدیــدی
بــرای فعالســازی و مشــارکت هــر چــه بیشــتر فعــاالن
و نخبــگان اقتصــادی بخــش خصوصــی در عرصــه
تصمیمســازی و تصمیمگیــری کالن کشــور اتخــاذ
شــده کــه اجرایــی خواهــد شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه نیــز رئیــس و نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی تهــران در حوزهــای صنایــع ،معــادن ،عمــران
،کشــاورزی ،دارویــی و غذایــی مســایل ،مشــکالت،
دغدغــه هــا و راه کاره هــای خــود را بیــان داشــتند.
لــزوم مشــارکت دادن بخــش خصوصــی در تصمیمــات
اقتصــادی ،کاهــش ســیطره دولــت بــر اقتصــاد ،ضــرورت
اتخــاذ تصمیمــات ثبــات آفریــن و بلنــد مــدت ،عــدم
اتخــاذ تصمیمــات غیــر کارشناســی و برخــورد علمــی،
اصولــی و سیســتمی بــا مشــکالت شــبکه ای از مهــم
تریــن نکاتــی بــود کــه توســط فعــاالن بخــش خصوصــی
و نماینــدگان اتــاق بازرگانــی در ایــن جلســه مطــرح
شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در پانزدهمیــن نشســت کمیســیون تســهیل تجــارت
و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،بســته ارزی جدیــد
و نیــز تحــوالت بــازار ارز مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفــت .اعضــای ایــن کمیســیون بــا اشــاره بــه اینکــه
بخــش عمــدهای از محتــوای بســته جدیــد ،معطــوف بــه
پیشــنهادات فعــاالن اقتصــادی در ماههــای اخیــر بــوده
اســت ،از ایــن نکتــه انتقــاد کردنــد کــه دولــت بــار دیگــر،
پشــت درهــای بســته و بــدون بهرهگیــری از مشــاوره
بخــش خصوصــی و اثرپذیــران اصلــی ایــن سیاســتها،
بســته جدیــد ارزی را تدویــن کــرده اســت .نماینــدگان
بخــش خصوصــی در کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه
صــادرات اتــاق تهــران ،همچنیــن از بیتوجهــی دولــت بــه
نظــرات اتاقهــای بازرگانــی بــه عنــوان پارلمــان بخــش
خصوصــی گالیــه کردنــد و خواســتار نزدیکتــر شــدن
رابطــه مشــورتی نهــاد دولــت بــا بخــش خصوصــی شــدند.
آدرس غلط دولت در مورد واردات
در آغــاز ایــن نشســت ،محمدرضــا انصــاری بــه اقدامــات
اتــاق ایــران پــس از اعــام نــرخ 4200تومــان بــرای ارز
اشــاره کــرد و گفــت :اتــاق ایــران بالفاصلــه پــس از اعــام
ایــن سیاســت ،کمیتــه ارزی تشــکیل داد و ایــن کمیتــه بــا
دعــوت از صاحبنظــران درصــدد تحلیــل علمــی مســائل
پیــش آمــده برآمــد .مســاله مهــم ایــن اســت کــه مــا فکــر
میکنیــم میــان بخــش خصوصــی و دولــت ،دیالــوگ
موثــری برقــرار نیســت و دولتیهــا از مــا فاصلــه دارنــد.
نایبرییــس اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد :نظــر بخــش
خصوصــی ایــن اســت کــه دولــت ارز محــدودی را کــه در
اختیــار دارد ،صرفـاً صــرف کاالهــای اساســی کنــد .دولــت،
بخشهایــی از نظــرات بخــش خصوصــی را پذیرفتــه اســت
امــا عــاوه بــر آن ،قصــد دارد کنترلهــا را افزایــش دهــد.
دولــت بایــد دســت از کنتــرل غیرضــرور بــردارد .نمیشــود
جزییــات رفتــار مــردم را مــورد کنتــرل قــرار داد.در ادامــه
ایــن جلســه ،محمــد الهوتــی ،دیگــر عضــو ایــن کمیســیون
نیــز بــا اشــاره بــه شــرایطی کــه در دولــت یازدهــم بــر
جامعــه حاکــم بــود ،گفــت :در چهــار ســال نخســت دولــت
آقــای روحانــی ،خــروج ارز از کشــور اتفــاق نیفتــاد .بــه ایــن
دلیــل کــه امیــد بــر جامعــه حاکــم بــود .اگــر دولــت در
آغــاز دومیــن دوره خــود ،تحــت سیاســتی نادرســت ،منابــع
ارزی را بــرای حفــظ نــرخ تصنعــی ارز بــه بــازار تزریــق
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بســته ارزی نخســت بــا دولــت در میــان گذاشــته شــد .امــا
پــس از حــدود ســه مــاه فرصتســوزی و اتــاف منابــع،
دولــت بســته جدیــد را ارایــه کــرد .بررســیهای معاونــت
اقتصــادی اتــاق تهــران نشــانمیدهــد کــه در طــول ســه
مــاه گذشــته ،حــدود  33بخشــنامه صــادر شــده کــه ایــن
حاکــی از ســردرگمی سیاســتگذار و عــدم اطمینــان او
بــه فعــاالن اقتصــادی اســت .او افــزود :اکنــون پــس از ســه
مــاه بــازار ثانویــه پذیرفتــه شــده امــا اطالعرســانی بانــک
مرکــزی در مــورد بــازار ثانویــه همچنــان ضعیــف اســت.
حتــی الزم اســت فعــاالن اقتصــادی بــرای فعالیــت در بــازار
ثانویــه تحــت آمــوزش قــرار گیرنــد .الهوتــی در ادامــه بــا
انتقــاد از آنچــه سیاســتهای رانــتزامینامیــد ،گفــت:
بســته سیاســتی جدیــد نیــز بــه دنبــال بســتن و محــدود
کــردن اســت .ضمــن آنکــه امــکان توافــق صادرکننــده و
واردکننــده فقــط در ســامانه نیمــا دیــده شــده اســت در
حالــی کــه پیشتــر در مــورد توافــق خــارج از ســامانه نیــز
صحبــت شــده بــود .معتقــدم اگــر همــه ملــزم بــه حضــور
در ســامانه نیمــا باشــند ،بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد.

نکــرده بــود ،شــاهد چنیــن اتفاقاتــی در بــازار نبودیــم.
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران افــزود :آنچــه در
ایــن روزهــا بــازار را دچــار التهــاب کــرده ،نگرانــی مــردم
از آینــده اســت .مــردم ســعی دارنــد داراییهــای خــود را
بــه ارز و ســکه تبدیــل کننــد .لــذا بــرای بازگشــت آرامــش ضرورت اصالح تدریجی نرخ ارز مرجع
بــه بازارهــا ،الزم اســت ،اطمینــان بــه جامعــه بازگــردد .محســن بهرامــی ارض اقــدس کــه ریاســت کمیســیون
محمــد الهوتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ،افزایــش قیمــت ارز ،تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران را در
قــدرت خریــد مــردم را کاهــش داده اســت ،افــزود :کاهــش اختیــار دارد در ســخنانی بــه ایــن مســاله پرداخــت کــه
قــدرت خریــد ،روی تمــام شــؤونات زندگــی مــردم اثــر هنــوز اظهارنظــر قطعــی در مــورد بســته جدیــد ارزی
داشــته اســت و نمیتــوان ایــن مســاله را نادیــده گرفــت .دولــت مقــدور نیســت و بایــد بــه اجــرای ایــن بســته و
ایــن عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات بانــک مرکــزی فرصــت بیشــتری دارد .بهرامــی ادامــه داد:
اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه آنچــه آدرس غلــط در مــورد میخکــوب شــدن نــرخ ارز مرجــع ،دولــت را از سیاســت
واردات کاالهــامیخوانــد ،گفت:دولتیهــا اینگونــه القــا تکنرخــی شــدن ارز دور میکنــد .در حالــی کــه
کردهانــد کــه دولــت ارز را تخصیــص داده امــا کاالیــی وارد ایــن سیاســت بایــد اجــرا شــود .در نتیجــه بایــد اصــاح
نشــده اســت .ایــن آدرس غلطــی اســت کــه بــه جامعــه تدریجــی نــرخ ارز مرجــع نیــز اتفــاق بیفتــد .او افــزود :اگــر
داده شــده اســت .در قبــال ارزهــای تخصیــص یافتــه ،قــرار اســت ،کاالهــا بــه دو گــروه کاالهــای اساســی و غیــر
کاالهایــی وارد شــده اســت .امــا چــه کســی نظــارت کــرده تفکیــک شــود ،بخــش خصوصــی نیــز نظــرات خــود را در
کــه ایــن کاالهــا بــا نرخــی متناســب بــا ارز  4200تومانــی مــورد ترکیــب کاالهــای اساســی اعــام کنــد .همچنیــن
بــه دســت مــردم برســد؟ او بــا بیــان اینکــه تصمیــم الزم اســت ،ســتادی بــرای رصــد و پایــش بخشــنامه ارزی
جدیــد دولــت در حــوزه ارز ،دیرهنــگام اتخــاذ شــده اســت ،دولــت در اتــاق بازرگانــی ایجــاد شــود .همچنین الزم اســت
گفــت :نخســتین مســالهای کــه سیاســت قبلــی دولــت را کــه مشــخص شــود ،مدیریــت خریــد و فــروش بــازار ثانویــه
بــا تردیــد مواجــهمیکــرد ،تعییــن نــرخ  4200تومانــی کجاســت تــا فعــاالن اقتصــادی بتواننــد اطمینــان حاصــل
بــرای ارز بــود .در اتــاق بازرگانــی ایــران ،کمیتــه ارزی کننــد کــه بــه ارزی کــه خریــداری کردهانــد ،دســت
تشــکیل شــد و بــه مــوازات آن در اتــاق تهــران ،مکاتباتــی مییابنــد یــا پــول ارزی را کــه بــه فــروش رســاندهاند،
بــا معــاون اول رییسجمهــوری صــورت گرفــت و ایــرادات دریافــت میکننــد.

وزارت نفت نمی تواند بر
پاالیشگاه ها وپتروشیمی های
خصوصی نظارت کند
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بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در جلســه علنــی روز
دوشــنبه مجلــس شــورای اســامی بررســی ســؤال نــادر
قاضــی پــور و علیرضــا محجــوب از وزیــر نفــت در مــورد
آتــش ســوزی هــای مکــرر در پاالیشــگاه هــای کشــور
و اقدامــات وزارت نفــت بــرای جلوگیــری از ایــن آتــش
ســوزی هــا در دســتور کار صحــن علنــی قــرار گرفــت.
 ،بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت گفــت :بخــش هــای زیــادی از
صنعــت نفــت طــی صد ســال گذشــته دچــار فرســودگی
شــده و بازســازی الزم صــورت نگرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :در صنعــت نفــت بــا ســه عامــل مــواد
قابــل اشــتعال ،ســموم و فشــار بــاال مواجــه هســتیم کــه
البتــه همــه ایــن ســه عامــل در صنعــت نفــت ایــران
نســبت بــه ســایر کشــورها در ســطح خطرپذیــری
باالتــری قــرار دارد.
وزیــر نفــت ادامــه داد :در جریــان خصوصــی ســازی در
صنعــت نفــت بــه نظــام رگوالتــوری (تنظیــم مقــررات)
توجــه کافــی نشــده اســت ،بــه گونــه ای کــه در حــال
حاضــر وزیــر نفــت هیــچ گونــه دخــل و تصــرف و
نظارتــی بــر پاالیشــگاه هــای واگــذار شــده و پتروشــیمی
هــا نــدارد.
وی افــزود :البتــه دســتورالعمل هــا و نظامنامــه هایــی را
در خصــوص الزامــات ایمنــی در مجتمــع هــای صنعــت
نفــت ابــاغ کــرده ایــم امــا بــه هــر حــال بســیاری از
ایــن حــوادث بــا تخلــف از ایــن دســتورات اتفــاق مــی
افتــد.
زنگنــه گفــت :هیــات ویــژه ای جهــت رســیدگی بــه
تخلفــات ایمنــی ایجــاد شــده اســت امــا در خصــوص
پاالیشــگاه هــای خصوصــی و پتروشــیمی هــا ابــزاری
بــرای کنتــرل و تنبیــه خاطیــان در دســت نداریــم .جهت
بــاال بــردن فرهنــگ ایمنــی ،بــه شــرکت هــای بیمــه ای
تاکیــد کردیــم تــا ســخت گیــری بیشــتری در خصــوص
ضوابــط بیمــه ای تاسیســات صنعــت نفــت نســبت بــه
ســایر صنایــع داشــته باشــند ،زیــرا ایــن ســخت گیــری
انضبــاط بیشــتری در پــی خواهــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

مـیتوانیم
صادرکننده برق
باشیم
وزیــر نیــرو گفــت :از هماکنــون بــرای پیــک ســال
آینــده تدابیــر الزم را در نظــر گرفتهایــم و براســاس
برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه قــرار شــده تــا ۲۵
واحــد نیروگاهــی جدیــد وارد مــدار شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان امــروز (چهارشــنبه)
در حاشــیه افتتــاح نیــروگاه  ۴۵۶مگاواتــی غــرب
مازنــدران (کاســپین) در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی
بــر برنامههــای وزارت نیــرو بــرای گــذر از پیــک ســال

آینــده و میــزان ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه اظهــار
کــرد :برنامــه مربــوط بــه ایــن مســاله را تنظیــم کردهایــم
کــه در ابتــدا بایــد در هیــات وزیــران ارائــه شــود و بعــد
از آن اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه ایــن مســاله از
طریــق رســانهها اطالعرســانی خواهــد شــد.
وی افــزود :در کل بایــد گفــت کــه برنامــه وزارت نیــرو
بــرای پیــک ســال  ۹۸ایــن اســت کــه  ۵۰درصــد از
تــوان و ظرفیــت خــود را روی موضــوع تولیــد متمرکــز
کنیــم کــه یکــی از برنامههــای در ایــن راســتا بــه مــدار
آوردن واحدهــای جدیــد نیروگاهــی تبییــن شــده اســت.
وی درخصــوص میــزان ظرفیــت ایــن نیروگاههــا گفــت:
در بهتریــن شــرایط پنــج هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت
نیروگاهــی کشــور اضافــه خواهــد شــد .البتــه بایــد گفــت
کــه ظرفیــت قابــل اتــکا از ایــن میــزان کمتــر اســت.
بــه گفتــه وی ،یکــی دیگــر از برنامههــای وزارت نیــرو
ایــن اســت کــه معــادل ایــن میــزان را در حــوزه
مدیریــت مصــرف دنبــال کنیــم .گرچــه مدیریــت مصــرف
بــه پیچیدگــی ســاخت یــک نیــروگاه نیســت امــا مجموعه
اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه میتوانــد تــا چهــار
هــزار مــگاوات را بــرای مــا بــه عنــوان معــادل ظرفیــت
ایجــاد کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه اصــاح برخــی از تجهیــزات مصرفــی
همچــون کولرهــا ،تغییــر حــدود  ۱۵میلیــون المــپ
پرمصــرف در ســطح کشــور بــه ویــژه ســازمانهای
دولتــی ،تغییــرات ســاعات کار ادارات و توافــق بــا صنایــع
بــزرگ بــرای تغییــر زمــان تولیــد میتوانــد در ایــن
حــوزه بســیار کمکرســان باشــد .البتــه بــرای تغییــر
زمــان تولیــد صنایــع الزم اســت کــه بــا بخــش تولیــد
هماهنگیهــای الزم صــورت گیــرد تــا ایــن بخــش دچــار
مشــکل نشــود.
اردکانیــان برنامهریــزی بــرای بــرق مصرفــی چاههــای
کشــاورزی و مهمتــر از آن تشــویق پرمصرفهــا بــرای
قــرار گرفتــن در جایــگاه خوشمصرفهــا را یکــی دیگــر
از اهــداف وزارت نیــرو عنــوان و اظهــار کــرد :درخصــوص
پرمصرفهــا تصمیمــات متعــددی را گرفتهایــم تــا جایــی
کــه اگــر الزم باشــد تــا تشــویق بــرای پرمصرفهــا عملــی
شــود قطعــا تعرفــه آنهــا را تغییــر خواهیــم داد.
وزیــر نیــرو درخصــوص برنامــه وزارت نیــرو بــرای پرداخت
بدهیهــای خــود گفــت :راهکارهــای متعــددی را بــرای
ایــن مســاله در نظــر گرفتهایــم کــه یکــی از ایــن
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راهکارهــا مکانیــزم تبصــره بودجــه ســال  ۹۷اســت کــه
ایــن امــکان را بــرای تهاتــر مطالبــات و رد دیــون فراهــم
میکنــد بهگونــهای کــه در انجــام فعالیــت پیمانــکاران
و طلبــکاران صنعــت بــرق گشــایش ایجــاد شــود.
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن ســعی خواهیــم کــرد کــه
عــاوه بــر اســتفاده از مکانیزمهــای موجــود در بودجــه
از دولــت نیــز بــرای پرداخــت مطالبــات کمــک بخواهیــم
و امیدواریــم کــه در پرداخــت مطالبــات امســال و ســال
آینــده عملکــرد بهتــری را داشــته باشــیم.
اردکانیــان در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــا
تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه در حــوزه انــرژی بایــد بتوانیــم
بــا تحقــق برنامههــا کشــور را بــه عنــوان هــاب انــرژی
در منطقــه معرفــی کنیــم ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر
بــا کشــورهای همســایه از جملــه پاکســتان ،افغانســتان،
ترکمنســتان ،آذربایجــان ،ارمنســتان ،ترکیــه و عــراق
خطــوط ارتباطــی داریــم .عــاوه بــر ایــن ظرفیتهــای
بســیار باالیــی بــرای نیروگاههــای تجدیدپذیــر در
کشــور وجــود دارد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ســرمایهگذاران داخلــی و
خارجــی میتواننــد بــرای عرضــه انــرژی در داخــل
کشــور و همچنیــن بــرای تولیــد و فــروش انــرژی بــه
کشــورهای همســایه مشــارکت کننــد ،گفــت :وزارت نیــرو
میتوانــد امکانــات الزم را در اختیــار آنهــا بگــذارد تــا
ســرمایهگذاران بتواننــد انــرژی تولیــدی خــود را عرضــه و
قراردادهــای الزم را منعقــد کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون امــکان صــادرات و واردات
بــرق را در کشــور فراهــم کردهایــم ،عنــوان کــرد:
امســال مشــترکان همــکاری بســیار خوبــی بــرای گــذر
از خاموشــی داشــتند کــه امیــد مــیرود در ســالهای
آینــده نیــز شــاهد ایــن همکاریهــا باشــیم چراکــه
شــرایط آبــی بــه نحــوی اســت کــه دیگــر نمیتوانیــم
ماننــد گذشــته از ظرفیتهــای برقابــی کشــور اســتفاده
کنیــم.
اردکانیــان تاکیــد کــرد :اگــر مشــترکان همکاری بیشــتری
بــا صنعــت بــرق داشــته باشــند میتوانیــم صادرکننــده
بــرق باشــیم .بهویــژه آنکــه بســیاری از کشــورهای
همســایه در آســتانه بازســازی قــرار گرفتهانــد کــه ایــن
مســاله میتوانــد بــرای کشــور مــا یــک فرصــت تلقــی
شــود .بنابرایــن بایــد گفــت هــر چــه شــیوههای مصــرف
اصــاح شــود ظرفیــت بــرای صــادرات آزاد خواهــد شــد.
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ارز بیشــتری بــه بــازار ثانویــه وارد میشــود و عرضــه در
جایــگاه باالتــری از تقاضــا قــرار خواهــد گرفــت و آرامــش
بــه بــازار بــر خواهــد گشــت و قیمــت ارز پاییــن خواهــد
آمــد .سیاســتهای نابخردانــهای وضعشــده کــه باعــث
شــده افــراد ســودجویی از حجــم بــاالی بــازار نقدینگــی
اســتفاده کننــد و اوضــاع را آشــفتهتر کننــد.
اگــر سیاســت درســتی پیــش بگیریــم و اجــازه دهیــم
بــازار ثانویــه رونــق بگیــرد ،بــازار آزاد را تشــکیل دهیــم
و از ســهم ارز واردات و صــادرات  30درصــد در دســت
دولــت بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی ماننــد غــذا و دارو
قــرار بگیــرد بــازار خــود را پیــدا میکنــد و بــه آرامــش
میرســد .در چنیــن شــرایطی مدیریــت نیــز بــرای
دولــت راحتتــر خواهــد بــود.
دولــت اعــام کــرده بــود کــه تمامــی ارز موردنیــاز
واردکننــدگان و صادرکننــدگان را تأمیــن خواهــد کــرد
کــه نهایتــا مشــخص شــد در ایــن اقــدام ناتــوان اســت و
تصمیــم اشــتباهی اتخــاذ کــرده اســت.
دولــت اکنــون قــدرت خریــدی نــدارد زیــرا هیــچگاه
تمامقــد در بــازار ارز ورود نکــرده اســت .دولــت در
تصمیمهایــی کــه میگیــرد خــود را عقــب میکشــد
و پــای خــود را از معــادالت بیــرون میکشــد در
چنیــن شــرایطی افــراد ســودجو از شــرایط سوءاســتفاده
میکننــد و ســناریوهایی مینویســند کــه ایــن
آشــفتهبازار شــکل میگیــرد .اگــر دولــت ســناریو را
خــود بنویســد و اجــرای آن را بــه عهــده بگیــرد و در
بــازار ثانویــه حضــور قــوی داشــته باشــد آرامــش بــه
بــازار بــر خواهــد گشــت .بیــش از هرزمانــی نیــاز بــه
جدیــت دولــت در اجرایــی کــردن تصمیمــات داریــم.
تصمیمــات پیشــین بــه علــت کوتاهــی بانــک مرکــزی
و دولــت بهدرســتی اجــرا نشــد .بــازار ثانویــه هشــداری
اســت بــه سرکشــی قیمــت ارز ،ایــن بــازار در آینــده
نزدیــک میتوانــد ثباتبخــش قیمــت دالر باشــد ،امــا
بــه شــرطی کــه دولــت بازیگــر اصلــی بــازار باشــد و
بهجــز کاالهــای گــروه  ۳کاالی گــروه دو هــم بــه ایــن
بــازار اضافــه شــود در ایــن صــورت بــا اصــاح یکســری
ســاختارهای اقتصــادی پیشبینــی میشــود قیمــت
دالر بــه نقطــه مطلوبــی برســد کــه نــرخ متعــادل آن
بیــن  ۶تــا  ۷هــزار تومــان اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
آمریکا به دنبال اخراج چین از عضویت سازمان
تجارت جهانی
آمریــکا هشــدار داد اگــر چیــن بــه قوانیــن ســازمان
تجــارت جهانــی پایبنــد نباشــد از عضویــت ایــن
ســازمان کنــار خواهــد رفــت.
رئیــس شــورای مشــاوران اقتصــادی کاخ ســفید بــا
بیــان اینکــه چیــن بــه قوانیــن تجــارت جهانــی اهمیــت
نمیدهــد ،گفــت :کــه آمریــکا و دیگــر اعضــای ســازمان
تجــارت جهانــی احتمــاالً مجبــور خواهنــد شــد چیــن
را از عضویــت ایــن ســازمان بیــرون کنــد.
کرینهســت اعــام کــرد کــه چیــن مــدت زمانــی
طوالنــی اســت کــه بــه قوانیــن تجــارت جهانــی اهمیــت
نمیدهــد و احتمــال دارد کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه
یابــد از عضویــت تجــارت جهانــی بیــرون بیایــد.
رئیــس شــورای مشــاوران اقتصــادی کاخ ســفید گفــت:
چیــن واقعـاً نیــاز دارد تــا در طــرز تفکراتــش بازنگــری
کنــد .آیــا آنهــا میخواهنــد کــه در جامعــه بینالمللــی
باقــی بماننــد ،آیــا آنهــا میخواهنــد عضــوی از ســازمان
تجــارت جهانــی باشــند و مثــل دیگــران رفتــار کننــد
یــا آنهــا نمیخواهنــد؟
صحبتهــای کریــن َهسِ ــت در حالــی مطــرح میشــود
کــه جنــگ تجــاری بیــن آمریــکا و چیــن تشــدید شــده
اســت هفتــه گذشــته هــر دو کشــور تعرفـه  16میلیــارد
دالری بــرای همدیگــر اعمــال کردنــد .دولــت ترامــپ
تهدیــد کــرده کــه مجموعــه  200میلیــارد دالری
تعرفههــا هــم در راه اســت اگــر چیــن نخواهــد بــه
قوانیــن بینالمللــی تابــع باشــد.
شرکت انگلیسی ساخت نیروگاه خورشیدی در
ایران را متوقف کرد
شــرکت کوئــرکاس از توقــف پــروژه ســاخت نیــروگاه
خورشــیدی بــه ارزش  ۵۰۰میلیــون یــورو (۵۷۰
میلیــون دالر) در ایــران تحــت تاثیــر اقدامــات خصمانــه
آمریــکا خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،ایــن نیــروگاه که

نخســتین ســرمایهگذاری انــرژی تجدیدپذیــر شــرکت
کوئــرکاس در خــارج از اروپــا بــه شــمار میرفــت ،بــا
ظرفیــت  ۶۰۰مگاواتــی ،ششــمین نیــروگاه خورشــیدی
بــزرگ جهــان بــود.
دیهگــو بیاســی ،مدیراجرایــی کوئــرکاس در ایمیلــی بــه
رویتــرز اعــام کــرد بدنبــال تحریمهــای آمریــکا علیــه
ایــران ،مــا تصمیــم گرفتیــم تمامــی فعالیتهایمــان در
ایــران شــامل پــروژه  ۶۰۰مگاواتــی را متوقــف کنیــم.
مــا بــه دقــت بــه بررســی تحــوالت ادامــه خواهیــم داد.
پیشبینــی شــده بــود ســاخت ایــن پــروژه ســه ســال
بــه طــول بینجامــد و در هــر مرحلــه  ۱۰۰مــگاوات
ظرفیــت وارد فــاز عملیاتــی شــده و هــر شــش مــاه بــه
شــبکه متصــل شــود.
ایــن پــروژه  ۶۰۰مگاواتــی بزرگتریــن ســرمایهگذاری
خارجــی شــرکت کوئــرکاس بــود .ایــن شــرکت دربــاره
جزییــات تصمیــم خــود بــرای توقــف ســاخت ایــن
نیــروگاه و ضررهــای مالــی مرتبــط بــا آن اظهارنظــر
نکــرد.
دولــت آمریــکا پــس از اینکــه از توافــق هســتهای ســال
 ۲۰۱۵بــا ایــران خــارج شــد ،بازگشــت تحریمهــا علیــه
ایــران را اعــام کــرد .دونالــد ترامــپ ،رییــس جمهــور
آمریــکا تهدیــد کــرده اســت شــرکتهایی را کــه بــه
فعالیتشــان در ایــران ادامــه میدهنــد ،مجــازت کنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه اروپــا وعــده داده اســت در
مقابــل ایــن اقــدام یکجانبــه آمریــکا ایســتادگی کــرده و
از دســتاوردهای توافــق بــا ایــران محافظــت کنــد.
آخرین وضعیت مذاکرات پتروشیمی با خارجیها
برای سرمایهگذاری
صنعــت پتروشــیمی ایــران کــه از ظرفیتهــای باالیــی
بــرای جــذب ســرمایهگذار برخــوردار اســت در فضــای
پســابرجام حــدود  ۱۰تفاهمنامــه بــا شــرکتهای
خارجــی امضــا کــرد و بــه نظــر میرســد اعمــال
تحریمهــا مانــع ادامــه مذاکــرات بــا شــرکتها و
ســرمایهگذاران خارجــی نشــده اســت .بــه طوریکــه
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
مذاکــرات هماننــد گذشــته ادامــه دارد.
رضــا نــوروززاده در گفتوگــو بــا ایســنا درمــورد ادامــه
حضــور شــرکتها و ســرمایه گــذاران خارجــی در
صنعــت پتروشــیمی ایــران گفــت :ایــن موضــوع را بایــد
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از ترامــپ ســوال کــرد زیــرا شــرکتهایی کــه تصمیــم دیگــری در حــال انجــام اســت.
بــه حضــور در صنعــت پتروشــیمی ایــران را دارنــد بایــد
از آن ســو تعییــن تکلیــف شــوند.
رجاع مناقشه گازی با ترکمنستان به دادگاه
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت ایــران بــرای جــذب ســرمایه
بینالمللی
گــذار گفــت :بــه نظــر مــن ایــران ظرفیــت بســیار باالیــی ایرنــا دولــت ترکمنســتان اعــام کــرد کــه بــه پیشــنهاد
بــرای ســرمایه گــذاری دارد و از مزیــت خوبــی برخــوردار شــرکت ملــی گاز ایــران ،دیــروز رســمأ حــل مناقشــه
ا ست .
گازی بــا ایــران را تســلیم دادگاه داوری بینالمللــی
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی درمــورد کــرده اســت .خبرگــزاری ترنــد آذربایجــان روز دوشــنبه
مذاکــرات شــرکتهای خارجــی بــرای توســعه بــه نقــل از خبرگــزاری دولتــی ترکمــن نوشــت :بــا
طرحهــای پتروشــیمی ایــران نیــز توضیــح داد :توجــه بــه اینکــه نماینــدگان دولــت ترکمنســتان بعــد
امیدواریــم مذاکراتــی کــه بیــن صنعــت پتروشــیمی و از چندیــن مرحلــه مذاکــره بــا نماینــدگان ایرانــی
کشــورها و شــرکتهای خارجــی انجــام میشــود بــه نتوانســتند موضــوع بدهــی قیمــت گاز فروختــه شــده
نتیجــه برســد زیــرا مذاکــرات مثــل ســابق ادامــه دارد .بــه تهــران را حــل و فصــل کننــد ،عشــقآباد تصمیــم
نــوروززاده درمــورد آمادگــی شــرکت ملــی صنایــع گرفــت بــه پیشــنهاد ایــران ایــن موضــوع را بــه دادگاه
پتروشــیمی بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا اظهــار داوری بینالمللــی ارجــاع دهــد تــا آن مرجــع قضایــی
کــرد :صنعــت پتروشــیمی ایــران آمادگــی مقابلــه بــا بتوانــد یــک راهحــل عینــی و قابــل قبــول بــرای حــل
تحریمهــا را دارد .مگــر ایــن شــرایط را قبــا پشــت ایــن بحــران پیــدا کنــد .ایــران بــه دلیــل قطــع یــک
ســر نگذاشــتیم؟ مجــدد مــی توانیــم همــه برنامــه هــا را طرفــه گاز ترکمنســتان بــه ایــران بــه ســبب بحــران
ادامــه دهیــم و تــوان مدیریــت شــرایط تحریــم را داریــم .ســرما و یخبنــدان ســال  1395و تــا حــدودی نیــز بــه
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــران در دوران پســابرجام دلیــل تحریمهــای اقتصــادی از پرداخــت  8 ،1میلیــارد
مذاکــرات خــود را بــا شــرکتهای معتبــر دنیــا آغــاز دالر بــه عشــقآباد خــودداری کــرد.
کــرد و مجــددا فعالیــت صنایــع پتروشــیمی در بازارهــای
صادراتــی اروپــا و همچنیــن آمریــکای جنوبــی آغــاز
نرخ جدید برق تجدیدپذیر
شــد .بــه طوریکــه بســیاری از شــرکتهای معتبــر پــاون نرخهــای پایــه خریــد تضمینــی بــرق از
خارجــی کــه قبــا در صنعــت پتروشــیمی ایــران حضــور نیروگاههــای برقآبــی توســط وزیــر نیــرو ابــاغ
نداشــتند ،اعــام تمایــل کردنــد.
شــد کــه ایــن نرخهــا در راســتای توســعه هــر چــه
گســتردهتر اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر و
توتال به صورت رسمی ایران را ترک کرد
حضــور حداکثــری ســرمایهگذاران غیردولتــی تصویــب
ـمی
ـ
وزیــر نفــت گفــت :شــرکت توتــال بــه صــورت رس
و اعــام شــده اســت .بــر اســاس ایــن مصوبــه ،بــرق
قــرارداد توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی را تــرک کــرده تولیــدی از نیروگاههــای برقآبــی روی رودخانههــا بــه
اســت.
قیمــت  ۳۸۰۰ریــال بــر کیلوواتســاعت و بــرق تولیــدی
ـت،
ـ
مل
ـه
ـ
خان
از
ـل
ـ
نق
ـه
ـ
ب
ـر
ـ
مه
ـزاری
ـ
خبرگ
ـزارش
بــه گـ
روی خطــوط انتقــال آب و فاضــاب و تاسیســات جانبــی
بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت دربــاره آخریــن وضعیت ســدها  ۳۲۵۰ریــال برکیلــووات ســاعت خریــداری
قــرارداد توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی ،گفــت :توتــال خواهــد شــد.
بــه صــورت رســمی قــرارداد توســعه فــاز  ۱۱پــارس
جنوبــی را تــرک کــرده و بیــش از دو مــاه اســت کــه
اعــام کــرده از قــرارداد خــارج مــی شــود.
وزیــر نفــت دربــاره جایگزیــن شــرکت فرانســوی توتــال
در قــرارداد توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی تصریــح
کــرد :در حــال حاضــر فرآینــد جایگزینــی شــرکت
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Siemens To Boost Power Output And
Efficiency At Al-Sadder Power Plant In
Iraq

Oman’s ONEIC Bags $3mn Power
Transmission Deal For Mazoon

There are currently 12.3GW of utility-scale solar contracted or under Siemens’ digital services to maxconstruction and a further 21GW in imize power plant’s performance.
Assets will generate more power
the pre-contract phase
and supply electricity to an addiThe Middle East and Africa is set to tional 100,000 homes
enjoy a year-on-year PV demand increase of 170%, according to GTM n line with Iraq’s goal to improve
the efficiency and availability of the
.Research
In its latest regional breakout, de- country’s power plants, Siemens
ployment is expected to land at will provide inspection and upgrade
3.6GW this year spiking to 20GW in services for two power generation
2020. Cumulatively the region will .units at Al-Sadder Power Plant
install 83.7GW in the period 2018Located in Baghdad, the 600-meg.2023
awatts (MW) facility is one of the
According to the report’s au- country’s major power plants that
thor, Ben Attia, there are currently currently supplies approximate12.3GW of utility-scale solar con- ly 600,000 homes with power. The
tracted or under construction and works will be conducted as part of
a further 21GW in the pre-contract a new contract between Siemens’
Power Generation Services Divi.phase
.sion and the Ministry of Electricity
Major utility-scale tender programmes in Saudi Arabia, Egypt Under the agreement, Siemens will
and the UAE have boosted num- overhaul two SGT5-2000E gas turbers and Attia expects Africa to bines and perform its advanced
contribute more than 6.4GW from 3-dimensional turbine blades and
.vanes (Si3D) upgrade
.2020 onwards

The contractor will set up a 33kV
and a 11kV electricity transmission
line for primary power substations
in Al Dakhiliyah

MENA Solar Demand To Grow By 170%

Oman National Engineering and
Investment Company (ONEIC) has
been awarded a $2.8m (OMR1.1m)
contract to build power feeders for
.Mazoon Electricty Company
The contractor will set up a 33kV
and a 11kV electricity transmission
line for primary power substations
in Al Dakhiliyah, a governorate in
.central Oman
Work on its one-year contract with
national power distributor Mazoon
.will begin on 16 August
It is at least the third contract to
build electricity transmission lines
in Oman that ONEIC has won this
.year
Mazoon awarded ONEIC a $5.1m
(OMR1.9m) contract to construct
electricity power feeders in June.
This came a month after ONEIC won
a contract worth $70,469 (OMR295,
861) to build an unknown number
of transmission lines for Mazoon in
.May

China’s Hanergy Eyes Middle East Renewables Market

Hanergy, a clean energy company,
has expressed its desire to enter markets in the Middle East, starting with
the UAE
Hanergy, a Chinese clean energy company, has expressed its desire to enter markets in the Middle East, starting
.with the UAE
During a meeting in Beijing, company
officials said that the Emirati market
is very important to them and is a key
part of their global strategy, adding
that there is considerable global demand for their products, state news
.agency WAM reported
They added that the UAE is among the
leading countries that prioritise clean
energy while pointing out that Masdar
.City in Abu Dhabi is proof of this

The Beijing-based company, which
has 15,000 employees worldwide,
is active in thin-film solar energy,
which is used to produce clean energy. It is also active in research as
.well as in manufacturing

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

غالمحســین شــافعی رئیــس اتــاق ایــران طــی ســخنرانی
در ســی و نهمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران
بــر ضــرورت بهرهگیــری از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی
در تصمیمگیریهــا و اجــرای آنهــا تاکیــد کــرد .بــه
اعتقــاد رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی دولــت نبایــد از
بخــش خصوصــی انتظــار ســرمایهگذاری و اشــتغال داشــته
باشــد در حالیکــه بــه نظــرات ایــن بخــش در رونــد
تصمیمســازیها توجــه نــدارد.
بیــش از ســه دهــه اســت کــه تصمیمــات صحیــح بــرای
اقتصــاد کشــور گرفتــه نشــده اســت .سالهاســت کــه
در کشــور شــاهد ایــن واقعیــت هســتیم کــه رونــد
اتخــاذ تصمیمــات صحیــح بــرای توســعه و پیشــرفت
اقتصــادی کشــور بــه تعویــق افتــاد یــا بســیار کنــد
صــورت میگیــرد .بهگونــهای کــه بــا تعلــل فراگیــر در
ایــن نــوع تصمیمگیریهــا ،روبــهرو هســتیم .حتــی در
برخــی مقاطــع شــاهدیم کــه تصمیماتــی وارونــه در جهــت
عملکــرد توســعه کشــور گرفتــه میشــود.
بعــد از جنــگ ،دولتهــا همــواره از طریــق سیاســتهای
ســطحی و کوتهنگرانــه خواهــان نشــان دادن ایــن موضــوع
بودنــد کــه کشــور در حــال پیشــرفت اقتصــادی اســت .بــه
عبارتــی بیــش از  3دهــه اســت کــه دولتهــا بهجــای
اقداماتــی واقعــی بــرای دســتیابی بــه توســعه و پیشــرفت
در کشــور صرفــا ژســتهای توســعهخواهی و حمایــت
از بخــش خصوصــی و تولیــد را میگیرنــد .امــا بهغیــراز
اینگونــه ژســتها ،آنچــه ســالها جــای تصمیمــات
صحیــح را بهجــای توســعه کشــور گرفتــه اســت،
سوءاســتفاده گســترده از مفاهیــم و واژههایــی اســت کــه
میتوانــد توســعه اقتصــادی را در کشــور محقــق کنــد.
از واژههــای خصوصیســازی ،تولیــد و حمایــت از بخــش
خصوصــی کشــور کــه بــا بهاصطــاح اجــرا کــردن ایــن
مــوارد ،نهتنهــا بهســوی توســعه حرکــت نکردیــم ،بلکــه
موجبــات عقبگــرد در توســعه اقتصــادی کشــور را
فراهــم کردهایــم .بــرای نمونــه سالهاســت کــه اصــاح
سیاســتهای مالیاتــی بــا تعلــل دولتهــای مختلــف
روبــهرو اســت .بــدون ایجــاد ســازوکار اخــذ مالیــات از
فعالیتهــای نامولــد و ضــد توســعهای کشــور ،سالهاســت
کــه تمرکــز دولــت بــرای اخــذ مالیــات از فعالیتهــای
تولیــدی معطــوف شــده اســت.
عدماصــاح سیاســتهای مالیاتــی در کشــور در طــول

انـرژی

شماره صد  //هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهفت

تصمیمهای عجوالنه بدون توجه به نظرات
بخشخصوصی ،باالترین کمک به تحریمهاست
بیــش از  3دهــه گذشــته و وابســتگی شــدید دولــت بــه
در آمدهــای نفتــی در کنــار عــدم التــزام واقعــی دولتهــا
بــه بخشهــای تولیــدی ،موجــب رشــد بیــش از انــدازه
نقدینگــی بــدون هدایــت صحیــح ایــن منابــع بهســوی
تولیــد شــده اســت .بــه طوریکــه امــروز نتایــج ایــن رشــد
نقدینگــی بــر تالطمــات بــازار بهخوبــی مشــاهده میشــود.
بــا توجــه بــه فرمایشــات رهبــری اعتقــاد ایــن اســت
کســانی کــه از اجــرای شــفافیت و اصالحــات در اقتصــاد
ممانعــت بــه عمــل میآورنــد موجــب گســتردگی فســاد
میشــوند و بــا عــدم اجــرای تصمیمــات بهموقــع جلــوی
پیشــرفت و توســعه اقتصــادی کشــور را میگیرنــد .کســانی
هســتند کــه آب بــر آســیاب دشــمن میریزنــد و عم ـ ً
ا در
زمیــن آنهــا بــازی میکننــد.
رانــت و فســاد خطــر از دســت رفتــن ســرمایههای اجتماعی
را بــه دنبــال دارد .فســاد ســازمانی باعــث میشــود تــا
تجملگرایــی تبدیــل بهقاعــده عمومــی و اجتماعــی شــود
و فقــر احساســی در جامعــه گســترده شــود .ایــن احســاس
فقــر خطرناکتــر از فقــر واقعــی اســت .بــا شــیوع ایــن نــوع
فقــرا منابــع کشــور بــه ســمت تولیــد کاالهــای ضــروری
نخواهــد رفــت و قیمتهــا افزایــش خواهــد یافــت و فقــر
نســبی شــدید و شــدیدتر خواهــد شــد.
مــا در زمــان جنــگ تحمیلــی منابــع کافــی و الزم را در
اختیــار نداشــتیم و تحریــم بودیــم ،امــا شــاهد نابرابــری
اینچنینــی در جامعــه نبودیــم و از احســاس امنیــت نیــز

برخــوردار بودیــم .مهمتــر اینکــه بخــش بزرگتــری از
جامعــه در سیاســتگذاریها و حرکتهــای اجتماعــی
مشــارکت داشــتند.
تاکنــون فرصتهــای بســیاری بــرای اصــاح و بهبــود
ازدســتدادهایم .بهگونــهای کــه نفسهــای اقتصــاد بــه
شــماره افتــاده اســت .امــا در حــال حاضــر همچنــان باوجود
پتانســیلهای بالقــوهای کــه وجــود دارد .هــم ازلحــاظ
نیــروی انســانی و هــم بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی،
معتقدیــم کــه تصمیــات صحیــح و بهموقــع امــکان حــل
بحرانهــای فعلــی در کشــور را دارد.
بایــد روشهــای ناکارآمــد کنــار گذاشــته شــود و بــا تغییــر
و اصــاح ســاختارهای جدیــد و صحیــح ،بازیگــران اصلــی
بــرای تصمیمگیــری افــرادی باشــند کــه ازنظــر حرفــهای
مــورد تائیــد هســتند .چراکــه هــم مشــکالت شناختهشــده
هســتند و هــم راهحلهــا.
توجــه بــه بخــش خصوصــی و مشــارکت ایــن بخــش
بهعنــوان بازیگــران اصلــی در عرصــه اقتصــاد و
تصمیمســازیها حائــز اهمیــت اســت.
بــر اســاس قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســبوکار
نظرخواهــی کتبــی از اعضــای اتاقهــا و تشــکلهای
مربوطــه یــک الــزام قانونــی اســت.
در تصمیمگیریهــای اخیــر مرتبــط باسیاســتهای ارزی
شــاهد بودیــم کــه اتخــاذ سیاس ـتهایی بــدون توجــه بــه
نظــرات بخــش خصوصــی ،ایــن بخــش را دچــار خســارت
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فراوانــی کــرده اســت .هرچنــد طــی نامــه سرگشــاده
اتــاق ایــران در تصمیمگیریهــای بعــدی تــا حــدی بــه
نظــرات توجــه شــد .امــا انتظــار میرفــت کــه از ابتــدای
تصمیمگیریهــا بــه نظــرات توجــه میشــد .در ایــن
زمینــه انتظــار مــیرود رویههــای گذشــته اصــاح شــود.
متأســفانه هنگامیکــه دولــت از بخــش خصوصــی در
اقتصــاد کشــور ســخن میگویــد منظــور ســرمایهگذاری
ایــن بخــش و اشــتغال اســت .امــا حضــور فعــال بخــش
خصوصــی تنهــا بــا ســرمایهگذاری و اشــتغال بــه
دســت نمیآیــد .بلکــه بخــش خصوصــی بایــد هــم در
سیاســتگذاریها و هــم در تصمیمســازی و نحــوه
اجــرای آن مشــارکت داشــته باشــد.
نمیشــود دررونــد اجــرای سیاســتها و
سیاســتگذاریها بــه بخــش خصوصــی توجــه نکــرد و
نظــرات نماینــدگان ایــن بخــش را جویــا نشــد ،امــا خواهان
ســرمایهگذاری یــا ایجــاد اشــتغال گســترده از ســوی ایــن
بخــش در اقتصــاد کشــور بــود .بالطبــع سیاس ـتهایی کــه
برآمــده از نظــر کارشناســان بخــش خصوصــی بهعنــوان
مجــری سیاس ـتها همــراه بــا نظــرات نماینــدگان بخــش
دولتــی باشــد ،میتوانــد سیاســتهای بهتــر و مؤثرتــری
باشــد.
نبایــد تنهــا از بخــش خصوصــی خواســت کــه در
سیاســتگذاریها و برنامههــای اقتصــادی کشــور
بهعنــوان مجــری عمــل کنــد .بایــد ایــن جــاده یکطرفــه
میــان دولــت و بخــش خصوصــی را اصــاح کــرد تــا
مســائل بهصــورت رفــت و برگشــتی وجــود داشــته باشــد.
نمیشــود بخــش خصوصــی مجــری برخــی سیاس ـتهایی
باشــد کــه آنهــا را مشــکلآفرین میدانــد و در بخشــی
هــم اعتقــاد چندانــی بــه اجــرای آنهــا نــدارد.
تصمیــم گیــران بایــد در مقابــل سیاســتهای خــود
پاســخگو باشــند نــه اینکــه جــور ایــن تصمیمات را کســانی
بــه دوش بگیرنــد کــه نقشــی در تصمیمگیــری ندارنــد.
تصمیــم گیــران بایــد کمــی در تصمیمگیــری صبــور
باشــند و تصمیمهــای خلقالســاعه نگیرنــد .چراکــه ایــن
تصمیمهــای عجوالنــه بــدون توجــه بــه نظــرات بخــش
خصوصــی باالتریــن کمــک بــه تحریمهاســت.
نبایــد فضــا بــه گون ـهای باشــد کــه فعــال اقتصــادی بــه
جــای اینکــه روزنــه جدیــدی در مقابــل تحریمهــا باشــد،
نگــران ایــن موضــوع باشــد کــه فــردا بــا چــه مشــکل
جدیــدی مواجــه خواهــد شــد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

استقبال ایران از شرکتهای
سوئیسی برای سرمایهگذاری در
بخش انرژی خورشیدی
وزیــر نیــرو طــی دیــدار خــود بــا ســفیر ســوئیس بــر
همــکاری هــای بیشــتر دو کشــور در حــوزه آب و بــرق
تاکیــد کــرد و از شــرکتهای فعــال ســوئیس دعــوت کــرد
تــا در بخــش انــرژی خورشــیدی ایــران ســرمایهگذاری
کننــد.
بهگــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو در دیــدار
بــا ســفیر ســوئیس بــا خاطــر نشــان کــردن همــکاری
هــای ایــران و ســوئیس در حــوزه هــای مختلــف از جملــه
حــوزه آب و بــرق ،اظهــار داشــت :از  ۱۵ســال پیــش ایــن
همکاریهــا بیــن دو کشــور آغــاز شــد و در ســال ۲۰۰۲
جلسـهای کــه بیــن بنــده و ســفیر ســوئیس انجــام گرفــت،
قــرار شــد در حــوزه آب تعامــات خــود را شــروع کنیــم.
وی یــادآور شــد :در آن زمــان یــک ســند همــکاری آبــی
بیــن ایــران و ســوئیس تدویــن شــد کــه متاســفانه بهخاطــر
مســائل اداری ،ایــن ســند در حالــت ســاکن مانــد ،امــا ایــن
رونــد اداری باعــث نشــد کــه تعامــات مــا کــم رنــگ شــود
و در همــان زمــان مقــرر شــد تــا کارگروهــی بــرای بررســی
و اجرایــی شــدن ایــن همکاریهــا تشــکیل شــود.
اردکانیــان بــه یکــی دیگــر از موضوعــات همــکاری دوجانبه
ایــران و ســوئیس در بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر اشــاره
کــرد و عنــوان داشــت :شــرکتهای سوئیســی میتواننــد
بــا تولیــد بــرق از نیروگاههــای خورشــیدی و بــا اســتفاده
از زیــر ســاخت کشــور ایــران بــه کشــورهای همســایه
همچــون افغانســتان بــرق بفروشــند.
وزیــر نیــرو افــزود :از موضوعــات دیگــری کــه در همــکاری
دو جانبــه ایــران و ســوئیس گنجانــده شــده اســت ،مــی
تــوان بــه برقآبیهــای کوچــک ،مدیریــت آبریزهــا،
شــیرین ســازی آب ،تصفیــه آب و فاضــاب ،همــکاری بــا
مرکــز منطقــه ای مدیریــت آب شــهری  RCUWMو
مدیریــت آب هــای مــرزی اشــاره کــرد.
در ادامــه «مارکــوس الیتنــر» ســفیر کشــور ســوئیس در
پاســخ بــه مطالــب بیــان شــده وزیــر نیــرو بــا ابــراز عالقــه

منــدی کشــورش بــرای انجــام همــکاری هــای دو جانبــه و
منطقــ ه ای بــا جمهــوری اســامی ایــران ،عنــوان داشــت:
امیــد اســت ایــن همــکاری هــا افزایــش پیــدا کنــد و در
حــوزه آب تعامــات بیشــتری صــورت پذیــرد .وی بــر لــزوم
انجــام پــروژه هــای نتیجــه بخــش کاربــردی تاکیــد نمــود.
در انتهــا مقــرر شــد تــا ســفیر ســوئیس پیگیریهــای منظــم
و مســتمری را بــا هماهنگــی امــور بیــن الملــل وزارت نیــرو،
بــرای حصــول نتیجــه توافقهــای و برنامــه همکاریهــا بــه
عمــل آورد.

شرکت نفتی اسپانیایی به
فعالیت در ایران ادامه میدهد
شــرکت اســپانیایی «اســپرونکو اینترنشــنال» کــه در بخــش
خدمــات نفــت و گاز تخصــص دارد ،اعــام کــرد بــا وجــود
اقدامــات خصمانــه آمریــکا بــه فعالیــت در ایــران ادامــه
میدهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،کارلــوس تولــدو ،یکــی از مقامــات ایــن
شــرکت در مصاحبــه بــا خبرگــزاری اســپوتنیک گفــت :مــا
فعالیــت خــود را در ســال  ۲۰۱۳کــه تحریمهــای همــه
جانبــه بــه خصــوص از جانــب اتحادیــه اروپــا و آمریــکا علیــه
ایــران وضــع شــده بــود ،آغــاز کردیــم .وی در ادامــه افــزود:
ایــن شــرکت در بــازار ایــران رقیبــی نداشــت کــه باعــث شــد
در ایــن بــازار بمانــد.
بــا ایــن حــال ایــن شــرکت در ســال  ۲۰۱۵بــا رقابــت
فزاینــده ای مواجــه شــد و زمانــی کــه تحریمهــای
ضدایرانــی برداشــته شــد ،فعالیتهــای خــود را در ایــران
بــه حداقــل رســاند.
کارلــوس تولــدو گفــت :اکنــون مــا قصــد داریــم
فعالیتهایمــان را در ســطح باالتــری ازســربگیریم .تاکنــون
اتحادیــه اروپــا ایــران را هــدف تحریــم قــرار نــداده اســت و
آنچــه آمریــکا میگویــد مشــکل ایــن کشــور اســت نــه مــا.
ایــن مدیــر اســپانیایی اظهــار کــرد :شــرکت «اســپرونکو
اینترنشــنال» تاکنــون تهدیــدی دریافــت نکــرده و اگــر هــم
چنیــن بــود ،آنهــا را نادیــده میگرفــت.
اتحادیــه اروپــا وعــده داده اســت در برابــر تحریمهــای
آمریــکا ایســتادگی کــرده و بــا اجــرای قانــون بازدارنــده کــه
بــه شــرکتهای اروپایــی اجــازه میدهــد تحریمهــای

انـرژی

شماره صد  //هفته آخر مرداد هزار و سیصد نود وهفت

آمریــکا علیــه ایــران را رعایــت نکننــد ،از تهــران حمایــت
کنــد.
مرحلــه اول اقدامــات ضدایرانــی واشــنگتن اخیــرا بــه اجــرا
گذاشــته شــد و مرحلــه دوم کــه شــامل تحریمهــای نفتــی
اســت در اوایــل نوامبــر اجرایــی خواهــد شــد.

جاکارتا یازدهمین شریک
تجاری ایران است
بــه گــزارش یکشــنبه شــب خبرنــگار سیاســی ایرنــا،
«اکتاوینــو علیمودیــن» در هفتــاد و ســومین ســالروز
اســتقالل اندونــزی بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد روابــط
ایــن کشــور بــا ایــران افــزود :دو کشــور در مجامــع بیــن
المللــی از یکدیگــر حمایــت کــرده انــد.
وی از حمایــت ایــران از نامــزدی اندونــزی بــرای عضویــت
غیــر دایــم در شــورای امنیــت در ســالهای  2019و 2020
قدردانــی کــرد و گفــت :اندونــزی هــم از جمهــوری اســامی
ایــران در مجامــع بیــن المللــی ماننــد اجــرای برجــام و
پیوســتن ایــن کشــور بــه پیمــان آ.ســه.آن حمایــت کــرده
اســت.
ســفیر اندونــزی در تهــران بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه هایــی
کــه دو کشــور در یــک ســال گذشــته امضــا کــرده انــد،
اظهــار داشــت :دیــدار رئیــس مجلــس ،معــاون رئیــس
جمهــوری ،نماینــده ویــژه و فرماندهــان نیــروی دریایــی دو
کشــور بــه روشــنی نشــان دهنــده ،اراده جــدی دو کشــور در
ارتقــا و اســتحکام روابــط دوجانبــه اســت.
ایــن دیپلمــات اندونزیایــی اضافــه کــرد :عــاوه بــر همــکاری
هــای دو کشــور در زمینــه سیاســی ،اندونــزی درحــال حاضر
مقــام یازدهــم را بیــن شــرکای بــزرگ ایــران دارا اســت.
علیمودیــن همچنیــن بــه مبــادالت دو کشــور در زمینــه
هــای تبــادل کاال ،نفــت و گاز ،مــواد معدنــی و محصــوالت
کشــاورزی اشــاره کــرد و در عیــن حــال گفــت کــه از چالش
هــای اقتصــادی دو کشــور کــه مانــع بهــره بــرداری کامــل از
توانمنــدی هــای گذشــته اســت ،آگاه هســتیم.
وی افــزود :البتــه بالیــای طبیعــی مثــل ســیل ،زلزلــه
و طوفــان کــه در ایــن مــدت در دو کشــور رخ داده؛ بــه
مشــکالت اخیــر افــزوده اســت.
ایــن دیپلمــات اندونزیایــی گفــت :بایــد جهــت رفــع موانــع
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تجــاری پیــش رو و ظرفیــت ســازی بــه ویــژه تبــادل فناوری
بیــن دو کشــور تــاش کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری بــازی هــای آســیایی 2018
در جاکارتــا افــزود :در ایــن مســابقات کــه از روز گذشــته
(شــنبه) آغــاز شــده و تــا ســپتامبر ادامــه خواهــد داشــت،
حــدود  18هــزار ورزشــکار از  45کشــور از جملــه ایــران در
جاکارتــا و پالمانــک بــه رقابــت مــی پردازنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،مراســم گرامیداشــت هفتــاد و دومیــن
ســالروز اســتقالل اندونــزی امشــب بــا حضــور جمعــی از
ســفرا و دیپلمــات هــای مقیــم تهــران در ســالن کــوه نــور
هتــل اویــن برگــزار شــد.

صادرات برق ایران دوباره
استارت خورد
ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور از آغــاز صــادرات بــرق
بــه کشــورهای همســایه خبــر داد و افــزود :پــس از رفــع
خاموشــیها در کشــور ایــن پتانســیل ایجــاد میشــود
کــه بتوانیــم در زمانهایــی از طــول روز کــه بــار کاهــش
مییابــد بــرق را بــه کشــورهای دیگــر صــادر کنیــم.
محمــود رضــا حقیفــام در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا،
گفــت :در حــال حاضــر بــه کشــورهای افغانســتان ،عــراق
و پاکســتان میــزان محــدودی بــرق صــادر مــی شــود،
صــادرات بــرق بــه شــرط عــدم اعمــال محدودیــت بــر
مشــترکان صــورت مــی گیــرد و اکنــون نیــز کــه وضعیــت
تامیــن بــرق بهبــود یافتــه قابلیــت صــادرات فراهــم شــده
اســت.
وی بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه از  19مردادمــاه
خاموشـیها در کل کشــور بــه پایــان رســیده اســت ،گفــت:
در شــرایط فعلــی هیچگونــه خاموشــی ناشــی از کمبــود
تولیــد در کشــور وجــود نــدارد.
ایــن صحبــت هــا در حالــی اســت کــه در زمــان خاموشــی ها
شــایعات متعــددی در مــورد صــادرات بــرق وجــود داشــت
و در آن زمــان نیــز مســووالن بارهــا تاکیــد کردنــد کــه
هیچگونــه صــادرات برقــی از ســوی ایــران بــه هیــچ کــدام
کشــور هــای همســایه صــورت نمیگیــرد .اکنــون بــا بهبــود
وضعیــت صنعــت بــرق کشــور و دور شــدن از خاموشــی هــا
مجــدد صــادرات انــرژی اســتارت خــورده اســت.
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شتاب گرفتن اجرای خط سوم انتقال
برق بین ایران و ارمنستان

ســرعت گرفتــن اجــرای خــط ســوم انتقــال بــرق میــان
ایــران و ارمنســتان در ســفر معــاون بــرق و انــرژی وزیــر
نیــرو بــه ایــروان نهایــی شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت نیــرو،
همایــون حائــری معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــروی
جمهــوری اســامی ایــران در ســفر دو روزه بــه
ارمنســتان ،امــروز (جمعــه) بــا آرتــور گریگوریــان ،وزیــر
زیرســاختهای انــرژی و منابــع طبیعــی ایــن کشــور
دیــدار و گفتگــو کــرد.
در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور ســیدکاظم ســجادی،
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در ارمنســتان صــورت
«اســحاق جهانگیــری» در گفــت وگــوی اختصاصــی بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا درخصــوص بــاال بــودن نــرخ
ارز در ســامانه نیمــا و همچنیــن پاییــن بــودن عرضــه
پتروشــیمی هــا در ایــن ســامانه اظهــار داشــت :عرضــه
ارز در بــازار ثانویــه ،فقــط منحصــر بــه پتروشــیمی هــا
نیســت ،بلکــه بخــش های دیگــری نظیــر فــرآورده های
نفتــی ،میعانــات گازی ،گاز و ســایر صــادرات غیرنفتــی
نیــز بــه عرضــه آن مــی پردازنــد و بــر ایــن اســاس بــا
حجــم بزرگــی از بــازار مواجهیــم.
معــاون اول رییــس جمهــوری بیــان داشــت :اکنــون از
نظــر عرضــه ،تامیــن ارز هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد و
عرضــه زیــادی انجــام شــده ،امــا تقاضــا بــرای آن کــم
اســت.
وی برداشــت «تعییــن نــرخ دســتوری ارز» از ســخنان
رییــس جمهــوری در جلســه هفتــه گذشــته هیــات
دولــت بــا هــدف کاهــش نــرخ هــا در ســامانه نیمــا را
رد کــرد و گفــت :قیمــت گــذاری بــا اســتفاده از فرمــول
اقتصــادی و تقابــل عرضــه و تقاضــا انجــام مــی شــود.
جهانگیــری ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــازار ثانویــه بــه
خوبــی شــکل بگیــرد ،امــا حقیقــت آن اســت کــه کمــی

گرفــت ،معــاون وزیــر نیــروی کشــورمان گفــت :اجــرای
بــه موقــع خــط ســوم انتقــال بــرق بــه ارمنســتان یکــی
از مهمتریــن قســمتهای همکاریهــای دو جانبــه و
چندجانبــه ایــران بــا ارمنســتان اســت.
حائــری در دیــدار بــا آرتــور گریگوریــان بــا اشــاره بــه
تعامــات اقتصــادی بیــن دو کشــور بــر اهمیــت نهایــی
شــدن و تســریع در اجــرای پــروژه خــط ســوم انتقــال
بــرق بیــن دو کشــور تاکیــد کــرد.
وی اجــرای بــه موقــع خــط ســوم انتقــال بــرق در
ارمنســتان را بــه عنــوان بخشــی از کریــدور همــکاری
چنــد جانبــه انــرژی بیــن ایــران ،ارمنســتان ،گرجســتان و

روســیه مهــم ارزیابــی کــرد و خواســتار همــکاری و تــاش
بیشــتر شــرکت صانیــر و شــرکت بــرق ارمنســتان بــرای
تســریع در اجــرای ایــن پــروژه شــد.
آرتــور گریگوریــان ،وزیــر انــرژی ارمنســتان نیــز در
ایــن دیــدار ضمــن اشــاره بــه برنامههــای جدیــد دولــت
ارمنســتان جهــت ارتقــای تعامــات بــا جمهــوری اســامی
ایــران و بــا اشــاره بــه عالقمنــدی دولــت بــه اجــرای

جهانگیری :شکل گیری کامل بازار
ثانویه ارز نیازمند زمان است

در شــکل گیــری ایــن بــازار تعجیــل وجــود دارد.
وی ادامــه داد :ایــن تعجیــل از یــک منظــر درســت اســت،
زیــرا اقتصــاد کشــور نمــی توانــد تعطیــل و معطــل بمانــد
کــه ایــن بــازار بــه شــکل کامــل شــکل بگیــرد تــا پــس از
آن روال عــادی خــود را طــی کنــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد :اقتصــاد کار
خــود را انجــام مــی دهــد ،روزانــه نیــاز بــه ارز دارد و
افــرادی کــه ثبــت ســفارش کــرده انــد بایــد ارز دریافــت

کننــد؛ بــا ایــن حــال بــازار جدیــد بــرای شــکل گیــری
و قــرار گرفتــن در روال طبیعــی ،نیازمنــد زمــان اســت.
وی گفــت :در شــرایط کنونــی ،ارز عرضــه کننــدگان بــه
راحتــی در اختیــار قــرار نمــی گیــرد ،زیــرا محدودیــت
هــای بانکــی و محدودیــت دسترســی بــه منابــع ارزی
وجــود دارد.
جهانگیــری ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن بــازار در
نخســتین فرصــت از نظــر عرضــه ،تقاضــا و قیمــت شــکل
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توافقهــای فیمابیــن دو کشــور آمادگــی خــود را بــرای
حــل و فصــل و نهایــی شــدن خــط ســوم انتقــال بــرق
بیــن دو کشــور اعــام کــرد.
در ایــن دیــدار طرفیــن بــر پیگیــری توافقهــای
کمیســیون مشــترک دو کشــور و عملیاتــی کــردن
بندهــای مــورد توافــق خصوص ـاً در حــوزه انــرژی تاکیــد
کردنــد.
مناســبی بــه خــود بگیــرد و بــه بــازاری بــا ثبــات بــرای
اقتصــاد کشــور تبدیــل شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،دولــت شــانزدهم مردادمــاه امســال
سیاســت ارزی خــود را کــه از  21فروردیــن امســال
اجرایــی کــرده بــود ،تغییــر داد؛ تــا پیــش از ایــن بــه
مــدت حــدود چهــار مــاه فعالیــت صرافــی هــا غیرمجــاز
و هــر نــوع خریــد و فــروش ارز بــه صــورت آزاد مصــداق
قاچــاق بــود و دولــت قصــد داشــت همــه نیازهــای ارزی
کشــور را بــا نــرخ هــر دالر  4200تومــان تامیــن کنــد.
بــا ایــن حــال سوءاســتفاده هــای انجــام شــده در زمینــه
تخصیــص ارز ،احتــکار و فــروش کاالی وارداتــی بــا نــرخ
آزاد در بــازار و فعــال شــدن دالالن در بــازار ســیاه ارز
ســبب شــد تــا دولــت در مصوبــه چهاردهــم مردادمــاه
خــود سیاســت هــای ارزی را اصــاح و بــازار ارز را بــار
دیگــر آزاد کنــد.
بــا ایــن مصوبــه ،دولــت تامیــن ارز مــورد نیــاز بــرای
واردات کاالهــای اساســی و ضــروری را بــا ارز 4200
تومانــی تعهــد کــرده اســت و بقیــه کاالهــا بــر اســاس
نــرخ آزاد در بــازار ثانویــه انجــام مــی شــود.
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تهــران -ایرنــا -اعضــای هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران در نشســت امــروز (یکشــنبه) خــود بــا
صــدور بیانیـهای خواســتار پیوســتن کشــورمان
بــه گــروه کاری اقــدام مالــی بــرای پولشــویی
( )FATFشــدند.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن بیانیــه کــه در ســی و
پنجمیــن نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــه تصویــب اعضــا
رســید ،آمــده اســت :از آنجــا کــه آثــار منفــی پولشــویی
مــی توانــد از طریــق بازارهــای مالــی کشــورها وارد
شــبکه مالــی بیــن المللــی شــود ،احســاس نیــاز بــه
قوانیــن بیــن المللــی مبــارزه بــا پولشــویی  ،بــه ســرعت
در عرصــه جهــان فراگیــر شــده اســت.
«هــم اکنــون  40توصیــه از طــرف  FATFصــادر
شــده اســت کــه عملکــرد کشــورهای مختلــف براســاس
میــزان بــه کارگیــری ایــن توصیــه هــا ارزیابــی مــی
شــود .ایــن توصیــه هــا جــزء حقــوق نــرم دســته بنــدی
شــده و ضمانــت اجــرای قــوی دارنــد .پیــروی نکــردن
از توصیــه هــای ایــن گــروه کاری اقــدام مالــی و در
نتیجــه آن برخــورد  FATFبــا کشــوری کــه همــکاری
نمــی کنــد ،مــی توانــد آن کشــور را در انــزوای مالــی
قــرار دهــد».
ایــن بیانیــه مــی افزایــد :ایــران نخســتین بــار در ســال
 2009میــادی در فهرســت کشــورهایی قــرار گرفــت
کــه  FATFنســبت بــه آنهــا ابــراز نگرانــی کــرد؛ پــس
از آن در ســالهای  2013تــا  2016ایــران بــه عنــوان
کشــور دارای خطــر راهبــردی معرفــی شــد و از آن
زمــان تاکنــون وضعیــت ایــران از منظــر  FATFدر
حالــت تعلیــق اســت.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در
ایــن بیانیــه دربــاره اهمیــت پیوســتن بــه گــروه کاری
اقــدام مالــی بــرای پولشــویی آورده اســت« :پایبنــدی
بــه اصــول گــروه کاری اقــدام مالــی  FATFو پذیرفتــه
شــدن در آن ،ایــن تضمیــن را بــه ســایر کشــورها مــی
دهــد کــه مــراودات مالــی بــا ایــران ،پرخطــر نیســت.

انـرژی
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قیمت نفت ایران کاهش یافت

اتاق ایران خواهان الحاق کشور به
 FATFشد

در صــورت عــدم پایبنــدی ایــران بــه رعایــت توصیــه
هــای  40گانــه،انــزوای مالــی کشــور قطعــی خواهــد
بــود».
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــر ایــن باورنــد
«از آنجــا کــه تحریــم علیــه ایــران ،تبــادالت مالــی
بیــن المللــی را بــرای کشــورمان بــه شــدت متاثــر مــی
ســازد ،ایجــاد آمادگــی بــرای پذیرفتــه شــدن بــه ایــن
گــروه کاری مــی توانــد تــا حــدودی محدودیــت هــای
پیــش رو را تعدیــل کنــد .در ایــن رابطــه بایــد از تاثیــر
عوامــل سیاســی برایــن تصمیــم اقتصــادی پرهیــز
شــود».
بــر اســاس ایــن بیانیــه« ،نپیوســتن بــه گــروه FATF
موجــب انــزوای کشــورها مــی شــود و بــا توجــه بــه
شــرایط اقتصــادی کشــور شــوک جدیــدی را بــه کشــور
وارد مــی کنــد کــه بنیــه اقتصــادی تحمــل آن را
نخواهــد داشــت».
اعضــای اتــاق ایــران در ایــن بیانیــه دربــاره ضــرورت
پیوســتن بــه ایــن گــروه اعــام کردنــد :شــفافیت در
ایــن ارتبــاط میتوانــد مانــع از برداشــتهای ضــد و
نقیــض شــود و آگاهــی عمــوم از واقعیــت  FATFمــی
توانــد منجــر بــه همراهــی و همدلــی مــردم بــا دولــت
در تمــام مراحــل بعــدی تــا بــه ســرانجام رســیدن آن
شــود.
پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور ،بــا ابــراز خشــنودی

از مصوبــه اخیــر مجلــس شــورای اســامی در پذیــرش
بخشــی از مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی ،ابــراز
امیــدواری کــرد هرچــه زودتــر نســبت بــه بررســی
و تصویــب ســایر بندهــای باقیمانــده  FATFاقــدام
کننــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،گــروه ویــژه اقــدام مالــی ()FATF
هشــتم تیــر مــاه بــرای ســومین بــار تعلیــق اقــدام های
مقابلــه ای خــود را در قبــال ایــران تــا مــاه اکتبــر( آبــان
مــاه) تمدیــد کــرد و از ایــران خواســت بــرای خــروج از
فهرســت ســیاه ایــن گــروه قوانیــن و آییــن نامــه هــای
بازدارنــده در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن
مالــی تروریســم وضــع کنــد.
دولــت بــا هــدف بهبــود جایــگاه ایــران در ایــن گــروه
ویــژه کــه نهــاد تصمیــم گیــر و مرجــع بــرای مبــارزه
بــا تامیــن مالــی تروریســم و مبــارزه بــا پولشــویی
بــه شــمار مــی رود ،چهــار الیحــه «الحــاق ایــران بــه
کنوانســیون مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه فراملــی
(پالرمــو)»« ،الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران
بــه کنوانســیون بینالمللــی مقابلــه بــا تامیــن مالــی
تروریســم»« ،اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی» و
«اصــاح قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم» را
بــه مجلــس ارســال کــرده کــه از ایــن میــان «اصــاح
قانــون مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم» بــا تاییــد
شــورای نگهبــان بــه قانــون تبدیــل شــده اســت.

اوپــک در جدیدتریــن گــزارش اعــام کــرد ،متوســط قیمــت
هــر بشــکه نفــت ســنگین ایــران در مــاه جــوالی 2018
(تیــر )97بــا  25ســنت کاهــش نســبت بــه مــاه پیــش از آن
 71.44دالر معاملــه شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،هــر بشــکه نفــت ســنگین ایــران
در مــاه ژوئــن  71.69دالر بــه فــروش رســیده بــود.
بــر اســاس گــزارش ماهانــه اوپــک ،قیمــت نفــت عربســتان،
ایــران ،کویــت ،ونزوئــا ،امــارات و اکــوادر کاهــش یافتــه
اســت و بیشــترین کاهــش بــه امــارات تعلــق دارد.
متوســط قیمــت نفــت ایــران تــا جــوالی مــاه  2017برابــر
بــا  49.36دالر بــه ازای هــر بشــکه بــوده و متوســط قیمــت
نفــت ایــران تــا جــوالی  2018برابــر بــا  67.56دالر بــه ازای
هــر بشــکه بــرآورد شــده اســت.
نفــت ایــران در ســال  2015معــادل  48.80دالر در هــر
بشــکه فروختــه شــده اســت.
متوســط قیمــت ســبد نفتــی اوپــک در مــاه جــوالی بــا 5
ســنت افزایــش نســبت بــه مــاه قبــل از آن بــه  73.27دالر
در هــر بشــکه رســیده کــه ایــن رقــم بــرای ایــن نــوع نفــت
در مــاه ژوئــن برابــر  73.22دالر در هــر بشــکه بــود.
متوســط قیمــت نفــت عربســتان نیــز بــا  10ســنت کاهــش
 74.16دالر در هــر بشــکه فروختــه شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،قیمــت ســایر نفتهــای اوپــک
در مــاه جــوالی بــه ازای هــر بشــکه بــه ایــن شــرح اســت:
نفــت ســبک عربســتان  74.16دالر  ،نفــت بصــره عــراق
 72.02الر ،نفــت بونــیالیــت نیجریــه  75.06دالر،نفــت
دجنوکنگــو  70.91دالر ،ســیدر لیبــی  72.43دالر ،نفــت
گیراســول آنگــوال  74.40دالر ،نفــت ســنگین ایــران 71.44
دالر ،نفــت صادراتــی کویــت  72.33دالر ،نفــت ماریــن
قطــر  73.06دالر ،نفــت م ـرِیِ ونزوئــا  70.37دالر ، ،نفــت
موربانامــارات  76.00دالر ،نفــت اورینــت اکــوادور 69.11
دالر ،نفــت رابــی الیــت گابــن  73.07دالر و نفــت صحــرای
الجزایــر  73.93دالر و نفــت زفیــرو گینــه  74.05دالر اســت.
هــر بشــکه نفــت برنــت دریــای شــمال نیــز بــه طــور
متوســط در ایــن مــاه  74.33دالر بــه فــروش رفتــه اســت
کــه افزایــش  16ســنتی نســبت بــه مــاه گذشــته را نشــان
میدهــد و هــر بشــکه نفــت خــام آمریــکا بــا  3.33دالر
افزایــش  71.03دالر معاملــه شــده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 4
تولیدکننــدگان صنایــع بــاال دســتی مثــل فــوالد و
پتروشــیمیها محــدود هســتند و بــه همیــن دلیــل هماهنگی
باالیــی هــم بــا یکدیگــر ایجــاد کردهانــد و بــا کاهــش عرضــه
در بــازار بــه نوقــع قیم ـترا مدیریــت میکننــد کــه کشــف
قیمــت بــورس باالتــر از واقعیــت صــورت پذیــرد .بنابرایــن
پاســخ شــما مثبــت اســت.
• ایــن رونــد آیــا بــه ســودهای باالیــی کــه در بورس
از شــرکتهای یــاد شــده داریــم مربــوط اســت؟
اجــازه دهیــد اینطــور پاســخ دهــم؛ اگــر ســایه یارانــه از ســر
صنایــع باالدســتی برداشــته شــود تمــام ترازهــای مالــی
منفــی میشــود .اصــوال وقتــی بــه آمارهــای بــورس مراجعــه
میکنیــم یــا بــه صورتهــای مالــی ایــن شــرکتها
میبینیــم آنهــا بســیار ســودآور هســتند و همیــن نکتــه
ابــزاری اســت بــرای دریافــت رانتهــای باالتــر و بیشــتر و
اســتفاده از البیهــای گســتردهتر شــرکتهای یــاد شــده.
چــون اعــام میکننــد اگــر یارانههــا حــذف شــود مــوج
بیــکاری و زیــان تجربــه میشــود.
• راهکار برای مدیریت شرایط چیست؟
اقتصــاد کالن کشــور را بایــد از دولتــی بــودن رهــا شــود.
چــون اقتصــاد ایــران مبتنــی بــر درآمدهــای نفتــی اســت
امــروز آثــار نگــران کننــدهای در اقتصــاد تجربــه میکنیــم.
ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه اقتصــاد دولتــی و بانــک
محــور داریــم و ایــن نگرانــی در گوشــه و کنــار کشــور دیــده
میشــود .براســاس آمــار تنهــا  20درصــد از اقتصــاد ایــران
در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دارد و  80درصــد بــه
نوعــی دولتــی اســت .ایــن تناســب حاصلــی بجــز مشــکالت
نخواهــد داشــت.
• امــروز مــا از بــازار بــورس بــرای توزیــع کاالهــا
بهرمنــد هســتیم ،چطــور هنــوز معتقدیــد مشــکالت
داریــم؟
بــازار ســرمایه روزآمــد نیســت ،بــازار ســرمایه نســبت بــه
تولیــد ناخالــص ملــی ایــران بســیار کوچــک اســت .وقتــی
مقایســه میکنیــم ،در حقیقــت ســهم بــازار ســرمایه ایــران
بســیار پاییــن اســت پــس بــازاری کــه کوچــک و لطمهپذیــر
اســت درســت مدیریــت نمیشــود و چنیــن مشــکالتی
کامــا دور از انتظــار نیســت .بــورس ایــران بایــد بینالمللــی

باشــد تــا کشــف قیمــت درســت انجــام شــود.
• بــورس کــه قــرار بــوده شــفافیت بــه اقتصــاد هدیه
بدهــد ،بــا ایــن تفاســیر راهــکار دیگــری داریم؟
بیــش از  80درصــد تامیــن مالــی اقتصــاد ایــران در حــوزه
بانکــی صــورت میپذیــرد چــون بــورس قابــل قبــول و
قدرتمنــدی نداریــم .بــه همیــن دلیــل از آنجایــی کــه
بازیگــران ایــن عرصــه بســیار محــدود هســتند و لطمهپذیــر
بــودن بــورس محرکــی قابــل توجــه در بــروز مشــکالت
اســت کشــف قیمــت درســت ایجــاد نمیشــود .پــس جایــی
کــه انحصــار اســت قانونگــذار پیــش بینــی کــرده بــه ســمت
رگوالتــوری بایــد حرکــت کنیــم .توجــه کنیــد منظــور
ســتاد تنظیمــی کــه دولتــی اســت بــه هیــچ عنــوان کارآمــد
نخواهــد بــود چــون نهایتــا قیمتهــای دســتوری بازهــم
مشــکل آفریــن خواهندشــد .فقــط نهــادی مســتقل بــه نــام
رگوالتــوری کــه همــه بازیگــران در آن دخیــل هســتند .ایــن
درحالــی اســت کــه هــم میتوانیــم صنایــع بــاال دســتی را
مکلــف بــه عرضــه گســترده محصــوالت داخــل بــازار ایــران
کــرده و از ســوی دیگــر میتوانیــم سیســتم قیمتگــذاری را
هــم دقیــق رصــد کنیــم.
• مجلــس در ایــن زمینــه آیــا جایگاهــی خواهــد
داشــت؟
بلــه؛ قانــون مشــخصی داریــم کــه موضــوع رگوالتــوری
و شــورای رقابــت در آن دیــده شــده اســت .بطــور کلــی
مجلــس بایــد بــا اســتفاده از قانــون مواهــب رانتــی بــودن ایــن
صنایــع را از آنهــا حــذف کننــد .بــه عنــوان مثــال در قانــون
رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر اشــاره شــده؛ در بعــد خــام
فروشــی بایــد از صــادرات مــواد خــام عــوارض گرفتــه شــود.
یعنــی اگــر مــواد خــام میفروشــیم بایــد عوارضــی بگیریــم
کــه ایــن عــوارض در خدمــت صــادرات کاالهایــی بــا ارزش
افــزوده باالتــر قــرار گیــرد یــا بــه صــورت تســهیالت بــه تولیــد
کننــدگان در جهــت توســعه اقتصــادی مصــرف ارایــه شــود.
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بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت
جمهــوری ،حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی
بــا ابــراز رضایــت از عملکــرد وزیر امــور اقتصــادی و دارایی،
اظهــار امیــدواری کــرد بــا حضــور وزیــر در مجلــس و ارایــه
توضیحــات وی ،ابهامــات نماینــدگان برطــرف شــود.
هیــات دولــت در ادامــه ایــن جلســه ،مــواد دیگــری از
الیحــه مطبوعــات و خبرگــزاری هــا را بررســی و تصویــب
کــرد.
مواد مصوب الیحه مذکور عبارتند از:
 ممنوعیــت افشــای هویــت منابعــی کــه تنهــا بــا شــرطعــدم افشــای نامــه خــود حاضــر شــدند اطالعــات خــود را
در اختیــار مطبوعــات و خبرگزاریهــا قــرار دهنــد.
 ممنوعیــت ورود روزنامهنــگاران و عوامــل مطبوعــات وخبرگزاریهــا بــه جلســات غیرعمومــی و یــا غیرعلنــی و
انتشــار اخبــار آن بــدون رضایــت برگزارکننــدگان و شــرکت
کننــدگان.
 بالمانــع بــودن تهیــه خبــر از داخــل اماکــن و تأسیســاتمتعلــق بــه مؤسســات عمومــی یــا مؤسســات خصوصــی
مأمــور بــه خدمــات عمومــی کــه تــردد عمومــی در آنهــا
مجــاز یــا آزاد اســت.
 مجــاز بــودن انتشــار فیلــم ،عکــس و صــوت از مقامــاتو مســئوالن ،کارگــزاران نظــام و بیــان اخبــار و تحلیــل
دربــاره زندگــی حرفــه ای آنــان مشــروط بــه اینکــه بــا
تحریفــی کــه بــه آبــروی آنهــا لطمــه بزنــد ،تــوأم نباشــد.
 ممنوعیــت افشــای هویــت ،تصویــر و امــور خصوصــیو ســوابق کیفــری افــراد تحــت محاکمــه ،محکومــان،
زندانیــان و قربانیــان جرایــم در مطبوعــات و خبرگــزاری
هــا مگــر بــا رضایــت ایشــان یــا بــه حکــم مقــام صالــح
قضایــی.
 لــزوم اخــذ رضایــت طــرف مکالمــه در مــواردی کــه درتمــاس تلفنــی بــا افــراد ،مکالمــه بــه قصــد انتشــار ضبــط
مــی شــود.
 تعییــن احــکام مربــوط بــه ممنوعیــت انتشــار مطالــبعلیــه امنیــت ملــی یــا نظــم عمومــی ،افشــای اطالعــات
طبقــه بنــدی شــده دولتــی و مذاکــرات غیرعلنــی و تعییــن
مــوارد اســتثنا.
دولــت بــا هــدف ایجــاد ضمانــت اجرایــی کافــی بــرای
مجــازات اســتفاده کننــدگان غیرمجــاز آب ،بــرق ،فاضــاب،
گاز و تلفــن و نیــز جلوگیــری از تخریــب و خطــرات آســیب
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زا بــه شــبکه هــای بــرق ،آب و فاضــاب و اســتیفای حقوق
بیــت المــال از اســتفاده کننــدگان غیــر مجــاز خدمــات
زیربنایــی ،آییــن نامــه اجرایــی آن را بــه تصویــب رســاند.
بــر ایــن اســاس ،اســتفاده از خدمــات قانونــی آب ،بــرق ،گاز
و شــبکه فاضــاب و خدمــات ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات
بــدون دریافــت انشــعاب یــا اشــتراک یــا اســتفاده غیرمجــاز
علــی رغــم داشــتن انشــعاب ممنــوع بــوده و بــا مرتکبیــن
برابــر مفــاد قانــون برخــورد مــی شــود.
دســتگاه هــای ارائــه کننــده خدمــات مکلــف شــدند
چنانچــه اســتفادهکنندگان خدمــات بــرق ،گاز ،آب و
فاضــاب ظــرف مــدت تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت
بهــای خدمــات اقــدام نکننــد ،پس از ابــاغ مهلت مناســبی
کــه کمتــر از یــک هفتــه نخواهــد بــود ،در صــورت عــدم
پرداخــت بهــای خدمــات ،بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات
مربوطــه تــا زمــان پرداخــت بهــای خدمــات نســبت بــه
قطــع موقــت انشــعاب یــا اشــتراک مربوطــه اقــدام نماینــد.
دولــت بــا تصویــب الیحــه ای بــه منظــور حفــظ ســامت
کــودکان در خــودرو و جلوگیــری از مصدومیتهــای
جــدی و تلفــات آنهــا بــر اثــر تصادفــات رانندگــی ،اســتفاده
از صندلــی کــودک بــرای کــودکان زیــر  10ســال در انــواع
خودروهــای شــخصی را اجبــاری کــرد.
دولــت بــا توجــه بــه ضــرورت بهرهگیــری از تمامــی
ظرفیتهــای داخلــی و خارجــی بــرای رشــد و رقابــت
پذیــری بخــش کشــاورزی از طریــق خودکفایــی در
محصــوالت اساســی ،بــه وزارت جهــاد کشــاورزی اجــازه داد
نســبت بــه امضــای موافقــت نامــه کمــک بالعــوض مصــوب
بانــک توســعه اســامی ،بــرای پــروژه مطالعاتــی ارتقــای
بهــرهوری و رقابــت پذیــری گنــدم در ایــران بــه ارزش
 280هــزار دالر اقــدام کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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فرآیند توسعه اقتصادی
فرآینــد توســعه اقتصــادی نوشــته ســایفر ( )James M.Cypherو دیتــز ( )James L.Dietzهــر دو از دانشــگاه ایالتــی کالیفرنیــا
هســتند .کتــاب بــرای عالقهمنــدان بــه توســعه کتــاب بســیار مناســب و جذابــی اســت .از ویژگیهــای کتــاب ایــن اســت کــه مباحــث
آموزشــی اقتصــاد توســعه را در قالــب داســتان بیــان کــرده اســت کــه فهــم مفاهیــم آموزشــی را بســیار ســاده و روان کــرده اســت .ایــن
کتــاب بــه بررســی موانــع توســعه اقتصــادی از دوران اســتعمار تــا زمــان حــال در کشــورهای آمریــکای التیــن ،آســیا و آفریقــا میپــردازد.
کتــاب بــر مفاهیمــی همچــون تحــول نهــادی ،توزیــع درآمــد ،فقــر ،کشــاورزی دهقانــی و مســائلی از ایــن دســت تمرکــز دارد .کتــاب در
چهــار بخــش و هفــده فصــل نوشــته شــده اســت.

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

