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معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد :بخش خصوصی
بداند تنها نیست و دولت از بخش خصوصی سالم تا
آخر حمایت میکند.

ماجراى افایتیاف چیست؟
سیامك قاسمى *

در صــورت عــدم پیوســتن ایــران بــه ســازمان افایتــیاف ( )FATFدر طــى
فرصــت باقىمانــده و حضــور دوبــاره ایــران در لیســت ســیاه ،عمــ ً
ا ارائــه
هرگونــه خدمــات و ارتباطــات مالــی و بانکــى و پولــی از ســوى بانکهــای
جهانــى بــا بانکهــای ایرانــى ناممکــن شــده و کشــور عم ـ ً
ا در یــک تحریــم
تمامعیــار بانکــى جهانــى فراتــر از تحریمهــای آمریــکا قــرار خواهــد گرفــت.
ایــن روزهــا همــه جــا صحبــت از افایتــیاف ( )FATFاســت و بعضــى تأثیــر
عــدم پیوســتن ایــران بــه افایتــیاف بــر اقتصــاد ایــران را حتــى فراتــر از
تحریمهــاى آمریــكا مىداننــد .امــا افایتــیاف چیســت کــه ایــن قــدر مهــم
شــده اســت:
 -۱افایتــیاف یــا گــروه ویــژه اقدامــات مالــی فقــط و فقــط یــک ســازمان
غیردولتــی اســت کــه سیاســتها و اســتانداردهای مبــارزه بــا پولشــویی و
تامیــن مالــی تروریســم را وضــع کــرده و ارتقــا میدهــد .ایــن ســازمان در ســال
 ١٩٨٩تاســیس شــده و مقــر آن در پاریــس اســت.
 -۲هــم اكنــون  ١٩٨كشــور جهــان بــه صــورت مســتقیم یــا از طریــق گروههــای
نــه گانــه منطقــهای در افایتــیاف عضویــت دارنــد .از ایــن بیــن  ۳۷کشــور
صاحــب اقتصادهــای بــزرگ و توســعه یافتــه عضــو ســازمان اصلــی هســتند.
 -۳افایتــیاف در ســال  ۲۰۱۲چهــل و نــه توصیــه را بــه عنــوان اســتانداردهای
ایــن ســازمان بــرای مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم ابــاغ كــرد
كــه كشــورهای عضــو موظــف شــدند یــا قوانینــی بــرای رعایــت ایــن توصیههــا
تصویــب كننــد و یــا قوانیــن فعلــی خــود را ارتقــاء دهنــد.
 -۴افایتــیاف همــه كشــورهاى جهــان را بــر اســاس پایبنــدى بــه ایــن
توصیههــا بــه  ٤دســته اســتاندارد ،در حــال پیشــرفت ،غیرهمــكار و لیســت
ســیاه دســته بنــدى میكنــد.
 -۵افایتــیاف از بیــن همــه كشــورهای جهــان  ٩كشــور را در طــى ســالهای
اخیــر بــه دلیــل عــدم پایبنــدى بــه اســتانداردهای جهانــى مبــارزه با پولشــویی
و تامیــن مالــی تروریســم در لیســت ســیاه قــرار داده اســت و ایــران در همــه
ســالهای اخیــر در صــدر ایــن لیســت بــوده اســت .ادامــه در صفحــه4

عدهای به نام بخش خصوصی به دنبال
رانتخواری و سوء استفاده هستند
اســحاق جهانگیــری در مراســم امضــای قــرارداد همــکاری بخــش
خصوصــی بــا وزارت نیــرو گفــت :شــرایط کشــور ،شــرایط خاصــی
اســت و شــرایط دشــوار و خطیــری داریــم امــا ایــن شــرایط بــن
بســت نیســت و از دل شــرایط دشــوار تحــوالت بــزرگ بــه وجــود
مــی آیــد .مهــم ایــن اســت کــه عــزم مدیریــت بــر ایــن باشــد کــه
شــرایط دشــوار در مــدت کوتاهــی طــی شــود.
وی درمــورد تهدیــدات بخــش خصوصــی تصریــح کــرد :یکــی از ایــن تهدیدهــا
بــا توجــه بــه ســابقه فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی کــه در ایــران وجــود دارد،
نوعــی تفکــر چپگرایانــه بــه تعبیــر ســابق وجــود اســت کــه اگــر کســی پولــدار
شــد بایــد بــا آن مبــارزه شــود.
معــاون اول رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد :اگــر میــدانداری بخــش خصوصــی
و همچنیــن اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل  44قانــون اساســی را کــه رهبــر
معظــم انقــاب اعــام کردنــد ،پذیرفتیــم ،معنایــش ایــن اســت کــه بخــش
خصوصــی هیــچ ســقفی بــرای پولــدار شــدن نــدارد و بــه هــر میــزان کــه
فعالیــت و کار کنــد ،مــی توانــد دارایــی داشــته باشــد و کســی حــق نــدارد
نســبت بــه آن بخــل بــورزد.

جهانگیــری یــادآور شــد :ایــن آســیبی اســت کــه در حــال حاضــر از نظــر
فرهنگــی و اجتماعــی در بســیاری از نیروهــای کشــور وجــود دارد کــه تــا یــک
بخــش خصوصــی جــان مــی گیــرد ،مــی گوینــد از کجــا آورده و بــه آن بخــل
مــی ورزنــد.
وی بــا یــادآوری ایــن کــه اقتصــاد ایــران دولتــی اســت و رانــت بســیاری در
آن وجــود دارد ،خاطرنشــان کــرد :عــده ای بــه نــام بخــش خصوصــی فقــط بــه
دنبــال رانــت خــواری و ســوء اســتفاده از فرصــت هــای پیــش آمــده هســتند،
ایــن افــراد را بایــد از بخــش خصوصــی واقعــی جــدا کنیــم.
معــاون اول رییــس جمهــوری ادامــه داد :مشــاهده مــی کنیــد جوانــی یــک شــبه
میلیــاردر مــی شــود در صورتــی کــه در هیــچ کجــای دنیــا ایــن گونــه نیســت
کــه کســی بــا یــک اتفــاق ثروتمنــد شــود .ایــن مــوارد سوءاســتفاده هایــی اســت
کــه بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود.
جهانگیــری بــر مبــارزه واقعــی بــا فســاد تاکیــد کــرد و گفــت :مبــارزه واقعــی بــا
فســاد تضمیــن کننــده فعالیــت واقعــی بخــش خصوصــی در کشــور اســت .در
ایــن مبــارزه نبایــد تســویه حســاب سیاســی انجــام شــود.
وی تصریح کرد :هرکس ادامه در صفحه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

خصوصــی در شــانزدهمین نشســت کمســیون
تســهیل تجــارت وتوســعه صــادرات اتــاق تهــران،
اخبار اصلی
همچنــان بــه نقــد و بررســی سیاســتهای اخیــر
ارزی دولــت و آنچــه بــه عنــوان بســته ارزی از ســوی
عــدهای بــه نــام بخــش خصوصــی بـ
ـه بانــک مرکــزی منتشــر و اجرایــی شــد ،پرداختنــد.

دنبــال رانتخــواری و ســوء اســتفاده
هســتند اســحاق جهانگیــری در مراســم امضــای

مشــروح خبــر

.

قــرارداد همــکاری بخــش خصوصــی بــا وزارت نیــرو وزارت نیــرو بــه عنــوان یــک بدهــکار
ـی را
ـش خصوصـ
ـاالن بخـ
ـت فعـ
ـد دسـ
گفــت :شــرایط کشــور ،شــرایط خاصــی اســت و آبرومنـ
شــرایط دشــوار و خطیــری داریــم امــا مشــروح میفشــارد وزیــر نیــرو گفــت :مشــارکت فعاالنــه
خبــر
 .بخــش خصوصــی یــک ضــرورت جــدی بــرای وزارت
افزایــش صــادرات کاالهایــی بــا ارزش

نیــرو اســت بــه همیــن دلیــل مشــروح خبــر

.

ـزوده بـ
افـ
ـاال نایــب رییــس کمیســیون صــادرات ایــران عضــو شــبکه کســبوکار اروپــا
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران میشــود اســفندیار امیدبخــش ،مدیــر روابــط
گفــت :بررســی آمــار گمــرک نشــان میدهــد کــه چندجانبــه اتــاق ایــران از برنامهریــزی بــرای ایجــاد
ســهم کاالهــای بــا ارزش افــزوده بــاال در ســبد
کنسرســیوم ایرانــی بــرای عضویــت در شــبکه
صادراتــی ایــران افزایــش یافتــه اســت .مشــروح کس ـبوکار اروپــا ( )EENبــا هــدف پیونــد مشــروح
خبــر

.

خبــر

.

پیمانســپاری ارزی بــه توقــف صــادرات
عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
غیرنفتــی میانجامــد اجــرای سیاســتهایی
بــه اقتصــاد ،خیانــت بــه کشــور اســت

مثــل پیمانســپاری ارزی فرافکنــی دولــت اســت.
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی در
صادرکننــدهای کــه چــارهای جــز تبدیــل ارز بــه ریال چهاردهمیــن جشــنواره ملــی شــهید رجایــی کــه
و خریــد از داخــل نــدارد را چــه بــه پیمانســپاری در ســالن اجــاس ســران در حــال برگــزاری اســت،
ارزی.مشــروح خبــر
.
 .گفــت مشــروح خبــر

ضــرورت بازنگــری اساســی در قراردادهــای  ۴پیشــنهاد صادرکننــدگان بابــت آوانــس
صنعــت بــرق نماینــدگان ســندیکای صنعــت زمانــی بــه ارز صادراتــی بهدنبــال ابــاغ و

بــرق ایــران بــا حضــور در نشســت هیــات رئیســه
اتــاق تهــران ،از پارلمــان بخــش خصوصــی پایتخــت
خواســتند تــا پیگیــر خواســتههای آنــان از دولــت
از جملــه ضــرورت بازنگــری اساســی قراردادهــا
و اعــام شــرایط خــاص در صنعــت بــرق باشــد.

مشــروح خبــر
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انتشــار دســتورالعمل بانــک مرکــزی ،صادرکننــدگان
نیــز رایزنیهــای جدیــد خــود را آغــاز کردنــد .نامــه
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران در پاســخ
بــه دســتورالعمل بانــک مرکــزی مشــروح خبــر

 .شــرایط برگشــت ارز صادراتــی اعــام شــد

بانــک مرکــزی شــرایط برگشــت ارز حاصــل از
ـی وضـ
ـای تعزیراتـ
ـی از برخوردهـ
نگرانـ
ـرورت صــادرات کاال از ســوی صادرکننــدگان را اعــام کــرد
بخــش
نماینــدگان
ارز
بــازار
بیشــتر
آزادی
.
مشــروح خبــر

اخبار کوتاه
خــط و نشــان آمریــکا بــرای همــکاری هنــد در
.
بنــدر چابهــار ایــران مشــروح خبــر
ـه
ـت بـ
ـادرات نفـ
ـزرگ در صـ
ـران بـ
ـی بازیگـ
جابجایـ
.
ـد مشــروح خبــر
ـوم مانـ
ـران سـ
ـد /ایـ
هنـ
ضــرورت تغییــر دیپلماســی اقتصــادی بــا عــراق
.
مشــروح خبــر
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ممنوعیــت نقلوانتقــال کارت بازرگانــی
در دفاتــر اســناد رســمی مشــروح خبــر
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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
در ایــن شــرایط کــه هــدف دشــمن زمیــن گیــر کــردن
اقتصــاد کشــور اســت دنبــال منافــع خــود باشــد حتمــا بــه
ایــن کشــور خیانــت کــرده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه برخــی ارز رســمی کشــور را بــرای
وارد کــردن کاالهــای مــورد نیــاز گرفتنــد و کاالیــی وارد
نکردنــد ،اظهارداشــت :ایــن افــراد بــه ملــت خیانــت کردنــد
و بایــد پاســخگو باشــد و بدلیــل ایــن کــه ســرمایه کشــور را
خــارج کــرده و کاالی مــورد نیــاز را وارد نکــرد و خســارت
وارد کردنــد حتمــا بایــد مجــازات شــوند.
معــاون اول رییــس جمهــوری یــادآور شــد :در مبــارزه بــا
فســاد بایــد دقــت شــود ،نبایــد مبــارزه بــا فســاد بــه گونــه
ای باشــد کــه تــن بخــش خصوصــی کشــور بلــرزد ،بایــد
احســاس کنــد کــه حاکمیــت و دولــت از آن حمایــت مــی
کنــد.
جهانگیــری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بنــده تــا جــان در بــدن
دارم از بخــش خصوصــی حمایــت مــی کنــم ،گفــت :زمانــی
خدمــت رهبــر معظــم انقــاب بیــان کــردم کــه در زندگــی
شــخصی ام بــا هیــچ بخــش خصوصــی ارتبــاط نزدیــک و
رفــت و آمــدی نداشــته و در جایــی نیــز کارخانــه ای نــدارم
ولــی بــه ایــن بــاور رســیده ام کــه شــکوفایی اقتصــاد کشــور
راهــی جــز حمایــت از ایــن بخــش نــدارد.
وی بــا یــادآوری ایــن کــه ایــن جملــه را مطــرح کــردم
تــا بخــش خصوصــی بدانــد در ایــن شــرایط تنهــا نیســت،
ادامــه داد :دولــت از بخــش خصوصــی ســالم تــا آخــر
حمایــت مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد :مــردم بایــد در جریــان ایــن واقعیــت
باشــند کــه تــا ایــن انــدازه بــزرگ شــدن دولــت مانــع
توســعه کشــور شــده اســت ،دولتــی کــه بایــد موتور توســعه
باشــد و بــه توســعه کشــور کمــک کنــد ،هرچــه درآمــد
کســب مــی کنــد مجبــور اســت کــه خــرج خــود دولــت
کنــد بنابرایــن چیــزی از بودجــه بیــرون نمــی آیــد کــه بــه
توســعه کشــور کمــک کنــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری ادامــه داد :اگــر یــک میلیــون
یــا دو میلیــون بشــکه نفــت  20یــا  120دالر بفروشــیم،
مــردم مــی بیننــد هرچــه کــه فروختــه میشــود در بدنــه
دولــت هزینــه مــی شــود و از آن هــم چیــزی بیــرون
نمیآیــد.
جهانگیــری خاطرنشــان کــرد :البتــه ایــن پــول ،خــرج
کارهــای عمومــی دولــت ماننــد بهداشــت و درمــان ،آموزش

شماره صد و دو  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود وهفت

انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

ـی
ـش خصوصـ
ـد بخـ
ـپ ضـ
ـرات چـ
تفکـ
در کشــور وجــود دارد
و پــرورش ،دانشــگاه هــا و مراکــز دولتــی مــی شــود.
جهانگیــری یــادآور شــد :زمانــی کــه مــا در مجلــس بودیــم
در هنــگام تصویــب الیحــه بودجــه ،ســاخت صنایــع بــزرگ
ماننــد نیــروگاه هــا ،فــوالد مبارکــه دیــده مــی شــد امــا
امــروز همــه آنهــا از بودجــه خــارج شــده اســت ولــی
بــاز پــول نمــی رســد و بودجــه عمرانــی همــواره یکــی از
مشــکالت اســت.
وی اضافــه کــرد :هــر ســال هــم تعــدادی طــرح جدیــد یــا
بــا فشــار سیاســی یــا غیــر سیاســی و براســاس نیازهــا و
مطالبــات اســتان هــا بــه بودجــه اضافــه مــی شــود.
معــاون اول رییــس جمهــوری بــا بیــان ایــن کــه طــرح های
عمرانــی نیمــه تمــام فعلــی کشــور از  450هــزار میلیــارد
تــا  100هــزار میلیــارد بودجــه نیــاز دارنــد ،گفــت :دولــت
در ایــن ســال هــا توانســته بــه طــور متوســط حداکثــر بیــن
 25هــزار میلیــارد تــا  30هــزار میلیاردتومــان بــه بودجــه
عمرانــی اختصــاص دهــد.
جهانگیــری افــزود :بــرای همیــن تکمیــل طــرح هــای نیمــه
تمــام چنــد ســال طــول مــی کشــد و مــردم بایــد چشــم
بــه بیمارســتانی داشــته باشــند کــه چــه زمانــی ســاخت
آن پایــان مــی یابــد یــا ایــن کــه تصفیــه خانــه شــهری
کــه فاضــاب آن در وضــع نابســامانی اســت ،چــه وقــت راه
انــدازی مــی شــود.

جهانگیــری یــادآور شــد :موضــوع واگــذاری طــرح هــای
نیمــه تمــام بــه بخــش خصوصــی را بــه دلیــل محدودیــت
بودجــه و ایــن کــه دولــت نبایــد تصــدی گــری داشــته
باشــد ،ســه ســال اســت کــه در دســتور کار اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :هــر ســال مقــررات نوشــتیم و در
تدویــن مقــررات و آییــن نامــه هــای مشــارکت عمومــی و
خصوصــی تقریبــا اتــاق بازرگانــی را بــه عنــوان نماینــده
بخــش خصوصــی دخالــت کامــل دادیــم و هــر مــواردی
کــه نماینــده اتــاق بازرگانــی درخواســت کــرد در شــورای
اقتصــاد همــه را تصویــب کردیــم.
معــاون اول رییــس جمهــوری بــا یــادآوری ایــن کــه
واگــذاری طــرح هــا بــه بخــش خصوصــی در ایــن ســه ســال
ســرعت قابــل قبولــی نداشــته اســت ،گفــت :وزارت نیــرو
کــه جــزو موفــق تریــن دســتگاه هــا در واگــذاری طــرح
هــا در ســه ســال گذشــته بــوده اســت از  22طرحــی کــه
در ســال  95واگــذار کــرده ،طبــق گــزارش عملکــرد خوبــی
نداشــته و فقــط  6قــرارداد بــه نتیجــه رســیده اســت.
جهانگیــری افــزود :طبــق گــزارش دریافتــی رونــد پیشــرفت
 10قــرارداد خیلــی ُکنــد اســت و  6مــورد آن هــم کــه
متوقــف اســت و وارد اجــرا نشــده کــه البتــه دســتگاه هــای
موفــق مــا در ایــن بخــش بــوده اســت بقیــه دســتگاه هــا
حتــی طــرح هــای خــود را واگــذار هــم نکردنــد.
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وی ادامــه داد :درمــواردی دســتگاه هــا مقاومــت مــی کننــد
و در جایــی هــم واقعــا بخــش خصوصــی مــی بینــد کــه در
آن منافعــی نــدارد ،وارد نمــی شــود.
معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت :امســال کــه ایــن
شــرایط اقتصــادی پیــش آمــده اســت یــک عــزم جــدی
تــری شــکل گرفــت مردمــی کــه ریالــی دارنــد ،مــی
خواهنــد آن را بــرای ســرمایه گــذاری ببرنــد کــه از یــک
ســود قابــل قبولــی از آن برخــوردار باشــند بایــد بخــش
هــای واگــذاری را فعــال تــر کنیــم.
جهانگیــری افــزود :یکــی از جهــت گیریهــای مــا در
جلســه شــورای عالــی ســران ســه قــوه کــه بــه دســتور
رهبــری تشــکیل شــده اســت و مــواردی فراتــر از قانــون
هــم تصمیــم گیــری مــی کنــد ارایــه راه حــل هایــی بــرای
موضــوع نقدینگــی اســت.
جهانگیــری بــا بیــان ایــن کــه یکــی از ایــن راه حــل هــا
ایــن بــود کــه بــازار ســرمایه فعــال شــود ،ادامــه داد :ایــن
روزهــا بــازار ســرمایه بــی ســابقه تریــن روزهــای تاریــخ
خــود را مــی گذرانــد ،ســابقه نداشــته اســت بــورس در
یــک روز نزدیــک بــه پنــج هــزار واحــد رشــد داشــته باشــد.
واحدهایــی کــه در بــورس عرضــه شــده همــه واحدهــای
ســوده اســت.
معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت :بــا ایــن اتفاقاتــی
کــه در ارز افتــاد در جاهایــی اگــر مشــکل درســت کــرد
در جاهایــی هــم فرصــت ایجــاد کــرد و صــادر کننــده ای
کــه موفــق مــی شــود بــا قیمــت هــای جدیــد ارز صــادرات
انجــام مــی دهــد ،معلــوم اســت کــه ســودهای بســیار زیادی
خواهنــد داشــت بنابرایــن مــردم هــم متوجــه مــی شــوند و
بــه ســمت خریــد ســهام ایــن شــرکت هــای ســودده مــی
رونــد ،بنابرایــن بــازار بــورس خــوب فعــال شــده اســت.
وی افــزود :در جلســه ســران ســه قــوه تصویــب ،تکلیــف و
ابــاغ کردیــم کــه همــه نهادهــای عمومــی مکلــف هســتند
شــرکت هــای خــود را در بــازار ســرمایه عرضــه کننــد.
نهادهــای عمومــی ،بنیادهــا ،شــرکت هــای ســرمایه گــذاری
بانــک هــا مکلــف هســتند کــه شــرکت هــای ســودده خــود
را در بــورس عرضــه کننــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری ادامــه داد :مردم مــی خواهند
ســهام بخرنــد بنابرایــن بیاییــد ســهام هــای شــرکت هــای
ســودده خــود را عرضــه کنیــد ،حتــی نیروهــای مســلح
شــرکت هــای ســودده خــود را کــه دســتور رهبــری اســت
کــه بــا وظایــف آنهــا انطبــاق نــدارد ،واگــذار کننــد.
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افزایش صادرات کاالهایی
با ارزش افزوده باال

نایــب رییــس کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت :بررســی
آمــار گمــرک نشــان میدهــد کــه ســهم کاالهــای
بــا ارزش افــزوده بــاال در ســبد صادراتــی ایــران
افزایــش یافتــه اســت.
حمیدرضــا صالحــی در گفتوگــو بــا ایرنــا توضیــح داد :در
مجمــوع صــادرات غیرنفتــی کشــور در  5ماهــه نخســت 97
از نظــر وزنــی  3درصــد کاهــش امــا از نظــر ارزش 13.7
درصــد افزایــش داشــته اســت .او افــزود :تجربــه نشــان
داده هــر زمــان نــرخ ارز بــه ســمت واقعــی شــدن حرکــت
کــرده ،صــادرات هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و
صادرکننــدگان در بازارهــای خارجــی قــدرت رقابــت پیــدا
کردنــد.
صالحــی اظهــار کــرد :نمونــه آن تحــوالت ارزی اخیــر اســت؛
بــا وجــود اینکــه صــادرات غیرنفتــی از نظــر وزنــی کاهــش
داشــت امــا میــزان ارزش صــادرات رشــد کــرد و درآمــد
صادراتــی نیــز افزایــش یافــت کــه نشــانه واقعــی شــدن
نــرخ ارز رشــد صــادرات بــا کاالی ارزش افــزوده باالســت.
بــه گفتــه رییــس کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی،
ســالها شــاهد بودیــم کــه بــا تثبیــت نــرخ ارز صنعتگرانــی
کــه کاالهــای بــا کیفیــت بــاال تولیــد میکننــد ،نــه تنهــا

بازارهــای خارجــی را از دســت دادنــد بلکــه در بــازار داخــل
نیــز موفــق نبودنــد امــا وقتــی نــرخ ارز در اوایــل دهــه 90
خورشــیدی افزایــش یافــت ،تولیدکننــدگان در هــر دو بــازار
داخــل و خــارج موفــق عمــل کردنــد .او افــزود :البتــه برخــی
از تولیدکننــدگان واردات نیــز دارنــد و طبیعــی اســت کــه
واردات مــواد اولیــه گــران بــر صــادرات تاثیــر میگــذارد
امــا مزیتهایــی همچــون نیــروی کار ارزان ،نیــروی انســانی
و قیمــت رقابتــی و کیفیــت بــاالی کاالهــا کــه حتــی در
مواقعــی بــا کاالهــای اروپایــی نیــز برابــری میکنــد ،ســبب
شــده قیمــت نهایــی محصــول آنهــا از کاالهــای خارجــی
نیــز کمتــر باشــد.
صالحــی بیــان کــرد :وقتــی صــادرات کاال از نظــر وزنــی
افزایــش مییابــد ،یعنــی بــه ســمت صــادرات مــواد اولیــه
حرکــت میکنیــم امــا وقتــی صــادرات کاالهایــی از نظــر
ارزش رونــد رو بــه رشــدی تجربــه کنــد یعنــی کاالی صــادر
شــده ارزش افــزوده دارد و فــرآوری شــده اســت .او تصریــح
کــرد :هرچنــد تحریمهــای امریــکا مــراودات تجــاری و مالــی
ایــران را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت امــا بخــش خصوصــی
بایــد پیــش بینــی الزم را بــرای صــادرات کاالهــای صنعتــی
و خدمــات فنــی مهندســی انجــام دهــد و دولــت نیــز
بازارهــای جدیــد صادراتــی بــرای تولیــدات داخلــی بیابــد.

انـرژی

شماره صد و دو  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود وهفت

خط و نشان آمریکا برای همکاری
هند در بندر چابهار ایران

یکــی از مقامــات ارشــد کاخ ســفید بــا اشــاره بــه هنــد
بعنــوان شــریک تجــاری و یکــی از خریــداران بــزرگ نفــت
ایــران ،عنــوان کــرد کــه آمریــکا هیــچ کشــوری را از تحریم
بابــت تجــارت و همــکاری بــا ایــران معــاف نخواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از وب ســایت  ،Dawnبــا
توجــه بــه خــروج دونالــد ترامــپ – رئیــس جمهــور آمریــکا
– از توافــق نامــه هســته ای ایــران و همچنیــن بازگشــت و
اعمــال مــوج جدیــدی از تحریــم هــای اقتصــادی خصمانــه
ایــاالت متحــده علیــه ایــران ،یکــی از مقامــات ارشــد و
بلندپایــه کاخ ســفید بــه تازگــی اعــام کــرده اســت کــه
هیــچ کشــوری حتــی هنــد ،از تحریــم هــای اقتصــادی
بابــت تجــارت و همــکاری بــا ایــران معــاف نخواهــد شــد.
آلیــس جــی ولــز – معــاون وزارت خارجــه آمریــکا در
امــور آســیای جنوبــی و مرکــزی – در حاشــیه کنفرانســی
بــا خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران عنــوان کــرد کــه هنــد
بعنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکای تجــاری و خریــداران
نفــت ایــران کــه در پــروژه توســعه و مدیریــت بنــدر چابهــار
بــا ایــن کشــور همــکاری هــای گســترده ای داشــته و قــرار
اســت فــاز جدیــدی از آن نیــز از مــاه دیگــر تحویــل آنهــا
داده شــود ،نیــز بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــد
کــه قــرار نیســت از تحریــم هــای اقتصــادی بابــت همــکاری
و تجــارت بــا ایــن کشــور معــاف شــود.
وی تاکیــد کــرد :تمامــی کشــورهایی کــه بــا ایــران
تبــادالت مالــی ،پولــی و تجــاری داشــته باشــند ،همگــی
بــدون قائــل شــدن هیــچ اســتثنایی شــامل تحریــم هــای
اقتصــادی آمریــکا خواهنــد شــد.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد کــه دور جدیــدی از
تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران از تاریــخ  ۴نوامبــر
ســال جــاری  ۲۰۱۸میــادی آغــاز میشــود و بهطــور
قطــع بــر روی میــزان واردات هنــد کــه  ۲۵درصــد از نفــت
خــود را از ایــران تامیــن و خریــداری میکنــد ،تاثیــر
بســزایی خواهــد گذاشــت.
ایــران بعــد از عــراق و عربســتان ســعودی ،ســومین
تامینکننــده و صادرکننــده نفــت بــه هندوســتان بــه
شــمار مــیرود کــه در حدفاصــل آوریــل  ۲۰۱۷تــا ژانویــه
 ۱۸.۴ ،۲۰۱۸میلیــون تــن نفــت خــام بــه هنــد فروختــه
اســت.
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 -۶افایتــیاف از بیــن  ٩كشــور عضــو لیســت ســیاه،
 ٢كشــور كرهشــمالی و ایــران را در جایگاهــى فراتــر از
لیســت ســیاه قــراره داده و توصیــه شــده اســت علیــه آنها
«اقدامــات متقابالنــه» انجــام شــود.
 -۷امــروزه اســتانداردهای افایتــیاف و نظــر ایــن
ســازمان دربــاره ســطح پایبنــدى كشــورها بــه ایــن
اســتانداردها ،بــه عنــوان یكــى از مهمتریــن پیــش
نیازهــای ارائــه هرگونــه ارتبــاط و ارائــه خدمــات بانكــى
و اعتبــاری و مالــی از ســوى بانكهــا و موسســات مالــی
بــه دیگــر كشــورها اســت.
 -۸در ســال  ٢٠١٦دولــت آقــای روحانــى
توانســتافایتیاف را راضــی كنــد تــا یــك ضــرب العجــل
بــه ایــران داده تــا توصیههــای  ٤٩گانــه ایــن ســازمان را
در كشــور عملیاتــى كــرده و در عــوض افایتــیاف بطــور
موقــت حضــور ایــران از لیســت ســیاه را تعلیــق كنــد.
ایــن ضــرب العجــل تاكنــون دو بــار از ســوى افایتــیاف
تمدیــد شــده و ضــرب العجــل نهایــی كمتــر از چنــد
هفتــه دیگــر بــه پایــان مــى رســد.
 -۹ایــران بــراى خــروج از لیســت ســیاه بایــد قوانیــن
داخلــی خــود در مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی
تروریســم را بــر اســاس كنوانســیونهای جهانــى ایامال
( )AMLو ســیافتی ( )CFTاصــاح و عملیاتــى کنــد.
 در صــورت عــدم پیوســتن ایــران بــه ســازمانافایتــیاف در طــى فرصــت باقــى مانــده و حضــور
دوبــاره ایــران در لیســت ســیاه ،عمــا ارائــه هرگونــه
خدمــات و ارتباطــات مالــی و بانكــى و پولــی از ســوى
بانكهــای جهانــى بــا بانكهــای ایرانــى ناممكــن شــده
و كشــور عمــا در یــك تحریــم تمامعیــار بانكــى جهانــى
فراتــر از تحریمهــای آمریــكا قــرار خواهــد گرفــت.
* کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
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جابجایی بازیگران بزرگ در صادرات نفت
به هند /ایران سوم ماند

ضرورت تغییر دیپلماسی اقتصادی
با عراق

آمــار منابــع صنعتــی و کشــتیرانی نشــان داد بــا روی آوردن
پاالیشــگاههای هنــدی بــه عــراق بــرای جبــران خریــد کمتــر
نفــت ایــران ،ایــن کشــور در اوت جــای عربســتان ســعودی
را بــه عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده نفــت بــه هنــد گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،بــا وجــود خریــد
کمتــر پاالیشــگاههای هنــدی ،ایــران در اوت همچنــان
ســومین صادرکننــده بــزرگ نفــت بــه هنــد باقــی مانــد .هنــد
کــه ســومین مصــرف کننــده بــزرگ نفــت جهــان اســت ،در
اوت میــزان وارداتــش از ایــران را یــک ســوم نســبت بــه
مــاه پیــش از آن کاهــش داد زیــرا دولــت فــدرال اجــازه بــه
پاالیشــگاههای دولتــی بــرای اســتفاده از نفتکشهــا و بیمــه
ایــران بــرای خریــد نفــت از تهــران را بــا تاخیــر صــادر کــرد.
واشــنگتن کــه بــه دنبــال تصمیــم مــاه مــه ترامــپ بــرای
خــروج از توافــق هســتهای تحریمهــا علیــه ایــران را اعــام
کــرده اســت ،درخواســتهای معافیــت از تحریمهــا بــرای
خریــداران ایــران ماننــد هنــد را بررســی خواهــد کــرد .امــا
مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه آمریــکا ،پنجشــنبه گذشــته
اظهــار کــرد :زمانــی کــه تحریمهــا علیــه ایــران بــه اجــرا
گذاشــته شــوند واردات از ایــن کشــور بایســتی متوقــف شــود.
طبــق آمــار نفتکشهــا ،عــراق و عربســتان ســعودی در مــاه
میــادی گذشــته دو صادرکننــده بــزرگ نفــت بــه هنــد
باقــی ماندنــد .پاالیشــگاههای هنــدی در مــاه اوت ۱.۰۲
میلیــون بشــکه در روز نفــت بصــره عــراق را وارد کردنــد کــه
حــدود  ۴۶درصــد نســبت بــه مــاه پیــش افزایــش داشــت،
در حالــی کــه واردات از عربســتان ســعودی در همیــن مــدت
پنــج درصــد کاهــش یافــت و بــه حــدود  ۷۴۷هــزار بشــکه
در روز رســید.
هنــد در اوت نفــت کمتــری از نیجریــه وارد کــرد ،زیــرا
ایــن کشــور آفریقایــی بــا اختالالتــی در تولیــد مواجــه
بــود .همچنیــن خریــداران آســیایی ترجیــح دادنــد نفــت
ســبک شــیرین آمریــکا را بــه جــای نیجریــه دریافــت
کننــد .واردات نفــت هنــد از آمریــکا در اوت بــه رکــورد
 ۲۷۵هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت کــه حــدود شــش
درصــد از مجمــوع خریــد ایــن کشــور بــود.

رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق بــا تصریــح براینکــه
دولــت جمهــوری اســامی ایــران ســعی دارد ،تــا هرگونــه
امــکان فعالیــت اقتصــادی و شــرایط خدماتــی را بــرای
جــذب توریســم اقتصــادی ،درمانــی و گردشــی فراهــم
کنــد ،اظهــار داشــت :بــازار ایــران بــرای عراقیهــا از لحــاظ
شــاخصهای اقتصــادی ،قیمــت ،فاصلــه جغرافیایــی ،ســابقه
فرهنگــی ،ســطح تکنولــوژی ،بــازار بســیار خوبــی اســت .آل
اســحاق بــا بیــان اینکــه ایــران بایــد از نظــر اقتصــادی حــرف
اول را در منطقــه بزنــد ،عنــوان کــرد :صــادرات مــا به کشــور
عــراق در  5مــاه اول ســال نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه
ســال گذشــته  31درصــد رشــد کــرده اســت امــا احســاس
خطــر میکنیــم زیــرا تــا کنــون هزینههایــی کــه بــرای
حضــور داعــش در ایــن منطقــه از ســوی کشــورهای خــاص
انجــام میشــد اکنــون بــه حوزههــای اقتصــادی وارد شــده
اســت کــه در ایــن شــرایط بایــد دیپلماســی اقتصــادی مــان
را در عــراق بــرای حفــظ بازارهــای موجــود و توســعه آن
متناســب بــا شــرایط کنونــی تعریــف و عملیاتــی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه صــادرات  ۱۳میلیــارد دالری کاال طــی
ســالهای گذشــته ،اظهارداشــت :ظرفیتهــای موجــود
در بــازار عــراق ایــن امیــدواری را ایجــاد کــرده اســت کــه
صــادرات بــه ایــن کشــور در آینــده بــه  20میلیــارد دالر
افزایــش پیــدا کنــد .زیــرا بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی،
اقتصــادی ،امنیتــی و منطق ـهای دوکشــور بــه لحــاظ بــازار
اقتصــادی بــه یکدیگــر نیازمنــد هســتند .آل اســحاق بــا
بیــان اینکــه قــرار نیســت یــک طرفــه فکــر کنیــم و بــه
دنبــال بــازار و رابطــه پایــدار هســتیم کــه منافــع طرفیــن
در آن لحــاظ شــود ،یادآورشــد :عــراق اولیــن بــازار خدمــات
فنــی و مهندســی مــا محســوب میشــود ،بطــوری کــه 80
درصــد از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی مــا در جهــان
بــه عــراق بــر میگــردد .رییــس اتــاق مشــترک ایــران و
عــراق ابــراز داشــت :بــازار عــراق بــازار مناســب و خوبــی
بــرای ایــران اســت و مهمتریــن نکتــه در روابــط تجــاری
بــا ایــن کشــور شناســایی ظرفیتهــای تجــاری و نیازهــای
اقتصــادی اســت تــا بــا برنامهریــزی بلندمــدت حضــور
باثباتتــری در ایــن بــازار داشــته باشــیم.

انـرژی

شماره صد و دو  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود وهفت

پیمانسپاری ارزی به توقف
صادرات غیرنفتی میانجامد

اجــرای سیاســتهایی مثــل پیمانســپاری ارزی
فرافکنــی دولــت اســت .صادرکننــدهای کــه چــارهای جــز
تبدیــل ارز بــه ریــال و خریــد از داخــل نــدارد را چــه بــه
پیمانســپاری ارزی.
موضعگیریهــای دولــت و تأکیــد بــر سیاســتهای
خــاص مثــل پیمانســپاری ارزی بهنوعــی فرافکنــی
اســت .بــه نظــر میرســد دولــت در اداره اقتصــاد
کشــور ناکارآمــد اســت و برخوردهــای دولــت خــود بــه
غیرعــادی شــدن شــرایط دامــن میزنــد .در شــرایط
کنونــی ایــن انتظــار از مســئوالن دولتــی وجــود دارد کــه
در ســخنرانیها و صحبــت در تریبونهــای عمومــی
از گفتــن حرفهایــی کــه بــه التهــاب بــازار شــدت
میبخشــد ،احتــراز کننــد .ایــن انتظــار از دولتمــردان
وجــود دارد کــه پــس از مطالعــه و کار کارشناســی نســبت
بــه مســائل اقتصــادی اظهارنظــر کننــد.
هیــچ صادرکننــده متعلــق بــه بخــش خصوصــی بــه
شــتاب اینچنینــی نــرخ ارز عالقـهای نــدارد چراکــه ایــن
بیثباتــی بــه بحــران معکــوس در صــادرات کشــور دامــن
میزنــد .ممکــن اســت دولــت از طریــق مختلــف بــازار را
هدایــت کــرده و قیمــت ارز را پاییــن بیــاورد .بــا توجــه بــه
ایــن احتمــال ،صادرکننــده نمیتوانــد بــرای پنــج مــاه
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آینــده قــراردادی ببنــدد چــون پیشبینــی آینــده دشــوار
شــده اســت .ایــن دشــواری بــه احتیــاط بیشــترُ ،کنــدی
کار و درنهایــت توقــف فعالیتهــا منجــر میشــود و البتــه
دود چنیــن آتشــی بــه چشــم همــه خواهــد رفــت.
سیاسـتهای اقتصــادی امــروز دولــت تکــرار سیاسـتهای
دولــت دهــم بــه نظــر میرســد .پیمانســپاری ارزی
نســخهای قدیمــی اســت کــه پیامــد مطلوبــی بــرای اقتصاد
بــه همــراه نــدارد .صادرکننــده اگــر ارز حاصــل از صــادرات
را بــه کشــور وارد نکنــد نمیتوانــد فعالیتــش را ادامــه
دهــد .اگــر دولــت دربــاره عــدم عرضــه ارز صادراتــی در
بــازار داخلــی نگــران اســت ،نبایــد بــا محصــور کــردن
بخــش خصوصــی بــه دنبــال رفــع ایــن نگرانــی باشــد.
صادرکننــدگان پتروشــیمی و اقــام معدنــی کــه بهطــور
عمــده شــرکتهایی خــارج از دایــره بخــش خصوصیانــد،
بیشــترین ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی را بــه دســت
میآورنــد و ارزی کــه دســت بخــش خصوصــی واقعــی
اســت ،رقمــی نیســت کــه قــدرت برهــم زدن تعــادل
بــازار ارز را داشــته باشــد .صادرکننــده فعــال در بخــش
خصوصــی جــز عرضــه ارز صادراتــی در بــازار ،تبدیــل آن
بــه ریــال و پرداخــت بــه کســانی کــه قصــد خریــد از آنهــا
را دارد ،چــارهای ندارنــد.
در چنــد روز گذشــته گمــرک برخــاف مصوبــه
هیئــت دولــت ،صــادرات اقــام ســنتی را هــم مشــمول
پیمانســپاری ارزی در نظــر گرفتــه بــود .ایــن مســئله
البتــه بــا همــکاری کنفدراســیون صــادرات و اســتناد
بــه ایــن مصوبــه حــل شــد امــا تأکیــد مســئوالن دولــت
ازجملــه رئیــسکل بانــک مرکــزی بــر پیمانســپاری
ارزی ،نگرانــی از بســط ایــن سیاســت بهتمامــی اقــام را
ایجــاد میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه پیمانســپاری
ارزی منجــر بــه توقــف صــادرات غیرنفتــی ،اعــم از صادرات
کاال و خدمــات فنــی و مهندســی خواهــد شــد .از ســوی
دیگــر بــا توقــف فعالیــت صادرکننــده ارز کمتــری بــه بــازار
تزریــق شــده و دولــت هــم متضــرر میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا حضــور در
نشســت هیــات رئیســه اتــاق تهــران ،از پارلمــان بخــش
خصوصــی پایتخــت خواســتند تــا پیگیــر خواســتههای آنــان
از دولــت از جملــه ضــرورت بازنگــری اساســی قراردادهــا و
اعــام شــرایط خــاص در صنعــت بــرق باشــد.
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق تهــران در نشســت اخیــر
خــود ،میزبــان نمایندگانــی از ســندیکای بــرق بودنــد .در
ایــن جلســه کــه هــدف آن طــرح مشــکالت فعــاالن بخــش
خصوصــی صنعــت بــرق بــود ،ابتــدا علــی بخشــی ،رئیــس
هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ضمــن تقدیــر
از حمایتهــای اتــاق تهــران ،بــه تفصیــل تالشهــا و
دســتاوردهای ایــن ســندیکا در رســیدگی بــه مشــکالت
شــرکتهای فعــال در صنعــت بــرق کشــور در شــرایط
کنونــی را شــرح داد .او تاکیــد کــرد کــه بیثباتیهــای
اقتصــادی بهویــژه نوســانات ارزی اخیــر ،بســیاری از
پروژههــای بــرق را متوقــف کــرده و الزم اســت بــرای حــل
ایــن مشــکالت تدابیــر الزم اندیشــیده شــود.
علیرضــا وفایــی ،عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق نیــز از عــدم ثبــات اقتصــادی در کشــور ابــراز نگرانــی و
تاکیــد کــرد کــه در ایــن وضعیــت ،شــرکتها نمیتواننــد
فعالیتهــای خــود را مدیریــت کننــد .او از اعضــای هیــات
رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران خواســت تــا پیگیــر مشــکالت
شــرکتهای فعــال ایــن حــوزه باشــند و بــرای حــل آنهــا
بــا دولــت مذاکــره کننــد.
نصرالــه رهنمــا ،نایبرئیــس ســندیکا نیــز بــا بیــان
مشــکالت نظــام بانکــی و دشــواریهای انتقــال پــول بــه
داخــل کشــور عنــوان کــرد کــه تعدیــل قراردادهــا کفــاف
نوســانات قیمــت را نمیدهــد و بایــد شــرایط ویــژه در
صنعــت بــرق اعــام شــود.
در ادامــه ایــن نشســت ،ســپهر برزیمهــر ،دبیــر ســندیکا
بــه اقدامــات انجــام شــده از ســوی ایــن تشــکل بخــش
خصوصــی بــرای حــل مشــکالت اعضــا اشــاره و تصریــح
کــرد :مشــکالت فعــاالن صنعــت بــرق در قالــب موضوعــات
مختلــف از قبیــل ارزبــری قراردادهــا ،قراردادهــای متوقــف،
مطالبــات اعضــا بــه طــور جــد در حــال پیگیــری اســت
و رایزنیهایــی بــا وزارت نیــرو ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و شــرکت توانیــر در ایــن مــورد صــورت گرفتــه
اســت.
علیرضــا اســدی ،معــاون پژوهشــی و برنامهریــزی ســندیکا
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ضرورت بازنگری اساسی در
قراردادهای صنعت برق
نیــز تاکیــد کــرد کــه بحــران صنعــت بــرق در حــال تبدیــل
بــه بحــران ملــی بــرای اقتصــاد بخــش خصوصــی اســت و
اگــر ســرمایهگذاری الزم صــورت نگیــرد و اقتصــاد بــرق
بــه بــا همیــن رویــه پیــش بــرود ،بخــش صنعــت کشــور در
ســطح گســترده در آینــدهای کوتــاه بــا مشــکالت جــدی در
تامیــن بــرق روبــرو خواهــد شــد.
در ادامــه نشســت ،علیرضــا کالهــی عضــو هیــات نمایندگان
اتــاق تهــران و از فعــاالن صنعــت بــرق ،بــه مشــکالت تامیــن
مــس و آلومینیــوم موردنیــاز فعــاالن بــرق اشــاره کــرد و
گفــت :شــرایط بــازار ،شــرکتهای ســازنده ســندیکا را در
تهیــه مــواد اولیــه بــا مشــکل مواجــه ســاخته و الزم اســت
راهکارهــای ارائــه شــده کــه مبتنــی بــر دو موضــوع نحــوه
مدیریــت عرضــه و تقاضاســت ،پیادهســازی شــود تــا هــم
تقاضــا واقعــی باشــد و هــم عرضــه بــه مقــدار مناســب انجــام
شــود.
کالهــی ادامــه داد :صنعــت بــرق کشــور متاثــر از افزایــش
نــرخ ارز و قیمــت فلــزات و مــواد اولیــه تولیــد ،در وضعیــت
بحرانــی بــه ســر میبــرد و صنعتگــران و کارآفرینــان ایــن
بخــش تــوان بــه انجــام رســاندن پروژههــا و مناقصههــا
را ندارنــد بــه همیــن دلیــل ســندیکای صنعــت بــرق بــه
نمایندگــی از بنگاههــا و فعــاالن ایــن صنعــت ،خواســتار
خاتمــه اعــام شــدن قراردادهــا و مناقصههــا شــده اســت.
او افــزود :نیــاز بــه اصــاح قیمتهــا در صنعــت بــرق
بســیاری ضــروری و حیاتــی اســت .طــی چنــد مــاه گذشــته،

بــه دلیــل شــرایطی کــه بــرای اقتصــاد کشــور پیــش آمــده،
قیمــت تمــام شــده در صنعــت بــرق دســت کــم دو برابــر
افزایــش پیــدا کــرده اســت و اگــر وزارت نیــرو نــرخ بــرق را
افزایــش ندهــد ،قطعــا مشــکالت صنعــت بــرق طــی ماههــای
آتــی حجیمتــر و بحرانیتــر از امــروز خواهــد شــد و دیگــر
توانــی بــرای تولیــد در ایــن بخــش باقــی نخواهــد مانــد.
نماینــدگان ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در پایان ســخنان
خــود بــه اتفــاق از اتــاق بازرگانــی تهــران درخواســت
داشــتند کــه بــا انعــکاس مشــکالت صنعــت بــرق و مذاکــره
بــا دولــت ،زمینــه حــل و فصــل مشــکالت ایــن بخــش را
فراهــم کنــد .از جملــه راهکارهــای مــورد تاکیــد فعــاالن
حــوزه صنعــت بــرق در ایــن جلســه درخواســت اعــام
شــرایط خــاص از ســوی دولــت در خصــوص قراردادهــای
صنعــت بــرق بــود.
اعضــای هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز در
ایــن نشســت و پــس از شــنیدن خواســتهها و مطالبــات
نماینــدگان ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،بــا بیــان اینکــه
حمایتهــای اتــاق تهــران از تشــکلها و فعــاالن بخــش
خصوصــی از جملــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ادامــه
خواهــد داشــت ،اعــام کردنــد کــه اتــاق تهــران در حــال
تهیــه گــزارش هایــی در خصــوص مشــکالت صنایــع و
راهکارهــای الزم اســت کــه بــه زودی بــه مســئوالن کشــور
ارائــه خواهــد شــد و بــه مشــکالت صنعــت بــرق نیــز در ایــن
گــزارش بــه صــورت ویــژه پرداختــه خواهــد شــد
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معــاون کسـبوکار اتــاق تهــران بــا تاکیــد بــر برنامههای
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
در راســتای حمایــت از کســبوکارهای نویــن و
دانشبنیــان ،اعــام کــرد کــه اتــاق تهــران در همیــن
خصــوص ،برابــر ســال گذشــته یــک هیــات متشــکل از
 18اســتارتآپ را بــرای حضــور در نمایشــگاه جیتکــس
دوبــی ( )GITEXاعــزام میکنــد.
هومــن حاجیپــور گفــت :اتــاق بازرگانــی تهــران بــا
توجــه بــه تعامــات بینالمللــی و نقــش موثــر خــود
در توســعه کسـبوکارهای ایرانــی در بازارهــای جهانــی،
قصــد دارد در راســتای حمایــت و توانمندســازی
کســبوکارهای نویــن و اســتارتآپها ،بــا تخصیــص
غرفــه از حضــور  18اســتارتاپ ایرانــی در نمایشــگاه
جیتکــس  2018در دوبــی حمایــت کنــد.
او توضیــح داد کــه نمایشــگاه جیتکــس بــا قدمتــی
بالــغ بــر  35ســال بــه گونــهای توســعه یافتــه اســت
کــه میتــوان ایــن رویــداد را در فهرســت مؤثرتریــن
رویدادهــای فنــاوری دنیــا جــای داد .طــی مــدت زمــان
برگــزاری ایــن نمایشــگاه در ســال  ،2017بالــغ بــر 100
هــزار بازدیدکننــده و  4هــزار غرفــهدار در نمایشــگاه
حضــور یافتنــد.
حاجیپــور افــزود :پــس از ارائــه طرحهــا و انتخــاب
هیــات داوران ،برابــر برنامــه از پیــش تعیینشــده18 ،
اســتارتآپ بــرای اعــزام بــه ایــن رویــداد مهــم در حــوزه
فنــاوری انتخــاب شــده و  7اســتارتآپ نیــز در فهرســت
ذخیــره قــرار خواهنــد گرفــت.
معــاون کسـبوکار اتــاق تهــران ادامــه داد :اتــاق تهــران
در راســتای ماموریتهــای تعریــف شــده خــود جهــت
حمایــت از کارآفرینــان جــوان ،فضــای اختصــاص داده
شــده در ایــن نمایشــگاه را بــه صــورت رایــگان در
اختیــار اســتارتآپها خواهــد گذاشــت.
نمایشــگاه جیتکــس  2018از روز  22تــا  26مهرمــاه
ســال جــاری در مرکــز تجــارت جهانــی دوبــی در امــارات
متحــده عربــی برگــزار میشــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نماینــدگان بخــش خصوصــی در شــانزدهمین نشســت
کمســیون تســهیل تجــارت وتوســعه صــادرات اتــاق تهــران،
همچنــان بــه نقــد و بررســی سیاس ـتهای اخیــر ارزی دولــت
و آنچــه بــه عنــوان بســته ارزی از ســوی بانــک مرکــزی منتشــر
و اجرایــی شــد ،پرداختنــد.
در ابتــدای ایــن جلســه ،حمیدرضــا صالحــی بــا
اشــاره بــه اینکــه مهلــت شــش ماهــه صادرکننــدگان
بــرای بازگردانــدن ارز صادراتیشــان رو بــه اتمــام
اســت ،گفــت :دولــت در مــورد ایــن مصوبــه بایــد
میــان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی و ارز حاصــل از فــروش کاال تفکیــک قائــل
شــود .چــرا کــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی گاه حــدود دو تــا ســه
ســال بــه درازامیکشــد.
ایــن عضــو کمیســیون تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات در
ادامــه از افزایــش ارزش کاالهــای صادراتــی بــا وجــود کاهــش
وزن آن ســخن گفــت و افــزود :بــه نظــرمیرســد ،افزایــش
ارزش کاالهــای صادراتــی بــه دلیــل افزایــش ارزش افــزوده
کاالهــا و کاهــش خامفروشــی رخ داده باشــد.
کاهش التهاب در بورس کاال
علیرضــا کالهــی ،دیگــر نایــب رییــس کمیســیون ،از کاهــش
التهابــات بــورس کاال خبــر داد و گفــت :اگرچــه از دامنــه
التهابــات در بــورس کاال کاســته شــده امــا نیازمنــد فعالیــت
هوشــمندانه ســامانه بهینیــاب هســتیم.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه تعدیــل  180نفــری نیــرو توســط
یکــی از شــرکتهای بــزرگ اســتارتآپی موفــق در کشــور،
عنــوان کــرد کــه ایــن تعدیــل نیــرو بــه دلیــل کاهــش قــدرت
خریــد مــردم و مشــکالت موجــود در واردات و تامیــن کاال
رخ داده اســت .او گفــت :ایــن شــرکت در ماههــای گذشــته،
شــاهد هجــوم مــردم بــرای خریــد کاالهــای نیمــه بــادوام بــوده
اســت.
در همیــن حــال ،بهرامــی پیشــنهاد کــرد کــه ایــن شــرکت
کــه فــروش اینترنتــی کاال را در اختیــار دارد میتوانــد وارد
توزیــع کاالهــای اساســی شــود تــا از تعدیــل بیشــتر نیــرو
جلوگیــری کنــد.
محمدرضــا فیــاض ،مشــاور امــوربینالملــل وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت نیــز بــا شــاره بــه اینکــه حــدود  40روز
کاری تــا اعمــال دور جدیــد تحریمهــا باقــی مانــده ،خواســتار

انـرژی

شماره صد و دو  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود وهفت

نگرانی از برخوردهای تعزیراتی و
ضرورت آزادی بیشتر بازار ارز
برنامهریــزی عاجــل در مــورد ایــن مســاله شــد.
اســداهلل عســگراوالدی نیــز بــا اشــاره بــه برخــی مســایل ارزی
و در پیــش بــودن دور جدیــد تحریمهــا گفــت :مــن بــه
دولــت پیشــنهاد کــردهام کــه هــر چــه ســریعتر نســبت بــه
ترخیــص همــه کاالهــا در گمــرکات اقــدام کنــد و در  40روز
باقیمانــده اجــازه دهــد کــه هــر کــس کــهمیتوانــد نســبت
بــه واردات کاالهــای مــورد نیــاز مــردم اقــدام کنــد تــا کشــور
در تحریمهــای پیــش رو ،دچــار مشــکل نشــود.
در ادامــه ایــن جلســه ،حمیدرضــا معبــودی ،نماینــده بانــک
توســعه صــادرات در ایــن نشســت بــه آخریــن بخشــنامه
دولــت ،ابالغــی  12شــهریور مــاه  97گفــت :طبــق ایــن
بخشــنامه بانکهــا مجــاز هســتند از محــل ارزهایــی کــه
خریــداریمیکننــد ،ارز بــه صــورت اســکناس تامیــن کننــد.
او افــزود :یکــی از دالیــل افزایــش قیمــت ارز در مقطــع کنونــی
آن اســت کــه بــرای دورهای ،کار بــا اســکناس ارزهــا دچــار
محدودیــت شــد .اکنــون اگــر صادرکننــدگان بتواننــد بخشــی
از ارز حاصــل از فــروش کاالهایشــان را بــه صــورت اســکناس
وارد کننــد ،اثــر روانــی آنمیتوانــد بــه بهبــود شــرایط بــازار
کمــک کنــد.
محســن بوالحســنی کــه بــه عنــوان نماینــده صرافــی بانــک
توســعه صــادرات در ایــن نشســت حضــور یافتــه بــود ،بــا انتقاد
از اینکــه سیاســتگذاران بــازار آزاد ارز را کوچــکمیپندارنــد
گفــت :کمتوجهــی بــه بــازار آزاد ماننــد دامــی اســت کــه
ممکــن اســت ،بــازار محصــول را نیــز دســتخوش مشــکالتی
کنــد .تقاضــای ســوداگری را افزایــش دهــد و آســیبهای

جدیتــری را بــه بــازار ارز وارد کنــد.
لــزوم نقشآفرینــی بخــش خصوصــی درتوســعه
زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی
مهــدی شــریفی نیکنفــس ،نایبرییــس کمیســیون
تســهیل تجــارت و توســعه صــادرات اتــاق تهــران ،از ضــرورت
نقشآفرینــی بخــش خصوصــی در تکمیــل زنجیــره ارزش
صنعــت پتروشــیمی ســخن گفــت و افــزود :میانگیــن ارزش هــر
تــن محصــول پتروشــیمی بــرای آلمــان معــادل  4600دالر،
کرهجنوبــی 1900دالر ،عربســتان  680دالر و بــرای ایــران
 460دالر اســت و ایــن نشــانمیدهــد کــه مــا همچنــان
خامفروشــی میکنیــم .رییسجمهــور اخیــرا اقــدام بــه
افتتــاح چنــد طــرح پتروشــیمی کردهانــد و اکنــون وقــت آن
فرارســیده اســت کــه زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی بــه
دســت بخــش خصوصــی توســعه پیــدا کنــد.
راهحل اساسی ،تک نرخی کردن ارز است
محســن بهرامــی ارض اقــدس بــا اشــاره بــه اینکــه یــک
ســری مســایل عمــده نظیــر نــرخ رشــد پاییــن ،افزایــش نــرخ
تــورم ،افزایــش بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی ،افزایــش
مطالبــات غیرجــاری ،کاهــش واردات مــواد اولیــه ،افزایــش
عــدم قطعیتهــا ،تشــدید فســاد و افزایــش ورود کاالهــای
قاچــاق گریبانگیــر اقتصــاد ایــران اســت ،افــزود :راهحــل
اساســی بــرای بهبــود شــرایط بــازار ارز و بهبــود ناکاراییهــای
اقتصــاد ،تکنرخــی کــردن و واگــذاری خریــد و فــروش ارز
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بــه بانکهــا و صرافیهاســت .در عیــن حــال ،واقعــی کــردن
نــرخ حاملهــای انــرژی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
دولــت میتوانــد مابهالتفــاوت نرخهــای دســتوری ارز یــا
حاملهــای انــرژی بــا نرخهــای واقعــی را بــا افزایــش حقــوق
مســتمریبگیران یــا اقشــار فرودســت جبــران کنــد.
او بــا بیــان اینکــه جلوگیــری از برخوردهــای تعزیراتــی و
برقــراری امنیــت اقتصــادی از مهمتریــن انتظــارات فعــاالن
اقتصــادی اســت ،ادامــه داد :برخوردهــای تعزیراتــی اخیــر،
فعــاالن اقتصــادی را نگــران کــرده اســت .ایــن نگرانــی چنانچــه
بــه عــدم فعالیــت آنــان منجــر شــود ،خطــرات جــدی ،اقتصــاد
کشــور را تهدیــد خواهــد کــرد.
حمیدرضــا صالحــی نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه اقتصاد
ایــران نیازمنــد یــک تغییــر اساســی اســت و دولــت ،ناگزیــر
اســت بــه ســمت آزادســازی حرکــت کنــد .او افــزود :تیــم
اقتصــادی دولــت بایــد تغییــر کنــد و یــک تیــم از پزشــکان
حــاذق بایــد جراحــی اقتصــاد ایــران را برعهــده بگیرنــد .دولــت
چــه اصــراری دارد کــه منابــع کشــور را بــه رایــگان عرضــه
کنــد و ایــن منابــع را بــه حــراج بگــذارد.
صادرات غیرنفتی نباید به امارات تکیه کند
محمــد الهوتــی دیگــر عضــو ایــن کمیســیون بــه ایــن مســاله
پرداخــت کــه میانگیــن ارزش کاالهــای صادراتــی ایــران 360
تــا  380دالر بــوده و تغییــر فاحشــی در ارزش کاالهــا رخ
نــداده اســت .او بــا اشــاره بــه ســخنان حمیدرضــا صالحــی
تاکیــد کــرد کــه افزایــش صــادرات بــه دلیــل افزایــش نــرخ
ارز رخ داده اســت.
او افــزود :ســود  30تــا  40درصــدی فــروش کاالهــای داخلــی
در خــارج از مرزهــا ،زمینــه مســاعدی بــرای بــروز تخلفــات و
ســوءرفتارها را فراهــم آورده اســت و از ایــن نظــر بایــد دقــت
بیشــتری داشــته باشــیم.
محمــد الهوتــی ادامــه داد :نکتــهای کــه بایــد بــه آن
حساســیت نشــان داد ایــن اســت کــه در ماههــای اخیــر
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ،صــادرات بــه کشــور
امــارات  28رشــد نشــانمیدهــد .تکیــه بیــش از انــدازه بــه
امــارات در ایــن شــرایط چنــدان مطمئــن نیســت؛ چــرا کــه
هــرگاه امــارات همــکاری خــود را بــا ایــران متوقــف کنــد ،بــا
انبوهــی از مشــکالت مواجــه میشــویم .بنابرایــن الزم اســت،
فعــاالن اقتصــادی ایــران در بهرهگیــری از بازارهــای ثالــث،
فعالیتهــای خــود را بــه ســوی کشــورهای دیگــری ماننــد
ترکیــه ســوق دهنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
هزینهکرد «توتال» در ایران میماند
بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران دربــاره سرنوشــت
قــرارداد ایــران و توتــال و سرنوشــت هزینــه کرد این شــرکت،
گفــت :قــرار نیســت توتــال مبلغــی بــه عنــوان جریمــه
بــه ایــران پرداخــت کنــد ،بلکــه مبلغــی کــه تاکنــون ایــن
شــرکت در فــاز  11پــارس جنوبــی هزینــه کــرده بازپرداخــت
نمیشــود تــا زمانــی کــه فــاز  11پــارس جنوبــی بــه تولیــد
برســد .وزیــر نفــت ،تصریــح کــرد :شــرکت فرانســوی توتــال
تجهیــزات ویــژهای در ایــران نداشــته اســت کــه در کشــور
باقــی بمانــد .تیرمــاه ســال  96بــود کــه قــرارداد توســعه فــاز
 11پــارس جنوبــی بیــن ایــران و توتــال و شــرکت چینــی
 CNPCپــس از کــش و قوسهــای فــراوان منعقــد شــد؛
امــا عمــر ایــن قــرارداد حــدود یــک ســال بــود و در 29
مــرداد وزیــر نفــت از خــروج رســمی شــرکت فرانســوی
توتــال از ایــران خبــر داد .محمــد مشــکین فــام مدیرعامــل
شــرکت نفــت و گاز پــارس نیــز دربــاره شــکایت از توتــال
بــرای تــرک پــروژه بــه ایلنــا گفتــه بــود :شــرایط بینالمللــی
باعــث شــده کــه ایــن شــرکت نتوانــد کار خــود را انجــام
دهــد بنابرایــن جایــی بــرای شــکایت وجــود نــدارد.
گسترش تونلهای انرژی در تهران
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــهای تهــران بــا اشــاره بــه
تالشهــا بــرای توســعه شــبکه بــرق ،بیــان کــرد :بــه جهــت
اینکــه بــرای انتقــال بــرق از نظــر خطــوط هوایــی و فنــی در
شــرایط خوبــی نیســتیم و مشــکالتی در ایــن زمینــه وجــود
دارد ،بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تونلهــای انــرژی را در
ســطح تهــران گســترش دهیــم.
غالمرضــا خوشخلــق افــزود :قــرار اســت ایــن تونلهــا در
ابعــاد بزرگتــر و در جهــات مختلــف شــمال ،غــرب ،شــرق
و جنــوب تهــران انجــام شــود کــه ایــن اتفــاق مزایــای بســیار
خوبــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.وی ادامــه داد :اجــرای
تونلهــای انــرژی در تهــران همــان بــردن کابــل شــبکههای
هوایــی بــرق بــه زیرزمیــن اســت ،بنابرایــن ایــن اقــدام در
تهــران بــه دو صــورت انجــام خواهــد شــد و اگــر شــهرداری
بــرای تونــل انــرژی همــکاری کنــد ،میتوانیــم گســتردهتر
اقــدام کنیــم .خوشخلــق بــا اشــاره بــه تونلهــای انــرژی

موجــود در تهــران ،گفــت :تهــران در حــال حاضــر ۳۰
کیلومتــر تونــل انــرژی دارد کــه بــرای گســترش تونــل انــرژی
نیازمنــد اعتبــار باالیــی اســت کــه هــم بایــد شــرکت بــرق
منطقـهای تهــران ،هــم شــهرداری و هــم دســتگاههای دیگــر
کــه قصــد ســرمایهگذاری دارنــد ایــن اعتبــار را تأمیــن شــود.
وی اضافــه کــرد :ایــن تونلهــای انــرژی موجــب پایــداری
بــاالی شــبکه سراســری بــرق نیــز خواهــد شــد.
ماهی  ۱.۵میلیارد دالر باید در سامانه نیما واریز
میشد اما نشد
مجتبــی خســروتاج معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
و رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت :طــی چنــد ماهــه
گذشــته در مصوبــات ابالغــی معــاون اول رییــس جمهــور و
ســتاد بررســی مســائل اقتصــادی بــه طــور مرتــب تاکیــد
شــده اســت کــه درآمدهــای ارزی ناشــی از صــادرات
محصــوالت غیرنفتــی بایســتی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
برگــردد .البتــه در خصــوص کاالهــای خــاص پتروشــیمی،
محصــوالت پایــه نفتــی و همچنیــن کانیهــای فلــزی تاکیــد
بــر ایــن بــوده کــه ارز ناشــی از صــادرات خــود را بایســتی
بــه ســامانه نیمــا واریــز و در آنجــا بــه شــبکه بانکــی یــا
صرافیهــا بفروشــند.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد :بــرای
ســایر محصــوالت صادراتــی کــه ســهم اندکــی در کل
صــادرات غیرنفتــی دارنــد همــواره تاکیــد بــر ایــن بــوده
اســت کــه بــه یکــی از روشهــای اشــاره شــده در مصوبــات
ابالغــی آن ســهم خــود را در چرخــه اقتصــادی کشــور ایفــا
کننــد کــه آنهــا میتواننــد نســبت بــه فــروش ارز صادراتــی
در ســامانه نیمــا ،واردات از محــل صــادرات یــا واگــذاری
پروانــه صادراتــی بــه دیگــران ،ســپردهگذاری ارزی از محــل
صــادرات ،تسویهحســاب بدهیهــای ارزی داخلــی از محــل
درآمــد ناشــی از صــادرات و غیــره در ایــن راســتا اقــدام کنند.
بــه گفتــه وی ،صادرکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی،
محصــوالت پایــ ه نفتــی و همچنیــن کانیهــای فلــزی
براســاس مصوبــات قبلــی مجــاز بودنــد حداکثــر معــادل ۳۰
درصــد از ارز فروختــه شــده در ســامانه نیمــا را بــرای واردات
کاالهــای مــورد نیــاز خــود بــه کار گیرنــد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت اظهــار کــرد :مجموعههــای
اشــاره شــده تقریبــا بایســتی ماهانــه  ۱.۵میلیــارد دالر (پــس
از کســر صــادرات میعانــات گازی و انــواع گازهــا کــه توســط
شــرکتهای دولتــی صــورت میگیــرد) در ســامانه نیمــا
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ارز میفروختنــد ،در حالــی کــه مبالــغ فروختــه شــده تــا
بــه امــروز کمتــر از ایــن رقــم بــرآوردی اســت و نارضایتــی
رییــس جمهــور از شــرکتهای عمــده بــزرگ و صادراتــی
اســت کــه قــرار بــود درآمدهــای صادراتــی خــود را در ســامانه
نیمــا بــه فــروش برســاند.
خســروتاج گفــت :متاســفانه در ایــن میــان شــرکتهای عمده
صادراتــی در بخــش پتروشــیمی ،محصــوالت پایهنفتــی و
کانیهــای فلــزی کــه اکثــرا شــرکتهای شــبهدولتی،
وابســته بــه هلدینگهــای بــزرگ ســرمایهگذاری و بــا
مدیریــت دولتــی یــا وابســته بــه نهادهــا هســتند بــه تعهــد
خــود در ایــن زمینــه عمــل نکردهانــد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در پاســخ بــه ســوالی
مبنــی بــر اینکــه دقیقــا چقــدر تاکنــون ارز از ایــن محــل بــه
ســامانه نیمــا و بانــک مرکــزی تحویــل داده اســت ،توضیــح
داد کــه دربــار ه میــزان ارز فروختــه شــده رقــم دقیقــی در
اختیــار نداریــم و بانــک مرکــزی میتوانــد بــه ایــن ســواالت
پاســخ دهــد .امــا از صادرکننــدگان در ایــن شــرایط اقتصــادی
انتظــار مــیرود بــا راهکارهــای پیـشرو ســهم و نقــش خــود
را بــه خوبــی در گــردش چرخــه اقتصــادی کشــور ایفــا کننــد.
 ۴۶پروژه آب و برق آماده واگذاری به بخش
خصوصی
وزارت نیــرو در اجــرای تبصــره  ۱۹قانــون بودجــه ســال
جــاری ۴۶ ،پــروژه بــزرگ آب و بــرق کشــور بــه ارزش ۲۴۳
هــزار میلیــارد ریــال را در مراســمی بــا حضــور معــاون اول
رئیسجمهــوری و وزیــر نیــرو ،بــرای مشــارکت بخــش
خصوصــی معرفــی کــرد.
ب ـ ه گــزارش ایســنا ،آییــن معرفــی  ۴۶پــروژه صنعــت آب و
بــرق کشــور جهــت مشــارکت بخــش خصوصــی در چارچــوب
تبصــره  ۱۹قانــون بودجــه ســال جــاری کــه بــه تصویــب
کارگــروه واگــذاری آییننامــه اجرایــی تبصــره یــاد شــده
رســیده اســت ،صبــح امــروز (سهشــنبه) بــا حضــور اســحاق
جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــوری ،رضــا اردکانیــان،
وزیــر نیــرو بــه بخــش خصوصــی و شــماری از نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی و فعــاالن بخــش خصوصــی انجــام
شــد.
در ایــن مراســم ،نیروگاههــای افــق (ماهشــهر) بــا ظرفیــت
نامــی  ۹۶۸مــگاوات ،نیــروگاه بمپــور (ایرانشــهر) بــا ظرفیــت
مــگاوات  ۴۸۴و نیــروگاه ایســین (گنــو) بــا ظرفیــت ۹۶۸
مــگاوات توســط شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق
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حرارتــی بــه بخــش خصوصــی معرفــی شــد.
شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایــران نیــز هفــت
نیــروگاه برقآبــی شــامل نیروگاههــای تلمبــه ذخیــرهای
ســد و نیروگاههــای کارون  ،۲ارس ،ســوله دوکل ،زیوکــه و
نیروگاههــای تلمبـ ه ذخیــرهای ســیمره ،آزاد ،رودبــار لرســتان
را در ایــن مراســم بــه بخــش خصوصــی معرفــی کــرد.
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی ایــران
(ســاتبا) نیــز دو پــروژه ســاخت  ۳۴دســتگاه توربیــن بــادی
بــا ظرفیــت  ۶۶۰مــگاوات و نیــروگاه پنــج مگاواتــی زمیــن
گرمایــی ســبالن نیــز در ایــن مراســم بــرای مشــارکت بخــش
خصوصــی معرفــی کــرد.
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران نیــز بــا  ۱۰پــروژه شــامل
نیــروگاه بــرق آبــی ســد خــدا آفریــن ،ســد هایقــر ،ســد
هــرات ،ســد چپرآبــاد ،نیــروگاه ســد گاوشــان ،شــبکه آبیــاری
و زهکشــی آبــادان و خرمشــهر ،ســد حوضیــان ،ســد بــاالرود،
ســد کوهرنــگ  ۳آمادگــی خــود را بــرای واگــذاری بــه بخــش
غیردولتــی اعــام کــرد.
روسیه :قرارداد همکاری جدید اوپک پالس در
دسامبر امضا میشود
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،الکســاندر نــواک بــه
جزییــات ایــن قــرارداد همــکاری اشــارهای نکــرد.
اوپــک ،روســیه و ســایر کشــورهای غیراوپــک در ژوئــن توافــق
کردنــد پایبنــدی خــود بــه توافــق کاهــش تولیــد را کــه
از ژانویــه ســال  ۲۰۱۷بــه اجــرا گذاشــتند ،بــه نــرخ ۱۰۰
درصــد بازگرداننــد کــه بــه معنــای افزایــش تولیــد بیشــتر
اســت .ماههــا کاهــش تولیــد ونزوئــا و مشــکالت عرضــه در
نقــاط دیگــر ،نــرخ پایبنــدی بــه توافــق کاهــش تولیــد را بــه
بیــش از  ۱۶۰درصــد رســانده بــود.
نــواک همچنیــن گفــت توافــق اوپــک و غیراوپــک بــرای
کاهــش تولیــد در ســپتامبر هماننــد ســطوح مشــاهده شــده
در اوت و ژوییــه اجــرا خواهــد شــد.
قــرار اســت کمیتــه فنــی اوپــک و غیراوپــک اواخــر مــاه

میــادی جــاری پیشــنهادها دربــاره چگونگــی توزیــع
افزایــش یــک میلیــون بشــکه در روز تولیــد نفــت کــه
در ژوئــن توافــق شــده بــود را بررســی کنــد .ایــن
پیشــنهادها بــه وزیرانــی کــه در نشســت  ۲۳ســپتامبر
کمیتــه نظارتــی مشــترک وزیــران اوپــک و غیراوپــک در
الجزایــر شــرکت میکننــد ،ارایــه خواهــد شــد.
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Samsung Engineering Bags $472.99mn
Oman Oil, Gulf Energy Sign Deal For UAE Plant Deal
326MW Duqm Power Project

Masdar’s Serbia Wind Farm To Start
Operations Next Year

The order placed by Abu Dhabi
Oil Refining Company calls for the
building of a 230-megawatt power
plant using waste heat from existing facilities

Cibuk 1 in Dolovo, situated 50km
outside the capital Belgrade, has
completed the construction of 33
overhead pylons allowing for the
energisation of the wind farm’s substation

Duqm independent power and water project will be a gas-fired power
project with an installed power generation capacity of 326MW and an
installed water generation capacity
Samsung Engineering Co. said it
of 1,667 cubic meters per hour
has received an order worth 526.58
Oman Oil Company, the sultanate’s billion won (US$472.99 million) to
energy investment arm, through its build power-generating and desalsubsidiary has signed a partnership ination facilities in the United Arab
agreement with Thailand-based .Emirates by mid-2023
Gulf Energy Development to devel- The order placed by Abu Dhabi
op Duqm independent power and Oil Refining Company calls for the
building of a 230-megawatt power
.water project
The agreement was signed by Eng plant using waste heat from existIsam al Zadjali, CEO of Oman Oil, ing facilities operated by the UAE
and Sarath Ratanavadi, CEO of Gulf company, the company said in a
Energy Development, Oman Oil an- .statement
.nounced in a tweet on Thursday

Oman Oil said that the project is located in Duqm Special Economic
Zone and has secured a long-term
power and water purchase agreement to generate and supply elec.tricity and water to Duqm Refinery

The South Korean company will
also build a desalination plant that
can produce 2,600 cubic meters of
fresh water per hour from sea water
The Korean engineering firm will
fulfill the engineering, procurement
and construction (EPC) of the facilities by June 23 of the target year
as part of a lump-sum turnkey con.tract, the company said

A collaboration between Abu Dhabi-based Masdar, Taaleri Energia
and the German development finance institution DEG to develop
the largest utility-scale commercial
wind project in Serbia is on schedule to start production early next
.year
Cibuk 1 in Dolovo, situated 50km
outside the capital Belgrade, has
completed the construction of 33
overhead pylons allowing for the
energisation of the wind farm’s substation, its connection to existing
transmission lines 11km away, and
the handover of the transmission
operation building to its operator, a
.statement said
Vetroelektrane Balkana (WEBG), the
project company behind Cibuk 1, is
wholly owned by Tesla Wind, a joint
venture between Masdar (60 percent), Taaleri Energia (30 percent),
.)and DEG (10 percent

UAE Waste-To-Energy Projects Receives $33mn Funding

The 30MW waste-to-energy plant in
Sharjah is set to launch in early 2021
UAE-based Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), a leading national entity for development aid, has approved
a $33-million concessionary loan for
the development of a waste-to-energy facility in the northern emirate of
.Sharjah
The facility is the flagship project of
Emirates Waste to Energy Company,
a joint venture between Masdar, a regional leader in renewable energy,
and Bee’ah, the UAE’s leading envi.ronmental management company
Early this year, ADFD confirmed its
commitment to financing the project,
the second of its kind in the Middle
East and North Africa (Mena) region

Expected to treat more than
300,000 tonne of municipal solid
waste each year, or 37.5 tonne per
hour, the plant will have the capacity to generate around 30 MW of
.energy

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر نیــرو گفــت :مشــارکت فعاالنــه بخــش خصوصــی
یــک ضــرورت جــدی بــرای وزارت نیــرو اســت بــه همیــن
دلیــل وزارت نیــرو بــه عنــوان یــک بدهــکار آبرومنــد مجــددا ً
صمیمانــه دســت تمامــی فعــاالن بخــش خصوصــی را بــه
گرمــی میفشــارد و بــا اتــکا بــه درک و آگاهــی وســیعی
کــه ایــن فعــاالن در قســمتهای مختلــف آب و بــرق دارنــد،
امیــد مــیرود طرحهــای وســیعی کــه بــا مشــارکت آنهــا
بــه اجــرا خواهــد رســید هــر چــه زودتــر عملیاتــی شــود.
بهگــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در آییــن معرفــی
پروژههــای صنعــت آب و بــرق کشــور بــرای مشــارکت
بخــش خصوصــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن وزارتخانــه در
تــاش بــرای تحــرک بخشــیدن بــه یکــی از سیاســتهای
دولــت در واگــذاری طرحهــای تملــک داراییهــای
ســرمایهای اســت ،اظهــار کــرد :ایــن موضــوع بــا همــکاری
نزدیــک دولــت و مجلــس در قالــب تبصــره  ۱۹قانــون بودجــه
ســال  ۱۳۹۷متجلــی شــده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن سیاسـتها کــه شــامل شــتاب بخشــیدن
بــه رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور ،افزایــش ســهم بخــش
خصوصــی در اقتصــاد کشــور ،افزایــش رقابتپذیــری در
اقتصــاد ملــی ،افزایــش ســطح عمومــی اشــتغال و نیــز
توانمندســازی بخــش خصوصــی مــی شــود لــذا فرصــت
متنوعــی بــرای بهرهگیــری از دانــش و تجربــه بخــش
خصوصــی و تــوان مالــی آنهاســت.
وزیــر نیــرو بیــان اینکــه وزارت نیــرو بــه عنــوان یکــی از
دســتگاههای پیشــتاز در عملیاتــی کــردن ایــن تبصــره
قانونــی معرفــی خواهــد شــد ،اظهــار کــرد :مراحــل مختلــف
مربــوط بــه آمــاده کــردن ایــن طرحهــا پشــت ســر گذاشــته
شــده و براســاس برنامهریــزی صــورت گرفتــه  ۴۶طــرح در
ســرفصلهای مختلــف بــرق و انــرژی اعــم از انرژیهــای نــو
و حرارتــی و نیــز منابــع آب و آب و فاضــاب عرضــه خواهــد
شــد و امیدواریــم هــر چــه زودتــر شــاهد برگــزاری مراســم
انعقــاد قراردادهــای مربوطــه باشــیم.
اردکانیــان از امضــای قــرارداد مشــارکت اجــرای  ۲۳طرح آب
و فاضــاب ســخن بــه میــان آورد و افــزود :طرحهــای یــاد
شــده بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــه ایــن نقطــه رســیده
اســت و امیدواریــم هــر چــه زودتــر بــا اجــرا و بهرهبــرداری
از آنهــا ثمــره ایــن پروژههــا نیــز موجبــات رضایــت مــردم
را فراهــم کنــد.
بــه گفتــه وی ،وزارت نیــرو در قالــب سیاســتهای دولــت

انـرژی
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تحریمهای ضد ایرانی درون اوپک
را پرتنش کرده است

وزارت نیرو به عنوان یک بدهکار آبرومند
دست فعاالن بخش خصوصی را میفشارد
دوازدهــم و بــر اســاس برنامــه تقدیمــی بــه مجلــس شــورای
اســامی ،دوران مدیریــت توامــان عرضــه و تقاضــا و یــا تولیــد
و مصــرف را پــی گرفتــه اســت بــه همیــن منظــور توجــه
جــدی بــه ارتبــاط مؤثــر بــا تمامــی ذینفعــان در بخشهــای
مختلــف صنعــت و کشــاورزی و بــه ویــژه بخــش خانگــی
طراحــی شــده اســت و مرکــز امــور اجتماعــی آب و انــرژی
وزارت نیــرو بــا همــکاری ســازمان امــور ادارای و اســتخدامی
کشــور آغــاز بــه کار کــرده اســت.
وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد :ایــن مرکــز پــل ارتباطــی بیــن
تولیــد و مصــرف و تولیــد کننــده و مصــرف کننــده خواهــد
بــود و سیاســتهای عمومــی دولــت در ایــن بخــش بــه
طــور جــدی دنبــال خواهــد شــد.
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد :نکتــه مهــم در ایــن چارچــوب
و دوران مدیریــت توامــان عرضــه و تقاضــا بــه رســمیت
شــناختن ماهیــت میانبخشــی آب اســت .هــر چنــد کــه
در دوران تولیــد نیــز چیــزی از ایــن ماهیــت کــم نشــده و
نخواهــد بــود امــا مطمئن ـاً در دورانــی کــه بحــث مدیریــت
مصــرف و تقاضــا حائــز اهمیــت اســت بایــد ایــن ماهیــت
میــان بخــش بــودن آب در دســتور کار تمامــی دســتگاهها
قــرار بگیــرد.
وی افــزود :ایــن رونــد بدیــن معناســت کــه در ســازمان
فعلــی دولــت وزارت نیــرو تنهــا دســتگاهی نیســت کــه تلقــی
مدیریــت آب را در ســطح کشــور داشــته باشــد ،چــرا کــه
نــه تنهــا در ســطح ســازمان دولــت ســایر دســتگاهها بــه

ایــن موضــوع مرتبــط هســتند بلکــه همانگونــه در ســاختار
کمیســیونهای مجلــس ایــن موضــوع تجلــی پیــدا کــرده
و بخشهــای دیگــر نیــز میبایســت در یــک همــکاری
نزدیــک موضــوع آب را بــه پیــش ببرنــد.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در همیــن راســتا کارگــروه ملــی
ســازگاری بــا کمآبــی اســفندماه ســال گذشــته بــا حضــور
چهــار وزیــر و دو معــاون ریاســت جمهــوری تشــکیل شــده
اســت و فعاالنــه بــه بررســی مســاله آب در اســتانها و
حوضههــای آبریــز مختلــف پرداختــه اســت ،گفــت امیدواریم
هــر چــه زودتــر ثمــره ایــن کار مشــترک بیــن وزارتخانههــای
نیــرو ،جهادکشــاورزی ،صنعــت و کشــور و همچنیــن
ســازمانهای برنامــه و بودجــه و حفاظــت از محیــط زیســت
بتوانــد بــه مرحلــه اجرایــی شــدن نزدیــک کنــد.
وی ادامــه داد :در تابســتان امســال کــه یکــی از
خشــکترین ســالهای آبــی نیــم قــرن اخیــر بــوده اســت
بــه مــدد همیــن فضــای همــکاری موفــق شــدیم یکــی از
پربازدهتریــن فصلهــای گــرم و پیــک بــرق را بــا مشــارکت
مصــرف کننــدگان و مــردم پشــت ســر بگذاریــم بــه نحــوی
کــه مــا موفــق شــدیم  ٢٠٠٠مــگاوات در دوران اوج بــار
صرفهجویــی در مصــرف داشــته باشــیم.
اردکانیــان اظهــار کــرد :از طرفــی در حالــی کــه طــی
ســالهای متمــادی رشــد مصــرف مــا اندکــی بیــش از
پنــج درصــد بــوده اســت امســال توانســتهایم رشــد مصــرف
اندکــی کمتــر از ســه درصــد را تجربــه کنیــم

صــادرات نفــت ایــران بــه پایینتریــن ســطح خــود
از مــارچ  ۲۰۱۶تــا کنــون رســیده اســت ،امــا پیــش از
اجــاس ایــن مــاه اوپــک ،افزایــش تولیــد از ســوی ســایر
اعضــا ،باعــث بــه وجــود آمــدن تنشهایــی در بدنــه ایــن
گــروه شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از بلومبــرگ انگلیســی،
 ۲مــاه قبــل از اجــرای تحریمهــای آمریــکا بــر ضــد صنعــت
نفــت ایــران ،صــادرات نفــت ایــن کشــور بــه پایینتریــن
ســطح خــود از مــارچ  ۲۰۱۶تــا کنــون رســیده اســت ،امــا
افزایــش تولیــد از ســوی ســایر اعضــای اوپــک باعــث بــه
وجــود آمــدن تنشهایــی در بدنــه ایــن گــروه شــده اســت
کــه ممکــن اســت در اجــاس ایــن مــاه الجزیــره ســر بــاز
کند .
درحالیکــه تصمیمــات اتخــاذ شــده در اجــاس ویــن
در مــاه جــون بــرای تقویــت تولیــد بــا نزدیکتــر کــردن
ســطح تولیــد بــه میــزان توافــق شــده در پایــان ،۲۰۱۶
نگرانیهــا در مــورد عرضــه نفــت را مرتفــع میکنــد ،امــا
باعــث ایجــاد تنشهایــی در درون اوپــک شــده اســت.
وزیــر نفــت عربســتان ســعودی ،خالــد الفالــح پــس از ایــن
اجــاس گفــت کــه ایــن توافــق بــه آنهایــی کــه ظرفیــت
ذخیــره دارنــد اجــازه میدهــد تــا حجــم تولیــدی کــه
دیگــران نتوانســتهاند انجــام دهنــد را جبــران کننــد تــا
تولیــد کل گــروه اوپــک را بــه ســطح مــورد توافق برســانند.
ایــران ایــن تعبیــر را قبــول نــدارد و میگویــد هــر کشــور
بایــد تولیــد را بــه ســطح هــدف تولیــد خــود برســاند و
نمیتوانــد بــه جــای ظرفیــت تولیــد دیگــران تولیــد کنــد.
ایــران رســما حــق کمیتــه مشــترک وزیــران ناظــر بــر
توافــق اوپــک را بــرای توزیــع مجــدد ســهمیه تولیــد بیــن
اعضــای اوپــک ،بــه چالــش کشــیده اســت .ایــن پنــل در
ادامــه مــاه جــاری در الجزیــره دیــدار میکننــد و ایــن
اجــاس میتوانــد اجالســی طوفانــی باشــد .هرچنــد
احتمــال پیــروزی ایــران در ایــن بحثهــا زیــاد نیســت.
روســیه انگیــزهای بــرای حفــظ محدودیــت تولیــد نــدارد
و عربســتان ســعودی تحــت فشــار ترامــپ و نیازهــای
درآمــدی خــود ،همیــن حــاال هــم تولیــد خــود را افزایــش
داده اســت

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران عضو شبکه کسبوکار
اروپا میشود
اســفندیار امیدبخــش ،مدیــر روابــط چندجانبــه اتــاق ایــران
از برنامهریــزی بــرای ایجــاد کنسرســیوم ایرانــی بــرای
عضویــت در شــبکه کســبوکار اروپــا ( )EENبــا هــدف
پیونــد واحدهــای کوچــک و متوســط کشــور بــه همتایــان
آنهــا در اروپــا و توســعه توانمندیهــای ایــن واحدهــا در
فعالیتهــای بینالمللــی خبــر داد .قــرار اســت مقــر ایــن
کنسرســیوم در اتــاق ایــران باشــد.
مدیــر روابــط چندجانبــه اتــاق ایــران طــی نشســتی بــا
نماینــدگان معاونــت پژوهشــی دانشــگاه تهــران ،ســازمان
توســعه تجــارت و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری کــه بــه عنــوان اعضــای فعلــی کنسرســیوم
ایرانــی بــرای عضویــت در شــبکه کسـبوکار اروپــا ()EEN
انتخــاب شــدهاند ،هــدف از ایجــاد چنیــن نهــادی بــا
مشــارکت بخــش خصوصــی و دولــت را ارتقــای فعالیتهــای
بینالمللــی و ظرفیتهــای بنگاههــای کوچــک و متوســط
دانســت.
بــر اســاس اظهــارات اســفندیار امیدبخــش ،مدیــر روابــط
چندجانبــه اتــاق ایــران ،طــی ســفر تعــدادی از اعضــای
کمیســیون اقتصــادی اروپــا بــه ایــران و در حاشــیه
نمایشــگاهی در شــهر آفتــاب ،پیشــنهاد عضویــت ایــران
در شــبکه کســبوکار اروپــا بــه اتــاق ایــران داده شــد.
در ایــن راســتا بــا توجــه بــه تــاش ایــران و اروپــا بــرای
توســعه روابــط اقتصــادی بــا مشــارکت واحدهــای کوچــک و
متوســط ،ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر بالــغ بــر  600تــا 700
ســازمان بــزرگ از حــدود  60کشــور در ایــن شــبکه عضــو
هســتند .هــدف شــبکه کســبوکار اروپــا برقــراری پیونــد
بیــن واحدهــای کوچــک و متوســط کشــورهای مختلــف بــا
همتایــان آنهــا در اروپاســت .فعالیــت شــبکه نیــز بــر ســه
محــور تمرکــز دارد اول تجــارت ،دوم انتقــال تکنولــوژی و
ســوم همکاریهــای تحقیقاتــی.
امیدبخــش قــدم اول بــرای عضویــت در ایــن شــبکه را
ایجــاد یــک دبیرخانــه یــا همــان کنسرســیوم دانســت و
تشــریح کــرد :تعــداد اعضــای دبیرخانــه بایــد بیــن  3تــا

 4عضــو باشــد .بــرای همیــن تصمیــم گرفتیــم بــرای تعییــن
اعضــا ،برآوردهــای اولیــه انجــام شــود تــا دســتگاههایی را وارد
کنیــم کــه فعاالنــه حضــور خواهنــد داشــت .در ایــن وادی
جدیــت و پیگیــری مســائل بســیار اهمیــت دارد .از طرفــی
بایــد دســتگاههایی را در نظــر بگیریــم کــه متناســب بــا ســه
محــور فعالیــت شــبکه باشــند ،بنابرایــن در حــال حاضــر،
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه تهــران ،ســازمان توســعه تجــارت
و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری را بــه عنــوان
عضــو در نظــر گرفتهایــم.
مدیــر روابــط چندجانبــه اتــاق ایــران در ادامــه بــه لــزوم
شناســایی و طبقهبنــدی بنگاههــای کوچــک و متوســط بــا
توجــه بــه تــوان و عالقــه آنهــا بــرای فعالیتهــای برونمــرزی
اشــاره و تأکیــد کــرد :بایــد بــه نکتــه توجــه داشــت کــه رشــد
 SMEهــا بــا نــگاه صــرف بــه بــازار داخلــی در تضــاد اســت.
بــرای اینکــه ایــن واحدهــا در بــازار داخــل رشــد کننــد بایــد
نــگاه بینالمللــی داشــته باشــند.
امیدبخــش ،عضویــت در شــبکه کســبوکار اروپــا را قــدم
اول خوانــد و از ضــرورت آمــوزش واحدهــا ،فرهنگســازی
و توجیــه دســتگاههای دولتــی در مــورد عــزم همــکاری آنهــا
بــا بخــش خصوصــی بــرای بــه نتیجــه رســیدن ایــن پــروژه در
طوالنیمــدت ســخن گفــت.
وی تأکیــد کــرد :بــرای نهایــی شــدن عضویــت ایــران در
شــبکه مذکــور بایــد دو تفاهمنامــه بــه امضــا برســد؛ اول،
یــک تفاهمنامــه بیــن دبیرخانــهای کــه شــکل میگیــرد و
شــبکه  EENو دوم ،تفاهمنام ـهای بیــن دســتگاههای عضــو
دبیرخانــه.
طبــق اظهــارات مدیــر روابــط چندجانبــه اتــاق ایــران ،شــبکه
مذکــور بــرای اعضــای غیراروپایــی خــود بودجـهای اختصــاص
نمیدهــد امــا خدماتــی را ارائــه میدهــد کــه همــه اعضــا
میتواننــد از آنهــا بهرهمنــد شــوند؛ دسترســی بــه بانــک
اطالعاتــی کــه در اختیــار شــبکه قــرار دارد ،کمــک بــرای
عملیاتــی کــردن پروژههــای تحقیقاتــی و آشــنایی SME
هــای غیراروپایــی بــا اســتانداردهای اروپــا از جملــه خدماتــی
اســت کــه ایــن شــبکه بــرای اعضــای خــود در نظــر گرفتــه
اســت .بایــد توجــه داشــت کــه قوانیــن جــاری در اروپــا بــرای
ســرمایهگذاری و تجــارت بســیار پیچیــده بــوده و بــرای
حضــور در ایــن بــازار بایــد آشــنایی کامــل بــا آنهــا داشــت.
شــبکه کســبوکار اروپــا (Enterprise Europe
 )Networkکــه در ســال  2008تاســیس شــده زیرمجموعــه
کمیســیون اروپاســت کــه بــه شــرکتهای کوچــک و متوســط

انـرژی

شماره صد و دو  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود وهفت

اروپایــی (  SMEهــا) کــه بــه دنبــال همکاریهــای تجــاری
و اقتصــادی بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط از دیگــر
نقــاط جهــان هســتند ،خدمــات مشــاورهای ارائــه میدهــد.
ایــن شــبکه در بیــش از  60کشــور جهــان فعــال اســت و
از همــکاری  3هــزار کارشــناس از  600ســازمان عضــو
بهــره میگیــرد .اتاقهــای بازرگانــی ،پارکهــای فنــاوری،
دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی و ســازمانهای توســعه
منطقــهای اعضــای ایــن شــبکه هســتند.

خط لوله انتقال گاز روسیه
به چین ۹۳درصد پیشرفت
فیزیکی دارد

ط لولههــای جهــان« ،قــدرت ســیبری»،
یکــی از بلندتریــن خـ 
کــه بــرای رســاندن گاز طبیعــی روســیه بــه چیــن احــداث
شــد ۹۳ ،درصــد تکمیــل شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بــه نقــل از راشــاتودی ،یکــی از
بلندتریــن خطلولههــای جهــان« ،قــدرت ســیبری» ،کــه
بــرای رســاندن گاز طبیعــی روســیه بــه چیــن احــداث شــد،
حــاال  ۹۳درصــد تکمیــل شــده اســت.
طبــق اعــام شــرکت گازپــروم ،احــداث  ۱۱۹چــاه گاز
عملیاتــی در میــدان گازی چایاندینســکوی در یاکوتیــا ،بــه
پایــان رســیده اســت و حــاال تاسیســات تکنولوژیکــی اصلــی
آنهــا در حــال نصــب اســت.
همچنیــن بیــش از  ۲۰۰۰کیلومتــر خطلولــه جوشــکاری
شــده و در مســیر یاکوتیــا تــا مــرز روســیه بــا چیــن ،در زمیــن
خوابانــده شــده اســت.
گازپــروم میگویــد ساختوســاز دو ســوم خطلولــه مســیر
زیــر آب کــه از رودخانــه میگــذرد ۷۸ ،درصــد تکمیــل شــده
اســت.
خــط لولــه «قــدرت ســیبری» کــه بــه آن مســیر شــرقی
هــم میگوینــد ،یکــی از مهمتریــن پروژههــای بیــن چیــن
و روســیه اســت .ایــن خطلولــه میتوانــد بــه روســیه
کمــک کنــد بــا افزایــش تقاضــا در چیــن ،بــه یکــی از
تأمینکننــدگان اصلــی گاز ایــن کشــور تبدیــل شــود .ایــن
خــط لولــه  ۳۰۰۰کیلومتــری ،از فاصلــه بیــن مســکو و لنــدن
دورتــر خواهــد بــود .تحویــل محمولــه گاز در اواخــر ســال
 ۲۰۱۹آغــاز خواهــد شــد.
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در پایــان مذاکراتــی کــه بیــش از یــک دهــه بــه طــول
انجامیــد ،ســرانجام گازپــروم و شــرکت ملــی ســوخت چیــن\ ،
سیانپیســی ،یــک توافــق  ۴۰۰میلیــارد دالری امضــا
کردنــد کــه در یــک دوره  ۳۰ســاله ،ســالیانه  ۳۸میلیــارد متــر
مکعــب گاز طبیعــی روســیه بــه چیــن صــادر شــود .در ســال
 ۲۰۱۷گازپــروم  ۲.۳میلیــارد دالر در پــروژه ســرمایهگذاری
کــرد .امســال هــم قــرار اســت  ۳.۲میلیــارد دالر دیگــر در ایــن
پــروژه ســرمایهگذاری انجــام شــود.
بــه گفتــه رییــس گازپــرو ،آلکســی میلــر ،مســکو و پکــن
قــرار اســت احــداث یــک خطلولــه گاز دیگــر بــه نــام قــدرت
ســیبری  ۲یــا مســیر غربــی ،را مشــترکا انجــام دهنــد تــا
ســاالنه  ۳۰میلیــارد متــر مکعــب دیگــر را بــه چیــن منتقــل
کننــد.
تقاضــای گاز چیــن کــه در ســال  ۲۰۱۶بیــش از  ۲۰۰میلیــارد
متــر مکعــب بــود ،بــه زودی بــه  ۳۰۰میلیــارد متــر مکعــب
خواهــد رســید.

تهران؛ آماده تامین نیازهای
انرژی پاکستان

ســفیر ایــران در پاکســتان در همایــش بینالمللــی «الزامهــا
و نیازهــای ژئوپلیتیــک پاکســتان» در شــهر اســامآباد ،بــا
تشــریح اهمیــت طــرح انتقــال گاز ایــران بــه پاکســتان
موســوم بــه آیپــی گفــت :عملــی شــدن ایــن طــرح
میتوانــد تغییــرات اساســی در اقتصــاد پاکســتان بــه همــراه
داشــته باشــد.
مهــدی هنردوســت بــا تشــریح سیاســتهای زورگویانــه
امریــکا علیــه ایــران در اعمــال تحریمهــای غیرقانونــی
افــزود :خــط انتقــال گاز ایــران بــه پاکســتان در چارچــوب
تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران نیســت.
وی همچنیــن بــا بــه فــال نیــک گرفتــن آغــاز بــه کار دولــت
جدیــد بــه رهبــری عمــران خــان در پاکســتان تصریــح کــرد:
عملیاتــی شــدن خــط لولــه گاز بیــن دو کشــور ،میتوانــد
مشــکالت زیــادی از دوش دولــت جدیــد پاکســتان بــردارد.
هنردوســت بــا بیــان اینکــه عملیاتــی شــدن خــط لولــه گاز
ایــران و پاکســتان میتوانــد هــزاران شــغل در پاکســتان
ایجــاد کنــد ،عنــوان کــرد :دولــت جدیــد بایــد از فرصــت
جدیــد اســتفاده کنــد و ایــران نیــز هماننــد گذشــته آمــاده
اســت تــا مــردم پاکســتان را در فوایــد حاصــل از ایــن طــرح
بــزرگ ســهیم کنــد.
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ممنوعیت نقلوانتقال کارت بازرگانی
در دفاتر اسناد رسمی

قــوه قضاییــه در بخشــنامهای واگــذاری کارت بــه غیــر را در
دفاتــر اســناد رســمی ممنــوع و تحصیــل مــال از ایــن طریــق
را از مصادیــق جــرم دانســت.
ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور در بخشــنامهای بــه
دفاتــر ثبــت اســناد و امــاک سراســر کشــور ،ممنوعیــت
تنظیــم ســند رســمی بــرای نقــل و انتقــال کارت بازرگانــی
یــا واگــذاری حــق اســتفاده از مزایــای آن بــه غیــر را ابــاغ
کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،در ایــن بخشــنامه
بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از دارنــدگان کارت بازرگانــی
از طریــق تنظیــم ســند رســمی در دفاتــر اســناد رســمی
بــا عناویــن صلــح ،هبــه ،وکالــت بالعــزل بــا حــق توکیــل و

نظایــر آن مبــادرت بــه واگــذاری حــق اســتفاده از کارتهــای
مذکــور بــه دیگــران میکننــد ،و همچنیــن بــا اســتناد
بــه آییننامــه اجرایــی مــاده  10قانــون مقــررات صــادرات
و واردات کــه بــر عــدم حــق واگــذاری کارت بازرگانــی بــه
غیــر تاکیــد دارد ،تصریــح شــده اســت کــه «دفاتــر اســناد
رســمی مجــاز بــه تنظیــم ســند رســمی کــه منجــر بــه نقــل
و انتقــال کارت بازرگانــی یــا واگــذاری حــق اســتفاده از
مزایــای کارتهــای مذکــور بــه غیــر دارنــده کارت در قالــب
هــر یــک از عقــود ،نیســتند».
همچنیــن در نامــهای از معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از
وقــوع جــرم قــوه قضاییــه بــه مدیــرکل گمــرک ایــران ،بــا
تاکیــد بــر اینکــه حــق اســتفاده از کارت بازرگانــی ،قائــم

احمــد پورفــاح رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک
ایــران و ایتالیــا و مشــاور عالــی اتــاق ایــران
در خصــوص تعامــات تجــاری ایــران و ایتالیــا
در شــرایط حــال حاضــر و تاثیــر تحریمهــای
پیــش روی ایــن مناســبات گفــت :ایتالیــا از
معــدود کشــورهای اروپایــی اســت کــه همــواره
در تعامــات خــود بــا ایــران ،هرگــز هیجانــزده
و بــا تعصــب تصمیمگیــری نکــرده و دیپلماســی
فیمابیــن در حــد مطلوبــی در جریــان بــوده
اســت.
رییــس اتــاق بازرگانــی بینالمللــی افــزود :ایتالیــا
ســالهای طوالنــی شــریک اول ایــران در اروپــا بــوده و
تنهــا کشــوری در حــوزه اروپاســت کــه تــراز تجــاری مــا
بــا آن مثبــت اســت.
وی اذعــان داشــت بــا وجــود اینکــه زیرســاخت بســیاری
از صنایــع مــا از جملــه فــوالد ،نســاجی و لــوازم خانگــی
و حتــی پتروشــیمی مــا ایتالیایــی اســت امــا بــه دلیــل
پرهیــز ایــن کشــور از برخوردهــای سیاســی در حــوزه
اقتصــادی ،همــواره از شــرکای اصلــی تجــاری مــا بــوده
اســت.
پورفــاح بــا اشــاره بــه اینکــه صنایــع پتروشــیمی و

پاالیشــگاهی ایتالیــا مطابــق بــا کیفیــت نفــت ایــران
کار میکننــد ،گفــت :هزینــه تغییــر زیرســاختهای
پاالیشــگاهی بــرای ایتالیــا گــران تمــام میشــود و ایــن
کشــور حاضــر نیســت نفــت جایگزیــن بــرای نیــاز خــود
پیــدا کنــد .رییــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و
ایتالیــا گفــت :نــگاه مثبــت ایتالیــا بــه ایــران ارزشــمند
اســت ،در گذشــته حجــم تجــارت مــا بــا ایتالیــا بــه عــدد
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انـرژی

شماره صد و دو  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود وهفت

بــه شــخص اســت ،آمــده اســت« :چنانچــه ترخیــص کاال جــرم محســوب میشــود.
منــوط بــه ارائــه کارت بازرگانــی بــه عنــوان یکــی از اســناد
مثبتــه اســت ،از پذیــرش ارائهدهنــدگان کارتهــای مذکــور
کــه بــه اشــکال مختلــف (صلــح ،هبــه ،وکالــت بالعــزل بــا
حــق توکیــل و  )...بــه اقتصــاد کشــور لطمــه جــدی وارد
میســازند ،خــودداری بــه عمــل آیــد».
محمــد باقــر الفــت در نامــه خــود بــه فــرود عســگری ،بــا
اشــاره بــه مــواردی از واگــذاری کارت در دفاتــر اســناد
رســمی در چنــد ســال گذشــته ،تاکیــد کــرده بــا توجــه بــه
ایــن کــه صــدور کارت بازرگانــی منــوط بــه احــراز شــدن
شــرایط قانونــی اســت بــه جــرات میتــوان گفــت اگــر
شــخصی اســتفاده از کارت بازرگانــی خــود را بــه دیگــری
واگــذار کنــد و در مقابــل ایــن اقــدام وجهــی دریافــت کنــد،
عمــل او از مصادیــق مــاده  2قانــون تشــدید مجــازات
مرتکبیــن ارتشــا ،اختــاس و کالهبــرداری خواهــد بــود.
ضمــن ایــن کــه خریــد و فــروش امتیازاتــی کــه اخــذ آن
مشــروط بــه شــرایط قانونــی مخصــوص اســت ماننــد جــواز
صــادرات و واردات و آنچــه موافقــت اصولــی گفتــه میشــود،

تقویت  SMEها عامل
تقویت روابط
تهران  -رم

یــورو اســت و رونــد آن رو بــه رشــد اســت و البتــه ایــن
رشــد مســتلزم بهبــود مناســبات بینالمللــی و رفــع
تهدیدهاســت .بــه گفتــه پورفــاح اتــاق ایتالیــا بیــش از
 5هــزار عضــو دارد کــه دبیرخانــه آن بصــورت  24ســاعته
نیــاز فعالیــن اقتصــادی را در حــوزه ایــران و ایتالیــا پاســخ
میدهــد .عمــده خریــد ایتالیــا از ایــران را بــه ترتیــب نفــت
و محصــوالت پتروشــیمی ،ســنگ ،چــرم اســت ودر مقابــل
ایــران از ایتالیــا تکنولــوژی و خــط تولیــد کارخانهجــات
خــود را تامیــن میکنــد؛ بــه خصــوص در حــوزه فــوالد
بســیاری از خطــوط تولیــد فــوالد از جملــه فــوالد مبارکــه،
ایتالیایــی اســت .همچنیــن در حــوزه لــوازم خانگــی و مــواد
غذایــی از تکنولــوژی ایتالیایــی بهــره میگیریــم.
احمــد پورفــاح بــر ضــرورت تقویــت  SMEهــا بــرای
توســعه تعامــات تجــاری بــا کشــورهای اروپایــی تاکیــد
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کــرد و گفــت :تــوان  SMEهــا محــدود و ارتباطــات
ارگانیــک آنهــا بــا سیاســتگذاران در نهادهایــی ماننــد
بانــک مرکــزی ،وزارت اقتصــاد و ســایر ســازمانها و
نهادهــای مرتبــط بــا صنعــت کــم یــا حتــی بطــور کلــی
قطــع اســت و طبعــا بــا ایــن شــرایط  SMEهــای مــا
آســیب پذیــر و شــکننده هســتند و بــه ســرعت بــه نقطــه
پایــان کار خــود میرســند .وی گفــت :امــروز دولــت بــه
ایــن نتیجــه رســیده کــه تنهــا راه بــرون رفــت از بن بســت
تحریمهــا ،اســتفاده از ظرفیــت شــرکتهای کوچــک و
متوســط اســت و تــاش دارد بــا حمایتهایــی از جملــه
تخصیــص وامهــای تشــویقی و برنامــه حــذف مالیــات بــر
ارزش افــزوده از  SMEهــا از آنهــا حمایــت کنــد امــا
کمــاکان تــا رســیدن بــه تــوان الزم بــرای حضــور موثــر
در ســطح بینالمللــی فاصلــه داریــم.
پورفــاح افــزود :توصیــه اتــاق بازرگانــی ایــن بــوده کــه
اگــر بناســت از تــوان شــرکتهای کوچــک و متوســط
بــرای برونرفــت از بحــران تحریــم اســتفاده شــود بایــد
ســرعت کار را بــاال بــرد؛ نــود درصــد اقتصــاد کشــور
ایتالیــا را  SMEهــا تشــکیل میدهنــد و میتوانیــم از
تجربیــات ایــن کشــور در زمینــه توســعه و ارتقــای تــوان
 SMEهــا بهــره منــد شــویم.
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عدم بازگشت ارز حاصل
از صادرات به اقتصاد،
خیانت به کشور است
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی در
چهاردهمیــن جشــنواره ملــی شــهید رجایــی کــه در ســالن
اجــاس ســران در حــال برگــزاری اســت ،گفــت :بخشــی
از التهــاب در بــازار ارز خارجــی اســت امــا مــن بــه عنــوان
رییــس دولــت اعــام مــی کنــم کــه بخشــی از التهابــات
داخلــی اســت یعنــی صادرکننــده ای دولتــی و خصولتــی ارز
صادراتــی را کــه بایــد امــروز در اختیــار ســامانه نیمــا قــرار
دهــد ،صبــر مــی کنــد  48ســاعت دیرتــر مــی دهــد و ایــن
کار خیانــت بــه کشــور اســت.
وی افــزود :مــن دیــروز بــه یکــی از مســئولین گفتــم اگــر
کســی ایــن کار را کــرد قــدم اول عــزل و قــدم دوم معرفــی
بــه دادگاه باشــد .رییــس جمهــوری خطــاب بــه مدیرانــی
کــه ارز صادراتــی را دیرتــر بــه ســامانه نیمــا تحویــل مــی
دهنــد ،گفــت :ایــن کار را بــرای ایــن انجــام مــی دهــی کــه
بگویــی ســود بیشــتری نصیــب شــرکت خــود کــرده ای و
ســهم خــودت در پایــان ســال را باالتــر ببــری؟ بــا ایــن کار
بــه همــه ملــت ایــران صدمــه مــی زنیــد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه ایــران ســاالنه  40میلیــارد دالر
صــادرات غیرنفتــی دارد ،اظهــار داشــت :امــروز حــدود  6مــاه
از ســال گذشــته اســت و بایــد  20میلیــارد دالر ارز صادراتــی
بــه بانــک مرکــزی و ســامانه نیمــا تحویــل مــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نمــی خواهــد اعــام کنــد کــه چــه
مقــدار ارز صادراتــی از ابتــدای امســال تاکنــون تحویــل
ســامانه نیمــا و بانــک مرکــزی شــده اســت ،افــزود :چــه قــدر
ارز صاحــل از صــادرات باقــی مانــده؟ چــه کســی مســئول
اســت؟ ایــن را هــم بــه گــردن آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی
بگذاریــم؟

رییــس جمهــوری همچنیــن از ســازمان اداری و اســتخدامی
خواســت تــا یــک معیــار بــه عنــوان انتخــاب ســازمان برتــر
بــه معیارهایــش اضافــه کنــد و آن زودتــر تحویــل دادن ارز
حاصــل از صــادرات اســت .وی بــا بیــان اینکــه اگــر دولــت
الکترونیــک کامــل بــود ،نیــازی نبــود کــه مــن بــا ناراحتــی
ایــن موضــوع بگویــم ،تصریــح کــرد :آن کــس یــا ســازمانی
کــه زودتــر ارز صادراتــی را مــی دهــد تشــویق و کســانی را
کــه دیرتــر مــی آورنــد ،تنبیــه کنیــد.
رییــس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
اظهــار داشــت :بعــد از حضــور مــن در مجلــس بــرای پاســخ
بــه ســوال نماینــدگان یکــی از دوســتان بــرای مــن نامــه
ای نوشــت و گفــت چــرا ایــن مســائل را نگفتــی؟ مــن
پاســخ دادم کــه همــه حــرف هایــت درســت اســت ولــی
اینهــا بــرای زمــان صلــح اســت و اگــر شــرایط صلــح بــود
و دشــمن بــه میــدان نیامــده بــود و آمریــکا شمشــیر را از
قــاف خــارج نکــرده بــود ،مــن جــور دیگــری صحبــت مــی
کــردم امــا امــروز روز جنــگ بــا دشــمن اســت.
وی بــا اشــاره بــه تحــت فشــار قــرار داشــتن حقــوق بگیــران
اظهــار داشــت :بــرای پرداخــت حقــوق ،برنامــه ریــزی
یکســاله مــی شــود و در داخــل آن یــک ســال هــر انــدازه
فشــار بیشــتر شــود ،حقــوق بگیــران ثابــت بیشــتر تحــت
فشــار قــرار مــی گیرنــد؛ ایــن بــدان معنــا نیســت کــه
مســئوالن رده بــاال بــه فکــر نباشــد بلکــه بایــد کمــک کــرده
و راه حــل پیــدا کننــد .روحانــی خاطرنشــان کــرد :تقریبــا
همــه هفتــه گذشــته تــا شــب پنجشــنبه بخــش بزرگــی از
مذاکــره بــا دوســتان دربــاره چگونگــی اجــرای بســته هــای
حمایتــی بودیــم.

انـرژی

شماره صد و دو  //هفته سوم شهریور هزار و سیصد نود وهفت

دنیــای اقتصــاد  :بانکمرکــزی بــا بازنگــری در ضوابــط
اجرایــی رفــع تعهــد ارزی ،مهلــت بازگشــت ارز کلیــه
صادرکننــدگان را ســه مــاه اعــام کــرد .ایــن در حالــی
اســت کــه در بخشــنامه هفتــه گذشــته بــرای ســه
گــروه از صادرکننــدگان (محصــوالت پتروشــیمی ،فــوالد
و فلــزات رنگیــن) مهلــت دوماهــه در نظــر گرفتــه شــده
بــود .بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق دســتورالعمل جدیــد
ارائــه خدمــات و تســهیالت ویــژه بــه صادرکننــدگان
منــوط بــه رفــع تعهــد ارزی اســت ،روز گذشــته
صادرکننــدگان بخــش خصوصــی بــا ارســال نامـهای بــه
متولــی تجــارت اعــام کردنــد کــه ایــن زمــان نیــز بــرای
بازگشــت ارز کفایــت نمیکنــد و خواســتار افزایــش
مهلــت ارزی بــه  ۶تــا ۱۲مــاه شــدند.
بهدنبــال ابــاغ و انتشــار دســتورالعمل بانــک مرکــزی،
صادرکننــدگان نیــز رایزنیهــای جدیــد خــود را
آغــاز کردنــد .نامــه کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
ایــران در پاســخ بــه دســتورالعمل بانــک مرکــزی و
خطــاب بــه رئیــس ســازمان توســعه تجــارت نوشــته
شــده اســت .در نامــه مذکــور آمــده اســت« :عطــف
بــه دســتورالعمل جدیــد بانــک مرکــزی بــه اســتحضار
میرســاند دســتورالعمل ابالغــی موجبــات آشــفتگی
و نابســامانی در چرخــه صــادرات کشــور بهخصــوص
صــادرات بخــش خصوصــی واقعــی را بهوجــود مــیآورد.
درحالیکــه انتظــار مــیرود در شــرایط تحریمهــای
بینالمللــی بخــش مولــد کشــور از تحریمهــای
خودســاخته داخلــی مصــون باشــد ابالغیههــای فــوق
کــه متاســفانه بــا لحــن آمرانــه صادرکننــدگان را تهدیــد
بــه ممنوعالخروجــی (قیــد شــده در تعهدنامــه ارزی)
میکنــد ،درحالیکــه بــا توجــه بــه ســازوکار معیــوب
دســتورالعملهای ابــاغ شــده همچنیــن معیــوب بــودن
ســازوکار ممنوعالخروجــی در کشــور ایــن تهدیــد
کــه بــه معنــای تهدیــد حیــات صادرکننــدگان تلقــی
میشــود ،باعــث از بیــن رفتــن بخــش مولــد کشــور
و فــرار ســرمایه خواهــد شــد و تجربیــات گذشــته نیــز
بــر ناکارآمــدی آنهــا تاکیــد دارد ».در ایــن نامــه بــه دو
مــورد درخصــوص پیمــان ســپاری ارزی اشــاره شــده
اســت .نخســت آنکــه پیمــان ســپاری ارزی در تناقــض
آشــکار بــا مــاده  ۱۳قانــون مقــررات صــادرات و واردات
کشــور اســت و دوم آنکــه ضــروری اســت صادرکننــدگان
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 ۴پیشنهاد
صادرکنندگان بابت
آوانس زمانی به ارز
صادراتی
بخــش خصوصــی واقعــی از پیمانســپاری ارزی معــاف
شــوند .امــا ایــن نامــه بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد
کــه در صــورت اجبــار بــه پیمــان ســپاری ارزی چهــار
پیشــنهاد میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
پیشــنهاد اول :بــا توجــه بــه مبــادالت ریالــی صــادرات
بــه کشــورهای عــراق ،افغانســتان ،حــوزه  CISو
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ،بایــد صادرکننــدگان
کاال و خدمــات بــه ایــن کشــورها از دســتورالعملهای
مذکــور معــاف شــوند .پیشــنهاد دوم :بــا توجــه بــه
اینکــه چرخــه مالــی صــادرات بــرای بخشخصوصــی
واقعــی بهصورتــی اســت کــه ارز خارجــی توســط
صادرکننــدگان بــه صرافیهــای خــارج از کشــور
تحویــل و معــادل ریالــی آن در داخــل کشــور دریافــت
میشــود ایــن رویــه بایــد معــادل تعهــد بازگشــت ارز
تلقــی شــود .پیشــنهاد ســوم :در نظــر گرفتــن شــرایط
یکســان بازگشــت ارز بــرای همــه صادرکننــدگان بــا
توجــه بــه تفاوتهــای ماهــوی در نــوع کاال و کشــور
هــدف غیرممکــن اســت و در صــورت اصــرار بــر شــرایط
یکســان مــدت  ۳مــاه بایــد بــه  ۶تــا  ۱۲مــاه افزایــش
یابــد .پیشــنهاد چهــارم :تخصیــص  ۵درصــد ارزش فوب
صادراتــی بــه هزینههــای بازاریابــی ،تبلیغــات و دفاتــر
خارجــی بســیار ناچیــز بــوده و نمیتوانــد جوابگــوی
هزینههــای مذکــور باشــد و الزم اســت ایــن نــرخ
بــه  ۲۰درصــد فــوب صادراتــی افزایــش یابــد .عدنــان
موســیپور ،رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
ایــران ،رونوشــت ایــن نامــه را به محمــد شــریعتمداری،
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و غالمحســین شــافعی،
رئیــس اتــاق ایــران ارســال کــرده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اوپک بر سر
دوراهی

شرایط برگشت
ارز صادراتی
اعالم شد
بانــک مرکــزی شــرایط برگشــت ارز حاصــل از
صــادرات کاال از ســوی صادرکننــدگان را اعــام
کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،دســتورالعمل و ضوابــط اجرایــی
رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان و برگشــت ارز حاصــل
از صــادرات کاال بــه چرخــه اقتصــادی کشــور در شــش
بنــد بــه دســتگاههای ذیربــط ابــاغ شــده اســت .ایــن
دســتورالعمل بــه اســتناد مفــاد نامــه شــماره -۱۵۵۵۰
/۹۷م ۵۵۶۳۳/تاریــخ  ۲۰مــرداد  ۱۳۹۷دبیــر هیــأت
دولــت مبنــی بــر تکلیــف تمــام دســتگاههای اجرایــی
بــر رعایــت سیاســتهای ارزی ابالغــی بانــک مرکــزی
و در راســتای اجرایــی کــردن بنــد ( )۳تصویبنامــه
شــماره /۶۳۷۹۳ت  ۵۵۶۳۳هـــ تاریــخ  ۱۶مــرداد
 ۱۳۹۷هیــأت وزیــران موضــوع «برگشــت ارز حاصــل از
صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور» ،بــه شــرح زیــر
تهیــه و ابــاغ شــده اســت:
 -۱گمــرک ج .ا .ا .مکلــف اســت پیــش از اظهــار
الکترونیــک صــادرات در پنجــره واحــد تجــارت
فرامــرزی نســبت بــه اخــذ سیســتمی تعهــد بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات از صادرکننــده بــه شــرح فــرم
پیوســت اقــدام و تاییدیــه مربوطــه را از بانــک مرکــزی
دریافــت کنــد.
 -۲گمــرک ج .ا .ا .موظــف اســت اطالعــات پروانههــای
صادراتــی موضــوع بنــد ( )۱را بــه صــورت برخــط و
سیســتمی بــه بانــک مرکــزی ج .ا .ا .ارســال کنــد.
 -۳صادرکننــدگان کاال مکلفنــد حداکثــر ظــرف مــدت
زمانــی ســه مــاه از تاریــخ صــدور پروانــه صادراتــی
گمرکــی ،حداقــل  ۹۵درصــد ارزش فــوب کاالی صــادر
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شــده را بــه چرخــه اقتصــادی کشــور بازگرداننــد و از
طریــق ســامانه جامــع تجــارت بــه بانــک مرکــزی اظهــار
نماینــد .پنــج درصــد باقیمانــده بــه منظــور تأمیــن
هزینههایــی از قبیــل بازاریابــی ،تبلیغــات و دفاتــر
خــارج از کشــور و نظایــر آن در اختیــار صادرکننــده
خواهــد بــود.
تبصــره :مصادیــق بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
بیــش از ســه مــاه توســط وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت تعییــن خواهــد شــد.
 -۴نحــوه بازگردانــی ارز بــه چرخــه اقتصــادی کشــور
برابــر مقــررات و سیاســت هــای بانــک مرکــزی میتوانــد
بــه یــک یــا ترکیبــی از شــکلهای زیــر صــورت گیــرد:
الــف -واردات در مقابــل صــادرات خــود یــا اشــخاص
ثالــث
ب -پرداخــت اقســاط بدهــی ارزی تســهیالت فاینانــس،
ریفاینانــس و یوزانــس خــود
پ -فروش ارز به بانک ها و صرافیهای مجاز
ت -سپردهگذاری ارزی نزد بانکها
 -۵ارائــه خدمــات و تســهیالت ویــژه بــه صادرکننــدگان
توســط کلیــه دســتگاههای اجرائــی از جملــه خدمــات
و تســهیالت بانکــی ،صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی و
اعطــای ســایر مشــوقهای صادراتــی و نظایــر آن منــوط
بــه رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان و اســتعالم برخــط
و سیســتمی دســتگاه ذیربــط از بانــک مرکــزی اســت.
 -۶بانــک مرکــزی موظــف اســت امــکان اســتعالم
اطالعــات تعهــدات ارزی صادرکننــدگان را بــرای تمــام
دســتگاههای متولــی اجرایــی و نظارتــی بــه صــورت
برخــط و سیســتمی فراهــم کنــد.

اوپــک از نظــر سیاســتهای اجرایــی و عملیاتــی
بــر ســر دوراهــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن دوراهــی
چــرا ایجــاد شــده اســت؟
از اجــاس  171تــا  174اوپــک ،ایــن طــرح فریــز نفتــی
بــود کــه مطرحشــده و میــزان پایبنــدی کشــورها بــه آن
موردبحــث قــرار میگرفــت .کشــورها در ایــن اجــاس
کنتــرل بــازار نفــت و رســاندن قیمــت بــه ســطحی متعــادل
را در اولویــت قــرار دهنــد تــا اقتصادهــای  25کشــور اوپکــی
و غیــر اوپکــی در جهــان کــه هرکــدام بهانــدازهای وابســته
بــه نفــت اســت ،دچــار مشــکل نشــود .ســهم اتــکای اقتصــاد
عربســتان بــه نفــت  90درصــد اســت ،در روســیه ایــن ســهم
بــه  48درصــد میرســد و اقتصــاد کشــورهای حاشــیه
خلیجفــارس بیــش از  70درصــد بــه نفــت وابســتگی دارد.
ایــن ســهم در مــورد ایــران هرچنــد در اســناد باالدســتی 36
درصــد تعیینشــده امــا در عمــل اقتصــاد مــا بیــش از 50
درصــد بــه نفــت و درآمدهــای حاصــل از آن وابســتگی دارد.
بــر اســاس طــرح فریــز نفتــی هــر یــک از کشــورها ســهم
مشــخصی از تولیــد دارنــد امــا اگــر براثــر تحریمهــا و فشــار
سیاســی ســهم ایــران کاهــش پیــدا کنــد ،اوپــک بــر ســر
دوراهــی قــرار میگیــرد .بــا کاهــش میــزان تولیــد نفــت
ایــران دیگــر کشــورها بیــش از ســهم خــود تولیــد خواهنــد
کــرد کــه ایــن برخــاف مصوبــات اوپــک و تعریــف ســبد
نفتــی بــرای هــر کشــور اســت .ســهم ایــران از تولیــد نفــت
خــام  2.2میلیــون بشــکه در روز اســت کــه بــا احتســاب
میعانــات گازی بــه  2.6میلیــون بشــکه در روز میرســد.
اگــر ایــران کمتــر از ایــن ســهم تولیــد کــرده و دیگــر
کشــورها بیشــتر تولیــد کننــد ،در عمــل تصمیمــات اوپــک
کــه طــی چهــار اجــاس بهطورجــدی دنبــال شــده ،زیــر
ســؤال میبــرد .پیامــد ایــن رخــداد ،مخــدوش شــدن
روابــط اوپکیهــا وغیراوپکــی هاســت چراکــه ایــن کشــورها
بــا رســیدن بــه تفاهمــی تــاش کردنــد ضمــن رعایــت
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حقــوق خــود نیــاز مالــی مصــوب در بودجههایشــان بــه
درآمدهــای نفتــی را هــم تأمیــن کننــد .کاهــش و افزایــش
ســهم هــر یــک از اعضــا بــه از بیــن رفتــن ایــن تفاهــم
و درنهایــت بــه هــم ریختــن بــازار نفــت منجــر میشــود
چراکــه هــر نــوع آشــفتگی در تولیــد و صــادرات ســقف 32
میلیــون بشــکهای تولیــد نفــت را هــم مخــدوش میکنــد.
اجالس بعدی اوپک قرار بود
در پایــان مــاه نوامبــر یعنــی در آذرمــاه ســال جــاری برگــزار
شــود امــا بــه دلیــل شــرایط حســاس کنونــی بارکینــدو
دبیــر کل اوپــک تصمیــم برگــزاری اجــاس الجزایــر را
پیشبینــی کــرده تــا در ایــن اجــاس کشــورها بــه زبــان
مشــترک برســند .ســؤالهای زیــادی در ارتبــاط بــا آینــده
بــازار نفــت وجــود دارد کــه در ایــن اجــاس بایــد بــرای آن
پاســخی پیــدا کــرد .آیــا طــرح فریــز نفتــی بایــد شکســته
شــود؟ آیــا کشــورها بیانی ـهای کــه بــر آن توافــق کــرده و
زیــر آن ر امضــا کردهانــد را تغییــر میدهنــد؟
پیشبینــی مــن ایــن اســت کــه اگــر طــرح فریــز نفتــی
بشــکند ،اوپــک بــه شــکل ظــرف شیشــهای پــر تَرکــی
درخواهــد آمــد کــه هــر آن احتمــال فروپاشــی آن وجــود
دارد .ایــران کشــوری تعیینکننــده در اوپــک و از مؤسســان،
ســردمداران و هدایتکننــدگان ایــن ســازمان اســت .ایــران
بهجــز ســالهای تحریــم دومیــن تولیدکننــده نفــت در
اوپــک بــوده اســت و از نظــر منابــع غنــی نفتــی در رتبــه
چهــارم در جهــان قــرار میگیــرد .حــذف ایــران و مخــدوش
کــردن ســهم آن در ســبد نفتــی اوپــک ضربــه ایــن ســازمان
بــه خــودش اســت .تصمیــم اشــتباه امــروز اوپــک عــدم
تأمیــن حقــوق اعضــا در ســالهای آینــده را رقــم میزنــد
و بــا یــک تصمیــم اشــتباه ،ســازمانی بــزرگ و تأثیرگــذار
در صحنــه اقتصــادی کشــورها دچــار مشــکل خواهــد شــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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اقتصاد در یک درس
فریدریــش اوگســت فــون هایــک یکــی از متفکــران بــزرگ لیبــرال و نامــدار قــرن بیســتم اســت ،امــا تاکنــون هیــچ کتــاب غیرتخصصــی
بــرای توصیــف زندگــی و آثــار او و توضیــح اهمیــت آنهــا نوشــته نشــده اســت .در ایــن کتــاب دکتــر ایمــون باتلــر ایــن شــکاف محســوس
را بــا بررســی روشــن ،منظــم و قابــل درک خــود پــر کــرده اســت.
اندیشــه ٔ اصلــی در ســاختار کلــی جهانبینــی هایــک ،اصــل • آزاد اســت کــه از طریــق فعالیتهــای مــردان و زنــان آزاد ایجــاد میشــود،
آنچــه آگاهانــه بــرای آن برنامهریــزی نمیکننــد .بــر اســاس نظــر هایــک ،هــر کوششــی در جهــت سـ ِ
ـاخت جامعــه بهوســیلهٔ مهندســی
اجتماعــی یــا بــر اســاس برخــی مفروضــات قبلــی ،مســلم ًا بــه اســتبدادی منجــر میشــود کــه نمیتــوان در آن بــرای انــواع نیازهــا و
خواســتههایی کــه اعضــای جامعــه را بــه تحریــک وادارد فضایــی یافــت.
از ســوی دیگــر ،هایــک بــه بــازار اقتصــادی همچــون سیســتم اطالعرســانی نــگاه میکنــد .بــازار یــک شــبکهٔ .بــزرگ و جهانــی اطالعــات
را فراهــم میکنــد کــه از طریــق آن قیمــت یــک کاال میتوانــد بــه تعــداد زیــادی از عوامــل مرتبــط واکنــش نشــان بدهــد و تعییــن کنــد
کــه چــه کاالیــی بایــد تولیــد شــود و هزینههــای مصــرف آن کاال بــرای جامعــه چیســت.
هرچنــد هنگامــی کــه هایــک شــروع بــه نوشــتن کــرد ،دهههــا جلوتــر از زمــان خــود بــود ،امــا اینــک جایــگاه اصلــی خــود را بهدســت
آورده و ثابــت کــرده اســت کــه میتوانــد یکــی از دورانســازترین و متنفذتریــن متفکــران عصــر مــا باشــد .در ایــن کتــاب دکتــر باتلــر بــه
خواننــده اجــازه میدهــد تــا دالیــل ایــن ادعــا را درک کنــد.
متــن کتــاب بــه گونــهای اســت کــه هــم میتوانــد مــورد اســتفاده دانشــجویان رشــتهٔ اقتصــاد و هــم دانشــجویان رشــتههای دیگــر
ماننــد علــوم سیاســی ،روابــط و مطالعــات بینالملــل ،حقــوق ،جامعهشناســی و علــوم اجتماعــی و همچنیــن صاحبنظــران و متخصصــان
ایــن رشــتهها و سیاســتگذاران و برنامهریــزان اقتصــادی کشــور قــرار گیــرد.
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