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گام مثبت دولت در صنعت
پتروشیمی

حمیدرضا صالحی
ّ حمیدرضــا صالحــی ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران در یادداشــت
خــود بــه حــذف قیمتهــای دســتوری فــروش محصــوالت فــوالدی و
پتروشــیمی در بــورس کاال پرداختــه و ایــن سیاســت دولــت را یــک گام
مثبــت ارزیابــی کــرده اســت.
قیمتگــذاری دســتوری محصــوالت فــوالدی ،فلــزی و پاالیشــی سیاســتی
اســت کــه بهرغــم هشــدار کارشناســان پیشازایــن دولــت بــه اجــرای آن
اصــرار داشــت .امــا صحبتهــای اخیــر وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
از حــذف ســقف قیمتــی معامــات محصــوالت پتروشــیمی در بــورس کاال
بــود .در مــدت اخیــر تعییــن ســقف  10درصــد بــرای معامــات محصوالت
پتروشــیمی مشــکالت عدیــدهای را بــه وجــود مــیآورد .از جملــه آنکــه
ســودجویان بــا خریــد محصــوالت از بــورس آن را در بــازار آزاد عرضــه
میکردنــد و ســود دوچندانــی را بــا رانــت و تخلــف بــه جیــب میزدنــد.
اکنــون نیــز صحبتهــای آقــای شــریعتمداری را میتــوان بــه فــال نیــک
گرفــت ،بــه ایــن شــرط کــه راهانــدازی بــازار آزاد در دســتور کار قــرار
بگیــرد .تعییــن دســتوری معامــات و قیمتهــا شــاید در کوتاهمــدت
نتیجهبخــش باشــد ،امــا پــس از مدتــی پیامدهــای منفــی خــود را نشــان
میدهــد .اکنــون نیــز ســازوکار بــازار میطلبــد کــه بــر اســاس عرضــه و
تقاضــا معامــات صــورت بگیــرد و نرخهــا تعییــن شــود.
همچنیــن برخــی از کارخانههایــی کــه نیازمنــد مــواد اولیــه هســتند،
یارانههایــی بــه آنهــا تعلــق میگیــرد کــه رفتهرفتــه ســازوکار ایــن
کارخانههــا نیــز بایــد تغییــر کنــد و بــر اســاس نــرخ بــازار آزاد مــواد اولیــه
تهیــه کننــد .بااینحــال ،نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه پتروشــیمی
هــم از متغیرهــا و شــاخصهای کالن تأثیــر میپذیــرد .نمیتــوان در
حــوزه کالن سیاســت دســتوری را در پیــش گرفــت ،ولــی نوســان یــک
بــازار را بــه بــازار آزاد ســپرد .اکنــون در مقطعــی قــرار گرفتهایــم کــه
اقتصــاد ایــران خواســته یــا ناخواســته بــه ســمت خصوصیســازی حرکــت
میکنــد ،چراکــه ادامــه در صفحــه 4

نامه سرگشاده تشکلهای صادراتی به رییسجمهور:

بخشنامه پیمان سپاری ارزی
قابل اجرا نیست
زنــگ خطــر بــرای تعلیــق صــادرات بــه صــدا درآمــد .کمیســیون توســعه صــادرات
اتــاق ایــران بــا ارســال نامـهای بــه بانــک مرکــزی نســبت بــه تعلیــق صــادرات و بروز
موانــع بــر ســر راه آن هشــدار داده اســت.بر اســاس ایــن نامــه ،صــدور بخشــنامههای
متعــدد باعــث نوعــی مغایــرت میــان فعالیتهــای صادراتــی و ضوابــط جدیــد ارزی
شــده اســت؛ اتفاقــی کــه بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادی میتوانــد منجــر بــه تعلیــق
یــا حتــی توقــف صــادرات شــود.
در بخشــی از ایــن نامــه عنــوان شــده اســت کــه در فضــای غبارآلــود ایجــاد شــده
خطــر قاچــاق صــادرات و کارت فروشـیها افزایــش خواهــد یافــت .رئیــس کمیســیون
توســعه صــادرات اتــاق ایــران در نامــ ه خــود بــه سرپرســت معاونــت ارزی بانــک
مرکــزی بــا طــرح  ۴پیشــنهاد اصالحــی ،عنــوان کــرده اســت کــه سیاســتگذار
ت اجرایــی نکــردن دســتورالعملها ،تــاش کنــد تــا بــا
بــه جــای تاکیــد برمجــازا 
اســتفاده از تمهیــدات تشــویقی از جملــه ارائــه وام ،تســهیالت ،تامیــن ســرمایه و
ســایر مشــوقها ،صادرکننــدگان را بــه تســریع در برگردانــدن ارز صادراتــی ترغیــب
کنــد تــا عمــا سیاســتهای تشــویقی جایگزیــن رویکردهــای تنبیهــی شــود.
عدنــان موس ـیپور در ایــن نامــه اظهــار کــرده اســت کــه در شــرایط فعلــی اتخــاذ
سیاس ـتهای بــدون پشــتوانه کارشناســی و بــدون اخــذ نظــر از فعــاالن صــادرات،

باعــث شــده اســت کــه صادرکننــدگان معتبــر بهدلیــل فضــای غبارآلــود پیــشرو
صــادرات خــود را بــه حالــت تعلیــق درآورنــد و از ســوی دیگــر پدیــده دیگــری بــه
نــام قاچــاق صــادرات و کارت فروشــی بــروز کنــد .موســیپور تصریــح میکنــد
کــه شــهرهای مــرزی بــا پدیــده نایــاب شــدن کاالهــای اساســی مواجــه هســتند؛
بنابرایــن اتخــاذ سیاسـتهای مناســب در ایــن زمینــه ضــروری اســت .ایــن درحالــی
اســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در راســتای موضــوع پیمانســپاری ارزی،
نســبت بــه بازنگــری در زمــان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات یکــی از کاالهــای
ســنتی اقــدام کــرده اســت .براســاس بخشــنامه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
مــدت زمــان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات فــرش دســتباف بــه  ۷مــاه افزایــش
پیــدا کــرده اســت و اکنــون ایــن دســتور بــرای اجــرا بــه گمــرک ایــران و بانــک
مرکــزی ابــاغ شــده اســت .بــا وجــود آنکــه برخــی فعــاالن فــرش دســتباف از ایــن
ابالغیــه اســتقبال کردهانــد ،امــا در مقابــل برخــی صادرکننــدگان معتقدنــد کــه
دولــت بــا صــدور چنیــن بخشــنامههایی دچــار نوعــی بخشــینگری شــده اســت
و سیاســتگذار میتوانســت بهجــای ایــن رویکــرد مــدت زمــان  ۷ماهــه را بــرای
کلیــه کاالهــای صادراتــی باپایــه غیرنفتــی لحــاظ کنــد تــا از یکســو از پیچیــده شــدن
فرآیندهــا جلوگیــری شــود ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی

بخشــنامه پیمــان ســپاری ارزی قابــل اجــرا آیــا میتــوان بــه امریــکا اعتمــاد
نیســت زنــگ خطــر بــرای تعلیــق صــادرات بــه کرد؟وقتــی در تاریــخ  18اردیبهشــت ،97

صــدا درآمــد .کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق رئیسجمهــور آمریــکا رســما اعــام کــرد کــه
ایــران بــا ارســال نامـهای بــه بانــک مرکــزی نســبت ایــاالت متحــده آمریــکا از برجــام خــارج شــد. ،
بــه تعلیــق صــادرات و بــروز موانــع بــر ســر راه آن مشــروح خبــر
هشــدار داده اســت.بر اســاس ایــن نامــه؛ مشــروح

خبــر

صــادرات انرژیهــای تجدیدپذیــر از
ســرمایهگذاریها صیانــتمیکنــد عضــو

بخــش خصوصــی عــراق در دوره تحریــم
کنــار ایــران میمانــد رئیــس اتحادیــه

اتاقهــای بازرگانــی عــراق در دیــدار بــا رئیــس
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایران
از تــداوم همکاریهــای بخــش خصوصــی ایــن
کشــور حتــی در دوران تحریــم آمریــکا علیــه
ایــران خبــر داد مشــروح خبــر

هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران میگویــد در
حالــی کــه ظرفیــت تولیــد بــرق از انرژیهــای نــو
و تجدیدپذیــر  60هــزار مــگاوات اســت ،هماکنــون
تنهــا از  400مــگاوات از ایــن ظرفیــت اســتفاده
پتروشــیمیها چقــدر ارز و بــا چــه
میشــود ..مشــروح خبــر
ـد؟ حــدود شــش مــاه
ـا آوردنـ
ـه نیمـ
ـی بـ
نرخـ
ـرژی از آغــاز سیاس ـتهای ارزی دولــت گذشــته اســت؛
ـورس انـ
ـت در بـ
ـه نفـ
ـرایط عرضـ
ـا شـ
آیـ
فراهــم اســت؟ در شــرایطی کــه کمتــر از یــک سیاســتهایی کــه فــراز و نشــیبهای زیــادی
مــاه و نیــم تــا شــروع دور دوم تحریــم هــای داشــته و در میانــه راه تحــت عنــوان بســته جدیــد
آمریــکا کــه تمرکــز اصلــی آن بــر قطــع فــروش ارزی دســتخوش تغییراتــی شــد ،مشــروح خبــر
نفــت و روابــط بانکــی اســتوار اســت ،باقــی مانــده؛
ـران در
ـس و ایـ
ـترک انگلیـ
ـاق مشـ
ـس اتـ
رئیـ
.مشــروح خبــر
دیــدار بــا غالمحســین شــافعی لــرد نورمــن
ـای المونــت ،رئیــس اتــاق مشــترک انگلیــس و ایــران
ضــرورت بازنگــری اساســی در قراردادهـ
صنعــت بــرق خوشــبختانه و بــا فروتنــی و ضمــن تأکیــد بــر لــزوم تــداوم همکاریهــای اقتصادی
خرســندی بایــد بــه یکدیگــر یــادآور شــویم جامعــه بیــن دو کشــور گفــت :بــه دنبــال راهــی هســتیم تــا

مشــروح خبــر

ایرانــی بــه رغــم همــه دگرگونیهــا در ســاختارها
و در بافــت اجتماعــی برخــی ویژگیهــای مثبــت را
ـت
ـرای برونرفـ
ـرق بـ
ـت بـ
ـازی قیمـ
آزادسـ
حفــظ کــرده اســت .مشــروح خبــر

چهــار پیشــنهاد اصالحــی بخــش خصوصــی

نامهنــگاری بخشخصوصــی درخصــوص مشــکالت
ارزی ادامــه دارد .بــاز هــم رئیــس کمیســیون توســعه
صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران در نامــهای بــه

مشــروح خبــر

صنایــع بخشخصوصــی بــرق از بحــران

فعــاالن بخــش خصوصــی در کمیســیون انــرژی اتــاق
تهــران در حــال تدویــن بیانیــهای بــرای تشــویق و
مجــاب کــردن دولــت بــه اعطــای مجــوز بــرای ورود
بخــش خصوصــی بــه اســتفاده از گازهایــی هســتند
کــه همــراه بــا نفــت میســوزد .مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
زیمنــس طرحــی بــرای پایــان بحــران بــرق
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بخشــنامهای دیگــر بــرای تحدیــد صــادرات

مشــروح خبر

چقــدر از بــاد و خورشــید بــرق تولیــد شــد؟

مشــروح خبــر

قــرار اســت رئیــس جمهــوری بــا همتــای
ـدار
ـم دیـ
ـس هـ
ـر انگلیـ
ـت وزیـ
ـوی و نخسـ
فرانسـ
.
کند .مشروح خبر

صــادرات بــرق جــدی شــد مشــروح خبــر
ـرد مشــروح خبر
ـر کـ
ـر تغییـ
ـل توانیـ
ـر عامـ
مدیـ
ـده
ـال آینـ
ـا سـ
ـیا تـ
ـت در آسـ
ـود نفـ
ـدید کمبـ
تشـ

مشــروح خبــر

اروپــا شــرایط پرداخــت پــول نفــت ایــران را
.
فراهــم میکنــد مشــروح خبــر
عشـق آباد هیـچ مانعی در راه توسـعه و گسـترش
روابـط بـا تهران ندارد مشـروح خبـر
بــرای برقــراری دسترســی بخــش خصوصــی
بــه ســامانه نیمــا آمادهایــم مشــروح خبــر
ـترک وزارتی
ـه مشـ
ـت کمیتـ
ـی نشسـ
ـه پایانـ
بیانیـ
ـک مشــروح
ـک و غیراوپـ
ـق اوپـ
ـر توافـ
ـارت بـ
نظـ

خبر

ترافیگــورا :صــادرات نفــت ایــران بــه صفــر
نخواهــد رســید مشــروح خبــر
صــدور مجــوز صــادرات بــرق بــرای بخــش
خصوصی مشروح 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
و از سوی دیگر خطر تعلیق صادرات تقویت نشود.
موضــوع مــدت زمــان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه
کشــور یکــی از دغدغههــا و نگرانیهــای بخشخصوصــی
اســت کــه اخیــرا در محافــل مختلــف بــا حضــور مدیــران و
مقامــات دولتــی و بانکــی مطــرح شــده اســت .فعــاالن اقتصادی
تاکیــد کردهانــد کــه بــا پیمانســپاری ارزی بــرای کاالهــای
ســنتی کــه از ســوی بخشخصوصــی واقعــی صــادر میشــود
مخالفنــد .آنهــا معتقدنــد تعییــن بــازه زمانــی  ۳ماهــه بــرای
بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات بخشخصوصــی بــرای
کاالهایــی کــه توســط بخشخصوصــی صــادر میشــود،
عمــا امکانپذیــر نیســت .امــا بــا صــدور بخشــنامه جدیــد
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مبنــی بــر مستثنیشــدن
فــرش دســتباف از قاعــده ۳ماهــه بــرای بازگشــت ارز
صادراتــی و تعییــن مهلــت  ۷ماهــه بــرای آن ،بهنظــر
میرســد کــه سیاســتگذار یــک گام از موضــع قبلــی خــود
در مــورد پیمانســپاری و بازگشــت ۳ماهــه ارز صادرکننــدگان
عقبنشــینی کــرده اســت ،امــا همچنــان ســایر کاالهــای
صادراتــی ســنتی مشــمول بخشــنامه قبلــی اســت و از ایــن
جهــت فعــاالن اقتصــادی همچنــان معتقدنــد کــه خطــر تعلیق
صــادرات جــدی اســت .بــا وجــود اینکــه برخــی فعــاالن و
صادرکننــدگان فــرش دســتباف از ایــن تصمیــم جدیــد دولــت
اســتقبال کردهانــد ،امــا درعیــن حــال معتقدنــد ایــن امــکان
وجــود داشــت کــه ایــن بــازه زمانــی بــرای فــرش دســتباف تــا
 ۱۲تمدیــد شــود .از زاویــه دیگــر برخــی تحلیلگــران بــر ایــن
باورنــد کــه الگــوی صــدور بخشــنامهها و ابالغیههــای متعــدد
از ســوی سیاســتگذار کــه در ماههــای اخیــر بــه دفعــات
انجــام شــده ،بــار دیگــر در موضــوع بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات درحــال تکــرار اســت .بــه ایــن معنــا کــه دولــت ابتــدا
در ارتبــاط بــا یــک موضــوع تجــاری یــا ارزی دســتوری را صادر
میکنــد و در مرحلــه بعــد بــا صــدور بخشــنامههای اصالحــی،
دســتورات پیشــین خــود را مــورد بازنگــری قــرار میدهــد.
بــه بــاور فعــاالن ایــن چرخــه تکــراری باعــث تحمیــل
هزینههایــی بهویــژه بــه تجــار بخشخصوصــی واقعــی
میشــود .ایــن الگــوی تکــراری در ماههــای اخیــر در مــواردی
ازجملــه تغییر«سیاســت ارزی از نــرخ رســمی  ۴۲۰۰تومانــی
بــه شــیوه شــناور بــازار»« ،محدودیتهــا و ممنوعیتهــای
صادراتــی و وارداتــی و بازنگــری در بخشــی از آنهــا»« ،اخــذ
مابهالتفــاوت ارزی از واردکننــدگان و«پیمانســپاری ارزی»
قابــل مالحظــه اســت .البتــه سیاس ـتگذار معتقــد اســت کــه
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انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

برخــی دســتاندرکاران تشــکلهای
صادراتــی بخشخصوصــی عنــوان
کردنــد کــه بازگشــت ارز یــک کاالی
صادراتــی ،بــه مقصــد صادرکننــده
بســتگی دارد و نمیتــوان یــک زمــان
مشــخص را بــرای تمامــی کاالهــا
اعــام کــرد .بــه گفتــه صادرکننــدگان
بخشخصوصــی هرقــدر مســافت
صــادرات یــک کاال طوالنیتــر باشــد
مــدت زمــان بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات نیــز طوالنیتــر خواهــد شــد،

صــدور تعــدادی از ایــن بخشــنامهها بهدلیــل شــرایط خــاص
ارزی بــوده و برخــی از آنهــا حتــی خواســته تشــکلها و اتــاق
بازرگانــی اســت .همچنیــن کنتــرل فرآینــد وارداتــی در ســامانه
جامــع تجــارت ،ســامانه هــای بانکــی ،اخــذ مجــوز و ترخیــص
از گمــرکات از دیگــر دالیــل صــدور بخشــنامههای متعــدد
اســت .مجتبــی خســروتاج ،رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در
ایــن رابطــه تاکیــد کــرده اســت که اجــرای نظــام جدیــد ارزی،
جلوگیــری از رانتهــای قیمتــی و ارزی و همچنیــن مقابلــه
بــا قاچــاق کاال زمینهســاز صــدور بخشــنامههای مختلــف در
ماههــای اخیــر بــوده اســت .همچنیــن بــه گفتــه وی بخشــی
از بخشــنامههای صادرشــده از ســوی دولــت متوجــه ویژگــی و
مشــخصات افــرادی اســت کــه مــی خواهنــد در شــرایط چنــد
نرخــی بــودن ارز ،مبــادرت بــه واردات کننــد کــه البتــه ایــن
ضوابــط در صــدور و تمدیــد کارتهــای بازرگانــی مشــکالتی را
ایجــاد کــرده اســت.
ماجرای پیمانسپاری ارزی
در تیرمــاه امســال ،بهدنبــال بخشــنامههای متعــدد ارزی،
معــاون اول رئیسجمهــوری بخشــنامهای را مبنــی بــر مــدت
زمــان بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات ابــاغ کــرد .در ایــن
بخشــنامه عنــوان شــده بــود کــه ارز حاصــل از صــادرات کلیــه
گروههــای صادراتــی بایــد نهایتــا  ۲مــاه بعــد از صــادرات،

بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازگــردد .بعــد از ابــاغ ایــن
بخشــنامه فعــاالن و صادرکننــدگان بهویــژه صادرکننــدگان
بخشخصوصــی نســبت بــه ایــن بخشــنامه انتقاداتــی را مطــرح
کردنــد .صادرکننــدگان کاالهــای بــا پایــه غیرنفتــی یــا همــان
کاالهــای ســنتی اعتقــاد داشــتند نمیتواننــد در ایــن بــازه
زمانــی ارز حاصــل از صادراتشــان را بــه کشــور بازگرداننــد و
بــر ضــرورت بازنگــری در ایــن تصمیــم تاکیــد کردنــد ،البتــه
بــه گفتــه فعــاالن ایــن بخشــنامه ارزی در عمــل اجرایــی نشــد،
امــا بهصــورت رســمی هــم مــورد اصــاح قــرار نگرفــت .امــا
طــی هفتههــای اخیــر صــدور بخشــنامههای جدیــد ارزی از
ســوی بانــک مرکــزی بــار دیگــر بــرای فعــاالن بخشخصوصــی
محــل ســوال و انتقــاد شــد .حــدود دو هفتــه پیــش بــود کــه
بانــک مرکــزی تکالیــف جدیــدی را بــرای صادرکننــدگان در
قالــب پیمانســپاری ارزی اعــام کــرد .بــر ایــن اســاس در
گام اول  ۳گــروه از صادرکننــدگان محصــوالت باالدســتی از
جملــه پتروشــیمی،فــوالد و فلــزات رنگیــن کــه  ۸۰درصــد
از کل صــادرات کشــور را شــامل میشــود ،ملــزم شــدند کــه
ت خــود را ظــرف حداکثــر  ۲مــاه بــه
ارز حاصــل از صــادرا 
کشــور بازگرداننــد .امــا از ســوی دیگــر تکلیــف  ۲۰درصــد
دیگــر کــه مربــوط بــه صــادرات کاالهــای بــا پایــه غیرنفتــی
میشــد ،مشــخص نبــود .در نهایــت براســاس بخشــنامهبانک
مرکــزی تمامــی کاالهــا اعــم از ســنتی یــا کاالهــای بــا پایــه
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غیرنفتــی و ســه گــروه صادراتــی نامبــرده ملــزم شــدند کــه
در مــدت زمــان حداکثــر  ۳مــاه ارز حاصــل از صــادرات خــود
را بــه کشــور بازگرداننــد .پــس از آن بــار دیگــر تشــکلهای
بخشخصوصــی و صادراتــی از جملــه کنفدراســیون صــادرات
در نام ـهای بــه معــاون اول رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان
توســعه تجــارت ،خواســتار بازنگــری در ایــن موضــوع شــدند و
مخالفــت خــود را بــا هرگونــه مانعتراشــی و ایجــاد مشــکل
در زمینــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــرای  ۲۰درصــد
کاالیــی (محصــوالت بــا پایــه غیرنفتــی) کــه مشــمول ارائــه ارز
حاصــل از صــادرات بــه ســامانه نیمــا نیســتند ،اعــام کــرد.
همچنیــن برخــی دســتاندرکاران تشــکلهای صادراتــی
بخشخصوصــی عنــوان کردنــد کــه بازگشــت ارز یــک کاالی
صادراتــی ،بــه مقصــد صادرکننــده بســتگی دارد و نمیتــوان
یــک زمــان مشــخص را بــرای تمامــی کاالهــا اعــام کــرد.
بــه گفتــه صادرکننــدگان بخشخصوصــی هرقــدر مســافت
صــادرات یــک کاال طوالنیتــر باشــد مــدت زمــان بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات نیــز طوالنیتــر خواهــد شــد ،بهعنــوان
نمونــه صــادرات بــه کشــورهای منطقــه مثــل قطــر و کویــت،
بیــن  ۳تــا  ۴مــاه زمــان میبــرد .در فــاز بعــد رئیــس اتــاق
بازرگانــی ایــران در ارتبــاط بــا اصــاح فرآینــد پیمانســپاری
ارزی نام ـهای را بــه معــاون اول رئیسجمهــوری نوشــت و بــا
ارائــه  ۸راهــکار خواســتار اصــاح دســتورالعمل ابالغیــه بانــک
مرکــزی شــد .شــافعی در ایــن نامــه تاکیــد کــرد کــه بایــد
بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه دســتورالعملهای صــادر
شــده نبایــد بــا شــرایط اقتصــادی و بســترهای حاکــم در
تضــاد باشــد .آن هــم در شــرایطی کــه سیســتم بانکــی کشــور
بهدلیــل محدودیتهــای ایجــاد شــده ،امــکان نقلوانتقــاالت
کارآمــد پولــی را نــدارد .از ســوی دیگــر عــدم توفیــق بســیاری
از طرحهــا ،نبــود بســتر مناســب در مرحلــه اجراســت و نگاهــی
بــه گذشــته طــرح پیمانســپاری ،دال بــر اثبــات ایــن مســاله
است.غالمحســین شــافعی در بخــش دیگــر نامــه تصریــح کــرد
کــه بخشــنامههای پیاپــی کــه هریــک بــه نحــوی فعالیــت
بخــش واقعــی اقتصــاد را تحتالشــعاع قــرار میدهنــد ،بایــد
ل برســند تــا فضــای بیاعتمــادی بــه سیاس ـتهای
بــه حداق ـ 
اقتصــادی ،تجــاری و ارزی در جامعــه ایجــاد نشــود.
دالیل صدور بخشنامههای متعدد
امــا در ارتبــاط بــا صــدور بخشــنامههای متعــدد ارزی و
تجــاری کــه مــورد انتقــاد اتــاق بازرگانــی اســت،
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عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران میگویــد در حالــی
کــه ظرفیــت تولیــد بــرق از انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر
 60هــزار مــگاوات اســت ،هماکنــون تنهــا از  400مــگاوات
از ایــن ظرفیــت اســتفاده میشــود.
امــکان اعطــای مجــوز بــه بخــش خصوصــی بــرای صــادرات
بــرق از انرژیهــای تجدیدپذیــر فراهــم شــده اســت .ایــن
خبــر را ســیدمحمد صــادقزاده ،رئیــس ســازمان انرژیهــای
تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق اعــام کــرده و گفتــه
اســت بــه زودی تقاضــای زیــادی از ســوی بخــش خصوصــی
بــرای ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه ایجــاد میشــود.
حمیــد رضــا صالحــی ،نایبرئیــس کمیســیون انــرژی و
حمیدرضا صالحی ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ،مطرح کرد
محیــط زیســت اتــاق تهــران ،اگرچــه مســاله صــادرات بــرق
را بــا توجــه بــه احــکام برنامههــای توســعه ،خبــر تــازهای
نمیدانــد امــا معتقــد اســت کــه بــه درســتی صــدور مجــوز
بــرای صــادرات ،مشــوق ســرمایهگذاری حــوزه تولیــد بــرق
از انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت.
حمیدرضــا صالحــی در ایــن بــارهبــه روابــط عمومــی
اتــاق تهــران گفــت :در برنامــه پنجــم و ششــم توســعه،
اراده دولــت و حاکمیــت بــر ایــن شــد کــه جذابیتهــای ادامــه داد:ســرمایهگذاران ،بــرای بازگردانــدن ارز خــود صــورت اقتصــاد بــرق بــه ســمت آزادســازی حرکــت کنــد
ســرمایهگذاری در بخــش تولیــد انرژیهــای نــو و بــا نرخهایــی کــه در ســامانه نیمــا حاکــم شــده ،دچــار کــهســرمایهگذاریها نــه فقــط در حــوزه انرژیهــای نــو
تجدیدپذیــر افزایــش یابــد .بــر ایــن اســاس ،دولــت یازدهــم مشــکل شــدهاند .تبعــات ایــن وضعیــت ،خــارج شــدن کــه در دیگــر نیروگاههــا را نیــز توجیهپذیــرمیکنــد.
بــرای نخســتین بــار ،قیمتهــای خریــد تضمینــی بــرق ایــن ســرمایهگذاریها از حالــت اقتصــادی و خــروج او بــا اشــاره بــه موانــع توســعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در
را تعییــن کــرد کــه منابــع مــورد نیــاز آن از طریــق ســرمایهگذاران از کشــور اســت .یکــی از راه حلهایــی کشــور گفــت :موانعــی نظیــر داوری ،مالکیــت و اجــاره زمین
قبــوض بــرق قابــل تامیــن شــد.بدین ترتیــب کــه بــه ازای کــه میتوانــد بــه صیانــت از ایــن ســرمایهگذاریها بــر ســر راهســرمایهگذاران ایــن بخــش وجــود داشــت کــه
هــر کیلــووات ســاعت مصــرف بــرق 5 ،الــی  6تومــان در کمــک کنــد ،تســهیل صــادرات تولیــدات بــرق از محــل از طریــق طــرح در جلســات شــورای گفتوگــوی دولــت و
صندوقــی ریختــه شــود کــه منابــع آن صــرف خریــد بــرق انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت .در واقــع ،تســهیل صــادرات بخــش خصوصــی تــا حــدودی برطــرف شــد .مســاله بزرگتــر
بــرق از چنــد جنبــه دارای اهمیــت اســت کــه مهمتریــن امــا تامیــن هزینــه خریــد تضمینــی بــرق اســت کــه بایــد
تضمینــی بــرق تجدیدپذیــر شــود.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران افــزود :بنابرایــن ،آن حفــظ ســودآوری سرمایهگذاریهاســت.
هــر ســال در قانــون بودجــه گنجانــده شــود .شــاید الزم
ایــن حرکــت توســعهای در کشــور آغــاز شــد و در برنامــه ایــن عضــو کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت اتــاق تهران باشــد یــک قانــون دائمــی در ایــن زمینــه تدویــن شــود تــا
ششــم وزارت نیــرو مکلــف شــده اســت ســاالنه یــک هــزار افــزود :البتــه در برنامــه پنجــم توســعه مجــوز صــادرات برق از نگرانــیســرمایهگذارانی کــه وضعیــت آنهــا هــر ســال و
مــگاوات بــه ظرفیــت نصبشــده تولیــد بــرق اضافــه کنــد .بــرای نیروگاههایــی کــه ســوخت آنهــا یارانــهای نباشــد ،در قانــون بودجــه تعییــنمیشــود ،کاســته شــود .تنهــا راه
چنانکــه طبــق ایــن برنامــه در ســال  1400بایــد ظرفیــت صــادر شــده اســت .بنابرایــن منعــی هــم بــرای صــادرات در توســعه ایــن صنعــت ،آزادســازی قیمتــی و پاشــنه آشــیل
نصبشــده بــرق بــه  100هــزار مــگاوات بــرق برســد و بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر کــه از ســوخت یارانــهای آن اقتصــاد یاران ـهای اســت.
البتــه  5درصــد آن را نیــز بایــد انرژیهــای نــو تشــکیل اســتفاده میکننــد وجــود نــدارد .اکنــون بــا ابــاغ ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در پایــان
دهــد .بایــد در نظــر گرفــت کــه توســعه ایــن ظرفیتهــا بــا دســتورالعمل عقــد قراردادهــای تضمینــی بــرای صــادرات گفــت :ظرفیــت تولیــد انرژیهــای نــو در کشــور بــه 60
بــرق حاصــل شــده از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،فرصــت هــزار مــگاواتمیرســد و ایــن یعنــی  60میلیــارد دالر
تامیــن امنیــتســرمایهگذاران رخمیدهــد.
صالحــی یکــی از ابزارهایــی کــه میتوانــد امنیــت خوبــی فراهــم شــده اســت کــه شــرکتهای کوچــک از کســبوکار کــه در ایــن بخــش قابلیــت ایجــاد شــدن
ســرمایهگذاران را تضمیــن کنــد ،تعییــن تکلیــف قیمــت طریــق تعامــل بــا شــرکتهای بــزرگ صادراتــی در حــوزه دارد .درحالــی کــه امــروز بــه انــدازه  400مــگاوات از ایــن
ارز بــرای بازگشــت ســرمایهســرمایهگذاران دانســت و بــرق بتواننــد بــرق تولیــدی خــود را صــادر کننــد .در ایــن ظرفیــت اســتفادهمیشــود.
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گام مثبت دولت در صنعت
پتروشیمی

ابتــدای امــر رونــد تعییــن قیمــت ارز را بــازار آزاد
در اختیــار گرفــت و پــس از آن هــم شــاهد هســتیم
کــه در بخشهایــی نظیــر صنعــت خودروســازی زور
نرخگــذاری کارخانههــا بــه بــازار نمیرســد.
ایــن باعــث میشــود کــه پــس از مدتــی واقعیــات
اقتصــادی رخنمایــی کننــد و مدیریــت کشــور را بــه
دســت بگیرنــد .امــا نبــود تــوازن در بخشهــای
مختلــف باعــث انحــراف منحنــی اقتصــاد میشــود.
دولــت نبایــد تمــام تــوان خــود را روی یــک بخــش
بگــذارد ،امــا بخشهــای دیگــر را فرامــوش کنــد.
امــروز میتــوان بهجرئــت گفــت کــه اقتصــاد ایــران
در مرحلــه گــذار قــرار دارد .امــا پرســش ایــن اســت
کــه آیــا دولــت خودخواســته بــه ســمت واقعیشــدن
اقتصــاد حرکــت میکنــد یــا اکنــون چــاره دیگــری
جــز ایــن کار نــدارد؟
اقتصــاد ایــران همــواره زمینــه حرکــت بــه ســمت
آزادســازی را داشــته ،امــا بــه دلیــل وجــود منابــع
عظیــم نفتــی دولتمــردان ترجیــح دادهانــد اقتصــاد را
بــا رانــت و یارانــه بچرخاننــد تــا مقبولیــت سیاســی
پیــدا کننــد .ایــن امــر باعــث شــده تــا دولتهــا
خــود را همــهکاره اقتصــاد و قیــم ســایر بخشهــا
بپندارنــد و بــا تصــور قیممآبانــه نــرخ ،تعرفــه ،ســقف
و کــف معامــات و ...را بــه شــکل دســتوری اعمــال
کننــد .نتیجــه ایــن اتفــاق هــم در نهایــت آن چیــزی
اســت کــه امــروز مشــاهده میکنیــم.
در تمــام بخشهــا ،حتــی بــورس کــه بهعنــوان
نمــاد شــفافیت اقتصــاد شــناخته میشــود رانــت و
ســفتهبازی نقــش اول را ایفــا میکنــد .درحالیکــه
بــازار همچــون بــورس ایــن ســهامداران و معاملهگران
هســتند کــه بــا خریدوفــروش ســهام و کاال منفــی
و مثبــت شــدن آن را مشــخص میکننــد .حــال
آزادســازی ســقف معامــات پتروشــیمی گام مثبتــی
اســت کــه دولــت برمـیدارد و امیــد مـیرود کــه بــه
ســایر بخشهــا هــم آن را تســری دهــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

آفریقای جنوبی اخذ روادید برای تجار
ایرانی را تسهیل کرد

زیمنس طرحی برای پایان بحران برق
عراق ارائه کرد

براســاس توافــق صــورت گرفتــه میــان
ادارهکل کنســولی وزارت امــور خارجــه
و رئیــس اداره مجوزهــای روادیــد وزارت
کشــور آفریقــای جنوبــی ،از ایــن پــس
تســهیالت مختلفــی بــه فعــاالن اقتصــادی
ایرانــی بــرای صــدور روادیــد و ســفر بــه
ایــن کشــور پرظرفیــت در حــوزه اقتصــاد،
ارائــه میشــود.
برایــن اســاس مقــرر شــده اســت کــه تجــار و فعاالن
اقتصــادی کــه بــا ارائــه معرفینامــه از اتاقهــای
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی بــرای
دریافــت روادیــد اقــدام کننــد ،در مــدت زمــان  3تــا
حداکثــر  5روز پاســخ الزم را دریافــت کننــد .مهــم
ایــن کــه فعــاالن اقتصــادی کــه از اتــاق بازرگانــی
معرفینامــه دارنــد ،نیــازی بــه داشــتن دعوتنامــه از
طــرف تجــاری خــود در آفریقــای جنوبــی ندارنــد.
همچنیــن برابــر ایــن توافــق اتبــاع آفریقــای
جنوبــی نیــز اعــم از تجــار و فعــاالن اقتصــادی و
گردشــگران میتواننــد بــرای ســفر بــه ایــران از
مزیــت دریافــت روادیــد فرودگاهــی بهرهمنــد
شــوند .آفریقــای جنوبــی در مقابــل تعهــد کــرده
اســت کــه بــرای بازرگانانــی کــه چنــد بــار روادیــد
یــک بــار ورود دریافــت کــرده باشــند ،روادیــد چنــد
بــار ورود بــا اعتبــار یــک تــا ســه ســاله صــادر کنــد.
همچنیــن آفریقــای جنوبــی اعــام کــرده اســت کــه
بازرگانــان ایرانــی کــه پــس از ســفر بــه ایــن کشــور
بــه دالیــل مختلــف تمایــل دارنــد روادیــد خــود را
تمدیــد کننــد در صورتــی کــه اعتبــار روادیدشــان
کمتــر از  90روز باشــند میتواننــد هفــت روز
قبــل از پایــان اعتبــار روادیــد بــه ســامانه مربوطــه
مراجعــه کننــد و بــا پرداخــت هزینــه پیشبینــی
شــده روادیــد خــود را مجــدد تمدیــد کننــد .بــرای
آن دســته از روادیدهایــی کــه اعتبارشــان بیــش از
 90روز اســت ،فعــال اقتصــادی بایــد  60روز قبــل از
پایــان اعتبــار نســبت بــه تمدیــد آن اقــدام کنــد.

بغــداد ایرنــا شــرکت ‹زیمنــس› آلمــان
ـرده
ـاده کـ
ـی آمـ
ـه طرحـ
ـت کـ
ـرده اسـ
ـام کـ
اعـ
اســت کــه بــا تولیــد  11هــزار مــگاوات بــرق
بــه بحــران بــرق عــراق پایــان دهــد.
بــه گــزارش ایرنــا‹ ،جــو کیســر› رئیــس شــرکت
زیمنــس در گــزارش روز ســه شــنبه روزنامــه رســمی
‹الصبــاح› گفتــه اســت کــه شــرکت زیمنــس و دولــت
آلمــان بــا قاطعیــت بــرای پیشــرفت بخــش بــرق
عــراق تــاش مــی کننــد.
الصبــاح از زبــان رئیــس ایــن شــرکت آورده اســت
کــه شــرکت بــرای توســعه پایــدار ایــن بخــش در
عــراق یــک نقشــه راه ترســیم کــرده اســت.
وی افــزود :راهــکار هــای ایــن شــرکت بــرای ارتقــای
ایــن بخــش بــر ســه پایــه بلنــد مــدت ،میــان مــدت
و کوتــاه مــدت مــی باشــد.
‹مصعــب الخطیــب› رئیــس اجرایــی ایــن شــرکت
در عــراق نیــز اعــام کــرد کــه هــدف از طــرح
ارائــه شــده از ســوی شــرکت زیمنــس ،توســعه
بخــش بــرق عــراق بــرای تامیــن نیازهــای مربــوط
بــه بازســازی کشــور و تامیــن نیازهــای مربــوط بــه
توســعه اقتصــادی اســت.
الخطیــب افــزود :شــرکت زیمنــس بــرای تامیــن بــرق
بــرای  23میلیــون شــهروند عراقــی بــا تولیــد بــرق
 11هــزار مــگاوات بــرق اعــام آمادگــی کــرده اســت.
طبــق اعــام وزارت بــرق عــراق ایــن کشــور روزانــه
بــه  23هــزار مــگاوات بــرق نیــاز دارد کــه خــود مــی
توانــد  15هــزار و  700مــگاوات آن را تولیــد کنــد.
عــراق همچنیــن ســه خــط  400مگاواتــی جمعــا بــه
حجــم  1200مــگاوات بــرق از ایــران وارد مــی کنــد.
کمبــود بــرق و خاموشــی هــای مــداوم یکــی از دالیل
اعتراضــات در فصــل تابســتان در عــراق در ســالهای
اخیــر و از جملــه امســال بــوده اســت کــه درگیــری
هایــی نیــز در برخــی مناطــق از جملــه بصــره بوجــود
آورد و چندیــن کشــته و زخمــی بجــا گذاشــت.

انـرژی

شماره صد وسه  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهفت

آیا شرایط عرضه
نفت در بورس انرژی
فراهم است؟
در شــرایطی کــه کمتــر از یــک مــاه و نیــم تــا شــروع دور
دوم تحریــم هــای آمریــکا کــه تمرکــز اصلــی آن بــر قطــع
فــروش نفــت و روابــط بانکــی اســتوار اســت ،باقــی مانــده؛
شــورایعالی هماهنگــی اقتصــادی ،مجــوز عرضــه نفــت
خــام در رینــگ صادراتــی بــورس انــرژی را صــادر کــرده
اســت تــا گام اصلــی بــرای عرضــه و خریــد و فــروش و البتــه
صــادرات نفــت از ســوی بخــش خصوصــی فراهــم شــود؛ آن
هــم در زمانــی کــه دولــت باتوجــه بــه تحریــم هــای آمریــکا
بــا مشــکالت جــدی بــرای صــادرات نفــت مواجــه خواهــد
شــد و در مــاه هــای گذشــته هــم بیــش از  500هــزار بشــکه
از صــادرات نفــت ایــران کاهــش پیــدا کــرده اســت و تعــدادی
از شــرکای نفتــی ایــران خریــد نفــت را کاهــش داده و حتــی
قطــع کــرده انــد .در همیــن حــال تعــدادی از اعضــا اوپــک
و غیــر اوپــک کــه در راس آن هــا عربســتان و روســیه قــرار
دارنــد در حــال افزایــش صــادرات و جبــران کاهــش صــادرات
نفــت ایــران هســتند و حتــی در اجالســی کــه هــم اکنــون
در الجزایــر در حــال برگــزاری اســت بــه دنبــال تصویــب
تصمیماتــی بــر خــاف منافــع ایــران هســتند؛ اقداماتــی
کــه بــا واکنــش تنــد وزیــر نفــت ایــران بیــژن نامــدار زنگــه
همــراه شــده اســت .زنگنــه تهدیــد کــرده مصوبــات ضــد
ایرانــی اوپــک را بــه وتــو خواهــد کــرد و ایــن موضــوع حتمــا
شکســتی بــزرگ بــرای ایــن نهــاد بیــن المللــی محســوب
مــی شــود.
امــا همزمــان بــا ایــن بحــث هــای جهانــی و نزدیــک شــدن
بــه تحریــم هــای نفتــی ایــران ،موضــوع مهمــی تحــت
عنــوان ارائــه نفــت در بــورس انــرژی و فعــال شــدن بخــش
خصــوص بــرای خریــد و فــروش و صــادرات طــای ســیاه
در داخــل مطــرح شــده اســت؛ اتفاقــی کــه در مــاه هــای
گذشــته اولیــن بــار نیمــه تیــر مــاه بــه نوعــی از ســوی
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور مطــرح
شــد .او در مراســم روز ملــی صنعــت و معــدن گفتــه بــود«:
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نفــت خــام ایــران در بــورس داخلــی عرضــه خواهــد شــد و
بخــش خصوصــی میتوانــد بــه طــور شــفاف نفــت بخــرد و
صــادر کنــد .نخســتین هــدف آمریــکا ،ممانعــت از فــروش نفت
ایــران اســت و کســی کــه کمتریــن شــناخت بیــن المللــی را
داشــته باشــد مــی دانــد چنیــن کاری شــدنی نیســت .بــه
همیــن دلیــل بــه ســمت ســعودی هــا رفتنــد تــا اگــر نفــت
ایــران کــم شــد اتفاقــی در بــازار نفــت آنهــا نیفتــد ».او حتــی
اعــام کــرد هــم اکنــون روزانــه حــدود  60هــزار بشــکه نفــت
بــرای فعالیــت هــای داخلــی در بــورس عرضــه مــی شــود و
خواســتار مشــارکت بیشــتر فعــاالن بخــش خصوصــی در ایــن
حــوزه شــد.
حــاال بعــد از ســه مــاه از اعــام نظــر معــاون اول رئیــس
جمهــور شــورای شــورایعالی هماهنگــی اقتصــادی کــه بــا
حضــور ســران قــوا تشــکیل جلســه داده بــود ،مجــوز عرضــه
نفــت خــام در رینــگ صــادرات بــورس انــرژی را صــادر کــرده
اســت و عمــا شــرایطی را فراهــم آورده اســت تــا امــکان خرید
و فــروش نفــت خــام بــهصــورت ارزی در بــورس فراهــم و
مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه تســهیل شــود.
اقدامــی کــه در آســتانه تشــدید تحریــم هــای نقتــی باعــث
متنــوعســازی روشهــای فــروش نفتخــام مــی شــود .امــا
ســوال مهمــی در ایــن بیــن وجــود دارد کــه آیــا شــرایط
فراهــم اســت؟ ســوالی کــه رضــا پدیــدار رئیــس کمیســیون
انــژی اتــاق تهــران در پاســخ بــه آن اعــام کــرده اســت«:
قــرار اســت نفــت خــام در بــورس انــرژی عرضــه شــود ،ولــی
بــا توجــه بــه فراهــمنبــودن زیرســاختها ،کمیســیون انــرژی
اتــاق در نامــ ه ای بــه وزارت نفــت اعــام کــرده تــا زمانــی
کــه زیرســاختهای الزم فراهــم نشــود ،بــورس انــرژی تــوان
انجــام ایــن کار را نخواهــد داشــت .بایــد تمامــی مولفههــای
ناظــر بــر بــورس بــ ه صــورت بــورس ملــی بــا پــول رایــج
ن الملــل بــا ارزهــای رایــج تعریــف شــود.
کشــور و بــورس بیـ 
بــه گفتــه او ایــن نامــه بــه ســازمان بــورس و ســایر نهادهــای
ذیربــط هــم ارجــاع داده شــده اســت تــا تصمیــمگیــری
نهایــی انجــام شــده و پــس از آن عرضــه صــورت گیــرد».
البتــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران عرضــه نفــت در
بــورس را اقدامــی مهــم مــی دانــد و معتقــد اســت «:عرضــه
نفــت خــام در بــورس انــرژی اقدامــی ضــ د تحریمــی بــوده
و اگــر بخــش خصوصــی وارد عمــل شــده و اقــدام بــه خریــد
و صــادرات نفــت کنــد ،کمــک شــایانی بــه بهبــود وضعیــت
اقتصــاد خواهــد بــود؛ زیــرا بخــش خصوصــی همچــون دولــت
مشــمول تحریمهــا نیســت».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خوشــبختانه و بــا فروتنــی و خرســندی بایــد بــه یکدیگــر
یــادآور شــویم جامعــه ایرانــی بــه رغــم همــه دگرگونیهــا
در ســاختارها و در بافــت اجتماعــی برخــی ویژگیهــای
مثبــت را حفــظ کــرده اســت.
از جملــه ایــن ویژگیهــا میتــوان بــه باقیمانــده
مقولههــای اثرگــذاری مثــل شــجاعت ،مثــل اعتمــاد ،مثــل
میــل بــه پیشــرفت و داشــتن چشــمانداز اشــاره کــرد .در
میــان مقولههــای پیشبرنــدهای کــه یــادآوری شــد ،مقولــه
اعتمــاد جایــگاه ویــژهای دارد .میدانیــم بــدون وجــود ایــن
عنصــر در جــای جــای ذهــن و عمــل نهادهــای مدنــی و نهاد
دولــت ،هرگــز جامعــه و فــرد و دولــت بــه فرجــام نیــک
نخواهــد رســید .قبــول داریــم بــدون وجــود اعتمــاد انجــام
کار حتــی بــرای یــک مــدت کوتــاه برنامهریــزی کــرد و
کاری هــر چنــد کوچــک در ســطح مناســبات فــردی ســخت
و بادردســر مواجــه اســت .خوانــده و شــنیدهایم جامعــهای
کــه در آن اعتمادزدایــی شــده باشــد بــه نکبــت میرســد
و خوشــبختی از دســترس دور میشــود .ایــن را میدانیــم
کــه اعتمــاد یــک مقولــه تاریخــی اســت و بــه آســانی
بــه دســت نمیآیــد و بــه مــرور و قطــره قطــره ســاخته
میشــود و بــه جامعــه جــان میدهــد.
دایمی نیست
بــا وجــود خوشــبختی و خرســندی از اینکــه مقولــه اعتمــاد
در ایــران هنــوز نفــس میکشــد و هنــوز بــه ویــژه در میــان
فعــاالن اقتصــادی اســتخواندار و اصیــل کاربــرد باالیــی دارد
و بــا وجــود اینکــه میدانیــم مدیــران نســل جــوان توشـهای
از ایــن تجربــه را دارنــد ،امــا ایــن نیــز یــک واقعیــت اســت:
درخــت تنــاور اعتمــاد در جامعــه ایرانــی بــا تبــر رانــت،
فســاد و فشــارهای اقتصــادی در معــرض تهدیــد قــرار
دارد .برخــی افــراد و ســازمانها خواســته یــا ناخواســته بــا
تصمیمهــای غیرکارشناســی ،جانبدارانــه ،جزیــرهای و بــر
پایــه ترجیــح منافــع ســازمانی بــر منافــع ملــی بــه کاهــش
درجــه اعتمــاد در جامعــه ایرانــی کمــک کردهاند.تجربــه
جهانــی نشــان میدهــد کــه جوانــان زودتــر ،هیجانآلودتــر
و باشــتاب بیشــتر اســتعداد دارنــد کــه نســبت بــه رفتارهــا
و تصمیمهــای غیرکارشناســانه بیاعتمــاد شــوند و بیــن
ســیاه وســفید رنــگ دیگــری نبیننــد .جامعــه ایرانــی کــه
جامعــهای جــوان بــه حســاب میآیــد از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت و اکنــون چــراغ اعتمــاد نــزد آنهــا هــر

انـرژی
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ضرورت بازنگری
اساسی در قراردادهای
صنعت برق
روز کمفروغتــر میشــود و ایــن بــه دلیــل برخــی
رفتارهایــی اســت کــه نهادهــای مرتبــط بــا دولــت آن را
نشــان میدهنــد .زنــگ خطــر ســلب اعتمــاد از افــراد،
گروههــا و ســازمانها و نهادهــای قدیمــی و دارای قــدرت
و مســئولیت در میــان جوانــان ایرانــی بــه صــدا درآمــده
اســت و ایــن را بایــد جــدی گرفــت .بــه مــوازات شــنیدن
ایــن هشــدار و ایــن زنــگ خطــر بایــد بــه ســویی حرکــت
کنیــم کــه درخــت اعتمــاد ریشـهکن نشــود .جامعــه جــوان
ایرانــی اگــر بــه گروههــای مرجــع داخلــی در هــر حــوزه
و بــه نهادهــای تبلیغاتــی و اطالعرســانی اعتمــاد نکننــد
ممکــن اســت محــل و مرجــع مراجعــه خــود را بــرای درس
گرفتــن و آموختــن تغییــر دهــد و ایــن یــک اتفــاق بســیار
خطرنــاک اســت.
الزامهای اعتمادسازی
بــرای اینکــه جامعــه ایرانــی نســبت بــه ارکان و اجــزای
خــود در مقولــه اعتمــاد بــه بیراهــه کامــل کشــیده نشــود
و کورســوی امیــد بــه تاریکــی و ســیاهی فراگیــر گرایــش
پیــدا نکنــد بایــد هــر چــه زودتــر دســت بــه کار شــد .بــرای
اینکــه گرههــای کــور در ایــن مقولــه بــاز شــود و بــه جایــی
نرســد کــه نتــوان آن را بــا دســت بــاز کــرد بایــد الزامهــای
اعتمادســازی را شــناخت و روشهــا و راهکارهــای کارآمــد
و متناســب بــا شــرایط و نیــاز شــهروندان را جســتجو کــرد
و آنهــا را در دســترس مــردم قــرار داد .یکــی از الزامهــای

بســیار بااهمیــت در ایــن فرآینــد پذیــرش ایــن فرضیــه
اســت کــه در حــال حاضــر مقولــه اعتمــاد در ایــران آســیب
دیــده اســت .در صورتــی کــه ایــن را نپذیریــم و قبــول
نکنیــم کــه ریســمان اعتمــاد در ایــران پــاره شــده اســت
هرگــز در راه درســت قــرار نمیگیریــم .انــکار آســیب
دیــدن اعتمــاد میــان نهادهــای حکومــت و نهادهــای مدنــی
مثــل خانوادههــا ،بنــگاه و احــزاب ،کار را خــراب مــی کنــد.
انگیزههایــی بــرای برخــی وجــود دارد کــه میخواهنــد
بگوینــد همــه چیــز ســر جایــش قــرار دارد و هیچگونــه
خلــل و آســیب در ایــن مســیر دیــده نمیشــود .اگــر در
ایــن حــوزه جزماندیشــی کنیــم یــک گام دیگــر در مســیر
تخریــب درجــه اعتمــاد فعلــی برداشــتهایم .گام و الــزام
بعــدی ایــن اســت کــه آســیبزنندگان بــه ایــن مقولــه
شــریف را در یــک رونــد پژوهــش شــجاعانه را شناســایی
کــرده و تــا جایــی کــه ممکــن اســت نســبت بــه معرفــی
آنهــا اقــدام کــرد .دگرگونــی در ماهیــت و شــکل و ســاختار
نهادهــای آسیبســاز در جریــان ســلب اعتمــاد شــهروندان
از نهادهــای حاکمیتــی یــک ضــرورت تمامعیــار اســت و
شــاید نیــاز باشــد کــه حتــی برخــی ســازمانها و نهادهــا را
تعطیــل کنیــم .در صورتــی کــه کوشــش بــرای اعتمادســازی
در جریــان اســت چنیــن نهادهایــی همچنــان بــا قــدرت
فعالیــت داشــته باشــند بــه جایــی نمیرســیم.
گام ســوم در مســیر اعتمادســازی اجتماعــی نیرومنــد در
شــرایط حاضــر ایــن اســت کــه دســت از تخریــب افــراد و
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شــخصیتهای سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی کــه بــه هــر
دلیــل تــا امــروز مــورد اعتمــاد بــوده و هســتند برداریــم.
جامعــه ایرانــی بــه ویــژه جوانــان وقتــی ببیننــد کــه مدیــران
ارشــد کشــور در شــرایط بعــدی بــه لحــاظ موقعیــت
اجتماعــی قــرار دارنــد و بــه جــای قدردانــی از آنهــا ،شــرایط
برایشــان دشــوار شــده اســت بیاعتمادتــر خواهنــد شــد.
الــزام اعتمادســازی فرمــان میدهــد از بــزرگان در سیاســت
و در اقتصــاد تجلیــل شــود و برخــورد و تنبیــه فقــط بــه
مجرمانــی کــه دادگاه صالحــه بــر آن حکــم داده اســت
منحصــر شــود ،در غیــر ایــن صــورت اعتمادســازی ممکــن
نخواهــد بــود .یــک الــزام دیگــر ایــن اســت کــه شــهروندان
و فعــاالن اقتصــادی بــه چشــم خــود ببیننــد کــه بــزرگان
و مدیــران ارشــد جامعــه ضمــن اینکــه تفــاوت دیــدگاه
ارنــد و بــرای کســب قــدرت سیاســی مبــارزه میکننــد،
امــا مناســبات میــان خــود را بــر اســاس اعتمــاد تحکیــم
کردهانــد .بیاعتمــاد کــردن شــهروندان بــه حریــف
سیاســی بــا زدن تهمــت و انــگ و تحــت فشــار قــرار دادن
نامنصفانــه بــه اعتمادزدایــی بیشــتر منجــر خواهــد شــد.
یــک الــزام دیگــر بــرای اعتمادســازی در جامعــه ایرانــی
تنظیــم مناســبات سیاســت خارجــی بــا کشــورهای
دیگــر اســت .جوانــان ایرانــی ایــن روزهــا بیشــتر از هــر
زمــان دیگــر بــه اطالعــات دسترســی دارنــد و نیــک و
بــد مناســبات ایــران بــا کشــورهای دیگــر را در کانــون
توجــه و اقــدام قــرار میدهنــد .ایــن یــک الــزام اســت
کــه سیاســت خارجــی کشــورها بــه آنهــا امیــد و اعتمــاد
بدهــد .دوســتیهای یکطرفــه ،لجبازیهــای ادامــهدار
و غیرمنطقــی ،رفتارهــای سیاســی خــارج از عــرف نســبت
بــه کشــورهای دیگــر نمیتوانــد در مســیر اعتمادســازی بــه
کار آیــد .تصــور نکنیــم کــه ایــن یــک داســتان و افســانه
اســت و از کنــار آن میتــوان بــه ســادگی عبــور کــرد .الــزام
بعــدی در مســیر اعتمادســازی و توقــف رونــد اعتمادســوزی
ایــن اســت کــه حــرکات و رفتارهــای الزامــی در پیشگفتــه
شــده از بــاال بــه پاییــن باشــد .تجربــه نشــان داده اســت کــه
اگــر نهادهــای باالدســتی در جامعــه فضــای اعتمادســازی
را جــدی فــرض کــرده و در هــر زمین ـهای مناســبات مــورد
نیــاز را رعایــت کننــد در ســطح و در قاعــده شــاهد افزایــش
درجــه اعتمــاد خواهیــم بــود

پیــام باقــری عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته ایــران
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نامهنــگاری بخشخصوصــی درخصــوص
مشــکالت ارزی ادامــه دارد .بــاز هــم رئیــس
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران
در نام ـهای بــه تشــریح وضعیــت صــادرات پــس از
صــدور دســتورالعملهای جدیــد ارزی پرداخــت
و پیشــنهادهای اصالحــی را نیــز ارائــه کــرد .ایــن
نامــه روز گذشــته مــورخ یکــم مهرمــاه ،خطــاب بــه
غالمرضــا پناهــی ،سرپرســت معاونــت ارزی بانــک
مرکــزی نوشــته شــده اســت.
در ابتــدای ایــن نامــه بــه بخشــنامه هجدهــم شــهریور
ســالجاری اشــاره شــده کــه براســاس آن کلیــه
صادرکننــدگان ملــزم بــه بازگردانــدن ارز طــی مــدت ســه
مــاه بــه چرخــه اقتصــاد کشــور شــدند .ایــن موضــوع بــا
واکنشهــای مختلفــی از ســوی صادرکننــدگان کاالهــای بــا
پایــه غیرنفتــی مواجــه شــد و در عیــن حــال نامهنگاریهــا
همچنــان در ایــن خصــوص ادامــه دارد .ایــن نامــه نیــز بــا
توجــه بــه مشــکالت عدیــده و شــرایط دشــوار پیشآمــده
بــرای ادامــه حیــات صادرکننــدگان نوشــته شــده و بــه ۵
نکتــه اشــاره و  ۴پیشــنهاد نیــز ارائــه شــده اســت.
نکتــه اول :در شــرایط فعلــی اتخــاذ سیاســتهای بــدون
پشــتوانه کارشناســی و اخــذ نظــر از فعــاالن صــادرات باعــث
شــده کــه صادرکننــدگان معتبــر بهدلیــل فضــای غبارآلــود
پی ـشرو صــادرات خــود را بــه حالــت تعلیــق درآورده و بــا
پدیــده دیگــری بــه نــام قاچــاق صــادرات و کارتفروشــی
مواجــه خواهیــم بــود و شــهرهای مــرزی بــا پدیــده نایــاب
شــدن کاالهــای اساســی مواجــه هســتند؛ بنابرایــن اتخــاذ
سیاســتهای مناســب در ایــن زمینههــا الزم و ضــروری
اســت.
نکتــه دوم :تعهــد بــه عــودت ارز صادراتــی ظــرف مــدت
زمانــی ســه مــاه به ســامانه نیمــا عمــا بــرای صادرکنندگان
در بازارهــای پررقابــت کنونــی جهــان در بســیاری از مــوارد
میســر نیســت.
نکتــه ســوم :از آنجــا کــه صادرکننــدگان مجبورنــد
نهادههــای تولیــد یــا حتــی محصــول صادراتــی خــود را
عمــا بــا قیمــت تمامشــدهای معــادل ارز آزاد از بــازار
تهیــه کننــد ،بدیهــی اســت کــه بــرای توجیهپذیــر شــدن
تجــارت خــود ،ترجیــح میدهنــد تــا ارز حاصــل از صــادرات
را هــم بــا بهــای بــازار آزاد بفروشــند و نــه در بــازار دوم و
بــا قیمــت کمتــر.

انـرژی

شماره صد وسه  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهفت

7

قرار است رئیس جمهوری با همتای فرانسوی
و نخست وزیر انگلیس هم دیدار کند.

چهار پیشنهاد اصالحی بخش
خصوصی
نکتــه چهــارم :در شــرایط کنونــی بخــش زیــادی از تقاضــای
خریــد ارز در داخــل کشــور از نــوع ســرمایهگذاری اســت،
نــه تجــاری .ایــن نــوع تقاضــا بــا توجــه بــه نقدینگــی
چنــد صــد هــزار میلیــارد تومانــی در بــازار بالــغ بــر چنــد
دهمیلیــارد دالر میشــود کــه حتــی از تقاضــای تجــاری
بــرای واردات هــم بیشــتر اســت .بدیهــی اســت دالرهــای
دریافتــی حاصــل از صــادرات بــه هیــچ عنــوان پاســخگوی
ایــن حجــم از تقاضــا نخواهنــد شــد.
نکتــه پنجــم :ســرانجام اینکــه پیمانســپاری ارزی در
تناقــض آشــکار بــا مــاده  ۱۳قانــون مقــررات صــادرات و
واردات کشــور اســت کــه بــه نظــر میرســد ایــن موضــوع
بایــد مــورد بازنگــری کلــی قــرار گیــرد.
همچنیــن در ایــن نامــه پیشــنهادها و
درخواســتهایی نیــز عنــوان شــده اســت.
اول :بــا توجــه بــه دشــواریهای صادرکننــدگان کاال در
بخشخصوصــی (بــه جــز پتروشــیمی ،فــوالد و فلــزات
رنگــی) کــه حــدود  ۲۰درصــد صــادرات غیرنفتــی کشــور
را شــامل میشــود ،درخواســت میشــود در وهلــه اول
اجــرای دســتورالعمل فــوق تــا تعییــن ضوابــط اجرایــی
جدیــد بــرای ایــن بخــش معلــق شــده و در مرحلــه بعــد
نیــز دســتورالعمل جدیــدی بــرای جداســازی رســمی ایــن
بخــش از موانــع و محدودیتهــای موضوعــه بعــدی صــادر
شــود.
دوم :درخواســت میشــود تــا از ایــن پــس ،هرگونــه

تصمیمــی کــه بهصــورت کلــی صــادرات کشــور را
تحتتاثیــر جــدی خــود قــرار میدهــد ،پــس از برگــزاری
جلســات کارشناســی و هماندیشــی بــا نماینــدگان
بخشخصوصــی در اتــاق بازرگانــی و ســایر متخصصــان
امــر ،اتخــاذ شــود .تــا عــاوه بــر جلوگیــری از تغییــرات
مکــرر در مصوبــات و دســتورالعملها ،درک متقابــل نیــز
بیــن بانــک مرکــزی و صادرکننــدگان پدیــد آیــد .در ایــن
خصــوص کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران آمادگــی
خــود را جهــت برگــزاری جلســات هماندیشــی اعــام
مــیدارد.
ســوم :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 .عــدم پذیــرش ایــن رویــه بهویــژه بــرای
کشــورهای عــراق ،افغانســتان و حاشــیه خلیجفــارس کــه
امــر صــادرات بهصــورت ریالــی انجــام میپذیــرد ضربــات
جبرانناپذیــری را بــر صادرکننــدگان وارد خواهــد کــرد.
چهــارم :پیشــنهاد میشــود بــه جــای تاکیــد بــر
مجازاتهــای مترتــب بــر عــدم اجــرای دســتورالعملهای
صــادره ،تــاش شــود تــا بــا اســتفاده از تمهیــدات تشــویقی
از جملــه ارائــه وام ،تســهیالت ،تامیــن ســرمایه و ســایر
مشــوقها بــه جــای تهدیــد و تنبیــه ،صادرکننــدگان بــه
تســریع در برگردانــدن ارز صادراتــی ترغیــب شــوند.

نخسـت وزیـر ارمنسـتان نیـز در ایـن دیـدار بـا ابـراز
تسـلیت بـه مناسـبت شـهادت جمعـی از ایرانیـان در
حملـه تروریسـتی در اهواز گفـت :آماده توسـعه روابط با
جمهـوری اسلامی ایران هسـتیم و باید از تمـام ظرفیت
ها در مسـیر توسـعه ایـن همکاری ها و ایجـاد جهش در
روابـط بـه ویـژه در حـوزه اقتصـادی بهـره گرفت.
« نیکـول پاشـینیان» بـا تاکیـد برضرورت اجرای سـریع
تـر طـرح هـای توافق شـده میـان دو کشـور افـزود :باید
طـرح های جدیدی را برای توسـعه همـکاری ها طراحی
کـرد و اکنـون زمـان اجـرای توافقـات گسـترده میان دو
کشـور بویـژه در حوزه سـواپ انرژی اسـت.
وی اظهارداشـت :مـا همچنیـن عالقـه مندیـم در زمینه
کریـدور ارتباطـی جدیـد کـه مـا را بـه خلیـج فـارس
متصـل مـی کنـد ،همـکاری داشـته باشـیم.
نخسـت وزیـر ارمنسـتان در ایـن دیـدار از روحانـی برای
دیـدار رسـمی از ایـروان دعـوت کرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،دیـدار نیکـول پاشـینیان بـا حجـت
االسلام و المسـلمین حسـن روحانـی در محـل اقامـت
رئیـس جمهـوری ایـران کـه بـرای شـرکت در هفتـاد
و سـومین مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد بـه
نیویـورک سـفر کـرده اسـت ،انجـام شـد.
روحانـی تـا کنـون با نخبـگان سیاسـت خارجـی آمریکا،
رئیـس جمهـوری کوبـا ،رئیـس جمهـوری بولیـوی،
رئیـس جمهـوری ترکیـه ،رئیـس کمیتـه ملـی المپیک،
مدیـر صنـدوق بیـن المللـی پول ،رئیـس اجرایـی دولت
افغانسـتان و نخسـت وزیـر نـروژ دیـدار داشـته اسـت.
سـخنرانی در نشسـت گرامیداشـت نلسـون مانـدال و
سـخنرانی در هفتـاد و سـومین مجمـع عمومی سـازمان
ملـل متحـد از دیگر برنامـه های رئیس جمهـوری در دو
روز اقامـت در نیویـورک بـوده اسـت.
وی همچنیـن بـا برخـی مدیـران رسـانه هـای آمریکایی
دیـدار و بـا شـبکه  NBC ، CNNو  PBSمصاحبـه
داشـته است.
قـرار اسـت رئیـس جمهـوری بـا همتـای فرانسـوی و
نخسـت وزیـر انگلیـس هـم دیـدار کنـد.
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اخـــبــار کــوتـــــاه
صادرات برق جدی شد
موضــوع صــادرات و واردات بــرق بعــد از ایــام پیــک مصــرف
بــرای تبــادل انــرژی بــا کشــورهای همســایه قــوت گرفــت
کــه بــر اســاس آمــار موجــود از تاریــخ بیســت و هفتــم
شــهریورماه تاکنــون بــاالی  ۱۰۰۰مــگاوات صــادرات صــورت
گرفتــه و در واردات نیــز ارقــام مختلفــی ثبــت شــده کــه
میانگیــن آن بــاالی  ۳۰۰مــگاوات اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا آغــاز فصــل پائیــز و کاهــش دمــای
هــوا ،مصــرف بــرق کشــور نیــز ســیر نزولــی گرفــت و در
حــال حاضــر بــرق پایــدار در شــبکه بــرق کشــور در جریــان
اســت .بــه گونـهای کــه بایــد گفــت طــی یــک هفته گذشــته
مصــرف بــرق کشــور زیــر مــدار  ۴۰هــزار مــگاوات بــوده کــه
نســبت بــه ســال گذشــته در زمانهــای مشــابه کاهــش
مصــرف دیــده میشــود.
در حــوزه صــادرات و واردات بــرق نیــز بعــد از ایــام پیــک
ایــن حــوزه بــرای تبــادل انــرژی بــا کشــورهای همســایه
قــوت گرفــت کــه بــر اســاس گــزارش موجــود از تاریــخ
بیســت و هفتــم شــهریورماه تاکنــون بــاالی یــک هــزار
مــگاوات صــادرات داشــتیم و در واردات نیــز ارقــام مختلفــی
ثبــت شــده کــه میانگیــن بــاالی  ۳۰۰مــگاوات اســت.
مصــرف بــرق صنایــع نیــز بعــد از ایــام پیــک و هــم اکنــون
در مــدار بــاالی  ۴۰۰۰مــگاوات قــرار دارد و میتــوان گفــت
کــه حــوزه صنایــع در ایــن ایــام توانســت کمــک فراوانــی را
بــه صنعــت بــرق کشــور در کاهــش مصــرف داشــته باشــد.
در حــال حاضــر ایــران بــه کشــورهای افغانســتان ،پاکســتان
و عــراق بــرق صــادر میکنــد و از ترکمنســتان و ارمنســتان
در مواقــع لــزوم بــرق را وارد میکنــد .عــاوه بــر ایــن
تمهیداتــی بــرای مذاکــره بــا کشــورهای ترکیــه و آذربایجــان
بــرای صــادرات بــرق در حــال انجــام اســت.
مدیر عامل توانیر تغییر کرد
وزیــر نیــرو بــا صــدور حکمــی محمدحســن متولـیزاده را بــه
عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر
منصــوب کــرد.
بهگــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در جلســه عصــر امــروز
شــورای معاونیــن وزارت نیــرو ضمــن تقدیــر از خدمــات

آرش کــردی ،مدیرعامــل پیشــین توانیــر ،بــا صــدور حکمــی
محمدحســن متولــیزاده را بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد
شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر منصــوب کــرد.
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو در ایــن نشســت بــا تقدیــر
از خدمــات آرش کــردی در زمــان تصــدی مســئولیت در
شــرکت توانیــر گفــت :در دوره جدیــد فعالیــت توانیــر بایــد بــا
بهرهگیــری از تجربیــات پیشــین ،تــاش شــود تــا باالتریــن
بهــرهوری را از ظرفیتهــای مجموعــه شــاهد باشــیم.
همچنیــن در ایــن نشســت همایــون حائــری ،معــاون وزیــر
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا صــدور حکمــی آرش کــردی
را بــه عنــوان مشــاور خــود در امــور بــرق بخــش خصوصــی
منصــوب کــرد.
محمدحســن متول ـیزاده پیــش از ایــن مدیرعاملــی شــرکت
بــرق منطق ـهای خراســان را بــر عهــده داشــت.
تشدید کمبود نفت در آسیا تا سال آینده
یکــی از مدیــران ارشــد گــروه انــرژی فرانســوی توتــال
پیشبینــی کــرد کمبــود نفــت آســیا از  ۲۷میلیــون بشــکه
در روز فعلــی بــه  ۳۵میلیــون بشــکه در روز تــا ســال ۲۰۲۵
افزایــش خواهــد یافــت کــه حــدود  ۳۰درصــد رشــد نشــان
میدهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،تومــاس ویمــل ،رییــس معامــات
و حمــل توتــال بــا بیــان مطلــب مذکــور گفــت :همزمــان
واردات اروپــا بــه میــزان  ۱۰میلیــون بشــکه در روز کاهــش
خواهــد یافــت در حالــی کــه صــادرات از شــمال آمریــکا و
خاورمیانــه افزایــش پیــدا میکنــد.
ویمــل در کنفرانــس نفــت آســیا اقیانوســیه ()APPEC
گفــت :آمریــکا نفــت شــیل را صــادر خواهــد کــرد امــا
پاالیشــگاههای آمریکایــی بــه واردات گریدهــای مدیــوم و
ســنگین تــرش ادامــه میدهنــد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،ایــن مدیــر توتــال خاطرنشــان
کــرد تغییــرات رگوالتــوری ماننــد مقــررات جدیــد IMO
کــه در ســال  ۲۰۲۰اجرایــی میشــود و میــزان ســولفور در
ســوخت کشــتی را محــدود میکنــد ،عامــل دیگــری بــرای
رشــد و تغییــر در جریــان تجــارت خواهــد بــود.
اروپا شرایط پرداخت پول نفت ایران را فراهم میکند
نشســت اخیــر اوپــک بــا مخالفــت افزایــش تولیــد نفــت
همــراه شــد تــا در فاصلــه یــک مــاه و نیــم تــا اعمــال
تحریمهــای نفتــی ایــران ،قیمــت طــای ســیاه در مســیر
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رشــد قــرار گیــرد .بهــای نفــت امــروز از مــرز  81دالر گذشــت
امــا بیانیــه کشــورهای عضــو برجــام بــرای تضمیــن منافــع
اقتصــادی ایــران میتوانــد ،نگرانــی از افــت صــادرات نفــت
را کاهــش دهــد.
روز گذشــته  ۵قــدرت دنیــا و ایــران در ســاعات پایانــی روز
دوشــنبه توافــق کردنــد تســهیالت مالــی در اتحادیــه اروپــا
ایجــاد کننــد تــا امــکان پرداخــت بــرای صــادرات و واردات
ایــران مخصــوص نفــت تســهیل شــود.
 5قــدرت دنیــا و ایــران در ســاعات پایانــی روز دوشــنبه توافق
کردنــد تســهیالت مالــی در اتحادیــه اروپــا ایجــاد کننــد تــا
امــکان پرداخــت بــرای صــادرات و واردات ایــران مخصــوص
نفــت تســهیل شــود .تهــران پــس از بیــرون رفتــن آمریــکا از
معاهــده اتمــی  2015و وضــع دوبــاره تحریــم هــا بــه دنبــال
ایــن چنیــن راه حلــی میگشــت.
وزیــران خارجــه بریتانیــا فرانســه ،آلمــان ،روســیه ،چیــن و
ایــران در بیانیــه ای مشــترک اعــام کردنــد ایــن بــه اصطــاح
«تســهیالت هدفمنــد» بــه مدیــران اقتصــادی کمــک
میکنــد تجــارت قانونــی بــا ایــران داشــته باشــند.
هــدف معاهــده اتمــی جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه
ســاح هســتهای بــود .ولــی دونالــد ترامــپ رئیسجمهــور
آمریــکا در مــاه مــه اعــام کــرد از ایــن معاهــده بیــرون
م ـیرود چــون بــه نظــرش بــه انــدازه کافــی محکــم نیســت
و ســایر مســائل مــورد نظــر آمریــکا و متحدانــش را در بــر
نمیگیــرد .مســائلی ماننــد تاثیــر نظامــی ایــران در خلیــج
فــارس و برنامــه موشــکی بالســتیک .آمریــکا ایــران را متهــم
بــه تشــویق تروریســم بینالملــل کــرده .تهــران شــدیدا ً ایــن
اتهــام را رد مــی کنــد.
اقتصــاد ایــران همچنــان درگیــر تحریمهایــی اســت کــه
واشــنگتن پــس از کنارهگیــری از معاهــده اتمــی وضــع کــرده
و آمریــکا شــرکتهای ســایر کشــورها را هــم تهدیــد کــرده
اگــر بــا ایــران معاملــه کننــد مجــازات میشــوند.
برخــاف آمریــکا  5قــدرت دیگــر بــزرگ دنیــا کــه معاهــده
اتمــی را امضــا کــرده بودنــد همچنــان بــه آن پایبندنــد و ایــن
تســهیالت مالــی جدیــد مطمئن ـاً دولــت ترامــپ را عصبانــی
میکنــد.
فدریــکا موگرینــی ،رئیــس سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا،
پــس از نشســت غیرعلنــی وزیــران بــه گزارشــگران گفــت« :
یکــی دیگــر از اهــداف ایــن تســهیالت مالــی حفــظ معاهــده
اتمــی اســت .اتحادیــه اروپــا و ایــران در بیانیه مشــترک شــان
اشــاره میکننــد کــه آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی تــا
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بــه حــال  12بــار ثابــت کــرده ایــران بــه شــرایط معاهــده
پایبنــد بــوده اســت».
موگرینــی ادامــه داد«:بــه بیانــی دقیــق تــر ،کشــورهای عضــو
اتحادیــه اروپــا راه حلــی قانونــی بــرای تســهیل معامــات
مالــی مجــاز بــا ایــران پیــدا کــرده انــد کــه بــه شــرکتهای
اروپایــی اجــازه مــی دهــد طبــق قانــون اتحادیــه اروپــا بــا
ایــران تجــارت کننــد».
طبــق ایــن بیانیــه مشــترک شــش کشــور امضــا کننــده
معاهــده اتمــی  2015تعهــد کامــل خــود را بــه آن اعــام
کردنــد .آنهــا ایــن قــرارداد را عاملــی کلیــدی در منــع
گســترش ســاحهای هســتهای و دســتیابی بــه دیپلماســی
چنــد جانبــه مــی داننــد.
عشق آباد هیچ مانعی در راه توسعه و گسترش روابط
با تهران ندارد
رشـید مـردف وزیـر امـور خارچـه ترکمنسـتان نیـز بـا ابـراز
خرسـندی از سـفر واعظـی به عشـق آبـاد و مذاکـره مقامهای
د و کشـور گفـت :تهـران و عشـق آبـاد روابطـی قدیمـی و
تاریخـی دارنـد و اشـتراک فرهنگـی دو ملـت انگیـزهای قـوی
بـرای توسـعه همـه جانبـه روابـط دو کشـور اسـت.
رشـید مردف بـا برشـمردن همکاریهای ایران و ترکمنسـتان
افـزود :از ابتـدای اسـتقالل و تاسـیس جمهوری ترکمنسـتان،
ایـران همـواره در کنـار مردم و دولت ترکمنسـتان بوده اسـت
و ایـران جایـگاه ویـژهای در حوزه سیاسـت خارجـی ما دارد.
مـردف بـا اشـاره بـه حضـور مقامهـای مختلـف در هیاتهای
دو کشـور گفـت :مقامهـای مسـول حاضـر در ایـن مذاکرات از
سـوی ایران و ترکمنسـتان نشـان از اراده ایران و ترکمنسـتان
بـرای تسـریع در عملیاتـی کـردن توافقهـا در حـوزه هـای
مختلـف دارند.
وی بـا تاکیـد بـر زمینههـای مشـترک همکارهـای دو کشـور
افـزود :ایـران میتواند نیازمندیهـای مختلف ترکمنسـتان در
حوزههـای گوناگـون حمـل و نقـل دریایـی ،هوایـی و ریلـی،
روابـط تجـاری ،خدمـات فنـی و مهندسـی را مرتفـع کند.
وزیـر امـور خارجـه ترکمنسـتان بـا اشـاره بـه اراده سیاسـی
دو کشـور در همکارهـای منطقـهای و دو جانبـه گفـت :عشـق
چ مانعـی در راه توسـعه و گسـترش روابـط دوجانبـه
آبـاد هیـ 
و منطقـهای بـا تهـران نـدارد و معتقدیـم دو کشـور همسـایه
ایـران و ترکمنسـتان منافـع مشـترک بیشـماری دارنـد کـه
ایـن منافـع ایجـاب میکنـد د و کشـور تمامی موانـع موجود را
مرتفـع و روابـط خـود را گسـترش بدهنـد.
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Schneider Electric Introduces New
ABB Digital Technology To Enhance Sustainability Reporting Tools
Egypt’s Power Grid

Siemens To Operate Three Mega
Power Plants In Egypt

New functionality in EcoStruxure™
ABB Ability™-based technology Resource Advisor collects and inwill enhance reliability of power net- tegrates data into surveys for CDP
work in growing Suez Canal region and other key reporting frameworks

Siemens will provide comprehensive
operation and maintenance services
(O&M) for the Beni Suef, New Capital and Burullus power plants, for the
next eight years

ABB has been selected by the Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) to help upgrade and
digitalise the electrical grid in the
Port Said region, located along the
country’s Mediterranean coast and
includes the landmark Suez Canal.
The region has a growing popula.tion of over 12 million people
The scope of supply includes an
ABB Ability™ Network Manager
SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition)/Energy Management System (EMS), more than 120
Remote Terminal Units (RTUs) and
a fiber-optic communications network to monitor and control the grid
.more efficiently
ABB Ability™ is the company’s
.cross-industry digital offering

Energy and sustainability solutions
provider Schneider Electric has
announced new external reporting
features in the company’s cloudbased enterpris0065 software platform EcoStruxure™ Resource Ad.visor
The updates will enable organizations to turn sustainability disclosure into an ongoing process and
better use data collected throughout the year, reducing the stress
and associated expense of report.ing season
Companies are under increasing“
pressure from customers and investors to improve transparency on
environmental and sustainability
performance,” said Steve Wilhite,
senior vice president of Energy &
Sustainability Services, Schneider
.Electric

Empower Plans To Build Two District
Cooling Plants In Dubai’s Business
Bay

Once the two new plants are operational, the total capacity of the project
will reach 225,000 RT

Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) has selected Siemens
to operate and maintain the world’s
largest combined-cycle power plants
.in the country
The agreement, which is the largest
ever for the Siemens Power Generation Services in terms of power generated, includes the implementation
of the company’s Omnivise digital
.service solutions

Emirates Central Cooling Systems
Corporation (Empower) has signed a
contract to design two new cooling
.plants in in Business Bay
The two plants combined will have a
cooling capacity of 90,000 RT. Once
the two new plants are operational,
the total capacity of the project will
reach 225,000 RT. Earlier in 2005, Empower had signed a master agreement
to supply Business Bay area with
.350,000 RT, in phases

Each of the three 4.8GW power
plants is considered to be the largest gas-fired combined-cycle plant
ever built and operated. Together the
plants represent approximately 40
percent of Egypt’s power capacity, at
the time of signing contracts, generating 14.4GW – enough to supply 40
.million Egyptians with electricity
Strategically, it makes sense for us“
to enlist a single trusted and credible service provider to help operate
and manage our large-scale power
”.assets

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
The new plants will reduce the consumption of energy used in cooling processes through sustainable methodologies such as using
treated sewage water and thermal
.energy storage systems

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وقتــی در تاریــخ  18اردیبهشــت  ،97رئیسجمهــور آمریــکا
رســما اعــام کــرد کــه ایــاالت متحــده آمریــکا از برجــام خارج
شــد ،دو انتخــاب در برابــر مــن وجــود داشــت .اول ،مــن نیــز
اعــام کنــم کــه ایــران از برجــام خــارج میشــود کــه موجــب
ناامنــی و بیثباتــی بیشــتر در منطقــه میشــد و دوم ،دادن
مهلــت چنــد هفتــهای بــه اعضــای باقیمانــده در برجــام تــا
تبعــات خــروج آمریــکا از ایــن توافــق را کــه نتیجــه زحمــات
و مذاکــرات بســیار ســخت و فشــرده  12ســاله بــود ،جبــران
کننــد .بــه منظــور پاســداری از صلــح و امنیــت منطق ـهای و
بینالمللــی و احتــرام بــه حقــوق و مقــررات شــناخته شــده
بینالمــل
حسن روحانی  /رئیسجمهور
پیشبینــی آمریــکا ایــن بــود کــه پــس از خــروج از برجــام،
ایــران نیــز از آن خــارج میشــود و بــه راحتــی میتوانــد
یــک ائتــاف جهانــی علیــه ایــران شــکل دهــد و همــه
تحریمهــا را برگردانــد .اقــدام مــا در دادن فرصــت محــدود
بــه اروپــا ،باعــث بــه هــم ریختــن معــادالت آمریــکا شــد .از
ســوی دیگــر ،گفتوگوهــای ایــران و بقیــه اعضــای برجــام و
تاکیــد آنهــا بــرای حفــظ برجــام ،آمریــکا را در انــزوا قــرار داد.
شــاید بــه نــدرت پیــش آمــده باشــد کــه روی یــک موضــوع،
بیــن آمریــکا و شــرکای اروپایـیاش تــا ایــن حــد اختالفنظــر
باشــد و ایــن نتیجــه موضــع بحــق جمهــوری اســامی ایــران
در موضــوع هســتهای و دیپلماســی فعــال ایــران در موضــوع
برجــام اســت.
سیاســت خارجــی دولــت آمریــکا در قبــال ایــران نــه براســاس
واقعیــات موجــود ایــران ،منطقــه و جهــان و نــه حتــی
برمبنــای منافــع ملــی آمریــکا تنظیــم شــده اســت .دریافــت
اطالعــات نادرســت دربــاره ایــران از گروههــای تروریســتی
و رژیــم صهیونیســتی و تحلیلهــای غیرکارشناســانه و
غیردقیــق نســبت بــه تحــوالت ایــران ،دولتمــردان آمریــکا
را دچــار چنــان توهمــی ســاخته کــه احســاس میکننــد
میتواننــد بــا حربــه تحریــم از ایــران امتیــاز بگیرنــد .ملــت
ایــران ثابــت کــرده کــه در برابــر فشــار خارجــی منســجمتر
شــده و مقاومــت بیشــتری از خــود نشــان میدهنــد چنانچــه
در دوران قبــل از برجــام نیــز آمریــکا نتوانســت بــا تحریمهــای
شــدید مــردم ایــران را خســته کنــد و در نهایــت ایــن آمریــکا
بــود کــه تغییــر مســیر داد و بــه مذاکــره روی آورد.
در گفتوگوهــای جــاری بــا کشــورهای باقــی مانــده در

آیا میتوان به
امریکا اعتماد
کرد؟

برجــام تاکیــد کردهایــم کــه موضــوع مهــم بــرای مــا ،حفــظ
منافــع مــردم ایــران از برجــام اســت و چنانچــه بهرغــم
خــروج آمریــکا از برجــام ،منافــع ایــران تامیــن شــود در
برجــام میمانیــم و در غیــر ایــن صــورت ،روش دیگــری را
پــی میگیریــم .منطــق مــا روشــن اســت .یــا همــه اطــراف
از منافــع برجــام منتفــع میشــوند و یــا هیچکــدام .ســکوت
در برابــر قلــدری آمریــکا در ایجــاد فشــار بــه کشــورها بــرای
قطــع روابــط تجــاری بــا ایــران کــه بــا مقــررات شــناخته شــده
بینالمللــی در تضــاد آشــکار اســت بــا هیــچ منطقــی ســازگار
نیســت و مــا در ایــن زمینــه بیتفــاوت نخواهیــم مانــد.
پیشــنهاد آقــای ترامــپ بــرای مذاکــره مســتقیم و بــدون
پیششــرط بــا ایــران صادقانــه نیســت .مــا پیشــنهاد ایشــان
را بــاور کنیــم یــا ســخنان وزیــر خارجــه وی را کــه شــرط
گفتوگــو بــا ایــران را تحقــق نکاتــی میدانــد کــه توهیــن
آشــکار بــه ملــت ایــران تلقــی میشــود؟ عــاوه بــر ایــن ،مــا
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چگونــه میتوانیــم بــه آمریــکا اعتمــاد کنیــم در حالــی کــه
از تعهــدات بینالمللــیاش و مصوبــه شــورای امنیــت کــه
خــود بانــی آن بــوده کنــار میکشــد و دیگــر کشــورها را
بــرای اجــرای آن مصوبــه تهدیــد بــه تنبیــه میکنــد؟ اعمــال
تحریمهــا و ایجــاد ســختی بــرای مــردم ایــران از جملــه در
زمینــه دسترســی مــردم بــه دارو یــا محــروم کــردن ملــت
ایــران از خریــد هواپیمــای مســافری کــه در امنیــت پروازهــا
تاثیــر بســزایی دارد چــه توجیهــی دارد؟ بنظــر میرســد کــه
دولــت آمریــکا در پــی انتقامگیــری از ملــت ایــران اســت و
روشــن اســت کــه ادعــای طرفــداریاش از مــردم ایــران کامــا
پــوچ و منافقانــه اســت.
مــن اطمینــان دارم کــه ایــن بــار نیــز آمریــکا مجبــور میشــود
تغییــر رویــه دهــد .گفتوگوهــای مــا بــا طرفهــای
تجاریمــان در جریــان اســت و نویددهنــده آینــده روشــن در
تعامــات بینالمللــی ایــران اســت .ایــن واقعیــت روز بــه روز
روشـنتر میشــود کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کشــورهای
جهــان بــا سیاســت یکجانبهگرایــی آمریــکا مخالــف بــوده و
تحمیــل دســتور از ســوی آمریــکا را برنمیتابنــد .ممکــن
اســت در کوتاهمــدت در روابــط اقتصــادی بــا شــرکایمان
مشــکلی بــه وجــود آیــد امــا دو طــرف در جهــت رفــع آن
تــاش میکننــد و ایــن امــر نمیتوانــد اســتمرار یابــد.
مــا اهــل منطــق و گفتوگــو هســتیم .بــه همیــن دلیــل
بــود کــه در مذاکــرات برجــام وارد شــدیم و از آن ســربلند
بیــرون آمدیــم .و بــه همیــن دلیــل اســت کــه میگوییــم
رمــز اثبــات حســننیت طرفهــای مذاکراتــی مــا ،بهویــژه
آمریــکا ،اجــرای صادقانــه و کامــل برجــام اســت .رهبــر
معظــم انقــاب در دوران مذاکــرات فرمودنــد کــه چنانچــه مــا
در برجــام از طــرف مقابــل صداقــت ببینیــم ،زمینــه بــرای
بحــث دربــاره بقیــه موضوعــات مــورد عالقــه طرفیــن بــاز
میشــود .متاســفانه برخــورد غیرصادقانــه و غلــط آمریــکا در
اجــرای برجــام --از روز اول اجــرای برجــام تــا زمــان خــروج
غیرقانونــی از آن --حکایــت از عــدم صداقــت آمریــکا در
اجــرای تعهــدات بینالمللــی خــود دارد.
ملــت ایــران در طــول بیــش از  ۲۵۰ســال گذشــته علیــه هیــچ
کشــوری تجــاوز نکــرده و در عیــن حــال ،در برابــر تجــاوز و
دخالتهــای بیگانــه ایســتادگی کــرده اســت .ســاح مــا صلــح
اســت .مــا همانطــور کــه در برابــر متجــاوز میایســتیم،
در صلــح جــدی هســتیم و بــه هــر اقــدام مســالمتآمیز،
صادقانــه و واقعــی پاســخ مثبــت میدهیــم.
(چاپ شده در روزنامه واشنگتن پست)
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برای برقراری دسترسی بخش
خصوصی به سامانه نیما آمادهایم

بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران خطـاب بـه تمام
اتاقهـا ،انجمنهـا و اتحادیههـا اعلام کـرد :بهمنظـور
ایجـاد شـفافیت در فرآینـد فـروش ارز حاصـل از صادرات
و تأمیـن ارز واردات ،آمادگـی ایجـاد دسترسـی الزم بـرای
ارائـه اطالعـات مربوطـه بـه فعـاالن مرتبـط با حـوزه ٔ آنها
را دارد.
بر این اسـاس الزم اسـت اتاقهـا ،انجمنهـا و اتحادیههای
مـورد اشـاره ضمـن دریافـت تأییدیـه از فعـاالن مرتبط با
حـوزه فعالیـت خـود ،طـی نامـهای مشـخصات رابـط خود
اعـم از نـام ،نـام خانوادگی ،کد ملی و شـماره تمـاس را به
معاونـت ارزی بانـک مرکزی ارسـال کنند.
طبـق اعلام بانـک مرکـزی ،بـرای ارسـال مشـخصات
فعـاالن اقتصـادی دارای شـخصیت حقیقـی باید نـام و نام
خانوادگـی ،کـد ملـی و شـماره تلفـن همـراه شـخص بـه
پیوسـت بـرای معاونـت ارزی ایـن بانـک ارسـال شـود.
همچنین برای ارسـال مشـخصات فعاالن اقتصـادی دارای
شـخصیت حقوقی باید مشـخصات شـخص حقوقی شـامل
نـام شـرکت ،شناسـه ملـی شـرکت ،نـام و نـام خانوادگـی
مدیرعامـل ،کـد ملـی مدیرعامـل و شـماره موبایـل او بـه
معاونـت ارزی بانـک مرکـزی ارائه شـود.
بانـک مرکـزی در اطالعیـه خـود متذکـر شـده اسـت کـه
دریافـت تائیدیـه از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی فهرسـت
پیوسـت بـرای دسترسـی بـه اطالعات آنهـا بر عهـده اتاق،
انجمـن و صنـف مربوطـه اسـت و ایشـان موظـف به حفظ
محرمانگـی اطالعـات مورد اشـاره هسـتند.
همچنیـن تأکیـد دارد :بهمنظـور اطلاع فعـاالن محتـرم
اقتصـادی ،یـک هفتـه پیـش از ایجـاد دسترسـی مذکـور،
فهرسـتهای ارسـالی بـه ایـن بانـک بـه تفکیـک
درخواسـتکننده در سـایت بانـک مرکـزی قـرار میگیرد.
طبـق اعلام بانـک مرکـزی :اطالعـات قابلارائـه صرفـاً
شـامل معـادل یـورو ارزهـای فروختهشـده و خریـداری
شـده در سـامانه نیمـا و پرتـال ارزی خواهـد بـود و دیگـر
اطالعـات از قبیـل نـوع ارز ،کشـور مقصـد ،مشـخصات
فروشـنده خارجـی ،کارگـزار ،و بانـک عامـل بهصـورت
محرمانـه ارائـه میشـود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بیانیه پایانی نشست کمیته مشترک
وزارتی نظارت بر توافق اوپک و
غیراوپک

در پایــان نشســت کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت
بــر توافــق کاهــش عرضــه نفــت اوپــک و غیراوپــک
( )JMMCبــدون دســتیابی بــه هــدف افزایــش فــوری
تولیــد نفــت کــه آمریــکا آن را دنبــال مــی کــرد ،بیانیــه
ای صــادر شــد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت :کمیتــه مشــترک وزارتــی
نظــارت بــر توافــق اوپــک و غیــر اوپــک گــزارش ماهانــه
کمیتــه مشــترک فنــی نظــارت بــر توافــق اوپــک و
غیراوپــک ( )JTCو تحــوالت کوتــاه مــدت بازارهــای
جهانــی نفــت خــام شــامل دورنمــای ســال  2019را
بررســی کردنــد.
کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــر توافــق اوپــک و
غیراوپــک اشــاره کــرد که بــر خــاف افزایــش تردیدها در
بنیانهــای بــازار نفــت شــامل اقتصــاد ،عرضــه و تقاضــا،
کشــورهای حاضــر در توافــق همــکاری کشــورهای عضــو
و غیرعضــو اوپــک بــه تــاش خــود بــرای بــازار متــوازن و
پایــدار نفــت بــه نفــع مصرفکننــدگان ،تولیدکننــدگان،
صنایــع و اقتصــاد کالن جهــان ادامــه میدهنــد.
ایــن کمیتــه همچنیــن رضایتخاطــر خــود را از
چشــمانداز کنونــی بازارهــای جهانــی نفــت خــام و
وجــود تعــادل ســالم بیــن عرضــه و تقاضــا اعــام کــرد.
افــزون بــر ایــن ،کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــر
توافــق اوپــک و غیراوپــک اشــاره کــرد کــه پایبنــدی
کشــورهای حاضــر در توافــق همــکاری اوپــک و غیراوپک
بــه ســهمیههای تولیــد و ســقف تولیــد در مــاه اوت
( 2018مرداد-شــهریور) در مجمــوع  129درصــد و در
مــاه ژوئیــه (تیر-مــرداد)  109درصــد بــوده اســت.
ایــن ارقــام نشــاندهنده پیشــرفت منطقــی بهســوی
اجــرای مصوبــه نشســت  174وزیــران نفــت و انــرژی
اوپــک و چهارمیــن نشســت مشــترک وزیــران نفــت
و انــرژی اوپــک و غیــر اوپــک در ژوئــن ( 2108تیــر)
در ویــن مبنــی بــر پایبنــدی  100درصــدی بــه ســقف
تولیــد بــوده اســت.
کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــر توافــق اوپــک و

غیراوپــک همچنیــن رضایــت کلــی خــود را از عملکــرد
کشــورهای حاضــر در توافــق از زمــان برگــزاری نشســت
ایــن کمیتــه در ویــن ،اظهــار و اشــاره کــرد کــه بــرای
پایبنــدی  100درصــدی بــه ســهمیههای تولیــد
تالشهــا ادامــه داشــته و ایــن رونــد ســبب کاهــش ســطح
ذخیرهســازیهای نفــت خــام شــده اســت.
ایــن کمیتــه اعــام کــرد کــه کشــورهای دارای مــازاد
ظرفیــت تولیــد بــه منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای
مشــتریان در ماههــای باقیمانــده از ســال  2018بــا آنهــا
همــکاری کننــد.
کمیتــه وزارتــی نظــارت بــر توافــق اوپــک و غیراوپــک،
«کمیتــه فنــی نظــارت» بــر ایــن توافــق را مامــور رصــد
و بررســی اوضــاع بازارهــای جهانــی نفــت خــام و ســطح
پایبنــدی کشــورهای حاضــر در توافــق همــکاری اوپــک
و غیراوپــک همســو بــا تالشهــا بــرای رعایــت پایبنــدی
 100درصــدی بــه ســقف تولیــد ،کــرد.
افــزون بــر ایــن ،کمیتــه مشــترک فنــی نظــارت بــر توافــق
اوپــک و غیراوپــک مســئول مطالعــه چشــم انــداز  2019و
گزینههــای کنونــی ســطح تولیــد در ســال  2019بــرای
جلوگیــری از برهــم خــوردن تــوازن در بازارهــای جهانــی
نفــت خــام شــد.
نشســت آینــده کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــر توافق
کاهــش عرضــه نفــت اوپــک و غیراوپــک  11نوامبــر 2018
( 20آبانمــاه  )97در ابوظبــی (امــارات متحــده عربــی)
برگــزار میشــود.

ترافیگورا :صادرات نفت ایران
به صفر نخواهد رسید
شــرکت بازرگانــی نفــت ترافیگــورا اعــام کــرد صــادرات
نفــت ایــران صفــر نخواهــد شــد امــا بیــش از میزانــی کــه
در زمــان اعــام تحریمهــای آمریــکا پیشبینــی شــده بــود
کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و قیمتهــای نفــت را باالتــر
خواهــد بــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،بــن لــوکاک ،یکــی
از مدیــران شــرکت ترافیگــورا اظهــار کــرد :تصــور میکنــم
زمانــی کــه تحریمهــا بــرای نخســتین بــار چنــد مــاه پیــش
اعــام شــدند بــرآورد میشــد بیــن  ۳۰۰تــا  ۷۰۰هــزار

انـرژی

شماره صد وسه  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهفت

بشــکه در روز از صــادرات نفــت ایــران را کاهــش دهــد امــا
اکنــون برآوردهــا بــه بیــش از یــک میلیــون بشــکه در روز
رســیده اســت.
خریــداران در آســیا از ســوی آمریــکا بــرای قطــع
واردات نفــت ایــران تحــت فشــار قــرار گرفتهانــد زیــرا
واشــنگتن قصــد دارد صــادرات نفــت ایــران را کــه ســومین
صادرکننــده بــزرگ اوپــک اســت ،بــه صفــر برســاند و
تهــران را وادار کنــد دربــاره توافــق هســتهای مجــددا بــه
پــای میــز مذاکــره بنشــیند.
وی در حاشــیه کنفرانــس نفــت آســیا اقیانوســیه
( )APPECگفــت :صــادرات نفــت ایــران بــه صفــر
نخواهــد رســید ،امــا بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش
خواهــد یافــت و ممکــن اســت بســیار کمتــر از میزانــی
شــود کــه در زمــان اعــام تحریمهــا بــرآورد شــده بــود و
بنابرایــن قیمتهــای نفــت باالتــر خواهــد رفــت.
بــه گفتــه مدیــر ترافیگــورا ،نفــت عــراق و مکزیــک گزینــه
مــورد عالقــه خریــداران بــرای جایگزینــی نفــت ایــران
هســتند.
همچنیــن اوپــک و ســایر تولیدکننــدگان بــرای جبــران
افــت صــادرات ایــران ،افزایــش تولیــد بــه میــزان ۵۰۰
هــزار بشــکه در روز را بررســی کردهانــد.
لــوکاک در طــول ایــن کنفرانــس اظهــار کــرده بــود انتظــار
دارد قیمــت نفــت برنــت از حــدود  ۸۰دالر در حــال حاضــر
تــا کریســمس بــه  ۹۰دالر و تــا ســال نــو بــه  ۱۰۰دالر در
هــر بشــکه افزایــش پیــدا کنــد.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد افــت تولیــد ونزوئــا و
تقاضــای جهانــی قــوی بــرای نفــت احتمــاال قیمتهــا را
تقویــت خواهــد کــرد .ظرفیــت پاالیــش جدیــدی کــه در
آســیا اضافــه شــده نیــز عامــل دیگــری بــرای رشــد باالتــر
تقاضــا بــرای نفــت خواهــد بــود.

بخش خصوصی عراق در دوره
تحریم کنار ایران میماند
رئیــس اتحادیــه اتاقهــای بازرگانــی عــراق در دیــدار بــا
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران
از تــداوم همکاریهــای بخــش خصوصــی ایــن کشــور
حتــی در دوران تحریــم آمریــکا علیــه ایــران خبــر داد و
تصریــح کــرد :بــه دنبــال راهــکاری هســتیم تــا امــکان
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نقــل و انتقــاالت ارزی بیــن دو کشــور برقــرار باشــد و کلیــد
آن در دســتان بخــش خصوصــی اســت.
رئیــس اتحادیــه اتاقهــای بازرگانــی عــراق در رأس
هیئتــی متشــکل از روســای برخــی از اتاقهــای اســتانی
عــراق ،رئیــس اتــاق مشــترک عــراق و ایــران و رایــزن
بازرگانــی ایــن کشــور بــا رئیــس اتــاق ایــران مالقــات کــرد.
در ایــن نشســت ضمــن اشــاره بــه گســترش بیســابقه
حجــم صــادرات ایــران بــه عــراق طــی شــش مــاه اخیــر،
برخــی مشــکالت موجــود بــه ویــژه در مبــادی ورودی و
گمرکــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .قدیمــی بــودن
ســاختمانها و تجهیــزات موجــود در مرزهــا و در عیــن
حــال فســاد اداری ،مهمتریــن عواملــی بودنــد کــه در ایــن
نشســت بــه عنــوان موانــع توســعه مناســبات ایــران و عــراق
مطــرح شــدند.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق ایــران بــا تاکیــد بــر این
نکتــه کــه ایــران در تعامــل بــا عــراق تنهــا بــه صــادرات
کاال و خدمــات توجــه نــدارد و خواســتار ســرمایهگذاری
مشــترک در عــراق و در مقابــل حضــور ســرمایهگذاران
عراقــی در ایــران اســت ،گفــت :در ایــن مســیر برخــی
ی میــان بخــش خصوصــی
موانــع وجــود دارد کــه بــا رایزنـ 
و دولتهــای دو کشــور برطــرف میشــود.
وی بــا تأکیــد بــر آینــده روشــنی که بــرای روابــط اقتصادی
بیــن دو کشــور قابــل تصــور اســت ،بهســازی ،نوســازی و
توســعه زیرســاختهای مــرزی را اقدامــی ضــروری خوانــد
و تأکیــد کــرد :پایانههــای مــرزی و تجهیــزات گمرکــی
در مرزهــای بیــن ایــران و عــراق ،نیازمنــد نوســازی اســت.
البتــه در ایــن رابطــه بــا گمــرک ایــران مذاکراتــی انجــام
شــده و توافــق اولیــه را صــورت گرفتــه اســت.
رئیــس اتــاق ایــران همچنیــن از لــزوم اجــرای یکســان
قانــون در مرزهــای بیــن دو کشــور ســخن گفــت و تصریــح
کــرد :عــدم ثبــات در قانــون تجــارت هــم در ایــران و هــم
در عــراق مشکلســاز اســت .در ایــن رابطــه دولتهــای دو
کشــور بایــد زمین ـهای را فراهــم کننــد تــا اعتمــاد بخــش
خصوصــی جلــب شــود و در صحنــه اقتصــادی حضــور
پررنگــی پیــدا کننــد.
شــافعی پیشــنهاد داد :بــه همــت اتاقهــای مشــترک دو
طــرف و اتاقهــای دو کشــور ،کمیســیون داوری تشــکیل
شــود تــا مشــکالت و چالشهــای بــه وجــود آمــده ببیــن
تجــار در شــرایط آســانتری مــورد بررســی و قضــاوت
قــرار گیــرد.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صدور مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی
رییــس ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق گفــت :در حــال حاضــر ظرفیــت صــادرات
بــرای انرژیهــای تجدیدپذیــر بســیار گســترده شــده و
هیــچ محدودیتــی نیــز بــرای داوطلبــان ایــن بخــش وجــود
نــدارد و بایــد گفــت کــه تاکنــون در فــاز اول  ۱۰هــزار
مــگاوات تقاضــا بــرای صــادرات انرژیهــای تجدیــد پذیــر
ایجــاد شــده اســت.
ســید محمــد صــادق زاده در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
اشــاره بــه ایــن کــه حــدود یــک مــاه پیــش وزیــر نیــرو
دســتورالعمل عقــد قراردادهــای تضمینــی بــرای صــادرات
بــرق از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر را ابــاغ کــرد ،افــزود:
بــا توجــه بــه ایــن مســاله اکنــون میتوانیــم بــه بخــش
خصوصــی مجوزهــای الزم را بــرای انجــام صــادرات بــرق

بدهیــم و شــبکه را در اختیــار آنهــا قــرار دهیــم.
وی ادامــه داد :ســرمایهگذاران نیــز میتواننــد در
بیابانهایــی کــه اســتعداد تولیــد بــرق از انــرژی خورشــید
و بــاد وجــود دارد ،ســرمایهگذاری کننــد و بــرق تولیــدی
خــود را بــه صــورت کامــل بــه کشــورهای همســایه صــادر
کننــد.
رییــس ســازمان انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهــره
وری انــرژی بــرق ،بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه بخــش
خصوصــی قراردادهــا را بــا کشــورهای خارجــی خــودش
منعقــد و صــورت حســابها را نیــز وصــول میکنــد،
تصریــح کــرد :در ایــن بیــن ســهم ملــی کــه  ۱۵درصــد از
قیمــت فــروش بــرق اســت ،دریافــت میشــود.
بــه گفتــه صــادق زاده ،ایــن طــرح بــه تازگــی بنــا شــده

اســت و بــه همیــن دلیــل در حــال تحقیــق اســت ،امــا
قطعــا بــه زودی تقاضاهــای بســیاری از ســوی بخــش
خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه ایجــاد
میشــود .بخــش خصوصــی پــس از ایــن کــه توانســت
مذاکراتــی را بــا طــرف خارجــی انجــام دهــد و از قــرارداد
خــود مطمئــن شــد ،میتوانــد نســبت بــه اخــذ مجــوز از
ســازمانهای مربوطــه اقــدام کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه بنــای توســعه انــرژی
تجدیــد پذیــر در کشــور توســعه ســرمایهگذاری اســت،
ادامـه داد :هــر فــردی کــه بخواهــد در حــوزه تجدیدپذیرهــا
ســرمایهگذاری کنــد راه بــرای آن بــاز اســت و مــا قطعــا
بــه آن فــرد خــوش آمــد مــی گویــم و در ایــن حــوزه هیــچ
تفاوتــی بیــن ســرمایهگذار داخلــی و خارجــی وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری
انــرژی بــرق گفــت :بــا توجــه بــه برنامــه  ٠٩٨معــادل ٢٠
هــزار میلیــارد تومــان بــرای توســعه تجدیدپذیرهــا و گــذر
از پیــک ســال آینــده در نظــر گرفتــه شــد.

چقدر از باد و خورشید
برق تولید شد؟

پیام تسلیت اتاق ایران در پی
حمله تروریستی اهواز
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران ،بــا
صــدور اطالعیـهای ضمــن محکومیــت حملــه تروریســتی
اهــواز ،بــه خانوادههــای شــهدای ایــن واقعــه تســلیت
گفــت.
در این اطالعیه آمده است:
شــهادت شــهروندان بیدفــاع و جمعــی از ســربازان
و مدافعــان غیــور ایــن ســرزمین در حملــه تروریســتی
اهــواز ،قلــب همــه را بــه درد آورد .دشــمنان زبــون ملــت
بــزرگ ایــران ،ناجوانمردانــه بــه روی جمعــی آتــش
گشــودند کــه بــه پاسداشــت عظمــت رشــادتهای
جوانــان ایــن ســرزمین در  8ســال دفــاع مقــدس گــرد
آمــده بودنــد .بــدون شــک اینگونــه اقدامــات کوردالنــه،
اتحــاد و همدلــی ملــت بــزرگ ایــران را نشــانه گرفتــه

انـرژی

شماره صد وسه  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهفت

اســت .وحــدت مــردم امــا همــواره بــه حفــظ ایــران اســامی
در برابــر تمامــی تهدیدهــا انجامیــده اســت .ایــن بــار نیــز
مــردم فهیــم ایــران ،همبســتگی را اصلیتریــن راه بــرای
مقابلــه بــا تروریســم یافتهانــد.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــه
عنــوان نماینــده فعــاالن بخــش خصوصــی کشــور ،حملــه
تروریســتی عوامــل اســتکبار بــه مراســم رژه نیروهــای
مســلح سلحشــور کشــورمان را محکــوم میکنــد و خــود را
در غــم خانوادههــای شــهدای ایــن واقعــه شــریک میدانــد.

تولیــد روزانــه انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور شــامل
نیروگاههــای برقآبــی ،بــادی و خورشــیدی بــرای روز
گذشــته  ۴۱۴۷مــگاوات ثبــت شــده اســت.
بهگــزارش ایســنا ،پیــک مصــرف بــرق در روز جمعــه،
ســیام شــهریورماه ۴۲ ،هــزار و  ۴۲۳مــگاوات بــود کــه
در مقایســه بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته حــدود ۱۳۰۰
مــگاوات افزایــش داشــته اســت.
همچنیــن میــزان مصــرف بــرق صنایــع در روز گذشــته
 ۴۷۳۶مــگاوات و میــزان ذخیــره نیروگاههــا نیــز ۳۱۳۶
مــگاوات بــوده اســت.
چنــدی پیــش نیــز ســید محمــد صــادق زاده  -رئیــس
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق
 اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه برنامــه ( ٠٩٨برنامــه گــذراز خاموشــی ســال آینــده) معــادل  ٢٠هــزار میلیــارد تومــان
بــرای توســعه تجدیدپذیرهــا و گــذر از پیــک ســال آینــده در
نظــر گرفتــه شــد.
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بخشنامهای دیگر برای تحدید
صادرات

بــه دنبــال بخشــنامه اخیــر بانــک مرکــزی مبنــی بــر لغــو
قراردادهــای فــروش ریالــی بــا برخــی کشــورها و الــزام
شــرکتهای ایرانــی بــه صــادرات محصــوالت بــه عــراق و
افغانســتان بــه صــورت ارزی ،مشــکالت دیگــری پیــش پــای
صادرکننــدگان قــرار گرفتــه اســت ،بــه طــوری کــه فعــاالن
اقتصــادی نســبت بــه از دســت رفتــن بــازار صادراتــی عــراق
و افغانســتان کــه مبــادالت بــا ایــن دو کشــور بــه صــورت
ریالــی اســت و واگــذاری آن بــه کشــورهای دیگــر ،هشــدار
میدهنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی بــه عــراق و افغانســتان از
ســالهای گذشــته بــر اســاس پیمــان پولــی دوجانبــه
میــان ایــران و ایــن دو کشــور بــه صــورت ریالــی بــوده
اســت کــه بــا بخشــنامه اخیــر بانــک مرکــزی کــه بــر
بازگشــت ارز صادراتــی بــه داخــل کشــور تاکیــد دارد،
ســردرگمی تــازهای را بــرای صادرکننــدگان ایــن بخــش
ایجــاد کــرده اســت.
قائممقــام انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی
در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی اتــاق تهــران ،بــا بیــان
اینکــه بــه دلیــل دســتورالعمل لغــو مبــادالت تجــاری
صادرکننــدگان پتروشــیمی بــا کشــور افغانســتان بــه صورت
ریالــی ،در حــال حاضــر انبارهــای محصــوالت پتروشــیمی
در خراســان پــر اســت ،گفــت :در ســالهای گذشــته ،ســهم
قابــل توجهــی از بــازار محصــوالت پتروشــیمی کشــورهای
افغانســتان و عــراق در اختیــار برخــی شــرکتهای
پتروشــیمی ایرانــی بــوده و طبــق آمــار ،در شــش ماهــه
امســال ارزش ارزی صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بــه
افغانســتان معــادل  160میلیــون دالر بــوده اســت.
بــه گفتــه فریبــرز کریمایــی ،صــادرات محصــوالت
پتروشــیمی بــه افغانســتان بــه دلیــل الــزام صادرکننــدگان
بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه داخــل کشــور،
متوقــف شــده اســت .او افــزود :بــر ایــن اســاس ،مدیــران
عامــل شــرکتهای پتروشــیمی کــه بــه بــازار افغانســتان و
عــراق صــادرات دارنــد ،بایــد تعهــد ارزی بســپارند در حالــی
کــه مبــادالت آنهــا بــا ایــن دو کشــور بــه صــورت ریالــی
اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

حــدود شــش مــاه از آغــاز سیاســتهای ارزی دولــت
گذشــته اســت؛ سیاســتهایی کــه فــراز و نشــیبهای
زیــادی داشــته و در میانــه راه تحــت عنــوان بســته جدیــد
ارزی دســتخوش تغییراتــی شــد ،امــا در هــر شــرایط و
تحــت هــر عنوانــی پتروشــیمیها یکــی از بازیگــران اصلــی
آن بودنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بعــد از آنکــه شــرکتهای پتروشــیمی
بــر اســاس سیاســت جدیــد ارزی ،موظــف شــدند ارز
صادراتــی خــود را بــا نــرخ  ۴۲۰۰تومانــی در ســامانه نیمــا
عرضــه کننــد ،بــر اســاس بســته جدیــد ارزی موظف شــدند
ارز خــود را در بــازار ثانویــه عرضــه کننــد.
بــر اســاس بســته جدیــد ارزی کــه  ۱۴مردادمــاه توســط
رئیــس کل بانــک مرکــزی رونمایــی و اجــرای آن از صبــح
 ۱۵مــرداد آغــاز شــد ،شــرکتهای پتروشــیمی موظــف
شــدند ارز خــود را در بــازار ثانویــه عرضــه کننــد .ایــن
درحالــی بــود کــه بــر اســاس سیاســتهای ارزی دولــت
کــه در اردیبهشــتماه ابــاغ شــده بــود ،شــرکتهای
پتروشــیمی موظــف بودنــد ارز صادراتــی خــود را بــا نــرخ
 ۴۲۰۰تومانــی در ســامانه نیمــا عرضــه کننــد.
نرخ ارز پتروشیمیها چقدر است؟
در بســته جدیــد ارزی ،ایــن فراینــد تغییــر کــرد و در
نخســتین روز اجــرای بســته ،شــرکتهای پتروشــیمی ارز
خــود را بــا نــرخ  ۸۰۸۰تومانــی وارد بــازار کردنــد .ایــن نــرخ
بــه  ۷۷۰۰ ،۷۹۰۰و ســپس  ۷۵۰۰رســید .میانگیــن قیمــت
یورویــی کــه توســط شــرکتهای پتروشــیمی فروختــه
شــد  ۸۹۹۵تومــان و یــورو ســایر صادرکننــدگان ۹۳۱۰
تومــان بــود .بــه طــور کلــی میانگیــن مــوزون قیمتــی کــه
در بــازار ثانویــه معاملــه شــد  ۹۰۷۹تومــان بــود.
تعهد پتروشیمیها چقدر است؟
بــرای عرضــه ارز صادراتــی توســط شــرکتهای پتروشــیمی
در ســامانه نیمــا ،ســهم هــر هلدینــگ مشــخص شــد و هــر
هلدینــگ موظــف بــود ســهمی کــه برایــش مشــخص شــده
اســت را در نیمــا عرضــه کنــد.
بــه طــور کلــی ایــران بیــش از ٤٠میلیــارد دالر صــادرات
غیــر نفتــی دارد کــه فقــط ١٢میلیــارد دالر آن متعلــق بــه
شــرکت هــای پتروشــیمی اســت .پیشبینــی میشــود
تعهــد باقــی مانــده پتروشــیمیها در  ٤٩هفتــه باقیمانــده،

انـرژی

شماره صد وسه  //هفته اول مهر هزار و سیصد نود وهفت

رئیس اتاق مشترک انگلیس
و ایران در دیدار با
غالمحسین شافعی

پتروشیمیها چقدر
ارز و با چه نرخی به
نیما آوردند؟

هفتـهای ٣٠٠میلیــون دالر باشــد کــه بــا کســر هزینههــای
آن بــه هفتـهای ٢٠٠میلیــون دالر تقلیــل مییابــد .بــر ایــن
اســاس بــرآورد درآمــد ارزی پتروشــیمیها در ســال جــاری،
 ١٢میلیــارد دالر و تعهــد ارزی آنهــا بعــد از کســر هزینههــا
شــش میلیــارد و  ۹۸۶میلیــون دالر اســت.
جزئیات عرضه ارز توسط شرکتهای پتروشیمی
از ششــم مردادمــاه تــا  ۱۹شــهریورماه یعنــی از زمانــی کــه
بســته جدیــد ارزی معرفــی شــد ،کل ارزی کــه در بــازار
ثانویــه ارائــه شــد یــک میلیــارد و  ۴۶۷میلیــون و ۹۳۲
هــزار یــورو بــود کــه ســهم پتروشــیمیها از آن ،یــک
میلیــارد و  ۷۶میلیــون و  ۸۵۹هــزار یــورو یــا بــه عبــارت
دیگــر  ۷۳درصــد بــوده اســت.
از زمــان راهانــدازی ســامانه نیمــا در  ۱۶اردیبهش ـتماه تــا
معرفــی بســته جدیــد ارزی ،یــک میلیــارد و  ۸۴۴میلیــون
و  ۴۵۰هــزار یــورو توســط شــرکتهای پتروشــیمی
عرضــه شــد و از زمــان اعــام سیاســت تــک نرخــی شــدن
ارز تــا عملیاتــی شــدن ســامانه نیمــا  -یعنــی طــی ۲۰
روز  -پتروشــیمیها  ۱۸۱میلیــون یــورو ارز فروختنــد.
همچنیــن از ابتــدای امســال کــه سیاســت ارزی اعــام شــد
تــا زمانــی کــه ارز تــک نرخــی شــد  -یعنــی طــی  ۲۱روز -
پتروشــیمیها  ۲۱۹میلیــون یــورو عرضــه کردنــد.
بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت پتروشــیمیها از ابتــدای
امســال تــا اواخــر شــهریورماه ســه میلیــارد و  ۳۲۱میلیــون
و  ۲۲۷هــزار یــورو یعنــی حداقــل چهــار میلیــارد دالر ارز به
بــازار عرضــه کــرده

لــرد نورمــن المونــت ،رئیــس اتــاق مشــترک انگلیــس و ایــران
ضمــن تأکیــد بــر لــزوم تــداوم همکاریهــای اقتصــادی بیــن
دو کشــور گفــت :بــه دنبــال راهــی هســتیم تــا درآمدهــای
نفتــی ایــران بــه داخــل ایــن کشــور بازگشــته و همــکاری دو
کشــور در حــوزه ســامت و دارو توســعه پیــدا کنــد.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و انگلیــس در دیــدار بــا رئیــس
اتــاق ایــران ،ضمــن انتقــاد از عملکــرد دولــت آمریــکا در
برخــورد بــا برجــام ،تأکیــد کــرد :بــه اعتقــاد دولــت انگلیــس،
برجــام یــک دســتاورد بــزرگ بینالمللــی بــود کــه متأســفانه
آمریــکا آن را نقــض کــرد .بــا ایــن وجــود اروپــا بــه آن متعهــد
بــوده و در تــاش اســت همکاریهــای خــود را بــا ایــران
ادامــه دهــد.
غالمحســین شــافعی در ایــن دیــدار بــه فرازوفرودهایــی کــه
در ســطح روابــط سیاســی دو کشــور طــی ســالیان گذشــته
رخ داده اشــاره کــرد و گفــت :بــا وجــود همــه ایــن نوســانات،
روابــط اقتصــادی ایــران و انگلیــس هی ـچگاه متوقــف نشــد و
امیدواریــم در آینــده نیــز همیــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد.
وی همچنیــن از موضعگیــری انگلیــس در برابــر اقــدام
آمریــکا در خــروج از برجــام قدردانــی کــرد و یــادآور شــد:
در حــال حاضــر شــرکتهای کوچــک و متوســط مهمتریــن
حلقــه ارتباطــی بیــن ایــران و اروپــا هســتند .انگلیــس نیــز
میتوانــد از ایــن ظرفیــت بهــره بگیــرد و ســطح مناســبات
خــود را بــا ایــران و حتــی بــازار منطقــه توســعه دهــد.
شــافعی بــه ظرفیتهــای موجــود بــرای توســعه روابــط
تجــاری میــان دو کشــور اشــاره کــرد و خواســتار تســهیل در
رفتوآمــد تجــار میــان دو کشــور شــد.
وی گفــت :ایــران بــه دنبــال نوســازی ،بهســازی و توســعه
خطــوط ریلــی درونشــهری و برونشــهری اســت ،ایــران
و انگلســتان میتواننــد بــه راحتــی در ایــن زمینــه بــا هــم
همــکاری کننــد.
رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی در ادامــه بــه کاهــش ارزش
ریــال طــی چنــد مــاه گذشــته اشــاره و تصریــح کــرد :ایــن
اتفــاق در مــوارد مشــابه در بســیاری از کشــورها رخ داده امــا
ایــران هــم میتوانــد همچــون دیگــر کشــورها بــر این مشــکل
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فائــق آیــد .ایــران بــه طــور حتــم بــا توجــه بــه زیرســاختها،
منابــع و ظرفیتهــای بینظیــری کــه دارد میتوانــد از ایــن
مرحلــه عبــور کنــد و بــر مشــکالت غلبــه کنــد.
بــه بــاور شــافعی بحــران ارزی اخیــر از منطــق اقتصــادی
تبعیــت نمیکنــد و بیشــتر جنبــه روانــی دارد.
شــافعی همچنیــن در مــورد موضــوع  FATFو تغییراتــی که
در نظــام بانکــی کشــور در حــال پیگیــری اســت گفــت :ایران
مدتهاســت طــرح تحــول نظــام بانکــی را در برنامــه قــرار
داده و بخشــی از آن را پیــاده کــرده اســت .از طرفــی بــه نظــر
میرســد در مــورد  FATFنیــز مشــکلی وجــود نداشــته
باشــد و بــا توجــه بــه پیگیریهــای مجلــس و دیگــر نهادهــا
بـهزودی ایــن بخــش هــم نهایــی شــود.
در جســتوجوی کانالهــای ارتباطــی بــا ایــران
هســتیم
لــرد نورمــن المونــت ،رئیــس اتــاق مشــترک انگلیــس
و ایــران کــه بــه همــراه ســفیر ایــن کشــور در تهــران بــا
رئیــس اتــاق ایــران مالقــات میکــرد ،مهمتریــن مســئله
در تــداوم همکاریهــای دو طــرف را منابــع مالــی و حفــظ
روابــط بانکــی دوجانبــه دانســت و تصریــح کــرد :دولــت
انگلیــس در پــی کانالــی اســت کــه از طریــق آن بتوانــد
مناســبات بانکــی خــود را بــا ایــران ادامــه دهــد.
المونــت افــزود :در هــر صــورت ایــران و بازارهــای اطــراف
ایــن کشــور بــرای دولــت انگلیــس اهمیــت باالیــی دارد و
امیدواریــم بتوانیــم در ایــن بازارهــا حضــور مؤثــری داشــته
باشــیم.
وی تأکیــد کــرد :خیلــی ناگــوار اســت کــه بــه دلیــل مســائل
سیاســی مــردم یــک کشــور از دریافــت نیازهــای دارویــی
و بهداشــتی محــروم شــوند .بنابرایــن انگلیــس در تــاش
اســت بــه همکاریهــای خــود بــا ایــران در حوزههــای دارو
و ســامت ادامــه دهــد.
علینقــی خاموشــی ،رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و
انگلســتان نیــز بــا بیــان ایــن مطلــب کــه متأســفانه مســائل
اقتصــادی متأثــر از موضوعــات سیاســی اســت ،تأکیــد کــرد:
در منطقــه خاورمیانــه هیــچ کشــوری ماننــد ایــران آمادگــی
الزم بــرای همــکاری بــا انگلیــس را نــدارد.
ایــن فعــال اقتصــادی نیــز بهتریــن راه بــرای همــکاری بیــن
دو کشــور را اســتفاده از ظرفیــت واحدهــای کوچــک و
متوســط دانســت و خواســتار اعــزام و پذیــرش هیــات هــای
اقتصــادی بــه همــت اتاقهــای مشــترک شــد.
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مجتبــی خســروتاج ،رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ،بخشــی
از ایــن رویکــرد دولــت را ناشــی از شــرایط خــاص ارزی
میدانــد .بــه گفتــه وی تعــدادی از بخشــنامههای دولــت کــه
اخیــرا ابــاغ شــده اســت بهدلیــل اجــرای نظــام جدیــد ارزی،
جلوگیــری از رانتهــای قیمتــی و ارزی و مقابلــه بــا قاچــاق
کاال بــوده اســت .همچنیــن بخشــی از بخشــنامههای صــادره
متوجــه ویژگــی و مشــخصات افــرادی اســت کــه میخواهنــد
در شــرایط چنــد نرخــی بــودن ارز مبــادرت بــه واردات کننــد
کــه بعضــا ایــن ضوابــط در صــدور و تمدیــد کارتهــای
بازرگانــی آنهــا مشــکالتی ایجــاد میکنــد .بــه گفتــه وی در
بخــش صــادرات نیــز عمــده بخشــنامههای ابالغــی بــرای
جلوگیــری از سوءاســتفادههای ناشــی از تفــاوت نــرخ ارز در
نــوع کاالی صادراتــی و ارز بــری آنهــا بــوده اســت .همچنیــن
کاالهــای وارداتــی بــا نــرخ ارز رســمی و یارانــهای مشــمول
ممنوعیــت شــدهاند کــه بخــش عمــده آنهــا بــا توجــه بــه
اختیــارات وزیــر جهادکشــاورزی ابــاغ شــده اســت ،از ســوی
دیگــر برخــی از فعــاالن اقتصــادی پیشــنهاد کردنــد کــه
در شــرایط چنــد نرخــی بــودن ارز و کمبــود مــواد اولیــه
صــادرات برخــی کاالهــا محــدود شــود کــه ایــن گــروه شــامل
اقالمــی همچــون انــواع کاغــذ ،شیرخشــک ،الســتیک ،دام
زنــده ،چــای خارجــی ،شــکر ،کــره و ...اســت .خســروتاج
معتقــد اســت اثــرات چنــد نرخــی بــودن ارزی و تفــاوت
و فاصلــه شــدیدی کــه بیــن نــرخ ارز رســمی و بــازار آزاد
وجــود دارد میتوانــد آثــار و تبعــات جــدی بــر بــازار داخلــی
داشــته باشــد و کارگــروه تنظیــم بــازار نیــز بــرای کنتــرل و
رصــد بــازار نیازمنــد اتخــاذ تصمیماتــی در تســهیل واردات
یــا کنتــرل صــادرات اســت .رئیــس ســازمان توســعه تجــارت
تاکیــد میکنــد کــه ایــن ســازمان در صــدد توجیــه فرآینــد
صــدور بخشــنامه ،مصوبــه و دســتورالعمل جدیــد نیســت،
چراکــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران در فرآینــد مربــوط
بــه صــدور بخشــنامهها نقــش آغازگــر را نــدارد و عمدتــا
انتقالدهنــده ،اطالعرســان و مشــوق بــه شــمار مــیرود.
خســروتاج تصریــح میکنــد کــه صــدور بخشــنامههای
مختلــف ناشــی از سیســتم اقتصــادی حاکــم اســت ،بــه
گفتــه وی مطمئنــا اقتصادهــای متکــی بــر عملکــرد بــازار،
اصــل آزادی اقتصــادی و همچنیــن جلوگیــری از انحصــار و
توســعه رقابــت در بــازار میتوانــد تــا حــدود زیــادی از تعــدد
بخشــنامهها و مصوبــات جلوگیــری کنــد .رئیــس ســازمان

توســعه تجــارت عنــوان میکنــد کــه سیســتم اقتصــادی
مبتنــی بــر بــازار آزاد از نــرخ واحــد ارزی و آزادی مبــادالت
برخوردارنــد و معتقدنــد بایــد ســازوکار قیمتهــا در اقتصــاد
بــه تعــادل برســد.
بخشینگری در صدور بخشنامهها
در موضــوع پیمانســپاری ارزی بهنظــر میرســد کــه
دولــت اکنــون بــا صــدور بخشــنامه تعییــن مهلــت  ۷ماهــه
بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات فــرش دســتباف یــک
گام از سیاســت قبلــی خــود در مــورد بازگشــت ارز صادراتــی
کاالهــای ســنتی عقبنشــینی کــرده اســت؛ امــا همچنــان
ســایر کاالهــای ســنتی مشــمول قاعــده بازگردانــدن ارز
صادراتــی در بــازه زمانــی ۳ماهــه هســتند .بــه اعتقــاد برخــی
صادرکننــدگان ایــن سیاســت باعــث نوعــی بخشــی نگــری
و ســردرگمی تجــار خواهــد شــد؛ چراکــه ایــن بخشــنامه
جدیــد تنهــا مختــص بــه یــک کاال اســت .ســیدرضی
حاجیآقامیــری ،عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
ایــران ،درخصــوص بخشــنامه ســازمان توســعه تجــارت مبنی
بــر بازگردانــدن ارز صادراتــی فــرش دســتباف در گفتوگــو
بــا «دنیــای اقتصــاد» گفــت :عمــده معامــات در مــورد
فــرش بهصــورت امانــی اســت .خــروج فــرش دســتباف از
کشــور بــه معنــی فــروش آن نیســت .بلکــه ایــن کاال در واقــع
از انبارهــای داخلــی بــه انبارهــای خارجــی منتقــل میشــود
تــا بتوانــد مشــتری پیــدا کنــد .حتــی در برخــی از مــوارد،
صادرکننــدگان فــرش دســتباف مجبورنــد کاال را بفرســتند و
بــه خریــدار ایــن امتیــاز را بدهنــد کــه در صــورت فــروش
کاال بــه آنهــا پــول بدهــد .در ایــن شــرایط هــم صــادرات
فــرش دســتباف بــه معنــای فــروش قطعــی نیســت .بــه
گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی ،اگرچــه بــازه زمانــی  ۷ماهــه
منطقیتــر از بــازه زمانــی ۳ماهــه بــرای بازگردانــدن ارز
صادراتــی اســت امــا بــه اعتقــاد مــن بایــد ایــن بــازه زمانــی
تــا  ۱۲مــاه تمدیــد میشــد .میــری عنــوان کــرد :اینکــه در
یــک بخشــنامه تمــام صادرکننــدگان را ملــزم بــه بازگردانــدن
سـهماهه ارز صادراتــی کننــد ،قطعــا درســت نیســت .چراکــه
نحــوه فــروش هــر کاال بــا کاالی دیگــر فــرق دارد .از ایــن رو
نیــاز اســت بــرای تعییــن زمــان بازگردانــدن ارز صادراتــی ،بــا
هــر اتحادیــه و تشــکل مشــورت صــورت گیــرد.
منبع  :دنیایی اقتصاد
/https://donya-e-eqtesad.com
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آزادسازی قیمت برق برای برونرفت صنایع بخشخصوصی برق از بحران
فعــاالن بخــش خصوصــی در کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران
در حــال تدویــن بیانی ـهای بــرای تشــویق و مجــاب کــردن
دولــت بــه اعطــای مجــوز بــرای ورود بخــش خصوصــی بــه
اســتفاده از گازهایــی هســتند کــه همــراه بــا نفــت میســوزد.
بیســت و دومیــن نشســت کمیســیون انــرژی و محیــط
زیســت اتــاق تهــران بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره
ســندیکای صنعــت بــرق و بررســی وضعیــت کنونــی ایــن
صنعــت در کشــور برگــزار شــد.
تثبیت قیمت برق بالی جان صنعت برق
در ادامــه ایــن نشســت ،بررســی وضعیــت کنونــی صنعــت
بــرق کشــور مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت .پیــام
باقــری ،نایبرییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق ،بــا بیــان اینکــه ایــران بــا تولیــد  80هــزار مــگاوات
بــرق جــزو  10کشــور برتــر در ایــن حــوزه اســت ،گفــت :در
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در کشــور ،صنعــت بــرق
پرچمــدار اســت.
پیــام باقــری افــزود :بــا ایــن حــال ،طــرح تثبیــت قیمتهــا
کــه در دوره هفتــم مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب
رســید ،صنعــت بــرق کشــور را وارد چرخــه بحــران کــرد کــه
کمــاکان نیــز ایــن بحــران ادامــه دارد.
بــه گفتــه باقــری ،بیــش از  30هــزار میلیــارد تومــان بدهــی
وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ،رکــود
فراگیــر را در ایــن صنعــت ایجــاد کــرده اســت و در حــال
حاضــر نزدیــک بــه  600قــرارداد ایــن صنعــت بــه ارزش
بیــش از  3هــزار میلیــارد تومــان متوقــف شــده اســت.
همچنیــن ،علیرضــا اســدی ،معــاون پژوهشــی ســندیکای
صنعــت بــرق ،طــی ســخنانی ،بــا اشــاره بــه ارزش افــزوده
صنعــت بــرق در دو دهــه گذشــته ،افــزود :رونــد ارزش افزوده
بــه طــور کلــی صعــودی بــوده و در بخــش صنعــت در ســال
 1393بــه بیــش از یــک میلیــون و  750هــزار میلیــارد ریــال
رســیده اســت.
وی تعــداد شــرکتهای ســازنده در صنعــت بــرق کشــور را
 475بنــگاه اعــام کــرد و یــادآور شــد کــه ایــن صنعــت در
حــال حاضــر  153هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم دارد .اســدی
در عیــن حــال ،رونــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بــرق طــی ســال هــای اخیــر را کاهشــی عنــوان کــرد بــه

طــوری کــه بــه گفتــه وی ،ایــن میــزان طــی ســال 1396
نســبت بــه ســال  1394در حــدود  70درصــد کاهــش داشــته
اســت.
معــاون پژوهشــی ســندیکای صنعــت بــرق در ادامــه و
بــا اشــاره بــه آمــار بانــک مرکــزی ،ســهم بــرق در هزینــه
خانــوار را  1.28درصــد اعــام کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه
بررسـیهای صــورت گرفتــه در زمینــه جریــان درآمد-هزینــه
صنعــت بــرق کشــور ،نتایــج تخمیــن کســری بودجــه 22817
میلیــارد ریالــی صنعــت بــرق را نشــان میدهــد.
وی ســپس بــه برخــی چالشهــای صنعــت بــرق کشــور
اشــاره کــرد و نظــام قیمتگــذاری ناکارآمــد و غیرشــفاف،
کاهــش ســرمایهگذاری بــرای توســعه ظرفیــت تولیــد،
فرســودگی تجهیــزات تولیــد و انتقــال و توزیــع بــرق ،عــدم
پرداخــت مطالبــات و جرایــم دیرکــرد بخــش خصوصــی،
توقــف پروژههــا بــه دلیــل عــدم جبــران افزایــش قیمــت
نهادههــا در قراردادهــا ،مشــکل تامیــن مــواد خــام و فلــزات
موردنیــاز تولیدکننــدگان و همچنیــن آثــار منفــی مالــی و
فنــی تحریمهــا را از جملــه مهمتریــن چالشهــای ایــن
بخــش عنــوان کــرد.
اســدی ســپس از جملــه راهکارهــای حــل مشــکالت صنعــت
بــرق را اصــاح نظــام قیمتگــذاری بــرق ،مدیریــت عرضــه
و تقاضــای فلــزات و مــواد خــام در بــازار و جبــران افزایــش
قیمــت نهادههــا در قراردادهــای جــاری و آتــی بیــان کــرد.
نگرانیها از کمبود برق در سال آینده
ســیدحامد واحــدی ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش
عمــدهای از صــادرات بــرق ایــران بــه کشــورهای همجــوار
از جملــه عــراق و افغانســتان صــورت میگیــرد ،افــزود:
بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود در نقــل و انتقــاالت پولــی
و مالــی ناشــی از تحریمهــا ،موضــوع تهاتــر بــا کشــورهای
خریــدار بــرق از ایــران را میتــوان در دســتورکار قــرار داد.
حمیدرضــا صالحــی از اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران
نیــز در ســخنانی ،بــر اقتصــاد بــرق و حــل ایــن موضــوع تاکید
کــرد و افــزود :دولــت بایــد هرچــه ســریعتر در خصــوص
تعییــن تکلیــف هــزار قــرارداد صنعــت بــرق کــه بالتکلیــف
مانــده اســت اقــدام کنــد.
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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.
اندیشــهٔ 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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