انـرژی
شماره صد و چهار  //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود وهفت

نشست صبحانه کاری محمدباقر نوبخت در اتاق ایران

ک برای کنترل
چند تکنی 
خاموشیها

حمیدرضا صالحی  /نایب رئیس کمیسیون
انرژی و محیط زیست اتاق تهران
در تابســتانی کــه گذشــت ،گــذر از پیــک مصــرف بــرق بــه یکــی از
بحرانهــای جــدی متولیــان نیــرو کشــور تبدیــل شــد .واکاوی ریشــه ایــن
ت نیروگاههــا و عــدم امــکان
بحــران از عــدم ســرمایهگذاری در زیرســاخ 
بهرهبــرداری از ســدهای آبــی حکایــت دارد کــه بــه دلیــل کاهــش نــزوالت،
امــکان اســتفاده از نیروگاههــا را بــا دســتاندازهای بیشــماری همــراه
کــرده بــود.
در تابســتانی کــه گذشــت ،گــذر از پیــک مصــرف بــرق بــه یکــی از
بحرانهــای جــدی متولیــان نیــرو کشــور تبدیــل شــد .واکاوی ریشــه ایــن
ت نیروگاههــا و عــدم امــکان
بحــران از عــدم ســرمایهگذاری در زیرســاخ 
بهرهبــرداری از ســدهای آبــی حکایــت دارد کــه بــه دلیــل کاهــش نــزوالت،
امــکان اســتفاده از نیروگاههــا را بــا دســتاندازهای بیشــماری همــراه
کــرده بــود .حــال بــا توجــه بــه پیشبینــی رشــد  ۶ /۸درصــدی مصــرف
بــرق در ســال  ،۹۸ایــن ســوال مطــرح اســت کــه تصمیمســازان نیــرو بــرای
عبــور از پیــک ســال آتــی چــه راهکارهایــی را بایــد در دســتور کار قــرار
دهنــد تــا خاموشــیهای ســال آینــده رخــت بربندنــد.
در گام نخســت بایــد ریشــه نابســامانی تولیــد بــرق در کشــور مــورد واکاوی
قــرار گیــرد .نامتــوازن بــودن قیمــت انــرژی در ایــران و مصــرف بــاال بــه
دلیــل ارزان بــودن قیمــت بــرق ،دو متهمــی هســتند کــه میتــوان ریشــه
اصلــی خاموشــیهای اخیــر را بــه آنهــا نســبت داد .بــرای برونرفــت از
ایــن چالشهــا بایــد چنــد موضــوع را در نظــر داشــت .نخســت اینکــه
مســاله اقتصــاد بــرق و تعرفهگــذاری ایــن کاال مــورد توجــه متولیــان ایــن
صنعــت قــرار گیــرد؛ زیــرا تــا زمانــی کــه تــوازن بــه صنعــت بــرق بازنگــردد،
نمیتــوان انتظــار اســتقبال ســرمایهها از ایــن صنعــت اســتراتژیک
را داشــت .در گام بعــدی بایــد پروژههــای نیمهتمــام در صنعــت بــرق
را تکمیــل و بــه مــدار وارد کــرد .البتــه ایــن مهــم در کنــار اینکــه بــه
ســرمایهگذاری نیــاز دارد ،مســتلزم ایــن موضــوع اســت کــه دولــت و
بهخصــوص ادامــه در صفحــه 4

تشکیل  10کارگروه تخصصی بین اتاق
ایران و سازمان برنامهوبودجه
در نشســت صبحانــه کاری رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه بــا جمعــی
از روســای اتاقهــای سراســر کشــور و نماینــدگان تشــکلهای
زیرمجموعــه اتــاق ایــران مقــرر شــد کــه  10کارگــروه تخصصــی بیــن
ایــن ســازمان و اتــاق ایــران تشــکیل شــود تــا از ایــن پــس پــل
ارتباطــی بیــن دولــت و بخشخصوصــی باشــند.
رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه کــه بــه صــرف صبحانــه کاری میهمــان فعــاالن
اقتصــادی در اتــاق ایــران بــود از تدویــن دو برنامــه ،یکــی معطــوف بــه مشــکالت
بنگاههــای تولیــدی و دیگــری چالشهایــی کــه پیمانــکاران بــا آنهــا مواجــه
هســتند ،خبــر داد.
وی خاطرنشــان کــرد کــه بخشــنامههای مربــوط بــه ایــن دو برنامــه هنــوز
تدویــن و نهایــی نشــدهاند و حتم ـاً بــرای نهایــی شــدن آنهــا از نظــرات بخــش
خصوصــی اســتفاده خواهــد شــد.
در ایــن نشســت غالمحســین شــافعی ،رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی کشــور از
توســعه نامتــوازن منطق ـهای انتقــاد کــرد و گفــت :بــا وجــود تدویــن برنامههــای
توســعهای متنــوع ،توســعه متــوازن در ســطح کشــور رخ نــداده و از ظرفیتهــای
موجــود در اســتانها اســتفاده نشــده اســت .دولــت بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ

دهــد کــه چــرا دولــت مرکــزی تعهــد خــود را در مــورد توســعه همــه مناطــق
کشــور اجــرا نمیکنــد و تنهــا نــگاه بودج ـهای بــه ایــن موضــوع دارد؟
وی تصریــح کــرد :متأســفانه دســتگاههای مختلــف بــه جــای تحقــق اهــداف
تعییــن شــده در برنامههــای توســعهای ،ســعی دارنــد اهــداف خــود را اجرایــی
کننــد و ایــن بــه معنــای انحــراف منابــع کشــور اســت.
رئیــس اتــاق ایــران مســئله دیگــری کــه در حــال حاضــر شــرایط اقتصــادی را
پیچیــده کــرده اســت را شــیوه توزیــع منابــع کشــور دانســت و گفــت :یارانههــا بــا
نیــت حمایــت از اقشــار آســیبپذیر پرداخــت میشــوند امــا بخــش قابلتوجهــی
از ایــن منابــع بــه دســت آنهایــی کــه بایــد نمیرســد و برعکــس افــراد برخــوردار
از آنهــا منتفــع میشــوند.
ســازمان برنامهوبودجــه در پــی حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی و
پیمانــکاران
محمدباقــر نوبخــت ،رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه در ابتــدای ســخنان خــود
آمــاری از وضعیــت اشــتغال کشــور ارائــه داد .بــر اســاس اظهــارات وی جمعیــت
فعــال کشــور در ســال گذشــته بیــن  150تــا  200هــزار نفــر بــوده کــه طــی 5
ســال اخیــر ایــن رقــم ادامــه در صفحــه3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی

ـان
ـه عمـ
ـادرات گاز بـ
ـرات صـ
ـات مذاکـ
تشــکیل  10کارگــروه تخصصــی بیــن اتــاق جزئیـ
ایــران و ســازمان برنامهوبودجــه در نشســت مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران ضمن
تشــریح دلیــل تعویــق آغــاز پــروژه صــادرات گاز به
عمــان ،گفــت :احتمــاال چارچــوب همــکاری کــه در
ایــن زمینــه بیــن ایــران و عمــان نوشــته شــده
اواخــر مهرمــاه یــا آبانمــاه امضــا شود.مشــروح

صبحانــه کاری رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه بــا
جمعــی از روســای اتاقهــای سراســر کشــور و
نماینــدگان تشــکلهای زیرمجموعــه اتــاق ایــران
مقــرر شــد کــه  10کارگــروه تخصصــی بیــن ایــن
ســازمان و اتــاق ایــران تشــکیل شــود مشــروح خبــر

خبــر
موانــع همکاریهــای اقتصــادی ایــران و
ـود فعــاالن اقتصــادی ایــران
ـرف شـ
ـان برطـ
پتروشــیمیها در برگشــت ارز بــه نیمــا آلمـ
کوتاهــی نکردنــد رییــس کمیســیون انــرژی ،در نشســتی بــا نماینــده اتــاق برلیــن خواســتار رفــع
صنایــع پاالیشــی و پتروشــیمی اتــاق بازرگانــی موانــع تجــارت بــا آلمــان شــدند .مشــروح خبــر

ایــران اعــام کــرد ١٢ :میلیــارد دالر از  ٤٠میلیــارد
دالر صــادرات غیــر نفتــی کشــور متعلــق بــه معرفــی  ۵پــروژه مشــترک انــرژی
شــرکتهای پتروشــیمی اســت کــه در برگشــت ارز
بیــن ایــران و عــراق ســخنگوی اتحادیــه
کوتاهی نکردهاند .مشــروح خبر
صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی بــا اشــاره
بــه ادامــه تعامــات و همــکاری انــرژی بیــن ایــران
ایــران و اروپــا در یــک قدمــی توافــق و عــراق ،پنــج پــروژه درحــال اجــرا یــا در حــال
نفتیمحمدجــواد ظریــف در نشســت یــک ســاعته مذاکــره بیــن دو کشــور را تشــریح کــرد .مشــروح
.
بــا خبرنــگاران آمریکایــی ،از توافــق بــا کشــورهای خبــر
اروپایــی بــرای دور زدن تحریمهــای آمریــکا و
.
فــروش نفــت ایــران گفت..مشــروح خبــر

ـرژی
ـای انـ
ـل هـ
ـت حامـ
ـدن قیمـ
ـی شـ
واقعـ
ـرخ ارز از آنچــه در ســال هــای پــس از جنــگ
و نـ

تحمیلــی تاکنــون شــاهد آن بــوده ایــم اینگونــه بــر
مــی آیــد کــه وزرا و مســئوالن و مدیــران اجرائــی
و تقنینــی کشــور در محــدوده بســیار کوچکــی از
آحــاد ملــت و خــواص دســت بــه دســت مــی شــوند

مشــروح خبــر

.

بخــش صنعــت چگونــه از رشــد منفــی
خــارج میشــود؟فعاالن بخــش خصوصــی در

گفتوگــو بــا پایــگاه خبــری اتــاق ایــران پاســخ میدهنــد

مشــروح خبــر

.

رقابــت صادرکننــدگان در بیســت و دومیــن
ـور رئیــس کل ســازمان
ـی کشـ
ـداد صادراتـ
رویـ

توســعه تجــارت ایــران از رقابــت  ۵۱۰صادرکننــده
در  ۶۳گــروه کاالیــی و  ۷گــروه خدمــات فنــی و
مهندســی در بیســت و دومیــن دور از انتخــاب
صادرکننــدۀ نمونــه خبــر داد.مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
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ـیمی
ـوراک پتروشـ
ـرخ جدید خـ
ـاره نـ
ـت دربـ
دولـ
هنــوز تصمیمــی نگرفتــه اســت مشــروح خبــر

ـارد
ـت میلیـ
ـط هفـ
ـک و متوسـ
ـای کوچـ
ـگاه هـ
بنـ
.
ـتند مشــروح خبــر
ـادرات داشـ
دالر صـ

ضــرورت توجــه بــه ســرمایهگذاری مشــترک
ـتان مشــروح خبــر
ـران و گرجسـ
ـبات ایـ
در مناسـ

ظرفیــت نصــب شــده انرژیهــای نــو
بــه  ۶۵۰مــگاوات رســید مشــروح خبــر

امضــای توافــق روســیه و اســامآباد بــرای
احــداث خــط لولــه گازی از ایــران مشــروح
.
خبــر

ـه ۶۵۰
ـو بـ
ـای نـ
ـده انرژیهـ
ـب شـ
ـت نصـ
ظرفیـ
.
ـید مشــروح خبــر
ـگاوات رسـ
مـ

روســیه و پاکســتان بــرای انتقــال گاز ایــران از
دریــا توافــق کردنــد مشــروح خبــر
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مشروح خبر

صــادرات بــه عــراق نصــف شــد مشــروح خبــر
مســکو خواهــان همــکاری بیشــتر بــا ایــران
است مشروح خبر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
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ادامه از صفحه 1
بــا افزایــش نــرخ مشــارکت در ســطح جامعــه بــه  700هــزار
نفــر در ســال رســیده اســت.
وی ادامــه داد :ســال گذشــته از  736هــزار نفــری کــه وارد
عرصــه اشــتغال شــدند بــرای  710هــزار نفــر شــغل ایجــاد
شــد .در بهــار ســال جــاری طبــق گــزارش مرکــز آمــار 711
هــزار نفــر جمعیــت فعــال وارد میــدان و از بیــن بیــکاران
موجــود  757هــزار نفــر مشــغول بــه کار شــدند .ایــن
بــرای اولیــن بــار بــود تعــداد افــرادی کــه شــاغل شــدند از
تعــداد افــرادی کــه تــازه وارد جمعیــت متقاضیــان اشــتغال
میشــدند ،بیشــتر بــود.
نوبخــت البتــه در مــورد وضعیــت بنگاههــای اقتصــادی و
جریــان اشــتغال منفــی کــه در واحدهــا در حــال وقــوع
اســت ،احســاس نگرانــی کــرد و افــزود :دولــت از ایــن جهــت
احســاس خطــر میکنــد و بایــد بــرای آن برنامهریــزی
کــرد .ســازمان برنامهوبودجــه درصــدد اســت در راســتای
جبــران ایــن مســئله برنام ـهای ارائــه دهــد کــه بــرای ایــن
منظــور بــه نظــرات و پیشــنهادهای بخــش خصوصــی نیــاز
داریــم.
رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه از پیگیــری ایــن ســازمان در
مــورد تدویــن دو برنامــه ،یکــی دربــاره مشــکالت واحدهــای
تولیــدی و دیگــری مســئله پیمانــکاران خبــر داد .بــه اعتقــاد
ایــن مقــام مســئول اگــر مشــکالت ایــن دو بخــش را حــل
نکنیــم ،تولیــد و اقتصــاد کشــور مختــل میشــود.
تشــویق دســتگاههای اجرایــی بــه واگــذاری
طرحهــای نیمهتمــام
علــی عبدالعل ـیزاده ،رئیــس کارگــروه واگــذاری پروژههــای
نیمهتمــام اتــاق ایــران در تأییــد آنچــه شــافعی در مــورد
وضعیــت توســعه مناطــق مختلــف کشــور گفــت ،نبــود
ردپــای بخــش خصوصــی در برنامههــای توســعهای را دلیــل
عــدم تحقــق اهــداف ایــن برنامههــا دانســت و تأکیــد کــرد:
توســعه یــک امــر ملــی اســت و نبایــد توســط دولــت انجــام
شــود .بخــش خصوصــی موظــف بــه اجــرای برنامههــای
توســعهای اســت.
وی همچنیــن از رویکــرد خــوب دولــت در مــورد واگــذاری
طرحهــای نیمهتمــام بــه بخــش خصوصــی ســخن گفــت
و افــزود :اینکــه دولــت تصمیــم گرفتــه باالخــره از ظرفیــت
بخــش خصوصــی بهــره بگیــرد ،نکتــه مثبتــی اســت امــا
دســتگاههای اجرایــی از ایــن موضــوع خوشــحال نیســتند و

حمیدرضــا صالحــی ،نایبرئیــس
کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق
ایــران سیاســت ســرکوب ارزی را
اقدامــی نادرســت خوانــد و تأکیــد کــرد:
آنچــه وضعیــت اقتصــادی کشــور را بــه
اینجــا کشــاند ،تحریمهــا نبــود بلکــه
سیاســتهای نادرســت دولــت بــود.

در برابــر آن مقاومــت میکننــد .متأســفانه اطالعــات مربــوط
بــه ایــن طرحهــا چرخــش نــدارد و بخــش خصوصــی
نمیتوانــد بــدون اطــاع از پروژههــای موجــود ،وارد ایــن
عرصــه شــود.
رئیــس کارگــروه طــرح واگــذاری پروژههــای نیمهتمــام
اتــاق ایــران پیشــنهاد داد کــه دولــت ،دســتگاههای اجرایــی
را بــه مشــارکت و فعالیــت در بخــش واگذاریهــا تشــویق
کنــد.
سایه سیاست بر اقتصاد
محمــد امیــرزاده ،رئیــس کمیســیون احــداث و خدمــات
فنــی و مهندســی اتــاق ایــران از وجــود نگرشهــای غلــط
در اقتصــاد و افتــادن ســایه ســنگین تصمیمــات سیاســی بــر
اقتصــاد کشــور گالیــه کــرد و گفــت :وضعیــت حملونقــل
و تولیــد کشــور یکشــبه بــه اینجــا نرســیده اســت.
طــی ســالهای گذشــته بــه دلیــل تصمیمــات اشــتباه و
نگاههــای سیاســی بــه موضوعــات اقتصــادی ،دچــار ایــن
مســائل شــدهایم.
سرکوب ارز نادرست است
حمیدرضــا صالحــی ،نایبرئیــس کمیســیون
توســعه صــادرات اتــاق ایــران سیاســت ســرکوب ارزی
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را اقدامــی نادرســت خوانــد و تأکیــد کــرد :آنچــه وضعیــت
اقتصــادی کشــور را بــه اینجــا کشــاند ،تحریمهــا نبــود بلکــه
سیاســتهای نادرســت دولــت بــود.
وی تشــریح کــرد :منابــع الزم بــرای اســتفاده از انرژیهــای
نــو ،از طریــق قبــوض بــرق از مــردم گرفتــه میشــود و وارد
حســاب خزانــه میشــود .ایــن وجــوه طبــق قانــون بایــد
بــرای توســعه نیروگاههــای انــرژی تجدیدپذیــر صــرف شــود.
متأســفانه دولــت بخشــی از ایــن منابــع را برداشــته و در
دیگــر بخشهــا اســتفاده کــرده اســت.
کاهش صادرات و تولید
محمــد الهوتــی ،رئیــس کنفدراســیون صــادرات نیــز
خودتحریمــی هــا ســخن گفــت و تأکیــد کــرد :دولــت
بایــد قبــل از اینکــه بخشــنامهای صــادر شــود ،نظــر بخــش
خصوصــی را بخواهــد.
ایــن فعــال اقتصــادی نیــز آمــار و اطالعاتــی کــه در اختیــار
دولــت قــرار میگیــرد را غیرواقعــی خوانــد و ادامــه داد:
شــما از افزایــش میــزان صــادرات خبــر میدهیــد امــا آنچــه
واقعیــت دارد ،بیانگــر کاهــش صــادرات و تولیــد در کشــور
اســت.
وی همچنیــن از صــدور بخشــنامههای یکشــبه از ســوی
دولــت در مــورد ممنوعیــت انــواع کاالهــا انتقــاد کــرد و
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افــزود :هــر روز شــاهد ممنوعیــت اقــام جدیــدی هســتیم
کــه بــدون مشــورت و اطالعرســانی ،اعــام میشــوند .دولــت
بــه ایــن نکتــه توجــه نمیکنــد کــه صادرکننــده متعهــد
اســت و بایــد طبــق قــرارداد خــود بــا طــرف مقابــل عمــل
کنــد .چگونــه میتــوان بــدون در نظــر گرفتــن ایــن مســئله
صــادرات را ممنــوع کــرد.
تشکیل کمیتههای 10گانه
در ادامــه ســید حمیــد پورمحمــدی ،معــاون هماهنگــی
برنامهوبودجــه از تشــکیل  10کمیتــه تخصصــی بیــن
ســازمان برنامــه و بودجــه و اتــاق ایــران خبــر داد و
گفــت :ایــن کمیتههــا در زمینــه صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،پیمانــکاری و نظــام خدمــات فنــی و مهندســی،
آب ،کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،انــرژی ،اقتصــاد کالن
و اقدامــات مقابلــه بــا تحریــم ،بودجــه ،آمایــش ســرزمین
و توســعه منطق ـهای ،شــورای اقتصــاد و ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی ،راه و دارو و تجهیــزات خواهــد بــود.
وی همچنیــن در مــورد اظهــارات یکــی از فعــاالن اقتصــادی
در مــورد درآمدزایــی دولــت از مابهالتفــاوت نــرخ ارز گفــت:
حتــی یــک ریــال از ایــن وجــوه در اختیــار دولــت قــرار
نگرفتــه و تمــام آن بــرای واردات مــواد اولیــه ،تجهیــزات،
کاالهــای اساســی و غیــره اســتفاده شــده و میشــود.
پورمحمــدی همچنیــن در مــورد برنامــه دولــت بــرای
مقابلــه بــا تحریمهــا از طراحــی نقشــه راهــی در  5حــوزه
خبــر داد کــه شــامل بودجــه ،معیشــت مــردم ،تولیــد ،نظــام
بانکــی و ارز میشــود.
رشد درآمدها
محمدباقــر نوبخــت در جمعبنــدی مباحــث بــه چنــد
نکتــه در مــورد منابــع حاصــل از مابهالتفــاوت نــرخ ارز
اشــاره کــرد .وی تصریــح کــرد :برخــی میگوینــد دولــت
بــا اســتفاده از ایــن منابــع بدهیهــای خــود را پرداخــت
کــرده اســت کــه طبــق گــزارش خزانــه کشــور چنیــن
ادعایــی درســت نیســت.
وی ادامــه داد :طبــق ایــن گــزارش در  6مــاه گذشــته
درآمــد دولــت برابــر بــا  150هــزار میلیــارد تومــان بــوده
یعنــی  77درصــد از آنچــه بایــد کســب میشــده را کســب
کردهایــم البتــه در همیــن مــدت نســبت بــه  6ماهــه اول
ســال گذشــته  124درصــد رشــد داشــتهایم.
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پــس از آن کــه برخــی فعــاالن اقتصــادی ،مخاطــب
ی ارزی را بخشهــای خصولتــی همچــون
پیمانســپار 
پتروشــیمیها عنــوان کردنــد ،رییــس کمیســیون انــرژی،
صنایــع پاالیشــی و پتروشــیمی اتــاق بازرگانــی ایــران اعــام
کــرد ١٢ :میلیــارد دالر از  ٤٠میلیــارد دالر صــادرات غیــر
نفتــی کشــور متعلــق بــه شــرکتهای پتروشــیمی اســت
کــه در برگشــت ارز کوتاهــی نکردهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،رییــس ســازمان توســعه تجــارت،
نارضایتــی اخیــر رییــس جمهــور از برنگشــتن ارزهــای
صادراتــی را از شــرکتهای عمــده صادراتــی در
بخــش پتروشــیمی و محصــوالت پایــ ه نفتــی کــه اکثــرا
شــرکتهای شــبهدولتی ،وابســته بــه هلدینگهــای
بــزرگ ســرمایهگذاری و بــا مدیریــت دولتــی یــا وابســته
بــه نهادهــا هســتند؛ عنــوان و تاکیــد کــرد کــه اینهــا
بــه تعهــد خــود در ایــن زمینــه عمــل نکردنــد و ارز
صادراتیشــان را کامــل بــه ســامانه نیمــا نیاوردنــد.
رییــس کنفدراســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران هــم
معتقــد اســت کــه ایــن اقــدام عمدتــا از ســوی شــرکتهای
بــزرگ و شــبهدولتی کــه عمــده بــازار را در دســت دارنــد،
صــورت گرفتــه کــه بایــد از آن هــا پرســید دالرهایشــان را
کجــا بردهانــد؟
امــا رییس کمیســیون انرژی ،صنایع پاالیشــی و پتروشــیمی
اتــاق بازرگانــی ایــران در ایــن بــاره تصریــح کــرد کــه طــی
مــدت اخیــر و بــا توجــه بــه موضــوع پیمانســپاری ارزی،
فقــط نــوک پیــکان بــه ســمت پتروشــیمیها گرفتــه شــد.
امــا بایــد دیــد کــه ایــن صحبتهــا و انتقــادات از ســوی
کیســت؟
علــی شــمس اردکانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :رقیــب اصلــی پتروشــیمی ایــران ،صنایــع وابســته
بــه عربســتان اســت؛ بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه
عامــل وهابــی داشــته باشــد .احتمــال دیگــر ایــن اســت کــه
کســانی کــه نســبت بــه ایــن موضــوع انتقــاد دارنــد ،اقتصــاد
را بلــد نیســتند یــا نمیداننــد کــه ســازوکار پتروشــیمیها
بــه چــه صــورت اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پتروشــمیها شــرکتهایی هســتند
کــه براســاس اجــرای نادرســت اصــل  ۴۴قانــون اساســی،
تقریبــا خصولتــی شــده اســت ،اظهــار کــرد :بــه هرحــال
مدیــران شــرکتها بایســتی بــه لحــاظ حقوقــی منافــع
تجــاری شــرکتها را حفــظ کننــد .برخــی شــرکتها

انـرژی
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دولت درباره نرخ جدید خوراک
پتروشیمی هنوز تصمیمی نگرفته است

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:

پتروشیمیها در
برگشت ارز به نیما
کوتاهی نکردند

اموالــی دارنــد کــه بــه نــرخ روز تهیــه کردهانــد امــا بــه زور
میگوینــد ایــن امــوال را نصــف قیمــت بفروشــید کــه در
اینصــورت مدیــران از نظــر حقوقــی ضایــع کننــده مــال
میشــوند کــه بــه لحــاظ شــرع و عــرف حــق ندارنــد در
امــوال خــود و دیگــران دخالــت کننــد.
رییــس کمیســیون انــرژی ،صنایــع پاالیشــی و پتروشــیمی
اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کــرد :پتروشــیمیها بایــد
محصــول خــود را در داخــل و خــارج بــرای حفــظ منافــع
ملــی بــه بهتریــن قیمــت بفروشــند .نظــرات خــاف ایــن
موضــوع غیرکاشناســی و نشــان از بیســوادی افــراد اســت.
شــمس اردکانــی دربــاره اینکــه گفتــه میشــود
«شــرکتهای خصولتــی همچــون پتروشــیمیها ارز
حاصــل از صادراتشــان را بــه ســامانه نیمــا عرضــه
نمیکننــد» ،تصریــح کــرد :بایــد مشــکالت ایــن بخــش
هــم را در نظــر گرفــت و متناســب بــا آن اظهــار نظــر کــرد.
وی نــرخ معاملــهای بــرای پتروشــیمیها را برابــر نــرخ
بــازار ثانویــه عنــوان کــرد.

احمــد مهــدوی ابهــری امــروز (دوشــنبه) در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا دربــاره مصوبــه دیــروز هیــات
دولــت ،افــزود :ایــن مصوبــه ،مربــوط بــه نــرخ تســعیر ارز
بــود کــه دربــاره آن شــفاف ســازی شــد؛ براســاس آن ،نــرخ
تســعیر ارز بــا نــرخ بــازار ثانویــه نیمــا انجــام مــی شــود.
دبیــرکل انجمــن کافرمایــی صنعــت پتروشــیمی اضافــه
کــرد :مــا دنبــال رانــت نیســتیم و بــا تســعیر نــرخ
خــوراک پتروشــیمی هــا براســاس نــرخ بــازار ثانویــه
موافقیم«.پتروشــیمی هــا از ایــن شــفاف ســازی اســتقبال
مــی کننــد».
وی بــا بیــان اینکــه هنــوز دربــاره نــرخ جدیــد خــوراک
تصمیمــی گرفتــه نشــده اســت ،یــادآور شــد :نــرخ خــوراک
پتروشــیمی هــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه امــکان رقابــت
مجتمــع هــای ایرانــی بــا ســایر تولیدکننــدگان جهانــی را
فراهــم کنــد ،ضمــن آنکــه بتوانــد بــرای ســرمایه گــذاران
جذابیــت داشــته باشــد.
مهــدوی ابهــری تصریــح کــرد :بــرای تعییــن نــرخ خــوراک
در ایــران بایــد وضعیــت خــوراک در ســایر کشــورها مــورد
بررســی قــرار گیــرد تــا براســاس واقعیــات محاســبه شــود و
مشــکلی رخ ندهــد.
وی ،بــه وجــود محدودیــت هــای پیــش روی صنعــت
پتروشــیمی ایــران اشــاره کــرد و گفــت :پتروشــیمی هــای
ایــران بــا مشــکالتی ماننــد تحریــم ،هزینــه بــاالی تامیــن
مالــی و محدودیــت در واردات کاتالیســت و تجهیــزات
مواجــه هســتند کــه ایــن معضــات قابــل مقایســه بــا دیگــر
کشــورها نیســت.
دبیــرکل انجمــن کافرمایــی صنعــت پتروشــیمی اضافــه
کــرد :نــرخ خــوراک پتروشــیمی براســاس فرمولــی تعییــن
مــی شــود کــه عواملــی ماننــد قیمــت نفــت و  ...در آن
تاثیرگذارنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بــا مصوبــه دیــروز (یکشــنبه) هیــات
دولــت ،از ابتــدای مهــر امســال در محاســبه قیمــت میعانات
گازی ،گاز طبیعــی خــوراک و دیگــر خــوراک هــای تحویلــی
بــه واحدهــای پتروشــیمی داخلــی ،نــرخ تســعیر ارز هــر
مــاه برابــر بــا متوســط نــرخ معامالتــی ارز در ســامانه نیمــا
خواهــد بــود.
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ســازمان برنامــه و بودجــه ،منابعــی را کــه طبــق
قانــون بــرای ایــن بخــش در نظــر گرفتــه شــده
اســت را بهطــور کامــل تخصیــص دهــد تــا آثــار
خاموشــیها نیــز از میــان برداشــته شــود.
یکــی دیگــر از راهکارهایــی کــه میتــوان در مواجهــه
بــا کنتــرل خاموشــیها در دســتور کار قــرار داد،
تامیــن بخشــی از بــرق مــورد نیــاز کشــور در پیــک
بــه وســیله کشــورهای همســایه اســت .ایــن موضــوع
عالوهبــر اینکــه نیــاز بــه ســرمایهگذاری در بخــش
نیروگاهــی را کاهــش میدهــد ،میتوانــد مزایایــی
نیــز بــه همــراه داشــته باشــد و کســری پیــک ســال
بعــد را هــم جبــران کنــد .بســیاری از همســایگان
شــمالی ایــران اوج پیکشــان در زمســتان اســت و
ایــن در حالــی اســت کــه اوج پیــک کشــور مــا در
تابســتان قــرار دارد .همیــن موضــوع مزیتهــای
چندجانبــه تبــادل بــرق بــا همســایگان را نمایــان
میکنــد؛ چــرا کــه از یکســو میتــوان در تابســتان
از بــرق آنهــا اســتفاده کــرد و از ســوی دیگــر در
زمســتان صــادرات بــرق بــه این کشــورها را در دســتور
کار قــرار داد .ایــن رونــد هــم هزینــه کمتــری در پــی
خواهــد داشــت و هــم چالــش ســرمایهگذاری را در
بخــش نیروگاههــا تــا حــدودی برطــرف خواهــد کــرد.
مســاله دیگــر امــا بحــث اســتفاده از ظرفیتهــای
شــبکههای داخلــی اســت .بــه هــر حــال بایــد
بپذیریــم باتوجــه بــه خدماتــی کــه وزارت نیــرو در
راســتای کاهــش تلفــات در قالــب پروژههــای اجرایــی
انجــام داده اســت ،باعــث شــده بخشــی از انــرژی تلــف
شــده در شــبکهها را بــه نــام «پروژههــای کاهــش
تلفــات» ذخیرهســازی کنــد .براســاس ارزیابیهــا
ایــن پروژههــا میتوانــد  ۱۰۰۰تــا  ۲۰۰۰مــگاوات را
در برگیــرد و منجــر بــه کاهــش مصــرف برق در کشــور
شــود ،زیــرا بــه مثابــه یــک نیــروگاه جدیــد هســتند
و بهعنــوان نیروگاههــای مجــازی تلقــی میشــوند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ضرورت توجه به سرمایهگذاری مشترک در
مناسبات ایران و گرجستان

امضای توافق روسیه و اسالمآباد برای
احداث خط لوله گازی از ایران

ســفیر گرجســتان در تهــران بــا رئیــس اتــاق ایــران
دیــدار کــرد و طــی ایــن نشســت بــا توجــه بــه اقبــال
خــوب بازرگانــان و تجــار ایرانــی و گرجــی بــه همــکاری
بــا یکدیگــر و از ســوی دیگــر شــرایط بینالمللــی و
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران بــر لــزوم تقویــت
روابــط بیــن دو کشــور تأکیــد کــرد.
ســفیر گرجســتان در تهــران و رئیــس اتــاق ایــران طــی
نشســتی بــا توجــه بــه روابــط گســترده بیــن دو کشــور،
خواســتار توســعه روابــط در قالــب ســرمایهگذاریهای
مشترک شــدند.
غالمحســین شــافعی در ایــن نشســت گفــت :روابــط دو
کشــور ،مســتحکم و ریشــهای اســت و بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای موجــود زمینــه بــرای توســعه مناســبات
فراهــم اســت.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه تحوالتــی کــه در منطقــه
شــاهد هســتیم نیــاز اســت روابــط را گســترش داده و
حتــی تقویــت روابــط را در ســطح اســتانی نیــز دنبــال
کنیــم.
ایوســب چاخواشــویلی ،ســفیر گرجســتان در تهــران نیز
ضمــن تأییــد ســخنان شــافعی در مــورد لــزوم تقویــت
ســرمایهگذاری مشــترک میــان دو طــرف ،ایــران و
گرجســتان را دارای روابــط ریشــهدار از گذشــتههای
دور دانســت و گفــت :هــز ســاله حــدود  350هــزار نفــر
از ایــران بــه گرجســتان ســفر میکننــد کــه بــه نظــر
میرســد ایــن رقــم در ســال جــاری بــه حــدود 400
هــزار نفــر برســد.
وی افــزود :خوشــبختانه ایــران و گرجســتان در طــول
ســالیان گذشــته مناســبات و روابــط بســیار قــوی بــا
یکدیگــر داشــتند و میتواننــد بــا ســرمایهگذاری
مشــترک بــرای حضــور در بــازار منطقــه نیــز
برنامهریــزی کننــد.

مقامــات انــرژی روســیه و پاکســتان تفاهمنامــهای را
بــرای اجــرای پــروژهای بــرای ســاخت یــک خــط لولــه گاز
زیردریایــی از ایــران بــه پاکســتان و هنــد امضــاء کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از بیزینــس اســتاندارد ،وزارت
انــرژی روســیه بــا انتشــار بیانیـهای در ایــن بــاره اعــام کــرد:
ایــن تفاهمنامــه زمینــه شناســایی ســازمانهای مســئول را
کــه از ایــن پــروژه در زمــان انجــام مطالعــات امکانســنجی،
شناســایی منابــع و تنظیــم و مســیریابی خ ـط لولــه حمایــت
خواهنــد کــرد ،فراهــم میکنــد.
آناتولــی یانوفســکی ،معــاون وزیــر انــرژی روســیه و مقامــات
وزارت انــرژی پاکســتان ایــن ســند را در مســکو امضــاء
کردنــد.
یانوفســکی در ایــن بیانیــه اظهــار کــرد :اکنــون روســیه بایــد
ایــران و هنــد را از امضــای ایــن تفاهمنامــه مطلــع کنــد و
پــس از آن انتظــار م ـیرود ســند مشــابهی بــا هنــد امضــاء
شــود.
ایــن پــروژه در ســال  ۲۰۱۳بــه دلیــل وضــع تحریمهــا
علیــه ایــران مســکوت مانــده بــود ،امــا در ســال ۲۰۱۷
مجــددا احیــاء شــد .روســیه و ایــران در نوامبــر ســال ۲۰۱۷
تفاهمنامــهای را امضــاء کردنــد کــه حمایــت روســیه بــرای
عرضــه گاز از ایــران بــه هنــد را مدنظــر قــرار مــیداد.
س ایرانــی در زمینـ ه اجــرای ایــن پــروژه
یــک گــروه کاری رو 
نخســتین دیــدار خــود را در مــارس برگــزار کــرد .بــه گفتــه
یانوفســکی ،روســیه و پاکســتان رایزنیهایــی را دربــاره یــک
پــروژه دیگــر ســاخت خــط لولــه شــمال جنــوب بــه طــول
 ۱۱۰۰کیلومتــر میــان کراچــی و الهــور پاکســتان بــرای
انتقــال  ۱۲.۳میلیــارد مترمکعــب گاز در ســال انجــام دادهانــد.
معــاون وزیــر انــرژی روســیه اظهــار کــرده کــه اجــرای
ایــن توافــق کــه اکتبــر ســال گذشــته میــان روســیه و
پاکســتان بــرای عرضــه گاز طبیعــی مایــع روســیه امضــاء
شــد ،میتوانــد یــک مســیر همــکاری امیدبخــش باشــد.
دولتهــای دو کشــور همچنیــن در حــال بررســی امضــای
توافقــی بــرای عرضــه محصــوالت نفتــی روســیه بــه پاکســتان
هســتند .بــه عــاوه صنعــت نیــروی بــرق روســیه نیــز بــه
بــازار پاکســتان عالقــه نشــان داده اســت.

انـرژی
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ایران و اروپا در یک
قدمی توافق نفتی

محمدجــواد ظریــف در نشســت یــک ســاعته بــا
خبرنــگاران آمریکایــی ،از توافــق بــا کشــورهای
اروپایــی بــرای دور زدن تحریمهــای آمریــکا و
فــروش نفــت ایــران گفــت.
محمدجــواد ظریــف کــه طــی ماههــای گذشــته از هــر
فرصتــی اســتفاده کــرده تــا تعهــد اروپاییهــا در چارچــوب
برجــام را بــه آنهــا یــادآوری کنــد ،بــه نظــر میرســد اکنــون
بــا توافقهــای جدیــد صــورت گرفتــه اندکــی راضــی شــده
باشــد .او دیــروز در گــپ و گفــت یــک ســاعته بــا خبرنــگاران
آمریکایــی در دفتــر نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل از
توافــق غریبالوقــوع بــرای فــروش نفــت بــه اروپــا علیرغــم
تحریمهــای آمریــکا ســخن گفــت.
وزیــر خارجــه کــه در ادامــه نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل در نیویــورک بــه ســر میبــرد در ایــن جلســه
خوشبینتــر از ماههــای گذشــته بــه نظــر میرســید؛
چــرا کــه پــس از اعــام خبــر اقــدام اروپــا بــرای راهانــدازی
«ســازوکار ویــژه» ارتبــاط مالــی بــا ایــران ،اکنــون موضــوع
اطمینــان پیــدا کــردن از ادامــه فــروش نفــت میتوانــد
خــون تــازه در رگهــای اقتصــاد ایــران جــاری کنــد.
خبرنــگار نیویــورک تایمــز در گزارشــی از ایــن دیــدار
مینویســد کــه در صــورت نهایــی شــدن چنیــن توافقــی
میــان ایــران و اروپــا ،ایــن را بایــد جدیتریــن شــکاف میــان
آمریــکا و متحــدان همیشــگیاش در اروپــا قلمــداد کــرد؛
متحدانــی کــه البتــه روز چهارشــنبه گذشــته در نشســت
شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــرای چندمیــن بــار مخالفــت
خــود را بــا اقدامــات دونالــد ترامــپ اعــام کرنــد.
یــک ســال پیــش در حاشــیه هفتــاد و دومیــن نشســت
ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ،درســت زمانــی کــه
گمانهزنیهــا دربــاره احتمــال خــروج آمریــکا از برجــام
قــوت گرفتــه بــود ،ظریــف در گفتوگــو بــا روزنامههــای
گاردیــن و فایننشــال تایمــز از احتمــال مقابلــه بــه مثــل
و خــروج ایــران از برجــام در صــورت عــدم تأمیــن منافــع
آن ســخن گفــت .او خواســتار آن شــد کــه اروپاییهــا در
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صــورت خــورج آمریــکا از برجــام و بازگردانــدن تحریمهــای
یکجانبــه ایــران ،مقابــل ایــن کشــور بایســتند .او بــه آنهــا
هشــدار داد کــه میــزان حمایتشــان از برجــام کافــی نیســت
و بایــد بــرای حفــظ برجــام تــاش بیشــتری کننــد .ظریــف
دیــروز هــم بــه اروپاییهــا در ایــن بــاره هشــدار داد .روزنامــه
واشــنگتن پســت نوشــته اســت کــه ظریــف قاطعانــه بــه
خبرنــگاران گفــت« :در صــورت ناکارآمــد بــودن مکانیســم
ویــژه کشــورهای اروپایــی بــرای حفــظ برجــام ،ایــران ممکــن
اســت از توافــق هســتهای خــارج شــود».
هفتــه گذشــته فدریــکا موگرینــی ،مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا در حاشــیه نشســت مجمــع عمومــی
در نیویــورک از طــی مراحــل پایانــی راهانــدازی ســازوکار
ویــژه اروپــا بــرای انجــام مبــادالت بانکــی بــا ایــران خبــر
داد و گفــت« :هیــچ کشــور یــا ســازمان مقتــدری اجــازه
نمیدهــد فــرد دیگــری برایــش تعییــن تکلیــف کنــد کــه بــا
چــه کســی تجــارت کنــد یــا نکنــد ».او گفــت کــه ســازوکار
اروپــا تــا  3روز قبــل از آغــاز تحریمهــای بانکــی و نفتــی
ایــران آغــاز بــه کار خواهــد کــرد .فــروش نفــت محــور روابــط
تجــاری میــان ایــران و اروپــا در دوره تحریمهــای آمریــکا
خواهــد بــود و ســازوکار ویــژه مــورد نظــر اروپــا امــکان
پرداخــت پــول نفــت ایــران و همچنیــن ادامــه صــادرات و
واردات را فراهــم خواهــد کــرد .اروپاییهــا بــا اســتفاده از ایــن
ســازوکار تــاش میکننــد هــم مبــادالت انجــام شــده و هــم
هویــت افــراد و شــرکتهای مشــغول تجــارت بــا ایــران را از
دیــد وزارت خزانـهداری آمریــکا کــه در کنــار وزارت خارجــه
ایــن کشــور مســئول اعمــال تحریمهاســت دور نگــه دارنــد.
بــه نوشــته نیویــورک تایمــز ،ظریــف در نشســت دیــروز
ضمــن اشــاره بــه حــق قانونــی کشــورها بــرای تجــارت بــا
ایــران طبــق قعطنامههــای شــورای امنیــت ،گفتــه اســت:
«ایــن وظیفــه ماســت کــه راه فــروش نفتمــان را پیــدا
کنیــم».
محمدجــواد ظریــف در ادامــه نشســت دیــروز در پاســخ بــه
ســؤال واشــنگتن پســت دربــاره تــاش ایــران بــرای دور زدن
تحریمهــای آمریــکا بــا اســتفاده از ارزهــای غیــردالری در
مبــادالت گفــت« :ســاز و کار اصلــی عــدم اســتفاده از دالر
خواهــد بــود .میتوانیــم کاال را بــا ارز خودمــان بفروشــیم و
کاالهــای کشــورهای دیگــر را بــا ارز آنهــا خریــداری کنیــم
و در پایــان دورهای مشــخص ،آنهــا را بــر اســاس یــک ارز
غیــردالری تــراز کنیــم .انجــام ایــن کار کامـ ً
ا امــکان پذیــر و
حتــی ســودمند اســت».

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

از آنچــه در ســال هــای پــس از جنــگ تحمیلــی تاکنــون
شــاهد آن بــوده ایــم اینگونــه بــر مــی آیــد کــه وزرا و
مســئوالن و مدیــران اجرائــی و تقنینــی کشــور در محــدوده
بســیار کوچکــی از آحــاد ملــت و خــواص دســت بــه دســت
مــی شــوند و صاحــب صالحیــت هــا و نخبــگان از فرصــت
خدمتگــزاری وارایــه نقطــه نظــرات ســازنده بــی بهــره مانــده
انــد .متخصصیــن علــم اقتصــاد بارهــا در گذشــته در خصــوص
واقعــی شــدن قیمــت حامــل هــای انــرژی و نــرخ ارز ،تذکــرات
الزم را داده انــد و جــای تعجــب اســت کــه چــرا مدیریــت
اقتصــادی کشــور در طــول ســال هــای پــس از انقــاب هرگــز
بــه ایــن تذکــرات توجهــی ننمــوده انــد.
لــذا در خصــوص واقعــی شــدن قیمــت حامــل هــای انــرژی و
نــرخ ارز نکاتــی را بمنظــور تاکیــد بــر نظــرات متخصصیــن ،
اقتصاددانــان  ،نخبــگان و دلســوزان کشــوربه اســتحضار مــی
رســاند:
عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه ســقوط ارزش پــول ملــی باعــث
بــروز مشــکالت جــدی در معیشــت اقشــار فــرو دســت و
افزایــش نــرخ تــورم مــی گــردد و بــا اســتناد بــه ایــن اســتدالل
نگرانــی خــود را از هرگونــه افزایــش نــرخ ارز ابــراز مــی دارنــد
کــه البتــه در صورتیکــه تصــور کنیــم نــرخ ارز افزایــش یابــد
و اقدامــات بایســته دیگــر صــورت نپذیــرد ایــن نگرانــی کامــا
بجــا خواهــد بــود لکــن بــا واقعــی شــدن نــرخ ارز ،قیمــت
تمــام شــده کاالی ســاخت داخــل ،رقابتــی و امــکان صــادرات
چنیــن کاالیــی مهیــا و یــا افزایــش مــی یابــد و متناســبا
قیمــت تمــام شــده کاالی وارداتــی نیــز افزایــش و در رقابــت بــا
کاالی ارزان داخلــی فرصــت رقابــت نخواهــد داشــت .طبیعــی
اســت فرصــت صادراتــی فــوق کــه منتــج از افزایــش نــرخ ارز
نســبت بــه پــول ملــی اســت باعــث توســعه اشــتغال مــی گردد
و در صورتیکــه کاالی ســاخت داخــل بــا کیفیــت و افزایــش
بهــره وری واحــد تولیــدی تــوام باشــد کاالیــی بــی رقابــت در
عرصــه بــازار صادراتــی خواهــد بــود.
واقعــی شــدن نــرخ ارز امــکان رقابتــی شــدن کاالی ســاخت
داخــل نســبت بــه کاالی وارداتــی را فراهــم خواهــد کــرد
بدیــن معنــا کــه کاالیــی کــه بــازار صادراتــی دارد و بــه لحــاظ
قیمتــی و کیفــی دارای مزیــت اســت بــه آســانی مــی توانــد
بــا کاالی مشــابه وارداتــی رقابــت نمایــد و عرصــه نیــز بــرای
تولیــد داخلــی محصوالتــی کــه عمدتــاً از خــارج تهیــه مــی
گردنــد مهیــا مــی گــردد .ازســوی دیگــر ممانعــت از واقعــی
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آتــی نیــز متعلــق اســت بنــا بــر ایــن واقعــی شــدن نــرخ ارز
و فــروش حاملهــای انــرژی بــه قیمــت واقعــی در آمــد بســیار
زیــادی نصیــب دولــت و بنــگاه هــای خصوصــی خواهــد نمــود
کــه ایــن در آمــد مــی توانــد همــه هزینــه هــای دولــت را
تامیــن و حتــی بخشــی از آن بــرای
کمــک بــه اقشــار محــروم از طریــق فراگیــر شــدن خدمــات
بیمــه ای اختصــاص یابــد و ایــن فرآینــد بصــورت تسلســلی
باعــث رشــد بخــش خصوصــی و افزایــش درآمــد دولــت از
محــل دریافــت مالیــات خواهــد شــد.

محمد پارسا :

واقعی شدن
قیمت حامل های
انرژی و نرخ ارز
شــدن نــرخ ارز ،قیمــت کاالی وارداتــی را در حــد پائیــن نگــه
مــی دارد و رقابــت کاالی ســاخت داخــل بــا مشــابه خارجــی
را دشــوار مــی نمایــد بنابرایــن پائیــن نگــه داشــتن تصنعــی
نــرخ ارز بــه تولیــد داخــل نیــز صدمــه مــی زنــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه  70درصــد صنایــع مملکــت ورشکســته و یــا
تعطیــل شــده انــد و ســی در صــد باقیمانــده نیــز بــا  20درصــد
ظرفیــت نامــی کار میکننــد.
علــی االصــول نــرخ ارز بایســتی در طــول ســال هــای گذشــته
بــر اســاس نــرخ تــورم و همچنیــن تغییــرات برابــری ارزهــای
مختلــف تعدیــل مــی گشــت حــال آنکــه عمـ ً
ا از شــروع دولت
هشــتم تاکنــون بــا بهانــه هایــی نظیــر مشــکالت معیشــتی
و مســائل امنیتــی ،اجتماعــی احتمالــی بــه ایــن امــر توجــه
کافــی نشــد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه نــرخ ارز بــه مثابــه
فنــر فشــرده ای در پایــان دوره دهــم و یازدهــم کــه بیــش از
حــد متراکــم گردیــده بــود دفعتـاً رهــا و موجبــات ناهنجــاری
هــای اقتصــادی در زمــان کوتــاه گردیــد.
ادامــه چنیــن رونــدی بــر خــاف نظــر آن دســته از نظریــه
پــردازان کــه واقعــی شــدن نــرخ ارز را مضــر حــال معیشــت
اقشــار فــرو دســت مــی پندارنــد عمــا باعــث وارد آمــدن فشــار
بیشــتر بــه زندگــی کــم درامــد تریــن اقشــار جامعــه شــده
اســت بنــا بــر ایــن الزم اســت تــا در اســرع وقــت نســبت بــه
ازادســازی نــرخ حامــل هــای انــرژی اقــدام و همزمــان بــا آن
دســتورالعملی بــرای تعدیــل حقــوق و دســتمزد و بازنگــری
دوره ای آن تدویــن گــردد.
همچنیــن افزایــش درامــد هــای بخــش دولتــی از طریــق
افزایــش درآمدهــای ریالــی دولــت ناشــی از فــروش حامــل
هــای انــرژی بــه قیمــت واقعــی تامیــن خواهــد شــد و همچنین
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در بنــگاه هــای خصوصــی نیــز رقابتــی شــدن قیمــت کاالی
ســاخت داخــل نســبت بــه مشــابه وارداتــی باعــث افزایــش بازار
کاالی ســاخت داخــل و احیانــا ورود بــه بــازار صادراتــی ،درآمد
بیشــتری نصیــب بنــگاه داخلــی خواهــد نمــود بــه نحویکــه
بتوانــد درآمــد پرســنل خــود را اصــاح و متناســب بــا واقعیــت
هــای هزینــه ای موجــود نمایــد .افزایــش نــرخ ارز بایســتی
بصــورت مرتــب ( مثــا هــر ســه مــاه یــک بــار) باعــث تعدیــل
حقــوق و مزایــا گــردد فلــذا افزایــش درآمــد هــای دولــت و
بخــش خصوصــی ،خدشــه ای بــه معیشــت اقشــار مختلــف
مــردم وارد نخواهــد ســاخت.
افزایــش درامــد هــای بخــش دولتــی از طریــق افزایــش
درآمدهــای ریالــی دولــت ناشــی از فــروش حامــل هــای انرژی
بــه قیمــت واقعــی تامیــن خواهــد شــد و همچنیــن در بنــگاه
هــای خصوصــی نیــز رقابتــی شــدن قیمــت کاالی ســاخت
داخــل نســبت بــه مشــابه وارداتــی باعــث افزایــش بــازار کاالی
ســاخت داخــل و احیانــا ورود بــه بــازار صادراتــی ،درآمــد
بیشــتری نصیــب بنــگاه داخلــی خواهــد نمــود بــه نحویکــه
بتوانــد درآمــد پرســنل خــود را اصــاح و متناســب بــا واقعیــت
هــای هزینــه ای موجــود نمایــد .همچنیــن افزایــش نــرخ ارز
بایســتی بصــورت مرتــب ( مثــا هــر ســه مــاه یــک بــار) باعــث
تعدیــل حقــوق و مزایــا گــردد فلــذا افزایــش درآمــد هــای
دولــت و بخــش خصوصــی ،خدشــه ای بــه معیشــت اقشــار
مختلــف مــردم وارد نخواهــد ســاخت.
افزایــش نــرخ حامــل هــای انــرژی و واقعــی شــدن آن باعــث
صرفــه جویــی در مصــرف ایــن حاملهــا نیــز خواهــد شــد کــه
ایــن نیــز بــه نوبــه خــود برخــورد مســئوالنه تــری نســبت بــه
ذخایــر خــدادادی بزرگــی اســت کــه مالکیــت آن بــه نســلهای

چنانچــه افزایــش قیمــت هــا و دســتمزد هــا بــه همــراه
تعدیــل نــرخ ارز و حاملهــای انــرژی صــورت پذیــرد نیــازی بــه
اختصــاص ارز بــرای کاالهــای اساســی و دارو نخواهیــم داشــت
چــرا کــه از محــل چنــد برابــر شــدن حقــوق هــا و دســتمزدها
در ســال حداقــل حقــوق بــاالی خــط فقــر نیــازی بــه مصــرف
کاالهــای یارانــه ای اعــم از دارو و حاملهــای انــرژی و مــواد
غذایــی نخواهــد بــود و تــا انــدازه ای ریشــه هــای فســاد را
خشــکانده ایــم .
متأســفانه دولــت همــواره بــه درآمــد هــای حاصــل از صــادرات
نفــت متکــی بــوده حــال آنکــه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه
دفعتــا ایــن رویکــر بایــد متوقــف و درآمــد حاصــل از نفــت
تــا زمانــی کــه ســهام شــرکت ملــی نفــت ایــران در بورســهای
داخلــی و اندکــی از آن نیــز در بورســهای اروپایــی و اســیایی
عرضــه گــردد در صنــدوق ذخیــره ارزی ذخیــره گــردد و صرفــا
صــرف پــروژه هــای زیربنایــی و توســعه ای قــرار گیــرد .در
مراحــل بعــدی کــه بخشــی از ســهام شــرکت نفــت در بــازار
بیــن المللــی عرضــه میگــردد درگیــری ســرمایه گــذاری
کشــورهای خارجــی باعــث ثبــات بیشــتر سیاســی و اقتصــادی
درکشــور خواهــد شــد ( .البتــه شــرکت نفــت فعلــی و آتیــه کــه
بخشــی از ســهامش را در بــورس خواهنــد فروخــت
 50تــا  %60درآمــد خــود را بعنــوان بهــره مالکانــه بــه
صنــدوق توســعه ملــی واریــز خواهــد نمــود ) .
کشــورهایی مثــل چیــن و هنــد و ترکیــه نــرخ ارز را در حــد
 20تــا  % 50تضعیــف کــرده انــد ،کــه بتواننــد صادراتشــان
را رشــد دهنــد .در ایــران چــون صــادر کننــدگان پتروشــیمی
ســیمان – آهــن – مــس  ،همــه از یارانــه ای انــرژی اســتفاده
میکننــد ترجیحــأ بایــد اینگونــه یارانــه هــا صفــر شــوند  ،ولــی
از طریــق تضعیــف بیشــتر نــرخ ارز در حــد  20تــا % 50
اوال  ،از خــروج ســرمایه از ایــران جلوگیــری میشــود  ،و هــم
صــادرات رشــد قابــل توجــه ای خواهــد داشــت .

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ک مرکــزی  2هفتــه پیــش طــی گزارشــی نــرخ رشــد
اقتصــادی کشــور در سـهماهه نخســت امســال را  1.8درصــد
اعــام کــرد کــه  1.1درصــد آن بــه مــدد اثرگــذاری بخــش
نفــت بــوده اســت .بــر ایــن اســاس ،در نخســتین فصــل
ســال صنعــت بــا رشــد «منفــی  »1.5درصــدی جامانــده
رشــد اقتصــادی تلقــی میشــود و بخــش عمــده رشــد 0.7
درصــدی بخــش غیرنفتــی اقتصــادی ،از فعالیــت بخشهــای
معــدن و حملونقــل حاصــل شــده اســت.
آمــار منتشرشــده از رشــد منفــی در صنایــع داخلــی و
واحدهــای تولیــدی در بهــار  1397در شــرایطی کــه کمتــر
از  40روز بــه شــروع تحریمهــای نفتــی و بانکــی آمریــکا
علیــه ایــران باقــی مانــده ،رشــد اقتصــادی در نیمــه دوم
ســال را بــا امــا و اگرهایــی مواجــه کــرده اســت.
پفعــاالن اقتصــادی معتقدنــد در شــرایط فعلــی کــه
تحریمهــای خارجــی علیــه کشــور منجــر بــه بــروز
مشــکالت متعــدد بــرای اقتصــاد شــده ،ضــروری اســت کــه
دولــت دســت از خودتحریمــی بــردارد و بــا انجــام اقداماتــی
اصالحــی مســیر تولیــد را در کشــور همــوار کنــد.
نگاه سیاسی به اقتصاد متوقف شود
ابوالفضــل روغنــی گلپایگانــی رئیــس کمیســیون صنایــع
اتــاق ایــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مهمتریــن دلیــل
منفــی شــدن رشــد بخــش صنعــت در  3ماهــه ابتــدای
ســال جــاری چیســت ،بــه «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران»
میگویــد :صنایــع تولیــدی کشــور در شــرایطی بــا کمبــود
نقدینگــی مواجــه شــدند کــه بیــش از  4برابــر ســال قبــل
نیــاز بــه ســرمایه در گــردش داشــتند .واقعــت ایــن اســت
کــه رشــد صنعتــی و اقتصــادی در کشــور در گــروی ایجــاد
آرامــش در بــازار اســت و ایــن آرامــش بــه فضــای اقتصــادی
کشــور برنمیگــردد مگــر اینکــه دولــت از نــگاه سیاســی بــه
اقتصــاد دســت بــردارد.
بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق ایــران گــره
زدن حــل مســائل داخلــی بــه تحریمهــا و مســائل بیرونــی
اشــتباهی دیگــر اســت کــه متأســفانه در حــال حاضــر درگیــر
آن شــدهایم.
روغنــی گفــت :کنتــرل تــورم ،تامیــن نقدینگــی ،عــدم صــدور
بخشــنامههای خلقالســاعه و تســهیل صــادرات از جملــه
مهمتریــن مــواردی اســت کــه رئیــس اتــاق ایــران معتقــد
اســت میتوانــد منجــر بــه رشــد اقتصــادی در نیمــه دوم

انـرژی
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بــا خــارج در گــروی ایــن اســت کــه دولــت دســت از
ســهمیهبندی و اعطــای رانــت بــردارد.
صالحــی میگویــد :بــا افزایــش قیمــت کاالهــای ســرمایهای،
شــاهد تشــدید اختــاف طبقاتــی هســتیم .در شــرایطی کــه
تــوان قــدرت نیمــی از جامعــه بــه صفــر رســیده ،میتــوان
بــا افزایــش تدریجــی قیمــت حاملهــای انرژی،بخشــی از
درآمــدی کــه از ایــن راه بــرای دولــت حاصــل میشــود را
بــه دهکهــای کــم درآمــد جامعــه اختصــاص داد.

فعاالن بخش خصوصی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران پاسخ میدهند

بخش صنعت چگونه از رشد منفی
خارج میشود؟
ســال جــاری شــود؛ مــواردی کــه تحقــق و راهکارهــای
اجرایــی آنهــا از ســوی بخــش خصوصــی بهکــرات اعــام
شــده اســت.
دولت دست از اعطای رانت بر دارد
حمیدرضــا صالحــی دیگــر عضــو هیــات مدیــره خانــه
صنعــت ،معــدن و تجــارت تهــران و عضــو هیــات نماینــدگان
اتــاق ایــران نیــز معتقــد اســت کــه صنعــت کشــور در حــال
حاضــر نیازمنــد انجــام اصالحــات ســاختاری اســت تــا بتــوان
بــا ایجــاد کسـبو کار مطمئــن شــاهد رشــد اقتصــادی بــود.
او در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» میگویــد:
هزینههــای تولیــد در کشــور در مقایســه بــا دیگــر کشــورها
بســیار باالســت .از ســوی دیگــر ،شــاهد پیادهســازی برخــی
سیاســتهای غلــط از ســوی دولتهــای مختلــف بودهایــم
کــه امــروز نتیجــه آن در کاهــش رشــد توســعه صنعتــی و
رشــد اقتصــادی کشــور کامــا مشــهود اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران
تصریــح میکنــد :متاســفانه از آنجــا کــه در طــول تاریــخ
اقتصــادی کشــور ،همیشــه وابســته بــه نفــت و درآمدهــای
حاصــل از آن بودهایــم ،ســازوکار اقتصــاد نفتــی و توزیعــی
جایگزیــن اقتصــاد تنظیمگرایانــه در کشــور بــوده اســت.
بــه همیــن دلیــل اقتصــاد مریــض کشــور امــروز بــا اعمــال
تحریمهــا و نوســانات ارزی آســیبپذیرتر شــده کــه نتیجــه

ایــن آســیبپذیری را در توقــف قراردادهــای تولیــدی و
کاهــش تولیــد در کشــور همزمــان بــا خــروج آمریــکا از
برجــام و اعمــال تحریمهــا میبینیــم.
صالحــی تاکیــد میکنــد :معتقــدم پاییــن نگــه داشــتن
قیمــت ارز بــه عنــوان یــک اســتراتژی در دولتهــای
مختلــف ،البتــه جــز برنامــه ســوم توســعه ،یــک اشــتباه
محــض بــوده اســت کــه باعــث شــد اختــاف تــورم داخلــی و
خارجــی در قیمــت نهایــی ارز لحــاظ نشــود .همیــن موضــوع
باعــث شــد تــا ایــران بــرای مدتــی بــه بهشــت واردات بــرای
کاالهــای دیگــر کشــورها تبدیــل شــود.
عضــو هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت تهــران
بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه دولــت نبایــد اشــتباهات
گذشــته خــود را تکــرار کنــد ،میگویــد :در طــول  8مــاه
گذشــته شــاهد زنجیــرهای از تصمیمــات اشــتباه در سیســتم
بانکــی و ارزی کشــور بودیــم کــه االن وقــت آن رســیده ایــن
سیاســتهای غلــط کنــار گذاشــته شــود .دولــت نبایــد
طــوری سیاســتگذاری کنــد کــه زمینــه ایجــاد رانــت و
فســاد فراهــم شــود.
بــه اعتقــاد حمیدرضــا صالحــی تخصیــص تســهیالت
ارزانقیمــت بــرای تولیدکننــدگان باعــث میشــود تــا
هزینــه تمــام شــده تولیــد پاییــن آمــده و فعــاالن اقتصــادی
ایــن فرصــت را داشــته باشــند کــه محصــوالت خــود را بــه
بازارهــای هــدف صــادر کننــد.
صالحــی تاکیــد میکنــد رقابتپذیــر کــردن تولیــد داخــل

معوقات بنگاههای اقتصادی تهاتر شود
عبدالوهــاب ســهلآبادی رئیــس خانــه صنعــت ،معــدن
و تجــارت ایــران در گفتوگــو بــا « پایــگاه خبــری اتــاق
ایــران» تأکیــد میکنــد بــا رونــد فعلــی کــه اقتصــاد کشــور
درگیــرآن شــده ،بعیــد اســت رشــد اقتصــادی در نیمــه دوم
ســال مثبــت شــود.
بــه اعتقــاد رئیــس اتــاق اصفهــان امــروز بخــش صنعتــی جور
بیتدبیــری مســئوالن را در حوزههــای مختلــف میکشــد
و تولیــد در کشــور روزب ـهروز ضعیفتــر از گذشــته میشــود.
رئیــس خانــه صنعــت ایــران گفــت :درحالیکــه قــرار بــود
 30درصــد از درآمــد حاصــل از هدفمنــد کــردن یارانههــا بــه
بخــش صنعتــی اختصــاص پیــدا کنــد ،امــا یــک ریــال هــم به
ایــن بخــش تعلــق نگرفــت و بــا افزایــش هزینــه تمامشــده
بخــش صنعتــی ،امــروز نتیجــه ایــن سیاســتهای
کارشناســی نشــده را در رشــد منفــی صنعتــی و اقتصــادی
میبینیــم.
ســهلآبادی افــزود :در شــرایط فعلــی ورود ماشــینآالت و
مــواد اولیــه موردنیــاز صنایــع بــا مشــکالت جــدی روب ـهرو
اســت و بنگاههــای اقتصــادی کــه تــوان تأمیــن هزینههــای
خــود را ندارنــد بایــد همــان مبلغــی هــم کــه درمیآورنــد
بهعنــوان مالیــات بــر ارزشافــزوده بــه دولــت بدهنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه پیشــنهاد میشــود بــا توجــه بــه منفــی
شــدن رشــد صنعتــی در ســال جــاری و درحالیکــه امیــدی
بــه رشــد اقتصــادی تــا پایــان ســال نیســت ،بدهــی دولــت
بــه بخــش صنعــت بــا معوقــات بنگاههــای اقتصــادی بــه
بانکهــا تهاتــر شــود.
او تصریــح کــرد :دولــت بایــد هر چــه زودتــر تکلیــف وضعیت
ارز را روشــن کنــد .عــاوه بــر ایــن ،ســامانه نیمــا هنــوز
کارایــی الزم را نداشــته و ســبب ســرگردانی تولیدکننــدگان
و حتــی واردکننــدگان شــده اســت.
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
روسیه و پاکستان برای انتقال گاز ایران از دریا
توافق کردند
مســکو  -ایرنــا  -وزارت انــرژی روســیه اعــام کــرد :روســیه
و پاکســتان یادداشــتی را دربــاره همــکاری در اجــرای پــروژه
خــط لولــه دریایــی بــرای تامیــن گاز از ایــران بــرای انتقــال
بــه پاکســتان و هنــد امضــا کردنــد.
بــه گــزارش روز جمعــه ایرنــا بــه نقــل از اســپوتنیک ،از
طریــق ایــن پــروژه خــط لولــه دریایــی انتقــال گاز ایــران
فراهــم خواهــد شــد و از طریــق آن گاز ایــران بــه پاکســتان
و هنــد صــادر مــی شــود.
در ایــن ســند شــرکت هــا و ســازمان هایــی کــه در ایــن
پــروژه حضــور دارنــد مشــخص شــده انــد و قــرار اســت در
زمینــه توســعه مطالعــات امــکان ســنجی ،تعییــن منابــع
اولیــه ،پیکربنــدی و مســیر خــط لولــه گاز فعالیــت کننــد.
عــاء الدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی اســفندماه 96
در ســفر بــه روســیه بــرای شــرکت در همایــش اقتصــادی
ســاراتوف روســیه بــا عنــوان «آینــده مناطــق ؛ توســعه
همــکاری هــا» بــا اشــاره بــه اهمیــت احــداث خــط لولــه گاز
ایــران بــه پاکســتان و هنــد بــه ایرنــا در مســکو گفتــه بــود:
روس هــا موافقــت کــرده انــد کــه در احــداث ایــن خــط بــا
اولویــت مســیر دریــا بــا ایــران همــکاری کننــد.
بروجــردی افــزود :اجــرای ایــن پــروژه نقــش مهمــی در
ارتقــای همــکاری هــای دو کشــور خواهــد داشــت.
وی گفــت :در حــوزه هــای مختلــف از جملــه کشــاورزی
مانعــی در مســیر گســترش روابــط نمــی بینیــم و در مســایل
بیــن المللــی و سیاســی همــکاری هــا قابــل توجــه اســت.
تولید  ۲.۵میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروگاههای
تجدیدپذیر
از تیرمــاه ســال  ۸۸تــا پایــان شــهریورماه ســال  ۹۷حــدود
دو میلیــارد و  ۵۷۲میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق از
محــل انرژیهــای نــو تولیــد شــده کــه ایــن میــزان باعــث
صرفهجویــی  ۵۶۶میلیــون لیتــری مصــرف آب در کشــور
شــده اســت.
از تیرمــاه ســال  ۱۳۸۸تــا پایــان شــهریورماه ســال ،۹۷

دو میلیــارد و  ۵۷۲میلیــون کیلــووات ســاعت از منابــع
تجدیدپذیــر انــرژی تولیــد شــده کــه ایــن میــزان تولیــد بــرق
از محــل انرژیهــای تجدیدپذیــر توانســته از انتشــار حــدود
یــک میلیــون و  ۷۷۵هــزار تــن گاز گلخانــهای بکاهــد.
همچنیــن ایــن میــزان تولیــد انرژیهــای نــو باعــث شــده
 ۷۳۰میلیــون مترمکعــب از مصــرف ســوختهای فســیلی
در کشــور کــه جــزو عوامــل اصلــی آالیندگــی هــوا در کشــور
اســت ،کاســته شــود .ایــن حجــم از تولیــد انرژیهــای نــو
باعــث صرفهجویــی  ۵۶۶میلیــون لیتــری مصــرف آب در
ســالهای اخیــر شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،هماکنــون  ۴۲۴مــگاوات نیــروگاه
تجدیدپذیــر درون کشــور در حــال احــداث اســت و ظرفیــت
نصــب شــده انرژیهــای نــو کشــور نیــز بــه  ۶۵۰مــگاوات
رســیده اســت .همچنیــن انرژیهــای تجدیدپذیــر موجــب
اشــتغال  ۴۲هــزار و  ۷۰۰نفــر بــه صــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم در کشــور شــده اســت .بررســی اعــداد و ارقــام
موجــود در ایــن بخــش حکایــت از آن دارد کــه در حــال
حاضــر  ۴۳درصــد نیروگاههــای تجدیدپذیــر کشــور از نــوع
بــادی ۳۹ ،درصــد از نــوع خورشــیدی ۱۵ ،درصــد از نــوع
برقآبــی کوچــک ،دو درصــد از نــوع بازیافــت حــرارت و یــک
درصــد نیــز از نــوع زیســت تــوده اســت.
ترکیه به روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهد داد
رجــب طیــب اردوغــان -رئیــس جمهــور ترکیــه گفــت:
روابطمــان بــا کشــورهای دیگــر را بــدون اعتنــا بــه
تحریمهــای آمریــکا ادامــه خواهیــم داد.
ترامــپ در ســخنرانی خــود در ســازمان ملــل از برخــی
کشــورها از جملــه ترکیــه و آلمــان بــه دلیــل وابســتگی به گاز
روســیه انتقــاد کــرده و ایــن کشــور را گــروگان مســکو خوانده
بــود .اردوغــان در واکنــش بــه ســخنان ترامــپ گفتــه اســت
کــه ترکیــه  ۵۰درصــد گاز مــورد نیــاز خــود را از روســیه وارد
میکنــد و ایــن وضعیــت تغییــر نخواهــد کــرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت کــه روابــط
اقتصــادی بــا تهــران را بــدون توجــه بــه تحریمهــای آمریــکا
ادامــه خواهــد داد .اردوغــان در ســخنانش گفــت کــه آمریــکا
از برتــری اقتصــادی خــود بــرای مجــازات کشــورهای دیگــر
اســتفاده میکنــد :هیــچ کــدام از مــا نبایــد در بــاره ایــن
وضعیــت و اســتفاده آمریــکا از تحریمهــای اقتصــادی بــه
عنــوان اســلحه ســاکت بمانیــم.
اردوغــان در بخــش دیگــری از ســخنانش هــم چنیــن
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خواســتار بازنگــری در قوانیــن ســازمان ملــل و تغییــر ترکیــب
اعضــای شــورای امنیــت شــد.
تنشهــا بیــن آنــکارا و واشــنگتن پــس از آن وارد مرحلــه
تــازهای شــد کــه ترکیــه از قصــدش بــرای خریــد ســامانه
موشــکی اس  ۴۰۰از روســیه خبــر داد و یــک کشــیش
آمریکایــی را بــه اتهــام مشــارکت در کودتــای نافرجــام ســال
 ۲۰۱۶ایــن کشــور بازداشــت کــرد .بــه دنبــال ایــن اقدامــات
واشــنگتن  ۲وزیــر تــرک را تحریــم کــرد و پــس از آن لیــر
ترکیــه حــدود  ۴۰درصــد ارزش خــود در برابــر دالر را از
دســت داد.
انصراف عربستان از ساخت بزرگترین پروژه
خورشیدی جهان
عربســتان ســعودی برنامــه  ۲۰۰میلیــارد دالری بــا گــروه
ســافت بانــک بــرای ســاخت بزرگتریــن پــروژه تولیــد نیــروی
خورشــیدی جهــان را کنــار گذاشــت.پ
بــه گــزارش ایســنا ،وال اســتریت ژورنــال بــه نقــل از مقامــات
دولتــی آگاه عربســتان نوشــت :هیــچ کــس روی ایــن پــروژه
کار نمیکنــد و در عــوض ،عربســتان ســعودی ســرگرم کار
روی یــک اســتراتژی کاربردیتــر بــرای افزایــش تولیــد
انــرژی تجدیدپذیــر اســت کــه در اواخــر اکتبــر اعــام خواهــد
شــد.
ماسایوشــی ســون ،مدیرعامــل ســافت بانــک در مــارس برنامه
ای را بــرای ســرمایهگذاری در ایجــاد بزرگتریــن پــروژه
تولیــد نیــروی خورشــیدی جهــان در عربســتان ســعودی
اعــام کــرد .انتظــار میرفــت ایــن پــروژه  ۲۰۰گیگابایــت
انــرژی تــا ســال  ۲۰۳۰تولیــد کنــد.
عربســتان ســعودی کــه بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان
اســت ،در حــال حاضــر تاسیســات انــرژی تجدیدپذیــر
محــدودی دارد امــا قصــد دارد بــا اجــرای  ۶۰پــروژه و
ســرمایه گــذاری بیــن  ۳۰تــا  ۵۰میلیــارد دالر ،تــا ســال
 ۲۰۲۳ســاالنه  ۹.۵گیــگاوات بــرق از چنیــن منابعــی تولیــد
کنــد.
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هــزار مگاواتــی مصــرف بــرق بــا گــذر از تابســتان هســتیم.
در ایــن شــرایط تعمیــرات دورهای نیروگاههــا بــرای آمادگــی
پیــک بــار  ۹۸نیــز آغــاز شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،پیــک بــار فعلــی کشــور حــدود  ۴۲هــزار
مــگاوات اســت کــه ایــن رقــم در زمــان اوج مصــرف تابســتان
بــه بیــش از  ۵۸هــزار مــگاوات نیــز ثبــت میشــد امــا بــا
عبــور از فصــل تابســتان و کاهــش درجــه دمــا مصــرف بــرق
در کشــور هــم کاهــش پیــدا کــرده و ایــن امــر موجــب شــده
اســت تــا از نظــر تــراز تولیــد و مصــرف در شــرایطی مثبتــی
بــه ســر ببریــم.
در همیــن راســتا محمدحســن متولــیزاده  -مدیــر عامــل
شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر  -بــا اشــاره بــه آخریــن
وضعیــت صنعــت بــرق ،اظهــار کــرد کــه ادامــه رونــد فعلــی
در حــوزه صنعــت بــرق موجــب شــده تولیــد بــرق بــه میــزان
قابــل مالحظــهای باالتــر از مصــرف باشــد .از ســوی دیگــر
میــزان صــادرات بــرق کشــور در روز گذشــته نیــز بــه ۱۲۰۵
مــگاوات و ذخیــره نیــروگاه بــه بیــش از  ۳۵۰۰مــگاوات
رســیده اســت کــه ایــن اعــداد نشــان از بهبــود اوضــاع در
صنعــت بــرق کشــور دارد.

آخرین خبرها از مذاکرات نفتی ایران و اروپا
معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه مذاکــرات نفتــی بیــن ایــران
و اروپــا اظهــار کــرد :توافقــات نفتــی ایــران و اروپــا رونــد
خوبــی دارد و بــه خوبــی پیــش م ـیرود.
امیرحســین زمانینیــا در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
مذاکــرات نفتــی بیــن ایــران و اروپــا در زمینــه صــادرات نفــت
اســت ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر نمیتــوان جزئیــات
بیشــتری از ایــن مذاکــرات ارائــه کــرد..
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بهــرام قاســمی  -ســخنگوی وزارت
خارجــه در نشســت خبــری کــه روز گذشــته برگــزار شــد در
پاســخ بــه ســوالی در ارتبــاط بــا اخبــار منتشــر شــده مبنــی
بــر توافــق نفتــی ایــران و اتحادیــه اروپــا و ایــن کــه تهــران
و اتحادیــه اروپــا در آســتانه عقــد قــراردادی نفتــی هســتند،
اظهارکــرد :یکــی از موضوعاتــی کــه در جریــان مذاکــرات
صنعت برق به نقطه آرامش رسید
بیــن ایــران و اتحادیــه اروپــا مطــرح بــود ،بحــث صــادرات
بــا آغــاز فصــل پاییــز و کاهــش دمــای هــوا ،مصــرف بــرق نفــت اســت  .در ایــن زمینــه مذاکــرات خوبــی صــورت
کشــور نیــز ســیر نزولــی بــه خــود گرفتــه و در حــال حاضــر گرفتــه ،پیشــرفتهایی انجــام شــده و ســاز و کارهــا تــا حــد
بــرق پایــدار در شــبکه برقرســانی کشــور در جریــان اســت؛ زیــادی نهایــی شــده اســت.
بــه طــوری کــه بــا رســیدن پیــک مصــرف بــرق هفتــم
مهرمــاه بــه حــدود  ۴۲هــزار مــگاوات شــاهد کاهــش ۱۶
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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

مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران ضمن
تشــریح دلیــل تعویــق آغــاز پــروژه صــادرات گاز
بــه عمــان ،گفــت :احتمــاال چارچــوب همــکاری کــه
در ایــن زمینــه بیــن ایــران و عمــان نوشــته شــده
اواخــر مهرمــاه یــا آبانمــاه امضــا شــود.
مهــران امیرمعینــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه
ایــران و عمــان یــک چارچــوب همــکاری در نظــر گرفتهانــد
کــه بایــد بــه امضــای دو طــرف برســد ،اظهــار کــرد :وزیــر
نفــت و گاز عمــان و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران،
نماینــدگان ایــران و عمــان هســتند .روی ایــن چارچــوب
همــکاری توافقــات اولیـهای صــورت گرفــت و طــرف عمــان
اصالحاتــی را بــرای ایــران فرســتاد کــه درحــال بررســی
اصالحــات هســتیم و بــه آنهــا پاســخ خواهیــم داد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که اصالحــات در چــه زمینهای
بــوده اســت؟ گفــت :هــر کشــور قوانیــن و مقــررات مربــوط
بــه خــود را دارد .برخــی مــوارد را عمانیهــا و برخــی مــوارد
را طــرف ایــران نمیپذیــرد .بایــد درمــورد ایــن مســائل
توافــق کنیــم تــا حــل شــوند .در حــال حاضــر  ۹۰درصــد
پیشــرفت حاصــل شــده اســت و  ۱۰درصــد اختــاف نظــر
داریــم کــه اگــر ایــن مــوارد حــل شــوند  ۱۰درصــد باقــی
مانــده هــم حــل خواهــد شــد .ایــن مســائل مقــررات و
مســائل قانونــی دو کشــور اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران درمــورد
زمانــی کــه دو طــرف بــه توافــق خواهنــد رســید ،گفــت:
اگــر چارچــوب همــکاری امضــا شــود بــه مرحلــه انتخــاب
پیمــانکار و اجــرای پــروژه میرســیم .انتظــار داریــم تــا
آبانمــاه ایــن اتفــاق رخ دهــد .البتــه تاریــخ پیشــنهادی
مــا تــا پایــان مهــر اســت .امــا از آنجاکــه وزیــر نفــت ایــران
نیــز تصمیــم دارد در ایــن جلســه حضــور داشــته باشــد،
ممکــن اســت هماهنگــی برگــزاری جلســه وزرا زمــان را جــا
بــه جــا کنــد.
امیرمعینــی ادامــه داد :البتــه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
ممکــن اســت انتخــاب پیمــانکار زمانبــر شــود ،زیــرا
پــروژه از نظــر فنــی پیچیدگیهــای خــاص خــودش را
دارد؛ بنابرایــن شــرکتهایی کــه توانایــی اجــرای ایــن
پــروژه را دارنــد محــدود هســتند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه تعویــق افتــادن پــروژه صــادرات
گاز از ایــران بــه عمــان ربطــی بــه تحریــم ایــران نــدارد،
افــزود :توافقــات اولیــه ربطــی بــه تحریــم نــدارد .ممکــن
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اقدامات وزارت صنعت برای
شرایط تحریم

جزئیات
مذاکرات
صادرات گاز به
عمان
اســت در اجــرا مشــکالتی ایجــاد شــود .البتــه بــا بســیاری
از شــرکتها مذاکــره میکنیــم و شــرکتهایی کــه
تمایــل بــه همــکاری دارنــد در صــورت وجــود تحریــم هــم
همــکاری میکننــد.
امیرمعینــی بــا بیــان اینکــه صــادرات گاز بــه عمــان در
دو مرحلــه خواهــد بــود ،توضیــح داد :یــک بخشــی از گاز
تبدیــل بــه  LNGمیشــود و مــا  LNGرا دریافــت و
بازاریابــی میکنیــم و بخــش دوم کــه  ۸۵درصــد پــروژه
را شــامل میشــود ،بازاریابــی بــرای گازی اســت کــه بــه
عمــان صــادر میکنیــم .بازارهــای منطقــه مطــرح هســتند
کــه جدیتریــن آنهــا هنــد اســت .هنــد اعــام نیــاز کــرده
امــا هنــوز نهایــی نشــده و مذاکــرات مراحــل اولیــه خــود را
طــی میکنــد .بخــش دوم هــم بازاریابــی بــرای گاز اســت.
در عمــان ایــن امــکان وجــود دارد کــه گاز را بــه محصــوالت
پتروشــیمی ،بــرق و ...تبدیــل و صــادر کــرد .کشــورهای
هــدف هــم مهــم هســتند .میتــوان بــه هنــد صــادر کــرد
و اگــر مشــکالت روابــط سیاســی کشــور برطــرف شــود بازار
کویــت ،امــارات و ...هــم فراهــم اســت .بــه عبــارت دیگــر می
توانیــم گاز را از طریــق عمــان بــه کشــورهای دیگــر صــادر
کنیــم .در ایــن زمینــه هــم بــه توافقــات اولیــه بــا عمــان
رســیدهایم و مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
امیرمعینــی در ادامــه درمــورد بــرآورد هزینــه پــروژه

مذکــور اظهــار کــرد :یــک قســمت بــرآورد اولیــه خودمــان
اســت ،یــک بخــش دیگــر برآوردهایــی اســت کــه از طریــق
مناقصــه دریافــت میکنیــم .ایــن اقدامــات در مراحلــی
انجــام شــده و حــدود آن مشــخص اســت امــا از آنجاکــه
قــرار اســت بــه مناقصــه بــرود شــرکتهایی کــه شــرکت
میکننــد پیشــنهادات مالــی خــود را مطــرح خواهنــد کــرد
کــه بایــد ایــن پیشــنهادات مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بیــژن زنگنــه در برنامـهای کــه بــه
عنــوان وزیــر پیشــنهادی نفــت در دولــت دوازدهــم ارائــه
کــرد ذکــر کــرده بــود صــادرات گاز بــه عمــان از ســال
 ۱۳۹۷و بــا  ۱۰میلیــون مترمکعــب در روز آغــاز خواهــد
شــد کــه ایــن میــزان در ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بــه
 ۲۵میلیــون مترمکعــب در روز خواهــد رســید .همچنیــن
وی در بازههــای زمانــی مختلــف تاکیــد کــرد کــه ایــن
موضــوع دنبــال میشــود و تقریبــا بحــث نقشــهبرداری
آن تمــام شــده اســت .مشــاور اســناد مناقصــه و پیشــنهاد
خــود را تهیــه و ارائــه میکنــد کــه در ایــن زمینــه مناقصــه
برگــزار شــود .در دیــداری کــه بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت
ایــران و محمــد الرومحــی ،وزیــر نفــت عمــان در اواســط
فروردینمــاه ســال جــاری بــا یکدیگــر داشــتهاند درمــورد
جزییــات ایــن پــروژه بــه توافــق رســیدند و حتــی زمــان
آغــاز آن را نهــم تیرمــاه اعــام کردنــد.
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محمدرضــا مــودودی در رابطــه بــا علــت ممنوعیتهــای
صادراتــی در چندماهــه اخیــر گفــت :افزایــش تقاضــا در
بــازار برخــی محصــوالت و نیــاز داخلــی مــردم بــه آن و
همچنیــن درخواســت بخــش خصوصــی باعــث شــد در
برخــی کاالهــا صــادرات و در برخــی دیگــر واردات ممنــوع
و یــا محــدود شــود.
معــاون ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،بــا بیــان ایــن
نکتــه بــه شــاتا تشــریح کــرد :اتفاقاتــی کــه در ســال
جــاری رخ داد باعــث ایجــاد هیجانــات مردمــی و
همچنیــن افزایــش خریــد برخــی کاالهــا شــد کــه ایــن
دو اقــدام تقاضــا را افزایــش داد و در نتیجــه بخــش
خصوصــی را دچــار مشــکل کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بخشــنامههای ممنوعیــت
صــادرات در ایــن مــورد اضافهکــرد :در ایــن شــرایط وزارت
خانــه بــرای تنظیــم بــازار و کنتــرل عرضــه و تقاضــا وارد
عمــل شــد و بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی صــادرات
برخــی کاالهــا و نیــز واردات برخــی کاالهــای دیگــر را
ممنــوع یــا محــدود کــرد.
معــاون توســعه صــادرات کاال و خدمــات ســازمان توســعه
تجــارت همچنیــن بــه تقاضــای بخــش خصوصــی بــرای
ممنوعیــت صــادرات برخــی کاالهــا اشــاره کــرد و افــزود:
ایــن تقاضــا از طــرف بخــش خصوصــی در راســتای تامیــن
نیازهــای اساســی مــردم و همچنیــن بــرای تنظیــم بــازار
در ایــن شــرایط مطــرح شــد.
مــودودی در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش وزارت صمــت
در تخصیــص ارز بــه ورادکننــدگان گفــت :کشــور در
شــرایط تحریــم بــه ســر میبــرد و یکــی از مهمتریــن
اهــداف تحریــم ایــن اســت کــه مصــارف ارزی کشــور
تحریمشــده را افزایــش میدهد.بــرای کنتــرل ایــن
موضوع,یکــی از راهکارهــا در ایــن اتخــاذ روش هــای
مناســب بــرای کنتــرل صــادرات و واردات اســت.
معــاون ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه محدودیــت
تخصیــص ارز در شــرایط تحریــم گفــت :از آنجایــی کــه از
ابتــدای ســال جــاری بــا حجــم عظیمــی از ثبــت ســفارش
مواجــه شــدیم ،بــا توجــه بــه محدودیــت ارزی الزم اســت
در زمینــه تخصیــص ارز نظارتهایــی صــورت گیــرد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صادرات به عراق نصف شد
دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق از
نصــف شــدن صــادرات ایــران بــه عــراق درپــی اجــرای
پیمانســپاری ارزی و اعتصــاب کامیــونداران در هفتــه
گذشــته خبــر داد.
حمیــد حســینی  -عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی ایــران  -در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
کاهــش صــادرات در هفتــه گذشــته گفــت :دولــت همــه
صادرکننــدگان را مشــمول طــرح پیمانســپاری ارزی
کــرده کــه ارز حاصــل از صــادرات را بــه کشــور برگرداننــد،
امــا چــون عــراق هیــچ مکانیزمــی بــرای برگردانــدن ارز
نــدارد خیلــی از صادرکننــدگان صــادرات خــود را بــه ایــن
کشــور متوقــف کردهانــد.
وی افــزود :همزمــان کامیوندارهــا نیــز در بعضــی مناطــق
کشــور اعتصــاب کردنــد کــه ایــن دو عامــل در کنــار هــم
باعــث شــده میــزان صــادرات بــه عــراق در روزهــای پایانــی
هفتــه اول مهرمــاه ،حــدود  ۵۰درصــد کاهــش پیــدا کنــد.
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیمانســپاری ارزی
باعــث کاهــش صــادرات شــده اســت ،اظهــار کــرد :نظــام
چ وقــت بــا صادرکننــدگان کار نکــرده
بانکــی عــراق هیــ 
اســت و عراقیهــا معمــوال بــا ریــال از ایــران خریــد
میکننــد ،چراکــه سیســتمی بــرای انتقــال ارز ندارنــد و
تغییــر ایــن سیســتم نیــز فرآینــدی زمانبــر اســت.
بــه گفتــه دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران و عــراق ،آمــار شــش ماهــه
گمــرک نشــان میدهــد صــادرت ایــران بــه عــراق در ایــن
مــدت معــادل چهــار میلیــارد و  ۱۶۵میلیــون دالر بــدون
صــادرات گاز بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اواســط شــهریور مــاه رئیــس کل بانــک
مرکــزی از صــدور بخشــنامهای بــه گمــرکات کشــور خبــر
داد کــه بــر اســاس آن ،صادرکننــدگان بایــد بــا امضــای
پیمانســپاری ارزی ،تعهــد بدهنــد ارز حاصــل از صــادرات
را ظــرف ســه مــاه بــه کشــور وارد کننــد.
ایــن طــرح باعــث اعتــراض صادرکننــدگان و فعــاالن
اقتصــادی شــد ،چراکــه ایــن بخشنامــه بــا قانــون واردات
و صــادرات مغایــرت دارد کــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران
طــی نامــهای بــه معــاون اول رئیسجمهــور خواســتار

اعمــال اصالحاتــی در ایــن طــرح شــد ،چــون در شــرایط
فعلــی ،سیســتم بانکــی کشــور بــه دلیــل محدودیتهــای
ایجــاد شــده ،امــکان نقــل و انتقــاالت کارآمــد پولــی را نــدارد.
همچنیــن ،در ایــن نامــه ذکــر شــده بــود کــه صــادرات بــه
کشــورهایی ماننــد عــراق ،افغانســتان ،کشــورهای منطقــه
 CISو کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس کــه از
بســیاری از مواقــع بــا اســتفاده از ریــال جمهــوری اســامی
ایــران انجــام میشــود ،نمیتواننــد مشــمول حکــم بازگشــت
ارز بــه چرخــه اقتصــادی کشــور باشــند و بــا اجــرای ایــن
دســتورالعمل ،صــادرات بــه کشــورهای مذکــور بــا مشــکل و
احیان ـاً بــا توقــف روبــرو خواهــد شــد.

امضای توافق  ۴۱۱میلیون
یورویی با سوریه
وزیــر نیــرو از امضــای تفاهمنامــهای درخصــوص ســاخت
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی  ۵۴۰مگاواتــی الذقیــه خبــر داد و
گفــت :طــی مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا وزیــر بــرق ســوریه
قــرار اســت شــرکتهای خصوصــی و فعــال ایــران در زمینــه
بــرق هماننــد گذشــته فعالیتهایــی را انجــام دهنــد.
رضــا اردکانیــان در حاشــیه مراســم امضــای ایــن تفاهمنامــه
در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه در گذشــته ۹۰۰
مــگاوات نیــروگاه توســط یکــی از شــرکتهای ایرانــی در
شــرایط جنــگ ایــن کشــور ســاخته و تحویــل داده شــد،
اظهــار کــرد :طبــق برآوردهــای صــورت گرفتــه ارزش
تفاهمنامــهای کــه امــروز بیــن دو وزیــر بــه امضــا رســیده
اســت ،حــدود  ۴۱۱میلیــون یــورو بــرآورد میشــود.
بــه گفتــه وی ،بخــش دولتــی ایــران تنهــا تســهیل کننــده
فعالیــت شــرکتهای خصوصــی ایــران اســت و در واقــع ایــن
شــرکتهای خصوصــی ایرانــی هســتند کــه در حــوزه بــرق،
آبفــا و ســایر بخشهــای روســیه فعــال میشــوند.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه موافقتنامــه راهبــردی
بلندمــدت بیــن دو کشــور ایــران و و ســوریه نهایــی شــده
و آمــاده امضــاء اســت ،گفــت :بــا امضــای ایــن موافقتنامــه
همکاریهــا بیــن دو کشــور توســعه بیشــتری پیــدا میکنــد،
امــا قبــل از انجــام مذاکــرات نیــز بیــن وزارت بــرق جمهــوری
عربــی ســوریه و ایــران ارتبــاط قــوی وجــود داشــت.
وی همچنیــن از تاکیــد دو دولــت بــرای احــداث نیــروگاه

انـرژی

شماره صد و چهار  //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود وهفت

 ۱۰۵مگاواتــی گاز در منطقــه حلــب خبــر داد و گفــت:
مذاکــرات در ایــن خصــوص نیــز نهایــی شــده و بــه تاییــد
رســیده اســت.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه عرصــه جدیــدی از همکاریهــا
مــورد بحــث و تبــادل قــرار گرفتــه اســت ،ادامــه داد :قــرار
شــده تــا ایــن دو کشــور در راســتای توســعه نیروگاههــای
تجدیدپذیــر نیــز همــکاری داشــته باشــند.
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه مقــرر شــد تــا احــداث یــک
نیــروگاه  ۵۰مگاواتــی بــادی در دســتور کار قــرار گیــرد،
گفــت :در حــال حاضــر مذاکــرات انجــام شــده در حــال
پیشــرفت اســت.
وی بــا بیــان اینکــه  ۸۰۰مــگاوات نیروگاههــای مختلــف
در کشــور ســوریه در مرحلـه بازســازی و تعمیــرات بــه ایــران
معرفــی شــده اســت ،ادامــه داد :قــرار شــده کار شــرکت
تعمیــرات نیروگاهــی ایــران و ســایر ظرفیتهــای تخصصــی
موجــود در کشــور در ایــن خصــوص اعــام آمادگــی کردهانــد
و در ایــن زمینههــا کارهــا را بــه مراحــل نهایــی و امضــای
قــرارداد برســانند.

موانع همکاریهای اقتصادی
ایران و آلمان برطرف شود
فعــاالن اقتصــادی ایــران در نشســتی بــا نماینــده اتــاق
برلیــن خواســتار رفــع موانــع تجــارت بــا آلمــان شــدند.
محدودیــت واردات ،ایجــاد مــراودات مطمئــن بانکــی ،عــدم
نقلوانتقــال پــول ،مشــکالت مرتبــط بــا صــدور ویــزا بــرای
فعــاالن اقتصــادی و خــروج شــرکتهای آلمانــی از ایــران
بهرغــم پایبنــدی کشــور آلمــان بــه حفــظ برجــام مهمتریــن
موضوعاتــی بــود کــه حاضــران در نشســت بــه عنــوان چالــش
فعلــی توســعه روابــط ایــران و آلمــان مطــرح کردنــد.
معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران طــی نشســتی بــا همــکاری
اتــاق ایــران و آلمــان و بــا حضــور فــون بنشــتین نماینــده
اتــاق برلیــن در ایــران ،مشــکالت داخلــی فعــاالن اقتصــادی
ایرانــی بــرای حضــور در بازارهــای آلمــان و راهکارهــای
عملــی بــرای توســعه همــکاری تجــاری بــا طرفهــای
آلمانــی را بررســی کــرد.
بــه گفتــه عباســعلی قصاعــی رئیــس اتــاق ایــران و آلمــان،
حضــور نماینــده اقتصــادی اتــاق برلیــن در ایــران فرصــت
مناســبی اســت تــا مشــکالت فعــاالن اقتصــادی مســتقیماً
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از طریــق ایــن مقــام مســئول پیگیــری و راهحلهــای
پیشــنهادی بــه اجــرا گذاشــته شــود.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه ســازوکار اتحادیــه اروپــا بــرای
همــکاری مالــی بــا ایــران تأکیــد کــرد کــه بــه لحــاظ فنــی
بایــد بســته حمایتــی مالــی اروپــا مشــخص باشــد.
محمدرضــا کرباســی معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران
هــم بــا تأکیــد بــر ســابقه روابــط اقتصــادی ایــران و آلمــان
تأکیــد کــرد در شــرایط حســاس بینالمللــی ضــروری
اســت کــه زمینههــای همــکاری بــا ایــن کشــور و بهویــژه
فرصتهــای پیـشروی بخــش خصوصــی ایــران و آلمــان بــا
جدیــت بیشــتری دنبــال شــود.
او در ادامــه افــزود :آلمــان در ســال  2008اولیــن شــریک
جمهــوری اســامی ایــران بــود امــا متأســفانه بــا شــروع
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران در دوره گذشــته ،دیدیــم
کــه آلمــان هــم بــا توجــه منافــع خــود از تحریمهــای
اعمالشــده علیــه ایــران تبعیــت کــرد .بااینحــال پــس از
اجــرای برجــام آلمانیهــا جــزو اولیــن کشــورهایی بودنــد کــه
هیاتهــای متعــددی بــه ایــران اعــزام کــرده و خوشــبختانه
تفاهمنامههــای خوبــی در ســطح بخــش خصوصــی و
دولتــی دو کشــور بــه امضــا رســید.
او افــزود :روابــط اقتصــادی ایــران و آلمــان کــه پــس از
اجــرای برجــام بــا  60درصــد افزایــش همــراه بــود امــروز بــا
اعمــال مجــدد تحریمهــای آمریــکا بــه مشــکل خــورده اســت
و بهرغــم اعــام پایبنــدی کشــور آلمــان بــه حفــظ برجــام،
شــرکتهای ایــن کشــور فعالیتهــای خــود را در ایــران
متوقــف کردهانــد.
بــه گفتــه کرباســی ،در برابــر  110میلیــارد یــورو مبــادالت
تجــاری اقتصــاد آلمــان بــا آمریــکا ،حــدود  3میلیــارد یــورو
بــه مبــادالت تجــاری بــا ایــران اختصــاص دارد و نــگاه
ســازندهای از ســوی آلمانیهــا بــرای همــکاری بــا ایــران
وجــود دارد .مصــداق ایــن ادعــا را در همــکاری آلمــان
بــا فرانســه و انگلیــس در تدویــن بســته حمایتــی بــرای
همــکاری بــا ایــران شــاهد هســتیم.
معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران بــا تأکیــد بــر ایــن
نکتــه کــه آلمــان شــریک اقتصــادی خوبــی بــرای ایــران
اســت ،تصریــح کــرد :نقــش آلمــان در کاهــش ریســک
اقتصــادی ایــران و کمــک ایــن کشــور بــه قــرار نگرفتــن
ایــران در لیســت ســیاه  FATFحائــز اهمیــت اســت و
بــه همیــن دلیــل در شــرایط کنونــی نبایــد از همــکاری بــا
آلمــان غفلــت ورزیــد.

\

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بنگاه های کوچک و متوسط هفت میلیارد
دالر صادرات داشتند

بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا از ســازمان صنایــع کوچــک
و شــهرکهای صنعتــی« ،صــادق نجفــی» در دیــدار بــا
نماینــده شــرکت «جتــرو» ژاپــن در ایــران ،افــزود :جمهــوری
اســامی از همــکاری و ارتبــاط بــا صنایــع کوچک و متوســط
و اســتارت آپ هــای ژاپنــی اســتقبال مــی کنــد.
جتــرو (ســازمان تجــارت خارجــی ژاپــن) ،ســازمانی
غیرانتفاعــی اســت کــه توســط دولــت ژاپــن بــرای گســترش
روابــط تجــاری و ســرمایه گــذاری میــان ایــن کشــور و ســایر
کشــورها تاســیس شــده اســت.
وی گفــت :تهــران و توکیــو مــی تواننــد در زمینــه آمــوزش،
انتقــال فنــاوری ،تحقیــق و توســعه در حــوزه اســتارتاپ هــا
و صنایــع کوچــک و متوســط در کوتــاه مــدت همــکاری
داشــته باشــند.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی
یــادآور شــد :هجدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت
در 21مهرمــاه در تهــران برپــا مــی شــود و ایــن نمایشــگاه

ظرفیت نصب شده انرژیهای نو
به  ۶۵۰مگاوات رسید

از تیرمـاه سـال  ۸۸تـا پایان شـهریورماه سـال  ۹۷حدود
دو میلیـارد و  ۵۷۲میلیـون کیلـووات سـاعت بـرق از
محـل انرژیهـای نـو تولیـد شـده کـه ایـن میـزان باعث
صرفهجویـی  ۵۶۶میلیـون لیتـری مصـرف آب در کشـور
شـده است.
بهگـزارش ایسـنا ،از تیرمـاه سـال  ۱۳۸۸تـا پایـان
شـهریورماه سـال  ،۹۷دو میلیارد و  ۵۷۲میلیون کیلووات
سـاعت از منابـع تجدیدپذیـر انـرژی تولیـد شـده که این
میـزان تولیـد بـرق از محـل انرژیهـای تجدیدپذیـر
توانسـته از انتشـار حـدود یـک میلیـون و  ۷۷۵هـزار تن
گاز گلخانـهای بکاهـد.

فرصتــی بــرای ارتبــاط واحدهــای تولیــدی کوچک و متوســط
دو کشــور محســوب مــی شــود تــا بتواننــد درخصــوص نــوع
همکاریهــا بــه تفاهــم برســند.
وی برنامــه اســتقرار شــهرکهای فنــاوری و مراکــز فناورانــه
و دانــش بنیــان در اســتان هــای کشــور را خاطرنشــان کــرد
و گفــت :فضــای الزم بــرای تبــادل فکــر و فنــاوری و انتقــال
آنهــا در ایــران فراهــم اســت و جوانانــی عالقــه منــد بــا
تخصــص هــای مختلــف در ایــن مراکــز فعالیــت دارنــد.
نجفــی اضافــه کــرد :آمادگــی الزم را داریــم تــا نماینــدگان
جتــرو را بــه بازدیــد از شــهرکهای صنعتــی ایــران دعــوت و
فرصــت آشــنایی بــا قابلیــت هــای موجــود کشــورمان بیشــتر
فراهــم شــود.

** تمرکــز جتــرو بــر  SMEهــا در چهــار ســال
آینــده
همچنیــن در ایــن دیــدار ،نماینــده شــرکت جتــرو ژاپــن در
همچنیـن ایـن میـزان تولیـد انرژیهـای نـو باعـث شـده
 ۷۳۰میلیـون مترمکعـب از مصـرف سـوختهای فسـیلی
در کشـور کـه جـزو عوامـل اصلـی آالیندگی هوا در کشـور
اسـت ،کاسـته شود.
ایـن حجـم از تولیـد انرژیهای نـو باعـث صرفهجویی ۵۶۶
میلیـون لیتـری مصرف آب در سـالهای اخیر شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،هماکنـون  ۴۲۴مـگاوات نیـروگاه
تجدیدپذیـر درون کشـور در حـال احـداث اسـت و ظرفیت
نصـب شـده انرژیهـای نـو کشـور نیـز بـه  ۶۵۰مـگاوات
رسـیده اسـت .همچنیـن انرژیهـای تجدیدپذیـر موجـب
اشـتغال  ۴۲هـزار و  ۷۰۰نفـر بـه صـورت مسـتقیم و
غیرمسـتقیم در کشـور شـده اسـت.
بررسـی اعـداد و ارقـام موجـود در این بخـش حکایت از آن
دارد کـه در حـال حاضر  ۴۳درصـد نیروگاههای تجدیدپذیر
کشـور از نـوع بـادی ۳۹ ،درصـد از نـوع خورشـیدی۱۵ ،
درصـد از نـوع برقآبـی کوچـک ،دو درصـد از نـوع بازیافت
حـرارت و یـک درصـد نیـز از نوع زیسـت توده اسـت.

انـرژی

شماره صد و چهار  //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود وهفت

ایــران یــادآور شــد :جتــرو از ســال  )1337 ( 1958کار خــود
را در ایــران آغــاز کــرده اســت ،ایــن ســازمان در دوران جنــگ
و تحریــم همچنــان بــر ادامــه همکاریهــا تاکیــد داشــته و
در مــاه هــای گذشــته نیــز در زمینــه هــای خــودرو ،محیــط
زیســت ،فنــاوری و تجهیــزات پزشــکی بــا شــرکتهای
ایرانــی همــکاری خــود را تــداوم بخشــید.
«ناکامــورا» بــا بیــان اینکــه مایــل بــه ایجــاد همــکاری
بلندمــدت در زمینــه خــودرو و تجهیــزات پزشــکی بــا ایــران
هســتیم ،افــزود :جتــرو همــواره بــرای یــک دوره چهــار ســاله
برنامــه ریــزی مــی کنــد و تمرکــز اصلــی ایــن ســازمان
در ســال هــای آینــده بــر فعالیــت در حــوزه بنــگاه هــای
کوچــک و متوســط و اســتارتاپ هاســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،توســعه بازرگانــی و ســرمایه گــذاری در
بــازار ایــران و گســترش ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی
در ژاپــن و توســعه صــادرات ژاپــن بــه ایــران از مهمتریــن
محورهــای کاری ایــن شــرکت در کشــورمان اســت.
تمرکــز اصلــی جتــرو بــر گســترش ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی در ژاپــن و کمــک بــه شــرکتهای کوچک و متوســط
ژاپنــی بــرای بــه حداکثــر رســاندن تــوان صــادرات جهانــی
آنهــا اســت.

مسکو خواهان همکاری
بیشتر با ایران است

کسـاندر نـواک ،وزیـر انـرژی روسـیه اظهـار کـرد
مسـکو عالقمنـد بـه ادامه همـکاری با ایران اسـت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،نــواک در کنفرانس
انــرژی روســیه در مســکو گفــت :ایــران شــریک اقتصــادی
باســابقه مــا بــوده اســت .البتــه مــا بــه یافتــن اشــکال
جدیــد همــکاری و همــکاری بیشــتر بــا یکدیگــر بــرای
اجــرای پروژههــای مشــترک نیــاز داریــم.
بــه گــزارش ایســنا ،اظهــارات وزیــر انــرژی روســیه در
حالــی مطــرح شــد کــه پیشتــر نشــریه ودوموســتی بــه
نقــل از واگیــت الکپــروف ،مدیرعامــل شــرکت لوکاویــل
روســیه نوشــت :اگــر تحریمهــا علیــه ایــران وضــع شــود،
ایــن شــرکت ناچــار خواهــد بــود برنامههــا بــرای کار در
ایــن کشــور را لغــو کنــد.

گسترش روابط تجاری ایران
و ازبکستان با تشکیل کمیته
مشترک دو کشور
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نشســت توجیهــی تشــکیل کمیتــه مشــترک ایــران -
ازبکســتان بــا حضــور گروهــی از اعضــای اتــاق ایــران و
فعــاالن اقتصــادی در تجــارت بــا ازبکســتان ،برگــزار شــد.
بــه اعتقــاد محمدرضــا کرباســی معــاون امــور بینالملــل
اتــاق ایــران تشــکیل کمیتــه مشــترک ایــران و ازبکســتان
نقــش موثــری در افزایــش مناســبات تجــاری دو کشــور و
صــادرات ایــران بــه ازبکســتان دارد.
محمدرضــا کرباســی ،معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران
بــا اشــاره بــه حجــم تجــارت  300میلیــون دالری میــان
ایــران و ازبکســتان تأکیــد کــرد :کشــور ازبکســتان یکــی
از کشــورهای مهــم حــوزه  CISو از کشــورهای مســتعد
بــرای توســعه صــادرات ایــران محســوب میشــود.
او افــزود :تــراز تجــاری ایــران بــا ایــن کشــور بــه دلیــل
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و کاالهــای مهــم و
اســتراتژیکی چــون ســیمان مثبــت اســت و انتظــار مـیرود
کــه تشــکیل کمیتــه مشــترک ایــران و ازبکســتان بتوانــد
در افزایــش مناســبات تجــاری دو کشــور و صــادرات ایــران
بــه ازبکســتان مؤثــر عمــل کنــد.
بــه اعتقــاد معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران امیــد
اســت کــه تولیــدات کشــور را از طریــق ازبکســتان در
اختیــار کشــورهای منطقــه آســیای مرکــزی قــرار دهیــم.
در همیــن زمینــه اصــاح نظــام تعرفـهای میــان دو کشــور
بهمنظــور افزایــش صــادرات کاالهــای ایرانــی امــری
ضــروری اســت.
کرباســی در ادامــه خبــر داد:مجــوز تشــکیل کمیتــه
مشــترک ایــران و ازبکســتان توســط هیــات رئیســه اتــاق
ایــران صادرشــده و جهــت شناســایی فعالیــن اقتصــادی در
تجــارت بــا کشــور ازبکســتان همکاریهــای مختلفــی بــا
گمــرک ،تشــکلها و اتاقهــای سراســر کشــور صــورت
گرفتــه اســت.
بــه گفتــه معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران اعضــای
ایــن کمیتــه مشــترک حداقــل  3نفــر و حداکثــر  15نفــر
هســتند و وزارت امــور خارجــه ،ســازمان توســعه تجــارت
و اتــاق ایــران هرکــدام یــک نماینــده در ایــن کمیتــه
خواهنــد داشــت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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معرفی  ۵پروژه مشترک
انرژی بین ایران و عراق

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی
بــا اشــاره بــه ادامــه تعامــات و همــکاری انــرژی بیــن ایــران
و عــراق ،پنــج پــروژه درحــال اجــرا یــا در حــال مذاکــره
بیــن دو کشــور را تشــریح کــرد.
حمیــد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
ســاختار انــرژی عــراق بــا ســاختار انــرژی ایــران متفــاوت
اســت ،توضیــح داد :اختیــارات حــوزه انــرژی در عــراق
پراکنــده اســت و همــه تصمیــم گیــری هــا در اختیــار
وزارت نفــت عــراق نیســت .بخشــی از اختیــارات در نخســت
وزیــری ،بخشــی در وزات نفــت و بخشــی در استانهاســت.
در ایــن راســتا عراقیهــا قانــون نفــت خــود را تغییــر
دادهانــد و قــرار اســت تــا دو مــاه آینــده قانــون جدیــد نفــت
عــراق کــه شــامل قوانیــن جانبــی و شــامل ســاختار نفــت
عــراق اســت اجرایــی شــود .در ایــن قانــون بــه شــرکت
نفــت تمرکــز دادهانــد و اختیــارات بــه وزارت نفــت عــراق
بازگشــته اســت .اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد امــکان همــکاری
بیشــتری فراهــم میشــود.
وی افــزود :بــه دلیــل مســاله ذکــر شــده ایــران طــی ایــن
ســالها نتوانســت همــکاری جــدی بــا وزارت نفــت عــراق
داشــته باشــد .حتــی قــرارداد گازی کــه از ایــران بــه عــراق
صــادر میشــود بــا وزارت بــرق عــراق امضــا شــده اســت و
کاری بــه وزارت نفــت عــراق نــدارد.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی
در ادامــه بــا اشــاره بــه ســوآپ نفــت کرکــوک ،اظهــار کــرد:
اخیــرا ســوآپ نفــت کرکــوک آغــاز شــده اســت کــه نتیجــه
همــکاری بــا وزارت نفــت عــراق اســت .در ایــن راســتا
روزانــه حــدود  ۸۰کامیــون نفــت خــام بــه ایــران مــی آیــد.
حســینی ادامــه داد :مذاکــره بــرای صــادرات گاز از ایــران

بــرای صنایــع عــراق آغــاز شــده اســت کــه طــرف مذاکــره
شــرکت گاز عــراق اســت .همچنیــن مذاکــره بــرای
همــکاری در زمینــه  LPGآغــاز شــده اســت .عراقیهــا
عالقــه دارنــد کــه از تجربیــات ایــران در زمینــه  LPGچــه
در زمینــه خــودرو و چــه مجتمعهــای بــزرگ مســکونی
اســتفاده کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اخبــاری مبنــی بــر اینکــه شــرکتهای
ایرانــی نمیتواننــد در عــراق رجیســتر شــوند ،گفــت:
چندیــن شــرکت ایرانــی هســتند کــه در وزارت نفــت عــراق
رجیســتر شــدند و امــکان همــکاری وجــود دارد.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی
درمــورد آخریــن توافــق صــورت گرفتــه بیــن ایــران و
عــراق در زمینــه انــرژی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
ایــران پاالیشــگاه بیجــی عــراق را از دســت داعــش آزاد
کــرد بازســازی ایــن پاالیشــگاه بــه شــرکتهای ایرانــی
واگــذار میشــود .بــه عبــارت دیگــر شــرکتهای ایرانــی
بــه عنــوان پیمــانکار میتواننــد در بازســازی پاالیشــگاه
مشــارکت داشــته باشــند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،حســینی پیــش از ایــن ز امضــای
توافقنامــهای بیــن ایــران و عــراق در زمینــه تجهیــز
امکانــات ال پــی جــی طــرف عراقــی خبــر داده و بــه
ایســنا گفتــه بــود براســاس ایــن توافقنامــه قــرار اســت
شــرکتهای ایرانــی در زمینــه تجهیــز امکانــات ال پــی
جــی بــه طــرف عراقــی کمــک کننــد .ایــن همــکاری در
زمینههــای مختلــف از جملــه توزیــع ،مجهــز کــردن
خودروهــا و در زمینــه مجتمعهــای بیمارســتانی و
مســکونی اســت.

رقابت صادرکنندگان در
بیست و دومین رویداد
صادراتی کشور
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران از رقابــت
 ۵۱۰صادرکننــده در  ۶۳گــروه کاالیــی و  ۷گــروه خدمات
فنــی و مهندســی در بیســت و دومیــن دور از انتخــاب
صادرکننــدۀ نمونــه خبــر داد.
مجتبــی خســروتاج بــا اشــاره بــه رقابــت  ۵۱۰صادرکننده
در بیســت و دومیــن دور از انتخــاب صادرکننــدۀ نمونــه
گفــت :از میــان  ۶۳گــروه کاالیــی ،بــه تفکیــک بیشــترین
متقاضیــان از بخــش کشــاورزی و کمتریــن متقاضیــان
از بخــش تجهیــزات و ماشــینآالت صنعتــی ثبــت نــام
کردهانــد و همچنیــن در بخــش صادرکننــدگان خدمــات
فنــی و مهندســی نیــز  ۴۳متقاضــی ،از بخشهــای
خدمــات فنــی و مهندســی ،گردشــگری و بخــش IT
اطالعــات خــود را ثبــت کردهانــد.
وی در خصــوص برگــزاری جلســات کارگــروه انتخــاب
صادرکننــده نمونــه افــزود :چهارمیــن جلســه انتخــاب
صادرکننــده نمونــه در حالــی برگــزار شــد کــه تاکنــون،
معیارهــا و شــاخصهای امتیازبنــدی ،نحــوه دریافــت
پرونــده ،امتیازبنــدی بــر اســاس آمــار مأخــوذ از گمــرک
و اســتاندارد و ارجــاع بــه  ۱۹میــز تخصصــی جهــت
بررســی ســایر مــوارد مــورد بحــث و بررســی کارشناســی
قــرار گرفتــه اســت و بــا تکمیــل اطالعــات صادرکنندگان،

13

 ۵۰صادرکننــده توســط کارگروههــا انتخــاب و  ۲۹مهــر
مــاه ،روز ملــی صــادرات ،معرفــی خواهنــد شــد.
خســروتاج بــا اشــاره بــه تغییــرات صــورت گرفتــه
در نحــوۀ ارزیابــی متقاضیــان و معیــار قــرار دادن کــد
تعرفههــای  ۸رقمــی کــه بــر اســاس آن ،صادرکننــدگان
کاالی خــود را بــه گمــرک اظهــار میکننــد از اقدامــات
خــوب صــورت گرفتــه در فرآینــد ارزیابــی قلمــداد کــرد
و گفــت :گروهبنــدی صادرکننــدگان بــر اســاس کــد
تعرفــه موجــب شــده تقســیمبندی صادرکننــدگان
در گروههــای همگــن صــورت پذیرفتــه و منجــر بــه
ســرعت و شــفافیت بیشــتر شــود.
معــاون صادراتــی وزیــر و ریاســت کل ســازمان توســعه
تجــارت ایــران ،در ادامــه اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه
اینکــه در ارزیابــی متقاضیــان بــرای کســب عنــوان
صادرکننــده نمونــه ملــی امتیــاز اصلــی مربــوط بــه درآمد
ارزی ،رشــد صــادرات و تنــوع و مانــدگاری بازارهــای
هــدف اســت ،در طراحــی ســامانۀ نمونــش امســال تــاش
شــد بــا اخــذ آمــار و اطالعــات صادرکننــدگان از گمــرک
ایــران بــه عنــوان مرجــع آمــار صادراتــی ،راســتی آزمایــی
دقیقــی در معیارهــای عنــوان شــده صــورت پذیــرد کــه
بــا ایــن رویکــرد ،حــدود  ۵۰درصــد امتیــاز متقاضیــان
بــه صــورت شــفاف و سیســتمی در اختیــار کارگــروه
صادرکننــدۀ نمونــه قــرار گرفتــه اســت.
وی گفــت :معیارهــای کیفــی ماننــد اســتاندارد و برنــد،
تبیغــات و عضویــت در تشــکلها نیــز بــا نظــر کارشناســان
ســازمانهای ذیربــط و میزهــای تخصصــی کاالیی مســتقر
در ســازمان توســعه تجــارت ایــران مــورد ارزیابــی قــرار
میگیــرد و پرونــدۀ متقاضیــان در دو محــور ارزیابــی بــه
کارگــروه انتخــاب صادرکننــده نمونــه جهــت بررســی و
تاییــد ارجــاع میشــود.
گفتنــی اســت ،کارگــروه انتخــاب صادرکننــده نمونــه بــه
موجــب مصوبــه هیــات وزیــران بــه «شــماره /۹۴۷۶۵
ت۴۸۱۷۱ک» و بــه تاریــخ « ،»۱۴/۰۵/۹۱بــه ریاســت
ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،نماینــدگان دفتــر
تخصصــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســازمان
برنامــه و بودجــه ،گمــرک ،بانــک مرکــزی ،وزارت جهــاد
کشــاورزی ،ســازمان ملــی اســتاندارد ،اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و اتــاق تعــاون
هرســال بــه بررســی و انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه
میپردازنــد.
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ادامه از صفحه 6
رئیــس اتــاق اصفهــان معتقــد اســت اگــر دولــت میخواهــد
حمایتــی از صنعــت داشــته باشــد ،همــان موانعــی را کــه
بــر ســر راه تولیــد ایجــاد کــرده همــوار کنــد .همانطــور کــه
قانــون هــم دولــت را مکلــف کــرده تــا موانــع تولیــد را از ســر
راه تولیدکننــدگان بــردارد.
قیمتگذاریها منطقی شود
محمدرضــا نجفیمنــش عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق
ایــران و عضــو هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجارت
تهــران هــم بــه پایــگاه خبــری اتــاق ایــران میگویــد :رشــد
اقتصــادی و خــروج از شــرایط فعلــی بیــش از هــر چیــز در
گــروی بــه حرکــت در آوردن چــرخ تولیــد در کشــور اســت
و ایــن امــر محقــق نمیشــود مگــر اینکــه دولــت تصمیــم
بگیــرد از سیاســتهای غیرکارشناســانه و همچنیــن
دخالتهــای بیجــا دســت بــردارد.
بــه اعتقــاد نجفیمنــش «فضــای ضدتولیــد و
ضدســرمایهگذاری» بایــد از بیــن بــرود و تولیدکننــدگان
بــا فــراغ بــال بیشــتری بــه توســعه صنعــت خــود بیندیشــند.
او «قیمتگــذاری منطقــی» و «تامیــن نقدینگــی» را دو
دغدغــه اصلــی فعــاالن حــوزه صنعــت میدانــد کــه بایــد در
سیاســتهای دولــت در قبــال بنگاههــای صنعتــی لحــاظ
شــوند.
او توضیــح میدهــد :بــرای نمونــه در حــوزه خــودرو بیــش
از  6ســال اســت کــه فعــاالن صنعــت خودروســازی بــا توجــه
بــه تبعــات ناشــی از عــدم آزادســازی قیمــت خــودرو ،تــاش
میکننــد تــا طــی نامهنگاریهــای متعــدد و برگــزاری
جلســات حضــوری ،مســئوالن را قانــع کننــد کــه آزادســازی
قیمــت خــودرو بــه نفــع مصرفکننــده واقعــی خواهــد
بــود ،امــا متاســفانه شــاهدیم کــه بــه دلیــل تصمیمــات
کارشناســی نشــده و عــدم مشــورت بــا فعــاالن اقتصــادی،
تولیدکننــدگان بیــش از  20هــزار میلیــارد تومــان متضــرر
شــدند و چرخــه معیــوب قیمتگــذاری دامنگیــر قطعــه
ســازان و مصرفکننــدگان نهایــی هــم شــد؛ رویــهای کــه
در هیــچ کجــای دنیــا مرســوم نبــوده و نیســت.
عضــو هیــات مدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت
تهــران بــا تاکیــد بــر ضــرورت تامیــن نقدینگــی بنگاههــای
اقتصــادی میگویــد :در حــال حاضــر تامیــن مــواد اولیــه
داخلــی و خارجــی بــرای صنعتگــران بــه یــک معضــل

اساســی تبدیــل شــده کــه بــه نظــر میرســد تخصیــص ارز
بــرای تامیــن مــواد اولیــه ،تولیــد تکانــی بخــورد.
او همچنیــن ضمــن انتقــاد از فضــای نامطمئــن اقتصــادی
تاکیــد میکنــد :بایــد شــرایط بــه گونــهای فراهــم شــود
کــه فعــاالن اقتصــادی در فضــای پررقابــت اقتصــادی
قــدرت پیشبینــی داشــته باشــند نــه اینکــه بــا صــدور
دســتورالعملهای متعــدد ایــن اطمینــان را خدشـهدار کــرد.
نگاه دولت به ارز کاالیی نباشد
رحیــم بناموالیــی رئیــس اتــاق کــرج معتقــد اســت کــه نبــود
ثبــات در تصمیمگیریهــا و سیاســتهای دولتــی بــه
تهدیــدی جــدی بــرای تولیــد و رشــد صنعتــی تبدیلشــده
اســتف بهطوریکــه بســیاری از کارخانههایــی کــه در
مــرداد و شــهریورماه ســال جــاری بــرای تعطیــات تابســتانی
کارخانــه خــود را تعطیــل کردنــد ،بعــد از تعطیــات
بهطورکلــی از ادامــه فعالیــت منصــرف شــدند.
او در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» گفــت:
درحالیکــه مســئوالن مــدام در تربیونهــای مختلــف اعــام
میکننــد کــه شــرایط فعلــی بــه نفــع صــادرات کشــور اســت
و میتوانیــم شــاهد جهــش صادراتــی باشــیم ،امــا بــا اجــرای
برخــی سیاس ـتها ماننــد پیمانســپاری ارزی شــاهد ایجــاد
یــک مانــع بــزرگ بــر ســر راه صادرکننــدگان هســتیم.
رئیــس اتــاق کــرج بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه در حــال
حاضــر بیبرنامگــی بانــک مرکــزی ،گمــرک ،وزارت صنعــت
و بیمههــا تولیــد کشــور را زمینگیــر کــرده افــزود:
متأســفانه در ســالی شــاهد ایــن بحــران در بخــش تولیــدی
کشــور هســتیم کــه تحــت عنــوان «حمایــت از کاالی ایرانی»
نامیــده شــده اســت امــا نهتنهــا حمایتــی از تولیــدات ایرانــی
صــورت نمیگیــرد بلکــه روزبــهروز بــر گســتره بیثباتــی
افــزوده میشــود.
بــه اعتقــاد ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تــا
زمانــی کــه نــگاه دولــت بــه بخــش ارزی کشــور یــک نــگاه
کاالیــی باشــد ،مشــکالت موجــود ادامــهدار خواهــد بــود و
نهتنهــا فرصــت صــادرات از بیــن خواهــد رفــت ،بلکــه بــا
وجــود تحریــم دیگــر حتــی واردکننــده هــم نخواهیــم بــود.
در همیــن زمینــه رئیــس اتــاق البــرز پیشــنهاد میدهــد تــا
بــا حــذف دالر از مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای همســایه
گامــی در راســتای پایــدار کــردن اقتصــاد کشــور و ثبــات
بخشــیدن بــه ارزش پــول ملــی برداشــته شــود.
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آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوقالعاده
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
ایران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل میآید ،که در جلسات
مجامع عمومی عادی بطور فوقالعاده سالهای  95و  96که در ساعت 14
روز سه شنبه مورخ  97/07/24در محل قانونی این فدراسیون واقع در
تهران ،خیابان سمیه ،بعد از مفتح ،کوچه مژدهی ،پالک  ،1طبقه دوم برگزار
میگردد؛ حضور به هم رسانند.

دستور جلسات:
-1ارائه گزارشات عملکرد هیأت مدیره سالهای  95و96
-2ارائه گزارشات بیالن مالی سالهای  95و 96
-3ارائه گزارشات بازرس قانونی سالهای  95و 96
ضمناً در مجمع عادی بطور فوقالعاده سال 96نکات ذیل به دستور
جلسه آن مجمع اضافه میگردد:
الف -تعیین حق عضویت اعضا و برنامه و بودجه سال آتی 1397
ب -تعیین روزنامه رسمی جهت درج آگهی
ج -انتخابات هیأت مدیره و بازرسین
د -سایر موارد
هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

14

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی

شماره صد و چهار  //هفته دوم مهر هزار و سیصد نود وهفت

15

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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