انـرژی
شماره صد و پنج  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود وهفت

تشویق به جای تنبیه

عباس آرگون /عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران
پیشــرفت و جهــش اقتصــادی در کشــور نیازمنــد توســعه بیــش از پیــش تعامــات
بینالمللــی وحضــور فعــال در بازارهــای جهانــی بــا رویکــرد درون زایــی و
برونگرایــی اســت و در ایــن بیــن یکــی از اهــداف و اولویتهــای اصلــی کشــور
توســعه صــادرات غیرنفتــی وکاهــش وابســتگی کشــور بــه صــادرات ودرآمدهــای
نفتــی اســت کــه میتوانــد منتــج بــه افزایــش رشــد پایــدار و ارتقــا کمــی و
کیفــی تولیــدات داخلــی و اشــتغال بیشــتر در کشــور شــود
بــا توجــه بــه تحریمهــای آمریــکا علیــه کشــورمان ومحــدود شــدن منابــع
درآمــدی ناشــی از صــادرات نفــت وبــه تبــع آن منابــع ارزی کشــور ،بحــث
پیمــان ســپاری ارزی بهعنــوان یکــی از ابزارهــای سیاســت کنتــرل ارز بــا هــدف
بازگشــت تمامــی ارز حاصــل از صــادرات صادرکننــدگان بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور وجلوگیــری از خــروج ســرمایه مطــرح شــده اســت کــه دولــت ،بــرای
نظــارت بــر ورود وخــروج ارز و شــفاف کــردن فعالیتهــای مالــی ،صادرکننــدگان
را ملــزم میکنــد تــا ارز حاصــل از صــادرات خــود را درظــرف زمانــی مشــخص
بــه کشــور بازگرداننــد و آن را طبــق ضوابطــی کــه بانــک مرکــزی تعییــن کــرده
بهفــروش برســانند .ایــن در حالــی اســت کــه در ســال جــاری دولــت بــا صــدور
بخشــنامههای متعــدد و مکــرر و اعمــال سیاســتهای اشــتباه ارزی ،بــا اتخــاذ
تصمیمــات غیرکارشناســی و خلقالســاعه و بــدون مشــورت بــا بخــش خصوصــی،
مشــکالت فعــاالن اقتصــادی را دوچنــدان کــرده و باعــث بیثباتــی و نااطمینانــی
بیــن فعــاالن اقتصــادی شــده اســت .ایــن امــر نــه تنهــا تــوان برنامهریــزی را
بــرای انجــام فعالیــت از آنــان ســلب کــرده و خســارتهای جبرانناپذیــری را
متوجــه آنــان کــرده اســت ،بلکــه موجــب آســیب جــدی بــه ســرمایه اجتماعــی
و اعتمــاد عمومــی جامعــه شــده اســت .پیمانســپاری ارزی بــه جهــت اینکــه
صادرکننــدگان را ملــزم بــه فــروش ارز بــا نرخهــای مبادلــه ای ،نیمــا و...
میکنــد ،بــا ایــن واقعیــت کــه صادرکننــدگان میتواننــد بــا نرخهــای باالتــر
در بــازار آزاد ،ارز خــود را بفروشــند در تعــارض اســت و ایــنکار میتوانــد آثــار
زیانبــاری بهدنبــال داشــته باشــد ،از قبیــل کاهــش ورود ســرمایه بــه کشــور و بــه
تبــع آن کاهــش ســرمایهگذاریها ادامــه در صفحــه 4

«سالروز ملی صادرات» با گالیه دولتیها وخصوصیها برگزار شد

انتقاد بخش خصوصی از دولت
در یک روز ملی

«همایــش روز ملــی صــادرات» روز گذشــته بــا حضــور مقامــات دولتــی و بخــش
خصوصــی برگــزار شــد .البتــه ایــن همایــش کمــی هــم رنــگ وبــوی سیاســی و
هــم انتقــادی بــه خــود گرفت؛چراکــه دولــت از ســوی برخــی اعضــای کابینــه
و فعــاالن اقتصــادی بــه بوتــه نقــد کشــیده شــد .نخســتین منتقــد معــاون اول
رییسجمهــوری بــود کــه بــرای اولینبــار دســت بــه افشــاگری زد وصــدای
ناهماهنگــی را از بدنــه دولــت بــه افــکار عمومــی مخابــره کــرد.
البتــه اســحاق جهانگیــری کــه بــه گفتــه خــودش حتــی قصــد حضــور در ایــن
مراســم را نیــز نداشــت ،از محدودیتهایــش دربدنــه دولــت گفــت ،امــا ترجیــح
داد خیلــی چیزهــا را هــم نگویــد و بــه همیــن بســنده کنــد کــه او در دســتش
قلــم و کاغــذی نیســت کــه بخواهــد کســی را برکنــار کنــد ».امــا در چنیــن
فضــای ناهماهنگــی در دولــت ،صادرکننــدگان بــاز هــم امیدوارانــه آمــده بودنــد
تــا از دغدغههایشــان بگوینــد تــا شــاید کــه گــوش شــنوایی باشــد .آنهــا از خلــق
بخشــنامههای خلقالســاعه وحبــس صــادرات گالیــه داشــته و اجــرای طــرح
«پیمــان ســپاری ارزی» و «اعمــال ممنوعیتهــای صادراتــی» را مهمتریــن
معضــل وتهدیــد پیـشروی صادراتشــان عنــوان کردنــد .امــا جهانگیــری در پاســخ
بــه دغدغــه آنهــا ،بــا بیــان اینکــه مــا نمیخواهیــم بخشــنامههای خلقالســاعه

داشــته باشــیم؛ اجــرای طــرح «پیمــان ســپاری ارزی» را بــه دلیــل شــرایط حــاد
کنونــی ضــروری دانســت وگفــت کــه بخــش خصوصــی اگــر پیشــنهادی بــرای
اصــاح فراینــد بازگردانــی ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد دارد،
اعــام کنــد .او بــا لحنــی انتقــادی ایــن راهــم گفــت کــه اگــر صــادرات بــه قصــد
خــروج ســرمایه انجــام گیــرد ،دیگــر اســمش را نمیتــوان خدمــت گذاشــت .از
آنســو ،وزیــر پیشــنهادی صنعــت ،نیــز طــی ســخنانی از راهبردهــای جدیــد ایــن
وزارتخانــه بــرای «تامیــن مایحتــاج عمومــی مــردم»« ،اصــاح زنجیــره تولیــد تــا
صــادرات»« ،انتصابــات بــر محــور جــوان گرایــی» و «تشــکیل اتــاق فکــر» خبــر
داد .در پایــان ایــن همایــش نیــز از پنــج صادرکننــده ممتــاز و چهــل و پنــج
صادرکننــده نمونــه تجلیــل و قدردانــی شــد.
اجرای پیمان سپاری در سه دولت
بیســت و دومیــن همایــش روز ملــی صــادرات باشــعار «صــادرات ،تجلــی حمایــت
از کاالی ایرانــی» روزگذشــته بــا حضــور معــوان اول رییسجمهــور ،مقامــات
عالیرتبــه دولــت ،رییــس پارلمــان بخــش خصوصــی و جمعــی از فعــاالن حــوزه
صــادرات برگــزار شــد .ادامــه در صفحــه 3

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تجــارت و امــور اقتصــادی و دارایــی امــروز در اتــاق
اخبار اصلی
ایــران حضــور یافتنــد تــا بــه تشــریح برنامههــای
انتقــاد بخــش خصوصــی از دولــت در اقتصــادی خــود بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی
.
یــک روز ملــی «همایــش روز ملــی صــادرات» بپردازند.مشــروح خبــر
روز گذشــته بــا حضــور مقامــات دولتــی و بخــش
ـرکت
ـده  500شـ
ـادرات بر عهـ
ـد صـ
خصوصــی برگــزار شــد .البتــه ایــن همایــش کمــی  82درصـ
هــم رنــگ وبــوی سیاســی و هــم انتقــادی بــه خــود کشــور اســت مجتبــی خســروتاج ،امــروز در
گرفت؛چراکــه دولــت از ســوی برخی اعضــای کابینه مراســم بیســت و دومیــن ســالروز ملــی صــادرات،
و فعــاالن اقتصــادی بــه بوتــه نقــد کشــیده شــدود گفــت :بیســت و دومیــن ســالروز ملــی صــادرات
در شــرایط اقتصــادی متفاوتــی در صحنــه تجــارت
مشروح خبر
جهانــی و منطقــهای از نظــر جنــگ تعرفــهای،
ـاب ازخاموش ـیها افزایــش نااطمینانــی و بــاال رفتــن ریســک کشــوری
ـرای اجتنـ
ـتراتژی بـ
دو اسـ
ریشــهیابی دالیــل احتمــال وقــوع خاموشــیها در برگــزار میشود.مشــروح خبــر
پیــک ســال  ۹۸را بایــد از چنــد منظــر مورد بررســی
قــرار داد .تجربــه کشــورهای توســعهیافته نشــان اعــام آمادگــی  ۱۱۰شــرکت اروپایــی
میدهــد .مشــروح خبــر
بــرای تعامــل نفتــی بــا ایــران رئیــس
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت از
در سیوســومین کنفرانــس بینالمللــی آمادگــی  ۱۱۰شــرکت کوچــک و متوســط اروپایــی
بــرق چــه گذشت؟سیوســومین کنفرانــس بــرای همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی خبــر داد.
بینالمللــی بــرق در حالــی آغــاز شــد کــه کشــور مشــروح خبــر
بــه تازگــی خاموشــی هــا را پشــت ســر گذاشــته و
وارد مرحلــه آمــاده شــدن بــرای ســال آینــده شــده قیمتهــای پایــه صادراتــی بایــد واقعــی
اســت ،بــه همیــن دلیــل صحبتهــای مســووالن باشــد رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران در
برقــی رنــگ و بــوی وعــده و زده شــدن اســتارت مراســم روز ملــی صــادرات بــا انتقــاد از انتخــاب برخی
پروژههــا را مــی داد...مشــروح خبــر
 .افــراد بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه ،اعــام کــرد
کــه قیمتهــای پایــه صادراتــی بایــد واقعــی شــود.
ـرانی در عـ
ـرکت ایــ
ـاری  40شـ
گرفتـ
.
ـراق از مشروح خبر
آنچــه در ســال هــای پــس از جنــگ تحمیلــی تاکنون
ـذ و منعکس
ـی را اخـ
ـش خصوصـ
ـرات بخـ
شــاهد آن بــوده ایــم اینگونــه بــر مــی آیــد کــه وزرا نظـ
و مســئوالن و مدیــران اجرائــی و تقنینــی کشــور در کنیــد رئیسجمهــور در جلســه هیــات دولــت،
محــدوده بســیار کوچکــی از آحــاد ملــت و خــواص وزیــر اقتصــاد را موظــف کــرد کــه از طریــق شــورای
دســت بــه دســت مــی شــوند مشــروح خبــر
 .گفتوگــو نظــرات بخــش خصوصــی را بــه دولــت

برنامههــای ســه وزیــر پیشــنهادی دولــت
بــرای بخــش خصوصــی اعــام شــد ســه

وزیــر پیشــنهادی دولــت بــرای وزارتخانههــای
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،صنعــت ،معــدن و

منتقــل کنــد و بــه وزارت صنعــت نیــز مأموریــت
داد در جلســاتی بــا اتــاق ایــران و تشــکلهای
صادراتــی بهتریــن راههــای حراســت از چرخــه
صــادرات کشــور و بازگشــت ارز را پیشــنهاد دهــد.
.
.مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
ـا
ـی بـ
ـادل برقـ
ـراری تبـ
ـال برقـ
ـه دنبـ
ـران بـ
ایـ
.
ـیه مشــروح خبــر
روسـ
اصــادرات بــرق ارتباطــی بــا تحریمهــای
.
احتمالــی نــدارد مشــروح خبــر
از ســرگیری مذاکــره گازی بــا پاکســتان

مشروح خبر

حمایــت فرانســه از متصــل مانــدن نظــام
بانکــی ایــران بــه ســوئیفت مشــروح خبــر
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مذاکــره بــا اروپــا بــرای تأســیس کانــال
.
ـی مشــروح خبــر
ـول بانکـ
ـی پـ
پرداختـ
ـر
ـاه اکتبـ
ـران در مـ
ـت ایـ
ـادرات نفـ
ـش صـ
افزایـ

مشــروح خبــر

ارز پنــج نرخــی بایــد از بیــن بــرود مشــروح
.
خبــر
تامیــن  ۱۰هــزار میلیــارد تومانــی نیــاز
صنعــت بــرق بــه زودی .مشــروح خبــر

.

توافــق زیمنــس و جنــرال الکتریــک بــرای
تولیــد  ۲۴گیــگاوات بــرق در عــراق مشــروح

خبــر

.

نگرانــی مدیــر  IEAبــرای اقتصــاد جهــان

مشــروح خبــر

دولــت اجــازه دهــد بخــش خصوصــی
میــداندار اقتصــاد باشــد مشــروح خبــر
هشــدار آمریــکا بــه روســیه دربــاره ایــران

مشــروح خبــر

.

ـت
ـی نفـ
ـد نهایـ
ـاره مقصـ
ـراق دربـ
ـکاوی عـ
کنجـ
ـی مشــروح خبــر
صادراتـ
پشــتپرده کارشــکنی آمریــکا در قــرارداد ۱۵
میلیــاردی زیمنــس بــا عــراق مشــروح خبــر
تــاش وزارت نیــرو بــرای حــل مشــکل
حقابههــا در ســطح ملــی مشــروح خبــر

*

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

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامه از صفحه 1
ایــن همایــش ،از یــک ســو اهمیــت صــادرات را در اقتصــاد
کشــور نشــان میدهــد و از ســوی دیگــر فرصتــی اســت
بــرای ارزیابــی عملکــرد صــادرات کشــور در یــک ســال
گذشــته و در نتیجــه ،ارزیابــی سیاســتها و راهکارهــای
دولــت در ایــن زمینــه.
معــاون اول رییسجمهــور در ایــن مراســم از برخــی مــوارد
در تصمیمگیریهــای سیاســی و اقتصــادی در دولــت
پــرده برداشــت .اســحاق جهانگیــری گفــت :بــا اینکــه بــه
محمــد شــریعتمداری قــول داده بــودم کــه بــا افتخــار در
ایــن روز شــرکت میکنــم ،نمیخواســتم بیایــم ،امــا بــا
اعــام برگــزاری ایــن جلســه بــا حضــور بنــده توســط صــدا
و ســیما ،آمــدم تــا تعبیــر و تفســیری از عــدم حضــورم در
ایــن جلســه نشــود .جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی
معتقدنــد تصمیمــات دولــت و بخشــنامههای ارایــه شــده
از ســوی دولــت بــدون کارشناســی و بیتوجــه بــه بخــش
خصوصــی اســت ،گفــت :مــن بخــش خصوصــی ایــران را
بــه خوبــی میشناســم۸ .ســال وزیــر بــودم ،امــا  ۸ســال
هــم بیــکار بــودم و بــا بخــش خصوصــی ارتبــاط صمیمــی
داشــتم .او افــزود :ســه بــار در دوران مدیریتــی خــود بــا
پیمــان ســپاری ارزی مواجــه شــدهام .مهمتریــن رســالت
مــن در دولــت یازدهــم ایــن بــود کــه در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن ،پیمــان ســپاری در دولــت حــذف شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه مــا االن هــم میگوییــم کــه
پیمانســپاری ارزی را اجــرا نمیکنیــم ،بلکــه امتیــازات
معافیــت مالیاتــی صادراتــی را بــرای کســی کــه ارز را بــه
کشــور بــر نمیگردانــد ،حــذف خواهیــم کرد.ســخنان
جهانگیــری در بخــش دیگــری از مراســم روز ملــی صــادرات،
گویــی پاســخی بــرای گالیههــای متعــدد نماینــدگان
بخــش خصوصــی بــود .در حالــی کــه طــی هفتههــای
گذشــته نامههــای متعــددی از ســوی اتــاق بــه منظــور
پیشــنهاد و رفــع مشــکالت پیــش آمــده بــه جهانگیــری
ارســال شــده و نیــز جلســاتی بــرای بررســی و رفع مشــکالت
برگــزار شــده ،امــا او بــا شــنیدن ســخنان شــافعی در ایــن
مراســم گفــت :توجــه بــه اقتصــاد و بخــش خصوصــی در
دولــت را میتــوان از انتصــاب نهاوندیــان بــه عنــوان یکــی
از فعــاالن بخــش خصوصــی بــه عنــوان معــاون اقتصــادی
رییسجمهــوری مشــاهده کــرد .در جلســات ســران ســه
قــوه نیــز مشــخصا بــه نامههــای اتــاق بازرگانــی اشــاره
شــده اســت .ایــن اتفــاق بــه ایــن معناســت کــه ســخن

صــادرات از منظــر اقتصــاد کالن بــه
ســبب نقــش آن در تخصیــص بهینــه
عوامــل تولیــد ،افزایــش مقیــاس آن،
خلــق فرصتهــای شــغلی مولــد،
ارتقــای بهــره وری و تــوان افزایــی
رقابتــی اهمیتــی فزاینــده دارد بــه
نحــوی کــه میتوانــد فضــای
مناســبی بــرای تــاب آوری اقتصــاد
ملــی و ارتقــاء مقاومــت اقتصــادی
باشــد

اتــاق بازرگانــی در ســطوح مختلــف نظــام مــورد پذیــرش
قــرار گرفتــه اســت .امــا رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بایــد
ایــن مطلــب را بپذیــرد کــه ارز حاصــل از صــادرات بایــد در
چرخــه اقتصــادی بــا چنــد راهــکار برگــردد.
معــاون اول رییسجمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود گفــت :هــر تصمیمــی زمانــی موفــق اســت کــه ذی
نفعــان آن از آن راضــی باشــند .او گفــت :مــا مخالــف
بخشــنامههای خلــق الســاعه هســتیم و ثبــات در
تصمیمگیــری را یکــی از مســائل اصلــی کشــور میدانیــم.
زمانــی مســائل از منظــر منافــع یــک بخــش دیــده میشــود
و ایــن یــک بعــد مســاله اســت ،امــا از نظــر منافــع ملــی
نیــز بایــد بررســی شــود کــه آیــا ایــن مســاله حــق اســت
یــا خیــر.
رشد  ۱۰هزار درصدی صادرات در  ۴دهه
از دیگــر ســو ،معــاون صادراتــی وزیــر صنعــت ،در ایــن
مراســم بــه ارایــه آمــاری از وضعیــت صــادرات در ســال
گذشــته پرداخــت و نیــز افزایــش معقــول نــرخ ارز را فرصتی
بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان دانســت تــا اثــر
تحریمهــای خصمانــه را خنثــی کننــد .مجتبــی خســروتاج
گفــت :صــادرات از منظــر اقتصــاد کالن بــه ســبب نقــش
آن در تخصیــص بهینــه عوامــل تولیــد ،افزایــش مقیــاس
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وزیر نیرو مطرح کرد؛

آن ،خلــق فرصتهــای شــغلی مولــد ،ارتقــای بهــره وری
و تــوان افزایــی رقابتــی اهمیتــی فزاینــده دارد بــه نحــوی
کــه میتوانــد فضــای مناســبی بــرای تــاب آوری اقتصــاد
ملــی و ارتقــاء مقاومــت اقتصــادی باشــد .معــاون وزیــر
صنعــت افــزود :در شــرایط کنونــی ضــرورت پرداختــن بــه
امــر صــادرات بــه صــورت همهجانبــه دوچنــدان بــوده
و نمیتــوان تنهــا بــه رشــد  ۱۰هــزار درصــدی صــادرات
طــی 4دهــه کــه امــر مبارکــی اســت ،بســنده کــرد .بــه
گفتــه خســروتاج ،کالبدشناســی شــرکتهای صادرکننــده
در قالــب مــدل ارایــه شــده از آنکتــاد نشــان میدهــد در
بیــن شــرکتهای صادرکننــده کشــور کــه ۶ ۴میلیــارد
دالر صــادرات در ســال گذشــته داشــتهاند از نظــر ارزش
صــادرات  ۱.۳درصــد در گــروه فنــاوری پیشــرفته ،حــدود
 ۲۶.۳درصــد در گــروه فناوریهــای میانــی ،حــدود
 ۷.۹درصــد در گــروه فناوریهــای پاییــن ،حــدود ۲۳.۴
درصــد در گــروه منبــع محــور و بیــش از  ۴۱درصــد در
گــروه کاالهــای اولیــه جــای میگیرنــد .او ادامــه داد:
از نظــر تعــداد در بیــن ۵۰شــرکت صادرکننــده نمونــه
کشــور ســه شــرکت در گــروه فناوریهــای پیشــرفته۱۴ ،
شــرکت در گــروه فناوریهــای میانــی ۹ ،شــرکت در گــروه
فناوریهــای پاییــن ۱۲ ،شــرکت در گــروه منبــع محــور و
 ۱۲شــرکت در گــروه کاالهــای اولیــه ردهبنــدی میشــوند.
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دولت ،بخش خصوصی را سورپرایز میکند
ســخنرانی رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران در ادامــه ایــن
نشســت امــا پــر از گالیــه بــود ،گالیههایــی از جنــس
محدودیتهــای صادراتــی و تصمیــات خلــق الســاعهای
کــه بــه گفتــه غالمحســین شــافعی ،باعــث ســورپرایز شــدن
بخــش خصوصــی میشــود .بــه گفتــه شــافعی ،تعجیــل
در تصمیمگیریهــا موجــب شــده تــا بــدون مطالعــه،
بخشــنامههای متعــددی از ســوی کابینــه صــادر شــود.
بخــش خصوصــی انتظــار دارد کــه دســتور صــادره از ســوی
معــاون اول رییسجمهــور مبنــی بــر نظرخواهــی از بخــش
خصوصــی ،مــورد توجــه واقــع شــود.
بــه گفتــه شــافعی ،معــاون اول رییسجمهــور همــواره بــر
اجــرای قانــون و قانونگرایــی توجــه داشــته و همــواره بــر
لطمــه خــوردن بــه اعتمــاد عمومــی ،حساســیت داشــته و
البتــه در مــاده  ۲۴قانــون بهبــود مســتمر فضــای کسـبوکار
ایــن موضــوع مطــرح شــده کــه هــر نــوع تغییــر در
رویههــا ،صــدور بخشــنامهها و دســتورالعملها ،همــراه بــا
پیشآگهــی بــه فعــاالن اقتصــادی باشــد و هرگونــه تغییــر
قبــل از اجــرا ،از طریــق رســانههای عمومــی و صداوســیما
اطالعرســانی شــود .او افــزود :اکنــون زمــان آن اســت کــه
دولــت و بخــش خصوصــی در مســائل اقتصــادی مکمــل
هــم باشــند و درجــه اعتمــاد متقابــل را بــاال برنــد .شــافعی
همچنیــن گفــت :در گذشــته حقالعملکارانــی حتــی از
دســت رییسجمهــور جایــزه صادرکننــده نمونــه گرفتنــد
در حالــی کــه در عمرشــان حتــی یــک کیلوگــرم کاال
صــادر نکــرده بودنــد؛ آنهــا بعدهــا گرفتــار شــدند ،برخــی
از آنهــا از کشــور رفتنــد و برخــی دیگــر دســتگیر شــدند،
امــا ایــن شــرایط دوبــاره در حــال اتفــاق افتــادن اســت زیــرا
صادرکننــدگان در ایــن شــرایط نمیتواننــد صــادرات داشــته
باشــند .بــه گفتــه رییــس اتــاق ایــران ،قیمــت پایههــای
صادراتــی در کشــورمان اشــتباه اســت و دولــت بایــد بــه ایــن
موضــوع توجــه داشــته باشــد .او افــزود :اگــر صادرکننــدگان
مــا اختالفــات تجــاری پیــدا کننــد و پولشــان از بیــن بــرود،
دیگــر چگونــه میتواننــد ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه
کشــور برگرداننــد؟ همچنیــن صادرکننــدگان ما در خــارج از
کشــور دفتــر دارنــد کــه هزینههــای گردانــدن ایــن دفترهــا
نیــز مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
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دو استراتژی برای اجتناب از
خاموشیها
ریشــهیابی دالیــل احتمــال وقــوع خاموشــیها در پیــک
ســال  ۹۸را بایــد از چنــد منظــر مــورد بررســی قــرار داد.
تجربــه کشــورهای توســعهیافته نشــان میدهــد در ایــن
کشــورها متناســب بــا میــزان مصرفــی کــه بــرآورد میشــود،
تولیــد بــرق نیــز در دســتورکار قــرار میگیــرد .ایــن در
حالــی اســت کــه در ایــران بــا وجــود میانگیــن رشــد مصــرف
ســاالنه  ۶تــا  ۷درصــد ،تولیــد بــرق رشــدی متناســب بــا
مصــرف نداشــته اســت .براســاس ارزیابیهــا بــرای گــذر
از کســری بــرق در کشــور و پوشــش رشــد مصــرف بایــد
ســاالنه بهصــورت میانگیــن  ۵هزارمــگاوات نیــروگاه جدیــد
وارد مــدار شــود .طبیعتــا بــرای عملیاتــی کــردن ایــن برنامــه،
ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق امــری حیاتــی اســت ،امــا
ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت بســیار گــران اســت.
برآوردهــا نشــان میدهــد بــرای وارد کــردن  ۵هــزار مــگاوات
نیــروگاه جدیــد بــه مــدار ،بــه حــدود  ۴تــا  ۵میلیــارد یــورو

ســرمایهگذاری جدیــد نیــاز اســت .متاســفانه ایــن حجــم از
ســرمایه در ســالهای گذشــته بــه دلیــل کمبــود منابــع
مالــی ،پوشــش داده نشــده و در طــول  ۵ســال گذشــته
تنهــا کمتــر از  ۲هــزار مــگاوات ظرفیتســازی جدیــد رخ
داده اســت .بنابرایــن کمبــود منابــع مالــی از یکســو و عــدم
ســرمایهگذاری و رشــد تقاضــا از ســوی دیگــر ،باعــث شــد
کــه در تابســتان ســالجاری بســیاری از نقــاط کشــور بــا
خاموشــیهای برنامهریزیشــده گســترده مواجــه شــوند.
امــا بــرای برونرفــت از چالــش خاموشــی در پیــک ســال
 ،۹۸چــه بایــد کــرد؟
بــرای خــروج از ایــن دســتانداز بایــد دو اســتراتژی
کوتاهمــدت و بلندمــدت در دســتور کار متولیــان حــوزه نیــرو
قــرار گیــرد .در راهبردهــای کوتاهمــدت دو طــرف عرضــه و
تقاضــا خودنمایــی میکننــد .همانطــور کــه در تابســتان
ســالجاری مشــاهده شــد ،وزارت نیــرو بــرای عبــور از پیــک

انـرژی
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مصــرف امســال ،تمرکــز اصلــی را روی بخــش تقاضــا گذاشــت
و بــه دنبــال ایجــاد صرفهجویــی در مصــرف بــرق بــا ابزارهــا
و روشهــای مختلــف بــود .متولیــان توانســتند از ایــن طریــق
مصــرف حــدود  ۲هــزار مــگاوات بــرق را کنتــرل کننــد .بــرای
اینکــه بتــوان ســال آینــده بخــش مصــرف را مدیریــت کــرد،
بایــد برخــی اقدامــات از جملــه ایجــاد زیرســاختهایی ماننــد
نصــب کنتورهــای هوشــمند یــا جایگزیــن کــردن المپهــای
پرمصــرف را در دســتور کار قــرار داد .امــا بخــش مهمتــر،
بخــش عرضــه اســت .البتــه وزارت نیــرو بــرای ایــن بخــش
برنامههــای مدونــی را در دســتورکار قــرار داده کــه یکــی از
آنهــا برنامــه  ۰۹۸اســت کــه بنــا دارد میــزان خاموشــیها
در پیــک ســال  ۹۸را بــه نقطــه صفــر برســاند .بــدون شــک
بــرای اجرایــی کــردن ایــن برنامــه ،وارد کــردن نیروگاههــای
جدیــد بســیار تاثیرگــذار خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل قــرار
اســت طبــق برنامــه تــا شــروع پیــک ســال آتــی ۵ ،هــزار
مــگاوات نیــروگاه جدیــد وارد مــدار تولیــد بــرق شــود .در
ایــن میــان افزایــش بارندگیهــا بــرای اســتفاده بهتــر از
پتانســیل نیروگاههــای برقابــی ،افزایــش راندمــان نیروگاههــا
و توســعه نیروگاههــای تجدیدپذیــر میتوانــد بــه کاهــش
ریســک خاموشــیها در ســال  ۹۸بــه شــکل قابلتوجهــی
کمــک کنــد .امــا نکتــه مهمــی کــه در تمــام مباحــث
مطرحشــده بایــد گنجانــده شــود ،حضــور بخشخصوصــی
در بخشهــای مختلــف صنعــت بــرق اســت کــه بایــد در
تمــام حوزههــای گفتهشــده ،تقویــت شــود و امــکان حضــور
ایــن بخــش را بیــش از گذشــته فراهــم کــرد .هــر چنــد بــرای
حضــور پررنــگ خصوصیهــا در ایــن صنعــت اســتراتژیک،
دســتاندازهایی ماننــد حجــم بــاالی مطالبــات معــوق
بهچشــم میخــورد کــه وزارت نیــرو بــرای تســویه آنهــا
بایــد آســتین بــاال بزنــد تــا بخــش خصوصــی تــوان الزم بــرای
ورود قدرتمنــد بــه بخشهــای اقتصــادی مختلــف صنعــت
بــرق را داشــته باشــد .امــا از کنــار راهکارهــای کوتاهمــدت
کــه بگذریــم ،بایــد بــه راهکارهــای بلندمدتــی کــه همــواره
بایــد در نظــر متولیــان باشــد نیــز اشــاره کــرد .شــاید بتــوان
یکــی از مهمتریــن و کلیدیتریــن معضــات صنعــت بــرق
را نامتــوازن بــودن اقتصــاد آن دانســت .بــرای تامیــن پایــدار
و مطمئــن بــرق در کشــور بــدون شــک بایــد اصــاح اقتصــاد
ایــن صنعــت در دســتور کار قــرار گیــرد؛ زیــرا میــان قیمــت
تمامشــده و قیمــت تکلیفــی بــرق فاصلــ ه قابــل توجهــی
وجــود دارد و ادام ـهدار شــدن ایــن رونــد تاکنــون صدمــات
جبرانناپذیــری را بــه ایــن صنعــت تحمیــل کــرده اســت.
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و آســیب میــزان اشــتغال ،کــم اظهــاری در کاالهــای
صادراتــی ،بیــش اظهــاری در واردات ،صــادرات کاال بــا نــام
اشــخاص دیگــر و از طریــق کارت بازرگانی دیگــران ،کاهش
انگیــزه تولیــد و صــادرات بــه دلیــل عــدم بهرهمنــدی از
حداکثــر منفعــت از صــادرات و ایجــاد ارز چنــد نرخــی در
کشــور کــه همگــی موجبــات افزایــش دخالــت دولــت در
اقتصــاد و فراهــم شــدن زمینــه ایجــاد فســاد در کشــور در
ایــن حــوزه میشــوند.
همچنیــن بحــث عــدم بازگشــت ارز توســط صادرکننــدگان
بــه کشــور موضــوع درســتی نیســت .شــاید بهخاطــر
توافقــات بــا طرفهــای تجــاری صادرکننــدگان یــا
مشــکالت مربــوط بــه نقــل وانتقــال ارز در بــازه زمانــی
تعییــن شــده ومحدود،انتقــال ارز میســر نشــود ،امــا بــه
جهــت اینکــه صــادرات یــک جریــان مــداوم اســت و
صادرکننــدگان بــدون اینکــه ارز خــود را وارد کشــور
کننــد ،تــوان خریــد مــواد اولیه،تولیــد وصــادرات مجــدد
محصــوالت را نخواهــد داشــت ،امکانپذیــر نیســت.
در ایــن زمینــه بخــش خصوصــی معتقــد ومتعهــد بــه
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور اســت .در ایــن خصــوص دولــت بایــد بیشــتر
توجــه خــود را بــه بنگاههــای تحــت مدیریــت مســتقیم
وغیــر مســتقیم خــود معطــوف کنــد .در پایــان بــه نظــر
میرســد کــه دولــت بایــد بــا رویکــرد مثبــت بــه شــرایط
پیــش رو وحضــور فعــال در بــازار ارز ،بهجــای تمرکــز
بیــش از حــد نســبت بــه ارزهــای صادراتــی ،بــرای کمــک
بــه توســعه هرچــه بیشــتر صــادرات غیرنفتــی شــرایط
ســهلتری را بــرای صادرکننــدگان فراهــم کنــد .در ایــن
زمینــه دولــت میتوانــد بــا بهــره منــدی از سیاس ـتهای
تشــویقی بهجــای سیاســتهای تنبیهــی از قبیــل اخــذ
تعهــد و تضمیــن ،موجبــات توســعه بازارهــای صادراتــی
و افزایــش صــادرات و ورود ارز بــه کشــور را فراهــم آورد.
تهدیــد مربــوط بــه تحریمهــای نفتــی میتوانــد بــا
اتخــاذ رویکردهــای مناســب بــه فرصــت تبدیــل شــود تــا
بــا اتــکای بیشــتر بــه صــادرات غیرنفتــی ،وابســتگی کشــور
را بــرای همیشــه بــه درآمدهــای نفتــی از بیــن بــرود.
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران به دنبال برقراری تبادل برقی با
روسیه

صادرات برق ارتباطی با تحریمهای
احتمالی ندارد

ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور گفــت :در حــال حاضــر
مشــغول برنامهریــزی بــرای ایجــاد تبــادل برقــی بــا کشــور
روســیه از طریــق ارتقــاء شــبکه ارمنســتان یــا آذربایجــان
هســتیم.
محمودرضــا حقیفــر در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه
اهمیــت ایجــاد تبــادل برقــی بــا روســیه گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه پیــک بــار شــبکه روســیه در زمســتان اتفــاق
میافتــد و در ایــران پیــک بــار در زمــان تابســتان اســت،
اگــر ایــن اتفــاق محقــق شــود میتوانیــم بهــر ه زیــادی را
ببریــم.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه میتــوان از طریــق
آذربایجــان و ارمنســتان در زمــان پیــک بــا کشــور روســیه
ارتبــاط برقــی برقــرار کــرد ،اظهــار کــرد :هــر چــه بتوانیــم
ظرفیــت تولیــد بــرق را در ارمنســتان و آذربایجــان توســعه
دهیــم قطعــا میــزان تبــادل انــرژی در ایــن کشــورها نیــز
افزایــش مییابــد .
او افــزود :مــاه گذشــته در خصــوص خــط ســوم انــرژی
ارمنســتان  -ایــران توافقاتــی صــورت گرفــت و بــر اســاس
مذاکــرات صــورت گرفتــه میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
طــرف ارمنــی عالقهمنــد بــه توســعه شــبک ه خــود اســت.
ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور در خصــوص میــزان هزینــه
انجــام ایــن کار گفــت :اگــر ایــن کار محقــق شــود بــا توجــه
بــه اینکــه ارمنســتان نیــز میتوانــد در ترانزیــت ســهیم
باشــد مشــتاق بــه انجــام ایــن کار اســت .بــه عبــارت دیگــر
بایــد گفــت در واقــع انجــام ایــن کار یــک بــازی بــرد بــرد
بیــن روســیه ،ایــران و ارمنســتان اســت.
وی همچنیــن از نخســتین نشســت کارگــروه ســه جانبــه
اتصــال سیســتمهای انــرژی ایــران و روســیه بــه منظــور
پیشــبرد امــکان تبــادل بــرق میــان ســه کشــور خبــر داد
و گفــت :امــکان صــادرات بــرق از ســال آینــده میــادی
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت.بــه طــور کلــی بایــد
گفــت کــه در حــال حاضــر ایــران بــا کشــورهای متفاوتــی
ارتباطــات برقــی دارد و ایــن مزیــت منطقــهای مــا اســت
کــه میتوانیــم بــه عنــوان هــاب انــرژی در منطقــه عمــل
کنیــم.

وزیــر نیــرو اعــام کــرد کــه صــادرات بــرق ارتباطــی بــا
تحریمهــای احتمالــی نــدارد .
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان در حاشــیه جلســه
هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه آیــا تحریــم هــا بــر صــادرات برقــی
ایــران تاثیــر مــی گــذارد یــا خیــر ،اظهــار کــرد :بــه
دنبــال توســعه تبــادالت برقــی هســتیم .هفتــه پیــش
جلســه ای در ســطح معاونیــن وزرای نیــروی کشــورهای
روســیه ،جمهــوری آذربایجــان و ایــران در مســکو بــرای
ســنکرون کــردن سیســتم بــرق ســه کشــور برگــزار شــد
کــه نتایــج خوبــی هــم داشــت .صــادرات بــرق طبــق
قــراری کــه بــا کشــورهای همســایه گذاشــته شــده
هیــچ تغییــری نخواهــد کــرد و ایــن مســاله ارتباطــی بــا
تحریمهــای احتمالــی نــدارد.
وی افــزود :جلســه بعــدی در مــاه دســامبر و در تهــران
بــرای مشــخص شــدن جزئیــات کار برگــزار خواهــد
شــد .در گام اول بــه دنبــال افزایــش امــکان تبــادل
انــرژی بــا جمهــوری آذربایجــان تــا  ٦٠٠مــگاوات
هســتیم و امیدواریــم هرچــه زودتــر امکانــات فنــی آن
فراهــم شــود.
اردکانیــان ادامــه داد :در فصــل صــادرات ،بــه افغانســتان،
پاکســتان و عــراق بــرق صــادر میکنیــم و درصــدد
هســتیم بــا شــکل گرفتــن دولــت جدیــد عــراق،
مذاکــرات مفصلتــری را آغــاز کنیــم .در حــال حاضــر
ظرفیــت  ٢هــزار مگاواتــی بــرای صــادرات بــرق داریــم.
وزیــر نیــرو در خصــوص موضــوع حقابــه حــوزه زاینــده
رود هــم تصریــح کــرد :حقآبــه موضوعــی قانونــی اســت
و طبــق قانــون توزیــع عادالنــه آب ،طبیعتــا متاثــر از
وضعیــت بــارش اســت؛ امیدواریــم بــا بهتــر شــدن
شــرایط نــزوالت در مــاه هــای پیــش رو ،ایــن موضــوع
حــل شــود.
اردکانیــان گفــت :در کمتــر از دو هفتــه آینــده ،جلســه
شــورای هماهنگــی حــوزه زاینــده رود را بــرای بررســی
ایــن موضــوع بــا حضــور نماینــدگان کشــاورزان برگــزار
خواهیــم کــرد.

انـرژی

شماره صد و پنج  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود وهفت

در سیوسومین
کنفرانس بینالمللی
برق چه گذشت؟

سیوســومین کنفرانــس بینالمللــی بــرق در حالــی آغــاز
شــد کــه کشــور بــه تازگــی خاموشــی هــا را پشــت ســر
گذاشــته و وارد مرحلــه آمــاده شــدن بــرای ســال آینــده
شــده اســت ،بــه همیــن دلیــل صحبتهــای مســووالن
برقــی رنــگ و بــوی وعــده و زده شــدن اســتارت پروژههــا
را مــی داد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ابتــدای کنفرانــس محمدحســن
متولــیزاده مدیرعامــل شــرکت توانیــر در خصــوص رشــد
مصــرف بــرق در کشــور ســخن گفــت و صراحتــا اعــام کــرد
کــه طــی  ۴۰ســال گذشــته رشــد مصــرف بــرق در ایــران
هشــت برابــر رشــد جمعیــت کشــور بــوده اســت.
وی همچنیــن در خصــوص تامیــن بــرق در تابســتان ۱۳۹۸
نیــز گفــت :اصــاح مــدل مصــرف بایــد بــه یــک مطالبــه و
گفتمــان عمومــی در کشــور تبدیــل شــود .بهگون ـهای کــه
هــم در بعــد فرهنگســازی و هــم در ارائــه راهحلهــای
فنــی و اقتصــادی ،بــه صنعــت بــرق کمــک شــود.
وی بــا تاکیــد بــه ایــن مســئله کــه بهینهســازی مصــرف
بــه ویــژه مدیریــت بــار در تابســتان یکــی از اولویتهــای
کنفرانــس بعــدی بــرق اســت ،اظهــار کــرد :یکــی از اهــداف
اصلــی مــا تشــویق مــردم بــرای مشــارکت حداکثــری در
تولیــد بــرق در مقیــاس کوچــک و در محــل مصــرف اســت.
عــاوه بــر ایــن بــه منظــور تشــویق مــردم بــرای حضــور در
ایــن مشــارکت بــر طرحهــای مدیریــت بــار و همچنیــن
تشــویق ســرمایهگذاران بــرای تولیــد بــرق ،بهویــژه در
ایــام گــرم ســال بســتههای تشــویقی مناســبی را تهیــه
کردهایــم کــه بــه زودی اطالعرســانی خواهــد شــد.
عــاوه بــر ایــن همایــون حائــری  -معــاون وزیــر نیــرو در
امــور بــرق و انــرژی  -طــی ســخنانی ضمــن مهــم شــمردن
صــادرات بــرق اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه مــواد
اولیــه را بــدون تبدیــل بــه محصــول نهایــی ،بــه فــروش
میرســانیم ،بهتریــن صادراتــی کــه میتوانــد منافــع ملــی
را محقــق ســازد ،بــرق اســت.
وی همچنیــن در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوال
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ایســنا مبنــی بــر برنامــه وزارت نیــرو بــرای حــل و فصــل
نیــاز مالــی صنعــت بــرق ،اظهــار کــرد :ایــن مســاله یکــی از
مــواردی اســت کــه وزیــر نیــرو بــه شــخصه پیگیــر تحقــق
آن اســت .در همیــن راســتا نیــز روشهــای مختلفــی را
بــرای تامیــن ایــن منبــع در نظــر گرفتهایــم.
رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو نیــز در ایــن مراســم و در جمــع
خبرنــگاران گفــت :از حــدود ســه مــاه پیــش بــرای تامیــن
بــرق ســال آینــده برنامهریــزی کردهایــم ۲۵ .نیــروگاه
حرارتــی بــه ظرفیــت  ٥٢٠٠مــگاوات در دســت تکمیــل،
 ۶۵۰مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر و  ۲۰۰نیــروگاه آبــی
در دســت ســاخت اســت و  ٣٠٠٠مــگاوات برنامــه مدیریــت
مصــرف را در نظــر گرفتهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن  ٣٠٠٠مــگاوات شــامل ۱۱
زیربرنامــه اســت؛ اظهــار کرد:یکــی از آن برنامــه هــا اصــاح
مصــرف اســت؛ مــا مدیریــت مصــرف را مســاوی اصــاح
قیمــت و تغییــر تعرفــه نمیدانیــم؛ مثــا  ۱۵میلیــون
المــپ را در دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی تعویــض
میکنیــم؛ روشــنایی معابــر را بــه نحــوی مدیریــت کنیــم
کــه بــدون هرگونــه اخــال ،بــرق کمتــری مصــرف شــود.
وی ادامــه داد :در اوج بــار  ،۱۳۹۸بخشــی در ارتبــاط بــا
شــبکههای انتقــال اســت کــه از حیــث برنامهریــزی
تفصیلــی انجــام شــده و دنبــال تامیــن منابــع مالــی الزم
هســتیم؛ ســازمان برنامــه همــکاری خوبــی را بــا مــا شــروع
کــرده و ســعی مــی کنیــم از همــه منابــع موجــود اســتفاده
کنیــم.
گفتنــی اســت ســی و ســومین کنفرانــس بیــن المللــی بــرق
و ششــمین کنفرانــس فنــاوری نانــو در صنعــت بــرق امــروز
در پژوهشــگاه نیــرو کار خــود را آغــاز کــرد و تــا دوم آبــان
مــاه ادامــه دارد.
در ایــن کنفرانــس  ۱۰۷۴مقالــه از داخــل و خــارج از کشــور
دریافــت شــده کــه توســط  ۱۶۵نفــر از اســاتید کمیتههــای
علمــی بررســی و از بیــن آنهــا  ۳۸۳مقالــه برگزیــده شــده
کــه  ۲۲۰مقالــه آن بــه صــورت شــفاهی ارایــه مــی شــود.
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تهــران -ایرنــا 40 -شــرکت ایرانــی از زمــان ظهــور
داعــش در عــراق گرفتــار شــده و در ایــن چهــار
ســال میلیــون هــا دالر خســارت دیــده انــد؛ حجــم
خســارت هــا باعــث شــده برخــی از ایــن شــرکت
هــا بــه مــرز ورشکســتگی برســند.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی کشــور پارســال یــک میلیــارد و 12
میلیــون و  600هــزار دالر اعــام شــد ،کــه اگــر ســیل
داعــش در ســالهای  2013و  2014راهــی عــراق و ســوریه
نمــی شــد ،ایــن آمارهــا اکنــون چندیــن برابــر بــود.
ثصثقــس
قبــل از ظهــور داعــش 40 ،شــرکت قدرتمنــد ایرانــی فعــال
در زمینــه هــای احــداث راه ،نیــروگاه ،پــل ،اســتادیوم و
تصفیــه خانــه آب و فاضــاب بــه عــراق رفتــه بودنــد تــا
بــرای کشــورمان ارزآوری ،اشــتغال و صــادرات بــه ارمغــان
بیاورنــد و بــه عــراق« ،توســعه» هدیــه کننــد امــا داعــش
ظهــور کــرد و همــه ایــن رشــته هــا پنبــه شــد.
در ایــن ارتبــاط ،بــا «محمدرضــا انصــاری» رئیــس هیــات
مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران و نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ایــران گفــت و گــو کردیــم.
وی مــی گویــد مطالبــات شــرکت هــای ایرانــی در عــراق
حــدود  300میلیــون دالر اســت امــا خســارت وارد شــده در
ایــن ســالها رقمــی بســیار بیــش از اینهاســت.
انصــاری مــی گویــد دولــت بــه  2روش مــی توانــد بــه
ایــن شــرکت هــا کمــک کنــد؛ نخســت اینکــه 200
میلیــون دالر تســهیالت اعطــا شــده بــه ایــن شــرکت هــا
را بالعــوض تلقــی کنــد و دوم اینکــه از طریــق دیپلماســی
کاری کنــد کــه بغــداد جــدی تــر مســاله ایــن شــرکت هــا
را حــل کنــد.
متن کامل این مصاحبه به این شرح است:
ایرنــا :تاکنــون چــه اقداماتــی بــرای کمــک بــهشــرکت هــای ایرانــی حاضــر در عــراق انجــام
شــده اســت؟
**انصــاری :در ســالهای گذشــته  200میلیــون دالر
تســهیالت بــا مصوبــه دولــت بــه ایــن شــرکت هــا اعطــا

انـرژی
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متنــوع اســت؛ از راه ســازی ،پــل ســازی ،اســتادیوم ســازی،
نیــروگاه ســازی و احــداث تصفیــه خانــه هــای آب و
فاضــاب تــا هــر آنچــه کــه عــراق بــرای بازســازی بــه آن
نیــاز داشــت؛ ایــن شــرکت هــا ظرفیــت علمــی و تجربــی
خوبــی دارنــد و پیــش از ایــن در  70کشــور پــروژه هایــی
از ایــن دســت را اجــرا کــرده انــد.

گرفتاری 40
شرکت ایـرانی
در عراق
شــد امــا ایــن تســهیالت بــرای شــرکت هــای صادرکننــده
خدمــات فنــی مهندســی بســیار پرهزینــه تمــام شــد.
منابــع ایــن تســهیالت از بانــک «کانلــون» چیــن تامیــن
شــد ،صنــدوق ضمانــت صــادرات بایــد آن را تضمیــن مــی
کــرد و بانــک توســعه صــادرات هــم بانــک عامــل اعطــای
ایــن تســهیالت بــود؛ دریافــت کننــدگان ایــن تســهیالت
بایــد هزینــه هشــت تــا  12درصــدی جابجایــی از چیــن
و هزینــه تضامیــن صنــدوق ضمانــت صــادرات را پرداخــت
مــی کردنــد و بانــک توســعه صــادرات نیــز کارمــزد خــود را
از ایــن اعتبــارات کــم مــی کــرد.
در نتیجــه ،شــرکت هایــی کــه سالهاســت در عــراق گرفتــار
شــده انــد 200 ،میلیــون دالر تســهیالت گرفتنــد و اکنــون
بایــد  400میلیــون دالر بازگرداننــد؛ ایــن شــرکت هــا کــه
برخــی از آنهــا در حــد ورشکســتگی پیــش رفتــه انــد بــه
امیــد کمــک دولــت در عــراق مانــده انــد؛ اگــر دولــت امروز
بخواهــد خدمــات فنــی مهندســی کشــور را زنده نگــه دارد،
بایــد بــه ایــن  40شــرکت کــه در عــراق کار مــی کننــد
کمــک کنــد.
ایرنا :انتظار این شرکت ها از دولت چیست؟**انصــاری :دولــت در نخســتین گام مــی توانــد تســهیالت
 200میلیــون دالری خــود را بالعــوض تلقــی کنــد؛ هــر
چنــد حتــی بــا پــس نگرفتــن تســهیالت ،ایــن شــرکت هــا
مشــکالت خــود را دارنــد؛ ایــن شــرکت هــا حــدود چهــار
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ســال اســت کــه کادر مهندســی و ماشــین آالت خــود را
در پــروژه هــا حفــظ کــرده انــد ،هزینــه هــای مختلفــی
از جملــه هزینــه چهــار درصــدی ضمانــت نامــه هــا را
پرداخــت مــی کننــد.
بــه نظــر مــن دولــت بایــد  2تصمیــم بگیــرد؛ نخســت
اینکــه از بازپرداخــت تســهیالت صــرف نظــر کنــد و بــه
ایــن ترتیــب از فــرو رفتــن بیشــتر ایــن  40شــرکت در
باتــاق جلوگیــری کنــد و دوم تمهیداتــی بــه کار بگیــرد
کــه دولــت عــراق جــدی تــر مســاله ایــن شــرکت هــا را
حــل کنــد.
ایــن شــرکت هــا هســته مرکــزی ظرفیــت صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی مــا هســتند؛ مــا بهتریــن شــرکت
هایمــان را بــه عــراق فرســتادیم؛ آن روز فکــر مــی کردیــم
عــراق بــه هــدف هایــی همچــون تولیــد هشــت میلیــون
بشــکه نفــت دســت پیــدا مــی کنــد و بــه بهشــت صــادرات
خدمــات فنــی مهندســی تبدیــل مــی شــود.
مــا گرفتــار خوشــبینی شــدیم؛ بــا توصیــه دولــت ایــن
شــرکت هــا را بــرای حضــور در عــراق تشــویق کردیــم و
تصورمــان ایــن بــود کــه مــی توانیــم ســاالنه  20میلیــون
دالر پــروژه در بازســازی عــراق اجــرا کنیــم.
ایرنــا :ایــن شــرکت هــا بیشــتر در چــه حــوزههایــی فعالیــت دارنــد؟
**انصــاری :حــوزه هــای کاری ایــن شــرکت هــا بســیار

ایرنا :مطالبات این شرکت ها چقدر است؟**انصــاری :هزینــه هــای اقتصــادی ایــن شــرکت هــا 2
بخــش اســت؛ یکــی مطالباتــی اســت کــه شــاید بیشــتر
از  300میلیــون دالر نباشــد امــا مســاله اصلــی خســارت
هــای ســنگینی اســت کــه در ایــن چهــار ســال بــه شــرکت
هــای ایرانــی تحمیــل شــده اســت؛ در ایــن مــدت شــرکت
هــای ایرانــی در عــراق هزینــه کــرده انــد امــا از آنجــا کــه
پــروژه بــه اتمــام نرســیده اســت ،هزینــه ایــن پــروژه هــا
در صــورت وضعیــت ارایــه نشــده تــا ایــن هزینــه هــا در
جایــگاه مطالبــات بنشــیند.
ایرنــا :آیــا ایــن ســرمایه گــذاری هــا از طریــقصنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران یــا صنــدوق
هــای مشــابه بیمــه شــده بودنــد؟
**انصــاری :خیــر؛ ایــن رونــد هنــوز در کشــور رایــج
نشــده اســت؛ صنــدوق ضمانــت صــادرات در کشــور وجــود
دارد امــا هنــوز موجــود ضعیفــی اســت و آنطــور کــه
انتظــار مــی رود مثــل صنــدوق هــای ضمانــت صــادرات
کشــورهای دیگــر عمــل نمــی کنــد؛ ایــن صنــدوق بایــد
بــه لحــاظ ســرمایه ،قــدرت اداری و همچنیــن تســلط فنــی
بــه جایگاهــی برســد کــه بتوانــد صــادرات خدمــات فنــی
مهندســی را تضمیــن و بیمــه کنــد.
ایرنــا :بــا ایــن حســاب ،غرامـ ِـت خســارت هــای
وارد شــده بــه شــرکت هــای ایرانــی را چــه کســی
بایــد پرداخــت کنــد؟
**انصــاری :دولــت عــراق؛ حملــه داعــش و جنــگ جــزو
ردیــف هــای اصلــی شــرایط اضطــراری اســت و بــر اســاس
قوانیــن بیــن المللــی ،دولــت عــراق بایــد ایــن خســارت
هــای وارد شــده بــه شــرکت هــای ایرانــی را جبــران کنــد.
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ســه وزیــر پیشــنهادی دولــت بــرای وزارتخانههــای تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت و امــور
اقتصــادی و دارایــی امــروز در اتــاق ایــران حضــور یافتنــد
تــا بــه تشــریح برنامههــای اقتصــادی خــود بــرای فعــاالن
بخــش خصوصــی بپردازنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،روز یکشــنبه ،رئیسجمهــوری بــا
ارســال نامـهای بــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،چهــار
وزیــر پیشــنهادی بــرای وزارتخانههــای اقتصــاد ،کار ،راه و
شهرســازی و صنعــت را معرفــی کــرد کــه طبــق آن ،فرهــاد
دژپســند بهعنــوان وزیــر پیشــنهادی امــور اقتصــادی و
دارایــی ،محمــد شــریعتمداری بهعنــوان وزیــر پیشــنهادی
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،رضــا رحمانــی بهعنــوان وزیــر
پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای گرفتــن رأی
اعتمــاد از مجلــس معرفــی شــدهاند.
غالمحســین شــافعی -رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران  -در
ابتــدای ایــن نشســت اظهــار کــرد :وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد
بــا قبــول مســئولیت خطیــر در ایــن موقعیــت خــاص،
جانفشــانی و میهنپرســتی خــود را نشــان داده کــه ایــن
ماننــد رفتــن روی میــن اســت.
شــافعی بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور وزیــر پیشــنهادی
اقتصــاد در جمــع فعــاالن اقتصــادی اهمیتــی مضاعــف
دارد گفــت :وی عــاوه بــر تصــدی وزارت اقتصــاد ،ریاســت
شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی را نیــز بــر
عهــده دارد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه از ظرفیــت بــاالی شــورای
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در کســب نظــرات
بخــش خصوصــی و انتقــال آن بــه دولــت اســتفاده شــود
تــا از ایــن طریــق بــه مجموعــه دولــت در ارتقــای عملکــرد
اقتصــادی کمــک شــود.
رئیــس اتــاق ایــران بــا اشــاره بــه ریاســت وزیــر اقتصــاد بــر
هیــات مقرراتزدایــی هــم اظهــار کــرد :ایــن هیــات در
ردیــف نخســت اهمیــت بــرای فعــاالن اقتصــادی قــرار دارد
زیــرا میتوانــد بــا رفــع مقــررات زایــد بــه بهبــود فضــای
کســب و کار در کشــور کمــک کنــد.
شــافعی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد شــنبه هفتــه آینــده،
فرهــاد دژپســند ،بــا رای اعتمــاد بــاال و قابــل توجهــی بــر
مســند وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بنشــیند.
فرهــاد دژپســند بهعنــوان وزیــر پیشــنهادی امــور اقتصــادی
و دارایــی پــس از شــنیدن صحبتهــا و خواســتههای

انـرژی
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پیمــان ســپاری ارزی یعنــی واگــذاری بازارهــای منطقــه بــه
رقبــا .مــن از شــما میخواهــم کــه در مجلــس بگوییــد کــه
مــن همزمــان بــا  ۱۳آبــان و قبــل از  ۱۳آبــان میخواهــم
تمــام بخشــنامهها را لغــو کنــم.

در نشست با فعاالن اقتصادی

برنامههای سه وزیر پیشنهادی دولت
برای بخش خصوصی اعالم شد
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بــه تشــریح
برنامههــای خــود پرداخــت.
در ایــن جلســه فعــاالن بخــش خصوصــی نظــرات و
خواســتههای خــود را مطــرح کردنــد؛ مرتضــی اهللداد -
معــاون اقتصــادی اتــاق بازرگانــی ایــران  -گفــت :در مســاله
ســنجش محیــط کســب و کار کــه توســط اتــاق انجــام
میشــود ،در پنــج دوره متوالــی ،اولیــن مشــکل تامیــن
مالــی تولیــد بــوده و از آنجــا کــه تامیــن مالــی از سیســتم
بانکــی اســت و در سیســتم بانکــی هــم گرفتــاری بــزرگ
کفایــت ســرمایه اســت.
وی افــزود :نیمــی از بانکهــای مــا کفایــت ســرمایه زیــر
چهــار درصــد دارنــد و بایــد بــرای ایــن مســاله فکــر شــود.
مســاله بعــدی مســاله نقدینگــی اســت کــه  ۱۷۰۰هــزار
میلیــارد تومــان بســیار عــدد بزرگــی اســت البتــه نســبت
بــه  ،GDPعــدد بزرگــی نیســت ،امــا از آنجــا کــه بــه تولیــد
وارد نمیشــود ،بســیار خطرنــاک اســت.
خواســتههای بخــش خصوصــی از «رحمانــی» وزیــر
پیشــنهادی صنعــت
در ادامــه ایــن جلســه مجیدرضــا حریــری  -عضــو هیئــت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران  -خطــاب بــه رضــا
رحمانــی  -وزیــر پیشــنهادی وزارت صنعت،معــدن و تجــارت
 اظهــار کــرد :بنــده برنامههــای شــما را مطالعــه کــردهامامــا مشــخص نیســت کــه تیــم شــما کیســت ،آنچــه در ایــن
برنامــه نگرانــی قبلــی مــن را تشــدید میکنــد ایــن اســت
کــه نــگاه شــما بــه وزارتخانــه صنعتــی اســت و در کل برنامــه
شــما صنعــت و معــدن اســت و فقــط در بخــش بازرگانــی

تــا حــدودی بــه صــادرات غیرنفتــی توجــه شــده و هیــچ
توجهــی بــه واردکننــدگان نشــده اســت .بــه نظــر میرســد
کــه اگــر بــه ایــن بخــش توجــه نداریــد بــه واردکننــدگان
اعــام کنیــد کــه واردکننــدگان بــه دنبــال شــغلی آبرومنــد
بگردنــد.
وی افــزود :شــما بــه صراحــت برنامــه خــود را در زمینــه
تجــارت و تجــارت فرامــرزی اعــام کنیــد و همچنیــن در
مــورد رایزنهــای بازرگانــی اعــام کنیــد ،چــه برنامــهای
داریــد کــه بیــن هفــت تــا هفــده مــاه بــه آن حقــوق
نمیدهیــد و چگونــه از آنهــا توقــع کار ســالم داریــد.
در ادامــه عدنــان موســیپور  -رئیــس کمیســیون توســعه
صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران  -گفــت :قصــد تحریمهــا
تنــگ کــردن مســیر ورود اکســیژن اســت ،در حالــی کــه
مهمتریــن شــریان ورود اکســیژن بــه کشــور صــادرات اســت
و حــال ســوال مــن از شــما ایــن اســت کــه شــما چــه
برنامــهای بــرای ایــن شــریان داریــد؟
وی افــزود :مدیریــت قبلــی ســه خصوصیــت داشــت کــه
یکــی فرصتســوزی بــود ،همــه جــای دنیــا کاهــش ارزش
پــول ملــی منجــر بــه جهــش صــادرات میشــود .مــورد دوم
خــاف قانــون در رفتــار بــا صــادرات عمــل میکــرد و حتــی
بــا لحــن تهدیــدی نســبت بــه صــادرات صحبــت میکــرد و
مــورد ســوم اصــا بــا بخــش خصوصــی غیرتمنــد مشــورت
نمیکــرد .آقــای رحمانــی بخــش خصوصــی و دولتــی یــک
گزینــه بیشــتر جــز اینکــه حــرف همدیگــر را بفهمنــد،
ندارنــد و مــا از شــما میخواهیــم کــه ایــن ســه شــیوه را
بــه کار نگیریــد.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و قطــر تصریــح کــرد:

برنامههــای رحمانــی بــرای توســعه صــادرات
غیرنفتــی
در ادامــه رضــا رحمانــی بــه عنــوان گزینــه پیشــنهادی
بــرای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در تشــریح
سیاســتهای خــود در ایــن وزارتخانــه بــرای توســعه
صــادرات غیرنفتــی ،اظهــار کــرد :بــرای ایــن منظــور بایــد بــه
ســمت ســرمایهگذاری در حوزههایــی ماننــد مــواد معدنــی،
صنعــت فــرش و محصوالتــی کــه در داخــل کشــور تولیــد
میشــوند و بــا صــادرات آنهــا زندگــی مــردم دچــار مشــکل
نمیشــود ،روی آورد.
رحمانــی تصریــح کــرد :صــادرات محصــوالت غیرنفتــی بــرای
کشــور ســودمند بــوده و در بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور
تاثیرگذار اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه محصــوالت دانــش
بنیــان ،گفــت :توســعه شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
بایــد بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گیــرد ،هماکنــون
نقــش محصــوالت دانــش بنیــان در صــادرات کمتــر از ۲
درصــد اســت و الزم اســت بــه ایــن بخــش بــا توجــه بــه
قابلیتهایــی کــه دارد توجــه ویــژهای شــود.
رحمانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی کشــور
و متضــرر شــدن بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،افــزود :در
همیــن شــرایط نیــز میتــوان واحدهــای صنعتــی مختلــف
را فعــال نگــه داشــت و از همیــن طریــق اشــتغال را حفــظ
کــرده و افزایــش داد.
وی کــه عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران
نیــز هســت اظهــار کــرد :قاعدتــا در راســتای قانــون منــع
بــه کارگیــری بازنشســتگان الزم اســت بــه جــای دوســتانی
کــه از ســمت خــود اســتعفا دادهانــد ،همــکاران جدیــدی را
منصــوب کــرد کــه ســعی میشــود در ایــن انتصابــات از
افــراد جــوان ،فعــال و کارآمــد انتخــاب شــود.
سرپرســت وزارت صمــت حفــظ روابــط دولــت بــا بخــش
خصوصــی را حیاتــی دانســت و گفــت :در همیــن زمینــه الزم
اســت ایــن روابــط بــه شــکلی باشــد کــه بخــش خصوصــی
احســاس مشــارکت بــا دولــت را در تصمیمگیــری در
زمینههــای مختلــف داشــته باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
از سرگیری مذاکره گازی با پاکستان
معــاون وزیــر نفــت از ازســرگیری مذاکــرات ایــران و
پاکســتان بــرای صــادرات گاز خبــر داد و گفــت :ایــن
پیگیــری از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران در حــال
انجــام اســت و شــرکت ملــی گاز نقشــی در مذاکــرات
1
نــدارد.
حمیدرضــا عراقــی مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران
اظهــار داشــت :موضــوع صــادرات گاز ایــران بــه پاکســتان،
موضوعــی اســت کــه مــورد تمایــل دو کشــور اســت؛
منتهــا بحثهایــی وجــود دارد کــه بایــد در مذاکــرات
فیمابیــن مطــرح شــود.
عراقــی در خصــوص آخریــن وضعیــت پرونــده گازی ایــران
و ترکمنســتان گفــت :هــر دو کشــور نســبت بــه هــم در
داوری بینالمللــی شــکایت مطــرح کردهانــد کــه ایــن
شــکایات در حــال بررســی اســت.
وی افــزود :از نظــر ایــران ،ترکمنســتان بــه تعهــدات
خــود عمــل نکــرده و نبایــد صــادرات گاز بــه ایــران را
در روزهــای ســرد ســال قطــع میکــرد و ترکمنســتان
نیــز ادعاهایــی در خصــوص مباحــث مالــی دارد کــه مــا
مــدارک و مســتندات خــود را بــه داوری بینالمللــی ارایــه
کردهایــم و منتظــر بررســی آنهــا هســتیم.
حمایت فرانسه از متصل ماندن نظام بانکی ایران
به سوئیفت
یــک ســناتور فرانســوی کــه در تهــران بــه ســر میبــرد
گفــت فرانســه خواهــان متصــل مانــدن ارتبــاط بانکــی
ایــران بــا جهــان اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه،
فیلیــپ بــون کقــه گفــت :کشــورهای اروپایــی پــس از
اعمــال مجــدد تحریمهــای آمریــکا بــر ضــد ایــران بــه
دنبــال راهــی بــرای اطمینــان یافتــن از ایــن مســاله
هســتند کــه دســتکم یــک بانــک ایرانــی بــه نظــام
جهانــی متصــل باقــی بمانــد .وی همچنیــن گفــت
تالشهــای اروپاییهــا بــرای بهــره منــدی ایــران از
مزایــای برجــام ادامــه دارد و ایــن مســاله هرچنــد دشــوار

اســت امــا امکانپذیــر اســت.
بــه گفتــه بــون کقــه ،یکــی از راههــا ایــن اســت کــه
دســتکم یــک بانــک ایرانــی از طریــق سیســتم ســوئیفت
بــه نظــام مالــی و بانکــی جهانــی دسترســی داشــته
باشــد تــا آن بخشــی از روابــط تجــاری و اقتصــادی کــه
بــه تحریمهــا مربــوط نیســت حفــظ شــود .بــون کقــه کــه
رئیــس گــروه دوســتی ایــران و فرانســه در مجلــس ســنای
ایــن کشــور اســت ایــن اظهــارات را در جریــان کنفرانــس
خبــری مشــترک بــا همتــای ایرانــی اش بیــان کــرد.
خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام بــا محکومیــت
اعضــای دیگــر توافــق یعنــی اتحادیــه اروپــا ،فرانســه،
آلمــان ،انگلیــس ،چیــن و روســیه مواجــه شــده اســت و
ایــن کشــورها خواهــان ادامــه برجــام هســتند .دلفیــن او،
دیگــر ســناتور فرانســوی کــه بــه همــراه  ۶عضــو مجلــس
فرانســه بــه ایــران ســفر کــرده اســت نیــز افــزود :ایــن
دیــدار نشــانه مصمــم بــودن فرانســه بــه زنــده نگــه
داشــتن توافــق هســتهای بــا ایــران اســت
توافق زیمنس و جنرال الکتریک برای تولید ۲۴
گیگاوات برق در عراق
دولــت عــراق بــا زیمنــس و جنــرال الکتریــک بــرای فراهم
کــردن حداکثــر  ۲۴گیــگاوات تولیــد نیــرو تفاهمنامــه
امضــا کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،مصعــب المــدرس ،ســخنگوی وزارت
بــرق عــراق بــه خبرگــزاری شــینهوا گفــت :ایــن وزارتخانــه
بــا شــرکتهای زیمنــس آلمــان و جنــرال الکتریــک
آمریــکا بــرای افزایــش تولیــد بــرق عــراق تفاهمنامــه
امضــا کــرده اســت.
بــه گفتــه ســخنگوی وزارت بــرق عــراق ،توافــق زیمنــس
کــه بیــش از  ۱۰میلیــارد دالر ارزش دارد ۱۱ ،گیــگاوات
بــه ظرفیــت تولیــد نیــرو در چهــار ســال آینــده خواهــد
افــزود.
توافــق بــا جنــرال الکتریــک کــه  ۱۵میلیــارد دالر ارزش
دارد ،ظــرف ســه تــا پنــج ســال آینــده ،حداکثــر ۱۴
گیــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق عــراق اضافــه خواهــد
کــرد.
زیمنــس در بیانیــهای در وب ســایت خــود اعــام کــرد
طــرح ایــن شــرکت میلیاردهــا دالر در هزینههــا
صرفهجویــی کــرده و ظرفیــت تولیــد بــرق بیشــتر بــرای
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 ۲۳میلیــون نفــر جمعیــت فراهــم میکنــد.
در ماههــای بســیار دشــواری کــه پی ـشرو داریــم منطــق
ـای
ـ
ارتق
و
ـرق
توافــق زیمنــس شــامل ایجــاد نیروگاههــای بـ
داشــته باشــند.
ها،
ن
بیمارســتا
نیروگاههــای فعلــی اســت و کمــک بــه
وی کــه در حاشــیه کنفرانــس  LNGدر ناگویــای ژاپــن
ـت.
مــدارس ،دانشــگاهها و آمــوزش فنــی اسـ
صحبــت میکــرد ،گفــت :تصــور نمیکنــم عربســتان
از ســوی دیگــر ،جنــرال الکتریــک در بیانیــهای در وب ســعودی تولیــد خــود را کاهــش دهــد.
ســایتش اعــام کــرد انتظــار دارد حداکثــر  ۱۴گیــگاوات
ظرفیــت تولیــد نیــرو اضافــه کــرده ۶۵۰۰۰ ،شــغل دولت اجازه دهد بخش خصوصی میداندار اقتصاد
مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد کــرده و از دولــت بــرای
باشد
تحقــق صرفهجویــی و جلوگیــری از زیــان حداکثــر  ۳نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی
میلیــارد دالر در ســال پشــتیبانی کنــد.
ایــران در آییــن گشــایش دهمیــن همایــش و نمایشــگاه
در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد نیــروی عــراق بــه  ۱۵.۷معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری کشــور در جزیــره
گیــگاوات رســیده اســت در حالــی کــه ایــن کشــور بــه  ۲۳کیــش بــر لــزوم اســتفاده از دیدگاههــای بخــش خصوصــی
گیــگاوات نیــرو نیــاز دارد.
از ســوی دولــت و تصمیــم گیــری بــه موقــع ســازمانها و
ســالهای
طــول
در
عــراق
شــینهوا،
بــر اســاس گــزارش
نهادهــای مســئول بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور
پــس از تهاجــم آمریــکا در ســال  ،۲۰۰۳دچــار کمبــود تاکیــد کــرد.
شــدید نیــرو شــد امــا دولــت ایــن کشــور بــه دلیــل فســاد مســعود خوانســاری بــا اشــاره بــه عــدم تصمیــم گیــری
و مدیریــت ضعیــف ،نتوانســت تولیــد بــرق را بــه وضعیــت و یــا تصمیــم گیریهــای دیرهنــگام دولــت بــرای
ســابق برگردانــد.
برخــورد بــا مســائل و مشــکالت موجــود ،تصریــح کــرد :در
بخشهــای مختلــف اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی ایــن
نگرانی مدیر  IEAبرای اقتصاد جهان
ویژگــی غیــر قابــل توجیــه دولــت وجــود دارد و کمــاکان
مدیــر اجرایــی آژانــس بینالمللــی انــرژی اظهــار کــرد :شــاهد بــی توجهــی مســئوالن نســبت بــه عواقــب ناشــی
تصــور نمیکنــم عربســتان ســعودی تولیــد نفــت خــود از تصمیــم گیریهــای دیرهنــگام هســتیم.
را کاهــش دهــد ،امــا بــازار نگرانیهــای قابــل توجهــی نایــب رئیــس اتــاق ایــران در بخــش دیگــری از ســخنان
بــه دلیــل افــت عرضــه ونزوئــا و بازگشــت تحریمهــای خــود بــه موضــوع ارز پرداخــت و نوســانات اخیــر ارزی را
امریــکا علیــه ایــران در دوران رشــد قــوی تقاضــا دارد .نیــز ناشــی از عــدم تصمیمگیــری بــه موقــع مســئوالن
فاتــح بیــرول گفــت کــه نگــران نیســت عربســتان ســعودی دانســت.
عرضــه نفــت خــود را در واکنــش بــه تحریمهــای احتمالــی وی در ادامــه ایــن ســئوال را مطــرح کــرد کــه چــرا ایــران
بــر ســر کشــته شــدن جمــال خاشــقچی ،خبرنــگار منتقــد بــا در اختیــار داشــتن ایــن منابــع عظیــم انســانی و طبیعی
ریــاض ،کاهــش دهــد ،امــا وی خواســتار یــک برخــورد از  ۱۲تــا  ۱۳درصــد نــرخ بیــکاری رنــج میکشــد .شــاید
منطقــی شــد زیــرا تحــوالت سیاســی ممکــن اســت بــر بتــوان در پاســخ بــه ایــن ســئوال بگوییــم کــه رقابــت
بازارهــای انــرژی تاثیــر منفــی بگــذارد .مدیــر اجرایــی جانانــه دولــت بــا بخــش خصوصــی در همــه حوزههــا
آژانــس بینالمللــی انــرژی در پاســخ بــه اینکــه آیــا مانــع از ایــن میشــود کــه ســطح اشــتغال رشــد کــرده و
نگرانیهــا در بــازار نفــت دربــاره اینکــه آیــا عربســتان دیگــر مشــکالت کشــور برطــرف شــود.
ســعودی بــه عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان ،وی از دولــت درخواســت کــرد :در ایــن موقعیــت حســاس
ممکــن اســت در برابــر اقدامــات تنبیهــی قدرتهــای یــک تصمیــم جــدی بگیــرد و جایــگای درخــور بــرای
جهانــی بــر ســر قتــل خاشــقچی در کنســولگری عربســتان بخــش خصوصــی درنظــر بگیــرد؛ از تصــدی گــری کنــار
ســعودی در اســتانبول دســت بــه تالفــی بزنــد ،گفــت :بــرود و اجــازه دهــد بخــش خصوصــی میــدان دار باشــد.
مســائل ژئوپلیتیکــی و غیــر انــرژی فراوانــی وجــود دارد نمایشــگاه معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری بــا ۳۶۰
کــه ممکــن اســت روی بازارهــای نفــت تاثیــر بگــذارد .مــن شــرکت داخلــی و خارجــی  ۳۰مهــر مــاه کار خــود را آغــاز
از همــه تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان میخواهــم کــرد و تــا  ۳مهــر ادامــه خواهــد داشــت.
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GE Power To Supply 4 Nuclear Turbine
Abu Dhabi’s Masdar Signs Region’s Islands For Egypt’s First Nuclear Plant
First Green Revolving Credit

GE, Siemens Enter Deal For Power
Projects In Iraq

GE Power’s technology will support Egypt’s energy plan to diversify and secure its energy supply
and be a stable, reliable source of
electricity for its growing demand
GE Power has announced it won
the contract to deliver the turbine
island equipment for El Dabaa nuclear power plant project in Egypt
through AAEM its joint venture with
.Atomenergomash

GE sas its 14GW power capacity plan
for Iraq could result in 65,000 direct
and indirect jobs, leading to annual
savings and recoverable losses of up
to $3 billion
Siemens and General Electric have
signed preliminary agreements to
add 11 and 14 Gigawatts respectively to Iraq’s power infrastructure amid
competition for multibillion-dollar
.contracts

The three-year facility includes a
number of ‘green features’ which
are consistent with the Loan Market
Association’s Green Loan Principles (GLP), a set of guidelines designed to support environmentally
sustainable economic activity
Masdar, Abu Dhabi Future Energy
Company, has signed a green revolving credit facility (RCF) with
four local and international banks to
provide funding for new and ongoing investments in its global clean
technology and sustainable real es.tate projects

GE Power will supply the basic design of four conventional island,
supply four nuclear turbine generator sets, including the Arabelle halfspeed steam turbines, and provide
The three-year facility includes a technical expertise for the on-site
number of ‘green features’ which .installation and commissioning
are consistent with the Loan Market
Association’s Green Loan Princi- As Egypt works to diversify its“
ples (GLP), a set of guidelines de- energy production and to support
signed to support environmentally its growing economy, the El Dabaa
sustainable economic activity. The nuclear power plant, equipped with
GLPs were launched in the UK ear- GE Power’s Arabelle technology,
lier this year in a move to standard- will help Egypt deliver on their amise environmentally friendly lending bitious goals,” said Andreas Lusch,
and establish a framework for green .CEO of GE’s Steam Power
.lending across global markets

GE said on Sunday its 14GW power
capacity plan for Iraq could result
in 65,000 direct and indirect jobs,
leading to annual savings and recoverable losses of up to $3 billion
(Dh11.02bn). The company said it
would secure financing for the projects through its relationships with
international credit agencies and fi.nancial institutions
Meanwhile Siemens, which had presented a plan for the reconstruction
of Iraq’s power sector last September, said its 11GW agreement will
examine “a series of short-, medium- and long-term plans to meet
the reconstruction goals of Iraq and
support the country’s economic de.”velopment

L&T Showcases Its EPC Strength At
WETEX Dubai 2018

The $18bn conglomerate operates
from over 30 countries and the company is also ranked among the world’s
top 30 contractors
Larsen & Toubro (L&T), a leading technology, engineering and construction
conglomerate in India is showcasing
its EPC edge in infrastructure development at the WETEX 2018 at the Dubai International Convention and Ex.hibition Centre

Mr. T. Madhavadas, Senior Vice
President & Head, Power Transmission & Distribution (PT&D),
Larsen & Toubro said: “As one of
the major players in the EPC space,
L&T is proud to have been associated with WETEX since 2016 as it
brings together important developers from across the globe and also
provides a perfect platform to in”.teract and exchange ideas
The three-day international event“
also presents us an opportunity
to showcase our track record and
capabilities, reaffirm our commitment towards the UAE region and
reinforce ties with our major stake
.holders,” he added

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

 82درصد
صادرات بر عهده
 500شرکت کشور
است

مجتبــی خســروتاج ،امــروز در مراســم بیســت و دومیــن
ســالروز ملــی صــادرات ،گفــت :بیســت و دومیــن ســالروز
ملــی صــادرات در شــرایط اقتصــادی متفاوتــی در صحنــه
تجــارت جهانــی و منطقــهای از نظــر جنــگ تعرفــهای،
افزایــش نااطمینانــی و بــاال رفتــن ریســک کشــوری برگــزار
میشــود.
معــاون صادراتــی وزیــر صنعــت اظهــار داشــت :صــادرات
از منظــر اقتصــاد کالن ســبب نقــش آن در تخصیــص
بهینــه عوامــل تولیــدی ،افزایــش مقیــاس تولیــد ،خلــق
فرصتهــای شــغلی مولــد ،توســعه پایــدار ظرفیتهــای
تولیــدی و تجــاری و از همــه مهمتــر ایجــاد فضــای محــک اســتفاده از فرصتهــا و خنثــی ســازی تهدیــدات و پرهزینــه
زدن تــابآوری اقتصــاد ملــی و ارتقــاء مقاومــت اقتصــاد و کــردن آنهــا برخــوردار باشــد ،تــا بــه مطالباتــی کــه دولــت و
جامعــه از آن دارد ،بــه خوبــی جامــه عمــل بپوشــاند.
ایجــاد امــواج توســعهای اهمیــت فزاینــدهای دارد.
وی اظهــار داشــت :از منظــر ایفــای نقــش در صحنــه تجــارت وی افــزود:در ایــن شــرایط اســت کــه میتــوان انتظــار
بینالملــل ،توســعه پیوندهــای راهبــردی و گســترش داشــت کــه در افــق ســال  1404ســهم ترکیــب صادراتــی
تعامــات ،همــکاری و مشــارکت بــا کشــورهای منطقــه کشــور تحــول یافتــه و بــه ســوی صــادرات دانشبنیــان
و جهــان ،توســعه و همراســتایی دیپلماســی سیاســی و افزایــش قابــل مالحظــه و قابــل افتخــاری بــه دســت آورد.
دیپلماســی تجــاری و اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای ایجــاد وی افــزود :افزایــش معقــول نــرخ ارز در عرصــه اقتصــادی
شــده و بــاال بــردن هزینــه بــرای کشــورهای متخاصــم در فرصتــی منحصــر بــه فــرد بــرای تولیدکننــدگان و
بــه انــزوا کشــانیدن جمهــوری اســامی را میتــوان نتیجــه صنعتگــران تــا در همــکاری گســترده بــا صادرکننــدگان و
بــا مطالعــه و شناســایی بازارهــای هــدف در خــارج کشــور بــا
اصلــی و یــا جانبــی گســترش صــادرات بــه شــمار آورد.
وی اظهــار داشــت :هرگونــه سیاســت و اقدامــی کــه بتوانــد بهبــود کیفیــت تولیداتصادرگــرا مطابــق بــا نیــاز مشــتریان،
بــه صــورت کمــی و کیفــی موجــب گســترش حضــور در نســبت ارزش افــزوده بیشــتر و بهرهگیــری از رهآوردهــای
بازارهــای جهانــی ،حفــظ بازارهــای موجــود و نفــوذ در نویــن علمــی و اســتفاده از تجــارب کشــورهای موفــق بــه
بازارهــای جدیــد و گســترش بخشــیدن بــه تنــوع صادراتــی خنثــی کــردن تحریمهــای خصمانــه و توســعه صــادرات
چــه از نظــر خدماتــی را بــه وجــود آورد ،مــورد اســتقبال بپردازیــم.
دولــت اســت و ســازمان توســعه تجــارت از جهــت تســهیل وی افــزود :کالبدشناســی شــرکتهای صادرکننــده در
تعامــل بــا شــرکای تجــاری کشــور و تشــویق صــادرات قالــب مــدل ارائــه شــده از آنکتــاد نشــان میدهــد در بیــن
آمادگــی کامــل دارد و در ســازماندهی جدیــد خــود بــرای شــرکتهای صادرکننــده کل کشــور کــه حــدود  46میلیــارد
رســیدن بــه یــک ســازمان توســعهای کارا برنامههــای الزم را دالر صــادرات در ســال گذشــته داشــتهاند ،از نظــر ارزش
صــادرات  1.3درصــد در گــروه فناوریهــای پیشــرفته26.3 ،
طراحــی کــرده اســت.
وی افــزود :در ایــن راســتا از همفکــری و مشــورت درصــد در گــروه فناوریهــای میانــی 7.9 ،درصــد در گــروه
صادرکننــدگان ،تشــکلهای صادراتــی شــرکتهای فناوریهــای پاییــن 23.4 ،درصــد در گــروه منبعمحــور و
کارشــناس و متخصصــان دانشــگاهی اســتقبال میکنــد .بیــش از  41درصــد در گــروه کاالهــای اولیــه جــای دارنــد
معــاون صادراتــی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بیــان و از نظــر تعــداد در بیــن  50شــرکت صادرکننــده نمونــه
داشــت :ســازمان توســعه تجــارت بــه عنــوان یــک ســازمان کشــور ســه شــرکت در گــروه فناوریهــای پیشــرفته14 ،
توســعهای و سیاســتگذار و هدایتکننــده و مــروج شــرکت در گــروه فناوریهــای میانــی 9 ،شــرکت در گــروه
سیاسـتهای تجــاری کشــور بایــد از پتانســیلها ،اختیــارات ،فناوریهــای پاییــن 12 ،شــرکت در گــروه منبعمحــور و
بودجــه و امکانــات الزم بــرای تعالــی دیپلماســی تجــاری و  12شــرکت در گــروه کاالهــای اولیــه ردهبنــدی میشــوند.

انـرژی

شماره صد و پنج  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود وهفت

معــاون صادراتــی وزیــر صنعــت اظهــار داشــت :در یــک
تقســیمبندی دیگــر تصویــر ســادهای از گســتره کار بــرای
صادرکننــدگان نمونــه نشــان از آن دارد کــه فضــا بــرای
توســعه تکمیــل و ارتقــاء فعالیتهــا بســیار فــراوان اســت.
وی افــزود :در ســال  84 ،1379درصــد از صادرکننــدگان
نمونــه برنــد داخلــی دارنــد و  20درصــد برنــد خارجــی
برخــوردار هســتند و  71درصــد دارای اســتاندارد بینالمللــی
بــوده و  63درصــد اســتاندارد کیفــی دارنــد و  61درصــد
آنــان نیــز دارای دفتــر فــروش در خــارج از کشــور هســتند.
وی اظهــار داشــت :ایــن آمارهــا در کنــار ایــن واقعیــت کــه
 500شــرکت حــدود  82درصــد صــادرات کشــور را بــر
عهــده دارنــد ،ضــرورت برنامهریــزی و ســرمایهگذاری در
جهــت توانمندســازی بنگاههــا و ظرفیتســازی توســعه
صــادرات را بیــش از پیــش نشــان میدهــد.
خســروتاج گفــت :اگــر دو بخــش مشعشــع صادراتــی
کشــور یعنــی فــوالد و پتروشــیمی صادراتــی بیــش از
دو برابــر صــادرات ســنتی کشــور را انجــام میدهنــد،
ریشــه در هدفگــذاری و ســرمایهگذاری دو دهــه پیــش
دارد ،لــذا بــرای اینکــه ســاختار و ترکیــب کاال و خدمــات
صادراتــی کشــور از نظــر محتــوا تغییــر کنــد و ســهم
کاالهــای دانشبنیــان و صنایــع خالقــه ،جهانگــردی و
خدمــات مهندســی بــه صــورت قابــل مالحظ ـهای افزایــش
یابــد و پیشــتازی اقتصــاد دانشبنیــان و اجــرای نقشــه
جامــع علمــی کشــور و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری
بــه منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم
تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان و
دســتیابی بــه رتبــه اقتصــاد دانــش بنیــان در منطقــه محقــق
شــود برنامهریــزی همهجانبــه ،ســرمایهگذاری فنــی،
بهرهگیــری از نیروهــای انســانی و مدیریــت تــراز جهانــی و
جــذب ســرمایهگذاریهای خارجــی و ایجــاد شــرکتهای
مشــترک بــا برندهــای موفــق ضــروری اســت و عــزم ملــی را
اقتضــا میکنــد.
وی اظهــار داشــت :بایــد بــرای عبــور از شــرایط حســاس و
خطیــر کنونــی تــاش مضاعــف انجــام گیــرد و در ایــن راســتا
از صادرکننــدگان ،تشــکلهای صادراتــی انتظــار داریــم ،بــا
فــروش ارز خــود بــه تشــویق تولیــد و بهبــود وضــع ارزی
و مســاعدت و تحقــق سیاســتهای اقتصــادی ضدتحریــم
دولــت را ارتقــاء دهنــد.
وی گفت:همچنیــن از صادرکننــدگان ،تشــکلهای
صادراتــی در جهــت ارائــه مشــورتهای الزم را میطلبیــم.
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هشدار آمریکا به روسیه درباره
ایران
یــک مقــام بلندپایــه دولــت آمریــکا بــه روزنامــه
فاینشــیال تایمــز گفــت :آمریــکا بــه روســیه هشــدار داده
اســت حتــی بــه فکــر کمــک بــه ایــران بــرای دورزدن
تحریمهــای نفتــی آمریــکا نباشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن روزنامــه انگلیســی بــه نقــل از
یــک مقــام بلندپایــه آمریــکا نوشــت :ایــران ممکــن اســت
ایــده فــروش نفــت خــود از ســوی روســیه بــه بــازار
جهانــی بــرای دورزدن تحریمهــا را پیــش ببــرد ،امــا بــه
روســیه هشــدا داده میشــود حتــی بــه ایــن موضــوع
فکــر نکنــد .بــه نفــع روســیه اســت کــه فــرار ایــران از
تحریمهــای آمریــکا را تســهیل نکنــد.
پیشتــر رســانهها گــزارش کــرده بودنــد روســیه و ایــران
مــاه گذشــته تحــت قــراردادی ،توافــق کردنــد کــه ایــران
اجــازه میدهــد تحریمهــای آمریــکا را در خصــوص
صــادرات نفــت دور بزنــد.
براســاس گــزارش اویــل پرایــس ،در نشســت س ـهجانبه
ایــران ،روســیه و ترکیــه در تهــران کــه در ســپتامبر
بــه میزبانــی حســن روحانــی ،رییــس جمهــوری ایــران
برگــزار شــد و در آن والدیمیــر پوتیــن ،رییــس جمهــور
روســیه حضــور داشــت ،ایــران و روســیه قــراردادی
بســتند کــه براســاس آن ایــران از طریــق دریــای خــزر
بــه روســیه نفــت صــادر خواهــد کــرد و روســیه ایــن
نفــت را در پاالیشــگاههای خــود فــرآوری کــرده و
ســپس محصــوالت فــرآوری شــده را بــه بــازار جهانــی
صــادر خواهــد کــرد .در قبــال عرضــه نفــت خــام از
ســوی ایــران ،روســیه نیــز کاال و خدمــات بــرای تهــران
فراهــم خواهــد کــرد.
اســتیون منوچیــن ،وزیــر خزانــهداری آمریــکا ،نیــز در
مصاحبـهای کــه اوایــل ســال جــاری بــا رویتــرز داشــت،
اظهــار کــرد :بــرای مشــتریان نفتــی ایــران دریافــت
معافیــت از تحریمهــا نســبت بــه دوران اوبامــا دشــوارتر
خواهــد بــود .منوچیــن گفــت :مــن انتظــار نــدارم
صــادرات نفــت ایــران در نوامبــر بــه صفــر برســد ،امــا
تالشهــای دولــت آمریــکا بــرای دســتیابی بــه ایــن
هــدف اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اعالم آمادگی  ۱۱۰شرکت اروپایی
برای تعامل نفتی با ایران
رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت از
آمادگــی  ۱۱۰شــرکت کوچــک و متوســط اروپایــی بــرای
همــکاری بــا شــرکتهای ایرانــی خبــر داد.
رضــا خیامیــان در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
پیشــنهاد انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت بــه
دولــت بــرای تعامــل بــا شــرکتهای کوچــک اروپایــی در
زمــان تحریــم اظهــار کــرد :انجمــن بــا همــکاری اتــاق
تهــران در تــاش اســت از تعــدادی از شــرکتهای
کوچــک و متوســط اروپایــی دعــوت کنــد بــه تهــران
بیاینــد و ســمیناری تشــکیل دهیــم کــه ایــن شــرکتها
بــا شــرکتهای ایرانــی مذاکــره کننــد ،جوینــت شــوند و
همــکاری بیــن شــرکتها آغــاز شــود.
وی بــه ایــن ســوال کــه آیــا شــرکتهای اروپایــی
مایــل بــه تعامــل بــا ایــران و حضــور در ســمینار مذکــور
هســتند یــا خیــر ،پاســخ داد ۱۱۰ :شــرکت کوچــک و
متوســط اروپایــی اعــام آمادگــی کردنــد بــا شــرکتهای
ایرانــی جوینــت شــوند و در صنایــع نفــت و گاز ایــران
حضــور داشــته باشــند .هــدف مــا ایــن اســت آنهــا را
بــه ایــران دعــوت کنیــم و بــا شــرکتهای ایرانــی کــه
هــم ســنخ آنهــا هســتند ،مذاکــره کننــد ،تعــدادی از
ایــن شــرکتها بــا شــرکتهای ایرانــی جوینــت شــوند
و در نتیجــه بتواننــد پروژههــا را بــا همــکاری یکدیگــر
انجــام دهنــد.
خــروج ترامــپ از برجــام بــرروی تعامــات نفتــی
ایــران بــا دیگــر کشــورها ســایه انداخــت و باعــث شــد
زیرشــاخههای مختلــف نفــت بهدنبــال پیــدا کــردن
راهــکاری بــرای تــدام ایــن ارتبــاط باشــند .در ایــن
راســتا انجمــن ســازندگان تجهیــزان صنعــت نفــت نیــز
پیشــنهادی مطــرح کــرد مبنــی بــر اینکــه شــرکتهای
کوچــک ایرانــی بــا شــرکتهای کوچــک اروپایــی
جوینــت شــوند ،از ســوی دیگــر پروژههــای بــزرگ
نفتــی بــه تعــداد زیــادی پکیــج تقســیم شــوند و هــر
بخــش از پــروژه توســط یکــی از شــرکتها انجــام شــود.
خیامیــان پیــش از ایــن دربــاره پاســخ رییــس جمهــوری
و کمیســیونر انــرژی اتحادیــه اروپــا گفتــه بــود که پاســخ

کمیســیونر مثبــت بــوده و گفتنــد هرکــدام از شــرکتهای
کوچــک را میتواننــد از طریــق European
 investment bankحــدود  ۲۰میلیــون یــورو فاینانس
کننــد و ایــن پروژههــا را بــا بخــش خصوصــی ایــران انجــام
دهنــد .رییــس جمهــوری هــم در حرفهایشــان مطــرح
کردنــد حــرف درســتی اســت کــه پروژههــا بــه پروژههــای
کوچکتــر تقســیم شــود.

کنجکاوی عراق درباره مقصد
نهایی نفت صادراتی
عــراق بــا افزایــش تقاضــا بــرای نفــت ایــن کشــور مایل اســت
بدانــد نفــت ایــن کشــور چگونــه و کجــا مصــرف میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بلومبــرگ بــه نقــل از منابــع آگاه نوشــت:
شــرکت دولتــی ســوموی عــراق از خریــداران نفــت بصــره
درخواســت کــرده اســت کشــور مقصــد نهایــی محمولههــای
نفتــی عراقــی را مشــخص کننــد .هــدف از ایــن اقــدام محدود
کــردن فــروش مجــدد محمولههــای نفتــی اســت کــه یــک
شــیوه متــداول بــه شــمار مـیرود و تحــت آن ،شــرکتها نفــت
را بــه شــرکتهای دیگــر بــه قیمــت باالتــر میفروشــند.
درخواســت بــرای جزییــات مقصــد نهایــی بــا نگرانیهــای
فزاینــده نســبت بــه کمبــود عرضــه در بــازار نفــت خاورمیانــه
بــه دلیــل بازگشــت تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران
همزمــان شــده اســت .بــا ابهاماتــی کــه نســبت بــه توانایــی
تولیدکننــدگان دیگــر بــرای جبــران عرضــه کمتــر از ســوی
ایــران وجــود دارد ،قیمتهــای نفــت صعــود کــرده اســت.
نفــت برنــت اوایــل مــاه میــادی جــاری بــرای نخســتین بــار
از ســال  ،۲۰۱۴مــرز  ۸۵دالر در هــر بشــکه را شکســت و
اکنــون در مــرز  ۸۰دالر معاملــه میشــود.
در حالــی کــه عربســتان ســعودی و ایــران محدودیتهــای
مقصــد بــرای عرضــه نفــت خــود تعییــن کــرده و اجــازه
نمیدهنــد خریــداران تحــت قراردادهــای بلندمــدت،
محمولههــای نفــت آنهــا را مجــددا بــه فــروش برســانند
مقــرات عــراق ســهلتر بــوده اســت .شــرکت ســومو
عمدتــا نفــت خــود را بــه دارنــدگان خدمــات فنــی کــه در
پروژههــای اکتشــاف و توســعه ایــن کشــور ســرمایهگذاری
کردهانــد و ســایر خریــداران کــه داراییهــای پاالیشــی
دارنــد ،میفروشــد.

انـرژی

شماره صد و پنج  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود وهفت

خریــداران معمــوال تشــویق میشــوند بــه جــای فــروش
مجــدد نفــت ،بــه فــراوری آن در سیســتم پاالیــش خــود
بپردازنــد .اگرچــه عــراق قیمــت فــروش رســمی کــه هــر
مــاه تعییــن میکنــد را از خریــداران دریافــت میکنــد امــا
محمولههــای نفتــی معمــوال در بــازار محمولههــای تــک بــا
قیمــت باالتــری فروختــه میشــوند .اکنــون کــه مذاکــرات
بــرای قراردادهــای ســال  ۲۰۱۹آغــاز شــده ،شــرکت ســومو
تــاش میکنــد ایــن شــیوه را کنتــرل کنــد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،ایــن اســتراتژی یــک چرخــش
 ۱۸۰درجــه نســبت بــه اوایــل امســال اســت کــه عــراق بــا
رقابــت از ســوی آمریــکا و آفریقــا در شــرایط وجــود عرضــه
بــاال در بــازار مواجــه شــده بــود .در آن زمــان ســومو بــه
خریــداران اجــازه مــیداد بــدون اعــام ایــن کــه مقصــد
نهایــی محمولــه کجاســت ،بــه بارگیــری نفــت بپردازنــد.

پشتپرده کارشکنی آمریکا در
قرارداد  ۱۵میلیاردی زیمنس با
عراق

دولــت آمریــکا عــراق را وادار کــرد قــرارداد  ۱۵میلیــارد
دالری بــا شــرکت زیمنــس بــرای توســعه نیروگاههــای
بــرق در ایــن کشــور را لغــو کــرده و در عــوض بــا شــرکت
آمریکایــی جنــرال الکتریــک توافــق امضــا کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بلومبــرگ بــه نقــل از مقامــات آگاه
کــه مایــل نبودنــد نامشــان فــاش شــود ،نوشــت :عــراق در
روزهــای اخیــر پــس از اینکــه مقامــات بلندپایــه آمریکایــی
بــه حیــدر العبــادی ،نخســت وزیــر عــراق هشــدار دادنــد
اگــر قــرارداد بــا زیمنــس را بپذیــرد آینــده روابــط آمریــکا-
عــراق بــه خطــر خواهــد افتــاد ،تفاهمنامـهای را بــا شــرکت
جنــرال الکتریــک امضــا کــرد.
مقامــات آمریکایــی اظهــار کردهانــد میخواهنــد وابســتگی
عــراق بــه گاز طبیعــی ایــران را کاهــش دهنــد و تصــور
میکننــد ایــران رهبــران عــراق را تشــویق کــرده قــرارداد
زیمنــس را بــه عنــوان راهــی بــرای تضعیــف روابــط بــا
آمریــکا دنبــال کنــد.
ایــن مقامــات اظهــار کردنــد بــه همــراه قــرارداد جنــرال
الکتریــک ،آمریــکا تفاهمنامــه گســتردهتری بــا عــراق
بــرای توســعه صنعــت انــرژی و اســتقالل انــرژی ایــن
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کشــور امضــا کــرده اســت .هــدف از ایــن اقــدام ،کاهــش
وابســتگی عــراق بــه واردات گاز طبیعــی ایــران اســت \
زیــرا ایــن کشــور فاقــد زیرســاختهای الزم بــرای بهــره
بــرداری از ذخایــر فــراوان خــود اســت کــه  ۶۰درصــد آن
میســوزد.
طبــق آمــار منابــع آمریکایــی ،ایــران حــدود  ۳۹.۳میلیــون
فــوت مکعــب در روز گاز بــه عــراق صــادر میکنــد
کــه یــک پنجــم از تولیــد نیــروی ایــن کشــور را تامیــن
میکنــد.
ایــن دو قــرارداد بدنبــال تــاش دولــت آلمــان و ترامــپ
بــرای شرکتهایشــان ،امضــا شــده اســت.
دولــت آمریــکا در اوایــل ســپتامبر مطلــع شــد عــراق
ســرگرم مذاکــره بــا شــرکت زیمنــس دربــاره قــراردادی
بــرای بهســازی بخــش نیــروی ایــن کشــور و تغییــرات
زیرســاختی اســت کــه توســط جنــرال الکتریــک ســاخته
شــده بــود .مدیرعامــل زیمنــس اواخــر ســپتامبر بــا عبــادی
بــرای مذاکــره دربــاره نصــب  ۱۱گیــگاوات ظرفیــت تولیــد
نیــرو ظــرف مــدت چهــار ســال و ایجــاد هــزاران شــغل
دیــدار کــرده بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،مقامــات دولــت آمریــکا بــا
هشــدار و ســپس تهدیــد دولــت عــراق ،مانــع از امضــای
توافــق ایــن کشــور بــا زیمنــس شــدند.
توافــق عــراق بــا جنــرال الکتریــک ،یــک پیــروزی بــرای
ایــن شــرکت بــود کــه کســب و کار تجهیــزات نیرویــش
کســاد شــده بــود و در بحبوحــه افــت تقاضــا بــرای
توربینهــای گازی ،در مرکــز مشــکالت جنــرال الکتریــک
قــرار گرفتــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تالش وزارت نیرو برای حل مشکل حقابهها در سطح ملی
وزیــر نیــرو گفــت :مســئله حقابههــا مســئلهای اســت کــه
در ســطح کشــور مطــرح اســت .چنــد ده میلیــون جمعیــت
در چنــد صــد شــهر در مســئله ســهمآبهها و حقابههــا
ســهیم هســتند کــه بایــد تصمیمــات دقیقــی در ایــن بــاره
اتخــاذ شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو در جلســه
علنــی امــروز (یکشــنبه) مجلــس شــورای اســامی ،در
پاســخ بــه ســوال حســن کامــران مبنــی بــر اینکــه چــرا
حقابــه کشــاورزان شــرق اصفهــان بــه غــارت رفتــه اســت و
چــرا در ســال جــاری حقابــه کشــاورزان شــرق اصفهــان در
رودخانــه زاینــده رود جــاری نمیشــود؟ گفــت :تاثیــر کــم
بارشــی در ســالهای اخیــر بــه ویــژه ســال گذشــته موجــب
محدودیــت در بخشهــای مختلــف شــد و ســهم آب
شــرب و آب کشــاورزی از ســد زاینــدهرود کاهــش یافــت.
ســهم آب صنعــت هــم کاهــش یافــت امــا بــا اســتفاده از
پــس آبهــا آب مــورد نیــاز صنعــت جبــران شــد.

وی افــزود :در حقابههــا کار فشــردهای در ســالهای اخیــر
در وزارت نیــرو آغــاز شــده اســت .قوانیــن ،اســناد تاریخــی،
قانــون اصالحــات ارضــی و اثــر حقابــه بــر آن ،برنامههــای
توســعه و تغییــرات طبیعــی و انســانی را مدنظــر قــرار
دادیــم .تغییــرات مصــارف در حوزههــای آبریــز بــه دلیــل
طرحهــای توســعه و ســرمایه دولــت در طرحهــای تامیــن
آب ،دســتگاه قانونگــذاری ،شــورای عالی آب و دســتگاههای
اجرایــی را بــه ایــن جمــع رســاند کــه بایــد سیاســتگذاری
دقیقــی در ایــن حــوزه داشــته باشــیم.
اردکانیــان ادامــه داد :در نشســت  ۱۲آبــان شــورای
هماهنگــی حــوزه زاینــدهرود برنامههــای وزارت نیــرو
بــرای تامیــن حقابــه آب کشــاورزان منطقــه مشــخص
میشــو د .
وزیــر نیــرو افــزود :طبــق مــاده  ۱۹قانــون توزیــع عادالنــه
آب ،تامیــن آب بخشهــای مختلــف آغــاز شــده اســت و
بررســیهای دقیــق حقوقــی آغــاز شــده تــا حقــوق مــردم

آگهی نوبت دوم مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده

دستور جلسات:
 -1ارائــه گزارشــات عملکــرد هیــأت
مدیــره مربــوط بــه ســالهای  95و 96
 -2ارائــه گزارشــات بیــان مالــی مربــوط
بــه ســالهای  95و 96
 -3ارائــه گزارشــات بــازرس قانونــی
مربــوط بــه ســالهای  95و 96
 -4تعییــن حــق عضویــت اعضــا در
برنامــه و بودجــه ســال آتــی 1397
 -5تعییــن روزنامــه رســمی جهــت درج
آگهــی
 -6انتخابات هیأت مدیره و بازرسین
 -7سایر موارد قابل طرح در مجمع

بدینوســیله بــا توجــه بــه برگــزاری نوبــت اول مجمــع
عمومــی فدراســیون مــورخ 97/07/24از کلیــه اعضــای
محتــرم فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته
ایــران دعــوت بــه عمــل میآیــد ،کــه در جلســه
مجمــع عمومــی نوبــت دوم عــادی بطــور فوقالعــاده
ســالهای  95و  96کــه از ســاعت  15:00روز ســه شــنبه
مــورخ 97/08/13در محــل قانونــی ایــن فدراســیون واقــع
در خیابــان ســمیه ،بعــد از خیابــان مفتــح ،کوچــه مژدهــی،
پــاک یــک ،حضــور بــه هــم رســانید .از اینــرو بــا توجــه
بــه تأکیــد معاونــت محتــرم تشــکلهای اتــاق ایــران
اســتدعا دارد جهــت معرفــی نماینــده خــود نــام کامــل
نماینــده و کــد ملــی (در مــورد شــرکتهای عضــو شــماره
کارت عضویــت و یــا کارت بازرگانــی اتــاق نیــز درج شــود)
بــرای شــرکت در مجمــع لحــاظ گــردد.

انـرژی

شماره صد و پنج  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود وهفت

بــه نحــو مقتضــی اســتیفا شــود.
وی ادامــه داد :طبــق مــاده  ۱۰قانــون تشــکیل وزارت
جهادکشــاورزی ،تصمیمــات شــورای عالــی آب بــا تاییــد
هیــات وزیــران یــا کمیســیون منــدرج در اصــل  ۱۳۸قانــون
اساســی ،بــرای دســتگاههای ذیربــط الزماالجراســت.
اردکانیــان یــادآور شــد :در ســالهای  ۹۳تــا  ۹۵بــرای آب
کشــاورزی آب مــورد نیــاز کشــاورزان فراهــم بــود امــا در
ســال  ۹۶چنیــن امکانــی وجودنداشــت امــا در ســال ۱۳۹۷
بــا شــرایط بهتــر بــرای تامیــن آب کشــاورزی بــرای کشــت
پاییــزه فراهــم میشــود.
وزیــر نیــرو از تــاش وزارت نیــرو بــرای حــل مشــکل
حقابههــا در ســطح ملــی خبــر داد و افــزود :هرگونــه
تصمیمگیــری پراکنــده بــدون توجــه بــه حاکمیــت ملــی
تبعــات ملــی ،اقتصــادی و امنیتــی دارد.
اردکانیــان ابــراز امیــدواری کــرد بــرای ســالجاری در
وضعیــت بهتــری بتوانیــم بــرای تامیــن آب در فصــل پاییــز،
حقابههــا را بــه نتیجــه برســانیم.

مذاکره با اروپا برای تأسیس
کانال پرداختی پول بانکی
معــاون وزیــر نفــت از برگــزاری جلســات کارشناســی بیــن
ایــران و اتحادیــه اروپــا بــرای تأســیس کانــال پرداختــی
بانکــی خبــر داد.
امیرحســین زمانینیــا در گفتوگــو بــا ایســنا بــا بیــان ایــن
کــه ایــران و اتحادیــه اروپــا در حــال مذاکــره هســتند ،گفــت:
جلســات کارشناســی بــا اتحادیــه اروپــا (آلمــان ،انگلیــس و
فرانســه) بــرای تأســیس کانــال پرداختــی بانکــی و مســائل
نفتــی و حملونقــل در جریــان اســت.
وی افــزود :امیدواریــم ایــن کانــال پرداختــی تــا قبــل از ۱۳
آبــان تأســیس شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــران و اتحادیــه اروپــا بعــد از ایــن
کــه آمریــکا از برجــام خــارج شــد و اعــام کــرد کــه نفــت
ایــران را تحریــم خواهــد کــرد ،شــروع بــه مذاکــره حــول
محــور مســأله صــادرات نفــت ایــران کردهانــد .زمانینیــا
چنــدی پیــش بــه ایســنا گفــت کــه رونــد ایــن مذاکــرات
رضایتبخــش اســت.
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افزایش صادرات نفت ایران در
ماه اکتبر

بــه گــزارش مرکــز انــرژی کالنیــش ،صــادرات نفتــی
ایــران در دو هفتــه اول مــاه اکتبــر بــا افزایــش همــراه
بــوده اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،چیــن بــا واردات در
حــدود  800هــزار بشــکه در روز و اختصــاص  39درصد از
کل صــادرات نفتــی ایــران همچنــان بــه عنــوان بزرگتریــن
خریــدار نفتــی ایــران قرارگرفتــه و هنــد نیــز بعــد از چیــن
بــا واردات  700هــزار بشــکه ی در جایــگاه دوم قــرار دارد.
مرکــز تحلیلــی کالنیــش ،صــادرات نفتــی ایــران در دو
هفتــه اول مــاه اکتبــر بــه  2.20میلیــون بشــکه در روز
رســیده و نســبت بــه کل مــاه گذشــته (ســپتامبر) بــا
افزایــش  195هــزار بشــکه ای همــراه بــوده اســت.
براســاس داده هــای جمــع آوری شــده توســط مرکــز
تانکــر ترکــرز ،حجــم کل صــادرات نفتــی ایــران در مــاه
ســپتامبر در حــدود دو میلیــون بشــکه در روز بــوده اســت.
از اول تــا ســیزدهم مــاه اکتبــر ایــران عضــو ســازمان
اوپــک بــه مقــدار  28.64میلیــون بشــکه نفــت خــام
صــادر کــرده اســت .براســاس گــزارش تانکــر ترکــرز ،بــا
در نظــر گرفتــن قیمــت حــدودی 81دالری نفــت برنــت،
ایــران توانســته در دو هفتــه اول مــاه اکتبــر درآمــد 2.50
میلیــارد دالری از فــروش نفــت خــام داشــته باشــد.
بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز دومیــن مرحلــه تحریــم
هــای نفتــی آمریــکا علیــه ایــران در  13آبــان ،بســیاری
از کشــورهای جهــان بــه دلیــل خریــد نفــت از ایــران
بســیار نگــران افزایــش قیمــت نفــت جهانــی هســتند.
رئیــس جمهــور آمریــکا دونالــد ترامــپ بــه صفــر رســاندن
صــادران نفتــی را وعــده داده و همچنیــن تحریــم هــای
ســختی بــرای کشــورهای خریــدار نفــت از ایــران بعــد از
اجرایــی شــدن مرحلــه دوم تحریــم هــا در نظــر گرفتــه
اســت.
چیــن بــا واردات در حــدود  800هــزار بشــکه در روز
و اختصــاص  39درصــد از کل صــادرات نفتــی ایــران
همچنــان بــه عنــوان بزرگتریــن خریــدار نفتــی ایــران
قرارگرفتــه و هنــد نیــز بعــد از چیــن بــا واردات 700
هــزار بشــکه ی در جایــگاه دوم قــرار دارد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

شماره صد و پنج  //هفته اول آبان هزار و سیصد نود وهفت

قیمتهای پایه صادراتی باید واقعی
باشد

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران در مراســم
روز ملــی صــادرات بــا انتقــاد از انتخــاب برخــی افــراد
بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه ،اعــام کــرد کــه
قیمتهــای پایــه صادراتــی بایــد واقعــی شــود.

بــه گــزارش ایســنا ،غالمحســین شــافعی در بیســتودومین
ســالروز ملــی صــادرات در ســالن همایشهــای بینالمللــی
صداوســیما ،اظهــار کــرد :دسترســی بخــش خصوصــی و
صادرکننــدگان بــه معــاون اول رئیسجمهــوری بســیار ســاده
اســت؛ گرچــه انتظــار و خواهــش ایــن اســت کــه معــاون اول
رئیسجمهــوری دســتور بدهنــد کــه چگونگــی اجــرای ایــن
دســتورالعمل مبنــی بــر نظرخواهــی از بخــش خصوصــی ،در
ســازمان هــای مختلــف دولتــی مدنظــر قــرار گیــرد.
وی افــزود :آنچــه کــه در حــال حاضــر بســیار مــورد توجــه
بــوده و هــر روز بــا آن مواجــه هســتیم ،احســاس ایــن اســت
کــه یــک نــوع تعجیــل در تصمیــم گیــری هــا وجــود دارد،
بــر ایــن اســاس بســیاری از تصمیــم گیــری هــا کــه نیازمنــد
یــک پیوســت کارشناســی اســت ،در غیــاب چنیــن راهبــردی
صــورت میگیــرد ،پــس تعجیــل و دســتپاچگی در بســیاری
از تصمیمــات ،نتایــج مثبتــی را در اجــرا در بســیاری از مواقــع
نــدارد و اســتدعای بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه دســتور
صــادره از ســوی معــاون اول رئیسجمهــوری مبنــی بــر
نظرخواهــی از بخــش خصوصــی ،مــورد توجــه واقــع شــود.
بــه گفتــه وی  ،معــاون اول رئیسجمهــوری همــواره بــر اجــرای
قانــون و قانونگرایــی توجــه داشــته اســت و همــواره بــر
لطمــه خــوردن بــه اعتمــاد عمومــی ،حساســیت داشــته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در مــاده  ۲۴قانــون بهبــود مســتمر
فضــای کســب و کار ایــن موضــوع مطــرح شــده کــه هــر نــوع
تغییــر در رویههــا ،صــدور بخشــنامهها و دســتورالعملها،
همــراه بــا پیــش آگهــی بــه فعــاالن اقتصــادی باشــد و هرگونــه
تغییــر قبــل از اجــرا ،از طریــق رســانه هــای عمومــی و صــدا و
ســیما اطــاع رســانی شــود ،ایــن در حالــی اســت کــه هــر روز
بخشــنامههای جدیــد ایجــاد نگرانــی و تعجــب میکنــد کــه
بخشــنامه بــدون مطالعــه دیگــر صــادر و اجــرا نشــود.

شــافعی اظهــار کــرد :هــر فــرد وطــن پرســتی در کشــور،
عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات را یــک خیانــت مــی
دانــد و صادرکننــدگان متعهــد بــه کشــور و حرفــه کاری
خــود هســتند ،بنابرایــن تاکیــد دولــت مبنــی بــر بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات ،همــراه بــا شــرایطی اســت کــه یــک
صادرکننــده امــکان نــدارد کــه ارز حاصــل از صــادرات را بــه
چرخــه کشــور بازنگردانــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــی
ســالهای گذشــته برخــی افــرادی کــه صادرکننــده نبودنــد،
بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه انتخــاب شــدند ،گفــت :بعــد از
مدتــی آنهــا را گرفتــه یــا خــود از کشــور خــارج شــدهاند؛ در
حالــی کــه صادرکننــدگان حرفـهای مجبــور هســتند کــه ارز را
بــه کشــور برگرداننــد ،لــذا قیمتهــای پایــه صادراتــی کشــور
صحیــح نیســت.
وی افــزود :قیمــت هــای پایــه صادراتــی بایــد واقعــی شــود
در حالــی کــه اگــر فعــاالن اقتصــادی اختــاف تجــاری پیــدا
کردنــد ،ســاز و کاری وجــود نــدارد تــا حــل اختــاف شــود .در
صورتــی کــه در بســیاری از کشــورهای هــدف صادراتــی چنیــن
اتفاقــی رخ مــی دهــد؛ البتــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران
بــا دفاتــر تجــاری کــه در خــارج از کشــور دارد ،کارایــی الزم را
ندارنــد کــه بــه حــل اختــاف بپــردازد.
شــافعی بــا تاکیــر بــر ایــن کــه پیشــنهادها بــه دولــت ارســال
شــده اســت گفــت :کــه اگــر قــرار اســت پیمانســپاری ارزی
صــورت گیــرد ،بایــد مــواردی نیــز در نظــر گرفتــه شــود .طــی
جلس ـهای کــه هفتــه گذشــته بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی
برگــزار شــد ،قــرار اســت کــه اصالحــات الزم صــورت گیــرد.
رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد :اکنــون
زمــان آن اســت کــه دولــت و بخــش خصوصــی در مســائل
اقتصــادی مکمــل هــم باشــند و درجــه اعتمــاد متقابــل را
بــاال برنــد .بخشــی از فعالیــت دولــت ،در ایــن اعتمــاد انفصــال
ایجــاد میکنــد؛ لذاخواهــش مــا ایــن اســت کــه اجــرای مــاده
 ۲۴قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار بــه خوبــی
اجرایــی شــود ،نــه اینکــه هــر روز صبــح فعــاالن اقتصــادی
ســورپرایز شــوند.

ارز پنج نرخی باید
از بین برود

رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت :بایــد ارز
پنــج نرخــی جمــع و بــه نــرخ واقعــی نزدیــک شــود
چراکــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی بیــش از هــر نــرخ دیگــری
فــرار ســرمایه را رقــم میزنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن جاللپــور امــروز در
بیســتودومین ســالروز ملــی صــادرات کــه در ســالن
همایشهــای بینالمللــی صداوســیما برگــزار شــد بــا
اشــاره بــه اینکــه صادرکننــدگان برایــن باورنــد کــه
صــادرات بایــد محــور فعالیتهــای اقتصــادی باشــد
و ارز آن جایگزیــن ارز حاصــل از نفــت باشــد .اظهــار
کــرد :ســال  ۱۹۸۰ترکیــه ســه میلیــارد دالر صــادرات
داشــت ،در حالیکــه اکنــون میــزان صــادرات آن بــه
 ۱۶۰میلیــارد دالر رســیده اســت .ضمــن اینکــه ایــن
آرزوی همــه ایرانیــان اســت کــه روزی درب چاههــای
نفــت بســته شــود .البتــه اکنــون دشــمن در تــاش
اســت کــه درب چاههــای نفــت را ببنــدد.
تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز ،میتــوان
مشــروط بــه بــاز کــردن راههــا ،افزایــش صــادرات ایجاد
کــرد ضمــن اینکــه بایــد جلــوی تصمیمــات یکشــبه
را گرفتــه شــود تــا ارز کشــور عــاوه بــر تامیــن نیازهــا
بخشـیاش هــم ذخیــره شــود.
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وی بــا اشــاره بــه اعتقــاد برخــی صادرکننــدگان مبنــی
بــر مناســب نبــودن تعهــد ارزی گفــت :البتــه برخــی
دیگــر مخالــف نیســتند امــا شــرایط مناســبی را بــرای
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات طلــب میکننــد؛ ایــن
در حالــی اســت کــه تعهــد ارزی بایــد ضوابــط خــود
را داشــته و ارز پنــج نرخــی از بیــن بــرود .بــا توجــه
ایــن کــه ارز آزاد ،ارز مســافرتی ،ارز نیمــا ،ارز ســنا و
ارز دولتــی پنــج نــرخ حــال حاضــر در کشــور بــرای ارز
اســت ،مشــخص نیســت کــه بایــد تعهــد صادراتــی بــا
چــه ارزی انجــام شــود.
جاللپــور بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخــت یارانــه نیــز
بایــد هدفمنــد شــود ،اظهــار کــرد :روزی  ۹۰میلیــون
لیتــر بنزیــن مصــرف میشــود و قاچــاق هــم گســترش
دارد و فــرار ســرمایه بــا همیــن قاچــاق صــورت
میگیــرد .عــاو ه برایــن اعتمــاد بایــد بــه کشــور
برگــردد ،فضــای کســب و کار بهبــود یابــد و نــرخ ارز
واقعــی شــود؛ چراکــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی بیــش از هــر
نــرخ دیگــری فــرار ســرمایه را رقــم میزنــد.
رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کــرد :
امســال خــود بنــده بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه
ســال  ،۹۶هنــوز یــک کیلــو پســته هــم صــادر نکــردهام
چراکــه نمیدانــم چطــور بایــد ارز صادراتــی را
برگردانــم .مــا نمیتوانیــم مســیری را برویــم کــه بــه
عنــوان قاچاقچــی ارز در آینــده مطــرح شــده اســت
و تنهــا گرفتــاری ایجــاد میکنــد .اولیــن خصلــت
صادرکننــدگان ،میهنپرســتی اســت .صادرکننــده
واقعــی و شناســنامهدار ارز حاصــل از صــادرات خــود
را برمیگردانــد .اتفاقــا کســانی کــه دچــار تخلــف
شــده و ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه سیســتم
برنمیگرداننــد کســانی هســتند کــه اکنــون راه بــرای
صادراتشــان بــاز شــده اســت.
وی افــزود :ممنوعیــت صــادرات کامــا غیرقانونــی
اســت ،کشــورهایی کــه خریــدار پســته مــا بودنــد،
امــروز نمیخرنــد چراکــه وقتــی میبیننــد صــادرات
گوجهفرنگــی متوقــف شــده ،دیگــر پســته ایرانــی را
نمیخرنــد .بنابرایــن ممنوعیــت صــادرات جایــی نــدارد.
بــه گفتــه جاللپــور ،فضــای رانتــی و نــور چشـمپروری
نبایــد در کشــور وجــود داشــته باشــد ،اگــر قــرار اســت
تولیــد ،تولیــد باشــد تولیدکننــده بایــد بــدون ســرکوب
در بــازار حضــور داشــته باشــد.
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نظرات بخش
خصوصی را اخذ
و منعکس کنید

رئیسجمهــور در جلســه هیــات دولــت ،وزیــر اقتصــاد را
موظــف کــرد کــه از طریــق شــورای گفتوگــو نظــرات
بخــش خصوصــی را بــه دولــت منتقــل کنــد و بــه وزارت
صنعــت نیــز مأموریــت داد در جلســاتی بــا اتــاق ایــران
و تشــکلهای صادراتــی بهتریــن راههــای حراســت از
چرخــه صــادرات کشــور و بازگشــت ارز را پیشــنهاد دهــد.
حســن روحانــی بــه دبیرخانــه دولــت نیــز دســتور دارد در
هــر موضــوع اقتصــادی نظــر بخــش خصوصــی را منعکــس
کنــد.
رئیسجمهــور روز گذشــته بــا تاکیــد بــر توجــه دولــت
بــه بهبــود محیــط کس ـبوکار تصریــح کــرد :بــرای ایــن
کار مشــارکت و همــکاری بخــش خصوصــی الزم اســت
و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی وظیفــه دارد از طریــق
شــوراهای گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ،نظــرات
بخــش خصوصــی را بــه دولــت منتقــل کنــد.
حســن روحانــی دیــروز در نشســت هیــات دولــت بــا اشــاره
بــه جلســه اخیــر ســتاد اقتصــادی دولــت گفــت :در ایــن
جلســه ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت موظــف شــد
کــه در جلســاتی بــا اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــاون و
کشــاورزی ایــران و تشــکلهای صادراتــی ،بهتریــن راه را
بــرای حراســت از چرخــه صــادرات و برگشــت ارز حاصل از
آن بــا توجــه بــه ویژگیهــای گروههــای کاالیــی متنــوع و
مقاصــد صادراتــی مختلــف تعییــن کنــد و پیشــنهاد دهــد.
روحانــی همچنیــن بــا اشــار بــه ضــرورت توجــه
دســتگاههای دولتــی بــه نظــرات مطــرح شــده از ســوی
فعــاالن بخــش خصوصــی تأکیــد کــرد :دبیرخانــه دولــت
نیــز بایــد در طــرح هــر موضــوع اقتصــادی در دولــت ،نظــر

بخــش خصوصــی را منعکــس کنــد.
پیــش از ایــن مقــام معظــم رهبــری نیــز در دیــدار بــا
رئیسجمهــور و اعضــای هیــات دولــت بــر ضــرورت توجــه
بــه نظــرات بخــش خصوصــی در سیاســتگذاریهای
اقتصــادی تاکیــد کــرده بودنــد.
غالمحســین شــافعی ،رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران نیــز روز شــنبه طــی یادداشــتی
بــر آمادگــی پارلمــان بخــش خصوصــی بــرای همراهــی
و همــکاری بــا دولــت بــرای رســیدن بــه تصمیمهــای
درســت اقتصــادی تاکیــد کــرد.
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه در شــرایط جنــگ اقتصــادی
و تهدیــد بــه تحریــم ،هــدف اصلــی بدخواهــان ایــران
جلوگیــری از صــادرات و حضــور کشــورمان در اقتصــاد
جهانــی اســت ،تصریــح کــرد :در ایــن میــدان ،صادرکنندگان
امیــن ،ســرداران عرصــه مقابلــه بــا تحریمانــد کــه بــا حفــظ
بــازار کاالهــای ایرانــی ،هــم از اشــتغال و تولیــد داخلــی
حراســت کــرده و هــم پیــروزی ایــران و ایرانــی را در رقابــت
در بازارهــای جهانــی ثبــت میکننــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولــت ،روحانــی افــزود:
صادرکننــدگان امیــن کشــور بیــش از هــر کــس دیگــری
بایــد بــه دنبــال آن باشــند کــه بــازار ارز کشــور از ثبــات
برخــوردار شــود و بــا برگشــت ارز صــادرات بــه چرخــه
اقتصــادی کشــور ،چرخــه تولیــد و صــادرات آنهــا هــم
اســتمرار پیــدا کنــد.
او تأکیــد کــرد :دولــت در همــه سیاســتهای ارزی و
صادراتــی خــود ،بــه دنبــال آن بــوده و هســت کــه چرخــه
صــادرات کشــور حراســت شــده و در شــیوه کار ،همیشــه از
مشــورت صادرکننــدگان امیــن اســتفاده شــود.

انـرژی
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معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت :بــرای
اخــذ  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان نیــاز صنعــت بــرق بــه
منظــور تعمیــر و نگهــداری نیروگاههــا و همچنیــن ایجــاد
نیروگاههــا ،بــه دنبــال جــذب حمایتهــای مجلــس و
دولــت هســتیم و پیشبینــی میشــود کــه ایــن اعتبــار
بــه زودی تخصیــص یابــد.
همایــون حائــری امــروز در سیوســومین کنفرانــس
بینالمللــی بــرق در جمــع خبرنــگاران و در پاســخ بــه
ســوال ایســنا مبنــی بــر برنامــه وزارت نیــرو بــرای حــل و
فصــل نیــاز مالــی صنعــت بــرق ،اظهــار کــرد :ایــن مســاله
یکــی از مــواردی اســت کــه وزیــر نیــرو بــه شــخصه پیگیــر
تحقــق آن اســت .در همیــن راســتا نیــز روشهــای مختلفــی
را بــرای تامیــن ایــن منبــع در نظــر گرفتهایــم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی افــزود :مذاکــرات
خوبــی بــا مجلــس شــورای اســامی و دولــت انجــام شــده
کــه حمایتهــای آنهــا را در بــر داشــته اســت و پیشبینــی
میکنیــم کــه بــه زودی ایــن تامیــن اعتبــار صــورت گیــرد.
حائــری همچنیــن در خصــوص میــزان هدررفــت انــرژی
در صنعــت بــرق گفــت :در ســال  ۱۳۹۳میــزان هدررفــت
شــبکه توزیــع بــرق  ۱۵درصــد بــود کــه بــا اقدامــات انجــام
شــده اکنــون ایــن عــدد بــه  ۱۰.۴درصــد کاهــش یافتــه
اســت و بــه طــور کلــی بایــد گفــت کــه تلفــات شــبکه
توزیــع و بخــش تلفــات کــه عــددی معــادل  ۲.۸درصــد
اســت ،تلفــات  ۱۴.۲درصــدی را در دو حــوزه توزیــع و
انتقــال بــرای صنعــت بــرق رقــم زده اســت.
وی در خصــوص اقدامــات وزارت نیــرو بــرای تکرقمــی
شــدن تلفــات شــبکه بــرق ،اظهــار کــرد :طبــق برآوردهــای
صــورت گرفتــه تــا ســال آینــده میــزان تلفــات بــرق در
شــبکه تکرقمــی خواهــد شــد .البتــه امســال نیــز در یــک
فصــل از ســال میــزان تلفــات تکرقمــی شــد ،امــا دوبــاره
بــه حالــت قبــل بازگشــت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا تاکیــد بــر
ایــن مســاله کــه اقدامــات بســیار خوبــی در ایــن راســتا
صــورت گرفتــه اســت ،ادامــه داد :پیشبینــی میشــود
کــه حتــی زودتــر از ســال آینــده نیــز میــزان تلفــات شــبکه
بــرق تکرقمــی شــود ،امــا بایــد بــه ایــن مســاله توجــه
کــرد کــه کــم شــدن تلفــات بــرق بیــش از ایــن میــزان
اقتصــادی هســت یــا خیــر؟
وی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود در خصــوص
اقدامــات وزارت نیــرو بــرای بهینهســازی و بهســازی شــبکه
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توزیــع بــرق ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه برخــی
از شــبکههای توزیــع کــه قدمــت باالیــی دارنــد فرســوده
هســتند برنامههایــی را بــرای بهینهســازی آنهــا در نظــر
گرفتهایــم ،امــا بایــد بــه ایــن مســاله نیــز توجــه کــرد کــه
تغییــر و یــا تعویــض تجهیــزات نیازمنــد اعتبــارات خاصــی
اســت کــه بایــد در ســامانه دیــده شــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی افــزود :عــاوه بــر
ایــن بــرای ایــن کار بایــد از اعتبــارات بخــش خصوصــی نیــز
اســتفاده شــود کــه خوشــبختانه تاکنــون نیــز ایــن حــوزه
حمایتهــای خوبــی را بــه صنعــت بــرق داشــته اســت.
وی همچنیــن در ســخنان خــود در ایــن کنفرانــس ،اقتصــاد
کشــور را متکــی بــر مــواد اولیــه دانســت و گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه مــواد اولیــه را بــدون تبدیــل بــه محصــول نهایــی،
بــه فــروش مــی رســانیم ،بهتریــن صادراتــی کــه میتوانــد
منافــع ملــی را محقــق ســازد ،بــرق اســت.
او بــا بیــان اینکــه در صنعــت بــرق مــواد اولیــه را تبدیــل بــه
بــرق و ســپس صــادر مــی کنیــم؛ اظهــار کــرد :بــه همیــن
دلیــل درآمدهــای حاصــل از صــادرات بــرق ،از ارزشــمندترین
درآمدهاســت.
حائــری بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه در ابرچالــش هــا ،بــا
نزدیــک شــدن بــه محدودیــت هــا ،بایــد مســیرمان را تغییــر
دهیــم زیــرا در مســیر قبلــی حرکــت کــردن ،نمــی توانــد
مســاله مــا را حــل کنــد ،ابــراز کــرد :بــرای تغییــر در ایــن
مســیرها  ۱۰شــاخص در نظــر گرفتــه ایــم ،کــه نخســتین
تغییــر «تغییــر آرایــش بخــش بــرق» اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :شــاخص بعــدی در فضــای جدیــد،
درصــد انــرژی تولیدشــده بــدون اســتفاده از ســوخت فســیلی
اســت؛ ایــن شــاخص از کســر بخــش هــای نیروگاهــی بخــار،
آبــی و اتمــی ،بــر کل انــرژی هــای مصرفــی بــه دســت مــی
آیــد« .میــزان حمایــت موثــر از بخــش خصوصــی و جلــب
مشــارکت آنهــا و میــزان اســتفاده از توانایــی هــا و دارایــی
هــای موجــود» از دیگــر شــاخص هــای تغییــر نــگاه در
صنعــت بــرق اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

معرفی کتاب

انـرژی
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امنیت انرژی
کتــاب امنیــت انــرژی نوشــتۀ عبــاس ملکــی ،بــهصــورت متــوازن و همـ ه جانبــه ،بــه مفاهیــم مختلــف امنیــت انــرژی میپــردازد و ابعــاد
گوناگــون آن را بررســی میکنــد .همچنیــن ،نظریــات مطــرح در زمینــه امنیــت انــرژی را در مــورد ایــران آزمایــش میکنــد.
انســان بــرای همــه فعالیتهایــش بــه محــرک نیــاز دارد .یکــی از محرکهــای فعالیتهــای مــا ّد ِی انســان ،انــرژی اســت .بــ ه وســیله
ـرژی ناشــی از تغذیــه اســت کــه میتوانیــم زنــده بمانیــم و فکــر کنیــم؛ ب ـ ه وســیله حاملهــای انــرژی اســت کــه میتوانیــم آب را تــا
انـ ِ
قلــه کــوه بــاال ببریــم و بــا ســرعت برقآســا از هــر نقطــه زمیــن و فضــا بــه محــل دیگــری برویــم .گرچــه مصــرف انــرژی دارای پیامدهــای
ط زیســت و آینــده کــره خاکــی مــا نامطبــوع اســت ،امــا بیتردیــد ،زیســتن بــدون انــرژی
متعــدد اســت کــه برخــی از آنهــا بــرای محیـ 
ناممکــن اســت.
دسترســی بــه انــرژی یکــی از نیازهــای انســان بــرای زندگــی و توســعه اســت .جوامعــی کــه بــه انــرژی دسترســی کمتــر یــا ســختتری
داشــتهاند ،از رشــد و توســعه ســریع بازماندهانــد .نتیجــه ایــن اســت کــه اســتفاده از انــرژی نیازمنــد تالشهــای همهجانبــه و مــداوم
جوامــع بشــری اســت .منابــع انــرژی بــرای انســان فعلــی ،چنــدان متنــوع و نامحــدود نیســت .پــس انــرژی کاالی کمیابــی اســت کــه بــرای
دسترســی بــه آن بایــد برنامهریــزی کــرد .بــرای اســتفاده از انــرژی بهصــورت مؤثــر و بــا تلفــات کمتــر ،بــه سیاس ـتگذاری نیــاز داریــم.
«امنیــت انــرژی» علمــی اســت کــه بــه سیاس ـتگذاران ،تصمیمگیــران ،مدیــران بنگاههــای اقتصــادی و کارشناســان امــکان میدهــد در
عرضــه و تقاضــای انــرژی موشــکافی کننــد و جلــوی هرگونــه وقفــه یــا قطــع جریــان انــرژی را بگیرنــد .روشهــای متعــددی در ایــن رشــته
مــورد بحــث قــرار میگیــرد .بـ ه دلیــل توســعه ایــن علــم در غــرب کــه عمدتـ ًا بــا مباحــث تأمیــن ســهل و مــداوم عرضــه و تنوعگرایــی
ی کــه محققــان کشــورهای تولیــد
حاملهــای انــرژی درگیــر بودهانــد مفهــوم امنیــت عرضــه بیشــتر توســعه پیــدا کــرده اســت .در حال ـ 
ـال توســعه جــای میگیرنــد ،در توســعه مفهــوم امنیــت تقاضــا کمتــر کار کردهانــد
کننــدۀ نفــت ،کــه عموم ـ ًا در دســته کشــورهای در حـ ِ
و در ایــن زمینــه ادبیــات کمتــری وجــود دارد.
عبــاس ملکــی ،نویســنده ایــن کتــاب ،تــاش کــرده کــه از روش مطالعــه مــوردی ( )Case Studyخواننــده را بــا مفاهیــم امنیــت انــرژی
آشــنا کنــد .بــه نظــر میرســد مفاهیــم و فرایندهــای درون بحــث امنیــت انــرژی آنچنــان پیچیــده و مشــکل اســت کــه دیگــر روشهــای
علمــی کمتــر میتوانــد در درک و فهــم آنهــا مفیــد واقــع شــود.
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