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راهبلدان عبور از تحریم

مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران
تحریمهــای یکجانبــه ایــاالت متحــده امریــکا بــا وجــود مخالفــت قاطــع اتحادیــه
اروپــا و کشــورهای بــزرگ ماننــد روســیه و چیــن ،علیــه کشــورمان از ســرگرفته
شــده اســت؛ اگرچــه مــا بــا تحریمهــای اقتصــادی بیگانــه نیســتیم و اقتصــاد ایــران
همــواره بــه بهانههــای واهــی دچــار ســختیها و محدودیتهایــی در بازارهــای
بینالمللــی بــوده امــا ضــروری اســت کــه تحریمهــای تــازه اعمــال شــده نیــز
بــه دقــت رصــد و تحلیــل شــود تــا بتــوان بــا اندیشــیدن راهکارهــای مناســب،
مشــکالت را بــه حداقــل رســاند و بــه ایــن جنــگ اقتصــادی پاســخ مناســب بــا
کمتریــن هزینــه ممکــن را داد.
تحریمهــای تــازه امریــکا علیــه ایــران بســیار جــدی و ســختگیرانهتر از قبــل
ن بــار اتحادیــه اروپــا بــا وجــود
اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه خوشــبختانه ایــ 
تمــام محافظهکاریهــا در رفتارهایــش ،همــراه ایــران و مخالــف قاطــع سیاســت
تحریمــی امریکاســت .همچنیــن ایــن تحریمهــا مخالفــان جــدی زیــادی خــارج
از اروپــا دارد و همیــن ،علــت شکســت امریــکا در نخســتین ادعــای خــود مبنــی
بــر بــه صفــر رســاندن صــادرات نفــت کشــورمان شــد و معافیتهــای فعـ ً
ا شــش
ماهــه بــرای خریــداران عمــده نفــت ایــران را در پــی داشــت.
بــا ایــن حــال کمتــر صاحبنظــری در حــوزه اقتصــاد اســت کــه نافــی شــدائد
تحمیلشــده بــه اقتصــاد ایــران بویــژه در حــوزه مــراودات بانکــی و مبــادالت مالــی
باشــد .تحریــم بانکــی بــرای اقتصــاد ایــران ســخت خواهــد بــود و ضــروری اســت
بــرای کاســتن از آســیبهای آن مکانیس ـمهای جایگزینــی اندیشــیده شــود کــه
بــا رایزنــی جــدی و پیگیــری مســتمر بــا طرفهــای تجــاری کشــور میتوانــد
فراهــم شــود کــه بهطــور کلــی تحریمهــا بــرای دولــت میتوانــد یــک تلنگــر
باشــد کــه در مــورد شــرایط اقتصــادی کشــور واقعبینانــه و شــجاعانهتر از گذشــته
تصمیــم بگیــرد .در ایــن راســتا میتــوان بــا هماندیشــی بــا بخــش خصوصــی و
بازتــر کــردن و تســهیل کــردن فضــای کس ـبوکار تــوان و شــعاع حرکــت بخــش
خصوصــی را کــه بــه نســبت نهادهــای دولتــی ،کمتــر در معــرض رصــد و پیگیــری
تحریمکننــدگان اســت ،از زیــر فشــار خــارج شــد .ادامــه در صفحــه4

انتخابات مجمع عمومی فدراسیون صادرات
انرژی و صنایع وابسـته ایران برگزار شد
مجمع عمومی فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران برگزار شد و اعضای هیئت
مدیره مجمع عمومی از گروههای مختلف انتخاب شدند.
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اخبار اصلی

انتخابــات مجمــع عمومــی فدراســیون
صــادرات انــرژی و صنایــع وابســـته ایــران
برگــزار شــد مجمــع عمومــی فدراســیون

حاملهــای انــرژی گــران نمیشــود وزیــر
امــور اقتصــادی و دارایــی ضمــن اعــام اینکــه هیــچ
قــراری بــرای افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی
نگذاشــتهایم ،گفــت :از ظرفیــت مالیاتهــا در
کشــور بــه طــور کامــل اســتفاده نمیشود؛مشــروح

صـــادرات انــــرژی و صـــــنایع وابســـته ایـران
برگــزار شــد و اعضــای هیئــت مدیــره مجمــع
عمومــی از گروههــای مختلــف انتخــاب شــدند خبــر
.
مشــروح خبــر
ـی
ـرای بررسـ
ـان بـ
ـران و عمـ
ـگاری ایـ
نامهنـ
آمریــکا در تحریــم نفتــی ایــران شکســت صــادرات گاز مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات
خــورد علــی شــمس اردکانــی رئیــس گاز از ارســال نامــهای از ســوی ایــران بــه عمــان
کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران معتقــد اســت بــرای تشــکیل جلســهای بــا هــدف بررســی ســند
آمریــکا نمیتوانــد صــادرات نفــت ایــران را بــه صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان خبــر داد.مشــروح
.
خبــر
صفــر برســاند ،مشــروح خبــر

ـن عرضــه ارز صادراتــی بخــش خصوصــی
ـر میانگیـ
ـه برابـ
ـرژی سـ
ـرف انـ
ـدت مصـ
شـ
ـود بــه
ـذار شـ
ـش واگـ
ـن بخـ
ـاالن ایـ
ـه فعـ
ـت عضــو فــــــــــدراســــــــــــیون صـــادرات انــــــــرژی بـ
دنیاسـ

و صـــــنایع وابســـته ایـــــــــرانگفت :ارزان قیمــت بــودن
انــرژی ســبب شــده تــا شــدت مصــرف انــرژی
در ایــران  2تــا  3برابــر میانگیــن جهانــی باشــد.

مشــروح خبــر

.

جایگزیــن وطنــی ســوئیفت در راه اســت

دنبــال اظهــارات اخیــر رییــس کل بانــک مرکــزی
دربــاره انجــام تغییراتــی در نحــوه برگشــت ارز
حاصــل از صــادرات ،نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی
ایــران اظهــار کــرد :بایــد ارز حاصــل از صــادرات
بخــش خصوصــی بــه دلیــل حجــم کــم نقدینگــی،
در اختیــار خــود ایــن بخــش قــرار بگیــرد ضمــن
اینکــه نرخهــای پایــه صادراتــی بایــد اصــاح
.
شــود مشــروح خبــر

بازگشــت تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا ،بخشهــای
مختلــف اقتصــادی ایــران را نشــانه گرفتــه اســت .بــا
ایــن حــال صنعــت نفــت و سیســتم بانکــی کشــور
بهعنــوان شــاهراههای ارتباطــی اقتصــاد ایــران بــا تحریمهــا مانعــی بــرای جهــش صــادرات
جهــان در نــوک پیــکان قــرار دارنــد و آمریــکا در نیســت در حالیکــه مقامــات آمریکایــی ادعــا
 .میکننــد کــه هــدف تحریمهــا ،مــردم ایــران
تــاش اســت بــا مشــروح خبــر
نیســتند امــا کارشناســان معتقدنــد کــه تحریمهــا
مبــادالت تجــاری ایــران و عــراق بــه  ۲۰دقیقــا ســفره مــردم را هــدف قــرار داده و هیــچ
ـش یابـ
ـارد دالر افزایـ
میلیـ
ـد امــروز ارزش مبــادالت تفاوتــی میــان بخــش خصوصــی و دولتــی قائــل
.
تجــاری و اقتصــادی ایــران و عــراق بــه حــدود  ۱۲میلیــارد نشــده است..مشــروح خبــر
دالر میرســد کــه بــه اعتقــاد حســن روحانــی ایــن رقــم مــی
توانــد بــه  ۲۰میلیــارد دالر افزایــش یابــد. .مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
تشــکیل کارگــروه صــادرات در وزارت نیــرو

ایــران از ورود کنتــور بــرق بــی نیــاز شــد

ـق
ـه از طریـ
ـازار منطقـ
ـه بـ
ـران بـ
دس ـتیابی ایـ
.
ـی مشــروح خبــر
ـرکتهای اروپایـ
شـ

پرداخــت پــول گاز ایــران بــا دینــار؛
پیشــنهاد عراقیهــا مشــروح خبــر

مشــروح خبــر

.

مشــروح خبــر

.

توافــق عــراق و شــورون بــرای آغــاز
توســعه میادیــن نفتــی مشــروح خبــر

.

معافیــت  ۴۵روزه آمریــکا بــه عــراق بــرای
واردات بــرق و گاز از ایــران مشــروح خبــر
ـد
ـاد میآیـ
ـه اقتصـ
ـه چرخـ
ـدگان بـ
ارز صادرکننـ

مشــروح خبر

.

ضــرورت افزایــش روابــط تجــاری ایــران و
مجارستان مشروح خبر
ســه مشــتری ،همــه نفــت عرضــه شــده در
.
بــورس را خریدنــد مشــروح خبــر
ارز پتروشــیمیها در نیمــا  ۷۵۰۰تــا ۷۸۰۰
.
تومــان مشــروح خبــر
بازگشــت شــرکتهای کــرهای بــرای خریــد
ـران مشــروح خبــر
ـت ایـ
نفـ
ـه
ـان بـ
ـوریه و لبنـ
ـر ،سـ
ـراق ،اردن ،مصـ
ـرق عـ
بـ
ـود مشــروح خبــر
ـل شـ
ـم متصـ
هـ
.
مــودودی سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت
شــد مشــروح خبــر
احتمــال همــکاری روســیه بــا ایــران بــرای
توســعه ارزهــای دیجیتــال مشــروح خبــر

*

توضیحــات  :همــکار گرامــی بــا کلیــک
بــر روی کلمــه ی مشــروح اخبــار بــه صفحــه
شــرح کامــل خبــر مــورد نظــر دسترســی پیــدا
خواهیــد کــرد
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خداونــد ســبحان را شــاکریم کــه مجمــع
عمومــی بــا حضــور پرشــور و فعــال و دلگــرم
کننــده تمــام اعضــاء محتــرم بــرگ زریــن
دیگــری بــه صفحــه فدراســیون صــادرات
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران اضافــه
نمودنــد و طــی آن اعضــای جدیــد هیئــت
مدیــره توســط شــما عزیــزان دلســوز بــا آراء
حداکثــری انتخــاب شــدند.
ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعضــاء محتــرم
و حضــور مشــتاقانه تعــداد کثیــری از شــما
عزیــزان بــه عنــوان نامــزد انتخابــات کــه
نشــأت گرفتــه از عالقــه منــدی آنــان بــه

فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایع وابســته
ایــران و نشــان دهنــده فضــای بــاز مطلــوب و
صادقانــه حاکــم بــر ایــن فدارســیون اســت.
از یکایــک اعضــای محتــرم درخواســت داریــم
کــه در جهــت هــر چــه بهتــر انجــام دادن
وظایــف از نقطــه نظــرات و پیشــنهادات خــود
مــا را بهــره منــد گرداننــد .جهــت اطــاع
اعضــای محتــرم نتایــج حاصــل از برگــزاری
انتخابــات مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه
نوبــت دوم کــه در تاریــخ  97/08/13برگــزار
گردیــد بشــرح ذیــل و براســاس تعــداد آراء
ماخــوذه بــه ســمع و نظــر اعضــا مــی رســاند
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انـرژی

وزیر نیرو مطرح کرد؛

همچنین آقای حسین اورازانی شجاعی با  12رأی
آقای احمد محمدی با  10رأی
آقای اسمعیل مسگرپور با  4رأی
در نتیجه آقای حسین اورازانی شجاعی به سمت بازرس اصلی و آقای احمد محمدی به سمت
بازرس علی البدل تشکل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند
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علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

آمریکا در تحریم نفتی ایران
شکست خورد

علــی شــمس اردکانــی رئیــس کمیســیون انرژی
اتــاق ایــران معتقــد اســت آمریــکا نمیتوانــد
صــادرات نفــت ایــران را بــه صفــر برســاند،
زیــرا همراهــی ســایر کشــورها را بــا خــود
نــدارد .او تأکیــد میکنــد :قــدرت مبتنــی بــر
زور در طــول ســالیان گذشــته همــواره گفتمــان
غالــب دولتهــای آمریکایــی بــوده اســت.

اردیبهشــت امســال ،دونالــد ترامــپ از توافقنامــه برجــام
بهصــورت یکجانبــه خــارج شــد .بــه دنبــال خــروج از
برجــام ،آمریــکا بــه مشــتریان نفــت ایــران دســتور داد
کــه خریــد نفــت از ایــران را تــا  13آبــان مــاه بــه صفــر
برســانند در غیــر ایــن صــورت مشــمول تحریــم ثانویــه
آمریــکا خواهنــد شــد .تهدیــد مشــتریان نفتــی ایــران و
تشــویق دیگــر اعضــای اوپــک ازجملــه عربســتان بــرای

افزایــش نفــت تولیــدی ،مهمتریــن اســتراتژی بــود کــه
دولــت آمریــکا پــس از خــروج از برجــام در پیــش گرفت
امــا درنهایــت بــه شکســت منجــر شــد.
پــس از شکســت ایــن ســناریو ،مایــک پومپئــو وزیــر
خارجــه آمریــکا ســه روز قبــل از آغــاز دومیــن دور
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران اعــام کــرد کــه هشــت
کشــور از تحریــم آمریــکا علیــه صنعــت نفــت ایــران
معــاف شــدهاند.
در همیــن زمینــه ،محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور
خارجــه کشــورمان در تازهتریــن مصاحبــه خــود بــا
روزنامــه قطــری العربــی الجدیــد چــاپ لنــدن تأکیــد
کــرد« :مــا پیشازایــن گفتیــم کــه آمریــکا نمیتوانــد
صــادرات نفــت ایــران را بــه صفــر برســاند و ایــن
همیــن چیــزی اســت کــه بــه دســت آمــد و بــه دســت
میآیــد .ایــران تــوان صــادرات نفــت خــود را داشــته و
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بــازار جهانــی بــه آن نیــاز دارد و بــه همــه ثابــت خواهــد
کــرد کــه بــا قــدرت در آینــده در بــازار حضــور پیــدا
میکنــد».
علــی شــمس اردکانــی رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق
ایــران نیــز معتقــد اســت :آمریــکا نمیتوانــد صــادرات
نفــت ایــران را بــه صفــر برســاند زیــرا ســایر کشــورها
همــراه آمریــکا نیســتند.
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران ایــن
دوره از تحریمهــا ازنظــر مقــررات ســازمان ملــل
نهتنهــا غیرقانونــی ،بلکــه بــا مصوبــه شــورای امنیــت
ســازمان ملــل در خصــوص برجــام متناقــض اســت.
او در گفتوگــو بــا «پایــگاه خبــری اتــاق ایــران» بابیــان
ایــن موضــوع کــه قــدرت مبتنــی بــر زور در طــول
ســالیان همــواره گفتمــان غالــب دولتهــای آمریــکا
بــوده اســت ،افــزود :آمریــکا در تمــام ایــن ســالها
تــاش کــرده تــا بــا زور حــرف خــود را بــه نتیجــه
برســاند و طرفــداران و بهاصطــاح «یــاران» آمریــکا
کشــورهایی هســتند کــه دقیقــاً بــا هژمونــی آمریــکا
ســازگارند؛ امــا شــاهدیم کــه ایــن هژمونــی رو بــه افــول
اســت.
شــمس اردکانــی بــا اشــاره بــه سیاسـتهای نفتــی کــه
آمریــکا بهمحــض خــروج از برجــام در پیــش گرفــت،
گفــت :آمریــکا فکــر میکــرد کــه میتوانــد بــا تحریــم
ایــران و در پیــش گرفتــن سیاسـتهای موردنظــر خــود،
قیمــت نفــت شــیل را کــه خــود آمریــکا بزرگتریــن
تولیدکننــده ایــن نفــت اســت ،بــاال ببــرد؛ امــا دیدیــم
کــه اجــرای ایــن سیاســت بــه دلیــل اختــاف میــان
ســرمایهگذاران آمریکایــی ،بــه شکســت منجــر شــد.
او افــزود :از طرفــی ایــن سیاســت نفتــی آمریــکا،
سیاســتی نبــود کــه موردپذیــرش صاحبنظــران
جامعــه آمریکایــی قــرار بگیــرد و کارشناســان آمریکایــی
از همــان ابتــدا مخالفــت خــود را بــا اجــرای آن اعــام
کــرده بودنــد.
بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران
تفــاوت ایــن دوره از تحریمهــا بــا تحریمهــای دوره
قبــل ایــن اســت کــه در آن تحریمهــا ،ســازوکارهای
ســازمان ملــل بهویــژه بــا رویکــرد غلــط دولــت وقــت،
تحریمهــای آمریــکا را تأییــد میکــرد ،امــا در ایــن
دوره بــه ایــن صــورت نیســت .بــر همیــن اســاس بایــد
ایــران از ایــن فرصــت بــه نفــع خــود اســتفاده کنــد.
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تشویق به جای تنبیه

یکــی از اولویتهــای کاســتن از فشــار تحریــم ،تمرکــز
روی توســعه مبــادالت تجــاری بــا کشــورهای همجــوار
ماننــد افغانســتان ،عــراق ،پاکســتان و ترکیــه و شــرکای
تجــاری قدرتمنــد منطقـهای ماننــد روســیه ،چیــن و هنــد
اســت.همچنیــن میتــوان بــه بهرهگیــری از ظرفیــت
کشــورهایی کــه بــه دالیلــی در شــرایط حاضــر بــا مــا
همســویی سیاســی دارنــد ماننــد قطــر چشــم داشــت.
بهطــور مشــخص صــادرات نفــت خــام و کاالهــای وابســته
بــه آن در تیــررس و هــدف اصلــی تحریمهاســت .در
نتیجــه صــدور کاالهــای غیرنفتــی توســط شــرکتهای
بخــش خصوصــی کــه قابلیــت رصــد کــردن و رهگیــری
کمتــری دارنــد بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گیــرد،
تشــویق شــود و موانــع موجــود پیــش روی آن برداشــته
شــود.
همانگونــه کــه در بیانیــه اتــاق تهــران تأکیــد کردیــم
در دوره تحریمهــای پیــش رو ،بخــش خصوصــی بــرای
خــود مســئولیت ارتقــای ســطح دانــش مذاکــرات ،توســعه
منطــق همــکاری بــا شــرکای خارجــی ،تــاش در جهــت
امیدآفرینــی در جامعــه و بهبــود اعتمــاد اجتماعــی ،حفــظ
اشــتغال و تــاش بــرای افزایــش آن ،باقــی مانــدن در
ســنگر حراســت از اندوختههــای اقتصــاد ملــی ،حرکــت در
مســیر اقتصــاد ســالم و ضــد فســاد و در یــک کالم حضــور
در جبهــه توســعه اقتصــاد ایــران را تعریــف کــرده اســت.
در همیــن راســتا ،همزمــان نیــاز اســت دولــت در اقداماتــی
فراگیــر و ســاختارمند در اصــاح جــدی مشــکالت اقتصــاد
ایــران ماننــد بهبــود فضــای نامســاعد کس ـبوکار ،اصــاح
روندهــای زائــد و بوروکراتیــک مخــل کســب و کار ،اصــاح
فرآیندهــای حاکــم بــر نظــام مالیاتــی ،گمرکــی ،تأمیــن
اجتماعــی و بانکــی را فراهــم آورد و راهکارهایــی عملیاتــی
و اجرایــی بــرای حــذف هــر نــوع رانــت و بســتر فســادخیز
در اقتصــاد کشــور را ایجــاد کنــد.
نبایــد تردیــد داشــت کــه اگــر راهــی بــرای عبــور از
تحریــم اســت ،راهبلدانــش در بخــش خصوصــی واقعــی و
مردمــی هســتند و نظرخواهــی و مشــورت دولــت بــا بخــش
خصوصــی اســت کــه میتوانــد ایــن راههــا را آشــکار کنــد.
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تشکیل کارگروه صادرات در وزارت نیرو
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی
از تشــکیل کارگــروه صــادرات در وزارت نیــرو خبــر
داد و گفــت :در آینــده نزدیــک ایــن کارگــروه
بهمنظــور توســعه صــادرات تشــکیل خواهــد شــد
و برنامههــای متعــددی را نیــز در ایــن راســتا در
نظــر گرفتهایــم.
محســن بختیــار در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه نقشــه راه ســندیکا بــرای توســعه صــادرات کاال،
تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت
بــرق ،اظهــار کــرد :ایــن نقشــه راه یــک نقشــه راه
کامــل در ایــن حــوزه اســت کــه شــامل چالشهــا،
راهکارهــا و اهــداف بــرای محقــق شــدن ایــن هــدف
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس ایــن نقشــه راه
پیشبینــی میشــود کــه تــا ســال  ۱۴۰۴در ســه
ســناریوی مختلــف میــزان صــادرات بیــن  ۱۷تــا
 ۳۲میلیــارد دالر افزایــش یابــد ،اظهــار کــرد :وزارت
نیــرو قصــد دارد تــا ایــن نقشــه راه را محــور انجــام
فعالیتهــای خــود قــرار دهــد و نســبت بــه تکمیــل
ایــن نقشــه راه اقــدام کنــد ،بهگون ـهای کــه شــرایط
را بــا قوانیــن و مقــررات موجــود تطبیــق دهــد و
اگــر در جایــی الزم اســت قوانیــن و مقرراتــی را بــا
اخــذ مصوبــات از دولــت و مجلــس شــورای اســامی
نهایــی کنــد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامهریــزی و اقتصــادی
ادامــه داد :هــدف وزارت نیــرو توســعه صادرات اســت
و در ایــن زمینــه نیــز هــر اقدامــی کــه الزم باشــد را
انجــام خواهــد داد و از هیــچ کار کوچــک و بزرگــی
دریــغ نخواهــد کــرد.
چنــدی پیــش نیــز همایــون حائــری  -معــاون وزیــر
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی  -گفــت :در زمینــه
صــادرات انــرژی دســتور کارهــای منســجمی
دریافــت میکنیــم امــا نیــاز اســت کــه بــا همفکــری
بخــش خصوصــی نقشــه راه را مشــخص کنیــم.

دستیابی ایران به بازار منطقه از
طریق شرکتهای اروپایی
بعــد از خــروج ترامــپ از برجــام و تحریمهــای نفتــی
علیــه ایــران انجمــن ســازندگان تجهیــزان صنعــت نفــت
پیشــنهادی مطــرح کــرد مبنــی بــر اینکــه شــرکتهای
کوچــک ایرانــی بــا شــرکتهای کوچــک اروپایــی جوینــت
شــوند کــه یکــی از اهــداف ایــن پیشــنهاد دســتیابی
ایــران بــه بــازار منطقــه از طریــق شــرکتهای اروپایــی
اســت.
در ایــن راســتا ،رضــا پدیــدار ،رئیــس انجمــن ســازندگان
تجهیــزات صنعــت نفــت کــه پیــش از ایــن از آمادگــی
 ۱۱۰شــرکت کوچــک و متوســط اروپایــی بــرای همــکاری
بــا شــرکتهای ایرانــی خبــر داده و اعــام کــرده بــود
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 و
همــکاری بیــن شــرکتها آغــاز شــود بــا اشــاره بــه اینکــه
برنامهریزیهــای الزم درحــال انجــام اســت ،بــه ایســنا
گفــت :بــا شــرکتهای اروپایــی تمــاس گرفتــه شــده و از
آنهــا بــرای حضــور دعــوت شــده اســت .ایــن شــرکتها
نیــز اعــام آمادگــی کردهانــد و زمانــی کــه جزئیــات
برگــزاری آن اعــام شــد ،بــه صــورت کامــل اطــاع رســانی
خواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه  ۱۱۰شــرکت اروپایــی بــرای
حضــور اعــام آمادگــی کردهانــد ،افــزود :از همــه ۱۱۰
شــرکت دعــوت بــه عمــل آمــده و در انتظــار پاســخگویی
ایــن شــرکتها هســتیم .فکــر میکنــم ظــرف دو هفتــه
آینــده جزئیــات دقیــق مشــخص شــود .یکــی از اهــداف
ایــن اســت کــه شــرکتهای ایرانــی بــرای ســاخت
تجهیــزات نفتــی کــه در داخــل کشــور بــه تکنولــوژی نیــاز
دارنــد ،بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط جوینــت شــوند.
ایــن اقــدام باعــث میشــود شــرکتهای ایرانــی در ســطح
بینالمللــی فعالیــت کننــد و از آنجایــی کــه تولیــد آنــان بــا
برنــد شــرکتهای اروپایــی صــورت میگیــرد میتواننــد
بــه بــازار ایــن شــرکتها دســت پیــدا کــرده و بــه منطقــه
صــادرات داشــته باشــند.
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شدت مصرف انرژی
سه برابر میانگین
دنیاست
تهــران -ایرنــا -عضــو فــــــــــدراســــــــــــیون
صـــادرات انــــــــرژی و صـــــنایع وابســـته
ایـــــــــرانگفت :ارزان قیمــت بــودن انرژی ســبب
شــده تــا شــدت مصــرف انــرژی در ایــران  2تــا 3
برابــر میانگیــن جهانــی باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،شــدت مصــرف انــرژی یکــی از
شــاخصهای بررســی کارایــی مصــرف انــرژی اســت؛
ایــن شــاخص از تقســیم میــزان مصــرف انــرژی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی حاصــل مــی شــود.
«کاهــش شــدت مصــرف انــرژی و متناسبســازی ســهم
تولیــد و مصــرف انــرژی از منابــع انــرژی پــاک» بنــد
 29از الگــوی پایــه اســامی ایرانــی پیشــرفت اســت؛ در
ایــن الگــو در  56بنــد ،مهمتریــن مبانــی و آرمانهــای
پیشــرفت و اُفــق مطلــوب کشــور در پنــج دهــه آینــده
ترســیم و تدابیــر مؤثــر بــرای دســتیابی بــه آن طراحــی
شــده اســت.
در ایــن زمینــه «حمیدرضــا صالحــی» روز دوشــنبه در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :نــرخ بــرق بایــد
بــه گونــه ای تعریــف شــود کــه مشــترکان آن را یــک
کاال بداننــد نــه اینکــه بــه بــرق بــه عنــوان یــک خدمــت
عمومــی رایــگان نــگاه کننــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران اضافــه کــرد :اگــر چــه ایــران
چهاردهمیــن تولیدکننــده بــرق در دنیــا بــه شــمار مــی
رود امــا ســرانه مصــرف آن از اســتاندارد جهانــی خــارج
شــده اســت.

صالحــی اظهــار داشــت :ایــن روش درســتی نیســت کــه
بــه تناســب افزایــش مصــرف انــرژی ،تولیــد نیــز رشــد
کنــد بلکــه بایــد مصــرف را در چارچــوب اســتانداردها
مدیریــت کنیــم.
بــه عقیــده ایــن فعــال صنعــت بــرق ،مصــرف انــرژی در
ایــران نــه فقــط در حــوزه بــرق بلکــه در زمینــه گاز نیــز
از اســتاندارد خــارج شــده و در ایــران بــه انــدازه کل اروپــا
گاز مصــرف مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :تــا زمانــی کــه همــه متوجــه ارزش
انــرژی و بــه هــم خــوردن تعــادل در تولیــد و مصــرف آن
نباشــند ،مشــکل مصــرف بــاالی انــرژی در کشــور ادامــه
خواهــد داشــت.
وی در مــورد هزینــه هــای مصــرف بــرق در ایــران گفــت:
اکنــون هــر خانــوار بــه طــور متوســط ماهانــه  20تــا 30
هــزار تومــان بــرای مصــرف بــرق هزینــه مــی کنــد کــه
رقــم روزانــه آن معــادل یــک بســته «پفــک نمکــی» اســت
امــا از طرفــی مــی بینیــم کــه مصــرف همیــن خانــوار
در ارتبــاط بــا خدمــات دیگــری ماننــد مخابــرات حاضــر
اســت در مــاه بــاالی  100هــزار تومــان پرداخــت کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا 22 ،مهرمــاه امســال حضــرت آی ـتاهلل
خامنـهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی الگوی پیشــرفت
ایــران در پنجــاه ســال آینــده را رونمایــی کردنــد و
دســتگاه هــا ،مراکــز علمــی ،نخبــگان و صاحبنظــران
را بــه بررســی عمیــق ابعــاد مختلــف ســند تدوینشــده
و ارائــه نظــرات مشــورتی جهــت تکمیــل و ارتقــای ایــن
ســند باالدســتی فراخواندنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بازگشــت تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا ،بخشهــای مختلــف
اقتصــادی ایــران را نشــانه گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال صنعــت
نفــت و سیســتم بانکــی کشــور بهعنــوان شــاهراههای
ارتباطــی اقتصــاد ایــران بــا جهــان در نــوک پیــکان قــرار
دارنــد و آمریــکا در تــاش اســت بــا اعمــال فشــار بــر ایــن
دو بخــش ،اقتصــاد ایــران را بــا مشــکالت جــدی روبـهرو کنــد.
یکــی از بخشهایــی کــه در تحریمهــا مــورد هــدف قــرار
گرفتــه ،بحــث ارتباطــات بیــن بانکــی و قطــع دسترســی ایــران
بــه سیســتم ســوئیفت اســت.
بــر اســاس ایــن تحریمهــا ،قــرار اســت در هفتــه جــاری
دسترســی برخــی بانکهــای ایــران بــه ســوئیفت قطــع
شــود .ایــن کار بــا هــدف ایجــاد اختــال در تجــارت و نقــل
و انتقــاالت پولــی و مالــی انجــام میشــود .بــا وجــود آنکــه
آمریــکا اعــام کــرده غــذا و دارو از لیســت تحریمهــا خــارج
اســت ،امــا در عمــل ،قطــع ســوئیفت میتوانــد باعــث اختــال
در کل سیســتم بانکــی شــود.
بــا ایــن حــال ،صاحبنظــران حــوزه بانکــی ایــران عقیــده
دارنــد قطــع ســوئیفت نمیتوانــد ضربــه جــدی بــه اقتصــاد
بزنــد ،اگرچــه ممکــن اســت هزینــه مبــادالت را در ایــران بــاال
ببــرد یــا باعــث ایجــاد اقتصــاد زیرزمینــی در برخــی حوزههــا
شــود.
ســیدکمال ســیدعلی ،مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت
صــادرات ،در گفتوگــو بــا ایرناپــاس بــا بیــان اینکــه
«ســوئیفت روابــط بانکــی نیســت بلکــه یــک پیامرســان بیــن
بانکــی اســت» ،گفــت :کارگــزاران بانکــی میتواننــد از ایــن
سیســتم پیامرســان اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد :بیــش از  16بانــک ایرانــی مشــکلی بــرای
ارتبــاط بــا ســوئیفت ندارنــد و همچنــان بــه ایــن سیســتم
متصــل خواهنــد بــود.
معــاون ارزی اســبق بانــک مرکــزی افــزود :البتــه ایــن امــکان
هســت کــه جایگزیــن ســوئیفت را راهانــدازی کنیم .ایــن همان
پیامرســانهای داخلــی اســت کــه تهیــه شــده و بهراحتــی
میتوانــد جایگزیــن ســوئیفت شــود ،البتــه بــرای تحقــق ایــن
مهــم الزم اســت بانکهــای خارجــی اراده معاملــه بــا ایــران
را داشــته باشــد.
**از قطــع ســوئیفت اســتقبال نمیکنیــم امــا بــرای
آن چــاره داریم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه «مشــکل اصلــی در روابــط بانکــی،
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وی افــزود :نکتــه مهــم ایــن اســت کــه آمریــکا نمیتوانــد
بــه تالفــی همــکاری بــا ایــران ،بانکهــای مرکــزی اروپــا را
تحریــم کنــد البتــه در ایــن بیــن ،طــرف آلمانــی عالقــه زیادی
بــه ادامــه همــکاری بــا ایــران دارد.
بهرامــی ادامــه داد :ســوئیفت تــا پیــش از ایــن نیــز بهصــورت
محــدود بــاز بــود و در ایــران بــه شــکل گســترده از آن
اســتفاده نمیشــد .بیشــتر تهاتــر میکردیــم و از همیــنرو
بــا قطــع ســوئیفت اتفــاق خاصــی نخواهــد افتــاد.

جایگزین وطنی
سوئیفت در راه
است
مشــکل روابــط کارگــزاری اســت» ،تأکیــد کــرد :عــدم
برقــراری ســوئیفت مشــکل نیســت ،زیــرا ایــران پیامرســان
داخلــی بیــن بانکــی را تهیــه کــرده و در برخــی نقــاط نیــز
از آن اســتفاده میشــود .بنابرایــن اگــر بانکهــای خارجــی
بــه دنبــال ارتبــاط بــا ایــران هســتند میتواننــد از آن بهــره
ببرنــد.
وی ایــن پیامرســان را یــک رمزگــذاری جدیــد دانســت و
گفــت :البتــه مــا از اینکــه سیســتم ســوئیفت در ایــران قطــع
شــود اســتقبال نمیکنیــم ،زیــرا بســیاری از بانکهــا تــا
بخواهنــد ایــن سیســتم جدیــد را برقــرار کننــد فرصــت و
زمــان الزم دارنــد.
**الگوبــرداری از اتــاق مبــادالت ارزی بــرای تجــارت
بــا جهــان
در همیــن بــاره عطــا بهرامــی ،کارشــناس اقتصــاد سیاســی در
گفتوگــو بــا ایرناپــاس بــا اشــاره بــه اینکــه «اگــر مــدل اس
پــی وی را در همــکاری بــا اروپــا فعــال کنیــم بخــش زیــادی از
مشــکالت ارزی حــل میشــود» ،گفــت :برخــاف آنکــه برخــی
میگوینــد ایــن کار عملــی نیســت بــه نظــر کارآمــد میآیــد.
در گذشــته نیــز اتــاق مبــادالت ارزی داشــتیم کــه کاری
شــبیه بــه ایــن را انجــام مــیداد و در قبــال پــول صــادرات
نفــت ،طبــق توافقاتــی ،پــول بــه حســاب فروشــندگان کاال بــه
ایــران واریــز و کاال بــه کشــور وارد میشــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا،
حــاال اروپاییهــا میخواهنــد در ایــن چرخــه ســهیم شــده و
خودشــان تســهیلکننده باشــند.
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**مبادالت اقتصادی در کانال رسمی غیردالری
بهرامــی بــا اشــاره بــه دو ســوءتفاهمی کــه در ایــن بــاره
مطــرح میشــود ،افــزود :اولیــن مــورد ایــن اســت کــه ایــن
مــدل تبــادل را مــدل نفــت در برابــر غــذا میداننــد و مــورد
دیگــر اینکــه اعــام میکننــد بــا ایــن کار کشــور واردات
بیشــتری خواهــد داشــت .در پاســخ بایــد گفــت بحــث نفــت
در برابــر غــذا مطــرح نیســت و هــر آنچــه ایــران نیــاز دارد
امــکان واردات خواهــد داشــت.
وی تأکیــد کــرد :نکتــه دیگــر اینکــه مــا همــواره  90درصــد
پــول نفــت خــود را صــرف واردات میکردیــم .در گذشــته
ایــن کار توســط سیســتم بانکــی و نظــام ســوئیفت انجــام
میشــد ،امــا بــا اس پــی وی ایــن کار را در کانــال رســمی
غیــردالری پیــش میبریــم کــه سیســتماتیکتر و بــا
مشــارکت کشــورهای دیگــر خواهــد بــود.
ایــن کارشــناس اقتصــاد سیاســی ،پیششــرط راهانــدازی
ایــن سیســتم را چابکــی بیشــتر نهادهــای داخلــی عنــوان
کــرد و گفــت :ایــن کارهــا بیشــتر مربــوط بــه کارهــای اداری
و شــکلی اســت و بایــد بــرای اجــرای آن ســاختار مناســب
پیشبینــی شــود.
**اروپا برای ماندن در برجام جدی است
بــه گفتــه وی ،برخــاف صحبــت برخــی کــه میگوینــد اراده
اروپــا در ایــن زمینــه جــدی نیســت ،امــا اروپــا نشــان داده
میخواهــد در ایــن زمینــه کار کنــد ،زیــرا بــا توجــه بــه
تحریــم آمریــکا کــه آنهــا را تنهــا گذاشــت ،میخواهنــد در
برجــام بماننــد و تــوان مالــی آن را هــم دارنــد.

**اروپــا فراینــد کار بــا بانکهــای ایرانــی را تعریــف
کند
همچنیــن احمــد حاتمییــزد ،مدیرعامــل اســبق بانــک
صــادرات ایــران در گفتگــو بــا ایرناپــاس بــا بیــان اینکــه
«اروپــا قــرار بــود سیســتمی را طراحــی کنــد تــا جایگزیــن
ســوئیفت شــود» ،گفــت :تاکنــون کار عملــی در ایــن زمینــه
انجــام نشــده ،امــا همچنــان امیدواریــم ایــن کار انجــام شــود.
کارشــناس اقتصــاد و علــوم سیاســی ،ادامــه داد :بــرای ایــن کار
الزم اســت فراینــد کارکــردن بــا بانکهــای ایــران را تعریــف
کننــد امــا تــا بــه مرحلــه عمــل درآیــد مشــخص نیســت
چقــدر زمــان الزم اســت.
**حــل مشــکالت سیاســی پیششــرط رونــق
تجــارت بینالملــل
وی بــا اشــاره بــه تجربــه تحریمهــای گذشــته ،افــزود :هماننــد
گذشــته ممکــن اســت بــا قطــع ســوئیفت ،در روابــط بانکــی در
صــادرات و واردات بــه مشــکل بخوریــم و حتــی پــول فــروش
نفــت در کشــور خریــدار باقــی بمانــد ،زیــرا اگــر راه انتقــال بــه
بانــک مــورد نظــر را نداشــته باشــیم شــبیه ایــن اســت کــه
پولمــان بلوکــه شــده باشــد.
بــه گفتــه حاتمییــزد ،تنهــا مشــکل تحریــم ،قطــع ســوئیفت
نیســت ،بلکــه مســأله اصلــی مشــکالت سیاســی اســت کــه
بایــد حــل شــود.
وی گفــت :بــرای دور زدن تحریمهــا بایــد وارد یــک اقتصــاد
زیرزمینــی شــویم و در اقتصــاد زیرزمینــی کســی نمیدانــد
هزینههــا چقــدر افزایــش پیــدا میکنــد .همچنیــن ایــن
اقتصــاد ،زمینــه بــروز فســاد را ایجــاد کــرده و تعــداد دالالن
افزایــش خواهــد داشــت .از همیــن رو در ایــن شــرایط مشــکل
سیاســی مشــکل اول اســت و  FATFمانــع بعــدی اســت کــه
بایــد رفــع کنیــم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

امــروز ارزش مبــادالت تجــاری و اقتصــادی ایــران و عــراق
بــه حــدود  ۱۲میلیــارد دالر میرســد کــه بــه اعتقــاد حســن
روحانــی ایــن رقــم مــی توانــد بــه  ۲۰میلیــارد دالر افزایــش
یابــد.
رئیــس جمهــور ،روابــط ایــران و عــراق را از لحــاظ تاریخــی،
فرهنگــی ،مصالــح ملــی و منطقــه ای ،روابطــی مهــم و ویــژه
برشــمرد و تاکیــد کــرد :امــروز ارزش مبــادالت تجــاری و
اقتصــادی ایــران و عــراق بــه حــدود  ۱۲میلیــارد دالر مــی
رســد کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای گســترده ای کــه دو
کشــور از آن بهــره منــد هســتند  ،ایــن رقــم مــی توانــد بــه
 ۲۰میلیــارد دالر افزایــش یابــد.
حســن روحانــی در نشســت خبــری بــا برهــم صالحرئیــس
جمهــور عــراق ،ضمــن تبریــک بــه ملــت عــراق بــه خاطــر
برگــزاری موفقیــت آمیــز انتخابــات مجلــس و تشــکیل دولــت
جدیــد و انتخــاب رئیــس جمهــور جدیــد ،بــه روابــط دیرینــه
مســووالن دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت :همــه مســووالن
فعلــی جمهــوری عــراق بــا مســووالن جمهــوری اســامی
ایــران یــک همــکاری بیــش از  ۳۰ســاله در مبــارزه بــا
اســتبداد در عــراق و اســتقرار امنیــت در آن کشــور دارنــد.
روحانــی بــا اشــاره بــه نشســت هیــات هــای عالیرتبــه دو
کشــور اظهارداشــت :در ایــن نشســت ضمــن بررســی روابط دو
کشــور ،دو طــرف ضمــن تاکیــد بــر ادامــه رونــد توســعه روابط
سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــر ایــن نکتــه نیــز اذعــان
داشــتند کــه ظرفیــت هــای فراوانــی بــرای توســعه روابــط
وجــود دارد کــه بایــد از آنهــا بهــره گرفــت.
رئیــس جمهــور گفــت :مــا امــروز در زمینــه روابــط و تبــادل
بــرق ،گاز ،فــراورده هــای نفتــی و همچنیــن فعالیتهــای دو
کشــور در زمینــه هــای کشــف و اســتخراج نفــت و اتصــال
راه آهــن دو کشــور از ســمت غــرب و جنــوب ،گفــت و گــو
کردیــم.
رئیــس جمهــور مســاله الیروبــی در ارونــد رود و شــط العــرب
را بــرای دو کشــور حائــز اهمیــت برشــمرد و تاکیــد کــرد :ایــن
اقــدام باعــث آبادانــی بیشــتر خرمشــهر  ،آبــادان  ،بصــره و فــاو
خواهــد شــد.
روحانــی ،مســاله محیــط زیســت را نیــز از دیگــر مســایل دارای
حائــز بــرای دو کشــور خوانــد و افــزود :امــروز بخشــی از
مــردم مــا در مرزهــای غربــی و جنوبــی بــا مشــکل ریزگردهــا
مواجــه انــد و ایــن مشــکل و معضــل بــا همــکاری دو کشــور
بایــد حــل و فصــل شــود.
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مبادالت تجاری ایران و عراق به ۲۰
میلیارد دالر افزایش یابد
رئیــس جمهــور بــا ابــراز خرســندی از قــول مســاعد رئیــس
جمهــور عــراق گفت:رئیــس جمهــور عــراق وعــده دادنــد کــه
شــخصا ایــن موضــوع را پیگیــری خواهنــد کــرد و بــی تردیــد
همانطــور کــه دو کشــور بــا کمــک یکدیگــر موفــق شــدند
مــردم را از رنــج داعــش نجــات دهنــد ،اکنــون نیــز بــا کمــک
یکدیگــر مــی تواننــد مــردم دو کشــور را از رنــج ریزگردهــا
رهایــی و نجــات دهنــد.
روحانــی ایجــاد یــک منطقــه آزاد تجــاری میــان دو کشــور
را از دیگــر موضوعــات مــورد توافــق در نشســت هیــات هــای
عالیرتبــه ایــران و عــراق ذکــر کــرد و اظهارداشــت :در ایــن
منطقــه آزاد تجــاری مــی توانیــم صنایــع مشــترک را ایجــاد
کنیــم و ایــن موضــوع مهــم مــورد توافــق دو کشــور بــود کــه
کمیســیون مشــترک مــی توانــد اجــرای آن را ســریعا پیگیــری
کنــد.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــه همــکاری هــای منطقــه ای دو
کشــور اشــاره کــرد و گفــت  :ایــران و عــراق ،تقویــت ثبــات
و امنیــت منطقــه را بــه نفــع مــردم منطقــه مــی داننــد و
معتقدنــد کــه کشــورهای منطقــه بــدون نیــاز بــه مداخلــه
خارجــی و بــا گســترش همــکاری هــای مشــترک  ،قادرنــد
امنیــت و ثبــات منطقــه را تامیــن کننــد.
روحانــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا تــاش مشــترک
کشــورهای منطقــه و بویــژه دو کشــور ایــران و عــراق  ،امنیــت
و ثبــات منطقــه تقویــت شــود و جنــگ ویرانگــر و ظالمانــه
یمــن پایــان یابــد و ثبــات و امنیــت در ســوریه و کل منطقــه
ایجــاد شــود.

رئیــس جمهــور در پایــان تاکیــد کــرد کــه مــا امنیــت و
توســعه عــراق را امنیــت و توســعه ایــران مــی دانیــم و
معتقدیــم روابــط بســیار نزدیــک دو ملــت  ،بایــد روز بــه روز
عمیقتــر و همــکاری هــای مشــترک اقتصــادی و سیاســی دو
کشــور دوســت ،بیــش از پیــش تقویــت شــود.
برهــم صالــح افــزود :اشــتراکات عمیقــی دو ملــت همســایه
و مســلمان را بــه یکدیگــر پیونــد داده اســت و همچنیــن
شــرایط جغرافیایــی کــه در همســایگی یکدیگــر قــرار دارنــد،
ایــن پیوندهــا را بیشــتر تقویــت میکنــد.
رئیــس جمهــور عــراق بــا تأکیــد بــر اینکــه ملتهــای ایــران
و عــراق در بســیاری از حــوادث مهــم منطقــه حامــی یکدیگــر
بــوده انــد ،خاطــر نشــان کــرد :مــا حمایتهــای شــما از
مــردم عــراق را بــرای مبــارزه بــا اســتبداد صــدام فرامــوش
نمیکنیــم .همچنــان کــه موضــع اخیــر ایــران در مبــارزه
بــا تروریســم فرامــوش نمیشــود و ایــران نقــش بزرگــی در
شکســت تروریســم داشــت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اهمیــت فراوانــی بــرای ایــن پیوندهای
مشــترک قائــل هســتیم و مــی خواهیــم بــه شــرایطی بهتــر از
آنچــه کــه در آن قــرار داریــم ،برســیم ،گفــت :ایــن شــرایط و
روابــط بهتــر ،امــری اســت کــه ملتهــای دو کشــور و منطقــه
شایســته آن هســتند.
رئیــس جمهــور عــراق بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز عــراق بعــد
از شکســت نظامــی داعــش ،بازســازی و تقویــت ثبات سیاســی
را پیــش رو دارد ،ادامــه داد :تحقــق ایــن دو امــر نیازمنــد
اقدامــات ،برنامههــا و اصالحــات سیاســی و اقتصــادی داخلــی
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و همچنیــن وجــود فضــای منطق ـهای باثبــات اســت.
برهــم صالــح بــا تأکیــد بــر اینکــه زمــان آن رســیده کــه
در منطقــه نظــام منطقــهای جدیــدی شــکل گیــرد کــه
تأمینکننــده منافــع ملتهــا باشــد ،افــزود :در ایــن راســتا
اهمیــت باالیــی بــرای نقــش جمهــوری اســامی ایــران قایــل
هســتیم و همچنیــن عــراق بایــد نقــش مهــم و محــوری در
ایــن خصــوص داشــته باشــد.
رئیــس جمهــور عــراق بــا بیــان اینکــه عــراق بایــد بــه عرصهای
بــرای اشــتراک منافــع ملتهــای منطقــه تبدیــل شــود و
نــه میدانــی بــرای کشــمکش ارادههــای متناقــض» ،افــزود:
نظــام جدیــد منطق ـهای بایــد مبتنــی بــر همگرایــی سیاســی
و همــکاری ملتهــا باشــد کــه در ایــن راســتا اســتقالل و
حاکمیــت کشــورها محتــرم و مقــدم شــمرده شــود.
وی ادامــه داد :در همیــن چارچــوب بایــد منافــع ملتهــا و
کشــورها را بــر هــر مالحظــهای مقــدم بداریــم و در همیــن
راســتا از وزارتخانــه هــای خارجــه و صنایــع میخواهــم کــه
فعالیتهــای مشــترک را گســترش دهنــد .
برهــم صالــح بــا تأکیــد بــر اینکــه ایجــاد مناطــق تجــاری آزاد
مــرزی اهمیــت بســیاری دارد ،گفــت :مرتبــط ســاختن خطوط
راهآهــن بیــن دو کشــور کمــک فراوانــی بــه جابجایــی زوار
میکنــد و همچنیــن اقــدام مهمــی بــرای زیرســاختهای
اقتصــادی و تجــاری بیــن دو کشــور اســت.
رئیــس جمهــور عــراق بــا بیــان اینکــه امیــدوارم در خــال
پروژههــای مرتبــط ســاختن خطــوط راهآهــن بیــن دو کشــور،
فضایــی ایجــاد شــود کــه عــراق نقشــی فراتــر در منطقــه و
زمینـهای بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن کشــورها داشــته باشــد،
افــزود :در ایــن صــورت کشــورهای منطقــه از نــزاع بــر ســر
مســایل بیاســاس دســت کشــیده و بــه ســمت مســایل
مهمتــر بــرای جوانــان ســوق مییابنــد.
برهــم صالــح بــا اشــاره بــه اهمیــت همکاریهــای زیســت
محیطــی بــرای نســلهای امــروز و آینــده ،گفــت :مســایل
محیــط زیســتی مشــکالتی جهانــی هســتند ،امــا ایــن
مشــکالت تأثیراتــی بزرگتــر از هــر جــای دیگــر در منطقــه
دارد و همکاریهــا در زمینــه آب و دیگــر مســایل میحــط
زیســتی بــه ملتهــای دو کشــور کمــک میکنــد.
رئیــس جمهــور عــراق بــا اشــاره بــه اصولــی ثابــت و دیگــر
متغیرهــا در روابــط دو کشــور ،خاطــر نشــان کــرد :اصــول
ثابــت بــرای مــا روشــن اســت و ایــن اصــول ،روابــط نیرومنــد
و دوســتی نزدیــک دو ملــت ،بــرای خدمــت بــه دو کشــور و
منطقــه اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه
توافق عراق و شورون برای آغاز توسعه
میادین نفتی
شــرکت دولتــی نفــت بصــره و شــورون توافــق کردنــد
اجــرای تفاهمنامــه توســعه میادیــن جنــوب ایــن کشــور
را آغــاز کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزارت نفــت عــراق در بیانیــهای
اعــام کــرد مدیــران ایــن دو شــرکت توافقنامــهای
امضــاء کردنــد کــه در آن برنامــه توســعه میادیــن تشــریح
شــده کــه شــامل مطالعــات بــرای بررســی ذخایــر و
عملیاتهــای اســتخراجی اســت.
جبــار اللعیبــی ،وزیــر نفــت پیشــین عــراق در ژوئــن اعــام
کــرده بــود :نفــت بصــره و یــک شــرکت نفــت دولتــی
دیگــر بــا شــورون یــک تفاهمنامــه امضــاء کــرده انــد.
براســاس گــزارش رویتــرز ،در ایــن تفاهمنامــه شــورون
مطالعــات و بررســیها در پایگاههــای نفتــی و تاسیســات
را انجــام داده و بــه دو شــرکت عراقــی بــرای بهبــود
مهــارت فنــی خــود کمــک میکنــد.
عــراق دومیــن تولیدکننــده بــزرگ اوپــک پــس از
عربســتان ســعودی اســت و حــدود  ۴.۶میلیــون بشــکه در
روز نفــت تولیــد میکنــد .عمــده صــادرات نفــت عــراق بــه
آســیا انجــام میگیــرد .عمــده صــادرات نفــت عــراق از
پایانههــای جنوبــی انجــام میگیــرد کــه سهمشــان در
درآمــد نفتــی بــه بیــش از  ۹۵درصــد میرســد.
عــراق درصــدد افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت خــود از ۵
میلیــون بشــکه در روز بــه  ۷میلیــون بشــکه در روز تــا
ســال  ۲۰۲۲اســت .ثامــر غضبــان ،وزیــر نفــت جدیــد
عــراق اعــام کــرده اســت ایــن کشــور اکتشــاف را بویــژه
در صحــرای غربــی و مناطــق مــرزی افزایــش خواهــد داد.
معافیت  ۴۵روزه آمریکا به عراق برای واردات
برق و گاز از ایران
ســفارت آمریــکا در بغــداد چنــد روز پــس از وضــع مجــدد
تحریمهــا علیــه بخــش انــرژی ایــران ،اعــام کــرد عــراق
بــه مــدت  ۴۵روز میتوانــد بــه واردات گاز طبیعــی و
انــرژی از ایــران ادامــه دهــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،ســفارت آمریــکا

در بغــداد در ویدیویــی کــه در صفحــه فیــس بــوک خــود
منتشــر کــرد ،اعــام کــرد آمریــکا بــه عــراق یــه معافیــت
موقتــی بــه مــدت  ۴۵روز بــرای ادامــه خریــد گاز طبیعــی
و بــرق از ایــران داده اســت .ایــن معافیــت بــه عــراق
فرصــت مــی دهــد بــه ســوی اســتقالل انــرژی گام بــردارد.
مقامــات بانــک مرکــزی عــراق در اوت اعــام کــرده بودنــد
اقتصــاد ایــن کشــور ارتبــاط نزدیکــی بــا ایــران دارد بــه
همیــن دلیــل بغــداد از واشــنگتن درخواســت خواهــد کــرد
از برخــی از تحریمهایــش معافیــت بگیــرد.
معافیــت موقتــی فعلــی بــه شــرطی داده شــده اســت
کــه عــراق بــرای واردات از ایــران ،بــه دالر آمریــکا پــول
پرداخــت نکنــد.
پیــش از ایــن دو مقــام دولتــی عــراق کــه بهدلیــل
محرمانــه بــودن موضــوع ،مایــل نبودنــد نامشــان فــاش
شــود بــه بلومبــرگ گفتــه بودنــد عــراق همچنــان گاز
طبیعــی و بــرق از ایــران وارد میکنــد و یــک حســاب
بانکــی بــرای پرداخــت پــول واردات ایــران بــه دینــار ایجــاد
کــرده اســت.
ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد میآید
رئیــسکل بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه تهمیــدات
جدیــدی بــرای آوردن ارز صادرکننــدگان بــه چرخــه
اقتصــاد اندیشــیده شــده کــه بــه زودی اعــام میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی روز گذشــته
مهمــان ویــژه نشســت اســتانداران سراســر کشــور بــود
کــه پــس از ایــن جلســه بــا اشــاره بــه موضــوع صحبــت
خــود در ایــن جلســه از تهمیــدات جدیــدی بــرای آوردن
ارز صادرکننــدگان بــه چرخــه اقتصــاد خبــر داده اســت.
بــه گفتــه وی ،پیــش از اعــام ایــن سیاســتها،
دیدگاههــای فعــاالن بخــش خصوصــی نیــز اخــذ و نهایــی
میشــو د .
وی همچنیــن امــروز در پســت اینســتاگرامی خــود اعــام
کــرد کــه بــرای آوردن ارز صادرکننــدگان غیرنفتــی بــه
چرخــه اقتصــاد تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت کــه بــه
زودی اعــام میشــود .قبــل از اعــام حتمــا دیدگاههــای
فعــاالن بخــش خصوصــی نیــز اخــذ و نهایــی میشــود.
ضرورت افزایش روابط تجاری ایران و مجارستان
پایــگاه خبــری اتــاق ایران|عضــو هیــات رییســه اتــاق
ایــران کــه بــرای حضــور در همایــش بینالمللــی
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اقتصادی-بازرگانــی «اســلواکی» بــه «براتیســاوا» ســفر
کــرده بــود ،بــا هــدف حــل مشــکالت تجــاری میــان
فعــاالن اقتصــادی ایرانــی و مجارســتانی ،بــا ســفیر ایــران
در مجارســتان دیــدار کــرد .پیرمــوذن بــا حضور در ســفارت
ایــران در کشــور مجارســتان ،بــا غالمعلــی رجبــی یــزدی
ســفیر ایــران در مجارســتان دیــدار و بــر ضــرورت افزایــش
روابــط تجــاری ایــران و مجارســتان تاکیــد کــرد .حســین
پیرمــوذن در ایــن دیــدار ،گفــت :اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی اردبیــل بــه عنــوان اســتان معیــن در
امــور بینالملــل اتــاق ایــران آمــاده بــا هــدف گســترش
همکاریهــا و روابــط تجــاری بــا کشــور مجارســتان و
ســفارت ایــران در ایــن کشــور اســت.
پیرمــوذن در حضــور ســفیر ایــران در مجارســتان تاکیــد
کــرد :در حــال حاضــر مشــکالت بانکــی و انتقــال ارز از
مهمتریــن مشــکالتی اســت کــه تجــار ایرانــی بــا بیشــتر
کشــورهای دنیــا دارنــد  .اعــزام هیاتهــای تجــاری از
ایــران بــه مجارســتان و بالعکــس ،از دیگــر موضوعاتــی
بــود کــه بــا حضــور عضــو هیــات رییســه اتــاق ایــران در
ســفارت ایــران در تاجیکســتان بــه آن پرداختــه شــد .بــه
اعتقــاد پیرمــوذن امــکان افزایــش میــزان مبــادالت تجــاری
میــان دو کشــور ایــران و مجارســتان تــا ســطح  80میلیــون
یــورو وجــود دارد.

هــزار 245 ،هــزار و  245هــزار بشــکه ای فروختــه شــد.
در ایــن مرحلــه نیــز هماننــد نوبــت پیــش ،حجــم خریــد
دســتکم  35هــزار بشــکه تعییــن شــده بــود و محمولــه
هــای نفتــی در پایانــه خــارگ در خلیــج فــارس تحویــل
داده مــی شــود.
مدیرعامــل بــورس انــرژی چنــدی پیــش بــه خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا گفــت :برنامــه شــرکت ملــی نفــت ایــران
ایــن بــود کــه بــا یــک بــار عرضــه ،بازخــورد را بررســی
کنــد تــا بــر اســاس آن بــرای تــداوم عرضــه تصمیــم گیــری
شــود.
ســیدعلی حســینی تاکیــد کــرد نهادهــای مســوول نظــارت
دقیقــی بــر رونــد معامــات دارنــد؛ بــا ایــن همــه بر اســاس
قانــون ،اطالعــات همــه خریــداران در بــورس محرمانــه
اســت و انتشــار آنهــا جــرم تلقــی مــی شــود ،مگــر آنکــه
یــک خریــدار خــود بــه اقــدام دســت بزنــد.
بــه گفتــه وی ،بــرای خریــد نفــت توســط شــرکت هــای
ایرانــی و خارجــی هیــچ محدودیتــی وجــود ندارد و ســامانه
معامــات در صــورت تقاضــا ،همــه آنهــا را ثبــت مــی کنــد.
طــرح عرضــه نفــت خــام در بــورس در ســال هــای گذشــته
بارهــا مطــرح شــد امــا نــاکام مانــد تــا ســرانجام تیرمــاه
امســال بــا حمایــت دولــت و تاکیــد معــاون اول رییــس
جمهــوری عملیاتــی شــد.

سه مشتری ،همه نفت عرضه شده در بورس را
خریدند
تهــران -ایرنــا 700 -هــزار بشــکه نفــت خــام بــه ارزش
کلــی  6هــزار و  500میلیــارد ریــال در دومیــن مرحلــه
عرضــه نفــت در بــورس انــرژی بــه ســه خریــدار فروختــه
شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،عصــر امــروز در
دومیــن مرحلــه فــروش نفــت خــام در بــورس انــرژی 700
هــزار بشــکه نفــت خــام بــه نــرخ بشــکه ای  64دالر و 97
ســنت داد و ســتد شــد.
ششــم آبــان در مرحلــه نخســت یــک میلیــون بشــکه نفــت
خــام عرضــه شــد کــه بــا فــروش هشــت محمولــه  35هــزار
بشــکهای (معــادل  280هــزار بشــکه) بــه پایــان رســید.
آن زمــان ســه کارگــزاری ،محمولــه هــای نفتــی را بــه نــرخ
بشــکه ای  74دالر و  85ســنت خریدنــد.
در دومیــن مرحلــه از فــروش نفــت خــام در بــورس همــه
محمولــه هــای نفتــی در قالــب ســه ســفارش خریــد 210

شــیوه فــروش نفــت در بــورس انــرژی  20درصــد
ریالــی و  80درصــد ارزی اســت.
تســویه بخــش ریالــی (بــر اســاس نــرخ تســعیر) بــه صــورت
نقــدی پیــش از تحویــل محمولــه و تســویه بخــش ارزی
بــه صــورت اعتبــاری ،بــا ارائــه ضمانتنامــه بانکــی تعهــد
پرداخــت ریالــی معتبــر از بانکهــای مــورد قبــول شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،پــس از تحویــل محمولــه انجــام مــی
شــود.
خریــدار بایــد بخــش ارزی را در مــدت زمــان مشــخص
شــده پــس از بارگیــری ،بــه طریــق مــورد تاییــد شــرکت
ملــی نفــت کــه در اطالعیــه عرضــه اعــام مــی شــود،
واریــز و تســویه کنــد.
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Fossil Fuels Main Source Of Energy SupDubai Solar Event To Attract Major In- ply For 82% Of G20 Nations
dustry Players

Acwa Power Barka Could Lose $5mn
After Second Gas Incident In Oman

A new report y Climate Transparency has determined that 82% of the
G20’s energy supply is still sourced
from fossil fuels and none of the
countries’ climate pledges are on a
1.5˚C-compatible pathway
A new report published this week
has determined that 82% of the
G20’s energy supply is still sourced
from fossil fuels and none of the
countries’ climate pledges are on a
1.5˚C-compatible pathway, contributing to a current trend which will
see global warming of 3.2˚C unless
G20 nations halve their emissions
.by 2030

A site maintenance team has been
mobilised alongside a specialist from
the original equipment manufacturer
to assess both gas turbine generators, with the company estimating it
will take six weeks to repair
A gas turbine has tripped at an Acwa
Power Barka plant in Oman forcing
power generation to be shut down,
with the company set for a multi-mil.lion dollar financial hit

Exhibitors will display products
across four of the most prominent
sectors including: Photovoltaics
(PV), Solar Thermal Technologies,
Energy Storage, and Solar Technology and Related Services
Leading global players from the solar and renewable energy sectors
will be showcasing the latest in industry innovations for the construction market at a key event being
held as part of The Big 5, the largest construction event in the Middle
.East
After a successful launch edition in
2017, The Big 5 Solar is back under
the Patronage of the Ministry of Energy & Industry, UAE, to showcase
solar energy solutions for the construction industry at Dubai World
Trade Centre from November 26 to
29, said the event organiser

Currently, according to a new report published this week by Climate Transparency entitled Brown
to Green: The G20 Transition to a
Low-Carbon Economy 2018, existing nationally determined contributions (NDCs) pledged by countries
More than just an exhibition, The signed on to the 2015 Paris Climate
Big 5 Solar will also bring together Agreement will result in global
the industries’ pioneers to host four warming of 3.2˚C. Further, none of
the G20 NDC targets for 2030 are in
days of free-to-attend and CPD
.line with the Paris Agreement

A technical fault affected the second gas turbine, known as GT-1, on
12 November, due to an “earth fault
in [the] electricity generator unit”,
Acwa Power Barka said in an update
on the Muscat Securities Markets on
.14 November
Both gas turbines have been shut
down and the plant’s steam turbine
power generator is “not operational”
.either, the company said
A site maintenance team has been
mobilised alongside a specialist from
the original equipment manufacturer
to assess both gas turbine generators, with the company estimating it
.will take six weeks to repair

Over $50mn ADFD/IRENA Loans Available For Renewable Energy Projects

Seventh funding cycle of IRENA/ADFD
Project Facility now open for applications from government-backed projects in developing countries
Larsen & Toubro (L&T), a leading Abu
Dhabi Fund for Development (ADFD)
and The International Renewable Energy Agency (IRENA) are inviting applications for more than US$50 million in funding through the IRENA/
ADFD Project Facility. The ADFD-financed initiative is available to government-guaranteed renewable ener.gy projects in developing countries
Abu Dhabi Fund for Development
(ADFD) and The International Renewable Energy Agency (IRENA) are inviting applications for more than US$50
million in funding through the IRENA/
ADFD Project Facility. The ADFD-financed initiative is available to government-guaranteed renewable energy projects in developing countries
that seek to increase energy access,
improve livelihoods and advance sus.tainable development
ADFD has committed US$350 million
(AED1.285 billion) in concessionary
loans over seven annual funding cycles to renewable energy projects rec.ommended by IRENA
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وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ضمــن اعــام اینکــه هیــچ
قــراری بــرای افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی نگذاشــتهایم،
گفــت :از ظرفیــت مالیاتهــا در کشــور بــه طــور کامــل
اســتفاده نمیشــود؛ لــذا بایــد ســهم مالیــات را در اقتصــاد از
هفــت بــه  ۱۰درصــد برســانیم .همچنیــن بســتههای حمایتــی
هــم کــه تــا پایــان آبــان مــاه اجرایــی میشــوند ،دغدغهمــان
ایــن اســت کــه شــئون مــردم حفــظ شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،فرهــاد دژپســند بــا بیــان اینکــه بیشــتر
تحریمهــای چنــد جانبــه را پشــت ســر گذاشــتهایم و
تحریمهــای ظالمانــه فعلــی جــای نگرانــی نــدارد ،اظهــار کــرد:
اول بایــد بدانیــم تحریمهــا بــا مــا چــه میکننــد .تحریمهــا
میخواهــد مــردم را از دولــت بریــده و ناامیــدی میــان ملــت
ایجــاد کنــد .تحریمهــا میخواهــد ورودیهــای کشــور را
مســدود کنــد ،بــه ایــن خاطــر اســت کــه تحریــم نفتــی و
مشــتقات آن جــدی گرفتــه میشــود.
دژپســند بــا بیــان اینکــه اگــر مــردم احســاس کننــد کــه بــا
حاکمیــت هســتند ،بخشــی از گامهــای الزم برداشــته شــده
اســت ،اضافــه کــرد :امــا اینکــه چگونــه بایــد ایــن حــس در
مــردم پدیــد آیــد؛ حاکمیــت بایــد در رفتــارش ثابــت کنــد کــه
هدفــی جــز افزایــش رفــاه مــردم نــدارد و آرامــش و آســایش
مــردم را در اولویــت قــرار داده اســت .اگــر رقابــت هــا را بــرای
انتخابــات نگــه داریــم و پــس از انتخابــات رفاقــت کنیــم گامــی
مهــم در ایــن راســتا برداریــم.
وی کــه شــب گذشــته در یــک برنامــه تلویزیونــی ســخن
میگفــت ،بــا بیــان اینکــه بعــد از تامیــن منابــع و ایجــاد
آســایش بایــد بــه داشــتههایمان توجــه کنیــم ،گفــت :بایــد
داراییهــای دولــت را اهرمــی کنیــم بــرای خــروج از شــرایط
تحریــم .بــه ایــن منظــور توانســتهایم محاســبهای دقیــق از
داراییهــای دولــت تهیــه کنیــم.
داراییهای دولت  ۷۰۰۰هزار میلیارد تومان است
دژپســند همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر
داراییهــای دولــت حــدود  ۷۰۰۰هــزار میلیــارد تومــان
اســت ،گفــت :ایــن داراییهــا اعــم از مســتغالت و اماکــن
اســت کــه  ۲۰درصــد ایــن رقــم حــدود  ۱۴۴۰هــزار میلیــارد
تومــان خواهــد بــود و همیــن مبلــغ بــرای ایجــاد اهــرم محرک
اقتصــادی کافــی اســت .ایــن رقــم میتوانــد بــه گونههــای
مختلفــی وارد اقتصــاد کشــور شــود یــا بــه فــروش برســد یــا
نیازمندیهــای برخــی شــرکتها بــه امــاک را تامیــن کنــد.

انـرژی

شماره صد و شش  //هفته آخر آبان هزار و سیصد نود وهفت

ارز پتروشیمیها در نیما
 ۷۵۰۰تا  ۷۸۰۰تومان

حاملهای انرژی
گران نمیشود

سهم مالیات در اقتصاد افزایش مییابد
او واگــذاری شــرکتهای دولتــی را از دیگــر اقدامــات موثــر
در ایجــاد تحــرک اقتصــادی ارزیابــی کــرد و گفــت :البتــه
موانــع اجتماعــی و فرهنگــی بســیاری ســر راه ایــن طــرح
وجــود دارد .مــا نمیخواهیــم در راســتای کوچــک ســازی
دولــت ،بحرانهــای بیــکاری ایجــاد کنیــم بلکــه هــدف مــا
تنــوع بخشــی بــه نیــروی کار توســط آموزشهــای فنــی
و حرفــهای خواهــد بــود آنهــم در جهــت افزایــش ســود و
منافــع شــرکتهای خصوصــی ســازی شــده واقعــی اســت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنیــن دربــاره تــورم و
عوامــل وابســته آن هــم اظهــار کــرد :گاهــی اوقــات بــه دلیــل
افزایــش نــرخ ارز و مشــکل در تامیــن مــواد اولیــه ،تــورم ناشــی
از فشــار هزینههــا حاصــل میشــود .برخــی مواقــع هــم بــی
اعتمــادی بــه آینــده میتوانــد انتظــارات را بــاال ببــرد کــه
تقاضــا افزایــش مــی یابــد و در نهایــت تــورم بــاال خواهــد رفت.
دژ پســند بــا بیــان اینکــه در دولــت یازدهــم و دوازدهــم تــورم
بــه خوبــی کنتــرل شــده اســت ،ادامــه داد :میتــوان علــت
آن را کنتــرل انتظــارات بیــان کــرد .یعنــی مــن بــه عنــوان
خریــدار امیــد داشــتهام کــه در آینــده کاال و خدمــات ارزانتــر
خواهــد شــد یــا اطمینــان داشــتهام کــه گرانتــر نمیشــود.
پــس شــتابی بــرای خریــد نداشــتهام .اگــر ایــن احســاس
دوبــاره احیــاء شــود میتوانــد بــه شــرایط اقتصــادی کشــور
کمــک بســیار کنــد ولــی دشــمن نمیخواهــد چنیــن اتفاقــی
رخ دهــد.
بازار سرمایه باید جایگزین بازار پول شود
وی در ادامــه دربــاره بازارهــای مالــی هــم اظهــار کــرد :بــازار
پــول نبایــد ایــن قــدر نقــش داشــته باشــد ،بلکــه بایــد بــازار
ســرمایه جایگزیــن آن شــود .در دو ســال اخیــر بــازار ســرمایه
بــا توجــه بــه شــرایط ،خــود را ســر پــا نگــه داشــته اســت.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــر عمقدهــی بــه بــازار
ســرمایه هــم تاکیــد کــرد و گفــت :نــرخ ســود بایــد مثبــت
باشــد و زمانــی کــه تــورم یــک رقمــی شــد نــرخ ســود نیــز
بایــد عکسالعمــل نشــان مــی داد.
دژپســند بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصــاح نظــام بانکــی بیــان
کــرد :برنامــه بایــد بــه گون ـهای طراحــی شــود کــه مجریــان
بــا عالقــه آن را اجــرا کننــد .البتــه در میــان مدیــران بانکهــا
ایــن عالقــه وجــود دارد و هــر بانکــی برنامــه مشــخصی دهــد
تــا بــا پایــش آن ،برنامــه اجرایــی شــود.
اصالح نظام بانکی از هفته قبل آغاز شده است
دژپســند بــا اشــاره بــه اینکــه بانکهــا از بابــت بــاال بــودن
میــزان مطالباتشــان دچــار مشــکل هســتند ،گفــت :اصــاح
نظــام بانکــی را از هفتــه پیــش آغــاز کردهایــم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه اینکــه آیــا حــدود
 ۱۱۰هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات بانکــی در اختیــار
هشــت نفــر اســت؟ گفــت :در اعــداد تأمــل و بــر اســاس
تعاریــف آنهــا را بررســی میکنــم.
وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه بدهــی دولــت بــه نظــام بانکــی
ادعایــی اســت کــه بانکهــا آن را مطــرح میکننــد و مــا
نمیتوانیــم تــا زمانــی کــه ایــن ادعــا حسابرســی نشــده باشــد
آن را بپذیریــم ،ادامــه داد :بایــد بــا مــردم صــادق باشــیم و
مباحــث را شــفاف بگوییــم ،چراکــه شــفافیت راهــکار مبــارزه
بــا فســاد اســت .از کســی کــه افشــاگری آن منتهــی بــه صــدور
حکــم میشــود بایــد قدردانــی کــرد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیــد کــرد :اگــر مــی خواهیــم
بــا فســاد بجنگیــم بایــد کارهــا الکترونیکــی شــود و از اقتصــاد
مقــاوم بــه ســمت اقتصــاد هوشــمند برویــم و آن را الکترونیکــی
کنیم .
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همچنیــن طبــق جدیدتریــن اخبــار ،نــرخ ارزی (دالر)
کــه پتروشــیمیها طبــق سیاســتهای مذکــور بایــد در
ســامانه نیمــا وارد کننــد ،بیــن  ۷۵۰۰تــا  ۷۸۰۰تومــان
بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،سیاس ـتهای ارزی دولــت در اواســط
مــاه هشــتم اجــرا قــرار دارد و شــرکتهای پتروشــیمی
بــه عنــوان تامینکننــدگان بــزرگ ارزی ،نقشــی جــدی
در اجــرای ایــن سیاســتها اجــرا میکننــد .بعــد از
آنکــه شــرکتهای پتروشــیمی براســاس سیاســت جدیــد
ارزی ،موظــف شــدند ارز صادراتــی خــود را بــا نــرخ
 ۴۲۰۰تومانــی در ســامانه نیمــا عرضــه کننــد ،براســاس
بســته جدیــد ارزی موظــف شــدند ارز خــود را در بــازار
ثانویــه عرضــه کنند.براســاس بســته جدیــد ارزی کــه ۱۴
مردادمــاه توســط رییــس کل بانــک مرکــزی ،رونمایــی و
اجــرای آن از صبــح  ۱۵مردادمــاه آغــاز شــد ،شــرکتهای
پتروشــیمی موظــف شــدند ارز خــود را در بــازار ثانویــه
عرضــه کننــد .ایــن در حالــی بــود کــه بــر اســاس
سیاســتهای ارزی دولــت کــه در اردیبهشــتماه ابــاغ
شــده بــود ،شــرکتهای پتروشــیمی موظــف بودنــد ارز
صادراتــی خــود را بــا نــرخ  ۴۲۰۰تومانــی در ســامانه نیمــا
عرضــه کننــد.
در بســته جدیــد ارزی ،ایــن فراینــد تغییــر کــرد و در
نخســتین روز اجــرای بســته ،شــرکتهای پتروشــیمی ارز
خــود را بــا نــرخ  ۸۰۸۰تومانــی وارد بــازار کردنــد .ایــن
نــرخ بــه  ۷۷۰۰ ،۷۹۰۰و ســپس  ۷۵۰۰رســید .بــه گفتــه
فریبــرز کریمایــی قائممقــام انجمــن صنفــی کارفرمایــی
صنعــت پتروشــیمی ،نــرخ ارز صادراتــی کــه توســط
شــرکتهای پتروشــیمی در ســامانه نیمــا وارد میشــود،
بیــن  ۷۵۰۰تومــان تــا  ۷۸۰۰تومــان اســت.
کریمایــی بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات محصــوالت
پتروشــیمی  ۱۲میلیــارد دالر در طــول ســال اســت،
گفــت :شــرکتهای پتروشــیمی موظفنــد  ۷۵درصــد
میــزان صــادرات خــود را وارد ســامانه نیمــا کننــد .ایــن
شــرکتها مصارفــی دارنــد کــه از ســوی وزارت نفــت
کنتــرل میشــود .ایــن مصــارف شــامل تجهیــزات،
قطعــات ،کاتالیســت ،بازپرداخــت بدهیهــا و غیــره اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

بازگشت شرکتهای کرهای برای
خرید نفت ایران
یــک هیــات کــرهای مرکــب از شــرکتهای خریــدار
نفــت قــرار اســت ایــن هفتــه بــرای بحــث در خصــوص
از ســرگیری خریــد نفــت از ایــران پــس از وقفــهای ۳
ماهــه ،بــه تهــران ســفر کنــد.
بــه گــزارش رویتــرز 3 ،منبــع آگاه گفتنــد ،یــک هیــات
کــرهای مرکــب از شــرکتهای خریــدار نفــت قــرار اســت
ایــن هفتــه بــرای بحــث در خصــوص از ســرگیری خریــد
نفــت از ایــران پــس از وقفـهای  3ماهــه ،بــه تهــران ســفر
کند .
کــره جنوبــی یکــی از  8کشــوری اســت کــه بــرای مــدت
 180روز از تحریمهــای نفتــی ایــران معــاف شــده اســت.
بــه گفتــه منابــع آگاه ،ایــن کشــور میتوانــد روزانــه 200
هــزار بشــکه نفــت از ایــران خریــداری کنــد.
ایــن کشــور آســیایی قبــا ســومین مشــتری بــزرگ نفــت
ایــران و بزرگتریــن خریــدار میعانــات نفــت ایــن کشــور
بــود .آمارهــای شــرکت ملــی نفــت کــره نشــان میدهــد
کــه خریــد نفــت میعانــات کــره جنوبــی از ایــران در بــازه
زمانــی ژانویــه تــا اوت بــه  159هــزار و  770بشــکه در
روز رســیده کــه حــدود  49درصــد پایینتــر از 311
هــزار و  885بشــکه در روز مــدت مشــابه ســال گذشــته
بــوده اســت.
ایــن منابــع گفتنــد ،هرچنــد معافیتهــا چــراغ ســبز
الزم را بــه کــره جنوبــی بــرای از ســرگیری خریــد نفــت
از ایــران نشــان داده اســت ،امــا بایــد مســائل مربــوط بــه
حمــل و بیمــه محمولههــای نفــت ایــران نیــز حــل و
فصــل شــود.
یکــی از ایــن منابع افــزود« :میــزان واقعــی واردات نفت از
ایــران بســتگی بــه نتیجــه مذاکــرات هفتــه آینــده دارد».
وی همچنیــن گفــت ،قیمــت پیشــنهادی ایــران نیــز یــک
فاکتــور کلیــدی خواهــد بــود.
شــرکتهای اینچئئــون پتروچــم ،هیونــدای چمیــکال
و هانوهــا توتــال پتروچمیکالــز کــره جنوبــی معمــوال از
ایــران میعانــات خریــداری میکننــد.
هــر کــدام از ایــن  3شــرکت در نیمــه نخســت ســال
جــاری میــادی ماهانــه بیــن یــک تــا  3میلیــون بشــکه

میعانــات تولیــدی پــارس جنوبــی را خریــداری کردهانــد.
فریــدون فشــارکی ،رییــس موسســه اف جــیای در ایــن
بــاره گفــت« :معــاف شــدن از تحریمهــا بــدان معنــا
نیســت کــه شــما نفــت ایــران را در ســبد خریــد خــود
داریــد .شــما هنــوز هــم بایــد از طریــق زنجیــره عرضــه
کار کنیــد».

سرمایهگذاری مشترک راهکار
روابط پایدار اقتصادی
هیــات تجــاری انجمــن موســیاد طرابــوزان ترکیــه در
نشســت بــا اعضــای اتــاق مشــترک ایــران و ترکیــه و
جمعــی از فعــاالن بخــش خصوصــی ایــران کــه در ایــن
کشــور فعــال هســتند ،زمینههــای همــکاری و مســیرهای
موجــود بــرای تبــادالت بانکــی بیــن دو کشــور را بررســی
کردنــد.
در ابتــدای جلســه نیلوفــر اســدی ،سرپرســت روابــط
دوجانبــه معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران بــه معرفــی
موســیاد ترکیــه پرداخــت و از آن بــه عنــوان یکــی از دو
انجمــن بــزرگ تجــاری ایــن کشــور یــاد کــرد و گفــت :در
انجمــن موســیاد  11هــزار عضــو صنعتــی و هلدینــگ و 50
هــزار عضــو شــرکتی فعــال هســتند و دفاتــر آن نیــز در
کشــورهای مختلــف دایــر اســت.
وی همچنیــن بــه شــهر طرابــوزان و ســطح فعالیــت تجاری
و اقتصــادی آن اشــاره کــرد و افــزود :ایــن شــهر در مســیر
جــاده ابریشــم قــرار داشــته و از قدیــم روابــط قــوی تجــاری
بیــن آن و تبریــز برقــرار بــوده اســت .امــروز نیــز انتظــار
داریــم بــا توجــه بــه ظرفیتهــای خوبــی کــه در ایــن
شــهر بنــدری وجــود دارد ،ســطح همکاریهــا افزایــش
یافتــه و فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه ســرمایهگذاری و
تولیــد مشــترک و صــادرات آن بــه کشــورهای منطقــه
تــاش کننــد.
اســدی ادامــه داد :اتــاق ایــران از انجمــن موســیاد انتظــار
دارد کــه تجــار ترکیــه را بــه همــکاری و ســرمایهگذاری در
ایــران تشــویق کنــد .سرپرســت روابــط دوجانبــه معاونــت
بینالملــل اتــاق ایــران بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــرای
رفــع موانــع بانکــی و مالــی ،بهتریــن گزینــه را اســتفاده
از ارزهــای مرجــع (ریــال و لیــر) دانســت و تأکیــد کــرد:

انـرژی

شماره صد و شش  //هفته آخر آبان هزار و سیصد نود وهفت

ایجــاد صندوقهــای تهاتــر نیــز راهحــل دیگــری اســت
کــه میتوانــد زمینهســاز توســعه ســطح همکاریهــای
دو کشــور باشــد.
وی حجــم روابــط بیــن ایــران و ترکیــه را در حــدود 10.7
میلیــارد دالر بــرآورد کــرد و گفــت :ایــن رقــم تناســبی بــا
ظرفیتهــای موجــود نــدارد .ایــران و ترکیــه میتواننــد
در حوزههــای مختلــف گردشــگری ،انــرژی ،پوشــاک،
پتروشــیمی ،بــرق ،پالســتیک بــا یکدیگــر همــکاری داشــته
باشــند.
در ادامــه علــی کان ،رییــس انجمــن موســیاد در طرابــوزان
ترکیــه کــه سرپرســتی هیــات تجــاری را بــر عهــده داشــت،
بــه اشــتراکات فرهنگــی بیــن دو کشــور اشــاره و هــدف از
ایــن ســفر را احیــای روابــط گذشــته بیــن ایــران و بنــدر
طرابــوزان عنــوان کــرد.
وی همچنیــن برقــراری خــط هوایــی بیــن تهــران و
طرابــوزان را مــورد تأکیــد قــرار داد و تصریــح کرد :سیاســت
دولتهــا هرچــه باشــد مهــم نیســت مــا بایــد تجــارت
خــود را ادامــه دهیــم و حتــی بــرای ســرمایهگذاریهای
جدیــد و صــادرات بــه کشــورهای منطقــه برنامهریــزی
کنیــم.
جــال ابراهیمــی ،دبیــرکل اتــاق مشــترک ایــران و ترکیــه
نیــز بنــدر طرابــوزان را یــک بنــدر اســتراتژیک و مهــم
خوانــد و تأکیــد کــرد :بــه اعتقــاد مــا بهتریــن راه بــرای
توســعه همکاریهــا ،تولیــد و ســرمایهگذاری مشــترک
اســت.

برق عراق ،اردن ،مصر ،سوریه و
لبنان به هم متصل شود
بغــداد  -ایرنــا ‹ -محمدعلــی حکیــم› وزیــر خارجــه عــراق
خواســتار اتصــال شــبکه بــرق ایــن کشــور بــا اردن ،مصــر،
ســوریه و لبنــان شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در بیانیــه وزارت امــور خارجــه اردن کــه
روز جمعــه در رســانه هــای عراقــی بازتــاب یافــت ،حکیــم
در جریــان ســفر روز پنجشــنبه ‹برهــم صالــح› رئیــس
جمهــوری عــراق بــه اردن ،در یــک کنفرانــس خبــری
مشــترک بــا ‹ایمــن الصفدی›همتــای اردن خــود ایــن امــر
را خواســتار شــد.
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وی پیشــنهاد کــرد کــه ایــن پنــج کشــور طرحــی را اجــرا
کننــد کــه بــر اســاس آن شــبکه بــرق ایــن کشــورها بــه \v
یکدیگــر متصــل شــود.
بیانیــه همچنیــن از توافــق دو طــرف بــرای تشــکیل یــک
گــروه کاری مشــترک در ســطح وزارتخانــه هــای خارجــه
جهــت ترســیم نقشــه راهــی بــرای توســعه همــکاری هــا در
بخــش هــای مختلــف و در چارچــوب یــک ســقف زمانــی
مشــخص خبــر داده اســت.
الصفــدی نیــز بــر اهمیــت اجــرای طــرح هایــی ماننــد خــط
لولــه انتقــال نفــت از بصــره بــه بنــدر عقبــه ،اتصــال شــبکه
بــرق دو کشــور و افزایــش حجــم تبــادل تجــاری تاکیــد
کــرد.
عــراق بویــژه در اوج مصــرف در روزهــای بســیار گــرم و
ســرد ســال ،بــا کمبــود شــدید بــرق تــا میــزان  11هــزار
مــگاوات مواجــه اســت و همیــن امــر ســبب شــده در
ســالهای اخیــر در بســیاری از مناطــق شــاهد روزانــه -12
 15ســاعت قطعــی بــرق مواجــه شــود.
ایــن کشــور بــرای تامیــن بخشــی از کمبــود بــرق خــود در
حــال حاضــر  1200مــگاوات بــرق و گاز مــورد نیــاز بــرای
تامیــن خــوراک ســه نیــروگاه بــرق خــود را از ایــران وارد
مــی کنــد.
بــر اســاس ایــن بیانیــه ،گفتگــو درخصــوص مســائل منطقه
ای بویــژه مســاله فلســطین و تاکیــد بــر ضــرورت حــل آن
بــر اســاس  -طــرح موســوم بــه  -تشــکیل دو دولــت بــا
پایتختــی قــدس شــرقی و در مرزهــای  1967از دیگــر
محورهــای گفتگــوی وزیــران خارجــه عــراق و اردن بــود.
تاکیــد بــر ضــرورت راه حــل سیاســی بــرای بحــران ســوریه
کــه مــورد قبــول مــردم ســوریه و در چارچــوب حفــظ
تمامیــت ارضــی ایــن کشــور باشــد ،یکــی دیگــر از مباحــث
مطــرح شــده در ایــن دیــدار گــزارش شــده اســت.
‹برهــم صالــح› رئیــس جمهــوری عــراق ،روز پنجشــنبه در
جریــان ســفر یــک روزه خــود بــه اردن ،بــا عبــداهلل دوم
پادشــاه ایــن کشــور دیــدار و درخصــوص تحــوالت منطقــه
و روابــط دو جانبــه بــا وی گفتگــو کــرد.
صالــح چنــد روز پیــش در آغــاز ســفرهای منطقــه ای
خــود همچنیــن از کشــورهای کویــت و امــارات دیــدار و
بــا مقامــات ایــن دو کشــور در خصــوص روابــط دو جانبــه و
تحــوالت منطقــه گفتگــو کــرده بــود.
تقویــت روابــط و همــکاری بــا همــه کشــورهای همســایه از
مهمتریــن اهــداف ایــن ســفرها اعــام شــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

نامهنگاری ایران و عمان برای بررسی صادرات گاز
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز از ارســال نامــهای از
ســوی ایــران بــه عمــان بــرای تشــکیل جلس ـهای بــا هــدف
بررســی ســند صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان خبــر داد.
مهــران امیرمعینــی در گفتوگــو بــا ایســنا دربــاره پــروژه
صــادرات گاز از ایــران بــه عمــان اظهــار کــرد :ایــران درحــال
پیگیــری برگــزاری یــک جلســه بــا طــرف عمانــی اســت کــه
ســند چارچــوب همــکاری در ایــن زمینــه را نهایــی کنیــم.
یــک چارچــوب همــکاری تعییــن شــده بــود کــه طــرف
عمانــی اصالحاتــی را در آن اعمــال و بــرای ایــران ارســال
کــرده بــود؛ ایــران هــم نقطــه نظــرات خــود را اعمــال و
بــرای طــرف عمانــی ارســال کــرده اســت .در ایــن راســتا
هفتــه گذشــته نامـهای بــه طــرف عمانــی ارســال کردیــم تــا
جلسـهای برگــزار کــرده و موضوعــات را در جلسـهای مشــترک
بررســی و نهایــی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ســند چارچــوب همــکاری مذکــور
کلیاتــی دربــاره پــروژه صــادرات گاز بــه عمــان اســت ،گفــت:

در ایــن ســند زوایــا مشــخصتر شــده اســت .جزئیــات بــرای
فــردی کــه قصــد ســرمایهگذاری دارد ،بــرای افــرادی کــه بــه
نوعــی درگیــر پــروژه میشــوند و همچنیــن مســئولیتهای
دوطــرف روش ـنتر شــده اســت .ایــن ســند پایــه مناقص ـهای
اســت کــه قــرار اســت بــرای خــط لولــه برگــزار شــود .بعــد
از اینکــه ســند بیــن دو طــرف امضــا شــد ،اســناد مناقصــه
تهیــه و بعــد مناقصــه برگــزار میشــود .امیدواریــم بتوانیــم
در جلســهای کــه در آینــده نزدیــک بــا عمانیهــا خواهیــم
داشــت ،ایــن ســند را نهایــی کنیــم و بعــد مناقصــه را برگــزار
کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صــادرات گاز دربــاره تمایــل یــک
شــرکت خارجــی بــرای حضــور در ایــن پــروژه ،توضیــح داد :از
یــک شــرکت خارجــی کــه مایــل بــود در ایــن پــروژه همکاری
کنــد ،درخواســت کردیــم پروپــزال اولیــه خــود را ارائــه کنــد و
بعــد از ارســال ایــن پروپــزال ،در جلســه کمیتــه راهبــری کــه
تشــکیل خواهــد شــد ،دربــاره آن تصمیمگیــری میکنیــم.

مودودی سرپرست سازمان توسعه
تجارت شد

بــر ایــن اســاس ،محمدرضــا مــودودی کــه تــا پیشازایــن
عهــدهدار معاونــت توســعه صــادرات کاال و خدمــات ســازمان
توســعه تجــارت ایــران بــود بــا حکــم وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،بــا حفــظ ســمت خــود ،بــه سرپرســتی ایــن
ســازمان منصــوب شــد.
در حکــم رضــا رحمانــی بــرای مــودودی آمــده اســت :بــا
توجــه بــه ســوابق و توانمنــدی و شایســتگیهای ارزشــمند
جنابعالــی بهموجــب ایــن حکــم و بــا حفــظ پســت ســازمانی
بهعنــوان سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت ایــران
منصــوب میشــوید تــا بــا صــرف همــت و تــاش مضاعــف و
حســن هماهنگــی و تعامــل بــا عوامــل خبــره و صاحبنظــر
ســازمانی و برونســازمانی و بهرهگیــری از ظرفیتهــای
موجــود موجبــات پیشــبرد وظایــف خطیــر محولــه
علیالخصــوص رشــد و توســعه ســهم صــادرات کشــور در
تــراز تجــاری و مبادالتــی را بــا اعمــال تصمیمــات مناســب و
شــجاعانه فراهــم نماییــد.

مجتبــی خســروتاج بهواســطه اجــرای قانــون منــع
بهکارگیــری بازنشســتگان از ســازمان توســعه تجــارت رفــت
و محمدرضــا مــودودی بــا حکــم وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،بــه سرپرســتی ایــن ســازمان منصــوب شــد.
مجتبــی خســروتاج بهواســطه اجــرای قانــون منــع
بهکارگیــری بازنشســتگان از ســازمان توســعه تجــارت رفــت
و محمدرضــا مــودودی بــا حکــم وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،بــه سرپرســتی ایــن ســازمان منصــوب شــد.
محمدرضــا مــودودی ،معــاون ســازمان توســعه تجــارت
در پــی اجــرای قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان،
مجتبــی خســروتاج ،ریاســت کل ســازمان توســعه تجــارت
ایــران ،در نامـهای بــه رضــا رحمانــی ،وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،بــر اســتعفای پیشــین خــود تأکیــد کــرد و از وی
خواســت تــا سرپرســت جدیــد معرفــی شــود.
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امیرمعینــی بــا بیــان اینکــه ســرمایه مــورد نیــاز بــرای ایــن
پــروژه بیــن  ۶۰۰تــا  ۸۰۰میلیــون دالر اســت ،افــزود :اجــرای
پــروژه بــه حــدود دو ســال زمــان نیــاز دارد .اگــر ســند امضــا
شــود ،شــش تــا هشــت مــاه زمــان بــرای تنظیــم اســناد و
برگــزاری مناقصــه نیــاز اســت؛ بنابرایــن بهطــور کلــی بعــد
از امضــای ســند ،اجــرای پــروژه بــه دو ســال و نیــم تــا ســه
ســال زمــان نیــاز دارد.
پیــش از ایــن امیرمعینــی بــه ایســنا گفتــه بــود کــه صــادرات
گاز بــه عمــان در دو مرحلــه خواهــد بــود؛ یــک بخشــی از گاز
تبدیــل بــه  LNGمیشــود و مــا  LNGرا دریافــت و بازاریابــی
میکنیــم و بخــش دوم کــه  ۸۵درصــد پــروژه را شــامل
میشــود ،بازاریابــی بــرای گازی اســت کــه بــه عمــان صــادر
میکنیــم .بازارهــای منطقــه مطــرح هســتند کــه جدیتریــن
آنهــا هنــد اســت .هنــد اعــام نیــاز کــرده امــا هنــوز نهایــی
نشــده و مذاکــرات مراحــل اولیــه خــود را طــی میکنــد.
بخــش دوم هــم بازاریابــی بــرای گاز اســت .در عمــان ایــن
امــکان وجــود دارد کــه گاز را بــه محصــوالت پتروشــیمی،
بــرق و ...تبدیــل و صــادر کــرد.
بــه گفتــه او کشــورهای هــدف هــم مهــم هســتند؛ میتــوان
بــه هنــد صــادر کــرد و اگــر مشــکالت روابــط سیاســی کشــور
برطــرف شــود بــازار کویــت ،امــارات و ...هــم فراهــم اســت .بــه
عبــارت دیگــر میتوانیــم گاز را از طریــق عمــان بــه کشــورهای
دیگــر صــادر کنیــم .در ایــن زمینــه هــم بــه توافقــات اولیــه بــا
عمــان رســیدهایم و مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بیــژن زنگنــه در برنام ـهای کــه بــه
عنــوان وزیــر پیشــنهادی نفــت در دولــت دوازدهــم ارائــه
کــرد ،ذکــر کــرده بــود صــادرات گاز بــه عمــان از ســال ۱۳۹۷
و بــا  ۱۰میلیــون مترمکعــب در روز آغــاز خواهــد شــد کــه
ایــن میــزان در ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بــه  ۲۵میلیــون
مترمکعــب در روز خواهــد رســید .همچنیــن وی در بازههــای
زمانــی مختلــف تاکیــد کــرد کــه ایــن موضــوع دنبــال
میشــود و تقریبــا بحــث نقشــهبرداری آن تمــام شــده
اســت .مشــاور ،اســناد مناقصــه و پیشــنهاد خــود را تهیــه و
ارائــه میکنــد کــه در ایــن زمینــه مناقصــه برگــزار شــود.
در دیــداری کــه بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت ایــران و محمــد
الرومحــی ،وزیــر نفــت عمــان در اواســط فروردینمــاه ســال
جــاری بــا یکدیگــر داشــتهاند هــم درمــورد جزییــات ایــن
پــروژه بــه توافــق رســیدند و حتــی زمــان آغــاز آن را نهــم
تیرمــاه اعــام کردنــد.
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گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه انجمــن بالکچیــن
و صنعــت ارزهــای دیجیتــال در روســیه قصــد دارد بــه
منظــور تســهیل مبــادالت مالــی و تجــاری بــه همــکاری
بــا ایــران بپــردازد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا توجــه بــه گســترش روز افــزون
اســتقبال از ارزهــای دیجیتــال رمزنــگاری شــده در
جهــان ،بســیاری از کشــورها بــا توســعه فنــاوری هــای
نوینــی همچــون بــاک چیــن در تالشــند تــا از ایــن نــوع
جدیــد ارزهــای دیجیتــال بــه منظــور پرداخــت هــای
مالــی و تبــادالت تجــاری خــود اســتفاده کننــد.
چنــدی پیــش بــود کــه روســیه نیــز اعــام کــرد قصــد
دارد در امــور بانکــی و مالــی خــود بــه ارزهــای دیجیتــال
رمزپایــه روی بیــاورد و یــک ارز اختصاصــی دولتی را تحت
عنــوان «کریپتــو روبــل» معرفــی و عرضــه کنــد .نیکــوالی
نیکیفــوروف ،وزیــر ارتباطــات و رســان ه در روســیه چنــدی
پیــش نیــز اعــام کــرده بــود کــه والدیمیــر پوتیــن،
ریاسـتجمهوری روســیه نیــز نظــر مســاعدی نســبت بــه
عرضــه و معرفــی یــک ارز دیجیتــال رمزنــگاری شــده و
اختصاصــی دولتــی نشــان داده ،بنابرایــن انتظــار م ـیرود
کــه ایــن ارز بــا ســرعت زیــادی در حــال توســعه بــوده و
در آینــدهای نزدیــک توســط دولــت ایــن کشــور معرفــی،
عرضــه و توزیــع شــود.
حــاال تــازه تریــن گــزارش هــای منتشــر شــده در وب
ســایت اســپوتنیک حاکــی از آن اســت کــه انجمــن بــاک
چیــن و صنعــت توســعه ارزهــای دیجیتــال رمزنــگاری
شــده در روســیه ( )RACIBبــه منظــور همــکاری بــا
ایــران در خصــوص تســهیل روابــط بانکــی ،مالــی و
تبــادالت تجــاری ایــن کشــور اعــام آمادگــی کــرده و
گفتــه کــه بــا البراتــوار بــاک چیــن در ایــران بــه توافقــی
بــرای شــروع و گســترش ایــن همــکاری دســت یافتــه
اســت.
پیشــتر نیــز بســیاری از تحلیلگــران و کارشناســان فعــال
در حــوزه بانــک و بازارهــای مالــی پیــش بینــی کــرده
بودنــد کــه معرفــی و عرضــه ارزهــای دیجیتــال رمزنــگاری
شــده یکــی از گزینــه هــای جایگزیــن بــرای گســترش و
انجــام مبــادالت مالــی و بانکــی بــا ایــران باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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ایران از ورود کنتور
برق بی نیاز شد
تهــران -ایرنــا -مدیــر یــک شــرکت دانــش بنیــان
اعــام کــرد :بــا فعالیــت ســه شــرکت تولیدکننــده
کنتــور در داخــل کشــور ،ایــران از ورود کنتــور بــرق
بــی نیــاز شــد.
«میثــم جاللــی» امروز(یکشــنبه) در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
اقتصــادی ایرنــا نیــاز ســاالنه کشــور بــه کنتــور بــرق را  2.5تــا
 3میلیــون دســتگاه بیــان کــرد و افــزود :ایــن تعــداد کنتــور
در گذشــته از برخــی کشــورهای اروپایــی و آســیایی ماننــد
فرانســه و چیــن وارد مــی شــد کــه بــا خودکفــا شــدن کشــور
در ایــن زمینــه ،از خــروج ســاالنه یــک میلیــارد دالر ارز
جلوگیــری شــد.
وی کیفیــت و قیمــت محصــوالت داخلــی را قابــل رقابــت بــا
نمونــه هــای خارجــی دانســت و گفــت :قیمــت هــر دســتگاه
کنتــور تــا پیــش از ورود شــرکت هــای ایرانــی بــه ایــن عرصــه
– در زمــان دالر حــدود  800تــا یــک هــزار تومانــی – نزدیــک
بــه  200تــا  300هــزار تومــان بــود امــا بــا فعالیــت شــرکت
هــای دانــش بنیــان در ایــن زمینــه ،بــا وجــود افزایــش نــرخ
دالر ،قیمــت کنتــور بــرق ثابــت مانــد.
وی اظهــار داشــت :نزدیــک بــه  85درصــد نیــاز بــازار داخلــی
توســط ایــن شــرکت و  15درصــد باقیمانــده نیــز توســط دو
شــرکت داخلــی دیگــر تامیــن مــی شــود.
جاللــی همچنیــن دربــاره صــادرات کنتورهــای ایرانــی گفــت:
در دو ســال گذشــته  200هــزار دســتگاه کنتــور بــرق بــه ارزش
نزدیــک بــه یــک میلیــون دالر بــه بازارهــای هــدف صادر شــده
ا ست .
ایــن مدیــر حــوزه دانــش بنیــان ،کشــورهای افغانســتان ،عــراق،
ترکمنســتان و عمــان را از جملــه بازارهــای هــدف کنتــور بــرق
تولیــدی ایــران اعــام کــرد و افــزودک در نظــر داریــم در گام

هــای بعــدی محصــوالت خــود را بــه کشــورهای اروپایــی
صــادر کنیــم.
جاللــی بــا تاکیــد بــر نقــش شــرکت هــای دانــش بنیــان در
شــرایط اقتصــادی کنونــی ،گفــت :انتظــار داریــم بــرای واردات
مــواد اولیــه ،شــرایط ویــژه ای بــرای شــرکت هــای دانــش
بنیــان دیــده شــود؛ عــاوه بــر ایــن ،بــا توجــه بــه نوســانات
نــرخ ارز نیــز انتظــار داریــم شــرکت هــای دانــش بنیــان بیــش
از گذشــته مــورد حمایــت دولــت قــرار گیرنــد.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالت مــا در بخــش صــادرات،
بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات بــه عــراق و افغانســتان
اســت؛ ایــن دو کشــور از فهرســت معافیــت هــای ارزی خــارج
شــدند و ایــن بــرای صادرکننــدگان ایــران مشــکالتی ایجــاد
کــرده اســت.
وی در ایــن زمینــه توضیــح کــرد :واردکننــدگان کشــورهای
عــراق و افغانســتان ،محصــوالت ایرانــی را بــه ریــال مــی خرنــد
امــا صادرکننــدگان بایــد دالر بــه ســامانه نیمــا تحویــل دهنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن رابطــه رئیــس کل بانــک مرکــزی
دیــروز در همایــش اســتانداران سراســر کشــور ،صــادرات ریالی
را هماننــد خــروج ســرمایه از کشــور دانســت و گفــت :بــزودی
تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده بــرای چگونگــی برگشــت ارز
صادرکننــدگان بــه چرخــه اقتصــاد را اعــام مــی کنیــم.
«عبدالناصــر همتــی» بــه شــرایط جغرافیایــی کشــور و وجــود
 16اســتان مــرزی اشــاره کــرد و گفــت :افزایــش صــادرات بــه
 15کشــور همســایه« ،شــاه کلیــد توســعه اقتصــاد کشــور در
شــرایط فعلــی اســت».
رییــس شــورای پــول و اعتبــار گفــت :صــادرات وقتــی بــرای
کشــور مفیــد اســت کــه موجــب ورود ارز یــا کاال بــه کشــور
شــود.

عرضه ارز صادراتی
بخش خصوصی به
فعاالن این بخش
واگذار شود

بــه دنبــال اظهــارات اخیــر رییــس کل بانــک مرکــزی
دربــاره انجــام تغییراتــی در نحــوه برگشــت ارز حاصــل
از صــادرات ،نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار
کــرد :بایــد ارز حاصــل از صــادرات بخــش خصوصــی
بــه دلیــل حجــم کــم نقدینگــی ،در اختیــار خــود ایــن
بخــش قــرار بگیــرد ضمــن اینکــه نرخهــای پایــه
صادراتــی بایــد اصــاح شــود.
روز گذشــته رییــس کل بانــک مرکــزی در جلســه بــا
اســتانداران از انجــام تغییــرات در نحــوه برگشــت ارز
حاصــل از صــادرات طــی روزهــای آینــده خبــر داد کــه
در ایــن زمینــه فعــاالن بخــش خصوصــی تاکیــد دارنــد
کــه مســووالن دولــت پیــش از صــدور بخشــنامههای
جدیــد ،نظــرات بخــش خصوصــی را شــنیده و اعمــال
کننــد تــا مجــددا مجبــور بــه اصــاح دســتوالعملها
نشــوند.
در ایــن رابطــه حســین ســاحورزی  -نایــب رییــس
اتــاق بازرگانــی ایــران -در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :هنــوز بهطــور رســمی جزئیاتــی از آنچــه کــه
رییــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرده ،منتشــر نشــده
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اســت امــا امیدواریــم کــه در تصمیمگیریهــا ،پیــش
از صــدور بخشــنامههای جدیــد از نظــرات بخــش
خصوصــی اســتفاده شــود.
وی افــزود :آنچــه کــه پیشــنهاد بخــش خصوصی اســت،
ایــن اســت کــه نــرخ پایــه صادراتــی کــه براســاس آن
میــزان ارز حاصــل از صــادرات محاســبه میشــود ،بایــد
اصــاح و واقعــی شــود و براســاس آن نــرخ جدیــد ارز،
محاســبه و اعــام شــود.
ســاحورزی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر اگر براســاس
آنچــه کــه نــرخ پایــه صادراتــی اســت میــزان صــادرات
بخــش خصوصــی را محاســبه کنیــم ،در حــدود شــش
میلیــارد دالر کل صــادرات بخــش خصوصــی اســت.
لــذا پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه در وهلــه اول بخــش
خصوصــی از فرآینــد فعلــی بــرای بازگشــت ارز حاصــل از
صــادرات و در واقــع پیمانســپاریهای ارزی مســتثنی
شــود چــرا کــه بــا توجــه بــه اینکــه میــزان نقدینگــی
و ســرمایه بخــش خصوصــی محــدود اســت ،امــکان
برگشــت ارز بــه صــورت آنچــه کــه تاکنــون ابــاغ
شــده ،وجــود نــدارد.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه
سیاس ـتهای بانــک مرکــزی بــر ایــن مبنــا اســت کــه
ارز حاصــل از صــادرات بخــش خصوصــی حتمــا تحــت
کنتــرل بانــک مرکــزی برگشــت داده شــود ،اظهــار کــرد:
ایــن در حالــی اســت کــه بایــد اجــازه داد کــه ارز حاصــل
از صــادرات بخــش خصوصــی و اظهارنامههــای آن ،در
مکانیــزم بــازار و بیــن خــود فعــاالن بخــش خصوصــی
واگــذار شــود و صادرکننــدگان بــا یــک قیمــت توافقــی
ارز خــود را عرضــه کــرده و بفروشــند.
وی بــا بیــان اینکــه ارز حاصــل از صــادرات در اختیــار
بخــش خصوصــی بســیار کــم و محــدود اســت ،ادامــه
داد :بایــد اجــازه داد کــه ارز حاصــل از صــادرات بــرای
بخــش خصوصــی در اختیــار خــودش باشــد .در ایــن
زمینــه دولــت میتوانــد از ارز حاصــل از فــروش نفــت
کــه بــا نــرخ دولتــی  ۴۲۰۰تومــان بــه فــروش میرســد،
اســتفاده کــرده و بــه کاالهــای اساســی تخصیــص دهــد.
عــاو ه بــر ایــن دولــت میتوانــد روی ارز حاصــل از
فــروش پتروشــیمیها نیــز ســرمایهگذاری کنــد.
ســاحورزی گفــت :در ارز مربــوط بــه صــادرات بخــش
خصوصــی تقاضــا ایــن اســت کــه عرضــه آن بــا قیمــت
تعادلــی بــه خــود بخــش خصوصــی ســپرده شــود.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

تحریمها مانعی
برای جهش
صادرات نیست
در حالیکــه مقامــات آمریکایــی ادعــا میکننــد کــه
هــدف تحریمهــا ،مــردم ایــران نیســتند امــا کارشناســان
معتقدنــد کــه تحریمهــا دقیقــا ســفره مــردم را هــدف
قــرار داده و هیــچ تفاوتــی میــان بخــش خصوصــی و
دولتــی قائــل نشــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مقامــات آمریکایــی مکــررا ادعــا
کردهانــد کــه تجــارت غــذا و دارو بــا ایــران مشــمول
تحریــم نیســت در حالیکــه تحریمهــای بانکــی عمــا
فرآینــد واردات همــه کاالهــا از جملــه غــذا و دارو را
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
درواقــع اگرچــه روی کاغــذ کلمــه «غــذا» و «دارو»
تحریــم نشــده ،امــا در عمــل فروشــندگان خارجــی ایــن
کاالهــا نمیتواننــد پــول خــود را از واردکننــدگان ایرانــی
دریافــت کننــد و ایــن مســئله باعــث بــروز مشــکالتی در
واردات ایــن محصــوالت میشــود.
پیــش از ایــن مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی تامیــن،
توزیــع ،تنظیــم بــازار و ذخایــر راهبــردی وزارت جهــاد
کشــاورزی بــا بیــان اینکــه اتفاقــا هــدف تحریمهــای
آمریــکا غــذا و دارو اســت ،اظهــار کــرده بــود کــه «
مقامــات آمریکایــی مــدام در بــوق و کرنــا میکننــد کــه
غــذا و دارو مشــمول تحریمهــا نیســت ،امــا از طــرف
دیگــر از روشهایــی اســتفاده میکننــد کــه واردات کاال
از جملــه محصــوالت غذایــی و دارویــی را بــرای ایــران
دشــوار میکنــد».
در ایــن رابطــه عدنــان موسـیپور  -رییــس اتاق مشــترک
بازرگانــی ایــران و قطــر  -در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار

کــرد :تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران دقیقــا ســفره مــردم
را هــدف قــرار داده اســت و هیــچ تفاوتــی بیــن بخــش
خصوصــی و دولتــی قائــل نشــده و بیشــترین فشــار را هــم
بــه بخــش خصوصــی و مــواردی کــه مرتبــط بــا معیشــت
مــردم اســت ،وارد میکنــد.
وی افــزود :بنابرایــن ادعــای اینکــه تحریمهــا بــرای
مــردم نیســتند ،کامــا کــذب اســت .در حــال حاضــر
عمــده فشــارهای اقتصــادی مــا ناشــی از تحریمهــا و
اســتمرار تحریمهــا در ســالیان گذشــته اســت؛ بنابرایــن
حــرف اساســی و خواســته اصلــی فعــاالن اقتصــادی ایــن
اســت کــه در ایــن شــرایط ،فرصتهایــی در داخــل ایجــاد
شــود تــا بتــوان از بحرانهــا عبــور کــرد.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بــا
تاکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصــی آمادگــی بــرای بهبــود
شــرایط را دارد ،اظهــار کــرد :فعــاالن بخــش خصوصــی بــا
هــر ســختی کــه وجــود دارد ،میتواننــد از فرصتهــا
اســتفاده کــرده و از توانایــی خــود بــرای عبــور از بحرانهــا
اســتفاده کننــد .امــا ایــن مهــم در صورتــی تحقــق مییابــد
کــه شــرایط در داخــل تســهیل شــده و بنــد از دســت و
پــای فعــاالن اقتصــادی خصوصــی بــاز شــود.
موســیپور تصریــح کــرد :زمانیکــه بحــث صــادرات
پیــش میآیــد و مــا بــه شــدت طرفــدار افزایــش صــادرات
هســتیم ،بــه ایــن خاطــر اســت کــه در پشــت صــادرات
تولیــد نیــز وجــود دارد .بنابرایــن بــا افزایــش صــادرات
چرخــه تولیــد نیــز بیشــتر بــه گــردش آمــده و شــرایط
اقتصــادی را بهبــود میبخشــد.
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ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی
جزئیــات دریافــت معافیــت عــراق از آمریــکا بــرای ادامــه
تعامــل نفتــی و گازی بــا ایــران را تشــریح کــرد.
حمیــد حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
صــادرات گاز بــه عــراق از دو نقطــه بغــداد و بصــره طبــق
روال ســابق ادامــه دارد ،اظهــار کــرد :عراقیهــا فعــا تــا
 ۴۵روز معافیــت گرفتهانــد .البتــه ایــن موضــوع بــه ایــن
معنــی نیســت کــه  ۴۵روز دیگــر بایــد بهطــور کل واردات
را از ایــران قطــع کننــد .آمریــکا بــه عــراق اعــام کــرده کــه
در ایــن  ۴۵روز شــرایط را بررســی کننــد و اگــر میتواننــد
بــرق و گاز خــود را از کشــور دیگــر تامیــن کننــد ،دســت
بــه کار شــوند.
وی افــزود :بــرق و گاز ایــران ۲۰ ،درصــد نیــاز عــراق را
تامیــن میکنــد و عراقیهــا اعــام کردهانــد هیچکــدام
از قراردادهایــی کــه بــرای تامیــن بــرق و گاز دارنــد زودتــر از
ســال  ۲۰۲۲اجرایــی نمیشــود .همچنیــن بهرهبــرداری از
میادیــن گازی زودتــر از ســال  ۲۰۲۲امکانپذیــر نیســت و
گاز و بــرق ایــران امــکان جایگزینــی نــدارد .در ایــن شــرایط
آمریــکا هــم چــارهای جــز تمدیــد مجــوز بــرای عــراق
نــدارد .در حــال حاضــر هــم مــردم عــراق دو ســاعت بــرق
دارنــد و چهــار ســاعت بــرق ندارنــد و اگــر صــادرات بــرق
ایــران بــه عــراق قطــع شــود و گاز هــم بــه نیروگاههــای
آنهــا صــادر نشــود ،شــرایط بدتــر خواهــد شــد و مــردم
عــراق اعتــراض خواهنــد کــرد.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی
بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران نگــران قطــع شــدن صــادرات
گاز بــه عــراق نیســت ،گفــت :عراقیهــا اصــرار دارنــد بــا
اینکــه قــرارداد یورویــی اســت ،پــول را بــا دینــار پرداخــت
کننــد و بــه هیــچ وجــه آمادگــی پرداخــت غیــر از دینــار را
ندارنــد .عــراق اعــام کــرده اســت خــود را مکلــف میدانــد
کــه تحریــم آمریــکا در بحــث دالر را رعایــت کنــد.
همچنیــن اعــام کردهانــد از آنجاکــه درآمدهــای مــا
دالری اســت و دالر را بایــد بــه یــورو تبدیــل کنیــم و ایــن
امــکان وجــود نــدارد ،امــکان پرداخــت یورویــی نداریــم و
ترجیــح میدهیــم دینــار عــراق را پرداخــت کنیــم.
بــه گفتــه حســینی مذاکــرات ایــران و عــراق بــرای
پرداخــت پــول بــا دینــار ادامــه دارد.
وی افــزود :بعیــد میدانــم عــراق بپذیــرد بــه جــز دینــار
پــول دیگــری پرداخــت کنــد .در حــال حاضــر هــم حــدود
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پرداخت پول گاز
ایران با دینار؛ پیشنهاد
عراقیها

 ۵۲۰میلیــون دالر طلــب ایــران در بانــک مرکــزی عــراق
موجــود اســت کــه اصــرار دارنــد بــه صــورت دینــاری
پرداخــت کننــد .بایــد بانــک مرکــزی ایــران دســت بــه
کار شــود و سیســتمی تهیــه کنــد کــه بتوانــد دینــار را
دریافــت کنــد و ایــن مشــکل را برطــرف کنــد .دینــار پــول
قدرتمنــدی اســت .قابــل تبدیــل شــدن اســت و ثبــات و
ارزش دارد .بانــک مرکــزی هنــوز بــه جمعبنــدی نرســیده
دینــار را ماننــد ســایر ارزهایــی کــه پذیرفتــه بــه رســمیت
بشناســد.
ســوآپ نفــت کرکــوک بعــد از تحویــل  ۷۰۰هــزار
تــن متوقــف شــد
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی
در ادامــه بــا اشــاره بــه ســوآپ نفــت کرکــوک اظهــار کــرد:
نفــت کرکــوک  ۷۰۰هــزار تن تحویــل داده و ســپس متوقف
شــد .ایــن اتفــاق در زمــان نخســت وزیــری آقــای عبــادی
رخ داد .بعیــد اســت کــه ســوآپ از ســر گرفتــه شــود ،زیــرا
عــراق در حــال انجــام هماهنگیهــای الزم بــرای صــادرات
نفــت کرکــوک از خــط لولــه کرکوک_جیحــان اســت .ایــران
هــم عالقــه چندانــی نــدارد ســوآپ از ســر گرفتــه شــود،
همچنیــن عالقمنــد نیســت کــه ســهم صــادرات خــود را
بــه عــراق بدهــد و نفــت عــراق را صــادر کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،عــراق اخیــرا موفــق شــده از
آمریــکا بــرای ادامــه تعامــل بــا ایــران در شــرایطی کــه
آمریــکا نفــت ایــران را تحریــم کــرده اســت ،معافیــت کســب
کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران
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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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