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بخش خصوصی و مقابله با
اقتصاد پنهان
رضا پدیدار

پدیــده اقتصــاد پنهــان در دو دهــه گذشــته بــا رشــد فزاینــدهای روبــهرو بــوده و
براســاس گزارشهــا بــا حاکــم شــدن تحریمهــا در ســاختار اجرایــی و عملیاتــی
میتوانــد آســیبهای جــدی بهویــژه بــرای بخــش خصوصــی بــه بــار آورد .ایــن
واقعیتــی انکارناپذیــر اســت کــه در شــرایط تحریــم ،یکــی از تهدیدهــای جــدی
کشــور توســعه و گســترش اقتصــاد پنهــان اســت.
از بیــن بــردن زمینههــای اقتصــادی ایــن گونــه فعالیتهــا یکــی از مهمتریــن
گامهــای مقابلــه بــا گســترش ایــن پدیــده بهشــمار مـیرود .در ایــن بیــن بــازار ارز
بــه لحــاظ حساســیتهای اقتصــادی و مالــی و نفوذپذیــری آن در ســطوح گوناگــون
اجتماعــی از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت .در شــرایط محدودیــت در
منابــع ارزی و تقاضــای باالتــر از منابــع ،اعمــال نظــام دســتوری کنتــرل نــرخ ارز
یــا ســهمیهبندی ارز دولتــی قــادر بــه تضمیــن ســامت نظــام توزیــع و تخصیــص
نخواهــد بــود .ایــن شــیوه عوارضــی ماننــد گســترش بــازار غیررســمی ،گســترش
قاچــاق کاال ،بیشگویــی در واردات ،کمگویــی در صــادرات ،خــروج ســرمایه از
کشــور ،احتمــال گســترش فســاد در شــبکه رســمی تامیــن و تخصیــص ارز و ماننــد
آن را بهدنبــال دارد .ایــن شــیوه نمیتوانــد بــه برقــراری ثبــات و شــفافیت در بــازار
ارز در بلندمــدت بینجامــد .از ایــن رو بهنظــر میرســد دولــت بایــد از شــیوههای
کارآمدتــری بهــره ببــرد.
بهعنــوان نمونــه دولــت بهجــای پافشــاری بــر نــرخ فعلــی ،فــارغ از تضمیــن نــرخ
ارز ،متعهــد بــه تامیــن ارز بــرای واردات در حــد نیازهــای اساســی کشــور باشــد.
بــه بیــان روشـنتر ،وظیفــه بانــک مرکــزی و دولــت فراهــم ســاختن ارز مــورد نیــاز
کشــور بــرای واردات اســت؛ نــه تثبیــت نــرخ ارز و پرداخــت یارانــه بــه واردکننــدگان.
در واقــع دولــت بایــد بــا فراهــم آوردن امــکان خریــد و فــروش ارز و نیــز فــروش
ارز در بــازار بــورس ،اجــازه دهــد نــرخ ارز براســاس ســازکار بــازار تعییــن شــود .در
ایــن شــیوه بانــک مرکــزی میتوانــد بــا مداخلــه در بــازار و خریــد و فــروش ارز در
بــورس ،نوســانها و شــوکهای ارزی را مدیریــت کند.بــه ایــن ترتیــب و بــا رعایــت
مــوارد پیشگفتــه بــا اصــاح نــرخ ارز و رفــع تعهــد بانــک مرکــزی در زمینــه تامیــن
تمامــی نیازهــای ارزی بــا نــرخ دولتــی ،از یــک ســو از فشــار بــر ذخایــر ارزی بانــک
مرکــزی کاســته خواهــد شــد ادامــه در صفحــه 4

ایران آماده تامین انرژی ترکیه
در دراز مدت است

رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران آمــاده تامیــن انــرژی ترکیــه
در درازمــدت اســت ،بــار دیگــر تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران
اســامی را ظالمانــه خوانــد و اظهــار کــرد :جــز مقــررات بیــن المللــی و
منافــع ملتهــا هیــچ قدرتــی نبایــد در روابــط اقتصــادی مــا تاثیــر گــذار
باشــد و مــا قادریــم بــا مدیریــت صحیــح ،تحریــم را بــه فرصتــی بــرای
در هــم تنیدگــی اقتصــاد ایــران و ترکیــه تبدیــل کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام و المســلمین حســن روحانی شــامگاه پنجشــنبه
در جمــع تجــار و فعــاالن اقتصــادی ایــران و ترکیــه ،حضــور روســای جمهــور در
جمــع فعــاالن بخــش خصوصــی دو کشــور را نشــانه باالتریــن حمایــت از همــکاری
تجــار ایــران و ترکیــه دانســت و بــا تاکیــد بــر اینکــه «بایــد از تجــارت ترجیحــی
بــه ســمت تجــارت آزاد برویــم» ،گفــت :آمــاده حمایــت و تامیــن شــرایط الزم بــرای
حضــور ســرمایه گــذاران تــرک در بــازار انــرژی هســتیم.
س جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه در مســیر توســعه روابــط تجــاری ایــران و ترکیه
رئیـ 
جــز مقــررات بینالمللــی و منافــع دو ملــت هیــچ چیــزی تأثیرگــذار نیســت ،اظهــار
داشــت :بــر ایــن بــاور هســتیم کــه شــرایط تحریمهــای ظالمانــه و غیرعادالنــه علیــه

ملــت ایــران ،میتوانــد بــه شــرایطی بســیار ارزشــمند طالیــی بــرای اتصــال اقتصــاد
دو کشــور تبدیــل شــود بــه نحــوی کــه هیــچ تهدیــد و اقدامــی نتوانــد آن را دچــار
خدشــه کنــد.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز ظرفیتهــا بــرای فعالیتهــای تجــاری
و اقتصــادی دو کشــور شــاید از هــر زمــان دیگــری بیشــتر باشــد ،گفــت :امــروز
بــه دلیــل اراده مســئولین دو کشــور و نیــز بخاطــر وجــود ظرفیتهــای بســیار
مهــم بــرای همکاریهــای اقتصــادی دو جانبــه و همچنیــن بخاطــر شــرایط مســاعد
امنیتــی کــه در دو کشــور وجــود دارد وضعیــت مناســبی بــرای تقویــت روابــط ایــران
و ترکیــه وجــود دارد.
رئیــس جمهــور افــزود :اگــر چــه منطقــه مــا دچــار ناآرامــی و آشــوب اســت امــا
ایــران و ترکیــه کشــورهای امنــی هســتند و مصمــم هســتیم امنیــت و ثبــات را
بــه کل منطقــه بازگردانیــم و در ایــن راســتا طــی ســالهای اخیــر همکاریهــای
خوبــی بــرای ایجــاد امنیــت و مبــارزه بــا تروریســم انجــام دادهایــم.
وی خاطرنشــان کــرد :اگــر بناســت ایــران و ترکیــه گامهــای مهمــی را بــه نفــع دو
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فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

انـرژی

اخبار اصلی

ـرژی ترکیـ
ـاده تامین انـ
ـران آمـ
ایـ
ـه در دراز خطــر خاموشــی بــر ســر همســایه ایــران
ـدت اسـ
مـ
ـت رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ســایه افکنــد معافیــت  ۴۵روزه آمریــکا بــه

ایــران آمــاده تامیــن انــرژی ترکیــه در درازمــدت عــراق بــرای واردات گاز طبیعــی و بــرق از ایــران
اســت ،بــار دیگــر تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران رو بــه اتمــام اســت و عــراق قصــد دارد هیاتــی را
اســامی را ظالمانــه خوانــد و اظهــار کــرد مشــروح بــه آمریــکا اعــزام کند .مشــروح خبــر

خبــر

ـران
ـرقی ایـ
ـایه شـ
ـاله همسـ
ـدی ۲۳سـ
بدعهـ
ـترک ماجــرای صــادرات گاز
ـد مشـ
ـک تعهـ
ایــران و ترکیــه کمیتــه ای مشــترک در در یـ
زمینــه بــازار بــرق تشــکیل مــی دهنــد از ایــران بــه پاکســتان ،بــا اینکــه ایــران همــه

وزیــر نیــرو از توافــق ایــران و ترکیــه بــرای
تشــکیل کمیتــه مشــترک همــکاری در زمینــه
تولیــد و انتقــال بــرق ،نیروگاههــای تجدیدپذیــر
و بــازار بــرق منطقــهای خبــر داد .مشــروح خبــر

تعهــدات خــود را بــرای اجــرای ایــن پــروژه انجــام
داده ،ناتمــام مانــده و وعــده و وعیــد پاکســتانیها
دربــاره اجــرای تعهداتشــان هیــچگاه بــه مرحلــه
.
اجــرا نرســیده است.مشــروح خبــر

دوران نفــت ســخت و توســعه ملــی علــی ارمنســتان خواســتار افزایــش واردات گاز
شــمس اردکانــی نایــب رئیــس هیــات مدیــره
ایــران اســت آرداشــس تومانیــان› ســفیر
فــــــــــدراســــــــــــیون صـــادرات
انــــــرژی و صـــــنایع وابسـته ایـــــــران ،ارمنســتان در ایــران گفــت :کشــورش خواســتار
فعــال بخشخصوصــی اســت ....مشــروح خبــر افزایــش واردات گاز از ایــران اســت مشــروح خبــر
آدرس گرههــای تجــارت بــا همســایگان تحریمهــا تاثیــری بــر روابــط اقتصــادی
ـدارد نشســت کمیتــه
ـو نـ
ـو اکـ
ـورهای عضـ
صحبتهــای اعضــای حاضــر در شــورا کشـ

نشــان میدهــد کــه ایــران کمتریــن تعــداد
موافقتنامههــای تجــارت آزاد و تجــارت
ترجیحــی را بــا همســایگان بــه امضــا رســانده
اســت .مشــروح خبــر

برخــی از اعمــال نظــر بخــش خصوصــی
ـک
ـوان یـ
ـه عنـ
ـنامه را بـ
ـن بخشـ
ـر روی ایـ
بـ
عقــب نشــینی دولــت از مواضــع خــود
ـتند وزیــر اقتصــاد از ورود  ۶۰میلیــون یــورو
دانسـ

ارز در روز گذشــته ۲۴ ،آذرمــاه بــه بــازار ارز خبــر
داد و گفــت :بــازار ارز راه ثبــات را در پیــش گرفتــه
است..مشــروح خبــر

تســهیل تجــارت اتــاق بازرگانــی و صنعــت اکــو روز
گذشــته در ازبکســتان برگــزار شــد و محمدرضــا
کرباســی معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران
و ســایر نماینــدگان کشــورهای حاضــر در ایــن
نشســت بــا اشــاره بــه تحریمهــای یکجانبــه
آمریــکا تاکیــد کردنــد .مشــروح خبــر
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اخبار کوتاه
مذاکــره بانکهــای مرکــزی ایــران و عــراق
بــرای مبادلــه ریــال و دینــار مشــروح خبــر

آشنایی با
سندیکای شرکت
های ساختمانی

در صنــدوق توســعه ملــی دوبــاره بــاز شــد

مشــروح خبــر

کارگاه آموزشــی مقدماتــی بــرای صــادرات بــا
ابــزار دیجیتــال مشــروح خبــر
ـد
ـعبه میزنـ
ـد شـ
ـی در هنـ
ـی ایرانـ
ـک خصوصـ
بانـ

مشــروح خبــر

قطــر  20میلیــارد دالر در آمریــکا ســرمایه
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اولیــن شــرط آن ایجــاد امنیــت و ثبــات اســت و بیتردیــد
امنیــت مــا نمیتوانــد از امنیــت منطقــه جــدا باشــد ،لــذا
مصمــم هســتیم امنیــت و ثبــات را در منطقــه برقــرار ســازیم.
دکتــر روحانــی تصریــح کــرد :ایــران و ترکیــه بــا همکاریهــای
مشــترک بــه خارجیهــا و قدرتهــای خارجــی اعــام
میکننــد کــه نمیتواننــد بــرای امنیــت منطقــه تصمیــم
بگیرنــد و دو طــرف بایــد بــا همــکاری یکدیگــر تروریســم را
در منطقــه ریش ـهکن کنیــم چــرا کــه گروههــای تروریســتی
در منطقــه و فعالیــت آنهــا در کشــورهای منطقــه بــه ضــرر
همــگان اســت.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد :امــروز دو کشــور مصمــم
هســتیم امنیــت کامــل را بــرای انــواع فعالیتهــای اقتصــادی
و سیاســی فراهــم ســازیم.
دکتــر روحانــی گام دوم در مســیر توســعه روابــط تهــران
– آنــکارا را ایجــاد زمینــه و تســهیالت الزم بــرای فعالیــت
اقتصــادی دانســت و گفــت :دو طــرف تصمیــم گرفتیــم
تســهیالت بیشــتری بــرای ورود و خــروج و فعالیــت بازرگانــان
و مــردم دو کشــور فراهــم کنیــم و در مذاکــرات امــروز در
ارتبــاط بــا ایجــاد تســهیالت بانکــی ،پولــی و ارتباطــات
اقتصــادی بیــن دو کشــور تصمیمــات خوبــی اتخــاذ کردیــم.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت اقتصــادی بــدون
تســهیالت مالــی امکانپذیــر نیســت ،گفــت :در شــرایطی
میتوانیــم بــه هــدف  30میلیــارد دالری برســیم کــه شــرایط
و تســهیالت مالــی بیــن دو کشــور مناســب باشــد و در ایــن
زمینــه مؤسســات ،بانکهــا ،صنــدوق ،بیمــه ،کشــتیرانی و
حمــل و نقــل میتوانــد نقــش ســازندهای ایفــا کنــد.
دکتــر روحانــی در ادامــه همــکاری دو کشــور در زمینــه
انــرژی را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت :در ایــن مســأله
مهــم اقتصــادی ،همــکاری و هماهنگیهــای خوبــی بیــن دو
کشــور وجــود دارد و آمادگــی داریــم انــرژی کشــور ترکیــه را
بــرای بلندمــدت ،تأمیــن کنیــم و هــر مقــدار کــه ترکیــه نیــاز
داشــته باشــد ،جمهــوری اســامی ایــران در ایــن زمینــه کامـ ً
ا
آمادگــی دارد از ظرفیتهــا و امکانــات خــود اســتفاده کنــد.
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر حمایــت دو کشــور از
ســرمایهگذاری هــای مشــترک و بخــش خصوصــی ،گفــت:
تصمیــم امــروز در رابطــه بــا ایجــاد شــهرکهای صنعتــی در
ایــن راســتا بــوده اســت کــه بتوانیــم از امکانــات یکدیگــر بــرای
رشــد و توســعه صنعتــی اســتفاده کنیــم و بیتردیــد در ســایر
زمینههــای اقتصــادی و تجــاری نیــز ایــن آمادگــی وجــود
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انـرژی

رئیــس جمهــور در جمــع تجــار و فعــاالن
اقتصــادی ایــران و ترکیــه:
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دارد.
دکتــر روحانــی خاطــر نشــان کــرد :جمهــوری اســامی
ایــران از فعالیــت و ســرمایهگذاری ترکیــه در بخشهــای
پاالیشــگاهی ،پتروشــیمی و صنایــع باالدســتی و پاییندســتی
انــرژی حمایــت میکنــد و آمادگــی دارد مــواد  ،زمیــن و
امکانــات الزم را در اختیــار آنــان قــرار دهــد.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اهمیــت جغرافیایــی ایــران
و ترکیــه و اســتفاده از ایــن ظرفیــت در راســتای منافــع دو
ملــت گفت:ترکیــه بــه دریــای ســیاه و مدیترانــه و جمهــوری
اســامی ایــران بــه دریــای خــزر ،خلیــج فــارس و دریــای عمان
دسترســی دارد و ایــن شــرایط جغرافیایــی مناســبی اســت کــه
ســرمایهگذاران میتواننــد از آن بــه بهتریــن نحــو اســتفاده
کننــد.
دکتــر روحانــی اتصــال شــرق بــه غــرب (آســیا بــه اروپــا) از
طریــق اتصــال خطــوط راهآهــن را مــورد تأکیــد قــرار داد و
گفــت :اتصــال و تنــوع در خطــوط راهآهــن ،دریچــه واحــد
گمرکــی و تســهیالت حمــل و نقــل میتوانــد شــرایط را بــرای
توســعه روابــط اقتصــادی بیــن دو کشــور هــر چــه بیشــتر
فراهــم ســازد.
رئیــس جمهــور تجــارت آزاد و نرخهــای ترجیحــی را از اهــداف
ایــران و ترکیــه بــرای توســعه روابــط اقتصــادی دانســت و
گفــت :امــروز ایــن هــدف در برخــی اقــام محقــق شــده و
بایــد ســطح و میــزان ایــن اقــام را هــر چــه بیشــتر توســعه
دهیــم تــا جایــی کــه بــه نقطــه تجــارت آزاد در منطقــه دســت
یابیــم و بیتردیــد ایــن شــرایط بــه نفــع منطقــه و دو ملــت

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فعالیت
اقتصادی بدون تسهیالت مالی امکانپذیر
نیست ،گفت :در شرایطی میتوانیم به
هدف  30میلیارد دالری برسیم که شرایط و
تسهیالت مالی بین دو کشور مناسب باشد
و در این زمینه مؤسسات ،بانکها ،صندوق،
بیمه ،کشتیرانی و حمل و نقل میتواند نقش
سازندهای ایفا کند.
اســت و در ایــن زمینــه مناطــق آزاد و اســتفاده از ظرفیتهــای
آن میتوانــد بســیار مؤثــر باشــد.
دکتــر روحانــی تحریمهــای ظالمانــه و غیرعادالنــه علیــه
جمهــوری اســامی ایــران را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت:
بــدون تردیــد ایــن تحریــم هــا هــم میتوانــد ســطح روابــط
مــا را پاییــن بیــاورد و هــم میتوانیــم بــا برنامهریــزی بهتــر
آن را تبدیــل بــه فرصــت کنیــم .بــا اســتفاده از شــرایط کنونــی
میتوانیــم آنچنــان پایههــای اقتصــادی خــود را بهــم تنیــده
کنیــم کــه هیــچ تهدیــدی نتوانــد بــه آن آســیب بزنــد.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد :نــه لبخنــد کســی در روابــط
اقتصــادی و تجــاری مــا تأثیرگــذار اســت و نــه عصبانیــت و
اخــم قدرتــی میتوانــد در ایــن روابــط اثرگــذار باشــد.
دکتــر روحانــی خاطــر نشــان کــرد :حضــور رئیــس جمهــوری
اســامی ایــران و هیــات همــراه در آنــکارا بــه معنــای اراده
ایــران بــرای توســعه و تقویــت روابــط اســت و پذیرایــی دولــت
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ترکیــه از هیــأت ایرانــی بــه معنــای آمادگــی ایــن دولــت در
مســیر تحکیــم روابــط دو کشــور میباشــد.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد :در توســعه روابــط تهــران و آنکارا
آنچــه بــرای مــا اهمیــت دارد ،منافــع دو ملــت بزرگــی اســت
کــه ســالیان دراز بــا برخــورداری از تاریــخ ،دیــن ،فرهنــگ و
اعتقــادات مشــترک در کنــار هــم بــوده و خواهنــد بــود.
در ایــن همایــش رجــب طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور
ترکیــه نیــز بــا اشــاره بــه وجــود روابــط چنــد جانبــه و وســیع
بیــن ایــران و ترکیــه گفــت :هــدف ترکیــه ایــن اســت کــه
ســطح روابــط اقتصــادی خــود را بــا جمهــوری اســامی ایــران
بــه ســطح روابــط سیاســی ارتقــاء دهــد.
رئیــس جمهــور ترکیــه تســریع در اجــرای تجــارت ترجیحــی را
مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت :ســفر دکتــر روحانــی بــه ترکیه
میتوانــد نقطــه عطفــی در توســعه تجــارت ترجیحــی بیــن دو
کشــور باشــد.
اردوغــان بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت منطقــه مســئولیت
ســنگینی بــر دوش ایــران و ترکیــه میگــذارد ،گفــت :در
ایــن رونــد قــدرت خــود را در قالــب همــکاری ســه جانبــه
روســیه ،ایــران و ترکیــه نشــان دادهایــم و در ایــن مســیر بــه راه
خــود ادامــه خواهیــم داد چــرا کــه خــود را موظــف بــه تأمیــن
امنیــت منطقــه میدانیــم.
رئیــس جمهــور ترکیــه بــا اشــاره بــه اعمــال تحریــم آمریــکا
علیــه ایــران ،گفــت :تصمیــم آمریــکا در جهــت اعمــال تحریــم
نبایــد مانــع رســیدن بــه هــدف دو کشــور در توســعه روابــط
اقتصــادی باشــد و بایــد بدانیــم کــه تصمیــم آمریــکا بــه
معنــای تنبیــه مــردم ایــران اســت و ایــن موضوعــی اســت کــه
ترکیــه در هــر فرصتــی آن را بــه صراحــت اعــام میکنــد.
اردوغــان افــزود :اقــدام یکجانبــه آمریــکا در ایــن زمینــه امنیت
جهانــی و بینالمللــی را تهدیــد میکنــد و همــه بایــد بدانیــم
کــه امــروز جهــان محتــاج صلــح و امنیــت اســت نــه جنــگ.
رئیــس جمهــور ترکیــه تصریــح کــرد :ترکیــه تحریمهــا را
قبــول نــدارد و هیچکــس نمیتوانــد بــه دلیــل آن از ترکیــه
انتظــار داشــته باشــد کــه روابــط اقتصــادی بــا ایــران را کاهــش
دهــد و امــروز در چارچــوب همبســتگی متقابــل مصمــم
هســتیم همکاریهــا و ســرمایهگذاریهای مشــترکی را بــا
حمایــت از بخشهــای خصوصــی انجــام دهیــم و الزم اســت
نقشــه راهــی را بــرای ایــن همکاریهــا ترســیم کنیــم و بــدون
تردیــد میتوانیــم تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم و در
ایــن راســتا فعــاالن اقتصــادی بــه موضــع محکــم ترکیــه علیــه
تحریمهــا بــاور داشــته باشــند.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ایران و ترکیه کمیته ای مشترک در
زمینه بازار برق تشکیل می دهند

تهــران -ایرنــا -وزیــر نیــرو از توافــق ایــران و
ترکیــه بــرای تشــکیل کمیتــه مشــترک همــکاری
در زمینــه تولیــد و انتقــال بــرق ،نیروگاههــای
تجدیدپذیــر و بــازار بــرق منطقــهای خبــر داد و
گفــت :برنامــه ترکیــه بــرای افزایــش تبــادل بــرق
بیــن دو کشــور بــا احــداث خــط  450مگاواتــی
عملیاتــی خواهــد شــد.
بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنــا از وزارت نیــرو« ،رضــا
ادرکانیــان» در حاشــیه دیــدار بــا فاتــح دونمــز (Fatih
 )Donmezوزیــر انــرژی و منابــع طبیعــی ترکیــه،
افــزود :ترکیــه درصــدد افزایــش امــکان تبــادل الکتریســته
از  600مــگاوات فعلــی بــه یــک هــزار و  50مــگاوات تــا
ســال  2020اســت.
وزیــر نیــرو کــه همــراه بــا یــک هیــات عالیرتبــه بــه
ریاســت حجتاالســام و المســلمین «حســن روحانــی»
رئیــس جمهــوری بــرای حضــور در پنجمیــن نشســت
شــورای عالــی همــکاریهــای راهبــردی ایــران و ترکیــه
وارد آنــکار شــده اســت ،در ایــن نشســت افــزود :یادداشــت
تفاهــم دو کشــور در زمینــه افزایــش امــکان تبــادل بــرق،
در آینــده ای نزدیــک بــه امضــا مــی رســد.
** دیدار با وزیر محیط زیست ترکیه
وزیــر نیــرو در ایــن ســفر همچنیــن بــا «مــراد کــوروم»

وزیــر محیــط زیســت و شهرســازی ترکیــه دیــدار کــرد.
اردکانیــان در حاشــیه ایــن دیــدار گفــت :در نشســت بــا
وزیــر محیــط زیســت و شهرســازی ترکیــه ،دو طــرف
در خصــوص مســائل و مالحظــات زیســت محیطــی و
همچنیــن دریافــت حقابههــای مــرزی جمهــوری اســامی
ایــران ،در ارتبــاط بــا احــداث دیــوار مــرزی توســط ترکیــه
بــه بحــث و بررســی پرداختنــد.
وی عنــوان کــرد :در ایــن نشســت مقــرر شــد در آینــده
ای نزدیــک کمیتــه ای مشــترک کــه شــامل مســئوالن
وزارتخانههــای کشــور ،نیــرو و ســازمان حفاظــت از محیــط
زیســت اســت ،از محلهــای مــورد نظــر بازدیــد و نشســت
مشــترکی داشــته باشــند.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــران اکنــون بــا ارمنســتان ،جمهــوری
آذربایجــان ،ترکیــه ،پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان و
عــراق و همچنیــن جمهــوری خودمختــار نخجــوان مبادلــه
بــرق دارد .بــه ایــن ترتیــب کــه مــا بــه ترکیــه ،عــراق،
پاکســتان و افغانســتان بــرق صــادرات مــی کنیــم.
ایــران قــرار اســت در ســال  1400بــه هــاب انــرژی منطقــه
خاورمیانــه تبدیــل شــود؛ از ایــن رو ،میــزان صــادرات بــرق
آن بایــد از مــرز  10تــراوات برســاعت عبــور کنــد.
وزیــر نیــرو دی مــاه پارســال بــا اشــاره بــه مبــادالت برقــی
بــا کشــورهای همســایه اعــام کــرد ایــران در صــدد اســت
عــاوه بــر اســتفاده از ایــن فرصــت ،از طریــق برخــی
همســایه هــا بــه شــبکه بــرق اروپــا متصــل شــود

انـرژی

شماره صد و نه  //هفته اول دی هزار و سیصد نود وهفت

بخش خصوصی و
مقابله با اقتصاد پنهان
و از ســوی دیگــر بــا افزایــش نــرخ ارز ،انگیــزه بازگشــت ارز
صادراتــی بــه چرخــه اقتصــاد کشــور افزایــش خواهــد یافــت.
همچنیــن اصــاح نــرخ ارز موجــب کاهــش تقاضــای واردات
میشــود و بــه برقــراری تــوازن در منابــع و مصــارف ارزی و
پایــداری ارز کمــک میکنــد.
ایــن موضــوع بــرای صادرکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی
و نیــز صنایــع و مــواد معدنــی و محصــوالت آهنــی صــادق
اســت و مغایــرت بهوجــود آمــده در تولیــد و صــادرات را بــا
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات محصــوالت و مــواد تولیــدی
حــل و فصــل خواهــد کــرد .بــا اجــرای ایــن شــیوه بــازار
غیررســمی و قاچــاق ارز برچیــده میشــود و زمینههــای
فســاد در شــبکه تامیــن و تخصیــص ارز و بازارهــای مــوازی
از بیــن خواهــد رفــت .ممکــن اســت منتقــدان ایــن شــیوه بــه
مشــکالتی ماننــد افزایــش هزینــه واردات کاالهــای اساســی
و دارویــی اشــاره کننــد کــه در ایــن زمینــه میتــوان
پیشــنهادی مبنــی بــر پرداخــت ریالــی مابهالتفــاوت نــرخ
ارز آزاد بــا نــرخ ارز مرجــع (نیمــا) از طریــق منابــع بودجـهای
را مطــرح کــرد .یعنــی دولــت شــرایطی را فراهــم کنــد کــه
تمامــی خریــداران و فروشــندگان ارز ،از طریــق ســازکار
تعبیــه شــده در بــورس اقــدام بــه خریــد و فــروش ارز بــا
نــرخ توافقــی کننــد.
توجــه بــه ســاختار فــروش نفــت و ســایر مــواد هیدروکربوری
از دیگــر زمینههــای اثرگــذار در جلوگیــری از شــکلگیری
اقتصــاد پنهــان در بدنــه اقتصــاد کشــور اســت .درحالحاضــر
بازاریابــی بــرای نفــت و میعانــات گازی تــا حــدودی بــا
دشــواریهای اجرایــی و عملیاتــی روبــهرو شــده اســت .در
ایــن شــرایط بایــد وزارت نفــت بــه جــای اتــکا بــه شــیوههای
غیرمتعــارف بازاریابــی یــا اتــکا بــه واســطهها ،از مزیتهــای
خــود بهویــژه هزینــه پاییــن تولیــد نفــت در مقایســه بــا
میانگیــن جهانــی بهــره ببــرد .بــه بیــان دیگــر باتوجــه
بــه اینکــه هزینــه تولیــد نفــت ایــران بــه ازای هــر بشــکه
بهنســبت بســیاری از رقیبــان نفتــی ،در ســطح پایینتــری
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ادامه از صفحه 1
قــرار دارد ،ایــن مســئله قــدرت چانهزنــی ایــران را بــرای
یافتــن مشــتریان جدیــد و نیــز حفــظ مشــتریان ســنتی
آســیایی و اروپایــی افزایــش میدهــد .عــاوه بــر آن ،در
شــرایط تحریــم میتــوان راهــکار صــادرات نفــت در ازای
واردات کاال را بیــش از پیــش بــهکار گرفــت.
بــه هــر حــال حتــی بــا فــرض کاهــش میــزان صــادرات
نفــت و کاهــش درآمدهــای نفتــی ،اتــکا بــه واســطهها بــرای
فــروش نفــت بهصــاح کشــور نیســت و دولــت و نهادهــای
نظارتــی ،بایــد بــا نهایــت دقــت و حساســیت ،ســامت و
شــفافیت صــادرات نفــت و وصــول درآمدهای حاصــل از آن را
تضمیــن کننــد .در ایــن زمینــه معاونــت پشــتیبانی ســاخت و
تهیــه کاالی نفــت در شــرکت ملــی نفــت ایــران بیــش از ۵۵
قــرارداد تهیــه و تولیــد قطعــات و کاالهــای ده گــروه خانــواده
کاالیــی اســتراتژیک بــرای حوزههــای گوناگــون میدانهــای
نفتــی و گازی را بــه ارزش بیــش از  ۱.۲میلیــارد دالر بــه
امضــا رســانده کــه بهدلیــل محدودیتهــای نقدینگــی و
اعتبــاری بیــش از  ۵۰درصــد آنهــا معــوق مانــده و میتوانــد
خســارتهای ســنگینی را بــه شــرکتهای طــرف قــرارداد
کــه بهطــور عمــده بخــش خصوصــی هســتند ،وارد آورد.
شــرکت ملــی نفــت ایــران میتوانــد بــدون واســطهگری
فــرد یــا گروههــای هــدف ،مطالبــات را در قالــب واگــذاری
حــق فــروش نفــت خــام یــا میعانــات گازی و ماننــد آن
درچارچــوب قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور بــه انجــام
برســاند و از ایــن طریــق راههــای نفــوذ اقتصــاد پنهــان را
مســدود ســازد .تحقــق ایــن موضــوع میتوانــد بنبســت
کاهــش یــا قطــع همــکاری گروههــای مــورد اشــاره بــا
وزارت نفــت یــا بیــش از  ۱۳۵شــرکت وابســته بــه ایــن
وزارتخانــه را بشــکند و فضــای جدیــدی را بهوجــود آورد.
براســاس آخریــن گزارشهــای ارائــه شــده در کمیســیون
انــرژی و محیطزیســت اتــاق بازرگانــی تهــران تــا پایــان
ســال  ۱۳۹۶فعالیــت  ۳۳۶شــرکت ســازنده یــا پیمانــکار
بهدلیــل دریافــت نکــردن مطالبــات متوقــف شــده و ایــن
رونــد در ســال  ۱۳۹۷نیــز تــداوم یافتــه و بــه بیــش از ۵۵۰
شــرکت رســیده اســت .بدیهــی اســت تقویــت و حمایــت
بخــش خصوصــی شــناخته شــده بــا مکانیســم بــاور ،اعتمــاد
و اعتبــار میتوانــد ضمانــت جــدی و اثرگــذاری بــرای
مبــارزه بــا اقتصــاد پنهــان و تحقــق اهــداف حاکــم بــر حــوزه
انــرژی کشــور باشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

رویکردهــای بــازار نفــت ،ســاختار وتنــوع مخــازن ،کهنــه
شــدن چاههــا و میدانهــای قدیمــی در اغلــب نواحــی و
کشــورهای جهــان ،تغییــرات عمــده در تکنولوژیهــای
تولیــد ،فــرآوری و مصــرف فرآوردههــای نفتــی ،نیــاز بــه
دیدگاههــای جدیــد از صــدر تــا ذیــل صنعــت نفــت و گاز
دارد .قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت بــا هــدف «بــه نــام
ســعادت ملــت ایــران» رقــم خــورده بــود .اکنــون کــه ســه
نســل از آن زمــان میگــذرد کجاســت آن ســعادت؟! چگونــه
بایــد آن را انــدازه گرفــت.
بــا اینکــه در روزهــای اخیــر ،در روزآوریهــای بــازار جهانــی
نفــت بــا ترامــپ و در اجــاس اوپــک ایــران پیروزیهــای
نســبی بهدســت آورد و دیــدگاه غلــط و نافرهیختــه نفــت
ارزان و صفــر شــدن صــادرات نفــت ایــران مفتضحانــه
شکســت خــورد و حتــی تولیدکننــدگان امریکایــی نفتهــای
غیــر متعــارف (نفــت از ســنگواره شــیل) در عمــل بــه شــکلی
بــا ایــران در ســاختار قیمــت نفــت همــدل شــدند ،بایــد از
خوشبینــی در عرضــه جدیــد نفــت و گاز از دشــمنیهای
دستراســتیهای امریکایــی ،وهابیهــا و صهیونیســم
بینالملــل برحــذر باشــیم .ایــن غفلــت بــه دشــمنان تاریخــی
و حــال و آینــده فرهنــگ و ملیــت ایرانــی فرصــت میدهــد
کــه از نقــش جهانــی ایــران در صحنههــای متعــدد و از جملــه
از ســهم جهانــی نفــت ایــران بکاهنــد وبــازاری بــرای ایــران
در صحنــه گاز طبیعــی وانگذارنــد!! وقــت آن رســیده کــه در
رویکردهــای مهــم دنیــای انــرژی بهطــور عــام و در دنیــای
نفــت وگاز بهطــور خــاص نظــام و ملــت ایــران ،همچــون
دوران نهضــت ملیشــدن نفــت کــه جهــان پــساز جنــگ
دوم جهانــی را رقــم زد ،دوران ســازیتازهای بکننــد .و چنــد
نکتــه در ایــن دورانســازی جدیــد مهــم اســت:
 - 1آســانی در تولیــد نفــت ،آســانی در فــروش ،آســانی در
مصــرف و آســانی در خــرج (یــا بــه قولــی در بــرج پــول نفــت)
درآمدهــای نفتــی ناشــی از صــادرات یــا آســانی در مصــرف
داخلــی ،بــه ســرآمده اســت .در  150ســال گذشــته کار و
تصمیــم در مــورد نفــت بــه دیدهــای مهندســی از مخــزن،
چــاه ،تجهیــزات ســر چاهــی ،وســایل انتقــال نفت و فــرآوری و
توزیــع بــرای مصــارف داخلــی خالصــه میشــد .ایــن رویکــرد
در بیشــتر نقــاط جهــان هــم کــه در کار تولیــد نفــت بودنــد
مشــاهده میشــد .نتیجــه آن فقــر عمومــی و ناحیــهای در
بســیاری از ایــن نقــاط حتــی مناطقــی از تگــزاس در امریــکا
بــود .تــا چــه رســد بــه فقــر عمومــی در مکزیــک ،ونزوئــا،

دوران نفت سخت
و توسعه ملی
علی شمس اردکانی

ایــران ،عــراق و حتــی عربســتان .رویکــرد عــدم توســعه
ملــی و منطق ـهای در بســیاری از نقــاط نفــت خیــز جهــان،
مشــکالت اجتماعــی /اقتصــادی و سیاســی فراوانــی بــرای
کشــورهای صاحــب میدانهــای نفتــی بهوجــود آورد .تضــاد
ناشــی از رونــق ظاهــری در یــک نقطــه محــدود بــا فقــر و
عقــب ماندگــی عمومــی موجــب اعتــراض ،جنبــش و حتــی
شــورش و انقــاب در ایــن کشــورها شــده اســت .از جملــه
میتــوان گفــت انقالبهــای مکزیــک ،ونزوئــا ،ایــران،
عــراق و کودتاهــای متعــدد در نیجریــه ،اندونــزی ،گابــن و
اکــوادور زیرســاخت در تضادهــای اجتماعــی نفتــی داشــتند.
ایــن بیسیاســتیها نمــود چپــاول ذخایــر طبیعــی در یــک
نقطــه و صــرف منافــع مــادی حاصــل از ایــن ثروتهــای

انـرژی

شماره صد و نه  //هفته اول دی هزار و سیصد نود وهفت

بیــن نســلی ،مخــارج ســفیهانه ،توزیــع رانــت ،مشــارکت بیگانــه
بــوده کــه عمــوم مــردم را بــه واکنــش منفــی نســبت بــه ایــن
صنعــت وامیداشــت .در اوان نهضــت ملــی شــدن نفــت کتابــی
نوشــته شــد بــا عنــوان «نفــت طــای ســیاه یــا بــای ســیاه»!
ملــت ایــران چــه در دوران چپــاول امتیــازداران انگلیســی و
چــه پــساز ملــی شــدن نفــت بیشــترین حرمــان را از ایــن
رویکــرد داشــتهاند .در حالیکــه شــاهد رانتهــای میلیــارد
دالری بــرای برخــی بودهانــد ،میبیننــد از تأمیــن بخــاری
درســت ســوز نفتــی در مــدارس درماندهایــم و نوبــاوگان
مــا جزغالــه رانتخــواران میشــوند و هیــچ مســئولی هــم
عذرخواهــی نمیکنــد و اســتعفا نمیدهــد .
پیشــنهاد میکنــم طرحهــای جــاری و آتــی نفــت و گاز
ابتــدا در یــک طــرح توســعه ملــی و منطقـهای تعریــف شــوند
کــه توســعه اقتصــادی اجتماعــی مغفــول مانــده در ســاختار
بودجــه و برنامــه را پیــش از برداشــت نفــت و گاز اجــرا کنــد
و مســئولیت ایــن طرحهــای توســعهای حرفــهای و مســتقل
از دســتگاه نفــت و گاز باشــد .چیــزی شــبیه ایــن شــیوه را
هنــگام شــروع کار در پــارس جنوبــی و بــرای احــداث و ایجــاد
«گازآباد»هــای متعــدد پیشــنهاد کــردم .ولــی مشــاور خارجــی
طــرح (شــرکت انگلیســی هارلگــرو) مقاومــت میکــرد.
البتــه در ایــن فاصلــه دســتگاه توســعه و برنامــه کشــور در بــی
خیالــی خمیــده بــود .در آن زمــان و پیــش از شــروع کار حتــی
بــرای گســترش خطــوط تلفــن ،احــداث شــبکه موبایــل ،کابــل
نــوری ،بزرگــراه ،فــرودگاه ،بنــدرگاه ،بیمارســتان ،حفاظــت از
آبزیــان و محیــط زیســت زمینــی و دریایــی ،مدرســه ،دانشــگاه،
خدمــات بهداشــت و درمــان خطــی روی کاغــذ نیــاورده بــود .تا
اینکــه وزیــر فعلــی نفت مســئول توســعه میــدان پــارس جنوبی
شــد و بســیاری از ایــن طرحهــای توســعهای را گــردن گرفــت.
دلیــل ادامــه دیــد محــدود نفتــی -مهندســی بــه پروژههــای
نفــت ادامــه تفکــر شــرکت نفــت ایــران و انگلیــس (پیــش از
ملــی شــدن نفــت در  1329اســت) کــه فقــط بــه عظمــای
مخــزن میاندیشــد ،چنــدان کــه در توزیــع ســوخت نگــران
آلودگــی هــوای شــهرها هــم نیســت .پــس از ملــی شــدن
صنعــت نفــت هــم ایرانیــان کــه تحــت تأثیــر انگلیسهــا
بودنــد همــان سیاس ـتهای عــدم توســعه و عــدم توجــه بــه
منطقــه نفــت خیــز را ادامــه دادنــد .نمونــه آن فاجعــه 60
ســاله هــدر ســوزی گاز در وســط شــهر اهــواز اســت .و حــال
آنکــه بــرای تولیــد بــرق میشــد همیــن گازهــا را از ابتــدا
تحویــل ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــرای تولیــد بــرق داد.
هماکنــون دس ـتاندرکاران ایــن امــور اوالد ایرانــی دارســی از
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نســل چهــارم پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت هســتند کــه
هیــچ نگرانــی آمایــش ایــن مــرز و بــوم ،حفاظــت از آب و هــوا
و باالتــر از همــه معــاش همگانــی و نیازهــای ســرمایهای نســل
آینــده نیســتند!!
 - 2بــا شکســت سیاســت نفــت ارزان ترامــپ و ادامــه ورود
نفتهــای ســخت ،گــران و جدیــد بــه بــازار ،ایــران بایــد
بــرای تولیــد کــردن نفتهــای غیــر آســان و غیــر متعــارف
خــود طرحهــای توســعهای مناطــق جدیــد را ســامان دهــد.
البتــه نفتهــای جدیــد در تولیــد و فــرآوری و حمــل ونقــل
نیازهــای ســرمایهای و تکنولوژیکــی بیشــتر و متفاوتــی بــا دوره
نفــت آســان دارنــد و همــه اینهــا ســرمایه بــری بیشــتر دارنــد.
در نتیجــه مصرفکننــدگان هــم بایــد خــود را بــرای پرداخــت
هزینــه بیشــتری آمــاده کننــد .در داخــل هم نســل حاضــر باید
قبــول کنــد کــه دوران خــوردن از ســرمایههای نســلهای
آتــی در مصــرف ارزان و بیهــدف نفــت و گاز بــه ســرآمده
اســت! ویژگــی دوران «نفــت ســخت» حضــور رقبــای غیــر
ســنتی در تولیــد نفــت اســت و ایــن دالوران جدیــد رانتهــا را
بــه چالــش میکشــند کــه بــه جنگهــای سیاســی -اجتماعــی
و اقتصــادی بیــن نواحــی داخــل کشــورها و بیــن کشــورها هــم
میانجامــد کــه سیاســت ورزی و دیپلماسـیهای خــاص خــود
را میطلبــد .لــذا ملــت ایــران بایــد مصمــم شــود کــه دوران
بودجههــای نفتــی ســرآمده و نفــت فقــط بــا مفهــوم توســعه
منطق ـهای و ملــی و حفــظ ثــروت بیــن نســلی بایــد عجیــن
باشــد .متأســفانه در جبیــن مجلــس و دولــت و حتــی در ذهــن
مردمــان ذهنیــت توســعه بــه یمــن درآمــد نفــت فرامــوش
شــده چنــدان کــه عم ـ ً
ا مســئول آمایــش ســرزمین و برنامــه
توســعه واقعــی نداریــم بلکــه همــه در خدمــت ربــودن بخشــی
از بودجــه هســتند.
 -3اگــر تجمیــع ســرمایه از محــل ذخایــر نفتهــای ســخت
بــرای توســعه ملــی «ســخت شــود» بایــد نگــران امنیــت ملــی،
دفــاع ملــی ،انســجام ملــی و معیشــت مــردم از طریق دســترنج
هــر کــس بــود .امــکان پخــش کــردن پول«نفــت ســخت» بــه
شــیوه هدرمنــدی کــه بــه غلــط تــا بــه حــال آن را هدفمنــدی
خواندهایــم ،دیگــر وجــود نــدارد .کالم آخــر اینکــه بایــد از
هزینههــای اجتماعــی ناشــی از گســترش فقــر ســخت ترســید.
باشــد کــه بــا تبدیــل هــر پــروژه نفتــی -گازی بــه جزئــی از
یــک طــرح توســعهای منطقــهای و ملــی بــرای اشــتغال و
تولیــد در دوران «نفــت ســخت» از دوران رانتخوارگــی نفــت
آســان دور شــویم .بهقــول حافــظ :ســاقی بــه جــام عــدل بــده
بــاده تــا گــدا /زحمــت نیــاورد کــه جهــان پــر بــا کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

صحبتهــای اعضــای حاضــر در شــورا نشــان میدهــد
کــه ایــران کمتریــن تعــداد موافقتنامههــای تجــارت آزاد
و تجــارت ترجیحــی را بــا همســایگان بــه امضــا رســانده
اســت .از ای ـنرو ،انعقــاد قراردادهــای تجــارت ترجیحــی و
تجــارت آزاد بــا ایــن کشــورها بــه منظــور توســعه روابــط
تجــاری مــورد تاکیــد فعــاالن اقتصــادی بــود.
ســابقه انعقــاد موافقتنامههــای تجــاری نشــان میدهــد
ایــران بــا کشــورهای تونــس ،پاکســتان ،ســوریه ،کوبــا و
بوســنیوهرزگوین موافقتنامــه تعرفــه ترجیحــی منعقــد
کــرده اســت .بــا ترکیــه موافقتنامــه مــرزی تــا ســقف ۱۰۰
میلیــون دالر داشــته و بــا ازبکســتان و قرقیزســتان یادداشــت
تفاهمــی دارد کــه واژه ( Agreementبــه معنــای
موافقــت) در ایــن دو قــرارداد قیــد نشــده و بــه پیوســت
ایــن تفاهمنامههــا اقــام کاالیــی بــا نــرخ تعرفههــای
ترجیحــی قیــد شــده اســت .همچنیــن بــا ســوریه قــراردادی
نزدیــک بــه تجــارت آزاد منعقــد شــده کــه بــه نفــع صــادرات
منســوجات ســوریه بــه ایــران اســت .البتــه در ســال ۱۳۹۲
دولــت ایــران بــا ترکیــه قــرارداد دوجانبــه تجــارت ترجیحــی
منعقــد کــرد .امــا شــواهد نشــان میدهــد تجــارت ترجیحــی
ایــران و ترکیــه کــه پــس از  ۱۳ســال امضــا شــد و بــه اجــرا
درآمــد ،نتوانســته رضایــت دو طــرف را حاصــل کنــد .از
یکســو اقالمــی کــه شــامل تجــارت ترجیحــی بیــن دو
کشــور بودنــد مــورد انتقــاد طــرف ایرانــی واقــع شــده؛ تــا
جایــی کــه رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ایــن قــرارداد را
در حــد «عهدنامــه ترکمنچــای» دانســته و نســبت بــه مفــاد
آن واکنــش نشــان داده اســت .از ای ـنرو ایــن لیســت دائمــا
در حــال تغییــر بــوده اســت .از ســوی دیگــر طــرف خارجــی
نیــز بهدلیــل تغییــر مــداوم مقــررات تجــاری در ایــران،
ایــن توافــق را ناکارآمــد میدانــد؛ چراکــه ممنوعیتهــای
واردات کــه از ابتــدای امســال بــا توجــه بــه ســاماندهی بــازار
ارز اعمــال شــد ،عمــا بخشــی از لیســت اقــام وارداتــی از
ترکیــه را تحتتاثیــر قــرار داده اســت .عــاوه بــر ایــن ،اوایــل
امســال نیــز تجــارت ترجیحــی ایــران بــا اوراســیا امضــا شــد
تجارت با همسایگان
طبــق گــزارش ارائــه شــده در شــورای روســای سراســر
کشــور ،درحالحاضــر اولیــن کشــور از بیــن همســایگان کــه
باالتریــن ســطح واردات را از ایــران دارد ،عــراق اســت .بعــد

انـرژی

شماره صد و نه  //هفته اول دی هزار و سیصد نود وهفت

آدرس گرههای
تجارت با همسایگان

از آن بــه ترتیــب امــارات ،افغانســتان ،ترکیــه ،پاکســتان و
عمــان قــرار دارنــد .میــزان کل صــادرات ایــران به کشــورهای
دنیــا از ابتــدای ســالجاری تــا انتهــای مهرمــاه  ۲۷میلیــارد
دالر بــوده کــه از ایــن بیــن  ۱۵میلیــارد دالر ،حجــم
صــادرات ایــران بــه کشــورهای همســایه اســت .در حــوزه
واردات نیــز اولیــن کشــور کــه بیشــترین میــزان صــادرات
بــه ایــران را دارد ،امــارات بــوده و بعــد از آن بــه ترتیــب
ترکیــه ،روســیه ،پاکســتان ،عمــان ،قزاقســتان و عــراق قــرار
میگیرنــد .در مجمــوع در بــازه زمانــی  ۷مــاه ســالجاری،
ســطح واردات ایــران بالــغ بــر  ۲۵میلیــارد دالر بــوده کــه
از ایــن میــزان واردات ۵ ،میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون دالر بــه
 ۱۳کشــور همســایه اختصــاص دارد .براســاس ایــن گــزارش
کــه از ســوی معاونــت بینالملــل اتــاق ایــران ارائــه شــد ،در
مجمــوع رقــم کل تجــارت ایــران بــا کشــورهای همســایه در
طــول  ۷مــاه منتهــی بــه مهــر امســال ۴۰ ،درصــد حجــم
کل تجــارت ایــران بــوده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه در
ســال  ۹۶حجــم واردات ایــران از کشــورهای همســایه ،برابــر
بــا  ۱۲میلیــارد دالر و حجــم صــادرات بــه ایــن کشــورها
 ۲۳میلیــارد دالر ثبــت شــده اســت .در ایــن گــزارش بــه
وضعیــت اعــزام و پذیــرش هیاتهــای تجــاری نیــز اشــاره
شــده بــود .بررســیها نشــان میدهــد طــی یکســال
اخیــر حــدود  ۹هیــات بــه عــراق ۸ ،هیــات بــه قطــر۵ ،
هیــات بــه کشــورهای ترکیــه و جمهــوری آذربایجان ازســوی
اتاقهــای مــرزی ،اعــزام شــدهاند .البتــه تعــداد اعزامهــا
بــه ســایر کشــورها نیــز کمتــر از آمــار ارائــه شــده اســت.
همچنیــن در ایــن مــدت  ۱۲هیــات از ترکیــه ۱۰ ،هیــات از

عــراق ۴ ،هیــات از روســیه ۳ ،هیــات از افغانســتان و تعــدادی
هــم از دیگــر کشــورهای همســایه وارد ایــران شــدهاند کــه
در کل  ۳۷هیــات بودهانــد .موانــع موجــود در برابــر توســعه
روابــط تجــاری کشــور بــا همســایگان نیــز از ســوی معــاون
بینالملــل اتــاق ایــران تشــریح شــده .وی گفــت :متاســفانه
بیــن ایــران بــا تعــدادی از ایــن کشــورها ،ارتبــاط مســتقیم
هوایــی وجــود نــدارد .از طرفــی بعضــی کشــورهای منطقــه
بــا وجــود اینکــه مــرز مشــترکی بــا ایــران ندارنــد ،امــا عالقــه
و زمینــه مناســبی بــرای همــکاری بــا ایــران دارنــد .بایــد
فکــری کــرد و امــکان همــکاری بــا آنهــا را مهیــا ســاخت.
همچنیــن نبــود موافقتنامههــای ترجیحــی و بیتوجهــی
کشــورهای هــدف بــه تاســیس اتاقهــای مشــترک بــا ایــران
از دیگــر موانعــی بودنــد کــه از ســوی معــاون بینالملــل
اتــاق ایــران مطــرح شــد .براســاس اظهــارات محمدرضــا
کرباســی ،توافقــی بیــن اتــاق ایــران و وزارت امورخارجــه
صــورت گرفتــه کــه طبــق آن ارزیابــی عملکــرد ســفرای
ایــران در کشــورهای هــدف بــا گزارشهایــی کــه بــه کمــک
اعضــای اتــاق ایــران تهیــه و ارســال میشــود ،انجــام خواهــد
شــد .هــدف از ایــن کار فعــال کــردن ســفرا در حــوزه تجــارت
و همراهــی آنهــا بــا فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی در
راســتای بازاریابــی اســت .غالمحســین شــافعی ،رئیــس
اتــاق ایــران نیــز عنــوان کــرد کــه ایــران بــا همســایگان
خــود کمتریــن موافقتنامههــای تجــارت آزاد و تجــارت
ترجیحــی را امضــا کــرده اســت .آنچــه بیــن ایــران و ترکیــه
هــم منعقــد شــد ،چیــزی در حــد عهدنامــه ترکمنچــای
بــود و در ایــن مــورد اتــاق ایــران نیــز واکنــش نشــان داد.
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 .مســعود خوانســاری ،نایبرئیــس اتــاق ایــران نیــز تصریــح
کــرد :ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه میــزان صــادرات ایــران
بــه کشــورهای همســایه را بــه دوبرابــر افزایــش دهیــم .ایــن
مهــم بــا حــذف چنــد مانــع کلــی ،امکانپذیــر میشــود.
وی تاکیــد کــرد :اگــر بخواهیــم بــا همســایگان تجــارت
داشــته باشــیم و ایــن روابــط مســتمر باشــد ،بایــد نیــاز و
ســلیقه بــازار را شناســایی کــرده و براســاس آن جلــو برویــم.
مشــکالت بازارچــه مــرزی یــزدان در مــرز ایــران و افغانســتان
و نبــود زیرســاختهای الزم در مرزهــای گمرکــی بــا
پاکســتان از دیگــر مشــکالتی بــود کــه از ســوی فعــاالن
اقتصــادی مطــرح شــد .پــدرام ســلطانی ،نایبرئیــس اتــاق
ایــران بــر رویکــرد حــل مســاله بــرای مقابلــه بــا مشــکالت
تجــارت بــا همســایگان تاکیــد کــرد و ادامــه داد :تــاش برای
انعقــاد موافقتنامههــای تجــارت ترجیحــی یــا تجــارت آزاد
از ســوی کارشناســان معاونــت بینالملــل از جملــه مــواردی
اســت کــه بایــد پیگیــری شــود .اینکــه فقــط روی اعــزام
و پذیــرش هیاتهــا تمرکــز کنیــم ،کافــی نیســت .البتــه
ایــن رفتوآمدهــا بــرای آشــنایی بیشــتر تجــار بــا یکدیگــر
الزم اســت .وی تاکیــد کــرد :نکتــه دیگــر ،فعالیــت امــور
بینالملــل اتاقهــای اســتانی در راســتای انتشــار مســتمر
مشــکالت و چالشهــای موجــود در مرزهــا و گمــرکات
مختلــف کشــور اســت .ایــن مســائل بایــد شناســایی شــده
و گــزارش شــود .ســلطانی از اســتانداردهای بینالمللــی در
مــورد ســطح تجــارت هــر کشــور بــا همســایگان خــود ســخن
گفــت و تاکیــد کــرد :طبــق ایــن اســتانداردها بیــش از ۵۰
درصــد روابــط تجــاری هــر کشــور بایــد بــا همســایگانش
باشــد .از طــرف دیگــر اختاللــی در رونــد تجــارت بینالملــل
ایــران صــورت گرفتــه کــه ناشــی از فعالیــت بخشهــای
امنیتــی در ایــن حــوزه اســت .نایبرئیــس اتــاق ایــران حــل
مشــکالت بانکــی بیــن ایــران و کشــورهای همســایه را بــا
نــگاه بــه آینــده و از طریــق همــکاری بانــک مرکــزی ایــران
و بانــک مرکــزی کشــورهای هــدف خواســتار شــد .براســاس
اظهــارات وی تجــارت بــا پــول نقــد ،مصــداق پولشــویی بــوده
و ایــن موضــوع میتوانــد بــرای عضویــت ایــران در FATF
مشــکلآفرین شــود .وی از امضــا نشــدن موافقتنامــه اکوتــا
(موافقتنامــه تجــاری اکــو بــه منظــور افزایــش تجــارت
درون منطق ـهای) توســط ایــران نیــز انتقــاد کــرد.
منبع :
https://donya-e-eqtesad.com

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

وزیــر اقتصــاد از ورود  ۶۰میلیــون یــورو ارز در روز
گذشــته ۲۴ ،آذرمــاه بــه بــازار ارز خبــر داد و گفــت:
بــازار ارز راه ثبــات را در پیــش گرفتــه اســت.
فرهــاد دژپســند در جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت :یکــی
از برنامــه هــای جــدی وزارت اقتصــاد گســترش گفتگــو بــا
بخــش خصوصــی اســت کــه البتــه ایــن اقــدام بــه عنــوان
ویتریــن صــورت نمــی گیــرد .هــر زمــان کــه دعوتــی از
ســوی اتــاق بازرگانــی یــا تعــاون صــورت گرفتــه اســت ،رد
نکــرده ام.
وی افــزود :در اســتانها حتمــا یــک جلســه را بــا فعــاالن
اقتصــادی دارم ،چراکــه بخــش خصوصــی در شــرایط نرمــال،
پارتنــر واقعــی دولــت بــرای اداره اقتصــاد کشــور اســت و در
شــرایط تحریــم ،فــوروارد اقتصــادی کشــور اســت؛ بــه ایــن
معنــا کــه ایــن بخــش خیلــی از موانــع بــرون داد کــه در
دنیــا بــا آن مواجــه هســتیم را بــا توانمنــدی ،تجربیــات و
قابلیتهــای خــود حــل کــرده و بــه یــاری دولــت مــی شــتابد.
بــه گفتــه دژپســند ،ایــن جمــات تعــارف گونــه نیســت،
بلکــه نگاهــی بــه انعکاســی از واقعیــت هایــی اســت کــه اگــر
خــوب آن را درک کنیــم ،اقتصــاد کشــور را خــوب مدیریــت
خواهیــم کــرد؛ ایــن درحالــی اســت کــه از ســال  ۷۴بــه
بعــد ،قائــل بــه ایــن نــگاه و عامــل بــه آن هســتم و خــدا را
شــاکرم کــه از فایــده ایــن نــگاه را هــم بهــره منــد شــده ام.
وی اظهــار داشــت :چیــن بــه واســطه نگاهــی کــه اکنــون بــه
ایــران دارد ،مــی طلبــد کــه دولــت بــا بخــش خصوصــی و
اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن کار را مدیریــت کنــد؛ ایــن در
حالــی اســت کــه فرصــت یــا تســهیالتی ایجــاد شــده اســت
کــه بــر اســاس آن ،کونلــون گام هــای خوبــی برداشــته اســت
و امیدواریــم ایــن فرصــت را گســترش دهــد تــا مــا هــم
بتوانیــم ارتبــاط ایــران و چیــن را بهتــر از گذشــته برقــرار
ســازیم و البتــه نیــاز بــه کمــک بخــش خصوصــی هــم داریم.
وزیــر اقتصــاد گفــت :احســاس و ادراک امنیــت ســرمایه هــم
اکنــون وجــود نــدارد کــه از اتــاق هــم تقاضــا شــده اســت
کــه نقطــه نظــرات را بفرســتد؛ البتــه در وزارت اقتصــاد نیــز
معــاون امــور اقتصــادی مســئولیت هماهنگــی لوایــح را دارد،
بنابرایــن از وی خواســته شــده کــه حتمــا ارتبــاط بــا اتــاق را
ســازماندهی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه تعامــل بــا بخــش خصوصــی در تدویــن
بخشــنامه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات گفــت :برخــی

انـرژی

شماره صد و نه  //هفته اول دی هزار و سیصد نود وهفت

برخی از اعمال نظر بخش
خصوصی بر روی این بخشنامه را
به عنوان یک عقب نشینی دولت
از مواضع خود دانستند
از اعمــال نظــر بخــش خصوصــی بــر روی ایــن بخشــنامه
را بــه عنــوان یــک عقــب نشــینی دولــت از مواضــع خــود
دانســتند ،در حالیکــه روز گذشــته بــازار نیمــا  ۶۰میلیــون
یــورو عرضــه داشــت و بــازار ارز هــم در حــال حرکــت بــه
ســمت یــک نــرخ تعادلــی اســت چراکــه ورود صادرکننــدگان
ارزشــمند بــرای عرضــه ارز ،بــه طــرف عرضــه کمــک مــی
کنــد ،البتــه در طــرف تقاضــا نیــز بانــک مرکــزی سیاســت
هایــی را طراحــی کــرده اســت کــه ایــن دو در کنــار هــم بــه
مدیریــت عرضــه و تقاضــای مصنوعــی ارز کمــک مــی کنــد و
تعــادل را برمــی گردانــد.
دژپســند بــا بیــان اینکــه راجــع بــه نــرخ ارز کمتــر حــرف
مــی زنــم ،ولــی مــی خواهــم ایــن نکتــه را تاکیــد کنــم کــه
ثبــات بــازار ارز ،خیلــی مهمتــر از ســایر مــوارد اســت ،گفــت:
بــه خصــوص اینکــه صــادرات ایــران ،واردات پایــه اســت و
بنابرایــن اگــر مــا ثبــات را در بــازار ارز ایجــاد نماییــم ،فوایــد
آن را همــه بهــره منــد مــی شــویم .بــه همیــن دلیــل اگــر
تعامــل بــا بخــش خصوصــی کــه بــا بســته بانــک مرکــزی
شــروع شــد ،عمــق یابــد مــی توانیــم بــه جریــان باثبــات در
بــازار ارز دســت یابیــم کــه در نهایــت بــه ثبــات در اقتصــاد
تبدیــل مــی شــود.
وی اظهــار داشــت :بــا تغییــرات مســتمر در قوانیــن و
مقــررات اقتصــادی حتمــا ســود نمــی بریــم ،چراکــه همــه را
در موضــع ضعــف قــرار مــی دهــد .از بخــش خصوصــی هــم
انتظــار داریــم کــه اگــر بخشــنامه ای صــادر مــی شــود همــه

بــه آن پایبنــد باشــند .بخــش خصوصــی بایــد بدانــد کــه در
چــه ریلــی حرکــت مــی کنــد ،ایــن ریــل اگــر پــر پیــچ و
خــم و نوســان باشــد نمــی تــوان حرکــت کــرد.
وزیر اقتصاد گفت :این موضوع باید در تعامل قوی
دوسویه و دوجانبه صورت گیرد.
دژپســند گفــت :ذهــن انســان آدم پــاره و فــوالد نیســت،
اگرچــه مــن ادعــا مــی کنــم کــه کارشــناس اقتصــادی ۳۴
ســاله هســتم و در دانشــگاه تدریــس مــی کنــم ،امــا بایــد
یــادم باشــد کــه اگــر ایــن ترکیــب بــا بخــش واقعــی و
مجربیــن بخــش خصوصــی شــود ،مــی توانــد تبدیــل بــه
سیاســتگذاری هــای بــادوام و باقــوام باشــد.
وی اظهــار داشــت :در برنامــه هــای خــود ،بــر روی مزیــت
هــای اســتانی تاکیــد زیــادی دارم؛ مــا ســرمایه گــذاری
خارجــی را بایــد جــدی بگیــرم ،ایــن در حالــی اســت کــه
نمــی شــود در تهــران نشســت و بــرای ســرمایه گــذاران
اســتانی تصمیــم گرفــت ،پــس بخــش خصوصــی بایــد
توانمنــدی هــای نســبی ســرمایه گــذاری را تشــخیص داده و
کار را پیــش برنــد ،پــس فعــاالن اقتصــادی ســفیران جــذب
ســرمایه گــذاری خارجــی هســتند.
وزیــر اقتصــاد گفــت :اتــاق بازرگانــی اینجــا بایــد بــه عنــوان
پارتنــر خــود ،وارد عمــل شــده و ســرمایه گــذاران خارجــی
را بــه عنــوان یــک همــراه و شــریک ،وارد کشــور نماینــد؛ و
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چقــدر خــوب اســت کــه ایــن دو بــا هــم جوینــت شــده و
بــه کمــک ســازندگی کشــور بیاینــد .در موضــوع مالیــات و
بیمــه و حتــی فضــای کســب و کار نیــز ایــن شــیوه را مدنظــر
داریــم.
وی اظهــار داشــت :فضــای کســب و کار کشــور بهبــود
مناســبی پیــدا کــرده بــود ،البتــه عواملــی کــه امســال وجــود
داشــت ،عوامــل بــرون دولتــی بودنــد ،امــا مهــم بــرای مــا
ایــن اســت کــه چــرا بایــد ســرعت مــا کــم باشــد؛ پــس
بخــش خصوصــی بایــد نقــش مســئوالنه و فعــال ایفــا کنــد
و مــا نیــز در هیــات مقــررات زدایــی معتقدیــم کــه قوانیــن
زایــد را بایــد از ســر راه برداشــت ،امــا بخــش خصوصــی نیــز
ایــن قوانیــن زایــد را بــه وزارت اقتصــاد معرفــی کنــد.
دژپســند گفــت :بخــش خصوصــی وســط میــدان اســت و می
خواهــد مجموعــه ای وســیع از انتظــارات را پوشــش دهــد،
امــا ممکــن اســت در ایــن میــان بخشــنامه و دســتورالعمل
نامناســبی نیــز صــادر شــود؛ امــا مــی تــوان کار را بــا
همراهــی و همــکاری بــا بخــش خصوصــی بــه خوبــی پیــش
بــرد؛ البــت معتقدیــم کــه اجــرای مصوبــات بایــد پیگیــری
شــود؛ بــه همیــن دلیــل گزارشــی را تهیــه مــی کنیــم بــرای
روســای ســه قــوه و خواهــش داریــم روی مصوبــات ،توجــه
ویــژه داشــته باشــند.
وی در خصــوص موضــوع مالیــات نیــز گفــت :مــن بــه عنــوان
معلــم بخــش عمومــی ،بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــم
کــه نمــی تــوان بــدون توجــه بــه رشــد اقتصــادی و تــداوم
ســرمایه گــذاری راجــع بــه نــرخ مالیاتــی بحــث کنیــم .بایــد
واقعیــت را قبــول کــرد کــه نســبت تــی بــه جــی دی پــی
بســیار پاییــن اســت ،االن بــه یــک روایتــی افــرادی کــه مــی
خواهنــد مــا را وادار بــه افزایــش مالیــات کننــد ،بــا مــا در
عــدد ایــن نســبت اختــاف نظــر دارنــد .ایــن عــدد امــا کــم
اســت؛ امــا قــرار نیســت بــرای رســیدن بــه نســبت مطلــوب،
بــه مودیــان خــوش حســاب ظلــم کنیــم.
دژپســند ادامــه داد :مــا معافیــت مالیاتــی را یــک جــا الــزام
قانونــی دارد را قبــول مــی کنیــم؛ امــا فــرار مالیاتــی و
اجتنــاب مالیاتــی قابــل قبــول نیســت .اینجــا هــم خواهــش
دارم کــه منــت بگذاریــد بــه مــا در شناســایی راههــای
فــرار و اجتنــاب مالیاتــی کمــک کنیــد .شــما کــه در دل
کار هســتید ،خیلــی راحــت مــی توانیــد کار را پیــش بریــد.
مــا بیــکار ننشســته ایــم ،مــا بــه دنبــال الکترونیکــی کــردن
نظــام مالیاتــی و اســتقرار نظــام جامــع مالیاتــی بــه معنــای
کامــل هســتیم.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

اخـــبــار کــوتـــــاه

مذاکره بانکهای مرکزی ایران و عراق برای مبادله
ریال و دینار
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق گفــت:
مذاکراتــی میــان بانــک مرکــزی ایــران و عــراق در جریــان و
در حــال نهاییشــدن اســت تــا گشــایش اعتبــارات بهصــورت
بانکــی و رســمی از طریــق ریــال و دینــار انجــام شــود .یحیــی
آلاســحاق ،رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق
اظهــار کــرد :مشــکل عملیاتــی بــرای صــادرات بــه عــراق
نداریــم .در  ۸مــاه ســال جــاری معــادل کل صــادرات ســال
قبــل ،یعنــی  ۸میلیــارد دالر تــا بــه امــروز بــه ایــن کشــور
صــادرات داشــتهایم؛ امــا بــرای تســهیل امــور ،مذاکراتــی بــا
عــراق صــورت گرفتــه اســت .وی افــزود :مذاکراتــی میــان
بانکهــای مرکــزی ایــران و عــراق در حــال نهایــی شــدن
اســت تــا گشــایش اعتبــارات بهصــورت بانکــی و رســمی از
طریــق ریــال و دینــار شــکل گیــرد .بــر ایــن اســاس اگــر ایــن
توافقنامــه امضــا شــود بانکهــای دو کشــور میتواننــد
بــرای یکدیگــر الســی بــاز کننــد .وی تصریــح کــرد :در حــال
حاضــر مــراودات مالــی تجــار دو کشــور از طریــق صرافــی و
یــک یــا دو بانــک موجــود انجــام میشــود.
در صندوق توسعه ملی دوباره باز شد
وجــود شــرایط خــاص اقتصــادی در کشــور باعــث شــده اســت
ســهم صنــدوق توســعه ملــی از درآمدهــای نفتــی بــار دیگــر
در خــاف مســیر قانونــی قــرار گیــرد و  ۱۴درصــد از منابعــی
کــه بایــد ذخیــره میشــد در اختیــار دولــت گذاشــته شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،شــرایط خــاص حاکــم بــر بودجــه ۱۳۹۸
موجــب شــد تــا ســهم صنــدوق توســعه ملــی از درآمدهــای
نفتــی بــار دیگــر در خــاف مســیر قانونــی قــرار گیــرد و
۱۴درصــد از منابعــی کــه بایــد ذخیــره میشــد در اختیــار
دولــت گذاشــته شــود .در ایــن بیــن گرچــه تاکیــد بــر ایــن
اســت کــه ســهم نفــت در بودجــه ســال آینــده کــم شــده
ولــی در واقعیــت کاهــش وابســتگی چندانــی بــه نفــت انجــام
نشــده و ارز متعلــق بــه صنــدوق بــار دیگــر بــه بودجــه اضافــه
شــده اســت.
بعــد از آنکــه در  ۱۵آذرمــاه دولــت الیحــه بودجــه  ۱۳۹۸را
در نبــود نماینــدگان بــه مجلــس فرســتاد و قــرار شــد کــه
بعــد از اتمــام تعطیــات مجلــس ،رئیــس جمهــور الیحــه را

انـرژی
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رســما ارائــه کنــد ،در میانــه راه بحــث اصــاح پیــش آمــد و
بــر کاهــش هزینههایــی کــه دولــت در ردیفهــای هزین ـهای
قــرار داده بــود ،تاکیــد شــد.
یکــی از تبصرههــای الیحــه بودجــه کــه حتــی قبــل از نهایــی
شــدن الیحــه نیــز مــورد بحــث قــرار داشــت ،ســهم صنــدوق
توســعه ملــی از درآمدهــای نفتــی بــود؛ بهطــوری کــه بــا
توجــه بــه کاهــش درآمدهــای نفتــی در ســال آینــده ایــن
پیشبینــی وجــود داشــت کــه دولــت پیشــنهاد کاهــش
ســهم واریــزی بــه صنــدوق را ارائــه کنــد کــه اینگونــه نیــز
بــود.

متقاضیــان حضــور در ایــن دوره آموزشــی بایــد فــرم ثبتنــام همســایه از جملــه کشــورهای شــمالی ایــران باشــد.
را دریافــت و تکمیــل کــرده و بــه همــراه ســایر مــدارک
موردنیــاز از طریــق نمابــر بــه شــماره  88107762و یــا پســت وی افــزود :همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور ایــران و
الکترونیــک بــه آدرس  edu@tccim.irارســال کننــد .هنــد بایــد از تجــارت صــرف خــارج شــده و بــه ســمت
عالقمنــدان بــرای دریافــت اطالعــات بیشــترمیتواننــد بــا همکاریهــای مشــترک و ایجــاد شــرکتهای مشــترک
شــماره تلفنهــای  88107732و  88107723تمــاس حاصــل حرکــت کنــد.
کننــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه محدودیــت موســویان در پایــان از تاســیس میــز هنــد در ســازمان توســعه
فضــای موجــود ،اولویــت حضــور در ایــن دوره آموزشــی بــا تجــارت ایــران خبــر داد و یــادآور شــد کــه تجــار ایرانــی
آن دســته از عالقمندانــی اســت کــه زودتــر فرآینــد ثبتنــام میتواننــد بــرای ورود بــه بــازار هنــد از ایــن مرکــز اســتفاده
خــود را تکمیــل کننــد.
کننــد.

کارگاه آموزشی مقدماتی برای صادرات با ابزار
دیجیتال
بــا توجــه بــه ضــرورت بهرهبــرداری از فناوریهــای نویــن
در کســبوکار و آینــده کســبوکارها مالــی و پولــی،
مرکــز آمــوزش اتــاق تهــران تمرکــز ویــژهای روی آمــوزش
تکنیکهــای بهرهبــرداری و اســتفاده از ایــن ابــزار جدیــد
دارد .در همیــن راســتا نیــز دورههــا و کارگاههــای آموزشــی
متنوعــی در خصــوص رمزارزهــا ،بالکچیــن و تجــارت
دیجیتــال بــرای فعــاالن اقتصــادی و اعضــای اتــاق بازرگانــی
تهــران برنامهریــزی کــرده اســت.
کارگاه آمــوزش مقدماتــی صــادرات بــا ابــزار دیجیتــال به مدت
 4ســاعت در روز  23دی مــاه  97از ســاعت  9تــا  13در محــل
ســاختمان آمــوزش اتــاق تهــران برپــا میشــود و مخاطبــان
آن مدیــران عامــل و صاحبــان بنگاههــا ،کارآفرینــان ،مدیــران
بازاریابــی و روابــط بینالملــل ،همچنیــن کارشناســان
بازاریابــی دیجیتــال و برندینــگ هســتند .تدریــس در ایــن
کارگاه آموزشــی برعهــده شــهریار شــهابی ،فریــد شــکریه و
علیرضــا جعفــری قــرار داده شــده اســت.
مطالبــی کــه در ایــن کارگاه بــه مخاطبــان عرضــه میشــود
در ســه بخــش دســتهبندی شــده اســت .در بخــش اول بخــش
اول اقتصــاد دیجیتــال و اهمیــت آن بــرای شــرکتهای
ایرانــی ،فراگیــری فــروش دیجیتــال در دنیــا ،اعتمادســازی
و گامهــای مهــم بــرای متمایــز شــدن از ســایرین مطــرح
میشــود .بخــش دوم بــه ســاماندهی اطالعــات بــا
دسترســی مســتقیم بــه دادههــا ،تجــارت الکترونیکــی و تولیــد
محتــوا ویدئویــی میپــردازد .و در بخــش ســوم شبکهســازی
و کاهــش هزینههــای بازاریابــی ،اســتراتژی فــروش دیجیتــال
در کمتــر از ســه دقیقــه ،انگیزهســازی در مشــتریان و
بســتهبندی حمــل و نقــل و پخــش کاال تدریــس میشــود.

بانک خصوصی ایرانی در هند شعبه میزند
مدیــرکل آســیا و اقیانوســیه ســازمان توســعه تجــارت نیــز
در ایــن همایــش ،بــا ایــن توضیــح کــه ایــران بــا  15کشــور
جهــان در همســایگی قــرار دارد ،گفــت :بــا توجــه بــه نزدیکــی
بنــدر چابهــار بــا بنــدر کانــدالی گجــرات هنــد کــه کمتــر از
هــزار کیلومتــر فاصلــه ایــن دو بنــدر اســت ،میتــوان ایــران و
هنــد را همســایه یکدیگــر دانســت.
ســیدمجتبی موســویان بــا بیــان اینکــه هنــد از جملــه
اقتصادهــای نوظهــور در عصــر کنونــی اســت ،افــزود :ایــن
کشــور در حــال حاضــر بــا نــرخ رشــد بــاالی اقتصــادی بــه
توســعه خــود ادامــه میدهــد و ایــران بایــد از نزدیکــی بــا
ایــن کشــور نهایــت بهــره را ببــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد محصــوالت زیــادی در ســبد
مبــادالت تجــاری دو کشــور قــرار گیــرد ،افــزود :همانطــور
کــه صادرکننــدگان چــای و برنــج از هنــد ایــن امــکان را دارند
تــا در مناقصــات خریــد ایــن محصــوالت در ایــران شــرکت
کننــد ،دولــت هنــد نیــز بایــد بــه صادرکننــدگان کــود اوره
ایرانــی نیــز اجــازه مشــارکت در مناقصــات ایــن کشــور را
بدهــد.
مدیــرکل آســیا و اقیانوســیه ســازمان توســعه تجــارت ســپس
بــه ادامــه همکاریهــای یوکــو بانــک هنــد بــا ایــران در دوره
تحریمهــای کنونــی اشــاره کــرد و خبــر داد :بــه زودی یکــی
از بانکهــای خصوصــی ایــران نیــز در هنــد شــعبه افتتــاح
میکنــد.
موســویان همچنیــن یکــی از زمینههــای گســترش
همکاریهــای تجــاری میــان دو کشــور را مبــادالت تهاتــری
عنــوان کــرد و بــا اشــاره بــه همــکاری مشــترک دو کشــور
در بنــدر چابهــار ،افــزود :ایــن بنــدر حتــیمیتوانــد محلــی
بــاری همکاریهــای ســهجانبه و چندجانبــه بــا کشــورهای

قطر  20میلیارد دالر در آمریکا سرمایه گذاری
می کند
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،ســعد الکعبــی افزود :شــرکت
قطــر پترولیــوم تــاش مــی کنــد تــا اســامی شــرکای خارجــی
ایــن شــرکت در تولیــد گاز مایــع طبیعــی (ال ان جــی) تــا
نیمــه هــای ســال آینــده میــادی ( )2019اعــام کنــد.
وی تاکیــد کــرد کــه ایــن شــرکت قصــد دارد تــا بــه صــورت
شــخصی و بــدون اســتقراض در آمریــکا ســرمایه گــذاری کنــد.
مدیــر اجرایــی شــرکت قطــر پترولیــوم گفــت :فرصــت هــای
ســرمایه گــذاری در حــوزه نفــت و گاز را در آمریــکا مــورد
بررســی قــرار مــی دهیــم.
الکعبــی اضافــه کــرد کــه شــرکت قطــر پترولیــوم ممکــن
اســت کــه پــروژه گســترش ســرمایه گــذاری هــا در آمریــکا
بــدون مشــارکت شــرکت هــای بیــن المللــی نفتــی انجــام
شــود.
وی گفــت :الیحــه قانــون پیشــنهادی آمریــکا موســوم بــه
«نوپــک» یکــی از دالیــل خــروج قطــر از اوپــک اســت.
کنگــره آمریــکا پیــش تربــا هــدف کاهــش دخالــت هــای
ســایر کشــورهای تولیدکننــده نفــت ،طرحــی را در دســتور
کار خــود قــرار داد کــه درصــورت تصویــب نهایــی ایــن طــرح
هیــچ ســازمان تولیدکننــده و صادرکننــده نفتــی نمــی توانــد
در قیمــت گــذاری دخالــت داشــته و ســبب تغییــر در افزایــش
یــا کاهــش نــرخ هــا در بــازار جهانــی شــود.
ایــن الیحــه کــه قانــون «هیــچ کارتــل تولیدکننــده و
صادرکننــده» یــا «نوپــک» نــام دارد بــرای نخســتین بــار در
مــاه مــه اعــام شــد.
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Middle East Electric Power Demand
Iraq On The Path To Power The Green Will Triple By 2050, Says DNV GL Report
Economy

El Sewedy Electric Signs $557mn
Deal To Build Industrial City In Egypt

Electricity demand in the Middle
East will triple by 2050, accelerating the growth of renewable energy
and triggering the diversification of
.economies away from fossil fuels
These are some of the findings of
DNV GL’s Energy Transition Outlook 2018, which provides an outlook of the global energy landscape
.up to 2050

As per the deal, the Egyptian cable
maker will construct an industrial
city on the sprawling 10-km land and
market it at an international and domestic level in a bid to attract foreign
and domestic investments to Egypt,
said a statement from Elsewedy
Electric
Egypt-based Elsewedy Electric Company said its industrial development
unit has signed an E£10 billion ($557
million) contract with the General
Authority for Suez Canal Economic
Zone to develop land at Ain Sohkna,
.located 120 km east of capital Cairo

Empowering sustainability is going to be an essential component
of rebuilding economy efforts in
Iraq, notes Frost & Sullivan’s Energy Practice
Blessed with an abundance of
solar and wind resources, Iraq is
now seeking to diversify its energy dependency away from fossil fuels within the next decade,
and enhance the energy mix. The
country is expected to supply
over 10% of its energy needs by
2028 from sustainable resources,
by opting to build large-scale So.lar, Wind and Biomass facilities
Iraq holds large reserves of natural gas that can be used for the
development of combined-cycle
gas turbine plants. Besides, an
average irradiation of 5.6 kWh/m2/
day with over 3000 hours of bright
sunshine per year offers significant opportunities for development of solar energies across the
.country

By 2050, solar PV will be the main
source of energy in the Middle East
and North Africa, generating 39% of
total supply. Onshore wind will be
second, with a share of 28%. In the
past few years the region has seen
significant investments in onshore
wind energy both in Oman and Jordan and according to the report,
in 2030 onshore wind will start to
.grow rapidly, followed by solar PV
Renewables uptake is starting to
mature; Egypt aims to get 42% of
its electricity from renewables by
.2025 and Iran 5 GW by 2020

A leading integrated energy solutions
provider in Middle East and Africa,
Elsewedy Electric focuses on seven
energy segments including electrical cables and accessories; electrical products, telecommunications,
transformers, wind energy generation, energy measurement and management, engineering, procurement
.and contracting
The project will be implemented over
.the next 10 years, it added

SAP To Support Marafiq Digital Transformation

Marafiq has teamed up with SAP to
further its digital transformation programme, in line with the goals of the
kingdom’s Vision 2030 economic diversification mandate
Saudi Arabia’s utilities giant Marafiq
has teamed up with SAP to further its
digital transformation programme, in
line with the goals of the kingdom’s
Vision 2030 economic diversification
.mandate
Marafiq delivers power and utility
infrastructure to industrial cities in
Saudi Arabia,
including hydrocarbon conglomerates in Yanbu and Jubail. Its investors include high-profile
Saudi Arabian organisations from the
public and private sectors, including
Royal Commission for Jubail and Yanbu; Saudi Basic Industries Corporation, also known as Sabic; Public In.vestment Fund, and Saudi Aramco

The agreement with SAP makes
Marafiq one of the first power and
utility businesses in the kingdom
to enter an enterprise digital transformation agreement with German
.technology company SAP
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هــاب انــرژی از ایــن شــماره قصــد دارد تــا در هــر شــماره
بــه معرفــی یکــی از تشــکل هــای عضــو فدراســیون
صــادرات انــرژی بپــردازد.
تشــکلی کــه امــروز بــه نــام ســندیکای شــرکتهای
ســاختمانی ایــران شــناخته مــی شــود بــا بیــش از  66ســال
قدمــت کهنســال تریــن تشــکل صنفــی کشــور اســت .اگــر
ثبــت رســمی ایــن تشــکل را بــا نــام « ســندیکای شــرکتهای
ســاختمانی » تولــد اســمی آن بدانیــم نامــه شــماره 27851
ثبــت کل اســناد و امــاک تاریــخ  1326/12/11را نشــان
مــی دهــد و اگــر واقعیــت تشــکیل عملــی آن را بپذیریــم
بایــد ســالیانی بــه عقــب برگردیــم ،کــه هنــوز قانــون کار در
ایــران وجــود نداشــت.
بــه هــر حــال ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران کــه
در ســال  1326یعنــی  66ســال قبــل بــه طــور رســمی ثبــت
گردیــد ،در طــول ایــن ســال هــا حتــی یــک روز هــم از
فعالیــت بــاز نایســتاده اســت .ایــن تشــکل ماننــد هر ســازمان
صنفــی و اجتماعــی دیگــر فــراز و نشــیب هایــی داشــته
ولــی هیچــگاه در حمایــت از آبادانــی و ســازندگی کوتاهــی
نکــرده اســت .اگرچــه امــروز بســیاری از بنیانگــذاران اولیــه
و بســیاری از ســازندگان ســال هــای گذشــته روی در نقــاب
خــاک تیــره کشــیده انــد ولــی ســاختمان هــای گوناگــون،
پــل هــا ،راه هــای آهــن ،شوســه و ســدها کــه در آن روزگاران
بــدون داشــتن ابــزار و وســایل مکانیکــی و فقــط بــا همــت و
کوشــش شــبانه روزی مهندســان و کارگــران ایرانــی ســاخته
شــده انــد هریــک همچــون بنــای یادبــودی بــرای ایــن
عزیــزان در جــای جــای میهــن ،خودنمایــی مــی کننــد.
هنــوز بازمانــدگان برومنــد مدیــران برخــی از آن شــرکتها
چراغــی را کــه پدرانشــان برافروختــه انــد روشــن و نورانــی
نگــه داشــته انــد و هنــوز ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی
ایــران همــه ســاله از پیــش کســوتان ســازنده کــه خدمــات
پنجــاه ســاله داشــته انــد تجلیــل و قدردانــی مــی نمایــد.
بــه هــر حــال ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران کــه
بــا مشــارکت شــرکتهایی کــه از تعــداد انگشــتان دودســت
تجــاوز نمیکــرد بنیــاد نهــاده شــد ،بــه حلقــه اتصــال
هــزاران شــرکتی تبدیــل گردیــد کــه بــه دســت مهندســان
ایرانــی و بــرای آبــاد کــردن کشــور تاســیس شــدند و تــا بــه
امــروز بــه عنــوان قلــب تپنــده ســازندگان کشــور لحظــه ای
از تپیــدن بــاز نایســتاده اســت.

آشنایی با
سندیکای
شرکت های
ساختمانی
هفتاد سال آبادانی و مسئولیت پذیر

در تمــام دوران جنــگ تحمیلــی کــه اعضــاء ســندیکا بــا
مشــکالت طاقــت فرســایی روبــرو بودنــد ســندیکا بــا حفــظ
تشــکل و ارائــه خدمــات حقوقــی و فنــی رســالت خــود را در
امــر ســازندگی در کنــار رزمنــدگان جبهــه هــا انجــام داده
اســت.
امــروز بــه همــت ســازندگان و پیمانــکاران سرتاســر کشــور
انجمــن شــرکتهای ســاختمانی و تاسیســاتی در بیســت و نــه
اســتان تشــکیل شــده انــد کــه هرکــدام بــه عنــوان بــازوی
فعــال در خدمــت ســازندگان اســتان خــود بــه انجــام وظیفــه
مشــغولند و بــه این ترتیب ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی
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نــه تنهــا بــه بیــش از پانصــد و پنجــاه عضــو مســتقیم خــود
بلکــه بــا بیــش از چهــارده هــزار عضــو انجمنهــای اســتانی
در سراســر کشــور بــه طــور غیــر مســتقیم خدمــات فنــی و
حقوقــی مــورد نیــاز را ارائــه میدهنــد.
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی بــه عنــوان یکــی از
بزرگتریــن تشــکلهای صنفــی کشــور بــرای انجــام هرچــه
بهتــر رســالت خــود از ســازمانی بــه شــرح زیــر ســود میبــرد:
ت مدیــره مرکــب از  16عضــو اصلــی و علــی البــدل
.1هیــا 
کــه مدیریــت امــور ســندیکا را بــه عهــده داد.
.2هیــات بازرســان مرکــب از ســه عضــو کــه بــر امــور مالــی
و حقوقــی ســندیکا نظــارت میکنــد.
.3دبیر سندیکا که امور اجرایی سندیکا را اداره میکند.
.4خزانهدار که مسئول امور مالی سندیکا میباشد.
.5کمســیونهای فنــی ،قوانیــن و مقــررات ،تحقیــق و توســعه،
عضویــت  ،اقتصــاد ،حقوقــی ،ماشــین آالت ،رســته آب
متشــکل از اعضــای هیــات مدیــره کــه بــه عنــوان بــازوان
هیــات مدیــره و دبیــر ســندیکا خدمــات خویــش را در
اختیــار ســندیکا قــرار میدهنــد.
کمســیون انتشــارات کــه مســئولیت انتشــارات
.6
ســندیکا از جملــه نشــریه پیــام آبادگــران را بــه عهــده دارد
و نشــریه مزبــور را بــه عنــوان ارگان آبرومنــد و شایســتهای
بــرای ســازندگان کشــور در اختیــار بیــش از صدهــزار
خواننــده در تمــام ارگانهــای دولتــی و بخــش خصوصــی
قــرار میدهــد.
دفاتــر کارشناســی در حــوزه هــای فنــی ،حقوقــی،
.7
قوانیــن ،بیمــه ،رتبــه بنــدی ،صالحیــت ایمنــی و مشــاوران
کــه بــه نیازهــای اعضــای ســندیکا پاســخ میدهنــد و دوش
بــه دوش ارگانهــای دولتــی در تدویــن و تنظیــم آییننامــه
هــا و مــدارک مرتبــط بــا امــر ســازندگی مشــارکت
مینماینــد.
گــروه کارشناســان مجــرب و ورزیــده که ســندیکا
ب
برحســب نیــاز در کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی خــود از
خدمــت آنــان ســود میبــرد.
ســتاد آمــوزش ایمنــی کــه بــر اســاس توافــق
.9
نامــه منعقــد شــده ســندیکا بــا معاونــت روابــط کار وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در راســتای آمــوزش و ترویــج
فرهنــگ ایمنــی در صنعــت احــداث بــا مرکــز تحقیقــات و
تعلیمــات حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در راســتای برگزاری
دوره هــای آمــوزش ایمنــی مــورد نیــاز بــرای دریافــت گواهی
صالحیــت ایمنــی پیمانــکاری و تســهیل امــور بــه اعضــای

10

ســندیکا و شــرکتهای فعــال در حــوزه صنعــت احــداث
خدمــات ارائــه مــی نمایــد.
اعضای هیات رئیسه تشکل
رئیــس هیــات مدیــره :جنــاب آقــای مهنــدس بهمــن
دادمــان  /شــرکت پورنــام (ریئــس هیــات مدیــره)
نایــب رئیــس هیــات مدیــره :جنــاب آقــای مهنــدس بیــژن
ســعید آبــادی  /شــرکت بــام راه (رئیــس هیــات مدیــره)
دبیــر ســندیکا و عضــو هیــات مدیــره :جنــاب آقــای دکتــر
ایــرج گالبتونچــی  /شــرکت اســتراتوس (مدیرعامــل)
خزانــه دار :جنــاب آقــای مهنــدس ســاالر علیاری  /شــرکت
اویــول (مدیرعامل)
منشــی :جنــاب آقــای مهنــدس علــی ورزنــده  /شــرکت
شــنگرف (مدیرعامــل)
اعضای هیات مدیره تشکل
جنــاب آقــای مهنــدس منوچهــر ملکیانــی فــرد  /شــرکت
ایــران بورگــه (عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل)
جنــاب آقــای مهنــدس جــواد خوانســاری  /شــرکت
هریســون (عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل)
جنــاب آقــای مهنــدس محمــد عطاردیــان  /شــرکت توفــان
(عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل)
جنــاب آقــای مهنــدس ســیامک مســعودی  /شــرکت فــار
(عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل)
جنــاب آقــای مهنــدس محمــود مصطفــی زاده  /شــرکت
ســانا (عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل)
جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا مقــدس زاده  /شــرکت فرآیند
نــو (عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامل)
جنــاب آقــای مهنــدس عبــاس وفائــی  /شــرکت کیهــان
ابنیــه (عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل)
جنــاب آقــای مهنــدس عبدالمجیــد ســجادی نائینــی /
شــرکت رامکلــه (عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل)
جنــاب آقــای مهنــدس توحیــد زورچنــگ  /شــرکت عمران
آذرســتان (عضــو علــی البــدل و رئیــس هیــات مدیره)
جنــاب آقــای مهنــدس مجیــد شــیخ بهائــی  /شــرکت
شــعله ســوز (عضــو علــی البــدل و رئیــس هیــات مدیــره)
جنــاب آقــای مهنــدس شــعبان یوســفیان  /شــرکت پــارس
یکــم (عضــو علــی البــدل و رئیــس هیــات مدیــره)

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

خطر خاموشی بر سر همسایه ایران
سایه افکند
معافیــت  ۴۵روزه آمریــکا بــه عــراق بــرای واردات گاز
طبیعــی و بــرق از ایــران رو بــه اتمــام اســت و عــراق
قصــد دارد هیاتــی را بــه آمریــکا اعــزام کنــد کــه از
تحریمهــای واشــنگتن علیــه ایــران ،معافیــت گرفتــه و
بــه واردات گاز ایــران ادامــه دهــد .معافیتــی کــه اگــر بــه
کســب آن موفــق نشــود ،خطــر خاموشــی بــر ســرعراق
ســایه خواهــد انداخــت.
بــه گــزارش ایســنا ،بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام و
اعمــال تحریمهــای نفتــی علیــه ایــران ،بــه برخــی از
مشــتریان نفتــی و گازی ایــران بــرای ادامــه واردات از
ایــران معافیــت داده شــد و عــراق بــرای ادامــه واردات
گاز از ایــران ،موفــق بــه کســب معافیتــی  ۴۵روزه
شــد .البتــه مقامــات عراقــی اعــام کردنــد بــه حــدود
دو ســال زمــان نیــاز دارنــد تــا منبــع جایگزینــی پیــدا
کننــد .اکنــون مهلــت عــراق درحالــی رو بــه اتمــام اســت
کــه آمریــکا مجــددا فشــار خــود را بــرروی ایــن کشــور
بهمنظــور قطــع واردات از ایــران افزایــش داده اســت.
درمقابــل عــادل عبدالمهــدی  -نخســت وزیــر عــراق،
اعــام کــرده کــه ایــن کشــور هیاتــی را بــه آمریــکا
اعــزام خواهــد کــرد تــا از تحریمهــای واشــنگتن علیــه
ایــران ،معافیــت گرفتــه و بــه واردات گاز ایــران ادامــه
دهــد.
اقدامــات عراقیهــا بــرای جایگزیــن کــردن گاز
و بــرق ایــران
در ایــن راســتا ،ســیدحمید حســینی  -کارشــناس ارشــد
حــوزه انــرژی  -بــا تاییــد ایــن خبــر کــه عــراق مجــددا
هیاتــی را بــرای مذاکــره بــه آمریــکا اعــزام میکنــد ،بــه
ایســنا گفــت :معافیتهــای قبلــی آمریــکا بــه عــراق ۴۵
روزه بــود .بنابرایــن ایــن موضــوع کــه عــراق دوبــاره از
آمریــکا بــرای ادامــه واردات گاز از ایــران مجــوز بگیــرد،
مطــرح اســت.
وی دربــاره وضعیــت تامیــن بــرق در عــراق توضیــح داد:
درحــال حاضــر  ۸۰درصــد برقــی کــه در نیروگاههــای
عــراق تولیــد میشــود ،بــه گاز وابســته اســت و

ایــن کشــور از نظــر ذخایــر گازی بســیار فقیــر اســت.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه اگــر عــراق بتوانــد
همــه گازهــای همــراه نفــت خــود را جم ـعآوری کنــد،
میتوانــد  ۳۵میلیــون مترمکعــب گاز تولیــد کنــد.
درحالــی کــه عــراق بــه حــدود  ۱۵هــزار مــگاوات برقــی
نیــاز دارد تــا کمبودهــای فعلــی خــود را برطــرف کنــد
و امــکان اینکــه بــا  ۳۵میلیــون مترمکعــب گاز ،بتــوان
 ۱۵هــزار مــگاوات بــرق تولیــد کــرد ،وجــود نــدارد.
ایــن کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی ،دربــاره اینکــه
عــراق میتوانــد بــرای گاز یــا بــرق ایــران جایگزیــن
پیــدا کنــد ،گفــت :در دورهای کــه مســائلی بیــن ایــران و
عــراق پیــش آمــد و وزارت نیــرو ،صــادرات بــرق بــه عراق
را بــرای دریافــت طلــب خــود قطــع کــرد ،باعــث شــد که
عکسالعملهایــی داخــل عــراق شــکل بگیــرد .برخــی
از وزرای عــراق کــه عالقــهای بــه گســترش ارتبــاط بــا
ایــران نداشــتند ،در هیــات دولــت مطــرح کردنــد کــه
ســایر کشــورهای همســایه را بــرای واردات بــرق و گاز
بررســی کنیــم و هیاتهایــی را بــه عربســتان ،کویــت و
...و روانــه کردنــد .ایــن اقــدام آنهــا عمــا نتیج ـهای در
پــی نداشــت.
او ادامــه داد :از ســوی دیگــر ،عربســتان اعــام
آمادگــی کــرد کــه بــرای تاســیس بــرق خورشــیدی،
ســرمایهگذاری میکنــد کــه قیمــت آن یکچهــارم
قیمــت بــرق ایــران اســت امــا بایــد گفــت ایــن طرحــی
نیســت کــه بــه زودی بــه نتیجــه برســد و هنــوز بــه
مرحلــه قــرارداد هــم نرســیده اســت.
امــکان جایگزینــی گاز و بــرق ایــران بــرای عــراق
وجود نــدارد
حســینی ادامــه داد :از طــرف دیگــر ،عراقیهــا از ادامــه
خریــد بــرق و گاز از ســایر کشــورها ،منصــرف شــده و
متوجــه شــدند کــه عمــا نمیتواننــد کاری انجــام
دهنــد .اقــدام دیگــری کــه عراقیهــا انجــام دادنــد
ایــن بــود کــه بــرای تامیــن بــرق آینــده عــراق ،بــا
شــرکتهای زیمنــس و جنــرال موتــور مذاکراتــی انجــام
دادنــد و ظاهــرا قراردادهــای بزرگــی هــم امضــا کردنــد.
امــا ایــن شــرکتها اعــام کردنــد تــا ســال ۲۰۲۲
نمیتواننــد ایــن نیروگاههــا را بــه بهرهبــرداری برســانند.
درواقــع مذاکــرات انجــام شــده امــا بحــث تامیــن مالــی،
فاینانــس آن و نحــوه قــرارداد نهایــی نشــده اســت.

انـرژی

شماره صد و نه  //هفته اول دی هزار و سیصد نود وهفت

بنابرایــن ،عراقیهــا میداننــد کــه بــه هیچوجــه
امــکان جایگزینــی گاز و بــرق ایــران را ندارنــد.
وی ادامــه داد :همچنیــن اوضــاع در جنــوب عــراق
بحرانــی اســت و بــا وجــود اینکــه درحــال حاضــر از
ایــران گاز و بــرق وارد میکننــد ،امــا بــاز هــم مــردم
عــراق ،بهشــدت ناراضــی و بعضــا آمــاده تظاهــرات
در بصــره هســتند .بــا ایــن اوصــاف ،دولــت عــراق نــه
میتوانــد و نــه میخواهــد نســبت بــه خریــد بــرق و
گاز از ایــران تجدیدنظــر کنــد؛ بنابرایــن بایــد بــه آمریــکا
فشــار بیــاورد تــا معافیتهــا را تمدیــد کنــد .نخســت
وزیــر عــراق هــم اعــام کــرده کــه ایــن کشــور بخشــی از
تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران نیســت و عالق ـهای بــه
همراهــی بــا تحریــم هــای آمریــکا نــدارد .بــه نظــر مــن
یــا آمریــکا مجبــور اســت معافیتهــا را تمدیــد کنــد یــا
نبایــد کال از آمریــکا تبعیــت کنــد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصــادی ،آمریــکا درنهایــت
بــرای واردات گاز و بــرق از ایــران بــه عــراق معافیــت
میدهــد امــا هــدف ایــن کشــور ایــن اســت کــه ســایر
مســیرهای همــکاری ایــران و عــراق را متوقــف کنــد.
درواقــع میخواهــد از ایــن طریــق بــه عــراق فشــار
وارد کنــد و هزینههایــی را بگیــرد کــه عــراق در ســایر
گزینههــا بــا ایــران همــکاری نکنــد..

ارزآوری  6.5میلیارد دالری صادرات
فرآورده های نفتی
نایــب رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان فراوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی گفــت :براســاس آمارهــای
موجــود در نیمــه نخســت امســال ســه میلیــارد و ۱۵۰
میلیــون دالر انــواع فرآوردههــای نفتــی صادرشــده کــه
ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال قبــل دو نیــم میلیــارد
دالر بــوده اســت.
احســان باقریــان بــا بیــان اینکــه صــادرات فراوردههــای
نفتــی بــا اضافــه محصــوالت پتروشــیمی درنیمه نخســت
امســال یــک میلیــارد دالر بیشــتر از مــدت مشــابه ســال
قبــل بــوده گفــت :در نیمــه نخســت امســال اعضــاء
اتحادیــه فراوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی بیــش از
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 ۱۱میلیــارد دالر صــادرات داشــته انــد کــه ایــن رقــم در
مــدت مشــابه ســال ۹۶؛  ۱۰میلیــارد دالر بــوده اســت\v .
باقریــان افــزود :باتوجــه بــه رونــد روبــه رشــد صــادرات
فراوردههــای نفتــی درنیمــه نخســت امســال وبــا وجــود
اینکــه تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا ،مشــکالتی در
صــادرات برخــی محصــوالت بوجــود آورده ،امــا پیــش
بینــی میشــود صــادرات فراوردههــای نفتــی امســال
بیشــتر از ســال قبــل باشــد.
وی حمایــت و پشــتیبانی دولــت از صادرکننــدگان را در
رســیدن بــه ایــن هــدف مهــم ارزیابــی کــرد و افــزود:
اگــر پشــتیبانیهای الزم از صادرکننــدگان صــورت
گیــرد امســال شــاهد افزایــش صــادرات فراوردههــای
نفتــی علــی رغــم تحریمهــا خواهیــم بــود.
نائــب رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان فراوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی یکــی از عمــده مشــکالت پیــش
روی صادرکننــدگان را نبــود رویـهای ثابــت عنــوان کــرد
و افــزود :بخشــنامههای متعــدد در زمینــه بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات ،اعضــاء اتحادیــه را بــا مشــکل
مواجــه کــرده اســت کــه بایــد بانــک مرکــزی در ایــن
زمینــه راهــکار مشــخصی را پیــش گیــرد.
وی یکــی از راهکارهــا را یکپارچــه ســازی بــازار ارز
عنــوان کــرد و افــزود :دولــت بایــد تمهیداتــی بیاندیشــد
تــا صادرکنندگانــی کــه مــواد اولیــه خــود را بــا نــرخ ارز
 ۴۲۰۰تومانــی دریافــت کــرده انــد ،ارز خــود را بــا همیــن
نــرخ بفروشــند ،صادرکنندگانــی کــه ارز نیمایــی دریافــت
کردهانــد ،ارز خــود را دربــازار نیمــا عرضــه کننــد و اگــر
صادرکننــدهای خــوراک خــود را بــا ارز نــرخ بــازار آزاد
تهیــه کــرده مجــاز باشــد ،ارز خــود را بــه نــرخ بــازار آزاد
بفروشــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

سفیر ایران دربغداد:تبادل تجاری با عراق
می تواند به  20میلیارد دالر برسد

بــه گــزارش ایرنــا ،ســفیر ایــران در بغــداد روز یکشــنبه
در همایــش توســعه روابــط اقتصــادی ایــران و عــراق در
بصــره کــه بــا حضــور مقامــات دو کشــور برگــزار شــد،
گفــت حجــم تبــادل تجــاری و صــادرات غیــر نفتــی
ایــران بــه عــراق در حــال حاضــر بــه  10میلیــارد دالر
مــی رســد کــه بایــد بــه ایــن رقــم ،صــادرات گاز و بــرق
را نیــز افــزود.
وی گفــت :درحــال حاضــر میلیــون هــا نفــر بــرای
تجــارت ،درمــان و تحصیــل و زیــارت میــان دو کشــور
رفــت و آمــد مــی کننــد کــه در نــوع خــود میــان دو
کشــور بــی نظیــر اســت.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره بــه فعالیــت
ســفارت در بغــداد و پنــج کنســولگری ایــران در اســتان
هــای نجــف ،کربــا ،بصــره ،اربیــل و ســلمانیه ،بــر
اهمیــت روابــط اقتصــادی در ارتبــاط کشــورها تاکیــد
کــرد و گفــت مــا بــر ایــن باوریــم کــه عــراق بــه ایــران و

ایــران بــه عــراق در ایــن زمینــه نیازمنــد اســت.
مســجدی گفــت کــه جمهــوری اســامی ایــران همانگونــه
کــه در دوره جنــگ بــا تروریســم داعشــی در کنــار عــراق
ایســتاد در زمــان بازســازی و ســازندگی نیــز در کنــار ایــن
کشــور دوســت و بــرادر خــود خواهــد بــود.
وی مــرز بصــره بــا ایــران را خــط دوســتی و توســعه روابط
اقتصــادی توصیــف کــرد و گفــت :بصــره مــی توانــد محــور
اقدامــات و تالشــهای اثرگــذار اقتصــادی میــان ایــران و
عــراق باشــد.
وی گفــت کــه حضــور جــدی شــرکتهای ایرانــی در
همــکاری مشــترک بــا شــرکتهای عراقــی نویــد بخــش
افزایــش تجــارت خواهــد بــود.
ســفیر ایــران در بغــداد اظهــار داشــت :در مذاکــره بــا
اســتاندار بصــره مقــرر شــد برنامــه ریزیهــا و اعمــال
حمایتهــای الزم از حضــور شــرکتهای ایرانــی بگونــه ای
باشــد کــه در ســال  ۲۰۱۹ســهم برخــورداری اســتان

شماره صد و نه  //هفته اول دی هزار و سیصد نود وهفت

انـرژی

بصــره از کاالهــای ایرانــی بــه دو برابــر افزایــش یابــد.
مســجدی همچنیــن انجــام کار تولیــد مشــترک بــا
عراقیهــا و ورود بــه طــرح هــای مهــم بصــره را ضــروری
دانســت و اعــام داشــت :بــرای انجــام هرگونــه همــکاری
در حــوزه بخــش خصوصــی و روابــط حاکمیتــی در عــراق
مذاکــرات مــداوم دنبــال مــی شــود و نتایــج بــرد  -بــرد
ایــن حرکــت موجــب نزدیکــی هرچــه بیشــتر دو ملــت
خواهــد شــد.
همایــش مشــترک بررســی فرصــت هــای تجــاری و
بازرگانــی جمهــوری اســامی ایــران و اســتان بصــره در
جنــوب عــراق روز یکشــنبه بــا حضــور مقامــات و دههــا
فعــال اقتصــادی و تجــاری دو کشــور در ســالن وزارت
نفــت بصــره آغــاز بــکار کــرد.
ایــن همایــش اقتصــادی همچنیــن بــا حضــور هیاتــی از
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در بغــداد بــه ریاســت
‹ایــرج مســجدی› ســفیر و نیــز مســئوالن محلــی اســتان
بصــره از جملــه ‹اســعد العیدانــی› اســتاندار ایــن اســتان
و  120فعــال تجــاری و اقتصــادی و  34شــرکت از
جمهــوری اســامی ایــران تــا فــردا ادامــه دارد.

معافیت عراق از تحریم های ضد ایرانی  3ماه تمدید شد
بغــداد  -ایرنــا  -منابــع خبــری در عــراق از تمدیــد
 90روزه معافیــت عــراق از اجــرای تحریــم هــای ضــد
ایرانــی و یکجانبــه آمریــکا خبــر دادنــد.
بــه گــزارش پنجشــنبه شــب ایرنــا ،برخــی رســانه هــای
عراقــی دقایقــی پیــش بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه
و از قــول یــک منبــع دولتــی حاضــر در مذاکــرات ،از
تمدیــد معافیــت عــراق از واردات نفــت و گاز ایــران بــه
مــدت ســه مــاه دیگــر خبــر داد.
پیشــتر اعــام شــده بــود واشــنگتن بــه بغــداد یــک
مهلــت  45روزه داده اســت .ایــن مهلــت بتازگــی بــه
پایــان رســیده بــود.
‹عــادل عبدالمهــدی› نخســت وزیــر عــراق تاکنــون
بارهــا تاکیــد کــرده اســت کــه کشــورش بخشــی از
نظــام تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران نخواهــد بــود.

وی اخیــرا گفتــه بــود کــه بــزودی هیاتــی بــرای مذاکره
بــا دولــت آمریــکا در ایــن خصــوص اعــزام خواهد شــد.
عــراق کــه بــا کمبــود شــدید بــرق و خاموشــی ایــام
تابســتان تــا  20ســاعت در روز مواجــه اســت ،اکنــون
روزانــه  1200مــگاوات بــرق و همچنیــن گاز مصرفــی
بــرای خــوراک ســه نیــروگاه تولیــد بــرق خــود را از
جمهــوری اســامی ایــران وارد مــی کنــد.
تابســتان گذشــته مشــکالت مختلــف از جملــه
خاموشــی هــای طوالنــی مــدت ،باعــث تظاهــرات
گســترده بــا چندیــن کشــته و زخمــی در اســتان بصــره
در جنــوب عــراق و بــه آتــش کشــیده شــدن دههــا
مقــر دولتــی ،نظامــی و حزبــی شــد.
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محکومیت توتال در پرونده رشوه
برای قراردادهای نفتی ایران
دادگاهــی در پاریــس شــرکت نفــت و گاز توتــال را
بهدلیــل پرداخــت رشــوه بــه مقامــات دولتــی در ســال
 ۱۹۹۷بــا هــدف کســب قراردادهــای نفــت و گاز در
ایــران بــه پرداخــت  ۵۷۳هــزار دالر معــادل  ۵۰۰هــزار
یــورو جریمــه محکــوم کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،توتــال متهــم شــده  ۳۰میلیــون
دالر رشــوه تحــت پوشــش قــرارداد مشــاوره پرداخــت
کــرده تــا قــرارداد توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی
در ایــران را بدســت آورد.
دو دهــه پــس از پرونــده رشــوه ســال  ،۱۹۹۷شــرکت
توتــال در ســال  ۲۰۱۷نخســتین غــول نفتــی بــود کــه
پــس از برچیــده شــدن تحریمهــای قبلــی علیــه تهــران،
بــه ایــران بازگشــت و قــراردادی را بــرای توســعه فــاز ۱۱
پــروژه پــارس جنوبــی امضــا کــرد .امــا پــس از خــروج
آمریــکا از برجــام و اعــام بازگشــت تحریمهــا علیــه
تهــران از ســوی واشــنگتن ،توتــال بهدلیــل واهمــه از
مجــازات آمریــکا از ایــن پــروژه کنــار کشــید.
پاتریــک پویانــه  -مدیرعامــل توتــال  -اوایــل مــاه ژوئــن
اظهــار کــرده بــود شــانس دریافــت معافیــت بــرای ادامــه
کار در پــروژه پــارس جنوبــی بســیاری انــدک اســت و
توتــال پیــش از آغــاز تحریمهــای آمریــکا ،از ایــران
خــارج شــد.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس ،بــرای نخســتین بــار
نیســت کــه توتــال بــر ســر پرداخــت رشــوه بــه مقامــات
دولتــی در پروژههــای نفــت و گاز مربــوط بــه ایــران
جریمــه میشــود.
کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا در ســال
 ۲۰۱۳هــم توتــال را بــه نقــض قانــون ضدفســاد و
پرداخــت  ۶۰میلیــون دالر رشــوه بــه واســطهها بــرای
کمــک بــه کســب قــرارداد توســعه میدانهــای نفــت و
گاز ســیری آ و ای متهــم کــرد .ســهام توتــال در بــازار
بــورس نیویــورک عرضــه میشــود .ایــن شــرکت قبــول
کــرد بــرای حــل و فصــل ایــن پرونــده ۳۹۸ ،میلیــون
دالر پرداخــت کنــد.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ماجــرای صــادرات گاز از ایــران بــه پاکســتان ،بــا اینکــه
ایــران همــه تعهــدات خــود را بــرای اجــرای ایــن پــروژه
انجــام داده ،ناتمــام مانــده و وعــده و وعیــد پاکســتانیها
دربــاره اجــرای تعهداتشــان هیــچگاه بــه مرحلــه اجــرا
نرســیده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،قــرارداد گازی میــان ایــران و پاکســتان
باقیمانــده از طرحــی اســت کــه زمانــی قــرار بــود «خــط
لولــه صلــح» باشــد ،قــرادادی کــه توافقنامــه اولیــه آن بــا
پاکســتان در ســال  ۱۹۹۵بــه امضــا رســید و ســپس در ســال
 ،۱۹۹۹هنــد نیــز بــه ایــن توافــق مشــترک گازی پیوســت.
ایــن قــرارداد در  ۲۰۰۴بازبینــی و جزئیــات آن روشــن شــد،
امــا پنــج ســال بعــد ،هنــد بــا بهانههایــی دربــاره امنیــت
و قیمــت معاهــده ،نســبت بــه آن ســرد شــده و از تعهــد
ســهجانبه کنارهگیــری کــرد.
امــا در مــاه ســپتامبر  ، ۲۰۱۲عملیــات اجرایــی معاهــده آغــاز
شــده و روســای جمهــور وقــت دو کشــور توافــق کردنــد کــه
در ایــن زمینــه همــکاری داشــته باشــند؛ بــر اســاس ایــن
همــکاری ،پیشبینــی شــده بــود کــه پاکســتان نیــز خــط
لولــه خــود را طــی  ۲۲مــاه تــا مــرز ایــران بکشــد .همچنیــن
بــر اســاس ایــن معاهــده گازی ،قــرار شــد بــا شــروع عملیــات
لولهگــذاری تــا ســال  ،۱۳۹۳صــادرات گاز از طریــق خــط
لولــه بــه کراچــی آغــاز شــود .ایــن قــرارداد  ۲۵ســاله ،ایــران
را متعهــد میکنــد کــه صــادرات گاز در روز از حجــم ۱۴
میلیــون مترمکعــب را آغــاز کــرده و آن را در دو فــاز بــه ۲۱
و  ۳۰میلیــون مترمکعــب افزایــش دهــد.
پاکستانیها از ابتدا بدعهدی کردند
امــا عملیــات اجرایــی خــط لولــه از ســوی پاکســتانیها
مــدام متوقــف میشــد و ازســوی مســووالن ایــن کار در
پاکســتان ،اطالعــات ضدونقیضــی دربــاره میــزان پیشــرفت
پــروژه ارائــه میشــد .کارشــکنیها و عــدم آغــاز عملیــات
اجرایــی خــط لولــه ازســوی پاکســتان ،در حالــی اتفــاق
میافتــاد کــه ایــران از ســال  ۲۰۱۱کار خــط لولــه خــود را
بــه اتمــام رســانده بــود و بــه اســامآباد فرصــت داده بــود تــا
پایــان  ۲۰۱۴عملیــات خــط لولــه را تکمیــل کنــد.
در حالــی کــه حــدود یــک دهــه از قــرارداد گازی میــان ایران
و پاکســتان گذشــته و طبــق آن ،همــه زیرســاختهای الزم
بــرای صــادرات گاز از ایــران بــه پاکســتان از ســوی ایــران

انـرژی
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امیرحســین زمانینیــا ،بــا اشــاره بــه نشــانههای مثبتــی
کــه بهتازگــی در ایــن زمینــه از دولــت منتخــب پاکســتان
مشــاهده میشــود ،ادامــه داد :در همیــن راســتا و در شــرایط
جدیــد ،از ادامــه مســیر مذاکــرات دربــاه تکمیــل و راهانــدازی
خــط لولــه انتقــال گاز بــه پاکســتان اســتقبال میکنیــم.

فراهــم شــده اســت ،ایــن همســایه شــرقی بــر بدعهــدی
خــود اصــرار میکــرد .اصــراری کــه وزیــر نفــت را نیــز بــه
تعجــب انداخــت و بــر آن داشــت تــا بــا ارســال نامـهای بــه
وزیــر نفــت پاکســتان خواهــان یــک پاســخ صریــح از ایــن
کشــور شــود .امــا بازهــم جــواب مشــخصی از ســوی ایــن
کشــور دریافــت نکــرد و ایــران را بــر آن داشــت تــا ایــن
پرونــده را از مســیر حقوقــی پیگیــری کنــد.
بازگشت پاکستان به گاز ایران
در ایــن راســتا ،چنــد مــاه پیــش بــود کــه یــک مقــام نفتــی
پاکســتان اعــام کــرد :ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مــاه
آینــده میــادی ،مذاکــرات دو کشــور بــر ســر موضــوع
از ســرگیری اجــرای خــط لولــه انتقــال گاز ایــران بــه
پاکســتان ،آغــاز شــود .بــه گفتــه وی ،قــرار بــود هیأتــی از
ایــران بــه پاکســتان ســفر کــرده و در ایــن رابطــه بــا دولــت
موقــت در ایــن کشــور ،گفتوگــو کنــد امــا تصمیــم بــر
ایــن شــد کــه ایــن مذاکــرات بــه بعــد موکــول شــود تــا از
تأثیــر آن درنتیجــه انتخابــات در پاکســتان جلوگیــری شــود.
بهانه پاکستان برای بدعهدی
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول پاکســتانی ،در مــاه ژوئــن
ســال  ،۲۰۱۶دولــت وقــت پاکســتان ،انجــام مذاکــرات را
بهدلیــل فشــارها ازســوی عربســتان متوقــف کــرد و بــه
تعهــدات خــود در قبــال دولــت ایــران در ایــن زمینــه عمــل
نکــرد؛ ایــن مســئله باعــث شــد تــا ایــران موضــوع شــکایت
از پاکســتان در ایــن زمینــه بــه دادگاه داوری بینالمللــی را
مطــرح کنــد .در حــال حاضــر ،انتخابــات در پاکســتان تمــام
شــده و احتمــاالً عمرانخــان بهعنــوان رهبــر حــزب،
مســئولیت دولــت در ایــن زمینــه را برعهــده خواهــد گرفت.
وی قــرار اســت در روز  ۹آگوســت ،بهعنــوان نخســتوزیر
پاکســتان ســوگند یــاد کنــد و در همــان مــاه نخســت نیــز
بایــد بهطــور کامــل دولــت تشــکیل دهــد.
ایــن مقــام نفتــی دولتــی پاکســتان ،ایــن را هــم گفتــه کــه
احتمــاالً دو کشــور افــکار خــود را در ایــن زمینــه ،بــرروی
هــم گذاشــته تــا بتواننــد در ســایه تحریمهــای آمریــکا و
رفتــار خصمانــه دولــت ترامــپ ،راهــی بــرای اجــرای ایــن
پــروژه پیــدا کننــد .آمریــکا از توافــق هســتهای بــا ایــران
خــارج شــده و احتمــاالً نماینــدگان ایــران و پاکســتان
جــدول زمانبنــدی جدیــدی بــرای اجــرای ایــن پــروژه
تعییــن خواهنــد کــرد .اگــر دو طــرف بــه توافــق نرســند و
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ایــران تصمیــم بگیــرد ایــن موضــوع را در دادگاهبینالمللــی
مطــرح کنــد ،پاکســتان نیــز چــارهای جــز دفــاع از خــود
نخواهــد داشــت .پاکســتان بــه تعهــد خــود بــرای ایجــاد ۷۸۱
کیلومتــر خــط لولــه انتقــال گاز در خــاک خــود عمــل نکــرده
اســت امــا بــا توجــه بــه تحریمهــای پیشــین آمریــکا هیــچ
کشــور یــا آژانســی نمیتوانــد هزینــه اجــرای ایــن پــروژه را
تأمیــن کنــد.
اســتقبال ایــران از تکمیــل خــط لولــه انتقــال گاز
ایــران بــه پاکســتان
امــا ایــران بعــد از ایــن اظهارنظــر ،از ادامــه مذاکــره بــرای
تکمیــل خــط لولــه انتقــال گاز ایــران بــه پاکســتان ،اســتقبال
و معــاون امــور بینالمللــی و بازرگانــی وزیــر نفــت اعــام
کــرد کــه جمهــوری اســامی ایــران ،انــرژی و گاز را عاملــی
بــرای توســعه همکاریهــای منطقــهای و همبســتگی بــا
همســایگان ،از جملــه پاکســتان میدانــد.

حمایــت اروپــا از تکمیــل پــروژه خــط لولــه گازی
ایــران  -پاکســتان
ی اتحادیــه اروپــا هــم از تکمیــل پــروژه خــط لولــه گازی
ایــران  -پاکســتان حمایــت کــرد و ســفیر اتحادیــه اروپــا در
پاکســتان اعــام کــرد کــه ایــن نهــاد دربــاره تکمیــل پــروژه
خــط لولــه انقــال گاز ایــران بــه پاکســتان اعتراضــی نــدارد.
پاکســتان یــک کیلومتــر هــم خــط لولــه نســاخته
اســت
بــا ایــن حــال و بــا وجــود اینکــه پنــج مــاه از ایــن اتفاقــات
گذشــته ،وزیــر نفــت در آخریــن اظهارنظــر خــود اعــام کــرد
پاکســتان حتــی یــک کیلومتــر هــم خــط لولــه نکشــیده
اســت .بیــژن زنگنــه ،معتقــد اســت پاکســتان تحــت فشــار
آمریــکا ،عربســتان و امــارات اســت .بــه گفتــه وی ،اخیــرا ً تیــم
ایــران بــه پاکســتان رفتنــد و صحبــت کردنــد .پاکســتانیها
هــم گفتنــد بــرای صحبــت خواهیــم آمــد ،امــا تاکنــون حتــی
بــا وجــود اینکــه بــه گاز ایــران نیــاز دارنــد ،یــک کیلومتــر
خــط لولــه هــم نکشــیدهاند؛ در حالــی کــه جمهــوری
اســامی ایــران ،بیــش از یــک میلیــارد دالر در ایــن راســتا
ســرمایهگذاری کــرده اســت.
نتیجه عدم اجرای پروژه
پیــش از ایــن ،ایــران در مــاه فوریــه ســال  ،۲۰۱۸پاکســتان را
تهدیــد کــرده بــود کــه موضــوع عــدم اجــرای تعهــدات ایــن
کشــور در قبــال خــط لولــه صلــح را بــه دادگاه بینالمللــی
خواهــد کشــاند .بــر اســاس توافــق انجــام شــده ،پاکســتان
بایــد بــه ازای هــر روز تأخیــر ،در اجــرای تعهــدات خــود یــک
میلیــون دالر بــه ایــران جریمــه پرداخــت کنــد .بخــش ایرانــی
خــط لولــه آی پــی ( )IPبــه طــول  ٩٠٠کیلومتــر بــا هزینــه
 ٢,٥میلیــارد دالر ســاخته شــده و بــرای تکمیــل آن نیــز بایــد
حــدود یــک میلیــارد دالر دیگــر نیــز ســرمایهگذاری شــود،
امــا بخــش دوم ایــن خــط لولــه در خــاک پاکســتان بــه طــول
 ٧٨٠کیلومتــر هنــوز ســاخته نشــده اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ارمنستان خواستار
افزایش واردات گاز
ایران است

سیاســی عالــی ،در حوزههــای اقتصــادی ،فرهنگــی و رســانهای
نتوانســتهاند مناســبات خــود را بــه ســطحی مطلــوب برســانند.
وی یــادآور شــد درحالــی کــه هدفگــذاری روابــط بازرگانــی
میــان تهــران و ایــروان ،یــک میلیــارد دالر بــوده اســت؛ امــا
ســاالنه تنهــا بیــن  200تــا  250میلیــون دالر مــراودات
تجــاری میــان دو کشــور صــورت میگیــرد.

** زمینــه بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی فراهــم
اســت
محســن فغانــی رئیــس اداره امــور قفقــاز در وزارت خارجــه
آرداشــس تومانیــان› ســفیر ارمنســتان در جمهــوری اســامی ایــران نیــز در ایــن نشســت گفــت :تاکنــون
ایــران گفــت :کشــورش خواســتار افزایــش  15کمیســیون اقتصــادی میــان ایــران و ارمنســتان برگــزار
 .شــده و هــر ســندی کــه بــرای توســعه روابــط اقتصــادی
واردات گاز از ایــران اســت
میــان دو طــرف نیــاز بــوده ،امضــا شــده اســت .اکنــون بخــش
بــه گــزارش ایرنــا ،تومانیــان که شــامگاه دوشــنبه در نشســت خصوصــی بایــد از ظرفیتهــای بــه وجــود آمــده ،اســتفاده
‹مناســبات ایــران و ارمنســتان ،فرصتهــا و چالشهــا› کنــد.
ســخن میگفــت ،تاکیــد کــرد تحــوالت سیاســی اخیــر در وی افــزود :امضــای موافقتنامــه تجــارت ترجیحــی میــان
ایــروان ،تاثیــری بــر سیاســت خارجــی ایــن کشــور نداشــته ایــران و اتحادیــه اوراســیا ،مهمتریــن ســندی اســت کــه
اســت.
میتوانــد باعــث توســعه روابــط بازرگانــی میــان تهــران و
ســفیر ارمنســتان همچنیــن از آمادگــی کشــورش بــرای ایــروان شــود.
افزایــش صــادرات بــرق بــه ایــران خبــر داد و اظهــار فغانــی در ارتبــاط بــا موانــع توســعه روابــط بازرگانــی گفــت:
امیــدواری کــرد حجــم مبــادالت دو کشــور در آینــده نزدیــک کاســتیهایی کــه در زیرســاختهای ترانزیتــی و کوریــدور
افزایــش یابــد.
بازرگانــی وجــود دارد و کامیونهــای ایرانــی نمیتواننــد بــه
وی در خصــوص فشــار واشــنگتن بــر ایــروان بــرای کاهــش آســانی در ارمنســتان تــردد کننــد ،چالشــی اســت کــه البتــه
ســطح روابــط بــا ایــران ،گفــت‹ :آمریــکا بــا ارمنســتان درباره ارمنســتان دارد بــرای توســعه ایــن کوریــدور تــاش میکنــد
روابــط تهــران و ایــروان مذاکــره کــرده و بــرای آنــان نیــز و ایــن تــاش از ســوی ایــران حمایــت میشــود.
مســجل شــده اســت کــه روابــط بــا تهــران بــرای مــا اهمیــت فغانــی یــادآور شــد بالفاصلــه پــس از پیــروزی پاشــینیان در
فراوانــی دارد .آنهــا حساســیتهای مــا را درک کردهانــد›.
ارمنســتان ،آقــای روحانــی بــه وی تبریــک گفــت و ســپس
ـی
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــه دنبــال اعتراضهــای خیابانـ
دو طــرف در تمــاس تلفنــی بــا یکدیگــر گفتوگــو کردنــد.
مــردم ارمنســتان در بهــار امســال ،دولــت ســرژ سارگیســیان همچنیــن در حاشــیه نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
اســتعفا کــرد و نیکــول پاشــینیان ،رهبــر مخالفــان ،بــه متحــد نیــز رئیسجمهــوری ایــران و نخســتوزیر ارمنســتان
نخســتوزیری رســید .در انتخابــات پارلمانــی ارمنســتان توافــق کردنــد کــه در آینــده بــا یکدیگــر دیــدار کننــد کــه
کــه هفتــه پیــش برگــزار شــد ،ائتــاف نیروهــای نزدیــک بــه ایــن دیــدار احتمــاال پــس از تثبیــت دولــت جدیــد ارمنســتان
پاشــینیان ،اکثریــت مطلــق پارلمــان را بــه دســت آورد.
محقــق خواهــد شــد.
** روابــط خــوب سیاســی بایــد بــه گســترش روابط
اقتصــادی منجر شــود
محمدرضــا دماونــدی رئیــس انجمــن دوســتی ایــران و
ارمنســتان در همایــش دوشنبهشــب ،ایــن پرســش را
مطــرح کــرد کــه چــرا دو کشــور بــا وجــود روابــط تاریخــی و

ولــی کوزهگــر کالجــی پژوهشــگر حــوزه آســیای میانــه
و قفقــاز پیشــنهاد کــرد ایــران و ارمنســتان بــرای توســعه
روابــط اقتصــادی و بازرگانــی ،بــه راهکارهــای س ـهجانبه،
مثــا ائتــاف ایــران ،ارمنســتان و گرجســتان و ایــران،
ارمنســتان و روســیه ،توجــه ویــژه داشــته باشــند.

انـرژی

شماره صد و نه  //هفته اول دی هزار و سیصد نود وهفت

نشســت کمیتــه تســهیل تجــارت اتــاق بازرگانــی و صنعت
اکــو روز گذشــته در ازبکســتان برگــزار شــد و محمدرضــا
کرباســی معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران و ســایر
نماینــدگان کشــورهای حاضــر در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا تاکیــد کردنــد کــه ایــن
تحریمهــا اثــری بــر روابــط ایــران بــا کشــورهای عضــو
اکــو نخواهــد داشــت.
جلســه کمیتــه تســهیل تجــارت اتــاق بازرگانــی و صنعــت
اکــو روز گذشــته در ازبکســتان برگــزار شــد و محمدرضــا
کرباســی معــاون امــور بینالملــل اتــاق ایــران در ایــن
نشســت بــا اشــاره بــه تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا
اظهــار داشــت:این تحریمهــا اثــری بــر روابــط ایــران بــا
کشــورهای عضــو اکــو نخواهــد داشــت.
کرباســی بــر تــداوم تعامــات اقتصــادی کشــورهای عضــو
اکــو تاکیــد کــرد و افــزود :رتبــه  ۶ایــران در صنعــت
نانوتکنولــوژی و رتبــه  ۸در صنعــت بیوتکنولــوژی نشــان
دهنــده بیاثــر بــودن تحریمهاســت.
نماینــده پاکســتان در ایــن نشســت کــه ریاســت جلســه را
هــم بــر عهــده داشــت تاکیــد ایــران بــه کمــک کشــورهای
عضــو اکــو میتوانــد تحریمهــای آمریــکا را خنثــی ســازد.
او بــا اشــاره بــه تســهیالت جدیــد دولــت جمهــوری
آذربایجــان بــرای صــدور روادیــد بــرای تجــار پاکســتانی
از ســایر کشــورهای عضــو خواســت از ایــن رونــد پیــروی
کننــد.
همچنیــن نماینــده ترکیــه بــا برشــمردن تجربــه ســایر
بلوکهــای منطقــهای از جملــه اتحادیــه اروپــا بــر
همگرایــی بیــن کشــورهای عضــو اکــو تاکیــد کــرد :ایــران
کشــور همســایه و بــرادر ماســت و مــا ایــن کشــور را تنهــا
نخواهیــم گذاشــت و بــه تجــارت و بازرگانــی بــا ایــران
ادامــه خواهیــم داد.
کرباســی تاکیــد کرد:تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا
تاثیــری بــر روابــط ترکیــه و ســایر کشــورهای عضــو اکــو
بــا ایــران نخواهــد داشــت.
او در همیــن زمینــه گفــت :پــس از یــک دهــه هنــوز
موفــق نشــدهایم مرکــز داوری اتــاق اکــو را تأســیس
کنیــم .طــی ایــن مــدت تحوالتــی صــورت گرفتــه و
اکنــون مرکــز داوری ســازمان همــکاری اســامی بــه
همــراه مرکــز بینالمللــی داوری در اســتانبول تأســیس
شــدهاند و ایــن دو گام مثبــت برداشــته شــده اســت.
بــه اعتقــاد او بایــد مشــخص کنیــم آیــا میخواهیــم
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محمدرضا کرباسی در نشست کمیته تسهیل
تجارت اتاق بازرگانی و صنعت اکو

تحریمها تاثیری بر
روابط اقتصادی
کشورهای عضو اکو
ندارد
کمیتــه داوری همچنــان بــه کار خــود ادامــه دهــد یــا بــه
کمیتــه حقوقــی تبدیــل شــود.
کرباســی افــزود :درعیــن حــال نمیخواهیــم وارد رقابــت
شــویم و اینکــه آیــا میخواهیــم از داوری ســازمان
همــکاری هــای اســامی اســتفاده کنیــم یــا کمیتــه
داوری اتــاق اکــو را حفــظ کنیــم ؟ مبحثــی اســت کــه
بایــد دربــاره آن تصمیــم گیــری شــود.
کرباســی ضمــن بیــان اینکــه تصمیــم قطعــی در خصــوص
ادامــه فعالیــت کمیتــه داوری بایــد توســط کمیتــه
اجرایــی و مجمــع عمومــی گرفتــه شــود ،افــزود :تــا اعــام
نظــر دبیرخانــه ســازمان اکــو منتظــر خواهیــم شــد تــا
نظــر دولتهــای کشــورهای اکــو اخــذ شــود .چــرا کــه
چگونگــی فعالیــت و اثــر بخشــی مرکــز داوری کشــورهای
اســامی هنــوز مشــخص نیســت و بایــد مکانیزمهــای
عملــی و اجرائــی آن بــرای همــه کشــورها مشــخص و
مــورد موافقــت قــرار گیــرد.
در ادامــه ایــن نشســت نماینــدگان هیاتهــای حاضــر در
نشســت بــه ارایــه نقطهنظــرات خــود در رابطــه بــا ایــن
پیشــنهاد دبیــرکل اتاقهــای بازرگانــی و صنایــع اکــو
پرداختنــد.
نماینــدگان حاضــر تاکیــد کردنــد کــه بایــد مکانیزمــی
بــرای رســیدگی بــه مســائل حقوقــی در اتــاق اکــو وجــود
داشــته باشــد.
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فرار بزرگ
دیتــون در ایــن کتــاب بیــش از هــر چیــز بــه ایــن پرســش میپــردازد کــه آیــا افزایــش درآمــد کمــک مؤثــری بــه افزایــش بهداشــت و ســامت میکنــد؟
پاســخ او منفــی اســت .نجــات جــان انســانها در کشــورهای فقیــر هزینــه زیــادی نــدارد و باوجــود عــدم رشــد درآمــد در ایــن کشــورها ،مــا شــاهد مــوارد
زیــادی از بهبــود شــرایط بهداشــتی و ســامت مــردم بودهایــم .او معتقــد اســت کــه همبســتگی مقطعــی بیــن ســامت و درآمــد ،ناشــی از تنــوع در کیفیــت
نهادهــا بــوده اســت ،درحالیکــه در طــول زمــان هــم بهبــود شــرایط بهداشــت و ســامت و هــم افزایــش درآمــد و رشــد اقتصــادی درنتیجــه پیشــرفت در
دانــش اتفــاق افتادهانــد.
ایــن اقتصــاددان بــر رابطــه بیــن رشــد اقتصــادی و کاهــش فقــر در سراســر جهــان اذعــان دارد ،امــا معتقــد اســت کــه کاهــش فقــر در کشــورهای مختلــف
بــه شــکلی نابرابــر اتفــاق افتــاده اســت و بعضــی از کشــورها ماننــد آمریــکا و کشــورهای اروپــای غربــی ســهم بیشــتری دارنــد .همچنیــن رشــد اقتصــادی
دو کشــور چیــن و هنــد تأثیــر زیــادی بــر کاهــش نابرابــری در آمــار جهانــی داشــته اســت .بااینوجــود اینگونــه نیســت تمامــی کشــورها رونــد کاهشــی
فقــر را طــی کــرده باشــند.
خوانــدن کتــاب «فــرار بــزرگ» میتوانــد درک متفاوتــی از جایگاهمــان در جهــان بــه مــا بدهــد و درعینحــال مطالــب کتــاب همزمــان بــا مطــرح کــردن
گذشــته و شــرایط حــال ،بهنوعــی آیندههــای احتمالــی را هــم بــرای مــا ترســیم میکنــد.
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